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فك شيفرة IFRS9

المؤونات المطلوب
تكوينها هي أموال
ّ
خاصة بالمصارف
وأصحابها

هكذا تترسمل المصارف
من المال العام

 5.6مليارات دوالر كانت أرباح المصارف من الهندسات ّ
المالية
التي أجراها مصرف لبنان سنة  ،2016في إحدى أكبر ّ
عمليات نقل
األموال العامة إلى أموال ّ
خاصة في تاريخ لبنان الحديث .بعض
ّ
ّ
ّ
االستثنائية والسريعة أرباحًا
العمليات
المصارف حقق في تلك
ّ
ّ
ّ
العادية لسنة كاملة.
التشغيلية
مج ّانية تعادل أضعاف األرباح
كانت أبرز التبريرات ،التي طرحتها المصارف وحاكم مصرف لبنان
ّ
وقتها ،هي استعمال معظم األرباح لتكوين المؤونات والتقيد
ّ
بمتطلبات المعيار الدولي ( IFRS9أو المعيار  ،)9الذي بدأ القطاع
المصرفي بتطبيقه في مطلع 2018

علي هاشم

معايير من أجل المصارف

حـ ــاول ال ـق ـطــاع امل ـصــرفــي وم ـصــرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ت ـ ـصـ ــويـ ــر عـ ـمـ ـل ـ ّـي ــة ت ـك ــوي ــن
املؤونات وااللتزام باملعيار  9كأحد
ّ
العامة،
األعمال املرتبطة باملصلحة
وال ـت ــي ت ـب ـ ّـرر بـطــريـقــة م ــا اس ـت ـفــادة
ّ
خيالية من أجل
املصارف من أرباح
تـحـقـيـقـهــا ،حـتــى أص ـبــح التحضير
لتطبيق املـعـيــار  9نفسه قـبــل أكثر
مــن سـنــة مــن مــوعــد تطبيقه واح ـدًا
مــن إن ـج ــازات حــاكــم م ـصــرف لبنان
بمعزل عن طريقة تكوين املؤونات
وهدفها.

 IFRS9أو املـ ـعـ ـي ــار  9ه ــو واحـ ـ ــد مــن
املعايير الـتــي أقـ ّـرهــا "مجلس معايير
امل ـح ــاس ـب ــة ال ـ ــدول ـ ـ ّـي ـ ــة" ،وه ـ ــو مـجـلــس
تـ ـ ـش ـ ــرف عـ ـلـ ـي ــه "مـ ــؤس ـ ـسـ ــة املـ ـع ــايـ ـي ــر
الــدولـ ّـيــة للتقرير املــالــي" ،الـتــي تـعـ ّـرف
ع ــن نـفـسـهــا كـمــؤسـســة غـيــر حـكــومـ ّـيــة
ّ
مستقلة ،تعمل على "تـطــويــر معايير
ّ
خـ ّ
ـاصــة إلع ــداد الـتـقــاريــر املــالــيــة" ،كما
تسعى إلــى "تشجيع االل ـتــزام الـصــارم
بها" .وإذا أردنا تبسيط فكرة املعايير،
ف ـه ــي ب ـب ـس ــاط ــة األس ـ ــس والـ ـض ــواب ــط
وال ـت ـف ـس ـيــرات ال ـتــي يـضـعـهــا املـجـلــس

تأثير الهندسة المالية على نمو موجودات المصارف
اﻷرﺑﺎح اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷول ﻋﺸﺮ ﻣﺼﺎرف
ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻤﻮ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
)ﻣﻠﻴﺎرات
اﻟﺪوﻻرات(

!
ّ
ﻳﻌﻮد اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮ
ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﺎم
 ٢٠١٦اﻟﻰ
ّ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ّ
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﻮﺳﻴﺘﻴﻪ ﺟﻨﺮال
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن 910

١٨٫٣٢

ﻋﻮدة
1.658
ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻤﻬﺠﺮ
٤٧٤

١١٫٩

١٠٫٢٩ ١٠٫٨٨

ّ
قصة المعيار 9

إﻧﺘﺮﻛﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﻟﺒﻨﺎن
٤٢٩

ﻏﻴﺮﻫﺎ

ﺑﻴﺒﻠﻮس ٣٤٣
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ٢٩٤

ﺑﻴﺮوت
واﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
١٣٦

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ٢٨٥

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت ١٨٦

ﻓﺮﻧﺴﺒﻨﻚ ١٩١

المصدر :مصرف لبنان وجمعية المصارف ( -تصميم رامي ّ
عليان)
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األكثر مديونية في العالم
تحتل المديونية ّ
العامة
في لبنان المرتبة الثالثة
عالميًا ،على صعيد نسبة
هذه المديونية إلى
الناتج المحلي اإلجمالي،
والتي ّ
يقدرها صندوق
النقد الدولي بنحو
 ،%152.3وال يسبقه في
هذا الترتيب إال اليابان
واليونان وتليه مباشرة
إيطاليا والرأس االخضر

