اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

التفصيمية التي ترعى
يتضمف القواعد واألصوؿ
لمدة ست سنوات غير قابمة لمتجديد ،مف السادة :القاضي المتقاعد بمنصب الشرؼ كمود كرـ (رئيساً لمييئة) ،المحامي فواز ٔ -تضع الييئة نظاماً داخمياً
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٕٓ/ٔ/وافؽ مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٘ٔ عمى تشكيؿ الييئة الوطنية لمكافحة الفسادّ ،
ّ
ّ

المتقاعدة بمنصب الشرؼ ت ريز عبلوي (عضواً) ،الدكتور عمي بدراف (عضواً) ،الدكتور جو معموؼ (عضواً) والسيد كميب كميب (عضواً).
سالـ كبارة (نائباً لمرئيس) ،القاضية ُ
 بتاريخ  2022/1/28صدر المرسوـ رقـ  8742المتعمؽ بتشكيؿ الييئة المذكورة.

سيدر

1

+

إصدار النصوص

مكافحة الفساد

القانوف رقـ 175

التطبيقية لقانوف
ّ

ضبط الفساد في القطاع العاـ

تاريخ 2020/5/8

مكافحة الفساد

(مكافحة الفساد

(القانوف رقـ 175

وانشاء ىيئة مستقمة واعطائيا

تنظيميا وسير العمؿ لدييا وادارتيا الػمالية بما فييا صبلحيات كؿ مف الرئيس

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .قرار تنظيمي يصدر عف الييئة بغالبية ثُمثي األعضاء الذيف يحؽ ليـ
التصويت وبعد موافقة مجمس شورى الدولة.

ونائب الرئيس وغيرىا مف الوظائؼ في ميمة ثبلثة أشير مف تاريخ صدور مرسوـ

 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٗ/ٙصدر قرار عف وزير المالية رقـ ٕٕٔ ٔ/بتعديؿ القرار رقـ ٕٗٗ ٔ/تاريخ ٖ ٕٕٓٔ/٘/لجية إضافة باب الى الموازنة العامة يحمؿ الرقـ  /ٕٛ/بإسـ الييئات الوطنية المستقمة.

تعييف أعضاء الييئة بموجب قرار تنظيمي يصدر عف الييئة بغالبية ثمثي

 بتاريخ  2022/4/4قرر مجمس الوزراء الموافقىة عمى إخبلء المبنى المستأجر مف قبؿ و ازرة الثقافة القائـ عمى العقار رقـ  /ٕٖٙٔ/مف منطقة رأس بيروت العقارية (مبنى حطب) النتفاء الحاجة اليو وتخصيصو بكاممو

األعضاء الذيف يحؽ ليـ التصويت وبعد موافقة مجمس شورى الدولة.

إبتداء مف تاريخ .2022/6/1
كمقر لمييئة الوطنية لمكافحة الفساد عمى أف تبدأ بإشغاؿ المبنى المذكور
ً
ّ

ٕ -إصدار أي مرسوـ ت رتأي الييئة مف حاجة إلعداده.

بناء عمى إقتراح وزير العدؿ عفواً أو بطمب
ٕ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

مف الييئة عند تشكيميا.

ىيكمي

الصبلحيات البلزمة لمقياـ

وطنية تاريخ  )2020/5/8بمياميا وضمف الصبلحيات
وانشاء ىيئة
ّ
التي ينص عمييا القانوف

لمكافحة الفساد)

 بتاريخ  2020/9/8صدر المرسوـ التطبيقي رقـ  6940المتعمؽ بالقانوف رقـ  28تاريخ .2017/2/10
تضمنو التعديؿ ما يمي:
 بيدؼ تسييؿ تنفيذ القانوف رقـ  ،ٕٓٔٚ/ٕٛصدر بتاريخ  2021/7/16القانوف رقـ  233المتعمؽ بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف رقـ  ،2017/28وأبرز ما
ّ

الحؽ لكؿ شخص بالوصوؿ إلى المعمومات بمعزؿ عف صفتو ومصمحتو ،جواز اإلطبلع عمى المستندات اإلدارية التي تحتفظ بيا اإلدارة بمعزؿ عما إذا كانت ممكاً ليا أو صادرة عنيا أو إذا كانت فريقاً بو ،إعتبار
إعطاء
ّ

المتوجبة عف كؿ طمب معمومات وطريقة إستيفاء تمؾ
ٔ -تحديد قيمة النفقات
ّ

النفقات تطبيقاً لممادة ٔٔ مف المرسوـ.

يتضمف القواعد واألصوؿ
ٕ -وضع الييئة الوطنية لمكافحة الفساد نظاماً داخمياً
ّ

التفصيمية التي ترعى تنظيميا وسير العمؿ لدييا وادارتيا الػمالية بما فييا
مقررات مجمس الوزراء إضافة إلى ما يناؿ مف المصالح المالية واإلقتصادية لمدولة وسالمة العممة الوطنية مف المستندات اإلدارية التي أصبح مف الممكف اإلطبلع عمييا ،أما مضموف الممفات والدعاوى والمراجعات القضائية،
ّ

المدرجة في العقود التي تجرييا اإلدارة ال تحوؿ دوف الحؽ في الوصوؿ إلييا ،وأوجب نشر المراسيـ صبلحيات كؿ مف الرئيس ونائب الرئيس وغيرىا مف الوظائؼ في ميمة ثبلثة
فال تكوف متاحة لإلطالع عمييا إال وفقا لقوانيف أصوؿ المحاكمات المختصة ،كما ّ
نص التعديؿ عمى إعتبار أف بنود ّ
السرية ُ

البت بطمبات
في الجريدة الرسمية إضافة إلى الموقع اإللكتروني التابع لئلدارة ،عمى أف يكوف النشر في الجريدة الرسمية بصيغة إلكترونية ُمتاحة ضمف ميمة سنة مف تاريخ صدور القانوف ّ
كحد أقصى ،أوجب عمى اإلدارة ّ
سيدر
+
2

القانوف رقـ 28

الحصوؿ عمى المعمومات دوف الرجوع إلى سمطة الوصاية إف ُوجدت ،وأجاز لمقدـ الطمب الحصوؿ عمى نسخة أو صورة عف المستند المطموب وأف يتمقى المستند اإللكتروني عبر ب ريده اإللكتروني مجاناً ،كما أعطى صاحب

إصدار النصوص
التطبيقية لقانوف
ّ

حؽ الوصوؿ الى
ّ

مكافحة الفساد
تأميف كشؼ المخالفات

تاريخ  2017/2/10المعمومات (القانوف وم راقبة أداء االدارات العامة،
(حؽ في الوصوؿ

رقـ  28تاريخ

إلى المعمومات)

)2017/2/10

المختص دوف الحاجة إلى تبياف صفتو أو مصمحتو ،إضافة إلى الييئة اإلدارية المستقمّة المحددة في قانوف
الطمب  ،وفي حاؿ رفض اإلدارة الوصوؿ إلى المعمومات مراجعة القاضي المنفرد الناظر في قضايا األمور المستعجمة
ّ

ٔ .قرار يصدر عف وزير المالية.

أشير مف تاريخ صدور مرسوـ تعييف أعضاء الييئة بموجب قرار تنظيمي يصدر

ٕ .قرار تنظيمي يصدر عف الييئة بغالبية ثُمثي األعضاء الذيف يحؽ ليـ
المتضمف
التصويت وبعد موافقة مجمس شورى الدولة (النظاـ الداخمي لمييئة ُ

القواعد واألصوؿ التفصيمية التي ترعى تنظيمييا وسير العمؿ لدييا وادارتيا
المالية )...

عف الييئة بغالبية ثمثي األعضاء الذيف يحؽ ليـ التصويت وبعد موافقة مجمس
شورى الدولة.

إنشاء الييئة الوطنية لمكافحة الفساد،

ىيكمي

لمبت في اإلعتراض المقدـ أماميا بشأف تسميـ المستند ،بمثابة قرار
كما لحظ التعديؿ ميمة شير لمطعف في ق اررات الييئة اإلدارية المستقمة أماـ مجمس شورى الدولة ،واعتبر مرور ميمة شيريف دوف صدور قرار عف الييئة
ّ
ضمني بالرفض.

العقود واالنفاؽ

الوطنية لمكافحة الفساد ،وقد صدر بتاريخ  2022/1/28المرسوـ رقـ  8742المتعمؽ بتشكيؿ الييئة المذكورة.
 أعطى القانوف دو اًر لمييئة
ّ

حؽ الوصوؿ الى المعمومات.
 تعيّدت الحكومة في البند  12مف القرار رقـ  1تاريخ ( 2019/10/21اإلجراءات والتدابير االصبلحية واالقتصادية والمالية) االسراع في إصدار المراسيـ التطبيقية لقانوف ّ

 بتاريخ ٖ ٕٕٓٔ/ٔٔ/أُرسؿ كتاب إلى و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات لتفسير الفقرة الثانية مف المادة السابعة مف القانوف رقـ  2017/28وتعديالتو لجية معرفة ما إذا كانت المساىمات المالية التي تُمحظ في
موازنة رئاسة مجمس الوزراء لبعض المجالس والمؤسسات والصناديؽ والييئات ،خاضعة لمنشر الوجوبي أسوةً بباقي النفقات األخرى التي تتطمب إجراء مناقصات وعقود إتفاؽ رضائي وفقاً لممادة السابعة مف القانوف المعدؿ
بالقانوف ٖٖٕ.ٕٕٓٔ/
تمنت فيو توجيو كتاب إلى اإلدارات العامة لتذكيرىا بأىمية وضرورة اإللتزاـ بأحكاـ القانوف رقـ ( ٕٓٔٚ/ٕٛالحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات)
 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٜٔورد كتاب مف وزي رة الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية ّ
الحكمي مع تحديد إحتياجاتيا المباشرة ،في حاؿ وجدت ،ألداء تمؾ الموجبات مثؿ تجييزات المعموماتية المطموبة أو التدريبات المتخصصة.
وبموجبات النشر ُ
المختصة مباشرة إضافة إلى الييئة ،كما أفادىـ مف
 بتاريخ  2020/6/12صدر القانوف رقـ  182الذي أضاؼ فقرة الى المادة  ٜمف القانوف رقـ ٖ ٕٓٔٛ/ٛأجازت لكاشفي الفساد إمكانية التقدـ بكشفيـ إلى النيابة العامة
ّ

يتضمف القواعد واألصوؿ
وضع الييئة الوطنية لمكافحة الفساد نظاماً داخمياً
ّ

مراسيـ تطبيقية أخرى بإستثناء تشكيؿ الييئة الوطنية لمحاكمة الفساد.

صبلحيات كؿ مف الرئيس ونائب الرئيس وغيرىا مف الوظائؼ في ميمة ثبلثة

الحمايات المنصوص عمييا في أحكاـ الفصؿ السابع مكرر مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ا(المواد ٕ ٖٚٓ-الى  )ٖٚٓ-ٙلمضافة بموجب قانوف معاقبة جريمة اإلتجار باألشخاص ،ومعو تنتفي الحاجة إلى إصدار

سيدر
+
القانوف رقـ 83
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تاريخ
2018/10/10
(حماية كاشفي
الفساد)

إصدار النصوص

مكافحة الفساد

التطبيقية لقانوف

حماية كاشفي الفساد مف

حماية كاشفي

الضرر الذي قد يصيبيـ مف

الفساد (القانوف

جراء قياميـ بكشؼ الفساد،

رقـ  83تاريخ

وتحفيزىـ عمى كشفو

)2018/10/10

ومكافأتيـ مادياً

التفصيمية التي ترعى تنظيميا وسير العمؿ لدييا وادارتيا الػمالية بما فييا
ّ

المختصة أشير مف تاريخ صدور مرسوـ تعييف أعضاء الييئة بموجب قرار تنظيمي يصدر
التقدـ بشكوى إلى السمطة التأديبية أو القضائية
وظيفيا
إضافيا يتعمؽ بحماية كاشفي الفساد
 أعطى القانوف رقـ  2018/83الييئة الوطنية لمكافحة الفساد دو ارً
وجسديا ،تقرير المكافآت والمساعدات لكاشفي الفسادّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ

بناء عمى طمب كاشؼ الفساد.
بحؽ أي شخص ألحؽ بالكاشؼ ضر اًر وظيفياً أو غير وظيفي وذلؾ قبؿ المباشرة بتحويؿ دعوى الحؽ العاـُ ،
وي تخذ طمب الحماية عفواً أو ً
ىيكمي

1/103

عف الييئة بغالبية ثمثي األعضاء الذيف يحؽ ليـ التصويت وبعد موافقة مجمس
شورى الدولة.

قرار تنظيمي يصدر عف الييئة بغالبية ثُمثي األعضاء الذيف يحؽ ليـ
التصويت وبعد موافقة مجمس شورى الدولة.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
 بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔٙأصدرت رئاسة مجمس الوزراء:

مكافحة الفساد
حسـ القانوف الصادر

4

القانوف

إصدار المراسيـ

اإلشكاؿ حوؿ الطبيعية

رقـ 189

التطبيقية لقانوف
ّ

القانونية لفعؿ اإلث راء غير

تاريخ

التصريح عف الذّمة

المشروع ،وأصبح فعؿ

2020/10/16

المالية والمصالح
ّ

اإلث راء غير المشروع

(التصريح عف الذمة

ومعاقبة اإلثراء

المالية والمصالح

غير المشروع

ومعاقبة اإلثراء غير (القانوف رقـ 189
المشروع)

والتصريح الكاذب يشكبلف

ىيكمي

تاريخ
)2020/10/16

 -التعميـ رقـ  2020/40إلى جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والييئات والصناديؽ والمشاريع المشمولة بأحكاـ الفقرة ٗ مف البند ب مف المادة ٘ مف القانوف رقـ ٕٕٓٓ( ٜٔٛ/أي الجيات التي يتوجب

الرئيس وغيرىا مف الوظائؼ في ميمة ثبلثة أشير مف تاريخ صدور مرسوـ تعييف

عمييا تقديـ التصريح إلى رئاسة مجمس الوزراء وذلؾ لحيف تشكيؿ الييئة الوطنية لمكافحة الفساد).

أعضاء الييئة بموجب قرار تنظيمي يصدر عف الييئة بغالبية ثمثي األعضاء

 اعطى القانوف رقـ  ٜٔٛتاريخ  ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٙدو ارً لمييئة الوطنية لمكافحة الفساد بإنتظار تشكيميا.

الذيف يحؽ ليـ التصويت وبعد موافقة مجمس شورى الدولة.

التصويت وبعد موافقة مجمس شورى الدولة.

وجو مدير عاـ رئاسة مجمس الوزراء كتباً إلى اإلدارات بوجوب تطبيؽ المادة  7مف القانوف التي توجب عمى الييئة أو الجيات المعنية المكمّفة مؤقتاً إستبلـ
 بتاريخ  ،2021/4/1ومع إنتياء ميمة تقديـ التصاريحّ ،

التصاريح أف تبمّغ جميع الموظفيف العمومييف الخاضعيف لمتصريح بوجوب تقديـ التصاريح المنصوص عمييا في القانوف إذا انقضت الميؿ القانونية المحددة لذلؾ ولـ يتـ تقديـ ىذه التصاريح .كما عمييا بالتازمف وفو اًر ،إببلغ كؿ
المالية عمى أن واعيا كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرؼ
يفوض إليو مياـ صرؼ النفقات المذكورة ،بتسديد حقوقيـ
ّ
مف اإلدارات التابع ليا ىؤالء الموظفوف المتقاعسوف عف تقديـ التصريح ،والمحتسب المالي المركزي أو مف ّ
المالية األخرى فو اًر ويستمر إلى حيف تبمّغ األجيزة المعنية المذكورة مجدداً مف الييئة أو الجيات المعنية
مف الخدمة وتعويض نياية الخدمة وسائر التعويضات .وبمجرد حصوؿ ىذا التبميغ ،يتوقؼ تسديد الرواتب والمستحقات
ّ

بالحبس والغرامة
سد بعض الثغرات
كما ّ

 -التعميـ رقـ  2020/39إلى جميع اإلدارات العامة بشأف التصريح عف ال ّذمة المالية والمصالح ومعاقبة اإلُث راء غير المشروع.

