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كلمة العدد

بين استرداد الودائع وإفالس المصارف ال تض ِّيعوا الهدف
في وقت تعيد الدولة حساباتها لناحية تصويب خطة التعافي االقتصاديُ ،تصرّ جهات
أخرى ت َّدعي الدفاع عن حقوق المودعين على اعتماد إفالس المصارف كسبيل إلعادة
الودائع ،فإذا بهم ُي َض ِّيعون البوصلة وكأن اإلفالس هو الهدف.
مما ال شك فيه أن القطاع المصرفي بعد ما أصابه من خسائر أصبح بحاجة الى إعادة
هيكلة مدروسة ،فاالزمات تأتي عادة لتنقية األسواق من الشوائب ،وكم نحن بحاجة إلى
التنقية بعد ما عصفت بالوطن أزمة صنَّفها صندوق النقد الدولي على أنها غير مسبوقة
على كافة المستويات.
المسؤوليات تطال الجميع ومن المنطق أن تتوزع الخسائر بشكل يتناسب مع تراتبية
المسؤوليات وهذا ما ينادي به أص ًال صندوق النقد الدولي .يبدو أن الحكومة بدأت تعي هذا
الواقع من خالل تعديالت تقوم بها حاليًا على خطتها السابقة ،على أمل أن تأتي النتائج بقدر
التوقعات .فمن التعديالت المطروحة ،خلق صندوق «التعافي» إلستعادة الودائع والذي
يعتمد على مك ّونات ع ّدة قد تفي بالغرض في حال ترافقت مع إصالحات جوهرية على
جميع الصعد .في الوقت عينه نرى البعض يغفلون عن قصد ،عن أية خطط إنقاذيه وموارد
مستقبلية للدولة ويضعون نصب أعينهم إفالس المصارف ألهداف شعبوية كونها في
الخط األمامي بمواجهة المودعين.
سبت باألرقام :
إن لطرح اإلفالس محاذير عدة ال يمكن أن تستوي إال إذا ما اح ُت ِ
 عدد موظفي المصارف والمؤسسات التابعة لها يقارب  20000موظف.تؤمن خدمات للمصارف ستفلس.
 مئات الشركات التي ّ عائالت موظفي المصارف وشركات الخدمات قد يصل عدد أفرادها إلى ما يزيد عن 200000لبناني س ُيحرمون من الدخل ومن التغطية االجتماعية.
 إن إفالس المصارف يعني القضاء على أي أمل في استرداد الودائع ومودعو بنك انتراشهود على ذلك.
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 إن جزءًا من رأسمال المصارف هو بالليرة اللبنانية التي فقدت حتى اآلن نحو  %95من قيمتها. الجزء اآلخر من رأسمال المصارف هو بالدوالر المحلّي وتقييمه بالدوالر «الفريش» قدتقلّص بشكل كبير.
 إن قيمة العقارات التي تمتلكها المصارف حاليًا في لبنان ،وبعد أن طلبت لجنة الرقابةمن المصارف إعادة تقييم أمالكها وعقاراتها واستثماراتها بالقيمة العادلة للدوالر أي
بحسب األسعار الرائجة في السوقُ ،تق َّدر وبحسب أرقام غير رسمية حتى اآلن بثالثة
مليارات ونصف المليار دوالر وقد تصل حتى أربعة مليارات دوالر على أكثر تعديل.
 أخطرَ حاكم مصرف لبنان المصارف بإمكانية إعادة إيداعاتها لديه بالليرة.في المقابل ،يبلغ مجموع الودائع بالدوالر حاليًا  100مليار دوالر.
حبّذا لو يوضح دعاة إفالس المصارف للمودعين بأن تجويع ما يزيد عن مئ َت ْي ألف مواطن
لبناني من أجل إعادة جزء صغير من أصل الودائع هو الصواب .حسابيًا ،هذا هو الحل
ّ
األسواء الذي يمكن أن ّ
المؤكد أن أي صندوق
يفكر به أي مل ٍّم باالرقام .في المقابل من
تشارك فيه الدولة ،مصرف لبنان والمصارف إلعادة الودائع تدريجيًا سيعطي للمودعين
نسبة تفوق المبالغ التي ُيس ِّوق لها ُدعاة اإلفالس.
ب قائل إن لدى المصرف ّيين والمصارف أموا ً
ال في الخارج فليأتوا بها وليدفعوا للمودعين :
ُر َ
أو ً
ال ،ألزم مصرف لبنان المصارف بإعادة استثمار أرباحها في لبنان ،فكان نصيبها من نصيب
الودائع بالليرة لدى مصرف لبنان.
ثانيًا ،معظم المصارف قد لجأت إلى تصفية قسم مهم من أعمالها في الخارج بسبب
األزمة والبعض اآلخر ال يملك أصو ً
ال خارج لبنان.
ثالثًا ،ما ّ
ّ
ستشكل األداة
تبقى من استثمارات للمصارف في الخارج في حال ُو ِج َد ْت،
ّ
لضخ أموال جديدة في رأس المال بحسب متطلّبات إعادة الهيكلة
الوحيدة
أسس صحيحة.
لإلنطالق من جديد على
ٍ
رابعًا،ي ّتهم البعض أصحاب المصارف «بتهريب» أموالهم الى الخارج بطرق غير مشروعة.
دقق بمن خالف القوانين ول ُي َ
فل ُت َ
رفع إذًا السرّية المصرفية عن الجميع ول ُي َّ
عاقب هؤالء
ِعوض رمي االتهامات ِجذافًا فتصيب الصالح مع الطالح.
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قد قيل إن الماء تك ِّذب الغطاس ،واالرقام تكذب الواهمين ،فكفى إستخفافًا بعقول
القوم .إن مصارحة الجميع باألرقام هو الصحيح والمتاجرة بالمشاعر وبحقوق المودعين هو
الخطأ بح ّد ذاته.
وفي النهاية ،إن أكل العنب أفضل من قتل الناطور فال تض ِّيعوا الهدف ولنعمل على بناء
ما ته ّدم عوض التركيز على هدم ما تبقى.
									

األمين العام

								

الدكتور فادي خلف
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أبحاث ودراسات
التضخم في لبنان
يُعرف التضخم باالرتفاع املزمن يف األسعار ،وهو ظاهرة
طبيعية يف االقتصاد لها إجراءات نقدية ومالية خاصة
تلجأ إليها السلطات املعن ّية للجمها .مل ّ
ينفك معدل
التضخم يس ّجل ارتفاعات شهرية متتالية يف لبنان منذ
بداية االنتفاضة الشعبية يف ترشين األول  2019وتدهور
األوضاع االقتصادية والنقدية واملالية ،وبحسب إدارة
اإلحصاء املركزي ،ارتفع متوسط معدل التضخم من %2,9
يف العام  2019إىل حوايل  %85يف العام  2020ليصل إىل
وتعب هذه املعدالت املعلَنة
 %154,8يف العام ّ .2021
عن تض ّخم مرتفع يُعزى إىل عوامل ع ّدة سوف نعرضها
يف هذا التقرير .وكام هو معلوم ،إن التضخم هو مبثابة
رضيبة عىل الدخل تخفّض من قيمة األجور الحقيقية.
ويبقى السؤال هل سيصل لبنان إىل مرحلة التض ّخم
املفرط؟ مع اإلشارة إىل أ ّن تج ّنب هذه الحالة يستدعي
ات ّخاذ إجراءات مل ّحة ،منها تصحيح سياسة املالية
العامة وتوحيد أسعار الرصف.
يف البداية ،يُع ّرف االقتصاديون التض ّخم املفرط أو التض ّخم
الجامح ()Hyperinflation ،بأنه الحالة التي يتجاوز فيها
معدل الزيادة يف أسعار السلع والخدمات  %50شهرياً،
ثم يعقبها تسارع حا ّد ومطّرد يف األسعار بشكل يومي
كل بضع ساعات ،وهو حالة من التض ّخم الذي
أو حتى ّ
تتجاوز فيه معدالت الزيادة يف األسعار  %1000سنوياً.
قلّام يظهر التضخم املفرط بني ليلة وضحاها ،تسبقه عىل
واملتغي ،وتراجع
العموم فرتة طويلة من التضخم املرتفع
ّ
كبري يف الوساطة املالية .يوصف التض ّخم املفرط باالنغامس
يف االنهيار ،ومن أبرز اآلثار املرتت ّبة عنه إغالق الرشكات
وزيادة معدالت البطالة وانخفاض اإليرادات الرضيبية.
يظهر التضخم املفرط بوضوح يف البلدان التي تعاين من
خلل يف هيكلها اإلنتاجي وفقدان التوازن يف معدالت
النمو بني القطاعات االقتصادية .وهذا النوع من التضخم
غالباً ما يصيب البلدان النامية التي ال تضع خططاً
تنموية أو تضع برامج ال تتناسب مع مواردها االقتصادية
واملالية ،ما يضطرها إىل زيادة اإلصدار النقدي واالئتامن
إعداد  :قسم الدراسات واإلحصاء في جمعية مصارف لبنان.
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املرصيف لتشجيع االستثامر ،فيزداد الطلب عىل عوامل
اإلنتاج ،ومن ث ّم ترتفع األسعار وتكلفة اإلنتاج .ومن
ناحية أخرى ،تسهم زيادة الطلب عىل السلع االستهالكية
لتلبية الحاجات الفردية املتنامية يف ظهور التضخم
الذي يُرت َجم بارتفاع معدالته بوتائر رسيعة .وبسبب
ضعف الجهاز اإلنتاجي وتنامي اإلصدار النقدي مبعدالت
تتجاوز معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل ،تتّجه القيمة
الرشائية للنقد الوطني إىل االنخفاض بشكل كبري أحياناً،
ما يؤ ّدي إىل ارتفاع تكاليف املعيشة لفئات واسعة من
املجتمع .ويساعد يف حدوث ذلك ضعف التنظيم النقايب
وغياب قوانني الحامية االجتامعية ضد البطالة والتهميش
االجتامعي .متيزت فرتات التضخم املفرط املعارصة بأزمات
مرصفية يف املرحلة السابقة وظهرت يف البلدان التي ال
ولوج لها إىل أسواق الرساميل العاملية.
وتشري النظرية االقتصادية إىل أن قيمة العملة الوطنية
تتأثر بعدد كبري من العوامل مثل السياسة االقتصادية
للحكومة ،وسياسة الحكومة الداخلية والخارجية،
والسياسة النقدية ،وعجز املوازنة باإلضافة إىل القوانني
املرع ّية اإلجراء .ويأيت سوء استخدام هذه العوامل
ليؤثر بشكل مبارش عىل قيمة العملة التي تخرس من
قيمتها مقابل العمالت العاملية ،ما يؤدي إىل تداعيات
عىل الصعيد االجتامعي وإىل تراجع ثقة املستهلك.
تاريخياً ،برزت مراحل مختلفة من التضخم املفرط يف
العامل .ففي العرشينات من القرن املايض ،كان ارتفاع
التضخم الكبري مفاجئاً وت ّم القضاء عليه من خالل تطبيق
إصالحات مالية ونقدية ف ّعالة أعادت قابلية تحويل العملة
املحلية ومنحت املرصف املركزي االستقاللية الرضورية
إلدارة السياسة النقدية .أما يف املرحلة املعارصة ،فلم
تكن فرتات التضخم املرتفع قصرية األمد ومل تت ّم السيطرة
عليها برسعة ،سبقتها يف معظم األحيان سنوات ع ّدة
عرفت ارتفاعاً كبريا ً ومستداماً يف األسعار وانتفاخ الكتلة
النقدية بطريقة غري مراقَ َبة نتيجة عجوزات مالية مزمنة.
ومل تت ّم السيطرة عىل هذا التضخم من خالل حرية كاملة

أبحاث ودراسات

لتحويل العملة املحلية وال من خالل قيود مؤسساتية عىل
السياسة النقدية ،بل متّت السيطرة عليه من خالل مزيج
من السياسة النقدية ونظام قطع هجني.
يخص لبنان ،يتأثر التضخم بعوامل ع ّدة أ ّولها أسعار
يف ما ّ
عوامل اإلنتاج ،أي العاملة والرأسامل أو حتى الضغط
الرضيبي ،عىل أن ييل ذلك سعر الرصف وأسعار املنتجات
املستوردة .وساهمت يف ارتفاع التضخم ظاهرة االحتكار،
رسع وترية التضخم إىل مستويات عالية
وهي آفة أخالقية ت ّ
ال ميكن لجمها إالّ بقوة القانون وبدعم من السلطات
األمنية والجهات الرقابية .فخالل الفرتة التي كان فيها سعر
رصف اللرية مستقرا ً (من أيلول  1997حتى أيلول ،)2019
نتج التضخم بشكل أسايس من تطور عوامل اإلنتاج (زيادة
األجور ،معدالت الفائدة املرصفية ،بدء تطبيق الرضيبة
عىل القيمة املضافة ،الدعم ،)... ،ليكون بالتايل ارتفاع
أسعار املنتجات املستوردة قد ع ّزز ارتفاع األسعار الناجم
عن ارتفاع عوامل اإلنتاج ،مع اإلشارة إىل أن لبنان يعتمد
بنسبة مرتفعة من استهالكه عىل االسترياد.
وبات تدهور سعر رصف اللرية مح ّركاً أساسياً للتضخم
يف لبنان .فبني أيلول  2019وكانون األول  ،2021تضاعف
سعر الرصف حوايل  13مرة ،فيام تضاعفت األسعار
 8,5مرات .وقد ارتبط هذا التدهور بعوامل ع ّدة منها:
الخلق الكبري للرية اللبنانية مع ارتفاع النقد يف التداول
(من  10آالف مليار لرية يف نهاية عام  2019إىل 45
ألف مليار لرية يف نهاية عام  ،)2021أزمة السيولة بالعمالت
األجنبية العائدة إىل عجز ميزان املدفوعات ( 5,9-مليارات
يف عام  2019و 10,6-مليارات دوالر يف عام  2020و 2-مليار
دوالر يف عام  ،)2021والطلب املتزايد لتأمني املشرتيات
الجارية مع ازدياد الطلب عىل الدوالرات الطازجة (بعد
توقّف مرصف لبنان عن سياسة الدعم) ،باإلضافة إىل
املضاربة يف السوق املوازية غري املراق َبة من ِق َبل السلطات
املعنيّة ،والعوامل البسيكولوجية املرتبطة باملخاوف
املتعلّقة باألوضاع السياسية واالقتصادية .ومع استمرار
االنهيار عىل حاله عىل جميع املستويات ،قد ينض ّم
لبنان إىل مجموعة الدول الفاشلة حيث ظروف االقتصاد
الكل يف هذه البلدان معروفة وهي :تضخم كبري،
ّ
انخفاض مستم ّر يف قيمة العملة الوطنية ،نقص يف السلع
األساسية ،انهيار الخدمات األساسية ،هجرة األدمغة،
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وتفش الرسقات والجرائم .وميكن قياس هذه االختالالت
ّ
من خالل عالوة سوق القطع املوازي.
وال ب ّد من اإلشارة إىل ظاهرة ارتفاع التضخم مؤخرا ً عىل
ظل
الصعيد العاملي مع اضطراب سالسل التوريد يف ّ
استمرار الحرب العسكرية يف أوكرانيا منذ  24شباط
 ،2022والتي أصابت قنوات التجارة الدولية للحبوب
والنفط ،وته ّدد بأزمات غري مسبوقة .ويف املعطيات
اإلحصائية ،ارتفع سعر برميل نفط برنت من حوايل
 99دوالر عشية اندالع الحرب إىل  120عند إعداد
هذا التقرير .ويُخىش أن يعرف العامل انكامشاً تضخمياً،
أي فرتة طويلة من النمو الضعيف والتضخم املرتفع
يبدأ يف عام  2022وتكون مخاطره أكرب يف العام .2023
معني بهذه الظاهرة ،لتضاف إىل االختالالت
وطبعاً لبنان ّ
الكثرية األخرى عىل صعيد السياسة املالية وتنظيم حركة
الرساميل ،واألزمة املرصفية وتع ّدد أسعار الرصف وظاهرة
الفساد املسترشي .وتحتاج معالجة االختالالت إىل إعادة
تنشيط وانطالق العجلة االقتصادية .ويحتاج النشاط
االقتصادي بدوره للتمويل املرصيف .ويحتاج األخري إىل
إعادة رسملة املصارف واجتذابها الودائع الجديدة.
كل ذلك ممكناً يف غياب اإلصالحات املوعودة
ولن يكون ّ
التي تستدعي من الدولة وضع وتنفيذ رؤية متكاملة
ومستدامة تساهم يف استعادة الثقة وجذب االستثامرات
وحل مشكلة السيولة بالعمالت األجنبية .عىس
الخارجية ّ
أن يكون االتفاق مع صندوق النقد الدويل عىل مستوى
املوظفني بادرة أمل يعود فيها االستقرار إىل لبنان عىل
األصعدة كافة وخصوصاً عىل الصعيد االجتامعي الذي
تدهور كثريا ً يف السنوات األخرية ومل تساهم املساعدات
االجتامعية التي أق ّرتها الحكومة للعاملني يف القطا َع ْي
العام والخاص إالّ يف تغطية جزء بسيط من تراجع القدرة
الرشائية للرواتب .يف حني يبقى االعتامد عىل تحويالت
املغرتبني التي ت ُق َّدر بحوايل  7مليارات دوالر سنوياً
للصمود وعدم االنهيار الكامل.
ببت أربعة قوانني مشاريع
وللتذكري من الرضوري اإلرساع ّ
يف املجلس النيايب ألنها مطلوبة قبل توقيع االتفاق
النهايئ مع صندوق النقد وهي قانون موازنة 2022
وقانون الكابيتال كونرتول وقانون الرسية املرصفية
وقانون هيكلة املصارف.

أبحاث ودراسات

بعض المؤشرات االقتصادية

							
معدل النمو الحقيقي (				)%
			
تغي أسعار االستهالك (متوسط الفرتة) %
ّ
مخفّض التضخم الضمني يف أسعار الناتج ّ
املحل
				
اإلجاميل % GDP Deflator
الناتج ّ
				
املحل اإلجاميل (مليار لرية)
الناتج ّ
				
املحل اإلجاميل (مليار د.أ).
				
ميزان املدفوعات (مليون د.أ).
			
سعر الرصف ل.ل /.د.أ .يف السوق املوازية
				
النقد يف التداول (مليار لرية)

2020
2019
2018
		
25,9		
6,91,9		
84,9
		
2,9
6,1

*2021
5,0154,8

		
60,4
		
4,7
4,9
		
95700
80196
82764
		
24,7
53,2
54,9
1055158514823		
8400
2125 1507,5
		
29242
9818
5008

غ.م.
201266
19,9
197627650
41515

املصدر :إدارة اإلحصاء املركزي
*من خطة التعايف االقتصادي للحكومة اللبنانية

يبي الجدول أدناه تطور الرقم القيايس ألسعار االستهالك
ّ
حسب التثقيالت املعتمدة حالياً ألبواب اإلنفاق .والتخ ّوف
من أن يس ّجل املزيد من االرتفاع بعد ات ّخاذ إجراءات

قاسية كرفع الدوالر الجمريك ،والرسوم البلدية واملالية،
والرضائب والـ  TVAورسوم االتصاالت من هاتف ثابت
وخليوي ورفع تسعرية الكهرباء وغريها.

مؤشر أسعار االستهالك
كانون االول 100=2013

		
أبواب اإلنفاق
						
املواد الغذائية واملرشوبات غري الروحية
مرشوبات روحية وتبغ وتنباك
األلبسة واألحذية			
		
مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات أخرى
أثاث وتجهيزات منزلية وصيانة مستمرة للمنزل
						
الصحة
					
النقل
					
اإلتصاالت
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التثقيالت مؤرش كانون
األول ٢٠١٩
١٢٢٫٠٧
٢٠٫٠
١٥٥٫٣٦
١٫٤
١٩٩٫٢٩
٥٫٢
١٠٨٫٦٧
٢٨٫٤
١٣٣٫٦١
٣٫٨
٩٨٫٦٢
٧٫٧
١٠٦٫٣٣
١٣٫١
٧٨٫١١
٤٫٥

مؤرش كانون
األول ٢٠٢٠
٦١٣٫٠٩
٧٦٥٫٠٨
١٣١٤٫٨٢
١٢٨٫٧٧
١٠٠٨٫٩١
١١٥٫٧٧
٣٢٥٫٥٢
١٤٥٫٨١

مؤرش كانون
األول ٢٠٢١
٣٣٠٢٫٤١
٣٠٢٣٫٦١
٤٣٨٨٫٢٣
٢٦١٫٥١
٣٤٦٧٫٩١
٥٨٤٫٥٧
٢٠٢٦٫٠٠
١٩٨٫٥٦

أبحاث ودراسات

		
اإلستجامم والتسلية والثقافة
					
التعليم
				
مطاعم وفنادق
		
سلع وخدمات متفرقة
		
الرقم القيايس ألسعار اإلستهالك
املصدر :إدارة اإلحصاء املركزي
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٢٫٤
٦٫٦
٢٫٨
٤٫١
١٠٠٫٠

١٢٩٫٦٤
١٢٣٫٩٧
١١٧٫٣٢
١١٨٫٧٧
١١٥٫٥٤

٤٢٤٫٠٣
١٣٦٫٧٠
٨٣١٫٧٥
٤٣٦٫٤٥
٢٨٤٫٠٤

١٠٦٩٫٣٨
١٨٤٫٦٠
٤٢٨١٫٠٦
١٢٣٥٫٦٦
٩٢١٫٤٠

ملفات خاصة
النهوض بالقطاع المصرفي
بقلم  :المحامي الدكتور بول مرقص *

يعترب القطاع املرصيف اللبناين من أهم القطاعات التي
يعتمد عليها اإلقتصاد اللبناين ،مام يجعله ركناً أساسياً
لجذب رؤوس األموال الخارجية وبخاصة العربية ،بحيث
إحتل هذا القطاع عىل مدى السنوات املاضية مركزا ً
رئيسياً عىل صعيد الرشق األوسط بأجمعه ،فبالرغم
من الحروب واألحداث األمنية التي أثرت عىل جميع
القطاعات اإلقتصادية إال أنه بقي القطاع األكرث مرونة
واستطاع تجاوز الصعوبات بأقل قدر ممكن من الخسائر
والحفاظ عىل مكانته ،فقد كان للقطاع املرصيف اللبناين
املساهمة األكرب يف كسب لبنان لقب «سويرسا الرشق».
إالّ أنه ومنذ ترشين األول عام  ،2019ومع اندالع األزمة
اإلقتصادية التي مي ّر بها لبنان وتوايل األزمات يف البالد
عىل األصعدة كافة ،وانخفاض تدفق التحويالت األجنب ّية
نتيجة القيود املرصفية ،انخفض حجم السيولة األجنبية
وتراجع سعر رصف العملة اللبنانية عىل نحو كبري .ها هو
لبنان اليوم يغرق ويعاين من كساد إقتصادي حاد ومزمن
وفقاً لتقرير مرصد اإلقتصاد اللبناين الصادر عن البنك
الدويل لعام  ،١ ٢٠٢١الذي ر ّجح أن تُص ّنف هذه األزمة
اإلقتصادية واملالية ضمن أشد عرش أزمات عىل مستوى
العامل منذ منتصف القرن التاسع عرش ،إذ ورد يف التقرير
املذكور ما ييل:
«إن حجم ونطاق الكساد املتع ّمد الذي يشهده لبنان
حالياً يؤديان إىل تفكك الركائز الرئيسة لنموذج اإلقتصاد
السيايس السائد يف البالد منذ إنتهاء الحرب األهلية.
َّ
ويتجل هذا يف إنهيار الخدمات العامة األساسية،

واستمرار الخالفات السياسية الداخلية املُنهكة ،ونزيف
رأس املال البرشي وهجرة الكفاءات عىل نطاق واسع.
ويف موازاة ذلك ،تتحمل الفئات الفقرية واملتوسطة
العبء األكرب لألزمة ،وهي الفئات التي مل يكن النموذج
القائم يلبي حاجاتها أص ًال ».٢
لهذه األسباب وألهمية املكانة التي يلعبها القطاع املرصيف
اللبناين عىل الصعيد اإلقتصادي واملايل ،ال ب ّد من اإلشارة
إىل الحلول والخطط التي ميكن اعتامدها يف سبيل إعادة
القطاع املرصيف اللبناين إىل عافيته وتبوئه املكانة التي
يستحقها للنهوض بلبنان.
لذلك ،سنعرض يف ما ييل:
أ -العقبات والتحديات التي تواجه القطاع املرصيف اللبناين
ب -األزمات املرصفية العاملية الشبيهة لألزمة اللبنانية
ج -حلول مقرتحة للقطاع املرصيف اللبناين

* * *

وتغي الظروف املحيطة
إن واقع القطاع املرصيف اللبناينّ ،
به نتيجة األزمات املتتالية التي يشهدها لبنان ،يفرض
عىل املعنيني واملسؤولني مواجهتها بشجاعة وإدراك
ورؤية ،باإلضافة إىل رضورة توحيد الجهود وإدراك أهمية
اإللتزام القوي إلستقرار القطاع ليتمكن من مواجهة
املشاكل والعراقيل وجبه التأثريات والضغوطات الخارجية
عىل أنواعها كافّة ،واستعادة دوره يف اإلقتصاد اللبناين ملا
يعانيه من منافسة شديدة وتحديات ج ّمة ،منها ما يتمثل
بقدرته عىل تأمني التمويل الالزم للقطاعات اإلقتصادية التي

* محام في اإلستئناف ،دكتور في القانون ،مؤسس مكتب جوستيسيا للمحاماة ،أستاذ في الجامعة األميركية في بيروت
وفي كليات الحقوق ،مستشار قانوني للمصارف.
**ساهم األستاذ فارس أبي خليل؛ األستاذة مها داغر؛ األستاذة ليا مقديسي من جوستيسيا الحقوقية ،أع ّد البحوث اآليلة
إلى كتابة هذا المقال.

 -١التعميم رقم  151تاريخ  21نيسان 2020
2- https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severeتاريخ  1حزيران global-crises-episodes 2021
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ملفات خاصة

تتعاظم حاجاتها لإلستثامرات ورؤوس األموال التشغيلية.
إنطالقاً مام سبق ،ينبغي التط ّرق من جهة أوىل إىل
العقبات والتحديات التي تواجه القطاع املرصيف اللبناين
واآلثار التي نتجت بسببها عىل مستوى القطاع.
ومن جهة ثانية سنتطرق إىل األزمات املرصفية العاملية
الشبيهة لألزمة اللبنانية ملا ميكن لهذه املقاربة أن تحمل
من تجارب يستفاد منها لتمكني القطاع من التعايف
واملحافظة عىل ما تبقى منه.

