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ت  حقيقة واحدة  هنالك  صييارف وما ت تريده وفا النهاية  تحليل ما تريده الملبرع البعض تيسيييل حبر كرير وي

 .مجال فيها للفرضيات 

 

 : األولى الفرضية

 إلى  التحياوييلكونهيا ترييد متيابعية   كونترولالكيابيتيال المصيييييارف تعيارض   لقول بيننبيابعض ليتبرع ا

 .الخارج

 

 الحقيقة:

حالياً    اسيتمراريتهاتحاويل مسيتقبلية للخارج ت يمكن أن تكون لصيالا المصيارف التا يتم تقييم    ةإن أي

الرقابية والجهات الدولية بما تمتلكه من سييولة بالعمتت األجنبية النقدية. بالتالا  إن   الهيئات من قبل  

مما   اسييتمراريتها ف دون أدنى شييك سيييولتها بالعمتت األجنبية وتهدد  ضييع  أية تحاويل للخارج سييت  

 يجعل هذا التحليل ساقطاً حكماً.

 

 :الثانية الفرضية

ً دوتر    األلفت تملك ما يكفا لدفع   هاالمصيارف تعارض الكابيتال كونترول ألن فا   المذكورة شيهريا

 .مشروع القانونالمادة السادسة من 

 

 الحقيقة:

ً   توفر السيولةت تقد   بحسب  كحد أقصى  دوتر شهرياً    1000المصارف لدفع  معظم  لدى    الكافية حاليا

 ووضعه الخاص.من السيولة  المحدودة ما يتطلبه مشروع القانون  خاصة أن لكل مصرف إمكاناته

 800بحسيب المعادلة التالية     158هو متابعة تطبيق التعميم  فللمصيارف    تتقاقد يشيكل نقطة  ما  ما  أ

دوتر يؤمنها المصييرف   200على أسييا   النقدي  والنصييف ارخر بالدوتر    بالليرةدوتر  نصييفها  

المصييييارف   لعدد منيمكن   دوتر تؤمنها المصييييارف من سيييييولتها. هذه المعادلة  200المركزي و

  تبقى  بالتالاالمصييارف سييتتمكن من ذلك. مجمل وإن كان الواقع ت يؤكد أن  بمراعاتها    اتسييتمرار

بعييد كيل البعيد عن    هوذليك    ميا عيداوكيل    ممكنالإلى  ها األقرب    158متيابعية تطبيق التعميم رقم  

 الواقع ولن تستطيع المصارف التكيُّف معه.
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 :الثالثة الفرضية

عبر المادة من الدعاوى  حماية نفسيها  ب  كونترولقانون الكابيتال  ل  تنييد المصيارفارخر  البعض  يعلل  

 من مشروع القانون. 12

 

 الحقيقة:

من    نتينايفالجواب    القضييائية  باإلجراءات تعنى  من مشييروع القانون والتا    12فا ما يختص بالمادة  

قلة من كبار المودعين المقيمين فا الخارج هم من يربحون الدعاوى    حيث أن   واقع الدعاوى الحالية

سيييولتها المفروض توزيعها بالتسيياوي على كافة المودعين عبر التعميم    نضييد المصييارف فيجففو

صييي ار المودعين الذين ت قدرة لهم بحقوق    مودعين غير المقيمين يسيييتنررمن ال. إن ترك قلة 158

حتى أضيحى من األصيا تسيميتها     اتسيتنسيابية بعينهاهو     ارجخالدعاوى فا العلى تحمل تكاليف  

سيتنسيابية تكون بالحفاظ على ما تبقى  إن مواجهة ات  .المودعينبدعاوى كبار المودعين ضيد صي ار  

  .158من ختل التعميم ف تستعمالها بتسديد الودائع من سيولة على قلتها لدى المصار

 

 :الرابعة الفرضية

شيروع قانون إعادة التوازن  باتفتراض بنن ت مصيلحة للمصيارف بالمضيا بمن  يينبري بعض المحلل

