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.I

املقدمة

إنّ االهتامم العاملي املتزايد برضورة تعزيز الشمول املايل اسرتىع اتتبا واضعي السياسات املحليني
والعامليني .رغم حشد الجهود الذي تكلّل يف سياق األمم املتحدة باألهداف اإلمنائية لأللفية لعام
 ،2105وبأهداف التنمية املستدامة لعام  ،2131ما زال ىعدد السكان البالغني الذين يفتقرون إىل خدمات
مالية رسمية يناهز املليارين.0
اتطالقا من هذا الواقع ،قرر املجتمع الدويل مكافحة اإلستبعاد املايل بقوة ىعرب مبادرات ىعاملية
كمبادرة "الشمول املايل بحلول ىعام  (FI2020) "2121و"خطة ىعمل أديس أبابا" ( .)AAAAالغرض من
مبادرة "الشمول املايل بحلول ىعام  "2121التي أطلقها مركز الشمول املايل 2سنة  2103هو حثّ املعنيني
يف أتحاء العامل كافة ىعىل تحقيق شمول مايل كامل ،وذلك باستخدام العام  2121كنقطة محورية
للعمل ،تحقيقا لستة أهداف رئيسية )0( :إتفاق أوضح بني الجهات الفاىعلة الرئيسية حول مسار الشمول
الكامل )2( ،اتحاد أكرب بني واضعي السياسات ومقدمي الخدمات املالية )3( ،بناء ىعالقات جديدة
لتشجيع التعاون يف بيئة محايدة )4( ،فهم أفضل لدور التمويل األصغر يف الشمول املايل )5( ،منو
اإلرادة السياسية لتحقيق الشمول املايل بحلول العام  ،2121و( )6تشديد أكرب يف سياق الشمول املايل
ىعىل الجودة وىعىل األفراد الذين تصعب خدمتهم.
أما "خطة ىعمل أديس أبابا" ( )AAAAالتي أق ّرتها الدول األىعضاء يف األمم املتحدة خالل "املؤمتر
الدويل الثالث لتمويل التنمية" سنة  ،2105فهي تلتزم بشدة بتمتني الشمول املايل ،وتشدد أيضا ىعىل
أهمية وضع األطر الرقابية والسياسية يف مجال الوساطة املالية من أجل ( )0تحفيز وصول الجميع إىل
الخدمات املالية الرسمية بشكل كامل ومتساو )2( ،تشجيع إقراض املؤسسات املتناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة الحجم )3( ،زيادة وتنويع أدوات اإلقراض واألدوات املالية لتحسني فرص
الوصول إىل الخدمات ،و( )4تعزيز بناء القدرات يف مجال التثقيف املايل والشمول املايل .كام تنطوي
"خطة ىعمل أديس أبابا" ىعىل إلتزامات هادفة إىل تسهيل حركة التحويالت الدولية ،مع التشديد ىعىل
العالقة بني التحويالت والتمويل الشامل.
لسوء الحظّ  ،مل تلتزم غالبية الدول العربية بهذ املبادرات العاملية ،وتس ّجل املنطقة العربية
املستويات األدىن ىعامليا لجهة الشمول املايل (حوايل  ٪04بحسب آخر دراسة مسحية سنة  .)32104من
هنا أهمية اىعتامد مبادرة إقليمية للشمول املايل تر ّكز ىعىل جبه التحديات الخاصة باملنطقة العربية ،مع
كل بلد ىعريب ،وتعزيز التنسيق وتبادل املعرفة بني تلك البلدان لالستفادة من الفرص
مراىعاة أولويات ّ
كل منها لتطوير الشمول املايل.
املتاحة يف ّ
تطرح هذ الدراسة التحديات والفرص املتصلة بتعزيز الشمول املايل .يف القسم األول تعرض
التحديات التي يواجهها الشمول املايل ،وتناقش يف القسم الثاين أولويات مرصف لبنان يف مجال
الشمول املايل .يف القسم الثالث ،تعرض السياسات التي وضعها مرصف لبنان تلبي ًة لهذ األولويات،
وتختتم باقرتاح حيال رؤيتنا لدور التكنولوجيا املالية يف تعزيز الشمول املايل املسؤول.
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.II

