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 ؟%27.01هل تتمكن المصارف من التقّيد بالمتطلبات الرأسمالّية بعد تراجع حسابات رأس المال المجّمعة 

 
 معن البرازي

س أن تأخذ هذه الحاجات في اإلعتبار إستراتيجّية المصرف وخّطة عمله للسنوات الخم، على الحاجات الرأسمالّية# إعداد خّطة لتأمين المصارف# ترى السلطات المالية ان على
ات ة على محفظة التسليفوالمؤونات المتوّقع مصرف لبنان# ن التوظيفات وشهادات اإليداع معالمقبلة والمؤونات المطلوب تكوينها على توظيفات المحفظة السيادّية بما يتضمّ 

رات ، وأي مؤونات أخرى قد تطرأ ودائما في اإلطار عينه، فإّن هذه الخطّة يجب أن ترفق بتقارير داعمة توّثق الفرضّيات والمنهجّيات والمؤشّ  IFRS 9بحسب معيار المحاسبة 
 .عتمدةالم
فالرسملة والسيولة أساس . القطاع في تمويل االقتصاداإلجراءات المتاحة قانونًا، إلعادة تفعيل مساهمة كذلك ترى الساطات المالية ان مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل  

 .لتمويل االقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه
المذّكرة رقم )ا ذكرة التي أصدرتها لجنة الرقابة على المصارف اخير من هنا يمكن فهم الم. القطاع المصرفي في نوم سريري دونه قضية الخسائر التي تكبدها نتيجة سوء ادارته 

المؤّرخ  56030الموّجهة إلى المصارف والمتعّلقة بخطط للتقّيد بالمتطلبات الرأسمالّية والمطلوب من المصارف إعدادها إلتزاما بالقرار األساسي رقم ( 51/0202
 .لخاّصةد بنسب المالءة مع احتياطي الحفاظ على األموال افقد طلبت المذّكرة من المصارف التقيّ . 02/20/0202
الذي َهدَف من جهة أولى إلى إعادة تكوين  511وقد شدد االجتماع الشهري االخير بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف على ضرورة التزام المصارف مضمون التعميم  

يساهم بدوره في تقوية ( PEPللـ % 62للزبائن و% 51)ويل كما أن االلتزام بنسب إعادة التح. بالشكل المناسب% 6السيولة الخارجية، ولدى المصارف اإلمكانية لتكوين 
أو   «Perpetual Bonds»ويمكن المصارف أن تبيع المودعين سندات %. 02من جهة ثانية إلى إعادة رسملة القطاع بما قد يتخطى نسبة الـ  511وَهدَف التعميم . السيولة
 .يم من ِقبل جهات موثوق بهابعد عملية تقو أسهمًا 

الرساميل واألموال الخاّصة إلى نه يبدو ان المصارف تلجأ الى اساليب ملتوية لزيادة الرساميل، ومن هنا ُيفهم جدوى التعميم االخير لمصرف لبنان، وهي تريد تحويل هذه إال ا 
أس المال المجّمعة العائدة للمصارف التجارّية العاملة في لبنان المؤشرات تفيد ان حسابات ر . ا في المرحلة المقبلةودائع في محاولة لحماية هذه االستثمارات من االقتصاص منه

في نهاية .أ.مليار د 02.20أو . ل.مليار ل 65،012، في مقابل 0202في نهاية أيلول من العام (. أ.مليار د 50.10. )ل.مليار ل 02،032إلى % 52.00إنخفضت بنسبة 
 .0252في نهاية أيلول . أ.مليار د 02.36أو . ل.مليار ل 65،522و  0252عام ال
واحتساب مستويات المؤونات بعرض الخيارات التي قد ( وضعّيته المالّية وربحّيته)وبحسب مذّكرة لجنة الرقابة، فإّن المصارف مطالبة بتحضير إستراتيجّية المصرف وخّطة عمله  

، أم على مستوى األصول المرّجحة (ح، إعادة تخمين العقارات، إصدار أسهم أو سندات، إلختدوير األربا)ءة أكان على مستوى األموال الخاّصة تتبعها للتقّيد بنسب المال
ّمعة للفترة الممتّدة بين عامّي كما تطلب المذّكرة من المصارف تقديم بيانات مالّية إفرادّية ومج(. بيع وحدات تابعة أو جزء من محفظة القروض، للذكر ال للحصر)بالمخاطر 

