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أوالً : مضمون بعض أهم التعاميم والتعليمات التي صدرت خالل العام 2018
ثانيًا:  قضايا مهنيـة

ثالثـًا:  حضور الجمعّية الداخلي والخارجي وتعاونها مع الهيئات االقتصادية
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تابعت السلطات النقدية والرقابية يف العام 2018، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية وإدارات املصارف، إتّخاذ التدابري الالزمة 

لإلستمرار يف تطبيق متطلّبات لجنة بازل للرقابة املرصفية، عن طريق تقوية األموال الخاصة وتكوين املؤونات الالزمة، وتعزيز 

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

والرقابية،  النقدية  سيّام  وال  املعنيّة،  السلطات  مع  والترشيعية  التنظيمية  القضايا  متابعة   2018 العام  يف  الجمعية  واصلت 

باإلضافة إىل امللّفات العديدة املتعلّقة باملهنة املرصفية.

أوالًً: مضمون بعض أهم التعاميم والتعليمات 
التي صدرت خالل العام 2018

تطبيق مندرجات اتفاقّيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، "بازل 3"   -1

أ-  في احتساب معدالت المالءة 
باألعوام  أسوًة   2018 العام  يف  اللبنانية  املصارف  التزمت 

لبنان،  مرصف  منها  يطلبها  التي  املالءة  بعّدالت  السابقة 

تأمني   44 رقم  األسايس  التعميم  خالل  من  عليها  فُرض  وقد 

مجموع   / اإلجاملية  الخاصة  )األموال  إجاملية  مالءة  نسبة 

حة باملخاطر( قدرها 15% كحّد أدىن يف نهاية  املوجودات املرجَّ

األسهم  حقوق  حَملة  نسبة  تشّكل  أن  ويجب   .2018 العام 

األساسية  الخاصة  األموال  ونسبة  أدىن،  كحّد   %10 العادية 

النسب "احتياطي الحفاظ عىل األموال  13%. وتتضّمن هذه 

الخاصة" الذي يجب أن يبلغ 4,5% من املوجودات املرّجحة 

يف نهاية العام 2018.

وهذه النسبة هي أكرث تشّدداً من تلك املفروضة يف إتفاقية 

بازل 3، حيث تويص لجنة بازل بنسبة مالءة اجاملية قدرها 

10,5% يف مطلع العام 2019.

نسبة  احتساب  يف  لبنان  مرصف  يشّدد  أخرى،  جهة  من 

املالءة عىل كفاية املؤونات، إذ أصدر يف العام 2018 التعميم 

الوسيط رقم 512 الذي عّدل التعميم األسايس رقم 44 املتعلّق 

بوجبه  وطلب  الرأسامل،  وكفاية  املالءة  نسبة  باحتساب 

رصـــيد  بـــني  الســـلبي  الفـــارق  تنزيل  املصارف  من 

داخل  املالية  األصول  محفظة  عىل  املتـــوافر  املؤونـــات 

تنطوي عىل  التي  امليزانية  املالية خارج  واإللتزامات  امليزانية 

من  نظامياً،  املحتسبة  املتوقَّعة  الخسائر  مع  إئتامن  مخاطر 

.)common equity tier1 ( حقوق حَملة األسهم العادية

األرقام  ذات  املذكّرات  املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  وأصدرت 

2018/4 و2018/10 و2018/12 و2018/15 و2019/2، التي 

املالءة  لنسبة  إختبار  إجراء  املصارف  من  بوجبها  طلبت 

و2018/3/31  يف2017/12/31  املوقوفة  ميزانيّتها  عىل  بناًء 

التوايل.  عىل  و2018/12/31  و2018/9/30  و2018/6/30 

وتبنيَّ للَّجنة أن وضع القطاع املرصيف اللبناين مريح، حيث فاق 

معدل املالءة لدى القطاع ككل نسبة 16,56% يف نهاية شهر 

أيلول 2018.

 

املصارف  من  الرقابة  لجنة  طلبت   2018/3 رقم  املذكّرة  ويف 

تزويدها بالترصيح عن الخسائر التشغيلية عىل صعيد إفرادي 

ع حيث ينطبق أعىل مستوى تجميع،  )فروع لبنان( أو مجمَّ

عىل أن تتضّمن األرصدة املرتاكمة للفرتة املمتدة من أول العام 

۲۰۰5 لغاية نهاية العام ۲۰۱۷.

كام طلبت لجنة الرقابة من مفوَّيض املراقبة بوجب املذكَّرة 

رقم 2018/11 التوّسع يف إجراءات التحقق من صّحة تنفيذ 

وإعداد  املصارف  لدى  الخاصة  األموال  يف  النقدية  الزيادات 

أصحاب  مالءة  من  التحقق  تتضّمن  حولها  خاصة  تقارير 

ومن  اإلكتتاب  عمليات  لتمويل  استُعملت  التي  الحسابات 

هذه  متويل  عدم  ومن  دائنة،  الحسابات  هذه  جميع  كون 

اإلكتتابات من حسابات مدينة بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

أسوًة  تتوّسع  بقيت  املصارف  رساميل  قاعدة  أن  اىل  ونشري 

نهاية  يف  دوالر  مليار   18,24 من  مرتفعًة  السابقة،  باألعوام 

العام 2017 وصوالً اىل 20,2  العام 2016 اىل 19,1 ملياراً يف 

أن  شأنه  من  تطور  وهو   .2018 العام  نهاية  يف  دوالر  مليار 

يشيع االرتياح يف األسواق املالية العاملية ويؤكّد متانة وصالبة 

القطاع املرصيف واملايل.

ب- معّدالت السيولة بمقاييس بازل 3
جّدية  بكل  تتابع  اللبنانية  والرقابية  النقدية  السلطات  إن 

موضوع السيولة متاماً كام تفعل بالنسبة إىل متطلّبات رأس 

املال، حيث أن السيولة ال تقّل أهميًّة عن الرسملة، فهي التي 

الوقت  يف  املاليّة  األزمات  مواجهة  املرصف عىل  قدرة  تحّدد 

الذي يصعب اللجوء إىل األسواق للتمويل ومن دون اللجوء 

إىل أموال املكلّفني.

ويف أوائل العام 2018، أصدر مرصف لبنان التعميم األسايس 

رقم 145 املتعلّق بنسبة تغطية السيولة )LCR(، والذي طلب 

لبنان أن تحافظ عىل نسبة  العاملة يف  بوجبه من املصارف 

تغطية سيولة تعكس تقييمها الذايت ملخاطر السيولة وتتناسب 

مع سمة وخصائص مخاطر السيولة التي ميكن أن تتعرّض لها، 

عىل أن تفوق نسبة 100% بكل عملة رئيسية عىل حدة وفقاً 

للمعادلة التالية:  مخزون األصول السائلة عالية الجودة عىل 

مجموع صايف التدفقات النقدية الصادرة خالل فرتة 30 يوماً.

وهذه املعدالت هي أكرث تشّدداً من تلك املوىص بها من قبل 

معّدل  إىل  للوصول  زمنياً  جدوالً  اعتمدت  التي  بازل  لجنة 

السيولة املطلوب، يتدّرج من 80% يف مطلع العام 2017 مروراً 

بنسبة 90% يف 2018 وصوالً اىل 100% يف مطلع العام 2019.

سيناريوهات  اعتامد  املصارف  من  لبنان  مرصف  طلب  كام 

إضافية وتطبيق فرضيات أكرث تشّدداً وإجراء اختبارات ضغط  

أو  الودائع  سحوبات  يف  هامة  زيادة  حصول  مثالً  تشمل 

انخفاض حاد يف مصادر التمويل، وعدم اإلتكال عىل املرصف 

 )Liquidity Lines( املركزي إالّ يف حال وجود خطوط  سيولة

املالية  البيانات  السيولة عىل مستوينَي:  وتطبّق نسبة تغطية 

البيانات  وكذلك  لبنان،  يف  للمرصف  لبنان(  )فروع  اإلفرادية 

املالية اإلفرادية للفرع يف الخارج وللوحدات اململوكة بشكل 

من  اإلسالمية  املصارف  التعميم  أعفى  وقد  مبارش. 

أحكامه. تطبيق 

اإللزامي  االحتياطي  أن  اىل  االطار  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر   

والتوظيفات اإللزامية لدى مرصف لبنان وللوحدة التابعة يف 

تُحتسب  ال  املضيف،  البلد  يف  املركزي  املرصف  لدى  الخارج 

ضمن "مخزون األصول السائلة عالية الجودة".

ويف 2018/4/26، أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف التعميم 

تعميم  ألحكام  التطبيقية  التعليامت  تضّمن  الذي   295 رقم 

مرصف لبنان، السيّام تلك املتعلّقة باملتطلّبات اإلضافية حيث 

اعتامد  السيولة،  أوضاع  ودراسة  إدارة  إطار  ضمن  يجب، 

النقدية  التدفقات  حساسية  تعكس  متشّددة  ترجيح  أوزان 

املتوقَّعة للتغرّيات يف وضع املرصف و/أو وضع السوق وتطوير 

التي تساعد يف قياس  املكّملة  السيولة  يلزم من مؤرشات  ما 

حاجات السيولة ملواجهة الحاالت الضاغطة )عىل سبيل املثال 

الرتكّز يف مصادر  االستحقاقات،  الفجوة يف  تحليل  الحرص،  ال 

التمويل،...(. ويف هذا السياق، ينبغي إجراء دراسات لسلوك 

املودعني با فيها طلبات ومحاوالت السحوبات والتحاويل غري 

املتوقَّعة والعمل عىل توزيع الودائع، ال سيّام ودائع التجزئة، 

عىل مجموعات ذات خصائص مشرتكة.

إلعداد  الدولي  المعيار  تطبيق  في  ج- 
التقارير المالية رقم 9  وتكوين المؤونات

من  بطلب  املاضية،  السنوات  يف  اللبنانية  املصارف  حرصت 

مرصف لبنان وبتشجيع من الجمعيّة، عىل أن تخّصص جزءاً 

اىل  باإلضافة  وذلك  الحرة،  لإلحتياطيّات  أرباحها  من  كبرياً 

العديدة املطلوبة لإللتزام بتطلّبات املعيار  تكوين املؤونات 

الدويل للتقارير املالية رقم IFRS9( 9( الذي يرسي تطبيقه 

إعتباراً من 2018/1/1. 
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ويف أواخر العام 2017، أصدر مرصف لبنان التعميم األسايس 

رقم 143 الذي طلب بوجبه من املصارف تطبيق املعيار الدويل 

عىل  وأوجب   ،2018 العام  من  بدءاً   9 رقم  املالية  للتقارير 

واالجراءات  السياسات  عىل  التصديق  املرصف  ادارة  مجلس 

املتعلّقة بتطبيق هذا املعيار ومراجعتها دورياً، فيام شّدد عىل 

وجوب قيام وحديَتْ إدارة املخاطر والتدقيق الداخيل بدورهام 

يف تأمني التقيّد بهذا املعيار وتقييم مدى اإللتزام بالسياسات 

واإلجراءات املتعلّقة بتطبيقه. كام أصدرت لجنة الرقابة عىل 

 ۲۹۳ رقم  التطبيقي  التعميم   2017 العام  نهاية  يف  املصارف 

بعد مناقشته بإسهاب مع الجمعية.

إلحتساب  السيادية  املخاطر  مع  التعامل  يخّص  ما  ويف 

النقدية  السلطات  أكّدت  املطلوبة،  واإلحتياطيّات  املؤونات 

خالل اللقاءات الشهرية مع الجمعية عىل االستمرار يف اعتامد 

املالءة، أي  تُعتمد إلحتساب نسبة  التي  التثقيل ذاتها  نسب 

الخزينة،  )سندات  اللبنانية  باللرية  األدوات  باملائة عىل  صفر 

مرصف  مع  املصارف  لحسابات  و%50  اإليداع...(،  شهادات 

لبنان بالعمالت األجنبية وأخرياً نسبة مخاطر 100% لسندات 

يف  النسب  هذه  أخذ  املراقبة  مفويض  وعىل  اليوروبوندز. 

