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املحافظة على الاسحقرار الىقدي

للد أزطذ الظُاطت الىلدًت التي ًدبهها مطسف لبىان مىر اهثر مً نلدًً هكاما هلدًا مظخلسا مً زالٌ ابلاء
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
مخين ،هدُجت الظُاطت اإلاخبهت في مطسف لبىان والتي ّ
خُدث الليرة نً أي أشماث إكخطادًت ناإلاُت وختى نً
ألاشماث الدازلُت والاهتزاشاث الامىُت.
للد ّ
جبنى مطسف لبىان طُاطت هلدًت تهدف إلى خماًت الليرة وهجح في ندة ازخبازاث في اإلادافكت نلى كُمتها
الحلُلُت نبر زفو كُمت الاخخُاؾي ألاحىبي لدًه الري جسؿى الـ 53ملُاز دوالز خالُا" ومً زالٌ اخخُاؾي الرهب
الري ٌشيل ضمام أمان.
هدً مظخمسون في هرا الىمىذج خُث طىدافل نلى اطخلساز طهس ضسف الليرة اللبىاهُت ججاه الدوالز ألاميروي
ًؤد الى طلبُاث،
وؤلامياهُاث مخىفسة لدي مطسف لبىان لللُام برلً .اإلاساؾس مىحىدة ،غير ان هرا الىاكو لم ِ
إن نلى ضهُد طىق اللؿو أو اطخلساز الفىائد ،وهرا ًدٌ نلى أن الثلت مىحىدة ،وهدً هدافل نليها.
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هما أن مطسف لبىان ًخسر ول الخدابيرالالشمت للمدافكت نلى الخىاشن في الظُىلت نلى هدى ًدىٌ دون خطىٌ
غغىؾاث او زدود فهل طلبُت كد جىجم نً فائؼ الظُىلت بالليرة.
طُاطت مطسف لبىان تهدف أًػـا الـى الاطـخمساز فـي جـ مين مـالءة الدولـت اللبىاهُـت ،وواحبىـا اللـاهىوي هـى اإلادافكـت
نلــى الاطــخلساز الدظــلُفي .ال وظــخؿُو أن هتــرن الدولــت جخهثــر ،خماًــت لظــمهت لبىــان اإلاهــسوف نىــه أهــه ٌظــدد وــل
الــدًىن والفىائــد فــي الىكــذ اإلاؿلــىع .هــره الظــمهت جلهــب دوزا مهمــا" وجــؤزس نلــى طــهس ضــسف الليــرة ونلــى كانــدة
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
حظخؿُو خالُا أن جلىم باضـدازاث بالهملـت الاحىةُـت فاإلاطـسف اإلاسهـصي ًةُـو مـً مدفكخـه طـىداث مىحـىدة لدًـه
نلى الدولت اللبىاهُت ،أو ً زر ودائو ؾىٍلت ألاحل أو ًطدز شهاداث اًدام بـالهمالث ألاحىةُـت لُبلـى مدافكـا نلـى
مــالءة الدولــت وفــي الىكــذ هفظــه نلــى مخاهــت ميزاهِخــه .وهــسي أهــه ًىحــد اكبــاٌ مــً اللؿــام اإلاطــسفي لشـساء الظــىداث
الت ــي جط ــدزها الدول ــت اللبىاهُ ــت ،وف ــي خ ــاٌ ًىح ــد هل ــظ فمط ــسف لبى ــان ًل ــىم ه ــرا الخمىٍ ــل م ــً دون أن ٌظ ــةب
جضخما.



املحافظة على سالمة أوضاع الىظام املصرفي

للد كام مطسف لبىان بخؿىٍس هكام مطسفي مىزىق ًخميز ّ
بخلُده الطازم باإلاهاًير واإلاىاضفاث الدولُت اإلاطسفُت
ً
واإلاداطةُت زطىضا فُما ًخهلم منها بىفاًت زأض اإلااٌ وؤلادازة الحىُمت والسبدُت والظُىلت وميافدت جبُِؼ
ألامىاٌ .هرا الىكام اإلاطسفي أضبذ همىذحا ًدخري به وأزةذ ضىابِخه وجمىً مً حبه اإلاطانب التي نطفذ
بىا.
للد اجسر مطسف لبىان الخدابير التي جىفس مخاهت اللؿام اإلاطسفي مظخلبال وهى ٌهخبر أهه ؾاإلاا أبلى نلى طُىلت
مسجفهت لدي اإلاطازف وؾاإلاا شجو جدفم الىدائو هدىها فهرا ًمىً لبىان واكخطاده مً الاطخمساز بخمىٍل
خاحاجه .هره الظُىلت هي أطاطُت للىمى وأًػا إلنادة الاهؿالق بظسنت بيشاؾىا الاكخطادي بهد اهتهاء ألاشماث
الظُاطُت وألامىُت .إن اإلادافكت نلى هره الظُىلت جخم مً زالٌ الخمظً بالىمىذج اإلاطسفي اإلادافل والابخهاد
نً اإلاػازبت .هما إن جىاحد مطسف لبىان دائما في ألاطىاق إلدازة الظُىلت بالليرة أو بالهمالث ألاحىةُت أطاس ي
إلبلاء الثلت في هكامىا اإلاالي.