أ-العقبات والتحديات التي تواجه القطاع املرصيف
اللبناين وآثارها

إن إعادة الثقة إىل القطاع املرصيف وعودة اإلنتظام
إىل املالية العامة من أهم التحديات اإلقتصادية التي
تواجهها الدولة اللبنانية يف املرحلة الحالية ،فقد تقلّصت
بشكل كبري مصادر متويل خزينة الدولة والقطاع املرصيف
ظل وجود التزامات عديدة
بالعمالت األجنبية ،السيّام يف ّ
تتطلب توافر الدوالر األمرييك لسدادها ،وديون ضخمة
تقع عىل كاهل الدولة اللبنانية.
ال ب ّد من اإلشارة إىل أنه ليست امل ّرة األوىل التي مي ّر بها
لبنان بأزمة مالية ،فقد سبق أن طالت أزمات ع ّدة القطاع
املرصيف اللبناين ،فكانت النكسة األكرب التي حلّت به من
ج ّراء إفالس بنك إنرتا لإلستثامر يف العام  ،1966والتي أ ّدت
إىل صدور قوانني ع ّدة نظّمت القطاع املرصيف ،كقانون
إخضاع املصارف التي تتوقّف عن الدفع ألحكام خاصة
نظّمها القانون الرقم  67/2لعام  ،1967وتالها قانون إنشاء
مؤسسة ضامن الودائع رقم  67/28لعام  ،1967وكانت
ّ
النتيجة األبرز لهذه األزمة صدور قانون اإلصالح املرصيف
عام  1991قانون رقم « 91/110إصالح الوضع املايل» بغية
وضع القواعد الرضورية إلنتشال هذا القطاع من األزمة
التي كانت ته ّدده يف حينها ،وعمد هذا القانون إىل وضع
أحكام خاصة تتعلّق مبواجهة األزمة عام  ،1988وتهيأته
إلستعادة دوره عىل الصعيد اإلقتصادي .باإلضافة إىل
ذلك ،صدر عام  1993القانون رقم « /192/قانون إندماج
رشع من خالله أن يش ّجع املصارف
املصارف» حيث أراد امل ّ
عىل اإلندماج بغية دعم القطاع املرصيف ،وقد منح القانون
املصارف التي تتفق عىل االندماج إعفاءات رضيبية مختلفة.
ظل أزمات واجهت
هذه القوانني وغريها صدرت يف ّ
القطاع املرصيف اللبناين وساعدته عىل النهوض مجددا ً،
12
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كل أزمة ونكسة مرصفية كان
األمر الذي يشري إىل أنه يف ّ
القطاع قادرا ً أن يعود مجددا ً إىل العمل واإلستمرارية.
إالّ أن األزمة اإلقتصادية واإلجتامعية التي عصفت بلبنان
مؤخرا ً وأث ّرت عىل مختلف القطاعات تضطرنا إلتخاذ
إجراءات جديّة وحلول عملية تحفظ حقوق املودعني أوالً
وتساعد القطاع املرصيف اللبناين عىل النهوض واإلستمرار
كعجلة أساسية يف تحريك اإلقتصاد الوطني.

ب -األزمات املرصفية العاملية الشبيهة لألزمة اللبنانية

سبق لنا أن أوضحنا أن األزمة اللبنانية ليست األوىل من
نوعها ال يف لبنان وال يف العامل ،إذ نرى أن ع ّدة أزمات
مالية توالت عاملياً يف مختلف البلدان التي استطاعت أن
تخطوها وأن تعيد القطاع املرصيف إىل حالة من اإلزدهار
واإلستقرار.
سنتناول يف ما ييل ،اإلسرتاتيجيات التي لجأت إليها بعض
حل أزماتها املالية:
الدول يف ّ
•بلغاريا  :ففي أوائل التسعينيات تخلّفت بلغاريا مرات
 ع ّدة عن سداد ديونها وإرتفعت نسبة التضخم املايل
يف البالد بشكل كبري وتزامن ذلك مع ارتفاع كبري
للعجز يف املوازنة العامة .إالّ أنه بعد إقرار مجلس
النقد ،إنخفض التضخم ومع ّدالت الفائدة بشكل
ملحوظ ،وتح ّول عجز املوازنة إىل فائض ،وارتفع احتياط
العمالت األجنبية يف املصارف املحلية.
• اليونان  :كانت اليونان عام  2019من أكرث دول العامل
اقرتاباً من حافة اإلنهيار املايل الشامل .فقد متثلت أزمة
اليونان الكربى يف االقرتاض ،حيث ارتفعت قيمة الديون
السيادية وص ّعدت أسعار الفوائد عىل الديون ،لدرجة
أعلنت معها اقرتابها من العجز عن السداد ،وهو ما كان
يهدد آنذاك بأزمة مالية عاملية ضخمة .لجأت اليونان
لالتحاد األورويب الذي تتمتع بعضويته يف محاولة إلنقاذ
الوضع قبل أشهر قليلة من حلول موعد سداد أقساط
ديونها .واختلف رأي زعامء اإلتحاد األورويب آنذاك بني
مساعدة اليونان أو إقصائها بعيدا ً عن اإلتحاد ملنع تأثر
الدول األوروبية بهذه األزمة ،ليختاروا يف النهاية تقديم
املساعدة لها والوقوف بجانبها ،فاتفق االتحاد األورويب
بدعم من صندوق النقد الدويل عىل تقديم حزمة
مساعدات مالية إىل اليونان ،شملت إىل جانب الدعم
املايل املبارش ،برنامج ملبادلة الديون ،وشطب جزء من

ملفات خاصة

ديونها .فلم يكن هدف أوروبا يقترص عىل مساعدة
اليونان فحسب ،وإمنا مساعدة مؤسسات االتحاد
األورويب كذلك ومنعها من االنهيار يف حال إعالن اليونان
عجزها عن السداد وما قد ينعكس سلباً ويؤدي إىل
افالس عدد من املصارف األوروبية .وبالرغم من ذلك،
اشرتط االتحاد األورويب اتباع اجراءات تقشفية يونانية
صارمة ،لكبح جامح عجز املوازنة ،من ضمنها خفض
يف كل بنود االنفاق العام ،وتقليص الرواتب ومكافآت
العمل االضايف للموظفني الحكوميني وتكاليف السفر
وغريها من النفقات العامة .كام قلصت اليونان من
برنامج املعاش للموظفني ،وقامت بترسيح اآلالف من
املوظفني الحكوميني من وظائفهم .باإلضافة إىل ذلك،
قامت الحكومة برفع الرضائب عىل السيارات والوقود
وبعض السلع الرتفيهية ،يف محاولة لخفض العجز.
ورغم الغضب الشعبي الذي ظهر خالل األعوام املاضية
جراء اإلجراءات اإلقتصادية الصارمة ،أكّد الواقع
الحايل نجاح الخطة يف تحقيق الهدف منها .فقد أدى
الوضع االقتصادي املتأزم واتساع الفجوة بني اإليرادات
واملرصوفات إىل السعي لتقليص الهوة بالعمل عىل
الجانبني يف آن واحد ،مع اإلشارة إىل أن دخل السياحة
كان أحد أهم املوارد التي ساهمت يف الوصول لتحقيق
فائص يف ميزان املدفوعات اليونان٣.

* * *

ج -حلول مقرتحة للقطاع املرصيف اللبناين:
يف عرصنا الحايل ،أصبح القطاع املرصيف يشكل عنرصا ً
رئيسياً يف البنية التحتية اإلقتصادية ألي بلد ،وعاد ًة ما
تسبب األزمات املرصفية عواقب وخيمة عىل االقتصاد
الوطني ككل كام وتؤدي إىل تعرث الدول بشكل يجعلها
غري قادرة عىل أداء وظائفها .لذلك ،فإن الدول غالباً ما
تنتهج سياسات إصالحية يف سبيل تحقيق اإلستقرار
وإعادة تأهيل نظامها املرصيف وتجاوز تداعيات األزمات.
هذا مع رضورة إعادة هيكلة القطاع العام وباألخص
تنظيم عدد املوظفني فيه وعملهم ،واإلتجاه إىل ارشاك
القطاع الخاص يف عدد من املؤسسات العامة يف سبيل

تخفيف األعباء عىل الدولة وزيادة اإلنتاجية والتطور.
إضاف ًة إىل ذلك ،يتوجب وضع خطط إمنائية للقطاعات
العامة كافّة والبدء بتنفيذها بأرسع وقت بدءا ً بتعزيز
قطاع التعليم الرسمي الذي يشهد إقباالً كبريا ً مؤخرا ً،
وقطاع النقل العام الذي يحتاج إىل خطّة شاملة قابلة
للتنفيذ فورا ً مع رضورة العمل عىل تطويره ،كام
وقطاعي الطاقة املتج ّددة وإعادة التدوير اللذين ال
مف ّر منهام للميض قدماً يف مسرية التقدم .وكل ذلك ،ألن
ضامن نهوض القطاع املرصيف مرتبط بتخفيض األعباء
عن القطاع العام.

* * *

إن توحيد سعر الرصف يع ّد من أهم اإلصالحات
املالية واملرصفية الرضورية ملا يؤ ّمن ذلك من إستقرار
وإستمرارية للقطاعات كافّة ،كام يساهم بتخفيض
التضخم والعجز ،واألهم من ذلك أنه يساهم يف إعادة
الثقة بالقطاع املرصيف ،فهل هذا األمر ميكن تحقيقه عرب
إنشاء مجلس النقد؟
هذا املجلس يضمن قابلية التحويل عىل قدم املساواة
إلصداراته بالعملة االحتياطية ،وبالتايل يشكّل احتياط ًيا
واح ًدا .بالتايل ،فهو سلطة حكومية مستقلّة تعمل بشكل
أسايس كمنظم ألسعار الرصف ،فتعتمد العملة األجنبية
كالدوالر مثالً كعملة أساسية ،ويتم تثبيت سعر الرصف
بني العملة املحل ّية وهذه العملة األساسية عىل أساس
معي .هذا األمر يتطلّب من املرصف املركزي وقف
سعر ّ
طباعة اللرية اللبنانية بشكل عشوايئ والتأكد من أن اللرية
اللبنانية املوجودة بالفعل يف السوق مدعومة بالكامل
بالعملة األجنبية أو بالذهب.
فهل هذه املبادرة ستساعد إعادة الثقة باللرية حيث
يكون ملجلس النقد وحده الصالحية الحرصية لتنظيم
طباعة العملة حسب املوجودات الخارجية كاحتياطي
العمالت األجنبية أو الذهب ما يجذب املستثمرين
األجانب ويزيد من إيرادات الدولة؟
إن أبرز الدول التي استفادت من تجربة مجلس النقد
هي بلغاريا يف أوائل التسعينيات حيث ورد عن لسان
الخبري االقتصادي هانيك« :إن نظام مجلس النقد يف لبنان

3- https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36862

13

المجلة الشهرية  /أيار ٢٠٢٢

ملفات خاصة

سينهي أزمة العملة ويحطم التضخم عىل الفور .ويبني
هانيك اعتقاده هذا عىل خربته السابقة يف تصميم وتركيب
مجلس العملة البلغاري يف عام  ،1997عندما كان كبري
مستشاري الرئيس بيتار ستويانوف ،وأنه بني يوليو 1997
(إنشاء مجلس العملة يف بلغاريا) ونهاية عام ،1998
انخفض مع ّدل التضخم السنوي يف بلغاريا من %1230
إىل  ،%1.6وخالل الفرتة نفسها ،ارتفع إجاميل الناتج
املحيل من ( )%10.1-إىل  ،%3.5وزاد رصيدها املايل من
( )%12.7-إىل  ،%1باإلضافة إىل ذلك ،ارتفعت احتياطياتها
األجنبية من  864مليون دوالر إىل  3.1مليار دوالر٤».

كام أنه ال ب ّد من تعديل هيكلية املرصف املركزي ،فهو
مرصف املصارف والعامود األساس يف الحفاظ عىل قيمة
اللرية اللبنانية ،كام يجب اعتامد سياسة نقدية وطنية
تكون مرتكزة عىل عملية نقل االقتصاد إىل إنتاجي .كام
واألهم ،ال بد من تطوير الترشيعات والقوانني مرعية
اإلجراء.
ويف النهاية ،إذا نُفّذت هذه اإلصالحات حقاً فيمكن
عندها الحديث عن بداية يف إعادة الثقة مام ينسحب
عىل عملية اإلزدهار والتطور وخروج لبنان من األزمة
العميقة التي يرزح تحت كاهلها.

4- https://www.noonpost.com/content/2150
مجلة زاوية تاريخ  19كانون الثاين  2021بقلم محمد طربيه “هل مجلس النقد هو الخالص للبنان”؟
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CBDC (Central Bank Digital Currencies)
Impact on Banks and on the Monetary System
By : DR. ANDRE GHOLAM *

Currency is already digital, and has been
for years. But the basic model of banking is
largely unchanged. This is because the system
is based on the notion that digital currency
issued by commercial banks is convertible
into paper cash, which is a central bank
liability. What would happen if central banks
started to issue digital currency directly ?
Analysts believe that it would upend the
traditional banking system. A switch to
Central Bank Digital Currency (CBDC)
would be safer for depositors (because
CBDC is a direct liability of the issuing
central bank, not of a commercial bank), would
eliminate the need for commercial banks
to directly take deposits from consumers
and households, render much of the physical
infrastructure of banking redundant,
enable more effective monitoring and
regulation of the financial system, and prove
more inclusive.
Over 97% of the money in circulation today
is from deposits – fiat currencies deposited
and converted into a string of digital code
by a commercial bank. The digitization of
credit and debit card transactions and the
development of banking apps has moved many
traditionally cash-based transactions into
digital space.
Ongoing digitalization of the economy is
changing the way people pay. The use of
cash, the only form of central bank money
available to the public, is falling in many
jurisdictions and the pandemic has accelerated this significantly.

With thousands of cryptocurrencies now
in use across the globe, and one in ten
people invested in them, demand for digital
currencies has become impossible for
central banks to ignore. Faced with a parallel
monetary system that’s completely out of
their control, central banks around the world
are stepping up to create their own digital
currency options.
These CBDCs have far more in common
with cash than most major cryptocurrencies
and represent a natural digital evolution of
traditional monetary systems. In comparison
to other speculative crypto currencies and
tokens, the CBDCs are created and offered
directly by central banks and are typically
backed in similar ways to cash; whether that’s
by gold or by reserves, thereby creating the
trust and ensuring consumer protection.
So far, the shift to digital has left the banking business relatively unscathed, at least
in the West, where new players such as
Paypal still rely on customers linking the
service to their bank debit and credit cards.
A few online-only banks have materialized,
such as Chime and Nubank, but, again,
these ride on existing rails. The Chinese
financial sector has seen more disruption, as
illustrated by the emergence of Alibaba’s Ant
Financial and Tencent’s WeBank, which have
leveraged looser data privacy protection and
smart data analytics to dominate consumer
payments and have also entered retail and small
business banking. Broadly speaking, though,

* Consultant Informatique - PHD, CISA, CISM, CRISC, Professeur a L’USJ.

٢٠٢٢  أيار/ المجلة الشهرية

15

ملفات خاصة
traditional banks have adjusted well to the
digitization of money.
That Could be About to Change.
The impetus for more radical change is
coming from China, whose central bank has
been running an experiment with a form of
cash called Central Bank Digital Currency
(CBDC), which it envisions as the cash of the
future, ultimately eliminating the need for
paper money.
In a CBDC world, the di gital code for each
virtual currency unit will be held in a digital
wallet and transferred seamlessly by the wallet-holder to other people’s digital wallets. In
China, these services will be licensed to four
state banks and three telecommunications
companies, who will act as wallet distributors
rather than cash depositories. Users will scan
barcodes on their phones to make in-store
payments or send money to other mobile
wallets. The People’s Bank of China (PBOC)
will periodically receive copies of customer
transactions, stored on a mixed central and
blockchain database.
Part of China’s motivation for introducing a
CBDC is to reduce the country’s dependence
on Alipay and WeChat, which currently
account for 94% of online transactions, $16
trillion in value. It also helps reduce the
threat from independent digital currencies
such as Bitcoin, which could potentially
threaten governments’ ability to manage their
economies, not a prospect that a Chinese
government would view with equanimity.
But China is not the only the only country
interested in CBDCs: Sweden, Singapore,
and South Korea are among 13 other countries testing pilots. The US is likely to follow
suit; the Federal Reserve Bank of Boston,
in collaboration with MIT, is currently
designing a CBDC prototype. Possibly the
US is worried about being left behind and the
potential threat from China’s digital Yuan and
its potential emergence as the global reserve
currency supplanting the US dollar.

How will CBDCs Change Banking?
In the traditional model of banking, some
two centuries old, individuals or institutions receive money that they deposit with
banks, which then use the money to make
loans, setting aside a proportion mandated
by regulators available for depositors to
withdraw and convert into cash. Banks
make a profit on the difference between the
interest they pay to the depositors they
market to and the interest they receive on
loans to business customers or investments
in equivalent financial securities.
What is different about CBDC and regular digital cash issued by commercial banks
is that each CBDC unit of cash will have a
unique, unchanging digital identity. It will
also be a direct liability of the central bank,
just as paper dollars or yuan currently are.
This is a key differentiation from today’s
digital currency, which is a liability of the
issuing bank, even though it is in theory
convertible into paper cash on demand – a
feature predicated on that cash being available to the bank in physical form. It is this
differentiation that largely explains why the
CBDC is likely to disrupt the basic model of
the banking system, which has always been
based on paper cash (or convertibility into it).
What are the key implications of a CBDC-based banking model:
•  An end to bank runs
•  An end to paper cash and private bank
deposits
•  Easier regulation and policy execution
•  Greater inclusivity
CBDCs are sure to impact national and
international monetary systems. How can
they likely affect major stakeholder groups in
the monetary system ?
Retail Customers
CBDCs provide consumers with convenient
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digital payment options without exposing
them to the volatility of cryptocurrencies.
Designed as a medium for spending, they
have the potential to make payments faster,
cheaper, safe and frictionless, while addressing some of the dependencies in the current
payment network and systems.
Corporate Customers
Corporate customers understand the advantages about CBDCs’ potential to reduce costs,
time and settlement risk involved in international payments. By enabling the use of smart
contracts, CBDCs could be used to automatically pay taxes or make other payments to
the government as a part of routine transactions. Plus, digital audit trails can simplify
and streamline financial compliance.
Domestic Banks
For domestic banks, views of CBDCs are not
quite as positive. When central banks issue a
digital currency directly and provide interest
on it, domestic banks’ roles as a deposit-taker
and essential intermediary are undermined.
Less deposit-taking means fewer resources to work with, which in turn limits a
domestic banks’ ability to provide credit to
customers. In that sense, the growth of
CBDCs represents a real threat to current
domestic banking operating models.
Wall Street bankers are concerned that a
Fed-backed digital dollar could severely
damage banks, according to a letter lobbyists
sent to the U.S. central bank.
The American Bankers Association argue
the digital dollar would lead to “deposits
accounting for 71% of bank funding are at
risk of moving to the Federal Reserve.” This
in turn would increase the cost of funding in
banking to an “unsustainable” level.
“Current research overwhelmingly undermines the purported benefits of a CBDC

and instead indicates that a CBDC would
seriously disrupt the financial system,
significantly harming consumers and
businesses,” Greg Baer of the Bank Policy
Institute, wrote in a letter.
The BPI letter also argued the digital currency would not actually lead to more financial
inclusion and that “we are unaware of any
substantiated use case for CBDC that would
benefit low- and moderate-income people.”
It also states it would only support a CBDC
if “research points to benefits for households,
businesses, and the economy overall that
exceed the downside risks, and indicates that
CBDC is superior to alternative method.”
International Banks
CBDCs have the potential to completely
transform the role of international banks,
especially when it comes to international and
cross currency trade. International banks
need to step up and re-invent their role in a
CBDC driven economy.
It is a shift that will require those banks
to participate in new networks, work with
new digital ledger types and collaborate with
fintechs. Creating the infrastructure needed to support international CBDC transfers
at scale carries a significant resource and
innovation burden in the short term.
Fintechs
For fintechs, CBDCs are creating new
opportunities to innovate at all levels. From
building user-friendly transaction services
for consumers to helping create a stable
and scalable foundation for cross-currency
transactions, the shift toward cashless
digital finance represents the largest
opportunity fintechs have seen to date.
Financial Network Players
Domestic and international CBDC transactions demand new standards that have yet to
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be set. Banks will likely want to work alongside established innovators to determine the
best standards for their currencies and establish a robust distributed ledger infrastructure.
If they want to remain key players in the CBDC-driven global economy, today’s major
financial network organizations like Swift,
Visa and Mastercard, will need to consider
their position in this emerging space and
ensure they have the skills, capabilities and
technologies to provide that foundation.
Central Banks
For central banks themselves, CBDCs
represent a huge shift in operations. They
can significantly reduce the costs of printing, transporting and managing cash, freeing
up resources to meet the new challenges of
CBDC management. And they can fight fraud
automatically, thanks to policies embedded
within currency and transaction code.
Desire to move quickly and seize first-mover advantage, the creation of a new global
reserve currency and addressing the increased
threat of disruption by decentralized finance
players could all fundamentally transform
the global financial and political landscape.
CBDCs have implications for every data-driven element of finance. From managing Know
Your Customer data to tracking illegal activity across billions of transactions, the detailed
audit trail that comes with a digital currency
can help tackle some of central banks’ biggest
challenges.
What Does it all Add up to?
These changes stand to take out many of the
costs and risks implicit in the traditional
system, which was built at a time when
customers needed secure branches to deposit
bags of cash. The needed infrastructure costs
hundreds of billions a year to run.

But if customers no longer need to physically deposit cash, then the annual billions
spending on physical infrastructure is a
complete waste of money. Beyond the
unnecessary waste of the physical infrastructure, the system is slow and expensive: payments take an average of 1-3 days
to settle, and card processing fees eat up
half of retailing profit margins. Cross-border transfers are extortionary With CBDC
and central banks holding deposits, banks
cannot overstretch customer deposits as they
currently do, which will significantly de-risk
the banking system. Also, with CBDC’s ins
tantaneous transactions, money circulates
faster, reducing the need for short-term
credit, which would reduce overall debt levels.
What is the Catch?
CBDC is not without its problems. One
obvious risk is to privacy. A number of U.S.
lawmakers argue that China will use digital
yuans for domestic surveillance. “Central
banks increase control over money issuance
and gain insight into how people spend their
money but deprive users of their privacy,”
notes Congressman Tom Emmer (R-MN),
adding, “CBDCs would only be beneficial if
they are open, permissionless and private.”
Other concerns revolve around the role
of a central bank as a wholesale lender of
first resort. State-controlled credit could
potentially be susceptible to political pressure
for sector-focused lending. Would there be
formal criteria for determining which banks
would qualify for central bank funding? How
easy would these be to manipulate in some way?
Perhaps the biggest concern is with security, particularly cyber security. You can
argue that the existing system, with multiple
banks responsible for their own security, is
exposed to more frequent but possibly more
localized breaches of security. According to
this logic, if the central bank gets hacked,
then the whole system could be fatally
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compromised, although the risk of a breach
actually occurring is perhaps reduced –
given that a central bank would have the
cyber expertise of its government at its
disposal. Essentially, the trade-off would be
between recurring but manageable breaches
and highly infrequent but catastrophic ones.
A central bank would definitely be too big
to fail.

However, those benefits demand a steep upfront cost. Securing buy-in from all stakeholders will not be easy – especially at the
consumer level. Retraining and re-education
will be necessary, new infrastructure will
need to be established and central banks will
have to define and master a new era of digital
finance in which cyber warfare and threats
will be of top concern.

That said, the technology of the blockchain
is highly secure and transactions are highly compartmentalized, which means that
the central bank could potentially operate
a highly distributed and compartmentalized system, thereby spreading the risk and
consequences of any possible cyber-security
breach more widely. Indeed, the future use
of blockchain for cybersecurity is expected to
improve on the present situation.

