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واصلت الجمعية يف العام  2016متابعة القضايا التنظيمية والترشيعية مع السلطات املعن ّية ،وال س ّيام النقدية والرقابية ،باإلضافة إىل
امللفّات العديدة املتعلّقة باملهنة املرصفية.

أوال مضمون بعض أهم التعاميم والتعليمات التي صدرت خالل العام 2016
ً

01

اتفاقيات لجنة بازل للرقابة المصرفية" ،بازل "3
تطبيق مندرجات
ّ

تابعت السلطات النقدية والرقابية يف العام  ،2016بالتنسيق والتعاون مع الجمعية وإدارات املصارف ،إت ّخاذ
التدابري الالزمة لإلستمرار يف تطبيق إتفاقية بازل الثالثة ،عن طريق تقوية األموال الخاصة وتعزيز اإلدارة املرصفية
الرشيدة وتفعيل دور مجالس اإلدارة واللجان املنبثقة منها ،وتحسني إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.
أ -يف احتساب معدالت املالءة
لقد بات معلوماً أن املصارف اللبنانية تلتزم بكل جديّة مبع ّدالت املالءة التي يطلبها منها مرصف لبنان ،وقد
فرض عليها من خالل التعميم األسايس رقم  44تأمني نسبة مالءة إجاملية ( Total capital ratioاألموال الخاصة
اإلجاملية  /مجموع املوجودات املر َّجحة باملخاطر) يبلغ ح ّدها األدىن  %12يف نهاية العام  .2015وبالرغم من أن
هذه النسبة هي أكرث تش ّددا ً من تلك املفروضة يف إتفاقية بازل  ،3حيث تويص لجنة بازل بنسبة مالءة اجاملية
قدرها  %8يف مطلع العام  2015واالرتفاع تدريجياً اىل  %8,625يف  2016وصوالً اىل  %10,5يف مطلع العام ،2019
أصدر مرصف لبنان يف العام  2016التعميم الوسيط رقم  436الذي طلب مبوجبه من املصارف تأمني نسبة مالءة
اجاملية تبلغ  %14كح ّد أدىن يف نهاية العام  2016عىل أن تصل اىل  ٪١٤٫٥ثم اىل  %15يف نهاية العامني٢٠١٧
و  .2018ويجب أن تشكّل نسبة ح َملة األسهم العادية  %8,5كح ّد أدىن ،ونسبة األموال الخاصة األساسية .%11
وتتض ّمن هذه النسب "احتياطي الحفاظ عىل األموال الخاصة"  Capital Conservation Bufferالذي يجب أن
يبلغ  %4,5من املوجودات املر ّجحة يف نهاية العام .2018
ونذكر أن هذا اإلحتياطي ميكن استعامله عند الحاجة الطارئة تفادياً للنزول دون النسب املطلوبة ،عىل أن يُعاد
تكوينه تدريجياً بعد إنقضاء الحالة الطارئة ،وهو مؤلَّف من العنارص املقبولة ضمن حقوق ح َملة األسهم العادية
التي هي من أكرث العنارص جودة يف األموال الخاصة ،ونسبة هذا اإلحتياطي اىل املوجودات املر ّجحة وفقاً لبازل 3
تراوح بني  %0,625يف مطلع  2016وصوالً اىل  %2,5فقط يف مطلع .2019
ويف مقابل هذا التش ّدد ،خفّف مرصف لبنان بعض أوزان التثقيل التي ميكن تحسينها مع اإلستمرار باإللتزام
مبتطلّبات بازل ،ال س ّيام تلك املط ّبقة عىل ودائع املصارف بالعمالت األجنب ّية لدى مرصف لبنان .وقد أُعطيت نسبة
تثقيل قدرها  ،%50وهي ح ّد وسطي بني نسبتَ ْي  %20و %100املمكن إعتامدهام .أما تثقيل محفظة املصارف
بالعمالت األجنبية مع الدولة فقد تُرك إلستنساب إدارات املصارف.

ومن أجل الوصول اىل هذا املستوى املرتفع من الرسملة يف مدى زمني ض ِّيق ،حرصت املصارف اللبنانية كام يف
تخصص الجزء األكرب من أرباحها لتقوية
السنوات املاضية ،بطلب من مرصف لبنان وبتشجيع من الجمعيّة ،عىل أن ّ
وزيادة رساميلها (بالرغم من أن عدم توزيع األرباح يضغط عىل قدرتها عىل اجتذاب مستثمرين ج ّدد) ،وذلك
باإلضافة اىل تكوين املؤونات املطلوبة واإلحتياطيّات الحرة تحضريا ً لإللتزام مبتطلّبات املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  )IFRS9( 9الذي يرسي تطبيقه إعتبارا ً من .2018/1/1
ويف هذا اإلطار ،أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم  2016/428مع تعديالته بالتعميم الوسيط رقم
 2016/440ومن ثم بالتعميم  ،2016/446فطلب مبوجبهام من املصارف أن تس ّجل الفائض الناتج عن عمليات
بيع أدوات مالية سيادية باللرية اللبنانية ورشاء ،بصورة آنية ومتالزمة ،أدوات مالية بالعمالت األجنبية ضمن بند
مطلوبات آجلة ،حيث يس َّجل هذا الفائض باللرية ويُحتسب ضمن األموال الخاصة املساندة  .Tiers2ويُستعمل هذا
الفائض املحقَّق لتأمني متطلّبات املؤونات املتو ّجبة ومتطلّبات نسبة املالءة باإلضافة اىل أي متطلّبات إضافية قد
تنتج عن تطبيق املعيار الدويل  .IFRS9وقد ساعدت الهندسات املالية (السوابات) التي قام بها مرصف لبنان عىل
هذا الصعيد يف العام  2016عىل تسجيل املصارف فوائض مالية استُعملت لتقوية رساميلها ،باإلضافة اىل تحسني
ميزانياتها والبدء بتطبيق املعيار الدويل املذكور أعاله.
كام أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف خالل العام  2016املذكّرات ذات األرقام  ،19-18-16-12-9والتي طلبت
مفصلة عن العمليات عىل األدوات املالية موضوع التعميم الوسيط
مبوجبها من املصارف تزويدها شهرياً مبعلومات ّ
رقم  428وتعديالته املذكور أعاله ،وذلك من أجل مراقبة حسن إمتام جميع هذه العمليات ضمن األصول املرصفية
السليمة.
لكن تبقى رضورة التنبّه اىل تفادي إزدواجية املعايري يف مندرجات التعميمني ،التعميم األسايس رقم  50املتعلّق
بتكوين احتياطي مخاطر مرصفية غري مح ّددة ويدخل يف األموال الخاصة األساسية ،والتعميم الوسيط رقم
 2016/428الجديد عند معالجة موضوع املؤونات يف إطار تطبيق املعيار الدويل  .IFRS 9ونشري اىل أن قاعدة
رساميل املصارف تضاعفت خالل السنوات السبع املاضية ،مرتفع ًة من  7,5مليارات دوالر يف نهاية  2009إىل أكرث
من  16,75مليارا ً يف نهاية  ،2015ومن ثم اىل  18,24مليارا ً يف نهاية العام  ،2016وهو تطور من شأنه أن يشيع
االرتياح يف األسواق املالية العاملية ويؤكّد متانة وصالبة القطاع املرصيف واملايل.
من جه ٍة أخرى ،أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف املذكّرات ذات االرقام  2016/5و 2016/11و ،2017/3والتي
طلبت مبوجبها من املصارف إجراء إختبار لنسبة املالءة بنا ًء عىل ميزانيّتها املدقّقة يف  2015/12/31وعىل ميزانيّتها
املوقوفة يف  2016/6/30و 2016/12/31عىل التوايلُ ،معتمد ًة نسب التثقيل املقرتحة يف بازل 2وبازل 3إلحتساب
الخاصة وفقاً
مخاطر اإلئتامن ،ومخاطر التشغيل ،ومخاطر السوق ،مع املعلومات التفصيليّة حول نوعيّة األموال
ّ
وتبي للَّجنة أن وضع القطاع املرصيف اللبناين مريح ،حيث فاق معدل املالءة للقطاع ككل نسبة الـ %14
لبازل َّ .3
املطلوبة وقاربت الـ  %15يف نهاية العام  .2016كام طلب مرصف لبنان من املصارف مبوجب التعميم الوسيط
رقم  2016/435تزويد لجنة الرقابة بنسب املالءة لديها عن كل سنة ،فصلياً بدالً من الوترية نصف السنوية ،وذلك
ابتدا ًء من العام .2017
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ب -معدّالت السيولة مبقاييس بازل 3
إ ّن إت ّفاق ّية بازل  3تش ّدد عىل موضوع السيولة متاماً كام تفعل بالنسبة إىل متطلّبات رأس املال ،حيث أن السيولة ال
تقل أهم ّي ًة عن الرسملة ،فهي التي تح ّدد قدرة املرصف عىل مواجهة األزمات املال ّية يف الوقت الذي يصعب اللجوء
ّ
إىل األسواق للتمويل ومن دون اللجوء إىل أموال املكلّفني.
يخص السيولة يف املدى القصري أو مصطلح ( LCRأي مع ّدل تغطية السيولة) ،فقد اعتمدت لجنة بازل
يف ما ّ
جدوالً زمنياً للوصول إىل مع ّدل السيولة املطلوب ،يتد ّرج من  %60يف مطلع العام  2015مرورا ً بنسبة  %70يف 2016
وصوالً اىل  %100يف مطلع العام  .2019ويُحتسب هذا املعدل بتنسيب األصول العالية الجودة  HQLAإىل إجاميل
التدفّقات النقدية التي تخرج من املرصف صافي ًة من إجاميل التدفّقات التي تدخل إليه ،وذلك خالل  30يوماً
متتالياً .والهدف من ذلك أن يكون املرصف قادرا ً عىل تلبية حاجاته من السيولة خالل شهر واحد يف حال اندلعت
يخص معدل السيولة البنيوية  NSFRفتتطلَّع لجنـة بـازل اىل فرضه
أزمة من دون اللجوء إىل السوق .أما يف ما ّ
بدءا ً من العام .2018
وفعالً ،فقد أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف يف ترشين الثاين  2016املذكّرة رقم  18التي طلبت فيها من املصارف
مفصلة عن األصول السائلة العالية الجودة والح ّرة والتدفّقات النقديّة الخارجة والواردة عىل
تزويدها معلومات ّ
أساس امليزان ّية املوقوفة بتاريخ  ،2016/9/30وذلك إلجراء إختبار ك ّمي حول مع ّدل تغطية السيولة املذكور أعاله.
ال يزال القطاع املرصيف يف لبنان يتمتّع مبع ّدل سيولة مرتفع باللرية اللبنانية ومع ّدل سيولة صافية مالئم بالعمالت
األجنبية مقارن ًة مع املعيار الدويل املطلوب تحقيقه .وقد درجت إدارات املصارف العاملة يف لبنان عىل الحفاظ عىل
مستويات ها ّمة من السيولة حامي ًة للقطاع يف وجه األزمات ،بحيث أنه عىل الرغم من كلفة هذه السيولة خصوصاً
بالعمالت األجنبية ،فإنها تبقى رضورية بل حيوية إلدارة مرصفية سليمة.
ج -يف تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  )IFRS 9( 9وتكوين املؤونات
بعد صدور النص النهايئ للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  )IFRS 9( 9يف متوز  ۲۰۱٤بأقسامه الثالثة :
التدن يف قيمة األصول املالية ،ومحاسبة التح ّوط ،والذي يبدأ تطبيقه يف أول العام
القياس والتصنيف ،معالجة ّ
 ،2018ومبا أن متطلبات هذا املعيار ،خصوصاً يف ما يتعلّق بتكوين املؤونات عىل األصول واإللتزامات املالية وفقاً
لنموذج الخسارة االئتامنية املتوقّعة ،تستدعي البدء بتجميع املعلومات وتطوير نظام املعلومات اإلدارية الالزم
 ،Management Information systemطلبت لجنة الرقابة عىل املصارف يف آب  2015مبوجب املذكّرة رقم 18
من جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة يف لبنان مبارشة اإلستعداد لتطبيق متطلّبات هذا املعيار بالتنسيق
مع مف ّويض املراقبة املعتمدين لديها ،وتزويد اللجنة بخطّة عمل تفصيلية لتطبيقه عىل صعيد املجموعة ،وذلك
قبل نهاية العام املذكور.

