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  ن التحديات الماليةأ ال  إيمر لبنان بمرحلة تاريخية ومصيرية بالغة الدقة على مختلف المستويات  
ُتشك  والمعيشية  واالجتماعية    واالقتصادية اللبنانيين،  تواجه  أالتي  يمكن  لما  هاجسًا  من  ل  تحمله  ن 

عتمدت في ا خاطئة  سياسات    هو نتاجتداعيات خطيرة. إن ما وصل اليه لبنان من واقع مالي سلبي،  
 التخطيط. وسوء االدارة والهدر وسوء الرؤية وغياب ، واالقتصادي ادارة الشأن المالي

تها نتيجة  لبنانعيشها  يأد ت تداعيات األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية التي  كما   ، والتي زادت حد 
السيول وشح   البطالة  نسبة  في  ارتفاع  الى  كورونا،  فيروس  ي  مع    ،تفش  ذلك  حاد وترافق  في    تراجع 

مرارًا    مصرف لبنانحاكم    أعلنوقد  ،  ألسباب مختلفة  احتياطات العمالت األجنبية لدى مصرف لبنان
بالتوقف عن  توجهعن   ، لع األساسية كالوقود، والطحين، والمواد الغذائية واألدويةسالدعم    المصرف 

د مؤخرًا   هذه السلع، ما يضع اللبنانيين  موعدًا للتوقف النهائي عن تمويل دعم  نهاية شهر أيار  لكنه حد 
ار اجتماعي  ، ويضع البلد كله على شفير انفج أمام أزمة معيشية خانقة هي األصعب في تاريخ لبنان 

مختل على  كارثية  نتائجه  المستويات ستكون  تتمث  ف  أولوية  وضع  إلى  الحكومة  يدفع  ما  وهو  في  ،  ل 
اللبنانيين  لقمة عيش  إنقاذ  إصدار بطاقة تمويلية هدفها تغطية عجز القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي  

هو القاعدة التي يمكن  هذه البطاقة  بدء تطبيق مفاعيل  كون  ياقع المعيشي. على أن  انهيار الو   ومنع
 األساسية. االنطالق منها نحو التعامل مع قرار مصرف لبنان بالتوقف عن دعم السلع

من اجل محاولة استدراك االنهيار الحتمي الذي كانت مؤشراته قد ظهرت ،  حكومتناجاءت  لقد  
العام   بداية  المدفوعات،  2011في  ميزان  مؤشر  خالل  العشر   من  السنوات  عبر  أكثر  وتعمقت 

د استلمنا    الماضية. البالد:  في  كارثيًا  نقديًا  نحو  وضعًا  بلغ  عام  مالية    93ين  فجوات  دوالر،  مليار 
اللبناني وفي المصارف اللبنانية الخاصة وفي  مليار دوالر    80تتعدى  مخيفة   في المصرف المركزي 

بشفافية المالي  الواقع  هذا  مع  التعامل  قررنا  ولذلك  الدولة.  و   مالية  الدولة أوصرامة  قدرة  عدم  دركنا 
اليووب سندات  تسديد  على  إ  ،وند اللبنانية  خطة  إلووضعنا  متكاملة  الدوامة صالحية  من  لبنان  خراج 

تحاد االوروبي ودول عديدة،  السلبية ماليًا وقد حظيت هذه الخطة بتأييد وثناء صندوق النقد الدولي واإل
ولكن الخالفات  ن هذه الخطة وضعت االصبع على الجرح العميق في االزمة المالية.  عتبار أ على إ 

بانهيار   وسر عت  الدولي  النقد  صندوق  مع  المفاوضات  توقف  الى  أدت  الخطة  هذه  على  الداخلية 

lebanon24



 

 

لعملة الوطنية أمام الدوالر األميركي، وهو ما زاد في تعميق اقيمة  فقدان  بالتزامن مع  الوضع المالي  
 رتفاع معدالت البطالة والفقر بشكل كارثي.إيين و معاناة اللبنان 

بجديدة   ليست  الدعم  السنينالن  إن سياسة  المتعاقبة على مر  سعر   ت بتثبي  قامت   الحكومات 
الدوالر  ر ص ومنها    1507,5على  ف  المستوردة  السلع  لكافة  دعم  الواقع  في  وهو  للدوالر  لبنانية  ليرة 

البناء، االدوية،   بوسات، السيارات، المحروقات وغيرها، كما  لالمستلزمات الطبية، المأكوالت، الممواد 
ات أسعار النفط العالمية مما أدى  ر يي مع العلم ان الكلفة تتأثر بتغ  1994منذ عام    تعرفة الكهرباء  ثبت ت 

 التالية:حة وذلك لالسباب ل  أصبحت قضية مُ  الدعم وتوجيه إال أن مسألة ترشيد الى خسائر فادحة. 