It is a big journey, but it starts with the right
preparation and partnerships. There is no
doubt that the move to CBDCs is a daunting undertaking for central banks. But, just
like the move to cash, it is a necessary step
to support the evolution of our society and
monetary system.
Source : Harvard Business Review, The Economic Times
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خالصة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان
خالل شهر أيار 2022
تعميم وسيط رقم 620
رصافة
ّ
ملؤسسات ال ّ
ً
نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  13433تاريخ
 2022/5/17املتعلّق بتعديل القرار األسايس رقم 10853
رصافة)
تاريخ ( 2022/11/17تحديد رأسامل
ّ
مؤسسات ال ّ
رصافة رقم .4
املرفق بالتعميم األسايس ّ
ملؤسسات ال ّ
قرار وسيط رقم 13433
تعديل القرار األسايس رقم  10853تاريخ 2011/12/7
رصافة.
املتعلّق بتحديد رأسامل ّ
مؤسسات ال ّ
إن حاكم مرصف لبنان،
بنا ًء عىل أحكام املادة  6من القانون رقم  347تاريخ
رصافة يف لبنان،
 2001/8/6املتعلّق بتنظيم مهنة ال ّ
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  10853تاريخ 2011/12/7
رصافة،
املتعلّق بتحديد رأسامل
ّ
مؤسسات ال ّ
وبنا ًء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتّخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/5/11
يُق ّرر ما يأيت:
نص املادة األوىل من القرار األسايس
املادة األوىل :يُلغى ّ
بالنص التايل:
رقم  10853تاريخ  2011/12/7ويُستبدل ّ
رصافة حسب فئتها
يُحدد الرأسامل االدىن
ّ
ملؤسسات ال ّ
املبينة يف املادة  3من القانون رقم  347تاريخ 2001/8/6
وذلك عىل الشكل التايل:
خص الفئة (أ) ،عرشة مليارات لرية لبنانية.
 -1يف ما ّ
خص الفئة (ب) ،خمسة مليارات لرية لبنانية.
 -2يف ما ّ
رصافة املنشأة قبل صدور
املادة الثاين  :تُ نح
ّ
مؤسسات ال ّ
هذا القرار مهلة حدها األقىص سنة من تاريخ صدوره
لتسوية أوضاعها وإلستكامل إجراءات زيادة الرأسامل
مؤسسات
وذلك تحت طائلة شطب اسمها من الئحة
ّ
رصافة واعتبار الرتخيص املمنوح لها ُملغى حكامً.
ال ّ
املادة الثالثة :يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة الرابعة :يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
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بريوت ،يف  17أيار 2022
حاكم مرصف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم وسيط رقم 621
وملؤسسات الرصافة
للمصارف
ّ
ً
نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم 13434
تاريخ  2022/5/17املتعلّق بتعديل القرار األسايس رقم
 8024تاريخ ( 2002/1/11عمليات شحن األوراق النقدية
و «املعادن الثمينة») املرفق بالتعميم األسايس رقم .89
قرار وسيط رقم 13434
تعديل القرار األسايس رقم  8024تاريخ 2002/1/11
املتعلّق بعمليات شحن األوراق النقدية
و «املعادن الثمينة»
إن حاكم مرصف لبنان،
بنا ًء عىل قانون النقد والتسليف ال سيام املادة  70منه،
وبنا ًء عىل القانون رقم  347تاريخ  2001/8/6املتعلّق
رصافة يف لبنان ال سيام املادة  6منه،
بتنظيم مهنة ال ّ
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  8024تاريخ 2002/1/11
املتعلّق بعمليات شحن االوراق النقدية و «املعادن الثمينة»،
وبنا ًء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتّخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/5/11
يق َّرر ما يأيت:
نص البند ( )1من املادة األوىل من القرار
املادة األوىل :يُلغى ّ
بالنص التايل:
األسايس رقم  8024تاريخ  2002/1/11ويُستبدل ّ
املخصص
يقل رأساملها
«-1ان تكون من الفئة (أ) وان ال ّ
ّ
للمركز والفروع عن خمسني مليار لرية لبنانية».
رصافة املنشأة قبل صدور
املادة الثانية :تُ نح
ّ
مؤسسات ال ّ
هذا القرار والتي تقوم بشحن األوراق النقدية و/أو “املعادن
الثمينة” مهلة حدها األقىص سنة من تاريخ صدوره
لتسوية أوضاعها وإلستكامل إجراءات زيادة الرأسامل
مؤسسات
وذلك تحت طائلة شطب اسمها من الئحة
ّ
رصافة واعتبار الرتخيص املمنوح لها ُملغى حكامً.
ال ّ
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املادة الثالثة :يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة الرابعة :يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
بريوت ،يف  17أيار 2022
			
حاكم مرصف لبنان
			
رياض توفيق سالمه
			
تعميم وسيط رقم 622
وللمؤسسات التي تتعاطى
وللمؤسسات املالية
للمصارف
ّ
ّ
العمليات املالية واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13435
تاريخ  2022/5/17املتعلّق بتعديل القرار األسايس
رقم  7548تاريخ ( 2000/3/30العمليات املالية واملرصفية
بالوسائل اإللكرتونية) املرفق بالتعميم األسايس رقم .69
قرار وسيط رقم 13435
تعديل القرار األسايس رقم  7548تاريخ 2000/3/30
املتعلّق بالعمليات املالية واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية
إن حاكم مرصف لبنان،
بنا ًء عىل قانون النقد والتسليف ،السيام املادتني 70
و  174منه،
وبنا ًء عىل أحكام القانون رقم  133تاريخ 1999/10/26
املتعلّق مبهام مرصف لبنان،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7548تاريخ 2000/3/30
وتعديالته املتعلّق بالعمليات املالية واملرصفية بالوسائل
اإللكرتونية،
ونظرا ً لرضورة التأكد من عملية تحرير رأسامل رشكات
تحويل األموال بالوسائل اإللكرتونية وأي زيادة عليه،
وبنا ًء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتّخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/5/11
ي ُـق َّرر ما يأتـي:
نص البند ( )2من “املادة  ”5من
املادة األوىل :يُلغى ّ
القرار األسايس رقم  7548تاريخ  2000/3/30ويُستبدل
مبا ييل:
«-2يكون رأساملها خمسة مليارات لرية لبنانية ،عىل
املؤسسات التي تقوم بعمليات
األقل ،ما مل تكن من
ّ
التحاويل النقدية الخارجية ،يحرر ويدفع كامالً كام
تدفع أية زيادة الحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى
مرصف لبنان».
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نص البند ( )2من “املادة “ 6من القرار
املادة الثانية :يُلغى ّ
األسايس رقم  7548تاريخ  2000/3/30ويُستبدل مبا ييل:
« -2يكون رأساملها عرشة مليارات لرية لبنانية ،عىل االقل،
يحرر ويدفع كامال كام تدفع أية زيادة الحقة عليه
بالكامل دفعة واحدة لدى مرصف لبنان».
نص البند ( )1من «املادة  »7من القرار
املادة الثالثة :يُلغى ّ
األسايس رقم  7548تاريخ  2000/3/30ويُستبدل مبا ييل:
«-1تخصص ألعامل فرعها يف لبنان مبلغ عرشة مليارات لرية
لبنانية ،عىل األقل ،يُحرر ويُدفع كامالً كام تدفع أية
زيادة الحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مرصف
لبنان».
املؤسسات غري املرصفية التي تقوم
املادة الرابعة :متنح
ّ
بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل اإللكرتونية املنشأة
قبل صدور هذا القرار مهلة حدها األقىص 2022/7/31
لتقديم طلبات زيادة الرأسامل وإيداع هذه الزيادة
لدى مرصف لبنان عىل ان يت ّم استكامل إجراءاتها مبهلة
أقصاها .2022/9/30
املادة الخامسة :يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة السادسة :يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
بريوت ،يف  17أيار 2022
		
حاكم مرصف لبنان
			
رياض توفيق سالمه
			
تعميم وسيط رقم 623
للمصارف
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13437
تاريخ  2022/5/17املتعلق بتعديل القرار األسايس رقم
 7462تاريخ ( 1999/11/23نظام التوظيفات واملساهامت
العقارية للمصارف) املرفق بالتعميم االسايس رقم .65
قرار وسيط رقم 13437
تعديل القرار األسايس رقم  7462تاريخ 1999/11/23
املتعلق بنظام التوظيفات واملساهامت
العقارية للمصارف
ان حاكم مرصف لبنان،
بناء عىل قانون النقد والتسليف سيام املواد  70و153
و 174منه،
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وبناء عىل القرار األسايس رقم  7462تاريخ 1999/11/23
وتعديالته املتعلق بنظام التوظيفات واملساهامت
العقارية للمصارف،
وبناء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/5/11
يقرر ما يأيت :
املادة األوىل :يلغى نص املادة الثالثة عرشة من نظام
التوظيفات واملساهامت العقارية للمصارف املرفق
بالقرار األسايس رقم  7462تاريخ .1999/11/23
املادة الثانية :يعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة الثالثة :ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
بريوت ،يف  17أيار 2022
			
حاكم مرصف لبنان
			
رياض توفيق سالمه
			
تعميم وسيط رقم 624
للمصارف
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13438
تاريخ  2022/5/18املتعلّق بتعديل القرار األسايس
رقم  13384تاريخ ( 2021/12/16إجراءات إستثنائية
للسحوبات النقدية) املرفق بالتعميم األسايس رقم .161
قرار وسيط رقم 13438
تعديل القرار األسايس رقم  13384تاريخ 2021/12/16
إن حاكم مرصف لبنان،
بنا ًء عىل قانون النقد والتسليف ،سيام املادتني  70و 174
منه،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  13384تاريخ 2021/12/16
املتعلّق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية،
وبنا ًء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتَّخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/5/18
يق َّرر ما يأيت:
نص املادة الرابعة من القرار األسايس
املادة األوىل :يُلغى ّ
بالنص التايل:
رقم  13384تاريخ  2021/12/16ويُستبدل ّ
«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق رشوطه ملدة،
تنتهي بتاريخ  ،2022/7/31قابلة للتجديد».
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املادة الثانية :يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة الثالثة :يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
بريوت ،يف  18أيار 2022
		
حاكم مرصف لبنان
			
رياض توفيق سالمه
			
تعميم وسيط رقم 625
وللمؤسسات املالية
للمصارف
ّ
وللمؤسسات كافة املحدّ دة يف املادة الرابعة من قانون
ّ
مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب رقم  44تاريخ
2015/11/24
نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم 13440
تاريخ  2022/5/27املتعلّق بتعديل:
 نظام مراقبة العمليات املالية واملرصفية ملكافحة تبييضاألموال ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األسايس رقم 7818
تاريخ  2001/5/18موضوع التعميم األسايس رقم .83
 القرار األسايس رقم  12837تاريخ  2018/6/26املتعلّقمبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرفق
ملؤسسات الوساطة املالية رقم .1
بالتعميم األسايس
ّ
 القرار األسايس رقم  7548تاريخ  2000/3/30املتعلّقبالعمليات املالية واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية
املرفق بالتعميم األسايس رقم .69
رصافة املرفق
 النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة ال ّبالقرار األسايس رقم  7933تاريخ  2001/9/27موضوع
ملؤسسات الرصافة رقم .3
التعميم األسايس
ّ
 القرار األسايس رقم  12174تاريخ  2016/1/21املتعلقبرشوط مامرسة عمليات التسليف وفقاً ألحكام
املادتني  183و  184من قانون النقد والتسليف املرفق
بالتعميم االسايس لـ “كونتوارات التسليف” رقم .2
 القرار األسايس رقم  7739تاريخ  2000/12/21املتعلّقبرشوط تأسيس املصارف يف لبنان موضوع التعميم
االسايس رقم .79
القرار األسايس رقم  7136تاريخ  1998/10/22املتعلّقاملؤسسات املالية
برشوط تأسيس ومامرسة عمل
ّ
للمؤسسات املالية رقم .2
موضوع التعميم األسايس
ّ
 القرار األسايس رقم  7540تاريخ  2000/3/4املتعلّقبرشوط تأسيس ومامرسة عمل رشكات “اإليجار
التموييل” موضوع التعميم األسايس لرشكات االيجار
التموييل رقم .1
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 القرار األسايس رقم  12147تاريخ 2015/12/22املتعلّق بتطبيق قرارات مجلس األمن موضوع
التعميم األسايس رقم .136
قرار وسيط رقم 13440
تعديل احكام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
يف النصوص التنظيمية الصادرة عن مرصف لبنان
إن حاكم مرصف لبنان،
بنا ًء عىل أحكام قانون النقد والتسليف ،سيام املواد 70
و 174و 182و 184منه،
وبنا ًء عىل أحكام قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب رقم  44تاريخ  2015/11/24سيام املادة الرابعة
منه،
وبنا ًء عىل احكام القانون رقم  347تاريخ 2001/8/6
رصافة يف لبنان،
املتعلّق بتنظيم مهنة ال ّ
وبنا ًء عىل احكام القانون رقم  234تاريخ 2000/6/10
املتعلّق بتنظيم مهنة الوساطة املالية،
وبنا ًء عىل احكام القانون رقم  160تاريخ 1999/12/27
املتعلّق بتنظيم عمليات االيجار التموييل،
وبنا ًء عىل احكام القانون رقم  161تاريخ 2011/8/17
املتعلّق باألسواق املالية،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7818تاريخ 2001/5/18
وتعديالته املتعلّق بنظام مراقبة العمليات املالية
واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7548تاريخ 2000/3/30
وتعديالته املتعلّق بالعمليات املالية واملرصفية بالوسائل
اإللكرتونية،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7933تاريخ 2001/9/27
وتعديالته املتعلّق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة
رصافة،
ال ّ
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  12174تاريخ 2016/1/21
وتعديالته املتعلق برشوط مامرسة عمليات التسليف
وفقاً ألحكام املادتني  183و  184من قانون النقد
والتسليف،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7739تاريخ 2000/12/21
وتعديالته املتعلّق برشوط تأسيس املصارف يف لبنان،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7136تاريخ 1998/10/22
وتعديالته املتعلّق برشوط تأسيس ومامرسة عمل
املؤسسات املالية،
ّ
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7540تاريخ 2000/3/4
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وتعديالته املتعلق برشوط تأسيس ومامرسة عمل رشكات
“اإليجار التموييل”،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  12837تاريخ 2018/6/26
وتعديالته املتعلق مبكافحة تبييض األموال ومتويل
ملؤسسات الوساطة،
اإلرهاب املوجه
ّ
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  12836تاريخ 2018/6/26
املتعلّق مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املوجه
لهيئات اإلستثامر الجامعي،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  12147تاريخ
 2015/12/22املتعلّق بتطبيق قرارات مجلس األمن
وبنا ًء عىل نظام قواعد العمل يف األسواق املال ّية رقم
 3000الصادر بتاريخ  2016/11/10عن هيئة األسواق
املال ّية يف لبنان،
وبنــا ًء علـى توصيــات «مجموعــة العمــل املــايل
“((،”)The Financial Action Task Force (FATA
وبنا ًء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/5/20
يق َّرر ما يأيت:
املادة  :1يُلغى املقطع األول من املادة  2من “نظام
مراقبة العمليات املالية واملرصفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب” املرفق بالقرار األسايس رقم  7818تاريخ
بالنص التايل:
 ،2001/5/18ويُستبدل ّ
«عىل املرصف عدم الدخول يف عالقة مراسلة مع مرصف
صوري أو االستمرار فيها ،وعند إقامة عالقات مع مرصف
مراسل خارجي أو عالقات اخرى مشابهة لعالقات
املراسلة املرصفية ،يجب التأكد من أن له وجودا ً فعلياً
وذلك استنادا ً إىل وثائق ثبوتية يستحصل عليها ،باإلضافة
إىل كونه ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة
حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد
خضع لتحقيق بشأن تبييض أالموال أو متويل اإلرهاب
أو إلجراء رقايب ،ويعتمد إجراءات كافية وفعالة ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب».
نص كل من البند ( )3ومطلع البند ()4
املادة  :2يُلغى ّ
والفقرة (ج) من البند ( )4والبند ( )5والبند ( )6من
املادة  3من “نظام مراقبة العمليات املالية واملرصفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب” املرفق بالقرار
بالنص
األسايس رقم  7818تاريخ  ،2001/5/18ويُستبدل ّ
التايل:
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«-3عىل املوظف املولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات
العناية الواجبة ،مبا يشمل التحقق من هوية العميل،
برصف النظر عن قيمة العملية ،إذا الحظ أن هناك
عملية واحدة أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها
البعض تجري مببالغ تقل عن الح ّد األدىن املذكور يف
البند ( )2من هذه املادة ويبلغ أو يفوق مجموعها
/10000/د.أ .أو ما يعادله أو إذا نشأ لديه شك
حول قيام أحد العمالء مبحاولة تبييض أموال أو متويل
إرهاب».
«-4بغية التحقّق من هوية العميل وصاحب الحق
اإلقتصادي ،عىل املوظف املولج بتنفيذ العملية أن
يطلب من العميل أو من يترصف بالنيابة عنه الوثائق أو
البيانات الرسمية التالية»:
«ج -إذا كانت العملية تت ّم عن طريق وكيل أو شخص
بالنيابة عن العميل ،إبراز أصل أو نسخة طبق األصل
رصح له القيام
عن الوكالة أو ما يثبت بأن هذا الشخص م ّ
بذلك ،باإلضافة إىل إبراز املستندات املتعلقة بهوية
الوكيل واملوكل أو من يترصف بالنيابة عن العميل،
والتحقق منها ،كام يتوجب تطبيق إجراءات العناية
الواجبة ،املنصوص عليها يف البند ( )2من املادة  3أعاله،
عىل الوكيل غري املهني ».
«-5عىل املرصف أن يحتفظ مبعلومات عن “العميل”
وعن “صاحب الحق االقتصادي” (Beneficial
 ،)Ownerسيام اسمه الكامل ،مهنته ،وعنوان مكان
إقامته وعنوان مق ّر العمل املسجل بالنسبة للعميل
املعنوي ويف حال االختالف املكان الرئييس للعمل،
وعن وضعه املايل ،وبنسخ عن جميع الوثائق التي
اعتمدت للتحقق مام تقدم ومبلفات الحسابات
ملدة خمس سنوات عىل األقل بعد إقفال الحساب
أو إنهاء عالقة العمل وبجميع املستندات املتعلقة
بالعمليات كافة مبا يشمل املراسالت التجارية
ونتائج اي تحليل يت ّم إجراؤه ،ملدة خمس سنوات
عىل األقل بعد إنجاز العملية ،عىل أن تكون سجالت
العمليات كافية للسامح بإعادة تركيب العمليات
الفردية بحيث ميكن أن تشكل هذه السجالت عند
الرضورة دليالً للمداعاة واملالحقة يف حال وجود اي
نشاط جرمي».
«-6عند تعذّر القيام بإجراءات العناية الواجبة ،املنصوص
عليها يف البند ( )2من املادة  3هذه ،للعمالء وأصحاب
الحق اإلقتصادي ( )Beneficial Ownersبصورة
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مرضية ،ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو
إجراء املعاملة أو ينبغي إنهاء عالقة العمل ،كام يجب
ال ّنظر يف القيام بإبالغ “هيئة التحقيق الخاصة”
املنشأة مبوجب القانون رقم  318تاريخ 2001/4/20
(الذي يعترب بحكم املستبدل مبوجب القانون رقم
 44املتعلّق مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب
تاريخ ».)2015/11/24
املادة  :3يُلغى مطلع املادة  5من “نظام مراقبة
العمليات املالية واملرصفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب” املرفق بالقرار األسايس رقم  8تاريخ
بالنص التايل:
 2001/5/18ويُستبدل ّ
“عىل املرصف أن يبلّغ فورا ً إىل حاكم مرصف لبنان
بصفته رئيساً لـ “هيئة التحقيق الخاصة” إذا كانت
لديه تأكيدات أو شكوك ،بناء عىل اسباب معقولة أو
موضوعية ،بأن العملية املرصفية أو محاولة إجرائها
تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو
متويل إرهاب أو أعامل إرهابية أو منظامت إرهابية
وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية ،سيام عندما”:
نص املادة  6من “نظام مراقبة العمليات
املادة  :4يُلغى ّ
املالية واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب” املرفق بالقرار األسايس رقم  7818تاريخ
بالنص التايل:
 2001/5/18ويُستبدل ّ
«عىل املصارف أن تح ّدث إجراءات العناية الواجبة بشكل
مستمر ويف أوقات مناسبة وعىل أساس األهمية النسبية
واملخاطر ،عىل عمالئها كافة مبن فيهم الحاليني وأصحاب
الحسابات املفتوحة قبل صدور القانون رقم  318تاريخ
 ،2001/4/20تنتج عن أية متغريات قد تطرأ عىل وضع
العميل وخاصة يف حال الشك يف صحة أو دقة املعلومات
املرصح عنها سابقاً أو يف حال حدوث تغيريات الحقة يف
هوية العميل أو هوية صاحب الحق اإلقتصادي.
لهذه الغاية يتوجب عىل كل مرصف إعداد خطط
عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه املوجبات».
نص كل من املقطع “خامساً” من املادة
املادة  :5يُلغى ّ
 9من “نظام مراقبة العمليات املالية واملرصفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب” املرفق بالقرار األسايس
رقم  7818تاريخ  ،2001/5/18والبند ( )5من املادة
التاسعة من القرار االسايس رقم  12837تاريخ
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 ،2018/6/26والبند ( )5من املقطع “تاسعاً” من
املادة  12مك ّرر من القرار األسايس رقم  12174تاريخ
 ،2016/1/21والبند ( )12من املقطع “ثانياً” من املادة
الخامسة عرشة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم
رصافة املرفق بالقرار األسايس رقم  7933تاريخ
مهنة ال ّ
 ،2001/9/27والفقرة التاسعة من البند ( )11من املقطع
“ثانياً” من املادة  9مك ّرر من القرار األسايس رقم 7548
بالنص التايل:
تاريخ  ،2000/3/30ويُستبدل ّ
«إعتامد سياسة خاصة من قبل اإلدارة العليا ،تستند
إىل املوجبات املنصوص عليها يف هذه املادة ،لتصنيف
املخاطر وتحديد إجراءات الضبط املطلوب تنفيذها من
قبل املعنيني بهدف خفض هذه املخاطر».
نص الفقرة االوىل من البند ( )7من
املادة  :6يُلغى ّ
املقطع “اوالً” من املادة  12من “نظام مراقبة العمليات
املالية واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب” املرفق بالقرار األسايس رقم  7818تاريخ
بالنص التايل:
 2001/5/18ويُستبدل ّ
«عند االستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (& Brokers
 ،)Introducersأو عند االستعانة بأي طرف ثالث ،التأكد
 من انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستويف معايري مجموعة
 العمل املايل حول إجراءات العناية الواجبة واإلحتفاظ
بالسجالت كام والتأكّد من إمكانية الحصول منه فورا ً
ودون تأخري عىل أية معلومات للتعرف عىل “العميل”
و“صاحب الحق اإلقتصادي” وفهم طبيعة العمل
وبنسخ عن بيانات التعرف عىل “العميل” واملستندات
املرتبطة بإجراءات العناية الواجبة .ويف جميع االحوال
تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث املسؤولية
النهائية عن تدابري العناية الواجبة سواء كان الطرف
الثالث داخل لبنان أو خارجه ،عىل أن يؤخذ باإلعتبار عند
التعامل تدابري خفض مستوى املخاطر سيام املرتبطة بالدول
التي ال تط ّبق توصيات مجموعة العمل املايل أو تطبقها
بشكل غري كاف».
نص املقطع “ثانياً” من املادة  12من
املادة  :7يُلغى ّ
“نظام مراقبة العمليات املالية واملرصفية ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب” املرفق بالقرار األسايس رقم
 7818تاريخ  2001/5/18ويُستبدل بالنص التايل:
«عىل كل مرصف التأكّد من ان الفروع والرشكات التابعة
العاملة يف الخارج ،التي ميتلك أغلبية فيها ،تعتمد
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إجراءات مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب
املفروضة يف لبنان عندما تكون متطلبات الح ّد االدىن
يف الدولة املضيقة أقل رصامة من تلك املطبقة يف لبنان،
بالقدر الذي تسمح به قوانني وانظمة الدولة املضيفة.
ويف حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانني
واألنظمة امللزمة املعمول بها يف مكان وجود الفرع أو
الرشكة التابعة ،عىل املرصف تطبيق إجراءات إضافية
مناسبة إلدارة مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
وإعالم “هيئة التحقيق الخاصة” بذلك».
املادة  :8يُضاف اىل املادة  12من “نظام مراقبة العمليات
املالية واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب” املرفق بالقرار األسايس رقم  7818تاريخ
نصه:
 ،2001/5/18املقطع “رابعاً” التايل ّ
«رابعاً :عىل املصارف اتخاد تدابري مضادة متناسبة مع
درجة املخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة
العمل املايل إىل إت ّخاذ ذلك اإلجراء بشأنها ،أو باإلستناد
اىل املخاوف التي يح ّددها املرصف بنفسه .تتضمن هذه
التدابري عىل سبيل الذكر ال الحرص:
الحصول عىل املوافقة من اإلدارة العليا للتعامل اواستمرار التعامل مع العمالء.
 التش ّدد يف املراقبة وإعطائها االولوية. عدم إنشاء فروع أو رشكات تابعة أو مكاتب متثيلللمرصف يف هذه الدول.
 عدم اإلستعانة باطراف ثالثة تتواجد يف هذه الدول.مؤسسات تتواجد يف هذه
 إنهاء أية عالقة مراسلة معّ
الدول».
ونص كل من البندين (أ)
املادة  :9يُلغى مطلع املادة ّ 4
و (ج) من املادة  4من القرار األسايس رقم  12837تاريخ
بالنص التايل:
 ،2018/6/26ويُستبدل ّ
«بغية التحقّق من هوية العميل وصاحب الحق
اإلقتصادي ،عىل املوظف املولج بتنفيذ العملية أن
يطلب من العميل أو من يترصف بالنيابة عنه الوثائق أو
البيانات الرسمية التالية:
«أ -إذا كان شخصاً طبيعياً ،إبراز جواز السفر أو بطاقة
الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة».
«ج-إذا كانت العملية تت ّم عن طريق وكيل أو شخص
بالنيابة عن العميل ،إبراز أصل أو نسخة طبق األصل
رصح له
عن الوكالة أو ما يثبت بأن هذا الشخص م ّ
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القيام بذلك ،باإلضافة إىل إبراز املستندات املتعلّقة
بهوية الوكيل واملوكل ومن يترصف بالنيابة عن العميل،
والتحقّق منها ،كام يتوجب تطبيق إجراءات العناية
الواجبة عىل الوكيل غري املهني».
ونص البندين
املادة  :10يُلغى مطلع املقطع “رابعاً” ّ
( )1و ( )3من املقطع “رابعاً” من املادة  12مك َّرر من
القرار األسايس رقم  12174تاريخ  ،2016/1/21ويُستبدل
بالنص التايل:
ّ
« بغية التحقّق من هوية العميل وصاحب الحق اإلقتصادي،
عىل املوظف املولج بتنفيذ العملية أن يطلب من العميل
أو من يترصف بالنيابة عنه الوثائق أو البيانات الرسمية
التالية :
«-1إذا كان شخصاً طبيعياً ،إبراز جواز السفر أو بطاقة
الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة».
«-3إذا كانت العملية تت ّم عن طريق وكيل أو شخص
بالنيابة عن العميل ،إبراز أصل أو نسخة طبق األصل
رصح له
عن الوكالة أو ما يثبت بأن هذا الشخص م ّ
القيام بذلك ،باإلضافة إىل إبراز املستندات املتعلّقة
بهوية الوكيل واملوكل ومن يترصف بالنيابة عن العميل،
والتحقق منها ،كام يتوجب تطبيق إجراءات العناية
الواجبة عىل الوكيل غري املهني».
نص املادة الخامسة من القرار األسايس
املادة  :11يُلغى ّ
بالنص التايل:
رقم  12837تاريخ  2018/6/26ويُستبدل ّ
«عىل رشكة الوساطة املالية أن تحتفظ مبعلومات عن
“العميل” و”صاحب الحق اإلقتصادي” (Beneficial
 )Ownerسيام إسمه الكامل ،مهنته ،وعنوان مكان
إقامته ،وعنوان مق ّر العمل املس ّجل بالنسبة للعميل
املعنوي ويف حال االختالف املكان الرئييس للعمل ،وعن
وضعه املايل وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت
للتحقّق مام تقدم ومبلفات الحسابات ملدة خمس
سنوات عىل األقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء عالقة
العمل وبجميع املستندات املتعلقة بالعمليات كافة مبا
يشمل املراسالت التجارية ونتائج أي تحليل يت ّم إجراؤه،
ملدة خمس سنوات عىل األقل بعد إنجاز العملية ،عىل
أن تكون سجالت العمليات كافية للسامح بإعادة تركيب
العمليات الفردية بحيث ميكن أن تشكل هذه السجالت
عند الرضورة دليالً للمداعاة واملالحقة يف حال وجود أي
نشاط جرمي».
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نص كل من البند ( )2من املادة الثامنة
املادة  :12يُلغى ّ
من القرار األسايس رقم  12837تاريخ  ،2018/6/26والبند
( )2من املقطع “ثامناً” من املادة  12مك ّرر من القرار
األسايس رقم  12174تاريخ  ،2016/1/21والبند ()16
من املقطع “ثانياً” من املادة الخامسة عرشة من النظام
التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار
األسايس رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27والبند ( )8من
املقطع “ثانياً” من املادة  9مك ّرر من القرار االسايس
بالنص التايل:
رقم  7548تاريخ  ،2000/30/30ويُستبدل ّ
« إبالغ حاكم مرصف لبنان فورا ً ،بصفته رئيساً لـ “هيئة
التحقيق الخاصة” ،إذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك،
بناء عىل اسباب معقولة أو موضوعية ،بأن العملية
او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم
أصلية مرتبطة بها او متويل إرهاب أو أعامل إرهابية
أو منظامت إرهابية وذلك بغض النظر عن مبلغ
العملية .كام انه يف حاالت توفر اشتباه بتبييض أموال
أو متويل إرهاب لدى الرشكة واعتقادها ألسباب منطقية
 أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل،
يسمح حينها عدم مواصلة هذه اإلجراءات عىل أن يت ّم
إبالغ “هيئة التحقيق الخاصة” فورا ً».
نص الفقرة األخرية من البند ( )1من
املادة  :13يُلغى ّ
املادة التاسعة من القرار األسايس رقم  12837تاريخ
بالنص التايل:
 2018/6/26ويُستبدل ّ
«تؤخذ باإلعتبار ،عىل سبيل الذكر ال الحرص ،مخاطر
العميل ،مخاطر البلد ومخاطر الخدمات ،عند تصنيف
مخاطر العمالء والعمليات:
أ -مخاطر العميل ()Customer Risk
العمالء ذوو املهن املعتمدة أساساً عىل االموالرصافة ،املطاعم واملالهي الليلية ،تجارة
النقدية :ال ّ
املؤسسات غري املرصفية التي تقوم بالتحاويل
السيارات،
ّ
النقدية بالوسائل االلكرتونية.
 األشخاص املعرضون سياسياً.)PEPs( - رشكات “ األوف – شور (.)Offshoreالرشكات املوجودة يف بلدان معروفة بأنها جناترضيبية (.)Tax Heaven
العمالء الذين ال يتعاملون وجاهياً مع الرشكة(.)Non Face-to-Face Customers
العمالء الذين يتعاملون فقط من خالل وسطاء(.)Intermediaries
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العمالء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود اإلئتامنية( )Fiduciaryأو عن طريق الرتاست (.)Trust
العمالء من رعايا دول أو مقيمني يف دول ال تطبق توصياتمجموعة العمل املايل أو تطبقها بشكل غري ٍ
كاف.
الجمعيات التي ال تتوخى الربح ،سيام تلك املنشأةحديثاً والتي ليس لديها برامج ومصادر متويل واضحة.
ب -مخاطر البلد (.)Country Risk
 رصامة القوانني املتعلّقة مبكافحة تبييض األموالومتويل اإلرهاب وفعالية األجهزة الرقابية والقضائية
املولجة بتطبيقها.
 وجود رسية مرصفية. وضع البلد يف ما خص الفساد والجرمية املنظمة.ج -مخاطر الخدمات ()Service Risk
 إدارة املحافظ الخاصة. إدارة هيئات اإلستثامر الجامعي. التعامل أو التداول يف االدوات املالية».املادة  :14يُلغى املقطع األول من املادة الحادية عرشة
من القرار األسايس رقم  12837تاريخ 2018/6/26
بالنص التايل:
ويُستبدل ّ
«عىل رشكات الوساطة املالية عدم الدخول يف عالقة
مراسلة مع مرصف صوري أو االستمرار فيها ،وعند إقامة
عالقات مع مرصف مراسل خارجي أو عالقات اخرى
مشابهة لعالقات املراسلة املرصفية ،يجب التأكّد من أن
له وجودا ً فعلياً وذلك استنادا ً إىل وثائق ثبوتية يستحصل
عليها ،باإلضافة إىل كونه ال يتعامل مع مصارف صورية
ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة والتأكّد
ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض األموال أو
متويل اإلرهاب او إلجراء رقايب ،ويعتمد إجراءات كافية
وفعالة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب».
نص البند ( )5من املادة الرابعة عرشة
املادة  :15يُلغى ّ
من القرار األسايس رقم  12837تاريخ 2018/6/26
بالنص التايل:
ويُستبدل ّ
«التاكّد بالنسبة للفروع والرشكات التابعة العاملة يف
الخارج ،التي متتلك رشكات الوساطة أغلبية فيها ،من
تطبيقها إلجراءات مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب املفروضة يف لبنان عندما تكون متطلبات الح ّد
األدىن يف الدولة املضيفة أقل رصامة من تلك املطبقة
يف لبنان ،بالقدر الذي تسمح به قوانني وانظمة الدولة
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املضيفة .ويف حال تعذر ذلك ،نتيجة تعارضها مع أحكام
القوانني واألنظمة امللزمة املعمول بها يف مكان وجود
الفرع أو الرشكة التابعة ،عىل الرشكة تطبيق إجراءات
إضافية مناسبة إلدارة مخاطر تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب وإعالم “هيئة التحقيق الخاصة” بذلك».
املادة  :16يضاف اىل املادة الرابعة عرشة من القرار األسايس
نصه :
رقم  12837تاريخ  ،2018/6/26البند ( )9التايل ّ
«  -9عىل رشكات الوساطة املالية إتّخاد تدابري مضادة
متناسبة مع درجة املخاطر سواء بالنسبة للدول التي
تدعو مجموعة العمل املايل إىل إتّخاذ ذلك اإلجراء
بشأنها ،أو باإلستناد اىل املخاوف التي تح ّددها الرشكة
بنفسها .تتضمن هذه التدابري عىل سبيل الذكر ال الحرص:
الحصول عىل املوافقة من اإلدارة العليا عىل التعامل أواستمرار التعامل مع العمالء.
 التشدد يف املراقبة وإعطائها األولوية. عدم إنشاء فروع أو رشكات تابعة أو مكاتب متثيلللرشكة يف هذه الدول.
 عدم االستعانة باطراف ثالثة تتواجد يف هذه الدول.مؤسسات تتواجد يف هذه
 إنهاء أية عالقة مراسلة معّ
الدول».
نص املقطع “خامساً” من املادة
املادة  :17يُلغى ّ
 12مك ّرر من القرار األسايس رقم  12174تاريخ
بالنص التايل:
 ،2016/1/21ويُستبدل ّ
«عىل كونتوارات التسليف أن تحتفظ مبعلومات عن
“العميل” و”صاحب الحق اإلقتصادي” (Beneficial
 )Ownerسيام إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته،
مهنته ،وعنوان مق ّر العمل املس ّجل بالنسبة للعميل
املعنوي ويف حال االختالف املكان الرئييس للعمل ،وعن
وضعه املايل وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت
للتحقّق مام تقدم ومبلفات الحسابات ملدة خمس
سنوات عىل األقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء عالقة
العمل وبجميع املستندات املتعلّقة بالعمليات كافة مبا
يشمل املراسالت التجارية ونتائج أي تحليل يت ّم إجراؤه،
ملدة خمس سنوات عىل األقل بعد إنجاز العملية،
عىل أن تكون سجالت العمليات كافية للسامح بإعادة
تركيب العمليات الفردية بحيث ميكن أن تشكّل هذه
السجالت عند الرضورة دليالً للمداعاة واملالحقة يف حال
وجود أي نشاط جرمي».

