تداعيات األزمات االقتصادية
والمالية والصحية على قطاع
الطاقة والمياه في لبنان

 3شباط 2022

السياق واهداف المشروع
السياق

أزمة متعددة الجوانب ّ
عطلت بشكل أو بآخر الخدمات العامة
عدم وجود سياسات واصالحات شاملة للتخفيف من تأثير األزمة
عدم وجود قاعدة بيانات وأدلة علمية لتوجيه صناع القرار والمساهمة في رسم سياسات عامة فعالة

أهداف المشروع

أين نحن اآلن؟

تقييم سريع لتداعيات األزمات االقتصادية والمالية
والصحية على قدرة االدارات والمؤسسات العامة
على االستمرار في القيام بمهامها وتأمين
استمرارية عملها على المديين القصير والمتوسط

جمع بيانات نوعية وك ّمية من وزارات
ومؤسسات عامة وبلديات مختارة بنا ًء على 6
استبيانات

تحديد اإلجراءات لتي يمكن تنفيذها على المدى
العاجل والقصير باالستناد الى معطيات علمية من
شأنها لدعم المؤسسات في تقديم الخدمات الرئيسية
للمواطنين

اعداد قاعدة البيانات الشاملة

تسليط الضوء واطالع صانعي السياسات،
ووسائل اإلعالم ،والجهات المانحة على المخاطر
المتصلة باالنهيار المؤسساتي ،والتعبير عن
مخاوفهم بشأن قدرتهم على االستمرار بمهامهم.

تقرير تقييمي وستة أوراق سياسات

اجتماعات تشاورية مع القطاعات
المعنية

المنهجية
50%

التحديات

معدل االستجابة

▪

 141طلب لملء االستبيان ارسل إلى
المؤسسات العامة
مؤسسة قامت بملء استبيان
 70واحد على األقل

أدوات المسح
نوعية وك ّمية من وزارات ومؤسسات عامة
وبلديات مختارة بنا ًء على  6استبيانات في
الميادين التالية:
 .1الموازنة والتخطيط
 .2الشراء العام
 .3الموارد البشرية
 .4تكنولوجيا المعلومات
 .5المحاسبة وإعداد التقارير المالية
 .6تقديم الخدمات

11

بلدية

▪

جمع البيانات
▪ فريق من  6أشخاص تابعوا عملية
جمع البيانات.
▪ إجراء االستبيانات عبر اإلنترنت
(نماذج .)Microsoft
▪ إجراء االستبيانات بشكل تطوعي.
▪ Perception survey

االستبيانات
▪ جمع بيانات كمية ونوعية.
▪ تقسيم االستبيانات إلى قسمين:
 .1الحالة ما قبل األزمة :تهدف إلى فهم خصائص وتحديات
فترة ما قبل األزمة وتحديد أوجه القصور الهيكلية.
 .2تقييم األثر :يهدف إلى تقييم تأثير األزمات (اقتصادية /
مالية  /نقدية) ووباء كوفيد  19-وانفجار مرفأ بيروت.
▪ اختبار مسودات االستبيانات ً
أوال مع مجموعة من كبار
المسؤولين المختارين من مختلف اإلدارات العامة قبل
توزيعها على مجموعة المشمولين باالستطالع.

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

تم جمع البيانات في وقت شهد لبنان
انقطاعًا هائالً للتيار الكهربائي وانقطاع
اإلنترنت.
ضعف التحفيز لدى موظفي الخدمة
المدنية
بعض موظفي الخدمة واجهوا صعوبة
باستخدام التكنولوجيا واألدوات عبر
اإلنترنت (← تم تقديم المساعدة لملء
االستبيانات عبر الهاتف)
ارتفاع معدل الغياب بسبب إجراءات
كورونا وانقطاع الكهرباء
البيروقراطية واإلجراءات اإلدارية
للحصول على الموافقات

تحليل البيانات والنتائج
جمع النتائج وتحليلها بحسب الوظيفة .تمت مراجعة
النتائج من قبل خبراء متخصصين ساهموا في تقديم
التوصيات.
تحليل إجابات البلديات بشكل منفصل عن باقي القطاعات
صل:
اختيار  3قطاعات متخصصة وتحليلها بشكل مف ّ
قطاع الصحة والمياه والطاقة  ،والزراعة.
عقد اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
لهذه القطاعات إلجراء مناقشة أكثر تعمقًا حول التحديات
التي تواجههم والخطوات المستقبلية للخروج من االزمة

