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 ثصييف لبىان 

 حاويل الىقدًةأهظمة الدفع والح 

 الخاثمة 

 

 املحافظة على الاسحقرار الىقدي 

زالٌ ابلاء للد أزطذ الظُاطت الىلدًت التي ًدبهها مطسف لبىان مىر اهثر مً نلدًً هكاما هلدًا مظخلسا مً 

 طهس ضسف الليرة اللبىاهُت غمً هىامش مىاطبت جدافل نلى اطخلساز الاطهاز وحظُؿس نلى الخضخم. فهرا

الاطخلساز اطاس ي للحفاف نلى الثلت وجدلُم الىمى الاكخطادي والاطخلساز الاحخماعي وجدفيز الاطدثمازاث 

 الاهخاحُت وجدظين فسص الهمل. 

 

وبالسغم مً الطهىباث والخددًاث التي هىاحهها الُىم، الليرة اللبىاهُت لديها مً اإلاىانت ما ًجهلها في خطً 

دث الليرة نً أي أشماث إكخطادًت ناإلاُت وختى نً مخين، هدُجت الظُاطت اإلاخبهت  ُّ في مطسف لبىان والتي خ

 ألاشماث الدازلُت والاهتزاشاث الامىُت. 

 

اإلادافكت نلى كُمتها مطسف لبىان طُاطت هلدًت تهدف إلى خماًت الليرة وهجح في ندة ازخبازاث في  ىللد جبنّ 

ومً زالٌ اخخُاؾي الرهب خالُا" ملُاز دوالز  53ي جسؿى الـالرلدًه  الحلُلُت نبر زفو كُمت الاخخُاؾي ألاحىبي

 الري ٌشيل ضمام أمان. 

 

هدً مظخمسون في هرا الىمىذج خُث طىدافل نلى اطخلساز طهس ضسف الليرة اللبىاهُت ججاه الدوالز ألاميروي 

لم ًؤِد الى طلبُاث، وؤلامياهُاث مخىفسة لدي مطسف لبىان لللُام برلً. اإلاساؾس مىحىدة، غير ان هرا الىاكو 

 اطخلساز الفىائد، وهرا ًدٌ نلى أن الثلت مىحىدة، وهدً هدافل نليها.  إن نلى ضهُد طىق اللؿو أو
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خطٌى دون هما أن مطسف لبىان ًخسر ول الخدابيرالالشمت للمدافكت نلى الخىاشن في الظُىلت نلى هدى ًدٌى 

 بالليرة. نً فائؼ الظُىلتغغىؾاث او زدود فهل طلبُت كد جىجم 

 

الـى الاطـخمساز فـي جـ مين مـالءة الدولـت اللبىاهُـت، وواحبىـا اللـاهىوي هـى اإلادافكـت أًػـا طُاطت مطسف لبىان تهدف 

ظـــمهت لبىـــان اإلاهـــسوف نىـــه أهـــه ٌظـــدد وـــل لنلـــى الاطـــخلساز الدظـــلُفي. ال وظـــخؿُو أن هتـــرن الدولـــت جخهثـــر، خماًـــت 

وجــؤزس نلــى طـــهس ضــسف الليــرة ونلــى كانـــدة مهمــا" جلهـــب دوزا  الــدًىن والفىائــد فــي الىكـــذ اإلاؿلــىع. هــره الظــمهت

 الفىائد في لبىان. وهرا اإلاىكف إلاطسف لبىان ًسفف مً اإلاساؾس نلى الىغو الائخماوي هيل. 

 

لرا مطسف لبىان ًيىن مىحىدا في الظىق نىـدما جيـىن هىـان اضـدازاث للدولـت اللبىاهُـت وبمـا أن هـره ألازيـرة ال 

ىم باضـدازاث بالهملـت الاحىةُـت فاإلاطـسف اإلاسهـصي ًةُـو مـً مدفكخـه طـىداث مىحـىدة لدًـه حظخؿُو خالُا أن جل

لت ألاحل أو ًطدز شهاداث اًدام بـالهمالث ألاحىةُـت لُبلـى مدافكـا نلـى  نلى الدولت اللبىاهُت، أو ً زر ودائو ؾٍى

ؿــام اإلاطــسفي لشــساء الظــىداث مــالءة الدولــت وفــي الىكــذ هفظــه نلــى مخاهــت ميزاهِخــه. وهــسي أهــه ًىحــد اكبــاٌ مــً الل

ــــل مــــً دون أن  ،التــــي جطــــدزها الدولــــت اللبىاهُــــت  ٌظــــةبوفــــي خــــاٌ ًىحــــد هلــــظ فمطــــسف لبىــــان ًلــــىم  هــــرا الخمٍى

 جضخما. 

