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، قد غريت طبيعة عمل املصارف املركزية التي  8002ن مواجهة األزمات، وخصوصا أزمة العام ا

مل تعد تعتمد فقط عىل األدوات التقليدية يف تنفيذ سياسياتها النقديية،  يل أصيبلج تلىلي  ا  

 فيد االقتصاد واملىلتمع.أخرى تهندسات 
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عامل من خالل مساندة اللكوميات يف اقتصادات ال أكربلقد أصبح لدى املصارف املركزية دورا 

اإلمكانات إلعيادة حييياس سيو   واستنهاضالظروف املؤاتية لتلقيق النمو املستدام،  توفرييف 

 العمل.

السينوات املاييية وقدرتي  فبفضل سياسة االستقرار النقدي الت  متسك  ها مرصف لبنان طوال 

من املبادرات والتلفيزات يف  عىل تطوير نظام مرصيف متني وملافظ، متكن من حطال  العديد

مىلييال التسييلي  ا  القطيياص الذيياع الييذي يعتييرب األا يية امللييرت األسييا  يف عملييية تلفيييز 

 فرع العمل األكرث تذصصا وكفاسة. وتلشيداالستألامر واملبادرة اشاريع جديدة 

ل لىل  مرصف لبنان خالل السنوات املايية ا  تقديم التلفيزات املتنوعة للمصارف من اج

االنذراط يف  رامج تسليفية تشىلع القطاص الذاع عىل االستألامر يف القطاعات اإلنتاجية 

والسكنية والبيئية والتعليمية وذلك  فوائد مقبولة عن طريق االعفاس من االيتياط  االلزام . 

 حيافة ح  الدعم الذي تقّدم  الدولة عىل القروض الصناعية والزراعية والسيايية والقطاص ،هذا

ولقد كان لذلك مردود ايىلايب عىل القطاعني االقتصادي واالجتامع  عن طريق  .التكنولوج 

تلفيز القروض املتوسطة والطويلة األجل الت  سملج لقطاعات عديدة   ن تتطور خصوصا 

 . والطاقة البديلة قطاع  البيئة

وملا قامج املصارف  استنفاد معظم االيتياط  االلزام  لديها  هذا النوص من التسليفات، أطلق 

تهدف ا  تلفيز النمو عن طريق  8002مرصف لبنان رزم تلفيزية جديدة يف  داية العام 

تلريك الطلب الداخيل، وذلك يف ظل األزمة اللاصلة يف سوريا وتزايد القلق من الويعني 

 السيا  واألمن . 

ح  تعزيز التعاون القائم  ني القطاص املايل مرصف لبنان من خالل هذه الربامج  سعىي

أثرها االيىلايب  8002يف العام  هالت  أطلقا كان للرزم التلفيزية ،و الفعل  .والقطاعات األخرى

 ، ييثسنوات عىل التوايل ألالثل  تىلديدها امق عىل النمو االقتصادي وزيادة فرع العمل، لذا

قطاص ها للحقراي هدف  %1 فائدة مليار دوالر اعدل 5يقارب اليما يتى اآلن منح املصارف 

يف مىلال السكن واملشاريع الىلديدة والطاقة البديلة  خصوصا،  فوائد مذفضة الذاع

املبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات  . وال  د من ذكروريادة األعامل واملشاريع البيئية

الت  أطلقها مرصف لبنان  التعاون مع وزارة الطاقة واملياه وهيئات دولية  (NEEREA) املتىلددة

مليون  500فاالستألامرات الت  متج يف هذا القطاص وصلج ا  ما يقارب الي .الت  تتوجج  النىلاحو 

آالف فرصة عمل جديدة  شكل  00يوايل  وفرتكام  مقرتض 850أكرث من دوالر واستفاد منها 



3 / 4 

 
 1016 | أيار  ملع فرص عن الباحثني الشباب من املتزايدة األعداد الستيعاب العمل سوق تنمية

 

مبارش أو غري مبارش نتيىلة زيادة عدد الرشكات العاملة يف هذا القطاص واملشاريع التنفيذية 

 ت لرتكيز اختصاصات مستقلة يف هذا املىلال.الكربى وتوج   عض الىلامعا

اليذي يهيدف ا  اطيال   220تعميم رقم ال 8002ويف السيا  نفس ، اصدر مرصف لبنان يف آب 

عول علي  لتيوفري يقطاص عىلز عن ايىلاد موارد الرسملة الالزمة، وهو قطاص اقتصاد املعرفة الذي 

لقد ويع مرصف لبنان  ترصف هيذا فرع العمل وينعكس مردوده عىل االقتصاد الوطن  ككل. 

مليون دوالر من خالل منح املصيارف تسيليفات دون فائيدة مقا يل املسياهامت  400القطاص نلو 

الت  تقوم  ها  الرشكات الت  تعنى  اقتصاد املعرفة وذلك يمن عدة رشوط. كام عليق موافقتي  

ملراد انشائها عىل النمو عىل منح التسليفات للمصارف عىل مدى ت ثري املرشوص مويوص الرشكة ا

االقتصادي واالجتامع  وعىل توفري فرع عمل يف السو  املللية، وتاليا زيادة اليرثوة الوطنيية 

 اللبنانية وعىل مدى دعم املرشوص للمهارات الفكرية اال داعية. 

