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I. املالية للهندسة التاريخية و النظرية الخلفية 
ما مل تشهده أي حقبٍة غابرة يف التاريخ اإلنساين ع صعيد العقود الثالثة األخرية  لقد شهدت

الطبيعي أن يشكل املال والنقد، كأحد أقدم  االبتكار والتجدد الحضاري والتفاعل العوملي. ومن
 لظواهر االبتكار االقتصادية ب البرش، عنرصان جاذبان وحقالن خصبان-عيةالوسائط االجتام

تطور التقني. من هنا برز حقل جديد، ما لبث أن تحول إىل اختصاٍص وال العلمي والبحث النظري
كنية. علمي ومامرسٍة رؤيوية، أال وهو الهندسة املال  التطوير" بأنها املالية الهندسة تعريف و

 النظرية، الجوانب املاليةهذه التقنية  تشملحيث . "املبتكرة الخالق للتقنية املالية تطبيقالو 
 االقتصاد مستوى ع الدافعإذا كان  ،ةاملالي والعمليات املالية، واملنتجات الكمية، واألساليب
فإن  ،املجتمع لتلبية احتياجات طرقال أفضل إيجاد خالل من للمبتكرين أرباح تحقيق هو الجزيئ

ثلالكيل االقتصاد مستوى عهذه الهندسة تعنى بإدارة املوارد الشحيحة   الهدف ، وهو ما 
أثبتت أن الهندسات املالية، كأي ظاهرة  مليةاإال أن التجارب الع i.اقتصادي نظام ألي األسايس

، مام يستوجب إيجاد أطٍر ضابطة وقواعد ناظمة لالنحراف والفوىض واالستغاللإنسانية، قابلة 
به من  يتمتعواالسياسة النقدية القيام به، مبا ينبغي أن  القيم ع لها. وهذا ما يتوجب ع

 رؤيٍة اقتصادية، وكفاءة علمية، واستقاللية عملية، ونزاهٍة مسلكية.
السياسة النقدية أهمية خاصة يف مامرستها للهندسة  تكتسبباإلضافة إىل دورها الضابط، 

 بعدٍ  إضفاءترتكز حول يف ظل ما تشهده من تطور باتجاه انتهاج أدواٍر غري تقليدية  ،املالية
-جتامعيةاال  املسؤولية تعزيز إىل الرامية الجهود وتجديد ،السلطة النقدية أداء عاقتصادي 

ع حدٍّ  واملجتمع االقتصاد يف سبيل إفادة ،فعالة هندساٍت عرب تطبيق  لديها قتصاديةاال 
سة تقليدية للسياالغري هذا السياق، تتمحور املبادرات  . ويفاألزمات مواجهة يف خاصة  ،سواء

 النمو لتحقيق املؤاتية الظروف خلق يف الحكومات مساندةالنقدية حول قضايا حيوية، مثل 
 والبيئي االجتامعي األمن وتحص العمل، سوق إحياء إلعادة اإلمكانات وتوفري املستدام،

اتباع إيجاد توازن ما ب التمويل اإلقرا والتمويل املساهم، و و  ،والتنمية املستدامة
السياسات الكفيلة بتطبيق الحداثة عرب مواكبة التطورات املعرفية والتقنية التي تغزو األنظمة 

 من والتخفيف ،املالية الخدمات كلفة وتخفيض ،التنافسية البيئة تعزيزاملالية واملرصفية، و 
تشجيع ظواهر االقتصاد اإلنتاجي، بعيدا عن آفات و  ،للمستخدم املا اإلقصاء مشكلة

هذا باإلضافة إىل الدور  وصوال إىل إطالق املبادرات التحفيزية لالقتصاد. ،0االقتصاد الريعي
، النقدية يف رفد التنمية من خالل  لسياسةل التنظيمي لشقاالذي يلعبه  تحص االستقرار املا

وكل . املستهلك لدى املالية الثقافة تعزيزواإلدارة الرشيدة، و  ونرش مبادئ الحوكمة املؤسساتية
، بحيث يتمكن كل مواطن من الوصول إىل مصادر التمويل  هذا يصب يف تعزيز االشتامل املا

 بأقل األكالف.

                                                           

لÇ اعتمÁد ه الريعي االقتصÁد  ريع احد مصدر ع الد ن مÁ غÁلبÁ   المصدر هذا ،(الدخل) ل  ليس طبيعيÁ   مصدرا   يك
ÇجÁإل بح ÈÁج آليÁدة إنت اء مع ط األمطÁر كميÁه مÁديÇ ¶ فكريÇ كÁنÈ س ذ بحيث الغÁز، الن طÇ تستح  ع الحÁكمÇ الس

عيÇ تحتكر المصدر هذا زيعه امتالكه مشر ليÇ، العالقÈÁ نظريÇ السيÁسيÇ الع في .بيعه ت لÇ الد  هي الريعيÇ الد
Çل Á من كبير جزء ¶ كل تستمد التي الد طنيÇ إيرادات اردهÁ ت·جير ¶ بيع من ال يÇ م عمالء األص  .الخÁرجيين ل
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دت امت األوىلإىل ثالثة: املرحلة  عامليا  هندسة املاليةاحل التاريخية لتطور الكن تقسيم املر 
 الفائدة أسعار تحرير، حيث دفعت الحاجة إلدارة املخاطر الناجمة عن 0777و 0771ما ب 

