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I.   مةاملقد 

 ملحلينياالسياسات  واضعيىع  اتتبا  سرت ا تعزيز الشمول املايل رضورةبإّن االهتامم العاملي املتزايد 

اإلمنائية لأللفية لعام  ألهدافاتكلّل يف سياق األمم املتحدة بي ذال الجهودحشد  . رغمنيالعامليو 

إىل خدمات يفتقرون ما زال ىعدد السكان البالغني الذين ، 2131أهداف التنمية املستدامة لعام ، وب2105

       .0يناهز املليارين رسميةمالية 

مبادرات ىعاملية  ربقوة ىعاملايل ب ستبعاداإل كافحة م الدويل، قرر املجتمع اتطالقا من هذا الواقع

الغرض من  (.AAAA) "خطة ىعمل أديس أبابا"و (FI2020)" 2121ىعام الشمول املايل بحلول " مبادرةك

عنيني املحّث هو  2103سنة  2مركز الشمول املايل اأطلقهي تال" 2121الشمول املايل بحلول ىعام " بادرةم

محورية كنقطة  2121وذلك باستخدام العام ىل تحقيق شمول مايل كامل، ىعكافة يف أتحاء العامل 

 الشمولمسار حول الرئيسية الفاىعلة  الجهاتتفاق أوضح بني إ ( 0ستة أهداف رئيسية: )لتحقيقا  ،لللعم

ىعالقات جديدة بناء ( 3السياسات ومقدمي الخدمات املالية، ) واضعيني اتحاد أكرب ب( 2الكامل، )

منو ( 5يف الشمول املايل، )صغر لدور التمويل األ  أفضل ( فهم4التعاون يف بيئة محايدة، ) شجيعلت

الشمول املايل أكرب يف سياق شديد ( ت6)و، 2121عام الاإلرادة السياسية لتحقيق الشمول املايل بحلول 

              .ب خدمتهمعاألفراد الذين تصىعىل ىعىل الجودة و 

املؤمتر " خاللتها الدول األىعضاء يف األمم املتحدة أقّر التي ( AAAA) "خطة ىعمل أديس أبابا"أما 

ىعىل أيضا  تشددو  ،املايل الشمولمتني بتشدة بتلتزم فهي  ،2105 سنة "الدويل الثالث لتمويل التنمية

ىل إجميع الوصول  تحفيز (0)من أجل  ةاملالي الوساطةمجال  يف والسياسية رقابيةال طراأل  وضعأهمية 

املتناهية الصغر  ؤسساتملاإقراض  شجيعت( 2)، الخدمات املالية الرسمية بشكل كامل ومتساو  

فرص  تحسنيأدوات اإلقراض واألدوات املالية ل وتنويع زيادة( 3)الصغرية واملتوسطة الحجم، و 

نطوي تكام  .املايلوالشمول  التثقيف املايل يف مجالبناء القدرات  عزيزت( 4)و، ىل الخدماتوصول إال

ىعىل  مع التشديدالتحويالت الدولية، حركة إىل تسهيل هادفة لتزامات إ"خطة ىعمل أديس أبابا" ىعىل 

    . العالقة بني التحويالت والتمويل الشامل

املنطقة العربية تسّجل و غالبية الدول العربية بهذ  املبادرات العاملية، مل تلتزم لسوء الحّظ، 

من . (21043سنة  دراسة مسحيةآخر بحسب ٪ 04حوايل )لشمول املايل ىعامليا لجهة ا األدىن املستويات

مع  ،نطقة العربيةالخاصة بامل تحدياتالجبه ز ىعىل املايل تركّ  للشمولاىعتامد مبادرة إقليمية هنا أهمية 

الفرص لالستفادة من بني تلك البلدان املعرفة  بادلالتنسيق وت، وتعزيز ىعريبكّل بلد  أولويات مراىعاة

       .شمول املايللتطوير ال يف كّل منها املتاحة

تعرض يف القسم األول . املايلالشمول عزيز تاملتصلة بالتحديات والفرص   الدراسة ذتطرح ه

 يف مجالمرصف لبنان ولويات أ  القسم الثاينيف تناقش ، و املايلالشمول  يواجههاالتحديات التي 

، األولوياتهذ  تلبيًة لمرصف لبنان  ضعهاو التي  سياساتال عرضت. يف القسم الثالث، الشمول املايل

   .سؤولاملايل املشمول اليف تعزيز  التكنولوجيا املاليةدور لرؤيتنا  باقرتاح حيالختتم تو 
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II. تحديات الشمول املايل  

تكاثر و  ،املايل القطاع يفرسيع لنمو الا بفضلأسهل  املالية الخدمات إىل العاملي الوصول يبدو

السلكية  االتصاالت مجال يف موالتقدّ  ،والعوملة ،وّسعامل السكاين لوالتنقّ  ،املالية االبتكارات

