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 تدابير موقتة للمحافظة على مالءة القطاع والودائع يةعودة المصارف إلى االنتظام اليوم مع إجراءات أمن

 سلوى بعلبكي
 
المصرفي والمودعين، إضرابهم بعد الضمانات االمنية لتأمين سالمة كل المستخدمين في القطاع  لى االنتظام، مع فك الموظفينيعود القطاع المصرفي اليوم ا 

 .ت التي ستنفذها إدارات المصارف ألول يوم عملواإلجراءا
عنصر  100م كل مصرف وتعزيز وحدة شرطة بيروت بـوفيما أفضت الخطة األمنية التي وضعتها المديرية العامة لقوى األمن الداخلي إلى وضع عنصرين أما

ورية لحماية المجموعة في الشارع الواحد، وغيرها من االجراءات، أمام شارع المصارف، وتشكيل د أخرىإضافي، وسرية قوى أمن سّيارة أمام مصرف لبنان، و 
طاع المصرفي وعلى ودائع المودعين وعودة العمل المصرفي إلى اتخذت جمعية المصارف "إجراءات احترازية موقتة وضرورية للمحافظة على مالءة الق

 ني؟طبيعته. فما هي هذه االجراءات؟ وماذا تع
 يرتبط األمر أنّ  إال القيود، هذه وضع المصارف نية في يكن لم أنه غبريل نسيب االقتصادي الخبير" بيبلوس بنكلدراسات في "يؤكد رئيس قسم األبحاث وا

جهة من جهة والسلطات السياسية من السائد في البالد، علما أن األزمة اليوم ليست أزمة نقدية، بل أزمة ثقة بين القطاع الخاص والمواطن  االجمالي بالمناخ
راحة األسواق وضخ السيولة في االقتصاد اللبناني  ."أخرى، وعلى هذه السلطات أن تبادر إلى صدمة إيجابية لرفع ثقة المستهلك والمستثمر وا 

ربطها بالحالة ليرة واتجاه المالية العامة و أن المواطن اللبناني في لبنان والخارج تعرض لحملة تهويل وتخويف، وخصوصا حيال انهيار سعر صرف الرح ويش
ت ممنهجة على القطاع ، وارتفعت نسبتها منذ نحو شهر حمال2018التي مّرت بها اليونان أو أزمة الليرة التركية، مذكرًا بأّن هذه الحمالت "بدأت في صيف 

ر من األسباب الرئيسية المة، وذلك بهدف تحويل األنظاالمصرفي ككل من المصارف التجارية إلى المصرف المركزي وشخص حاكم المصرف رياض س
لطة السياسية بمطالب الشعب لالنتفاضة الشعبية، وهي سوء إدارة الشأن العام وتراجع الخدمات العامة والغالء المعيشي وتراجع فرص العمل واستهتار الس

 وتحريفها إلى المصارف بهدف لفت األنظار". 
 ."بي الحراك، التي قررت أن تهاجم القطاع المصرفي بهدف جذب اإلعالم اليهمن "خصوصًا وسط مجموعات من راكوال يستغرب غبريل قلق المواط

 :ويفصل اإلجراءات المصرفية كاآلتي
 :لمحولة من الخارجال قيود على األموال الجديدة ا ¶
لجمعية أن ال قيود من تحويل االموال من د قلقًا عند الجميع. وأكدت اوتفسيرها بطرق خاطئة ولّ  Capital Control أصال ال قيود سابقة، لكن تداول عبارة -

 .الخارج الى لبنان على عكس ما أشيع
 :التحويالت الى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة ¶
الدوالر، أو من لبنان  ل حجم التحاويل من الليرة الىعندما أعادت المصارف فتح أبوابها في أول تشرين الثاني كانت مهيأة لتتعامل مع االزمة وخصوصا حيا -

جنبية الموجودة في لبنان، وتاليا الى الخارج، ولكنها لم تكن متوقعة سحب االموال نقدا بهذا الحجم. لذا كان ثمة ضرورة للمحافظة على العمالت النقدية اال
تعني إرسال األموال لحاجات الدراسة أو االستشفاء وغيرها ماعية. أما النفقات الشخصية فالمحافظة على استقرار صرف الليرة لكي ال يؤدي االمر الى أزمة اجت

 .من االمور الشخصية الملحة
 .2019تشرين األول  17ذي وصلت اليه في تاريخ يمكن استخدام التسهيالت التجارية داخليا ضمن الرصيد ال ¶
، علما أن ثمة 2019تشرين األول  17كان عليه قبل تاريخ ارف، وعادت اإلجراءات الى ما أعيد النظر في التسهيالت التي كانت خفضتها بعض المص -

 .سيولة أمنها مصرف لبنان الستيراد المشتقات النفطية والقمح واالدوية
رة بطاقات االئتمان، خصوصا بالليلتحويالت واستعمال بطاقات االئتمان داخل لبنان، مع دعوة الزبائن الى تفضيل استعمال اول الشيكات واال قيود على تد ¶

