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الموارد البشرية في المصارف اللبنانية
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القطاع المصرفي اللبناني في العام 2016

المقدمة
أوال
ً
ّ
1-1

يف نهاية العام  ،2016بلغ عدد املصارف العاملة يف لبنان  67مرصفاً توزّعت بني  50مرصفاً تجارياً و 17مرصفاً
لألعامل .وطرأت يف العام املذكور تعديالت عىل الئحة املصارف بحيث ت ّم شطب بنك فرعون وشيحا بعد
دمجه مع بيبلوس بنك ش.م.ل .كام ت ّم دمج البنك التجاري للرشق األدىن مع بنك الصناعة والعمل الذي ُع ّدلت
تسميته عىل الئحة املصارف ليصبح بنك رسادار .ومن املتوقّع أن تنتهي عملية استحواذ بنك لبنان واملهجر
عىل فروع مرصف  HSBCالربيطاين العاملة يف لبنان خالل العام  .2017كام شُ طب اسم البنك األهيل التجاري
السعودي .فالظروف التشغيلية الصعبة ،والضغوط عىل الربحية ،والكلفة املتزايدة لالمتثال للقوانني الدولية
ومتطلّبات الرسملة ،وغريها من األمور تدفع باتّجاه تقلّص الوجود املرصيف األجنبي يف لبنان ،واندماج بعض
املصارف اللبنانية الصغرية واملتوسطة .ومن شأن عمليات التجميع املرصيف أن تدعم استقرار القطاع وتع ّزز
مناعته ومردوديته وتتيح زيادة الفعالية واإلنتاجية.
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يف نهاية العام  ،2016توزّعت املصارف التجارية العاملة يف لبنان كاآليت 32 :مرصفاً لبنانياً ش.م.ل ذات مساهمة
أكرثية لبنانية 7 ،مصارف ش.م.ل ذات مساهمة عربية متلك حصصاً وازنة يف مصارف لبنانية وبإدارة لبنانية،
 7فروع ملصارف تجارية عربية و 4فروع ملصارف تجارية أجنبية .وتُدرج يف عداد املصارف التجارية ،خمسة
مصارف إسالمية وعدد قليل من مصارف الخدمات الخاصة فيام تص َّنف األخرى كمصارف شاملة تؤ ّمن
لعمالئها خدمات الصريفة بالتجزئة ،وصريفة الرشكات ،وخدمات أسواق القطع واألسواق املال ّية ،وخدمات
التأمني وغريها .ويتواجد يف لبنان  12مكتب متثيل ملصارف أجنبية .وللمصارف العاملة يف لبنان عالقات مر َاسلة
مع  183مرصفاً يف  82مدينة حول العامل تس ّهل العمليات املالية مع باقي الدول وبالعكس.

بنية القطاع المصرفي اللبناني
نهاية العام ٢٠١٦

التوزّ ع الجغرافي لفروع المصارف التجارية
نهاية العام ٢٠١٦

المصدر :مصرف لبنان.

المصدر :مصرف لبنان.
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توسعها الخارجي والداخيل ومحفظة متويالتها وإدارة املخاطر ،آخذ ًة
تدير املصارف اللبنانية توازناً دقيقاً بني ّ
يف االعتبار االتجاهات الجيوسياسية اإلقليمية والوضع السيايس واالقتصادي يف لبنان .وتتمثّل اسرتاتيجية بعض
التوسع األفقي املدروس يف لبنان ودول املنطقة وغرب أفريقيا ويف أسواق مختارة تلحظ فرصاً
املصارف يف ّ
للنمو .ولتقوية دورها يف تعزيز الشمول املايل وتيسري تعامل اللبنانيّني مع املصارف ،فقد بلغت شبكة فروع
املصارف يف لبنان  1078فرعاً عىل األرايض اللبنانية كافة ،منها  1056فرعاً للمصارف التجارية.
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عىل صعيد االنتشار الخارجي ،واستنادا ً إىل آخر املعطيات املتوافرة ،يتواجد  18مرصفاً لبنانياً يف  32بلدا ً يف
مختلف أنحاء العامل .ويتّخذ هذا التواجد أشكاالً قانونية ع ّدة موزّعة كاآليت ٢٠ :مكتب متثيل ٧١ ،فرعاً مبارشا ً،
 ٣٧مرصفاً تابعاً ،ولهذه املصارف التابعة حوايل  ٢٧٤فرعاً يف بلدان متركزها .ال يزال أداء القطاع املرصيف يف
الخارج مقبوالً عىل العموم عىل رغم تواجد عدد من املصارف يف دول تعرف اضطرابات كون تع ّرضها لتلك
الدول ال يزال محدودا ً .وقد عمد بعض املصارف إىل تخفيف مدى التع ّرض لهذه البلدان من خالل تخفيض
حجم العمليات أو عدد الفروع العاملة فيها .وتُق ّدر أصول املصارف اللبنانية العاملة خارج لبنان بحوايل 38
مليار دوالر ،منها رؤوس أموال تُق ّدر بحوايل  4مليارات .ويشكّل حجم موجودات املصارف اللبنانية يف الخارج
 %18فقط من امليزانية املج ّمعة للقطاع ،علامً أنه يختلف بني مرصف وآخر.
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ويستم ّر املرصف املركزي يف مواكبة االنتشار املرصيف خارجياً واضعاً ضوابط بحيث تلتزم املصارف تطبيق
النموذج اللبناين يف أعاملها الخارجية ومتويل انتشارها من إمكاناتها الذاتية بإصدار أدوات بالعمالت األجنبية.
وقد أصدر البنك املركزي تعاميم لتنظيم عمل املصارف يف الخارج (تعاميم رقم  ،)449-448-447وهي تدابري
تتعلّق بإدارة السيولة بالعمالت األجنبية يف العالقة مع الفروع يف الخارج .ونظرا ً للتش ّدد الرقايب عىل الصعيد
العاملي ،يفرض وجود املصارف اللبنانية يف الدول املتق ّدمة واملتطورة اتّباع معايري هذه البلدان ومجاراة هذا
التطور .أ ّما يف الدول التي ليس لها نظام مرصيف أكرث تطورا ً منه يف لبنان ،فتتّبع املصارف املعايري املعتمدة يف
كل ما يطبّق يف املرصف األم محلّياً يطبّق عىل فروع أي مرصف لبناين يف الخارج ،باإلضافة إىل
لبنان ،مبعنى أن ّ
االلتزام بالقوانني املحلية املرع ّية اإلجراء.
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وتتوسع املصارف عمودياً بشكل متقن من حيث تحديث وتنويع الخدمات واملنتجات املرصفية الشاملة التي
ّ
تق ّدمها لزبائنها .وقد شهدت السنوات القليلة املاضية ثورة تكنولوجية كبرية يف القطاع املرصيف اللبناين بحيث
قامت املصارف بتطوير الخدمات اإللكرتونية وأصبح للعديد منها ،باإلضافة إىل الصفحات اإللكرتونية ،تطبيقات
وكل ذلك مع الحرص
عىل الهواتف الج ّوالة تتيح إجراء العمليات من دون رضورة التو ّجه إىل فرع املرصفّ .
رصاف اآليل املوضوعة
عىل ات ّخاذ أعىل درجات الحامية لضامن سالمة املعامالت وأمانتها .ووصل عدد أجهزة ال ّ
يف خدمة الزبائن إىل  1793جهازا ً يف نهاية العام  ،2016فيام بلغ العدد اإلجاميل لبطاقات الدفع واالئتامن
ذات درجات األمان العالية يف التداول قرابة  2,8مليون بطاقة .يُذكر أن مرصف لبنان ،وبهدف التنظيم ووقف
عمليات االحتيال ،أصدر يف العام  2016التعمي َم ْي الوسيط َْي رقم  415و 418الل َذيْن يفرضان قيودا ً جديدة عىل
البطاقات امل ُسبقة الدفع .وللمصارف يف لبنان دور رائد ومم ّيز يف تطوير االقتصاد الرقمي من خالل مساهمتها
يف تطبيق التعميم رقم  331الصادر عن مرصف لبنان واملتعلّق باقتصاد املعرفة.
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التوزّ ع الجغرافي ألجهزة الصراف اآللي نهاية العام ٢٠١٦

المصدر :مصرف لبنان

توزّ ع البطاقات المصرفية في نهاية العام )%( 2016

المصدر :مصرف لبنان
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يخص الجرمية اإللكرتونية ،نظّم القطاع املرصيف اللبناين يف العام  2016كام يف العام الذي سبق مؤمترات
يف ما ّ
وندوات ملكافحة الجرائم املالية اإللكرتونية بهدف توعية القطاع املايل وغري املايل عىل سبيل تج ّنب الوقوع يف
عمليات قرصنة .وقد وصل عدد حاالت هذه العمليات ،بحسب هيئة التحقيق الخاصة ،إىل  134حالة يف لبنان
يف العام  2016مقابل  84حالة يف العام  .2015وبلغت مبالغ هذه العمليات التي أصابت اللبنانيّني  12,6و12
مليون دوالر يف العا َم ْي املذكو َريْن عىل التوايل .يُذكر أن مث ّة دليالً للوقاية من األفعال الجرمية بواسطة الربيد
اإللكرتوين يشكّل مرجعاً إرشادياً لتنفيذ العمليات اإللكرتونية بطريقة آمنة .وال ب ّد من اإلشارة إىل أن املصارف
اللبنانية تخطّت بنجاح عملية القرصنة األخرية التي حصلت يف أيار  2017وطاولت أكرث من  200ألف ضحية يف
نحو  150دولة يف آسيا وأوروبا .فالقطاع املرصيف اللبناين يعتمد إجراءات احرتازية وتح ّوطية ف ّعالة .ومن هذه
اإلجراءات تطوير برامج حامية ضد الفريوسات ،وحلول أكرث كفاءة لحامية عناوين الدخول عىل شبكة اإلنرتنت،
وتفعيل أحدث وسائل الحامية الصادرة عن مايكروسوفت يف ما يتعلّق بنظام تلقّي األوامر .ومن شأن هذه
األزمة أن تدفع املصارف يف لبنان إىل تطوير نظام أمن معلوماتها الخاص وتحديثه بشكل مستم ّر.
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يخص املسؤولية
تتوسع املصارف يف لبنان يف تطبيق املعايري العاملية يف ما ّ
عىل صعيد مساهمتها االجتامعيةّ ،
مهمً يف تطوير املجتمع نظرا ً للطاقات الكبرية التي تتمتّع بها وما
االجتامعية .ومن املنتظر أن يكون دورها ّ
ميكن أن ينجم عنها من انعكاسات إجتامعية عىل املجتمع اللبناين .وتستثمر بعض املصارف يف مواردها البرشية
لتسويق عدد من الربامج وتقديم النصح للزبائن ودرس األثر البيئي الستثامراتهم .عىل صعيد آخر ،تسعى
املصارف إىل الدخول يف برنامج  SWIFT SMARTالذي يعتمد منهج التعليم اإللكرتوين ،ومن شأنه زيادة
إنتاجية املوظفني وتعزيز مستوى تعقّب فعالية الربامج التدريبية باإلضافة إىل تخفيض األخطار التشغيلية
واألكالف .وانطالقاً من املسؤولية االجتامعية ،أصبحت لعدد من املصارف رؤية ريادية وشاملة يف املشاريع
املتعلّقة بالبيئة واستهالك الطاقة .ويندرج ضمن املسؤولية االجتامعية عدد من التعاميم التي يصدرها املرصف
املركزي ،والتي نذكر منها التعمي َم ْي رقم  134و 458الل َذيْن يهدفان إىل نرش ثقافة الشفافية وتعريف العمالء
أكرث عىل حقوقهم وواجباتهم ،من جهة ،وتعزيز االستقرار املايل والرفاهية ،من جهة أخرى .كام ميكن إدراج
التعميم األسايس رقم  135املتعلّق بإعادة هيكلة الديون يف جزء منه يف إطار املسؤولية االجتامعية.
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ويف سياق االنخراط التام يف العوملة املالية ،تخضع املصارف اللبنانية لرقابة صارمة جدا ً وتدابري تنظيمية هامة
إلدارة املخاطر من قبل مرصف لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف وفقاً ألحدث املعايري الدولية ،ما يجعل
القطاع املرصيف اللبناين رائدا ً يف تطبيقها وخصوصاً متطلّبات لجنة بازل لجهة كفاية رأس املال ومتطلّبات املعيار
املحاسبي الدويل للتقارير املالية  .IRFS9وقد فرض مرصف لبنان عىل املصارف تخصيص مؤونات احرتازية
مه ّمة ملتطلّبات املعيار األخري الذي سيت ّم اعتامده بدءا ً من العام  ،2018وتح ّمل معايري هذا النظام املصارف
أعباء إضافية تتمثّل بالزيادة يف مؤوناتها .وقد ساعدت اإلجراءات االستثنائية التي ات ّخذها مرصف لبنان يف العام
 ،2016بالتنسيق مع املصارف ،يف تعزيز وضعيتها.
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كل القوانني املالية الدولية ،ال س ّيام تلك املتعلّقة
تج ّدد املصارف اللبنانية عىل الدوام التأكيد عىل التزامها التام ّ
مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وإدارة املخاطر والحوكمة الرشيدة وتلك التي ترعى املصارف املراسلة
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أي عزلة مالية دولية وتبقي ودائع الناس مبنأى عن أيّة عقوبات
تقي لبنان من ّ
ومؤ ّخرا ً متطلّبات "الغاتكا" يك َ
رغم ما يحوط بالبلد من مشاكل .وبهدف تعزيز نظام مكافحة متويل اإلرهاب يف لبنان ،أق ّر املجلس النيايب
يف العام  2016قوانني ع ّدة ،منها القانون رقم  77الذي يع ّدل املادة  316مك ّرر من قانون العقوبات املتعلّقة
بجرمية متويل اإلرهاب ،والقانون رقم  75املتعلّق بإلغاء األسهم لحامله واألسهم ألمر .كام أق ّر القانون رقم 55
حول تبادل املعلومات لغايات رضيبية التابع ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDوالقانون رقم 74
املتعلّق بتحديد املوجبات الرضيبية لألشخاص الذين يقومون بنشاط  .Trusteeباإلضافة إىل القوانني التي أق ّرت
يف ترشين الثاين  ،2015وهي القانون رقم  53حول انضامم لبنان إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب
أي شخص عرب املنافذ الحدودية
والقانون رقم  42حول رضورة الترصيح عن املبالغ النقدية التي يحملها ّ
والقانون رقم  44الذي يتعلّق بالتعديالت عىل قانون مكافحة تبييض األموال ليشمل جرائم مالية جديدة.
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تلتزم املصارف بالتعديالت وتتب ّنى التعاميم التي يصدرها مرصف لبنان والترشيعات التي تضعها هيئة التحقيق
الخاصة املولَجة بهذا املوضوع يف لبنان .وتتش ّدد يف قضايا االمتثال وإدارة املخاطر وغريها من متطلّبات إجراءات
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب و"اعرف عميلك" ( )KYCوتأمني املوارد البرشية الالزمة والكفوءة
املتخصصة كام تسعى دامئاً إىل تقوية العالقات مع املصارف
لدوائر االمتثال واعتامد الربامج املعلوماتية العاملية
ّ
املراسلة ،وبخاص ًة األمريكية منها ،كون معظم عمليات القطاع املرصيف اللبناين مع الخارج ومتويل تجارة لبنان
الخارجية وتحويالت اللبنانيّني تت ّم بالدوالر األمرييك وعرب حسابات املراسلة مع املصارف يف نيويورك .ويف هذا
السياق ،أصدر مرصف لبنان يف العام  2016التعميم األسايس رقم  138والتعميم الوسيط رقم  411الذي يحظّر
املؤسسات سنتَ ْي لتسوية أوضاعها .فضالً عن التعميم
العمليات مع الرشكات التي تكون أسهمها لحامله وأمهل ّ
األسايس رقم  137املتعلّق بأصول التعامل مع القانون األمرييك ومع أنظمته التطبيقية حول منع ولوج حزب
املؤسسات املالية األجنبية وغريها من املؤسسات (واستُكمل بإعالم هيئة التحقيق الخاصة رقم )20
الله إىل ّ
والتعميم األسايس رقم  2الذي ينظّم أعامل كونتوارات التسليف .كام أصدر يف أيار  2016التعميم الوسيط رقم
ينص عىل وجوب أن تنشأ لدى كل مرصف لجنة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من بني
 421الذي ّ
أعضاء مجلس اإلدارة .هذا باإلضافة إىل التعاميم األساسية والوسيطة التي أصدرها يف السنوات السابقة وتتعلّق
مبسائل مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تأكيدا ً لاللتزام باملعايري الدولية وتعزيزا ً لإلطار التنظيمي ،منها
ما يتعلّق بتعديل نظام مراقبة العمليات املالية واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لتجنيب
املصارف مخاطر عدم االمتثال ،وبالتايل طأمنة املصارف املراسلة.

