
اقرتاح ملساعدة لبنان
عىل ختطي الأزمة املالية

عداد  جريار شارڤيه  و  زايد حايك ا 



(1)اخللفية 

رطة ودولرة الاقتصاد• بسبب مديونية ادلوةل املف لبنان بأأزمة مزدوجة  ر  وقت واحد الس . يمي يف  الأمرين  التعامل مع الك  املستمثرين جيب  تعادة ثقة 

املزدوجة. واملودعني املشلكة  ىل معاجلة هذه  .هتدف خطتنا ا 

نقاذ مايل"هذه • ا  اقتصادية"وليست " خطة  لل صلح والهنوض ابالقتصاد". خطة  أأبعاد املنظومة حنن ال ندخل هنا يف. يه جزء من منظومة اكمةل   

لس ببني املايل. الاخرى  اىل الانقاذ  الانتباه  يتشتت  ان  الابعاد وال نريد  يف لك  البحث  يطول  انه  ا. الأول هو  ن الانقاذ املايل جيب ان الثاين هو 

اب ر اىل  الناس تفتق ان  الس ياس ية وغريها طاملا  الاصلحات  ان نتلكم عن  لنا  اخلطوة الاوىل من أأي منظومة لأنه ال حاجة  سط رضورات يكون 

.احلياة، اكلألك مثلا 

يف أأقل من • أأنه ميكن تنفيذها  اخلطة املقرتحة يه  يف  مه مزية  .أأشهر6أأ

البنوك• نقاذ  ا  ليس  لهدف الهنايئ من هذا الهنج  نه محلاية أأصول املودعني وترسيع التحول الاقتصادي والانتقال من الاق. ا الاقتصاد ا  ىل  الريعي ا  تصاد 

ملنتج .ا

تكون مرحبة للجميع• ىل أأن  ا  اخلطة  .هتدف هذه 



(2)اخللفية 

عقود ،• يف نظامنا املايل عىل مدى  املرتامكة  الرثوة  اخلطة ال تدمر  آن ، هذه  ال رهحا حىت  اليت مت ط الأخرى  اخلطط  عكس  لتطعىل  وير بل تس تخدهما 

عندان املال  اليت حتت. أأسواق رأأس  الس يوةل  ومتنحها  اسواقنا املالية  الهيا  اليت تفتقد  الأسهم والس ندات  أأدوات  هنا ختلق  اهجا خللق س بل جديدة ا 

منو القتصادان تكون حمرك  .للستامثر 

ال• الأموال ، تساعد خطتنا عىل حل مشلكة عدم  التوافق بني مصادر واس تخدامات  اليت تتجاهل عدم  الأخرى  اخلطط  عكس  توافق للبنوك عن عىل 

أأماانا  بشلك أأكرث  الأجل  القروض طويةل  مبنح  الأجل للسامح  الودائع طويةل  ريق تثبيت  ا. ط يف  أأن تس متر البنوك  البداية هذه نأأمل  لبناء عىل نقطة 

أأفضل .وحتقيق بيئة مالية مس تقبلية 

أأي خشص• ملعاقبة  السعي  أأو  اللوم  لقاء  ا  ىل  ا  اخلطة  هتدف هذه  اليس. ال  الأفضل للجميع من رمح الوضع  ىل حتقيق  ا  أأىت تسعى  فيه ، واذلي  ء اذلي حنن 

ىل دم جديد وأأفاكر جديدة ا  لنظام حمك حباجة  .نتيجة 

أأنظمة سفينتنا• املناسب ملراجعة  السفينة ، وال الوقت  قبطان  ملعاقبة  الوقت املناسب  ليس  ليوم  الوقت اذل.  ا فيه سفينتنا من اليوم هو  مننع  أأن  ي جيب 

الصحيح الاجتاه  لغرق وجنعلها تبحر يف  اللك.  ا أأن تتشابك أأيدي  ىل  .ذلكل ، حنن حباجة ا 



(1)مقاربتنا 

املغرتبني رضورية• لبنان حيث تعترب ودائع  الاقتصاد ، وخاصة يف  فثقهتم هممة يف تطوير  املودعني  ية  .حام

اقتصادي يف عام • انتعاش  البنوك ملرافقة  ية  اقتصاد منتج2021حام اقتصاد ريعي ا ىل  الس يو. وضامن حتول اقتصادان من  أأن  الكبرية جدير ابذلكر  ةل 

