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، أو (من مجموع الودائع بالدوالر في حسابات خارجية حّرة% 0) 051أن تسّدد التزاماتها الخارجية من دون استعمال السيولة المفروضة عليها بموجب التعميم مصارف على ال

 مات محلية أيضاً التي تأتيها من الزبائن في أي التزا سيولةن الزبائن، وُيمنع عليها أيضًا استعمال الأي سيولة إضافية تحصل عليها م
رف مليار دوالر بحسب أرقام مص 0555( لمؤّسسات المالية الخارجية أو مصارف المراسلةالموجودات مقابل االلتزامات في ا)بلغ حجم انكشاف المصارف اللبنانية في الخارج 

التي منحها مصرف لبنان للمصارف في يأتي ذلك، في ظل انتهاء المهلة 5 تهاات المصارف تجاه الخارج، تفوق موجودالتزاموهذا يعني، أن ا5 لبنان لشهر تشرين الثاني الماضي
 ففي حال تمّكنت المصارف من5 مليارات دوالر 0510أو ما يعادل  0101حزيران من ودائع بالدوالر في نهاية % 0تكوين سيولة خارجية بنسبة  من أجل 051إطار التعميم 

ي بمنع المصارف من استخدام األمر اختلف بعد قرار المجلس المركزي األخير الذي ال يكتف من التزاماتها الخارجية، لكن% 97ّطي المبلغ كاماًل، ستكون لديها سيولة تغجمع 
من ( مراسلةنقدي في فروعها أو لدى مصارف ال)حّر حساب ، بل يفرض عليها أيضًا أن تُبقي أي سيولة إضافية تحصل عليها في 051عميم السيولة الخارجية خارج إطار الت

هذا األمر يحّولها إلى بنك 5 السلبية من دون استخدام األموال الجديدة التي تحصل عليهابات يترتب على المصارف أن تعالج أزمة التزاماتها الخارجية بمعنى آخر، 5 أي التزامات
 .«مبيمصارف الزو »س التي ال تقوم بها سوى هذه درجة متقدمة من اإلفال5 ي أمر آخرأو أ ُيمنع عليه التسليف أو فتح االعتمادات« بريد»
 

 
 

 
بدأ يميل هذا الصافي  0109في أيار (5 مصارف المراسلة بشكل أساسي)لمؤسسة المالية األجنبية التزاماتها لدى ا/ تواجه المصارف عجزًا في صافي موجوداتها  0109منذ عام 

، ُسّجل تراجع دراماتيكي في 0101و 0107و 0102و 0109فعلى مدى أعوام 5 اتجع في الموجودات مقابل ارتفاع في االلتزامهذا األمر نجم عن عالمات ترا5 إلى السالب
 الحال كانت معكوسة على ضّفة االلتزامات، ففي الفترة5 0101نهاية تشرين الثاني  مليارات دوالر في 154إلى  0109ليارات دوالر في مطلع م 0152هذه الموجودات من 

 .مليارات دوالر 759مسّجلة  0107بأنها بلغت أقصى مستوى لها في تشرين األول  مليارات، علماً  9505ليارات دوالر إلى م 451المذكورة ازدادت هذه االلتزامات من 
فقد 5 داتلمشكلة األساسية كانت مرتبطة أكثر بالموجو وااللتزامات تشير بوضوح إلى أنه رغم االرتفاع الطفيف في االلتزامات، إال أن ا هذه التطورات على ضفَتي الموجودات

ا في الهندسات المالية دات الخارجية، وهذا األمر مرتبط بشكل أساسي بانخراطهاماتها الخارجية بشكل متسارع وكبير بسبب تدهور قيمة الموجو تدهورت تغطية المصارف اللتز 
اهرًا في ذلك باالستناد ن الخارج إلى الداخل، وحّقق نجاحًا بعلى جشع المصارف من أجل جذب سيولة كبيرة ممصرف لبنان اّتكل 5 0104التي أطلقها مصرف لبنان في عام 

