القطاع المصرفي اللبناني :آب 0200
اذا كانت الحيوية في نشاط المصارف المبنانية مشروطة بدفق الودائع وتتفاوت وفق الوضع االقتصادي الذي يعتمد بدوره

بشكل رئيسي عمى المناخات السياسية واألمنية السائدة محمياً واقميمياً ،فإن الوضع المالي لمنظام المصرفي يبقى صامداً
سواء في مردوديتو او سيولتو ،رسممتو ونوعية موجوداتو ,وتبقى قدراتو التوسعية عمى المدى الطويل مشجعة رغم كونيا
ممتصقة بشدة بالتطورات السياسية األمنية في لبنان والمنطقة .ويتوقع ان تحافظ السمطات التنظيمية عمى رقابة دقيقة
لمقطاع ،لتحافظ عمى صالبتو والتزامو بالمقاييس الدولية ،ولصون سمعتو كـ «ممجأ لمرساميل» ،وىو االمر الذي سيتيح

لممصارف المبنانية ،مضافاً الى بعض العوامل الييكمية الجاذبة (السرية المصرفية ،سعر الفائدة المغر نسبياً عمى الودائع)
االستمرار في دورىا الداعم لمقطاع الخاص وتمويل مديونية الدولة.
صالبة اداء المصارف المبنانية عام  0202بفضل الشروط األقتصادية المؤاتية

في وقت كان القطاع المصرفي والمالي العالمي يخرج من األزمة ،استمر القطاع المصرفي في لبنان ،وىو عامود االقتصاد
المبناني ،بالنمو بشكل ممموس في عام  .0202حصل ذلك نتيجة التطورات االقتصادية الجيدة (كما يبدو من النمو الحقيقي

لالقتصاد المبناني بنسبة  5.7٪عام  ،0202وفق تقدي ارت صندوق النقد الدولي وفائض  3.3مميار دوالر في ميزان المدفوعات

لمعام نفسو) .وحقَّق النمو المتالزم لمموجودات والودائع في المصارف المبنانية (لكون الودائع تشكل 02٪

من اجمالي

الموجودات في القطاع )  00٪عام  0202بالنسبة لممؤشرين .وبمغت الموجودات والودائع في نياية العام  001مميار و025
مميار دوالر ع مى التوالي ،وتدل ىذه المستويات مرة أخرى عمى ثقل القطاع المصرفي في حجم االقتصاد المحمي ،حيث ارتفعت
نسبة الموجودات المصرفية ونسبة الودائع المصرفية الى الناتج المحمي الى  300٪و 053٪عمى التوالي في نياية عام .0202
واذا كان معدل نمو الموجودات والودائع في عام  0202بمعدل أقل عن عام  ،0221فإن ذلك يعود بشكل رئيسي الى عودة
دفق الرساميل الدولية الى حجميا الطبيعي بعد ان كانت قد تعاظمت في عام  0221حيث وجدت ممجأ ليا في المصارف
المبنانية غداة اندالع األزمة المالية العالمية في اواخر عام  .0220ويظير من تحميل ودائع المصارف المبنانية نياية عام

 0202ان حركة الخروج من الدوالر التي بدأت عام  ،0220استمرت لتصل من  57٪عام  0221الى رقم قياسي  53٪نياية

عام  ، 0202وىو مؤشر الى زيادة الثقة بالميرة المبنانية عمى مدى العام .وذلك في وقت بقيت دولرة التسميفات مرتفعة جداً

بحدود  ،02٪وارتفعت قيمة اجمالي التسميفات المقدمة الى القطاع الخاص الى  37مميار دوالر نياية عام  0202نتيجة معدل
نمو بمغ  03٪خالل العام مدعوماً بطمب قوي عمى التسميفات بفضل األوضاع االقتصادية الجيدة واالجراءات التحفيزية من
البنك المركزي ومرونة البنوك المبنانية بفضل معدالت النمو العامة التي تمتمكيا.
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رسم بياني رقم  :2التسميفات الممنوحة لممقيمين و
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في المصارف التجارية
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تباطؤ ممحوظ في النشاط المصرفي عام  0200نتيجة الضغوط المتزايدة عمى الساحة السياسية المحمية واإلضطرابات
السياسية األمنية في بعض الدول االقميمية

أظير النشاط المصرفي في األشير الخمس األولى من عام  0200دينامية أقل بسبب تأثره من جية بتباطؤ االقتصاد المحمي

(بفعل تراجع الثقة نتيجة المأزق السياسي المحمي والمياترات المستمرة) ،ومن جية أخرى نتيجة قضية البنك المبناني الكندي

