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 المحروقات من دوالرات التحويالت مويل استيراديدرس ت" المركزي"و...للسحوبات قبل نهأية أيلولليرة  0011ال قرار بتعديل تسعيرة 

 
 موريس متى

ليرة للدوالر الواحد، فيما تتجه االنظار إلى ما قد يصدر  0033المتعلق بالسحوبات الشهرية وفق تسعيرة  151 قمر  لبنان# ميم مصرفي ينتهي العمل بتعنهاية أيلول الجار 
 .ية إما تمديد العمل بالتعميم الحالي او تعديل سقف السحوبات وسعر صرفهااأليام المقبلة لناحومجلسه المركزي في  مصرف لبنان# عن
ليرة للدوالر، واألهم مع تقييم تبعات أثر رفع  0033ديل سعر صرف السحوبات ورفعها إلى أكثر من حتماالت من حي  إمكانية تعيدرس المجلس المركزي كل االقتراحات واال 

طوة غير فأي خ. الشيكات في السوق وأي سعر بيع وشراء" السوق السوداء"ات بالنسبة للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في األسواق وسعر صرف دوالر سعر صرف السحوب
. ليق مجددالسوداء للتحفي السوق ا الدوالر# إلى زيادة حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية أي زيادة إضافية في حجم السيولة بالليرة ما يدفع أكثر بسعرا مدروسة ستؤدي حتم

إمكانّية رفع سقوف السحوبات النقدّية الغاية، عقد أمس اجتماع في مصرف لبنان جمع الحاكم رياض سالمة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير خصص للبح  في  لهذه
ليرة هي معلومات غير  0033عند  151دد ضمن التعميم عن تعديل لسعر الصرف المحوتؤكد مصادر المركزي ان كل ما يحكى . بالليرة التي اعتمدها مصرف لبنان

تخذ قراره المناسب لناحية تعديل سعر صرف السحوبات في جلسة يعقدها صحيحة، والمجلس المركزي لن يبح  في هذا الملف قبل حلول نهاية أيلول الجاري، على ان ي
نتظران أي تطور على صعيد ملف تشكيل الحكومة وانعكاس أي ي ي وعلى رأسه الحاكم سالمةمطروحة لكن المجلس المركز كل الخيارات . أيلول 90المجلس المركزي في 

ومن هنا تؤكد . المقبلة قد ينعكس تراجعا في سعر صرف دوالر السوق، وأي تطور سلبي قد يرفع سعر الدوالر أكثر فأي تطور إيجابي في األيام. تطور على السوق الموازية
وتشدد المصادر على ان أي قرار غير مدروس يساهم حتما في زيادة الكتلة . سحوبات الجديدة قبل ان تتبلور الصورةللاستحالة تحديد أي تسعيرة " النهار"صادر المركزي لـم

نهاية شهر  151إنتهاء مفعول التعميم  ر السحوبات المصرفية بعدالف مليار ليرة، ما يعني ان أي تعديل لسعر دوال 30النقدية بالليرة اللبنانية في االسواق وحجمها حاليا يقارب 
ن لن ترتفع، فالسقوف االجمالية للسحوبات الشهرية بالليرة ستبقى على أيلول، قد يترافق مع خفض لسقف السحوبات بالليرة من المصارف، ما يعني ان القدرة الشرائية للمواطني

عه من ارتفاع لالسعار خصوصا مع رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل في م ة التضخم أكثر وما يترافقفي السوق وعدم زيادة نسب حالها لإلبقاء على الكتلة النقدية ذاتها
اق تؤكد الشيكات، وفي هذا السي" بيع وشراء"لسحوبات وتسعيرة سحب الدوالر من المصارف مع إمكانية رفعها، تؤثر على سوق نهاية أيلول، وأيضا قرار بتعديل سقوف ا

ليرة في ظل كل ما يحكى عن إمكانية تعديل سعر صرف الودائع  0033وبات من الحسابات بالدوالر على اساس سعر سححالة من المراوحة تسود المصادر مصرفية ان 
مكانية رفعها، كما تسود حالة من الترقب عملية بيع وشراء الشيكات، فحاليا تسعيرة الشيكات بالدوالر تر بالد عر س ر الواحد، وأي تعديل لرفعليرة للدوال 0553اوح قرب والر وا 