وسير العمؿ لدييا وادارتيا الػمالية بما فييا صبلحيات كؿ مف الرئيس ونائب

قرار تنظيمي يصدر عف الييئة بغالبية ثُمثي األعضاء الذيف يحؽ ليـ

مددت ميمة تقديـ التصاريح المنصوص عنيا في القانوف رقـ  ،ٕٕٓٓ/ٜٔٛلغاية 2021/3/31ػ
 بموجب القانوف رقـ  212تاريخ ّ 2021/1/16

جرماً جزائياً معاقب عميو

الناتجة عف القانوف السابؽ

التفصيمية التي ترعى تنظيميا
يتضمف القواعد واألصوؿ
وضع الييئة نظاماً داخمياً
ّ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المتوجب ضمف األصوؿ والشروط المحددة.
ترخيصاً بإعادة التسديد بعد التثّبت مف تقديـ التصريح ّ

 بتاريخ  2022/1/20أصدر رئيس مجمس الوزراء التعميـ رقـ  2022/1إلى جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والييئات والصناديؽ والمشاريع المشمولة بأحكاـ الفقرة (ٗ) مف البند "ب" مف المادة (٘) مف

قانوف التصريح عف الذمة المالية والمصالح ومعاقبة اإلث راء غير المشروع ،إلبالغ جميع الموظفيف العمومييف بأحكاـ ىذا القانوف والممزميف إيداع تصاريحيـ لدى رئاسة مجمس الوزراء ،أف يتقدموا في الميؿ القانونية
بالتصريح المفروض.
الوطنية لمكافحة الفساد.
اتيجية
ّ
أقر مجمس الوزراء بقراره رقـ  7االستر ّ
 بتاريخ ّ 2020/5/12

نصت عمييا.
تجدر اإلشارة إلى أف المبادرة الفرنسية لحظت موضوع إطبلؽ مسار اإلنضماـ لمعاىدة منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية لعاـ  ٜٜٔٚحوؿ مكافحة الفساد في العالـ ،كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ
المبادرة الفرنسية كافة بكؿ شفافية.
 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1اإللتزاـ ببنود ُ
لمكافحة الفساد.
 بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٔ/ٔٓ/صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  ٖٜٔبتشكيؿ لجنة و ازرية ُ

الشفافية
إرساء
ّ

سيدر
5

+
المبادرة الفرنسية
ُ

اتيجية
تنفيذ االستر ّ
الوطنية لمكافحة
ّ

الفساد -2020
2025

بإجراءات مكافحة الفساد.

لمدة ست سنوات غير قابمة لمتجديد ،مف السادة :القاضي المتقاعد بمنصب الشرؼ كمود كرـ (رئيساً لمييئة) ،المحامي
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٕٓ/ٔ/وافؽ مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٘ٔ عمى تشكيؿ الييئة الوطنية لمكافحة الفسادّ ،

مكافحة الفساد ،تعزيز ن زاىة
الوظيفة العامة والشراء العاـ،

ىيكمي

التركيز عمى المنظومتيف

وفعالية تطبيقيا).

ػ ػ دعـ دور األجيزة الرقابية في مكافحة الفساد (تحديث ودعـ ىيئات الرقابة

لمكافحة الفساد كونيا مف أبرز الجيات المعنية مباشرة
 بتاريخ ٓٔ ٕٕٓٔ/ٕٔ/طمبت وزي رة الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية تعديؿ القرار المذكور لناحية إدخاؿ ىيئة التحقيؽ الخاصة لدى مصرؼ لبناف كعضو في المجنة الفنية ُ

إستكماؿ وتفعيؿ تشريعات

(اجراء مراجعة دورّي ة لمدى اكتماؿ وجودة تشريعات مكافحة الفساد المختصة
ٕ -وضع خطط العمؿ وتأميف اإلعتمادات الالزمة لجية:

 بتاريخ ٕٕ ٕٕٓٔ/ٔٓ/صدر قرار رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ لجنة فنية بمعاونة المجنة الو ازرية المذكورة أعبله.

مكافحة الفساد

التطبيقية
ٔ -إستكماؿ وتفعيؿ التشريعات المتعمّقة بمكافحة الفساد ونصوصيا
ّ

المتقاعدة بمنصب الشرؼ ت ريز عبلوي (عضواً) ،الدكتور عمي بدراف (عضواً) ،الدكتور جو معموؼ (عضواً) والسيد كميب كميب (عضواً).
فواز سالـ كبارة (نائباً لمرئيس) ،القاضية ُ
 بتاريخ  2022/1/28صدر المرسوـ رقـ  8742المتعمؽ بتشكيؿ الييئة المذكورة.

وتعزيز التنسيؽ والتعاوف لتفعيؿ دورىا ،دعـ تطبيؽ قانوف وسيط الجميورية).

ٔ .إقرار التشريعات المتعمقة بمكافحة الفساد في مجمس النواب واستكماؿ
التطبيقية بيذا الشأف  -مراجعة البنود المتعمقة بتشريعات مكافحة
النصوص
ّ
الفساد ونصوصيا التطبيقية.

المعنية :مجمس الوزراء ،و ازرة العدؿ ،مكتب
ٕ .ق اررات تصدر عف االدارات
ّ

وزير الدولة لشؤوف التّنمية االدارية ،و ازرة الخارجية والمغتربيف ،و ازرة المالية،
و ازرة الداخمية والبمديات ،و ازرة الدفاع الوطني ،و ازرة العدؿ (مجمس القضاء

البشرية في القطاع العاـ (تحديد األدوار والمسؤوليات األعمى ،النيابة العامة التمييزية ،مجمس شورى الدولة) مجمس الخدمة المدنية،
ػ ػ حماية نزاىة إدارة الموارد
ّ

التقيد بمعايير الشفافية والجدارة في آليات التعييف والتعويض والترقية).
بوضوحَ ،

 -تعزيز نزاىة المناقصات والمزايدات العمومية (وضع واق رار إطار قانوني جديد

وشامؿ يرعى المناقصات والمزايدات العمومية وال رقابة عمييا وفؽ المعايير العالمية).

التفتيش المركزي ،دي واف المحاسبة ،مصرؼ لبناف ،ادارة المناقصات ،الييئة
الوطنية لمكافحة الفساد (بعد تشكمييا).
العميا لمتأديب والييئة
ّ

 -دعـ دور النظاـ القضائي في مكافحة الفساد (دعـ استقبللية ون زاىة القضاء

القضائية ،إشراؾ
قابية و
ّ
الر ّ

الشفافية في إدارة المحاكـ واإلدارات التابعة ليا،
وفؽ المعايير العالمية ،تعزيز
ّ

مكوناتو في
المجتمع بمختمؼ ّ

تذليؿ العقبات القانونية واإلج رائية والفنية في مبلحقة جرائـ الفساد).

نشر وترسيخ ثقافة النزاىة

 تعزيز مشاركة المجتمع في إشاعة ثقافة النزاىة. -وضع تدابير وقائية ضد الفساد عمى المستوى القطاعي.

الدولي لتمويؿ المرحمة االولى مف مشروع تعزيز الحوكمة المالية في مدي رية
ميسر بقيمة  /ٙ/مميوف دوالر اميركي مف قبؿ البنؾ ّ
 بتاريخ  2018/10/10صدر القانوف رقـ  88المتعمّؽ بالموافقة عمى إب راـ اتفاقية قرض ّ

الحوكمة المالية واالصالحات

العالمية المتبعة).
المالية العامة (مف ضمف مشروع اصبلحي متكامؿ ييدؼ الى تطوير وتعزيز إدارات المالية العامة في مدي رية المالية العامة وتطوير آداءىا وقدراتيا وفؽ االسس
ّ

الجمركية
ّ

الميسر الموقعة بتاريخ .ٕٓٔٛ/ٖ/ٜ
 بتاريخ  2018/11/2أبرمت إتفاقية القرض ّ

تعزيز الحوكمة المالية مف

مقدـ مف النواب السادة جبراف باسيؿ ،فريد البستاني ،سيزار أبي خميؿ ،آالف عوف ،حكمت ديب ،إدكار طرابمسي ،ماريو عوف ،نقوال صحناوي ،أنطواف بانو واب راىيـ كنعاف يتعمّؽ
 بتاريخ  2021/2/3ورد إقتراح قانوف ّ

شفافية
خبلؿ تحسيف
ّ

العامة وحوكمتيا.
المالية
ببرمجة
ّ
ّ

الموازنة ،وادارة النقد والديف
6

سيدر

تعزيز الحوكمة

العاـ ،وتطبيؽ معايير

المالية
ّ

الدولية في القطاع
المحاسبة
ّ

ٔ -العمؿ عمى تأميف التمويؿ البلزـ لتنفيذ باقي المراحؿ.

ىيكمي

العاـ وتطوير التدقيؽ الداخمي
ورفع مستوى خدمات و ازرة
االلكترونية ،ونجاعة
المالية
ّ
المشتريات العامة

2/103

بناء عمى اقتراح وزير المالية (مشروع قانوف
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ومرسوـ إحالة الى مجمس النواب ػ ػ ػ ػ قرض /مشروع مرسوـ ػ ػ ػ قبوؿ ىبة.)...
ٕ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف بعد مناقشتو في مجمس النواب.

ٕ .إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

اإلصالحات
#

المصدر

7

سيدر

8

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بتاريخ  2019/8/11صدر المرسوـ رقـ  5949بإحالة مشروع قانوف إلى مجمس النواب يرمي إلى طمب الموافقة عمى إب راـ إتفاقية قرض بيف الجميورية المبنانية والبنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظاـ

الحوكمة المالية واالصالحات

األراضي بقيمة  /ٖٗ/مميوف دوالر أميركي.

الجمركية

السير بو.
 ٜٜ٘ٗبتاريخ ٔٔ ٕٜٓٔ/ٛ/بسبب عدـ رغبة البنؾ الدولي ّ

ُ يمثّؿ المشروع المرحمة األولى مف ب رنامج تحديث إدارة األراضي الممتّد عمى ٓٔ سنوات.

 -تعزيز الوصوؿ إلى

ٔ -إسترداد مشروع القانوف المحاؿ إلى مجمس النواب بموجب المرسوـ رقـ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى اقتراح وزير المالية
ٔ .مشروع مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء ً

(مرسوـ احالة السترداد مشروع القانوف الحالي).

إستخداـ األراضي وبيانات
القيمة ،وبيانات حقوؽ
تحديث نظاـ إدارة
األراضي

الممكية ،والمعمومات
ّ

المكانية مف خبلؿ
الجغرافية
ّ

السجؿ العقاري
تحديث نظاـ ّ

ٕ -العمؿ عمى تأميف التّمويؿ البلزـ مف الجيات المانحة في حاؿ إعتباره مف

الدولي بالسير مجدداً بالقرض ،متابعة مشروع القانوف
ٕ .في حاؿ أبدى البنؾ ّ

األولويات.

في مجمس النواب.

ىيكمي

والمساحة

 يشتمؿ عمى إستكماؿالعمؿ عمى مسح/ترميـ
األراضي المبنانية بإعتباره
أداة ضرورية لمتنظيـ المدني
المناسب.
 يجري إعداد مشروع قانوف في و ازرة المالية.
الحوكمة المالية واالصالحات
الجمركية

إعداد مشروع قانوف مف قبؿ و ازرة المالية بعد إستطبلع رأي ىيئة التشريع

بناء عمى اقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

تضمنت الخطة االصالحية لمحكومة التي اعتمدىا مجمس الوزراء بق ارره رقـ  13تاريخ  2020/4/30إصبلح إدارة اإلنفاؽ العاـ مف خبلؿ إنشاء نظاـ مركزي إلدارة الخزينة بحيث تُناط مسؤولية وظائؼ إدارة الخزينة بوكالة واالستشارات في و ازرة العدؿ وعرضو عمى مجمس الوزراء.

ّ

رأي و ازرة العدؿ ػ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ احالة الى

الحكومية العامة.
النقدية
الموحد لتحسيف إدارة النقد وتوحيد جميع الموارد
ّ
ّ
واحدة ،وانشاء حساب الخزينة ّ

مجمس النواب).

 إدارة الموارد النقديةّ عمىنحو أفضؿ وتحقيؽ أكبر
شفافية وكفاءة في ادارة
ّ
الحكومية
الحسابات
ّ

إقرار قانوف
الموحد
الحساب ّ
لمخزينة

 تأميف وجود تنظيـ متكامؿلمموازنة والمحاسبة العامة،
موثوقية المعمومة
وتعزيز
ّ

مالي عاـ

المالية
ّ

 المساىمة في معالجةالسمبيات الناتجة عف تجزئة
أمواؿ الحكومة (حيث أف
بعض االدارات العامة لدييا
حسابات مستقمة في مصرؼ
لبناف)

أعدتو الوزارة مرفقاً بمبلحظات كؿ مف ىيئة التشريع واالستشارات ووزير الدولة لشؤوف رئاسة الجميورية.
 بتاريخ ٖٔ ٕٜٓٔ/ٚ/أعيد إلى و ازرة المالية مشروع قانوف سبؽ أف ّ

الحوكمة المالية واالصالحات

واإلستشارات في و ازرة العدؿ وعرضو عمى مجمس الوزراء.

الجمركية
ّ

مجمس النواب).

التيرب الضريبي
ػ ّ
الحد مف ّ

قرار مجمس الوزراء
9

رقـ  1تاريخ
2019/10/21

حالياً دراستو في مجمس النواب.
 بتاريخ ّ ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٙ
تقدـ النائبيف السيديف ياسيف جابر وميشاؿ موسى باقتراح قانوف يتعمّؽ بتعديؿ بعض المواد التي ترمي الى تفعيؿ اإللتزاـ الضريبي ويجري ّ

ػ ضرورة القضاء عمى ظاىرة
إقرار قانوف اإللتزاـ

الم ّكمفيف الوىمييف

الضريبي

ػإمكانية البمديات إجراء مسح

ٔ -إعداد مشروع قانوف مف قبؿ وزير المالية بعد إستطبلع رأي ىيئة التشريع

بناء عمى اقتراح وزير المالية بعد إستطبلع
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ احالة الى

مالي عاـ

ميداني ضمف نطاقيا في ظ ّؿ
عدـ قدرة اإلدارة المالية عمى
إجراء ىذا المسح عمى كافة
األراضي المبنانية
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ٕ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف بعد مناقشتو في مجمس النواب.

ٕ .إقرار اقتراح القانوف في مجمس النواب.

اإلصالحات
#

المصدر

10

سيدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

بناء عمى توصيات المنظمة العالمية لمجمارؾ.
✓ بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٚأودعت و ازرة المالية االمانة العامة لمجمس الوزراء نسخة عف الخطة اإلستر ّ
اتيجية إلدارة الجمارؾ المبنانية لؤلعواـ ً ،ٕٕٖٓ-ٕٜٓٔ

الحوكمة المالية واالصالحات

✓ بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٓ/ٕ/وبعد صدور مرسوـ تشكيؿ حكومة جديدة أعيد الممؼ المتعمؽ بالخطة المذكورة إلى الو ازرة لعرضو عمى الوزير الحالي.

الجمركية

اتيجية الشاممة وب رنامجيا التنفي ّذي مف قبؿ وزير المالية عمى مجمس
عرض اإلستر ّ
الوزراء.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى اقتراح وزير المالية ،وبعد إستطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

رأي المجمس االعمى لمجمارؾ.

ػ تبسيط اإلجراءات الجمركية
 تحديث النظاـ اآلليلمبيانات الجمركية
 ASYCUDAالقائـ لتفعيؿ
الدفع اإللكتروني
ػ تعزيز إدخاؿ البيانات
اإللكترونية وتطوير نموذج
اتيجية
تنفيذ اإلستر ّ
الشاممة

التسجيؿ اإللكتروني بما في
ذلؾ النافذة اإللكترونية

لإلصالحات

الواحدة التي ت رتكز عمى

الجمركية
ّ

الربط بيف جميع المنافذ

ىيكمي

الحدودي ة
ّ

 تعزيز إدارة المخاطرالمشغؿ
 تطبيؽ ب رنامجّ
اإلقتصادي المعتمد AEO
الذي سيمكف التّجار ذوي
المخاطر المنخفضة المثبتّة
مف تجنب إجراءات التفتيش
المفرطة

التصاعدية عمى الدخؿ.
الموحدة
ّ
 تعيّدت الحكومة في البند  18مف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21المتعمّؽ باإلجراءات والتدابير اإلصبلحية واإلقتصادية والمالية ،إنجاز مشروع قانوف الضريبة ّ

الموحدة عمى دخؿ االشخاص الطبيعييف والضريبة
عرض مشروع قانوف الضريبة
ّ

بناء عمى اقتراح وزير المالية وبعد استطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الموحدة.
الموحدة عمى دخؿ األشخاص الطبيعييف والضريبة عمى أرباح الشركات يتعمّؽ بإعتماد الضريبة
 بتاريخ ّٖ ٕٕٓٓ/ٙ/
ّ
أعدت و ازرة المالية مشروع قانوف الضريبة ّ

ىيئة التشريع واالستشارات في و ازرة العدؿ.

مجمس النواب).

