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األزمة المالیة في لبنان
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 لجمل مالي إنقاذ حزمة إلى الحاجة وتبرز .الحر السقو من حالة في اللبناني اإلقتصاد إن ”
ود ة الظروف وتهیئة الر ع التنفیذ عد ذلك موازاة وفي .لإلنتعاش المناس  جراءاتإل السر

ة الغ أمراً  انتظارها طال التي اإلصالح  „ .الثقة استعادة في للمساعدة األهم

عمل ” بي، التحصیل تحسین خالل من العامة الموازنة في التوازن  إعادة على س  واستعادة الضر
ة، األموال صالحات المنهو ٕ ة وا ب  من حدلل المرتفع الدخل أصحاب من الشرائح تستهدف ضر

ة إدارة وتحسین اإلنفاق فاءة وتحسین المساواة، عدم  „ .العامة المال

ةخطة  ومة اللبنان الح ة الخاصة  التعافي المال

خلفیة األزمة المالیة في لبنان
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ة أزمة لبنان شهد ” ة المؤشرات تشیر .مسبوقة غیر إقتصاد ماش تسارع إلى اإلقتصاد  اإلن
د 2020 العام في وسنشهد ... اإلقتصاد ماش من المز  خصوصاً  ورونا، أزمة ظل في اإلن

ة غیر الواردات على بیراً  عبئاً  یلقي الذ الدوالر شح مع  الوقت في ین،المستهلك وطلب النفط
ه ترتفع الذ ة المواد أسعار ف ص اإلستهالك تقّل  „األعمال حجم و

ة األزمة تعود ” ة اإلقتصاد خ إلى الحادة والمال ل تار  قاتتدف على المفر اإلعتماد من طو
ة العمالت اسات لتنفیذ الفاشلة المحاوالت ومن الضخمة األجنب ة س ة تتسم إقتصاد  „ المصداق

ةخطة  ومة اللبنان الح ة الخاصة  التعافي المال

)تابع(خلفیة األزمة المالیة في لبنان 
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ة اختالالت من لبنان عاني ” ّ  مستو  إلى وصلت ضخمة مال  تواجه أخر  دول في نظیره قل
اسات ساهمت فقد .الجوانب متعددة أزمات ة الس ة المال ال الصرف وسعر التوسع ه، غالم  ف
ة على ة التدفقات خلف  الجار  بالحسا في یتّسع ینفك ال عجز إحداث في الهائلة، األجنب

 يصاف وتدهور متواضعة صادرات حجم مقابل الواردات، حجم ارتفاع مع التواز  الخارجي،
 „األجنبي المالي الموقف

ةالع الفوائد ومعدالت الموازنة في الكبیر العجز من سنوات دفعت ذلك، إلى اإلضافة ”  برصید ال
ل مرتفع مستو  إلى العام الدین  „مستدام غیر ش

ةخطة  ومة اللبنان الح ة الخاصة  التعافي المال

)تابع(خلفیة األزمة المالیة في لبنان 
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Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon

)تابع(خلفیة األزمة المالیة في لبنان 

:المدفوعات میزان في كبیرة اختالالت لبنان یواجھ•

رجيالخا الوضع تدھور إلى الخارجي الجاري الحساب في المستمر العجز من سنوات أدّت 

،للبلد الصافي

ّت ،تتعافى أن المحتمل غیر ومن األخیرة األشھر في األجنبیة الودائع تدفقات جف

مستویات ىإل ووصلت سریع ھبوطي باتجاه األجنبیة للعمالت لبنان بنك احتیاطیات تسیر 

حرجة،

تساعاال في الموازي السوق في وسعره الرسمي الدوالر صرف سعر بین الفجوة تستمر.
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8
Source: Goldman Sachs, Dec 2019

CURRENT ACCOUNT DEFICIT / FISCAL DEFICIT
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GOVERNMENT EXPENDITURE BY TYPE

Source: Goldman Sachs, Dec 2019



10

PRIVATE SECTOR DEPOSITS (LBP BILLIONS)

Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon
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BDL GROSS FOREIGN CURRENCY HOLDINGS (USD BILLIONS)

Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon
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Monthly money supply

