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 د ألّن أموال المودعين أولويةأبو سليمان لـ"الجمهورية": ال لدفع اليوروبون

 ايفا ابي حيدر
 

. فهل يمكن االستنتاج ان 2020شباط  26اليوروبوند استحقت في من ديون الدولة بمليون دوالر فوائد إصدارين  71أقدمت الحكومة اللبنانية أمس على دفع 
 مليار دوالر؟ 1.2بل والتي تصل قيمتها الى آذار المق 9الحكومة لم تسقط من حساباتها بعد إمكان دفع مستحقات اليوروبوند في 

، وذلك بعد يوم من تعيين 2030و 2025دولية تستحق في أجلها على سندات مليون دوالر فوائد حّل  71أكد مصدر مطلع لـ"رويترز" ان لبنان دفع أمس 
 مستشارين قانوني ومالي إلعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.

  
مليونا و  71مليون دوالر ليصل مجموعها الى حوالي  46.550مليون دوالر والثاني  24.800سندين قيمة االول ن الحكومة دفعت امس وعلمت "الجمهورية" ا

 دوالر. الف 350
  

آذار  9وبوند في في هذا السياق، أوضح الوزير السابق المحامي كميل ابو سليمان ان هذه الفوائد التي استحقت أمس ال عالقة لها بإستحقاق سندات اليور 
 سلسلة متوجبة على الدولة. 27المقبل، ألنها تعود الى غير إصدارات، وتأتي من ضمن 

  
هل االولوية اليوم هي لدفع االستحقاقات او للحفاظ على اموال المودعين واستعمال اموال مصرف لبنان للحاجات الضرورية ؤال الجوهري هو: واعتبر ان الس

 لقمح والبنزين )غير المهرب الى سوريا( وبقية الحاجات الماسة للبنانيين عبر آلية شفافة؟مثل استيراد االدوية وا
  

ع لبنان مستحقاته جازما بأن الحفاظ على اموال المودعين أولوية، مشددا على ضرورة البدء في إعادة الهيكلة في اسرع االفضل أاّل يدف وأكد ابو سليمان انه من
زال من الفتا الى انه ال ي 2020الطريقة فهي متروكة للحكومة ولمستشاريها. وشدد على ضرورة البدء بالتفاوض مع حاملي سندات وقت ممكن. اما الخطوة او 

 توصل الى اتفاق لتأخير دفع المستحقات، فال تكون الدولة متخلفة عن الدفع.الممكن ال
  

 االستعانة بصندوق النقد
ع الدائنين، قال ابو سليمان: ان صندوق النقد يقدم للبنان في هذه المرحلة قد ومدى مساهمة ذلك في تسهيل التفاوض ماما عن أهمية استعانة لبنان بصندوق الن

ب الستشارة ال تعني مطلقا انه سيعطي الدولة سيولة، لكن وألننا في أمس الحاجة اليها، فصندوق النقد هو الجهة الصالحة لتوفيرها، لذا يجستشارة تقنية، واا
ولة ر على تأمين السيون على وضع برنامج مع الصندوق وهذا ما تعترض عليه بعض االطراف السياسية، ولذا نطلب من هؤالء التقدم بحل بديل قادالتعا

 متاحة محدودة.ال المطلوبة. وقال: من غير المستبعد ان تبّدل هذه االطراف السياسية رأيها متى اقتنعت بأن هناك حاجة ماسة لتأمين االموال وأن الخيارات
  

حاملي السندات عليها ان تخبرهم تابع: ان مطلق خطة انقاذ تنوي الحكومة اعتمادها ستحتاج فيها الى سيولة، ألنها متى بدأت بالتفاوض مع الدائنين أو 
 وتطمئنهم من اين ستأتي باالموال لدفع مستحقاتها بعد اعادة الجدولة.

  
آذار بات داهما، قال: ان فتح باب التفاوض ال يزال سانحا وسيظل كذلك،  9ين خصوصا وان استحقاق لتفاوض مع الدائنوعما اذا كان لبنان تأخر عن البدء با

 لتفاوض قبل التعثر وهو األفضل والتفاوض في وضعية التعّثر.لكن هناك فارق بين ا
  

 استحقاقات
 من المستحقات في الفترة المقبلة، فهل ستواصل الدفع ام ستتخلف؟ل امامها الكثير ورغم اجتياز الحكومة امس واحدا من سندات الفوائد المستحقة، فال يزا

  
 التاريخ استحقاق اصدار يوروبوند استحقاقات فوائد

 38.250.000 1.200.000.000 2020آذار  9
 42.812.500 - 2020آذار  23
 35.000.000 - 2020آذار  23
 27.187.500 - 2020آذار  23
 86.314.346 - 2020نيسان  12



 20.300.000 700.000.000 2020سان ني 14
 34.971 1.427.383 2020نيسان 16
 23.275.000 - 2020نيسان  22
 10.500.000 - 2020نيسان  22
 16.827.094 - 2020ايار  4
 29.533.807 - 2020ايار  4
 20.915.000 - 2020ايار  4

 37.054.111 - 2020ايار  12
 61.500.000 - 2020ايار  17
 61.875.000 - 2020ايار  17
 39.661.000 - 2020ايار  20
 89.375.000 - 2020ايار  20
 15.625.000 - 2020ايار  27
 15.911.000 - 2020ايار  27
 33.869.444 - 2020ايار  27
 52.506.667 - 2020ايار  28

 
 
 
 