المتيم بتبييض األموال من قبل الخزينة األميركية .وما زاد عمى األمر ,االضطرابات السياسية األمنية التي تيز منذ مطمع العام
 ،0200منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فانخفض دفق الرساميل نحو لبنان ،ودفع بالمجموعات المصرفية المبنانية
الرئيسي ة المنتشرة في الدول االقميمية ،والتي تأثرت بيذه القالقل ،الى التعامل بحذر في عممياتيا .وال بد من االشارة الى ان
فوتت عمى االقتصاد المبناني والقطاع المصرفي فرصة االستفادة من عدم
الضغوطات عمى الساحة السياسية المبنانية قد َّ

االستقرار االقميمي ،عكس استفادتيا من األزمة المالية الدولية عام  .0220وبموازاة تباطؤ االقتصاد المبناني كما يظير من
تقديرات صندوق النقد الدولي لمنمو الحقيقي لالقتصاد المبناني ( 0.7٪مقارنة بـ  0.7٪عام  0221و 5.7٪عام  )0202وتراجع
الوضع الخارجي لمبنان الذي يظير في عجز ميزان المدفوعات بـ  0203مميون دوالر خالل األشيرالخمس األولى من عام
( 0200مقارنة بفائض قدره  0570مميون دوالر لمفترة المقابمة عام  0221وفائض  0020مميون دوالر لمفترة ذاتيا عام
 ،)0202تراجع معدل نمو ودائع المصارف بشكل طفيف الى  3٪خالل األشير الخمس األولى من  ،0200مقابل  0٪في

الفترة المقابمة من العام السابق .وجاء التراجع أوضح في معدل تسميفات البنوك التجارية ،التي ارتفعت بنسبة  5٪في األشير

الخمس األولى من عام  ،0200مقارنة بـ 00٪لمفترة المقابمة عام  .0202وقد تميزت ىذه الفترة بحركة تحول في الودائع نحو
الدوالر األميركي ترجمت بزيادة دولرة الودائع الى  55.0٪نياية شير أيار  ،0200بفرق ممحوظ عن الرقم القياسي لمخروج من
الدولرة المسجل في عام .)53٪( 0202
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رسم بياني رقم  :3ودائع المقيمين و غير المقيمين
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في المصارف التجارية
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المحافظة عمى متانة المردودية والسيولة ،الرسممة ونوعية الموجودات

لجأت المصارف المبنانية خالل عام  2010لممحافظة عمى معدل ربحيتيا ،من خالل تيدئة الضغط الممارس عمى ىامش
فوائدىا عبر التحكم بأسعار الفوائد الممنوحة لمودائع .وتظير المعطيات ان أسعار الفوائد عمى الودائع بالعممة المحمية وبالدوالر
تراجعت عام  2010الى  5669٪و 2680٪عمى التوالي مقابل  6681٪و 3610٪عمى التوالي نياية  .2009واستمر تراجع
أسع ار الفوائد عمى الودائع بالعممة المحمية ولو بشكل طفيف في األشير الخمس األولى من عام  ،2011ليصل الى 5664٪
في أيار  2011مقابل  5669٪في كانون االول  ،2010فيما استعادت الفوائد عمى الودائع بالدوالر بعض النقاط ،لتصل الى

 2683٪في أيار  2011مقابل  2680٪نياية عام  2010وفق احصاءات جمعية مصارف لبنان .ونتيجة لذلك ،توسعت ىوامش
أسعار الفوائد بالميرة المبنانية وبالدوالر الى  1657٪و 1662٪عمى التوالي في أيار  2011بفارق ىام عن معدالتيا نياية 2009
( 1611٪و 1648٪عمى التوالي) .وترافق توسيع ىامش أسعار الفوائد عام  2010بتحسن في الجدوى الى التكمفة في القطاع
(معدل التكمفة/ايرادات الى  4762٪عام  2010مقابل  5166٪عام  ،)2009االمر الذي اسيم في زيادة مردودية المصارف

المبنانية التي سجمت أرباحاً صافية (دون احتساب الفروع الخارجية) قدرىا  1642مميون دوالر عام  ،2010بزيادة  37٪نسبة

الى  .2009وفيما يتعمق بالسيولة ،تممك المصارف المبنانية مرونة ىامة مع معدل في القروض الى الودائع بمغ  33٪نياية عام

 ،2010يشير الى معدل سيولة مريح وفقاً لممعايير الدولية .أما رسممة القطاع المصرفي ،فقد تعاظمت كما يبدو من معدل
كفاية رأس المال (وفق مقاييس بازل  )IIالتي ارتفعت من  1265٪عام  2009الى  1364٪عام  .2010كذلك ،حافظت نوعية
الموجودات عمى جودتيا ،االمر الذي يظير في نسبة صافي القروض المتعثرة الى صافي اجمالي التسميفات ( )261٪إضافة