تحديات الشمول املايل

يبدو الوصول العاملي إىل الخدمات املالية أسهل بفضل النمو الرسيع يف القطاع املايل ،وتكاثر
وسع ،والعوملة ،والتق ّدم يف مجال االتصاالت السلكية
االبتكارات املالية ،والتن ّقل السكاين امل ّ
مصحوب باتتقال املخاطر إىل املواطنني
غري باستمرار،
ٌ
والالسلكية .إأل أنّ هذا املشهد املايل املت ّ
بشكل واسع النطاق .والواقع أن االختالل العاملي املتزايد ،والتفاوت املتفاقم يف الدخل ،وتقلّص
التدفقات الرأساملية الدولية ،وتقييد االئتامن ىعقب األزمة املالية العاملية سنة  ،2008وتدهور الثقة
بالنظامني املايل واملرصيف جراء فضائح سوء اإلدارة والسلوك لدى مؤسسات "أكرب من أن
تفلس" ) ،(too-big-to-failوسياسات تقليص املخاطر ( )De-riskingالناتجة ىعن العبء الرقايب املتزايد
املتمثّل بأتظمة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والته ّرب الرضيبي ،واتتشار مصارف الظّل،
توسع رقعة اإلستبعاد املايل.
واملنتجات املالية املتزايدة تعقيدا ،ىعوامل كثرية ساهمت كلّها يف ّ
ليست هذ التحديات العاملية هي وحدها وراء اإلستبعاد املايل ،إذ إته يعزى بشكل خاص إىل اختالل
تشهد األسواق املالية بشأن املعلومات املتصلة بالعرض والطلب .فمن جهة ،هناك تقص يف
الشفافية يستغلّه مقدمو الخدمات املالية لجهة ىعرض املنتجات والخدمات املالية .من جهة أخرى،
يصعب ىعىل مقدمو الخدمات املالية أن يدرسوا الخصائص واالحتياجات املالية الحقيقية للمستهلكني.
باإلستناد إىل هذ املقاربة ،ميكن تصنيف العقبات الرئيسية التي تعيق الشمول املايل ضمن فئتني:
العوامل املؤثرة يف الطلب والعوامل املؤثرة يف العرض.
تنطوي ىعوامل الطلب ىعىل حواجز الشمول املايل املتصلة بالخصائص الدميوغرافية واالجتامىعية-
االقتصادية واملجتمعية والرتبوية والجسدية والنفسية للسكان املستبعدين (مراجعة الجدول .)0
الجدول  -0ىعوامل الطلب املؤثرة يف اإلستبعاد املايل














محدودية التثقيف املايل والقدرات املالية لدى األفراد واملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة
الخوف من مواجهة رفض من قبل مقدمي الخدمات املالية (ثقة ضعيفة بالنفس)
تجربة سابقة سيئة مع مق ّدم خدمات مالية
تخ ّوف من التكاليف واإلىعتقاد بوجود رسوم مرصفية بالغة
ضامتات غري كافية
التخ ّوف من مصادرة األمالك
ىعدم توافر إثبات ىعن الهوية القاتوتية
محدودية اإلملام بالقراءة والكتابة
ىعدم وجود تاريخ مرصيف أو ائتامين
مديوتية مفرطة
دخل منخفض أو محدود أو غري ثابت (فقر)
طغيان القطاع غري الرسمي
فئات إجتامىعية محرومة وأشخاص ذوو تحرك محدود
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التواجد يف مناطق متخلّفة أو ريفية أو تائية
وىعي محدود لدى املستهلكني حول رضورة إىعداد موازتة
ىعدم التخطيط ،ال سيام للتقاىعد
ىعدم الثقة بدوافع مق ّدمي الخدمات املالية
ميل الشباب املتزايد تجا الخدمات املالية الرقمية
ىعدم ثقة املسنّني باإلترتتت وخوفهم من ىعدم التحكّم بأموالهم
تقض التثقيف والثقافة بشأن االستثامر
حواجز تفسية ودينية وثقافية

تتعلق ىعوامل العرض بعقبات مستقلة ىعن العمالء ،إمنا مرتبطة مبق ّدمي الخدمات املالية والسلطات
الرقابية (مراجعة الجدول .)2
الجدول  -2ىعوامل العرض املتعلقة باإلستبعاد املايل


















