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جنان جوان أبي راشد  –خاص المدى   

  

دوالر 400في الساعات القلیلة الماضیة تّم التداوُل بمسّودة قراٍر تقضي بالدفع لكّلِ مودعٍ شھریاً من حسابھ   ” fresh”  400و  
ل.ل 12000أي على  ”sayrafa“ دوالر أخرى على سعر منصة . 

ایضاً الى ملف رفع الدعم ھذه المسودة أفید بأنھا ستحّط على طاولة المجلس المركزي لمصرف لبنان الجمعة والذي سیتطرق . 

دوالر 400لكن عملیاً، ھل یمكن للمصارف أن توافق على صرف   fresh  دوالر أخرى على سعر منصة 400و  “sayrafa” 
ل.ل شھریاً؟ 12000أي على   

المستشارة االقتصادیة لمؤسسة “جوستیسیا” لإلنماء وحقوق االنسان دوریس برباري تجیب عن ھذا السؤال في حدیث 
لمدى”، وتكشف عن أن ھناك مباحثات بین مصرف لبنان وجمعیة المصارف للتوصل الى آلیة یمكن بموجبھا تحریر جزء  لـ”ا

 .من الحسابات المصرفیة بالعمالت االجنبیة

وإذ اعتبرت برباري أن مبادرة مصرف لبنان التي یتم التداول بھا صعبة التطبیق، لذلك یجري التنسیق بین المصرف والجمعیة  
أجل تأمین التدفقات الالزمة، أشارت الى أن من البدیھي أن یستخدم المركزي جزءاً من احتیاطھ االلزامي بالعمالت االجنبیة من 

 .لدعم البنوك في ھذه الخطوة، في حین ستؤمن المصارف جزءاً آخر من السیولة

لتجاریة على تلبیة المبالغ المطلوبة منھا  وتطرح برباري في الوقت عینھ عالمة استفھام كبیرة حول مدى قدرة كل المصارف ا 
سیكون عاجزاً عن ذلك، مؤكدة ضرورة العمل بدقة إلنجاز آلیة عمل لتطبیق  التمام ھذه المبادرة، ورأت أن قسماً من المصارف 

 .”ھذه المبادرة بطریقة “سلسة

 ً مع ترشید الدعم، قد یساھم في حّل جزء من   وفیما یرى خبراء اقتصادیون أن تحریر جزء من الودائع بالعمالت االجنبیة تزامنا
ةدوالر على سعر منص 400االزمة وخفض سعر الدوالر في السوق السوداء، یبقى السؤال كیف سینعكس صرف   “sayrafa” 

لیرة على سعر الدوالر وعلى نسبة التضخم؟   12000أي على   

یرة في االسواق، معتبرة في الوقت عینھ أن من البدیھي أن  تشدد برباري على أن ھذه الخطوة ستزید من حجم الكتلة النقدیة بالل
مالیین لیرة، في حین ستكون منصة 10تكون ھناك سقوف للسحوبات باللیرة والتي لن تتعدى ال  “sayrafa”  التابعة لمصرف

 .لبنان كفیلة بامتصاص جزء كبیر من ھذه الكتلة النقدیة

ماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، كانت قد أفادت بأن المجلس اجتمع تجدر االشارة الى أن المعلومات التي سبقت اجت
دوالراً  412األربعاء الماضي، وبعد تعثّر االتفاق على مشروع قانون الـ”كابیتال كونترول” ُطرح إعطاء المودع   ” fresh” 

ھا إلكترونی�ا أو شیكات أو عبر أن یودع سعر المنّصة في حسابھ الستعمال دوالر أخرى على سعر المنّصة شھریاً، على 400و
 .بطاقات مسبَقة الدفع، ولفتت المعلومات عینھا إلى أن المركزي سیجتمع إلقرار ھذه اآللیة قبل نھایة الجاري

 

https://www.almada.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-
%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-
%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88/ 
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