
 2021-05-25النهار 
 رفع الدعم عن المحروقات والسلة الغذائيةألف عائلة  750تفيد منها مليار دوالر لبطاقة تمويلية 1،2

 وترشيد للدواء والكهرباء 
 موريس متى

وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.  #البطاقة التمويلية مشروع قانون معجال يرمي إلى إقرار #غازي وزني وقَّع وزير المال في حكومة تصريف األعمال
ورئيس الجمهورية،  مشروع القانون الذي أعدته رئاسة الحكومة ينبغي ان يحصل، الى توقيع وزني، على توقيَعي وزيَري االقتصاد والتجارة والشؤون االجتماعية

 لى مجلس النواب للمناقشة والبحث والتعديل لحين إقراره بشكله النهائي في الهيئة العامة للمجلس.اضافة الى توقيع رئيس الحكومة، على ان يصار الى إحالته ع
  

مالية التي يلحظها االعتماد في تفاصيل مشروع القانون المعجل الهادف الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، علمت "النهار" ان القيمة االج
من قانون  12إستنادا الى المادة  2021مليار دوالر، على ان يتم إدراج هذا االعتماد كاعتماد إضافي ضمن مشروع موازنة العام  1.2الى  المطلوب تصل

طاقة، ويتم تحديد الف عائلة لبنانية من هذه الب 750مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية يلحظ إستفادة    المحاسبة العمومية. كما تشير المعلومات الى ان
ى هذه البطاقة تصل الى هذه العائالت من ِقبل وزارة الشؤون االجتماعية ضمن آلية ومعايير محددة. أما بالنسبة الى البطاقة التمويلية، فالقيمة التي ستضاف ال

بالليرة اللبنانية. أما النقاش فيدور حاليا حول المصادر دوالرا شهريا لكل عائلة، واالهم ان هذه االموال سيتم دفعها بالدوالر االميركي مباشرة، وليس  137
ي الذي يعود للمودعين. المحتملة لتمويل البطاقة، فيما البوصلة تتجه مرة جديدة الى ما تبّقى من احتياطات أجنبية لدى مصرف لبنان والتي هي االحتياط االلزام

ون يتيح لمصرف لبنان استخدام جزء من االحتياطات المتبقية لديه لتمويل البطاقة، فيما يصر وتقول المصادر لـ"النهار" ان البحث قد يتجه الى إصدار قان
تتغير  المصرف على عدم المساس بأي شكل من االشكال باالحتياط االلزامي. أما في حال إقرار قانون في مجلس النواب يطلب منه هذا االمر، فعندئذ

  المعادلة.
  

الذي عملت رئاسة الحكومة على وضعه لترشيد الدعم وصوال الى الغائه، فقد علمت "النهار" ان إقرار البطاقة التمويلية سيأتي بالتوازي أما بالنسبة الى السيناريو 
االبقاء على  مليون دوالر حاليا، مع 40ماليين دوالر شهريا مقارنة بـ 10مع تعديل آلية الدعم الحالية، حيث سيتم خفض كلفة دعم السلة الغذائية الى اقل من 

ر دعم اللحوم دعم سلة غذائية واستهالكية ال تتخطى العشر سلع منها السكر واألرز وحليب االطفال والشعيرية وبعض المواد االستهالكية، فيما يبقى مصي
اتجاه لخفض كلفة فاتورة دعم الدواء سنويا من والدواجن غير واضح حتى الساعة. وبالنسبة الى آلية دعم الدواء، يشير السيناريو المواكب للبطاقة التمويلية الى 

مليون دوالر، على ان يتم حصر هذا الدعم بأدوية االمراض المستعصية والمزمنة ليصار الى تحديد االدوية التي سيتم االبقاء على  600مليار دوالر الى  1.2
اي التي ال تحتاج الى وصفة طبية لشرائها من الصيدليات،  OTCالدوية التي ُتعتبر دعمها بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبالتالي هذا يعني رفعًا كليًا للدعم عن ا

