
 

 معهد باسل فليحان: مواجهة "كورونا" 

 مليون دوالر  43تستلزم تمويًلا إضافياا ال يقّل عن 
 

 15:01|  2020نيسان   28

وزارة المال، أن تستلزم مواجهة لبنان لفيروس   -توقّعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة أشهر،  43تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن " ""كورونا 

مليون  460والتي تبلغ    2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام  10وهذا التقدير يوازي نسبة "

 ."تماعية القائمةدوالر، ويضيف "عبئا ماليا إضافيّا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالج

وتناولت الدراسة التي أعدّها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيّض بساط " تقدير التكلفة الماليّة  

  .والتوقّعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين COVID-19 المباشرة لعًلج

لكلفة المرجحة المقدّرة لًلستشفاء والرعاية المرّكزة وغّطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك ا

والكلفة المرجحة للفحص، لكنّها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، 

ادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب ك

ا    .الُمقدّرة للفيروس أضعافا

وهي تقشفيّة    2020عبئا إضافياا على موازنة العام  Covid-19 وتوقّعت الدراسة أن تضيف الكلفة المباشرة لـ

  ."ها مالية البًلد أصًل"، وأن "تزيد كلفة العًلج من الفجوة المالية التي تعاني من 

واستندت التقديرات إلى معطيات وزارة الصّحة العامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض 

دوالراا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373دوالراا، والكلفة المقدّرة لًلستشفاء وهي نحو  90وهي نحو 

دوالر للمريض في اليوم، بينما تُقدّر كلفة   1200صل إلى الكلفة المقدّرة لوحدة الرعاية المرّكزة والتي ت

دوالرااعلى مدى أسبوعين". واستنتجت الدراسة أن "كلفة توفير الرعاية   133معدات الوقاية الشخصيّة بنحو 

  20دوالرات لمدة وسطيّة تبلغ  26203دوالراا و  5937الصحية الّي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين  

ا   .يوما

دت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفّشى في مدن مختلفة في  واعتم

، ووضعت  Covid-19 ، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره إلى1918الواليات المتحدة عام 

  :على هذا األساس سيناريوهين

الفيروس، ويكون فيه إجمالي المبلغ المطلوب من أجل   يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار •

  .مليون دوالر 43المؤّكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19 معالجة حاالت 

Volume 0% 

  

يتبع السيناريو الثاني نمطاا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا السيناريو،   •

مليون   57.64المؤّكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19 لمعالجة حاالت يكون إجمالي المبلغ المطلوب 

 .دوالر

وإذ ذّكرت الدراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جداا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز  

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

، رأت أن الحكومة اللبنانية "تواجه تحدياا غير "في المئة  30وانكماش لفترة طويلة بأكثر من  2020في 

http://www.annahar.com/


مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا "تمويًلا إضافياا  "، ومواجهة فيروس "كورون2020مليون دوالر في موازنة العام  460 ا" قد تتطلّب تاليا

في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

  ."في المئة من إجمالي الناتج المحلي 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

، إلى أن "انتشار  www.institutdesfinances.gov.lb وخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدّد بزيادة سرعة  

الركود، على الرغم من الجهود الجديّة التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار". وختمت: "أما إذا التزم 

ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان حتما باحتواء كلفته على  اللبنانيون توصيات وزارة الصّحة 

  ."المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة

https://www.annahar.com/article/1176664--معهد -باسل-فليحان-مواجهة-كورونا-تستلزم-تمويًل

 إضافيا-ال-يقل-عن-43-مليون-دوالر 
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 دراسة لمعهد باسل فليحان: إحتواء الفيروس يُخفّض الكلفة على المالية العامة

 مليون دوالر إضافية 43مواجهة "كورونا" تستلزم 
  2020نيسان    29

 

وزارة المال، أن تستلزم مواجهة لبنان لفيروس   -توقّعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة  43"كورونا"، "تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن  

 460والتي تبلغ  2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام   10أشهر، وهذا التقدير يوازي نسبة 

ا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة".   ا إضافيّا ا ماليا  مليون دوالر، ويضيف "عبئا

ته لمياء المبيّض بساط تقدير  وتناولت الدراسة التي نشرت أمس وأعدّها فريق عمل المعهد بإشراف رئيس

 والتوقّعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوين اثنين.    COVID-19التكلفة الماليّة المباشرة لعًلج 

 

وغّطت كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدّرة لًلستشفاء والرعاية المرّكزة والكلفة  

م تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية، واالستحصال على  المرجحة للفحص، لكنّها ل



تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، وأكًلف التعقيم، وتوظيف  

ا. وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد الفاتورة الُمقدّرة للفيرو  س أضعافا

وهي تقشفيّة أصًلا،   2020عبئا إضافياا على موازنة العام   Covid-19وتوقّعت أن تضيف الكلفة المباشرة لـ 

 وأن "تزيد كلفة العًلج الفجوة المالية التي تعاني منها مالية البًلد".

واستندت التقديرات إلى معطيات وزارة الصّحة العامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض 

دوالراا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373ستشفاء وهي نحو دوالراا، والكلفة المقدّرة لًل 90وهي نحو 

دوالر للمريض في اليوم، بينما تُقدّر كلفة   1200الكلفة المقدّرة لوحدة الرعاية المرّكزة والتي تصل إلى 

دوالراا على مدى أسبوعين". واستنتجت الدراسة أن "كلفة توفير الرعاية   133معدات الوقاية الشخصيّة بنحو 

  20دوالرات لمدة وسطيّة تبلغ  26203دوالراا و  5937لصحية الّي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين  ا

ا.   يوما

واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفّشى في مدن مختلفة في  

ا أن هذا الوباء هو األقرب في1918الواليات المتحدة العام  ، ووضعت  Covid-19نمط انتشاره إلى  ، علما

 على هذا األساس سيناريوين: 

• يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، ويكون فيه إجمالي المبلغ المطلوب من أجل  

 مليون دوالر.   43المؤّكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19معالجة حاالت 

وجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا السيناريو،  • يتبع السيناريو الثاني نمطا ايعرض م

مليون   57.64المؤّكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت 

 دوالر. 

