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النقل

13.1

105%

اإلتصاالت

4.6

90%

2.3

154%

التعليم

5.9

4%

مطاعم و فنادق

2.6

506%

سجّل معدّل التضخم إرتفاعاً تقياسياً بنسب  % 020على

سلع وخدمات متفرقة

4.0

253%

أساس سنوي بين آب  2002وآب  ،2020وتقد شردّت العدةد

الرقم القياسي ألسعار

من السلع إرتفاعاً بشكل كبير تخطى عتب  % 000وخاص

اإلستهالك

100.0

120%

أوالً  :إتجاهات وقضايا

1

اإلستجمام والتسلية
والثقافة

 .1معدالت التضخم وأثرها على القدرة الشرائية
للمواطن اللبناني

السلع غير المدعوم المستورية من الخارج.

المادر  :إيارة اإلحااء المركزي

وعلى الرغم من تطبيق الدعم للسل

الجدةدة

المكون من  000سلع إال أن أسعار السلع على أساس

وفي يراسح آلثار التضخم على فئات الدخل المختلف

شرري لم تنخفض ،بل سجّلت ارتفاعاً نسبته  % 03بين

لألسر ،تقامت إيارة اإلحااء المركزي خالل مسح األوضاع

حزةران  2020وآب  . 2020ما ةعني أن المستفيد من الدعم

المعيشي لألسر لسن  2002بتقسيم فئات الدخل السنوي

عملي ًا هم التجار على حساب أصحاب الدخل المحدوي.

لألسر إلى أربع فئات هي:
الفترة

الرسم البياني رقم  : 1تضخم أسعار بعض البنود بين آب
 2219وآب 2222

أبواب االنفاق

السل

نسب
2

التضخم ()%

()%
المواد الغذائية
والمشروبات غيرالروحية
مشروبات روحية وتبغ
وتنباك
األلبسة واألحذية
مسكن ماء وغاز وكهرباء
ومحروقات أخرى
أثاث وتجهيزات منزلية
وصيانة مستمرة للمنزل
الصحة

سنوياً (ألف ليرة)

فئات الدخل

الوزن في
االسترالكي

متوسط شهري (ألف ليرة)

أتقل من 0000
من 0000الى اتقل من 03300

أتقل من 000
من  000إلى أتقل من
0200

من 03300الى اتقل من

من  0200إلى أتقل من

20000

2300

من  20000واكثر

من  2300وأكثر

20.6

367%

1.6

437%

5.4

413%

لتقدةر أثر التضخم على تدهور تقيم األجر ،وذلك عبر

28.5

12%

تطبيق نسب التضخم على السل اإلسترالكي لكل فئ من

3.7

664%

7.8

15%

وفي يراس أخرى للمركز االستشاري للدراسات والتوثيق

الفئات أعاله بحسب توزّع نفقاترا .حيث تبيّن إنخفاض
القدرة الشرائي بشكل يراماتيكي لكل الفئات .فبات األجر
الحالي ةُغطي عملياً أتقل من  % 00من السل االسترالكي
للمواطن بأسعارها الجدةدة .ما ةعني انفاق المواطن
مخاا ًا بالدرج األولى لتأمين نفقات المسكن ومسلتزماته

1

تتضمن هذه الفقرة أهم خالصات والنتائج الوارية في

وتأمين المواي الغذائي والمشروبات .وتقد توصلت الدراس

يراسات وتقارةر من إعداي المركز االستشاري للدراسات

إلى تقدةر تقيم الزةاية المطلوب على كل فئ من فئات

والتوثيق

الدخل إلستعاية تقدرترا الشرائي حيث بلغ متوسط الزةاية

 2وزن السلع في السل االسترالكي بحسب مسح األوضاع
المعيشي لألسر عام 2002
المركز اإلستشاري للدراسـات والتوثيق
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وةبقى أن العبرة األهم التي ةمكن استخالصرا من

نسبة الزيادة المطلوبة
على الدخل الستعادة

تجرب بنوك التنمي على الاعيد العالمي ،وجوي عاملين

القدرة الشرائية في آب

أساسين برذا الخاوص :أولرما اإلرتباط العكسي بين

2219

الحاج لبنوك التنمي ومستوى تطوّر السوق والمؤسسات

أتقل من 0000

% 003

المالي المحلي  .فكلما كانت هذه السوق والمؤسسات

من 0000الى أتقل من 03300

% 003

الدخل السنوي (ألف ليرة)

من 03300الى أتقل من
20000
من  20000وأكثر

% 000
% 184

ووجوي مؤسسات فاعل وكافي ونجاح عمل بنوك التنمي

والصناعي  :اإلطار العام
بنك التنمي الوطني هو في األساس مؤسس مالي
خاضع لسيطرة الحكوم  ،خاوصاً في المراحل المبكرة
من التطوّر التنموي بحيث ةمكن أن تتحوّل في مراحل
متقّدم إلى مؤسس مختلط مع سيطرة واضح للقطاع
الخاص .وهذا البنك هو بمثاب أياة رئيسي للحكوم في
توجيه وتخايص النفقات الرأسمالي بين مختلف القطاعات.
وإن كان البنك الدولي بات ةشترط في كثير من األحيان على
الحكومات المعني تخفيض نسب مساهمترا في بنوك
التنمي الوطني من أجل تقدةم التسريالت المالي الالزم
لرا.
بشكل أساسي بتقدةم التموةل

الطوةل المدى لقطاعات اإلنتاج والبنى التحتي  .وةجري
تموةله بشكل رئيسي بواسط مااير التموةل المحلي
المختلف  .وةقوم بتوفير اإلئتمان مباشرة للشركات ،إما
بواسط القروض أو عبر عمليات أسواق رأس المال (أسرم
ومشاركات.)..
لقد شردت تجرب

البنوك التنموة

عالمياً صعوي ًا

وهبوطاً لناحي عديها وحجمرا ووظائفرا .وذلك تبع ًا
لتطور األسواق المالي من جر والسياسات اإلتقتااية من
جر أخرى .وإن كانت الفترة ما بين عقدي خمسينيات
وثمانينات القرن الماضي تشكّل المرحل الذهبي لنشاط
بنوك التنمي الوطني  .واليوم ةحتل بنك التنمي االتقتاايي
الوطني البرازةلي المرتب األولى بين بنوك التنمي الوطني
في العالم.
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الوطني  ،بحيث تضعف جدوى هذه البنوك كلما ضعفت
المؤسسات والحوكم والعكس صحيح.


تعريف مختصر لبنك التنمية:

وةُعنى بنك التنمي

الحاج

لوجوي بنوك تنمي

وطني  ،والعكس صحيح.

وثانيرما العالتق الطرية بين مستوى الحوكم القائم

 .2إنشاء المصرف الوطني لإلنماء السياحي


على مستوى معقول من التطوّر واإلحترافي كلما تدنت

مبررات إنشاء بنك تنمية موحد على الصعيد الوطني
تتفاوت الطروحات المحلي بشأن بنك التنمي بين من ةرى

ضرورة إحياء اإلنماء الاناعي والسياحي عبر إعاية العمل
بقانون إنشائه (تقانون رتقم  2000تارةخ ،)0200/02/20
وبين من ةجد مالح في إنشاء بنوك تنمي عدة متخاا
تقطاعياً لكل من الاناع والزراع والخدمات ،أو إنشاء بنك
تنمي موحد على الاعيد الوطني.
وةسلط هذا الجزء من التقرةر الضوء على مبررات إنشاء
بنك التنمي الموحد ،فرص إتقام بنك للتنمي في لبنان
ومجاالت عمله في هذه الحال  ،ومااير تموةله،
والمحاذةر المالزم لمثل هذه الخطوة في الوتقت الراهن.