إىل إنشاء األدوات والتقنيات واملؤسسات املنوطة بإدارة املخاطر ورؤوس األموال.  والعمالت
اتسمت بالنمو املطرد للمؤسسات واألسواق واألدوات  ،112و 0771ما ب  ،الثانية املرحلة

التي نعيشها  ،املتالحقة. أما املرحلة الثالثةاملالية، مع ما رافقها من تنامي املخاطر واألزمات 
التي تلت األزمة املالية العاملية وما  (Rationalization) "العقلنة"، فهي مرحلة 117 لعاممنذ ا
، والتي تتسم بإعادة النظر بدور السلطات التنظيمية لعامفقها من خسائر للقطاع الخاص وارا

iiيف إدارة املخاطر النظامية.
 

إبان تنفيذ الهندسة املالية األخرية، ومبادرات مرصف  عامللمشهد الفيام ييل، سوف أتطرق 
. ثم سأتناول الخلفية القانونية لهندسة مرصف لبنان املالية، ألعرض بعد التقليديةغري لبنان 

 مستوى املنفعة ها عآللية الهندسة املالية األخرية. وأختم بآثار ذلك املفاصل األساسية 
 االقتصادية، آتيا ع ذكر بعض الخالصات.

 
II. التقليديةسياسات غري ال يف لبنان مرصف مبادراتو  عاماملشهد ال 

 العاملي االقتصادي املشهد ال زالت تثقل العاملية املالية األزمة تداعياتو  عرش سنواٍت انقضت
 صعيدال عف. ناميةال وأ ناشئة ال وأ تقدمة املقتصادات اال  صعيد سواء ع، بأعبائها ونتائجها

 الحقيقي، باالقتصاد ارض تسبب األ  الشامل االقتصادي الركود ظاهرة ما انفكت العاملي،
 سلبية فائدة أسعار التي أفرزت (Quantitative Easing) الكمي التيسريسياسات  ذستنفتو 

 فاقمت العوامل  فإذ بهذه. العاملي السيايس االقتصاد يف ازدياد منسوب عدم اليقب مصحوبة 
إن األسواق الناشئة التي  ،املحصلة يف. االقتصادي-االجتامعي والتفاوت االقتصادي التباطؤ

 .الشلل أقرب إىل اآلن هي املالية األزمة فرتة يف ةالنقدي اتهاتدفق احتياطي بسببمثلت مالذا 
الواقع و  الكيل االقتصادالحاد ع مستوى  الرتاجعسادت حالة من  اإلقليمي، الصعيد ع

 الحروب مختلف عن الناجمة واألمنية السياسية االضطرابات . مرد ذلكتنمويال-االقتصادي
 يف جليا  الرتاجعظهر هذا  وقد. النفط أسعار وانخفاض اإلنسانية، الالجئ وأزمة والرصاعات،

 تدابري يف ،وبشكٍل خاص العربية، البلدان من العديد يف العجز وزيادة الكيل الطلب تدهور
 .للنفط املنتجة الدول التي اعتمدتها التقشف

هائلة، ضغوط ل تعرض االقتصاد اللبناين خالل السنوات القليلة املاضية املحيل، الصعيد ع
ما يتعلق  خاص وبشكل اإلقليمية، واالضطرابات األمنية والتحديات السياسية التوترات سببتها
 الجئ ونصف مليون من أكرث تدفقوما نتج عنها من  ،ومخاطرها السورية األزمة تداعياتب منها

 تفاقام  ام زاد الوضعك. ألف ضيف آخر من األشقاء يف الدول العربية 511إىل ، إضافة إىل لبنان
                                                           

ديÇ سيÁسÇ يه الكميسيÁسÇ التيسير   يديÇ غير ن Á ت  السيÁسÇ تصبح عندمÁ االقتصÁد لتنشيط المركزيÇ مصÁرفال تستخدم
Çدي يديÇ الن ل المركز البن يشتر حيث ،فعÁلÇ غير الت ال كميÇ لزيÁدة المÁليÇ األص ضÇ األم  .االقتصÁد في المعر



 

  1112 نيسان  | و إقتصادية ونقدية مالية رافعة: املالية لبنان مرصف هندسة 11 /

 

. ماعمن  كرثأل  رئيس بال البالد تأبق تيال يف املؤسسات الدستورية السيايس الشلل حالة
 سياحةالو  خارجيةال تجارةكال الرئيسية، االقتصادية املؤرشات هسجلتيف ما  الواقع انعكس هذا

 إىل الدين نسبة تارتفع لذلك، ونتيجة. 100 عامال منذ مطرد تراجعٍ  من ستهال،،اال و  ستثامراال و 
0رنة ب امق ،102يف العام  iiiاملئةب 011 نحو إىل اإلجام املحيل الناتج . 100iv العامباملئة  7
 منو انخفضكام . لتاريخه 115منذ العام  ةالعام املوازنةمتأثرا بغياب  املا العجز ارتفع كام

