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أ- حجم التحوي�ت

  في دو�ر مليارات 7,67 إلى لبنان إلى المغتربين تحوي�ت تصل ان الدولي البنك قّدر–
 ومقارنة الماضي، العام في دو�ر مليارات 7,55 عن 1,6% بنسبة بارتفاع أي ،2014

  .2011 في مليارات 6,91و ،2012 في دو�ر مليارات 6,92 مقدارھا بتحوي�ت

  المرتبة يحتل وھو الوطني، الدخل إجمالي إلى نسبة التحوي�ت من مرتفعة نسبةب لبنان يتمتع–
 كذلك .٢٠١٣ العام في المغتربين تحوي�ت حيال النامية ا�قتصادات بين ١٢و عالمياً  ١٨

 لھا متلقّ  أكبر وكثالث عربية دولة ١٦ بين المغتربين لتحوي�ت متلقّ  أكبر كثاني لبنان ُصن5ف
.مرتفع الى متوسط دخل ذات دولة ٤٦ بين



 تلقّيا ا<كثر 15الـ النامية ا�قتصادات بين ا<على 12الـ نمو نسبة لبنان بذلك وسيسّجل–
- ( وأوكرانيا ،)%0,9( ومصر ،)%1,5( الھند على متقدًما السنة، ھذه المغتربين لتحوي�ت

 ،%5,1 بنسبة النامية البلدان إلى التحوي�ت ترتفع أن المتوقع من المقارنة، وفي .)6,9%
  المرتفع إلى المتوسط الدخل ذات الدول إلى وتلك ،%2,4 بنسبة العربية الدول إلى وتلك

)UMICs( 2014 في %6,2 بنسبة. )UMICs( 2014 في %6,2 بنسبة.

Lebanon بيبلوس بنك لمجموعة ا<سبوعية النشرة في وردت التي التقرير نتائج ووفق–

this week، من أكثر تحوي�ت سيتلقى لبنان فإن:

دو
ر مليارات 7,33روسيا
دو�ر مليارات �7,2نكا وسري



      وأقل من:

 في عالمياً  المغتربين تحوي�ت إجمالي من %1,3 لبنان إلى المغتربين تحوي�ت بذلك وستشّكل

دو�ر مليارات 7,96بولندا

دو�ر مليارات 8,22وإيطاليا

دو�ر مليارات 8,35وإندونيسيا

)دو�ر مليارات 9(وأوكرانيا

)دو�ر مليار 18(مصر

)دو�ر مليار64,1 (الصين

)دو�ر مليار24,2 (والمكسيك

 في عالمياً  المغتربين تحوي�ت إجمالي من %1,3 لبنان إلى المغتربين تحوي�ت بذلك وستشّكل
  في %1,5و ،2011 في %1,4و ،2012 في %1,3و ،2013 في %1,4 بنسبة مقارنة ،2014
 إجمالي من %1,7 على ستستحوذ بينما .2008 في %1,6و ،2009 في %1,8و ،2010

   ، 2013  في سّجلتھا 1,8% بنسبة مقارنةً  السنة، ھذه في النامية ا�قتصادات إلى المغتربين تحوي�ت
 تحوي�ت إجمالي من %15,2 على التحوي�ت ھذه ستستحوذ  ،كذلك  ؛2012 في  1,7%و

  في 14,1%و ،2013 في سّجلتھا 15,3% بنسبة مقارنةً  ،2014 في العربية الدول إلى المغتربين
 المتوسط الدخل ذات الدول إلى المغتربين تحوي�ت إجمالي من %4,7 على ستستحوذ كذلك .2012

.2012 في 4,7%و ،2013 في سّجلتھا 4,9% بنسبة مقارنةً  ، 2014 في المرتفع إلى



 المحلي الناتج من %2,16 يوازي بما لبنان إلى المغتربين تحوي�ت تقُّدر ذلك، إلى إضافةً –
 بعد عالمياً  ا<على 15الـ والنسبة جامايكا، في لتلك المماثلة النسبة وھي ،2014 في اGجمالي

 وصل قد لبنان إلى المغتربين تحوي�ت إجمالي وكان .المحلي الناتج من %39,1 طاجكستان
 المحلي الناتج من 16,1%و 2013 في اGجمالي المحلي الناتج من % 16,8يوازي ما إلى

