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I. مقدمة: جذور حضارية ألبعاد اجتامعية 

الدعوة الكرمية للتحدث أمام هذه هذه لعائشة بكار -، أتقّدم بالشكر إىل املركز اإلسالم بداية  

 .يف وطننا النقدية السياسة مفاصل أهمعن  الفاضلةالنخبة 

بالعودة إىل العصور اإلسالمية األوىل، عهد الخلفاء الراشدين، يُعترب النظام املايل اإلسالم ، 

 . وظهر ذلكوشامل إفريقيا، من أكرث األنظمة استقالال  وأنبلها غاية  الذي ساد يف منطقة املرشق 

، من 0﴾بني األغنياء منكم ُدولة  يك ال يكون ﴿القرآن الكريم: من خالل تطبيق قوله تعاىل يف 

. وقد كان بيت املال من أهم ني الناس جميعا  وتجنّب احتكارهاوجوب تداول األموال بحيث 

، وهو املخّول للرصف عىل مصالح املسلمني دقّة  وتنظيام   اإلسالميةاملؤسسات الحضارية 

، ضمن سياسٍة املتفاوتة، جامعا  اختصاصات وزارة املالية واملرصف املركزي يف عرصنا الحارض

 دون تحولو  والسلع، املال بني التوازن تكفلو  i،دارتني السياسية واملاليةتفصل بني اإل ال مركزية 

كام  .iiاملجتمع يف الحقيقية الرثوة خلقوتضمن  الحقيق ، االستثامر عن بعيدا   املدخرات تحويل

متيّزت فرتة حكم الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز تحقيق العدالة االجتامعية واملالية يف 

جمع إيرادات بيت املال ورصف األموال عىل الناس بطرٍق مبتكرة، كان من شأنها القضاء عىل 

حقباٌت من الحكم العبايس حرصا  عىل التوازن يف كذلك شهدت  ات آنذاك.الكثري من األزم

وما عظمة  .رصف املبالغ الطائلة عىل الفقراء والعلامء، مقابل اإلنفاق عىل املجهود الحريب

، وتأسيس ما ُعرف بديوان iii"بيت الحكمة" ومكتبة بغداد والنهضة العلمية الت  سادت آنذاك

، وإنشاء املناطق الخاصة بالتبادل ivالرئيسية للقيام بكافة األعامل املرصفيةالجهابذة يف املدن 

، وإصدار وتشجيع املستثمرين ورواد األعامل العرص األموي(، منذ)الت  ظهرت  التجاري

أما حقبة الحكم اإلسالم  يف األندلس  .إال خري مثاٍل عىل ذلك vسندات االئتامن والصكوك،

االزدهار االقتصادي،  ربيني أنفسهم، منوذجا  حضاريا  جمع بنيفكانت بحق، وباعرتاف الغ

 vi.الثقافية العلامنية من متنوعة نظومةٍ وم ،اإلثنية-الدينية التعدديةو  والتقدم العلم ،

الرسيايل كانت تُحاك يف الوقت الذي كانت أجزاء الغرب -تفاصيل هذا املشهد الحضاري

املعلوم أكرث فصول التاريخ اإلنساين  الرومانية،مرباطورية إل سقوط ا منذ، األخرى تشهد

الحضارة  حظ حسن ه من. يف حني يقّر املسترشقون الغربيون أنviiضطرابا  ظالمية  وفسادا  وا

 واإلنجازات العظيمة مك  الح   من الكثري بحفظ وقوننة وتطوير ونرش املسلمني قياماإلنسانية 

 داخل بشكٍل مل يشهد له التاريخ اإلنساين مثيال ، ،العربية باللغة املايض يف العلمية

، حيث أضحت منطقة املرشق وشامل سواء حد عىل اإلسالمية وغري اإلسالمية املجتمعات

 viii.إفريقيا األغنى عىل وجه املعمورة يف ذلك الوقت

للداللة  بل، غابرةتليدة وأمجاٍد زال عظيم  ليس الحنني إىل ماٍض من مقدمت  هذه  القصدإمنا 

متقدمة و متأصلة حضاريٌة له جذوٌر يف منطقتنا البعد االجتامع  للسياسات النقدية واملالية أن 

يف سياق تحقيق مرشوٍع نهضوي شامل يف التاريخ اإلنساين، ينبغ  االقتداء بها وعرصنتها 

                                                           
1
 ".7القرآن الكريم، سورة الحشر، اآلية "  
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 السياسة مفاصل أهم بعض عىل الضوءومواجهة التحديات الراهنة. من هنا، سوف ألق  

 لبنان ملرصف النقدية السياسةمن ثم سأعرض أبرز مكامن و  عام، بشكلٍ  ةيرصالع النقدية

 الجارية التحوالت ظل يف اقتصادية،-اجتامعية ومبادرات رؤى من تكتنفه مبا خاص، بشكلٍ 

 .إقليميا   املحتدمة واألزمات عامليا  

 