هيئة التحقيق الخاصة يف العام 2016
تعاملت هيئة التحقيق الخاصة مع الجامرك اللبنانية الستحداث آلية لتطبيق قانون الترصيح عن نقل األموال
عرب الحدود وقد ت ّم اعتامدها من قبل املجلس األعىل للجامرك .وأسفر تعاون الهيئة مع مرصف لبنان وجمعية
املصارف وقوى األمن الداخيل عن إصدار دليل إرشادي ملكافحة الجرمية اإللكرتونية.
يف املعطيات اإلحصائية ،تلقّت هيئة التحقيق الخاصة  470حالة منها  107من مصادر خارجية و 363حالة
من مصادر داخلية متّت إحالة  161منها إىل النيابة العامة و/أو إىل الجهات املستعلمة .كام تلقّت الهيئة 514
مهمت الهيئة أيضاً التدقيق امليداين عىل أساس املقاربة املبنيّة عىل املخاطر لدى 22
إفصاح تلقائياً .وشملت ّ
مرصفاً و 14مؤسسة مالية و  ٢٢رشكة تأمني وعدد آخر من املؤسسات امللزمة باإلبالغ.
وتوزّعت الحاالت الواردة (باستثناء  29حالة نقل أموال عرب الحدود مبلَّغ عنها من الجامرك اللبنانية و 14حالة
مساعدة إدارية من لجنة الرقابة عىل املصارف) وفق الجرم األصيل كاآليت :إختالس أموال خاصة ( ،)%32,8تزوير
( ،)%14,8إرهاب أو متويل إرهاب ( ،)%10,8إحتيال ( ،)%4,2تجارة مخ ّدرات ( ،)%3,0فساد ( ،)%2,8ته ّرب
لكل منها) ،خطف وجرائم منظّمة
رضيبي ( ،)%2,1إتّجار بالبرش واستغالل معلومات مميّزة وتهريب (ّ %0,7
( %0,5لكل منهام) ،جرائم البيئة ( )%0,2وعمليات غري مص َّنفة (.)%26,2
أما التوزّع الجغرايف لإلبالغات الواردة إىل الهيئة فكان كاآليت :بريوت ( ،)%60,4جبل لبنان ( ،)%23,5لبنان
الجنويب ( )%7,3البقاع ( )%5,4ولبنان الشاميل (.)%3,4
وق ّررت الهيئة تجميد حسابات ورفع الرسية املرصفية يف  42حالة أُحيلت إىل امل ّدعي العام التمييزي 37 ،منها
أجنبي.
محل و 5حاالت ذات مصدر
ذات مصدر ّ
ّ
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ً
ثانيا النشاط المصرفي
1-2

التحسن ومل يس ّجل ،كام حصل يف العا َم ْي السابق َْي ،مزيدا ً من
عرف النشاط املرصيف يف العام  2016شيئاً من
ّ
التباطؤ ليعود بذلك إىل مستويات النمو املحقّقة يف فرتة  ،2013-2011متأثّرا ً أوالً بالهندسة املالية األخرية
بتحسن األوضاع السياسية الداخلية ،ال س ّيام لجهة انتخاب رئيس للجمهورية
التي قام بها مرصف لبنان ،وثانياً ّ
املؤسسايت من خالل تشكيل
اللبنانية بعد فراغ دام حوايل عا َم ْي ونصف العام والسعي إىل تفعيل العمل َّ
حكومة وحدة وطنية متنح املستهلك واملستثمر مزيدا ً من الثقة.
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مؤشات ع ّدة ،ما جعله يف وضع ّية مريحة لتلبية
وبقيت مناعة القطاع املرصيف قوية وتجلّت من خالل ّ
احتياجات الزبائن مع الحفاظ عىل هامش جيّد من السيولة املرصفية .وتكمن نقاط قوة هذا القطاع يف
اعتامده عىل ثقة املستثمرين واملودعني املقيمني وغري املقيمني بجودة القطاع وصالبته ،من جهة ،وعىل امليزات
التفاضلية التي يتمتّع بها ج ّراء سياسته املحافظة والخربة العميقة إزاء التحديات التي تواجهه ،من جهة أخرى.
ففي جميع الحقبات ،ال س ّيام حقبة األزمات السياسية واألمنية واالقتصادية ،حافظ القطاع املرصيف عىل ثقة
املؤسسات املالية واملرصفية العاملية.
العمالء الراسخة مكتسباً تقدير ّ
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ويف نهاية العام  ،2016وصل إجاميل موجودات املصارف التجارية العاملة يف لبنان إىل ما يوازي  307999مليار
لرية (ما يعادل  204,3مليارات دوالر) مقابل  280379مليار لرية (ما يعادل  186,0مليار دوالر) يف نهاية العام
 .2015وعليه ،تكون هذه املوجودات قد ازدادت بنسبة  %9,9يف العام  2016مقابل زيادة أدىن نسبتُها %5,9
التحسن يف العام  2016بوجه خاص إىل عمليات املقايضة األخرية ملرصف لبنان.
يف العام الذي سبق .ويُعزى
ّ

إجمالي موجودات  /مطلوبات المصارف التجارية العاملة في لبنان  -نهاية الفترة (مليار ليرة)

المصدر :مصرف لبنان
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يعرض الجدول أدناه تط ّور أبرز بنود مطلوبات املصارف التجارية من حيث القيمـة املطلقة واألهمية النسبية
من املجموع .وتظهر املقارنة بني نهاية العام  2014ونهاية العام  2016انخفاض حصة ودائع القطاع الخاص
املقيم (من  %65,0إىل  %62,9تباعاً) وغري املقيم (من  %17,2إىل  %16,6تباعاً) مقابل ارتفاع حصة املطلوبات
األخرى (من  %3,7إىل  %6,5تباعاً) الناتجة بشكل خاص عن الهندسة املالية ملرصف لبنان بدءا ً من أيار
 ،1 2016علامً أن املطلوبات األخرى تض ّم عاد ًة عمليات االنرتبنك بني الفروع املرصفية يف لبنان والفروع يف
الخارج وغريها من املطلوبات وتشكّل مصدر متويل إضافياً إىل جانب الودائع والرساميل.

مطلوبات المصارف التجارية كما في نهاية الفترة
(مليارات الليرات ونسب مئوية)

2014

2015

2016

القيمة

الحصة()%

القيمة

الحصة()%

القيمة

الحصة()%

١٧٢٠٤١

٦٥٫٠

١٨٠٤٨٩

٦٤٫٤

١٩٣٧٦٥

٦٢٫٩

ودائع القطاع العام

٤٨٤٢

١٫٨

٥٠٧٤

١٫٨

٥٩٥٦

١٫٩

ودائع القطاع الخاص غري املقيم

٤٥٦٨٠

١٧٫٢

٤٨٠٢٦

١٧٫١

٥١١٩٦

١٦٫٦

التزامات تجاه القطاع املايل غري املقيم

٨٧٩٥

٣٫٣

٩٨٦٤

٣٫٥

٩٤٦٧

٣٫١

األموال الخاصة

٢٣٧١٩

٩٫٠

٢٥١٣١

٩٫٠

٢٧٤٩٧

٨٫٩

مطلوبات أخرى

٩٧٨٦

٣٫٧

١١٧٩٥

٤٫٢

٢٠١١٨

٦٫٥

ودائع القطاع الخاص املقيم

١٠٠٫٠ ٢٦٤٨٦٣

املجموع

١٠٠٫٠ ٢٨٠٣٧٩

١٠٠٫٠ ٣٠٧٩٩٩

المصدر :مصرف لبنان
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وتبقى الودائع اإلجاملية املورد األسايس لنشاط املصارف التجارية العاملة يف لبنان ،إذ شكّلت  %81,5من إجاميل
املطلوبات يف نهاية العام  %83,3( 2016يف نهاية العام  )2015محافظ ًة عىل الحصة الراجحة من جانب املطلوبات.
وإىل الودائع ،تضيف املصارف مواردها الذاتية املتمثّلة باألموال الخاصة وموارد أخرى من السوق عند الحاجة.
توسع إجاميل موجودات املصارف التجارية العاملة يف لبنان إىل ح ّد كبري عىل منو ودائع القطاع الخاص
إذا ً يعتمد ّ
املقيم وغري املقيم ،والذي يغذّيه تدفّق األموال من الخارج وحركة التسليف لإلقتصاد بقطا َعيْه العام والخاص.
املتوسطة والطويلة األجل من خالل إصدار شهادات إيداع وأسهم تفضيلية
وتحاول املصارف زيادة مواردها
ّ
مؤسسات ومنظّامت وصناديق عربية وعاملية .إالّ أن مجمل
وسندات دين مرؤوسة وتأمني خطوط ائتامن من ّ
املوارد خارج الودائع واألموال الخاصة ما زالت متواضعة وتحتاج إىل تطوير أسواق رأس املال.
1

تفاصيل الهندسة المالية مدرجة في الفقرة الرابعة من القسم األول من هذا التقرير.
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الودائــــع
يف نهاية العام  ،2016وصلت قاعدة الودائع ،والتي تشمل ودائع القطاع الخاص املقيم وغري املقيم وودائع
مؤسسات القطاع العام ،إىل  250918مليار لرية (ما يعادل  166,4مليار دوالر) مقابل  233589مليار لرية
بعض ّ
(ما يعادل  154,95مليار دوالر) يف نهاية العام  .2015بذلك ،تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة  %7,4يف
التحسن بوجه خاص إىل قيام املصارف
العام  2016مقابل زيادة أدىن مقدارها  %5يف العام  .2015ويُعزى هذا
ّ
بجهود كبرية ونجاحها يف اجتذاب ودائع جديدة من الخارج يف إطار الهندسة املالية األخرية ملرصف لبنان .ومن
املعلوم أ ّن القطاع املرصيف يستقطب بشكل فاعل الودائع من الخارج يف إشارة إىل أهمية دور اإلغرتاب عىل
هذا الصعيد ،بحيث تشكّل حركة تدفّق الرساميل واإلستثامرات من املغرتبني العاملني يف الخارج دعام ًة أساسية
ككل ،إضاف ًة إىل البعد اإلجتامعي للدعم املادي لألُ َس اللبنانية.
للقطاع املرصيف ولإلقتصاد ّ
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يف نهاية كانون األول  ،2016بلغت حصة ودائع القطاع الخاص املقيم  %77,2من إجاميل الودائع وحصة القطاع
الخاص غري املقيم  %20,4وتلك العائدة للقطاع العام  .%2,4وتجدر اإلشارة إىل أن الودائع تتض ّمن شهادات
اإليداع التي تُصدرها املصارف ،وقد بلغت قيمة هذه الشهادات  500مليون دوالر يف نهاية العام  2016شأنها
يف نهاية العام  .2015وتتميّز الودائع املرصفية بكون غالبيتها حسابات ا ّدخار (أكرث من  )%80وقصرية األجل
(أقل من  90يوماً) .وم ّرة أخرى ،نجم منو مجموع الودائع يف العام  2016بوجه خاص عن زيادة ودائع املقيمني
ّ
والتي استأثرت بحوايل  %76,6منه شأنها يف العام  .2015عىل صعيد آخر ،توزّعت الودائع اإلجاملية بني %35,7
باللرية اللبنانية و %64,3بالعمالت األجنبية يف نهاية العام  %36,5( 2016و %63,5تباعاً يف نهاية العام .)2015
وارتفعت قليالً نسبة دولرة ودائع القطاع الخاص إىل  %65,8يف نهاية العام  2016مقابل  %64,9يف نهاية العام
.2015
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من جهة أخرى ،ترتكّز الودائع املرصفية يف مدينة بريوت وضواحيها ،إذ استقطبت هذه املنطقة حوايل %٦٩٫٤
من الودائع اإلجاملية يف نهاية العام  2016موزّعة عىل  %48,٠من العدد اإلجاميل للمودعني ،يف حني تعود نسبة
 %٣٠٫٦من الودائع إىل املناطق األخرى وتتوزّع عىل  %٥٢,٠من مجموع املودعني ،ما ّ
يدل عىل اختالف متوسط
الوديعة بني بريوت وضواحيها واملناطق األخرى.