قلّة إهتامم مق ّدمي الخدمات املالية (معاملة منخفضة القيمة وىعالية الكلفة)
فهم ضعيف لتن ّوع العمالء والحتياجات الزبائن املستبعدين
ىعدم مالءمة الرشوط ومتطلبات التوثيق املتعلقة باملنتجات املالية
الرصيد األدىن املطلوب
توقيت غري مناسب
إجراءات طويلة
تركيبة تكاليف املنتجات تفتقر إىل الشفافية
منتجات غري جذابة أو أساليب تسويق غري واضحة
ىعدم التوافر يف املناطق املتخلّفة والريفية والنائية
حواجز جسدية لذوي الحاجات الخاصة
تقييد الوصول إىل الخدمات من جراء العملية التقليدية إلدارة املخاطر
ىعدم توافر مقاربة مبن ّية ىعىل املخاطر وموظفني متخصصني للتعامل مع أفراد مستبعدين أو
يعاتون من تقص الخدمات املرصفية
حامية غري مالمئة للعميل املايل
ىعدم وجود إطار رقايب مناسب بخصوص مق ّدمي التمويل األصغر
غياب األسواق املالية املتقدمة والتمويل املناسب للمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة الحجم
تقص يف البياتات التفصيلية حول اإلستبعاد املايل والرصد
تقص يف الرشاكات بني الجهات املالية الفاىعلة :مق ّدمي الخدمات املالية ،مؤسسات األىعامل،
مقدمي خدمات اإلترتتت ،ومش ّغيل الشبكات الخلوية (التشغيل البيني)
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تشري دراسة مسحية أجراها مركز الشمول املايل 4إىل أنّ محدودية التثقيف املايل وحامية العمالء غري
املالمئة هام العائقان الرئيسيان أمام تحقيق الشمول املايل يف املنطقة العربية .لذا ،ينبغي أن تقوم
املبادرة اإلقليمية بدىعم البلدان العربية واإلستفادة من وفورات الحجم والخربة وذلك للح ّد من
الصعوبات ،أقلّه الصعوبات املشرتكة .يف الوقت ىعينه ،يجب أن تدفع املبادرة تحو تقليص التفاوتات
داخل البلدان وفيام بينها ،ىعرب تطبيق الربامج املشرتكة مبا يتناسب مع الخصوصيات االجتامىعية
لكل بلد.
واالقتصادية والدميوغرافية والقاتوتية واملؤسسية ّ
.III

أولويات مرصف لبنان يف مجال الشمول املايل

إنّ التحديات املبيّنة أىعال تضغط ىعىل املصارف املركزية وغريها من الجهات املعنية بوضع
السياسات ،فتحثّها ىعىل تحديد أولوياتها من أجل تعزيز الشمول املايل .يف هذا السياق ،وضع مرصف
لبنان اسرتاتيجية للشمول املايل تركّز ىعىل املواطن ،وتتوخ تحقيق أربع أولويات أساسية :اإلدارة
الرشيدة واملسؤولة ،التنمية املستدامة ،متكني املستهلك ،واملواطنة االقتصادية.
أوال ،تكمن أهمية الشمول املايل يف تعزيز اإلدارة الرشيدة واملسؤولة واالستقرار املايل من خالل)0( :
تحفيز الطلب املسؤول ىعىل منتجات وخدمات مالية رسمية واستخدامها الف ّعال من قبل األفراد
والـمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم؛ ( )2تشجيع اإلدارة الرشيدة والشفافية
يف النظامني االقتصادي واملايل؛ ( )3تعزيز املامرسات الفضىل والثقة باإلجراءات املتعلقة بحامية
املستهلك املايل؛ و( )4الح ّد من مصارف الظّل.
ثاتيا ،يسهم الشمول املايل يف التنمية االقتصادية املستدامة والنمو االقتصادي ىعرب )0( :تعزيز
الالمركزية؛ ( )2خفض البطالة ودىعم أتشطة األىعامل؛ ( )3تحسني اإلتتاجية الزراىعية والصناىعية
والتكنولوجية؛ ( )4دىعم ىعملية توليد وتوزيع الدخل بشكل ىعادل بني األفراد والقطاىعات (تحديدا
القطاىعات اإلتتاجية) واملناطق؛ ( )5تحسني ميزان املدفوىعات وخفض ىعجز املوازتة العامة؛ و( )6الح ّد
من هجرة األدمغة.
ثالثا ،يساىعد الشمول املايل يف بناء جيل من املواطنني املقتدرين اقتصاديا –وماليا -ىعن طريق)0( :
الحثّ ىعىل إىعداد موازتات شخصية وخطط إتفاق وىعىل حسن إدارة النقد؛ ( )2زيادة ادخارات األرس؛ ()3
الوقاية من مديوتية مفرطة وتشجيع اإلقرتاض املسؤول؛ ( )4مساىعدة األفراد ىعىل إدارة املخاطر
واستيعاب الصدمات املالية؛ ( )5الحثّ ىعىل إىعداد خطط التقاىعد والتوىعية ىعىل أهمية بوالص التأمني؛
( )6تعزيز فهم املواطنني لآلليات الرضيبية وألهمية توافر مالية ىعامة سليمة.
رابعا ،يعزز الشمول املايل املواطنة االقتصادية والرفاهية االجتامىعية والثقة بالنظام االقتصادي املايل
الوطني ،خاصة من خالل )0( :دىعم ريادة األىعامل االجتامىعية؛ ( )2تشجيع االستثامر التأثريي؛ ( )3تطوير
أسواق مالية سليمة ىعادلة وشفافة تؤمن موارد جديدة للمؤسسات املحلية ،ال سيام املؤسسات
املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم؛ و( )4تعميم ثقافة املساهمة واستقطاب املزيد من
االستثامرات اإلمنائية األجنبية واستثامرات املغرتبني اللبناتيني.
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.IV