مبررات إنشائه :

أ.

عدم اتقتاار الحاج للتموةل المتوسط والطوةل األجل،
خاوصاً في هذه الظروف الاعب
الاناع

والسياح

القطاعات اإلنتاجي

على تقطاعي

لوحدهما .بل ةوجد العدةد من
والخدماتي

بحاج

ماسّ

لرذا

النوع من التموةل ،كالزراع والخدمات والبنى التحتي
التي تخدم هذه القطاعات مجتمع إلخ..
ب .محدوية المواري المالي والبشرة العام للدول  .ما
ةجعل من خيار إتقام

أكثر بنك للتنمي

بحسب

القطاعات أمراً غير واتقعي وغير منطقي.
ج .وجوي العدةد من القواسم المشترك

لوجستياً

وعملياتياً بين القطاعات اإلنتاجي  ،األمر الذي ةجعل
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خيار إتقام بنك تنمي وطني موّحد أتقرب إلى الواتقعي

ب .إنشاء وتطوةر وصيان

وأكثر فاعلي من الناحي العملي  ،وأتقل كلف .

الطاتق والنقل واالتااالت والمياه والاح والتعليم

ي .ضعف المؤسسات وغياب الحوكم الرشيدة .ما ةجعل
من عملي ضبط بنوك التنمي المتعدية أمراً بعيد
المنال.


ج .يعم الاايرات ذات القيم المضاف العالي .
ي .يعم وتحفيز مشارةع وبرامج االبتكار واإلبداع
التكنولوجي الاغيرة والمتوسط الحجم.

تواجه مساعي إتقام بنك للتنمي في لبنان حالياً أوضاع
شاذة ومتعارض

على أكثر من صعيد ،بعضرا ةعمل

لمالح هذه الخطوة فيما ةعمل بعضرا اآلخر ضدها .ما
ةجعل من الاعب جد ًا الجزم بماير هذه المساعي ،أو على
األتقل اتخاذ تقرار نرائي وحاسم بشأنرا.
فعلى سبيل المثال ،إن غياب السوق المالي المتطوّرة
باألصل وانريار القطاع المالي حالياً وتوتقف الخدمات
المارفي المعتاية ةجعل الفرص متاح ال بل ملحّ إلتقام
بنك وطني للتنمي ةعمل على جذب االستثمارات وتقدةم
اإلئتماني

المتوسط

والطوةل

األجل

للمشروعات اإلنتاجي وللاايرات ولمشارةع البنى التحتي .
ولكن في المقابل فإن غياب مؤسسات الدول القوة
والشفاف بمعنى الحوكم الجاية المتعارف عليرا ،ةجعل
من هذه الخطوة معرّض للمشاكل نفسرا التي ةعاني
منرا القطاع العام.
كذلك كان باإلمكان أن ةتحوّل بنك التنمي الوطني إلى
أياة رئيسي بيد الحكوم لتوجيه اإلنفاق الرأسمالي بين
مختلف القطاعات ،وتعوةضرا ولو جزئياً عن تالشي تقدرترا
بشكل متزاةد على تخايص مواري كافي لالستثمارات في
الموازن العام  .ولكن غياب االستقرار السياسي وعدم
االتفاق على خط إتقتااية واضح وثابت ةمكن ترجمترا
عبر برنامج وطني موحد لالستثمارات العام ةجعل هذا
الطموح أمراً غير واتقعي .ومع ذلك ةفترض أن ةكون
مشروع إنشاء مارف للتنمي ةعد جزءاً أساسياً من أي
مشروع إنقاذي وإصالحي لالتقتااي ،وفي هذه الظروف
على وجه الخاوص.


وما إلى ذلك..

فرص إقامة بنك للتنمية في لبنان:

التسريالت

البنى التحتي

في مجاالت

فهي متعدّدة ،أبرزها ما يلي:
أ.

اإلتقراض الميسر المباشر.

ب .تقدةم ضمانات إلتقراض المشارةع الاغيرة والمتوسط
عبر البنوك التجارة .
ج .الدخول في مساهمات واستثمارات مباشرة عبر
عمليات السوق المالي (أسرم وسندات.)..
ي .صيغ اإلةجار التموةلي لتزوةد المشروعات باآلالت
والمعدات..
ه .تموةل الدراسات واالختبارات.
و .تقدةم االستشارات وأعمال التدرةب.


مصادر تمويل بنك التنمية الوطني:
تطرح األوضاع المالي الاعب في لبنان إشكاليات تبدو

مستعاي

بالنسب

لكيفي

ومااير تموةل هكذا بنك،

خاوصاً في ظل الحاار المالي واالتقتاايي الغربي
واألميركي تحدةداً الذي وضع البالي على شفير اإلفالس
وساهم في توتقف الدول عن تسدةد يةونرا .إن تجاوز
هذه العقبات ةبقى ممكناً في حال اتقتنع الفاعلون سياسي ًا
واتقتاايةاً بضرورة بنك التنمي  ،على األتقل في هذه
المرحل

كرافع

لالتقتااي تمنح البالي هامشاً أكبر

للمناورة والخروج من طوق الحاار .وبما أن المااير
المحلي غالباً ما تشكّل المادر الرئيسي لتموةل بنوك
التنمي عموماً،على نحو عام نشير إلى الطرائق اآلتي
لتموةل إنشاء بنك التنمي الوطني:
أ.

حا الدول في رأسمال البنك بالشراك مع القطاع
الخاص مع إمكاني إعطاء حوافز لرذا األخير لتعزةز

مجاالت عمل بنك التنمية الوطني في الحالة اللبنانية:
ةمكن حار مجاالت عمل بنك التنمي

أما بالنسبة لوسائل وطرائق تمويل هذه المجاالت

الوطني في

البداة فيما ةأتي:

مساهمته.
ب .إعطاء البنك صالحي االستعان بعمليات السوق المالي
محلياً ويولي ًا (إصدار سندات يةن.)..

أ .يعم المشروعات اإلنتاجي إلعاية تكوةن رساميلرا.
المركز اإلستشاري للدراسـات والتوثيق
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ج .التروةج لدى القطاع الخاص المعني كالاناعيين

ج .االكتفاء بمركز رئيسي واحد لبنك التنمي

والمقاولين والتجار والجمرور عموماً لإلكتتاب بنسب
 %00المتبقي من أسرم البنك.

وعدم

تفرةعه في مطلق األحوال.
ي .عدم السماح لبنك التنمي

بتلقي الويائع من

ي .الدخول في مشاركات مع القطاع الخاص.

الجمرور أو منافس البنوك التجارة  ،ما عدا االشتراك

ه .عائدات خاص من عمليات البنك ،بما فيرا الدروس

في عمليات أسواق رأس المال.
ه .التركيز على تموةل المشارةع االستثمارة

واالستشارات وما شابه.

البعيدة

المدى وذات المخاطر المعقول .


