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مضمــون أهــم التعاميــم والتعليمــات التــي صــدرت خــال 
 2022 العــام  2021 واألشــهر األولــى مــن  العــام 

فــي العــام 2021، واصلــت جمعيــة المصــارف مــع الســلطات النقديــة والرقابيــة وبالتعــاون مــع إدارات المصــارف متابعــة 
القضايــا التنظيميــة والتشــريعية والملفــات العديــدة المتعّلقــة بالمهنــة المصرفيــة. 

• إجراءات استثنائية حول العمليات على العمالت األجنبية 

وحول السحوبات النقدية
بمــا أن الظــروف اإلســتثنائية الحاليــة التــي يمــر بھــا لبنــان 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة 
النقدية، أصدر مصرف لبنان التعميم األساســي رقم 157 
فــي أيــار 2021 ليفــرض علــى المصــارف أن تشــترك حكمــًا 
فــي المنصــة االلكترونيــة لعمليــات الصرافــة المنشــأة مــن 
مصــرف لبنــان )فــي مــا بعــد »المنصــة«( وذلــك بنــاء علــى 
ــكل مصــرف  ــوان )IP( خــاص ب ــى عن دعــوة )Invitation( عل
ــان .  مــن قبــل وحــدة العمــالت األجنبيــة لــدى مصــرف لبن
وعنــد القيــام بالعمليــات المشــار اليھــا، علــى المصــارف 
التقيــد بادخــال المعلومــات كافــة المطلوبــة عــن كل عمليــة 
 »Sayrafa« وتثبيتھــا عبــر البرنامــج االلكترونــي المســمى
العائد لھذه »المنصة«، كما يتّم االســتحصال على مســتند 
موقــع مــن العميــل يرفــع بموجبــه الســرية المصرفيــة عــن 
العمليــة التــي تتــّم لصالحــه علــى »المنصــة« تجــاه مصــرف 

لبنــان ولجنــة الرقابــة علــى المصــارف اللبنانيــة. 

مــع العلــم أّن القيــام بهــذه العمليــات تكــون وفــق العــرض 
والطلــب فــي الســوق علــى أال يتــّم اعتمــاد هوامــش بيــن 
ســعر البيــع وســعر الشــراء أو أي نــوع مــن العمــوالت تخــرج 
عــن العــادات المألوفــة واال تتجــاوز كحــد أقصــى نســبة 1% 

مــن ســعر الشــراء.

وبنــاًء علــى حــق مصــرف لبنــان بالقيــام مباشــرة فــي حــاالت 
اســتثنائية وباإلتفــاق مــع وزيــر الماليــة بشــراء العمــالت 
المصــرف  أصــدر  منــه،  وبيعهــا  الجمهــور  مــن  األجنبيــة 
المركــزي التعميــم األساســي رقــم 161 فــي كانــون األول 
2021 ليــزّود المصــارف بالــدوالر األميركــي النقــدي علــى 
ــن فــي  أســاس الســعر اليومــي لمنّصــة “Sayrafa” المعل
اليــوم الســابق وذلــك ضمــن المبلــغ المتبقــي للســقف 
المحــدد لــكّل مصــرف للشــهر الجــاري. وقــد تــّم تمديد مهلة 
العمــل بهــذا التعميــم إلــى 2022/1/31 مــن خــالل التعميــم 
الوســيط رقــم 607 ثــّم إلــى 2022/2/28 قابلــة للتجديــد 
وفقًا للتعميم الوســيط رقم 612 الصادر في كانون الثاني 
2022. وباإلضافــة إلــى مفاعيــل التعميــم رقــم 161، أصــدر 
ــه  ــن في ــي 2022 يعل ــون الثان ــًا فــي كان ــان بيان مصــرف لبن
زيــادة الكوتــا الشــهرية بحيــث بــات بإمــكان المصــارف إجــراء 
العمليــة دون ســقف محــّدد. ليعــود مصــرف لبنــان ليمــّدد 
مهلــة التعميــم األساســي 161 تباعــًا لغايــة 2022/5/31 
قابلــة للتجديــد مــن خــالل كّل مــن التعاميــم الوســيطة رقــم 

615 و618 و619. 

