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اجية إصالح  شاملة و و بدون أدنى شك،  ي من مشاكل عدة تشمل معظم مرافقه و يحتاج اىل استر
من الواضح ان أقتصادنا يعانى

ي من 
ي القطاع الماىلي فحسب.  فلبنان يعانى

ى
مناخ عام غتر مالئم لتشجيع أألعمال و مصنف من  أدنى الدول  كبلد مشجع ليس ف

اتيجية شاملة  لتكون بمثابة  .  ويقف بمرصاد القطاعات المختلفة غياب أستر ي التصنيف الدوىلي
ى
لرجال أألعمال و أألستثمار ف

كات، خارطة طريق واضحة المعالم  للمسار أألقتصادي.  أضف اىل ذلك  ضعف : البنية التحتي ى األستثمار و الشر ة، و قوانير

دي وضعف أألسواق المالية. و لكن عملية  ى العمل، القضاء، و الخدمات أألجتماعية،  إضاقة اىل الوضع الماىلي المتر قوانير

ة. فال بد من خلق بيئة حاضنة للقطاع الخاص من خالل نموذج أقتصادي يخول تحقيق نمو  ى ة وجتر
ي فتر

ى
أألصالح ممكنة و ف

ي الدول الصاعدةمرتفع ل
ى
ي مصاف

ى
 .  ) emerging market) كي نصبح  ف

ي تدخل سوق العمل 
ية التر و نتج عن هذه  العوائق نسبة بطالة مرتفعة والتتوفر القتصادنا القدرة عىل استيعاب الطاقات البشر

. و كذلك من معدالت نمو منخفضة بالمق ى ات الحديثة من اللبنانيير ارنة مع القدرات المتاحة للمرة األوىل والفئات ذات الختر

% بدال من المعدالت الحالية 5أذا ما أستغلت بكاملهأ. فمن الممكن أن نحقق مع سياسة إصالح شاملة معدالت نمو تفوق ال 

 %. 1المنخفضة اىل حدود ال 

ي لهذه أألسباب اتجاهات سلبية عىل عدة أصعدة. وأهمها استمرار وبل تفاقم 
ّ

الركود و يبدي الوضع اإلقتصادي الكىل

ي األسعار. 
ى
ي للدولة، وارتفاع ف

ّ
ي العجز الماىلي الكىل

ى
ان المدفوعات، زيادة ملحوظة ف ى ي متر

ى
ي ف

ّ
و تشمل  اإلقتصادي، ارتفاع العجز الكىل

المعوقات أألخرى الوضع السياسي المحيط و خاصة أألزمة السورية و اللجوء السوري و اثره عىل سوق العمل حيث يقوم 

ي 
ى
ي السوري  ف

ة   الكادرالفتى ي وبتكلفة  أقل. لذا فإن أقتصادنا يواجة  تحديات  كبتر
ي اللبنانى

مجاالت عدة باإلحالل مكان الكادرالفتى

ي الدول المتقدمة. 
ى
ي مصاف

ى
  تلجم النمو والتطور لكي نصبح ف

، ومن أهم بوادرها تدهور أسعار سندات ال 
ً
ي األسواق المالية والنقدية تزداد سوءا

ى
ات ف خزينة أضف اىل ذلك أن المؤشر

ي األسواق الثانوية اىل حدود غتر مسبوقة. 
ى
 )اليوروبوند( المطروحة ف

ي السيولة المرصفية للعمالت الصعبة وخاصة الدوالر. وتنقل بعض وسائل اإلعالم ان بعض 
ى
 ف
ً
 حادا

ً
كما يالحظ انخفاضا

ي يوم االستحقاق، او رفضت تح
ى
ة اىل الدوالر ف ة المصارف ترفض تحويل ودائع الزبائن باللتر رير ودائعهم وسحبها إال باالتر

 اللبنانية. 

، وهل تقوم المصارف و مؤسسات تحويل  ي
ي السوق اللبنانى

ى
ويطرح هذا الوضع أسئلة عديدة عن توفر العمالت األجنبية ف

أألموال بفرض قيود عىل تحويل األموال من العمالت المحلية اىل العمالت األجنبية؟ وهذا مخالف لحرية انتقال األموال 

ي الذي يستند اىل و 
ي النموذج الماىلي اللبنانى

ى
. وقد أدت هذه التطورات اىل زيادة الشك ف ي

ي اللبنانى
ى
ة الجهاز المرصف ى ي هي ركتر

التر

ى حاجة الدولة واالسواق الخاصة من العمالت الصعبة لتمويل  ي اجتذاب التدفقات الدوالرية من الخارج لتأمير
ى
استمرار ف

ي الحساب الجاري ل
ى
ان المدفوعات. العجز المرتفع ف ى  متر
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كز وس  ي تدعم االستثمار المحىلي هنا  تى
عىل دور السياسة المالية حيث ان النمو المستدام يحتاج إىل سلة من السياسات التر

ي القطاعات المختلفة.  
ى
ي ف اتجية متوسطة األجل واألجنتر االصالح الشامل لكي  سنوات  تتطرق اىل  5لفتر كما نحتاج  ألستر

ي وجه 
ى
ي سياسة المالية العامة إضافة اىل انها عائق اساسي ف

ى
نحقق هدف االنماء المتوازن و ال بد  من ذكر الشوائب أألساسية ف

 نمو االقتصاد  اضافة اىل عوائق أخرى عديدة. كما ذكر. 

ائب  من البديهي أن السياسة المالية  ي أألكتر عىل الفئات أألقل ثراء حيث أن أغلب الرصى يتر الحالية ترتكز عىل جعل العبء الرصى

ي العدالة أألجتماعية. 
ى
ي معظمها عىل أالستهالك( وال تسهم ف

ى
ة ) أي أنها تستند ف ائب غتر مباشر ي الوقت ذاته نرى  هي ضى

ى
بينما ف

ى هام ي حتر
ى
 . . تقديم الدعم  للفئات الميسورة كالدعم للكهرباء، و دعم الفوائد ل منها   أن أالنفاق و خاصة الدعومات  موجهة  ف

ي المدى المتوسط )
ى
ي صلب الموضوع، فمن األهداف الهامة ف

ى
سنوات( هو معالجة العجز الماىلي والتوصل إىل  5-4و للخوض ف

 التوصل إىل3مستوى ال يتعدى 
ً
(.  ومن المفضل أيضا ى االيرادات  % من الناتج المحىلي  )مجموع  الدخل المحىلي توازن كامل بير

ي المدى األبعد. 
ى
 والنفقات  لكي يزول العجز كليا ف

ي المالية العامة. هناك عدة فوائد: أولها لجم ارتفاع الدين 
ى
: ما هي أيجابيات  التوصل إىل توازن كامل ف

ً
السؤال المطروح أوال

ي 
ى
نقاط  6بنحو  نسبة الدينل سنوات قليلة  خفض تدريجبا  مما  ُيخول خال  نسبة العجز المطلق. هذا ينتج عنه انخفاض ف

 فتنخفض نسبته اىل  نحو 
ً
ي توازي تقريبا   % من الناتج المحىلي مقارنة بالنسبة الحالية 124مئوية سنويا

. و ثانيا %  150التر

ي بدورها ستدعم األستثمار و أألستهالك  و م
ي أألسواق المالية و التر

ى
عدالت النمو. و يعود سيكون لها أثر عىل خفض  الفائدة  ف

ي الوقت الحاىلي تقوم بمزاحمة القطاع الخاص عىل الموارد المالية )السيولة( للمصارف 
ى
سبب إرتفاع الفائدة إىل أن الدولة ف

ي تنتج عن هذه السياسة؛ فكلما أرتفعت المخاطر كلما أرتفعت الفوائد  ك
ما هو مالحظ لتمويل العجز؛ إضافة اىل المخاطر التر

ي األسواق
ى
 المالية.  ف

ات )أألستهالك، أألستثمار  يبية للدولة، وسوف تؤدي بدورها إىل زيادة االيرادات  وهذه المتغتر و النمو( هي من اهم األوعية الرصى

إضافة اىل  خفض األنفاق من خالل خفض تكلفة الفائدة  عىل الخزانة. لذا فهي سيف ذو حدين كونها تحسن األيرادات و 

ي آن واحد.  و
ى
ي الخالصة، ان سياسة خفض العجز لها منافع عدة و أهمها: النفقات ف

ى
 ف

  تحريك عجلة النمو الناتجة عن فوائد أقل تكلفة ، وخفض البطالة من  خالل خلق فرص عمل

ى جميع المرافق االقتصادية والقطاعية االنتاجية والخدماتية .   جديدة وتحسير

 

 ان المدفوعات وخاصة الحساب ى ي عىل متر الجاري وتدفق رؤوس األموال ذات األجل  و لها أثر ايجانر

ة األجل فقط.   من تشجيع  دخول رؤوس األموال القصتر
ً
 الطويل، بدال

 

  اض من االسواق ي خدمة الدين )مدفوعات الفائدة( وطلب الحكومة لالقتر
ى
أن خفض الزيادة ف

  . المالية يؤدي بدوره اىل خفض نسبة الفائدة 
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   غياب سوق ماىلي متطور وال يتصف بالمنافسة الحرة  ه يخفف من أثر كما أن .  

 

  خارجية  الصول أل ا المزيد من  تكديس  تستهدف ال تعد بحاجة اىل ان أن السياسة النقدية  كما
( لكي تحصن قدرتها للدفاع عن سعر تؤدي  كذلك بدورها اىل رفع الفوائد )عمالت صعبة كالدوالر 

 الرصف. 
 

ة  )أي م 370ية الموجودات الماللقد بلغت   مليار دوالر(. أن هذا الحجم  250يوازي  ا ترليون لتر

. أن أصول  بلغمن األصول )الذي ي ي
( يفوق حاجة أألقتصاد اللبنانى أربعة أضعاف الناتج المحىلي

ي معظم الدول ال تتعدى نسبتها الم
ى
. أن جذب هذه األموال مئة بالمئة من  الناتج الم صارف ف حىلي

ل أغراء المؤسسات المالية و أألفراد بدفع فوائد تفوق الفوائد عىل الدوالر قد تم من خال الفائضة

ي أألسواق ا
ى
ي  لعالمية ف بنحو اربعة نقاط مئوية، و نتج عن االحاجة المستمرة للتمويل الخارجر

 .  المرتبط بالعجز الماىلي

  .وري لكي نحافض عىل سعر الرصف  يه و لكن مرصف لبنان لد البعض يرى  أن هذا الحجم ضى

مليار من الذهب؛  11مليار دوالر من األحتيطات بالعملة الصعبة )الدوالر( اضافة اىل33

مليار دوالر من العمالت الصعبة.  23مليار دوالر. كما أن المصارف لديها  44فيصبح المجموع 

ي 
ى
مليار دوالر.أن هذا المبلغ يفوق الدين العام بالدوالر  69فيصبح المجموع  للجهاز المرصف

ى البالغة  33 البالغ  ى ؛ و يفوق ودائع  غتر المقيمير  . دوالر  مليار  46 مليار بضعفير

 

ان المدفوعات مليار دوالر(  تستطيع ان ت  69أي ال ياطي ) كما أن هذأ األحت ى ي هذا  لعدة سنوات أذا مول عجز متر
ى
أستمرينا ف

 أألتجاه السالب. 

ة  و نستطيع دعمها حتر أذا أستمر الوضع غتر مؤاتيا لسنوات عديدة. و هي نتيجة قوة المصارف  و  لذلك فال خوف عىل اللتر

ى و انما بعض أنعكاساتها  هو الوضع السياسي  سياسة أألقتصاد الحر الذي تبعها  لبنان ى و ال ترتبط بشخص معير منذ سنير

ي الداخل و المحيط. 
ى
 العام ف

وبند )و   . Eurobondأثبت أألصدار أألختر للتر ي
 ( أن أألسواق المحلية و العالمية لها ثقة نسبية بأألقتصاد  أللبنانى

 

من أألحتياط بالعملة الصعبة عىل حساب فوائد مرتفعة  مما لذا من المهم جدا أن ال نستهدف فقط تحقيق مخزون كبتر 

ي عىل الفوائد؛ و لكن أن نوازن  مع الحاجة لدعم الحركة أألقتصادية . أن هذا أألتجاه  الوضع الماىلي أأليجانر
ى   يعطل أثر تحسير

ة أألجل و الخالية من روؤية  تنمية أألقتصاد أذ أن عائدات المص % 10ارف  تصل اىل حدود يخدم مصالح المصارف القصتر

. 1بينما أألقتصاد ينمو فقط بمعدل   % ؛   و هذا  يدل عىل تناقض كبتر

ي تحريك االقتصاد عند انخفاضها وكذلك 
ى
ي انجزت لدول عدة بان لسعر الفائدة أثر فعال ف

لقد أثبتت الدراسات العديدة التر

 بمستوى نسب الفوائد والطلب العكس صحيح عندما ترتفع الفوائد.  وعىل سبيل المثال، فإن القرو 
ً
ا  كبتر

ً
ض العقارية تتأثر تأثرا
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ي حالة لبنان، نرى أن مرصف لبنان اتخذ قرار بتقليص الفائدة لبنك اإلسكان إىل 
ى
% لكي يحرك القطاع 3عىل العقارات. وف

ي جميع المرافق لكي نحرك جميع القط
ى
اعات. من خالل العقاري )مع أنه ليس الحل األفضل(. األفضل هو خفض الفائدة ف

 سياسة مالية  صالحة و ليس بالدعم. 

ي الوقت ذاته النفقات. 
ى
رشد ف

ً
 الوضع الماىلي ان نتخذ اجراءات لكي نحسن االيرادات ون

ى وري لتحسير  من الرصى
ً
 إذا

  من خالل رفع االيرادات وترشيد   2023%  مع نهاية  3إن الهدف األساسي هوتقليص العجز اىل ما يقارب نحو  
ن ادناه.  ي المرحلة األوىل . كما مبي 

ن
 النفقات ف

 

 االقتصادي  .  الوضع2

 : ي الناتج المحلي
ن
 معدالت النمو ف

ات  ي مرافق عدة. ومن المؤشر
ى
تشتر االحصاءات الصادرة عن مرصف لبنان والمصادر الخاصة اىل تفاقم الركود االقتصادي ف

ية نرى أن مؤشر الحركة االقتصادية 
ّ
الصادر عن مرصف لبنان قد انخفض بمعدل  (coincident indicator)المتوفرة الكل

ومن أهم مكونات هذا المؤشر الصكوك المتداولة بالدوالر .  % منذ أزمة رئيس الحكومة مع المملكة العربية السعودية 9

 بمقدار 
ً
ي سجلت انخفاضا

ة ذاتها، وانخفض الط40%. وكذلك انخفضت رخص البناء بنحو 16والتر لب عىل % للفتر

ي مجاالت الشحن، وعدد المسافرين  20االسمنت بمقدار 
ى
ات األخرى اتجاها سلبيا ف %، كما سجلت العديد من المؤشر

ها.  ى اىل لبنان، وغتر  القادمير

اجع الشاملة لحٍد  عزى أسباب التر
ُ
ي واالستثمارات. وت

ّ
 عىل صعيد الطلب الكىل

ً
 ملموسا

ً
كما ان قطاعات عدة اخرى تواجه ركودا

ي سلع أساسية عدة مثل المحروقات، كبتر ا
ى
ائية الرتفاع االسعار ف ، وانخفاض القدرات الشر ىل التخوف من الوضع المستقبىلي

ات الركود االقتصادي أألخرى هو  ائية لدخل المواطن. ومن أهم مؤشر ي تؤدي بدورها اىل تقليص القدرة الشر
والتعليم، والتر

ي بلغت نحو انخفاض التسليفات االجمالية من قبل المصارف 
 2.4اىل القطاعات، والتر

ً
، بينما سجلت نموا % العام الحاىلي

ة ذاتها من العام السابق. 4بمقدار   % للفتر

ات السياحية،  ال يزال يواجه ركود منذ مطلع األزمة السورية عىل الرغم من استتباب األمن لسنوات فوكما نعلم من المؤشر

ة. ومن أهم أسبابها عدم توفر القدرة الك
ّ
ي وجه المرافق والنتجعات األجنبية. إضافة اىل عد

ى
افية لهذا القطاع للمنافسة ف

 . ي
ي المتدنى

 الضعف الهيكىلي الذي يواجه االقتصاد من مواصالت، وإتصاالت والوضع البيت 

 توزي    ع أألنتاج المحىلي  -القطاعات                                       

Gross domestic product      
By activity      
2017 compared with 2016      

  2016 2017 2017 % change in 
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Description 
at current 

prices 
at current 

prices 
at 2016 

prices 
price volume 

      
Gross domestic product      

77243                                        
  

80491        77669 3.6 %  0.6%   

 Taxes on products 7,162  7,557  7,482  1% 4%  

less Subsidies on products -1,827  -2,239  -2,092     

Gross value added at basic prices 71,908  75,173  72,279  4.0% 0.5%  

       
Agriculture & forestry 1,225  1,268  1,410  -10% 15%  
Livestock & livestock products; fishing 1,019  1,086  1,092  -1% 7%  
Mining & quarrying 305  297  298  -1% -2%  

Manufacturing of food products 1,620  1,649  1,579  4% -3%  

Beverages & tobacco manufacturing 738  771  746  3% 1%  
Textile & leather manufacturing 357  384  310  24% -13%  
Wood & paper manufacturing; 
printing 466  460  442  4% -5% 

 

Chemicals, rubber & plastics 
manufacturing 623  678  656  3% 5% 

 

Non-metalic mineral manufacturing 752  719  699  3% -7%  
Metal products, machinery & 
equipment 1,645  1,691  1,574  7% -4% 

 

Other manufacturing 459  543  469  16% 2%  

Electricity 827  959  831  15% 0%  

Water supply & waste management 967  793  819  -3% -15%  
Construction 3,202  2,823  3,081  -8% -4%  

Wholesale & retail trade 9,131  9,754  9,181  6% 1%  

Vehicle maintenance & repair 866  827  858  -4% -1%  
Transport 2,547  2,543  2,617  -3% 3%  

Hotels & restaurants 2,265  2,426  2,468  -2% 9%  

Information & communication 2,076  2,210  2,158  2% 4%  
Financial services 6,754  6,666  6,353  5% -6%  

Real estate 11,715  12,380  11,818  5% 1%  

Professional services 3,164  3,284  3,199  3% 1%  
Administrative services 1,917  2,045  1,884  9% -2%  

Public administration 6,884  7,871  6,972  13% 1%  

Education 5,470  5,594  5,441  3% -1%  
Health & social care 2,740  2,870  2,770  4% 1%  
Personal & community services 2,175  2,583  2,554  1% 17%  
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ى  ، و العتليم عىل طليعة النشاطات ااقطاعيةالخدمات المالية ذ القطاع العقاري ،  القطاع التجاري يستحو  هام من وعىل حتر

ي القطاعات أألنتاجية من تحديات عدة مجمل األنتاج . 
 و أهمها:  و تعانى

وقراطية الحكومية 13.9%(، البتى التحتية غتر المؤاتية )14.5%(، الفساد )21.2عدم استقرار الحكومة ) %(، البتر

ائب )5.5%(، التضخم )8.9%(، عدم استقرار السياسات )10.3) ي القوى 4.5%(، نسبة الرصى
ى
%(، أخالقيات العمل السيئة ف

يبية )3.4%(، الحصول عىل التمويل )3.5)%(، أنظمة العمل التقييدية 3.9العاملة اللبنانية ) ى الرصى %(، 3.1%(، القوانير

مة غتر المالئمة للسوق )
ّ
ى بيئة اإلستثمار 1.8%(، القدرة الغتر الكافية عىل االبتكار )2.2القوى العاملة الُمتعل %(. إن تحسير

  . ي ورية لنمو اإلقتصاد وخاصة من خالل جذب اإلستثمار األجنتر ي جميع المرافق ضى
ى
 ف

 ذا،  فان أية تطرق لحوافز ، ال بد و أن تنظر بدقة لهذه الروادع و تحاول جديا معالجتها. ل

 

 و النمو - أألستدامة المالية.  3

ال تتحقق إال بتحقيق أألستدامة الماليةز فال بد أوال من أن نعلج العجز المىلي الكبتر الذي أثقل لأن التنمية  ألمستدامة  

ي و أمتص عىل أثره القطاع العام  مو ألعبء عىل أألقتصاد 
ة عىل حساب القطاع الخاص. الوطتى ألوضع الماىلي   ارد كبتر

ى و أآلخر اىل إجراءات إستثنائية  ى الحير ا عىل  المستدام يعرف بالوضع الذي يمكنه أألستمرار دون اللجوء بير و تشكل عبئا كبتر

 المنتج و المستهلك. 

: و ال  ضع الماىلي الحاىلي

ي تحقق تشتر االحصاءا
ي  ت األولية اىل ارتفاع أاليرادات عن المستوى التر

ي ايلول الماضى
ى
ي بف

. وعكس فقط  %3.4نحو الماضى

يبية بنحو ر اذلك تطورير معي يبية بنحو ارتغعت   % 2   ين، فبينما ارتفعت اإليرادات الرصى % وخاصة 4.5 اإليرادات الغتر ضى

ة ال تتم ة ثابثة. وسجلت من االتصاالت ، لكن هذه االيرادات األختر ى بوتتر يبة الدخل  بينما ارتفغت تر يبة القية الضافة  ضى  ضى

يبة األمالك المبنية والرسوم العقارية   بمقدار  .  %11بنجو ة .  22% و 8. وتراجعت ضى  % عىل التواىلي

ي التحويالت لمؤسسة كهرباء 42إجماىلي النفقات فقد ارتفعت بنحو أما 
ى
لبنان، والنفقات عىل %، وقد سجلت اهم الزيادات ف

ي تكلفة الفوائد عاكسة ارتفاع الدين العام ونسب الفوائد عىل إثر ارتفاع الفوائد عىل 
ى
حساب موازنات سابقة، وارتفاع ف

 الدوالر. 

