
1 / 6 
 4112حزيران |  واإلقتصادي املايل اإلستقرار إرساء يف ساهم لبنان مرصف

 

 
 

 إرساء في ساهم لبنان مصرف
 واالقتصادي المالي اإلستقرار

 

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان، رائـد شـرف الديـن
 

 بيروت -مصرف لبنان  | 4102 حزيران
 

 األسئلةقائمة 
 

I .  رغم االنتكاسات املالية واالقتصادية الدولية بقي مرصف لبنان صامدا، ما هو رس هذا   

 2 .................................................................................................................................................................... الصمود؟

II.  تعاميم مرصف لبنان ساهمت يف إرساء االستقرار املايل واالقتصادي واملحافظة عىل

سعر اللرية، هل كانت هناك محاوالت من بعض املصارف للخروج عن مضمون وفحوى 

 2 ....................................................................................................................................................... ميم؟هذه التعا

III.  نجاح مرصف لبنان يف املحافظة عىل االستقرار املايل هل ساهم يف زيادة النمو وما هي

 4 ......................................................................................................... توقعاتكم للنمو خالل العام الحايل؟

V. 5 ............................................. كيف تنظر اىل دور املغرتبني يف تنمية االقتصاد اللبناين واملايل؟ 

VI.  5 ............................................. ؟4102ما هي أرقام التحويالت االغرتابية اىل لبنان وكم بلغت عام 

VII.  اذا كنتم تودون ان يستثمر املغرتبون يف لبنان فهل تشجعوهم عىل ذلك وما هي

 6 ..................................................................................................................................................... رسالتكم اليهم؟

 



4 / 6 
 4112حزيران |  واإلقتصادي املايل اإلستقرار إرساء يف ساهم لبنان مرصف

 

I.  الدولية بقي مرصف لبنان صامدا، ما هو رس هذا رغم االنتكاسات املالية واالقتصادية

 الصمود؟

ان الرس يف صمود مرصفف لبنفان هفو الثقفة، وهفذه الثقفة نسفتنيم أن نلمسفها مفن خفالل 

اطمئنان األسواق إىل القدرات املوجودة لديف  وسفالمة النمفوذج النقفدي واملرصفيف الفذي 

فاال لجهفة منفم تفدوا انتكاسفات  اتبع  خالل العقدين املاضفيني. وهفذا النمفوذج  كفان فعل

عزز تلك الثقفة. فمرصفف لبنفان هفو م سسفة مسفتقلة تنبف   ألسباب اقتصادية او مالية مام

قانون النقد والتسليف. ولقد متكن من جب  العديد من الصعاب التي واجهفت الفبالد بلضفل 

للمصفارف، إضفافة إىل  تلك االستقاللية والثقة التي تولي  إياها السلنات واإلدارات الحكيمة

بدايفة عهفده تفرا تفاكم مرصفف لبنفان ترص  عىل تنبي  املعايري الدوليفة كاففة. ومنفذ 

األستاذ رياض سالمة عىل أن يكون البنك املركفزي عفىل مسفافة واتفدة مفن الجميفم. تلهلفم 

السياسيون أهمية تلك السياسة وثَبُتَت لهم صحتها تيف  أدركفوا أن مرصفف لبنفان ال يتخفذل 

ي املرصفف بعيفداً عفن موقلاً سياسياً بل هو لخدمة جميم اللبنانيني، وهذا يعزلز الثقة ويُبقف

 مشاتنات تعيشها البالد يومياً.

 

التي أعفادت  اآلليات والهندسات العديد من مهمة مرصف لبنان كانت صعبة، وقد استخدم

الثقة بالعملة الوطنية التي هي جزء ال يتجزأ من االستقرار النقدي واملرصيف. لفدى مرصفف 

لبنان أدوات  من قبول ودائم أو إصدار شفهادات إيفداو وهفو يسفتعمل هفذه األدوات ليُبقفي 

رة، ولقد هدف من خالل هندسات  الدامئة واملتنورة اىل تنظيم السفيولة يف  األسواق مستقل

تتحولل هذه السيولة إىل مادة تضخمية. كام عمل مرصف لبنفان بجهفد لتكفوين  النان تتى لب

موجودات سائلة بالعمالت األجنبية مبستوى مرتلم، تي  وصلت قيمتها، باسفتثناء الفذه  

مليفار  39مليار دوالر وفقا ألسعار السوق( إىل تفوايل 00الف )الذي تساوي قيمت  تاليا توايل 

، وهفذه املوجفودات 0993مليار دوالر يف العفام  3قيايس مقارنة بفحوايل  دوالر، وهو رقم

 هي إشارة إيجابية للسوق إذ يصبح لدي  ثقة باللرية اللبنانية.