الوضع  • إنهيار  في  وسر ع  كبير  بشكل  اإلستهالكية  السلع  أسعار  رفع  الصرف  سعر  تدهور 
 اإلقتصادي والمالي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن. 

 سوء إستخدام دعم السلع اإلستهالكية أبعد الغاية المرجوة عن المواطنين.  •
من   • جدًا  قريبة  أصبحت  لبنان  مصرف  يبلغ  إحتياطات  )الذي  اإللزامي  من  15اإلحتياطي   %

االستمرار بسياسة الدعم كما   لتوقف عنباتوجهه  قيمة الودائع( حيث أعلن المصرف المركزي  
 هو معمول به حاليًا.

هذا الواقع الخطير أملى على حكومة "مواجهة التحديات"، ورغم أنها حكومة مستقيلة يقتصر  
نطالقًا من مسؤوليتها الوطنية، وبالتالي البحث  عمال، وجوب مواجهته إدورها على تصريف األ

وان هذا التحدي ُيعتبر من أخطر التحديات التي تواجه لبنان    إجتراح الحلول المناسبة خاصةً و 
 في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه. 

في األشهر الماضية على درس جميع الُسبل الُمتاحة والتي توازن ما كان التركيز    وعليه،
 ترشيد الدعم من جهة والحّد من تضاؤل احتياطات المصرف المركزي من جهة أخرى.بين 

يُ  الخطوة، وما  الُمضي في هذه  التضخم وضعف غير أن  تبعات على مستوى  رافقها من 
خرى من شأنها التخفيف من حدة النتائج السلبية  تقديمات أُ   تسبقهاالقدرة الشرائية، يجب أن  

عيشه. ولقمة  المواطن  كان   على  هنا،  التي  باالقتراح    ومن  التمويلية  البطاقة  إقرار  ضرورة 
الى الى   سُتضاف  لبنان واإلستجابة  الطوارىء في  ـــــ أزمة  مشروع شبكة األمان اإلجتماعي 

أسرة   /750,000الُممّول بقرض من البنك الدولي وتوفير مساعدات لحوالي /  19  ــ  كوفيد
ُيشّكلون    لبنانية من عدد75)والذين  البنك    %  تقديرات  بحسب  االكثر حاجة  لبنان  عائالت 

 .الدولي(



 

 

 
 :  ةالجداول التاليان التصور المعروض يظهر من خالل و 
 

يتضمن المشاريع التي تستفيد منها األسر االكثر فقرًا كما ويتضمن    :1الجدول رقم   ✓
/ تبلغ حوالي  التي  التمويلية  البطاقة  مليون  1,384كلفة  يستفيد    د.أ./  والتي  سنويًا 

 الف عائلة بمن فيهم األسر االكثر فقرًا.  750منها حوالي 
 
رقم   ✓ تم  المعايير  يتضمن    :2الجدول  تحديد    التي  اساسها  البطاقة  ق على  يمة 

 التمويلية.  
 

رقم   ✓ غاز  إلغاءيتضمن    :3الجدول  مازوت،  )بنزين،  السلع  بعض  على  ،  الدعم 
، كما ويبي ن الوفر األدوية تخفيضها على  و   ربطة الخبز  على  وزيادتهاالسلة الغذائية(  

سنويًا   تحديده  يمكن  األميركي الذي  /  بالدوالر  بحوالي  يقدر  مليار    / 4,24والذي 
أميركي /  دوالر  حوالي  يبلغ  الذي  الحالي  الدعم  مع  دوالر 5,04مقارنة  مليار   /

لبنان  .  أميركي قبل مصرف  المعلن من  التوجه  يتماشى مع  التصور  ان هذا  علمًا 
التصور  هذا  خالل  من  يتبين  فانه  ذلك  رغم  انه  إال   السلع  جميع  عن  الدعم  برفع 

 تخفيضه( وعلى ربطة الخبز )بعد زيادته(. استمرار الدعم على االدوية )بعد 

 