ي المحصلة فقد ارتفع العجز لغاية نهاية شهر 
ى
ة 6.7اىل أيلول وف ة مقابل مليار لتر ي  مليار  3لتر

ى
ة ف ة ذاتها من العاملتر   الفتر

ي ان العجز  قد يتضاعف خالل العام الحاىلي لألسباب المذكورة أعاله.  السابق. 
 وهذا يعتى

ة مليار  0.9كما أن العجز األوىلي بلغ  ي العام السابق. ترليون   2.5مقابل فائض قدره  لتر
ى
ة تحقق ف  لتر
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ة(   اية أيلوللغ   المالية العامة                                          )مليون  لتر

                                                   2018                   2017 

 12671                  13072               إجماىلي اإليرادات           

يبية                       9677                      9868      اإليرادات الرصى

 ومنها                                                   

يبة الدخل                             3658                    3680       ضى

يبة القيمة المضافة                   2562                   2853ضى

يبية               2129                    2224    اإليرادات غتر الرصى

        ومنها      

 800                      981       أإلتصاالت                           

 864                      978                           إيرادات الخزينة

 

    15691                  19867                     :   و منها  النفقات 

 5787                     7253  هجور و رواتب                       

      5281                  5708              تسديد الفوائد            

 695                   15392                        لخزانةنفقات ا

 3020-                  6795-                            الكىلي  العجز 

 2455                   890-   الفائض أألوىلي             -العجز

 

 

 

ن الوضع الماىلي خالل      -أ   4202-9201أجراءات لتحسي 

يبية تستهدف  تقليص  ة بسلسلة الرتب و الرواتب  حيث أن أألجراءات الضن حة غت  مرتبطة مباشر
أن األجراءات المقتر

 . ن  بل هو حصيلة الوضع الماىلي الكلي  العجز ، و من الخطأ ربط العجز بانفاق معي 

ي   الفصل  (أ)
ى
ى االيرادات  )  يبدأ مفعولها  ف ي اجراءات  لتحسير

 (9201من الثانى

  

ة  . % من الناتج 19سنوات(  بلغت نحو  5لننظر أوال اىل هيكل  األيرادات  فنالحظ ان  متوسط  نسبة أأليرادات )لفتر المحىلي

صت هذه النسبة منذ 
ً
ى نحو  2008وقد تقل ي ذلك الحير

ى
ي وحسب االقتصاد المقارن 24حيث بلغت ف

% . ان االقتصاد اللبنانى
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ي المدى المتوسط مما  يخول خفض 
ى
يبة ف يحتمل اقتطاع نحو رب  ع الدخل كأيراد للدولة. و هذا يشتر أنه باإلمكان رفع الرصى

 %( . 5العجز بهذه النسبة ) 

:  2017إىل المتحصالت   لعام  بالنظر   تيب التاىلي  ، نرى التر

 

 2017 

 نسبة اىل الناتج نسبة اىل مجموع االيرادات أ       

 

يبية  13.4 70.8  ايرادات ضى

يبة دخل  -  4 20.1  ضى

ائب عقارية -  1.5 8.1  ضى

يبة عىل السلع  - ضى
 والخدمات

 25.2 4.8 

يبة عىل التجارة  - ضى
 الدولية

              14.1 2.7 

ائب أخرى )رسم  - ضى
ي  يتر رسم  –ضى
 الطابع(

 

 3.1 0.6 

يبية  4.3 22.6  ايرادات غتر ضى

 

 

 منها: أألتصاالت                             -
    

 12.7 2.4 

 1.0 5.2  ا لرسوم أألدارية                             
    

 1.2 6.7  ايرادات الخزينة

 19.2 100  المجموع

    

 

ائب  ي يشكو من تعدد الرصى يتر ي واقع األمر فان  النظام الرصى
ى
ى الجدول اعاله ان لدينا ثالث مصادر رئيسية لاليرادات و لكن ف ويبير

ي و رسم، أضافة اىل الرسوم الجمركية العديدة. فيجب تقليص و تبسيط   80و الرسوم  و يفوق مجموعها  أل   يتر بند ضى

ي معظ
ائب بقدر أألمكان. و  تعانى ي فعاليتها و يزيد تكلفم الدول  من مشكلة تعدد  المصادر لأليرادت  الرصى

ى
 ة جبايتها.  مما يؤثر ف

 

 
 : ي يب  احات التالية المبادىء  األساسية للإلصالح  الضن  و تشكل أألقتر
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 ائب و معدالت قليلة  ضن

 )ائب غت  المنتجة  ) ذاتت العائد المنخفض  إلغاء  الضن

  يبية  تكون واضحةاألوعية  أو القاعدة الضن

 )يبية ي ال تتغت  مع  تفت  القاعدة الضن
ائب النوعية )البر ي الضن

ن
 تدن

 تتصف بسهولة التطبيق 

 خالية من أألستنسابية 

 تكاليف التحصيل تكون منخفضة 
 

ات ي أغلبها  تستند اىل  مؤشر
ن
احات ف ي صندوق النقد   -فيتو تانزي  ) هذه أألقتر

ن
رئيس الدائرة المالية ف

 الدوىلي سابقا.(

 

 

يبية يبية ؛ وأأليرادات الغت  ضن : أأليرادات  الضن يبية ايرادات الخزينة، و أما أأليرادات الرئيسية فهي ي مجال االيرادات الرصى
ى
. وف

ي أن  يتر يبة القيمة المضافة.  يجب عىل اإلصالح الرصى يبة عىل السلع والخدمات القائمة، ومعظمها متأتية من ضى تتصدر الرصى

ى االعتبار فعال ي الكثتر من ياخذ بعير
ى
يبة )نسبة التكلفة إىل العائد( وكذلك آثاره االقتصادية عىل األسعار والحوافز. وف ية الرصى

يبية ووقعها عىل الفئات ذات الدخل المحدود.   عىل العدالة الرصى
ً
فمن المعروف والمثبت األحيان يكون االهتمام منَصب أيضا

يبة الدخل التصاعدية ت ي األبحاث االقتصادية ان ضن
ن
يبة ف ؤدي  اىل  إعادة توزي    ع الدخل  نحو  نظام أكتر عدالة ، فيما ضن

ي توزي    ع الدخل. 
ن
 السلع تؤدي إىل تردي العدالة ف

؟ و عىل الرغم من  ،السؤال األهم، ما هو األفضل ى الجباية عىل أساس الدخل أم عىل أساس االستهالك أو المزي    ج من أألثنير

يبة عىل أساس االنفاق اي  ائح تصاعدية ، فالبعض يفضل أن تكون الرصى يبة الدخل  كونها تعتمد عىل شر األثر عىل العدالة  لرصى

ي التطبيق، تعمد الدول ذات القدرات  عندما نستهلك الموارد وليس عندما ننتجها. وهذا يشكل جدل متواصل
ى
ي أألقتصاد. و ف

ى
ف

ي 
ائب التر يبة الدخل صعب المنال، اىل األستناد اىل حد أكتر عىل االرصى ي الجباية و حيث يكون كبح التهرب من ضى

ى
الضعيفة ف

ى أألستهالك.   تعتمد عىل أألستهالك لسهولة جبايتها حير

ى : الدخل و السلع و لكن مع أعتبار زيادة نصيب و بالنسبة لوضعنا القائم ، فمن المفضل  أن نست مر بأألعتماد عىل المصدريير

ة عىل الدخل ائب المباشر ي المستقبل.   الرصى
ى
 ف

يبة الدخلنالحظ من الجدول أعاله أن   إىل الناتج المحىلي فتبلغ فقط 20.4 توازي  ا ضى
ً
% . وهي 4% من االيرادات، وقياسا

 ول أألخرى، وتفسح المجال أمام رصد عائدات اضافية منها. نسبة متدنية  جدا  بالمقارنة مع الد

  كاتومن المستحسن أن ترفع نسبة يبة الدخل عل الشر  ) ضن
ً
ي تبلغ حاليا

.  و يجب أن توازي   %20%( إىل 71التر

يبة الدخل الفردية اىل  المستوى ذاته ، أي ي الو قت ذاته تخفض ضى
ى
يبة الدخل عىل أآلفراد. و ف  الحد األقىص لرصى

يبة ال 21% بدال  من النسبة الحالية البالغة 20اىل   كات بدال من 20%.  أن ضى % ال تزال 17%  عىل  رب  ح  الشر

للبنان. ولتخفيف أألأعباء و خاصة  المماثلتعتتر منخفضة و هي من أقل النسب بالمقارنة مع الدول ذات الدخل ا
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كات، من الممكن مراجعة  مساهمة  ي أعباء الضمان أألجتماعي  الحقأ. و قد تستند اعباء التشفيل عىل الشر
ى
كات ف الشر

%  25%  مقابل 75هذه المراجعة عىل المشاركة أألكتر من قبل الموظف لتصبح ) عىل سبيل المثال( عىل اساس 

كات. من منافع هذا أألجراء  هو 90لية البالغة ما يفوق ال ابدال من المساهمة الح ،من الموظف % من قبل الشر

كات. تقليص  ي  من خالل أعالن رواتب مخفضة من قبل الشر يتر  التهرب الرصى

 

  يبة عىل  دخل  أرتفعت كما يبة إىل % 7إىل  5من  لفوائد االرصى % أو أكتر حيث 7.  و يجب الحذر عند رفع هذه الرصى

يبة. وعىل سبيل المثال، اذا كانت  ان المردود الفعىلي لصاحب الوديعة من الفوائد سوف يتدنى بعد اقتطاع الرصى

يبة  بمقدار  7الفائدة الحالية عىل سند أو وديعة بالدوالر تبلغ   %6.51% يصبح العائد الفعىلي   7%، فبعد الرصى

ي االسواق لكي تحافظ عىل  زيادة الفوائد %(، وقد يدعو هذا اىل 6.65% يبلغ  5)مقابل عائد  فعىلي عىل  اساس 
ى
ف

ي األسواق اللبنانية بنحو 
ى
ي األسواق العالمية والفائدة ذاتها عىل الدوالر ف

ى
ى الفائدة عىل الدوالر ف %.   0.14الفرق بير

ي للخزينة  مليون دوالر سنويا  100لدين تبلغ نحو و هذا قد يكلف الخزانة تكلفة إضافية لخدمة ا
ى
. بينما العائد أألضاف

ي العائد فقط مليون دوإلر سنويا،  365يقدر بنحو  
ى
مليون دوالر. فال بد من دراسة معَمقة لهذا  265فيكون صاف

ن زيادة الفوائد عىل كما ا  . تؤثر سلبيا عل تدفق رؤؤس األموالاإلجراء كون أن خفض الفوائد الفعلية عىل  الودائع 

اض يكون لها ايضا أثر سالب عىل  أألستثمار و أألستهالك.  يبة  ذهو حسب الظرف الحاىلي يكون لخفض ه أألقتر الرصى

 اىل لبنان. ثانية  % آثار أيجابية عىل تدفق أألموال 5ثانية اىل 

  يبة البلدية ي لبنان، ويدفع المالك ضى
ى
يبة العقارية فهي متعددة ف ي أما الرصى

ية،التر اضافة إىل  تستند عىل القيمة التأجتر

يبة مالية  ي ذلك، يدفع المالك ضى
ي حالة التر

ى
ي سكنه و عىل االيجار الفعىلي ف

ى
ية للمالك المقيم ف تستند إىل قيمة تأجتر

ى  ،الحصول عىل دخل من تأجتر المسكن اوح بير ائب المتكررة عىل 8% إىل 4وتتر %. ونخص بالذكر هنا أن الرصى

يبة دخل فعلية ) الناتج عن  ي العالم، وانما ما يدفع المالك هو ضى
ى
 ف
ً
العقار المسكون من قبل صاحبه هي قليلة جدا

حَصل الخزينة نحو 
ُ
يبة. فال يتوفر فرصة  250أأليجار( عىل العقار. وت ة من هذه الرصى يبة من هذا مليار لتر لزيادة الرصى

ى الجباية  يبة. و ال بد من إتباع أسلوب البلديات لتحسير مون بدفع هذه الرصى ى ى ال يلتر الباب، أنما العديد من المالكير

 منهأ. 

ائب  %6.5و بما أن رسم التسجيل العقاري مرتفع و يعادل       وري إثقاله برصى من قيمة العقار، فليس من الرصى

ي تو لتشيع أألست  . إضافية
ى
يبة  أما  و خاصة أنه يعتتر إنفاق إستثماري.  خفيضهمالك من المفضل النظر الجدي ف ضى

ة زمنية  %15 البالغة  أألرباح  عىل التفرغ  العقاري فتستند فعاليتها اىل مدى أألتجار بها و الرب  ح المحصل ضمن فتر

ي و من المفضل ان  150محددة. وتقدر سنويا ب 
ة. و يجب  صياغتها بحيث آل تؤثر عىل القطاع السكتى مليار لتر

ي أألساسي للمالك. 
ي  ألمقر السكتى

 تتطبق عىل أألمالك  أألضافية  فقط لصاحب العالقة و تستثتى
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  ائب أألخرى  )وأهمها يبة القيمة المضافة و الرصى تكون من ضى
َ
ائب عىل السلع المحلية فت رسوم تسجيل و أما الرصى

يبة المغادرة(.  يبة عىل  و أدخلت السيارات، رسم التبغ و السجائر و ضى ة زيادة نسبة الرصى القيمة الموازنة األختر

 من 11إىل  المضافة
ً
، وهذه الزيادة توفر  %12%. وال بد من ان ترتفع هذه النسبة عىل أقل تقدير إىل نحو 10% بدال

، نحو % من الناتج المح1من الدخل ما يقارب  ة  450ىلي .  و تجدر األشارة اىل أن مليار لتر
ً
% من السلع و 35سنويا

يبة القيمة المضافة . وتشمل عىل سبيل المثال و ال الحرص الخدمات الطبية، التعليم بجميع  الخدمات معفاة من ضى

يبة الفعلية ستكون اقل م ي  أن  الرصى
%. تشتر األرقام 12ن مستوياته، السلع الغذائية أألساسية الخ.. و هذا  يعتى

يبة ال % من قيمة إجماىلي أألستهالك. و لذا  فأن أثر 6ال تتعدى  ال السابقة  % 10الحالية اىل  أن أألثر الفعىلي لرصى

%  أألسمية فقط  12%  بسبب  أألعفاءات. و سيصبح أألثر الفعىلي الكىلي لنسبة 1.2% أألضافية  ستكون فقط 2ال 

 طبقات المحدودة الدخل قليل جدا. لذا فان اثرها عىل ال %  . 7.2

 

   و من الممكن رفع الرسومexcise tax  بات الروحية اىل أنها تتصف  بمرونة   من قيمتها حيث  %10عىل المشر

 . نخفضةمب لط

  .أما الرسوم أألخرى فيجب تبسطيها  و تقليل عددها 

ائب عىل تذاكر جة  لكما يجب معا ى أألعتبار  السفر. رسوم المغادرة من ضمن الرسوم و الرصى و يجب أن يؤخذ بعير

 أثرها عىل السياحة و السفر. 

 

ائب عىل المحروقات سوى عىل ال وليحنه التجتر اية يبة القيمة المضافة و رسم ضى ين، الذي يخضع لرصى ى  exciseتر

tax)  ح جباية رسم إستهالك بمقدار  فمعفى  (.  أما المازوت %  منه ؛  فنظرا ألستعماله كمدخل 4حاليا و المقتر

يبة، ومن  لية ، فمن المضل كمبدأ أن ال يكون خاضعا ألية ضى ى ي التدفئة المتى
ى
ي أألقتصاد و ف

ى
ي الدورة أألنتاجية ف

ى
رئيسي ف

ة مؤقتة محددة بالقانونالممكن إخضاعه  لهذه الرصى  . و كذلك بالنسبة بهدف تخفيض العج يبة لفتر ز الماىلي الكىلي

يبة، و خاصة  ي البناء، فمن المفضل  إعفائه من أية ضى
ى
اىل رسم أألسمنت ، فهو يعتتر أحد المدخالت أألستثمارية ف

ي القانون ذاته. 
ى
ح ف

ُ
يبة أالنتاج كتكلفة  إذ لم يَوض يبة دخل، و قد تعتتر ضى كات المنتجة تدفع ضى  أن الشر

 

 ائب عىل كونها محكومة   التعرفة الجمركيةفمن غتر الممكن او السهل رفع    التجارة الدولية ،و فيما يخص  الرصى

عىل  %2فرض رسم مقطوع عىل المستوردات. وقد يبلغ هذا  الرسم يكن بالمستطاع أن بعدة إتفاقات تجارية. ول

ة  550قيمة المستوردات . وتقدر االيرادات منه بنحو  . وقد ال تتعارض مع % من الناتج 0.7وتوازي مليار لتر المحىلي

اح  اح(. وقد يكون هذا االقتر االتفاقات التجارية حيث انها رسم لنقل وتخليص البضائع )يجب التأكد من هذا االقتر

ي 
ى
.  و تكمن الفائدة من هذا االجراء ) أي الرسم عىل المستوردات( ف ي يتر ى التحصيل الرصى ى معالجة تحسير ، لحير

ً
مؤقتا

 فته. سهولة تطبيقه وانخفاض كل
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 من أأليرادات 3الفواتتر و تغطي  و بالنسبة  اىل الرسوم المالية  ) رسم الطابع( تتكون من مصادر عدة  و اهمها  عىل %

ي رسم موحد و رفعها بحيث تحافظ عىل 
ى
يبة فعالة من حيث التطبيق و من المفضل توحيد معظمها ف . و ال تعتتر ضى

ي الظرف الحاىلي  قد 
ى
عدل ليكون أثرها أألجماىلي قيمتها الحقيقية. .و ف

ُ
 . فقط من قيمة المعمالت %2ت

 

    يبية الغت  ما االيرادات حصل بالقدر األكتر من الدخل الُمحَول من االتصاالت. وباألخص من الموارد  ضن
ُ
فهي ت

ى هذا القطاع بارتفاع تعرفته الناتجة بالدرجة األوىل عن ارتفاع الرسوم المحصل ون العائدة إىل الخليوي. ويتمتر
ُ
ة. وتك

ائب. فليس هناك أية مجال لزيادة التحصيل من هذا البند، وانما هناك  %18هذه العائدات نحو  من إجماىلي الرصى

ورة لتخفيض التعرفة عىل أألتصاالت لكي نحِفذ االقتصاد.   ضى

 

   ائب المتعددة ، و منها أألتصاالت ،تشكل عبئا عليه وتقِلص من قدرته ان التكلفة المرتفعة لقطاع االعمال  من الرصى

.  اءات أخرى لكي توفر الدخل البديلالتنافسية. ولكن اي إجراء لتخفيض التعرفة عىل الخليوي  يجب ان يرفقه اجر 

ى الجباية دور فعال  ائب األخرى وتحسير ي هذا البند عىل المدى المتوسط بحيث يكون لتعديل الرصى
ى
ال بد من النظر ف

ى تقليص  أأليراد  من الخليوي ي تمكير
ى
 . ف

 

  الها و حرصها  الرسوم  أالداريةكما تتكون ى يبية( من مصادر متعددة أيضا.  فيجب إختر )  وتصنف  كأيرادات غتر ضى

ي ال يكون لها اثر سالب  عىل األقتصاد كرسوم البيع العقاري )
%( حيث ان األنفاق العقاري هو انفاق 2بالرسوم التر

ي رسم الطابع فال بد من تبسيطها 
ى
و توحيد معظمهأ.  و هذا بحد رأسماىلي و من المفضل تفاديه. كما هو الحال  ف

ي موازنة 
ى
ي فاقت ف

ي الموازنة والتر
ى
ي بدال من شد رسوم عديدة ف يتر   17نحو   2017ذاته يسهل أجراء أو التعديل الرصى

 . الرسوم نوع من

 يبة الدخل ي ضى
ى
ي مرتفع ف يتر ي من تهُرب ضى

يبة القيمة المضافة  , ونعلم ان المالية العامة تعانى  و الجمارك و ضى

ي الجباية، وتتوفر امكانية زيادة العائد من هذه البنود من خالل رفع مستوى وتوسيع قاعدة خاصة. 
ى
وكذلك نقص ف

ى الجباية من المصادر أعاله  اض تحسير ي ، من % 10بحدود   الجباية أيضا.  و بأفتر يتر من خالل قمع التهرب الرصى

ي الدولة  نحو 
ة  630الممكن أن تجتى  إضافية سنويا. مليار لتر

 

ي  يقدر 
ى
ي  حسب تقرير بنك عودة الصادر ف يتر ة و موزع  كالتاىلي    6300بنحو   2017شباط   13التهرب الرصى مليار لتر

يبة الدخل )  يبة القيمة المضافة  )  2800:   ضى ة(، ضى ائب عقارية ) 2400مليار لتر ة(، ضى مليار(،  250مليار لتر

ي  550فواتتر  الكهرباء   يتر يبية.  و من الممكن 50نحو   مليار.  و يوازي التهرب الرصى % من أجماىلي األيرادات الرصى

ة سنويا(.  630% من إجماىلي التهرب  عىل أقل تقدير) نحو 10تحصيل نحو   مليار لتر
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يبية الخالصة أنه من و  سيوفرنحو  % حاليا. و هذا 14% مقابل 17ككل إىل الناتج إىل حدود    الممكن زيادة نسبة األيرادات  االرصى

3%    . . لذا ال نتوقع زيادة  من العجز الكلي ى أألعتبار، أن زيادة النسبة ترتبط أيضا بمعدل نمو الناتج  ألمحىلي و يجب أألخذ بعير

يبة الدخل، و هي  توازي واحد مطلق أي أن معدل نمو  ات النمو الشي    ع لألقتصاد. هذأ يتوقف عىل  مرونة  ضى ي فتر
ى
ة ف كبتر

ائب دخل جديدة كي نرفع نسبة أاليرادات أأليرات يوازي رديفه للناتج المح ى الجباية أو أعتماد ضى ىلي  مما يدعو اىل تحسير

ي هذا األتجاه. 
ى
حة قد تؤدي اىل نتائج ف . أن الزيادة المقتر يبية اىل الدخل المحىلي  الرصى

 

 إجراءات لخفض  و ترشيد االنفاق العام  (ب)

ي اهم بنوده ومعالجت
ى
ي تستطيع الحكومة ان تؤثر أما من ناحية االنفاق فال بد من النظر ف

ه، باالخص االنفاق الغتر مجدي والتر

ي حجمه، و قد تشمل جميع البنود باستثناء مدفوعات فوائد الدين. 
ى
ورة رفع أألنفاق أألستثماري   بشكل ملحوظ ف و من الرصى

تب تخصيص ي من بنية تحتية منخفضة النوعية و يتر
ي أألقتصاد اللبنانى

موارد إضافية لها من  عىل حساب نفقات جارية . يعانى

 المصادر المحلية. 