II. النقديةلبنان  مرصف لسياسة االقتصادية-االجتامعية اكامنامل 

ن السياسة النقدية الت  يتبعها مرصف لبنان منذ أكرث من عقدين أرست نظاما  نقديا  مستقرا  إ 

د ووسائل ونظاما  ماليا  محصنا ، كان لهام اليد الطوىل يف مّد االقتصاد اللبناين مبقّومات الصمو 

بالغة الحساسية من تاريخ لبنان. ومتتّد هذه الحقبات  عىل مدى حقباٍت  التكيّف وأدوات التطّور

بدءا  من املرحلة الت  أعقبت انتهاء الحرب األهلية اللبنانية خالل تسعينات القرن املايض، 

بتبعاتها وتحدياتها، مرورا  مبرحلة التوترات اإلقليمية واملحلية يف العقد األول من األلفية 

صوال  إىل مرحلة الحروب واألزمات اإلقليمية والدولية الت  نعيشها الثانية، بأثقالها وتجاذباتها، و 

 منذ بداية العقد الثاين، بأخطارها وتعقيداتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

من خالل سياساته وكفاءة  ا  مؤسساتيا  لالستقرار والحصانةعنوانشكّل قد مرصف لبنان كان وإذا 

التصدي للتحديات وااللتزام  يعود إىلالفضل لهذا الدور  ، فإنإدارته وجهود موارده البرشية

عىل مستويني اثنني: املستوى األول هو إلهام كل مواطٍن لبناين، مهام كان  ، وذلكبالثوابت

انتامؤه، الثقة واالطمئنان والتفاؤل مبستقبل اقتصاده وطاقات وطنه الكامنة، بالرغم من كل ما 

صادر. أما املستوى الثاين، فهو بّث رو  الريادة يف التجربة يحيط به من أزمات متعددة امل

اللبنانية عىل الصعيدين العريب والدويل، ال سيام املالية واملرصفية منها، بحيث أضحت سياسة 

مرصف لبنان النقدية منوذجا  سبّاقا  ومثاال  يُحتذى به يف املحافل املالية الدولية واملصارف 

 املستويني املذكورين يكتسب أهمية  اسرتاتيجية يف مسرية النهوض املركزية العاملية. وكال

بالدولة ومؤسساتها، وتحقيق النمو والتنمية االقتصاديني واالستقرار االجتامع . فال نهوض دون 

ثقة املواطن بوجود املقومات األساسية لهذا النهوض، وال منو وتنمية دون إعادة إطالق 

  املرشق باتجاه افآفاق العاملية الرحبة.اإلشعاع اللبناين الريادي يف

وما أدّل عىل كّل ما تقّدم سوى الدور الذي يلعبه مرصف لبنان منذ تأسيسه، ويف العقدين 

األخريين عىل وجه الخصوص، يف رفد االقتصاد اللبناين برشايني النمو ووسائل التنمية، ودعم 

را  تقّدما  وتطوّ  هذا الدور شهدوقد املالية. الدولة اللبنانية من خالل آليات التمويل والهندسات 

 ،ياتها املالية وإدارتها الوظيفيةالنقدية وآل ةسياساليف مجال  مضطردين منذ عقدين حتى افآن

 امتالكه للرؤية واملثابرة بالرغم من الظروف الصعبة الت  تواجه الوطن لبنانحيث أثبت مرصف 

وهذا النهج نابٌع من قناعٍة جذرية أن األزمات، إذا أُحسن . واألزمات املالية العاملية وتبعاتها

التعامل معها، ميكن أن تشكّل املناسبات األكرث أهمية إلطالق املبادرات، وحتى أن تكون فرصا  

إلنجازات مستقبلية. لقد بُنيت هذه الرؤية عىل أساس العالقة التكاملية بني النمو والتنمية 
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رار واألمن املجتمع  من جهة أخرى. وقد أثبتت عنارص هذا النهج االقتصاديني من جهة، واالستق

 يوما  بعد آخر جدواها وفعاليتها ونجاحها من خالل املقاربات الت  سييل ذكرها.

 دورٍ  تفعيل نحو عاملية دوافع املقابل يف برزت وتبعاتها، املالية األزمات استفحال مواجهة يف

 تكون التقليدية، السياسات إىل باإلضافة املركزية، للمصارف النقدية السياسة يف تقليدي غري

 النقدية السياسة هذه تتكّون. والتنمية النمو تعزيز إىل وتصبو العامة، للاملية رديٍف  عاملٍ  مبثابة

 عرب التنفيذي الشق يف والتنمية النمو من كل   وينعكس. تنظيم  وآخر تنفيذي شق  : شّقني من

 .التقليدي وغري التقليدي جزأيه

 النقدي االستقرار عىل الحفاظصعيد  التقليدي عىل-يف الشق التنفيذي أوال ،

 وتعزيز النمو تحفيز إىل مرصف لبنان سعى ،التنفيذية النقدية السياسة من التقليدي الجزء يف