المحاذير التي قد يحملها طرح بنك التنمية الوطني:
غالباً ما ةطرح إنشاء بنك التنمي محاذةر عدةدة تتال

بحاول تشوّهات في السوق المحلي  ،ومن أبرزها ما ةلي:
أ.

في حال بلد متوتقف عن الدفع تابح ضمانات القروض
من تقبل بنك التنمي التي تستحوذ الحكوم على
نسب كبيرة من أسرمه غير ذي جدوى بالنسب لكثير
من الوسطاء الماليين .مما ةنعكس سلباً على فعالي

و .االلتزام بقواعد العمل المارفي المعتمدة عالمياً،
مثل بازل ونماذج إيارة المخاطر المتعارف عليرا.
ز .االلتزام بالشفافي في تخايص مواري بنك التنمي
للحد من اإلبتزاز والفساي.
ح .تطوةر سوق بيروت المالي .

 .3تقديرات كلفة الدعم المقدّم من مصرف
لبنان لعام 2221

عمل البنك.
ب .ةخشى حاول حجب للمواري المالي ( Crowding out

ةأتي الحدةث عن رفع الدعم في وتقت شدةد الاعوب

 )effectعن البنوك التقليدة التي تستقبل الويائع في

والحساسي  .حيث ةشرد لبنان أزمات إتقتااية واجتماعي

حال حدّي بنك التنمي فوائد مدةن أتقل بالمقارن مع

وسياسي

السوق على تقروضه .وهذا المحذور ربما ةكون أحد

والعجوزات العميق في مؤشراته وموازةنه االتقتااية

أهم العوامل التي نتوتقع أنرا تقد تدفع الماارف

الكلي (ميزان المدفوعات ،الموازن  ،معدالت النمو )...،من

المحلي مرة أخرى (بعد تجرب حل المارف الوطني

جر وانريار عملته الوطني وتقطاعه المارفي من جر

لإلنماء الاناعي والسياحي سن  )0222للوتقوف بوجه

أخرى ،وانتراءاً بتداعيات فيروس كورونا وانفجار مرفأ

هذا المشروع .ومع ذلك فإنّ وجوي بنك

بيروت ،مروراً بعدم االستقرار السياسي والعبء الرائل

إتقام

للتنمي  ،ةساعد على توزةع متوازن وفعال للمواري
المالي بحيث تتلقى الماارف التجارة التموةل تقاير
األمد ،فيما ةتولى بنك التنمي إيارة التموةل اإلنتاجي

معقدة في آن واحد ،بدءاً من اإلختالالت

لتواجد ما ةزةد عن المليون نازح سوري على أراضيه..


كلفة الدعم
ال ةوجد تقدةر محدّي ونرائي لكلف الدعم سنوةاً ،حيث

تراوحت هذه الكلف لعام  2002بين  0030مليون يوالر

طوةل األمد.
ج .إن القروض المدعوم غير المدروس بشكل كاف تقد

بحسب التقدةرات المعتمدة على إحااءات الجمارك و0300

تؤيي إلى إلحاق الضرر بقطاعات إتقتااية ربما تكون

مليون يوالر بحسب مااير أخرى متعدّية ،و 0000مليون

الفرص

يوالر لسن  2020بحسب عدة معطيات ،أي بمعدل شرري

مجدة

أكثر ،من خالل ما ةسمى بتكلف

البدةل (.) opportunity cost effectiveness
إال أن مواجهة هذه المحاذير تبقى أمراً ممكناً من
خالل تدابير ومعايير متعدّدة يمكن االلتزام بها ،وأبرزها
ما يأتي:
أ.

ضمان وجوي مؤسسات تقوة وحوكم رشيدة.

ب .االعتماي في إيارة وتسيير بنك التنمي الوطني على

ةتراوح بين  000مليون يوالر و  000مليون يوالر و300
مليون يوالر على التوالي .وتجدر االشارة إلى أن توتقف
استيراي المازوت لفترة طوةل بداة العام الحالي ألسباب
جرى ربطرا بتأخر فتح اعتمايات في مارف لبنان ،ساهم
بشكل أساسي في تراجع كلف الدعم لرذا العام نسبياً
بالمقارن مع سن .2002

كواير وخبرات بشرة متمرّس وكفؤة حاراً.
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تقديرات كيفية كلفة الدعم لعام 2222
السلع المدعومة

االتقتااية الحقيقي  .حيث تقام المارف المركزي بأياء

كلفة الدعم

النسبة من

يور الوسيط والمسرّل إلستمرار هذا النموذج من خالل

لسنة 2222

إجمالي

اعتماي هندسات مالي مكلف وسياسات تموةلي كبدت

(مليون دوالر)

الدعم

الخزةن أعباء كبيرة ،فضالً عن الخسائر التي كانت تتراكم

أدوية

0000

22%

فيول للكهرباء

0000

22%

بنزين ومازوت

0200

36%

مواد طبية ومعدات

000

15%

في ميزاني

الماارف التجارة باألصول السياية للدول  ،وجعلرا من ثمّ
عرض

ثالث أشهر( اي متوسط
القمح سنوي ًا
مجموع كلفة الدعم

5226

البياني اآلتي:

3%

واذا أخذنا بعين االعتبار يعم السلع

رسم بياني رقم  :1نموذج التمويل القائم في االقتصاد

2%

اللبناني

000
الغذائي

عن تسدةد المستحقات .وهذا النموذج

المشار إليه ةمكن تلخياه بشكل مبسط من خالل الرسم

الشهر  53مليون دوالر
20

لالنريار المالي في ظل العجز المزمن للخزةن

وتوتقف الدول

السلة الغذائية ( فترة
000

هذا المارف .فكان أن تضخمت ميزانيات

في

األشرر المتبقي من السن تابح الكلف االجمالي للدعم

ودائع المصارف لدى

المصرف

مصرف لبنان

المركزي

 0000مليون يوالر اي بمعدل  300مليون يوالر شررةاً .
بالنسب

فوائد عالية

إلى تقدةرات كلف الدعم في عام ، 2020

فبعد مقارن البيانات أعاله مع إحااءات الجمارك ةُتوتقع ان
تبلغ تقيم الدعم ما بين  5467 -5209مليون يوالر  ،أي
بمتوسط شرري ةتراوح بين  300 - 303مليون يوالر .

 .4تقديرات أولية لخسائر المصارف
تادّر القطاع المارفي عناوةن الخطط الرسمي
المطروح منذ مطلع السن الجارة لمعالج األزم المالي
واالتقتااية التي تعاف بلبنان .وتقد تراوحت الحلول التي
تضمنترا تلك الخطط

بين محاوالت لتعوةم الماارف

وتحييد المارف المركزي على حساب المواطنين والدول
تقامت برا جمعي الماارف ،وأخرى للتعافي المالي تقوم

اإلكتتاب بسندات الخزينة
واليوروبوند وزيادة في
معدالت الفوائد

وهندسات مالية
الماارف التجارة

تموةل عجوزات الدول

"ويائع الناس"

اللبناني المستمرة

اإلكتتاب المباشر للمصارف
بسندات الخزينة واليوروبوند

وفي مؤشر ةدّل على االنكشاف الشدةد والمتزاةد
للماارف التجارة على الدةن العام للدول  ،ةتبين من خالل
الرسم أيناه االرتفاع المضطري في حجم موجويات هذه
الماارف لدى مارف لبنان من إجمالي موجوياترا من %00
نراة سن  2000وصوالً إلى  % 00في نيسان .2020