ويف حزيران  ،2016أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم  429الذي طلب مبوجبه من املصارف عند إجراء
عمليات عىل األدوات املالية التقيّد مبتطلّبات معيّنة من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،9كرشوط "إلغاء
اإلعرتاف" مثالً وأن تكون عمليات البيع وفقاً ألسعار السوق ،باإلضافة اىل رشوط أخرى.
مفصلة
ويف  ،2016/10/5أصدرت لجنة الرقابة املذكّرة رقم  15التي طلبت مبوجبها من املصارف تزويدها مبعلومات ّ
حول كيفية تطبيقها لهذا املعيار مثل نظام التسليف املعتمد ،وكيفية احتساب الخسارة االئتامنية املتوقَّعة عىل
أساس إجاميل أم فردي ،وذلك باإلضافة اىل إجراء اختبار ك ّمي حول تأثري تطبيق متطلّبات املعيار املتعلّقة مبعالجة
التدن يف قيمة األصول املالية  Impairmentاستنادا ً إىل الوضعيات املالية املوقوفة يف  ،2016/9/30وتزويدها نتائج
ّ
هذا اإلختبار.
وقد أشار مرصف لبنان خالل لقاءاته الشهرية مع الجمعية ،يف ما يتعلّق بالحاجة اىل توفري األموال الالزمة لتطبيق
املعايري املحاسبية الدولية الجديدة ( )IFRS9يف العام  ،2018اىل رضورة إنجاز هذه العملية خالل هذه السنة
لتتح ّرر املصارف من األعباء التي قد ترتت ّب عليها الحقاً دفع ًة واحدة ،حيث يبدو أن مصارف عديدة عاملة يف أوروبا
لن تتمكّن من اإللتزام بهذه املعايري الجديدة .فالحاجة كبرية لدى املصارف األوروبية وهي تفوق  150مليار يورو
وتبي أن الهندسات املالية األخرية التي أجراها البنك املركزي مع املصارف والتي
من أجل تغطية الرساميل اإلضافيةّ .
متّت كاملة ضمن األصول املرصفية السليمة ،أراحت املصارف اللبنانية واملتعاملني معها خصوصاً يف الخارج ،إذ أ ّدت
تحسن ميزانيات املصارف باإلضافة اىل دعم الثقة باللرية .ويف هذا اإلطار ،ال ب ّد من التوقف عند تغيري مؤسسة
اىل ّ
التصنيف ستاندارد إند بورز  S&Pالنظرة املستقبلية يف تقوميها للبنان من "سلبي" إىل "مستقر".
ويف موضوع اإللتزام باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9لناحية نسبة املخاطر السيادية ،أفادت لجنة الرقابة
عىل املصارف أنها بصدد دراسة املوضوع من جوانبه كافة مبا فيه مخاطر الرشكات واملخاطر األخرى ،وأنها سرتفع
توصياتها اىل مرصف لبنان وستكون هذه املسألة موضوع تشاور مع الجمعية.
ودامئاً يف إطار اإللتزام باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9املذكور أعاله ،تأخذ مسألة املؤونات اإلجاملية أهمية
متج ّددة ،حيث أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم  439تاريخ  2016/11/8الذي طلب مبوجبه من املصارف
تكوين مؤونة إجاملية يف نهاية العام  ،2016ال تدخل ضمن األموال الخاصة ،بنسبة  %2من املوجودات املر َّجحة
مبخاطر االئتامن الخاصة مبحافظ التسليفات كافة ،مبا فيها قروض التجزئة ،وذلك كجزء من متطلّبات املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  9املذكور أعاله.
كام أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم  2016/446الذي طلب مبوجبه من املصارف استعامل الفائض
املحقق من عمليات املقايضة عىل األدوات املالية ليك تؤ ّمن ،باإلضافة اىل املؤونة اإلجاملية املح ّددة يف التعميم
رقم  439أعاله وأي متطلّبات إضافية قد تنتج عن تطبيق املعيار الدويل املذكور ،مؤونة باللرية اللبنانية ملواجهة
التدن
تدن قيمة الشهرة ،وذلك بعد إجراء إختبار ّ
تدن مساھامت يف الخارج وأيضاً مؤونة باللرية اللبنانية ملواجهة ّ
ّ
لهذه املساهامت وللشهرة.
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من جهة أخرى ،طلب مرصف لبنان مبوجب التعميم الوسيط رقم  2016/420تكوين مؤونات مقابل الحسابات
املدينة التي يت ّم إقفالها تطبيقاً لإلجراءات وللعقوبات وللتقيّدات املق ّررة من قبل املنظامت الدولية الرشعية
والعمل عىل تحصيل الديون من العمالء املعن ّيني ،وذلك بدون تعديل تصنيفهم االئتامين.
كام أصدر التعميم الوسيط رقم  2016/422املتعلّق بالتعميم األسايس رقم  58حول تصنيف مخاطر الديون،
فصل ،يف تصنيف قروض التجزئة ألغر ٍ
اض رقابية ،القروض العادية (التي تشهد تأ ّخرا ً يف السداد لغاية 30
الذي َ
يوماً) عن القروض للمتابعة ،أما القروض األخرى فقد أبقى تصنيفها كام كان 6 :فئات ألغراض رقابية و 10فئات
للتصنيف الخاص ،لكنه ع ّدل يف مواصفات العميل والدين العائد له واملعالجات املطلوبة لكل فئة .ونذكر أن لجنة
الرقابة عىل املصارف كانت قد أصدرت يف العام  2015التعميم رقم  280حول تصنيف الديون وتكوين املؤونات
الخاصة واإلحتياطيّات املتعلّقة بقروض التجزئة وتكوين املؤونات اإلجاملية واإلحتياطي العام عىل محفظة القروض
التدن التي تجريها املصارف عىل محفظة هذه
والتسليفات األخرى املنتجة للفوائد ،وذلك بناء عىل نتائج اختبارات ّ
القروض.
ويف العام  ،2016واصلت إدارات املصارف جهودها لتنقية وتسوية مديونيّاتها مبواكبة لجنة الرقابة عىل املصارف.
ونذكر أن مرصف لبنان كان قد أصدر يف أواخر العام  2015التعميم األسايس رقم  135حول إعادة هيكلة الديون
خارج املحاكم ،وذلك بعد مناقشته مع فريق عمل الجمعية ،ويؤ ّمن هذا التعميم استمرار النشاط اإلقتصادي
للعميل ،من جهة ،ومحافظة املرصف عىل املبالغ التي ت ّم إقراضها ،من جهة أخرى ،بحيث يوفّر مرصف لبنان حسم
 %50من السندات امل ُعاد هيكلتها من قبل املصارف .ويف شباط  ،2016أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف التعميم
فصلت فيه الجوانب التطبيقية للتعميم  ،135كام أنها طلبت مبوجبه من املصارف تزويدها فصلياً
رقم  284الذي ّ
بالديون امل ُعاد هيكلتها.
بكل مرونة مسؤولة مع املدينني الذين
وأكّدت املصارف مجددا ً يف العام  2016أنها ستستم ّر كالعادة يف التعامل ّ
يالقون صعوبات ظرفية يف اإليفاء بالتزاماتهم نتيجة األوضاع اإلقتصادية القامئة ،خصوصاً يف مجال القروض السكنية.
وقد أجرت الجمعية لقاءات عديدة يف هذا اإلطار مع الهيئات اإلقتصادية ،السيّام جمعية التجار وجرى تبادل
األفكار يف كيفية تفعيل هذا التعميم.