تتقال املخاطر إىل املواطنني مصحوٌب باباستمرار،  غرّي املت املايل املشهد هذاأّن  إأل. والالسلكية

 تقلّصو  الدخل، يف املتفاقم لتفاوتاو  ،املتزايد العامليوالواقع أن االختالل . بشكل واسع النطاق

 الثقة وتدهور ،2008سنة  العاملية املالية زمةاأل  ىعقب االئتامنقييد وت ،الدولية الرأساملية تدفقاتال

أكرب من أن " مؤسساتلدى سلوك فضائح سوء اإلدارة والجراء  واملرصيف املايل نيالنظام  ب

املتزايد  الرقايبعبء الناتجة ىعن ال( De-risking) تقليص املخاطرسياسات و  ، (too-big-to-fail)"سلتف

 ل،ظّ المصارف  تتشاروا ،ب الرضيبيالتهّر و  اإلرهاب ومتويل األموال تبييض مكافحةأتظمة املتمثّل ب

          .املايل ستبعاداإل توّسع رقعة يف كلّها املتزايدة تعقيدا، ىعوامل كثرية ساهمت  املالية ملنتجاتاو 

اختالل بشكل خاص إىل املايل، إذ إته يعزى  ستبعادوحدها وراء اإل هي  هذ  التحديات العاملية ليست

من جهة، هناك تقص يف ف. العرض والطلباملتصلة باملعلومات  تشهد  األسواق املالية بشأن

من جهة أخرى، . املنتجات والخدمات املاليةلجهة ىعرض  يستغلّه مقدمو الخدمات املالية الشفافية

مستهلكني. للاملالية الحقيقية حتياجات اال الخصائص و مقدمو الخدمات املالية أن يدرسوا  يصعب ىعىل

فئتني:  ضمنالشمول املايل يق التي تعالعقبات الرئيسية تصنيف ميكن باإلستناد إىل هذ  املقاربة، 

            .العرضاملؤثرة يف  عواملالالطلب و  املؤثرة يف عواملال

-واالجتامىعية غرافيةو خصائص الدمياملتصلة بالاملايل  الشمول حواجزىعىل  الطلب ىعواملنطوي ت

    (. 0الجدول  مراجعة) دينسكان املستبع  للوالنفسية جسدية والرتبوية وال جتمعيةاالقتصادية وامل

 املايل اإلستبعاداملؤثرة يف  ىعوامل الطلب -0الجدول 

  الصغرية و  املتناهية الصغر ؤسساتاألفراد وامل لدىاملالية  اتوالقدر املايل التثقيف محدودية

  واملتوسطة 

  (بالنفسضعيفة  ثقة)مقدمي الخدمات املالية من قبل  رفضمواجهة الخوف من   

  ّخدمات مالية متجربة سابقة سيئة مع مقد      

  بالغة مرصفية رسوم  اإلىعتقاد بوجودالتكاليف و تخّوف من 

 غري كافية ضامتات    

 ة األمالكف من مصادر خوّ تال  

  هوية القاتوتية ىعن التوافر إثبات ىعدم 

  بالقراءة والكتابةمحدودية اإلملام  

  ائتامينمرصيف أو تاريخ ىعدم وجود  

 مفرطة مديوتية  

  فقرثابت دخل منخفض أو محدود أو غري() 

  القطاع غري الرسمي  طغيان   

  حرك محدودت وذو محرومة وأشخاص جتامىعية فئات إ  
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 تائيةريفية أو  أو فةمتخلّ مناطق يف  التواجد  

  رضورة إىعداد موازتة حول املستهلكنيلدى  محدودوىعي   

  للتقاىعدال سيام التخطيط، ىعدم    

  مي الخدمات املاليةوافع مقدّ بدىعدم الثقة  

 الخدمات املالية الرقمية املتزايد تجا   الشباب ميل 

  أموالهم تحّكم بال ىعدممن خوفهم ترتتت و اإل ب نياملسنّ ىعدم ثقة  

 الستثامر تقض التثقيف والثقافة بشأن ا     

 حواجز تفسية ودينية وثقافية  

 

سلطات مي الخدمات املالية والقدّ مبرتبطة إمنا م ،العمالءمستقلة ىعن  عقباتب تتعلق ىعوامل العرض

   (. 2الجدول  )مراجعةالرقابية 

 املايل ستبعادباإل املتعلقة  عرضالىعوامل  -2الجدول 

  ( وىعالية الكلفةقيمة المنخفضة معاملة ملالية )مي الخدمات اهتامم مقدّ إقلّة 

  يناملستبعد الزبائنحتياجات ال ع العمالء و لتنوّ  ضعيففهم     

  باملنتجات املالية  املتعلقةالرشوط ومتطلبات التوثيق  مالءمةىعدم   

  املطلوب  دىناأل الرصيد 

 توقيت غري مناسب   

 ةطويل إجراءات  

 فتقر إىل الشفافيةت املنتجاتتكاليف  تركيبة    

  غري واضحة أساليب تسويق أوغري جذابة منتجات  

  والريفية والنائية املتخلّفةفر يف املناطق اىعدم التو  

  الخاصة  الحاجات ذويلحواجز جسدية  

 عملية التقليدية إلدارة املخاطرجراء المن ىل الخدمات وصول إال تقييد   

  مستبعدين أو أفرادىعىل املخاطر وموظفني متخصصني للتعامل مع  ةمبنيّ  مقاربةىعدم توافر 

