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 Capital control من الودائع وال سالمة: سنحافظ على استقرار الليرة ال اقتطاع

 سلوى بعلبكي
 
نها لن تقع... ومدخرات اللبنانيين في أمان. ربما هو اختزال لمجمل ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سالمه في مؤتمر صحافي شاء منه الليرة تهتز لك 

نون النقد رف لبنان في حماية النقد الوطني وادارة العمليات المصرفية وفق قاتوضيح أكثر من أمر يشغل الرأي العام هذه الفترة، أبرزها: اوال، ماهية دور مص
. وثانيا، طمأنة والتسليف، وليس اتخاذ قرارات بصرف المال العام واعتماد ذلك في الموازنات السنوية الذي هو من مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي حصرا

 Hair cut ألهم ان ال نية إلجراء الـودائعهم، وحضهم على عدم التهافت على سحبها إذ ال خطر يتهددها، وااللبنانيين عموما والمودعين خصوصا الى سالمة 
أنها ، وهي امور يدرك الحاكم Capital control )اي اقتطاع جزء من الودائع(. ويرفض مصرف لبنان وضع قيود على الودائع والتحويالت بما يعرف بالـ

 .ك الحياة االجتماعية وتثير البلبلة حيال القطاع المصرفي ووضع الليرةتقض مضاجع اللبنانيين وترب
ا لعمالئها، وفي خطوة توحي ان المركزي سيضخ مزيدا من السيولة للمصارف، حض الحاكم اداراتها على العودة عن قرارها وقف التسهيالت التي كانت تمنحه

قاء على السقف نفسه، وقبض سندات الدين الصادرة بالدوالر بالليرة اللبنانية وتسهيل حصول المودعين طاقات االئتمان واالعتماد واإلبوطالبها بإعادة تفعيل ب
 .والتجار والمؤسسات على حاجاتهم من السيولة الضرورية

حكومي والتأخر في سبل معالجة سة وليس في النقد، في الفراغ الواثقا من قدرته بالسيطرة على االزمة الراهنة، لمح سالمة الى ان المشكلة تكمن في السيا
 .الوضع االقتصادي وليس في نقص السيولة. تكلم كحارس هيكل "بيت المال"، واضعا الجميع، دولة ومصارف أمام مسؤولياتهم

ة بين الشعب والدولة، ئة تهدىء غضب الشارع وتعيد الثقيعي الحاكم من موقعه حجم االزمتين السياسية واالقتصادية، ويدرك أن الحل في قرارات سياسية جري
ضرورات ويستشعر بحجم انحدار الوضع االقتصادي ويؤكد أن على المصارف وضع ضوابط ذاتية بغية عدم تسريب العملة الخضراء الى الخارج والتثبت من 

ء، وتأمين السيولة لتسديد مستحقات مالية لية االساسية من نفط وطحين ودواالتحويالت. وفي حين يضع االولوية لتأمين التمويل بالدوالر لحاجات السوق المح
 .مليارات دوالر 3على الدولة، يتفهم خوف المواطنين على مدخراتهم وهم يحاولون حفظها نقدا في منازلهم، إذ وصل حجمها وفق تقديراته الى 

تواصل االجتماعي واالعالم، فأبدى استغرابه للشائعات، موعة بنك عوده عبر بعض وسائل الوأجاب عن سؤال لـ"النهار" عن الحملة المركزة التي تتعرض لها مج
اع المصرفي وثقته بمالءة المصرف المالية ومتانته، فيما أكد مصدر آخر في لجنة الرقابة على المصارف أن مجموعة بنك عوده ركن اساسي من اركان القط

 .قطاع بمجملهاللبناني، وال خطر أو اي خلل يهدد وضع ال
 :في كالم سالمةوهنا أبرز ما جاء 