 الكلفة )سنوياً ) الكلفة )شهريًا ( 
بالدوالر االميركي   الوفر

 )سنويًا( 
الحالية كلفة دعم السلع 

 على مصرف لبنان
 )دوالر أميركي( 

  000,000,420  $  000,000,040,5  $   

 ترشيد الدعم
$ 66،303،922 )دوالر أميركي(   795،647،059  $  4،244،352،941  $  

التمويلية بطاقة كلفة ال
  1،383،786،000$ 115،315،500$ دوالر أميركي( )

ترشيد الدعم + البطاقة  
 التمويلية 

 دوالر أميركي( )
$ 422,619,181  $ 059,433,179,2  $ 941,566,860,2  



 

 

 :  ةاخيرًا إلى المسائل التالي تجدر اإلشارة و 

وهي  ولىاأل يس  نأ ،  أن  يجب  فعليًا،  مفاعيلها  بتطبيق  والبدء  التمويلية  البطاقة  العمل    بقتوزيع 
 والبدء باستعمالها. البطاقة التمويليةالذي يبقى قائمًا حتى تسل م المواطنين الدعم بترشيد 

وهيوالثانية اإل أ   ،  بعين  تأخذ  معايير  الى  إستنادًا  تم  قد  التمويلية  البطاقة  قيمة  تحديد  عتبار  ن 
بنتيجة   فاته  عما  المواطن  الحالي  إلغاءتعويض  السلع  الدعم  بعض  على  وت  على  السلع  خفيضه 

 ،  األخرى 

رالالُمضي بوهي أن    ،الثالثة الستدراك أي    الدوالر االميركيبيستوجب دعمًا ماليًا    المعروض   تصو 
سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية من جهة، والحد  من ارتفاعه من جهة  ارتفاع    ضرر بنتيجة

حدة    إن  .أخرى  من  التخفيف  شأنه  من  التمويلية  البطاقة  خالل  من  السوق  في  الدوالر  إرتفاع   توافر 
الصرف كما األزمة    سعر  وطأة  التخفيف من  وُيساعد في  للمواطن  الشرائية  القدرة  استنزاف  يحد  من 

البالد  بها  تمر   التي  توزيع  اإلقتصادية  حال  في  سيحصل  الذي  م  التضخ  من  ويحد   تريليون    10.4، 
 بالليرة اللبنانية بداًل من الدوالر.

مليار دوالر سنويًا إلى السوق، مما   1.4ن دوالر شهريًا، أو  مليو   115مباشر بقيمة  ضخ  غير  
ويساهم في تقليص هامش سعر الصرف الذي سيؤدي    ف الليرة أمام الدوالر األميركي يدعم سعر صر 

    واالستهالكية. السلع الغذائية أسعاربالتالي إلى تراجع 

 

  



 

 

 

 

 
 1رقم  جدول

كثر فقرًا وكلفة الدعم سر األ لى دعم األُ إالمشاريع الرامية  )
 (ةالمترتبة لتنفيذ هذه المشاريع مع كلفة البطاقة التمويليّ 

  



 

 

المجموع )مليار ليرة لبنانية(لالسرة )بالليرة اللبنانية(ليرة لبنانية )مليار(دوالر اميركيمتوسط الدعم الشهري لألسرةالمعيار

المشروع الطارىء لشبكات 
)ESSN( االمان االجتماعية

مئتا ألف ليرة لبنانية  للألسرة 
يضاف اليها مئة ألف عن كل 
فرد وبحد أقصى ثمانمائة ألف 

ليرة لبنانية شهريًا

750,000193,600,0002,420268,8891,921,9256,201
سيتم دفع هذا المبلغ 

باإلضافة إلى المبلغ الذي 
ESSNيدفعه برامج ال

البرنامج الوطني الستهداف 
)NPTP( االسر االكثر فقرًا

مئتا ألف ليرة لبنانية  للألسرة 
يضاف اليها مئة ألف عن كل 
فرد وبحد أقصى ثمانمائة ألف 

