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يتأثر االقتصاد اللبناين والقطاع املرصيف يف لبنان بتصاعد أزمة املديونية  إىل أي مدى -1

 السيادية األوروبية واحتامالت تجدد الركود العاملي؟

نجح القطاع املرصيف اللبناين مرة جديدة بإثبات مناعته وصالبته يف التصدي لألزمات التي 

الديون السيادية األوروبية. ويعود هذا ترزح تحت ثقلها املصارف يف أوروبا وأمريكا بسبب أزمة 

النجاح إىل النموذج املحافظ الذي أرساه مرصف لبنان بفضل سياساته النقدية واملرصفية 

واملالية الحكيمة والتي جعلت من هذا القطاع املرصيف اللبناين منوذجا يحتذى به وحائزا عىل 

 إعجاب وثقة األسواق العاملية.

رصيف تداعيات أزمة الديون السيادية األوروبية لعدة أسباب منها فلم تنعكس عىل القطاع امل

األعامل، ما يحمي أموال املودعني، وسمعة  الرتكيز عىل الفصل بني املرصف التجاري ومرصف

لبنان املالية، والقطاع املرصيف ككل. كام أن القيود التي وضعها مرصف لبنان عىل االستثامرات 

ات املالية والسندات الخارجية حمت القطاع املرصيف من التعرض املرصفيّة باألدوات واملشتق
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واالنكشاف عىل املخاطر الخارجية. ففي حني تعاين املصارف االوروبية واألمريكية من 

، 3ضغوطات عىل رؤوس أموالها وسيولتها وأرباحها نتيجة التوجه إىل تطبيق مقررات بازل 

ذ يفرض مرصف لبنان عىل كل مرصف نسبة سيولة تتمتع املصارف اللبنانية بسيولة مرتفعة، إ 

% من ودائعه، إضافة إىل أن املصارف اللبنانية تسجل منذ اآلن نسبة املالءة التي 33تتجاوز الـ 

 %.  21% ونحن نعمل عىل أن تصل إىل 7وهي  3حددتها لجنة بازل

بسبب كون اقتصادنا  كام أن التقلبات التي تعرض لها اليورو مل تؤثر عىل أسواقنا املحلية وذلك

% بالدوالر األمرييك. ومن ناحية 03% من الودائع هي بالعمالت األجنبية، منها 66مدولرا. فنسبة 

  -مليار دوالر 32 -أخرى، إن احتياطي مرصف لبنان من العمالت األجنبية الذي سجل رقام قياسيا 

 -وسط وشامل إفريقيامخزون يف الرشق األ  إضافة إىل مخزون الذهب الذي يشكل ثاين أكرب

يؤمن ضامنة للعملة ومصدر ثقة لدى اللبنانيني،   -مليار دوالر حسب أسعار السوق 21تخطى الـ

 يف ظل املتغريات التي يشهدها العامل .

نحن نرى أن القطاع املرصيف اللبناين مل يتأثر بالنتائج السلبية ألزمة الديون السيادية ، بل عىل 

ق به وشهدنا انخفاضا يف معدالت الفوائد وارتفاعا يف السيولة مع العكس، ترسخت ثقة األسوا

 ارتفاع يف الودائع والتسليفات.

عىل صعيد املقررات التي اتخذتها الدول االوروبية ملعالجة أزمة ديون اليونان، فستقرر ثقة 

 االسواق، سلبا أم إيجابا، مدى فعاليتها يف معالجة االزمة. 

 

ب الفوائض املالية التي تخرج من دول الربيع العريب؟ وما مدى هل استطاع لبنان استقطا -1

قدرة القطاع املرصيف اللبناين عىل توظيف السيولة الفائضة يف متويل احتياجات 

 االقتصاد اللبناين؟ 

أثبت لبنان أنه قادر عىل تحّمل وتجاوز األزمات التي تعصف حوله كام أزماته الداخليّة، وظّل 

طاعه املرصيف واملايل وعىل ثقة االسواق بأدائه مام يجعله محطّة جاذبة محافظا عىل متانة ق

 للرساميل واالستثامرات. 