اللبناين لتحول الاقتصاد  فرصة  ليست عائقاا بل يه  .للبنوك 

اجامتعي• انشاء صندوق  ا من خلل  الأكرث حرماان لفئات  ا .دمع 

ـ • اخلسائر املقدرة ب اجلة  :تدابري4مليار دوالر من خلل 85مع

لشطب • أأصول ادلوةل  نشاء رشكة حتوي  احلكومية ؛24ا  مليار دوالر من ادليون 

ال• الأمرييك دليون  قمية ادلوالر  يف  اخنفاض متوقع  اجامتعية ، مع  العمةل مصحوابا مبعايري ورقابة  قمية  ض  اللبنانية بقمية ختفي مليار دوالر ؛30لرية 

قدرها • النظام املرصيف؛ و16استيعاب خسائر  مليار دوالر من خلل 

رحةّل بقمية بقمية • لبنان15الابقاء عىل خسارة متبقية م .مليار دوالر يف مرصف 



(2)مقاربتنا 

املرتامكة من خلل • الرثوة  الس يوةل الهامة م" قصة شعر"بدالا من تدمري  اللبناين هذه  للقتصاد  أأن نوفر  منوذجنا  يقرتح  ن خلل س ياسة مواتية ، 

الاوىل ما ييل. للستامثرات الس نني العرش  :ونتوقع حبلول هناية 

أأقل من • العمومية للبنوك  تكون املزيانية  اال جاميل ؛1,5أأن  احمليل  الناجت  أأضعاف 

اال جاميل• يوازي الناجت احمليل  املس توى املناسب وهو  ىل  اخلاص ا  القروض املرصفية للقطاع  و؛أأن تصل 

اال جاميل أأيضاا • احمليل  الناجت  أأسواق رأأس املال  يوازي جحم  .أأن 

أأن تساع• اليت ميكن  االئامتنية  لتعزيز الثقة  دخال س ياسات  املال ، نويص اب  املفروضة عىل حتويل رأأس  القيود  ع رفع  يفم اللبنانيني  العملء  قرارات د 

.الاستامثر والتنويع

يبلغ حوايل • لبنان بعجز  ظ مرصف  و 15حيتف  ، الثابتة  أأصوهل  عادة تقيمي  ا  العقد القادم من خلل  الرمسةل خلل  عادة  ا  الفساد، مليار دوالر وسيمت  ضبط 

القطاع املرصيف .واعادة رمسةل 

فرتة سامح م• الفائدة مع  ولكن نويص بتعديل معدل  أأو ادلاخيل  اخلاريج  ادلين  أأصل  أأي ختفيض من  الاعتبار  لبدء سداد 5دهتا ال نأأخذ بعني  س نوات 

و  الأمرييك  دلين املتبقي ابدلوالر  اللبنانية10ا لدلين ابللرية  .س نوات 



ىل تقليل جحم عبء ادليون واخلسائر س تؤدي خطتنا املقرتحة ا 
اليت يتحّملها القطاع املايل وادلوةل اللبنانية
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Government debt, 

which needs to be 

cancelled in order to 

reach a 

debt to GDP ratio 

of less than 90% in 

2021:

$54 billion 

The public debt will be reduced by 
exchanging $24 bn of it for shares in 
the Defeasance Company, and by the 
impact of the devaluation on the 
value of LBP debt, including that of 
the T-bills used in the above-
mentioned exchange ($30bn).

Estimated loss which 
would remain in BDL 

accounts:

$15 billion

Estimated Banks’ loss 
from devaluation and 

loans after the financial 
crisis:

$16 billion

This loss, which will remain on BdL’s
books for now, will be compensated 
over the next decade by recuperated 
funds coming from fraud and 
embezzlement, by the revaluation of 
assets and by recapitalization from 
banks over that period, if necessary.

Over the next 10 years, banks will 
bear a cost of about $16 bn. Our 
proposal safeguards the banks in 
order to protect depositors and 
allow a rapid recovery of the 
economy. Banks most exposed to 
Government debt will be the most 
fragile and will have to be massively 
recapitalized or merged.