تشريعات وأنظمة

نص الفقرة األخرية من البند ( )1من
املادة  :18يُلغى ّ
املقطع “تاسعاً” من املادة  12مك ّرر من القرار األسايس
بالنص التايل:
رقم  12174تاريخ  ،2016/1/21ويُستبدل ّ
«تؤخذ باإلعتبار عىل سبيل الذكر ال الحرص ،مخاطر
العميل ،مخاطر البلد ومخاطر الخدمات ،عند تصنيف
مخاطر العمالء والعمليات:
أ -مخاطر العميل ()Customer Risk
 العمالء ذوو املهن املعتمدة أساساً عىل األموال النقدية. األشخاص املعرضون سياسياً .)PEPs( - رشكات “ األوف – شور” (.)Offshoreالرشكات املوجودة يف بلدان معروفة بأنها جناترضيبية (.)Tax Heaven
 العمالء الذين ال يتعاملون وجاهياً مع املؤسسة (Non.)Face-to-Face Customers
العمالء من رعايا دول أو مقيمني يف دول ال تُطبق توصياتمجموعة العمل املايل أو تطبقها بشكل غري ٍ
كاف.
 الجمعيات التي ال تتوخى الربح ،سيام تلك املنشأةحديثاً والتي ليس لديها برامج ومصادر ومصادر متويل
واضحة.
ب -مخاطر البلد ()Country Risk
 رصامة القوانني املتعلّقة مبكافحة تبييض األموال ومتويلاإلرهاب وفعالية األجهزة الرقابية والقضائية املولجة
بتطبيقها.
 وجود رسية مرصفية. وضع البلد يف ما خص الفساد والجرمية املنظمة.ج -مخاطر الخدمات ()Service Risk
 قروض تجارية. قروض ال تستند اىل ضامنات نقدية /عينية كافية».نص البند ( )4من املقطع “الثالث عرش”
املادة  :19يُلغى ّ
من املادة  12مك ّرر من القرار األسايس رقم  12174تاريخ
بالنص التايل:
 ،2016/1/21ويُستبدل ّ
«التاكّد بالنسبة للفروع والرشكات التابعة العاملة يف
الخارج التي متتلك كونتوارات التسليف أغلبية فيها،
من تطبيقها إلجراءات مكافحة تبييض االموال ومتويل
اإلرهاب املفروضة يف لبنان عندما تكون متطلبات الح ّد
االدىن يف الدولة املضيفة أقل رصامة من تلك املطبقة
يف لبنان ،بالقدر الذي تسمح به قوانني وأنظمة الدولة
املضيفة .ويف حال تعذر ذلك ،نتيجة تعارضها مع أحكام
القوانني واألنظمة امللزمة املعمول بها يف مكان وجود
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الفرع أو الرشكة التابعة ،عىل الرشكة تطبيق إجراءات
إضافية مناسبة إلدارة مخاطر تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب وإعالم “هيئة التحقيق الخاصة” بذلك».
املادة  :20يُضاف كل من البند ( )9اىل املقطع “الثالث
عرش” من املادة  12مكرر من القرار األسايس رقم
 12174تاريخ  ،2016/1/21والبند ( )24اىل املقطع
“ثانياً” من املادة الخامسة عرشة من النظام التطبيقي
رصافة املرفق بالقرار األسايس رقم
لقانون تنظيم مهنة ال ّ
 7933تاريخ  ،2001/9/27والبند ( )21اىل املقطع “ثانياً”
من املادة  9مك ّرر من القرار األسايس رقم  7548تاريخ
النص التايل لكل من هذه البنود:
 ،2000/3/30ويعتمد ّ
«إت ّخاد تدابري مضادة متناسبة مع درجة املخاطر سواء
بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل املايل إىل
إت ّخاذ ذلك اإلجراء بشأنها ،أو باإلستناد اىل املخاوف التي
املؤسسة بنفسها .تتضمن هذه التدابري عىل
تح ّددها
ّ
سبيل الذكر ال الحرص:
الحصول عىل املوافقة من اإلدارة العليا للتعامل أواستمرار التعامل مع العمالء.
 التش ّدد يف املراقبة وإعطائها األولوية.-عدم إنشاء فروع أو رشكات تابعة أو مكاتب متثيل
للمؤسسة يف هذه الدول.
 عدم اإلستعانة باطراف ثالثة تتواجد يف هذه الدول».نص كل من الفقرة (أ) والفقرة (ج) من
املادة  :21يُلغى ّ
البند ( )3من املقطع “ثانياً” من املادة الخامسة عرشة
رصافة املرفق
من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة ال ّ
بالقرار األسايس رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27ويُستبدل
بالنص التايل:
ّ
«أ -إذا كان شخصاً طبيعياً ،إبراز جواز السفر أو بطاقة
الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة».
«ج-إذا كانت العملية تت ّم عن طريق وكيل أو شخص
بالنيابة عن العميل ،إبراز أصل أو نسخة طبق األصل
رصح له
عن الوكالة او ما يثبت بأن هذا الشخص م ّ
القيام بذلك ،باإلضافة إىل إبراز املستندات املتعلقة
بهوية الوكيل واملوكل ومن يترصف بالنيابة عن العميل،
والتحقق منها ،كام يتوجب تطبيق إجراءات العناية
الواجبة املنصوص عليها يف البند ( )1من املقطع “ثانياً”
هذا ،عىل الوكيل غري املهني».

تشريعات وأنظمة

نص كل من البند ( )6من املقطع
املادة  :22يلغى ّ
“ثانياً” من املادة الخامسة عرشة من النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار االسايس رقم
 7933تاريخ  ،2001/9/27والبند ( )7من املقطع “ثانياً”
من املادة  9مكرر من القرار االسايس رقم  7548تاريخ
 ،2000/3/30ويستبدل بالنص التايل:
«االحتفاظ مبعلومات عن “العميل” و”صاحب الحق
اإلقتصادي” ( )Beneficial Ownerسيام إسمه
الكامل وعنوان مكان إقامته ، ،مهنته ،وعنوان مق ّر
العمل املس ّجل بالنسبة للعميل املعنوي ويف حال
االختالف املكان الرئييس للعمل وعن وضعه املايل
وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق
مام تقدم ومبلفات الحسابات ملدة خمس سنوات
عىل األقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء عالقة العمل
وبجميع املستندات املتعلقة بالعمليات كافة مبا يشمل
املراسالت التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه ،ملدة
خمس سنوات عىل األقل بعد إنجاز العملية ،عىل أن
تكون سجالت العمليات كافية للسامح بإعادة تركيب
العمليات الفردية بحيث ميكن أن تشكل هذه
السجالت عند الرضورة دليالً للمداعاة واملالحقة يف
حال وجود أي نشاط جرمي».
املادة  :23يلغى نص الفقرة االخرية من البند ( )8من
املقطع “ثانياً” من املادة الخامسة عرشة من النظام
التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار
االسايس رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27ويستبدل بالنص
التايل:
«تؤخذ باإلعتبار ،عىل سبيل الذكر ال الحرص ،مخاطر
العميل ،مخاطر البلد ومخاطر الخدمات ،عند تصنيف
مخاطر العمالء والعمليات:
أ -مخاطر العميل ()Customer Risk
 العمالء ذوو املهن املعتمدة أساساً عىل االموال النقدية. األشخاص املعرضون سياسيا ()PEPs رشكات “ األوف – شور ()Offshoreالرشكات املوجودة يف بلدان معروفة بأنها جناترضيبية ()Tax Heaven
 العمالء من رعايا دول أو مقيمني يف دول ال تطبقتوصيات مجموعة العمل املايل أو تطبقها بشكل غري ٍ
كاف.
 الجمعيات التي ال تتوخى الربح ،سيام تلك املنشأةحديثاً والتي ليس لديها برامج ومصادر متويل واضحة.
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ب -مخاطر البلد ()Country Risk
 رصامة القوانني املتعلقة مبكافحة تبييض األموالومتويل اإلرهاب وفعالية األجهزة الرقابية والقضائية
املولجة بتطبيقها.
 وجود رسية مرصفية. وضع البلد يف ما خص الفساد والجرمية املنظمة. مناطق الرصاع.ج -مخاطر الخدمات (.)Service Risk
 نشاط “الحوالة”. نشاط شحن االموال».نص كل من البند ( )18من املقطع “ثانياً”
املادة  :24يلغى ّ
من املادة الخامسة عرشة من النظام التطبيقي لقانون
تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار االسايس رقم 7933
تاريخ  ،2001/9/27والبند ( )15من املقطع “ثانيا” من املادة
 9مكرر من القرار االسايس رقم  7548تاريخ ،2000/3/30
بالنص التايل:
ويستبدل ّ
«التأكد بالنسبة للفروع والرشكات التابعة العاملة يف
الخارج التي متتلك أغلبية فيها ،من تطبيقها إلجراءات
مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب املفروضة
يف لبنان عندما تكون متطلبات الح ّد االدىن يف الدولة
املضيفة أقل رصامة من تلك املطبقة يف لبنان ،بالقدر
الذي تسمح به قوانني وانظمة الدولة املضيفة .ويف حال
تعذر ذلك ،نتيجة تعارضها مع أحكام القوانني واألنظمة
امللزمة املعمول بها يف مكان وجود الفرع أو الرشكة
التابعة ،عىل املؤسسة تطبيق إجراءات إضافية مناسبة
إلدارة مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وإعالم
“هيئة التحقيق الخاصة” بذلك».
نص املقطع “رابعاً” من املادة  3من
املادة  :25يلغى ّ
القرار االسايس رقم  7548تاريخ  ،2000/3/30ويستبدل
بالنص التايل:
«يحظر اصدار النقود االلكرتونية ()Electronic Money
من أي كان والتعامل بها بأي شكل من االشكال إال
وفقاً ألحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن
مرصف لبنان .تع ّد النقود االلكرتونية متثيالً رقمياً للقيمة
التي ميكن تداولها أو تحويلها رقمياً ،وميكن استخدامها
ألغراض الدفع او االستثامر».
نص املادة السادسة عرشة من النظام
املادة  :26يلغى ّ