على إعاية رسمل الماارف والتدتقيق في حسابات مارف
لبنان وصوالً إلى إصالح وإعاية هيكل القطاع المارفي
بالكامل على أسس مالي سليم .
أ .جذور األزمة الحالية :إنكشاف القطاع المصرفي أمام
المديونية المرتفعة للدولة
لقد تركّز نموذج األعمال القائم Business Model
للقطاع المارفي على تحقيق أرباح رةعي سرةع من خالل
تموةل الدول

بفوائد مرتفع
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رسم بياني رقم  :2موجودات المصارف لدى مصرف لبنان
من إجمالي موجوداتها

تقدّر الخسائر المتوتقع في

3

هذا السينارةو بـ  13.15مليار
يوالر .ما ةعني أن نسب
سيناريو  . 2رفع نسبة
الخسائر المتوقعة على
سندات اليوروبوند من
 % 9.45إلى  ، % 45وعلى
توظيفات المصارف لدى
مصرف لبنان بالعمالت إلى

ومع األخذ بعين االعتبار أةضاً اكتتاب الماارف مباشرة

: % 9.45

رسمل الماارف اللبناني وتقدةرات للخسائر المرافق لكل
سينارةو :
السيناريوهات
سيناريو.1

رفع

ةقدّر حجم الخسائر

نسبة

الخسائر المتوقعة على

المتوتقع في هذا السينارةو

سندات اليوروبوند من

بقيم  0.30مليار يوالر .ما

 % 9.45إلى  % 45كحدٍ

ةعني أن نسب المالءة لدى

أقصى وفقاً لتقديرات

القطاع المارفي سوف

جمعية المصارف علماً أن

تنخفض إلى  ،% 0.0وهو ما

تقديرات  IMFتصل إلى

ةتطلب من القطاع المارفي

 ،%62مع إبقاء نسبة

ضخ أموال بقيمة  6.65مليار

 % 1.89على توظيفات

دوالر من أجل استعادة نسب

المصارف

بالعمالت

المالءة . % 12.5

األجنبية لدى مصرف لبنان.

رساميل أكبر بقيمة 12.67
مليار دوالر من أجل استعادة
نسب المالءة .% 12.5
هذا السيناريو أكثر واقعية

المصارف

لدى

مصرف لبنان.
سيناريو  .3رفع الخسائر
المتوقعة على سندات
اليوروبوند من % 9.45
إلى  ، % 45وتحديدها
على توظيفات المصارف
لدى مصرف لبنان لمدة

تقديرات الخسائر

من القطاع المصرفي ضخ

توظيفات

ب .سيناريوهات تقدير الخسائر وفقاً للمعيار الدولي

ةُبين الجدول أيناه عدّة سينارةوهات مطروح إلعاية

إلى  .% 0.00وهو ما يتطّلب

تقديرًا مخفضًا للخسائر على

انكشافرا على الدةن العام ترتفع إلى حوالي .% 00.2

المطلوبة لتطبيق معايير بازل .6

سوف تنخفض في هذه الحال

من سابقه ،لكنه يعطي

بسندات الخزةن اللبناني وسندات اليوروبوند فإن نسب

للتقارير المالية رقم  )IFRS 9 ( 9وتقدير الرساميل

المالءة لدى القطاع المارفي

تقل عن سنة بنسبة 1.89
 ،%وعلى توظيفاتها
بالعمالت أيض ًا لدى مصرف
لبنان ألكثر من سنة
بنسبة % 32

بحسب هذا السينارةو ترتفع
الخسائر كثيرًا لتساوي 00.00
مليار يوالر أي مرة وناف من
مجموع الرساميل الحالي
للماارف .ما ةعني أن معدالت
المالءة لدى الماارف تابح
تحت الافر بالمئ  ،وستحتاج
م إلى إعاية رسمل
من ث ّ
ومعالجات أخرى 4بقيم 20
مليار يوالر من أجل استعاية
المالءة وفق ًا لمقررات بازل.0

سيناريو  . 4رفع الخسائر

تصل قيمة الخسائر في هذا

المتوقعة على سندات

السيناريو إلى  31.5مليار

اليوروبوند من % 9.45

دوالر ،أي بما ةتجاوز تقيم

إلى  ،% 45وعلى

الرساميل الحالي للماارف .ما

توظيفات المصارف لدى

ةعني أن معدالت المالءة لدى

مصرف لبنان أقل من سنة

الماارف تابح ما يون الافر

 % 1.89وعلى توظيفات

بالمئ بكثير .وهو ما ةتطّلب

 4المعالجات األخرى مثل :الريركات واستعاية الفوائد وتحوةل جزء من الويائع إلى
 - 3أعدّ هذا الرسم باالعتماي على بيانات المارف المركزي.
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المصارف لدى مصرف لبنان

تكوةن رساميل ومعالجات

سندات الخزينة بالليرة

ألكثر من سنة إلى % 32

أخرى ،تال تقيمترا إلى

بنسبة  % 22وتقدير

وعلى سندات الخزينة

 29.24مليار دوالر الستعاية

خسائر مطالبات القطاع

بالليرة  % 22وعلى

المالءة وفقاً لبازل .0

الخاص المقيم بنسبة

سندات الخزينة بالعمالت

هذا السينارةو واتقعي لكنه

. %15

إلى %45

غير مكتمل كونه ال ةأخذ
بعين االعتبار الخسائر المترتب
على الدةون مشكوك األياء

سيناريو .7رفع الخسائر
المتوقعة على سندات
اليوروبوند من % 9.45

ترتفع تقيم الخسائر في هذا

إلى  ،%45وتحديدها على

السينارةو مع إضاف خسائر

توظيفات المصارف لدى

مطالبات القطاع إلى ما

سيناريو  . 5رفع الخسائر

مصرف لبنان ألقل من سنة

قيمته  42.82مليار دوالر .ما

المتوقعة على سندات

بنسبة  %1.89وعلى

ةعني أن معدالت المالءة لدى

اليوروبوند من % 9.45

توظيفات المصارف لدى

الماارف تابح تحت الافر

إلى  ، % 45وتحديدها

مصرف لبنان ألكثر من

بالمئ بكثير أةضاً ،وبالتالي

سنة بنسبة  % 32وعلى

ستحتاج في هذه الحالة إلى

سندات الخزينة بالليرة

ما قيمته  42.13مليار دوالر

 %22وتقدير خسائر

من أجل استعاية مالءترا

مطالبات القطاع الخاص

طبق ًا لمعدالت المالءة

المقيم بنسبة  % 31التي

المطلوب وفقاً لبازل .0

 NPLعلى القطاع الخاص
المقيم.

على توظيفات المصارف
لدى مصرف لبنان ألقل من
سنة بنسبة  % 1.89وعلى
توظيفاتها لدى مصرف
لبنان ألكثر من سنة
بنسبة  % 32وعلى
سندات الخزينة بالليرة

يقدّر حجم الخسائر في هذا
السيناريو بحوالي  34.5مليار
دوالر وتحتاج المصارف من ثمّ
مليار دوالر 33.83إلى حوالي
الستعاية مالءترا المطلوب
وذلك من خالل إعاية الرسمل

تساوي ما ورد في خطة
الحكومة

وغيرها من المعالجات

 % 22وخسائر مطالبات

المذكورة أعاله.