تضمف برنامج الحكومة اإلصالحي الذي إعتمده مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30وتحت عنواف " زيادة اإلي رادات" بنداً يتناوؿ "إدخاؿ إطار شامؿ لضريبة الدخؿ".

ّ
قانوف الضريبة
قرار مجمس الوزراء
11

رقـ  1تاريخ
2019/10/21

الموحدة عمى دخؿ
ّ
األشخاص
الطبيعييف

الحد مف
تعزير
الشفافية و ّ
ّ
الفساد

عمى ارباح الشركات مف قبؿ وزير المالية عمى مجمس الوزراء بعد إستطبلع رأي

رأي و ازرة العدؿ ػ ػ ػ ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى

مالي

والضريبة عمى
أرباح الشركات

يتضمف مشروع قانوف جديد لمجمارؾ مع أسبابو الموجبة ،وطمبت الو ازرة عرضو عمى مجمس الوزراء تمييداً إلصداره بمرسوـ سنداً لمقانوف رقـ  98تاريخ 2018/10/10
 بتاريخ ٗ ٕٜٓٔ/ٜ/ورد كتاب مف و ازرة المالية
ّ

الجمركية
12

سيدر

إقرار قانوف جديد
لمجمارؾ

تطور العمؿ
يتماشى مع ّ

 أ ّكد البند  ٔٛمف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21المتعمّؽ باإلجراءات والتدابير اإلصبلحية واإلقتصادية والمالية ،عمى إنجاز مشروع قانوف الجمارؾ.

إلصداره بمرسوـ سنداً لمقانوف رقـ  ٜٛتاريخ ٓٔ( ٕٓٔٛ/ٔ/منح الحكومة حؽ

 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٓ/ٕ/وعمى أثر تشكيؿ الحكومة أعيد الممؼ إلى و ازرة المالية لعرضو عمى الوزير الجديد.

التشريع في الحقؿ الجمركي).

بناء عمى إنياء المجمس األعمى لمجمارؾ وبعد إستشارة مجمس شورى الدولة.
ً

لمدة خمس سنوات ،بمراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء.
حؽ التشريع في الحقؿ الجمركي ّ
الذي منح الحكومة ّ

الحوكمة المالية واالصالحات
اقرار قانوف جديد لمجمارؾ

تـ إعداده أو أي مشروع قانوف آخر مف قبؿ وزير
عرض مشروع القانوف الذي ّ

بناء عمى إقتراح وزير المالية سنداً لمقانوف رقـ
مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

ىيكمي

أكدت الخطّة االصالحية التي اعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30عمى ىذا االصبلح.
ّ 

الجمركي ومع الحاجات
المستجدة
االقتصادية
ّ
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بناء عمى إنياء المجمس األعمى لمجمارؾ ،عمى مجمس الوزراء تمييداً
المالية ً

حؽ التشريع في الحقؿ الجمركي)
 ٜٛتاريخ ٓٔ( ٕٓٔٛ/ٔٓ/منح الحكومة ّ

اإلصالحات
#

المصدر

13

سيدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

وطنية ،وتعديؿ التسمية الواردة في قرار مجمس الوزراء رقـ
التحوؿ الرقمي وطمبت الموافقة عمييا واعتمادىا كإستراتيجية
تضمف مشروع إستراتيجية
 بتاريخ ٗٔ ٕٓٔٛ/٘/ورد كتاب مف وزي رة الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية
ّ
ّ
ّ

التحوؿ الرقمي" بدالً مف "الحكومة اإللكترونية".
 12تاريخ  2011/9/19المتعمؽ بإنشاء بوابة الحكومة اإللكترونية بحيث تصبح التسمية " وحدة ّ

أعدتيا المجنة الم ّكمفة مف قبؿ رئيس الحكومة بموجب
التحوؿ الرقمي مع خطّتيا
اتيجية
لمصيغة النيائية والممّخص التنفيذي ليا التي ّ
ّ
 بتاريخ ٖٓ ٕٕٓٓ/ٔ/اودعت وزي رة الدولة لشؤوف التنمية االدارية إستر ّ
التنفيذية وفقاً ّ
ّ

التحوؿ الرقمي لمحكومة
ّ

التحوؿ الرقمي والمعامالت االلكترونية.
تـ تشكيؿ لجنة جديدة لدراسة
ّ
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ ٔ تاريخ ّ ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٛ

 -تقديـ الخدمات لممواطنيف

لمتحوؿ
شاممة
ّ

التحوؿ الرقمي بصفة عامة.
المرتبطة باإلطار التشريعي لمحكومة االلكترونية و ّ

البيروق راطية والفساد

التحوؿ الرقمي في إدارات الدولة.
 بتاريخ  2022/2/22صدر عف رئيس مجمس الوزراء القرار رقـ  32المتعمؽ بتشكيؿ لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع
ّ

واالكبلؼ اإلدارية عمى الدولة

ووضع برنامج

 -تحسيف بيئة العمؿ

تنفيذّي ليا

وتشجيع المستثمريف عمى

الغاية.

النيابية
متخصصة تيدؼ الى تقديـ اإلقتراحات اإلجرائية لمجاف
 بتاريخ ٖ ٕٜٓٔ/ٙ/أطمقت األمانة العامة لمجمس النواب ،بالتعاوف مع مؤسسة وستمنستر الديموقراطية" ،شبكة المجتمع المدني لمتحوؿ الرقمي" وىي شبكة
ّ
ّ

يؤدي الى التخفيؼ مف

الرقمي لمحكومة

ٕٔ.ٕٕٕٓ/٘/

تاريخ ٕٔ.ٕٕٕٓ/٘/

الوزراء وو ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وفقاً لقرار مجمس الوزراء رقـ ٘ ٙتاريخ

ٕ -وضع خطط العمؿ البلزمة لتنفيذ اإلستراتيجية وتأميف اإلعتمادات البلزمة ليذه ٕ .ق اررات تصدر عف الجيات المعنية واإلدارات المعنية تنفيذا لئلستراتيجية.

أقرتيا منظمة االمـ المتحدة بمحازاة التحوؿ الرقمي السريع في خطة ٖٕٓٓ.
 إقرار الحوكمة
ّ
الرقمية يترافؽ وأىداؼ التنمية المستدامة السبعة عشر ،التي ّ

رقمياً وبفعالية عالية ،مما

والمواطف

التحوؿ الرقمي بعد األخذ بمبلحظات كؿ مف رئاسة مجمس
ٔ -إنجاز إستراتيجية
ّ

التحوؿ الرقمي بعد األخذ بمبلحظات كؿ مف رئاسة
ٔ .إنجاز إستراتيجية
ّ

مجمس الوزراء وو ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وفقاً لقرار مجمس الوزراء رقـ ٘ٙ

ق ارره رقـ ٕٕٔ ٕٜٓٔ/تاريخ ٘.ٕٜٓٔ/ٚ/

 -تحفيز اإلقتصاد الوطني

اتيجية
تطوير إستر ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ىيكمي

 بتاريخ  2022/5/12قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى إستراتيجية التحوؿ الرقمي في لبناف (ٕٕٓٓ )ٕٖٓٓ-بعد األخذ بمبلحظات كؿ مف رئاسة مجمس الوزراء وو ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ.
التحوؿ الرقمي وتفويض
 بتاريخ  2022/5/20وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  136عمى مذكرة تفاىـ بيف ب رنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ( )UNDPومكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية ( )OMSARحوؿ مشروع
ّ

وزي رة الدولة لتشؤوف التنمية اإلدارية التوقيع عمييا.

العمؿ في لبناف
 تمكيف الحكومة مف إتخاذق اررات ورسـ سياسات مبنية
عمى حقائؽ موضوعية
وعممية مثبتة باإلرقاـ

يبيف الوظائؼ الممحوظة
نصت المادة  21مف القانوف رقـ  ٗٙتاريخ ٕٔ ٕٓٔٚ/ٛ/عمى منع جميع حاالت التوظيؼ والتعاقد بما فييا القطاع التعميمي والعسكري بمختمؼ مستوياتو واختصاصاتو وفي المشاريع المشتركة مع المنظّمات
الدولية المختمفة إنجاز المسح الشامؿ والتوصيؼ الوظيفي (مسح شامؿ ّ
ّ
ّ 

يبيف الوظائؼ الممحوظة في المبلكات والوظائؼ التي تحتاج إلييا اإلدارة لمقياـ بالمياـ الموكمة إلييا ،وتحديد
بناء عمى تحقيؽ تجريو إدارة األبحاث والتوجيو .وعمى الحكومة إنجاز مسح شامؿ ّ
إال بقرار مف مجمس الوزراء ً

سيدر
+

لتقميص وضبط وارشاد كتمة اإلنفاؽ عمى الرواتب واألجور وممحقاتيا،

القانوف رقـ 46

ميمتيا إنجاز المسح الشامؿ ويجاز لمّجنة اإلستعانة بمف ت راه مناسباً مف القطاعيف العاـ والخاص إلنجاز
 تطبيقاً لممادة  21المذكورة ،وافؽ مجمس الوزراء بق ارره رقـ  43تاريخ  2017/10/26عمى تشكيؿ لجنة وز ّ
ارية ّ

تاريخ 2017/8/2
تحديث واعادة ىيكمة القطاع

(رفع الحد األدنى
لمرواتب واألجور
واعطاء زيادة غالء
المعيشة لمموظفيف
والمتعاقديف واألجراء في
14

اإلدارات العامة وفي
الجامعة المبنانية
والبمديات واتحادات
البمديات والمؤسسات
العامة غير الخاضعة
لقانوف العمؿ وتحويؿ
رواتب المالؾ اإلداري
العاـ وأف راد الييئة
التعميمية في وزارة
التربية والتعميـ العالي
واألسالؾ العسكرية)

في المبلكات والوظائؼ التي تحتاج إلييا اإلدارة لمقياـ بالمياـ الموكمة إلييا،

المستقبمية لمموارد
الحالية و
المستقبمية لمموارد البشرّية بما في ذلؾ كمفة إنياء الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة األجؿ واقتراح اإلجراءات البلزمة وتحديد أعداد الموظفيف والمتعاقديف والعامميف والكمفة
الحالية و
أعداد الموظفيف والمتعاقديف والعامميف فييا بأي صفة كانت ،وتحديد الحاجات والفائض والكمفة
ّ
ّ
ّ
ّ

ميمتيا وانجاز التوصيؼ الوظيفي في إطار ىيكمة اإلدارة وتطويرىا وتقديـ تقريرىا إلى مجمس الوزراء وتقديـ نسخة عنو إلى مجمس النواب.
ّ

العاـ
ػػ منع التوظيؼ
والتعاقد
ػػ إنجاز مسح
شامؿ وتوصيؼ
وظيفي في إطار
ىيكمة اإلدارة

المعنية في القطاع العاـ لتزويد األمانة العامة لمجمس الوزراء بجدوؿ عف الموظفيف والعامميف عمى إختالؼ أوضاعيـ.
وجو أميف عاـ مجمس الوزراء الكتاب رقـ /200ص إلى المراجع اإلدارية
ّ
 بتاريخ ّ 2018/12/18

 -تحديث اإلدارة العامة

بناء عمى تكميفيا مف قبؿ لجنة الماؿ والموازنة في مجمس النواب ،أصدرت التعميـ رقـ  2018/5تاريخ  2018/10/8إلى جميع اإلدارات والمؤسسات العامة
 بتاريخ ٕ ٕٜٓٔ/٘/أفادت رئاسة التفتيش المركزي بأنو ً

وترشيد اإلنفاؽ وتخفيؼ

الموظفيف والمتعاقديف واألج راء وغيرىـ الذيف جرى التعاقد معيـ بعد صدور القانوف رقـ  ،2017/46وقد أودعت رئاسة التفتيش المركزي التقرير النيائي لجنة الماؿ والموازنة
والبمديات إليداعيا بيانات دقيقة وواضحة بأعداد
ّ

العبء عمى الخزينة
 إعادة ىيكمة القطاع العاـوصفية
مف خبلؿ دراسة
ّ
شاممة لمعامميف فيو

ىيكمي

وزعتو عمى السادة النواب ووجيّت دعوة لرئاسة التفتيش لمناقشة التقرير عمى مدى عشر جمسات مع مختمؼ الو ازرات التي ورد لدييا توظيؼ أو تعاقد بعد صدور القانوف رقـ  ٗٙتاريخ ٕ.ٕٓٔٚ/ٛ/
التي ّ

العامة ومصالحيا
أكدت المادة  80مف قانوف الموازنة العامة لعاـ ( 2019قانوف رقـ ٗٗٔ تاريخ ٖٔ )ٕٜٓٔ/ٚ/عمى وقؼ جميع حاالت التوظيؼ والتعاقد واجراء مسح وظيفي شامؿ في إدارات ّ
ّ 
الدولة كافة ،ومؤسساتيا ّ

وعصرية بالتعاوف مع مؤسسات إستشارّية متخصصة
تموؿ جزئياً أو كمياً مف الدولة ومسح المبلكات المشغولة والشاغرة ووضع رؤية متكاممة
وصناديقيا المستقمّة ومجالس اإلدارات والمجالس وكؿ المؤسسات و
ّ
ّ
المسميات التي ّ
ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى بالموظفيف (مجمس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي) عمى أف تبمّغ نسخة عنو لممجمس النيابي.

 -تقميص وضبط وارشاد كتمة

عمبلً بنص المادة  /ٛٓ/المذكور اعبله صدر تعميـ رقـ ٖٓ ٕٜٓٔ/عف رئيس مجمس الوزراء طمب فيو الى جميع االدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديؽ المستقمة والمجالس والييئات وجميع المؤسسات

اإلنفاؽ عمى الرواتب واألجور

والمسميات التي تموؿ جزئياً او كمياً مف الدولة سواء كانت مشمولة بصبلحية مجمس الخدمة المدنية او غير مشمولة بيا ،وضمف ميمة اقصاىا ٘ٔ يوماً مف تاريخو اعداد جداوؿ مفصمة تتضمف المعمومات بالعامميف لدييا

وممحقاتيا

وايداعيا مجمس الخدمة المدنية بموجب كتاب موقع مف قبؿ الوزير
 بقراره رقـ  3تاريخ  2020/7/14كمّؼ مجمس الوزراء وزير الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية إعداد ممؼ حوؿ التوظيؼ غير الشرعي ورفع تقرير مفّصؿ بيذا الخصوص إلى مجمس الوزراء بميمة أقصاىا شير.
المختصة المش ّكمة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/28بدراسة التوصيؼ الوظيفي في إطار ىيكمة اإلدارة ولـ تضع تقريرىا لغاية تاريخو.
 قامت المجنة الوزّارية
ّ
 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1تعيدت الحكومة العمؿ عمى إقرار قانوف تقييـ أداء الموظفيف في القطاع العاـ وانجاز المسح الشامؿ والتوصيؼ الوظيفي.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜوافؽ مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٔٔ تشكيؿ لجنة لدراسة التوصيؼ الوظيفي في إطار ىيكمة اإلدارة.
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البشرّية) وعرض الموضوع عمى مجمس الوزراء.

ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بعد استطبلع رأي مجمس الخدمة المدنية،
التفتيش المركزي ،دي واف المحاسبة ،وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية.
 إببلغ نسخة الى مجمس النواب عمبلً بأحكاـ المادة ٓ ٛمف القانوف رقـٗٗٔ تاريخ ٖٔ(ٕٜٓٔ/ٚ/الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ .)ٕٜٓٔ

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

+

عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء.

تاريخ 2017/8/2
لمرواتب واألجور

15

والمتعاقديف واألجراء في
اإلدارات العامة وفي

االجتماعية يشمؿ
ّ

والبمديات واتحادات

 تعيّدت الحكومة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21تنفيذ اإلصبلحات المنصوص عنيا في القانوف رقـ  ٗٙتاريخ ٕٔ ٕٓٔٚ/ٛ/واإلصبلحات الواردة في قانوف الموازنة العامة لعاـ  ٕٓٔٛالتي
تصور عاـ لتوحيد االستفادة مف تقديمات صناديؽ التعاضد كافة.
ميمتيا إعداد ّ
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ ٔ تاريخ  ،ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٛشكمّت لجنة وزارية ّ

المالية ،و ازرة الدفاع الوطني ،و ازرة الداخمية والبمديات و ازرة التربية والتعميـ العالي،

والمجالس والييئات والبمديات واتحاداتيا وذلؾ بعد إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة

و ازرة العمؿ ،و ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات وتعاونية موظفي الدولة.

موحد
وضع نظاـ ّ
لمتقديمات

البمديات والمؤسسات

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء.
مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

يطبؽ في تعاونية موظفي الدولة وصناديؽ تعاضد القضاة العدلييف
القطاع العاـ ّ

المبنانية وسائر األسبلؾ العسكرّية والمؤسسات العامة
والشرعييف وأساتذة الجامعة
ّ

تيدؼ الى تحديث اإلدارة العامة واحتواء اإلنفاؽ.