فرص مرصف لبنان يف مجال الشمول املايل

لطاملا أطلق مرصف لبنان مبادرات إستباقية ساهمت يف تحقيق رؤيته الرامية إىل إرساء تظام مايل
شامل مسؤول ومستدام .فأدوات سياسته غري التقليدية التي تجمع ما بني آفاق االقتصاد وحاجات
املجتمع أثبتت جدواها ،إذ إتها أدّت إىل توسيع رفاهية املواطنني اللبناتيني االجتامىعية واالقتصادية،
وزيادة فرص العمل ،وتعزيز ريادة األىعامل واالبتكار ،وتحفيز القطاىعات اإلتتاجية ،وحامية االستقرار
االقتصادي والنقدي ،ودىعم النمو االقتصادي .تشمل مبادرات مرصف لبنان:

 .0دىعم االقتصاد الحقيقي من خالل الحوافز التسليفية
إنّ الحكومة اللبناتية ومرصف لبنان يدىعامن مشاريع القطاع الخاص املحلية يف قطاىعات الصناىعة
والسياحة والزراىعة واملعلوماتية واألىعامل الحرفية ،بواسطة قروض مدىعومة متنح لتمويل مشاريع
جديدة أو لتطوير مشاريع قامئة .لغاية اليوم ،منح تحو  19,067قرضا مجموىعها  2102مليار دوالر .تتوزّع
هذ القروض بحسب القطاع االقتصادي ،من حيث قيمتها (وىعددها) ىعىل الشكل اآليت58.8% :
) (53.8%للقطاع الصناىعي ،و (28.8%) 11.4%للقطاع الزراىعي ،و (17.4%) 29.8%للقطاع السياحي.
يف سنة  ،2112استحدث مرصف لبنان حوافز تسليفية للمصارف اللبناتية الغرض منها متويل مشاريع
جديدة أو تطوير مشاريع قامئة يف كافة القطاىعات االقتصادية ،باستثناء القطاع العقاري .ولتاريخه،
استفاد  3,094شخصا من هذ القروض التي بلغ مجموىعها  012مليار دوالر.
ميرسة متنح للمصارف
ويف سنة  ،2103أطلق مرصف لبنان رزمة تحفيزية جديدة ىعىل شكل قروض ّ
اللبناتية من أجل تعزيز النشاط التسليفي والنمو اإلقتصادي .بفضل هذ الرزمة التي يجددها البنك
املركزي سنويا منذ ىعام  2103والتي تجاوز مجموىعها لتاريخه  518مليار دوالر ،يدىعم مرصف لبنان شتّ
القطاىعات االقتصادية بواسطة القروض املدىعومة .تساىعد هذ الرزمة التحفيزية يف تعزيز القطاىعات
التقليدية ىعرب قروض إتتاجية ،ويف تطوير الرأسامل البرشي ومشاريع األىعامل بواسطة قروض ممنوحة
يف مجاالت التعليم ،والبحث والتطوير ،واملعرفة واإلبتكار .وتساىعد أيضا يف متتني الطبقة الوسط
ىعرب القروض السكنية؛ ويف الحفاظ ىعىل البيئة ىعرب حوافز تتعلق بالطاقة املتجددة وحوافز بيئية أخرى.
أثبت هذ الرزمة جدواها ،وهي تسهم بنحو  %51من النمو الحقيقي للناتج املحيل اإلجاميل.
تشمل الرزمة التحفيزية القروض األصغر املدىعومة ،وهي قروض متنحها مؤسسات اإلقراض األصغر
لألفراد واملؤسسات املتناهية الصغر التي توظف أربعة أشخاص ىعىل األكرث ،ملساىعدتهم ىعىل إتشاء
وتطوير مشاريع صناىعية أو خدماتية أو سياحية أو تجارية .وقد منحت لتاريخه ( )2102 – 2103قروض
متناهية الصغر لـ 4,134مستفيدا ،تاهز مجموىعها  61مليون دوالر .وكان من شأن هذ الحوافز ،إىل
جاتب إىعفاءات املصارف من االحتياطي اإللزامي ودىعم الدولة للقروض ،أن أ ّدى إىل ض ّخ حوايل 04
مليار دوالر يف السنوات الخمس املاضية ،دىعام للنشاط االقتصادي.