 

ي لبنان  
ن
     هيكل األنفاق ف

ة(   للعام 2017   )مليار لت 
 نسبة اىل الناتج المحىلي  نسبة اىل االنفاق الكىلي  

 

 %10 %35  األجور والرواتب 

 %9 %33  فوائد خدمة الدين 

 %0.5 %2.0  نفقات سلعية

 %0.2 %1  الخدمات الخارجية

 %3.5 %12.3  تحويالت 

 %0.5 %2  نفقات أخرى                                  

 %0.2 % 0.6  دعومات الفوائد

 %1.6 %6  نفقات الخزينة

 %.71 %6  نفقات رأس المال

 %27.4 %100.0  المجموع
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   ى 10% من مجمل االنفاق ونحو 35فهي تشكل  األجور والرواتبوبالنظر اىل % من الناتج المحىلي ويبلغ عدد الموظفير

ي القطاع ال
ى
 ألف موظف  300ما يفوق   عامف

ي لبنان واذا أجرينا مقارنة مع الدول االخرى نرى ان االنفاق           
ى
ي اجماىلي        ف

ى
 عىل االجور والرواتب ف

ي ال            
ى
 عالم. كما يشتر الجدول أدناه. االنفاق هي االعىل ف

 

 

 مقارنة االنفاق عل الرتب والرواتب إىل إجماىلي االنفاق 

 %30.4 أفريقيا   
 %26.2 آسيا
 %17.4 اوروبا

كا الشمالية والجنوبية  %31.0 امتر
ق االوسط وآسيا الوسط  %28.9 الشر
 %53                       لبنان                                 

ي ترشيد هذا االنفاق وبعدة طرق.    
ى
 لذا تتوفر اإلمكانية ف

ي 
ى
ي يتلقاها الموظف، وخاصة العائلية ومنها التعويضات، وف

ي هذا المجال هو تخفيف المخصصات التر
ى
ومن أهم طرق التوفتر ف

 النظر إىل هيكل األجور والرواتب نرى النسب التالية للفئات الرئيسية: 

  

 %60 وأألمن  الجيش
بيةا  %23 لتر

 %17 وظائف اخرى
 

 

 

ي يحصل عليها موظف الدولة ال بد من ذكر اهمها : 
 ومن المنافع أو المخصصات التر

 ((family allowancesالمخصصات العائلية  -1

 للزوج أو الزوجة 60000
ً
ة شهريا  لتر

ة لكل ولد 30000  لتر

ي الشهر 35 ساعات العمل االضافية لحد أقىص تبلغ  -2
ى
 ساعة ف

ي اليوم )وال يستفيد منه الجيش( 8000النقل يبلغ تعويض  -3
ى
ة ف  لتر

ى  -4 اوح بير  % من الدخل اإلسمي وحسب الدرجة24% و13التحذيرات األمنية )للجيش فقط( وتتر

 مخصصات اضافية للجيش -5
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ى  اوح بير % من الراتب حسب المهمات االضافية المطلوبة 100% إىل 12المخصصات  االضافية ومعظمها لتاقم الجيش وتتر

 من الفرد العسكري. 

ي فيحصل الموظف الحكومي عىل دعومات غتر متكررة ومنها للزواج )ما يوازي راتب شهرين(، لألمومة 
ي القطاع  المدنى

ى
أما  ف

 )ما يوازي نصف راتب شهري(، للوالدة )ما يوازي نصف راتب شهري( وعند وفاة الوالدين )ما يوازي راتب شهر واحد(. 

ي  ظف من الدرجة االوىل يحصل عىل التاىلي فعىل سبيل المثال ان المو 
ى
و قد أرتفعت هذه المخصصات  2016حسب الراتب ف

ي 
ى
 : 2017بعد تعديل الرواتب ف

 
 

ة                                                      لتر

 

 3645000 راتب أساسي 
 300000 تكلفة المعيشة
 159000 اطفال( 3بدل عائىلي )مع 

 200000 بدل نقل
 1215000 ساعة( 50بدل ساعات اضافية )

 5519000 المجموع
  

. وهذا بحد ذاته يعطي االنطباع ان الراتب منخفض عىل 51وهذا يشتر اىل أن المخصصات  توازي  % من الراتب األساسي

. فال بد من أن تصبح معظم البدالت  ي أية حال تدعو الحاجة اىل  allowances-اساس الراتب االساسي
ى
جزءا من الراتب. وف

ي ومتكرر لتعديل الرواتب. 
مراجعة هذا األسلوب وتحديث هيكل الرتب والرواتب. ومن أهم األمور هو أن يصاغ أسلوب تقتى

قيات الدورية. وباعتبار إفتر والكثتر من الدول تتبع مؤشر تكلفة المعيشة كأساس  الرواتب  اضللزيادات السنوية باستثناء التر

ى االعتبار جميع  ي القطاع العام بالمقارنة مع القطاع الخاص )وهذا بحد ذاته يحتاج إىل دراسة شاملة آخذة بعير
ى
منخفضة ف

ي 
ى
المزايا المقدمة للقطاع العام وخاصة الضمانات االجتماعية عند التقاعد(. فال بد من مراجعة شاملة لسلسلة الرواتب ف

 القطاع العام. 

 ي رواتب القطاع العام. ومن الممكن وجود  ومن الناحية
ى
ة ف االجمالية من المتوقع وجود فرص للتوفتر إىل درجة كبتر

 
ً
ي التعليم األساسي توازي تقريبا

ى
بية. وحيث أن نسبة األساتذة ف ي قطاع التر

ى
طالب لكل معلم، 10مجاالت للتوفتر ف

ي تفوق 
ي تل 15وهي نسبة منخفضة جداالمقارنة مع القطاع الخاص التر

ى
ي ان هناك فائض ف

ميذ لكل معلم. وهذا يعتى

 .  هذا القطاع قد يوازي ثلث اجماىلي تكلفة الطاقم التعليمي

  ي معظم أألحيان كوسيلة لزيادة الراتب  بدال من ان تكون  الساعات أألضافيةكما يجب الحد من
ى
ي تستخدم ف

و التر

ي العمل. ومن المالحظ أنها بلغت 
ى
% من الراتب  شاملة التقديمات  22سي  و من الراتب أألسا %33حاجة ماسة ف

ي حالة الفئة األوىل المذكورة أعاله. 
ى
 ف

اضات أضافة اىل األ صالح الجذري  هو  أتباع سياسة   ي سياسة األجور و الرواتب، و من أهم أألفتر
ى
لذا يجب إعادة النظر ف

ي الوضع الحاىلي ،  
ى
حةتنفيذ الزياد  كان من أألجدىتعديل  تدريجية لألجور. و ف ي أ.  و تدريجيا  ة  القتر ألستناد اىل أسلوب تدريجر
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ي ح
ى
ي الواتب سنوي ف

ي غالء المعيشة. فى
ى
ي الوقت ذاته يتو لكي يجاري متوسط الزيادة ف

ى
جب خفض التوظيف التعاقدي  و لكن ف

ة مليون  7000بحدود  2018كلفة الرواتب بعد العام   و قد ينتج عن هذه السيايسة أن تستقر  الفائض.   . لتر

  تخفيض عبئها يحتاج اىل إصالح ماىلي جذري كما ذكر سابقا، والذي سيستغرق  عدة   النسبة اىل الفوائد فأنو ب

. فعىل سبيل  احات . إن البدائل محدودة بدون أألصالح  الماىلي ي هذه أألقتر
ى
سنوات.  و هذا ما نصبو اليه جزئيا ف

ي المثال  فان إعادة هيكلة الدين نحو أألصدارت ذات أآلجال الق
ى
 ارتفاع ف

ً
ة تخقض الفوائد و لكن  قد تجلب أيضا صتر

ح سابقا  زيادة الدين بالدوالر مقابل الدين بالعملة المحلية، كون ان الفائدة  المخاطر ومنها إدارة السيولة.  و قد أقتر

ة، ولكن مثل هذا اإلجراء يعرض الحكومة واالقتصاد أيضا  لم  خاطر عدة: عىل الدوالر هي أقل من الفائدة عىل اللتر

 امكانية توفتر الدوالر لخدمة الدين  -

 الضغط عىل سوق العمالت األجنبية  -

ي تدفق رؤوس األموال -
ى
 لخارج. من   التعرض الزائد إىل مخاطر النقص ف

 التعرض لمخاطر هروب رؤوس األموال خالل األزمات؟ -

ي انخفاض سعر عملتها الناتجة عن هروب رؤوس 
ى
ي واجهت مشاكل ف

ي اغلب األحيان تتصف ان الدول التر
ى
االموال، كانت ف

ازيل  ي واجهتها تركيا والتر
ي االزمات المالية التر

ى
بارتكازها عىل الدين القصتر االجل )باالخص( بالعمالت األجنبية. وهذه هي الحال ف

 .
ً
ى سابقا  واالرجنتير

ة اللبنانيةاىل لذا من األفضل ان نستند بقدر اإلمكان  ونحرص االستدانة بالدوالر  من الفرق بالتكلفة( ) عىل الرغم االستدانة باللتر

ي الدعم الموجه إىل 
ى
ي و المدفوعات األخرى األساسية  بالعمالت الصعبة )خاصة الدوالر( كما هو الحال ف لخدمة الدين الخارجر

ي حلقة مقفلة  و بحاجة للمزيد م
ى
اء النفط. و بسبب تراكم الدين بالدوالر أصبحنا  ف كة كهرباء لبنان لشر ن األستدانة بالدوالر شر

 لخدمة  الدين  بالعملة الصعبة. 

   ي  تشمل
ي مجاالت التحويالت والتر

ى
ي المجاالت األخرى، فالفرص متاحة لخفض أألنفاق خاصة ف

ى
كة  الدعمأما ف لشر

ي مجاالت عدة ودعومات الفوائد. وتبلغ حصة كل منها كالتاىلي حسب 
ى
كهرباء لبنان، والتحويالت للقطاع الخاص ف

 االولية:  2017أرقام 

 

 2017             التحويالت                                                      

ة   نسبة اىل مجموع االنفاق مليار لتر

 %9 2100 كهرباء   
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 %1.5 332 دعومات مؤسسات خاصة

 %1.0 148 دعومات الفوائد

 %11.5 2580 المجموع

ي سنوات الذروة ألسعار النفط 
ى
ي  4000فاقت التحويالت للكهرباء عتبة  أل ‘ وف

ى
ة ف % من 19أي ما يوازي   2014مليار لتر

وري معالجة مشكلة التحويالت و الدعومات ككل.   مجمل النفقات، ولذا فمن الرصى

 كون ان الدعم ال يشكل الحل المستديم لالقتصاد، ومن الممكن انجاز التقشف
ً
ي الدعومات وخفضها تدريجيا

ى
 بوقف الزيادة ف

ي لبنان هو من النوع العام 
ى
. عالوة عىل ذلك فإن الدعم ف

ً
ي مأزق ماىلي الحقا

ى
ي اتبعت هذه السياسة وقعت ف

فمعظم الدول التر

ي والفقتر 
عىل السواء كونه دعم غتر موجه، حتر ان االثرياء يحصلون عىل حصة األسد من مجموع الدعومات.  الذي يفيد التر

ة. فاعتمدته الواليات المتحدة ومن المفيد أن نشدد أن الدعم يجب  ة قصتر ي االحوال الطارئة ولهدف محدد لفتر
ى
أن يستعمل ف

كات. ودول اخرى خالل األزمة المالية و  ي حينه خاصة بدعم الشر
ى
  قامت ف

  ي
ى
ية وتعليمية الخ..، فيجب النظر ف ي تقوم باعمال ختر

اما الدعومات األخرى كدعم مؤسسات للقطاع الخاص والتر

. مضمونها ومنفعت
ً
 ها لالقتصاد. وعىل األقل ممكن تقليص هذا النوع من الدعم تدريجيا

ي الكثتر  من أألحيان 
ى
ي أماكن عدة.  و ف

ى
ي معظم األحيان غتر مجدية، ومن السهل تقليص استخدامها ف

ى
اما دعومات الفائدة فهي ف

ي األسعار كونها ذات طبيعة غتر مستمرة. وعىل سبيل المثال 
ى
ي قام بها مرصف لبنان تؤدي إىل ارتفاع مؤقت ف

ة التر الحالة األختر

ي تستغرق عدة سنوات النتاجها، فقد شجع زيادة الطلب مؤقتا.  كما  بدعم الفوائد العقارية
يشجع زيادة العرض للعقارات التر

كات المنتجة.  ي العرض عىل العقارات وخلق ازمة للشر
ى
ي المستقبل زيادة ف

ى
 ومحدود الكمية. ولذا قد نرى ف

ي 
ى
 هذا االتجاه أن تكون سياسة مرصف لبنان مستندة إىل أسلوب سياسة نقدية فعالة تؤدي إىل تقليص مجمل من األفضل ف

ي السوق وال يستند إىل 
ى
أسعار الفوائد. وهذا يكون عن طريق سوق رأسماىلي وماىلي متطور يعمل عىل أساس العرض والطلب ف

ة إىل خفض الف ى ة وجتر
ية. ولذا نستطيع خالل فتر ى ي لبنان واألسواق العالمية )عمليات تميتر

ى
ى اسعار الفائدة ف  interestارق بير

rate differential .) 

ي أألنفاق و أأليراد  . فيكون مجمل التوفتر 3202% من الناتج المحىلي بحلول 3أن ترشيد األنفاق قد يوفر أيضا  نحو 
ى
 6نحو  ف

 . من الناتج   المحىلي  نقاط مئوي

يبية و أألنفاقية                                      ملخص أألجرآت الرصى

يبية   اجراءات ضى
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كات يبة دخل عىل الشر  %20 %17بدال من   ضى

يبة  حد اقىص عىل أألفراد                   %20 ضى

يبية      ى الجباية الرصى  %3  تحسير

يبة دخل عىل الفوائد   %    7  كما هي أآلن  ضى

يبة القيمة المضافة  من   %12 % اىل10ضى

 %4 رسم عىل المازوت   مؤقت                     

يبة قيمة مضافة    21                                           ضى
% 

 

 %2 مؤقت                                -رسم عىل الواردات

  

  

  النفقات

 %3 الحد من الزيادة السنوية اىل سلسلة الرتب والرواتب                 

  

 20-15 خفض التحويالت بمجملها
ً
 % سنويا

 % 2 خفض تحويالت الخزينة

 % 10 ثثماري                                 سزيادة أألنفاق األ 
 

ى األعتبار العالقات المتبادلة  أن المحاكات بمجملها قدرت  عىل أساس نموذج  متطور يأخذ بعير

ي أألقتصاد، عىل غرار النماذج 
ى
ي صندوق النقد الدوىلي و المؤسسات المالية العالمية. ف

ى
  المستعملة ف

ي عىل سي هو إو الهدف  أألسا بداء سيناريو يظهر كيفية خغض العجز و بدون مجهود كبتر بل بالعكس سيكون له أثر ايجانر

 أألقتصاد. و هذا أإلصالح  الماىلي ممكن تحقيقه أذا رغبت الحكومة بذلك. 

 الدين العام:  -4    

( و هي نتيجة أرتفاع النفقات بما يفوق األيرادات. و  1992يعكس الدين العام تراكم العجوزات السنوبة ) ومعظمها منذ 

ى النفقات و أأليرادات.   يتطلب هذا الواقع أن تقوم الحكومة باألستدانة تسد الفجوة بير

ة مكونا من مليار  126 نحو  2018من العام الثالث بلغ الدين العام مع نهاية الفصل  ة بالعملة المحلية   73لتر  53مليار لتر

ة بالدوالرات ومنها  ي ب .  50مليار لتر
ى
وبوند. وتقدر حيازة الجهاز المرصف ة بالتر ة منها  108 مليار لتر مليار بحيازة  5 7 مليار لتر

ة 51مرصف لبنان   و ة. وتتحمل  9( بحوزة المصارف، بينما تحوز المؤسسات العامة )الضمان اإلجتماعي  مليار لتر مليار لتر

المليار  4  مليار دوالر من إجماىلي الدين. وال تتجاوز حيازة القطاع الخاص اآلخر  4الدول والصناديق الدولية واإلقليمية نحو 

ي تحديد األسعار 
ى
ة. وهذا يبدي ان الدين العام غتر معرض لعوامل خارجية. أن المضارابات الداخلية هي العامل األساسي ف لتر

ي 
ى
 األسواق الثانوية.  ف
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ة(                       هيكل الدين العام )مليار لت 
 2018أيلول نهاية                    2017نهاية كانون أول                            

 
ة( 119.9                مجموع عام  ة() 126                                )لتر  لتر
ة(ل) 35.6  مرصف لبنان  ة() 36.6                                تر  لتر

ة( 27.8                مصارف                 ة() 25.6                                           )بتر  لتر
  
 
 يورويوندز  
 )يوروبوندز(  21.6              )يوروبوندز(                      17.1           مرصف لبنان         
 )يوروبوندز( 24.2              )يوروبوندز(                     21.4           مصارف                 
 

 مؤسسات دولة
ي 
 )بالدوالر(  3.3                             )بالدوالر( 3.4            وقروض ثنان 
ة(  8.9                  قطاع عام ة( 9.4             ) باللتر  )باللتر

 )بالدوالر( 5.3                                    )بالدوالر   5.0                  القطاع الخاص     
 

   2018و جدول الدين العام ، أيلول  المصدر : أألحصاءات النقدية نهاية
 

ي من الدين الصادر 
ى
 اجماىلي الدين العام وحيازة الجهاز المرصف

ى تم حساب الدين باليوروبندز عل اساس الفرق بير
ي ) 

ى
 (Debt and Debt markets bulletinبالعملة المحلية كما موثق ف

 

ى المصارف المحلية  ي االسواق المحلية يكون نتيجة المضاربات بير
ى
باإلستناد إىل هذا الهيكل، فان انخفاض سعر السندات ف

ي من الخارج. أذ ان المصارف و مرصف لبنان إضافة اىل القطاع العام ) الضمان( تحوز عىل 
من الدين العام، و ما % 95وال تأنر

%)( إضافة اىل الدين للقطاع الخاص المحىلي و 2دولية و قروض رسمية ثنائية  سميةتبفر يتكون من قروض مع هيئات ر 

ي )  %(3أألجنتر

ي ودائعها بالعمالت 
ى
ي الحاجة اىل العمالت الصعبة السائلة لبعض لمصارف المرتبطة باستحقاقات ف

ى
ويكمن الدافع االساسي ف

 االجنبية. 