(رفع الحد األدنى

الجامعة المبنانية

االجتماعية
موحد لمتقديمات
ّ
تشكيؿ لجنة و ازرية بعد تشكيؿ الحكومة لوضع نظاـ ّ

بناء (منحة زواج ،منحة والدة ،منحة تعميـ ،مساعدة وفاة) يشمؿ جميع العامميف في
في تعاونية موظفي الدولة وصناديؽ تعاضد القضاة العدلييف والشرعييف وأساتذة الجامعة المبنانية وسائر األسبلؾ العسكرّية والمؤسسات العامة والمجالس والييئات والبمديات واتحاداتيا ،وذلؾ بمرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً
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المعيشة لمموظفيف

المتبقية
الخطوات
ّ

يطبؽ
موحد لمتقديمات
االجتماعية (منحة زواج ،منحة والدة ،منحة تعميـ ،مساعدة وفاة) يشمؿ جميع العامميف في القطاع العاـ ّ
ّ
ّ 
نصت المادة  31مف القانوف رقـ  46تاريخ  ،2017/8/21أنو عمى الحكومة وضع نظاـ ّ

سيدر

واعطاء زيادة غالء

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ترشيد وضبط اإلنفاؽ

ىيكمي

جميع العامميف في
القطاع العاـ

العامة غير الخاضعة
لقانوف العمؿ وتحويؿ
رواتب المالؾ اإلداري
العاـ وأف راد الييئة
التعميمية في وزارة
التربية والتعميـ العالي
واألسالؾ العسكرية)

سيدر
+
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اإلجتماعية
اإلقتصادية و/أو
أف عمى الحكومة إعادة النظر بسياسة الدعـ في مختمؼ القطاعات عف طريؽ إجراء دراسة مقارنة بيف المبالغ المدفوعة والجدوى
ّ
ّ
نصت المادة  33مف القانوف رقـ  46تاريخ ّ 2017/8/21
ّ 

الناتجة عف ىذا الدعـ ،وذلؾ لجية القرار المناسب في ضوء نتائج تمؾ الدراسة ،واببلغ مجمس النواب بنتيجة الدراسة.

إعادة النظر
بسياسة الدعـ

تعزيز سياسة الرعاية

ومساىمات الدولة

اإلجتماعية
ّ

في الصناديؽ

ىيكمي

جعية ىيئات الرقابة والتأديب والقضاء اإلداري لمتظّمـ مف أي تدبير يناؿ مف الموظفيف في ىذا السياؽ.
لمنصوص المرعية و
ّ
معايير اإلنتاجية والكفاءةُ .يعتد بتقييـ األداء لمساءلة الموظفيف وفقاً ّ
المستجدة ،مع الحفاظ عمى مر ّ
السيد أنور محمد الخميؿ باقتراح قانوف يرمي الى تقييـ أداء الموظفيف في القطاع العاـ.
 بتاريخ ّٓٔ ٕٓٔٛ/٘/
تقدـ النائب ّ
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ُ

سيما نظاـ
 بتاريخ ٗ ٕٓٔٛ/ٙ/رأت ىيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدؿ عدـ السير باقتراح القانوف المذكور ألف المنيج التشريعي السميـ يقضي بأف ُيصار إلى مراجعة كافة القوانيف المتعمّقة بالوظيفة العامة ال ّ

مساءلة الموظفيف وفقاً

+
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الموظفيف.

المستجدة،
عية و
ّ
لمنصوص المر ّ
وضع نظاـ حديث
لتقييـ األداء
الوظيفي

بتاريخ ٖٓ ،ٕٕٓٓ/ٖ/وتنفيذاً لنص المادة ٖ٘ أعبله ،أودع مجمس الخدمة المدنية رئاسة مجمس الوزراء مشروع قانوف تقييـ أداء موظفي المالؾ اإلداري العاـ ،ييدؼ إلى تطوير كفايات موظفي القطاع العاـ وتحسيف أدائيـ

تحديد مدى الحاجة إلى
الموارد ،تحسيف األداء

وتطوي ره ،معرفة اإلحتياجات
يبية ووضع نظاـ عادؿ
التدر ّ
لمحوافز والمكافآت

مقارنة بيف المبالغ المدفوعة والجدوى االقتصادية و/أو االجتماعية الناتجة عف ىذا

ىذه الدراسة.

الدعـ ،وذلؾ لجية القرار المناسب في ضوء نتائج تمؾ الدراسة.

نصت المادة ٖ٘ مف القانوف رقـ  ٗٙتاريخ ٕٔ ٕٓٔٚ/ٛ/أف عمى الحكومة أف تضع ،بموجب مشروع قانوف ،نظاماً حديثاً لتقييـ األداء الوظيفي ،في ضوء التوصيؼ الوظيفي في مختمؼ المبلكات اإلدارية ،يأخذ باالعتبار
ّ 

سيدر

إعادة النظر بسياسة الدعـ ومساىمات الدولة في الصناديؽ عف طريؽ إجراء دراسة

المعدة) واببلغ مجمس النواب بنتيجة
قرار يصدر عف مجمس الوزراء (الدراسة
ّ

ىيكمي

ونوعية وتعزيز التواصؿ بيف الموظؼ ورئيسو.
كمية
ّ
ويتـ قياسيا مف خبلؿ مؤشرات أداء ّ
يبية وتطوير مسارىـ الوظيفي وجعؿ التقييـ ّ
وتحديد احتياجاتيـ التدر ّ
مبنياً عمى كفايات تشمؿ المعارؼ والميارات والسموكيات ّ
 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1العمؿ عمى إقرار قانوف تقييـ أداء الموظفيف في القطاع العاـ وانجاز المسح الشامؿ والتوصيؼ الوظيفي.

 بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٔ/ٔٓ/ورد كتاب مف مجمس الخدمة المدنية يطمب بموجبو مف رئيس مجمس الوزراء إعطاء التوجييات البلزمة لمتابعة موضوع أعداد مدونة سموؾ الموظفيف العمومييف في إطار عممية اإلصبلح وتعزيز
الشفافية وتكريس المبادىء والقيـ التي يجب اف يتحمّى بيا الموظؼ العاـ ،بالتعاوف مع ب رنامج األمـ المتحدة.
قدـ
الم ّ
 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٕ/ٔٙوبموجب الكتاب رقـ ٕٗ/ص ٕٕٕٓ/رأت وزي رة الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية أف إقتراح القانوف ،عمى أىميتو ال يعكس المقاربة التي تـ العمؿ عمييا لتطوير نظاـ تقييـ األداء ،واف مشروع القانوف ُ

المشترؾ بيف مجمس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية .وبعد سموؾ مشروع
تـ التوصؿ اليو ً
بناء عمى الجيد ُ
مف مجمس الخدمة المدنية ُيش ّكؿ اإلطار القانوني المطموب لتطبيؽ نظاـ تقييـ األداء الذي ّ

بد مف وضع وتنفيذ ب رنامج تدريبي ُمتكامؿ بيف مكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية ومجمس الخدمة المدنية بيدؼ ضماف التطبيؽ السميـ لمنظاـ المذكور.
القانوف المسار التشريعي السميـ ال ّ
نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
 تجدر المبلحظة بأف موضوع إطبلؽ دراسة حوؿ اإلدارة العامة ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

6/103

عرض مشروع قانوف تقييـ األداء بعد إستطبلع رأي الجيات المعنية عمى مجمس
الوزراء.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي مجمس الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية وو ازرة
العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف تقييـ اآلداء الوظيفي ومرسوـ
إحالة إلى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
 إشار الق ارراف رقـ  1تاريخ  2019/2/7ورقـ  1تاريخ  2020/2/6إلى ضرورة إصبلح الشراء العاـ واتماـ واعتماد مسح ( )Methodology for Assessing Procurement Sustems- MAPSكركيزة أساس لو،

ٔ -إعداد مشروع مرسوـ لتشكيؿ ىيئة الشراء العاـ مف رئيس وأربعة أعضاء

طورتيا منظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية  OECDوىي معتمدة في أكثر مف ٓ ٜدولة.
عمما أف مسح  MAPSىو
منيجية تقييـ ّ
ّ
دولية لنظـ الشراء العاـ ّ

يقترحيـ رئيس مجمس الوزراء مف بيف أسماء الناجحيف في المقابمة الشفيية التي

 لحظت الحكومة في الخطة المالية االصبلحية التي اقرتيا في ٖٓ ٕٕٓٓ/ٗ/ضرورة اقرار قانوف الشراء العاـ ضمف مجموعة مف القوانيف التي أُعدت في سياؽ مؤتمر سيدر ليكوف احد التدابير االصبلحية الييكمية الضرورية .تجرييا " لجنة إختيار المرشحيف" ووفقاً لترتيب العبلمات وعرضو عمى مجمس
اتيجية إلصبلح منظومة الشراء العاـ عمى أسس سميمة ومتينة بما يتبلءـ مع المعايير والوثائؽ المرجعية الدولية.
 ييدؼ المسح  Mapsإلى تزويد الحكومة
المبنانية بمعطيات عممية ،تساىـ في بمورة رؤية إستر ّ
ّ

 نفذّت وزارة المالية المسح (حزيراف  -2019تموز  )2020بدعـ تقني مف البنؾ الدولي والوكالة الفرنسية لمتنمية وقد قاـ معيد باسؿ فميحاف المالي واإلقتصادي بإعداد مشروع قانوف الشراء العاـ بتكميؼ مف وزير
المالية في حينو.
 بتاريخ  2021/7/19صدر القانوف رقـ  244المتعمؽ بالشراء العاـ عمى أف ُيعمؿ بو بعد  /12/شي ارً مف تاريخ نشره (نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  - 2021/7/29العدد )30

ٖ -وضع الييئة (في ميمة ثبلثة أشير مف تاريخ تشكيميا) مشاريع مراسيـ نظاميا

تتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٖ .مراسيـ ّ

الداخمي واألنظمة اإلدارية والمالية وأنظمة العامميف لدييا ،بعد إستشارة مجمس

(خبلؿ ميمة أقصاىا شيراف مف تاريخ إحالة مشاريع المراسيـ مف قبؿ الييئة).

منصة إلكترونية مركزية تتيح الوصوؿ إلى البيانات والمعمومات كافة مع الحفاظ عمى موجب السرية بموجب ما تقتضيو أحكاـ القانوف.
آليات واضحة لإلشراؼ والرقابة ،واستحداث ّ
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ُ

المادة  ٚٛمف القانوف).
رئيس وأعضاء الييئة بعد إستطبلع رأي و ازرة المالية(.المادة ٕ.)ٛ

تسمى ىيئة الشراء العاـ لتح ّؿ مكاف إدارة المناقصات (تُمغى إدارة المناقصات وتُنقؿ مبلكاتيا إلى ىيئة الشراء العاـ ويكوف مدير عاـ المناقصات رئيساً لمييئة) ،تتمتع
 -أنشأت بموجب المادة /ٚٗ/ىيئة إدارية مستقمة ّ

سيدر

الوزراء ليصار إلى إختيار مف يعينيـ المجمس (وفقاً لآللية المنصوص عمييا في
ٕ -إعداد مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد التعويضات الشيرية المقطوعة لكؿ مف

والعامة واألجيزة األمنية وغيرىا مف الييئات والمجالس) شموليتو بحيث تشمؿ أحكامو كؿ الجيات الشارية وأي شخص مف أشخاص القانوف العاـ ُي نفؽ ماالً عاماً بتمويؿ محمّي أو أجنبي ،وكؿ أن واع المشتريات .لحظ القانوف

الخدمة المدنية ومجمس شورى الدولة ،وعرضيا عمى مجمس الوزراء(.المادة .)ٛٚ
ٗ -إعداد مشروع مرسوـ تشكيؿ ىيئة اإلعتراضات مف رئيس وثبلثة أعضاء
يقترحيـ رئيس مجمس الوزراء مف بيف أسماء الناجحيف في المقابمة الشفيية التي

باإلستقبلليف المالي واإلداري ،وتعنى بتنظيـ الشراء العاـ ،اإلشراؼ عميو وم راقبتو وتطوير إجراءاتو ونطمو وآدائو كما تعنى بالتنسيؽ بيف مختمؼ الجيات الشارية وتقديـ المساندة الفنية واإلرشاد ليا .كما إنشأت بموجب المادة

تجرييا "لجنة إختيار المرشحيف" ووفقاً لترتيب العبلمات وعرضو عمى مجمس

ببت اإلعتراضات المقدمة بشأف اإلجراءات أو الق اررات الصريحة أو الضمنية الصادرة عف الجية الشارية أو أي مف الجيات المعنية اإلدارية بعممية الشراء
 /ٜٛ/مف القانوف ىيئة مستقمة تسمى "ىيئة اإلعتراضات اإلدارية" تعنى ّ

الوزراء ليصار إلى إختيار مف يعينيـ المجمس(وفقاً لآللية المنصوص عنو في

المتكونة بوجييا ،بما في ذلؾ ممفات التمزيـ.
أو
ّ

المادة ٔ ٜمف القانوف).

يقع ىذا االصبلح في صمب

يتخذ ٘ -إعداد مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد التعويضات الشيرية المقطوعة لكؿ مف
 -لحظ القانوف إدراج الشراء العاـ كوظيفة ُمحددة ضمف الييكؿ الوظيفي في الدولة ،تش ّكؿ ىذه الوحدة مف الموظفيف الذيف خضعوا لتدريب وفقاً ألحكاـ القانوف ويحدد مبلؾ وحدة الشراء لدى كؿ جية شارية بموجب مرسوـ ّ

الماؿ العاـ ومف شأنو تحسيف

 -ٙوضع الييئة (في ميمة ثبلثة أشير مف تاريخ تشكيميا) مشاريع مراسيـ نظاميا

بناء عمى إقتراح المرجع المختص.
في مجمس الوزراء ً

الييكمية الدارة
االصبلحات
ّ

النصوص التطبيقية

المالية وكسب ثقة
الحوكمة
ّ

رقـ  244تاريخ

مكافحة الفساد وتعزيز أطر

2021/7/19

الشفافية مف خبلؿ
النزاىة و
ّ

لقانوف الشراء العاـ المستثمريف وتأميف متطمّبات

رئيس وأعضاء الييئة بعد إستطبلع رأي و ازرة المالية(.المادة ٗ)ٜ

بمراجعة طعف أماـ المجمس الدستوري إلبطاؿ المواد رقـ ( /ٕٚ/التدريب) ( /ٚٛ/شروط وآلية تعييف رئيس وأعضاء الييئة) ( /ٛٛ/أحكاـ انتقالية  -الغاء ادارة المناقصات
 بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٔ/ٛ/تقدـ عدد مف السادة النواب ُ

ونقؿ مبلكاتيا والعامميف فييا الى ىيئة الشراء العاـ) ( /ٜٛ/إنشاء ىيئة االعتراضات ) ( /ٜٔ/شروط وآلية تعييف رئيس وأعضاء ىيئة االعتراضات)
ىيكمي

وعمنية
منظمة
شروط
ّ
ّ

 بقراره رقـ  5تاريخ  2021/9/16قرر المجمس الدستوري باألكثرية ما يمي:
ٔ .إزالة اإللتباس مف البند "ي" مف المادة  /ٚٛ/بتفسيره بأف رئيس مجمس الوزراء ُيحيؿ جميع أسماء الناجحيف ويقترح المقبوليف منيـ لكؿ منصب بحسب ت رتيب العبلمات.

 -ٚوضع الييئة (بعد تشكيميا) ُشرعة لقواعد السموؾ واألخبلؽ المينية والمواطنة

لممناقصات والمنافسة

الشفيية.
واستناداً إلى الئحة الناجحيف في المقابمة
ّ

يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
٘ .مرسوـ ّ
إستطبلع رأي وزير المالية.
تتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 .ٙمراسيـ ّ
(خبلؿ ميمة أقصاىا شيراف مف تاريخ إحالة مشاريع المراسيـ مف قبؿ الييئة).
 .ٚقرار تنظيمي يصدر عف الييئة (عند تشكيميا).

تطبؽ عمى جميع العامميف في الجيات
الصالحة الخاصة بعمميات الشراء العاـ ّ

ٖ .رد الطعف في ما عدا ذلؾ.
المتعمقة بقانوف الشراء العاـ فور نفاذه.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٔٙتعيدت الحكومة بقرارىا رقـ ٔ إصدار النصوص التطبيقية لمقوانيف النافذة السيما تمؾ ُ

 -ٛإعداد مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد "مبلؾ وحدة الشراء" لدى كؿ جية
شارية وعرضو عمى مجمس الوزراء(.المادة ٖ.)ٚ

بناء عمى إقتراح المرجع المختص (تحديد
 .ٛمرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

مبلؾ وحدة الشراء لدى الجية الشارية).

