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 ...بعيدًا من االحتياط اإللزامي البطاقة التمويلية رهن بتأمين التمويل

 مة الدواء والمحروقاتمرار أز ستوارفع الدعم عن المواد الغذائية 
 

 موريس متى
ى تواقيع رئيسي الجمهورية مويلية، سلك مسار الحصول علغازي وزني والهادف الى إقرار البطاقة الت زير المال في حكومة تصريف االعمالمشروع القانون المعجل الذي وقعه و 

  .والحكومة ووزيري االقتصاد والتجارة والشؤون االجتماعية ليحّط في نهاية المطاف في المجلس النيابي
  

ر مصادر التمويل، تتجه ومع انحسا. ويل هذه البطاقةلذي ستكون له الكلمة الفصل لتحديد آلية تممن ملعبها الى المجلس النيابي، ا النار هذه أصرت الحكومة على نقلهاكرة 
حجز احتياطي على  مودعين في المصارف بالتقدم بطلباتاالنظار الى االحتياط االلزامي العائد للمصارف والمودع أمانة لدى مصرف لبنان، ما دفع البعض الى مطالبة كل ال

  .لسلطة من سطو على أموال الناساقًا لما يمكن أن تقوم به امي أمام دوائر التنفيذ المختصة؛ وذلك استباالحتياط اإللزا
  

الى  دا ال بل معدومة، باستثناء اللجوءها، ان الخيارات المتاحة محدودة جوتؤكد مصادر متابعة لمشروع قانون إقرار البطاقة التمويلية وطلب فتح اعتماد استثنائي لتغطية تمويل
لبنك المركزي بأن يستخدم جزءا من االحتياط االلزامي لتمويل البطاقة، على ان يتم إدراج هذه االموال ضمن القانونية الالزمة للسماح لمصرف لبنان، بمعنى آخر إيجاد اآللية 

لية، ان االستمرار باآللية وتعتبر مصادر متابعة لمسار البطاقة التموي. من قانون المحاسبة العمومية 20 عتماد إستثنائي إنطالقا من المادةعلى شكل ا 0202موازنة العام 
قرار البطاقة، فالكلفة االجمالية السنوية للدعم تصل الى 2.0الحالية للدعم يكلف سنويا نحو    .مليارات دوالر 5.2 مليارات دوالر، أما في حال ترشيد الدعم وا 

  
الدوالر االميركي، يشوبها العديد من المشاكل والمعوقات التي ا، لمدة سنة واحدة، ُتدفع بدوالرا شهري 250الف أسرة لبنانية بقيمة  022يستفيد منها ما يقارب قة التي سهذه البطا

تفيد منها، حيث اوكلت هذه عتمادها لتحديد العائالت التي ستسالواجهة معضلة اآلليات التي جرى االتمويل، تعود الى  فمن أبرز المعوقات، اضافة الى مصادر. ستؤخر إقرارها
. ، ما يعني ضرورة إعادة النظر بعدد العائالت التي ستستفيد من البطاقات التمويلية%02علم أن نسبة الفقر في لبنان قد تتخطى ة الشؤون االجتماعية، مع الالمهمة الى وزار 

. ء منها توازيا مع رفع الدعمقيت إقرار البطاقة واالنتهاأما النقطة االهم فهي تو . وكيفية اختيارهاالتي اعُتمدت لتحديد هذه االسر،  ضا تساؤالت حول اآلليات والمعاييروُتطرح أي
اقب رفع الدعم غير المنظم في اقة لم تؤمَّن بعد، فكيف ستكون عو فرئاسة الحكومة ترفض رفضا قاطعا رفع الدعم قبل إقرار البطاقة، فيما أموال الدعم جفت ومصادر تمويل البط

  الكارثية؟بطاقة تمويلية تحد بعض الشيء من التبعات  غياب
  

اضرين ان سالمة نقل الى الح" النهار"ع في السرايا الحكومية بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وخصص للبحث في البطاقة، علمت منتصف االسبو  في اجتماع عقد
وقد وضعتها المصارف أمانة لدى  فهذه االموال تعود للمودعينمويل اي خطة للدعم او البطاقة التمويلية، بنان المّس باالحتياط االلزامي لترفض المجلس المركزي لمصرف ل

ت مصادر مصرف لبنان الى انه وتلف. ان تقوم بتسديدها للمودعين والبنك المركزي في حال قرر استعمالها، فستكون في اتجاه وحيد هو ردها الى المصارف على. البنك المركزي
مليارات دوالر، يعول عليها لإللتزام بتطبيق قانون  2مليارات الى  5بتحرير ما بين  ما يسمح له% 22او حتى % 20 الى% 22في خفض نسبة االحتياط االلزامي من يبحث 

وتتساءل . سحوباتم بما سيرد في اي قانون ينظم التحاويل واللدوالر االميركي النقدي، وااللتزاة تحرير جزء من ودائع المودعين بافي حال إقراره، تحديدا لناحي" الكابيتال كونترول"
ائالت، عدد كبير منها عيف يعقل البحث في تمويل بطاقة من أموال المودعين؟ وكيف يمكن استعمال االحتياط االلزامي العائد للمودعين لتمويل بطاقة تستفيد منها ك: المصادر

