
يأيت تدخل املشرتع لوضع الضوابط املالية متأخرا، بحيث وصلت البالد اليوم اىل وضع حرج من الشح يف العمالت 
األجنبية. مرشوع قانون الضوابط املالية املطروح اليوم أمام مجلس الوزراء ليس مرشوع كابيتال كونرتول يلبي 
الحاجة الوطنية لرتشيد استعامل السيولة املتبقية بالعمالت األجنبية ضمن إطار خطة اسرتاتيجية، وال يضيف أي 
رشوط ملحوظة عىل التدابري االستنسابية التي سبق أن قررتها املصارف باالتفاق فيام بينها ومع حاكم مرصف لبنان، 

بل مينح غطاًء قانونيا ملدة 3 سنوات لهذه القيود. 

يفتقد نص القانون حتى اآلن اىل منطق اقتصادي وقانوين مرتابط واىل الوضوح والتفصيل الكايف والشفافية يف 
األحكام واآلليات. لذلك يهمنا توضيح األسس العامة التي يجدر بنظرنا أن يبنى عليها مرشوع القانون، كام أن نبدي 
مالحظاتنا األولية حول املقاربة العامة التي ندعو مجلس الوزراء اىل اعتامدها يف تصميم وصياغة مرشوع القانون 

وأسبابه املوجبة.

األسس العامة

• يجدر التمييز بني )1( الضوابط عىل التحويالت الخارجية )2( والضوابط عىل السحب بالعمالت االجنبية 
بالعملة الوطنية يف الداخل. فلكل من هذه اإلجراءات وظيفة  يف الداخل )3( والضوابط عىل السحب 

مختلفة ومفاعيل اقتصادية وقانونية مختلفة.

• الهدف األول من هذا القانون يجب ان يكون تنظيم االسترياد من أجل تأمني الحاجات األساسية للمجتمع 
ضمن إطار خطة اسرتاتيجية الستعامل السيولة املتوفرة يف العمالت األجنبية.

• الهدف الثاين هو الحد من ترّسب العمالت األجنبية إىل الخارج، من خالل منع التحويالت غري الرضورية 
بناء عىل قواعد ومعايري عادلة وشفافة، وأخذا بعني االعتبار رضورة معالجة  )هروب األموال(، وذلك 

إشكالية الرسية املرصفية املطلقة.

• من الرضوري الحرص عىل عدم تحويل الضوابط املالية الداخلية اىل قصة شعر )haircut( عىل املودعني 
ألن هذا االجراء يتعلق بإعادة هيكلة ديون املصارف. يجب ان تكون هذه الضوابط عادلة وأن ترتكز عىل 

دراسة لألثر املايل.

• هذا النوع من القوانني هو ظريف وليس بنيوي ويقتيض بالتايل ان يرسي لفرتة زمنية محدودة وأن يكون 
مربوطا برشط اجراء إعادة هيكلة للدين العام وللقطاع املرصيف وبإصالحات بنيوية جدية ورسيعة تعيد 

االنتظام للحياة املالية يف لبنان.

• يتطلب هذا القانون إنشاء لجنة مركزية خاصة لتنظيم العمليات املرصفية واملوافقة عليها )مثل آليات 
ورشوط التحويل اىل الخارج وآليات ومعايري الترصف باألموال الجديدة( تناط بصالحيات واضحة ورصيحة 
بالنسبة لكيفية تطبيق كل من القيود التي ينص عليها القانون. تكون تابعة ملجلس الوزراء ومشكّلة من 

أعضاء ميثلون مرصف لبنان ومختلف الوزارات املعنية ومن ممثلني عن املودعني واملجتمع املدين.

مالحظات حول مشروع قانون »تنظيم وضع ضوابط 
استثنائية ومؤقتة على بعض العمليات والخدمات 

المصرفية«
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المالحظات 

األسباب املوجبة )1(: يقتيض أن يرتكز القانون وأسبابه املوجبة إىل خطة اسرتاتيجية الستعامل السيولة 

تهدف القيود املالية اىل وضع حد لترّسب العمالت األجنبية إىل الخارج، نظرا إىل الشح يف السيولة. لذلك تقوم 
الدول مبنع التحويالت غري الرضورية )هروب األموال( وتقوم باملوازاة بتنظيم االسترياد واملدفوعات إىل الخارج 
بشكل يأخذ بعني االعتبار حجم االحتياطي املتوفر بالعمالت األجنبية من جهة، والحاجات االقتصادية واالجتامعية 

األساسية من جهة أخرى. 