9-2

يف موازاة استقرار معدالت الفائدة عىل سندات الخزينة يف العام  2016شأنها يف العام  ،2015بقي متوسط
الفائدة عىل الودائع الجديدة أو املج ّددة باللرية شبه مستق ّر إذ بلغ  %5,56يف العام  2016و %5,58يف العام
 ،2015فيام ارتفع متوسط الفائدة الدائنة عىل الدوالر إىل  %3,34مقابل  %3,16يف التاري َخ ْي املذكو َريْن عىل
التوايل ،وقد يكون ذلك ناتجاً جزئياً من ارتفاع مع ّدل الفائدة عىل الدوالر خارجياً :فقد رفع بنك االحتياطي
الفدرايل معدالت الفائدة املرجعية لديه بواقع ربع نقطة مئوية يف كانون األول  2015وأعاد رفعها مرة أخرى
باملقدار ذاته يف كانون األول  ،2016إضافة إىل مفاعيل الهندسة املالية األخرية التي ش ّجعت عىل استقطاب
الودائع بالدوالر األمرييك وتركت أثرا ً عىل السيولة بالعمالت األجنبية.

تطور معدالت الفائدة الدائنة في سوق بيروت ()%

المصدر :مصرف لبنان

معدل ليبور على الدوالر لثالثة أشهر ()%

المصدر :مصرف لبنان
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األموال الخاصة
الخاصة للمصارف التجارية العاملة يف لبنان يف االزدياد إذ وصلت إىل  27497مليار لرية (ما
تستم ّر األموال
ّ
يعادل  18,2مليار دوالر) يف نهاية العام  2016مقابل  25131مليار لرية (ما يعادل  16,7مليار دوالر) يف نهاية
العام  ،2015لتس ّجل بذلك زيادة نسبتُها  %9,4يف العام  2016مقابل ازديادها بنسبة  %6يف العام .2015
ويف نهاية كانون األول  ،2016شكّلت األموال الخاصة  %8,9من إجاميل امليزانية (حوايل  %9يف نهاية العام
 ،)2015و %31,9من إجاميل التسليفات للقطاع الخاص ( %30,7يف نهاية العام  .)2015وت ُع ّد هذه املع ّدالت
ج ّيدة باملقارنة مع مثيالتها يف عدد كبري من الدول األوروبية املتق ّدمة .فإضافة إىل قاعدة الودائع التي تؤ ّمن
اإلحتياجات التمويلية للقطا َع ْي العام والخاص ،يتمتّع القطاع املرصيف بالقدرة عىل استقطاب املزيد من املوارد
املالية ،نظرا ً للثقة التي يحظى بها لدى املستثمرين يف لبنان واملنطقة عىل الرغم من األوضاع اإلقتصادية
السائدة واملشهد اإلقليمي الصعب الذي يلقي بثقله عىل لبنان.

األموال الخاصة في المصارف التجارية  -نهاية الفترة (مليار ليرة)

المصدر :مصرف لبنان
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إن للرساميل أه ّمية يف الحامية من املخاطر املختلفة التي يتع ّرض لها املرصف ويف زيادة الثقة باستمراريته،
كام يف حامية الزبائن واملوظفني واملساهمني واالقتصاد بشكل عام .ومتنح الرساميل املزيد من عنارص الق ّوة
التوسع الداخيل والخارجي عىل صعي َد ْي االنتشار واألعامل .ويتو ّجب عىل املصارف توسيع
واملرونة يف تنفيذ ّ
قاعدة رساميلها ،التي تك ّونت من الرساميل الجديدة التي جذبتها املصارف من املستثمرين يف لبنان والخارج
من طريق إصدار األسهم العادية والتفضيلية املص ّنفة ضمن األموال الخاصة األساس ّية ،كام من خالل إعادة
ض ّخ املصارف معظم أرباحها ضمن رساميلها من أجل توسيع قاعدة هذه الرساميل .بيد أ ّن تصاعد مخاطر
البلد يستدعي دوماً زيادة حجم الرساميل ،ولو عىل حساب توزيع األرباح ،ما يع ّزز املالءة وسيولة األسهم
ككل .ويت ّم ذلك بإرشاف مرصف لبنان ولجنة الرقابة
املتداولة والشفافية ومتانة املركز املايل للمرصف والقطاع ّ
عىل املصارف.
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تبقى األموال الخاصة املساندة ،التي تشمل السندات والقروض املرؤوسة وبعض أنواع األسهم التفضيلية،
األساسية ،وقد شكّلت  %6,7من األموال الخاصة يف نهاية العام %7,3( 2016
متدنّية باملقارنة مع األموال الخاصة
ّ
يف نهاية العام  .)2015من الواضح أن ذلك يتناسب إىل ح ّد كبري مع اتفاقية بازل  3لتعزيز متانة املصارف ،والتي
تتض ّمن رفع مستوى الجودة يف قاعدة رأس املال من خالل الرتكيز عىل مفهوم حقوق املساهمني ضمن األموال
األساسية  Tier oneوتهميش األموال الخاصة املساندة  .Tier twoوقد ع ّدلت االتفاقية الجديدة
الخاصة
ّ
ألي
جذرياً بنية مفهوم الرأسامل ونوعيّته ،ما يؤ ّمن للمصارف عوامل املناعة املالمئة يف حال تع ّرض رساميلها ّ
ضغط طارئ .ويكون ذلك داللة عىل وضع سليم ،الس ّيام أ ّن نسبة السيولة فاقت النسبة املطلوبة (،)%30
معطى يضاهي املالءة أهميةً.
وهو أمر مهم للغاية بحيث باتت السيولة املرصفية بعد األزمة املالية العاملية
ً
تعب عن تغطية املخاطر بوجه عام ،تشهد عىل حفاظ القطاع
فمؤرشات األداء املايل التي ت ّم ذكرها والتي ّ
عىل مكانته املالية العالية .وتجدر اإلشارة أخريا ً إىل الدور اإليجايب الذي لعبته الرقابة املرصفية خالل السنوات
األخرية يف ازدهار الصناعة املرصفية يف لبنان ،الس ّيام لجهة الحفاظ عىل نسب مالءة وسيولة عالية كانت وما
تتوسع يف تفصيلها
زالت ّ
محل تقدير من ِقبَل الزبائن واملؤسسات املالية الدولية رغم املخاطر السيادية التي ّ
وكاالت التصنيف وغريها من املؤسسات املالية الدولية.
توظيفات القطاع املرصيف
التغيات يف بنية توظيفات املصارف التجارية عند مقارنة املعطيات يف نهاية العام  2016قياساً
حصلت بعض ّ
حصة الودائع لدى مرصف لبنان منحى اإلرتفاع لتصل إىل  %43,7من
عىل نهاية العام  .2014فقد تابعت ّ
حصة التسليفات
إجاميل التوظيفات يف نهاية العام  2016مقابل  %36,1يف نهاية العام  .2014يف املقابل ،تابعت ّ
للقطاع العام تراجعها لتصل إىل  %17,0يف نهاية العام  2016مقابل  %21,3يف نهاية العام  ،2014واستم ّرت
حصة املوجودات الخارجية يف الرتاجع لتصل إىل  %11,3مقابل  %13,8وذلك يف نهاية التاري َخ ْي املذكو َريْن عىل
ّ
حصة التسليفات املمنوحة للقطاع الخاص املقيم من  %25,8يف نهاية العام 2014
التوايل .كذلك ،تراجعت قليالً ّ
إىل  %25,0يف نهاية العام .2016
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ويعرض الجدول أدناه تط ّور بنود موجودات املصارف التجارية من حيث القيمـة املطلقة واأله ّمية النسبية بني
نهاية العام  2014ونهاية العام .2016
موجودات المصارف التجارية كما في نهاية الفترة
(مليارات الليرات -ونسب مئوية)

القيمة

2014

القيمة

الحصة من
املجموع()%

القيمة

الحصة من
املجموع()%

موفورات

٩٦٣١٤

٣٦٫٤

١٠٧٠٢١

٣٨٫٢

١٣٥٣٠٥

٤٣٫٩

منها :ودائع لدى مرصف لبنان

٩٥٧٠٧

٣٦٫١

١٠٦٣٢٩

٣٧٫٩

١٣٤٦١٢

٤٣٫٧

تسليفات للقطاع الخاص املقيم

٦٨٣٩١

٢٥٫٨

٧٢٤٢٧

٢٥٫٨

٧٦٩٤٣

٢٥٫٠

تسليفات للقطاع العام

٥٦٣٠٨

٢١٫٣

٥٦٩٨٤

٢٠٫٣

٥٢٣٤٤

١٧٫٠

موجودات خارجية

٣٦٤٧٠

١٣٫٨

٣٥٨٧٠

١٢٫٨

٣٤٨٢٤

١١٫٣

منها :ودائع لدى القطاع املايل غري املقيم ١٨٣٤٢

٦٫٩

١٧٤٢٢

٦٫٢

١٦٩٤٥

٥٫٥

تسليفات للقطاع الخاص غري املقيم

٨٣٣٩

٣٫١

٩٣١٦

٣٫٣

٩٢٥٦

٣٫٠

قيم ثابتة وموجودات غري مص ّنفة

٧٣٨٠

٢٫٨

٨٠٧٧

٢٫٩

٨٥٨٣

٢٫٨

٢٦٤٨٦٣

١٠٠٫٠

٢٨٠٣٧٩

١٠٠٫٠

٣٠٧٩٩٩

١٠٠٫٠

املجموع
المصدر :مصرف لبنان

الحصة من
املجموع()%

2015

2016
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التسليفات للقطاع الخاص
واصلت التسليفات املمنوحة للقطاع الخاص املقيم وغري املقيم ارتفاعها يف العام  2016لتبلغ  86198مليار لرية
يف نهاية كانون األول  2016مقابل ما يقارب  81744مليار لرية يف نهاية العام  .2015غري أ ّن مع ّدل ارتفاعها آخذ
يف التباطؤ عموماً منذ  5سنوات ،عاكساً مستوى النمو االقتصادي الضعيف يف لبنان ،وقد بلغ  %5,4يف العام
ظل بطء الحركة
 2016مقابل  %6,5يف العام  ،2015لك ّن معدل منو هذه التسليفات يبقى جيدا ً ومقبوالً يف ّ
االقتصادية يف البلد وحالة عدم االستقرار يف املنطقة .وقد شكّلت التسليفات للقطاع الخاص غري املقيم ،والتي
تتعلّق يف جزء كبري منها بتمويل مشاريع لرجال أعامل لبنان ّيني يف الخارج ،وال س ّيام يف الدول العربية واإلفريقية،
 %10,7من إجاميل التسليفات للقطاع الخاص يف نهاية العام  2016مقابل  %11,4يف نهاية العام .2015

إجمالي التسليفات للقطاع الخاص المقيم  -نهاية الفترة (مليار ليرة)

المصدر :مصرف لبنان
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وهكذا ،تستم ّر املصارف يف متويل القطـاع الخاص املقيم وغري املقيـم ،أفرادا ً ومؤسسات ،بكلفة مقبـولــة
تراوح بني  %8-7يف املتوسط باللرية وبالعمالت األجنبية ،وآلجال تتالءم مع طبيعة األنشطة املطلوب متويلها.
وقد قاربت التسليفات للقطاع الخاص املقيم ما يوازي  %101من الناتج املحيل اإلجاميل يف نهاية العام .2016
وتُعترب هذه النسبة مرتفعة مقارن ًة مع مثيالتها يف العديد من الدول الناشئة .وعىل سبيل املثال ،بلغت هذه
النسبة  %69يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .أ ّما املستوى املرتفع نسبياً لهذا املع ّدل يف لبنان فيمكن
تفسريه ،من جهة ،بضخامة الطلب الخاص املم ّول يف جزء كبري منه من ِقبَل املصارف لصالح األفراد واملؤسسات،
وبخاصة االستهالك ،ومن جهة أخرى ،بضعف رسملة قطاع املؤسسات وطاقة هذه
وذلك من أجل اإلستثامر
ّ
األخرية عىل التمويل الذايت ولجوئها الكثيف إىل التمويل املرصيف بعيدا ً عن سوق َْي األسهم وسندات دين
الرشكات التي يفتقر إليها لبنان.
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من ناحية أخرى ،انخفضت نسبة التسليفات بالعمالت األجنبية قياساً عىل الودائع بهذه العمالت لتصل إىل
 %38,8يف نهاية كانون األول  2016مقابل  %41,3يف نهاية كانون األول  ،2015فيام استم ّرت نسبة التسليفات
باللرية إىل الودائع باللرية يف اإلرتفاع لتصل إىل حوايل  %28,2يف نهاية العام  2016مقابل  %25,6يف نهاية العام
 .2015وتبقى نسبة التسليفات إىل الودائع منخفضة يف لبنان ،يف إشارة إىل مع ّدالت السيولة املرتفعة التي
يتمتّع بها القطاع املرصيف اللبناين وإىل حجم اال ّدخار الوطني (مقيم وغري مقيم) املرتفع بالنسبة إىل القدرة
االستيعابية لالقتصاد الوطني.
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ومع ارتفاع التسليفات باللرية بنسبة  %14,7يف العام  2016وبنسبة  %9,7يف العام  ،2015أي بوترية أرسع من
نسبة ارتفاع التسليفات بالعمالت األجنبية التي بلغت  %2,3و %5,5يف العا َم ْي املذكو َريْن عىل التوايلُ ،س ّجل
تراجع إضايف ملع ّدل دولرة التسليفات ليصل إىل  %72,6يف نهاية العام  2016مقابل  %74,8يف نهاية العام .2015
وجاء تراجع مع ّدل دولرة التسليفات يف السنوات األخرية ،وتحديدا ً منذ العام  ،2009كأحد أبرز نتائج الحوافز
التي ق ّدمها مرصف لبنان لبعض أنواع التسليفات ،وهي تتعلّق بصورة رئيسية بقروض سكنية باللرية اللبنانية
إضاف ًة إىل قروض إنتاجية لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قامئة وقروض تتعلّق بالتعليم العايل
واملشاريع الصديقة للبيئة والزراعة (غري تلك املدعومة فوائدها) .ومن املتوقّع أن تزداد التسليفات باللرية أيضاً
يف العام  2017بعد أن قامت املصارف إثر عمليات املقايضة األخرية مع مرصف لبنان بتسويق منتجات عديدة
باللرية بعد توافر السيولة بالعملة الوطنية بشكل ملحوظ.
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وقد استندت سياسة مرصف لبنان التحفيزية للقطاع الخاص يف السنوات األخرية إىل دعائم متن ّوعة .نذكر منها
أ ّوالً الرزمة التحفيزية من السيولة بكلفة متدنّية للمصارف ،والتي أطلقها مرصف لبنان يف مطلع العام 2013
وبخاصة قطاع السكن .فمع
مبوجب التعميم الوسيط رقم  ،2013/313وشملت معظم القطاعات اإلقتصادية
ّ
استمرار ضعف الطلب الخارجي بسبب األوضاع القامئة ،بادر مرصف لبنان إىل إعطاء دفع جديد لعمل ّية النمو
اإلقتصادي من خالل تحفيز الطلب الداخيل عرب التسليف املرصيف ،ال سيّام باللرية ،وبفوائد مقبولة .ووضع
رصف املصارف بفائدة  ،%1لتستم ّر
مرصف لبنان عرب مبادرته هذه نحو  1,4مليار دوالر يف العام  2013بت ّ
املؤسسات واألُ َس بهذه اآللية الجديدة بعد استنفاد آلية اإلحتياطي اإللزامي ،علامً أن
هذه األخرية يف إقراض ّ