  يعاتون من تقص الخدمات املرصفية

 لعميل املايل ل المئةم غري حامية   

  صغر األ مي التمويل مقدّ ناسب بخصوص إطار رقايب مىعدم وجود  

  الصغر والصغرية  للمؤسسات املتناهية املناسبتقدمة والتمويل املالية املسواق غياب األ

 واملتوسطة الحجم

  رصدالو املايل  ستبعاداإل حول  التفصيليةبياتات التقص يف    

  مؤسسات األىعاملمي الخدمات املالية، : مقدّ جهات املالية الفاىعلةالرشاكات بني التقص يف ،

 ( التشغيل البيني) خلويةال شبكاتاليل مشغّ و مقدمي خدمات اإلترتتت، 



 
 1112 أيلول والفرص | التحديات: لبنان يف املايل الشمول 5/11

 
 

العمالء غري  املايل وحامية التثقيفمحدودية  إىل أنّ  4املايل الشمولمركز  اأجراهدراسة مسحية شري ت

قوم ينبغي أن ت ،الذ .املايل يف املنطقة العربية الشمولم تحقيق اأم العائقان الرئيسيان هاماملالمئة 

ن وذلك للحّد م ةخرب وال الحجموفورات اإلستفادة من و البلدان العربية بدىعم املبادرة اإلقليمية 

 اتالتفاوتتحو تقليص املبادرة يجب أن تدفع ، ىعينهيف الوقت . املشرتكة، أقلّه الصعوبات الصعوبات

 ةاالجتامىعيخصوصيات المع ا يتناسب مبالربامج املشرتكة طبيق تىعرب داخل البلدان وفيام بينها، 

            .ة لكّل بلدواملؤسسي ةوالقاتوتي ةوالدميوغرافي ةواالقتصادي

III. الشمول املايل  يف مجالمرصف لبنان  أولويات 

الجهات املعنية بوضع غريها من املصارف املركزية و ضغط ىعىل تبيّنة أىعال  املالتحديات  إنّ 

يف هذا السياق، وضع مرصف  .الشمول املايلتعزيز من أجل تحديد أولوياتها ىعىل تحثّها ف، السياسات

اإلدارة : أربع أولويات أساسيةتحقيق وتتوخ   ،املواطنترّكز ىعىل املايل لشمول لاسرتاتيجية لبنان 

                .واطنة االقتصاديةوامل ،كني املستهلكمتواملسؤولة، التنمية املستدامة،  الرشيدة

( 0) :ستقرار املايل من خاللاال و املسؤولة و  الرشيدةاإلدارة  املايل يف تعزيز الشمولن أهمية ، تكم  أوال

 األفرادال من قبل واستخدامها الفعّ رسمية مالية منتجات وخدمات  ىعىلحفيز الطلب املسؤول ت

والشفافية اإلدارة الرشيدة  جيعشت( 2) مؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم؛والـ

حامية ب املتعلقة جراءاتباإل الثقة و  الفضىلاملامرسات  تعزيز( 3) ؛االقتصادي واملايل نيماالنظ يف

   ل.الظّ مصارف من  ( الحدّ 4)و ؛املستهلك املايل

عزيز ت (0) :ىعربقتصادي اال  نموالستدامة و املقتصادية اال تنمية الاملايل يف الشمول ثاتيا، يسهم 

 والصناىعية ني اإلتتاجية الزراىعية( تحس3) ؛األىعامل أتشطة ودىعم البطالة خفض (2) ؛لالمركزيةا

 تحديدا) القطاىعاتو بني األفراد ىعملية توليد وتوزيع الدخل بشكل  ىعادل  دىعم( 4) ؛والتكنولوجية

 الحدّ ( 6)و ؛ةالعاماملوازتة ىعجز خفض تحسني ميزان املدفوىعات و ( 5) ؛واملناطق القطاىعات اإلتتاجية(

   . من هجرة األدمغة

( 0) :ىعن طريق -وماليا–املقتدرين اقتصاديا واطنني امليف بناء جيل من الشمول املايل  يساىعدثالثا، 

( 3) ؛األرس ادخاراتزيادة ( 2) ؛النقد حسن إدارةىعىل و  إتفاقوخطط  شخصيةموازتات  الحّث ىعىل إىعداد