 .2إتاحة مصادر متويل جديدة من األسواق املالية
سنة  ،2103أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم  330املتعلق بالتمويل الرأساميل ،من أجل تعزيز
اقتصاد املعرفة ومتويل الرشكات الصغرية واملتوسطة ،ما يتيح للمصارف االستفادة من تسهيالت بدون
فائدة مقابل مساهمتها يف رأسامل الرشكات الناشئة وحاضنات األىعامل والرشكات املرسىعة لألىعامل
الشمول املايل يف لبنان :التحديات والفرص | أيلول 1112

11/6

والرشكات التي يكون موضوىعها محصورا باملشاركة يف رأسامل رشكات تاشئة Venture Capital
 .Companiesحت اآلن ،سمحت هذ املبادرة للمصارف اللبناتية باستثامر حوايل  411مليون دوالر يف
رأسامل رشكات تعمل يف مجال اقتصاد املعرفة الذي استقطب لتاريخه يف لبنان  811رشكة تاشئة،
وخلق  2111فرصة ىعمل ،وزاد الرثوة الوطنية بنحو  015مليار دوالر .ويتوقّع مرصف لبنان أن يس ّجل هذا
القطاع يف السنوات الثالث القادمة منوا سنويا بنسبة  %2-2تقريبا.
ويف السنة تفسها ( ،)2103وضعت هيئة األسواق املالية إطار وقواىعد تأسيس وتشغيل الرشكات املعنية
بحشد التمويل  crowdfundingيف لبنان ،وهي رشكات تاشئة ورشكات متناهية الصغر وصغرية
ومتوسطة الحجم تسع ىعادة ىعن طريق اإلترتتت ،إىل جمع مبالغ صغرية من ىعدد كبري من
املستثمرين لغرض التمويل .يف لبنان اليوم رشكتان تعمالن وفق هذا النظام.

 .3تعزيز حامية املستهلك املايل وثقته
أصدر مرصف لبنان ىعددا من األتظمة الهادفة إىل حامية املستهلكني ومقدمي الخدمات املالية ىعىل ح ّد
سواء ،يطلب فيها من مقدمي تلك الخدمات تج ّنب اإلستداتة املفرطة ،والحفاظ ىعىل سيولة ىعالية،
وتكوين مؤوتات كافية مقابل العمليات املشكوك فيها ،والتق ّيد باملعايري الدولية املتصلة بإدارة
املخاطر والشفافية والرسملة.
ىعام  ،2103أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم  325املتعلق بتنظيم العمليات املرصفية واملالية
بالوسائل اإللكرتوتية.
ويف السنة تفسها ،أتشأت لجنة الرقابة ىعىل املصارف يف لبنان وحدة حامية املستهلك.
يف سنة  ،2105أصدر مرصف لبنان التعميم األسايس رقم  034املتعلق بأصول إجراء العمليات
املرصفية واملالية مع العمالء.
ويف سنة  ،2102أصدر البنك املركزي التعميم الوسيط رقم  458املتعلق بتسهيل العمليات املرصفية
للعمالء من ذوي الحاجات الخاصة ىعموما واملكفوفني خصوصا ،ال سيام ىعن طريق استخدام الرصاف
اآليل الناطق أو الرصاف اآليل التفاىعيل.