تعود ّ
قصة املعيار  9أو  IFRS9إلى
ال ـ ـ ـ ــدروس امل ـس ـت ـخ ـل ـصــة مـ ــن األزم ـ ــة
املــالـ ّـيــة الـعــاملـ ّـيــة سنة  .2008فــي ذلك
الـ ــوقـ ــت ،ك ــان ــت امل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـ ّـي ــة
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ت ـق ـت ـط ــع مـ ــن أرب ــاحـ ـه ــا
مؤونات ّ
عامة كاحتياطي ،كما كانت
ت ـش ـ ّـك ــل مـ ــؤونـ ــات خـ ـ ّ
ـاصـ ــة ملــواج ـهــة
الخسائر الناتجة من القروض التي
ّ
ً
ت ـع ــث ــرت أصـ ـ ــا .ولـ ــم ت ـكــن امل ـص ــارف
ّ
ّ
ت ـ ـمـ ــيـ ــز خـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـل ــي ــة بــن
ســب ح ـجــم املـخــاطــر
امل ـق ـتــرضــن بـحـ ّ
ً
(أو احتمال التعثر مستقبال) طاملا

توقعات نمو المديونية
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فيفيان عقيقي
ي ـع ـ ّـرف ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ال ــدي ــن ال ـح ـكــومــي أو
ال ـعــام بــأنــه الــديــن املـسـتـحــق عـلــى الـحـكــومــة املــركــزيــة
ّ
تستمد معظم دخـلـهــا مــن سـكــانـهــا ،مــا يجعله
الـتــي
دينًا غير مباشر على دافعي الضرائب ،ووسيلة آمنة
لالستثمار عبر ش ــراء الـسـنــدات الحكومية وتطوير
مشاريع البنية التحتية ،اللتني ُّ
تعد كلتاهما ذواتي
مخاطر متدنية وجاذبة للمستثمرين.
بلغت قيمة الــديــون الـحـكــومـيــة الـعــاملـيــة حـتــى الــربــع
الـثــالــث مــن عــام  2017نحو  63تريليون دوالر ،وفق
أحـ ــدث اإلحـ ـص ــاء ات الـ ـص ــادرة ع ــن «م ـع ـهــد الـتـمــويــل
الدولي» ،في حني بلغ مجمل الديون العاملية (الديون
الحكومية واألس ــر والـقـطــاعــات املــالـيــة وغـيــر املالية)
 233تريليون ،مرتفعًا نحو  16تريليونًا عن عام ،2016
و 66تريليونًا ّ
عما كان عليه منذ عقد .ترافق ذلك مع
تـنــامــي أص ــول امل ـص ــارف ،إذ إن أكـبــر  30مـصــرفــا في

ل ـل ـمــؤس ـســات والـ ـش ــرك ــات (املـ ـص ــارف
ً
م ـ ـثـ ــا) الحـ ـتـ ـس ــاب وعـ ـ ـ ــرض األربـ ـ ـ ــاح
وال ـخ ـســائــر واملـ ــؤونـ ــات وامل ــوج ــودات
ّ
املحاسبية .بمعنى
وغيرها من البنود
آخ ـ ــر ،يـسـعــى امل ـج ـلــس إلـ ــى خ ـلــق لغة
ّ
م ـح ــاس ـب ـ ّـي ــة ع ــامل ـ ّـي ــة م ـش ـت ــرك ــة ت ـمــكــن
أصحاب العالقة من عــرض البيانات،
وقـ ـ ــراء ت ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ـحـ ـس ــب قـ ـ ــواعـ ـ ــد ث ــاب ـت ــة
ومعترف بها.
ً
تـهــدف ه ــذه املـعــايـيــر ّأوال إل ــى تعزيز
ّ
ّ
االقتصادية لهذه الشركات،
الفعالية
ّ
إذ يساهم وضعها وفــق أســس عاملية
ف ــي ع ـ ــرض ب ـي ــان ــات ـه ــا ب ـش ـكــل أوض ــح
وأدق للمستثمرين .كما تساهم وفق
املجلس نفسه في تطوير القدرة على
املـ ـس ــاء ل ــة ،ف ــي ظ ــل وجـ ـ ــود مـعـطـيــات
معروضة بحسب معايير ومعطيات
قابلة للمقارنة عامليًا .ويعتمد املجلس
إصـ ـ ـ ــدارات مـخـتـلـفــة (م ـث ــل امل ـع ـي ــار )9
ملـعــالـجــة أنـ ــواع م ـح ـ ّـددة مــن الـبـيــانــات
ّ
املحاسبية.
في حالة املصارف ،وفي حالة املعيار
 9بالتحديد ،من املفترض أن يساهم
املعيار هذا أيضًا في تقليص ّ
تعرض
امل ـ ـص ـ ــارف ل ـل ـم ـخ ــاط ــر ،عـ ـب ــر ف ــرض
ت ـكــويــن م ــؤون ــات ض ـمــن م ـيــزانـ ّـيــات
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف (أي اح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي م ــال ــي
ُيـقـتـطــع م ــن األرب ـ ــاح أو زي ـ ــادة رأس
امل ــال وتغطية املـســاهـمــن للنقص)،
ملواجهة ّاحتماالت الخسائر املتأتية
عن التعثر في إيفاء القروض.
ّ
ورغــم أن هــذا االحتياطي هــو ضمن
م ـي ــزان ـ ّـي ــات امل ـ ـصـ ــارف ،وهـ ــو يخص
املـصــارف ومــاء تـهــا واملـخــاطــر التي
تـتـعـ ّـرض لـهــا ،ق ــام امل ـصــرف املــركــزي
ب ـت ـكــويــن ه ـ ــذه امل ـ ــؤون ـ ــات ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة
نيابة عن املساهمني وملصلحة زيادة
ّ
املالية
ثرواتهم ،من خالل الهندسات
ال ـش ـه ـي ــرة واألربـ ـ ـ ـ ــاح االس ـت ـث ـنــائـ ّـيــة
الناتجة منها ،أي من املال العام.
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