 

II.  تعاميم مرصف لبنان ساهمت يف إرساء االستقرار املايل واالقتصادي واملحافظة عىل

عن مضمون سعر اللرية، هل كانت هناك محاوالت من بعض املصارف للخروج 

 وفحوى هذه التعاميم؟

 

عمل مرصف لبنان خالل العقدين املاضيني، عىل تنليذ املنلوب من  مبقتىض قانون النقد 

"، ففرر  مجموعفة املرصفيف والتسليف فيام خص "املحافظة عىل سفالمة اوضفاو النظفام

ملرصفيف، متكاملة من التعاميم  املرصفية التي أثبتت فعاليتها وكلاءتها يف جعفل القنفاو ا

امل متن االسايس عىل ادخارات اللبنانيني، اتد اهم مكامن القوة يف االقتصاد الوطني. لقد 
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قففام مرصففف لبنففان بتنففوير نظففام مرصففيف موثففوق يتميففز بتقيلففده الصففارم باملعففايري 

واملواصلات الدولية املرصفية واملحاسبية خصوصفاً ففيام يتعلف  منهفا بكلايفة رأل املفال 

ة والشلافية والربحية والسيولة ومكافحة تبييض األموال. وقد كفان لتعفاميم واإلدارة الحكيم

مرصف لبنان والتدابري االترتازية والوقائية املسفبقة التفي اتخفذها دورا أساسفيا وفعفاال يف 

تعزيز سالمة ومتانة القناو املرصيف ويف إرساء االستقرار املفايل واالقتصفادي واملحافظفة 

من ذلك، تم اتخاذ جميم التدابري االترتازيفة للتحفوم مفن مخفاطر عىل سعر اللرية. ومن ض

التسفليف بففاعتامد سياسفات تسففليلية تراعففي مفا بففني الغايففة التسفليلية مففن القففروض وإدارة 

املخاطر. وتم وضم ضوابط عىل التسليف ال سيام العقاري من . وتلاديا لوقوو مشاكل تعرث 

م خرا تدابري استباقية تضبط ايقاو التسليلات يف القناو املرصيف، اتخذ املرصف املركزي 

املرصفية االستهالكية بعد ان لوتظ انها تنمو بشكل مقل ، بحيف  تتفوافر االمفوال لتغنيفة 

 اي طارئ.

 

وضفعها  القواعفد التفي كام التظ مرصف لبنان م خرا ان هناك بعض املصارف التي تخالف

السوق، اضفافة  وعىل املرصيف القناو املخاطر عىل املدعومة مام يزيد لعمليات التسليف

 يف لالسفتثامر اىل لجوء بعض املصارف اىل االستدانة مفن بعضفها الفبعض بلجفال قصفرية

االسفتحقاقات للمرصفف  آجال يف انعدام التوازن إىل ي دي طويلة، وهذا قد سندات بلجال

املف . لفذلك بك قفد تجفرل القنفاو املصارف أتد يف هزلة فإن أي ويشكل خنرا علي ، وبالتايل

املايل التي تهدف اىل مراقبفة الوضفم املفايل  االستقرار قام مرصف لبنان باستحداا وتدة

واملرصيف يف لبنان والعامل، واسترشاف املخاطر واألزمات املحتملة قبل وقوعهفا التخفاذ 

اين التدابري االترتازية املناسبة ملواجهتها والتعامل معها منعاً النعكاسها عىل الداخل اللبنف

عموماً، والقناو املرصيف خصوصاً. وتعترب هذه الوتدة ضمن مرصف لبنفان املركفزي أمفراً 

رضورياً جداً لكونها تساهم يف رصد كل أنواو االزمات املالية واملرصفية واالقتصادية التفي 

قد تقم واملحتملة يف االسواق الداخلية والخارجية، مام ميكن مرصف لبنان من إتخاذ جميم 

 ءات املناسبة ملواجهتها. االجرا

 

كام أنشر مرصف لبنان وتفدة تاميفة املسفتهلك التابعفة للجنفة الرقابفة، وهفي تعمفل لفي  

كصندوق شكاوى بل ملتابعة فعالية األنظمة والتجهيزات والرأسامل البرشي لدى املصفارف 

ما يكلل ترمني التعاطي الشفلاف والعفادل مفم الزبفائن، ويحسفن سفمعة القنفاو املرصفيف 

اللبناين. هفذه الوتفدة اسفتحدثت للتركفد مفن أن كفل مرصفف يضفم األشفخاا املناسفبني 

 واألدوات املناسبة ولدي  التعاطي املناس  مم زبائن  بشكل شلاف وضمن الح  والعدل. 

