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  2006انعكاسات حرب تموز على وضع المالية العامة خالل عام 

  
  مـوجز تـقرير أولـي
  

  2006أيلول 
  

  
  
  

تشكل هذه الورقة تقريرًا أوليًا، غير نهائي، حول التبعات التي رتبتها الحرب اإلسرائيلية على لبنان على وضع المالية العامة للدولة خالل                      
ا       وقد ارتكز. 2006العام الحالي   اني، وم صاد اللبن ت هذه الورقة بشكل أساسي إلى ما توافر من معلومات حول األضرار التي لحقت باالقت

ى                           دوان، إن في البن ة عن الع ار المتأتي ات لمعالجة اآلث اع حتمي في مستوى النفق نجم عنها من تراجع متوقع في اإليرادات العامة وارتف
ان   . 1701لمتعلقة في التعزيزات األمنية المترافقة مع تطبيق القرار       التحتية، أو في الخسائر البشرية، أو تلك ا        ى تبي ويهدف هذا التقرير إل

ل                                   ى تموي ان، خصوصا لجهة الحاجة الملحة إل ى لبن ة من جراء الحرب اإلسرائيلية عل ة العامة للدول حجم التحديات التي تواجهه المالي
  .ع البدء بمرحلة أعمار ما دمرته هذه الحربالعجز المالي المتزايد، والذي سوف يزداد تفاقمًا م
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  2006انعكاسات حرب تموز على الوضع المالي خالل عام 

  موجز تقرير أولي
  
ى المدى القصير     على االقتصاد اللبناني سوف لن  2006 تداعيات حرب تموز      إنّ -1 يقتصر أثرها عل

ة  سنوات المقبل دى  ال ى م سلبية عل اتها ال تمتد انعكاس ل س ار . فحسب ب ائي آلث يم النه ار التقي ي انتظ وف
ذي   دوان وال ور الع وف يتبل دو أن   س ة، يب صيرة المقبل رة الق الل الفت ى   آ خ داعياتها عل رب وت ار الح ث

ط،  صير والمتوس ديين الق ى الم ر عل وف تظه ة س ة العام رات المالي صادية ومؤش رات االقت المؤش
ان وأن خصوصا  ى لبن وي عل ري والج صار البح رالح د دام لفت ات   ق ه القطاع ت خالل هرين، عان ة ش

  .االقتصادية من شلل شبه آامل
  
الل -2 سنوات  خ ة      ال ت الحكوم صرم، عمل ام المن الل الع صوصًا خ رب، وخ وع الح بقت وق ي س الت

ة،               ة العام ى المالي وازن إل ادة الت ي      فتمكنت من تحسين     اللبنانية جاهدة على إع ائض األول ستويات الف   م
ام،          ولجم العجز اإلبطريقة ملموسة  دين الع و ال رة نم ا والتخفيف من وتي ة، آم جمالي للموازنة والخزين

ة التي شهدها    خاصة بعد األحداث السياسية   ام  ال واألمني ز      . 2005ع ة في تعزي وبالفعل نجحت الحكوم
الي                    ي اإلجم ائض األول ى الف االستقرار المالي والنقدي، وتجلى ذلك في التحسن الملموس الذي طرأ عل

اح         2006ول من عام    خالل النصف األ   دء االجتي غ نحو      ،  اإلسرائيلي ، وقبل اندالع الحرب وب ذي بل وال
ة    994 رة لبناني ار لي ون دوالر660(ملي ي      )  ملي ائض األول عاف الف ة أض اوزت أربع ادة تج أي بزي

  .2005اإلجمالي المحقق خالل النصف األول من عام 
  
ي -3 ائض األول ي الف ود التحسن ف ى ويع ي ب إل ود الت قالجه رادات عن طري ستوى اإلي ع م : ذلت لرف

ى        ة، عل ى     إجراء تحسين الجباية وحث المؤسسات والمصالح العام تظم إل شكل دوري ومن  التحويالت ب
ام                   رادات النصف األول من ع ه إي ا بلغت مع ا مهم  4,063 نحو  2006الخزينة مما أتاح لها وفرا مالي

ام       15، أي بارتفاع نسبته )مليون دوالر 2,696(مليار ليرة   ة مع النصف األول من ع ة مقارن  في المئ
ام   ويذآر أن إجراءات تحفيز اإليرادات قد بوشر العمل بها  . 2005 ، 2005خالل النصف الثاني من ع

ام                     ة مع النصف األول من ع رة مقارن ذه الفت دات ه ة    10 بنحو    2005حيث ارتفعت عائ م  .  في المئ ول
رادات فحس             ادة اإلي ى زي ة عل ود الحكوم يما             تقتصر جه ات الس ى ضبط وبرمجة النفق دتها إل ل تع ب، ب

ا ساهم في انخفاضها من              ام مم دين الع ة ال رة   3,309النفقات من خارج خدم ار لي ون  2,196( ملي  ملي
ام خالل النصف األو) دوالر ن ع ى 2005ل م ون دوالر2,037 (3,070، إل رة خالل )  ملي ار لي ملي

  .ة في المئ7ة ، أي بنسب2006النصف األول من عام 
  
ة إّن-4 ة العام ى مؤشرات المالي رأ عل ذي ط دء الحرب، التحسن ال ل ب ى ، قب ل عل ه تحسن مماث  رافق

ل، حيث                    دة المخاطر المرتبطة بالتموي ذي ساهم في التخفيف من ح ام، األمر ال صعيد إدارة الدين الع
سوق               ات ال الزم من خالل آلي د بقيت      استطاعت الحكومة بموجبه توفير التمويل ال ى     وبفوائ ستقرة عل م

ة  العمالت األجنبي دين ب ى ال ضت عل رة وانخف ة ، اللي سياسة التمويلي ذه ال اهمت ه د س ن ب وق التخفيف م
ل         سابق          االعتماد على مصرف لبنان آأحد مصادر التموي ان حاصًال في ال ا آ ادة        .  آم ا من إع ا مكنه م