 عبء اإلنهيار 

يث تتجاوز  وإذ ذّكرت الدراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جداا أو شبه معدوم، ح

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

في المئة"، رأت أن الحكومة اللبنانية "تواجه تحدياا غير  30وانكماش لفترة طويلة بأكثر من  2020في 

ي، إذ أن موازنة وزارة الصحة العامة تبلغ مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقد 

ا بقيمة  2020مليون دوالر في موازنة العام  460 ا تمويًلا إضافيا "، ومواجهة فيروس "كورونا" قد تتطلّب تاليا

في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن يصل   10مليون دوالر ) 43ال تقّل عن  

 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".  7.2عجز الموازنة إلى 

وخلصت الدراسة، إلى أن "انتشار الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية 

واالجتماعية القائمة، ويهدّد بزيادة سرعة الركود، رغم الجهود الجديّة التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار".  

اللبنانيون توصيات وزارة الصّحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان  وختمت: "أما إذا التزم 

 حتما باحتواء كلفته على المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوات لتي تقدمها الدراسة". 

https://www.nidaalwatan.com/article/19834--دراسة-لمعهد -باسل-فليحان-إحتواء-الفيروس

 يروس-يخفض -الكلفة-على-المالية-العامةمواجهة 
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 حاالت جديدة وال شفاء 7إصابات »كورونا« تواصل نشاطها صعوداا ..  
 

يوم جديد من يوميات المواجهة اللبنانية مع عّداد تفّشي وباء »كورونا« المستجد، على إيقاع اندالع شرارة 

»ثورة الجوع« في مختلف المناطق، السيما في عاصمة الشمال طرابلس، وفي ظل وصول طائرات ركاب 

 .لبنانيين تم إجًلؤهم من الخارج، اولهم من الرنكا

 

ا أمس، بعدما تمَّ التثبت من  فإّن رصيد اإلصابات الم ا بفيروس كورونا المستجد، سجل ارتفاعا  7ثبتة مخبريا

ا لبيان وزارة الصحة العامة، ليستقر  6إصابات جديدة،  من الُمقيمين، وحالة واحدة من الوافدين، وذلك وفقا

 .إصابات  717العدد اإلجمالي لإلصابات على 

 

ساعة الماضية   24أّن عدد الفحوصات المخبرية التي أُجريت خًلل الـوأعلنت الوزارة في بيانها اليومي، عن 

ا،  1512بلغ  ا مخبريا  .من بين الوافدين 13من بين الُمقيمين، و 1499فصحا

 

حالة، كذلك لم تُسجل أي   24وفيما لم تُسّجل أي حالة وفاة جديد جّراء الفيروس، وال يزال العدد مستقراا على 

  .حالة شفاء نهائية 145فاستقر العدد على حالة شفاء كاملة جديدة، 

 

 ركاب الرنكا 

 

إلى ذلك، خضع رّكاب طائرة شركة طيران الشرق االوسط، التي وصلت ظهر أمس من الرنكا إلى مطار  

رفيق الحريري الدولي ببيروت، للفحوص المعتمدة لدى وصول الرعايا اللبنانيين القادمين من الخارج، حيث 

الوقائية واللوجستية إلتمام عملية الوصول من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة  اتخذت كافة التدابير

  .العامة

 

ا، أجرى  83ويبلغ عدد ركاب الطائرة  قبل مجيئهم الى لبنان، وقد تمَّ التدقيق في   PCR منهم فحص  65مواطنا

باقي الركاب للفحوص وجرى نقلهم  بياناتهم وغادروا بعدها المطار ضمن التدابير الموضوعة، فيما خضع  

 .إلى الفنادق المخصصة لهم ريثما تظهر نتائج الفحوص 

 

 حاالت بالضنية  4

 

هذا، وأعلن الجهاز الصحي التابع التحاد بلديات الضنية الذي يترأسه الدكتور محمد سلمى اإلختصاصي في  

ن أن »عدد اإلصابات بفيروس كورونا علم الجراثيم، بالتعاون مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني، ع

 .، بعد فحوص عديدة وعشوائية أجريت على مواطنين من البلدة4في بلدة القطين ـ الضنية وصل إلى 

 

 وزارة العمل 

 



وفي وزارة العمل ُعقِّد اجتماع برئاسة الوزيرة لميا يمين، ضمَّ مسؤولين في الوزارة وممثلين عن وزارة 

، للتنسيق ووضع االرشادات الًلزمة الي ستصدر تباعا في وقت الحق عن  الصناعة، وجمعية الصناعيين

 .الوزارة للمساهمة في الحد من انتشار »كورونا« والوقاية من هذا الوباء

 

وهدف االجتماع إلى مواكبة الخطوات التي تتخذها لجنة متابعة التدابير واالجراءات الوقائية لفيروس  

سان دياب، وقد عهد الى وزارة العمل العضو فيها، تنفيذ قانون الصحة  »كورونا« برئاسة رئيس الحكومة ح

 .والسًلمة المهنية

 

 دراسة 

 

وزارة المال، أن »تستلزم مواجهة    -وفي السياق، توقّعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج   43تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن «  لبنان لفيروس »كورونا 

والتي    2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام   10لمدة ستة أشهر، »وهذا التقدير يوازي نسبة  

 .« مليون دوالر، ويضيف »عبئا ماليا إضافيّا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة  460تبلغ  

 

لتي أعدّها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيّض بساط أن تضيف الكلفة وتوقّعت الدراسة ا

وهي تقشفيّة أصًل«، وأن »تزيد كلفة العًلج  2020عبئا إضافياا على موازنة العام  Covid- 19المباشرة لـ

 .«من الفجوة المالية التي تعاني منها مالية البًلد 

http://aliwaa.com.lb/-أخبار-لبنان/سياسة/إصابات -كورونا-تواصل-نشاطها-صعودا-7-حاالت -جديدة

 /وال-شفاء
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 مليون دوالر! 43مواجهة "كورونا" تستلزم تمويًلا إضافياا ال يقّل عن 
 16:11  - ٢٠٢٠نيسان  ٢٨الثًلثاء 

 

وزارة المال، أن تستلزم مواجهة لبنان لفيروس   -توقّعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة أشهر،  43"كورونا" "تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن 

مليون  460والتي تبلغ    2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام  10ير يوازي نسبة "وهذا التقد 

 دوالر، ويضيف "عبئا ماليا إضافيّا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة".