بقاء على الوضيييع الحالا ل اإلتفضيييكونها  أو بقانون إعادة هيكلة القطاع المصيييرفا  للقطاع المالا 

 ف إستنزاف الودائع على مر السنين.بهد 

 

 الحقيقة:

بيالعمتت  اليذي شيييييهيدتيه الودائع    اتنخفياض  . إنألرقيام تؤكيد العك كون اهيذا الكتم يفتقيد لليدقية    إن

مليار دوتر منذ بداية األزمة يعود بمعظمه الى تسيديد جزء كبير من التسيليفات    27بحوالا  األجنبية  

  انخفاض   فان   مليار دوتر 12بشيييكات وتحاويل مصييرفية. أما وقد تقلصييت التسييليفات الى حوالا  

مليار دوتر سنوياً. بالتالا    3  إلى  2السحوبات والتا قد ت تمرل أكرر من  ب  مستقبتً ينحصر  سالودائع  

عاماً. هل يملك القطاع المصيرفا ترف   30سييسيت رق ما ت يقل عن  للودائع  إن أي تذويب مفترض  

هل عماله؟  ألص  يقلن تمع ما يراكمه من خسيائر سينوية وما يعانيه ملوقت لينتظر عقوداً من الزمن  ا

بالتالا إن عقود؟  لأن تتوخى اسييتمراره   النزف الحالا  المتضييررة منوها    المصييارفمن مصييلحة  

 لألمور. من الناحية العملية أقله هذه الفرضية تعتبر ساقطة
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 :الخامسة الفرضية

 بنن شطب الودائع يريا المصارف من التزاماتها. ند البعض عن خطقتيع

 

 الحقيقة:

تجاه    التزاماتهامن  الدولة  تملص هدفه األول واألخير  سييييكون  إن شيييطب الودائع فا حال حصيييوله  

.  مودعيها مع  فا مواجهة  المصييارف   وضييع    مع ما يعنيه ذلك منغير مباشييرة  بطريقةالمصييارف  

  به  ها  تسييببت صييراع    كما ها الحال اليوم  موقف المتفرج على  سييتقف يومها الدولة ومؤسييسيياتها

هو ذلك السائق المتهور الذي فا هذا السياق   إن أفضيل تشيبيه يصيا تصويره  ضيمن القطاع الخاص.  

   تسيبب بحادث اصيطدام بين باقا السييارات فيما تذ هو بالفرار ورات يتفرج من بعيد على الضيحايا 

 راً فا توزيع المسؤوليات.موجهاً سيارات اإلسعاف ومنَظ   

 

 : السادسة الفرضية

 مصارف.صندوق استعادة الودائع هو الحل األنسب لل

 الحقيقة:

ى  لقى عل ت  تعود و  ن تأإن المصييارف ترى فا صييندوق اسييتعادة الودائع حتً من الحلول الممكنة  على  

من التمويل وتكون  ضييييئيلة  الدولة نسييييباً  تتحمل  فيما     هذا الصييييندوقتمويل  من  األكبر  النسييييبة    عاتقها

مليون دوتر من أصييل فجوة قدرها   670و  اً مليار  62إن الدولة إسييتهلكت  .  افتراضييية أكرر منها واقعية

  اسيييتعادةت ذية صيييندوق    بنف  النسيييبة فا  سييياهم% من الفجوة وبالتالا عليها أن ت86أي     اً مليار  73

قسيم   وتخصييص   كما  الشيراكة مع القطاع الخاص عد ة ومنها على سيبيل التعداد ت الحصير    طرقب  الودائع

سييؤولياتها فا هدر ت يعدو كونه عملية تملص للدولة من مذلك   ا. ما هو عد المتوقعة  النفطيةمن الموارد  

خسيائر  بت طية   الدولةمن قانون النقد والتسيليف التا تلزم    113لمادة مخالفة واضيحة لو  أموال المودعين

