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واصلت الجمعية يف العام 2017 متابعة القضايا التنظيمية والترشيعية مع السلطات املعنيّة، وال سيّام النقدية 

والرقابية، باإلضافة إىل امللّفات العديدة املتعلّقة باملهنة املرصفية.

تابعت السلطات النقدية والرقابية يف العام 2017، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية وإدارات املصارف، إتّخاذ 

التدابري الالزمة لإلستمرار يف تطبيق إتفاقية بازل الثالثة، عن طريق تقوية األموال الخاصة وتعزيز اإلدارة املرصفية 

الرشيدة والشفافية وتفعيل دور مجالس اإلدارة واللجان املنبثقة منها، وتحسني إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.

يف احتساب معدالت املالءة 

لقد بات معلوماً أن املصارف اللبنانية تلتزم بكّل جديّة 

مبعّدالت املالءة التي يطلبها منها مرصف لبنان، وقد فرض 

)وتعديالته   44 رقم  األسايس  التعميم  خالل  من  عليها 

الوسيط 2016/436( تأمني نسبة مالءة  التعميم  السيّام 

إجاملية )األموال الخاصة اإلجاملية / مجموع املوجودات 

حة باملخاطر( يف نهاية العام 2017 تبلغ 14,5% كحّد  املرجَّ

أدىن، عىل أن تصل اىل 15% يف نهاية العام 2018. ويجب 

أدىن،  كحّد   %9 العادية  األسهم  حَملة  نسبة  تشّكل  أن 

ونسبة األموال الخاصة األساسية 12%. وهذه النسبة هي 

أكرث تشّدداً من تلك املفروضة يف إتفاقية  بازل 3، حيث 

تويص لجنة بازل بنسبة مالءة اجاملية قدرها 9,25% يف 

مطلع العام 2017 واالرتفاع تدريجياً اىل 9,875% يف العام 

2018 وصوالً اىل 10,5% يف مطلع العام 2019. وتتضّمن 

الخاصة"  األموال  عىل  الحفاظ  "احتياطي  النسب  هذه 

يف  املرّجحة  املوجودات  من   %4,5 يبلغ  أن  يجب  الذي 

اإلحتياطي  هذا  نسبة  تراوح  فيام   ،2018 العام  نهاية 

وفقاً لبازل3 بني 1,25% يف مطلع  العام  2017 واالرتفاع 

تدريجياً اىل 1,875% يف العام 2018 وصوالً اىل 2,5% فقط 

يف مطلع العام  2019.

ويف مقابل هذا التشّدد، خّفف مرصف لبنان بعض أوزان 

اإلستمرار يف  مع  تحسينها  التي ميكن  للمخاطر  التثقيل 

اإللتزام مبتطلّبات بازل، ال سيّام تلك املطبّقة عىل ودائع 

وقد  لبنان،  مرصف  لدى  األجنبيّة  بالعمالت  املصارف 

أُعطيت نسبة تثقيل قدرها 50%، وهي حّد وسطي بني 

أُعطيت  فيام  إعتامدهام،  املمكن  و%100   %20 نسبتَْي 

باللرية  األدوات  أما   .%100 نسبة  اليوروبوندز  سندات 

فقد  اإليداع...(،  شهادات  الخزينة،  )سندات  اللبنانية 

أُعطيت نسبة تثقيل للمخاطر صفر باملائة. 

ومن أجل الوصول اىل هذا املستوى املرتفع من الرسملة، 

فقد حرصت املصارف اللبنانية، كام يف السنوات املاضية 

 - الجمعيّة  من  وبتشجيع  لبنان  مرصف  من  بطلب   -

عىل أن تخّصص الجزء األكرب من أرباحها لتقوية وزيادة 

رساميلها )بالرغم من أن عدم توزيع األرباح يضغط عىل 

قدرتها عىل اجتذاب مستثمرين جّدد(، وذلك باإلضافة 

واإلحتياطيّات  املطلوبة  العديدة  املؤونات  تكوين  اىل 

للتقارير  لإللتزام مبتطلّبات املعيار الدويل  الحرة تحضرياً 

املالية رقم IFRS9( 9( الذي يرسي تطبيقه إعتباراً من 

2018/1/1 والذي سنتكلّم عليه يف موضع الحق.

خالل  تضاعفت  املصارف  رساميل  قاعدة  أن  اىل  ونشري 

السنوات الثامين املاضية، مرتفعًة من 7,5 مليارات دوالر 

يف نهاية العام 2009 إىل أكرث من 18,24 ملياراً يف نهاية 

العام 2016، وصوالً اىل 19,1 مليار دوالر يف العام 2017. 

أواًل: مضمون بعض أهم التعاميم والتعليمات التي صدرت خالل 
العام ٢٠١٧

تطبيق مندرجات اتفاقّيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، "بازل 3" 01

أ-

معّدالت السيولة مبقاييس بازل 3

وهو تطور من شأنه أن يشيع االرتياح يف األسواق املالية 

العاملية ويؤكّد متانة وصالبة القطاع املرصيف واملايل.

املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  أصدرت  أخرى،  جهٍة  من 

و2017/8  و2017/6   2017/3 األرقام  ذات  املذكّرات 

و2017/13 و2018/4، والتي طلبت مبوجبها من املصارف 

إجراء إختبار لنسبة املالءة بناًء عىل ميزانيّتها املدقّقة يف 

 2017/3/31 يف  املوقوفة  ميزانيّتها  وعىل   2016/12/31

و2017/6/30 و2017/9/30 و2017/12/30 عىل التوايل. 

وتبنيَّ للَّجنة أن وضع القطاع املرصيف اللبناين مريح، حيث 

الـ 15% يف نهاية  فاق معدل املالءة للقطاع ككل نسبة 

العام 2017. 

من  الرقابة  لجنة  طلبت   ،2018/3 رقم  املذكّرة  ويف   

املصارف تزويدها الترصيح عن الخسائر التشغيلية عىل 

ع حيث ينطبق أعىل  صعيد إفرادي )فروع لبنان( أو مجمَّ

مستوى تجميع، عىل أن تتضّمن األرصدة املرتاكمة للفرتة 

املمتدة من أول العام ۲۰۰5 لغاية نهاية العام 2017. 

كام أجرت لجنة الرقابة يف املذكّرة رقم 2017/5  تعديالً 

األموال  لكفاية  الذايت  بالتقييم  الخاص  التقرير  عىل  

 Internal Capital Adequacy( للمصارف   الخاصة 

يف  املصارف  من  تطلبه  Assessment Process(التي 

املتطلّبات  مع  ينسجم  مبا   2015/۲۸۳ رقم  تعميمها 

مرصف  تعميم  مبوجب  املفروضة  الجديدة  الرأساملية 

لبنان الوسيط رقم 2016/436.

إّن إتّفاقيّة بازل 3 تشّدد عىل موضوع السيولة متاماً كام 

تفعل بالنسبة إىل متطلّبات رأس املال، حيث أن السيولة 

قدرة  تحّدد  التي  فهي  الرسملة،  عن  أهميًّة  تقّل  ال 

الذي  الوقت  يف  املاليّة  األزمات  مواجهة  عىل  املرصف 

اللجوء  دون  ومن  للتمويل  األسواق  إىل  اللجوء  يصعب 

إىل أموال املكلّفني.

موضوع  تتابع  اللبنانية  والرقابية  النقدية  السلطات  إن 

منذ  الرقابة  لجنة  طلبت  وقد  جدية،  بكّل  السيولة 

املصارف  من   275 رقم  التعميم  مبوجب   2013 العام 

املوجودات  من  مالئم  مخزون  عىل  باستمرار  املحافظة 

نتائج  عىل  بناًء  وذلك  الجودة،  العالية  الحرّة  السائلة 

تشّكل  والتي  املرصف  يجريها  التي  الضغط  اختبارات 

نسبة إىل صايف التدفّقات النقدية القصرية األجل معّدل 

Liquidity LCR/Coverage Ratio( السيولة  تغطية 

o(. كام أصدرت دورياً مذكّرات تطلب فيها من املصارف 

العالية  السائلة  األصول  مفّصلة عن  معلومات  تزويدها 

والواردة،  الخارجة  النقديّة  والتدفّقات  والحرّة  الجودة 

السيولة  تغطية  معّدل  كّمي حول  إختبار  وذلك إلجراء 

املصارف  من  طلبت   ،2017 العام  ويف  أعاله.  املذكور 

املعلومات عىل  تزويدها هذه   11 رقم  املذكّرة  مبوجب 

أساس امليزانيّة املوقوفة بتاريخ 2017/9/30.

وبتاريخ 2018/3/8، أصدر مرصف لبنان التعميم األسايس 

رقم 145 املتعلّق بنسبة تغطية السيولة ) LCR(، والذي 

لبنان أن تحافظ  العاملة يف  طلب مبوجبه من املصارف 

الذايت ملخاطر  عىل نسبة تغطية سيولة تعكس تقييمها 

السيولة  مخاطر  وخصائص  مع سمة  وتتناسب  السيولة 

 %100 نسبة  تفوق  أن  عىل  لها،  تتعرَّض  أن  ميكن  التي 

التالية:   للمعادلة  وفقاً  حدة  عىل  رئيسية  عملة  بكل 

مخزون األصول السائلة عالية الجودة عىل مجموع صايف 

وهذه  يوماً.   30 فرتة  خالل  الصادرة  النقدية  التدفقات 

املعدالت هي أكرث تشّدداً من لجنة بازل التي اعتمدت 

جدوالً زمنياً للوصول إىل معّدل السيولة املطلوب، يتدّرج 

من 80% يف مطلع العام 2017 مروراً بنسبة 90% يف العام 

2018 وصوالً اىل 100% يف مطلع العام 2019.

البيانات  املستوينَي،  عىل  السيولة  تغطية  نسبة  وتطبّق 

املالية اإلفرادية )فروع لبنان( للمرصف يف لبنان، وأيضاً 

وللوحدات  الخارج  يف  للفرع  اإلفرادية  املالية  البيانات 

اململوكة بشكل مبارش.

ب-
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كام طلب مرصف لبنان من املصارف، ضمن إطار إدارة 

إضافية  سيناريوهات  اعتامد  السيولة،  أوضاع  ودراسة 

اعتامد  املثال  تشّدداً، عىل سبيل  أكرث  وتطبيق فرضيات 

النقدية الصادرة املتوقعة  أوزان ترجيح أعىل للتدفقات 

وخالل فرتة 90 يوماً، وإجراء اختبارات ضغط  تشمل مثالً 

حصول زيادة هامة يف سحوبات الودائع أو انخفاض حاد 

يف مصادر التمويل، وعدم اإلتّكال عىل املرصف املركزي 

.)Liquidity Lines( إالّ يف حال وجود خطوط  سيولة

تطبيق  من  اإلسالمية  املصارف  التعميم  أعفى  وقد 

تقيّد  املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  تتابع  فيام  أحكامه، 

بالنسبة املطلوبة، وقد تقوم بإصدار تعليامت  املصارف 

تطبيقية جديدة ألحكام ھذا التعميم. 

يف تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

رقم IFRS 9( 9( وتكوين املؤونات

يتعلّق  ما  يف  الدويل، خصوصاً  املعيار  إن متطلبات هذا 

وفقاً  املالية  واإللتزامات  األصول  عىل  املؤونات  بتكوين 

البدء  تستدعي  املتوقّعة،  االئتامنية  الخسارة  لنموذج 

اإلدارية،  املعلومات  نظام  وتطوير  املعلومات  بتجميع 

وبناًء  العام 2015،  نهاية  من  بدءاً  املصارف  قامت  وقد 

عمل  خطّة  بإعداد  املصارف،  عىل  الرقابة  لجنة  لطلب 

نظام  مثل  املجموعة  صعيد  عىل  لتطبيقه  تفصيلية 

االئتامنية  الخسارة  احتساب  وكيفية  املعتمد،  التسليف 

املتوقَّعة عىل أساس إجاميل أو فردي، وذلك باإلضافة اىل 

املعيار  متطلّبات  تطبيق  تأثري  حول  كّمي  اختبار  إجراء 

إستناداً  املالية  قيمة األصول  التديّن يف  املتعلّقة مبعالجة 

إىل الوضعيات املالية السنوية.