 

 املحافظة على سالمة أوضاع الىظام املصرفي 

ده الطازم باإلاهاًير واإلاىاضفاث الدو  للد ُّ س هكام مطسفي مىزىق ًخميز بخل لُت اإلاطسفُت كام مطسف لبىان بخؿٍى

 فُما ًخهلم منها بىفاًت زأض اإلااٌ وؤلادازة الحىُمت والسبدُت والظُىلت وميافدت جبُِؼ 
ً
واإلاداطةُت زطىضا

أضبذ همىذحا ًدخري به وأزةذ ضىابِخه وجمىً مً حبه اإلاطانب التي نطفذ  م اإلاطسفياهرا الىكألامىاٌ. 

 بىا. 

 

وهى ٌهخبر أهه ؾاإلاا أبلى نلى طُىلت هت اللؿام اإلاطسفي مظخلبال للد اجسر مطسف لبىان الخدابير التي جىفس مخا

ل مسجفهت لدي اإلاطازف وؾاإلاا  شجو جدفم الىدائو هدىها فهرا ًمىً لبىان واكخطاده مً الاطخمساز بخمٍى

الاكخطادي بهد اهتهاء ألاشماث  خاحاجه. هره الظُىلت هي أطاطُت للىمى وأًػا إلنادة الاهؿالق بظسنت بيشاؾىا

الظُىلت جخم مً زالٌ الخمظً بالىمىذج اإلاطسفي اإلادافل والابخهاد  الظُاطُت وألامىُت. إن اإلادافكت نلى هره

بالليرة أو بالهمالث ألاحىةُت أطاس ي  اإلاػازبت. هما إن جىاحد مطسف لبىان دائما في ألاطىاق إلدازة الظُىلت نً

 إلبلاء الثلت في هكامىا اإلاالي.

 

ٌ مظخمس ف مطسف لبىانو   اإلاطازفمً أحل إبلاء  5-ي جدنُم زطملت اإلاطازف اللبىاهُت إلى ما ًفىق مخؿلباث باش

. وللد كسز مطسف لبىان زفو هره %02خُث ججاوشث وظبت اإلاالءة لديها الـ  ،مىسسؾت في الهىإلات اإلاطسفُت

جُا لخطل إلى  شدد كد و  .ىاوياللؿام اإلاطسفي اللب، مما ٌظاهم في جدطين 0203% في الهام 00اليظبت جدٍز
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ه نالكت باألمىاٌ ألافػلُت ليل ما ل نلى هىنُت ألامىاٌ الخاضت للمطازف، خُث مىذمطسف لبىان أًػا 

 .الخاضت الظائلت

 

ت للخدىؽ مً مساؾس الدظلُف بانخماد طُاطاث حظلُفُت جساعي ما بين  هما جم اجساذ حمُو الخدابير الاختراٍش

إلاساؾس. وجم وغو غىابـ نلى الدظلُف ال طُما الهلازي مىه إلاىو الغاًت الدظلُفُت مً اللسوع وإدازة ا

ً مً  ت، وهرلً نلى ألاطهم والظىداث اإلادلُت والدولُت لحماًت اإلاطازف واإلاظدثمٍس خطٌى فلانت نلاٍز

ئت والحادة في ألاطىاق الخازحُت، اغافت الى جدابير للحد مً الاهىشاف نلى الادواث اإلاالُت الخللباث اإلافاح

جىكُم حهاؾي  0222مىر الهام  ادًت او جلً التي ال ًملً مطسف لبىان الظُؿسة اليلُت نليها خُث جمالظُ

 اإلاجلع اإلاسهصي إلاطسف لبىان.  اإلاطازف باإلاشخلاث اإلاالُت وإزػانها للترزُظ اإلاظبم مً

 

ت ومطازف شدد مطسف لبىان في حهامُمه أًػا نلى غسوزة الفطل بين أنماٌ اإلاطازف الخجاٍز الاطدثماز  َو

خماًت ألمىاٌ اإلاىدنين وي ال حظخهمل في اطدثمازاث مسجفهت اإلاساؾس. فمطازف ألانماٌ ًجب أن جلىم بدوزها 

ه داة للخىمُت الاكخطادًت ولسطملت اللؿام الخاص وج مين الظُىلت نبر الخداٌو باألطهم والظىداث، مما 

لُت للمؤطظاث اللبىاهُت   التي جسجىص أطاطا نلى اإلادًىهُت.ٌظاند في حغُير الؿبُهت الخمٍى

 

ظخمس مطسف لبىان في طُاطخه نُنها خُاٌ ندم الظماح بئفالض أي مطسف وحشجُو نملُاث الاهدماج  َو

باطخثىاء ما بين اإلاطازف ؤلاخدي نشسة ألاولى جفادًا لخمسهص اإلاساؾس، وهى باق نلى هره الظُاطت بغُت إزطاء 

الدمج اإلاطسفي بخفادي إفالض اإلاطازف في لبىان  ٍل. للد طمذ كاهىن الثلت لدي اإلاىدنين واطخلؿاع الخداو 

