
هذه أهداف خدمة حماية 
أموال مودعي األموال الطازجة  

يتحدث السيد سميح سعاده، نائب الرئيس واملدير العام يف بنك بيمو عن خدمة حماية مودعي األموال الطازجة )FRESH MONEY( التي بدأ املصرف يف 
تقدميها وكان سّباقًا يف ذلك، واألهداف املرجتاة منها، مشيرًا إلى تكاملها مع الشعار الذي اطلقه املصرف لهذا العام »2021 عام اإلميان«. 

الســيد ســميح ســعاده يتطرق يف حديثه إلى التعميم الرقم 158 وآثاره احملتملة على اإلقتصاد الكّلي، داعيًا إلى تشــكيل حكومة والشــروع يف مفاوضات مع 
صندوق النقد الدولي ووضع خطة انقاذية شاملة )...( ومساعدة القطاع املصرفـي على النهوض بدل توجيه سهام اإلتهامات له والتجني عليه، موجهًا دعوة 

ألرباب هذا القطاع »اخلاضع لسبات عميق« إلنقاذ نفسه عبر خطة جريئة بحيث يكون سّباقًا يف إعادة احلياة والثقة للوطن.

سميح سعاده

-  قسم من السلطة يهاجم املصارف بدل تقدمي املساعدة لها 
-  القطاع يخضع لسباٍت عميق بدل وضع خطة إلنقاذ نفسه 

-  التعميم 158... ايجابياته وسلبياته

* باشــر بنــك بيمــو توفيــر خدمــة حمايــة موديعــي األمــوال 
ألــف دوالر أميركــي... الطازجــة )Fresh Money( حتــى مبلــغ 50 

أ -  ما هي األسباب التي دفعتكم الطالق هذه اخلدمة؟
ب -  ما هي توّقعاتكم؟

يعتبــر بنــك بيمــو ش.م.ل أن مــن واجباتــه اإلســتمرار يف تقــدمي اخلدمــات 
املصرفيــة املمكنــة عمــًا مبســؤوليته جتــاه العمــاء وحمايــًة إليداعاتهــم. 
وانطاقــاً مــن هــذا املبــدأ ونظــراً الــى احلاجــة إلعــادة تفعيــل اخلدمــات 
املصرفيــة املعتــادة والعمــل إلعــادة بعــض مــن الثقــة للعمــاء، قمنــا بتقــدمي 

خدمــة حمايــة مودعــي األمــوال الطازجــة )Fresh Money(. إن هــدف هــذه 
اخلدمــة هــو التأكيــد ملــن لديــه أمــواالً طازجــة أنــه يســتطيع أن يســحبها مــن 
"بنــك بيمــو أوروبــا" Bemo Europe يف حــال عــدم إمكانيــة "بنــك بيمــو لبنــان" 
ــغ عنــد اإلســتحقاق نقــًدا أو عبــر حتويــل  Banque Bemo s.a.l مــن دفــع املبل
املبلــغ إلــى حســاب مصرفـــي يف اخلــارج. كمــا وأن الهــدف مــن هــذه اخلدمــة 
هــو احلــّد مــن تخزيــن األمــوال الطازجــة يف بيــوت العمــاء لعلهــا تعيــد بعــض 
الثقة لقطاع مســتهدف َفَقد نظرياً مصداقيته. إنها خدمة متقدمة وتســاعد 
مــن يحتــاج إمتــام احتياجاتــه اليوميــة والعمليــة، كما تســاهم يف إيجــاد حل ملن 
ال يســتطيع أن يفتــح حســاباً مصرفيــاً يف اخلــارج. إضافــة إلى ذلــك، فإن هذه 

اإليداعــات تســاهم بزيــادة الســيولة للمصــرف ممــا ميكنه من تقــدمي خدمات 
مصرفيــة يحتــاج إليهــا البلــد ويتوجــب علينــا تفعيلها لضمــان اســتمراريتنا يف 

اإلســتيراد وإلعــادة احليــاة كحركــة ماليــة وإقتصاديــة نشــطة. 

* أطلقتــم شــعار "2021 عــام اإلميــان" بهــدف املســاهمة يف إعــادة 
لبنــان مــرة أخــرى أقــوى مما كان والتغلــب على األزمــة. هل تعتقدون 
أنــه باالمــكان حتقيــق هذا الشــعار حاليــًا؟ وما هــي العوامــل الواجب 