تشريعات وأنظمة

التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار
بالنص
االسايس رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27ويستبدل ّ
التايل:
« عند تحديد هوية “صاحب الحق االقتصادي”:
-1يتم تحديد “صاحب الحق االقتصادي” بالنسبة
للعمالء من االشخاص املعنويني واتخاذ االجراءات الالزمة
ملعرفة هوية هؤالء االشخاص وذلك عىل الشكل التايل:
أ -تحديد هوية كل شخص طبيعي ميلك ،بصورة مبارشة
أو غري مبارشة ،ما يوازي أو يزيد عن  %٢٠عىل االقل
يف راسامل الشخص املعنوي.
ب-يف حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص أو
االشخاص الطبيعيني ،املحددين وفقاً للبند (أ) من
البند ( )1هذا ،هم اصحاب الحق االقتصادي أو يف حال
عدم وجود أي شخص طبيعي ميلك ما يوازي أو يزيد عن
 % ٢٠عىل االقل يف راسامل العميل ،يتوجب عندها
تحديد هوية االشخاص الطبيعيني الذين ميارسون
السيطرة عىل الشخص املعنوي من خالل وسائل اخرى
(متلكه الكرثية حقوق التصويت او حقوق التعيني أو حق
اقالة اغلبية اعضاء الهيئة االدارية أو الرقابية يف شخص
تابع.)...
ج-يف حال عدم تبيان أي شخص طبيعي ،كام هو محدد
يف الفقرتني (أ) و (ب) من البند ( )1هذا  ،يتوجب
عندها اتخاذ االجراءات الالزمة لتحديد وتبيان هوية
االشخاص الذين يشغلون مناصب يف االدارة العليا.
-٢يت ّم تحديد “صاحب الحق االقتصادي” بالنسبة
للعمالء من فئة البنى القانونية(  (�Legal Arrange
 )mentsواتخاذ االجراءات الالزمة ملعرفة هوية هؤالء
االشخاص وذلك عىل الشكل التايل:
أ -يف ما خص الـ ( )Trustيتوجب تحديد هوية كل من:
 املويص (.)Settlor الويص (.)Trustee امني الحامية (.)Protector املستفيد ( )Beneficiaryويف حال عدم تحديد أوتبيان هويته ،فئات االشخاص الذين تأسست البنية
القانونية ( )Legal Arrangementملصلحتهم.
 كل شخص طبيعي آخر ميارس حق السيطرة الفعليةعىل الـ ( )Trustمن خالل متلك مبارش أو غري مبارش أو
من خالل وسائل اخرى.
يعتمد ،لتحديد ما ورد يف الفقرة (أ) هذه ،التعاريف
الواردة يف قامئة املصطلحات املرفقة بالتوصيات االربعني
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الصادرة عن “مجموعة العمل املايل”.
ب-يف ما خص انواع اخرى من البنى القانونية
( )Legal Arrangementsمبا فيها بنى شبيهة بالـ
( ،)Trustيتوجب تحديد هوية االشخاص الذين يشغلون
مواقع شبيهة بتلك املحددة يف الفقرة (أ) من البند
( )2هذا.
 -3عند تحديد هوية “صاحب الحق اإلقتصادي” يقتيض
تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها املطلوب
تطبيقها عىل العمالء مبا يف ذلك تلك التي تصدرها
“هيئة التحقيق الخاصة”.
نص الفقرة (أ) من البند ( )3من املقطع
املادة  :27يلغى ّ
“ثانياً” من املادة  9مكرر من القرار االسايس رقم 7548
تاريخ  ،2000/3/30ويستبدل بالنص التايل:
«إذا كان شخصاً طبيعياً ،ابراز جواز السفر أو بطاقة
الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة».
نص البند ( )6من املقطع “ثانياً” من
املادة  :28يلغى ّ
املادة  9مكرر من القرار االسايس رقم  7548تاريخ
 ،2000/3/30ويستبدل بالنص التايل:
«  -6ان تطلب من العميل أو من يترصف بالنيابة عنه
 إبراز أصل أو نسخة طبق االصل عن الوكالة أو ما
رصح له القيام بذلك ،باإلضافة
يثبت بأن هذا الشخص م ّ
إىل إبراز املستندات املتعلقة بهوية الوكيل واملوكل ومن
يترصف بالنيابة عن العميل ،والتحقق منها ،كام يتوجب
تطبيق إجراءات العناية الواجبة املنصوص عليها يف البند
( )1من املقطع “ثانياً” هذا ،عىل الوكيل غري املهني».
نص البند ( )10من املقطع “ثانياً”
املادة  :29يُلغى ّ
من املادة  9مك ّرر من القرار األسايس رقم  7548تاريخ
بالنص التايل:
 ،2000/3/30ويُستبدل ّ
«تؤخذ باإلعتبار ،عىل سبيل الذكر ال الحرص ،مخاطر
العميل ،مخاطر البلد ومخاطر الخدمات ،عند تصنيف
مخاطر العمالء والعمليات:
أ -مخاطر العميل ()Customer Risk
 العمالء ذوو املهن املعتمدة أساساً عىل االموال النقدية. األشخاص املعرضون سياسياً ()PEPs رشكات “ األوف – شور ()Offshoreالرشكات املوجودة يف بلدان معروفة بأنها جناترضيبية ()Tax Heaven
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-العمالء من رعايا دول أو مقيمني يف دول ال تطبق توصيات
مجموعة العمل املايل أو تطبقها بشكل غري ٍ
كاف.
 الجمعيات التي ال تتوخى الربح ،سيام تلك املنشأةحديثاً والتي ليس لديها برامج ومصادر متويل واضحة.
ب -مخاطر البلد ( .)Country Risk
 رصامة القوانني املتعلّقة مبكافحة تبييض األموال ومتويلاإلرهابوفعاليةاألجهزةالرقابيةوالقضائيةاملولجةبتطبيقها.
 وجود رسية مرصفية.خص الفساد والجرمية املنظمة.
 وضع البلد يف ما ّ مناطق الرصاع.ج -مخاطر الخدمات ()Service Risk
 التحاويل الخارجية».املادة  :30يُضاف اىل املقطع “ثانياً” من املادة  9مك ّرر
من القرار األسايس رقم  7548تاريخ  2000/3/30البند
نصه:
( )22التايل ّ
«  -22عند تحديد هوية “صاحب الحق اإلقتصادي”:
-1يت ّم تحديد “صاحب الحق اإلقتصادي” بالنسبة للعمالء
من االشخاص املعنويني وإتّخاذ اإلجراءات الالزمة
ملعرفة هوية هؤالء األشخاص وذلك عىل الشكل التايل:
أ) تحديد هوية كل شخص طبيعي ميلك ،بصورة مبارشة
أو غري مبارشة ،ما يوازي أو يزيد عن  % ٢٠عىل األقل
يف راسامل الشخص املعنوي.
ب) يف حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص أو
األشخاص الطبيعيني ،املح ّددين وفقاً للبند (أ) من
البند ( )1هذا ،هم اصحاب الحق االقتصادي أو يف
حال عدم وجود أي شخص طبيعي ميلك ما يوازي
أو يزيد عن  %٢٠عىل األقل يف راسامل العميل،
يتوجب عندها تحديد هوية األشخاص الطبيعيني
الذين ميارسون السيطرة عىل الشخص املعنوي من
خالل وسائل أخرى (متلكه ألكرثية حقوق التصويت
أو حقوق التعيني أو حق إقالة أغلبية أعضاء الهيئة
االدارية أو الرقابية يف شخص تابع.)...
ج)يف حال عدم تبيان أي شخص طبيعي ،كام هو محدد
يف الفقرتني (أ) و (ب) من البند ( )1هذا ،يتوجب
عندها إتّخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد وتبيان هوية
االشخاص الذين يشغلون مناصب يف االدارة العليا.
 -2يت ّم تحديد “صاحب الحق اإلقتصادي” بالنسبة
للعمالء من فئة البنى القانونية(  (�Legal Arrange
 )mentsوإت ّخاذ اإلجراءات الالزمة ملعرفة هوية
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هؤالء األشخاص وذلك عىل الشكل التايل:
خص الـ ( )Trustيتوجب تحديد هوية كل من:
أ) يف ما ّ
 املويص (.)Settlor الويص (.)Trustee امني الحامية (. )Protector املستفيد ( )Beneficiaryويف حال عدم تحديد أوتبيان هويته ،فئات األشخاص الذين تأسست البنية
القانونية ( )Legal Arrangementملصلحتهم.
 كل شخص طبيعي آخر ميارس حق السيطرة الفعليةعىل الـ ( )Trustمن خالل متلك مبارش أو غري مبارش أو
من خالل وسائل أخرى.
يعتمد ،لتحديد ما ورد يف الفقرة (أ) هذه ،التعاريف
الواردة يف قامئة املصطلحات املرفقة بالتوصيات االربعني
الصادرة عن “مجموعة العمل املايل”.
خص أنواع أخرى من البنى القانونية (Legal
ب)يف ما ّ
 )Arrangementsمبا فيها بنى شبيهة بالـ (،)Trust
يتوجب تحديد هوية األشخاص الذين يشغلون مواقع
شبيهة بتلك املح ّددة يف الفقرة (أ) من البند ( )2هذا.
 -3عند تحديد هوية “صاحب الحق اإلقتصادي” يقتيض
تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها املطلوب
تطبيقها عىل العمالء مبا يف ذلك تلك التي تصدرها
“هيئة التحقيق الخاصة”».
نص الفقرة الثانية من املقطع “أوالً”
املادة  :31يُلغى ّ
من املادة  19مك ّرر من القرار األسايس رقم  7548تاريخ
بالنص التايل:
 ،2000/3/30ويُستبدل ّ
«عندما يتم تجميع عدة تحويالت دولية بالوسائل
اإللكرتونية صادرة عن آمر تحويل واحد يف ملف التحويل
املجمع لتحويلها للمستفيدين ،يجب أن يتضمن ملف
التحويل املعلومات املطلوبة والدقيقة عن اآلمر بالتحويل
واملعلومات الكاملة عن املستفيد عىل نحو ميكن تتبع
هذه املعلومات بشكل كامل يف الدولة املستفيدة وتكون
املؤسسة مطالبة بتضمني رقم مرجع خاص للعملية ،عىل
ان متتنع عن تنفيذ التحاويل االلكرتونية إذا مل تتمكن من
تطبيق جميع املوجبات املذكورة يف املقطع “أوالً” هذا».
نص الفقرة الثانية من املقطع “ثالثاً”
املادة  :32يُلغى ّ
من املادة  19مك َّرر من القرار األسايس رقم  7548تاريخ
بالنص التايل:
 ،2000/3/30ويُستبدل ّ
«-اتخاذ إجراءات معقولة ،تكون متسقة مع املعالجة
من البداية اىل النهاية ،من أجل تحديد التحويالت التي
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تفتقر اىل املعلومات املطلوبة عن اآلمر بالتحويل أو
عن املستفيد».
املادة  :33يُضاف كل من البند ( )14اىل املقطع “أوالً”
من املادة  12من “نظام مراقبة العمليات املالية
واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب”
املرفق بالقرار األسايس رقم  7818تاريخ ،2001/5/18
والبند ( )10اىل املادة الرابعة عرشة من القرار األسايس
رقم  12837تاريخ  ،2018/6/26والبند ( )10اىل املقطع
“الثالث عرش” من املادة  12مك ّرر من القرار األسايس
رقم  12174تاريخ  ،2016/1/21والبند ( )25اىل املقطع
“ثانياً” من املادة الخامسة عرشة من النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار االسايس
رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27والفقرة الحادية عرشة اىل
البند ( )11من املقطع “ثانياً”من املادة  9مك ّرر من القرار
النص
األسايس رقم  7548تاريخ  ،2000/3/30ويعتمد ّ
التايل لكل من هذه البنود والفقرات:
«ضامن إتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العمالء
وسجالت العمليات لـ”هيئة التحقيق الخاصة” ،برسعة
عند طلبها خالل مهلة ال تتعدى ثالثة أيام عمل».
نص كل من البند ( )10من املقطع
املادة  :34يُلغى ّ
“اوالً” من املادة  12من “نظام مراقبة العمليات املالية
واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب”
املرفق بالقرار األسايس رقم  7818تاريخ ،2001/5/18
والبند ( )1من املادة الثالثة عرشة من القرار األسايس
رقم  12837تاريخ  ،2018/6/26والبند ( )1من املقطع
“ثاين عرش” من املادة  12مك ّرر من القرار األسايس رقم
 12174تاريخ  ،2016/1/21والبند ( )19من املقطع
“ثانياً” من املادة الخامسة عرشة من النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار األسايس رقم
 7933تاريخ  ،2001/9/27والفقرة األوىل من البند ()18
من املقطع “ثانياً” من املادة  9مك ّرر من القرار األسايس
بالنص التايل:
رقم  7548تاريخ  ،2000/3/30ويُستبدل
ّ
«القيام بإستمرار مبراجعة أي تحديث يت ّم عىل املوقع
اإللكرتوين للمديرية العامة لقوى األمـن الداخيل (www.
 )isf.gov.lbفـي ما يتعلّق باألسامء املحددة واملدرجة
عىل الالئحة الوطنية املتعلّقة بأسامء اشخاص طبيعيني
ومعنويني وكيانات معنيني بتورطهم يف االرهاب أو متويل
اإلرهاب ،وذلك من خالل الربامج املعلوماتية املتوفرة
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والقيام فورا ً مبجرد صدور قرار اإلدراج بتجميد األموال
أو الحسابات أو العمليات مبا فيه تلك التي يت ّم محاولة
القيام بها أو األصول األخرى العائدة لهذه االسامء أو التي
تكون تحت سيطرتها وذلك يف حال وجدت بأي شكل
كان (مبارش أو غري مبارش ،مشرتك ،)...عىل أن يت ّم تزويد
“هيئة التحقيق الخاصة” وخالل مهلة أقصاها  ٤٨ساعة
مبا يفيد انها قامت بذلك وباملعلومات املتوفرة لديها بهذا
الخصوص .ويقصد بالتجميد حظر نقل األموال واألصول
األخرى أو تحويلها أو الترصف بها أو تحريكها عندما
تكون ملكاً أو تتحكم بها أشخاص أو كيانات مدرجة».
نص كل من البند ( )12من املقطع
املادة  :35يُلغى ّ
“اوالً” من املادة  12من “نظام مراقبة العمليات املالية
واملرصفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب”
املرفق بالقرار األسايس رقم  7818تاريخ ،2001/5/18
والبند ( )8من املادة الرابعة عرشة من القرار االسايس
رقم  12837تاريخ  ،2018/6/26والبند ( )7من املقطع
“ثالث عرش” من املادة  12مكرر من القرار االسايس
رقم  12174تاريخ  ،2016/1/21والبند ( )21من املقطع
“ثانياً” من املادة الخامسة عرشة من النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار األسايس
رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27والبند ( )19من املقطع
“ثانياً” من املادة  9مك ّرر من القرار األسايس رقم 7548
بالنص التايل:
تاريخ  ،2000/3/30ويُستبدل ّ
«تطبيق التوصية السابعة ملجموعة العمل املايل لجهة
القيام باملراجعات الالزمة والتجميد الفوري لالموال أو
الحسابات ذات الصلة أو العمليات مبا فيه تلك التي
يت ّم محاولة القيام بها أو األصول األخرى يف غضون
ساعات من صدور قرار اإلدراج ،عىل ان يت ّم تزويد
“هيئة التحقيق الخاصة” خالل مهلة أقصاها  ٤٨ساعة
مبا يفيد انها قامت بذلك وباملعلومات املتوفرة لديها
بهذا الخصوص والقيام يف حاالت التشابه بإبالغ “هيئة
التحقيق الخاصة” ،كام والقيام بتقييم املخاطر املرتبطة.
ويقصد بالتجميد حظر نقل األموال واألصول األخرى
أو تحويلها أو الترصف بها أو تحريكها عندما
تكون ملكاً أو تتحكم بها أشخاص أو كيانات مدرجة».
نص البند ( )1من املادة الثانية من
املادة  :36يُلغى ّ
القرار األسايس رقم  7739تاريخ  ،2000/12/21ويُستبدل
بالنص التايل:
ّ
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«-1مستند مثبت لهوية املؤسسني وأصحاب الحق
اإلقتصادي واألشخاص الذين سيساهمون باالكتتاب
وبتحرير رأسامل املرصف واألشخاص املتوقع تكليفهم
مبهام إدارية عليا (اخراج قيد إفرادي /هوية/جواز سفر
/نسخة عن ملف التسجيل يف السجل التجاري إذا كان
املؤسسني أو املساهمني شخصاً معنوياً)».
أي من
ّ
نص الفقرة (ب) من البند ( )1من
املادة  :37يُلغى ّ
املادة الرابعة من القرار األسايس رقم  7739تاريخ
بالنص التايل:
 ،2000/12/21ويُستبدل ّ
«ب-الكفاءة املادية واملعنوية للمؤسسني وألصحاب الحق
اإلقتصادي وللمكتتبني برأسامله ولألشخاص املنوي
تكليفهم مبهام إدارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور
بحق أي منهم أو من رشكائهم ،يف لبنان والخارج ،أية
أحكام جزائية أو مدنية الرتكاب أية جناية عادية
أو رسقة أو سوء ائتامن أو احتيال أو تبييض أموال أو
متويل إرهاب أو إعالن إفالس ،أو لجهة إدراج أي منهم
عىل لوائح العقوبات املحلّية أو األممية».
نص البند ( )1من املادة األوىل من
املادة  :38يُلغى ّ
القرار األسايس رقم  7136تاريخ  ،1998/10/22ويُستبدل
بالنص التايل:
ّ
«-1مستند مثبت لهوية املؤسسني وأصحاب الحق
اإلقتصادي واألشخاص الذين سيساهمون باالكتتاب
املؤسسة املالية واألشخاص املتوقع
وبتحرير رأسامل
ّ
تكليفهم مبهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي /هوية /
جواز سفر/نسخة عن ملف التسجيل يف السجل التجاري
اذا كان أي من املؤسسني أو املساهمني شخصاً معنوياً)».
املادة  :39يُضاف اىل املادة الثالثة من القرار األسايس رقم
نصه :
 7136تاريخ  ،1998/10/22املقطع التايل ّ
«مينح املجلس املركزي ملرصف لبنان الرتخيص بتأسيس
مؤسسة مالية بقدر ما يرى انه يخدم املصلحة العامة
ّ
املقدرة وبعد التأكد من الكفاءة املادية واملعنوية
للمؤسسني وألصحاب الحق اإلقتصادي وللمكتتبني
برأسامل املؤسسة ولألشخاص املنوي تكليفهم مبهام إدارية
عليا وخصوصاً لجهة عدم صدور بحق أي منهم أو من
رشكائهم ،يف لبنان والخارج ،أية أحكام جزائية أو مدنية
إلرتكاب أية جناية عادية أو رسقة أو سوء ائتامن أو احتيال
أو تبييض أمواأل ومتويل إرهاب أو إعالن إفالس ،أو لجهة
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إدراج أي منهم عىل لوائح العقوبات املحلّية أو األممية».
نص البند ( )1من املادة األوىل من القرار
املادة  :40يُلغى ّ
بالنص التايل:
األسايس رقم  7540تاريخ  ،2000/4/3ويُستبدل ّ
املؤسسني وأصحاب الحق
«-1مستند مثبت لهوية
ّ
اإلقتصادي واألشخاص الذين سيساهمون باالكتتاب
وبتحرير رأسامل الرشكة واالشخاص املتوقع تكليفهم
مبهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي/هوية/جواز سفر/
نسخة عن ملف التسجيل يف السجل التجاري اذا كان أي
املؤسسني او املساهمني شخصاً معنوياً)».
من
ّ
املادة  :41يُضاف اىل املادة الثالثة من القرار األسايس رقم
نصه:
 7540تاريخ  ،2000/4/3املقطع التايل ّ
« مينح املجلس املركزي ملرصف لبنان الرتخيص بتأسيس
رشكة “إيجار متوييل” بقدر ما يرى انه يخدم املصلحة
العامة املق َّدرة وبعد التأكد من الكفاءة املادية واملعنوية
للمؤسسني وألصحاب الحق اإلقتصادي وللمكتتبني
ّ
برأسامل املؤسسة ولألشخاص املنوي تكليفهم مبهام
إدارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق أي منهم
أو من رشكائهم ،يف لبنان والخارج ،أية أحكام جزائية أو
مدنية إلرتكاب أية جناية عادية أو رسقة أو سوء ائتامن
أو احتيال أو تبييض أموال أو متويل إرهاب أو إعالن
إفالس ،أو لجهة إدراج أي منهم عىل لوائح العقوبات
املحلّية أو األممية».
نص الفقرة ( )1من البند (أ) من املادة
املادة  :42يُلغى ّ
رصافة
الثانية من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة ال ّ
املرفق بالقرار األسايس رقم  7933تاريخ ،2001/9/27
بالنص التايل:
ويُستبدل ّ
«-1مستند مثبت لهوية كل من املؤسسني وأصحاب الحق
اإلقتصادي وكل من االشخاص الذين سيساهمون
باإلكتتاب وبتحرير رأس املال او كل من الرشكاء (هوية
أو جواز سفر أو بيان قيد إفرادي أو نسخة عن ملف
املؤسسني
التسجيل يف السجل التجاري اذا كان أي من
ّ
أو املساهمني أو الرشكاء شخصاً معنوياً)».
املادة  :43يُضاف اىل املادة الثانية من النظام التطبيقي
رصافة املرفق بالقرار األسايس رقم
لقانون تنظيم مهنة ال ّ
نصه :
 7933تاريخ  ،2001/9/27املقطع التايل ّ
«مينح املجلس املركزي ملرصف لبنان الرتخيص بتأسيس
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مؤسسة رصافة بقدر ما يرى انه يخدم املصلحة العامة
ّ
املقدرة وبعد التأكد من الكفاءة املادية واملعنوية
للمؤسسني وألصحاب الحق اإلقتصادي وللمكتتبني
املؤسسة ولألشخاص املنوي تكليفهم مبهام
برأسامل
ّ
إدارية عليا وخصوصاً لجهة عدم صدور بحق أي منهم
أو من رشكائهم ،يف لبنان والخارج ،أية أحكام جزائية أو
مدنية إلرتكاب أية جناية عادية أو رسقة أو سوء ائتامن
أو احتيال أو تبييض أموال أو متويل إرهاب أو إعالن
إفالس ،أو لجهة إدراج أي منهم عىل لوائح العقوبات
املحلّية أو األممية».
نص البند ( )1من املادة  12من القرار
املادة  :44يُلغى ّ
بالنص
األسايس رقم  7548تاريخ  ،2000/3/30ويُستبدل ّ
التايل:
«-1مستند مثبت لهوية املؤسسني وأصحاب الحق
اإلقتصادي واالشخاص الذين سيساهمون باالكتتاب
واالشخاص املتوقع تكليفهم مبهام ادارية عليا (إخراج
قيد إفرادي أو هوية أو جواز سفر ،أو نسخة عن ملف
التسجيل يف السجل التجاري اذا كان أي من املؤسسني
أو املساهمني شخصاً معنوياً)».
املادة  :45يُضاف اىل املادة  15من القرار األسايس رقم
نصه:
 7548تاريخ  ،2000/30/3املقطع التايل ّ
«مينح املجلس املركزي ملرصف لبنان الرتخيص للقيام
بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل االلكرتونية بقدر ما
يرى أنه يخدم املصلحة العامة املقدرة وبعد التأكد من
الكفاءة املادية واملعنوية للمؤسسني وألصحاب الحق
اإلقتصادي وللمكتتبني برأس املال ولألشخاص املنوي
تكليفهم مبهام إدارية عليا وخصوصاً لجهة عدم صدور
بحق أي منهم أو من رشكائهم ،يف لبنان والخارج ،أية
أحكام جزائية أو مدنية الرتكاب أية جناية عادية أو
رسقة أو سوء ائتامن أو احتيال أو تبييض أموال أو متويل
إرهاب أو إعالن إفالس ،أو لجهة إدراج أي منهم عىل
لوائح العقوبات املحلّية أو األممية».
نص الفقرة ( )1من البند (أ) من املادة
املادة  :46يُلغى ّ
 5من القرار األسايس رقم  12174تاريخ ،2016/1/21
ويستبدل بالنص التايل:
«-1مستند مثبت لهوية كل من املساهمني وأصحاب الحق
اإلقتصادي (بطاقة هوية او جواز سفر او بيان قيد
افرادي أو نسخة عن ملف التسجيل يف السجل التجاري
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اذا كان أي من املساهمني شخصاً معنوياً)».
نص الفقرة ( )1من البند (ب) من املادة
املادة  :47يُلغى ّ
 5من القرار األسايس رقم  12174تاريخ ،2016/1/21
بالنص التايل:
ويُستبدل ّ
«-1مستند مثبت لهوية كل من الرشكاء املفوضني والرشكاء
املوصني وأصحاب الحق اإلقتصادي (بطاقة هوية أو جواز
سفر أو بيان قيد افرادي أو نسخة عن ملف التسجيل يف
السجل التجاري اذا كان أي من الرشكاء شخصا معنويا)».
نص الفقرة ( )1من البند (ج) من املادة
املادة  :48يُلغى ّ
 5من القرار األسايس رقم  12174تاريخ ،2016/1/21
ويُستبدل بالنص التايل:
«-1مستند مثبت لهوية كل من الرشكاء واصحاب الحق
اإلقتصادي (بطاقة هوية أو جواز سفر أو بيان قيد
إفرادي أو نسخة عن ملف التسجيل يف السجل
التجاري اذا كان أي من الرشكاء شخصاً معنوياً)».
املادة  :49يُلغى مطلع املادة  9من القرار األسايس رقم
بالنص التايل:
 12174تاريخ  ،2016/1/21ويُستبدل ّ
«ميكن للمجلس املركزي ملرصف لبنان ،عىل ضوء االهلية
والكفاءة املادية واملعنوية املطلوبة من صاحب املؤسسة
الفردية أو من املساهمني أو من الرشكاء أو من أعضاء
مجلس االدارة أو من املدراء ،وخصوصاً لجهة عدم
صدور بحق أي منهم أو من رشكائهم ،يف لبنان والخارج،
أية أحكام جزائية أو مدنية الرتكاب أية جناية عادية أو
رسقة أو سوء ائتامن أو احتيال أو تبييض أموال أو متويل
إرهاب أو إعالن إفالس ،أو لجهة إدراج أي منهم عىل
لوائح العقوبات املحلّية أو األممية ،ان يعرتض عىل »:
املادة  :50يُضاف اىل القرار األسايس رقم  12837تاريخ
نصها:
 ،2018/6/26املادة الخامسة عرشة مك ّرر ،التايل ّ
«تط ّبق أحكام هذا القرار االسايس عىل “هيئات االستثامر
الجامعي” العاملة يف لبنان».
نص البند ( )1من املادة األوىل من القرار
املادة  :51يُلغى ّ
األسايس رقم  12147تاريخ  ،2015/12/22ويُستبدل
بالنص التايل:
ّ
«-1القيام بإستمرار مبراجعة أي تحديث يت ّم عىل املوقع
اإللكرتوين ملجلس األمن ( )UNSC Websiteيف ما
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يتعلّق باألسامء املح ّددة واملدرجة عىل اللوائح الصادرة
مبوجب قرارات مجلس األمن رقم )1999( ١٢٦٧
ورقم  )2011( 1988ورقم  )2011( 1989والقرارات
الالحقة املتعلقة بھذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة
عن لجان العقوبات الخاصة ،والقيام تلقائياً وفورا ً
دون تأخري ودون سابق انذار يف غضون ساعات
من صدور قرار اإلدراج ،بتجميد األموال أو الحسابات
أو العمليات أو األصول األخرى العائدة لھذه األسامء
فور إدراجھا وذلك يف حال وجدت بأي شكل كان (مبارش
أو غري مبارش ،مشرتك ،)...عىل ان يت ّم تزويد “ھيئة
التحقيق الخاصة” وخالل مھلة أقصاھا  ٤٨ساعة مبا
يفيد انھا قامت بذلك وباملعلومات املتوفرة لديھا
بھذا الخصوص .ويقصد بالتجميد حظر نقل األموال
واألصول األخرى أو تحويلها أو الترصف بها أو
تحريكها عندما تكون ملكاً أو تتحكم بها أشخاص
أو كيانات مدرجة».
املادة  :52يضاف مالحظة ( ،)Footnoteتذكر بتعريف
“مجموعة العمل املايل” ( )FATFلـ”االشخاص املعرضني
نص كل من املقطع “ثانياً” من
سياسياً” ،املشار اليهم يف ّ
املادة  9من “نظام مراقبة العمليات املالية واملرصفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب” املرفق بالقرار
األسايس رقم  7818تاريخ  ،2001/5/18والبند ()2
من املادة التاسعة من القرار األسايس رقم 12837
تاريخ  ،2018/6/26والبند ( )2من املقطع “تاسعاً”
من املادة  12مك ّرر من القرار األسايس رقم 12174
تاريخ  ،2016/1/21والبند ( )9من املقطع “ثانياً” من
املادة الخامسة عرشة من النظام التطبيقي لقانون
تنظيم مهنة الرصافة املرفق بالقرار األسايس رقم 7933
تاريخ  ،2001/9/27والبند ( )11من املقطع “ثانياً”
من املادة  9مك ّرر من القرار األسايس رقم  7548تاريخ
 ،2000 /3/30وفقاً للنص التايل:
«*االشخاص املعرضون سياسياً ،هم األشخاص األجانب
أو املحليني املوكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام
عامة بارزة يف دولة أجنبية أو محلياً ،كرؤساء الدول
أو الحكومات ،والسياسيني رفيعي املستوى ،واملسؤولني
 الحكوميني رفيعي املستوى واملسؤولني القضائيني
والعسكريني ،وكبار املوظفني التنفيذيني يف الرشكات
اململوكة للدولة ،ومسؤويل االحزاب السياسية الهامني.
وأعضاء اإلدارة العليا أي املديرين ونواب املديرين
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وأعضاء املجلس أو املناصب التي تعادلها يف أي منظمة
دولية”.
 وال ينطبق هذا التعريف عىل األفراد الذين يشغلون
مناصب متوسطة أو أقل يف الفئات املذكور أعاله».
املادة  :53يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة  : 54يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
بريوت ،يف  27أيار 2022
		
حاكم مرصف لبنان
		
رياض توفيق سالمه 		
			
تعميم وسيط رقم 626
للمصارف
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13447
تاريخ  2022/6/21املتعلّق بتعديل القرار األسايس
رقم  13335تاريخ ( 2021/6/8إجراءات إستثنائية
لتسديد تدريجي لودائع بالعمالت االجنبية) املرفق
بالتعميم األسايس رقم .158
قرار وسيط رقم 13447
تعديل القرار األسايس رقم  13335تاريخ 2021/6/8
ان حاكم مرصف لبنان،
بنا ًء عىل قانون النقد والتسليف سيام املادتني  70و 174منه،
وبنا ًء عىل أحكام القرار األسايس رقم  13335تاريخ
 2021/6/8وتعديالته املتعلّق باجراءات استثنائية لتسديد
تدريجي لودائع بالعمالت االجنبية،
وبنا ًء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتّخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/6/16
يق َّرر ما يأيت:
املادة األوىل :يُضاف اىل املقطع “اوالً” من املادة الثانية
من القرار األسايس رقم  13335تاريخ  2021/6/8البند
(هـ) التايل نصه:
« هـ -يستفيد من أحكام هذا القرار “صاحب الحساب”
عن:
حساباته ألجل املفتوحة قبل تاريخ  ،2019/10/31عندانتهاء آجالها.
 الضامنات النقدية ( ،)Cash Collateralاملقدمة منهقبل تاريخ  ،2019/10/31عند تحريرها».
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نص البند ( )2من املقطع “أوالً”
املادة الثانية :يُلغى ّ
من املادة الرابعة من القرار األسايس رقم  13335تاريخ
 2021/6/8ويُستبدل مبا ييل:
«-2إضاف ًة اىل ما يوازي  /400/د.أ .باللرية اللبنانية،
شهرياً ،عىل اساس سعر  /12 000/لرية لبنانية
للدوالر االمرييك الواحد ،يدفع منها “ 50%لصاحب
الحساب” نقدا ً ( )Banknotesو 50%بواسطة
البطاقات املرصفية و/أو الشكات و/أو التحاويل
لتسديد مستحقات مرتتبة عىل “صاحب الحساب”
(الرضائب والرسوم والقروض املمنوحة له باللرية
اللبنانية وفواتري الكهرباء واملاء والهاتف الثابت
والجوال  )...وذلك وفقاً لرغبة “صاحب الحساب”.
عىل ان ال يتجاوز مجموع ما ميكن سحبه من املصارف
كافة باللرية اللبنانية عمالً بالبند ( )2هذا ،سنوياً،
ما يوازي مبلغ /4 800/د.أ .عىل السعر املحدد اعاله».
املادة الثالثة :يُضاف اىل املقطع “رابعاً” من املادة الرابعة
من القرار األسايس رقم  13335تاريخ  2021/6/8الفقرة
نصها:
التايل ّ
« يت ّم تعليق استفادة “صاحب الحساب”:
-1خالل املدة املتبقية من “الدورة السنوية” (Yearly
 )Cycleاملعتمدة لتطبيق هذا القرار واملمتدة من أول
متوز اىل آخر حزيران من كل سنة ،عند بلوغ السقف
املحدد للسحوبات السنوية املنصوص عليه أعاله.
-2طيلة التجاوز ،يف حال حصوله ،عىل السقف املحدد
للسحوبات السنوية أي لغاية إنتهاء “الدورة السنوية”
الجارية لدى املصارف كافة التي يستفيد لديها “صاحب
الحساب” من احكام هذا للقرار باإلضافة اىل عدد
من اشهر “الدورة السنوية” الالحقة لدى املرصف الذي
ت ّم التجاوز لديه يساوي عدد االشهر التي ت ّم خاللها هذا
التجاوز».
نص املقطع “أوالً” من املادة
املادة الرابعة :يُلغى ّ
السادسة من القرار األسايس رقم  13335تاريخ
بالنص التايل:
 2021/6/8ويُستبدل ّ
«أوالً :يحق للمصارف ،تأميناً للسيولة املطلوبة مبوجب
هذا القرار ،استعامل السيولة الخارجية املتوفرة لديها
ضمن نسبة الـ  3%املشار اليها يف القرار األسايس رقم
 13262تاريخ ( 2020/8/27التعميم األسايس رقم )154
عىل ان يت ّم إعادة تكوين هذه النسبة يف مهلة اقصاها
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.2023/12/21
املادة الخامسة :يُعمل بهذا القرار إبتداء من أول متوز
 2022بحيث تطبق رشوط القرار األسايس رقم 13335
تاريخ  2021/6/8كام عدلت مبوجب القرار الحارض ملدة
سنة قابلة للتعديل أو للتجديد ويبقى سارياً لغاية
تحرير جميع االموال التي ميكن تحويلها اىل “الحساب
الخاص املتفرع”.
املادة السادسة :يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
بريوت ،يف  21حزيران 2022
			
حاكم مرصف لبنان
			
رياض توفيق سالمه
		
		
		
تعميم وسيط رقم 627
للمصارف
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13448
تاريخ  2022/6/21املتعلّق بتعديل القرار االسايس
رقم  13221تاريخ ( 2020/4/21اجراءات استثنائية حول
السحوبات النقدية من الحسابات بالعمالت األجنبية)
املرفق بالتعميم األسايس رقم .151
قرار وسيط رقم 13448
تعديل القرار األسايس رقم  13221تاريخ 2020/4/21
إن حاكم مرصف لبنان،
بنا ًء عىل قانون النقد والتسليف ،سيام املادتني  70و 174منه،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  13221تاريخ 2020/4/21
املتعلّق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من
الحسابات بالعمالت االجنبية،
وبنا ًء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتّخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/6/61
يـقـ َّرر مـا يـأتـي:
املادة األوىلُ :يدد العمل لغاية  2022/12/31بأحكام
القرار األسايس رقم  13221تاريخ .2020/4/21
املادة الثانية :يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة الثالثة :يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
بريوت ،يف  21حزيران 2022
			