وكان مصــرف لبنــان قــد أصــدر فــي العــام الــذي ســبق 
التعميــم رقــم 151 الــذي ذكــر أّنــه فــي حــال طلــب أي عميــل 
يســتفيد مــن أحــكام التعميــم األساســي رقــم 148 اجــراء أيــة 
ســحوبات أو عمليــات صنــدوق نقــدًا مــن الحســابات أو مــن 
المســتحقات العائــدة لــه بالــدوالر األميركــي أو بغيرھــا مــن 

ــة  ــن علــى المصــارف العامل ــه يتعّي العمــالت األجنبيــة، فإّن
فــي لبنــان، شــرط موافقــة العميــل المعنــي، أن تقــوم 
بتســديد مــا يــوازي قيمتھــا بالليــرة اللبنانيــة وفقــًا لســعر 
ــة  ــرة لبناني ــه علــى ســعر 8000 لي ــّم تعديل ــذي ت الســوق، ال
دوالر   3000 ســقف  ضمــن  الواحــد  األميركــي  للــدوالر 
أميركــي للحســاب الواحــد مــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 
601 الصــادر فــي أواخــر العــام 2021 بعــد أن كان الســعر 
محــّدد عنــد 3900. كمــا تــّم تمديــد العمــل بهــذا القــرار مــن 
خــالل كّل مــن التعاميــم الوســيطة رقــم 581 و596 و601 
ليصبــح لغايــة 2022/6/30. وكان التعميــم 601 قــد ألغــى 
المــادة التــي ُتعنــى بإبقاء ســائر العمليات بالــدوالر األميركي 
ــا خاضعــة للســعر  ــا المصــارف مــع عمالئه ــي تقــوم به الت
ــه مــع المصــارف،  ــان فــي تعامل ــذي يحــّدده مصــرف لبن ال
فــي حيــن جــاء التعميــم الوســيط رقــم 610 الصــادر فــي 

أواخــر العــام 2021 ليعيــد العمــل بهــا مجــددًا. 

• إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعمالت 

األجنبية    
التعميــم  لبنــان  مصــرف  أصــدر   ،2021 حزيــران  فــي 
ــع  ــى تســديد تدريجــي لودائ األساســي رقــم 158 الرامــي إل
العمــالت األجنبيــة. وقــد جــاء التعميــم الوســيط رقــم 592 
ــن  ــى تأمي ــة إل ــى الرامي ــّدل المــادة األول فــي آب 2021 ليع
هــذا التســديد التدريجــي للودائــع المكّونــة فــي حســابات 
مفتوحــة قبــل 2019/10/31. كمــا أضاف التعميم المذكور 
شــروط وآلّيــة تنفيــذه علــى أن يتــّم اعتمــاد مجمــوع ارصــدة 
الحســابات الدائنــة للعميــل المقيــم وغيــر المقيــم كافــة 
بالعمــالت األجنبيــة، بمــا فيھــا الحســابات ذات الصلــة التــي 
يشــارك أو يكــون طرفــًا فيهــا أو يســتفيد منهــا )كالحســاب 
المشــترك أو باالتحــاد ...(، علــى أن تحتســب ھــذه األرصــدة 
كمــا ھــي موقوفــة بتاريــخ 2021/6/30 شــرط ان يكــون 

ــغ مــا زال متوفــرا بتاريــخ اإلســتفادة مــن احــكام ھــذا  المبل
القــرار و ال يتعــدى الرصيــد المتوفــر بتاريــخ 2019/10/31. 
يحـــّول الـــى »الحســاب الخــاص المتفــرع« مبلـــغ يـــوازي 
50000  دوالر أميركــي او مـــا دون وذلـــك وفقـــًا للمبالــغ 
المتوفــرة فــي حســابات »صاحــب الحســاب« لــدى المصرف 

المعنــي بالــدوالر االميركــي أو بــاي عملــة أجنبيــة اخــرى.

