
 2021-03-24النهار 
 ليرة 15000إلى  ليرات للدوالر 2،3من الدولية للمعلومات تنشر مراحل سعر الصرف: 

 
، وأّكدت أّنه "من خالل مراجعة تطور #الدوالر مقابل #الليرة نشرت الدولية للمعلومات عبر موقعها اإللكتروني دراسة تظهر المراحل التي مّر بها سعر صرف

  احل".عامًا الماضية نتبين أنه مّر بثماني مر  60الليرة خالل الـ سعر صرف الدوالر مقابل
 :1981وحتى العام  1960ستقراره، وهي تقع في الفترة الممتدة من العام بالنسبة للمرحلة األولى، شرحت أّنها " تميزت بقوة سعر الصرف وا

 ليرة/ دوالر 3.08< -- 1960
 ليرة/ دوالر 2.30< --1975
 ة/ دوالر".لير  4.3< --1981

 تميزت ببداية ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الليرة: 1985حتى  1982وتابعت أّن " المرحلة الثانية الممتدة من 
 ليرة/ دوالر 4.7 <-- 1982
 ليرة/ دوالر 6.51< -- 1984
 ".ليرة/ دوالر 18.1< -- 1985

ة. فقد ارتفع سعر صرف الدوالر ت هذه الفترة بارتفاع كبير في سعر صرف الدوالر مقابل اللير بالنسبة للمرحلة الثالثة، فبحسب الدولية للمعلومات: "تميز  أّما
 ".1992ليرة في شهر أيلول  3،000 -ليرة  2،825إلى  1986ليرة في نهاية العام  87مقابل الليرة من 

  

 
 

 .1998حتى العام  1993ليرة، من العام  1،508ليرة إلى  2،825وتراجع في المرحلة الرابعة سعر صرف الدوالر من 
  



 
 

ليرة وبمتوسط  1,515 -ليرة 1,505لدوالر على ر صرف اسع 2019حتى تشرين األّول من العام  1999واستقر في المرحلة الخامسة الممتدة من العام 
1,507.5. 

 ليرة. 2,000إذ ارتفع سعر صرف الدوالر إلى (: بداية االرتفاع. 2019كانون أول  -2019ومّثلت المرحلة السادسة )تشرين أول 
 

ليرة إلى نحو  2,000الصرف خالل هذه الفترة من فز سعر بحيث ق ( حصل االرتفاع الكبير.2021كانون الثاني  -2020المرحلة السابعة )كانون الثاني 
 ليرة وفقًا للتالي. 8,500

 ليرة / دوالر 2,400-2,000< -- 2020كانون الثاني • 
 ليرة / دوالر 2,500-2,200< -- 2020شباط • 
 ليرة / دوالر 2,750-2,400< -- 2020آذار • 
 ليرة / دوالر 3,800-2,800< -- 2020نيسان • 
 ليرة / دوالر 4,250–3,500< -- 2020أيار • 
 ليرة / دوالر 7,200-5,500< -- 2020حزيران • 
 ليرة / دوالر 8,000-7,500< -- 2020تموز • 
 ليرة / دوالر 8,000< -- 2020آب • 
 ليرة / دوالر 8,200-7,500< -- 2020أيلول • 
 ليرة / دوالر 8,500-6,500< -- 2020تشرين أول • 
 ليرة / دوالر 8,000-7,250< -- 2020ثاني تشرين ال• 
 ليرة / دوالر 8,000-7,200< -- 2020كانون اول • 
 

ليرة ما شكل انهيارًا كبيرًا لليرة  15,000, تابع سعر صرف الدوالر ارتفاعه مقابل الليرة وقارب الـ 2021والمرحلة الثامنة تقع خالل األشهر األولى من العام 
 اللبنانية.

 ليرة / دوالر 9,000-8,500< -- 2021ي كانون الثان
 ليرة / دوالر 9,500-9,000< -- 2021شباط 
 ليرة / دوالر. 15,000-9,500< -- 2021آذار 

  



 
 

 


