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والرقابيــة  النقديــة  الســلطات  مــع  المصــارف  واصلــت جمعيــة   ،2020 العــام  فــي 
وبالتعــاون مــع إدارات المصــارف متابعــة القضايــا التنظيميــة والتشــريعية والملفــات 

العديــدة المتعّلقــة بالمهنــة المصرفيــة. 

  بعــد األزمــة النقديــة التــي شــهدها البلــد مــع انحســار وجــود الــدوالر فــي األســواق بــدءًا 
مــن أواخــر العــام 2019 والتــي ألقــت بثقلهــا علــى اإلقتصــاد اللبنانــي وتفاقمــت فــي 
العــام 2020، بــادر مصــرف لبنــان الــى التدّخــل مــن خــالل سلســلة تعاميــم كان قــد 

أصدرهــا فــي أواخــر العــام 2019 واســتكملها فــي العــام 2020.

ــًا لتغطيــة اإلســتحقاقات فــي الوضــع اإلســتثنائي )التعميــم  •  قــروض اســتثنائية تأمين
 الوسيط رقم 547 والتعميم الوسيط رقم 552 المتعلقان بالتعميم األساسي رقم 23(

ــة  ــًا لتغطي ــالد وتأمين ــه الب ــّر ب ــذي تم ــداركًا الحتمــال اســتمرار الوضــع اإلســتثنائي ال ت
اإلســتحقاقات، طلــب مصــرف لبنــان بموجــب التعميــم الوســيط  رقــم 54٧ الصــادر 
فــي آذار 2020 ومــن ثــّم بموجــب التعميــم الوســيط رقــم 552 الصــادر فــي نيســان 
2020 مــن المصــارف العاملــة فــي لبنــان منــح قــروض إســتثنائية بالليــرة اللبنانيــة أو 
بالــدوالر األميركــي علــى مســؤوليتها لعمالئهــا الذيــن ســبق لهــم أن حصلــوا علــى 
ــد  ــة للفوائ ــواع، بمــا فيهــا تلــك التــي تســتفيد مــن دعــم الدول قــروض بمختلــف األن
المدينــة أو مــن تخفيــض اإلحتياطــي اإللزامــي مقابلهــا، والذيــن يعربــون عــن عــدم 
اســتطاعتهم تســديد مســتحّقاتهم ألربعــة أشــهر )آذار، نيســان، أيــار وحزيــران 2020( 
بســبب األوضــاع الراهنــة، وذلــك وفقــًا لشــروط معّينــة تــّم تحديدهــا علــى أن يجــري 
تســــديد هــــذه القــــروض خــــالل خمــــس ســــنوات بــــدفعات تســــتحّق فــــي نهايــــة كــل 
شــــهر أو كــــل فصــــل، وفقــــًا لمــــا هــو محــــّدد فـــي العقـــد الموّقـــــع بـــين المصـــرف 
اعتبـــــــــارًا  وذلـــــــــك  والعميـــــــــل،  ـــــــة  ـّ المعنيـ الماليـــــة  المؤسســـــة  أو  المعنـــــي 
مـــــــــن تـــــــــاريخ 2020/6/30 أو فـــي آخـــر الشـــهر الـــذي يلـــي الشـــهر الـــذي تـــّم فيـه مـنح 
القـــرض االســتثنائي، أّيهمــا أبعــد، فــي حيــن يقــوم مصــرف لبنــان بمنــح المصــارف 
ــة  ــليفات بالـــدوالر األميركـــي بفائـــدة صفــر بالمئـ والمؤّسســات الماليــة المعنّيــة تسـ
لمـــدة خمـــس ســـنوات بقيمـــة القــروض االســتثنائية الممنوحـــة بـــالليرة اللبنانيـــة أو 
ــات المســتوفية  ــم الطلب ــور تقدي ــًا ألحــكام هــذه المــادة، ف ــي وفقـ ــدوالر األميركـ بالـ
ــار 2020   ــى المصــارف فــي أي ــة عل ــة الرقاب للشــروط. وفــي هــذا اإلطــار، أصــدرت لجن
المذّكــرة رقــم 2020/٨  التــي طلبــت فيهــا مــن المصــارف التصريــح إلــى لجنــة الرقابــة 
شــهريًا عــن القــروض اإلســتثنائية الممنوحــة اســتنادًا الــى المــادة الرابعــة عشــرة مكــّرر 

ــم األساســي رقــم 23.  مــن التعمي

•  تأميــن العمــالت األجنبيــة للقطاعــات اإلنتاجيــة والحيويــة لــزوم عمليــات اإلســتيراد 
 )التعاميم الوسيطة رقم 556 و557 و561 و564 و573  المتعلقة بالتعميم األساسي رقم 23(
نظــرًا للصعوبــات التــي واجهــت البلــد والتــي اعترضــت بالتالــي عمــل بعــض المصــارف 

ــى  ــة الحفــاظ عل ــات اإلســتيراد، وألهمي ــزوم عملي ــح اعتمــادات مســتندية ل لجهــة فت
المصلحــة العامــة مــن خــالل تأميــن العمــالت األجنبيــة ضمــن أفضــل الشــروط 
للقطاعــات اإلنتاجيــة والحيويــة، فقــد أصــدر مصــرف لبنانفــي أيــار 2020 التعميــم 
الوســيط رقــم 55٦ الــذي يتيــح للمصــارف العاملــة فــي لبنــان الطلــب مــن مصــرف 
ــالعمالت  ــتوردة بــــــ ــة المســـــ ــواد األوليـــــ ــة المـ ــن قيمـ ــبة 90% مـ ــأمين نسـ ــان تـ لبنـ
األجنبيـــــــة تلبيــــــــًة لحاجـــــــات المؤّسســــــات الصـــــناعية المرّخصــــــة وفقـًا لألصـول 
بحـــّد اجمـــالي قــدره 100 مليـــون دوالر أميركـــي أو مـــا يوازيـــه بـــالعمالت األجنبيـــة 
األخـرى، شـرط أن ال يسـتفيد العميـل مـن أحكـام هـذه المـادة فـي أّي عمليـة اسـتيراد 
إاّل لغايـــة مبلـــغ حــّده األقصــى ثالثمايــة ألــف دوالر أميركــي أو مــا يعادلــه بالعمــالت 
األجنبية. ويتعّين علـــى المؤّسســـات الصـــناعية، المســـتفيدة مـــن أحكـام هـذه المـادة 
والتـي تقـوم بالتصـدير، أن تحـّول إلــى لبنــان نســبة مــن العمــالت األجنبيــة الناتجــة 
ــة المســتوردة  ــل، قيمــة المــواد األولي ــى األقــ ــوازي، علــ ــدير تــ ــات التصــ ــن عمليــ عــ

ــي تقــوم بتصديرهــا. ــع المنتجــات الت المســتعملة فــي تصني

ــى  ــر عل ــرت بشــكل كبي ــان أّث ــة التــي يعانيهــا لبن   وبمــا أن الظــروف اإلســتثنائية الراهن
عمليــات تمويــل اســتيراد المــواد الغذائيــة األساســية والمــواد األوليــة التــي تدخــل 
ــم الوســيط  ــان بموجــب التعمي ــة، فقــد أضــاف مصــرف لبن ــات الغذائي فــي الصناع
رقــم 55٧ إمكانيــة أن تطلــب المصــارف العاملــــة فــــي لبنــــان مــــن مصــــرف لبنــــان 
ــة  ــًة لحاجــات مســتوردي ومصّنعــي المــواد الغذائي ــة تلبيــ ــالت األجنبيــ ــأمين العمــ تــ
األساســية والمــواد األوليــة التـــي تـــدخل فـــي الصـــناعات الغذائيــة المحــّددة في الئحة 
تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة. ويـــتّم تحديـــد ســـعر صـرف العمـالت األجنبيـة وفقـًا 
ر من القرار األساسي رقم 7548 تاريخ  لآلليـــة المّتبعـــة لتطبيـــق أحكـــام المـــادة 7 مكـــرَّ
2000/3/30؛ لُتضــاف الحقــًا إلــى الصناعــات الغذائيــة المنتجــات المخّصصــة للبيــع الــى 

المزارعيــن مــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 5٦4 الصــادر فــي تمــوز 2020.

ــّدل  ــم الوســيط رقــم 5٦1 ) ليع ــران 2020 التعمي ــان فــي حزي ــا أصــدر مصــرف لبن   كم
المــادة المذكــورة ســابقًا وفــق التعميــم الوســيط رقــم 535، والتــي ُأضيفــت الــى 
التعميــم األساســي رقــم 23(، الــذي أتــاح للمصــارف الطلــب مــن مصــرف لبنــان 
تأميــن العمــالت األجنبيــة بنســبة 90% مــن قيمــة الفواتيــر المخّصصــة حصرًا الســتيراد 
المشــتّقات النفطيــة )بنزيــن، مــازوت، غــاز( وبنســبة 85% مــن قيمــة تلــك المخّصصــة 
ــع لغايــة عمــر الســنة  الســتيراد القمــح واألدويــة والمســتلزمات الطبيــة وحليــب الُرضَّ
والمــواد الطبيــة التــي تدخــل فــي صناعــة األدويــة، علــى أن تكــون الســلع التــي يتــّم 
ــي.   ــات الســوق اللبنان ــًا لحاج ــي وفق اســتيرادها مخّصصــة حصــرًا لإلســتهالك المحّل

 
وأصــدر مصــرف لبنــان فــي تشــرين األول 2020 التعميــم الوســيط رقــم 5٧3 القاضــي 
بتســديد العميــل للنســبة المطلــوب تغطيتهــا إلــى المصــرف المعنــي بالليــرة اللبنانيــة 
علــى أســاس ســعر الصــرف المحــّدد لتعامــالت مصــرف لبنــان مــع المصــارف )1507,5 
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ليــرة لبنانيــة للــدوالر األميركــي الواحــد(، علــى أن يقــوم المصــرف بإيداعهــا أوراقــًا 
نقديــة )Banknotes( فــي مصــرف لبنــان بغيــة تأميــن العمــالت األجنبيــة الالزمــة 
لعمليــة اإلســتيراد.  وكان الهــدف مــن هــذا التعميــم امتصــاص األوراق النقديــة 
بالليــرة اللبنانيــة التــي ضّخهــا فــي الســوق، نتيجــة طبــع العملــة، والتــي ســاهمت فــي 
زيــادة نســبة التضّخــم الــى مســتويات قياســية وأّدت الــى مزيــد مــن التدهــور فــي ســعر 

صــرف الليــرة.

لــدى  الصغيــرة  الحســابات  مــن  النقديــة  بالســحوبات  تتعلــق  اســتثنائية  •  إجــراءات 
 المصارف )التعميم األساسي رقم 148(.   