ل الى هذا الحســاب مبلـــغ  ويتــم الســحب مــن المبلــغ الُمحوَّ
400 دوالر أميركــي، شــــهريًا لصـــاحب الحســــاب« يدفــع 
نقــــدًا و/أو عــــن طريــــق تحويــــل إلــى الخــــارج و/أو بواســطة 
البطاقــــات المصــــرفية التـــي يمكـــن اســـتعمالها فـي لبنـان 
والخـــارج و/أو ايـــداعها فـــي حســـاب جديـد علـــى ان ال يتجـاوز 
مجمـــوع مـــا يمكـــن ســـحبه مـــــــن المصـــــــارف كافـــــــة، 
ســـــــنويًا، مبلــغ 4800 دوالر أميركــي، اضافــة الــى مــا يوازي 
400 دوالر أميركــي بالليــرة اللبنانيــة، شـــهريًا، علـــى اســـاس 
سـعر 12000 ليــــرة لبنانيــــة للــــدوالر االميركــــي الواحــــد، 
يــــدفع منهــــا %50 »لصـــــاحب الحســـــاب« نقـــــدا و50% 
بواســـــــطة البطاقـــــــات المصرفيــة. كمــا عــّدل التعميــم 
الوســيط رقــم 597 الصــادر فــي أيلــول 2021 بعــض بنــود 

التعميــم األساســي. 

وفــي هــذا اإلطــار، أصــدرت لجنــة الرقابــة علــى المصــارف 
المصــارف  إلــى  فيهــا  توّجهــت   2021/4 رقــم  المذكــرة 
األساســي  التعميــم  تطبيــق  آلّيــة  إعــداد  منهــا  للطلــب 
رقــم 158 وشــرحها للعمــالء وطريقــة تقديــم المراجعــات 
أو الشــكاوى مــن قبلهــم. لتصــدر اللجنــة الحقــًا المذكــرة 
رقــم 2021/8 طالبــًة مــن المصــارف التصريــح عــن بعــض 
المعلومــات المتعّلقــة بالتعميــم المذكــور علــى أســاس 
إلرســال  الموضوعــة  المهــل  ضمــن  وشــهري  أســبوعي 

التصاريــح األســبوعية والشــهرية إلــى لجنــة الرقابــة. 
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• قيود استثنائية على بعض العملّيات التي تقوم بها 

المصارف.
فــي آب 2021، جــاء التعميــم األساســي رقــم 159 ليحّظــر 
علــى المصــارف العاملــة فــي لبنان شــراء العمــالت األجنبية 
ــالت  ــراء العمـ ــا شـ ــن يمكنهـ فــي الســوق المــوازي فــي حي
لزبائنهـــــا  الخـــــارج  مـــــن  مباشـــــرة  المحّولـــــة  االجنبيـــة 
علـــــى ســـــعر الســـــوق وذلـــــك حصـــــرًا لغايــات اســتثمارية 
ــة االجــل أو لتحســين نســب الســيولة أو  متوســطة وطويل
لتسديد التزامات في الخــــارج علــــى أن يــــتم تســــجيل هـــذه 
العمليــات علــى المنصــة االلكترونيــة لعمليـــات الصرافة. 
ــابات  ــراء الشــــيكات والحســ كمــا يحّظــر التعميــم بيــــع وشــ
المصــرفية بــالعمالت االجنبيــة لحســابها بطريقــة مباشرة 
أو غيــر مباشــرة. وجــاء التعميــم الوســيط رقــم 608 الصــادر 
فــي كانــون األول 2021 ليضيــف حظــر التــداول بالعمــالت 
إاّل  زبائنهــا  مــع  الجديــدة«  »األمــوال  غيــر  مــن  األجنبيــة 
وفــق الســعر الــذي يحــّدده مصــرف لبنــان فــي تعاملــه مــع 
المصــارف )حاليــًا 1507,5 ليــرة لبنانيــة لــكل دوالر أميركــي( 
والســعر المحــّدد وفــق كّل مــن التعميمين األساســّيين رقم 

151 و158 لغايــة تطبيــق أحكامهمــا.

• قيام المصارف بعمليات وخدمات إدارية.
ســمح التعميــم األساســي رقــم 160 الصــادر فــي تشــرين 
األول 2021 للمصــارف العاملــة فــي لبنــان بالقيــام لقــاء 
عــوض بتنفيــذ عمليــات وخدمــات اداريــة لصالح أي شــخص 
التعــاون خطيــًا  يكــون  أن  أو معنــوي ويقتضــي  طبيعــي 
ــات  ــّم العملي ــي تت ــن المصــرف والشــخص الت ومســبقًا بي

ــه.  والخدمــات لصالح

• فتح الحسابات المصرفية ومعدالت الفوائد الدائنة 
فــي الفصــل الثالــث مــن العــام 2019، كان مصــرف لبنــان 
ــح  ــق بفت ــم األساســي رقــم 147 المتعّل قــد أصــدر التعمي
الحســابات المصرفيــة وتعديلــه بموجــب التعميــم الوســيط 

