
 0402-40-40 الجمهورية
 أي نظام صرف لليرةالدولرة الشاملة تطغى على  :سنة مراجعة قانون النقد والتسليف للبنان: 0402

 سهام رزق اهلل. د
، ال يبقى من مخرج لوقف نزيف النقد من المعروف في علم النقد، أّنه بعد سقوط الربط المرن لسعر الصرف واستحالة االنتقال إلى تعويم العملة الوطنية في اقتصاد جًدا مدولر

دة النظر بقانون النقد والتسليف، مع اتجاه السوق نحو الدولرة الشاملة األكثر فعالية في الظرف الراهن، من أي الناتج من انعدام الثقة، سوى اللجوء إلى الربط الصارم، عبر إعا
 هي سنة اتخاذ مجلس النواب الملف النقدي بين يديه، لمراجعة الوجهة القانونية النقدية 0202سنة ..(. او أقّله مجلس النقد بشرط حسن اإللتزام به)نظام سعر صرف آخر 

رة الشرائية، لالستجابة إلى كل ونظام سعر الصرف، على ضوء االنتقال الواقعي نحو الدولرة الشاملة في جميع القطاعات، حفاًظا على الحّد األدنى من حق المواطنين بالقد
يتّم تقّبله كما تّم تقّبل إزدواجية الدولرة في السوق بالتسعير والدفع، وذلك بغض النظر عن االعتراف الرسمي بالدولرة، الذي ال بّد أن .. حاجاتهم المدولرة بشكل غير قابل للتراجع

 فما هي شروط ذلك؟ وأي دروس من التجارب الدولية؟.. وليس فقط باإلدخار
 :تشير األدبيات اإلقتصادية وتجارب البلدان التي مّرت بحاالت مماثلة، إلى جملة من الشروط األساسية، كحّد أدنى، وهي اآلتي

  
شراف مالي سليم الستبعاد احتمالية حدوث أزمات مصرفية في بيئة تفتقر إلى اإلقراض كمالذ أخير؛ -1  نظام مالي قوي وا 
 المالية العامة القوية التي تمنح الالعبين في السوق ثقة كافية في استدامة السياسة المالية؛ -0
 .للصدمات الخارجية أسواق العمل المرنة لتسهيل التكّيف االقتصادي الكلي استجابة -2
  

 .فمعظم البلدان لديها خصائص هيكلية محّددة. مع العلم أّنه ال توجد قائمة واحدة من المشاكل التي يجب على جميع الدول التي تعتمد الدولرة الشاملة الرسمية معالجتها

 
  

اإلكوادور الدولرة الرسمية الكاملة في خضم أزمة مالية نظامية مع تضخم مرتفع، وفي ظل نظام سعر صرف مرن، انتقلت السلفادور إلى على سبيل المثال، بينما اختارت 
ي اإلكوادور، وليس نتيجة لذلك، كان معدل تحويل العملة الوطنية إلى الدوالر األميركي مشكلة ف. الدولرة الرسمية في بيئة استقرار االقتصاد الكلي وسعر الصرف الثابت

 .0222في أوائل عام وبالمثل، في حين أّن اختيار الغطاء القانوني الجديد لم يكن مشكلة في هذين البلدين، فقد كان موضوًعا رئيسًيا للمناقشة في زيمبابوي . السلفادور
فبمجرد اعتماد قرار الدولرة رسمًيا، من الضروري سن إطار قانوني واضح، . ة قانونيةمن هنا، ضرورة أن تزن البلدان المعنية بعناية تكاليف وفوائد اعتماد عملة أجنبية كعمل

 .والذي يجب أن يوافق عليه المجتمع ككل بشكل مثالي
سائر األدوات، خصوًصا أّن  تلفوتعّد اإلكوادور وزيمبابوي مثالين على ذلك، حيث كان التضخم المفرط باللجوء الى الدولرة الشاملة كمالذ أخير، بغياب الثقة الكلي بمخ

 .اقتصاداتهما كانت بالفعل في الواقع تعتمد على الدوالر بدرجة عالية
أي اّن في لبنان، قانون النقد . لمركزيتتطلب الدولرة الموافقة على التشريع الذي يحّدد األساس القانوني للسياسة النقدية الجديدة، ومراجعة القانون الذي يحكم عمل المصرف ا

الذي يجب أن يكون تّمت الموافقة عليه من ِقبل المجلس النيابي، والذي ينطوي على تغييرات في قوانين المصرف « Code de la Monnaie et du Crédit»التسليف و 
ف المتغّيرة، بما في ذلك اللوائح المحاسبية أو باإلضافة إلى ذلك، يمكن أيًضا تعديل التشريعات المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، لتعكس الظرو . المركزي وتشريعات أخرى

 .التشريعات ذات الصلة، التي تسمح بتحويل المطلوبات وااللتزامات المحّددة أصاًل بالعملة الوطنية إلى العملة الجديدة
  