ومــع اســتمرار األوضــاع اإلســتثنائية المشــار إليهــا، أصــدر مصــرف لبنــان سلســلة 
و151.   150  ،149  ،14٨ األرقــام  تحمــل   2020 نيســان  فــي  أساســية   تعاميــم 
ذكــر مصــرف لبنــان بموجــب التعميــم رقــم 14٨ أّنــه إذا طلــب أّي عميــل ال يتجــاوز 
مجمــوع قيمــة حســاباته الدائنــة كافــة، أّيــًا يكــن نوعهــا أو آجالهــا لــدى المصــرف 5 
ــدوق  ــات صن ــراء أي ســحوبات أو عملي ــرار، إج ــخ صــدور الق ــة بتاري ــرة لبناني ــن لي ماليي
نقــدًا مــن هــذه الســحوبات، يجــوز للمصــرف أن يقــوم بتحويــل المبلــغ المنــوي ســحبه 
إلــى الــدوالر األميركــي وفقــًا لســعر الصــرف الــذي يحــّدده مصــرف لبنــان فــي تعامالتــه 
ــًا  ــرة وفق ــى اللي ــة الصــرف إل ــج عــن عملي ــغ النات ــل المبل ــًا تحوي مــع المصــارف، وتالي
لســعر الســوق المعتمــد فــي المنّصــة االلكترونيــة لعمليــات الصرافــة )تــّم تعديــل 
ــم الوســيط رقــم  ــًا لســعر الســوق« حســب التعمي ــت »وفق ــد أن كان ــارة بع هــذه العب
565 الصــادر فــي آب 2020( بتاريــخ طلــب الســحب مــن قبــل العميــل وتســديده لــه. 
أمــا العميــل الــذي ال يتعــّدى مجمــوع قيمــة حســاباته الدائنــة 3000 دوالر أميركــي، 
فيســّدد لــه المصــرف المبلــغ بمــا يــوازي قيمتــه بالليــرة وفــق ســعر الســوق يــوم تنفيــذ 
العمليــة. نذكــر أّن احتســاب أرصــدة حســابات العميــل الدائنــة كافــة يشــمل الحســابات 
ذات الصلــة التــي يشــارك أو يكــون طرفــًا فيهــا أو يســتفيد منهــا، وبعــد تنزيــل قيمــة 
ــم الوســيط  ــًا للتعمي ــح المصــرف وفق ــل لصال ــل العمي ــون مســتحّقة مــن قب ــة دي أي
ــم  ــة 2020/10/3 وفقــًا للتعمي ــم لغاي ــد مفعــول هــذا التعمي ــّم تمدي رقــم 549. وقــد ت

ــران 2020.   الوســيط رقــم 5٦3 الصــادر فــي حزي

 •  شــراء مصــرف لبنــان للعمــالت النقديــة األجنبيــة )التعميــم األساســي رقــم 149(.
أّثــرت علــى ســعر  التــي  الظــروف اإلســتثنائية  المّتبعــة بعــد  اســتكمااًل لإلجــراءات 
الصــرف، قــام مصــرف لبنــان بإصــدار التعميــم رقــم 149 بغيــة إنشــاء وحــدة خاصــة في 
مديريــة العمليــات النقديــة فــي مصــرف لبنــان بحيــث بــات علــى أي مؤّسســة صرافــة 
راغبــة فــي التــداول بالعمــالت األجنبيــة النقديــة التقــدم بطلــب اشــتراك مــن هــذه 
الوحــدة ليختــار البنــك المركــزي المؤّسســات المشــاركة، باإلضافــة إلــى إنشــاء منّصــة 
إلكترونيــة تضــّم كالًّ مــن مصــرف لبنــان والمصــارف ومؤّسســات الصرافــة، ويتــّم 
مــن خاللهــا اإلعــالن بــكل وضــوح وشــفافية عــن أســعار التــداول بالعمــالت األجنبيــة 
ســّيما بالــدوالر األميركــي. وجــاء التعميــم الوســيط رقــم 550 ليطلــب مــن المصــارف 

تزويــد هــذه المديريــة بأرصــدة الصنــدوق النقديــة بالليــرة اللبنانيــة والعمــالت األجنبيــة 
ــد  ــّم تمدي ــات الدفــع التــي تّمــت علــى أجهــزة الصــّراف اآللــي. وقــد ت وإجمالــي عملي
مفعــول التعميــم األساســي رقــم 149 لغايــة 2021/3/31 مــن خــالل التعميــم الوســيط 

رقــم 5٧1.

ــة  •  إعفــاءات اســتثنائية مــن اإلحتياطــي اإللزامــي ومــن توظيفــات المصــارف اإللزامي
 )التعميم األساسي رقم 150(     

أشــار التعميــم رقــم 150 وتعديلــه مــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 554 إلــى إعفــاء 
المصــارف العاملــة فــي لبنــان مــن إجــراء توظيــٍف إلزامــي لــدى مصــرف لبنــان مقابــل 
األمــوال المحّولــة مــن الخــارج و/أو األمــوال التــي تتلّقاهــا نقــدًا بالعمــالت األجنبيــة 
بعــد تاريــخ 2020/4/9، وتبقــى هــذه اإلعفــاءات ســارية المفعــول حتــى فــي حــال طلــب 
صاحــب األمــوال تحويلهــا، كليــًا أو جزئيــًا، إلــى أيــة عملــة أجنبيــة أخــرى أو طلــب 
تحويلهــا مــن المصــرف الــذي تلّقــى األمــوال إلــى أّي مصــرف آخــر عامــل فــي لبنــان، 
لــة منــه؛ مــع  بحيــث يســتفيد هــذا األخيــر مــن اإلعفــاءات بــداًل مــن المصــرف المحوَّ
اإلشــارة إلــى أّنــه يتوّجــــب، فــــي ســــياق تطبيــــق هــــذه المــــادة، اجــــراء التحويــــل عبــــر 
المصــــرف األجنبــي المراســــل. وفــي األشــهر األولــى مــن العــام 2021، أصــدر مصــرف 
يــوازي  تــودع مــا  التعميــم الوســيط رقــم 5٨0 ليطلــب مــن المصــارف أن  لبنــان 
نســبة 100% مــن قيمــة األمــوال المشــار إليهــا أعــاله نقــدًا لديــه او لــدى مراســليه 
فــي الخــارج فــي حســاب حــــّر مــن أّي إلتزامــات. وبغيــة التحّقـــق مــن صّحــة تنفيــذ 
هــذا القــرار، طلبــت لجنــة الرقابــة علــى المصــارف مــن هــذه األخيــرة، وعبــر المذّكــرة 
رقــم 2020/13 الصــادرة فــي آب 2020، التقّيــد التــام بمتطّلبــات التعميــم فــي مــا 
يخــّص األمــوال الجديــدة )Fresh Money( ال ســّيما لجهــة تأميــن حريــة اســتعمال 
هــذه األمــوال مــن قبــل أصحابهــا لإلســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة كافــة وتأميــن 
الســيولة النقديــة الالزمــة مقابــل هــذه األمــوال )كمــا ورد أيضــًا فــي مذّكــرة لجنــة 
الرقابــة علــى المصــارف رقــم 2020/18( وتســليمها للعميــل بالكامــل فــي حــال طلــب 
ــام عمــل  ــة أقصاهــا ســبعة أي ــدوق نقــدًا خــالل مهل ــات صن إجــراء ســحوبات أو عملي
مــن تاريــخ طلــب العميــل وعــدم إلــزام العميــل بتحويــل أّي جــزء مــن األمــوال الجديــدة 
إلــى الليــرة اللبنانيــة أو تجميدهــا لفتــرة معّينــة. كمــا طلبــت المذّكــرة رقــم 2020/12 
 »MGAP« تصريــح المصــارف عــن هــذه األمــوال الجديــدة مــن خــالل تعديــل النمــوذج

ــة. ــات وخــارج الميزاني ــود الموجــودات والمطلوب ــق باســتحقاقات بعــض بن المتعّل

 •  الســحوبات النقديــة مــن الحســابات بالعمــالت األجنبيــة )التعميــم األساســي رقم 151(
ــه، ومــع  ذكــر التعميــم رقــم 151 وتعديلــه مــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 5٧2 أّن
االحتفــاظ بمفهــوم القــرار رقــم 13217 الصــادر فــي نيســان 2020 فــي حــال طلــب 
أّي عميــل اجــراء أيــة ســحوبات أو عمليــات صنــدوق نقــدًا مــن الحســابات أو مــن 
ــه  المســتحقات العائــدة لــه بالــدوالر األميركــي أو بغيــره مــن العمــالت األجنبيــة، فإّن
يتعّيــن علــى المصــارف العاملــة فــي لبنــان، شــرط موافقــة العميــل المعنــي، أن تقــوم 
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بتســديد مــا يــوازي قيمتھــا بالليــرة اللبنانيــة وفقــًا لســعر الســوق المعتمد فــي المنّصة 
ــى اإلجــراءات والحــدود المعتمــدة  ــك اســتنادًا ال ــات الصرافــة، وذل ــة لعملي االلكتروني
لــدى المصــرف المعنــي. باإلضافــة إلــى وجــوب إعــالن المصــرف كل يــوم عــن ســعر 
الســوق المعتمــد لديــه، علــى أن يبيــع مــن مصــرف لبنــان العمــالت األجنبيــة الناتجــة 
ــه فــي تشــرين األول 2020، كان مفعــول التعميــم  ــر أّن ــات. كمــا نذّك عــن هــذه العملي
األساســي رقــم 151 علــى وشــك اإلنتهــاء، وكان يقضــي بالســماح للعميــل المودعــة 
أموالــه بالــدوالر أن يســحبها وفــق ســقف معّيــن وبحســب ســعر صــرف المنّصــة 
اإللكترونيــة التابعــة لمصــرف لبنــان أي 3900 ليــرة للــدوالر. لذلــك، وقبــل انتهــاء هــذه 
المهلــة، مــّدد التعميــم الوســيط رقــم 572 المــدة إلــى 2021/3/31 الســتمرار ســحب 
الودائــع حينهــا علــى ســعر 3900 ليــرة إذ كان مــن الممكــن أن تطــرأ تعديــالت علــى ســعر 
ــة 2021/9/30 بموجــب التعميــم الوســيط رقــم  المنّصــة. وعــاد الحاكــم ليمّددهــا لغاي

5٨1 الصــادر فــي آذار 2021.

مساعدة المتضّررين من االنفجار في مرفأ بيروت )التعميم األساسي رقم 152(  •
بعــد اإلنفجــار الضخــم الــذي دّمــر مرفــأ بيــروت فــي آب 2020، وفــي ظــّل أزمــة الــدوالر 
المتواصلــة، أصــدر مصــرف لبنــان التعميــم األساســي رقــم 152 المتعّلــق بمســاعدة 
ــدوالر  ــن مــن اإلنفجــار، ليطلــب مــن المصــارف منــح قروضــًا اســتثنائية بال المتضّرري
األميركــي للمتضرريــن )أفــراد ومؤسســات فرديــة ومؤسســات صغيــرة ومتوســطة 
ــم  ــة ترمي ــن بغي ــن العقاريي الحجــم )SME( وشــركات )Corporate( باســتثناء المطّوري
ــن قيمــة هــذا  ــر تبّي ــى فواتي ــم ومؤسســاتهم شــرط اســتحصال المصــارف عل منازله
الترميــم ومنــح هــذه القــروض بغــض النظر عن الســقوف المحددة لــكل عميل وبفائدة 
ــة خمــس ســنوات، كمــا يمكــن تســديد القــرض  ــة وتســديدها خــالل مهل صفــر بالمئ
االستثنائي الممنوح للعميل بـــالليرة اللبنانيـــة وفقـــا لســـعر الصــــرف المعتمـــــد فــــي 
تعـــــامالت مصــــرف لبنـــــان مــــع المصـــــارف. وأضــاف التعميــم الوســيط رقــم 5٦9، 
أّنــه فـــــــي حـــــــال تلقـــــــى المقتـــــــرض ايــــــــة تعويضـــــــات أو مـــــــنح أو مســـــــاعدات 
لتــــــرميم منزلــــــه أو مقــــــر مؤسســــــته )كتعــــويض شــــــركات التــــأمين أو مــــنح دها، 
كليـــًا او جزئيـــًا أو مســـاعدات مـــن هيئـــات االغاثـــة، ...(، عليـــه تســـديدها ووفقًا للحالة، 
كليــًا او جزئيــًا، لقــاء القــرض االســتثنائي الممنــوح لــه عمــاًل بهــذا القــرار. كمــا يمكــــــــــن 
للمصــــــــــارف والمؤسســــــــــات الماليــــــــــة، فــــــــــي حــــــــــال طلــــــــــب العميــــــــــل 
ذلــــــــــك، دفــــع هــــذه القــروض االســتثنائية لعمالئهــا بــــالليرة اللبنانيــة وفقــًا لســعر 
الســــوق المعتمــــد فـــــي المنصـــــة االلكترونيـــــة لعمليـــــات الصـــــرافة وذلـــــك لمـــــرة 

واحـــــدة فقـــــط بحـــــد اقصـــــى ال يتجــاوز مبلــغ 15000 دوالر أميركــي.

