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 هل قيمة الودائع مضمونة فعاًل؟

  
 هبةد و محم

: اقتراح كهذا يثير أمرين. ةمليون لير  022مليون ليرة إلى  57وزني، رفع قيمة ضمانة الوديعة من  ، اقترح وزير المال في الحكومة المستقيلة غازي0202في مشروع موازنة  
لكن باإلضافة إلى ذلك هناك سؤال أساسي يتعلق . الضمانات سديد قيمةموال لترتبة على المصارف والدولة لتغطية قيمة الضمانات، توافر األمدى كفاية الرسوم السنوية المت

 .إجراء كهذا في ضمان قيمة الوديعة بمدى كفاية
 

ًا تسدد رسومان، أن الذي أنشأ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع وحّدد مهامها وغاياتها، فإنه يترتب على المصارف المقيمة والعاملة في لبن 02من من القانون  27بحسب المادة 
لف، لكن كل المراسيم الالحقة باأل 2.7كان الرسم بمعدل  2995قبل عام . سم بمرسوم في مجلس الوزراءباأللف، لكنه نّص أيضًا على أن يحّدد معدل الر  2.7سنويًا بمعدل 

 .لسنوي المفروض على المصارفة الرسم اوع حصيلكذلك، يترتب على الدولة أن تدفع مبلغًا سنويًا يعادل مجم. حّددت الرسم بمعدل نصف باأللف
كذلك كانت لديها . مليار ليرة 2033ار ليرة، باإلضافة إلى مستحقات على الدولة بقيمة ملي 0553تثمارات في أوراق مالية بقيمة ، كان لدى المؤسسة اس0222ولغاية نهاية 

 .مليار ليرة 70تابعة وزميلة بقيمة في شركات ساهمات مليار ليرة، وم 20استثمارات عقارية مقّدرة في الموازنة بقيمة 
 .مليار ليرة 0923هي عبارة عن ضمانات مستحقة غير مدفوعة، وحساب احتياط الضمان بقيمة مليار ليرة  23ة مطلوبات بقيمة في المقابل، يترّتب على المؤّسس

ق هذه األرباح بشكل والمؤّسسة تحقّ . مليار ليرة 022لمًا بأن أرباحها في تلك السنة بلغت ر ليرة، عمليا 2959أما في حسابات رأس المال، فإن لدى المؤّسسة أرباحًا مدّورة بقيمة 
 2.7مليار ليرة ونحو  003بلغت قيمة إيرادات المؤسسة من فوائد االستثمارات في السندات ما قيمته  0222ففي عام . اللبنانيةأساسي من توظيفاتها في سندات الخزينة بالليرة 

 .إيرادات أخرى ر ليرة منمليا
لذا، تصل نسبة التغطية على مجمل الودائع إلى . مليار ليرة 7522ى قد ال يكون كافيًا إال لتسديد مبلغ حّده األقص 0202حصيلة ما تملكه المؤّسسة لغاية نهاية تشرين الثاني 

ض نسبة ألف مليار ليرة، لكن تنخف 27الضمانات اإلجمالية على الودائع تبلغ  مجمل قيمةبار أن مليون ليرة باعت 57في الوضع الحالي الذي تبلغ فيه قيمة الضمانة % 02
ليرة من دون رفع معدالت الرسم السنوي المترتبة على المصارف والدولة، ألن قيمة الضمانة اإلجمالية سترتفع مليون  022في حال ُرفعت قيمة الضمانة إلى % 9.7التغطية إلى 

 .رةليار ليألف م 32إلى 
باختالف العناصر التي حساب في المصارف ستستفيد من الضمانة، علمًا بأن نسب التغطية تختلف هذا السيناريو هو الحّد األقصى الذي يشير إلى أن أكثر من مليوَني  طبعاً 

ساب واحد أو لمليوني حساب، يتطلب ضّخ هذه األموال ، سواء لحستحقيهالكن المسألة األساسية في كل السيناريوهات، هي أن تسديد هذه الضمانات لم. تحّفز كل سيناريو ممكن
 .(طباعة النقود)ارات نقد جديدة في السوق عبر إصد

 
 مليار ليرة 2633مليار ليرة ولديها مستحقات على الدولة بقيمة  6773ُسّجل في قيود المؤسسة الوطنية لضمان الودائع سندات خزينة بقيمة  0820في نهاية 

ى رف لبنان المزيد من النقود وضّخها في السوق، رفع احتماالت الضغط علكلما طبع مص. ارات أثر نقدي في السوق يختلف باختالف قيمة اإلصداراتهذه اإلصدل سيكونلذا، 
هي عملية مرتبطة أصاًل بتضخم األسعار ة الليرة ية طباعفإتاحة كميات كبيرة بالليرة في السوق، تسمح لحاملي الكميات بشراء الدوالرات رغم أن عمل. الليرة والطلب على الدوالر