د -يف الشفافية واإلفصاح
يف إطار اإللتزام مبعايري بازل حول الشفافية واإلفصاح ،نشري إىل أن مرصف لبنان أصدر يف العام  2015التعميم
األسايس رقم  134حول حامية املستهلك ،وال ّرامي إىل تحديد أصول إجراء العمل ّيات املرصف ّية واملال ّية مع العمالء،
والذي جرى التشديد فيه عىل رضورة تثقيف العمالء وتوعيتهم وتوضيح حقوقهم من خالل نرش برامج التوعية
مفصلة حول حقوق وواجبات
والتثقيف يف املركز الرئييس للمرصف وجميع فروعه ،وعىل رضورة إعداد لوائح ّ
العميل وتزويد هذا األخري بها ،إضافة اىل وضع آلية واضحة ملراجعات الزبائن تؤ ّمن معالجتها .كام أن التعميم
فصلت لجنة الرقابة عىل
قىض بإنشاء وحدة مستقلة لتنفيذ العمليات ت ُعنى بتطبيق أحكام هذا التعميم ،وقد ّ
املصارف مبوجب التعميم رقم  281الجوانب التطبيقية العديدة له.
وكانت الجمعية قد مت َّنت عىل مرصف لبنان إدخال تعديالت عىل التعميم املذكور تسهيالً لوضعه موضع التنفيذ
وليتوافق مع واقع العمل املرصيف ميدانياً ،ورأت عدم رضورة إنشاء وحدة خاصة بل إناطة مهامها للوحدات
توسع كثريا ً خالل السنوات املاضية يف
العديدة املوجودة يف املرصف ،علامً أن الجهاز البرشي يف املصارف قد ّ
التدقيق والرقابة واإلمتثال عىل حساب الوظائف الخدماتية والتجارية يف املرصف مع ما يتبعه من أكالف .كام
ش ّددت عىل رضورة متديد مهلة تنفيذ توقيع العمالء عىل املستند الخطي الذي يفيد باستالمهم «الئحة الحقوق
والواجبات» .ويف  ،2016/8/25م ّدد مرصف لبنان مبوجب التعميم الوسيط رقم  434لغاية نهاية العام مهلة
التوقيع ،فيام طلبت لجنة الرقابة عىل املصارف مبوجب املذكّرة رقم  2016/14تزويدها النسبة اإلجاملية للعمالء
الذين وقّعوا عىل الالئحة املذكورة من أجل متابعة املوضوع.
ونذكر أن الجمعية كانت قد تعاونت يف العام  2015مع رشكة «ديلويت أند توش» من أجل وضع دليل إجراءات
حول املوضوع ،وجرى تعميم هذا الدليل الصادر بعنوان « Business Ethics & Customer protection« :
عىل املصارف توفريا ً للكلفة .وهذا الدليل متكامل لناحية املعلومات املطلوب توفريها كام لناحية إدارة العمل ّيات
من قبل العاملني يف املصارف وأخريا ً لناحية أخالقيّات املهنة.
ودامئاً يف إطار الشفافية ،أصدرت لجنة الرقابة املذكّرة رقم  2016/20حول التعويضات واملكافآت التي تُ نح
للعاملني يف املصارف موضوع تعميم مرصف لبنان األسايس رقم  ،۱۳۳حيث تش ّدد اللجنة عىل وجوب التق ّيد
بهذا التعميم لجهة تضمني التقرير السنوي اإلفصاحات املطلوبة منه ،مبا فيها املعلومات الخاصة بالتعويضات
املمنوحة ملختلف فئات العاملني ومبالغها .كام تطلب اللجنة تزويدها محارض اجتامعات لجنة التعويضات التي
متّت منذ بداية العام .۲۰۱٦
هـ -يف إطار التوظيفـات الخارجية للمصارف ولزبائنها
ظلّت السلطات النقدية والرقابية تتابـع يف العـام  2016موضوع التوظيفـات الخارجية للمصارف تفادياً
للتوظيفات يف أدوات مالية جديدة خطرة والدخول يف املضاربات عىل العمالت ويف لعبة املشتقّات.
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ومع استمرار التقلّبات الواسعة يف الخارج نتيجة التصويت لصالح خروج اململكة املتحدة من اإلتحاد األورويب ،ن ّبه
مرصف لبنان يف خالل لقاءاته الشهرية مع الجمعية اىل رضورة اإلستمرار يف احرتام التعميم األسايس رقم  ،48بحيث
تقل عن  %20من الزبائن الذين يضاربون يف سوق العمالت .وهذا الهامش هام
تش ّدد املصارف يف طلب هوامش ال ّ
لحامية املرصف وبخاصة لحامية الزبائن أنفسهم من ج ّراء املراكز التي يحملونها وإنعكاسها املحتمل عىل قدرتهم
عىل اإليفاء بإلتزاماتهم تجاه املصارف.
وتتابع لجنة الرقابة عىل املصارف مدى تع ّرض املصارف والعمالء من خالل التوظيفات يف الخارج ،فطلبت من
املصارف مبوجب املذكّرة رقم 2016/8تزويدها مجموع القيم الصافية السلبية والنقص يف الهوامش يف محافظ
العمالء ،مش ّدد ًة عىل رضورة اتّخاذ اإلجراءات املناسبة لتغطية النقص يف الهوامش عىل محافظ العمالء أو تصفية
ما يلزم من املراكز فورا ً.
وطلب مرصف لبنان مبوجب التعميم الوسيط رقم  2016/448من املصارف اللبنانية التأكّد من أالّ يتجاوز مجموع
التسليفات املمنوحة من فروعها والوحدات التابعة لها يف الخارج ،باإلضافة اىل توظيفاتها يف سندات الدين السيادية
وغري السيادية بالعمالت األجنبية للبلدان العاملة فيها ،نسبة  %٦٠من ودائع الزبائن بالعمالت األجنبية لدى
الوحدة املعن ّية أو الفرع.
و -نشري أيضاً يف إطار اإللتزام مبعايري بازل اىل تعميم مرصف لبنان رقم  2006/103املتعلّق باملؤ ِّهالت العلمية
املختصة يف
والفنية واألدبيـة الواجب توافرها ملزاولة بعض املهام يف القطاعني املرصيف واملايل .وقد تق ّدمت اللجنة
ّ
الجمعية يف شباط  2016ببعض املقرتحات التي تراها رضورية لتفعيل العمل بهذا التعميم ،ال س ّيام إلغاء الشهادات
الجديدة ،ذاك أن االستمرار يف منحى زيادة عدد الشهادات وإلزام جميع املوظفني بها يح ّمل املصارف أعباء غري
م ّربرة من حيث الكلفة ووقت املوظفني.
بكل ج ّدية ،حفاظاً عىل استقرار القطاع وحامي ًة لعمالئها ،عىل تدريب موظفيها وتأهيلهم
تعمل إدارات املصارف ّ
للحصول عىل مجمل الشهادات املطلوبة يف هذا التعميم .والحال أن مرصف لبنان يواصل تعديل التعميم األسايس،
إن لجهة عدد الشهادات املطلوبة ومجاالت العمل املرصيف التي يشملها ،أو إلغاء بعض الشهادات التي تق ّدم إليها
عدد كبري من موظفي املصارف واستبدالها بأخرى .ولقد طلبت الجمعية إعادة النظر يف بعض الشهادات لتصبع
أكرث مالءم ًة للقطاع املرصيف اللبناين مع إعطاء األولوية لثالثة منها هي :األنظمة املالية اللبنانية ،مكافحة تبييض
األموال ،وأخالقيات املهنة املرصفية .كام نشري اىل أنّه يف شهر آب  ،2016أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم
 430الذي م ّدد مبوجبه املهل لحيازة الشهادات املطلوبة من قبل املوظفني املشمولني بالتعميم قبل صدور التعديل
املخصصة للمهام املنظّمة ،والتي أُضيفت بتاريخ 2016/8/16
بتاريخ  2013/9/23واملهل لحيازة الشهادات املطلوبة ّ
إىل «جدول املهام املنظّمة».
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التعاميم الجديدة الرامية اىل تفعيل اإلقراض للقطاع الخاص.
توسعها يف إقراض القطاع الخاص رغم الظروف الصعبة التي مت ّر بها البالد
تابعت املصارف يف العام ّ 2016
واملنطقة ،فارتفع حجم هذه التسليفات اىل ما يقارب  86199مليار لرية لبنانية يف نهاية العام ،أي بنسبة % 5,5
امليسة ذات املنفعة االقتصادية
مقارن ًة مع العام السابق .كام أن املصارف استم ّرت يف إعطاء القروض املرصفية ّ
واالجتامعية الواضحة والتي أعادت للّرية دورها كأداة تسليف يف السوق ،مستفيد ًة من دعم الدولة للفوائد ومن
الحوافز والتنزيالت العديدة من االحتياطي اإللزامي ومن تسهيالت مرصف لبنان.
من أجل اإلبقاء عىل هذا املنحى التسليفي ،م َّدد مرصف لبنان مبوجب التعميم الوسيط رقم  2016/442لغاية
نهاية العام  2017مهلة اإلستفادة من الرشوط التحفيزية املمنوحة منذ العام  .2009كام أنه م َّدد مبوجب
التعميم الوسيط رقم  2016/444لغاية  2017/10/15مدة استفادة املصارف من التسهيالت التي مينحها مرصف
ميسة مقابلها ،وأ َّمن لهذه التسهيالت مبلغ  1500مليار لرية عىل أن ال
لبنان للمصارف بفائدة  %1إلعطاء قروض ّ
املخصص للقروض السكنية مبلغ  900مليار لرية.
يتجاوز قسم هذه التسهيالت
ّ
وسعت الجمعية يف العام  ،2016وبتشجيع من مرصف لبنان ،اىل فوج اإلطفاء نطاق بروتوكوالت
وبعد أن ّ
ميسة ،أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم
التعاون التي متنح املصارف مبوجبها قروضاً إسكانية برشوط ّ
 2016/424الذي منح مبوجبه تنزيالت بنسبة  %100من اإلحتياطي اإللزامي عىل هذه القروض ،كام وفّر مبوجب
التعمي َم ْي الوسيطَ ْي رقم  2016/425ورقم  2017/450تسهيالت للمصارف مقابل هذه القروض عند استنفاد
مبالغ اإلحتياطي اإللزامي املتوافرة لهذه اآلليات ،وأضاف مبوجب التعميم الوسيط رقم  2016/416عىل الئحة
القروض املستفيدة من هذه التسهيالت للمصارف القروض املعطاة لتمويل اإلنتاج اللبناين لألعامل الفنية .ومنح
مرصف لبنان أيضاً تنزيالت بنسبة  %100من اإلحتياطي اإللزامي عىل القروض املمنوحة لبناء مرآب جامعي
للعموم بهدف تأجري مواقف للسيارات (التعميم الوسيط رقم  )2016/433وعىل القروض السكنية باللرية
اللبنانيّة املمنوحة ملوظفي هيئة األسواق املالية (التعميم الوسيط رقم .)2016/442
من جهة أخرى ،ونظرا ً لوجود فوائض من السيولة باللرية لدى القطاع املرصيف ،رفع مرصف لبنان مبوجب التعميم
الوسيط رقم  2017/450نسبة اإلعفاءات من اإلحتياطي اإللزامي اىل  %90لبعض القروض السكنية باإلضافة
اىل القروض الخاضعة لربوتوكول التعاون مع املؤسسة العامة لإلسكان ،وذلك بدءا ً من تاريخ  ،2017/2/7كام
رفع مبوجب التعميم الوسيط رقم  2017/451نسبة التسهيالت التي يوفّرها للمصارف من أجل إعطاء هذه
القروض عند استنفاد مبالغ اإلحتياطي اإللزامي .وستسعى املصارف اىل توسيع إعطاء هذه القروض ودامئاً يف
إطار التسليف السليم ،علامً أنها تتح ّمل وح َدها مخاطرها ،كام أن املصارف تعي رضورة أالّ تخلق هذه القروض
فقّاعةً .وطبعاً تتابع لجنة الرقابة عىل املصارف هذا املوضوع.
وقد طلبت لجنة الرقابة عىل املصارف مبوجب التعميم رقم  2016/285من املصارف واملؤسسات املالية الترصيح عىل
أساس نصف سنوي عن جميع التسليفات والقروض املدعومة التي تشهد تأ ّخرا ً يف السداد لفرتة تزيد عن  ۱۸۰يوماً.
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املؤسسة العامة لإلسكان
ونذكر يف هذا اإلطار الصعوبات التي واجهت املصارف العاملة بآلية اإلقراض السكني مع ّ
املؤسسة يف تسديد إلتزامات الفوائد عن الزبائن للمصارف ،والذي يعود يف الحقيقة
يف العام  2015نتيج ًة لتأ ّخر ّ
املؤسسة
املؤسسة عمالً بالترشيعات املرع ّية اإلجراء .ولتفادي تصنيف ديون ّ
إىل عدم إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه ّ
العامة لإلسكان ديوناً ّ
متعثة مع أنها تحظى بكفالة الدولة ،ت َّم التوافق مع السلطات النقدية عىل تغطية مديونية
العام  2014بتكوين احتياط ّيات لها ،يف انتظار دراسة املعالجات املمكنة للمحفظة القامئة مع املصارف املعن ّية.
املؤسسة العامة لإلسكان
وبعد أن صدر عن وزارة الشؤون االجتامعية املرسوم رقم  ،2015/1463القايض بإعطاء ّ
سلفة خزينة بقيمة  40مليار لرية لبنانية لتسديد الفوائد املستحقّة عليها للمصارف ،طلبت الجمعية من السلطات
النقدية إيجاد معالجة جذريّة لهذه املسألة يك ال تبقى املصارف أسرية سلَف خزينة قد تُق َّر أو تتأ ّخر ،مقرتح ًة حالًّ
يقوم عىل زيادة عامل الدعم مقابل اإلبقاء عىل الفوائد املتدنّية للمقرتضني .ويف العام  ،2017رفع مرصف لبنان
نسبة التسهيالت الذي يوفّرها للمصارف كام نسبة اإلعفاءات من اإلحتياطي اإللزامي من  80اىل  %٩٠من أرصدة
للمؤسسة املذكورة بعد تاريخ  ،2017/2/7وذلك مبوجب التعمي َم ْي رقم  450ورقم
ھذه القروض املمنوحة باللرية
ّ
.451
ويجدر التوقّف يف هذا اإلطار عند التعميم الوسيط رقم  331الصادر منذ العام  2013والذي أوجد تعاوناً وثيقاً بني
القطاع املايل وقطاع املعرفة الرقمية .والنجاح الذي تحقّق يف تطبيقه خالل العامني  2014و ،2015ما دفع السلطات
النقدية اىل مواصلة تقديم الدعم املايل لهذا القطاع الناشئ يف العام  2016وعىل املدى الطويل .فقد بات معروفاً
أن هذا التعميم يتناول رأس مال الرشكات مبارش ًة بدالً من اإلقراض املرصيف بحيث سمح للمصارف باملساهمة يف
رسعة لألعامل ورشكات التمويل املجازف Venture Capital
رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعامل ورشكات م ِّ
ضمن نسب مع ّينة من أموالها الخاصة عىل أن يكون نشاطها متمحورا ً حول قطاع املعرفة القائم عىل تكنولوجيا
املعلومات واملنظومة الرقمية وتكون لبنانية اإلقامة والعاملة.
يف العام  ،2016ونظرا ً ألهمية هذا اإلجراء الذي يساعد املصارف عىل تأدية دورها اإلمنايئ ،رفع مرصف لبنان
مبوجب التعميم الوسيط رقم  2016/419حدود مساهمة املصارف من  3اىل  %4من أموالها الخاصة ،عىل أن ال
أي من هذه الرشكات عن سقف الـ  %10من هذه النسبة ،ما عدا رشكات التمويل املجازف Venture
تزيد حصة ّ
 Capitalالتي ميكن أن تصل حصتها اىل  .%20ويف التعميم رقم  ،2016/416ح ّدد رسوم االدارة بنسبة  %2,5كح ّد
أقىص من األموال املستثمرة منعاً لزيادة األكالف.
ويوفّر مرصف لبنان للمصارف املعنيّة مقابل هذه املساهامت تسليفات بدون فائدة ملدة سبع سنوات كح ّد أقىص
بشكل يضمن تغطي ًة للمخاطر تصل إىل  %75من إستثامرها يف هذه الرشكات .ويجب أن يكون للمصارف املعن َّية
دور فاعل يف تطوير أعامل هذه الرشكات ،ويف دعم واستمرار منوها ويف حسن إدارتها.
ويف املذكّرة رقم  ،2016/7طلبت لجنة الرقابة عىل املصارف تزويدها معلومات عن مساهامت املصارف يف الرشكات
رسعة لألعامل ،ورشكات التمويل املجازف .Venture Capital
الناشئة وحاضنات األعامل والرشكات امل ِّ