من  مجموعة  اإلطار  هذا  يف  لبنان  مرصف  أصدر  كام 

البدء  املصارف  من  مبوجبها  طلب  الوسيطة  التعاميم 

بتكوين املؤونات العديدة املطلوبة كجزء من متطلّبات 

ال  إجاملية  مؤونة  تكوين  سيّام  ال  الدويل،  املعيار  هذا 

تدخل ضمن األموال الخاصة بنسبة 2% من املوجودات 

التسليفات  مبحافظ  الخاصة  االئتامن  مبخاطر  حة  املرجَّ

كافة، مبا فيها قروض التجزئة، واستعامل الفائض املحقق 

تؤّمن،  ليك  املالية  األدوات  عىل  املقايضة  عمليات  من 

باإلضافة اىل املؤونة اإلجاملية أعاله أي متطلّبات إضافية 

قد تنتج عن تطبيق املعيار الدويل املذكور. وشّدد مرصف 

لتتحّرر  رسيعاً   العملية  هذه  إنجاز  رضورة  عىل  لبنان 

دفعًة  الحقاً  عليها  ترتتّب  قد  التي  األعباء  من  املصارف 

واحدة.

التعميم  لبنان  مرصف  أصدر   ،2017/11/7 وبتاريخ 

املصارف  من  مبوجبه  طلب  الذي   143 رقم  األسايس 

إبتداًء من  املالية رقم 9  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق 

2018/1/1، وأوجب عىل مجلس ادارة املرصف التصديق 

عىل السياسات واإلجراءات املتعلّقة بتطبيق هذا املعيار 

العمل  بنامذج  املتعلّقة  تلك  السياّم  دورياً  ومراجعتها 

املالية  واإللتزامات  األصول  تصنيف  واجراءات  وسياسة 

واحتساب الخسائر االئتامنية املتوقَّعة عليها، فيام شّدد 

عىل وجوب قيام وحديَتْ إدارة املخاطر والتدقيق الداخيل 

بدورهام يف تأمني التقيّد بهذا املعيار وتقييم مدى االلتزام 

أصدرت  كام  بتطبيقه.  املتعلّقة  واإلجراءات  بالسياسات 

لجنة الرقابة عىل املصارف يف نهاية العام 2017 التعميم 

التطبيقي رقم ۲۹۳ بعد مناقشته بإسهاب مع الجمعية.

وال بّد من اإلشارة يف هذا اإلطار اىل أن الجمعية كانت 

قد اعرتضت عىل مرشوع التعميم التطبيقي أعاله، بعد 

عاماً  تعميامً  كونه  املختّصة،  لجانها  قبل  من  دراسته 

املطلوب  العديدة  التطبيقية  الجوانب  يوضح  ال  جداً 

إيضاحها وال يعطي املصارف توجيهات مفّصلة ودقيقة 

بشأنها، ومنها عّداً ال حرصاً موضوع التعامل مع املخاطر 

إىل  باإلضافة  األجنبية،  بالعمالت  خصوصاً  السيادية، 

الجوانب الرضيبية ذات العالقة بتكوين املؤونات.

عىل  الرقابة  لجنة  مع  املوضوع  مناقشة  بعد  وأخرياً، 

املصارف ومرصف لبنان، جرى التأكيد يف خالل اللقاءات 

نسب  اعتامد  يف  االستمرار  عىل  الجمعية  مع  الشهرية 

التثقيل ذاتها التي تُعتمد إلحتساب نسبة املالءة والتي 

هذه  املراقبة  مفّوضو  يأخذ  أن  عىل  أعاله،  اليها  أرشنا 

النسب يف االعتبار إلحتساب الخسائر املتوقَّعة. 

ج-

األسايس  التعميم  مع  املعايري  إلزدواجية  تفادياً  أنه  كام 

احتياطي مخاطر مرصفية غري  بتكوين  املتعلّق  رقم 50 

ما  يف   81 رقم  األسايس  التعميم  اىل  باالضافة  محّددة، 

العام  واإلحتياطي  واإلجاملية  الخاصة  املؤونات  يخّص 

عىل محفظة القروض والتسليفات، جرى التشديد ضمن 

أحكام هذا التعميم األسايس الجديد رقم 143 عىل رضورة 

أعاله  املذكورة  واإلحتياطيّات  املؤونات  أرصدة  تحويل 

التعميم  هذا  يف  املطلوبة   واإلحتياطيّات  املؤونات  اىل 

الجديد لإللتزام باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.

التعميم   2017/11/7 بتاريخ  لبنان  مرصف  أصدر  كام 

التسليف  عمليات  إطار  يف  شّدد،  الذي   476 الوسيط 

عىل  املصارف،  بها  تقوم  التي  واملساهمة  والتوظيف 

للتقارير  الدولية  املعايري  تطبيق  عىل  السهر  رضورة 

املعيار رقم  الدولية، وبخاصة  املالية واملعايري املحاسبية 

تصنيفها  كيفية  لجهة  سيّام  املالية،  باألدوات  املتعلّق   9

واملالءة  السيولة  عىل  ذلك  انعكاس  ومدى  وتقييمها 

والربحية.

وأصدرت لجنة الرقابة املذكّرة رقم 2017/4 التي طلبت 

فيها من املصارف تزويدها النتائج املحّققة عىل عمليات 

اللبنانية ورشاء، بصورة  بيع أدوات مالية سيادية باللرية 

آنية ومتالزمة، أدوات مالية بالعمالت األجنبية وفقــــاً 

هذا  ل  يسجَّ حيث   2016/446 رقم  الوسيط  للتعميم 

الفائض باللرية ويُحتسب ضمن األموال الخاصة املساندة

Tiers2 . ويُستعمل هذا الفائض املحقق لتأمني متطلّبات 

املؤونات املتوّجبة ومتطلّبات نسبة املالءة  باالضافة اىل 

أّي متطلبات إضافية قد تنتج عن تطبيق املعيار الدويل 

.IFRS9

من جهة أخرى ودامئاً يف إطار تكوين املؤونات، واصلت 

إدارات املصارف يف العام 2017 جهودها لتنقية وتسوية 

مديونيّاتها مبواكبة لجنة الرقابة عىل املصارف. ومع نشوء 

األوضاع الصعبة وغري املريحة للقطاع العقاري يف نهاية 

العام 2017، متّنى مرصف لبنان عىل إدارات املصارف أن 

العقارات  بتملّك  الديون  الحاجة إىل استبدال  تلجأ عند 

املعطاة ضامنًة لها إستناداً إىل تعاميم وتعليامت مرصف 

لبنان ولجنة الرقابة بهذا الخصوص، والتي تُعطي مهلة 

اقتضت  إذا  متديدها  وميكن  سنوات   5 لغاية  تصفية 

الحاجة حتى 15 سنة.

رقم  الوسيط  التعميم  مبوجب  لبنان  مرصف  وأشار 

ينال املرصف موافقة مرصف  2018/497 اىل رضورة أن 

لبنان بناًء عىل اقرتاح لجنة الرقابة ليك يجري أيَّ تعديل 

يف إعادة هيكلة قروض عمالئه . ويف املذكّرة رقم 2018/7 

وحصص  واملساهامت  العقارات  متلّك  بآلية  املتعلّقة 

قانون  من   154 للامدة  وفقاً  لديون  إستيفاًء  الرشاكة 

النقد والتسليف، شّددت لجنة الرقابة عىل املصارف عىل 

رضورة تصنيف هذه الديون كديون موقوفة أو مشكوك 

يف تحصيلها.

لكن تبنيَّ أن املصارف تواجه صعوبات لدى تصفية هذه 

بأدىن  بيعها  بحّجة  املختّصة  السلطات  مع  العقارات 

تبيع  أن  الطبيعي  السوق. فمن  الرائجة يف  األسعار  من 

سيولتها.  لرتّد  متدنية  بأسعار  العقارات  هذه  املصارف 

وقد وعد مرصف لبنان مبراجعة السلطات املعنيّة، واملهم 

تضع  أن  انتظار  يف  وتخطّيها  األزمة  إلستيعاب  التعاون 

الحكومة موضع التنفيذ خطة تحفيز االقتصاد والنمو.

يف الشفافية واإلفصاح

الوسيط  التعميم  لبنان  مرصف  أصدر   ،2017 العام  يف 

عىل  جديدة  تعليامت  مبوجبه  أضاف  الذي   458 رقم 

بحامية  املتعلّق   2015/134 رقم  األسايس  التعميم 

إجراء  أصول  عىل  فيه  التشديد  جرى  والذي  املستهلك، 

العمليّات املرصفيّة واملاليّة مع العمالء، ورضورة تثقيفهم 

مفّصلة  لوائح  وتزويدهم  حقوقهم  وتوضيح  وتوعيتهم 

حول حقوقهم وواجباتهم. وطلب مرصف لبنان يف هذا 

التعميم الوسيط أن تتّخذ املصارف اجراءات جديدة تخّص 

لتمكينهم  املكفوفني  سيّام  وال  الخاصة  الحاجات  ذوي 

د-
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يف االلتزام باملعايري الدولية ألنظمة اإلنقاذ 

الفاعلة: خطة التعايف 

متاشـــــياً مـــع املعــــايري الدوليـــــــــة الصــــــادرة 

 Financial(  عــــن مجلـــــس االســـــــتقرار املـــــايل

األساســـــية  املعـــــايري  حـــــول    )Stability Board

ألنظمـــــة االنقـــــاذ الفاعلـــــة، ال سيّام املعيار رقم 

 ،)Plan Recovery( 11،5 املتعلّق بخطـــــة التعــــايف

رقم  األسايس  التعميم  مبوجب  لبنان  مرصف  طلب 

إعــــداد  اللبنانيــــة  املصــــارف  من   2017/141

خطــــة تعــــاٍف يقرّها مجلس االدارة إلعادة االستقرار 

اىل أوضاعها املالية وملواجهة أي صعوبات مستقبلية يف 

أوقات األزمات.

 يجب أن تكون هذه الخطة مدوَّنة ومتناسبة مع حجـم 

املصـرف وتوسـّعه فـي الخـارج ودرجـة تعّقد أنشـطته 

وعملياتـه. وعىل الخطة أن تتناول الجهــــات املســــؤولة 

عــــن وضــــعها وإدارتهــــا وتنفيــــذها والجهــــات 

التي تستدعي تطبيقها،  املؤرشات  متابعة  املسؤولة عن 

املعنيّة  الجهات  بني مختلف  التواصل  آلية  اىل  باإلضافة 

والسيناريوهات  الضغط  اختبارات  واىل  الخطة،  بهذه 

والفرضــيات التي تــؤّدي الــى تشــغيل هذه  الخطــة.

الرقابة عىل املصارف مبراجعة وتقييم خطة  تقوم لجنة 

األجنبية  املصارف  وفروع  اللبنانية  للمصارف  التعايف 

الالزمة  التعديالت  اجراء  منها  لبنان وتطلب  العاملة يف 

يف حال وجود أي ثغرات و/أو نقاط ضعف فيها،  كام 

التعميم   2017 العام  نهاية  يف  الخصوص  بهذا  أصدرت 

التطبيقي رقم 294.

إيداع،  بالعمليات املرصفية بسهولة )سحب،  القيام  من 

واملالية،  املرصفية  الخدمات  من  واإلستفادة  تحويل...( 

كتأمني املمرّات واملنحدرات الالزمة لهم وتخصيص عدد 

وفنياً  تقنياً  لة  املؤهَّ اآللــي  الصــرّاف  أجهزة  من  معنيَّ 

النـاطــق،  اآللــي  كالصــّراف  قبلهم،  من  تُستعمل  يك 

املوقَّع  العقد  عن  إلكرتونية  بنسخة  املكفوفني  وتزويد 

معهم وعن أھم خصائـص ورشوط املنتـج أو الخــدمة 

والئحة حقوق وواجبات العميل.

ويف إطار شفافية اإلفصاح أيضاً، طلب مرصف لبنان من 

املصارف مبوجب التعميم األسايس رقم 2017/140 تطبيق 

البيانات  مستوى  عىل  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري 

املالية اإلفرادية واملجّمعة، لتعكس صورة صحيحة وعادلة 

أصدرت  كام  النقدية.  وتدفقاتها  املالية  وضعيتها  عن 

لجنة الرقابة املذكّرة رقم 2018/6 التي تطلب فيها من 

املعّد  والخسائر  األرباح  ببيان  شهرياً  الترصيح  املصارف 

 International Financial( وفقاً لهذه املعايري الدولية

.)Reporting Standards

وال بّد من التوقّف يف هذا اإلطار عند اسرتاتيجية مرصف 

 financial inclusion املايل  الشمول  لتعزيز  لبنان 

إدراكاً   ،2017 العام  من  نيسان  شهر  يف  أصدرها  والتي 

فرص  تعزيز  قضايا  تكتسبها  التي  الكبرية  لألهمية  منه 

تحقيق  دعم  املالية يف  والخدمات  التمويل  اىل  الوصول 

االستقرار  وتعزيز  واملستدام  الشامل  اإلقتصادي  النمو 

جمعية  مع  مدة  منذ  عمل  وقد  واملايل.  اإلقتصادي 

واألطر  واألنظمة  الترشيعات  تطوير  أجل  من  املصارف 

الرقابية التي تساعد عىل تحسني انتشار الخدمات املالية 

واملرصفية وتشّجع اإلبتكار يف هذا املجال. كام أن تسهيل 

وتطوير وسائل الدفع التي تتامىش مع حامية املستهلك 

املايل شّجعا للغاية التعامل بني املواطنني والقطاع املرصيف 

اللبناين بواسطة منتجات مالية مبتكرة.