.ECL اإلعتبار إلحتساب الخسائر املتوقّعة

وإجراءات  سياسات  من  الدويل،  املعيار  هذا  متطلبات  إن 

باإلضافة اىل تكوين املؤونات العديدة املطلوبة عىل األصول 

مراحل  له عىل  التهيّوء  مبارشة  تستدعي  املالية،  واإللتزامات 

لتتحّرر املصارف من األعباء التي قد ترتتّب عليها دفعًة واحدة 

يف العام 2018.

الرقابة  لبنان ولجنة  لتعليامت مرصف  لذلك، وبناًء  استدراكاً 

عىل املصارف، قامت املصارف منذ العام 2016 بإعداد خطّة 

اىل  باإلضافة  املجموعة،  صعيد  عىل  لتطبيقه  تفصيلية  عمل 

املعيار  هذا  متطلّبات  تطبيق  تأثري  كّمي حول  اختبار  إجراء 

إىل  إستناداً  املالية  األصول  قيمة  يف  التديّن  بعالجة  املتعلّقة 

من  املحقَّق  الفائض  واستعامل  السنوية،  املالية  الوضعيات 

عمليات املقايضة عىل األدوات املالية للبدء بتأمني املؤونات 

العديدة املطلوبة ضمن هذا املعيار، ال سيّام املؤونة إإلجاملية 

حة بخاطر االئتامن الخاصة  بنسبة 2% من املوجودات املرجَّ

بحافظ التسليفات كافة، با فيها قروض التجزئة.

 ،2014 العام  أواخر  منذ  املصارف  بدأت  أخرى،  جهة  من 

وبناًء لألحكام الجديدة الصادرة يف التعميم رقم 81 املتعلّق 

بعمليات التسليف والتوظيف واملساهمة واملشاركة، بتكوين 

املؤونات اإلجاملية عىل محفظة  القروض والتسليفات املنتجة 

تأّخراً  تشهد  مل  التي  التجزئة  قروض  محفظة  وعىل  للفوائد 

يف السداد أكرث من 30 يوماً، باإلضافة اىل تكوين االحتياطي 

العام، وذلك وفقاً للنسب املفروضة يف التعميم يف حينه والتي 

يجب أن تصل تدريجياً اىل 1,5% من قيمة هذه املحافظ يف 

نهاية العام 2017. 

رقم  األسايس  التعميم  مع  املعايري  إلزدواجية  تفادياً  ولكن، 

محّددة،  غري  مخاطر مرصفية  احتياطي  بتكوين  املتعلّق   50

باإلضافة اىل املؤونات العامة والخاصة واالجاملية واالحتياطي 

تكوينها  املطلوب  والتسليفات  القروض  محفظة  عىل  العام 

جرى  أعاله،  املذكور   81 رقم  األسايس  التعميم  بوجب 

التشديد ضمن أحكام هذا التعميم األسايس الجديد رقم 143 

املذكورة  املؤونات واإلحتياطيات  أرصدة  عىل رضورة تحويل 

أعاله كام هي يف نهاية العام 2017، اىل بند "املؤونات مقابل 

الخسائر االئتامنية املتوقعة عىل محفظة األصول املالية داخل 

تنطوي عىل  التي  امليزانية  املالية خارج  واإللتزامات  امليزانية 

مخاطر إئتامنية بختلف فئاتها، املنتجة وغري املنتجة"، وبند 

"االحتياطي العام غري القابل للتوزيع" كام هو مطلوب يف هذا 

التعميم الجديد لإللتزام باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9.

 كام ألغى مرصف لبنان بوجب التعاميم الوسيطة ذات األرقام 

476 و501 و510،  أحكام التعميم رقم 50 املتعلّق بتكوين 

احتياطي املخاطر املرصفية غري املحّددة بدءاً من العام 2018، 

املؤونات واإلحتياطيات  بتكوين  املتعلّقة  البنود  اىل  باإلضافة 

التي كانت مطلوبة يف التعميم رقم 81، لكن أبقى ضمن هذا 

املوجودات  بنسبة 2% من  املؤونة إإلجاملية  التعميم األخري، 

حة بخاطر االئتامن املذكورة أعاله. املرجَّ

املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  أصدرت   ،2018/6/4 وبتاريخ 

التعميم رقم 296 الذي طلبت بوجبه من املصارف استناداً 

اىل أحكام التعميم األسايس رقم 143 أن تقوم، بعد تخصيص 

عقارات  احتياطي  قانوين،  )احتياطي  املتوّجبة  االحتياطيات 

للتصفية...(، برتحيل "األرباح غري املحققة" و"صايف املؤونات 

املحرَّرة" إىل بند "احتياطي عام غري قابل للتوزيع«.

 وبعد صدور التعميم رقم 143، أجرى مرصف لبنان يف أوائل 

العام 2018 بوجب التعميم الوسيط رقم 484 تعديالت عىل 

 2010 األمنوذجني  يف  املعروضة  للمصارف  املالية  الوضعية 

  2018/8 رقم  املذكّرة  يف  الرقابة  لجنة  عّدلت  كام  و2020، 

مناذج الترصيحات املطلوبة دورياً من املصارف.

رقم  الوسيط  التعميم  لبنان  أصدر مرصف   ،2019/3/19 ويف 

و  للنرش"  املعّد  املايل  الوضع  "بيان  بوجبه  عّدل  الذي   518

"بيان الدخل املعّد للنرش" مع اإليضاحات امللحقة بكل منهام، 

سيّام  ال   ،IFRS املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقاً  وذك 

التقرير رقم 9.

ويف املذكّرة رقم 2018/14، طلبت لجنة الرقابة من املصارف 

األدوات  رشاء/بيع  عمليات  عن  بالترصيح  أسبوعياً  تزويدها 

املالية السيادية واألدوات املالية األخرى املجراة مع أي جهة 

مقيمة أو غري مقيمة خالل األسبوع، وذلك استناداً اىل املادة 

الخامسة من تعميم مرصف لبنان رقم 143 املذكور أعاله. 

واصلت  املؤونات،  تكوين  إطار  يف  ودامئاً  أخرى،  جهة  من 

وتسوية  لتنقية  جهودها   2018 العام  يف  املصارف  إدارات 

ظهور  ومع  املصارف.  عىل  الرقابة  لجنة  بواكبة  مديونيّاتها 

األوضاع الصعبة وغري املريحة للقطاع العقاري يف نهاية العام 

2017، متّنى مرصف لبنان عىل إدارات املصارف أن تلجأ عند 

الحاجة إىل استبدال الديون بتملّك العقارات املعطاة ضامنًة 

لها إستناداً إىل تعاميم وتعليامت مرصف لبنان بهذا الخصوص 

مهلة  أعطت  والتي   ،135 ورقم   73 رقم  التعميمنَيْ  السيّام 

لتصفية هذه العقارات لغاية 5 سنوات ميكن جعلها ممتدة 

إذا اقتضت الحاجة اىل فرتة أطول. كل ذلك يف انتظار تخطّي 

هذه الحقبة الصعبة التي ميّر بها االقتصاد.

رقم  الوسيط  التعميم  بوجب  لبنان  مرصف  أشار  وقد 

2018/479 اىل رضورة أخذ موافقة مرصف لبنان بناًء إلقرتاح 

لجنة الرقابة ليك يُجري املرصف أي تعديل عىل إعادة هيكلة 

قروض عمالئه. ويف املذكّرة رقم 2018/7 املتعلّقة بآلية متلّك 

العقارات واملساهامت وحصص الرشاكة إستيفاًء لديون وفقاً 

للامدة 154 من قانون النقد والتسليف، شّددت لجنة الرقابة 

أنها  عىل  الديون  هذه  تصنيف  رضورة   عىل  املصارف  عىل 

موقوفة أو مشكوك يف تحصيلها.

هذه  تصفية  لدى  صعوبات  تواجه  املصارف  أن  تبنيَّ  لكن 

من  بأدىن  بيعها  بحّجة  املختّصة  السلطات  مع  العقارات 

املصارف  تبيع  أن  الطبيعي  السوق. فمن  الرائجة يف  األسعار 

هذه العقارات بأسعار متدنية لرتّد سيولتها.

لبنان  مرصف  عّدل   ،2018/499 رقم  الوسيط  التعميم  ويف 

العقارات  بتصفية  املتعلّق   78 رقم  األسايس  التعميم  أحكام 

املمتلكة استيفاًء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عمالً 

"احتياطي  وبتكوين  أعاله،  املذكورة   154 املادة  بأحكام 

الديون  قيمة  يـوازي  اللبنانية  بالعملة  للتصفية"  عقارات 

املقابلة لهـذه العقـارات، وذلك أياً تكن عملة هذه الديون، 

حيث مّدد اىل 20 سنة بدالً من خمس سنوات مهلة تكوين 

هذا االحتياطي مقابـل العقـارات غيـر املصفــاة التـي تنتهـي 

مهلـة تصـفيتها  بعد تاريخ 2018/7/20.

وأشار مرصف لبنان اثناء اللقاءات الشهرية مع الجمعية اىل 

أجل  من   135 ورقم   73 رقم  التعميمني  بني  الدمج  إمكانية 

التعميم  أن روحية  إذ  الصعبة،  الديون  إعادة هيكلة  تفعيل 

رقم 135 تقيض بأن يتساهل املرصف مع العميل الذي يالقي 

قادراً  كذلك  يكون  والذي  األوضاع  بسبب  موقّتة  صعوبات 

عىل إصالح وضعه والنهوض مجدداً. ويقوم هذا التعميم عىل 

عىل  وليس  موقّتاً  املتعرّث  العميل  متويل  يف  االستمرار  أساس 

يسمح  الذي   73 رقم  للتعميم  خالفاً  موجوداته  أساس رشاء 

واستهالكه  الدين  من  لقسم  استيفاًء  العقار  بأخذ  للمرصف 

خالل 20 سنة.
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د-  في الشفافية واإلفصاح
يجدر التذكري بأن مرصف لبنان أصدر يف العام 2017 التعميم 

الوسيط رقم 458 الذي أضاف بوجبه تعليامت جديدة عىل 

التعميم األسايس رقم 2015/134 املتعلّق بحامية املستهلك، 

والذي جرى التشديد فيه عىل أصول إجراء العمليّات املرصفيّة 

وتوضيح  وتوعيتهم  تثقيفهم  ورضورة  العمالء،  مع  واملاليّة 

حقوقهم وتزويدهم لوائح مفّصلة حول حقوقهم وواجباتهم. 

تتّخذ  أن  الوسيط  التعميم  هذا  يف  لبنان  مرصف  وطلب 

املصارف إجراءات جديدة تخّص ذوي الحاجات الخاصة، وال 

املرصفية  بالعمليات  القيام  من  لتمكينهم  املكفوفني،  سيّام 

بسهولة )سحب، إيداع، تحويل...( واإلستفادة من الخدمات 

لهم  الالزمة  واملنحدرات  املمرّات  كتأمني  واملالية،  املرصفية 

وتخصيص عدد معني من أجهزة الصــرّاف اآللــي املهيَّأة تقنياً 

يك تُستعمل من قبلهم، كالصــّراف اآللــي النـاطــق، وتزويد 

وعن  معهم  املوقَّع  العقد  عن  إلكرتونية  نسخة  املكفوفني 

حقوق  والئحة  الخــدمة  أو  املنتـج  ورشوط  خصائـص  أھم 

وواجبات العميل. ويف العام 2019، أصدرت لجنة الرقابة عىل 

املصارف املذكّرة رقم 1 التي طلبت فيها من املصارف الترصيح 

لتكون  التعميم أي  بهذا  تّم تجهيزها عمالً  التي  الفروع  عن 

مخّصصة قابلة الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة، والترصيح 

اليه  أرشنا  ملا  وفقاً  املجّهزة  اآللية  الرّصافات  عدد  عن  أيضاً 

أعاله، باإلضافة اىل تلك املنوي افتتاحها يف العام 2019.

إطار  يف  املصارف  من  لبنان  مرصف  طلب  أخرى،  جهة  من 

شفافية اإلفصاح، وبوجب التعميم األسايس رقم 2017/140، 

تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية عىل مستوى البيانات 

صحيحة  صورة  تعكس  بحيث  واملجّمعة  اإلفرادية  املالية 

وعادلة لوضعيتها املالية وتدفقاتها النقدية. ويف العام 2018، 

أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف املذكّرة رقم 6 التي طلبت 

والخسائر  األرباح  ببيان  شهرياً  الترصيح  املصارف  من  فيها 

املعّد وفقاً لهذه املعايري الدولية.