مليون دوالر. على صعيد آخر، قد تلحظ المقاربة التي يتم العمل عليها االبقاء على دعم  250وهي االدوية التي تصل كلفة دعمها السنوية حاليا الى ما يقارب 
ن دوالر سنويا لحماية رغيف الخبز، فيما مصير دعم المحروقات أصبح حتميا مع إقرار البطاقة التمويلية، حيث مليو  160استيراد القمح الذي يكلف نحو 

، اي وصوال الى احتمال رفع الدعم كليا عن المحروقات، ليتم %100وحتى  %85االتجاه هو لرفع الدعم عنها، اي البنزين والمازوت، بنسبة تراوح ما بين 
يراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، مع مالحظة العمل على خفض االستهالك اي التغذية، ما يزيد ساعات التقنين على المواطنين. اما االبقاء على دعم است

 6فض من لسنوية ستنخالكلفة االجمالية آللية الدعم الجديدة ومن ضمنها البطاقة التمويلية، فقد كشفت المصادر المتابعة لهذا الملف ان كلفة فاتورة الدعم ا
قرار 3مليارات دوالر الى   مليارات ضمنها كلفة البطاقة التمويلية، لتبقى الكلمة الفصل في هذا الملف للمجلس النيابي الذي عليه في نهاية المطاف التصويت وا 

 خطة ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.
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 دعم الدواء لألمراض المستعصية فقط ورفعه عن السلة الغذائية
 تقنين بيع المحروقات وفتح االعتمادات واالنظار الى البطاقة التمويلية

 
 موريس متى

وفتح إعتماد إضافي استثنائي لتمويلها،  #البطاقة التمويلية ي إلى إقرارمشروع قانون معجال يرم #غازي وزني وقَّع وزير المال في حكومة تصريف األعمال
  النيابي، في وقت يلف الغموض مصير الدعم في االيام المقبلة، فيما التخبط في معالجة هذا الملف يبقى سيد الموقف.لتبقى الكلمة الفصل للمجلس 

  
عاد وطرح خرج وزير الصحة العامة حمد حسن معلنا بعد اجتماعه أخيرًا مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة انه لن يصار الى رفع الدعم عن الدواء، ثم 

  در تمويل استمرار هذا الدعم، في حين يؤكد مصرف لبنان ان االموال المخصصة للدعم شارفت النفاد.تساؤالت عن مص
  

باع عمالت أجنبية للمصارف التي تقدمت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال ومواد أولية  2020أرقام "المركزي" تكشف انه خالل العام 
أيار الجاري، فقد باع عمالت أجنبية للمصارف  20وحتى  2021مليار دوالر، أما منذ بداية العام  1.173رف الرسمي بما يعادل للصناعة الدوائية، بسعر الص

تسلم مليونًا، وقد  535مليون دوالر، ولدى "المركزي" حاليا ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة  485التي قدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 
أيار الى  20مليونًا، ما يرفع قيمة الفاتورة الطبية التي تحّملها مصرف لبنان حتى  212طلبات للموافقة بقيمة اجمالية تساوي  507خالل االسابيع األخيرة 

 لهذا الغرض. 2020مليار دوالر، ما يتخطى كامل المبالغ التي بيعت خالل العام  1.232
  

آللية الجديدة التي وضعها مصرف لبنان بالنسبة الى قبول طلبات الدعم تختلف تماما عن اآللية السابقة، إذ قرر تعديل آلية بيع وتؤكد معلومات "النهار" ان ا
وردين الذين الدوالر بالسعر الرسمي مقابل الليرة بحيث تتطلب اآللية الجديدة الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان ألي طلبات جديدة. فكل المست

عبر المصارف التجارية التي يتعاملون معها، على ان يتم تحويل هذه الطلبات الى  Proformaريدون االستفادة من الدعم، بات لزامًا عليهم أوال تقديم طلبات ي
توجب على المستورد توقيعها، هو مصرف لبنان إلعطاء الموافقة المسبقة قبل الذهاب الى اإلدارات المعنية لتقديم الطلبات. لكن الالفت في المستندات التي ي

