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ِبأَكَْملِِه.  نِظَام  اِنِْهيَاِر  تَِبَعاِت  َوْحَدُه  ِفُّ  اَلَْمْصِ اَلِْقطَاُع  َل  يَتََحمَّ ِبأَْن  نَْقبَُل  َل  ِبأَنََّنا  لَِنُقوَل  اَلْيَْوُم  نَْجتَِمع 
َسِة أَْو ِقطَاِع ُمْنَفرِداً. إِنَّ اِنِْهيَاَر اَلنِّظَاِم ِبأَكَْملِِه  إِنَّ  اِنِْهيَاراً كَاَلَِّذي نَْشَهُدُه، َل ُيِْكُن أَْن يَُسبِّبَُه فَرٌْد أَْو ُمَؤسَّ
َوتََحلُّلِِه. اَلَْعامِّ  اَلِْقطَاِع  َوتََفكُِّك  َوانِْتَفاخ  اَلَْخاِطئَِة  اَلنَّْقِديَِّة  يَاَساِت  َوالسِّ اَلُْمَبَِّر  َغْيِ  اَلَْهْدِر  نَِتيَجَة  َجاَء 

إن  َهَذا َما َحَصَل، َوَهَذا َما يُِريُدوَن تَْحِميلَُنا أَْعبَائِِه لَِوْحِدنَا.

ِننَي بُِنيَْت َعَل ِخَلفَاٍت، ثُمَّ تَْسِويَاٌت، تَلَتَْها ُمَحاَصَصاٌت َوَسِقَاٌت أَدَّْت إَِل  ْولَِة َعَل َمرِّ اَلسِّ ِسيَاَساُت اَلدَّ
َراتِِه. َسْحِب أَْمَواِل اَلِْقطَاِع اَلَْخاصِّ َوالَْعيِْش َعَل ُمَقدَّ

اَلُْموِدِعنَي أَْمَواِل  ِمْن  ُدوَلِر  ِملْيَاِر   62.670 َسَحبَْت  ْولََة  اَلدَّ ِبأَنَّ  لُبَْناَن،  َمْصِِف  َحاكُِم  ْح  يَُصِّ لَْم  أََو 
ِبُوِجَب َمرَاِسيم َوقََواننِي ؟

َنَداُت الَِّتي أَْصَدرَتَْها  ْولَُة اَلَْمَصارَِف ِلَنََّها أَْوَدَعْت لََدى َمْصِِفَها اَلَْمرْكَِزيِّ أَْو  اِْشَتَْت اَلسَّ ا أَْن تَلُوَم اَلدَّ أُمًّ
ِهَي نَْفُسَها، فََهَذا يَُفوُق كُلُّ َمْنِطٍق.

نَْجتَِمُع اَلْيَْوُم لَِنُقوَل كََفى، فَلَْن نَْقبََل أَْن يُْهِدَم اَلَْهيَْكُل َعَل ُرُؤوِسَنا.

اَلَْمَصارُِف لَيَْسْت ُمَكسِّ َعَصا َولَْن نَْقبََل ِبأَْن تَُكوَن كََذلَِك.

اَْلِْصَاِر  َمَع  اَلْيَْوَم.  اَلُْعُموِميَُّة  اَلَْجْمِعيَُّة  َستَُقرِّرُُه  َما  ِبانِْتظَاِر  تَمَّ  اَْلِثَْننْيِ  يَْوَم  اَلَْمَصارِِف  إِْضَاَب  إِنَّ 
ُل ِبَعَمِل اَلَْقَضاِء اَلنَِّزيِه َوَل نَرَْض ِبَذلَِك. َعَل أَنََّنا َل نَتََدخَّ

أَْن  اَلَْقَضاِء  َعَل  نَتََمنَّى  نَْحُن  َذلَِك  أَْجِل  َوِمْن  َوَعَدالٍَة.  ِبَعْقَلنِيٍَّة  يُطَبَُّق  ِعْنَدَما  اَلَْقانُوِن  تَْحَت  نَْحُن 
يَْستَِعنَي ِبالُْخَبَاِء اَلَْملِيِّنَي َوُخَبَاِء اَلتَّْدِقيِق اَلُْمَحاَسِبيِّ ِعْنَد أَْخِذِه قَرَاَراٍت تَتََعلَُّق ِبالَْمَصارِِف أَْو ِبِإَداَراتَِها، 
اَلِْحَسابَاِت.  ُمَدقِِّقي  تََقاِريُر  ِسيََّم  َوَل  اَلتََّقاِريِر  بَْعِض  َعلَيَْها  تُبَْنى  قَْد  الَِّتي  َدِة  اَلُْمَعقَّ لِلتِّْقِنيَّاِت  نَظَراً 

زَِمِة َحيُْث تَْدُعو اَلَْحاَجة. كََم تََضُع اَلَْجْمِعيَُّة نَْفَسَها ِبتََصُِّف اَلَْقَضاِء ِلِْعطَاِء اَْلِيَضاَحاِت اَللَّ

َولَِكْ أَْدُخَل ِف ُصلِْب اَلَْمْوُضوِع أَقُوُل. لََدى َجْمِعيَِّة اَلَْمَصارِِف َمطَالَِب َل تَِقُف ِعْنَد َحدِّ َما َحَدَث َمَع 
ِقبَِل  ِمْن  لُِمَلَحظَاتَِها  َوتََجاُهٍل  َوُمَمطَلٍَة  تَْسِويٍف  ِمْن  اَلَْمَصارُِف  لَتُْه  تََحمَّ َما  إَِل  تَُعوُد  بَْل  زَُمَلئَِنا،  أََحِد 

ْولَة، َحتَّى تُوَضَع ِف آِخِر اَلَْمطَاِف أََماَم اَْلَْمِر اَلَْواِقعِ كََم ِف كُلِّ َمرٍَّة. اَلدَّ

َكلَمة َرئيس َجْمعيَّة اَْلَمَصارف  
في اْجتَماع اَْلَجْمعيَّة اَْلُعُموميَّة ااَلْستْثَنائيَّة
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قَانُوِن  تَْحِضَي  تَارَِة  اَلسِّ َخلَْف  يَِتمُّ  َحيُْث  اَلْيَْوَم  يَْحُصُل  َما  َوَهَذا  اَلتََّعاِف  ُخطَِّة  َمَع  َحَصَل  َما  َهَذا 
َما  كُلِّ  َعَل  َوَعطْفاً  لَِذلَِك  اَلَْهيَْكلَِة.  إَِعاَدِة  تَْسِميَِة  تَْحَت  َمعاً  َوالُْموِدِعنَي  اَلَْمَصارِِف  إِْعَداِم 

َسبََق َعلَيَْنا اَلُْمطَالَبَُة ِبَا يَِل :

اَلَْمْرِعيَِّة    لِلَْقَواننِِي  تَطِْبيقاً   اَلُْمْختَصِّ  اَلَْقَضاِء  إَِل  ِفِّ  اَلَْمْصِ ِبالَْعَمِل  اَلُْمتََعلَِّقُة  اَلَْقَضايَا  تَُحال  اًل :  ِبأَنَّ  أَوَّ
اَلَْمْحَكَمِة  ِغرَاِر  َعَل  اَلَْمْصِِفيَِّة،  ِباْلُُموِر  ٍة  َخاصَّ َمْحَكَمٍة  إِنَْشاِء  ِحنِي  إَِل  َوَذلَِك  اَْلِْجرَاَء، 

ِة ِباْلَْسَواِق اَلَْملِيَِّة« َواَلَِّتي يَْقتَِض تَْعِينَي أَْعَضائَِها.          »اَلَْخاصَّ

َعاَوى اَلَْعالَِقِة َواَلَِّتي بَْعضاً ِمْنَها لَيْس ِمْن أَْصَحاِب ِصَفٍة، يَاِق تُطَالُِب اَلَْجْمِعيَُّة ِبَُعالََجِة اَلدَّ َوِف نَْفِس اَلسِّ
ِفَّ ُمْنُذ فَْتٍَة لَيَْسْت ِبَوِجيزٍَة. ًة أَنَّ قَرَاَراِت اَلَْحْجِز َوَمْنعِ اَلتََّصُِّف التي تَُكبُِّل اَلِْقطَاَع اَلَْمْصِ َخاصَّ

 
َجْمِعيَِّة  ِبَُلَحظَاِت  اَِلْعِتبَاِر  ِبَعنْيِ  َواْلَْخُذ   Capital Control اَْل  قَانُوِن  ِبِإقْرَاِر  ِباْلِْسَاِع  َثاِنيًا :  نُطَالُِب 
َحدِّ  َوَوْضعِ  اَلَْوَدائِعِ  ِحَميَِة  إَِل  بَْل  اَلَْمَصارِِف،  َمْصلََحِة  إَِل  فََقْط  لَيَْس  تَْنظُُر  اَلَِّتي  اَلَْمَصارِِف 
َها  ِبَحقِّ َعاَوى  اَلدَّ اِْسِتْمرَاَر  أَنَّ  تَْعتَِبُ  اَلَْجْمِعيََّة  إِنَّ  اَلُْموِدِعنَي.  بنَْيَ  اَلُْمَساَواِة  َوتَأِْمنِي  للستنسابية 
َسْيِ  ُحْسِن  َعَل  َخطَراً  تَُشكُِّل  اَلَْخارِِج  َوِف  اِخِل  اَلدَّ ِف  ِحَسابَاتَِها  َعَل  تَُقاُم  اَلَِّتي  َوالُْحُجوزَاُت 

ِفِّ َوَعَل ُسيُولَِة اَلَْمَصارِِف لََدى اَلَْمَصارِِف اَلُْمرَاِسلَة.          اَلَْعَمِل اَلَْمْصِ

اَْلَْسلََم  اَلْبَاُب  ُهَو  اَلنَّْقِد  ُصْنُدوِق  َمَع  اَِلتَِّفاَق  أَنَّ  تَْكرَاراً  قُلَْناَها  لََقْد  اَلتََّعاِف،  ُخطَِّة  َثاِلثًا :  ِبُخُصوَص 
لِلُْخُروِج ِمْن اَْلَزَْمِة اَلَْحالِيَِّة. كََم أَنَّ َدْولََة رَئِيِس َمْجلِِس اَلُْوَزَراِء يَُحاِوُل َمْشُكوراً َوُمْنُذ فَْتَِة إِيَجاِد 
بَْل  رِنَا.  تََصوُّ إَِل فَرِْض  َوَل  ِة  اَلَْخاصَّ َمَصالِِحَنا  إَِل ِحَميَِة  َل نَْسَعى  نَْحُن  لِلنَِّقاِش.  ُمْشَتَكٍَة  أَرِْضيٍَّة 
ِبَشأِْن  الدويل  املايل  املعهد  طَلِيَعِتِهْم  َوِف  ْولِيِّنَي،  اَلدَّ اَِلْخِتَصاِص  أَْصَحاِب  ِبآَراِء  يَأُْخَذ  ِبأَْن  نَْقَتُِح 

         ُخطَِّة اَلتََّعاِف لِِلقِْتَصاِد اَللُّبَْناِنِّ.

ْويِلِّ  إِنَّ املعهد املايل الدويل IIF يُضمَّ َحَوايَلْ 400 ُعْضواً ِمْن أَكَْثَ ِمْن 60 َدْولٍَة َويَُقوُم ُصْنُدوُق اَلنَّْقِد اَلدَّ
َوِل. َونَْحُن نَثِْني َعَل َما َورََد ِف تَْقِريِر َهَذا  ِبالتَّْنِسيِق اَلُْمبَاِشِ َمَعه ِبَا يَْختَصُّ ِبِإَعاَدِة َهيَْكلَِة ُديُوِن اَلدُّ

ًة اَلنَِّقاَط اَلتَّالِيََة : ْويِلِّ َوَخاصَّ اَلَْمرِْجعِ اَلدَّ

اَلُْمْقَتََح  طَْب  اَلشَّ ِلَنَّ    HairCut اَْل  اَلَْوَدائِعِ  ِمْن  لِِلقِْتطَاِع  ْولَِة  اَلدَّ اِقِْتَاِح  ِف  اَلنَّظَِر  إَِعاَدِة  -      ُوُجوُب 
ِفِّ  َعَل لَِعِب َدْورِِه  ُض قُْدرََة اَلِْقطَاِع اَلَْمْصِ ِفِّ َوَسيَُقوِّ يٍَة ِف اَلِْقطَاِع اَلَْمْصِ لِلَْوَدائِعِ َسيُْعَدُم أَيَّ ثَِقٍة ُمتَبَقِّ
أَنََّه       ِبُوُضوِح  َد  تَْقِريرَِه، َحدَّ إِنَّ املعهد املايل الدويل، ِف   . اَِلقِْتَصاِديِّ اَلنََّشاِط  َدْعِم  كََوِسيِط  أَساِسِّ ِف 
اَلَْملِيَِّة  اَلَْخَسائِِر  ِمْن  ُمِهمٍّ  َل ُجزٍْء   تََحمُّ لُبَْناَن  َوَمْصِِف  اَلُْحُكوَمِة  َعَل  يَِجُب  ِبأَنَُّه  اَلَْقائَِل  اَلرَّأَْي  يَؤيُِّد 

رَِة ِبَحَوايَلْ 73 ِملْيَاِر ُدوَلٍر.     اَلُْمَقدَّ
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ُصْنُدوٍق إِنَْشاِء  طَِريِق  َعْن  اَلَْوَدائِعِ  ِمْن  اَْلَكَْبِ  اَلُْجزِْء  ُمَعالََجَة  ُيِْكُن  أَنَُّه  تَْقِريرَِه  ِف  ُح  يَوضِّ -    كََذلَِك 
    ِلَِعاَدِة  اَلَْوَدائِعِ.

ْولَِة  اَلدَّ ِقبَِل  ِمْن  اَلَْمطُْروَحِة  اَلُْخطَِّة  تَْعِديِل  َحْوَل  ِبالُْمَفاَوَضاِت  اَلَْمَصارِِف  ِبِإْشَاِك  نُطَالُِب         َوإِنََّنا 
    اَللُّبَْنانِيَِّة لِْلَْخِذ ِبَعنْيِ اَِلْعِتبَاِر ُمَلَحظَاِت اَلَْمَصارِِف واملعهد املايل الدويل.

ٍة َوتَْعِتيٍم  يٍَّة تَامَّ وِع ِبِسِّ َراِبعًا :   ِف َما يَْختَصُّ ِبَقانُوِن إَِعاَدِة َهيَْكلَِة اَلَْمَصارِِف. يَْجِري إِْعَداُد َهَذا اَلَْمْشُ
ٍّ تَُجاَه اَلَْمَصارِِف، ِف َوقٍْت يَِجُب أَْن تَُكوَن اَلَْجْمِعيَُّة اَلَْجالُِس اَْلَوَُّل َعَل طَاِولَِة اَلُْمَناقََشاِت،  كُلِّ
وِع َمَع اِنِْعَكاَساتِِه َعَل ُمَوظَِّفيَها َوُمَودَِّعيَْها َوَعَل اِْسِتْمرَاِريَِّتَها.  فَِهَي اَلَْمْعِنيَّ اَلرَّئِيِسِّ ِبَهَذا اَلَْمْشُ
وِع  َدِة َمْشُ َوإِنََّنا ِبالتَّايِل نُطَالُِب ِبأَْن نَْجتَِمَع ِف اَلَْقِريِب اَلَْعاِجِل ِباْلَْشَخاِص اَلُْمَكلَِّفنَي تَْحِضَي ُمَسوَّ

اَلَْقانُوِن بُْغيَِة اِطَِّلِعَنا َعلَيَْها َوإِبَْداِء ُمَلَحظَاتَِنا.

إِنَّ اَلَْجْمِعيََّة اَلُْعُموِميََّة لَِمَصارَِف لُبَْناَن، ِهَي أََماَم قَرَاَراٍت َمِصيِيٍَّة لَِمرَْحلٍَة قَاِسيٍَة تَْنتَِظُر لُبَْناَن َوالِْقطَاَع 
لَِكْ  اَلرَّاِهِن،  اَلَْوْضعِ  ِف  اَلَْمْسُؤولِيَِّة  قَْدِر  َعَل  نَِقاَشاتَُنا  تَُكوَن  أَْن  َعَس  اَلِْقطَاَعاِت،  بَاِقي  كََم  ِفَّ  اَلَْمْصِ
َر َمعاً َما ُهَو ِف َمْصلََحِة اَلَْجِميعِ، َمَع اَلُْمَحافَظَِة قَْدَر اَْلِْمَكاِن َعَل تَْسِييِ أُُموِر اَلُْمَواِطِننَي َولَْو ِبالَْحدِّ  نَُقرِّ

ٍر ُمْمِكٍن َعَل اَلَْوطَِن َوالُْمَواِطِن َعَل َحدٍّ َسَواٍء. اَْلَْدَن ِمْنَها، َعلَناً نَتََمكَُّن ِمْن تََجاُوِز اَْلَزَْمِة ِبأَقَلِّ َضَ

اَلَْجْمِعيَُّة  قَاَمْت  أن  بعد  اَلَْمُزوْم،  اَلَْواِقعِ  قَْدِر  َعَل  َوقَرَاَراتَُنا  َمطَالِبَُنا  تَُكوَن  ِبأَْن  نُوِص  فَِإنََّنا  َذلَِك  إِزَاَء 
ِبِإْضَاِب يَْوِم اَْلِثَْننْيِ ف 8 آب وقد أَدَّى َهَذا اَْلِْضَاِب اَلَْغايَِة اَلَْمْنُشوَدِة ِمْنُه.

ٌه لَُكْم أَيَُّها اَلزَُّمَلُء، َما ِهَي اَلُْخطَُواُت اَلَِّتي َستَتَِّخُذَها  ؤَاُل اَلَِّذي أُنَْهى ِبِه كَلَِمِتي َهِذِه، إِنَُّه ُمَوجَّ ا اَلسُّ أَمَّ
هذه ِف  َوالَْوطَِن  ِفِّ  اَلَْمْصِ اَلِْقطَاِع  اِْسِتْمرَاِريَِّة  َعَل  لِلُْمَحافَظَِة  اَلُْمْقِبلَِة  اَلَْمرَْحلَِة  ِف  اَلَْجْمِعيَِّة  َهِذِه 

املرحلة املصيية التي منر بها؟

         رئيس جمعية مصارف لبنان
                الدكتور سليم صفير
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كامل  يزال،  ول  املاضية،  السنوات  طيلة  لبنان  استورد 
احتياجاته من املشتقات النفطية لستخدامها ف الستهلك 
نفطية  لثوة  اختزانه  أّن موضوع  ذلك  والنهايئ،  الوسيط 
الرجح  سابقة،  مرحلة  بشكل جّدي ف  يكن مطروحاً  مل 
التي  النفطية  والفاتورة  وجيوسياسية.  سياسية  لسباب 
دفعها البلد بقطاعيه العام والخاص إل الخارج هي جّداً 

مرتفعة ل بل صادمة عند احتساب املبالغ التاكمية. 
ف  والحصاءات  الدراسات  قسم  عن  الصادر  التقرير  ف 
جمعية مصارف لبنان عن متابعة تكلفة الفاتورة النفطية 
نرفع  منها،  املستوردة  النواع  تبنّي  الخية،  السنوات  ف 
امللحظات ذات الصلة، وذلك بهدف الضاءة عل أهّمية 
وضورة الدفع باتجاه التنقيب عن الغاز والنفط وترشيد 
ميزان  ف  العجز  ضبط  ف  واملساهمة  الطاقة  استهلك 

املدفوعات.  

بجميع  كبيرة  كلفة  النفطية:          أواًل-  الفاتورة 
المقاييس

املشتقات     جميع  من  السلعية  لبنان  واردات  بلغت 
النفطية حوايل 3,8 مليارات دولر ف العام 2021، شّكلت 
 %19,0 وحوايل  السلعية  الواردات  إجميل  من   %27,7
ف  دولر  مليارات  و3,2  الجميل،  املحّل  الناتج  من 
العام ف  ضخمً  مستوًى  تسجيلها  بعد   ،2020 العام 

حوايل  مقابل  دولر)1(،  مليار   6,5 من  أكث  بلغ   2019
من  املمتّدة  السنوات  فتة  ف  دولر  مليارات  الـ4 
قيمة  تراوحت  وقد   .2018 العام  إل   2015 العام 
السنوات العش الخية  النفطية املستوردة ف  املشتقات 
العام ف  الدن  حّدها  ف  دولر  مليار   3,2 حوايل  بني 

القىص  حّدها  ف  دولر  مليار   6,5 وحوايل   2020
مبنّي هو  كم  و2019،   2012 العامني  ّمن  كل  ف  وذلك 

ف الجدول التايل.
املستوردة  النفطية  الفاتورة  تتأثّر  عام،  وبشكل 

وأيضاً  العاملية،  وبالسعار  املستوردة  بالكّميات  بالطبع 
بحركة التهريب من وإل لبنان. ودون الدخول ف تحليل 
أّن  إل  الشارة  من  بّد  ل  وآخر،  عام  بني  قيمتها  تطّور 
حركة استياد املشتقات النفطية كانت كبية ف السنوات 
مع  اللبنان،  القتصاد  حاجة  تتجاوز  وكانت  الخية 
بلغت  حيث   2019 العام  ف  املقبولة  الحدود  تخطّيها 
إليه.  أشنا  أن  سبق  كم  دولر  مليارات   6,5 من  أكث 
سورية،  إل  كبية  تهريب  بعمليات  ذلك  ارتبط  وقد 
الحدود  وتسيّب  عليها  املفروضة  العقوبات  ظّل  ف 
التهريب  عمليات  استمرّت  وقد  السورية.  اللبنانية- 
نحو  عل  رّبا  ولو  و2021   2020 العامني  ف  سوريا  إل 
ف  لبنان،  ف  املواد  هذه  دعم  مع   2019 العام  من  أقّل 
مخّصصاً  الدعم  يكون  أن  لبنان  مصف  أراد  وقت 

حصاً لإلستهلك املحّل وفقاً لحاجات السوق اللبنان.