بالغ لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان بأي  وهي. 0201و  0202 فرضت على المصارف تقويم الخّطة على أساس نصف سنوّي أو عند حدوث تغييرات مهّمة، وا 
تشرين  1في مهلة أقصاها  رير الداعمة المواَفق عليها من ِقبل مجلس اإلدارةأخيرًا، طلبت المذّكرة من المصارف إرفاق خططها بالتقا. معوقات قد تحول دون تطبيق الخّطة

تشرين الثاني  1المؤّرخة  0202/ 000، علما أن هذه المهلة جرى تمديدها من ِقبل مصرف لبنان حّتى نهاية العام بحسب مذّكرة جمعّية المصارف في لبنان رقم 0202الثاني 
رسال التحديث نصف السنوي0202 أخيرًا، تضّمنت المذّكرة جداول على المصارف تعبئتها، علما . ن األّول من كل سنةفي مهلة أقصاها شهر من نهاية شهرّي حزيران وكانو  ، وا 

 .وات الخمس المقبلة، للذكر ال للحصرترة السنأّن هذه الجداول تتعّلق بنسب المالءة المتوّقعة قبل عملّية الرسملة وبعدها، وبتطّور بنود الميزانّية وبيان األرباح والخسائر على ف
وهو  0202تشرين الثاني  1أصدره مصرف لبنان بتاريخ )المتعّلق باإلطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان  121ءات قابلها التعميم الوسيط رقم هذه اإلجرا 

   (.11  رقم المرفق بالتعميم األساسي 3262يعّدل التعميم القرار األساسي رقم 
الماّدة الثامنة مكّرر، التي تسمح للمصارف بان تسجل بشكل استثنائي ثلث ربح التحسين الناتج من إعادة تخمين   3262قرار األساسي رقم في التفاصيل، يضيف التعميم إلى ال 

لمركزي لمصرف لبنان، وعلى األموال الخاّصة المساندة شرط أن يتحّقق المجلس امن قانون النقد والتسليف ضمن  511األصول الثابتة المملوكة إستيفاًء لديون بحسب الماّدة 
بإضافة ثلث  0205كانون األّول  65وفي هذه الحالة تزاد األموال الخاصة بصورة متكاملة ومتزامنة قبل . نفقة المصرف المعني، من صحة عملّية إعادة التخمين ويوافق عليها

لة األسهم العادّية نقدًا بما يوازي على األقّل مثَلي الجزء من قيمة ربح التحسين المذكور آنفا وأن وزيادة األموال الخاّصة من فئة حمَ   ّصة المساندةربح التحسين إلى األموال الخا
 .0205تتّم عملّية إعادة التخمين وزيادة األموال الخاّصة قبل نهاية العام 

 الّية؟كيف تلجأ المصارف الى تأمين الحاجات الرأسم 
ع في المصارف نفسها قد ُعرض على الطاولة في بعض المصارف، بينما قررت مصارف أخرى تحويل أنواع محددة من استثماراتها يبدو ان تحويل األسهم التفضيلّية إلى ودائ

لى لة شهادات اإليداع لديها، لتحويل هذه الشهادات إفي المقابل، دعت بعض المصارف حمَ . التي تأخذ شكل قروض مرؤوسة، إلى سيولة في حسابات المستثمرين المصرفّية
 .ودائع، بمعزل عن رغبة الشخص المكتتب وذلك باالستفادة من بنود معّينة في العقد الموّقع أساسًا بينها وبين المستثمر



أما جمعّية . ملة القطاعخسائر التي تراكمت في القطاع المالي بعد إعادة رسوكما هو معلوم، نّصت خّطة الحكومة السابقة على تحميل الرساميل المصرفّية جزءًا من ال 
وهكذا تراهن المصارف على حماية أموال كبار النافذين فيها، بتحويلها . المصارف فحاولت في مفاوضاتها مع الحكومة خفض نسبة االقتصاص من رساميلها قدر المستطاع

  .ل بكثير من احتماالت االقتصاص من الرساميل نفسهااحتماالت االقتصاص من الودائع المصرفّية تبقى أق بعض إستثماراتهم إلى ودائع مصرفّية، ألن
 مؤشرات الفصل الثالث وأرقامه 