ونظّمت لجنة الرقابة عىل املصارف يف 2018/2/28، ندوة 

 )2018/5 رقم  )املذكّرة  العمالء  حامية  موضوع  حول 

املرتبط بشكل أسايس بالشمول املايل نظراً ألهمية إطالع 

إجراء  أصول  سياسة  تطبيق  املكلّفة  الوحدات  رؤساء 

العمليات املرصفية واملالية مع العمالء وشفافية وأصول 

ورشوط التسليف يف املصارف واملؤّسسات املالية )تعاميم 

مرصف لبنان رقم ۱۲4 و۱۳4( عىل هذا املوضوع .

هـ-

اإلدارة املرصفية الرشيدة وخطة إختيار أعضاء 

بدالء يف مجالس إدارة املصارف 

يف إطار التوظيفـات الخارجية للمصارف 

ولزبائنها

مبرشوع  الجمعية  زوَّد  قد  لبنان  مرصف  كان  للعلم، 

تعميم يتعلّق بخطة اختيار أعضاء مجالس إدارة بدالء. 

وبعد دراسة املرشوع من قبل لجانها املختّصة، طالبت 

مع  ليتامىش  عليه  جذرية  تعديالت  بإدخال  الجمعية 

القوانني اللبنانية، ومنها بخاصة قانون التجارة. ومن بني 

اعرتاضات الجمعية عىل مرشوع التعميم أنه من املفروض 

أن يتناول أعضاء مجالس اإلدارة املستقلنّي وليس األعضاء 

والذين  التنفيذينّي،  األعضاء  أو  األسهم  أصحاب  ممثيل 

لبنان  ملرصف  سبق  تعاميم  وعملهم  اختيارهم  تنظّم 

ولجنة الرقابة أن أصدراهام، وإلتزمت بها املصارف. كام 

لفتت الجمعية إىل رضورة أن يراعي التعميم الترشيعات 

اللبنانية لناحية صالحيات الجمعيات العمومية يف تسمية 

والصفات  واليتهم  تحديد  ويف  اإلدارة  مجالس  أعضاء 

واملؤّهالت املطلوب أن تتوافر لديهم.

وبعد مناقشة هذه املقرتحات مع الجمعية، أخذ مرصف 

لبنان مشكوراً بها، كام تمَّ التوافق عىل رضورة أن يتابع 

التنفيذينّي دورات تدريبية  أعضاء مجالس اإلدارات غري 

عمل  عىل  اإلرشاف  يف  أدائهم  لتحسني  عمل  وورش 

املؤّسسات وتطويرها. 

التعميم  لبنان  مرصف  أصدر   ،2017/10/6 وبتاريخ 

اإلدارة  املتعلّق بخطة إختيار مجلس  األسايس رقم 140 

مجلس  يف  عضو  منصب  شغور  أو  والية  إنتهاء  عند 

اسرتاتيجية  بحسب  الخطة  هذه  إعداد  ويتّم  اإلدارة. 

اإلعتبار  يف  تؤخذ  بحيث  املستقبلية  املرصف  وتوّجهات 

هيكلية املجلس وثقافته لجهة توافر املهارات والخربات 

إدارة  مجلس  وعىل  األعضاء.  لدى  املناسبة  والصفات 

املرصف أيضاً تحديد الكفاءات غري املتوافرة لدى أعضاء 

املجلس والسعي اىل إيجاد هذه الكفاءات واقرتاحها عىل 

الرقابة  لجنة  تزويد  املصارف  العمومية. وعىل  الجمعية 

عىل املصارف نسخة عن الخطة عند إقرارها أو تعديلها.

لجنة  أصدرت  الرشيدة،  املرصفية  اإلدارة  إطار  يف  ودامئاً 

الرقابة عىل املصارف يف نهاية العام 2017 التعميم رقم 292 

العـام  يف  تتابـع  والرقابية  النقدية  السلطات  ظلّت 

تفادياً  للمصارف  الخارجية  التوظيفـات  موضوع   2017

للتوظيفات يف أدوات مالية جديدة خطرة والدخول يف 

املضاربات عىل العمالت ويف لعبة املشتّقات. 

رقم  الوسيط  التعميم  مبوجب  لبنان  مرصف  وطلب 

2017/448 من املصارف اللبنانية التأكّد من أالّ يتجاوز 

والوحدات  فروعها  من  املمنوحة  التسليفات  مجموع 

التابعة لها يف الخارج بغري العملة املحلية، باإلضافة اىل 

السيادية  وغري  السيادية  الدين  سندات  يف  توظيفاتها 

نسبة  العملة،  هذه  بغري  املضيف  البلد  يف  املصدرة 

الفرع  أو  املعنيّة  الوحدة  لدى  الزبائن  ودائع  من   %60

بالعمالت األجنبية غري عملة البلد.

العام 2017  الرقابة عىل املصارف يف  كام أصدرت لجنة 

التعميم التطبيقي رقم 288 الذي فّصلت فيه، باإلضافة 

التسليفات  نسبة  احتساب  آلية  أخرى،  تعليامت  اىل 

السيادية  وغري  السيادية  الدين  سندات  والتوظيفات يف 

بالعمالت األجنبية إىل ودائع الزبائن بالعمالت األجنبية، 

وطلبت تزويدها بترصيح شهري عنها.

وكانت الجمعية قد متّنت يف لقاءاتها الشهرية مع مرصف 

الوحدات  اعفاء  املصارف،  عىل  الرقابة  ولجنة  لبنان 

البند  موجب  من  العراق  يف  اللبنانية  للمصارف  التابعة 

الذي    1999/62 رقم  التعميم  من  األوىل  املادة  من  ج 

يُحظِّر عىل هذه الوحدات يف الخارج رشاء سندات الدين 

الذي طلبت مبوجبه من املصارف تزويدها اسرتاتيجيتها 

العامة وخطة عملها لتحقيق هذه اإلسرتاتيجية. وأشارت 

وخطة  العامة  اإلسرتاتيجية  إعداد  يجب  أنه  اىل  اللجنة 

العمل لفرتة ثالث سنوات عىل األقل، فيام ينبغي أن تُبنى 

خطة العمل عىل تقييم واقعي للمخاطر وعىل فرضيات 

وأوضاع  اإلقتصادية  األوضاع  لجهة  ومعقولة  علمية 

السوق واملنافسة، باإلضافة اىل املزايا التفاضليّة للمرصف 

مقارنًة مع املصارف األخرى.

و-

ز-



6١التقرير السنوي ٢٢٠١٧     نشـاط جمعيـة مصـارف لبنـان

ط-

الدول املضيفة املصنَّفة أقل  السيادية املصدرة من قبل 

من BBB )درجة إستثامر( بإستثناء سندات هذه الدول 

املصدرة بالعملة املحلية. فطلبت الجمعية السامح لهذه 

الوحدات، العاملة حرصاً يف العراق، برشاء سندات دين 

لدى  املحتجزة  رساميلها  حدود  يف  األجنبية  بالعمالت 

املحلية  السلطات  أن  علامً  العراقي،  املركزي  املرصف 

العراقية تطالبها مبضاعفة رساميلها )إىل 50 مليون دوالر( 

مشريًة اىل أن مخاطر هذه السندات هي أقل من مخاطر 

االنكشاف عىل سندات دين هذه الدول بعملتها املحلية.

غري أن مرصف لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف شّددا 

عىل رضورة احرتام الضوابط التي ُوِضَعت لعمل املصارف 

بالعمالت  السيولة  استعامل  عدم  ومنها  الخارج،  يف 

األجنبية يف استثامرات وتوظيفات التوّسع الخارجي. 

تعميم  بازل اىل  ح-  نشري أيضاً يف إطار اإللتزام مبعايري 
الت  باملؤهِّ املتعلّق   2006/103 رقم  لبنان  مرصف 

العلمية والفنية واألدبيـة الواجب توافرها ملزاولة بعض 

اللجنة  تقّدمت  واملايل. وقد  القطاعني املرصيف  املهام يف 

ببعض املقرتحات التي تراها  املختّصة يف الجمعية مراراً 

إلغاء  سيّام  ال  التعميم،  بهذا  العمل  لتفعيل  رضورية 

زيادة  اإلستمرار يف منحى  أن  ذاك  الجديدة،  الشهادات 

عدد الشهادات وشمل جميع املوظفني  يحّمل املصارف 

أعباء غري مرّبرة  من حيث الكلفة ووقت املوظفني.

ويف شهر آب 2017، أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط 

رقم 470 الذي مّدد مبوجبه لغاية نهاية العام 2018 املهل 

لحيازة الشهادات املطلوبة من قبل املوظفني املشمولني 

بالتعميم قبل صدور التعديل بتاريخ 2013/9/23 ولغاية 

2020 املهل لحيازة الشهادات املطلوبة املخّصصة للمهام 

إىل  و2017   2016 العامني  يف  أُضيفت  والتي  املنظّمة، 

"جدول املهام املنظّمة". من جهة أخرى، مل يعد يقترص 

هذا التعميم عىل املصارف واملؤّسسات املالية بل شمل 

أيضاً "كونتوارات التسليف".

تاريخ   289 رقم  التعميم  الرقابة  لجنة  وأصدرت 

املصارف  تقيّد  مدى  متابعة  بهدف   2017/10/25

واملؤّسسات املالية بأحكام التعميم رقم 103 أعاله.

تعميم مرصف لبنان الوسيط رقم 437 /2016 

املتعلّق بالعمليات عىل األدوات واملنتجات املالية.

الوسيط  التعميم  مبوجب  لبنان  مرصف  مّدد  أن  بعد 

رقم2017/459 مهلة اإللتزام بأحكام املادة الخامسة من 

التعميم 2016/437 املذكور أعاله حتى نهاية العام 2017 

إستجابًة لطلب الجمعية، متّنت هذه األخرية مرة أخرى 

والرقابية  النقدية  السلطات  الشهرية مع  لقاءاتها  خالل 

يف  إفساحاً  وذلك  التعميم،  بهذا  مجّدداً  العمل  تأجيل 

املجال إلعادة درسه، خصوصاً وأن اإلجتامعات العديدة 

التي عقدها فريق عمل الجمعية مع الدائرة القانونية يف 

مرصف لبنان ومع لجنة الرقابة ومع هيئة األسواق املالية 

املصارف  قدرة  تراعي  تعديالت  اتفاق عىل  إىل  تصل  مل 

خدمات  تقديم  يف  اإلستمرار  عىل  والصغرية  املتوسطة 

تأسيس رشكات  إىل  اللجوء  لزبائنها دون  املالية  األوراق 

وساطة خاصة كام تنّص عليه املادة 5 من التعميم، علامً 

حجم  لضيق  نظراً  املردود  مع  متناسبة  غري  كلفتها  أن 

مع  تتعامل  مراسلة  مصارف  إيجاد  ولصعوبة  السوق 

هكذا رشكات.

رقم  الوسيط  التعميم  مبوجب  لبنان  مرصف  ومّدد 

2017/480 لغاية 2018/6/30 املهلة املعطاة للمصارف 

لتسوية أوضاعها. وقد أفاد الجمعية أنه لن يؤّجل العمل 

التعميم سيرتك  أن هذا  ثالثة، مؤكّداً  التعميم مرة  بهذا 

للمرصف حرية إنشاء رشكة وساطة أو اإلحتفاظ بحسابات 

املالية  منفصلة، ويف هذه الحالة ستكون لهيئة األسواق 

كأن  رقابية،  ألغراض  إضافية  متطلّبات  بالقانون  عمالً 

تطّلع مثالً عىل قواعد االلتزام وعىل أداء لجنة املخاطر 

وعمل مجلس اإلدارة، فيام القانون ال يسمح لهذه الهيئة 

بعدم التطبيق من خالل توقيع مذكّرة تفاهم بني الجهتني 

الرقابيَّتني منعاً لإلزدواج الرقايب كام تطلبه الجمعية.