 -ٜإعداد مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد دقائؽ تطبيؽ الشراء اإللكتروني.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 .ٜمرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

ٖ -متابعة وضع المراسيـ والنماذج التطبيقية المتعمقة بقانوف الشراء العاـ.

ٓٔ -تطبيؽ خطة العمؿ التنفيذية لئلستراتيجية الوطنية إلصبلح الشراء العاـ التي

ٓٔ .إصدار النصوص البلزمة لتطبيؽ خطة العمؿ التنفيذية لئلستراتيجية

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٜأُعيد الممؼ إلى و ازرة المالية اليداعنا نسخة معربة عف مسدوة االستراتيجية الوطنية الصبلح الشراء العاـ ،وقد أودعت و ازرة المالية بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٚالنسخة النيائية لئلستراتيجية المذكورة التي

وافؽ عمييا مجمس الوزراء بتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/٘/واصدار النصوص البلزمة ليذه

الوطنية إلصبلح الشراء العاـ.

ٔ -مراجعة مسودة اإلستراتيجية الوطنية إلصالح الشراء العاـ وخطة العمؿ التنفيذية تمييداً إلقرارىا.
ٕ -تسيير تنفيذ خطة العمؿ اإلصالحية بما فييا التواصؿ مع الجيات الدولية لتأميف الموارد البلزمة والمساندة الفنية.

دور إدارة المناقصات

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٗ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

الشارية وعمى المتعاقديف معيا(.المادة ٓٔ).

 بتاريخ ٗ ٕٕٓٔ/ٔٔ/ورد كتاب مف و ازرة المالية تقترح فيو تشكيؿ لجنة وزارية تكوف مياميا:

المشروعة والمساءلة وتعزيز

الداخمي واألنظمة اإلدارية والمالية وأنظمة العامميف لدييا ،بعد إستشارة مجمس
الخدمة المدنية ومجمس شورى الدولة ،وعرضيا عمى مجمس الوزراء(.المادة .)ٜٚ

ٕ .إبطاؿ البند الثاني مف المادة  /ٛٛ/جزئياً بشطب كممة "أعضاء" منو وتثبيت الباقي.

وضع معايير واضحة ودفاتر

الشفيية.
إستناداً إلى الئحة الناجحيف في المقابمة
ّ

إستطبلع رأي وزير المالية.

حدد القانوف الجديد قواعد الشراء العاـ وتنفيذه وم راقبتو بشكؿ يؤمف العدالة والشفافية والمراقبة في إتماـ الصفقات ويؤمف منافسة عادلة تحقؽ وف اًر عمى خزينة الدولة.

مكافحة الفساد

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
ٕ .مرسوـ ّ

يميز القانوف الجديد ىو توحيده ألنظمة الشراء العاـ (بعد أف كانت منظومة الشراء تنطوي عمى نصوص عديدة منيا قانوف المحاسبة العمومية ونظاـ المناقصات إضافة إلى نصوص خاصة بالبمديات والمؤسسات
 -أبرز ما ّ

وتعزيز الحوكمة المالية

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

(تحديد دقائؽ تطبيؽ الشراء اإللكتروني).

الغاية.

تتضمف خطة العمؿ التنفيذية بالمغة العربية.
 بتاريخ ٖٔ ٕٕٓٔ/ٕٔ/ورد مف أميف عاـ مجمس النواب كتاب يفيد بموجبو بأف المجمس النيابي قد أخذ عمماً في جمستو المنعقدة في  ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٚبتصحيح األخطاء المادية الواردة في كؿ مف البنديف (ج) و(و) مف المادة
 ،/ٚٛ/والبند (ٔ) مف المادة  /ٜٓ/مف القانوف رقـ ٕٗٗ.ٕٕٓٔ/
 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٙتـ نشر في الجريدة الرسمية (العدد ٔ) تصحيح أخطاء مادية في كؿ مف البنديف (ج) و(و) مف المادة  ٚٛوالبند (ٔ) مف المادة ٓ ٜمف القانوف ٕٗٗ.ٕٕٓٔ/
 بتاريخ ٕٕٕٓ/ٕ/ٛقرر مجمس الوزراء تشكيؿ لجنة و ازرية ب رئاسة وزير المالية وعضوية كؿ مف وزي رة الدولة لشؤوف التنمية اإلدراية ،وزير األشغاؿ العامة والنقؿ ،وزير الداخمية والبمديات ،وزير الصناعة ،وزير البيئة ووزير
اإلقتصاد والتجارة لمراجعة مسودة اإلستراتيجية الوطنية إلصبلح الشراء العاـ وخطة العمؿ التنفيذية تمييداً إلقرارىا وتيسيير تنفيذىا ومتابعة وضع المراسيـ والنماذج التطبيقية المتعمقة بقانوف الشراء العاـ عمى أف يتولى معيد
باسؿ فميحاف المالي واإلقتصادي أمانة سر ىذه المجنة الو ازرية.
بالمنصة اإللكترونية ،وعدـ قبوؿ
السيادة الوطنية فيما يتعمؽ
 بتاريخ  2022/5/20قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى اإلستراتيجية الوطنية إلصالح الشراء العاـ مع األخذ بعيف اإلعتبار األمور المتعمّقة
بالسيادة الرقمية و ّ
ّ
ّ

معنية بإدارة الشراء أو بتخزيف البيانات الوطنية بما يخالؼ األصوؿ القانونية.
أف تكوف
ّ
المنصة لدى جية رقابية غير ّ
ّ

 بتاريخ  2022/4/6صدر القرار رقـ  1/220عف وزير المالية بتعديؿ القرار رقـ  1/442تاريخ  2021/5/3المتعمؽ بإضافة فصؿ إلى الموازنة العامة في باب رئاسة مجمس الوزراء يحمؿ الرقـ  248بإسـ "ىيئة

الشراء العاـ".
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سيدر

موحد
وضع نموذج ّ
لدفاتر الشروط في
العامة
اإلدارات ّ

ي رتبط ىذا اإلصبلح بقانوف الشراء العاـ ويعتبر جزءاً منو.

إدارة مشتريات القطاع العاـ
تنظيـ التمزيمات واج راء

مراجعة البند رقـ  18المتعمّؽ بقانوف الشراء العاـ.

ىيكمي

المناقصات واستدراج العروض
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مراجعة البند رقـ  18المتعمّؽ بقانوف الشراء العاـ.

اإلصالحات
#

المصدر
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سيدر

21

سيدر
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سيدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

متابعة تنفيذ
نظاـ القضاء
المبناني

متابعة مف قبؿ و ازرة العدؿ وتمديد مرحمة التنفيذ إذ إقتضت الحاجة.

بالمفوضية األوروبية لمشروع دعـ تحديث النظاـ القضائي وقبوؿ ىبة بقيمة  /٘/مميوف يورو (حددت
 بتاريخ  2017/4/7صدر المرسوـ رقـ  461المتعمّؽ بإب راـ إتفاقية تمويؿ بيف الحكومة المبنانية واإلتحاد األوروبي ممثبل
ّ

مكننة العمميات واالج راءات

بناء عمى إقتراح و ازرة العدؿ عند الحاجة.
مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

مرحمة التنفيذ بػػػ 72شي ار).

في المحاكـ القضائية عبر
تطوير ب رنامج معموماتية

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
مموؿ مف اإلتحاد األوروبي.
 مشروع ّ

قضائية
إصالحات
ّ

برنامج تحديث

المتبقية
الخطوات
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ىيكمي

معدات حاسوبية لكؿ
وشراء ّ
مف قصر عدؿ بيروت
والمحاكـ في جونيو وجبيؿ
تضمف زيادة قيمة اليبة لتصبح  9مميوف يورو بدالً مف 5
بتاريخ  2017/4/7صدر المرسوـ رقـ  462المتعمؽ باب راـ الممحؽ التعديمي التفاقية التمويؿ المشار إلييا في البند ( ٔٚب رنامج تحديث النظاـ القضائي المبناني) و ّ

قضائية
إصالحات
ّ

متابعة مف قبؿ و ازرة العدؿ وطمب تمديد ميمة التنفيذ إذا إقتضت الحاجة.

اضافياً.
الدعـ لممؤسسات القضائية وتمديد فترة التنفيذ  12شي ارً
مميوف يورو لتوفير ّ
ّ

 -دعـ المؤسسات القضائية

بناء عمى إقتراح و ازرة العدؿ عند الحاجة.
مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

(مجمس القضاء االعمى،
التفتيش القضائي ،مجمس
شورى الدولة ،معيد الدروس
القضائية) مف اجؿ تعزيز
استقبللية النظاـ القضائي
وتحسيف فعاليتو
 تعزيز نظاـ المساعدةالقانونية بالتعاوف مع نقابتي
متابعة تنفيذ
برنامج دعـ إصالح
النظاـ القضائي

محامي بيروت وطرابمس
بيدؼ تعزيز قدرة الوصوؿ
إلى العدالة والمجوء الى

ىيكمي

القضاء لمسكاف األكثر حاجة
 دعـ اطبلؽ حوار وطنيتشاركي لمقضاء مف أجؿ
التوصؿ إلى نظاـ قضائي
ّ
مستق ّؿ

 دعـ "مخصص لمقضاء"إستقبللية
مف أجؿ تعزيز
ّ
القطاع القضائي وانجاز

عممية إنتقاؿ إدارة السجوف
ّ

الداخمية والبمديات
مف و ازرة
ّ
إلى و ازرة العدؿ

يتضمف المشروع م ّكونيف أساسييف ،األوؿ يتعمؽ بدعـ
 سبؽ أف أبدت بعثة اإلتحاد األوروبي ّني تيا بتمويؿ مشروع بقيمة  /9/مالييف يورو ييدؼ إلى تطوير نظاـ العدالة الجنائية والعدالة ذات الصمة باألحداث في لبناف،
ّ

إصالحات قضائية

تطبيؽ القانوف رقـ ٕٕٗ ٕٕٓٓ/المتعمؽ بحماية األحداث المخالفيف لمقانوف والمعرضيف لمخطر ،والثاني بتدعيـ حكـ القانوف في معالجة قضايا اإلرىاب.

تعزيز القدرات القضائية في
متابعة تنفيذ

التعامؿ مع قضايا اإلرىاب

برنامج النيوض

وذلؾ مف خبلؿ اإلمتثاؿ التاـ

باألحداث والعدالة

الدولية
القانونية
إلى الصكوؾ
ّ
ّ

الجنائية في لبناف
ّ

 وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  62تاريخ  2018/2/15عمى إتفاقية التمويؿ وعمى تفويض وزير الداخمية والبمديات التوقيع عمييا عمى سبيؿ التسوية.
تبيف أنو ينقصيا بعض الصفحات.
العربية مف
 بتاريخ ٗ ٕٜٓٔ/ٗ/أعيد الممؼ إلى الوزارة إلستكماؿ النسخة
اإلتفاقية التي ّ
ّ
ّ
ىيكمي

الدولية
والقواعد والحقوؽ
ّ

لحقوؽ اإلنساف إضافة الى
الجيدة
المعايير والممارسات ّ
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الداخمية والبمديات وعرضيا عمى مجمس
اإلتفاقية مف قبؿ و ازرة
إستكماؿ ممؼ
ّ
ّ
الوزراء إلب راميا.

الداخمية والبمديات.
بناء عمى إقتراح وزير
ّ
مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ّ

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي
بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه وبعد االخذ ب رأي وزير المالية.
يتخذ في مجمس الوزراء ً

 -تمكيف المعنييف مف

النيائية ىيئة إدارة قطاع البتروؿ وبعد
أعدت صيغتو
السجؿ البترولي وقواعد واجراءات رىف الحقوؽ
يتضمف مشروع مرسوـ " نظاـ
بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٖ/ٜورد كتاب مف و ازرة الطاقة والمياه
البترولية والتنازؿ عنيا" بعد أف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

إمتبلؾ القدرات األساسية

إستشارة مجمس شورى الدولة بشأنو.

البلزمة لتفعيؿ دورىـ في
الشفافية وال رقابة عمى
تعزيز
ّ
اجية
الصناعات اإلستخر ّ

+
ماكنزي
+
23

القانوف رقـ 84
تاريخ
2018/10/10
(دعـ الشفافية في

الشفافية في قطاع
ّ
البتروؿ" (القانوف

 -فرض موجب النشر

والشركات لكؿ البيانات

رقـ  84تاريخ

والمعمومات حوؿ األنشطة

)2018/10/10

المرتبطة باإلي رادات العامة

ٕ -عرض وزير الطاقة والمياه لمشروع مرسوـ االفصاح عف العقود (وفقاً لقانوف

بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه المبني
ٕ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

 بتاريخ ٖٕ ٕٕٕٓ/ٖ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع مرسوـ المذكور أعبله وفقاً لرأي مجمس شورى الدولة.

ٕٖٔ )ٕٓٔٓ/عمى مجمس الوزراء.

سيتـ بموجبو بعد نفاذه عف اإلفصاح عف العقود التي ُي برميا أصحاب الحقوؽ البترولية مع الشركات المرتبطة بيـ والشركات الزميمة والمقاوليف الثانوييف والمتعاقديف
العقود" إنفاذاً لممادة ٕ ٚمف القانوف رقـ ٕٓٔٓ ،ٖٕٔ/حيث ّ

الوطنية لمكافحة الفساد بعد أف وافؽ
ٖ -إصدار المرسوـ الرامي إلى تشكيؿ الييئة
ّ

ٖ .مراجعة البند  1المتعمؽ بإنشاء الييئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الحد األدنى.
قيمتيا ىذا ّ

تتولى النيابة العامة التمييزّية مياـ الييئة لحيف تشكمييا.

المبلحقة حتى إنشاء ىذه الييئة).
 أعطى القانوف رقـ  2018/84مياـ الى الييئة الوطنية لمكافحة الفساد اضافة الى المياـ الموكمة الييا في قانوف إنشائيا (.عمماً أنو أعطى النيابة العامة التمييزية صبلحية ُ

واإلفصاح عمى الو ازرات
اإلدارات العامة والييئات

البترولية والتنازؿ عنيا مف قبؿ الوزراء المعنييف تمييداً إلصداره.
الحقوؽ
ّ

البترولية والتنازؿ عنيا مف قبؿ الوزراء المعنييف تمييداً إلصداره.
ّ

عمى رأي ىيئة إدارة قطاع البتروؿ.

حد أدنى في متف المرسوـ يوجب اإلفصاح عف جميع العقود التي تتخطّى
يتـ بموجبيا
التوصؿ إلى إب راـ ىذه العقود ،مع تحديد ّ
ّ
الثانوييف ويشمؿ ىذا اإلفصاح اإلعبلف عف جميع أحكاـ ىذه العقود والمناقصات التنافسية التي ّ

المرتبطة بالقطاع

لقانوف "دعـ

السجؿ البترولي وق واعد واج راءات رىف
ٔ -بإنتظار توقيع مشروع مرسوـ نظاـ
ّ

السجؿ البترولي وق واعد واج راءات رىف الحقوؽ
ٔ .توقيع مشروع مرسوـ نظاـ
ّ

 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٔٓ/ٕٜأفادت و ازرة الطاقة والمياه (اكتاب رقـ /ٖٕٜٛو) أنيا واستكماالً لوضع المراسيـ المتعمقة بإجراءات الشفافية تعمؿ بالتعاوف مع ىيئة ادارة قطاع البتروؿ عمى وضع مشروع مرسوـ "االفصاح عف

موارد النفط والغاز وعمى

التطبيقية
النصوص
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
البترولية في المياه البحرية) وذلؾ بموجب مرسوـ
السجؿ البترولي الذي يقتضي وضع نظامو واالحكاـ المتعمقة بو انفاذاً لممادة  /ٕ٘/مف القانوف رقـ ٕٖٔ تاريخ ٕٗ( ٕٓٔٓ/ٛ/الموارد
ّ
 يشير القانوف في مادتيو  ٜوٓٔ الى ّ

إدارة قطاع النفط والغاز

سيدر

المتبقية
الخطوات
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ىيكمي

التطبيقية قي قطاع حماية البتروؿ.
الحد مف الفساد ،إصدارالمراسيـ
 تعيّدت الحكومة بموجب البند  /17/مف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21المتعمؽ بتعزيز
الشفافية و ّ
ّ
ّ

مجمس الوزراء عمى مشروع المرسوـ بتاريخ ٕٗ( ٕٕٕٓ/ٔ/القرار رقـ ٘ٔ) ػ ػ

ٗ -رفع تقرير كؿ اربعة اشير مف قبؿ وزير الطاقة والمياه وىيئة إدارة قطاع

ٗ .اإلستمرار في رفع تقرير دوري كؿ ٗ أشير إلى مجمس الوزراء ومجمس

البتروؿ مباشرةً الى مجمس النواب ومجمس الوزراء حوؿ سير اعماؿ قطاع البتروؿ .النواب مف قبؿ وزير الطاقة والمياه وىيئة إدارة قطاع البتروؿ.