 

مبنرى عن كفل الضفغوم  وبالنسبة للتعاطي مم الخارج فان القناو املرصيف اللبناين سيبقى

نني املعمففول بهففا عامليففاً، ومرصففف لبنففان، ملتففزم باملعففايري يحففرتم القففوا مففا دام لبنففان
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والقرارات الدولية، مبا ال يعرلض أي مرصف من مصارفنا اللبنانية لالهتفزاز. كفام أن املركفزي 

ولجنة الرقابة عىل املصارف يقومان بواجباتهم تامة يف ما خص الرقابة ومتابعفة املصفارف 

 م ما يكلي لعدم تعريض سمعتها للخنر.التي بدورها لديها من الوعي وااللتزا

 

اىل ان مرصف لبنان ال يضم تفدابري تنظيميفة فحسف ، بفل يسفعى أيضفا إىل  وتجدر اإلشارة

الذي بات ينترش أكرث فركرث لدى املصارف، تيف  تفمل إنشفاء وتفدات  خل  الوعي املناس 

  . مبادرات خاصة بها لحامية املرصف امتثال تنل 

 

III. مرصف لبنان يف املحافظة عىل االستقرار املايل هل ساهم يف زيادة النمو وما  نجاح

 هي توقعاتكم للنمو خالل العام الحايل؟

 

عىل الرغم من الصعوبات التي مير بها لبنان يف املرتلة الحالية، من أزمات سياسية وأمنيفة 

بقيففت الحركففة إضففافة اىل الوضففم اإلقليمففي الففذي أدى اىل تراجففم يف النلفف  الخففارجي، 

يف املئة، وبقيفت نسف   4منوا تقيقيا يقارب الف 4102االقتصادية مقبولة، إذ تق  لبنان عام 

%. وباللعل، لقد قام مرصف لبنان مببادرات تساسة من 2التضخم منخلضة اىل ما دون الف

أجل تعزيز النل  الفداخ  واإلبقفاء عفىل منفو اقتصفادي إيجفار. ففالرزم التحليزيفة التفي 

مليار دوالر أمرييك، ولقد كانت لها آثارها االيجابية عفىل  3.2تقارب الف 4102و 4103قها بني أطل

% من النمو املحق  خالل هذه األعوام. هذه 21النمو االقتصادي، إذ إنها ساهمت بركرث من 

السياسة تلزت الكثري من اللبنانيني يف الخارج عىل العودة لترسي  الرشفكات واالففادة مفن 

ض والتسهيالت املقدمة لقناعات السكن والناقة والبيئة واملشاريم الجديدة. كفام أن القرو 

بدأت تعنفي نتائجهفا  4103مبادرة مرصف لبنان لدعم اقتصاد املعرفة والتي أطلقها يف آب 

من تي  توظيف األموال من املصارف يف صنادي  ومشاريم تعمل ضمن هذا القناو، ومن 

  .يبا تحوال مهام يف هذا القناو الواعداملتوقم أن يشهد لبنان قر

 

اىل انخفرام املصفارف يفدا بيفد مفم  ان برامج الحوافز الذي وضعها مرصف لبنان، باالضافة

املبتكرين يف اطفالق اقتصفاد املعرففة، ستسفاهم يف تفرمني مصفادر النمفو بانتظفار عفودة 

األمففور اىل طبيعتهففا. املقومففات موجففودة داخليففا الننالقففة اقتصففادية، وال سففيام القففدرة 

لخففاا التمويليففة، فالقنففاو املرصففيف يف لبنففان لديفف  إمكانففات مهمففة لتمويففل القنففاعني ا

 والعام.

 

وبالنسبة للعام الحايل، فإن انخلاض أسعار النلط سوف ي ثر إيجابا عفىل القفدرة الرشفائية 

لدى اللبنانيني ويعزز النل  الداخ ، مام يبرش بنس  منو تساوي النس  املحققة يف سنة 

 أو تلوقها. 4102
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IV.  أي مرتبة تضع مرصف لبنان بني املصارف املركزية عربيا ودوليا؟يف 

 

لقد مر مرصف لبنان مبراتل عدة من اإلصالح سمحت ل  برن يكون متقدماً من تي  األداء، 

 وهذا أمر نلمس  باستمرار تني تنل  منا مصارف مركزية يف املننقة أن نتعاون معها تقنياً. 

الفة التفي تحرتمهفا  ان مرصف لبنان املركزي اليوم هو يف طليعفة امل سسفات اللبنانيفة اللعل

الدولية تي  ترتينا منها طلبات إرسال أشخاا ملسفاعدتها يف مهفام لصفندوق امل سسات 

النقد، للبنك الدويل، كام ساعد مرصف لبنان يف تنوير مصفارف مركزيفة كثفرية يف العفامل 

 العرر. 