رباكًا بين المستوردين. الموافقة على أخذ العلم بأن الموافقة المسبقة من مصرف لبنان على طلبه ال تعني حكمًا تأمين الدوالرت الالزمة لتغطية طلبه، ما خلق إ
اي االدوية التي  OTCحت في الفترة األخيرة، يلحظ رفع الدعم عن ادوية الـ وبالنسبة الى ترشيد الدعم على الدواء، فقد علمت"النهار" ان أحد الخيارات التي ُطر 

مليون دوالر سنويا. كما "علمت" النهار" ان  250ال يستوجب شراؤها من الصيدليات وصفة طبية، وهي خطوة تؤكد مصادر "المركزي" انها توفر نحو 
اء لبت اآللية التي سيتم إعتمادها لترشيد دعم الدواء. وتشير المعلومات الى ان القرار اتُّخذ غدًا االربع  اجتماعات سيعقدها المجلس المركزي لمصرف لبنان

ع االخير الذي بإعادة النظر في كل الملفات الموجودة حاليا في مصرف لبنان من ِقبل لجنة خاصة من وزارة الصحة جرى االتفاق على إنشائها خالل االجتما
اكم "المركزي" وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، على ان تقوم هذه اللجنة بالتدقيق في الملفات عقد في مصرف لبنان وجمع الى ح

الطبية على طلب الموجودة لدى مصرف لبنان والتحقق من حاجة السوق اليها وتصنيفها بحسب األكثر الحاحا وأهمية، بعدما وافقت الشركات المستوردة للمواد 
دعم رفع السرية المصرفية عن كل عمليات االستيراد المرسلة عبر مصارفها الى مصرف لبنان. كما تشير المعلومات الى ان اآللية الجديدة تلحظ  مصرف لبنان

ق حاليا، على ان ااستيراد االدوية الخاصة باالمراض المستعصية فقط، أما ادوية االمراض المزمنة فسيتم قبول الملفات بعد درس الكميات الموجودة في االسو 
  ينحصر دعم إستيراد الدواء بالئحة محدودة جدا توافق عليها وزارة الصحة.

  
حي والتي واعتبرت نقابة مستوردي المستلزمات الطبية ان كشف مصرف لبنان عن قيمة األموال التي باعها للمصارف بالعمالت األجنبية لكل القطاع الص

يب األطفال والصناعات الدوائية، هو "خطوة أولى جيدة إلحقاق الشفافية التي لطالما طالبنا بها"، لكنها أكدت "وجود تشمل األدوية والمستلزمات الطبية وحل
الى الخارج  شوائب في الطريقة التي عرضها المصرف المركزي حيث انه استخدام عبارة بيع العمالت األجنبية للمصارف، وهو ما ال يعني اجراء التحويالت

تأكيد هذا ان الكثير من المعامالت تم تأكيد بيع عمالتها للمصارف، اال ان المركزي لم يقم بإجراء التحويل الى الخارج بعد، وعلى جمعية المصارف بالفعل، اذ 
الت. كما ان خلط ارقام شهرين اضافيين من تاريخ بيع العم  اشهر، اضافة الى ان تنفيذ التحويل يأخذ 6األمر او نفيه، علمًا ان الكثير من الموافقات يأخذ 

فى، أي ان تعّقب القطاع الصحي، وبخاصة الدواء الذي يتم بيعه للمستهلك يختلف جذرًيا عن المستلزمات التي يكون المستخدم األخير لها جهة مهنية كالمستش
ت الطبية ان ما قدمه مصرف لبنان "يمكن ان يكون الفواتير واالستهالك للمستلزمات الطبية امر سهل وواضح لمن يريد التدقيق". ويرى مستوردو المستلزما