إىل وطنهم،  إن زيادة الودائع بوترية مستمرة هي خري دليل عىل هذه الثقة. فتحويالت اللبنانيني

اف الناتج دوالر أمرييك سنوياً. كام تشكل الودائع املجمعة للمصارف ثالث أضع مليار 8تخطّت 

املحيل االجاميل، وبالتايل هنالك فائضاً من السيولة يسمح بتمويل القطاعني العام والخاص 

  عىل حد سواء.
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وهل تتجه السيولة نحو متويل احتياجات اإلنفاق الحكومي أم تلّبي احتياجات القطاع  -3

 الخاص؟ وهل يتم الرتكيز عىل خدمات األفراد أم خدمات قطاع األعامل؟

رصف لبنان دورا فعاال يف توجيه جزء من السيولة املتوفرة يف القطاع املرصيف لتفعيل لعب م

  العجلة االقتصادية وزيادة الطلب الداخيل وتشجيع استثامرات القطاع الخاص وتحفيز النمو.

وكان لسياسة االستقرار النقدي التي انتهجها مرصف لبنان دورا كبريا يف ترسيخ الثقة باللرية 

نية واعتامدها كعملة للتسليف. فسياسة التحفيزات التي اعتمدها مرصف لبنان بإعفاء اللبنا

املصارف من االحتياطي اإللزامي مكنت املصارف من تقديم القروض املتوسطة والطويلة 

األجل بالعملة الوطنية وبفوائد مخفضة، دون أن تعرض سيولتها للمخاطر. وتم توجيه التسليف 

املجتمع اللبناين ككل.  اجية واىل قطاعات أخرى ذات مردود إيجايب عىلاىل القطاعات اإلنت

فزادت التسليفات بشكل كبري يف االقتصاد اللبناين واستفاد اللبنانيون مبؤسساتهم، تجارية 

كانت أم صناعية أم سياحية ام يف ميدان التكنولوجيا، وأيضاً من خالل القروض السكنية، 

%  13عية والطاقة املتجددة وغريها. وقد سجلت التسليفات منوا بنسبة والتعليمية والبيئية والزرا

% خالل العام الجاري. واليوم، أصبح 26، ومن املتوقع أن يتخطى هذا النمو الـ1323يف العام 

حجم التسليفات املقدمة إىل القطاع الخاص يفوق حجم التسليفات للقطاع العام وهذا دليل 

 العمل املرصيف. وتحول  لسوق مع املصارفالتبدل الحاصل بتعاطي ا عىل

 

كيف يواكب مرصف لبنان هذه املتغريات؟ و هل لديكم إجراءات تنظيمية لحامية القطاع  -4

 املرصيف اللبناين من تأثريها السلبي؟

يقع لبنان يف منطقة تعيش اليوم اضطرابات، لكنه لطاملا استطاع املحافظة عىل وضعه املايل 

جميع األزمات املحلية والدولية التي عصفت، ألنه بنى منوذجا مرصفيا  والنقدي عىل الرغم من

 يعتمد عىل قواعد تتضمن الكثري من الوقاية. 

بالفعل، أثبت مرصف لبنان لألسواق، خالل كل هذه األعوام أن لديه من الحيطة والحذر ما 

صائبة والتعاميم يكفي ملواجهة واجتياز األزمات وذلك بفضل السياسات والهندسات املالية ال

 والقرارات التي أصدرها والتي تصب كلها يف خانة تحصني القطاع املرصيف والنقد الوطني. 

لذلك، ان القطاع املرصيف اللبناين قادر عىل تحمل الصدمات التي قد تنتج عن تطور 

االضطرابات يف دول املنطقة ألن القواعد التي وضعها مرصف لبنان للعمل الخارجي للمصارف 

كافية ملنع توريد األزمات املولودة يف الخارج إىل أسواقنا الداخلية أكان من ناحية الرسملة 

 املطلوبة للعمل الخارجي أو من حيث التدقيق.  