ان البنك الدولي مستعد " النهار"كما علمت . قةية ودول مانحة لتمويل البطاية مسؤولة عن تأمين االموال من مؤسسات دولابات في المصارف؟ فالسلطة التنفيذليس لديه حس
. مثال المصري الى الواجهةمة غير مستقيلة، وعليها اتخاذ تعهدات والتزامات، وهنا يعود المويلية، شرط التعاطي مع حكو لخطة مدروسة تعود الى البطاقة الت تأمين التمويل#ل

ضمن من مؤسسات دولية على رأسها البنك الدولي، بطاقات تمويلية وتموينية، ممولة  ن قطاعات حيوية بالتوازي مع إقرارفمصر وخالل اشهر قليلة، إستطاعت رفع الدعم ع
  .هم تحت رقابة البنك الدولي، ما ساهم بنجاحه وخفف التبعات االجتماعية لرفع الدعمبرنامج شفاف وصريح، واال

  
مصرف ن، خصوصا بعد اآللية الجديدة التي يفرضها كما كان متوقعا مع حلول شهر حزيرامسار االمور ان اموال الدعم نفدت بالعودة الى ملف الدعم، بين الرفع والترشيد، ف

يريات ان حاكم مصرف لبنان طلب من المد" النهار"، فيما علمت "المركزي"لناحية الحصول على الموافقة المسبقة غير الملزمة التي يجب ان يعطيها لبنان على المستوردين 
ا تبّقى من احتياط بالعمالت االجنبية بعد حسم مقاربة قيمتها االجمالية بممقدمة حاليا، والتي تمت الموافقة عليها، لنوع من الجردة على كل الطلبات ال إجراء" المركزي"المعنية في 

ما تبقى ال يتخطى ة الدعم، فيما المعلومات تؤكد ان لتغطي" المركزي"ن ان يستفيد منها االحتياط االلزامي، لمعرفة الرقم الفعلي لإلحتياط المتبقي بالعمالت االجنبية التي يمك
  .مليون دوالر 522
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مليون  280تخطى عددها العشر، اضافة الى استمرار دعم القمح ومكونات الخبز، ما يكلف سنويا حوالى لغذائية أصبح محصورا بسلع ال يات معروفا، فدعم السلة اا بوكم
باخرتين بالحد االقصى  ي حصر االعتمادات بباخرة اوتح االعتمادات في المرحلة المقبلة، ما يعنعلومات تؤكد استمرار التقنين في فأما بالنسبة الى المحروقات، فالم .دوالر

اء لبنان، اال ان ى استمرار دعم الفيول لمؤسسة كهربورغم التأكيد عل. اسبوعيا، اي استمرار تقنين مبيع المحطات للمواطنين، وصوال الى التوقف عن الدعم خالل اسابيع
  .نان الى خفٍض اكثر لساعات التغذية لتوفير استهالك الفيول والغاز اويلا، ما يدفع مؤسسة كهرباء لبايض" التقنين"بان فتح االعتمادات سيكون بـالمعلومات تفيد 

  
تمادات سترسل تباعا إلى مصرف لبنان للبت لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذه االع" الغاز أويل"دوالر لشراء الفيول و مليون 00اعتمادات بقيمة  4وأمس وقع وزير المال غازي وزني 

  .لنهائي بدفعهاا
  

ند المستوردين، من أهم والسجال الدائر بين مصرف لبنان ووزارة الصحة التي تعمل على تنظيم اللوائح وفق أولويات األدوية والحليب المقطوعة والمخزنة عالدواء  قضية دعم
المستوردين الى توزيع ما لديهم من مخزون، تعود  ملفات العالقة لديه ما يدفعالصحة الذي كان أكد ان مصرف لبنان سيبت الفوزير . تي لم تسلك طريق الحل بعدالملفات ال

كون مليون دوالر، وقد ت 252ال تتخطى  سيوافق على طلبات بقيمة" المركزي"مليون دوالر، فيما  282المصادر لتؤكد ان وزير الصحة تحدث عن ملفات سيتم بتها بقيمة 
شير الى ان هذه الملفات تعود فقط ألدوية االمراض المستعصية وبعض ادوية االمراض المزمنة المفقودة من واالهم المعلومات التي ت. مالموافقات االخيرة مع نفاد اموال الدع
 .تقنين المبيع في حال ُوجدل، ما يعني استمرار ازمة الدواء و االسواق، اضافة الى حليب االطفا

  
 الفارق في سعر الصرف غير المستقر

يب عن بال كثر في موضوع البطاقة التمويلّية، تكمن في الجهة التي ستتحّمل الفارق في سعر إلى أّن المعضلة األساسّية التي تغ" هارالن"مواكبة لـ صرفّية رفيعةتشير مصادر م
ذا حصل فتح االعتماد على أساس سعر. الرة تقّدر بنحو مليار ومئتي مليون دو رف، باعتبار أّن كلفة مشروع البطاقالص ل البطاقة التمويلية ليرة، في وقت تشكّ  2222صرف  وا 

 .عبارة عن عملية دعم للمواطن اللبناني، فإّن مصرف لبنان عندئٍذ سيتحّمل الخسائر المكّبدة
 

 