ومطسف لبىان مظخمس في جدنُم زطملت اإلاطازف اللبىاهُت إلى ما ًفىق مخؿلباث باشٌ 5-مً أحل إبلاء اإلاطازف
مىسسؾت في الهىإلات اإلاطسفُت ،خُث ججاوشث وظبت اإلاالءة لديها الـ  .%02وللد كسز مطسف لبىان زفو هره
اليظبت جدزٍجُا لخطل إلى  %00في الهام  ،0203مما ٌظاهم في جدطين اللؿام اإلاطسفي اللبىاوي .وكد شدد
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مطسف لبىان أًػا نلى هىنُت ألامىاٌ الخاضت للمطازف ،خُث مىذ ألافػلُت ليل ما له نالكت باألمىاٌ
الخاضت الظائلت.
هما جم اجساذ حمُو الخدابير الاختراشٍت للخدىؽ مً مساؾس الدظلُف بانخماد طُاطاث حظلُفُت جساعي ما بين
الغاًت الدظلُفُت مً اللسوع وإدازة اإلاساؾس .وجم وغو غىابـ نلى الدظلُف ال طُما الهلازي مىه إلاىو
خطىٌ فلانت نلازٍت ،وهرلً نلى ألاطهم والظىداث اإلادلُت والدولُت لحماًت اإلاطازف واإلاظدثمسًٍ مً
الخللباث اإلافاحئت والحادة في ألاطىاق الخازحُت ،اغافت الى جدابير للحد مً الاهىشاف نلى الادواث اإلاالُت
الظُادًت او جلً التي ال ًملً مطسف لبىان الظُؿسة اليلُت نليها خُث جم مىر الهام  0222جىكُم حهاؾي
اإلاطازف باإلاشخلاث اإلاالُت وإزػانها للترزُظ اإلاظبم مً اإلاجلع اإلاسهصي إلاطسف لبىان.
وَشدد مطسف لبىان في حهامُمه أًػا نلى غسوزة الفطل بين أنماٌ اإلاطازف الخجازٍت ومطازف الاطدثماز
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 الخداوٌ باألطهم والظىداث ،مما
ٌظاند في حغُير الؿبُهت الخمىٍلُت للمؤطظاث اللبىاهُت التي جسجىص أطاطا نلى اإلادًىهُت.
وَظخمس مطسف لبىان في طُاطخه نُنها خُاٌ ندم الظماح بئفالض أي مطسف وحشجُو نملُاث الاهدماج
باطخثىاء ما بين اإلاطازف ؤلاخدي نشسة ألاولى جفادًا لخمسهص اإلاساؾس ،وهى باق نلى هره الظُاطت بغُت إزطاء
الثلت لدي اإلاىدنين واطخلؿاع الخداوٍل .للد طمذ كاهىن الدمج اإلاطسفي بخفادي إفالض اإلاطازف في لبىان
وهره الظُاطت اإلاهلىت واإلاؿبلت لهدم إفالض اإلاطازف واهبها همى مهم في الىدائو اإلاطسفُت في لبىان.
وب ــالسغم م ــً الك ــسوف الط ــهبت الت ــي هم ــس ه ــا والت ــي اوهىظ ــذ جساحه ــا ف ــي مهك ــم اإلاؤش ـساث الاكخط ــادًتٌ ،ظ ــخمس
اللؿام اإلاطسفي اللبىاوي ب دائه الظلُم والاًجـايي ،خُـث اطـخؿام اإلادافكـت نلـى مهـدالث همـى ملبىلـت فـي الىدائـو
واإلاىحىداث والدظلُفاث بين  5و 6في اإلائت نلى أطاض طىىي ،وما شالذ اإلاطازف جدافل نلى زبدُـت ملبىلـت مـو
همى بظُـ.
ّ
وٍخمخو بالظُىلت اليافُت لخمىٍل اللؿانين الهام والخاص،
للد أطظىا للؿام مطسفي طلُم ًجخرع الىدائو
ّ
ولخىطــو اإلاؤطظــاث وشٍــادة فــسص الهمــل .ومــً هــرا
خُــث أدزهىــا مىــر شمــً أهمُــت الدظــلُف اإلاطــسفي للىمــى نامــت
اإلاىؿلم ،أزطِىا كىاند زابخت وأدزها الظُىلت بشيل طمذ باالطخلساز الخمىٍلي في اللؿام اإلاطسفي.
ّ
إن ه ــره الظُاط ــت حهل ــذ اإلاط ــازف جل ــدم نل ــى الدظ ــلُف اإلاخىط ـــ ألاح ــل ونل ــى جؿ ــىٍس اإلاهىُ ــت الالشم ــت لخفهُ ــل
الدظلُف إلـى اللؿـام الخـاص .وابخـداء مـً الهـام  ،0227أضـبدذ حظـلُفاث اإلاطـازف الـى اللؿـام الخـاص جفـىق
ً
ً
ً
بشـيل مهـم حظـلُفاتها الـى اللؿـام الهـام ،وهـرا ٌشـيل جبـدال أطاطـُا بخهـاؾي الظـىق مـو اإلاطـازف وحغُيـرا بالهمـل
اإلاطسفي.
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ّ
خالُــا ،حشـ ّـيل اللــسوع ّ
اإلاىحهــت الــى اللؿــام الخــاص أهثــر مــً  26ملُــاز دوالز بِىمــا ٌشــيل الدظــلُف الــى اللؿــام
الهــام خــىالي  55ملُــاز دوالز ،وٍخمخــو كؿانىــا اإلاطــسفي بمهــدالث طــُىلت نالُــت ،إذ باطــخؿانت اإلاطــازف خالُــا أن
ّ
حظــلف  02ملُــاز دوالز مــً دون أن جســالف حهــامُم مطــسف لبىــان ان وــان فــي الظــُىلت أو هفاًــت زأض اإلاــاٌ ،لىــً
الؿلب نلى الدظلُف غير مخىافس مً كبل اللؿاناث هدُجت الكسوف في لبىان واإلاىؿلت.