 إىل ذلك،. vحاليا  املئةب اثن نحو إىل 101 عامال يف املئةب مثانية من اإلجام املحيل الناتج
 تسعة ما مجمله ،105 عامال يف أمرييك دوالر مليار , 1املدفوعات ميزان يف العجز بلغ
مليار دوالر  ,قدره ، بعد أن سجل فائضا فقط املاضية ةاألربع السنوات خالل دوالر اتمليار 
 . سلبية وتوقعاتها بشأن لبنان فقد كانت الصلة ذات الدولية الوكاالت تصنيفأما . 101vi العام

 اثن نحوب حقيقي سنوي منو تحقيق من اللبناين االقتصاد متكن التحديات، هذه كل من الرغمب
 االستقرار من تاريخمن أسباب هذه املناعة إىل  الكثري يعزويف الواقع، . 102 عامال يف املئةب

 مرصف سياسات لعبت قدف. الشاملة واملستدامة لبنان مرصف رؤية إىل ، مردهواملا النقدي
 النمو تعزيز يف محوريا  دورا  ،10 عامال منذ الذي أطلقها التحفيز زمح  ال سيام لبنان،

 املؤسسات الصغرية واملتوسطةالخاص و التسليف إىل القطاع من خالل تشجيع  االقتصادي
، وتأم والفنية والسكنية والبيئية والتعليميةواملعرفية بغية االستثامر يف القطاعات اإلنتاجية 

عفاء إ ، وذلك بفوائد مقبولة عن طريق ةوسطتمزيٍد من فرص العمل وإعادة تكوين الطبقة امل
. يف هذا اإلطار، بلغ وتوفري قروٍض لها بفوائد متدنية لزامياإل هااحتياطجزٍء من من املصارف 

، 107حتى سنة  مليارات دوالر ستةما يوازي الـ ،منذ إطالقها ،مجموع قيم الرزم التحفيزية
انا منه باألهمية  .األربعة املنرصمةام و عاأل باملئة من النمو املحقق خالل  51مساهمة بـ  وإ

 اقتصاد لقطاع الرسملة موارد بتأم لبنان مرصف قامي اللبناين، االسرتاتيجية للرأسامل البرش 
 مليون 211 نحو القطاع هذا بترصف تضع مالية هندسة بابتكار الناشئة، والرشكات املعرفة
، وليس ،املساهم الرأسام التمويل باعتامد دوالر،  كلفة عبء الرشكات يجنب الذي اإلقرا
،. الدين  إىل .املعرفة باقتصاد يتمثل املحيل الناتج ع فعيل منو عنرص إدخال تم وبالتا
 5الدولرة نسب يف الثابت االنخفاضو  األجنبية املوجودات يف املستمرة شكلت الزيادة ذلك،
 .اللبنانية واللرية املا النظام يف الثقة ع  إضافيا دليال

                                                           

ض    ي النÁتج إل الخÁرجي لعÁا الدين إجمÁلي نسبÇ حت نيÇ عÂء اإلجمÁلي المح ل،ل الخÁرجيÇ المدي  قدرة إل تشير د
Á Á مدى الدين، هذا ¶عبÁء تحمل ع اقتصÁدات  .بذل االلتزا ع استمراريت

 ÈÁع جز بيÁنه  ميزان المدف المÁليÇ  – يÇاالقتصÁد معÁمالÈال ي  ÇريÁالتج-  ÈÁم¸سس اطنين  م  ÈÁم التي تت بين حك
 Áٍد م يÇ لب ٍد ¶جنبي معمح Á لب ن سنÇ محددة زمنيÇ فترةٍ خالل  مثيالت عÈÁ ميزان فيصن  . عÁدة  مÁ تك  المعÁمالÈ هذه المدف

Ç المعÁمالÈ الجÁر الحسÂÁ يتضم ن. المÁل ر¶س حسÂÁ الجÁر الحسÂÁ :حسÁبين في عب المتع  إيراداÈ الخدمÁ ÈÁلس
يالÈ االستثمÁر اÈ معÁمالÈ يشمل المÁل ر¶س حسÂÁ ¶ن حين في الجÁريÇ، التح  ميزان ÈالمعÁم شكلت. المÁليÇ األد

عÈÁملا عÇ ي القتصÁٍد مÁلالد ستثمÁراال ضع دف ليÇ هسÁبÁتح مجم  .الد

  Áبين ع Áض م ر لرة ال ضÈ نسÂ د 1 1انخ  %. )المصدر: مصرف لبنÁن(7% إل 77من  2
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غري نان أن يستكمل مبادراته النقدية ، ارتأى مرصف لبالحساسة بناء ع هذه املعطيات
، تجمع ما ب صيانة االستقرار متعددة األهداف واألبعاد إضافية ماليةتقليدية باعتامد هندسٍة ال