اعتبارات أأخرى

العمةل واخلصخصة والاقتطاع • قمية  لتخفيض  اتباع هنج متسلسل  الشعر)نويص بعدم  يسمّى بقص  الأ ( أأو ما  حداث عنرص رضوري للعودة لأن تزامن 

ىل الاس تقرار .ا 

الواثئق• بسبب  متتكل أأصول ادلوةل وقتاا طويلا  أأو رشكة قابضة  اخلصخصة للك حصة أأو من خلل صندوق  املالية والقانونية املطلوبة ستس تغرق 

ملناسب و  ا البورصة/ للتقيمي  يف  لل دراج  ا. أأو  ألك جزء كبري من دخل  غضون ذكل س تأ يف  أأن خدمة ادلين  ىل  اال شارة ا  غضون ذكل، وجتدر  دلوةل يف 

اللبناين قفزة نوعية يف الاقتصاد  احداث  فرصة  احلكومة  .وس تفوت 

الثقة• اللزمة الس تعادة  الرشوط  ممكنة حىت تتوفر  الأصول  لتكل  التقيمي الصحيح  تكون رشوط  لن  وة عىل ذكل ،  .عل

الس يادي بنس بة • قريبة من 60يتوافق املفهوم اذلي نقرتحه مع ختفيض ادلين  احلصول عىل خدمة دين  أأجل  اال جاميل 3٪ من  احمليل  الناجت  وهو )٪ من 

المنو املتوقع قل من معدل  املودعني10، بدالا من ( أأ أأو ودائع  ىل الاقتطاع من حمفظات املصارف  ا  احلاجة  .٪ حالياا، وذكل دون 

اخلسائ• الوقت الستيعاب  متنح املصارف والفاعليات الاقتصادية  الفور بيامن  التوازن الاقتصادي عىل  يف . رس تعيد خطتنا  املبدأأ مت تطبيقه بنجاح  وهذا 

يف الامثنينيات اللتينية  أأمرياك  عادة هيلكة ديون دول  .ا 



بطال ادلين تأأسيس رشكة ا 

الهيا• وحيّول  ابطال ادلين  ينشئ رشكة ندعوها هنا رشكة  قانون  قرار  النواب اب  الرئيس ية أأصول ادلوةليبدأأ هذا التدبري بقيام جملس  النفط )  ابس تثناء 
(:والغاز واذلهب

•Ogero،MIC 1 ،MIC 2
•MEA ،MEAS ،MEAG
لبنان• وليد وتوزيع رشكة كهرابء  ت

أأسهم رشكة مباحلكومة تقوم• امللكية من خلل مبادةل  الس يادية24مقابل ابطال ادلينقايضة حقوق  يوروبوند وس ندات )مليار دوالر من ادليون  من 
زينة الامسية(خ عنه حلل مشلكة. ابلقمية  غىن  أأمر ال  ، وهو  اال جراءات  الزتامن بني  لتحقيق  الوحيد  السبيل  آلية يه  ال أأنه يسمح . ادليونهذه  كام 

ىل  ا  لللبنوك بتجنب الاضطرار  احتياطي  يف هذه املرحةلختصيص  املعدومة  .دليون 

أأسهم رشكة • دراج  ا  أأخرىابطال ادلينيمت  .يف بورصة بريوت ورمبا يف بورصات 

اال  • غضون ليكون علهيا  أأصل متتلكه وخصخصته من خلل تعوميه يف  عادة هيلكة لك  .س نوات10ا ىل 5زتام اب 

بسعر السوق• اخملصخصة ، ولكها  الرشاكت  أسهم  أأسهمهم بأ .س يكون دلى مسامههيا خيار استبدال 

عو• ىلهناند لرشكة اعامتدا  الأملاين  الرشاكت  فنظام حومكة  ادلين،  لهابطال  العامة ايكون  أأشخاص يجملس ا رشاف تنتخبه امجلعية  ون لك من ميثلضم 
املدين، واملنظامت  اجملمتع  ملسامهني،  اجمللس يعني . ادلوليةاال منائية ا الرشكة ويقدم تقاريهذا  يدير  دارة حمرتف  ا  الهيئة ره جملس  اىل جملس الارشاف واىل 

لعامة .ا

اكزينو لبنان•

رجيي التبغ والتنباك•

ارات • عق



بطال ادلين ختفيض ادليون الس يادية من خلل رشكة ا 
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Defeasance Company

Owns 100% of:

Telecom: Ogero, MIC 1, MIC2
Aviation: MEA, MEAS, MEAG
Power: Generation & Distr.

