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مقّدمة العدد

تزامن ا�صتمرار الركود القت�صادي يف لبنان والعديد من دول املنطقة خالل الأ�صهر الأوىل من عام 

2013، مع ت�صارع كبري يف تفاقم عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمني. وهو ما دفع العديد من اجلهات 

اآفاق املرحلة يف هذا  ا�صت�رشاف  اإىل حماولة  املعنية بالأو�صاع القت�صادية والجتماعية والمنائية عمومًا 

املجال، واإن كان ذلك بكثري من الت�صاوؤم. وياأتي يف مقدمة هذه اجلهات البنك الدويل الذي ن�رش العديد 

من الدرا�صات ذات ال�صلة مطلع العام احلايل 2013.

وبالتزامن مع هذا التوجه، ل يزال واقع احلال يفر�ص نف�صه يف موا�صيع حياتية ل تقل �صاأنًا. ففي 

ظل نق�ص وغالء م�صادر الطاقة الأحفورية والتقنني الكهربائي يف لبنان ي�صتمر التفتي�ص عن م�صادر طاقة 

بديلة متجددة و�صديقة للبيئة. كما يوؤّدي التدّن املزمن يف فعالية الإنفاق العام وتعاظم الهّوة يف الإمناء 

املناطقي حمليًا اإىل البحث يف الأبعاد الطائفية لتوزيع الأموال العامة يف لبنان.

هذه املوا�صيع جمتمعة ت�صكل م�صمون التقرير الإمنائي احلادي ع�رش، بحيث ي�صتعر�ص اجلزء الأول 

منه اآخر املوؤ�رشات امل�صجلة على �صعيد بيئة الأعمال يف لبنان، والإ�صالحات املطلوبة ل�صتعادة الثقة يف 

املديني القريب والبعيد، اأما اجلزء الثان فيتناول واقع الطاقة املتجددة يف لبنان والعوائق التي حتول دون 

تطوير هذا القطاع، يف حني يبنّي اجلزء الثالث البعد الطائفي لالإنفاق العام يف لبنان اأي�صًا ومن خالل 

موؤ�رشات اإح�صائية متعّددة. 

واخليارات  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  منطقة  دول  يف  العمل  اأ�صواق  واقع  ي�صتحوذ  وبينما 

املتاحة يف هذا املجال على اهتمام اجلزء الرابع ، فاإن اجلزء اخلام�ص يحاول ر�صم �صورة م�صتقبلية لآفاق 

اقت�صاديات هذه الدول، انطالقًا من الواقع الراهن وبال�صتناد اإىل درا�صات ميدانية للبنك الدويل.

اأما الف�صل اخلتامي لهذا العدد، فيت�صّمن موؤ�رّشات اإقت�صادية واإح�صائية رئي�صية تطال خمتلف اأوجه 

وامل�صاعدات  والقرو�ص  التجاري  وامليزان  العام  والدين  العامة  املالية  واأو�صاع  القت�صادي  الن�صاط 

اخلارجية.
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ممار�شة الأعمال يف  لبنان،

»الواقع ومقرتحات التح�شني«

اجلزء الأول
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مقّدمة

داأب البنك الدويل منذ العام 2004 على اإ�صدار تقرير �صنوي حتت عنوان “Doing Business”وهو 

تقرير ي�صلط ال�صوء على مدى �صهولة تاأ�صي�ص وممار�صة واإنهاء الأعمال يف 185 دولة ا�صتناداً اإىل الت�رشيعات 

الناظمة لعامل الأعمال يف هذه الدول. 

وي�صتخدم التقرير امل�صار اإليه موؤ�رشات كّمية لقيا�ص مدى �صهولة )اأو �صعوبة( ممار�صة الأعمال �صمن 

الإ�صالحية  املقرتحات  من  عدد  لإدراج  متهيداً  املقالة  هذه  �صياق  نعر�ص خال�صتها يف  اأبواب،  ت�صعة 

القريبة والبعيدة املدى.

بداية ن�صري اإىل اأن هذه املوؤ�رشات غري كافية لدرا�صة العوامل امل�صاعدة على جذب ال�صتثمارات، نظراً 

لقت�صارها على الت�رشيعات الناظمة لعامل الأعمال والإجراءات املتبعة يف البلد املعني. يف حني اأن اكتمال 

ال�صورة يفرت�ص اأن يوؤخذ بعني العتبار عدد كبري من املتغريات القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية، التي 

من �صاأنها اأن توؤثر على قرار امل�صتثمر الأجنبي يف اختياره ملواطن توظيفاته. ومن  جملة هذه العوامل 

نظام �صعر ال�رشف املتبع ومدى ا�صتقراره، ن�صب النمو القت�صادي، الت�صخم، القيود على حركة راأ�ص 

املال، ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمني، العادات الإ�صتهالكية، درجة املناف�صة يف الأ�صواق، الثقافت ال�صائدة 

وغريها...

وبع�ص  لبنان  الأعمال يف  ممار�صة  ملوؤ�رشات  التقرير عر�صًا  هذا  من  الأوىل  الفقرة  تت�صمن  ولذلك، 

الدول املختارة لأغرا�ص املقارنة. فيما تعر�ص الفقرة الثانية عدداً من املقرتحات الإ�صالحية موزعة بني 

ا�صالحات  على املدى الق�صري واإ�صالحات على املدى البعيد. 

اأوًل: م�ؤ�سرات ممار�سة الأعمال يف لبنان 

ُيبّوب البنك الدويل موؤ�رشات “ممار�صة الأعمال” �صمن ت�صعة اأبواب ي�صتخل�ص منها  متو�صطًا مثقاًل 

هو موؤ�رش �صهولة الأعمال.  وهذه املوؤ�رشات هي : تاأ�صي�ص الأعمال، ا�صتخراج  تراخي�ص البناء، احل�صول 

التجارة  ال�رشائب،  دفع  امل�صتثمرين،  حماية  الئتمان،  على  احل�صول  امللكية،  ت�صجيل  الكهرباء،  على 

اخلارجية، تنفيذ العقود، ت�صوية حالت الإع�صار.
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جدول رقم )1(: تطّور ت�صنيف لبنان خالل ال�صنوات ال�صبع املا�صية �صمن خمتلف الأبواب.

2007200820092010201120122013

868599108113104115�صهولة ممار�صة الأعمال

11613298108103109114تاأ�صي�س الأعمال

99113121125142161172اإ�صتخراج تراخي�س البناء

9592102111111105108ت�صجيل امللكية

484884878978104احل�صول على الإئتمان

838388939397100حماية امل�صتثمرين

54334534363037دفع ال�رشائب

82838395959395التجارة اخلارجية

148121118121122120121تنفيذ العقود

111117121124122125131ت�صوية حالت الع�صار )الإفال�س(

امل�صدر: جمموعة البنك الدويل، تقارير » Business Doing «، الأعوام 2013-2007.

الت�صعة الأخرى، حيث  الأبواب  اأـ موؤ�رش �صهولة ممار�صة الأعمال: وهو موؤ�رّش مرّكب من موؤ�رشات 

نفِّ يف املرتبة 115 من اأ�صل 185 دولة يف مو�صوع �صهولة ممار�صة  يتبنّي من اجلدول اأعاله اأن لبنان �صُ

اأف�صل من لبنان يف جمال �صهولة  اأن هناك 114 دولة من اأ�صل 185 ُتعترب  الأعمال لعام 2013، اأي 

ممار�صة الأعمال، مرتاجعًا بذلك من املرتبة 86 خالل العام 2007 ومن ثم املرتبة 108 عام 2010.  

ون�صري اإىل اأن هذا الرتاجع يف الت�صنيف ل يعني  بال�رشورة تراجعًا يف اأداء لبنان اإذ من املمكن اأن يكون 

هذا الرتاجع ناجمًا عن  حت�ّصن يف اأداء البلدان الأخرى.

جدول رقم )2(: ت�صنيف بع�س الدول املختارة يف ما يخ�س �صهولة ممار�صة الأعمال.

�صهولة ممار�صة الأعمال

)MENA( 98معدل دول ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

109جمهورية م�رش العربية

106الأردن

115لبنان

97املغرب

50تون�س

71تركيا

22ال�صعودية

امل�صدر: جمموعة البنك الدويل، م�صدر �صابق

ويعر�ص اجلدول التايل تطور ت�صنيف لبنان خالل ال�صنوات ال�صبع املا�صية �صمن خمتلف موؤ�رشات 

ممار�صة الأعمال: 
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بـ  تاأ�صي�س الأعمال: يقي�ص هذا املوؤ�رش مرونة تاأ�صي�ص الأعمال ا�صتناداً اإىل الإجراءات املطلوبة ر�صميًا 

من اأجل البدء بالعمل، والتكاليف والوقت الالزم. ون�صري اإىل اأن البنك الدويل يركز يف قيا�صه لهذا املوؤ�رش 

على ال�رشكات حمدودة امل�صوؤولية يف املدن الرئي�صية.

جدول رقم )3(: موؤ�رش تاأ�صي�س الأعمال بح�صب الوقت والكلفة وعدد الإجراءات لعدد من الدول 

تاأ�صي�س الأعمال 

)الت�صنيف(
الوقت )اأيام(الإجراءات )العدد(

التكلفة )كن�صبة من 

الدخل الفردي(

266710.2جمهورية م�رش العربية

10371213.8الأردن

1145967لبنان

5661215.5املغرب

6610114.1تون�س

726610.5تركيا

امل�صدر:جمموعة البنك الدويل، م�صدر �صابق

لتاأ�صي�ص  اأيام   ت�صعة  اإجراءات و  اإىل  خم�صة  يحتاج  لبنان  امل�صتثمر يف  اأن  اأعاله  يتبنّي من اجلدول 

�رشكة، اإىل جانب حوايل 100% من متو�صط الدخل الفردي ال�صنوي كتكلفة للتاأ�صي�ص )67% تكاليف 

الإجراءات واملعامالت 35% اإحتياطي اإلزامي(. ونتيجة لذلك يحتل لبنان املرتبة 114 عامليًا يف  تاأ�صي�ص 

الأعمال، مرتاجعًا اإىل امل�صتوى الذي و�صل اإليه يف ت�صنيف العام 2007 )116(، بعد اأن كان اأحرز 

تقدمًا عام 2009 يف املرتبة 98 عامليًا. 

ت�صتغرق  اإجراء،  ال�صلة 19  البناء والإجراءات ذات  البناء: تتطلب عملية حت�صيل ترخي�ص  ـ تراخي�س  ج 

219 يومًا وبكلفة 301% من متو�صط دخل الفرد ال�صنوي، الأمر الذي ي�صع لبنان يف املرتبة 172 عامليًا، اأي 

متقدمًا على 13 دولة فقط  كاأ�صواأ اآداء يف جمال تراخي�ص البناء عامليًا. وعلى �صعيد منطقة MENA   ي�صنف 

لبنان يف املرتبة 99، اأي اأنه بعيد مبعدل 73 مرتبة عن متو�صط دول املنطقة.

املجاورة، حيث احتلت  الدول  اأ�صعب مما هي يف معظم  لبنان  الأعمال يف  تاأ�صي�ص  وتعترب عملية 

م�رش املرتبة 25 عامليًا واملغرب 56 وتركيا 72. ورغم تقدم لبنان لناحية املدة الزمنية املطلوبة وعدد 

الإجراءات اإل اأن ارتفاع الكلفة ي�صعه يف هذه املرتبة املتاأخرة.
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جدول رقم )4(: اإ�صتخراج تراخي�س البناء.

اإ�صتخراج تراخي�س 

البناء )الت�صنيف(

التكلفة )كن�صبة من الوقت )اأيام(الإجراءات )العدد(

الدخل الفردي

16522218135م�رش 

1021770529.8الأردن

17219219301.8لبنان

791597220.2املغرب

931788256تون�س

14220180164.3تركيا

امل�صدر: جمموعة البنك الدويل، م�صدر �صابق

د ـ ت�صجيل امللكية: يحتل لبنان املرتبة 108 عامليًا من حيث �صهولة ت�صجيل امللكية مقارنة مبتو�صط 

 8 على  املوزعة  الت�صجيل  عملية  ت�صتهلك  اإذ  لرتكيا،  م�رش و42  لدولة   95  ،MENA الـ  لدول   85

اإجراءات 25 يومًا بتكلفة تقارب 5.8% من اإجمايل قيمة العقار. 

هـ ـ حماية امل�صتثمرين: يقي�ص هذا املوؤ�رش قوة احلماية للم�صاهمني  )وخ�صو�صًا عندما يكونون اأقلية( 

قوة  ولقيا�ص  �صخ�صية.  مل�صالح  ال�رشكة  اأ�صول  ا�صتخدام  عدم  ل�صمان  وذلك  ال�رشكة  مدراء  وجه  يف 

احلماية، يتم النظر ب�صكل رئي�صي اإىل ال�صفافية يف اإعطاء املعلومات عن ن�صاط املن�صاأة، واإىل مدى اإمكانية 

مقا�صاة املدراء عند ح�صول خالف متعلق باإدارة الن�صاط العام للمن�صاأة. 

يحتل لبنان املرتبة املئة �صمن ت�صنيف حماية امل�صتثمرين مرتاجعًا بذلك من املرتبة 83 عامي 2007 

و2008، وعمومًا جند اأن مرتبة لبنان تقارب متو�صط الت�صنيف لدول الـ MENA  البالغ 97 لكنه 

يظل بعيداً كل البعد عن بع�ص الدول املجاورة كال�صعودية التي احتلت املرتبة 19 عامليًا وتون�ص التي 

احتلت املرتبة 49.

وـ دفع ال�رشائب: تعترب ال�رشائب اأداة اأ�صا�صية لتاأثري الدولة  يف الن�صاط القت�صادي ولتاأمني التمويل 

الالزم لنفقاتها. مما ُيحتم عليها اختيار معدلت ال�رشائب بعناية وتاليف التعقيدات يف النظام ال�رشيبي. 

اإذ اإن تعقيد النظام ال�رشيبي وو�صع ن�صب مرتفعة ن�صبيًا ملعدلت ال�رشيبة قد يوؤّدي اإىل تهّرب ال�رشكات 

ودفعها للعمل يف القطاع غري النظامي، وبالتايل عدم دفع ال�رشائب مطلقًا. 



17

جدول رقم )5(: دفع ال�رشائب

الت�صنيفالبلد

دفعات 

)عدد 

ال�صنوات(

وقت )�صاعة 

�صنوياً(

�رشيبة الربح 

)%(

�رشيبة العمل 

والت�صغيل )%(

�رشائب 

اأخرى

اأعباء الر�صوم 

وال�رشائب كن�صبة 

من الأرباح

1452939213.225.83.642.6م�رش

352515112.912.92.328.1الأردن

37191806.124.1030.2لبنان

1101723825.222.71.849.6املغرب

62814415.225.222.562.9تون�س

801522317.918.84.541.2تركيا

     امل�صدر: جمموعة البنك الدويل، م�صدر �صابق

ب ال�رشائب والأعباء املرتّتبة على الإجراءات  اإّن موؤ�رش دفع ال�رشائب املعتمد يف هذا التقرير يقي�ص ِن�صَ

الإدارية املرافقة، حيث يحتل لبنان مرتبة متقدمة ن�صبيًا على هذا ال�صعيد )37 عامليًا(، اأي بتح�صن 17 

مرتبة منذ العام 2007 وذلك ب�صبب بع�ص الإجراءات كا�صتحداث النظام ال�رشيبي الإلكرتون يف عام 

.
)1(

2010 ومتقدمًا  بذلك على دول  مثل تون�ص وتركيا

الإجتماعي،  ال�صمان  ا�صرتاكات  ال�رشيبية،  )معدلت  ال�رشيبية  املدفوعات  اإجمايل  ن�صبة  وتقارب 

وتكاليف املعامالت( حوايل 30.1% يف حني تبلغ هذه الن�صبة حوايل 42.7% يف دول منظمة التعاون 

.OECD والتنمية القت�صادية

لإمتام  املطلوبة  والتكاليف  الوقت  يقي�ص   2010 عام  ا�صتحدث  موؤ�رش  وهو  اخلارجية:  التجارة  زـ 

اإجراء  تكاليف  اجلمركية،  الر�صوم  اإىل  بالإ�صافة  تت�صّمن،  هنا  والكلفة  والت�صدير.  ال�صترياد  عمليات 

املعامالت وتكاليف بع�ص الإجراءات يف مرفاأ بريوت. وكمثال على بع�ص الإجراءات نذكر اأن ت�صدير 

م�صتوعب عادي يتطلب خم�ص وثائق و22 يومًا وتقارب التكلفة الإجمالية )ر�صوم وتكاليف اأخرى( 

1080دولراً. 