كام أصدر مرصف لبنان بتاريخ 2019/3/19 التعميم الوسيط 

واملؤسسات  املصارف   من  بوجبه  طلب  الذي   518 رقم 

ين للنرش )بيان الوضع  البياننَي املاليَّني املعدَّ املالية عند نرش 

املايل املعّد للنرش وبيان الدخل املعّد للنرش(، اإلشارة بشكل 

واضح ورصيح اىل الوسائط )انرتنت، صحف، مجلة اقتصادية، 

من  املاليَّني  البيانني  هذين  مستعمل  متّكن  التي  تقارير...( 

اإلستحصال أو اإلطاّلع عىل املجموعة الكاملة للبيانات املالية 

ح عنها )بيان الدخل الشامل، بيان التغريات  العائدة للفرتة املرصَّ

يف حقوق املساهمني، بيان التدفقات النقدية، اإليضاحات با 

اإلفصاحات  املتَّبعة(، وعىل  الهامة  املحاسبية  السياسات  فيها 

البيانات املنشورة،  التفصيلية املتوّجبة عن هذه  واملعلومات 

املعيار  املالية، ال سيّام  للتقارير  الدولية  للمعايري  وذلك وفقاً 

الدويل رقم 1 املتعلّق باإلفصاح والشفافية.

لبنان كان قد أوجب عىل  من جهة أخرى، نذكر أن مرصف 

املصارف بوجب التعميم الوسيط رقم 2017/472 أن تطلب 

تسهيالت،  عىل  الحصول  يف  ترغب  التي  املؤسسات  من 

األرباح  امليزانيات وحساب  تزويدها نسخة طبق األصل عن 

قبلها.  من  واملمهورة  الرضيبية  اإلدارة  اىل  املقّدمة  والخسائر 

املذكّرة رقم  الرقابة عىل املصارف  وبناًء عليه، أصدرت لجنة 

2018/19، التي عدلت بوجبها يف محتويات ملف التسهيالت 

فيها  فّصلت  كام   238 رقم  بتعميمها  امللحق  والتوظيفات 

الدولية  للمعايري  وفقاً  واملعّدة  املطلوبة  املالية  البيانات 

للتقارير املالية املعتمدة  يف لبنان.

وال بّد من التوقّف يف هذا اإلطار عند اسرتاتيجية مرصف لبنان 

لتعزيز الشمول املايل financial inclusion والتي أصدرها يف 

شهر نيسان 2017، إدراكاً منه لألهمية الكبرية التي تكتسبها 

املالية  والخدمات  التمويل  اىل  الوصول  فرص  تعزيز  قضايا 

وتعزيز  واملستدام  الشامل  اإلقتصادي  النمو  تحقيق  يف دعم 

االستقرار اإلقتصادي واملايل. وقد عمل منذ مدة مع جمعية 

املصارف من أجل تطوير الترشيعات واألنظمة واألطر الرقابية 

واملرصفية  املالية  الخدمات  انتشار  تحسني  تساعد عىل  التي 

وتطوير  تسهيل  أن  كام  املجال.  هذا  يف  اإلبتكار  وتشّجع 

التي تتامىش مع حامية املستهلك املايل شّجعا  وسائل الدفع 

للغاية التعامل بني املواطنني والقطاع املرصيف اللبناين بواسطة 

منتجات مالية مبتكرة.

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

حول موضوع حامية العمالء )املذكّرة رقم 2018/5( املرتبط 

املايل نظراً ألهمية اإلطاّلع عىل هذا  بشكل أسايس بالشمول 

سياسة  تطبيق  املكلّفة  الوحدات  رؤساء  قبل  من  املوضوع  

الشفافية وأصول إجراء العمليات املرصفية واملالية مع العمالء 

)تعاميم مرصف لبنان رقم ۱۲4 و۱۳4(.

الخارجية   المصارف  توظيفـات  إطار  في  ه- 
لدى المصارف الشقيقة

 2018 العـام  يف  تتابـع  والرقابية  النقدية  السلطات  ظلّت 

للتوظيفات  تفادياً  للمصارف  الخارجية  التوظيفـات  موضوع 

املضاربات عىل  يف  والدخول  مالية جديدة خطرة  أدوات  يف 

العمالت ويف لعبة املشتّقات. 

وطلب مرصف لبنان بوجب التعميم الوسيط رقم 2018/493 

من املصارف اللبنانية التأكّد من أالّ يتجاوز مجموع التسليفات 

بغري  الخارج  لها يف  التابعة  والوحدات  املمنوحة من فروعها 

الدين  سندات  يف  توظيفاتها  اىل  باإلضافة  املحلية،  العملة 

السيادية وغري السيادية املصدرة يف البلد املضيف بغري هذه 

العملة، نسبة 60% من ودائع الزبائن لدى الوحدة املعنيّة أو 

الفرع  بالعمالت األجنبية غري عملة البلد.

بوجب  طلبت  قد  املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  وكانت 

التعميم التطبيقي رقم 2017/288 من املصارف اللبنانية األم 

تزويدها شهرياً بالنموذج املتعلّق باحتساب نسبة التسليفات 

السيادية  وغري  السيادية  الدين  سندات  يف  والتوظيفات 

بالعمالت األجنبية إىل ودائع الزبائن بالعمالت األجنبية لدى 

الوحدات التابعة يف الخارج.

 66/1999 رقم  لبنان  مصرف  تعميم  و- 
األدوات  على  بالعمليات  المتعّلق 

المالية. والمنتجات 
نشري اىل أنه سبق ملرصف لبنان، إستجابًة لطلب من الجمعية، 

أن مّدد لغاية نهاية العام 2017 ومن ثم لغاية 2018/6/30 

املادة  بأحكام  اإللتزام  مهلة  و480(،   459 رقم  )التعميامن 

الخامسة من التعميم األسايس رقم 66 )كام تعّدلت بالتعميم 

درسها،  إلعادة  املجال  يف  إفساحاً  وذلك   ،)437 رقم  الوسيط 

عمل  فريق  عقدها  التي  العديدة  اإلجتامعات  وأن  خصوصاً 

لجنة  ومع  لبنان  مرصف  يف  القانونية  الدائرة  مع  الجمعية 

عىل  إتفاق  إىل  تصل  مل  املالية  األسواق  هيئة  ومع  الرقابة 

عىل  والصغرية  املتوسطة  املصارف  قدرة  تراعي  تعديالت 

دون  لزبائنها  املالية  األوراق  خدمات  تقديم  يف  اإلستمرار 

اللجوء إىل تأسيس رشكات وساطة خاصة، علامً أن كلفتها غري 

متناسبة مع املردود نظراً لضيق حجم السوق ولصعوبة إيجاد 

أن مرصف  ومع  هكذا رشكات.  مع  تتعامل  مراسلة  مصارف 

إالّ  ثالثة،  مرًة  التعميم  بهذا  العمل  يؤّجل  لن  أنه  أكّد  لبنان 

التعميم  إذ أصدر يف حزيران 2018  أنه عّدل بعض أحكامه 

الوسيط رقم 495 الذي ترك لكل مرصف حرية إنشاء رشكة 

الحالة،  هذه  ويف  منفصلة،  بحسابات  اإلحتفاظ  أو  وساطة 

ستكون لهيئة األسواق املالية عمالً بالقانون متطلّبات إضافية 

ألغراض رقابية، كأن تطّلع مثالً عىل قواعد االلتزام وعىل أداء 

لجنة املخاطر وعمل مجلس اإلدارة.

حدود مراكز القطع الثابتة الدائنة  لدى  ز- 
المصارف والمؤّسسات المالية

رقم  الوسيط  التعميم   2017 العام  يف  لبنان  مرصف  أصدر 

الثابتة  القطع  مراكز  حدود  بوجبه  خّفض  الذي   474

قانون  من   153 املادة  )عنارص  بتكوينها  املسموح   الدائنة 

املساهامت  فيها  با  األجنبية  بالعمالت  والتسليف(  النقد 

مصارف  يف  بشاركات  املرتبطة  األجل  الطويلة  والتسليفات 

بوافقة  املمنوحة  أو  املشرتاة  الخارج  يف  مالية  ومؤسسات 

الثابتة  األصول  الخارج،  يف  الفروع  لبنان، مخّصصات  مرصف 

العقارية، واملبالغ الخاضعة ألحكام املادة 152 من قانون النقد 

األسهم  إصدار  عالوات  قيمة  اىل  باإلضافة  وذلك  والتسليف، 

الرأساملية  واألدوات  األجنبية  بالعمالت  والتفضيلية  العادية 

بالعمالت  املسّجلة  األساسية  الخاصة  األموال  ضمن  املقبولة 

األجنبية. كام أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف التعميم رقم 

2017/290 حول كيفية احتساب مراكز القطع الثابتة الدائنة 

املذكّرة  اىل  باإلضافة  الجديدة،  لبنان  لتعليامت مرصف  وفقاً 

رقم 2018/18 حول التجاوز عىل الحد األقىص ملراكز القطع 

الثابتة الدائنة املسموح  بتكوينها.  
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وجرت مناقشة موضوع  التنزيالت الجديدة يف إطار اللقاءات 

إليضاح  والجمعية  والرقابية  املالية  السلطات  بني  الشهرية 

بعض الجوانب التطبيقية املتعلّقة، من جهة أوىل، باملشاركات 

ثانية،  جهة  ومن  الخارج،  يف  مالية  ومؤسسات  مصارف  يف 

لة بالعمالت  بعالوات إصدار األسهم العادية والتفضيلية املسجَّ

األجنبية والتي درجت املصارف عىل عدم تنزيلها من حدود 

مراكز القطع الثابتة الدائنة املسموح بتكوينها.

تحويل  إىل عدم  املذكور  التعميم  من  لبنان  ويهدف مرصف 

املصارف العمالت األجنبية من لبنان يف توظيفاتها يف الخارج، 

الخارج  يف  بالتوظيف  لها  السامح  املصارف  تريد  بينام 

لالستثامرات التي تأتيها أساساً من الخارج.

بالعمالت  اإلصدارات  بعالوات  االحتفاظ  املصارف  تريد  كام 

املكوَّنة لديها عىل مدى السنوات املاضية واملوظَّفة يف مرصف 

حدود  من  تنزيلها  عدم  عىل  املصارف  درجت  والتي  لبنان، 

حال  ويف  بتكوينها.  املسموح  الدائنة  الثابتة  القطع  مراكز 

قررت السلطات النقدية والرقابية اإلبقاء عىل هذا التعديل، 

التعميم املذكور، أي دون  أن يرسي مفعوله بدًءا من تاريخ 

مفعول رجعي. ووعد مرصف لبنان بإعادة النظر يف التعميم 

الوسيط عىل ضوء ما أثارته الجمعية.

ح- العمليات المالية اإللكترونية 
بعد طول انتظار، صدر بتاريخ 2018/10/10 القانون رقم 81 

املتعلّق باملعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص 

ترشيعية  أحكاماً  القانون  هذا  يتضّمن  اإللكرتوين.  والتوقيع 

تتعلّق باألسناد اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين وكيفية حاميتها 

واملصادقة عليها لقبولها كوسيلة اثبات. كام أنه تنظيم قانوين 

للتجارة والعقود اإللكرتونية السياّم عمليات الدفع اإللكرتوين 

املرصفية  والبطاقات  النقدية،  لألموال  اإللكرتوين  والتحويل 

والشيك اإللكرتوين.

للعلم، كان مرصف لبنان قد أنهى تقنياً بالتعاون مع املصارف 

غرف  بدون  أي  اإللكرتونية  املقاصة  مرشوع  سنوات  منذ 

ينتظر  كان  التنفيذ  قيد  املرشوع  هذا  وضع  أن  إالّ  املقاصة، 

صدور القانون الذي يُجيز التوقيع اإللكرتوين. ويف العام 2018، 

فريق  استكمل  أعاله،  املذكور   81 رقم  القانون  صدور  بعد 

برئاسة  املصارف  وجمعية  لبنان  مرصف  من  املشرتك  العمل 

نائب الحاكم الرابع، دراسة كل الجوانب العملية لإلنتقال من 

املقاصة الورقية إىل مقاصة الصور اإللكرتونية للشيكات. كام 

الصور  إىل  الورق  من  اإلنتقال  يُدخل  أالّ  عىل  التوافق  جرى 

اإللكرتونية أيَّ تغيري يف الجوانب القانونية التي تنظّم تبادل 

الشيكات.