بالــدوالر  األجنبيــة  بالعمــالت  الــوارد  االلكترونــي  النقــدي  التحويــل  •  تســديد 
 )69 رقــم  األساســي  بالتعميــم  المتعّلــق   566 رقــم  الوســيط  )التعميــم   األميركــي 
فــي ظــّل هــذه الظــروف، طالــب مصــرف لبنــان عبــر إصــداره التعميــم الوســيط رقــم 
5٦٦ في آب 2020 والمتعّلق بالتعميم األساســي رقم ٦9 المؤّسســات غير المصرفية 

كاّفــة التــي تقــوم بعملّيــات التحاويــل النقديــة بالوســائل اإللكترونيــة تســديد قيمــة أّي 
تحويــل نقــدي إلكترونــي بالعمــالت األجنبيــة وارد إليهــا مــن الخــارج بالــدوالر األميركــي 
)بعــد أن كان مصــرف لبنــان قــد طلــب مــن هــذه المؤّسســات بموجــب التعميــم 
الوســيط رقــم 551 الصــادر فــي نيســان 2020 تســديد قيمــة أّي تحويــل نقــدي إلكترونــي 

بالعمــالت األجنبيــة وارد إليهــا مــن الخــارج بالليــرة اللبنانيــة وفقــًا لســعر الســوق(. 

•  تســديد العمــالء الدفعــات المســتحقة عليهــم بالعمــالت األجنبيــة جراء قــروض التجزئة 
 بالليــرة اللبنانيــة )التعميــم الوســيط رقــم 568 المتعّلــق بالتعميــم األساســي رقــم 81( 
أصــدر مصــرف لبنــان فــي الشــهر ذاتــه التعميم الوســيط رقــم 5٦٨ المتعّلــق بالتعميم 
األساســي رقــم ٨1 ليطلــب مــن المصــارف قبــول تســديد العمــالء األقســاط أو 
الدفعــات المســتحّقة عليهــم بالعمــالت األجنبيــة جــّراء قــروض التجزئــة، بمــا فيهــا 
لتعامــالت  المحــّدد  الســعر  أســاس  علــى  اللبنانيــة  بالليــرة  الشــخصّية،  القــروض 
مصــرف لبنــان مــع المصــارف )حاليــًا بقيمــة وســطية قدرهــا 1507,5 ليــرة لبنانيــة 
للــدوالر األميركــي الواحــد(، شــرط أن ال يكــون العميــل مــن غير المقيميــن وأن ال يكون 
ــي يمكــن اســتعماله  ــدى المصــرف المعن ــة ل ــة األجنبي ــذه العمل ــل حســاب به للعمي
لتســديد هــذه األقســاط أو الدفعــات، وأن ال يتعــّدى مجمــوع القــروض الســكنية 
الممنوحــة للعميــل 800,000 دوالر أميركــي ومجمــوع قــروض التجزئــة األخــرى 100,000 
دوالر. أمــا فــي مــا يخــّص غيــر المقيميــن، فــال يمكــن قبــول التســديد إاّل مــن أمــوال 

جديــدة محّولــة مــن الخــارج. 

الوســيطة  )التعاميــم  الدائنــة  الفوائــد  ومعــدالت  المصرفيــة  الحســابات  •  فتــح 
 )147 رقــم  األساســي  بالتعميــم  المتعلقــة  و579  و578  و558   544  رقــم 
التعميــم  أصــدر  قــد  لبنــان  كان مصــرف   ،2019 العــام  مــن  الثالــث  الفصــل  فــي 
األساســي رقــم 14٧ المتعّلــق بفتــح الحســابات المصرفيــة وتعديلــه بموجــب التعميم 
الوســيط رقــم 536، والــذي طلــب بموجبــه مــن المصــارف، عنــد فتــح حســاب مصرفــي 
ألّي شــخص طبيعــي أو معنــوي مقيــم فــي لبنــان بغيــة تســيير أعمالــه أو نشــاطاته 
التجاريــة أو المهنيــة، أن تســتحصل منــه علــى صــورة عــن شــهادة التســجيل لــدى 
وزارة الماليــة. كمــا يطلــب مــن المصــارف التقّيــد بالحــّد األقصــى لمعــّدل الفائــدة 
ــع التــي تتلّقاهــا أو تقــوم بتجديدهــا بعــد تاريــخ 2019/12/4 وهــي  الدائنــة علــى الودائ
5% علــى الودائــع بالعمــالت األجنبيــة و8,5% علــى الودائــع بالليــرة اللبنانيــة. ويتــّم 
تســديد الفوائــد علــى الودائــع األجنبيــة بنســبة 50% بعملــة الحســاب و50% بالليــرة 
اللبنانية،علــى أن ُيعمــل بهــذا القــرار لمــدة 6 أشــهر، وقــد تّم تمديدها لغايــة 2021/6/30 

ــم الوســيط رقــم 5٧٨. بموجــب التعمي

كمــا أصــدر مصــرف لبنــان فــي شــباط 2020 التعميــم الوســيط رقــم 544 ليعــّدل 
التعميــم األساســي رقــم 147 ويطلــب مــن المصــارف التقّيــد بالحــّد األقصــى لمعــّدل 
الفائــدة الدائنــة علــى الودائــع التــي تتلّقاهــا أو تقــوم بتجديدهــا بعــد تاريــخ 2020/2/13. 
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كمــا ذكــر التعميــم أّنــه علــى المصــارف العاملــة فــي لبنــان أن تعكــس انخفــاض معــدل 
الفوائــد الدائنــة الناتــج عــن تطبيــق أحــكام هــذه المــادة فــي احتســاب معــدالت الفائــدة 
المرجعّيــة فــي ســوق بيــروت ))BRR؛ علــى أن ُيعمــل بهــذا القــرار لمــدة ســتة أشــهر، 
وقــد تــّم تمديــد العمــل بــه لغايــة 2020/12/31 بموجــب التعميــم الوســيط رقــم 55٨. 

 
كمــا تّمــت إضافــة المــادة الرابعــة مكــّرر بموجــب التعميــم الوســيط رقــم 5٧9 الصــادر 
فــي الشــهر األول مــن العــام 2021 لتطلــب مــن المصــارف التــي تتلّقــى ودائــع أو 
تحاويــل مصدرهــا هبــات بالــدوالر األميركــي أو بــأّي عمــالت أجنبيــة أخــرى ممنوحــة مــن 
المؤّسســات الدوليــة والجهــات المانحــة بغيــة توزيعهــا علــى المســتفيدين، إبــالغ لجنــة 
الرقابــة علــى المصــارف بهــذه المبالــغ وبســعر الصــرف الــذي يتــّم اعتمــاده فــي حــال 

تحويلهــا مــن العمــالت اإلجنبيــة إلــى الليــرة اللبنانيــة. 

•  اإلطــار التنظيمــي لكفايــة رســاميل المصــارف )التعاميــم الوســيطة رقــم 543 و567 
 و575 المتعلقة بالتعميم األساسي رقم 44(     

التزامــَا مــن الســلطات النقديــة والرقابيــة باّتخــاذ التدابيــر الالزمــة لإلســتمرار فــي تقويــة 
األمــوال الخاصــة وتكويــن المؤونــات الالزمــة، أصــدر مصــرف لبنــان التعميــم الوســيط 
رقــم 543 فــي أوائــل العــام 2020  والــذي عــّدل بموجبــه وزن مخاطــر التوظيفــات لــدى 
مصــرف لبنــان )بمــا فيهــا شــهادات اإليــداع( بالعملــة األجنبيــة، باســتثناء الودائــع 
ألقــّل مــن ســنة بحيــث أصبــح 150%. ودخــل آخــر تعديــل علــى التعميــم األساســي رقــم 
ــق باإلطــار التنظيمــي لكفايــة رســاميل المصــارف العاملــة فــي لبنــان مــن  44 المتعّل
خــالل التعميــم الوســيط رقــم 567 الصــادر فــي آب 2020 ليؤّكــد علــى التــزام المصــارف 
ــم  ــذا حظــر التعمي ــان. ل ــا مصــرف لبن ــا منه ــي يطلبه ــّدالت المــالءة الت ــة بمع اللبناني
المذكــور علــى أّي مصــرف توزيــع أنصبــة أربــاح فــي حــال تدّنــت أّي مــن نســب المــالءة 
لديــه عــن 7% علــى مســتوى نســبة حقــوق حَملــة األســهم العاديــة، 10% علــى مســتوى 
نســبة األمــوال الخاصــة األساســّية و12% علــى مســتوى نســبة األمــوال الخاصــة 
اإلجماليــة. كمــا طلــب مــن أّي مصــرف فــي حــال تعــّذر عليــه، فــي أي وقــت، تكويــن 
إحتياطــي الحفــاظ علــى األمــوال الخاصــة )Capital Conservation Buffer( مــن 
بيــن العناصــر المقبولــة ضمــن فئــة حقــوق حَملــة األســهم العاديــة بمــا نســبته %2,5 
مــن الموجــودات المرّجحــة، أن يعيــد تكويــن النقــص فــي األمــوال الخاصــة مــن بيــن 

العناصــر المقبولــة ضمــن فئــة حقــوق األســهم العاديــة لبلــوغ النســبة المطلوبــة. 

وأضــاف التعميــم الوســيط رقــم 5٦٧ إمكانيــة اســتثنائية خالفــًا للبنــد المذكــور أعــاله 
ــن  ــة« عــــــ ــوال الخاصــــــ ــى األمــــــ ــاظ علــــــ ــاطي الحفــــــ ــبة »احتيــــــ ــي نســـــ ــح تدّن تتي
النســــــــبة المطلوبــــــــة )أي نســــبة الـــ 2,5%( فــــي العــــامين 2020 و2021 علــــى أن تـــتّم 
ــارًا مــن  ــًا وبنســبة ال تقــّل عــن 0,75% ســنويًا اعتب ــوين هــذا النقــص تدريجي ــادة تكــ إعــ
العــام 2022 وذلــك لبلــوغ نســبة الـــ 2,5% المذكــورة أعــاله فــي نهايــة العــام 2024. 
كمــا أضــاف التعميــم ضــرورة وضــع خّطـــة شـــاملة مــن قبــل المصــارف إلعـــادة التقّيــد 

بالمتطّلبات الرأسمالية وباألنظمـــــــة المفروضـــــــة مـــــــن مصـــــرف لبنـــــان وتزويـــــد 
حـــــــاكم مصـــــــرف لبنـــــــان بهـــــــا علــى أن تعكــس الخّطــة اســتراتيجية المصــرف آخــذة 
في اإلعتبار المؤونــــــــات المطلوبــــــــة مــــــــن قبــــــــل لجنــــــة الرقابــــــة على المصارف 
و/أو مفوضــي المراقبــة فــي إطــار مهماتهــم الدوريــة  ومــــا قــــد يترّتــــب بحســــب 
ــواع المخاطــر كافــة،  ــات وخســائر نتيجــة التعــّرض ألن ــن مؤونــ ــرف مــ ــدير المصــ تقــ
ــايير  ــد بالنســب والمعـ علــى ان يتــّم تحديــد الفتــرة التــي يحتــاج إليهــا المصــرف للتقّي
المحـــّددة مــن قبــل مصــرف لبنــان. كمــا أضــاف التعميــم المذكــور إمكانيــة اإلعتــراف 
عــة علـــــى  نــة مقابــل الخســائر اإلئتمانيــة المتوقَّ بالمؤونــات العامــة والمؤونــات المكوَّ
األصـــــول الماليـــــة داخـــــل الميزانيـــــة واإللتزامـــــات الماليـــــة خـــــارج الميزانّية المنتجة 
التــــــي لــــــم تشــــــهد إرتفاعــــــًا ملحوظــــــًا فــــــي مخــــــاطر اإلئتمــان )stage 1( ضــــمن 
األمــــوال الخاصــــة المســــاندة لغايــــة ســــقف ال يتعّدى 1,25% من قيمة الموجـــودات 