لقد بات واضحا أن مستوى السيولة أضحى ضئيال جدا ويتطلب خيارات اسرتاتيجية أساسية من قبل الحكومة، ال 
سيام يف ما يتعلق بتنظيم االسترياد. ففي السنوات األخرية، استورد لبنان ما معّدله أكرث من 4 مليار دوالر سنويا من 

الفيول فقط. 

ومن هنا رضورة أن يتم وضع خطة اسرتاتيجية لرتشيد استعامل السيولة املتبقية من جهة، واملواد املستوردة 
من جهة أخرى، وذلك بناء عىل جردة دقيقة وشفافة لحسابات مرصف لبنان وعىل تقييم للحاجات األساسية من 
قبل الوزارات املعنية. وتوفر هذه الخطة اإلطار الصحيح الذي يبنى عىل أساسه مرشوع قانون القيود املالية ويتم 

تضمينه يف األسباب املوجبة للقانون. 

ويجب أن تتضمن، إضافة اىل تحديد مستوى السيولة املتوفرة وكيفية ترشيد استعاملها بناء عىل األرقام، دراسة 
باللرية  السحوبات  لتأثري  بالنسبة  والسيام  واالجتامعية،  االقتصادية  وآثارها  املعتمدة  التدابري  ملختلف  وتحليال 

اللبنانية عىل مستوى التضخم. 

كام يجب أن تتضمن رشحا للمعايري املعتمدة يف توزيع األعباء )املبادئ القانونية واألرقام( ويف تحديد كل من 
االقتصادية  للمفاعيل  أو غريه(، إضافة اىل دراسة  السحوبات  القانون )كسقف  املبالغ والنسب املعتمدة يف نص 
والقانونية لكل مادة، من أجل التأكد يف صيغة القواعد واآلليات من عدم إمكانية تحوير أي من األحكام عند تطبيقها.

يتعدى  وأال  االستثنائية  للظروف  دقيقا  تربيرا  املوجبة  األسباب  تتضمن  أن  يقتيض   :)2( املوجبة  األسباب 
القانون مدة 6 أشهر قابلة للتمديد بقانون جديد

يقتيض  الحر،  االقتصادي  والنظام  الفردية  بامللكية  األموال وميس  لحركة  تقييد  ينطوي عىل  القانون  أن هذا  مبا 
أن تحدد أسبابه املوجبة ماهية الظروف االستثنائية التي تربر هذه القيود وأسبابها واملؤرشات املعتمدة من أجل 
سلبية  مفاعيل  من  تستتبعه  قد  ما  إىل  إضافة  االنتهاء(،  وتاريخ  االبتداء  )تاريخ  وزمنيا  نوعيا  الظروف  تحديد هذه 
يقتيض درؤها من خالل التدابري املعتمدة يف القانون. ونورد يف هذا اإلطار مالحظتني أساسيتني حول املرشوع 

املقرتح اليوم عىل طاولة مجلس الوزراء:

أوال، ينص مرشوع القانون عىل مدة نفاذ 3 سنوات يعود ملجلس الوزراء تقصريها عند زوال الظروف االستثنائية. 
ونعترب أنه من األجدر أن ينص القانون عىل مدة نفاذ ال تتعدى الستة أشهر تكون قابلة للتمديد بناء عىل مرشوع 
قانون مقدم من قبل الحكومة ترفق به األسباب املوجبة للتمديد املبنية عىل تقارير مرصف لبنان والوزارات املعنية. 

ومرّد ذلك ملا يأيت:

• من الناحية القانونية، يجدر أن يعمل بالقانون االستثنايئ لفرتة محدودة متدد فقط إذا اقتىض األمر، 
وليس العكس، وذلك حفاظا عىل املبادئ والحقوق املكفولة دستوريا.



• من الناحية االقتصادية، يقتيض التنبه إىل أن القيود املالية تؤدي حكام إىل دوامة من االنكامش االقتصادي 
والبطالة وارتفاع مستوى الفقر، مام يقيض أن تكون هذه القيود مؤقتة. كام تعطي فرتة الثالث سنوات 
للقطاع  إعادة هيكلة  الجدي لوضع خطة  اللبنانية واستعداها  للدول  الفعلية  اإلرادة  إشارة سلبية حول 
املرصيف كفيلة بتصحيح أوضاع هذا القطاع يف املدى املنظور، وباستعادة وظيفة املصارف كوسيط 

مايل يلعب دورا أساسيا يف تنشيط االقتصاد.