ليرة لبنانية شهريًا

750,00053,400,00066874,1671,921,9251,711
سيتم دفع هذا المبلغ 

باإلضافة إلى المبلغ الذي 
NPTPيدفعه برامج ال

البطاقة التمويلية
تتراوح بين ستون دوالر ومئتان 

وعشرة دوالر لألسرة الواحدة
1,921,925406,9441,921,9259,385

بعد دمج البرنامجين 
المذكورين  ادناه لوحدة الهدف

المساعدات من جراء جائحة 
كورونا

اربعمائة الف ليرة لبنانية 
لالسرة الواحدة

400,0001,440300,0001,921,9256,919

البطاقة التمويلية
تتراوح بين ستون دوالر ومئتان 

وعشرة دوالر لألسرة الواحدة
1,921,925106,9441,921,9252,466

مليار ليرة لبناني1,921,92517,297
مليون دوالر1541,384

ESSN5.512,500منصة مصرف لبنان

NPTP5.512,500السوق السوداء

4.2متوسط

11,921,925154                          

2(1)x1223,063,100                1,845                       

3750,000                    750,000                   

4(1x2)1.44144E+121,384                       الكلفة االجمالية سنوياً - مليون دوالر أميركي 

يقتضي دمج البرنامجين 
المذكورين لوحدة الهدف

√ سعر صرف الدوالر االميركي مقابل الليرة اللبنانية:√ متوسط عدد أفراد االسرة الواحدة: 

 متوسط الدعم الشهري لألسرة - دوالر أميركي

عدد العائالت المستفيدة

750,000المجموع

متوسط الدعم السنوي لألسرة - دوالر أميركي

جدول دعم االسر 

المشروع
قيمة الدعم السنوي الحاليوصف الدعم 

عدد العائالت المستفيدة
قيمة الدعم االضافي لمدة سنة واحدة

مالحظات



 

 

حتياطات  إستنزاف  إوبالرغم من أنها سوف تحد  من    ،على أغلبية السلع  الدعم  إلغاء  إن سياسة
م و   نعكس سلبًا علىإال أنها سوف ت   ،المصرف المركزي بالعمالت األجنبية تساهم في  معدالت التضخ 

  ،ني إضافي في القدرة الشرائية للمواطنتد  تؤدي الى  و   ،الدوالر في السوق الموازيةزيادة الطلب على  
 جتماعية خطيرة.إباإلضافة الى إضطرابات 

 

يمكن  ال  فإنه  المقابل،  سياسة    اللجوء  وفي  تُ   إلغاءالى  أن  دون  مساعدة  الدعم  مصادر  لحظ 
من سياسة دعم السلع الى سياسة دعم األسر عبر بطاقات تمويلية  بديلة، لذلك، كان الخيار باإلنتقال  

 وربط قيمة تلك البطاقات بنسبة تخفيض الدعم. ،بالدوالر األميركي
 

سُيضاف الى   / ألف عائلة750حوالي /  ان اقرار مشروع البطاقة التمويلية والذي ستستفيد منه 
 لمشروعين التاليين: ا

ــــ   -1 كوفيد  لجائحة  لإلستجابة  اإلجتماعي  األمان  شبكة  لدعم  الطارىء  واألزمة   19المشروع 
ل من البنك الدولي.ESSNاإلقتصادية في لبنان )  ( والُممو 

2-  ( اإلجتماعية  الشؤون  وزارة  لدى  فقرًا  األكثر  األسر  الستهداف  الوطني  ( NPTPالبرنامج 
ل من   الدول المانحة.والُممو 

 

ــــ   كوفيد  لجائحة  لإلستجابة  اإلجتماعي  األمان  شبكة  لدعم  الطارىء  المشروع    19أواًل: 
 (ESSNواألزمة اإلقتصادية في لبنان )

 عائلة.   268،889: عدد العائالت المستفيدة -
ألف ل.ل.عن    /100/ +  مهما كان عددها  ألف ل.ل. لألسرة  /200مبلغ مقطوع /المعيار:   -

ألف ل.ل.( أي بمتوسط    /800/)حد  أقصى  فرد من افراد هذه االسرة )أب، أم، أوالد(  كل  
 ( أشخاص  5.5و  )متوسط عدد األسرة الواحدة ه ألف ل.ل. /750دعم شهري /

 (NPTPثانيًا: البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقرًا لدى وزارة الشؤون اإلجتماعية )
 عائلة.   74،167عدد العائالت المستفيدة:  -
/ ألف ل.ل. عن 100لألسرة مهما كان عددها + /ألف ل.ل.    /200/  مبلغ مقطوعالمعيار:   -

  بمتوسط ألف ل.ل.( أي    /800/)حد  أقصى    كل فرد من افراد هذه االسرة )أب، أم، اوالد(
 أشخاص(  5.5)متوسط عدد األسرة الواحدة هو   ألف ل.ل. /750شهري /دعم 

