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مقالإقتصاد
كابيتال كونترول بني شاقوفي

املصالح وجنى العمر
لو كانت يف لبنان ارادة سياسية ال تنزع اىل املصالح الشخصية الربابها قبل املصلحة 
العامة للشعب واالقتصاد، لكان قانون كابيتال كونرتول قيد التنفيذ قبل اكرث من سنة. 
منذ خريف العام املايض وحتى تاريخه، كان الحديث عن هذا القانون بعدما وضع 
مرشوعه يطفو ويغرق يف موجات املد والجزر ملواقف املسؤولني عىل كل مستوياتهم، 
وكانوا يهدفون يف االساس اىل تفشيل اقراره بعدما اّمنوا مستقبل مدخراتهم، مطلقني 
الذرائع وابرزها ان القانون يتعارض مع النظام االقتصادي الحر، او ان هذا القانون 
يحمي املصارف من املالحقة القانونية، علام ان دوال اخرى تعرضت ملثل ازمة لبنان 
الداخل والخارج، مثل  النجاح يف استعادة ثقة  القانون ومتكنت من  فاعتمدت هذا 

اليونان وقربص القريبتني. 
اليوم، وعىل الرغم من التأخري يف اقراره، وخروج مبالغ كبرية من القطاع املرصيف، اما 
لحظوة او استنسابا، يرص خرباء عىل ان القانون ال يزال يشكل حاجة وحامية ملا تبقى 
من ودائع. اكرث من ذلك، هو بند اساس يندرج يف جدول املفاوضات مع صندوق النقد 

الدويل حول خطة االنقاذ والدعم. 
ملاذا هو رشط؟

عملية  وتنظيم  سواسية  املودعني  مبعاملة  املتمثلة  وظيفته  اىل  اضافة  القانون  الن   
ضبطا  يشكل  املودعني،  من  الدعاوى  املصارف  وتفادي  الحاجات،  بحسب  التحويل 
لحركة االموال، بحيث يطمنئ الجهات املانحة اىل ضامن عدم خروج اي مساعدات 

مالية قد تقدمها.
يف املقابل، يرى خرباء ان ال امكان لتنفيذ قانون كابيتال كونرتول حتى يف حال اقر، اذا 
مل توفر فرص توحيد سعر رصف الدوالر الذي ال يزال يتوزع عىل ثالث منصات رسمية 
القطاع  يقدمها  التي  والخدمات  االستهالك  ان قطاع  االعتبار  االخذ يف  وسوداء، مع 
الرسمية،  املنصة  سعر  اضعاف  ثالثة  اي  السوداء،  السوق  سعر  عىل  تعتمد  الخاص 
وضعف السعر الرسمي االصيل اي 1500، من دون ان ننىس تفاعل املودع مع هذا 
الوضع الذي يفضل ان يخرس ما بني 30 اىل 40 يف املئة من قيمة سحوباته للحصول 
اوضح   وبلغة  املودعني،  عىل  الحتمية  بالخسارة  يعود  امر  وهو  نقدا.  الدوالر  عىل 

.HAIR CUT يشكل ما يسمى
اىل ذلك، يف ضوء كل ما يقال عن ان القانون ال يزال يشكل حاجة، فان خرباء يرون ان 
ال امكان لتنفيذ الكابيتال كونرتول يف حال اقراره وصدوره، من دون ان تواكبه خطة 
انقاذية عملية. كام مل يغفل خرباء ان اقرار هذا القانون يف وجود الرسية املرصفية لن 

يؤدي الغرض منه، النها متثل غطاء الحامية لحسابات النافذين واملرصفيني. 
يف املحصلة، ال يزال مرشوع القانون يف صيغه املعدلة معروضا عىل مرشحة اللجان 
النيابية، مثله مثل قوانني كثرية لن تجد سبيال اىل االقرار والتنفيذ، ما مل تتنصل الطبقة 

السياسية من مصالحها. 
نختم بسؤال: كيف ميكن بناء دولة، وما عدد السنوات التي نحتاج اليها لتنفيذ اي 

خطة اصالحية تتطلب كاّم من القوانني التي يقرها مجلس النواب؟ 
تحقيق  بامكان  تيش  ال  القوانني  نقاشات هذه  يف  التجارب  ألن  السؤال  هذا  نطرح 

االصالحات، اقله عىل املديني املنظور واملتوسط.