املصارف تتح ّمل وحدها مخاطر التسليف .وح ّدد مرصف لبنان كذلك بنية إفادة األنشطة االقتصادية من آلية
التسليف هذه مع سقف للفوائد املدينة ال يتع ّدى  .%5وكان مث ّة تجاوب كبري مع الربنامج من قبل املصارف.
ويف مطلع العام  ،2014وضع املرصف املركزي ضمن هذه اآللية مبلغاً إضافياً يناهز  800مليون دوالر ملزيد
كل من العا َم ْي 2015
مخصصاً مبلغ مليار دوالر يف ّ
من التحفيز االقتصادي ،كام أعاد املبادرة م ّرة أخرى ّ
وسيخصص مبلغاً بقيمة مليار دوالر لعام  .2017تستهدف هذه املبادرات
و 2016استكامالً للمبادرات السابقة،
ّ
قطاعات اإلسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وريادة األعامل واألبحاث والتطوير واملشاريع اإلنتاجية
واالستثامرية الجديدة .ويتمثّل ثاين الحوافز بالتعميم الوسيط رقم  2013/331املتعلّق باقتصاد املعرفة ،كون
واملؤسسات املالية املساهمة
هذا القطاع يشكِّل مح ّركاً للنمو يف املستقبل .ويجيز هذا التعميم للمصارف
ّ
ضمن حدود  %3من أموالها الخاصة يف رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعامل ( )Incubatorsورشكات
رسعة لألعامل ( )Acceleratorsيكون نشاطها متمحورا ً حول قطاع املعرفة ،يف حني يوفّر مرصف لبنان لهذه
م ّ
مم يحول دون مخاطرة املصارف بأموالها الخاصة .والغاية التي يتو ّخاها مرصف
املشاريع ضامنة نسبتُها ّ %75
لبنان من هذا التعميم تحريك آليات تأسيس رشكات جديدة واعدة ميكن أن تتح ّول مستقبالً إىل رشكات قابلة
إلغناء الرثوة الوطنية وتأمني فرص عمل جديدة .وعمليات الرسملة من خالل رشاكات ومساهامت يف رأس
املال هي مه ّمة جديدة تتيح للمصارف دعم الكفايات الفكرية وأصحاب االبتكارات املهنية التي تندرج يف
إطار اقتصاد املعرفة .ويف العام  ،2016ت ّم تعديل التعميم األسايس رقم  23من خالل التعميم الوسيط رقم
أي مرصف يف "الرشكات " نسبة  %٤من أمواله الخاصة،
 419بحيث ال ميكن أن يتجاوز مجموع مساهامت ّ
أي من الرشكات التي يكون موضوعها محصورا ً باملشاركة يف رأسامل "رشكات ناشئة"
عىل أالّ تزيد مساهمته يف ّ
أي من "الرشكات" األخرى .غري أنه يعود للمجلس
( )Venture Capitalعن  %20من هذه النسبة وعن  %10يف ّ
أي من هذه النسب .واستنادا ً إىل مرصف لبنان،
املركزي ملرصف لبنان ،يف حاالت معلّلة ،املوافقة عىل تخطّي ّ
وفّرت املصارف حتى نهاية حزيران  2016حوايل  329مليون دوالر يف اقتصاد املعرفة ،منها  291مليون دوالر
رسعات و 9,7ماليني دوالر وظّفتها مبارش ًة يف
استثمرتها يف صناديق ناشئة و 29,5مليون دوالر يف الحاضنات وامل ّ
الرشكات .أما ثالث الدعائم فيقوم عىل متديد آجال القروض املدعومة للقطاعات املنتجة ومنها السياحة ،من
 7إىل  10سنوات ،١وذلك مبوجب التعميم رقم .2013/335

1

ً
ومؤخرا الى  ١٩سنة بموجب التعميم رقم .٢٠١٧/٤٦٥
ثم الى  ١٢سنة ،بموجب التعميم رقم ،٢٠١٥/٤٠٠
ّ
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التسليفات المدعومة والحائزة على تخفيض من االحتياطي اإللزامي ومن اإللتزامات
الخاضعة لإلحتياطي اإللزامي (نهاية الفترة-مليار ليرة)

2014

2015

2016

-1التسليفات املتوسطة والطويلة األجل املدعومة فوائدها

6656

7250

7902

-2التسليفات املضمونة من رشكة كفاالت واملدعومة فوائدها

1871

2002

2146

-3التسليفات املدعومة واملمنوحة استنادا ً للربوتوكول املوقع مع البنك األورويب للتثمري

204

204

204

-4التسليفات املدعومة واملمنوحة من مؤسسات اإليجار التموييل

191

213

232

-5التسليفات املدعومة واملمنوحة من مؤسسة التمويل الدولية IFC

80

80

80

-6التسليفات املدعومة واملمنوحة لتمويل رأسامل تشغييل

16

16

16

 -7التسليفات املدعومة واملمنوحة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

7

7

7

مجموع التسليفات املدعومة الفوائد واملوافَق عليها بني  1997و 2016
()7+6+5+4+3+2+1

9025

9772

10587

التسليفات املستعملة الحائزة عىل تخفيض من االلتزامات الخاضعة لالحتياطي اإللزامي

3939

3764

3401

التسليفات املستعملة الحائزة عىل تخفيض من االحتياطي اإللزامي

9930

9915

10201

المصدر :مصرف لبنان
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وتبي املعطيات اإلحصائية أ ّن التسليفات الحائزة عىل تخفيض من صلب اإلحتياطي اإللزامي ،وهي تسليفات
ّ
ممنوحة باللرية اللبنانية ،ارتفعت بحوايل  %2,9يف العام  2016لتصل قيمتها إىل  10201مليار لرية يف نهايته بعد
أن تراجعت بنسبة طفيفة ( )%0,2-يف العام  .2015يُذكر أن ارتفاعها يف السنوات التي سبقت نتج بشكل رئييس
عن ارتفاع القروض السكنية .أما التسليفات الحائزة عىل تخفيض من اإللتزامات الخاضعة لإلحتياطي اإللزامي
فانخفضت بنسبة  %9,6يف العام  2016لتصل قيمتها إىل  3401مليار لرية يف نهايته بعد أن تراجعت بنسبة
 %4,4يف العام  .2015ويعود اإلرتفاع البسيط لهذه التسليفات أو تراجعها يف السنوات القليلة املاضية إىل كون
املصارف اعتمدت يف تسليفاتها بوجه خاص عىل الرزم التحفيزية موضوع التعميم الوسيط رقم 2013/313
والتي سبق أن تط ّرقنا إليها.
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أ ّما إجاميل التسليفات املدعومة الفوائد املوافق عليها ،فقد ارتفع بنسبة  %8,3يف العام  2016ليصل إىل 10587
مليار لرية (أي ما يعادل  7,0مليارات دوالر) يف نهايته بعد ارتفاعه بالنسبة ذاتها يف العام  .2015وشكّلت حصة
قطاع الصناعة من هذه التسليفات بني العام  1997ونهاية العام  2016ما نسبته  %59,1مقابل  %29,4لقطاع
السياحة و %11,5لقطاع الزراعة .ويتمثّل عنرص الدعم يف أربعة مق ّومات :مدة القرض ،وهي سبع أو عرش
املتدن يف املتوسط ،باإلضافة إىل تسهيالت وإعفاءات ترتكز عىل
ّ
سنوات ،وفرتات السامح ،ومستوى الفوائد
استعامل أو تخفيض االحتياطي اإللزامي.

توزّ ع التسليفات المدعومة على القطاعات االقتصادية
نهاية العام )%( 2016

المصدر :مصرف لبنان
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املتخصصة للقطاع الخاص،
يف السياق ذاته ،ال ب ّد من التذكري بأ ّن املصارف تلعب دورا ً كبريا ً يف صيغ التمويل
ّ
املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية،
مؤسسات وأفرادا ً ،من جهة أوىل ،كرشيك مع الدولة اللبنانية وأيضاً مع ّ
ّ
مؤسسة االستثامر الخاصة ملا وراء البحار( ،)OPICوالبنك األورويب للتثمري ( ،)EIBوالوكالة الفرنسية
ومنها ّ
ومؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCوصناديق التنمية العربية ،وصندوق النقد العريب ،إلخ،..
للتنمية (ّ ،)AFD
ومن جهة ثانية ،كمقرض يتح ّمل وحده مخاطر هذه التسليفات ويعرض أنواعاً جديدة ومتن ّوعة من القروض.
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وتشري اإلحصاءات حول طبيعة التسليفات املمنوحة من ِق َبل القطاع املايل ،والعائدة إىل نهاية العام ،2016
إىل أ ّن نسبة عالية منها  -وقد ُرها  - %72,٥هي قروض ذات آجال مح ّددة يف حني تأخذ نسبة  %27,٥من
إجاميل التسليفات شكل تسهيالت مكشوفة وغري موث ّقة بضامنات ( .)Overdraftsمع العلم أ ّن القروض
املكشوفة ( )Overdraftsتُ نح عاد ًة للزبائن ذوي األهلية االئتامنية العالية أو كبار الزبائن حيث يرتكّز إجاميل
حصتها متناسبة مع توزّع التسليفات حسب القيمة واملستفيدين .ويف نهاية العام ،2016
التسليفات ،ما يجعل ّ
وحصة القروض
وحصة القروض بكفاالت شخص ّية ّ ،%18,٢
حصة القروض مقابل تأمني عقاري ّ ،%٣٧,٣
بلغت ّ
حصة القروض مقابل ضامنات عين ّية أخرى
مقابل ضامنات نقدية أو كفاالت مرصفية  ،%11,٥يف حني بلغت ّ
 ،%3,٥والقروض مقابل قيم مالية .%٢,٠
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عىل صعيد توزّع التسليفات عىل القطاعات االقتصادية ،فإنه يتوافق بصورة عا ّمة مع مساهمة القطاعات يف
متخصصة كام هي الحال
املحل اإلجاميل ،إذا ما استثنينا القطاع الزراعي الذي يحتاج إىل آليات متويل
الناتج ّ
ّ
يف معظم دول العامل ،املتط ّورة منها والناشئة.

توزّ ع تسليفات القطاع المالي المستعملة على القطاعات االقتصادية
(كما في نهاية الفترة)

كانون األول 2014

كانون األول 2015

كانون األول 2016

القيمة
(مليار لرية)

النسبة ()%

القيمة
(مليار لرية)

النسبة ()%

القيمة
(مليار لرية)

النسبة ()%

التجارة والخدمات

٢٩٣٧٣

٣٤٫٠

٣٠٩٩١

٣٣٫٤

٣١٣٤٦

٣٢٫٤

البناء واملقاوالت

١٤٤٧١

١٦٫٧

١٦٣٣٥

١٧٫٦

١٧٤١٤

١٨٫٠

الصناعة

٩٣٢٠

١٠٫٨

٩٣٩٨

١٠٫١

٩٥١٧

٩٫٨

القروض الشخصية

٢٤٩١١

٢٨٫٨

٢٧٠٦٠

٢٩٫٢

٢٩٦٦٢

٣٠٫٦

منها :القروض السكنية

١٤٨٩٣

١٧٫٢

١٦٤٥٧

١٧٫٧

١٧٩٨١

١٨٫٦

الوساطة املالية

٥١٧١

٦٫٠

٥٤٥٨

٥٫٩

٥١٦٩

٥٫٣

الزراعة

٩٩٤

١٫٢

١٠٦٤

١٫١

١١٤٦

١٫٢

قطاعات أخرى

٢٢١٤

٢٫٥

٢٤٦٨

٢٫٧

٢٥٢٧

٢٫٦

املجموع

٨٦٤٥٤

١٠٠٫٠

٩٢٧٧٣

١٠٠٫٠

٩٦٧٨١

١٠٠٫٠

المصدر :مصرف لبنان

لحصة هذا القطاع ،والتي
يستم ّر تركّز التسليفات يف قطاع التجارة والخدمات عىل الرغم من الرتاجع املستم ّر ّ
انخفضت إىل  %32,4من إجاميل التسليفات يف نهاية العام  2016من  %34,0يف نهاية العام  ، 2014كام تراجعت
حصة البناء
حصة الصناعة إىل  %9,8من  %10,8يف نهاية التاريخني املذكو َريْن عىل التوايل .يف املقابل ،ارتفعت ّ
ّ
حصة األفراد أو
واملقاوالت إىل  %18,0يف نهاية العام  2016من  %16,7يف نهاية العام  ،2014كام واصلت ّ
حصة القروض السكنية التي تدخل
القروض الشخصية ارتفاعها إىل  %30,6يف نهاية العام  ،2016مع ارتفاع ّ
ضمنها إىل  ،%18,6فيام شهدت حصة القطاعات األخرى تقلّبات طفيفة صعودا ً أو نزوالً.
24-2

ويُظهر توزّع هذه التسليفات عىل املناطق واملستفيدين تركّزها الواضح يف منطقة بريوت وضواحيها وملصلحة
حصة هذه املنطقة لتصل إىل  %٧٥,٧من إجاميل
ساكنيها ،مع تسجيل تراجع بطيء وتدريجي مع الوقت يف ّ
التسليفات و %54,٢من مجموع املستفيدين يف نهاية العام  .2016ويُعترب هذا الرتكّز منسجامً مع تركّز النشاط
اإلقتصادي وتركّز السكّان ومستوى املداخيل يف العاصمة والضواحي.
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تبي اإلحصاءات أ ّن التسليفات التي تزيد قيمتها عن مليار
ومن ناحية توزّع هذه التسليفات حسب الرشائحّ ،
ومؤسسة) من إجاميل عدد املستفيدين والبالغ
لرية لبنانية يستفيد منها  %1,4فقط (عددهم  ٨٣٧٣شخصاً ّ
ومؤسسة ،وهذه النسبة املتدنّية تنسجم مع ما هو قائم يف معظم بلدان العامل .مع العلم أنه
 ٥٩٣٧٥٨شخصاً ّ
قد يكون شخصاً واحدا ً أو مؤسسة واحدة مستفيدة من أكرث من قرض واحد ،وبالتايل فإن عدد املستفيدين
مم هو مذكور.
املشار إليه قد يكون فعلياً أدىن ّ

توزّ ع التسليفات حسب القيمة والمستفيدين
(نهاية العام  ،% - 2016مليار ليرة وعدد)

حسب القيمة ()%

حسب عدد املستفيدين ()%

أقل من  5ماليني لرية
ّ

0٫١٦

12.08

 25-5مليون لرية

٣٫٩٧

51.53

 100-25مليون لرية

5.87

20.20

 500-100مليون لرية

16.52

13.54

 1000-500مليون لرية

5.23

1.24

 5000-1000مليون لرية

12.79

0.98

 10000-5000مليون لرية

8.85

0.21

 10000مليون لرية وما فوق

46.60

0.22

املجموع (مليار لرية-عدد)

96781

593758

المصدر :مصرف لبنان
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متوسط الفائدة املدينة عىل
يف ما ّ
يخص مع ّدالت الفائدة عىل التسليفات الجديدة أو املج ّددة ،فقد ارتفع ّ
الدوالر إىل  %7,25يف العام  2016من  %7,08يف العام  2015يف موازاة ارتفاع مامثل تقريباً ملع ّدالت الفائدة
الدائنة عىل الدوالر .ويف ما يتعلّق مبتوسط الفائدة املدينة عىل اللرية ،فقد بلغ  %8,35يف العام  2016وفقاً
الحتسابها قبل أي دعم أو تسهيل أو تنزيل من اإلحتياطي اإللزامي مقابل  %7,09يف العام  .2015وبالتايل ،مل
يعد باإلمكان مقارنة املعدالت املدينة يف العام  2016مع مثيالتها يف الفرتات السابقة.