 تنشيط الطلب الداخيل والحركة االقتصادية.و  ،وتوفري املالءة للدولة ،النقدي-املا
 

III. املالية لبنان مرصف لهندسة القانونية الخلفية 
، املالية بالهندسة قام ليهاإ باالستناد والتي ،لبنان مبرصف قانونيا  املنوطة الصالحياتإن تناول 

 :ةالتالي، وهي viiوالتسليف النقد قانون يف واردةيستوجب عرض أربعة أحكاٍم قانونية 
 التي تنص ع اآليت:  املادةأوال، 

 القانون، هذا مبقت لبنان ملرصف املعطاة الصالحيات نطاق ضمن ،املركزي املجلس نإ "
 :حرصي طابع القرار لهذا يكون أن دون التالية، بالصالحيات خاصة يتمتع
 والتسليفية النقدية لبنان مرصف سياسة يحدد .0
 القانون هذا تطبيق أنظمة يضع .

 مرصف تسليفات فوائد ومعدل الحسم معدل االقتصادية، األوضاع ضوء ع يحدد، .
 ".باملصارف املتعلقة التدابري جميع يف ويتذاكر لبنان

 التي تنص ع اآليت: 71 املادةثانيا، 
 واجتامعي اقتصادي منو اساس لتأم النقد ع املحافظة هي ةعامال املركزي املرصف مهمة"

 :ييل ما خاص بشكل املركزي املرصف مهمة وتتضمن ،دائم
 .اللبناين النقد سالمة ع املحافظة -
 .االقتصادي االستقرار ع املحافظة -
 .املرصيف النظام اوضاع سالمة ع املحافظة -
 .واملالية النقدية السوق تطوير -
 ".القانون هذا مبوجب له املعطاة الصالحيات الغاية لهذه" املرصف" ارس -
 ، واللتان تنصان ع اآليت:(ج) والفقرة( أ) الفقرة سيام 72 املادةثالثا، 

 وب التسليف وحجم املرصفية السيولة ب االنسجام ع ابقاء ،"املركزي املرصف" ليخو  "
 ،مالمئة يراها التي التدابري جميع اتخاذ صالحية ،71 باملادة عليها املنصوص ةعامال مهمته
 عليها املنصوص التدابري مع او مجتمعة او منفردة اتخاذها كنه التي التالية التدابري وخاصة

 :القانون هذا من الثالث الباب يف
 األخرى االعتامدات معدالت وكذلك القصوى وحدوده الحسم معدالت وتعديل تحديد . أ

 .القصوى وحدودها املالية وللمؤسسات للمصارف منحها له املجاز

 " .011 ,017 ,012 للمواد وفقا الحرة السوق يف السندات وبيع رشاء ج.
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 التي تنص ع اآليت: 011 املادةرابعا، 
 وخاصة شكلها كان يا أ  مرصف لكل ملساعدته األقىص الحد يع أن أيضا  املركزي للمرصف"

 ".أعامله تسيري وحسن املرصف هذا ألهمية بالنسبة
 الخطوات التطبيقية
، عالهأ  الواردة األحكام اىل استنادا  صدرت التي التطبيقية والخطوات القراراتأما يف ما يتعلق ب
 فتتلخص باآليت:

 املجلس عن قرارات اربعة باإلجامع صدرت أعاله، الواردة القانونية األحكام اىل استنادا أوال، 
1 األرقامكل من  تحمل وسيطة يمعامت بشكل مضمونها نرش لبنان ملرصف املركزي  تاريخب 1

1و 5/2/102  يف كافة ونرشت ،1/0/102 تاريخب 112و 1/00/102 تاريخب 111و 1/00/102 تاريخب 7
 العريضة الخطوط تحدد وهي ،لبنان ملرصف العائد االلكرتوين املوقع وع الرسمية الجريدة

 .منها االستفادة تود التي املصارف كل يف توفرها الواجب والرشوط" املالية للهندسة"
 والتسليف، النقد قانون من 2 املادة احكام ىلإ استنادا  ملزم، لبنان مرصف حاكم نثانيا، إ 

 اليها املشار املواد ألحكام وفقا  سيام وذلك ،"أعاله املذكورة املركزي املجلس قرارات بتطبيق"
 من الخزينة سندات وبيع برشاء املتعلقة والتسليف النقد قانون من 72 املادة من( ج) الفقرة يف
 .لبنان مرصف قبل

 املصارف ع املعممة املعايري لنفس وفقا  جاء املصارف ع القرارات هذه تطبيق نثالثا، إ 
 مرصف كل موجودات حجم بحسب اإلفرادية النتائج تختلف نأ  الطبيعي من نهأ  علام  ،كافة

 .املالية الهندسة هذه من لالستفادة املحددة والرشوط املتطلبات مع بالتجاوب ورغبته
 وأ  ينتمي شخص كل ع تفرض التي والتسليف النقد قانون من 050 املادة نأ  ىلإ نشري رابعا،
 0752 ايلول  بقانون املنشأ الرس يكتم نأ  كانت، صفة بأي املركزي، املرصف ىلإ انتمى كان
 التي الوقائع وجميع املعلومات جميع املوجب هذا ويشمل(. املرصفية بالرسية املتعلق)

