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 يفرض عقوبات على المصارف المخالفة 158مصرف لبنان يحدد آلية تسديد جزء من الودائع بالدوالر والتعميم 

 
 موريس متى

مفندا االجراءات االستثنائية الهادفة الى تسديد تدريجي لودائع  158حمل الرقم  #المصارف تعميما جديدا الى #لبنان #مصرف كما كان متوقعا، أصدر حاكم
، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي اّتخذه في جلسته المودعين بالعمالت االجنبية، إنطالقا من الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد

يعتبره المراقبون بداية إعادة هيكلة القطاع التعميم حيز التنفيذ نهاية حزيران الجاري لمدة سنة قابلة للتعديل او التجديد، في إجراء  االخيرة، على ان يدخل
  المصرفي.

  
 31/10/2019بات المفتوحة قبل لبنان ان تقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعمالت االجنبية المكونة في الحسايلزم التعميم المصارف العاملة في 

، وشرط أال تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوافرة في الحسابات 2021آذار  31ت في تاريخ على ان يتم إحتساب العمليات المالية على اساس ارصدة الحسابا
آالف  10ال في حال كان في حساب المودع مبلغ ، ويكون المبلغ ما زال متوافرا حتى تاريخ صدور القرار. بمعنى آخر، مث2019تشرين االول  31بتاريخ 

التعميم  ، يمكن لصاحب الحساب االستفادة من السحوبات التي يحددها2021الفا في نهاية آذار  15لغ الى وارتفع هذا المب 2019آذار  31دوالر في تاريخ 
يستفيد صاحب الحساب من السحوبات الملحوظة في التعميم على مبلغ آالف دوالر، ف 8آالف دوالر. أما في حال تراجع رصيد الحساب الى  10على مبلغ الـ 

دائنة بالعمالت االجنبية، ستفادة اي شخص طبيعي لديه حساب مصرفي من هذا التعميم، سيتم اعتماد مجموع ارصدة حساباته الآالف دوالر. وبغية ا 8الـ 
او يستفيد منها مثل الحساب المشترك والحساب باالتحاد )...( لدى اي مصرف. مثال، في مضافا اليها الحسابات ذات الصلة التي يشارك او يكون طرفا فيها 

ع طرف آخر، وبعد توقيع مستندات رفع السرية ن المودع يمتلك حسابا مصرفيا منفردا، باالضافة الى حساب آخر مشترك مع طرف آخر وباالتحاد محال كا
المودع عن المودع الذي يرغب في االستفادة من هذا التعميم، يتم جمع إجمالي أرصدة الحسابات، ليستفيد المصرفية لمصلحة لجنة الرقابة على المصارف عن 

دوالر أخرى يتم تسديدها على اساس سعر المنصة.  400االميركي النقدي شهريا، اضافة الى  ر#الدوالدوالر ب 400مجملها من السحب المحدد بالتعميم، عند 
قوم المصرف بحسم المبالغ المحّولة من الليرة اللبنانية الى وقبل احتساب المبلغ النهائي الذي يمكن لصاحب الوديعة االستفادة منه من خالل هذا التعميم، ي

، 2019اية تشرين االول الف دوالر في نه 20. مثال، في حال كان لدى صاحب الحساب وديعة قيمتها 2021تشرين الثاني  31العمالت االجنبية بعد تاريخ 
ر من حسابه بالليرة اللبنانية الى دوالر اميركي على اساس سعر الصرف الرسمي، آالف دوال 8وبعد هذا التاريخ إستفاد صاحب الحساب من تحويل ما قيمته 

ر، وبالتالي يصبح رصيد الحساب الذي ُينفذ آالف دوال 10الى  2021في حساب "الدوالر"، وبعد مرور اشهر عاد رصيد الحساب في نهاية آذار  وتم إيداعها
. كما 2019تشرين االول  31آالف دوالر التي جرى تحويلها من ليرة لبنانية الى دوالرات بعد تاريخ  8دوالر بعد حسم الـ  2000قيمته ا م 158#التعميم  عليه

مكن لصاحبه االستفادة منه لسحب الكوتا المحددة ضمن التعميم، بحسم ارصدة حساباته المجمدة يقوم المصرف، عند احتساب قيمة رصيد الحساب الذي ي
 وغيرها...(. cash collateralكضمانة نقدية مقابل قروض او تسهيالت) 

  
 30، أصبح رصيد الحساب 2021الف دوالر ونهاية آذار  20ما مجموعه  2021مثال، في حال كان لدى صاحب الحساب )الحسابات( نهاية تشرين االول 

على الف دوالر، وبالتالي يستفيد صاحب الحساب من التعميم  12نقدية بقيمة  الف دوالر، باالضافة الى امتالك صاحب الحساب حسابات مجمدة كضمانة
جمالي حساباته المصرفية في كل المصارف، حيث يتم جمع كل  18المبلغ المتبقي بعد السحب وقيمته  الف دوالر. تطبق هذه االجراءات على حساب المودع وا 