ي زيادة التدفقات ا 
ى
ى المصارف ف ى بنحو واتاحت هذه المضاربات بير ى غتر المقيمير ة االجل من قبل المودعير مليار  1.7لقصتر

ي 
ى
ة ف ي تمويل حاجات العجز 2018لتر

ى
ي زيادة اصول المصارف من العمالت الصعبة وف

ى
. واستخدمت معظم هذه التدفقات ف

ي الحساب الجاري. 
ى
 ف
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 هيكل مصادر التمويل للدولة اللبنانية 

 ) نهاية اذار( 2018  )نهاية آذار( 2017  
 %42             % 42     المصارف

 %49                           %45             مرصف لبنان
 %2.7                               %2.8  مؤسسات ثنائية
     %4                   %               4.2                 االقطاع العام      

 %4.5                                     5           مؤسسات خاصة        

 

ي الدين   
ى
ي بعد  دمج القطاع العام  يصبح نصيب القطاع الخاص ف

ى
%. 48و من أهم أألستنتاجات من الهيكل أن الدين الصاف

(70مليار دوالر )    39من أجماب الدين و هو يوازي    % من الناتج المحىلي
 
 

ان المدفوعات -5 ن  مت 

ان التجاري ليصل اىل سجل  ى ي المتر
ى
ان المدفوعات تراجعا ف ى ي  14.3متر

ى
ي  13.9مقابل  2017مليار دوالر ف

ى
 2016مليار دوالر ف

ي الدرجة االوىل ارتفاع المستوردات النفطية كما ان الحساب الجاري سجل تراجعا ليصل اىل 
ى
ي  12.4عاكسا ف

ى
مليار دوالر ف

ي  15.5مقابل  2017
ى
 . 2016مليار دوالر ف

   
 

ان المدفوعات  )مليار دوالر(                                                ى  متر
                                            2016                           2017 

ان التجاري ى  14.3                            13.9                المتر
 4.5                            3.9                 صادرات
 18.4-                               17.9-               واردات

 12.3-                          10.5-              الحساب الجاري
 9.2                                 13.9               الحساب الراسماىلي 

 

 

ة  4.7الراسماىلي تراجعا ملحوظا بلغ كما سجل الحساب  مليار دوالر ويعود سببه الرئيسي اىل انخفاض االستثمارات القصتر

 بنحو 
ً
ي سجلت تناقصا

ي  3.6االجل التر
ة االجل اىل لبنان والتر مليار دوالر ونتجت عن انخفاض دخول رؤوس االموال القصتر

 رافقها ايضا خروج لألموال ذات االجل المماثل. 
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ي تظهر عىل االقتصاد، والمزيد من وتجدر اال 
شارة اىل أن اهم اسباب هذه التطورات يعود للتوتر السياسي وزيادة المخاطر التر

 . ي
ي اللبنانى

ى
ي للجهاز المرصف ي تقييم المستثمر االجنتر

ى
ي تثتر الشك ف

 السياسات النقدية غتر التقليدية التر

 النقد والتسليف:  -6

ي المصارف اىل 
ى
ي النصف االول من 1.5نحو تباطء نمو الودائع ف

ى
ة ذاتها من عام 4، مقابل نحو 2018% ف ي الفتر

ى
 2017% ف

ي المصارف اللبنانية. وتتكون 
ى
ي حيازة مدخراته ف

ى
وتعكس هذه الزيادات جزئيا الفوائد عىل الودائع وقابلية المواطن الستمرار ف

 لمحلية. % من الودائع بالعمالت االجنبية وما تبفر بالعملة ا63هذه الودائع من 

ى فقد ارتفعت بنحو  ي العام السابق. ومن  2.3مقابل  2018% خالل النصف االول من 4وفيما يخص الودائع لغتر المقيمير
ى
ف

ي 
ى
ى المصارف لزيادة الفوائد  2018المرجح ان الزيادات ف ي ظل المنافسة القائمة بير

ى
ي الفوائد عىل الودائع ف

ى
عكست الزيادات ف

ى ومعظ  %(96مها بالعمالت الصعبة )عىل ودائع غتر المقيمير

ى لهذه  15وعىل الرغم من االغراءات يدفع فوائد مرتفعة جدا تصل بعض االحيان اىل % ال نرى تجاوب من قبل المودعير

 . ي
ى
ي تخيمن عىل الجهاز المرصف

 االغراءات بسبب التخوف من المخاطر التر

ي 2018    %2اما التسليف فقد انخفض بنسبة 
  ، وهذه المرة االوىل التر

ً
يسجل التسليف المحىلي للقطاع الخاص انخفاضا

. ويظهر الركود اإلقتصادي بصورة  منذ سنوات وهذا مؤشر واضح عىل انخفاض االستثمارات وكذلك االنفاق االستهالكي

ي القطاع العقاري . 
ى
 جلية ف

   
ة( لغاية                   أيلولتسليف المصارف )مليار لتر
          2017    2018 

 8227                               80572       ىلي التسليف اجما
 51832   26217.0  بالعملة المحلية
 39530   54355.0  بالعملة االجنبية

  

  

 أولويات خطة النهوض االقتصادي .    7  

ة. البطالة مرتفعة ي تحديات كبتر
ي و  يواجه االقتصاد اللبنانى

ى
ايد؛ النمو االقتصادي ف ى ي تصاعد؛ بشكل متر

ى
انخفاض؛ التضخم ف

ي 
ى
ي المباشر ف ي للمدفوعات يزداد ضعفا؛ االستثمار األجنتر ان الخارجر ى ؛ المتر ي

ي تدنى
ى
واالستثمار اإلجماىلي واالدخار القومي اإلجماىلي ف

ي العالم . فان هناك حاجة ملحة لمعالجة 
ى
انخفاض؛ ونسبة الدين إىل الناتج المحىلي اإلجماىلي واحدة من أعىل المعدالت ف

 لمشاكل االقتصادية المستمرة. ا
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ي تقدر بما 
ي المئة وهذا اقل بكثتر من طاقات االقتصاد التر

ى
ي حدود واحد ف

ى
 ف
ً
 اننا نحقق معدالت نمو منخفضة جدا

ً
نعلم جيدا

 . أوال إىل  شتر و ال بد من أن ن  يفوق الخمسة بالمئة. ال نستطيع رسم خطة نهوض قبل معرفة األسباب المؤدية لوضعنا الحاىلي

العوامل الخارجية.  فكما هو معروف، إن األزمة السورية واالقليمية كان لها ارتداد ووقع مهم عىل اقتصادنا وقدرتنا عىل النمو 

، وإغالق المنافذ الرئيسية للخارج، و ع ي
وح السوري، واحجام السياح، وتردد المستثمرين، اضافة بواهمها  الوضع األمتى ى ء التى

ي نمونا. إىل ذلك هناك عوامل داخلي
ى
 ة اقتصادية ومالية عديدة تؤثر ف

  ي منذ سنوات من عجز ماىلي كبتر يوازي
ي الدين عىل أثره إىل 8-7فنحن نعانى

ى
% 144% من الناتج المحىلي وارتفاع  ف

ان االوىلي )العجز باستثناء فائدة الدين( منذ 
ى ي المتر

ى
 . 2014وعىل الرغم من أن الوضع الماىلي قد حقق فوائض ف

 و هذا العجز والدي  ، ي
يا إىل معدل فوائد مرهقة لالقتصاد تشجع عىل االحجام عن االستثمار الحقيفر

َ
ن المرفق اد

ي الودائع واألوراق المالية وأهمها دين الدولة. 
ى
ي توجيه األفراد والمؤسسات عىل أألستثمار ف

ى
 تساعد ف

 ي من نواقص هام
ي البنية التحتية وجميع مرافقنا تعانى

ى
 ة تعتر حركة النمو. كما أن لدينا مشاكل عديدة ف

  ى العمل، واالستثمار اضافة إىل ذلك ان عمل مؤسساتنا ال يتصف بالفعالية الالزمة مثل القضاء، الضمان، وقوانير

بية والصحة.  ي التر
ى
 والخدمات االجتماعية ف

  .ي جميع القطاعات
ى
ي من كلفة خدماته ف

ى
ي القطاع المرصف

 كذلك يعانى

وأخرى  )سيسات مالية و نقدية(لذا فال بد لخطة النهوض االقتصادي أن تكون شاملة عىل اجراءات ماكرو اقتصادية 

 . )سياسات قطاعية(مايكرو

ي المدى المتوسط.  
ى
اتيجية تحدد طريق و أهداف واضحة نسىع للوصول أليها ف ي أستر

و عىل اصعيد الماكرو ال بد أوال أن نبتى

ي السنوات العشر القادمة: هنا نستطيع طرح عدة خيارات و نححد أولويات  فالسؤال الذي يطرح : 
ى
ماذا نريد بلدنا أن يحقق ف

 مع أألستناد اىل أألمكانات المتاحة. 

  .)ي )سياحة، أسواق مالية، خدمات أخرى
 هل نريد لبنان بلدا يتفوق فيه القطاع الصناعي أم الزراعي أو الخدمانر

  ى من هذه  القطاعاتأو قد نفضل مزي    ج معير

  ي
ى
ي تطوير الخدمات العامة ف

ر
ي السياسات المالية و النقدية و خيارات البنية التحتية و ف

ى
و هذا بدوره يحدد األولويات ف

بية و التعليم و الصحة و البيئة.   التر

 

ي ما يخص 
ن
 ألسياسات أآلنية و ف

 كروعل صعيد الما   7.1    

يركز االصالح عىل جميع يجب  أن  عىل االقتصاد وهو المالية العامة.  و  وال بد من البدء من القطاعات ذات االعبء أألكتر 

ائب. و  ي إضافة إىل مراجعة العديد من الرصى يتر يبية وضبط التهرب الرصى ى الجباية الرصى نتجه أن  جوانب المالية وأهمها تحسير

يبية مشجعة لالستثمار عىل نطاق واسع. إن اإلصالح سيكون لصالح الطبقة ا ، نحو سياسة ضى ي يتر ألفقر من حيث العبء الرصى
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ائية لديها  لدعم ا ائب أألضافية عىل القتصاد وزيادة الطلب العام.  و  يجب أن و يهدف  زيادة القوة الشر نستند اىل جباية الرصى

ائب عىل دخل األفراد.  ي هي حاليا أقل من الرصى
كات التر ائب الشر ة و خاصة ضى ائب المباشر  الرصى

ائب  تتدرييجيا اىل حدود و أن الهدف المتوسط أألجل  ه و   % من الناتج المحىلي و هو عبء 25نتجه نحو رفع عائد الرصى

ائب ألفعالة ائب و أألستناد اىل الرصى وسيتسم  . مقبول بالمقا رانة مع الدول المثيلة. و سيتجه أألصالح اىل خفض تعدد الرصى

ي بالصفات التالية:  يتر  النظام الرصى

ي اال 
ى
ي جميع جوانبه و خاصة  نفاق وخاصةكما وتشمل الخطة خفض الهدر ف

ى
ي التحويالت غتر الموجهة ومن اهمها الدعم ف

ى
ف

ي البنية التحتية.  و سيتجه االصالح إىل 
ى
للكهرباء. كذلك سوف يخص االنفاق المزيد من الموارد للقطاع االستثماري وخاصة ف

ام بالقواعد العالمية للم ى ى ورفع مستوى ادارة النفقات وخاصة بااللتر  ناقصات. تحسير

ي أألنفاق: 
ر
ورة تطويرأأألساليب  التالية ف  و من الرصى

   أسلوب أعداد الموازات 

  و األستناد أىل أساليب حديثة ألختيار أألولويات   وتكون من ضمن خطة متوسطة و طويلة أألجل لتحقق أهداف

 معينة. 

  ى أدارة أألنفاق من ناحية تنفيذ الموازناتالعمل  عىل تحسير

  بتطوير إدارة السيولة 

  ي تقييم النفقات الراسمالية أن
ى
يكون أآلنفاق الرأسماىلي مكمال لخطة متوسطة أألجل و مستندا أىل أسلوب حديث ف

ها.   و أختتر

  ي ادارة الصفقات. إعداد
ى
 قانون جديد للمناقصات مبنيا عىل أحدث أألسس ف

 أمام الدولة   عالج تو ال بد من ان   
ً
ة و سيبفر القطاع المحرك كل ما يقف  عائقا ة أو غتر مباشر نمو وتطوير القطاع الخاص مباشر

 أألساسي لألقتصاد. 

 ومن اهم االمور هو إعطاء المناخ االقتصادي لكي يتطور القطاع الخاص. 

ي الكهرباء والنقل والمياه والمناطق الصناعية، و تعتمد إجرآت
ى
وري أن  توفر الحكومة البنية التحتية ف  بيئية فعالة.  لذا من الرصى

 و كذلك يجب أعادة بناء الضمان أألجتماعي لكي يوفرخدمات مالية و صحية مستمرة. 

ي قطاعات الكهرباء 
ى
اكة شفاف و خاصة ف ي إعداد البنية التحتية عىل أساس قانون شر

ى
و سيكون للقطاع الخاص دور فعال أيضا ف

 و الواصالت و البيئة. 

 و عل الصعيد المايكرو  7.2 

ى  ة،  يجب أن نبدا بتقديم مناخ مناسب لتنميته ومنها: ولتحفتر   القطاع الخاص بأدوات مباشر

   اقامة نافذة خاصة  ( one stop window )كات  لتنفيذ المعامالت وتسجيل الشر

 كات اخيص والتسجيل التجاري للشر  تبسيط أساليب  التر

  ي
ونى  اعتماد االمضاء االلكتر

 و العقود اعتماد قانون جديد  لتسجيل المعامالت 
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 كات وانهاء عملها  تسهيل اقفال الشر

 ى العمل وتحرير سوق العمل من سلطة النقابات  تبسيط قوانير

 و تطوير المحاكم المختصة بالشأن ألتجاري 

  ي أألسواق العالمية لتسهل توفتر التمويل الألزم للقطاع الخاص
ى
ي مصاف

ى
ورة تطوير أألسواق المالية لتصبح ف و من الرصى

 سية. و عىل أسس تناف

  ى السياسات المالية و النقدية و أن تمارس السياسة النقدية عىل أسس تنافسية و و نسىع أيضا اىل تطوير التكامل بير

ي الم  جه نحو خدمة مصارف معينة. و أن تبتعد عن أألسلوب أألستنسانر

 )و بناء المناطق الصناعية المؤهلة بالبنية التحتية الالزمة )  طاقة، مياه، مواصالت، سكن 

  ي  بناء مناطق حرة و لتسهيل بأألخص أألستثمار أألجنتر

ي األصالح و التنفيذ. 
ى
ء الرغبة ف ي

 ان هذه أألجرآت  شيعة أألثر  و تعطي نتائج فورية و تتطلب قبل كل سر

ي المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسة التجارة الدولية )
ى
ي المدى االطول يجب االتجاه نحواالندماج ف

ى
( وتطبيق بنود WTOوف

 تفاقات التجارية االقليمية و الثنائية. اال 

 نية التحتيةبأل     7.3

 و معالجة النفايات الصلبة و المواصالت الكهرباء 

 الكهرباء

ى  أنتاج الكميات    ي حالة لبنان. يجب ان يبدا الحل بتأمير
ى
الكافية أألضافية السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الحل المناسب ف

ي الساعة.  من الطاقة وهي توازي الف
ى
ن النقل و التوزي    ع و الجباية ميغاوات ف ى بأألضافة اىل تحسي   .و تحقيقها يحتاج اىل تحسير

ى الجباية 100طوط النقل و التوزي    ع  و ال يتعدى خ ي أأل  مليون دوالر. أما تحسير
ى
ى تتوفر  غلب. فيستند اىل أجراءات إدارية ف وحير

 تعديل التعرفة الك 24الكهرباء ل
ً
 من ساعة، يجب تزامنا

ً
ي تبدأ حاليا

ة للكيلوات ) 35هربائية التر ( وهي  2.3لتر سنت أمريكي

ي العالم بسبب التكلفة المرتفعة  
ى
ي لبنان هي  من األعىل ف

ى
ي العالم، مع العلم ان متوسط تكلفة الكيلوات الواحد ف

ى
االرخص ف

ة.  كة كهرباء لبنان و أالنتاج الخاص من المولدات الصغتر  ألنتاج   شر

ي  
ى
 تفوق  ان الحجم ف

ً
ة جدا  تقوم مولدات صغتر

ً
ي القطاع الخاص حاليا

ى
ي تقلص التكلفة. وف

انتاج الطاقة هو من اهم العوامل التر

ي توازي نحو 
ي المولدات  ذات الطاقة التر

ى
ة. واألوفر هو ف ميغاوات للمولد الواحد.  500تكلفتها اضعاف كلفة المولدات الكبتر

ي لبنان اذ ان معظ
ى
كة كهرباء لبنان ال تتعدى الوهي غتر متوفرة لحينه ف  ميغاوات.  100م الوحدات المنتجة التابعة لشر

اكة مع القطاع الخاص  ي فهو كيف نؤمن هذا االنتاج؟ من افضل الطرق هو الحصول عىل االنتاج من خالل الشر
اما السؤال الثانى

اء  IPP  (independent power  production ضمن اسلوب انتاج الطاقة المستقل ح من قبل الختر
(. وهو أسلوب مقتر

اء  ي الوقت ذاته  عىل عقود شر
ى
ي لبنان و الذي يستند  ف

ى
   (power purchase agreements- PPA)الذين قَيمو الطاقة ف

ى و ثالث 1000طويلة أألجل لمدة توازي أجل مولدات  أألنتاج. أن أنتاج الطاقة بمقدار  و أربعة سنوات   ميغاوات يحتاج  بير

ى )ألن كة سيمتى وع بمقدار Seimensشائه. وعىل سبيل المثال فقد نفذت شر ي غضون   4000(  أأللمانية مشر
ى
 4مغاوات  ف

ي مرص. 
ى
 سنوات ف
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) و ال يتوفر أرقام  2013% من تكلفة االنتاج. وعىل أساس أرقام أولية لعام 75وواقع االمر ان الدعم لكهرباء لبنان يوازي نحو 

: تشتر إىل التاو   (حديثة  ىلي

كة كهرباء لبنان   2013الوضع الماىلي لشر
 مليار دوالر 

 2.63 االنفاق
 1.73 محروقات    

 0.14 نقل انابيب    

 0.28 نفقات جارية ومنها:     

 0.11 أجور ورواتب        

 0.18 صيانة       

 0.49 نفقات أخرى       

 2.63 ايرادات

 0.80 جباية   

 1.8 (الخزينةتحويالت ) العجز    

 التكلفة المرتفعة لالنتاج ومشاكل تقنية أخرى 
ً
ي كهرباء لبنان ليس فقط من االعتماد عىل التحويالت ولكن أيضا

وكذلك تعانى

ي النقل، التوزي    ع والجباية
ى
 ف

 

 فهو من أبسط الحلول واكتر فعالية وهي تستند عىل امرين: IPP اما حل االنتاج عىل أساس

  ى األمر األول، يستند كة سيمتى ة كشر كات خاصة و مؤهلة النتاج كميات كبتر عىل ان االنتاج يقدم من قبل شر

(Seimens ال ك ) ( وجتى كة المنتجة عىل أساس المناقصات ذات المعايتر الدولية، GEإلكتر ( الخ..، ويتم انتقاء الشر

ة. فيأمن   االنتاج دون تكلفة مباشر

 اء طويل األجل ، هو عقد اتفاق شر ي
كة األمر الثانى ة استهالك المولد )المنتجة  الخاصة  مع الشر  long-termعىل فتر

purchase agreement سنة.  30-25( وتوازي نحو 

  .كة ح جميع التفاصيل، ومسؤولية الدولة وكذلك مسؤولية الشر
َ
وط يوض  األمر الثالث، اعداد دفتر شر

كةسلوب يقطع الطريق عىل الوسطاء  ويكان هذا األ  اته الخاصة هو االدارة الشفافة  ون االتفاق مع الشر ى ة. ومن متر مباشر

وط عادة بصيانة المولدات وتقديم االنتاج المتواصل  كة حسب دفتر الشر والجيدة بدون هدر كما هو الحال اآلن. وتقوم الشر

كة.  ي االنتاج تكون تكلفته عىل عاتق الشر
ى
 حسب العقد، واية خلل ف

  ي تىلي تو
ون من فر االنتاج والتوزي    ع والمرحلة التر

ً
ي حدود  إعادة التعرفةتتك

ى
سنت  15ورفعها لكي تغطي التكلفة وتكون ف

عىل  سنت22سنت حاليا(. بينما  تبلغ كلفة الكيلو وات الواحد اليوم ما يفوق عن   9للكيلوات )مقابل متوسط قدره 
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ة للقطاع الخاص. و مولدات  الصفتر ال، هذا مع اعتبار تكلفة الدولة بسبب الهدر و قلة فعالية أنتاج  المستهلك

النتيجة تكون بتقديم أألنتاج ألدائم بتكلفة أقل، مما توفر عىل النفقات العائلية ما يفوق نصف فاتورة الكهرباء. و هذا 

ي ستدفع بالحركة 
فع الدخل المتاح للعائلة و الفرد و يخولهما زيادة أألنفاق عىل مجاالت أخرى  التر بدوره ستر

 أألقتصادية اىل أألمام. 

  كية  )أؤرهان و  و كة التر ي العقود مع الشر
ى
ى ذات الحجم الوسط كما هو الحال ف حتر لو تعاقدت الدولة مع منتجير

 .  فاطمة غول(سيكون الوضع أفضل من الوضع الحاىلي

وري تعديل التعرفة جزئيا  حتر قبل التوفتر             . و لكن مع خطة إصالح شاملة الكامل للألنتاج ومن الرصى

امعقود تقديم سلع و خدمات للفطاع و كذلك  ي توفتر العديد من الخدمات و أألنجازات  من  غتر
أألمر، يستطيع أألقتصاد اللبنانى

 الخاص عىل نفس نهج الكهرباء. 

 

 و البيئة ألنفايات

ح لقطاع الكهرباء من خالل إبرام عقود عىل أسسلأما ألنفايات الصلبة فقد تعا المنقاصات  ج بأتباع أألسلوب  ذاته  المقتر

و تكون مستندة اىل قواعد ألتأهيل السليم و مبادىء النقاصات الواضحة اىل ترتكز اىل أألسعار أألفضل و شعة . الدولية

بومن أألنجازات أألساسية األبتداء بالفرز عىل أساس أألشة .  أألنجاز. 
ٌ
ي هذا المجال و لكن عىل مستوى و ةد أ

ى
تداء العمل ف

 محدود جدا. 

ي مناطق بيئية أما 
ى
ي تعيش ف

ي فهو تحد كبتر لتفاقم وضعه و اثره و خاصة عىل ذوي الدخل المحدود التر
معالجة الوضع البيت 

 مهددة. 

 

 المواصالت

ي هذا المجال حيث أن قدرة القطاع العام محدودة جدا كما أبدت المبادرات السابقة. 
ى
 ما نحتاج   و للقطاع الخاص الدور أألهم ف

، كما هو  اوال اليه  ي تنظيم هذا القطاع و إلزامه بقانون الستر
ى
ي مناطق عدة ف

ى
ي تعيق الستر ف

يجب إلغاء الحواجز العديدة التر

ة ت ي إستثمارات كبتر
ى
وت خاصة و طرق خارجية عدة. و من أألفضل ان تنجز هذه إألصالحات قبل الغوص ف كون نتائها بتر

ى أأل  ي مناطق عدة. الكث يوفر دارة الشاملة للستر سمحدودة. فأن تحسير
ى
 تر من أألزدحام ف

، و تلعب الدولةدور المنظم وساءل النقل العام من خالل مناقصات سليمة مع القطاع الخاص تطوير و من المكن أيضا أن 

 للنقل و للنوعية المقدمة. فعىل سبيل المثال ، فأن إعتماد العدادات هي أحدى وسائل تنظيمه. 

