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 يوال تعديل لالحتياط االلزام 1األموال تكفي حتى منتصف ك...األساسية لن يمّس المواد" ترشيد الدعم"

 متىموريس 
 

مليارا تشكل االحتياط االلزامي للمصارف لدى البنك المركزي، ما  59.5مليار دوالر، منها نحو  59.71يستمر نزف االحتياط االجنبي لدى مصرف لبنان ليصل الى ما يقارب 
 .قات، اضافة الى الطحينالر تقريبا لتمويل كلفة دعم المواد االساسية واألدوية والمحرو مليون دو  018يعني ان االخير ال يملك سوى 

خصوصا ان ما تبّقى " المركزي"الذي يقدمه  الدعم شيدتر # تتجه االنظار الى االجتماع المقبل للمجلس المركزي في مصرف لبنان الذي ُيتوقع ان يتخذ قرارات أساسية تهدف الى
لى اد البدائل، مع العمل علديه من أموال يمكن استخدامها للدعم تكفيه حتى منتصف كانون االول المقبل في حد أقصى، ما استدعى قرع جرس االنذار واالنكباب على إيج

  .در الممكنضرورة حصر عملية الدعم وتخفيف حجمها إلطالة هذا الدعم بالق
 خفض السلة المدعومة 

قتراحات الممكنة خيارات عدة ُوضعت على الطاولة بهدف خفض فاتورة الدعم، في وقت طلب حاكم مصرف لبنان رياض سالمة من أعضاء المجلس المركزي البحث في اال
م، ومنها ما يتعلق ا دخل حيز التنفيذ بعض االجراءات الهادفة الى خفض فاتورة الدعبة خالل االجتماع المرتقب االربعاء المقبل في مصرف لبنان، فيمالتخاذ القرارات المناس

راف وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة، أيام بدأت الخطة التي عمل على وضعها المدير العام لوزارة االقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، بإش 58فقبل نحو . بالسلة الغذائية
ماليين  058ستهالكية، والتي تهدف الى خفض الكلفة االجمالية لدعم السلة الغذائية من نان واالدارات المعنية والتجار ومستوردي المواد الغذائية واالوبالتنسيق مع مصرف لب

ية التي تكدست في المستودعات او التي لم يطلبها سلة المدعومة، ومنها مثال الكاجو والقشطة وبعض االدوية الزراعمليونًا بعد الغاء سلع إستهالكية وغذائية من ال 08دوالر الى 
ية الى فت الفوط الصحافة الى شطب بعض المواد االولية التي تدخل في الصناعات، كما تم الغاء الدعم عن شفرات الحالقة وانواع من الحليب والقهوة، فيما ُأضيالمزارعون، اض
واالستهالكية الموجودة في المستودعات اضافة الى حركة  التي اعُتمدت واضحة وهي تنطلق من دراسة كميات المواد الغذائيةاآللية "ان " النهار"وأكد ابو حيدر لـ. السلة المدعومة

ه ويجري بيعه واق اللبنانية ويمكن وقف دعمها الى حين استهالك ما تم استيراداالستيراد خالل االشهر الثالثة الماضية، ما ساعد في وضع الئحة بالمواد التي فاضت بها االس
ال تحمل إنعكاسات "ولفت أبو حيدر الى ان اآللية التي تم وضعها ". التي تبين مع الوقت ان الطلب عليها كان ضعيفا جدا بأسعار مدعومة، كذلك تم الغاء بعض المواد والسلع

آللية المستحدثة الى لفة السلة المدعومة الجديدة وصلت في االسبوع االول من تطبيق اوتشير ارقام وزارة االقتصاد الى ان ك". الغذائية واالستهالكيةسلبية بالنسبة ألسعار السلة 
وبسؤال أبو حيدر . ي تطبيق هذه الخطةمليون دوالر شهريا في حال االستمرار ف 44مليون دوالر جرى رصدها، ما يعني إمكان توفير نحو  08ماليين دوالر فقط مقارنة مع  7

تواصلت مع الشركات المستوردة لإلستيضاح، مؤكدا أن هذه "اوضح ان الوزارة  ئية المدعومة من مصرف لبنان والتي ُوجدت في متاجر خارج لبنان،عن مسار قضية السلع الغذا
قريب وال من بعيد ببيع وردها الى اسواق خارجية، وتبين ان ال عالقة للمستوردين ال من الشركات هي وكاالت حصرية في لبنان فقط وال يمكن تصدير البضائع التي تست

وكذلك ُاعلمت وزارة االقتصاد بان وكالء هذه الشركات تحركوا في الدول التي وجدت فيها المنتجات المدعومة، كما أحالت الوزارة الملف  .المنتجات المدعومة في الكويت او تركيا
عملية تصدير للمنتجات المدعومة،  من لبنان الى الخارج، وتم ايضا إعالم مديرية الجمارك بمنع اي لعامة التخاذ االجراءات الالزمة الن هذه المواد قد تكون ُهربتعلى النيابة ا