و  شكيل ا     3نح ين ت ا ب ة م رة الواقع ي الفت ان ف صرف لبن ديون لم ارات دوالر آ دالع   ملي ة وان لحكوم
  .الحرب

  
د -5 وز ق داث تم شلت  أن أح ن   أف د م ق مزي ى تحقي ا إل ن خالله ة م سعى الحكوم ت ت ي آان ود الت الجه

تقرار صادياالس الي واالقت صادي   .  الم و االقت ى أن النم شير إل ت ت ي آان ات الت ا وأطاحت بالتوقع آم
أن الدمار الهائل والخسائر     افة إلى   باإلض في المئة،    5 آان سيبلغ أآثر من      2006المرتقب للعام الحالي    

2006أيلول
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ا الحر ي خلفته ة الت شرية والمادي ى الب تؤدي إل صادي ب س و االقت دالت النم ي مع ر ف ى تراجع آبي  وال
  .ارتفاع مستوى اإلنفاق العام

  
دوان اإلسرائيلي                        -6 ة عن الع ة والناجم ة العام ة في المالي  وفي المحصلة، يقدر حجم الخسارة المتوقع

ى ن ان حت ى لبن ام عل ة ع دود 2006هاي ي ح ار  2,419، ف رة ملي ار دوالر1.6(لي دم )  ملي ع ع ك م وذل
ة     ى التحتي ة  ألضرار البن ة اإلجمالي ات، الكلف ساب النفق د احت ار، عن ي االعتب ذ ف تتحمله األخ ا س ، وم

ى              اإلشارةمع  . األعمار إعادةالخزينة من نفقات     دوان اإلسرائيلي عل  إلى أن األثر الحقيقي والكامل للع
  .2007 العام المقبل  األعوام المقبلة وخاصة فعليًا خاللالمالية العامة سوف تمتد آثاره
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   ما قبل وبعد الحربسيناريوهات - اإلجمالي تطور العجز -1رسم بياني رقم 
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غ            -7 ة، بل ات األولي ض التوقع سب بع ة، وبح ة العام رات المالي ه مؤش ت إلي ا آل يل م ي تفاص  وف

رادات    االنخفاض في حجم    ة شهر آب            ( اإلي دء الحرب وحتى نهاي ذ ب ه   ) من ا قيمت رة    470م ار لي ملي
وازي     ، أي   ) مليون دوالر أميرآي   314( ا ي ل من                   1.44م ك في أق ي وذل اتج المحل ة من الن  في المئ

هرين ن     . ش ر م ى أآث اض إل ذا االنخف م ه صل حج ع أن ي رة   1,386وُيتوق ار لي ون   920(ملي ملي
ى تراجع         . قارنة عما آان متوقعًا قبل اندالع الحرب      ، م 2006 خالل عام    )دوالر ا أدت الحرب إل آم

ى    الدولية وا ة  ، السيما على صعيد الرسوم المتعلقة بالمبادالت التجاري       آبير في اإليرادات   ضريبة عل ل
 الخزينة المباشرة وغير المباشرة      إيراداتعلى  األمر الذي سيؤثر     والهاتف وغيرها،    القيمة المضافة 

  .في السنوات المقبلةتج المحلي آكل وعلى النا
  
ون دوالر 800(مليار ليرة    1218نحو  بترتفع  أنها س ، فُيقدر    األولية ا على صعيد النفقات    أمّ -8 ، ) ملي

ام   ي ع سجلة ف ستويات الم ة بالم ن 2005مقارن د ع ا يزي ي 3.6، أي م اتج المحل ن الن ة م ي المئ  ، ف
الغ التي          ولعل أبرز أسباب هذا االرتفاع ا     . آإنفاق إضافي  تتحملها  لكبير في النفقات سيتمثل في المب س

ا             آمساعدات  الحكومة   اتهم، آم م أو عن ممتلك للمتضررين من جراء هذه الحرب سواء عن أرواحه
شكل خاص   ى ب ذي تجل صحة وال ى ال اق اإلضافي عل ل اإلنف ة، وتموي ى التحتي اء البن ادة بن ي إع وف

ل اإلجراءات ى تموي رة الحرب، إضافة إل ي يتطلخالل فت ة الت ن  األمني رار مجلس األم ذ ق ا تنفي به
1701.  

  
ذ                         إنّ -9 ى من رة األول ي  للم ى ظهور عجز أول ا إل  التدهور في مؤشرات المالية العامة سيؤدي حكم

واء            أعقابست سنوات، وذلك في      ة الحت ود الحثيث ة      الوضع  سنوات من الجه ة العام د  .  في المالي وق
ائض األ          ع أن ينقلب الف ام        بات من المتوق ى منتصف ع ي المسجل حت الغ  2006ول ار  994، والب  ملي

ى          عجز ، إلى   ) مليون دوالر  660(ليرة   د يصل إل ي ق ة           1,173 أول رة لبناني ار لي ون   778(ملي ملي
ـ           ) دوالر رة     2,400مع نهاية العام، أي بتراجع للميزان األولي يفوق ال ار لي ار  1.6(ملي ) دوالر ملي

ام            في وقت آان من المتوقع وبحسب      سجل ع ة       2006 تقديرات ما قبل الحرب أن ي ًا بقيم ضًا أولي  فائ
رة 1,246 ار لي ون دوالر830( ملي ام  . ،) ملي سجل الع ع أن ي ك، يتوق وازاة ذل ي م زًا 2006وف  عج
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ون دوالر   3,850(مليار ليرة    5,808إجماليا بقيمة    ام            )ملي الي المسجل ع ، أي ضعف العجز اإلجم
د من الحاجات الملحة                   إن هذا التنامي في العج     . 2005 ه مزي تج عن الي، سوف ين ي واإلجم ز، األول

للتمويل، األمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التنامي في الدين العام، في بلد آان يعمل على جاهدًا على                  
ف  ة التخفي تالالت المالي دة االخ ن ح ات   .م ن الهيئ واطن وم ن الم تثنائيًا م دًا اس ب جه ا يتطل و م  وه