 
 



 

 

 

 التمويلية : البطاقة ثالثاً 
  300ألف ل.ل. المدفوعة حاليًا لحوالي    /400/  لاغني عن مبلغ  ان هذا المشروع سوف يُ 

عائلة تُ   ألف  التي  المساعدات  جنتيجة  من  الدولة  كورونارّ قّدمها  جائحة  نطاق    اء  وسيزيد 
/ حوالي  ليشمل  من  750التغطية  تستفيد  التي  فقرًا  االكثر  االسر  ضمنهم  )ومن  عائلة  ألف   /

تصل    (NPTPوبرنامج    ESSNع  مشرو  تمويلية  ببطاقات  النقدية  التقديمات  تستبدل  وسوف 
 / د.أ.60/ د.أ. وحدها االدنى /210/ د.أ. وقيمتها القصوى الى /154قيمتها المتوسطة الى /

 نذكر تاليًا المعلومات التفصيلية للمشروع:  
 ل.ل. / مليون 1,384/قيمة المشروع:  -
 الف عائلة.  750عدد العائالت المستفيدة:  -
عن    د.أ.  /29,6مهما كان عددها + مبلغ قدره /  لألسرة  د.أ.  /29,6/ مبلغ مقطوع  المعيار:   -

 ،أشخاص   4,2الواحدة هو    )متوسط عدد األسرةمن افراد هذه االسرة )أب، أم، اوالد(  كل فرد  
د.أ. لألسرة وحد أقصى   60د.أ.( مع حد أدنى قيمته    /154/متوسط الدعم الشهري لألسرة  

 / د.أ.210/
 

من دعم السلع  وهو أقل كلفة  د.أ.    ليون م   / 1,384/ تبلغ    كلفة البطاقة التمويلية، ولمدة سنة،ن  إ
 ، ما يحق ق وفرًا. سنوياً مليار د.أ.  /5عن طريق مصرف لبنان والبالغ حاليًا /

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 2رقم  جدول
ة(حتساب قيمة البطاقة التمويليّ إسس  )أُ 



 

 

البنزين 

)20 ليتر( أو 

فرق سعر النقل 

العام

مازوت 

)20 ليتر(

غاز 

)قارورة(

مولدات 

الكهرباء 5 

أمبير

السلة األساسية 

بعد ترشيد الدعم
المجموع ل.ل.متفرقاتربطة الخبز

39,500      27,000      26,000       65,000       195,195     2,500         

141,000    127,500    93,000       187,000     625,625     4,000         

(101,500)   (100,500)   (67,000)      (122,000)    (430,430)    (1,500)        

5.3            6.3            2.0             5A1.0             25              

(537,950)   (628,125)   (134,000)    (122,000)    (430,430)    (37,500)      (75,600)      (1,965,605)  

(43.0)         (50.3)         (10.7)          (9.8)            (34.4)          (3.0)            (6.0)            (157)            

-100%-100%-100%-100%-100%12%

537,950    628,125    134,000     122,000     430,430     (4,500)        73,920       1,921,925   

43.0          50.3          10.7           9.8             34              (0)               5.9             154             

           60الحد األدنى للعائلة          30

         210الحد األقصى للعائلة          30

لكل عائلة

لكل فرد في لعائلة

مع الرفع الجزئي للدعم لعائلة من 4,2 أشخاص بالدوالر

.السعر الحالي ل.ل

 .السعر بدون دعم ل.ل

 .الفرق ل.ل

مع الرفع الجزئي للدعم لعائلة من 4,2 أشخاص  ل.ل

كيفية احتساب الدعم

معدل استهالك العائلة

مع رفع١٠٠٪من  الدعم لعائلة من 4,2 أشخاص ل.ل

مع رفع١٠٠٪من  الدعم لعائلة من 4,2 أشخاص بالدوالر

تخفيض الدعم 



 

 

  20ن السعر الحالي للتنكة ) إ إذا اخذنا على سبيل المثال مادة البنزين فو   ، في سياق شرح هذا الجدول
يبلغ  أل.ل. في حين    39,500ليتر( هو   السوق  الحالي بحسب  بمعنى    141,000ن سعرها  ن  أل.ل. 

