
 7112  أيلول | املخاطر تجنب سياسة 4 /1

 
 

 

 
 

 تجنب المخاطرسياسة 
 واإلجراءات المناسبة حيالها

 
 النائب األول لحاكم مصرف لبنان  -  رائـد شـرف الديـن

 
 صندوق النقد العربي 

 العالمية: نحو بناء حلول عالية المستوى حول تداعيات إجراءات البنوك المراسلة ورشة العمل 
  االمارات العربية المتحدة ،بيظأبو  | 7112 أيلول 18

 

 قائمة المحتويات

I. 2 ....................................................................................................................................................... الخلفية 

II. 3 ....................................................................................................................................... املناسبة الحلول 

III. 3 ................................................................................................................................................ لبنان تجربة 

 

 

 

 

 



 7112  أيلول | املخاطر تجنب سياسة 4 /7

 
 

I. الخلفية 

 عن ناجم هو ما منها تحديات منطقتنا يف املالية واملؤسسات املصارف فيه تواجه زمن يف نلتقي

 املعايري نتيجة املرصيف العمل تقنيات يف التغريات عن ناجم هو ما ومنها واألمني السيايس الوضع

 .املستحدثة

 تدفع واملنظامت، الدول بعض عىل املفروضة املالية والعقوبات املنطقة يف القامئة الحروب

 هذا أن شك ال. العربية املنطقة يف املخاطر تقليص سياسة يف التامدي إىل العاملية باملصارف

 "De-Risking"  املخاطر تجنب وظاهرة اإلمتثال نظم تطبيق مجال يف العامل يشهده الذي التشدد

 .منطقتنا يف واملرصيف املايل النظام لحامية إليها التنبّه ينبغي التي االساسية العوامل من هو

 املرصف حاكم برئاسة دولية ولجنة الدويل النقد صندوق من كل املوضوع هذا متابعة يتوىل

 االجتامعات خالل املوضوع هذا اىل خصيصا تطرق اجتامع جرى قد وكان. الربيطاين املركزي

 من الكثري هنالك ان وتبني. املايض ترشين يف وذلك واشنطن يف الدويل النقد لصندوق السنوية

 بتحاويل القيام عن عاجزة وأصبحت مراسل بنك لديها يعد مل االفريقية، القارة يف وخاصة الدول،

  .فيها الحياة مستوى عىلو التجارة  عىل عواقب من يتأىت ما اىل ذلك، جراء من خاضعة، واليها، منها

 عّدة عىل الرقابية الجهات أو الحكومات فرضتها التي والغرامات العقوبات مع انطلقت الظاهرة هذه

 وغري العرب املرصفيني أوساط يف األخريتني السنتني خالل باالنتشار أخذت وقد مراسلة مصارف

 والعناية والحذر الحيطة مبتطلبات االلتزام من أحيانا املصارف متكن عدم الحتامل نتيجة العرب

 عىل بالحصول التشدد مثل الرقابية، السلطات تفرضها التي Enhanced Due-Diligence الواجبة

 املرصفية والعمليات العمالء عن التحقق إجراءات من وغريها (KYC) الزبائن عن الواجبة املعلومات

 يفضل وقد القطاعات، أو العمالء، أو الزبائن بعض عن االبتعاد إىل املرصف يلجأ قد هنا. واملالية

 ."De-Risking"الـ بظاهرة يعرف ما وهذا معها التعامل عدم

 يف الحكومات صعيد عىل أو الرقابية السلطات صعيد عىل املوضوع هذا مبقاربة االكتفاء ميكننا ال

 للخزينة دفعت دوالر مليار 333 بلغت الغرامات هذه) الغرامات دفعت التي املصارف ألن بينها ما

 تحّمل تستطيع ال التي املصارف فمعظم. مصالحها وبحسب فردي بشكل تترصف أصبحت( األمريكية

 ومهام تعتمد رشكات، أو أفراد لها، زبائن حتى أو بلد، أي يف لها مراسل مرصف أعامل مراقبة كلفة

 جهدا يتطلب ذلك ألن مرّبر أي تقديم دون حسابات إقفال الحكومات، أو الرقابية السلطات رأي كان

 .إضافية كلفة أي ،املرصف يف اضافيني ومحامني

 كاملة فئات حرمان اىل حتام ستؤدي عشوائية بطريقة طبقت إن املخاطر تقليص سياسة فإن وبالتايل

 االستفادة من وغريها اإلنسانية الجمعيات وحتى األموال نقل ورشكات الصريفة ورشكات العمالء من

  .مشاريعها الستكامل واملهمة األساسية املالية الخدمات من

 عن البحث اىل سيحثهم مام التجاريني والعمالء التجزئة عمالء عىل ثقلها تلقي السياسات هذه ان كام

 ما تلقائيا يشجع مام عالية مخاطر عىل تحتوي كانت وان محدودة رقابة ذات بديلة مرصفية خدمات
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 أو عشوائيا املطبقة املخاطر تقليص سياسة فان وبالتايل  (Shadow Banking)" الظل صريفة" يسمى

 .الدولية املؤسسات اليه تدعو الذي املايل الشمول مبدأ مع تتعارض أحيانا بتطبيقها املبالغ

 

