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االستهالكية المدعومة رسميًا بقرار سيصدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، يصادق من خالله على الئحة السلع األساسية التي يفترض  اليوم، ُتعلن السّلة

أمس، في السرايا  د والتجارة، راوول نعمة، عقب االجتماع الذي عقد،األساسية، على ما أكد وزير االقتصا من احتياجات المواطنين %80تغطي »أن 
 .حكومية، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ووزيري الصناعة عماد حب اهلل والزراعة عباس مرتضىال

لمسّودة األخيرة التي تشمل، بحسب اعات كان آخرها ليل أمس، وضعت فيه امن المفترض أن يعقد في السرايا اليوم اجتماع، هو األخير في سلسلة اجتم
ليرة لبنانية. وهي سلع قابلة للتعديل واإلضافات مع الوقت، بحسب الحاجات  3900مة على سعر صرف حّدد بـ سلعة مدعو  330قرب من المصادر، ما ي

لمقام األول دعم اإلنتاج المحلي. من هنا، كان التوافق على مبدأ أساسي يراعي في ا المستجدة للمواطنين. في ما يخّص نوعية السلع المدعومة، فقد جرى
لدعم مقسمًا بين دعم المواد والمعدات األولية التي تستخدم في تصنيع عدد من المواد الغذائية. أما في ما يخص السلع التي ال تنتج في التفاق على أن يكون اا

مواد األولية في س مثاًل، يجري دعم الحدة، بما يعّزز اإلنتاج المحلي، وعلى هذا األسابهذا القرار، يجري دعم كل قطاع على لبنان، فيتم دعم المستورد منها. و 
 .الصناعات الغذائية، وكذلك األمر في الزراعة

واد اعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم مأما بالنسبة إلى بعض األصناف المدعومة، فقد جرى تقسيمها إلى مجموعات، منها دعم المواد األولية في الزر 
حوم الحمراء والبيضاء واألسماك(، واألصناف التي تنتج منها )مثاًل المرتديال...(، ولكن للحوم ومشتقاتها )اللغذائية بعينها. ويقع من ضمن الالئحة، دعم ا

ألف ليرة، وهذا يعني حكمًا  20تلك التي ال يتعدى سعرها في السوق ، أي أن األسماك التي تحويها السلة على سبيل المثال هي «مقدور عليه»ضمن هامش 
وهذه سلع ليست قابلة للتعديل وال للحذف. وفي الشق المتعلق «. حكماً »لى اللحوم البيضاء والحمراء فهي ضمن السلة ظة الثمن. وبالنسبة إاستبعاد أصناف باه

دات لتخفيف وفي هذا اإلطار، جرى دعم تلك المع«. ان األمهاتالصيص»بالدوالر، ومنها مثاًل معدات باللحوم البيضاء، هناك بعض األنواع التي تتأثر حكمًا 
ل الثوم ثل اللقاحات واألدوية واألعالف ومعظم المواد الداخلة في الصناعة )أكياس نايلون، ربطات..(. كذلك تتضمن السلة دعم الخضر الطازجة، مثكلفتها، م

نما طال ما  فلم»والبصل، أما البطاطا  السلة أيضًا: المواد وتضم «. معدات زراعيةيستخدم في زراعتها، من بذور إلى أسمدة وأدوية و يطلها الدعم مباشرة، وا 
ى معدات الدهنية من زبدة ومارغارين والجبن المبستر، والخضر المعلبة )ذرة، فطر، حمص، فول(، مكسرات أساسية، حليب بودرة، شاي، قهوة، إضافة إل

ينات للمزروعات، معدات زراعية، األسمدة أدوية بيطرية، فيتام ناس )بطاريات، معجون حالقة، شفرات للحالقة...(،ية غير غذائية، تمثل حاجات يومية للأساس
 .األكثر استخدامًا، البذور والشتول المستوردة

ولكن يبقى التحدي األبرز في تشديد  جنونية، كما لتدهور سعر صرف الليرة.اليوم، تصدر الالئحة النهائية، التي يجري تقديمها كحّل الرتفاع األسعار بصورة 
ما فشل الدعم من بدايته. ُيضاف إلى الرقابة، وجوب تبّني سياسات تمنع االحتكار وتعّزز  التجار والمستوردين. الرقابة على فإما آلية رقابة على األسعار، وا 

 .جه من البالدعلى الدوالر كما من وتيرة خرو عتماد من اال اإلنتاج وتخفض حجم االستيراد، للتخفيف
 