الحالي والسعر  السوق  سعر  بين  الفارق  هو  المادة  لهذه  الحالي  =    39,500  -141,000   (الدعم 
 ل.ل.( 101,500

تنكات    5,3هو    شخص   4,2المكونة من    ن معدل استهالك العائلة الواحدةأعتبار  خذنا بعين اإلإذا أو 
الواحدة   العائلة  قبل  من  دفعه  الواجب  المبلغ  يصبح  المادة  شهريًا  هذه  الدعم على  إلغاء  حال  حوالي في 

 شهريًا.  د.أ. 43أي حوالي  ل.ل. 537,950
 

 والحال نفسه ينطبق على باقي المواد وفقًا لما يلي: 

العائلة  بالكامل  الدعم  رفعن  إ  مازوت: - تحمل  الى  يؤدي  المادة  هذه  مبلغًا    أشخاص(  2,4)   على 
 . ليتر( 20تنكة )   6,3لكل  د.أ. 50.3، حوالي ل.ل. 628،125شهريًا يعادل 

  10.7)حوالي    ل.ل.  000,134يؤدي الى معدل استهالك شهري بقيمة  إلغاء الدعم س  نإ  غاز: -
 (. )قارورتين شهريًا( د.أ.

المولدات ) - العائلة مبلغًا وقدره    أمبير(:  5اشتراك  تتحمل  د.أ.   9.8أي  ل.ل.    122،000سوف 
 أمبير شهريًا في حال رفع الدعم بالكامل.  5شتراك الـ إل

  430،430يصل الى  سنفاق العائلة على المواد الغذائية االساسية  أن متوسط  إ  السلة االساسية: -
 في حال رفع الدعم بالكامل.  د.أ.( 34)حوالي ل.ل. 

% سوف يؤدي الى تحمل العائلة الواحدة 12ان زيادة الدعم على هذه السلعة بنسبة    الخبز: ربطة   -
 شهريًا. ربطة خبز 25ل.ل. لحوالي  4،500مبلغًا وقدره 

متفرقات  إجل  أومن    " بند  لحظ  تم  ملحوظة  غير  مبالغ  اية  يمثل  Miscellaneousستدراك  وهو   "
 في احتساب االرقام.   ضافة الى هامش الخطأإ المصاريف غير الملحوظة 

ف النهائية،  إوبالنتيجة  اإلإن  الكلفة  بنتيجة  جمالي  الواحدة  العائلة  ستتحملها  التي  عن    الدعم  رفعضافية 
 .$154حوالي  تبلغ  شهرياً  بعض السلع



 

 

 

 

 

 3رقم  جدول
نسبة الدعم وكلفته(  تخفيض  /زيادة  /إلغاء)



 

 

 

 

 
  

 

محروقات

)بنزين(

محروقات

)مازوت(

محروقات 

)غاز(
المجموعأدويةربطة الخبزالسلة الغذائية

141,000127,50093,000سعر السوق1

39,50027,00026,000السعر الحالي2

101,500100,50067,000الفارق )قيمة الدعم(3

%54-%12%100-%100-%100-%100-نسبة التخفيض / الزيادة4

000قيمة الدعم بعد الخفيض / او الزيادة5

141,000127,50093,000السعر الجديد )5-1(6

7
كلفة الدعم على مصرف لبناني الحالية بالدوالر االميركي 

)شهرياً(
96,000,000118,500,00011,000,00071,500,00015,000,000108,000,000420,000,000

8
كلفة الدعم على مصرف لبنان بعد التخفيض / أو الزيادة 

)شهرياً(
000016,470,58849,833,33366,303,922

9
كلفة الدعم على مصرف لبنان الحالية بالدوالر االميركي )6 

أشهر(
576,000,000711,000,00066,000,000429,000,00090,000,000648,000,0002,520,000,000

10
كلفة الدعم على مصرف لبنان بعد التخفيض / أو الزيادة )6 

أشهر( من شهر تموز لغاية شهر كانون االول 2021
000098,823,529299,000,000397,823,529

1,152,000,0001,422,000,000132,000,000858,000,000180,000,0001,296,000,0005,040,000,000كلفة الدعم على مصرف لبنان الحالية بالدوالر االميركي )سنوياً(11

12
كلفة الدعم على مصرف لبنان بعد التخفيض / أو الزيادة 

)سنوياً(
0000197,647,059598,000,000795,647,059

1,152,000,000-1,422,000,000-132,000,000-858,000,000-17,647,059698,000,000-4,244,352,941-