ثدعيم الاقحصاد وجسهيل مشاريع الاسخثمار مً خالل البرامج الححفيزًة للمصارف

للد ّ
جىحهذ طُاطت مطسف لبىان زالٌ الهلدًً اإلااغُين هدى ج مين اإلاىار اإلاىاطب لخدفيـز الدظـلُف اإلاطـسفي
وحظ ــهُله خُ ــث جسػ ــو نملُ ــت جمىٍ ــل الاكخط ــاد ال ــى مهؿُ ــاث أطاط ــُت ًفت ــرع ج مُنه ــا إلًج ــاد اإلاى ــار الخم ــىٍلي
الظــلُم .فبفػــل طُاطــت الاطــخلساز الىلــدي التــي جمظــً هــا مطــسف لبىــان ؾــىاٌ الظــىىاث اإلااغــُت وكدزجــه نلــى
جؿــىٍس هكـام مطــسفي مخــين ومدــافل ،جمىــً مــً إؾــالق الهدًــد مــً اإلابــادزاث والخدفيـزاث فــي مجــاٌ الدظــلُف الــى
اللؿــام الخــاص الــري ٌهخبــر بمثابــت اإلادــسن ألاطاسـ ي فــي نملُــت جدفيــز الاطــدثماز واإلابــادزة بمشــازَو حدًــدة وزلــم
فسص الهمل ألاهثر جسططا وهفاءة.
لج مطسف لبىان زالٌ الظىىاث اإلااغُت الى جلدًم الخدفيزاث اإلاخىىنت للمطـازف مـً احـل الاهسـساؽ فـي بـسامج
حظ ــلُفُت حش ــجو اللؿ ــام الخ ــاص نل ــى الاط ــدثماز ف ــي اللؿان ــاث ؤلاهخاحُ ــت والظ ــىىُت والبُ ُ ــت والخهلُمُ ــت وذل ــً
بفىائ ــد ملبىل ــت ن ــً ؾسٍ ــم الانف ــاء م ــً الاخخُ ــاؾي الالصام ــي .ه ــرا إغ ــافت إل ــى ال ــدنم ال ــري ّ
جلدم ــه الدول ــت نل ــى
الل ـسوع الطــىانُت والصزانُــت والظــُاخُت واللؿــام الخىىىلــى ي .وللــد وــان لــرلً مــسدود اًجــايي نلــى اللؿــانين
الاكخطادي والاحخماعي نً ؾسٍم جدفيـز اللـسوع اإلاخىطـؿت والؿىٍلـت ألاحـل التـي طـمدذ للؿانـاث ندًـدة بـ ن
جخؿىز زطىضا كؿاعي الظىً والبِئت.
وإلاــا كامــذ اإلاطــازف باطــدىفاد مهكــم الاخخُــاؾي الالصامــي لــديها هــرا الىــىم مــً الدظــلُفاث ،أؾلــم مطــسف لبىــان
زشمـت جدفيزًـت حدًــدة فـي بداًــت الهـام  0205تهـدف الــى جدفيـز الىمــى نـً ؾسٍـم جدسٍــً الؿلـب الــدازلي ،وذلـً فــي
ق ــل ألاشم ــت الحاض ــلت ف ــي ط ــىزٍا وجصاً ــد اللل ــم م ــً الىغ ــهين الظُاس ـ ي وألامن ــي .لل ــد ك ــام مط ــسف لبى ــان بخهصٍ ــص
الدظــلُف ب ــالليرة اللبىاهُ ــت م ــً زــالٌ م ــىذ اإلاط ــازف  0،24ملُ ــاز دوالز بفائــدة  0باإلائ ــت بغُ ــت اكساغ ــها للؿان ــاث
ؤلاطــيان والخهلــُم والبِئــت والؿاكــت البدًلــت وزٍــادة ألانمــاٌ وألابدــار والخؿــىٍس واإلاشــازَو ؤلاهخاحُــت والاطــدثمازٍت
الجدًدة.
وبالفهــل ،للــد طــاهمذ زؿــت الخدفيــز هــره فــي جدسٍــً الةجلــت الاكخطــادًت فــي الهــام  ، 0205زطىضــا بهــد أن
ُ
أهفم أهثر مً زالزت أزبام اإلابالغ اإلاسططت فيها ،والتي شملذ كسوغـا اطـياهُت ومشـازَو حدًـدة ومشـازَو الؿاكـت
اإلاخجددة.
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هــرا وكــد أنلــً مطــسف لبىــان نــً جلــدًم اإلاصٍــد مــً احـساءاث الــدنم فــي الهــام  0202إلاظــاندة الاكخطــاد الــىؾني