 المياه و البيئة

ي هذا المجال. فأن 
ى
ي أألستثمار. ال بد من البدء بمالجة العجز أألداري ف

ى
ى  أنجازات هامة فد تحقق قبل البدء ف و لهذين القطاعير

ى مستوى المعيشة، و القطاعات الصناعية و السياحية.   دورا هاما لتحسير

ن القطاع الخاص و العاما الشر   كة بي 

م قدرة الدولة عىل دلع ة مع القطاع الخاص بالعتى الصحيح،كا زمة  لكي تطور الشر أن تعطي الدولة  الثقة الالالسهل ليس من 

اكة. لتوفتر الكوادر ا ي هذه الشر
ى
، عىل إستعداد أن يقدم خدمات  الزمة لتمثيله ف و لكن القطاع الخاص، و كما هو الوضع ألحاىلي
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ي مجاالت  للدولة 
ى
ي أألتصاالت. و ال بد من تكما عدة   ف

ى
ي الكهرباء و ف

ى
ى قانون تشجبع أألستثمار  الرؤية وحيد ف ة تطوير و هيئبير

ى القطاع الخاص و العام.  IDALأألستثمار  اكة بير   و قانون الشر

 

 . إدارة "سدر" و التمويل المخفض للقطاع العام8

  (GCFF)آلية التمويل الَميّش و  CIPبرنامج و  أهداف الإ. 
 

ى من خالل تقديم دعم و قروض ميشة     CIPنشأ ال   ى السوريير ي تستظيف ألالجئيير
نامج لمساعدة الدول التر كتر

 Concessionalو شملت بأألخص لبنان و أألردن و تركيا. و طرح تقديم الدعم من خالل آلية صندوق التسهيل الميش )
Financing Facilityي  (.  و يتكون مصدر معظم التمويل من المؤسسات الدول ، البنك أألورونر ية كالبنك الدوىلي

 Agencies- ISAلألستثمار، البنك ألسالمي و الدول المانحة.  و ستلعب بنوك التنمية دور الهيئات المنفذة المساعدة )
Implementing Supportو ستوفرال ، .) ISA   ي تخدم القروض الميشة

المجمتعات  و الدعم   للنشااطات التر
ي لجالمعرضة  ألثر الحر 

اىل الدول المجاورة. كما و  سيدعم تقديم الخدمات األساسية ) التعليم و الصحة،  أتب  و التر
الحماية  ألجتماعية،  وتوفتر  فرص العمل )منح رخص  العمل وخلق فرص عمل(.   كما و قد يخصص لمشاري    ع البنية 

يكون إنفاقها  ذات إرتباط  التحتية ، و تروي    ج مشاركة القطاع الخاص، و توفتر دعم الموازنات  للدول المضيفة حيث
 . ى  مباشر مع ا ثر ازمة االجئير

 
ي لبنان يهدف بالدرجة   آلية التمويل الميّش،بحسب  دليل عمليات     

ى
إن الغاية االساسية هي تمويل برنامج استثماري ف

ى وخلق وظائف لهم، لتمكينهم من توفتر حاجاتهم المعيشية ى السوريير االساسية. كما   األوىل اىل تقديم خدمات لالجئير
وح السوري ى  بالتى

ً
ى الذين تأثروا سلبا  . ويستهدف اللبنانيير

 
وط أألستفادة من التمويل        و . ( ISAللبنان فستكون من خالل األموال المتوفرة ل للهيئات  المنفذة المساعدة )   اما شر

م الدولة  25يتوجب عىل الدولة  ان تستظيف عىل أألقل  ى ء، و ان تلتر أقامة  الف الجر ي  توفتر
ى
المستفيدة  اىل  مبدأ المساهمة ف

ى و كذلك  المجتمع المضيف. و عىل الدولة المستفيدة من التمويل أن   ى السوريير طويلة  أألجل  يستهدف استفادة أالجئير
ى للعام  امها لتنفيذ إصالحات ةانونبة ومنها منح  اال 1951تتقيد ب مؤتمر االجئيير ى ى  حرية . و عىل الدولة أن تبدي ألتر جئيير

ام و التقييد بحقوق العمال. كما عىل  التنقل، و توفتر بطاقات التعريف لهم، و كذلك إجازات أألقامة و العمل، و تبدي األحتر
  الدولة المستفيدة ان توفر فرص التعليم و تقديم الخدمات أألجتماعية ، و خدمت البنية التحتية. .                                   

  
 

 سنوات 10عل مدى  د.أ مليار  16 ومصادر التمويل:   CIPتكلفة ال    .ب
 

 توزي    ع التكلفة حسب القطاع

 التكلفة )مليار د.أ.( القطاع

)  
ى
 5 المواصالت )طرقات، مطارات، مراف

 3 المياه)سدود، مياه ري(

 2 معالجة المياه المبتذلة والرصف الصجي 

 4 الكهرباء )انتاج ونقل(

 0.55 االتصاالت 

 1.4 معالجة النفايات

بية  0.3 الصحة والتر

 0.28 الثقافة

 16.53 المجموع
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ح لمصادر تمويل ال   CIPالتوزي    ع المقتر

 المصدر النسبة

 PPPالقطاع الخاص  25%

25% 
 

 البنك الدوىلي )آلية التمويل الميّش(

دة األطراف  مؤسسات التمويل األوروبية 25%
ّ
 المتعد

25% 
 

ى الدول  العربية واإلتفاقيات الثنائية مع اليابان والصير  

 

 

 الجهات المستفيدة:  أالجئون السوريون و المجتمعات اللبنانية المضيفة  .ج

 
ي يديرها البنك الدوىلي إن      

تعتمد   Global Concessional Financing Facility (GCFF)آلية التمويل الميّش التر

ات األداء التالية )عىل سبيل   المثال ال الحرص(: مؤشر

ى ومن المجتمعات المحلية المضيفة،  ى السوريير ين من الالجئير عدد تصاري    ح العمل الصادرة عدد المستفيدين المباشر

، ى ى  لالجئير ها أو انشاؤها لالجئير ي تّم توفتر
، عدد الوظائف التر ى ى والمضيفير ة والمتوسطة الحجم لالجئير دعم المشاري    ع الصغتر

، عدد  ى ى  والمضيفير ى المدربون الالجئير  . GCFF – Operations Manual))المصدر: . والمضيفير

 
وع الطرقات والتوظيف الممّول من البنك الدوىلي بقرض قيمته نذكر عىل سبيل المثال،     أ وفقط . مليون د  200مشر

ي مجلس النواب( ميّش  منه% 22.7
ى
ي مرحلة االبرام ف

ى
ي قطاع النقل عىل  . )وهو اآلن ف

ى
ى الربط ف وع اىل تحسير يهدف هذا المشر

ى  طول أقسام مختارة من الطرقات ى ولبنانيير ة األمد لسوريير ي وثيقة . واستحداث وظائف قصتر
ى
ونلفت االنتباه اىل ما ورد ف

وع، عن أن  لون إجماال "معلومات هذا المشر
ّ
ى يشك ي مشار %  80اىل %  70السوريير

ى
ي من إجماىلي عدد العّمال ف

ى
ي    ع مماثلة ف

ي لبنان. 
ى
  "قطاع الطرقات والبناء ف

   CIPال عقبات  تنفيذ مشاري    عد. 

      

 عقبات التنفيذ من جهة الدولة اللبنانية

  وتأكيدا عىل ذلك، المقّرر القدرة المحدودة للحكومة اللبنانية عىل تنفيذ مشاري    ع طويلة األجل خالل الوقت .

ي بقيمة 
 تسهيل ائتمانى

ّ
ر حاليا

ّ
ي الوقت المقّرر 3متوف

ى
 مليار د.أ من جهات مختلفة، لم نستعملها ف

  ي كافة مراحل التنفيذ
ى
ي : عوائق ف

ى
اإلعداد، التصميم، إبرام العقود، تعبئة الموارد والتنفيذ الفعىلي )مثال: التأختر ف

 انشاء معمل دير عمار إلنتاج الكهرباء(

  ي مجلس النواب، تعديل
ى
ى ف يعية )ابرام القوانير  CIPلتمويل ال الموازنات بعد االستدانةعقبات تشر

 كما  أن أنجازات أألصالح  خاللParis III      ي طرحت لم تنفذ
كان محدودا ، إذ أن معظم  أألصالحات التر

 باكامل

 
 عقبات التنفيذ من جهة الدول المانحة

ي موازنة الجهات المانحةت   
ى
ى التمويل واعتماده ف  جهتر
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 الموافقة عىل المشاري    ع وتصميمها

    ، ، بينما تشتر التطّورات السياسية اىل ان 2020/21مطلع عام قبل  CIPيبدأ تنفيذ مشاري    ع المن غتر المتوقع أن  بالتاىلي

 . األزمة السورية قد تنتهي خالل سنة. لذا، من األفضل توجيه تمويل الجهات المانحة اىل الداخل السوري

 

 follow-up mechanism الحاجة اىل آلية متقدمة لمتابعة التنفيذ 
  

ات المالية المحتملة ل ه. ا   CIPلتأثت 

 

، ويقدر حسب توقعات صندوق النقد الدوىلي أن يبدأ االرتفاع  CIPإن إعتماد برنامج ال  سيكون له أثر كبتر عىل الوضع الماىلي
ي لغاية 11.3ليصل إىل نسبة  2018بالعجز الكىلي منذ  ى إىل  2023% ويستمر االرتفاع التدريجر ي ذلك الحير

ى
% إذا 14ليصل ف

 %.                                7  الحكومة عل عجز بنحو ح  قد تحافض و لكن مع أألصال  لم يصحبه برنامج أصالجي متكامل. 

 

                                           )  ) العجز الماىلي نسبة اىل الناتج المحىلي

                         

                                  2018   2019   2020   2021      2022      2023 

    CIP       14.0      13.5      13.0     12.7   12.6    11.3بدون إصالح 

CIP           6.4         6.5        6.4      6.8      8.4      10.0  مع إصالح 

 

 

ي ب
ى
نامج االستثماري المطروح ف  4اريس سُيحقق هذا العجز نتيجة زيادة االنفاق الرأسماىلي وكذلك االنفاق الجاري المقابل للتر

ي 
ى
ي % 9ما يقرب من    بلغسيالذي  2017. وبذلك سيفوق العجز المحقق ف

ى
. عىل الرغم من أن الزيادة ف بهامش كبتر

ي جوانب عديدة من   االنفاق
ى
ي العجز سيكون له أثار سلبية ف

ى
ي معظمها نفقات رأسمالية إال أن إرتفاع الملحوظ ف

ى
هي ف

ي العديد من المرافقأن ينتج عنه أثار   فمن المتوقع  االقتصاد. 
ى
 عىل السلع والخدمات واألجور.   تضخمية ف

ً
 وخاصة

  

 

ى اإليرادات وترشيد النفقات الجارية. وهذا يتطلب بذل  لتفادي هذا التدهور الماىلي ال بد من أخذ اجراءت تستهدف تحسير
ي 
ى
 عىل مستوى 2017جهد كبتر لكي نحافظ عىل مستوى العجز الذي سجل ف

ً
ي , ولكي نحافظ أيضا

ى
عجز قابل لإلستمرارية ف

يبية. و من غتر المتوقع أن يكون بإستطاعة الحكومة 6حدود  %، فال بد من أخد اجراءت تقشفية صارمة يرافقها اجراءت ضى
ي تبىعى فيه أن تحرك عجلة االقتصاد وترفع معدالت النمو. 

ي الظرف التر
ى
ومن المتوقع ألي اجراءت   إتخاذ هذه اإلجراءت ف

يبية أن ال . تك  ضى ي ي المجلس النيانر
ى
ي ابرامها ف

ى
  ون مرغوبة وقد تواجه الحكومة صعوبة ف

 

ي تكلفة خدمة ألدين واإلضطرار إىل أخذ اجراءت لمنع تفاقم العجز مما يكون 
ى
نامج االستثماري إرتفاع ف وقد ينتج عن هذا التر

ي المنافع الناتجة عن إعتماد برنامج ال 
كن بإستطاعة الحكومة أن تتبتى اجراءت . و لCIPلهما أثر معاكس قد يخفف أو يلىعى

ي إنجاز العديد من المشاري    ع  CIP قد تخفف من اعباء ال  بديلة
ى
اك القطاع الخاص ف المالية. من أهم هذه اإلجراءت اشر

ي ال 
ى
ي قطاعات الطاقة والنفايات واإلتصاالت   CIPاإلستثمارية ف

ى
 ف

ً
 وخاصة

ً
 . أنو تاتعليم و الخدمات الصحية‘ كما ذكر سابقا

ة النمو.  اك ألقطاع الخاص سيكون له أثر أشع عىل وتتر   أشر

الت عجز مرتفعة جدا وخدمة دين تستهلك
ّ
صف بمعد

ّ
ي يت

ّ ي  من وضع ماىلي متدنى
ي الحسبان أن  لبنان يعانى

ى
 و يجب أألخذ ف

 عىل مالءة االقتصاد وقدر 45
ً
ا  كبتر

ً
ات تشكل خطرا ته عىل خدمة الدين % من االيرادات وتوازي ثلث النفقات. ان هذه المؤشر

. فكيف لو تبتىّ لبنان ال ي
تفع عبء الفوائد وستستحوذ خدمة الدين عىل نسب اعىل من CIPوتصنيفه االئتمانى ؟ عندها، ستر

 ايرادات ونفقات الدولة. 
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: لبنان ال يتحّمل استدانة  ى  الحاجة اليها. بل يجب ان نكون واقعيير

ّ
هذا ال يستدعي ان يرفض لبنان المساعدات اذ هو بأشد

 من أن خدمة الدين ستضغط عىل الموارد األجنبية 
ّ
ة. وال شك إضافية خاصة وأنه يستوجب عليه تخفيض العجز بنسب كبتر

(foreign assets)  د قدرة االس
ّ
ة اللبنانية. لذا من المستحسن ان مما قد يهد ي المحافظة عىل سعر ضف ثابت للتر

ى
تمرار ف

 . لتمويل ليقبل لبنان الهبات والمنح بدال من االستدانة أو أن يقلص  الموازنات  المطروحة 

 

بع لبنان سياسة مماثلة )باريس 
ّ
ي تلت الحرب األهلية، ات

ة التر ي الفتر
ى
ي ينوي اتباعها اليوم؛ و ( لI،II  ،IIIو الجدير بالذكر،انه ف

تر
ّ
ل

اض واالنفاق الشي    ع. ونتج عنها تراكم دين بفوائد م واجه لبنان فقد ي رتفعة وخدمة دين عالية. وعليه، استندت اىل االقتر
 ان العجز الماىلي سيتفاقم.     وضع مشابه، خاصة ان صندوق النقد الدوىلي 

ى بحاجة ماسة لألصالح لكي نُعوض ولذا فنحن بيرّ
. عن  ي

ي الماضى
ى
ي أألنفاق ف

ى
 أألشاف ف

              
 عل النمو   CIPأألثر الممكن ل  و. 
 

 : ، نتيجةCIPرغم ال من الممكن  استمرار الركود االقتصادي  

 ي المنافع الناتجة عن ال ما يمكن تكلفة خدمة الدين العام ارتفاع
 نفسه CIPأن يلغن

  الت الفائدة الناتجة عن زيادة العجز
ّ
ي للبنان ارتفاع معد

ن
 والدين وتخفيض التصنيف االئتمان

  اإلنفاق( و يكون لها أثر  االيرادات وخفض لمنع تفاقم العجز )من خالل زيادة اجراءات أخذ اىل  االضطرار

ي مغايرة ألهداف ال 
 CIPانكماسر

ي  ان بعض اإلجراءات 
ورية،االصالحية المالية التر  حزبيا/ لن تلفر قبوال شعبيا او سياسيا  قد تصبح ضى

 
ي الببن التحتيةإن 

ن
نامج االستثمار ف ل نمو مرتفع ليس مرتبطا تماما بت 

ّ
بل لحد أكتر بالبيئة    تحقيق معد

ي ل أأل  الحاضنة   ستثمار الخاص المحىلي و أألجنتر
 

ل جزئيا ( النقل، و الطاقة)أن يحّسن الخدمات  CIPال بإمكان
ّ
ي تقل

كات الخاصة التر ولكن لكي . التكاليف عىل الشر
ة، تز  ن بيئة تدهر هذه األختر ز يجب تأمي 

ّ
الت عائد معقولة  حف

ّ
 rates of returnاالستثمار وتنتج معد

 

 ز.   توصيات لألستفادة  من سدر

   وع ي البدء  بمشر
ن
ي و عدم اإلشاع ف

ن
ي  قبل التاكد من CIPيجب التأن  أألستفادة  منها  و الجد من أية أثر سلب 

 عاري    للمش

   م ومنافسة
ّ
ف  قد يؤدي اىل الضغط عل الموارد المحلية ومن ثم اىل التضخ

ّ
إن اعتماد برنامج استثماري مكث

 القطاع الخاص 

  ،ي انجاز العديد من المشاري    ع وأهمها الطاقة، النفايات، االتصاالت، الصحة
ن
يجب استغالل القطاع الخاص ف

. بإمكان تمويل معظم هذه المشاري    ع من القطاع الخاص وباعتماد أساليب  البيئة، والمياه والضف الصحي

ي و أنجاز أألستثمارات ذات المردود الطويل أألجل  IPPشبيهة ب ال
. من المفضل أن تقوم االدولة بتببن

 والتكلفة المرتفعة كالطرقات، الجسور، السدود، مشاري    ع الري و ما شابه. 

 ا من التمويل ر جزءا كبت 
ّ
اك القطاع الخاص سيوف  % من مجمل المبلغ. 50المطروح قد تصل اىل  نحو إن اشر

  كما ان لبنان بحاجة اىل اصالحات عديدة و يجب أن تتصدر أألجرآئات . 
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 4أعداد برنامج أصالحي شامل قبل مؤتمر ؛باريس  .1 اتيتوص
  

ن  .2 ن السوريي  ن عل بذل جهود متواصلة وحثيثة إلعادة الالجئي  كت 
أوال  و بدء أألعداد   اىل وطنهمالتر

ي بلدهملمشاري    ع تنموية الستيعابهم 
ن
 ف

  

ن  .3 ن الدعم المخّصص للمجتمعات المضيفة والمخّصص لالجئي   الفصل بي 
        

ى بالعودة اىل بالدهم و  CIPيجب ربط ال .4 ي النتهاء الحرب السورية الذي قد يسنح للسوريير
بالواقع الزمتى

ي سوريا اوشكت عىل 
ى
ي لبنان. تشتر التحليالت الحالية اىل ان الحرب ف

ى
ورة استمرار وجودهم ف ي  ضى

يلىعى
 السلطات الحكومية السورية تسيطر عىل الجزء االكتر من مساحة بالدها.  االنتهاء وأن

 
ي ال فهل  .5

ي  CIPمن األجدى تبتىّ
ي لبنان ام توجيهه وتطبيقه عىل األراضى

ى
ى ف ز بقاء السوريير

ّ
الذي بالتأكيد ُيحف

 السورية؟ 
 

ار االقتصادية، .6 ي لحقت :بإمكان الدول المانحة توجيه دعمها للتعويض عن األضى
التجارية والسياحية التر

رة ب
ّ
األقّل،  باعتماد برنامج منح أو أن تكّون المنح مليار د.أ عىل  10بلبنان نتيجة الحرب السورية والمقد

ي بالمزيد من الديون وارتفاع العجز الناجم 
الجزء األكتر من برنامج الدعم، بدال من إرهاق االقتصاد اللبنانى

 .  CIPعن زيادة االنفاق المرتبط بال
 

 

ي الملحق 
ى
حة من قبل البنك الدوىلي ف  . 5و من الممكن متايعة أألجراءات المقتر

 

 ت وفت  التمويل للقطاعات الخاصة.    9

ي أألقتصاد اللبناي
ي عانى

ي السيولة المتاحة للقطاعات الخاصة، و عىل الرغم من توفر السيولة  ؤسسات و العائالت(م) ال نتى
ى
نقص ف

ة لدى مرصف لبنان . ا ه% من ودائع57و تقرض المصارف نحو   لدى المصارف.  .  أما (و لديها ودائع )إحتياطيات فائضة  كبتر

اض ) الفوائد المرتفعة( و ال ي وفرة السيولة تعود اىل تكاليف أألقتر
ى
ي تطلبها م(  الcollateralالضمانات )نقص ف

رتفة التر

 المصارف. 

و لكن ال يتوفر جهازا لضمان القروض. أن إنشاء جهاز لضمان ، ان لدى المصارف آآلن مؤسسة لضمان الودائعمع و 
ي دعم عجلة القروض قد يخول المصارف 

ن
 شك سيكون لها وقعا إيجابيا ف

ن
ي بدون أدن

أعطاء المزيد من السلفات البر
 النمو. 