وتناولت الدراسة التي أعدّها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيّض بساط " تقدير التكلفة الماليّة  

 والتوقّعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين.  COVID-19المباشرة لعًلج 

دّرة لًلستشفاء والرعاية المرّكزة وغّطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المق

والكلفة المرجحة للفحص، لكنّها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، 

أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة   وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما

ا.   الُمقدّرة للفيروس أضعافا

وهي تقشفيّة    2020عبئا إضافياا على موازنة العام  Covid-19وتوقّعت الدراسة أن تضيف الكلفة المباشرة لـ 

 أصًل"، وأن "تزيد كلفة العًلج من الفجوة المالية التي تعاني منها مالية البًلد". 

استندت التقديرات إلى معطيات وزارة الصّحة العامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض و

دوالراا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373دوالراا، والكلفة المقدّرة لًلستشفاء وهي نحو  90وهي نحو 

مريض في اليوم، بينما تُقدّر كلفة  دوالر لل 1200الكلفة المقدّرة لوحدة الرعاية المرّكزة والتي تصل إلى 

دوالرااعلى مدى أسبوعين". واستنتجت الدراسة أن "كلفة توفير الرعاية   133معدات الوقاية الشخصيّة بنحو 

  20دوالرات لمدة وسطيّة تبلغ  26203دوالراا و  5937الصحية الّي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين  

ا.   يوما

بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفّشى في مدن مختلفة في   واعتمدت توقعات الدراسة على

، ووضعت  Covid-19، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره إلى 1918الواليات المتحدة عام 

 على هذا األساس سيناريوهين: 

مالي المبلغ المطلوب من أجل  · يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، ويكون فيه إج

 مليون دوالر.  43المؤّكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19معالجة حاالت 

· يتبع السيناريو الثاني نمطاا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا السيناريو،  

مليون   57.64تة أشهر المؤّكدة على مدى س  COVID-19يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت 

 دوالر. 

وإذ ذّكرت الدراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جداا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز  

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

في المئة"، رأت أن الحكومة اللبنانية "تواجه تحدياا غير  30ثر من وانكماش لفترة طويلة بأك 2020في 

مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا "تمويًلا إضافياا  2020مليون دوالر في موازنة العام  460 "، ومواجهة فيروس "كورونا" قد تتطلّب تاليا

في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43ة ال تقّل عن بقيم 

 في المئة من إجمالي الناتج المحلي". 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

http://www.lebanonfiles.com/


، إلى أن "انتشار  www.institutdesfinances.gov.lbوخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدّد بزيادة سرعة   الفيروس يضيف

الركود، على الرغم من الجهود الجديّة التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار". وختمت: "أما إذا التزم 

ن حتما باحتواء كلفته على  اللبنانيون توصيات وزارة الصّحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنا 

 المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة". 

https://www.lebanonfiles.com/articles/ أخبار -محليّة/مواجهة -كورونا -تستلزم-تمويًلا -إضافيا/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-محليّة/مواجهة-كورونا-تستلزم-تمويلًا-إضافيً/


 

ا   دراسة.. مواجهة "كورونا" تستلزم تمويًلا إضافيا

 مليون دوالر لـ"الصحة" 43ال يقّل عن 
28-04-2020  |16:20   

 

وزارة المال، أن تستلزم مواجهة لبنان لفيروس   -توقّعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة أشهر،   43"كورونا"  "تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن  

مليون  460والتي تبلغ    2020لصحة العامة لعام في المئة من موازنة وزارة ا 10"وهذا التقدير يوازي نسبة 

دوالر، ويضيف "عبئا ماليا إضافيّا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة". وتناولت الدراسة 

التي أعدّها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيّض بساط " تقدير التكلفة الماليّة المباشرة لعًلج  

COVID-19 لتوقّعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين. وا 

وغّطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدّرة لًلستشفاء والرعاية المرّكزة 

والكلفة المرجحة للفحص، لكنّها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

صال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، واالستح

وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  

ا.   الُمقدّرة للفيروس أضعافا

وهي تقشفيّة    2020عبئا إضافياا على موازنة العام  Covid-19وتوقّعت الدراسة أن تضيف الكلفة المباشرة لـ 

أصًل"، وأن "تزيد كلفة العًلج من الفجوة المالية التي تعاني منها مالية البًلد". واستندت التقديرات إلى 

دوالراا،   90معطيات وزارة الصّحة العامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض وهي نحو 

دوالراا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط الكلفة المقدّرة لوحدة  373لًلستشفاء وهي نحو  والكلفة المقدّرة

دوالر للمريض في اليوم، بينما تُقدّر كلفة معدات الوقاية الشخصيّة   1200الرعاية المرّكزة والتي تصل إلى 

ية الصحية الّي مواطن  دوالرااعلى مدى أسبوعين". واستنتجت الدراسة أن "كلفة توفير الرعا  133بنحو 

ا.  20دوالرات لمدة وسطيّة تبلغ    26203دوالراا و  5937يدخل المستشفى تراوح ما بين   يوما

 

واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفّشى في مدن مختلفة في  

، ووضعت  Covid-19في نمط انتشاره إلى ، علما أن هذا الوباء هو األقرب 1918الواليات المتحدة عام 

 على هذا األساس سيناريوهين: 

 

·يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، ويكون فيه إجمالي المبلغ المطلوب من أجل 

 مليون دوالر.  43المؤّكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19معالجة حاالت 

 

موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا السيناريو،   ·يتبع السيناريو الثاني نمطاا يعرض 

مليون   57.64المؤّكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت 

 دوالر. 