ة إجمالي الحسابات، ويبقى لتحسم قيمتها من قيم 2019تشرين االول  31من الليرة الى الدوالر بعد  االرصدة وحسم كل الضمانات النقدية المجمدة والتحاويل
ألف  50 الرصيد النهائي الذي يطبق عليه التعميم. باختصار، سيتم جمع كل الحسابات العائدة للمودع في حساب خاص أو حسابات خاصة تصل قيمتها حتى

 ة.بالدوالر التي سّددت بالليرة، باالضافة الى الضمانات النقدية المجّمددوالر، على ان ُتحسم منها القروض 
  

بإعادة النسبة  ال يستفيد اي صاحب حساب من هذا التعميم إذا كان من أعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار المساهمين واإلدارة العليا التنفيذية إذا لم يقم
   .2020آب  27و 2017تموز  1موع تحويالتهم إلى الخارج بين من مج %30والبالغة  154المحددة لهم في التعميم 

  
الستفادة من سبة الى اآللية التنفيذية للمصارف، فتقوم على تحديد العمالء الذين يستوفون الشروط المحددة في التعميم، وفي حال اراد صاحب الحساب اأما بالن

ع تحت طائلة وعلى المصرف ان يلبي طلب المود Special Sub Accountسابا خاصا متفرعا أحكام القرار، عليه ان يطلب من المصرف المعني ان يفتح ح
الف دوالر، بالحد األقصى، بالدوالر االميركي او باي عملة اجنبية اخرى، وفقا للرصيد  50تعّرض المصرف لعقوبات. يقوم بعدها المصرف بتحويل حتى 

لدى مصرف معين، على كل مام الحسومات التي لحظها التعميم. وفي حال تعددت حسابات صاحب الحساب المتوافر في الحساب او إجمالي الحسابات بعد ات
متحدًا، فال  صاحب حساب ان يحدد الحساب او الحسابات التي سيتم التحويل منها الى الحساب الخاص المتفرع. أما في حال كان الحساب حسابًا مشتركًا او

  الف دوالر او ما يوازيه بالعمالت االخرى. 50ه االقصى تتم االستفادة منه اال بمبلغ حد
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الحساب الجديد الذي تقوم المصارف بفتحه لكل صاحب حساب وُيعرف بالحساب الخاص المتفرع عن الحساب االساسي، فتطبق عليه مجموعة  بالنسبة الى
 شروط هي:

 م، كما ال تضاف الى هذه الحسابات اي فوائد على رصيدها.ال يفرض على هذا الحساب اي عموالت او نفقات او اي نوع من الرسو  -
  اي تحويل اليه او اي إيداع فيه بعد تاريخ فتحه وتحويل المبالغ المنصوص عليها في التعميم. ال يتم قبول -
 يتم السحب من هذا الحساب ضمن شروط محددة. -
  

لحسابات العائدة ليس عن ايرفع، حصرًا، السرية المصرفية عن الحسابات الخاصة المتفرعة و واالهم وبغية االستفادة من هذا التعميم، على صاحب الحساب ان 
المحددة في له وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. بمعنى آخر، في حال اراد المودع اتمام عمليات السحب، ضمن الشروط والقيود 

  عليه التعميم. ع السرية المصرفية عن هذه الحسابات الحتساب الرصيد النهائي الذي يطبقالتعميم من أكثر من حساب مصرفي، عليه رف
  

دوالر شهريا، تدفع  400بالعودة الى السحوبات والسقوف المحددة، فقد لحظ تعميم مصرف لبنان ان عملية السحب من الحساب الخاص المتفرع ُحددت بسقف 
، على أال يتجاوز مجموع fresh accountالى الخارج او إيداعها في حساب جديد و عن طريق تحويل المبلغ ومباشرة لصاحب الحساب ا Banknotesنقدا 

دوالر "نقدا"  400دوالر سنويا. وباالضافة الى الـ  4800ما يمكن سحبه بالدوالر االميركي من كل الحسابات من مختلف المصارف لكل صاحب حساب 
، تحسم من حسابه بالدوالر 2021االول  تشرين 31دوالر إضافية لكل صاحب حساب موجود قبل تاريخ  400ايضا تسديد بالدوالر االميركي، يلحظ التعميم 

منها نقدا  %50الف ليرة( تحسم من رصيد الحساب بالدوالر، ويدفع  12االميركي وتسدد بالليرة اللبنانية بعد احتسابها على اساس سعر صرف المنصة )حاليا 
سماح بسحبها نقدا، وعلى أال يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من كل ها بالبطاقات المصرفية ليصار الى استخدامها في نقاط البيع، من دون اليتم إيداع %50و

اس سعر صرف دوالر إضافية بالليرة اللبنانية على اس 4800دوالر بالدوالر االميركي( ما قيمته  4800المصارف بالليرة اللبنانية سنويا )باالضافة الى الـ 
  المنصة.

