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 الضربة القاضية للنشاط المصرفي والتجاري؟ هل يكون تشريع الـ"كابيتال كونترول"

 
 معن البرازي 

ضي علي ابرهيم الظني في بعض المصارف اللبنانية، وبحسب األرقام الرسمية األخيرة الصادرة عن مصرف لبنان، في موازاة قرار المدعي العام المالي القا 
. وسجلت محفظة 2020وكانون الثاني  2019د" بين كانون االول مليون دوالر من محفظة سندات "األوروبون 17ل مليار وسييقامت المصارف اللبنانية بت

مليونين، اي  702مليار دوالر و 12مليون ليرة قيمتها  875.5مليارا و 19142بالعمالت )األوروبوند( في كانون الثاني  المصارف من سندات الخزينة
 .مليون ليرة( 837.2مليارا و 1683ليون دوالر )م 17بتراجع مليار و

مليار دوالر من سندات  1.3لدى الحكومة أيضا آذار. و  9مليار دوالر، من المقرر أن يسددها لبنان في  1.2ب المستثمرون سندات بقيمة ويترق
آذار، وفقا لجي بي مورغان. وفي خضم الحديث عن ق "األوروبوند" المستحقة في نيسان وحزيران، على رغم أن عدد حامليها األجانب أقل من أورا

عن بعض من محفظتها بالدوالر. اذًا  DUMPED "لبنانية قد "تخلتءات المقبلة للنيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية، يبدو ان المصارف الاإلجرا
رف لبنان ولجنة الرقابة ، والرقم الذي قدمته الدوائر المعنية في مص2019ر من خيالقرارات المالية استندت إلى التحويالت التي تّمت في منتصف الربع األ

مصرًفا أودعتها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والنائب  29قة شملت على المصارف إلى رئاسة الجمهورية والحكومة، بموجب الئحة موثّ 
ألف  262ماليين و 308ملياًرا و 2019كانون األول  13و 2019تشرين األول  19الت بلغت بين ويالعام المالي القاضي علي ابراهيم، هو أن تلك التح

المديرين فيها ولسياسيين ومودعين كبار وأصحاب نفوذ. ال نعلم ما إذا كان النائب العام المالي  دوالر أميركي فقط وهي لمساهمين في المصارف ولكبار
إنما  ار استكمال التحقيقات، بحيث ال تتعلق فقط باألشخاص"الوكالة الوطنية لالعالم" أنه "سيتابع العمل في إط لغيقصد هذا النوع من التحويالت حين أب

 ."وثائق والمستندات الستكمال التحقيق. وال يعتقدّن أحد أنه فوق الغربالبطلب المزيد من األوراق وال
 3مليون ليرة )حوالى  692را ومليا 4472مليون ليرة بتراجع  297مليارا و 21563سجلت ي محفظة المصارف من سندات الخزينة اللبنانية في كانون الثان

سنتًا للدوالر الواحدـ فيما بدأت إجراءات هيكلة الدين  25بوطًا حّرًا في أسعارها لتبلغ في المتوسط مليارات دوالر(. وسجلت سندات "األوروبوند" اللبنانية ه
ثر خفض مزدوج   بورز" في ظل توقع أن يتكبد الدائنون من القطاع الخاصتصنيف السيادي للبنان من قبل "موديز" و"ستاندرد أند للتلوح في األفق وا 
 .ة الدين الحكوميخسائر كبيرة في حال إعادة هيكل

 2019دوالر بين كانون الثاني  ارملي 14وفي االرقام الصادرة انذار جديد توجهه ارقام التراجع المطرد في ودائع القطاع المصرفي السنوية والتي بلغت 
يولة بأسرها تشريع عملّيات ضبط الس مح تشريع ما بات يعرف بالـ "كابيتال كونترول" قاب قوسين او ادنى، وفي المقابل سيعني. وفيما اضحت مال2020و