 املايل، النظام وحامية سعر الرصف استقرار عىل ظاكالحف التقليدية وأدواته وسائله عرب التنمية

 وإدارة العامة املالية عجز متويلكام حرص املركزي عىل  .متدنية تضّخم معدالت وتحقيق

 سالمة عىل والحفاظ التضخم عامل تجنّب مع اللبنانية الدولة مالءة تأمني من خالل العام الدين

 حال وبذلك. التسليف  االستقرار عىل املحافظة وهو القانوين واجبه مامرسة ضمن ميزانيته،

 والفوائد الديون سداد يف مصداقيتها عىل الحفاظ عىل وحرص الدولة تعرّث  دون لبنان مرصف

 .وتصنيفه االئتامين لبنان وسمعة املرصيف القطاع عىل ذلك فآثار نظرا   القانونية، املهل ضمن

 كل اتخاذو  النقدية للكتلة والطلب العرض إدارة ذلك، عمل مرصف لبنان عىل إىل باإلضافة

 ردود او ضغوطات حصول دون يحول مبا السيولة، يف التوازن عىل للحفاظ الالزمة التدابري

 عىل للحفاظهذه اإلنجازات تشّكل حجر الزاوية  .باللرية السيولة فائض عن تنجم قد سلبية فعل

وتأمني املناخ  العمل فرص وتحسنيوتشجيع االستثامرات  االقتصادي النمو وتحقيق الثقة

 النقدية نجازاتاإل  أهم . يف هذا اإلطار نذكرالصح  لألمن االجتامع  للمواطنني واملؤسسات

 :لبنان مرصف بها قام الت 

 منذ مناسبة، هوامش ضمنالسيادية  املخاطر حيال الرصف سعر استقرار عىل الحفاظ 

 (.الواحد للدوالر. ل.ل 0.105 – 0.110) 0111 العام

 وهو املنشود الهدف إطار ضمن التضخم عىل والسيطرة األسعار استقرار عىل الحفاظ 

 .املئةب أربعة

 الـ تعّدت قياسية مستويات بلغت الت  األجنبية بالعمالت لبنان مرصف موجودات تعزيز 

 احتياط  من الوفري مخزونه إليها يضاف ،كانون الثاين الجاري 01بتاريخ  دوالر مليار 52.1

 والثامنة عربيا   الثانية املرتبة يف ويأيت لالقتصاد إضايف أمان صاّمم يشّكل الذي الذهب

 .دوليا   عرش
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 شهادات إصدار خالل من دوالر مليار 21 حوايل بلغ فائضا   حققت الت  السيولة إدارة 

 والتعليمية، والبيئية والسكنية االنتاجية اللبنانية للمشاريع باللرية التسليف وتشجيع اإليداع

 .التضّخم مخاطر البالد يجنّب مبا

 لألسواق مريحة مستوياتضمن  الفوائد عدالتاالستقرار النسب  مل عىل املحافظة 

 .لبنان لتصنيف ومناسبة

 يف  ومصداقيتها الدولة مالءة عىل الحرص خالل من للبنان االئتامنيّة الثقة عىل املحافظة

 .التمويلية الدولة حاجات تأمنيتسديد التزاماتها عرب 

 يف. املديونية كلفة خفض هدفب وفّعال مجدٍ  بشكلٍ  اللبنانية للدولة العام الدين إدارة 

 081 من جذري بشكل اإلجاميل املحيل الناتج إىل العام الدين نسبة انخفضت اإلطار، هذا

 051 حوايل إىل وترتفع لتعود ،2100 العام يف املئةب 031 حوايل ىلإ 2112 العام يف املئةب

 .املاضية الستة األعوام خالل االقتصادي النمو يف الحاصل التباطؤ بسبب باملئة

 البيئ -االقتصادي -االجتامع  األمن تحصني غري التقليدي عىل صعيد-يف الشق التنفيذي ،نيا  ثا

 رفللمصاملرصف لبنان املوجهة  التحفيزية الربامج خالل من

 عىل وتنموي وأخالق  اجتامع  بعدٍ  إضفاء حول التنفيذية النقدية السياسة من الجزء هذا يرتكّز

 لديها االقتصادية-االجتامعية املسؤولية تعزيز إىل الرامية الجهود وتجديد النقدية السلطة أداء

 يف خاصة   سواء، حد   عىل واملجتمع االقتصاد إفادة سبيل يف إضافية هندساٍت  تطبيق عرب

 باملصالح االلتزام مصداقية عىل الحفاظ النقدية السلطة عىل يجب جهة، فمن. األزمات مواجهة

 ضمن تنظيمية، كسلطةٍ  دستوريا   بها املنوط بالدور والتقيّد العليا النقدية-االقتصادية الوطنية