 .4تعزيز القدرات املالية لدى املواطنني واألساتذة ومق ّدمي الخدمات املالية
م بتوىعية الشباب حول دور وىعمل القطاىعني املايل واملرصيف ،من خالل تنظيم
إن مرصف لبنان ملتز ٌ
دورات تدريبية تستهدف الطالب الجامعيني يف الصيف .يف السنوات الثالث األخرية ،قدّم البنك
املركزي تدريبا ملا يعادل  811طالب سنويا .فوصل ىعدد الطالب الذين استضافهم بني ىعامي  2110و،2102
يف املركز الرئييس والفروع ،إىل أكرث من  2آالف طالب.
ىعام  ،2104أتشأ مرصف لبنان متحفا للعمالت يفتح أبوابه أمام الجميع ويستقبل طالب املدارس
باتتظام ،ليطلعهم ىعىل تاريخ اللرية اللبناتية ىعرب ألعاب وأدوات تعلّم تفاىعلية.
وبني ىعامي  2101و ،2105تعاون مرصف لبنان مع وزارة املالية ووزارة الرتبية والتعليم العايل لبناء قدرات
 400أستاذ اقتصاد وتربية مدتيّة يف املدارس الرسمية حول مواضيع اقتصادية ومالية ،األمر الذي أتاح
الوصول إىل أكرث من  144ألف تلميذ يف جميع األرايض اللبناتية.
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ويف  ،2104أصدر مرصف لبنان التعميم األسايس رقم  013الذي يحدد املؤهالت العلمية واملهنية
واألدبية املطلوبة ملامرسة مهام رئيسية متصلة باإلدارة واالمتثال يف القطاىعني املرصيف واملايل.
ىعالوة ىعىل ذلك ،ينرش مرصف لبنان كتيبات وأدلّة سهلة اإلستعامل والفهم مو ّجهة للجمهور ،تس ّهل
فهمهم ملهمة مرصف لبنان وأتظمته الرئيسية.
.V

اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل

تهدف اسرتاتيجية مرصف لبنان إىل تعزيز الوصول إىل خدمات ومنتجات مالية منظّمة بكلفة معقولة
وبالتوقيت املناسب والشكل املناسب ،فضال ىعن تعميم استخدامها املسؤول من قبل جميع الفئات
السكاتية ،وذلك ىعرب وضع السياسات واإلجراءات القامئة واملبتكرة ،ح ّيز التنفيذ .من شأن هذ
االسرتاتيجية أن تعزز الرفاهية االجتامىعية واالقتصادية واملالية لدى املواطنني ،كأفراد ومؤسسات
متناهية الصغر وصغرية ومتوسطة الحجم ،فضال ىعن تحفيز التنمية املستدامة ودىعم النمو االقتصادي
وتعزيز االستقرار املايل.
وترتكز اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل ىعىل تطوير الفرص املتاحة تحقيقا ألهداف جديدة -
أهداف مرصف لبنان للشمول املايل (مراجعة الجدول  ،)3من خالل تطبيق حلول إسترشافية مستدامة.
الجدول  - 3أهداف مرصف لبنان للشمول املايل

 .0إدراك أىعمق لدى املواطنني ملفهوم السياسة النقدية الوطنية والنظام االقتصادي واملايل ،وما
ينطويان ىعليه من مخاطر وتحديات.
 .2فهم أكرب واختيار أتسب واستخدام أفضل للمنتجات والخدمات املالية الرسمية من قبل األفراد،
وىعروض مرصفية أكرث تك ّيفا مع احتياجات مختلف الرشائح ،وتوافر منتجات وقنوات مالية مبتكرة
مقروتة مبامرسات أفضل لحامية املستهلك املايل.
 .3تحسني مامرسات األفراد من حيث إىعداد املوازتة ،واإل ّدخار الطويل األمد ،والتخطيط للتقاىعد،
ومهارات اإلدارة املالية.
 .4تعزيز قدرات املصارف واملؤسسات املالية املن ّ
ظمة األخرى لجهة تطوير املنتجات والقنوات
الهادفة إىل متويل الـمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم وتحسني مهارات
هذ املؤسسات تقنيا وىعمليا يف كافة قطاىعات السوق.
 .5تشجيع السلوك االستثامري املسؤول واالستثامر التأثريي ،مصحوبا بتطوير األسواق املالية وبناء
القدرات االستثامرية لدى املستثمرين واملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

باإلضافة إىل جهود مرصف لبنان الرامية إىل تأمني أتظمة دفع فعالة ،وأمتتة تظام التقارير االئتامتية
وتشجيع املصارف ىعىل اإلتتشار خارج املدن الكربى ،يخطط البنك املركزي لعمل ثاليث األبعاد:
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() i