لمحة عامة
نسبة المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة والمياه من مجمل
المؤسسات المشاركة في االستبيان

8
11.4%
8
8
7
8
8
7

الموازنة

الشراء العام

العمل المحاسبي وإعداد التقارير المالية
التكنولوجيا

الموارد البشرية
تقديم الخدمات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مؤسسة من قطاع الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
المديرية العامة للنفط
المركز اللبناني لحفظ الطاقة
مديرية االستثمار
مؤسسة كهرباء لبنان
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
هيئة إدارة قطاع البترول

لمحة عامة حول
النتائج الرئيسية

أبرز نتائج استبيان تقييم األثر على عملية الموازنة
أبرز التحديات التي واجهها قطاع الطاقة والمياه خالل عملية التخطيط وإعداد الموازنة
87.5%

تقلبات سعر الصرف

عدم توفّر أسعار معينة

عدم واقعية افتراضات
الموازنة

عدم اليقين من خدمات
المرافق العامة (الكهرباء،
المياه ،إلخ)

نقص منتجات محددة في
السوق

عدم القدرة على التخطيط
على المدى المتوسّط

حاجة بعض المنتجات/
الخدمات إلى التحويل إلى
الخارج بالعمالت األجنبية
مباشرة؛ واستحالة تسييل
ذلك ضمن الموازنة

 %50.0من المؤسسات في قطاع الطاقة والمياه تم خفض موازنتهم عند
مناقشة مشروع موازنة .2021
وفي  %75.0منها تم الخفض أكثر من %20
قامت تلك المؤسسات بخفض إنفاقها من خالل االعتماد على المخزون المتوافر
وتقليل استخدام المعدات واآلالت لتوفير االستهالك والصيانة
من ناحية تأثير األزمة على عملية تحصيل اإليرادات :من المؤسسات المعنية
صل إيرادات .الما النصف اآلخر فهي
بالطاقة والمياه  50%منها ال تح ّ
مؤسسات تقوم بتحصيل إيرادات وقد تأثرت إيراداتها بعد األزمة على الشكل
التالي %50 :منها انخفضت ايراداتها بنسبة أكبر من  30في المئة ،و%25
انخفاض بنسبة أقل من  20في المئة وفي مؤسسة واحد زادت اإليرادات.

12.5%

12.5%

وجود أدوات محاسبية غير
موثوقة (البيانات السابقة لم
تعد ذات صلة)

توقعات اقتصادية ومالية
غير واقعية

37.5%

37.5%

37.5%

37.5%

تسعير المنتجات المدعومة

تص ّخم مفرط في سياق من
الضغوط المالية

62.5%

50.0%

50.0%

50.0%

النسبة المئوية من الموازنة التي ت ّم تمويلها من
الجهات المانحة واألطراف الخارجية خالل األزمة
أقل من  10في
المئة
%12.50
بين  10و  25في المئة
%25.00
أكثر من  50في المئة
%12.50

ال شئ
%50.00

أبرز نتائج استبيان تقييم األثر على الشراء العام
أجمعت النتائج في مختلف القطاعات بما فيه قطاع الطاقة والمياه،
ان تدهور سعر الصرف وما نتج عنه من تض ّخم هو العامل االكثر
تأثيرا ً على عمليات الشراء
بحسب االستبيان نوع الشراء الذي كان األش ّد تأث ّ ًرا باألزمة في
قطاع الطاقة والمياه هو شراء اللوازم
 %62.5من المؤسسات ذكروا صعوبة في الحصول على اللوازم
مقارنةً مع  %25.0واجهوا صعوبة في شراء الخدمات .أما في
األشغال فمؤسسة واحدة أفادت أنها واجهت صعوبة
من أبرز اللوازم الذين واجهوا صعوبة في شرائها فهي:
%75
%75
%25
%13
%13

المحروقات
قطع غيار للمعدات
تجهيزات المعلوماتية (آالت طابعة ،حواسيب محمولة ،إلخ).
مواد صحية وتنظيف (محارم ،صابون ،مواد تنظيف ،إلخ).
القرطاسية :ورق ،أقالم ،محابر ،إلخ.

