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FFA Private Bank  في نهضة االقتصاد وبناء لبنانالمجموعة ملتزمة بان تكون عنصًرا : رياشيلمال والسيولة لرأس ا 351يم متطلبات التعمتخطى 

 
 موريس متى

انية والخارجية، وقدرتها على تلبية اعمالها في االسواق اللبنإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني إنطلقت، فيما تتجه االنظار الى مصير العديد من المصارف اللبنانية ومستقبل 
  .يفرضها مصرف لبنانالمتطلبات الجديدة التي 

رها عات إيجابية أهم لو أتت توازيا مع تشكيل حكومة إصالحية تباشر فورا تطبيق االصالحات المالية والهيكلية التي تعتباع المصرفي كانت لتحمل تبهيكلة القط عملية إعادة 
لوضح حد، اقله نقد الدولي قد يحصل عليه من صندوق اليما يعول لبنان ايضا برنامج تمويل دول المانحة باب الخالص للواقع المرير الذي تعيشه البالد، فالمؤسسات الدولية وال

 .بشكل جزئي، ألزمته المالية واالقتصادية
  

من % 3نسبة وتأمين % 82الذي يفرض على المصارف زيادة رأس مالها بنسبة  514لتطبيق التعميم الرقم  شباط الماضي إنتهت المهلة التي حددها مصرف لبنان 82في 
حتى . ا او البحث في دمجها بمصارف اخرىفي حساباتها لدى المصارف المراسلة تحت طائلة وضع مصرف لبنان اليد عليها وتصفيتهعملة األجنبية مة الودائع بالمجموع قي

د بيع عدد من حقق المطلوب بع  منه، والبعض ليعلن إتمام ما ُطلبمكنت من االلتزام بهذه المتطلبات الجديدة، فالبعض منها خرج بعد اسماء المصارف التي تاليوم، لم تتضح 
بالمهلة  عدم قدرتها على االمتثال صرف لبنان الحصول على مدة إضافية لتحقيق المطلوب، بحجةأما الفئة االخرى من المصارف، فهي التي طلبت من م. فروعه الخارجية

  .وناة، وتبعات فيروس كور نتيجة تأخر إتمام عمليات البيع في االسواق الخارجي
هنا صرفية التي تخطت النسب المطلوبة، و ، اما الالفت فقد كانت ارقام احدى المجموعات الم514عميم لتا# مصارف خرجت معلنة إلتزامها بما ُطلب منها في سياقمن ال العديد 

الخارجية  لبنان السيما من ناحية نسبة كفاية رأس المال والسيولة الذي نجح باالمتثال للمتطلبات النظامية التي وضعها مصرف" FFA Private Bank"مصرف نتحدث عن 
االجنبية لدى البنوك المراسلة ما نسبته  ارجية بالعمالتبة السيولة الخلية للمصرف، سجلت نسفإستنادا الى البيانات الما. مقارنة مع باقي القطاع المصرفيوهي االعلى بال

بالمقارنة مع نسبة % 65المال الى يما وصلت نسبة كفاية رأس ف 514يطلب تحقيقها التعميم % 3صارف بالمقارنة مع نسبة من حجم الودائع االجمالية لدى الم% 562
  .35/58/8252بالنسبة لما كان عليه في % 42نظامي قد زاد سمال المصرف الان رأ  المركزي، حتىالمطلوبة من المصرف % 52.1

  
من % 12بة موجودات خارجية تقارب موعة من خارج لبنان مع نسمن إيرادات المج% 02الى ان أكثر من   "FFA Private Bank"كما تشير البيانات المالية لمصرف 

ة، ما ادات إيداع من مصرف لبنان او لسندات خزينة تعود للدولة اللبنانيلمصرف وهو عدم تعرضه لمخاطر شهم ما تلحظه البيانات المالية لاالهإجمالي موجودات المجموعة، و 
  .للبنانيلتي طالت النظام المالي ايحد وبشكل كبير من تحمل المصرف ألي من الخسائر ا