من جهة أخرى، أصدر مرصف لبنان يف العام 2018 التعميم 

الذي  اإللكرتونية،  املالية  العمليات  حول   502 رقم  الوسيط 

طلب بوجبه من املصارف إعالم مرصف لبنان شهرياً بحجم 

بها،  تقوم  التي  اإللكرتونية  بالوسائل  النقدية  العمليات 

أمرييك،  دوالر  آالف  عرشة  قيمتها  تفوق  التي  وبالعمليات 

باإلضافة اىل رضورة مسك سجالت خاصة بعمليات التحاويل 

بالوسائل اإللكرتونية الخارجية غري املستلمة من املرسل بعد 

مرور 90 يوماً من تاريخ إرسالها، والتنسيق مع الرشكة العاملية 

املتعاقد معها بغية اسرتداد املبلغ املرَسل.

طلب  الذي   2018/489 رقم  الوسيط  التعميم  أصدر  كام 

تقنية  استعامل  املالية  واملؤسسات  املصارف  من  بوجبه 

الرقاقة اإللكرتونية والرقم  التي تعتمد عىل استخدام   EMV

الرسي إلصدار بطاقات االئتامن والوفاء كافة، وحرص استعامل 

البطاقة من قبل التجار عىل أجهزة نقاط البيع املثبتة لديهم 

واالمتناع كلياً عن متريرها عىل أي جهاز آخر.

األساســي رقم 144  بالتعميم  اإلطار  التذكري يف هذا  ويجدر 

املتعلّق   2017 العام  أواخر  يف  لبنان  مرصف  أصدره  الذي 

بالوقاية من األفعال الجرمية اإللكرتونية، وقد طلب بوجبه 

من املصارف إعداد سياسات وإتّخاذ تدابري وإجراءات وقائية 

من األفعال الجرمية بالوسائل اإللكرتونية ذات الطابع املايل، 

اإللكرتوين  الربيد  لتفّحص  صارمة  قواعد  اعتامد  سيّام  ال 

وآمن  كامل  ترميز  وتقنية  املستخدمني،  هوية  من  وللتأكّد 

للبيانات الهامة منعاً للتالعب بها. وتستند هذه الوقاية بشكل 

الجرمية  األفعال  من  للوقاية  اإلرشادى  "الدليل  اىل  أسايس 

يف العام 2018 بلغ حجم التسليفات للقطاع الخاص ما يقارب 

58,9 مليار دوالر يف نهاية العام 2018،    وذلك رغم التحّديات 

الكبرية التي تواجهها البالد يف املرحلة الحرجة واملأزومة التي 

مع  مقارنًة   %1,0 نسبتُه  ضئيل  برتاجع  أي  املنطقة،  تعيشها 

العام السابق.

ابتكرها مرصف  التي  املالية  التحفيزات  أن  بات معلوماً  لقد 

لبنان وساهمت املصارف بفعالية يف إنجاحها، والتي أعادت 

اىل اللرية دورها كأداة تسليف يف السوق، ساعدت يف السنوات 

العرش املاضية يف تنشيط الطلب الداخيل والحركة اإلقتصادية 

من  املبتكرة  العديدة  فاآلليات  املستدامة.  التنمية  وتحقيق 

تنزيالت من اإلحتياطي اإللزامي ومن التسهيالت التي مينحها 

عىل  املصارف  حّفزت   ،%1 بفائدة  للمصارف  لبنان  مرصف 

ومن  املستفيدين  من  واسعة  ملروحة  ة  ميرسَّ قروض  إعطاء 

الصغرية  املؤّسسات  دعم  ساهم  فقد  اإلقتصادية.  القطاعات 

فرص  خلق  يف  اإلنتاجية  القطاعات  يف  الحجم  واملتوسطة 

العمل، يف حني أن دعم القروض السكنية واإلستهالكية ساهم 

يف تأمني اإلستقرار اإلجتامعي وإعادة تكوين الطبقة الوسطى. 

كام أن دعم مرصف لبنان لقروض التعليم العايل وفّر لألجيال 

دعم  أما  للمستقبل.  التأسيس  يف  متساوية  فرصاً  الجديدة 

عىل  املحافظة  عىل  فساعد  البديلة،  والطاقة  البيئة  مشاريع 

بيئة قليلة التلوث وتأمني وفٍر بكلفة الطاقة عىل ميزانية األرَس 

واملؤّسسات والدولة.

إىل  املغرتبني سعت  نحو  األخرية  التحفيزية  املبادرات  أن  ثم 

عىل  والحفاظ  اللبناين  باإلقتصاد  املقيمني  غري  اهتامم  تعزيز 

استمرار التحويالت منه ويف جذب اإلستثامرات الخارجية التي 

يعتمد عليها اإلقتصاد اللبناين بشكل أسايس.

إعادة  اىل  الحاجة  بروز  وبعد   ،2018 العام  أوائل  يف  ولكن 

إدارة السيولة لدى مرصف لبنان مع رضورة اإلبقاء عىل هذه 

مرصف  أعاد  مالية،  فّقاعة  خلق  دون  إمنا  ة  امليرسَّ القروض 

لبنان تنظيم هذا الدعم عىل نحٍو ال يهّدد االستقرار النقدي 

أو يولّد تضخامً. فأصدر يف أول شباط 2018 التعميم الوسيط 

رقم 485، الذي أوقف بوجبه التسليفات املبارشة التي كان 

ة جديدة والتي مل تكن  يؤّمنها للمصارف يك متنح قروضاً ميرسَّ

متابعة  املقابل عىل  يف  املصارف  شّجع  لكنه  بعد،  مستعملة 

إعطاء هذه القروض يف العام 2018 إمنا من سيولتها الخاصة 

عىل أن يستمّر مرصف لبنان يف دعم الفوائد فقط. فيام أوقف 

مرصف لبنان منذ أواخر العام 2017 )التعميم الوسيط رقم 

ة الجديدة املعطاة بعد تاريخ  475(، إستفادة القروض امليرسَّ

نظراً  اإللزامي  اإلحتياطي  من  التنزيالت  من   2017/10/20

القروض  تبقى  فيام  املصارف،  لدى  اإلحتياطي  إلستنفاد هذا 

السابقة السارية املفعول مستفيدًة من هذا التنزيل. 

أعاله  املذكور   485 التعميم  بوجب  لبنان  مرصف  وسيوفّر 

دعم الفوائد ملجمل القروض امليرّسة الجديدة املعطاة حتى 

نهاية العام 2018، عىل أالّ يتعّدى مجموعها 841 مليار لرية 

للقروض باللرية و460 مليون دوالر للقروض املعطاة بالدوالر، 

منها 750 مليار لرية للقروض السكنية سيتّم توزيعها حسب 

حصة كل مرصف من سوق التسليف السكني، وذلك يف انتظار 

خطة الحكومة لدعم قطاع اإلسكان.

اجاميل  سقوف   2018 العام  خالل  لبنان  مرصف  رفع  كام   

 53 اىل  لرية  مليار   22 من  باللرية  امليرّسة  التعليمية  القروض 

فيام  و515،   504 رقم  الوسيطني  التعميَمنْي  بوجب  ملياراً 

أضاف اىل باقة القروض املدعومة الفوائد، القروض التي متنح 

وهيئة  لبنان  مرصف  عن  الصادر  اإللكرتوين"  الربيد  بواسطة 

التحقيق الخاصة وجمعية املصارف ومكتب مكافحة الجرائم 

اإللكرتونية. وقد أصدرت الجمعية ضمن منشوراتها يف العام 

2017 كتيّباً حول هذا املوضوع.

2- التعاميم الجديدة الرامية الى تفعيل اإلقراض للقطاع الخاص
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العايل، وذلك  التعليم  الدراسة يف مؤسسات  ملتابعة  بالدوالر 

بوجب التعميم الوسيط رقم 509.

للبلبلة التي ظهرت يف السوق ويف اإلعالم بالنسبة اىل  ونظراً 

القروض السكنية يف العام 2018، وبعد متابعة هذا املوضوع 

والسلطات  املصارف  جمعية  بني  الشهرية  اللقاءات  خالل 

كل  املصارف  تلتزم  أن  التوافق عىل  والرقابية، جرى  النقدية 

فيها  با  العمالء  مع  أُبرمت  التي  اإلسكانية  القروض  عقود  

تعديالت  أية  إدخال  إمكانية  دون  واآلجال  الفوائد  رشوط 

عليها. وستدخل هذه القروض يف رزمة الدعم لعام 2019. ويف 

2018/3/15، أصدر مرصف لبنان التعميم الوسيط رقم 487 

استثنائياً  املصارف،  بإمكان  بات  بحيث  املوضوع،  هذا  حول 

وبعد الحصول عىل موافقة مرصف لبنان، االستفادة من دعم 

الفوائد مقابل القروض السكنية املمنوحة باللرية اللبنانية التي 

سبق أن حصلت عىل موافقة املرصف املعني أو عىل موافقات 

لإلسكان،  العامة  )املؤّسسة  بالربوتوكوالت  املعنيّة  الجهات 

األقىص  الحد  تجاوزت  والتي   )... العسكرينّي  إسكان  جهاز 

العام 2018، وذلك ضمن  للمبلغ املخّصص لكل مرصف عن 

اللوائح غري القابلة للتعديل املتضّمنة أسامء العمالء واملبلَّغة 

مسؤولية  عىل   2018/3/15 تاريخ  قبل  لبنان  مرصف  من 

إعتباراً  القروض  هذه  عىل  الدعم  يرسي  املعنيّة.  املصارف 

واملعمول  املعتمدة  الرشوط  وضمن   2019 العام  بداية  من 

املبلغ اإلجاميل  القروض ضمن  بها سابقاً. كام تُحتسب هذه 

اللبنانية  باللرية  التي مُتنح  ص للقروض السكنية  الذي سيخصَّ

من املصارف كافة يف العام 2019. 

غري أن مرصف لبنان شّدد مجدداً بوجب التعميَمنْي الوسيطني 

تأكّد املصارف من توافر  رقم 483 و2018/485 عىل رضورة 

الرشوط الالزمة يف القرض السكني امليرّس، ال سيّام لجهة أن 

يكون لرشاء املسكن الرئييس للعميل اللبناين أو للمغرتب وأن 

ال يباع أو يتّم التسديد املسبق للقرض قبل مرور سبع سنوات. 

التي طلبت   2018/9 رقم  املذكّرة  الرقابة  لجنة  أصدرت  كام 

بوجبها من املصارف التحقّق من أن القروض السكنية امليرّسة 

للتعميَمنْي األساسيَّني رقم 23 ورقم  املمنوحة لعمالئها، وفقاً 

84، قد استُعملت للغاية التي ُمنحت ألجلها، وتزويدها الئحة 

املطلوبة،  الرشوط  من  ألّي  املستوفية  غري  امليرّسة  بالقروض 

استعامل  أو  عدة  قروض سكنية  من  مثالً  العميل  كاستفادة 

الضامنة العقارية لتسهيالت أخرى.

وتبنّي من احصاءات مرصف لبنان أن قيمة محفظة القروض 

ال  بها  االلتزام  واملطلوب  باملوافقة  حظيت  التي  السكنية 

تتحّملها  قد   %3 فوائد  فارق  مع  دوالر  مليون   300 تتعّدى 

د مرصف لبنان عىل أن السياسة  املصارف يف العام 2018. وشدَّ

ستكون  زراعية  أو  صناعية  أخرى  سياسات  وأية  اإلسكانية 

مستقبالً مسؤولية الدولة وليس السلطات النقدية. 

ويف العام 2019، جّدد مرصف لبنان بوجب التعميم الوسيط 

الجديدة  امليرّسة  القروض  لفوائد  دعمه  توفري   ،515 رقم 

املعطاة باللرية حتى نهاية العام 2019. وحّدد سقف مجموع 

السكنية املدعومة ببلغ 790 مليار لرية، منها 490  القروض 

اللوائح  دة يف  واملحدَّ العام 2018  املعطاة يف  للقروض  ملياراً 

أعاله   اليه  أرشنا  ملا  وفقاً  لبنان  مرصف  من  املبلغة  النهائية 

العام   يف  املعطاة  الجديدة  السكنية  للقروض  مليار  و300 

االنتاجية والقروض  للقطاعات  املدعومة  القروض  أما   .2019

أن  ينبغي  فال  باللرية،  املعطاة  التعليمية  والقروض  الصغرية 

فيام  التوايل،  لرية عىل  مليار  5 و25 و45  يتعّدى مجموعها  

املعطاة  املدعومة  األخرى  القروض  اجاميل  يصل  أن  ميكن 

بالدوالر األمرييك اىل 500 مليون دوالر.