توفيرهــا إلعــادة لبنــان أقــوى مما ســبق؟

كمــا تعلمــون لقــد أطلــق بنــك بيمــو شــعاره لهــذا العــام "2021 عــام اإلميــان" 
لكــي نُبقــى علــى األمــل يف إمكانية التغلب على هــذه األزمة. وما خدمة حماية 
األمــوال الطازجــة املذكــورة إال خطــوة يف هذا اإلجتاه إضافة إلى اســتمراريتنا 
يف التسليف للقطاعات املنتجة، لنُبقي إمياننا يف املستقبل ومتاشياً مع عملنا 
كمصــرف. إن "عــام اإلميــان" يعّبــر عــن إمياننــا بقــدرات هــذا البلــد وإمكانياته 
إذا مــا صدقــت النوايــا، ويهــدف الــى احلــّد مــن اليأس والعمل ســوياً لتصحيح 
هــذا الوضــع الــذي نعيشــه، والــذي يتطلــب ســلطة مّوحدة خّاقــة تؤمن بلبنان 
وتضــع يف أولوياتهــا مســتقبله وإنقــاذ شــعبه مــن الفقــر والعــوز. وبالرغــم مــن 
أن اخليــارات السياســية الســائدة تعمــل علــى نقيــض هــذا وتُبقــي مصاحلهــا 
فــوق كل شــيء ومــن دون اي إعتبــار لألزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي 
منــّر بهــا، فاإلميــان كان دائمــاً الســاح ملجابهــة املصاعــب واألزمــات. فكيــف 
إذا كان الهــدف إنقــاذ الوطــن؟ فهــو يعطــي األمــل ويحتضــن األحــام ويشــجع 
ــى العمــل ملواجهــة الوضــع اإلقتصــادي املــأزوم يف ظــل التدهــور املمنهــج  عل
للخدمــات الطبّيــة والعلميــة والســياحية والثقافيــة واملصرفيــة وغيرهــا، التــي 
طاملــا كان لبنــان فيهــا مرجعــاً يُحتــذى بــه. فالعوامــل إلعــادة لبنــان إلــى مــا 
كان عليــه أصبحــت الزمــة ومعروفــة أال وهــي تشــكيل حكومــة ذات صدقيــة ال 
ريــب فيهــا لوضــع رؤيــة واضحــة ملســتقبل لبنــان وإطــاق اإلصاحــات والعمل 
علــى مؤمتــر دولــي يترافــق مــع اإللتــزام ببرنامــج صنــدوق النقــد للتأكيــد علــى 
ــى إعــادة  ــة. كمــا وندعــو إل ــة املطلوب ــة واالقتصادي ــة اإلصاحــات املالي جدي
هيكلــة القطــاع العــام وإنشــاء صنــدوق ســيادي لدعــم اإلســتثمارات وتنظيــم 
ثــروات الدولــة اللبنانيــة إلعــادة البنــاء وانطاقة اإلقتصــاد. وإذا ما حدث هذا 
قــد يتبعهــا تفعيــل مؤمتــر ســيدر أو مــا شــابه وإســتثمارات أخــرى مــن الــدول 

الشــقيقة ولبنانيــي اإلغتــراب يف اإلقتصــاد الوطنــي.

فإمياننــا باملســتقبل والتغييــر امللــزم يســاعدنا علــى اإلســتمرارية ويؤســس 
لنجاحنــا يف خطواتنــا وتطلعاتنــا، إذ أن ســيناريو املراوحــة والاإصــاح يجــب 
أن ينتهي ألن الفوضى املطلقة وخســارة ما تبقى ســتكون نتائجه كارثية على 

جميــع اللبنانيني. 

* مــا رأيكــم بالتعميــم الصــادر عن مصرف لبنــان والقاضــي بإعادة 
400$ كأمــوال طازجــة )Fresh Money( و400$ علــى أســاس ســعر 
منصــة صيرفــة حلســاب املودعــن املكونــة قبــل 19 تشــرين األول/
أكتوبــر 2019؟ هــل تعتقــدون أن مثــل هــذه املبــادرات كفيلــة بإعــادة 
الثقــة املفقــودة بــن املواطــن اللبنانــي واملصــارف؟ ومــا الســبيل 

لتعزيزهــا؟

 أمــا بخصــوص تعميــم مصــرف لبنــان رقــم 158 والــذي أعتبــره شــخصياً 

مبــادرة جيــدة لكــن بوجههــا الكثيــر مــن العقبــات. فهــل تســتطيع املصــارف 
تأمــني الســيولة الكافيــة بالعمــات األجنبيــة علــى املــدى الطويــل؟ ومــا هــي 
اآلثــار التضخميــة مــن جــراء حتويــل قســم كبيــر من األمــوال بالليــرة اللبنانية؟ 
فيجــب احلــذر مــن اآلثــار التضخميــة نظــراً لدفــع جــزء مــن األمــوال بالليــرة 
ــار وهــو أربعــة أضعــاف  ــف ملي ــداول جتــاوز 37 أل ــة. فــإن النقــد املت اللبناني
حجمــه عنــد بــدء األزمــة والدفــع بالليرة اللبنانية ســيزيد مــن حجم النقد مما 
يســاهم يف تضخــم وتفلـّـت ســعر الصــرف إذا لــم نعمــل بســرعة علــى ايجــاد 
ــواء األوضــاع االقتصاديــة املتدهــورة. ممــا ال شــك فيــه أن هــذه  احلــل واحت
اخلطــوة تســاعد أصحــاب الودائــع املتوســطة يف هــذه األزمــة التــي ال ترحــم، 
ولكنهــا تبقــى خطــوة يتيمــة إن لــم تُرفــق ببرنامــج إصاحــي واضــح كمــا قلنــا 

وإعــادة هيكلــة منتظمــة وتطبيــق احلوكمــة الرشــيدة.