In billions of LBP 30-May-18 27-Jun-18 01-Aug-18 29-Aug-18 26-Sep-18 31-Oct-18 28-Nov-18 26-Dec-18 30-Jan-19 27-Feb-19 26-Mar-19 30-Apr-19
M1 11,046 11,445 11,448 11,256 11,289 11,022 11,218 11,592 10,525 10,522 10,543 10,735
M2 81,047 81,338 80,750 80,252 79,555 78,473 77,757 76,970 75,113 75,680 75,941 75,296
M3 211,761 212,879 212,344 212,593 213,024 211,404 211,517 212,756 210,517 210,808 211,268 211,318

M4 223,090 224,037 223,565 223,673 223,856 222,621 222,979 224,206 221,995 222,055 222,647 222,774

In billions of LBP 30-May-19 27-Jun-19 01-Aug-19 29-Aug-19 26-Sep-19 31-Oct-19 28-Nov-19 26-Dec-19 30-Jan-20 27-Feb-20 26-Mar-20 30-Apr-20
M1 10,430 11,048 10,818 10,918 10,960 12,614 14,968 16,577 18,200 19,147 20,207 22,208
M2 73,785 74,276 73,648 72,740 70,319 68,952 66,217 63,553 61,517 59,553 58,361 58,099
M3 209,305 210,760 211,189 210,728 208,529 208,135 205,065 202,486 199,252 196,934 194,563 194,636

M4 220,535 221,785 222,648 222,191 220,002 219,382 216,360 213,724 210,693 208,419 206,073 206,279

Source: BDL Weekly reports

M1 = Currency in Circulation + Demand Deposits in LBP

M2 = M1 + Other deposits in LBP 

M3 = M2 + Deposits in FX 

M4 = M3 + TBs held by non banking system including accrued interests 13
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)تابع(خلفیة األزمة المالیة في لبنان 

 طویلة ترةلف الحقیقي اإلجمالي المحلي الناتج انكماش إلى االقتصادیة المؤشرات جمیع تشیر•

.ةخطیر مستویات إلى واصلة بسرعة، الفقر ومعدالت البطالة ترتفع بینما وكبیرة،

  لماليا العجز من سنوات الماضیة السنوات في للدوالر المستمر التدفق احتیاجات عن نتج•

.مستدام غیر بشكل مرتفع مستوى إلى العام الدین رصید دفع مما الكبیر،

 بدوره فاءللو مطلوب ھو مما بكثیر أعلى وھو للغایة، كبیر لبنان في المصرفي القطاع حجم إن•

.المنتج االقتصاد تنمیة تمویل في األساسي
15
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GROSS DOMESTIC PRODUCT

Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon
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SOCIAL INDICATORS

Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon



)تابع(خلفیة األزمة المالیة في لبنان 

 في فیھ الغمب صرف سعر ظل في الھائلة األجنبیة التدفقات تغذیھ الذي المحلي االستھالك ساھم•

.مستمر بشكل الخارجي التجاري العجز زیادة

ا• ً  بوقةمس غیر مستویات إلى المصرفیة الودائع تدفقات وصلت ،2019 عام منتصف من اعتبار

.القریب المستقبل في الدخول التدفقات تعاود أن المحتمل غیر ومن

Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon
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Source: MOF, General Directorate of Customs

IMPORTS, EXPORTS & TRADE BALANCE EVOLUTION
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Source: MOF, General Directorate of Customs

IMPORTS BY TYPE

Product 2018 % 2019 %

Mineral fuel and oil 4,066 20.35% 6,534 33.97%

Pharmaceutical products 1,329 6.65% 1,242 6.46%

3 Vehicles and accessories, cranes & lorries 1,609 8.05% 1,111 5.78%

Unwrought & semi-manufactured gold, diamonds, precious stones & metals 1,252 6.27% 931 4.84%

Aircraft engines, boilers, machinery, and mechanical appliances 1,231 6.16% 923 4.80%

Electrical machinery and equipment 1,090 5.46% 742 3.86%

Plastics and articles thereof 638 3.19% 530 2.76%

Articles of apparel and clothing 504 2.52% 414 2.15%

Iron and steel 668 3.34% 404 2.10%

Live Animals 419 2.10% 317 1.65%

Other 7,173 35.90% 6,089 31.65%

Total 19,979 19,237 
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Source: MOF, General Directorate of Customs