ويف هذا اإلطار، أجرت لجنة الرقابة عىل املصارف اختبارات الضغط يف سيناريوهات متعددة 

وتبني أن املصارف اللبنانية العاملة يف الخارج لن تواجه مشكالت مهمة بالنسبة اىل رسملتها أو 

ربحيتها. وهذا ما يؤكد أن القطاع محصن برأس ماله املخصص للخارج ولن يضطر للعودة اىل 

ف األم لذلك. وبالتايل ان تواجد مصارفنا يف هذه الدول ال يشكل خطرا عىل القطاع املرص 
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% من 21املرصيف اللبناين. مع العلم أن أرباح املصارف العاملة يف الخارج ال تشكل أكرث من 

 أرباح القطاع املرصيف اللبناين واملصارف العاملة يف لبنان. 

ايري الدولية وذلك طبعا ضمن القوانني اللبنانية املرعية وأخريا نحن نؤكد التزامنا التام باملع

 االجراء. 

 

ما هي خططكم لتنشيط األسواق املالية يف لبنان؟ وهل ستلعب األسواق مستقبالً دوراً   -5

 متويلياً من خالل االكتتابات واالصدارات العامة؟

لقطاع املايل اللبناين سيدفع ا األسواق املالية يف لبنان الذي يعيد تنظيمإن إقرار القانون 

ملواكبة العوملة القامئة يف هذا املجال. كام أنه يشكل نقطة انطالق جديدة لتحويل جزء من 

السيولة املتوفرة يف االقتصاد لالستثامر يف املؤسسات الخاصة، إضافة اىل أنه يتيح لهذه 

التوسع دون اللجوء املؤسسات الحصول عىل الرساميل الالزمة عرب االسواق املالية لتتمكن من 

 إىل االستدانة. 

ووفقا للقانون، ستنشأ هيئة االسواق املالية التي يرتأسها مرصف لبنان لالرشاف عىل الالعبني يف 

 "هذه االسواق. هنالك عدد متوفر من الالعبني الذين يتمتعون مبهارات عالية، كمؤسسة "ميدكلري

املالية  ارف املتخصصة، واملؤسساتملقاصة األوراق املالية، ومصارف األعامل، واملص

ومؤسسات الوساطة. اال أن مرصف لبنان، وفقا لتوجهاته بفصل مصارف االعامل عن املصارف 

التجارية ال يجيز لهذه األخرية أن تشارك يف األسواق املالية. فمرصف لبنان حريص كل الحرص 

 املودعني للمضاربات يف البورصة.  عىل عدم تعرض أموال

سوق أو إنشاء بورصة لألسهم اللبنانية ليس هو الهدف فحسب، بل ان لبنان يطمح  ان تنظيم

تتسجل فيه صناديق عاملية، ومؤسسات إدارة األموال، ومؤسسات لها  إىل إنشاء مركز ميكن أن

، وإذا ما وافقت عليه الحكومة أن يكون معفى من الرضائب، ويكون تحت إرشاف  trustبالـ عالقة

ملالية حفاظاً عىل سمعة لبنان. إن انطالق االسواق املالية ونجاحها يف تأدية هيئة االسواق ا

الريادي املرصيف يف املنطقة  دورها يف متويل االقتصاد هو مبثابة نجاح للبنان ويضيف لدوره

عمل جديدة ولعودة اللبنانيني الذين نجحوا يف  دوراً مالياً بارزاً أيضاً فيكون باباً لفتح فرص

 ·املنطقة للتداول باألدوات املالية تأسيس فروع لهم يفالخارج ل

 

ما مدى تقّدم قطاع الصريفة االسالمية يف لبنان؟ وما هي حّصته من اجاميل السوق  -6

 املرصيف اللبناين؟ وهل هناك خطط لتطوير هذا القطاع مستقبال؟ 

املصارف تستحوذ الصريفة اإلسالمية يف لبنان عىل اهتامم كبري خصوصا بعد ان أثبتت 

الرشيعة  ملبادئاإلسالمية متانتها وقدرتها عىل مواجهة األزمات املالية العاملية واحرتامها 

 اإلسالمية.
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بالفعل، مل يتوان مرصف لبنان عن بذل الجهود الالزمة لتطوير هذا القطاع، فقد قام بدعم 

لذي يهدف اىل إطالق شهادة التأهيل يف التمويل اإلسالمي ودعم كذلك املنهج األكادميي ا

تفعيل العمل املرصيف اإلسالمي السليم. وقام أيضا بالتعاقد مع املؤسسات الدولية التي 

تتمتع بسمعة عالية لتطوير التقنيات املرصفية اإلسالمية وقد حظيت هذه املبادرات باهتامم 

ها البنك الدويل. كام ساهم يف نرش الوعي بهذه الصناعة من خالل املحارضات التي يستضيف

 وبرامج التدريب املتواصل. 