Régie des Tabacs
Casino du Liban

Other Assets and Real Estate

Banque du Liban Lebanese Government

Banks

Final Investors

$24bn
State 

Assets

$6bn 
Eurobonds, 
$7bn
LBP T-Bills, and 
$1bn
BdL Assets

56% 
Def. Co. 
equity

56%
Def. Co. 
equity

$14bn
BdL
CDs

Purchase Price

Shares of Privatized Assets

$11bn Eurobonds

44% Def. Co. equity

$17 Eurobonds
and $7bn T-Bills

Dividends and Purchase 
Price of Privatized Assets

Excess
Privatization
Profit

Day 1 Over a 10-year 
period



تصحيح وضع مرصف لبنان ابدلوالر
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اليو • لبنان بتبادل س ندات  روبوند يقوم مرصف 
قميهتا  يه واليت تبلغ  ٪ 24مليار دوالر مقابل 6دل

ادلين ابطال  أأسهم رشكة  .من 

لبنان بتبادل س ندات خزين• 7ة بقمية يقوم مرصف 
ال )مليار دوالر وأأصول غري مرصفية  رشق طريان 
ىل ذكل عقارات ، وما ا  مليار 1بقمية ( الأوسط، 

ابطال ادلين32دوالر مقابل  أأسهم رشكة  .٪ من 

البالغة • لبنان حصته  ع مرصف  ٪ يف رشكة 56يبي
مليار دوالر من 14ابطال ادلين للبنوك مقابل 

دليه لودائع املرصفية  .ا

ان يسبب طلب السوق للرية بت• حويل ما نتوقع 
ارب  اللرية يف 30يق ىل  ا  ، 2021مليار دوالر 

ال لبنان  صايف وابلتايل تقليل رصيد مرصف 
الصفر ىل  ا  دلوالر  .اب



تصحيح وضع املصارف ابدلوالر
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BANKS ($ bn)

Present Phase 1 Phase 2

Situation

USD ASSETS

Government Eurobonds 11 0 0

Holdings at BdL 74 40 40

Private sector USD Loans 34 34 34

Other Foreign Currency Assets 12 12 12

Government Assets 25 0

Total Foreign Currency Assets 131 111 86

USD LIABILITIES

Loans from Banque du Liban 

Custumers USD Deposits 114 94 44

Other Foreign Liabilities 10 10 10

Total Foreign Currency Liabilities 124 104 54

Net Foreign Currency Position 7 7 32

البنوك مع• الأوىل ، تتبادل  ملرحةل  ا 11ادلوةل يف 

اليوروبوند مقابل ٪ 44مليار دوالر من س ندات 

ابطال ادلين لب.من رشكة  نان وتتبادل مع مرصف 

ا دليه بقمية  ٪ 56مليار دوالر مقابل 14ودائعه

ابطال ادلين .من رشكة 

املودعني ابدل• يقوم بعض  ان  املتوقع  والر من 

اللرية للح صول عىل بتحويل جزء من ودائعهم ا ىل 

الودائع ب قمية  اعىل، مما س يخفض  نس بة ما فوائد 

ـ  اـل ارب  .مليار دوالر20يق

امل• يس تخدم بعض  ملرحةل الثانية ،  ا ودعني يف 

أأسهم رش  البنوك ورشاء  كة ودائعهم ال عادة رمسةل 

لبابطال ادلين .نانوالاستامثر خبلف ذكل يف 



توفري الس يوةل

اللرية من( للتحليل)نفرتض• لبنانية 3200انطلق سعر رصف  قبل/ لرية  لفرتة مؤقتة  الأقل  يُسمح ابلتعومي عىل  تطبيق س ياسة دوالر واحد ، مث 

التدرجيي لتغيري  الس يوةل(crawling peg)ا يف اس تعادة  ،. ، وابلتايل املسامهة  أأصفار  يمت حذف ثلثة   ، قصري  ىل سعر يؤديمما بعد ذكل بوقت  ا 

قدره  الواحد3,2رصف  لدلوالر  السابقة. لرية  النفيس ابلأرقام  فك الارتباط  .أأمهية هذه التعديل هو 