على الرغم من أّن البنك المركزي . ا وتعديل وظائفه ومسؤولياته وفًقا لذلكوهذا يعني إعطاء البنك المركزي هدًفا مختلفً . يجب أن يحّدد التشريع الجديد دوًرا بدياًل للبنك المركزي
اإلكوادور والسلفادور )دولرة الشاملة الرسمية ليس ضرورًيا تماًما في ظّل الدولرة الرسمية، إاّل أّن البنوك المركزية في الواقع استمرت في الوجود في معظم البلدان التي اعتمدت ال

 .لديهما سلطات مصرفية مركزية تّم إنشاؤها بعد االستقالل، والتي تلعب دوًرا بارًزا في اإلشراف على القطاع المالي -كوسوفو وتيمور (. ...والجبل األسود 
  

دارة النقد  صدار اللوائح االحترازية واإلشرافية، وا  دارة االحتياطيات الدولية، وتوفير (دنيةاألوراق النقدية والعمالت المع)يجب على البنوك المركزية ممارسة اإلشراف المالي وا  ، وا 
جراء دراسات االقتصاد الكلي وتقديم المشورة للحكومات   -بشأن مختلف الملفات الماكرو وظيفة مقاصة مركزية لنظام الدفع، والعمل كوكيل مالي وتسجيل حسابات الدولة، وا 

 …إقتصادية
  

 (.ولكن ليس بالضرورة العمالت المعدنية الوطنية)ي، بما في ذلك طباعة األوراق النقدية الجديدة يجب حظر المسؤوليات النموذجية األخرى للبنك المركز 
  

أشهر، كما هو الحال في اإلكوادور، حيث تّم  6ال توجد مدة محّددة للفترة االنتقالية، يمكن أن تصل إلى أقل من . يجب على الحكومة والبنك المركزي إعداد ونشر جدول الدولرة
بشكل عام، تعتمد مدة تنفيذ الدولرة الرسمية على عدد من العوامل، بما في ذلك مستوى الدعم العام، ودرجة استقرار االقتصاد . الدولرة في خضم أزمة اقتصادية عامة تبني

ن تتيح الفترة االنتقالية وقًتا كافًيا لشرح للعمالء االقتصاديين ويجب أ. الكلي، والخصائص المؤسسية مثل آجال استحقاق العقود التي تتعايش فيها العقود بالدوالر والعملة الوطنية
 .مسار الدولرة وكيفية العمل في ظل النظام النقدي الجديد

  
 :يجب أن يحّدد جدول الدولرة على األقل تواريخ

  
 رسمًيا قانونية؛التاريخ الذي سيصبح فيه سعر التحويل ساري المفعول، التاريخ الذي ستصبح فيه العملة الجديدة ( 1)
 .عندما يتوقف البنك المركزي عن إجراء عمليات السوق المفتوحة( 0)
  
 متى سيبدأ البنك المركزي في استبدال العملة الوطنية بالعملة الجديدة؛( 2)
 ت النقدية الوطنية؛الفترة التي ُيصّرح خاللها بالعملتين بالتداول، والتاريخ الذي سيتّم فيه التخّلص التدريجي من أوراق العمال( 4)
  
 .، وتدخل القواعد المحاسبية الجديدة لقطاع األعمال حيز التنفيذ«دوالر»التواريخ التي سيتّم فيها تحويل الميزانيات العمومية للنظام المالي إلى ( 5)
  

 :يجب التركيز بشكل خاص على النشر
  
 .األسعار واألصول وااللتزامات والعقود والمعامالت المالية بالعملة الوطنية إلى الدوالرمعدل التحويل إلعادة تصنيف  -1
 لة للمعامالت؛فترة انتقالية يتّم خاللها اإلعالن عن أسعار السلع والخدمات بكلتا العملتين، والتاريخ الذي يتوقف فيه استخدام العملة المحلية كوسي -0
  

، باإلضافة إلى الملصقات (الصحف واإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت.. )مية تهدف إلى تحضر المؤسسات والرأي العام لخصائص النظام الجديدمن المهم أيًضا نشر حملة إعال
 .وتصل االتصاالت إلى الوكالء االقتصاديين وعامة الناس. والمواد اإلعالمية األخرى

  
 .لجميع، هو معدل تحويل العملة المحلية إلى العملة القانونية الجديدةعندما تقوم دولة ما بالدولرة ، فإّن أهم سؤال ينتظره ا

  
وثانًيا، يتطلب معدل التحويل تغطية التزامات البنك المركزي . يجب اعتماد سعر الصرف األقرب إلى سعر السوق الذي يسمح للمتداولين بالتحويل بسرعة وسهولة بين العملتين

 ...الحتياطيات الدولية بالعمالت األجنبيةالرئيسية بالمخزون الحالي لصافي ا
  



يجب استخدام احتياطيات البنوك في المقام األول لدعم تشغيل نظام الدفع، ولكن . قرار حاسم آخر هو تحديد القاعدة النقدية التي يمكن تغطيتها باالحتياطيات الدولية المتوفرة
وادور، تستخدم االحتياطيات المصرفية ألغراض أنظمة الدفع، بينما في السلفادور تعتبر االحتياطيات المطلوبة جزًءا ال في اإلك. يمكن أيًضا أن تكون بمثابة أداة عازلة للسيولة