لمفهوم لماّسة. ويبدو ان المعضلة التي يقوم عليها اا كقاعدة ثابتة ومقوننة، في حين سيصبح االستثناء هو السماح بالتحويالت المحدودة في حاالت الحاجة
تدّفق رأس  مستقلة، وعلى حرّية -ياسة مالّية سيادّية ي الجمع بين ثالث سياسات مالّية في الوقت نفسه، هي: الحفاظ على سعر صرف ثابت وعلى سه

ة للبنان، واساسا يم االقتصادي الحر الذي طالما شّكل ميزة تفاضلية أساسظاالمال، والتحدي في الحفاظ على الثقة المحلية والدولية والمحافظة على اسس الن
 لمشروع القانون أن هذا التشريع سيسمح بتطبيق اإلجراءات المصرفّية على الجميع للنظام االقتصادي الليبرالي. وعلى أي حال، يعتبر بعض َمن يسّوقون 

لسنة ى الخارج جرى عملّيًا منذ بداية اافذين من هذه اإلجراءات. لكّن مسار تهريب الودائع إللنمن دون استثناءات، كما سيسمح بضمان عدم تمّلص بعض ا
 .الماضية كما أظهرت األرقام

 
ضّخ  2022ضرورية العادة رسملة القطاع، وان اجراءات الـ "كابيتال كونترول" ستمدد حتى  –على األقل  –فية ان فترة سنتين وتقول مصادر مصر 

دة المحلّية في مقابل األجنبية، ما يعني أّن السعي للجمع بين السياسات الثالث لخفض قيمة العملة المحلّية، وعبر خفض قيمة الفائ السوق األموال في 
 .2001، وكذلك في إفالس األرجنتين عام 1997، وفي األزمة اآلسيوّية عام 1994مصيره الفشل وهو السبب في إفالس المكسيك عام  سيكون 
جل ضمان إجراء التحويالت إلى الخارج، لتغطية النفقات الشخصّية الملّحة. لكّن تعميم ن البعض على مشروع القانون والمرسوم المرتقب من أيراه مالّيًا،

المصارف ّبق طينص أساسًا على هذه المسألة، فيما ت -التي تعتبرها المصارف اليوم مرجعّية تستند إليها عند تطبيق هذه اإلجراءات  –جمعّية المصارف 
ا في طبيعة األساسّية هن معّقدة، تقّدر من خاللها مدى ضرورة التحويل الذي يطلبه العميل. وهكذا، تكمن المشكلةهذا المبدأ من خالل عملّيات بيروقراطّية 

 .اإلجراءات المتخذة داخل كل مصرف لتطبيق هذا المبدأ، وليس في إقرار المصارف به كقاعدة
رام هذه القاعدة، والسماح بالتحويالت التي تستهدف تغطية النفقات القانون يمكن أن يمّثل عامل ضغط على المصارف الحتا أن قد يعتبر البعض هن
 الشخصّية الملّحة

 
 ي االرقام الكتلة النقديةف

https://newspaper.annahar.com/author/24870-%D9%85%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A


ماليين في  603مليارات ليرة و 18407مليونا ووصلت الى مبلغ  567و 1787( زيادة قدرها 1( سنوًيا )م1سجلت السيولة الجاهزة بالليرة كتلة )م -أ
 .2020و 2019بين  %43ت سجلت زيادة كانون الثاني، وكان

مضافا إليها الودائع ألجل  M1مليون ليرة تشمل 981مليارا و 61542مليونا وسجلت  798.8و 1940(: السيولة المحلية الخاصة: 2تراجعت كتلة )م -ب
 .M3 -M1 قل سيولة منب( وودائع االدخار القصيرة األجل وودائع التوفير وهي ا)ال يمكن تحويلها إلى وسائل دفع عند الطل

 .لحكومة لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانةمضافا إليها ودائع ا M2 ململيون مليار ليرة. تش 958.1مليارا و 2999( 3تراجعت كتلة )م -ت
 .مليونا 357مليارات و 2804عت مليونا وهي تراج 848مليار ليرة و 211272( 4سجلت كتلة )م -ث