 واإلاؿبلت لهدم إفالض اإلاطازف واهبها همى مهم في الىدائو اإلاطسفُت في لبىان. وهره الظُاطت اإلاهلىت

 

وبــــالسغم مــــً الكــــسوف الطــــهبت التــــي همــــس  هــــا والتــــي اوهىظــــذ جساحهــــا فــــي مهكــــم اإلاؤشــــساث الاكخطــــادًت، ٌظــــخمس 

اطـخؿام اإلادافكـت نلـى مهـدالث همـى ملبىلـت فـي الىدائـو  خُـثاإلاطسفي اللبىاوي ب دائه الظلُم والاًجـايي،  اللؿام

في اإلائت نلى أطاض طىىي، وما شالذ اإلاطازف جدافل نلى زبدُـت ملبىلـت مـو  6و 5واإلاىحىداث والدظلُفاث بين 

 .همى بظُـ

 

خمّخو  ل اللؿانين الهام  والخاص، للد أطظىا للؿام مطسفي طلُم  ًجخرع الىدائو  ٍو بالظُىلت اليافُت  لخمٍى

ومــً هــرا  خُــث أدزهىــا مىــر شمــً أهمُــت الدظــلُف اإلاطــسفي للىمــى نامــت ولخىّطــو اإلاؤطظــاث وشٍــادة فــسص الهمــل.

لي في اللؿام اإلاطسفي  .اإلاىؿلم، أزطِىا  كىاند  زابخت وأدزها الظُىلت  بشيل طمذ باالطخلساز الخمٍى

 

س اإلاهىُــــت الالشمــــت لخفهُــــل إّن هــــره الظُاطــــت ح هلــــذ اإلاطــــازف جلــــدم نلــــى الدظــــلُف اإلاخىطـــــ ألاحــــل ونلــــى جؿــــٍى

 أضـبدذ حظـلُفاث اإلاطـازف الـى اللؿـام الخـاص جفـىق ، 0227وابخـداء مـً الهـام  .الدظلُف إلـى اللؿـام الخـاص

 بخهـاؾي الظـىق مـو اإلاطـازف  بشـيل مهـم حظـلُفاتها الـى اللؿـام الهـام، وهـرا
ً
 أطاطـُا

ً
 ٌشـيل جبـدال

ً
بالهمـل  وحغُيـرا

  اإلاطسفي.
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ل اللـــسوع اإلاىّحهـــت الـــى اللؿـــام الخـــاص أهثـــر مـــً 
ّ
ل الدظـــلُف الـــى اللؿـــام  26خالُـــا، حشـــي

ّ
ملُـــاز دوالز بِىمـــا ٌشـــي

خمخــو كؿانىــا اإلاطــسفي بمهــدالث طــُىلت نالُــت، إذ باطــخؿانت اإلاطــازف خالُــا أن  55الهــام خــىالي  ملُــاز دوالز، ٍو

ف 
ّ
جســـالف حهـــامُم مطـــسف لبىـــان ان وـــان فـــي الظـــُىلت أو هفاًـــت زأض اإلاـــاٌ، لىـــً  ملُـــاز دوالز مـــً دون أن 02حظــل

 الؿلب نلى الدظلُف غير مخىافس مً كبل اللؿاناث هدُجت الكسوف في لبىان واإلاىؿلت.

 

 ة للمصارف  ثدعيم الاقحصاد وجسهيل مشاريع الاسخثمار مً خالل البرامج الححفيًز

ًً اإلااغُين هدى ج مين اإلاىار اإلاىاطب لخدفيـز الدظـلُف اإلاطـسفي للد جىّحهذ طُاطت مطسف لبىان زالٌ الهلد

ـــاد الــــى  ٍــــل الاكخطـ ـــهُله خُــــث جسػــــو نملُــــت جمى لي وحظـ ـــار الخمــــٍى ـــا إلًجــــاد  اإلاىـ ـــرع ج مُنهـ مهؿُــــاث أطاطــــُت ًفتـ

الظــىىاث اإلااغــُت وكدزجــه نلــى الظــلُم. فبفػــل طُاطــت الاطــخلساز الىلــدي التــي جمظــً  هــا مطــسف لبىــان ؾــىاٌ 

س هكــ ام مطــسفي مخــين ومدــافل، جمىــً مــً إؾــالق الهدًــد مــً اإلابــادزاث والخدفيــزاث فــي مجــاٌ الدظــلُف الــى جؿــٍى

و حدًــدة وزلــم  اللؿــام الخــاص الــري ٌهخبــر بمثابــت اإلادــسن ألاطاســ ي فــي نملُــت جدفيــز الاطــدثماز واإلابــادزة بمشــاَز

 فسص الهمل ألاهثر جسططا وهفاءة.

