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 السوق السوداء تطيح السيطرة على سعر الصرف المرحلة التجريبية للمنصة اإللكترونية تنتهي غدا

 
 موريس متى

لبت الحكومة بموجبها مصرف لبنان ضخ يد رغم مرور أكثر من اسبوع على دخول االلية التي طعاد سعر صرف الدوالر في السوق السوداء ليحلق من جد 
 .الدوالرات في االسواق بهدف لجم إرتفاع سعر الصرف

متالعبين ستمر المالحقات بحق المضاربين والفئة "أ" للسيطرة على سعر الصرف، وتيين من الصراف ماليين دوالر عبر 5يضخ المصرف يوميا ما يقارب الـ
قفال محالهم، اال ان كل هذه المساعي لم تحقق أهدافها الم . فالسوق السوداء، عادت رجوةبالسوق السوداء من قبل االجهزة االمنية وتم توقيف العشرات منهم وا 

ليرة واكثر. غرفة العمليات  5650ليرة ليصل في بعض المناطق الى  5400و  5300خالل يوم امس بما بين  تداوله الذي تملتتحكم بسعر صرف الدوالر 
لبنان ، وبطلب من الحكومة، في خطوة صرف االمنية تعمل دون توقف في تعقب المضاربين والمتالعبين بسعر الصرف، والتوقيفات بالعشرات، فيما يستمر م

مصرف الذي تقول مصادره ان العملية ال تمس االحتياط ن إحتياط العمالت االجنبية لدى الالى اي مكان سوى استنزاف ماتبقى م لن توصلو انها "ترقيعية" يبد
 .لديه

ي االميركلدوالر حزيران الحالي التي ستحدد سعر بيع وشراء ا 26في  وتتجه االنظار الى إنطالق عمل المنصة االلكترونية في مصرف لبنان الجمعة المقبل
مت "النهار" ان معظم الصرافين من فئة "أ" إستلموا من مصرف لبنان اللوحات االلكترونية وق الموازية اي لدى الصيارفة. وعلوالعمالت االجنبية االخرى في الس

مساء غد االربعاء، لينطلق عملها  تجريبيةراحل الوالمحمل على هذه اللوحات الذكية على ان تنتهي الم sayrafa ليشتركوا بالمنصة عبر التطبيق االلكتروني
و عدة لوحات الكترونية داخل المراكز الرئيسية لهذه المؤسسات وكل فروعها لمنع إجراء اية عملية شراء او بيع للدوالر سميا الجمعة. وقد تم تخصيص لوحة ار 

ستنادا الى الية اللة أاالميركي واية عم لمعتمد للدوالر االميركي، وأية التطبيق االعالن عن السعر اليومي اتم عبر عمل ، يخرى من دون تسجيلها مباشرة. وا 
 .يقلتطبالة أخرى قد تضاف ألحقا. وعند إجراء أية عملية، يطلب التعميم من مؤسسات الصيرفة إدخال المعلومات المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر عم

 آلية بيع الدوالر
دون مستندات ثبوتية، خرجت نقابة  دوالر على بطاقة الهوية 200ساعة من إعالنها وقف خدمة بيع الـ  48عد رفة، وبى الصيابالعودة الى بيع الدوالر لد

ومؤسسات الصرافة تضّمن استمارة بيع الدوالر مقابل الليرة اللبنانية، والشروط المطلوبة لتأمين حاجات المواطنين من  الصرافيين بتعميم جديد موجه لشركات
كات الدوالرات إنطالقا من هدف إنفاق هذه االموال، ضمن ما بات يعرف ا التعميم المشروط والمستندات المطلوبة لبيع الصيارفة لالفراد والشر يفند هذدوالر. ال
اج القيد غير مقبول ان إخر  النقابةالمساعي الهادفة الى ترشيد بيع الدوالر في السوق الموازية، ضمن هوامش االسعار المحدد يوميا من النقابة. ويؤكد تعميم ب