ثانيا، تنص األسباب املوجبة املرفقة مبرشوع القانون بأن »الظروف االستثنائية أدت باملصارف منذ تاريخ 17 ترشين 
الثاين 2019 )تاريخ تعميم جمعية املصارف( إىل اتخاذ تدابري ووضع قيود عىل حقوق املودعني والعمالء« أدت إىل 
عدم مساواة يأيت هذا القانون ليصححها من خالل توحيد وتنظيم هذه التدابري. وبيد أنه ال شك اليوم يف الحاجة 
أن  إال  لتدخل املشرتع.  األساسية  األهداف  القيود هي من بني  تنظيم وتوحيد  أن  وبيد  املالية،  القيود  إىل وضع 
وظيفة املشرتع ليست قوننة تدابري املصارف وتنظيم التدابري املعتمدة من قبلها بناء عىل تقدير املصارف نفسها 
املشرتع  وظيفة  ومواءمتها.  صحتها  ملدى  تقييم  إعادة  أي  دون  ومن  نشوئها  وتاريخ  االستثنائية  الظروف  ملاهية 
تكمن يف الحفاظ عىل املصلحة العامة وعىل مواءمة مقتضيات الظروف االستثنائية مع املبادئ الدستورية الراعية 
الثاين يطرح أسئلة قانونية عدة  تاريخ 17 ترشين  أن اعتامد  الحر والعدالة واملساواة. كام  لحق امللكية واالقتصاد 
حول املفعول الرجعي للقانون وحول إمكانية مقاضاة املصارف ومحاسبة مرصف لبنان عىل التدابري املتخذة قبل 

صدوره.

إقرار قيود مالية متجانسة وغير استنسابية

إّن تدّخل املشرتع يهدف اىل وضع القيود املالية وليس اىل تنظيم قيود مالية سبق ان تم اعتامدها. 

ويهدف هذا التدّخل بشكل أسايس اىل تنظيم جميع الضوابط بحيث:

• أوال ال يرتك أي موضوع للتقدير االستنسايب من قبل املصارف، كون املرصف ليس جهة رسمية منوطة 
بصالحيات تنظيمية بل هو فريق تعاقدي ساهم يف انشاء الوضع الشاذ الذي تأيت هذه الضوابط للحد 

من مفاعيله عىل املصلحة العامة. 

اآلليات  ليضع  يأيت  والذي  القانون  بتنفيذ  املنوط  للجهاز  للصالحيات  محدودا  تفويضا  يعطي  وثانيا،   •
التنظيمية للقواعد واملعايري التي يقررها املرشع بشكل يؤمن التوازن املالئم بني حق امللكية واملصلحة 
العامة. وهذا ما يشذ عنه مرشوع القانون من خالل تفويض املرشع صالحيته يف هذا الشأن مبا يتصل 

بالودائع بالدوالر ملرصف لبنان. 

لذلك يقتيض اعتامد ضوابط قانونية متجانسة وغري استنسابية، مام يتطلب تحديدا أكرب ملعايري وآليات التطبيق يف 
أحكام القانون. كام يقتيض معالجة موضوع حسابات الرشكات التجارية مبعزل عن موضوع األفراد نظرا الختالف 

الظروف والنتائج.

كام يهدف إىل تنظيم الضوابط بشكل يتم من خالله ترشيد استعامل السيولة بالعمالت األجنبية بناء عىل معايري 
علمية وعادلة. وهذا يقتيض ليس فقط وضع القيود عىل املودعني والعمالء. وهذا األمر تم تجاهله كليا من قبل 
مرشوع القانون هذا الذي بني أيدينا، والذي يعطي مرصف لبنان بشكل عام واملصارف بشكل خاص مجاال واسعا 

للتقدير يف تطبيق أحكامه. 