ويف أوائل العام  ،2017أصدر مرصف لبنان تعمي َم ْي وسيطَ ْي رقم  452و 454حول هذا املوضوع شد ّد مبوجبهام
عىل مسؤولية املصارف ورشكات التمويل املجازف Venture Capitalيف التأكّد من استعامل األموال الناتجة
عن التسهيالت املشار اليها أعاله بالشكل الصحيح ،ال س ّيام من قبل رشكات الهولدينغ ،وأن ال تُستعمل هذه
التسهيالت خارج لبنان إالّ من أجل تغطية مصاريف محد ّدة.
ال ّ
شك يف أن القطاع املرصيف يحتاج اىل تغيري عاجل يف رسعة وسعة شبكة اإلتصاالت لتطوير خدماته لإلقتصاد،
مؤسسات وأفرادا ً .كام أن اإلقتصاد الرقمي بح ّد ذاته ميكن أن يساعد يف تكبري اإلقتصاد الوطني ويف جذب
استثامرات جديدة وخلق وظائف حديثة لرشيحة هامة من شبابنا .وللمصارف تجربة مش ّجعة جدا ً يف متويل
بحجم فاق  400مليون دوالر من خالل التعميم رقم  331وتعديالته.
الرشكات الناشئة
ٍ
وبعد أن نجح «مؤمتر مرصف لبنان لترسيع األعامل» يف العامني  2014و 2015يف تحويل لبنان إىل مركز عاملي
للرشكات الناشئة ،نظّم مرصف لبنان املؤمتر الدويل الثالث حول الرشكات الناشئة « »2016 BDL Accelerateعىل
مدى ثالثة أيام يف  3و  4و 5ترشين الثاين  2016يف مج ّمع الفوروم دو بريوت.
تناول املؤمتر موضوع «االبتكار»  :ريادة األعامل من داخل الرشكات الكبرية وريادة األعامل عموماً وعرض املؤمتر
هذا التن ّوع يف ميدان جديد حمل اسم «مرسح االبتكار» ،الذي هو مساحة ديناميكية وتفاعلية تض ّم عرشات
الرشكات الناشئة والرشكات الكبرية القادمة من جميع أنحاء العامل لتقديم ابتكاراتها الرائدة.
مهني و 3000رائد أعامل
وض ّم املؤمتر أكرث من  20000مشارك ،من بينهم  3000مشارك ق َِدموا من الخارج وّ 4000
و 2000طالب .لذا ،أصبح « »BDL Accelerate 2016وبدون منازع ،املؤمتر األكرب لدول حوض املتوسط يف مجال
اإلبتكار والرشكات الناشئة ،وبات يتّسم بطابع دويل مم َّيز   .
وقد شاركت جمعية مصارف لبنان وبعض املصارف اللبنانية يف الدورة الثالثة للمؤمتر املذكور ،والتي مت ّيزت
بحضور عدد كبري من الوجوه املحلية والعاملية البارزة يف هذا املضامر ،وال سيّام السيد طوين فاضل ،أحد مبتكري
املؤسس يف آبل . Appleوقد فتح املؤمتر
جهاز َْي آيبود وآيفون  ، Ipod & Iphoneوالسيد ستيف ووزنياك الرشيك ّ
آفاق املستقبل أمام الحارضين والشباب اللبناين لتمويل طموحاتهم من خالل سلسلة من املداخالت واملناقشات
امللهمة.
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بعض جوانب اإلستثمار المصرفي

أ -ترشيد سوق الفوائد املرصفية
واظبت الجمعية يف العام  2016عىل توجيه تعميم دوري الـى املصارف حول معدل الفائدة املرجعية يف سوق
بريوت  Beirut Reference Rate BRRبالدوالر األمرييك وبالليـرة اللبنانيـة .وقد راوحت هذه املع ّدالت يف العام
 2016بني ح ّد أدىن قدره  %6,19وح ّد أعىل قدره  %6,45بالدوالر األمرييك وبني ح ّد أدىن قدره  %8,61وح ّد أعىل قدره
 %8,80باللرية اللبنانية .وهذه املع ّدالت تتيح للمصارف ،بعد إضافة نوعية مخاطر االئتامن والربحية بالنسبة إىل
التسليفات والقروض بالدوالر وباللرية اللبنانية ،تحديد مع ّدالت الفائـدة املدينة الفضلـى.
من جهة أخرى ،اقرتحت الجمعية ووافق مرصف لبنان عىل إدراج مع ّدالت الفوائد املرجعية Beirut Reference
 (BRR) Rateعىل صفحة مرصف لبنان .ويجدر التذكري بأن الجمعية تَ ْحتَسب هذه املع َّدالت شهرياً وتع ّممها عىل
املصارف منذ شهر نيسان  ،2009أي منذ ما يقارب تسع سنوات.

ب -توطني تسديد رضيبة األمالك املبن َّية يف املصارف
وافق مجلس إدارة الجمعية عىل اقرتاح وزير املالية القايض بتوطني تسديد رضيبة األمالك املبنيّة لدى فروع
املصارف العاملة يف لبنان ،وتساعد هذه الخدمة املكلَّفني غري املقيمني عىل دفع الرضيبة املتو ّجبة من حساباتهم يف
املصارف .ويف العام ُ ،2016عقد إجتامع بني فريق عمل وزارة املال والجمعية ،للبحث ،يف اآللية واألصول واإلجراءات
الواجب اعتامدها لهذا الغرض .ومن التوصيات والخطوات التي خرج بها املجتمعون ،توطني الرضيبة عىل األمالك
املبنيّة التي ال تزيد القيمة التأجريية العائدة لها عن  20مليون لرية لبنانية ،وتصميم طلب توطني من قبل املصارف
ليوقّع عليه العميل .أما وزارة املالية فستدرس كيفية الربط مع املصارف باإلضافة اىل إمكانية استعامل نظام
 Pay Gov, RTGS clearلتسوية املدفوعات.
ج -مرشوع موازنة العام 2017
أثنت الجمعية عىل ما يبديه العهد الجديد والحكومة من إرصار عىل إقرار موازنة لعام  ،2017وعىل إقفال ملف
قطع الحسابات املمت ّد عملياً حسب ديوان املحاسبة عىل فرتتني ،األوىل  2005-1993والثانية من  2005حتى اآلن،
ملا تنطوي عليه هذه الخطوة من إيجابيات ،أهمها العودة الرضورية والواجبة اىل اإللتزام بقواعد وأصول إدارة
املالية العامة .وأثنت الجمعية خالل مناقشات لجنة املال واملوازنة ،التي ُدعيت اليها مشكور ًة عىل كون فذلكة
املوازنة تتض ّمن السياسة املالية واإلقتصادية للحكومة وعزمها عىل ضبط وترشيد اإلنفاق وتحسني جباية اإليرادات
العامة باإلضافة اىل األولويّات واألهداف التي من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة.