EXPORTS BY TYPE

Product 2018 % 2019 %

Unwrought & semi-manufactured gold, diamonds, precious stones & metals 648 3.24% 1,455 7.56%

Aircraft engines, boilers, machinery, and mechanical appliances 151 0.76% 217 1.13%

Electrical machinery and equipment 170 0.85% 165 0.86%

Plastics and articles thereof 177 0.89% 150 0.78%

Essential oils and resinoids 122 0.61% 127 0.66%

Preparations of vegetables 105 0.53% 118 0.61%

Printed Books, Newspapers 67 0.34% 75 0.39%

Iron and steel 123 0.62% 72 0.37%

Edible Fruit and nuts 78 0.39% 72 0.37%

Paper and paperboard 73 0.37% 69 0.36%

Others 1,237 6.19% 1,212 6.30%

Total 2,951 3,732 
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FISCAL POSITION

Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon
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OVERSIZED BANKING SECTOR

Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon
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HISTORICAL GOVERNMENT DEBT

Source: Situation Update for Lebanon’s Creditors, Republic of Lebanon
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HISTORICAL GOVERNMENT DEBT – INTEREST PAYMENTS 2010 - 2019

Source: MOF 25



AGGREGATE DEBT AMORTIZATION

Source: MOF 26



AGGREGATE DEBT AMORTIZATION 2020 - 2024

Source: MOF 27



LEBANON PUBLIC DEBT STOCK AT 31 JANUARY 2020

Source: MOF 28
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العاملة في لبنان أثر األزمة المالیة على الشركات

األعمال حجم

والمداخیل اإلیرادات

الصرف على القدرة

السیولة على الحصول على القدرة

یةالمصرف الحسابات تحریك على القدرة  

المالیة اإلدارة على القدرة

اإلستمراریة على القدرة

عمل فرص خلق على القدرة

الصرف بسعر التغیرات أثر

المقترحة الحكومیة الخطة أثر

المالیة البیانات تحضیر على األثر:

oاإلستمراریة على القدرة تقدیر

oالعادلة القیم احتساب

oاألصول قیمة في التدني

oالمالیة األدوات

oباإلیرادات اإلعتراف ...
30



على األعمال 19-أثر تفشي وباء كوفید

2



19-أثر تفشي وباء كوفید

 إلى )19 -دكوفی( فیروس انتشار یسببھا التي الحالیة األزمة مثل والكوارث األزمات آثار تمتد•

.االقتصادیة الحیاة مناشط من عدد

 لمعاییرل وفقا المالیة القوائم تلك مراجعة وعلى المالیة، القوائم إعداد على تأثیر لھا ویكون•

.المنشآت مستقبل حیال التأكد لعدم مصدرا تعد األزمة تلك مثل أن وبخاصة المعتمدة،

32



GROSS DOMESTIC PRODUCT, PERCENT CHANGE

Source: World Economic Outlook, International Monetary Fund, April 14, 2020. 33



U.S. GROSS DOMESTIC PRODUCT

Source: U.S. Commerce Department, Goldman Sachs. 34



EFFECTS OF COVID-19 ON STOCK MARKETS

Source: Bloomberg, April 2020. 35



EFFECTS OF COVID-19 ON CHINESE INDUSTRIAL PRODUCTION

Source: Macrobond, RaboResearch, China Federation of Logistics, NBS, April 2020. 36



CAPITAL FLOWS TO EMERGING MARKETS IN GLOBAL SHOCKS

Source: Original graphic and data from International Institute for Finance using data from Haver. 37



EFFECTS OF COVID-19 ON ECONOMY SECTORS

Source: L.E.K., Response planning for U.S. private equity firms, April 2, 2020. 38



EFFECTS OF COVID-19 ON ECONOMY SECTORS

Source: Moody’s Investors Service, Coronavirus effects, April 2020. 39



TRAFFIC GROWTH OR DECLINE DUE TO COVID-19

Source: https://altar.io/covid-19-in-the-age-of-technology-and-the-homo-deus/. Retrieved on 12/05/2020. 40