 -دعـ وتشجيع دور

قطاع البتروؿ)

المجتمع المدني في تنفيذ
مبادرات نوعية لتقييـ وم راقبة
السياسات في الصناعات
اجية
اإلستخر ّ

 العمؿ مع اإلعبلـ وال رأيالعاـ مف أجؿ توسيع نطاؽ
الشفافية وتداوؿ المعمومات
ّ
تقدـ النائباف السيديف ياسيف جابر وانور الخميؿ بإقتراح قانوف إلنشاء الصندوؽ السيادي لمنفط والغاز ُي درس حالياً في المجنة الفرعية المنبثقة مف المجاف المشتركة في مجمس النواب.
بتاريخ ّٕٓ ٕٓٔٚ/ٜ/

ادارة قطاع النفط والغاز

+
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القانوف
رقـ  132تاريخ
2010/9/2
(الموارد البترولية
في المياه البحرية)

تطبيقاً لممادة  /ٖ/مف القانوف

القياـ بإستثمارات مالية طويمة المدى مع الحفاظ عمى تنمية رأس ماؿ الصندوؽ لصالح األجياؿ القادمة ،ومحفظة التنمية وتيدؼ إلى اإلستفادة مف جزء مف واردات الدولة مف األنشطة البترولية لمتنمية اإلقتصادية وخفص مستوى

رقـ ٕٖٔ تاريخ ٕٕٓٔٓ/ٜ/

الديف (منيا البحث والتطوير والطاقة البديمة مف أجؿ تقميؿ اإلعتماد عمى المشتقات البترولية وتحقيؽ أىداؼ لبناف البيئية وفقا إلتفاؽ باريس لتغير المناخ في حاؿ كاف الديف العاـ بالعممة األجنبية أقؿ ممف ٕٓ)%
عند إستطبلع رأي وزارة المالية بإقتراح القانوف رأت في مرحمة أولى (كوف كميات البتروؿ غير متوفرة بعد) إنشاء الصندوؽ كحساب تممكو و ازرة المالية في مصرؼ لبناف يقوـ بإدارتو بتفويض تمنحو و ازرة المالية ،وكمرحمة

البحرّية) تُودع العائدات

+
ماكنزي

 بموجب اإلقتراح تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع خاص ،وت رتبط مباشرة بوزير المالية الذي يمارس عمييا سمطة الوصاية ،ويتكوف مف محفظتيف ،محفظة إدخار تيدؼ إلى زيادة واردات الدولة مف أنشطة البتروؿ مف خبلؿ

البترولية في المياه
(الموارد
ّ

سيدر

كميات واعدة) إنشاء وحدة مستقمّة.
ثانية (عند التحقؽ مف وجود ّ

المحصمّة مف قبؿ الدولة

التدرج في تطوير الصندوؽ السيادي (في المرحمة االولى إعتماد إدارة رشيقة تتوسع مع تبياف حجـ الموارد والمداخيؿ التي ستضخ في ىذا الصندوؽ).
 إقترحت ىيئة ادارة قطاع البتروؿ أف يتـ ّ

البترولية
إقرار مشروع قانوف الناتجة عف األنشطة
ّ
إلنشاء الصندوؽ

او الحقوؽ البترولية في

السيادي لمنفط

وي حدد نظاـ
صندوؽ سياديُ .

والغاز

الصندوؽ ونظاـ ادارتو

الخاصة ووجية استثمار
وتوظيؼ واستعماؿ العائدات
بموجب قانوف خاص.
يستعمؿ الصندوؽ جزء مف

ٔ -إعداد مشروع قانوف مف قبؿ و ازرة المالية وعرضو عمى مجمس الوزراء.

تقدـ النائب السيد سيزار أبي خميؿ بإقتراح قانوف آخر إلنشاء الصندوؽ السيادي لمنفط والغاز كحساب خاص في المصرؼ المركزي ويكوف ممكاً لمدولة المبنانية ويدي ره مجمس صندوؽ مؤلؼ مف  ٛأعضاء
 في العاـ ّ ٕٜٓٔ
ىيكمي

يتـ إستثمار عائدات الصندوؽ لتأميف إستقرار اإلقتصاد المبناني وفي أصوؿ مالية خارجية لمصمحة
مف بينيـ رئيس الجميورية ،رئيس الحكومة ووزيري المالية والطاقة والمياه ،مف مفوضية الحكومة في الصندوؽ ،عمى أف ّ
األجياؿ الحالية والمقبمة).

حصة محددة مسبقاً مف صندوؽ الثروة السيادية النشطة حماية البيئة واعادة التأىيؿ عبر وزارة البيئة لحيف إصدار

تضمنت الخطة االصالحية التي اعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30تخصيص ّ
ّ
النظاـ االساسي الخاص بالصندوؽ الوطني لمبيئة الذي تـ إنشاؤه بموجب القانوف رقـ  444تاريخ .2002/7/29

بتاريخ  ،ٕٕٕٓ/ٖ/ٕٜوتطبيقاً لممادة  ٜمف القانوف ٕٖٔ ٕٓٔٓ/التي أوجبت عمى وزير الطاقة والمياه السير عمى تنفيذ السياسة البترولية العامة وتطبيؽ قانوف الموارد البترولية ،أودع وزير الطاقة والمياه تقرير ىيئة أدارة
قطاع البتروؿ عف الواقع الحالي لمييئة ولقطاع البتروؿ طالباً عرض الموضوع عمى مجمس الوزراء.

عائداتو كأداة لئلدخار مف
المستقبمية.
أجؿ األجياؿ
ّ
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بناء عمى إقتراح وزيري الطاقة والمياه
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

والمالية وبعد إستطبلع رأي ىيئة إدارة قطاع البتروؿ وو ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة
أو
ٕ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.
ٖ -عرض التقرير الذي أعدتو ىيئة قطاع البتروؿ بناء عمى إقتراح وزير الطاقة
والمياه عمى مجمس الوزراء.

التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة الى مجمس النواب).
ٕ .إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

تطور النظاـ المعموماتي قد تخطّاه.
المدة الطويمة التي فصمت بيف فترة صياغة
ّ
 إف ّ
مسودة القانوف في العاـ ٕٗٓٓ وتاريخ إق ارره في العاـ  ٕٓٔٛجعمتو عرضة لمتعديؿ بإعتبار أف ّ

الرسمية اإللكترونية (المادة  )ٛمف
ٔ-إعداد مشروع مرسوـ إقرار وتنظيـ األسناد
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح وزير العدؿ بعد إستطبلع
ٔ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الورزاء ً

رأي وزير الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية.

الوطنية الدارة النطاقات الخاصة بمبناف» ( )Registryتتولى مياـ إدارة وتسجيؿ أسماء المواقع ضمف النطاقات الخاصة بمبناف " "Lbو"لبناف" وغيرىا مف أسماء المواقع بعد
تسمى «الييئة
ّ
 انشأت بموجب ىذا القانوف ىيئة ّ

قبؿ وزير العدؿ وعرضو عمى مجمس الوزراء.

اإللكترونية والبيانات ذات الطابع
التطبيقية لقانوف المعامبلت
المالية) اإلسراع في إصدار المراسيـ
االصبلحية و
 تعيّدت الحكومة في البند ٕٔ مف القرار رقـ ٔ تاريخ ٕٔ( ٕٜٓٔ/ٔٓ/اإلجراءات والتدابير
ّ
ّ
االقتصادية و ّ
ّ
ّ

بناء عمى إقتراح وزير العدؿ.
ٕ-إعداد مشروع مرسوـ يحدد آلية حفظ المعمومات المتعمقة بحركة البيانات
ّ
وماىية ٕ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

التحوؿ الرقمي والمعامبلت اإللكترونية.
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ ُ 2020/2/28ش ّكمت لجنة لدارسة موضوع
ّ

الوزراء.

إجراء التحقيقات البلزمة وفقاً لتعرفة تتوافؽ مع تنمية سوؽ عمميات التسجيؿ.
الشخصي.

االلكترونية والبيانات ذات الطابع
التطبيقية لقانوف المعامالت
 بتاريخ  2020/5/22صدر القرار رقـ  2020/89عف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ لجنة ب رئاسة وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية إلعداد النصوص
ّ
ّ
الشخصي.

ىذه المعمومات او محوىا (المادة ٕ )ٚمف قبؿ وزير العدؿ وعرضو عمى مجمس

المتوجبة عمى منح وادارة أسماء
ٖ -إعداد مشروع مرسوـ يرمي الى تحديد الرسوـ
ّ

بناء القتراح وزير المالية.
ٖ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

مدونة سموؾ" عمى جميع موزعي اإلنترنت لمتأ ّكد مف بموغ الفئة العمرّية لممتصفح واعتماد
عز الديف بإقتراح قانوف يرمي إلى تعديؿ المادة  120مف القانوف رقـ  2018/81لجية فرض إعتماد " ّ
ّ 
تقدمت النائب السيدة عناية ّ

المواقع (المادة ٗ )ٛمف قبؿ وزير المالية وعرضو عمى مجمس الوزراء.

المطبقة عمى الجرائـ التي تناؿ
بناء عمى مقررات المجمس األعمى لمدفاع عممت و ازرة العدؿ عمى إعداد مشروع قانوف تعديمي لمقانوف المذكور إلضافة فصؿ ثامف إليو عمى الباب السادس تحت عنواف "العقوبات واإلجراءات
ِّ 
ّ

بناء عمى إقتراح وزيري العدؿ واالقتصاد
ٗػ -إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ وزيري العدؿ واالقتصاد والتجارة يرمي الى إعفاء ٗ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

البث حيف دخوؿ القاصر إلى األماكف اإلباحية.
ب رامج لتصنيؼ المحتوى ومنع ّ

األمة عبر أية وسيمة مف وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي".
مف الوحدة
ّ
الوطنية أو تع ّكر الصفاء بيف عناصر ّ

تبيف أف
بعض المعالجات أو بعض فئاتيا مف إجراءات التصريح أو الترخيص إذا ّ

والتجارة.

الشخصية
وضعيا قيد التنفيذ ال يستتبع أي خطر ييدد الحياة الخاصة او الحريات
ّ
(المادة ٗ. )ٜ

٘ -الئحة بالمعالجات الممكننة التي استوفت اجراءات الترخيص او التصريح

٘ .ػقرار يصدر عف وزير اإلقتصاد والتجارة.

تضعيا و ازرة اإلقتصاد والتجارة في متناوؿ الجميور ،ال سيما عمى موقعيا عمى
شبكة اإلنترنت (المادة )ٜٛ

سيدر
+
ماكنزي
+
القانوف رقـ 81
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تاريخ
2018/10/10
(المعامالت
االلكترونية والبيانات
ذات الطابع

إصدار النصوص
التطبيقية المتعمقة
ّ
بقانوف المعامالت
اإللكترونية
ّ

والبيانات الطابع
الشخصي (القانوف
ّ
رقـ  81تاريخ

 - ٙتحديد المعايير االساسية لمنظاـ المعموماتي الذي تعتمده المصارؼ

تحسيف بيئة االعماؿ

والمؤسسات المالية مف قبؿ مصرؼ لبناف.

تنظيـ قطاع تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت
منصات تخزيف
وتنظيـ عمؿ
ّ

 ٜ.ٛ.ٚ.ٙق اررات تصدر عف مصرؼ لبناف.

 -ٚوضع االنظمة البلزمة مف قبؿ مصرؼ لبناف لجية تنظيـ أوامر الدفع والنقود
االلكترونية وال رقمية والتحاويؿ والشيكات اإللكترونية والصورة الرقمية لمشيؾ

ىيكمي

والتمثيؿ الرقمي لمشيؾ والشيؾ الرقمي وكيفية اصدارىا واستعماليا ،أصوؿ حفظ

االلكترونية وادارة
البيانات
ّ

القيود المصرفية ومدة حفظيا ،وسائؿ الحماية واألماف البلزمة(.المادة ٗ.)ٙ

المواقع والنطاقات

 -ٛوضع المعايير والقواعد التقنية لبلجراءات المتعمقة باعطاء شيادات المصادقة

.)2018/10/10

العائدة لمتواقيع اإللكترونية لممصارؼ ولممؤسسات الخاضعة لرقابتو ولرقابة ىيئة
األسواؽ المالية ولممؤسسات واإلدارات والييئات التي يتعامؿ معيا وفقا لمقوانيف.

الشخصي)

 -ٜشيادات اإلعتماد لممصارؼ والمؤسسات الخاضعة لرقابتو ولرقابة ىيئة
مقدـ خدمات مصادقة لمتواقيع اإللكترونية لزبائيا (المادة
األسواؽ المالية ،بصفتيا ّ
ٖٖٔ)
ٓٔ .تسمية ممثميف عف كؿ مف و ازرة االتصاالت ،و ازرة االقتصاد والتجارة
ٓٔ.ػ تأليؼ الييئة الوطنية إلدارة النطاقات الخاصة بمبناف ،وتحديد نظاميا

وو ازرة المالية ،و ازرة العدؿ ،وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية ،الييئة الناظمة

الداخمي وآلية إتخاذ الق اررات فييا عبر تسمية عف كؿ مف و ازرة االتصاالت ،و ازرة

لبلتصاالت ،اتحاد غرؼ التجارة والصناعة والزراعة ،نقابة المحاميف ،وممثميف

االقتصاد والتجارة وو ازرة المالية ،و ازرة العدؿ ،وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية،

عف عدد مف الجمعيات العاممة المعنية بيذا القطاع يتراوح عددىا بيف ثبلثة او

الييئة الناظمة لبلتصاالت ،اتحاد غرؼ التجارة والصناعة والزراعة ،نقابة

خمسة عمى اف يتـ تسميتيـ مف قبؿ الييئة.

المحاميف ،وممثميف عف عدد مف الجمعيات العاممة المعنية بيذا القطاع يتراوح
عددىا بيف ثبلثة او خمسة عمى اف يتـ تسميتيـ مف قبؿ الييئة.

ٔٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس

ٔٔػ ػ عرض مشروع القانوف التعديمي إلضافة فصؿ ثامف عمى الباب السادس الذي

النواب).

أعدتو و ازرة العدؿ وفقا إلقتراح المجمس االعمى لمدفاع.
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اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

تحسيف بيئة االعماؿ

سيدر
26

+
ماكنزي

إقرار قانوف
العينية
الضمانات
ّ

المنقوالت مف خبلؿ وضع

عمى األمواؿ
المنقولة

آلية قانونية تعطي الدائنيف

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
العينية عمى االمواؿ المنقولة إلى مجمس النواب ،عمماً أف مشروع القانوف يتيح لمدائف المستفيد حيازة الماؿ موضوع الضمانة وبيعو دوف المجوء
بتاريخ  2018/5/11صدر المرسوـ رقـ  2929بإحالة مشروع قانوف الضمانات
ّ

إنتظار إقرار مشروع القانوف بعد مناقشتو في مجمس النواب.

إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

يتضمف إجراءات قضائية مستعجمة تم ّكف حيازة الماؿ المنقوؿ موضوع الضمانة وبيعو.
إلى القضاء وذلؾ شرط موافقة المديف عمى ذلؾ ،أما في غياب موافقة المديف فإف مشروع القانوف
ّ

تسييؿ االقراض لممؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بضمانة

المتبقية
الخطوات
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ىيكمي

الثقة لتوفير التمويؿ لممشاريع
التجارية والصناعية والزراعية
بشروط افضؿ
القضائية في لبناف.
التطبيقية لقانوف الوساطة
 تعيّدت الحكومة بموجب البند  12مف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ ( 2019/10/21اإلجراءات والتدابير اإلصبلحية واإلقتصادية والمالية) اإلسراع في إصدار المراسيـ
ّ
ّ

القضائية رقـ  82تاريخ .2018/10/10
أوالً :بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٓ/٘/ورد مف وزارة العدؿ مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد دقائؽ تطبيؽ أحكاـ قانوف الوساطة
ّ
 بتاريخ ٔ ٕٕٓٓ/ٚ/أعيد الممؼ إلى الوزارة مرفقاً بمالحظات األمانة العامة لمجمس الوزراء المتعمقة بالثغرات التي تشوب القانوف مفىا:

تحسيف بيئة االعماؿ

الميمة وليس مف تاريخ اإلحالة.
تبيف أنيا غير كافية إلتماـ الوساطة ،ويجب أف تبدأ ىذه الميؿ بالسرياف مف تاريخ إببلغ الوسيط
 الميؿّ :ّ

 -تخفيؼ اإلختناؽ القضائي

وكيفية إعداد لوائح الوسطاء.
 شروط غير كافية إلكتساب صفة الوسيطّ

ونشر السبؿ البديمة لح ّؿ
سيدر
+
ماكنزي
+
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القانوف رقـ 82
تاريخ
2018/10/10
(الوساطة القضائية
في لبناف)

 -غياب المعايير لتحديد مراكز الوساطة المعتمدة وغياب أية معايير لتحديد أتعاب الوسطاء.