 

لى جلدًم الخدفيزاث اإلاخىىنت للمطـازف مـً احـل الاهسـساؽ فـي بـسامج لج  مطسف لبىان زالٌ الظىىاث اإلااغُت ا

حظــــلُفُت حشــــجو اللؿــــام الخــــاص نلــــى الاطــــدثماز فــــي اللؿانــــاث ؤلاهخاحُــــت والظــــىىُت والبُ ُــــت والخهلُمُــــت وذلــــً 

ـــــم الانفــــاء مـــــً الاخخُــــاؾي الالصامـــــي. هـــــرا إغــــافت إلـــــى الــــدنم الـــــري جلّدمــــه الدولـــــت نلـــــى  بفىائــــد ملبىلـــــت نــــً ؾٍس

وللــد وـــان لـــرلً مـــسدود اًجـــايي نلـــى اللؿـــانين  .سوع الطـــىانُت والصزانُـــت والظـــُاخُت واللؿـــام الخىىىلـــى ياللــ

لـت ألاحـل التـي طـمدذ للؿانـاث ندًـدة بـ ن  م جدفيـز اللـسوع اإلاخىطـؿت والؿٍى الاكخطادي والاحخماعي نً ؾٍس

 جخؿىز زطىضا كؿاعي الظىً والبِئت. 

 

خخُــاؾي الالصامــي لــديها  هــرا الىــىم مــً الدظــلُفاث، أؾلــم مطــسف لبىــان وإلاــا كامــذ اإلاطــازف باطــدىفاد مهكــم الا 

ـت حدًــدة فـي بداًــت الهـام  ــً الؿلـب الــدازلي، وذلـً فــي  0205زشمـت جدفيًز ـم جدٍس تهـدف الــى جدفيـز الىمــى نـً ؾٍس

ــــص  قــــل ألاشمــــت الحاضــــلت فــــي طــــىزٍا وجصاًــــد الللــــم مــــً الىغــــهين الظُاســــ ي وألامنــــي. للــــد كــــام مطــــسف لبىــــان بخهٍص

ُـــت اكساغـــها  للؿانـــاث  0ملُـــاز دوالز بفائـــدة  0،24لدظـــلُف بـــالليرة اللبىاهُـــت مـــً زـــالٌ مـــىذ اإلاطـــازف ا باإلائـــت بغ

ت  و ؤلاهخاحُــت والاطـــدثماٍز س واإلاشــاَز ؤلاطــيان والخهلــُم والبِئــت والؿاكــت البدًلــت وزٍــادة ألانمــاٌ وألابدــار والخؿــٍى

 الجدًدة. 

 

ـــً الةجلـــت الاكخطـــادًتوبالفهـــل، للـــد طـــاهمذ زؿـــت الخدفيـــز هـــره فـــي   ، زطىضـــا بهـــد أن 0205فـــي الهـــام  جدٍس

فم أهثر مً زالزت أزبام اإلابالغ اإلاسططت 
ُ
و الؿاكـت فيهاأه و حدًـدة ومشـاَز ، والتي شملذ كسوغـا اطـياهُت ومشـاَز

 اإلاخجددة. 
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ــد مــً احــساءاث الــدنم فــي الهــام  لــىؾني إلاظــاندة الاكخطــاد ا 0202هــرا وكــد أنلــً مطــسف لبىــان نــً جلــدًم اإلاٍص

اإلاخػــسز مـــً ألاوغـــام الظـــِئت اإلادُؿـــت بىـــا همـــا الاغـــؿساع الــدازلي. وكـــد جـــسحم ذلـــً بخهمـــُم أضـــدزه طـــمذ فُـــه 

 0205للمطـــازف الافـــادة مـــً ألازضـــدة اإلاخبلُـــت مـــً خصمـــت الخدفيـــز الظـــابلت والتـــي لـــم ًـــخم الافـــادة منهـــا فـــي الهـــام 

 ملُاز ليرة لبىاهُت. 322اغافت الى مبلغ

 

ت للهام وهره السشمت الخدف بظةب الحاحت إلى جدلُم جىاشن بين  0205هي أكل مما واهذ نلُه في الهام  0202يًز

الحاحاث الاكخطادًت والظُىلت التي ًضخها مطسف لبىان في الظىق، مو الحاحت إلى اخخىاء الخضخم والحفـاف 

 نلى اطخلساز الهملت وأطهاز الفائدة. 

