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 تذويب الودائع: ليرة 00111إلى  0111من " اللوالر"رفع 

 
 عزة الحاج حسن

، عادت إلى الواجهة مسألة البحث برفع (الخاضع للتمديد عدة مرات والمتعّلق باإلجراءات اإلستثنائية للسحوبات النقدية) 151قبل شهر وأيام قليلة من انتهاء صالحية التعميم 
حتى أن البعض منهم يعارضون تغيير سعر . لى رقم موّحدغير أن خالفات بين المصرفيين ومصرف لبنان حالت دون التوصل إ. ليرة 0888سعر دوالر السحوبات ألكثر من 

 .في المئة من قيمتها أمر مربح للمصارف 77أكثر من " قضم"فتذويب أموال المودعين بـ. ليرة للدوالر من حيث المبدأ 0888الـ
 

 000إجحاف التعميم 
 151للسحوبات المصرفية، واستمرت ألعوام مع تجديد صالحية التعميم " االستثنائية"بـمنذ أكثر من عامين ونصف العام، عمد مصرف لبنان إلى وضع إجراءات وصفها حينها 

من " اللوالر"يومًا منصفًا للمودعين، رغم رفع سعر الدوالر المعمول به بحسب التعميم أي الدوالر المصرفي أو ما بات ُيعرف الحقًا بـ 151ولم يكن التعميم . بشكل مستمر
 .ليرة 0888ة ثم إلى لير  0088ليرة إلى  0088

في المئة من السحوبات المصرفية، فيما لو احتسبنا  77في المئة من قيمة ودائعهم الحقيقية، وهو اليوم يقتطع أكثر من  78لطالما كّبد المودعين خسائر تفوق  151فالتعميم 
في المئة حين وصل  08بموجب التعميم المذكور في وقت سابق إلى أكثر من  إذ وصلت نسبة االقتطاعات من الودائع. ليرة 05888سعر الدوالر في السوق السوداء عند 

 .ليرة 08588سعر دوالر السوق السوداء إلى 
 

 خالف حول الدوالر الجديد
قبل انتهاء مدة  151للتعميم  يدور الخالف القائم في جمعية المصارف بين مصرفيين وفيما بينهم ومصرف لبنان، على السعر المقترح اعتماده للسحوبات الدوالرية إنفاذاً 

 .0800كانون األول  01صالحيته، في 
ليرة، ألسباب عديدة منها تراجع قيمة  10888ليرة إلى  0888ليرة للدوالر المصرفي، في حين يصّر البعض اآلخر على رفعه من  0888يقترح البعض اإلبقاء على سعر 

فارق بين سعر الدوالر المصرفي والدوالر الحقيقي، وأماًل في تخفيف حدة االحتقان بين المودعين، وفق ما يقول أحد السحوبات المصرفية من قبل المودعين، ذلك التساع ال
 فمحاوالت اقتحام المصارف تتكّرر بشكل شبه يومي، على الرغم من إغالق الغالبية الساحقة من الفروع المصرفية أبوابها بشكل جزئي،". المدن"المصرفيين في حديث إلى 

 .والتشدد في عمليات المراقبة والتفتيش واستقبال الزبائن
وحسب المعلومات، فإن . ليرة للدوالر المصرفي 15888ليرة التي توافق عليها بعض المصارف يذهب مصرف لبنان إلى سعر مختلف هو  10888ليرة والـ 0888وبين سعر الـ

ليرة، تماشيًا مع محاولته توحيد بعض  15888إلى  0888في األيام المقبلة ورفع سعر السحوبات المصرفية من مصرف لبنان يتمّسك بهذا السعر ويّتجه إلى تعديل التعميم 
وتمهيدًا لتوحيد أشمل ألسعار صرف الدوالر . ليرة 15888ليرة، على غرار أسعار الرسوم والضرائب التي سيبدأ العمل بها قريبًا وفق سعر صرف  15888أسعار الدوالر عند 

 .لتصبح األخيرة الضابط الوحيد ألسعار الصرف، وهو ما يتوجه إليه مصرف لبنان، حسب المصدر. ت الحق بما يوازي سعر منصة صيرفةفي وق
 

 اقتطاع وليس رفع
ومهما كان الرقم فإنه لن يفي الناس . يةأما تغيير سعر الدوالر المصرفي للسحوبات من الودائع، فال ُيعد رفعًا لقيمته إنما تغييرًا في قيمة االقتطاعات من الودائع المصرف

 .حقوقها، ولن يعيد لها ما اقُتطع من أموالها منذ سنوات وحتى اليوم
هذا في حال استمر سعر صرف . في المئة 00في المئة إلى نحو  77ليرة، تتراجع نسبة االقتطاعات من الودائع المصرفية من نحو  15888إلى " اللوالر"وفي حال رفع سعر 

إذ من المرّجح أن يرتفع سعر الدوالر في السوق السوداء تماشيًا مع زيادة . وهو أمر بالغ االستحالة. ألف ليرة 05الر في السوق السوداء عند مستوياته الحالية أي في محيط الدو 
 .ليرة 15888إلى " اللوالر"في حال رفع قيمة  151الكتلة النقدية بالليرة تنفيذًا للتعميم 

رون من خاللها أموال قرار رفع سعر الدوالر المصرفي، بادر عموم التجار السيما تجار العملة منهم، إلى رفع أسعار الشيكات المصرفية التي يتاجرون بها، ويحرّ واستباقًا إل
 .في المئة من قيمة الوديعة 05مودعين باقتطاع يصل إلى نحو 

على سبيل المثال، من ( لوالر)دوالر مصرفي  1888وارتفع سعر مبيع شيك بقيمة . ئة في اليومين الماضيينفي الم 18إلى  5وقد ارتفعت أسعار الشيكات المصرفية بنحو 
وليس هذا وحسب فإن عدد كبير من التجار توقفوًا كّليًا عن بيع الشيكات المصرفية حتى المتشاركين منهم مع موظفين . دوالر 058دوالر أو  088دوالرًا إلى نحو  158

 .وتحديد سعر الدوالر المصرفي في المرحلة المقبلة 151نتظار تعديل التعميم مصرفيين، با
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ى ، ُوضع منذ صدوره في خانة اإلجراءات المرحلية، التي باتت الحقًا رسمية، بفعل موافقة وتواطؤ السلطات النقدية والمالية والسياسية عل151وال بد من التذكير بأن التعميم 
 .حات أو محاوالت لحماية أموال المودعيناستمرارها بمعزل عن اي إصال

 
 