ويحتل لبنان املرتبة 95 عامليًا، اأي متخلفًا  عن متو�صط ت�صنيف منطقة الـ MENA  البالغ 79،  يف 

ّنف الأردن يف املرتبة 52 وال�صعودية يف املرتبة 36 وتركيا يف املرتبة 78. وذلك ح�صب اجلدول  حني �صُ

التايل اأدناه: 

ال�صعودية املرتبة الأوىل والثالثة عامليًا من حيث �صهولة وانخفا�ص  العربية  العربية املتحدة واململكة  1ـ حتتل الإمارات 

معدلت ال�رشيبة.
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 جدول رقم )6(: التجارة اخلارجية

الت�صنيفالبلد

عدد 

امل�صتندات 

لكل ت�صدير 

الوقت 

الالزم 

)اأيام(

كلفة الت�صدير 

)دولر 

للم�صتوعب(

عدد 

امل�صتندات 

لكل ا�صترياد 

الوقت الالزم 

)اأيام(

كلفة عملية 

ال�صترياد 

)دولر 

للم�صتوعب(

13755 708126259م�رش

525138257151335الأردن

9552210807301365لبنان

47611577816950املغرب

30413773717858تون�س

787139907141235تركيا

   امل�صدر: جمموعة البنك الدويل، م�صدر �صابق   

لبنان.  التجارية يف  النزاعات  الق�صائي يف حل  ـ تطبيق القوانني: يقي�ص هذا املوؤ�رش فعالية اجلهاز  ح 

وتكلف حوايل  يومًا،  ال�صادر حوايل 721  احلكم  تطبيق  اإىل حني  رفعها  من حني  تتطلب  فالدعوى 

مع 78  مقارنة  اأ�صل  185  من  عامليًا  املرتبة 121  لبنان  ويحتل  الدعوة.  قيمة  اإجمايل  من   %30.8

لتون�ص و40 لرتكيا، يف حني اأن متو�صط ت�صنيف دول منطقة الـ  MENA  هو 113.

ثانيًا: الإ�شالحات ق�شرية املدى

هناك جمموعة من الإ�صالحات ذات نتائج مبا�رشة  يف ميادين: تاأ�صي�ص الأعمال، وت�صجيل امللكية، 

والتجارة اخلارجية والرتاخي�ص. وميكن اإجراوؤها بفرتة ل تتجاوز ال�صنة. 

1ـ  يف ميدان تاأ�سي�س الأعمال: 

ال�رشكات  ت�صجيل  مبو�صوع  املعنية  الر�صمية  اجلهات  يف  والتنّوع  املطلوبة  الإجراءات  تعّدد  اإن 

الف�صاد  احتمال  وزيادة  التكاليف  ورفع  الوقت  اإ�صاعة  اإىل  يوؤدي  املهنة  مزاولة  تراخي�ص  وا�صتح�صال 

والر�صوة. وميكن التخفيف من هذه ال�صلبيات عرب اإجراء بع�ص اخلطوات الإ�صالحية منها: 

الدول  العديد من  به  requirement( على غرار ما يقوم   capital( الراأ�صمال املطلوب ـ تخفي�ص 

كم�رش وال�صعودية ومقدونيا، وذلك من اأجل متكني رجال الأعمال من �صخ هذه الأموال يف �رشكاتهم 

امل�صتحدثة.  وميكن لحقًا فر�ص احتياطي اإلزامي لل�رشكات كن�صبة من اأرباحها اأو من قيمة اأ�صولها لكن 

بعد فرتة �صماح تكون كافية ل�صمان ا�صتداد عود هذه املوؤ�ص�صات. 

ـ اإكمال م�رشوع مكننة نظام املعامالت يف ال�صمان الجتماعي حتى النهاية. الأمر الذي من �صاأنه اأن 
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يخف�ص عدد الأيام التي تنتظرها املوؤ�ص�صات اجلديدة للح�صول على بطاقات ال�صمان لالأفراد واملوؤ�ص�صة، 

حيث تقارب هذه املدة حاليًا الـ 35 يومًا وهي مدة طويلة بكل املعايري العاملية. 

ـ اإلغاء اإلزامية تعيني حماٍم لل�رشكات واملوؤ�ّص�صات ال�صغرية. فالنظام احلايل يلزم اأ�صحاب املوؤ�ص�صات 

بتعيني حماٍم لل�رشكة ويحدد احلد الأدنى للبدل بـ 7500000 لرية لبنانية يف ال�صنة اإ�صافة اإىل 100000 

ل.ل. كبدل تفوي�ص. اإن اإلغاء اللزامية يف مو�صوع تعيني املحامي يخف�ص التكاليف التاأ�صي�صية ويقلل 

من عدد الإجراءات املطلوبة. ويذكر اأن هناك بع�ص الدول، مثل اأ�صرتاليا وكندا، ل تطلب تعيني حماٍم 

ك�رشط ملزاولة الأعمال.

2ـ  يف ميدان ال�ستح�سال على تراخي�س البناء: 

حتتاج عملية اإجناز املعامالت املطلوبة للبدء ببناء عقار جتاري يف بريوت اإىل حوايل 219 يومًا و 19 

معاملة وحوايل 27493دولراً بالإ�صافة اإىل 38 يومًا للح�صول على خدمات املياه والكهرباء. 

يف هذا الإطار ميكن طرح بع�ص املقرتحات الإ�صالحية: 

على  احل�صول  اأن  ذلك  على  مثال  �صمنيًا.  بها  املعمول  وغري  املقّرة  القوانني  بع�ص  تطبيق  تفعيل  ـ 

اأن القانون ي�صع �صقف 15 يومًا للح�صول على  رخ�صة بناء ي�صتغرق ما متو�صطه 120 يومًا يف حني 

الرتخي�ص، كذلك الأمر بالن�صبة ِلُرخ�ص مزاولة الأعمال التي يلزم القانون الإدارات املعنية باإ�صدارها 

�صمن مهلة 30 يوماً، اإل اأنها عمليًا تتطلب 58 يومًا باملتو�صط. 

اإّن عملية تطبيق املهل الزمنية الواردة يف القانون تتطلب تدريب العاملني يف هذه الإدارات اإ�صافة 

اإىل تفعيل الرقابة واملحا�صبة يف الإدارات العامة. 

ـ ت�صهيل عملية حت�صيل املوافقة على الت�صميم من قبل نقابة املهند�صني قبل احل�صول على ترخي�ص 

البناء. وتبلغ تكلفة هذه املوافقة 700 دولراً ويتطلب اإجنازها اأربعة اأيام. اإن هذه التكلفة واملدة الزمنية 

تتجاوز  ل  وبتكلفة  واحد  يوم  املعاملة يف  هذه  ُتنجز  اأخرى كرتكيا حيث  بدول  مقارنة  مرتفعة  تعترب 

100دولر. اأمر اآخر قائم حاليًا هو وجوب العودة اإىل نقابة املهند�صني مرة اأخرى بعد حت�صيل رخ�صة 

البناء من البلدية وذلك لتح�صيل املوافقة للمبا�رشة باأعمال البناء. ميكن يف هذا الإطار اأن تفتح قناة توا�صل 

ل البلدية ترخي�َص املبا�رشة من نقابة املهند�صني وت�صّلمه مع  بني البلديات ونقابة املهند�صني، حيث حُت�صَ

رخ�صة البناء مبا�رشة للم�صتثمر توفرياً للوقت ولعدد واأماكن املتابعات الإدارية. 

3ـ  يف ميدان التجارة اخلارجية: 

من اأجل حت�صني الإجراءات املتبعة يف عمليات الت�صدير وال�صترياد ميكن العمل على: 

ـ اإطالة دوام العمل يف دائرة اجلمارك، فالدوام احلايل من الإثنني اإىل اخلمي�ص من ال�صاعة 8 �صباحًا 

حتى الواحدة ظهراً، واجلمعة من الثامنة �صباحًا، حتى العا�رشة �صباحًا يعترب دوامًا ق�صرياً  باملقارنة مع 

دوام العمل يف القطاع اخلا�ص الذي ميتد اإىل اخلام�صة والن�صف م�صاًء.
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ـ ال�صماح بت�صفية املعامالت قبل و�صول احلمولة. 

ـ تقلي�ص مدة تخزين الب�صائع املجانية. حاليًا يحق لكل تاجر اأن ُيبقي احلمولة يف مرفاأ بريوت ملدة 

اأق�صاها 13 يومًا دون دفع ر�صم )اأر�صية(. اإن تقلي�ص هذه املدة ي�صجع التجار على تفريغ احلمولة ونقلها 

ب�صكل اأ�رشع مما هو قائم حاليًا وبذلك يتم تخفيف الزدحام داخل املرفاأ وت�رشيع وترية العمل. 

ثالثًا: الإ�شالحات على املدى البعيد: 

اأطول  وقتًا  تتطلب  رمبا  النواب  جمل�ص  قبل  من  قانونية  تعديالت  ت�صتدعي  الإ�صالحات  هذه  اإن 

تاأ�صي�ص الأعمال، ت�صجيل امللكية، ال�صتح�صال على تراخي�ص  ن�صبيًا. وهي تطال ميادين متنوعة منها 

البناء، التجارة اخلارجية، احل�صول على الإئتمان، حماية امل�صتثمر، النظام ال�رشيبي، نظام العمل وتطبيق 

القوانني. 

1ـ  يف ميدان تاأ�سي�س الأعمال: 

 ،”shop-stop-one“  توحيد متابعة املعاملة يف مكان واحد ُي�صطلح على ت�صميته ال�صّباك الواحد

وميكن لدائرة ال�صجّل التجاري اأن تلعب هذا الدور بحيث يكون فيها مندوبان عن وزارة املالية وال�صمان 

الجتماعي. 

ميكن  املعامالت  واأ�صحاب  املوظفني  بني  املبا�رش  الحتكاك  وتقلي�ص  اأكرث  املعامالت  ولت�صهيل 

والوقت  التكاليف  يخف�ص  مما  اإلكرتونيًا  املعامالت  اإجناز  يتم  بحيث  الإلكرتونية  اخلدمات  ا�صتحداث 

واحتمالت الر�صوة والبتزاز. 

2ـ ت�سجيل امللكية:

ت�صجيل  ودائرة  ال�رشائب،  ودائرة  املعنية  والبلدية  املدن،  التخطيط  اإدارة  من  كالاٍّ  امل�صتثمر  يق�صد  حاليًا 

الأرا�صي من اأجل ت�صجيل البناء، ميكن تغيري هذا الواقع عرب توحيد هذه اجلهات وجمعها �صمن اإطار اإداري 

معنّي، مبا ي�صاهم يف توفري الوقت واجلهد على امل�صتثمر، وتوحيد ملف البناء وحتديث بياناته عند اأي تعديل اأو 

تغيري يطراأ عليه. 

3ـ يف ميدان ال�ستح�سال على تراخي�س البناء

 ميكن يف هذا الإطار اعتماد اخلدمات الإلكرتونية لتعبئة الطلبات ومتابعتها بدًل من الو�صع الراهن 

حيث تلزم القوانني والإجراءات الإدارية احلالية ح�صور �صاحب العالقة �صخ�صيًا وتعبئة الطلبات ورقيًا.

وقد اتبعت الكويت حديثًا نظامًا اإلكرتونيًا ي�صمح باإجناز كل معامالت ت�صجيل وحت�صيل الرخ�ص 

اإلكرتونيًا، ونتج عن ذلك انخفا�ص يف عدد الأيام املطلوبة بواقع اأ�صبوعني تقريبًا. 
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4ـ  يف ميدان التجارة اخلارجية:

ما  اإلكرتونيًا،  وت�صدير(  )ا�صترياد،  اخلارجية  التجارية  العمليات  ومتابعة  البيانات  بتقدمي  ال�صماح 

ي�رشع عملية الإجناز ويخف�ص الوقت والكلفة على كل من امل�صتثمر والإدارات العامة. 

5ـ  يف ميدان حماية امل�ستثمرين: 

اإن القوانني احلالية جتعل من ال�صعب اإلزام املدراء العامني لل�رشكات اخلا�صة بتحمل م�صوؤولية �صيا�صاتهم 

اخلاطئة، ولذلك ميكن اإدخال بع�ص التعديالت على القانون التجاري “code commercial” بهدف 

حماية امل�صتثمرين من تع�ّصف هذه ال�صيا�صات، منها: 

حتديد الواجبات املرتتبة على املدراء ب�صكل وا�صح ل يحتمل التاأويل وباخل�صو�ص واجب الهتمام 

مب�صالح ال�رشكة والف�صل التام بني م�صالح امل�صتثمرين وامل�صاهمني وبني م�صاحلهم ال�صخ�صية. 

اأن يتحّمل املدراء مبوجب القانون م�صوؤولية الأ�رشار التي حت�صل لل�رشكة من خالل قراراتهم اخلاطئة 

والالم�صوؤولة. 

اإعطاء امل�صاهمني حق تعيني حمقق Inspectors يحقق يف ن�صاطات ال�رشكة يف حال رف�صت الإدارة 

الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بن�صاط ال�رشكة. 

6ـ  يف ميدان دفع ال�سرائب: 

واحت�صاب  وحتليل  البيانات  جتميع  يف  ال�رشكات  ت�صتهلكها  التي  العمل  �صاعات  متو�صط  يبلغ 

ل�صهر كامل( حيث  معا�ص موظف  )تقريبًا  �صنويًا  �صاعة عمل  املتوجبة ودفعها حوايل 180  ال�رشائب 

ت�صطر ال�رشكات اإىل اإجراء 15 معاملة متعلقة بدفع �رشائب �صنويًا. اإن اعتماد تعبئة ال�صتمارات والدفع 

اإلكرتونيًا ي�صهل من عدد الدفعات و�صاعات العمل املطلوبة وهذا ما تقوم به وزارة املالية عرب م�رشوع 

النظام ال�رشيبي الإلكرتون وم�رشوع ال�صتعالم ال�رشيبي الإلكرتون. 

7ـ  يف ميدان تنفيذ الق�انني  :

التي  احلالت  اإن  اإذ  عادة.  مرتابطان  املدفوعة  والكلفة  العقود  تطبيق  لتفعيل  املطلوب  الوقت  اإن 

تتطلب وقتًا اأطول تتطلب تكاليف حمامني اأكرث، فمن اأجل تخفي�ص الوقت والكلفة ل بد من اخلطوات 

التالية:

اأ�صهر  اإليها حوايل �صتة  البالغة حاليًا حوايل 44 �صهراً، ي�صاف  ـ تقليل املدة املطلوبة للبت باحلكم 

اإ�صافية لتطبيق احلكم. 

ـ اإدخال معايري لقيا�ص اأداء الق�صاة مثل ن�صبة الدعاوى املبتوتة من تلك املرفوعة. 
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اإىل حني �صدور  اإن�صائها  الدعوى منذ  تتيح تعقب  اإدارية  تقنية درا�صة احلالة : هي عملية  اإعتماد  ـ 

�صاأنها يف حال تعميمها  لبنان والتي من  الإدارة يف  النوع من  انت�صار �صعيف لهذا  فيها. هناك  احلكم 

اأن توؤدي اإىل تقلي�ص املدة التي تتطلبها الدعوى ليبت فيها، ففي �صلوفينيا مت تقلي�ص املدة املطلوبة للبت 

بالدعاوى 90 يومًا بعد تطبيق نظام الإدارة هذا. 

8ـ  يف ميدان ت�س�ية حالت الإع�سار )الإفال�س(

تتطلب  لبنان  يف  الإفال�ص.  عند  التغطية  ون�صبة  والكلفة  الوقت  عن  موا�صيع  امليدان  هذا  وي�صمل 

اإن  امل�صتثمرة.  اأ�صولهم  اأكرث من 22% من  الدائنون على  اأن يح�صل  اأربع �صنوات دون  حالت كهذه 

معاجلة البطء وعدم الفعالية يف النظام الق�صائي من �صاأنها اأن تنعك�ص اإيجابًا على موؤ�رشات اإنهاء الأعمال 

اآنفة الذكر. 
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الطاقة املتجددة يف لبنان

اجلزء الثاين
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مقّدمة

يزداد الطلب على ا�صتهالك الطاقة مع مرور الزمن ب�صبب النمو ال�صكان وزيادة معدل ال�صتهالك 

الفردي للطاقة . وقد بلغ معدل النمو ال�صنوي ل�صتهالك الطاقة 2% خالل الفرتة 1980 ـ 2009. 

وت�صتحوذ الطاقة الأحفورية على 87%  من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة، فيما تغطي م�صادر الطاقة املتجددة 

حوايل 16% من اإجمايل الطلب العاملي وت�صكل الطاقة احليوية 83% من اإجمايل اإنتاج الطاقة املتجددة. 

وهناك اجتاه عاملي لت�صجيع العتماد على الطاقة املتجددة نظراً لتدن ن�صبة النبعاثات من ثان اأوك�صيد 

الكاربون التي تنتج عن اإنتاجها ف�صاًل عن كونها م�صدراً م�صتدامًا ل يت�صف بالن�صوب كما هو احلال مع 

النفط. وقد بلغ حجم ال�صتثمارات الإجمالية يف اإنتاج الطاقة املتجددة 211 مليار دولر عام 2011. 

اأهمها  اإىل عدة عوامل  زالت �صئيلة ويعود ذلك  ما  التقليدية  الطاقة  اإنتاج  اإحاللها مكان  ن�صبة  اأن  اإل 

ارتفاع تكلفة الإنتاج. 

وت�صعى دول ال�رشق الأو�صط والدول امل�صدرة للنفط كدول اخلليج اإىل زيادة ا�صتخدام م�صادر الطاقة 

املتجددة. وتتعاظم اأهمية ا�صتخدام الطاقة املتجددة يف الدول امل�صتوردة للنفط التي لي�ص لديها موارد 

طبيعية، مثل لبنان. 