 

حهمُمـا يهـدف الـى اؾـالق كؿـام نجـص نـً اًجـاد مـىازد  0205آع وفي هرا الظُاق هفظه، اضدز مطسف لبىان في 

ـــــىهىع مـــــسدوده نلـــــى  السطـــــملت الالشمـــــت، وهـــــى كؿـــــام اكخطـــــاد اإلاهسفـــــت الـــــري وهـــــٌى نلُـــــه لخـــــىفير فـــــسص الهمـــــل ٍو

ملُــــىن دوالز مــــً زــــالٌ مــــىذ  222الاكخطـــاد الــــىؾني هيــــل. للــــد وغــــو مطــــسف لبىــــان بخطــــسف هــــرا اللؿــــام هدــــى 

ئدة ملابل اإلاظاهماث التي جلىم  ها بالشسواث التي حهنى باكخطاد اإلاهسفت وذلً غمً اإلاطازف حظلُفاث دون فا

نــدة شــسوؽ. همــا نلــم مىافلخــه نلــى مــىذ الدظــلُفاث للمطــازف نلــى مــدي جــ زير اإلاشــسوم مىغــىم الشــسهت اإلاــساد 

ٍـادة الثـروة الىؾىُـت اوشائها نلى الىمى الاكخطادي والاحخماعي ونلى جىفير فسص نمل فـي الظـىق اإلادلُـت، وجالُـا ش 

ت الابدانُت.   اللبىاهُت ونلى مدي دنم اإلاشسوم للمهازاث الفىٍس

 

كــد جخدــّىٌ فــي ان اإلاطــسف اإلاسهــصي هــدف مــً الخهمــُم الــى جدفيــز آلُــاث ج طــِع شــسواث حدًــدة فــي لبىــان، والتــي 

ـــص نمـــل الظـــىق  اإلاظـــخلبل الـــى شـــسواث مظـــاهمت كابلـــت الغىـــاء الاكخطـــاد الـــىؾني، وجـــىفير فـــسص نمـــل حدًـــدة وحهٍص

اإلاالُت.  وان مىغىم الخهمُم هى نملُت زطـملت ولـِع كسوغـا، اذ نمـل مطـسف لبىـان نلـى اًجـاد آلُـت للمطـازف 

ره آلالُـت مسططـت الكخطـاد اإلاهسفـت الـري هـى ؾاكـت اللبىاهُت وي حشازن في زأض ماٌ جلً الشسواث الىاشـئت. وهـ

ت للبىان، بما ًسخلف نً اللسوع اإلادنىمت اإلاىحهت الى كؿاناث الظىً والخهلُم والبِئت وطـىاها. ووشـدد  بشٍس

هىــا نلــى مىغــىم السطــملت الن كــسوع اللؿــام اإلاطــسفي لللؿــام الخــاص ممىــً أن حشــيل خــاحصا أمــام الاطــدثماز 

جدــد مــً امياهـاث الاطــدثماز لــدي اإلاؤطظــاث اللائمــت أو جلـً التــي جيشــ . فمــً لدًــه فىــسة وال الن ولفـت هــرا الــدًً 

ًمخلـــــً زأض اإلاـــــاٌ لُؤطـــــع شـــــسهت، ًدطـــــل نلـــــى زُـــــاز اإلاشـــــازهت مـــــو اإلاطـــــسف. همـــــا ان ال مســـــاؾس نلـــــى زأطـــــماٌ 

ل وىن اإلاطسف اإلاسهصي ٌغؿي وظبت     % مً مساؾس اإلاطسف.53اإلاطسف في نملُاث الخمٍى

 

  الخارجية وثىظيم القطاع املالي املخاطر 

 ًدفل وبما إلاىاحهت اإلاساؾس الخازحُت،اإلاؿلىبت  الخهامُم وأضدز الالشمت الخدابير ول لبىان مطسف اجسر للد

مىو لبىان طمهت ٌ  مً الشسنُت غير ألامىاٌ ٍو  اإلاسجبؿت صةهألاح زالٌ ومً لبىان ومطسف اإلادلُت. إلى الظىق  الدزى

 والخطمُم. ؤلازادة قل في الطُما الخدابير رهه فُرجى نلى اللدزة لدًه به
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اكــّسث لجىــت الهــدٌ  همــا، مىــه اإلاؿلىبــت والالشمــت وــل الخــدابير اللُــام بــه، واجســر همــا نلُــ مطــسف لبىــان للــد أهجــص 

هُت الياملت لئال  الىُابُت مشسوم كاهىن مهم ًخهلم بىلل ألامىاٌ نبر الحدود. للد باث لدي لبىان الترهُبت الدشَس

مي. نلمـا ان مطـسف لبىـان اضـدز حهمُمـا فـي هِظـان  يـىن ً واضـح  ، وهـى0200هىـان نـرز لجهـت وحـىد هلـظ حشـَس

بمىهـــه حمُـــو الهـــاملين فـــي اللؿـــام اإلاـــالي مـــً الخهامـــل مـــو اإلاؤطظـــاث وألاشـــخاص الخاغـــهين لهلىبـــاث فـــي بلـــدان 

الث نبر مطا  زف هره البلدان. أزسي وذلً لدي حهاملهم بهمالث جلً البلدان أو لدي كُامهم بخدٍى

 

هما أدزل مطسف لبىان حهدًالث نلى الخهامُم التي جىكم نمل مؤطظاث الطسافت وذلً  هدف غبـ نملُاث 