تابعت املصارف يف العام 2017 توّسعها يف إقراض القطاع 

يف  البالد  تواجهها   التي  الكبرية  التحّديات  رغم  الخاص 

املرحلة الحرجة واملأزومة التي تعيشها املنطقة، فارتفع 

التسليفات اىل ما يقارب 90931 مليار لرية  حجم هذه 

لبنانية يف نهاية العام، أي بنسبة 5,5% مقارنًة مع العام 

السابق. 

كام أن املصارف استمرّت خالل العام 2017 يف التوّسع يف 

إعطاء القروض املرصفية امليرّسة ذات املنفعة االقتصادية 

واالجتامعية األكيدة، مستفيدًة من دعم الدولة للفوائد 

ومن الحوافز والتنزيالت العديدة من االحتياطي اإللزامي 

ومن التسهيالت التي يوفّرها لها مرصف لبنان. 

القروض  هذه  منو  وترية  بدأت   ،2018 العام  يف  لكن 

دعمه   تنظيم  لبنان  أعاد مرصف  أن  بعد  تتغرّي  امليرّسة 

حيث  السكنية،  القروض  فيه  مبا  االقتصادية  للقطاعات 

الفائدة عىل  إمنا عن طريق دعم  الدعم  استمّر يف هذا 

تسليفات  املصارف  إعطاء  من  بدالً  امليرّسة  القروض 

مبارشة لتقوم بإقراضها بدورها بفوائدة متدنية. وسنعود 

اىل هذا املوضوع يف موضع الحق.

بالعودة اىل العام 2017، وبعد أن وّسعت الجمعية اىل 

التعاون  بروتوكوالت  نطاق  بريوت  بلدية  حرس  فوج 

برشوط  إسكانية  قروضاً  مبوجبها  املصارف  متنح  التي 

رقم  الوسيطني  التعميمني  لبنان  أصدر مرصف  ميرّسة،  

امليرّسة  القروض  باقة  يف  ليشملها  و2017/450   451

اإللزامي  اإلحتياطي  من  تنزيالت  من  تستفيد  التي 

هذه  مقابل  للمصارف  التسهيالت  من  باالستفادة  أو 

القروض عند استنفاد مبالغ اإلحتياطي اإللزامي املتوافرة 

لهذه اآلليات. كام رفع مرصف لبنان مبوجب التعميمني 

من  اإلعفاءات  نسبة   2017/2/7 تاريخ  من  بدءاً  أعاله 

التي  التسهيالت  ونسبة   )%90 )اىل  اإللزامي  اإلحتياطي 

الخاضعة  السكنية  للقروض  وذلك   للمصارف،  يوفّرها 

لربوتوكول التعاون مع املؤسسة العامة لإلسكان، باإلضافة 

اىل بعض القروض السكنية األخرى. 

من جهة أخرى، تابع مرصف لبنان يف العام 2017 توسيع 

من  التنزيالت  من  املستفيدة  القروض  مروحة/الئحة 

اإلحتياطي اإللزامي أو من التسهيالت للمصارف مبوجب 

اىل  و475  و462   460 األرقام  ذات  الوسيطة  التعاميم 

العديد من املستفيدين، السيّام القروض السكنية املعطاة 

والقروض  الضامن،  هيئات  مراقبة  لجنة  مستخدمي  اىل 

بغية  الصناعية  للمؤّسسات  التشغييل  الرأسامل  لتمويل 

السكنية  وغري  السكنية  القروض  اىل  وأخرياً  التصدير، 

بالدوالر األمرييك املعطاة للمغرتبني اللبنانيّني. فيام حّدد 

سقفاً للقروض السكنية امليرّسة كافة مبليار لرية لبنانية أو 

800 ألف دوالر للقرض الواحد.

لقد بات معلوماً أن هذه التحفيزات املالية التي ابتكرها 

إنجاحها،  يف  بفعالية  املصارف  وساهمت  لبنان  مرصف 

والتي أعادت اىل اللرية دورها كأداة تسليف يف السوق، 

ساعدت يف السنوات املاضية عىل تنشيط الطلب الداخيل 

دعم  فرص عمل من خالل  اإلقتصادية، وخلق  والحركة 

القطاعات  يف  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  املؤّسسات 

تأمني  يف  السكنية  القروض  دعم  ساهم  فيام  اإلنتاجية، 

اإلستقرار اإلجتامعي. كام أن دعم مرصف لبنان لقروض 

التعليم العايل، وفّر لألجيال الجديدة فرصاً متساوية يف 

والطاقة  البيئة  مشاريع  دعم  أما  للمستقبل.  التأسيس 

التلوث  قليلة  بيئة  عىل  املحافظة  عىل  فساعد  البديلة، 

وتأمني وفٍر يف كلفة الطاقة عىل ميزانية األرَُس واملؤّسسات 

والدولة.

د  مدَّ التسليفي،  املنحى  هذا  عىل  اإلبقاء  أجل  ومن 

الوسيط  )التعميم   2017/10/15 لغاية  لبنان  مرصف 

رقم 2016/444( مدة استفادة املصارف من التسهيالت 
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التي مينحها للمصارف بفائدة 1% إلعطاء قروض ميرّسة 

لرية،  مليار   1500 مبلغ  التسهيالت  لهذه  ن  وأمَّ مقابلها، 

قام  ثم  السكنية،  للقروض  لرية  مليار   900 مبلغ  منها 

  ،475 رقم  الوسيط  التعميم  ومبوجب   2017/10/19 يف 

مليار   700 يقيمة  للمصارف  جديدة  تسليفات  بتأمني 

لرية لبنانية ودامئاً بفائدة 1% و500 مليون دوالر بفائدة  

الفدرايل  اإلحتياطي  بنك  فائدة  من  حّد  أعىل  تساوي 

مقابل  وذلك   FFR Federal Reserve Rate األمرييك 

اإلستمرار يف إعطائها القروض امليرّسة للقطاعات السكنية 

واإلنتاجية العديدة التي حّددها مرصف لبنان. لكنه قّرر 

وقف   ،)475( التعميم  هذا  مبوجب  ودامئاً  املقابل،  يف 

تاريخ  بعد  املعطاة  الجديدة  امليرّسة  القروض  إستفادة 

اإللزامي  اإلحتياطي  من  التنزيالت  من   2017/10/20

نظراً إلستنفاد هذا اإلحتياطي لدى املصارف، فيام تبقى 

هذ  من  مستفيدة  املفعول  السارية  السابقة  القروض 

التنزيل.

ولكن، يف أوائل العام 2018، وبعد أن بدأت تظهر الحاجة 

رضورة  مع  لبنان  مرصف  لدى  السيولة  إدارة  إعادة  اىل 

تخلق  أن  دون  إمنا  امليرّسة  القروض  هذه  عىل  اإلبقاء 

الدعم عىل  لبنان تنظيم هذا  أعاد مرصف  فّقاعة مالية، 

نحٍو ال يهّدد اإلستقرار النقدي أو يولّد تضخامً. فأصدر يف 

أول شباط 2018 التعميم الوسيط رقم 485، الذي أوقف 

مبوجبه التسليفات املبارشة التي كان يؤّمنها للمصارف يك 

متنح قروضاً ميرّسة جديدة والتي مل تكن مستعملة بعُد، 

املقابل املصارف عىل متابعة إعطاء هذه  لكنه شّجع يف 

القروض يف العام 2018 إمنا من سيولتها الخاصة عىل أن 

يستمّر مرصف لبنان يف دعم الفوائد فقط. وسيوفّر مرصف 

لبنان لغاية مبلغ 810 مليارات لرية كدعم ملجمل القروض 

العام 2018  باللرية حتى نهاية  الجديدة املعطاة  امليرّسة 

و 460 مليون دوالر للقروض املعطاة بالدوالر، منها 750 

توزيعها  سيتّم  السكنية  القروض  فوائد  لدعم  لرية  مليار 

السكني،  التسليف  سوق  من  مرصف  كل  حصة  حسب 

وذلك يف انتظار خطة الحكومة لدعم قطاع اإلسكان. 

ونظراً للبلبلة التي ظهرت يف السوق ويف اإلعالم بالنسبة 

السكنية وبعد متابعة هذا املوضوع خالل  القروض  اىل 

والرقابية  النقدية  السلطات  بني  الشهرية  اللقاءات 

كل  املصارف  تلتزم  أن  عىل  التوافق  جرى  والجمعية، 

مبا  العمالء  مع  أُبرمت  التي  اإلسكانية   القروض  عقود  

أية  إدخال  إمكانية  دون  واآلجال  الفوائد  رشوط  فيها 

تعديالت عليها. وستدخل هذه القروض يف رزمة الدعم 

املرتقبة لعام 2019 ضمن لوائح إسمية ستبلّغها املصارف 

اىل مرصف لبنان ولجنة الرقابة للمتابعة. وتجدر اإلشارة 

اإلقراض  لعقود  الدعم  كلفة  ستتحّمل  املصارف  أن  اىل 

لبنان  مرصف  اىل  لوائح  بشأنها  صدرت  التي  السكني 

لغاية 15 آذار 2018 كام ستتحّمل فروقات الدعم لغاية 

.2018/12/31

محفظة  حجم  أن  لبنان  مرصف  إحصاءات  من  وتبنّي 

واملطلوب  باملوافقة  حظيت  التي  السكنية  القروض 

اإللتزام بها ال يتعّدى 300 مليون دوالر مع فارق فوائد 

د مرصف  3% قد تتحّملها املصارف يف العام 2018. وشدَّ

أخرى  سياسات  وأية  اإلسكانية  السياسة  أن  عىل  لبنان 

صناعية أو زراعية ستكون مستقبالً من مسؤولية الدولة 

وليس السلطات النقدية. 

تأكّد  رضورة  عىل  لبنان  مرصف  شّدد  أخرى،  جهة  من 

السكني  القرض  يف  الالزمة  الرشوط  توافر  من  املصارف 

امليرّس، ال سيّام لجهة أن يكون لرشاء املسكن الرئييس وأن 

التسديد املسبق للقرض قبل مرور سبع  يتّم  يُباع أو  ال 

سنوات. كام أصدرت لجنة الرقابة املذكّرة رقم 2018/9 

التي طلبت مبوجبها من املصارف التحّقق من أن القروض 

للتعميمني  وفقاً  لعمالئها،  املمنوحة  امليرّسة  السكنية 

األساسيَّني رقم ۲۳ و رقم ۸4، قد استُعملت للغاية التي 

غري  امليرّسة  بالقروض  بالئحة  وتزويدها  ألجلها،  ُمنحت 

املستوفية ألّي من الرشوط املطلوبة، كاستفادة العميل 

الضامنة  استعامل  أو  عدة  سكنية  قروض  من  مثالً 

العقارية لتسهيالت أخرى.

رقم  األسايس  التعميم  تنفيذ  صحة  مراقبة  وبهدف 

تستفيد  التي  والتسليفات  بالقروض  املتعلّق   ۲۰۰۱/80

املمنوحة  التسليفات  عىل  املدينة  الفوائد  دعم  من 

أصدرت  الزراعية،  أو  السياحية  أو  الصناعية  للقطاعات 

لجنة الرقابة عىل املصارف التعميم رقم2017/291 الذي 

القيام   املالية  واملؤّسسات  املصارف  من  مبوجبه  طلبت 

باجراءات داخلية محّددة وتزويدها تصاريح معيّنة.

للقطاعات  التسليفات  إطار  يف  ودامئاً  أخرى  جهة  من 

الهام  لبنان  مرصف  قرار  عند  التوقّف  يجدر  اإلنتاجية، 

الذي أوجد تعاوناً وثيقاً بني القطاع املايل وقطاع املعرفة 

الرقمية، واملعروف بالتعميم الوسيط رقم 331 / 2013 

األعوام  خالل  تطبيقه  يف  تحّقق  الذي  النجاح  وعند 

مواصلة  اىل  النقدية  السلطات  دفع  ما  األخرية،  األربعة 

تقديم الدعم املايل لهذا القطاع الناشئ إبتداًء من العام 

هذا  أن  معروفاً  بات  فقد  الطويل.  املدى  وعىل   2017

التعميم يشّجع املصارف عىل تأدية دور يتخطّى دورها 

من  بدالً  مبارشًة  الرشكات  مال  رأس  يتناول  إذ  اإلمنايئ 

باملساهمة  للمصارف  يسمح  بحيث  املرصيف  اإلقراض 

يف   )%4 )لغاية  الخاصة  أموالها  من  معيّنة  نسب  ضمن 

رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعامل ورشكات مرسِّعة 

يكـون موضـوعها   Venture Capital لألعامل ورشكات 

محصـوراً باملشـاركة فـي رأسـامل »شـركات ناشـئة« فـي 

وقدرة عىل  منو  إمكانية  ومن خاللها  فيهـا  تـرى  لبنـان 

تحقيق األرباح . ويجب أن يكون نشاط هذه الرشكات 

تكنولوجيا  عىل  القائم  املعرفة  قطاع  حول  متمحوراً 

اإلقامة  لبنانية  وتكون  الرقمية  واملنظومة  املعلومات 

والعاملة. ومن أهم سامت لبنان رأس ماله البرشي هذا، 

والكفيّة،  املنتجة  وطاقاته  املتخّصصة  العلمية  وكوادره 

اإلقليمي  الصعيدين  عىل  للمنافسة  البالد  تؤّهل  التي 

والعاملي يف مختلف املجاالت.