ىعىل إدارة املخاطر  األفرادمساىعدة  (4) ؛املسؤول تشجيع اإلقرتاضو وقاية من مديوتية مفرطة ال

 ؛التأمنيبوالص أهمية التوىعية ىعىل و  خطط التقاىعد ىعدادالحّث ىعىل إ  (5) ؛واستيعاب الصدمات املالية

     .ةسليم ةىعام ماليةتوافر همية أل و  الرضيبيةفهم املواطنني لآلليات  تعزيز( 6)

ملايل ا النظام االقتصاديبوالثقة  رفاهية االجتامىعيةالو  رابعا، يعزز الشمول املايل املواطنة االقتصادية

 تطوير (3) ؛التأثرييتشجيع االستثامر  (2) ؛االجتامىعية ريادة األىعامل دىعم (0) :من خاللخاصة ، الوطني

املؤسسات  ال سياماملحلية،  مؤسساتلل جديدةموارد  تؤمنمالية سليمة ىعادلة وشفافة  أسواق

 استقطاب املزيد منثقافة املساهمة و عميم ت( 4)و الحجم؛الصغرية واملتوسطة و  املتناهية الصغر

 . اللبناتيني املغرتبنيواستثامرات االستثامرات اإلمنائية األجنبية 
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IV. املايل  لشمولا مجال يف لبنان مرصف فرص 

تظام مايل  الرامية إىل إرساء يف تحقيق رؤيتهإستباقية ساهمت  لبنان مبادرات مرصفأطلق لطاملا 

 وحاجاتاالقتصاد  آفاقبني ما التي تجمع  التقليدية غريته سياس أدواتف .ومستداممسؤول شامل 

 الجتامىعية واالقتصادية،ا املواطنني اللبناتينيوسيع رفاهية تإىل ّدت أ  إتها إذجدواها،  أثبتت املجتمع

االستقرار فيز القطاىعات اإلتتاجية، وحامية وتح واالبتكار،األىعامل  ريادةوتعزيز  وزيادة فرص العمل،

        :مرصف لبنان مبادرات تشمل .النمو االقتصاديدىعم و  ،والنقدياالقتصادي 

 التسليفيةحوافز الالل دىعم االقتصاد الحقيقي من خ .0

الصناىعة قطاىعات يف املحلية لقطاع الخاص امشاريع  يدىعامن الحكومة اللبناتية ومرصف لبنانإّن 

تمويل مشاريع لمتنح  قروض مدىعومةبواسطة  ،ةحرفيىعامل الواأل  ةاملعلوماتيو  ةوالزراىع والسياحة

 توّزعت .مليار دوالر 2102مجموىعها قرضا  19,067 تحونح م   لغاية اليوم، .قامئةمشاريع  تطويرلجديدة أو 

 %58.8 :ىعىل الشكل اآليت (وىعددها) تهاقيممن حيث  ،حسب القطاع االقتصاديبالقروض هذ  

          .يالسياحقطاع لل (%17.4) %29.8، ويقطاع الزراىعلل (%28.8) %11.4و ،يقطاع الصناىعلل (53.8%)

متويل مشاريع الغرض منها اللبناتية  ارفللمص حوافز تسليفيةمرصف لبنان استحدث ، 2112يف سنة 

لتاريخه، و . العقاري القطاعباستثناء  ،القطاىعات االقتصادية كافة قامئة يفمشاريع  تطويرجديدة أو 

      دوالر.مليار  012مجموىعها  بلغهذ  القروض التي  شخصا من  3,094استفاد

للمصارف  متنحة تحفيزية جديدة ىعىل شكل قروض ميرّس  رزمةمرصف لبنان أطلق ، 2103يف سنة و 

البنك ها جدديالتي الرزمة هذ  بفضل . ياإلقتصادالنمو و  النشاط التسليفيمن أجل تعزيز  اللبناتية

 شتّ ، يدىعم مرصف لبنان دوالرمليار  518لتاريخه مجموىعها  جاوزتوالتي  2103ىعام منذ  اسنوي املركزي

القطاىعات  تعزيز يفرزمة التحفيزية هذ  الاىعد تسالقروض املدىعومة. بواسطة  االقتصاديةالقطاىعات 

ممنوحة قروض  بواسطةاألىعامل مشاريع رأسامل البرشي و ال ويف تطوير ،قروض إتتاجية ىعربالتقليدية 

الطبقة الوسط   تنيمتيف تساىعد أيضا و . تكارواإلبواملعرفة  ،والبحث والتطوير ،التعليممجاالت يف 

. أخرى بيئيةقة املتجددة وحوافز حوافز تتعلق بالطاىعرب الحفاظ ىعىل البيئة يف و ؛ السكنيةقروض الىعرب 

   .لناتج املحيل اإلجاميلالحقيقي ل نموالمن % 51 بنحو سهم، وهي تجدواها ةهذ  الرزمأثبت 