تطور معدالت الفائدة المدينة في سوق بيروت

المصدر :مصرف لبنان
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التسليفات للقطاع العام
تراجعت تسليفات املصارف التجارية املمنوحة للقطاع العام إىل ما يوازي  52344مليار لرية يف نهاية العام
 2016مقابل  56984مليار لرية يف نهاية العام  ،2015أي بنسبة  %8,1مقابل ارتفاع محدود بنسبة  %1,2يف العام
 .2015وجاء هذا الرتاجع يف العام  2016بشكل أسايس نتيجة عمليات بيع صافية لسندات يوروبندز (أي أ ّن
قيمة عمليات البيع فاقت عمليات الرشاء التي حصلت يف النصف األول من العام  )2016ضمن إدارة السيولة
والربحية ويف إطار الهندسة املالية األخرية ملرصف لبنان.
ففي العام  ،2016تراجعت التسليفات باللرية بقيمة  1230مليار لرية وبنسبة  %4,0والتسليفات بالعمالت
األجنبية بقيمة  2262مليون دوالر وبنسبة .%12,8

125

04

القطاع المصرفي اللبناني في العام 2016

28-2

ويف التفصيل ،انخفضت محفظة املصارف التجارية من سندات الخزينة باللرية اللبنانية إىل  28936مليار لرية
يف نهاية العام  2016مقابل  30243مليارا ً يف نهاية العام  ،2015ما يشري إىل أ ّن االكتتابات الجديدة كانت دون
اإلستحقاقات ،مع العلم أ ّن املصارف تركّز اكتتاباتها عىل الفئات الطويلة األجل ( 7سنوات وما فوق) ذات
املردود الجيّد والتي باتت تُص َدر بشكل دوري ،كام أنّها اكتتبت يف شهر كانون األول  2016بسندات خزينة
لـ 5سنوات (بقيمة  1100مليار لرية) أصدرتها وزارة املالية مبردود استثنايئ بلغ  %5الستيعاب سيولة املصارف
الفائضة باللرية لدى مرصف لبنان والناتجة عن الهندسة املالية األخرية.
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يخص محفظة املصارف التجارية بسندات اليوروبندز ،انخفضت إىل  15383مليون دوالر يف نهاية كانون
يف ما ّ
األول  2016من  17645مليوناً يف نهاية العام  2015بعد أن باع عدد من املصارف سندات يوروبندز من
محفظته بغية تأمني السيولة بالعمالت األجنبية كام متّت اإلشارة إليه.
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حصة التسليفات املرصفية للقطاع العام باللرية إىل  %55,7من إجاميل التسليفات للقطاع
نتيج ًة لذلك ،ارتفعت ّ
حصة التسليفات بالعمالت األجنبية
العام يف نهاية العام  2016من  %53,3يف نهاية العام  ،2015فيام انخفضت ّ
إىل  %44,3مقابل  %46,7يف نهاية العامني املذكو َريْن عىل التوايل.
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املوجودات الخارجية
تراجعت ودائع املصارف التجارية لدى املصارف املراسلة قليالً يف العام  2016لتبلغ  11,2مليار دوالر يف نهاية
العام املذكور مقابل  11,6مليار دوالر يف نهاية العام  .2015وبذلك ،تكون هذه الودائع قد انخفضت بنسبة
 %2,7يف العام  2016مقابل انخفاضها بنسبة  %5,0يف العام  .2015وقد تراجعت نسبتها إىل  %10,5من ودائع
الزبائن لدى املصارف بالعمالت األجنبية يف نهاية العام  2016مقابل  %11,8يف نهاية العام  .2015ويُعزى ذلك
بخاصة إىل مردودها املنخفض ج ّدا ً وتفضيل املصارف توظيفها لدى مرصف لبنان ،علامً أ ّن هذا األخري يُعيد
بدوره توظيفها لدى مصارف يف الخارج ،ما يعني أ ّن هذه التوظيفات ما زالت تتمتّع بالنسبة إىل املصارف
مبستوى السيولة واملخاطر ذاته ،يف وقت تُساهم يف تدعيم احتياط ّيات مرصف لبنان من العمالت األجنبية ويف
ترسيخ اإلستقرار النقدي .وتجدر اإلشارة إىل أن مستوى هذه املوجودات يف نهاية العام  2016كان قريباً منه يف
نهاية العام الذي سبق ،ليس ّجل ارتفاعاً متتالياً يف األشهر األوىل من العام .2017
مهمً للسيولة بالعمالت األجنبية ،تلعب هذه الودائع لدى املراسلني وظيفة ها ّمة
وباإلضافة إىل كونها رافدا ً ّ
يف متويل تبادالت لبنان مع الخارج كام يف إدارة املخاطر .لذلك ،وعىل الرغم من املردود املنخفض نسبياً لهذه
التوظيفات الخارجية ،تسعى املصارف دامئاً يف إدارة مواردها إىل تأمني ح ّد أدىن من السيولة بالعمالت األجنبية
لدى املصارف املراسلة مبا يساعد عىل احتواء أيّة تط ّورات سلبية طارئة ،كام يح ّد من مامرسات التج ّنب من
املخاطر املتعلّقة باملصارف املراسلة الـ .De-risking
واستق ّرت ودائع املصارف لدى املصارف املراسلة ،صافي ًة من االلتزامات تجاه املصارف غري املقيمة ،عىل حوايل
 5مليارات دوالر يف نهاية العام  2016شأنها يف نهاية العام  .2015وبتعبري آخر ،غطّت الودائع لدى املصارف
كل من العامني  2016و .2015مع
املراسلة  1,8مرة االلتزامات الخارجية تجاه املصارف غري املقيمة يف نهاية ّ

اإلشارة إىل أ ّن املصارف غري املقيمة التي متلك حسابات دائنة يف القطاع املرصيف هي يف جزء كبري منها مصارف
تابعة للمصارف اللبنانية.
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من جهة أخرى ،تراجعت موجودات املصارف الخارجية األخرى إىل  5720مليون دوالر يف نهاية العام 2016
مقابل  6058مليون دوالر يف نهاية العام  ،2015أي بنسبة  %5,6بعد تراجعها بنسبة  %6,7يف العام .2015
وتدخل بشكل أسايس ضمن هذه املوجودات اإلستثامرات املبارشة يف رساميل املصارف الشقيقة أو التابعة،
تقل درجة تصنيفها عن  BBBعىل أن تكون خاضعة
وأيضاً اإلستثامرات يف سندات الدين يف الخارج التي ال ّ
لرقابة بلدان مص ّنفة تصنيفاً سيادياً بدرجة  BBBوما فوق يف حال كانت صادرة عن رشكات .وتد ّر هذه
التوظيفات مردودا ً مرتفعاً قياساً عىل الودائع لدى املصارف غري املقيمة ،كام تشكّل هذه املوجودات الخارجية
تنويعاً مرغوباً فيه للتوظيفات الخارجية وتالياً توزيعاً للمخاطر.
الودائع لدى مرصف لبنان
تابعت موجودات املصارف التجارية لدى مرصف لبنان ارتفاعها يف العام  2016لتصل قيمتها إىل  134612مليار
لرية يف نهاية العام املذكور مقابل  106329مليارا ً يف نهاية العام  .2015فتكون بذلك قد ارتفعت مبقدار 28284
مليار لرية وبنسبة  %26,6مقابل زياد ٍة تبلغ قيمتها  10621مليار لرية ونسبتها  %11,1يف العام  .2015وارتفعت
حصتها من إجاميل التوظيفات املرصفية إىل ( %43,7املستوى األعىل لها تاريخياً) يف نهاية العام  2016مقابل
ّ
 %37,9يف نهاية العام .2015
ويُعزى االرتفاع امللحوظ يف العام  2016بشكل خاص إىل الهندسة املالية التي قام بها مرصف لبنان والتي
قضت باكتتاب املصارف بشهادات إيداع بالدوالر لدى مرصف لبنان ،إضافة إىل أن املصارف أودعت لديه فائض
السيولة الناتجة عن حسم سندات الخزينة باللرية .ونتج اإلرتفاع الكبري لهذه التوظيفات يف العا َم ْي السابق َْي
عن الفائض يف موارد املصارف التي مل توظّف يف اإلقتصاد -مع حصول تباطؤ يف حركة التسليف للقطاع الخاص
وتراجع أو زيادة طفيفة يف التسليفات للقطاع العام -وعن إعادة توزيع املحافظ ال س ّيام الودائع لدى املصارف
املراسلة ،هذا باإلضافة إىل تكوين اإلحتياطي اإللزامي باللرية والودائع اإللزامية بالعمالت األجنبية .يُذكر أن
مرصف لبنان بات يُصدر ،منذ مطلع العام  ،2015شهادات إيداع لصالح املصارف باللرية وبالدوالر لعرشين
وثالثني سنة ،إضافة إىل الفئات األخرى التي درجت العادة عىل إصدارها سابقاً .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن إيداعات
املصارف بالعمالت األجنبية لدى مرصف لبنان تساهم إىل ح ّد كبري يف تدعيم االستقرار النقدي.
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ً
ثالثا المصارف وإدارة المخاطر
1-3

يرتافق العمل املرصيف مع تع ّرض املصارف ألنواع ع ّدة من املخاطر تعمل عىل إدارتها عىل نحو ف ّعال .وتعتمد
املصارف اللبنانية املامرسات والقواعد التنظيمية والرقابية التي تستند إليها الصناعة املرصفية العاملية يف هذا
املجالُ ،ملتزم ًة تحديدا ً بالنظم وبضوابط العمل املرصيف التي تضعها السلطات النقدية والرقابية يف لبنان كام يف
جميع الدول التي تعمل فيها ،ومنها ما يتعلّق بتطبيق معايري يفرضها الواقع اللبناين إضاف ًة إىل املعايري الدولية،
مع تكييف هذه القواعد واملعايري أحياناً مع البنية املرصفية اللبنانية وخصوص ّيتها وترك هامش من املرونة يف
التطبيق وتد ّرجية يف التنفيذ وفق الحاجة.

2-3

يف السنوات األخرية ،اتّخذ مرصف لبنان مزيدا ً من اإلجراءات اإلحرتازية َهدفت إىل إدارة أفضل للمخاطر
املرصفية ،وتناولت بوجه خاص مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،والتي سنتوقّف عندها يف الفقرة
نواحي أخرى من العمل املرصيف ،نذكر منها تعديل نظام املصلحة املركزية للمخاطر
الالحقة .كام تناولت
َ
املرصفية بات ّجاه مزيد من الرصامة ،وتصنيف مخاطر الديون ،وتوزيع محافظ اإلئتامن الرئيسية ،وإعادة هيكلة
الديون ،واإلقراض للجهات املق ّربة ،والتسليفات العقارية ،ووضع سقوف جديدة عىل قروض التجزئة ،وتكوين
مؤشات ّ
تعث يف التسديد ،وتكوين
مؤونات واحتياطي عام عىل قروض التجزئة عند بروز أو حتى عدم بروز ّ
مؤونات إجاملية عىل محفظة القروض املنتجة للفوائد من غري قروض التجزئة .ونذكر منها أيضاً تكوين
مؤونات باللرية من األرباح الناتجة عن عمل ّيات الهندسة املالية التي نفّذها مرصف لبنان يف العام ،2016
الخاصة" (Capital
وتطبيق حدود دنيا جديدة لنسب املالءة باإلضافة إىل "احتياطي الحفاظ عىل األموال
ّ
 .)Conservation Bufferوملزيد من التفصيل حول التدابري املتّخذة يف العام  ،2016يُرجى مراجعة القسم
الثاين من هذا التقرير.
من ناحية أخرى ،أنشأ مرصف لبنان "وحدة التحقّق" ( )Compliance Unitيف بداية العام  2016والتي تهدف
واملؤسسات األخرى املر ّخصة من
إىل التأكّد من التزام جميع الوحدات يف مرصف لبنان ،وأيضاً يف املصارف
ّ
وبخاصة تلك املتعلّقة مبكافحة تبييض األموال ومتويل
قبل مرصف لبنان بالقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء،
ّ
اإلرهاب ،وإىل اقرتاح التدابري لتج ّنب و/أو إلدارة املخاطر التي قد تنتج عنها .وكان مرصف لبنان قد أنشأ يف
العام " 2014وحدة اإلستقرار املايل" ( )Financial Stability Unitالتي من مهامها األساسيّة مراقبة الوضع
املايل واملرصيف واسترشاف املخاطر واألزمات املحتملة وتج ّنب وقوعها.