وبلغ معّدلها السنوي الوسطي حوايل:
-     4,4 مليار دولر ف السنوات الخمس الخية )2017-

.)2021
-     4,8 مليار دولر ف السنوات العشة الخية )2012-

.)2021
الخية  العشين  السنوات  فتة  ف  دولر  مليار   3,6     -

.)2021-2002(
املشتقات  لستياد  الرتاكمية  الفاتورة  أخذنا  إذا  أّما 

النفطية، نجد أنّنا دفعنا أرقاماً ضخمة بلغت: 

الخية  الخمس  السنوات  ف  دوالر  مليار   21,8     -
.)2021  -2017(

-     47,8 مليار دوالر ف السنوات العش الخية )2012-
.)2021

الخية  العشين  السنوات  ف  دوالر  مليار   73,0     -
!)2021-2002(

استيراد المشتقات النفطية 

إعداد :  قسم الدراسات واإلحصاء في جمعية مصارف لبنان.

)١(  وهو قريب جّدًا من المستوى القياسي المسّجل في العام ٢٠١٢ والذي تجاوز الـ 6,6 مليارات دوالر.
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أنواع  حيث  من  الول  املرتبة  النفطية  املشتقات  وتحتّل 
عن  يقّل  ل  ما  دوماً  حّصتـها  وشّكلت  املستوردة،  السلع 
)جدول  السلعية  للواردات  الجملية  القيمة  من   %20
رقم 1(. وقد بلغت مستوى قياسياً ف العام 2019 حيث 
تجاوزت حّصتها ثلث الواردات السلعية، لتنخفض بعدها 
إل حوايل 28% ف العامني 2020 و2021. وقد بلغت هذه 
الخية  العش  السنوات  فتة  أخذنا  إذا   %25,6 النسبة 
وحوايل 26,4% ف السنوات الخمسة الخية. وهي تُساهم 
بشكل أساس ف العجز الضخم ف ميزان الحساب التجاري 

والجاري، أحد مشاكل لبنان املزمنة/الهيكلية. 
النفطية  املشتقات  قيمة  ارتفعت  أخرى،  ناحية  من 
املستوردة بشكل كبي إل 19,0% من الناتج املحّل الجميل 
املحّل!-  الناتج  خمس  حوايل  إل  أي   –  2021 العام  ف 
بخاّصة بسبب تراجع الناتج املحّل بشكل دراماتيك مقيّمً 
بالدولر، مقابل نسبة 12 إل 13% ف العامني 2019 و2020، 
ف حني تراوحت بني 7 و8% ف فتة السنوات املمتّدة من 

العام 2015 إل العام 2018. وقد شّكلت:
الخية  الخمس  السنوات  فتة  ف  الناتج  من   %10,6   -

.)2021-2017(
الخية  العش  السنوات  فتة   ف  الناتج  من   %10,7   -

.)2021-2012(
الخية  العشين  السنوات  فتة  ف  الناتج  من   %10,2   -

.)2021-2002(

        ثانيًا- طبيعة المشتقات النفطية المستوردة
1-  املازوت: غاز أويل وفيول أويل

تُشي املعطيات الحصائية إل أّن املشتقات النفطية تتألّف 
بدرجة أوىل من الغاز أويل )أو املازوت( وأنواع أخرى من 
املازوت )الفيول أويل(. وقد بلغت قيمتها حوايل 2,3 مليار 
إجميل  من   %59,6 حّصتها  لتشّكل   2021 العام  ف  دولر 
دولر ف  مليار   2,2 مقابل  املستوردة،  النفطية  املشتقات 
العام 2020 وحّصتها 67,8%، مقابل مستوى غي مسبوق 
ف العام 2019 حيث وصلت قيمتها إل 4,9 مليارات دولر 
وشّكلت حّصتها 75,3% من إجميل الفاتورة النفطية. وإذا 
أخذنا فتة السنوات الخمس املمتّدة من العام 2017 حتى 
العام 2021، نجد أّن استياد الغاز أويل والفيول أويل بلغ 

  

    السنة            قيمة املشتقات        الناتج املحّل          الواردات السلعية من              الواردات السلعية من  
                     النفطية املستوردة-     اإلجاميل- مليار       املشتقات النفطية/الناتج          املشتقات النفطية/إجاميل

                        مليون دوالر                   دوالر            املحّل اإلجاميل- %                 الواردات السلعية- %

%21,0    %10,7          39,9   4253       2011     
%30,2    %15,1        44,0   6649       2012     
%26,3    %12,4        46,9   5791       2013     
%26,5    %11,8        48,1   5690       2014     
%20,7    %7,7        49,9   3845       2015     
%21,4    %8,0        51,1   4091       2016     
%21,5    %7,9        53,0   4204       2017     
%20,4    %7,4        54,9   4067       2018     
%34,0    %12,3        53,2   6534       2019     
%28,2    %12,9        24,7   3188       2020     
%27,7    %19,0       19,9   3785       2021     

 جدول رقم ١- قيمة المشتقات النفطية المستوردة، الناتج المحّلي اإلجمالي، وبعض النسب المئوية

املصدر: املركز اآليل الجمريك- إدارة الحصاء املركزي.
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باملتوّسط 2,9 مليار دولر سنوياً وحّصته 65,6% أي ثلثي 
الفاتورة النفطية ف الفتة السنوات الخمس املذكورة.  

الغاز  من  السلعية  الواردات  بلغت  التفصيل،  وف   -1.1
حّصتها   ،2021 العام  ف  دولر  مليار   1,9 قيمته  ما  أويل 
مليار   1,7 مقابل  النفطية،  الفاتورة  إجميل  من   %50,2
مرتفع  ومستوى   ،)%52,3 )حّصتها   2020 العام  ف  دولر 
العام 2019 )حّصتها %48,9(.  مليارات دولر ف  بلغ 3,2 
وبلغت القيمة السنوية الوسطية لستياد الغاز أويل 2,2 
النفطية  الفاتورة  مليار دولر وحّصتها 50,0% من إجميل 
وذلك ف فتة السنوات الخمس املمتّدة من العام 2017 إل 
العام 2021. وهي تستخدم بشكل رئيس من قبل مؤسسة 
كهرباء لبنان ف معمَلْ الزهران ودير عّمر، كم تُستخدم ف 
املولّدات الكهربائية الخاّصة )مصانع، شكات، مؤسسات، 
الديزل )سيارات،  وأفراد( وف تدفئة املنازل وف محرّكات 

شاحنات، سفن، جرّارات زراعية،...( والسّخانات... 

1.2- أّما األنواع األخرى من املازوت )الفيول أويل( التي 
يستوردها لبنان، فقد بلغت قيمتها 355 مليون دولر ف 
النفطية،  الفاتورة  العام 2021 وحّصتها 9,4% من إجميل 
مقابل 493 مليون دولر ف العام 2020 وحّصتها %15,5، 
مقابل مستوى قياس ف العام 2019، حيث بلغت 1722 
السنوية  القيمة  وبلغت   .)%26,4 )حّصتها  دولر  مليون 
دولر  مليون   679 حوايل  أويل  الفيول  لستياد  الوسطية 
وذلك  النفطية  الفاتورة  إجميل  من   %15,6 وحّصتها 
إل  2017 العام  من  املمتّدة  الخمس  السنوات  فتة  ف 

شكة  معامل  ف  أساس  بشكل  وتُستخدم   .2021 العام   
الزوق والجيّه وصور وبعلبك، وأيضاً الكهرباء ف كّل من 

ف القطاع الصناعي. 

2- البنزين
من  ثانية  بدرجة  املستوردة  النفطية  املشتقات  وتتألّف 
من  وغيها  السيارات  بخاّصة  تستهلكه  الذي  البنزين 
بلغ وقد  الكهربائية.  الطاقة  مولّدات  وأيضاً  اآلليات، 
 2021 العام  ف  دولر  مليون   1244 البنزين  استياد 
املشتقات  استياد  مجموع  من   %32,9 حّصته  لتشّكل 
النفطية، مقابل 837 مليون دولر ف العام 2020 وشّكلت 
   2019 العام  ف  دولر  مليون  و1332   ،%26,3 حّصته 

وحصتّه 20,4%. وإذا أخذنا فتة السنوات الخمس املمتّدة 
من العام 2017 حتى العام 2021، نجد أّن القيمة السنوية 
دولر  مليني   1204 بلغت  املستورد  للبنزين  الوسطية 
وحّصتها 27,6% أي أكث من ربع كلفة الفاتورة النفطية ف 

فتة السنوات الخمس املذكورة. 
 

 95( العادي  البنزين  استياد  بلغ  التفصيل،  وف   -2.1
أوكتان( حوايل 1217 مليون دولر ف العام 2021 وحّصته 
ما  مقابل  النفطية،  املشتقات  واردات  إجميل  من   %32,1
يزيد عن 761 مليون دولر ف العام 2020 وحّصته %23,9، 
و1159 مليون دولر ف العام 2019 )حّصته 17,7%(. وبلغ 
-2017 الخمس  السنوات  ف  الوسطي  السنوي  متوّسطها 

من   %24,6 وحّصتها  دولر  مليون   1073 حوايل   2021
إجميل الفاتورة النفطية ف الفتة املذكورة. 

فقد  أوكتان(،   98( السوبر  البنزين  استياد  أّما   -2.2
تراجعت قيمته إل حدود 27 مليون دولر فقط ف العام 
النفطية،  الفاتورة  إجميل  من   %0,7 إل  وحّصته   2021
وحّصته   2020 العام  ف  دولر  مليون   75 حوايل  مقابل 
العام 2019.  2,6% ف  مليون دولر وحّصته  2,4%، و173 
الخمس  السنوات  ف  الوسطي  السنوي  متوّسطه  وبلغ 
الوسطية  وحّصته  دولر  مليون   132 حوايل   2021-2017

3,0% من إجميل الفاتورة النفطية. 

3- أنواع أخرى مختلفة
يستوردها  التي  الخرى  النفطية  املشتقات  أنواع  ومن 

لبنان، نذكر: 
أو  املنازل  ف  غاز  قوارير  املستخدم عل شكل  أ-  البوتان 
املطاعم...، والذي بلغ الستياد منه حوايل 156 مليون 
دولر ف العام 2021 وشّكلت حّصته 4,1% من مجموع 
استياد املشتقات النفطية، مقابل 114 مليون دولر ف 
وإذا   .2019 العام  ف  دولر  مليون  و123   2020 العام 
 2017 العام  من  املمتّدة  الخمس  السنوات  فتة  أخذنا 
لستياد  السنوي  املتوّسط  أّن  نجد   ،2021 العام  حتى 
بلغ 130 مليون دولر وحّصته شّكلت 3% من  البوتان 

إجميل الفاتورة النفطية ف الفتة املذكورة. 
ب-  الكريوزين املستخدم بخاّصة كوقود للطائرات، وأيضاً 
النارة...  الخبز، وف  أفران  للتدفئة، وف بعض  كوقود 
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العام  بلغ استياده حوايل 13 مليون دولر ف  والذي 
و21   2020 العام  ف  دولر  مليني   8 مقابل   ،2021
مليوناً ف العام 2019، وبتوّسط سنوي وسطي قدره 
 ،2021-2017 الخمس  السنوات  ف  دولر  مليون   17
وبلغت حّصته 0,4% من إجميل الفاتورة النفطية ف 

الفتة املذكورة. 
دولر  مليون   15 منه حوايل  استوردنا  الذي  ت-  الربوبان 
ف العام 2021 مقابل 9 مليني دولر ف العام 2020 

سنوي  وبتوّسط   ،2019 العام  ف  مليوناً   15 وحوايل 
الخمس  السنوات  ف  دولر  مليون   14 قدره  وسطي 
2017-2021، وبلغت حّصته 0,3% من إجميل الفاتورة 
النفطية ف الفتة املذكورة. ويكن استخدامه ف بعض 

املحرّكات، وسّخانات املياه، وغيها. 

ويُلّخص الجدول أدناه قيمة املشتقات النفطية املستوردة 
بحسب نوعها ف فتة 2022-2017.

  

أنواع  أخرى             مازوت      البنزين  
                    غاز     أنواع أخرى  البنزين    البنزين

                 أويل    من املازوت     العادي    السوبر                          

املجموع               )املازوت(   )الفيول         )٩٥        )٩8     

أويل(       أوكتان(    أوكتان(    البوتان   الكريوزين   الربوبان    غريها           العام         
  

4204  177  16  19  126  177  1010  634  2045 القيمة- مليون دولر   2017  
100.0  4.2  0.4  0.5  3.0  4.2  24.0  15.1  48.6 الحصة من املجموع، %    

4067  196  18  27  132  206  1216  189  2083 القيمة- مليون دولر   2018  
100.0  4.8  0.4  0.7  3.2  5.1  29.9  4.6  51.2 الحصة من املجموع، %    

6534  124  15  21  123   173  1159  1722  3197 القيمة- مليون دولر   201٩  
100.0  1.9  0.2  0.3  1.9  2.6  17.7  26.4  48.9 الحصة من املجموع، %    

3188  58  9  8  114  76  761  493  1669 القيمة- مليون دولر   2020  
100.0  1.8  0.3  0.3  3.6  2.4  23.9  15.5  52.4 الحصة من املجموع، %    

3785  101  15  13  156  27  1217  355  1901 القيمة- مليون دولر   2021  
100.0  2.7  0.4  0.3  4.1  0.7  32.2  9.4  50.2 الحصة من املجموع، %    

جدول رقم ٢- قيمة المشتقات النفطية المستوردة بحسب نوعها- مليون دوالر ونسب مئوية

         ثالثًا- في بعض المالحظات
مل يهدف هذا التقرير إل تحليل التطّور السنوي لستياد 
بالنشاط  طبعاً  يتأثّر  الذي  لبنان،  ف  النفطية  املشتقات 
أخرى  وبعوامل  العاملية  وبالسعار  البلد  ف  القتصادي 
عل  الضاءة  إل  بل  خروجاً،  أو  دخولً  التهريب  مثل 
كلفتها الباهظة عل القتصاد طيلة السنوات املاضية وإل 
معرفة النواع املستوردة منها، لستخراج التوصيات والعب. 

 - القتصاد،  دفعها  التي  الباهظة  الكلفة  هذه  وارتبطت 
وهي بالطبع مّبرة ف جزء منها لتسيي العجلة القتصادية 
والنتاج وتلبية حاجة الس منها- والتي تعتب أحد السباب 
أسباب  بعّدة  اليوم،  نعيشها  التي  املالية  للزمة  الرئيسية 

يكن تلخيصها با يل:
لبنان  يختزنها  التي  النفطية  الثوة  ملف  تجميد  أوالً: 
وجيوسياسية،  سياسية  لسباب  طبعاً  طويلة  لسنوات 
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من  حاجته  كامل  استياد  عل  اللبنان  القتصاد  أجب  ما 
املشتقات النفطية.

لتأمني حاجة  النفطية  املشتقات  يستورد  لبنان  كان  ثانياً: 
اقتصاده، كم كان يُلبّي بشكل جزيئ حاجة القتصاد السوري 
من هذه املواد بسبب العقوبات الميكية املفروضة عل 
سورية. أضف أّن دعم أسعار املشتقات النفطية ف لبنان 
الول  تشين  ف  النتفاضة  بداية  من  املمتّدة  الفتة  ف 
2019 وحتى أواخر العام 2021، جعل التهريب إل سوريا 
تجارة مربحة بامتياز، وأفقد مصف لبنان جزءاً هاّماً من 

احتياطياته من العملت الجنبية.

ثالثاً: عل صعيد إنتاج الكهرباء من املعامل، مثّة مشاكل 
أو  الكفاءة  بعدم  يرتبط  ما  منها  جديدة،  قدية  كثية 
الفعالية ف النتاج بسبب املعامل القدية وطبيعة املواد 
التوزيع،  ف  الكبي  بالهدر  يرتبط  ما  ومنها  املستعملة، 
الستفادة  وعدم  الفواتي،  وتحصيل  بتسعي  وأيضاً 
من  غيها  إل  الكهرباء،  لتوليد  الشمسية  الطاقة  من 
طيلة  الخاّصة  املولدات  استخدام  أّن  كم  السباب. 
تأمني  عن  املعامل  انتاج  عجز  بسبب  املاضية  السنوات 
كامل الطلب يُعتب بشكل عام أقّل فعالية لناحية وفورات 
تقصي  ومثّة  الكهرباء.  انتاج  معامل  مع  مقارنة  الحجم 
ف  املقيمني  تجاه  املتعاقبة  السلطات  قبل  من  ُمريب 
لبنان من أفراد ومؤسسات ف إدارة ملف قطاع الكهرباء 

الدراسات  الرغم من  بالصلحات الرضورية، عل  والقيام 
ذلك.  ف  الشوع  برضورة  واملحلّية  الدولية  والتوصيات 
وهذا المر ل يكن أن يُفهم أو يُفّس إلّ من خلل استفادة 
جهات كثية من الواقع السائد، إضافة إل سيطرة الحقاد 
وتسجيل املواقف ف مقاربة هذا املوضوع بدل التفكي ف 

مصلحة القتصاد واملواطن.

رابعاً: عل صعيد الستهلك، يكن تلخيص املشكلة بعدم 
تفعل  كم  لبنان  ف  بكفاءة  والبنزين  املازوت  استهلك 
معظم شعوب العامل، وخاّصة املتقّدمة منها. ويعود ذلك 
إل عّدة أسباب لعّل أبرزها توافرها الدائم للمقيم ف لبنان 
حيث  الكهرباء  دعم  بسبب  إن  نسبياً،  منخفض  بسعر 
للعام  العائدة  العاملية  السعار  عل  أسعارها  تثبيت  تّم 
1994، والبنزين )حيث تّم وضع سقف عل سعر صفيحة 
اللبنانية  للّية  املرتفعة  الشائية  والقدرة  سابقاً(،  البنزين 
مقابل الدولر بسبب استقرار سعر الصف عل الـ 1507.5 
ذلك  إل  يُضاف  للدولر عل مدى سنوات طويلة.  ليات 
هي  الحيوية  املواد  هذه  بأّن  الجمعي  الوعي  ضعف 
كثية مرتفعة،  الحقيقية هي أحياناً  نادرة وأسعارها  سلع 
إن  الكافية  التوعية  وجود  بعدم  جزئياً  مرتبط  وهذا 
من قبل الدولة أو املجتمع املدن لرضورة ترشيد الستهلك، 
شبكة  وتطوير  توافر  عدم  أخياً  ننس  أن  دون  من 
يتوق  الذي  اللبنان  القتصاد  بتصّف  تكون  عام  نقل 

إليها منذ زمن طويل. 
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تعليق على قانون تعديل قانون السرية المصرفية لعام ٢٠٢٢

لجل  الضغوطات  وتفاقمت  الدعوات  تعاظمت  لطاملا 
ضورة  ذريعة  تحت  لبنان  ف  املصفية  السية  تقويض 
عام  أقّر  فعندما  الموال،  وتبييض  الفساد  مكافحة 
الجنبية  الستثمرات  كبي ف جذب  بشكل  ساهم   1956
مكانة  تعزيز  ف  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  والعربية 
القطاع املصف اللبنان وف منحه لقب »سويسا الشق«، 
من  أساسياً  ركناً  شّكلت  املصفية  السيّة  لن  ذلك 
القتصادي  النظام  عل  القائم  الوطني  القتصاد  أركان 
تحويل  حرية  من  ذلك  يستتبع  وما  الحّر  واملصف 
والفردية  املشتكة  املصفية  الحسابات  وفتح  الرساميل 

من أي عملة كانت.
سيّة  قانون  أرساه  الذي  النظام  خصوصية  وتكمن 
ثبات  عل  املحافظة  ف   ،1956 لعام  لبنان  ف  املصارف 
الزمات  كّل  رغم  اللبنان  املصف  القطاع  وصمود 
مدى  عل  البلد  بها  مرّت  التي  واملصفية  القتصادية 
من  املودعني  ثقة  كسب  لجهة  ولسيّم  طويلة  سنوات 
مختلف الجنسيات الذين أودعوا مبالغ كبية ف املصارف

اللبنانية.
السيّة املصفية هو حصانة  قانون  بأن  التذّرع  فل يكن 
املعلوم  فمن  املشوعة،  غي  السياسية  السلطة  لعمل 
السيّة  تكن  ومل  للحدود،  عابرة  املالية  الجرائم  بأن 
املصفية عائقاً أمام التزامات لبنان تجاه الخارج، فخارجياً 
لبنان،  مع  بالتعامل  مصفية  سيّة  عملياً  هناك  يعد  مل 
العاملي  الرضيبي  النظام  من  أولً  يُلحظ  المر  فهذا 
معاهدات  عل  لبنان  فتوقيع  لبنان،  إليه  إنضم  الذي 
السية  إلغاء  إل  أدى  الرضيبية،  املعلومات  تبادل  تفرض 
لسيّم  الجنبية،  الرضيبية  الدارات  أمام  املصفية 
إل  إضافة   ،»FATCA« قانون  ببنود  والتزامه  الميكية 

.CRS التبادل الرضيبي

*    محام في اإلستئناف، دكتور في القانون، مؤسس مكتب جوستيسيا للمحاماة، أستاذ  في  الجامعة  األميركية  في  بيروت 
وفي كليات  الحقوق، مستشار قانوني للمصارف.