يف املقابل ،أبدت الجمعية رأيها انسجاماً مع موقف الهيئات االقتصادية بعدم جواز فرض رضائب ورسوم جديدة
عىل اقتصاد يعاين من ضعف النمو ،بل املطلوب إعطاء حوافز حتى يتحقّق النمو فتكرب عائدات الرضيبة طبيعياً
من خالل تكبري اإلقتصاد.
د -الرضائب عىل الفوائد واإلزدواج الرضيبي
كام بات معلوماً ،أسقطت الحكومة سلّة الرضائب التي تض ّمنها مرشوع املوازنة الذي كان قد عرضه وزير املالية
ويبت بجدوى فرضها أو عدم فرضها مبعزل
عليها إلقتناعها برضورة إرسالها منفضلة اىل املجلس النيايب ،فيناقشها ّ
عن املوازنة ذاتها .ويبدو أن سلّة الرضائب والرسوم أُحيلت اىل املجلس النيايب مع مرشوع متويل سلسلة الرتب
والرواتب.
واعرتضت الجمعية عىل فرض رضيبة عىل عوائد توظيفات املصارف بالسندات وبشهادات اإليداع واعتبارها عبئاً
يُن َّزل من املداخيل وليس سلفة رضيبة تُن َّزل من األرباح كام هو معمول به حتى اليوم.
وتبني الجمعية اعرتاضها أوالً عىل حقيقة أن تكليف عائدات توظيفاتها ثم تكليف أرباحها يشكّل إزدواجاً
تتأت من هوامش الفوائد التي تشكّل مصدر أرباحها بعد تنزيل أكالف اإلستثامر .وتبنيه
رضيبياً ،ذلك أن عوائدها ّ
ثانياً عىل أن هكذا رضيبة ت ِ
املؤسسات ،من جهة ثانية،
املؤسسات املرصفية ،من جهة ،وبني سائر ّ
ُدخل متييزا ً بني ّ
املؤسسات مع ّدل  %15أو  %17وعىل املصارف معدالت مختلفة
لناحية مع ّدل الرضيبة عىل األرباح ،فيط َّبق عىل ّ
وأعىل .كام أن طريقة احتساب الرضيبة املقرتحة تُحدث متييزا ً يف مع ّدالت الرضيبة بني املصارف ذاتها بحيث
تراوح املع ّدالت بني  %15أو  %17و %76حسب حجم محافظ املصارف من سندات الخزينة وشهادات اإليداع
باللرية اللبنانية والشهادات بالعمالت األجنبية ،ما يش ِّجع عىل عدم االكتتاب مبديونية الدولة باللرية اللبنانية ،وما
يخلق تنافساً غري مرشوع ضد مصلحة اللرية .وأظهرت املحاكاة ( )Simulationالتي أجرتها الجمعية أن هكذا
رضيبة ستضع صعوبات غري عادية ومحتملة عىل  14مرصفاً صغريا ً ومتوسطاً ،ما قد يخلق مخاطر نظامية.
املختصة وتجري اتصاالت مكثّفة مع املسؤولني املعن ّيني
لقد رفعت الجمعية كتاباً بهذا الخصوص إىل السلطات
ّ
ملعالجة هذا امللف.
هـ -عقد العمل الجامعي 2017-2016
وق ّعت جمعية املصارف وإتحاد نقابات موظفي املصارف عقد العمل الجامعي لعا َم ْي  2017 – 2016يف 21
بغض النظر عن مضامني العقد ،هو أمر رضوري ومبنتهى األهمية من أجل
كانون األول  .2016وهذا التوقيعّ ،
استمرارية عقود العمل الجامعية التي ترعى عالقات املصارف بالعاملني لديها ،ويطال ذلك معظم لئالّ نقول كل
مجاالت ومستويات عالقات العمل هذه .لذا ،فإن توقيع العقد بح ّد ذاته يُعترب إنجازا ً ،ولو جا َء متأ ّخرا ً علامً أنه
يغطّي كامل العام .2016
صحيح أن عقد سنتَ ْي  2017 – 2016جاء مطابقاً تقريباً لعقد  2014 – 2013إذ أن معظم مواد العقد أُبقيت كام
ٍ
وتقدميات هامة ورضورية ملصلحة املوظفني ،كام أبقى العقد طبعاً عىل ملحق «نظام
كانت ،لكنها تثبِّت مفاهيم
القروض ملستخدمي املصارف» وبخاصة ما هو عائد إىل قروض اإلسكان.
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أما نظام االستشفاء بعد التقاعد فيستأهل وقف ًة خاصةً ،وقد كان عملياً السبب يف تأخري توقيع عقد العمل ملدة
تنص عىل نظام اإلستشفاء بعد التقاعد لكان جيل جديد من
سنتني .ولوال تضمني عقد العمل الجامعي املادة  49التي ّ
الحق أسو ًة بسائر العاملني يف القطاع الخاص!...
موظفي املصارف قد أوشك عىل التقاعد من دون اإلفادة من هذا ّ
واملادة  49بصياغتها الجديدة إنجا ٌز للعاملني يف القطاع حقّقه التعاون بني اإلتحاد والجمعية عىل قاعدة املصلحة
املشرتكة يف توفري تغطية ج ّيدة للمتقاعدين تحفظ صحتهم وكرامتهم ،وتلزم املادة  49هذه كل مرصف عامل يف
لبنان موجب أن يشرتي ملوظفيه منذ استخدامهم ما يُعرف يف عامل التأمني /الضامن بـــ"حق اإلستمراريّة بعد س ّن الـ
نصت املادة  49الجديدة بوضوح تام عىل عدم إدخال أي استثناء   Exclusionلناحية األمراض
 .)CPO( "64وقد َّ
حق االستمرارية .ويف ذلك حامية أساسية للمتقاعدين .أخريا ً ،أدخلت
أو األشخاص مل يكن موجودا ً عند مامرسة ّ
املادة  49بندا ً يتيح للمتقاعد أن يحصل عىل بوليصة تأمني من الدرجة الثانية بكلف ٍة متناسبة مع جدول األسعار
رصح به واملطبَّق من قبل رشكة التأمني عىل العاملني يف املرصف املعني والذين ما زالوا يف
وفقاً للفئات العمرية امل َّ
العمل ،وعىس أن يتع ّمم ذلك عىل كل العاملني يف لبنان من خالل تطبيق القانون رقم  27تاريخ ( 2017/2/10ج .ر.
ينص عىل إفادة املضمونني املتقاعدين من تقدميات فرع ضامن املرض واألمومة يف الصندوق
عدد  )2017/8الذي ّ
الوطني للضامن اإلجتامعي .ويوفّر هذا القانون الجديد أمام املتقاعدين خيارا ً ثالثاً اىل جانب خيار صندوق التعاضد
ورشكات التأمني.
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مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وتبادل المعلومات الضريبية

أ -مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
استم ّر القطاع املرصيف اللبناين يف العام  2016يف بذل أقىص الجهود يف مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
ويف اإللتزام باملعايري الدولية ذات الصلة .وقد بات معروفاً أن السلطات النقدية والرقابية والجمعية وإدارات
املصارف تعتمد «أفضل املامرسات» يف هذا امليدان ،من تعزيز قوانني املهنة ومواثيقها وأخالقيات العمل املرصيف
إىل الرتكيز عىل عملية إعداد وتطوير األنظمة وتدريب الكوادر البرشية الكفوءة.
يقع لبنان يف وسط منطقة عالية املخاطر ،وبخاصة األمنية والسياسية ،ويعمل القطاع املايل واملرصيف يف مناخ
أعامل هو بدوره عايل املخاطر االقتصادية واملالية ،ال س ّيام مخاطر السمعة .ويف خض ّم هذه املناخات ومن منطلق
االنفتاح الواسع عىل العامل ،من الطبيعي أن يتأقلم املركز املايل يف لبنان مع املستج ّدات الدولية .ومن أجل تحصني
العالقات املرصفية مع الخارج وترسيخ التزام الدولة اللبنانية الحازم واملتواصل بتطبيق املعايري الدولية وإبقاء لبنان
عىل الخارطة املالية العاملية ،سعت الجمعية والسلطات النقدية طوال أكرث من أربع سنوات لدى املسؤولني من
أجل الوصول اىل إقرار املجلس النيايب يف العام  2015القوانني املالية األربعة الهامة ذات األرقام  44 ،43 ،42و 53
حول الترصيح عن األموال عرب الحدود ،وتبادل املعلومات الرضيبية ،والتعديالت الهامة عىل القانون  318املتعلّق
مبكافحة تبييض األموال ،واإلجازة للبنان اإلنضامم اىل إتفاقية األمم املتحدة لعام  1999لقمع متويل اإلرهاب .كام

أصدرت السلطات الترشيعية يف العام  2016القانون رقم  77الذي ع ّدل املادة  316مك ّرر من قانون العقوبات
فوسع بشكل ملموس مفهوم جرمية متويل اإلرهاب .وقد اعتربت مجموعة «غايف» أن لبنان أصبح
اللبناينّ ،
مستوفياً كل الرشوط الدولية.
من جهة أخرى ،أصبح معروفاً أن القطاع املرصيف اللبناين يلتزم العقوبات الدولية املتّخذة يف األمم املتّحدة
والواليات املتّحدة األمريكية واملجموعة األوروبية ،ومينع كل محاولة إلخرتاق هذه العقوبات أو االلتفاف عليها،
وذلك صوناً لسمعته ومكانته الدولية وحفاظاً عىل مصالح مساهميه ومودعيه وعمالئه كاف ًة كام عىل عالقاته
الجيدة والواضحة مع املصارف املراسلة.
إن التزام السلطات املالية والنقدية وإدارات املصارف مبعايري الصناعة املرصفية العاملية وباملتطلّبات الدولية،
مبا فيها العقوبات ،هو من املستلزمات الرضورية لحامية مصالح لبنان والحفاظ عىل ثروة جميع أبنائه وعىل
مصلحة كل املواطنني واملتعاملني مع املصارف ،مودعني ومقرتضني ،ما يؤ ّمن لهم سالمة واستمرارية العمل من
خالل النظام املايل العاملي .لدى القطاع ما يقرب من  6,9ماليني حساب دائن ومدين ،وهذه الحسابات الدائنة
واملدينة موزّعة عىل كل أقضية لبنان وعىل كل مدنه وبلداته .وحصة الطوائف منها متناسبة مع وزن كل منها
االقتصادي والدميغرايف.
بعد صدور القانون األمرييك بتاريخ  2015/12/18وأنظمته التطبيقية حول منع ولوج «حزب االله» اىل املؤسسات
املالية األجنبية وغريها من املؤسسات ،وحفاظاً عىل املصلحة الوطنية العليا ،أصدر مرصف لبنان يف 2016/5/3
التعميم األسايس رقم  137حول آلية التطبيق وذلك تــداركاً لحصــول أي إجــراء تعس ّــفي ،يتجــاوز نطــاق
القــانون واألنظمــة التطبيقية ،مــن شــأنه اإلضــرار مبصــالح املــودعني والعمــالء ســيّام عنــد إقفــال
أي مــنهم أو اإلمتنــاع عن فتح حسابات لهم أو عدم التعامـل معهـم ،كـل ذلـك بصـورة غيـر مبـ ّررة
حســاب ّ
أو بح ّجـة تفـادي التعـ ّرض للمخاطر (  .) De-riskingاإللتزام بالقانون األمرييك ال مف ّر منه لك َّن الرضورة تقيض
بأن يكون التطبيق عادالً .وقواعد العمل التي تحرتمها مصارفنا هي ذاتها التي تحرتمها كل املصارف يف العامل ،مبا
فيها املصارف األمريكية ومبا فيه تجاه املواطنني األمريكيّني والرشكات األمريكية .و َمن يتف ّحص لوائح مكتب مراقبة
األصول الخارجية يف وزارة الخزانة األمريكية «أوفاك»  OFACولوائح األمم املتحدة واللوائح األوروبية يطّلع عىل
الك ّم الهائل من األشخاص واملنظامت والرشكات املدرجة .وتستند اآللية إىل بعض املعايري الهامة ،ومنها :عدم
تنسق مع لجنة الرقابة
التعامل مع األسامء املدرجة عىل الئحة «أوفاك»  OFACبأية عملة .وعىل املصارف أن ِّ
عىل املصارف يف ما يعود للحسابات املدينة املطلوب تصفيتها وإقفالها؛ أما الحسابات موضع الشك فرتفع إىل
هيئة التحقيق الخاصة التي تقوم بعملها وتبلّغ املرصف بالقرار.
ونشري اىل دليل «السياسات واإلجراءات حول موضوع العقوبات» الذي أصدرته الجمع ّية يف أوائل العام ،2015
وكانت قد كلّفت رشكة «ديلويت» إعداد هذا الدليل بالتعاون الوثيق مع أعضاء لجنة التحقّق ومكافحة تبييض
يخص املخاطر املرتبطة
األموال لدى الجمعية .والهدف من هذا الدليل هو تعزيز الوعي لدى املصارف يف ما ّ
بالعقوبات وإلقاء الضوء عىل العمليات املاليّة املحظورة ذات الصلة ،وهو مك ّمل لدليل مكافحة تبييض األموال
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ومتويل اإلرهاب الذي صدر سابقاً من الجمعية من إعداد رشكة «ديلويت» أيضاً.
من جهة أخرى ،أصدر مرصف لبنان تعمي َم ْي أساس َّي ْي رقم  2015/1ورقم  2016/2مو َّجهني إىل «كونتوارات
التسليف» من أجل مراقبة أعاملها .فطلب من هذه الكونتوارات مبوجب التعميم األول تزويده معلومات
فصل يف التعميم الثاين الرشوط واألصول التي يجب أن تتقيّد بها من أجل السامح
ومستندات مح ّددة عنها ،كام ّ
لها بالقيام بعمليات التسليف.
كام حظر مرصف لبنان مبوجب التعميم الوسيط رقم  2016/410عىل املصارف واملؤسسات املالية أن ت ُقرض بشكل
مبارش أو غري مبارش كونتوارات التسليف املشار اليها أعاله ،وذلك منعاً لتح ّملها مخاطر هذه التسليفات ،وأيضاً
تعزيزا ً ملنحى مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
واملؤسسات املالية القيام بأي
كام حظر مرصف لبنان مبوجب التعميم الوسيط رقم  2016/411عىل املصارف
ّ
أي نوع كان ،مرصفية أو مالية أو غري مرصفية أو مالية مع الرشكات أو الصناديق املشرتكة لالستثامر
عمليات من ّ
وفس مرصف لبنان هذا اإلجراء عىل أنه يندرج يف سياق
التي تكون أسهمها أو حصصها كلياً أو جزئياً لحاملهّ .
املعايري الدولية ،وهي ثقافة جديدة يف العامل علينا االنخراط بها .وقد يجري إلغاء فئة األسهم لحامله يف العديد
الحق االقتصادي لحامليها وللحؤول دون استعاملها لتبييض األموال،
من الدول يف العامل لصعوبة تحديد أصحاب ّ
ويفضّ ل عدم قبولها يف حسابات املصارف رغم معرفة هذه األخرية بأصحابها.
ويف  ،2016 /10/27صدر القانون رقم  75الذي ألغى فئة األسهم لحامله واألسهم ألمر ،وحظر عىل الرشكات
املساهمة (مبا فيها رشكات التوصية باألسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم ألمر بعد دخول هذا القانون ح ّيز التنفيذ.
كام أوجب عىل الرشكات ،التي تشتمل أسهمها عىل أسهم لحامله أو ألمر ،إستبدال األسهم لحامله واألسهم ألمر
الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية ،خالل مهلة سنة من تاريخ نفاذ القانون.
ومن أجل س ّد أي ثغرة جديدة ميكن أن ت ُستعمل لتبييض األموال ،أصدر مرصف لبنان يف العام  2016التعميم
واملؤسسات املصدرة لبطاقات االئتامن والوفاء ،إصدار أو ترويج
الوسيط رقم  415الذي حظر مبوجبه عىل املصارف
ّ
بطاقات مسبقة الدفع ( .)Prepaid Cardsثم وضّ ح مرصف لبنان مبوجب التعميم الوسيط رقم  2016/418أن
معي (كالبطاقات املرتبطة بحساب عميل واملصدرة
البطاقات املرتبطة بحساب مرصيف واملصدرة باسم شخص ّ
مخصصات العاملني لديه)
باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته والبطاقات بنا ًء عىل طلب رب العمل لدفع رواتب أو َّ
ال تدخل ضمن البطاقات املسبقة الدفع املحظّر إصدارها .كذلك البطاقات الصادرة بطلب من املنظامت الدولية
واملخصصة للمساعدات االنسانية واإلجتامعية املحلية رشط الحصول عىل موافقة مرصف لبنان.
الرشعية
ّ
كام أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف املذكّرة رقم  2016/ 13التي طلبت فيها من املصارف إبالغها خطياً بأي
عمل من أعامل إساءة األمانة أو االختالس أو التزوير وبالحوادث الطارئة املاديّة فور التع ّرض لها ،سواء كانت ناتجة
من أطراف داخل املرصف أو خارجه.
كام ناقشت لجان الجمعية املس ّودة األخرية للكتيّب الذي طلبت الجمعية من رشكة ديلويت إعداده بعنوان :

