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إستهالك العجز والخسائر الناتجة عن عملية إنـدماج المـصارف وفقـاً            :  الموضوع

وإعتبارها مـن   ) تسهيل إندماج المصارف   (192/93ألحكام القانون رقم    
تراعي األعباء القابلة للتنزيل عمالً بأحكام المادة السابعة من المرسوم اإلش         

  ).قانون ضريبة الدخل(  وتعديالته 144/59رقم 
  

 الذي يرمي إلـى تـسهيل إنـدماج         4/1/1993 تاريخ   192/93لما كان القانون رقم       
للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الضرورة أن يمنح المصرف الدامج          "المصارف قد أجاز    

 مصرف لبنان والمصرف    القروض الالزمة بشروط ميسرة يتم اإلتفاق عليها بموجب عقد بين         
يحل المصرف الدامج فوراً وحكماً محـل المـصرف أو المـصارف            "الدامج كما أوجب بأن     

المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه الغير بمجرد صدور القـرار النهـائي للمجلـس                
المركزي بالموافقة على اإلندماج وذلك دون حاجة إلـى موافقـة أصـحاب هـذه الحقـوق                 

إبالغهم، ال سيما بالنسبة لعقود اإليجار والدعاوى العالقـة والودائـع والـديون             والموجبات و 
  ،"والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل

ولما كانت الوضعيات المالية لبعض المصارف المندمجة، بعـد إعـادة التقيـيم، قـد                 
، )ت تفوق قيمة الموجودات   أي أن قيمة المطلوبا   (أظهرت فروقات سلبية تتمثل بعجز وخسائر       

وحيث أنه من المفروض على المصرف الدامج بموجب قانون الدمج أن يدخل ضمن حساباته              
جميع موجودات ومطلوبات المصرف المندمج حفاظاً على حقوق الغير التي كانـت متوجبـة              
على المصرف المندمج وبالتالي تعتبر الخسائر المنقولة من المصرف المندمج إلى المـصرف             

  الدامج بمثابة أعباء تشغيلية يحق لهذا األخير إسترجاعها من نتائج أعماله اإليجابية، 
ولما كان مصرف لبنان، تبعاً لعملية الدمج، يمنح المـصرف الـدامج، بعـد موافقـة        

المجلس المركزي، قرضاً ميسراً على فترة تتراوح بين الخمس سنوات والعشر سـنوات مـن         
له لشراء سندات خزينة، بحيث أن قيمة صافي الفارق اإليجابي بين           تاريخ عملية الدمج، يستعم   

الفوائد التي يتحملها المصرف الدامج على القرض الميسر، والفوائد التي يحققها على سـندات              
. الخزينة خالل مدة القرض، تغطي بتاريخ القرض كامل الخسائر الناتجة عن البنـك الـدامج              

) Good Will( تعريفه من قبل مصرف لبنان بالـشهرة  وهذه الخسارة تمثل الحساب الذي تم
والذي يظهر في ميزانية المصرف الدامج لتغطية الفرق السلبي بين المطلوبات والموجودات،            



بعد أن تحدد قيمته لجنة الرقابة على المصارف ويقّره المجلس المركزي لدى مصرف لبنـان               
  ، 192/93 الدمج رقم  من المادة الثانية من قانون2عمالً بأحكام الفقرة 

وحيث أنه يتوجب على المصرف الدامج بأن يستهلك الخسائر المذكورة على أقـساط               
القرض سنوية تمتد طيلة مدة القرض الميسر، ولذلك فقد إعتبرت دائرة ضريبة الـدخل وفـي    

هو من األصول الثابتة غير المادية، فال يجـوز إسـتهالك           "وقت سابق بأن ما سمي بالشهرة       
 مـن   7 المأخوذة لهذه الخسائر من ضمن األعباء القابلة للتنزيل عمالً بألحكـام المـادة               السنة

، وتـضاف قيمـة هـذه       )قانون ضريبة الدخل  ( وتعديالته   144/59المرسوم اإلشتراعي رقم    
  المخصصات إلى األرباح الخاضعة للضريبة، 