ـــل  ـــس نملُـــاث جبِـــُؼ ألامـــىاٌ وجمٍى  لخمٍس
ً
 الطـــخهماله مىفـــرا

ً
الطـــسافين وجدظـــين هىنُتهـــا لخدطـــين اللؿـــام ومىهـــا

ادة زأطـماٌ شـسواث  الطـسافت والؿلـب مـً أبـحا ها أو وـل مـً ًـدًسها فهلُـا ؤلازهاع، ومً أهم هره الخهدًالث ٍش

ل الىلدًت وفلا لىكام الحىالت.    وهكم ج هُلُت، إجمام  دوزاث  أًػا نملُاث الخداٍو

 

واضــحت  بــاللٌى إن مؤطظــاث الطــسافت ملتزمــت مــو مطــسف لبىــان، إذ إلهــا حظــمى إلــى اللُــام بيشــاؾاث والجــدًس

اإلاـــالي بسّمخـــه ولـــِع فلــــ  ا مطـــسف لبىـــان  هـــرا الطـــدد جد ـــي الىكـــاموشـــفافت، نلمـــا أن الخهـــامُم التـــي أضـــدزه

 .مؤطظاث الطسافت

 

خُاٌ اإلاؤطظاث اإلاالُت وغيرها مً الىطؿاء اإلاالُين، وهدً هؤهد اخترام  ان الظُاطت نُنها كد انُخمدث

ل ألامىاٌ غير الشسنُت نبر اللؿام اإلاالي اإلاطازف  في غاًت الطهىبت. أمسا  جىحيهاث مطسف لبىان، ما ًجهل جدٍى

 

 الى ان مطسف لبىان ال ًػو جدابير جىكُمُت فدظب، بل ٌظمى أًػا إلى زلم الىعي اإلاىاطب وججدز ؤلاشازة

مبادزاث زاضت  ها لحماًت  الري باث ًىدشس أهثر ف هثر لدي اإلاطازف، خُث جّم إوشاء وخداث امخثاٌ جؿلم

ادة  وجىدزج هره اإلالازبت الهادفت . اإلاطسف ص ؤلادازة الحىُمت غمً ألاهداف السئِظُت إلى ٍش الشفافُت وحهٍص

اث، ختى مجالع ؤلادازة لظُاطدىا، إذ هخؿلو إلى  وؤلادازة الهلُا. جؿبُم مبدأ ؤلادازة السشُدة نلى حمُو اإلاظخٍى

 

مىاٌ وكد ججاوشها مسخلت الشً في كؿانىا اإلاطسفي بالتزام مطازفىا اخترام اللىاند الدولُت  إلايافدت جبُِؼ ألا 

هما الالتزام بخؿبُم الهلىباث التي أكّسث في  ألامم اإلاخددة أو في الجامهت الهسبُت أو إفسادًا في دٌو هخهامل 

بهمالتها أو مو مطازفها. وكد أحى ذلً هدُجت الجهد اإلاخىاضل واإلاظخمس خُث نمل مطسف لبىان زالٌ الظىىاث 

ص  س أهكمخه اللاهىهُت وافت وحهٍص ًّ اإلااغُت نلى جؿٍى هاث اإلاؿبلت باإلغافت إلى ط ميامً الػهف في الدشَس

ت وإضداز ألاهكمت الخؿبُلُت والخهامُم ذاث الطلت.  ول ذلً لِع فلـ مً احل ميافدت  اللىاهين الػسوٍز

س بُ خه الاكخطادًت   لألهكمت الهاإلاُت الحدًثت ولخؿٍى
ً
ل ؤلازهاع ولىً لُيىن لبىان مىاهبا جبُِؼ ألامىاٌ أو جمٍى

 لالطدثمازاث الطُما الخازحُت منها.اطخلؿا
ً
 با

 

ان ما يهّمىا الخ هُد نلُه أّن مطسف لبىان وهُئت الخدلُم الخاضت ملتزمان بميافدت جبُِؼ ألامىاٌ ولً ًتهاوها 

في هرا اإلاىغىم خفاقا نلى طمهت لبىان وكؿانه اإلاطسفي. ًبلى السادم ألاٌو وألاهم في هرا اإلاجاٌ اإلاطسف 
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اإلاالُت أو الطساف. فهم ألاحدز في مهسفت ؾبُهت ألامىاٌ التي جدزل إلى مؤطظاتهم،  ومً  هفظه أو اإلاؤطظت

 غمً مظؤولُاتهم إنالم هُئت الخدلُم نً شيىههم.