التعميَمنْي  لبنان  مرصف  أصدر   ،2017 العام  أوائل  ويف 

واللذين  املوضوع  الوسيطنَْي رقم 452 و454 حول هذا 

 Ventureشدّد مبوجبهام عىل مسؤولية املصارف ورشكات

عن  الناتجة  األموال  استعامل  من  التأكّد  يف    Capital

بالشكل الصحيح، ال سيّام  اليها أعاله  التسهيالت املشار 

من قبل الرشكات القابضة )الهولدينغ(، وأن ال تُستعمل 

هذه التسهيالت خارج لبنان إالّ من أجل تغطية مصاريف 

محدّدة. 

العام  يف  أصدرت  املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  أن  كام 

2017 التعميم رقم 287 الذي حمل تعليامت تفصيلية 

 ،331 الوسيط  التعميم  تطبيق  كيفية  حول  للمصارف 

تزويدها معلومات  املذكّرة رقم 2018/1،  ثم طلبت يف 

عن مساهامت املصارف يف الرشكات الناشئة وحاضنات 

 Venture األعامل والرشكات املرسِّعة لألعامل، ورشكات

.Capital

ال شّك يف أن التطورات العلمية والتكنولوجية تفرض عىل 

عاملنا إعادة النظر يف طبيعة ودور وعالقات الحكومات 

أن  معروفاً  أصبح  وقد  واألفراد،  واألسواق  واملجتمع 

اإلقتصاد  تكبري  يف  يساعد  ذاته  بحّد  الرقمي  اإلقتصاد 

واستحداث  جديدة  استثامرات  جذب  ويف  الوطني 

تجربة  وللمصارف  شبابنا.  من  هامة  لرشيحة  وظائف 

رقم  الوسيط  التعميم  هذا  خالل  من  جداً  مشّجعة 

331، إذ تجاوزت قيمة إستثامراتها عىل صعيد الرشكات 

لهذا  متويلية  طاقة  ولديها  دوالر،  مليون   368 الناشئة 

 %4 يعادل  ما  )أي  دوالر،  مليون   750 بحدود  الغرض 

االستثامر  يف صناديق  تساهم  أنها  كام  رساميلها(،  من 

أيضاً،  التعميم  هذا  وبفضل  إنشاؤها.  تّم  الثامنية التي 

شهد لبنان تزايداً يف عدد وقيمة االستثامرات يف رشكات 

الحاضنات  يف  الناشئة  الرشكات  عدد  بات  حيث  ناشئة 

اللبنانية 800 مؤّسسة توفّر بطريقة مبارشة وغري مبارشة 

ما يقارب 9000 فرصة عمل. وخري دليل عىل ذلك تقرير 

»املراقب العاملي لريادة األعامل« لعام 2018، الذي أشار 

يف  األعامل  ريادة  بيئة  يف  الرسيعني  والنمو  التطور  إىل 

لبنان. فمن بني البلدان الــ 54 املشمولة يف التقرير، بات 

ريادة  عىل  اإلقبال  مؤرش  يف  الثانية  املرتبة  يحتّل  لبنان 
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األعامل، واملرتبة الرابعة لجهة األثر اإلمنايئ لريادة األعامل 

مجموع  حيث  من  أيضاً  الرابعة  واملرتبة  اإلبتكار،  يف 

اقتصاد  ميثّل  املبكرة.  مراحلها  األعامل يف  ريادة  أنشطة 

اللبناين،  االجاميل  املحيل  الناتج  من   %1,5 اليوم  املعرفة 

وقد احتّل لبنان، بعد أربع سنوات فقط من إطالق هذا 

القطاع، املرتبة األوىل بني البلدان املبتدئة يف املعرفة يف 

الثامنة  واملرتبة  إفريقيا،  األوسط وشامل  الرشق  منطقة 

بني البلدان املبتدئة يف العامل.

ثانيًا: قضايا مهنيـة

بعض جوانب اإلستثمار المصرفي 01

ترشيد سوق الفوائد املرصفية

تعميم  توجيه  عىل   2017 العام  يف  الجمعية  واظبت 

يف  املرجعية  الفائدة  معدل  حول  املصارف  الـى  دوري 

سوق بريوت BRR  Beirut Reference Rate بالدوالر 

األمرييك وبالليـرة اللبنانيـة. وقد راوحت هذه املعّدالت 

يف العام 2017 بني حّد أدىن قدره 6,54% وحّد أعىل قدره 

6,83% بالدوالر األمرييك وبني حّد أدىن قدره 8,61% وحّد 

أعىل قدره 10,70% باللرية اللبنانية. وهذه املعّدالت تتيح 

للمصارف، بعد إضافة نوعية مخاطر االئتامن والربحية 

وباللرية  بالدوالر  والقروض  التسليفات  إىل  بالنسبة 

اللبنانية، تحديد معّدالت الفائـدة املدينة الفضلـى. من 

جهة أخرى، جرى االتفاق مؤّخراً بني الجمعية ومرصف 

 )BRR( املرجعية  الفوائد  معّدالت  إدراج  عىل  لبنان 

التذكري بأن الجمعية  عىل صفحة مرصف لبنان. ويجدر 

املصارف  عىل  وتعّممها  شهرياً  الت  املعدَّ هذه  تَْحتَسب 

منذ شهر نيسان 2009، أي منذ ما يقارب عرش سنوات، 

سنة  حوايل  منذ  احتسابها  طريقة  مراجعة  متّت  فيام 

الت. ومعظم املصارف تعتمد هذه املعدَّ

باللرية  وخصوصاً  بالدوالر  املعدالت  هذه  ارتفعت  وقد 

يف العام 2017 مقارنًة مع العام السابق بعد األزمة التي 

نشأت يف شهر ترشين الثاين إثر استقالة رئيس الحكومة. 

وأحدثت هذه اإلستقالة ضغوطاً عالية يف أسواق الرصف 

اللرية  من  تحويل  مبوجة  تجّسدت  الفوائد،  وأسواق 

خروج  ومبوجة  مسبوق  غري  حجامً  بلغت  الدوالر  إىل 

تعاونها  املصارف يف  إدارات  كثرياً  منها  ت  للرساميل حدَّ

القويّة مع  لبنان ومن خالل عالقتها  الوثيق مع مرصف 

نتجت  التي  الضغوط  هذه  وأحدثت  املودعني.  كبار 

الفوائد  ملعّدالت  بدوره  مسبوق  غري  ارتفاعاً  األزمة  عن 

دائنة  فوائد  والدوالر؛  اللرية  سوقْي  يف  الدائنة  خصوصاً 

من  التحّول  عدم  إىل  املودعني  تدفع  اللرية  عىل  عالية 

اللرية إىل الدوالر، تقابلها فوائد دائنة عالية عىل الدوالر 

لبنان، بل تساهم  تحول دون تحويل األموال إىل خارج 

يف اجتذابها.

أ-

القانون رقم 64/2017  والسلّة الرضيبّية التي 

تلحق املصارف.

يف العام 2017، أقّر املجلس النيايب اللبناين القانون رقم 

64 الذي استحدث سيالً من الرسوم الجديدة التي طالت 

مبعظمها القطاع املرصيف، وذلك من أجل متويل السلسلة 

الجديدة للرتب والرواتب يف القطاع العام.

املختّصة  السلطات  لدى  بشّدة  الجمعية  اعرتضت  لقد 

املرصيف  القطاع   بحٌق  املجحفة  الرضائب  هذه  عىل 

املعنيّني ملعالجة  املسؤولني  اتصاالت مكثّفة مع  وأجرت 

املوقف مشّددًة عىل مخاطر هذه األعباء الرضيبيّة عىل 

القطاع املرصيف والتي من النادر لئالّ نقول من املستحيل 

إيجاد ما مياثلها نوعيًة وحجامً يف العامل، ليس يف الدول 

املتقدمة فحسب بل ويف الدول الناشئة والنامية أيضاً.

منه   17 املادة  يف   2017/64 رقم  القانون  تضّمن  لقد 

القانون  من   51 املادة  عىل  أساسيّة  تعديالت  ثالثة 

التعديالت أن رضيبة  يف أول هذه  جاء  رقم2003/497. 

الفوائد عىل املصارف )الـ 7%حالياً( تُعترب عبئاً ينزَّل من 

املداخيل وليس رضيبة تُقتطع مسبقاً وتنزَّل من رضيبة 

األرباح. فأحدث هذا التعديل ازدواجاً رضيبيّاً وهذا هو 

توسيع  يف  فتمثّل   الثاين  أما التعديل  املشكلة.  جوهر 

نطاق هذه الرضيبة إىل شهادات اإليداع باللرية وبالدوالر 

ثم  املصارف.  بها  وتكتتب  املركزي  البنك  يصدرها  التي 

أُلحقت الرضائب املشار إليها بثالثٍة غري مسبوقة يف العامل، 

طاولت عمليات اإلنرتبنك بني املصارف نفسها، من جهة، 

وبينها وبني مرصف لبنان، من جهة ثانية. فاكتمل حصار 

القطاع املرصيف بسياٍج من الرضائب عىل األرباح تُقتطع 

البالغة  األرباح  إليها رضيبة  أضفنا  إذا  نسبة %50،  منها 

السيل  هذا  بني  املحّقة  الوحيدة  الرضيبة  وهي   ،%17

العارم من التكليف الرضيبي. ورضيبة األرباح مبفهومها 

يف  املصارف  تؤّديها  التي  الوحيدة  الرضيبة  هي  الضيّق 

العامل عىل مداخيلها، إالّ يف لبنان.

هنا، ال بّد من اإلشارة اىل أن لودائع املصارف لدى البنك 

األخرى،  والحسابات  اإليداع  شهادات  فيها  مبا  املركزي، 

منطقها املرصيف. فهي تشّكل أوالً وقبل كل يشء سيولة 

ولتأمني  اإلقراض  عمليات  إلمتام  املصارف  تستخدمها 

والخارجي.  الداخيل  شّقيها  يف  الدفع  وسائل  انتظام 

وتالياً  اللبنانية،  اللرية  لسعر رصف  حاميًة  ثانياً  وتشّكل 

أهم عامل استقرار ملداخيل اللبنانيّني. وتشّكل أخرياً أداًة 

أساسيّة يف متناول البنك املركزي إلدارة السيولة املرصفية، 

من جهة، ولتوفري سيولة االقتصاد بغية إبقائه بعيداً عن 

التضّخم أو اإلنكامش، من جهة ثانية.

لبنان  مرصف  مع  املصارف  عمليات  عىل  الرضائب  أما 

عن  فتخرج  االنرتبنك،  عىل  الرضائب  أي  بينها،  وفيام 

دة يف إدارة النظام  املألوف وتؤّسس إلشكاليّة كبرية ومعقَّ

املايل. وهذه املقاربة ال تصّب إطالقاً يف مصلحة الدولة 

السلطات  تراجع  الجمعية  تزال  وال  العام.  املال  وإدارة 

املختّصة يف هذا الشأن ملعالجة املوضوع.

إىل   %10 حول  تدور  التي  املصارف  رساميل  ربحيّة  إن 

الت متدنّية للمردود عىل  12% حالياً ستتدهور إىل معدَّ

اإلستثامر يستحيل معها إقبال املستثمرين عىل اإلستثامر 

رساميلها  زيادة  إىل  خاللها  املصارف  تحتاج  فرتة  يف 

القطاع  ومتويل  الدولة  متويل  يف  اإلستمرار  لرضورة 

لكن بعد عودة األمور اىل طبيعتها يف أوائل العام 2018 

الفوائد  بقيت  السوق،  يف  معروضاً  الدوالر  أصبح  حني 

العام  التي بلغته يف نهاية  الدائنة عىل املستوى املرتفع 

2017 إذ أن معّدل آجال الودائع ارتفع من 40 يوماً يف 

املتوسط إىل أربعة أشهر. وشّجع مرصف لبنان يف لقاءاته 

الشهرية مع الجمعية عىل اإلبقاء عىل هذه املستويات 

آجال  تجديد  تمَّ  حيث  السوق  يف  توازناً  خلقت  التي 

لسنة  توظَّف  وبعضها  املصارف،  لدى  الودائع  من   %47

كاملة. كام أن مستويات الفوائد تنحو إىل االرتفاع عاملياً 

عىل  تنافس  وهناك  العربية  املنطقة  يف  أعىل  وبفوارق 

سيولة العمالت األجنبية يف املنطقة.