 

% من إجاميل موجودات القطاع املرصيف وهي 2تقارب حصة قطاع الصريفة اإلسالمية يف لبنان 

تتضمن نشاط أربعة مصارف عاملة يف لبنان باستثناء املرصف خامس الذي مل يبارش العمل 

 بعد.

ل إصدار التعاميم ومن جهة أخرى، يواكب مرصف لبنان تطور الصريفة اإلسالمية من خال

الناظمة لعمل هذه املؤسسات ومراقبتها وتأمني فرص االستثامر للسيولة وتوفري املالذ األخري 

لهذه املؤسسات والتدخل حيث يجب التوجيه واإلرشاد. وهو سيواصل هذا العمل الجاد عرب 

نية وإمكانية دراسة إمكانية إصدار أدوات مالية جديدة موافقة للرشيعة السيام باللرية اللبنا

 إصدار صكوك إسالمية.   

لكن يجب أال ننىس أن صناعة الصريفة اإلسالمية تواجه العديد من التحديات القانونية والرشعية 

)االزدواج الرضيبي، رسوم التسجيل، الرضيبة عىل القيمة املضافة ...( مام يعيق قدرتها 

 إزالة هذه العقبات.  التنافسية. ومرصف لبنان يعمل مع الجهات املعنية بهدف 

 

كيف يتطور أداء القطاع املرصيف اللبناين عىل صعيد األرباح واملوجودات والقروض  -7

 والودائع؟ وما هي توقعاتكم ألداء القطاع خالل السنوات املقبلة؟

رغم املحطات الدقيقة التي مرت بها البالد منذ بداية العام الجاري، وما تبعها من اضطرابات 

جاورة، فلقد حافظ القطاع املرصيف اللبناين عىل منوه وأثبت أنه عىل قدر من يف الدول امل

مليار دوالر يف  220املسؤولية، وهذا ما تعكسه املؤرشات التالية: الودائع املرصفية تخطت الـ

 1)زادت مبقدار  وهي توازي ثالثة أضعاف الناتج املحيل اإلجاميل. ان منّو الودائع 1322نهاية آب 

والر منذ بداية العام( إشارة ثقة واضحة من األسواق يف قطاعنا املرصيف ونحن نتوقّع مليار د

. كام ان الثقة باللرية اللبنانية سمحت بنمو  1322% يف العام 23و 7أن يرتاوح هذا النمّو ما بني 

. وقد 1322% يف العام 26الـ التسليفات للقطاع الخاص ومن املتوقع أن يتجاوز هذا النمو 

، بينام تسليفات 1322مليار دوالر يف نهاية آب  03حت هذه التسليفات تساوي ما يعادل الـ أصب

مليار دوالر وذلك بنمو  1218لـ املصارف أو استثامراتها يف سندات تخص الدولة ال تتعدى ا

%. هذا يشكل تبدال اساسيا يعاكس ما كان يحىك يف 6سلبي عن السنة املاضية بحدود الـ 

أن الدولة تستهلك كل موارد املصارف، ويصب يف مصلحة النمو يف البلد املايض عىل 

 والوضعني االقتصادي واالجتامعي. 
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% عن السنة 21مليار دوالر أي بنمو  23كام ارتفعت األموال الخاصة للمصارف اىل ما يفوق الـ 

 املاضية. أما أرباح املصارف فرنجح أن تحافظ عىل مستوى العام املايض. 

عامة، ان املصارف يف لبنان سليمة ولديها ما يكفي من السيولة وحققت من حيث كمحصلة 

 .  3الرسملة، قبل كل املصارف يف العامل، املعايري التي وضعت يف بازل 

 