النزاعات ،ما يسيـ بتسييؿ
إصدار النصوص
التطبيقي ّة لقانوف
القضائية
الوساطة
ّ

في لبناف (القانوف
رقـ  82تاريخ
.)2018/10/10

 -الثغرات الناتجة عف تطبيؽ المادة ٕٓ مف القانوف المتعمقة بالبتّ ب ػ ػ"طمب المصادقة بالصورة الرجائية" عمى إتفاؽ التسوية مما يعني إخضاع الطمب إلى رسـ مقطوع ،أي أف في ذلؾ إعفاء طمب الوساطة والقرار المتّخد بشأنو

العقود الدولية ويمجـ خوؼ

القضائية.
مف الرسوـ
ّ

المستثمريف الخارجييف مف

يتوجب عمى كؿ وسيط إببلغ المركز بموجب كتاب خطّي عف واقعة ت وافؽ األطراؼ والوسيط عمى إنياء الوساطة).
 إنياء الوساطةالقضائية (يجب أف ينص القانوف عمى أنو ّ
ّ

بطء العممية القضائية في
لبناف
 تحديد الشروط الواجبتوفرىا في الوسطاء
القضائييف مف أجؿ اعتمادىـ
مف قبؿ وزراة العدؿ والجية
المخولة االشراؼ عمييا
اضافة الى واجبات الوسيط
عند انتياء الوساطة

ىيكمي

إضافة إلى الثغرات المتعمقّة بمشروع المرسوـ :منيا المادة الخامسة المتعمقة بنفقات الوساطة التي يجب تحديدىا أو عمى األقؿ وضع سقؼ ليا خشية المنافسة بيف المراكز.

 بتاريخ ٘ ٕٕٓٔ/ٚ/أفادت و ازرة العدؿ بأنيا ش ّكمت لجنة قانونية لدراسة مشروع المرسوـ التطبيقي وادخاؿ بعض التعديبلت عميو بما مف شأنو ضماف حسف تطبيؽ القانوف وتعزيز فعاليتو ،عمى أف يتـّ عرضو بصيغتو النياية
عمى مجمس شورى الدولة تمييداً لعرضو عمى مجمس الوزراء.
تقدـ بتاريخ  2020/10/21النواب السادة :جورج عقيص ،فادي سعد ،جورج عدواف ،انطواف حبشي ،جوزيؼ اسحاؽ ،زياد حواط ،ماجد ادي ابي الممع ،باقتراح قانوف
لفض النزاعاتّ ،
ثانياً :إستكماال لييكمة الحموؿ البديمة ّ

تقررىا المحاكـ بعد إحالة النزاعات أماميا ولـ ي ار ِع حالة إتفاؽ الفرقاء السابؽ ألي نزاع اماـ
االتفاقية أو
يرمي الى تنظيـ الوساطة
ّ
ّ
التعاقدية وتحديد شروطيا وآلياتيا ،كوف القانوف رقـ ٕ ٕٓٔٛ/ٛإقتصر عمى الوساطة التي ّ
القضاء.

صدر بتاريخ  2022/4/12القانوف رقـ  286بشأف الوساطة اإلتفاقية.
الدولية وترويج لموساطة
الدولية المنبثقة مف الوساطة ،وىي أداة لتسيير التجارة
ثالثاً :بتاريخ  2021/11/16صدر القانوف رقـ  250الرامي إلى طمب الموافقة لمحكومة اإلنضماـ إلى إتفاقية األمـ المتحدة بشأف التىسوية
ّ
ّ

الدولية المنبثقة مف الوساطة التي تبرميا االطراؼ كتابةً لتسوية منازعة تجارية.
باعتبارىا طريقة بديمة وفعالّة لتسوية النزاعات التجارّية ،وتنطبؽ ىذه االتفاقية عمى اتفاقات التسوية
ّ
 أعادت الحكومة التأكيد عمى ىذا اإلصبلح في الخطّة اإلصالحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بموجب قراره رقـ  13تاريخ .2020/4/30
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إعداد و ازرة العدؿ مشروع قانوف لتعديؿ القانوف رقـ ٕ ٛلمؿء الثغرات واستدراؾ
األوروبي ة منيا ،وعرضو عمى
النواقص بما يتماشى مع التشريعات الحديثة ال سيما
ّ
مجمس الوزراء.

بناء عمى إقتراح وزير العدؿ واستطبلع رأي
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
و ازرة المالية (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

إنتظار إقرار مشروع القانوف بعد مناقشتو في مجمس النواب.

 بتاريخ  2018/4/24صدر المرسوـ رقـ  2805بإحالة مشروع القانوف إلى مجمس النواب.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

تحسيف بيئة االعماؿ
 إف إجراءات اإلنقاذ واعادةالييكمة تمنح التاجر ،الذي
مالية ،ميمة
ي واجو صعوبات ّ
زمنية لتصحيح أوضاعو

المالية دوف توقّؼ مؤسستو
عف متابعة نشاطيا ،واف
اليدؼ مف ىذه اإلجراءات
تعديؿ الكتاب
سيدر
28

الخامس مف قانوف

+

التجارة حوؿ اإلنقاذ

ماكنزي

واعادة الييكمة
والتصفية

ىو تفادي اإلفبلس عبر
مؤازرة التاجر لتخطي
الصعوبات التي ي واجييا
 -معالجة بعض الثغرات

ىيكمي

باإلستناد إلى مبدأ الممارسات
الحديثة
المكرسة عالمياً
ّ

بيدؼ تعزيز الثقة في السوؽ
التجاري مما يساىـ باإلستقرار
النمو اإلقتصادي ،واعتماد
و ّ

المؤدية إلى زيادة قيمة
السبؿ
ّ
أصوؿ المفمس في إطار
إجراءات التصفية ،ووضع
حموؿ سريعة وعادلة وفعالة
في إجراءات اإلفبلس

 بتاريخ  2018/4/24صدر المرسوـ رقـ  2807بإحالة مشروع القانوف إلى مجمس النواب.

تحسيف بيئة االعماؿ

إنتظار إقرار مشروع القانوف بعد مناقشتو في مجمس النواب.

 تأميف المناخ القانونيوالعممي البلزـ لضماف
استم اررية واستقبلؿ مينة
سيدر
29

+
ماكنزي

إقرار قانوف وكالء
االعسار في لبناف

منظمة لوكبلء اإلعسار
وحسف أداءىـ

ىيكمي

 تحديد إطار قانوني شامؿلمترخيص واإلشراؼ والتدريب
لؤلشخاص الم ّكمفيف تطبيؽ
األحكاـ الجديدة التي ترعى
المؤسسات المتعثّرة
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إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

البرية الصادر بالمرسوـ اإلشتراعي رقـ ٖٗٓ تاريخ ٕٗ ٕٗ/ٕٔ/ٜٔواضافة أحكاـ جديدة عميو ،وتعديؿ المادة ٗٗ ٛمف قانوف الموجبات
 بتاريخ  2019/3/29صدر القانوف رقـ  126المتعمّؽ بتعديؿ قانوف التجارة ّ

والعقود.

سيدر

إمكانية الفصؿ بيف رئاسة مجمس اإلدارة مف جية وادارة الشركة مف جية أخرى ،إمكانية تأسيس شركة محدودة المسؤولية
يتضمف نظاميا
 أبرز اإلضافات التي أدخميا القانوف الجديد تتعمؽ ب ػ :اإلجازة لمشركات المساىمة أف
ّ
ّ

+
ماكنزي
+

30

القانوف رقـ 126

لقانوف التجارة

تاريخ 2019/3/29
(تعديؿ قانوف التجارة

(القانوف رقـ

البرية
ّ

البرية واضافة احكاـ

 126تاريخ

جديدة عميو وتعديؿ

)2019/3/29

المادة  844مف

الثمث بعد أف كاف يجب أف يكوف أكثرية أعضاء مجمس اإلدارة مف المبنانييف.

األعماؿ

محصف ،دفتر يومي ودفتر االستاذ لفتح الحسابات ومتابعتيا تتطابؽ خصائصو مع
يدوية أو بواسطة تطبيؽ رقمي
ن ّ
صت المادة  16الجديدة أنو عمى كؿ شخص ،طبيعياً كاف أو معنوياً ،لو صفة التاجر أف يمسؾ بطريقة ّ
ّ

تحفيز المبادرات التجارّية

الشفافية
واإلستثماريةّ ،تعزيز
ّ
في إدارة الشركات ،خطوة

لنص المادة  ٔٙجديدة مف القانوف رقـ .ٕٜٓٔ/ٕٔٙ
وفقاً ّ

المالية والعدؿ.
بناء عمى إقتراح وزيري
ّ
مرسوـ يتخذ ً

يقؿ عدد المبنانييف في مجمس اإلدارة في الشركة المساىمة عف
مف قبؿ شخص واحد ُيسمى "الشريؾ الوحيد" ،أنشاء نوع جدبد مف األسيـ ىي األسيـ
التفضيمية ،إستحداث باب جديد يعالج إندماج الشركات وانشطارىا ،أف ال ّ
ّ

تعزيز سيولة ممارسة
التطبيقية
النصوص
ّ

إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ كؿ مف و ازرة المالية وو ازرة العدؿ لتحديد المعايير

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المعايير المحددة بموجب مرسوـ يصدر بناء عمى إقتراح وزيري العدؿ والمالية.
ىيكمي

المحاسبية
المالية و
 بتاريخ ٕٔ ٕٜٓٔ/٘/ورد كتاب مف وزارة العدؿ تفيد بموجبو إنو بيدؼ إنجاز المرسوـ التطبيقي لممادة  ٔٙمف القانوف رقـ  ٕٜٓٔ/ٕٔٙوفقاً لؤلصوؿ ،يقتضي بياف موقؼ وزارة المالية وصياغة المقاربة
ّ
ّ

كي يصار إلى إصدار مشروع المرسوـ وفقاً لذلؾ.

أساسية في مسيرة تحديث
ّ

القوانيف في لبناف ،وتسييؿ
حركة األعماؿ فيو

قانوف الموجبات
والعقود)

المالية) اإلسراع في إنجاز قانوف المنافسة.
اإلصبلحية و
 تعيّدت الحكومة بموجب البند  12مف القرار رقـ  1تاريخ ( 2019/10/21اإلجراءات والتدابير
اإلقتصادية و ّ
ّ
ّ

تحسيف بيئة االعماؿ
تعزيز المنافسة في األسواؽ

لمتطورات التي شيدتيا تشريعات المنافسة إقميمياً ودولياً مما يستوجب
 بتاريخ  2019/8/29صدر المرسوـ رقـ  5502المتعمؽ بإسترداد مشروع قانوف المنافسة الذي سبؽ أف أحيؿ إلى مجمس النواب مف قبؿ الحكومة (نظ اًر
ّ

قواعد ناظمة ليا مف شأنيا

 بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٛأودع وزير االقتصاد والتجارة األمانة العامة لمجمس الوزراء مشروع قانوف جديد وذلؾ في إطار تنفيذ اإلصبلحات المالية واإلقتصادية التي إلتزمت بيا الحكومة وتنفيذاً إلتفاقية الشراكة األورومتوسطية

معدلة).
إعداد صيغة ّ

المبنانية مف خبلؿ وضع
حد لمممارسات
وضع ّ

(المبرمة بموجب القانوف ٗ ٗٚتاريخ ٕٔ )ٕٕٓٓ/ٕٔ/واإلتفاقية اإلنتقالية الخاصة بيا (المبرمة بموجب القانوف ٘ ٜٗتاريخ ٕٔ ،)ٕٕٓٓ/ٕٔ/وقد أعيد مشروع القانوف الى الوزير الجديد بعد تشكيؿ الحكومة.

االحتكارّية وكافة الممارسات

النيابية المشتركة.
عية المنبثقة عف
 بتاريخ ّ 2020/7/8
ّ
وي درس حالياً في المجنة الفر ّ
شري ،إب راىيـ الموسوي ،حسيف الحاج حسف وحسف فضؿ اهلل بإقتراح قانوف المنافسة أماـ مجمس النوابُ ،
تقدـ النواب السادة أميف ّ

الدور اإلقتصادي لممشاريع

سمى "مجمس المنافسة" .تتألؼ الييئة مف إضافة الى ىذا المجمس مف جياز التحقيؽ وأمانة
بموجب ىذا القانوف ،وتتمتّع بالشخصية المعنوية باإلستقبلليف المالي واإلداري .وتمارس ىذه الييئة صبلحياتيا ب واسطة مجمس ادارة ُي ّ

الحر وتدعـ االداء التنافسي لؤلسواؽ وتمارس المياـ المنوطة بيا
بالمنافسة ،ونص عمى "إنشاء الييئة الوطنية لممنافسة" مركزىا بيروت ،ت راقب عممية التنافس ّ
المتعمؽ ُ
بتاريخ  2022/3/15صدر القانوف رقـ ُ 281

سر.

يادية القائمة
والمشاريع الر ّ

+

إصدار

عمى االبتكار والتجدد بما

القانوف رقـ 281

النصوص

يساىـ في رفع مستوى

تاريخ

التطبيقية لقانوف

إنتاجية اإلقتصاد الوطني

المنافسة

ويضمف الرفاه لممستيمؾ

2022/3/15

ٕ -تسمية المرشحيف وفقاً لما يمي:

إقتراح وزير االقتصاد والتجارة (تعييف أعضاء المجمس مف بيف اسماء
المرشحيف عمى أف يكوف أحد القاضييف رئيساً واآلخر نائباً لمرئيس)

 عضواف قاضياف مف بيف قضاة محاكـ التجارة واالفبلس يرشحيما مجمسالقضاء االعمى

الصغيرة والمتوسطة

31

ٔ -توجيو وزير االقتصاد والتجارة دعوة لمجيات المعنية لتسمية مرشحييـ.

 -عضواف مف ذوي الخبرة ترشحيما غرؼ التجارة والصناعة والزراعة ترشحيما

المخمّة بالمنافسة وتعزيز

ماكنزي

تعييف أعضاء مجمس المنافسة ( 7أعضاء) لمدة  4سنوات قابمة لمتجديد:

 .تعييف أعضاء مجمس المنافسة :مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى

غرؼ التجارة والصناعة والزراعة.
 عضو مف المحاميف مف ذوي الخبرة ترشحو كؿ مف نقابتي المحاميف في بيروتوطرابمس (يعتمد مبدأ المداورة بيف نقابتي المحاميف).
 عضو أستاذ جامعي يرشحو مجمس الجامعة المبنانية مف المختصيف. عضو يرشحو المجمس االقتصادي واالجتماعي مف غير أرباب العمؿ.تُّرشح كؿ مف الجيات المختصة ثبلثة أشخاص عف كؿ مركز عضوية

ىيكمي

(فيكوف عدد المرشحيف ٕٔ يختار منيـ مجمس الوزراء  ٚأعضاء)

ٖ -رفع االسماء مف قبؿ وزير االقتصاد والتجارة الى مجمس الوزراء لتعيينيـ.

(قانوف المنافسة)
التعويضات:

والتجارة وبعد إستطبلع رأي وزير المالية (التعويضات المالية لرئيس وأعضاء

تحديد التعويضات المالية لرئيس وأعضاء المجمس

المجمس)

تعييف مفوض الحكومة:

تعييف مفوض الحكومة:

يقترحو وزير االقتصاد والتجارة مف بيف مدير عاـ الو ازرة او احد موظفي الفئة

مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير االقتصاد والتجارة

الثانية فييا( ،يتولى أماـ المجمس الدفاع عف المصمحة العامة وتقديـ مبلحظات
الو ازرة في القضايا المتعمقة بالممارسات المخمة بالمنافسة عمى اف يقدـ لموزير
تقارير فصمية وسنوية) ويرفع الموضوع الى مجمس الوزراء.
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بناء عمى إقتراح وزير االقتصاد
 .التعويضات :قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

عدة منيا:
تبيف أف قانوف تنظيـ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص ىو قاصر عف الوفاء بمتطمّبات المستثمريف ودائنييـ مما يجعميـ يترددوف في الدخوؿ في مشروع الشراكة ،وذلؾ ألسباب ّ
ّ 
حصتيـ منيا مباشرة بالتزامف مع إعطاء حصة الشخص العاـ.
-عد إمكانية جباية عائدات المشروع واقتطاع ّ

المعنية في المشاريع الكبيرة كالمطار والمرافىء تقوـ بفرض رسوـ مرتفعة عمى الشريؾ الخاص نظ اًر لحجـ المشروع ،ستتحمميا شركة المشروع ،مما سيجعؿ كمفة المشروع أعمى وأبيظ عمى الدولة المبنانية ،األمر
 إف البمدياتّ

الذي يوجب وفي حاؿ كانت تقتضي طبيعة المشروع ذلؾ ،أف يصار إلى إعفاء شركة المشروع مف بعض الرسوـ البمدية (كذلؾ بالنسبة لرسـ الطابع المالي).