ب-
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الخاص. وللعلم، يشّكل اإلقراض للقطاع الخاص يف الوضع 

اللبناين الراهن املصدر الوحيد لنمو اإلقتصاد مع ضمور 

اإلستثامر وفجوة املدفوعات الخارجية.

يشكِّل القطاع املرصيف بإمكاناته املادية والبرشية الراهنة 

النقدي  اإلستقرار  دعامتَي  اللبناين  الجيش  جانب  إىل 

إىل  اإلساءة  البعض  ويريد  للبالد.  واإلجتامعي  واملايل 

قطاع نجح يف استقطاب مّدخرات اللبنانيّني ويف مواكبة 

واإلقتصاد.  الدولة  متويل  ويف  الحديثة  املهنية  القواعد 

إىل رساميل وإىل موارد برشية  النجاح  استمرار  ويحتاج 

مؤّهلة وإىل تقنيات ونُظُم العمل الحديثة كام يحتاج إىل 

النوعية واىل اعتامد املعايري الدولية والكفاءة يف املنافسة. 

فُرضت  التي  الرضيبية  واإلجراءات  السياسة  أن  والحال 

عىل القطاع من شأنها أن تعيق تطوير القطاع.

مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وتبادل المعلومات الضريبّية 02

مكافحة  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

بذل  يف   2017 العام  يف  اللبناين  املرصيف  القطاع  استمّر 

األموال ومتويل  تبييض  الجهود يف مجال مكافحة  أقىص 

الصلة.  ذات  الدولية  باملعايري  اإللتزام  ويف  اإلرهاب 

وتعتمد السلطات النقدية والرقابية والجمعية وإدارات 

املصارف »أفضل املامرسات« يف هذا امليدان، من تعزيز 

إىل  املرصيف  العمل  وأخالقيات  ومواثيقها  املهنة  قوانني 

وتدريب  األنظمة  وتطوير  إعداد  عملية  عىل  الرتكيز 

الكوادر البرشية  الكفوءة. 

ومن أجل تحصني العالقات املرصفية مع الخارج وترسيخ 

التزام الدولة اللبنانية الحازم واملتواصل بتطبيق املعايري 

العاملية،  املالية  الخارطة  عىل  لبنان  وإبقاء  الدولية 

النقدية طوال سنوات عدة  والسلطات  الجمعية  سعت 

املجلس  إقرار  اىل  الوصول  أجل  من  املسؤولني  لدى 

األرقام  )تحمل  عدة  قوانني  اللبنانية  والحكومة  النيايب 

السابقة(  التقارير  يف  اليها  أرشنا  والتي  و55   ،42،44،53

أتاحت للبالد اإللتزام بالتوّجهات الدولية، وآخرها التزام 

املصارف بتطبيق معايري تبادل املعلومات الرضيبية مع 

الدول األجنبية املوقّعة ومن خالل وزارة املالية.

كذلك أصدر مرصف لبنان تعاميم عدة تضمن التعاطي 

الشّفاف يف القطاع املرصيف، ما يحمي عالقتنا مع املصارف 

املراسلة يف الخارج. هذا أمر أسايس، إذ يعجز أّي قطاع 

مرصيف عن اإلستمرار، سواء يف لبنان أو يف العامل، إن مل 

يكن ملتزماً شفافية التعامل أو عىل تواصل مع املصارف 

املوضوع يف غاية األهمية  ثم إن هذا  الدولية.  املراسلة 

بالنسبة اىل لبنان، ألن نسبة الدولرة فيه مرتفعة. إّن هذا 

اإللتزام سّهل مسألة التمويل يف لبنان، إذ استطاع القطاع 

بشكل  والعام  الخاص  القطاعني  متويل  اللبناين  املرصيف 

متواضعة،  بدرجات  لبنان  تصنيف  رغم  جداً،  طبيعي 

يواجهها،  التي  الكبرية  واألمنية  السياسية  والتحديات 

اإلقليمية.  والتوترات  اإلضطرابات  عواقب  تحّمله  ورغم 

مستوفياً  أصبح  لبنان  أن  »غايف«  مجموعة  اعتربت  وقد 

كل الرشوط الدولية.

من جهة أخرى، أصبح معروفاً أن القطاع املرصيف اللبناين 

أو  املتّحدة  األمم  عن  الصادرة  الدولية  العقوبات  يلتزم 

األوروبية،  واملجموعة  األمريكية  املتّحدة  الواليات  عن 

إلخرتاق  القطاع  استعامل  دون  التزام  هكذا  ويحول 

هذه العقوبات أو اإللتفاف عليها، وذلك صوناً لسمعته 

ومكانته الدولية وحفاظاً عىل مصالح مساهميه ومودعيه 

أ-

مع  والواضحة  الجيدة  عالقاته  عىل  كام  كافًة،  وعمالئه 

املصارف املراسلة.

املصارف  وإدارات  والنقدية  املالية  السلطات  التزام  إن 

وباملتطلّبات  العاملية  املرصفية  الصناعة  مبعايري  اللبنانية 

هو  األوروبية  أو  األمريكية  العقوبات  فيها  مبا  الدولية، 

التزام واضح ويخضع للقوانني والنظم اللبنانية، وبخاصة 

 2016/137 رقم  وللتعميم   2015/44 رقم  للقانون 

التي  اآللية  خالل  من  ويتّم  لبنان،  مرصف  عن  الصادر 

مبا  الخارجية  الجهات  وقبلتها  املركزي  البنك  وضعها 

البالد  مبصلحة  إلتزام  إنه  األمريكية.  الخزانة  وزارة  فيها 

قبل أن يكون مبصلحة مرصفية ضيّقة. ونشري عىل هذا 

يف  أُقـرَّت  التي  الجديدة  القانونية  الصيغ  اىل  الصعيد 

 S1559 الرقم مجليس الشيوخ والنواب األمريكيَّنْي تحت 

بتاريخ   HR3329 الرقم  وتحت   2017/10/5 بتاريخ 

2017/10/25، علامً أن وضعها موضع التنفيذ يحتاج اىل 

د للصيغتني وكذلك إىل لوائح إجرائية  إصدار قانون موحَّ

تصدرها وزارة الخزانة األمريكية.

زيارة وفد الجمعية إىل واشنطن ونيويورك يف 

ترشين األول 2017

شارك وفد جمعية مصارف لبنان يف اإلجتامعات السنوية 

املشرتكة لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل التي تُعقد 

الذي  السنوي  املؤمتر  يف  وكذلك  األمريكية،  العاصمة  يف 

يعقده بنك اإلحتياطي الفدرايل األمرييك يف نيويورك حول 

»مكافحة متويل اإلرهاب وتعزيز العالقات مع املصارف 

املراسلة«.

وقد أجرى الوفد خالل الفرتة من 10 إىل 13 ترشين األول 

سلسلة لقاَءات تمَّ التحضري لها من قبل مكتب املحاماة 

مصالح  متابعة  يتوىّل  الذي   )DLA PIPER( الدويل 

الزيارة  وشملت  سنوات،  خمس  منذ  املصارف  جمعية 

وبخاصة  والشيوخ،  النواب  مجليَسْ  يف  املسؤولني  بدايًة 

مسؤويل اللجان املختّصة مبرشوع القانون املتعلّق بحزب 

التداول به يف اإلعالم.  الله HIFPA 2017 والذي جرى 

وزارة  يف  لبنان  عن  املسؤولني  كبار  الزيارة  شملت  كام 

كام  األبيض.  البيت   / القومي  األمن  ومجلس  الخارجية 

الخزانة  وزارة  يف  هام  عمل  لقاء  الجمعية  لوفد  كان 

مكافحة  لشؤون  الخارجية  لوزير  الجديد  املساعد  مع 

من  الجمعية  وسعت  األرهاب.  ومتويل  األموال  تبييض 

خالل كل هذه اللقاءات إىل تحييد اإلقتصاد اللبناين عن 

جهة،  من  الجديدة،  للترشيعات  السلبية  اإلنعكاسات 

املمكنة  املضاعفات  ضد  املرصيف  القطاع  تحصني  وإىل 

د  وشدَّ الجديدة.  القانونية  الصيغ  عىل  ترتتّب  قد  التي 

وفد الجمعية تكراراً عىل كون الترشيعات الحالية كافية، 

ما ينفي الحاجة إىل ترشيع إضايف خصوصاً وأن املصارف 

نجحت يف تطبيق قواعد اإلمتثال من خالل اآللية التي 

وضعها البنك املركزي اللبناين وقبول املرجعيات الدولية 

بها، مبا فيها وزارة الخزانة األمريكية. 

الذي  املؤمتر  يف  لبنان  مصارف  جمعية  وفد  شارك  كام 

اإلحتياطي  بنك  مع  العربية  املصارف  إتحاد  عقده 

موضوع  حول  الدويل  النقد  وصندوق  األمرييك  الفدرايل 

الخاص«  القطاع  األمرييك – الرشق أوسطي مع  »الحوار 

فيه نخبة من  األول 2017 وشاركت  بتاريخ 16 ترشين 

املتحدة  الواليات  يف  ومسؤولون  املايل  القرار  أصحاب 

التنفيذي  الرئيس  ونائب  العام  كاملستشار  األمريكية 

وزير  ومساعد  هيلد،  مايكل  السيد  األمرييك  الفدرايل 

الخزانة األمريكية الجديد لشؤون مكافحة متويل اإلرهاب 

من  عرب  مسؤولون  كذلك  بيلينغسيل،  مارشال  السيد 

وقد  مصارف.  ورؤساء  مركزية  مصارف  وحّكام  وزراء 

افتتح رئيس الجمعية هذا املؤمتر، كام عقد وفد الجمعية 

اىل نيويورك لقاَءات عمل مع املصارف األمريكية املراسلة.

وكام يف املايض، هدفت الزيارة إىل الحفاظ عىل تواصل 

الدولية  املرصفية  لبنان  عالقات  وعىل  العامل  مع  لبنان 

سواًء  الخارج  مع  وتواصلهم  اللبنانيّني  لجميع  الحيوية 

ب-
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بالنسبة اىل تعاملهم مع األسواق العاملية أو بالنسبة اىل 

أنحاء  كل  يف  اللبناين  اإلنتشار  مع  العائلية  اإلرتباطات 

العامل.

املصارف  مسؤويل  مع  لقاءاتها  كل  يف  الجمعية  وأكّدت 

اإللتزام  األمريكية  واإلدارة  الكونغرس  مع  أو  املراسلة 

العاملية ومنها األمريكية بشكٍل خاص  بالقواعد املرصفية 

كون معظم العمليات تتّم بالدوالر األمرييك وعرب املصارف 

املصارف  هذه  إدارات  أبدت  وقد  املراسلة.  األمريكية 

لوفد الجمعية ارتياحها لكون العالقات تتَّسم باإليجابية 

واإلستمرارية نظراً لحسن إدارة املخاطر لديها، من جهة 

أوىل، ونظراً ملا تتمتّع به هذه العالقة من شفافية ومن 

بالعمليات  املتعلّقة  املعلومات  تبادل  يف  ودقة  رسعة 

وفد  د  شدَّ الخالصة،  ويف  ثانية.  جهة  من  املرصفية، 

املراسلة  املصارف  ولدى  األمريكية  اإلدارة  لدى  الجمعية 

عىل أن ال تنتج عن الترشيعات الجديدة أو عن تطبيقها 

أية أرضار جانبية تلحق بلبنان وبإقتصاده ومصارفه.