 صغراأل  اإلقراض مؤسساتمتنحها وهي قروض املدىعومة، صغر القروض األ التحفيزية  رزمةالتشمل 

 إتشاء ىعىل ملساىعدتهم ،ىعىل األكرث أشخاص أربعةوظف ت التيتناهية الصغر امل ملؤسساتوا لألفراد

قروض  (2102 – 2103)لتاريخه  نحتم  وقد . تجارية أو سياحيةأو  خدماتيةأو  صناىعية مشاريعوتطوير 

، إىل الحوافزذ  هوكان من شأن  .دوالرمليون  61مجموىعها  تاهز ،امستفيد 4,134لـمتناهية الصغر 

 04حوايل  ضخّ إىل  ىأدّ أن  ،للقروضودىعم الدولة  االحتياطي اإللزاميمن  املصارف اتإىعفاءجاتب 

  .االقتصاديلنشاط ل دىعاميف السنوات الخمس املاضية،  دوالرمليار 

 األسواق املاليةمن جديدة متويل مصادر  إتاحة  .2

تعزيز  من أجل ،التمويل الرأساميلاملتعلق ب 330رقم  الوسيط تعميمالأصدر مرصف لبنان ، 2103سنة 

دون هيالت بتسمن للمصارف االستفادة ما يتيح  ،ومتويل الرشكات الصغرية واملتوسطة اقتصاد املعرفة

رسىعة لألىعامل املوالرشكات  األىعاملحاضنات و الرشكات الناشئة  يف رأسامل مساهمتها مقابلفائدة 
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 Venture Capital باملشاركة يف رأسامل رشكات تاشئةوالرشكات التي يكون موضوىعها محصورا 

Companies .مليون دوالر يف  411استثامر حوايل بمصارف اللبناتية حت  اآلن، سمحت هذ  املبادرة لل

رشكة تاشئة،  811يف لبنان  لتاريخهاستقطب الذي  اقتصاد املعرفة تعمل يف مجالرشكات  رأسامل

هذا يسّجل ع مرصف لبنان أن ويتوقّ . دوالرمليار  015الرثوة الوطنية بنحو  ادفرصة ىعمل، وز  2111وخلق 

         .تقريبا %2-2 نسبةبسنويا منوا  يف السنوات الثالث القادمة القطاع

 املعنيةرشكات الوتشغيل إطار وقواىعد تأسيس  هيئة األسواق املاليةوضعت ، (2103ويف السنة تفسها )

، وهي رشكات تاشئة ورشكات متناهية الصغر وصغرية يف لبنان crowdfundingبحشد التمويل 

ىعدد كبري من مبالغ صغرية من  جمعإىل  ىعادة ىعن طريق اإلترتتت، تسع  الحجم ومتوسطة

    وفق هذا النظام. نيف لبنان اليوم رشكتان تعمال   .لغرض التمويلاملستثمرين 

  وثقته تعزيز حامية املستهلك املايل .3

ىعىل حّد  إىل حامية املستهلكني ومقدمي الخدمات املالية الهادفةتظمة ىعددا من األ أصدر مرصف لبنان 

، سيولة ىعالية، والحفاظ ىعىل ةاملفرط اإلستداتةب تجنّ فيها من مقدمي تلك الخدمات  طلبي، سواء

إدارة ب صلةاملتباملعايري الدولية  والتقيّد ،العمليات املشكوك فيها مقابلكافية  مؤوتات وتكوين

  .الرسملةاملخاطر والشفافية و 

 املاليةاملرصفية و  تنظيم العملياتاملتعلق ب 325رقم  الوسيط التعميم، أصدر مرصف لبنان 2103ىعام 

  .اإللكرتوتيةبالوسائل 

 .وحدة حامية املستهلكيف لبنان  ، أتشأت لجنة الرقابة ىعىل املصارفيف السنة تفسهاو 

 لعملياتا إجراء بأصولاملتعلق  034رقم التعميم األسايس ، أصدر مرصف لبنان 2105 سنة يف

 .العمالء مع واملالية املرصفية

تسهيل العمليات املرصفية باملتعلق  458رقم الوسيط  التعميم املركزيالبنك ، أصدر 2102 سنةويف 

 استخدام الرصاف طريقال سيام ىعن ، واملكفوفني خصوصاىعموما الخاصة  الحاجاتذوي من  للعمالء

  . الرصاف اآليل التفاىعيل أواآليل الناطق 

 الخدمات املالية  ميقدّ وم ألساتذةواطنني وامللدى ا تعزيز القدرات املالية .4

تنظيم من خالل ، ني املايل واملرصيفالقطاىع   ىعملو الشباب حول دور  بتوىعية ملتزمٌ  مرصف لبنانإن 

البنك ّدم ق، األخريةالسنوات الثالث  يف. يف الصيف ينيب الجامعتستهدف الطال  تدريبية دورات