 بجميع يضا أ  مناإ و  املالية، واملؤسسات واملصارف املركزي املرصف بزبائن فقط ليس تتعلق،
 كان هنا من .ياملركز  املرصف اىل بانتامئه عليها اطلع يكون والتي نفسها املذكورة املؤسسات

 وحول املستفيدة املصارف هوية حول التفصيلية املعلومات إعطاء لبنان مرصف ع يتعذر
 .املالية الهندسة من فراديا إ استفادتها حجم

 اإلعالم وسائل عرب املالية الهندسة واهداف آلية برشح لبنان مرصف حاكم قامخامسا، 
 بيانات ومقابالت صحفية وتلفزيونية. خالل من واملرئية املكتوبة
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IV. األخرية دسة املاليةآلية الهن 

 رال  امل
 102يف النصف الثاين من العام ذت ف  ، والتي ن الهندسة املالية يف ما يخص تفاصيل ومراحل

:  كن تحديدها كالتا
 حصولوقد شملت هذه العملية  اللبنانية، املالية وزارةمع بعملية تبادل  لبنان مرصفقام  ،أوال

 ب تراوحت بفائدة دوالر يمليار  بقيمة املالية وزارة عن صادرة بونديورو  سندات عاملرصف 
22 مقابل إعطاء الوزارة سندات خزينة  ،سنة 0 لفرتة باملئة 2215 و سنوات 2 لفرتة باملئة 5

 .،محفظتهمن  اللبنانية باللرية للقيمة ذاتها مساوية
إيداع  شهادات رصدأ و عليها  حصلالتي  بونداليورو  سندات لبنان مرصف باعإثر ذلك،  ثانيأ،
من  جديدة دوالر تدفقات مقابلأحد عرش مليار دوالر  تقارببقيمة  التجارية للمصارف دوالربال

 صارف.امل قبل من ةلحو مخارج لبنان 
)سندات  اللبنانية باللرية مالية وراقأل  حسم بفائدة صفر باملئةعملية قام مرصف لبنان ب ثالثا،

القيمة التي  توازيقيمة ب ا،محافظه يف التجارية املصارف بها تحتفظ خزينة وشهادات إيداع(
 تم كام . (دوالربال اإليداع شهاداتو  بونداليورو  سنداتلة يف املرحلة الثانية )عامتضمنتها امل

  املالية واملؤسساتلمصارف تحقق لالتي كانت ست) فوريا  الفوائدإيرادات قيمة نصف تسديد 
 هذهبعد أن خضعت وذلك  ،(مليون دوالر 72211 حواقيمتها اإلجاملية وتبلغ  عند االستحقاق

ع فوائد األوراق املالية  رشوطها ضمن من (Voluntary Haircut) لخصٍم طوعي لةعامامل
  .لبنان مرصف لصالح املئةب 51 املحسومة بنسبة

 حسمها التي اللبنانية الدولة سندات قيد تممحاسبيا  رحلة الثالثة واألخرية،امل يف ورد ملا تنفيذا 
 مقابل وذلك ،موجوداته ضمن ،الدولة من سابقا  اشرتتها قد كانت والتي ،للمصارف لبنان مرصف

 ألموالا لبنان مرصف مل يستعملهذا بو  .ميزانيته يف الواردة املطلوبات بنود بعض استعامل
 .اعباء أية لهاحم مل ي كام الهندسة هذه لتمويل للدولة ةعامال
 نتائجال

 الضوء تسليط خالل من ها، وقد تم رصد تأثري متعددة ا أبعادو  ا أهداف املالية هذه الهندسةإن ل
 :التالية النتائج ع

هو  قوية ميزانية تأم أنمنطلق  من ،لبنان رصفمل األجنبية العمالتموجودات  تعزيز ،أوال
 سعر استقرار استقرار ثقة الداخل والخارج، وبالتا انعكاس ذلك ع ع للحفاظ ضوري أمر

ملرصف  األجنبية العمالت موجودات بلغت املالية، الهندسة ع أثر .الفائدة وسعر الرصف
 اللبنانية للرية االستقرار نح الذياألمر  ،دوالر مليار 10 قارب الـ ا تاريخي ا قياسي مستوى  لبنان

 .الفائدة وأسعار
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 مصارفلل هتعليامت لبنان مرصفأصدر  ، حيثمصارفلل الرأساملية القاعدة متت ،ثانيا 
 Tier II) هامال رأس من ةالثاني الرشيحة يف املالية الهندسة آلية مناملرتتبة  العائداتلتخصيص 

Capital)،  املعيار تنفيذ ليقب إضافية ةعام مؤونات كوينت مناملصارف  نك  أن شأنه منوهذا 
، ومبا يخدم مواجهة 1012 الثاين كانون يف (IFRS 9 ـاملعروف ب) 7رقم  املالية تقاريرلل الدو