الوسيط رقم  التعميم  لبنان بوجب هذا  كام خّفض مرصف 

مجال  يف  املدعومة  القروض  لبعض  القصوى  الحدود   ،515

امليرّسة  السكنية  القروض  الطاقة والبيئة، فيام خّفض سقف 

باللرية كافة من مليار ومئتي ألف لرية لبنانية اىل 450 مليون 

لرية  والقرض السكني املدعوم للمغرتبني من 800 ألف دوالر 

اىل 600 ألف للقرض الواحد.

باللرية،  السيولة  عىل  املحافظة  أجل  ومن  أخرى،  جهة  من 

أصدر مرصف لبنان يف العام 2018 التعميم الوسيط رقم 503، 

التسليفات  صايف  يزيد  أالّ  املصارف  من  بوجبه  طلب  الذي 

املمنوحة للقطاع الخاص باللرية اللبنانية عن 25% من مجموع 

ودائع الزبائن لديها باللرية اللبنانية. ويتوّجب عىل املصارف 

دة يف حساب  إيداع قيمة كل فرق يزيد عن هذه النسبة املحدَّ

مجّمد لدى مرصف لبنان ال ينتج فوائد، وذلك لحني تسوية 

هذا التجاوز. وقد أُعطيت املصارف مهلة لغاية 2019/12/31 

لتسوية أوضاعها.

استثناء  الشهرية  اللقاءات  اثناء  الجمعية  طلبت  أن  فكان 

من  العديد  مع  املصارف  بها  ترتبط  التي  اإلسكانية  القروض 

بربوتوكوالت  واملهنية  والقضائية  واألمنية  العسكرية  الجهات 

من احتساب معّدل التسليف إىل ودائع اللرية املحّدد يف هذا 

عىل  شّدد  لبنان  مرصف  لكنَّ  به.  االلتزام  لصعوبة  التعميم 

دون  التعميم  محّدد يف  4 كام هو  إىل   1 معيار  اإلبقاء عىل 

الفرتة  نهاية  مع  به  اإللتزام  املصارف  عىل  متمّنياً  تعديل  أي 

املحّددة داعياً املصارف اىل بذل جهد لزيادة الودائع باللرية إن 

أرادت أن تزيد التسليفات باللرية. املهم إبعاد الفقاعة املالية 

قادراً  ليس  املركزي  والبنك  ككّل.  بالنظام  الثقة  تستمّر  ليك 

القامئة عىل االستمرار يف ضّخ سيولة باللرية  ضمن املعطيات 

اللبنانية تتحوَّل يف نسبة كبرية منها إىل الطلب عىل الدوالر.

كام أصدرت لجنة الرقابة عىل املصارف يف 2018/9/12 التعميم 

رقم 297 الذي حّددت فيه الحسابات التي تدخل يف احتساب 

نسبة الـ25% هذه، وأكّدت فيه أن القروض والتسليفات إىل 

املنتجة وغري  القروض  اللبنانية تشمل  باللرية  الخاص  القطاع 

املنتجة بقيمتها اإلئتامنية املمنوحة من قبل املرصف إىل األفراد 

واملؤسسات التي تنتمي إىل القطاع الخاص غري املايل )با فيها 

القروض والتسليفات املمنوحة إىل الجهات املرتبطة غري املالية 

وتلك املمنوحة استناداً اىل التعميم األسايس رقم 23(.

وأشار مرصف لبنان يف هذا اإلطار اىل أن املبالغ املتوافرة من 

قبل مرصف لبنان وبنك اإلسكان ومن بعض املصارف لإلقراض 

السكني باتت كافية ملالقاة الطلب اإلضايف بالرغم من ارتفاع 

العقاري  القطاع  الفوائد.  وال يوجد أي رابط بني أزمة  كلفة 

العام  منذ  بالرتاجع  بدأ  العقاري  فالقطاع  اإلسكان،  وأزمة 

ر بنحو 12 مليار دوالر وصل  2011، وبعدما كان حجمه يقدَّ

اىل 7 مليارات دوالر. هناك تراجع يعّم املنطقة ودول  حالياً 

تواجه أزمات عقارية أقوى من أزمة لبنان. ويجدر التذكري يف 

هذا اإلطار با آلت إليه أزمة الرهن العقاري Subprime يف 

أوروبا والواليات املتحدة وتداعياتها الخطرية عىل أسواق هذه 

الدول.

من جهة أخرى، ودامئاً يف إطار التسليفات للقطاعات االنتاجية، 

مرصف  تعميم  تطبيق  ويف  االستفادة  يف  املصارف  استمرّت 

لبنان الوسيط رقم 331 وتعديالته، والذي أوجد تعاوناً وثيقاً 

بني القطاع املايل وقطاع املعرفة الرقمية. فقد بات معلوماً أن 

إذ  اإلمنايئ،  دورها  تأدية  عىل  املصارف  يساعد  التعميم  هذا 

املرصيف  اإلقراض  من  بدالً  مبارشًة  الرشكات  مال  رأس  يتناول 

معيّنة من  باملساهمة ضمن نسب  للمصارف  يسمح  بحيث 

أموالها الخاصة )لغاية 4%( يف رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات 

 Venture Capital أعامل ورشكات مرسِّعة لألعامل ورشكات

رأسـامل  فـي  باملشـاركة  محصـوراً  موضـوعها  يكـون  التي 

"شـركات ناشـئة" فـي لبنـان تـرى فيهـا ومن خاللها إمكانية 

منو وقدرة عىل تحقيق األرباح. ويجب أن يكون نشاط هذه 

الرشكات متمحوراً حول قطاع املعرفة القائم عىل تكنولوجيا 

املعلومات واملنظومة الرقمية وتكون لبنانية اإلقامة والعاملة، 

ومن أهم سامت لبنان رأس ماله البرشي هذا، كوادره العلمية 

تؤّهل  والتي  الكفية،  ومؤّهالته  املنتجة  وطاقاته  املتخّصصة 

البالد للمنافسة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي يف مختلف 

املجاالت. كام أن القطاع الخاص هو املساهم األسايس والفّعال 

اإلنتاج  نحو  وتوجيهها  واملهارات  القدرات  بناء  يف 

والتجديد. واالبتكار 

رقم  الوسيط  التعميم  لبنان  أصدر مرصف   ،2018 العام  ويف 

املصارف  من  بوجبه  طلب  وقد  املوضوع،  هذا  حول   491

التأكّد من أن "الرشكات"  كافة املستفيدة من األموال الناتجة 

عن التسليفات املمنوحة من مرصف لبنان قامت بإيداع هذه 

األموال يف حسابات مرصفية خاصة بكل رشكة مخّصصة حرصاً 

لتلك األموال، وأن تخضع هذه الحسابات لرقابة مرصف لبنان 

ولجنة الرقابة عىل املصارف. 

رقم  املذكّرة  يف  املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  طلبت  كام   

2018/13 من املصارف االستحصال من مفويض املراقبة عىل 
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كيفية استعامل األموال الناتجة عن التسليفات املمنوحة من 

مرصف لبنان، بصورة مبارشة أو غري مبارشة   من قبل رشكات 

Venture Capital والرشكات الناشئة التي تساهم فيها، فيام 

تقييم  إعادة   2018/20 رقم  املذكّرة  يف  املصارف  من  طلبت 

مساهامتها يف "الرشكات".

الرقمي بحّد ذاته يساعد يف  أن اإلقتصاد  وقد أصبح معروفاً 

تكبري اإلقتصاد الوطني ويف جذب استثامرات جديدة وخلق 

وظائف حديثة لرشيحة هامة من شبابنا. وللمصارف تجربة 

إذ  الوسيط رقم 331،  التعميم  من خالل هذا  مشّجعة جداً 

تخطّت استثامراتها عىل صعيد الرشكات الناشئة 368 مليون 

دوالر، ولديها طاقة متويلية لهذا الغرض بحدود 750 مليون 

تساهم  أنها  كام  رساميلها(،  من   %4 يعادل  ما  )أي  دوالر 

يف صناديق اإلستثامر الثامنية التي تّم إنشاؤها. وبفضل هذا 

التعميم أيضاً، شهد لبنان تزايداً يف عدد وقيمة اإلستثامرات يف 

رشكات ناشئة بحيث بات عدد الرشكات الناشئة يف الحاضنات 

اللبنانية 800 مؤّسسة توفّر بطريقة مبارشة وغري مبارشة ما 

العاملي  "املراقب  تقرير  بحسب  عمل،  فرصة   9000 يقارب 

لريادة األعامل" لعام 2018.

أ- ترشيد سوق الفوائد المصرفية
دوري  تعميم  توجيه  عىل   2018 العام  يف  الجمعية  واظبت 

الـى املصارف حول معدل الفائدة املرجعية يف سوق بريوت 

Rate BRR  Beirut Reference بالدوالر األمرييك وبالليـرة 

إذ   ،2018 العام  يف  املعّدالت  هذه  ارتفعت  وقد  اللبنانيـة. 

 %8,20 قدره  أعىل  وحّد   %6,93 قدره  أدىن  حّد  بني  راوحت 

بالدوالر األمرييك وبني حّد أدىن قدره 10,70% وحّد أعىل قدره 

11,50% باللرية اللبنانية. وهذه املعّدالت تتيح للمصارف، بعد 

إضافة نوعية مخاطر االئتامن والربحية بالنسبة إىل التسليفات 

والقروض بالدوالر وباللرية اللبنانية، تحديد معّدالت الفائـدة 

ارتفاع املعّدالت املدينة أن  املدينة الفضلـى. وال يعني طبعاً 

فقد  العكس،  عىل  بل  أكرب  هوامش  من  تستفيد  املصارف 

اللرية من  الفوائد يف سوق  لهوامش  تراجعاً  األسواق  شهدت 

1,16 إىل 0,76 خالل العام 2018 وتراجعاً للهوامش يف سوق 

الدوالر من 1,92 إىل 1,26.

بعد  باللرية  وخصوصاً  بالدوالر  املعدالت  هذه  ارتفعت  لقد 

األزمة التي نشأت يف أواخر العام 2017 إثر االستقالة املفاجئة 

أسواق  يف  عالية  ضغوطاً  أحدثت  والتي  الحكومة  لرئيس 

معّدالت  الكبري يف  االرتفاع  الفوائد. وساهم  وأسواق  الرصف 

 2019 شباط  لبنان يف  حاكم مرصف  أشار  السياق،  هذا  ويف 

العروض  استدراج  عملية  تتابع  املالية  األسواق  هيئة  أن  اىل 

بصورة  الناشئة  للرشكات  تُتيح  الكرتونية  تداول  منّصة  لخلق 

خاّصة إمكانية إيجاد مصادر متويل متوسطة وطويلة األجل 

الرسملة،  يف  زيادًة  حتامً  ينعكس  ماّم  نشاطاتِها،  لتطوير 

إىل  خاصة  ملكيّة  من  ونَقلِها  الرشكات  إدراج  عىل  ويساعد 

تداول  وسيلة  تشّكل  املنّصة  هذه  أن  واعترب  عامة.  ملكيّة 

أجنبية،  أو  محلية  كانت  سواء  للمؤسسات  وشّفافة  قانونية 

وتشارك فيها املؤسسات املالية ومؤسسات الوساطة واملصارف 

وغريها.  الخاصة  الرثَوات  بإدارة  املختّصة  العائلية  واملكاتب 

كام ميكن لهذه املنّصة، باعتبارِها إلكرتونية، أن تشّكل عامل 

جهٍة  من  فتزيد  الخارج،  يف  اللبنانيّني  إلستثامرات  استقطاب 

لإلستثامر  املخّصص  والرأسامل  املحيّل  السوق  يف  السيولة 

وتطوير املؤسسات، فيام تخّفف من جهٍة أخرى من مديونية 

استعداد  عىل  املالية  األسواق  هيئة  أن  وأكّد  املؤّسسات. 