، 2102و 2110 يىعام فوصل ىعدد الطالب الذين استضافهم بني .طالب سنويا 811ا ملا يعادل تدريب املركزي

               .آالف طالب 2أكرث من إىل يف املركز الرئييس والفروع، 

 طالب املدارس ويستقبليفتح أبوابه أمام الجميع  تا للعمال ، أتشأ مرصف لبنان متحف2104ىعام 

      .ةتفاىعليم ألعاب وأدوات تعلّ  ىعربتاريخ اللرية اللبناتية  طلعهم ىعىللي ،باتتظام

لبناء قدرات زارة الرتبية والتعليم العايل و و  يةاملال ةمع وزار  ، تعاون مرصف لبنان2105و 2101وبني ىعامي 

 األمر الذي أتاح، ماليةو حول مواضيع اقتصادية  رسميةيف املدارس ال ةمدتيّ اقتصاد وتربية  أستاذ 400

      .األرايض اللبناتيةيف جميع تلميذ  ألف 144أكرث من  الوصول إىل
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 املهنيةو العلمية  املؤهالتالذي يحدد  013، أصدر مرصف لبنان التعميم األسايس رقم 2104ويف 

   .متثال يف القطاىعني املرصيف واملايلواال  اإلدارةمتصلة ب ةرئيسيمهام  ملامرسةاملطلوبة  واألدبية

، تسّهل هة للجمهورموجّ  اإلستعامل والفهم سهلة وأدلّة كتيباتينرش مرصف لبنان ذلك، ىعالوة ىعىل 

   .الرئيسية وأتظمتهفهمهم ملهمة مرصف لبنان 

V. اسرتاتيجية مرصف لبنان للشمول املايل  

 معقولةكلفة بمة منظّ مالية منتجات خدمات و ىل وصول إالعزيز تإىل  مرصف لبنانتهدف اسرتاتيجية 

فئات السؤول من قبل جميع املاستخدامها عميم تفضال ىعن ، الشكل املناسباملناسب و بالتوقيت و 

هذ   من شأن. ، حيّز التنفيذالسياسات واإلجراءات القامئة واملبتكرةىعرب وضع وذلك  ،سكاتيةال

 ؤسساتم، كأفراد و ملواطننيلدى ا ةواملالي ةالقتصاديوا ةاالجتامىعي يةالرفاهأن تعزز االسرتاتيجية 

االقتصادي النمو دىعم و  التنمية املستدامة تحفيزفضال ىعن ، الحجم صغرية ومتوسطةالصغر و  متناهية

  .االستقرار املايلتعزيز و 

 - جديدة ألهدافتحقيقا  املتاحةالفرص ىعىل تطوير املايل  لشموللمرصف لبنان اسرتاتيجية ترتكز و 

      .مستدامةسترشافية إ حلول  تطبيق خاللمن  ،(3 الجدولمراجعة ) املايل لشمولمرصف لبنان لأهداف 

 لشمول املايل مرصف لبنان لأهداف  - 3الجدول 

وما املايل، و  لنظام االقتصادياو وطنية لسياسة النقدية الملفهوم املواطنني لدى ا أىعمق إدراك .0

    .تحدياتمخاطر و ينطويان ىعليه من 

 من قبل األفراد، الرسميةالية املخدمات المنتجات و للأفضل  استخدامأتسب و واختيار كرب فهم أ .2

 مبتكرةقنوات مالية منتجات و ، وتوافر رشائحالأكرث تكيّفا مع احتياجات مختلف  ىعروض مرصفيةو 

   .املايل لحامية املستهلكأفضل امرسات مقروتة مب

التخطيط للتقاىعد، و ، األمد خار الطويلدّ اإل و ، من حيث إىعداد املوازتةاألفراد  مامرسات نيتحس .3

  .املالية اإلدارةومهارات 

قنوات النتجات و املتطوير لجهة  األخرى مةاملصارف واملؤسسات املالية املنظّ  اتقدر  تعزيز .4

مهارات حسني وت مؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجمالـمتويل إىل  الهادفة

   يف كافة قطاىعات السوق. هذ  املؤسسات تقنيا وىعمليا

بناء األسواق املالية و  تطويرمصحوبا ب، واالستثامر التأثريياملسؤول  ياالستثامر السلوك  تشجيع .5

 .ملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطةااملستثمرين و  لدىالقدرات االستثامرية 

 

 تظام التقارير االئتامتية وأمتتةتأمني أتظمة دفع فعالة،  الرامية إىل لبنان باإلضافة إىل جهود مرصف

      :ثاليث األبعادعمل ل املركزيالبنك خارج املدن الكربى، يخطط  اإلتتشارىعىل  املصارفوتشجيع 
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(i) من خالل تحديث البنية التحتية املالية واألسواق املالية وإدخال سياسات  ،املايل مينظتال