      ساهمت األستاذة مها داغر؛  األستاذة ليا مقديسي  من جوستيسيا الحقوقية، أعّد  البحوث اآليلة إلى كتابة هذا المقال.

 بقلم :  المحامي الدكتور بول مرقص *

 1956 عام  قانون  وفق  املصفية  السيّة  حفظ  فموجب 
يخّول املصف الحتجاج به بوجه أي سلطة عامة إدارية 
الثانية  املادة  ملا نّصت عليه  أو عسكرية أو قضائية وفقاً 
منه، وحدود إفشاء السيّة املصفية أمام القضاء يقوم ف

ما يتعلّق بدعاوى الثراء غي املشوع.
إلّ أنه رغم الهمية التي لعبها قانون سيّة املصارف عل 
مدى سنوات لجهة دعم الثقة بالقتصاد القومي والقطاع 
السياسية  السلطة  تزال  ل  الستثمر،  وتشجيع  املصف، 
ما  عل  والقضاء  الخارجية  للمطالب  تلقائياً  تستجيب 
تبقى من سمت متيّز القطاع املصف اللبنان الذي يصارع

للبقاء صامداً.
»تعليق  قانون  صدر   2020 عام  أنه  إل  الشارة  وتجدر 
بتاريخ  الصادر  املصارف  رسية  قانون  بأحكام  العمل 
أخرى،  لسنة  متديده  وتّم  واحدة«  سنة  ملدة   1٩٥6/٩/3
وذلك بهدف إجراء التحقيق الجنايئ، حيث رفعت السيّة 
واملصالح  والوزارات  لبنان  عن حسابات مصف  املصفية 
العامة،  واملؤسسات  والصناديق  واملجالس  املستقلة 
التدقيق  مهمة  تسهيل  إل  يؤدِّ  مل  التعليق  هذا  أن  إلّ 
يؤكّد  مم  ورائه،  من  املتوخاة  الغاية  تحقيق  وف  الجنايئ 
ف  السبب  يوماَ  يكن  مل  املصفية  السية  قانون  أن  إل 

عدم كشف الفساد.
أقّر  فقد  املقال،  هذا  ف  الساس  موضوعنا  إل  وبالعودة 
مرشوع   2022/7/26 تاريخ  جلسته  ف  النواب  مجلس 
»تعديل   :/9102/ رقم  باملرسوم  الوارد  املعّجل  القانون 
املتعلق   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  القانون  مواد  بعض 
باملرسوم رقم  املنفذ  القانون  بالرسية واملادة /150/ من 
النقد  )قانون  وتعديالته   1963/8/1 تاریخ   /13513/
تاریخ   /44/ رقم  القانون  من  واملادة/23/  والتسليف(، 
الرضيبية(،  اإلجراءات  )قانون  وتعديالته   2008/11/11
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تاریخ  /144/ رقم  االشرتاعي  املرسوم  من   /103/ واملادة 
1959/6/12 وتعديالته ) قانون رضيبة الدخل(.«

النّص وكأنه ليس هنالك قانون رقمه /44/ صادر  ينطلق 
جدياً  الشتباه  عند  املصفية  السية  يرفع   2015 عام 
الجرائم  وسائر  الرضيبي  والتهرب  الفساد  جرائم  ف 
أساس  هو  فام  عليها.  لينّص  املشوع  جاء  التي  املالية 
بأنه  به  االدعاء  تّم  كام  فعالً  هو  هل  التعديل؟  هذا 
الثقة  وإعادة  لهم  حد  ووضع  الفساد  مبالحقة  الرغبة 

بالقطاع املرصيف؟ 
نتطرّق إل إحدى أهم شوط صندوق  املنوال،  عل هذا 
التفاوض  خلل  عليها  التفاق  تّم  الذي  الدويل  النقد 
لذا  املصفية.  السيّة  قانون  تعديل  وهي  لبنان،  مع 
نيايب  إجتهاد  عن  نابعاً  ليس  التعديل  هذا  توقيت  فإن 
للتقويم،  رغبة  أية  أو  السلطات  قبل  من  إصلحي  أو 
عىل  القانونية  التعليقات  بعض  سنعرض  يل  وفيام 
من  ورد  كام  املرصفية  الرسية  تعديل  قانون  مرشوع 
مجلس  أقرّها  التي  النهائية  الصيغة  وعىل  الحكومة 
الهول  لبيان   2022/7/26 تاريخ  جلسته  يف  النواب 

والذهول وراء هذا التعديل.
سيّة  قانون  تعديل  مشوع  عل  أولً  الحكومة  عملت 
مجلس  ف  واملوازنة  املال  لجنة  إل  إحالته  قبل  املصارف 
سمحت  قد  وكانت  عليه،  ملحظاتها  ووضعت  النواب 
موظّف  قبل  من  املصفية  السيّة  برفع  مشوعها  ضمن 
منها  الستئنافية  حتى  العامة  النيابات  قضاة  أو  املالية 
وضامنة  واضحة  معايي  وضع  دون  التحقيق،  وقضاة 
تقاريرها  تقّدم  بأن  املصارف  ألزم  فاملشوع  للخصوصية، 
التي  املودعني  لحقوق  ضمنات  دون  املال  وزارة  ال 
التعسفية  الجراءات  تجاه  عليها  يحصلوا  أن  يكن 
إساءة  حتى  أو  الخاصة  املعلومات  استعمل  كإساءة 

طلب هذه املعلومات.
سجل  إنشاء  عل  الحكومي  القانون  مشوع  نّص  كم 
املخّولة  الجهة  يحّدد  أن  دون  املصفية  للحسابات 
املعلومات  وتسليم  السجّل  عل  والشاف  للحتفاظ 
عددها  التي  الجهات  ال  الحسابات  بهذه  املتعلّقة 

املشوع ف الفقرة الول من املادة السابعة.
فتح  املصارف  عل  الحكومي  التعديل  نّص  حظّر  كم 
مديري غي  أصحابها  يعرف  ل  »مرقمة«  ودائع  حسابات 
املصف  أو وكلئهم، كم يفرض تحويل الحسابات املرقمة 

وخزائن  عادية  حسابات  ال  املؤّجرة  الحديدية  والخزائن 
الموال  تبييض  مكافحة  متطلبات  كل  عليها  تطبّق 
ومتويل الرهاب، إل أنه ما مل يتم التنبُّه إليه أثناء صياغة 
خاضعاً  أساساً  أصبح  املرقم  الحساب  أن  الفقرة   هذه 
ملوافقة استثنائية من إدارة املصف بعد العام 2001 المر 
الذي تناساه مجلس النواب والحكومة، ولذلك كان يجب 
عل القل اخراج الصندوق الحديدي العادي )غي املرقّم( 

من هذا  القانون.
مجلس  أقرّها  التي  النهائية  بالصيغة  يتعلّق  ما  وف 
كل  إشاك  هو  الساس  التعديل  كان  فقد  النواب، 
السيّة  رفع  بصلحية  املال  ووزارة  القضاء  من 
فقط  مرتبطة  الصلحية  هذه  كانت  أن  بعد  املصفية، 
 2015/44 بالقانون  املنشأة  الخاصة  التحقيق  بهيئة 
وبالهيئة  الرهاب(  ومتويل  الموال  تبييض  )مكافحة 

الوطنية ملكافحة الفساد.
هذا  بوجب  املصفية  السية  رفع  صلحية  فأصبحت 
التعديل مرتبطة بجهات عّدة وهي، 1( القضاء، 2( الهيئة 
بهدف الرضيبية  الدارة   )3 الفساد،  ملكافحة  الوطنية 

مكافحة التهرب الرضيبي، 4( وبهيئة التحقيق الخاصة.
لهذا التعديل، مل يكن هناك إشكالية  هذا رغم أنه سابقاً 
الفساد،  بجرائم  الشتباه  عند  املصفية  السيّة  لرفع 
السية  رفع  صلحية  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  فاللهيئة 
املصفية بوجب املادة /19/ من القانون رقم 2020/175 
الهيئة  وإنشاء  العام  القطاع  ف  الفساد  مكافحة  )قانون 

الوطنية ملكافحة الفساد(.
كم أعاد مجلس النواب تعديل املادة السابعة من قانون 
لجنة  لتعديل  وفقاً  تنّص  كانت  أن  بعد  املصارف  سيّة 

املال واملوازنة الخي عل ما يل:
الفساد  جرائم  يف  التحقيق  دعاوى  يف  املختص  »القضاء 
يف  األوىل  املادة  يف  املحددة  والجرائم  األخرى  واملالية 
تبييض  مكافحة  )قانون  وتعديالته   2015/44 قانون 
املرشوع  غري  اإلثراء  ودعاوى  اإلرهاب(  ومتويل  األموال 
املقامة إستناداً إىل القانون رقم /189/ تاريخ 16 ترشين

األول 2020 )قانون الترصيح عن الذّمة املالية(.«
وإستبدلت  األخرى«  املالية  »الجرائم  مصطلح  إلغاء  وتّم 
قانون من   /1٩/ باملادة  عليها  املنصوص  »بالجرائم 
للمدعي  السلطة  إعطاء  أي  الجزائية«  املحاكامت  أصول 

العام املايل .
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كم أن القانون الذي أقرّه مجلس النواب مل يتضمن أي بند 
يتناول املفعول الرجعي، فأهمية رفع السية املصفية تكمن 
ف املفعول الرجعي الذي يسمح للقايض بحاسبة املرتكب 
للملحقة سابقاً  بها  قام  التي  املالية  الجرائم  جميع  عل 

ف السنوات السابقة، وفقاً آللية ومعايي واضحة طبعاً.

*       *       *  
قانون  أّن هكذا  نعتب  التّقنيات،  عن  الخلصة، وبعيداً  ف 

كان ليبحث، أو ليصلح، لو كانت ف لبنان »دولة حقوق« 
املواطنني  نفوس  ف  الطمنينة  وتبعث  الثقة  توحي 
عن  يفرجوا  حتى  الخصوصية  تحمي  وقوانني  واملكلّفني 

تفاصيل حساباتهم.
السيّة  قانون  وتقويض  إلغاء  مخاطر  من  نحذر  وأخياً 
القطاع  من  تبقى  ما  سلبية عل  آثار  من  له  ملا  املصفية 
من  للبنان  تبقى  ما  نخس  فلمذا  اللبنان،  القتصادي 

مزايا؟ وتبعاً لي كلفة ومثن؟
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FinTech and Regulators

By :  DR. ANDRE GHOLAM *

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

being delivered more efficiently and 
effectively, with competitive pressures on 
firms to adopt a more consumer-centric 
approach. The regulatory and supervisory 
response to fintech has evolved through three 
stages. Initially, the response was to focus 
on the benefits of fintech and on support-
ing the growth and adoption of new fintech 
solutions. Regulatory intervention was 
limited to little more than fine-tuning to take 
account of the impact of fintech on the ways 
in which financial services were provided.

In the second stage, regulators and supervi-
sors began to worry increasingly about the 
risks arising from fintech. These risks can 
be characterized as risks to: consumers and 
investors;  financial services firms; and 
financial stability. In the third stage, 
regulators and supervisors have been 
taking specific actions in response to these 
risks. This has included the development of 
international standards, the implementa-
tion of increasingly detailed and prescriptive 
national rules and guidance, and shifts in 
supervisory priorities. These initiatives cov-
er a wide range of areas, including tech-
nology risk, cyber security and operational 
resilience more generally; data privacy; 
consumer protection; firms’ governance 
and risk governance; and amendments to 
anti-money laundering requirements. The 
emerging international standards have 
mostly taken the form of high-level
principles, leaving national implementa-
tion )both regulation and supervision( to 
diverge considerably across jurisdictions and 
across different financial services sectors.

Do fintechs need to be regulated ? Any insti-
tution that is involved in financial activities 
must comply with various regulations, and 
this certainly applies to the fintech industry. 

For many years, fintechs were under-
regulated in many countries. Regulators and 
regulations have focused on traditional banks 
and banking. Regulations have developed 
alongside the industry and did not initially 
fit the new breed of fintechs.

This has changed, and fintechs in most 
countries are now regulated by main national
financial regulators. Regulations have, in 
many cases, been adapted to cater to fintechs.
The regulation of the fintech industry is 
more complicated than for financial institu-
tions. Fintechs are typically much smaller but 
still subject to the same intense regulation. 
They are also likely to operate across several 
jurisdictions )possibly from an early stage( 
and will need to comply with different 
regulations in each region or country.

Fintech is already delivering significant 
benefits to consumers and investors; to 
financial services firms and financial market 
infrastructure; and to financial stability and 
financial inclusion. However, the increas-
ing use of fintech solutions and emerging 
technologies also brings risks, to which 
regulators and supervisors are responding. 
Consumers and investors are benefiting 
from both the emergence of new fintech 
solutions and the evolution of existing financial 
services providers. This has generated a 
wider range of financial products and services 
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countries, which existing compliance will 
help with.

•   Acquiring new licenses.
      As fintechs grow, they will often need new 

operating licenses. A common journey is 
from an e-money license to a full banking 
license – this will likely attract greater reg-
ulatory scrutiny and compliance require-
ments.

•    Implementing new technologies.
     Expanding into new technology and ser-

vices is likely to require compliance with 
additional regulations. Fintechs are often 
heavy digital adopters, with areas such as 
artificial intelligence, machine learning, 
and cryptocurrency. Compliance here 
helps rapid adoption of new technologies 
and methods.

•  Supports a good user experience.
      Getting compliance right is essential for 

brand improvement and customer expe-
rience. With KYC and onboarding, for 
example, customs want robust and secure 
interactions but also fast and friction-free 
experiences.

Why regulators cannot keep up with fintech 
innovation
The past decade of innovation in fintech 
has been interesting, watching the struggles 
of regulators trying to keep up. Fundamen-
tally, failing to keep pace has led to many 
challenges down the line. They allowed a 
lot of things to happen which they’re now 
trying to address.

Let us look at a few examples. First, peer-to-
peer )P2P( lending.
P2P lending rose rapidly after the first en-
trant, Zopa, launched in 2005. Zopa, called 
the first fintech, as its concept was an eBay 
for loans. It worked in the UK, but when it 
tried to expand into other markets, such as 
Italy and the US, it did not — the regulators 
did not like the idea.
However, the major market that did like the 

Why is regulation important for fintechs ?  
Regulations have evolved to protect finan-
cial institutions, their customers, and the 
wider economy from financial crime. AML 
and KYC regulation are frequently updated 
to reflect changes in fraudulent and criminal 
methods.
Where fintechs have operations in the fi-
nancial services industry, customer ver-
ification, or transactions support, they 
should ensure the same checks and se-
curity as the major financial institutions.
Protection and compliance are vital – but 
there are other good reasons for regulation 
for fintechs:

•     Regulation establishes trust.
      Credibility and trust are vital for any 

financial-related company, and compli-
ance with regulations helps to establish 
this.

•     Regulation creates a level playing field.
       Companies operating in the same area 

must meet the same requirements and 
challenges, supporting fair competition.

•      Compliance will help fintechs scale their 
business.

       This could include offering new products 
and services, moving to a full banking li-
cense, or expanding into new countries.

How do regulations help to make a fintech fu-
ture-proof?
Every business wants to grow. In the finan-
cial services sector, compliance with appro-
priate regulations is important to allow and 
facilitate expansion. The sooner and more 
thoroughly a company embraces regula-
tions, the easier future expansion will be.
•     Compliance is necessary for international 

expansion.
        Fintechs work in many different countries, 

often from an early stage. Expansion into 
new jurisdictions will require understand-
ing and compliance with their regulations. 
But there are many similarities between 

ملفات خاصة
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long before taking action, then those actions 
can decimate markets they have allowed to 
mature. Those who invested in those markets 
— whether they be citizens )P2P lending( or 
investors )BNPL( — tend to lose massively.

It is not just  in China where the regulators 
are starting to intervene. PeP lending firms 
around the world have seen crackdowns on 
their business models after the proverbial 
horse has bolted

What next for crypto?
Cryptocurrencies are the elephant in the 
room. Bitcoin was launched more than a 
dozen years ago and has been joined by over 
10,000 other cryptocurrencies, yet the regu-
lators have sat and watched. They have con-
stantly decried bitcoin, but cannot seem to 
do anything about it. 

They have moaned about how these 
currencies undermine banking, finance and 
government, but no one cared. They have 
started trying to create their own alternatives – 
central bank digital currencies )CBDC( – and 
most in the crypto community have laughed 
in their faces.

Yet, there is good reason for wanting crypto 
regulations. In 2014 Mt Gox collapsed, which 
was painful for some. In 2018 there was the 
sudden death of Quadriga’s CEO Gerald 
Cotten, who was the only person with the 
password to the crypto exchange. In the 
current crypto meltdown, there are exchanges 
introducing arbitrary policies to stop people 
cashing out; even worse, many are accusing 
these services and currencies of being Ponzi 
schemes.

Nevertheless, there will be a global digital 
currency one day and the key factor will be a 
money with governance. The challenge is to 
ask : what is the right governance ? Is it the 

idea was China. The regulators sat back and 
watched as the P2P lending market took off, 
but took no action.
By 2018, when the Chinese regulators 
decided to act, there were thousands of 
P2P lending firms — more than 3000. The 
regulators began to impose increasing-
ly strict regulations, which included the 
appointment of a custodian bank, full 
disclosure on the use of investments, and 
caps on the maximum lending amounts 
that could be extended — either 150,000$ 
to individuals or 750,000$ to companies.
That catalyzed an implosion in the P2P 
lending market. The sudden collapse of 
thousands of unregulated firms led to 
thousands of people losing their life savings.

Greater intervention
And it’s not just in China where the regu-
lators are starting to intervene. P2P lending 
firms around the world have seen crackdowns 
on their business models after the proverbial 
horse has bolted.
Now we are seeing the same with the buy 
now, pay later )BNPL( market. Sweden’s Klar-
na emerged in the 2000s with the innovative 
idea to layover payments for goods purchased 
online into a few monthly instalments. While 
it is a great idea, it has also been screaming to 
be regulated.
The question is why Klarna and its brethren 
did not go to the regulators first and ask to 
be regulated ? Instead, there has been lots of 
uncertainty until last year, when many gov-
ernments woke up and started to look at this 
market, and are now introducing regulations.

What has been the result of the new regu-
lations coming in ? The valuations of BNPL 
firms like Klarna have dived. Klarna, valued 
at $45bn in 2021, is now valued at just $6.5bn 
in its latest funding round this year.

Clearly, if regulators sit on the sidelines too 
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the development of fintech, but at the same 
time to ensure this does not compromise key 
priorities such as data protection, consumer 
rights, market integrity or financial stability.

New challenges will be posed for supervi-
sors and banks alike. The EBA and ECB may 
have stressed the need for a proportionate 
approach to new technology, but banks can 
expect to face some searching questions 
about their fintech investments.

It is expected to see increasing supervisory 
focus in the below key areas:
•   Cyber risks. 
     Banks will be required to demonstrate doc-

umented, approved and periodically re-
viewed controls over access management, 
incident management, network security 
and end-user computing.

•     Outsourcing risks (including cloud com-
puting(. 

     Given the increased vulnerability to cy-
ber attacks, supervisors will want to ensure 
that banks are exercising appropriate over-
sight over third party providers. That in-
cludes banks’ own access and audit rights, 
as well as appropriate processes to inform 
supervisors in case of a material change in 
outsourcing agreements.

•   Business models. 
      Banks will need to consider how fintech 

affects their business models, while super-
visors will need to adapt their own busi-
ness model assessment techniques to take 
account of the latest technological devel-
opments.

•   Internal governance. 
     Supervisors will want to ensure that banks 

have the capabilities required to manage 
technological innovation. This includes 
hiring for appropriate skill sets )such as 
data scientists, mathematicians, statisti-
cians(, awareness at the board level, and 
suitable training.