رقــم 536، والــذي طلــب بموجبــه مــن المصــارف، عنــد 
فتــح حســاب مصرفــي ألّي شــخص طبيعــي أو معنــوي 
مقيــم فــي لبنــان بغيــة تســيير أعمالــه أو نشــاطاته التجاريــة 
أو المهنيــة، أن تســتحصل منــه علــى صــورة عــن شــهادة 
ــة. كمــا يطلــب مــن المصــارف  التســجيل لــدى وزارة المالي
التقّيــد بالحــّد األقصــى لمعــّدل الفائــدة الدائنــة علــى الودائع 
ــخ 2019/12/4  ــي تتلّقاهــا أو تقــوم بتجديدهــا بعــد تاري الت
وهــي %5 علــى الودائــع بالعمــالت األجنبيــة و%8,5 علــى 
الودائــع بالليــرة اللبنانيــة. ويتــّم تســديد الفوائــد علــى الودائع 
بالليــرة  الحســاب و50%  بعملــة   50% بنســبة  األجنبيــة 
اللبنانية،علــى أن ُيعمــل بهــذا القــرار لمــدة 6 أشــهر، وقــد تــّم 
تمديدهــا لغايــة 2022/6/30 بموجــب التعميــم الوســيط 

رقــم 609.

كمــا أصــدر مصــرف لبنــان التعميــم الوســيط رقــم 579 في 
الشــهر األول مــن العــام 2021 ليطلــب مــن المصــارف التي 
تتلّقــى ودائــع أو تحاويــل مصدرهــا هبــات بالــدوالر األميركي 
أو بــأّي عمــالت أجنبيــة أخــرى ممنوحــة مــن المؤّسســات 
الدوليــة والجهــات المانحــة بغية توزيعها على المســتفيدين، 
إبــالغ لجنــة الرقابــة علــى المصــارف بهــذه المبالــغ وبســعر 
الصــرف الــذي يتــّم اعتمــاده فــي حــال تحويلها مــن العمالت 

األجنبيــة إلــى الليــرة اللبنانيــة. 

وجــاء التعميــم الوســيط رقــم 611 الصــادر فــي كانــون 
الثانــي 2022 ليضيــف علــى التعميــم األساســي رقــم 147 
طلــب مصــرف لبنــان مــن المصــارف عــدم رفــض الشــيكات 

التــي يودعهــا العمــالء فــي حســاباتهم الجاريــة لديهــا.  

• اعفاءات استثنائية من االحتياطي االلزامي ومن توظيفات 

المصارف اإللزامية )التعميم األساسي رقم 150(
كان مصــرف لبنــان قــد أشــار بتعميمــه األساســي رقــم 150 
ــة  ــى إعفــاء المصــارف العامل الصــادر فــي نيســان 2020 إل

فــي لبنــان مــن إجــراء توظيــٍف إلزامــي لــدى مصــرف لبنــان 
مقابــل األمــوال المحّولــة مــن الخــارج و/أو األمــوال التــي 
ــخ 2020/4/9.  ــد تاري ــة بع ــدًا بالعمــالت األجنبي تتلّقاهــا نق
ثــّم جــاء التعميــم الوســيط رقــم 580 ليضيــف وجــوب ايــداع 
مــا يــوازي نســبة %100 مــن قيمــة هــذه األمــوال نقــدًا لدى 
المصــرف أو لــدى مراســليه فــي الخــارج فــي حســاب حــر 
مــن أي التزامــات، مــع اإلشــارة إلــى أّن األمــوال الموضوعــة 
فــي »الحســابات الخاصــة« موضــوع التعميــم األساســي 
رقــم 154 ال تخضــع لهــذا الموجــب بــل للقــرار التــي أنشــئت 

بموجبــه. 