 



وإذ ذّكرت الدراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جداا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز  

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

في المئة"، رأت أن الحكومة اللبنانية "تواجه تحدياا غير  30وانكماش لفترة طويلة بأكثر من  2020في 

موازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن ف

ا "تمويًلا إضافياا  2020مليون دوالر في موازنة العام  460 "، ومواجهة فيروس "كورونا" قد تتطلّب تاليا

في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

 لمئة من إجمالي الناتج المحلي". في ا 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

 

، إلى أّن "انتشار  www.institutdesfinances.gov.lbوخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدّد بزيادة سرعة  

التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار". وختمت: "أما إذا التزم الركود، على الرغم من الجهود الجديّة 

اللبنانيون توصيات وزارة الصّحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان حتما باحتواء كلفته على  

 المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة". 

https://www.lebanon24.com/news/economics/698330/-دراسة-مواجهة-كورونا-تستلزم

ا -ال-يقلّ   تمويًلا -إضافيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanon24.com/news/economics/698330/دراسة-مواجهة-كورونا-تستلزم-تمويلاً-إضافياً-لا-يقلّ
https://www.lebanon24.com/news/economics/698330/دراسة-مواجهة-كورونا-تستلزم-تمويلاً-إضافياً-لا-يقلّ


 

 باسل فليحان: مواجهة "كورونا" دراسة لمعهد 

 مليون دوالر 43تستلزم تمويًلا إضافياا ال يقّل عن 
 

وزارة المال، أن تستلزم مواجهة لبنان لفيروس   -توقّعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

كلفة العًلج لمدة ستة أشهر، مليون دوالر أميركي تغطي فقط  43"كورونا" "تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن 

مليون  460والتي تبلغ    2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام  10"وهذا التقدير يوازي نسبة 

 دوالر، ويضيف "عبئا ماليا إضافيّا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة".

 

شراف رئيسته لمياء المبيّض بساط " تقدير التكلفة الماليّة  وتناولت الدراسة التي أعدّها فريق عمل المعهد بإ

 والتوقّعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين.  COVID-19المباشرة لعًلج 

 

وغّطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدّرة لًلستشفاء والرعاية المرّكزة 

جحة للفحص، لكنّها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  والكلفة المر

واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، 

اتورة  وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الف

ا.   الُمقدّرة للفيروس أضعافا

 

وهي تقشفيّة    2020عبئا إضافياا على موازنة العام  Covid-19وتوقّعت الدراسة أن تضيف الكلفة المباشرة لـ 

 أصًل"، وأن "تزيد كلفة العًلج من الفجوة المالية التي تعاني منها مالية البًلد". 

 

عامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض واستندت التقديرات إلى معطيات وزارة الصّحة ال

دوالراا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373دوالراا، والكلفة المقدّرة لًلستشفاء وهي نحو  90وهي نحو 

دوالر للمريض في اليوم، بينما تُقدّر كلفة   1200الكلفة المقدّرة لوحدة الرعاية المرّكزة والتي تصل إلى 

دوالرااعلى مدى أسبوعين". واستنتجت الدراسة أن "كلفة توفير الرعاية   133اية الشخصيّة بنحو معدات الوق

  20دوالرات لمدة وسطيّة تبلغ  26203دوالراا و  5937الصحية الّي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين  

ا.   يوما

 

الذي تفّشى في مدن مختلفة في  واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية 

، ووضعت  Covid-19، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره إلى 1918الواليات المتحدة عام 

 على هذا األساس سيناريوهين: 

 

· يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، ويكون فيه إجمالي المبلغ المطلوب من أجل  

 مليون دوالر.  43المؤّكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19معالجة حاالت 

 

· يتبع السيناريو الثاني نمطاا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا السيناريو،  

http://www.alkalimaonline.com/


مليون   57.64المؤّكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت 

 دوالر. 

 

دراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جداا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز  وإذ ذّكرت ال

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

نانية "تواجه تحدياا غير في المئة"، رأت أن الحكومة اللب 30وانكماش لفترة طويلة بأكثر من  2020في 

مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا "تمويًلا إضافياا  2020مليون دوالر في موازنة العام  460 "، ومواجهة فيروس "كورونا" قد تتطلّب تاليا

ة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن في المئ  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".  7.2يصل عجز الموازنة إلى 

 

، إلى أن "انتشار  www.institutdesfinances.gov.lbوخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

قتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدّد بزيادة سرعة  الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة اال

الركود، على الرغم من الجهود الجديّة التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار". وختمت: "أما إذا التزم 

اللبنانيون توصيات وزارة الصّحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان حتما باحتواء كلفته على  

 وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة". المال العام 

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=475207 
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 تستلزمدراسة لمعهد باسل فليحان: مواجهة كورونا 

 مليون دوالر لوزارة الصحة 43تمويًل إضافيا ال يقل عن 
 

وزارة المال، أّن مواجهة لبنان لفيروس كورونا   -توقعت دراسة أعدها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة أشهر،  43"تستلزم تمويًلا إضافيا بقيمة ال تقل عن  

مليون  460والتي تبلغ    2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام  10وهذا التقدير يوازي نسبة  

 دوالر، ويضيف عبئا ماليا إضافيا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة".

 

وتناولت الدراسة التي أعدها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيض بساط تقدير التكلفة المالية  

 والتوقعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين.  COVID-19المباشرة لعًلج 

 

ستشفاء والرعاية المركزة وغطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدرة لًل

والكلفة المرجحة للفحص، لكنها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، 

ألكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه ا

 المقدرة للفيروس أضعافا. 

 

 

وهي تقشفية أصًل،   2020عبئا إضافيا على موازنة العام   Covid-19وتوقعت أن "تضيف الكلفة المباشرة لـ 

 وأن تزيد كلفة العًلج من الفجوة المالية التي تعانيها مالية البًلد".