 املشاركة مسؤولية السلطة هذه عاتق عىل يُلقى أخرى، جهة ومن. املرعية والقوانني األنظمة

 االقتصادي، األمن لصيانة يلزم مبا والقيام الطارئة االقتصادية لألزمات التصدي يف الفاعلة

 عىل وبالقدرة االستقاللية من بحيّزٍ  تتمتّع كسلطةٍ  الخصوص، وجه عىل املايل-النقدي بجانبه

 املبادرات تتمحور السياق، هذا ويف .ixاملتاحة للموارد واملجدي الفعال االستخدام يف املناورة

 :أهمها حيوية، قضايا حول النقدية للسياسة التقليدية غري

 اإلمكانات وتوفري املستدام، النمو لتحقيق املؤاتية الظروف خلق يف الحكومات مساندة  .0

 وصوال   املستدامة، والتنمية والبيئ  االجتامع  األمن وتحصني العمل، سوق إحياء إلعادة

 .لالقتصاد التحفيزية املبادرات إطالق إىل

 عرب والرثوات، املداخيل يف الشاسعة الفجوات ردم إىل تهدف الت  املبادرات تقديم .2

 االستثامر وتعزيز العاملية، أو اإلقليمية أو املحلية العامة السلع اقتصاديات تطوير

. فقط الفوري الربح يبغ  وال اجتامعية منفعةٍ  وذا مستداما   يكون أن ينبغ  الذي االجتامع 

 والحامية األسعار استقرار بني توائم اقتصادية سياسات إيجاد يف يكمن فالتحدي

 .االجتامعية
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 خدمة عبء من التخفيف بهدف املساهم، والتمويل اإلقرايض التمويل بني ما توازن إيجاد .3

 .املخاطر وتوزيع القروض

 الت  والتقنية املعرفية التطورات مواكبة عرب الحداثة بتطبيق الكفيلة السياسات انتهاج  .5

 املرصيف والقطاع املايل للنظام البرشية املوارد وتطوير واملرصفية، املالية األنظمة تغزو

 الحديثة افآليّات وتنظيم ومتطورة، آمنة دفعٍ  أنظمة لبناء السع  كذلك. ذلك عىل بناء  

 واملرصفية املالية والعمليات الخدمات بتقديم املعنية( (FinTech املالية التقنية لقطاع

 الت  املالية-التقنية الرشاكة من نوعٍ  إلقامة السع  إىل باإلضافة هذا. اإللكرتونية بالوسائل

 العاملية التقنية التطورات مواكبة بهدف واالتصااليت املرصيف القطاعني بني تكامال  تحّقق

 الخدمات كلفة وتخفيض التنافسية البيئة تعزيز إىل بدورها تؤدي والت  املجال، هذا يف

 .للمستخدمني املايل اإلقصاء مشكلة من والتخفيف املالية

 املبادرات وإطالق الريع ، االقتصاد آفات عن بعيدا   اإلنتاج ، االقتصاد ظواهر تشجيع .1

 رأسامله عىل والبناء املعرفة اقتصاد تعزيز عرب الحضاري التجدد تحقيق إىل الهادفة

 .البرشي

 املناخ توفري نحو املاضيني العقدين خالل لبنان مرصف سياسة اتّجهتيف هذا السياق، 

 للحاجات التمويل توفري بهدف االقتصادي-االجتامع  األمن تحصني آليات إلطالق املناسب

 االقتصادية املكّونات ومتويل جهة، من عرب املصارف اللبناين للمواطن املعيشية-االجتامعية

 للبيئة الصديقة املشاريع وتشجيع ثانية، جهة من الوسطى الطبقة تكوين وإعادة الخاص للقطاع

 املرصفية والتحفيزات املبادرات من العديد لبنان مرصف أطلق املجال، هذا يف. ثالثة جهة من

 تحفيز عملية يف األسايس املحرك مبثابة يعترب الذي الخاص، القطاع إىل التسليف مجال يف

 .وكفاءة تخصصا   األكرث العمل فرص وخلق جديدة مبشاريع واملبادرة االستثامر

 التحفيزات تقديم إىل املاضية السنوات خالل لبنان مرصف بادر التوجه، هذا مع انسجاما  

 واملؤسسات الخاص القطاع تجاه تسليفية برامج يف االنخراط جلأ  من للمصارف املتنوعة

 واملبادرة االستثامر تحفيز عملية يف األسايس املحرك مبثابة ، وهؤالء همواملتوسطة الصغرية

 هذه التحفيزات إىل وهدفت .وكفاءة تخصصا   األكرث العمل فرص وخلق جديدة مبشاريع

 وقد نتج عن هذه املبادرات .والتعليمية والبيئية والسكنية اإلنتاجية القطاعات يف االستثامر

 معّدل بلغ بحيث العمل، فرص من مزيدٍ  وتأمني الداخيل، الطلب تحريك طريق عن النمو تحفيز