الإنتاج  معامل  من  املنتجة  تلك  با�صتثناء  تقريبًا،  الطاقة  م�صادر  من  حاجاته  كل  لبنان  ي�صتورد 

الهيدروكهربائية والتي ل تغطي اأكرث من 2% من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة، وي�صتهلك القطاع ال�صناعي 

والقطاع  العام  والقطاع  الأ�رشي  القطاع  ي�صتهلك  بينما  الطاقة،  ا�صتهالك  اإجمايل  من   %25 حوايل 

التجاري 30% اأما الـ 45% املتبقية فت�صتخدم لأغرا�ص النقل، وتتوىل موؤ�ص�صة كهرباء لبنان اإنتاج معظم 

ميغاوات  توؤمن حوايل 1685  التي  ال�صبعة،  احلرارية  معاملها  لبنان عرب  املتوفرة يف  الكهربائية  الطاقة 

بعدم  لبنان  يف  الكهرباء  اإنتاج  ويت�صم  ميغاوات.   270 تقارب  اإنتاج  بقدرة  اخلم�صة  املائية  واملعامل 

الفعالية، حيث تقّدر خ�صائرهذه العملية بـ 34%، منها 14% تقني و 20% متعلق ب�رشقة الطاقة. 

ميغاوات(   530 م�رش)  ومن  ميغاوات(   570( �صوريا  من  الطاقة  احلكومة  ت�صرتي  حني  يف  هذا 

لتغطية النق�ص يف الإنتاج. 
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 4.4 ُينتج  حيث   CO2 انبعاثات  ن�صبة  حيث  من  عامليًا   84 املرتبة  لبنان  يحتل  ثانية،  ناحية  ومن 

من  اأو�صى عدد  وقد  والكهرباء.  النقل  قطاعي  من  رئي�صي  ب�صكل  النبعاثات  وتاأتي هذه  �صنويًا،  طن 

 با�صتخدام الطاقة املتجددة من اأجل تخفيف هذه النبعاثات ال�صاّمة. 
)2 )1(

الدرا�صات

اأوًل: واقع قطاع الطاقة املتجددة يف لبنان

خف�ص   عرب  البيئي  التدهور  تخفيف  يف  املتجددة  الطاقة  م�صادر  على  املتزايد  العتماد  ي�صاهم 

النبعاثات ال�صامة، بالإ�صافة اإىل تغطية جزء من العجز يف اإنتاج الكهرباء، ومن الفوائد الأخرى لهذه 

العملية احلد من  تعر�ص �صوق الطاقة يف لبنان لتقلبات اأ�صعار النفط عامليًا. 

اإل اأن تكلفة اإنتاج الطاقة من امل�صادر املتجددة تفوق تكاليف الإنتاج من امل�صادر التقليدية. فعلى 

�صبيل املثال تبلغ كلفة اإنتاج امليغاوات 1900دولر من الطاقة املائية يف مقابل 1000 دولر لالإنتاج 

احلراري.

1ـ الطاقة املائية يف لبنان

ت�صاهم الطاقة املائية بـ 2.8% من اإنتاج الكهرباء يف لبنان وذلك من خالل خم�صة معامل مو�صحة 

مع طاقاتها الإنتاجية يف اجلدول التايل: 

جدول رقم )6( اإنتاج الطاقة الهيدروكهربائية ح�صب املنطقة خالل 2000-2008 )ميغاوات(.

200020012002200320042005200620072008املنطقة

171126372522251813معمل ال�صفا

2571464241027846775457384208معمل الليطان

757294121197105847965معمل نهر اإبراهيم 

434460856262523933معمل نهر البارد 

585974928182776554معمل قادي�صا

450332678136212111046695585373املجموع
 The of case The:Emissions  Gas Greenhouse of Analysis Policy .S Salameh ,F Chaaban ,R Chedid  :املصدر

.92–373:)3(42;2000 Management and Conversion Energy .sector electricity Lebanese

اأطول الأنهار  الليطان  لبنان. وهو موجود على  نهر  املائية يف  املعامل  اأكرب  الليطان  ويعترب معمل 

اللبنانية، حيث ينتج هذا  املعمل مبفرده اأكرث مما تنتجه املعامل الأربعة الأخرى جمتمعة. وترتاوح كمية 

 Alnaser WE, Alnaser NW. Solar and Wind Energy Potential in GCC countries and Some Related Projects. -1
 Journal of Renewable and Sustainable Energy 2009;1:022301

 Tsikalakisa A, Tomtsia T, Hatziargyrioua ND, Poullikkasb A, Malamateniosc Ch, Giakoumelosc E, et al. - 2
 Review of Best Practices of Solar Electricity Resources Applications in Selected Middle East and North
Africa (MENA) Countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2011;15:2838–49
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ميغاوات )عام 2003(. هذا  ميغاوات )عام 2001( و 1362  املائية بني 332  املعامل  الإنتاج من 

التفاوت يف الإنتاج يعود اإىل تذبذب هطول الأمطار من �صنة اإىل اأخرى، وبالتايل انخفا�ص م�صتوى املاء 

يف الأنهر والآبار اجلوفية وزيادة اإ�صتخدامها لأغرا�ص الزراعة يف ال�صنوات قليلة املطر. 

واجلدير ذكره اأن املعامل املائية تعد من م�صادر الطاقة ال�صديقة للبيئة . فهي ل ت�صتهلك النفط ول 

ت�صدر انبعاثات CO2، كما اأن من�صاآتها تخدم 50 عامًا. 

2ـ طاقة الرياح: 

خم�ص�صة  الهوائية  الأعمدة  من  قليل  عدد  با�صتثناء  لبنان،  يف  الرياح  لطاقة  ملمو�ص  اإنتاج  يوجد  ل 

لال�صتخدام ال�صخ�صي. وقد قامت UNDP بتكليف �رشكة لدرا�صة اإمكانيات ا�صتخدام الطاقة الهوائية 

يف لبنان اإل اأن قلة عدد البيانات ال�صهرية وقلة ارتفاع العواميد يف الهواء حالت دون اإ�صدار نتائج مثبتة 

ميكن الركون اإليها لتحديد قدرات البلد يف جمال اإنتاج طاقة الرياح. 

3ـ الطاقة ال�سم�سية: 

يتزايد تدريجيًا ا�صتخدام الألواح ال�صم�صية لتوليد الطاقة للقطاع الأ�رشي وبع�ص ال�رشكات التجارية 

خ�صو�صًا ل�صخانات املياه ويعود ذلك اإىل الوفر املبا�رش الذي حتققه هذه الألواح و�صهولة ال�صتخدام. 

فقد ارتفع ا�صتخدام هذه الألواح بن�صبة 180% بني عامي 2005 و 2010 ول يوجد اأطر تنظيمية اأو 

ت�رشيعية حتكم هذا القطاع. مع ذلك ما زال لبنان يفتقر اإىل وجود معامل لإنتاج الطاقة ال�صم�صية، وذلك 

يعود ب�صكل اأ�صا�صي اإىل واقع اأن هذه املعامل حتتاج اإىل م�صاحات �صا�صعة لرتكيز الألواح فيها.

4ـ الطاقة احلي�ية: 

هي نوع من اأنواع الطاقة املتجددة التي ت�صتخدم م�صادر حيوية لإنتاج الطاقة، واملق�صود بامل�صادر 

احليوية هو املواد الع�صوية التي تخزن اأ�صعة ال�صم�ص على �صكل مركبات كيميائية. من الأمثلة على ذلك: 

اخل�صب، الق�ص، ق�صب ال�صكر، الذرة...

لكن لبنان يفتقر للغابات الكبرية والغطاء النباتي ل يتجاوز 3.5% من اإجمايل م�صاحة البلد، ف�صاًل 

عن اأن الزراعة ل تغطي احلاجات الغذائية املحلية، وبالتايل ل ميكن الركون اإليها كم�صدر من م�صادر 

الطاقة احليوية. لكن النفايات ال�صلبة تعترب م�صدراً مهمًا للطاقة احليوية يف لبنان وميكن فرزها واإعادة 

تدويرها ل�صتخدامها يف اإنتاج الطاقة اأو كاأ�صمدة للرتبة.

وبناًء على درا�صة خا�صة مبكّب برج حّمود ُقّدرت اإمكانيات الغاز املنبعث من النفايات  بـ 170 

مرت مكعب للفرتة بني 2001 ـ 2015 مع ن�صبة ميثان )Methane( ترتاوح بني 45 و55%،  وبالتايل 

يوجد اإمكانية لإنتاج 850 ميغاوات خالل الفرتة املذكورة. 
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ثانيًا: عوائق اإ�شتخدام الطاقة املتجّددة وبع�ض املقرتحات

يوجد يف لبنان جمموعة عوائق حتول دون ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة ،  منها.:

ـ افتقار لبنان اإىل قاعدة بيانات موثوقة عن م�صادر املياه وخ�صائ�ص الرياح واأ�صعة ال�صم�ص يف خمتلف 

املناطق اللبنانية وعلى مدار ال�صنة. 

ـ غياب اأجندة وا�صحة لربنامج عمل احلكومة يف جمال الطاقة املتجددة وعدم حتديد ال�صالحيات 

واملهام ذات ال�صلة بني الإدارات والوزارات املعنية. 

ـ اإرتفاع تكاليف اإنتاج الطاقة املتجددة مقارنة مع اإنتاج الطاقة احلرارية. وهذا الأمر ي�صغط على 

مالية الدولة على املدى الق�صري ،لكنه من ناحية اأخرى ي�صاعد على تاأمني م�صادر طاقة نفطية م�صتدامة 

ويوفر على الدولة تكاليف بيئية �صوف ت�صطر اإىل دفعها م�صتقباًل يف حال ا�صتمرار جتاهل التلّوث الهوائي 

الناجم عن املعامل احلرارية. 

اإىل ندرة  اإ�صافة   ، املتجددة  الطاقة  العاملة على  الأدوات  عدم وجود معايري وا�صحة ل�صبط نوعية 

التقنيني الذين هم على دراية بهذه الأدوات. 

الغفلة عن الأهمية القت�صادية والبيئية ل�صتخدام الطاقة املتجّددة على املدى البعيد. 

ولتذليل هذه العوائق وتفعيل ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجّددة ميكن القيام ببع�ص اخلطوات املذكورة 

اأدناه: 

1ـ اإعداد خمطط وطني عام ل�صتخدام الطاقة املتجددة يحظى بتوافق جميع الأفرقاء ويغطي اجلوانب 

من�صجمًا مع خطط  املخطط  ياأتي هذا  اأن  املتجددة، على  الطاقة  مل�صاريع  والتمويلية  والت�رشيعية  التقنية 

اأو�صع ت�صتهدف النمو امل�صتدام وذلك لتاليف التعار�ص بني خطط الطاقة املتجددة والواقع القت�صادي 

والجتماعي ال�صائد واملتوقع يف لبنان.

لبنان،  املتجددة يف اجلامعات يف  الطاقة  ُتعنى بدرا�صات  اأبحاث  اإ�صتحداث و/اأو متويل مراكز  2ـ 

وذلك من اأجل تاأمني البنية العلمية والتقنية القادرة على الإحاطة بهذا امليدان املتطور ونقل التجارب 

الناجحة يف دول تعتمد ب�صكل كبري على هذا النوع من الطاقة )كفرن�صا واإ�صبانيا واأملانيا(. 

3ـ تكوين قاعدة بيانات موثوقة وغنية باملعطيات الدقيقة عن خ�صائ�ص الرياح واأ�صعة ال�صم�ص واملياه 

يف لبنان، ومن �صمن ما تقدمه هذه القاعدة )اأطل�ص الرياح، اأطل�ص الأ�صعة ال�صم�صية وغريها( ويف هذا 

الإطار ن�صري اإىل اأن اأطل�ص الرياح املن�صور عام 2010 عن UNDP ل ميكن الركون اإليه لأ�صباب اأ�رشنا 

ل اإعادة االدرا�صة مبعايري كمية اأكرث دّقة. اإليها يف �صياق املقالة، وبالتايل ُيف�صّ
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من  املمكنة  ال�صتفادة  لدرا�صة   )analysis  benefit-cost( واملنفعة(  )الكلفة  درا�صات  اإعداد  4ـ 

خمتلف م�صادر الطاقة املتجددة والتكاليف املطلوبة مع طرح عدد من ال�صيناريوهات ومنها درا�صة مدى 

انخفا�ص التكاليف بافرتا�ص ح�صول اخرتاق كثيف مل�صادر الطاقة املتجددة لل�صوق اللبنان، اإذ ميكن اأن 

تخف�ص التكلفة مع التو�صع يف ال�صتخدام ما يجعلها جمدية اإقت�صاديًا. 

كذلك ميكن للحكومة اأن تلعب دوراً اأكرب يف تفعيل ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة يف ال�صوق 

اللبنان عرب عدد من اخلطوات منها:

لهذه  امل�رشفية  القرو�ص  على  الفوائد  دعم  عرب  ورمبا  املتجّددة  الطاقة  لأغرا�ص  القرتا�ص  ت�صهيل 

الغاية. 

تخفي�ص الر�صوم على امل�صتوردات ذات ال�صلة با�صتخدام الطاقة املتجددة. 

ويف اخلتام ن�صري اإىل اأن حتفيز ا�صتخدام الطاقة املتجددة يجب اأن  يرتافق مع �صيا�صة تهدف اإىل تر�صيد 

)رمبا  رزم حتفيزية  اأو  معايري  فر�ص  ال�صعيد  هذا  على  املمكنة  اخلطوات  ومن  للطاقة.  العام  ال�صتهالك 

�رشائبية( لت�صجيع ا�صتخدام الأبنية الفعالة طاقويًا. 
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الُبعد الطائفي

يف توزيع الأموال العامة يف لبنان)1(

اجلزء الثالث

1- تقوم هذه املقالة على درا�صتني اأجراهما الباحثان يف اجلامعة الأمريكية 

يف بريوت ن�رشين �صلطي و جاد �صعبان وهما: 

- “ دور الطائفية يف توزيع الإنفاق يف لبنان يف مرحلة ما بعد احلرب”، 

.2010

- “القت�صاد ال�صيا�صي جلذب الأموال العامة: حالة لبنان”، 2012. 
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مقّدمة

اإعادة  ملتطلبات  ا�صتجابة  احلكومي  الإنفاق  يف  كبرياً  تو�صعًا  الأهلية  احلرب  انتهاء  بعد  لبنان  �صهد 

الإعمار. فقد ارتفع الإنفاق احلكومي من 1.3 مليار دولر عام 1992 اإىل اأكرث من 7 مليارات دولر 

و11 مليار دولر خالل العامني 2003 و2011 على التوايل. 

اإل اأن اإلقاء نظرة �رشيعة على املخرجات الجتماعة والقت�صادية لهذا الإنفاق تربز تدّن فعالية هذا 

الإنفاق.

بني  املتوازن  الإمناء  حتقيق  �صعار  حتت  يتم  كان  الإنفاق  هذا  من  الأكرب  اجلزء  اأن  بالذكر  واجلدير 

خمتلف املناطق اللبنانية كمطلب مو�صوعي ومربر ملعظم ال�صيا�صيني، بو�صفه ي�صاهم يف تاأمني ال�صتقرار 

الجتماعي وال�صيا�صي واحلفاظ على �صيطرة الدولة على الأطراف.

والكثافة  القت�صادي  الن�صاط  وحجم  القت�صادي  والرفاه  الفقر  كن�صبة  املوؤ�رشات  تباين  كان  واإذا 

له و�ُصبل  التخطيط  وبالتايل  املتوازن،  الإمناء   تعريف  ال�صكانية وامل�صاحة والطبيعة اجلغرافية جتعل من  

تطبيقه، اأمراً ع�صرياً، اإل اأن اأكرث الدرا�صات توؤكد اأن رفع م�صتوى معي�صة ال�صكان وحماربة الفقر وتاأمني 

اخلدمات الأ�صا�صية كال�صحة والتعليم هي املعايري الأن�صب لقيا�ص عدالة الإنفاق.

وال�صوؤون  وال�صحة  التعليم  على  العام  الإنفاق  توّزع  التالية  الفقرات  تعر�ص  ذلك،  على  وتعقيبًا 

الجتماعية يف املحافظات اخلم�ص يف لبنان وفعالية هذا الإنفاق على �صعيد الإمناء املتوازن. يلي ذلك 

فح�ص املحددات الطائفية واملذهبية لتوزع الإنفاق العام الجتماعي على املناطق املختلفة، حيث يت�صح 

النظريات  التي تو�صي بها  املعايري  يتبع  اأكرث مما  الطائفية واملذهبية  املعايري  العام حتدده  اأن الإنفاق  كيف 

والتجارب القت�صادية. 

اأوًل : توّزع الإنفاق العاّم يف لبنان

اأن  علمًا  الإعمار.  اإعادة  ملتطلبات  ا�صتجابة  نوعية  قفزة  الت�صعينيات   بداية  العاّم يف  الإنفاق  �صهد 

اأما  الإنفاق.  هذا  من  الأكرب  اجلزء  على  ا�صتحوذت  العام  الدين  وخدمة  لبنان  كهرباء  اإىل  التحويالت 

التالية: ال�صحة، الرتبية والتعليم،  العام فقد توزع عرب رئا�صة احلكومة والوزارات  الإنفاق الجتماعي 
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ال�صوؤون الإجتماعية، العمل، املهجرين، والداخلية، بالإ�صافة اإىل ثالث جمال�ص اأ�صا�صية هي جمل�ص الإمناء 

والإعمار، جمل�ص اجلنوب وجمل�ص املهجرين. ومل ُي�صكل هذا الإنفاق �صوى ن�صبة �صئيلة من جممل الإنفاق 

العام.