قمية العمةل • ض  احلر)س يعيد ختفي اللبناين ، واس تقرار سعر الرصف عىل املس ( التعومي  للقتصاد  التنافس ية  احلقيقي ، وتشجيع املودعني القدرة  توى 

اللبنانية مقارنة اب اللرية  نسبياا عىل  الأعىل  الفائدة  أأسعار  للس تفادة من  اللبنانية  الودائع ابللرية  ىل  العودة ا  الأمرييكعىل  يمت حتويل ما . دلوالر  نتوقع أأن 

ىل  ل ا  ىل30يص ا  .اللريةمليار دوالر 

ييل• تكون مصحوبة مبا  أأن  ب  الأسعار ؛ ( 1: جي املعيشة ؛ ( 2ضوابط صارمة عىل  تلكفة  للأجور مع مراعاة  الأدىن  احلد  عادة تقيمي  اليت( 3ا  املساعدة 

ان ب  ىلجي ا  يرادات ابدلوالر ، حىت يمتكنوا من حتويل قروضهم  ا  ليس دلهيم  البنوك للمقرتضني ابدلوالر اذلين  اللبنانيةتقدهما  اللرية   .

أ رشكة • أأنشأ الترشيع نفسه اذلي  أن  احتياطيات اذلهب كضابطال ادلينومن شأ احلايل للسامح ابس تخدام  القانون  يعدل  10يبلغ حنو لقرض امن أأن 

لبنان من. مليار دوالر س ميكن مرصف  الثقةمما  ضافية للسوق الس تعادة  ا  ا . توفري س يوةل  أيضا زيزه أ ادلويل overdraftبـــوميكن تع يقدمه صندوق النقد 

الأورويب املركزي  البنك  و  .أأ

اجل • املفصةل تع املودعني ابلطريقة  .ادانه الحقاا أأموال 



جعل القطاع املرصيف يتحمل جزء من الأعباء

ا  • الوضع ، وابلتايل سوف حتتاج  يف هذا  البلد  دخال  ا  يف  لعبته  عن ادلور اذلي  املسؤولية  البنوك أأن تتحمل  ب عىل  اال نقاذجي ىل حتمل بعض عبء 

ـ .  املايل يقدر ب أثرياا  ، ستتحمل تأ التحديد  لتايل10مليار دوالر عىل مدى 22عىل وجه  :س نوات ، اك

ابطال ادلين650• أأسهم رشكة  متويل  تلكفة  ويه   ، الس نة  يف  ؛مليون دوالر 

البنوك ؛8• أأسهم  العمةل عىل  قمية  ض  مليار دوالر تأأثري ختفي

تلكفة مساعدة املدينني ابدلوالر اذلي8• ىل  ا  املتعرثة ابال ضافة  اخلسارة يف حمافظ قروضهم  لتغطية  اللمليار دوالر  تكون عائداهتم ابللرية  بنانية ن 

س نوات ؛ و7عىل مدى 

ىل • ادلينمليار 3خسارة حممتةل تصل ا  ابطال  رشكة  سهم  سعر  أسهمدوالر دلمع  ال سوق  .يف 

لتلبية مس توايت ابزل• ىل رمسلها  ا  البنوك  ىل ذكل ، س يحتاج مسامهو  غضون 3-ابال ضافة ا  يف  .س نوات5لكفاية رأأس املال، وذكل 

حصة• الأكرث  قبل البنوك  استيعاهبا من  العمل وسيتعني  يف الاس مترار يف  البنوك صعوبة  العديد من  .س تجد 



آلية س يوةل لودائع املودعني الكبار وضع أ

الأمرييك• الكبار ابدلوالر  املودعني  يُطلب من  :سوف 

أأسهم مفضةل بقمية • قابةل للتحويل أأو  يف س ندات  البنوك ومدرجة يف بورصة بريوت 15الاكتتاب  ؛مليار دوالر صادرة عن 

مببلغ • يداع ابدلوالر مدهتا 20الاكتتاب  ا  يوازي مس توى س ندا5مليار دوالر يف شهادات  مبعدل اثبت  فائدة  البنوك حتمل  ت س نوات صادرة عن 
ملدة  الأمريكية  فقط ا  . ومدرجة يف بورصة بريوت( T5 + 1.25%)%1.25س نوات زائد 5اخلزانة  قابةل للتحويل مرة واحدة  الشهادات  ىل هذه 