 .اللبنانية لتأمين حاجاتهم
التفاق مع الزبائن. كما أنه يمكن ال قيود على استخدام بطاقات االئتمان في لبنان، ولكن استخدامها خارج لبنان سيكون ضمن سقوف يحددها المصرف با -

مية استخدام العملة اللبنانية التي يجب أن تكون مسؤولية اخل لبنان. مع االشارة الى أهالمودعين استخدام حسابهم الجاري بالدوالر بالشيكات أو بتحويالت د
 .جماعية

 :ألصحاب الحسابات الجارية بالدوالر تحديد المبالغ النقدية التي يمكن سحبها بمعدل ألف دوالر حدا أقصى أسبوعيا ¶
سبب حمالت التخويف والتشويه جعل عددا كبيرا من ا وليس مجمدا، وهذا االجراء بدوالر نقدا أسبوعيا، شرط أن يكون الحساب جاري 1000يمكن سحب  -

صول على أموالهم، وقد قدر حاكم مصرف لبنان رياض اللبنانيين يسحبون أكثر من حاجاتهم ويدخرونها في منازلهم خوفا من عدم قدرتهم مستقبال على الح
 .الرمليارات دو  3سالمة أموال اللبنانيين في المنازل بـ

ير اقتصاد النفط والغاز فادي جواد أن ما أعلنته جمعية المصارف يخالف ما كان قد أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الذي وفي هذا االطار اعتبر خب
الخارجية بحدها األقصى، مع السماح بمبلغ ، فيما وضعت الجمعية في بيانها قيودا على التحويالت "Capital Control"م اللجوء الىطمأن المودعين الى عد

ل الذي تل كونترو دوالر فقط أسبوعيا، واضعا عالمة استفهام على إمكان وجود خالف بين الحاكم والجمعية. ورأى جواد في بيان الجمعية تطبيقا فعليا للكابيألف 
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تجاه أكثر نحو خفض ثقة المودعين بالقطاع المصرفي ويساعد على االفي رأيه سيسيء أكثر الى صورة وضع لبنان االقتصادي في العالم، كما سيقلل من 
يقول ر، وفق ما والخفض ينذ .ccc/c للبنان االسبوع الماضي إلى S&P ، وذلك بعدما تم خفض تصنيف2020التصنيف المرتقب للبنان في كانون الثاني 

 .من المصادر المحليةلدولية، حيث لن يكون في إمكانه اال االقتراض جواد، بعدم توافر المزيد من الخيارات للبنان لالقتراض من األسواق ا
 

 موظفو المصارف الى العمل اليوم
عية مصارف لبنان، "جرت خالله مناقشة األسباب التي جعلت أعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف أنه عقد اجتماعا مع مجلس إدارة جم

مجلس االتحاد على الخطة األمنية التي أعدتها المديرية العامة لقوى األمن  العام والتوقف عن العمل في المصارف، وقد اطلعمجلس االتحاد ينفذ اإلضراب 
المصرفي والمودعين. كما اطلع على اإلجراءات التي ستنفذها إدارات المصارف ألول يوم الداخلي واعتبر أنها كافية لتأمين سالمة كل المستخدمين في القطاع 

 ."عمل، وجرت مناقشتها
لالتحاد اجتماعًا جرى خالله تقييم االجتماع مع مجلس إدارة جمعية المصارف، وقرر باإلجماع العودة عن اإلضراب ومعاودة العمل  ثم عقد المجلس التنفيذي

 ."ة القائمة والتي أنهكت البالد والعبادتمنيًا مجددًا على كل القوى السياسية "عدم زج القطاع المصرفي في التجاذبات السياسيبدءا من اليوم، م
 

 ية المصارف تترك لهم الحريةجمع
روعها في المناطق اللبنانية كافة على أثر البيان الصحافي الذي أصدرته جمعية مصارف لبنان ودعت فيه جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح ف

ة في وسط العاصمة بيروت ات احتجاجّية وتظاهرات شعبيّ تمال قيام تجّمعوالى استئناف نشاطها كالمعتاد بدءا من اليوم، وفي ضوء األخبار المتداولة عن اح
لتظاهر السلمي ولمشاعر المتظاهرين، وحرصًا على أمن موظفي لمناسبة انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب، تركت الجمعية، في بيان، "احترامًا منها لحرية ا

ة أو في أّي منطقة أخرى قد تشهد تحّركات شعبّية، النطاق الجغرافي لوسط العاصمسية الواقعة في المصارف وعمالئها، لمديري فروع المصارف ومراكزها الرئي
عدمه يوم غد، حسبما تقتضيه الظروف الميدانية واألمنية وبالتنسيق مع اإلدارات العامة حرّية اّتخاذ القرار المناسب بشأن فتح هذه المراكز والفروع أو 

 ."ةللمؤّسسات المصرفّية المعنيّ 
 
 

 
 