عصام شلهوب
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أمني صندوق جمعية مصارف لبنان:
الدولة بلعت دينًا بـ 120 مليار دوالر 

ال مير يوم يف لبنان اال يحرض مطلب اقرار قانون كابيتال كونرتول الذي ينطق به املسؤولون عىل الدوام، حتى صموا اذان 
انطالق  الضياع والتضليل، بحيث مل يعودوا قادرين عىل فهم اىل ماذا يهدف وكيف يفيد؟ منذ  اللبنانيني واوقعوهم يف 

التداول به قبل سنة ونيف، والقانون ال يزال يرتجح عىل حبال التجاذبات 

مجلس النواب، ومثة من يقول ان ال اجامع 
عىل اقراره، ملاذا؟

يف  دارت  التي  بالتجاذبات  لنا  علم  ال   □
القانون  مرشوع  حيال  النيابية  اللجان 
خلفياتها  نعرف  وال  االساسية،  وباهدافها 
مواد  شابت  التي  العرثات  لكن  حتى. 
من  ومعالجتها.  دراستها  متت  القانون 
الدوالر  موضوع  تشمل  ان  الرضوري 
الطالبي واالستشفاء يف الخارج واملستلزمات 
يسمح  فالقانون  وحجمها.  للسفر  املالية 
يبدو  لكن  وامللحة.  الرضورية  بالنفقات 
التي  القضايا  هذه  تناول  االتفاق  عدم  ان 
وكيف  الطازج،  الدوالر  توافر  اىل  تحتاج 

سيؤمن ومن اين؟

تنال  لبنان  مصارف  جمعية  صندوق  امني 
الصباح اكد اهمية اقرار هذا القانون ولو 
يف  للمصارف  مصلحة  ال  اذ  متاخرا،  جاء 
عدم اقراره بل ترص عليه. واعترب يف حوار 
بتحويل  التقديرات  ان  العام"  "االمن  مع 
غري  الخارج  اىل  دوالر  مليارات   8 او   7
اىل  ان ما حّول  اىل  صحيحة اطالقا، مشريا 
فيها  مبا  دوالر،  املليار  يقارب  قد  الخارج 
التي  التجارية  والكفاالت  االعتامدات 

ابرمت عقودها من املستوردين.

■ يف ظل اشتداد الخناق املايل والنقدي،   
بات مطلب اقرار مرشوع قانون الكابيتال 
اساسيا  ورشطا  محلية،  رضورة  كونرتول 
تقرأ  كيف  الدويل.  النقد  صندوق  يفرضه 

ذلك؟
بداية  منذ  املصارف  جمعية  مثنت   □
الكابيتال كونرتول، وسعت  قانون  االزمة 
النيايب نبيه  اىل اقراره مع رئيس املجلس 
املصارف عىل  يساعد  القانون  هذا  بري. 
تفادي دعاوى املودعني عليها يف الداخل 
املقونن  غري  الواقع  فيصبح  الخارج،  ويف 
القانون  هذا  ان  يف  شك  ال  مقوننا. 
متلك  تعد  مل  املصارف  الن  رضوري، 
جدا،  قليلة  بكميات  اال  الطازج  الدوالر 
الرضورية.  الحاجات  بعض  رشاء  لتلبية 
هنا نؤكد اهمية اقراره ولو جاء متأخرا، 
متأخرا  يأيت  ان  خري  القائل  باملثل  عمال 

من ان ال يأيت ابدا.

■ مرشوع القانون درس يف اللجان النيابية 
جلسات  اعامل  جدول  يف  يدرج  مل  لكنه 

حال  يف  القانون  من  املستفيد  هو  من   ■
عدم اقراره؟  

من  تستفيد  التي  هي  وحدها  الفوىض   □
عدم اقراره، وال مصلحة للمصارف يف عدم 

اقراره بل ترص عليه.

 8 او   7 بني  ما  بتحويل  تقديرات  هناك   ■
االمر  كان  فاذا  الخارج،  اىل  دوالر  مليارات 
الكابيتال  قانون  عىل  االرصار  ملاذا  صحيحا 

كونرتول؟ 
□ ان التقديرات بتحويل 7  او 8  مليارات دوالر 
اىل الخارج هي غري صحيحة اطالقا. اعتقد ان 
املليار دوالر،  الخارج قد يقارب  ما حول اىل 
مبا فيها االعتامدات والكفاالت التجارية التي 
ابرمت عقودها من املستوردين، وموثقة من 
دفع  الذي  االمر  مراسلة،  خارجية  مصارف 
ثقة  لفقدان  منعا  تسديدها  اىل  مبصارفنا 
تلك املصارف. للعلم، استمرت املصارف بعد 
تحركات 17 ترشين يف اعطاء املودعني ما بني 
معيشتهم  لتسهيل  نقدا،  دوالر  و2000   500
مثابة  العملية  هذه  تعترب  امورهم.  وتسيري 
نحو  تحويل  عن  فضال  خارجية،  تحويالت 
يف  املوجودين  الطالب  اىل  دوالر  مليون   15
مليار  بنحو  املبالغ  هذه  كل  تقدر  الخارج. 
ونصف مليار دوالر.  كذلك مثة احاديث عن 
وجود نحو 8 مليارات دوالر يف املنازل. هذه 
 3 تتعدى  ال  انها  واعتقد  مضخمة،  االرقام 

مليارات دوالر يف حدها االقىص.