 و ال تقوم مؤسسة كفاالت الحالية بهذه المهمة إنما نوفر القروض يفوائد ميشة

 

ي  عمل  مؤسسة كفاالت الإن 
ى
ي تضمن القروض عادة  ال تقوم بعمل أألقراض كما عليه الحال ف

 مؤسسات التر

ء بعض الدول مؤسسة لضمان القر اللبنانية ي هذه  . ضو . فمن الناحية العملية و لتشجيع أألقراض ) التسليف( تنسر
ى
و تتحمل ف

و عادة ما تكون مؤسسة مرصفية. قد تقدم مؤسسة ،  و هي الجهة المقرضة ،الحالة  أو توفر تخفيض المخاطر عىل فريق ثالث

 يسمح بتخفيض  قيمة الضمان المطلو ب من المصارف. الضمان التفطية لفاية مبالغ مححدة مما 

بإعداد برنامج يخفف من عبء الصمانات بالسمح للمؤسسات أستخدام أصولها المنقوتة و قد قام مرصف لبنان مؤخرا

كات )مكضمانات .و هذا يشمل ال  .(accounts receivableعدات و وسائل النقل و المستحقات للشر
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ورة مااسة لتطأن تطتر أألسواق المالية  ول ارد المالية بتكلفة زهيدة. و تاحة الموير و إيعد ضى
ُ
فأألسواق المالية المتطورة تخ

اض المكلف كما هي الحال  كات  الحصو ل عىل راس المال من خالل المشاركة و توسيع راس المال و ليس عن طريق أألقتر الشر

ي أ
ى
 . ألسواق المالية أآلنف

ي 
ي تتبع بعض : التمويل الذانر

كات أسلوب التمويل الذانر تر شتقد يؤدي اىل نتائج أيجابية عدة. و   (in house financing) الشر

ي أألسواق  الصاعدة  )
ى
% من خالل 100المبيعات أرتفعت بنسب عالية جدا تفوق ال  ( انemerging marketsالنتائج ف

ي 
يفية كو ُيطرح السؤال الهام عن  المصارف و إرتفاع تكلفتها. ارد المالية من و يكون الدافع  بسبب شح الم. و توفتر التمويل الذانر

 . ي
ي   التمويل قد توفر  بعض المؤسسات و توفتر التمويل الذانر

كات  خالل أعوام نجاحها. ايتمن األح الذانر  طي الذي تحققه الشر

ي القطاع الخاص ، و منها القروض السكنية  عيجكما قدم مرصف لبنان عدة حوافذ لتش
ى
حوافذ تفقد و لكن هذه ال . أألستثمار ف

كات الناشئة و لكن أثرها كان محدودا أل كالقدرة أألستمرارية.   ي الشر
ى
 سباب عديدة. ما حفز مرصف لبنان المصارف  للمساهمة ف

كات الناشئة  عىل تحقيق الرب  ح المتوقع.   % من أمواله الخاصة. 3مة المصارف  بأن ال تتعدى و حددت  مساه و أهما قدرة الشر

ى تصنيف لبنان كبلد جاذب للأم ي هات الخاصة فيتطلب الكثتر من المجألستثمار ا تحسير
ى
ى و خاصة ف ود و اعادة صياغة القوانير

 لية: االمجاالت الت

  ات العالمية بسبب نفوذ إستقدام  قانون العمل الذي ال يشجع أمكانية  النقابات. الختر

  ة و الغتر مراقبة حل أأل  الحد أألدنى حل مكان تيث أنها  جور الذي يشجع توظيف العمالة أألجنبية  المحدودة الختر

. نالعديد من اللب ى  انيير

ي 
% من  عبئها عىل كاهل رب العمل مما يزيد من تكلفته و قدرته عىل 88عن  يقع ما يفوق  مساهمات الضمان أألجتماعي التر

ي أألسواق العالمية. 
ي السوق المحىلي وكذلك فىعى

ى
 مزاحمة السلع  المستوردة ف

ي أألقتصاد. فقد أظهرت  دراسات حديثة ) ع
ى
 & Sebastian Bustosىل الدولة اللبنانية أن تستغل  القدرات المتوفرة  ف

Muhammed Ali Yildirimي نحو  (  بان لبنان لديه قدرات تنافسية
ى
ي قطاعات  المعدات و الكهرباء،  40ف

ى
سلعة , أغلبها ف

 اآللبسة ، أألطعمة المصنعة، الكيماوات و البالستيك. 

 

 العدالة أألقتصادية و أألجتماعية . 10

ى الناطق و  فئات المجتمع ى نحو  , ت شتر عدة دراسات اىل مدى إتساع الفجوة بير ى اللبنانيير %، و 12و بلغ معدل البطالة بير

ي البقاع، و بلغ ادناها . و س%14سجل نسبة أعىل لدى أألناث بلغت 
ى
و . جل أعىل مستوى للبطاتة  ف ي بتر

ى
ت و الجنوب. و ف

ي 
ى
ي الزراعة  17% من المجموع  و يليه 18عىلتحوز المهن ذات الطابع الحرف

ى
ي المهن الوسط، و سجلت العمالة ف

ى
اقل % ف

ى الجدول أدناه. 4نسبة، إذ بلغت فقط   % كما يبير

 

ي اإلدارة العامة
ى
 %5                                                  كوادر عليا ف

 %13                                                             مهن فكرية وعلمية
 %7                                                                   المهن الوسط

ي المجال األ 
ى
 %11                                           داريمستخدمون ف

ي الخدمات وبائعون 
ى
ي المحالت واأل عاملون ف

ى
 %12              سواقف

ي                               
ى
 مزا رعون وعمال مؤهلون ف

 %4                                                   الز ارعة والصيد البحري 
 %                                      18                                                             العاملون المهرة  
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 %                               7                                                ئقو المركبات واآلليات سا 
ى    %7                                       عمال ومستخدمون غتر مؤهلير
 %7                                                            القوات المسلحة 

 % 9                   كوادر أخرى                                                
 
 

 2015  شاري للدراسات و التوثيقالمصدر:  المركز أألست
 
 

ي  
ى المناطق.  1160و بلغ متوسط الراتب الشهري  للعامل اللبنانى ة بير  $ . و سجلت فوارق كبتر

وت و جبل لبنان    ي بتر
ى
ي النبطية حيث بلغت  1312فبلغت ف

ى
 $ . 791 $  و أدناه ف

ى الرواتب إكما أظهرت أألحصاءات اىل وجود  ى مختلف أألنشطة أألقتصاديةختالفات بير  . بير

ى إذ يبدو أن أنشطة التأم ي قطاع الزراع رواتبالتل تحللرواتب، فيما أعىل  متوسط المالية  تحقق  والوساطة ا  ير
ى
 ة أدنى مستوىف

أن ما يقارب  هي أعىل  من رواتب القطاع  الخا ص.  اتب القطاع العام فيظهر أن رو قتصادي نسبة لنوع قطاع النشاط اأألو بال.

ي تقع تحت  خط الفقر أألدنى .   لفقر ا حت خط تتقع   ) 34ثلث األألش )% 
%  وو جود فروقات  15و يبلغ نسبة أألش التر

ى الم ي الجدول أدناه. حافظات  كما بير
ى
 يظهر ف

 أألش تحت خط الفقر أألدنى و أألعىل )نسبة مئوية(   

 أألعىل     أألدنى                                 

وت          30.2         11.5                 بتر

 27.8          13.8جبل لبنان              

  41.6         20.0  الجنوب               

 34.8          14.8          الشمال        

 35.1          20.9        البقاع            

 33.6          15.2        المجوع         

  2015  المصدر:   المركز أألستشاري  للدراست و التوثيق

ة . أذ أن الفروقات بالكما ان توزي    ع الدخل يتسم  ى ناطو % من الم 10كبتر % من الدخل 60حوزون عىل اقل تقدير ما يوازي  يير

أألحصاءات النقدية للمصارف بان   . % من الم10% من حسابات  الودائع لدى المصارف تعود اىل 80.كما تشتر ى  ودعير

 

ي للضمان أألجتماعي .  11
 الصندوق الوطبن

 

لتقاعدة للقطاع الخاص فيقترص عىل تعويض ال يزال الضمان الصجي  للقطاع  الخاص عاجزا عن تفديم التغطية الشاملة.  اما ا

 اعد. قنهاية الخدمة عند الت
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ى الصجي تقدر تغطية   ي البقاع  حيث  تصل اىل 50نحو بالتامير
ى
 %38% و تصل اىل ادنى نسبة لها ف

ى ملينال ا و ال  ى ستفيدين من التأملمتتخط نسبة ا ال   الصجي التغطية الكاملة ، إذ ستفيدون من التأمير العمل   عىل حوادثير

 .  % 22مستفدين من الطبابة عىل اأألسنان   %ونسبة  ا 38

إستمرار التغطية ب قد أخذ القرار مؤخرا  من أألسئلة المطروحة وتحتاج اىل دراسة شاملة هي  تقديم الضمان الصجي الشامل. ,

ي الضمان عىل  عىل المستفيد  جب و لكن يتو ، 64للمستفدين من صندوق الضمان أألجتماعي بعد سن ال 
ى
كا ف أن يكون مشتر

ة  اكات  20أألقل لفتر نقاط مئوية عىل أن تساهم الدولة   3سنة و ستغط التكلفة الناتجة عن هذا أألجراء من خالل رفع  أألشتر

 النسبة أألضافية,% من 1بنسبة 

ى أألعتبار هذا الواقع و أن  ورة أألخذ بعير ى الفئات و المناطق  متفاقم  و غياب ال عالج  نلذا فانه من الرصى سواة المتواجدة  بير

 لتحقيق نمو مستدام . 

ي القطاع العام ليس بعيد المنال  أذا تطورت الق
ى
ي الصندوق أن تطوير النظام ليشمل تقعدا كما هو الحال ف

ى
درات أألدارية ف

ي تخطت نحو 
ايدة من قبل الدولة تجاه الضمان التر ى ، و هذا يشمل معالجة  المتأخرات المتر ي

 مليار دوالر.   1.5 الوطتى

  

 خاتمة  . 12

ي تواجه اإلقتصاد بالنسبة للمخ
ي أخذ الحرص والحيطة من تفاقم األوضاع. ولكن من المستبعد جدا أن ، اطر المالية التر

ينبىعى

اف م ى ي أزمة مالية مما يؤدي إىل اإلستتى
ى
ة. و يعود السبب األساسي اىل أن مندخل ف ى ة وجتر

ي فتر
ى
عظم أحتياط مرصف لبنان ف

ة، وكذلك ودائع المصارف لدى مرصف لبنان. ومن غتر  معظم الودائع لدى الصارف هي ودائع ذات إستحقاق متوسط الفتر

.  كما يبلغ مج مل الموجودات األجنبية الممكن سحب هذه الودائع  قبل اإلستحقاق. وهذا بدوره يبعد شبح اإلنهيار الماىلي

ي أن  70للمصارف ومرصف لبنان نحو 
مليلر دوالر )بما فيه الذهب(، مما يكّون حماية كافية ضد األزمات. و هذا ال يعتى

اإلقتصاد يستطيع أن يؤجل اإلصالح, بل بالعكس، هذا هو الوقت األنسب لإلصالح قبل حلول أزمة مالية إذا ما استمر 

ي اإلقتصاد. ع
ى
يا ومن نتائجه انهيار قيمة العملة المحلية. التدهور ف   ندما تحل األزمات يفوت األوان ويصبح اإلصالح جتر

ي القطاع 
ى
ي صفوف العمالة المتعاقدة ف

ى
و ال بد من النظر اىل العديد من بنود النفقات حيث تكمن فرص التوفتر وخاصة ف

ي قطاع الطاقة. إذا، من البديهي أن تعالج الحكومة ال
ى
ي اشع وقت ممكن. إن تفاقم العجز العام و ف

ى
وضع الماىلي الحاىلي ف

ي لسندات الدولة واىل ارتفاع الفوائد. ونرى حاليا المزيد من ارتفاع العائد 
وزيادة الدين ستؤديان اىل خفض التصنيف اإلئتمانى

 لتعرض االقتصاد اىل المزيد من المخاطر المالي
ً
ي السوق الثانوية انعكاسا

ى
ي عىل سندات الخزينة ف

ة. وتكمن أهم اإلجراءات التر

ة  ي فتر
ى
ي الوقت ذاته من الممكن معالجته ف

ى
ا، وف ي قطاع الطاقة الذي يشكل عبئا ماليا كبتر

ى
مكن معالجة شيعة للوضع الماىلي ف

ُ
ت

ى معا  كية أو من الطاقة السورية )أو من اإلثنير " التر ى كة "كرادانتر ة. أن استجرار الكهرباء من شر ستوفر  (أو ما يشابه زمنية قصتر

انية اآلش.  1.0مليار دوالر عىل خزينة الدولة و ما يربو عن  1.5ما يفوق ال  ى  مليار دوالر من متر

ن أألعتبار  أن الحلول الممكنة و الشيعة تعيد الثقة بالدولة و رجال الحكم.   و يجب أألخذ بعي 

ي موازنة 
ى
يبية ف ي مرافق عديدة. إعطاء اإلهتمام  ، فمن األجدى2018بعد أخذ عدة إجراءات ضى

ى
ى الجباية ف األول اىل تحسير

يبية عىل اإليرادات من الفوائد عىل الودائع المرصفية. إذ أن هذه الزيادة  ي هذا الشأن تفادي اية زيادات ضى
ى
ومن األهمية ف

ي األسواق المالية ومنها الفائدة عىل سندات الخزينة واليوروبندز. وهذا ب
ى
دوره يرفع تؤدي بدون شك اىل إرتفاع الفوائد ف

ر األكتر عىل اإلقتصاد سيكون  يبة. ولكن الرصى ي لهذه الرصى
ى
؛ كما ويقلل من العائد الصاف تكلفة خدمة الدين والعجز الماىلي الكىلي

ي القطاع العقاري 
ى
. وعىل سبيل المثال نرى أن الركود ف من خالل إرتفاع الفائدة وأثره السالب عىل اإلستثمار والطلب الكىلي

اىل الفوائد المرتفعة عىل القروض العقارية. كما ان سياسات الدعم للفوائد تكون مكلفة ماليا ومحدودة و  يعود سببه الرئيسي 

 ير قابلة لإلستمرارية. 
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ي وجه النمو 
ى
، فال بد من معالجة عوائق عديدة ف  األداء الماىلي

ى أدارية و  ولكي يحقق اإلقتصاد نموا أفضل، فباإلضافة اىل تحسير

  . قضائية

 

 

 

 

.   1  ملحق    

ي لبنان
ن
 تشجيع االستثمارات ف

  

 أقر مجلس النواب،

 وينشر رئيس الجمهورية القانون التاىلي نصه: 

  

 المادة األوىل: 

ي المبينة إىل جانب كل منها: 
 من أجل تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات اآلتية المعانى

ي لبنان 
ى
 المنشأة بموجب هذا القانون. المؤسسة: المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات ف

 مجلس اإلدارة: مجلس إدارة المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون. 

 رئيس المؤسسة: رئيس مجلس اإلدارة مدير عام المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون. 

 من القطاعات الخاضعة لهذا القانون. 
ً
وع االستثماري الذي يتناول أيا وع: المشر  المشر

 ألحكام هذا القانون. المستثمر: الشخ
ً
ي لبنان وفقا

ى
ي الذي يستثمر ف ي أو األجنتر ي أو العرنر

 ص الطبيىعي أو المعنوي اللبنانى

 المادة الثانية: 
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ي تتناول قطاعات الصناعة 
ي االستفادة من أحكامه والتر

ى
ى ف يشي هذا القانون عىل االستثمارات العائدة للمستثمرين الراغبير

ي يحددها والزراعة والتصنيع الزراعي والس
ها من القطاعات التر ياحة والمعلوماتية والتكنولوجيا واالتصاالت واإلعالم، وغتر

اح رئيس مجلس الوزراء.   مجلس الوزراء بموجب مرسوم يصدر بناء عىل اقتر

 المادة الثالثة: 

ي لبنان تتمتع بالشخصية المعنوية واال 
ى
ستقالل اإلداري تنشأ مؤسسة عامة تدع "المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات ف

ي 
ى
ي هذا القانون وف

ى
والماىلي وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وهي تخضع لألحكام الواردة ف

 نصوصه التطبيقية. 

 المادة الرابعة: 

ي مجلس الوزر 
ى
اء، يتوىل إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينون لمدة أرب  ع سنوات بمرسوم يتخذ ف

ي العضو أن: 
ى
ط ف اح رئيس مجلس الوزراء ويشتر  بناًء عىل اقتر

 منذ أكتر من عشر سنوات. 
ً
 يكون لبنانيا

 بحقوقه المدنية كافة. 
ً
 يكون متمتعا

 بها. 
ً
فا  إجازة جامعية معتر

ً
 يكون حامال

ي مجاالت العمل المطلوب إلدارة المؤسسة. 
ى
ة والكفاءة ف  يكون من ذوي الختر

ى  ي مرسوم التعيير
ى
ى ألعمال المؤسسة. يسم ف ى األعضاء رئيس وعضوان ويكون هؤالء متفرغير   من بير

ى وظائفهم وأية  ى أن يتفرغوا بكليتهم للمؤسسة. وال يمكنهم أن يجمعوا بير عىل رئيس المؤسسة والعضوين المتفرغير

ي 
ي أية مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهتى

ى
، سواء كان هذا النشاط عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة أو أي نشاط ف

 مكاتب للدروس أو للهندسة 
ً
 أو جزئيا

ً
. ويحظر عليهم خالل مدة تعيينهم أن يملكوا كليا

ً
 أو غتر مأجورا

ً
أو هذا العمل مأجورا

 أو للمشاري    ع وال أن يساهموا فيها. 

ي مجلس الوزراء. 
ى
ي أي وقت بمرسوم يتخذ ف

ى
 يمكن إنهاء خدمة الرئيس واألعضاء ف
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ي مجلس الوزراء بناًء عىل تحدد صالحيات م
ى
جلس اإلدارة وتعويضات الرئيس األعضاء بموجب مراسيم تطبيقية تتخذ ف

اح رئيس مجلس الوزراء.   اقتر

 المادة الخامسة: 

 تتألف المؤسسة من المديريات التالية: 

 مديرية الشؤون المالية واإلدارية. 

 مديرية الدراسات والتخطيط واإلحصاءات. 

وي    ج. مديرية المعلومات   والتر

اخيص.   مديرية الشباك الواحد إلصدار التر

ي تتألف منها كل مديرية ومهامها 
يتم تحديد وتعديل أنظمة المؤسسة اإلدارية والمالية والدوائر واألجهزة اإلدارية التر

ى لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم با وط التوظيف أو التعاقد أو االستخدام ومالكها وفئات المستخدمير إلضافة إىل وشر

ي 
ى
وط االنتداب من المؤسسة أو إليها من مختلف اإلدارات المؤسسات العامة والبلديات، وذلك بموجب مراسيم تتخذ ف شر

اح رئيس مجلس الوزراء. ال تخضع المؤسسة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش  مجلس الوزراء بناًء عىل اقتر

 سبة المؤخرة. المركزي، وتخضع لرقابة ديوان المحا

ى من القانون رقم  )قانون الموازنة  30/6/2001تاري    خ  326تخضع حسابات المؤسسة ألحكام المادة الثالثة والسبعير

 (. 2001العامة والموازنات الملحقة لعام 

 المادة السادسة: 

 تتوىل المؤسسة المهام التالية: 

اح النصوص الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون.   اقتر

ى ألحكام هذا القانون.  الموافقة، وع معير  بقرار يصدر عن مجلس اإلدارة، عىل إخضاع مشر
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اخيص اإلدارية عىل اختالف أنواعها المتعلقة بالمشاري    ع الخاضعة لهذا القانون  ي طلبات اإلجازات والموافقات والتر
تلفر

 ها. ودراستها من النواجي القانونية والتقنية والهندسية والفنية وإعداد التقارير بشأن

 فيما خص المشاري    ع الخاضعة ألحكام هذا القانون محل جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة 
ً
تحل المؤسسة حرصا

ي يعود منحها لمجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة 
اخيص اإلدارية واإلجازات الواجبة باستثناء تلك التر ي منح التر

ى
والبلديات ف

ى المرعية المتعلقة بتنظيم الم  ( وحماية البيئة. Zoningناطق )القوانير

ي أو اللجان الفنية حيث يوجب القانون ذلك، إبداء الرأي 
 ألي نص آخر، عىل كل من المجلس األعىل للتنظيم المدنى

ً
خالفا

 .
ً
 عليها ضمنا

ً
 من تاري    خ استالمها وإال اعتتر موافقا

ً
ي تعرضها المؤسسة خالل مدة خمسة عشر يوما

ي القضية التر
ى
 ف

ي حال أما بالنسبة لل
ى
ي نطاق البلدية، وف

ى
ى ف وع معير خيص بإقامة مشر بلديات فيعرض األمر عليها إلبداء الرأي حول التر

ي نطاقها يرفع األمر إىل مجلس الوزراء التخاذ القرار 
ى
وع ف ى المؤسسة وإحدى البلديات حول إقامة هذا المشر الخالف بير

 المناسب. 

ي لبنان ومجاالت تحضتر وإعداد الدروس واألبحاث والوثائق واإلحصاء
ى
احات المتعلقة بالمناخ االستثماري ف ات واالقتر

ي مختلف القطاعات. 
ى
 االستثمار ف

ي تساعد المستثمرين من لبنان والخارج عىل توظيف 
ى المعلومات االقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التر تأمير

اكات مح  أو لقاء بدالت واشتر
ً
ي مختلف القطاعات وذلك مجانا

ى
 ددة. أموالهم ف

اكات   أو لقاء بدالت واشتر
ً
ي لبنان وإجراء الدراسات بشأنها وتزويد الغتر بها مجانا

ى
استطالع فرص ومجاالت االستثمار ف

 محددة. 

وضع برنامج إعالمي وتنظيم الحمالت الدعائية وتصميم وطبع وإنتاج وتوزي    ع منشورات ومواد دعائية تهدف إىل تشجيع 

ى ا ي لبنان. وتوجيه المستثمرين اللبنانيير
ى
ي الخارج والمستثمرين العرب واألجانب لتوظيف أموالهم ف

ى
ى ف  لعاملير

ي لبنان 
ى
ي ف

ي التصنيع الغذان 
ى
ي تستعمل ف

ي دعم وتروي    ج وتسويق المنتجات اللبنانية ال سيما الزراعية والمواد التر
ى
المساعدة ف

ي وذلك بناًء لقرار يصدر عن مجلس الوزراء 
اح رئيس مجلس الوزراء. ومنتوجات التصنيع الزراعي اللبنانى  بناًء عىل اقتر
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ي حقل اإلعالم و/أو المعلوماتية أو معنية بتوضيب و/أو تجميع و/أو إنتاج و/أو تصنيع 
ى
كات مغفلة ف ي رأسمال شر

ى
المساهمة ف

ط المؤسسات ها من المنتجات اللبنانية، عندما تشتر  و/أو تحويل المنتجات الزراعية و/أو الصناعية و/أو الحيوانية وغتر

اح رئيس  ي مجلس الوزراء بناًء عىل اقتر
ى
ي مثل هذه المشاري    ع، وذلك بموجب مرسوم يتخذ ف

ى
الدولية مشاركة الدولة ف

 مجلس الوزراء. 