()ii

()iii

التنظيم املايل ،من خالل تحديث البنية التحتية املالية واألسواق املالية وإدخال سياسات
وإصالحات جديدة ترتكز ىعىل معطيات واقعية من أجل تيسري الحصول ىعىل منتجات
مبسط
وخدمات مالية رسمية ،مبا فيها الخدمات املالية الرقمية للجميع ،واستخدامها بشكل ّ
وتقدميها بطريقة مالءمة؛
التثقيف املايل ،من خالل صياغة برامج تعليمية مص ّممة خصيصا وفق احتياجات مختلف
رشائح املجتمع ،فضال ىعن جلسات توىعية تستهدف األفراد يف مراحل الحياة الدقيقة كالشباب
واملس ّنني .وبهدف تعزيز القدرات املالية لدى األفراد واملؤسسات املتناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة الحجم ،يعمل مرصف لبنان ىعىل اتشاء منصة رقمية تفاىعلية للشمول
املايل تتضمن موادا تعليمية وأدوات تعليمية ترفيهية تفاىعلية ومجموىعة أدوات لتعليم اإلدارة
املالية ،الغرض منها تأمني التواصل الفعال وتبادل املامرسات الفضىل واملعلومات بني
األطراف املعنية؛
حامية املستهلك املايل ،من خالل تحسني اإلجراءات واملامرسات القامئة ىعىل مستوى
مقدمي الخدمات املالية ،وتوفري إرشاد أفضل ملستهلي املنتجات والخدمات املالية.

إن إتجاز مرصف لبنان ألهداف الشمول املايل سيساىعد ىعىل رفع التحديات املعروضة آتفا لجهة الطلب
والعرض ،وتحقيق األولويات األساسية املحددة مسبقا .من جهة أخرى ،إنّ الحفاظ ىعىل تظام مراقبة
كل من الصعيد الوطني واإلقليمي
وتقييم ف ّعال ،وتعزيز التنسيق املثمر بني الجهات الفاىعلة ىعىل ّ
والدويل ،وتحديد الحلول بحسب أولويتها لدى الجمهور املستهدف الرئييس ،تشكل الحوافز األساسية
لكل اسرتاتيجية شمول مايل.
ّ

أ .املراقبة والتقييم
م إىعداد قامئة مبؤرشات األداء الرئيسية لقياس
يف سياق اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل ،ت ّ
ومراقبة التق ّدم املحرز يف تعميم الشمول املايل يف لبنان ىعىل األفراد والـمؤسسات املتناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة الحجم .ترصد هذ املؤرشات ( )0مدى الوصول إىل الخدمات املالية الرسمية،
( )2مدى استخدامها )3( ،جودة الخدمات املالية الرسمية مبا فيها الخدمات الرقمية ،و( )4مدى
استيعاب املفاهيم املالية واملخاطر املالية واملنتجات والخدمات املالية الالزمة التخاذ قرارات مالية
مستنرية ومسؤولة .إنّ استخراج بياتات تفصيلية لجاتب العرض من هذ املؤرشات أمر أسايس يستلزم
إطارا جديدا للتبليغ بني مرصف لبنان ومقدمي الخدمات املالية ومشغيل شبكة الدفع ،يأخذ يف
االىعتبار مختلف املجموىعات .أما ىعملية تقييم درجة استعامل الخدمات املالية وتقييم ومراقبة القدرات
املالية ،فستكون محور دراسات مسحية منتظمة لجاتب الطلب ىعىل تطاق البلد ومختلف رشائح
املجتمع ،بالتنسيق مع الجهات املعنية يف القطاىعني العام الخاص واملجتمع املدين .إنّ تجميع
قاىعدة بياتات غنيّة ىعن الشمول املايل تسمح بتقييم األتشطة املن ّفذة ومتابعة الشمول املايل يف البلد،
بل األهم أتها تتيح أيضا دىعم ىعملية رسم سياسات فعالة مرتكزة ىعىل معطيات واقعية.

ب .العوامل املساىعدة األساسية
إنّ تطبيق اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل وتحقيق أهدافها يستلزمان التنسيق بني الجهات
الرقابية املالية (مبا فيها البنك املركزي وهيئة األسواق املالية ولجنة الرقابة ىعىل املصارف) ،والوزارات
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(ومنها وزارة املالية ،وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وزارة االقتصاد والتجارة ،وزارة الصناىعة ،وزارة
الداخلية ،وزارة االتصاالت ،وزارة الشؤون االجتامىعية ،ووزراة الخارجية واملغرتبني) ،والقطاع الخاص
(مبا فيه الرشكات العاملة يف مجال التكنولوجيا املالية ويف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)،
واملنظامت غري الربحية ،والجهات الفاىعلة الدولية واإلقليمية الرئيسية يف مجال الشمول املايل.