حـــة بـــأوزان مخـــاطر اإلئتمـــان المعتمـــدة فـــي إحتســاب نســب المالءة. المرجَّ

  باإلضافــة إلــى ذلــك، ذكــر التعميــم إجــراءات اســتثنائية يمكــن للمصــارف اعتمادهــا:
<  خــالل العاميــن 2020 و 2021: تضــاف إلــى األمــوال الخاصــة األساســية - فئــة حقوق 
نــة )أي قيمــة المؤونــات  حَملــة األســهم العاديــة 100%  مــن قيمــة المؤونــات المكوَّ
التــي ســبّق أن تــّم تكوينهــا والمؤونــات التــي ســيتّم تكوينهــا( علــى األصــول الماليــة 
 داخــل الميزانيــة واإللتزامــات الماليــة خــارج الميزانيــة المنتجــة التــي لــم تشــهد
 )Stage 1( والتــي شــهدت )Stage 2( ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي مخاطــر اإلئتمــان. 
نة علــــــى محفظــــــة  ال تـــــــــــدخل ضـــــــــــمن هـــــــــــذه المؤونـــــــــــات تلـــــــــــك المكوَّ
ــالليرة  ــة بــ ــة اللبنانيــ ــن الدولــ ــدرة مــ ــة المصــ ــندات الخزينــ ــي ســ ــات فــ التوظيفــــ
نــــــة على محفظة التوظيفات  اللبنانيــــة وبــــالعمالت األجنبيــــة والمؤونــــــات المكوَّ
لــــــدى مصــــــرف لبنــــــان بــــــالليرة اللبنانيــــــة وبالعمالت األجنبية بما فيها شهادات 

اإليــداع.

<  اعتبــارًا مــن العــام 2022 ولغايــة نهايــة العــام 2024: تخّفــض تدريجيــًا نســبة المؤونــات 
المضافــة إلــى األمــوال الخاصــة األساســّية - فئــة حَملــة حقــوق األســهم العاديــة 

بحيــث تصبــح كالتالــي:
< في العام 2022 : 75% من قيمة المؤونات المضافة، بحّد أقصى. 
< في العام 2023 : 50% من قيمة المؤونات المضافة، بحّد أقصى. 

< في العام 2024 : 25% من قيمة المؤونات المضافة. 

ويعّلق العمل بأحكام »المادة الحادية عشرة مكرر« لغاية نهاية العام 2024«.
ــي 2020/10/1  ــم 299 ف ــم رق ــى المصــارف أصــدرت التعمي ــة عل ــة الرقاب ــر أّن لجن نذك
عمــاًل بتعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 44 واســتنادًا إلــى المعاييــر الدوليــة 
الصــادرة عــن لجنــة بــازل الدوليــة لكيفيــة احتســاب نســب المــالءة لتعــود وتصــدر مذّكرة 
رقــم 2021/3 لتعديــل بعــض البنــود والنمــاذج فــي تعميــم اللجنــة المذكــور رقــم 299.
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كمــا عــّدل التعميــم المذكــور رقــم 5٦٧ التعميــم األساســي رقــم 44 ليطلــب مــن 
المصــارف عــدم توزيــع أنصبــة األربــاح علــى حقــوق حَملــة األســهم العاديــة عــن 
الســنتين الماليتيــن 2019 و2020؛ وزيــادة أموالهــا الخاصــة، خــالل مهلــة حّدهــا األقصــى 
2020/12/31، بنســبة 20% مــن حقــوق األســهم العاديــة كمــا هــي بتاريــخ 2018/12/31، 
ــة  ــوع مــن األدوات الرأســمالية بالعمــالت األجنبي ــدة مــن أّي ن ــر أدوات جدي ــك عب وذل
وخالفــًا  دة.  المحــدَّ الخاصــة  األمــوال  فئــات  مختلــف  قبولهــا ضمــن  يمكــن  التــي 
ألحــكام القــرار األساســي رقــم 1999/7462 المتعّلــق بنظــام التوظيفــات والمســاهمات 
ــان الموافقــة اســتثنائيًا  ــة للمصــارف، يعــود للمجلــس المركــزي لمصــرف لبن العقاري
ه عنهــا أعــاله عــن طريــق  للمصــرف المعنــي علــى تكويــن 50% مــن أصــل الـــ 20% المنــوَّ
تقديــم المســاهمين لعقــارات تنقــل ملكيتهــا إلــى المصــرف علــى أن تتــّم تصفيتهــا 
ــّم  ــان. كمــا ت ــخ موافقــة مصــرف لبن ــة ال تتجــاوز الخمــس ســنوات مــن تاري فــي مهل
قبــول تضميــن »األمــوال الخاصــة األساســّية فئــة حَملــة األســهم العاديــة« كامــل 
ربــح التحســين الناتــج عــن إعــادة تخميــن موجــودات المصــرف العقاريــة )أراٍض وأبنيــة( 
ــة المملوكــة بكامــل أســهمها  ــه بكامــل أســهمها والموجــودات العقاري المملوكــة من
مــن الشــركات العقاريــة التــي يســاهم فيهــا هــذا المصــرف، مــا عــدا األصــول الثابتــة 
الممتلكــة اســتيفاًء لديــون، علــى أن تتــّم عمليــة إعــادة التخميــن فــي مهلــة أقصاهــا 
2021/12/31.  وعليــه، تــّم تعديــل النمــوذج 153A مــن خــالل مذّكــرة لجنــة الرقابــة علــى 
المصــارف رقــم 2021/2 بحيــث باتــت تؤخــذ فــي اإلعتبــار القيمــة الُمعــاد تخمينهــا 
لألصــول الثابتــة الماديــة غيــر الممتلكــة اســتيفاًء لديــون عنــد احتســاب عناصــر المــادة 

153 مــن قانــون النقــد والتســليف.

ومــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 5٧5، تــّم اســتثنائيًا قبــول تضميــن األمــوال 
الخاصــة المســاندة ثلــث ربــح التحســين الناتــج عــن إعــادة تخميــن األصــول الثابتــة 
المتمّلكــة اســتيفاًء لديــون وفــق المــادة 154 مــن قانــون النقــد والتســليف شــرط أن 
ــة وبالشــروط  ــة أقصاهــا 2021/12/31 بصــورة متزامن ــزاد األمــوال الخاصــة فــي مهل ت

المذكــورة فــي التعميــم. 
 

 •  تعزيز سيولة المصارف )التعميم األساسي رقم 154( 
نذكــر أيضــًا اّنــه منــذ انــدالع ثــورة 17 تشــرين، قــام العديــد مــن المودعيــن الكبــار بتحويــل 
ــى الخــارج جــراء أزمــة الثقــة التــي تقّلصــت فــي القطــاع المصرفــي قبــل  ودائعهــم إل
ــّم وضعهــا الحقــًا. مــع اإلشــارة إلــى أن ثّمــة مســّودة مشــروع قانــون  القيــود التــي ت
موضوعــه القيــود علــى الودائــع والتحويــالت، والهــدف منــه تنظيــم عمليــات التحويــل 
أّنــه بموجــب  النــاس فــي المصــارف. كمــا نذكــر  أمــوال  والســحوبات بمــا يحمــي 
التعميــم األساســي رقــم 154 الــذي أصــدره مصــرف لبنــان فــي آب 2020، وبغيــة 
تعزيــز ســيولة المصــارف، طالــب هــذه األخيــرة بحــّث مودعيهــا الــذي قامــوا بتحويــل 
مبالــغ تفــوق 500 ألــف دوالر أميركــي إلــى الخــارج ابتــداًء مــن الشــهر الســابع مــن العــام 
2017 بإعــادة 15% منهــا، كمــا يطّبــق ذلــك علــى المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة 

والمعّرضيــن سياســّيًا لكــن بنســبة 30% علــى أن توضــع األمــوال المســتعادة فــي 
حســابات خاصــة مجّمــدة لخمــس ســنوات. كمــا وضــع مصــرف لبنــان ســقوفًا لحجــم 
الســيولة التــي يســمح بتســليمها إلــى المصــارف دوريــًا، مــا دفــع المصــارف بدورهــا 
إلــى تشــديد ســقوف الســحب النقــدي علــى كل حســاب. كمــا طالــب هــذا التعميــم 
المتعّلــق بإجــراءات اســتثنائية إلعــادة تفعيــل عمــل المصــارف فــي لبنــان، وخــالل 
مهلــة تنتهــي فــي 2021/2/28، بتكويــن حســاب خارجــي حــــّر مــن أّي التزامــات لــدى 
مراســليه فــي الخــارج ال يقــّل، فــي أّي وقــت، عــن 3% مــن مجمــوع الودائــع بالعمــالت 
الجنبيــة لديــه كمــا هــي فــي 2020/7/31. وعلــى صعيــد القطــاع ككل، مــن المفتــرض 
أن تبلــغ قيمــة هــذه الســيولة 3,4 مليــارات دوالر أميركــي. ومــع انتهــاء هــذه المهلــة، 
لّبــت مصــارف عــّدة هــذا الطلــب فيمــا قامــت مصــارف أخــرى ببيــع أصولهــا فــي 
الخــارج أو دمــج وحداتهــا. نذكــر أّن لجنــة الرقابــة علــى المصــارف أصــدرت فــي كانــون 
األول 2020 المذّكــرة رقــم 2020/1٨ التــي تطلــب فيهــا مــن المصــارف أن تحافــظ 
بشــكل دائــم علــى »حســاب خارجــي حــــّر« يــوازي علــى األقــّل 3% مــن رصيــد »الودائــع 
بالعمــالت األجنبيــة« بغيــة احتســاب نســبة الســيولة فــي الخــارج )الحســاب الخارجــي 

الحــر / الودائــع بالعمــالت األجنبيــة(.  

ــى المصــارف فــي تشــرين األول 2020  ــة عل ــة الرقاب وفــي هــذا اإلطــار، أصــدرت لجن
المذّكــرة رقــم 2020/15 وموضوعهــا خّطــة التقّيــد بالمتطّلبــات الرأســمالية عمــاًل 
ين رقــم 154 و44، وفيهــا تطلــب مــن المصــارف تحديــد الحاجات  بالتعميمْيــن األساســيَّ
الرأســمالية بهــدف التقّيــد بالحــّد األدنــى لنســب المــالءة مــع احتياطــي الحفــاظ علــى 
ــرة وإعــداد خّطــة لتأميــن الحاجــات  األمــوال الخاصــة وفــق الجــدول الــوارد فــي المذّك
الرأســمالية علــى أن تأخــذ فــي اإلعتبــار اســتراتيجية المصــرف وخّطــة عملــه للســنوات 
الخمــس المقبلــة والمؤونــات المطلوبــة كحــّد أدنــى علــى محفظــة التوظيفــات فــي 
ســندات الخزينــة ومحفظــة القــروض الممنوحــة إلــى مؤّسســات القطــاع العــام فــي 
لبنــان ومحفظــة التوظيفــات لــدى مصــرف لبنــان والمؤونــات المتوّقــع تكوينهــا فــي 
بيــان الربــح أو الخســارة علــى محفظــة القــروض والتســليفات وغيرهــا مــن المؤونــات، 
علــى أن تحــّدد الخيــارات بوضــوح التــي ســيرتكز عليهــا  المصــرف وأن يتــّم إعــالم 
مصــرف لبنــان ولجنــة الرقابــة بالخّطــة والمعّوقــات التــي يمكــن أن تحــول دون إمكانية 

التقّيــد بهــا وبالتحديــث نصــف الســنوي لهــذه الخطــة.  