الر�صم البياين رقم )1( : تطّور الإيرادات العامة والنفقات العامة

امل�صدر: بيانات وزارة املالية 

اأن الإنفاق الجتماعي الإجمايل )عام وخا�ص( بلغ حوايل 21 %  اإىل  البنك الدويل  اأرقام  وُت�صري 

من الناجت املحلي  الإجمايل  وهي ن�صبة مرتفعة مقارنة باملعدلت العاملية. وفيما ي�صاهم القطاع اخلا�ص 

بالن�صبة الأكرب من هذا الإنفاق )حوايل 70 %( فاإن الإنفاق الإجتماعي العام مل يتجاوز 6.75 % من 

الناجت املحلي الإجمايل عام 2006، و 35 % من اإجمايل الإنفاق العام لنف�ص العام .

ثانيًا: فعالية الإنفاق الإجتماعي العام يف حتقيق الإمناء املتوازن

�صّجل الإنفاق ال�صتثماري العام املتعلق بال�صوؤون الإجتماعية  يف الفرتة املمتدة بني عامي 1995و 

2005 اأرقامًا متفاوتة بني املحافظات، حيث حازت حمافظة ال�صمال على اأعلى ن�صبة بلغت 32%  تليها 

حمافظة جبل لبنان بن�صبة 25% و بعدها حمافظة اجلنوب بن�صبة 21 % وبريوت 16%. كما حازت حمافظتا 

البقاع على 5% والنبطية على %1 .
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1ـ عالقة الإنفاق الجتماعي بدرجة احلرمان

اجلدول رقم )1( : الإنفاق ال�صتثماري الجتماعي العام ومعّدلت الفقر يف خمتلف املحافظات )1995-

.)2005

حمافظة

جمموع الإنفاق 

ال�صتثماري العام 

الجتماعي  )مليون 

دولر(

ن�صبة املحافظة من اإجمايل 

الإنفاق ال�صتثماري العام 

)%(

توزع ذوي الإحتياجات غري 

امل�صبعة 1995 )%(

معدل الفقر 

)%(2004

7341682بريوت
1111253027جبل لبنان

1415322638ال�صمال
24751513البقاع

918211016اجلنوب
421114النبطية

100%100%%4467100املجموع
UNDP  and  CAS“  ,Mapping  of  Living  Conditions  ”Beirut  :UNDP;  )2004  ,UNDP, 
“Executive  Summary  of  the‘  Poverty  ,Growth  and  Inequality’Report(  ”Beirut:UNDP 
Poverty is Expenditure based 2007.

اإن الإنفاق ال�صتثماري الجتماعي ل ين�صجم مع معّدلت الفقر حيث نرى اأن 16% من اإجمايل 

�ص ملدينة بريوت التي ل ت�صم اأكرث من 8% من ذوي الحتياجات غري امل�صبعة . يف حني  الإنفاق ُخ�صّ

نرى اأن حمافظة النبطية التي ت�صم حوايل 11 % من ذوي الحتياجات غري امل�صبعة مل تنل اأكرث من 1 % 

من اإجمايل هذا الإنفاق. اإن هذا املثال م�صافًا اإليه حال بقية املحافظات املدرجة يف اجلدول اأعاله يوؤكد 

اأن الإنفاق العام يتحّدد وفق اعتبارات ل �صلة لها بدرجة احلرمان.

2ـ عالقة الإنفاق الجتماعي وال�شحة 

املركزي  الإح�صاء  واإدارة   UNDP قبل  املعي�صية من  الأحوال  الواردة يف درا�صات  البيانات  ُتظهر 

يف العامني 1995 و 2004 اأن الإنفاق الجتماعي العام على ال�صحة مل يح�ّصن املخرجات ال�صحية 

مقا�صة بعدد من املوؤ�رشات. فن�صبة التغطية ال�صحية انخف�صت من 58% عام 1995 اإىل حوايل 52.3 % 

عام 2004 . كما اأن ن�صبة كبار ال�صّن ممن لديهم تغطية �صحية تراجعت ب�صكل كبري من 37.4 % عام 

1995 اإىل 11.8% عام 2004. اأما الأ�رش التي لديها على الأقل حالة مزمنة فقد ت�صاعف عددها  بني 

1995 و 2004 ) من 8.8 % اإىل 17.4 %(.
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الأ�رّشة  ال�صحي وذلك من خالل عر�ص  الإنفاق  وفعالية  م�صتوى عدالة  اإىل  التايل  اجلدول  وي�صري 

امل�صتحدثة والو�صع ال�صحي بح�صب الأق�صية :

اجلدول رقم )2( : عدد الأ�رشّة العاّمة امل�صتحدثة بني عامي 1995 و 2004 مقارنة مع الو�صع ال�صحي  

بح�صب الأق�صية.

ن�صبة العائالت 

يف الق�صاء الذين 

لديهم تغطية �صحية 

متدنية   )%(

عدد الأ�رشة 

امل�صتحدثة يف 

امل�صت�صفيات

الق�صاء

ن�صبة العائالت 

يف الق�صاء الذين 

لديهم تغطية �صحية 

متدنية   )%(

عدد الأ�رشة 

امل�صتحدثة يف 

امل�صت�صفيات

الق�صاء

46 40 البرتون 8 186 بريوت

46 0 ب�رشي 16 86 املنت

46 0 كورة 26 45 النبطية

46 0 زغرتا 27 70 زحلة

50 75 عكار 30 100 بعبدا

50 40 املنية-ال�صنية 31 0 جبيل

52 40 جزين 31 75 ك�رشوان

52 75 �صيدا 33 50 عاليه

56 75 بعلبك 33 50 ال�صوف

56 96 بنت جبيل 39 40 را�صيا

56 40 حا�صبيا 39 0 �صور

56 75 الهرمل 39 0 البقاع الغربي

56 0 مرجعيون 43 0 طرابل�ص

امل�صدر: �صاندار �صعول، »الف�صاد يف بنود النفقات العامة: دليل جديد من لبنان« )ر�صالة املاج�صرت ، اجلامعة الأمريكية 

يف بريوت ، 2007(. موؤ�رش التغطية ال�صحية املتدنية مبني على مقاربة الأمم املتحدة للحاجات الأ�صا�صية غري hgم�صبعة.

حيث يالحظ اأن ق�صاءي �صور والبقاع الغربي مل ي�صتحدث فيهما اأي �رشير، يف حني اأن 39 % من 

قاطنيهما يعانون من تغطية �صحية متدنية. كذلك الأمر بالن�صبة لأق�صية ب�رَشي والكورة وزغرتا التي تبلغ 

ن�صبة الذين يعانون من تدّن الو�صع ال�صحي فيها 46% ولكن مل ُي�صتحدث لها اأي �رشير. يف املقابل نرى 

اأن اأق�صية مثل ق�صاءي املنت وبعبدا اللذين تبلغ ن�صبة الو�صع ال�صحي املتدن فيهما 16 % و 27 % على 

التوايل قد مت ا�صتحداث 86 و 100 �رشير فيهما على التوايل خالل الفرتة املذكورة.
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الإنفاق الجتماعي وقطاع التعليم :

اأن  يتبنّي  ، حيث  و 2002  العام 2001  مدر�صة خالل  لكل  التالمذة  عدد  التايل  اجلدول  ُيظهر 

الإنفاق العام على التعليم خالل الت�صعينيات مل  يتمكن من ردم الهّوة بني املناطق على هذا ال�صعيد :

جدول رقم )3( : موؤ�رشات التعليم الر�صمي الأ�صا�صي يف خمتلف املناطق اللبنانية ل�صنة 2002-2001

معدل التالمذة يف املدر�صة 

الواحدة 

عدد التالمذة يف املدر�صة 

الر�صمية 

عدد املدار�س 

الر�صمية

322.51 19673 61 بريوت

187.41 5060 27 جبيل

203.39 5695 28 ك�رشوان 

226.08 11078 49 املنت

382.46 28302 74 بعبدا 

274.36 13718 50 عاليه

197.14 14391 73 ال�صوف

274.41 43356 158 عكار

397.94 37804 95 طرابل�ص

263.41 20019 76 املنية ال�صنية

244.17 7325 30 زغرتا

72.8 728 10 ب�رشي

164.45 5427 33 الكورة

100 3600 36 البرتون

123.88 3964 32 الهرمل

186.2 19923 107 بعلبك

277.07 15516 56 زحلة

235.61 9660 41 البقاع الغربي

167 5010 30 را�صيا

119.07 1667 14 جزين

341.75 22214 65 �صيدا-زهران

345.51 25222 73 �صور

141.79 2694 19 حا�صبيا

147.5 3835 26 مرجعيون

195.83 8225 42 بنت جبيل 

304.84 17071 56 النبطية

258.03 351177 1361 لبنان

 امل�صدر: �صاندر �صعول ، م�صدر �صابق
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ففي حني يبلغ متو�صط عدد التالمذة لكل مدر�صة ر�صمية يف ق�صاء ب�رشي 72 تلميذاً فقط وق�صاء 

البرتون 100 تلميذ فاإنه يرتفع اإىل 382 و345 تلميذاً يف ق�صاءي بعبدا و�صور على التوايل . مما ي�صري 

اإىل عدم فعالية الإنفاق العام على التعليم يف حتقيق الإمناء املتوازن.

وبالعتماد على بيانات م�صتقاة من جمل�ص الإمناء والإعمار تتعلق بامل�صاريع العامة يف قطاع التعليم خالل 

فرتة  1996-2005 يالحظ اأن اأق�صية جّزين ، زغرتا، ب�رشي، حا�صبيا، النبطية مل ت�صتقطب اأي م�رشوع 

على الرغم من  اأن ن�صبة ال�صكان من ذوي امل�صتوى التعليمي املتدن يف تلك الأق�صية تقارب 35 % .

4ـ الإنفاق الجتماعي وم�ؤ�سرات اجتماعية اأخرى 

توؤّمن وزارة ال�صوؤوؤن الإجتماعية دعمًا للفئات اله�صة اجتماعيًا مثل الأيتام واملعوقني وكبار ال�صن 

... �صواء عرب مراكزها احلكومية اأو عرب املوؤ�ص�صات غري احلكومية . وفيما ترتفع ن�صبة الفقراء ممن ا�صتفادوا 

من هذا الدعم اإىل 15 % يف بريوت  فاإنها ل تتعدى 2% يف حمافظتي النبطية وال�صمال . بينما بلغ متو�صط 

عدد املراكز الجتماعية التي جرى افتتاحها يف جنوب لبنان وبريوت 4.1 و 3.6 على التوايل لكل 

األف �صخ�ص يف حني اإن هذا العدد يتقل�ص اإىل 1.4 و 1.6 يف حمافظتي البقاع و�صمال لبنان .

وبال�صتناد اإىل معطيات م�صح الأو�صاع املعي�صية لعام 2004  ، يتبنّي اأن 21.1 % من امل�صتطلعني  

يف لبنان اأفادوا باأن مياه اخلدمة متوفرة طوال العام، يف حني اأن هذه الن�صبة تنخف�ص اإىل 4.7 % فقط 

لدى امل�صتطلعني يف حمافظة النبطية. مما ي�صري اإىل خلل كبري يف توزيع الإنفاق الجتماعي مناطقيًا.

ثالثًا: التوزع الطائفي واملذهبي كمحّدد اأ�شا�شي لالإنفاق العام يف لبنان)1(

تركز الدرا�صة يف بحثها عن اأ�صباب عدم فعالية الإنفاق الجتماعي العام و�صوء عدالة توزيعه على 

الإنفاق  اأ�صا�صيًا يف جذب وتوزيع  بو�صفه حمدداً  امل�صتهدفة  املناطق  ل�صكان  الطائفي واملذهبي  التوزع 

�صة لكل حمافظة على ال�صعيد الجتماعي  الجتماعي العام. ولذلك فهي تربط بني الأموال العامة املخ�صّ

�صة  والتوزع الطائفي واملذهبي ل�صكان املحافظات، لتخل�ص اإىل تطابق مذهل بني ن�صبة الأموال املخ�صّ

للمحافظات ذات الغالبية من طائفة اأومذهب معينني وحجم الطائفة واملذهب يف لبنان.

 Salti,  Nisreen , and Jad Chaaban, “The Role of Sectarianism in the Allocation of Public Expenditure in-1
Postwar Lebanon”, Int. J. Middle East Stud, vol. 42 , 2010
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الر�صم البياين رقم )1( : الإنفاق الجتماعي العام  مياثل التوزع الطائفي

  امل�صدر: ن�رشين �صلطي وجاد �صعبان، »القت�صاد ال�صيا�صي جلذب الأموال العامة: حالة لبنان«، 2012.

لقد مت احت�صاب الن�صب الواردة يف الر�صم البيان اأعاله على ال�صكل التايل :

حجم الطائفة اأو املذهب  يف لبنان ي�صاوي عدد الأ�صوات النتخابية للطائفة مق�صومًا على اإجمايل 

عدد الأ�صوات.

الطائفي   اللون  احت�صاب  مت  واملذهبي:  الطائفي  اللون  ذات  املحافظات  ح�صب  الأموال  توّزع 

واملذهبي للمحافظات بال�صتناد اإىل اللون الطائفي واملذهبي الغالب على الأق�صية امل�صكلة للمحافظة. 

واللون الطائفي للق�صاء مت احت�صابه بق�صمة عدد الأ�صوات الآنتخابية لكل طائفة يف ق�صاء معنّي على 

اإجمايل عدد الأ�صوات يف الق�صاء. والطائفة ذات الوزن الأكرب يف الق�صاء متثل اللون الطائفي للق�صاء.

الطائفي  اللون  على  للح�صول  املحافظة  اأق�صية  الطوائف يف  لأحجام  املثقلة  الن�صب  مت جمع  وقد 

للمحافظة .

وبالنتيجة يتبنّي من خالل الر�صم البيان اأعاله اأن هناك تقاربًا كبرياً بني ن�صب الأموال املجتذبة وبني 

فيما  والدروز  ال�صيعة  عند  كليًا  متماثلة  الن�صبة  اأن  فنجد  املحافظات.  على  وتوزعها  الطوائف  اأحجام 

تفوق ن�صبة هذه الأموال حجم الطائفة اأو املذهب بقليل عند ال�صّنة وتنق�ص قلياًل عند املوارنة. 

لبنان هو  العام  يف  املال  الأ�صا�صي لإنفاق  املحّدد  اأن  اإىل  الرتابط  الدرا�صة من خالل هذا  وتخل�ص 

املتوازن  وفق الحتياجات  الإمناء  الذي يخالف قواعد  الأمر  للم�صتفيدين،  الطائفي واملذهبي  التوزع 

الفعلية . 
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اأ�شواق العمل يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا 

اجلزء الرابع
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مقّدمة

ن�رش  البنك الدويل تقريره للعام 2013 حول العمالة يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا حتت 

. حماوًل الإجابة عن اأ�صئلة اأ�صا�صية تتعلق بخلق فر�ص العمل 
)1(

عنوان »نحو احلرية يف حتقيق الزدهار«

يف هذه املنطقة بالنظر اإىل الطلب على العمالة وحوافز ال�صتثمار يف املهارات املالئمة، اإ�صافة اإىل البيئة 

القانونية والرقابية الناظمة ل�صوق العمل بكل مكّوناته.  واأهّم هذه الأ�صئلة ما يلي : 

كيف ميكن تف�صري واقع اأ�صواق العمل يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا؟ 

ما هي العوائق التي تعرقل اإيجاد فر�ص عمل بحجم اأكرب ونوعية اأف�صل؟

ما هي اخليارات ال�صيا�صية التي متلكها احلكومات ملواجهة هذه التحديات؟ 

ما هي اإجراءات القت�صاد ال�صيا�صي التي من �صاأنها ت�صهيل الإ�صالح وجعله ممكنًا؟

MENA »اأوًل: واقع �شوق العمل يف منطقة »ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

مات �صوق العمل يف منطقة املينا عدم كفاءة توزيع راأ�ص املال الب�رشي. حيث توؤ�رش  لعّل من اأبرز �صِ

بع�ص الظواهر اإىل عدم قدرة اأ�صواق العمل يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا على توزيع راأ�ص 

املال الب�رشي ب�صكل ي�صمن احل�صول على م�صتويات اإنتاجية اأعلى. ومن هذه الظواهر تبايُن الأجور بني 

القطاعني النظامي وغري النظامي، و�صعوبة التنقل من عمل اإىل اآخر ذي دخل اأعلى ، ووجود فروقات 

جغرافية يف �صوق العمل، وعدم تكافوؤ الفر�ص وغري ذلك ...

1ـ تباين الأج�ر بني القطاعني النظامي وغري النظامي

ترتفع العوائد يف �صوق العمل النظامي )اخلا�صع للقوانني( بقطاعيه العام واخلا�ص . بينما تنخف�ص 

هذه العوائد اأو الأجور كثرياً يف القطاع غري النظامي.

يتمتع  الذي ل  اأي  النظامي،  القطاع  العادي يف  العامل  اأجر  يبلغ  املثال،  �صبيل  الأردن، على  ففي 

باخلربة والذي يقت�رش م�صتواه التعليمي على املرحلة املتو�صطة اأو الثانوية، �صعفني اأو ثالثة اأ�صعاف اأجر 

العامل العادي بذات املوا�صفات يف القطاع غري النظامي.