لرتجمة املبادرات كافة إىل نتائج ملموسة وحشد اإلمكانيات 

دعامً للقطاع املايل وقطاع املعرفة اللّذين يشّكالن أهَم األسس 

النمّو ويخلق  اللبناين، ما سيفّعل  االقتصاد  التي يرتكز عليها 

فرَص عمل جديدة للشباب اللبناين.

ثانيًا: قضايا مهنيـة
بعض جوانب اإلستثمار المصرفي   -1

تحّول  الحّد من  والدوالر يف  اللرية  الدائنة يف سوقْي  الفوائد 

املودعني من اللرية إىل الدوالر من جهة، وتحويل األموال إىل 

خارج لبنان من جهة أخرى.

وبعد عودة األمور اىل طبيعتها يف العام 2018 بقيت الفوائد 

أن معّدل آجال  إذ  بلغته  التي  املرتفع  املستوى  الدائنة عىل 

الودائع ارتفع من 40 يوماً يف املتوسط إىل أربعة أشهر. وشّجع 

اإلبقاء  عىل  الجمعية  مع  الشهرية  لقاءاته  يف  لبنان  مرصف 

عىل هذه املستويات التي خلقت توازناً يف السوق حيث تمَّ 

تجديد آجال 47% من الودائع لدى املصارف، وبعضها توظَّف 

لسنة كاملة. كام أن مستويات الفوائد تنحو إىل االرتفاع عاملياً 

وبفوارق أعىل يف املنطقة العربية وهناك تنافس عىل سيولة 

العمالت األجنبية يف املنطقة. ثم أن هذه املستويات املرتفعة 

عىل  الضغط  تخفيف  يف  كثرياً  ساهمت  الطويلة  واآلجال 

الحكومة  تأليف  أزمة  العام 2018 مع نشوء  أواخر  اللرية يف 

واستمرارها ألشهر عّدة.

ب- القانون رقم 64/2017  والسّلة الضريبّية 
التي تلحق بالمصارف.

الجديدة  الرسوم  من  سيالً   2017/64 رقم  القانون  استحدث 

القطاع املرصيف، وذلك من أجل متويل  التي طالت بعظمها 

السلسلة الجديدة للرتب والرواتب يف القطاع العام.

تعديالت  ثالثة  منه   17 املادة  يف  القانون  هذا  تضّمن  فقد 

أساسيّة عىل املادة 51 من القانون رقم2003/497. جاء يف أول 

هذه التعديالت أن رضيبة الفوائد عىل املصارف )الـ 7%حالياً( 

مسبقاً  تُقتطع  وليس رضيبة  اإليرادات  من  ينزَّل  عبئاً  تُعترب 

ازدواجاً  التعديل  هذا  فأحدث  األرباح.  رضيبة  من  وتنزَّل 

رضيبيّاً مستغرباً. أما التعديل الثاين فتمثّل  يف توسيع نطاق 

التي  وبالدوالر  باللرية  اإليداع  شهادات  إىل  الرضيبة  هذه 

أُلحقت  ثم  املصارف.  بها  وتكتتب  املركزي  البنك  يصدرها 

طاولت  العامل،  يف  مسبوقة  غري  بثالثٍة  إليها  املشار  الرضائب 

عمليات اإلنرتبنك بني املصارف نفسها، من جهة، وبينها وبني 

مرصف لبنان، من جهة ثانية.  لقد اعرتضت الجمعية بشّدة 

بحّق  املجحفة  الرضائب  هذه  عىل  املختّصة  السلطات  لدى 

القطاع املرصيف وأجرت اتصاالت مكثّفة مع املسؤولني املعنينّي 

الرضيبيّة  األعباء  املوقف مشّددًة عىل مخاطر هذه  ملعالجة 

عىل القطاع املرصيف، والتي من النادر لئالّ نقول من املستحيل 

الدول  يف  ليس  العامل،  يف  وحجامً  نوعيًة  مياثلها  ما  إيجاد 

املتقدمة فحسب بل ويف الدول الناشئة والنامية أيضاً.

ويف العام 2018، صدر القانون 79 )قانون موازنة العام 2018( 

الذي استثنى يف  املادة 36  منه الودائع بني املصارف الخاصة 

"االنرتبنك"  من رضيبة الـ7% عىل الفوائد، فيام بقيت ودائع 

املصارف لدى مرصف لبنان خاضعة لهذه الرضيبة. هنا، ال بّد 

با  املركزي،  البنك  لدى  املصارف  لودائع  أن  اىل  اإلشارة  من  

املرصيف.  منطقها  األخرى،  والحسابات  اإليداع  شهادات  فيها 

املصارف  تستخدمها  سيولة  كل يشء  وقبل  أوالً  تشّكل  فهي 

إلمتام عمليات اإلقراض ولتأمني انتظام وسائل الدفع يف شّقيها 

اللرية  لسعر رصف  حاميًة  ثانياً  وتشّكل  والخارجي.  الداخيل 

اللبنانية، وتالياً أهم عامل استقرار ملداخيل اللبنانيّني. وتشّكل 

السيولة  إلدارة  املركزي  البنك  متناول  يف  أساسيّة  أداًة  أخرياً 

املرصفية، من جهة، ولتوفري سيولة االقتصاد بغية إبقائه بعيداً 

عن التضّخم أو اإلنكامش، من جهة ثانية. إن ربحيّة رساميل 

إىل  ستتدهور  إىل 12% حالياً  تدور حول %10  التي  املصارف 

الت متدنّية للمردود عىل اإلستثامر يستحيل معها إقبال  معدَّ

املستثمرين عىل اإلستثامر يف فرتة تحتاج املصارف خاللها إىل 

ومتويل  الدولة  متويل  يف  اإلستمرار  لرضورة  رساميلها  زيادة 

الخاص  للقطاع  اإلقراض  يشّكل  وللعلم،  الخاص.  القطاع 

مع  اإلقتصاد  لنمو  الوحيد  املصدر  الراهن  اللبناين  الوضع  يف 

ضمور اإلستثامر وفجوة املدفوعات الخارجية. مثّة إجامع عىل 

أن القطاع املرصيف بإمكاناته املادية والبرشية الراهنة والجيش 

اللبناين يشّكالن دعامتَي اإلستقرار النقدي واملايل واإلجتامعي 

استقطاب  يف  نجح  قطاع  إىل  اإلساءة  البعض  ويريد  للبالد. 

ويف  الحديثة  املهنية  القواعد  مواكبة  اللبنانيّني ويف  مّدخرات 

متويل الدولة واإلقتصاد. ويحتاج استمرار النجاح إىل رساميل 

وإىل موارد برشية مؤّهلة وإىل تقنيات ونُظُم العمل الحديثة 

كام يحتاج إىل النوعية واىل اعتامد املعايري الدولية والكفاءة 

التي  الرضيبية  واإلجراءات  السياسة  أن  والحال  املنافسة.  يف 

فُرضت عىل القطاع من شأنها أن تعيق تطوير هذا األخري.
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مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وتبادل المعلومات الضريبّية   -2

أ- مكافحة  تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
أقىص  العام 2018 يف بذل  اللبناين يف  القطاع املرصيف  استمّر 

الجهود يف مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ويف 

اإللتزام باملعايري الدولية ذات الصلة. وتعتمد السلطات النقدية 

والرقابية والجمعية وإدارات املصارف "أفضل املامرسات" يف 

وأخالقيات  ومواثيقها  املهنة  قوانني  تعزيز  من  امليدان،  هذا 

العمل املرصيف إىل الرتكيز عىل عملية إعداد وتطوير األنظمة 

وتدريب الكوادر البرشية الكفوءة. 

وقد أصدر مرصف لبنان تعاميم عدة تضمن التعاطي الشّفاف 

املراسلة  املصارف  مع  عالقتنا  يحمي  ما  املرصيف،  القطاع  يف 

عن  قطاع مرصيف  أّي  يعجز  إذ  أسايس،  أمر  هذا  الخارج.  يف 

اإلستمرار، سواء يف لبنان أو يف العامل، إن مل يكن ملتزماً شفافية 

وقد  الدولية.  املراسلة  املصارف  مع  تواصل  عىل  أو  التعامل 

كل  مستوفياً  أصبح  لبنان  أن  "غايف"  مجموعة  اعتربت 

الدولية. الرشوط 

رقم  الوسيط  التعميم  لبنان  أصدر مرصف   ،2018 العام  ويف 

ولكيفية  للعميل  موّسعاً  تعريفاً  بوجبه  أدخل  الذي   498

املحّصلة  يف  هو  والذي  االقتصادي"،  الحق  "صاحب  تحديد 

غري  أو  مبارشة  بصورة  فعلياً  يسيطر  أو  ميلك  َمن  النهائية 

تتّم  الذي  الطبيعي  الشخص  عىل  أو  العميل،  عىل  مبارشة، 

تعتمد  أن  املصارف  من  طلب  كام  عنه.  نيابًة  العمليات 

إجراءات  تطبق  وأن  الحسابات،  لفتح  تشّدداً  أكرث  إجراءات 

العنايـة الواجبـة والتي تشمل، باإلضافة اىل التحقق من هوية 

تحديد  املقيمني،  وغري  املقيمني  والعابرين،  الدامئني  العمالء 

املعنوي  الشخص  ملكية  هيكلة  كيفية  وفهم  عملهم  طبيعة 

العمليات  ومراقبة  األموال  عليه ومصادر  السيطرة  كيفية  أو 

بشكل مستمر.

من جهة أخرى، أصبح معروفاً أن القطاع املرصيف اللبناين يلتزم 

العقوبات الدولية الصادرة عن األمم املتّحدة أو عن الواليات 

التزام  األوروبية، ويحول هكذا  األمريكية واملجموعة  املتّحدة 

اإللتفاف  أو  العقوبات  هذه  إلخرتاق  القطاع  استعامل  دون 

عىل  وحفاظاً  الدولية  ومكانته  لسمعته  صوناً  وذلك  عليها، 

كافًة، كام عىل عالقاته  مصالح مساهميه ومودعيه وعمالئه 

الجيدة والواضحة مع املصارف املراسلة.

رقم  الوسيط  التعميم  لبنان  مرصف  أصدر  اإلطار،  هذا  ويف 

"هيئة  إبالغ  املصارف  من  بوجبه  طلب   الذي   2018/508

التحقيق الخاصة"، فوراً باإلجراءات والتدابري التي قد تتّخذها 

استناداً اىل القوانني واألنظمة املعمول بها واملتعلّقة بكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك لجهة تجميد أو إقفال 

أي حساب عائد ألحد عمالئها أو االمتناع عن التعامل أو عن 

فتح أي حساب له وتوضيح األسباب املوجبة التي ترّبر اتّخاذ 

هذه اإلجراءات أو التدابري.

إن التزام السلطات املالية والنقدية وإدارات املصارف اللبنانية 

بعايري الصناعة املرصفية العاملية وباملتطلّبات الدولية، با فيها 

ويخضع  واضح  إلتزام  هو  األوروبية  أو  األمريكية  العقوبات 

 2015/44 رقم  للقانون  وبخاصة  اللبنانية،  والنظم  للقوانني 

ويتّم  لبنان،  مرصف  عن  الصادر   2016/137 رقم  وللتعميم 

البنك املركزي وقبلتها الجهات  التي وضعها  من خالل اآللية 

الخارجية با فيها وزارة الخزانة األمريكية. إنه إلتزام بصلحة 

البالد قبل أن يكون بصلحة مرصفية ضيّقة. 

الشخصـية"  للبيانـات  العامـة  الحاميـة  "قـانون  كـان  ملـا 

عـن  الصـادر    General Regulation Protection Data

بتـاريخ  األوروبـي  االتحـاد  ومجلـس  األوروبـي  الربملـان 

2016/4/27 قد أصـبح نافذاً يف 25 أيار 2018، وهو يتضّمن 

األوروبـي  اإلتحـاد  قبـل  مـن  وضعها  تّم  قواعد  مجموعة 

ألشخاص  العائدة  الشخصية  البيانات  خصوصية  لحامية 

طبيعيّني موجودين داخل اإلتحاد، وإستناداً الــى أحكام املادة 

بالنسبة  التي تحّدد نطاق تطبيقه  القانون  الثالثة مــن هذا 

وخارجه،  األورويب  االتحاد  داخل  املوجودة  املؤسسات  اىل 

فقد أصدر مرصف لبنان يف 13 أيلول 2018 التعميم األسايس 

واملؤسسـات  املصارف  من  بوجبه  طلب  الذي   146 رقم 

املالية إتّخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتطبيقه، وذلك تالفيـاً ألّي 

مخاطر سـمعة أو مخاطر مالية قد تتعرّض لها يف حال عدم 

امتثالها ألحكامه. كام طلب منها تعيني مسـؤول عـن حاميـة 

البيانـات الشخصـية  مـن داخـل وحـدة االمتثــال وتعــديل 

برنــامج االمتثـال لديها بـا يتامشـى مع اإلجراءات التي ستُتَّخذ 

بهذا الشأن.