ي لبنان والخارج خاصة 
ى
كات مغفلة معنية بإدارة وتنظيم معارض وندوات ف ي رأسمال شر

ى
إعطاء حوافز مالية أو المساهمة ف

ى السياحة وبالمواد والسلع  ها اللبنانية المنشأ، وذلك بالتعاون مع بتحفتر الزراعية و/أو الصناعية و/أو التحويلية وغتر

كات الخاصة بهدف تسويق المنتجات اللبنانية وتصديرها،  اإلدارات الرسمية المعنية والهيئات االقتصادية والشر

كات المستثمرة عىل تطوير إنتاجها  لمالءمة متطلبات وحاجات األسواق والمساهمة بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة الشر

اح رئيس  الخارجية بغية تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية، وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء، بناء عىل اقتر

 مجلس الوزراء. 

كات مغفلة لتأسيس وإدارة حاضنات ) ي رأسمال شر
ى
ي ميادين Incubatorsالمساهمة ف

ى
( لدعم أصحاب االبتكارات ف

اح التكنولو  ي مجلس الوزراء بناء عىل اقتر
ى
جيا والمعلوماتية واالتصاالت والقطاعات األخرى وذلك بموجب مرسوم يتخذ ف

 رئيس مجلس الوزراء

 المادة السابعة: 

 11/10/1994تاري    خ  5778تحل المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون مكان المؤسسة المنشأة بالمرسوم رقم 

ها وتصف
ّ
ي يتم حل

ي وتعديالته التر
ى
ية ونقل الحقوق والموجبات فيها إىل المؤسسة الجديدة وذلك بموجب مراسيم تتخذ ف

ي الموازنة العامة والعائدة 
ى
اح رئيس مجلس الوزراء. وتنقل إىل المؤسسة االعتمادات المرصدة ف مجلس الوزراء بناء عىل اقتر

ى والمتعاقدين . كما ينقل ا11/10/1994تاري    خ  5778للمؤسسة المنشأة بموجب المرسوم رقم  لموظفون وسائر العاملير

ي المؤسسة المنشأة بموجب المرسوم رقم 
ى
إىل المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون  11/10/1994تاري    خ  5778ف

ي التدرج. 
ى
 دونما حاجة ألي نص آخر مع االحتفاظ بحقهم ف

 المادة الثامنة: 
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 يتم تمويل المؤسسة من: 

ي 
ى
 الموازنة العامة. االعتمادات الملحوظة لها ف

كات.  ي الشر
ى
ي تقدمها ومن مساهماتها ف

 وارداتها الذاتية كبدالت الدراسات والخدمات التر

 سلف الخزينة المقررة لها. 

عات.   الهبات والوصايا والتتر

 أية موارد أخرى يمكن أن تلحظها نصوص قانونية خاصة. 

 المادة التاسعة: 

وع االستثماري أو المشاري    ع االستثمارية القائمة إلحكام هذا القانون يستند قرار موافقة مجلس اإلدارة عىل إخضاع  المشر

اح رئيس مجلس الوزراء.  ي مجلس الوزراء بناء عىل اقتر
ى
 إىل معايتر تحدد لهذه الغاية بموجب مرسوم يتخذ ف

ة:   المادة العاشر

ى  مراعاة لمبدأ اإلنماء المتوازن، تصنف المناطق اللبنانية ثالث مناطق استثمارية وذلك بموجب الجدول والخريطة المرفقير

 :  بهذا القانون، ويعتمد التقسيم التصنيف التاىلي

ة  ي المادة الحادية عشر
ى
المنطقة )أ( وهي مناطق تستفيد فقط من اإلعفاءات والتخفيضات والتسهيالت المنصوص عليها ف

وة البحرية والمنوي  من هذا القانون. ويمكن لمجلس اإلدارة أن يطبق عىل بعض المشاري    ع المتعلقة بالسياحة وبالتر

ي المناطق 
ى
إنشاؤها ضمن هذه المناطق اإلعفاءات والتخفيضات والتسهيالت نفسها العائدة للمشاري    ع المنوي إنشاؤها ف

 المصنفة ضمن الفئة )ب( أدناه. 

 توضع الئحة بهذه المشاري    ع بموجب قرار يصدر عن مجلس اإلدارة ويصادق عليه مجلس الوزراء

ة المنط ي المادة الثانية عشر
ى
ي تستفيد من اإلعفاءات والتخفيضات والتسهيالت المنصوص عليها ف

قة )ب( وهي المناطق التر

 من هذا القانون. 
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ي تستفيد من اإلعفاءات والتخفيضات والتسهيالت 
ي تنميتها والتر

ى
ي ترغب الحكومة ف

المنطقة )ج( وهي المناطق التر

ة ي المادة الثالثة عشر
ى
 من هذا القانون.  المنصوص عليها ف

يمكن للحكومة، وبعد مرور خمس سنوات عىل صدور هذا القانون، إجراء تعديالت عىل تصنيف المناطق وذلك بموجب 

اح رئيس مجلس الوزراء.  ي مجلس الوزراء بناء عىل اقتر
ى
 مرسوم يتخذ ف

ة:   المادة الحادية عشر

ي المنطقة )أ( من اإلعفاءات والتخفيضات تستفيد المشاري    ع االستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون و 
ى
المنشأة ف

 والتسهيالت التالية: 

وع تمنحها المؤسسة بموجب قرار يصدر عن رئيسها بعد   للمشر
ً
الحصول عىل أجازات العمل من الفئات كافة الالزمة حرصا

ط أن يحافظ عىل العمالة  وع ألحكام هذا القانون، شر الوطنية عتر استخدام موافقة مجلس اإلدارة عىل إخضاع المشر

 . ي للضمان االجتماعي
ي الصندوق الوطتى

ى
ي وتسجيلهم ف ى عىل األقل مقابل كل أجنتر ى اثنير  لبنانيير

ي تطرح أسهمها لالكتتاب 
وع المستفيد من أحكام هذا القانون والتر كة المساهمة المنشأة لتملك و/أو إدارة المشر إعفاء الشر

ى م يبة عىل الدخل لمدة سنتير ط أن ال تقل نسبة األسهم القابلة العام من الرصى وت شر ي بورصة بتر
ى
ن تاري    خ إدراج أسهمها ف

 عن 
ً
 40للتداول فعليا

ً
كة وفقا ة إعفاء أخرى تستفيد منها الشر ة اإلعفاء هذه اىل أية فتر % من قيمة رأسمالها. وتضاف فتر

ى واألنظمة األخرى المرعية اإلجراء.   ألحكام هذا القانون أو القوانير

ة: المادة الث  انية عشر

ي المناطق المصنفة ضمن الفئة )ب( 
ى
تستفيد المشاري    ع االستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنوي إنشاؤها ف

ة من هذا القانون من التخفيضات التالية:  ي المادة الحادية عشر
ى
 باإلضافة إىل اإلعفاءات والتسهيالت المنصوص عليها ف

ائب الدخل وعىل توزي    ع أنصبة أرباح العائدة للمستثمر والناتجة عن % ع50تخفيض لمدة خمس سنوات بنسبة  ىل ضى

ي حال استفادة 
ى
وع المشمول بأحكام هذا القانون. وف ة باستثمار المشر وع ويشي هذا التخفيض من تاري    خ المباشر المشر

ي الفقرة )
ى
ة من هذا القانون2المستثمر من اإلعفاء المنصوص عليه ف ، يباشر العمل بالتخفيض ( من المادة الحادية عشر

ة اإلعفاء.   بعد انتهاء فتر
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ة:   المادة الثالثة عشر

ي المناطق المصنفة ضمن الفئة )ج(، 
ى
تستفيد المشاري    ع االستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنوي إنشاؤها ف

ة من هذا الق ي المادة الحادية عشر
ى
 انون من اإلعفاءات التالية: باإلضافة إىل اإلعفاءات والتسهيالت المنصوص عليها ف

ائب عىل الدخل وعىل توزي    ع أنصبة األرباح العائدة للمستثمر.   إعفاء كامل ولمدة عشر سنوات من الرصى

ة باستثمار المشاري    ع االستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون.   يشي هذا اإلعفاء من تاري    خ المباشر

ة:   المادة الرابعة عشر

ي 
تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا من اإلعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاري    ع المنوي تستفيد المشاري    ع التر

ة من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها، عىل أن  ي المادة الثالثة عشر
ى
إنشاؤها ضمن المنطقة )ج( والمحددة ف

ي هذه الما
ى
ي يمكن أن تستفيد من أحكام هذا القانون تصدر الئحة بالمشاري    ع المتعلقة بالقطاعات المذكورة ف

دة والتر

اح رئيس مجلس الوزراء.  ي مجلس الوزراء، بناء عىل اقتر
ى
 بموجب مرسوم يتخذ ف

ة:   المادة الخامسة عشر

( هو عقد تقوم بموجبه الدولة اللبنانية، ممثلة بالمؤسسة، بمنح المستثمر، Package Dealإن عقد سلة الحوافز )

ي تنفيذ مشر 
ى
وع ضمن السقف الراغب ف ي يقرها مجلس اإلدارة لهذا المشر

، الحوافز واإلعفاءات والتخفيضات التر ى وع معير

وط   للشر
ً
وعه وفقا م المستثمر بموجب هذا العقد بتنفيذ مشر ى ة من هذا القانون، عىل أن يلتر ي المادة السابعة عشر

ى
المحدد ف

ي العقد. والمهل الواردة فيه وتحت طائلة ترتيب المفاعيل المنصوص عليها 
ى
 ف

ام المستثمر بتنفيذ  ى ي ذلك التر
ى
ى العقد، بما ف ي مير

ى
تحدد حقوق وموجبات كل من المؤسسة والمستثمر بشكل مفصل ف

وع ضمن مهلة معينة.   المشر

اح رئيس مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل المؤسسة  يخضع العقد لمصادقة مجلس الوزراء بناء عىل اقتر

 والمستثمر. 

ة: المادة السادس  ة عشر
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ي المشاري    ع لالستفادة من نظام عقود سلة الحوافز بموجب مراسيم تصدر عن مجلس 
ى
تحدد األسس الواجب توافرها ف

اح رئيس مجلس الوزراء.   الوزراء بناء عىل اقتر

ة:   المادة السابعة عشر

وع المستفيد من نظام عقود سلة الحوافز، كحد أقىص الحوافز التالية:   يمكن أن يمنح المشر

ة تصل إىل عشر سنوات إعف وع وذلك لفتر يبة عىل الدخل وعىل توزي    ع أنصبة األرباح الناتجة عن المشر اء كامل من الرصى

وع.  ة استثمار المشر  من تاري    خ مباشر
ً
 بدءا

وع المستفيد من عقود سلة الحوافز عىل العمالة الوطنية عتر  ط أن يحافظ المشر منح أجازات عمل من كل الفئات شر

ى  . توظيف لبنانيير ي للضمان االجتماعي
ي الصندوق الوطتى

ى
ي وتسجيلهم ف ى عىل األقل مقابل كل أجنتر   اثنير

 لعدد األجازات 50تخفيض رسوم أجازات العمل واإلقامة بنسبة تصل إىل 
ً
% كحد أقىص مهما كانت فئتها وذلك تبعا

 المطلوبة. كما تخفض قيمة شهادة اإليداع لدى مرصف اإلسكان إىل النصف. 

كات يمكن لمجلس  ي الشر
ى عقود سلة الحوافز أن يعفى ي مير

ى
 لقيود وضوابط واردة ف

ً
 ألي نص آخر، ووفقا

ً
اإلدارة، وخالفا

وع استثماري مستفيد من أحكام عقد سلة الحوافز من موجب  ي يكون هدفها تملك و/أو إدارة مشر
المغفلة عىل أنواعها التر

ي مجالس إدارته
ى
ى ف ى أو معنويير ى طبيعيير  ا. وجود أشخاص لبنانيير

وع االستثماري المستفيد من  تخفيض عىل رسوم رخص البناء بالنسبة لألبنية المنوي تشييدها والالزمة لتحقيق المشر

 % كحد أقىص. 50أحكام عقود سلة الحوافز بنسبة تصل إىل 

ى العقاري  ي السجل العقاري ومن رسوم اإلفراز والضم والفرز والتأمير
ى
ورسم إعفاء كامل من رسوم تسجيل العقارات ف

ي ستشيد عليها المشاري    ع موضوع عقود سلة الحوافز 
ي السجل العقاري بالنسبة للعقارات التر

ى
تسجيل عقود اإليجارات ف

ي السجل العقاري تحت طائلة إلزام 
ى
ي خالل مهلة خمس سنوات من تاري    خ تسجيل العقار ف

ى
ط التعهد بتنفيذها ف شر

وعه بدفع غرامة توازي .  المستثمر المتخلف عن تنفيذ مشر
ً
ي كانت متوجبة أصال

 ثالثة أضعاف الرسوم التر

ة:   المادة الثامنة عشر
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ي حال تعذر الحل 
ى
ى المؤسسة والمستثمر والناتجة عن نظام عقود سلة الحوافز بطريقة ودية. وف اعات الواقعة بير ى تحل التى

ي أي مركز تحكيم دوىلي آخر، عىل أن يتم تحد
ى
ي لبنان أو ف

ى
 عند التقدم الودي يمكن اللجوء إىل التحكيم ف

ً
يد ذلك مسبقا

ط موافقة مجلس إدارة المؤسسة ومصادقة سلطة الوصاية عىل قرار  وع ألحكام هذا القانون وشر بطلب إخضاع المشر

 الموافقة. 

اح رئيس مجلس  ي مجلس الوزراء بناء عىل اقتر
ى
ي يخضع لها التحكيم بموجب مرسوم يتخذ ف

وط واألنظمة التر تحدد الشر

 الوزراء. 

ة: المادة ال  تاسعة عشر

باستثناء المشاري    ع الخاضعة لنظام عقود سلة الحوافز، يقع عىل عاتق المستثمر الذي حصل عىل موافقة مجلس إدارة 

 ألحكام هذا القانون، بطلب 
ً
وعه االستثماري ألحكام هذا القانون أن يتقدم من المؤسسة، وفقا كة عىل إخضاع مشر الشر

ة ب ي خالل مهلة ثالث سنوات من تاري    خ صدور قرار مجلس اإلدارة الحصول عىل الرخص الالزمة للمباشر
ى
وعه ف العمل بمشر

 المذكور تحت طائلة سقوط حقه باالستفادة من أحكام هذا القانون. 

، أن توافق عىل منح المستثمر مهلة إضافية أقصاها ثالث سنوات ولمرة 
ً
ي حال ارتأت ذلك مناسبا

ى
يحق للمؤسسة، وف

وعه  وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس اإلدارة ويصادق عليه رئيس مجلس الوزراء.  واحدة فقط لتنفيذ مشر

ون:   المادة العشر

 ألحكام المادة التاسعة من هذا القانون عىل المشاري    ع االستثمارية 
ً
تطبق المعايتر المحددة من قبل مجلس الوزراء وفقا

ي الحاالت ا
ى
ي لبنان بتاري    خ العمل بهذا القانون وذلك ف

ى
 لتالية: القائمة ف

وع.  ي المشر
ى
وع عن طريق إجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات إىل التوظيفات األساسية ف  توسيع المشر

ة من هذا   للتقسيم الناتج عن تنفيذ المادة العاشر
ً
وع من منطقة استثمارية إىل منطقة استثمارية أخرى وفقا نقل المشر

 القانون. 

 ليها بقرارات تصدر عن مجلس اإلدارة وتصدق من قبل رئيس مجلس الوزراء. يتّم تطبيق المعايتر المشار إ

ون:   المادة الحادية والعشر
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ى ألحكام هذا القانون ال يحول دون حق المستثمر  وع معير  قرار مجلس اإلدارة المعلل بعدم الموافقة عىل إخضاع مشر
ّ
إن

 لألصول العادية أمام المراجع المختصة. 
ً
خيص وفقا  بتقديم طلب التر

ون:   المادة الثانية والعشر

ي الجريدة الرسمية. 
ى
ه ف  يعمل بهذا القانون فور نشر

  

ي 
ى
  2001آب  16بعبدا ف

 اإلمضاء: أميل لحود 

 صدر عن رئيس الجمهورية 

 رئيس مجلس الوزراء 

 اإلمضاء: رفيق الحريري 

 رئيس مجلس الوزراء 

 اإلمضاء: رفيق الحريري 

ي لبنان والمتعلق بتقسيم المناطق اللبنانية وتصنيفها
ن
 الجدول الملحق بقانون تشجيع االستثمارات ف

 ل –أ  –تدخل ضمن الفئة 
ً
ي تحدد وفقا

ي لبنان المناطق الساحلية التر
ى
وع قانون تشجيع االستثمار ف ي مشر

ى
لتصنيف الوارد ف

 :  بخط مواز للشاط  )من الشمال إىل الجنوب( يبعد عن أقرب نقطة منه كما يىلي

 من النهر الكبتر لما قبل حدود مدينة طرابلس.   2
 كيلومتر

 نهر إبراهيم. كيلومتر من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود مدينة   4

 كيلومتر من حدود نهر إبراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا.   8

 كيلومتر من حدود مدينة صيدا حتر رأس الناقورة.   4

 وأن تكون واقعة عىل مسافة: 
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 كيلومتر من قاعدة سنسول طرابلس.   10

وت.   24  من منارة بتر
 كيلومتر

ي صيدا.   8
ى
 كيلومتر من قلعة البحر ف

ي لبنان المناطق غتر الداخلة ضمن  –ب  –تدخل ضمن الفئة 
ى
وع قانون تشجيع االستثمار ف ي مشر

ى
وفقا" للتصنيف الوارد ف

ى  :  –ج  -و –أ  –الفئتير ي
ي الجنوب والشمال هي كاآلنر

ي محافظتر
ى
 والمناطق الصناعية الواقعة ف

ي الجنوب: صيدا، غازية، صور. 
ى
 ف

ي الشمال: الرمال، البداوي، المينا،
ى
 البحصاص، أنفة، شكا، الهري.  ف

ي لبنان، والواقعة خارج المسافات  –ج  –تدخل ضمن الفئة 
ى
وع قانون تشجيع االستثمار ف ي مشر

ى
 للتصنيف الوارد ف

ً
وفقا

ي األقضية والبلدات التالية:  –أ  –المحددة للمناطق المصنفة بالفئة 
ى
 أعاله، المناطق المحددة ف

ي -المنية الضنية -أقضية عكار البقاع  -بنت جبيل -راشيا –جزين  –صور  –حاصبيا  -مرجعيون -بعلبك -الهرمل -بشر

 . ي  الغرنر

ي جرود قضاء جبيل وهي التالية: 
ى
 والبلدات الواقعة ف

ي رشميا -ميفوق -لحفد -كركز ترتج  -جاج -الخاربة
شعيتا  -قرقريا -قرطبا -كفربعال  -عنايا -دير القطارة -مشمش -سفر

ى الغويبة -قهمز ه -يانوح -فراط -عرب اللهيب -اللقلوق -شواتا -العاقورة -جنه ومار شكيس -السا -افقا -عير  -المغتر

  -المزاريب وعرستا -الغابات والرويس -دلالمج -عبود بلحص -مزرعة السياد -هدينه -بقشقش

ون وهي التالية:  ي جرود قضاء البتر
ى
 والبلدات الواقعة ف

وط  -تنورين الفوقا -تنورين التحتا -بستان العىصي  -بيت شالال -كفر حلدة  -داعل -رم محمرش -راشا -حدتون -أصيا -دوما

ى  -حوب ي كفور   -بيت كساب -حردين -بشعلة -بشتودار وعورة -شاتير  نحال.  -در بال –العرنر

ي منطقة اقليم الخروب وهي التالية: 
ى
 والبلدات الواقعة ف
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ى الحور -بكيفا -بسابا -المطلة -جون -مزبود -شحيم  -الجليلية -عانوت -دير المخلص -المحتقرة -مزرعة الضهر -عير

ية -حرصوت -داريا -الزعرورية -مجدلونا .  -المغتر ى جير  التر

ي قض
ى
 اء النبطية والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية: والبلدات الواقعة ف

قية -حبوش -جرجوع -جباع النبطية  -ميفدون -كفررمان  -كفرتبنيت  -قعقعية الجش -عربصاليم -زوطر الغربية -زوطر الشر

ى بوسوار -تول -ارنون -النبطية الفوقا -التحتا  يحمر.  -عير

ي قضاء صور والمحاذية للمنا
ى
 طق المحررة وهي التالية: والبلدات الواقعة ف

ى  -الحنية -القليلة -مجدل زون -المنصوري .  -جبال البطم -زبقير ى  صديقير

ي قضاء بنت جبيل والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية: 
ى
 والبلدات الواقعة ف

ى  -حاريص -عيتا الجبل -حداثا -كفرا  -ياطر  -حربة سلم -شقرا -برعشيت -صفد البطيخ -الجميجمة -السلطانية -تبنير

 فرون.  -الغندورية

ي قضاء مرجعيون والمحاذية للمناطق المحررة وهي التالية: 
ى
 والبلدات الواقعة ف

يخا -الصوانة -مجدل سلم .  -قتر ى  تولير

 
2. ملحق   

 

   (48 قانون رقم  7107/9/7 )مجلس النواب   ،لجمهورية اللبنانيةا

 

ى العام والخاص ى القطاعير ) توفتر نسخة إذا دعت الحاجة( قانو ن  تنظيم الشاركة بير  

 