  .قيقة والدول الصديقة لمعالجة اآلثار الكبيرة على االقتصاد وعلى المالية العامةوالدول العربية الش
  

   ما قبل وبعد الحربسيناريوهات - مقارنة الفائض أو العجز األولي -2رسم بياني رقم 
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  2006 نتائج المالية العامة المحققة حتى حزيران -3جدول رقم 
  2006والمتوقعة لمجمل عام 

  

آانون توقعات 
 2006-أول

توقعات آانون 
 2005  2006-أول

 ) بعد الحرب( ) قبل الحرب(

 النسبة الفرق

 %17- 1,386- 6,714 8,100 7,405  اإلجماليةاإليرادات

 %9 1,033 12,522  11,489 10,203  اإلجماليةالنفقات

 %0 0 4,635 4,635 3,534 خدمة الدين

 %15 1,033 7,887 6,854 6,669 نفقات من خارج خدمة الدين

 %26 297 1,433 1,136 833 الكهرباء

 %13 40 354 314 384 البلديات

 %71 2,419- 5,808- 3,389- 2,798- الفائض اإلجمالي/ العجز 

 %194- 2,419- 1,173- 1,246 736 الفائض األولي / العجز 
  وزارة المالية: المصدر

   ال يتضمن الهباتاإلجمالي اإليرادات رقم إن/ 1
  
  2006 اإليرادات المالية المتوقعة لعام -1
  

ام      -10 ن ع صف األول م الل الن ة خ رادات الخزين ت  إي و 2006 بلغ رة  4,063 نح ار لي   ملي
ون دوالر2700( سبتها  ) ملي ادة ن درها   15، أي بزي ة وق ي المئ رة  531 ف ار لي ون 350(  ملي  ملي

ام            )دوالر د . 2005، مقارنة مع إيرادات النصف األول من ع ضريبية         وق رادات ال  بلغت حصة اإلي
و  رادات نح الي اإلي ن إجم رة 390م ار لي ون دوالر260( ملي دات ) ملي ن عائ ا م م معظمه ، نج

ى                  ة المضافة، إضافة إل ى القيم ضريبة عل الضريبة على األرباح والضريبة على األمالك المبنية وال
ع  وم الطواب الغ   .  رس ي، والب سم المتبق ا الق رة  161أم ار لي ون دوالر107( ملي رز  ) ملي ت أب ، فكان

ة          ة   /مصادره من حاصالت إدارات ومؤسسات عام شكل خاص   (أمالك الدول إضافة  ) االتصاالت ب
  .إلى الرسوم والعائدات اإلدارية والمبيعات

 
 
 

ى تحقيق                    -11 ؤدي إل سنة أن ي اد خالل النصف األول من ال ذي س  آان من شأن استمرار المنحى ال
ى        ).  مليار ليرة  5.4أي ما يقارب    (ر ليرة    مليا 8,100إيرادات بقيمة    دوان اإلسرائيلي عل غير أن الع

ا                 رادات م ات من المرجح أال تحقق اإلي ارب  لبنان قد أسقط هذه التوقعات، وب رة    6,714يق ار لي ملي
ار دوالر 4.45( داره )ملي اض مق رة  1,386، أي بانخف ار لي ون دوالر  920( ملي ع ) ملي ة م مقارن

ى فرضية أن الحصار الجوي                     . التوقعات السابقة  ذه التوقعات بنيت عل ى أن ه مع ضرورة التنبيه إل
ول          ول شهر أيل ع مع حل ة   2006والبحري المفروض على لبنان سوف يرف شاطات التجاري ، وأن الن
 .سوف تستأنف بشكل طبيعي خالل فترة قصيرة بعد فك الحصار

  



 

  لية ودقةو، وهي قابلة للتعديل مع توافر معلومات أكثر شم2006  المعطيات المتوفرة حتى شهر آبإلىإن األرقام الواردة في التقرير هي أرقام أولية تستند 

  - 7 - 

ام    ، فان اإليرادات المتوقع   2005 وفي المقارنة مع عام      -12 نخفض      2006ة لع وق      سوف ت ا يف  9بم
ام        ) مليار 7,405مليار ليرة مقابل     6,714(في المئة    أن ع داثًا         2005، مع التذآير ب د شهد أح ان ق  آ

دات     أمنية وسياسية أدت إلى تراجع في الحرآة االقتصادية، وقلص ب        ة العائ الي من مستوى جباي  .الت
ي جرت خالل عامي إذًا وال األحداث الت ة 2006 و2005، فل ة نوعي ق نقل ان من الممكن تحقي ، لك

  .االقتصاد الوطني آكلعلى صعيد على صعيد المالية العامة والناتج المحلي و
  

ام              -13 ضريبية في ع دات ال رة      4,596 نحو    2006 ويتوقع أن تحقق العائ ار لي ون  3,050( ملي  ملي
سبته  )دوالر اض ن ام    6، أي بانخف سجل ع ستوى الم ع الم ة م ة مقارن ي المئ رز ولّع. 2005  ف ل أب

صادي، آنتيجة مباشرة للحرب،                  شاط االقت األسباب الكامنة وراء هذا االنخفاض هو التراجع في الن
درة بنحو       . وما رافقه من تباطؤ في معدالت االستهالك    و التي آانت مق  6-5ففي مقابل معدالت النم

ع  ل الحرب، يتوق ا قب ة م ي المئ صاديًاف ودًا اقت ان رآ شهد لبن ه الحصار سأ،  أن ي ادة حدت ي زي هم ف
  .الذي استمر لمدة شهرين تقريبًاوالبحري والجوي 

  
إيرادات الرسوم على التجارة والمبادالت      وآنتيجة مباشرة للحرب وللحصار، ُيتوقع أن تتراجع       -14

اع   . 2005، مقارنة مع 2006 في المئة في عام     35الدولية بمعدل سنوي نسبته      فعلى الرغم من ارتف
، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام       2006 في المئة خالل النصف األول من عام         33 بنسبة   االستيراد