القطاع الخاص المقيم

بالخالصة:
من الناحي النظرة فإنّ حجم الخسائر المطلوب في

بنسبة  %12وهذه األخيرة
قريبة من النسبة التي

القطاع المارفي ةتراوح بين  0.3و  30.0مليار يوالر في

تبنتها المصارف لخسائر

حين تتراوح تقيم إعاية التموةل والرسمل ما بين - 0.00

قروض القطاع الخاص

 30.00مليار يوالر تبعاً لنسب الخسائر وكيفي معالج
األزم .

سيناريو  .6رفع الخسائر
المتوقعة على سندات
اليوروبوند من % 9.45
إلى  ، % 45وتحديدها
على توظيفات المصارف

تصبح الخسائر في هذا

توظيفاته لدى المصرف

أكثر من غيرهما المعايير الدولية المعتمدة في احتساب مالءة

السيناريو بحدود  36مليار

القطاع المصرفي وحاجاته التمويلية ،وبذلك تتراوح خسائر

دوالر ،وبالتالي تقدّر األموال

القطاع ما بين  35.33مليار دوالر أميركي و 42.13مليار دوالر

المطلوبة إلعاية مالءة

أميركي (أي ما بين  123.7ألف مليار ل.ل و 142.5ألف مليار ل.ل

القطاع المارفي إلى

بسعر صرف يساوي  3522ل.ل للدوالر الواحد) .وهو تقدةر ةقل

لدى مصرف لبنان أقل من
سنة بنسبة  % 1.89وعلى

لكن من الناحية العملية أن السيناريوهين ( )6و ( )7يراعيان

المستوى المطلوب بـ 35.33

المركزي ألكثر من سنة

مليار دوالر

عن تقدةرات خط الحكوم لخسائر الماارف (حوالي  00مليار
يوالر) لكنه ةساوي ضعف التقدةرات التي جرى االتفاق عليرا
في لجن المال والموازن النيابي  .علمًا أن التقدةرات التي وريت

بنسبة  % 32وعلى
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توضع فيه األصول التجارة للدول وةوضع بعردة مارف لبنان.
وفي العموم هذه التقدةرات هي أولي  ،وبحاج إلى مزةد
من التدتقيق اعتماياً على ما سيظرر من بيانات وأرتقام في
المستقبل.

ثانياً :تقارير وبرامج

5

 .1إستراتجية من ست ركائز للصناعة اللبنانية :
أعدّت وزراة الاناع إستراتجي جدةدة لرفد القطاع
الاناعي في لبنان في ظل الظروف الراهن والتحدّةات
المحيط  ،وتتألف هذه االستراتجي من ست ركائز أساسي
وهي كاآلتي:
السياسات المطلوب

الركائز

تريئ رؤوس األموال والبنوك المتخاا (بما
في ذلك البنك الاناعي ) لجذب استثمارات
تحفيز االستثمارات من خالل مناطق التجارة الحرة
واإلعفاءات الضرةبي والحوافز المالي
إنشاء مناات لجذب االستثمار األجنبي المباشر

حماية الصناعة الوطنية

االغراق
فرض رسوم جمركي وتقائي لحماة الاناعات
الوطني عند الحاج
تخفيض التكاليف التي ةتحمّلرا الاناعيون (بما

وعالمياً

مراتقب التررةب  ،تفعيل تقوانين مكافح

والمرافق والنقل
تشجيع إنتاج الطاتق البدةل على أوسع مستوى
إنشاء أسواق مركزة للمنتجات المحلي مُمكنن
رتقمياً في جميع أنحاء لبنان  ،متجاوزة بذلك
الوسطاء
نمو المقياس االتقتاايي لإلنتاج
تغذة رأس المال البشري في لبنان من خالل
التعليم والتدرةب بما ةخدم األهداف الاناعي
اإلستراتجي
ترسيخ مبدأ استبدال الواريات في العقلي
اوطني وإعطاء األولوة لإلنتاج المحلي
منح الحوافز الضرةبي والربات الخاص بالبحث
والتنمي
تمكين الوصول إلى األسواق الدولي من خالل

جدةدة

منع االحتكارات (االسمنت والكابالت ،الخ)

تعزةز الرياكل األساسي الداعم للطاتق

تطوةر صناعات تتماشى مع أنماط النمو العالمي

توسعة مجاالت التسويق إقليمي ًا

تأمين السيولة وتوفير الحوافز

تسريل حاول القطاع الاناعي على السيول

إنشاء مناطق صناعي جدةدة

إنشاء تكتالت صناعي مختارة جيداً تساعد على

تطوير ميزات تنافسية مستدامة

تحويل التحديات إلى فرص للنمو

تمكين البنية التحتية الصناعية

في التقرةر ال تاخذ بعين االعتبار إمكاني إنشاء صندوق سيايي

تحدةث البني التحتي القائم للمناطق الاناعي

االتفاتقات واإلعفاءات التجارة
االستفاية من الشتات لزةاية الطلب على " صنع
في لبنان "
تأمين مشارك واسع للبنان لترك بام واضح
في جميع المعارض التجارة الدولي
إنشاء مناات إتقليمي ويولي على اإلنترنت
تتسم بالمرون والجاذبي واالبتكار
تحسين معاةير المنتجات اللبناني ما ةؤيي إلى
تدوةل الطلب

في ذلك الكررباء والضمان االجتماعي)
سنّ القوانين التي تمنح االنتاج المحلي األولوة
في المشترةات الحكومي

تحسين بيئة األعمال

إعاية النظر في السياسات الرامي إلى تبسيط
ممارس األعمال
"رتقمن " العمليات الرئيسي في وزارة الاناع
الحدّ من األثر البيئي للاناع من خالل الحوافز
وإنفاذ المعاةير
تبسيط الرسوم واالجراءات الجمركي

 5تعرض هذه الفقرة وتُترجم أهم ما وري في يراسات وبرامج وتقارةر صايرة
عن مؤسسات محلي ويولي ومجموعات عمل

المركز اإلستشاري للدراسـات والتوثيق
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 .2خارطة طريق لمستقبل أفضل  :إنه وقت إنقاذ
لبنان

ب .اإليرادات


6

 oضرةب

 oالضرائب العقارية :ةجب تقييم الممتلكات

المواطنين اللبنانيين في جميع مناحي الحياة .من هنا ةجب

واألراضي بطرةق

معالج المشاكل الحالي على الفور وبشكل شامل من

 oعدم تطبيق الضرائب بشكل تنازلي مفرط (مثل

السيطرة عليه واالضطرابات االجتماعي والاراعات األهلي ،

ضرةب

والتدهور الحاي في خدمات الاح العام وغير ذلك من

على البيئ  .وبذلك فالضرائب والرسوم على

لقد بات االتقتااي اللبناني خلف الحلول السرل ،
فالخروج من األزم سيرتب أوجاعاً اتقتااية جمّ ةتحمّلرا
معظم األطراف المعنيين .ويلزم هذا األمر وجود سلسلة

وانتراكات

السجائر واألنشط

الضارة بالبيئ

الشواطئ البحرة

والمقالع ..ةمكن زةايترا

باورة كبيرة.

