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 من ودائع األجنبي إلى ودائع بالليرة %15ل سالمة والمصارف حسما األمر: ال تحوي

 سلوى بعلبكي
السحب والتحويل على نحو أقلق المودعين، وعلى وقع اجتماع  قاسية منذ أسابيع والتي تمثلت بتقييد عملياتفي ظل ما يشهده القطاع المصرفي من إجراءات  

وف خصوصا في بعبدا المالي الذي عقد منذ أيام أتى اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف ليضع النقاط على الحر 
ا كان يحكى سرا عن خفايا اجتماع بعبدا الذي طرح إجراءات تطاول الودائع، ظهر الى العلن ل بالليرة نقدًا، والتحويالت الى الخارج. فمما خص الودائع، والتعام

 أو %10مع تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن موقف مصرف لبنان والجمعية كان رافضًا ألي اجراء يطاول الودائع بما فيه تحويل نسبة مئوية )
بالليرة اللبنانية، علما أن أحد الوزراء أوحى أن جمعية المصارف وافقت على هذا الطرح، ليتبين الحقا وفق أكثر ( من ودائع العمالت األجنبية الى ودائع 15%

 .يةمن مصدر أن هذا االمر رفضه رفضا قاطعا الحاكم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير كونه يؤثر على الثقة بالمصارف اللبنان
 

 تخفيض الفوائد
ى الودائع والقروض أعلى مستوياتها، في نتيجة لمسار تصاعدي حاد شهدته السوق، وبلغت أعلى مستوياتها في العامين االخيرين بلغت الفوائد في لبنان عل

ث نقاط مئوية، فيما ارتفعت الفوائد على حيث بدأت أسعار الفوائد ترتفع في شكل متسارع حين ازدادت معدالت الفوائد على الودائع بما بين نقطتين وثال
 .%6، وعلى الدوالر ال تقل عن %10وض إلى مستويات عالية جدا، على سبيل المثال، ال تقل معدالت القروض بالليرة عن القر 

نية الفوائد الدائنة، وتاليًا طبيعيًا وفي ظل الظروف االقتصادية الصعبة، بدا الحاكم متفهما لهذا الواقع إذ أكد تعاون مصرف لبنان والجمعية على تخفيض ب
اكم مجلس نة، وذلك إلطالق عجلة االقتصاد من جهة والحد من ارتفاع الديون المشكوك بتحصيلها، والتي تتزايد مع ارتفاع كلفة االقتراض. وأعلم الحالمدي

فوائد لسداد جزء من عدودة(، آمال أن يفيد المقترضون من تخفيض الاالدارة الجمعية أنه في صدد اصدار تعميم بهذا الخصوص في القريب العاجل )خالل أيام م
 .قروضهم ما يدخل الى المصارف سيولة بالعمالت يملكها المقترضون في الخارج

مليار ليرة في  59،4في مقابل  2019مليار دوالر في نهاية أيلول  54،5والمعلوم أن التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم بلغت ما يوازي 
، وذلك في انعكاس لإلنكماش الحاّد في الحركة 2019في األشهر التسعة األولى من العام  %8،2سّجل تاليا تراجعًا نسبُته لت 2018نهاية كانون األول 

عزى ذلك بوجٍه خاص إلى انخفاض الطلب . ويُ %0،5نسبته  2005تراجعًا للمرة األولى منذ العام  2018اإلقتصادية. وكانت هذه التسليفات سّجلت في العام 
لى من العام قتراض مع تراجع ثقة المستهلك والمستثمر بسبب األوضاع السياسية واإلقتصادية السائدة. كما أن ارتفاع معّدالت الفائدة في األشهر األو على اإل
لة في السنوات األخيرة ا المعّدل السلبي والمعّدالت الضعيفة المسجّ ساهم أيضًا في الحّد من الطلب على اإلقراض، علمًا أّن هذ 2018كما في العام  2019

من الناتج المحلي اإلجمالي في  %105يعكس مستوى النمو االقتصادي الضعيف في لبنان. وقاربت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما يوازي 
مستوى المرتفع نسبيًا لهذا المعّدل في لبنان فيمكن تفسيره، يالتها في العديد من الدول الناشئة. أّما ال، وُتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع مث2018نهاية العام 