أكثر الخدمات التي تجدون صعوبة في الحصول
عليها في ظل الظروف
خدمات الصيانة للمعدات
والمرافق

62.5%

37.5%

25.0%

خدمات النقل واالنتقال

خدمات التنظيف

25.0%

خدمات الصيانة للبنى التحتية
الرقمية

25.0%

خدمات الطباعة

أبرز نتائج استبيان تقييم األثر على العمل المحاسبي وإعداد
التقارير المالية
اعتبارا
التحديات اإلضافية التي استجدّت مع تفاقم االزمة المالية
ً
من العام  2020والتي وجهها قطاع الطاقة والمياه
تقلّبات سعر الصرف في األسواق الموازية

85.7%

نقص في السيولة

71.4%

القيود التي فرضها النظام المصرفي على
التحويالت بالعملة األجنبية

57.1%
42.9%

تأخير في المعامالت اإلدارية بسبب المداورة
في حضور الموظفين التي فرضتها جائحة
كورونا

42.9%

تأخير في إصدار التقارير المالية

42.9%

وقف التمويل الخارجي في العمالت االجنبية

42.9%

النقص في الموارد البشرية في الدوائر المالية
والمحاسبية

42.9%

مزيد من التأخير من قبل وزارة المالية في
المقررة فيالموازنة
تحويل المساهمات
ّ
العا ّمة

42.9%

القيود على السحوبات المصرفية لتغطية
النفقات النثرية

28.6%

تأخير في دفع المستحقّات للجهات المستفيدة
موردون ،مواطنون وغيرهم)
( ّ

 %71.4من المؤسسات في قطاع الطاقة
والمياه لم تتأثّر عالقتهم المالية مع الجهات
األخرى ضمن القطاع العام (الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،وزارة
المالية ،إلخ) حيث ت ّم االلتزام بدفع
المستحقات في موعده.

أبرز نتائج استبيان تقييم األثر حول تكنولوجيا المعلومات
%62.5

من المؤسسات في قطاع الطاقة والمياه اعتبروا ان أمان نظام تكنولوجيا المعلومات لديهم متوسط

أو ليس آمنا ً

تمنع تحديات تكنولوجيا المعلومات وزارتكم /مؤسستكم من:

75.0%

62.5%

ما هي العوامل الرئيسية التي تمنعكم حاليًّا من تجديد أجهزة
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بكم؟

ضمان استدامة تقديم الخدمة

62.5%

تقلبات أسعار الصرف

زيادة اإلنتاجية إلى الحد األقصى

62.5%

تخفيض الموازنة

العمل عن بعد

50.0%

رفض الموردين التعامل مع القطاع العام

25.0%

سد الفجوة التكنولوجية مع الدول
األخرى

50.0%

تعقيدات اإلجراءات االدارية

25.0%

ضمان األمن الرقمي

50.0%

25.0%

قلّة اإلمدادات في السوق

أبرز نتائج استبيان تقييم األثر على الموارد البشرية
لم يواجه قطاع الطاقة والمياه نسبة عالية من ترك الموظفين لوظيفتهم على عكس القطاع الصحي
وقطاع األمن مثالً.
فقط مؤسستين ذكرت أن عدد من الموظفين طلبوا إجازات بدون راتب منذ العام 2019
اإلجراءات التي اتخذتها إدارتكم لتحفيز الموظفين
وزيادة إنتاجيتهم
السماح بدوام عمل مرن

62.5%

توفير اجراءات وقائية لمواجهة جائحة
كورونا في المؤسسة

50.0%
25.0%

تزويدهم باألدوات والمعدات الالزمة
للعمل من المنزل

25.0%

تعزيز التواصل والتنسيق الداخلييّن
الفعاليّن (مواكبة إدارية)

25.0%

لم يتم اتخاذ أي تدابير

أبرز التحديات التي واجهها الموظفون خالل األزمة
انخفاض القيمة الشرائية للرواتب

100.0%

اإلحباط وانخفاض األداء

75.0%

50.0%

37.5%

زيادة نسبة الغياب

العمل عن بعد

أبرز نتائج استبيان تقييم األثر حول تقديم الخدمات
 %71.4من المؤسسات اعتبروا ان مستوى تقديم الخدمات سيتراجع مع
استمرار األزمة.