ج .املستفيدون
من املتوقّع أن تستهدف اسرتاتيجية مرصف لبنان كافة رشائح الشعب اللبناين ،ىعلام أن أهداف مرصف
لبنان للشمول املايل ستفيد الفئات االستهالكية الرئيسية التالية :الفقراء ،سكان املناطق الريفية
والنائية ،الشباب ،املسنّني ،النساء ،ذوي الحاجات الخاصة ،العامل األجاتب (مصدر التحويالت املالية
الخارجة) ،املغرتبني اللبناتيني (مصدر التحويالت املالية الواردة) ،املستثمرين ،رواد األىعامل،
والـمؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم يف القطاىعات اإلتتاجية.
.VI

الخالصة :دور التكنولوجيا املالية يف تعزيز الشمول املايل

أحرز الشمول املايل تقدما ىعامليا ملحوظا من حيث امتالك حساب مرصيف رسمي (معدل ىعاملي تسبته
 %62وفقا آلخر مسح أجري ىعام  .)52104وقد تجح اتتشار التكنولوجيا يف ترسيع وصول الخدمات
املالية إىل ىعدة مناطق من العامل ،ال سيام يف أفريقيا وآسيا.
ىعبارة ىعن ابتكار مايل مبني ىعىل التكنولوجيا والذي ميكن أن يفيض اىل
التكنولوجيا املالية
مناذج أىعامل جديدة أوتطبيقات أوىعمليات أو منتجات ذات تأثري مادي مرتبط باألسواق املالية
واملؤسسات املالية وتوفري الخدمات املالية .6يقصد ايضا بالتكنولوجيا املالية الرشكات الناشئة،
ورشكات املعلوماتية ،الذين يعرضون خدمات مالية ىعرب استخدام الربمجيات والتكنولوجيا الحديثة.
تشمل هذ الخدمات :املدفوىعات ،التحويالت ،الخدمات املرصفية ،اإلقراض ،التأمني ،التسليف،
التمويل ،األسواق املالية ،التحليل املنطقي للبياتات املالية ،واإلدارة املالية الشخصية.2
تقدم التكنولوجيا املالية ثالث فرص أساسية للخدمات املالية )0( :تجربة املستهلك (خدمات تركز ىعىل
العمالء ،وصول أفضل إىل الخدمات املالية ،إفصاحات أوضح ،شفافية أكرب ،فهم أىعمق ،وخدمات
أرسع)؛ ( )2الفعالية (منتجات أفضل ،خيارات أكرث ،وأسعار أدىن)؛ و( )3فرصة إلقامة رشاكات مع
املصارف املوجودة .إال أنّ التكنولوجيا املالية تنطوي ىعىل مخاطر متنوىعة كمخاطر العمليات ومخاطر
اإلئتامن ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل ومخاطر االمتثال ومخاطر السيرباتية ومخاطر البياتات،
وغريها من املخاطر غري املعروفة.8
يتعني ىعىل واضعي السياسات املحليني واإلقليميني أن يوامئوا بني إمكاتيات االبتكارات التكنولوجية
ّ
م تسهيل االبتكار رشط أن يكون ذا منفعة ىعامة .بعبارة أخرى ،يجب أن تراىعي
ومخاطرها ،بحيث يت ّ
الخدمات واألدوات الرقمية الجديدة احتياجات املستهلكني واملستثمرين ،وأن تدىعم األرباح اإلتتاجية
وتعزز تنافسية اقتصادتا .يف الوقت ىعينه ،يتوجب ىعىل واضعي السياسات والهيئات الرقابية التأكد من
حسن فهم وإدارة املخاطر املالزمة املتأصلة ،ال سيام تلك املتعلقة باألمان والرسىعة واالستمرارية
املالية.

الشمول املايل يف لبنان :التحديات والفرص | أيلول 1112

11/11

واإلتطالقة الفضىل ،يف إطار مبادرة الشمول املايل اإلقليمية ،هي مبارشة حوار ف ّعال بشأن
االستخدامات املحتملة للتكنولوجيات املالية وتطورها ،كام والرغبة واالستعداد التقني إلجراء
التعديالت الرقابية والتنظيمية الالزمة يف حال أظهرت الفوائد املحتملة لهذ التكنولوجيات تأثريا قويا
م التث ّبت من امتثالها وأماتها.
ىعىل املجتمع واالقتصاد ،وت ّ
شكرا ً.
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