 :يالمتطلبات لكفاية رساميل المصارف ولتأمين الحاجات الرأسمالّية تأتي بموازاة صدور مؤشرات وارقام الفصل الثالث، ويمكن تلخيصها كاآلت
 603،222من . ل.مليار ل 022،021إلى  0202خالل األشهر التسعة األولى من العام % )55.52لة في لبنان بنسبة اش الميزانّية المجمعة للمصارف التجارّية العامكمإن

ويأتي .(. ل.مليار ل 621،032والبالغ حينذاك ) 0252مقارنًة بالمستوى الذي كانت عليه في أيلول % 03.13وانخفاض موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة .( ل.مليار ل
لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانّية الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانّية معه والتي " Netting"اإلنخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف عمليات الـهذا 

 .لّية، اضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاصسات المالّية وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدو تحمل اآلجال نفسها والناتجة من عملّيات الهند
علمًا .ل.مليار ل 000،523إلى  0202خالل األشهر التسعة األولى من العام . ل.مليار ل 01،210اي % 52.26بنسبة ( قطاع خاّص وقطاع عامّ )تراجع ودائع الزبائن  

على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة اإلحتجاجات الشعبّية واستقالة  0252خالل تشرين الثاني . أ.مليارات د 1.03ن األول وبـ خالل كانو . أ.مليارات د 6.35أنها انخفضت بـ
 .الحكومة آنذاك

% 51.13غير المقيم بنسبة توازيا مع تدّني ودائع القطاع الخاّص . ل.مليار ل 520،200إلى . ل.مليار ل 52،101اي % 2.06إنكماش ودائع القطاع الخاّص المقيم بنسبة 
يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفًا من أي اقتطاعات قد تطاولها في حال تّم % )1.01فيما ارتفعت ودائع القطاع العاّم بنسبة . ل.مليار ل 15،612إلى 

  (.كومةاإلّتفاق على خّطة تعاٍف مع الح
كما .( ل.مليار ل 12،532إلى  0202خالل األشهر التسعة األولى من العام . )ل.مليار ل 51،362اي % 00.10لبنانّية بنسبة تقّلص ودائع الزبائن المعنونة بالليرة ال

، من 0202مع نهاية شهر أيلول  02.00%ع القطاع الخاّص إلى في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائ%. 1.13انخفضت الودائع المعنونة بالعمالت األجنبّية بنسبة 
مليار  036،010من % 51.00أّما على صعيد سنوّي، فقد َسجَلت محفظة الودائع تراجعا بنسبة . 0252في نهاية أيلول % 20.02و  0252في نهاية العام % 23.20

 . 0252في نهاية أيلول .( أ.مليار د 521.20.) ل.ل
خالل األشهر التسعة األولى من العام .) ل.مليار ل 53،061ما يوازي % 00.11بنسبة ( المقيمين وغير المقيمين)بنانّية إلى القطاع الخاّص ت المصارف اللإنكمشت تسليفا 

  .0252في كانون األّول . ل.مليار ل 21،202مقابل . ل.مليار ل 10،526إلى  0202
في أيلول من % 62.01و  0252في نهاية العام % 00.65من مجموع الودائع بالعمالت األجنبّية، من % 02.00جنبّية إلى ة بالعمالت األإنخفض معّدل التسليفات المعنون

 . 0252العام 
د سنوّي، فقد كذلك على صعي .0202خالل الفصل األّول من العام ) مصارف ومؤّسسات مالّية)في صافي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني % 60.61تراُجع بنسبة 

مقارنًة بالمستوى الذي كانت عليه في آذار من العام % 13.23سّجلت القيمة الصافية لمحفظة اإلستثمارات في األدوات المالّية لدى القطاع المالي اللبناني إنكماشا بنسبة 
0252. 

فارق بين متوّسط الفائدة المدفوعة على الودائع بالدوالر األميركي ونسبة فقد ارتفع ال .الر األميركيتجني ارباحا خيالية من العملّيات بالدو   في الخالصة، يبدو ان المصارف 
والهدف تأمين مصالح كبار المساهمين في القطاع، وتحميل الخسائر ألصحاب . 0202في تموز % 0.16، إلى 0252في تموز % 2.22العوائد من استثمار هذه األموال من 

ني عملّيًا عرقلة أي محاولة لمعالجة األزمة الراهنة بإعادة رسملة المصارف وتحميل رساميلها جزءًا من خسائر القطاع المالي، ذه الخطوات تعوه. م المصرفيالودائع في النظا
 .ومفاقمة أزمة المودعين على المدى الطويل

 
 