ة مع   15، فانه من المتوقع أن يتدنى حجم االستيراد اإلجمالي لهذا العام بنسبة             2005  في المئة مقارن
نفط                          . 2005 شهد أسعار ال زين، في وقت ت ادة البن سعر م من جهة أخرى، أدى وضع سقف محدد ل

ي األ ار ًا ف دريجي   تفاع يص ت ى تقل ة، إل واق العالمي واد     س ى الم وم عل ن رس ة م ستوفيه الدول ا ت  لم
 لم تستوِف الخزينة أية إيرادات عائدة من        2006مع اإلشارة إلى أنه بدءًا من شهر حزيران         , الملتهبة

ادالت ال              . الرسم على المواد الملتهبة    ى التجارة والمب رادات الرسوم عل ى أن إي ة آانت    ويشار إل دولي
ع أن    ,  في المئة من إجمالي اإليرادات في األعوام الماضية       25تشِكل نحو    الي، فيتوق ام الح أما في الع

  . في المئة12زيد هذه النسبة عن ال ت
  

سجل انخفاضًا                     -15 ع أن ت سلع و الخدمات فيتوق ى ال ة عل رادات من الرسوم الداخلي  أما بالنسبة لإلي
سبته  نويًا ن ة، وس7س ي المئ سي ف شكل رئي اض ب ذا االنخف ة  يطاول ه ى القيم ضريبة عل رادات ال إي

ع في      ،  لحصار البحري والجوي     ستمرار ا  الللحرب و  ويأتي ذلك آنتيجة    . المضافة وللتراجع المتوق
وازاة ضرب     ي م ة، ف صادية آاف ات االقت ت بالقطاع ي لحق سبب األضرار الت ي ب تهالك المحل االس

صادية  الموسم السياحي والشلل الذي أصاب ال      ام             . حرآة االقت اني من ع شهد النصف الث ع أن ي ويتوق
ة مع النصف                     24 تراجعًا بنسبة    2006 ة المضافة، مقارن ى القيم ضريبة عل دات ال  في المئة في عائ

ام           . األول من العام    2006وبذلك يكون االنخفاض في عائدات الضريبة على القيمة المضافة خالل ع
  .2005عام  في المئة مقارنة مع 8هو في حدود 

  
سبة -16 ضريبية بن ر ال رادات غي ع أن تتراجع اإلي نويًا 20 ويتوق ة س ي المئ ذا التراجع . ف أتي ه وي

رادات                       يما في إي ة الس ة وأمالك الدول آنتيجة لالنخفاض في حاصالت اإلدارات والمؤسسات العام
ه،           ة في سبب تعطل الحرآ روت ب ة ا               مرفأ بي ر موازن رادات من وف دني اإلي ى ت لمواصالت   إضافة إل

  .ة القطاع بشقيه الخلوي والثابتالسلكية والالسلكية بسبب األضرار التي لحقت بالشبكة وبحرآ
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  .)ل.مليار ل( سيناريوهات ما قبل وبعد الحرب  – اإليرادات المتوقعة -4جدول رقم 

  

 2006متوقع  2,005  
 قبل الحرب

 2006متوقع 
 2006الفرق  بعد الحرب

 %17.6- 4,596 5,579 4,864  اإليرادات الضريبية

 %3.5- 1,120 1,161 1,047 1 /ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال

 %12.6- 637 729 414 ضريبة على األمالك

 %19.3- 1,761 2,183 1,896 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات

 %19.3- 1,565 1,939 1,693          الضريبة على القيمة المضافة

 %29.8- 828 1,179 1,268 رسوم على التجارة والمبادالت الدوليةال

 %33.4- 448 673 787 2 /         الرسوم الداخلية على السلع

 %24.9- 380 506 481           رسوم على االستيراد

 %23.5- 250 327  241  اإليرادات الضريبية األخرى

 18.86- 1,695 2,089 2,116 اإليرادات غير الضريبية

  %16.91- 1,238 1,490 1,662 3/أمالك الدولة /حاصالت إدارات ومؤسسات عامة 

 %25.7- 367 494 365 الرسوم والعائدات اإلدارية والمبيعات

 %2.08- 423 432  421 إيرادات الخزينة

 %17.11- 6,714 8,100 7,401 مجموع اإليرادات

  
، ومقارنة 2005، مقارنة مع 2006في عام نسبيًا ورؤوس األموال تبدو مرتفعة  التوقعات المتعلقة بالضريبة على الدخل   إن/ 1

وز،     . بتوقعات ما قبل الحرب، ذلك أن الكم األآبر من هذه الضريبة قد تمت جبايته خالل النصف األول من العام                   فحتى شهر تم
رة الم  . هذه الضريبة  إيرادات مليار ليرة من     800تمت جباية ما يقارب      ام    أما في الفت ة من الع ة من     تبقي تمكن الخزين ع أن ت فيتوق

رة خالل خمسة أشهر     320أي نحو     (جباية المبلغ المتبقي   ار لي سيط،   ) ملي سبب ب ذه    أن هو  ، ل رادات أحد مصادر ه ، وهو  اإلي
  .ب والحصارأعلى لهذا العام من العام الماضي ويفترض أن ال تتأثر هذه الضريبة بنتائج الحرالضريبة على الفوائد، هو 

  
  . الخسارة في البنزين تعود بالدرجة األولى إلى تثبيت أسعار المحروقات وتراجع الحرآة االقتصادية/ 2
  
ام        اإلدارات حاصالت   إيرادات تقدير   إن/ 3 ستويات المسجلة ع ى من الم دني    2005 والمؤسسات العامة جاء أدن ع ت سبب توق  ب

ا          ة ب اتف، بغض النظر عن األسباب المتعلق دات اله د باشرت    في عائ دفع لحرب، حيث أن وزارة االتصاالت ق يم    ب غ التحك  مبل
غ المستحق     مليار لشرآة سليس  48 (273  نحو 2006 لعام   المستحق لشرآتي سليس وليانسل والبالغ     وازي   أي ثلث المبل ا ي وم