 بنسبة تكوين مؤونات من املصارف لبنان مرصف طلب) بتحصيلها مشكو، لديونأي خطر 
 ذلكك(. مليار دوالر 02، أي مبا يقارب ال من املوجودات املرجحة مبخاطر االئتامن باملئة اثن

 رأسالهدف الذي وضعه مرصف لبنان لنسبة كفاية بلوغ العمل ع من املصارف  نك سوف 
يف هذا   7(.III بازل) الدولية تطلباتامل عن تزيد والتي ،باملئة 05، وهو 101بحلول نهاية  املال

 105مليار دوالر يف نهاية العام  057قيمة اإليداعات لدى املصارف من حوا السياق، ارتفعت 
ارتفعت موجودات املصارف من حوا ، كام 102مليار دوالر يف نهاية العام  07إىل حوا 

 .102ام مليار دوالر يف نهاية الع 11إىل حوا  105مليار دوالر يف نهاية العام  012
 سياسةوتطبيق  اللبنانية اللرية وضع تعزيز مبا يخدم ،املحلية بالعملة السيولة زيادة ثالثا،

لقد نجحت . بالكلفة األمثل والخاص لعاما للقطاع التمويل احتياجات لتأم الكمي التيسري
 بعدباملئة  25الذي بلغ  ،الودائعمنو من خالل هذا الهدف  يف تحقيق الهندسة املالية

بذلك حققت الودائع . 102 ولغاية نيسان عامباملئة منذ بداية ال 127 ـ، مقارنة باملالية الهندسة
باللرية  وبتوفر هذه السيولة الجديدة. viiiاملئةب 72بلغ  102يف العام إجامليا منوا سنويا 

 ،ابه الخاصة االئتامن فظامح توسيع من امليض قدما يف صارفامل تتمكن سوف ،اللبنانية
 االقتصادي، النشاط دعمبهدف  واملتوسطة، الصغرية لرشكاتل وبشكٍل خاص تلك املوجهة

 .املخاطريف الرسملة وإدارة  الجديدة الدولية لمتطلباتل االمتثال الوقت نفسه يفو 
 املالية الهندسة تأد لقد ،كلفة الدين تخفيض خالل من الحكومي الدين وضعية تحس رابعا،

 املئةب 2271 من سنوات 5 لسندات الخزينة من فئة الفائدة أسعار انخفاض إىل لبنان رصفمل
مد شهادات اإليداع الطويلة األ  ع الفائدة معدل لبنان مرصف كذلك خفض. املئةب خمسة ىلإ

 الدين وضعية لتحس وانعكاسا . املئةب 121 إىل املئةب تسعة منباللرية اللبنانية  وودائع االدخار
 تقاعد ومديري صناديقو ) هاءعمال  شجعت الدولية املالية املؤسسات أن لوحظ الحكومي،

                                                           
2
د  سب االقتصÁديÇ العمل بيئÇ في التغيراÈ دÈح ل ليÇ المحÁسبÇ معÁيير مج Ç  الد Ç األخيرة من االستجÁبÇ الشÁم إلنجÁز المرح

 ÇلميÁالع ÇليÁالم Çاألزم ÈÁر ب«صدارلتبعÁلي المعي Áرير الد ت اÈألا - 9 رق المÁليÇ ل الذ حل  محل م(IFRS 9) المÁليÇ د  ،Á 
ليÇ المحÁسبÇ بمعÁيير يعرف كÁن ف ال(IAS) الد ه ال  IFRS 9 . يخت ل يرتكز  IASعن سÁب قعÇ الخسÁئر عفي ¶ن األ  المت
Á ال  المتكبدة الخسÁئر من بدال   ي عÇ تضمني ،IASالتي يرتكز ع ذجتتع ب تحسينÈÁ مجم ي نم تصنيف منط يÁس، ل  ال

ذج قعÇ نم خسÁرة المت Áج ،االعتالل ل ط لمحÁسبÇ كبير بشكل حهالإص ت الذ المن حيز سيدخل المعيÁر الجديد . التح
يذ 1//ابتداء  من  التن نÈÁ كÁفيÇ لدى المصÁرف.  2 ين م¸ جبه،حيث يترت Â ع االلتزا به تك ن ن¶ يجÂ بم  كل تك

Çر جراءإل مستعدة م¸سسÁع ضغط اختب Á دات ج ن بحيث ،االسعÁر تدني حÁل في م Á تشكل ن¶ ع قÁدرة تك Áب  م
ÈÁن  .الالزمÇ الم¸

7
ر نم   Á التي األسÁسيÇ األم Á يكن ل المصÁرف من العديد ¶ن ،المÁليÇ األزمÇ بينت  ضعيÇ لدع الكÁفي المÁل ر¶س لدي

Á التي المخÁطر Á تبين التي ،اتخذت Á الح قعه كÁنÈ مÁ بكثير فÁقÈ ¶ن مبÁد¼ ÇمخÁلشك ل  ش بال هذا. األزمÇ قبل تت  ل
ÇسيÁزل األسÁفذة آنذا  لبÁن ÈنÁالتي ك، Ç ÁيÇ المتع رقÁبÇ المصرفيÇ المÁل ر¶س بك جنÇ بÁزل ل  النسبÇ لتعديل، ممÁ حدا ب