بمتطلبات مصرف لبنان   جان رياشي ان المصرف لم يلتزم فقط FFA Private Bank SALة والرئيس التنفيذي لمصرف في هذا السياق، يعتبر المؤسس ورئيس مجلس اإلدار  
نما بأية معايير ومتطل ا رة على الوفاء بالتزاماتها من دون مواجهة أّية مشكلة، مهمادق FFA Private Bankجموعة ويعتبر رياشي ان م. بات يمكن ان يتم فرضها في المستقبلوا 

فقد . حاجة الى اي رسملة إضافيةا كانت الخطط الحكومية التي قد توضع في المستقبل، فان المصرف لن يكون بوضوعة على الطاولة ومهمكانت السيناريوهات المحتملة والم
هر تظ عمله للسنوات الخمس المقبلة والتي ة على المصارف وضمن المهل المحددة خطةض سالمة وللجنة الرقابلحاكم مصرف لبنان ريا FFA Private Bankقدم مصرف 

رج جموعة تأتي من أنشطتها خات الذي تؤكد فيه البيانات المالية ان معظم إيرادات المبوضوح و بعد اختبار اسوأ السيناريوهات إنتفاء الحاجة ألية زيادة رأس مال إضافية في الوق
  .لبنان

مال باالضافة الى الخدمات في االسواق المالية في الستثمارية، كمصرف أعمرتكزا على الصيرفة اص، يبقى عمله هو مصرف متخص FFA  Private Bank: "ويقول رياشي 
دم القروض باالضافة الى الدخول في عمليات مع مصرف ضا ان يتلقى ودائع وان يق، ولكن كمصرف، يمكن له اي(Private Banking)رفة الخاصة لبنان وخارج لبنان والصي

   ".رف االخرىات شراء للسندات من خالل إستخدام ودائع المواطنين، كما حصل مع المصاية، او حتى الدخول في عمليدية او عبر الهندسات المالكانت عا بنان، إنل
تحمل لدخول في المقابل في اي عمليات م افإتخذ قرارا بعدم إستقبال اي ودائع إضافية لعد  عالية جدا، ن المخاطر بالنسبة للبنان، إعتبر المصرف ا8252ولكن، منذ العام  

تم إعادة توظيفها في التي تسمح للمصرف بأخذ ودائع الزبائن لي( Fiduciary)  على عمليات يلحظها القانون اللبناني لناحية العقود االئتمانية مخاطر سيادية، ومن هنا ركز
  .مولة محددة على هذه العملياتدة، فيما يحصل المصرف على عمقابل حصولهم على فوائد محدمخاطر، ات أخرى، ولكن على مسؤولية الزبائن الذين يتحملون بدورهم المؤسس

ان المصرف كان توقع حصول االزمة في ستثمار، وحيث  مخصصة لإكانت أمواال FFA Private Bankالتي تم إيداعها في مصرف  يعود رياشي ويؤكد ان أغلبية األموال
 .اعها خارج لبنانتمانية إليدالعقود االئموال من خالل إستخدام بنان قام بحماية هذه األل
ف تمكن رج الميزانية اي ان المصر والى ان اعمال المصرف اصبحت بمجملها خا. دون اي خسارة كما يشير رياشي الى ان معظم قروض المصرف للقطاع الخاص قد سددت  

 FFA PRIVATE BANK DUBAIه في الخارج خاصة عبر ل تفعيل نشاطاتفي لبنان مقاب على تقليص ميزانيته سنوات والقائمة ٣من تطبيق استراتيجيته الموضوعة منذ 
LIMITED.  
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، فقد تم وضع خطة تلحظ الطلب من المصارف طرح تقييم بالتنسيق مع لجنة الرقابةالقطاع المصرفي، وضمن االليات التي وضعها مصرف لبنان  في موضوع إعادة هيكلة
 514حليًا حتى أتى التعميم لرأسمال المصارف كان إجراءا مر  82%وهنا يعتبر رياشي أن زيادة نسبة الـ . رساميلإعادة تكوين الع تصور لناحية ها ليتم فيما بعد وضلموجودات