 .سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة -"
 .هدفنا حماية المودعين والودائع وهو موضوع اساسي ونهائي -
 .ال اقتطاع من الودائع، واآللية التي وضعناها هي لحماية المودع من خالل عدم تعثر اي مصرف -
 .موال غير قابلة للتحويل الى الخارج. انها لالستعمال في لبنان فقطف لبنان بالدوالر، ولكن هذه االالمصارف تستطيع االستالف من مصر  -
 .طلبنا من المصارف ان تكون مرنة في التعامل مع القروض -
 .لمصرفيسمحت بأن نكون احتياطات كبيرة دعمت الليرة وساعدت في تطبيق المعايير الدولية للعمل ا 2016الهندسة المالية عام  -
 .م في الهندسات المالية، فيما المطالبة بإعادة الهندسات المالية كالم غير دقيقلم نستخدم المال العا -
 .بين تموز وأول أيلول ارتفعت موجودات المركزي ملياري دوالر، ثم دخلنا في انتكاسة -
سنوات الماضية، وهو ما أّثر سلبًا على سوق  3ـللبنانية، بقدر ما ُسحب خالل الخالل أيلول وتشرين األّول وتشرين الثاني تّم سحب أوراق نقدية بالليرة ا -

 .األوراق النقدية بالدوالر
 .الفارق بين السعر لدى مصرف لبنان ولدى الصيارفة هو نتيجة عرض وطلب، ونتيجة أن المصرف ال يتعاطى باالوراق النقدية بالدوالر -
 .م بدأ تنفيذه، واالعتمادات للبنزين واألدوية والقمح سارية المفعولبالدوالر االميركي، وهذا التعميأصدرنا تعميما سمح بتلبية الحاجات  -
 .في المئة لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدوالر، لكّن هذه االموال ممنوع تحويلها إلى الخارج 20عرضنا على المصارف االستدانة من مصرف لبنان بفائدة  -
 30مليار دوالر، بما فيه األوروبوند واستثمارات المصرف المركزي، والقدرة النقدية حاليا هي بحدود  38في مصرف لبنان بدون الذهب هو  االحتياط الموجود -

 .مليار دوالر
 .لتسهيالتمصرف لبنان طلب من المصارف عقد اجتماعات مع جمعية التجار والصناعيين للتفاهم على تأمين تسديد القروض وتأمين االستيراد وا -
 .فض الفوائدسنحاول العمل على خ -
 .لسنا من يصرف األموال، بل نؤّمن تمويل البلد حفاظًا على استمراريته -
 .إلي، والمصرف يحاول أن يحمي لبنان في ظل الظروف الصعبة في المنطقةأنفذ السياسة التي تخدم مصلحة لبنان، وهذه المصلحة هي االساس بالنسبة  -
 .جّمال ترست بنك انتكاس القطاع المصرفي بعد فرض عقوبات على -
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 .في المئة من حجم االقتصاد 10كلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي  -
 ."من خالل ضخ سيولة بالعمالت األجنبية 2020رسملة المصارف حتى حزيران  األموال تأتي من القطاع الخاص، ومصرف لبنان أصدر تعميمًا لرفع -

 :االجراءات المستقبلية وفق سالمة هي
 .لمحافظة على استقرار سعر صرف الليرةا -"
 .ق بالبنزين واألدوية والقمحتمويل بعض العمليات التجارية واالستيراد، وتأكيد التعميم السابق الذي سمح بتلبية الحاجات بالدوالر الستيراد ما يتعلّ  -
 .ليفغير موجودة، وال صالحية للمركزي بقانون النقد والتس "Capital Control"مسألة الـ -
 .ال مصارف متعسرة -

 .مليار دوالر جاهزة لالستخدام من االحتياطات 30 -
 .لى الخارجطلب مصرف لبنان من المصارف تلبية الضرورات، وتحديدًا في عملية تحويل األموال إ -
 ."الطلب من المصارف دراسة كل التسهيالت التي خفضتها منذ مطلع األزمة -
 

 
 

 