 

التقديرات إلى معطيات وزارة الصحة العامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض واستندت 

دوالرا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373دوالرا، والكلفة المقدرة لًلستشفاء وهي نحو  90وهي نحو 

، بينما تقدر كلفة  دوالر للمريض في اليوم 1200الكلفة المقدرة لوحدة الرعاية المركزة والتي تصل إلى 

 دوالرا على مدى أسبوعين".  133معدات الوقاية الشخصية بنحو 

 

دوالرا  5937واستنتجت أن "كلفة توفير الرعاية الصحية الي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين 

 يوما".   20دوالرات لمدة وسطية تبلغ   26203و

 

فلونزا اإلسبانية الذي تفشى في مدن مختلفة في  واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلن

، ووضعت  Covid-19، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره إلى 1918الواليات المتحدة عام 

على هذا األساس سيناريوهين: يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، ويكون فيه  



مليون  43المؤكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19عالجة حاالت إجمالي المبلغ المطلوب من أجل م

دوالر. يتبع السيناريو الثاني نمطا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا 

  57.64المؤكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19السيناريو، يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت  

 مليون دوالر".

 

ذكرت الدراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جدا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز  وإذ 

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

ة اللبنانية "تواجه تحديا غير في المئة"، رأت أن الحكوم 30وانكماش لفترة طويلة بأكثر من  2020في 

مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا "تمويًلا إضافياا  2020مليون دوالر في موازنة العام  460 "، ومواجهة فيروس "كورونا" قد تتطلّب تاليا

المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  في 10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

 في المئة من إجمالي الناتج المحلي". 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

 

، إلى أن "انتشار  www.institutdesfinances.gov.lbوخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

ة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدد بزيادة سرعة  الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزم

 الركود، على الرغم من الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار". 

 

وختمت الدراسة "أما إذا التزم اللبنانيون توصيات وزارة الصحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح  

ال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها  لبنان حتما باحتواء كلفته على الم

 الدراسة".

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/516967/- دراسة-لمعهد -باسل -فليحان-مواجهة

 ar/كورونا-تستلزم-تمويل 
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 معهد باسل فليحان: مواجهة كورونا تستلزم

ا ال يقل عن   مليون دوالر 43تمويًلا إضافيا
 

وزارة المال، أن "تستلزم مواجهة لبنان   -توقعت دراسة أعدها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة  43إضافيا بقيمة ال تقل عن  لفيروس كورونا تمويًل 

 460والتي تبلغ  2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام   10أشهر، وهذا التقدير يوازي نسبة 

 ة". مليون دوالر، ويضيف عبئا ماليا إضافيا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائم

وتناولت الدراسة التي أعدها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيض بساط "تقدير التكلفة المالية  

 والتوقعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين.  COVID-19المباشرة لعًلج 

ة لًلستشفاء والرعاية المركزة وغطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدر

والكلفة المرجحة للفحص، لكنها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، 

ذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن ه

 المقدرة للفيروس أضعافا. 

وهي تقشفية أصًل،   2020عبئا إضافيا على موازنة العام   Covid-19وتوقعت أن "تضيف الكلفة المباشرة لـ 

 وأن تزيد كلفة العًلج من الفجوة المالية التي تعانيها مالية البًلد".

طيات وزارة الصحة العامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض واستندت التقديرات إلى مع

دوالرا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373دوالرا، والكلفة المقدرة لًلستشفاء وهي نحو  90وهي نحو 

ة  دوالر للمريض في اليوم، بينما تقدر كلف 1200الكلفة المقدرة لوحدة الرعاية المركزة والتي تصل إلى 

 دوالرا على مدى أسبوعين".  133معدات الوقاية الشخصية بنحو 

دوالرا  5937واستنتجت أن "كلفة توفير الرعاية الصحية الي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين 

 يوما".   20دوالرات لمدة وسطية تبلغ   26203و

واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفشى في مدن مختلفة في  

، ووضعت  Covid-19، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره إلى 1918الواليات المتحدة عام 

ر الفيروس، ويكون فيه  على هذا األساس سيناريوهين: يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشا

مليون  43المؤكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19إجمالي المبلغ المطلوب من أجل معالجة حاالت 

دوالر. يتبع السيناريو الثاني نمطا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا 

  57.64المؤكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19السيناريو، يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت  

 مليون دوالر".

وإذ ذكرت الدراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جدا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز  

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

في المئة"، رأت أن الحكومة اللبنانية "تواجه تحديا غير  30ش لفترة طويلة بأكثر من وانكما 2020في 

مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا "تموي2020مليون دوالر في موازنة العام  460 ًلا إضافياا  "، ومواجهة فيروس "كورونا" قد تتطلّب تاليا

في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

 في المئة من إجمالي الناتج المحلي". 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

https://www.mtv.com.lb/


شار  ، إلى أن "انتwww.institutdesfinances.gov.lbوخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدد بزيادة سرعة  

 الركود، على الرغم من الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار". 

، فسينجح لبنان  وختمت: "أما إذا التزم اللبنانيون توصيات وزارة الصحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء

 حتما باحتواء كلفته على المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة" 

https://www.mtv.com.lb/news/-مــحــلــيــات/ 1048865/معهد -باسل-فليحان-مواجهة-كورونا

ا -ال-يقل-عن-43-مليون-دوالر   تستلزم -تمويًلا -إضافيا
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 دراسة لمعهد باسل فليحان: مواجهة “كورونا” تستلزم

 مليون دوالر لوزارة الصحة 43تمويًلا إضافياا ال يقّل عن 
 

لفيروس  وزارة المال، أن تستلزم مواجهة لبنان  -توقّعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة  43“تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن   “كورونا” 

  460والتي تبلغ    2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام  10“وهذا التقدير يوازي نسبة  أشهر، 

 مة االقتصادية واالجتماعية القائمة”.  “عبئا ماليا إضافيّا إلى تعقيدات األز، ويضيف مليون دوالر

” تقدير التكلفة الماليّة  التي أعدّها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيّض بساط  وتناولت الدراسة 

 والتوقّعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين.   COVID-19المباشرة لعًلج 

المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدّرة لًلستشفاء والرعاية المرّكزة وغّطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت 

والكلفة المرجحة للفحص، لكنّها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، 

قيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  وأكًلف التع

ا.   الُمقدّرة للفيروس أضعافا

وهي تقشفيّة    2020عبئا إضافياا على موازنة العام  Covid-19 وتوقّعت الدراسة أن تضيف الكلفة المباشرة لـ