Áالدني ÈÁب ل من كنسبÇ% 10 إل% 2 من  بÁزلفي  المÁل ر¶س لمتط  // من ابتداء بÁلمخÁطر، المرجحÇ األص
1 9. 
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 نأ  استطاعت الهندسة هذه نأ  من الالفت .اللبنانية بونداليورو  سندات يف الستثامرع ا( أصول
 الدين سندات ع الفوائد معدالت رفع ىلإ اللجوء دون البلد يف النقدية وضاعاأل  تحسن
 لتعزيز الدو النقد صندوق بعثة اقرتاحات حدأ  كان والذي ،والدوالر اللبنانية باللرية

 مرصف قبل من هذا الخيار اعتمدلو و  .االجنبية بالعمالت الخارجية لبنان مرصف موجودات
 بحوا والدوالر اللبنانية باللرية والخاص لعاما الدين خدمة كلفة زيادة نتيجته من كانل لبنان،
 .يف سعر الفائدة واحد باملئة بنسبة زيادة كل مقابل دوالر مليار 02

 بلغ حيث ،اللبنانية بالسندات الثقة استمرار أخرى مرة  يؤكد األخري اإلصدار نجاح إنخامسا، 
مليار  مليون مقابل  072111) إصداره تم  الذي املبلغ أضعاف ستة االكتتاب ع الطلب حجم
 الفوائد معدالت مع مقارنة  جيدة تعترب الجديدة السندات ع الفوائد معدالت أن علام . دوالر(

 1.الثانوية األسواق يف املساندة
 األخري االكتتابهذا  إنجاح عملية لتسهيل املناسبة اإلجراءات باتخاذوقد قام مرصف لبنان 

 عليها املنصوص ةعامال مهمته من انطالقا  ،املالية وزارة أطلقتها التي اليوروبوند بسندات
 العميل وبصفته نفسه، القانون من 77 املادة إىل واستنادا  والتسليف النقد قانون من 71 باملادة
 لعاما القطاع قروض ترويج ع مجانا " باملساعدة قانونا  واملخول عامال للقطاع املا

 إصدار األمرييك بالدوالر إيداع شهادات بحسم للمصارف سمح وبالتا". والخارجية  الداخلية
 .يوروبوند اللبنانية الجمهورية بسندات املحسومة بالقيمة االكتتاب إعادة رشط لبنان، مرصف
 الطلب زيادةب الكفيلة وسائلال اعتامد خالل من املدفوعات ميزانوضعية  تحس ،سادسا 
 تدفق نقديلقد نتج عن الهندسة املالية . والتنمية النمو تعزيز وبالتا واإلنتاجية، الداخيل

 دوالر مليار 027البالغ  رتاكميال عجزال لتحو ف .102 عامال نهاية يف دوالر مليار 12وصل إىل 
 .102 لعاما نهاية يف دوالر مليار 02 إىل فائض تراكمي قيمته 102يف أيار 
 مع يتامىش ما وهو ،102 أيلول يف املئةب اثن ىلإ من صفر 7التضخم معدل عا ارتف ،سابعا 
 .لبنان مرصف أهداف
 البالد يف الذي كان قامئا  السيايس الجمود من الرغم ع .االئتامين لبنان تصنيف تحس ،ثامنا 

تعديل توقعاتها ب بورز ندأ  ستاندرد التصنيف العاملية قامت وكالة ،ح إطالق الهندسة املالية
 .مستقر إىل سلبي من بشأن وضع لبنان املا

 
                                                           

2
 Èغ ند ب ب ر ائد اإلصدار األخير لسنداÈ الي اÈ ) 1 لمدة% 202 ف 1سن (، 1سنÇ ) % لمدة 7(، 7

1سنÇ ) 1% لمدة 70 Áئدة تدفع(. 7 ر ستÇ كل ال لاأل قيمÇ تدفع ن¶ ع ،¶ش Á عند ص  .االستح
 
9
دار ه تضخال  Ç في الزيÁدة معدل م ع ¶سعÁر س ضÇ الخدمÈÁ الس ل لزيÁدة نتيجÇ المعر ديÇ الدخ . التضخ البسيط الن

ن ال  بÇ في االقتصÁد، حيث ينتج عنه )د مط  Çصحي  Çهرة طبيعيÁع%( ه ظÁ  إل ي¸د ،األسعÁر في بسيط ارت
زه بمÁ المنتجين ¶ربÁح زيÁدة .استثمÁرات زيÁدة ع يح ل النم ÁعÁ  في معد  بÁلتÁلي يح ارت  ، Áرع ¶  ¶مÁالتضخ المتس

رط  اطنين األسعÁر، معدالÈحÁد في  Áعارتينتج عنه فالم م درة الشرائيÇ ل Áع معدل البطÁلÇ، ممÁ ي¸د إل تµكل ال ارت  ،
يÁر قد يصل إل حد Ç ان طنيÇ العم ى تضخ معتدل، حيث تضع هدفÁ  ال Áظ ع مست ديÇ الح طÇ الن . لذا ينبغي ع الس