  بـ العربية الدول إلى المغتربين تحوي�ت حجم الدولي البنك وقّدر .2012 في اGجمالي
 في اGجمالي المحلي الناتج من %2,1 يوازي بما أي الجارية، للسنة دو�ر مليار 50,46

.السنة ھذه .السنة ھذه



ب- مصادر التحوي�ت 

 في اللبناني ا�نتشار خ�ل من ذلك اكان العالم انحاء مختلف من ا�موال يجتذب لبنان زال ما–
 التي ا�موال قيمة وتنعكس .وا�جانب والخليجيين العرب المستثمرين من حتى او العالم

 عاماً  قوياً  نمواً  تواصل برحت ما التي المصرفية الودائع مستوى على اللبنانية السوق تجتذبھا
.عام بعد

 كبير عدد يتواجد حيث المغتربين لتحوي�ت الرئيسي المصدر إفريقيا و الخليج بلدان تشكل–
.وغيرھا والصناعية التجارية المؤسسات من .وغيرھا والصناعية التجارية المؤسسات من

 اسرة 2000 من عشوائية عينة على كاسبريان شوغيك البروفيسور بھا قامت دراسة حسب–
:ان لھا تبين اللبنانية ا�راضي على معيشية

.متواصل بشكل %25 منھم لبنان الى ا�موال بتحويل يقومون المھاجرين من 55%•

 ا�موال تصل الذين ا�شخاص وبنات ابناء ھم ا�موال ھذه يرسلون الذين من 40%•
.اليھم



  ج- العوامل المساھمة في اجتذاب التحوي�ت 

وخصوصاً الرأسمالية

.العالمية الفوائد مع مقارنة نسبياً  المرتفعة الفوائد–

 من العديد فھناك الجنسيات المتعددة والمشاريع الشراكات عبر المنتجة ا�ستثمارات–
 العقار ومنھا فيھا ا�ستثمار إلى عمدوا وقد المغتربين، اھتمام تستقطب التي القطاعات
 إلى اGشارة مع .وا�تصا�ت المعلومات وتكنولوجيا المصرفي والقطاع والسياحة والخدمات إلى اGشارة مع .وا�تصا�ت المعلومات وتكنولوجيا المصرفي والقطاع والسياحة والخدمات

 وجدوى المغتربون به يقوم الذي الدور أھمية يدركان لبنان في والخاص العام القطاعين أن
.بوطنھم المغتربين تربط التي الكيانات من العديد تأسيس إلى سعيا وقد ا�ستثمارات، ھذه

.المصرفية السرية–

:التالية ا�ربعة الركائز عن الناجمة اللبناني المصرفي بالقطاع العالية الثقة–



المصرفي. و المالي القطاع في الثقة بناء �عادة فعالة وقوانين أنظمة وضع ا�ولى: 1- الركيزة

 أكثر إندماج إلى أدى مما للبنوكوا�ستحواذا�ندماجعملياتتسھيل قانونإصدار–
 تصفية و مصارف أربع شطب و مصارف أربع فروع وشراء مصرفاً  24 من

لمصرفين ذاتية

الدوليةللمعاييروفقالشركاتلالرشيدةاGدارةقواعدإعداد–

المالأسواقھيئةإنشاء–

مؤخراو،IIبازل�تفاقيةا�متثالفي( السيولةونسبالمالرأسمتطلباتفرض–
)IIIبازلمع )IIIبازلمع

.التسليفوشروطواصولبشفافيةالمتعلق124رقمالمستھلكحمايةتعميم–

ا�متثالوحدة -  AMLالتحققوحدة( 128رقمالتعميماGمتثالدائرةإنشاء–
)القانوني

48رقمالتعميمالمصرفيةالتسھي�تلمخاطرالقصوىالحدود–

.اGلكترونيةبالوسائلوالمصرفيةالماليةبالعملياتالمتعلق 69رقمتعميم–



إلى: أدى المالي القطاع استقرار في أساسي عنصر الصرف سعر تثبيت الثانية: 2- الركيزة

.متدنيةتضخممعد�تعلىالحفاظ–

.مستقرمصرفيقطاععلىالحفاظ–

.ا<جنبيةبالعم�تالمركزيالمصرفإحتياطياتتعزيز–

.المالرأسأسواقفيلبنانمصداقيةتعزيز– .المالرأسأسواقفيلبنانمصداقيةتعزيز–



خ%ل: من المخاطر إدارة لتحسين المالية التحتية البنية تطوير الثالثة: 3- الركيزة

السيولةإدارةعلىتساعدوا<موالتحويلعملياتتسھلالتيالدفعأنظمةتطوير–

اGيفاءعنالمتخلفينالعم�ءمصلحةإنشاء–

المديونيةتقييموالشفافيةلتحسين،المصرفيةللمخاطرالمركزيةالمصلحةتطوير–
ا<فرادوالشركاتعنجابيةيوإسلبيةمعلوماتوإعطاء