Federal Reserve, European Central Bank and 
People’s Bank of China saying you can trust 
this, or is it the network ?

As the EU creates new rules based on the 
Markets in Crypto Assets regulatory propos-
al, a new mandate agreed in June, will it work 
? Can it work ? And if so, how ? These are 
the big questions being asked of supervisory 
authorities, who are always in catch-up mode 
and rarely have any vision of what is next. 
Instead, they should be thinking ahead and 
protecting consumers from losing their life 
savings, or getting sucked into debt or Ponzi 
schemes.

There is a need for regulators who under-
stand network change, technology and digi-
talization, and are able to clamp down ear-
ly on malpractices, scams and schemes that 
open citizens and investors to abuse. The fact 
that most of them have waited years to draft 
a response seems shocking.

In response to an increasingly evolving 
market, European Supervisory Authorities 
)ESAs( are keen to encourage the develop-
ment of fintechs, but also determined to ex-
ercise appropriate oversight over innovative 
technology. A number of important publi-
cations by the European Commission )EC(, 
the European Banking Authority )EBA( and 
the European Central Bank )ECB( have been 
published. These all point towards a growing 
supervisory focus. Banks should be aware of 
supervisors’ likely priorities and prepare for 
fresh challenges ahead.

The rapid growth of fintech has become a 
defining theme of European financial 
services. This burst of activity is also reflected 
in an acceleration of fintech investments and 
acquisitions by established European banks. 

Each regulatory body wants to encourage 
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Are you embracing the use of fintech solu-
tions and emerging technologies in your 
business ? If so, have you adopted a proactive 
response to the emerging risks and the grow-
ing regulatory and supervisory scrutiny ?
The list of regulatory and supervisory 
responses to fintech-related risks continues 
to lengthen. And this will continue to ratchet 
up over the coming years as the fintech sector 
and the adoption of fintech solutions contin-
ue to develop and grow.
Firms entering the fintech space need to fac-
tor the ever-changing nature of regulation 
and supervision into their strategies, business 
planning, governance and risk management.
Main points to look at :
•   The importance regulators and supervisors 

place on Board and senior management 
awareness and understanding of fintech 
applications and fintech-related risks.

•   The risks to consumers from a lack of con-
sumer understanding; mis-selling of prod-
ucts and services; and data privacy, securi-
ty and protection.

•   The broader risks to firms, including busi-
ness model viability, governance, technol-
ogy risk and operational resilience, data 
handling and the use of artificial intelli-
gence, and conduct and AML issues.

Leveraging its newly established fintech, the 
EBA plans to:

•   Monitor the regulatory perimeter for 
    fintech, including licensing and the use of 

`sandboxes’;
•   Keep an eye on fintech trends, and consider 

their potential impact on business models 
and prudential risks;

•   Promote harmonized supervisory best 
practices around cyber security in cred-
it institutions, investment firms, payment 
institutions and electronic money institu-
tions;

•    Address potential consumer protection is-
sues; and

•    Identify any potential money laundering 
risks associated with fintech and technolo-
gy providers.

In short, fintech is rapidly moving out from 
‘under the regulatory radar’ and is attracting 
growing supervisory scrutiny. The coming 
years are certain to see further changes as 
technology and risks evolve. Both banks and 
supervisors will need to increase their focus
on fintech-related issues through joint 
initiatives and industry-wide platforms for 
knowledge sharing.
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تعميم وسيط رقم 626
للمصارف  

 13447 رقم  الوسيط  القرار  عن  نسخة  ربطاً  نودعكم 
الساس  القرار  بتعديل  املتعلّق   2022/6/21 تاريخ 
إستثنائية )إجراءات   2021/6/8 تاريخ   13335 رقم 
املرفق الجنبية(  بالعملت  لودائع  تدريجي  لتسديد 

بالتعميم الساس رقم 158.

قرار وسيط رقم 13447
تعديل القرار األسايس رقم 13335 تاريخ 2021/6/8

ان حاكم مصف لبنان، 
بناًء عل قانون النقد والتسليف سيم املادتني 70 و174 منه،

تاريخ   13335 رقم  الساس  القرار  أحكام  عل  وبناًء 
2021/6/8 وتعديلته املتعلّق باجراءات استثنائية  لتسديد 

تدريجي لودائع بالعملت الجنبية، 
ف  املتّخذ  لبنان  ملصف  املركزي  املجلس  قرار  عل  وبناًء 

جلسته املنعقدة بتاريخ 2022/6/16، 

ر ما يأيت: يقرَّ
الثانية  املادة  من  “اولً”  املقطع  ال  يُضاف  األوىل:  املادة 
البند   2021/6/8 تاريخ   13335 رقم  الساس  القرار  من 

)هـ( التايل نصه:
»   هـ- يستفيد من أحكام هذا القرار “صاحب الحساب”

   عن: 
-  حساباته لجل املفتوحة قبل تاريخ 2019/10/31، عند 

   انتهاء آجالها.
منه  املقدمة   ،)Cash Collateral( النقدية  الضمنات   -

   قبل تاريخ 2019/10/31،  عند تحريرها.«

“أولً”  املقطع  من   )2( البند  نّص  يُلغى  الثانية:  املادة 
تاريخ   13335 رقم  الساس  القرار  من  الرابعة  املادة  من 

2021/6/8 ويُستبدل با يل:
اللبنانية،  باللية  د.أ.   /400/ يوازي  ما  ال  »2-  إضافًة 
لبنانية  لية   /12  000/ سعر  اساس  عل  شهرياً، 

“لصاحب   50% منها  يدفع  الواحد،  المييك  للدولر 
بواسطة  و50%   )Banknotes( نقداً  الحساب” 
التحاويل  و/أو  الشكات  و/أو  املصفية  البطاقات 
الحساب”  “صاحب  عل  متتبة  مستحقات  لتسديد 
باللية  له  املمنوحة  والقروض  والرسوم  )الرضائب 
الثابت  والهاتف  واملاء  الكهرباء  وفواتي  اللبنانية 
الحساب”.  “صاحب  لرغبة  وفقاً  وذلك   )... والجوال 
عل ان ل يتجاوز مجموع ما يكن سحبه من املصارف 
سنوياً،   هذا،   )2( بالبند  عملً  اللبنانية  باللية  كافة  
      ما يوازي مبلغ /800 4/د.أ.  عل السعر املحدد اعله.«

املادة الثالثة: يُضاف ال املقطع “رابعاً” من املادة الرابعة 
من القرار الساس رقم 13335  تاريخ 2021/6/8 الفقرة

التايل نّصها:
» يتّم تعليق استفادة “صاحب الحساب”:

 Yearly( السنوية”  “الدورة  من  املتبقية  املدة  1-  خلل 
Cycle( املعتمدة لتطبيق هذا القرار واملمتدة من أول 
متوز ال آخر حزيران من كل سنة، عند بلوغ السقف

    املحدد للسحوبات السنوية املنصوص عليه أعله.
املحدد  السقف  عل  حصوله،  حال  ف  التجاوز،  2-   طيلة 
للسحوبات السنوية أي لغاية إنتهاء “الدورة السنوية” 
الجارية لدى املصارف كافة التي يستفيد لديها “صاحب
عدد ال  بالضافة  للقرار  هذا  احكام  من  الحساب”    
     من اشهر “الدورة السنوية” اللحقة لدى املصف الذي

      تّم التجاوز لديه يساوي عدد الشهر التي تّم خللها هذا 
    التجاوز.«

املادة  من  “أولً”  املقطع  نّص  يُلغى  الرابعة:  املادة 
تاريخ   13335 رقم  الساس  القرار  من  السادسة 

2021/6/8 ويُستبدل بالنّص التايل:
بوجب  املطلوبة  للسيولة  تأميناً  للمصارف،  يحق  »  أولً: 
لديها  املتوفرة  الخارجية  السيولة  استعمل  القرار،  هذا 
القرار الساس رقم  اليها ف  املشار   3% الـ  ضمن نسبة 
13262 تاريخ 2020/8/27 )التعميم الساس رقم 154( 

 خالصة التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان
خالل شهر حزيران 2022
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عل ان يتّم إعادة تكوين هذه النسبة ف مهلة اقصاها
 .2023/12/21  

متوز  أول  من  إبتداء  القرار  بهذا  يُعمل  الخامسة:  املادة 
 13335 رقم  الساس  القرار  شوط  تطبق  بحيث   2022
تاريخ 2021/6/8 كم عدلت بوجب القرار الحاض ملدة 
لغاية سارياً  ويبقى  للتجديد  أو  للتعديل  قابلة  سنة 
“الحساب ال  تحويلها  يكن  التي  الموال  جميع  تحرير 

الخاص املتفرع”.

املادة السادسة: يُنش هذا القرار ف الجريدة الرسمية.
بريوت، يف 21 حزيران 2022    

        حاكم مرصف لبنان
                  رياض توفيق سالمه

                      
تعميم وسيط رقم 627

للمصارف 
  13448 رقم  الوسيط  القرار  عن  نسخة  ربطاً  نودعكم 
الساس  القرار  بتعديل  املتعلّق   2022/6/21 تاريخ 
رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 )اجراءات استثنائية حول 
الجنبية(  بالعملت  الحسابات  من  النقدية  السحوبات 

املرفق بالتعميم الساس رقم 151. 

قرار وسيط رقم 13448
تعديل القرار األسايس رقم 13221 تاريخ 2020/4/21

إن حاكم مصف لبنان،
بناًء عل قانون النقد والتسليف، سيم املادتني 70 و174 منه،
وبناًء عل القرار الساس رقم 13221 تاريخ 2020/4/21 
املتعلّق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من

الحسابات بالعملت الجنبية،
ف  املتّخذ  لبنان  ملصف  املركزي  املجلس  قرار  عل  وبناًء 

جلسته املنعقدة بتاريخ 2022/6/61،

ر مـا يـأتـي: يـقـرَّ
بأحكام   2022/12/31 لغاية  العمل  ُيدد  األوىل:  املادة 

القرار الساس رقم 13221 تاريخ 2020/4/21.
املادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة: يُنش هذا القرار ف الجريدة الرسمية.
بريوت، يف 21 حزيران 2022    

        حاكم مرصف لبنان
       رياض توفيق سالمه

تعميم وسيط رقم 628
للمصارف واملؤسّسات املالية وملفويض املراقبة

 13449 رقم  الوسيط  القرار  عن  نسخة  ربطاً  نودعكم 
تاريخ 2022/6/21 املتعلّق بتعديل: 

)فتح   1993/9/17 تاريخ   5258 رقم  الساس  -   القرار 
لبنان(  مصف  ف  الجنبية  بالعملة  ودائع  حسابات   

  املرفق بالتعميم الساس رقم 14.
)سندات   1997/12/19 تاريخ   6856 الساس  -  القرار 
الدين املمكن اصدارها من املصارف واملؤسسات املالية

   اللبنانية( املرفق بالتعميم الساس رقم 36.
)نظام   1999/2/19 تاريخ   7224 رقم  الساس  -  القرار 
املرفق  املصفية(  والشهادات  اليداع  شهادات  اصدار 

   بالتعميم الساس رقم 61.
)إصدار     2000/3/2 تاريخ   7534 رقم  الساس  -   القرار 
املرفق  لبنان(  قبل مصف  من  إيداع مصفية  شهادات 

   بالتعميم الساس رقم 67.
)فتح  2019/9/3 تاريخ   13100 رقم  الساس  -  القرار 
  الحسابات املصفية( املرفق بالتعميم الساس رقم 147.

قرار وسيط رقم 13449
تعديل القرار األسايس رقم 5258 والقرار االسايس 6856 
والقرار األسايس رقم 7224 والقرار األسايس رقم 7534 

والقرار االسايس رقم 13100 

إن حاكم مصف لبنان،
بناًء عل قانون النقد والتسليف، سيم املادتني 70 و 174 

منه،
 1993/9/17 تاريخ   5258 رقم  الساس  القرار  عل  وبناًء 
وتعديلته املتعلّق بفتح حسابات ودائع بالعملة الجنبية

ف مصف لبنان،
 1997/12/19 تاريخ   6856 الساس  القرار  عل  وبناًء 
من اصدارها  املمكن  الدين  بسندات  املتعلّق  وتعديلته 
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املصارف واملؤسّسات املالية اللبنانية،
 1999/2/11 تاريخ   7224 رقم  الساس  القرار  عل  وبناًء 
اليداع  شهادات  اصدار  بنظام  املتعلّق  وتعديلته 

والشهادات املصفية،
 2000/3/2 تاريخ   7534 رقم  الساس  القرار  عل  وبناًء 
من  مصفية  إيداع  شهادات  بإصدار  املتعلّق  وتعديلته 

قبل مصف لبنان،
 2019/9/3 تاريخ   13100 رقم  الساس  القرار  عل  وبناًء 

وتعديلته املتعلق بفتح الحسابات املصفية،
ف  املتّخذ  لبنان  ملصف  املركزي  املجلس  قرار  عل  وبناًء 

جلسته املنعقدة بتاريخ 2022/6/16،

ر ما يأيت: يقـرَّ
بأحكام  2022/12/31 لغاية  العمل  ُيدد  األوىل:  املادة 

كل من: 
 5258 رقم  الساس  القرار  من  مكرَّر”  الرابعة  -  “املادة 
الوسيط رقم القرار  1993/9/17 املضافة بوجب  تاريخ 

   13157 تاريخ 2019/12/4.
 6856 الساس  القرار  من  مكرَّر”  السادسة  -  “املادة 

الوسيط  القرار  بوجب  املضافة   1997/12/19 تاريخ    
    رقم 13187 تاريخ 2020/1/30.

- » “املادة عشون” من النظام املرفق بالقرار الساس رقم 
7224 تاريخ 1999/2/11 املضافة بوجب القرار الوسيط 

  رقم 13187 تاريخ 2020/1/30.
 7534 رقم  الساس  القرار  من  مكّرر”  السادسة  -  “املادة 
رقم الوسيط  القرار  بوجب  املضافة   2000/3/2 تاريخ 

  13157 تاريخ 2019/12/4.
تاريخ      13100 رقم  الساس  القرار  من  الرابعة”  -   “املادة 
2019/9/3  املضافة بوجب القرار الوسيط رقم 13157 
لة بوجب  القرار الوسيط رقم تاريخ 2019/12/4 واملعدَّ

   13195 تاريخ 2020/2/13.

املادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة: يُنش هذا القرار ف الجريدة الرسمية. 
                               بريوت، يف 21 حزيران 2022

                                      حاكم مرصف لبنان
                                      رياض توفيق سالمه

تشريعات وأنظمةتشريعات وأنظمة
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سندات  لحاملي   ٪6٥ خسارة  تتوقع  “موديز”      
“اليوروبوندز” اللبنانية

تأليف  مشابك  عل  املعلّقة  السياسية  امللفات  تزال  ل 
معقد لحكومة جديدة ف لبنان عل مشارف ختام الشهر 
عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  عهد  من  الخية  الربعة 
ميادين  ف  املستمّر  التفاقم  لهيب  من  جانباً  تحجب 
“ لتفلت  “غي آمن  الغارق بركود متمد وضبط  القتصاد 
يديرها  التي  “صيفة”  قبضة  من  الفلت  يتبص  نقدي 
البنك املركزي، بينم تستعر الفوض ف السواق الستهلكية

منذرة بإرتفاعات قياسية متوالية ف مؤش التضخم.
بريبة  الئتمن  التقييم  املالية ووكالت  املؤسّسات  وتتابع 
“أغوار”  لسب  محاولتها  ضمن  الداخل،  تطورات  واضحة 
املايل  وقطاعه  واقتصاده  لبنان  سيسلكها  التي  املسارات 
قدراتها  إثبات  بذلك  تنشد  وهي  اللحقة،  املرحلة  ف 
تكتنف  التي  الكثيفة  الضبابية  رغم  الستنباط  عل 
وإنعاش  جهة،  من  البلد  ف  القامئة  الوضاع  مجمل 
ومؤسّسات،  افراداً  املستثمرين،  مع  التواصل  حلقات 
أو من حامل سندات  ودائع  أو  بتوظيفات  “املنغمسني” 
تنحو  اين  وال  يجري  با  واملعنيّني حكمً  اللبنانية،  الدين 
السياسية املستويات  عل  سواء  املاثلة  الستحقاقات 

أو عل خط املفاوضات مع صندوق النقد الدويل.
“موديز”  ملؤّسسة  الحدث  التقرير  السياق،  ف  وبرز 
البرز  استخلصاته  وف  الحايل.  الشهر  منتصف  الصادر 
ال  الصيحة  الشارة  الخية،  بالتطّورات  يختّص  ما  ف 
الخية  النيابيّة  لإلنتخابات  الحاسمة  غي  النتيجة  “أّن 
من  وستجعل  كم  حكومة  تشكيل  عمليّة  ستصّعب 
الصعب عل أي فريق بأن يستحصل عل أغلبيّة واضحة 
أي حكومة جديدة  إقرار  ما سيعرقل عمليّة  الحكومة  ف 
مايل دعم  لتأمني  جوهريّة  وماليّة  إقتصاديّة  لصلحات 

من قبل صندوق النقد الدويل واملانحني الدوليّني.
للتصنيف  إئتمّن  تحليل  أحدث  ضمن  الستنتاج  وورد 
الوكالة  فيه  حافظت  حيث  اللبنانيّة،  للحكومة  السيادي 
هذا  بأّن  علمً   ،”C“ عند  السيادي  لبنان  تصنيف  عل 
خسائر  تتخطّى  بأن  كبية  إحتمليّة  يعكس  التصنيف 
حامل السندات الدولية نسبة 65%، علمً ان قيمة هذه 
مناصفة  بشبه  محمولة  دولر  مليار   37 تعدت  املحفظة 
ومن  املركزي  والبنك  املصارف  تضّم  محلية  جهات  من 

مؤسّسات خارجية وشكات استثمر، وذلك بعدما علقت 
العام  ربيع  ف  دياب  حّسان  برئاسة  السابقة  الحكومة 
وفوائد. استحقاقات  من  موجباتها  كامل  دفع   2020
التي  التحّديات  وأهّم  القّوة  نقاط  لبرز  مقاربتها  وف 
تراها ذات ِصلَة لتحديد وتعليل هذا التصنيف السيادي، 
تتمثّل  للبلد  الوحيدة  القوَّة  نقطة  ان  ال  الوكالة  اشارت 
تطبيق شيطة  لبنان  بدعم  املانحة  الدول  إلتزام  ف 

برنامج الصلح املعّد من قبل صندوق النقد الدويل.
التعرّض  القامئة، وف مقدمها  التحّديات  املقابل، تكث  وف 
اآلخذ بالرتفاع لزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتمعيّة حاّدة، 
الدعم  يوّخر  الذي  الحوكمة  ونظام  املؤّسسات  وضعف 
الكبي ف التاجع  جرّاء  الشائيّة  القّوة  وإندثار  الخارجي، 

سعر الصف والرتفاع امللحوظ ف مستويات التضّخم.
لبنان  تصنيف  ف  تحسني  أّي  أّن  “موديز”  وكالة  وتؤكد 
يعتمد عل تطبيق إصلحات جوهريّة عل مدى سنوات 
ديناميكيّة  ف  ملحوظ  تقّدم  وحصول  جّهة،  من  عّدة 
وإيرادات  الفوائد  ومستويات  القتصادي  كالنمّو  الدين 
من كبية  أولّية  فوائض  تسجيل  والقدرة عل  الخصخصة 

جّهة أخرى، وذلك لضمن إستدامة الدين ف املستقبل.
 ”b3“ نتيجة  الحدث،  التقييم  بحسب  لبنان،  سّجل  وقد 
وآفاقه  حجمه،  لصغر  نظراً  القتصاديّة  القّوة  معيار  ف 
التنافسيّة،  قدرته  ومحدوديّة  الضعيفة،  القتصاديّة 
منو  منوذج  نحو  القتصادي  للتعديل  الكبية  والكلف 
جديد وأكث إستدامة، فيم يستمر تدن القدرة التنافسیّة 
العريب  الربيع  ثورات  إندلع  منذ  القتصادي  النمّو  وقدرة 
الحركة  ف  شديد  تباطؤ  عنها  نتج  والتي   ،2011 العام  ف 
وزيادة التجاريّة،  الحركة  ف  جذري  وتقلُّص  السياحيّة، 

العباء عل البلد مع تدفُّق النازحني السورينّي إليها.
نتيجة  لبنان  سّجل  املؤّسساتيّة،  للقّوة  وبالنسبة 
ف  وذلك  الحوكمة  بيئة  ف  الضعف  يعكس  ما   ،”caa3“
مع  متاشياً  للدولة   املاليّة  السياسة  فعاليّة  ضعف  ظّل 
عند  وذاك  واملاليّة  النقديّة  السياسات  فعاليّة  محدوديّة 
أّما  العتبار.  ف  والخارجية  القتصاديّة  الضغوط  أخذ 
 ،”ca“ نتيجة  لبنان  نال  فقد  املاليّة،  القّوة  صعيد  عل 
يتسبّب قد  الذي  الكبي  الدولة  دين  تعكس  نتيجة  وهي 
بخسائر كبية للدائنني ف حال تعّثت الدولة عن الدفع. 