واشنطن  إلى  الجمعية  وفد  ب- زيارة 
ونيويورك في تشرين الثاني 2018 

العام  منذ  الجمعية  بها  تقوم  التي  املنظَّمة  الجهود  إطار  يف 

املالية  األسواق  مع  اللبنانية  املصارف  عالقات  لتعزيز   2011

لبنان  مصارف  جمعية  إدارة  مجلس  من  وفد  قام  الدولية، 

باإلضافة اىل األمني العام الدكتور مكرم صادر بزيارة دورية اىل 

الواليات املتحدة األمريكية شملت واشنطن ونيويورك.

جرى التحضري لهذه الزيارة كالعادة من قبل مكتب املحاماة 

متابعة مصالح جمعية  يتوىّل  الذي   )DLA PIPER( الدويل

الوفد  عقد  وقد  سنوات.  الست  حواىل  منذ  لبنان  مصارف 

والشيوخ  النواب  مجليس  يف  املختّصة  اللجان  مع  اجتامعات 

يف  واملرصيف  املايل  بالشأنني  املعنيّني  املسؤولني  ومع  األمرييك 

أهمية  عىل  التأكيد  جرى  حيث  والخزانة،  الخارجية  وزاريت 

بشأن  املستجّدات  آخر  عىل  اإلطاّلع  وتّم  التواصل،  استمرار 

ال  أن  عىل  الحرص  الوفد  فأكّد  األمريكية.  العقوبات  تطبيق 

يكون لتطبيق هذه العقوبات أثر سلبي عىل اإلقتصاد اللبناين 

من  املالية  معامالتهم  الخارج يف  مع  اللبنانيّني  تواصل  وعىل 

خالل املصارف املراسلة. وكانت أجواء هذه اللقاءات إيجابية.

إدارات  مع  هامة  عمل  لقاءات  الجمعية  وفد  أجرى  كام 

 - اللبنانية  للمصارف  املراسلة  األساسية  األمريكية  املصارف 

وستاندارد  مورغن  يب.  بنك، جي.  سيتي  نيويورك،  أوف  بنك 

تشارترد بنك – يف مقرّاتها الرئيسية يف نيويورك، حيث جّددت 

النظام  مع  للتعامل  ارتياحها  عن  اإلعراب  املراسلة  املصارف 

هو  األول   : إثنني  عاملني  اىل  إستناداً  وذلك  اللبناين،  املرصيف 

حسن إدارة املخاطر من قبل املصارف العاملة يف لبنان  والثاين 

الدويل،  املرصيف  العمل  بقواعد  اللبنانية  املصارف  إلتزام  هو 

وبخاصة القواعد األمريكية. وأثنى املسؤولون التنفيذيون عن 

العالقة وعىل رسعة  املراسلة عىل شفافية  األمريكية  املصارف 

ودقّة املعلومات املتعلّقة بالعمليات املرصفية.

ويهّم الجمعية التأكيد عىل أن الجهود املنظَّمة التي ما فتئت 

خدمة  اىل  تهدف  إمنا  املاضية  السنوات  امتداد  عىل  تبذلها 

االقتصاد اللبناين يف عالقاته املالية الخارجية، وتالياً اىل خدمة 

عمالء املصارف، من مقيمني وغري مقيمني، أفراداً ومؤّسسات.

اللبناين  امللّف  عن  املسؤولني  مع  اللقاءات  هذه  استطاعت 

اإلقتصاد  يؤذي  ما  الترشيعات  من  تُسِقط  أن  الخارج،  يف 

البلد  اللبنانية. وهذا يف مصلحة  املصارف  يؤذي  وما  اللبناين 

كلّه وليس املصارف فقط، ذلك أن القطاع املرصيف بات جامعاً 

لكل مّدخرات اللبنانينّي، وودائعه تعود لكل مكّونات نسيجه 

مّدخرات  متلك  التي  األرس  ولكّل  األفراد  ولكّل  املجتمعي 

املصارف  مع  املراسلة  عالقات  استمرارية  إن  وسائلة.  نقدية 

لعمل  الزم  بل رشط  جداً  حيوية  مسألة  فعالً  هي  األمريكية 

للّبنانيّني املنترشين  اللبناين مع العامل، خدمًة  القطاع املرصيف 

يف كل أنحاء املعمورة وللّبنانينّي املقيمني كذلك. وهذا التحرّك، 

خصوصاً يف اتّجاه الواليات املتحدة األمريكية، ينطلق كذلك من 

واستعامل  جداً،  عالية  بدرجة  مدولراً  اللبناين  اإلقتصاد  كون 

العاملية  األسواق  مع  اللبنانية  املدفوعات  متويل  يف  الدوالر 

مع  وموثوقة  ومنتظمة  متينة  مراسلة  عالقات  يستدعي 

تحرتمها  التي  العمل  وقواعد  نيويورك.  يف  األمريكية  املصارف 

مصارفنا هي ذاتها التي تحرتمها كل املصارف يف العامل، با 

األمريكيّني  املواطنني  تجاه  فيه  وبا  األمريكية  املصارف  فيها 

األمريكية. والرشكات 

ج- األفعال الجرمية اإللكترونية 
لقد بات معلوماً أن تطوير أنظمة الدفع واإلستعامل املتزايد 

أموراً  أصبحت  التقنيات  هذه  وتطوير  املالية  للتقنيات 

هذا  أن  إالّ  اإلقتصادي،  النمو  تعّزز  إذ  ومحتّمة،  رضورية 

التطور التقني يسمح ملرتكبي الجرائم اإللكرتونية باللجوء إىل 

تزوير  ومنها  املرصيف،  القطاع  تطال  متعّددة  قرصنة  أساليب 

بعض الرسائل اإللكرتونية لتحويل األموال، فضالً عن أساليب 

النظام املعلومايت للمؤّسسة ثم طلب  أخرى تقيض بإخرتاق 

الخلل. لتصحيح  فدية 

ويف عمليات القرصنة الراهنة يجب أالّ تكون هذه املواجهة 

إفرادية، أي عىل صعيد كل دولة كام يؤكّد عليه مرصف لبنان 

يف جميع اإلجتامعات الدولية، وإذا خرجت األموال من بلد 

إىل بلد آخر، وإذا مل يكن هناك تعاون بني املصارف يفرضه 

القانون، تكون هذه األموال قد ضاعت ويصعب بالتايل تحصيلها. 
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التقرير، فقد طلب  اليه يف مكان سابق من هذا  وكام أرشنا 

مرصف لبنان من املصارف واملؤّسسات املالية بوجب التعميم 

األسايس رقم 2017/144 املتعلّق بالوقاية من األفعال الجرمية 

تدابري وإجراءات وقائية  إعداد سياسات وإتّخاذ  اإللكرتونية، 

من األفعال الجرمية بالوسائل اإللكرتونية ذات الطابع املايل، 

ال سيّام اعتامد قواعد صارمة لتفّحص الربيد اإللكرتوين وللتأكّد 

للبيانات  وآمن  كامل  ترميز  وتقنية  املستخدمني،  هوية  من 

الهامة منعاً للتالعب بها. وعىل "دائرة اإلمتثال" لدى املرصف 

أو املؤّسسة املالية تطبيق أحكام هذا التعميم.

د- مكافحة التهّرب الضريبي
لبنان  يف  العاملة  املصارف  جميع  بادرت   ،2014 العام  منذ 

إىل االنضامم اىل اتفاقية "فاتكا" وتطبيق مستلزمات القانون 

األمرييك ملكافحة التهرب الرضيبي. 

من جهة أخرى، وبعد صدور القانون رقم 2017/55 املتعلّق 

التطبيقي رقم  واملرسوم  رضيبيّة  لغايات  املعلومات  بتبادل 

الخاصة  اإلجراءات  تحديد  حول  تعديالته  مع   2017/1022

باإلبالغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقايئ للمعلومات 

للتبادل  املشرتك  املعيار  اىل  استناداً  وذلك  رضيبيّة،  لغايات 

التعاون  منظمة  من  املعتمد  وتفسرياته  للمعلومات  التلقايئ 

اإلقتصادي والتنمية OECD، قامت املصارف اللبنانية بكّل ما 

هو مطلوب ورضوري لإللتزام باإلبالغ وباتت جاهزة للتطبيق.

والتقنية  اإلدارية  اإلجراءات  بإتّخاذ  املصارف  تقوم  وعليه، 

املناسبة لتزويد هيئة التحقيق الخاصة باملعلومات الرضيبية 

التي تطلبها السلطات األجنبية حول حسابات بعض املقيمني 

يف بلدانها  يف ما يخّص املعلومات الرضيبية املشمولة بالرسية 

التلقايئ  التبادل  يخّص  ما  يف  املالية  وزارة  واىل  املرصفية، 

للمعلومات. كام أنها تقوم بإنشاء وتوثيق وتحديد الحسابات 

املالية التي يجب اإلبالغ عنها.

وبا أن منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية ال تقبل بإرسال 

وزارة  عىل  يتعنّي  فإنه   ،)Encrypted( رة  مشفَّ املعلومات 

الصادرة  املعلومات  لحامية  موثوقة  آلية  تؤّمن  أن  املالية 

وبخاصة لحامية املعلومات التي قد ترسلها الدول، وال سيّام 

األورويب  املعلومات  حامية  نظام  دخول  مع  منها  األوروبية 

أرشنا  والذي   2018 يف  التنفيذ  حيّز   )GDPR بــ  )املعروف 

اليه أعاله. والجدير ذكره أن وزارة املالية مل تشمل برسومها 

التطبيقي لقانون تبادل املعلومات الرضيبيّة الدول اإلفريقية، 

السلبيّة  اإلنعكاسات  من  فيها  اللبنانية  الجاليات  يقي  ما 

عليهم، فيام مل ينسحب ذلك عىل الجاليات اللبنانية يف سائر 

القارات، وبخاصة يف أوروبا وأمريكا، والتي تستحّق مّن لبنان 

لفتة مامثلة، أقلّه من خالل إقرار ترشيع واحد.

أ - على المستوى الداخلي
بالشأن  التزامها  تأكيـد   2018 العام  خالل  الجمعية  واصلت 

حضورهـا  تكثيف  عىل  حرصها  إبـداء  مع  العـام،  الوطني 

االقتصادية  الهيئات  كإحدى  املرجعي  موقعهـا  وتعزيـز 

األساسيّة فـي لبنـان. وقـد تأّمن ذلك بوجه خاص من خالل:

ثالثـًا: حضور الجمعّية الداخلي والخارجي 
وتعاونها مع الهيئات االقتصادية

والترشيعية  التنفيذية  السلطات  مع  الدائم  التواصل 

واملالية والنقدية والرقابية ملتابعة القضايا الوطنية بوجه 

من  انطالقاً  خاص،  بوجه  املرصفية  املهنة  وقضايا  عام 

املرصيف يف  القطاع  يؤّديه  الذي  واألسايس  الحيوي  الدور 

تعزيز اإلستقرار اإلجتامعي واإلقتصادي ويف تحفيز النمو 

ودعم اإلقتصاد الوطني بقطاَعـيْه العام والخاص. 

الشؤون  عن  املسؤولني  مع  والعالقات  االتصاالت  تعزيز 

اللبنانية با يخدم  االقتصادية يف مختلف وسائل اإلعالم 

ونرش  الجمعية  لنشاطات  والشاملة  املتواصلة  التغطية 

املواقف الصادرة عنها.

قضايا  مؤمترات صحافيّة حول  عقد  و/أو  بيانات  إصدار 

وطنية واقتصادية ومهنيّة تهّم الجمعيّة واألُسـرة املرصفية.