بني أساسًا على االستيراد الذي ُيسّدد ثمنه بالعمالت األجنبية، فإن كمية عمليات التبادل في السوق، لكنها من ناحية ثانية، وفي ظل استهالك م وبكميات النقد الالزمة لتغطية
 .(الموازية)في السوق الحّرة الدوالر  يًا علىإضافية من الليرات في السوق تعني طلبًا إضاف

فعلى سبيل المثال، . فوع كضمانة على الوديعة باتت مرتبطة بتدهور قيمة العملة في السوق الحّرةي الذي سيخلقه، فإن قيمة التعويض المدوبمعزل عن كيفية التمويل واألثر النقد
الواقع، إن القيمة السوقية ال رفعت قيمة التعويض إلى المستوى الذي اقترحه وزير المال، لكن في ليرة في حمليون  022ألف دوالر يكون تعويضها بقيمة  022إن وديعة بقيمة 

 .ف دوالرأل 00الفعلية لهذا التعويض ال تتجاوز  -

 
 
 من هم المستفيدون؟ ◄

الودائع بالعملة اللبنانية وبالعمالت األجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو لبنان  ، فإن غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في02/35من القانون  23بحسب المادة 
 .(مركز المصرف وفروعه مؤّسسة واحدةُيعتبر )وتشمل الضمانة، رأسمال وفائدة مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف . أجلها

بنانية أو بالعمالت االجنبية، واء كانت بالعملة اللبات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سدفع حساوعندما يكون ألحد المودعين لدى مصرف متوقف عن ال
 .ه األخرى وال تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرفتجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجبات

تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة إلى رؤساء و . بر أيضًا بمثابة حساب واحد كل حساب تركةوُيعت. أصحابه، بمثابة حساب واحد ما تعددوُيعتبر كل حساب مشترك، مه
 .ت وزوجات األشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون إليهوأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابا

https://www.al-akhbar.com/Author/50


 
 ي لضمان الوديعة؟الرسم السنو  تمعدال ما هي ◄

ي السنوات الثالث مؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسمًا سنويًا ال يتجاوز فالمصارف المقيمة والعاملة في لبنان أن تدفع لل، يتوّجب على 02/35من القانون  27بحسب المادة 
يستثنى . ة السابقةكانون األول من السن 02كان نوعها أو أجلها أو مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ ة أيًا باأللف من مجموع حساباتها الدائن 2.7باأللف، وفي ما بعد  0األولى 

سوية طية البريدية، الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان، حسابات التاألموال الخاصة مهما كانت أنواعها، الشيكات وأوامر الدفع وتسهيالت التغ: من الرسم
 .خاصة للمصارفال

 بعد استطالع رأي المؤسسة الوطنية لضمانبمرسوم ُيتخذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزير المالية ونّصت هذه المادة على أن ُتحّدد معدالت الرسم في مطلع كل سنة 
 .لمركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائيلمجلس االودائع، على أن ُتعرض الخالفات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق أحكامها على ا

 0229ولغاية  2995إنه منذ عام اح وزير المال ورأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ومجلس شورى الدولة، فجلس الوزراء، بناًء على اقتر وبحسب المراسيم الصادرة عن م
لرسم السنوي المفروض على علمًا بأنه يتوجب على الدولة أن تدفع مبلغًا يعادل مجموع حصيلة ا. دة سابقاً انت سائباأللف التي ك 2.7باأللف بداًل من  2.7ُحّدد الرسم بـ

 .المصارف
 
 باأللف؟ 8.0لماذا ُخفض الرسم إلى  ◄

السوق والتي تؤدي إلى التعّثر المصرفي الذي  ّقعة فية الوطنية لضمان الودائع، خاطر بوحبيب، إن تحديد الرسم السنوي مرتبط بالمخاطر المتو يقول رئيس مجلس إدارة المؤسس
فالس مصرفي، بل شهدنا سنة مضت أي إ 05هذه المخاطر كانت في السنوات السابقة بحّدها األدنى ولم نشهد خالل . د قيمة الضماناتيوجب على المؤسسة التدّخل لتسدي

 .ليوم يتوجب النظر في هذا األمر انطالقًا من حجم المخاطر المتوّقعةبينما اتصفية ذاتية لعدد من المصارف، لذا كان الرسم في حّده األدنى، 
 
 أموال المؤّسسة الوطنية لضمان الودائع؟ وّظفأين تُ  ◄

ي سندات والها فؤسسة لدى مصرف لبنان في حساب خاص ال ينتج فائدة، ويمكن للمؤسسة أن توظف قسمًا من أم، تودع جميع أموال الم02/35من القانون  25بحسب المادة 
 .حكومية لبنانية أو مكفولة من الدولة أو في تمّلك عقارات في لبنان

 
 متى ُتدفع الضمانة؟ ◄

الضمان المبالغ المضمونة بموجب هذا القانون ألصحابها وتحل محلهم في حقوقهم ، فإنه في حال توقف مصرف عن الدفع تدفع مؤسسة 02/35من القانون  22بحسب المادة 
 .كافة

 
 