عرضة  يبقى  الدين  مسار  فإّن  “موديز”  وكالة  وبحسب 
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عملة  وإحتياطات  وتضّخم  منّو  لديناميّات  كبي  بشكل 
تسجيل  إمكانيّة  إل  يشي  ما  وهو  معاكسة  أجنبيّة 
تزامناً  هيكلة  إعادة  خطّة  غياب  ظّل  ف  إضافيّة  خسائر 
منّو  نظام  إل  والنتقال  الدويل  النقد  صندوق  دعم  مع 
 ”ca“ نتيجة  عل  لبنان  أبقى  التقييم  ان  علمً  مستدام، 
مخاطر  ال  نظراً  الحداث،  ملخاطر  التعرُّض  معيار  ف 
التعرّض ال  إضافة  الكبي،  الخارجي  والتعرّض  السيولة 

الكبي للقطاع املصف للدين الحكومي السيادي.
ارتفع  قد  السعار  تضّخم  مؤّش  أّن  ال  التقرير  أشار  كم 
بنسبة 207%، سنويّاً مع نهاية شهر نيسان 2022، ال جانب 
المييك  الدولر  اللبنانيّة مقابل  اللية  تدهور سعر صف 
لية  ألف   27,6 نحو  إل  أيّار  شهر  كم ف   ،%115 بنسبة 
للدولر المييك الواحد، مقارنًة بنحو 13 ألف لية للدولر 
المييك الواحد قبل سنة، فضلً عن التنويه بأّن إرتفاع أسعار 
املحروقات واملأكولت نتيجة الغزو الروس لوكرانيا تسبّب

بإرتفاع معّدلت الفقر وبإنهيار إقتصادي أقوى ف لبنان.

                        لبنان على قائمة 17 دولة متخّلفة عن سداد الّديون
بشأن  توقّعاتها  الئتمن  للتصنيف  “فيتش”  خفضت 
تكاليف  ارتفاع  بشأن  مخاوف  بسبب  السيادية،  الديون 
من  جديدة  موجة  حدوث  واحتمل  العاملية،  القتاض 

حالت التخلّف عن  السداد.
 100 من  أكث  تراقب  التي  “فيتش”،  وكالة  وأكدت 
ارتفاع  مثل  مشاكل  تؤّجج  أوكرانيا  ف  الحرب  أن  دولة، 
القتصادات، وضعف  التجارة  واضطرابات  التضخم 

وهي مشاكل ترّض اآلن بظروف الئتمن السيادي.
فيتش،  وكالة  ف  السيادية  التصنيفات  وحدة  رئيس  وقال 
يزيد  الفائدة  معدلت  “ارتفاع  إّن  ماكورماك  جيمس 
رؤية  من  مقلّصاً   الحكومي”،  الدين  خدمة  تكاليف  من 

الشكة بشأن القطاع السيادي إل “محايد”.
تصنيفاتها  ف  تخفيضاً  تشهد  التي  الدول  عدد  يزيد  وبدأ 
ومعظم  الضغوط.  تزايد  مع  العام  هذا  الئتمنية 
جلبت  إّما  “فيتش”،  وكالة  تغطّيها  التي  الحكومات 
إعانات أو طبّقت تخفيضات ضيبية ف محاولة للتخفيف

من تأثي ارتفاع التضخم.
املايّل  التدهور  استيعاُب  يكُن  “بينم  مكورماك:  وقال 
املعتدل من خلل التأثيات اليجابيّة للتضخم عل آليات 

الدين الحكومّي، فإّن مثل هذه اآلثار تعتمُد عل البقاء 
مؤكداً”. يُعد  مل  وهذا  املنخفضة،  الفائدة  معدلت  عل 

الساسيّة  السلع  مصّدرو  فيه  سيستفيُد  الذي  الوقت  وف 
من ارتفاع السعار، فإّن أولئك الذين يتعنّي عليهم استياد 
سيُعانون. الغذائية  املواّد  أو  الطاقة  من  الكب  الجزء 

السداد  عن  املتخلّفة  الدول  قامئة  ف  البلدان  عدد  ويبلغ 
أو التي تشُي عائدات سنداتها ف السواق املاليّة إل ذلك،

17 بلداً وهو مستوى قياّس.
وهذه الدول هي باكستان وسيلنكا وزامبيا ولبنان وتونس 
وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام 
والكوادور وبليز والرجنتني وروسيا وبيلروسيا وفنزويل.

  
خّط  تحت  إلى  ُدفعوا  السّكان  من   ٪٨٠ لبنان:      

الفقر منذ العام 2019
بشيّة  تنمية  بستوى  يتمتّع  كان  الذي  لبنان  إنحدر 
الدول  من  ليصبح  سيع،  بشكل  عاليني،  عمر  ومتوّسط 
التاريخ، ف  واملاليّة  القتصاديّة  الزمات  بأسوأ  متّر  التي 

بحسب مجلس حقوق النسان التابع للمم املتحدة.
املتحدة  للمم  التابع  النسان  حقوق  مجلس  أصدر 
املتحدة  المم  مفّوض  ملحظات  خلله  من  عرض  تقريراً 
زيارته  خلل  شوتر،  دي  أوليفيي  املدقع  بالفقر  املعنّي 
متحورت  وقد   .2021 الثان  تشين  و12   1 بني  لبنان  إل 
ملكافحة  الحكومة  سياسات  ملءمة  تقييم  حول  الزيارة 
بعض  ولعطاء  كم  النسان،  لحقوق  التزاماتها  مع  الفقر 
زيارته  خلل  أوليفيي  التقى  وقد  للحكومة.  التوصيات 
أشخاصاً رازحني تحت الفقر ف مختلف املناطق اللبنانيّة، 

كم وأشخاصاً ترّضروا من جرّاء انفجار مرفأ بيوت.
بالرقام، فإّن 80%، من السّكان قد ُدفعوا إل تحت خّط 
الفقر منذ العام 2019، مع فقدان العملة الوطنيّة لـ%95، 
من قيمتها، وارتفاع السعار بنسبة 200%، وزيادة أسعار 
الوقود بأكث من 2,000%، خلل فتة عام فقط، وهو ما 
اُثّر بشكل سلبي عل الحضور إل املدارس وأماكن العمل.
 10 9 من  أّن  التقرير إل  دامئاً ف الطار عينه، فقد لفت 
أشخاص تّم استطلعهم، اعتبوا أّن مدخولهم ليس كافياً، 
6 من 10 أشخاص تّم إستطلعهم إل أنّهم  ف حني لفت 
وقد  ذلك.  من  متّكنوا  حال  ف  البلد  ملغادرة  مستعّدون 
لفت التقرير إل أّن جهود الحكومة ملواجهة الزمة كانت 
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ف  السياسيّة.  باملناكفات  مقيّدة  كانت  بحيث  ضعيفة، 
تفاديها، بحيث  بالمكان  املاليّة كان  الزمة  أّن  اعتب  حني 
الفاشلة  الجتمعيّة  الستثمرات  من  عقود  عن  نجمت 
ويعطي  الرضيبي  التهرّب  يشّجع  ضيبي  نظام  وعن 

الفضليّة للغنياء.
والثوة، وكم عن  للمدخول  كبي  تركّز  منه  نتج  ما  وهذا 
باملصالح  مقيّد  كهرباء  وقطاع  ضعيفة  عاّمة  خدمات 
الشخصيّة. وقد أضاف التقرير، أّن هذه الكارثة من صنع 
مرفأ  انفجار  وهي  أل  أزمات،   3 فاقمتها  وقد  النسان، 
التقرير،  وبحسب  اللجئني.  ووجود  كورونا  ووباء  بيوت 
فقد تسبّب انفجار مرفأ بيوت بـ220 حالة وفاة، وبئات 
آلف املشّدين وبتوقّف 163 مدرسة عن العمل وبترّضر 
ذلك،  مع  بالتوازي  الخاّصة.  العمل  شكات  من   ،%56
فقد أثبتت معاناة لبنان مع وباء كورونا تداعيات ضعف 
كم  سنوات.  ملّدة  العام  الستشفاء  قطاع  ف  الستثمر 
وأشار التقرير إل معاناة لبنان مع وجود أكث من مليون 
تأثرت  إل مجموعات عدة  أشار  وقد  أراضيه.  لجئ عل 
بشكل خاص بالزمة، أل وهي النساء والطفال واللجئون 
والشخاص  الجانب  والعّمل  وفلسطينيون(  )سوريون 

ذوو الحتياجات الخاّصة. 
يكنهّن  ل  النساء  أّن  إل  التقرير  أشار  فقد  بالتفاصيل، 
الجانب،  أولدهّن  أو  اللبنانيّة لزواجهّن  الجنسيّة  إعطاء 
أدن  )29,3%( هي من  العمل  وبأّن مشاركتهن ف سوق 
بالولد، فقد لفت  أّما ف ما يختّص  العامل.  املستويات ف 
مليون(   1,8 منهم )حوال   ،%80 أكث من  أّن  إل  التقرير 
ضعف  يشّكل  ما  )وهو  البعاد  متعّدد  فقر  من  يعانون 
 ،%77 افتقاد  2019( مع  العام  ف  الذي كان سائداً  الرقم 
من املستطلعني للمل لشاء الطعام، واضطرار 60%، منهم

لشاء الطعام عب الستدانة. 
عن  طالب   400,000 تغيّب  فقد  ذلك،  إل  بالضافة 
طالب   42,000 يعد  مل  فيم   ،2020 العام  خلل  املدرسة 
يتعلّق  ما  ف  أّما   .2020-2021 فتة  خلل  املدرسة  إل 
التقرير  اعتب  فقد  والفسلطينيني،  السوريني  باللجئني 
عرضة  أكث  وبأنّهم  أساسيّة،  من حقوق  محرومون  بأنّهم 

للزمة التّي أملّت بلبنان.
وكشف التقرير أيضاً، أّن لبنان يستقبل أكث من 200,000 
قانون  ويستثنني من  كفالة  لنظام  يخضعن  أجنبيّة  عاملة 
بأجر  طويلة  لساعات  العمل  عل  يُجبن  بحيث  العمل، 

لفظيّة  لعتداءات  ويخضعن  الراحة  من  ويُحرمن  زهيد 
وجسديّة وجنسيّة.

الحتياجات  ذوي  الشخاص  أّن  إل  التقرير  أشار  أخياً، 
تنفق  بحيث  التأقلم،  ف  صعوبات  يواجهون  الخاّصة، 
الس التي لديها أشخاص ذوو احتياجات خاّصة، %16,5، 
الذي  املعيشة  مستوى  نفس  إل  للوصول  أكث  باملعّدل 
من  الشخاص  هؤلء  يعان  كم  الخرى.  الس  به  تتمتّع 
إل   ،%71 كشف  بحيث  العمل،  سوق  لدخول  صعوبات 

80%، منهم بأنّهم مل يتوظّفوا من قبل.

النقد  صندوق  ممثل  تلتقي  فرنسا  سفيرة      
استقبلت سفية فرنسا ف لبنان، السيدة آن غريو، املمثل 
السيد  بيوت،  ف  الدويل  النقد  لصندوق  الجديد  املقيم 

فريديريكو ليام.
رّحبت السفية بتعيّينه ف هذا املنصب بعد عش سنوات 
من شغوره، ل سيّم أن هذه الخطوة تؤكّد إلتزام صندوق 
وأكّدت  اللبنان.  والشعب  لبنان  تجاه  الدويل  النقد 
زالت  ما  بأسه،  الدويل  املجتمع  شأن  شأنها  فرنسا،  أن 
الطارئة  التدابي  تنفيذ  ف  اللبنانيّني  مواكبة  عل  عازمة 
تّم  كم  بالبلد،  للنهوض  الرضورية  البنيويّة  والصلحات 

التفاوض بشأنها ف شهر نيسان املايض.
كّل  بأّن بلدها ستواصل حشد  الفرنسية  السفية  وذكّرت 
التي  الستحقاقات  احتام  عل  الحرص  أجل  من  طاقاتها 
نّص التفاق عليها، أي قرارات الحكومة واملصف املركزي 
حول إعادة هيكلة القطاع املصف وتوحيد أسعار الصف، 
والتصويت ف مجلس النواب عل القوانني الربعة التي جرى 
تحديدها بوصفها خطوات مسبقة )موازنة 2022 والكابيتال 
القطاع  هيكلة  وإعادة  املصفية  السيّة  ورفع  كونتول 
املصف( ثم موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدويل عل 
القروض. من  الول  الدفعات  إجراء  سيتيح  البنامج، مم 
للبنانيّني،  املعيشيّة  للظروف  املستمّر  التدهور  إل  بالنظر 
أصبح استقرار الوضع القتصادي واملايل ضورة ملّحة من 
النقد  التعاف. وحده صندوق  البلد عل سّكة  أجل وضع 
الدويل لديه القدرة، بدعم من مجموعة املمّولني املتعّددي 
هذه  عل  لبنان  وضع  عل  الطراف،  والثنائيّي  الطراف 
السّكة. فم من خيار آخر ف مصلحة جميع اللبنانيّني. ذلك 
أن برنامج صندوق النقد الدويل هو الوحيد الذي يقّدم متويلً 
جديداً )قرض من الصندوق بقيمة 3 مليار ومساهمت من 
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الجهات املمّولة تناهز 7 مليار من أجل سّد حاجة التمويل(، 
وف الوقت نفسه، إن خطوات الصلح الول التي ستضع 
القدرة تثبيت  شأنها  من  سيكون  املفرط  للتضّخم  حّداً 

الشائية للَُس وتأمني بيئة أكث هدوءاً للقطاع الخاص.

لبنان...  تصنيف  يخّفض  الدولي  البنك  باألرقام:       
نصيب الفرد من الدخل يتراجع

وضع البنك الدويل لبنان ف التصنيف السنوي الذي يصدر 
ف 1 من متوز ضمن فئة “بلد ذي دخل متوّسط أدن”، وذلك 
بعد أن كان “بلداً ذا دخل متوّسط أعل” منذ نحو 25 عاماً.

وأوضح البنك ف تصنيفه أنّه “للعام الحادي عش عل التوايل، 
انخفض الناتج املحل الجميل الحقيقي للفرد ف لبنان ف عام
2021، وشهدت البلد أيضاً انخفاضاً حاّداً ف سعر الصف”.
من  الفرد  نصيب  أّن  إل  الدويل  البنك  جداول  وتشي 
 3,450 بلغ   2021 العام  ف  الجميل  القومي  الدخل 

دولراً بعد أن كان 5,510 دولرات ف العام 2020.

حيث  من  المدن  ترتيب  عربيًا...  األولى  بيروت      
“كلفة المعيشة” 

ف  جداً  متقدمة  مرتبة  بيوت  اللبنانية  العاصمة  احتلت 
املعيشة  كلفة  حيث  من  الغل  للمدن  إحصايئ  مؤش 

عاملياً، وتصدرت التتيب بني املدن العربية.
مؤش “NUMBEO” للشهر الستة الول من عام 2022، 
يقدم معلومات عن كلفة املعيشة وجودة الحياة ف مدن 
معلوماتها  تستمّد  بيانات ضخمة  قواعد  عل  بناًء  العامل، 

من مصادر ف جميع دول العامل.
وتصّدرت هاميلتون، وهي عاصمة دولة برمودا ف املحيط 
العامل،  مستوى  عل  معيشة  الغل  املدن  قامئة  الطلس، 
والسابعة. الثانية  املرتبتني  بني  سويسية  مدن   6 وتلها 
مدينة جاءت  فيم  العاشة،  املرتبة  ف  نيويورك  وحلت 

سان فرانسيسكو بولية كاليفورنيا الميكية ف املركز 12.

عربياً
فرانسيسكو  سان  بعد  الول،  املركز  ف  بيوت  وحلّت 

برتبتني فقط، أي ف املركز الـ14 عاملياً.

إقتصاد إنهار  كارثية حيث  معيشية  أوضاعاً  لبنان  ويعان 
البلد وفقدت العملة املحلية أكث من 90%، من قيمتها، 
وأصبح ضعفاً،   11 بقدار  الغذائية  املواد  أسعار  وقفزت 
حسب  الفقر،  خط  تحت  السكان  أرباع  ثلثة  من  أكث 

تقرير للمم  املتحدة.
مؤش  ف  العريب  املستوى  عل  الثانية  املدينة  كانت  ديب 
أي  عاملياً،   200 املرتبة  احتلت  ولكنها  املعيشة،  كلفة 
القطرية  العاصمة  وتلتها  بيوت.   مرتبة عن   186 بفارق 

الدوحة ف املركز الثالث عربياً و229 عاملياً.
عل   266 املركز  ف  حلت  أبوظبي  الماراتية  العاصمة 
املستوى العاملي من حيث كلفة املعيشة، والرابعة عربياً.
أما املرتبة الخامسة من حيث كلفة املعيشة عل املستوى 
العريب فكانت للعاصمة السعودية الرياض، التي حلت ف

املرتبة 279 عاملياً.
تلتها  عربياً،  والسادس  عاملياً   281 املركز  ف  جاءت  جدة 

املنامة ف املركز 282 عاملياً والسابع عربياً.
والثامنة  عاملياً   298 املرتبة  ف  العمنية  مسقط  وحلّت 
 300 املرتبة  ف  عّمن  الردنية  العاصمة  وجاءت  عربياً. 
والتاسعة عربياً. فيم حلت الدمام عاشة عربياً وف املركز

306 عاملياً.

       للتجار اللبنانّيين...إليكم الحل!
بوابة للتجارة اللكتونية يضعها بنك بيوت بتناول التجار 
وأصحاب املؤّسسات وتوفر خدمات معالجة الدفع بكافة 
البطاقات عب جميع القنوات با ف ذلك التجارة اللكتونية 
للتجار بتوسيع  الذكية، مم يسمح  الهواتف  والتجارة عب 
بنك  بوابة  السنة.  مدار  عل  والخارج  لبنان  ف  أعملهم 
الخاصة  للمؤسّسات  دعوة  هي  اللكتون  للدفع  بيوت 
والرسمية لعرض خدماتها عب الشبكة اللكتونية ملا تؤّمنه 
هذه القناة اللكتونية من قيمة ممتازة وسهولة وخفض ف 
الكلفة. تشّجع أصحاب املشاريع والعمل نظراً  ملا تتيحه 
لهم من فرص لتسويق خدماتهم ومنتجاتهم وتعزيز حضور 
مؤسّساتهم عل الشـبكة اللكتونية وزيادة حجم مبيعاتهم 
ومؤسّساته ولبنان  املغتبني  بني  الروابط  تعّزز  انها  كم 

التجارية ومنتجاته وبالتايل تدعم القتصاد الوطني.



27
المجلة الشهرية /  حزيران  ٢٠٢٢

أخبار إقتصادية محلية و دولية

        صندوق النقد: االقتصاد الروسي يتأثر أقل مما 
كان متوقعًا بالعقوبات الغربية 

القتصاد  يتأثر  أل  يتوقع  أنه  الدويل،  النقد  أعلن صندوق 
مضيفاً  الدولية،  بالعقوبات  السنة  هذه  كثياً  الروس 
أن الدول الوروبية ف املقابل، تعان أكث مم كان متوقعاً.

الناتج  اجميل  منو  ينكمش  أن  النقد  صندوق  يتوقع 
الداخل الروس بنسبة 6,0%، ف عام 2022، أّي أقل بكثي 
توقعاته  ف  عليه  راهن  الذي   ،%8,5 البالغ  التاجع  من 

السابقة التي نشت ف نيسان.
ذكر الصندوق ف تقريره أنه يُتوقع أن “ينكمش القتصاد 
العام  من  الثان  الربع  ف  مفتضاً  كان  مم  أقل  الروس 
الطاقة  مجال  خارج  واملنتجات  الخام  النفط  وصادرات 
كانت أفضل حال مم كان مرتقباً”. وأوضح انه “بالضافة 
املرونة  بعض  يظهر  املحل  الطلب  ان  يبدو  ذلك  إل 
املحل املايل  القطاع  عل  العقوبات  تأثي  احتواء  بفضل 

وتراجع سوق العمل بشكل أضعف  من املتوقع”.
فرضت الدول الغربية منذ بدء الغزو الروس لوكرانيا ف 24 
شباط، سلسلة عقوبات ضد روسيا لخنقها مالياً وإقتصادياً.