EFFECTS OF COVID-19 ON AIRLINE TRANSPORT SECTOR

Source: International Civil Aviation Organization (ICAO), May 2020. 41



EFFECTS OF COVID-19 ON TECH INDUSTRY SHIPMENTS – Q1-2020

Source: Trendforce, Statistica, April 2020. 42



BRENT OIL PRICE PER BARREL IN US DOLLARS

Source: Markets Insider. 43



CURRENCY DEPRECIATION AGAINST THE USD IN COUNTRIES HIT WITH COVID-19 SINCE 
JANUARY 2020

Source: Bloomberg 44



COMPANIES MUST THINK OF OTHER CASH MANAGEMENT STRATEGIES

Source: McKinsey & Co, COVID-19, Cash Excellence

Cash control tower

Restrict cash-out and 
accelerate cash-in

Cash transparency

Create forecasting rhythm

Spend control tower

Restrict demand

Structural moves

Trigger bold changes in cash 
conversion and cost 

structure

Tech enabled cash 
management

Increase speed and size of 
impact

Create cash culture

Instill the cash mindset

WHAT

HOW
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Source: McKinsey & Co, COVID-19, Cash Excellence

COMPANIES MUST THINK OF OTHER CASH MANAGEMENT STRATEGIES
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Source: McKinsey & Co, COVID-19, Cash Excellence

COMPANIES MUST THINK OF OTHER CASH MANAGEMENT STRATEGIES
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Source: McKinsey & Co, COVID-19, Cash Excellence

COMPANIES MUST THINK OF OTHER CASH MANAGEMENT STRATEGIES
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)تابع( 19-كوفیدأثر تفشي وباء 

المالیة البیانات لتحضیر بالنسبة•

مالیةال القوائم في عنھا واإلفصاح التأكد عدم مصادر

االستمراریة فرضیة مناسبة مدى

التقریر فترة بعد األحداث

المتوقعة االئتمانیة الخسائر عن المحاسبة

األجل طویلة األصول في الھبوط قیاس

المجدیة غیر والعقود المخصصات

المخزون قیاس

اإلیجار عقود على التعدیالت

العادلة القیم احتساب
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)تابع( 19-كوفیدأثر تفشي وباء 

المالیة البیانات لتدقیق بالنسبة•

اعتبارات خاصة عن تطبیق المعیار معیار التدقیق ذو الصلة

 غیرةالمت أو الجدیدة المخاطر بسبب لھ المخطط التدقیق منھج على األثر•
  19 -كوفید فیروس بسبب نشأت التي

بالفعل تمت التي المخاطر تقییمات في النظر إعادة إمكانیة•
 :ذلك في بما بالمنشأة، الخاص الرقابة لنظام المراجع فھم في التغیرات أثر•

oالرقابة بیئة  
oدتحدی عند الرقابة أدوات على لھ المخطط االعتماد في التغییرات 

تحدیدھا تم التي الجوھري التحریف لمخاطر االستجابات

تحدید مخاطر التحریف
الجوھري وتقییمھا 

المعدّل 315التدقیق  معیار

Source: SOCPA,  إعداد القوائم المالیة ومراجعتھاعلى ) 19 -كوفید(آثار انتشار فیروس كورونا 50



)تابع( 19-كوفیدأثر تفشي وباء 

 راتالتطو ألثر نتیجة لھا المخطط اإلستجابات في الالزمة التغییرات•
 لمناسبةا التدقیق أدلة من یكفي ما على الحصول على القدرة مثل البیئیة،

 یمكن ال قد أو الوصول في مشكالت اآلن توجد قد المثال، سبیل عى(
.)بدیلة إجراءات تنفیذ یستدعي قد مما المخزون جرد حضور

یز•  :یلي ما على أكبر بدرجة التر
oة ة القوائم إقفال عمل ة قیود خاصة( المال الت الیوم  التي ألخر ا والتعد

ت ّ )تم
oم ة القوائم لعرض المدق تقو ، المال ما النظر ذلك في ما عمومًا  إذا ف

م تم قد ان ة إفصاحات تقد  .اف
oأدلة نم في ما على الحصول تم قد ان إذا ما شأن المدق استنتاج 

ة التدقی  .المناس

االستجابة للمخاطر المقیَّمة

330التدقیق  معیار

Source: SOCPA,  إعداد القوائم المالیة ومراجعتھاعلى ) 19 -كوفید(آثار انتشار فیروس كورونا 51



)تابع( 19-كوفیدأثر تفشي وباء 

یز•  :یلي ما على أكبر بدرجة التر
oة العوامل في التغیرات م ة راتالتقدی على تؤثر قد التي التنظ   المحاسب