•  تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم IFRS 9( 9(  وكوين المؤونات )التعميم 
 الوسيط رقم 542 والتعميم الوسيط رقم 567 المتعلقان بالتعميم األساسي رقم 143(

منــذ ســنوات عــدة والمصــارف تحــرص علــى تخصيــص جــزء مــن أرباحهــا لإلحتياطّيــات 
لإللتــزام  المطلوبــة  العديــدة  المؤونــات  تكويــن  إلــى  باإلضافــة   وذلــك  الحــرة، 
ــة رقــم IFRS9( 9( الــذي يســري تطبيقــه  ــر المالي ــار الدولــي للتقاري ــات المعي بمتطّلب
ــارًا مــن 2018/1/1. فأضــاف التعميــم الوســيط رقــم 542 الــذي أصــدره مصــرف  اعتب
لبنــان فــي شــباط 2020 علــى التعميــم األساســي رقــم 143 وجــوب عــدم تجــاوز نســــب 
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الخســائر االئتمانيــة المتوّقعــة علــى محــافظ التوظيفــات لـدى مصـرف لبنـان بـالليرة 
اللبنانيـة وبـالعمالت األجنبيـة بمـا فيهـا شـهادات اإليـداع والتوظيفـــات فـــي ســـندات 
الخزينـــة اللبنانيـــة بـــالليرة اللبنانيـــة وبـــالعمالت األجنبيـــة، نسـب الخسـائر االئتمانيـة 
المحتسـبة نظاميـًا والمـذكورة فـي الملحـق رقـم6(( المرفـق بـــالقرار األساســـي رقـــم 
6939 تـــــاريخ 1998/3/25 المتعّلــــق باالطـــــار التنظيمـــــي  لكفايــة رســاميل المصــارف 
ــّدلت هــذه الفقــرة الحقــًا  ــْي 2019 و 2020.  وقــد ُعــ ــك لعاَم ــان، وذل ــة فــي لبن العامل
بموجــب التعميــم الوســيط رقــم 567 لتطلــب مــن المصــارف اســتثنائيًا، أن تطّبــق كحّد 
أدنــى اآلليــة التاليــة لتكويــن المؤونــات مقابــل محافظهــا مــن التوظيفــات الســيادية: 

عــة المحتســبة نظاميــًا وفقــًا للملحــق  أواًل، اعتمــاد نســب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقَّ
محافــظ  علــى   1998/3/25 تاريــخ   6939 رقــم  األساســي  بالقــرار  المرفــق   )6( رقــم 
التوظيفــات لــدى مصــرف لبنــان بالليــرة اللبنانيــة وبالعمــالت األجنبيــة )بمــا فيهــا 
شــهادات اإليــداع(، وعلــى التوظيفــات فــي ســندات الخزينــة المصــدرة مــن الدولــة 
اللبنانيــة بالليــرة اللبنانيــة وبالعمــــالت األجنبيــــة وذلـــك لتكويــن المؤونـــات فــي بيـــان 
الـــربح أو الخســــارة )Profit or Loss Statement( على المحافظ المشــار إليها أعاله، 
ثانيــًا تكويــن المؤونــات المشــار إليهــا أعــاله تدريجيــًا علــى فتــرة خمــس ســنوات. يعــود 
للمجلــس المركــزي الموافقــة علــى تمديــد هــذه المهلــة إلــى 10 ســنوات عنــد انتهــاء 
دة فــي المــادة  المصــرف المعنــي مــن تنفيــذ زيــادة األمــوال الخاصــة األساســية المحــدَّ

ــخ 1998/3/25. ر مــن القــرار األساســي رقــم 6939 تاري ــرَّ السادســة مك

•  تعديــل النظــام التطبيقــي لقانــون تنظيــم مهنــة الصرافة )التعاميم الوســيطة رقم 546 
 و553 و565 المتعلقــة بالتعميــم األساســي رقــم 3 الموّجــه إلــى مؤّسســات الصرافــة( 
مــن جــّراء تــأّزم األوضــاع اإلســتثنائية فــي لبنــان وتأثيرهــا علــى ســعر صــرف العمــالت 
األجنبيــة وللحــؤول دون اســتغالل حريــة التداول بالعمــالت األجنبية تحت طائلة تطبيق 
ــم الوســيط  ــان التعمي ــن، أصــدر مصــرف لبن ــّق المخالفي ــم 2001/347 بح ــون رق القان
رقــم 2020/54٦ المتعّلــق بالتعميــم األساســي رقــم 3 الموّجــه لمؤّسســات الصرافــة، 
الــذي طلــب فيــه مــن مؤّسســات الصرافــة التقّيــد اســتثنائيًا بحــّد أقصــى لســعر شــراء 
العمــالت األجنبيــة مقابــل الليــرة اللبنانيــة ال يتعــّدى نســبة 30% مــن الســعر الــذي 
يحــّدده مصــرف لبنــان فــي تعاملــه مــع المصــارف. ولكــن، بعــد ارتفــاع ســعر صــرف 
الــدوالر مقابــل الليــرة اللبنانيــة بشــكل غيــر مبــّرر، ونظــرًا ألهميــة حمايــة اســتقرار ســعر 
الصــرف والحفــاظ علــى القــوة الشــرائية للبنانّييــن،ال ســّيما ذوي الدخــل المحــدود، 
قــام مصــرف لبنــان بإصــدار التعميــم الوســيط رقــم 553 فــي نيســان 2020 طالبــًا مــن 
مؤّسســات الصرافــة التقّيــد اســتثنائيًا بحــّد أقصــى لســعر بيــع الــدوالر األميركــي مقابل 
الليــرة اللبنانيــة ال يتعــّدى مبلــغ 3200 ليــرة لبنانيــة وعــدم اعتمــاد هوامــش بيــن ســعر 
ــرة  بيــع وســعر شــراء العمــالت األجنبيــة تخــرج عــن الهوامــش المألوفــة. وفــي المذّك
رقــم 2020/1، والموّجهــة أيضــًا إلــى مؤّسســات الصرافــة، طلبــت لجنــة الرقابــة مــن 
مؤّسســات الصرافــة تزويــد اللجنــة أســبوعيًا بصــور عــن إيصــاالت أكبــر عملّيتــي بيــع 

وشــراء منّفذتيــن خــالل كل يــوم عمــل، ليعــود البنــك المركــزي ويصــدر فــي آب 2020 
التعميــم الوســيط رقــم 5٦5 الــذي ألغــى هــذه المــادة مــن النظــام التطبيقــي لقانــون 
تنظيــم مهنــة الصرافــة المرفــق بالقــرار األساســي رقــم 7933 /2001 )تعميــم أساســي 

رقــم 3 موّجــه لمؤّسســات الصرافــة(. 

 •  المنصة االلكترونية لعمليات الصرافة )التعميم األساسي رقم 5 لمؤّسسات الصرافة(
فــي حزيــران 2020، كان مصــرف لبنــان قــد أصــدر التعميــم األساســي رقــم 5 المتعّلــق 
ــه مــن مؤّسســات  ــب بموجب ــذي يطل ــة، وال ــات الصراف ــة لعملي ــة اإللكتروني بالمنّص
الصرافــة اإلشــتراك فــي المنّصــة عبــر التســجيل علــى التطبيــق اإللكترونــي »صيرفــة«  
)Sayrafa( المحّمــل علــى اللوحــات اإللكترونيــة )tablets( علــى أن تخّصــص لوحــة 
منهــا أو لوحــات عــدة للعمــل داخــل مركزهــا الرئيســي وكّل مــن فروعهــا، شــرط أاّل 
تتــّم أّي عمليــة شــراء أو بيــع للــدوالر األميركــي وأّي عملــة أخــرى خــارج المركــز أو الفــرع 
الــذي يملــك لوحــة مخّصصــة لــه، علــى أن يحــّدد الســعر اليومــي المعتمــد ويتــّم إدخــال 
معلومــات العمليــات بوضــوح وشــفافّية عبــر التطبيــق. وفــي هــذا اإلطــار، أصــدر 
المصــرف المركــزي إعالمــًا للمصــارف رقــم 934 بعــد إنشــاء المنّصــة اإللكترونيــة 
التــي تضــّم كاّلً مــن مصــرف لبنــان والمصــارف ومؤّسســات الصرافــة بغيــة تنظيــم 
عمليــات الصرافــة وحمايــة اســتقرار ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة، معتبــرًا فيــه كّل 
مصــرف حائــزًا علــى رخصــة صرافــة، وبالتالــي عليــه اّتخــاذ االجــراءات الالزمــة للقيــام 
بعمليــات الصرافــة النقديــة وفقــًا لمفهــوم القانــون ؤقــم 347 المذكــور أعــاله، وطالبــًا 
مــن المصــارف العاملــة فــي لبنــان خــالل مهلــة أقصاهــا 16 نيســان 2021 االشــتراك 
فــي هــذه المنّصــة والتســجيل علــى التطبيــق اإللكترونــي العائــد لهــا وااللتــزام بشــروط 

المصــرف المركــزي.

ــم  ــم األساســي رقــم 153 والتعمي ــن فــي الخــارج ) التعمي ــل للطــالب اللبنانيي •  التحاوي
 األساسي رقم 155(       

متابعــًة ألزمــة الــدوالر المســتجّدة، وللمشــكلة التــي واجههــا األهالــي فــي تحويــل 
أمــوال إلــى أوالدهــم فــي الخــارج بغيــة إكمــال تحصيلهــم الجامعــي، أصــدر مصــرف 
لبنــان التعميــم األساســي رقــم 153 فــي آب 2020 المتعّلــق بالتحاويــل للطــالب 
اللبنانّييــن فــي الخــارج، والــذي يطلــب فيــه مــن المصــارف القيــام بعمليــات تحويــل 
إلــى الخــارج مــن حســابات عمالئهــا الجاريــة بالعمــالت األجنبيــة لتأميــن تســديد أقســاط 
ــب  ــون الطال ــارج، شــرط أن يك ــي الخ ــة المعيشــة للطــالب ف ــار وكلف ــم واإليج التعلي
مســّجاًل فــي مؤّسســة تعليميــة ومقيمــًا فــي الخــارج قبــل نهايــة العــام 2019، وإبــراو 
المســتندات الالزمــة لتثبيــت قيمــة األقســاط علــى أن يجــري تســديدها مباشــرًة 
للجهــة المســتفيدة وأاّل يتعــّدى ســقفها ســنويًا 10,000 دوالر أميركــي أو مــا يعادلهــا 

بالعمــالت األخــرى.
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وبغيــة تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 193 تاريــخ 2020/10/16، أصــدر مصــرف لبنــان 
التعميــم األساســي رقــم 155 فــي كانــون األول 2020 المتعّلــق بالموضــوع ذاتــه، 
للتأكيــد علــى المصــارف اســتالم طلبــات التحاويــل مــن ذوي الطــالب اللبنانّييــن 
وتنفيذهــا علــى أن يتــّم تأميــن العمــالت األجنبيــة مــن حســاباتها لــدى مراســليها 
فــي الخــارج. كمــا يتعّيــن علــى المصــارف التحّقــق مــن عــدم إســاءة اســتعمال 
الحــّق بالتحويــل مــن خــالل التعــاون مــع جمعيــة مصــارف لبنــان التــي تعــود لهــا 

حصريــًا مســؤولية التحّقــق مــن عــدم اإلزدواجيــة فــي طلبــات التحويــل. 

نشــير إلــى أّن إحصــاءات المصــارف العاملــة بّينــت قيــام هــذه األخيــرة بتحويــالت 
ــون  ــة قدرهــا 240 ملي ــارج بقيمــة إجمالي ــن فــي الخ ــى الطــالب اللبنانّيي ــة إل مالي
ين 2019-2020 و2020-2021، وقــد اســتفاد  دوالر أميركــي خــالل العاميــن الدراســيَّ

مــن هــذه التحويــالت زهــاء 30 ألــف طالــب توافــرت فيهــم الشــروط المطّبقــة.