1- البنك الدويل، “ نحو احلرية والزدهار: الوظائف يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا”، 2013. 
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2ـ �سع�بة التنقل بني القطاعات ذات الأج�ر املنخف�سة وتلك املرتفعة

ُتعترب �صعوبة التنقل بني اأنواع العمل ذات الأجور املرتفعة وتلك املنخف�صة مبثابة موؤ�رش اإىل اأن اأ�صواق 

العمل ل ت�صاعد على توزيع الراأ�صمال الب�رشي ب�صكل فّعال. فهناك �صعوبة بالغة يف النتقال من وظيفة 

ذات اأجر متدٍن اإىل وظيفة اأخرى ذات اأجر مرتفع خ�صو�صًا يف الوظائف الإنتاجية. وميكن تف�صري ذلك 

اأن القواعد ال�صارمة التي حتكم �صوق العمل  باأن الوظائف ذات القيمة املرتفعة هي اأ�صاًل قليلة ، كما 

جتعل من ال�صعب �رشف العامل.  الأمر الذي ينعك�ص �صلبًا على قرار اأ�صحاب العمل بتوظيف عمال 

ُجدد.

اإن قلة الوظائف اجليدة املتاحة و�صعوبة �رشف العمال جتعالن الأماكن ال�صاغرة قليلة. فالعمال الذين 

لديهم وظيفة جيدة ي�صعون للمحافظة عليها لأطول فرتة ممكنة نظراً ل�صعوبة اإيجاد بديل مماثل يف حال 

تركهم اإياها.

3ـ الفروقات اجلغرافية وانف�سال اأ�س�اق العمل 

يف  وامل�صتمرة  البارزة  الفروقات  تعميق  اإىل  بع�صها  عن  وانعزالها  العمل  اأ�صواق  انف�صال  يوؤّدي 

معدلت البطالة امل�صجلة يف العديد من  املناطق اجلغرافية. وتزداد هذه الظاهرة �صوءاً عندما ترتكز فر�ص 

العمل ذات النوعية اجليدة يف مناطق  معينة غالبًا ما تكون العوا�صم واملدن الرئي�صية. وكمثال على ذلك 

ت�صري بيانات القوى العاملة يف تون�ص اإىل اأن امل�صافة البعيدة التي تف�صل العاطلني عن العمل من اأ�صحاب 

املهارات املتدنية عن مواقع فر�ص العمل املتاحة ت�صكل اأحد اأبرز الأ�صباب لرف�ص عرو�صات العمل.

4ـ عدم تكاف�ؤ الفر�س

البلدان  على وظائف حمددة  الفرد يف كثري من  اأن ح�صول  اإىل  ت�صري  التي  الأدلة  العديد من  هناك 

اجلن�ص  كنوع  فيها،  للفرد  دخل  ل  �صخ�صية  لعوامل  بل  واخلربة،  بالعلم  تت�صل  لعتبارات  يخ�صع  ل 

ومكان الإقامة والروابط العائلية، وم�صتوى تعليم الوالدين. ويقي�ص موؤ�رش الختالف املرّكب التكافوؤ يف 

توزيع خمرجات اأ�صواق العمل بني جمموعات ذات ظروف خمتلفة. ولدى ا�صتخدام  هذا املوؤ�رش لتف�صري 

املخرجات امل�صجلة يف اأو�صاط ال�صباب يف م�رش، والأردن، واملغرب، تبنّي اأن نوع اجلن�ص يلعب دوراً 

حموريًا يف عدم امل�صاواة يف خمرجات العمالة بني الأفراد. اإىل ذلك يتبنّي من هذا القيا�ص اأن ن�صبة عدم 

التكافوؤ يف خمرجات  »العمالة النظامية« و»العمالة يف القطاع العام« متيل اإىل الرتفاع يف جميع البلدان. 
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ثانيًا: من هم الأكرث ت�شّرراً من هذا الواقع ؟

اإن عدم كفاءة �صوق العمل يرتك تاأثرياً على خمتلف �رشائح املجتمع  با�صتثناء قلة حتظى  بوظائف جيدة 

الواقع هم  تاأثراً من جراء هذا  اإجتماعية ووظيفية . ويبقى الأكرث  ن�صبيًا و�صمانات  ذات راتب مرتفع 

فئة ال�صباب ، والن�صاء الراغبات يف العمل، والفقراء واأ�صحاب املهارات املتدنية تبعًا لظروف متفاوتة 

نعر�صها على ال�صكل التايل:

1ـ ال�سباب

يواجه ال�صباب يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا عدًدا حمدوًدا من فر�ص العمل اجليدة مقارنة 

مع فر�ص العمل املتوفرة ل�صكان املنطقة الأكرب �صنًا. لذلك تتفاوت ا�صتجابة هوؤلء ال�صباب لواقع ال�صوق 

كّل بح�صب الظروف الجتماعية والقت�صادية اخلا�صة به، اإما بال�صمود اأمام البطالة الطويلة الأمد، اإذا 

اأو بالعمل ب�صكل غري نظامي وباأجر متدٍن يكفي ل�صداد  اأهلهم ي�صمح بذلك،  اأو و�صع  كان و�صعهم 

الحتياجات الأ�صا�صية، وُي�صاب الباقون بالإحباط وي�صت�صلمون لواقع البطالة فيتوقفون  عن البحث عن 

عمل .

ال�صباب  م�صاركة  قلة  بو�صوح  تعك�ص  العمل  ب�صوق  اأو  باملدر�صة  امللتحقني  غري  ال�صباب  ن�صبة  اإن 

وتراجع اهتمامهم ببناء املهارات الالزمة لالنخراط  يف �صوق العمل م�صتقباًل. فعلى �صبيل املثال، ووفقًا 

لبيانات م�صح الأ�رش يف العراق، بلغت ن�صبة البطالة  18 % بني الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 

و 24 احلا�صلني على التعليم البتدائي . بيد اأن ال�صورة الأكرث تعبرياً عن الواقع هي اأن 63 يف املئة من 

الأفراد يف املجموعة امل�صار اإليها لي�صوا يف املدر�صة ول يعملون. 

ميكن تف�صري ارتفاع معّدل ال�صباب غري النا�صطني اقت�صاديًا على اأنه نتيجة النتقال البطيء واجلزئي 

من املدر�صة اإىل العمل، اأي اأنه متديد لفرتة دخول �صوق العمل ممن يبحثون عن عمل للمرة الأوىل. ويعود 

العمالة  على  الطلب  يف  اخلا�ص  للقطاع  التاريخي  بالتباطوؤ  الأوىل  تتمثل  متالزمتني،  لديناميتني  ذلك 

وتدهور معدلت التوظيف يف القطاع العام يف بع�ص البلدان، مما يقّل�ص عدد الوظائف املتاحة مقارنة 

بعدد الوافدين اجلدد اإىل �صوق العمل. اأما الثانية فتتمثل بتطلعات ال�صباب واجتاهاتهم يف ال�صعي ح�رًشا 

اإىل وظيفة يف القطاع العام اأو اإىل وظيفة براتب مرتفع يف القطاع اخلا�ص.

2ـ الن�ساء : معدلت امل�ساركة يف �س�ق العمل

اأ�صا�صيًا يف تف�صري  تلعب الأعراف الجتماعية واملفاهيم املرتبطة بعمل املراأة يف دول املنطقة دوراً 

انخفا�ص العمالة لدى الن�صاء . دون اأن يخفي  ذلك حقيقة التمييز جتاه  الن�صاء العامالت يف �صوق العمل.
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البلدان  من  العديد  يف  كما  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  منطقة  يف  العامالت  الن�صاء  وترتكز 

الأخرى يف مهن حمّددة. فبح�صب تقرير البنك الدويل يتبنّي من بيانات العام  2006 اأن عمل الن�صاء  يف 

م�رش يرتكز يف الزراعة والتعليم  )حوايل 60 يف املئة من جمموع الن�صاء العامالت(، يف حني اأن معظم 

الرجال يعملون يف قطاع النقل والتجارة بالتجزئة وال�صياحة وال�صناعة التحويلية( اأي القطاعات التي 

توؤّمن عادة رواتب اأعلى(؛ ويف ال�صياق نف�صه متيل الإناث يف املدار�ص اأي�صًا اإىل اختيار العلوم الإن�صانية 

بالأجور  عادة  ترتبط  التي  املجالت  وهي  والهند�صة،  العلوم  نحو  الذكور  يتجه  بينما  والجتماعية، 

املرتفعة يف وظائف القطاع اخلا�ص.

3ـ الفقراء العامل�ن 

ُيظهر تقرير البنك اأن حتلياًل �صابقًا للدخل واملنافع وظروف العمل يوؤكد اأّن الوظائف غري النظامية يف 

اأ�صواق عمل منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا تت�صف بالأجر ال�صئيل والإنتاجية ال�صعيفة.

هذه  يف  العاملني  ال�صكان  من  كبرية  ن�صبة  املتدنية   املهارات  ذوي  من  العاملون  الفقراء  وي�صّكل 

الوظائف يف العديد من بلدان املنطقة.  وترتاوح هذه الن�صبة بني 10 % يف الأردن واأكرث من 50 % يف 

اليمن . ومعظم الفقراء هم عاملون يف قطاع الزراعة ول يتمتعون مبهارات عالية وغري مثبتني يف وظائف 

معّينة بل يعملون ب�صكل نظامي ما يعني اأن معظمهم غري مغطى باأي نوع من التاأمني الجتماعي. 

ثالثًا : النمّو القت�شادي والعمالة

الجتماعية- اخل�صائ�ص  يف   
ّ
ا�صتثنائي تفاوت  من  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  بلدان  تعان 

القت�صادية، والتنمية املوؤ�ّص�صية، واملوارد الطبيعية، ولو اأنها ت�صرتك يف العديد من  الجتاهات على �صعيد  

الأداء القت�صادي. فبعد ال�صتقالل يف ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن الع�رشين �صهدت معظم البلدان 

منواً قويًا جنم عن ال�صتثمارات العامة يف البنية التحتية والتعليم وال�صحة التي مّولتها اأ�صعار النفط املوؤاتية.  

وقد تزامن مع معّدلت النمو املرتفعة  )بني  6 و 7 باملئة( تراكم مت�صارع لعوامل الإنتاج وتزايد يف 

الإنتاجية املرتبطة بال�صتثمارات ال�رشورية يف راأ�ص املال املادي والب�رشي.  ولكن مع هبوط اأ�صعار النفط 

الدولية يف الثمانينيات، انهارت اأُ�ص�ص النمو ال�صابقة لتتاآكل معها توازنات القت�صاد الكّلي وتتنامى اأعباء 

الديون. ومل تنفع امل�صاعدات اخلارجية ال�صخمة  )التي اأتاحت الإنفاق ل�صنوات اإ�صافية( يف احلد من 

 راأ�ص املال املادي اإىل الن�صف تقريبًا باملقارنة 
ّ
تراجع ال�صتثمارات بحّدة وانخفا�ص معّدل منو احتياطي

مع العقد ال�صابق.

عام  الأزمة  منذ  تباطاأ  )الذي  املا�صي  العقد  خالل  مّطردة  منو  معّدلت  حتقيق  من   الرغم  وعلى 

�صواء على �صعيد عدم خلق  النمو  ملتطلبات هذا  ال�صتجابة  العمل عاجزة عن  �صوق  بقيت   ،)2008
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فر�ص عمل كافيًة ل�صتيعاب العدد املتزايد للوافدين اجلدد اإىل �صوق العمل، اأو ارتفاع النمو ال�صكان مبا 

يتجاوز ارتفاع منو الوظائف امل�صتحدثة. 

وحتى الوظائف امل�صتحدثة فقد كانت قيمتها امل�صافة قليلة ن�صبيًا، مع ا�صتحواذ القطاع العام على 

 يف 
ّ
الن�صبة الأكربمن هذه الوظائف. وهذه الظاهرة تعك�ص الوترية البطيئة واملحدودة للتحّول الهيكلي

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا )مع اأّن النتائج تختلف من بلد اإىل اآخر) باملقارنة مع القت�صاديات 

يف اأنحاء اأخرى من العامل.

رابعًا: اأهّم الأ�شباب امل�شّوهة ل�شوق العمل 

1ـ �سعف القطاع اخلا�س

املنطقة  فلدى  �صعيفة،  ديناميكيًة  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  منطقة  اخلا�ص يف  القطاع  ُيظهر 

اأعلى متو�صط اأعمار لل�رشكات يف العامل، واأعلى متو�صط عمري للمدراء التنفيذيني. وتدّل درا�صة مقارنة 

مل�صارات تطور �رشكات كبرية يف الربازيل والأردن على اأنه بالرغم من اأن حجم ال�رشكات يف الأردن  

اأبطاأ مع مرور الوقت مقارنًة بالربازيل. وعلى �صبيل املثال  يكون اأكرب عند اإطالقها، فاإنها تنمو بوترية 

 حجم ال�رشكة يف الأردن. وغالبًا 
ْ
ي�صبح حجم ال�رشكة يف الربازيل خالل فرتة 10�صنوات حواىل �صعَفي

ما تعتمد ال�رشكات يف كثري من بلدان املنطقة على المتيازات التي متنحها الدولة يف اإطار تبادل امل�صالح 

بني كبار امل�صوؤولني ال�صيا�صيني ورجال الأعمال.

2ـ ت�سّ�ه اأ�سعار امُلدخالت 

يزيد دعم الأ�صعار ال�صائع وال�صخم يف جمال الطاقة يف املنطقة من التكلفة الن�صبية للعمالة باملقارنة مع 

تكلفة الطاقة، ما يحّد بالتايل من الطلب على العمالة ويكبح اأي�صًا حوافز البتكار، ممّا يعيق منو الإنتاجية 

داً رئي�صًا للطلب الطويل الأمد على العمالة. الذي ُيعترب حمدِّ

3ـ البيئة الرقابية 

 اإن اأوىل م�صاكل البيئة الرقابية هي كرثة عدد اجلهات واملوؤ�ص�صات الرقابية املنوط بها مراقبة �صوق 

العمل وغياب التجان�ص والتن�صيق فيما بينها، مما يجعل كافة اأ�صواق العمل يف املنطقة تنا�صل يف وجه 

العمل،   اأ�صواق  ديناميات  على  يوؤّثر  الجتماعي  ال�صمان  ُنظم  ت�صميم  اأّن  كما  ن�صبيًا.  ثقيل  عام  قطاع 

للتاأمني  فّعالة  اأن غياب نظم  العّمال،يف حني   قّلة قليلة من  تغطي  التقاعد املكلفة وال�صخّية جداً  فنُظم 

�صد البطالة، و�صعف �صبكات الأمان الجتماعي الراعية للفقراء، يجعلون من خ�صارة الوظائف م�صاألة 

مكلفة للغاية.
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4ـ الق�انني وال�سرائب املثبطة خللق فر�س عمل 

اأن توؤثر على الكثري من قرارات ال�رشكات والعّمال، مبا يف ذلك النتقال  ميكن لل�رشائب املرتفعة 

الأجور  على  يوؤثر  مما  العمل  عرو�ص  قبول  اأو  التوظيف  باب  فتح  اأو  النظامي  غري  القطاع  يف  للعمل 

الأ�صا�صية ومّدة العقود )موؤقّتة، ملّدة حمّددة، ملدة غري حمّددة(، و�صاعات العمل، واإجراءات ال�رشف من 

اخلدمة )مبا فيها مكافاأة نهاية اخلدمة(. ويف العقد املا�صي قام عدد من البلدان )كم�رش واملغرب مثاًل(  

باإ�صالح قوانني العمل لديها ما اأّدى اإىل رفع معدلت التوظيف ب�صكل عام.  يف حني بقيت هذه القوانني 

على حالها يف عدد من البلدان الأخرى ومنها لبنان.

5ـ اآثار نظم التاأمني الجتماعي ال�سخية

تعان ُنظم التقاعد يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا على حداثة عهدها من م�صكلة ال�صتدامة 

املالية.  وُيعزى اخللل بني ا�صرتاكات النظام والتزاماته، يف جانب منه، اإىل ال�صخاء يف منح املنافع. ومع 

ت�صبح  ما  املتدنية، غالبًا  امل�صافة  القيمة  الإنتاج ذي  القطاع اخلا�ص يف  ترّكز عمل  �رشيحة وا�صعة من 

اأو  النظامي  غري  التوظيف  اإىل  للجوء  ت�صطر  التي  ال�رشكات  على  عبئًا  الجتماعي  ال�صمان  ا�صرتاكات 

التالعب بالأجور امل�رّشح عنها.  وتنجم عن هذا الأمر ب�صورة عامة قاعدة ا�صرتاكات حمدودة مقابل 

عدد كبري من العمال املكتومني، الأمر الذي يفاقم من اأزمة ا�صتدامة نظم التاأمني الجتماعي.

 6ـ فقدان املهارات الالزمة للح�س�ل على عمل

ُتعترب املهارات الالزمة للح�صول على عمل –بو�صفها راأ�صمال مكّونًا من املهارات، والكفاءات، 

وال�صهادات الأكادميية، واملوؤهالت املهنية، بالإ�صافة اإىل القدرة على تاأدية العمل يف الوظائف – حتديًا 

رئي�صيَا اأمام القوى النا�صطة اقت�صاديًا يف دول املنطقة. فنوعية التعليم يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا ل تزال غري من�صجمة مع احتياجات �صوق العمل.  