إلىعددھارفعمماجديدةلفروعالترخيصخ�لمنالمصرفيةالشبكةتوسيع–
 .شخص 4000لكلواحدفرعبمعدلاللبنانيةالمناطقجميعفيفرعألفحوالي

  حزيران شھر نھاية في الخارج في للمصارف التابعة الوحدات عدد بلغ كما
  ، سوريا في وحدات 8:التالي الشكل على موزعة وحدة، /65/ حوالي  2014  ، سوريا في وحدات 8:التالي الشكل على موزعة وحدة، /65/ حوالي  2014

 في 3 العراق، في 6 ا<ردن، في 4 مصر، في 5 فرنسا، في 5 قبرص، في 12
 في 2قطر، في 2 بريطانيا، في 3 السودان، في 2 سويسرا، في 2 السعودية،

 بي� من كل في وحدة تركيا، دولة في 2العربية، اGمارات دولة في 1 أرمينيا،
.روسيا استراليا، السنغال، كونغو، ُعمان، الجزائر، البحرين، روسيا،

للمؤسساتا�قراضلتسھيلالمنقولةا<موالعلىالعينيةالضماناتقانونمشروع–
.الصغيرةللقروضالتمويلوتشجيعوالمتوسطةالصغيرة



كافة إلى للوصول الدعم نطاق توسيع و النمو لتحفيز مبتكرة وسائل استخدام الرابعة: 4   4-الركيزة

والمتوسطة الصغيرة المشاريع ذلك في بما ، ا�قتصاد قطاعات

واGنتاجيةالقطاعاتلتمويلاGلزاميةا�حتياطياتمنا�ستفادةللمصارفالسماح–
.السكنيالقطاع

.والصغيرةالمتوسطةالقروضلضمانكفا�تمؤسسةإنشاء–

.)معلوماتية–زراعي–سياحي–صناعي(اGنتاجيةللقروضالفوائددعم–

.اGقراضزيادةلتسھيلمتدنيةبفوائدمباشرةقروض– .اGقراضزيادةلتسھيلمتدنيةبفوائدمباشرةقروض–

Start-Ups)الناشئةالشركاترأسمالتمويل– & Incubators) أسس قد و 
 في ا ستثمار دعم أجل من دو ر مليون 400 بقيمة صندوقا المركزي المصرف
 كفا�ت تؤسس كما .الحاضنات من الجديد والجيل والحاضنات الجديدة المشاريع
 من عدد عن فض2ً  المبتكرة، للمشاريع ُتمنح التي القروض بضمان جديداً  صندوقاً 

 في المساھمة أجل من خاصة برامج وضعت التي ا<عمال ومسّرعات الحاضنات
.ا<عمال رجال من الجديد الجيل �سيما لبنان، نحو المغتربين موارد توجيه

Micro-Finance)( –الصغير اGقراض مؤسسات دعم–



د-تأثيرات تحوي�ت العاملين في الخارج:

:زيادة في الودائع تؤدي الى1.

 2014فقد بلغت ودائع الزبائن في نھاية شھر آب  سيولة مرتفعة في المصارف  –
من الناتج المحلي اللبناني، وقد % 331مليار دو�ر، أي بنسبة / 149/حوالي 

مليار  30من تلك الودائع أي حوالي % 21شكلت ودائع الغير مقيمين نسبة 
.دو�ر أميركي

زيادة في موجودات مصرف لبنان من العم�ت ا<جنبية وقد بلغ حجمھا حوالي –
.مليار دو�ر أميركي/ 35/

انخفاض تكلفة تثبيت سعر الصرف–

.مليار دو�ر اميركي 18.5السيولة الجاھزة للتسليف والبالغة حوالي –



:عجز الميزانية اللبنانية تمويل 2.
مليار دو�ر أميركي  39.7التوالي ديون داخلية وديون خارجية التي تبلغ على عبر 