مخاطر السمعة  Reputation Riskالناتجة عن عدم تطبيق اجراءات اإلمتثال ()Compliance
 3-3تنخرط املصارف اللبنانية ج ّدياً يف مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والعقوبات الدولية املفروضة عىل
األفراد واملؤسسات يف عدد من الدول ،أ ّوالً بقرار واع ومسؤول من إداراتها ،وثانياً التزاماً منها بالقانون رقم
 2015/44وقبله بالقانون رقم  2001/318ومبعايري الصناعة املرصفية العاملية وبالتعاميم واللوائح الصادرة عن
السلطات النقدية والرقابية ،وذلك بهدف حامية القطاع املرصيف وم ّدخرات اللبنانيّني وحامية اإلقتصاد اللبناين.
وقد ط ّورت املصارف يف هذا املجال طيلة السنوات املاضية سياسات وأنظمة ف ّعالة ،أكسبتها مصداقية يف
األسواق املالية العامليّة .واملصارف مستم ّرة وبق ّوة يف اإللتزام بقواعد مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
ومعرفة العمالء .وت ُركّز املصارف عىل إخضاع موظفيها بشكل دائم ومكثّف لدورات تدريبية وورش عمل تتناول
القوانني واألنظمة وكذلك املعايري والتط ّورات العاملية ذات الصلة ،والتوعية عىل كيفية رصد وتجميد حركات
الخاصة ،بهدف الوصول إىل مستوى أعىل
األموال املشبوهة واإلبالغ عنها والتواصل الدائم مع هيئة التحقيق
ّ
من الثقافة والتقنيّة واإلحرتافية يف العمل املرصيف.
 4-3واكتمل اإلطار القانوين ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومحاربة الته ّرب الرضيبي بعد إقرار سلسلة
من القوانني املالية يف العامني  2015و ،2016ما يحمي عمل ومامرسة املصارف عىل هذا الصعيد عالو ًة طبعاً
الخاصة .نذكر من هذه القوانني :القانون  2016/55املتعلّق
عىل تعاميم وقرارات مرصف لبنان وهيئة التحقيق
ّ
بتبادل املعلومات لغايات رضيب ّية (الذي استبدل القانون  ،)2015/43القانون  2016/75املتعلّق بإلغاء األسهم
لحامله واألسهم ألمر ،القانون  2016/77الذي يُع ّدل املادة  316من قانون العقوبات واملتعلّقة بتمويل اإلرهاب،
القانون  2015/44املتعلّق مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،القانون  2015/42املتعلّق بالترصيح عن
نقل األموال عرب الحدود ،والقانون  2015/53املتعلّق بانضامم لبنان إىل اتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل
اإلرهاب لعام .1999
 5-3كذلك ،ات ّخذ املرصف املركزي يف السنوات املاضية إجراءات مكثّفة وها ّمة يف مجال مكافحة تبييض األموال
يختص بعالقة املصارف باملراسلني ،والتعميم
ومتويل اإلرهاب ،نذكر منها إصداره التعميم رقم  2012/126الذي ّ
رقم  2013/128الذي يتعلّق بإنشاء دائرة امتثال  ،Compliance Departmentل ُيصدر يف أيلول  2014التعميم
الوسيط رقم  371الذي يطلب فيه من املصارف ،من بني أمور ع ّدة  ،تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات املالية
كل من فروع املرصف .ومن خالل التعميم الوسيط
واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب يف ّ
رقم  393الصادر يف حزيران  ،2015طلب من املصارف وضع نظام ضبط داخيل فاعل ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب يف ما يتعلّق بالعمليات املال ّية واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية .كام أصدر يف كانون األول 2015
التعميم األسايس رقم  136املتعلّق بتطبيق قرارات مجلس األمن رقم  )1999( 1267ورقم  )2011( 1988ورقم
 )2011( 1989والقرارات الالحقة املتعلّقة بهذا الخصوص .ومبوجب التعميم الوسيط رقم  ،2016/411منع
مرصف لبنان املصارف من التعامل مع الرشكات التي تكون أسهمها لحامله ،ويف نيسان  ،2016منع املصارف من
اصدار البطاقات امل ُسبقة الدفع التي ال ترتبط بحساب مرصيف .كام أصدر يف أيار  2016التعميم األسايس رقم
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 137املتعلّق بأصول التعامل مع القانون األمرييك الصادر بتاريخ  2015/12/18ومع أنظمته التطبيقية حول منع
املؤسسات .كام ع ّدل من خالل التعميم الوسيط
املؤسسات املالية األجنبية وغريها من ّ
ولوج "حزب الله" إىل ّ
رقم  421الصادر يف أيار  2016نظام مراقبة العمل ّيات املال ّية واملرصف ّية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
املؤسسات (مثل كونتوارات
موضوع التعميم األسايس رقم  ،83حيث أضاف ،من بني أمور ع ّدة ،بعض أنواع ّ
التسليف) والجمع ّيات التي ال تتو ّخى الربح يك تؤخذ بعني اإلعتبار ضمن مخاطر العميل (املرتفعة) ،كام
طلب إنشاء "لجنة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب" عىل مستوى مجلس اإلدارة AML/CFT Board
املتخصصة بهذا املوضوع والتي كانت قامئة سابقاً .ويف آب  ،2016أي قبل إقرار
 Committeeبدل اللجنة
ّ
القانون  2016/55املتعلّق بتبادل املعلومات لغايات رضيبيّة ،بادر مرصف لبنان إىل اصدار التعميم األسايس
الخاصة باملعلومات
رقم  ،138الذي طلب مبوجبه من املصارف اتّخاذ اإلجراءات كافّة لتزويد هيئة التحقيق
ّ
التي قد تطلبها السلطات األجنبية يف إطار تبادل املعلومات الرضيبيّة تطبيقاً لتوصيات املنتدى العاملي Global
 Forumحول الشفافية وتبادل املعلومات ألغراض رضيب ّية ولتوصيات منظّمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
كل مرصف بتزويد
 .OECDكام طلب من خالل التعميم الوسيط رقم  431الصادر أيضاً يف آب  ،2016أن يقوم ّ
"وحدة اإلمتثال" لدى مرصف لبنان بعض املعلومات ،منها ،عىل سبيل املثال ،السرية الذاتية للمدراء يف دائرة
املفصل لدائرة اإلمتثال ،ونظام عملها وبرنامجها.
اإلمتثال ،والهيكل التنظيمي ّ
6-3

يف اإلطار ذاته ،وبقرار من لجنة التحقّق ومكافحة تبييض األموال يف جمعية املصارف ،تواصلت يف العام 2016
املوسعة ملسؤويل دوائر اإلمتثال  ،Compliance General Meetingوالتي باتت تُعقد عىل نحو
اللقاءات ّ
دوري منذ العام  ،2013وت ّم التباحث والتنسيق يف اجتامعاتها األخرية يف مواضيع متع ّددة ذات صلة بنطاق
عمل التحقّق ،منها عىل سبيل املثال العالقات مع املصارف املراسلة وسياسة تج ّنب املخاطر ،ونتائج زيارات
وفد جمعيّة املصارف إىل عواصم املال العاملية ،واإللتزام بالقوانني واملتطلّبات الدولية مبا فيها تطبيق العقوبات
الدولية عىل حزب الله وبخاصة األمريكية منها ،والسياسات واإلجراءات املتعلّقة مبكافحة الرشوة والفساد،
التحض له ،إضاف ًة إىل غريها من املواضيع.
والتبادل التلقايئ للمعلومات الرضيبية وكيفيّة
ّ
املتوسطة والصغرية ،طلبت جمعية املصارف من رشكة
ويف إطار سعيها الدائم لنرش الوعي ودعم املصارف
ّ
ديلويت  Deloitteتطوير دليل حول معيار اإلبالغ املو ّحد  Common Reporting Standard CRSت ّم
توزيعه عىل املصارف يف شباط  ،2017بعد أن وزّعت سابقاً عىل املصارف عددا ً من األدلّة الها ّمة ،نذكر
منها دليل العقوبات ( ،)2015ودليل السياسات واإلجراءت املتعلّقة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
( ،)2013والدليل الشامل لسياسة قانون اإلمتثال الرضيبي للحسابات األجنبية .)2013( FATCA
وتابعت جمعيّة مصارف لبنان واملصارف اللبنانية يف العام  2016تح ّركاتها الخارجية الدوريّة التي استهدفت
بشكل خاص الواليات املتح ّدة األمريكية وعددا ً من الدول األوروبية ذات األهم ّية الكبرية بالنسبة إىل القطاع
وبخاصة مسؤويل دوائر اإللتزام ،وذلك بهدف تحصني
املرصيف ،وتواصلت مع مسؤولني رسميّني ومرصفيّني
ّ
سمعة القطاع املرصيف اللبناين وصورته يف الخارج ،واستمرار ال بل تعزيز العالقة مع املصارف املراسلة وتاليف

سياسة تج ّنب املخاطر  ،De Riskingليبقى لبنان جزءا ً من النظام املايل العاملي ،خدم ًة ملصلحة الزبائن
والقطاع املرصيف واإلقتصاد اللبناين .كام استقبلت الجمعيّة يف مق ّرها وفودا ً أجنبيّة للغايات ذاتها ،نذكر منها
وفد بنك اإلحتياطي الفدرايل -نيويورك يف أيلول  ،2016الذي أشاد مبدى التط ّور واملهنية يف املصارف اللبنانية
يف مجال عمل التحقّق ون ّووه باملوارد البرشية ذات الكفاءة العالية.
7-3
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مخاطر املالءة Solvency Risk
خاصة ملوضوع املخاطر امل ُرتبطة بضعف املالءة أو بعدم كفاية رأس املال لتغطية جميع
تويل املصارف أهم ّية ّ
أنواع املخاطر الكامنة يف األعامل التجارية اليوميّة للمرصف .وتسعى دامئاً إىل تعزيز مالءتها وقاعدة رساميلها
ليس فقط ملواجهة املخاطر املتع ّددة وتغطية الخسائر املحتملة واإللتزام باملعايري املحلّية والدولية ذات الصلة،
والتوسع يف النشاطات القامئة وامل ُحتملة ويف
بل أيضاً لإلحتفاظ باملتانة املاليّة العالية لدعم متطلّبات النمو
ّ
أسواق املال ،إضاف ًة اىل حامية أموال املودعني واملقرضني اآلخرين واملستثمرين يف املصارف .وتت ّم عمل ّية تقييم
ومتابعة كفاية رأس املال مبا يتوافق مع السياسات واإلجراءات املوضوعة من قبل إدارات املصارف وبالنظر
اىل القواعد والنسب والتدابري املوضوعة من قبل السلطات الرقابية املحلّية ،وبالتايل وفقاً ألحكام التعاميم
الصادرة حول كفاية رأس املال ،وال سيّام التعميم األسايس ملرصف لبنان رقم  44وتعديالته .فتت ّم مالءمة حجم
رأس املال املطلوب يف جميع الظروف واألوقات مع حجم األصول داخل امليزانية واإللتزامات خارج امليزانية
املر ّجحة بأوزان املخاطر  ،Risk weighted assets and off balance sheet commitmentsوبالتحديد
مخاطر االئتامن  ، Credit Riskومخاطر السوق  ، Market Riskواملخاطر التشغيلية ، Operational Risk
وفقاً ملا هو معمول به يف الصناعة املرصفية الدولية وتبعاً للمعايري العاملية.
تعتمد املصارف اللبنانية بشكل عام يف قياس حجم املوجودات املر ّجحة بأوزان مخاطر اإلئتامن Credit risk
 weighted assetsعىل املقاربة النموذج ّية  .Standardized approachوتعتمد يف تقييم حجم املوجودات
املر ّجحة بأوزان مخاطر السوق  Market risk weighted assetsمنهج القياس املعياري Standardized
 ، measurement methodكام تعتمد يف قياس املخاطر التشغيلية ،مقاربة املؤرش األسايس Basic Indicator
 .Approachولتلبية متطلّبات كفاية رأس املال بحسب املعايري الدولية املعروفة ببازل  ،IIIوضع مرصف لبنان
يف العام  2011ح ّدا ً أدىن من نسب رأس املال اىل األصول املر ّجحة باملخاطر لتحقيقه تدريجياً بحلول نهاية
العام  .12015ويف أيلول  ،2016طلب من املصارف اإللتزام لفرتة  2018-2016بالحدود الدنيا الجديدة لنسب
املالءة ،وهي التالية:
يخص نسبة حقوق ح َملة األسهم العادية إىل مجموع املوجودات املر ّجحة Common Equity
• يف ما ّ
 ، Tier 1 Ratioاملطلوب الوصول إىل نسبة  %8,5يف نهاية العام  ،2016و %9يف نهاية العام  ،2017و%10
يف نهاية العام .2018
الخاصة األساس ّية إىل مجموع املوجودات املر ّجحة  ،Tier 1 Ratioاملطلوب
• يف ما يتعلّق بنسبة األموال
ّ
الوصول إىل نسبة  %11يف نهاية العام  ،2016و %12يف نهاية العام  ،2017و %13يف نهاية العام .2018
1

المرجحة  Common Equity Tier 1 Ratioإلى ما ال ّ
يقل عن  ،٪٨ونسبة األموال الخاصة
لتصل نسبة حقوق حملة األسهم العادية إلى مجموع الموجودات
ّ

المرجحة  Tier 1 Capital Ratioإلى ما ال ّ
المرجحة Total
يقل عن  ،٪١٠ونسبة األموال الخاصة االجمالية إلى مجموع الموجودات
األساسية إلى مجموع الموجودات
ّ
ّ

 Capital Ratioإلى ما ال ّ
وتتضمن هذه النسب إحتياطي الحفاظ على األموال الخاصة  Capital Conservation Bufferعلى ان يبلغ  ٪٢٫٥من الموجودات
يقل عن .%12
ّ
المرجحة في نهاية العام .2015
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الخاصة اإلجامل ّية إىل مجموع املوجودات املر ّجحة Total Capital Ratio
يخص نسبة األموال
ّ
• يف ما ّ
املطلوب الوصول إىل نسبة  %14يف نهاية العام  ،2016و %14,5يف نهاية العام  ،2017و %15يف نهاية العام
 ،2018مع العلم أ ّن اتفاقية بازل الثالثة تعطي مهلة للوصول إىل مع ّدل  %10,5حتى العام .2019
الخاصة ()Capital Conservation Buffer
• وتتض ّمن جميع هذه النسب احتياطي الحفاظ عىل األموال
ّ
عىل أن يبلغ  %4,5من املوجودات املر ّجحة يف نهاية العام .2018
9-3