 مالية التي تعاني منها مالية البًلد”. أصًل”، وأن “تزيد كلفة العًلج من الفجوة ال

لفحص المريض المقدرة   واستندت التقديرات إلى معطيات وزارة الصّحة العامة في ما يخص “متوسط الكلفة

دوالراا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373الكلفة المقدّرة لًلستشفاء وهي نحو ودوالراا،  90وهي نحو 

دوالر للمريض في اليوم، بينما تُقدّر كلفة   1200ة المرّكزة والتي تصل إلى الكلفة المقدّرة لوحدة الرعاي

دوالرااعلى مدى أسبوعين”. واستنتجت الدراسة أن “كلفة توفير الرعاية    133معدات الوقاية الشخصيّة بنحو 

  20لغ دوالرات لمدة وسطيّة تب 26203دوالراا و  5937الصحية الّي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين  

ا.   يوما

الذي تفّشى في مدن مختلفة في   ةواعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسباني

، ووضعت  Covid-19إلى  ، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره1918الواليات المتحدة عام 

 على هذا األساس سيناريوهين: 

يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، ويكون فيه إجمالي المبلغ المطلوب من          ·

 مليون دوالر.   43المؤّكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19أجل معالجة حاالت 

يتبع السيناريو الثاني نمطاا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا         ·

  57.64المؤّكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19اريو، يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت  السين

 مليون دوالر. 

وإذ ذّكرت الدراسة بأن “هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جداا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز 

في المئة   12.0يه تراجع إجمالي الناتج بنسبة  في المئة، يضاف ال 170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

رأت أن الحكومة اللبنانية “تواجه تحدياا غير   في المئة”،  30وانكماش لفترة طويلة بأكثر من  2020في 

مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا “تمويًلا إضافياا  2020العام  مليون دوالر في موازنة 460 ″، ومواجهة فيروس “كورونا” قد تتطلّب تاليا

http://www.ad-dawra.com/


في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

   في المئة من إجمالي الناتج المحلي”. 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

إلى أن “انتشار  ، www.institutdesfinances.gov.lbة على صفحة المعهد المتوافروخلصت الدراسة، 

الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدّد بزيادة سرعة  

الجهود الجديّة التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار”. وختمت: “أما إذا التزم الركود، على الرغم من 

اللبنانيون توصيات وزارة الصّحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان حتما باحتواء كلفته على  

 المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة”. 

http://www.ad-dawra.com/2020/04/28/19712/ 
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ا   دراسة.. مواجهة 'كورونا' تستلزم تمويًلا إضافيا

 'مليون دوالر لـ'الصحة 43ال يقّل عن 

 
وزارة المال، أن تستلزم مواجهة لبنان لفيروس   -فليحان المالي واالقتصاديتوقّعت دراسة أعدّها معهد باسل 

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة  43تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن  "  ""كورونا 

  460لغ  والتي تب  2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام  10وهذا التقدير يوازي نسبة "  أشهر،

مليون دوالر، ويضيف "عبئا ماليا إضافيّا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة". وتناولت  

الدراسة التي أعدّها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيّض بساط " تقدير التكلفة الماليّة المباشرة 

 .شهر وفقا لسيناريوهين اثنينوالتوقّعات لتطورها على مدى ستة أ COVID-19 لعًلج

 

وغّطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدّرة لًلستشفاء والرعاية المرّكزة 

والكلفة المرجحة للفحص، لكنّها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

افية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إض

وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  

ا   .الُمقدّرة للفيروس أضعافا

 

وهي تقشفيّة    2020عام عبئا إضافياا على موازنة ال Covid-19 وتوقّعت الدراسة أن تضيف الكلفة المباشرة لـ

أصًل"، وأن "تزيد كلفة العًلج من الفجوة المالية التي تعاني منها مالية البًلد". واستندت التقديرات إلى 

دوالراا،   90معطيات وزارة الصّحة العامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض وهي نحو 

اا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط الكلفة المقدّرة لوحدة دوالر 373والكلفة المقدّرة لًلستشفاء وهي نحو 

دوالر للمريض في اليوم، بينما تُقدّر كلفة معدات الوقاية الشخصيّة   1200الرعاية المرّكزة والتي تصل إلى 

دوالرااعلى مدى أسبوعين". واستنتجت الدراسة أن "كلفة توفير الرعاية الصحية الّي مواطن    133بنحو 

ا 20دوالرات لمدة وسطيّة تبلغ    26203دوالراا و  5937مستشفى تراوح ما بين يدخل ال  .يوما

واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفّشى في مدن مختلفة في  

ووضعت  ، Covid-19 ، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره إلى1918الواليات المتحدة عام 

 :على هذا األساس سيناريوهين

يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، ويكون فيه إجمالي المبلغ المطلوب من أجل ·

 .مليون دوالر 43المؤّكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19 معالجة حاالت 

https://khafayalb.com/
https://khafayalb.com/content/uploads/2020/04/28/eb9a9a010d.jpg


وفيات أكبر. وفي هذا السيناريو،  يتبع السيناريو الثاني نمطاا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة و ·

مليون   57.64المؤّكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19 يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت 

 .دوالر

وإذ ذّكرت الدراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جداا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز  

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170حلي نسبة الدين إلى إجمالي الناتج الم

في المئة"، رأت أن الحكومة اللبنانية "تواجه تحدياا غير  30وانكماش لفترة طويلة بأكثر من  2020في 

مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا "تمويًلا إضافياا  2020مليون دوالر في موازنة العام  460 "، ومواجهة فيروس "كورونا" قد تتطلّب تاليا

في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

  ."في المئة من إجمالي الناتج المحلي 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

، إلى أّن "انتشار  www.institutdesfinances.gov.lb وخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدّد بزيادة سرعة  

شار". وختمت: "أما إذا التزم الركود، على الرغم من الجهود الجديّة التي تبذلها الحكومة الحتواء االنت

اللبنانيون توصيات وزارة الصّحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان حتما باحتواء كلفته على  

 ."المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة

https://khafayalb.com/Economie/khafaya103961.html 
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ا   دراسة.. مواجهة ‘كورونا’ تستلزم تمويًلا إضافيا