منتجات حصول ىعىل من أجل تيسري ال معطيات واقعيةترتكز ىعىل وإصالحات جديدة 

ط ، واستخدامها بشكل مبسّ للجميع الخدمات املالية الرقميةخدمات مالية رسمية، مبا فيها و 

    ؛ مالءمة بطريقة تقدميهاو 

(ii) مختلف  احتياجات وفقمة خصيصا برامج تعليمية مصمّ صياغة من خالل  ،التثقيف املايل

الشباب دقيقة كيف مراحل الحياة ال تستهدف األفراد، فضال ىعن جلسات توىعية رشائح املجتمع

املتناهية الصغر  ؤسساتألفراد وامللدى اتعزيز القدرات املالية  وبهدف. نيواملسنّ 

 للشمولتفاىعلية رقمية منصة اتشاء  ىعىلمرصف لبنان  يعمل، الحجم وسطةالصغرية واملتو 

دارة اإل تعليم لأدوات مجموىعة تفاىعلية و ترفيهية تعليمية وأدوات  تعليمية اموادتضمن ت املايل

بني  واملعلوماتالفضىل التواصل الفعال وتبادل املامرسات  الغرض منها تأمنياملالية، 

      ؛األطراف املعنية

(iii)  مستوى من خالل تحسني اإلجراءات واملامرسات القامئة ىعىل  ،املستهلك املايلحامية

   ملنتجات والخدمات املالية.ا ستهليوتوفري إرشاد أفضل ملمقدمي الخدمات املالية، 

الطلب لجهة  آتفا املعروضةلتحديات اىعىل رفع سيساىعد لشمول املايل اهداف إن إتجاز مرصف لبنان أل 

 مراقبةالحفاظ ىعىل تظام إّن من جهة أخرى،  األولويات األساسية املحددة مسبقا.والعرض، وتحقيق 

الوطني واإلقليمي  ديالصعكّل من بني الجهات الفاىعلة ىعىل  املثمرالتنسيق  وتعزيز، فّعال وتقييم

األساسية ، تشكل الحوافز الرئييسالجمهور املستهدف وتحديد الحلول بحسب أولويتها لدى والدويل، 

مايل.لكّل اسرتاتيجية شمول 

 املراقبة والتقييم .أ 

قياس لالرئيسية  األداءقامئة مبؤرشات  ، تّم إىعدادللشمول املايلسرتاتيجية مرصف لبنان يف سياق ا

مؤسسات املتناهية الصغر والـ األفرادىعىل الشمول املايل يف لبنان عميم م املحرز يف تالتقدّ  مراقبةو 

، رسميةالالية املخدمات ال ىلوصول إالمدى ( 0) ترصد هذ  املؤرشات واملتوسطة الحجم.والصغرية 

مدى ( 4)والرقمية، الخدمات مبا فيها ( جودة الخدمات املالية الرسمية 3) ،هااستخداممدى ( 2)

مالية  تخاذ قراراتال املفاهيم املالية واملخاطر املالية واملنتجات والخدمات املالية الالزمة استيعاب 

ستلزم ي أسايسأمر هذ  املؤرشات من لجاتب العرض  تفصيليةبياتات استخراج  مستنرية ومسؤولة. إنّ 

ذ يف أخي ،الدفع دمي الخدمات املالية ومشغيل شبكةبني مرصف لبنان ومق للتبليغ اجديد اإطار 

مراقبة القدرات تقييم و و الخدمات املالية درجة استعامل تقييم ىعملية االىعتبار مختلف املجموىعات. أما 

رشائح مختلف البلد و تطاق ىعىل لجاتب الطلب  دراسات مسحية منتظمةتكون محور سف، املالية

 تجميع إنّ العام الخاص واملجتمع املدين.  نيالقطاىع يف املعنية الجهاتبالتنسيق مع  ،املجتمع

، لشمول املايل يف البلدمتابعة او  ذةاملنفّ تقييم األتشطة ب تسمحاملايل  لشمولىعن ا غنيّةقاىعدة بياتات 

        .واقعيةمعطيات ىعىل  مرتكزةسياسات فعالة دىعم ىعملية رسم أيضا بل األهم أتها تتيح 

 املساىعدة األساسية العوامل .ب 

الجهات بني التنسيق لزمان تيس وتحقيق أهدافها املايل مرصف لبنان للشمولاسرتاتيجية  تطبيق إنّ 

 الوزاراتو  ،(الرقابة ىعىل املصارفولجنة  يةسواق املالاأل البنك املركزي وهيئة ها مبا في)الرقابية املالية 



 
 1112 أيلول والفرص | التحديات: لبنان يف املايل الشمول 11/11

 
 

وزارة وزارة الصناىعة، االقتصاد والتجارة، وزارة الرتبية والتعليم العايل، وزارة وزارة املالية، ومنها )

والقطاع الخاص  ،الخارجية واملغرتبني(ووزراة الشؤون االجتامىعية، وزارة االتصاالت، وزارة الداخلية، 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(، ويف مجال  مجال التكنولوجيا املاليةعاملة يف الرشكات المبا فيه )