اإلاخػــسز مــً ألاوغــام الظــِئت اإلادُؿــت بىــا همــا الاغــؿساع الــدازلي .وكــد جــسحم ذلــً بخهمــُم أضــدزه طــمذ فُــه
للمطــازف الافــادة مــً ألازضــدة اإلاخبلُــت م ــً خصمــت الخدفيــز الظــابلت والتــي ل ــم ًــخم الافــادة منهــا فــي اله ــام 0205
اغافت الى مبلغ 322ملُاز ليرة لبىاهُت.
وهره السشمت الخدفيزًت للهام  0202هي أكل مما واهذ نلُه في الهام  0205بظةب الحاحت إلى جدلُم جىاشن بين
الحاحاث الاكخطادًت والظُىلت التي ًضخها مطسف لبىان في الظىق ،مو الحاحت إلى اخخىاء الخضخم والحفـاف
نلى اطخلساز الهملت وأطهاز الفائدة.
وفي هرا الظُاق هفظه ،اضدز مطسف لبىان في آع  0205حهمُمـا يهـدف الـى اؾـالق كؿـام نجـص نـً اًجـاد مـىازد
السط ــملت الالشم ــت ،وه ــى كؿ ــام اكخط ــاد اإلاهسف ــت ال ــري وه ــىٌ نلُ ــه لخ ــىفير ف ــسص الهم ــل وٍ ــىهىع م ــسدوده نل ــى
الاكخط ــاد ال ــىؾني هي ــل .لل ــد وغ ــو مط ــسف لبى ــان بخط ــسف ه ــرا اللؿ ــام هد ــى  222ملُ ــىن دوالز م ــً ز ــالٌ م ــىذ
اإلاطازف حظلُفاث دون فائدة ملابل اإلاظاهماث التي جلىم ها بالشسواث التي حهنى باكخطاد اإلاهسفت وذلً غمً
نــدة شــسوؽ .همــا نلــم مىافلخــه نلــى مــىذ الدظــلُفاث للمطــازف نلــى مــدي جـ زير اإلاشــسوم مىغــىم الشــسهت اإلاـساد
اوشائها نلى الىمى الاكخطادي والاحخماعي ونلى جىفير فسص نمل فـي الظـىق اإلادلُـت ،وجالُـا شٍـادة الثـروة الىؾىُـت
اللبىاهُت ونلى مدي دنم اإلاشسوم للمهازاث الفىسٍت الابدانُت.
ان اإلاطــسف اإلاسهــصي هــدف مــً الخهمــُم الــى جدفيــز آلُــاث ج طــِع شــسواث حدًــدة فــي لبىــان ،والتــي كــد جخدـ ّـىٌ فــي
اإلاظــخلبل الــى شــسواث مظــاهمت كابلــت الغىــاء الاكخطــاد الــىؾني ،وجــىفير فــسص نمــل حدًــدة وحهصٍــص نمــل الظــىق
اإلاالُت .وان مىغىم الخهمُم هى نملُت زطـملت ولـِع كسوغـا ،اذ نمـل مطـسف لبىـان نلـى اًجـاد آلُـت للمطـازف
اللبىاهُت وي حشازن في زأض ماٌ جلً الشسواث الىاشـئت .وهـره آلالُـت مسططـت الكخطـاد اإلاهسفـت الـري هـى ؾاكـت
بشسٍت للبىان ،بما ًسخلف نً اللسوع اإلادنىمت اإلاىحهت الى كؿاناث الظىً والخهلُم والبِئت وطـىاها .ووشـدد
هىــا نلــى مىغــىم السطــملت الن كــسوع اللؿــام اإلاطــسفي لللؿــام الخــاص ممىــً أن حشــيل خــاحصا أمــام الاطــدثماز
الن ولفـت هــرا الــدًً جدــد مــً امياهـاث الاطــدثماز لــدي اإلاؤطظــاث اللائمــت أو جلـً التــي جيشـ  .فمــً لدًــه فىــسة وال
ًمخل ــً زأض اإلا ــاٌ لُؤط ــع ش ــسهتً ،دط ــل نل ــى زُ ــاز اإلاش ــازهت م ــو اإلاط ــسف .هم ــا ان ال مس ــاؾس نل ــى زأط ــماٌ
اإلاطسف في نملُاث الخمىٍل وىن اإلاطسف اإلاسهصي ٌغؿي وظبت  %53مً مساؾس اإلاطسف.