املتوقع  من  أكث  العقوبات  آثار هذه  املقابل، ستكون  ف 
النقد  صندوق  فيه  يتوقع  الذي  العام  وهو   2023 ف 
أقل  أّي   ،%3,5 بنسبة  الروس  القتصاد  ف  ركوداً  الدويل 

بـ1,2 نقطة من توقعاته السابقة.
النقد الدويل إل أن “آثار  من ناحية أخرى أشار صندوق 
أكث  كانت  الرئيسية  الوروبية  القتصادات  عل  الحرب 

سلبية مم كان متوقعاً”.
لملانيا   2022 لعام  القتصادي  النمو  توقعات  خفض  تّم 
)0,9- نقطة عند )1,2%(، وفرنسا )0,6- نقطة عند )%2,3( 

وإسبانيا )0,8- نقطة عند)%4,0(.
بسبب  أقوى  العواقب  هذه  أن  النقد  صندوق  وأوضح 
املستهلك  ثقة  تراجع  عن  فضلً  الطاقة  أسعار  “ارتفاع 
اضطرابات  استمرار  عن  الناجم  التصنيع  نشاط  وتباطؤ 

سلسلة التوريد وارتفاع كلفة املواد الولية”. 
“بشكل  الروس  الغاز  لصادرات  الكامل  الوقف  وسيقلّل 
اليورو ف عامي 2022 و2023.  ملحوظ” من منو منطقة 
تقنني عل  الوروبية  الدول  يرغم  أن  شأنه  من  وهذا 

الطاقة مم يؤثر عل القطاعات الصناعية الرئيسية.

       اإلمارات األولى عربّيًا  في  مؤّشر   إمكانات 
النمو المستقبلي

حلّت دولة المارات ف املركز الول أوسطياً والـ 12 عاملياً 
مستويات  عل  بناًء  املستقبل  النمو  إمكانات  مؤش  ف 
الذي املواطن،  والتكيز عل  والبتكار  الكل  القتصاد  منو 

تصدره مؤّسسة فروست أند سوليفان لإلستشارات.
بضمن  التزامها  عل  بناًء  الحكومات  املؤش  ويقيِّم 
عل  تركز  التي  الهداف  ومعالجة  أكب  استثمر  تدفقات 
سهولة  ومدى  والتوظيف  املهارات،  تنمية  مثل  املواطن 
البنى  وتطور  جودة  ومدى  الصحية،  الرعاية  إل  الوصول 

التحتية وجودة الحياة.
الرنويج  تلتها  التصنيف،  املتحدة  الوليات  وتصدرت 
الثالث،  املركز  ف  املتحدة  اململكة  ثم  الثان،  املركز  ف 
الخامس. املركز  ف  وسويسا  الرابع،  املركز  ف  وسنغافورة 
“فروست آند سوليفان” ديفيد  إدارة  ونّوه رئيس مجلس 
هائلة  منو  إمكانات  تقدم  “المارات  أّن  إل  فريغستاد، 
التجارية”،  العمل  ملمرسة  الماكن  أسهل  من  وتعد 
معتباً أّن “تصنيف دولة المارات العايل يؤكد بقوة التزام 
توظيف  جانب  إل  املواطنني،  رفاهية  بضمن  حكومتها 

الستثمرات الجنبية بشكل مربح”.

        السعودية تتقّدم في مؤّشر التنافسية العالمي 
تقرير  السابق ف  العام  عن  مراتب   8 السعودية  صعدت 
الكتاب السنوي للتنافسية العاملية الصادر عن مركز التنافسية 
العاملي التابع ملعهد التنمية الدارية، لتصل إل املرتبة 24

من بني 63 دولة هي الكث تنافسية ف العامل.
والنظمة  التشيعات  تحسني  عل  السعودية  وتعمل 
العامل  بلدان  أفضل  بني  من  لتكون  القطاعات؛  جميع  ف 
من  الموال  ورؤوس  لإلستثمرات  جاذبة  منطقة  وتصبح 
ليعود  الرقمي  التحول  ومتكني  الجراءات  تسهيل  خلل 

إيجاباً عل القتصاد الوطني. 
بني  تقدم  أفضل  ثان  اململكة  سجلت  للتقرير،  ووفقاً 
السعودية  أن  التقرير  مؤشات  بينت  حني  ف  الدول، 
جاءت ف املرتبة السابعة من بني دول مجموعة العشين، 
كوريا  مثل  العامل  ف  متقدمة  اقتصادات  عل  متفوقة 
الجنوبية، وفرنسا، واليابان وإيطاليا، وكذلك دول السواق

الناشئة تركيا، والهند، والرجنتني والبازيل.

أخبار اقتصادية دولية
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تحليل  إل  العاملية  للتنافسية  السنوي  التقرير  ويهدف 
للتنافسية،  ومحفزة  داعمة  بيئة  إيجاد  عل  الدول  قدرة 
واملحافظة عليها وتطويرها، ويعّد الكث شمولية ف قياس 
مميزات البلدان الكث تنافسية، حيث يقارن بني 63 دولة 
محوراً   20 جانب  إل  رئيسية،  محاور  أربعة  أساس  عل 

فرعياً وأكث من 330 مؤشاً فرعياً.
وتحسن ترتيب اململكة ف جميع املحاور الربعة الرئيسية 
القتصادي” وتقدمت  “الداء  التقرير، وهي  يقيسها  التي 
من  الحكومة”  “كفاءة  إل  بالضافة   ،31 إل   48 من  فيه 
فيه  صعدت  الذي  العمل”  “كفاءة  ومحور   ،19 إل   24
تقدمت  الذي  التحتية”  “البنية  وكذلك   ،16 إل   26 من 

فيه من 36 إل 34.
عاملياً  الوائل  العش  الدول  قامئة  ف  السعودية  وحلّت 
مع  التكيف  أبرزها  الفرعية،  املؤشات  من  كبي  عدد  ف 
ومنو  الشكات،  ف  الرقمي  والتحول  الحكومية،  السياسة 
العامة،  املالية  وإدارة  البعيد،  املدى  عل  العاملة  القوى 
وإنتاج  البطالة،  وسياسات  الحكومي،  العام  والدين 

الطاقة املحلية.

مؤشر  في  بارزًا  تقّدمًا  تحرز  السعودية    
االستثمار  الجريء

السعودية  السوق  إل  املُخاطر  املال  رأس  تدفق  حّقق 
خلل النصف الول من العام الجاري قفزة قياسية بفضل 
من  النوعية  هذه  لتنمية  الحكومة  تتبعها  التي  السياسة 

الستثمرات.
تتبع  ف  املتخّصصة  ماغنيت  منّصة  إحصائيات  وأظهرت 
الشكة  من  وبدعم  الناشئة  الشكات  استثمرات  نشاط 
من  النوعية  هذه  ارتفاع  الجريء،  لإلستثمر  السعودية 
ويونيو  الثان(  )كانون  يناير  بني  الفتة  ف  الستثمرات 

)حزيران( املاضيني بواقع 244 ف املئة بقارنة سنوية.
الموال  إجميل  النمو  تجاوز  فقد  التقرير  وبحسب 
ف  املحلية  السوق  ف  الناشئة  الشكات  ف  املستثمرة 
بقيمة إستثمرات  تسجيل  بعد  املايض،  العام  كامل 

قياسية تجاوزت ملياري ريال )533 مليون دولر(.
كان   2021 أن  من  الرغم  عل  فإنّه  “ماغنيت”  وبحسب 
أن  إلّ  املُخاطر،  املال  رأس  ف  لإلستثمر  إيجابياً  عاماً 
النصف الول من 2022 شهد منواً غي مسبوق. وتقدمت 

دول  بني  الثانية  املرتبة  إل  الثالثة  املرتبة  من  السعودية 
عدد  حيث  من  أفريقيا  وشمل  الوسط  الشق  منطقة 
بنسبة 36  الصفقات، التي بلغت 79 صفقة، محّققة منواً 

ف املئة عل أساس سنوي.

مليار   7,1 تتجاوز  مصر   في  ألمانيا  استثمارات       
دوالر

املصية  التجارية  للغرف  العام  التحاد  رئيس  أشار 
مص  بني  البينية  التجارة  “حجم  أّن  إل  العريب،  إبراهيم 
مقارنًة   2021 عام  ف  دولر  مليار   6.05 نحو  بلغ  وأملانيا 

بـ5.573 مليار دولر ف عام 2020”.
بني  القتصادية  العلقات  “عمق  أّن  إل  العريب  ولفت 
كان التعاون  من  عاماً  سبعني  إل  متتد  التي  وأملانيا  مص 
وراء الهتمم املستمّر لقتناص كافة فرص تنمية الشاكة 
العاملة  الملانية  الشكات  “عدد  أّن  موضحاً  القتصادية”، 
ف مص يصل إل حوايل 1,180 شكة بإجميل استثمرات 
الحديد  والسكة  الطاقة  قطاعات  ف  دولر  مليار   7,1

والصناعة والسياحة”.
تطوير  ف  رئيسياً  شيكاً  تعّد  “أملانيا  أّن  عل  وشّدد 
الملانية  الشكات  تقوم  حيث  مص،  ف  التحتية  البنية 
قطاعي  ف  دولر  مليار   33 بقيمة  مشوعات  بتنفيذ 
الحكومة  توقيع  إل  بالضافة  الحديد،  والسكة  الطاقة 
الجديدة الحديد  السكة  منظومة  إدارة  عقد  املصية 

مع هيئة السكة الحديد الملانية ملدة 15 عاماً”.
إيجيبت  تانك  تينك  مجموعة  أعدته  تقرير  وبحسب 
املركز للبحاث والستشارات القتصادية، فإّن مص تحتل 

الـ59 ضمن قامئة أكب القتصادات تصديراً ف العامل.

        مصر تستهدف نموا 5٫5 %
املصية  القتصادية  والتنمية  التخطيط  وزيرة  أشارت 
املحل  الناتج  منو  تستهدف  “مص  أّن  إل  السعيد،  هالة 
-  2022 املالية  السنة  ف  املئة  ف   5,5 الحقيقي  الجميل 
2023 التي بدأت ف الول من شهر يوليو )متوز( الحايل”.

السنة  ف  املئة  ف   6,2 املصي  القتصاد  منو  معدل  وبلغ 
املالية 2021 - 2022 التي انتهت ف 30 )حزيران( املايض.

ربط  قانون  السيس  الفتاح  عبد  املصي  الرئيس  ووقّع 
املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2022 - 2023 والتي 

أخبار إقتصادية محلية و دولية
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تبدأ ف الول من يوليو )متوز(، وبحسب الرئاسة املصية 
الناتج  من  املئة  ف   6,1 إل  للموازنة  الكل  العجز  تراجع 
املحل الجميل ف السنة املالية 2021 – 2022، إنخفاضاً 

من 6,8 ف املئة ف السنة السابقة.
من  املئة  ف   1,3 بلغ  باملوازنة  أولياً  فائضاً  وحققت مص 
انخفضت  ما  ف  جنيه،  مليار   97 عند  الجميل  الناتج 
املوازنة  من  املئة  ف   32,8 إل  الدين  خدمة  تكاليف 
 -  2020 املالية  السنة  ف  املئة  ف   35,8 مقابل  العامة، 
ف  املئة  ف   20 نحو  اليرادات  منو  معدل  وسجل   .2021

حني بلغ معدل منو املصاريف حوايل 15 ف املئة. 

اإلمارات األجنبية في  إيجابي لالستثمارات  نمو       
المارات؛  دولة  ف  القتصادية  القطاعات  كافة  حققت 
الجنبية  الستثمرات  جذب  صعيد  عل  إيجابياً  منواً 
املباشة خلل العام املايض 2021 وبنسب متفاوتة؛ حيث 
املئة ف  13 ف  الخدمات،  لقطاع  املئة  2 ف  بني  تراوحت 
قطاع التصنيع، 9 ف املئة ف قطاع الرعاية الصحية، 6 ف 
املالية  ف  املئة  ف   4 الناشئة،  التكنولوجيا  لقطاعات  املئة 

والغاز  النفط  املئة،  ف   4 العقاري  التطوير  والتأمني، 
والطاقة 3 ف املئة.

عن  الصادرة   »2022 العاملي  الستثمر  »تقرير  وبحسب 
فقد  »الونكتاد«؛  والتنمية  للتجارة  املتحدة  المم  مؤمتر 
استأثر قطاع النفط والطاقة والغاز عل الحصة الكب من 
املئة  ف   59 بحصة  لإلمارات  الواردة  الستثمرات  تدفق 
بحصة  ثانياً  الناشئة  التكنولوجيا  درهم،  مليار   45 بقيمة 
املالية  الخدمات  درهم،  مليار   7,4 بواقع  املئة  ف   10
العقارات  درهم،  مليار   5,32 وبقيمة  املئة  ف   7 والتأمني 
7 ف املئة بقيمة 5,3  مليار درهم، الرعاية الصحية 6 ف 
املئة بقيمة 4,9 مليار درهم، التصنيع والتجارة 5 ف املئة 
بقيمة 3,4 مليار درهم، الخدمات 4 ف املئة بواقع 3,06 
وبقيمة  املئة  2 ف  الخرى  القطاعات  وأخياً  مليار درهم 

1,53 مليار درهم.
الداخل  التاكمي  املباش  الجنبي  الستثمر  وارتفع رصيد 
بقيمة   2021 عام  املئة  ف   14 بنسبة  المارات،  دولة  إل 
تجاوزت 171,45 مليار دولر مقارنًة مع 2020 الذي بلغ 

فيه حوايل 150,9 مليار دولر.



30
المجلة الشهرية /  حزيران  ٢٠٢٢

أخبار مصرفية محلية و دولية

      مصرف اإلسكان يتلقى طلبات القروض 
عبر موقعه اإللكتروني 

السكان  العام ملصف  املدير  الدارة  مجلس  رئيس  أطلق 
القروض السكنية والطاقة الشمسية،  باقة  أنطوان حبيب 
بتقديم  الرّاغبني  املواطنني  بإمكان  أصبح  أنه  وأعلن 
 WWW الجديد:  اللكتون  موقعنا  زيارة  طلباتهم، 
BANQUE-HABITAT.COM.LB.  واختيار نوع القرض 
املطلوبة من خلل املعلومات  إرسال   املنوي تقديه، ثم 

تطبيق إلكتون خاص”.
مدير  مع  حبيب  عقده  مشتك  صحاف  مؤمتر  وخلل 
“املركز اللبنان لحفظ الطاقة” بيار خوري ف املقّر الرئيس 
بيوت،  ف  الصلح  رياض  منطقة  ف  السكان  ملصف 
كثياً  “يُسعُدنا  حبيب:  قال  املصف،  مدراء  حضور  ف 
كبارقة  القروض،  من  رزمًة  نُطلق  أن  السكان  مصف  ف 
أمٍل وشعاع نور، نريد منه أن يُني الظلمة التي بتنا نعيشها 
ف لبنان. باقَة من  القروض، نهديها للّبنانيّني، ذوي الدخل 
مسكن  ترميم  أو  شاء  من  متّكنهم  واملتوسط،  املحدود 

ومن إقتناء  ألواح الطاقة الشمسية”.
لحفظ  اللبنان  “املركز  مع  بالتعاون  هدفنا  أن  وأكدا 
خوري  بيار  الصديق  العام  بديره  املمثّل  الطاقة” 
 ،UN/Habitat املتحدة  المم  منظمة  مع  وبالتعاون 
لبنان  ف  مستدام  مستقبل  بناء  عل  اللبنانينّي  مساعدة 
كم  النائية،  الصغية  والبلدات  القرى  سكان  ودعم 

وربط املغتبني بأرضهم الم”.
وأشار ال أن رزمة القروض التي نطلقها تتضّمن قرض شاء 
 30 عل  تقّسط  لية  مليار  أقصاه  مبلغ  ال  ويصل  منزل، 
 400 أقصاه  ببلغ  املنزل  ترميم  وقرض  أقىص،  كحّد  سنة 
مليون مقسطاً عل 10 سنوات، وقروض الطاقة الشمسية 
تقّسط لية،  مليون  و200   75 بني  املايل  سقفها  ويتاوح 

عل 5 سنوات. وذلك بفائدة سنوية بنسبة %4.99.
وقال : “ملنح هذه القروض نعتمد عل أموال املصف الخاّصة 
ولكّننا نسعى جاهدين إل أن نُنعش اتفاقية القرض امليّس 
ف  والجتمعي”  القتصادي  لإلمناء  العريب  “الصندوق  مع 
الكويت وأن نستحصل عل متويل يبلغ حوايل 165 مليون

دولر ُيَّكننا من خدمة شيحة أوسع من املواطنني”. 
بتقديم  الراغبني  املواطنني  بإمكان  أصبح  أنه  وأعلن 

طلباتهم، زيارة موقعنا اللكتون الجديد:

WWW.BANQUE-HABITAT.COM.LBواختيار 
نوع القرض املنوي تقديه، ثم إرسال املعلومات املطلوبة 
من خلل تطبيق إلكتون خاص، يسّهل عل الفراد الطّلع 
عل تفاصيل شوط القرض وتقديم طلباتهم إلكتونياً، من 
دون تكبّد عناء التنّقل من مكان إقامتهم إل مقّر املصف. 
فالطّلبات ستحُصل فقط الكتونيّاً وليس ف فروع املصف  
وف هذا الطار، مثّن حبيب الخطوات التي أقدمت عليها 
والطاقة  السكنية  القروض  بتأمني  أخرى  عّدة  مصارف 
عدد  أكب  حذَونا  “يحذو  أن  ونأمل  للمواطنني.  الشمسية 
جميع  نخدم  أن  من  معاً  لنتمّكن  املصارف  من  ممكن 

املواطنني الراغبني بالقتاض”.
ف  للبنانيّني  سنداً  السكان  مصف  “يكون  أن  وأمل 
الصعد  عل  يعيشونها  التي  الحياتية  التحّديات  مواجهة 
النور لبيوٍت كثيٍة، كم أن يُعيد  كافة، أن يساهم بعودة 

ثقة املواطنني بالقطاع املصف عموماً”. 
لحفظ  اللبنان  “املركز  “بإسم  بدوره:  فقال،  خوري  أما 
مع  بوجودي  واعتزازي  فخري  عن  أعّب  أن  أوّد  الطاقة” 
السكان  مصف  دور  إل  إضافًة  السكان.  مصف  عائلة 
التجاري، نرى أنه يقوم اليوم تحت إشاف السيّد الرئيس 
“نحن  وأضاف:  ونبيل”.  جبّار  بعمل  حبيب،  أنطوان 
والفنية،  الهندسية،  املعايي  للطاقة، ملتزمون أعل  كمركز 
والتقنية لتكون هذه التجربة ناجحة وحقيقية ومنوذجية،

والتي ستؤّدي إل سّد حاجات  اللبنانينّي”. 
بالخطوات  املالية  املؤسّسات  بعض  “تقوم  أن  ف  وأمل 

التي بدأها السيّد حبيب ف هذا الظرف الصعب”. 

العالمي  المجلس  إطالق  تشهد  بيروت    
للمرأة في القطاع المالي

القطاع  ف  للمرأة  العاملي  املجلس  إطلق  بيوت  شهدت 
مصفيات  سيدات  تأسيسه  إل  بادرت  كيان  وهو  املايل، 
التنفيذية  الدارات  اللوايت يشغلْن مناصب ف  مخرضمات 
 Lafferty “لفريت”  مجموعة  من  بدعم  املايل،  القطاع  ف 

البيطانية ومقرّها لندن.
الشق  منطقة  من  املصفيات  السيدات  وستضطلع 
بهدف  تأسس  الذي  املجلس،  هذا  ف  رائد  بدور  الوسط 
تويل  ف  الجنسني  بني  واملساواة  التوازن  ف  الخلَّل  إصلح 
املسؤوليات عل كل املستويات الدارية ف القطاع املايل.
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تَشغل  أن  ضورة  ف  للمرأة  العاملي  املجلس  ويَثق 
ف  التنفيذية  املناصب  الرجال  مع  مناصفة  السيدات 
املالية  التكنولوجيا  ومؤسّسات  املصفية،  الخدمات  قطاع 
بعيد  الواقع  وهذا  عموماً،  املالية  والخدمات   ”Fintech“

جداً عن الواقع.
القطاع املصف  املحتفات ف  السيدات  املجلس  وسيمّكن 
واملايل من النطلق من قدراتهن العلمية والعملنية املتقدمة، 
املجلس  اجتمعات  خلل  من  والخبات  املعرفة  لتبادل 
الخاصة،  املعنية  واملجموعات  الدولية  واملؤمترات  املغلقة 

والنشات الخبارية وبرامج التدريب والتطوير الداري.
البارزة،  العربية  املصية  املصفية  الهليل  هناء  وأكدت 
للمرأة  العاملي  “املجلس  أن  املجلس،  إطلق  مناسبة  ف 
التنمية  ف  املصفيات  تؤديه  الذي  الحيوي  الدور  يعكس 
تبادل  يتّم من خللها  القتصادية، وسيكون منّصة فريدة 
الصعيدين  عل  واملعرفة  والخبات  املمرسات  أفضل 
القليمي والعاملي، بل سيساعد أيضاً عل متكني القيادات 

النسائية ف القطاع املايل والهامهن”.
هناء الهليل هي املديرة التنفيذية لشكة “الخي لتمويل 
التنفيذية لرئيس مجلس  الصغية” واملستشارة  للمشاريع 
ف  عضو  والهليل  العريب”.  املصي  العقاري  “البنك  إدارة 
التابع  املستوى  الرفيع  املستقلني”  املستشارين  “فريق 
حول  املتحدة  للمم  والجتمعي  القتصادي  للمجلس 
قطاع  ف  خبية  وهي   ،2030 املستدامة  التنمية  أهداف 
الشكات الصغية واملتوسطة، والقطاع املصف، والعلقات

الدولية والتنمية املستدامة.
عاليا  اللبنانية  املصفية  تعيني  عن  أعلن  املجلس  وكان 
الصبوري سفية للمجلس ملنطقة أوروبا والشق الوسط 
وأفريقيا. بدأت عالياً مسيتها املصفية عام 1996 ف بنك 
 2001 العام  ف  لبنان  ال  انتقلت  ثم  الوطني،  الكويت 
وهي تشغل حالياً منصب املديرة القليمية لبنك BLC ف 
للمصف  اختيارها لطلق عدة فروع  وتّم  البقاع  منطقة 
مع  التعامل  ف  بالخبة  تتميز  وهي  املحافظة،  تلك  ف 

 2012 العام  منذ   IFC من  وبدعم  أطلقت  التي  البامج 
نجاحها  وتحقيق  املصف  التعامل  عل  املرأة  لتشجيع 

بإستقللية.