 .كاملة صرف لبنانم

 

 :السابعة الفرضية

 .من إصتت القطاع المصرفا والباقا يتبع أالحل يبد  

 الحقيقة:

فَ "  ايكفا أن نعود الى السيؤال األسياسي  أموال المودعين؟" لندرك بنن إصيتت القطاع    ت كيف اسيت نز 

ري ذ إذا لم يترافق مع إصيتت جمنه  يؤدي ال اية المنشيودة  المصيرفا ما هو ات جزء من الحل وت يمكن أن  

َرت قطياع العيام. لقيد لل ل فسييييياده.    هي د  أموال المودعين تن القطياع العيام إسيييييتهليك أموال القطياع الخياص لي َمو  

سيييعود القطاع     على ق لَّتها  إن توف َرت    فيهتت القطاع المصييرفا وتم ضييم األموال  بمعنى آخر  لو تم إصيي
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اً مسيتمر  الواقع ما زال  هذا    أكان بالطرق المباشيرة أو غير المباشيرة. إن   كل ما ي ضيم  من جديد ليسيتهلكالعام  

التسيييديد من  مقابل    لبنان  كهرباءلتمويل  لتنمين    من  مصيييرف لبنانمن  اليوم   طلب ي  ما  حتى اليوم و  عقود منذ  

إن ضييم األموال فا السييلة المرقوبة تحت   لبنان.وكلنا يعرف ما الجباية فا  يدخل ضييمن هذا السييياق    الجباية

 ن.ومودعت الو مصرفيونال ت يتقبلهاعد يوعود إقفال الرقوب تحقاً لم 

 

 :الثامنة الفرضية

 المطروحة.إن المصارف ها من تعرقل الحلول والخطط  

 الحقيقة:

كلمة الالمجل  النيابا  فت الحكومة وت مصرف لبنان وت المصارف لهم    هو فا يد إن الحل والربط   

تعميمها الصييادر   بوضييوت فا  رأيها  ون وأعطت اكل تع  المصييارفجمعية   لقد أبدت الفصييل فا هذا المجال.  

 .وحدهايبقى للسلطات التشريعية النهائا فالقرار   أما 2022 فا الرابع من شهر تشرين األول

 

 الفرضية التاسعة:

 األموال التا سيوفرها صندوق النقد غير كافية.يرى البعض بنن  

 الحقيقة:

الصيندوق على مدى أربع سينوات سينوياً  سييوفرها    مليون دوتر  750إن أهمية اتتفاق ت تكمن فا  

  ؛قسمين إلىوهم ينقسمون بما سيوفره شركاء الصندوق وت حتى 

 .الدول الخليجية وها لديها شروطها السياسية المعروفة -

يتعلق بالبنى التحتية    معظمها  التا تنحصير مسياعداتها بمشياريعوالمؤسيسيات الدولية وال ربية  الدول  -

 متاحة فا المدى القصير.ونها شروط لن تجعلها د و

المطلوبة من قبل صييندوق النقد والتا لن تكون فاعلة إذا   البنيوية  أهمية اتتفاق ها فا اإلصييتحات 

باإلضافة إلى ضبط المرافق العامة   العام القطاع    لهُّ رَ فساد وتَ وال  مكامن الهدر  على وجه الخصوص   عالجلم ت

 .والحدود 

 

 

من سيييلسيييلة مقاتت تحت عنوان "المصيييارف بين الحقيقة والفرضييييات" يكتبها األمين العام  جزء هومتحظة  إن هذا المقال 

للمسيتجدات  دون لبنان وها تمرل رأيه وتحليله الشيخصيا  جمعية مصيارف الدورية لنشيرات  الفتتاحية لعدد من اإل  همقاتت  ضيمن

 وحده. أن تلزم الجمعية بمضمونها الذي يبقى على مسؤولية األمين العام