ويتمتّع القطاع املرصيف اللبناين مبستويات مالءة مرتفعة بأفضل مقاييس الصناعة املرصفية العاملية ومنها بازل،
إذ بلغ مع ّدل املالءة لديه ( )Total Capital/Risk Weighted Assetsبحسب آخر املعلومات الصادرة عن
السلطات النقدية والرقابية  %14,6يف نهاية حزيران  2016مبعيار بازل  3مقابل  %15,1يف نهاية العام .2015
ومل يواجه القطاع املرصيف مصاعب ترتبط بتطبيق مق ّررات بازل  ،3وعمد يف السنوات األخرية املاضية إىل تقوية
الخاصة ومن خالل إصدار األسهم.
الخاصة األساس ّية من خالل إعادة ض ّخ جزء من األرباح يف األموال
األموال
ّ
ّ
ويواكب الجهاز املرصيف دوماً التنظيامت والتدابري الجديدة املطروحة عىل الصعيد العاملي ،والتي أصبحت أكرث
تش ّددا ً مع رفع مستوى النوعية والشفافية يف قاعدة رأس املال وتعزيز درجة تغطية املخاطر وضبط عملية
اإلفراط يف االستدانة ،أو نسبة الدين يف املوارد املرصفية وغريها من األمور ،مع اإلشارة إىل أ ّن لجنة بازل ترتك
مهمً لتقدير ما يالئم السوق املحل ّية.
للسلطات النقدية املحل ّية هامشاً ّ
وال ب ّد من اإلشارة يف هذا السياق إىل أ ّن متتني القاعدة الرأساملية للمصارف كان أحد أهداف العمليات املالية
التي نفّذها مرصف لبنان يف العام  ،2016ليك تلتزم هذه األخرية باملعايري الدولية الجديدة وتستم ّر بالتايل
يف متويل اإلقتصاد ويف دعم احتياطيات مرصف لبنان .لذلك ،طلب مرصف لبنان 2من املصارف تخصيص
الفائض الناتج عن هذه العمليات يف الرشيحة الثانية من رأس املال ( )Tier II Capitalما ميكّن املصارف من
استعامله ،بني أمور ع ّدة ،يف تأمني اإللتزام باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS9( 9يف بداية العام 2018
فصلناها أعاله.
ويف بلوغ مع ّدالت املالءة التي يطلبها مرصف لبنان والتي ّ
مخاطر اإلقراض Credit Risk
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متاشياً مع مبادئ اإلدارة الرشيدة واإلمتثال الدولية Compliance and Corporate Governance
 ،International Guidelinesتعمد املصارف العاملة يف لبنان إىل تحديد مستوى الرغبة يف ات ّخاذ املخاطر
اإلئتامنية  Credit risk appetiteوالحدود أو السقوف اإلئتامنية  Credit risk limitsمن قبل مجالس
املختصة العتامد السياسات والتدابري اإلجرائ ّية
إداراتها ،والتي تبلّغ هذا األمر بدورها اىل اللجان واملديريات
ّ
التي تتناسب مع قراراتها واألهداف املوضوعة .وتسعى املصارف إىل السيطرة عىل /أو الح ّد من مخاطر
اإلئتامن وضبطها عن طريق وضع حدود أو سقوف قصوى  limitsعىل حجم املخاطر التي هي عىل استعداد
لقبولها ،أكان بالنسبة إىل األطراف امل ُقابلة  Counterpartiesأو إىل الرتكّز القطاعي والجغرايف
2

خاصة من خالل التعميمين الوسطين  ٢٠١٦ / ٤٣٩و ٢٠١٦ / ٤٤٦

 ،Industry and geographic concentrationكام من خالل رصد ومتابعة درجة التع ّرض للمخاطر
 Risk Exposuresوتالؤمها أو متاشيها مع الحدود املرسومة .فهناك سقوف موضوعة للتوظيفات لدى
املؤسسات املرصفية واملالية ويف األدوات املال ّية ذات التصنيف اإلئتامين املرتفع ،ولدرجة التع ّرض للمخاطر
ّ
السيادية ،إضاف ًة إىل القيود املطبّقة عىل القروض والتسهيالت للزبائن مبا يف ذلك القيود بالنسبة اىل البلد
الواحد والقطاع اإلقتصادي واآلجال والتصنيف اإلئتامين والكفالء وغريها تج ّنباً لرتكّز املخاطر.
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ويف ما يتعلّق بالقروض والتسهيالت املمنوحة للزبائن تحديدا ً ،تسعى املصارف أيضاً إىل الح ّد من مخاطر
اإلئتامن املرتبطة بهذا النشاط من خالل سلسلة من االجراءات املتّخذة والتي تطال نشأة القرض وتكوين
امللفّات ،وتأمني الوثائق والكفاالت والضامنات الكافية ،واملتابعة ،والتصنيف الدوري للقروض بحسب تعليامت
السلطات النقدية والرقابية وبتكوين املؤونات الالزمة عليها حسب تصنيفها ،بحيث تغطّى القروض الرديئة
باملؤونات عىل نحو كامل وت ُدرج خارج امليزانية .كام تلتزم املصارف باملعايري االحرتازية املتعلّقة بالتسليفات
ملقرتض واحد وتلك املمنوحة للجهات املق ّربة ،من أفراد ورشكات .باإلضافة إىل ذلك ،تطلب إدارات املصارف
من املؤسسات الكبرية ومن كبار املقرتضني توفري ميزانيات مدقّقة ،من جهة ،وضامنات مقبولة ،من جهة ثانية.
املختصة يف
والرشوع يف التسهيالت اإلئتامنية هو بداية عمل مشرتك بني الفروع املرصفية واألقسام أو الدوائر
ّ
املرصف األم حيث يت ّم إجراء تحليل ائتامين ألهل ّية املقرتض وقدرته عىل السداد ودراسة الجدوى اإلقتصادية
مستقل وإعداد
ّ
للمشاريع ،وحيث يقوم قسم إدارة مخاطر اإلئتامن مبراجعة امللف والتحليل اإلئتامين بشكل
رأي مكتوب باملخاطر املرتبطة بالتسهيالت اإلئتامنية التي ت ّم درسها ورفعه إىل لجان اإلئتامن املعن ّية .ولجان
املعي لها .فاملصارف لديها مستويات
اإلئتامن هي املسؤولة عن املوافقة عىل التسهيالت التي تصل إىل الح ّد ّ
مختلفة من السلطات أو الجهات املؤتَ نة عىل املوافقة عىل طلب االئتامن ،وهذا يتوقّف عىل طبيعة وحجم
التسهيالت املطلوبة والسقوف املوضوعة ،لذا فإ ّن املوافقة عىل القرض قد تقترص عىل موافقة لجان االئتامن
أو تكون خاضعة للّجان التنفيذية أو ملجالس اإلدارة.
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وبقيت املخاطر املتعلّقة بالتسليفات داخل اإلقتصاد اللبناين مضبوطة إىل ح ّد كبري عموماً ،عىل الرغم من النمو
اإلقتصادي الضعيف يف السنوات األخرية .وقد ازدادت نسبة الديون املشكوك بتحصيلها إىل إجاميل التسليفات
عىل نحو طفيف إىل  %3,68يف نهاية العام  2016مقابل  %3,64يف نهاية العام  ،2015وهي نسبة مقبولة
املتوسطات اإلقليمية ( )%3,3ومتدنّية باملقارنة مع تلك املس ّجلة يف األسواق الناشئة ( ،)%7,2يف حني
مقارنة مع ّ
تراجعت املؤونات املك ّونة لتغطية الديون املشكوك بتحصيلها قليالً إىل  %66,2مقابل  %68,8يف نهاية العا َم ْي
املذكو َريْن عىل التوايل.
حصة
وارتفعت من جهة أخرى درجة تع ّرض املصارف للمخاطر السيادية يف العام  ،2016بحيث وصلت ّ
تسليفات املصارف للقطاع العام وودائعها لدى مرصف لبنان إىل  %60,7من إجاميل التوظيفات يف نهاية العام
املذكور مقابل  %58,2يف نهاية العام  .2015والجدير ذكره أ ّن جزءا ً ال بأس به (أكرث من  )%46من التوظيف
لدى القطاع العام ومرصف لبنان هو بالعملة الوطنية بحيث ينتفي عملياً خطر عدم تسديده .أما التوظيفات
بالعمالت األجنبية ،فهي يف جزء كبري منها لدى مرصف لبنان ،الذي يعيد بدوره توظيف القسم األكرب منها
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خارجياً يف أدوات قليلة املخاطر ومرتفعة السيولة قد تكون مشابهة ملوجودات املصارف يف الخارج .وتجدر
أي تط ّور سلبي ملحوظ لناحية التصنيف السيادي للدولة اللبنانية يف العام ،2016
اإلشارة إىل أنّه مل يطرأ ّ
يخص الدين الطويل األجل باللرية
باستثناء تخفيض وكالة "فيتش" يف متوز  2016تصنيف لبنان اإلئتامين يف ما ّ
وبالعمالت األجنبية من ب ( )Bإىل ب ،)B-( -مع نظرة مستقبليّة مستق ّرة ،إنّ ا تاله يف أيلول  2016تط ّور
ايجايب متثّل بتعديل وكالة "ستاندرد اند بورز" نظرتها املستقبلية لتصنيف لبنان اإلئتامين من "سلب ّية" إىل
"مستق ّرة" وأبقت عىل تصنيفها لديون لبنان .من جهتها ،عادت وكالة "موديز" وأكّدت يف حزيران  2016عىل
تصنيف لبنان اإلئتامين كام أبقت عىل النظرة املستقبلية السلبية.
مخاطر تقلّبات معدالت الفوائد Interest Rate Risk
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أي تط ّور سلبي يف ما يتعلّق مبخاطر تقلّب الفائدة يف العام  2016نظرا ً لبقاء مع ّدالت الفائدة عىل اللرية
مل يطرأ ّ
اللبنانية شبه مستق ّرة يف حني ُس ّجل ارتفاع بسيط يف الفائدة عىل الدوالر األمرييك نظرا ً إلرتفاعها عاملياً .وت ُعترب
يخص تسليفات املصارف للقطاع الخاص ،ألن ّها يف قسم كبري منها
مخاطر تقلّبات الفوائد تحت السيطرة يف ما ّ
جارية ،وتت ّم بالتايل مراجعة مع ّدالت الفائدة املطبّقة عليها بشكل دوري يتناسب إىل ح ّد كبري مع فرتة مراجعة
مع ّدالت الفائدة املط ّبقة عىل الودائع .ويختلف الوضع بشأن التسليفات التي متنحها املصارف للقطاع العام
وتوظيفاتها لدى املرصف املركزي يف شهادات اإليداع أل ّن آجالها أطول نسبياً والفائدة عليها ثابتة وغري متح ّركة.
فعىل سبيل املثال ،بلغ األ َجل املثقّل عىل محفظة سندات الخزينة باللرية حوايل  3,5سنوات يف نهاية العام
 ،2016وحوايل  6,3سنوات 3بالنسبة إىل سندات اليوروبوندز خارج التزامات مؤمت َر ْي باريس  2و .3وما تجدر
اإلشارة إليه هنا أ ّن الفائدة املدفوعة عىل الودائع باللرية ترتبط باملردود عىل سندات الخزينة باللرية وليس
العكس ،كام أن املردود عىل سندات الخزينة وشهادات اإليداع الطويلة األجل يأخذ يف االعتبار تلك املخاطر،
أي تقلّب معدالت الفوائد ،إضاف ًة إىل كونها أدوات مالية قابلة للتداول وتُعترب سائلة نسبياً بعكس التسليفات
للقطاع الخاص ،وكلّها أمور تح ّد من هذه املخاطر .ومع أ ّن املخاطر املتعلّقة بارتفاع إضايف يف مع ّدل الفائدة
عىل الدوالر األمرييك تبقى مطروحة أيضاً يف املستقبل مع احتامل رفع بنك اإلحتياطي الفدرايل مع ّدالت الفائدة،
ستظل محدودة ،ذلك أن زيادتها ستت ّم تدريجياً عىل سنوات
ّ
غري أ ّن انعكاساتها عىل كلفة موارد املصارف
ع ّدة لئالّ تؤث ّر سلباً عىل معدالت النمو الضعيفة أساساً يف الواليات املتحدة األمريكية .مع اإلشارة إىل أ ّن بنك
اإلحتياطي الفدرايل رفع يف نهاية العام  2015مع ّدالت الفائدة عىل الدوالر بواقع  25نقطة أساس ،كام رفعها
بواقع  25نقطة أساس يف كانون األول  2016وأيضاً بواقع  25نقطة أساس يف آذار .2017
مخاطر سعر الرصف Exchange Rate Risk
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أي جديد أو تغيري لناحية التزام الحكومة
بقيت مخاطر سعر الرصف متدنّية ومقبولة يف العام  ،2016إذ مل يطرأ ّ
واملرصف املركزي بسياسة تثبيت سعر رصف اللرية اللبنانية بالدوالر األمرييك ،وتوافر اإلمكانات الالزمة لذلك.
وقد استطاع مرصف لبنان أن يد ّعم احتياط ّياته من العمالت األجنبية بعد العمليات املالية التي نفّذها يف العام
 ،2016إذ وصلت إىل  34,0مليار دوالر يف نهاية العام  ،2016ما يغطّي حوايل  22شهرا ً من االسترياد وحوايل
2