         DHL Express تتعاون مع بنك بيروت لتأمين 

خدمة تجديد جوازات سفر لبنانيي االغتراب
بنك بيوت شاكة إستاتيجية هي الول من نوعها  وقّع 
للبنانيّني  ستتيح  التّي  العاملية   DHL Express مع شكة 
بطريقة  الخارج  من  سفرهم  جوازات  تجديد  املغتبني 
أسع. هذه الخدمة تقدمها شكة »دي إتش ال« للبنانيّني 
عب  الشحن  بإستعمل  والراغبني  لبنان،  خارج  املقيمني 
النقل السيع عوضاً عن الطرق التقليدية اثناء طلب جواز 
DHL Fast- التجديد موقع  سفر. يكفي أن يزور طالب 
Track  اللكتون، إدخال معلوماته، تسديد رسم الشحن 
من خلل بوابة الدفع الخاصة ببنك بيوت ومن ثم طبع

بوالص الشحن و أخذها ال أقرب سفارة أو قنصلية.
 

في  فروعها  تصفي  اللبنانية  البنوك  العراق  بعد       
أثرت  لبنان  المخاطر في  لـ”النهار”:  الحسن  قبرص... 

علينا في الخارج 
بدأت املصارف اللبنانية ف قبص إقفال فروعها بعد البدء بإقفال 
فروعها ف العراق وذلك ف ظّل تطورات املتطلّبات النظامية

والرقابية من قبل السطات املصفية القبصية والعراقية.
أمام هذا التحّدي، شحت رئيسة مجلس إدارة بنك البحر

املتوسط ريا الحسن لـ”النهار” املستجّدات، فقالت :
بقرار  إلتزاماً  قبص  ف  املصف  فرع  إقفال  قرار  “جاء 
قراراها  ينطبق  والتي  املعنية  املصفية  الرقابية  السلطات 

عل جميع فروع املصارف اللبنانية العاملة هناك”. 
قرار  إتّخذ   “ العراق  إل  بالنسبة  أنّه  إل  الحسن  وأشارت 
النفقات  ترشيد  ظّل  ف  العراق  ف  املصف  فروع  إقفال 
ظّل  ف  خاصة  املصف  فروع  لربحية  املستمر  والتقييم 

انخفاض التبادلت التجارية مع لبنان”.
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غير بشكل  الفوائد  يرفع  الفدرالي  االحتياط     
مسبوق

ف خطوة مل تشهد مثيلً منذ عام 1994، قّرر بنك الحتياط 
الفدرايل ف 15 حزيران 2022 الرضب بقوة للجم الدوامة 
والقتصادات  المييك  القتصاد  تطال  التي  التضخمية 
لديه  الساس  الفائدة  معدلت  البنك  رفع  فقد  العاملية. 
بواقع 0,75% ملواجهة التضخم التصاعدي. وهذه الزيادة 
غي العادية مهمة، وهي الثالثة عل التوايل بحيث أصبحت 
الفائدة الساس ضمن هامش 1,50 %  و1,75 % ومن شأنها 
ضبط التسليفات املمنوحة للفراد والشكات. ومن املتوقّع 
خلل   %0,75 أو   %0,50 بواقع  الفوائد  رفع  من  مزيد 
الجتمع املقّرر ف نهاية متوز 2022 لن إعادة التضخم إل 
2% هو أولوية. ويرى معظم املسؤولني ف البنك أن الفوائد 
التضخم  وسّجل  و%3,50.   %3,25 بني  ما  إل  ستتفع 
مستوى قياسياً منذ 40 سنة وبلغ 8,6 % ف أيار 2022 عل 
أساس سنوي. علمً أن بنك الحتياط الفدرايل يويل كذلك

.)PCE( اهتمماً ملؤش أسعار إنفاق الستهلك الشخيص
وأعاد املسؤولون ف بنك الحتياط الفدرايل النظر ف أرقام 
التضخم نحو الرتفاع إل 5,2 % ف عام 2022 و2,6 % ف
عام 2023 )مقابل 4,3 % و2,7 % توقّعات آذار الفائت(.
ويعكس التضخم املرتفع الخلل بني الطلب والعرض جرّاء 
وباء كورونا وأسعار الطاقة وكذلك الضغوط عل السعار. 
كم خلق الغزو الروس عل أوكرانيا والعقوبات عل روسيا 
ضغوطاً إضافية باتجاه ارتفاع التضخم. وفاقم القفال بسبب 
كورونا ف الصني املشاكل ف ما يتعلّق بسلسل المدادات.

كّل ذلك من شأنه أن يؤّدي إل تباطؤ القتصاد المييك.
فقد راجع بنك الحتياط الفدرايل توقّعاته للنمو القتصادي 
 %  1,7 إل  النخفاض  نحو  الميكية  املتحدة  الوليات  ف 
إل  البطالة  معدل  يرتفع  أن  ويتوقّع   .%  2,8 مقابل 
بعد   2023 عام  ف   % و3,9   2022 عام  نهاية  ف   %  3,7
املايض، وهي  % ف شباط   3,5 إل  املعدل  أن وصل هذا 
الصحية.  الزمة  قبل  وذلك  عاماً   50 منذ  الدن  النسبة 
بنك  قرار  بارتياح   Wall Street ستيت  وول  وتلّقفت 
الحتياط الفدرايل وأقفلت مرتفعة عند إعلن رفع الفائدة. 
يباشوا  ومل  موقتاً  التضخم  يكون  أن  املسؤولون  توقّع 
بسياسة التشّدد إلّ ف آذار املايض. وتبدو مراقبة التضخم، 

من دون السمح لول اقتصاد ف العامل بالوقوع ف الركود 
واملحافظة   %  2 إل  التضخم  إعادة  فالهدف  صعباً.  أمراً 
بالنفاق  املستهلكون  سيستمّر  العمل.  سوق  صلبة  عل 
خلل  الفنادق  ف  والقامة  والسفر  للتسلية  بحرية 
الكبية  والزيادة  املرتفع  التضخم  إطار  أن  إلّ  الصيف 
ستأكل  السهم  أسعار  وهبوط  الفائدة  معدلت  ف 
الفصل ف  الشكات  استثمر  من  وتحّد  الشائية  القدرة 

الخي من عام 2022 والفصل الول من عام 2023.

في ابتكار  “أفضل  جائزة  التجاري:  دبي  بنك     
الخدمات المصرفية االستثمارية”

ف  ابتكار  »أفضل  جائزة  التجاري،  ديب  بنك  حصد 
تطبيقه  عن  وذلك  الستثمرية«،  املصفية  الخدمات 
املدير  حصل  كم   .CBD Invester اآليل  الستثمري 
ديب  بنك  ف  للفراد  املصفية  الخدمات  ملجموعة  العام 
مجال ف  الريادة  “جائزة  عل  مالهوترا،  أميت  التجاري، 

التكنولوجيا املصفية - الخدمات املصفية للفراد”.
ملجموعة  العام  املدير  مالهوترا،  أميت  الجوائز  وتسلّم 
الخدمات املصفية للفراد، إل جانب مارك زانيل، املدير 
والسواق  الصول  وإدارة  الخزينة  إدارة  ورئيس  العام 
والفروع،  املبيعات  رئيس  الحمدي،  وخالد  العاملية، 
الخاصة،  املصفية  الخدمات  رئيس  املطري،  وجمل 
حفل  وذلك خلل  الستثمر،  حلول  رئيس  ميهرا،  وديباك 
 MEA Finance Banking Technology جوائز  توزيع 
ديب. ف  خليفة  برج  أرمان،  فندق  ف  أُقيم  الذي   2022
وتهدف جوائز MEA Finance Banking Technology  إل 
تكريم النجازات التي حققتها املؤسّسات املصفية واملالية 
ومزودو التقنيات ف املنطقة لتقديم حلول مصفية أكث ذكاء 
وقدرتها عل دفع منو حقيقي ف سوق تتزايد فيه املنافسة.

        ارتفاع أرباح البنوك الخليجية بحدود 11 %
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ف  البنوك  قطاع  واصل 
من  الول  الربع  املالية خلل  نتائجه  ف  التحّسن  تسجيل 
وتزايد  القوي  القتصادي  النتعاش  من  بدعم   2022 عام 
الطلب بعد الجائحة، مدعوماً بساهمة زيادة أسعار النفط 
العمل. وثقة  النمو  معدلت  تعزيز  ف  العام  بداية  منذ 
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وبحسب تقرير صادر حديثا عّززت الحكومات ف جميع 
من  بدعم  القتصادي  الستثمر  خطط  املنطقة  أنحاء 
البنوك  قطاع  نتائج  دعم  ما  النفطية،  العائدات  تزايد 
النقدية  السياسات  تيسي  مساهمة  إل  مشيًة  الخليجية، 
بهدف  املايض  العام  تنفيذها  تّم  التي  والعامل  املنطقة  ف 
تعزيز الستثمرات، ف دعم الستثمر ف أنشطة العمل.
املساهمني  حقوق  عل  العائد  وصل  فقد  التقرير  ووفق 
مثان  ف  املسجلة  مستوياته  أعل  إل  الخليجية،  للبنوك 
وخفض  التكاليف  تقليص  خلفية  عل  سنوية  ربع  فتات 
البنوك  قطاع  ربح  صاف  أّن  عن  كاشفاً  املخّصصات، 
الربع الول من  10,9 مليار دولر ف  ارتفع إل  الخليجية 
 5 ف  البنوك  أرباح  سجلت  التقرير،  ووفق  الحايل.  العام 
من 6 دول خليجية منواً ثنايئ الرقم، بينم سجلت الكويت 
%، فيم أظهر الداء  9,0 معّدل منو أقل قليلً عند نسبة 

السنوي أيضاً منواً جيداً ف الرباح عب جميع السواق.

        ارتفاع فائض ميزان قطر التجاري
إجميل  بني  )الفرق  قطر  لدولة  التجاري  امليزان  حّقق 
الصادرات والواردات(، خلل الربع الول من العام الجاري، 
دولر(  مليار   20,46( ريال،  مليار   74,6 مقداره  فائضاً 
العام  من  الول  للربع  التجاري  امليزان  بفائض  مقارنًة 
دولر(. مليار   10,94( ريال  مليار   39,9 بلغ  الذي  املايض 

قيمة  إجميل  بلغ  والحصاء،  التخطيط  لجهاز  ووفقاً 
الصادرات القطرية )با ف ذلك الصادرات من السلع املحلية 
ما  الجاري  العام  الول من  الربع  التصدير( خلل  وإعادة 
قيمته 103,8 مليار ريال، )28,47 مليار دولر( أي بإرتفاع 
 ،)% ريال )10,92 مليار دولر(، )62,2  39,8 مليار  قدره 
إجميل  سّجل  الذي   2021 عام  من  الول  بالربع  مقارنًة 
صادرات بلغ 64 مليار ريال، وبإرتفاع قدره 3,8 مليار ريال، 
املايض. العام  من  الرابع  بالربع  مقارنًة   ،%  3,8 وبنسبة 
وأرجع جهاز التخطيط والحصاء السبب الرئيس ف ارتفاع 
من  الول  بالربع  )مقارنًة  الفتة  خلل  الصادرات  إجميل 
وزيوت  املعدن،  الوقود  صادرات  ارتفاع  إل   )2021 عام 
التشحيم واملواد املشابهة، بقيمة 35 مليار ريال، وبنسبة 
65,5 %، واملواد الكيموية ومنتجاتها غي املذكورة بقيمة 
3,4 مليار ريال، وبنسبة 57,1 %، إضافًة ال املواد الخام 
غي الصالحة للكل والسلع املصّنعة واملصنفة أساساً حسب 
املادة والغذية والحيوانات الحية، فيم شهدت الصادرات
إنخفاضاً ف اآللت ومعدات النقل، واملصنوعات املتنوعة.

في  بنك  “أفضل  جائزة  يحصد  العربي  البنك      
الشرق األوسط للعام 2022”

حصد البنك العريب جائزة “أفضل بنك ف الشق الوسط لعام 
 Global 2022”، واملقدمة من قبل مجلة “غلوبال فاينانس
Finance” ومقرّها نيويورك، وذلك للعام السابع عل التوايل.
تقييم  عل  بناء  الجائزة  هذه  عل  البنك  حصول  ويأيت 
إل  واستناداً  املتخصصني  املجلة  محرري  قبل  من  شامل 
التنفيذينّي  املاليّني  املدراء  من  مختصة  مجموعة  آراء 
املحلّلني  من  ونخبة  املصفيّني  واملستشارين  واملصفيّني 
واستندت  العامل.  حول  من  والئتمن  املايل  الصعيد  عل 
املعايي شملت: منو  إل مجموعة من  اختيارها  ىف  املجلة 
العلقات  وقوة  الجغراف  والنتشار  والربحية  املوجودات 
هذا  املنتجات،  ف  والبتكار  العمل  وتطوير  الستاتيجية 
عل  البنك  بقدرة  املتعلقة  العوامل  بالعتبار  الخذ  مع 
ومواصلة  الصعبة  السواق  ف  العملء  متطلبات  تلبية 
تحقيق نتائج قوية وترسيخ الّسس للنجاحات املستقبلية.
 Global فاينانس  “غلوبال  مجلة  جوائز  نطاق  ويغطي 
حول  ومنطقة  دولة   150 يقارب  ما  العاملية   ”Finance
العامل تشمل مناطق أفريقيا وآسيا واملحيط الهادي ودول 
وأمريكا  أوروبا  الوسطى ووسط وشق  وأمريكا  الكاريبي 
اللتينية والشق الوسط وشمل أمريكا وأوروبا الغربية.

التنفيذي  العام  املدير  الصادق،  رندة  اآلنسة  وقالت 
السابع  وللعام  العاملي  التقدير  هذا  “يعد  العريب:  للبنك 
البنك العريب الحافل،  التوايل إضافة مميزة إل سجل  عل 
وقدرته  الطموحة  الستاتيجية  البنك  رؤية  يعكس  وهو 
التي  التحّديات  مختلف  مع  بكفاءة  التعامل  عل 
“نستمّر  الصادق:  وأضافت  والعامل.”  املنطقة  تواجهها 
لعملئنا  ومتطّورة  شاملة  مصفية  حلول  تقديم  ف 
وإثراء  متطلباتهم  تلبية  بهدف  القطاعات  مختلف  من 
الخدمات  تطوير  ف  الستثمر  خلل  من  وذلك  تجربتهم 
التي  املستجدات  أحدث  تواكب  التي  املصفية  والحلول 
وعاملياً.” وإقليمياً  محلياً  املصفية  الصناعة  تشهدها 
يتّخذ من  العريب والذي  البنك  أن  الشارة هنا إل  وتجدر 
له، تأسس ف العام 1930 وهو يتلك  عّمن، الردن مقرّاً 
العاملية،  العربية  املصفية  الشبكات  أكب  من  واحدة 
خمس  عب  موزّعة  فرع   600 عن  يزيد  ما  تضّم  والتي 
واملراكز  السواق  ف  بارز  بحضور  البنك  ويُحظى  قارات. 
املالية الرئيسية ف العامل مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي

وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدن وديب والبحرين.
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وهمفا  البركة  أكاديمية  بين  تفاهم  مذكرة     
واإلستشارات  المالية  الحلول  لتقديم  لألعمال 

للقطاع المصرفي الليبي
من  كل  بني  تفاهم  مذكّرة  عل  مؤخراً  التوقيع  تّم 
للعمل،  همفا  وأكاديية  للتدريب  البكة  أكاديية 
البكة ف مجال  تهدف إل الستفادة من خبات أكاديية 
إل  وإستشارات  مالية  حلول  وتقديم  السلمية  الصيفة 
للعمل  همفا  أكاديية  خلل  من  الليبي  املصف  القطاع 
اللكتون. والتدريب  الرقمي  التحول  عملية  ودعم 
رئيس  البكة  أكاديية  عن  نيابة  املذكرة  عل  وقّع  وقد 
ليبيا  ف  املصفية  البكة  ملجموعة  التمثيل  املكتب 
عام  مدير  للعمل  همفا  أكاديية  وعن  الخازمي،  محمد 
همفا  لكاديية  املالك  املالية،  لإلستشارات  همفا  شكة 
من  عدد  الفعالية  وحرض  السنوس.  محمد  للعمل 
الذين  والعلمية  والقتصادية  املصفية  الشخصيات 
مهمة  خطوة  بإعتبارها  املبادرة،  أهمية  عل  أكدوا 
املعرفة  ونقل  املصفية  الخدمات  مستوى  لتحسني 
واعدة  سوقاً  تُعد  التي  الليبية،  السوق  عل  والنفتاح 
املصفية. البكة  ملجموعة  بالنسبة  واستاتيجية 

تابعة  للتدريب  البكة  أكاديية  أن  إل  الشارة  تجدر 
ملجموعة البكة املصفية ف البحرين، وقد تم إنشاؤها ف 

التدريبية  الدورات  من  العديد  تقدم  وهي   ،2016 العام 
السلمية املصفية  مجالت  ف  املجموعة  ملوظفي 

وإدارة املخاطر والمتثال ومهارات التواصل، وغيها...
 

        احتياطات قطر األجنبية تالمس 58 مليار دوالر 
الجنبية  بالعملة  والسيولة  الدولية  الحتياطات  ارتفعت 
لدى مصف قطر املركزي ف شهر مايو )أيار( املايض بنسبة 
 57,9( ريال  مليار   211 إل  سنوي  أساس  عل   %  2,85
مليار دولر(، مقابل 205,2 مليارات ريال ف مايو 2021.
ويعود السبب ف منو الحتياطات الجنبية القطرية للشهر 
ف  يأيت  عوامل  عدة  إل  التوايل،  عل  والخمسني  الحادي 
ملستويات  عاملياً،  والغاز  النفط  أسعار  ارتفاع  مقدمتها 
عل  املستمرّة  الروسية  الحرب  وطأة  تحت  قياسية، 
بالسندات  الستثمر  من  قطر  حصة  وارتفاع  أوكرانيا، 
والتي الميكية،  وخاصة  الجنبية  الخزينة  وأذونات 

ارتفعت عل أساس سنوي إل نحو 115,3 مليار ريال.
لدى  الخاصة  السحب  وحقوق  الودائع  ارتفعت  وكذلك 
تراجعت  حني  ف   .%  167 بنسبة  الدويل  النقد  صندوق 
أرصدة قطر لدى البنوك الجنبية بنسبة 61,68 % مسجلة 
20,8 مليار ريال، بينم انخفض احتياطي الذهب 2,53 % 

إل 12,3 مليار ريال.

أخبار مصرفية محلية و دولية
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موازنة إيطاليا في ظل التضخم ومعدالت الفائدة المطّبقة

موازنة إيطاليا ف ظل التضخم ومعدلت الفائدة املطبّقة
الفعلية  الفائدة  معدلت  انخفضت  كورونا،  جائحة  قبل 
معدل  دون  ما  إل  ديونها  عل  الحكومات  تدفعها  التي 
الغنية،  الدول  غالبية  ف  الحقيقي  القتصادي  النمو 
من  تخّوفها  تراجع  مع  أكب  بحرية  النفاق  لها  متيحًة 
للتضخم  املركزية  املصارف  محاربة  أن  إلّ  الستدانة. 
ما عقب  عل  رأساً  العلقة  تلك  بقلب  يهّدد  حالياً 

يجعل الوضع املايل للحكومات املدينة أكث خطورة.

النمو  معدلت  من  أدن  الفائدة  معدلت  تكون  عندما 
أّولية  عجوزات  تحّقق  أن  للحكومات  يكن  القتصادي، 
أن  دون  العام(  الدين  خدمة  احتساب  دون  من  )أي 
إل  العام  الدين  نسبة  رفع  إل  بالرضورة  ذلك  يؤّدي 
معدلت  تتجاوز  عندما  ولكن  الجميل.  املحل  الناتج 
الفوائض  تكون  القتصادي،  النمو  معدلت  الفائدة 
الّولية الطريق الوحيد للمحافظة عل استقرار الستدانة. 
وكلّم  كان الدين مرتفعاً ف البداية، تبز الحاجة إل املزيد

من  شّد الحزمة.