تشكيل لجنة مركزية لتنظيم العمليات المصرفية والموافقة عليها

آليات تضمن الشفافية والرقابة  القانون، مبا فيه  التطبيقية لهذا  بناء عىل ما سبق، يقتيض تحديد مختلف اآلليات 
واملحاسبة وآليات للشكاوى واملراجعات حول قرارات املصارف والجهات الناظمة، والسيام اآلتية:

• تصدر املراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء عند الحاجة. وهنا ال تجوز قانونا الصيغة التي اعتمدها 
مرشوع القانون يف املادة السابعة منه حيث أناط مرصف لبنان بصالحية إصدار قرارات وتعاميم هي 

مبثابة مراسيم تطبيقية لقانون الكابيتال كونرتول، بناء عىل اقرتاح وزير املالية ومجلس الوزراء.  

• يتم انشاء لجنة مركزية خاصة لتنظيم العمليات املرصفية واملوافقة عليها )مثل آليات ورشوط التحويل 
اىل الخارج وآليات ومعايري الترصف باألموال الجديدة( تناط بصالحيات واضحة ورصيحة بالنسبة لكيفية 
تطبيق كل من القيود التي ينص عليها القانون. ويجدر أن تكون هذه اللجنة املركزية تابعة ملجلس الوزراء 
ومشكّلة من أعضاء ميثلون مرصف لبنان ومختلف الوزارات املعنية. كام من املستحسن أن تضم ممثلني 

عن املودعني واملجتمع املدين من أجل ضامن الشفافية واملتابعة واملراقبة واملحاسبة. 

• ويتم رفع الرسية املرصفية تجاه اللجنة املركزية من أجل متكينها من القيام مبهامها مع الحرص عىل 
العدالة واملساواة وعدم التمييز بني املودعني.

تعيني  من  بد  ال  اإلجراء،  املرعية  القوانني  عىل  بناء  املختص  القضاء  إىل  اللجوء  إمكانية  اىل  إضافة   •
مرجعية خاصة لتتلقى الشكاوى واملراجعات حول جميع القرارات الصادرة عن الجهات املختصة والسيام 

عن اللجنة املركزية تطبيقا لهذا القانون، وتبت بها بشكل رسيع وفعال.

الوزراء  إىل مجلس  تقارير دورية  الرقابة عىل املصارف  ولجنة  املركزية  واللجنة  لبنان  يقدم مرصف   •
حول تطبيق هذا القانون. ويقدم مجلس الوزراء بدوره التقارير الدورية إىل مجلس النواب حول تطبيق 

القانون. وتنرش جميع هذه التقارير يف الجريدة الرسمية وعىل اإلنرتنت فور صدورها.

تأمين العدالة والمساواة ضمن إطار علمي إلدارة الحجم اإلجمالي للسحوبات

صغار  عىل  األكرب  العبء  إلقاء  اىل  القانون،  مرشوع  عليها  يبقي  والتي  اآلن  حتى  املعتمدة  التدابري  بعض  تؤدي 
املودعني، كام وتسمح بالتمييز بني املودعني بشكل اعتباطي. فبينام تضع املصارف سقوف سحب ال تتعدى األلف 
دوالر شهريا يف الداخل، يسمح مرشوع القانون بتحويل عرشات اآلالف إىل الخارج لتغطية نفقات التعليم، بحيث 
يتم تبدية الطبقات امليسورة عىل الطبقات األكرث هشاشة، من دون أي خطة أو معايري مدروسة، ومن دون تأمني أي 

حامية اجتامعية، السيام يف ظل ازدياد الفقر والبطالة بني اللبنانيني املقيمني.

ونتيجة لهذه القيود عىل سحب األموال بالعمالت األجنبية، يجد املودع اللبناين نفسه أمام قصة شعر غري مبارشة 
60% من قيمتها  اللبنانية ويخرس حوايل  باللرية  أمواله  الوطنية، بحيث يضطر عىل سحب  العملة  بفعل تدين سعر 
كحد أدىن. من الرضوري التنبه إىل أن هذه اإلجراءات ليست قيودا مالية بقدر ما هي إعادة هيكلة لديون املصارف 
املستحقة للمودعني، وتحميل املودعني جزء كبريا من خسارة املصارف بينام هدف إعادة الهيكلة هو تجنبهم هذا 
العبء، وذلك بشكل غري عادل وغري مدروس وخارجا عن إطار خطة شاملة إلعادة هيكلة الدين. لذلك يقتيض عىل 

أي مرشوع قانون يتعلق بالقيود املالية ان يعالجها.