من  املصارف  يحمي  القانون  ان  يقال   ■
دعاوى املودعني التي تتعرض لها، ما مدى 

صحة هذا الكالم؟
القانون،  اصدار  مع  نحن  لذلك  طبعا.   □
واقعيا  يطبق  كونرتول  الكابيتال  ان  علام 
النه  بقانون  يصدر  مل  انه  مع  االرض،  عىل 
يحمي املصارف ويضع النقاط عىل الحروف 

للجميع. لذا نحن نرحب به وباقراره.

منذ مدة  املصارف  رئيس جمعية  اعلن   ■
ما  كونرتول.  الكابيتال  لقانون  لزوم  ال  ان 

رأيك يف هذا القول؟ 

 امني صندوق جمعية مصارف لبنان تنال الصباح.

الكابيتال كونترول 
يطبق على الرغم من انه 

لم يصدر بقانون

الفوضى وحدها 
تستفيد من عدم اقرار 

القانون
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رئيس  عن  يصدر  ان  املستغرب  من   □
الترصيح، خصوصا وان  الجمعية مثل هذا 

اعضاء الجمعية هم مع اقرار القانون.

التعميم  البنك املركزي من خالل  ■ طلب 
سيولة  تكوين  املصارف،  اىل  املوجه   154
االلتزامات  من  خالية   %3 بنسبة  خارجية 
لديها،  املودعة  الطازجة  الدوالرات  من 
وحث اصحاب املصارف واملعرضني سياسيا 
عىل اعادة كل منهم 30%، وكبار املودعني 
هذه  نتائج  هي  ما   .%15 اعادة  عىل 
العملية التي استحقت، وكيف تنظر اليها؟

هيكلة  العادة  بداية  هو   154 التعميم   □
مرصف  حاكم  ان  وارى  املرصيف،  القطاع 
اعادة  مستعجل  سالمة  رياض  لبنان 
غرفة  مثل  هي  املصارف  ان  علام  الهيكلة. 
اصالح  اىل  سعيت  مهام  يحرتق،  بناء  يف 
الغرفة ستحرتق من جديد. متاشيا مع تنفيذ 
رأس  زيادة  املصارف  كل  التزمت  التعميم 
كذلك   .%20 وهي  املطلوبة  بالنسبة  املال 
طلب ايداع 3% من العمالت االجنبية لدى 
املصارف املراسلة، مع انه طلب غري عادل. 
امنها  وقد  القانون،  نلتزم  كمرصفيني  لكننا 
يف  آخر  عدد  يزال  وال  املصارف  من  عدد 
مرصف  يدرس  معينة.  بنسب  تأمينها  طور 
كل  ويعطي  حدة،  عىل  حالة  كل  لبنان 
علام  بالكامل.  لتأمينها  زمنية  مهلة  مرصف 
لنا  تؤمن  مرصفية  بعمليات  نقوم  ال  اننا 
املرصفيني،  اىل  بالنسبة  الطازجة.  الدوالرات 
تحويله  تم  ما  كل  من   %30 اعادة  التزموا 
حتى   2017 عام  منتصف  منذ  الخارج  اىل 
منتصف عام 2020، وفق ما يطلبه التعميم. 
الرسية  فان  بالسياسيني،  يتعلق  ما  يف  اما 
املرصفية متنع عىل املصارف التداول يف هذا 
املوضوع يف ما بينها. علام انه توجد صعوبة 
من  الرغم  عىل  املودعني،  كبار  اىل  بالنسبة 
منهم  ضئيل  قسم  اعاد  الحاحنا،  وبعد  اننا 
زيادة  من  القصد  كان  اذا  اما   .%15 نسبة 
رأس املال هو عودة الدولة اىل االستدانة من 
القطاع  امكانات  عىل  واالستيالء  املصارف، 
نحن  كام  سنبقى  اننا  يعني  فذلك  املرصيف، 