ادرات المثال، سبیل على( م إلى تهدف التي الم  تدامةمس حلول تقد
اق في مؤقتة ضی فترات مرون  الذین للمدینین .)الفیروس يتفش س

oة االفتراضات انت إذا ما  اقس وفي القائمة الظروف ظل في مناس
 التدفقات توقعات المثال، سبیل على( المنطب المالي التقرر إطار

ة، .)ذلك إلى وما الخصم، ومعدالت النقد
oانات انت إذا ما ن مالئمة المنشأة تستخدمها التي الب م  تماداالع و

 .علیها
oما المتغیرة، المالزم الخطر عوامل أثر ّ  .التأكد عدم والس

مراجعة التقدیرات المحاسبیة

المعدّل 540التدقیق  معیار

Source: SOCPA,  إعداد القوائم المالیة ومراجعتھاعلى ) 19 -كوفید(آثار انتشار فیروس كورونا 52



)تابع( 19-كوفیدأثر تفشي وباء 

ار• ة المواعید تغییر أن اعت  التي لألحداث رةالفت طیل التقارر إلعداد النهائ
ة القوائم تارخ بین تقع  .المدق تقرر وتارخ المال

 انت إذا وما ، 19 -وفید فیروس تتعل الحقة جوهرة أحداث أ تحدید•
ل عنها اإلفصاح أو تناولها تم قد  إلطار وفقاً  ةالمال القوائم في مناسب ش

 .المالي التقرر

مسؤولیات المدقق فیما یتعلق 
باألحداث الالحقة

560التدقیق  معیار

م على 19 -وفید فیروس أثر• م المدق تقو  جرتهأ الذ االستمرارة لتقی
 .اإلدارة

ة في النظر إعادة• ة،ا القوائم إلعداد االستمرارة أساس استخدام مناس  أو لمال
عه الذ التعدیل  .الحاجة بحس المراجع، تقرر في الراهنة الظروف تستت

مسؤولیات المدقق فیما یتعلق 
باإلستمراریة

570التدقیق  معیار

Source: SOCPA,  إعداد القوائم المالیة ومراجعتھاعلى ) 19 -كوفید(آثار انتشار فیروس كورونا 53



)تابع( 19-كوفیدأثر تفشي وباء 

م إعادة االقتضاء، عند•  نفیذهالت المجموعة مدق خط التي اإلجراءات تقی
ما نات، مدققي عمل یتعل ف ّ و  على المجموعة مدق قدرة مثل الم

نات مدققو نفذها التي األعمال استعراض ّ و ة أو( الم ل )فیها المشار  ش
 على واألثر بدیلة، إجراءات تنفیذ في النظر یلزم ان إذا ما أ مناسب،

ة ة فا ستند التي التدقی أدلة ومناس  .جموعةالم مراجعة رأ إلیها س

تدقیق المجموعات

600التدقیق  معیار

 وفي نو الس تقررها في المنشأة قدمتها التي المعلومات بین تضارب أ•
ة القوائم المعلومات األخرى . 19 -وفید فیروس عن الناشئة التطورات أثر عن المال

720التدقیق  معیار
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)تابع( 19-كوفیدأثر تفشي وباء 

یز• ن على للقدرة الالزمة األمور على التر  ما ذلك في ام االستنتاجات، تكو
ع انت إذا سة الجوانب جم ل تناولها تم قد للتدقی الرئ   :مثل ناسب،م ش
oم اإلدارة من تتطلب قد التي المجاالت  ببس األدلة من المزد تقد

عة ة لهذه التغیر سرعة الطب ال  .اإلش
oعلى ،19 -وفید لفیروس نتیجة نشأت التي الجدیدة التأكد عدم حاالت 

ة التغییرات إجراء المثال سبیل ات في المناس  التقدیرات احتساب عمل
ة  ذلك في ما( التأكد عدم حاالت في ارتفاع أ لمراعاة المحاسب

ات مة في الهبو احتساب عمل    ؛)الق
oة القوائم على المعدلة أو الجدیدة اللوائح أو األنظمة أثر  .المال

تكوین الرأي والتقریر عن القوائم 
بما في ذلك األمور الرئیسة (المالیة 

)للمراجعة

700التدقیق  معیار
701التدقیق  ومعیار
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