حاكم مرصف لبنان
			
رياض توفيق سالمه
			

تشريعات وأنظمة

تعميم وسيط رقم 628
واملؤسسات املالية وملفويض املراقبة
للمصارف
ّ
نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13449
تاريخ  2022/6/21املتعلّق بتعديل:
القرار االسايس رقم  5258تاريخ ( 1993/9/17فتححسابات ودائع بالعملة االجنبية يف مرصف لبنان)
املرفق بالتعميم األسايس رقم .14
القرار األسايس  6856تاريخ ( 1997/12/19سنداتالدين املمكن اصدارها من املصارف واملؤسسات املالية
اللبنانية) املرفق بالتعميم األسايس رقم .36
القرار األسايس رقم  7224تاريخ ( 1999/2/19نظاماصدار شهادات االيداع والشهادات املرصفية) املرفق
بالتعميم األسايس رقم .61
القرار األسايس رقم  7534تاريخ ( 2000/3/2إصدارشهادات إيداع مرصفية من قبل مرصف لبنان) املرفق
بالتعميم األسايس رقم .67
القرار األسايس رقم  13100تاريخ ( 2019/9/3فتحالحسابات املرصفية) املرفق بالتعميم االسايس رقم .147
قرار وسيط رقم 13449
تعديل القرار األسايس رقم  5258والقرار االسايس 6856
والقرار األسايس رقم  7224والقرار األسايس رقم 7534
والقرار االسايس رقم 13100
إن حاكم مرصف لبنان،
بنا ًء عىل قانون النقد والتسليف ،سيام املادتني  70و 174
منه،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  5258تاريخ 1993/9/17
وتعديالته املتعلّق بفتح حسابات ودائع بالعملة األجنبية
يف مرصف لبنان،
وبنا ًء عىل القرار األسايس  6856تاريخ 1997/12/19
وتعديالته املتعلّق بسندات الدين املمكن اصدارها من
واملؤسسات املالية اللبنانية،
املصارف
ّ
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7224تاريخ 1999/2/11
وتعديالته املتعلّق بنظام اصدار شهادات االيداع
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والشهادات املرصفية،
وبنا ًء عىل القرار األسايس رقم  7534تاريخ 2000/3/2
وتعديالته املتعلّق بإصدار شهادات إيداع مرصفية من
قبل مرصف لبنان،
وبنا ًء عىل القرار االسايس رقم  13100تاريخ 2019/9/3
وتعديالته املتعلق بفتح الحسابات املرصفية،
وبنا ًء عىل قرار املجلس املركزي ملرصف لبنان املتّخذ يف
جلسته املنعقدة بتاريخ ،2022/6/16
يقـ َّرر ما يأيت:
املادة األوىلُ :يدد العمل لغاية  2022/12/31بأحكام
كل من:
“املادة الرابعة مك َّرر” من القرار األسايس رقم 5258تاريخ  1993/9/17املضافة مبوجب القرار الوسيط رقم
 13157تاريخ .2019/12/4
“املادة السادسة مك َّرر” من القرار األسايس 6856تاريخ  1997/12/19املضافة مبوجب القرار الوسيط
رقم  13187تاريخ .2020/1/30
 «“املادة عرشون” من النظام املرفق بالقرار األسايس رقم 7224تاريخ  1999/2/11املضافة مبوجب القرار الوسيط
رقم  13187تاريخ .2020/1/30
“املادة السادسة مك ّرر” من القرار األسايس رقم 7534تاريخ  2000/3/2املضافة مبوجب القرار الوسيط رقم
 13157تاريخ .2019/12/4
“املادة الرابعة” من القرار األسايس رقم  13100تاريخ 2019/9/3املضافة مبوجب القرار الوسيط رقم 13157
تاريخ  2019/12/4واملع َّدلة مبوجب القرار الوسيط رقم
 13195تاريخ .2020/2/13
املادة الثانية :يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة الثالثة :يُنرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية.
بريوت ،يف  21حزيران 2022
حاكم مرصف لبنان
رياض توفيق سالمه
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مؤشر PMI

الشرائية في أيار

: BLOM

زيـادة األنشطة

إرتفع مؤرش مدراء املشرتيات  BLOM PMIإىل أعىل
مستوى له يف  76شهرا ً يف أيار  . 2022وتعليقاً عىل نتائج
املؤرش ،قال املدير العام لبنك لبنان واملهجر لألعامل
فادي عسريان« :ال يزال لبنان يعاين من أزمة مالية عميقة
التحسن امللحوظ األخري يف قراءة مؤرش
عىل الرغم من
ّ
مدراء املشرتيات لشهر أيار  ،2022حيث شَ ِه َدت األنشطة
الرشائية زيادة نسبية للمرة األوىل منذ أكرث من ست
سنوات .وما بوسعنا قوله بشأن هذه الزيادة هو أنَّه
رغم الرتاجع املستمر يف سعر رصف اللرية اللبنانية
مقابل الدوالر األمرييك ،غري أ َّن ذلك رمبا يكون مؤرشا ً
هاماً اىل أ َّن املواطنني اللبنان ّيني اعتادوا عىل تسعري
معظم املنتجات والسلع بالدوالر األمرييك ،األمر الذي
يس ّهل عمليات الرشاء وزيادة كمياتها من الناحية
النفسية .ومع ذلك ،قد مي ّر لبنان مبرحلة عصيبة وغري
مستق ّرة يف فرتة ما بعد االنتخابات بسبب القدر الكبري
من عدم اليقني املحيط باملشهد السيايس .وما يزيد األمور
تعقيدا ً هو أ َّن خطط اإلصالح وصلت إىل طريق مسدود
ريثام يتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة ،ونتمنى فقط
ّأل تستم ّر هذه «املرحلة غري املستقرة» مدة طويلة
بسبب تردي الوضع االقتصادي يف البالد”.
أنخفاض النشاط التجاري
وأشارت بيانات املسح األخري إىل إنخفاض النشاط
التجاري يف رشكات القطاع الخاص اللبناين خالل أيار
 .2022وعزا أعضاء اللجنة األنخفاض األخري يف النشاط
التجاري إىل التحديات اإلقتصادية واملالية والسياسية
التي تشهدها البالد .ورغم ذلك ،كان مع َّدل األنخفاض
يف النشاط التجاري هو األدىن منذ كانون الثاين .2016
ويف غضون ذلك ،لفتت بيانات املسح لشهر أيار إىل
إنخفاض الطلبيات الجديدة لدى رشكات القطاع
الخاص اللبناين .وأشارت الرشكات املشاركة يف املسح اىل
أ َّن ظروف الطلب تأثرت سلباً بضعف القوة الرشائية
للعمالء املحليني .ومع ذلك ،ومتاشياً مع اتجاه مؤرش
اإلنتاج ،كان اإلنخفاض يف مؤرش الطلبيات الجديدة
وس َّجلت طلب ّيات
يف أيار  2022هو األدىن منذ عام َ .2016
التصدير الجديدة إنخفاضاً هو األدىن خالل أيار .2022
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ومع ذلك ،ق ّررت رشكات القطاع الخاص اللبناين تخفيض
أعداد موظفيها بنسبة ضئيلة يف منتصف الربع الثاين
من العام  2022بسبب الكميات غري الكافية من
الطلبيات الجديدة الواردة .وبالفعل ،أتاح إنخفاض
الطلبيّات الجديدة الواردة للرشكات اللبنانية تحقيق
تقدم نحو تخفيض األعامل غري املنجزة .وانخفضت
كمية األعامل غري املنجزة مج ّددا ً يف أيار  ،2022ولكن
بوترية أبطأ بقليل”.
البنك الدولي :الناتج المحلي اللبناني ينكمش
 ٪ 6٫5في 2022

أعلن املدير اإلقليمي لدائرة املرشق يف البنك الدويل
ساروج كومار جاه أنه «عىل الرغم من التحذيرات املبكرة،
أضاع لبنان وقتاً مثيناً ،والعديد من الفرص لتب ِّني مسار
إلصالح نظامه اإلقتصادي واملايل .إن تكاليف التقاعس
والتلكؤ هائلة ،ليس فقط عىل الحياة اليومية للمواطنني،
وإمنا أيضاً عىل مستقبل الشعب اللبناين .وبعد مرور
عامني ونصف عىل األزمة ،مل يرشع لبنان حتى هذا
التاريخ يف تطبيق برنامج شامل لإلصالح والتعايف يحول
دون إنزالق البالد إىل مزيد من الغرق .وينطوي استمرار
التأخري املتعمد يف معالجة أسباب األزمة عىل تهديد
ليس عىل املستوى اإلجتامعي واإلقتصادي فحسب،
ملؤسسات الدولة
وإمنا أيضاً عىل خطر إخفاق منهجي
ّ
وتعريض السلم اإلجتامعي الهش ملزيد من الضغوط».
ووافق مجلس املديرين التنفيذيني ملجموعة البنك
الدويل يف العرشين من أيار عىل تقرير مراجعة
األداء والدروس املستفادة إلطار الرشاكة اإلسرتاتيجية
للبنان الذي يُل ِّخص التقدم املحرز يف التنفيذ خالل
السنوات املالية  ،2017-2022ويُنقِّح أهدافه يف ٍ
وقت
يشهد فيه لبنان إحدى أشد األزمات اإلقتصادية واملالية
وي ِّدد تقرير مراجعة األداء
يف التاريخ الحديثُ .
والدروس املستفادة أيضاً فرتة تنفيذ إطار الرشاكة
اإلسرتاتيجية عاماً إضافياً (خالل السنة املالية )2023
لتعزيز برامج التعايف اإلجتامعي واإلقتصادي التي تشتد
الحاجة إليها وتستهدف الفئات الفقرية واألكرث هشاشة،
ودعم مسار إصالحات اإلقتصاد الكيل واإلصالحات
الهيكلية التي أصبحت رضورية إلنقاذ البلد.
ويشري تقرير البنك الدويل اىل أنه خالل فرتة تنفيذ

أخبار إقتصادية محلية و دولية

إطار الرشاكة ،عصف بلبنان عدد من األزمات املتفاقمة
واملتشابكة :أزمة اقتصادية ومالية قاسية ،وجائحة كورونا
(كوفيد ،)-19وانفجار مرفأ بريوت ،وأخريا ً أزمة أمن غذايئ
نتيجة للحرب يف أوكرانيا.
ووفقاً لتحليل البنك الدويل ،انخفض إجاميل الناتج املحيل
اإلسمي من قرابة  52مليار دوالر أمرييك يف  2019إىل
مستوى متوقع بقيمة  21٫8مليار دوالر أمرييك يف ،2021
مسجالً انكامشاً نسبته  .58٫1%وواصل سعر الرصف
تراجعه الشديد ،متسبباً يف دخول معدالت التضخم يف
خانة املئات .وقد أ َّدت هذه األزمات إىل تفاقم املصاعب
اإلجتامعية التي أث َّرت عىل األرس الفقرية واملحتاجة أكرث
من غريها ،وزيادة الهوة وعدم املساواة بني الفئات
املجتمعية .ويف ظل التقاعس السيايس ،أحدثت األزمات،
التي مل يتم إيجاد الحلول لها ،أرضارا ً طويلة األمد يف
اإلقتصاد واملجتمع يف لبنان :فالخدمات العامة األساسية
تتهاوى ،ومعدالت البطالة تزداد بشكل حاد ،ورأس املال
البرشي يتعرض إلستنزاف شديد .ويعاين القطاع الخاص
من معوقات جسيمة من جراء شلل النظام املايل .وقد
أفىض إنخفاض إنتاجية الرشكات ومعدالت توليد اإليرادات
إىل انتشار ترسيح العاملة وحاالت اإلفالس .وإذا استمر
التقاعس يف إصالح السياسات ،فمن املتوقع أن ينكمش
إجاميل الناتج املحيل الحقيقي بنسبة  6٫5%يف .2022
واعترب التقرير إ َّن املعوقات الرئيسية للتنمية يف لبنان
التي تم تحديدها يف الدراسة التشخيصية املنهجية
الخاصة بلبنان ال تزال قامئة ،وهي إستيالء النخبة عىل
السلطة تحت ستار الطائفية ،والتعرض للرصاع والعنف.
وأوجدت هذه املعوقات نظاماً سياسياً هشاً قارصا ً،
ودولة عاجزة عن عزل الرصاع السيايس عن قدراتها
ُجسد إدارة األزمات إىل أي
للحكم ومامرسة السلطة .وت ِّ
مدى تآكلت قدرات نظم الحوكمة الرشيدة ،وكذلك
الشلل السيايس الذي أوجدته هيمنة النخبة .ويف هذا
السياق ،يستند تقرير مراجعة األداء والدروس املستفادة
إىل ثالثة سيناريوات محتملة ميكن من خاللها أن تنشأ
تسوية سياسية جديدة  -وهي الجمود السيايس ،والحد
األدىن من التوافق يف اآلراء ،والتحول السيايس .ويفرض كل
سيناريو مجموعة مختلفة من القيود واملعوقات والفرص
لبلورة برنامج عمل البنك الدويل.
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ولفت اىل أنه «وفقا للدعوات التي أُطلقت سابقاً ،من
الرضوري أن يسارع لبنان يف املرحلة املقبلة إىل اعتامد
ٍ
لتعاف شامل ومنصف لتحقيق
خطة ذات مصداقية
اإلستقرار املايل الكيل ،وترسيع وترية تنفيذها لتفادي
دمار كامل لشبكاته اإلجتامعية واإلقتصادية ،وإيقاف
الخسائر التي ال ميكن تعويضها يف رأس املال البرشي.
ورأى التقرير انه «رغم استمرار تدهور مستويات
الحوكمة يف لبنان خالل تنفيذ إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية،
استطاعات بعض النقاط املؤسسية اإليجابية تحقيق
مستوى من الشفافية واملساءلة يف توفري الخدمات
الحكومية وكسب ثقة املواطنني .وتشمل األمثلة
يف هذا الصدد مستشفى رفيق الحريري الجامعي،
ومنصة إمباكت ( ،)IMPACTوهي منصة لتكنولوجيا
املعلومات من التفتيش املركزي يف لبنان .ويف املستقبل،
سيكون بناء وتعزيز القدرات املؤسسية أمرا ً حيوياً،
ويتطلب إستثامرات يف الوقت املناسب ،وتدريباً ودعامً
مالياً لدعم اإلدارات العامة وتحقيق التنمية املستدامة.
ويلزم بذل جهود كبرية لحث خطى أجندة إصالح
أنظمة الحوكمة .وهذا أمر بالغ األهمية لتجديد العقد
اإلجتامعي ،وترميم عالقة الثقة امل ُحطَّمة بني املواطن
والدولة ال سيام يف هذا املنعطف الحرج .وتتمثل بعض
املجاالت الرئيسية عىل هذا الصعيد يف إصالح نظام الرشاء
العام ،وإصالح اإلدارة املالية العامة ،وتعزيز الرقابة املالية
للربملان ،واستقاللية القضاء.
يف ظل هذه الظروف من اقتصاد متدهور وبيئة سياسية
يشوبها عدم اليقني ،يقوم تقرير مراجعة األداء والدروس
املستفادة بتحديث إطار الرشاكة اإلسرتاتيجية لجعله
أكرث تركيزا ً عىل الناس ،مع توخي مزيد من االنتقائية
يف مجموعة ضيقة من القطاعات التي تعود بالنفع
بشكل مبارش عىل الفئات الفقرية واألكرث احتياجاً ومنها
الالجئون ،وإرساء العنارص األساسية لربنامج إصالحي.
ويُع ِّدل تقرير مراجعة األداء والدروس املستفادة املجاالت
ذات األولوية إلطار الرشاكة اإلسرتاتيجية وإطار نتائجه.
ويهدف هذا التعديل إىل تدعيم استجابات التصدي
لألزمات ،وتخفيف آثارها االجتامعية واإلقتصادية،
وترسيخ العنارص األساسية ملعالجة التحديات الهيكلية
الكامنة يف مجال الحوكمة والنموذج اإلقتصادي.
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وش ّدد التقرير عىل أن حقوق املرأة ال تزال تواجه
معوقات قانونية ومؤسسية واجتامعية تعكس مستويات
مقلقة إلستبعاد املرأة عن قطاعات هامة وحيوية.
واستحدث تقرير مراجعة األداء والدروس املستفادة محور
تركيز مشرتك ملخاطبة الفرص اإلقتصادية ومعالجة
املعوقات التي تواجهها النساء يف أسواق العمل وتعزيز
ريادة األعامل للنساء .وسيكون هذا ُمك ِّمالً للربامج
والجهود التي تجري بالفعل يف سياق برنامج متكني
املرأة يف املرشق.

اليه مل تكن موجودة من قبل ،األمر الذي يؤدي حكامً اىل
زيادة إيرادات الخزينة العامة ودامئاً تحت شعار نهضة
لبنان بتفعيل مرافقه العامة وإجراء اإلصالحات فيها”.
من جهته ،شكر الوزير بوشكيان حميه عىل “جهوده
الحثيثة يف تطوير عمل املرفأ كنقطة إنطالق أساسية يف
تعزيز اإلقتصاد الوطني ،خصوصاً لناحية الصناعة اللبنانية
ويف كل ما يتعلّق بتصدير البضائع” ،مثنياً عىل عمل الوزير
حميه وشاكرا ً الدولة الفرنسية عىل وقوفها اىل جانب
لبنان” .واعترب عيتاين “ان توقيع اإلتفاقية خطوة مهمة يف
التعاون مع مرفأ مرسيليا بالنسبة ملرفأ بريوت وتحويله
اىل مرفأ عرصي وحديث”.

ت ّم التوقيع عىل اتفاقية تعاون بني إداريت مرفأي بريوت
ومرسيليا ،ممثلتني برئيس مصلحة إدارة وإستثامر مرفأ
بريوت عمر عيتاين ومدير مرفأ مرسيليا الفرنيس HERVE
 ،MARTEلتبادل الخربات التقنية والفنية التي تعنى بالنقل
البحري وتطوير عمل املرافئ ،برعاية وزير االشغال العامة
والنقل يف حكومة ترصيف األعامل عيل حميه وحضور وزير
الصناعة جورج بوشكيان وسفرية فرنسا لدى لبنان آن غريو.
بعد التوقيع ،أشار حميه اىل انه “منذ تسلمه الوزارة
كان لديه هاجسان أساسيان يتمحوران حول أمرين
وهام تفعيل العمل يف مرفأ بريوت ومن ثم إعادة إعامره”،
الفتاً اىل أنه قد “ت ّم قطع أشواط كبرية يف عملية التفعيل”،
مؤكّدا ً ان “الحركة التشغيلية يف املرفأ تحسنت بشكل
ملحوظ” .وقال“ :من ضمن تفعيل عمل املرفأ هو ان ال
تنتظر السفن الكربى ملدة ال تتخطى أسبوعاً واحدا ً ،ما
يؤ ّدي اىل زيادة الحركة املرفئية وزيادة ايراداته”.
وأشار اىل “ان إعادة إعامر املرفأ ستنطلق بعد اإلنتهاء
من اعداد املخطط التوجيهي له بالتعاون مع البنك
الدويل بغية اإلستثامر األمثل لكل مرت مربع فيه”،
معلنا عن “اطالق ورشة إعادة إعامره يف نهاية آب
املقبل ضمن عملية مفتوحة للعامل اجمع وضمن اطار
قانوين ودفرت رشوط مبعايري تراعي الشفافية املطلقة”.
وقال“ :ان إتفاقية التعاون التي ت ّم توقيعها اليوم بني
إداريت مرفأ بريوت ومرفأ مرسيليا تهدف اىل تطوير العمل
يف املرفأ كونه بحاجة اىل خربات عديدة ال منتلكها والتي
تخدم بدورها تحسني الخدمات فيه ،وإضافة أخرى جديدة

األمم المتحدة تدعم لبنان في خطة التنمية
المستدامة

“اتفاقية تعاون” بين إدارتي مرفأي بيروت
ومرسيليا...
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أكّد ممثّل رئيس مجلس الوزراء وزير البيئة نارص ياسني
«رضورة مساندة اإلدارات الحكومية يف إدارة األزمة
والتأسيس للتعايف عرب تقويتها» ،وقال« :إن القطاع
العام ليس مرتبطاً بالسلطة ،فال تنمية حقيقية من
مؤسسات حقيقية وإدارة عامة قادرة عىل تطبيق
دون ّ
رسالتها وتأمني الوظائف األساسية للناس واملجتمع».
واملنسقة
املنسقة الخاصة لألمم املتحدة
ّ
وأعلنت نائبة ّ
املقيمة للشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة يف لبنان نجاة
رشدي «أن أرسة األمم املتحدة يف لبنان تواصل دعمها
البلد يف تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
وعلينا منح األولوية لتحسني السكن والبنية التحتية
والنقل والخدمات األساسية يف املدن اللبنانية ،إن
كنا نرغب يف تحسني فرصنا لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة .ومن املهم أيضاً الحرص عىل أن يطالب جميع
املعنيّني بالحق يف مدن آمنة وشاملة ومستدامة».
افتتح ممثّل رئيس مجلس الوزراء وزير البيئة نارص ياسني
أعامل «املنتدى الوطني الحرضي اللبناين األول» تحت
عنوان «نحو مستقبل أكرث إستدامة وشمولية للمدن
اللبنانية» ،الذي نظّمه برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البرشية  ،UN-Habitatبالرشاكة مع لجنة األمم املتحدة
اإلقتصادية واإلجتامعية لغريب آسيا  -اإلسكوا يف بيت
األمم املتحدة  -بريوت.
حرض اإلفتتاح إىل رشدي ،املمثّل اإلقليمي لربنامج األمم
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املتحدة للمستوطنات البرشية عرفان عيل ،مديرة
مجموعة السكان والعدالة بني الجنسني والتنمية الشاملة
يف اإلسكوا مهريناز العويض بالنيابة عن األمينة التنفيذية
لالسكوا ،ومديرة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البرشية يف لبنان تانيا كريستيانسن.
وقال ياسني« :للمنتدى أهمية خاصة يف تسليط الضوء
عىل الواقع الحرضي وأحوال مدننا العرش الكربى ،من ّر
يف أزمة إقتصادية ومالية متع ّددة الجوانب ،والتأثريات
تطوف تداعياتها عىل مساحة الوطن وتظهر جلي ًة يف
املدن ،خصوصاً يف املدن العرش وجوارها.
وتابع« :نعرف واقع هذه األزمة عىل إدارة النفايات
الصلبة والنقل والكهرباء والصحة واألمن وغريها من
جوانب الحياة اليومية لدى اللبنان ّيني وسكان املدن.
وهنا ،تربز أهمية تقرير أحوال املدن اللبنانية يف تحليل
ممنهج للتحديات التنموية واإلدارية يف هذه املدن ،التي
تضاعفت بفعل األزمة ،وكذلك يف اإلقرتاحات والتوصيات،
للرشوع يف مقاربات محلية وتدخالت قطاعية تشكّل
مك ّونات أساسية يف تحقيق أجندة التنمية املستدامة
واإلنطالق عرب هذه اإلقرتاحات يف وضع مسار تنموي
للمدن العرش وحوكمتها».
وأشار إىل «أهمية العمل عىل وضع رؤى وتوجهات
واضحة للقطاعات الحيوية املتع ّددة والتعاون بني الجميع
لتحقيقها من دون إزدواجية أو تكرار مع الرتكيز عىل
تحقيق النتائج» .وش ّدد أيضاً عىل «أهمية استمرار الدعم
للبنان كدولة وكمجتمع ألنه ما برح منذ عقود يحمل
حمالً ثقيالً عن العامل ،ويستضيف الالجئني برحابة صدر
قل نظريها ،ونحن نرى ما يحصل يف أوروبا».
وتح ّدثت العويض فقالت« :إن الوقت يداهمنا ،وآن
األوان للسعي إىل التوسع الحرضي املستدام كأولوية
قصوى .مدينون بهذه الجهود ألجيال الحارض واملستقبل،
ولعاملنا ككل» .وأضافت« :مل يفت األوان لعكس آثار
التحرض غري املستدام .ولذلك ،دعونا نبدأ بتوفري بيانات

41

المجلة الشهرية  /أيار ٢٠٢٢

موثوقة عن املدن وتعزيز الحوار والتعاون بني أصحاب
املصلحة املتع ّددين».
نقاشات مهمة حول املدن يف لبنان
وأشار بيان لـ UN-Habitatإىل أن املنتدى ،الذي يستم ّر
حتى اليوم وأقيم بهدف زيادة الوعي وإفساح املجال
لنقاشات مهمة حول املدن يف لبنان ،حيث يعيش ما يزيد
عن نسبة  90%من السكان يف أطر حرضية ،يسعى إىل
وضع املدن يف صلب الخطاب التنموي املستقبيل يف البلد.
وسيتخلَّل املنتدى إطالق أربعة تقارير تكشف عن بيانات
مركّزة ومعلومات تتناول الوضع العام للتحرض يف لبنان،
إضاف ًة إىل مواضيع الطاقة واإلسكان والنقل .وسيسلط
املشاركون الضوء عىل أهمية اعتامد املنظور الحرضي
للمساهمة يف إيجاد حلول للمعضالت الحالية ويف تحقيق
لبنان مستدام ومزدهر».
منو حرضي صادم
بني تقرير لـ  UN-Habitatحال  10مدن لبنانية ،من
خالل  19موضوعاً ،مح ّددا ً النقاط املمكن املبارشة من
خاللها بالتقدم نحو عامل حرضي مستدام .ويظهر التقرير
أن النمو الحرضي خالل العقود املاضية كان صادماً يف
بعض املدن ويف أغلب األحيان غري منظم .ومنّت املدن
العرش كلها عىل هذا النحو وبلغت مساحتها اإلجاملية
أربعة أضعاف مساحة مدينة طرابلس خالل العقود
الثالثة املاضية .وأوىص التقرير البلديات بإقامة رشاكات
مدنية للتعاون يف مجال التنمية الحرضية عىل صعيد
املدينة ككل ،وإعادة إحياء اإلطار الوطني الذي كان
ظل التحديات العديدة ،القدمية
أق ّر يف عام  .2009ويف ّ
واملستجدة ،التي تواجهها مدن لبنان حيث يعيش معظم
السكان ،يظهر التقرير أن التخطيط املدين ميكنه املساعدة
عىل ربط األهداف اإلنسانية والتنموية ،ويقدم توصيات
ملموسة ملستقبل حرضي مستدام وشامل يف لبنان».
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رفع معدالت الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد

مع تسجيل معدالت تضخم قياسية ،ق ّرر املرصف املركزي
األورويب وقف سياسة الدعم النقدي لالقتصاد وإنهاء
مشرتيات األصول الصافية مح ّددا ً نهاية متوز تاريخ رفع
معدالت الفائدة للم ّرة األوىل منذ عرش سنوات.
وتشكل هذه القرارات املنتظرة خروجاً من مرحلة النقد
الرخيص واملتوافر بكرثة .ق ّرر املرصف املركزي األورويب
رفع املعدالت املرجعية بواقع  25نقطة أساس يف اجتامعه
املقبل يف  21متوز  2022عىل أن تليها زيادة أخرى يف أيلول.
علامً أن عددا ً من الصقور املسؤولني يف املرصف فضّ لوا
أن تكون الزيادة بواقع  50نقطة أساس إبتدا ًء من متوز.
كل حال ،سيصار إىل رفع الفائدة عىل مراحل متتالية
عىل ّ
ويتعي عىل جميع الالعبني
تبعاً للتوقّعات التضخمية.
ّ
االقتصاديّني التك ّيف مع الواقع الجديد ،بدءا ً بدول منطقة
األورو ،التي تعاين من موازنات مثقلة بالنفقات املرتبطة
بجائحة كورونا والتي ستتأثر بعودة الفوائد إىل االرتفاع.
ولكن مل يعد أمام املرصف املركزي األورويب أي خيار
آخر .فالتضخم يرتفع باستمرار وتسارعت وترية ارتفاعه
مع األزمة األوكرانية .وبلغ متوسطه  8,1%عىل أساس
سنوي يف أيار  ،2022علامً أن  14دولة من أصل 19
فاق فيها معدل التضخم هذا املتوسط .ومل يس ّجل هذا
املعدل منذ انطالقة العملة املو ّحدة ،وهو يشكّل حالياً
 4أضعاف الهدف الذي يح ّدده املرصف املركزي بـ.2%
مع رفع الفوائد ،يُتوقَّع أن ينخفض معدل التضخم من
 6,8%يف عام  2022إىل  3,5%يف عام  2023وثم 2,1%
يف عام .2024
ميكن أن يصار إىل رفع الفائدة بأكرث من  25نقطة يف
نهاية أيلول يف حال استم ّرت توقّعات التضخم أو
تدهورت عىل املدى املتوسط .ومع رفع الفوائد املرجعية،
تهدف املصارف املركزية إىل العودة ملراقبة التضخم
وضبط الطلب .ولكن تحقيق ذلك يتطلّب بعض الوقت.
يُذكر أن كالً من بنك االحتياط الفدرايل وبنك انكلرتا قد بارشا
برفع معدالت الفائدة يف وقت سابق .يف ما يتعلّق باملرصف
املركزي األورويب ،وقبل رفع الفائدة لديه ،سوف يعمد يف أول
متوز إىل وقف مشرتياته لألصول التي ساهمت يف املحافظة
عىل رشوط مالية جيدة منذ انطالقتها يف عام .2015
إن الخروج من سياسة املعدالت السلبية التي بدأت يف
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عام  ،2014وتع ّرضت النتقادات كثرية ،ال سيّام من أملانيا
أمر حساس .تعني املعدالت السلبية أن املصارف تدفع
رضيبة بواقع  0,5%عىل ودائعها النامئة يف املصارف
املركزية لغياب إمكانية توظيفها من خالل القروض.
وكان هدف هذه السياسة دعم القروض لألُ َس وللرشكات
لتحفيز النشاط االقتصادي واألسعار.
وعىل املرصف املركزي األورويب عدم كرس النمو املهت ّز
أصالً بسبب تداعيات الحرب األوكرانية .وتفاعلت
األسواق املالية سلبياً مع إعالنات املرصف املركزي األورويب
من خالل ارتفاع العوائد عىل السندات يف الدول األكرث
هشاشة كإيطاليا باملقارنة مع العوائد لعرش سنوات
يلق املستثمرون
يف املانيا التي تُستخدم كمرجع .ومل َ
الطأمنينة الكافية من املرصف املركزي حول إمكانية وضع
أدوات جديدة للح ّد من التفتّت يف سوق الدين السيادي.
الدوالر األميركي وعملة االحتياط