مليار دوالر، سيتم   120 بلع  تم  اليوم. كام 
املال،  رأس  عىل  ستزاد  التي  االموال  ابتالع 
بابقاء  يسمح  التعميم  ان  من  الرغم  عىل 
تتخوف منه  ما  لكن  الخارج.  نسبة 3% يف 
املصارف هو اصدار تعاميم وقوانني اخرى، 
مثل القانون الطالبي الذي يفيض اىل تحويل 
الخارج  يف  طالب  لكل  دوالر  االف   10
حساب  الهله  او  لديه  يكون  ان  دون  من 
مرصيف، وعىل اساس سعر رصف 1500 لرية 
مدعوم.  الدوالر  هذا  ان  يعني  ما  للدوالر، 
قانون  اصدار  النواب  مجلس  ميكن  فكيف 
ميكن  ال  غريه؟  عىل حساب  بالدعم  يسمح 
بقانون  الدعم  الخاص  القطاع  من  الطلب 
القيام  هو  عليه  الدعم  يريد  َمن  رسمي. 
به، كام يحصل بالنسبة اىل دعم املحروقات 
والدوائية،  االستهالكية  االساسية،  واملواد 
اىل خارج  املهربني  ويذهب بعضها ملصلحة 
البالد عىل ما يقال وينرش من تقارير. كان 
من واجب وزارة االقتصاد ضبط هذا الدعم 
دوالر  مليون  نصف  نحو  اىل  يصل  الذي 
يف  املرصيف  القطاع  تحصني  ميكن  ال  شهريا. 
معتمدة  كانت  التي  نفسها  السياسة  ظل 
يتم  ان  القطاع، عىل  تخريب  وساهمت يف 

استعامل اموال املودعني اخريا للدعم.

■  هل تخاف عىل اموال املودعني؟  
اىل  املصارف  تعرضت  لقد  طبعا.   □
من  وحريق  وتكسري  تهديد  عمليات 
ال  اليوم  هم  اين  لكن  الودائع.  اصحاب 

مرصف  يف  املوجودة  وودائعهم  يتحركون، 
يهرّب  التي  السلع  لدعم  تستعمل  لبنان 

بعضها او يحتكر.

الوجهة  من  التعميم  تقرأ  كيف   ■
القانونية؟

وليس  الهيكلة  بداية  التعميم  يشكل    □
نهايتها، كام اعلن مرصف لبنان بعد ان يلتزم 
الجميع مضمونه. يف نهاية عام 2021 سيقيم 
البنك املركزي وضع كل مرصف ملعرفة حاجة 
كل واحد لزيادة رأس املال، من اجل االلتزام 
بازل - 3، علام  ومقاييس  بقانون ومعطيات 
قبل  الجلية  بصورتها  تظهر  لن  االوضاع  ان 
التي  الخسائر  حجم  املصارف  تعرف  ان 
اللبنانية  الدولة  ايفاء  عدم  من  ستتكبدها 
الخسائر  هذه  تدفعها.  لن  التي  ديونها 
املوجود  مالنا  رأس  من  ستأكل  التي  هي 
زيادته  اىل  ستدفعنا  التي  وهي  حاليا، 
من   .154 التعميم  من  بعيدا  اخرى،  مرة 
الناحية القانونية، يحق ملرصف لبنان اصدار 
الطلب  قانونية  اىل  بالنسبة  اما  التعميم. 
من املودعني اعادة االموال، فال اعرف مدى 
صحتها. لكن ال نعرف كيف ستتم معالجتها 

من املرصف املركزي.

■ هل صحيح ان املودع فقد ايداعاته؟
ويف  املالية،  وديعته  املودع  يفقد  مل   □
مرصيف،  شيك  عرب  عليها  الحصول  استطاعته 
لكن النقد الذي اودعه يف املرصف انخفضت 
قيمته بنسبة الثلث. مبا ان البلد يعيش واقعا 
مأزوما، انخفضت قيمة كل يشء وبتنا نعيش 
حالة من الهزال. عند انطالقة ثورة 17 ترشين، 
كان كل دوالر طازج يساوي دوالرين محليني. 
اليوم اصبح يساوي 4 دوالرات محلية. عندما 
اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التعرث عن 
الدفع كانت قيمة الدوالر الفعلية الفي لرية. 
اذا استمر الجميع يف عدم تحمل مسؤوليتهم، 
دراماتييك.  شكل  يف  اللرية  قيمة  ستنخفض 
االمور،  تستقيم  حتى  سليم  حكم  املطلوب 

ونخرج من الدوامة التي نعيش فيها حاليا. 
ع.ش.

املودع لم يفقد 
وديعته ويمكنه الحصول 

عليها عبر شيك مصرفي

التقديرات بتحويل
7 او 8 مليارات دوالر الى 

الخارج غير صحيحة