 .يتجزأ من شبكة األمان المالي
  

والتي قد ال تكون كبيرة  -ن لديها احتياطيات دولية فائضة من الناحية العملية، ال يمكن للبنوك المركزية في البلدان التي تعتمد على الدوالر رسمًيا توفير دعم السيولة، إاّل إذا كا
وتفّضل بعض الدول إبقاء العمالت المعدنية الوطنية بعد اعتماد الدولرة الكاملة . كما هو الحال في البلدان التي لديها نظام مجلس عمالت -في اقتصاد قائم على الدوالر 

 :ألسباب مختلفة
  
لغاء تداول األوراق النقدية؛االحتفاظ برمز وطني بمجرد  -1  إلغاء العملة الوطنية تدريجيًا وا 
 ض الشرائح االجتماعية؛في الحاالت التي يصبح فيها الدوالر األميركي العملة الرسمية، قد يكون من الصعب التعامل مع العمالت المعدنية األميركية بالنسبة لبع -0
  
 ..لشائعة االستخدام قليلة جًدا، بحيث ال تفي تماًما باحتياجات الفئات الصغيرة خاصةقد تكون فئات العمالت المعدنية األميركية ا -2
تستخدم كل من اإلكوادور وتيمور الشرقية سلسلة من العمالت المعدنية الوطنية، والتي . نقل العمالت المعدنية لمسافات طويلة مكّلف للغاية إذا تّم قياسه من خالل التقييم -4

 .لكامل إلى دوالرات أميركية في بلديهمايمكن تحويلها با
  

يتعّين على تجار . يؤدي االضطرار إلى إدارة عملتين رسميتين إلى تكاليف سوق إضافية وأوجه قصور اقتصادية أخرى. bimonetarisation: فترة التداول النقدي المزدوج
 .ويجب اإلعالن عن األسعار لبعض الوقت بالعملتين وفًقا لسعر التحويل الرسميالتجزئة التعامل مع مجموعتين من األوراق النقدية والعمالت المعدنية، 

  
أثناء التحويل، يعّد توزيع وتخزين العمالت الورقية الجديدة . يجب على الحكومة والبنك المركزي إعداد خطة لوجستية مع جدول زمني لإلجراءات الرئيسية التي يتعّين اتخاذها

 .من وجهة نظر لوجستية والقديمة تحّدًيا كبيًرا
  

من األفضل . تتضمن األساليب المستخدمة عادة التكسير الميكانيكي وحرق األوراق النقدية. كما ينبغي إبطال أوراق العملة الوطنية في وقت استبدالها بعملة الدوالر الجديدة
 .بال  عن العمالتالقيام بذلك بشكل مركزي وليس بطريقة المركزية، ويجب أن يتّم دمجها مع نظام اإل

  
 .إّن اعتماد عملة أجنبية كعملة قانونية له تكاليف وفوائد

  
 :التكاليف الرئيسية المرتبطة بالدولرة الرسمية مثل

  
 ؛ Gains de seigneuriageفقدان إيرادات طباعة العملة ( 1)
 تقديم مساعدة مقرض المالذ األخير للمصارف المتعثرة؛قدرة محدودة أو معدومة على ( 0)
  
 عدم وجود سعر صرف يستخدم كحاجز واٍق؛( 2)
 .تضخمعدم القدرة على تخفيض قيمة المطلوبات المالية المقومة بالعملة الوطنية من خالل االنخفاض الكبير في سعر الصرف، أو عن طريق زيادة ال( 4)
  

 :ي الدولرة رسمًيا هيفي المقابل، فإّن فوائد تبنّ 
  
 تقارب التضخم المحلي مع التضخم العالمي؛ -1
 .القضاء على مخاطر الصرف التي تخّفض أسعار الفائدة المحلية -0



  
 تحسين البيئة المالئمة لالستثمار بفضل استقرار التضخم وانخفاض أسعار الفائدة؛ -2
 .تقليل مخاطر البلد مع اختفاء مخاطر عدم تطابق العمالت من الميزانيات العمومية لالقتصاد ، مما يساعد في«الخطيئة األصلية»غياب ما يسّمى بـ  -4
  
 ...بفك الربط مع المرحلة السابقة التي اّدت الى االنهيار« صدمة إيجابية»استعادة الثقة من خالل خلق  -5
  

يجابياته المرجوة، إاّل أّن الدولرة الش ... املة ليست أمنية أي بلد، إنما المالذ األخير بعد انعدام فعالية الخيارات األخرى ألنظمة سعر الصرفصحيح أّن لكل خيار تحّدياته وا 
 ...والطابة تبقى في ملعب مجلس النواب... اآللية واضحة والمراحل دقيقة

 
 