أنها أن تخفض          إن).   مليار لشرآة ليانسل    225 ذه االستحقاقات من ش رادات  ه ة من قطاع االتصاالت،     اإلي  لفاقت  وإال المتأتي
  . في المئة6 بنحو 2005عائدات هذه السنة عائدات سنة 

  
ى            -17 ر عل شكل أآب ا ب تظهر آثاره رائيلي س دوان اإلس ل الع ه أن مفاعي ارة إلي در اإلش ا تج  وم

دخل  السَيما إيرادات ضرائب   ،  أن بعض اإليرادات الضريبية   ذلك  , 2007اإليرادات المتوقعة لعام     ال
ة  الك المبني و  وضرائب األم كلت نح ي ش ن  20 والت ة م ي المئ رادات ف ام إي مّ ،2005 ع د ت ان ق   آ

ائج               , استيفاء معظمها في النصف األول من العام الحالي        رادات بنت وع من اإلي ذا الن أثر ه مما جعل ت
دودا  دوان مح سبيًا الع ام خالل ن صادي خالل ا. 2006ع شاط االقت ي الن ر أن التراجع ف صغي  فلن
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ن       رة م داد آبي ل ألع ن صرف محتم اح وم ي األرب ع ف ن تراج ه م ا رافق ام، وم ذا الع ن ه اني م الث
  .سيما في النصف األول منه، ال2007 سوف تظهر مفاعيله خالل عام ،العاملين

  
   ما قبل وبعد الحربسيناريوهات -اإليرادات تطور -3رسم بياني رقم 
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  2006 النفقات العامة المتوقعة لعام -2
  

ام    -18 صف ع ى منت ة حت ات العام ت النفق ارب  2006 بلغ ا يق ع   5,230 م ة م رة، مقارن ار لي  ملي
ة   7.5، أي بزيادة قدرها     2005 مليار ليرة خالل النصف األول من عام         4,867 د نتجت   .  في المئ وق

سبة     رتفاعهذه الزيادة بشكل رئيسي عن اال      رة ذا   38 في خدمة الدين العام بن ة خالل الفت ا، أي   المئ ته
د               ).  مليون دوالر  400( مليار ليرة لبنانية     602ما يعادل    ام فق دين الع ة ال اق من خارج خدم أما اإلنف

سنة بنحو            ة، أي بنحو         7انخفض خالل النصف األول من ال رة      239 في المئ ار لي ون   160( ملي  ملي
ة       ، وذلك آنتيجة للجهود التي بذلتها     2005مقارنة مع الفترة عينها من عام       ) دوالر ذ بداي ة من  الحكوم

  .رة المدفوعات المالية والسيولةالعام للجم النفقات وإدا
  

د أدى -19 رائيلي  لق دوان اإلس ى 2006 الع رض أن    يغيت إل ن المفت ان م ذي آ ى ال سلكهر المنح  ت
ففي حين آان من المتوقع أن تبلغ النفقات من خارج الدين العام نحو             .  الحالي النفقات حتى نهاية العام   

ام 6,854 ة ع ع نهاي رة م ار لي ذه  2006 ملي ي ه اع ف ى ارتف شير إل د الحرب ت ا بع ات م ان توقع ، ف
ى     صل إل د ي ات ق رة  7,887النفق ار لي ون دوالر5,260( ملي ة    )  ملي تكمال مرحل سبب اس ك ب وذل

ًا خالل شهر تموز           -اإلغاثة دأت فعلي ادة                - التي ب ة إع ى مرحل ال المباشر إل م االنتق ار  ومن ث ، األعم
ى  ادةأضف إل راءات زي دابير  اإلج ةوالت ادة  ،األمني الي زي اقوبالت ي، اإلنف سكري واألمن ي  الع الت

ى    رفع مستوى وما يترتب عليها من      1701يتطلبها تنفيذ قرار مجلس األمن       ا سيؤدي إل  االآالف مم
رة     1,031ارتفاع في اإلنفاق العام إلى مستوى قد يصل إلى           ون دوالر   690( مليار لي  في  9أي  )  ملي

ات    . مئة مقارنة مع آان متوقعًا قبل اندالع الحرب       ال من جهة أخرى، من المتوقع أن يصل حجم النفق
سنوية دين -ال ة ال شمل خدم ا ي ام - بم ة ع ع نهاي ى 2006 م رة 12,522 إل ار لي ون 8,350( ملي  ملي
ام         )  مليون دوالر  1,550 (2,319، أي بارتفاع يقارب     1)دوالر ة مع ع ، أي  2005مليار ليرة مقارن

ار آامل   .  في المئة23ما نسبته   وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التوقعات تقريبية وهي ال تأخذ في االعتب
ادة       ة إع ك آلف ي ذل ا ف رب، بم راء الح ن ج يترتب م ذي س افي ال تثماري اإلض اق االس اراإلنف  أعم

  .المنازل
                                                 

 .2006ول كانون أ -عن فترة تموز) سوناتراك والكويت( هذا الرقم يشمل تسديد استحقاقات شركة كهرباء لبنان من  اتفاقات تمويل شراء الفيول إن  1

1,386 
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   ما قبل وبعد الحربسيناريوهات - تطور النفقات -4رسم بياني رقم 
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دين   ة ال خدم دين     ة ال ارج خدم ن خ م
  

  
ي     -20 سية ه ة رئي باب أربع ى أس ود إل ات يع ي النفق ب ف اع المرتق اق  :  إن االرتف ي اإلنف اع ف ارتف

اليف      واألمني العسكري ان، وتك اء لبن ، وأآالف اإلغاثة، وارتفاع حجم التحويالت إلى مؤسسة آهرب
  .األعمارإعادة 

  
م    إنّ -21 ة إضافية تتمث     1701 تنفيذ قرار مجلس األمن رق ستلزم إجراءات أمني شر   ي  15,000ل بن

اط من المتقاعدين أو        تيمع ما   جندي من الجيش اللبناني في الجنوب،        ك من استدعاء لالحتي رافق ذل
دابير الحجز          إلى إضافة،  ة جديد  عناصر من تطويع  داخلي وت وى األمن ال ذا  إّن . زيادة العديد في ق  ه