املخاطر الخارجية وثىظيم القطاع املالي

للد اجسر مطسف لبىان ول الخدابير الالشمت وأضدز الخهامُم اإلاؿلىبت إلاىاحهت اإلاساؾس الخازحُت ،وبما ًدفل
طمهت لبىان وٍمىو ألامىاٌ غير الشسنُت مً الدزىٌ إلى الظىق اإلادلُت .ومطسف لبىان ومً زالٌ ألاحهصة اإلاسجبؿت
به لدًه اللدزة نلى جىفُر هره الخدابير الطُما في قل ؤلازادة والخطمُم.
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للــد أهجــص مطــسف لبىــان مــا نلُـه اللُــام بــه ،واجســر وــل الخــدابير اإلاؿلىبــت والالشمــت مىــه ،همــا اكـ ّـسث لجىــت الهــدٌ
الىُابُت مشسوم كاهىن مهم ًخهلم بىلل ألامىاٌ نبر الحدود .للد باث لدي لبىان الترهُبت الدشسَهُت الياملت لئال
ًيـىن هىـان نـرز لجهـت وحـىد هلـظ حشـسَمي .نلمـا ان مطـسف لبىـان اضـدز حهمُمـا فـي هِظـان  ،0200وهـى واضـح
بمىهــه حمُــو الهــاملين فــي اللؿــام اإلاــالي مــً الخهامــل مــو اإلاؤطظــاث وألاشــخاص الخاغــهين لهلىبــاث فــي بلــدان
أزسي وذلً لدي حهاملهم بهمالث جلً البلدان أو لدي كُامهم بخدىٍالث نبر مطازف هره البلدان.
هما أدزل مطسف لبىان حهدًالث نلى الخهامُم التي جىكم نمل مؤطظاث الطسافت وذلً هدف غبـ نملُاث
ً
ً
الط ـسافين وجدظ ــين هىنُته ــا لخدط ــين اللؿ ــام ومىه ــا الط ــخهماله مىف ــرا لخمسٍ ــس نملُ ــاث جبِ ــُؼ ألام ــىاٌ وجمىٍ ــل
ؤلازهاع ،ومً أهم هره الخهدًالث شٍادة زأطـماٌ شـسواث الطـسافت والؿلـب مـً أبـحا ها أو وـل مـً ًـدًسها فهلُـا
إجمام دوزاث ج هُلُت ،وهكم أًػا نملُاث الخداوٍل الىلدًت وفلا لىكام الحىالت.
والجــدًس بــاللىٌ إن مؤطظــاث الطـسافت ملتزمــت مــو مطــسف لبىــان ،إذ إلهــا حظــمى إلــى اللُــام بيشــاؾاث واضــحت
وشــفافت ،نلم ــا أن الخهــامُم الت ــي أضــدزها مط ــسف لبى ــان هــرا الط ــدد جد ــي الىك ــام اإلا ــالي ّ
بسمخــه ول ــِع فل ـــ
مؤطظاث الطسافت.
ان الظُاطت نُنها كد ُ