«دليل السياسات واإلجراءات املتعلّقة بالرشوة والفساد Anti-Bribery and Corruption generic policies
 .and procedures Manualوهذا الدليل عىل غرار الكتيّبات األخرى ال سيّام ذاك املتعلّق مبكافحة تبييض
األموال ،هو حجر الزاوية الذي يساعد كل مرصف عىل إعداد دليله الخاص مبا يتناسب مع أنطمة وإجراءات
عمله الداخلية .ويأيت هذا الدليل بعد اإلهتامم املتزايد الذي توليه املصارف املراسلة بهذا املوضوع ،وبعد التعديل
الذي طرأ عىل قانون مكافحة تبييض األموال مبوجب القانون الجديد رقم  ،2015/44الذي جعل الفساد جرمية
مالية أسو ًة بسائر جرائم تبييض األموال ،وبالتايل أوجب التعامل مع األموال الناتجة أو املرتبطة بالفساد كأموال
غري مرشوعة.
ب -يف إطار مكافحة الته ّرب الرضيبي
يجدر التذكري بأن مجموعة الدول العرشين  ،G20ومتاثالً مع الترشيع األمرييك املعروف بقانون " فاتكا" ،بلورت
املعايري املتعلّقة بالتبادل التلقايئ للمعلومات الرضيب ّية عىل مدى خمس سنوات ( )2014-2009اىل أن أقــ ّر
صيغتها النهائية رؤساء الدول األعضاء خالل مؤمتر قمة الدول العرشين يف بريسبان   Brisbaneيف شهر ترشين
الثاين  .2014وتهدف هذه االتفاقية الدولية إىل الحؤول دون ته ّرب غري املقيمني من سداد رضائبهم عن األموال
التي ميلكونها خارج أوطانهم أو خارج دول إقامتهم الفعلية .ويُعترب تبادل املعلومات املدخل ملنع الته ّرب
الرضيبي عىل هذا الصعيد.
اإلنضامم إىل االتفاقية ال مف ّر منه لئالّ يُد َرج إسم لبنان عىل الئحة الدول غري املتعاونة وغري املوقّعة .ومهلة
االنضامم تنتهي يف  26أيلول  2016حسب روزنامة املنتدى العاملي ( )Global Forumالذي يدير عملية تبادل
تبي أن
املعلومات ضمن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ( .)OECDلكن بعد صدور القانون رقم ّ ،2015/43
املنظمة الدولية ( )OECDوجدته غري مالئم ،ال سيّام لجهة وجوب املصادقة عىل االنضامم إىل املعاهدة الدولية
من قبل السلطات اللبنانية.
ويف انتظار تعديل القانون املذكور أعاله ،أصدر مرصف لبنان التعميم األسايس رقم  2016/138الذي طلب
يخصها ،أن تقوم ،عىل كامل مسؤوليتها ،بات ّخاذ اإلجراءات
مبوجبه من املصارف واملؤسسات املالية ،كل يف ما ّ
اإلدارية والتقنية املناسبة لتزويد هيئة التحقيق الخاصة باملعلومات التي تطلبها السلطات األجنبية املعن ّية حول
حسابات بعض املقيمني يف بلدانها ،وذلك من وزارة املالية اللبنانية وضمن إطار تبادل املعلومات الرضائبية
تطبيقاً لتوصيات املنتدى العاملي حول الشفافية وتبادل املعلومات ألغراض رضيبية ومنظمة التعاون والتنمية
اإلقتصادية ،ووفقاً لآللية التنظيمية التي ستضعها لهذه الغاية هيئة التحقيق الخاصة بالتنسيق مع مرصف لبنان.
ويف ترشين األول  ،2016أق ّر املجلس النيايب القانون رقم  55الجديد حول تبادل املعلومات لغايات رضيبية
والذي ألغى القانون رقم  2015/43بعد أن أدخل عليه تعديالت جذرية .وقد أجاز هذا القانون للحكومة إبرام
اإلتفاقيات الدولية يف هذا املجال ،أي اإلتفاقية املتع ّددة األطراف للتعاون التقني يف املجال الرضيبي واإلتفاقية
املختصة .وف َّوض القانون وزير املالية التوقيع عىل هاتني اإلتفاقيتني بعد إقرارهام من قبل
املتعلّقة بالسلطات
ّ
الحكومة.
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وتبي أن مث ّة موضوعاً اسرتاتيجياً ن َّبهت اليه الجمعية ،هو مفهوم اإلقامة اإلقتصادية يف لبنان الذي يتو ّجب توسيعه
ّ
بحيث يس ِّهل عىل اللبنانيّني يف معظم دول االنتشار اختيار إقامتهم اإلقتصادية يف لبنان .فاملؤرشات عىل هكذا إقامة
عديدة ،من امتالك املسكن إىل متابعة األوالد تعليمهم يف مدارس وجامعات لبنان فإىل ملك ّية مؤسسات أو أعامل
يف لبنان وسواها .وهكذا نعطي املغرتبني مج ّددا ً الدافع اىل العودة من خالل حامية م ّدخراتهم وعدم تعريضها
للمخاطر .وفعالً ،فقد تض َّمن القانون رقم  60الصادر يف  2016/10/27تحديدا ً جديدا َ ملفهوم اإلقامة يف لبنان.
لكن يبقى موضوع م ّهم هو إقليمية الرضيبة  Territorialitéالتي هي جوهر وروحية وفلسفة قانون الرضائب
يف لبنان ،والتي تقيض بإخضاع املقيمني وغري املقيمني للرضيبة عىل مداخيلهم املحققة عىل األرايض اللبنانية ،أي
بغض النظر عن مكان إقامتهم ،ويتطلّب ذلك إلغاء املادة  69من القانون .1959/144
ّ
وقد يش ّجع هذا اإللغاء اللبنان ّيني املغرتبني عىل اختيار لبنان مكاناً إلقامتهم الرضيبية فيكلَّفوا عىل مداخيلهم يف
لبنان من دون تلك املحقَّقة يف الخارج .وللعلم ،فإن معظم دول االغرتاب ومنها دول الخليج ال تكلّف مداخيل
يخص اجتذاب الرساميل منها قربص،
اللبنان ّيني لديها .يضاف إىل ذلك أن دوالً عدة منافسة لسوق بريوت يف ما ّ
مالطا وسويرسا تر ّوج لعدم إخضاع مداخيل غري املقيمني للترصيح أو للتكليف بل ومتنح مقابل إيداع األموال لديها
حوافز لإلقامة والجنسية! وقد ن َّب ّهت الجمعية املسؤولني تكرارا ً إىل مخاطر هذا املوضوع حامي ًة لتحويالت اللبنان ّيني
ويشاطرها مرصف لبنان هذا الرأي.
املختصة يف الجمعية أن تكون
ويف إنتظار اكتامل النصوص الترشيعية والبدء بالتطبيق الرسمي ،إرتأت اللجان
ّ
املصارف اللبنانية حارضة ومستع ّدة للتطبيق يف أقرب وقت ،وأن تكون التحضريات مشرتكة .ويف شباط ،2017
نظّمت الجمعية مع رشكة "ديلويت" ورشة عمل مع املصارف حول هذا املوضوع جرت خاللها مناقشة مسو ّدة
دليل حول موضوع معيار اإلبالغ املو ّحد ( Common Reporting Standard (CRSالذي يت ّم إعداده من قبل
رشكة "ديلويت" بنا ًء عىل طلب الجمعية.
وال ب ّد من االشارة ،يف إطار مكافحة الته ّرب الرضيبي ،اىل القانون الرضيبي األمرييك املعروف بقانون "فاتكا"
 FATCAوالذي فرض معايري جديدة ملنع ته ّرب املكلّفني األمريك ّيني من الرضائب يف الخارج ،وقد بات معروفاً أن
القطاع املرصيف اللبناين جهد منذ سنوات عدة يف سبيل توضيح مندرجاته وتطبيق أحكامه .ونذكر أن لبنان اختار
املنحى التعاقدي وبادرت جميع املصارف العاملة يف لبنان منذ العام  2014إىل االنضامم اىل هذه اإلتفاقية ،كام أن
الجمعية أصدرت دليل السياسات واإلجراءات حول هذا القانون (فاتكا) من إعداد رشكة "ديلويت".
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األميركية
الجمعية إلى الواليات المتّ حدة
زيارة وفد
ّ
ّ
أ -زيارة الوفد املرصيف اللبناين إىل نيويورك وواشنطن يف نيسان 2016
يف إطار الزيارات الدورية التي تنظّمها جمعية مصارف لبنان إىل العواصم املالية يف أوروبا والواليات املتحدة
االمريكية من أجل تقوية العالقات مع املصارف املراسلة للمصارف اللبنانية ،والتواصل مع السلطات الرسمية
واملراجع املالية والنقدية األجنبية ،قام وفد من مجلس إدارة جمعية املصارف مع األمني العام يف شهر نيسان
 2016بزيارة نيويورك وواشنطن يف الواليات املتحدة األمريكية للمشاركة يف املؤمتر الذي نظَّمه اتحاد املصارف
العربية يف مق ّر وتحت رعاية بنك االحتياطي الفيدرايل  /نيويورك .وكان الفتاً الحضور املرصيف اللبناين الكثيف من
البنك املركزي ولجنة الرقابة واملصارف مقارن ًة مع حضور املرصفيّني من سائر الدول العربية .وكانت للمرصفيّني
اللبنان ّيني مشاركة ف َّعالة وملحوظة ،مام ساهم يف إعادة تأكيد مكانة لبنان الوازنة ودور مصارفه الرائد واملستم ّر
وس ّجل كذلك حضور مميَّز يف املؤمتر ملمثلني عن املصارف
يف نرش وترسيخ املعايري الدولية للصناعة املرصفيةُ .
األمريكية األساسية وعن بعض اإلدارات .وقد عقد الوفد املرصيف اللبناين لقاءات مع مسؤولني تنفيذيّني ومع مدراء
اإللتزام والتحقق يف املصارف األمريكية املراسلة  :بنك أوف نيويورك ،سيتي بنك ،جي.يب.مورغن ،ستاندرد تشارترد
بنك.
وجرى التأكيد خالل اإلجتامعات عىل صوابية النموذج املرصيف اللبناين الذي يُقيم توازناً إيجابياً بني العمل التجاري
وج ّدية تطبيق القواعد املرصفية املتعارف عليها دولياً .وأثنى املسؤولون املرصفيون األمريكيون الذين التقاهم
الوفد عىل مهنية املصارف اللبنانية يف تعاملها مع املصارف املراسلة األمريكية وعىل متانة العالقة واستمراريتها
ونجاحها.
يف السياق نفسه ،زار الوفد املرصيف اللبناين واشنطن حيث عقد اجتامعات عمل مع بعض كبار املسؤولني يف وزارة
الخزانة األمريكية ووزارة الخارجية املعن ّيني بالشأن املرصيف واملايل ،وقد التقى الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية
يف مجلس النواب األمرييك باإلضافة إىل أعضاء بارزين يف لجنتي الخدمات املالية والشؤون الخارجية ومكافحة
اإلرهاب يف الكونغرس األمرييك وبعضهم من أصل لبناين.
حمل وفد الجمعية يف زياراته هذه مجموعة القوانني املالية األربعة الهامة التي أق ّرها املجلس النيايب اللبناين يف
العام  ،2015والتي جاءت لتعكس التزام الدولة اللبنانية باإلضافة إىل املصارف بقواعد العمل وباملعايري املرصفية
واملالية العاملية املرعية اإلجراء وبخاصة األمريكية منها ،كون معظم عمليات القطاع املرصيف اللبناين مع الخارج
ومتويل تجارة لبنان الخارجية وتحويالت اللبنان ّيني تت ّم بالدوالر األمرييك وعرب حسابات املراسلة مع املصارف يف
نيويورك.