II. الحلول املناسبة 

 كانت ومهام األمر هذا ولكن. امتثال ودوائر قانوين مناخ بوجود تتمثل ،إلينا بالنسبة ،الحلول

 املراسلة املصارف تطالب مل إذا فعليا   يرتجم أن ميكنه ال السلطات، قبل من تأيت التي التوّجهات

 املصارف، تستمرّ  سوف للتربير قانوين واجب يتواجد مل فإن. جّدي بشكل الحساب إقفال بتربير

 أو اآلخر املرصف متهل أن دون من التربير عدم بسياسة بالكلفة، توفري ألسباب أو تجارية ألسباب

 .وبينه بينها التجاري التعاطي عن التوقف ذريعة تحت وذلك حسابه بإقفال الزبون

 يحمي اإلرهاب ومتويل األموال تبييض مكافحة مجال يف الدولية املعايري تطبيق أن نعترب نحن

 يف إلينا بالنسبة أولوية االمر فهذا السياسات، هذه مخاطر من واملصارف واالقتصادات املجتمعات

  .السمعة مخاطر سيام ال املخاطر من ويحميه واملرصيف املايل قطاعنا سالمة يعزز لكونه لبنان،

 

III. تجربة لبنان 

 التحقيق هيئة مشاركة خالل من وذلك املجال، هذا يف املبذولة الدولية الجهود يف رشيك لبنان نإ 

 .MENAFATF وFATF مثل الدولية املنظامت بأعامل لبنان مرصف يف الخاصة

 قانون منها القوانني، من لعدد  اللبناين النواب مجلس إقرار أن إىل اإلشارة من بد ال اإلطار هذا ويف

 تبييض مكافحة قانون وتعديل اإلرهاب، متويل لقمع الدولية املتحدة األمم اتفاقية اىل االنضامم

 تبادل وقانون الحدود عرب األموال نقل عن الترصيح قانون وإقرار اإلرهاب، ومتويل األموال

 لبنان سمعة عىل إيجايب ووقع الدولية، املنظامت لدى إيجايب وقع له كان الرضيبية، املعلومات

 .الدولية باملعايري امتثاله وضعية عىل وأيضا   واملرصيف، املايل وقطاعه

 اإلجراءات من ملزيد األموال تحويل رشكات إخضاع تم واملايل، املرصيف قطاعنا تحصني اطار ويف

 ومنع مرصيف، بحساب مرتبطة تكن مل حال يف الدفع املسبقة البطاقات إصدار ومنع واملوجبات،

 مرصف عن الصادر 33 رقم األسايس التعميم تعديل جرى كام لحامله، اسهمها رشكات مع التعامل

 مجالس مستوى عىل وأيضا   املالية، واملؤسسات املصارف فروع لدى االمتثال وظيفة لتعزيز لبنان

 .اإلدارة

. لبنان يف املرصيف للقطاع اإلدارية الهيكلية التعاميم، من سلسلة خالل من لبنان، مرصف طّور لقد

 التوظيفات، مخاطر تقيم لجان املصارف لدى يكون بأن املطالبة إىل سنوات، ومنذ بادر، فقد

 أعامل عىل مطلعا املرصف إدارة مجلس يكون بأن طالب كام. الرشيدة اإلدارة من تتأكد ولجان

 .مستقلني أعضاء من املجلس هذا يتألف وأن املرصف
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 األموال رشعية من تتأكد امتثال دائرة وفروعها الرئيسية مراكزها لدى يكون بأن املصارف طالب كام 

 الكافية والخربة املعرفة ولديه الالزمة بالكفاءة متمتعا   االمتثال دائرة رئيس يكون وأن إليها الداخلة

 فيها تتواجد التي كافة البلدان ويف لبنان يف واملالية املرصفية والترشيعات القوانني مجال يف

 التأكد بهدف لديه امتثال وحدة لبنان مرصف أنشأ كام. املالية للمؤسسة أو للمرصف التابعة الوحدات

 الخاضعة واملؤسسات املصارف امتثال ومن العمالت بكافة خالله من مترّ  التي العمليات رشعية من

 وقابلة حديثة منظومة اللبنانية املرصفية املنظومة من يجعل هذا. واألنظمة للقوانني لرقابته

 عرب متر التي األموال مصادر من للتأكد اآللية لديها ألن االجنبية املصارف مع دوليا للتعاطي

   .اللبنانية املصارف

 الثقة يعزز املراسلة والبنوك املصارف جمعية بني والتواصل التعاون استمرار ان ثانية، ناحية من

 املحيطة والدولية االقليمية والتحديات املخاطر رغم املراسلة املصارف لدى املرصيف بالقطاع

 اىل الرسملة، ومتطلبات االمتثال متطلبات بدافع تلجأ التي ذاتها املراسلة املصارف وبعمل بالعمل،

، أفريقيا الالتينية، أمريكا) الدول من العديد يف  "De-Risking"  الـ سياسة خالل من عالقاتها قطع

  (.وغريها

 حاالاملعنية  السلطات مع لبنان مرصف وتحرّك جهة، من املصارف مع املصارف جمعية تحرّك ان

اختالل حيث أن القوانني التي أقرت والسياسات التي اتبعت من قبل  ألي العالقة هذه تعرّض دون

 واملصارف املراسلة.من قبل السلطات الدولية  ارتياحاملركزي أفضت إىل 

 وشكرا .