جيدة من التدابير الفورية والجذرية عبر مجاالت متعددة


ضرائب استثنائية قصيرة األمد :
 oتطبيق النموذج الفرنسي فور ًا بفرض ضرةب

أو ًال  :اصالحات مالية

على الثروة (ضرةب

النفقات :
ةجب وتقف يعم مؤسس كررباء لبنان .وةمكن

التي تتجاوز مليون يوالر) لمدة سنتين.
 oضرةب ملكي مرتفع على الواجرات البحرة ،

باتجاه تنفيذ خط معقول إلصالح الكررباء .

باإلضاف إلى إتاوات سنوة .

ترشيق القطاع العام.

 oمطالب البنوك بالكشف عن الفوائد التي تلقاها

 oإجراء تعداي شامل للموظفين لتحدةد نوعي

المويعون ،والمكافآت التي حال عليرا

وأهمي الخدم التي ةقدمّونرا

المدةرون وأرباح األسرم منذ عشر سنوات

 oمعالج مشكل الموظفين "األشباح" وكذلك

نتيج الرندس المالي لمارف لبنان ،وفرض

الموظفين غير المنتجين

ضرةب بنسب تفوق  %0بمفعول رجعي على

 oتقييم العدي المتضخم للوكاالت الحكومي

هذه الفوائد المتراكم وتوزةعات األرباح غير

واللجان "االفتراضي "

العاية ( حتى وإن جرى تحوةلرا إلى خارج

 oتقدةم الخدمات الحكومي الرتقمي التي سوف

البالي).

تستفيد من الفوائد الثالثي المتمثلّ في الحد
من الفساي ،وتعزةز مستوى الخدم

وخفض

التكاليف.

ثروة على العقارات:

مستوةات تااعدة من  %0الى  %2على القيم

لعقد البناء والتشغيل والنقل ) (BOTأن ةدفع


القيم

المضاف ) إنما باتجاه محدّي

ةردف لت حسين خدمات الاح العام والحفاظ

المواري األساسي .



صحيح

وفرض الضرائب

عليرا وفقًا لذلك.

أجل تجنّب ارتفاع معدالت البطال والتضخّم الذي ال ةمكن

منها:

القيم

المضاف

وضرائب الدخل على

األفراي والشركات ،وخاص الرسوم الجمركي .

ةتجه لبنان نحو انريار اتقتاايي له عواتقب وخيم على

أ.

إدارة ضريبية جيدة لتحسين الفعالية والتحصيل:



اإليرادات األخرى أو تدابير التقشف
 oإعاية

تقييم

إةجارات

مباني

الدول

واستخدامات أصولرا.
 -6ورتق أعدت في تشرةن األول  2002وأعيد توزةعرا مؤخراً بالتزامن مع
الذكرى السنوة

األولى للحراك .وذلك من تقبل مجموع

من المغتربين

اللبنانيين تنشط في ا لعالم تحت إسم " تنفيذةون لبنانيون للتموةل الدولي -
 ، " Lifeمركزها لندن وتتبع لمعرد يراسات الشرق األوسط برئاس بول سالم.
وهذا المعرد ةضم في عضوةته يةبلوماسيون أميركيون سابقون وحاليون من
أمثال رةشاري مورفي وجيفري فيلتمان.

المركز اإلستشاري للدراسـات والتوثيق
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 oتدتقيق جميع العقوي مع األطراف الثالث في
جميع الوزارات والريئات العام .
 oمراجع

جميع نفقات التمثيل الدبلوماسي

والحكومي .
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ثاني ًا  :القطاع المصرفي
أ.

الخسائر (على أن ةتم تحدةد اآللي
المئوة ).

ةتعيّن على البنوك اللبناني أن تلعب يوراً رئيسياً
في إعاية إطالق االتقتااي وخط إيارة الدةن.

ب .تشرةع الرتقاب الرسمي على حرك رأس المال (
كابيتال كونترول) ،مع بعض االستثناءات البسيط
المعروف .
ج .تفرةق بين محافظ البنوك الحالي
المكشوف

أي بين تلك

على القطاع الخاص التجاري (بنوك

جيدة) ،مقابل تلك المكشوف

على الدةون

السياية (بنوك سيئ ).
ي .السماح لعمليات االندماج واالستحواذ لدمج البنوك
الاغيرة الجيدة وإنشاء مجموعات جدةدة .
ه .الطلب من البنوك تقدةم كشف بجميع صفقات
الارف األجنبي السابق ،

والويائع المرتفع

الفوائد ،باإلضاف إلى تحدةد األمور اآلتي :
 )0الدوالرات الحقيقي

(المحوّل

من الخارج)

مقابل الدوالرات المحوّل محلياً (على أساس
سعر صرف =  0000ليرة لبناني ).
 )2الفوائد المتراكم بالدوالر األميركي ،خاص
صرف العمالت األجنبي

بعد معامل

بالليرة

اللبناني .
 )0الخام القسري على جميع الدوالرات الناتج
عن عمليات صرف محلي أو مجموع الفوائد
المتراكم ( بنسب مئوة تحدي الحقاً.
و .إعاية رسمل

البنوك الجيدة ( 00مليارات كحد

أينى) والطلب من المساهمين إعاية األموال
المحوّل

منذ عام ( 2000التعميم األخير للبنك

المركزي).
ز .السماح بانقاذ ياخلي ) (bail inبنسب  ٪20كحد
أتقاى من تقبل المويعين بالدوالر الحقيقي في
البنوك الجيدة.
ح .حماة أموال المويعين يون  000ألف يوالر.
ط .إعاية احتساب الخسائر النرائي والموافق عليرا
وتوزةعرا بين الدول /الماارف/المارف المركزي.
ي .وضع جميع الدةون السياية للبنوك في بنك سيء
واحد (بنك إيارة الدةون السياية ) ،وتخايص
أسرم هذه البنك بين البنوك وكبار المويعين
وحاملي سندات اليوروبوند بحسب حاترم من
المركز اإلستشاري للدراسـات والتوثيق
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والنسب

ثالثاً :الصناديق السيادية
ةجب إنشاء صندوق الثروة السياية في لبنان واعتبار
الموجويات األساسي للدول  ،بما في ذلك مطار رفيق
الحرةري وميناء بيروت البحري واليانايب الوطني وخطوط
طيران الش رق األوسط وكازةنو لبنان وشركتي االتااالت،
وبطبيع الحال عقد  BOTالجدةد لمؤسس كررباء لبنان
بمثاب أصول لرذا الاندوق.
ةجب أن ةتسم هذا الاندوق بالشفافي وةدةره فرةق
من الخبراء الدوليين ،مع حماة أصول الشركات وتحفيز
االستثمار لتحقيق النمو .ةجب أن تبدأ العملي  ،حسب
االتقتضاء والمطلوب ،بالتشرك  ،وإنشاء وتفعيل هيئات
ناظم مستقل باإلضاف إلى إنشاء فرق إيارة جدةدة.
سوف ةؤيي تعزةز الحوكم
التشغيلي
أساسي