 .سنة 18خدمات من هم دون إلتمام أي من المعامالت كما ال يستفيد من هذه ال
سديد مستحقات محددة. لتأمين حاجات المواطنين من الدوالر طلبت نقابة الصرافين من مكاتب وشركات الصرافة االلتزام ببيع الدوالر فقط للبنانيين االفراد، لت

دوالر مرة واحدة شهريا، على ان يقدم صاحب  300قيمة لتسديد رواتب العمال االجانب، فقد حدد التعميم الحد االقصى للبيع ب الدوالرب شراء وبحال طل
لصرافة واز سفر العامل او العاملة وصورة عن آخر تحويل للخارج وعن االقامة الصالحة في لبنان مع حضور الكفيل شخصيا الى شركة االطلب، صورة عن ج

 دوالر يمكن شراؤها من 1000ذكرة سفر، فالسقف المحدد لهذه العملية هو عن هويته ورقم هاتفه الخليوي. أما في حال طلب شراء الدوالر لشراء ت مع صورة
هدف شراء الدوالر هو ذا كان . أما إالصراف بعد تقديم صورة عن جواز السفر والفيزا الصالحة، على ان يقوم الصراف بتسديد االموال مباشرة الى وكالة الطيران

ع الزام صاحب الطلب تقديم دوالر م 2500فين الحد االقصى الذي يمكن الحصول عليه لهذه الغاية هو لتسديد قسط جامعي خارج لبنان، فحدد تعميم الصرا
بطاقة هوية لمعيل الطالب في ورة عن سط مع صصورة عن بطاقة الطالب الجامعي وصورة عن جدولة االقساط المتوجية وصورة عن إيصال تسديد آخر ق

دوالر مرة واحدة شهريا مع ضرورة تقديم  1000ند راء الدوالر لتسديد قسط منزلي في لبنان، فُحدد السقف لهذه العملية علبنان. وبالنسبة لألفراد الذين يريدون ش
ال تسديد آخر دفعة كبدل إيجار مع إرفاق الطلب بصورة عن إيص ة وصورةصورة عن عقد الشراء مصدقا بحسب االصول وصورة عن جدولة الدفعات المتوجب

كة الصيرفة. أما لتسديد قسط دين بالدوالر داخل لبنان، اجر البناء او مالك المبنى مع حضور صاحب القرض شخصيا الى مكتب او شر عن بطاقة هوية ت
رة واحدة فقط، على ان يقدم صاحب الطلب للصراف صورة عن جدولة ريا، وموالر شهد 500فحدد تعميم نقابة الصرافين الحد االقصى لهذه العملية عند 

إيصال آخر دفعة باالضافة الى صورة بطاقة هوية المدين. وفي حال  وصورة عن عقد الدين مع الجهة الدائنة مصدقا بحسب االصول مع صورة عن االقساط
إيجار  دوالر مع ضرورة تقديم صورة عن عقد 1000فحدد التعميم الحد االقصى بـ لبنان، ب خارج كانت الحاجة لشراء الدوالر هي لتسديد ايجار سكن للطال

 .ز السفر وصورة بطاقة هوية المعيل في لبنان وصورة البطاقة الجامعية للطالبالسكن باالضافة الى صورة عن االقامة او فيزا التعليم على جوا
قرتها وزارة االقتصاد ومصرف عدات الطبية وشركات المواد الغذائية بإستثناء السلة الغذائية التي اات والملمستلزمبالنسبة لتأمين طلبات الشركات المستوردة ل
ت عند طلب شراء الدوالر من الصرافين وهي: سجل تجاري، إذاعة تجارية، شهادة تسجيل بوزارة المال، هوية صاحب لبنان، فُيطلب منها تقديم مجموعة مستندا

ع من الخارج، صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية قيع، رقم هاتف أرضي، وجهة إستعمال االموال، صورة عن آخر طلبية، بضائض بالتو ة المفو الشركة، هوي
 .لبية بضاعة من شركة محلية باالضافة الى صورة عن إيصال آخر دفعة شركة محليةللخارج، صورة عن آخر ط

 


