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 النائب األول لحاكم مصرف لبنان  - رائــد شــرف الديــنكلمة 
 

 في لبنان  طالق أول بطاقة إبمناسبة 

 العربي القصار عدنان مبنى
  لبنان - بيروت | 1221 شباط 21

 

 ،سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان االستاذ جيانغ جيانغ
 ،لقصارمعالي االستاذ عدنان ا

 ،ايها الحضور الكريم

 
بتكليفه يل متثيله  ،ستاذ رياض سالمةسعادة حاكم مرصف لبنان ال  ،رشفني راعي االحتفال

 رصفوخاصة مل ،الحضور جميعا ىلبداية ال بد يل من توجيه تحية إ باحتفالكم الكريم.

نفتخر بهم سه نخبة نعتز و أ ر وعىل أربع لسنوات  فيه  سعدت بالعملالعريق الذي  فرنسبنك

االستاذ عادل سعادة عدنان القصار و  الرئيسعايل قصد بالطبع مأ و  ،هم يف هذا القطاعنجازاتإوب

 القصار. 

يف  خاصةقتصادية كبرية إهمية أ  يف لبنان) ) ول بطاقةأ إن إلطالق 

التجاري  لالتباد تزايد ن إ تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع جمهورية الصني الشعبية. 

سترياد املنتجات والصناعات الصينية اىل السوق لصني يف السنوات االخرية لناحية إ بني لبنان وا

رضورية لرجال االعامل والتجار اللبنانيني دفع أداة و حاجة مهمة  جعلت من بطاقة  اللبناين

  .هذه التبادالتدفع وترية يجابا يف تساهم إ يتوقع أن و ،والصينيني
 

فضل مثال ال أ زمة املالية العاملية إ ع دورا مهام يف االقتصاد. وما ال الدفووسائل نظمة لعب أ ت

صاب هذه ن الخلل الذي أ أنظمة الدفع ل و عمل  يم ومراقبة عمل االسواقعىل رضورة تنظ

رسه، حيث انخفضت أ االسواق كانت تداعياته كارثية، ليس فقط يف بلد معني بل عىل العامل ب

 ىل معدالت قياسية.عدد كبري من بلدان العامل وإرتفعت مستويات البطالة إلنمو يف معدالت ا
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 وتسوية مقاصة وعمليات إجراءات أنظمة الدفع وسالمة كفاءة نأ ن مرصف لبنان عىل يقني إ 

 القطاع أداء وفعالية سالمة عىل تؤثر االقتصاد، وخارج  داخل الموال لوتحوي املدفوعات

 من الحد ميثل ولذلك .عامة بصورة الكيل االقتصادي والنشاط ،خاصة صورةب واملرصيف املايل

 التحديد وجه وعىل ككل، للسلطات مهمة أولوية العمليات هذه تصاحب أن ميكن املخاطرالتي

 املركزية.  املصارف

 

وشجع أهمية كبرية للعمليات املالية واملرصفية بالوسائل االلكرتونية  مرصف لبنان أعطىوقد 

 0222صدر مرصف لبنان منذ العام أ وقد وجيا يف العمل املرصيف. ارف عىل اعتامد التكنولاملص

وبطاقات  من التعاميم املتعلقة بتنظيم العمليات املالية واملرصفية بالوسائل االلكرتونية عددا  

وشدد مرصف  .الذي تم تعديله مؤخرا 96ال سيام التعميم ( نقاط البيع )و ( ) الدفع

واستدراكا   يف هذه التعاميم عىل توفري عنارص الرسعة و المان والرسية املرصفية. لبنان

حيث  ،بالخص الـ  ،للمخاطر والخسائر التي قد تنجم عن استعامل النقود االفرتاضية

وبالتايل فهي معرضة لتقلب حاد  ،ان هذه النقود غري مصدرة أو مكفولة من أي مرصف مركزي

اعالما للمصارف واملؤسسات املالية   0203صدر مرصف لبنان يف العام أ رها، ورسيع يف أسعا

مرصف لبنان القيام بالعمليات  حذر فيه من رشاء وحيازة واستعامل هكذا نقود.  كذلك حرص

بني مرصف معني   (املرصفية بواسطة الجهزة الكرتونية الجوالة )

جراء هذه وذلك تفاديا للمخاطر املتعددة التي قد تنشا من  ،عني فقطوزبائن نفس املرصف امل

 العمليات. 