ود ااألمر دد من البن ى ع د الرواتب وعل ى بن سي عل شكل رئي ينعكس ب ذي س واد  ال ل الم ألخرى مث
ة     . التجهيزاتآاالستهالآية إضافة إلى ارتفاع بعض بنود الجزء الثاني          وتقدر الكلفة اإلضافية الناجم

  ). مليون دوالر70( مليار ليرة 105عن هذه اإلجراءات، خالل الفترة المتبقية من السنة بنحو 
  

شفيات و    إّن-22 ات المست ة نفق شمل تغطي ة ت ة اإلغاث تكمال مرحل ا    اس ة العلي دخالت الهيئ ل ت تموي
هداء    ن ش ضررين م ة للمت ضات مالي ع تعوي ى دف ازحين إضافة إل ستلزمات الن أمين م ي ت ة ف لإلغاث

وقين ى ومع افية   .وجرح اليف اإلض صل التك ع أن ت ة ويتوق ة  األولي تدفعها الخزين ا وس ي دفعته الت
م أن      ) مليون دوالر  45( مليار ليرة    70آنتيجة ألعمال اإلغاثة خالل وبعد الحرب إلى نحو          ، مع العل

  . سيترتب خالل المرحلة القادمةإضافيًا إنفاقًاهناك 
  

ة       إلى ستؤدي بشكل آبير ورئيسي      عمارإل إطالق مرحلة إعادة ا     إنّ -23  - رفع مستوى النفقات العام
ات  د من األولوي ي تع ي المجاالت الت يما ف ةوالس ات آالخدمات العام اء الجسور والطرق ادة بن  وإع

ة              يسية، إضافة إلى ترميم المدارس والمراآز الصحية       الرئ ة من تغطي تمكن الحكوم ن ت آل  ، والتي ل
بما على عاتق الخزينة    وآنتيجة لذلك يتوقع أن ترتفع النفقات االستثمارية        . تكاليفها من خالل الهبات     

ل عن  رة 500ال يق ار لي ون دوالر330( ملي ام )  ملي ا خالل ع ًا له ان متوقع ا آ تجدر و. 2006عم
أخر وصول ال    في حال     ستكون مرشحة لالرتفاع    أعباء الخزينة    أن   إلى اإلشارة ات   ت والتبرعات،  هب

 .أو في حال آانت قيمة هذه الهبات ال تكفي لتغطية النفقات المخصصة لها
  

ام                         -24 ة ع ى نهاي ذآر حت أثيرات ت ى ت شير إل ان التوقعات ال ت  أما في ما خص نفقات خدمة الدين، ف
ة        , 2006ستناد إلى المعطيات المتوفرة حتى أخر شهر تموز         باالف. 2006 يتوقع أن يصل حجم خدم

+1033 
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سنة       ام ل ى    2006الدين الع ة        4,635 إل رة لبناني ار لي ون دوالر   3,090( ملي ه   , ) ملي ار   2,375من  ملي
داخلي   )  مليون دوالر  1,580(ليرة لبنانية    دين           2,261و  , لخدمة الدين ال ة ال ة لخدم رة لبناني ار لي  ملي

د   تبدأ بالظهور   هذه الحرب على خدمة الدين العام سوف        آثار  غير أن   . خارجيال  المتوسط   يينفي الم
  .2007 عامالمن بدءًا والبعيد 

  
ان -25 ة أخرى، ف ن جه ة،  مؤسسة  م ة اللبناني ن الخزين ر م شكل آبي ول ب ي تم ان، والت اء لبن آهرب

ام          ذه االستحقاقات       . 2006 تنتظرها استحقاقات آبيرة في الفترة المقبلة وحتى نهاية ع رز ه : ولعل أب
نفط         ) أ تسديد االستحقاقات المترتبة عن اتفاقات الفيول أويل والغاز أويل لصالح سوناتراك وشرآة ال

ام          ة ع رة   744 بنحو  2006الكويتية والتي تقدر قيمتها حتى نهاي ار لي ون دوالر 490( ملي ) ب).  ملي
ر    210تسديد متأخرات للموردين بقيمة      ار لي ون دوالر   140(ة ملي ة      ) ج).  ملي ون خارجي استحقاق دي

  ). مليون دوالر77( مليار ليرة 116لإلنشاء والتجهيز بقيمة 
 

ى -26 رز للحرب عل ر األب ل األث ان مؤسسة  ولع اء لبن درة آهرب دم ق ى بع ع المؤسسة تجل ى دف عل
ة              نفط الكويتي ا سيرتب     مساهمتها في تسديد مستحقات االتفاقات مع شرآتي سوناتراك وشرآة ال ، مم

ان يفترض              سديده      بمؤسسة   على الخزينة اللبنانية أعباء إضافية لتسديد الجزء الذي آ ان ت اء لبن آهرب
ذه المستحقات   وز   . من ه ًا في تم ة فعلي د قامت وزارة المالي سديد  2006وق  133 من أصل 131 بت

شهر  ذا ال تحقت ه ون دوالر اس درت . ملي د ق سة وق سائر مؤس ان الخ اء لبن ة األولآهرب و ي  114بنح
  .مليون دوالر أميرآي
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  .)ل.مليار ل( سيناريوهات ما قبل وبعد الحرب – النفقات المتوقعة -5جدول رقم 
  

 2005 
توقعات 
2006  

 قبل الحرب

توقعات 
2006  

 بعد الحرب

الفرق 
2006 

الفرق 
2006 
(%) 

 %0.55 49 9,010 8,961 7,925 : منهاالنفقات الجارية

 %1.09 36 3,322 3,286 3,193 الرواتب واألجور

 %0.02- 0 4,636 4,636 3,534 خدمة الدين

 %5.01 8 173 165 213 مواد استهالآية

 %1.01- 1- 90 90 82 خدمات خارجية

 %4.76 21 468 447 569 تحويالت أخرى 

 %0.00 0 150 150 290 منها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 %3.53- 9- 252 261 258 نفقات جارية أخرى