7ـ �سعف الرتباط بني القطاع اخلا�س وقطاع التعليم والتدريب

تلبي  التي  املعلومات  اإىل  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  منطقة  يف  والتدريب  التعليم  ُنظم  تفتقر 

احتياجات القطاع اخلا�ص؛ بينما تعوز القطاع اخلا�ص القدرة و/اأو الهتمام للعب دوره يف منظومة 

تنمية املهارات املرتكزة على وجود طلب واقعي على هذه املهارات.

8-النظرة اإىل القطاع العام على اأنه امل�ستهلك الأبرز لنظم التعليم والتدريب

د الرئي�صي خليارات  التعليم والتدريب، وبالتايل املحدِّ ل يزال القطاع العام امل�صتهلَك الأبرَز لنُظم 

ال�صباب حيث  اأنظار  تزال حمّط  قلتها ل  من  بالرغم  العام  القطاع  اإّن وظائف  اإذ  وتوقّعاتهم.  الطالب 
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ي�صعى الطالب جاهدين لنيل �صهادات تالئم الوظائف العامة، اإل اأّن تلك ال�صهادات غالبًا ما ل تتالءم 

وحاجات القطاع اخلا�ص ، مما يرتك اخلريّجني جمّردين من املهارات التي يتطلبها �صوق العمل.

9- الدور املحدود خلدمات ال��ساطة

يدّل ال�صتخدام ال�صائع لل�صبكات غري النظامية على عدم اّت�صاق املعلومات. وميكن جزئيًا حّل هذه 

امل�صكلة بوا�صطة خدمات الو�صاطة بني العار�صني والطالبني يف �صوق العمل.  ويف هذا الإطار باإمكان 

اأنها ل تزال جديدة  اإل  اأن ت�صطلع بدور هام يف مطابقة الوظائف  وكالت التوظيف العامة واخلا�صة 

ن�صبيًا وغري متطّورة؛ ف�صاًل عن اأّن معظمها يفتقر اإىل القدرة والفعالية.

خام�شًا : اخليارات املتاحة 

م اأن التحديات يف جمال العمالة يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا هي حتديات  يتبني مما تقدَّ

هيكلية. فقد �صّلطت الفقرات ال�صابقة للتقرير ال�صوء على القواعد التي ترعى توزيع عوائد النمو وكيف 

الأمد  متو�صط  اأعمال  جدول  و�صع  ال�رشوري  من  لذلك  الوظائف.  خلق  جمال  يف  حمدود  تاأثريها  اأّن 

لت�صحيح اخللل احلايل باجتاه ُبعَدين اثنني هما: تخ�صي�ص اأكرث فعالية ومرونة للموارد، والعدالة يف اإتاحة 

الفر�ص. وعليه، ل بّد من اإعادة النظر يف حوافز ال�رشكات جلهة ال�صتثمار والنمو من اأجل اإطالق العنان 

حماية  و�رشوط  الرقابية  الأنظمة  اإىل  التوازن  اإعادة  عينه  الوقت  يف  ويجب  اخلا�ص.  القطاع  لطاقات 

الق�صوى  اأكرثمرونة وحيويًة من جهة، وال�صتفادة  ل�صوق عمل  الرتويج  بغية  العام  القطاع  العمالة يف 

من فر�ص العمل التي ميكن للنمو القت�صادي ان يولدها من جهة اأخرى. ومما ل �صك فيه اأن احلوكمة 

الر�صيدة ُتعترب اأ�صا�صًا لتجهيز ُنظم التعليم والتدريب كي ت�صبح قادرة على التكيف مع  املهارات املطلوبة 

يف �صوق العمل. 

1ـ تنظيم احل�افز متهيداً لال�ستثمار، والبتكار، وخلق ال�ظائف

ميكن حتفيز خلق الوظائف عرب احلد من كلفة العمل مقارنًة ب�صائر عوامل الإنتاج الأخرى. ومبا اأّن 

نُظم ال�رشائب و دعم الأ�صعار يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا غري م�صاعدة على توليد فر�ص 

العمل فاإن خف�ص ال�رشائب على الأجوراملتدنية واملتو�صطة و/اأو احلد من دعم الأ�صعار على �صائر عوامل 

الإنتاج �رشوريًا للو�صول اإىل خلق املزيد من فر�ص العمل.

بالتعوي�ص  احلكومات  قيام  من  بّد  ل  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الأ�صعار  دعم  اإلغاء  لتداعيات  وتفاديًا 

على املت�رشرين ب�صكل منا�صب وموثوق وم�صاندة حتّولهم نحو الإنتاج الأكرث تر�صيداً للطاقة ، ف�صاًل عن 

احلاجة لإيجاد الدعم ال�صيا�صي الالزم لتنفيذ الإ�صالحات املطلوبة.
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2ـ ال�سماح لل�سركات باملناف�سة وال�ستثمار

2-1 توفري الفر�س املتكافئة

اأ�صا�صية. فمن �صاأن الإ�صالحات املوؤ�ّص�صية التي حت�ّصن م�صاءلة  ُتعترب ق�صية الإ�صالح الرقابي م�صاألة 

الإدارة العامة اأن تعّزز التطبيق املّت�صق للقواعد والأنظمة الرقابية. وميكن لهذه الإ�صالحات اأن تت�صّمن 

عنا�رش منها نقل امل�صوؤوليات وعملية اّتخاذ القرار اإىل الطبقة الدنيا من اجلهاز البريوقراطي، مما ي�صاهم يف 

تعزيز امل�صاءلة ويقطع الطريق اأمام الت�رّشف النتهازي. وكذلك اإعادة هيكلة نُظم التوظيف والرتقية يف 

الإدارات العامة بح�صب اجلدارة اأو الن�صباط كاإ�صرتاتيجية للتنمية الإدارية بدًل من العتبارات املناطقية 

والطائفية. 

2-2 تفعيل التجارة للتخفيف من القيود على الطلب

رمبا يكون حترير التجارة اأحد العوامل املنا�صبة لتفعيل املناف�صة.  وقد يوؤدي النفتاح املتزايد اإىل حتقيق 

مكا�صب اأخرى بالتوّجه نحو الطلب العاملي على العمالة مما ي�صاهم يف تغطية فجوة الطلب املحلي يف 

هذا املجال.

3ـ اإعادة الت�ازن اإىل العقد الجتماعي بغية الرتويج لأ�س�اق عمل اأكرث دينامية

تكت�صب عملية اإر�صاء توازن بّناء بني مرونة �صوق العمل وحماية العّمال ُبعداً حموريًّا يف تعزيز اأ�صواق 

عمل �صاملة وحيوية.  وهذه العملية تقت�صي اتّخاذ قرارات ب�صاأن احلد الأدنى لالأجر، واتفاقيات الأجور، 

و�صّلم الأجور يف القطاع العام بالإ�صافة اإىل قرارات حول تنظيم العقود، مبا فيها اإجراءات التوظيف 

وال�رشف، و�صاعات العمل يف كّل من القطاعني اخلا�ص والعام؛ وكذلك قرارات تتعّلق بخ�صائ�ص ُنظم 

التاأمني الجتماعي.

ومن غري امل�صتبعد اأن  يتطلب الو�صول اإىل توازن اأعلى يف الإنتاجية، وتوزيع اأكرث اإن�صافًا للفر�ص يف 

اأ�صواق العمل، اتخاذ القرارات على اأ�صا�ص اإجماٍع وا�صع النطاق. 

4ـ �سّد فج�ات املعل�مات واملعرفة لدى الأطراف املعنية

اإن حتديد ماهّية املهارات ال�رشورية واحلاجات الفعلية ل�صوق العمل  يتطلب  �صد الفجوات الكبرية  يف 

جمال املعلومات واملعرفة املرتبطة بنتائج التعّلم والعر�ص والطلب على املهارات العملية والعلمية املختلفة.

ومن �صاأن معاجلة الإخفاقات يف املعلومات واملعرفة اأن تتيح لأ�صحاب العمل التعبري ب�صكل اأف�صل 

عّما يحتاجون اإليه من النظام التعليمي من جهة؛ وحت�صني نوعية التعليم وكذلك متكني العائالت والطلبة 

من  اتخاذ القرارات الف�صلى بناء على توقعات واقعية فيما يت�صل  بالنتقال من التعليم اإىل العمل ، من 

جهة اأخرى، بالن�صبة اإىل املدار�ص واملعلمني.
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اآفاق القت�شاد يف دول ال�شرق الأو�شط

و�شمال اأفريقيا امل�شتوردة للنفط )1(

اجلزء اخلام�ض

1- �صندوق النقد الدويل، “اآفاق القت�صاد يف دول ال�رشق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا امل�صتوردة للنفط«، 2013.
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مقّدمة

للنفط على ال�صتقرار  امل�صتوردة   )MENA( اأفريقيا ال�رشق الأو�صط و�صمال  حافظت دول منطقة 

اأن  ويتوقع  والجتماعية.  والأمنية  ال�صيا�صية  ال�صطرابات  تنامي  من  الرغم  على  وذلك  اله�ص  الكّلي 

يكون التعايف القت�صادي يف هذه الدول بطيئًا يف العام 2013 ان�صجامًا مع ال�صعف يف القت�صاد العاملي 

وارتفاع اأ�صعار الغذاء والوقود اإ�صافة اإىل اأثر ال�صطراب ال�صائد يف املنطقة. 

يتطلب  القت�صادية،  ال�صيا�صة  خيارات  وحمدودية  املايل  الهام�ص  �صيق  على  معطوفًا  احلال  هذه 

اإجراءات عاجلة على م�صتوى ال�صيا�صات القت�صادية الكّلية من اأجل اإعادة القت�صاد اإىل امل�صار امل�صتدمي. 

فلتحقيق منو �صامل وم�صتدام على املدى املتو�صط ينبغي معاجلة مواطن الق�صور املزمنة وتوفري فر�ص 

العمل جلموع العاطلني الذين ي�صكل ال�صباب ن�صبة كبرية منهم. كما ل ينبغي اإغفال �رشورة متتني �صبكات 

الأمان الجتماعي خ�صو�صًا يف زمن التحولت الذي تعي�صه دول هذه املنطقة. 

يعر�ص هذا التقرير الذي ي�صدر دوريًا عن �صندوق النقد الدويل لأهم التطورات القت�صادية الكلية 

يف دول منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا .

1ـ ا�ستمرار الهب�ط القت�سادي يف 2012،  واحتمال حتقيق تعاٍف مت�ا�سع يف 2013.

يعي�ص ق�صم اأ�صا�صي من دول »املينا« امل�صتوردة للنفط حاًل من عدم ال�صتقرار، كما هي الأو�صاع يف 

م�رش وليبيا وال�صودان، اأو يف �صوريا التي حتّول ال�رشاع فيها اإىل حرب اأهلية. ويتزامن ذلك مع الرتفاع 

امل�صتمر يف اأ�صعار الغذاء والوقود عامليًا وتدهور الن�صاط القت�صادي لل�رشكاء التجاريني ل �صّيما يف اأوروبا 

عدة  من  الدول  لهذه  القت�صادي  الن�صاط  على  باأعبائها  تلقي  العوامل جمتمعة  هذه  ال�صاعدة.  والدول 

جوانب.

فقد انخف�صت �صادرات ال�صلع انخفا�صًا ملحوظًا  يف عام 2012 ، بعد ارتفاع ن�صبي عام 2011. 

وا�صتمر ارتفاع تكاليف الواردات مع ا�صتمرار ارتفاع اأ�صعار ال�صلع الأولية من الغذاء والوقود وتراجع 

معدل قدوم ال�صائحني يف بع�ص البلدان، كما اأن تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�رش بقيت �صعيفة. ولعل 

العوامل  املغرب هي من  الذي �رشب  الأردن واجلفاف  الغاز يف  اإمدادات  اأ�صابت  التي  ال�صطرابات 

القطرية املعوقة للنمو يف العام 2012 .
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اأ�صعار  ارتفاع  ملواجهة  عام 2011  املنطقة  قدمته حكومات كثرية يف  الذي  الدعم  زيادة   ورغم 

الغذاء والطاقة وتلبية املطالب الجتماعية، فاإن ريع هذا الإنفاق اقت�رش يف جانب كبري منه على مي�صوري 

احلال، كما اأن تاأثريه بقي حمدوداً يف جمال توفري احلماية الجتماعية لفئات املجتمع ال�صعيفة. ومن ناحية 

اأخرى، تراجعت ال�صتثمارات العامة يف بع�ص البلدان مما اأثر �صلبًا على النموالآن واملتوقع، حتت تاأثري 

اإنكما�ص احلّيز املايل املتاح للحكومات يف عام 2012 . كما تعّر�ص ال�صتثمار اخلا�ص لل�صغط يف ظل 

لعامي  2013 و2014   الأ�صا�صي  ال�صيناريو  ، واإن كان  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  نتيجة عدم  اليقني   عدم 

يفرت�ص حدوث حت�ّصن مطّرد يف ال�صتقرار ال�صيا�صي يف معظم بلدان التحول العربي، با�صتثناء ا�صتمرار 

الو�صع الراهن يف �صوريا والتداعيات الإقليمية امل�صاحبة.

 واإ�صتناداً اإىل هذا الفرتا�ص تبقى اآفاق القت�صاد املتوقعة ملنطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا حمفوفة 

التعايف القت�صادي عام 2013 يف ظل م�صاهمة  اإحراز م�صتوى معتدل من  بالتحديات. لذلك يتوقع 

العوامل القطرية الإيجابية يف كل من اأفغان�صتان وجيبوتي وموريتانيا واملغرب يف تعزيز النمو. وبالن�صبة 

الطويل،  العامة على املدى  النمو دون م�صتوى الجتاهات  بقاء  اإىل  التوقعات  املنطقة ت�صري  بلدان  لبقية 

اأ�صعار ال�صلع  بينما يتوقع اأن ترتفع معدلت البطالة نتيجة ا�صتمرار �صعف الطلب اخلارجي، وارتفاع 

الأولية من الغذاء والوقود، وا�صتمرار ال�صطرابات الإقليمية، وانت�صار اأجواء عدم اليقني على م�صتوى 

ال�صيا�صات. 

2ـ الت�سخم م�ستقر لكّن ا�ستقراره ه�س

�صّجل معّدل الت�صّخم الأ�صا�صي ارتفاعًا �صئياًل يف بع�ص البلدان، لكنه انخف�ص يف بلدان اأخرى. فقد 

ت�صارعت وترية الت�صخم الأ�صا�صي بدرجة طفيفة منذ نهاية 2011 يف كل من باك�صتان وتون�ص نتيجة 

�صيا�صات نقدية مالئمة وتراجع طفيف لأ�صعار الفائدة الإ�صمية. ومن املتوقع اأن يرتفع الت�صّخم يف م�رش 

واملغرب وتون�ص، حيث تعتزم حكومات هذه البلدان تخفي�ص الدعم على ال�صلع الأولية والطاقة. مما 

يعني انتقال اأثر زيادات الأ�صعار اإىل امل�صتهلكني ب�صكل اأكرب. الأمر الذي يتطلب اتخاذ اإجراءات على 

م�صتوى ال�صيا�صة النقدية لمت�صا�ص اأثر هذه ال�صيا�صات حتى يت�صّنى ال�صتمرار يف التخفيف من حدة 

التوقعات الت�صخمية.

ويف كل الأحوال، �صوف يتعنّي على ال�صلطات ال�صتمرار يف مراقبة الت�صخم ب�صكل دقيق واتخاذ 

ما يلزم من اإجراءات اإذا ما بداأت الآثار غري املبا�رشة لرتفاع الأ�صعار الدولية لل�صلع الأولية بالتحقق، 

اأو ت�رّشبت زيادات الأجور ال�صاملة يف القطاع العام اإىل القطاع اخلا�ص مع بدء التعايف يف اقت�صادات 

MENA امل�صتوردة للنفط يف 2013.
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3ـ اإت�ساع العجز يف التدفقات اخلارجية 

وباك�صتان  واملغرب  وموريتانيا  والأردن  م�رش  من  ال�صلع يف كل  من  الكلية  ال�صادرات  انخف�صت 

وال�صودان وتون�ص، بالتزامن مع ا�صتقرار حتويالت العاملني يف اخلارج عام 2012. وقد ُيعزى انخفا�ص 

وتراجع  ال�صاعدة،  الأ�صواق  النمو يف  وتباطوؤ  اليورو  منطقة  الركود يف  منها  عوامل  لعدة  ال�صادرات 

وا�صطرابات  �صوريا،  عرب  متر  التي  ال�صلع  توريد  واختالل  الوقود،  عدا  الأ�صا�صية  الأولية  ال�صلع  اأ�صعار 

اأن�صطة التعدين يف الأردن وموريتانيا وانف�صال جنوب ال�صودان.

ونظراً حلالة الوهن التي ت�صيب القت�صاد العاملي يتوقع اأن ي�صهد ال�صتثمار الأجنبي املبا�رش يف دول 

املينا تراجعًا طفيفًا مقارنة مع  م�صتوياته املنخف�صة اأ�صاًل يف عام 2011، ولذلك يالحظ ا�صتمرار تراجع 

اإ�صدارات ال�صندات يف الأ�صواق الراأ�صمالية الدولية خالل الن�صف الأول من عام 2012، ل �صيما يف 

م�رش ولبنان وباك�صتان، وذلك بوترية اأ�رشع مما �صهدته الأ�صواق ال�صاعدة الأخرى.