امًا ما يفعل وكانت لديه كل المؤشرات التي تمنحه قراءة وافية ومفّصلة عن مصرف لبنان كان يعي تم5 قيق األرباح السهلة والكبيرةالمصارف ورغبتها في تح« حماقة»إلى 
الكثير من  لية جذب األموال، عملت المصارف على إغراء الزبائن فاستقطبتفي المرحلة األولى من عم5 نماط عملهاالعجز الخارجي وموازنات المصارف أيضًا وأ أوضاع

الخارج ي المرحلة الثانية بعد انتقال األموال من ، لكن مفاعيل الهندسات المالية أدخلت المصارف ف0109مليارات دوالر في أيار  9غ األموال ما عّزز موجوداتها الخارجية لتبل
 .0109حزيران  مليار دوالر خالل 0لتزامات، فخسرت المصارف منه نحو بدأ مسار االنحدار بالنسبة إلى حساب صافي الموجودات واال 0109في شهر حزيران 5 إلى الداخل
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 أنقر على الرسم البياني لتكبيره

 
، 0102وعلى مدار عام 5 0102مليارات دوالر في مطلع  0515جية إلى لتزامات الخار اال/اجع فائض صافي الموجوداتاستمّر المسار االنحداري خالل األشهر التالية إلى أن تر 

5 0102مليار في نهاية  0590ت، إلى أن بلغ الفائض النحداري، فكانت قيمة التراجع في الفائض تفوق قيمة الزيادات المسّجلة في الموجوداشهد الحساب تقلبات ضمن المسار ا
شهرًا  00خالل 5 َري دوالرانقلب الفائض إلى عجز بلغ في نهاية السنة مليا 0107في أيار 5 لت انخفاضات متتاليةتلك السنة سجّ غالبية أشهر  5تسارع التدهور 0107وفي عام 
قادرة على  لمصارف لم تعدلى عجز بنيوي ثابت يشي بأن امليارات دوالر، ما يعني أن العجز بدأ يتحّول إ 159خسرت الموجودات الخارجية للمصارف أكثر من  0107من عام 

ًا ورغم أنه تقّلص في األشهر التالية، إال أنه ال يزال عجزًا كبير 5 مليارات دوالر 0504، واصل العجز ضمن المسار نفسه، مسّجاًل 0101وفي سنة 5 طية التزاماتها في الخارجتغ
 .اضيمليار دوالر في شهر تشرين الثاني الم 0555بلغ 

مفروض على المصارف جميعها نها ازدادت صعوبة بعد قرار المجلس المركزي األخير القاضي بمنع استعمال السيولة الا المصارف، لكصعبة ستواجهه هذا التطّور يرسم أسئلة
فهل هذا 5 ماتمن أي التزا ارج إطار التعميم في حساب حرّ أيضًا أن تضع السيولة اإلضافية التي تحصل عليها خفي غير محلها، كما أنه يفرض عليها  051في إطار التعميم 

 يعني أنه لم تعد قادرة على تغطية التزاماتها السابقة إال بأموال جديدة؟
على توفير الحماية من  صرف لبنان هو أنه وّفر الحماية المحلية للمصارف بطرق وأالعيب يمكن القيام بها محليًا فقط، لكنه يشير بوضوح إلى عدم قدرتها يقوله معمليًا، م

للمصارف المراسلة التي « حبوب مهّدئة»هو بمثابة  فالحّل المفروض بموجب هذه التعاميم وقرارات المجلس المركزي،5 «اإلفالس القسري»لى لتي قد تلجأ إرف المراسلة االمصا
التزامات مترتّبة على غطي حكمًا أي تالي فهي ال تات حّرة من االلتزامات، وبالصحيح أن هذه الحساب5 اآلتية إلى لبنان« ات الفريشحساب»ستحصل على ودائع إضافية من 

كثر قياسًا على جدول االلتزامات هذا االستنتاج يتعّزز أ5 ارف اللبنانية بهدوء أعلى وال تجّرها مباشرة نحو اإلفالسالمصارف في الخارج، إال أنها قد تدفعها نحو التعامل مع المص
 .ة في وقت واحدتزاماتها كامل يفرض على المصارف تسديد الالزمني، إذ أنه ال

 
 
 
 

 