الزيارات التي دأبت  التأكيد مجّدداً عىل أن  وال بّد من 

السنوات  خالل  بها  القيام  عىل  املصارف  جمعية  وفود 

وزاريت  وإىل  األمرييك  الكونغرس  إىل  املاضية  الخمس 

الخزانة والخارجية ومجلس األمن القومي واللقاءات مع 

املسؤولني فيها عن امللّف اللبناين، استطاعت أن تُسِقط 

يؤذي  وما  اللبناين  اإلقتصاد  يؤذي  ما  الترشيعات  من 

وليس  كلّه  البلد  مصلحة  يف  وهذا  اللبنانية.  املصارف 

جامعاً  بات  املرصيف  القطاع  أن  ذلك  فقط،  املصارف 

مكّونات  لكل  تعود  وودائعه  اللبنانيّني،  مّدخرات  لكل 

متلك  التي  األرس  ولكّل  األفراد  ولكّل  املجتمعي  نسيجه 

مّدخرات نقدية وسائلة. إن استمرارية عالقات املراسلة 

بل  األمريكية هي فعالً مسألة حيوية جداً  املصارف  مع 

رشط الزم لعمل القطاع املرصيف اللبناين مع العامل، خدمًة 

وللّبنانيّني  املعمورة  أنحاء  كل  يف  املنترشين  للّبنانيّني 

املقيمني كذلك. وهذا التحرّك، خصوصاً يف اتّجاه الواليات 

اإلقتصاد  كون  من  كذلك  ينطلق  األمريكية،  املتحدة 

الدوالر يف  بدرجة عالية جداً، واستعامل  اللبناين مدولراً 

متويل املدفوعات اللبنانية مع األسواق العاملية يستدعي 

املصارف  مع  وموثوقة  ومنتظمة  متينة  مراسلة  عالقات 

تحرتمها  التي  العمل  وقواعد  نيويورك.  يف  األمريكية 

مصارفنا هي ذاتها التي تحرتمها كل املصارف يف العامل، مبا 

فيها املصارف األمريكية ومبا فيه تجاه املواطنني األمريكيّني 

والرشكات األمريكية. 

بات  لقد  اإللكرتونية،  الجرمية  االفعال  عىل صعيد  ج- 
املتزايد  واإلستعامل  الدفع  أنظمة  تطوير  أن  معلوماً 

أموراً  أصبحت  التقنيات  هذه  وتطوير  املالية  للتقنيات 

أن  إالّ  اإلقتصادي،  النمو  تعّزز  إذ  ومحتّمة،  رضورية 

اإللكرتونية  الجرائم  ملرتكبي  يسمح  التقني  التطور  هذا 

القطاع  تطال  متعّددة  قرصنة  أساليب  إىل  باللجوء 

لتحويل  اإللكرتونية  الرسائل  بعض  تزوير  منها  املرصيف، 

األموال، فضالً عن أساليب أخرى تقيض بإخرتاق النظام 

املعلومايت للمؤّسسة ثم طلب فدية لتصحيح الخلل.

ويف عمليات القرصنة اليوم يجب أالّ تكون هذه املواجهة 

يؤكّد  كام  دولة عىل حدة،  كل  أي عىل صعيد  إفرادية، 

وإذا  الدولية،  اإلجتامعات  لبنان يف جميع  عليه مرصف 

خرجت األموال من بلد إىل بلد آخر، وإذا مل يكن هناك 

تعاون بني املصارف يفرضه القانون، تكون هذه األموال 

قد ضاعت ويصعب بالتايل تحصيلها. 

العام  أواخر  يف  لبنان  مرصف  أصدر  االطار،  هذا  ويف 

من  بالوقاية  املتعلّق   144 رقم  األسايس  التعميم   2017

من  مبوجبه  طلب  وقد  اإللكرتونية،  الجرمية  األفعال 

وإتّخاذ  سياسات  إعداد  املالية  واملؤّسسات  املصارف 

بالوسائل  الجرمية  األفعال  من  وقائية  وإجراءات  تدابري 

قواعد  اعتامد  سيّام  ال  املايل،  الطابع  ذات  اإللكرتونية 

هوية  من  وللتأكّد  اإللكرتوين  الربيد  لتفّحص  صارمة 

الهامة  للبيانات  وآمن  كامل  ترميز  وتقنية  املستخدمني، 

منعاً للتالعب بها. وتستند هذه الوقاية بشكل أسايس اىل 

»الدليل اإلرشادى للوقاية من األفعال الجرمية بواسطة 

عن   2016/10/20 بتاريخ  الصادر  اإللكرتوين«  الربيد 

مرصف لبنان وهيئة التحقق الخاصة وجمعية املصارف 

»دائرة  وعىل  اإللكرتونية.  الجرائم  مكافحة  ومكتب 

اإلمتثال« لدى املرصف أو املؤّسسة املالية تطبيق أحكام 

هذا التعميم.

يف إطار مكافحة التهرّب الرضيبي

يجدر التذكري بأن مجموعة الدول العرشين G20، ومتاثالً 

بلورت  فاتكا«،   « بقانون  املعروف  األمرييك  الترشيع  مع 

من  املقيمني  غري  تهرّب  دون  للحؤول  الدولية  اإلتفاقية 

سداد رضائبهم عن األموال التي ميلكونها خارج أوطانهم 

أو خارج دول إقامتهم الفعلية. ويُعترب تبادل املعلومات 

املدخل ملنع التهرّب الرضيبي عىل هذا الصعيد. وعليه، 

كان ال بّد من إنضامم لبنان اىل هذه اإلتفاقية لئالّ يُدَرج 

إسمه عىل الئحة الدول غري املتعاونة وغري املوقّعة. ويف 

ترشين األول 2016، أقّر املجلس النيايب القانون رقم 55 

الجديد حول تبادل املعلومات لغايات رضيبيّة.

رقم  املرسوم  املالية  وزارة  أصدرت   ،2017 العام  ويف 

من   ،3 البند  تطبيق  دقائق  بتحديد  املتعلْق   1022

تاريخ   55 رقم  ل  املعجَّ القانون  من  »سادساً«  الفقرة 

2016/10/27 )قانون تبادل املعلومات لغايات رضيبيّة( 

والذي يُعمل به إبتداًء من 1 متوز 2017. 

التعميم   2017/7/21 يف  أصدر  لبنان  مرصف  أن  كام 

األسايس رقم 139، الذي يتضّمن املبادىء وآليات العمل 

املصارف  قبل  من  اتّباعها  الواجب  العناية  واجراءات 

تحديد  ويتوّجب  والترصيح،  لإلبالغ  املالية  واملؤّسسات 

الحسابات املالية التي يجب اإلبالغ عنها وتقديم »ترصيح 

املعلومات« مبارشة اىل وزارة املالية إلكرتونياً.

وتبنّي أن األوروبيّني مل يدرجوا لبنان عىل أية لوائح للدول 

الرضيبيّة.  املعلومات  تبادل  يخّص  ما  يف  املتعاونة  غرب 

ويساهم كل هذا يف تقوية األوضاع املالية واإلقتصادية 

للبلد.

وقد أشار مرصف لبنان يف لقاءاته الشهرية مع الجمعية 

اىل أنه لن يلعب دور الوسيط يف تلّقي املعلومات ومن ثمَّ 

إرسالها إىل وزارة املالية، ومن األفضل أن تزّود املصارف 

الوزارة مبارشًة باملعلومات. كام أوضح أن منظمة التعاون 

والتنمية اإلقتصادية OECD ال تقبل بإرسال املعلومات 

حامية  تكون  لن  وبالتايل   ،)Encrypted( رة  مشفَّ

ذاته،  السياق  املالية. يف  وزارة  املعلومات من مسؤولية 

لفتت الجمعية مجدداً اىل أن مثّة دوالً عدة )29 دولة( 

يجد لبنان مصلحة يف تبادل املعلومات معها ترفض، رغم 

انضاممها اىل اإلتفاقية الدولية، التوقيع مع لبنان لتبادل 

أمن  الترشيعات،  )كفاية  مختلفة  بحجٍج  املعلومات 

املعلومات...( وذلك حاميًة ملصالحها،  املعلومات، رسية 

اىل  مرّبرة  أو  مفهومة  غري  ألسباب  لبنان  يسارع  بينام 

توقيع إتفاقات التبادل مع الئحة من 60 دولة. كام أن 

تبادل  لقانون  التطبيقي  مبرسومها  أبعدت  املالية  وزارة 

املعلومات الرضيبيّة توقيع اتفاقات مع الدول اإلفريقية، 

ما يقي الجاليات اللبنانية فيها من االنعكاسات السلبيّة 

تعريض  لتفادي  جهد  أّي  يُبذل  مل  أنه  يبقى  عليهم. 

أوروبا  يف  وبخاصة  القارات،  سائر  اللبنانية يف  الجاليات 

وأمريكا، والتي تستحّق مّنا لفتة مامثلة، أقلّه من خالل 

إقرار ترشيع واحد.

التي  الرضيبة  إقليمية  اىل  أشارت  قد  الجمعية  وكانت 

لبنان،  يف  الرضائب  قانون  وفلسفة  وروحية  هي جوهر 

للرضيبة  املقيمني  وغري  املقيمني  تقيض بإخضاع  والتي 

عىل مداخيلهم املحققة عىل األرايض اللبنانية، أي بغّض 

النظر عن مكان إقامتهم، ويتطلّب ذلك إلغاء املادة 69 

إلغاء رضيبة  أي   ،1959/144 الدخل  قانون رضيبة  من 

املنقولة  غري  األموال  رؤوس  مردود  عىل  الثالث  الباب 

املغرتبني  اللبنانينّي  إلغاء  هكذا  يشّجع  وقد  الخارج.  يف 

عىل اختيار لبنان مكاناً إلقامتهم الرضيبيّة، فيكلَّفوا عىل 

الخارج،  يف  قة  املحقَّ تلك  دون  من  لبنان  يف  مداخيلهم 

تبادل  إتفاقية  اىل  لبنان  انضامم  مع  عليها  اإلبقاء  فيام 

املعلومات الرضيبيّة سيحّد كثرياً من قابليّة اللبنانيّني غري 

املقيمني لنقل إقامتهم اإلقتصادية اىل لبنان. 

د-
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أيلول 2018،  بالتنفيذ يف  االلتزام  تاريخ  وبانتظار حلول 

ستعاود الجمعية اإلتصاالت مع السلطات املختّصة فيام 

بني  العمالء  تصنيف  عملية  داخلياُ  املصارف  ستستكمل 

مقيم وغري مقيم.

العام 2017 مع  وكانت الجمعية قد نظّمت منذ أوائل 

هذا  حول  املصارف  مع  عمل  ورشة  »ديلويت«  رشكة 

املوضوع، جرت خاللها مناقشة مسّودة دليل حول معيار 

 Common reporting standard CRS اإلبالغ املوّحد

عىل  بناًء  »ديلويت«  رشكة  قبل  من  إعداده  يتّم  الذي 

طلب الجمعية.

واصلت الجمعية خالل العام 2017 تأكيـد التزامها بالشأن 

الوطني العـام، مع إبـداء حرصها عىل تكثيف حضورهـا 

االقتصادية  الهيئات  كإحدى  املرجعي  موقعهـا  وتعزيـز 

من  خاص  بوجه  ذلك  تأّمن  وقـد  لبنـان.  فـي  األساسيّة 

خالل :

عن  املسؤولني  مع  والعالقات  االتصاالت  تعزيز 

اإلعالم  وسائل  مختلف  يف  االقتصادية  الشؤون 

والشاملة  املتواصلة  التغطية  يخدم  مبا  اللبنانية 

لنشاطات الجمعية ونرش املواقف الصادرة عنها.

حول  صحافيّة  مؤمترات  عقد  و/أو  بيانات  إصدار 

الجمعيّة  تهّم  ومهنيّة  واقتصادية  وطنية  قضايا 

واألُسـرة املرصفية.

ومكثَّف  منتظم  نحو  عىل  اإلعالم  وسائل  تزويد 

النرشة  الصحافيّة،  )البيانات  الجمعيّة  مبنشورات 

سلسلة  الخاصة،  والكتيّبات  الكراريس  الشهريّة، 

كمصدر  العتامدها   )... الـخ  والدراسات  امللّفات 

مبختلف  املتعلّقة  واألدبيّات  للمعلومات  أسايس 

عام،  بوجه  لبنان  يف  االقتصادي  النشاط  قطاعات 

وبالنشاط املرصيف، بوجه خاص.

اللبنانية  االقتصادية  الهيئات  سائر  مع  التنسيق 

ة  لصياغة أوراق عمل أو وضع تصّورات موّحدة معربِّ

أو  مشاريع  إزاء  الهيئات  هـذه  نظـر  وجهة  عن 

إجراءات مطروحة من قبـل السلطات الرسميّة.
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واملصارف، من جهتها، قامت بكّل ما هو مطلوب ورضوري 

لإللتزام باإلبالغ وباتت جاهزة. يبقى أن تؤّمن وزارة املالية 

آلية موثوقة لحامية املعلومات الصادرة وبخاصة لحامية 

املعلومات التي قد ترسلها الدول، وال سياّم األوروبية منها 

مع دخول نظام حامية املعلومات األورويب )املعروف بــ 

GDPR( حيّز التنفيذ يف 25 أيار 2018.