     . يف مجال الشمول املايل والجهات الفاىعلة الدولية واإلقليمية الرئيسية ،يةالربح غرياملنظامت و 

  املستفيدون .ج 

، ىعلام أن أهداف مرصف كافة رشائح الشعب اللبناينع أن تستهدف اسرتاتيجية مرصف لبنان من املتوقّ 

ريفية الناطق سكان امل: الفقراء، التالية االستهالكية الرئيسية الفئاتلبنان للشمول املايل ستفيد 

 اليةاملالت تحويلا)مصدر  عامل األجاتبالخاصة، ال الحاجاتني، النساء، ذوي نائية، الشباب، املسنّ الو 

رواد األىعامل،  ،املستثمرين ،(واردةلتحويالت املالية الامصدر (، املغرتبني اللبناتيني )خارجةال

            يف القطاىعات اإلتتاجية.مؤسسات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم والـ

VI. دور التكنولوجيا املالية يف تعزيز الشمول املايلالخالصة : 

 تسبتهحساب مرصيف رسمي )معدل ىعاملي امتالك ملحوظا من حيث ىعامليا الشمول املايل تقدما  أحرز

الخدمات وصول  ترسيعالتكنولوجيا يف  اتتشارتجح . وقد (21045ىعام  مسح أجريخر وفقا آل  62%

 أفريقيا وآسيا.يف ال سيام العامل، من  مناطقىعدة إىل املالية 

التكنولوجيا والذي ميكن أن يفيض اىل  مبني ىعىلىعبارة ىعن ابتكار مايل  التكنولوجيا املالية 

املالية منتجات ذات تأثري مادي مرتبط باألسواق  مناذج أىعامل جديدة أوتطبيقات أوىعمليات أو

الرشكات الناشئة، بالتكنولوجيا املالية ايضا يقصد  .6واملؤسسات املالية وتوفري الخدمات املالية

ات والتكنولوجيا الحديثة. الربمجياستخدام  ىعربمالية خدمات عرضون ن ييالذ، تيةعلومااملرشكات و 

 ،التسليف ،التأمني ،اإلقراض ،الخدمات املرصفية ،التحويالت ،املدفوىعات :تشمل هذ  الخدمات

  .2ةالشخصي املاليةدارة اإل و  ،لبياتات املاليةل املنطقي لتحليال، يةسواق املالاأل ، التمويل

تركز ىعىل خدمات املستهلك ) تجربة( 0املالية: ) للخدماتأساسية فرص  ثالثقدم التكنولوجيا املالية ت

، وخدمات فهم أىعمق، أكرب ، شفافيةأوضح اتإفصاحالخدمات املالية،  وصول أفضل إىلالعمالء، 

رشاكات مع ( فرصة إلقامة 3(؛ و)دىنأ  وأسعار ،أكرث ، خياراتأفضل )منتجات الفعالية( 2) ؛أرسع(

مخاطر و  عملياتمخاطر الك تنوىعةىعىل مخاطر متنطوي التكنولوجيا املالية أّن إال . وجودةاملصارف امل

البياتات،  ومخاطرالسيرباتية ومخاطر  االمتثالمخاطر و  التشغيلمخاطر لسيولة و امخاطر تامن و اإلئ

 .8من املخاطر غري املعروفةوغريها 

 ةالتكنولوجي اتات االبتكار يبني إمكاتمئوا أن يوا نيواإلقليمي املحلينيواضعي السياسات  يتعنّي ىعىل

بعبارة أخرى، يجب أن تراىعي . يكون ذا منفعة ىعامةاالبتكار رشط أن يتّم تسهيل  بحيث ،اومخاطره

اإلتتاجية األرباح تدىعم أن و األدوات الرقمية الجديدة احتياجات املستهلكني واملستثمرين، و  الخدمات

التأكد من السياسات والهيئات الرقابية واضعي ىل يتوجب ىع، ىعينهاقتصادتا. يف الوقت عزز تنافسية وت

 مراريةن والرسىعة واالستااألمب املتعلقة تلك ال سياماملتأصلة،  املالزمة املخاطر وإدارة فهمحسن 

 املالية.
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بشأن ال فعّ حوار  مبارشة ، هيةاملايل اإلقليمي الشمولمبادرة  يف إطار ،الفضىلاإلتطالقة و 

إلجراء  التقني االستعدادوالرغبة و كام االستخدامات املحتملة للتكنولوجيات املالية وتطورها، 

تأثريا قويا هذ  التكنولوجيات لحتملة يف حال أظهرت الفوائد املالالزمة  والتنظيمية الرقابيةالتعديالت 

                 تها.اوأم امتثالهاتّم التثبّت من و املجتمع واالقتصاد،  ىعىل

 

  . شكراً 
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