حوالي  ٧٫٣سنوات كما في نهاية آذار .٢٠١٧

 %62,2من الكتلة النقدية باللرية و %25,6من الكتلة النقدية مبفهومها الواسع م .)M3( 3كام بقيت مخاطر
سعر الرصف متدنّية لناحية بنية مراكز القطع يف ميزانيات املصارف .فعىل سبيل التذكري ،يُسمح للمصارف
باإلحتفاظ مبركز قطع عمالين ٍ
أي وقت نسبة  %1من مجموع عنارص األموال
صاف ،مدين أو دائن ،ال يتع ّدى يف ّ
الخاصة األساسيّة الصافية ،عىل أن ال يتع ّدى مركز القطع اإلجاميل لديها يف الوقت نفسه ما نسبته  %40من
ّ
الخاصة األساس ّية الصافية.
مجموع األموال
ّ
املخاطر التشغيل ّية Operational Risk
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تعتمد املصارف العاملة يف لبنان عىل مجموعة من السياسات واإلجراءات يف إدارة املخاطر التشغيلية
املرتبطة بتوقّف طارىء يف أنظمة العمل ،أو بحصول أخطاء برشية وإدارية خالل القيام باملهام املطلوبة،
غش ،أو التع ّرض ألحداث خارجية من كوارث طبيعية وارضابات ومظاهرات وغريها ،والتي قد
أو عمل ّيات ّ
ت ُحدث رضرا ً يف سمعة املرصف أو قد تكون لها آثار قانونية أو تنظيمية أو قد تؤ ّدي إىل خسارة ماليّة .فهناك
إطار إلدارة املخاطر التشغيلية  Operational Risk Management Frameworkيخضع للتدقيق Audit
مستقل
ّ
السنوي بحسب املتطلّبات الرقابية ومبا يتامىش مع مامرسة الصناعة املرصفية الدولية ،وكذلك فريق
إلدارة هذه املخاطر التشغيلية من مهامه األساسية تطبيق مضامني اإلطار املشار إليه ،بالتنسيق والتعاون
مع وحدات أخرى يف املرصف كالتدقيق الداخيل  Internal Auditأو أمان املعلومات واستمراريّة العمل
 . Corporate Information Security and Business Continuityويشمل إطار إدارة املخاطر التشغيل ّية
مبادىء ُمختربة عىل أرض الواقع كمثل وجوب مضاعفة أنظمة املهام األساسية Redundancy of Mission
 ،Critical Systemsوفصل الواجبات  ،Segregation of Dutiesوتطبيق إجراءات موافقة صارمة Strict
 ،Authorization Proceduresوإجراء التسوية اليوميّة  ،Daily Reconciliationوتحديد مسؤوليّة إدارة
املخاطر التشغيلية عىل املستوى العميل ،وغريها من املبادىء أو التوجيهات .وت ُستخدم التغطية التأمينية
 Insurance Coverageكوسيلة خارجية للح ّد من املخاطر ومبا يتناسب مع حجم النشاط وخصائصه .وتطبّق
املصارف العاملة يف لبنان بشكل عام مقاربة املؤرش األسايس  Basic Indicator Approachإلحتساب الرأسامل
املطلوب يف مواجهة املخاطر التشغيلية ،ملتزم ًة بذلك معايري املقاربة النموذجية Standardized Approach
إلتفاقية بازل  2لكفاية الرساميل.
مخاطر السيولة Liquidity Risk
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يتمتّع القطاع املرصيف اللبناين مبع ّدالت سيولة مرتفعة ،سواء باللرية أو بالعمالت األجنبية ،ما يُبقي مخاطر
السيولة تحت السيطرة إىل ح ّد كبري .فاملصارف تعتمد منذ سنوات اسرتاتيجية تأمني ح ّد أدىن من السيولة،
باللرية وخصوصاً بالعمالت األجنبية ،حرصاً عىل تعزيز الثقة بالقطاع املرصيف بشكل عام واملحافظة عليها يف
أي تط ّورات سلبية يقتيض التعامل معها برسعة .وقد أثبتت هذه االسرتاتيجية فعاليّتها يف تجاوز
حال استج ّدت ّ
ورسخت الثقة بالقطاع وساهمت يف املحافظة عىل االستقرار النقدي .وارتفع مع ّدل السيولة
أزمات ع ّدةّ ،
االجاملية باللرية وبالعمالت األجنبية ،أي املوفورات ومحفظة سندات الخزينـة باللرية وبالعمالت األجنبية
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ألقل من سنة واملوجودات الخارجية من دون التسليفات للقطاع الخـاص غري املقيم ،إىل  %65,8من الودائع
ّ
اإلجاملية وااللتزامات األخرى يف نهاية العام  2016مقابل حوايل  %57,4يف نهاية العام  ،2015وهو األعىل يف
املنطقة مقارن ًة مع مع ّدل االحتياط ّيات واملوجودات الخارجية للقطاع املرصيف العريب ،والبالغ حوايل  %30للفرتة
ذاتها .كام يبلغ مع ّدل السيولة األوليّة بالعمالت األجنبية ،أي الودائع لدى مرصف لبنان ولدى املصارف يف
الخارج ،حوايل  %55من الودائع واإللتزامات بهذه العمالت ،علامً أ ّن هذا املستوى املرتفع يُعترب رضورياً إلدارة
سليمة للودائع بالعمالت األجنبية يف اقتصاد مدولر ويف غياب امل ُقرض يف املقام األخري.

ً
رابعا األداء المصرفي
1-4

يف العام  ،2016بلغت األرباح الصافية املج ّمعة للمصارف العاملة يف لبنان (فروع لبنان)  2864مليار لرية
( 1900مليون دوالر) مقابل  2811مليار لرية ( 1865مليون دوالر) يف العام  ،2015أي بزيادة طفيفة نسبتها
كل من العائد عىل متوسط املوجودات
 ،%1,9مقابل زيادة نسبتُها  %8,6يف العام  .2015وعليه ،تراجع قليالً ّ
( )ROAAإىل  %0,95يف العام  2016مقابل  %1,01يف العام الذي سبق ،والعائد عىل متوسط حقوق املساهمني
( )ROAEإىل  %10,83من  %11,51عىل التوايل.
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كل من العائد عىل األموال الخاصة واملردود عىل متوسط التوظيفات لدى املصارف يف لبنان املتوسط
ومياثل ّ
العاملي ،بينام يبقيان دون املستويات القامئة يف الدول العربية والناشئة (ال س ّيام العائد عىل املوجودات).
وعىل سبيل املقارنة ،بلغ العائد عىل متوسط حقوق املساهمني  %11,4والعائد عىل متوسط املوجودات %1,5
لدى املصارف يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حسب آخر املعطيات املتوافرة .وهو انعكاس الحتفاظ
ظل عدم االستقرار السائد يف
املصارف اللبنانية بسيولة عالية ملواجهة املخاطر وأية تقلّبات حا ّدة قد تطرأ يف ّ
ككل.
لبنان واملنطقة ّ
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ارتفعت نسبة الكلفة إىل املردود إىل  %53,3يف العام  2016من  %49,5يف العام  .2015فقد ارتفعت الكلفة
املتض ّمنة مجموع أعباء املستخدمني واألعباء اإلدارية والعمومية والتشغيلية األخرى بنسبة  %29,2يف حني ارتفع
الناتج املايل الصايف بوترية أدىن ( ،)%19,9واملتض ّمن صايف الفوائد املقبوضة وصايف العموالت واإليرادات األخرى.
وقد تراجع صايف املؤونات عىل الديون املشكوك بتحصيلها يف العام  2016قياساً عىل ما بلغه يف العام 2015
لعدم اضطرار املصارف إىل تكوين مؤونات إضافية تأخذ يف االعتبار األوضاع االقتصادية واملحلية واملخاطر التي
تطال زبائنها يف الدول املجاورة .يُذكر أنه مبوجب التعميم الوسيط رقم  420الصادر بتاريخ  ٣أيار  ،٢٠١٦بات
يتعي عىل املصارف تكوين مؤونات مقابل الحسابات املدينة التي يت ّم إقفالها تطبيقاً لإلجراءات والعقوبات
ّ
والتقييدات املق ّررة من قبل املنظّامت الدولية الرشعية أو من قبل السلطات السيادية األجنبية والعمل عىل
تحصيل هذه الديون من العمالء املعن ّيني ،وذلك من دون تعديل تصنيفهم االئتامين.

حسابات النتيجة في القطاع المصرفي (مليار ليرة)

2014

2015

2016

 -1الفوائد املقبوضة

13709

14849

15990

 -2الفوائد املدفوعة

9212

10020

10866

 -3هامش الفائدة ()2(-)1

4497

4829

5124

 -4صايف املؤونات

-294

-323

-262

 -5صايف الفوائد املقبوضة ()4(-)3
أو الناتج املرصيف الصايف

4203

4506

4862

 -6صايف العموالت واإليرادات األخرى

2294

2513

3555

 -7الناتج املايل الصايف ()6(+)5

6497

7019

8417

 -8األعباء اإلدارية والعمومية والتشغيلية األخرى

3230

3472

4486

-9استهالكات وصايف مؤونات/أرباح عىل أصول مادية وغري مادية

214

240

262

 -10النتيجة العادية قبل الرضيبة ()9(-)8(-)7

3053

3307

3669

30

39

29-

 -12النتيجة قبل الرضيبة ()11(+)10

3083

3348

3640

 -13الرضيبة عىل األرباح

493

537

776

 -14األرباح الصافية ()13( - )12

2590

2811

2864

 -11صايف النتائج االستثنائية

المصدر :مصرف لبنان
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يفصل الجدول أدناه تطور اإليرادات بني عا َم ْي  2015و .2016فقد ارتفع مجموعها من  17401مليار لرية
ّ
إىل  19516مليارا ً عىل التوايل ،مس ّجالً بذلك زيادة قيمتها  2115مليار لرية ونسبتُها  %8,5+( %12,2يف العام
 .)2015ونتج ذلك إىل ح ّد كبري من ارتفاع صايف العموالت ( )%84,4+وصايف أرباح العمليات عىل األدوات املالية
( )%42,8+والفوائد املقبوضة ( ،)%7,7+مقابل تراجع صايف أرباح عمليات القطع ( )%18,6-وإيرادات األسهم
بكل من التسليفات للقطاع الخاص واالستثامرات باألدوات
والحصص واملساهامت ( .)%41,9-وترتبط الفوائد ّ
املالية السيادية -من سندات خزينة وشهادات إيداع بالعملة الوطنية وبالدوالر األمرييك -وغري السيادية ،علامً
تغيات طفيفة عىل العموم بني العا َم ْي  2015و ،2016كام أن الفائدة
أن الفوائد يف سوق بريوت س ّجلت ّ
العاملية بقيت عند مستوياتها املتدنّية عىل الرغم من رفع بنك االحتياطي الفدرايل املعدالت املرجعية قليالً.
املحصلة من الزبائن عىل مختلف الخدمات التي تقدمها
أ ّما ارتفاع صايف العموالت فيعود إىل زيادة العموالت ّ
لهم املصارف ،ومنها عىل سبيل املثال تلك املرتبطة باالعتامدات املستندية وبحسابات إدارة األموال وبصريفة
التجزئة .وعليه ،تراجعت حصة الفوائد املقبوضة إىل  %81,9من إجاميل اإليرادات يف العام  %85,3( 2016يف
العام  )2015مقابل ارتفاع حصة العموالت واإليرادات األخرى إىل  )%14,4( %18,2يف التاري َخ ْي املذكو َريْن عىل
التوايل.
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ويُشار إىل أن حصة صايف الفوائد املقبوضة من الناتج املايل الصايف تراجعت إىل  %57,8يف العام %64,2( 2016
يف العام  )2015لتشكّل بالتايل حصة صايف العموالت واإليرادات األخرى  )%35,8( %42,2يف العا َم ْي املشار
إليهام تباعاً ،ما يؤكّد أن املصارف تهت ّم بتنويع الخدمات ،ومنها تعزيز الخدمات املرصفية الخاصة ،والعمليات
بالتجزئة وخدمات أسواق رأس املال والخدمات االستشارية ومتويل التجارة وعمليات أخرى خارج امليزانية،
لتجني دخالً مرادفاً من غري الفوائد عىل شكل رسوم وعموالت.

توزّ ع اإليرادات (مليار ليرة)

2014

2015

2016

التغي ()%
ّ
2016-2015

فوائد مقبوضة

13709

14849

15990

7.7+

صايف العموالت واإليرادات األخرى (استثامرية وغري استثامرية)

2294

2513

3555

41.5+

30

39

29-

-

16033

17401

19516

12.2+

صايف النتائج االستثنائية
مجموع اإليرادات
المصدر :مصرف لبنان
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يفصل الجدول أدناه تطور النفقات وتوزّعها بني عا َم ْي  2015و .2016فقد ارتفع مجموعها من  14591مليار
ّ
لرية إىل  16653مليارا ً ،أي مبا قيمته  2062مليار لرية ونسبتُه  .%14,1وازدادت الفوائد املدفوعة بنسبة %8,4
يف العام  2016باملقارنة مع زيادة بنسبة  %8,8يف العام  ،2015متجاوز ًة بشكل طفيف نسبة الزيادة يف الفوائد
ملتوسط معدالت
املقبوضة .وارتبط ذلك بزيادة حجم الودائع بنسبة تجاوزت  %7بالرتافق مع تراجع بسيط ّ
الفائدة الدائنة عىل اللرية (من  %5,58يف العام  2015إىل  %5,56يف العام  )2016مقابل ارتفاع بسيط ملعدالت
الفائدة الدائنة عىل الدوالر(من  %3,16إىل  %3,34تباعاً) ،باإلضافة إىل بقاء الفائدة املدفوعة عىل ودائع القطاع
املايل غري املقيم عند مستويات منخفضة عىل الرغم من ارتفاعها قليالً عقب رفع بنك االحتياطي الفدرايل
املعدالت املرجعية .ويف العام  ،2016خفّفت املصارف من تكوين املؤونات للتح ّوط من املخاطر كام سبق
وأرشنا.

توزّ ع النفقـات (مليار ليرة)

2014

2015

2016

التغي ()%
ّ
2016-2015

فوائد مدفوعة

9213

10020

10866

8.4+

صايف املؤونات

294

323

262

18.9-

األعباء التشغيلية واإلدارية

3444

3712

4748

27.8+

منها أعباء املوظّفني

1913

2025

2196

8.4+

الرضيبة عىل األرباح

493

537

776

44.5+

13443

14592

16652

14.1+

مجموعالنفقات
المصدر :مصرف لبنان
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وتأت ذلك جزئياً
وارتفعت األعباء اإلدارية والعمومية األخرى بنسبة  %28يف العام  %7,8( 2016يف العام ّ ،)2015
من زيادة أعباء املستخدمني ( %8,4+يف العام  2016مقابل  %5,9يف العام  ،)2015والتي نجمت عن ارتفاع عدد
املوظفني يف القطاع ( 622+شخصاً يف العام  )2016والزيادة السنوية والتقدميات التي متنحها املصارف للعاملني
لديها مبوجب عقد العمل الجامعي .والالفت الزيادة الكبرية يف أعباء االستثامر العامة التي تتح ّملها املصارف،
تصب يف خانة عمليات التحديث والتطوير املطلوبة ملجاراة العمل املرصيف الحديث والتق ّيد باملتطل ّبات
والتي ّ
العاملية ،إذ بلغت نسبتها  %44,5يف العام  2016مقابل زيادة أدىن قد ُرها  %9,8يف العام  .2015وارتفعت قيمة
الرضيبة عىل األرباح بنسبة  %58,2يف العام  %8,9( 2016يف العام  )2015من  537مليار لرية يف العام  2015إىل
 776مليارا ً يف العام  ٢٠١٦بحيث شكّلت أكرث من  %21من الربح الصايف قبل الرضيبة.
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