جدول تخفيض / زيادة الدعم على السلع 

الوصف

تخفيض مبلغ دعم مصرف لبنان بماليين الدوالرات )سنوياً(



 

 

مليون دوالر شهريًا وقد اقترب    625  - 600بين  كلفة اإلستيراد التي يتحم لها مصرف لبنان  ن  إ
يشك ل خطرًا على القطاع المصرفي  مما   ،%(15)  حد  االحتياطي اإللزاميإحتياطي مصرف لبنان من 

 في حال االستمرار بسياسة الدعم المعمول بها حاليًا. ،بشكل عام وأموال المودعين بشكل خاص  
 

هنا عن  ،ومن  الدعم  ترشيد  الى  الحاجة  نسب   تبرز  تخفيض  المركزي    طريق  المصرف  دعم 
 لقيمة المواد األساسية وذلك على النحو التالي: 

 

 محروقات الأواًل: 
 بالنسبة للبنزين:  -1
 ليتر(  20ل.ل. لكل  /101،500% )/100قيمة الدعم الحالية بنسبة  رفع -
 / ل.ل. 39,500ل.ل. بداًل من /  /141،000ليتر حوالي / 20يصبح سعر السوق لكل  -
/  1,152/  / مليون د.أ. شهريًا )أي 96/   بقيمةتنخفض كلفة دعم البنزين على مصرف لبنان    -

 (.سنوياً  مليار د.أ.
 

 بالنسبة للمازوت:  -2
 ل.ل.( /100,500/) بالكامل الدعم رفع -
 ل.ل./ 127،500/المازوت  ليتر من 20السوق لكل سعر  صبحي -
لبنان    تنخفض  - / مليون دوالر شهريًا )أي ما يعادل 118,5/ بقيمة  كلفة الدعم على مصرف 

 ( سنوياً  مليار د.أ. /1,422/
 
 

 بالنسبة للغاز: -3
 ل.ل.(. / 67,000/)  على هذه المادةالدعم  إلغاء -
 / ل.ل. 93،000/ سعر قارورة الغاز صبحي -
لبنان   - مصرف  على  الدعم  كلفة  /11/  بحواليتنخفض  يقارب  ما  )أي  د.أ.  مليون   /132  /

 (. سنوياً مليون د.أ. 
 

 ثانيًا: السلة الغذائية
 إلغاء السلة الغذائية بالكامل.  -
/ 858/  / مليون د.أ. )أي ما يعادل71,5/   حواليلفة الدعم على مصرف لبنان بكتنخفض   -

 (. سنوياً  مليون د.أ.
 



 

 

 ربطة الخبزثالثًا: 
في سبيل دعم ربطة الخبز التي تعتبر من مقومات الحياة الرئيسية ال سيما للطبقات الفقيرة، 

 %. 12كان ال بد  من زيادة الدعم بنسبة 
مليون د.أ.    /16،4/ مليون د.أ. شهريًا الى /15تزداد كلفة الدعم على مصرف لبنان من /  -

 / مليون د.أ.(.180/ بمليون د.أ. سنويًا مقارنًة   /197،6)أي ما يساوي /
 

 رابعًا: األدوية
 %. 54 ـتخفيض نسبة دعم األدوية ب -
  / 49،8د.أ. شهريًا الى // مليون  108تنخفض كلفة الدعم الشهرية على مصرف لبنان من /  -

 / مليار د.أ.(.1,296مليون د.أ. سنويًا بداًل من /  /598مليون د.أ. )/
 

سياسية   على    الدعم  رفعتؤدي  األخرى،  السلع  على  تخفيضها  أو  وزيادتها  السلع  بعض  عن 
آنفاً  المشروح  في    النحو  وفر  تحقيق  / إالى  بقيمة  المركزي  المصرف  د.أ.   /353،6حتياطات  مليون 

حشهريًا   قدره  مبلغ  /اي  التمويلية  4,244والي  البطاقة  كلفة  احتساب  قبل  سنويًا  د.أ.  مليون  مع  / 
كلفة البطاقة التمويلية البالغة  مع  / مليون د.أ.  796الدعم البالغة حوالي /  اإلشارة الى ان كلفة ترشيد 

مليون د.أ. سيحقق وفرًا على مصرف لبنان    /2,179/مليون د.أ. )اي ما مجموعه    /1,384حوالي /
 (.  2,179 –  5,040مليون د.أ. ) /2,861/مقداره 

 