 %8.13 17 230 213 192 منها المستشفيات

 %98.84 558 1122 564 534 النفقات االستثمارية

 %38.70 658 2359 1701 1477 :نفقات الخزينة األخرى منها

 %26.14 297 1,433 1,136 833 آهرباء لبنان

  50 50   الهيئة العليا لإلغاثة

 %8.97 1,031 12,521 11,490 10,203  النفقاتإجمالي

 
  2006 اتجاهات نمو الدين العام حتى نهاية -3

 
ـ                       -27 ة ال ام عتب دين الع درت أال يتجاوز مستوى ال  إن التوقعات األولية، التي سبقت فترة الحرب، ق
ة   )  مليار دوالر  40( ألف مليار ليرة     60 ان يمكن         2006مع نهاي ا آ ار م ، مع عدم األخذ في االعتب

دين  لعملية الخصخصة أن توفره    ى    . من تدفقات مالية تسهم في تخفيض مستوى ال ارة إل وتجدر اإلش
  ). مليون دوالر38.5(مليار ليرة  ألف 58 نحو 2005أن الدين العام آان قد بلغ في نهاية 

  
دين،                  غير أنّ  -28 و ال  العدوان اإلسرائيلي على لبنان سوف يؤدي، من جهة، إلى زيادة أسرع في نم

ة أخرى،       امي   ومن جه ى تن ة                  وال العمالت األجنبي ة أو ب ة المحلي ل سواء بالعمل ادة التموي  مخاطر إع
ى و ال إل ستثمريناحتم دى الم ة ل ة ثق ور أزم اقم العجز .  ظه ان تف دين، ف ستوى ال ق بم ا يتعل ي م فف

ذي        سيؤدي إلى تسريع  وظهور عجز أولي،     اإلجمالي دين ال و ال ى   من المنتظر   وتيرة نم  أن يصل إل
  .2006مع نهاية )  مليار دوالر41(ألف مليار ليرة  62حدود 

  
   تطور الدين العام-5رسم بياني رقم 
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نمو الدين العام (بعد الحرب) 
2006 -2003 
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الدين الداخلي الدين بالعملة االجنبية مجموع الدين
  

  
ة في                  إلى تجدر اإلشارة    -29 سنة الحالي  أن وزارة المالية آانت قد نجحت خالل النصف األول من ال

ا   175 مليون دوالر أميرآي و 750عمليات إصدار سندات يوروبوند جديدة بقيمة     ورو، آم  مليون ي
وازي    1.7 سندات يوروبوند بقيمة    نجحت باستبدال  ا ي ة من    71 مليار دوالر أميرآي، أي م  في المئ

ام          دة            . 2006مجموع سندات اليوروبوند المستحقة خالل ع ذه اإلصدارات بمعدالت فائ د تمت ه وق
ك        متدنية و آلجال طويلة، على الرغم من ارتفاع معدالت الفوائد في األسواق المالية الدولية خالل تل

زم إصدار سندات             .الفترة ة تعت د    وآانت وزارة المالي ور وبن ة           ي ة في نهاي دة في األسواق المالي  جدي
ا بإصدارين     . شهر تموز، غير أن اندالع الحرب أدى إلى وقف هذه اإلصدارات           د استعيض عنه , وق

 .مباشرة مع مصرف لبنان, ون دوالر ملي206 مليون دوالر و الثاني بقيمة 450األول بقيمة 
  

تسبب العدوان اإلسرائيلي، في هذا السياق أيضًا، بانخفاض أسعار اليوروبوند في األسواق             وقد   -30
ع   .  المتوقع عن تلك األدوات نتيجة ارتفاع مستوى المخاطر        الثانوية، أي إلى ارتفاع المردود     فقد ارتف

ن  ردود م دل الم ر6.99مع ي أواخر شهر حزي ة ف ي المئ ى  ف ي 7.63ان إل ة ف ي المئ إن .  آب19 ف
ذه المخاطر         . ذا يعبر عن ارتفاع مستوى المخاطر لهذه السندات       ارتفاع المردود ه   وقد عبرت عن ه

ة    " ستندرد اند بور "و  " تشيف"الوآالتان الدوليتان للتصنيف،     ان في حال ة  "، عبر تصنيف  لبن مراقب
 .بعد نشوب الحرب" الدين

  
وف تت     -31 ة س ة العام ى المالي رب عل سلبية للح داعيات ال زان     إن الت ع المي دهور وض ي ت ى ف جل

ي         –األولي ع ظهور عجز أول ة                   - مع توق اع ملحوظ في عجز الموازن ى ارتف ذي سيؤدي إل  األمر ال
إن هذا الواقع سوف يرتب فوائد      . العامة، األمر الذي سينتج عنه بالتالي نمو أآبر في آتلة الدين العام           

  . على أبعد تقدير2007ألول من ف اإضافية يتوقع أن يبدأ أثرها المالي بالظهور خالل النص
  
  تحديات المرحلة:  خالصة عامة-4
  
ر من                     إّن اد تكون األآب ل تك  التحديات التي يواجهها لبنان على مستوى المالية العامة آبيرة جدًا، ال ب

ديات  ع التح ين جمي رة  ب سائر الكبي ل الخ ي ظ ى    ،، ف وطني عل صاد ال ة واالقت دتها الحكوم ي تكب  الت
حة  سواء، والمرش ع  ال اد م الق لالزدي ة  اإلط ي لورش ادة الفعل ار إع د .األعم ان  لق ان لبن شية آ ، ع

رب،  سعى الح ىي يإل ؤتمر دول يم م سية  تنظ صادية الرئي ه االقت ة أزمت انحين لمعالج ة  للم ، أي أزم
ذي   الكبير مساعدة خارجية، على المجهود الداخلي ةوقد آان لبنان يعتمد، قبل أي. تنامي الدين العام  ال
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ه ا ة تبذل راءلحكوم الحات إلج ة   إص ة العام ستوى المالي ى م ة عل شؤون   بنيوي صاد وال  واالقت
ة إلى التوازن وإعادة، ولتحقيق فوائض أولية تسهم في لجم نمو الدين العام،      االجتماعية  . المالية العام