)التعميــم  التفضيليــة  األســهم  تســويق  فــي  المصــارف  مخالفــات  •  معالجــة 
 األساسي رقم 156(      

ــم األساســي رقــم  ــان بإصــدار التعمي ــون األول 2020، قــام مصــرف لبن فــي كان
15٦ تــداركًا لمخاطــر الســمعة وللمخاطــر القانونيــة التــي قــد تترّتــب علــى أّي 
مصــرف يخالــف اجــراءات التعامــل مــع عمالئــه، بحيــث طلــب مــن المصــارف 
التــي لــم تســّدد نســب األربــاح عــن العــام 2019 ومــا يليــه العائــدة لألســهم 
التفضيليــة الصــادرة عنهــا والتــي لــم يتــّم تســويقها ألشــخاص طبيعّييــن )أفــراد( 
علــى أســاس أّنهــا مضمونــة الفوائــد، أن تدفــع فائــدة لهــؤالء العمــالء بنســبة 
تــوازي النســبة المتفــق عليهــا معهــم فــي شــروط إصــدار هــذه األســهم. وعلــى 
المصــارف غيــر المتقّيــدة إمــا تكويــن مؤونــة خاصــة بعملــة إصــدار هــذه األســهم 
تــوازي قيمتهــا ثالثــة أضعــاف مجمــوع األربــاح غيــر المدفوعــة أو تكويــن احتياطــي 
خــاص لــدى مصــرف لبنــان دون أّي فائــدة بعملــة إصــدار األســهم تــوازي قيمتــه 
ثالثــة أضعــاف مجمــوع األربــاح غيــر المدفوعــة العائــدة لهــذه األســهم وذلــك 

ــن تســوية أوضاعهــا. لحي
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ترشيد سوق الفوائد المصرفية  •

ــول  ــى المصــارف ح ــم دوري إل ــه تعمي ــى توجي ــام 2020 عل ــي الع ــة ف ــت الجمعي واظب
معــدل الفائــدة المرجعيــة فــي ســوق بيــروت بالــدوالر األميركــي وبالليــرة اللبنانيــة. 
وقــد انخفضــت هــذه المعــدالت فــي العــام المذكــور، إذ راوحــت بيــن حــّد أدنــى قــدره 
4,53% وحــّد أعلــى قــدره 9,35% بالــدوالر األميركــي وبيــن حــّد أدنــى قــدره 7,75% وحــّد 
أعلــى قــدره 12,45% بالليــرة اللبنانيــة. نذكــر أّنــه ابتــداًء مــن مطلــع العــام 2020، أخــذت 
هــذه المعــّدالت بالتراجــع انســجامًا مــع قــرار مصــرف لبنــان وضــع ســقوف للفوائــد 
دة بعــد تاريــخ 2019/12/5. وقــد أملــت الجمعيــة  الدائنــة علــى الودائــع الجديــدة أو المجــدَّ
أن تــؤّدي هــذه التخفيضــات الجوهريــة فــي بنيــة الفوائــد إلــى تحريــك عجلــة اإلقتصــاد 
وتحفيــز النمــو والعمالــة وتخفيــض عــبء خدمــة الديــن بغيــة تحريــر مــوارد إضافيــة 
ُتســتخدم مــن قبــل الدولــة لتطويــر البنــى التحتيــة وللحمايــة اإلجتماعيــة تماشــيًا مــع 

ــخ 2020/2/13. ــم الوســيط رقــم 544 الصــادر بتاري التعمي

موضوع ضريبة )2٪( على رقم األعمال  •
ــى القطــاع المصرفــي،  ــه الضرائــب عل ــذي ألحقت ــة مــدى األذى ال تظهــر هــذه الضريب
مــا ســاهم فــي ايصــال الحالــة إلــى مــا وصلــت إليــه. وتأتــي هــذه الضريبــة فــي ســياق 
ــات  ــن مؤون ــادة الرســاميل كمــا بتكوي ــة بزي ــات الســلطة النقدي ــاح ومطالب تراجــع األرب
واحتياطّيــات لإلمتثــال لمقتضيــات IFRS 9. وقــد قــّرر مجلــس اإلدارة تقديــم مراجعــة 
طعــن أمــام مجلــس شــورى الدولــة بقــرار معالــي وزيــر الماليــة رقــم 1/245 تاريــخ 
2020/7/6 والمتعّلــق بتحديــد العناصــر التــي تشــّكل رقم أعمال المصــارف الذي يتوّجب 
اعتمــاده لتســديد الضريبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20 مــن القانــون. وقــد ُوّزعــت 

علــى المصــارف نســخة مــن مراجعــة الطعــن ألخــذ العلــم وإجــراء المقتضــى.
 

بعض جوانب تطبيق التعميم رقم 154  •
ناقشــت الجمعيــة مطــّواًل موضــوع التعميــم رقــم 154 وبخاصــة موجــب إرســال كتــاب 
ــل نســب منهــا  ــى الخــارج لحّثهــم علــى إعــادة تحوي ــوا أمــوااًل إل ــن حّول ــن الذي للمودعي
إلــى لبنــان تــراوح بيــن 15% و30% حســب فئــة العميــل التــي حّددهــا التعميــم المذكــور. 
فقــّررت الجمعيــة بلــورة صيغــة موّحــدة للكتــاب المتوّجــب إرســاله الــى العميــل وزّودت 

بــه المصــارف.

وتجــدر اإلشــارة الــى أّن بعــض الجوانــب التطبيقيــة لهــذا التعميــم مــا زالت غيــر واضحة. 
ــا ووضعــت المصــارف  ــى إيضاحه ــة عل ــع الســلطات النقدي ــة م ــت الجمعي ــد عمل وق
ــى  ــم يشــّكل المدخــل إل ــك أّن هــذا التعمي ــًا فــي صــورة التطــّورات بشــأنه، ذل تدريجي

إعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي.
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•  تعميم مصرف لبنان رقم 155 المتعّلق بتطبيق القانون رقم 193 تاريخ 2020/10/16 
)التحاويل الى الطالب اللبنانّيين في الخارج(

باإلشــارة إلــى الموضــوع أعــاله، نذّكــر بأّنه تــّم في 2020/12/10 إنشــاء مركزية معلومات 
لــدى جمعيــة المصــارف للتحّقــق مــن عــدم إعــادة إســتعمال الحــق بالتحويــل ومــن 
عــدم تكــّرر او تعــّدد طلبــات التحويــل لصالــح مســتفيد واحــد. وقــد تجاوبــت المصــارف 
معهــا فســاهمت هــذه المركزيــة فــي تســهيل تنفيــذ مــا ُعــرف بالــدوالر الطالبــي، حيــث 
أظهــرت اإلحصــاءات التــي حصلــت عليهــا الســلطات المعنّيــة أّن المصــارف حّولــت مــا 

يفــوق 240 مليــون دوالر خــالل الســنتين الدراســّيتين 2020/2019 و2021/2020. 

تعيين مستشارين مالّيين وقانونّيين دولّيين  •
ــة مــن ســداد  ــة لموضــوع إعــالن رئيــس الحكومــة موقــف الدول بعــد مناقشــة مطّول
مســتحقات اليوروبنــدز ولضــرورة الدفــاع عــن حقــوق المســاهمين والمودعيــن بأفضــل 
الســبل، قــّرر مجلــس اإلدارة الموافقــة علــى تعييــن مستشــارين مالّييــن وقانونّييــن 
للوقــوف بوضــوح علــى  التقريــر  أخــرى مــن هــذا  أجــزاء  دولّييــن. ويمكــن مراجعــة 
موضــوع خّطــة الحكومــة/الزار ومســاهمة الجمعيــة فــي نقدهــا ونقضهــا درءًا لــألذى 

ــب عليهــا للبلــد وللقطــاع. ــر الــذي ترّت الكبي

•  مساهمة الجمعية في تمويل الخّطة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
الخطــة  لتمويــل  أميركــي  دوالر   6,500,000 بمبلــغ  يســاهم  أن  اإلدارة  مجلــس  قــّرر 
الوطنيــة لمكافحــة انتشــار فيــروس Corona. وقــد ُوضــع المبلــغ بتصــّرف اللجنــة 

الوطنيــة المختّصــة الُمنشــأة لــدى رئاســة الحكومــة اللبنانيــة.
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أ -   مالحظات حول التعديالت المقترحة لتعميم مصرف لبنان األساسي رقم 44 

المتعّلق بتطبيق القانون رقم 193 تاريخ 2020/10/1٦ )التحاويل الى الطالب 

اللبنانّيين في الخارج

تناولت مالحظات الجمعية ثالث مسائل: 

- وزن مخاطر التوظيفات بالعمالت األجنبية لدى مصرف لبنان، 

- الحّد األدنى لنسب كفاية رأس المال 

عة نظاميًا.  - وأخيرًا النسب المطّبقة الحتساب الخسائر المتوقَّ

على صعيد زيادة وزن مخاطر التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعملة األجنبية:

اعتبــرت جمعيــة المصــارف أن هــذه الزيــادة مبــّررة فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة، 

إاّل أن زيــادة وزن مخاطرهــا مــن 50% إلــى 150% ال يوّفـــر التمييــز المطلــوب بينهــا 

عــة للتوظيفــات مــع الدولــة اللبنانيــة بالعملــة األجنبيــة  وبيــن المخاطــر غيــر المتوقَّ

ــز بيــن  ــة المصــارف وجــوب الحفــاظ علــى التماي ــه، ارتــأت جمعي )Eurobonds(. وعلي

مخاطــر التوظيفــات الســيادية مقابــل التوظيفــات لــدى مصــرف لبنــان، آخذيــن بعيــن 

االعتبــار االحتياطّيــات  بالعمــالت األجنبيــة ومخــزون الذهــب لــدى مصــرف لبنــان 

وطبيعــة بعــض توظيفاتهــا لــدى مصــرف لبنــان كاإلحتياطّيــات اإللزاميــة والحســابات 

الجاريــة بالعملــة األجنبيــة، مــا ســيجعلها أكثــر تماشــيًا مــع النســب المقترحــة الحتســاب 

الخســائر اإلئتمانيــة المتوّقعــة نظاميــًا، بحيــث يصبــح تأثيــر هــذه الزيــادات علــى كفايــة 

ــر قابليــة لإلحتمــال ولــإلدارة. رأس المــال أكث

 

علــى صعيــد تخفيــض الحــّد األدنــى لنســب كفايــة رأس المــال إلــى 7% و 8,5% و %10,5 

فــي مــا يخــّص حقــوق حَملــة األســهم العاديــة )Capital 1 CET( واألمــوال الخاصــة 

)Total Capital( واألمــوال الخاصــة اإلجماليــة )Capital 1 Tier( األساســّية

عنــد  المــال  رأس  كفايــة  لنســب  األدنــى  الحــّد  بتحديــد  المصــارف  جمعيــة  رّحبــت 

مســتويات تتماشــى مــع متطّلبــات لجنــة بــازل، وتحديــدًا معاييــر بــازل 3 الصــادرة عــام 

2011، لكنهــا رأت أن فــرض نســب إضافيــة ال تقــّل عــن 7% و10% و12% لCET1  و

Tier1  وTotal CAR علــى التوالــي، مــن أجــل الســماح بتوزيــع أربــاح أمــر يتعــارض 

 )Conservation Buffer( الخاصــة  األمــوال  علــى  الحفــاظ  إحتياطــي  مــع مفهــوم 

البالــغ 2,5%؛ علمــًا أنــه تــّم اعتمــاد هــذا االحتياطــي مــن قبــل لجنــة بــازل بشــكل صريــح 

لثنــي المصــارف عــن توزيــع أربــاح علــى المســاهمين فــي حــال حــدوث أي عجــز، وذلــك 

ــازل 3 )المقطــع رقــم 131 مــن  ــًا إلطــار عمــل ب ــة وفق ــا معّين ــى حــدود دني اعتمــاًدا عل

وثيقــة بــازل 3 الصــادرة فــي كانــون األول 2010 والمعّدلــة فــي حزيــران 2011(.
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ونظــرًا للظــروف االســتثنائية الراهنــة، التــي تّتســم بطابعهــا النظامــي والمشــترك لــدى 

أكثريــة المصــارف، والمخاطــر الكبيــرة التــي تواجههــا المصــارف اللبنانيــة حاليــًا، فقــد 

اقترحــت جمعيــة المصــارف تمديــد مهلــة تكويــن النقــص وإعــادة الرســملة إلــى 5 

ــة التــي فرضتهــا  ــة المماثل ــداًل مــن 3، بمــا يتماشــى مــع المراحــل االنتقالي ســنوات ب

الســلطات الرقابيــة العالميــة فــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة بيــن عاَمــْي 2008-

2009. وتماشــيًا كذلــك مــع توّجهــات لجنــة بــازل فــي ظــّل جائحــة كورونــا.