قبل الاس تحقاق يف أأي وقت  السائد  السوق  بسعر  اللبنانية  .اللرية 

مببلغ • ايداع ابدلوالر مدهتا 40الاكتتاب  يوازي مس توى س ند10مليار دوالر يف شهادات  مبعدل اثبت  البنوك حتمل فائدة  ات س نوات صادرة عن 
ملدة  الأمريكية  ـ .  ومدرجة يف بورصة بريوت( T10 + 2%)، %2س نوات زائد 10اخلزانة  الشهادات بـ ىل ذكل ، سيمت ضامن هذه  من %62.5ا 

ابطال ادلين لرشاء أأسهم رشكة  اس تخداهما  ادلين وجيوز ملالكهيا  ابطال  يف رش . أأصول رشكة  الأولوية  ا  أأيضا اململوكة من س يكون دلهيم  الكياانت  اء أأسهم 
ابطال ادلين اسهمهارشكة  دراج  ا  يمت  .عندما 

ـ • اـل عن حوايل  اال فراج  ليس تعملوها حبرية اكمةل39يمت  أأموال املودعني  .مليار دوالر املتبقية من رصيد 

الأجل حتل مشلكة عدم التوافق• نشاء مطلوابت مرصفية طويةل  ا  يف هذا العرض ، هو  كام ذكران سابقاا  اال جراء ،  أأمهية هذا  ن  البنوك وتسما  ح بني 
الأجل وبفائدة اثبتة .مبنح قروض طويةل 



س تعيد خطتنا املقرتحة الس يوةل وحتمي ودائع املودعني
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$40 bn

Loans to 

Lebanese 

Economy

$114 bn
Total  

US Dollar
Deposits in 

Banks

$74 bn
Bank

Deposits
At BdL

$25 bn

The system has a negative liquidity
position of $89 bn, due mainly to BdL’s
foreign exchange rate support policy
($49 bn) and the banks’ mismatch
policy/operations ($40 bn).

Proposed 
solution to 

avoid a 
$40 bn 
haircut 

and a $20 bn 
bank 

recapitali-
zation
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Use gold reserves to obtain a $10 bn loan

Get large bank depositors to subscribe to:

$15 bn convertible preferred shares listed on 
the Beirut Stock Exchange (BEX)

$20 bn 5-year CDs issued by banks, listed on 
the BEX, freely sellable in LBP at the floating

exchange rate

$40 bn 10-year CDs issued by banks, listed on 
BEX, guaranteed up to 62.5% by the assets of 

Def. Co., with priority rights to exchange at 
face value for Def. Co. shares, or shares of a 

privatized entity



ئامتين اس تعادة الثقة والتصنيف اال 

أآن واحد كحزمة واحدة• يف  التدابري  احلكومة أأن تعلن عن مجيع  ب عىل  :جي

ابطال ادلين1. انون النشاء رشكة  العمةلق قمية  اذلهب كضامنة واختاذ تدابري ملرافقة ختفيض  .والسامح ابس تخدام 

استامثر 10خطة مدهتا 2. :مليار دوالر عىل مدى عقد من الزمن ، مبا يف ذكل32,7س نوات تقوم عىل 

اخملصخصة • الرشاكت  عادة هيلكة  ا  (.س نوات10مليار دوالر مقسمة عىل 12,7)صندوق رعاية ملساعدة املوظفني املترضرين من 

اخلطة • فرتة  اقتصاد منتج طوال  البلد ا ىل  لنقل  اقتصادي  انتعاش  رانمج  (.س نوات10مليار دوالر مقسمة عىل مدى 10)ب

ادلولية عن طريق برانمج • لزتام ابس تخدام املساعدة املالية  التحتية والتمنية الاقتصادية CEDREالا يف البنية  مليار 10)للستامثر 

(.س نوات10دوالر عىل مدى 

يتجاوز • العقد ، مبا يف ذكل خدمة ادليون ، ال  املزيانية عىل مدى  ز يف  اال جاميل%3جع احمليل  الناجت  الع, من  اال يرادات  احلفاظ عىل  امة مع 

