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 سلوى بعلبكي
عتمدها اخيرا عبر وضعه للمصارف وخير دليل على ذلك اآللية التي ا. آليات محددة لتنفيذهايصدر حاكم مصرف رياض سالمة تعاميم بعضها يربك المصارف لعدم وجود 

 .تها لدى المركزيالغ المطلوبة من استثماران، وعند تخطي هذه السقوف ُتحتسب المبسقوفا لما يمكن سحبه من حسابها الجاري لدى مصرف لبنا
ماليين ليرة حدًا  4سحب النقدي بالليرة ما بين مليونين وسقف للومع مصرف لبنان، فاتخذ بعضها اجراءات حددت فيها  هذه اآللية أدت الى قرارات غير منسقة بين المصارف

 .ى ماكينات الصراف اآلليقوف السحب بالليرة علأقصى، كما عمدت الى تقليص س
  

إجراء موّقت " ريعة انه اكم مصرف لبنان خلص الى تبرير هذا النوع من التدابير بذدفعت جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير الى طلب اجتماع مع ح هذه االرباكات
كما أكد المجتمعون تأمين ما تحتاج اليه السوق . "أسعار السلع والخدمات لم لمكافحة التضخم واالرتفاع المفرط فيتفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ اليه المصارف المركزية في العا

 .سيولة النقديةلمصارف من السيولة، دون أن تكون هذه األخيرة محصورة بالاللبنانية وزبائن ا
  

زيد من التضخم وفق ما تؤكد مصادر تفاع سعر الدوالر، إال أنه في نهاية المطاف لن تؤدي اال إلى مهدف مصرف لبنان من خالل تلك اإلجراءات قد يتحقق موقتا بالحد من ار 
عود اليوم ويسحب الليرة التي سيعاد ضخها من جديد من خالل البضائع ضخ الليرة في السوق بكميات كبيرة في ظل ضعف اإلنتاج، ي فمصرف لبنان الذي عمد الى. متابعة

 ".يتم تقاضي ثمنها بالليرة الكاشالمستوردة، التي س
  

ون قراره بأنه ية على ضخها في االسواق لتغطية مصاريفها، فيما يفسر آخر رار مصرف لبنان محاولة منه إلجبار مخّزني العملة اللبنانية واالجنبفي المقابل يرى البعض في ق
ي كان يتقاضاها من الدولة على سندات جع او غياب الفوائد التت المجّمدة، في ظل خفض ايراداته مع ترايهدف الى التخفيف من كلفة الفوائد المرتفعة التي يسّددها على الحسابا

ة ، يضعها مصرف لبنان في الحساب الجاري ويتم سحبها نقدًا ما يؤّثر على سعر صرف لير  0033دوالرات التي يبيعها البنك المركزي وفق سعر الـمع االشارة الى ان ال. الخزينة
  .الر في السوقالدو 
  

بات اليومي؟ وهل السحوبات ستكون وفقا لحجم الودائع من سيحدد سقف السحو : لمصارف، ثمة اسئلة يسألها المودعون لعل أبرزهاوبالعودة الى االجراءات التي تقوم بها بعض ا
أن ال يسمح  صرف لبنان وفقا للقانونلدفع بالبطاقات او الشيكات؟ وهل يقبل متكون متساوية؟ وهل سقف السحوبات اليومي او الشهري هو لالموال النقدية فقط او يشمل ااو س

جميع أصحاب الرواتب ": " النهار"كتور سليم صفير لـ السؤال االخير تحديدا، يقول رئيس جمعية مصارف لبنان الداحد المصارف لعميل ما بسحب راتبه كامال؟ في ما يتعلق ب
ألمر أن المصارف سوف تأخذ في اإلعتبار توجه مصرف لبنان ن واإلجراء، كل ما في ا، وان أي تخفيص للسقوف لن يطال الموظفيسوف يتمكنون من قبض كامل رواتبهم

  ".والموظفين من دون أي تأثير على أصحاب الرواتب مال السيولة النقدية في السوق لما هو في مصلحة اإلقتصادبترشيد إستع
  

ى للسحوبات النقدية بل طلب من المصارف أن تتخلى عن فوائد حساباتها ألجل أو شهادات اإليداع مصرف لبنان لم يحدد سقوفًا أقص ، فإن"ووفق مصادر جمعية المصارف
ية لعمالئها مصارف على ترشيد السحوبات النقدق المصادر عينها فإن هدف مصرف لبنان من ذلك هو حض الووف". بة بها لقاء أي مبالغ نقدية تفوق الحدود الموضوعةالمكتت

يرة، وتاليا تخفيف الضغط على سعر صرف الليرة في ألف مليار ل 44السيطرة على اإلرتفاع الكبير وغير المسبوق للنقد قيد التداول والذي بلغ حجمه نحو  بحيث يتّم تدريجياً 
ة والمتوسطة لن يتأثروا باإلجرءات المؤكد أن أصحاب الودائع الصغير عناصر تحديد سقف السحوبات ولكن ومن الطبيعي أن يكون حجم الودائع عنصرا من . لموازيةالسوق ا
تمرون بسحب المبالغ عينها التي كانوا من العمالء سيس% 01وتاليا، فان . مليون ليرة 51شهري بـ على سبيل المثال، من الممكن أن تحدد المصارف السقف ال. الجديدة

 ".إلجراءات الجديدةيسحبونها قبل ا
  

أنه متعلق فقط باألموال  ات اليومي او الشهري، هل هو لالموال النقدية فقط او يشمل الدفع بالبطاقات او الشيكات تحديد السقوف؟ تؤكد مصادر الجمعيةقف السحوبماذا عن س
يتم ترشيده هو السحوبات النقدية  وما سوف. وف أبدًا من هذا األمرالليرة اللبنانية متوافرة وال خهنا يتوجب التأكيد أن السيولة ب. لبطاقات أو الشيكاتالنقدية وال عالقة له أبدًا با

 .مع الوقتاإلئتمانية والشيكات من اجل الخروج من اإلقتصاد النقدي فقط، وفي المقابل سوف يتّم تشجيع العمالء على إستعمال بطاقاتهم 
 

 