نظاميــًا  المتوّقعــة  الخســائر  الحتســاب  المطّبقــة  النســب  زيــادة  صعيــد  علــى 

)Regulatory ECLs( علــى محفظــة القــروض المقيمــة وعلــى التوظيفــات لــدى 

األجنبيــة بالعملــة  لبنــان  مصــرف 

بموجــب التعديــالت المقترحــة، تّمــت زيــادة نســب الخســائر التنظيمّيــة المتوّقعــة 

يــوازي خمســة أضعــاف مســتوياتها الســابقة )أي %9,45  القــروض بمــا  لمحفظــة 

الصغيــرة  المؤّسســات  قــروض  لمحفظــة   %3 الشــركات،  قــروض  لمحفظــة 

والمتوســطة الحجــم، 1,75% لمحفظــة قــروض التجزئــة والقــروض الســكنية و%3,6 

لمحفظــة القــروض المضمونــة بعقــارات مســتعملة لغايــات تجاريــة(، مــا يعنــي أن 

فــت بشــكل غيــر مباشــر ضمــن المرحلــة  محفظــة القــروض المقيمــة بكاملهــا قــد ُصنِّ

الثانيــة )Stage 2( بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 )IFRS9( وكأنهــا أصــول 

 .)Under-Performing( ماليــة منتجــة شــهدت ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي مخاطــر اإلئتمــان

إّن ارتفــاع المخاطــر فــي محفظــة االئتمــان نتيجــة الظــروف االقتصاديــة الراهنــة ال 

ــّرر بالضــرورة اعتمــاد نســب مرتفعــة الحتســاب الخســائر المتوّقعــة. وترتكــز وجهــة  يب

النظــر هــذه علــى واقــع أن المصــارف تطّبــق حاليــًا المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 

)IFRS9( علــى محفظــة القــروض الخاصــة بهــا، وفقــًا للمتطّلبــات الرقابيــة، بمــا فــي 

ذلــك المعلومــات والمعطيــات المســتقبلية )Forward Looking(، والتــي تفــرض 

تكويــن مؤونــات مرتفعــة نســبيًا جــّراء تدهــور األوضــاع االقتصاديــة المحّليــة. إن فــرض 

نســب الحتســاب الخســائر المتوّقعــة مشــتركة وعاليــة نســبيًا علــى القــروض المقيمــة 

فــي جميــع المصــارف ال يفـــّرق بيــن التصنيفــات المختلفــة التــي تطّبقهــا المصــارف 

بالفعــل حاليــًا انســجامًا مــع تعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 143 )المــادة 7( 

وتعميــم لجنــة الرقابــة علــى المصــارف رقــم 293 )المــادة 4(، وال يأخــذ بعيــن االعتبــار 

اإلدارة الناشــطة والمناســبة لألصــول الماليــة غيــر المنتجــة والمصّنفــة ضمــن المرحلة 

الثالثــة )Stage 3( لــدى كل مصــرف.

لهــذا الســبب، اقترحــت الجمعيــة إبقــاء نســب احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوّقعــة 

نظاميــًا لمحفظــة القــروض المقيمــة علــى حالهــا وفقــًا للنســخة الحاليــة مــن التعميــم. 

ذلــك أن متطّلبــات تكويــن المؤونــات المتزايــدة ســتتّم معالجتهــا كجــزء مــن تنفيــذ 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة IFRS( 9 9(، والمخّصــص لهــذا الغــرض علــى 

وجــه التحديــد.

ب -  مالحظات حول التعديالت المقترحة على تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 143

تناولــت مالحظــات الجمعيــة، مــن جهــة أولــى، تكويــن المؤونــات علــى المخاطــر 

الســيادية بالعمــالت األجنبيــة، ومــن جهــة ثانيــة، مراكــز القطــع المترّتبــة عليهــا.

نــة علــى التوظيفــات لــدى مصــرف لبنــان والدولــة  علــى صعيــد المؤونــات المكوَّ

األجنبيــة: بالعملــة  اللبنانيــة 

علــى الرغــم مــن أن التعديــالت تتضّمــن فــرض ســقف تنظيمــي علــى نســب الخســائر 

عــة علــى محافــظ التوظيفــات لــدى مصــرف لبنــان بالعملــة األجنبيــة  االئتمانيــة المتوقَّ

وســندات الخزينــة اللبنانيــة بالعملــة األجنبيــة، إاّل أن التعديــل المقتــرح ال يحــّدد مــا 

إذا كانــت المؤونــات المكّونــة مقابــل هــذه الخســائر االئتمانيــة ممكــن االعتــراف 

بهــا ضمــن األمــوال الخاصــة المســاندة )Capital 2 Tier(. لذلــك اقترحــت جمعيــة 

المصــارف تعديــل المــادة 12 مــن تعميــم مصــرف لبنــان األساســي رقــم 44، بحيــث 

يتــّم احتســاب المؤونــات المكّونــة علــى هــذه التوظيفــات الكبيــرة بشــكل صريــح ضمــن 

األمــوال الخاصــة المســاندة. إن هــذا التعديــل سيســمح للمصــارف بــأن تدعــم األمــوال 

الخاصــة اإلجماليــة لديهــا فــي ضــوء حالــة ارتفــاع المخاطــر المتعّلقــة بهــذه التوظيفــات 

والتعديــل المقتــرح علــى اإلطــار التنظيمــي للحــدود الدنيــا لكفايــة رأســمال.

)FX Positions( مراكز القطع

ــان األساســي رقــم 143  ــم مصــرف لبن ــة عشــرة مــن تعمي ــإن المــادة الثاني ــم، ف للعل

ألزمــت المصــارف بــأن تكــّون المؤونــات بعملــة األصــول الماليــة داخــل الميزانيــة 

وااللتزامــات الماليــة خــارج الميزانيــة، وذلــك مقابــل كل نــوع مــن هــذه األصــول 

ــة رقــم IFRS9( 9(. وفقــًا لمــا  ــر المالي ــار الدولــي للتقاري وااللتزامــات الخاضعــة للمعي

ورد، ســترتفع حكمــًا مؤونــات الخســائر االئتمانيــة بالعملــة األجنبيــة لــدى المصــارف، 

مــا سيســّبب لهــا ضغطــًا إضافيــًا علــى مراكــز القطــع، خصوصــًا مــع األخــذ فــي االعتبــار 

ــة. ــى ســوق الصــرف، مــا يوجــب المعالجــة المتوازي ــود المفروضــة عل القي
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زيارة وفد من الجمعّية لباريس  أ - 
تقــّررت هــذه الزيــارة، مــن جهــٍة أولــى، بعــد الزيارتيــن اللتيــن قــام بهمــا الســيد إيمانويــل 
اإلجرامــي  آب 2020   4 انفجــار  لبنــان عقــب  إلــى  رئيــس جمهوريــة فرنســا  ماكــرون 
والمدّمــر لجــزء مــن العاصمــة بيــروت والقاتــل والمهّجــر ألهلهــا، كمــا تقــّررت، مــن 
جهــة ثانيــة، لتصحيــح الصــورة الخاطئــة التــي َعِلقــت لــدى الدوائــر الفرنســية - اإلليزيــه، 
وزارة الخارجيــة ووزارة الماليــة – نتيجــة دراســة مؤّسســة الزار التــي تفتقــر للموضوعيــة 
الكــوادر  اللبنانــي؛ ومــع األســف، بفعــل حفنــٍة مــن  الواقعيــة لإلقتصــاد  وللرؤيــة 
اللبنانيــة وكبــار الموظفيــن ذوي اإلرتبــاط مــع بعــض الجهــات الفرنســية بحكــم الزمالــة 
فــي العمــل أو بحكــم التعامــل المزمــن معهــا، وبدافــع طموحــات شــخصّية تعلــو علــى 
المصلحــة اللبنانيــة العامــة. كّل هــذه األطــراف مــن الزار إلــى المستشــارين وإلــى كبــار 
الموظفيــن عملــت علــى »شــيطنة« القطــاع المصرفــي والبنــك المركــزي بتواصلهــا 

مــع مختلــف اإلدارات الفرنســية. 

ــذي  ــدور  ال ــى أربعــة أســس: أّولهــا  ال ــه كافــة عل ــة فــي لقاءات ــز جانــب الجمعي لقــد رّك
لعبــه القطــاع فــي تمويــل مرحلــة إعــادة تأهيــل وإعــادة إعمــار اإلقتصــاد اللبنانــي خــالل 
العقــود الثالثــة )1990-2020(؛ مــع تأكيــد اســتعداد المصــارف لمواكبــة المرحلة القادمة 
وللمســاهمة فــي تمويــل المؤّسســات واإلقتصــاد ضمــن برنامــج صنــدوق النقــد 
الدولــي والمؤّسســات الماليــة العالميــة ســّيما وأن لديهــا خبــرة عريقــة فــي التعامــل 
مــع هــذه الجهــات. وثانيهــا  الــدور الــذي لعبــه القطــاع فــي اســتقطاب وتعبئــة مّدخــرات 
اللبنانّييــن مــن خــالل شــبكة انتشــاره الواســعة داخليــًا وخارجيــًا. وثالــث األســس أّن 
المصــارف اللبنانيــة تعمــل بشــفافّية كاملــة مــع األســواق العالميــة وتطّبــق المعاييــر 
الدوليــة لمكافحــة تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب. والمصــارف تخضــع لرقابــة 
شــركتْي تدقيــق، واحــدة منهــا علــى األقــل مــن الشــركات األربــع العالميــة. ورابــع 
األســس أّن إعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي مســألة ضروريــة ويمكــن إنجازها بإشــراف 
الدوليــة والبنــك  التمويــل  النقديــة والرقابيــة وبالتعــاون مــع مؤّسســة  الســلطات 
ــة  ــة والتقني ــن ذوي اإلمكاني ــي لإلســتثمار وغيرهــا مــن المســتثمرين العالمّيي األوروب
ــادة الرســملة،  ــن فــي إع ــار المودعي ــع مــن مســاهمة كب ــن. وليــس مــا يمن الضرورّيتي
فالمهــم أن تتــّم عمليــة الرســملة بمهنّيــة وشــفافّية ال بنوايــا مبّيتــة وفــي زواريــب 

ضّيقــة. 

ورّكــزت الجهــات الفرنســية بدورهــا علــى ضــرورة إجــراء اإلصالحــات المطلوبــة إلعــادة 
تنشــيط اإلقتصــاد اللبنانــي بــدءًا بالكهربــاء، وضبــط حــدود لبنــان البحرية والحــدود البرية 
مــع ســوريا، ووقــف الهــدر والفســاد مــن خــالل إدارة أفضــل للمرافــق والمؤّسســات 
العامــة تمــّر إّمــا بالخصخصــة وإّمــا بعقــود إدارة وتشــغيل مــع جهــات كفــوءة. ولفتــت 
القطــاع  هيكلــة  إلعــادة  القصــوى  األهميــة  الــى  كذلــك  الفرنســية  الجهــات  هــذه 

المصرفــي والمالــي فــي لبنــان، بمــا فيــه التدقيــق بحســابات البنــك المركــزي. 