انخمدث خُاٌ اإلاؤطظاث اإلاالُت وغيرها مً الىطؿاء اإلاالُين ،وهدً هؤهد اخترام
اإلاطازف جىحيهاث مطسف لبىان ،ما ًجهل جدىٍل ألامىاٌ غير الشسنُت نبر اللؿام اإلاالي أمسا في غاًت الطهىبت.
وججدز ؤلاشازة الى ان مطسف لبىان ال ًػو جدابير جىكُمُت فدظب ،بل ٌظمى أًػا إلى زلم الىعي اإلاىاطب
الري باث ًىدشس أهثر ف هثر لدي اإلاطازف ،خُث ّ
جم إوشاء وخداث امخثاٌ جؿلم مبادزاث زاضت ها لحماًت
اإلاطسف .وجىدزج هره اإلالازبت الهادفت إلى شٍادة الشفافُت وحهصٍص ؤلادازة الحىُمت غمً ألاهداف السئِظُت
لظُاطدىا ،إذ هخؿلو إلى جؿبُم مبدأ ؤلادازة السشُدة نلى حمُو اإلاظخىٍاث ،ختى مجالع ؤلادازة وؤلادازة الهلُا.
وكد ججاوشها مسخلت الشً في كؿانىا اإلاطسفي بالتزام مطازفىا اخترام اللىاند الدولُت إلايافدت جبُِؼ ألامىاٌ
هما الالتزام بخؿبُم الهلىباث التي ّ
أكسث في ألامم اإلاخددة أو في الجامهت الهسبُت أو إفسادًا في دوٌ هخهامل
بهمالتها أو مو مطازفها .وكد أحى ذلً هدُجت الجهد اإلاخىاضل واإلاظخمس خُث نمل مطسف لبىان زالٌ الظىىاث
اإلااغُت نلى جؿىٍس أهكمخه اللاهىهُت وافت وحهصٍص ميامً الػهف في الدشسَهاث اإلاؿبلت باإلغافت إلى ّ
طً
اللىاهين الػسوزٍت وإضداز ألاهكمت الخؿبُلُت والخهامُم ذاث الطلت .ول ذلً لِع فلـ مً احل ميافدت
ً
جبُِؼ ألامىاٌ أو جمىٍل ؤلازهاع ولىً لُيىن لبىان مىاهبا لألهكمت الهاإلاُت الحدًثت ولخؿىٍس بُ خه الاكخطادًت
ً
اطخلؿابا لالطدثمازاث الطُما الخازحُت منها.
يهمىا الخ هُد نلُه ّ
ان ما ّ
أن مطسف لبىان وهُئت الخدلُم الخاضت ملتزمان بميافدت جبُِؼ ألامىاٌ ولً ًتهاوها
في هرا اإلاىغىم خفاقا نلى طمهت لبىان وكؿانه اإلاطسفيً .بلى السادم ألاوٌ وألاهم في هرا اإلاجاٌ اإلاطسف
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هفظه أو اإلاؤطظت اإلاالُت أو الطساف .فهم ألاحدز في مهسفت ؾبُهت ألامىاٌ التي جدزل إلى مؤطظاتهم ،ومً
غمً مظؤولُاتهم إنالم هُئت الخدلُم نً شيىههم.