كمــا أصــدر مصــرف لبنــان التعميــم الوســيط رقــم 586 في 
ــض نســبة اإلحتياطــي اإللزامــي  ــة تخفي ــران 2021 بغي حزي
المتوّجــب علــى المصــارف إيداعهــا لــدى مصــرف لبنــان 
لقــاء الفوائــد التــي يمنحهــا هــذا األخيــر علــى الودائــع لديــه 
ألجــل بالعمــالت األجنبيــة بحيــث تصبــح %14 بــداًل مــن 
%15، وذلــك بهــدف إتاحــة اســتعمال حوالــي مليــار و200 
بنســبة  المودعيــن  أمــوال  إعــادة  وبالتالــي  دوالر  مليــون 
تــراوح مــن %85 إلــى %90. كمــا أّكــدت جمعيــة مصــارف 
لبنــان فــي هــذا الصــدد أّن هــذا التخفيــض الذي طــال معّدل 
اإلحتياطــي االلزامــي بالعمــالت يوجــب علــى مصــرف لبنــان 
إعــادة هــذه المبالــغ المحــّررة للمودعيــن أصحــاب الحــق بهــا 
كونــه ليــس جائــزًا اســتعمالها ألغــراض الدعــم. وظهــر هــذا 
التخفيــض أيضــًا لإلحتياطــي اإللزامــي الخــاص للمصــارف 

اإلســالمية مــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 590.
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وتكوين المؤونات
فــي ظــّل الظــروف اإلســتثنائية التــي تمــّر بهــا البــالد، كان 
مصــرف لبنــان قــد أصــدر التعميــم الوســيط رقــم 567 فــي 
العــام 2020 الــذي طلــب مــن المصــارف والمؤسســات 
الماليــة العاملــة فــي لبنــان عــدم تخفيــض تصنيــف ديــون 

العمــالء المتأّثريــن ســلبًا نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا ذلك 
فــي حــال حصــول تأّخــر فــي ســداد ديونهــم أو تجاوزهــم 
لســقوف التســهيالت الممنوحــة لهــم، وذلــك اعتبــارًا مــن 
الوســيط  التعميــم  فــي   2021/6/30 لغايــة   2020/2/1
التعميــم  )بموجــب   2021/12/31 إلــى  ثــّم   584 رقــم 
الوســيط رقــم 594(. كمــا أضــاف التعميــم الوســيط رقــم 
584 ضــرورة متابعــة تقييــم األوضــاع الماليــة المســتقبلية 
للعمــالء علــى أن يتــّم احتســاب مؤونــة الخســارة اإلئتمانيــة 
المتوّقعــة اســتنادًا إلــى التصنيفــات المحــّددة علــى أســاس 
هــذا التقييــم وأن يتــّم تســجيلها كاملــة فــي بيــان الربــح أو 

ــام 2021.  ــد للع الخســارة العائ

كمــا جــاء فــي التعميــم الوســيط رقــم 600 الصــادر فــي 
فــورًا  المكّونــة  المؤونــات  تســجيل  وجــوب   2021/11
ــة األصــول الماليــة علــى أي نــوع مــن تلــك األصــول  بعمل
داخــل الميزانيــة واإللتزامــات الماليــة خــارج الميزانيــة. كمــا 
علــى المصــارف اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لتغطيــة مراكــز 
القطــع المدينــة الناجمــة عــن المؤونــات المكّونــة بالعمالت 

األجنبيــة. 

• تأمين العمالت األجنبية للقطاعات اإلنتاجية والحيوية 

لزوم عمليات اإلستيراد
ــان  ــا لبن ــي يعانيه ــة الت بمــا أن الظــروف اإلســتثنائية الراهن
ــل اســتيراد المــواد  ــات تموي ــى عملي ــر عل ــرت بشــكل كبي أّث
فــي  تدخــل  التــي  األوليــة  والمــواد  األساســية  الغذائيــة 
الصناعــات الغذائيــة، فقــد أضــاف مصــرف لبنــان بموجــب 
التعميــم الوســيط رقــم 557 الصــادر فــي العــام الذي ســبق 
ــن  ــان مــ ــي لبنــ ــة فــ ــب المصــارف العاملــ ــة أن تطل إمكاني
مصــــرف لبنــــان تــــأمين العمــــالت األجنبيــة تلبيــــًة لحاجات 
مســتوردي ومصّنعــي المــواد الغذائيــة األساســية والمــواد 
األوليــة التـــي تـــدخل فـــي الصـــناعات الغذائيــة المحــّددة في 
الئحة تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة. ويـــتّم تحديـــد ســـعر 
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ــرة لبنانيــة للــدوالر  ــة بـــ 3900 لي ــالت األجنبيـ ــرف العمـ صـ
 582 رقــم  الوســيط  للتعميــم  وفقــًا  الواحــد  األميركــي 
الصــادر فــي أيــار 2021 علمــًا أّن هــذه المــادة قــد انتهــى 

العمــل بهــا فــي 2021/5/27. 