ك المركزي لتمويل نجزها وهدرها لألموال، والبدية ان السياسة جعلت الخزينة والبنك المركزي يطلبان النقد بكثافة؛ الخزينة لتمويل عوتؤكد ارقام الكتلة النق
 االقتراض الدولي، خصوصًا االقتراض الداخلي تحديدًا منتدخالته في سوق القطع ضمانًا لتثبيت سعر النقد. وتجّلى طلب النقد من قبلهما من خالل 

مليار دوالر  70اليًا، من أصلها ت دوالر مقّومة بالدوالر حمليارا 110المصارف، ما أوصل ودائع القطاع المصرفي، لدى البنك المركزي إلى ما قيمته 
 7و 5و 3ّمدة على الحسابات المج %16المصارف لديه بالدوالر تصل إلى  مودعة بالعملة األميركية. والمصرف المركزي يدفع فوائد مرتفعة على ودائع

 .سنوات
. أما زيادة الفصل %20ر في الشهر األخير من السنة وًنا، وكانت الزيادة األكبملي 220مليارات و 4809اي حوالى  %96وكانت الكتلة النقدية زادت 

 :. وفي تفصيل هذه الزيادات%87األخير فكانت 
 

 كزي مصرف المر احتياط ال
 668يارا ومل 36مليون ليرة، ما يوازي  373مليارا و 55278ما قيمته  2020لذهب( في كانون الثاني حقق احتياط المصرف المركزي )دون احتساب ا

 .مليون دوالر 959.7مليارا و 28مليون ليرة، أي ما يوازي  697مليارا و 43656ا احتياط المصرف المركزي بالعمالت ما قيمته مليون دوالر منه
 279.5مليارا و 39مليون ليرة، ما يوازي  795مليارا و 59213ما قيمته  2019ب الذه ( في كانون الثاني وحقق احتياط المصرف المركزي )دون احتسا

 .مليون دوالر 932.2را ومليا 31مليون ليرة، أي ما يوازي  789.6مليارا و 48137ر، منها احتياط المصرف المركزي بالعمالت ما قيمته مليون دوال
تراجع احتياط المصرف مليوني دوالر. كذلك  2.610مليار ليرة، ما يوازي  3935كزي )دون احتساب الذه ( تراجع وعليه يكون احتياط المصرف المر 

 .ملياري دوالر 2.97مليون اي حوالى  092.1مليارا و 4481زي بالعمالت المرك
 الميزانية المجمعة للمصارف التجارية

لى ، أي ما يوازي حوا1.375مليونا نسبتها  451ملياًرا و 4496ماليين ليرة بتراجع  906ر ومليا 322300حققت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية 
ر بـ ملي 215,70 نية المجمعة للمصارف أضعاف. وكانت الميزا 4.2مليار دوالر؟( بحوالى  50ار دوالر، أي انها تفوق أرقام إجمالي الناتج القومي )اذا قدِّ

 .مليار دوالر 215,70مليون ليرة، أي ما يوازي حوالى  357ملياًرا و 326797التجارية حققت 
 .(مليون دوالر 681يار ومل 117توازي  موجودات المصارف لدى المركزي )

زاد حّدة أزمة السيولة، هو نضوب المصادر الخارجية إذًا، تظهر أزمة السيولة بجالء داخل النظام المصرفي: البنك المركزي والمصارف التجارية. وما 
ألخيرة. ومن زينة بسبب تصنيفاتها السلبية اارجي أمام الخالر من تحويالت واستثمارات مباشرة وتراجع الصادرات وقفل شبه كامل لباب االقتراض الخللدو 

خزنها في المنازل أو  ليارات دوالر نقدًا خالل األشهر الستة الماضية وأنه تمم 3أجل تبرير شّح الدوالرات النقدية في السوق، اّدعت المصارف أنه تم سحب 
ركية لدى مصرف لبنان، ولو أنها ال تزال تملك احتياطات كافية لكانت بالعملة األميمليارات دوالر من الودائع  110عبرت الحدود، متجاهلة أن لديها 