  .يعود تحديدها لكل مصرفالمصارف ضمن سيناريوهات  الذي وسع عملية إعادة رسملة
  

مة ى المصارف أخذها بالنسبة للسندات بالعمالت االجنبية التي يحملها وايضا بالنسبة للقروض المقدعلب ا بالنسبة لحجم المؤونات التي يجأما البنك المركزي فكان وضع شروط
خزينة بالليرة اريوهات محتملة في حال تحققت خسائر بالنسبة لمحفظة سندات الصارف من كل مصرف، وضع سينوكانت طلبت لجنة الرقابة على الم. الى القطاع الخاص

ة للمصارف، وعلما ان مصرف لبنان كان طلب تكوين مؤونة ضافة الى سيناريوهات تتعلق بإحتمال تدهور صرف الليرة اللبنانية وتبعاته بالنسبها المصارف باالانية التي تحملاللبن
النقد الدولي وصوال الى  تنسيق مع صندوقم إعتمادها بالان خطة إصالحية سيت الت االجنبية االوروبوندز، في الوقت الذي تشير فيه التوقعاتبالنسبة للسندات بالعم% 41

يمتها اي بمعنى أخر، خسائر من ق% 31ت لن تتعدى نسبة تبقى القيمة الفعلية التي يمكن تحصيلها من هذه السندا وضع إتفاق نهائي مع حملة السندات اللبنانية في الخارج،
لتأكيد لليرة اللبنانية رسميا، يؤكد رياشي ان هذه الخطة تؤثر با" تعويم"إتمام اي عملة سعر الصرف عند النسبة لتدهور وب. بالحد االدنى% 61حملة سندات االوروبندز تصل الى 

ي تواجه المشكلة الكبيرة التتؤثر على ميزانية هذه المصارف، كما يجب االخذ في االعتبار  بة للدوالر االميركي، كماالمصارف التي تمتلك مراكز قطع سلبية بالنس  على
  .تعلق بالقروض للقطاع الخاص، منها القروض السكنية والقروض الشخصيةف تحديدا بما يالمصار 

  
ان مصرف  ويؤكد رياشي. الظروف، في حال التعثر بالدفع من قبل االفراد مكن التنفيذ عليها في هذهعن الضمانات التي تأخذها المصارف، ألن اي ضمانات ال ي بغض النظر
ات مليارات الدوالر، بعد إجراء التقييم المطلوب، بعشر " سلبية"ع العجز في ميزانية مصرف لبنان، وهو الذي يمتلك حاليا أمواال خاصة تطرقا الى موضو ة الرقابة لم يلبنان ولجن

في دائرة  FFA  Private Bankى يبق" شي بالقولوينهي ريا. المصرفي عتبار ضمن الخطة التي تم وضعها بالنسبة إلعادة هيكلة القطاعالموضوع لم يؤخد بعين االوهذا 
ف بتقديم خدمات وحاليا يقوم المصر . IFRS 9لك الظروف من تطبيق المعايير الدولية بحرفيتها ومنها األمان ويوضح للمتعاملين أّن مصرفهم بخير، ويثبت أّنه تمّكن بأح

الى مساعدتها على الحصول على تمويل لإنطالق من جديد، ومن هنا دور المصرف ضافة ركات على ان تعيد تنظيم نفسها باالعددا من الش  رفة االستثمارية حيث يساعدالصي
 "اساسًيا في نهضة االقتصاد وبناء لبنان الجديد التزامها بان تكون عنصًراتصر المجموعة على : ئد في لبنان في هذه الظروف الدقيقةكمصرف أعمال را

 