وتعتبر المصارف الدائن  .مليار دو�ر بالعم�ت ا<جنبية 26.7بالعملة الوطنية و 
ا<كبر للدولة اللبنانية اذا تبلغ اجمالي تسليفات المصارف التجارية للقطاع العام 

.العاممن مجموع الدين % 58حوالي 

:عجلة ا�قتصاد تحريك 3.

oمن % 66حسب دراسة البروفيسور كاسبريان ان : انفاق عائ�ت المغتربين
اللبنانيين الذين يتلقون ا�موال من المغتربين يعتبرون ھذه المساعدة 

منھم بأنھم يصرفون من ھذه % 61حيث اكد . ضرورية لحياتھم اليومية
.منھم على التكاليف السكنية% 59ا�موال على المواد الغذائية و

oاستثمارات ومشاريع جديدة. 



.التجاريامتصاص عجز الميزان : المدفوعات ميزان 4.

ا"عتمادات بشكل مستمر مما يؤمن مرونة وثقة في  العم�ت ا�جنبيةتوافر 5.
الصادرة عن المصارف اللبنانية وال�زمة من اجل تأمين حاجة لبنان المستندية 

مليار دو"ر اميركي سنوياً أي أن  مليار دو"ر اميركي سنوياً أي أن  21من الواردات والتي تبلغ حوالي 
 22حوالي تغطي ) مليار دو"ر 35حوالي (ا,حتياطيات بالعم�ت ا�جنبية 

.ا,ستيرادشھراً من 



:التأثير ا"جتماعي6.

لضعف الخدمات " دور اقتصادي في المجتمع اللبناني وبا�خص دور اجتماعي نظراللتحاويل –
.ا�جتماعية

.من مدخول ا�سر المستفيدين منھا% 40التحاويل تشكل نسبة ان – .من مدخول ا�سر المستفيدين منھا% 40التحاويل تشكل نسبة ان –

.التحاويل الخارجية على تخفيض ال*مساواة ا�جتماعية داخل المجتمعتؤثر –

على ھذا " يتلقون التحاويل من المھجر يعتمدون نسبياا.سر الذين ان الحا�ت من % 41.4في –
.الدعم لتأمين التكاليف المدرسية وا�جتماعية





in millions of USD

Dates Dec-93 Dec-00 Dec-07 Dec-13 Aug-14

USD/LBP 1,711 1,508 1,508 1,508 1,508

Assets 10,993 45,034 82,228 164,766 170,277

Capital / Assets ratio 2.37% 6.45% 7.61% 8.62% 8.82%

Capital Accounts 260       2,903   6,259      14,198   15,013   

Deposits 9,235   37,632 67,265   136,160 141,468 

Dollarization (Deposits) 69.97% 66.88% 77.34% 66.13% 65.89%

Reserves @ BDL 839       4,863   19,795   54,730   60,260   

Private Loans 3,447 15,241 20,418 47,365 49,724

Dollarization (Loans) 89.29% 87.42% 86.39% 76.54% 75.84%

NPL 24.83% 10.20% 9.22% 3.38% 3.16%

Loans(PV)/Assets 31.36% 33.84% 24.83% 28.75% 29.20%

Public sector Loans 2,346   15,437 21,501   37,656   38,022   Public sector Loans 2,346   15,437 21,501   37,656   38,022   

Loans(PU)/Assets 21.34% 34.28% 26.15% 22.85% 22.33%

Profits 99 369 846 1640 1105

Profit/Assets 0.90% 0.82% 1.03% 1.00% 0.65%

Profit/Equity 38.08% 12.71% 13.52% 11.55% 7.36%

Housing Loans 556       1,322      8,532 9,308

Beneficiary n/a 11,188 37,658   94,305   100,147 

Loan/Beneficiary n/a 0.050   0.035      0.090      0.093      

Number of Clients @ Credit Registry 34,056 143,843 256,548 679,863 706,926

Number of Hit to Credit registry 16,244 58,627 125,679 269,005 166,447 

Banks 79 69 65 71 71

Branches 549 753 847              985              995              

Employees 13094 15,012 17,151        22,265        22,610        

ATM 0 433 1,071           1,490           1,526           

GDP 7,535 17,248 24,577       44,318       44,318       