واإليارة والكفاءة

بما ةتماشى مع القطاع الخاص إلى زةاية
في تقيم هذه الموجويات ،فضالً عن تحسين

الخدمات .إن أراضي الدول التي ةفترض أن ةتم تأجيرها
ألغراض االستثمار الزراعي أو الاناعي وعائدات الواجر
البحرة واألصول العقارة األخرى ةنبغي أن تدار بواسط
صنايةق الثروة السياية  .وةنبغي توزةع أرباح هذه
الانايةق على مساهمي بنك "إيارة الدةون السياية "،
والخزةن والبنك المركزي ( 0/0لكل واحد).
ومع إتقام منتدى غاز شرق البحر المتوسط كمنظّم
إتقليمي  ،سوف ةواجه لبنان الكثير من الاعوبات،
والمخاطرة هنا في بقائه معزوالً أمام هذا المنتدى .تقد
ةكون الحل في إنشاء "صندوق الحكوم اللبناني للنفط
والغاز" على أساس عقد البناء والتشغيل والتحوةل ( )BOT
بالشراك مباشرة مع "الجمرورة الفرنسي " (وليس فقط
شرك توتال) .ومن الممكن السماح لرذا الاندوق بإصدار
سندات يةن استناياً إلى العائدات المستقبلي لكل بلوك من
البلوكات العشرة.
صندوق سيدر الوطني للبني التحتي  ،ةنبغي تأسيسه من
أجل جمع الربات والقروض الميسّرة المتال بسيدر ،إضاف
الى جمع األموال من المغتربين المرتمين باالستثمار في
لبنان .ةجب إيارة هذا الاندوق أةضًا من تقبل كبار مدةري
األصول المتخااين الشفافين.
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ج .شركات البرمجيات والتكنولوجيا الخارجي  :إنشاء

رابعاً :اتفاق صندوق النقد الدولي
إن اتفاتقاً ضرورةاً مع صندوق النقد الدولي سوف ةكون
موجع ًا للغاة بالنسب ألغلب الجرات المعني في لبنان.
وةتعين على لبنان أن ةوحد تقواه (البنك المركزي ،وزارة
المالي  ،والبنوك ،إلخ) للتوصّل إلى أفضل اتفاق ممكن
وأتقله إةالماً .وبوسع فرنسا المساعدة بجدة في مثل
هذه المفاوضات .والبد من توحيد األرتقام والخطط الحالي
لجمعي ماارف لبنان والبرلمان والبنك المركزي ،وشرك
الزاري تقبل أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

"مراكز ترميز عبر االنترنت" في الجنوب والبقاع
وطرابلس وعكار وبيروت .وهذا من شأنه أن ةسمح
للجيل الشاب واإلناث بالعمل من المنزل واستثمار
تقدراترم خارجي ًا لكسب يوالرات "طازج ".
ي .تشجيع الاناعات ذات القيم

المضاف

العالي

(المستحضرات الايدالني والمنتجات الحرفي واالزةاء
ومستحضرات التجميل) واإلنتاج المحلي للمواي األولي
في إطار تشجيع حمل "صُنع في لبنان".
ه .زراعياً (المحاصيل ذات القيم العالي وزةت الزةتون

خامس ًا  :نموذج اقتصادي جديد

والفواكه والخضروات واألفوكايو) :ال ةستفاي من

على جبر اإلصالح البنيوي ،وكما أبرز تقرةر ماكينزي،
فإن لبنان في حاج ماسّ إلى نموذج اتقتاايي جدةد.
فالنموذج اللبناني الحالي ةتسم بالطابع االسترالكي
التقتاايه ،مع انخفاض المدخرات المحلي واالعتماي الدائم
على المواري الخارجي لتغطي العجز التجاري الكبير.
األهم من ذلك ،فإن االتقتااي اللبناني ةريمن عليه
تقليدةا القطاع العام وتقطاع البناء والسياح والخدمات
الاغيرة .وباستثناء الخدمات

المالي  ،وتجارة التجزئ

المالي تتم إيارة تلك القطاعات بواسط عمال من ذوي

حا لبنان مع االتحاي األوروبي اليوم بسبب نقص
المعرف وفقدان الخبرة وغياب الممارسات الجيدة
والعمال الماهرةن (أتقل من  .)%0ومن المرم الطلب
من الفرنسيين انتداب "فرةق من الخبراء" لتزوةد لبنان
بالخبرة الالزم  .وعالوة على ذلك ،ةوصى بإنشاء
"وكاالت تادةر" (تسمح بشراء اإلنتاج مباشرة من
المزارعين وتادةره إلى االتحاي األوروبي).
و .القنّب الطبي :سمحت فرنسا وكندا وهولندا وبلدان
أخرى بزراع القنّب لالستعماالت الطبي  .وتعتبر نوعي

والمنخفض  ،تارك ً فرص عمل

القنّب اللبناني عالي  ،لذا فإن عقد اتفاق مع بلدان

محدوية لقوى العمل الماهرة في البالي ،ما ةؤيي إلى

"صدةق " مثل فرنسا ،ةمكن أن ةسمح بتأسيس إيارة

تفاتقم الفجوة في تقدرة لبنان التنافسي  .كما أن معظم

جدةدة شبير بالرةجي ولكن خاص بالقنب ،مرمترا

تلك القطاعات موجّر نحو الداخل ،لتسرم بذلك في

تحوةل هذا المادر من اإلةرايات إلى عائد نقدي

تعميق وزةاية العجز التجاري ،وبالتالي استمرار الحاج

سنوي.

المرارات المتوسط

لتدفقات العمل الاعب .
وةوجد عدي كبير من مجاالت النمو والمشارةع الرام
من بينرا:
أ.

في إعاية إعمارهما ،من خالل تشجيع االعمال
التجارة والاناعات المطلوب .

السياح  :إطالق "مشروع تنظيف بحر لبنان والمتوسط"
بمساعدة "الشباب والمنظمات غير الحكومي وبتموةل
من

ز .االستعداي لدخول أسواق سورةا والعراق والمشارك

برنامج

االمم

المتحدة

االنمائي/االتحاي

االوروبي/البنك الدولي.
ب .يعم خدمات األعمال التجارة واالعالم خاص للدول
العربي .

ح .اجراء مناتقا خاص بـ"اليسار" ضمن عقوي ( )BOTمع
(فرنسا أو الاين أو ألمانيا )....لتنفيذ مشارةع ضخم
تسمح بخلق فرص العمل وزةاية الثروة والقضاء على
الفقر ،بدءاً من منطق الجناح الى نراة االوزاعي
بما في ذلك  :إنشاء ميناء جدةد وفنايق ومناطق
صناعي

وحدائق ومجمّعات سكني

ومراكز تجارة

بجوار المطار  -ةمكن نقل السكان إلى مناطق تقرةب
أتقل سكان ًا مع بناء أبراج جميل .
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النشرة اإلتقتااية الشررة – العدي األول – تشرةن األول 2020

ط .إجراء مناتقا إلتقام محطات تقطار بواسط عقوي
خاص للبناء والتشغيل والنقل) ) BOTمع فرنسا أو
الاين أو المانيا .وذلك في المناطق اآلتي :

ثالثا :مؤشرات إقتصادية كلية

 oالجناح/صور/النبطي .
 oالدورة/بيبلوس/البترون/طرابلس.
 oالطيون \ صوفر\ ضرر البيدر\ زحل \ بعلبك .
إن جميع تدابير النمو تلك لرا فوائد ثالثي تتمثّل في
يفع وتحفيز النمو ،جذب التدفقات ،وخلق عائدات مالي

 .1تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي
المؤشر

2002

تقديرات صندوق النقد الدولي
معدل النمو الحقيقي

وخدمات عبر الحدوي.

()%

% 0.2-

%20.0-

..

02.0

00.0

..