ارية وقدرة عائدا لعدد معين من الشركات او أصناف معينة من دون ان يرتبط ذلك بحاجة السوق، وتنوع المواد واألصناف المرتبطة أصال بالعالقات التج
. أما االستيراد في ذاته فليس خاضعا لموافقات مسبقة، وال يوجد أي المستوردين في الداخل والخارج، ما قد يفضي الى نقص في مادة معينة ووفر في اخرى

قطعة في السنة الالحقة طمًعا بحصة سوقية اكبر. كما  1000قطعة وقررت استيراد   100قانون او آلية تمنع او تحدد أي شركة كانت تستورد من صنٍف ما 
ديم الملفات الى المركزي من اجل الدعم، فيمكن لشركة ما ان تستورد أضعاف باقي الشركات انه ال يوجد اي قانون او آلية تمنع او تحدد تقديم او عدم تق

  لصنف معين وتقوم بتقديم الملفات الى المركزي ويتم دعمها، بينما العديد من الشركات األخرى عالقة وال بضاعة لديها".
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ية الحالية المعتمدة لدعم استيراد الدواء والمستلزمات الطبية واستبدالها بإجراء آخر اكثر بدوره، دعا نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون الى "وقف اآلل

ي الدولة، فعالية وعدالة، يقضي بإعطاء المبالغ المرصودة له الى الجهات الضامنة من وزارة صحة، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، تعاونية موظف
كما ان هذه   كلفة ارتفاع اسعار االدوية والمستلزمات الطبية الناتجة من اي تدبير لرفع الدعم.  ، ما يسمح لها بتحّملالطبابة العسكرية وقوى األمن الداخلي

حياء عنص ر المنافسة المقاربة تضمن وصول الدواء والمستلزمات الطبية الى المريض بشكل صحيح ويقطع الطريق امام عمليات التهريب او حتى التخزين، وا 
هو  المستوردين، األمر الذي سينعكس ايجابا لجهة ضبط األسعار، فيما تعمل وزارة الصحة على تطبيق آلية لتسعير المستلزمات الطبية اسوة بما في ما بين

ضع حدا تمعمول به في تحديد سعر الدواء. وتساهم هذه اآللية ايضا بعدم استعمال الدعم المباشر لتحقيق االرباح غير المشروعة من ِقبل اي جهة، و 
دون اآلخرين". ويعود هارون ليؤكد   لإلستنسابية في عملية اختيار ما يجب دعمه وما ال يجب شموله به. وبالتالي، تسقط حجج استفادة بعض التجار من الدعم

 كل يؤّمن استمرارية العمل فيها"."ضرورة ان يترافق دعم الجهات الضامنة مع تصحيح للتعرفات المعمول بها مع المستشفيات، الى جانب تسديد مستحقاتها بش
 السلة الغذائية والقمح والمحروقات

  
مة لتتضمن فقط على صعيد آخر، تؤكد مصادر لـ"النهار" ان دعم السلة الغذائية قد توقف بشكل شبه تام، بعدما تم االتفاق على خفض حجم هذه السلة المدعو 

نظمة الغذاء العالمي ) رز، سكر، حليب أطفال، شعيرية، زيت...( بهدف خفض كلفة دعم السلة من أصناف تكون السلة الغذائية التي تضعها م 10ما يقارب 
ماليين دوالر شهريا حدا اقصى، وهو ما انطلق العمل عليه حاليا، ليبقى مصير دعم اللحوم والدجاج غير واضح حتى  10مليون دوالر الى ما دون  80

فاالمر محسوم، إذ ال رفع للدعم لحماية رغيف الخبز. وفي ما يتعلق بالمحروقات، فالمعلومات تؤكد ان فتح  الساعة. أما بالنسبة الى القمح والطحين،
زين والمازوت حتى االعتمادات للبواخر لن يطول، على ان يتم فتح اعتماد أسبوعيا بالحد االقصى، أقله حتى منتصف حزيران، ما يعني استمرار تقنين بيع البن

 يم كميات قليلة من المحروقات إلى المحطات.إشعار آخر مع تسل
 
 
 