تقيض العقوبات عىل روسيا بسبب حربها عىل أوكرانيا
مبنعها من الوصول إىل العمالت األجنبية ،خصوصاً الدوالر
األمرييك الذي يهيمن عىل التجارة العاملية واالستثامرات،
ما يعني أن عىل الدول التي تريد تج ّنب ذلك ،العمل
عىل تنويع حيازتها عىل العمالت األجنبية بعيدا ً من
الدوالر .ومث ّة منطق يف ذلك إالّ أنه يف الواقع ال ميكن
تج ّنب استعامل الدوالر الذي سيبقى العملة املهيمنة
يف التجارة واملبادالت.
بدأت املصارف املركزية بتنويع احتياطياتها وسوف تستم ّر
بذلك .وانخفضت حصة الدوالر من احتياطيات القطع
العاملية من  71%يف عام  2000إىل  59%يف الفصل الثالث
من عام  ،2021ومع ذلك ،ال يزال يشكّل  3أضعاف
يحتل املرتبة الثانية عاملياً .وتح ّول حوايل ربع
األورو الذي ّ
االحتياطيات بالدوالر إىل العملة الصينية (،)Renminbi
والقسم املتبقّي إىل اقتصادات أصغر حجامً كأسرتاليا وكندا
وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسويد .باستثناء الصني،
انض ّمت هذه االقتصادات إىل العقوبات ضد روسيا .ومن
الصعب تص ّور ما ميكن أن تخلقه النزاعات الجيوسياسية
املستقبلية من انقسام بني هؤالء الحلفاء .ونظرا ً لحجم
اقتصادات هذه الدول ،لن يشكّل تحويل االحتياطيات
إىل عمالتها وسيلة لاللتفاف حول العقوبات املالية.
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مل تنض ّم الصني رسمياً إىل العقوبات ،ما يعني القبول
بعملتها لاللتفاف حول العقوبات .ومن املمكن أن تزداد
حصة العملة الصينية ،التي ال تشكّل إالّ  3%حالياً من
االحتياطيات العاملية ،بسبب الحرب الروسية -األوكرانية.
إالّ أن مثة عراقيل ستواجه الصني يف حال أرادت خلق
نظام مايل عاملي يدور حول عملتها املدعومة بالسلع.
فبعض املصارف الصينية وضعت قيودا ً عىل متويل
السلع الروسية مخافة من عقوبات ثانوية ،كام يصعب
عىل روسيا والصني التبادل بعملتيهام ،والعملة الصينية
غري متداولة خارج الصني ،وماذا ستفعل الصني بالروبل؟
قبل الحرب الروسية األوكرانية ،كانت معظم الصادرات
الروسية إىل الصني تت ّم بالدوالر األمرييك أو باألورو.
يتعي عىل الصني بيع
وأخريا ً ،لرشاء البضاعة الروسيةّ ،
سندات أمريكية بحوزتها ،ما من شأنه محو ما تبقى من
محفظة الدين األمرييك الذي تحمله الصني .وأخريا ً ،ميكنها
خلق النقد إالّ أن ذلك يرفع التضخم يف وقت يسعى فيه
الحزب الشيوعي لتثبيت النمو االقتصادي.
لتكون العملة الصينية عملة احتياط عاملية ،يجب أن
تكون قابلة للتداول بالكامل يف الخارج باإلضافة إىل رضورة
فتح حسابات الرساميل .ومبا أن الصني تحاول التوفيق
بني األهداف الطويلة األجل كاالستقرار املايل واالزدهار
وتغي املناخ مع أهداف النمو االقتصادي القصرية األجل،
ّ
من غري املحتمل أن تتخىل عن مراقبة النظام املايل
وحساب رأس املال .عىل العكس ،للصني التزام دائم بالدوالر
من خالل بيع سندات سيادية بالدوالر للسنوات الخمس
التالية .بذلك تخلق الحكومة سوقاً لسندات بالدوالر خارج
الحدود باستحقاقات مختلفة ،ما يس ّهل عىل الرشكات
الصينية االستدانة بالدوالر.
يف ما يتعلق بالعملة الرقمية ،يُق ّدر مجموعها بـ  2تريليون
دوالر ،أي أكرث بقليل من  15%من االحتياطيات األجنبية
العاملية .وحتى اآلن ،من غري املمكن الدفع بهذه العملة
او دفع الرضائب بها .يف الوقت نفسه ،من شأن العملة
املستقرة  Stablecoinاملربوطة بالدوالر تحفيز الحاجة
إليه .يف النهاية ،لو أن مثة بدائل للدوالر ،لكن ذلك
والتخل عنه.
ّ
ال يعني استبداله
اإلقتصاد القطري سينمو  % 3,5في 2022
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توقّع محافظ مرصف قطر املركزي ،الشيخ بندر بن محمد
بن سعود آل ثاين ،خالل مؤمتر «اليوروموين» التاسع
الذي افتتح أعامله يف الدوحة ،أن ينمو الناتج املحيل
اإلجاميل لقطر بنسبة  3,5%خالل عام  ،2022معلناً عن
إطالق إسرتاتيجية للتكنولوجيا املالية بنهاية الربع الثاين
من  ،2022والرتخيص لرشكات التكنولوجيا املالية قريباً.
وأعلن عن بدء منح تراخيص رشكات التكنولوجيا املالية،
والتوقيع عىل تأسيس رشاكة إستثامرية بني بريطانيا
وقطر بقيمة  12,5مليار دوالر ،ستغطي قطاعات مثل
التكنولوجيا املالية وعلوم الحياة واألمن السيرباين.
مؤكدا ً أ ّن اقتصاد قطر أثبت قوة ومرونة ،وأ ّن النشاط
اإلقتصادي أصبح يتمتع اليوم وعىل أعتاب استضافة
بطولة كأس العامل لكرة القدم ،بقوة أكرب مام كان عليها
يف عام  .2020وأظهرت بيانات حكومية قطرية ،تحقيق
قطر فائضاً تجارياً ارتفع الشهر املايض إىل  167,3%عىل
أساس سنوي ،يف حني بلغت صادرات قطر يف نيسان
 43,45مليار ريال ( 11,93مليار دوالر) ،أي بزيادة
 107,4%عىل أساس سنوي .كام أظهرت البيانات بلوغ
واردات قطر يف نيسان املايض  9,28مليار ريال (2,5
مليار دوالر) ،أي بزيادة  13,6%عىل أساس سنوي.
ّ
يتوقع نموًا  ٪ 3,4اإلقتصاد
صندوق النقد
البحريني

توقّع صندوق النقد الدويل بعد اختتام بعثته مشاورات
املادة الرابعة أن ينمو اإلقتصاد البحريني بنسبة  3,4%خالل
هذا العام متسارعا من  2,2%املسجلة يف نهاية العام املايض.
ولفتت رئيسة البعثة أسامء الجنايني ،إىل أنّه “من
املتوقّع أن يزيد منو إجاميل الناتج املحيل غري النفطي
بنسبة  ،4%مدفوعاً بتصنيع أقوى وإعادة اإلنفتاح
الكامل لإلقتصاد” ،مش ّددة عىل أنّه “سيستقر منو اقتصاد
البحرين عند حوايل  3%عىل املدى املتوسط”.
وحذّرت من أن “حالة عدم يقني كبرية تلقي بظاللها عىل
التوقّعات ،مبا يف ذلك التطور غري املؤكّد لوباء كورونا
والحرب يف أوكرانيا ،فضالً عن توقّعات التضخم العاملي”.
وأوضحت الجنايني أن منو اقتصاد البحرين العام املايض
جاء مدفوعاً بنمو القطاع غري النفطي بنسبة ،2,8%
عىل الرغم من إنكامش القطاع النفطي بنسبة .0,3%
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والبحرين منتج صغري للنفط ،وعاىن اقتصادها بشدة
جراء انهيار أسعار الخام يف  2020بضغط جائحة كورونا،
ما دفع السعودية والكويت واإلمارات لتمديد حزمة
مساعدات مبقدار  10مليارات دوالر أقرتها الدول الثالث
يف .2018
موديز :نظرة مستقبلية مستق ّرة لإلقتصاد
الكويتي

منحت وكالة موديز لخدمات املستثمرين ،تصنيفاً
ائتامنياً سيادياً للكويت عند املرتبة « »A1مع بقاء النظرة
املستقبلية مستق ّرة.
ووفق الوكالة فإ ّن التصنيف االئتامين للكويت يستند
إىل قوتها اإلقتصادية حيث متتلك ثروة مالية كبرية مع
مستوى منخفض جدا ً للدين الحكومي ،متوقّعة أن تبقى
املوازنة العامة قوية بشكلٍ إستثنايئ يف املستقبل املنظور.
من ّوهة إىل أن ذلك س ُيساهم يف إعادة تراكم املوارد
املالية لصندوق اإلحتياطي العام يف ظل البيئة الحالية
الرتفاع أسعار النفط ،وكميات إنتاجه يف إطار اتفاقية
«أوبك ،»+وسيؤدي ذلك إىل تأجيل مخاطر السيولة
الحكومية ملدة عامني أو ثالثة أعوام مقبلة عىل األقل.
ووفق الوكالة فإ ّن حجم األصول السائلة لصندوق الرثوة
السيادي ،تجاوز بكثري حجم الناتج املحيل اإلجاميل نهاية
 ،2021وانخفضت الديون الحكومية إىل نحو  6%من
الناتج املحيل اإلجاميل يف نهاية السنة املالية .2022 /21
وعىل صعيد تطورات املوازنة العامة ،تتوقع الوكالة أن
تُحقق فائضاً مالياً يرتاوح بني  7إىل  8%وفائضاً آخر يرتاوح
بني  2إىل  3%من الناتج املحيل اإلجاميل يف السنتني املاليتني
 ،2023 /22و 2024 /23عىل الرتتيب ،مدفوعاً بالزيادة
الحادة يف أسعار النفط هذا العام بسبب الحرب يف أوكرانيا،
إىل جانب ارتفاع إنتاج النفط مبوجب اتفاقية “أوبك.”+
صندوق النقد يشيد بإصالحات األردن
اإلقتصادية

غلبت التقديرات اإليجابية عىل تقييامت صندوق النقد
الدويل بشأن إدارة األردن مللف اإلصالحات ،حيث بحسب
الصندوق حقّق األردن تقدماً قوياً يف إصالحات إقتصادية
رئيسية لحفز النمو عىل الرغم من ارتفاع أسعار الوقود
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والحبوب الناتج عن حرب أوكرانيا .وسيجتمع املجلس
التنفيذي للصندوق نهاية حزيران الحايل للنظر يف
املراجعة الرابعة لربنامج إقراض بقيمة  1,3مليار دوالر
لألردن .وبدأ الربنامج يف آذار  2020وجرى توسيعه بضع
يقل عن مليار دوالر ملساعدة تعايف اإلقتصاد
مرات مبا ال ّ
األردين من الجائحة والحفاظ عىل استقرار إقتصاده الكيل.
وكانت بعثة الصندوق التي توصلت إلتفاق عىل
مستوى الخرباء بشأن املراجعة الرابعة للربنامج ،أوصت
بأن يحصل األردن عىل رشيحة إضافية بقيمة 165
مليون دوالر .ومن املرجح أن يوافق املجلس التنفيذي
لصندوق النقد عىل تلك التوصية لريتفع حجم التمويل
الذي ت ّم رصفه هذا العام إىل  550مليون دوالر.
ويتوقّع صندوق النقد أن يفي األردن باملستوى املستهدف
للعجز األويل يف ميزانية هذا العام كنسبة إىل الناتج
املحيل اإلجاميل والبالغ  .3,4%يف حني خفّض الصندوق
بشكل طفيف توقّعاته للنمو اإلقتصادي لألردن هذا
العام إىل  2,4%من  .2,7%وينظر إىل منو أعىل عىل أنه
أسايس لتخفيف البطالة املرتفعة يف البالد والتي تبلغ
حوايل .23%
“موديز” تمنح مصر تصنيفًا  B2ونظرة
مستقبلية سلبية

أبقت وكالة “موديز” للتصنيف االئتامين ،تصنيفها ملرص
عند ( ،)B2لكنها غريت نظرتها املستقبلية من مستق ّرة
إىل سلبية .وب ّينت “موديز” أ ّن النظرة املستقبلية السلبية
تعكس املخاطر الجانبية املتزايدة لقدرة مرص عىل
امتصاص الصدمات الخارجية.
من ّوهة إىل أ ّن رشوط التمويل العاملية املش ّددة تزيد من
مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعات
“موديز” الحالية لدعم الوضع الخارجي ملرص .وبحسب
“موديز” ،فإ ّن اإلتجاه القوي ملرص نحو منو الناتج املحيل
اإلجاميل ،يدعم املرونة اإلقتصادية واحتامل جذب
اإلستثامرات األجنبية املبارشة.
ومنحت “موديز” نظرة مستقبلية املستق ّرة للقطاع
املرصيف يف مرص .مفصحة عن أن استمرار تدفق
االستثامرات يف البنية التحتية ،والزيادة القوية مبعدالت
اإلنفاق ،ستعمالن عىل دعم النمو اإلقتصادي ،بينام تتيح
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مبادرات الشمول املايل فرصاً تجارية وافرة للبنوك.
وتوقّعت أن يوفّر ازدهار اإلقتصاد وتعميق الشمول
املايل ،فرصاً ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك
مخصصات خسائر القروض،
بشكل رسيع وخفض
ّ
األمر الذي سيؤدي إىل ارتفاع الربحية قليالً ،عىل الرغم
من ارتفاع تكاليف التشغيل ،وزيادة الرضائب.
مصر تطرح أصول الدولة أمام القطاع الخاص

أعلن رئيس مجلس الوزراء املرصي الدكتور مصطفى
مدبويل ،عن عزم الحكومة املرصية طرح عدد من أصول
الدولة الجيدة أمام القطاع الخاص املرصي واألجنبي؛
حيث تقدر حجم هذه األصول بقيمة  40مليار دوالر
عىل مدار السنوات األربع القادمة.
ولفت مدبويل خالل لقاء جمعه مع مجموعة من
ممثيل الرشكات اإلماراتية ،يف قرص اإلمارات بالعاصمة
أبوظبي ،إىل أ ّن “مرص حرصت عىل تطوير البنية التحتية
واملوانئ واملطارات وشبكات الطرق ،وذلك لتسهيل عملية
ربط املدن املرصية بالعامل ،ولقد نفذت الحكومة املرصية

45

المجلة الشهرية  /أيار ٢٠٢٢

العديد من املشاريع التي احتاجت إىل إتّخاذ قرار رسيع
يف تخطيطها وتنفيذها ،وتهيئة الدولة أمام إستثامرات
القطاع الخاص يف الفرتة املقبلة؛ حيث إننا نرحب
بإستثامرات القطاع الخاص سواء املرصي أو األجنبي”.
وكشف رئيس الوزراء املرصي عن أن الحكومة املرصية
بصدد تطوير البنية األساسية يف عدد من األرايض الزراعية،
بغرض استثامرها يف مشاريع زراعية مهمة ،موضحاً
أن هناك العديد من األرايض التي ميكن االستثامر بها
يف منطقة توشكا والدلتا الجديدة وسيناء ،حيث سيتم
استصالح مساحة مليوين فدان ،لتكون جاهزة أمام
املستثمرين خالل عام.
وأكّد مدبويل أن الدولة املرصية ستنفتح بالكامل عىل
تشجيع اإلستثامر ،وتعزيز العالقات اإلقتصادية مع
األشقاء يف دولة اإلمارات .من جهته ،أوضح األمني
العام ملجلس اإلمارات للمستثمرين بالخارج جامل
الجروان ،أن اإلستثامرات اإلماراتية يف مرص قد تجاوزت
 20مليار دوالر يف الوقت الراهن مع توقّعات أن تصل
إىل  35مليار دوالر يف السنوات الخمس القادمة.

أخبار مصرفية محلية و دولية

أرقام مصرف لبنان نهاية نيسان الميزانية
المجمعة للمصارف تراجعت رقميًا % 1,55

أظهرت أرقام امليزانية املج ّمعة للمصارف التجارية تراجعاً
يف نهاية شهر نيسان املايض  1,55%مقارن ًة مبا كانت عليه
نهاية العام املايض وبنسبة  6,72%عىل أساس سنوي
أي مقارنة مام كانت عليه نهاية الفرتة املامثلة السابقة.
وأظهرت إحصاءات البنك املركزي أن املوجودات بلغت
رقمياً  172,12مليار دوالر يف ُمقابل  174,82مليارا ً نهاية
العام  .2021ويف التفاصيل بلغت التسليفات إىل القطاع
الخاص وفقاً للسعر الرسمي للدوالر (25,26 )1507,50
مليار دوالر مرتاجعة بنسبة  8,87%منذ مطلع العام.
وبنسبة  23,7%عىل أساس سنوي.
أما الودائع باللرية اللبنانية فبلغت نحو  32مليار مرتاجعة
 1,15%منذ مطلع العام وبنسبة  1,37%عىل أساس سنوي .أما
الودائع بالعمالت األجنبية فبلغت  99,9مليار برتاجع نسبته
 2,8%منذ مطلع العام ،وبنسبة  8,7%عىل أساس سنوي.
وتعكس هذه األرقام الرتاجع امل ُستم ّر ألداء القطاع املرصيف
ظل استمرار البنزين البطيء وغياب
منذ العام  2020يف ّ
أي منو سواء يف محفظة الودائع أو يف املحفظة اإلئتامنية.
ّ
واستطرادا ً يف عرض هذا الوضع الرقمي وغري الواقعي
تراجعت حسابات رأس املال إىل  16,3مليار دوالر أي
بنسبة  8,5%منذ مطلع العام ،وبنسبة  4,15%عىل أساس
سنوي .وتأكيدا ً للداللة الرقمية لحسابات رأس املال ،كان
احتسابها عىل أساس السعر الواقعي للدوالر (نحو  28ألفاً)
أقل من  600مليون دوالر.
فإن إجاميل رساميل البنوك يبلغ ّ
وما يشري إىل توقف عمليات التسليف املرصيف بصورة تامة،
فإن نسبة التسليفات إىل القطاع الخاص من ودائع الزبائن
تابعت إنخفاضها حتى بلغت بنهاية نيسان .19,15%
بنك بيمو يطلق مبادرة «الفن المتنا َوب

» Rotating Art
من داخل كنيسة القديس يوسف ،أطلق بنك بيمو
مبادرة فن ّية  -ثقافية فريدة من نوعها يف العامل وهي:
“الفن املتنا َوب” أو  Rotating Artوذلك بالرشاكة مع
“كومريشال إنشورنس” و “كربيال رزق الله الوسيط
والخبري الفني “بحضور حشد كبري من أرسة البنك
واألصدقاء وف ّنانني وممثلني عن وسائل إعالمية .يهدف

46

المجلة الشهرية  /أيار ٢٠٢٢

“بنك بيمو” من خالل املبادرة إىل خلق واحة من األمل
والجامل يف صلب األزمة اإلقتصادية الحالية ويهدف إىل
وضع لبنان يف طليعة اإلبداع الف ّني حيث كان وال يزال
هذا الوطن بدوره وبناسه من األوائل يف كل ما يتعلّق
بصناعة الجامل واإلبداع.
خالل اللقاء شكر رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام “لبنك
بيمو” الدكتور رياض عبجي الحضور وجميع الفنانني
الذين ق ّدموا األعامل الفن ّية املعروضة واعترب أن “الف ّن
املتنا َوب” هو خطوة إىل األمام إلستعادة مكانة لبنان
الذي يشكّل مرجعاً فنياً وملتقى لجميع أنواع الفنون
كذلك لتعزيز الثقافة الفنية كحق أسايس للجميع ولجعل
الفن أكرث “دميقراطية” مبتناول الجميع ،ولدعم الفنانني
املحرتفني والهواة وخلق روابط صداقة من خالل الفن.
وأضاف“ :ال جامل بدون كرم ،والفن هو أفضل الطرق
لتحقيق العيش املشرتك .سيتمكن عدد من أصدقاء “الفن
املتناوب” ،الذين يت ّم سحب اسامئهم بالقرعة شهرياً ،من
استعارة األعامل الفنية مجاناً واالستمتاع بها يف منازلهم
ملدة شهر .سينمو املرشوع ويتطور ليخلق ديناميكيات
جديدة ويفتح الطريق ألنشطة مستقبلية متع ّددة.
“كام أرص دكتور عبجي عىل أن دور “بنك بيمو” يقترص
عىل اإلدارة واإلرشاف عىل هذه العملية وحسن سريها.
بدوره رحب األب كربيال خريالله بجميع الحارضين يف
بهو الكنيسة األثرية وركّز يف كلمته عىل األزمة والتحديات
الحالية يف لبنان وأشار إىل أهمية املقاومة الثقافية التي
يجب أن يظهرها الشعب .وأضاف“ :كل ف ٍّن مقدس
والجامل يُنقذ العامل” .ودعا األب خري الله الحضور
“لصالة تأ ّمل” كدعوة للإلستامع إىل الرسالة التي تحملها
كل قطعة فنية بالنسبة لكل شخص.
أما الخبري الفني ورئيس لجنة “الفن املتنا َوب ” �Rotat
 ing Artالسيد كربيال رزق الله ،رشح املبادرة التي
هي مرشوع “بنك بيمو” وشكر جميع الذين ساهموا
يف اإلطالق الناجح للحدث وتنظيمه ،وقال“ :الهدف من
 Rotating Artهو إضفاء الطابع الدميقراطي عىل الفن
وإتاحته لجمهور واسع كذلك تهدف املبادرة إلطالق
فنانني وتعزيز حضورهم ،سواء كانوا لبنانيّني أو غري
لبنان ّيني وكذلك لبناء جرس تواصل بني الفنانني وأصدقاء
الفن املتناوب”.
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بعد الكلامت ،جرى تنظيم سحب القرعة وت ّم توزيع 26
قطعة فنية مجاناً للفائزين من بني أولئك الذين انضموا
إىل دائرة «أصدقاء الفن املتناوب Friends of Rotating
 .»Artبالنسبة للراغبني يف االنضامم ملبادرة Rotating
 ،Artيرجى إرسال بريد إلكرتوين إىل @rotatingart
 ،bemobank.comدعونا معاً نجعل من العام 2022
عام النهضة بإمتياز.
تسديد مدفوعات مرفأ بيروت

بهدف تسيّري أمور التجار والرشكات ،يقدم بنك بريوت
املخصصة ملدفوعات مرفأ
مجموعة من حلول الدفع
ّ
بريوت بالدوالر الفريش ضمن سلسلة حلول مرصفية
مخصصة للرشكات .ومن بني هذه الحلول،
إلكرتونية
ّ
ً
خدمة تسديد املدفوعات ملرفأ بريوت إلكرتونيا وبالدوالر
الفريش ،حيث ميكن للرشكات تسديد مدفوعاتها للمرفأ
“أونالين” ،يف أي وقت ومن دون الحاجة لزيارة املرصف
وبالتايل تتبلّغ إدارة املرفأ فورا ً بحصول الدفع ويصار
إىل تخليص البضائع واستالمها برسعة .كام تسمح هذه
الخدمة بإمكانية متابعة العمليات “أونالين” وإصدار
شيكات مرصفية عرب شبكة االنرتنت لصالح جامرك بريوت.
والجدير بالذكر أن بنك بريوت هو املرصف الوحيد الذي
ميلك فرعاً بالقرب من مرفأ بريوت والذي يؤمن من خالله
الخدمات للتجار وأصحاب الرشكات.
إستيفاء رسوم الميكانيك عبر بوب فينانس
من دون معاينة

ع ّممت رشكة بوب فينانس وكيل ويسرتن يونيون يف لبنان
أنه ابتدا ًء من  23أيار بات بإمكان املواطنني تسديد رسوم
امليكانيك الخاصة بسياراتهم السياحية ودراجاتهم النارية
من دون الحاجة إىل إبراز إيصال املعاينة امليكانيكية وذلك
وفقاً للقرار الصادر عن وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
كام أعلنت الرشكة أن كافة مراكزها املنترشة عىل األرايض
اللبنانية مجندة إلستيفاء رسوم امليكانيك وتسهيل
أمور املواطنني الراغبني باإلستفادة من هذا القرار.
ّ
مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ومصرف اإلسكان

وقّع مرصف اإلسكان ممثالً برئيس مجلس إدارته مديره
العام أنطوان حبيب مذكّرة تفاهم مع «املركز اللبناين