أأقل من  ىل الناجت عىل أأقل من %24عىل  ا  %90من الناجت ونس بة ادلين 

أأعله3. كام هو موحض  البنوك واملودعني ،  اليت تؤثر عىل  .اال جراءات 



الافرتاضات والنتاجئ الرئيس ية لتوقعات املزيانية

ىل • ا  اللبنانية  للرية  ا ة  قمي .دوالر1/ لرية 3200ختفيض 

ع • ادلين25بي من  جزء  ة  ادلوةل لتغطي أأصول  من  دوالر  .مليار 

التضخم • دل  مع غ  يف 25.1بل يف 12.6و ٪2020  يف 8.8و ٪2021  يف 6.6و ٪2022  يف 5.2و ٪2023  يف 4.3و ٪2024  د ذكل3و ٪2025  لس نة بع ا يف   ٪.

ة • جاميل بنس ب ال  ا احمليل  الناجت  هنيار  عام 42ا يف  ة ٪2020  انتعاش بنس ب يليه  عام 28،  يف  يف عام 5، و ٪2021  ة ٪2022  و اقتصادي بنس ب مث من خرياا 4،  أأ التالية ، لرتتفع  الس نوات  يف   ٪

ىل  يف عام 10ا  الهيدروكربوانت٪2030  تدفق عائدات  داية  .مع ب

املتوقع• التضخم  نصف  يعادل  اللبنانية  اللرية  يف  س نوي  خنفاض  .ا

ة • املزيانية بنس ب يف عام 20ارتفعت ا يرادات  اال جاميل  احمليل  الناجت  ىل 2020٪ من  ا  .٪23تدرجيياا 

الاقتصادي• نتعاش  الا نفاق عىل  ال  الاجامتعي وا دلمع  ا يشمل  امن  ادلين ، بي قبل خدمة  املزيانية  يف  طفيف  ائض  .ف

حوايل • تبلغ  أجنبية  ال ديون ابلعمةل  مة  د يف عام 1خ أوىل ، وتزداد  ال امخلس  للس نوات  اال جاميل  احمليل  الناجت  من  املال٪2027  سداد رأأس  .مع 

ز بنس بة • العج خنفض  يف عام 12.12ا ىل ٪2020  عام 2.91ا  يف  ة ٪2021  ىل فائض بنس ب ا  ا ليصل  تدرجييا اخنفض  مث  عام 1.44،  يف   ٪2030.

ادلين • ة  نس ب ت  عام 108بلغ يف  ة ، ٪2020  الهيلك عادة  ا  د  عام 89، بع يف  ىل ٪2021  ا  خنفضت ببطء  ا مث  الارتداد ،  ىل 75مع  ا  الفرتة لتصل  ل  عام 67٪ خل يف  ب ٪2030  بسب

دروكربوانت الهي يرادات من  ال  .ا

ة • اليورو بنس ب عىل س ندات  دة  الفائ سعر  يد  د حت حوايل 2.5مت  الحتواءه  اال جاميل و ٪1  احمليل  الناجت  من  اللبنانية٪4.25  ىل اللرية  ا  العودة  اخلزانة لتعزيز  عىل أأذون   ٪.



توقعات املزيانية
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Present Situation 
(estimation) After Restruturing 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Total Government debt (billion) 91,20 36,78 39,10 40,47 41,81 43,06 44,14 44,98 45,42 45,32 44,70 43,47

Foreign currency debt 33,70 16,70 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 17,81 16,92 16,03 15,19 14,38

Internal debt 57,50 20,08 21,29 22,66 24,00 25,25 26,33 27,17 28,50 29,29 29,51 29,09

Defeasance Equity 25,00

Rate of exchange 1507 3200 3200 3401,6 3551,27 3668,46 3763,84 3844,76 3902,44 3960,97 4020,39 4080,69 4141,9

GDP 58,50 34,20 43,79 45,96 47,81 49,74 51,76 53,89 56,12 58,46 60,92 65,83

debt ratio 156% 108% 89% 88% 87% 87% 85% 83% 81% 78% 73% 66%

REVENUES (billion) 9,71 6,73 8,42 9,22 9,94 10,64 11,34 12,02 12,74 13,53 14,38 15,65

Income &capital gain tax 2,22 1,45 1,31 1,43 1,52 1,60 1,67 1,72 1,77 1,82 1,88 1,93