ونظــرًا للصعوبــات التــي واجهــت البلــد والتــي اعترضــت 
اعتمــادات  فتــح  لجهــة  المصــارف  بعــض  بالتالــي عمــل 
الحفــاظ  اإلســتيراد، وألهميــة  لــزوم عمليــات  مســتندية 
علــى المصلحــة العامــة مــن خــالل تأميــن العمــالت األجنبية 
ضمــن أفضــل الشــروط للقطاعــات اإلنتاجيــة والحيويــة، 
فقــد أصــدر مصــرف لبنان فــي أيار 2020 التعميم الوســيط 
رقــم 556 الــذي يتيــح للمصــارف العاملــة فــي لبنــان الطلب 
من مصرف لبنـــان تـــأمين نســـبة %90 مـــن قيمـــة المـــواد 
األوليـــــــة المســـــــتوردة بــــــــالعمالت األجنبيـــــــة تلبيــــــــًة 
لحاجـــــــات المؤّسســــــــات الصـــــــناعية المرّخصــــــــة وفقـــًا 
لألصـــول، ثــّم جــاء التعميــم الوســيط رقــم 585 الصــادر 
فــي أيــار 2021 ليضيــف علــى المــواد األوليــة المعــدات 
المعنيــة  الصناعــة  صلــب  فــي  تدخــل  التــي  الصناعيــة 
المبلــغ  مــن  المتبّقــي  الرصيــد  مقــداره  اجمـــالي  وبحــّد 
المحــّدد ســابقًا بـــ 100 مليـــون دوالر أميركـــي أو مـــا يوازيـــه 
بـــالعمالت األجنبيـــة األخـــرى، شـــرط أن ال يسـتفيد العميـل 
مـــن أحكـــام هـــذه المـــادة فـــي أّي عمليـــة اســـتيراد إاّل لغايـة 
مبلـــغ حــّدە األقصــى ثالثمايــة ألــف دوالر أميركــي أو مــا 
يعادلــه بالعمــالت األجنبيــة. كمــا يتعّيــن علـــى المؤّسســـات 
الصـناعية، المسـتفيدة مـن أحكـام هـذه المـادة والتـي تقـوم 
بالتصـــدير، إعــادة كامــل العمــــالت األجنبيــــة الناتجــــة عــــن 
 )Fresh account( ــدير إلــى حســاب جديــد ــات التصــ عمليــ

ــان.  ــي فــي لبن ــدى المصــرف المعن ل

وفــي اإلطــار ذاتــه، أصــدر مصــرف لبنــان التعميــم الوســيط 
رقــم 593 ليعــّدل التعميــم األساســي رقــم 23 مــن حيــث 
تأميــن  لبنــان  مــن مصــرف  الطلــب  المصــارف  إمكانيــة 

حصــرًا  المخّصصــة  الفواتيــر  بقيمــة  األجنبيــة  العمــالت 
غــاز(.  مــازوت،  )بنزيــن،  النفطيــة  المشــتقات  الســتيراد 
ــل للنســبة  ــور بتســديد العمي ــم المذك ــا يقضــي التعمي كم
ــرة  ــي نقــدًا باللي ــى المصــرف المعن ــا إل ــوب تغطيته المطل
اللبنانيــة علــى أســاس ســعر الصــرف المحــّدد علــى المنّصــة 
االلكترونيــة لعمليــات الصرافــة »Sayrafa« فــي مــا خــّص 
هــذه المشــتقات، بينمــا يكــون علــى أســاس ســعر الصــرف 
المحــّدد لتعامــالت مصــرف لبنــان مــع المصــارف )1507,5 
ليــرة لبنانيــة للــدوالر األميركــي الواحــد( فــي مــا خــّص المواد 
األخــرى القمــح واألدويــة والمســتلزمات الطبيــة وحليــب 
الرضــع لغايــة عمــر الســنة والمــواد الطبيــة التــي تدخــل فــي 
صناعــة األدويــة، علــى أن يقــوم المصــرف بإيداعهــا أوراقــًا 
تأميــن  بغيــة  لبنــان  فــي مصــرف   )Banknotes( نقديــة 