ضًا عما تم سحبه، لكنها عاجزة عن تنفيذ مثل شحن كّمية مماثلة من الدوالرات نقدًا )من الخارج( تعويمليارات دوالرات منها لتمويل  3استطاعت أن تحّرك 
 .هذه العملية

 
 حركة الودائع
مليونا، وودائع ألجل  853مليار ليرة و 33317مليون ليرة، منها ودائع تحت الطلب  685مليارا و 234452ون الثاني لودائع في كانبلغ اجمالي ا
 .مليون ليرة 832مليارا و 200834

 :2019-2018جد أن ال تغيير للنمط الحقيقي لهذه األرقام، فبين عامي وفي تحليل حركة هذه الودائع ن
 .بالليرة اللبنانية %26منها  %8المقيمين  تراجعت ودائع -أ

 .في المئة 2زادت الودائع بالعمالت  -ب
 .ئةفي الم 27ت الحصة األكبر منها الودائع بالليرة في المئة كان 14ودائع غير المقيمين تراجعت  -ت



في المئة والودائع  2اجع الودائع تحت الطلب لمئة، منها تر في ا 8تراجعت الودائع اإلجمالية )للمصارف التجارية فقط( في الشهر األخير من السنة  -ث
 .%8اآلجلة 

 .ي الفترة عينهافي المئة ف 6والمصارف االستثمارية والمؤسسات المالية( تراجعت الودائع اإلجمالية لكل القطاع )المصارف التجارية  -ج
قدًا ندعين أموالهم إلى حسابات جارية بدل الحسابات المجّمدة أو حّتى سحبها المصارف التجارّية تعاني منذ مطلع السنة الجارية من تحويل المو  -ح

ة في األموال المّدخرة على شكل نقود ورقيّ ادة المستوى األّول من الكتلة النقدّية مع زيادة نسبة لالّدخار في المنازل. وبذلك، تسّببت هذه العملّيات بزي
 .ت السحبرية في انتظار سحبها نقدًا تدريجًا وفقًا للقيود الموضوعة على عملّياالمنازل، أو تلك المودعة في الحسابات الجا

لي على الى فقدان ثقة العمالء بالقطاع الما ولدا( بين تشرين األول وتشرين الثاني، كانت المؤشر األالتراجع المطرد لودائع المقيمين )من أول السنة تحدي
 .رغم الفوائد غير المسبوقة لالئتمان

 ع متسارعة؟ئفية التي تعيد رسم صورة القطاع المصرفي اللبناني بموازاة وقايمكن القطاع المصرفي استعادة الثقة وهو يرزح تحت ازمة السيولة المصر  فهل
ة "الظروف بسبب ما سمته السلطات النقدي IFRS9 التعميم المتعلق بتطبيق المعيار المحاسبي الدولياما الخبر االهم فهو تفاصيل تعليق العمل ب

رأس مالها الحالي،  من %20لسماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى االستثنائية" والذي طلب من المصارف رفع رساميلها من خالل ا
 .2020وحتى نهاية  2019بدءًا من نهاية 

مجهر، فاإلجراءات التي تفرضها المصارف على حركة األموال قرار القاضي ابرهيم الظني يؤكد ان الشق القانوني للعمليات المصرفية اضحى تحت ال
وبة تبدأ المنهشرعا. اال ان ثمة أربع مراحل بانتظار استعادة األموال قانونية"، فينذر بأن باب الدعاوى على القطاع المصرفي اضحى م "تعسفية وغير

ائي، هلضرورية لها، وصواًل إلى ما يسمى الفصل في النزاع والحكم القضائي النبتعقب هذه األموال، ثم التأكد من االستحواذ عليها عبر ضبط التدابير ا
 .وأخيرًا إرجاعها إلى البلد المعني

شكل يخوت أو عقارات، أي أموال غير منقولة، والسرية المصرفية وبعض ية المتوافرة، وأن تكون األصول على ا بعض النظم الحمائاما الصعوبات، فمنه
 .القانوني الثغرات في اإلطار

 
 
 
 
 

 