 %42.9من المؤسسات في قطاع الطاقة والمياه شهدت توقف لعدد من
الخدمات مثل ( )1تركيب انظمة الطاقة الشمسية في المباني العامة نظ ار لوجوب
الدفع بالعملة األجنبية ( )2وزيادة تقنين المياه بشكل كارثي ( )3وتوقف بعض
المراكز في قطاع المياه من استقبال المواطنين

كيف تأثّر الطلب على الخدمات التي تقدّمها
وزارتكم /مؤسستكم خالل االزمة؟
ال تغيير;
%28.6
تراجع;
%42.9

 %57.1من مؤسسات في قطاع الطاقة والمياه ذكرت أن بعض الخدمات
على وشك التوقف من أبرزها )1( :التحكم بالشبكة ( )2الكهرباء والمياه
واالنترنات ( )3خدمات الخوادم (السرفير).

%85.7
%85.7

من المؤسسات أفادت ان ثقة المواطنين تضررت بشكل كبير.

من المؤسسات أفادت ان األزمة أثرت على سرعة تقديم الخدمات
فأصبحت تستغرق وقتًا أطول

في ظل الظروف الحالية ،إلى متى تعتقد أنه يمكن لوزارتكم /مؤسستكم االستمرار في تقديم
الخدمات للمواطنين؟
28.57%
14.29%

14.29%

أقل من شهر

من شهر إلى ثالثة أشهر

28.57%
14.29%

من  3إلى  6أشهر

شهرا
من  6إلى 12
ً

أكثر من عام

زيادة;
%28.6

كيف أثرت األزمة على فعالية تقديم الخدمات
المحافظة
على مستوى
الفعالية نفسه
%28.57

انخفاض في
الفعالية
%71.43

قطاع الطاقة والمياه في مواجهة االزمة االقتصادية االجتماعية
والصحية
انقطاع مستمر للكهرباء في لبنان مما أغرق البالد
في العتمة وأدّى إلى اغالق عدّت مؤسسات
باألخص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر
من العوامل الرئيسية للنمو االقتصادي .
تزعزع ثقة المواطنين بقطاع الطاقة والمياه في
لبنان ومؤسساتها بسبب سوء إدارة القطاع.
اعادت هيكلة وتطوير قطاع الطاقة بات من
اإلصالحات األولوية وضرورة االستثمار في بنى
تحتية عصرية وتكنولوجيا المعلومات.

مجموعة عمل مر ّكزة حول
تداعيات األزمات االقتصادية والمالية
والصحية على قطاع الطاقة والمياه في لبنان

أسئلة عن الخدمات المقدمة
) (1هل تراجع الطلب أو زاد على بعض الخدمات بعد االزمة؟ وما هي نسبة هذا التراجع أو
الزيادة؟ (مرفق قائمة الخدمات لقطاعي المياه والطاقة) هل استطعتم الرد على الطلبات
االضافية؟ وكيف؟ هل لجأتم الى الغاء بعض الخدمات على أثر االزمة؟ ما هي؟
) (2هل تمكنتم من الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة؟ وعلى أي مستوى تحدث الفروقات
في جودة الخدمة؟
) (3إلى أي مدى تقدرون أن كلفة الوصول إلى الخدمات قد زادت؟
) (4ما هي أبرز المعوقات التي واجهتموها خالل عام  2021والتي كان لها أثر مباشر
لناحية الخدمة المقدمة؟ هل استغرق الرد على طلبات المواطنين خالل األزمة وقت أكثر
من المعتاد؟ ما مدة هذا التأخير؟
) (5ما االجراءات البديلة التي اتبعتموها للحفاظ على سير العمل؟ هل تمكنتم من وضع حلول
بديلة لضمان استمرارية تقديم الخدمة؟ (طلب دعم خارجي ,طلب دعم القطاع الخاص,
ض ّم شبكات بين منطقة وأخرى).... ,

التحديات

) (1العالقة مع المواطنين والشكاوى
) (2االدارة المالية

) (3إدارة الموارد البشرية

خطوات مستقبلية

سن من
) (1في إطار ما تقدّم ,كيف يمكن للمؤسسات الخدماتية أن تح ّ
جودة الخدمة في الظروف الراهنة؟
) (2ما هي األولوية لقطاع الطاقة والمياه؟
) (3ما هي اقتراحاتكم وتوصياتكم العملية لالستمرار في العمل والدارة
االزمة على مستوى االدارة المركزية والمؤسسات العامة؟

ً شكرا
www.institutdesfinances.gov.lb