تزويد وسائل اإلعالم عىل نحو منتظم ومكثَّف بنشورات 

الجمعيّة )البيانات الصحافيّة، النرشة الشهريّة، الكراريس 

والكتيّبات الخاصة، سلسلة امللّفات والدراسات الـخ ...( 

العتامدها كمصدر أسايس للمعلومات واألدبيّات املتعلّقة 

بختلف قطاعات النشاط االقتصادي يف لبنان بوجه عام، 

وبالنشاط املرصيف، بوجه خاص.

لصياغة  اللبنانية  االقتصادية  الهيئات  سائر  مع  التنسيق 

ة عن وجهة  أوراق عمل أو وضع تصّورات موّحدة معربِّ

أو إجراءات مطروحة  إزاء مشاريع  الهيئات  نظـر هـذه 

من قبـل السلطات الرسميّة.

استمرار التعاون الوثيق مع عدد من الوزارات واملؤّسسات 

االجتامعية  االهتاممات  ذات  الوطنية  واللجان  العامة 

املرصيف  القطاع  متثيل  خالل  من  والبيئية  واالقتصادية 

والجمعيّة يف كّل من:

مجلس إدارة املؤّسسة الوطنيـة لالستخدام)وزارة العمل(، 

العمل(،  )وزارة  بالعمل  املعوَّقني  حقوق  تفعيـل  لجنة 

مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية )وزارة الصناعة(، 

)وزارة  املناخ  تغريُّ  لشؤون  الوطنية  التنسيق  وحدة 

البيئة(، اللجنة التوجيهية ملرشوع مكافحة التلّوث البيئي 

البيئة(،  )وزارة  للبيئة  الوطني  املجلس  البيئة(،  )وزارة 

الهيئة  إنشاء  مرشوع  إلعداد  الفرعيّة  الربملانيّة  واللجنة 

النواب(، لجنة اإلعالم  الفساد )مجلس  الوطنيّة ملكافحة 

السرباين)مجلس  األمن  يف  للبحث  النيابيّة  واإلتصاالت 

النواب(.

مساهمة الجمعيّة يف رعاية و/أو دعم عدد من التظاهرات 

"منتدى  مثـل:  الهاّمة،  والخارجية  املحلية  والنشاطات 

"اإلقتصاد  مجموعة  تنظّمه  الذي  العريب"،  اإلقتصاد 

واألعامل" )بريوت، 12 متوز2018(؛ مؤمتر " دعم اإلستقرار 

والتنمية يف الدول العربية والرشق األوسط" الذي نظّمه 

مركز البحوث والدراسات اإلسرتاتيجية يف الجيش اللبناين 

)19 شباط 2018(؛ "املنتدى الدويل للسياحة يف لبنان" 

•

•

•

•

•

•

•
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الذي نظّمته وزارة السياحة )بريوت يف 10-11 أيّار 2018(؛ 

حفلة اإلستقبال التي يقيمها القطاع املرصيف اللبناين عىل 

هامش اإلجتامعات السنوية للبنك الدويل وصندوق النقد 

املسؤولية  مؤمتر"  األول2018(؛  ترشين  )بايل،  الدولــي 

اإلجتامعية للرشكات" يف فندق فورسيزنس– بريوت )25 

اللبنانية  اإلغرتابية  الطاقة  مؤمتر  2018(؛  األول  ترشين 

لشامل قارة أمريكا الذي نظّمته وزارة الخارجية واملغرتبني؛ 

دعم مرشوع إعادة تأهيل مبنى نقابة الصحافة اللبنانية؛ 

دعم مرشوع تطوير مكتبة مجلس شورى الدولة؛ ودعم 

إصدار " دليل املخاتري" يف لبنان. 

األجنبي  الديبلومايس  السلك  أعضاء  من  عدد  استضافة 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  )سفرية  لبنان  يف  املعتمد 

األورويب،  اإلتحاد  بعثة  رئيسة  املتحدة،  اململكة  سفري 

عدد  واستقبال   ، إلخ.(  األمرييك،  الكونغرس  من  أعضاء 

الدولية،  التمويل  العربيّة والدوليّة )مؤّسسة  الوفود  من 

صندوق  لإلستثامر،  األوروبـي  البنـك  الدويل،  البنك 

املرصيف  اإلتحاد  األمريكية،  الخزانة  وزارة  الدولـي،  النقـد 

ورسميّة  مرصفية  وفود  يف  واملشاركة  الفرنكوفوين،الخ.(، 

اىل الخارج.

ورقيّة  نسخة   1200( الثالث  باللغات  الشهريّة  النرشة 

داخـل  واملراسلني  املشرتكني  بني  مناصفـًة  توزّع  شهرياً، 

 The( االنكليزية  باللغة  الشهريّة  والدوريّة  لبنان( 

Economic Letter( التي تحوي عرضاً موجزاً لتطور أهم 

وتوزّع  احصائية،  جداول  مع  اللبناين  االقتصاد  قطاعات 

واملؤّسسات  املصارف  عىل  منها  إلكرتونيّة  نسخة   1100

لبنان  يف  املشرتكني  من  وعدد  والهيئات  والشخصيّات 

والخارج؛ 

محفظة  وتطور   )Key Indicators( األساسيّة  املؤرّشات 

األجنبية  وبالعمالت  اللبنانية  باللرية  الخزينة  سندات 

)Treasury Bills(؛

إلكرتونيّة  )طبعة   2018 لعام  السنوي  التدريب  برنامج 

باللغة اإلنكليزية(؛

باللغتني  ورقيّة  )طبعة   2017 لعام  السنوي  التقريـر 

العربيّـة واإلنكليزيـّة(؛

دليل املصارف لعام 2018 )طبعة ورقيّة باللغة االنكليزية 

-ALMANAC 2018( ؛ 

أهم الترشيعات املاليّة واملرصفيّة يف لبنان 2018-2017 

طبعة   ،30 رقم  )امللّف  الجمعية  ملّفات  سلسلة  ضمن 

ورقـيّة باللغتني العربية والفرنسية(. •

•

•

•

•

•

•

أما عىل صعيد النرش، فقد تابعت الجمعية كام يف السنوات 

السابقة إصدار:

ويف العام 2018، أضافت الجمعيّة اىل رصيد منشوراتها ما ييل:

الجمعيّة  واصلت  الداخلية،  واملكتبة  التوثيق  يخّص  ما  ويف 

لديهـا  املكوَّنني  الصحايف  واألرشيف  املعلومات  بنك  تيويم 

مؤلَّفاً   1560( مكتبتها  محتويات  وإغنـاء   )2018-1990(

والفرنسيّة  العربيّة  الثالث  باللغات  دورية  و60  متخّصصاً 

الكوادر  ترصّف  تحت  تضع  الجمعيّة  أن  علامً  واالنكليزيّة(؛ 

وطالّبها  الجامعات  وأساتذة  املختّصني  والباحثني  املرصفيّة 

يحتاجون  قد  التي  واملراجع  الوثائق  من  متكاملة  مجموعة 

اليها. 

عىل  موقعها  معطيات  تحديث  الجمعيّة  تتابع  أخرياً، 

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

والفرنسية  العربية  الثالث  باللغات  يطّلع  أن  املوقع  هذا 

وتركيبة  العامـة  وأمانتها  الجمعيّة  هيكليّة  عىل  واالنكليزيـة 

مجلس إدارتها ولجانها، وعىل مختلف الخدمات التـي تؤّمنها 

وأبرز نشاطاتها املحليّة والخارجيّة، ال سيّام يف مجال مكافحة 

تُصدرها.  التي  املنشورات  مختلف  وعىل  املنظَّمة،  الجرمية 

كام ينرش املوقع أخبار املصارف ونشاطاتها، إضافًة الـى نّص 

عقد العمل الجامعي الذي ينظّم العالقة املهنيّة بني إدارات 

ح  املصارف وأُسـرة العاملني فيها.ويتيح هذا املوقع ربط املتصفِّ

والجمعيّات  سات  املؤسَّ من  كبري  لعدد  اإللكرتونيّة  باملواقع 

املايل أو االقتصادي.  الطابع  املحليّة والعربيّة واألجنبيّة ذات 

العام 2018 نافذة جديدة لها  اىل ذلك، تؤّمن الجمعية منذ 

عىل شبكات التواصل االجتامعي )الفيسبوك(.

ب - على المستوى الخارجي 

1- املشاركة يف تظاهرات مرصفّية عربّية ودولّية 
االجتامعات  من  عدد  يف  الجمعية  شاركت   ،2018 العام  يف 

ملمثّليها  وكان  والدويل،  االقليمي  الطابع  ذات  واملؤمترات 

)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 الجمعيّة، نذكر: 

يف  الفرنكوفونية  املصارف  التحاد  اإلدارية  اللجنة  اجتامعات 

املشكَّلة يف إطار هذا  العمل  باريس واجتامعات مجموعات 

االتحاد؛ لقاءات عمل مع مسؤويل املصارف األمريكية املراسلة 

واملرصفية؛  املالية  بالشؤون  املعنيّة  األمريكية  واإلدارات 

الدويل والبنك  النقد  السنوية املشرتكة لصندوق  االجتامعات 

األمريكية؛  املتحدة  الواليات  ونيويورك–  واشنطن  يف  الدويل 

ومؤمتر فرانكفورت املايل ملنطقة الرشق األوسط، ومؤمترات" 

الطاقة اإلغرتابية" التي نظّمتها وزارة الخارجية واملغرتبني يف 

مختلف القاّرات.

2- اإلتصاالت وعالقات التعاون الخارجّية
الخارجية  اإلتصاالت  العام 2018 حملة  الجمعيّة يف  واصلت 

الواليات  بخاصة  استهدفت  والتي   2013 عام  أطلقتها  التي 

املتحدة األمريكية وعدداً من الدول األوروبية. ويف هذا اإلطار، 

وواشنطن  نيويورك  اىل  بزيارات  الجمعيّة  من  وفود  قامت 

واإلدارات  املؤّسسات  من  العديد  شملت  ولندن  وباريس 

وكانت  الجمعيّة.  تهّم  التي  بالشؤون  املعنيّة  والشخصيّات 

الجهات  إطالع  أوىل،  جهة  من  اللقاءات،  هذه  من  الغاية 

الخارجية عىل نشاط جمعيّة املصارف وإبراز أهمية القطاع 

ومن جهة  لبنان،  استقرار  يف  الحيوي  ودوره  اللبناين  املرصيف 

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 ومستمّر وإىل تعاون مع منظمة األمم 

املتحدة ومنظمة اإلنرتبول واإلتحاد األورويب ومنظمة التعاون 

الخزانة  ووزارة  األمريكية  املصارف  ومع  اإلقتصادية  والتنمية 

الصعيد.  هذا  عىل  عملها  وقواعد  مبادئ  ضمن  األمريكية 

اللبناين  املرصيف  القطاع  التزام  عىل  الجمعية  وفود  وشّددت 

العقوبات الدولية تجاه الدول واألطراف املعنيّة.

ويف العام 2018، رُفعت ضد عدد من املصارف اللبنانية دعوى 

يف  مزعومني  مترّضرين  قبل  من  األمرييك  القضاء  أمام  مدنيّة 

العراق، وقد ُعــزي التسبّب بهذا الرضر جزئياً اىل حزب الله 

عام  متوز  اىل حرب  عائدة  مامثلة  ثانية  دعوى  رُفعت  كام   ،

تنسيق  أوالً عىل  لبنان  2006. وقد حرصت جمعية مصارف 

والتي  الدعاوى  هذه  طاولتها  التي  املصارف  بني  املواقف 

عىل  وثانياً  الالزمة،  القانونية  بالطرق  القضايا  هذه  ستتابع 

إعالن يقينها الثابت بعدم صّحة وجّدية مثل هذه الدعاوى 

غري املبنيّة عىل أسس واقعية وقانونية.

اتحاد  يف  مؤّسساً  عضواً  باعتبارها  الجمعية،  واصلت  أخرياً، 

املصارف الفرنكوفونيّة، املشاركة يف اجتامعات ونشاطات هذا 

املصارف  املراسلة مع منظومة  بهدف متتني عالقات  اإلتحاد، 

الفرنسية والفرنكوفونية، وتفعيل آليات التواصل معها وتبادل 

يف  املتخّصصة  العمل  وورش  املنتديات  وتكثيف  الخربات 

مختلف جوانب املهنة املرصفية. 