47

المجلة الشهرية  /أيار ٢٠٢٢

لحفظ الطاقة» التابع لوزارة الطاقة ممث ًال مبديره العام
بيار خوري ،يف مق ّر املرصف يف وسط بريوت.
وتح ّدث حبيب بعد حفل التوقيع ،قائالً« :ضمن سياستنا
املشرتكة للمساهمة يف متكني اللبنان ّيني من بناء مستقبل
مستدام يف لبنان ،يهدف لقاؤنا إىل إطالق مذكّرة تفاهم
بني مرصف اإلسكان و«املركز اللبناين لحفظ الطاقة» التابع
لوزارة الطاقة واملمثّل مبديره العام بيار خوري ،وذلك
برعاية وزير الطاقة وليد ف ّياض».
وأضاف« :فيام يعتزم مرصف اإلسكان إطالق قروض
الطاقة الشمس ّية إبتدا ًء من  20حزيران املقبل إىل جانب
القروض السكن ّية ،يأيت تعاوننا اليوم لِ َدعم آلية َمنح هذه
القروض عىل املستوى الفني والتقني ،لضامن تركيب
أنظمة طاقة عالية الجودة بشكلٍ مينح األفراد ذوي
الدخل املحدود واملتوسط إمكانية الحصول عىل كهرباء
ٍ
جهات
مستدامة ،بأسعار مقبولة ،من خالل التعامل مع
موثوقة تتمتّع بخربة واسعة يف هذا املجال».
وذكّر أ ّن مرصف اإلسكان أنشأ تطبيقاً إلكرتونياً خاصاً
يس ّهل عىل األفراد االطّالع عىل تفاصيل رشوط القرض
وميكّنهم من تقديم طلباتهم إلكرتونياً من دون تك ّبد عناء
التنقّل من مكان إقامتهم إىل مق ّر املرصف.
وقال حبيب« :مربوك لنا جميعاً هذا التعاون الب ّناء من
أجل حيا ٍة أفضل ومستقبلٍ مستدام لعائالتنا وشبابنا ،يف
خطوة ج ّبارة ملواجهة التح ّديات اإلجتامعية والحياتية
التي يعيشها اللبنانيون يف هذه املرحلة الصعبة عىل
الصعد كافّة».
بدوره ،قال خوريٌ :
«رشف كبري لنا أن نوقّع إتفاقية الرشاكة
مع الس ّيد أنطوان حبيب ومرصف اإلسكان .إذ أن هذه
اإلتفاقية حقيق ًة ،أتت يف الوقت الذي يعاين فيه
لبنان واللبنانيون يف موضوع الطاقة.وعليه ،إنها مم ّيزة
بالتوقيت واملضمون».
وأضاف« :نعلم أن الطاقة الشمس ّية تنمو بشكل كبري
ومتسارع ،إمنا يستفيد منها أصحاب الدخل املرتفع.
وجاءت هذه املبادرة التي أطلقتموها من مرصف
اإلسكان لتُصيب اللبنان ّيني ذوي الدخل املحدود».
وتابع خوري «أننا كوزارة طاقة نضع خرباتنا بالطاقة
رصف مرصف اإلسكان ،خدمة كاملة
البديلة يف ت ّ
خصصنا فريقاً
متخصصاً لتقديم
ّ
ومتكاملة .كام ّ
ألي استفسار».
الرشوحات الالزمة ّ
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بنك دبي التجاري :جائزة “أفضل ابتكار في
الخدمات المصرفية االستثمارية”

حصد بنك ديب التجاري ،جائزة «أفضل إبتكار يف
الخدمات املرصفية اإلستثامرية» ،وذلك عن تطبيقه
اإلستثامري اآليل  .CBD Investerكام حصل املدير
العام ملجموعة الخدمات املرصفية لألفراد يف بنك ديب
التجاري ،أميت مالهوترا ،عىل «جائزة الريادة يف مجال
التكنولوجيا املرصفية  -الخدمات املرصفية لألفراد».
وتسلم الجوائز أميت مالهوترا ،املدير العام ملجموعة
الخدمات املرصفية لألفراد ،إىل جانب مارك زانييل ،املدير
العام ورئيس إدارة الخزينة وإدارة األصول واألسواق
العاملية ،وخالد الحامدي ،رئيس املبيعات والفروع ،وجامل
املطري ،رئيس الخدمات املرصفية الخاصة ،وديباك ميهرا،
رئيس حلول اإلستثامر ،وذلك خالل حفل توزيع جوائز
 MEA Finance Banking Technology 2022الذي
أقيم يف فندق أرماين ،برج خليفة يف ديب.
وتهدف جوائز MEA Finance Banking Technology
املؤسسات املرصفية
إىل تكريم اإلنجازات التي حققتها ّ
واملالية ومزودو التقنيات يف املنطقة لتقديم حلول
مرصفية أكرث ذكاء وقدرتها عىل دفع منو حقيقي يف
سوق تتزايد فيه املنافسة.
قطر :ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام

كشف مرصف قطر املركزي عن ارتفاع جملة ودائع
الحكومة والقطاع العام بنحو  4,7مليار ريال إىل
مستوى  296مليار ريال ،فيام انخفضت القروض
بنحو  5,1مليار ريال إىل مستوى  366,2مليار ريال.
وبحسب املركزي القطري فقد ارتفعت ودائع الحكومة
والقطاع العام يف شهر نيسان بنحو  4,7مليار ريال إىل
 296مليار ريال .وقد توزعت هذه الودائع بني  95,4مليار
للمؤسسات الحكومية،
ريال للحكومة 162,5 ،مليار ريال
ّ
للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي
و 38,4مليار ريال
ّ
وتقل عن .100%
فيها حصة الحكومة  50%أو أكرث ّ
باملقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام
من البنوك املحلية يف شهر نيسان بنحو  5,1مليار ريال إىل
 366,2مليار ريال ،وتض ّمنت 131,3 :مليار ريال للحكومة،
بإنخفاض مقداره  3,9مليار ريال عن آذار ،و219,5
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للمؤسسات الحكومية بدون تغري عن آذار،
مليار ريال
ّ
للمؤسسات شبه الحكومية بإنخفاض
و 19,2مليار ريال
ّ
 1,2مليار عن آذار .كام انخفض رصيد السندات واألذونات
الحكومية§يف آذار بنحو  0,3مليار ريال إىل مستوى
 174,8مليار ريال .وباملحصلة انخفض إجاميل ائتامن
ومؤسسات) ،إضاف ًة إىل أذونات
القطاع العام (حكومي
ّ
وسندات وصكوك بنحو  5,4مليار ريال إىل مستوى 546
مليار ريال.
العراق :اإلحتياطات األجنبية بحدود  90مليار
دوالر

أشار وزير املالية العراقي عيل عالوي ،إىل «زيادة
اإلحتياطات النقدية لدى البنك املركزي إىل  90مليار
دوالر بحلول نهاية العام الحايل».
وأكّد أ ّن «تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إىل الحفاظ
عىل احتياطات العملة األجنبية لدى البنك املركزي
العراقي بعد املستويات املنخفضة والحرجة يف أواخر عام
 ،»2020مبيناً أ ّن «التعايف يف أسعار النفط واإلدارة املالية،
ساعدا اإلحتياطات عىل أن تصبح  70مليار دوالر بحلول
شهر نيسان املايض».
واعترب عالوي ،أنه «من املتوقع أن يؤدي التعايف املستم ّر
ألسعار النفط إىل زيادة هذه االحتياطات إىل أكرث من
 90مليار دوالر بحلول نهاية العام  ،2022وهو مستوى
قيايس للعراق» ،مشريا ً إىل أ ّن «استمرار مبيعات وزارة
املالية بالدوالر يعكس زيادة عائدات النفط ،وزيادة
توفري الحكومة للسلع والخدمات للمواطنني» ،مؤكّدا ً
أن «ارتفاع مبيعات وزارة املالية للدوالر مقابل انخفاض
الطلب عىل الدوالر سيؤدي إىل زيادة احتياطيات العملة
األجنبية لدى البنك املركزي».
تونس :توقعات بإرتفاع عجز الميزانية بحدود 10%

لفت محافظ البنك املركزي التونيس مروان العبايس ،إىل
أ ّن «عجز امليزانية سيزيد إىل  % 9,7هذا العام مقارن ًة مع
توقعات سابقة عند  ،% 6,7بسبب قوة الدوالر والزيادة
الحادة يف أسعار الحبوب».
وق ّدرت وكالة فيتش للتصنيفات االئتامنية أن يصل عجز
امليزانية إىل  8,5%من الناتج املحيل اإلجاميل هذا العام.
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وأوضح العبايس أ ّن «تونس بحاجة إىل متويل إضايف
للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار ( 1,6مليار دوالر)
هذا العام ،بسبب آثار الحرب يف أوكرانيا ،مام سريفع
احتياجات التمويل هذا العام إىل  25مليار دينار
( 8,2مليار دوالر) ،مام يزيد من الضغوط عىل املالية
العامة للبالد التي تعيش تحت وطأة أزمات إقتصادية
وسياسية».
ومن املتوقع أن يصل حجم الدين العام إىل 84%
من الناتج املحيل اإلجاميل هذا العام ،عىل أن يواصل
اإلرتفاع ليصل إىل نحو  84,7%يف العام  .2023كام تصب
الرتجيحات يف أن يتسع عجز الحساب الجاري إىل نحو
 10%من الناتج املحيل اإلجاميل يف  ،2022مقابل ،6,8%
خصوصاً مع انخفاض الدينار بنسبة  7%أمام الدوالر.
ُعمان :ارتفاع أصول المصارف اإلسالمية

قفزت أصول قطاع الصريفة اإلسالمية يف سلطنة عامن
بواقع  10,7%خالل الفرتة الفاصلة بني (كانون الثاين
وآذار) املاضيّني عىل أساس سنوي لتبلغ أكرث من 6
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مليارات ريال ( 15,65مليار دوالر)
ومنا إجاميل التمويل الذي قدمه قطاع الصريفة اإلسالمية
بنحو  9,6%ليصل إىل قرابة  12,8مليار دوالر ،وهو
يشكّل  17,6%من إجاميل االئتامن الذي قدمه
القطاع املرصيف أول ثالثة أشهر وبلغ  72,8مليار دوالر.
وزاد حجم ودائع الصريفة اإلسالمية بنسبة  11,6%ليصل
إىل  11,5مليار دوالر ،وهي تشكل نحو  17,6%من
إجاميل ودائع القطاع بأكمله والتي بلغت يف نهاية آذار
املايض  67,5مليار دوالر .وتشكّل الودائع املرصفية
لدى قطاع الصريفة اإلسالمية حوايل  17,2%من إجاميل
الودائع املرصفية التي بلغت بنهاية مارس املايض 25,9
مليار ريال عامين.
ويض ّم القطاع املرصيف يف سلطنة عامن  7بنوك تجارية
متخصصني وبنكني إسالم ّيني.
محلية وبنكني حكوم ّيني
ّ
كام تعمل يف البالد تسعة فروع لبنوك أجنبية .ومتثّل
أصول مجال الصريفة اإلسالمية حوايل  15,3%من
إجاميل أصول القطاع املرصيف التي بلغت بنهاية
مارس املايض  39,3مليار ريال ( 102,5مليار دوالر).

صحافة متخصصة أجنبية

اإلندماج المالي
يف السنوات األخرية رضبت األزمات العامل واالقتصادات
واألسواق ،من أزمة املناخ إىل الغزو عىل أوكرانيا إىل
أزمة الغذاء وأزمة وباء كورونا وصوالً إىل عدم االستقرار
السيايس .وقد طالت هذه األزمات غالبية السكان حول
العامل ،علامً أن تداعياتها عىل الفقراء كانت أكرث ش ّدة.
يف جميع هذه األزمات ،يوفّر االندماج املايل رشيان
الحياة الرضوري للفقراء وامله ّمشني .عىل سبيل املثال،
إن محفظة من ّوعة من الحلول املالية ،مبا فيها مساهامت
الحكومات ،اال ّدخار ،التحويالت ،التسليف والتامني لألُ َس
كل تداعيات الوباء
والرشكات الصغرية رضورية ملواجهة ّ
تغي املناخ .ومن شأن هذه املحفظة أن
والتك ّيف مع ّ
تساعد الالجئني يف إعادة بدء حياتهم والوصول إىل
خدمات التعليم والصحة .فاالندماج املايل مفتاح ميكّن
من خفض الفقر وتأمني العودة إىل التعايف باملساواة
وبناء عامل أكرث أمانأ واخرضارا ً.
ال يزال حوايل  1,7مليار شخصاً بالغاً ،منهم مليار
إمرأة ،خارج املصارف ،ما يعني أن حوايل ثلث السكان
البالغني يف العامل يفتقرون إىل الوصول للخدمات املالية
تحسن حياتهم بشكلٍ ملحوظ من
التي ميكن أن
ّ
خالل اال ّدخار أو حلول مالية لتعليم األوالد ،وقروض
لرشاء البذور للزراعة أو تأمني ضد الكوارث الصحية أو
الطبيعية .فمن الرضوري القضاء عىل هذه الفجوة.
سمحت الخدمات املالية الرقمية بالتق ّدم الكبري يف
السنوات القليلة املاضية ،ما مكّن مق ّدميها من تجاوز
العراقيل األساسية بوجه خدمة مصالح الفقراء ،من
النقص يف املعطيات عن مخاطر هؤالء العمالء إىل الكلفة
املرتفعة لخدمتهم يف املناطق النائية .أصبحت الكلفة
أقل بنسبة  %90عند فتح حسابات رقمية باملقارنة مع
ّ
فتح حسابات يف الفروع .لذلك ،ليس من املستغرب أن
تزداد الحسابات الرقمية  10مرات يف السنوات العرش
املاضية إىل  1,35مليار حساب مس ّجل عىل الخليوي .يف
الوقت ذاته ،بقي استخدام الحسابات الرقمية ضعيفاً ،ما
يؤكّد رضورة الرتكيز عىل تصميم خدمات مالية تساعد
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هؤالء األشخاص يف خلق الدخل والوصول إىل الخدمات
الرضورية وحامية معايري الحياة.
بالنسبة إىل النساء ،إن القضاء عىل الفجوة والسري من
الولوج املايل إىل االندماج املايل ،يستدعي عمالً جامعياً
ورشاكة بني القطا َع ْي العام والخاص .وقد لعب القطاع
الخاص يف السنوات األخرية دورا ً أساسياً من خالل تعزيز
التط ّور الرقمي يف الخدمات املالية إىل ح ّد كبري ،لكنه
ال يستطيع ذلك مبفرده ،إذ يحتاج إىل ابتكارات داعمة،
وهندسة املعطيات ،وبنية تحتية ،باإلضافة إىل بيئة
قانونية ورشعية لخدمة الفقراء بطرق مسؤولة ومربحة.
تلعب الحكومات دورا ً أساسياً يف بناء األنظمة الرقمية.
ويشمل ذلك بناء الهويات الرقمية ،وتحسني املعرفة
الرقمية ،وخلق الربط املالئم وبرمجة تدعم العديد من
الخدمات الرقمية .ويتطلّب ذلك أيضاً من السلطات
املالية تطوير أنظمة دفع مالمئة باإلضافة إىل األطر
القانونية والتنظيمية للقطاع املايل ،من جهة ،تسمح
ملق ّدمي هذه الخدمات العمل يف ج ّو من املنافسة ،ومن
جهة أخرى لالبتكارات باالزدهار .كام من املهم أن تحمي
السلطات الزبائن من املخاطر املتزايدة واملتطورة بشأن
خصوصية بيانات املستهلك واألمن السيرباين الناتجة عن
الخدمات املالية الرقمية من خالل الحامية املالمئة
والتنظيم والرقابة.
ميكن ملؤسسات التنمية املالية دعم االبتكارات الواعدة
وتحفيز الالعبني ،مبا فيها مؤسسات التمويل الصغري،
وميكنها االستفادة من التطور يف الخدمات املالية الرقمية.
أخريا ً ،تعترب املقاربات النسوية من جميع الجهات
الفاعلة ذات أهمية قصوى لسد الفجوة بني الجنسني
يف الشمول املايل وفتح اإلمكانات االقتصادية للمرأة.
فهناك الكثري للقيام به ،وهذه ليست مهمة سهلة.
املرجــــــع :
The Banker, May 2022, p.p. 14 Financial inclusion at a crossroads: now is the time to get it right
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حادة يعاني منها اإلقتصاد األوروبي
صدمة طاقة ّ
يف الجزء األكرب من العقد األخري ،بدت مع ّدالت الفائدة
املتدن ّية للغاية كأنّها حقيقة من حقائق منطقة اليورو،
كذلك األمر بالنسبة ملع ّدالت التض ّخم املنخفضة.
حالياً ،ترتفع أسعار اإلستهالك مبع ّدل سنوي يتجاوز
 ،%8وهو أعىل بكثري من هدف البنك املركزي األورويب
البالغ  .%2وقد بدأ أعضاء مجلس إدارة البنك باظهار
ن ّيتهم رفع أسعار الفائدة قريباً ،وهي رسالة من املر ّجح
أن يُعيدوا تأكيدها يف اجتامع السياسة النقدية (يف 9
حزيران) .لك ّن البنك املركزي األورويب يجد نفسه يف
موقف صعب ،بحيث أنّه ال يُواجه فقط ارتفاع األسعار،
األمر الذي قد يستدعي زيادات رسيعة يف مع ّدالت
الفائدة ،بل أيضاً توقّعات متشامئة بخصوص النمو
اإلقتصادي ،ما قد يتطلب الرتيّث.
والسبب الجذري لذلك هو صدمة أسعار الطاقة الشديدة.
فقد كانت أسعار النفط والغاز الطبيعي ترتفع بالفعل قبل
الغزو الرويس ألوكرانيا؛ وأ ّدت الحرب إىل ارتفاع إضايف يف
األسعار .ولعبت أسعار السلع املرتفعة هذه دورا ً أكرب بكثري
يف زيادة أسعار اإلستهالك يف أوروبا باملقارنة مع الواليات
املتح ّدة األمريكية .ووفقاً لبنك غولدمان ساكس ،تساهم
أسعار الطاقة يف منطقة اليورو  -التي ارتفعت مبع ّدل
سنوي ضخم بلغ  %39يف أيار  -بنحو أربع نقاط مئوية يف
التضخم الرئييس ،مقارنة بنقطتني مئويتني يف أمريكا.
وبدأت التأثريات يف االمتداد إىل أسعار اإلستهالك األخرى.
فقد ارتفع مع ّدل التض ّخم «األسايس» ،الذي يستثني
أسعار الغذاء والطاقة يف أيار يف منطقة اليورو برسعة
مم توقّعه االقتصاديون .وارتفعت أسعار املنتجني
أكرب ّ
األملان مبع ّدل قيايس بلغ  %33,5يف نيسان ،مقارنة بالعام
املايض ،مدفوعة ليس فقط بارتفاع أسعار الطاقة ،ولكن
أيضاً أسعار السلع الوسيطة الكثيفة االستهالك للطاقة،
مثل املعادن والكيامويات ،ما يعني رضبة كبرية ألكالف
الرشكات وللق ّوة الرشائية لألُرس .وال ب ّد من التساؤل هنا
عن درجة املخاطر التي قد يتع ّرض لها اقتصاد منطقة
اليورو ج ّراء هذه التط ّورات.
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وتتمثل إحدى نتائج صدمة الطاقة يف انخفاض دخل األرس
بالقيمة الحقيقية .لقد ارتفعت األجور بشكل متواضع يف
جميع أنحاء منطقة اليورو ،من دون التمكّن من اللحاق
مبع ّدل التضخم .وقام بعض أصحاب العمل بدفع تعويضات
للعمل مل ّرة واحدة ،وذلك لعدم زيادة تكاليف األجور
ّ
بشكل متك ّرر .عىل سبيل املثال ،بلغ منو األجور السنوية
يف هولندا  %2,8فقط يف أيار ،عىل الرغم من معنويات
األعامل القوية وسوق العمل الض ّيقة .من ناحية ،يُعترب
ذلك خربا ً جيّدا ً بالنسبة إىل البنك املركزي األورويب ،ألنّه
يقلّل من مخاطر دوامة األجور -األسعار ،لك ّنه قد يُضعف
االستهالك ،مام يؤ ّدي بدوره إىل إضعاف بق ّية اإلقتصاد.
وهذا اإلعتدال يف الطلب يزيد إىل املشاكل التي يعاين
منها القطاع الصناعي ،حيث الثقة يف انخفاض حاد .وتؤثر
اضطرابات اإلمدادات نتيجة عمليات اإلغالق األخرية يف
الصني وأسعار الطاقة املرتفعة عىل الرشكات ،حيث تبدو
أملانيا وأوروبا الرشقية أكرث عرضة للتباطؤ يف القطاع
الصناعي .وتراجعت الطلبات الجديدة يف القطاع الصناعي
يف منطقة اليورو يف أيار  2022للم ّرة األوىل منذ نحو
العا َم ْي ،مام يشري إىل ضعف الطلب ،كام انخفضت طلبات
التصدير بأرسع وترية لها منذ عامني.
لذلك ،يرى اإلقتصاديون أ ّن مث ّة اتجاهاً نحو تباطؤ النمو
خالل الفرتة املتبقية من العام ،لك ّن قلّة منهم يتوقّعون
ركودا ً تا ّماً حتى اآلن ،أل ّن بعض االقتصادات تواجه صدمة
الطاقة من موقع الق ّوة وليس الضعف .وال يزال عدد
من رشكات الخدمات يجني مثار إعادة االفتتاح ونهاية
عمليّات اإلغالق املتعلّقة بأوميكرون .وتستفيد دول
الجنوب أكرث من غريها العتامدها عىل السياحة .ففي
إسبانيا ،وصل عدد الوافدين من الشامل إىل مستويات ما
قبل الوباء تقريباً يف نيسان.
من جهتها ،ال تزال الوظائف وفرية أيضاً يف املنطقة ،فث ّمة
ثالث وظائف شاغرة لكل  100وظيفة يف الربع األول من
العام  ،2022وهو مستوى مرتفع تاريخياً .وظلت توقّعات
التوظيف للرشكات قوية ،وإن كانت تراجعت قليالً منذ
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كل أربع
بداية الحرب يف أوكرانيا .وتقول أكرث من رشكة من ّ
رشكات يف أوروبا أ ّن نقص املوظّفني مينعها من زيادة إنتاجها.
ومن املتوقّع أن تشكّل امل ّدخرات املرتاكمة أثناء عمليات
اإلغالق نوعاً من الحامية للمستهلكني ضد صدمة الطاقة.
فحسب املعطيات ،تُق ّدر هذه امل ّدخرات «الزائدة» يف
فرنسا وأملانيا بحوايل ُعرش الدخل املتاح لألرس يف الربع
األول من العام  .2022وسوف تخفّف هذه امل ّدخرات
من تأثري صدمة الطاقة ،من دون تعويضها بالكامل .لك ّن
امل ّدخرات الزائدة ،ليست موزّعة بالتساوي .فالفقراء يف
البلدان الغن ّية ،وأيضاً معظم األرس يف البلدان الفقرية ،مل
يبقى لديهم سوى القليل من هذه امل ّدخرات .يف سلوفاكيا،
عىل سبيل املثال ،مل يرتفع مع ّدل االدخار كثريا ً أثناء الوباء،
متوسطه عىل املدى الطويل .ويرى
وهو اآلن أقل بكثري من ّ
أحد املحلّلني يف مورغان ستانيل بأ ّن ضعف االستهالك سيأيت
من األرس ذات الدخل املنخفض.
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لقد وضع عدد من الحكومات برامج إنفاق ضخمة
لحامية األرس من ارتفاع أسعار الطاقة ،حيث ق ّدرتها
املحل اإلجاميل يف
بعض الجهات بني  1و %2من الناتج ّ
كل من أملانيا وفرنسا وإيطاليا وغريها .ومع ذلكُ ،س ّجلت
ّ
نقاط ضعف تتعلّق بالفئات املستهدفة من الربامج ،حيث
يذهب جزء كبري من اإلنفاق إلغاثة األرس امليسورة التي
ال تحتاج إليه ،كام شملت اإلجراءات األخرى التد ّخل يف
األسعار ،مع ذهاب بعض الفوائد إىل موردي الطاقة.
حتى لو نجت منطقة اليورو من الركود اإلقتصادي،
فإ ّن صدمة الطاقة ستكون عبئاً عىل النمو .ويواجه البنك
املركزي األورويب معضلة ال يحسد عليها .مع كل زيادة
يف التضخم عىل خلفية أسعار الغذاء والطاقة ،يزداد
االقتصاد األورويب ضعفاً.
املرجــع The Economist-Digital Edition 5th June 2022 :

نشاطات الجمعية
نشاطات مديرية تطوير الموارد البشرية
خالل شهر أيار ٢٠٢٢
خالل شهر أيّار املنرصم ،أكملت املديرية العمل عىل
منصتها اإللكرتونية  ABL-eTوتحديدا ً قامت بتحضري
ّ
فيديوهات مع مديرة أكادميية التدريب يف مجال التحقق
واملسؤولة يف مديرية التدريب واألبحاث (قسم التحقق)
يف اإلعتامد اللبناين السيدة ألني عزيز لتحميلها عىل
الصفحة الخاصة بلجنة التحقق ومكافحة تبييض األموال
يف الجمعية والتي أنشأت يف نيسان املايض ليتمكّن
أعضاء هذه اللجنة من التفاعل مع بعضهم البعض.
املنصة
وقام أحد املصارف بتسجيل  1042موظفأً عىل ّ
اإللكرتونية  ABL-eTحيث ميكنهم متابعة برنامج
حول مكافحة تبييض األموال وآخر حول أمان أنظمة
املعلوماتية .كام ميكنهم التحضري إلختبار القوانني
واألنظمة اللبنانية عرب النموذج اإلختباري املوجود عىل
املنصة اإللكرتونية ،وهو اختبار مطلوب من العديد من
ّ
املوظفني التق ّدم إليه مبوجب تعميم مرصف لبنان رقم
 .103أيضاً ،يستفيد األشخاص املس َّجلون من اإلطّالع عىل
مجموعة من الربامج والفيديوهات القصرية التي تغني
معرفتهم يف شتّى املواضيع املتعلّقة بالعمل املرصيف.
نشاطات المديرية في حزيران 2022

تحض املديرية دورة تدريبية إفرتاضية حول «الجرمية
ّ
اإللكرتونية» بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة،
يقوم بالتدريب فيها الدكتور هيثم ياسني ،مرشف
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عىل فريق مدققني يف وحدة املحققني واملدققني لدى
هيئة التحقيق الخاصة يف مرصف لبنان .تهدف هذه
الدورة إىل تعزيز معرفة املشاركني بالجرائم اإللكرتونية
وأدواتها ،العمل عىل حاالت عملية مستقاة من الواقع،
املؤرشات الواجب التن ّبه لها عىل صعيد األفراد
واملؤسسات ،كيفية الترصف والخطوات الواجب اتّباعها
يف حال الوقوع ضحية للجرمية اإللكرتونية وأخريا ً ،التوعية
املختصة مبكافحة الجرمية
والتعاون بني مختلف الجهات
ّ
اإللكرتونية لإلحاطة باملسألة.
تتو ّجه هذه الدورة إىل جميع العاملني فر الفروع
املرصفية والذين هم عىل عالقة مبارشة مع ال ّزبائن،
كام يستفيد منها موظفو مديرية التحقّق .وسوف يتّبع
الدكتور ياسني املنهاج التايل :
•    فهم الجرائم اإللكرتونية
•    األدوات املستعملة
•    أمثلة عملية
•    املؤرشات التي ميكن لألفراد أو املؤسسات أو املصارف
اإلستناد إليها.
رصف والخطوات الواجب اتّباعها يف حال
•    كيفية الت ّ
الوقوع ضحية الجرمية اإللكرتونية.
•    التوعية والتعاون بني مختلف املؤسسات ملحاربة
الجرمية اإللكرتونية.

جمعية مصارف لبنان
بريوت ،الصيفي ،شارع غورو ،بناية الجمعية
الرمز الربيدي :بريوت  1212 2028لبنان
ص.ب .رقم 976 :بريوت  -لبنان
هاتف  /فاكس 961 1 970500/ 1 :
املوقع اإللكرتوين WWW.abl.org.lb :
Association of Banks in Lebanon

@ABLLebanon

Association of Banks-Lebanon

abl.org.lb
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