  
ة كليًا او جزئيًا في اي وقت يشاء، وفي حال عدم سحب الحد المسموح به شهريا تتراكم المبالغ غير يعود الى صاحب الحساب حرية سحب المبالغ المحدد

ب الحساب ان يسحب كليًا او جزئيًا القيمة المسحوبة الى االشهر التالية وتبقى في حسابه وتكون حقًا ثابتًا له يمكنه سحبها وقت يشاء. كما يمكن لصاح
متفرع بموجب شيكات او تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى المصرف نفسه او لدى حساب آخر، وفي هذه الحالة يعتبر المودعة في الحساب الخاص ال

  لسقوف السحوبات المحددة.متنازاًل عن المبالغ التي كان يحق له سحبها عن الفترة الزمنية الالحقة لهذا التحويل او 
  

زويد مركزية الحسابات الخاصة المتفرعة وشهريا بأرصدة هذه الحسابات المفتوحة لديها وبالمبالغ المسحوبة على خط مواز، يفرض التعميم على المصارف ت
الحساب، سيما في حال تجاوزه سقف السحوبات، وفي منها خالل كل شهر، ويعود لهذه المركزية مسؤولية التأكد في حال وجود إساءة إستعمال من ِقبل صاحب 

زية بإبالغ حاكم مصرف لبنان بذلك إلجراء المقتضى وتعليق إستفادة صاحب الحساب من هذا التعميم. كما ال يجوز للمصارف االمتناع هذه الحالة تقوم المرك
  ذلك في حال مخالفة شروط السحب.عن دفع المبالغ المستحقة شهريًا لكل صاحب حساب اال في حال طلب مصرف لبنان 

  
تلبية متطلبات تنفيذ هذا القرار مناصفة، من سيولة كل مصرف معني لدى المراسلين في الخارج ومن التوظيفات االلزامية في سياق متصل، يتم تأمين السيولة ل

هذه الغاية. وكان مصرف لبنان قد قرر خفض نسبة االحتياط االلزامي بالعمالت االجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان، والتي يقوم "المركزي" بتحريرها ل
ما يحرر ما قيمته مليار دوالر تقريبا للمصارف. كما يقوم مصرف لبنان شهريا بتحويل المبالغ المتوجبة لكل  %14الى  %15مالت االجنبية من نسبة بالع

ت غير تلك ائلة تحميل المصرف المعني المسؤولية في حال تم إستعمال المبالغ لغايامصرف من السيولة المتوافرة لدى مصرف لبنان في الخارج، تحت ط
ستعمال السيولة الخارجية التي كونتها في حساباتها  لدى البنوك المراسلة المحددة في هذا التعميم. ويحق للمصارف تأمين السيولة المطلوبة بموجب التعميم، وا 

. كما حظر 31/12/2022هلة أقصاها ، على ان يعاد تكوين هذه النسبة في م154ودائعها، عند تطبيق التعميم  من %3والمحررة من اي التزامات بنسبة 
لتسديد المبالغ المتوجبة عليها، وايضا إستخدام االموال التي تمت  Fresh Dollarsمصرف لبنان على المصارف إستعمال حسابات الدوالرات الطازجة اي الـ

ملياري دوالر سنويا  2.4بالعمالت الصعبة تصل الى ما يقارب  #الودائع (. مع االشارة الى ان كلفة تطبيق آلية تسديد جزء من154تعميم إعادتها الى لبنان )ال
  المصارف ومصرف لبنان مناصفة. تم االتفاق على ان تتحملها

  
ن إنشاء مديرية المصارف في المركزي "مركزية" الحسابات الخاصة المتفرعة يكون دورها محصورا بمتابعة تطبيق في سياق متصل، يلحظ تعميم مصرف لبنا

المتفرعة لدى كل مصرف والمبالغ المسحوبة شهريا، هذا التعميم، باالضافة الى تزويد حاكم مصرف لبنان بتقارير شهرية تتضمن أرصدة الحسابات الخاصة 
زات قد تحصل. أما عدم تقيد اي مصرف باحكام هذا التعميم، فيلزمه بإعادة السيولة الخارجية بالعملة االجنبية التي استفاد منها من باالضافة الى اي تجاو 
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بة من قانون النقد والتسليف. اما بالنس 208بات المنصوص عليها في المادة مصرف لبنان الى حساب المركزي لدى المراسلين في الخارج، كما يعرضه للعقو 
بالغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف  بالمخالفات. كما الى مفوضي المراقبة على المصارف، فعليهم التأكد من صحة تنفيذ هذا التعميم وا 

لقة بالشكوى المقدمة ساب متضرر بهذا الخصوص شرط ان يرفع السرية المصرفية عن حساباته المتعتقوم لجنة الرقابة بمتابعة اي شكوى من اي صاحب ح
  لدى المصرف المعني لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

 
 
 
 

 