 ".لتبقى الكلمة الفصل للقضاء والتحقيقات لتبين من قام بتهريب هذه المواد والسلع الى الخارج
اسية المدعومة والتي يشتريها لن تمّس المواد الغذائية األس"التي قامت بها وزارة االقتصاد  مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن عملية ترشيد الدعمبدوره طمأن نقيب  

لمواد الغذائية ان هناك الكثير من المواد ال تدخل المواطنون مباشرة من المتجر والسوبرماركت، وترشيد الدعم أمر ضروري، خصوصا بعدما تبّين بعد أشهر من بدء عملية دعم ا
ت ذات الدخل المنخفض، كما ان الحاجة كبيرة الى تخفيف الضغط عن احتياط مصرف لبنان من الك اللبنانيين ولن تؤثر على قدرتهم الشرائية ال سيما العائالفي صلب استه

سلعة  591الى خفض عدد السلع المدعومة من عملية ترشيد الدعم أدت "ولفت إلى أن ". دامها في عمليات الدعمالعمالت االجنبية، بعد استعمال معظم المبالغ التي يمكن استخ
 .55سلعة الى  51الغذائية التي تستهلك مباشرة من قبل المواطن انخفض عددها من ، فيما السلع 545إلى 

  خفض الفاتورة االجمالية للدعم 
ة مليون الستيراد الفيول لمؤسس 588مليون للبنزين والمازوت و 088والر، منها مليون د 588التي يتحملها مصرف لبنان فتبقى فاتورة دعم المحروقات وقيمتها أما الفاتورة االكبر 

صول على غطاء سياسي وتكليف من الحكومة كهرباء لبنان، فيما آلية رفع الدعم عن المحروقات تبقى من مسؤولية وزير الطاقة والمياه الذي اشترط، بحسب المعلومات، الح
 50دوالر شهريا اضافة الى الطحين، وفاتورة دعمه نحو مليون  588أما دعم الدواء الذي يكلف حوالى . تبعات هذا القرار غير الشعبيلوضع هذه االلية وذلك لعدم تحميله 

في قطاعات عدة منها  ل مصرف لبنان أيضا كلفة تسديد فواتير بالدوالر االميركي تعود لعقود صيانةمليون دوالر شهريا، فمن المستبعد حاليا المّس بآلية دعمها، فيما يتحم
 .مليون دوالر شهريا 588وتصل قيمتها الى  االتصاالت واالشغال وأعمال المطامر والنفايات وغيرها

  مصير االحتياط االلزامي 
الدعم على المحروقات ليستفيد منها  لبنان ومنها البطاقة التموينية التي سيتم العمل عليها توازيًا مع بدء خفضكل الخيارات وضعت على طاولة المجلس المركزي في مصرف 

فما طرحه البعض هو . رح إمكان خفض االحتياط االلزامي للمصارف لتأمين المزيد من النقد االجنبي ما يساهم بإطالة عمر الدعماالكثر فقرا، فيما تحدثت معلومات عن ط
% 58، أما في حال خفضه الى 0805يساهم في إطالة عمر الدعم حتى نهاية أيار ما يحرر نقدا أجنبيا % 50الى % 51مكان خفض االحتياط اإللزامي للمصارف من إ

زامي الذي يشكل نسبة من ودائع المصارف ، ليسارع حاكم مصرف لبنان الى نفي هذه المعلومات، مؤكدا ان االحتياط االل0805فيمكن تأمين التمويل للدعم حتى نهاية أيلول 



زامي لدى المصارف المركزية صعودًا او انخفاضا يندرج فتعديل نسبة االحتياط االل. يمكن استخدامه ألي غرض آخر ومنه تمويل الدعم يعود الى اصحابها، اي المصارف، وال
خم، أما إذا قرر االحتياط يكون هدفه استقطاب السيولة من االسواق ألهداف عدة منها لجم التضفإذا قرر المركزي رفع نسبة هذا . ضمن اهداف السياسة النقدية المعتمدة

 .لإلقتصاد عبر المصارف، لكن هذه الموال تعود الى المودعين عبر المصارفالمصرف المركزي خفض هذه النسبة فيكون الهدف تحرير سيولة 
  

ات وتعيد إطالق المفاوضات مع صندوق النقد الكأس الُمرة، في انتظار ان ُتحل العقد وُتشكل حكومة جديدة تباشر االصالحكل ما ُيطرح ما هو اال عملية شراء للوقت إلبعاد 
 .زيتمويلي مقابل شروط كان وضعها الصندوق، وأهمها إعادة النظر في آليات الدعم في لبنان التي ساهمت في استنزاف احتياطات المركالدولي للحصول فورا على برنامج 

 
 

 