4ـ الحتياطيات الأجنبية

وا�صلت الحتياطيات الأجنبية انخفا�صها احلاد يف العديد من البلدان خالل عام 2012، حيث 

بلغت ن�صبة الرتاجع الرتاكمي يف الحتياطات منذ نهاية  2010 حوايل 60 % يف م�رش و 47% يف 

الأردن و36% يف تون�ص و29% يف املغرب و 20% يف باك�صتان.

وهناك موؤ�رشات يجري ا�صتخدامها عادة لتقييم كفاية الحتياطيات وم�صتوى املخاطر، ومنها عدد 

اأ�صهر الواردات التي تغطيها الحتياطيات، والن�صبة املئوية للدين ق�صري الأجل، والن�صبة املئوية من النقود 

بتعريفها الوا�صع. وا�صتناداً اإىل هذه املوؤ�رشات فاإن م�صتوى  الحتياطايات يف الأردن واملغرب وتون�ص 

يبعث على القلق حيث اأ�صبح احلّيز املتاح لها لتحمل اأية خ�صائر اإ�صافية حمدوداً. 

5ـ تزايد الدعم، وتده�ر اأو�ساع املالية العامة

ال�صيا�صية  ال�صطرابات  ملواجهة    2010 عام  منذ  الجتماعي  لالإنفاق  املتزايدة  ال�صغوط  اأّدت 

فقد  اجلارية.  النفقات احلكومية  زيادة كبرية يف  اإىل حدوث  والوقود  للغذاء  الدولية  الأ�صعار  وارتفاع 

�صّكل دعم اأ�صعار الغذاء والدواء وتكاليف اأجور القطاع العام اجلانب الأكرب من زيادة الإنفاق يف م�رش 

والأردن ولبنان وموريتانيا واملغرب وتون�ص. 

وهذه الزيادة يف النفقات اجلارية كانت على ح�صاب تقلي�ص النفقات الراأ�صمالية يف هذه البلدان، 

با�صتثناء لبنان وموريتانيا وتون�ص. وقد ترافق ذلك مع انخفا�ص الإيرادات اأي�صًا كن�صبة من اإجمايل الناجت 

املحلي يف م�رش والأردن واملغرب وباك�صتان، نتيجة الإجراءات املتخذة للتحفيز القت�صادي ، عرب منح 

الإعفاءات والتخفي�صات ال�رشيبية، ف�صاًل عن امت�صا�ص الإ�صطرابات الجتماعية.
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ويبلغ متو�صط النخفا�ص يف ر�صيد املالية العامة  )الفائ�ص اأو العجز باملوازنة العامة( الكلي لبلدان 

MENA  امل�صتوردة للنفط، مقارنة بعام 2010 حوايل 2.25% من اإجمايل الناجت املحلي. 

ب�صكل  للنفط  امل�صتوردة    MENA بلدان  من  العديد  اعتمدت حكومات  الأخرية  ال�صنوات  ويف 

ت�صنيفها الئتمان وتزايد فروق  لتخفي�ص  العامة، نظراً  املالية  لتمويل عجز  املحلية  البنوك  متزايد على 

العائد على ال�صندات يف الأ�صواق املالية الدولية، وفاق معدل منو الئتمان املقدم للحكومات من البنوك 

الفائدة على  اأ�صعار  اإىل انخفا�ص الئتمان املتاح للقطاع اخلا�ص، وزيادة  اأدى  التجارية منو الودائع مما 

�صندات اخلزانة املحلية يف م�رش والأردن. 

6ـ اإرتفاع م�ست�يات الدين، و�سرورة �سبط الأو�ساع املالية

 MENA اإرتفعت م�صتويات الدين يف معظم البلدان، حيث بلغ متو�صط اإجمايل الدين العام يف بلدان

امل�صتوردة للنفط )عدا �صوريا( حوايل 68% من الناجت املحلي.

املدى  على  العام  القطاع  ديون  لتخفي�ص  اإجراءات  اتخاذ  على  الدول  هذه  جترب  اأن  املتوقع  ومن 

املتو�صط. ففي ظل ال�صيا�صات الراهنة، ُيتوّقع بقاء متو�صط الدين العام اأعلى من 60% من اإجمايل الناجت 

املحلي يف الأجل املتو�صط، حتى مع اعتماد التدابري الوا�صعة املزمع اتخاذها ل�صبط اأو�صاع املالية العامة 

الفائدة ومعدلت  اأ�صعار  املواتية بني  الفروق  البلدان يف عامي 2013-2014، وا�صتمرار  بع�ص  يف 

النمو النا�صئ على الأرجح من الكبح املايل على امل�صتوى املحلي، من املتوقع اأن يكون العجز الأويل �صالبًا 

يف دول املينا امل�صتوردة للنفط )اأي حتقيق فوائ�ص (، وذلك نتيجة ال�صيا�صات املقررة والقا�صية بتخفي�ص 

العجز بواقع 1% اإىل 2 % . اإن حدوث اأي انحراف عن هذا امل�صار الت�صحيحي اأو حدوث �صدمات 

�صلبية للنمو القت�صادي توؤدي اإىل مفاقمة اأو�صاع املالية العامة.

7ـ القطاع املايل: تباين الآداء

اأثراً حمدوداً حتى  ُتبنّي موؤ�رشات القطاع املايل اأن هبوط الن�صاط القت�صادي عامليًا واإقليميًا قد ترك 

والت�صاهل  احلكومات  من  املقدم  التمويل  زيادة  تت�صبب  اأن  املحتمل  ومن  املايل،  القطاع  على  الآن 

التنظيمي لبع�ص البلدان يف حجب ال�صعف املتزايد يف جودة الأ�صول املالية على املدى القريب، فوفقًا 

للبيانات ال�صادرة ارتفع حجم القرو�ص املتعرثة كن�صبة من جمموع القرو�ص يف كل من جيبوتي والأردن 

وال�صودان وتون�ص على مدار العام املا�صي. 

 ، الدول  بباقي  املالية يف م�رشفقد حققت مكا�صب كبرية عام 2012 مقارنة  الأوراق  اأ�صواق  اأما 

وجاءت تون�ص يف املرتبة التالية. ويف املقابل، ا�صتمر تراجع اأ�صواق الأوراق املالية يف كل من الأردن، 
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)نظراً  والأردن  م�رش  من  موؤخراً يف كل  ال�صيادية  ال�صندات  على  الهام�ص  وانخف�ص  واملغرب،  ولبنان 

لنح�صار اأجواء عدم اليقني ال�صيا�صي( لكنها ارتفعت يف لبنان، نتيجة تزايد املخاطر وتداعيات الأحداث 

ال�صورية منذ �صهر اأيار/مايو 2012.

8ـ ازدياد خماطر التط�رات ال�سلبية

نظراً ل�صتمرار �صعف النمو القت�صادي والرتاجع الكبري يف الحتياطيات الوقائية، تواجه املنطقة 

يزال  فال  ال�صيا�صي،  اليقني  عدم  اأجواء  ا�صتمرار  مقدمها  يف  القت�صاد،  باآفاق  حتيط  كبرية  �صلبية  خماطر 

العديد من احلكومات يف املنطقة يف طور انتقايل، الأمر الذي قد ي�صفر عن اآثار معاك�صة كبرية على البيئة 

القت�صادية وعلى عملية تنفيذ ال�صيا�صات القت�صادية املو�صوعة. 

للغذاء  العاملية  الأ�صعار  يف  اجلديدة  الزيادات  على  يرتّتب  فقد  ال�صيا�صية  املخاطر  اإىل  وبالإ�صافة 

والوقود اآثار كبرية على الناجت، واأر�صدة املالية العامة واحل�صابات اخلارجية والت�صخم. ومن هذه الآثار 

املبا�رشة على �صبيل املثال جند اأن زيادة اأ�صعار الغذاء بن�صبة 10% �صتوؤدي اإىل زيادة عجز احل�صاب اجلاري 

MENA  امل�صتوردة للنفط بواقع 0.3% و0.2% من اإجمايل  اخلارجي وعجز املالية العامة يف بلدان 

الناجت املحلي، على التوايل. وقد يوؤدي حدوث زيادة مماثلة بن�صبة 10% يف اأ�صعار النفط اإىل زيادة عجز 

املحتمل  املحلي. ومن  الناجت  اإجمايل  بن�صبة 0.4% من  العامة  املالية  احل�صاب اجلاري اخلارجي وعجز 

كذلك اأن تزداد ال�صغوط الت�صخمية. ورغم �صعف روابط القطاع املايل مع منطقة اليورو فاإن روابط 

القطاع العيني التي متتد عرب قنوات التجارة وحتويالت العاملني لها اأهمية خا�صة يف عدة بلدان، واأّي 

.MENA تفاقم لأزمة منطقة اليورو ميكن اأن يوؤثر تاأثرياً �صلبيًا �صديداً على دول منطقة

9ـ �سرورة اإعادة القت�ساد الكلي اإىل اأو�ساع م�ستدامة

ل تقت�رش �صعوبة الآفاق القت�صادية يف املدى القريب على بلدان التحول العربي فقط، لكنها ت�صمل 

اأي�صًا بلدان MENA  امل�صتوردة للنفط على نطاق اأو�صع )با�صتثناء جيبوتي وموريتانيا(. فقد اأ�صبحت 

اإعادة القت�صاد الكلي اإىل اأو�صاع م�صتدامة مطلبًا �رشوريًا للحفاظ على ا�صتقرار القت�صاد الكلي بعد 

ازدياد مواطن اخلطر التي تهدد احل�صابات  اخلارجية واملالية العامة، ف�صاًل عن �صعف التمويل الر�صمي 

اخلارجي.

و�صوف ت�صكل تدابري �صبط اأو�صاع املالية العامة جزءاً من اأي برنامج يهدف اإىل حتقيق ال�صتقرار 

القت�صادي الكلي، ولن يقت�رش دورها – اإذا ما ا�صتمر تنفيذها – على دعم ا�صتدامة اأو�صاع الدين العام 

والأو�صاع اخلارجية فح�صب، بل يرجح اأن توؤدي اأي�صًا اإىل زيادة الئتمان املتاح للقطاع اخلا�ص .
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 10ـ احلد من اأثر �سبط اأو�ساع املالية العامة على النم� والأو�ساع الإجتماعية

من �صاأن اإعادة التوازن بني بنود النفقات والإيرادات امل�صاعدة على �صبط اأو�صاع املالية العامة، مع 

تقليل الأثر النكما�صي على الناجت، والتاأثري ال�صلبي على الفقراء. و�صوف يكون احلد من الدعم املعّمم 

مبثابة اأحد العنا�رش املهمة يف �صبط اأو�صاع املالية العامة، وميثل هذا الدعم و�صيلة تفتقر للكفاءة يف تعزيز 

عنه  ال�صتعا�صة  وينبغي  مكلفة،  ت�صّوهات  حدوث  يف  ويت�صبب  الفقراء،  وحماية  القت�صادي  الن�صاط 

بتمتني �صبكات الأمان الإجتماعي املوجهة اإىل امل�صتحقني. ومن املمكن ا�صتخدام جانب من املوارد التي 

البنية التحتية وحت�صني اخلدمات العامة حلفز  يتيحها تخفي�ص الدعم يف زيادة الإنفاق على م�رشوعات 

النمو واحلد من التفاوت بني املداخيل. 

11ـ �سرورة اإجراء اإ�سالحات هيكلية لتعزيز النم� املتكامل وامل�ستدام 

حتى الآن ل تزال �رشورات التحول ال�صيا�صي جتعل الرتكيز ين�صّب على الإ�صالحات ال�صيا�صية، يف 

حني اأن معدلت البطالة اآخذة يف الزدياد، متجاوزة م�صتوياتها املرتفعة اأ�صاًل، حيث حتتاج دول م�رش 

والأردن ولبنان واملغرب و�صوريا وتون�ص اإىل توفري 18 مليون فر�صة عمل جديدة على مدار هذا العقد 

العمل . و�صوف يتطلب خلق فر�ص  اإىل �صوق  العمل والوافدين اجلدد  العاطلني عن  احلايل ل�صتيعاب 

العمل ال�رشورية يف القطاع اخلا�ص حتقيق زيادة كبرية وم�صتدامة يف معدلت النمو ل تقل عن 2% . ول 

ميكن حتقيق ذلك ما مل تتم موا�صلة احلفاظ على ا�صتقرار القت�صاد الكلي وتنفيذ الإ�صالحات الهيكلية 

لتح�صني القدرة التناف�صية. 

ويتعنّي على هذه البلدان اأن ت�صعى اإىل حتقيق النمو املرتفع وامل�صتمر بقيادة القطاع اخلا�ص، وبدعم 

بيئة  لتهيئة  الإ�صالحات  اإجراء  يتطلب  مما  الإنتاجية،  م�صتوى  وارتفاع  اخلا�ص  ال�صتثمار  زيادة  من 

بناء  اإ�صالحات �صوق العمل والتعليم يف حت�صني  اأن ت�صهم  النمو. وميكن  الأعمال املواتية لتحقيق هذا 

املهارات وتوفري احلماية للعمالة. كما ميكن لإ�صالحات تنظيم الأعمال ونُظم احلوكمة اأن ت�صاعد على 

لتحقيق  ال�صعي  نطاق  وتقلي�ص  الأعمال  موؤ�ص�صات  مع  العالقة  يف  وامل�صاواة  وال�صفافية  املرونة  حتقيق 

املك�صب الريعي.

 واإ�صافة اإىل ذلك قد يوؤدي تاأمني البيئة اجلاذبة للتمويل اإىل حتفيز ا�صتثمارات الأعمال احلرة واخلا�صة، 

وقتًا طوياًل. وهو  تنفيذه  ي�صتغرق  و�صوف  بالتعقيد،  يت�صم  القائم  الإ�صالحات  اأعمال  اأن جدول  غري 

والعدالة   ، العامة  املالية  م�صتويات  على  احلكومات  تواجهها  التي  الكبرية  التحديات  مع  يتالءم  ل  قد 

الجتماعية، وزيادة مطالبة ال�صباب بالعمل الالئق، و�صبكات احلماية الجتماعية .
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اإح�شاءات وموؤ�شرات

اجلزء ال�شاد�ض
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1ـ الن�شاط القت�شادي العام مقا�شًا باملوؤ�شر املرّكب 

الن�صاط  تعك�ص  عديدة  رئي�صية  متغرّيات  من   )Coincident indicator( املرّكب  املوؤ�رّش  يتكّون 

القت�صادي العام يف لبنان ومنها : الواردات والعمالة غري الزراعية والإنتاج ال�صناعي والدخل الفردي 

وغريها. وي�صدر هذا املوؤ�رش عن م�رشف لبنان ب�صكل �صهري. و باحت�صاب معدل الرتابط بني هذا املوؤ�رش 

ومعدل النمو القت�صادي خالل العقد املا�صي يتبنّي اأن ن�صبة الرتابط تقارب الـ 85% وهي ن�صبة مرتفعة 

بكل املعايري. لذلك ينظر اإىل هذا املوؤ�رش على اأنه �صورة تقريبية  حلركة الن�صاط القت�صادي يف لبنان. 

وقد اأظهر املوؤ�رش املرّكب تناميًا يف جممل الن�صاط الإقت�صادي بن�صبة 1.2 % و 3.4 %  عن �صهري 

�صباط 2013 و اآذار 2012 على التوايل. وبلغ معّدل املوؤ�رش 265.5 نقطة يف الف�صل الأول من العام 

احلايل مقارنة مع 259.5 نقطة للف�صل الأول من العام املا�صي. اأي اأن ن�صبة النمو خالل هذه الفرتة 

العامني 2012 و2013 فقد كان على  الف�صل الأول من  املوؤ�رش خالل  اأما  تطور هذا  قاربت %4 . 

ال�صكل التايل:

جدول رقم )4(: املوؤ�رّش املرّكب

معّدل النمو20122013 

249.8263.95.6كانون الثان

263.9270.62.5�صباط

264.8273.93.4اآذار

259.5269.53.8معدل الف�صل الأول

  256.6معدل ال�صنة 2012

امل�صدر: م�رشف لبنان

2ـ املالية العامة

جمايل بلغ  5،918  ول من العام 2012 اأن العجز الإ اأظهرت نتائج املالية العامة لغاية �صهر كانون الأ

مليار لرية. اأما العجز الأويل )بدون خدمة الدين( فقد بلغ  166 مليار لرية.

جمايل  وقد اأو�صح بيان الإجناز املايل لوزارة املالية الذي يلّخ�صعمليات املوازنة واخلزينة اأن العجز الإ

ول 2012 نحو 5،918 مليار لرية، اأي ما ن�صبته 29.47  )املوازنة وعمليات اخلزينة( بلغ لغاية كانون الأ

يف املئة من اإجمايل النفقات املحققة خالل هذه الفرتة، م�صجاًل ارتفاعًا عن العجز املحقق خالل الفرتة 
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نف�صها عن العام 2011 قدره 3530 مليار لرية، اأي ما ن�صبته  20.05 من اإجمايل النفقات .