ثالثـًا: حضور الجمعّية الداخلي والخارجي وتعاونها مع الهيئات االقتصادية 

على المستوى الداخلي أ-

الوزارات  من  عدد  مع  الوثيق  التعاون  استمرار 

واملؤّسسات العامة واللجان الوطنية ذات االهتاممات 

متثيل  خالل  من  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية 

القطاع املرصيف والجمعيّة يف كّل من:

   مجلس إدارة املؤّسسة الوطنيـة لالستخدام، لجنة 

العمل(،  )وزارة  بالعمل  املعوَّقني  حقوق  تفعيـل 

)وزارة  الصناعية  البحوث  معهد  إدارة  مجلس 

تغريُّ  لشؤون  الوطنية  التنسيق  وحدة  الصناعة(، 

ملرشوع  التوجيهية  اللجنة  البيئة(،  )وزارة  املناخ 

املجلس  البيئة(،  )وزارة  البيئي  التلّوث  مكافحة 

وإدارة  تنظيم  لجنة  البيئة(،  )وزارة  للبيئة  الوطني 

برنامج زرع 40 مليون شجرة حرجيّة عىل األرايض 

اللبنانيّة )وزارة الزراعة(، واللجنة الربملانية الفرعيّة 

إلعداد مرشوع إنشاء الهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد 

)مجلس النواب(.

من  عدد  دعم  و/أو  رعاية  يف  الجمعيّة  مساهمة 

الهاّمة،  والخارجية  املحلية  والنشاطات  التظاهرات 

تنظّمه  الذي  العريب"،  اإلقتصاد  "منتدى  مثـل: 

مجموعة "اإلقتصاد واألعامل" )بريوت 2 أيار2017(؛ 

مؤمتر " تناقضات الرصاع والتحّول يف العامل العريب" 

2017(؛  أيّار   18-15( الجيش  قيادة  نظّمته  الذي 

نظّمته  الذي  لبنان"  يف  للسياحة  الدويل  "املنتدى 

وزارة السياحة )بريوت يف 25-26 أيّار 2017(؛ حفلة 

اإلستقبال التي يقيمها القطاع املرصيف اللبناين عىل 

هامش اإلجتامعات السنوية للبنك الدويل وصندوق 

2017(؛  األول  ترشين   13 )واشنطن،  الدويل  النقد 

فندق  يف  للرشكات"  اإلجتامعية  املسؤولية  مؤمتر" 

األول  )27 ترشين  بريوت   – انرتكونتيننتال  فينيسيا 

2017(؛ " اليوم املرصيف اللبناين" يف لندن )14 ترشين 

التي  اإلغرتابية  الطاقة  ومؤمترات  2017(؛  الثاين 

نظّمتها وزارة الخارجية واملغرتبني يف عدد من قارّات 

اإلنتشار اللبناين.

استضافة عدد من أعضاء السلك الديبلومايس األجنبي 

املعتمد يف لبنان )سفري إيطاليا، رئيسة بعثة اإلتحاد 

األمرييك،  الكونغرس  من  أعضاء  بريوت،  األورويب يف 

والدوليّة  العربيّة  الوفود  من  عدد  واستقبال  إلخ(، 

البنـك  الدويل،  البنك  الدولية،  التمويل  )مؤّسسة 

األوروبـي لإلستثامر، صندوق النقـد الدولـي، وزارة 

الخزانة األمريكية، اإلتحاد املرصيف الفرنكوفوين،الخ..(، 

واملشاركة يف وفود مرصفية ورسميّة اىل الخارج.

النرشة الشهريّة باللغات الثالث )1200 نسخة ورقيّة 

واملراسلني  املشرتكني  بني  مناصفـًة  توزّع  شهرياً، 

االنكليزية  باللغة  الشهريّة  والدوريّة  لبنان(  داخـل 

)The Economic Letter( التي تحوي عرضاً موجزاً 

جداول  مع  اللبناين  االقتصاد  قطاعات  أهم  لتطور 

منها عىل  إلكرتونيّة  احصائية، وتوزّع 1100 نسخة 

املصارف واملؤّسسات والشخصيّات والهيئات وعدد 

من املشرتكني يف لبنان والخارج؛

 Quarterly( اإلنكليزيّة  باللغة  الفصليّة  الدوريّة 

واملؤرّشات  النشاطات  أبرز  تعرض   )Newsletter

والدورات  املنشورات  وأهّم  واإلقتصاديّة  املرصفيّة 

لتوعية  املخّصصة  التثقيفيّة  والندوات  التدريبيّة 

الجرمية  مكافحة  عىل  املرصيف  القطاع  يف  العاملني 

املنظّمة، وال سياّم الجرائم املالية عرب تبييض األموال 

واإلتّجار باملخّدرات وعمليّات اإلرهاب. 

وتطور   )Key Indicators( األساسيّة  املؤرّشات 

محفظة سندات الخزينة باللرية اللبنانية وبالعمالت 

األجنبية )Treasury Bills(؛
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أما عىل صعيد النرش، فقد تابعت الجمعية كام يف السنوات 

السابقة إصدار:



٧3التقرير السنوي ٢٢٠١٧     نشـاط جمعيـة مصـارف لبنـان

برنامج التدريب السنوي لعام 2017 )طبعة إلكرتونيّة 

باللغة اإلنكليزية(؛

التقريـر السنوي لعام 2016 )طبعة ورقيّة باللغتني 

العربيّـة واإلنكليزيـّة(؛

باللغة  ورقيّة  )طبعة   2017 لعام  املصارف  دليل 

)ALMANAC 2017- االنكليزية

منشورة »وقائع وأرقام«   Facts & Figures بعنوان: 

اإللتزام  املرصفية«:  والصناعة  اللبناين  »االقتصاد 

 The Lebanese Economy( الدولية«  باملعايري 

 and Banking Industry: Compliance with

إصدار  تّم  وقد   ،  )International Standards

عىل  توزيعهام  جرى  ورقيّة(،  )طبعة  منها  عددين 

املنتدى   « يف  املشاركني  عىل  كام  املحليّة  املصارف 

املرصيف اللبناين يف لندن« )املنعقد بتاريخ  14 ترشين 

الثاين 2017(

عقد العمل الجامعي لعامي 2016-2017 )طبعتان 

إلكرتونيّة وورقيّة باللغات الثالث(

لبنان 2015- واملرصفيّة يف  املاليّة  الترشيعات  أهم 

رقم  )امللّف  الجمعية  ملّفات  2016 ضمن سلسلة 

29(، )طبعة ورقـيّة باللغتني العربية والفرنسية(.

•

•

•

•

•

•

ويف العام 2017، أضافت الجمعيّة اىل رصيد منشوراتها ما 

ييل:

ويف ما يخّص التوثيق واملكتبة الداخلية، واصلت الجمعيّة 

تيويم بنك املعلومات واألرشيف الصحايف املكوَّنني لديهـا 

مؤلَّفاً   1553( مكتبتها  محتويات  وإغنـاء   )2017-1990(

متخّصصاً و60 دورية باللغات الثالث العربيّة والفرنسيّة 

واالنكليزيّة(؛ علامً أن الجمعيّة تضع تحت ترصّف الكوادر 

املرصفيّة والباحثني املختّصني وأساتذة الجامعات وطالّبها 

مجموعة متكاملة من الوثائق واملراجع التي قد يحتاجون 

اليها. 

عىل  موقعها  معطيات  تحديث  الجمعيّة  تتابع  أخرياً، 

شبكة اإلنرتنيت ))www.abl.org.lb، بحيث يُتاح ملتصّفح 

العربية والفرنسية  الثالث  باللغات  هذا املوقع أن يطّلع 

واالنكليزيـة عىل هيكليّة الجمعيّة وأمانتها العامـة وتركيبة 

التـي  الخدمات  مختلف  وعىل  ولجانها،  إدارتها  مجلس 

يف  سيّام  ال  والخارجيّة،  املحليّة  نشاطاتها  وأبرز  تؤّمنها 

مجال مكافحة الجرمية املنظَّمة، وعىل مختلف املنشورات 

التي تُصدرها. كام ينرش املوقع أخبار املصارف ونشاطاتها، 

إضافًة الـى نّص عقد العمل الجامعي الذي ينظّم العالقة 

املهنيّة بني إدارات املصارف وأُسـرة العاملني فيها.اىل ذلك، 

ح باملواقع اإللكرتونيّة لعدد  يتيح هذا املوقع ربط املتصفِّ

سات والجمعيّات املحليّة والعربيّة واألجنبيّة  كبري من املؤسَّ

ذات الطابع املايل أو االقتصادي. إىل ذلك أّمنت الجمعية 

يف الدورة املنرصمة نافذة جديدة لها عىل شبكات التواصل 

اإلجتامعي )الفيسبوك(.

على المستوى الخارجي  ب-

 املشاركة يف تظاهرات مرصفّية عربّية ودولّية 

من  عدد  يف  الجمعية  شاركت   ،2017 العام  يف 

االقليمي  الطابع  ذات  واملؤمترات  االجتامعات 

الرئيس،  نائب  )الرئيس،  ملمثّليها  وكان  والدويل، 

اللجان اإلستشارية،  أعضاء مجلس اإلدارة أو بعض 

واألمني العام( مداخالت ومساهامت يف أثناء هذه 

أبرز  ومن  هامشها.  عىل  شتّى  واتّصاالت  األنشطة 

التظاهرات املرصفيّة العربية والدولية التي شاركت 

اإلدارية  اللجنة  اجتامعات  نذكر:  الجمعيّة،  فيها 

التحاد املصارف الفرنكوفونية يف باريس واجتامعات 

االتحاد؛  هذا  إطار  يف  املشكَّلة  العمل  مجموعات 

األمريكية  املصارف  مسؤويل  مع  عمل  لقاءات 

املراسلة واإلدارات األمريكية املعنيّة بالشؤون املالية 

لصندوق  املشرتكة  السنوية  االجتامعات  واملرصفية؛ 

النقد الدويل والبنك الدويل يف واشنطن ونيويورك– 

2017(؛  األول  )ترشين  األمريكية  املتحدة  الواليات 

األوسط  الرشق  ملنطقة  املايل  فرانكفورت  ومؤمتر 

)ترشين الثاين 2017(، ومؤمترات »الطاقة اإلغرتابية« 

التي نظّمتها وزارة الخارجية واملغرتبني يف مختلف 

القارّات.

اإلتصاالت وعالقات التعاون الخارجّية

اإلتصاالت  العام 2017 حملة  يف  الجمعيّة  واصلت 

الخارجية التي أطلقتها عام 2013 والتي استهدفت 

بخاصة الواليات املتحدة األمريكية وعدداً من الدول 

األوروبية. ويف هذا اإلطار، قامت وفود من الجمعيّة 

ولندن  وباريس  وواشنطن  نيويورك  اىل  بزيارات 

شملت عّدة مؤسسات وإدارات وشخصيّات معنيّة 

بالشؤون التي تهّم الجمعيّة، وكانت الغاية من هذه 

الخارجية  الجهات  إطالع  أوىل،  جهة  من  اللقاءات، 

القطاع  املصارف وإبراز أهمية  عىل نشاط جمعيّة 

املرصيف اللبناين ودوره الحيوي يف استقرار لبنان، ومن 

جهة ثانية، الرتكيز عىل رضورة تعزيز عالقات املراسلة 

بني املصارف اللبنانية ومصارف املراكز املالية الدولية 

اللقاءات  هذا  يف  الجمعية  وفود  وركّزت  الكربى. 

عىل تبيان الجهود املبذولة لبنانياً يف مجال مكافحة 

تبييض األموال ومحاربة اإلرهاب واملستندة إىل عمل 

إداري منظَّم ومستمّر 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. وشّددت وفود الجمعية عىل التزام 

القطاع املرصيف اللبناين العقوبات الدولية تجاه الدول 

واألطراف املعنيّة.

 ومعلوم أن جمعية مصارف لبنان عضو مؤّسس يف 

الفرنكوفونيّة وناشط يف لجان هذا  اتحاد املصارف 

الدويل  املحفل  هذا  إطار  يف  تسعى  وهي  االتحاد، 

الهام اىل متتني عالقات املراسلة مع املصارف الفرنسية 

والفرنكوفونية، واىل الرتكيز بخاصة عىل تفعيل آليات 

التواصل وتبادل الخربات وتكثيف املنتديات وورش 

العمل املتخّصصة يف مختلف جوانب املهنة املرصفية. 

-1

-2