انيون    األجل متوسط   إصالحيًاوقد أعد لبنان لهذه الغاية برنامجًا اقتصاديًا         رز    ، آا  طالب به اللبن نت أب
ستو   ى م ي حت و الحقيق دل النم ادة مع ه زي ين ت ياتأهداف راوح ب ة، و5 و4ت ق  بالمئ ل خل رص عم ف

ة                     ات االجتماعي ين مختلف الفئ اطق وب ين المن وارق ب ة، وتقليص الف . وتحسين المؤشرات االجتماعي
سا            ى م ام عل د          رآما استهدف هذا البرنامج وضع الدين الع ال بع ابًال لالحتم ه ق غ   تراجعي يجعل أن بل

  . من الناتج المحلي في المئة175 نحو 2005هذا الدين في نهاية 
  

د  رز  تآانوق ة أب ات الحكوم ول اإلصالحيةتوجه ور ح ز   تتمح ات وتعزي واء النفق راداتاحت  اإلي
ام  الحاتوالقي ةبإص دمًا  هيكلي ضي ق ة الم يما لجه إجراءات، الس صة ب ين  الخصخ  اإلدارةوتمك

شفافية ز ال ت . وتعزي د آان ط،  وق هرين فق ذ ش ات، من ذه الطموح ة ه ي ظل معقول ق، ف ة للتحقي وقابل
ام             د أحداث ع ان           2005االستقرار النسبي الذي تم تحقيقه بع و اقتصادي آ ى بتحقيق نم ذي تجل ، وال

ادة ، 2006 في المئة في عام      6-5ليتجاوز الـ    ي،     وبإع ائض األول ى  إضافة  المنحى التصاعدي للف  إل
  .يع الصعد الثقة بلبنان على جمإعادة

رز     . ير مما آان عليه قبل اندالع الحرب      ثأما اليوم، فحجم التحديات قد أصبح أآبر بك        مؤشر  ولعل أب
ك     دين       على ذل دل ال شهده مع ذي سي اع ال ى هو االرتف ي  إل اتج المحل و في   فمع  .  الن اتج  تراجع النم  الن

ام،   المحلي، ونمو آتلة الدين      ل     الع اجم عن حاجات التموي ة،      لتمواإلضافية الن ة العام ل عجز المالي ي
دل  ذا المع يرتفع ه ىس دود إل ة 190 ح ي المئ ة  ف ع نهاي ك ،2006م ي ظل وذل اق ف  اإلضافي اإلنف

ن   ببته الحرب م ذي س ر ال ال المباش ةأعم ادة إغاث ار وإع زات أمنيأعم ى ة وتعزي داخل وعل ي ال  ف
  . له به طاقة ما ال الشعب اللبناني عدم تحميلإلىالحكومة ، ناهيك عن سعي الحدود

  
ًا حسنة                 ة  وإجراءات غير أن باب األمل يبقى دائمًا مفتوحًا، فما شهده لبنان من استعدادات ونواي  فعلي

ساهمة في       الشقيقة  لدى جميع الدول     صديقة للم ادة وال ار  إع ة  وفي    األعم شعب       إغاث وبين من ال  المنك
د   اللبناني يعطي أمًال جديدًا بأن لبنان سوف ينهض من جديد، و           ذا  ق ان ه اً   آ ان دائم ر أن  .  حال لبن غي

اس   ر األس ادةحج الق إلع ى    إط د يبق ن جدي ان م ي  لبن داخلف ه    ،ال شعب ووحدت ضامن ال ي ت  وف
  .واستعداده الفعلي ليكون الكل شريكًا في بناء الوطن مهما آلف ذلك من تضحيات

  
ة   طرافاأل الجهود بين آافة تضافر المطلوب في المرحلة المقبلة هو       إّن ات ، من شعب وحكوم  وهيئ

صادي دني واالقت ع الم دف ،المجتم ادة به وازن إع ى الت صاد و إل ي االقت ذ ف ع األخ ة، م ة العام المالي
ة بمسؤ         زام الحكوم اه     االعتبار متطلبات فترة ما بعد الحرب، والت ا وتج اه مواطنيه ة تج ولياتها الكامل

من ذي   إلحاحًاأآثر  اآلن  ال تزال ماسة، وهي تبدو     اإلصالح إلى الحاجة   إّن. مستقبل األجيال القادمة  
ة،  إّن . تحقيقه في الفترة القادمة    إلى، وهو ما ستسعى الحكومة      قبل  أولويات الحكومة، في هذه المرحل

ستوى   ى الم دوان عل ار الع ة آث ن هي معالج سانيتكم ى، اإلن ة األول ي الدرج ى ، ف اء البن ادة بن وإع
ة،  شا التحتي تعادة ن ى اس صادية عل ات االقت ساعدة القطاع يوم ات . طها الطبيع ذه األولوي ر أن ه غي

ة  االقتصادية   اإلصالحاتتنفيذ سلة من    مع  يجب أن تتزامن     د           واإلداري أنها أن تعي ى ، والتي من ش  إل
ى البالد  لبنان استقراره المالي، وتعيد      و االقتصادي        إل ى    مسار النم اه التصاعدي   وإل ان،   إّن. منح لبن

، والتي بدأت تتجلى بالعناية التي حظي   أشقائه وأصدقائه به، ال يزال يحظى بثقة على الرغم مما مرّ  
ة   اإلغاثةبها البلد حتى اآلن، من خالل المساعدات في مرحلة           ، والتي ستتجلى بشكل أآبر في المرحل

ق        قتصاديةمحنته االة لبنان على تخطي مساعدلالمقبلة   انيين من طري د المشترك للبن  من خالل الجه
و االقتصادي          اإلصالح واالنضباط المالي و    ز النم ة لتعزي ة حقيق سياسات اآليل اد ال االقتصادي واعتم

 .من جهة أولى ومن خالل الدعم الهام لألشقاء واألصدقاء من جهة ثانية