ــة اإلســتيراد. ــة الالزمــة لعملي العمــالت األجنبي

• المنّصة اإللكترونية لعمليات الصرافة )التعميم 

األساسي رقم 5 لمؤسسات الصرافة(
أصــدر مصــرف لبنــان التعميــم الوســيط رقــم 583 فــي 
أيــار 2021 ليعــّدل التعميــم األساســي رقــم 5 الموّجــه إلــى 
مؤسســات الصرافــة لتقــوم هــذه األخيــرة المســّجلة لــدى 
مصــرف لبنــان بشــراء وبيع العمــالت األجنبية وفقًا للعرض 
والطلــب فــي الســوق بشــرط أاّل يتــم اعتمــاد هوامــش بيــن 
ســعر البيــع وســعر الشــراء أو أي نــوع مــن العمــوالت تخــرج 
عــن العــادات المألوفــة وأاّل تتجــاوز فــي مطلــق األحــوال 
كحــد أقصــى نســبة %1 مــن ســعر الشــراء كمــا أضــاف 
إمكانيــة تحميــل دليــل اســتخدام برنامــج »صيرفــة«. وأضاف 
التعميــم الوســيط رقــم 587 الصــادر فــي حزيــران 2021 
وجــوب إدخــال األرصــدة النقديــة اليوميــة إلفتتــاح وإقفــال 
الصنــدوق بالليــرة اللبنانيــة وبالعمــالت األجنبيــة، يوميــًا، 
ــة  علــى »المنّصــة« علــى ان تقــوم وحــدة العمــالت األجنبي

لــدى مصــرف لبنــان بمطابقــة هــذه المعلومــات. 

• مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 
فــي مــا يخــّص هــذا الموضــوع، أصــدر مصــرف لبنــان فــي 
كانــون األول 2021 سلســلة تعاميــم وســيطة ذات األرقــام 
602 و 603 و604 موّجهة إلى كّل من مؤسسات الصرافة 
ومؤسســات الوســاطة المالية وكونتوارات التســليف طالبًا 
منهــا إجــراءات العنايــة الواجبــة بالنســبة للعمــالء وأصحــاب 
تشــمل  التــي   )Beneficial Owner( اإلقتصــادي  الحــق 
التحّقــق مــن هويــة كل مــن عمالئهــا الدائميــن والعابريــن، 
المقيميــن وغيــر المقيميــن مــع تحديــد طبيعــة عملهــم 

والغــرض مــن فتــح الحســاب ومصــدر األمــوال. 

كمــا عليهــا اتخــاذ خطــوات مالئمــة لتحديــد مخاطــر تبييــض 
واعتمــاد  وتقييمهــا  لديهــا  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 
 )Risk Based Approach( ــى المخاطــر ــة عل ــة مبنّي مقارب
المخاطــر  درجــات  وفــق  والعمليــات  العمــالء  لتصنيــف 
تدابيــر  وضــع  وبالتالــي  عاليــة(  أو  متوســطة  )محــدودة، 
 Risk Based( وإجــراءات للمراقبــة ترتكــز علــى المخاطــر
Control( والتشــدد فــي المراقبــة ال ســّيما فــي مــا يخــّص 
ــن سياســيًا )PEP’s( وفــق  العمــالء واألشــخاص المعّرضي
تعريــف مجموعــة العمــل المالــي )FATF( وأفــراد عائالتهــم 
واألشــخاص المرتبطيــن بعالقــة وثيقــة بهــم والعمليــات 

المصّنفــة بدرجــة مخاطــر عاليــة. 

وذكــرت التعاميــم أعــاله ضــرورة وضــع واعتمــاد نظام ضبط 
داخلــي فاعــل )Internal Control System( يشــمل تعييــن 
مســتوى  علــى   )Compliance Officer( امتثــال  ضابــط 
ــة وضــع  ــة فــي هــذا المجــال بغي ــرات كافي اإلدارة وذات خب
دليــل لمكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ووضــع 
فــي  والتدقيــق   ،)KYC Form( العمــالء نمــوذج معرفــة 
العمليــات والتأّكــد مــن الوثائــق والبيانــات وتطبيــق إجــراءات 

العنايــة الواجبــة. 