 سنويا . دوالر مليار 2103 العام إطالقها منذ التحفيزية الرزم قيم

 يف الشق التنظيم  للسياسة النقدية ا ،لثثا

 واسع هامٌش لديها  النقدية لسلطةاف. التنمية رفد يف حصته النقدية السياسة من التنظيم  للشق

 صالحياٍت  من تتمتّع ملا املستدامني، والتنمية للنمو حاضنة تنظيمية بيئةٍ  إيجاد عىل القدرة من

 مامرسة النقدية للسياسة ميكن هنا، من. املرصيف والقطاع املايل النظام صعيد عىل تنظيمية

 :للتنمية دعام   التالية التنظيمية املهام
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 يضمن وحصني عرصي ورقايب تنظيم  إطارٍ  تأمني خالل من املايل االستقرار تحصني  .0

 الدولية، املالية والقوانني املعايري مع يتناسب مبا املرصيف، والقطاع املايل النظام سالمة

 .النظام هذا يف الثقة عىل منه حفاظا  

 والقطاع املركزية املصارف يف الرشيدة واإلدارة املؤسساتية الحوكمة مبادئ تعزيز  .2

 قضايا مكافحة عىل أثرٍ  من لها ملا واملساءلة، الشفافية مقّدمتها ويف ككل، املرصيف

 .املايل النظام يف الكفاءة درجات أعىل وتحقيق الفساد

 سبيل يف املخاطر ويقيّم وواجباته حقوقه يدرك يك املستهلك لدى املالية الثقافة تعزيز  .3

 وحامية املايل لالبتكار األهمية إيالء إىل إضافة   لحاجاته، املالمئة للخدمات اختياره

 تحسني عرب املستهلك لحاجات ومالءمتها للخدمات الوصول يتأمن بذلك. املستهلك

 يف يصب هذا وكل. املفروضة والحواجز القيود وإزالة املالية الخدمات عرض يف الشفافية

 بأقل التمويل مصادر إىل الوصول من مواطن كل يتمكن بحيث املايل، االشتامل تعزيز

 .األكالف

وقد انكّب مرصف لبنان عىل إنشاء بنيٍة تنظيمية متطورة ومحصنة تجاه املخاطر املحدقة 

املرصيف، إدراكا  منه أن هذه البنية التنظيمية رضورية لحامية األمن االجتامع ، -املايل القطاعب

-املرصيف يف توفري الحاجات االجتامعية-املايل القطاعنظرا  للدور الحيوي الذي يلعبه 

االقتصادية وتحريك الدورة االقتصادية. انطالقا  من هذه الرؤية، قام املركزي باعتامد املبادرات 

 عىل مدى العقدين األخريين:التالية 

 وتطويره املرصيف-املايل القطاع نظيمت .أ

 باملعايري الصارم بتقيّده يتميز موثوق مرصيف نظام تطويرتنظيم و ب لبنان مرصف قام لقد

 من متكنه خالل من صوابيته النظام هذا أثبت وقد. واملحاسبية املرصفية الدولية واملواصفات

وقد شملت عملية التنظيم والتطوير  .اللبناين باالقتصاد عصفت الت  املصاعب ةمواجه

 العناوين التالية:

 لتفعيل الالزمة املهنية تطوير وعىل األجل املتوسط التسليف عىل املصارف تشجيع 

 املايل، لبنان تاريخ يف مرة وألول ،2111 العام من فابتداء. الخاص القطاع إىل التسليف

 مام مهم، بقدرٍ  العام القطاع اىل تسليفاتها الخاص القطاع إىل املصارف تسليفات فاقت

 الخاص ارتفاعا   القطاع إىل التسليف شهد وقد .املرصيف العمل يف نوعيا   تغيريا   يشكل

 مقابل دوالر مليار 20 من أكرث ، بحيث بلغ2101يف أواخر العام  املئةب خمسة بنسبة سنويا  

 .2101يف أواخر العام  العام للقطاع دوالر مليار 35 حوايل

 وتندرج. املستهلك وحامية باملخاطر والتحّكم الرشيدة اإلدارة مبادئ تطبيق عىل التشديد 

 الرئيسية األهداف ضمن الرشيدة اإلدارة وتعزيز الشفافية زيادة إىل الهادفة املقاربة هذه

 حامية ووحدة ،الرشيدة اإلدارة وحدة لهذه الغاية الذي أنشأ لبنان مرصف لسياسة
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 الوع  إيجاد مع بالتوازي كله هذا ويتمّ . املصارف عىل الرقابة لجنة لدى املستهلك