 ’مليون دوالر لـ’الصحة 43ال يقّل عن 
 مشاهدة مشاهدة 20203أبريل  28

 
وزارة المال، أن تستلزم مواجهة لبنان لفيروس   -توقّعت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة  43تمويًلا إضافياا بقيمة ال تقّل عن  “  ”“كورونا

  460والتي تبلغ    2020لصحة العامة لعام في المئة من موازنة وزارة ا 10وهذا التقدير يوازي نسبة “  أشهر،

مليون دوالر، ويضيف “عبئا ماليا إضافيّا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة”. وتناولت 

الدراسة التي أعدّها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيّض بساط ” تقدير التكلفة الماليّة المباشرة 

 .لتوقّعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنينوا COVID-19 لعًلج

وغّطت الدراسة كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدّرة لًلستشفاء والرعاية المرّكزة 

والكلفة المرجحة للفحص، لكنّها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

صال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، واالستح

وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  

ا   .الُمقدّرة للفيروس أضعافا

وهي تقشفيّة    2020عبئا إضافياا على موازنة العام  Covid-19 وتوقّعت الدراسة أن تضيف الكلفة المباشرة لـ

أصًل”، وأن “تزيد كلفة العًلج من الفجوة المالية التي تعاني منها مالية البًلد”. واستندت التقديرات إلى 

دوالراا،  90معطيات وزارة الصّحة العامة في ما يخص “متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض وهي نحو  

دوالراا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط الكلفة المقدّرة لوحدة  373لًلستشفاء وهي نحو  والكلفة المقدّرة

دوالر للمريض في اليوم، بينما تُقدّر كلفة معدات الوقاية الشخصيّة   1200الرعاية المرّكزة والتي تصل إلى 

ية الصحية الّي مواطن  دوالرااعلى مدى أسبوعين”. واستنتجت الدراسة أن “كلفة توفير الرعا  133بنحو 

ا 20دوالرات لمدة وسطيّة تبلغ    26203دوالراا و  5937يدخل المستشفى تراوح ما بين   .يوما

واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفّشى في مدن مختلفة في  

، ووضعت  Covid-19 ي نمط انتشاره إلى، علما أن هذا الوباء هو األقرب ف1918الواليات المتحدة عام 

 :على هذا األساس سيناريوهين

يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، ويكون فيه إجمالي المبلغ المطلوب من أجل ·

 .مليون دوالر 43المؤّكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19 معالجة حاالت 



جة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا السيناريو،  يتبع السيناريو الثاني نمطاا يعرض مو·

مليون   57.64المؤّكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19 يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت 

 .دوالر

وإذ ذّكرت الدراسة بأن “هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جداا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز 

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170الدين إلى إجمالي الناتج المحلي  نسبة

في المئة”، رأت أن الحكومة اللبنانية “تواجه تحدياا غير   30وانكماش لفترة طويلة بأكثر من  2020في 

نة وزارة الصحة العامة تبلغ  مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فمواز

ا “تمويًلا إضافياا  2020مليون دوالر في موازنة العام  460 ″، ومواجهة فيروس “كورونا” قد تتطلّب تاليا

في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

  .”من إجمالي الناتج المحلي في المئة 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

، إلى أّن “انتشار  www.institutdesfinances.gov.lb وخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدّد بزيادة سرعة  

تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار”. وختمت: “أما إذا التزم الركود، على الرغم من الجهود الجديّة التي 

اللبنانيون توصيات وزارة الصّحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان حتما باحتواء كلفته على  

 .”المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة

https://beirut-news.com/economie/141330 
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 باسل فليحان: مواجهة كورونا تستلزم دراسة لمعهد

 مليون دوالر لوزارة الصحة 43تمويًل إضافيا ال يقل عن 
 

وزارة المال، أن “تستلزم مواجهة لبنان   –توقعت دراسة أعدها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة ستة  43لفيروس كورونا تمويًل إضافيا بقيمة ال تقل عن  

 460والتي تبلغ  2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام   10أشهر، وهذا التقدير يوازي نسبة 

 .”يا إضافيا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمةمليون دوالر، ويضيف عبئا مال

وتناولت الدراسة التي أعدها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيض بساط “تقدير التكلفة المالية  

 .والتوقعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين COVID-19 المباشرة لعًلج

كلفة عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدرة لًلستشفاء والرعاية المركزة وغطت الدراسة 

والكلفة المرجحة للفحص، لكنها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

بي، واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الط

وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  

 .المقدرة للفيروس أضعافا

وهي تقشفية   2020عبئا إضافيا على موازنة العام  Covid-19 وتوقعت أن “تضيف الكلفة المباشرة لـ

 .”مالية التي تعانيها مالية البًلد أصًل، وأن تزيد كلفة العًلج من الفجوة ال

واستندت التقديرات إلى معطيات وزارة الصحة العامة في ما يخص “متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض 

دوالرا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373دوالرا، والكلفة المقدرة لًلستشفاء وهي نحو  90وهي نحو 

دوالر للمريض في اليوم، بينما تقدر كلفة   1200ة والتي تصل إلى الكلفة المقدرة لوحدة الرعاية المركز

 .”دوالرا على مدى أسبوعين 133معدات الوقاية الشخصية بنحو 

دوالرا  5937واستنتجت أن “كلفة توفير الرعاية الصحية الي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين 

 .”يوما   20دوالرات لمدة وسطية تبلغ   26203و

واعتمدت توقعات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفشى في مدن مختلفة في  

، ووضعت  Covid-19 ، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره إلى1918الواليات المتحدة عام 

ر الفيروس، ويكون فيه  على هذا األساس سيناريوهين: يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشا

مليون  43المؤكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19 إجمالي المبلغ المطلوب من أجل معالجة حاالت 

دوالر. يتبع السيناريو الثاني نمطا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا 

  57.64المؤكدة على مدى ستة أشهر  COVID-19 السيناريو، يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت 

 .”مليون دوالر

وإذ ذكرت الدراسة بأن “هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جدا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز 

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

في المئة”، رأت أن الحكومة اللبنانية “تواجه تحديا غير   30ش لفترة طويلة بأكثر من وانكما 2020في 

مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا “تموي2020مليون دوالر في موازنة العام  460 ًلا إضافياا  ″، ومواجهة فيروس “كورونا” قد تتطلّب تاليا



في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

 .”في المئة من إجمالي الناتج المحلي 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

، إلى أن “انتشار  www.institutdesfinances.gov.lbوخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

الفيروس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدد بزيادة سرعة  

 .”الركود، على الرغم من الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار

نانيون توصيات وزارة الصحة ونجحت الجهود في احتواء الوباء، فسينجح لبنان  وختمت: “أما إذا التزم اللب

 ”حتما باحتواء كلفته على المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة

https://elqarar.com/دراسة-لمعهد -باسل-فليحان-مواجهة-كورونا/ 
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 دراسة لمعهد باسل فليحان: مواجهة كورونا تستلزم

 مليون دوالر لوزارة الصحة 43تمويًل إضافيا ال يقل عن 
 

المال، أن "تستلزم مواجهة  وزارة  -توقعت دراسة أعدها معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  -وطنية 

مليون دوالر أميركي تغطي فقط كلفة العًلج لمدة  43لبنان لفيروس كورونا تمويًل إضافيا بقيمة ال تقل عن  

والتي تبلغ    2020في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام  10ستة أشهر، وهذا التقدير يوازي نسبة 

 ."فيا إلى تعقيدات األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمةمليون دوالر، ويضيف عبئا ماليا إضا 460

 

وتناولت الدراسة التي أعدها فريق عمل المعهد بإشراف رئيسته لمياء المبيض بساط "تقدير التكلفة المالية  

 .والتوقعات لتطورها على مدى ستة أشهر وفقا لسيناريوهين اثنين COVID-19 المباشرة لعًلج

 

عًلج الحاالت المؤكدة بما في ذلك الكلفة المرجحة المقدرة لًلستشفاء والرعاية المركزة  وغطت الدراسة كلفة

والكلفة المرجحة للفحص، لكنها لم تغّطِّ األكًلف الصحية األخرى، ومن ضمنها سياسات الوقاية،  

واالستحصال على تجهيزات ومواد طبية إضافية، وشراء تجهيزات الحماية الشخصية للجهاز الطبي، 

وأكًلف التعقيم، وتوظيف وتدريب كادر طبي جديد، علما أن هذه األكًلف، إذا تم احتسابها، تزيد من الفاتورة  

 .المقدرة للفيروس أضعافا

 

وهي تقشفية أصًل،   2020عبئا إضافيا على موازنة العام  Covid-19 وتوقعت أن "تضيف الكلفة المباشرة لـ

 ."ية التي تعانيها مالية البًلد وأن تزيد كلفة العًلج من الفجوة المال

 

واستندت التقديرات إلى معطيات وزارة الصحة العامة في ما يخص "متوسط الكلفة المقدرة لفحص المريض 

دوالرا للمريض في اليوم الواحد، ومتوسط   373دوالرا، والكلفة المقدرة لًلستشفاء وهي نحو  90وهي نحو 

دوالر للمريض في اليوم، بينما تقدر كلفة   1200والتي تصل إلى الكلفة المقدرة لوحدة الرعاية المركزة 

 ."دوالرا على مدى أسبوعين 133معدات الوقاية الشخصية بنحو 

 

دوالرا  5937واستنتجت أن "كلفة توفير الرعاية الصحية الي مواطن يدخل المستشفى تراوح ما بين 

 ."يوما   20دوالرات لمدة وسطية تبلغ   26203و

 

عات الدراسة على بيانات مقارنة لوباء اإلنفلونزا اإلسبانية الذي تفشى في مدن مختلفة في  واعتمدت توق

، ووضعت  Covid-19 ، علما أن هذا الوباء هو األقرب في نمط انتشاره إلى1918الواليات المتحدة عام 

ويكون فيه  على هذا األساس سيناريوهين: يلحظ السيناريو األول حصول موجة ثانية النتشار الفيروس، 

مليون  43المؤكدة على فترة ستة أشهر  COVID-19 إجمالي المبلغ المطلوب من أجل معالجة حاالت 

دوالر. يتبع السيناريو الثاني نمطا يعرض موجة واحدة لكن بمعدالت إصابة ووفيات أكبر. وفي هذا 

  57.64ى مدى ستة أشهر المؤكدة عل  COVID-19 السيناريو، يكون إجمالي المبلغ المطلوب لمعالجة حاالت 

 ."مليون دوالر 



 

وإذ ذكرت الدراسة بأن "هامش المناورة المالي للحكومة اللبنانية محدود جدا أو شبه معدوم، حيث تتجاوز  

في المئة   12.0في المئة، يضاف اليه تراجع إجمالي الناتج بنسبة   170نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 

، رأت أن الحكومة اللبنانية "تواجه تحديا غير "في المئة  30يلة بأكثر من وانكماش لفترة طو 2020في 

مسبوق في تفادي أي تدهور إضافي في وضعها المالي والنقدي، إذ أن فموازنة وزارة الصحة العامة تبلغ  

ا "تمويًلا إضافيا 2020مليون دوالر في موازنة العام  460 ا  "، ومواجهة فيروس "كورونا" قد تتطلّب تاليا

في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة الحالية(، بينما يتوقّع أن  10مليون دوالر )  43بقيمة ال تقّل عن 

  ."في المئة من إجمالي الناتج المحلي 7.2يصل عجز الموازنة إلى 

 

، إلى أن "انتشار  www.institutdesfinances.gov.lb وخلصت الدراسة، المتوافرة على صفحة المعهد 

روس يضيف طبقة أخرى من التعقيدات إلى األزمة االقتصادية واالجتماعية القائمة، ويهدد بزيادة سرعة  الفي

 ."الركود، على الرغم من الجهود الجدية التي تبذلها الحكومة الحتواء االنتشار

 

الوباء، فسينجح لبنان  وختمت: "أما إذا التزم اللبنانيون توصيات وزارة الصحة ونجحت الجهود في احتواء 

 "حتما باحتواء كلفته على المال العام وستنخفض بالتالي الكلفة المقدّرة في السيناريوهات لتي تقدمها الدراسة

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/476037/43 
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