ول 2012 فقد بلغ 166 مليار لرية،  جمايل الذي حتقق لغاية �صهر كانون الأ ّويل الإ اأما العجز الأ

اأي نحو 0.82% من جممل النفقات، وبانخفا�ص قدره 2،670 مليار لرية عن العام 2011، حني بلغ 

ويل نحو 2،505 مليار لرية، اأي ما ن�صبته 14.23% من جممل النفقات.. الفائ�ص الأ

ـ الإيرادات 

بلغ اإجمايل اإيرادات املوازنة واخلزينة املح�صلة خالل العام 2012 نحو 14،164 مليار لرية، اأي 

بارتفاع قدره نحو 93 مليار لرية ، ون�صبته 0.66 يف املئة، مقارنة مع العام 2011. ويعود جزء من 

هذا التح�صن اإىل الرتفاع الذي �صهدته اإيرادات اجلمارك بقيمة نحو 72 مليار لرية اأو 3.32 يف املئة.

ـ النفقات 

ول من العام 2012 نحو 20،081  نفاق )املوازنة واخلزينة( لغاية �صهر كانون الأ بلغ اإجمايل الإ

مر الذي يعك�ص ارتفاعًا يف  مليار لرية، يف مقابل 17،600 مليار لرية للفرتة نف�صها من العام 2011، الأ

حجم الإنفاق الإجمايل قدره نحو 2،481 مليار لرية، ون�صبته 14.1 يف املئة.

نفاق خارج خدمة الدين العام خالل هذه الفرتة من العام 2012 نحو  ويف التفا�صيل، بلغ جمموع الإ

14،329 مليار لرية، وذلك مقارنة مع مبلغ 11،566 مليار لرية للفرتة ذاتها من العام 2011، اأي 

نفاق.  بزيادة قدرها 2،764 مليار لرية يف حجم هذا الإ

جدول رقم )5(: نتائج املالية العامة للعامني 2011- 2012

2012 2011 املالية العامة )مليار لرية(

20081 17600 اإجمايل الإنفاق 

14329 11566 الإنفاق خارج خدمة الدين

5752 6034 ت�صديد فوائد واأق�صاط الدين العام

14164 14070 اإجمايل الإيرادات 

-166 2505 الفائ�ص /العجز الأويل

-5918 -3530 اإجمايل الفائ�ص/ العجز املحقق

29.5 20.05 اإجمايل الفائ�ص /العجز  من اإجمايل النفقات )%(

امل�صدر: وزارة املالية
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3ـ الدين العام

جدول رقم )6(: تطور الدين العام  للف�صل الأول �صنة 2013

التغري بني كانون الأول 

2012 /اآذار 2013
اآذار 2013 كانون الأول 2012 الدين العام

0.11 87،053 86،959 اإجمايل الدين العام )مليار لرية (

1.98 75،510 74،043 الدين العام ال�صايف )مليار لرية(

   امل�صدر: وزارة املالية

بلغ حجم الدين العام يف نهاية الف�صل الأول لعام 2013 ما مقداره 87،053 مليار لرية  )57.75 

مليار دولر(، اأي بارتفاع ن�صبته 0.11 % عن  م�صتوى الدين العام نهاية 2012. وقد ارتفع حجم 

الدين ال�صايف )حجم الدين العام ال�صايف = اإجمايل الدين العام – ودائع القطاع العام ( اإىل 75510 

مليار لرية )50.09 مليار دولر( م�صجاًل اإرتفاعًا بن�صبة 1.98 % مقارنة مع نهاية عام 2012.

يتوّزع هذا الدين اإىل 51016 مليار لرية بالعملة املحلية، اأي بزيادة قدرها 1.63 يف املئة مقارنة 

مع نهاية 2012، و 36037 مليار لرية بالعملة الأجنبية، اأي بانخفا�ص ن�صبته 1.97 يف املئة مقارنة 

مع نهاية  2012.

اليوروبوند و�صندات اخلزينة يف الف�صل الأول لعام 2013 على ال�صكل  وقد توّزع الكتتاب يف 

التايل: امل�صارف التجارية حوايل 46 % ، املوؤ�ص�صات العامة 33 % ، وم�رشف لبنان 13 % . 

القطاع اخلارجي 

ـ امليزان التجاري

العام اجلاري.  الأوىل من  الثالثة  الأ�صهر  تدريجي خالل  ب�صكل  التجاري  امليزان  العجز يف  ارتفع 

ففي �صهر كانون الثان �صّجل امليزان عجزاً بلغ 1.87 مليار لرية،  وارتفع اإىل 2.1 و 2.5 مليار لرية يف 

�صهري �صباط واآذار على التوايل. 

اأما ف�صليًا، فقد �صجل امليزان التجاري يف الف�صل الول من العام 2013 عجزاً بقيمة 6.51 مليار 

لرية  مقابل عجز بقيمة 7.27 مليار لرية لنف�ص الفرتة من العام املا�صي، اأي بتح�صن ن�صبته %10 . 

ويف التفا�صيل، �صجلت الواردات ارتفاعًا متوا�صاًل يف الأ�صهر الثالثة الأوىل من عام 2013 بلغت 

ن�صبته 8.8% و 15.9% يف �صهري �صباط واآذار على التوايل. اإل اأن جمموع الواردات خالل الف�صل 

العجز يف  الذي خف�ص  الأمر  الأول من عام 2012،  بالف�صل  بن�صبة 7.7 % مقارنة  تراجعت  الأول 

امليزان التجاري وذلك تزامنًا مع ارتفاٍع يف ال�صادارت بن�صبة 3.3 % يف الف�صل الأول لعام 2013 

مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام 2012. 

ال�صادرات  تغطية  موؤ�رش  تعزيز  يف  ال�صادارت  يف  والرتفاع  الوادرات  يف  الرتاجع  هذا  �صاهم  وقد 

للواردات، الذي ارتفع من 19% يف الف�صل الأول لعام 2012 اإىل 22 % يف الف�صل الأول من العام احلايل.
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ـ ميزان املدف�عات 

بحوايل  اإجماليًا  فائ�صًا  عام 2013  و�صباط  الثان  كانون  �صهري  املدفوعات خالل  ميزان  �صّجل  

291 مليون دولر، ثم انقلب اإىل عجز قدره 353 مليون دولر يف �صهر اآذار، ليقفل الف�صل الأول 

على عجز بقيمة 62 مليون دولر تقريبًا . وذلك باملقارنة مع عجز قدره 373 مليون دولر يف الف�صل 

الأول من العام 2012، اأي بتح�صن ن�صبته  %83. 

وقد تزامن هذا العجز يف ميزان املدفوعات مع تراجع حجم التدفقات املالية اإىل لبنان بن�صبة 4.3 

ميزان  فائ�ص  اأن  يذكر  الأول من عام 2012.  بالف�صل  مقارنة  الأول من عام 2013،  الف�صل  % يف 

املدفوعات املحقق للمرة الأخرية عام 2010 قد بلغ حينها 978.1 مليون  دولر .   

ويعر�ص اجلدول التايل اأبرز موؤ�رشات القطاع اخلارجي: 

جدول رقم )7(: موؤ�رشات القطاع اخلارجي

2013 2012 جمموع الواردات)مليون لرية(

2482366 2192285 كانون الثان

2700822 4220635 �صباط 

3131260 2597723 اآذار

2771482.7 3003547.7 معدل الف�صل الأول

2013 2012 جمموع ال�صادرات )مليون لرية(

610106 524268 كانون الثان

573883 647260 �صباط 

612916 568206 اآذار

598968.3 579911.3 معدل الف�صل الأول

2013 2012 امليزان التجاري )مليون لرية(

-1872260 -1668017 كانون الثان

-2126939 -3573375 �صباط 

-2518344 -2029517 اآذار

-2172514.3 -2423636.3 معدل الف�صل الأول

2013 2012 التدفقات املالية )مليون دولر(

4258.8 4448.8 الف�صل الأول 

2013 2012 ميزان املدفوعات )مليون دولر(

382.5 -289.8 كانون الثان

-91.7 -134.1 �صباط 

-353 50.7 اآذار

-62.2 -373.2 الفائ�ص/ العجز للف�صل الأول 

امل�صدر: م�رشف لبنان 



65

مت�يل برنامج اإعادة الإعمار

ي�صمل التمويل املحقق لربنامج اإعادة الإعمار اإتفاقيات قرو�ص م�صادق عليها يف جمل�ص النواب ، 

واإتفاقيات قرو�ص موافق عليها من قبل احلكومة، واإتفاقيات هبات و�صعت قيد التنفيذ مبوجب مرا�صيم 

حكومية . وقد بلغت القيمة الإجمالية للتمويل اخلارجي املحقق منذ العام 1992 وحتى نهاية 2011 

ما يوازي 9483.21 مليون دولر، موزعة بني قرو�ص بقيمة 6665.69 مليون دولر وهبات بقيمة 

2817.53 مليون دولر. اأي اأن القرو�ص متثل ما ن�صبتة 70% والهبات 30 % من اإجمايل التمويل 

اخلارجي .

ي�صاهم حوايل 24  م�صدر متويل خارجي اأ�صا�صي يف متويل برنامج اإعادة الإعمار . ويظهر اجلدول 

رقم )8( اأدناه ح�صة كل م�صدر �صاهم باأكرث من  10 مليون دولر  يف متويل الربنامج. حيث يالحظ 

حني  يف    . اأ�صا�صيًا  م�صدراً  ع�رش  ثالثة  على  يتوزع  اخلارجي  التمويل  اإجمايل  من   %90 من  اأكرث  ان 

يتبني من اجلدولني رقم )9( و)10(  توزع القرو�ص والهبات بح�صب امل�صادر وتوزع القيمة بح�صب  

القطاعات .

ففي توزع التمويل اخلارجي على القطاعات الرئي�صية، بلغت ح�صة قطاعات النبى التحتية الأ�صا�صية 

37 %، وهي تعود ب�صورة رئي�صية لقطاعات الكهرباء والإت�صالت والنقل الربي والبحري واجلوي. 

يف حني بلغت ح�صة القطاعات الإجتماعية 26 %  مبا فيه قطاعات التعليم وال�صحة العامة وتعوي�صات 

الإ�صكان وال�صباب والريا�صة وترتيب الأرا�صي والبيئة . اأما القطاعات الإنتاجية فقد ح�صلت على 19 

%، وهي ت�صمل الزراعة والري وال�صناعة وال�صياحة وخدمات القطاع اخلا�ص والإدارة املحلية واملركزية 

وقطاعات خمتلفة. بالإ�صافة اىل ح�صة اخلدمات الأ�صا�صية البالغة 18 %، موزعة بني قطاعات اإمداد مياه 

ال�رشب وال�رشف ال�صحي والنفايات ال�صلبة.
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اجلدول رقم )8(: ن�صبة م�صاهمة امل�صادر يف اإجمايل التمويل اخلارجي

الن�صبة )%( امل�صادر 

10 البنك الدويل لالإن�صاء والتعمري

14 ال�صندوق العربي لالإمناء القت�صادي والجتماعي

11 البنك الأوروبي للتثمري

3 امل�صارف التجارية

4 اجلمهورية الفرن�صية، الوكالة الفرن�صية للتنمية الربوتوكول الفرن�صي

2 )KFW، GTZ( جمهورية اأملانيا

10
اخلا�ص  القطاع  لتنمية  الإ�صالمية  املوؤ�ص�صة  للتنمية  الإ�صالمي  البنك  جمموعة 

املوؤ�ص�صة الإ�صالمية الدولية لتمويل التجارة

6 الإحتاد الأوروبي

6 جمهورية اإيطاليا

2 اليابان

11 ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية

10 اململكة العربية ال�صعودية ال�صندوق ال�صعودي للتنمية

3 دولة قطر

9 باقي امل�صادر
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اجلدول رقم )9(: القرو�س وتوزيعها ح�صب القطاعات وم�صادر التمويل )مليون دولر(

املجموع

القطاعات 

املنتجة

اخلدمات 

الأ�صا�صية

القطاعات 

الإجتماعية 

والإقت�صادية

البنى التحتية 

الأ�صا�صية  م�صادر التمويل 

1334.24 265.07 113.91 208.28 746.98 ال�صندوق العربي لالإمناء الإقت�صادي والإجتماعي

1032.35 155.52 364.18 5.90 506.74 البنك الأوروبي للتثمري

301.79 0.98 300.81 امل�صارف التجارية

387.25 53.53 174.93 18.53 140.43
اجلمهوريــة الفرن�صيــة، الوكالــة الفرن�صيــة 

للتنمية الربوتوكول الفرن�صي

95.38 28.81 66.57 )KFW، GTZ( جمهورية اأملانيا

992.29 139.60 137.86 319.94 394.89

جمموعة البنــك الإ�صالمي للتنميــة املوؤ�ص�صة 

الإ�صالميــة لتنمية القطاع اخلا�ــص املوؤ�ص�صة 

الإ�صالمية الدولية لتمويل التجارة

58.32 15.91 19.09 23.33 اجلمهورية الإ�صالمية الإيرانية

364.83 93.54 13.26 285.04 جمهورية اإيطاليا

167.84 15.76 152.08 اليابان

588.69 71.64 127.16 82.03 307.86 ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية العربية

272.66 6.34 34.52 92.99 138.80
ال�صنــدوق  ال�صعوديــة  العربيــة  اململكــة 

ال�صعودي للتنمية

62.79 27.63 25.11 10.05 �صندوق اأبو ظبي للتنمية

21.00 21.00
الوليات املتحدة الوكالة الأمرييكية للتنمية 

الدولية

33.24 33.24 ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية

64.11 5.00 5.00 19.11 35.00 �صندوق منظمة اأوبيك للتنمية الدولية

8.85 8.08 0.77 م�صادر متويل اأخرى

885 808 77 م�صادر متويل اأخرى
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اجلدول )10(: الهبات  وتوزيعها ح�صب القطاعات وم�صادر التمويل

املجموع

القطاعات 

املنتجة 

والقطاعات 

الأخرى

اخلدمات 

الأ�صا�صية

القطاعات 

الإجتماعية 

والإقت�صادية

البنى 

التحتية 

الأ�صا�صية م�صادر التمويل 

68.20 46.87 15.00 1.33 5.00 جمموعة البنك الدويل

28.04 5.54 11.39 11.10 ال�صندوق العربي لالإمناء القت�صادي والجتماعي

11.62 2.00 3.59 6.02 جمهورية ال�صني ال�صعبية

11.69 10.76 0.93 البنك الأوروبي للتثمري

540.94 353.19 53.88 108.48 25.38 الإحتاد الأوروبي

32.95 13.15 3.27 3.55 12.98
للتنمية،  الفرن�صية  الوكالة  الفرن�صية،  اجلمهورية 

الربوتوكول الفرن�صي

95.19 5.24 53.05 31.72 5.18 )KFW، GTZ( جمهورية اأملانيا

7.22 5.06 1.91 0.25

جمموعــة البنــك الإ�صالمــي للتنميــة، املوؤ�ص�صــة 

املوؤ�ص�صــة  اخلا�ــص  القطــاع  لتنميــة  الإ�صالميــة 

الإ�صالمية الدولية لتمويل التجارة 

166.23 16.04 11.66 128.42 10.11 جمهورية اإيطاليا

9.02 3.39 2.23 1.96 1.44 اليابان

431.75 55.41 63.30 233.94 79.11
للتنميــة  الكويتــي  ال�صنــدوق  الكويــت  دولــة 

القت�صادية العربية

72.29 13.50 58.79 �صلطنة عمان

327.14 91.00 236.14 دولة قطر

667.97 53.17 36.53 408.56 169.71
اململكة العربية ال�صعوديــة، ال�صندوق ال�صعودي 

للتنمية

51.84 45.36 6.48 اململكة الإ�صبانية

20.00 20.00 اجلمهورية الرتكية

55.00 5.00 50.00 دولة الإمارات العربية املتحدة

140.13 23.00 87.13 30.00
الوليــات املتحــدة، الوكالــة الأمرييكــة للتنمية 

الدولية

60.57 28.40 29.71 2.44
الأمانــة العامــة لــالأمم املتحدة )مبا فيهــا تعهدات 

الدول الأع�صاء(

19.72 2.75 13.74 2.82 هبات اأخرى 



69



70



71

Introduction

Economic stagnation in Lebanon and several countries of the region 
coincided, during the first months of 2013, with quick acceleration of security 
and political instability. This issue urged concerned parties about economic, 
social and developmental situations to try to prospect the horizons of the 
epoch in this field- though lot of pessimism. The International Bank that 
published several related studies at the beginning of the year ranked first 
among these concerned parties.

Meanwhile, the current situation has been imposing itself in not less vital 
issues. Under the lack and high cost of fossil energy resources and electricity 
rationing in Lebanon, looking for alternative renewable and green energy 
resources is continuous. Enduring decrease in public expenditure and the 
increasing gap of local area development lead to search in the sectarian 
dimensions of public money distribution in Lebanon.

These subjects are the content of the eleventh developmental report. The 
first chapter presents the last recorded indices at the business environment 
level in Lebanon and the required reforms to restore trust in the short and long 
terms. The second chapter deals with the situation of renewable resources in 
Lebanon and the obstacles that prevent this sector’s development. The third 
chapter shows the sectarian dimension of public expenditure in Lebanon 
through several statistical indices.

While the fourth chapter sheds light on the situation of labor market in 
the countries of the Middle East and North Africa as well as the available 
options in this field, the fifth chapter tries to draw a future picture of the 
economies horizons of these countries starting from the current situation and 
based upon the International Bank-field studies.

The last chapter of this volume includes fundamental statistical and 
economic indices that reach various economic activities, public financial 
situations, the public debt, balance of trade, loans and foreign aids.
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