ثوقعات الىمو والحضخم والبطالة

مط ــسف لبى ــان ًسجى ــص ف ــي جىكهاج ــه نل ــى أزك ــام مدًسٍ ــت الاخط ــاءاث ف ــي مط ــسف لبى ــان ونل ــى هخ ــائج طُاط ــاجه الت ــي
حظـتهدف وظــب الىمـى والخضــخم .لـرلً جىكــو وظـب همــى للهـام  0205جتـراوح بـين  0و ،%0203وهــره ألازكـام جتــرحم
ألاز ــس الاًج ــايي لسشم ــت الخدفي ــز الدظ ــلُفُت الت ــي و ــان ك ــد أؾلله ــا ف ــي بداً ــت اله ــام  0205والت ــي أنؿ ــذ مفهىله ــا ف ــي
جدسًٍ الةجلت الاكخطادًت .هما جىكو وظب جضخم أكل مـً  %2ممـا ًخما ـ ى مـو ألاهـداف التـي وغـهها فـي بداًـت
اله ــام  .0205وٍخىك ــو أًػ ــا ان ًي ــىن لخدفيـ ـزاث مط ــسف لبى ــان ،وال ط ـ ّـُما جل ــً الت ــي أؾلله ــا م ــؤزسا ف ــي كؿ ــام
اكخطاد اإلاهسفت ،أزسا اًجابُا نلى جسفُؼ وظب البؿالت في لبىان.
امـا فـي مـا زـظ الهـام  ،0202فـان مطـسف لبىــان ال ٌهمـل نلـى جىكهـاث وجطـىزاث ،بـل اهؿالكـا مـً الىاكـو الــري
ًخمثل باالطخلساز وهُفُت اإلادافكت نلُه في قـسوف ضـهبت .هـرا مـا طـاندها فـي انخمـاد طُاطـاث وكائُـت واختراشٍـت
وجدابير غسوزٍت الوغام ضهبت ًبلى لبىان مهسغا لها باطخمساز.
فـي هــرا الاؾــاز ،طـىهمل نلــى اإلادافكــت نلـى الثلــت ودائمــا وظــمى الـى اطــدباق ألامــىز لىبلـي ألاطــىاق مسجاخــت ولــدًىا
الامياهــاث للمدافكــت نلــى الاطــخلساز وطيظــخمس فــي هفــع الــىلف ختــى لــى وــان ميلفــا فــي بهــؼ ألاوكــاث ،وهدــً نلــى
ًلين أهه في خاٌ اطخلساز ألاوغام فان لبىان لدًه اللدزة نلى الاهؿالق اكخطادًا.
ّ
إن ؤلامياهُاث واإلابادزاث مخىفسة لهىدة لبىان إلى جدلُم وظب همى مسجفهت ،فاإلالىماث مىحىدة ومً أهمها
اإلادافكت نلى كدزة لبىان الخمىٍلُت ،غير أن الىغو الاكخطادي في لبىان ًسجبـ الى خد هبير بالىغهين الظُاس ي
وألامني وهره ألامىز هي زازحت نً هؿاق طُؿسجىا.



ثصييف لبىان

ان مؤطظاث الخطيُف الدولُت في جلازٍسها التي جدىاوٌ وغو اإلاساؾس الظُادًت للبىان جبني جطيُفاتها نلى
الاوغام الظُاطُت وجلازٍس البىً الدولي اإلاخهللت بيظب الىمى ،ونلُه فئن ؤلاهتزاشاث ألامىُت ،وؤلاهفجازاث
ً
اإلاخىللت في لبىان جصٍد مً خدة الخلازٍس اإلاخهللت بىغو لبىان نمىما وجسفو مً وظبت الدشاؤم ،وذلً ًصٍد
اخخماالث زفؼ جطيُف لبىان.
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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إلى اإلاساؾس الظُادًت ولِع هدُجت أنماٌ أو وغهُت هره اإلاطازف .وهرا ما حهسفه ألاطىاق ،ولرلً لم ًيخج هرا
الخسفُؼ هخائج طلبُت في الظىق اإلاالي.
ال ٌهني هرا أن ال ّ
هخدسن وهبادز إللغاء أو جسفُؼ اإلاساؾس الظُاطُت الىاحمت نً ندم حشىُل خيىمت كادزة
نلى اللُام بئضالخاث ّ
جسفؼ مجددا وظب الةجص نلى الىاجج اإلادلي الري ناد وازجفو في آزس  0205مً %053
إلى .%022