التـي  " بشهرة المحل"وبما أنه من الواضح بأن الشهرة المذكورة ليست هي بما يعرف            
تتكون نتيجة تفاعل عدة عوامل، منها رواج السلع التي تتعامـل بهـا المؤسـسة، وتفـضيل                 
الجمهور لها، وسمعة المؤسسة الحسنة، والكفاءة في إدارتها ومزايا وخـصائص المؤسـسة،             

موظف في المؤسسة بالمقارنة مـع مـردوده فـي المؤسـسات            وإرتفاع مردود رأس المال لل    
األخرى المماثلة، كما أنها ال تمثل أي عنصر معنوي آخر مثل حقوق اإلختراع أو البـراءات                
أو العالمات التجارية أو حقوق اإلمتياز ألن المصرف المندمج سوف يـزول مـن الوجـود                

 يجـوز أن تعامـل مخصـصات        ويشطب من السجل التجاري والئحة المصارف، وبالتالي ال       
اإلستهالك العائدة لهذه الخسائر كاألصول الثابتة غير المادية ألنها ليست في الواقـع بأصـل               
ثابت حسب التعريف الوظيفي لألصول الثابتة، بل هي أقرب إلى األعباء الكبيرة التي تتوجب              

بطـت بـالقرض    في سنة معينة، وبالتالي يقتضي توزيعها على عدة سنوات وخاصة ألنها إرت           
  الميسر الذي سوف ينتج عنه فوائد صافية لمدة محددة لتغطية قيمة هذه الخسائر،

وبناًء على المراجعات واإلعتراضات والشروحات التي قدمها أصـحاب المـصارف             
حول التدابير المتخذة من قبل دائرة ضريبة الدخل لجهة عدم قبول مخصـصات اإلسـتهالك               

قابلة للتنزيل من األرباح الخاضعة للضريبة، وخاصـة بعـد أن           المذكورة من ضمن األعباء ال    
تبين تكليف قيمة الخسائر التي كانت متوجبة على المصرف المندمج والتي نقلت إلى المصرف              

يـؤدي إلـى إزدواج     ) البـاب األول  ( بضريبة الدخل    192/93الدامج بموجب أحكام القانون     
في الفوائد الناتجة عن القرض الميـسر والتـي         بالتكليف بالضريبة على األرباح نظراً ألن صا      

تساوي قيمة هذه الخسائر قد دخلت ضمن األرباح الخاضعة للضريبة، وخاصة بعد أن تبـين               
بأن الخسائر المذكورة ال تشكل عنصراً معنوياً من عناصر األصول الثابتة، بل هـي بمثابـة                

  . أعباء كبيرة يقتضي توزيعها على عدة دورات مالية
  . 2004 تشرين أول 15 تاريخ 2050/1 على كتاب مصرف لبنان رقم وعطفاً  
  لذلــك،   



ُيطلب إلى دائرة ضريبة الدخل عند دراسة أعمال المصارف عن السنوات التي لم   
عدم رفض قيمة مخصص إستهالك الشهرة ) 2000إبتداًء من العام (تسقط بعامل مرور الزمن 

أما المصارف التي عالجت مخصص . 192/93رقم الناتجة عن الدمج بموجب أحكام القانون 
إستهالك الشهرة المذكورة في بيان اإلنتقال من النتيجة المحاسبية للنتيجة الضريبية، بحيث 

أعادت المبالغ العائدة لهذه المخصصات إلى األرباح الخاضعة للضريبة، كذلك المصارف التي 
لمخصصات المذكورة إلى األرباح تم درس أعمالها من قبل دائرة ضريبة الدخل وأضيفت ا

الخاضعة للضريبة من قبل هذه الدائرة وكلفت بالضريبة عنها، ففي هذه الحاالت، يمكن 
للمصارف المعنية إعادة إحتساب مخصصات اإلستهالك التي خضعت للضريبة في حينه لمدة 

ها متابعة  ويمكن2004خمس سنوات قادمة توزع على أقساط سنوية متساوية إبتداًء من العام 
 من الخسائر المذكورة حسب 2004إستهالك الرصيد الباقي غير المستهلك في نهاية العام 

برنامج اإلستهالك الذي كان محدداً باإلستناد إلى مدة القرض الميسر المرتبط بالخسائر 
  .موضوع اإلستهالك

 