 

 ثوقعات الىمو والحضخم والبطالة 

ــــت الاخطــــاءاث فـــــي مطــــسف لبىــــان ونلـــــى هخــــائج طُاطــــاجه التـــــي  مطــــسف لبىــــان ًسجىــــص فـــــي جىكهاجــــه نلــــى أزكـــــام مدًٍس

%، وهــره ألازكـام جتــرحم 0203و 0جتــراوح بـين  0205دف وظــب الىمـى والخضــخم. لـرلً جىكــو وظـب همــى للهـام حظـته

والتــــي أنؿــــذ مفهىلهــــا فــــي  0205ألازــــس الاًجــــايي لسشمــــت الخدفيــــز الدظــــلُفُت التــــي وــــان كــــد أؾللهــــا فــــي بداًــــت الهــــام 

ً الةجلت الاكخطادًت. هما جىكو وظب جضخم أكل مـً  و ألاهـداف التـي وغـهها فـي بداًـت % ممـا ًخما ـ ى مـ2جدٍس

ما جلـــــً التـــــي أؾللهـــــا مـــــؤزسا فـــــي كؿـــــام 0205الهـــــام  ُّ خىكـــــو أًػـــــا ان ًيـــــىن لخدفيـــــزاث مطـــــسف لبىـــــان، وال طـــــ .  ٍو

 اكخطاد اإلاهسفت، أزسا اًجابُا نلى جسفُؼ وظب البؿالت في لبىان. 

 

ل اهؿالكـا مـً الىاكـو الــري بـ ، فـان مطـسف لبىــان ال ٌهمـل نلـى جىكهـاث وجطـىزاث،0202امـا فـي مـا زـظ الهـام 

ـت  ًخمثل باالطخلساز وهُفُت اإلادافكت نلُه في قـسوف ضـهبت. هـرا مـا طـاندها فـي انخمـاد طُاطـاث وكائُـت واختراٍش

ت الوغام ضهبت ًبلى  .لبىان مهسغا لها باطخمساز وجدابير غسوٍز

 

ز لىبلـي ألاطــىاق مسجاخــت ولــدًىا فـي هــرا الاؾــاز، طـىهمل نلــى اإلادافكــت نلـى الثلــت ودائمــا وظــمى الـى اطــدباق ألامــى 

الامياهــاث للمدافكــت نلــى الاطــخلساز وطيظــخمس فــي هفــع الــىلف ختـــى لــى وــان ميلفــا فــي بهــؼ ألاوكــاث، وهدــً نلـــى 

 ًلين أهه في خاٌ اطخلساز ألاوغام فان لبىان لدًه اللدزة نلى الاهؿالق اكخطادًا. 

 

سة لهىدة لبىان إلى جد
ّ
لُم وظب همى مسجفهت، فاإلالىماث مىحىدة ومً أهمها إن ؤلامياهُاث واإلابادزاث مخىف

لُت، غير أن الىغو الاكخطادي في لبىان ًسجبـ الى خد هبير بالىغهين الظُاس ي  اإلادافكت نلى كدزة لبىان الخمٍى

 وألامني  وهره ألامىز هي زازحت نً هؿاق طُؿسجىا. 

 

 ثصييف لبىان 

سها التي جدى اٌو وغو اإلاساؾس الظُادًت للبىان جبني جطيُفاتها نلى ان مؤطظاث الخطيُف الدولُت في جلاٍز

س البىً الدولي اإلاخهللت بيظب الىمى، ونلُه فئن ؤلاهتزاشاث ألامىُت، وؤلاهفجازاث  الاوغام الظُاطُت وجلاٍز

د  وجسفو مً وظبت الدشاؤم، وذلً ًٍص
ً
س اإلاخهللت بىغو لبىان نمىما د مً خدة الخلاٍز   اإلاخىللت في لبىان جٍص

 االث زفؼ جطيُف لبىان. اخخم

 

في هرا الظُاق، إن جسفُؼ جطيُف لبىان مً كبل طخاهدزد آهد بىزش حاء هدُجت ألوغام لبىان الظُاطُت 

ولخ زير ألاشمت الظىزٍت نلى مالُت الدولت اللبىاهُت أما الخسفُؼ في جلُُم بهؼ اإلاطازف  فهى هاجج نً الىكسة 
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وهرا ما حهسفه ألاطىاق، ولرلً لم ًيخج هرا  أو وغهُت هره اإلاطازف. إلى اإلاساؾس الظُادًت ولِع هدُجت أنماٌ

 الخسفُؼ هخائج طلبُت في الظىق اإلاالي.

 

ال ٌهني هرا أن ال هخدّسن وهبادز إللغاء أو جسفُؼ اإلاساؾس الظُاطُت الىاحمت نً ندم حشىُل خيىمت  كادزة 

% 053مً  0205في آزس دلي الري ناد وازجفو نلى اللُام بئضالخاث جسّفؼ مجددا وظب الةجص نلى الىاجج اإلا

 %.022إلى 

 

 أهظمة الدفع والححاويل الىقدًة 

س  للــد أولــى مطــسف لبىــان مىغــىم أهكمــت الــدفو أهمُــت بالغــت خُــث حشــمل مهمخــه أًػــا بدظــب اللــاهىن جؿــٍى