ب -زيارة الوفد املرصيف اللبناين إىل واشنطن – نيويورك يف ترشين األول 2016
كام يف كل عام ،شارك وفد مرصيف كبري من  30مرصفياً يف اإلجتامعات السنوية املشرتكة لصندوق النقد الدويل
والبنك الدويل التي انعقدت يف واشنطن خالل الفرتة الواقعة بني  1و  5ترشين األول  .2016وقد أقامت السفارة
اللبنانية يف العاصمة األمريكية عشاء عىل رشف حاكم مرصف لبنان والوفود اللبنانية املشاركة من املصارف ومن
مرصف لبنان ووزارة املالية ومجلس اإلمناء واإلعامر بحضور بعض كبار املسؤولني األمريك ّيني املعن ّيني بالشأن اللبناين
من وزارة الخزانة األمريكية ووزارة الخارجية ومجلس األمن القومي.
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ونظَّ َمت جمعية املصارف بدورها ،وبالتعاون مع مجموعة " فايننشال تاميز" حفلة استقبال مت َّيزت بحضور مرصيف
الفت من قبل املصارف التي تتعامل معها املصارف اللبنانية يف شتى أنحاء العامل .ومبناسبة هذه اإلجتامعات ،عقد
وفد من مجلس إدارة الجمعية لقاءات عمل يف واشنطن مع بعض كبار املسؤولني املعن ّيني بالشأنني املرصيف واملايل
مجلس النواب والشيوخ.
يف وزارة الخزانة األمريكية ووزارة الخارجية ولجنتي الخدمات املالية والشؤون الخارجية يف َ ْ
وقد أكّد جميع املسؤولني األمريك ّيني خالل هذه اللقاءات موقفهم الداعم للبنان ولتقوية دوره كنموذج يف املنطقة،
وأهمية الحفاظ عىل استقرار لبنان الذي يستند برأيهم إىل ركيزتني هام القطاع املرصيف والجيش اللبناين .كام ك ّرر
هؤالء املسؤولون اإلشادة بدور القطاع املرصيف الرائد لجهة حسن احرتامه للقواعد املرصفية العاملية ،ومنها بخاصة
تلك املتعلّقة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .ومت ّنى الوفد املرصيف اللبناين عىل مختلف هذه الجهات
أي اجراء يُتَّخذ يف مجال مكافحة تبييض األموال مرتكزا ً إىل القواعد القانونية لجهة
األمريكية الرسمية أن يكون ّ
أي تأثري سلبي عىل القطاع
ألي إجراء ممكن أن يُتّخذ ّ
احرتام حق املراجعة والدفاع وسالمة األدلّة ،وأن ال يكون ّ
وعىل البلد تأكيدا ً للموقف الرسمي األمرييك الحريص عىل استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع املرصيف .وقوبل هذا
الطرح بإيجابية من الجهات الرسمية األمريكية .
وباإلنتقال إىل نيويورك ،عقد وفد مجلس إدارة الجمعية لقاءات عمل مع املسؤولني التنفيذيّني ومدراء اإللتزام
والتحقق يف املصارف األمريكية األساسية املراسلة للمصارف اللبنانية ،وهي تحديدا ً ستاندرد تشارترد بنك ،بنك أوف
موسع يف بنك اإلحتياطي الفيدرايل األمرييك/نيويورك.
نيويورك ،سيتي بنك ،وجي.يب.مورغن .باإلضافة إىل اجتامع ّ
يخص اإللتزام باملعايري
وتركَّز النقاش خالل هذه اللقاءات املرصفية عىل آليات عمل املصارف اللبنانية يف ما ّ
والقواعد التي تعتمدها املصارف األمريكية نفسها ،خصوصاً يف مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
وأبدى املسؤولون املرصفيون ارتياحهم لشفافية التعامل مع املصارف اللبنانية ولرسعة التجاوب مع اإليضاحات
التي يطلبونها .وخالفاً لتو ّجه العديد منها إىل تقليص عالقات املراسلة ( )De-Riskingمع عدد من الدول واملصارف
يف العامل ،أثنى املرصفيون األمريكيون عىل مهنية املصارف اللبنانية وعىل متانة عالقات املراسلة معها وأكّدوا عىل
استمراريتها وتقويتها ونجاحها.
ج -زيارة الوفد املرصيف اللبناين اىل لندن يف آذار 2017
قام أيضاً وفد من أعضاء مجلس اإلدارة وأمني عام الجمعية بزيارة عمل إىل لندن خالل الفرتة الواقعة بني  7و 10
آذار  ،2017وكان الوفد قد أجرى يف لندن لقاءات عمل مكثّفة مع املسؤولني اإلقتصاديّني يف وزاريت الخارجية واملالية،
باإلضافة إىل سلسلة اجتامعات مع جمعية املصارف الربيطانية ومع اإلدارات التنفيذية يف املصارف الربيطانية الثالثة
الرئيسية التي تتعامل معها املصارف اللبنانية ،وهي ستاندرد تشارترد بنك ،بركليز بنك وإتش.إس.يب.يس .HSBC
كام نظّم وفد الجمعية لقاء مع الكوادر املرصفية واملالية التنفيذية اللبنانية من العاملني يف سوق لندن بالتعاون
مع جمعية " .LIFE, “Lebanese International Financial Executivesوتندرج مجمل هذه اللقاءات يف سياق
تقوية العالقات املرصفية اللبنانية مع سوق لندن املالية امله ّمة.