 

املعايري فضل ة الدفع يف لبنان بشكل يتامىش مع أ نظمتطوير أ  عىلوعمل مرصف لبنان  ،هذا

التعاون ب 0200يف متوز ( جاميل )طلق نظام التسوية الفوري اإل لذلك أ الدولية. 

ن نظام شارة أ وتجدر اإل  .يف لبنان واملصارف واملؤسسات املاليةالوثيق بني مرصف لبنان 

ربع لية بتحويل االموال داخل لبنان بأ االدفع الفوري االجاميل يسمح للمصارف واملؤسسات امل

م الدفع كذلك تم بناء نظااليورو، والجنيه االسرتليني. و  الدوالر،و  عمالت هي اللرية اللبنانية،

 يوفر، حيث 0203ه يف ترشين الثاين طالقإو  (بالتجزئة )

وامر شيكات أ مقاصة  مبا يف ذلك ،لوسائل الدفع املحلية كرتونيةإجراء املقاصة اإل هذا النظام 

اتري و وتحصيل الفملختلف املدفوعات مثل الرواتب (  ) بارشالتحويل امل

(( طالق إيضا عىل أ ويعمل مرصف لبنان (. )ـالو  ()ومقاصة بطاقات الدفع  

الذي يتيح للوزارات واملؤسسات  ،(-نظام الدفع املتعلق باملدفوعات الحكومية )

من آ بشكل  نتهم يف مرصف لبناجراء مدفوعاتهم إلكرتونيا عرب حساباإ اليه  املنتسبةالعامة 

 .ربة رائدة يف منطقة الرشق االوسطيشكل هذا النظام تجو ورسيع.
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العمالت )ب موال  التي تم تحويلها محليال ان أ اىل  0202 لعام ا مرصف لبنان احصاءاتتشري 

مبا  ،رف واملؤسسات املاليةجنيه اسرتليني( بني املصا  -يورو   - دوالر  - لرية لبنانية : ربعةال 

-)  الوطنينظام الدفع استخدام  عرب لبنان وميدكلري مع مرصفاملصارف عمليات فيها 

 00حوايل ي مليار دوالر امرييك أ  835 اقيمتهبلغت  ،و  مبكوناته( 

نظام املليون عملية يف ال هذا ، وفاق عدد عمليات التحويل عىلضعف الناتج املحيل االجاميل

و أ مشاكل  أية من ورسيع من دون حصولآ  وقد متت هذه العمليات بشكل .نفسهالعام 

كرث أ  فبلغ 0202عام كافة خالل بالعمالت املعروضة لشيكات اما بالنسبة لعدد قات تقنية. أ معو 

مليار دوالر امرييك، فيام شكلت الشيكات املرتجعة  69تها حوايل وبلغت قيم مليون شيك 03 من

  .من مجموع الشيكات املعروضة فقط %6240 نسبة
 

 عددهايف تزايد مستمر وقد بلغ يف لبنان، تشري إحصاءاتنا أنها  نسبة اىل بطاقات الدفعوبال

زة بالنسبة اىل اجه اما. 0202وذلك حتى نهاية الفصل الثالث من العام مليون بطاقة  042 حوايل

ما العقود أ . كافة للفرتة ذاتها موزعة عىل االرايض اللبنانية 04896يل فبلغ عددها الرصاف ال 

نهاية  لغاية 394665بلغ مجموعها  ف   ـاملربمة بني التجار واملصارف للحصول عىل ال

  الفصل الثالث من العام السابق.

 

، والذي متكن من وعرشين عاما   اثننيبالنموذج الذي أرساه عىل مدى  ن مرصف لبنان متمسكإ 

املية واالزمات االقليمية واملحلية النأي بالقطاع املرصيف اللبناين عن تداعيات الزمة املالية الع

تقيّده الصارم باملعايري واملواصفات الدولية ب ا  موثوق ا  مرصفي ا  رىس نظامأ املتعددة. فقد

لق منها بكفاية رأس املال واإلدارة الحكيمة والشفافية املرصفية واملحاسبية خصوصا  ما يتعّ 

ضافة اىل تطوير وتحديث ال ارهاب بوالربحية والسيولة ومكافحة تبييض الموال ومتويل اإل

 دفع. انظمة ال
 

 .كل النجاح والتوفيق وملسعاكم من التقدم ا  نتمنى لكم مزيدختاما، 

 

 .وشكرا  