أما ونظرا لشح السيولة يف العمالت األجنبية، فمن املجدي بالفعل دراسة إمكانية فرض السحب باللرية اللبنانية من 
الودائع يف العمالت األجنبية. ولكن نظرا ألهمية الحفاظ عىل مبدأ العدالة واملساوة يف التدابري املتخذة، يقتيض 
اعتامد سعر رصف مواز لسعر الرصف الحقيقي املتداول يف االسواق من أجل الحفاظ عىل القيمة الرشائية للمبالغ 
املسحوبة. هذا االجراء يوقعنا حتام يف خطر تدهور سعر اللرية الذي ال ميكن تفاديه إال ضمن إطار خطة شاملة 
ومتكاملة تؤّطر الحجم اإلجاميل للسحوبات بحيث تحدد سقوف السحب إن كان من الودائع باللرية او بالدوالر عىل 

أساس دراسة لألثر عىل كمية النقد والتضخم وسعر الرصف.

لبنان تحديد سعر رصف »حده  )املادة 7( نحو تفويض مرصف  القانون  الثالثة ملرشوع  النسخة  ونرى توجها يف 
األقىص سعر الرصف املتداول يف األسواق« ولتحديد سقوف سحب املبالغ. لذلك نورد بهذا الخصوص املالحظات 

التالية:

• يفتقر النص املطروح اىل الوضوح والشفافية إن كان لجهة األحكام أو لجهة أسبابها املوجبة. 

تبنى عىل أساس إطار علمي إلدارة الحجم اإلجاميل  النص معايري واضحة وشفافة  يقتيض أن يعتمد   •
للسحوبات.

• ال يوجد اليوم يف لبنان آلية واضحة وشفافة لتحديد سعر رصف السوق. يقتيض اعتامد سجل طلبات 
الكرتوين يضمن الفعالية والشفافية يف تحديد سعر الرصف. 

تصميم األحكام القانونية بشكل يضمن تأدية الغاية منها، والسيما األحكام المتعلقة باألموال 
الجديدة

يقتيض دراسة املفاعيل االقتصادية والقانونية لكل مادة وكيفية تطبيقها من قبل املصارف، من أجل التأكد يف صيغة 
القواعد واآلليات من عدم إمكانية تحوير أي من االحكام عند التطبيق، والسيام يف ما يتعلق باألموال الجديدة. 

السيادية وإعادة  الديون  إعادة هيكلة  يتم  أن  بالعملة األجنبية، وإىل  السيولة  الكيل يف  الشح شبه  ففي وضع من 
هيكلة القطاع املرصيف من أجل إنقاذ هذا القطاع ومحاسبة املسؤولني عن هذا الوضع واستعادة ثقة املودعني 
واملستثمرين، يجد املشرتع نفسه أمام رضورة تحرير األموال الجديدة من القيود من أجل إعطاء ضامنة وتحفيز 
بالرغم من اإلشكاليات  العامة، وذلك  الخارج حفاظا منه عىل املصلحة  للنشاط االقتصادي ولتحويل األموال من 
القانونية التي يطرحها هذا التمييز بني األموال »القدمية« واألموال »الجديدة«. لذلك، وكون هذه األحكام تشكل 
وعالقتها  املصارف  عمل  ترعى  التي  القانونية  وللقواعد  بالدستور  املكرس  واملساواة  العدالة  ملبدأ  هامًا  استثناًء 
بزبائنها وحاالت توقفها عن الدفع، يقتيض صياغتها بدقة وربطها بقواعد وآليات صارمة تضمن عدم إمكانية تحويرها 

عن أهدافها يف التطبيق. 

يجدر مثال تحديد مفهوم األموال الجديدة بشكل دقيق ال يحمل التأويل أو التالعب، إضافة اىل وضع قواعد واضحة 
للتعامل مع األموال التي خرجت من لبنان يف فرتة تنفيذ الضوابط االستنسابية من قبل املصارف وعدم التعامل 
معها كأموال جديدة عند اعادتها اىل لبنان. كام يجب التنبه اىل عدم إمكانية املصارف من خصم املبالغ التي تم 

رصفها عرب البطاقات االئتامنية مثال خالل األشهر األخرية من املبلغ اإلجاميل لألموال الجديدة.