التعميم ا  تلفييز آلييات ت سييس رشكيات جدييدة يف لبنيان، هذا املرصف املركزي من هدف 

تتلّول يف املستقبل ا  رشكات مساهمة قا لة الغناس االقتصاد الوطن ، وتوفري فيرع  والت  قد

عمل جديدة وتعزيز عمل السو  املالية.  وان مويوص التعميم هو عملية رسملة وليس قرويا، 

اذ عمل مرصف لبنان عىل ايىلاد آلية للمصارف اللبنانية يك تشيارت يف رأ  ميال تليك الرشيكات 

اآللية مذصصة القتصاد املعرفة الذي هو طاقة  رشيية للبنيان، ايا يذتلي  عين  الناشئة. وهذه

مرصف لبنان شدد وي القروض املدعومة املوجهة ا  قطاعات السكن والتعليم والبيئة وسواها.

تشيكل يياجزا أميام  قيدهنا عىل مويوص الرسملة الن قروض القطاص املرصيف للقطاص الذياع 

دين تلد من امكانات االستألامر لدى املؤسسيات القاةية أو تليك التي  االستألامر الن كلفة هذا ال

صيلاب االفكيار الذالقية اليذين قيد ال أل  البديلفقد وفر املرصف عن طريق هذا التعميم تنش . 

ميع  خييار املشياركة ميتلكون رأ  املال املطلوب لت سيس رشكاتهم الذاصة عرب اللصول عىل

 املرصيف. كام ان ال مذاطر عىل رأسامل املرصف يف عملييات التموييل كيون املصارف التىلارية

   % من مذاطر املرصف.55املركزي يغط  نسبة 

تعياون وثييق  يني القطياص امليايل وقطياص املعرفية سياهم يف حيىلياد قيد  220حن التعميم رقيم 

صيلة تقيديم ا  موا مرصيف لبنيان يف تطبيق هذا التعميم ييدفع تلققالرقمية. والنىلاح الذي 

الدعم املايل عىل املدى الطويل لهيذا القطياص الناشيف. فمرصيف لبنيان ييدعم أيضيا الرشيكات 

املرسعة لألعامل يف لبنان ويف هذا السيا ، يعنى  املنصة التكنولوجية الرقمية املنش ة  يدعم 

 والت  تبدو واعدة جدا. UK Tech Hub من اململكة املتلدة
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هيو النىلياح يف حطيال  منصية تييداول  8002لعيام   مشياريع عدييدة. وهدفيي مرصيف لبنيان ىليد

حلكرتونية إلدراج الرشيكات الناشيئة والصيناديق ولتمكيني الرشيكات الناجلية مين طيرح أسيهمها. 

واملشاركون يف هذه املنصة هم املهنيون واملصارف واملؤسسات املالية ومؤسسات الوساطة 

. وستشيكل هيذه املنصية (Family Offices)الرثوات الذاصة واملكاتب العائلية املذتصة  إدارة 

 وسيلة تداول قانونية وشفافة للمؤسسات املالية املللية واألجنبية عىل يّد سواس.

هيئة األسوا  املالية  الرتخيص للرشيكات التي  ترييد القييام  عمليية حدراج وللمشياركني  ستُعنى

فيد يسيتسات املعنية  عمل األسيوا  املاليية سخالل تنظيم عمل املؤس فمنالراغبني  التداول. 

تي مني السييولة التي  مين  عرب فرع عمل استلداثساعد يف مام ي هذه عملية التمويل منلبنان 

ستألمر حمكانيات  و ، التّغريات العامليةلبنان قد تكيّ  مع  فمرصفش نها أن تذدم قطاعات كألرية. 

 العاملية الىلديدة. وقدرات  ملساعدة لبنان عىل االندماج يف البيئة

مرصيف لبنيان مسيتمر يف سياسيات   لبنيان، فيإن يواجههياالتي   وعىل الرغم من كل الصيعو ات

كيل اإلمكانيات للملافظية عيىل الهادفة ا  امللافظة عىل االستقرار يف الفوائد واألسعار ولدي  

العمالت االستقرار النقدي  دعم مين السييولة املرتفعية يف املصيارف ومين خيالل موجوداتي   ي

مليار دوالر أمرييك،  اإليافة ح  مذزون الذهب الذي هو ثاين أكيرب  25االجنبية الت  تذطج الي

 مذزون يف الرش  االوسط.

الذياع مين  سيبقى مشاركا مع القطاصلدى لبنان القدرة عىل االنطال  اقتصاديا، ومرصف لبنان 

اجييية وتسييهيل مشيياريع االسييتألامر خييالل الييربامج التلفيزييية الهادفيية ا  تفعيييل النمييو واإلنت

 واملساهمة يف خلق فرع العمل.

 

 