 .املايل املستهلك لدى املناسب

 مبوجب  وعملياتها بإدارتها الخاّصة التعاميم وإصدار اإلسالمية املصارف قطاع تنظيم

تعميام  خاصا  باإلدارة فمن جهة، أصدر مرصف لبنان  .الصالحية املعطاة ملرصف لبنان

الرشيدة يف املصارف اإلسالمية، ومن جهة أخرى، أصدر تعاميم ترعى بشكل محّدد 

العقود الخاصة باملصارف اإلسالمية، وه  املرابحة، واملشاركة، واملساهمة، واإلجارة، 

ل م املوازي، واالستصناع،  ل م، وبيع الس  وعمليات االستثامر باملضاربة، وبيع الس 

 ستصناع املوازي.واال 

 لهذا املناسبة واملعايري األطر وضع طريق عن الخارج يف اللبنانية املصارف انتشار تشجيع 

 .دولة 25، موزعة عىل 12، بحيث بلغ عدد فروع املصارف اللبنانية يف الخارج التوسع

 هيئة الغاية لهذه أُنشئت حيث املال، رأس وأسواق املالية األسواق تطوير يف املشاركة 

 وتستعد. الرأساميل والتمويل اإلقرايض التمويل بني ما توازنٍ  إيجاد بغية املالية األسواق

 األوراق جميع لتداول إلكرتونية منصة إلطالقخالل الفصل الثاين من السنة الحالية  الهيئة

 .أجمع العامل مع صلةٍ  عىل لتكون املالية،

 املخاطرمن  املرصيف-املايل النظام سالمة عىل الحفاظب. 

 املخاطر مواجهة عىل وتصميمه قدرتهوحداته املختصة  بواسطة لبنان مرصف أثبت قدل

 :التالية اإلجراءات خالل املرصيف من-املايل النظام سالمةالت  تهدد الخارجية الداخلية و 

 ميكّن مام باتجاهها، الودائع تدفق وتشجيع املصارف لدى مرتفعة سيولة عىل الحرص 

 وإلعادة للنمو أساسية تعترب السيولة فهذه. حاجاته بتمويل االستمرار من اللبناين االقتصاد

 هذه عىل املحافظة إن. واألمنية السياسية األزمات انتهاء بعد االقتصادي النشاط إطالق

 املضاربة، عن واالبتعاد املحافظ املرصيف بالنموذج التمسك خالل من تتم السيولة

 بالعمالت أو باللرية السيولة إلدارة لألسواق الدائم لبنان مرصف مواكبة إىل باإلضافة

 .املايل لبنان نظام يف الثقة عىل الحفاظ بغية األجنبية،

 املصارف إبقاء أجل من ،3-بازل متطلبات يفوق مبا اللبنانية املصارف رسملة تدعيم 

 املئةب 01 الـ مستوى لديها املالءة نسبة تجاوزت حيث املرصفية، العوملة يف منخرطة

 القطاع تحصني يف يساهم مام ،حاليا   املئةب 01 إىل تدريجيا   لتصل ،املطلوب عامليا  

 حيث للمصارف، الخاصة األموال نوعية عىل أيضا   لبنان مرصف شّدد كام. اللبناين املرصيف

 فقد األخرية، املالية الهندسة أما .السائلة الخاصة باألموال عالقة له ما لكل األفضلية منح

 ،للمصارف الرأساملية ةقاعدال تحشدو  ،األجنبية بالعمالت لبنان مرصف موجودات دعمت

 .االئتامن مخاطر مواجهة يخدم مبا
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 تسليفية سياسات باعتامد التسليف، مخاطر من للتحّوط االحرتازية التدابري جميع اتخاذ 

 ال التسليف، عىل ضوابط فُوضعت. املخاطر وإدارة للقروض التسليفية الغاية بني ما تراع 

 املحلية والسندات األسهم عىل وكذلك عقارية، فقاعة حصول ملنع منه، العقاري سيام

 األسواق يف والحادة املفاجئة التقلبات من واملستثمرين املصارف لحامية والدولية

 السيادية ةاملالي األدوات عىل االنكشاف من للحد تدابري اتُخذت ذلك، إىل إضافة  . الخارجية

 تعاط  تنظيم 2115 عام تم حيث عليها، الكلية السيطرة لبنان مرصف ميلك ال الت 

 املركزي املجلس قبل من املسبق للرتخيص وإخضاعها املالية باملشتقات املصارف

 .لبنان ملرصف

 وتجّنب املودعني أموال لحامية االستثامر، ومصارف التجارية املصارف أعامل بني لفصلا 

 بدورها تقوم أن يجب االستثامر فمصارف. املخاطر مرتفعة استثامرات يف استخدامها

 باألسهم التداول عرب السيولة وتأمني الخاص القطاع ورسملة االقتصادية للتنمية كأداة

 أساسا ترتكز الت  اللبنانية، للمؤسسات التمويلية الطبيعة تغيري يف يساعد مام والسندات،

 .املديونية عىل

 سياسة إطار يف املصارف، بني االندماج عمليات وتشجيع مرصف أي بإفالس السام  عدم 

 هذا يشّكله ملا وسمعته، املرصيف النظام هيكلية منعة عىل الحريصة لبنان مرصف

 السياسة هذه عىل الثبات يهدف. االجتامع -االقتصادي لألمن واهتزازٍ  تهديدٍ  من اإلفالس