ويف هذا اإلطار يقتيض اعتبار األموال املتأتية من املشاريع االستثامرية )تجارية، زراعية، سياحية، كام وكل ما نص 
الثقة  إعطاء  الجديدة من أجل  قبيل األموال  أيضا من  الجهة(  لهذه   2001/360 تنشيط االستثامرات رقم  قانون  عليه 
وتنشيط االستثامر. غري أنه يقتيض هنا أيضا التنبه لعدم إمكانية التالعب باألحكام وتصميمها بشكل ال يضمن تأدية 

الغاية.



القانونية  واإلشكاليات  القانون  أحكام  مع  المتعارضة  الدولية  للمعاهدات  شاملة  دراسة 
الناتجة عنها

تكرس اتفاقية صندوق النقد الدويل حرية تحويل األموال وتحّرم القيود عىل املدفوعات و/أو التحويالت إال يف 
حاالت استثنائية للغاية. وقد أصدر مجلس صندوق النقد عدة قرارات تعرتف للدول األعضاء بحق وضع قيود عىل 
حرية التحويالت يف حل اختالل خطري يف ميزان املدفوعات لهذه الدول بعد موافقة مجلس الصندوق. كام أبرم 
لبنان عددا من االتفاقيات الثنائية تتضمن ضوابط لحرية التحويل منها من يتوافق مع قرارات صندوق النقد املذكورة 

أعاله ومنها من ال يتوافق معها.

أما يف حال عدم توافق بعض اتفاقيات االستثامر الثنائية مع موقف صندوق النقد، فإن ذلك سيطرح مشكلة قانونية 
الدول  بعض  التحويالت ملصلحة مستثمري  للقيود عىل  إضافية  استثناءات  اىل خلق  للبنان، ألنه سيؤدي  إضافية 
)الذين يستوفون رشوط وصف االستثامر يف القانون الدويل( ومعاملتهم بصورة تفضيلية بالنسبة للبنانيني. أما يف 
حال عدم التزام لبنان مبوجباته الدولية، فأن ذلك الباب واسعًا ملقاضاته أمام هيئات التحكيم الدولية، السيام الـ  

I CSIDلدى البنك الدويل. 

وعليه فإن املخاطر القانونية الدولية التي قد ترتتب عىل لبنان قد تكون كبرية يف حال الترسع يف إقرار القانون قبل 
معالجة هذه املسألة. لذلك، يقتيض:

• لحظ هذا املوضوع ضمن القانون العتيد وأسبابه املوجبة 

• االستحصال عىل موافقة صندوق النقد الدويل انفاذا لالتفاقية

• إجراء مسح شامل التفاقيات االستثامر الثنائية التي أبرمها لبنا ملعرفة ما هي األحكام التي تنص عليها 
لجهة حرية تحويل األموال وما إذا كانت تلك االتفاقيات متوافقة مع قرارات صندوق النقد أم ال، وملعرفة 
فئاتها ومن هي الجنسيات املستفيدة من كل فئة وحجم االستثامرات لكل من الجنسيات املعنية بهذه 

االتفاقيات، للتمكن من تقدير مدى املخاطر القانونية التي قد يرتبها القانون الجديد.

جودة النص التشريعي ومالحظات أخرى

لجميع  تعريف  تتضمن  مبادة  يبدأ  وأن  ودقيقة  متجانسة  قانونية  مصطلحات  القانون  تضمني  يقتيض   •
املصطلحات التقنية. 

النص  وشفافية  وضوح  عىل  الحرص  أجل  من  التأويل  يحمل  ال  مبا  املواد  وضوح  من  التأكد  يقتيض   •
القانوين. 

يجب توضيح ما إذا كانت التدابري املنصوص عليها تطبق عىل الحسابات املرصفية أو عىل املودعني   •
والعمالء وتوضيح كيفية احتساب السقوف وكيفية تعامل القانون مع مسألة الحسابات املرصفية املتعددة 

للشخص الواحد )سواء يف مرصف واحد كام ويف عدة مصارف، ناهيك عن الحسابات املشرتكة(. 

• يجب توضيح تاريخ احتساب سعر الرصف الرسمي املشار اليه يف كل مادة )السعر املعتمد لدى صدور 
القانون أو بتاريخ التطبيق(. 

بلدان أخرى من أجل  اللجوء اىل دراسة مقارنة مع قوانني كابيتال كونرتول اعتمدت يف  من املجدي   •
االستفادة من الخربات السابقة يف هذا املجال.