ه. ي تسع لتح تضخ  يÁ  ل  سن
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V. عىل مستوى املنفعة االقتصادية اليةآثار الهندسة امل 

 يف الخالصة، يهمنا اإلضاءة ع جملة أمور:
سة النقدية، متمثلة مبرصف ال بد من تعزيز فهم التوازن الدقيق الذي تتصف به السياأوال، 

طنية الحفاظ ع مصداقية االلتزام باملصالح الو  يجب ع السلطة النقدية لبنان. فمن جهة،
، ضمن األنظمة الدور املنوط بها دستوريا كسلطٍة تنظيميةوالتقيد ب النقدية العليا-االقتصادية

شاركة الفاعلة يف يلقى ع عاتق هذه السلطة مسؤولية املأخرى،  من جهةو  والقوان املرعية.
-والقيام مبا يلزم لصيانة األمن االقتصادي، بجانبه النقدي االقتصادية الطارئةالتصدي لألزمات 

القدرة ع املناورة يف وباملا ع وجه الخصوص، كسلطٍة تتمتع بحيٍز من االستقاللية 
 ixاالستخدام الفعال واملجدي للموارد املتاحة.

 يجب إغفال حقيقةٍ ال  اللبنانية، الساحة التي تطفو ع سطح سلبياتال كل من الرغم ع ثانيا،
 داخيلال تمويلال ع بقدرتهيتميز  لبنان يتم التغا عنها، وهي أنما يف غاية األهمية، كثريا 

 .مساعدات أو خارجية أموال أي إىل اللجوء دون والخاص عامال لقطاعل
تحليل من خالل  موضوعي نعتقد أن تقييم الهندسة املالية ينبغي أن يقوم ع معيارٍ ، ثالثا 

مربحٍة لجميع  نتائجإىل  أفضتبنظرٍة رسيعة يظهر جليا أن هذه الهندسة الكلفة واملنفعة. 
. اللبنانية لحكومةل وأ  املركزي مرصفلل تكاليفاٍء أو عبأي أ  تشكل مل أنها كام ،األطراف املعنية

 من ومملوكة اللبنانية الدولة عن سابقا  صادرة هي حسمها تم  التي السندات كونوذلك 
 عبل . املالية الهندسة عملية اجراء بهدف خصيصا  اصدارها يتم ومل اللبنانية املصارف
ية ومالءة بناندولة الللل االئتامين والوضع لبنان مرصف ميزانية تعزيزنتج عنها  ذلك، من العكس

  .سواء حد ع املصارف
لك صالحية التدخل وتجدر اإلشارة إىل أن مرصف لبنان   املصارف ب اتعمليال  يفال 

املركزي  . كام ال يتدخلومدى عدالة توزيعها الربحية للمصارفو اإلجراءات التجارية و  وعمالئها
 واالستفادة املالية الهندسة يف لتوظيفها بالدوالر لودائعاملصارف لهذه  جذبتحديد كيفية ب

ة وغري مرتفع اتبعائد لمودعل اتإغراء قدمت . حيث ذكر أن بعض املصارفأرباحها من
 . مسبوقة
 ة نحو مكامن الضعف والخلل الحقيقي يف األوضاععامالالنظرة ، ينبغي تصويب رابعا 

ة للدولة اللبنانية من عاممعالجة ثغرات املالية ال. إذ يكمن هذا الخلل يف االقتصادية يف لبنان
إعادة هيكلة النظام مكافحة مصادر الهدر والفساد، وتطوير أسس البنية التحتية، وتنفيذ 

وترشيد املامرسات اإلدارية والحوكمية، وتعزيز موارد االقتصاد اإلنتاجي املتنوع،  الرضيبي،
بل نحن نؤكد ع ضورة . ةلعامالحياة السياسية والخدمات اوالرتدي يف تجنب أسباب الشلل و 

ع سكة التخطيط ، تضع لبنان الكيل للبنانع صعيد االقتصاد  رؤيويةإطالق هندسٍة 
.  105 العامونشري هنا إىل ما ذكره البنك الدو يف تقريره  واإلصالح االقتصادي االسرتاتيجي
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التي الكلفة الباهظة املحيل اإلجام ع األقل بسبب  هناتجخسارة لبنان نصف إمكانيات حول 
 .xتفرضها ثغرات نظام الحكم

تقليدي، التنفيذي ال، بشقيها التقليدي وغري النقدية اآلنفة الذكر ن املبادرات والسياساتإ 
. ذلك أن إذا أحسن البناء عليها والتنظيمي، إمنا تصب جميعها يف خدمة االستقرار السيايس

يبقى أن تتوفر اإلرادة السياسية  .هو تحقيق املناعة االقتصادية ،تأم االستقرار السيايسرشط 
يف اقتناص الفرص االقتصادية، وترشيد اإلدارة، وتطبيق التخطيط االسرتاتيجي والرؤية 

 النهضوية.
 .وشكرا 
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