ها الفتحكلم بالسفيولة يف األسفواق اللبنانيفة  ة، أهمل لقد قام مرصف لبنان بهندسات مالية عدل

نانية أو بعمالت أجنبية يديرها لبنان عىل اختالف باقي الفدول. وهفذا أعنفى سواء باللرية اللب

نتائج ملموسة، وعاملياً قامت مصارف أخرى مبفا قمنفا بف  وباتفت أكفرب البنفوك املركزيفة يف 

 العامل تنتهج هذا الخطل بعدما كانت تعترب ما نقوم ب  ثورة عىل عمل املصارف. 

 لبنان عنوان استقرار وثقة.نحن ننمح اىل ان تبقى م سسة مرصف 

 

V. كيف تنظر اىل دور املغرتبني يف تنمية االقتصاد اللبناين واملايل؟ 

ر دورهم املتنامي داخليًا وخارجيًا باعتبارهم سلراء للوطن  اللبنانيون يف بالد االغرتاب مقدل

ن اللبنففاين الففذي ال يقففوم إال بجناتيفف  املقففيم واملغففرتب. إن املغرتبففني يعتففربون الرشففيا

الحيوي وإتدى الركائز األساسية لالقتصاد الوطني، وهم يساهمون بشفكل فعفال يف دعفم 

االقتصاد الوطني، وذلفك مفن خفالل التحفويالت املاليفة، واالسفتثامرات التفي يقومفون بهفا، 

خصوًصا وأنل مجاالت االستثامر يف لبنان متعددة، وميكنهم أن يساهموا يف متويل مشاريم 

تعددة. كام ميكن للغرتبني أن يلعبوا دورا مهام يف تنمية االقتصاد الوطني إنتاجية وإمنائية م

من خالل االستثامر باقتصاد املعرفة وذلك عن طري  ترسي  الرشكات الناشئة أو مسفاندتها 

وتوجيههفا وتنويرهففا عففرب مشففاركة تجففاربهم الناجحفة، كففام فعلففوا مفف خرا مبناسففبة مفف متر 

   املغرتبني.

تجاه املغرتبني، وهذه املس ولية تقوم عىل وجوب إتفداا الفربط بفني ان الدولة مس ولة 

 لبنان املغرتب ولبنان املقيم.

هناك مشاريم ضخمة ينلذها مغرتبون لبنانيون يف لبنان، ونحن نعول أن تزداد نسفبة هفذه 

 املشاريم بشكل أكرب يف املرتلة املقبلة. 

 

VI. ؟4112اىل لبنان وكم بلغت عام  ما هي أرقام التحويالت االغرتابية 
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مليفار دوالر يف العفام  9.9رفم البنك الدويل تقديرات  لتحفويالت املغرتبفني اىل لبنفان اىل 

مفن  042عامليا ويف املرتبة العارشة بني االقتصادات النامية الفف 02. تلل لبنان يف املرتبة 4102

كثفاين أكفرب متلف  لتحفويالت  . كفذلك صفنلف لبنفان4102تي  تحويالت املغرتبني يف العام 

دولفة ذات الفدخل املتوسفط اىل  21دولة عربية وكثال  أكرب متل  لها بفني  06املغرتبني بني 

% مفن النفاتج 9..0املرتلم. اضافة اىل ذلك قدرت تحويالت املغرتبني اىل لبنان مبفا يفوازي 

 . 4102املح  االجاميل يف العام 

 

VII.  املغرتبون يف لبنان فهل تشجعوهم عىل ذلك وما هي اذا كنتم تودون ان يستثمر

 رسالتكم اليهم؟ 

نرصل عىل رضورة أن يتعزز دور املغرتبفني يف وطفنهم، وذلفك عفن طريف  تلعيفل وتعزيفز 

نشاطهم االقتصادي واالستثامري يف لبنان، األمر الفذي مفن شفرن  أن يفدعم ويقفوي أسف  

ل اىل جهفود ودعفم أبنائف  املقيمفني وأيضفا االقتصاد اللبناين، الذي يحتفاج يف املقفام األو 

املغرتبني، خصوصا يف ظل الظفروف واألوضفاو التفي ميفر فيهفا لبنفان، علفام أن تحفويالت 

اللبنانيني العاملني يف الخارج تساهم بشكل كبري يف الدخل القومي وتعفزز وضفم الخزينفة 

 اللبنانية. 

 

بفني اللبنفانيني سيسفهامن يف نحن ن من بفرن مواصفلة الجهفود املحليفة واسفتقناب املغرت 

تحقي  هدفنا القايض بإنشاء قناو من شرن  أن يرثي لبنان للرتات طويلة ونعفولل عفىل دور 

املغففرتب اللبنففاين وامل سسففات االغرتابيففة يف املسففاهمة يف عمليففة نهففوض لبنففان وبنففاء 

 م سسات  وترسيخ دعائم اقتصاده وتقويتها. 

 