يبية المقدرة لسلسلة الرتب والرواتب3ملحق  انية  .           االيرادات الضن ن  2017ف ي مت 

   

 ايرادات    المادة
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يبة عىل القيمة  ي تتناول رفع معدل الرصى
المادة األوىل التر
 %11المضافة اىل 

ال تصيب اصحاب الدخل المحدود بشكل 
السلة االساسية للسلع مباشر ألن 

ى  السكر  -الرز  -والخدمات معفاة )مثل الختر
 -الخضار  -اللحوم عىل انواعها  -الحبوب  -

ىلي  -الفواكه 
ى ايجار  -التعليم   -الغاز المتى
الخدمات  -االدوية  -الوحدات السكنية 
ات(-أتعاب أطباء-الطبية )اإلستشفاء  -مختتر
النقل  -الحفاضات  -حليب االطفال 

ي تطالها  -شخاص لال 
...( كما أن السلع التر

زيادة المعدل هي من السلع المعمرة مثل 
ي ال 

ل و السيارة وهي من السلع التر ى أثاث المتى
ي حال تم السؤال 

ى
اؤها كل يوم. وف يتم شر

 للخزينة بالنسبة 1لماذا اعتتر ال
ً
% رسما

للهاتف والكهرباء والمياه, فإن الجواب هو 
ي حلت

يبة  الرسوم البلدية التر محلها الرصى
 %10عىل القيمة المضافة كانت نسبتها 

300 

ي  ي تتناول رفع معدل رسم الطابع الماىلي النستر
المادة الثانية التر

 بااللف 4بااللف اىل  3من 

يطبق هذا الرسم عىل االتفاقيات التجارية 
والعقود )غقد بيع ممسوح( وهو يصيب 
كات والمؤسسات اكتر مما يصيب  الشر

باأللف هي عىل عمليات  1ونسبة الاالفراد، 
اء  ال يقوم بها المواطن كل يوم مثل عقد شر

ل بقيمة  ى ألف دوالر فإن زيادة رسم  500متى
 $ فقط500باأللف تعادل  1ال

110 

ي تتناول رفع رسم الطابع الماىلي عىل فواتتر 
المادة الثالثة التر

ل.ل وكل ايصال تصدره  2500اىل 1000الهاتف من 
ونية مؤسسات  كات االتصاالت االلكتر الهاتف الخلوي او شر

, وكل فاتورة او بطاقة مسبقة  ى كير لقبض قيمة فواتتر المشتر
كات.   الطفع تصدها تلك الشر

هذه الزيادة تصيب المؤسسات واالفراد 
 ل.ل شهريا 1500والزيادة بمعدل 

60 

اىل  2000رفع رسم الطابع الماىلي عىل السجل العدىلي من 
4000 

الزيادة تصيب االفراد لكن ربما مرة هذه 
ي السنة

ى
 واحدة ف

1.2 

رفع رسم الطابع الماىلي عىل الفواتتر و اإليصاالت التجارية من 
  250اىل  100

 45 هذا الرسم يصيب التجار و المؤسسات

ي تتناول فرض رسم عىل انتاج السمنتو
 المادة الرابعة التر

كات االسمنت وال أثر يذكر لها  تصيب شر
ي حال طرح أن المنتج عىل 

ى
. وف ى المواطنير

سيحملها للمستهلك يمكن اإلجابة  أن بناء 
ل بمساحة  ى يحتاج إىل حواىلي  2م150متى

طن  أي بزيادة الكلفة عىل المواطن ال  7.5
ة لبنانية.  80.000تتعدى   ألف لتر

50 
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ي تتناول زيادة رسم االستهالك عىل 
المادة الخامسة التر

وبات الروحية   المستوردةالمشر

تصيب كافة فئات المجنمع بحسب 
اوضاعهم وامكانياتهم وتهدف اىل حماية 

 الصناعة المحلية
60 

ي تتناول زيادة الرسم عىل استهالك 
المادة السادسة التر
 المنتوجات التبغية

ى ولكن لها  تصيب جميع المدخنير
 انعكاسات صحية واجتماعية مفيدة

150 

ي تتناول 
ي يستوفيها المادة السابعة التر

مضاعفة الرسوم التر
 كتاب العدل

تصيب المستفيدين من خدمات كاتب 
 العدل وال تكرر باستمرار

30 

ي تتناول فرض رسم دخول بقيمة 
 5000المادة الثامنة التر

 ل.ل عىل المسافرين عن طريق التر 
اسوة برسم المغادرة عن طريق البحر والجو 

ة جدا  ولكن بقيمة صغتر
12 

ي تتناول رفع رسم المغادرة عىل المسافرين المادة 
التاسعة التر

ي تزيد عن 
 كلم  1250عن طريق الجو للرحالت التر

تصيب المسافرين اصحاب القدرات المالية 
 بشكل عام

60 

ي تتناول فرض رسم عىل المستوعبات
ة التر  المادة العاشر

ي تستورد من 
ى التر كات الكتر تصيب الشر

لنسبة لقيمة الخارج وقيمة الرسم ضئيلة با
 البضاعة ضمن المستوعب

30 

ي تتناول فرض غرامة عىل اشغال 
ة التر المادة الحادية عشر

 االمالك العمومية البحرية
الول مرة يتم اتخاذ هذا القرار وتصيب 

 المعتدين عىل االمالك العمومية
75 

يبة عىل جوائز  ي تتناول رفع معدل الرصى
ة التر المادة الثانية عشر

 %20% اىل 10اليانصيب من 
 6 تصيب االشخاص الذين يربحون الجوائز

ي تتناول تعديل المادة 
ة التر من قانون  45المادة الثالثة عشر

يبة عىل البيوعات العقارية  يبة الدخل وفرض ضى ضى
يبة عىل رب  ح التفرغ عن  ى وزيادة الرصى لالشخاص الطبيعيير

 %15إىل  10البيوعات العقارية من 

يبة عىل ارباح  البيوعات العقارية فرض ضى
ى الذين لم  ى والمعنويير لالشخاص الطبيعيير
يبة الدخل بالرغم من  ى لرصى يكونوا خاضعير
تحقيقهم لالرباح,  مع اعفاء الرب  ح من بيع 

, اضافة اىل حسم  ى ل السكن ولمرتير ى متى
% من الرب  ح عن كل سنة  8نسبة استهالك 

ي حال تملك الشخص العقار 
ى
ملكية. مثال: ف

وباعه وكان ربحه لمدة عشر سنوات 
$  10000$ يكون المبلغ الخاضع  50000

 فقط

150 

ي تتناول رسم مسبق  
ة التر %عىل عقود 2المادة الرابعة عشر

 البيع العقاري

يؤخذ هذا الرسم كامانة عىل عقد البيع 
العقاري وتحسم قيمته من قيمة الرسم 

ط ان يتم  الذي يتوجب عند التسجيل شر
وبالتاىلي لن التسجيل خالل سنة واحدة , 

ي وتم 
ى
ي اي عبء اضاف يتحمل المشتر

ين عىل تسجيل  استحداثه لحث المشتر
عقود البيع ومنعهم من التهرب من رسوم 

 التسجيل العقاري. 

0 

يبة عىل  ي تتناول رفع معدل الرصى
ة التر المادة الخامسة عشر

كات االموال من   (32% )المادة 17% اىل 15شر
كات االموال وهي باالجمال من  تصيب شر

ى   كبار المكلفير
120 
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يبة  ي تتناول الغاء معدل الرصى
ة التر المادة السادسة عشر

كات االموال )المادة  ( 72المخفض عىل توزيعات بعض شر
 من 10لتصبح 

ً
 %5% بدال

كات  ي المصارف والشر
ى
ى ف تصيب المساهمير

وت  ي بورصة بتر
ى
ى المدرجة اسهمها ف الكتر

وبورصات بعض البلدان االجنبية و قد أتت 
ى أن التخفيض لم يؤد الغاية  بعد أن تبير

كات عىل إدراج  المرجوة منه وهو حث الشر
وت  ي بورصة بتر

ى
 أسهمها ف

40 

ي تتناول رفع معدل 
ة التر يبة عىل المادة السابعة عشر الرصى

يبة االرباح لدى 7% اىل 5الفوائد من  % وعدم حسمها من ضى
 المصارف

تصيب هذه المادة المصارف بشكل اساسي 
يبة المسددة  النها تمنعهم من حسم الرصى
يبة عىل ارباحهم. كما  عىل الفوائد من الرصى

تصيب بعض االفراد الذين يملكون 
 حسابات مرصفية

410 

 1709.2   المجموع 

   

 

  . 4ق  لحم 

 تفصيل حل معضلة الكهرباء:      

 . مليار دوالر سنويا  3اىل    2.5 إشهر، و  4اىل    3 الحل األفضل و أألشع لمشكلة الكهرباء خالل 

 من خالل: 

  دات العائمة الجاهزة بطاقة
ّ
 أشهر  5اىل  3ميغاواط إضافية خالل  1000اىل  800استئجار المول

  اىل: إصالح التعرفة الكهربائية 

ة للشطر األول لغاية  100  كيلوواط ساعة  300لتر

ة من  200  كيلوواط ساعة  500ال  301لتر

ة لما فوق  300  كيلوواط ساعة   500لتر

    

  ة لبنانية للكيلوواط ) 220يصبح متوّسط التعرفة ( الستهالك قدره  14.5لتر  كيلوواط شهري  1000سنت أمريكي

 لعائلة متوسطة الدخل. 

لخاص نحو  سيوفر القطاع ا  مليون د.أ سنويا بعد اإلصالح، إلنخفاض متوسط السعر للكيلوواط. 1000

  ي الموازنة أيضا ما يوازي ال
ى
ر الدولة ف

ّ
كة كهرباء لبنان(.  1200ستوف  مليون د.أ. )الدعم الحاىلي من الموازنة لشر

  ي 2.5مليون د.أ.سنويا أي  2200ويصبح مجموع التوفتر لألقتصاد
ّ

إضافة اىل خفض عجز % من الدخل المحىل

 %. 1.5الموازنة  بنحو 

 

) كة كهرباء لبنان والقطاع الخاص المحلي  )هذه األرقام تقريبية لغياب التفاصيل وخاصة عن تكلفة إنتاج شر
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كية )أو مثيلتها( إلنتاج الكهرباء لتوليد  بتكلفة سنوية تبلغ  أشهر 5اىل  3ميغاواط اضافية خالل  800إن استئجار السفن التر

  22.4مليون د.أ، مع تعديل التعرفة المحلية، سيوفر ما يفوق االمليار د.أ عىل الموازنة. كما سُيخّول استمرار الطاقة 800نحو

فع اإلنتاج اىل  كات الخاصة األجنبية المتعاقدة معها  2800ساعة عىل األقل، إذ ستر كة كهرباء لبنان والشر ميغاواط من انتاج شر

ي يبل
ّ

ة ذات التكلفة  3000غ مقابل استهالك كىل دات الخاصة الصغتر
ّ
ي عن معظم المول

ّ
ميغاواط. إن هذا اإلجراء يخّول التخىل

ا عىل النمو  . أن التوفتر المباشر إضافة اىل التوفتر الغتر مباشر , سيكون لهما اثرا كبتر ي ي السلتر
المرتفعة، إضافة اىل أثرها البيت 

ة ، من خالل زيادة ى ة وجتر
ائية و خفض تكلفة أألنتاج.، كما سيخفض العجز الماىلي  أألقتصادي  خالل فتر العام ب القدرة الشر

 . مليار د.أ  1.2

ي يستغرق انشائها اربعة سنوات عىل أألقل:  
اء المولدات التر كي هو أألفضل بدال من  أألستدانة لشر

 و للتوضيح ان العرض التر

  كية كة التر   سنت أمريكي  11تكون تكلفة أنتاج الكيلوواط من الشر

  كة كهرباء لبنان البالغة  سنت،  18مقابل تكلفة شر

   ة  البالغة نحو .  35و تكلفة المولدات المحلية الخاصة الصفتر  سنت أمريكي

ي أألرخص ، فلماذ المعارضة االُمضللة و  الغتر مقنعة.    فمن الطبيىعي أن نشتر

 

 خيارات اإلنتاج 

ر انتاج الطاقة حاليا من ثالث مصادر:   
ّ
 يتوف

كة كهرباء لبنان )الدولة( بنحو  .1 ة لبنانية للكيلوواط عىل  250ميغاواط. وتبلغ تكلفة انتاجها ما يربو عن  1600شر لتر

ي منها منذ 
. ويعود سبب ارتفاع تكلفة انتاجها اىل عوامل تعانى  هذه التكلفة مع تغترّ سعر النفط العالمي

ّ
األقل. وتتغتر

 زمن بعيد وأهّمها: 

 دات
ّ
 قدم معظم المول

  قة بالصيانة
ّ
 المشاكل المتعل

 ية كالجباية
ّ
ية وغتر فن

ّ
 الخسارات ألسباب فن

 اسباب ادارية وأعباء التوظيف المرتفعة 

 

ي لنحو  .2
ّ

ة الحجم، وتوازي تكلفة انتاجها  1000انتاج القطاع الخاص المحىل دات للطاقة صغتر
ّ
ميغاواط من مول

ة للمستهلك بحسب تعرفة محددة من  للكيلوواط ثالثة أضعاف التكلفة العالمية بأقل تقدير. ويباع انتاجها مباشر

ى  اوح بير ة لبنانية للكي 700و 350وزارة الطاقة والمياه تتر عىل موقع وزارة الطاقة والمياه لتر لوواط حسب ما نشر
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كة كهرباء لبنان من 2018آذار  2بتاري    خ  ية من الدعم المباشر من شر
ّ
كات الخاصة المحل .  وتستفيد بعض الشر

كة كهرباء لبنان بالطاقة بحسب هذا االمتياز  ها شر
ّ
كة كهرباء زحلة، حيث تمد ها شر خالل امتيازات حرصّية. ومن أكتر

ي المتوّسط  50سعر ب
ى
ي تبلغ ف

كة كهرباء لبنان التر ة لبنانية للكيلوواط وتبيعه للمستهلك بتعرفة شر ة  148لتر لتر

كة كهرباء لبنان؛ وخاصة أن  ي استعمال طاقة شر
ى
لبنانية للكيلوواط. وينتج عن هذه االتفاقات المزيد من الهدر ف

 ليس للمستهلك. االستفادة من هذه االمتيازات تعود برّمتها لصاحب االمتياز و 

 

كة  .3 كة منفردة هي شر كات الخاصة األجنبية، وتنتجه حاليا شر كية بطاقة Karadeniz Holdingإنتاج الشر  375 التر

ي العقد والذي يوازي األسعار 
ى
كة كهرباء لبنان بالسعر المتفق عليه ف ة لشر ميغاواط )عائمة( وتبيع انتاجها مباشر

ي العقود المشابهة. وهي الشر 
ى
مت مؤخرا أفضل عرض إلنتاج العالمية ف

ّ
ي قد

رة  800كة ذاتها التر
ّ
ميغاواط إضافية متوف

ة لإلنتاج خالل أشهر بسعر يوازي نحو 
ّ
ة للكيلوواط. وتجدر اإلشارة اىل أن تكلفة الكيلوواط  165عىل سفن ومعد لتر

كات العال كة محلية وتوازي تقريبا تكلفة الشر كية هي أقل تكلفة من اية شر كة التر    .مية األخرىمن الشر

ات استئجار السفن )الطاقة العائمة( هي عامل الوقت والتكلفة المنخفضة، حيث أن اإلنتاج قد يبدأ خالل   ى إن أحد أهم مترّ

ة اىلي تستهدف عقود متوسطة  كة الحائزة عىل المناقصة. لذا فإن المناقصات األختر اء للطاقة من الشر أشهر من إبرام اتفاقية الشر

دات هي  5  اىل 4األجل  ) 
ّ
 سيستمّر االعتماد عىل ثلث اإلنتاج من القطاع   الخيار الصائب. سنوات( مع سفن حاملة للمول

ّ
وإّل

ة  و مستورديها ي قد تلحق أصحاب المولدات الصفتر
ار التر ) و  الخاص المحىلي ذات التكلفة المرتفعة. أن من  ينظر اىل أألضى

ر الالحق مليون د.أ سنويا( من تراكم الدين بسبب الهدر  2200بأألقتصاد  )و تكلفته  عددهم محدود جدا(، ال ينظر اىل الرصى

ي هذا أأألتجاه. 
ى
ان المدفوعات و قد تكون كارثية أذا أستمرينا ف ى ي أرهقت متر

ي الطاقة و الفيول و المولدات  و التر
ى
 ف

دات )
ّ
اء المول ل شر

ّ
اح البديل من قبل البعض الذي يفض   800بينما اإلقتر

ّ
مليون  1000-800ف الموازنة نحو  ميغاواط( سيكل

ائها اضافة اىل  كي لشر كي لتشغيلها )فيول وعمالة وصيانة(. كما سينتج عنه زيادة تكلفة خدمة  800دوالر امتر مليون دوالر امتر

دات. هذا  باألضافة اىل اإلنتظار نحو 
ّ
اء المول الخسارات سنوات إلنشائها.  بينما سيستمّر تراكم  5اىل  4الدين الناتج عن شر

اكمي ألربعة سنوات  نحو  . و قد تبلغ  تكلفة أألنتظار التر مليار د.أ.  أن توفتر هذا المبلغ من  8.8والدين نتيجة  الوضع الحاىلي

اض  مبلغ مماثل.   خالل إصالح الكهرباء هو افضل بكثتر من الذهاب اىل باريس  ألقتر

ي المدى األبعد، فمن األجدى أن تبدأ وزارة الطاقة  
ى
ّ  الطاقة عىلبالعمل عىل استدراج عقود إلنتاج وف كات التر  من قبل الشر

كة  ة عن شر
ّ
دات وتتحّمل جميع تكاليف اإلنشاء. كما وتكون ادارتها مستقل

ّ
ك المول

ّ
ة وتتمل ي تستثمر مباشر

العالمية الخاصة التر

كة كهرباء لبنان باألسعار العالمية. ويدع  هذا األسلوب انتاج الطاقة المستقّل كهرباء لبنان، بينما تبيع إنتاجها لشر

(Independent Power Production-IPPاء بعقود طويلة األجل  (Long-Term( وتكون مصحوبة بإتفاقيات شر

(Purchase Agreement ي استدراج وفّض المناقصات ومعايتر واضحة
ى
. ويجب أن تتبع هذه العقود األسس الدولية ف

 إلرساء المناقصة.  
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ا  كات الخاصة العالمية عىل أساس إن عقود الشر ي  IPPء من الشر
ى
ى اإلدارة والفعالية ف هي أفضل وسيلة لزيادة اإلنتاج ولتحسير

كي للكيلوواط عىل أساس السعر الحاىلي للفيول. إضافة اىل ذلك، فهي  10اىل  9المدى األبعد. وتبلغ تكلفتها بحدود  سنت امتر

ب ا
ّ
ي اىل المزيد من اإلستدانة، وتتجن

ّ
ى ال تؤد ي الخياريير

ى
ي القطاع العام إلنتاج الكهرباء، كما تظهره المقارنة أدناه ف

ى
لهدر السائد ف

 .. 4و  3

 

 التكلفة المقارنة إلنتاج الطاقة                                                   

ة لبنانية  255            لتر

        

           

 كة كهرباء لبنان.تكلفة اإلنتاج الحاىلي لشر 1 للكيلوواط

 

 

ة لبنانية  700 - 350           دات الخاصة المحلية و 2 للكيلوواط لتر
ّ
.تعرفة المول

 تعكس تكلفتها المرتفعة

ة لبنانية  180 - 165              للكيلوواط لتر
3 .IPP   : سنوات 4اىل  3قصتر األجل  - 

رة عىل سفن 
ّ
كية  Karadeniz -متوف  التر

ة لبنانية 150            بناء  -سنة  30اىل  25طويل األجل   IPP. 4 للكيلوواط  لتر

دات عىل  اليابسة 
ّ
متوفرة من عدة  -مول

كات عالمية اىل  4إنشائها  و لكن يستغرق شر

 سنوات 5

ة لبنانية 255             الطاقة المستوردة من سوريا . 5 للكيلوواط  لتر

 

 

 التعرفة

ر االنتاج المطلوب والمستمّر، تعديل التعرفة ورفعها اىل حدود  ويجب ان تىلي 
ّ
ي توف

ة لبنانية  225-200المرحلة التر لتر

ل وسطي لكي تغّطي التكلفة. 
ّ
مليون   100النقل و التوزي    ع,و تكلفتها  قد ال تتجاوز  ال اضافة اىل تحسي شبكة  للكيلوواط كمعد

 . دوالر 

ى وتجدر اإلشارة اىل أن األسعار  اوح بير ي تتر
ة لبنانية للشطور  500و 100المطروحة حاليا إلصالح التعرفة للكيلوواط والتر لتر

ة لبنانية للكيلوواط(، كونها تشّجع استمرار 500األعىل هي غتر واقعية للشطر األعىل )أي  دات لتر
ّ
 انتاج الطاقة من المول

 ل إعادة النظر بها. . فمن المفضامبت   5الخاصة وخاصة لمن يرغب االستهالك بمستوى 

 الطاقة المتجددة
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ي اإلنتاج من الطاقة الهوائية والشمسية، 
ى
ي من مشكلة عدم القدرة عىل اإلستمرارية ف

أما الطاقة المتجددة البديلة فال تزال تعانى

ى القاد ى خالل السنتير ي تعتتر العقبة األساسية لتحّل مكان الطاقة التقليدية. وستى
ى مدى نجاح وارتفاع تكلفة التخزين التر متير

كات لبنانية.  200منح ثالث تراخيص إلنتاج الطاقة من الرياح بقدرة   ميغاواط مع ثالث شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

..  مقترحات البنك الدولي ل سدر5ملحق   
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