ً
الجمعية الداخلي والخارجي وتعاونها مع الهيئات االقتصادية
ثالثـا حضور
ّ
أ -عىل املستوى الداخيل
واصلت الجمعية خالل العام  2016تأكيـد التزامها بالشأن الوطني العـام ،مع إبـداء حرصها عىل تكثيف حضورهـا
وتعزيـز موقعهـا املرجعي كإحدى الهيئات االقتصادية األساسيّة فـي لبنـان .وقـد تأ ّمن ذلك بوجه خاص من
خالل :
 -١تعزيز االتصاالت والعالقات مع املسؤولني عن الشؤون االقتصادية يف مختلف وسائل اإلعالم اللبنانية مبا يخدم
التغطية املتواصلة والشاملة لنشاطات الجمعية ونرش املواقف الصادرة عنها.
 -٢إصدار بيانات صحاف ّية حول قضايا وطنية واقتصادية ومهن ّية ته ّم الجمع ّية واألُسـرة املرصفية.
 -٣تزويد وسائل اإلعالم عىل نحو منتظم ومكثَّف مبنشورات الجمع ّية (البيانات الصحاف ّية ،النرشة الشهريّة،
الكراريس والكت ّيبات الخاصة ،سلسلة امللفّات والدراسات الـخ  )...العتامدها كمصدر أسايس للمعلومات
واألدب ّيات املتعلّقة مبختلف قطاعات النشاط االقتصادي يف لبنان بوجه عام ،وبالنشاط املرصيف ،بوجه خاص.
معبة عن وجهة
 -٤التنسيق مع سائر الهيئات االقتصادية اللبنانية لصياغة أوراق عمل أو وضع تص ّورات مو ّحدة ِّ
نظـر هـذه الهيئات إزاء مشاريع أو إجراءات مطروحة من قبـل السلطات الرسم ّية.
واملؤسسات العامة واللجان الوطنية ذات االهتاممات
	 -٥استمرار التعاون الوثيق مع عدد من الوزارات
ّ
كل من:
االجتامعية واالقتصادية والبيئية من خالل متثيل القطاع املرصيف والجمع ّية يف ّ
املؤسسة الوطنيـة لالستخدام ،اللجنة
مجلس إدارة الصندوق الوطنـي للضمـان اإلجتامعـي ،مجلس إدارة ّ
املرصفية ولجنـة البيئة (غرفة التجارة الدولية – لبنان) ،لجنة تفعيـل حقوق املع َّوقني بالعمل (وزارة
تغي
العمل) ،مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية (وزارة الصناعة) ،وحدة التنسيق الوطنية لشؤون ُّ
املناخ (وزارة البيئة) ،اللجنة التوجيهية ملرشوع مكافحة التل ّوث البيئي (وزارة البيئة) ،املجلس الوطني
للبيئة (وزارة البيئة) ،لجنة تنظيم وإدارة برنامج زرع  40مليون شجرة حرج ّية عىل األرايض اللبنان ّية
(وزارة الزراعة) ،لجنة تجهيز الحدائق العامة باإلنرتنيت (وزارة اإلتّصاالت) ،واللجنة الربملانية الفرعية
إلعداد مرشوع إنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد (مجلس النواب).
 -٦مساهمة الجمعيّة يف رعاية و/أو دعم عدد من التظاهرات والنشاطات املحلية والخارجية الهامة ،مثـل« :منتدى
اإلقتصاد العريب» ،الذي تنظّمه مجموعة «اإلقتصاد واألعامل» (بريوت  13-12أيار)2016؛ مؤمتر «الرشق األوسط
ظل النظام العاملي الجديد وتداعيات الرصاع العاملي عىل املنطقة» الذي نظّمته قيادة الجيش ( 15-12متوز
يف ّ
)2016؛ حفلة اإلستقبال التي يقيمها القطاع املرصيف اللبناين عىل هامش اإلجتامعات السنوية للبنك الدويل
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وصندوق النقد الدويل ( نيويورك 7 ،ترشين األول )2016؛ مؤمتر "ترسيع األعامل  "2016الذي نظّمه
مرصف لبنان (فوروم دي بريوت 7،ترشين الثاين )2016؛ ومؤمتر "املسؤولية اإلجتامعية للرشكات" يف
فندق فينيسيا انرتكونتيننتال – بريوت ( 27ترشين األول .)2016
 -٧استضافة عدد من أعضاء السلك الديبلومايس األجنبي (سفراء اململكة املتحدة وفرنسا) املعتمد يف لبنان
(مؤسسة التمويل الدولية ،البنك الدويل ،البنـك األوروبـي
واستقبال عدد من الوفود العرب ّية والدول ّية
ّ
لإلستثامر ،صندوق النقـد الدولـي ،وزارة الخزانة األمريكية ،اإلتحاد املرصيف الفرنكوفوين ،غرفة التجارة
والصناعة والزراعة ال ُعامنية الخ ،)..واملشاركة يف وفود مرصفية ورسم ّية اىل الخارج.
عىل صعيد النرش ،تستم ّر الجمعية يف إصدار النرشة الشهريّة ( 1200نسخة ورقيّة شهرياً ،توزّع مناصفـ ًة بني
املشرتكني واملراسلني داخـل لبنان) والدوريّة الشهريّة باللغة االنكليزية ( )The Economic Letterالتي تحوي عرضاً
موجزا ً لتطور أهم قطاعات االقتصاد اللبناين مع جداول احصائية ،وتوزّع  1100نسخة إلكرتونيّة منها عىل املصارف
واملؤسسات والشخص ّيات والهيئات وعدد من املشرتكني يف لبنان والخارج .ومنذ العام  ،2014أُضيفت اىل هذه
ّ
واملؤشات املرصفيّة
اإلصدارات نرشة فصل ّية باللغة اإلنكليزيّة ( )Quarterly Newsletterتعرض أبرز النشاطات
ّ
املخصصة لتوعية العاملني يف القطاع املرصيف
واإلقتصاديّة وأه ّم املنشورات والدورات التدريب ّية والندوات التثقيف ّية ّ
عىل مكافحة الجرمية املنظّمة ،وال سيّام الجرائم املالية عرب تبييض األموال واإلتّجار باملخ ّدرات وعمليّات اإلرهاب.
املؤشات األساس ّية ( )Key Indicatorsوتطور محفظة سندات الخزينة باللرية
إىل ذلك ،يتواصل شهرياً نرش ّ
اللبنانية وبالعمالت األجنبية ( .)Treasury Billsوباإلضافة اىل التقريـر السنوي لعام  ،2015باللغتني العربيّـة
واإلنكليزي ّـة ،ت ّم إصـدار دليل املصارف لعام  ،2016باللغة االنكليزية ( .)ALMANACكذلك ،أصدرت الجمعية ،
بالتعاون مع معهد باسل فليحان املايل واإلقتصادي منشورة بعنوان »:نحو اسرتاتيجية وطنية للرتبية واملعرفة املالية
يف لبنان  .»2019-2016أخريا ً ،صدرت يف العام  2016ثالثة أعداد متتالية (كانون الثاين ،نيسان وترشين األول) باللغة
اإلنكليزية من منشورة بعنوان" :االقتصاد اللبناين والصناعة املرصفية :اإلمتثال للمعايري الدولية"
.The Lebanese Economy and Banking Industry: Compliance with International Standards
أما عىل صعيد التوثيق واملكتبة الداخلية ،فقد واصلت الجمع ّية تيويم بنك املعلومات واألرشيف الصحايف
املك َّونني لديهـا ( )2016-1990وإغنـاء محتويات مكتبتها ( 1549مؤلّفاً
متخصصاً و 60دورية باللغات الثالث
ّ
املختصني وأساتذة
رصف الكوادر املرصفية والباحثني
ّ
العربية والفرنسية واالنكليزية) .علامً أن الجمع ّية تضع تحت ت ّ
الجامعات وطالّبها مجموعة متكاملة من الوثائق واملراجع التي قد يحتاجون اليها.
وتقوم الجمعيّة بتحديث معطيات موقعها عىل شبكة اإلنرتنيت ( ،)www.abl.org.lbبحيث يُتاح ملتصفّح هذا
املوقع أن يطّلع باللغات الثالث العربية والفرنسية واالنكليزيـة عىل هيكل ّية الجمع ّية وأمانتها العامـة وتركيبة
مجلس إدارتها ولجانها ،وعىل مختلف الخدمات التـي تؤ ّمنها وأبرز نشاطاتها املحليّة والخارجيّة ،ال سيّام يف مجال
مكافحة الجرمية املنظّمة ،وعىل مختلف املنشورات التي تُصدرها .كام ينرش املوقع أخبار املصارف ونشاطاتها،
نص عقد العمل الجامعي الذي ينظّم العالقة املهنيّة بني إدارات املصارف وأُسـرة العاملني فيها .اىل
إضاف ًة الـى ّ

ب

املؤسسات والجمع ّيات املحل ّية والعرب ّية
ذلك ،يتيح هذا املوقع ربط املتصفّح باملواقع اإللكرتون ّية لعدد كبري من َّ
واألجنبيّة ذات الطابع املايل أو االقتصادي.
على المستوى الخارجي

 -١املشاركة يف تظاهرات مرصف ّية عرب ّية ودول ّية
يف العام  ،2016شاركت الجمعية يف عدد من االجتامعات واملؤمترات ذات الطابع االقليمي والدويل ،وكان ملمثّليها
( الرئيس ،نائب الرئيس ،أعضاء مجلس اإلدارة أو بعض اللجان اإلستشارية ،واألمني العام) مداخالت ومساهامت
يف أثناء هذه األنشطة واتّصاالت شتّى عىل هامشها .ومن أبرز التظاهرات املرصفيّة العربية والدولية التي
شاركت فيها الجمع ّية ،نذكر :اجتامعات اللجنة اإلدارية التحاد املصارف الفرنكوفونية يف باريس واجتامعات
مجموعات العمل املشكَّلة يف إطار هذا االتحاد؛ لقاءات عمل مع مسؤويل املصارف األمريكية املراسلة واإلدارات
األمريكية املعن ّية بالشؤون املالية واملرصفية؛ االجتامعات السنوية املشرتكة لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل
يف نيويورك– الواليات املتحدة األمريكية (ترشين األول )2016؛ ومؤمتر فرانكفورت املايل ملنطقة الرشق األوسط
(ترشين الثاين .)2016
 -٢اإلتصاالت وعالقات التعاون الخارج ّية
واصلت الجمعيّة يف العام  2016حملة اإلتصاالت الخارجية التي أطلقتها عام  2013والتي استهدفت بخاصة
الواليات املتحدة األمريكية وعددا ً من الدول األوروبية .ويف هذا اإلطار ،قامت وفود من الجمع ّية بزيارات
اىل نيويورك وواشنطن وباريس ولندن شملت ع ّدة مؤسسات وإدارات وشخصيّات معنيّة بالشؤون التي ته ّم
الجمع ّية ،وكانت الغاية من هذه اللقاءات ،من جهة أوىل ،إطالع الجهات الخارجية عىل نشاط جمع ّية املصارف
وإبراز أهمية القطاع املرصيف اللبناين ودوره الحيوي يف استقرار لبنان وحتى يف استقرار املنطقة ،ومن جهة ثانية،
الرتكيز عىل رضورة تعزيز عالقات املراسلة بني املصارف اللبنانية ومصارف املراكز املالية الدولية الكربى .وركّزت
وفود الجمعية يف هذا اللقاءات عىل تبيان الجهود املبذولة لبنانياً يف مجال مكافحة تبييض األموال ومحاربة
اإلرهاب واملستندة إىل عمل إداري منظَّم ومستم ّر وإىل تعاون مع منظمة األمم املتحدة ومنظمة اإلنرتبول
واإلتحاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ومع املصارف األمريكية ووزارة الخزانة األمريكية ضمن
مبادئ وقواعد عملها عىل هذا الصعيد .وش ّددت وفود الجمعية عىل التزام القطاع املرصيف اللبناين العقوبات
الدولية تجاه الدول واألطراف املعنيّة ،مع الرتكيز عىل أن مجلس النواب اللبناين أقـ ّر بتاريخ  24ترشين 2015
أربعة مشاريع قوانني من شأنها تعزيز اإلجراءات املتّبعة ملكافحة اإلرهاب والجرائم املنظّمة ،ال س ّيام يف الحقل
املايل ،وقد لعبت جمعية املصارف ،اىل جانب السلطات النقدية والرقابية ،دورا ً ناشطاً حيال السلطتني التنفيذية
والترشيعية يف اتّجاه التشجيع عىل إصدار هذه القوانني.
مؤسس يف اتحاد املصارف الفرنكوفون ّية وناشط يف لجان هذا االتحاد،
ومعلوم أن جمعية مصارف لبنان عضو ّ
وهي تسعى يف إطار هذا املحفل الدويل الهام اىل متتني عالقات املراسلة مع املصارف الفرنسية والفرنكوفونية،
املتخصصة يف
واىل الرتكيز بخاصة عىل تفعيل آليات التواصل وتبادل الخربات وتكثيف املنتديات وورش العمل
ّ
مختلف جوانب املهنة املرصفية.
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