الناتج المحلي اإلسمي
سادسا  :التأثيرات االجتماعية والتدابير الطارئة في /أو

(مليار دوالر)

تقديرات البنك الدولي

عدم االتفاق مع صندوق النقد الدولي

معدل النمو الحقيقي
أ.

2020

2020

اتخاذ عدة تدابير اجتماعي سرةع  ،خاص فيما ةتعلّق

()%

بتأمين الرعاة الاحي للفقراء ( %00إلى  %100مجانًا).

الناتج المحلي اإلسمي

ب .اتخاذ عدي من التدابير اإلتقليمي السرةع  ،وخاص

(مليار دوالر)

% 0-

% 02.2-

% 00.2-

00.0

00.2

23.0

فيما ةتعلّق بالوظائف :تشجيع التوظيف في القطاع

 : ..لم ةقم صندوق النقد الدولي بتوتقع معدل النمو

الخاص ال سيما في مجاالت التكنولوجيا ،واالستثمار

الحقيقي لعام  2020نتيج لحال عدم الثبات الحايّة في

الخارجي للقدرات المحلي  ،الزراع  ،والاايرات.

االتقتااي اللبناني .

ج .تشجيع االنتاج الوطني،

وبذلك فإن

 ٪00من

المشترةات العام ةنبغي إنتاجرا محلياً.
ي .إتاح تكنولوجيا التعليم عبر اإلنترنت.

المادر  - :صندوق النقد الدولي  " ،تقرةر آفاق االتقتااي اإلتقليمي
في منطق الشرق األوسط وآسيا الوسطى"  ،تشرةن األول 2020
 -تقدةرات البنك الدولي المتداول

ه .توزةع تقسائم ( 000ألف ليرة  /شررةاً) لدعم السكان
الفقراء فقط (وفق معاةير ةنبغي تحدةدها) ،ووتقف
يعم السلع األساسي الذي فقد مبرراته نتيج حاول
مخالفات جسيم في التطبيق.
و .وكجزء من صفق

صندوق النقد الدولي ،ةمكن

تموةل هذه القسائم وكذلك وظائف في القطاعين
العام والخاص من تقبل البنك الدولي.
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النشرة اإلتقتااية الشررة – العدي األول – تشرةن األول 2020

.2

المالية العامة
(مليار ليرة)

 2002الناف األول

 2020الناف األول

نسب التغيير

إجمالي إيرادات الموازنة

05000

05200

-20%

اإليرادات الضريبية

05200

05020

-28%

اإليرادات غير الضريبية

05000

230

-30%

إجمالي النفقات العامة

025002

005000

-16%

منها تسديد فوائد

05200

05222

-52%

منها تسديد أقساط الديون الخارجية

030

002

-25%

النفقات األولية

05200

05200

1%

إجمالي العجز /الفائض

()05030

() 05002

-8.1%

العجز األولي  /الفائض األولي

300

()05020

المادر :وزراة المالي

النصف األول 2020

النصف األول 2019

14,000

12,319

12,000

10,306

10,000

8,673
اإليرادات

6,955

8,000
6,000

النفقات

4,000

إجمالي العجز

2,000
0
-2,000
-4,000

-3,352

-3,646

-6,000

 .3إجمالي الدين العام (مليار دوالر )
94.26

93.74

93.40

93.14

92.88

92.42

92.24

91.99

95.00

91.64
89.48
87.10

90.00
85.00
80.00

10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020

المادر :وزارة المالي
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 .4احتياطيات مصرف لبنان من العمالت الصعبة (مليار دوالر)

22.76

23.56

08/2020

07/2020

25.87

28.23

27.37

26.44

29.55

28.96

28.34

30.15

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

06/2020

05/2020

04/2020

03/2020

01/2020

02/2020

11/2019

12/2019

المادر :مارف لبنان

المؤشرات

12/2019

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

07/2020

08/2020

 .5معدالت الدولرة ()%

ودائع القطاع الخاص اإلجمالية

76.02

76.70

77.63

77.94

78.94

79.57

79.83

80.16

80.18

ودائع القطاع الخاص المقيم

72.35

73.21

74.35

74.70

75.86

76.54

76.90

77.26

77.33

ودائع القطاع الخاص غير المقيم

90.33

90.46

90.76

91.07

91.45

91.79

91.88

92.11

91.98

المادر :مارف لبنان
 .6ميزان المدفوعات حتى آب ( 2222مليون دوالر)

آب

تموز

حزيران

أيار

نيسان

آذار

شباط

كانون الثاني

-1,968.0

-3,046.4

-295.8

-887.7

-240.6

-556.8

-347.4

-157.9

0.0
-500.0
-1,000.0
-1,500.0
-2,000.0
-2,500.0
-3,000.0
-3,500.0
ميزان المدفوعات

المادر  :مارف لبنان
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 .7سعر الصرف في السوق السوداء والح ّد األدنى لألجور
ةعتبر لبنان بحسب معاةير التانيف الدولي من الدول المتوسط الدخل حيث بلغ متوسط الدخل للفري السنوي  05003يوالر
في عام  ،72002أي بمعدل  030يوالر شررةاً .في حين أن الحد األينى لألجور الذي ةساوي  000الف ليرة لبناني  ،أي ما ةوازي
 330يوالر شررةاً بسعر الارف الرسمي ،بات اآلن بحسب سعر صرف السوق السوياء لشرر تشرةن األول من العام  2020ةساوي
أتقل من  000يوالر .مما ةعني تدهور القوة الشرائي للمواطن اللبناني بنسب  % 00في غضون سن (الرسم البياني رتقم )2
الرسم البياني رتقم  : 0سعر الارف في السوق السوياء

 1بيانات البنك الدولي
الرسم البياني رتقم  : 2تدّهور القوة الشرائي للحد األينى لألجور في لبنان منذ تشرةن األول عام  2002وحتى تشرةن األول
 2020بحسب سعر الارف في السوق السوياء
0

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000
-25.0%

0
-0.1
-0.2
-0.3

-40.0%

-0.4
-50.0%
-57.1%
-62.5%

-76.9% -78.6%
-80.0% -81.3%
-82.4% -83.3%

-75.0%

-72.7%

-70.0%

-66.7%

-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9

المادر  :من إعداي المركز االستشاري للدراسات والتوثيق
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 .8الشركات األجنبية المسجلة في لبنان 2222-2217
بلغ عدي الشركات األجنبي المسجل في لبنان  002شرك

بين عام  2000وحتى تموز  . 2020وذلك بحسب الرسم البياني

رتقم  0أيناه:
الرسم البياني رتقم  : 0عدي الشركات األجنبي المسجل في لبنان
40
35
30
25
20
15
10
5
0

35

33

31

14

تموز 2020

2019

2017

2018

المادر  :وزارة االتقتااي
وفي توزةع للشركات األجنبي بحسب جنسياترا تتادّر الشركات االماراتي ( )00والفرنسي

( )00واالمرةكي ( ،)00ةليرا

الشركات التركي ( )0واأللماني ( )0والسوةسرة ( .)0وذلك بحسب الرسم البياني رتقم  2اآلتي:
الرسم البياني رتقم  : 2جنسي الشركات األجنبي المسجل في لبنان منذ عام 2000
15

16
14

10 10
8

12
10
8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4

5 5

6
4
2
0

المادر  :وزارة االتقتااي
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