ستهالك، من جهة، بضخامة الطلب الخاص الممّول في جزء كبير منه من ِقَبل المصارف لصالح األفراد والمؤسسات، وذلك من أجل اإلستثمار وبخاّصة اال
ويل الذاتي ولجوئها الكثيف إلى التمويل المصرفي بعيدًا عن سوَقْي األسهم ة قطاع المؤسسات وطاقة هذه األخيرة على التمومن جهة أخرى، بضعف رسمل

 .وسندات دين الشركات التي يفتقر إليها لبنان
، ما أّدى إلى ارتفاع معّدل %6،8بالعمالت األجنبية بنسبة والتسليفات  %11،4، انخفضت التسليفات بالليرة بنسبة 2019وفي األشهر التسعة األولى من العام 

 .2009حيث سّجل ارتفاعًا للمّرة األولى منذ العام  2018في نهاية العام  %69،2مقابل  2019في نهاية أيلول  %70،3دولرة التسليفات إلى 
 

 التعامل بالليرة نقدا؟
ة سحبًا أو إيداعًا، إال أنه أكد هذه المرة "أّن ا لمصرف لبنان بوضع أي قيود على التعامل بالليرة اللبنانيليست المرة االولى التي يؤكد فيها سالمة أن ال نية قطعي

مليار ليرة يوميًا، بما حدا  165الضجة التي سرت حول هذا الموضوع تعود الى كثافة السحوبات على مصرف لبنان خالل الشهرين الماضيين بمعدل قارب 
 ."ي نشأت ظرفية وتعود الى اعتبارات لوجستية محضةالشهر الجاري، بما يعني أن المشكلة الت 20ة جديدة تصل في بمصرف لبنان لطلب طبع

أ اليها وفيما يتخوف البعض من امكان حصول تضخم جراء طباعة نقد جديد، تؤكد مصادر مصرفية أن هذه العملية هي محض تقنية والمصارف المركزية تلج
ل خالل الشهرين الماضيين حدا بمصرف لبنان الى طلب كمية منه أكدت أن النقد أصال مطبوع، ولكن النقص في السيولة الذي حصبين الفترة واالخرى، و 

حصل بالنسبة  لتكون في متناول المصارف، خصوصا وأنه في الفترة االخيرة سحب المودعون كميات كبيرة من العملة الوطنية وخزنوها في المنازل تماما كما
ة من السوق تجنبا للتضخم، ولكن بما أن الناس إمتصت هذه السيولة، كان من ر. وأوضحت المصادر عينها "أن مصرف لبنان عادة يسحب السيولللدوال

 ."البديهي أن يعمد مصرف لبنان الى طلب نقد بغية ضخه في السوق لتسيير االمور، وخصوصا حيال تأمين الرواتب
 

 الحد من التحاويل الى الخارج؟

https://newspaper.annahar.com/author/74-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A


ويالت الى الخارج وتقييد حجم السحوبات والتي اعتبرها البعض غير نظامية أو قانونية، كان ال االجراءات التي اتخذتها المصارف أخيرا حيال الحد من التح بعد
النظام المصرفي. من هنا  بد للحاكم من اتخاذ إجراء ما، وذلك انطالقا من مسؤولية البنك المركزي بالمحافظة على حسن سير نظام المدفوعات وعلى سالمة

صدد دراسة إصدار تعليمات للمصارف تغطي الحدود التي وضعتها المصارف على تحويالت الزبائن للخارج وعلى السحوبات أعلم الحاكم وفد الجمعية انه في 
لتكون نظامية، وفق ما تؤكد المصادر عينها. وامل بالعمالت نقدًا، بمعنى آخر أن مصرف لبنان ينوي ايجاد طريقة ما لتغطية قرار الجمعية بمسألة التحاويل 

بيعي ليبنى تكون "هذه التدابير واإلجراءات ذات طابع مرحلّي وانتقالّي، في انتظار تأليف الحكومة وعودة الوضع المالي واالقتصادي الى المسار الط الحاكم أن
 ."على الشيء مقتضاه

 
 

 