الفعلية،  الفائدة  معدل  التضخم  يقلّص  الحظ،  ولحسن 
وبذلك سيستفيد العديد من الدول من مكاسب هذا العام. 

ولكن ف حال نجحت املصارف املركزية ف خفض التضخم، 
ستكون  املرتفعة،  الفائدة  معدلت  فتة  طالت  حال  وف 
المور أكث مؤملة. وتبدو الصورة هكذا ف ثالث أكب اقتصاد 
ف منطقة الورو، أي إيطاليا، حيث بلغ الدين العام الصاف 
الحكومة وتدفع   .2021 عام  ف  املحل  الناتج  من   %140

اليطالية حالياً 3,5% فائدة للستدانة لعش سنوات.

إلّ أنه وسط حالة عدم اليقني بشأن أزمة الطاقة يصعب 
سيناريوهات  إل  واستناداً  إيطاليا.  استدانة  كلفة  تحديد 
العام  الدين  استدامة  أجل  أن  يتبنّي  مطروحة،  عّدة 
أو ما دون،  اليطايل هو 8 سنوات. ومع كلفة متويل %3 
من  بسيطة  أّولية  عجوزات  تحّقق  أن  ليطاليا  يكن 
الفائدة،  معدلت  ارتفاع  مع  أنه  إلّ  الدين.  زيادة  دون 
يتوّجب تحقيق فوائض أّولية بأكث من 2% للمحافظة عل 
إيطاليا  بها  تشّددت  التي  الوحيدة  واملرّة  الدين.  استقرار 
عام 2012  كان ف  العاملية  املالية  الزمة  منذ  موازنتها  ف 
ف ذروة التقّشف الورويب. ومن شأن التشّدد ف السياسة

النقدية، أن يصّعب عل إيطاليا تسديد دينها. 

 The Economist How inflation and interestاملصــــدر : 
rates might affect Italy’s budget.
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التوقعات  جذرّي  بشكل  أوكرانيا  ف  الحرب  غّيت 
القتصادية. فعمد صندوق النقد الدويل إل خفض توقّعات 
النمو ف القتصادات الوروبية املتقّدمة للعام 2022 من 
السؤال حول  املفاجئ  التصحيح  إل 2%. ويطرح هذا   %3
مجلس  ويرى  العاملي.  املايل  الستقرار  عل  النزاع  تأثي 
 )Conseil de stabilité financière( املايل  الستقرار 
بالنسبة  الحني  هذا  إل  محدوداً  يبقى  التصحيح  هذا  أّن 
أّن نسبة  يعتب  لكنه  الوباء،  الناجمة عن  إل الضطرابات 
انعدام الثقة تبقى مرتفعة، كون الحرب تسبّبت بتقلّبات 
التضخم  املالية، وغّذت عودة  السواق  بالسعار ف  مهمة 

وآفاق شوط متويل أكث صامة. 

فوق  املركزية  املصارف  لدى  الفائدة  معّدلت  فارتفاع 
املستويات املحايدة بغية السيطرة عل التضخم، من شأنه 
أن يعّقد أكث الوضاع املالية العاملية وفق صندوق النقد، 
الذي يعتب أّن أي إعادة تقييم أو مراجعة مفاجئة للمخاطر 
بعد تصعيد الحرب أو العقوبات ضد روسيا سوف تتسبّب 

بانخفاض حاد ف أسعار الصول املالية أو العقارية. 

وتلفت كّل من السلطة املصفية الوروبية )ABE( والهيئة 
وهيئة   )EIOPA( املهنية  واملعاشات  للتأمني  الوروبية 
الوراق املالية والسواق الوروبية )ESMA( النتباه حول 
ل   – السوق  شعور/معنويات  بتغّي  املالية  السواق  تأثّر 
سيّم ف حال تشّددت الشوط املالية بطريقة غي متوقّعة 
حول  النتباه  تلفت  كم   – التضخمية  الضغوط  نتيجة 
املخاطر املتصاعدة جرّاء تدهور نوعيّة الصول ف القطاع 

املايل وكذلك تلك املتعلّقة بالبيئة. 

بالنسبة إل وكالة التصنيف فيتش )Fitch(، تتعرّض نوعية 
الصول التابعة للمصارف الكبى ف أوروبا الغربية للضغط 
مخاطر  الوكالة  تلحظ  كم  لروسيا.  املباش  التعرّض  عب 
أخرى ل تزال غي مكشوفة، تحديداً مخاطر ارتفاع الهجوم 
الرقمية  والعملت  الرقمية،  الصول  ثورة  وآثار  السيبان، 
للمصارف املركزية والتمويل اللمركزي والعملت املستقرّة 

وقروض العملت املشّفرة. 

املصدر :   
  

االستقرار المالي: المخاطر المحتملة

Revue Banque no 869, Juin 2022, “Stabilité 
financière, des risques potentiels”
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 جمعية مصارف لبنان
 عقدت جمعيتها العمومية السنوية العادية كما ناقشت تقريرها لعام  ٢٠٢١

            و أصدرت البيان التالي:     

اليوم  ظهر  قبل  من  ونصف  عشة  الثانية  الساعة  عند 
الجمعية  التأمت   ،2022 متوز   26 ف  الواقع  الثلثاء 

العمومية السنوية العادية لجمعية مصارف لبنان.
الدكتور         الجمعية  رئيس  ألقى  الجلسة،  مستهل  وف 
سليم صفي كلمة تناول فيها آخر املستجدات عارضاً لهم 
التطورات املالية واملصفية ف ظّل  الزمة القتصادية التي

يعيشها لبنان حالياً  وأهم ما جاء فيها :

نناقش  سنوية  محطة  العمومية  الجمعية  اجتمعات  »إن 
نجتمع  السنة  هذه  للسف  القطاع.  تطوير  خللها 
تطوير يعد  مل  للبعض  بالنسبة  املطروح  واملوضوع 

املصارف إمنا البحث ف استمراريتها. أما نحن فمستمرون 
َغٍد  إل  السعي  عن  نَِكّل  ولن  دامئا  كنا  كم  العمل  ف 
هذا  لقتصاد  الفقري  العمود  وسيبقى  كان  لقطاع  أفضل 
الوطن. وليعلم الجميع أن ل قيامة للبنان من دون  قطاع 
مل إذا  للثقة  استعادة  ل  أنه  كم  وسليم.  معافاً  مصف 
تُحَتَم امللكية الخاصة وعل رأسها املحافظة عل الودائع.

نُسأل كل يوم عن موقف الجمعية من التفاق بني الدولة
وصندوق النقد.

الجواب سهل، طبيعي ومنطقي.
وبلده  النقد  صندوق  من  مساعدة  يرفض  عاقل  من  ما 

يعان أزمة مالية غي مسبوقة.
استلمه  قبل  خطة  عل  يوافق  عاقل  من  ما  أيضاً،  ولكن 
ل  تَُعدَّ الخطة  أن  إذ  النهائية.  وبصيغتها  رسمياً  إياها 
بالعلم  التسيبات  بواسطة  بها  ونُعلُم  دائم  بشكل 

وعل املنابر.
عن  نهائية  غي  أرقام  وهناك  هنا  من  تردنا  زالت  ما 
الحيان بعض  ف  لنا  تبدو  وهي  الودائع  تسديد  طريقة 

غي  واقعية.
إتفاق أي  النقد ولكن عن  التفاق مع صندوق  نحن مع 
نتحدث؟ ما هي بنوده النهائية وما هي الخطة التي ستافقه؟
الجمعية موقف  يكون  أن  الطبيعي  من  وجدنا  هنا  من 

مبدئياً، يتسم باليجابية، ولكننا مدركون  ف الوقت عينه
أن الشياطني تكمن ف التفاصيل.

الجمعية  عن  صدرت  التي  البيانات  فحوى  أوجز  لذلك 
حتى اآلن بالنقاط التالية :

الدولة  بني  نهايئ  إتفاق  إل  التوصل  الجمعية  1-  تأمل 
السلم  السبيل  كونه  الدويل،  النقد  وصندوق  اللبنانية 

    املتاح للخروج من الزمة الحالية.
ع الجمعية الحكومة واملجلس النيايب عل الساع  2-  تَُشجِّ
معاً بإقرار مشاريع القوانني املطلوبة من قبل صندوق 

    النقد الدويل.
مع  تواصلها  ملتابعة  تام  استعداد  عل  الجمعية  3-  تبقى 
بهدف  ذلك  والنقدية.  املالية  والسلطات  الحكومة 
تضع  تعاف  بخطة  للخروج  توصلً  والتنسيق،  الطلع 
وإعادة  املودعني  حقوق  عل  املحافظة  أول  كهدف 

    هيكلة املصارف.

هيكلة  إعادة  قانون  ملشوع  وبالنسبة  أخرى  ناحية  من 
قبل  من  حالياً  توضع  القانون  هذا  بنود  إن  املصارف. 
أننا  بالذكر  الجدير  إن  لبنان.  املختّصة ف مصف  الجهزة 
مل نُعلَم حتى اليوم بأية تفاصيل عن ما يكن أن يتضمنه 
هنا  من  تردنا  متضاربة  معلومات  هنالك  القانون.  هذا 
الحقيقة أي تصور واضح عم  وهناك، وهي ل تعطينا ف 

ستؤول إليه المور ف هذا الصدد.
 

يقدمه  أن  يكن  ما  إل  يتطلع  والكل  مصيية،  املرحلة 
القطاع املصف. 

ومستمع  حدود  أقىص  إل  متعاون  املصف  القطاع 
ومتجاوب لكن لديه شطني أساسيّني :

سنوات.          ثلث  منذ  مفرغة  حلقة  ف  يدور  أوالً:    الوطن 
لو  فحبذا  الحلول،  ويقتح  يتأقلم  املصف  والقطاع 

        تستمعون إليه.
املشاركة  املصف  القطاع  من  يُطلب  أن  ثانياً:   يكن 
توقيع  منه  يُطلب  أن  يكن  ل  لكن  بالتضحيات، 

        حكم إعدامه بيده.«
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لعام  للمجلس  السنوي  التقرير  الجمعية  ناقشت  ثم 
تقرير  عل  واملوافقة  الطّلع  وبعد  عليه.  ووافقت   2021
 ،2021 لسنة  الجمعية  حسابات  حول  املراقبة  مفويض 
أبرأت الجمعية العمومية ذّمة مجلس الدارة ثم ناقشت 

وأقرّت املوازنة التقديرية لسنة 2023.

ومن ثم توقفت الجمعية العمومية مطولً عند املعلومات 
التي نقلها إليها الرئيس حول مشوع قانون إعادة هيكلة 
من  املصارف  متكني  دون  إعداده،  يجري  الذي  املصارف 
الطلع عليه واملشاركة ف مناقشته، ف وقت أن املصارف 
مباش  بشكل  ستتحمل  والتي  به  الول  املعنية  هي 

مفاعيله، ال جانب املودعني.

وعليه، اتخذت الجمعية القرار التايل بالجمع :

القرار

الشديد  استنكارها  تبدي  إذ  العمومية،  الجمعية  إن 
اليها   بالنسبة  حيوية  مسألة  يف  كامل  بشكل  لتجاهلها 
واىل موظفيها واملتعاملني معها وعائالتهم، تقرر  تفويض 
طليعتهم  ويف  باملسؤولني  فوراً  باإلتصال  اإلدارة  مجلس 
لبنان  الوزراء وسعادة حاكم مرصف  رئيس مجلس  دولة 
هيكلة  إعادة  مرشوع  يف  الفّعالة  املشاركة  من  لتمكينها 
موظفيها  وحقوق  حقوقها  ألبسط  صوناً  وذلك  املصارف، 
يعود  ان  عىل  املودعني،  حقوق  وعىل  عليها  ومحافظة 
املجلس اىل الجمعية العمومية يف اقرب وقت إلطالعها عىل

نتائج اتصاالتها توخياً إلتخاذ التدابري الالزمة يف ضوئها.
   

        مديرية اإلعالم والعالقات العامة
                                                                                                     

  كلمة رئيس جمعية المصارف الدكتور  سليم صفير

أيها الزمالء الكرام،
نناقش  سنوية  محطة  العمومية  الجمعية  اجتمعات  »إن 
نجتمع  السنة  هذه  للسف  القطاع.  تطوير  خللها 
واملوضوع املطروح بالنسبة للبعض مل يعد تطوير املصارف

إمنا البحث ف استمراريتها. 

أما نحن فمستمرون ف العمل كم كنا دامئاً ولن نَِكّل عن   
إل َغٍد أفضل لقطاع كان وسيبقى العمود الفقري لقتصاد 
للبنان من دون   قيامة  أن ل  الجميع  الوطن. وليعلم  هذا 
قطاع مصف معافاً وسليم. كم أنه ل استعادة للثقة إذا مل
تُحَتَم امللكية الخاصة وعل رأسها املحافظة عل الودائع.

نُسأل كل يوم عن موقف الجمعية من التفاق بني الدولة
وصندوق النقد.

الجواب سهل، طبيعي ومنطقي.
وبلده  النقد  صندوق  من  مساعدة  يرفض  عاقل  من  ما 

يعان أزمة مالية غي مسبوقة.

استلمه  قبل  خطة  عل  يوافق  عاقل  من  ما  أيضاً،  ولكن 
ل بشكل إياها رسمياً وبصيغتها النهائية. إذ أن الخطة تَُعدَّ

دائم ونُعلُم بها بواسطة التسيبات بالعلم وعل املنابر.
طريقة عن  نهائية  غي  أرقام  وهناك  هنا  من  تردنا  زالت  ما 

تسديد الودائع وهي تبدو لنا ف بعض الحيان غي واقعية.

أيها الزمالء،
إتفاق أي  ولكن عن  النقد  التفاق مع صندوق  مع  نحن 
نتحدث؟ ما هي بنوده النهائية وما هي الخطة التي ستافقه؟

الجمعية موقف  يكون  أن  الطبيعي  من  وجدنا  هنا  من 
عينه الوقت  ف  مدرك  ولكنه  باليجابية،  يتسم  مبدئياً، 

أن الشياطني تكمن ف التفاصيل.
الجمعية  عن  صدرت  التي  البيانات  فحوى  أوجز  لذلك 

حتى اآلن بالنقاط التالية :
الدولة  بني  نهايئ  إتفاق  إل  التوصل  الجمعية  1-  تأمُل 
السلم  السبيل  كونه  الدويل،  النقد  وصندوق  اللبنانية 

    املتاح للخروج من الزمة الحالية.
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ع الجمعية الحكومة واملجلس النيايب عل الساع  2-  تَُشجِّ
معاً بإقرار مشاريع القوانني املطلوبة من قبل صندوق 

    النقد الدويل.
مع  تواصلها  ملتابعة  تام  استعداد  عل  الجمعية  3-  تبقى 
بهدف  ذلك  والنقدية.  املالية  والسلطات  الحكومة 
تضع  تعاف  بخطّة  للخروج  توّصلً  والتنسيق،  الطلع 
وإعادة  املودعني  حقوق  عل  املحافظة  أول  كهدٍف 

    هيكلة املصارف.

هيكلة  إعادة  قانون  ملشوع  وبالنسبة  أخرى  ناحية  من 
قبل  من  حالياً  توضع  القانون  هذا  بنود  إن  املصارف. 
أننا  بالذكر  الجدير  إن  لبنان.  املختّصة ف مصف  الجهزة 
مل نُعلَم حتى اليوم بأية تفاصيل عن ما يكن أن يتضمنه 
هنا  من  ترُدنا  متضاربة  معلومات  هنالك  القانون.  هذا 
الحقيقة أي تصور واضح عم  تُعطينا ف  وهناك، وهي ل 
أُبلغكم  أن  أود  الصدد. وهنا   المور ف هذا  إليه  ستؤول 
جمعية  تكون  ل  بأن  دوكان  بيار  السفي  باستهجان 
ملشوع العريضة،  بالخطوط  أقلّه  ِعلم،  عل  املصارف 

قانون إعادة هيكلة املصارف وقد قالها بالحرف الواحد :
 Ce n’est pas normal

دعون  بقانوٍن،  ستُصدر  املصارف  هيكلة  إعادة  أن  وبا 
أصحاب  قبل  من  طرحه  يتكرر  بتعليق  أيضاً  أُعلُِمكم 

اللجان  ف  الجارية  املناقشات  خلل  النواب  السعادة 
الفرعية والتي تحرضُها جمعية املصارف.

تناقش  اللجان  عل  املطروجة  القوانني  »أن  النواب  يُكّرر 
كل عل حدة، ولكنها مطروحة ف الساس من ضمن سلّة 
يتبلّغ مل  وقت  ف  التعاف،  خطة  عنوان  تحت  متكاملة 

املجلس بعد أية خطة بصورة رسمية ليُبدي رأيه فيها«.

إذا  كان هذا هو ما يقوله أصحاب السعادة النواب، فمذا 
يُفتض بجمعية املصارف أن تقول ؟ 

أيها الزمالء،
يقدمه  أن  يكن  ما  إل  يتطلّع  والكل  مصيية،  املرحلة 

القطاع املصف. 
ومستمع  حدود  أقىص  إل  متعاون  املصف  القطاع 

ومتجاوب لكن لديه شطنْي أساسيّني :
سنوات.          ثلث  منذ  مفرغٍة  حلقة  ف  يدور  أوالً:    الوطن 
لو  فحبذا  الحلول،  ويقتح  يتأقلم  املصف  والقطاع 

        تستمعون إليه.
املشاركة  املصف  القطاع  من  يُطلب  أن  ثانياً:   يكن 
توقيع  منه  يُطلب  أن  يكن  ل  لكن  بالتضحيات، 

        ُحكم إعدامه بيده.«
                                  وشكراً   
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 نشاطات مديرية تطوير الموارد البشرية
   خالل شهر حزيران ٢٠٢٢

خلل شهر حزيران املنصم، أكملت املديرية عملها عل املنّصة 
الجدد  املسّجلني  نشاطات  وتابعت   ABL-eT اللكتونية 
خاّصًة ف ما يتعلّق ببنامج مكافحة تبييض الموال حيث قام 
أحد املصارف بتنظيم مجموعات ليتمّكن جميع املوظفني

من متابعة البنامج والتقّدم إل الختبار النهايئ بنجاح.

 House of Training – ATTF« وف إطار متابعة أعمل
Luxembourg«، تقّدم أربعة مصفيني من لبنان للمشاركة 
وقد   »Ethics in Finance« حول  الفتايض  البنامج  ف 
تّم اختيارهم من بني 42 شخصاً من مختلف الدول. وهذا 
اللوكسمبورغ.  ف  املالية  وزارة  قبل  من  ممّول  البنامج 
مجموعتني، عل  تقسيمهم  تّم  املشاركني،  لكثافة  ونظراً 

الول ف 8 و9 حزيران والثانية ف 28 و29 أيلول 2022.

ف  البشية  املوارد  تطوير  مديرية  نشاطات  خّص  ما  وف 
الجمعية، تّم تنظيم دورة تدريبية إفتاضية حول »الجرية 
ونظراً  الخاصة.  التحقيق  هيئة  مع  بالتعاون  اللكتونية« 
ف  مجموعات  أربع  إل  تقسيمهم  تّم  املشاركني،  لكثافة 
املجموعات  ف  بالتدريب  قام  حزيران.  و16   14  ،9  ،7
ياسني، مشف عل فريق مدققني ف  الدكتور هيثم  كافًّة 

الخاصة  التحقيق  هيئة  لدى  واملدققني  املحققني  وحدة 
تعزيز  إل  الدورة  هذه  هدفت  وقد  لبنان.  مصف  ف 
العمل  وأدواتها،  اللكتونية  بالجرائم  املشاركني  معرفة 
عل حالت عملية مستقاة من الواقع، املؤشات الواجب 
التصف  كيفية  واملؤسسات،  الفراد  لها عل صعيد  التنبّه 
والخطوات الواجب اتّباعها ف حال الوقوع ضحية للجرية 
اللكتونية وأخياً، التوعية والتعاون بني مختلف الجهات

املختّصة بكافحة الجرية اللكتونية لإلحاطة باملسألة.

واتّبع  18 مصف.  من  مشاركاً   76 الدورة  هذه  ف  شارك 
الدكتور ياسني املنهاج التايل:

•   فهم الجرائم اإللكرتونية
•   األدوات املستعملة

•  أمثلة عملية
•   املؤرشات التي ميكن لألفراد أو املؤسسات  أو  املصارف 

الستناد إليها
حال  يف  اتّباعها  الواجب  والخطوات  الترصّف  •    كيفية 

    الوقوع ضحية الجرية اللكتونية
ملحاربة  املؤسسات  مختلف  بني  والتعاون  •    التوعية 

    الجرية اللكتونية.
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