Corporation tax 1,40 0,70 0,98 1,15 1,31 1,48 1,65 1,82 2,01 2,22 2,45 2,80

Property tax 0,76 0,65 0,73 0,79 0,85 0,89 0,93 0,96 0,98 1,01 1,04 1,07

Customs duties 0,70 0,70 1,41 1,48 1,54 1,60 1,66 1,73 1,80 1,88 1,96 2,11

TVA 2,72 1,59 2,14 2,36 2,57 2,81 3,07 3,36 3,67 4,02 4,40 4,99

Inheritance tax 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15

Domestic tax 0,95 0,80 0,91 0,99 1,05 1,10 1,15 1,19 1,22 1,26 1,30 1,34

Other tax 0,88 0,75 0,84 0,92 0,98 1,03 1,08 1,11 1,14 1,17 1,21 1,25

Tax / GDP % 17% 20% 19% 20% 21% 21% 22% 22% 23% 23% 24% 24%

BUDGET EXPENDITURE    (without debt service) 9,86 8,56 8,44 9,16 9,73 10,20 10,61 10,96 11,25 11,55 11,86 12,22

Public service personnel expenses 6,71 5,82 3,95 4,45 4,84 5,16 5,43 5,66 5,83 6,01 6,19 6,37

Other operating expenses 2,19 1,90 1,98 2,03 2,08 2,12 2,15 2,17 2,19 2,21 2,23 2,26

capital expenditure 0,97 0,84 0,51 0,59 0,65 0,71 0,77 0,82 0,88 0,94 1,01 1,12

Economy recovery program 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Social welfare 1,00 1,09 1,16 1,22 1,27 1,31 1,35 1,39 1,43 1,48

Surplus / Deficit -0,15 -1,82 -0,02 0,07 0,21 0,44 0,73 1,06 1,49 1,98 2,52 3,43

DEBT SERVICE

Debt service in foreign currency 2,2 1,11 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1,34 1,27 1,20 1,14 1,08

Public debt service in LL 3,4 1,21 0,90 0,96 1,02 1,07 1,12 1,05 1,02 1,00 0,95 0,96

Debt repayment foreign currency 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 0,85 0,80 0,76

Debt repayment local currency 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Expenditure & debt/Revenues -4,15 -1,37 -1,34 -1,25 -1,08 -0,83 -1,33 -0,79 -0,22 0,43 1,39

Expenditure & debt service / GDP % -12,12% -3,12% -2,92% -2,62% -2,17% -1,61% -2,47% -1,42% -0,38% 0,70% 2,11%

Average interest on foreign currency 6,66% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Average interest on TB & CD 6,03% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,00% 3,75% 3,50% 3,25% 3,25%

Debt repayment foreign currency % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Debt repayment local currency % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Economy growth 28,04% 4,96% 4,01% 4,04% 4,07% 4,11% 4,14% 4,17% 4,20% 8,08%

Inflation 25,10% 12,60% 8,80% 6,60% 5,20% 4,30% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%



أأثر ختفيض قمية العمةل عىل املزيانية العمومية ملرصف لبنان
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LBP / USD Exchange Rate 1,507 3,200 1,507 3,200 

ASSETS (LBP bn) LIABILITIES (LBP bn)

Gold 21,882 46,464 Currency in Ci rculation outside BdL 12,544 26,637 

Foreign Currencies 37,675 80,000 Commercial Banks ' Deposits 152,419 124,493 

Other foreign Asset MLT Banks & Other Fin Corp Deposits

Cla ims on Customers Customer' Deposits

Loan to Commercial Banks 22,372 22,372 Publ ic Sector Deposits 7,990 7,990 

Loans MLT Banks & Fin Corps Valuation Adjustment 13,737 13,737 

Loans to Public Sector Securi ties other than Shares 

Securi ties Portofolio 57,559 12,759 Foreign Liabilities

Fixed Assets 394 836 Special Long Term Liabilities

Assets from FX Fin Instruments 18,081 18,081 Capital Accounts 5,667 5,667 

Other Asset 41,705 53,418 Other Liabilities 7,309 7,309 

Adjustment Adjustment 48,097 

TOTAL 199,668 233,930 TOTAL 199,668 233,930 