ـل الـدفو ونملُـاث وأهكمـت وطـائل وجىكـُم ـل فيهـا بمـا الىلدًـت الخداٍو د دأع مطـسف لبىـان الالىتروهُـت. وللـ الخداٍو

فذ لخىفُر زالٌ الهلدًً اإلااغُين نلى م إدزاٌ زدمت الظٍى ل اإلاطسفُت  جددًث أهكمت الدفو نً ؾٍس الخداٍو

فــي اللؿــام اإلاطــسفي اللبىــاوي، وجــم إضــداز شــُياث مىخــدة ومسّمــصة وفلــا للملــاًِع واإلاىاضــفاث الهاإلاُــت اإلاىخــدة، 

ـت اإلاطـسفُت  م الاهجــاشاث التـي خطـلذ مــؤزسا فـي مجـاٌ جدــدًث أهكمـت الــدفو . ومــً أهـIBANهمـا جـم الهمــل بالهٍى

ت فـي لبىـان جؿبُـم هكـام . 0200فـي جمـىش  لبىـان بىجـاح مطـسف أؾللـه الـري BDL-RTGS)الفـىزي   ؤلاحمـالي الدظـٍى

ً الثاويالهمل به  أبد الري( BDL-CLEARهكام الدفو بالخجصئت  و   .0205 في حشٍس

 

ت وفي هرا ؤلاؾاز ومً غمً طُاطت مط ججدز ، وكدزجه نلى اطدباق ألامىز ججىبا لألشماثسف لبىان الاختراٍش

والجمهىز مً  رز فُه اإلاطازف واإلاؤطظاث اإلاالُتانالما خ( 0205 واهىن ألاٌو أضدز مؤزسا الاشازة الى اهه 

لجمت التي وذلً اطخدزاوا للمساؾس والخظائس ا  Bitcoinشساء وخُاشة واطخهماٌ الىلىد الافتراغُت  وباألزظ الـ

ت في الطين والىالًاث اإلاخددة وفسوظا كد خرزث  كد جىجم نً اطخهماٌ هىرا هلىد. وواهذ اإلاطازف اإلاسهٍص

هاث وهطىص كاهىهُت إلاساكبت  أًػا مً اطخهماٌ وشساء هره الهمالث الافتراغُت، ما ًؤشس نلى كسع قهىز  حشَس

 ٌ  نً اإلاطازف هره الهمالث أو زبما مىهها مً الخداو
ً
ت بهُدا  هما اهػمذ الى هره الخدرًساث الهُئت .اإلاسهٍص

ألاوزوبُت للبىىن، أنلى هُئت زطمُت مطسفُت في دٌو الاجداد، خُث أنلىذ في بُان زط ي ان اإلاخهاملين مو هره 

أمىالهم الافتراغُت وما  اإلادافل الىلدًت ؤلالىتروهُت، مهسغىن إلاساؾس الازتراق مً حهت، ولفلدان الهملت، ومو

اإلاىطاث اإلاالُت الافتراغُت التي ًخهاملىن مهها في قّل  ا مً أمىاٌ خلُلُت مً حهت زاهُت، بظةب إفالضًلابله

ت واإلاادًت ألازسي.  الافخلاز للحماًت  اللاهىهُت، أو الػماهاث اإلاهىٍى
 

 الخاثمة 

خلساز الىلدي واإلاظاهمت في الىمى الاكخطادي ًدخاحان الى الخهاون الفهاٌ والخيظُم اإلاظخمس بين إن جدلُم الاط

 .مطسف لبىان ووشازة اإلاالُت زاضت في قل أنباء نجص اإلاىاشهت والدًً الهام

بشيل نام مً زالٌ  لالكخطادهما أن جىاغم اللؿام اإلاطسفي مو جىحهاث مطسف لبىان وإزشاداجه غسوزي 

السطامُل والاطدثمازاث في مسخلف اللؿاناث اإلاىخجت، ولظالمت اللؿام اإلاطسفي بشيل زاص مً  جىقُف

   .زالٌ ج مين الاطخلساز الىلدي وخماًت اللؿام اإلاطسفي مً اإلاساؾس وألاشماث
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ت في الهالم  وال ًسفى نلى أخد أهمُت الخهاون مو اإلاؤطظاث الدولُت والاطخفادة مً ججازع اإلاطازف اإلاسهٍص

ص اللدزة نلى جفادي ندوي آلاشماث اإلاالُت الدولُت اإلاخالخلت ومساؾسها نلى إكخطاداث بلداهىا الىامُت.  لخهٍص

 

زغم ول الكسوف التي جىاحهىا، طِبلى مطسف لبىان طاهسا، مً زالٌ مبادزاجه الطادكت، نلى اإلادافكت نلى 

س في اجساذ اللسازاث الالشمت واإلامىىت غمً اللاهىن اللبىاوي 
ّ
الثلت والاطخلساز والظمهت الحظىت، ولً ًخ ز

 لخدلُم ذلً.