 .ُيعرفون ببائعي الشيكاتليرة، يعني حكما إرتفاع تسعيرة الشيكات، ما يفسر حالة المراقبة لمن  0033سحوبات الدوالر من المصارف فوق 
تعميم أو ضرورة تعديله وتعديل حول جدوى االستمرار بهذا التدخل لجنة المال والموازنة على خط مساءلة المعنيين في القطاع المالي،  151ومع قرب انتهاء العمل بالتعميم  

من ودائع المواطنين مقارنًة بسعر دوالر % 55حاليا يؤدي إلى اقتطاع ما نسبته ليرة للدوالر  0033سعر صرف السحوبات والسقوف الشهرية، حي  ان السحب على اساس 
ستها غدا للبح  في كل ما هو مرتبط بسعر الصرف واالستماع إلى آراء مصرف جلصص لجنة المال والموازنة وفي هذا السياق تخ. قريباألف ليرة ت 93السوق الذي يتخطى 

الحكومة  نسابية في تحديد سقوف السحوبات الشهرية لمختلف المودعين، اضافة إلى االستماع إلى موقف وزير المال الذي يمثللبنان والمصارف خصوصا في ظل وجود است
 اسعار صرف في لبنان، بحسب ما أكد رئيس لجنة 5ليرة للدوالر بالنسبة للسحوبات الشهرية وفي أسباب بقاء  0033ف صر بالسحوبات على اساس سعر  مع درس ما يتعلق

ويفوق التداول  19333التي بدأت على " صيرفة" ليرة للمحروقات، ومنصة 5333ليرة، إلى  1533المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان، من السعر الرسمي الذي هو 
 .ليرة 93333ليرة حاليا، وصواًل إلى السوق السوداء التي تناهز الـ 15333الـ

ان المجلس سيعقد اليوم إجتماعه برئاسة سالمة ولن يتطرق نهائيا إلى مصير التعميم " لنهارا"ان واجتماعاته االسبوعية، فقد علمت بالعودة إلى المجلس المركزي لمصرف لبن
للدوالر قبل رفع  ليرة 0033فات عديدة أهمها ملف تأمين االموال الالزمة لتمويل استيراد المحروقات خالل أيلول الجاري على اساس ما يبقى على جدول اعماله مل، في151

جنبية االخرى عبر مكاتب االدوالر االميركي والعمالت ويل اآلتية من الخارج بالوفي التفاصيل، يعود النقاش جديًا إلى مسألة التحا. الدعم نهائيا عن المحروقات نهاية الشهر
ية على اساس سعر المنصة ونسبة أخرى بالدوالر االميركي، وهو القرار الذي يتري  المجلس التحويل المالية، والطرح الذي ركز على تسديد نسبة من هذه الحواالت بالليرة اللبنان

مليون دوالر لشهر أيلول على اساس اآللية  995لتمويل إستيراد المحروقات بقيمة " الدوالر"ا هذلفة لناحية االستفادة من طرح بعض المقاربات المخت المركزي قبل اتخاذه مع
مصرف  وهنا تصف مصادر. م الدواءان اجتماع المركزي سيبح  أيضا في ملف دع" النهار"كما علمت . ليها خالل االجتماع النفطي االخير في قصر بعبداالتي تم االتفاق ع
لم يوقف دعم االدوية وقام لناحية ان مصرف لبنان " الهدية"ر الصحة في حكومة تصريف االعمال حمد حسن من مداهمات على مستودعات االدوية بـزيلبنان ما يقوم به و 

نسبة إلى اجتماع اليوم، فالمجلس الأما ب. تفتيش فضح المستورحتكار والتخزين وغياب البتأمين المليارات لتمويل إستيراد االدوية المدعومة، ولكن فشل الدولة في محاربة اإل
 0033ليرة للدوالر والمحروقات على اساس  1533صية وحليب االطفال والطحين على اساس المركزي سيعود ليؤكد انه مستمر بدعم استيراد ادوية االمراض المزمنة والمستع

مليون دوالر،  355القة مع مستوردي االدوية تتمثل بالمستحقات المتراكمة لدى المركزي وقيمتها ع لة االساسية التي ما زالتان المشك" النهار"ا علمت ليرة حتى نهاية أيلول، فيم
 .ألدويةبعض الشركات المستوردة ل زي لصرف جزء منها ان يتم إستخدام االموال إلستيراد أدوية جديدة وليس لتسديد ديون الشركات، وهو ما تتحفظ عنهحي  يشترط المرك
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