الدولــي  المعيــار  بتطبيــق  المتعّلقْيــن  التعميمْيــن  مشــروعْي  حــول  ج-  مالحظــات 

رســاميل  لكفايــة  التنظيمــي  اإلطــار  وبتعديــل   )IFRS9(  9 رقــم  الماليــة  للتقاريــر 

المصارف العاملة في لبنان      
ومــالءة  رســملة  تعزيــز  الــى  تســعى  التــي  المقترحــة  بالتعديــالت  الجمعيــة  رّحبــت 
المصــارف اللبنانيــة لمواجهــة المخاطــر الناتجــة عــن الظــروف اإلقتصاديــة والتشــغيلية 

التــي طــرأت.
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ثانياً  على صعيد اإلستثناءات بشأن التحويالت الى الخارج
1- ال تســتطيع المصــارف أن تمــّول هــذه اإلســتثناءات مــن ســيولتها فــي الخــارج، 

وذلــك لألســباب التاليــة:
أ - بالرغــم مــن الجهــود التــي تقــوم بهــا المصــارف، مــا زالــت إلتزاماتهــا الخارجيــة 
ر الفــارق الســلبي بما يقــارب 1,7 مليار دوالر  أكبــر مــن موجوداتهــا الخارجيــة، ويقــدَّ
ــان والموقوفــة  ــل مصــرف لبن أميركــي وفقــًا آلخــر إحصــاءات منشــورة مــن قب

فــي آخــر شــباط 2021.

ب - إن أّيــة ســيولة خارجيــة قــد تتوافــر لــدى المصــارف ويكــون مصدرهــا ودائــع 
جديــدة بمفهــوم الـــ Fresh Deposits تبقــى إســتنادًا الــى مشــروع القانــون والــى 
تعاميــم مصــرف لبنــان الســارية المفعــول، متوجبــة الســداد ألصحابهــا عنــد 
إســتحقاقها. وال يجــوز تاليــًا إســتعمالها، بــل تتمّتــع بالحمايــة القانونيــة التــي أّكــد 

عليهــا مشــروع الكابيتــال كونتــرول بحكمــة.

ج - يجــدر التذكيــر بــأن نســبة الـــ 3% مــن الســيولة الخارجية التي تســعى المصارف 
الــى تكوينهــا لــدى المصــارف المراســلة، محكومــة بمجموعــة قواعــد تحصــر 
إســتعمالها بتنميــة اإلقتصــاد الوطنــي، ويقابلهــا موجــب الحفــاظ عليهــا إلعادتهــا 
ألصحابهــا بعــد فتــرة محــّددة أو عنــد إســتحقاق آجالهــا. باإلضافــة الــى ذلــك، فــإن 
اإلبقــاء علــى حجمهــا ضــرورة حيويــة للحفــاظ علــى عالقــة مصارفنــا بالمصــارف 
المراســلة، ولهــذا األمــر أهميــة قصــوى بالنســبة الــى مســتقبل القطــاع المالــي 
فــي لبنــان والــى تلبيــة اإلحتياجــات التمويليــة لإلقتصــاد الوطنــي فــي عالقاتــه 

اإلقتصاديــة والماليــة مــع ســائر دول العالــم.

2- إن واقــع الحــال يفــرض تضييــق نطــاق اإلســتثناءات مــا أمكن والى الحــّد األدنى، نظرًا 
للواقــع المالــي ولتزاحــم حقــوق المســتفيدين مــن اإلســتثناءات مــع حقــوق المودعيــن 

بعامــة، بحيــث قــد ينتفــي قــدر كبيــر مــن العدالــة ومبــدأ عــدم التمييــز بيــن المودعيــن.

3- تــرى الجمعيــة أن تمويــل اإلســتثناءات يجــب أن يتــّم حصــرًا مــن ودائعهــا الحــرة 
ــن  ــع الزبائ ــم ودائ ــى أن حج ــع اإلشــارة ال ــان، م ــدى مصــرف لبن ــة ل بالعمــالت األجنبي
بالعمــالت األجنبيــة منــذ تشــرين األول 2019 ولغايــة 28 شــباط 2021 قــد تراجــع بحوالــي 
12,5 مليــار دوالر أميركــي، وبالتالــي، فقــد ترّتــب عليــه إنخفــاٌض فــي اإلحتياطــي 
اإللزامــي بالعمــالت األجنبيــة بحوالــي 1,8 مليــار دوالر أميركــي، مــا ُيعتبــر أكثــر مــن 
كاِف لتمويــل متطّلبــات اإلســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون قيــد 
التداول.هنــا تقتــرح الجمعيــة حصــر هــذه اإلســتثناءات ضمــن ســقف شــامل ال يتعــّدى 
20 ألــف دوالر ســنويًا بمــا ييّســر عمــل األفــراد وشــرط الحصــول علــى تعّهــد ملــزم مــن 
ــه  ــة إلتزامات ــارج لتغطي ــة فــي الخ ــرادات كافي ــه إي ــس لدي ــه لي ــّر بأن ــل يق ــب التحوي طال

ــاه، وذلــك فــي المجــاالت اآلتيــة: المذكــورة أدن

ــة دور  ــة والمســؤولين الفرنســّيين علــى أهمي ــن جانــب الجمعي ــرًا بي ــّم التوافــق أخي وت
المصــارف فــي عمليــة النهــوض باإلقتصــاد. فــال اقتصــاد حديــث بــدون مصــارف 

ــة. ــدة رســملة متين ــة وقاع ــة قوي ــز مالي ــة وذات مراك فاعل

)Capital Control( مشروع قانون الكابيتال كونترول ب - 
للتذكيــر، فــإّن جمعيــة مصــارف لبنــان كانــت قــد طالبــت منــذ نهايــة تشــرين األول 2019 
مختلــف الســلطات المعنّيــة، النقديــة والماليــة والتنفيذيــة، بضــرورة إقــرار قانــون 
الكابيتــال كونتــرول، مــن غيــر أن تلقــى أّي تجــاوب. مــا اضطــّر المصــارف إلــى اعتمــاد 
مجموعــة مــن الضوابــط العمليــة علــى الســحوبات النقديــة والتحويــالت إلــى الخــارج 

حمايــًة لمــا تبّقــى مــن اإلحتياطّيــات النقديــة الخارجيــة، وتنظيمــًا الســتعمالها.

وشــاركت الجمعيــة بدعــوة مشــكورة مــن لجنــة المــال والموازنــة فــي اجتماعــات العمــل 
التــي عقدتهــا هــذه األخيــرة لدراســة مســّودة مشــروع قانــون الكابيتال كونتــرول. وأبدت 
الجمعيــة بإجمــاع مجلــس اإلدارة رأيهــا فــي مشــروع القانــون هــذا بكتــاب رســمي ُرِفــَع 
الــى رئيــس لجنــة المــال والموازنــة فــي 21 نيســان 2021. ويتلّخــص موقــف الجمعيــة 

فيــه كاآلتــي:

أواًل  المبادئ األساسّية للقانون
1-  إّن جوهــر أّي قانــون للكابيتــال كونتــرول وفــق معظــم التجــارب العالميــة، هــو حظــر 
التحاويــل إلــى الخــارج بالكامــل بغيــة الحفــاظ علــى احتياطــي العمــالت األجنبيــة فــي 

البلد؛
2-  يشــّدد صنــدوق النقــد الدولــي فــي توجيهاتــه )guidance( للــدول، بمــا فيهــا لبنــان، 
علــى   ،)Non-Discrimination( المودعيــن  بيــن  التمييــز  عــدم  لمبــدأ  وإحترامــًا 
موضوعيــن أساســّيين، األول هــو الحظــر الكامــل للتحويــالت إلــى الخــارج ولــو لفتــرة 
محــّددة، فيمــا يقضــي التوّجــه الثانــي بمنــع التحويــل إلــى العمــالت األجنبيــة فــي 

الداخــل؛
3-  يجــب أن ينــدرج إعتمــاد قانــون الكابيتــال كونتــرول، لكــي يكــون ذا فعالّيــة، ضمــن 
أهــداف إقتصاديــة وإجتماعيــة تهــدف إلــى اإلســتقرار المالــي فــي البلــد، مــن جهــة، 

وإلــى إعــادة تنشــيط الــدورة اإلقتصاديــة، مــن جهــة أخــرى.

وعليــه، فــإّن إقــرار أّي قانــون دون مراعــاة هــذه المبــادئ كّلهــا ســيؤّدي إلــى خــروج 
الودائــع واألمــوال وليــس إلــى اســتعادتها أو إعادتهــا. 
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أ  - التحويــالت للطــالب وفــق مــا جــاء فــي المشــروع وبحــدود ال تتعــّدى 7 آالف 
دوالر أميركــي وهــي تحويــالت جــرت العــادة علــى إجرائهــا؛ 

ب  - حــاالت اإلستشــفاء غيــر المتوافــرة فــي لبنــان بنــاًء لتوصيــة لجنــة طبيــة 
مســتقلة؛

ج - أقســاط القــروض الســكنية المتوّجبــة فــي الخــارج والتــي جــرت العــادة علــى 
تمويلهــا قبــل تشــرين األول 2019؛   

د - ســداد الضرائــب المتوّجبــة فــي الخــارج علــى الدخــل فــي لبنــان فقــط والتــي 
جــرت العــادة علــى تمويلهــا؛

ه - تســديد أقســاط بوالــص التأميــن تفاديــًا لخســارة أصحابهــا حقوقهــم الناشــئة 
قبــل 17 تشــرين األول   2019.

على صعيد السحوبات النقدية في الداخل  ثالثاً 
بنــاًء علــى مــا تقــّدم، وحيــث أن وضــع الســيولة المتوافــرة بالعمالت األجنبية ال يســمح 
ــة وفــق ســعر  ــرة اللبناني ــة باللي ــه ينبغــي حصــر الســحوبات النقدي ــة ســحوبات، فإن بأّي
المنّصــة اإللكترونيــة التــي أنشــأها ويديرهــا مصــرف لبنــان، علــى أن يتــّم التوافــق 
بيــن الســلطات النقديــة والماليــة علــى ســعر الصــرف وعلــى ســقوف الســحوبات التــي 

سُيســمح للمودعيــن بإجرائهــا.

وتؤّكــد الجمعيــة فــي هــذا المجــال علــى ضــرورة تحديــد الســقوف النقديــة المســموح 
بهــا بهــدف ضبــط الكتلــة النقديــة فــي التــداول منعــًا للضغــوط التضّخميــة وإنعكاســها 
علــى أســعار الصــرف فــي الســوق. إن المصــارف علــى أتــّم اإلســتعداد لتفعيــل أدوات 

الدفــع األخــرى بمــا فيهــا الشــيكات، وبطاقــات الدفــع والتحاويــل الداخلّيــة.
 وتؤّكــد الجمعيــة فــي هــذا اإلطــار أيضــًا وحفاظــًا علــى حقــوق المودعيــن فــي ودائعهــم 
بالعمــالت األجنبيــة، علــى ضــرورة تضميــن قانــون الكابيتــال كونتــرول موجــب ســداد 
كافــة القــروض الممنوحــة بالعمــالت األجنبيــة بعملــة القــرض مــع األخــذ فــي اإلعتبــار 
ــدة للقــروض  ــان والعائ اإلســتثناءات التــي نّصــت عليهــا صراحــًة تعاميــم مصــرف لبن

الشــخصّية والســكنّية وفــق الشــروط المحــّددة فــي التعاميــم المذكــورة.