أهظمة الدفع والححاويل الىقدًة

للــد أولــى مطــسف لبىــان مىغــىم أهكمــت الــدفو أهمُــت بالغــت خُــث حشــمل مهمخــه أًػــا بدظــب اللــاهىن جؿــىٍس
وجىكـُم وطـائل وأهكمـت الـدفو ونملُـاث الخداوٍـل الىلدًـت بمـا فيهـا الخداوٍـل الالىتروهُـت .وللـد دأع مطـسف لبىـان
زالٌ الهلدًً اإلااغُين نلى جددًث أهكمت الدفو نً ؾسٍم إدزاٌ زدمت الظىٍفذ لخىفُر الخداوٍل اإلاطسفُت
فــي اللؿــام اإلاطــسفي اللبىــاوي ،وجــم إضــداز شــُياث مىخــدة ّ
ومسمــصة وفلــا للملــاًِع واإلاىاضــفاث الهاإلاُــت اإلاىخــدة،
همـا جـم الهمــل بالهىٍـت اإلاطـسفُت  .IBANومــً أهـم الاهجــاشاث التـي خطـلذ مــؤزسا فـي مجـاٌ جدــدًث أهكمـت الــدفو
فـي لبىـان جؿبُـم هكـام الدظـىٍت ؤلاحمـالي الفـىزي  (BDL-RTGSالـري أؾللـه مطـسف لبىـان بىجـاح فـي جمـىش .0200
وهكام الدفو بالخجصئت  )BDL-CLEARالري بدأ الهمل به في حشسًٍ الثاوي .0205
وفي هرا ؤلاؾاز ومً غمً طُاطت مطسف لبىان الاختراشٍت وكدزجه نلى اطدباق ألامىز ججىبا لألشماث ،ججدز
الاشازة الى اهه أضدز مؤزسا واهىن ألاوٌ  )0205انالما خرز فُه اإلاطازف واإلاؤطظاث اإلاالُت والجمهىز مً
شساء وخُاشة واطخهماٌ الىلىد الافتراغُت وباألزظ الـ  Bitcoinوذلً اطخدزاوا للمساؾس والخظائس الجمت التي
كد جىجم نً اطخهماٌ هىرا هلىد .وواهذ اإلاطازف اإلاسهصٍت في الطين والىالًاث اإلاخددة وفسوظا كد خرزث
أًػا مً اطخهماٌ وشساء هره الهمالث الافتراغُت ،ما ًؤشس نلى كسع قهىز حشسَهاث وهطىص كاهىهُت إلاساكبت
ً
هره الهمالث أو زبما مىهها مً الخداوٌ بهُدا نً اإلاطازف اإلاسهصٍت .هما اهػمذ الى هره الخدرًساث الهُئت
ألاوزوبُت للبىىن ،أنلى هُئت زطمُت مطسفُت في دوٌ الاجداد ،خُث أنلىذ في بُان زط ي ان اإلاخهاملين مو هره
الهملت ،ومو اإلادافل الىلدًت ؤلالىتروهُت ،مهسغىن إلاساؾس الازتراق مً حهت ،ولفلدان أمىالهم الافتراغُت وما
ًلابلها مً أمىاٌ خلُلُت مً حهت زاهُت ،بظةب إفالض اإلاىطاث اإلاالُت الافتراغُت التي ًخهاملىن مهها في ّ
قل
الافخلاز للحماًت اللاهىهُت ،أو الػماهاث اإلاهىىٍت واإلاادًت ألازسي.



الخاثمة

إن جدلُم الاطخلساز الىلدي واإلاظاهمت في الىمى الاكخطادي ًدخاحان الى الخهاون الفهاٌ والخيظُم اإلاظخمس بين
مطسف لبىان ووشازة اإلاالُت زاضت في قل أنباء نجص اإلاىاشهت والدًً الهام.
هما أن جىاغم اللؿام اإلاطسفي مو جىحهاث مطسف لبىان وإزشاداجه غسوزي لالكخطاد بشيل نام مً زالٌ
جىقُف السطامُل والاطدثمازاث في مسخلف اللؿاناث اإلاىخجت ،ولظالمت اللؿام اإلاطسفي بشيل زاص مً
زالٌ ج مين الاطخلساز الىلدي وخماًت اللؿام اإلاطسفي مً اإلاساؾس وألاشماث .
صفحة|9

وال ًسفى نلى أخد أهمُت الخهاون مو اإلاؤطظاث الدولُت والاطخفادة مً ججازع اإلاطازف اإلاسهصٍت في الهالم
لخهصٍص اللدزة نلى جفادي ندوي آلاشماث اإلاالُت الدولُت اإلاخالخلت ومساؾسها نلى إكخطاداث بلداهىا الىامُت.
زغم ول الكسوف التي جىاحهىا ،طِبلى مطسف لبىان طاهسا ،مً زالٌ مبادزاجه الطادكت ،نلى اإلادافكت نلى
ّ
الثلت والاطخلساز والظمهت الحظىت ،ولً ًخ زس في اجساذ اللسازاث الالشمت واإلامىىت غمً اللاهىن اللبىاوي
لخدلُم ذلً.

ص ف ح ة | 11