 هذه فيه شهدت الذي الوقت يف التحاويل، واستقطاب املودعني لدى الثقة إرساء إىل

وأربعة باملئة عىل  املئةب حوايل سبعة بلغ واملوجودات، الودائع يف مهام   منوا   املصارف

 يف ،2101 عامال أواخر يف مليار دوالر 11التسليفات حوايل بلغت و  ،2101يف العام التوايل 

 .بسيط منو مع مقبولة ربحية عىل تحافظ املصارف زالت ما حني

 االئتامن وصناديق والرصافة الوساطة ومؤسسات املالية املؤسساتتنظيم  عىل الحرص 

 ، وذلكنوعيتها وتحسني هاعمليات ضبطل ،عليها شفافيةالو  ضو معايري الو و وتطبيق الرقابة 

التشدد يف و  زبائنها مصالحمن شأنه حامية  ماوهذا  .برّمته املايل النظام تحصني بهدف

 غري األموال تحويل يجعل ، ماماإلرهاب ومتويل األموال تبييض مكافحة قواعد تطبيق

 .الصعوبة غاية يف أمرا   املايل القطاع عرب الرشعية

  مام الرضيب  التهرب ومكافحة اإلرهاب ومتويل األموال تبييض مكافحة مبعايريااللتزام ،

 يف االمتثال وحدة إنشاءيف هذا اإلطار، تم . العاملية املالية الخارطة عىل لبنان يبق 

ملراقبة حسن امتثالها  املالية واملؤسسات املصارفوحدات امتثال لدى و  لبنان مرصف

 .واألنظمة لقواننيهذه ال

 الخدمات لتقديم آمنة منصة وتوفري اإللكرتونية املرصفية لألعامل املركزي تنظيم 

 إطار يف ،ومتطّور آمن محيّل  دفعٍ  نظام تأمنيو  اللبناين، املايل القطاع يف اإللكرتونية
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 اإللكرتونية والجرائم الجرمية النشاطات مخاطر من واملايل املرصيف القطاعني حامية

 .الوظيف  والخلل

 

III. البيئي-االقتصادي-آثار مبادرات مرصف لبنان عىل األمن االجتامعي 

 االجتامع  األمن عىل التحفيزية الربامج آثار أوال ،

 التعليم فرص تعزيز إىل والتعليمية والسكنية اإلمنائية للقطاعات امليرسة القروض توفري أّدى

 فضال املئة،ب ثالثة تتجاوز ال بفائدة تعليمية قروٍض  توفري طريق عن طالب آالف عرشة من ألكرث

 من ألكرث املسكن توفري طريق عن الكريم والعيش االجتامع  االستقرار تأمني يف املساهمة عن

 .عائلة ألف مئة

 االقتصادي األمن عىل التحفيزية الربامج آثارثانيا ، 

 الطلب وضعف الذي ساد خالل السنوات السابقة واألمن  السيايس االستقرار عدم ظّل  يف

 الوسطى الطبقة تكوين إعادة إىل التحفيزية الربامج تهدف اللبناين، االقتصاد عىل الخارج 

 آثارٍ  إىل التحفيزات هذه أفضت فقد. اللبنانيني من كبرية رشيحة لدى املعيشة مستوى وتحسني

منذ  املحّقق اإلسم  النمو من املئةب 11 أكرث من أنثبت  إذ الداخيل، الطلب صعيد عىل إيجابية

 القطاع تطّور ساهم وقد. الرزم هذه آثار إىل عودي 2103يف العام إطالق الرزم التحفيزية 

 اللبناين، للمجتمع املايل الشمول تعزيز يف من تحفيزات املركزي واستفادته وانتشاره املرصيف

 .العربية الدول يف املئةب 08 ب مقارنة   املئةب 51 نسبة بلغ الذي

حيث تصل قيمة القرض ، املؤسسات الصناعية املصدرة لتشمل الحوافز رزم توسيع تمّ  كذلك

دعم  باإلضافة، شملت الحوافز التجاري للبنان.ية تحسني امليزان بغ الواحد مليوين دوالر،

 والطويل، املتوسط املديني عىل اإلنتاجهذا  متويل من لتمكينها الفنية لألعامل اللبناين إلنتاجا

 إىل لبنان مرصف وبادر. التطوير إىل وحاجته العمل فرص تأمني يف القطاع هذا ألهمية نظرا  

 .للسيارات مواقف تأجري بهدف للعموم جامعية مرائب إلنشاء مخفضة بفوائد قروض تأمني

 البرشي الرأسامل ومراكمة البرشية التنمية بُعد يغب مل االقتصادي، األمن تحصني إطار ويف

 إنتاج  اقتصادٍ  إىل االقتصاد ونقل تنموية نهضة إطالق باتجاه ومشاريعه، لبنان مرصف رؤية عن

