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ASSOCIATION  

DES BANQUES DU LIBAN  
 ــةَجــمـعیَّـــ 

 ـان لــبــنــ ــارفَمــَص 

 

 ب�ان صحافي 

 2020ش�اط  14ي بیروت ف                         

 :الب�ان التالي لبنان مصارفصدر عن جمع�ة 

 

تماش�ًا مع المنحى الذي عكسه التعم�م الوس�ط الصادر عن مصرف لبنان یوم  
قّرر مجلس إدارة جمع�ة  ،  544ش�اط الجاري تحت رقم  13الخم�س في أمس 

  دیدة  مصارف لبنان ظهر الیوم أن �عّمم على المصارف معدالت فوائد مرجع�ة ج 
(BRR)للتسل�فات �الدوالر األمیر�ي بدًال  6,75 هذه األخیرة ص�حت، �حیث أ %

 %.11,50% للتسل�فات �اللیرة اللبنان�ة بدًال من 9% و8,50من 

�تطبیق مسبق للتعم�م المذ�ور، أي من  وتأتي هذه التخف�ضات الجوهر�ة والهامة 
دون انتظار فترة استحقاق الودائع التي تراوح بین شهر وستة أشهر. �ما تتالقى 
مع الس�اسة التي أرستها الحكومة الجدیدة في أعقاب اإلجتماعات المتتال�ة 

�شخص رئ�سها ، سواء في القصر  والمتعددة التي شار�ت فیها جمع�ة المصارف
الجمهوري أم في السراي الكبیر أم في وزارة المال�ة ، والتي �ان من أهدافها  

   الرئ�س�ة إعادة إطالق عجلة االقتصاد الوطني في الظروف الصع�ة الراهنة. 

وتشّدد الجمع�ة لدى المصارف األعضاء على أهم�ة ترجمة هذا القرار سر�عًا على 
المدینین، مع األمل �أن �ساهم ذلك في عودة قطاع المؤّسسات الى جم�ع العمالء 

مستوى نشاطه المعهود وأن �حافظ على القوى العاملة لد�ه حتى �عبر البلد الى  
 حالة اقتصاد�ة واجتماع�ة ومال�ة أفضل.  

منحى التخف�ض الكبیر لهذه المعدالت المدینة المطّ�قة على وتؤّ�د الجمع�ة أن 
ستشمل قر��ًا تخف�ضًا مواز�ًا لكلفة المدیون�ة العامة ، والتي من  القطاع الخاص 

وزارة المال�ة �مدخل إلعادة جدولة الدین العام مع ل الیها �التعاون ع التوّص المتوقّ 
عادة ه�كلته �حیث تص�ح خدمة المدیون�ة العامة قابلة لإلحتمال و�حیث تتحّرر � و 
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ز�ز وظائف الدولة اإلقتصاد�ة  موارد للخز�نة العامة �مكن استعمالها لتع
 واإلجتماع�ة.

وتغتنم الجمع�ة هذه المناس�ة لتؤّ�د للرأي العام أن المصارف هي أّم الصبي، وأن  
ة اقتصاد البلد وسالمته، وأن مناعتها من مناعة الوطن  صّحتها من صحّ 

 في منتصف والمواطنین، وتجّدد التذ�یر �أن اإلجراءات اإلستثنائ�ة التي اّتخذتها 
لم تكن إّال بدافع الحفاظ على أموال المودعین  وحما�ة  تشر�ن الثاني الماضي

وحرصًا على استمرار الخدمات   ،عالقات لبنان المال�ة واالقتصاد�ة مع الخارج
التي تقّدمها المصارف للبنانّیین عبر ش�كة انتشارها الداخل�ة والخارج�ة. وال ر�ب 

وتیرة الخروج منها، �ما أن المصارف، في أن تفّهم مقتض�ات المرحلة �سّرع 
تطال   تيالو شأنها شأن سائر اللبنانّیین ، تتحّمل جزءًا من خسائر األزمة الراهنة، 

  �خاصة رسامیلها وأر�احها المتراكمة. 

 دیر�ة اإلعالم والعالقات العامةم