الى نسبة تغطية ىذه القروض بمؤونات تصل الى .6364٪
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جدول  :1المعدالت الرئيسية في القطاع المصرفي
دولرة الودائع
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شعار عام  :2011اليقظة والتدعيم

يبقى العمل في ما تبقى من عام  2011تحت شعار اليقظة والتدعيم .ويتوجب عمى القطاع المصرفي االستمرار في اظيار
قدرتو عمى تجاوز التبعات المتأتية عن تباطؤ االقتصاد المبناني وعن المأزق السياسي المحمي ،كذلك القدرة عمى تجاوز
المصاعب الناجمة عن اوضاع الدول االقميمية التي تمر بمرحمة صعبة مثل سوريا ومصر ،و الى بقايا البيتان الذي عمق
بصورة المصارف المبنانية بعد اثارة قضية البنك المبناني الكندي.
يشير اتجاه النمو االقتصادي خالل األشير الخمس األولى من السنة واألزمة السياسية عمى الساحة المحمية ،الى ان نمو
المصارف سيبقى معتدالً خالل عام  ،2011وأن مخاطر تدىور الوضع السياسي األمني في لبنان والمنطقة تبقى الخطر

الرئيسي الذي يواجو االقتصاد والقطاع المصرفي .ويتضاعف ىذا الخطر مع انكشاف المصارف لمدين العام .مع ذلك ،تبقى
توقعات النمو في المصارف المبنانية ايجابية فيما يتعمق بالربحية نظ اًر لتخفيف الضغوطات عمى ىوامش الفوائد ،الذي تمى

خفض سعر الفوائد عمى الودائع والتحسن المتواصل في المعادلة بين «الفعالية» و«التكمفة» ،في اطار نمو معتدل في ميزانية
المصارف المبنانية.
يبقى ان بعض الدول االقميمية مثل سوريا وكذلك مصر ,جيوباً حقيقية لنمو القطاع المصرفي المبناني ,تحولت أخي اًر الى أسواق

حذرة جداً .ومن الم حتمل ان تعمد المجموعات المصرفية المبنانية المنتشرة عمى الساحة االقميمية الى مقاربة حذرة لعممياتيا في
ىذه الدول في المدى القصير عبر االستمرار في تجميد توسعيا مع المراقبة عن كثب لنوعية موجوداتيا .مع المالحظة في
الوقت نفسو ،بأن توقعات النمو عمى المديين المتوسط واآلجل في ىذه الدول تنطوي عمى عدة فرص .فمع اتضاح الرؤية في
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ىذه السواق ،من المنتظر ان تعاود المصارف المبنانية استراتيجيتيا التوسعية و تستفيد بذاك من فرص النمو اليامة في ىذه
األسواق.
وفيما يتعمق بيقظة السمطات الناظمة ،وبشكل خاص مصرف لبنان ،فيي تمثل ضمانة لسالمة الوضع المصرفي ،وضمن ىذا
االطار جاء قرار اعادة تعيين رياض سالمة حاكماً لوالية جديدة من ست سنوات .فقد نجح مصرف لبنان برئاسة حاكمو ،عبر

اإلشراف الصارم عمى القطاع ،في المحافظة عمى االستقرار والثقة بالميرة المبنانية وفي المحافظة عمى شروط نمو القطاع

المصرفي في ظل ظروف حساسة .في وقت يتوقع ان تضاعف جميع األطراف المعنية الجيود لتعزيز االدارة الجيدة ومكافحة

تبييض الرساميل ،وذلك لممحافظة عمى صورة المصاريف المبنانية.

Disclaimer:

Contacts:

ان هذا انمستىذ صادر عه إف6إف6إي ش6و6ل (مصزف متخصص) نغاٌاث إعالمٍت
فقط6 6إوّه ال ٌُع ّذ بتاتا" عزضا" او إٌجابا" او استذراجا" نشزاء او بٍع االوراق انمانٍت
انمذكورة فٍه 6فً سٍاق تحضٍز هذا انمستىذ ،اعتمذ فزٌق إف6إف6إي ش6و6ل (مصزف
متخصص) عهى مصادر تُعتبز موثوقت وج ّذٌّتّ 6
إن انىتائج انسابقت ال تعكس بانضزورة
انىتائج انمستقبهٍت 6بانتانً ،ال ٌعيً إف6إف6إي ش6و6ل (مصزف متخصص) اٌّت ضماوت
بانىسبت انى صحت ودقت انمعهوماث انمذكورة وال ٌتح ّمم اٌّت مسؤونٍت متعهّقت باألضزار
انىاتجت عه اَراء وانقزاراث انمتّخذة باالستىاد انى انمعهوماث انمعزوضت فً هذا
انمستىذّ 6
إن جمٍع اَراء انواردة فً هذا انمستىذ قابهت نهتغٍٍز دون سابق إشعار6
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