 وطاقاته البرشية موارده ه  التفاضلية لبنان ميزات أهم إحدى أن خاصة املعرفة، عىل مبن 

ز تحفيلوا اإلعداد مخيامت بإنشاء تقضيان مبادرتني بإطالق لبنان مرصف قام لذلك. العلمية

(boot camps )هذا. عملية مشاريع إىل تطويرها بغية الخالقة األفكار أصحاب الطالب لتشجيع 

 الت  واملنشورات الجامعيني، للطالب لبنان مرصف يتيحها الت  التدريب فرص إىل باإلضافة

 املنشورة العمل وورش البحثية واألوراق املواطنني، أوساط ة يفاملالي الثقافة لنرش يصدرها

 .لبنان ملرصف اإللكرتونية الصفحة عىل
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 الناشئة، والرشكات املعرفة اقتصاد لقطاع الرسملة موارد تأمني إىل لبنان مرصف بادر كذلك

 االبتكار جهود دعم بهدف دوالر مليون 211 نحو القطاع هذا بترصّف تضع مالية هندسة بابتكار

 511 من أكرث توظيف تمّ  وقد. املصارف من ومبساهمةٍ  خاص بشكلٍ  الشباب أوساط يف واإلبداع

 املايل القطاع كام للبنان، واعدا   قطاعا   يُعترب والذي ،افآن حتى القطاع هذا يف دوالر مليون

 رشكة 811 ال يقارب ما اللبنانية السوق يف حاليا   يوجد أنه ذكره والجدير .والغاز النفط وقطاع

 ونصف املليار يقارب ما الوطنية الرثوة اىل وأضاف عمل، فرصة 8111 خلق قد القطاع وأن ناشئة،

 خالل سنويا   باملئة وتسعة سبعة بني ما القطاع هذا يف منو إىل لبنان مرصف ويتطلع. دوالر

 والت  لبنان، يف جديدة رشكات تأسيس آليات تحفيز اىل التعميم ويهدف .املقبلة سنوات الثالث

 عمل فرص وتوفري الوطن  االقتصاد إلغناء قابلة مساهمة رشكات اىل املستقبل يف تتحّول قد

 .املالية السوق عمل وتعزيز جديدة

 البيئ  األمن عىل التحفيزية الربامج آثارثالثا ، 

 بيئة عىل تحافظ الت  املشاريع إلطالق فرصة لبنان مرصف حوافز شكلت البيئ ، الشأن ويف

 صحة عىل إيجابياتها تقترص ال املشاريع فهذه. البديلة الطاقة مشاريع عن فضال  التلوث، قليلة

 األرس ميزانية عىل الطاقة كلفة يف وفرٍ  تأمني يف اقتصادية منفعة لها بل فحسب املواطنني

 لتمويل الوطنية افآلية خالل من البيئية القروض مجموع تجاوز وقد .والدولة واملؤسسات

واملبادرة البيئية اللبنانية  (NEEREA) الخرضاء بنيةواأل  املتجددة والطاقات الطاقة كفاءة مشاريع

(LEA) 211 دوالر مليون. 

 قيامها لدى الدولية البيئية املعايري احرتام عىل املصارف حث عىل لبنان مرصف دأب كذلك

 مرصف بها قام الت  البيئية املبادرات ومن. للتمويل عليها املعروضة املشاريع وتقييم بدراسة

 لبنان يف ريادي مرشوع وهو بريوت، يف الرئييس مركزه يف" األخرض السطح" إنشاء أيضا   لبنان

 ستحداثا أن باعتبار والخاص، العام القطاعني يف املؤسسات تعتمده أن ويؤمل واملنطقة،

 .الصعوبة غاية يف أمرا   بات املدن يف الحدائق

 

IV. الخالصة 

وأدى إىل العربية -الحضارة اإلسالمية الداء الذي أصاب عودا  عىل بدء، إنيف الخالصة، 

للمجتمع يتصل برتّهل واستنزاف الرأسامل االجتامع  والبرشي انتكاسها هو يف جوهره 

املساهمة ورأس املال هذا هو بالذات الذي يضع مرصف لبنان نصب عينيه ومنظومة حكمه. 

نطمح أن  هذه املبادراتو  .والتنظيمية صيانته وتنميته من خالل إجراءاته ومبادراته التنفيذيةيف 

الفرقاء املعنيني باألمن االجتامع  من كافة تالقيها وتتكامل معها وتراكم عليها مبادرات أخرى 

املجتمعني  فعالياتثقافية و -طاقات علميةو اقتصادية قطاعات و ، من أجهزة حكومية للبنان

. ونحن عىل ثقة أن كل هذه األطر، ألن النهضة االجتامعية تحتاج لتضافر جهود األهيل واملدين
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نهضة الوطن وكرامة  عنوانه مستقبلٍ صناعة يف تستمر وترتق   قد انطلقت يكهذه الجهود 

 املواطن.

  .وشكرا  
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