 فبعــد أن قــام املصــرف املركــزي بحــل مشــكلة مــا يزيــد عــن مليــون حســاب 
مــن املودعــني )أي احلســابات التــي ال يزيــد رصيدهــا عــن 3،000 د.أ.( 
مبوجــب تعميــم 151، يقــوم اآلن بخطــوة أخــرى لتحرير أموال قســم كبير آخر 
مــن املودعــني مبوجــب هــذا التعميــم اجلديــد. فالتعميــم رقــم 158 قــد يعطــي 
مســاحة تنفــس ويــؤدي إلــى تأمــني الســيولة الكافيــة بالعمــات األجنبيــة ملــا 
يقــارب 800 ألــف مــودع. ولكــن مــا العبــرة يف تســييل مدخــرات هــذه العائــات 
إن لــم جنــد لهــم شــروط احليــاة الكرميــة وإمكانيــة إيجــاد فــرص العمــل 
لإلســتمرار يف بنــاء مدخراتهــم؟ قــد تكــون خطــوة لتخفيــف عــدد الناقمــني 

وحتييدهــم عــن املشــكلة ولكنهــا ليســت باحلــل الشافـــي والكامــل. 

إن العمــل املشــترك والتعــاون وعــدم التفــرد بالقــرارات بــني مجمــل القيمــني 
ــودة  ــة املفق ــد الثق ــه يعي ــدف، لعلّ ــون اله ــى هــذه السياســات يجــب أن يك عل
ــة  ــة واجلدي ــاً. إن الصدقي ــي ثاني ــع الدول ــي أوالً واملجتم ــع اللبنان ــن املجتم م
يف العمــل إلنقــاذ هــذا الوطــن يبــدأ بإعــادة اإلعتبــار واملســاعدة علــى إنقــاذ 
النظــام النقــدي واملصرفـــي. إن الــدول املتقدمــة )ومنهــا الواليــات املتحــدة يف 
أزمــة عــام 2008( عندمــا واجهــت أوضــاع إقتصاديــة مصرفيــة مماثلــة كانــت 
أولويتهــا مســاعدة القطــاع املصرفـــي ومــده بالســيولة الازمــة لكــي ال يفقــد 
الثقــة وتســتمر الــدورة االقتصاديــة. ولكــن يف لبنــان كانــت السياســات علــى 
نقيــض ذلــك، فبــداًل من العمل املشــترك حلــل األزمة ومد يّد املســاعدة إلنقاذ 
النظــام النقــدي واملصرفـــي، يســتمر قســم مــن أصحاب الســلطة بالعمل على 
اإلتهــام والتجنــي علــى هــذا القطــاع، والــذي  لألســف يخضــع لســبات عميــق 
ــون القطــاع الســّباق يف إعــادة  ــاذ نفســه ويك ــى إنق ــدم بجــرأة عل ــدل أن يق ب

احليــاة والثقــة للوطــن. 

إن خطــورة األزمــة اإلقتصاديــة واملاليــة وأخيــراً املعيشــية، ال تســمح بإعطــاء 
الوقــت لتــرف اإلختــاف وتقاســم الســلطة ومنطــق املطالــب واملكتســبات بدل 
منطــق التعــاون واإلداء بكفــاءة وفعاليــة مقرونــاً بإعــادة لبنــان إلــى اإلحتضــان 
الدولــي والعربــي. إننــا نعيــش أزمــة نظــام، فيجــب اإلتفــاق علــى أّي لبنــان نريد 
ونعمــل مجتمعــني إلنقــاذ وطننــا وتعزيــز قدراتنــا، علنا نســتطيع أن نضــع حداً 
للتدهور القائم وهجرة األدمغة وأبنائنا األعزاء والذي يشكل اخلطر األساس 
للمســتقبل. علينــا اإلميــان بوطننــا والعمــل خلاصــه مــن هــذا التخبــط الــذي 
نعيشــه، ونعمــل لشــعار واحــد أال وهــو "مصلحــة لبنــان واللبنانيــن" وأكــرر مــا 
أقولــه دائمــاً "اجلميــع مســؤول" ويبقى إمياننا كبير بأهلنا املخلصــني والوطن.
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