 يتردد ممولو الشريؾ الخاص بمنح تمويؿ ألي مستثمر ما لـ يمحظ قانوف الشراكة إمكانية الشخص العاـ بالتعاقد الصريح معيـ ،مما يتوجب وضع تعديؿ في قانوف الشراكة يمحظ إمكانية تعاقد الشخص العاـ مباشرةً معالمموليف في مشاريع الشراكة.
 -إف القانوف الحالي قد يخمؽ إشكالية قانونية لناحية مدى إمكانية المموليف مف ممارسة حؽ الحموؿ مكاف الشريؾ الخاص مباشرة في حاؿ تعثّر شركة المشروع واخبلليا بموجباتيا التعاقدية دوف إجراء مزايدة عمومية.

ػ ػ ػ جعؿ لبناف أكثر قدرة
القانوف رقـ 48
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تعديؿ القانوف رقـ

2017/9/7

 48تاريخ

وتحفيز الرساميؿ المبنانية

(تنظيـ الشراكة بيف

2017/9/7

والعربية والدولية لئلستثمار

القطاعيف العاـ

(تنظيـ الشراكة بيف

في مشاريع

والخاص)

القطاعيف العاـ

اقتصادية منتجة تعود بالنفع

والخاص)

عمى اإلقتصاد المبناني

+
المبادرة الفرنسية
ُ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بعد
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

تعديؿ القانوف رقـ  ٗٛتاريخ  ٕٓٔٚ/ٜ/ٚبشكؿ ينسجـ مع القوانيف التي تعتمدىا

إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة الداخمية والبمديات ،و ازرة المالية ،و ازرة الثقافة وو ازرة

الياشمية وحميورّية مصر
اإلردني ة
معظـ البمداف منيا فرنسا ،الكويت ،المممكة
ّ
ّ

العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومشروع مرسوـ إحالة إلى

العر ّبية ،وعرضو عمى مجمس الوزراء.

إستثنائيا لدى المجمس األعمى
ٕ -إعداد مشروع قانوف يسمح بالتوظيؼ
ّ

لمخصخصة والشراكة.

 -وفي حاؿ تعثّر شركة المشروع في المرحمة األولى أي المرحمة التأسيسية وىي مرحمة البناء ،فإف الممولّيف لف يستطيعوا أف يمارسوا حؽ الحموؿ مكاف المستثمر في شركة المشروع خبلؿ ىذه المرحمة إال بعد موافقة مجمس

عمى المنافسة
ػ ػ ػ إستقطاب االستثمارات

ٔ -إعداد مشروع قانوف مف قبؿ المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة يرمي إلى

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

مجمس النواب).
بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي و ازرة المالية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع
قانوف ومرسوـ إحالة الى مجمس النواب).

الوزراء ،وىذا مف شأنو إضعاؼ قابمية المموليف لتمويؿ أي مستثمريف محتمميف ،ألف المموليف ي ريدوف حؽ الحموؿ في أي وقت.
 يخمو قانوف الشراكة مف تقسيـ واضح لممنقوالت وغير المنقوالت التي تعود ممكيتيا لمشخص العاـ وما يدخؿ منيا في ممكية شركة المشروع ،كما يخمو قانوف الشراكة مف نصوص تحدد ما يمكف أف يكوف موضوعاً لضماناتعينية أـ ال عمى ىذه األمواؿ ،األمر الذي يقتضي معو اقتراح نص جديد لمعالجة ىذه المسألة.
ىيكمي

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزير
ٖ -تعزيز قدرات المجمس
ّ
المالية وزيادة إعتماداتو في مشروع قانوف الموازنة العامة ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

أو في أي مشروع قانوف آخر.

 -يقتضي تقصير إجراءات التمزيـ قدر اإلمكاف إلتاحة تمزيـ مشاريع بسرعة أكبر وبميؿ زمنية أقؿ.

المالية وبعد إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع
قانوف ومرسوـ إحالة الى مجمس النواب).

تقدـ مف العارضيف خبلؿ عممية اختيار الشريؾ الخاص.
 لـ يعالج قانوف الشراكة في لبناف مسألة االعتراضات التي قد ّ تحديد ميمة لممدي رية العامة لآلثار لوضع تصور لحماية والحفاظ عمى اآلثار المكتشفة ،واتاحة اإلمكانية لمواصمة أعماؿ المشروع بالتنسيؽ مع شركة المشروع ضمف ميؿ زمنية معقولة تحافظ عمى اآلثار وحقوؽ شركةالمشروع.

 -إدخاؿ الخبرات ،خمؽ

 -ضرورة تحديد مقدار مساىمة الشخص العاـ في شركة المشروع ،ووضع حد أقصى لمنسبة المئوية لممساىمة.

فرص العمؿ

 بتاريخ ٕٕ ٕٕٓٓ/٘/أودعت و ازرة المالية األمانة العامة لمجمس الوزراء مشروع قانوف يرمي إلى تعديؿ بعض مواد القانوف رقـ  48تاريخ  ،2017/9/7وقد أعيد إلى الو ازرة بتاريخ ٖ ٕٕٓٓ/ٛ/لموقوؼ عند رأي الوزراء
الجدد عمى أثر تشكيؿ الحكومة.
المالية والبشرّية البلزمة.
نسية ،وبيدؼ تطوير قطاع الخدمات وزيادة اإلستثمارات ،أوصت بمنح المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة القدرات
ّ
تجدر المبلحظة بأف المبادرة الفر ّ

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٔٙتعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ ٔ ،تفعيؿ دور المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة وتعزيز قدراتو المالية والبشرية ،وتعديؿ قانوف الخصخصة والشراكة لتمبية متطمبات المستثمريف وجذبيـ بما يحفظ حقوؽ
الدولة.
بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٙورد مف رئاسة مجمس النواب إقتراح قانوفُ ،مقدـ مف النائبيف السيديف فادي عبلمة واب راىيـ عازار ،يرمي الى تعديؿ الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف القانوف رقـ  ،ٕٓٔٚ/ٗٛلجية إخضاع مشاريع النقؿ
المشترؾ ألحكاـ قانوف الخصخصة والشراكة.

الموسيقية (التشريع األوؿ
الفنية و
الممكية التجارّية و
 لعب لبناف منذ العشرينات دو اًر رائداً في حماية أصحاب الفكر واإلبتكار ومنتجاتيـ وقد صدر القرار رقـ  2385تاريخ  1924/1/17الرامي إلى حماية
ّ
األدبي ة و ّ
الصناعية و ّ
ّ
ّ

في المنطقة العر ّبية).

الفنية رقـ ٘.ٚ
الممكية
 بتاريخ ٖ ٜٜٜٔ/ٗ/صدر قانوف حماية
األدبية و ّ
ّ
ّ

الفكرية
الممكية
تعزيز
ّ
ّ
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التشريعية
األجندة
ّ
الفكرية
الممكية
ّ
ّ

الفكرّية ولممعامبلت اآلمنة

الييكمية ،تحسيف بيئة األعماؿ عبر العمؿ عمى إقرار سمسمة مف مشاريع القوانيف المرتبطة بتحسيف عمؿ المؤسسات والشركات ومنيا
 تعيّدت الحكومة بموجب القرار رقـ  1تاريخ  ،2019/2/7ومف ضمف اإلصبلحات
ّ

ىيكمي

متطورة
 وضع أنظمةّ

قانوف التعويض

باألسيـ لمموظفيف

تعد االنتاجػات الفكرية والثقافية.
الممكية
المحمية بقوانيف
الممكية الفكرّية وىناؾ مشاكؿ جديدة سوؼ تظير تباعاً في المواضيع التي تتطمب تخصصا تكنولوجياً ،فطبيعة اإلبداعات
يفتقد لبناف الى إحصاءات وأرقاـ
ّ
ّ
ّ
رسمية حوؿ اإلنتاج الثقافي و ّ
ّ
الفكرية لـ ُ

إحالتو إلى مجمس النواب).

قمية.
النزاعات التي قد تنشأ عف ّ
التعديات والتجاوزات واإلستخداـ غير القانوني لممنشورات الر ّ

 تعويض األسيـ ىو وسيمة تستخدميا الشركات لخيارات األسيـ أو األسيـ لمكافأة الموظفيف بدالً مف الماؿ (التعويض لمموظفيف عبر منحيـ أسيـ في الشركات التي يعمموف فييا )Equity Compensation

تعزيز سيولة ممارسة

تنافسية لمموظفيف.
يتـ استخداـ تعويضات األسيـ مف قبؿ الشركات الناشئة نظ اًر ألنيا ال تممؾ األمواؿ النقّدية المتاحة لدفع أسعار
ّ
 غالباً ما ّ

األعماؿ
الشركة وأرباحيا

تحفيزات ضريبية لممؤسسات الخاصة المحمية والدولية التي تدعـ أو تم ّػوؿ

الدولية لتحاكي ىذا الواقع في مواجية
تحديات تطاؿ حماية حقوؽ المؤلؼ وأصحاب الحقوؽ المجاورة الناشئة عمى
 تطرح الثورة
المصنؼ االلكتروني ،ويبذؿ المجتمع الدولي جيوداً حثيثة إلب راـ اإلتفاقيات ّ
الرقمية اليوـ ّ
ّ
ّ

في مجاؿ التكنولوجيا

التشريعية
األجندة
ّ

افية).
التجارية  -الرسوـ والنماذج
وفنية  -العبلمات
مشاريع قوانيف الممكية
الصناعية  -المؤشرات الجغر ّ
ّ
أدبية ّ
الفكرية (ممكية ّ
ّ
ّ

ٕ  -إلغاء كافة الضرائب والرسوـ المفروضة عمى األعماؿ والخدمات الثقافية ومنح

ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح و ازرة المالية وبعد
استطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ

ذاتُيا في ِّ
ظؿ العالـ الرقمي الحديث وتكنولوجيا المعمومات.

التطور السريع
وحديثة ت واكب
ّ

مشاركة الموظفيف في نمو

المعمومات وعرضو عمى مجمس الوزراء.

قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

 بتاريخ ٓٔ ٕٓٔٛ/ٔٓ/صدر القانوف رقـ ٔ ٛالمتعمؽ بالمعامالت االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي ،وترعى أحكامو حماية الكتابة االلكترونية ،وتكنولوجيا المعمومات.

 الحرص عمى إعتمادالممكية
أفضؿ القوانيف لحماية
ّ

ٔ -وضع إطار قانوني مف قبؿ و ازرة اإلقتصاد والتجارة يتماشى والمبادىء التي

ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح كؿ مف و ازرة اإلقتصاد

التطور الرقمي وتكنولوجيا والتجارة وبعد استطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع
الدولية ويأخذ بعيف اإلعتبار
تقرىا المعاىدات واالّتفاقيات ّ
ّ
ّ

ىيكمي

إعداد مشروع قانوف مف قبؿ وزير االقتصاد والتجارة وعرضو عمى مجمس الوزراء.

بناء عمى إقتراح وزير اإلقتصاد والتجارة وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

استطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ

يتـ إستخداـ تعويض األسيـ مف قبؿ العديد مف الشركات العامة وبعض الشركات الخاصة ،وخاصة الشركات الناشئة التي تفتقر إلى النقد أو ترغب في إستثمار التدفّؽ النقدي في مبادرات النمو ،مما يجعؿ التعويض باألسيـ
ّ 

خيا ار لجذب الموظفيف ذات الجودة العالية.
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إحالة إلى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر
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االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

سف تشريع ضماف الشيخوخة.
المموؿ باإلشتراكات كمرحمة إنتقالية مؤقّتة إلى أف ُي َّ
نص قانوف الضماف االجتماعي في الباب الرابع ػ ػ ػ المادة  ٜٗمنو عمى إنشاء صندوؽ لتعويض نياية الخدمة
ّ
ّ 

صحي إختياري لممس ّنيف ،كما صدر بتاريخ  2017/7/2القانوف رقـ  27الذي أفاد المتقاعديف مف تقديمات فرع الضماف واألمومة في الصندوؽ
 بتاريخ  2000/9/8صدر القانوف رقـ  248المتعمّؽ بوضع نظاـ ضماف ّ

التشريعية
األجندة
ّ
إنياء العمؿ

الوطني لمضماف االجتماعي.

اإلجتماعية
الرعاية
ّ

توفير شبكة أماف ألفراد
المجتمع وتحقيؽ السمـ

يقر لغاية تاريخو.
 تدرس المجاف
ّ
النيابية في مجمس النواب مشروع قانوف لضماف الشيخوخة (مشروع قانوف التقاعد والحماية االجتماعية) أحيؿ إلى مجمس النواب بالمرسوـ رقـ  13760تاريخ  ،2004/15/12ولـ ّ
ىيكمي

اإلجتماعي

ويرفع وذلؾ لحيف إحالتو عمى التقاعد.
 تعتبر الوظيفة في نظاـ الوظيفة العامة ،سمكاً ومسا اًر وظيفياً يمتحؽ بيا الموظؼ في مستيّؿ حياتو العممية وينقطع ليا مدى الحياةّ ،
ويتدرج فييا ويرقّى ّ

ٔ -إنتظار إقرار مشروع قانوف ضماف الشيخوخة (مشروع قانوف التقاعد والحماية

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

االجتماعية) في مجمس النواب.
ٕ -إعداد مشروع قانوف مف قبؿ و ازرة المالية يتعمؽ بمراجعة أنظمة التقاعد ونياية

ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع

تعدىا و ازرة المالية بعد إستطبلع رأي مجمس رأي كؿ مف و ازرة الدفاع الوطني ،و ازرة الداخمية والبمديات ،و ازرة العدؿ  -ىيئة
الخدمة في الوظيفة العامة وفقاً لدراسة ّ
الخدمة المدنية.

تقاعدياً ،إما ألنيـ غير

المدة القانونية) ،أو تعويض صرؼ لمذيف ال يتقاضوف معاشاً
سناّ معينة ػ ػ ػ في الغالب ٗ ٙسنة ػ ػ ػ وقضى في الخدمة ّ
يخصص لمموظؼ معاشاً تقاعدياً (يطبؽ ىذا التدبير عمى الموظؼ الذي بمغ ّ
ّ
ّ

التشريع واإلستشارات ومجمس الخدمة المدنية (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى
مجمس النواب).

خاضعيف لشرعة التقاعد أو ال تتوفر فييـ الشروط المفروضة لمحصوؿ عمى معاش تقاعدي.

الصحية لجميع المواطنيف.
تضمنت الخطّة اإلصالحية التي اعتمدىا مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٖٔ تاريخ ٖٓ ٕٕٓٓ/ٗ/تدابير تتعمؽ بإصالح نظاـ التقاعد والغاء نظاـ التقاعد المبكر واإلنتقاؿ إلى التغطية

ّ
ّ

تـ انشاء ناد لمقمار في لبناف وقد اوجب ىذا القانوف عمى صاحب الترخيص اف يؤلؼ شركة إلستثمار ىذا النادي.
 بموجب القانوف الصادر بتاريخ ّٗ ٜٔ٘ٗ/ٛ/
التشريعية
األجندة
ّ
منح مؤسسات

أخرى غير كازينو
لبناف تراخيص لعب
القمار

 بموجب القانوف رقـ ٕٖٓ تاريخ ٕٗ ٜٜٔٗ/ٖ/أجيز لمحكومة بمرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء الترخيص لشركة كازينو لبناف باستثمار نادي القمار في المعاممتيف.

تحويؿ بيروت الكبرى إلى

تقدـ عروض
لقضاء العطؿ ّ

ىيكمي

 بتاريخ ٗٔ ٜٜٔ٘/ٚ/أبرمت الدولة المبناية ممثمة بوزيري المالية والسياحة عقد إستثمار نادي ألعاب القمار في المعاممتيف (كازينو لبناف) وقد باشرت بإستثمار ىذا النادي بتاريخ .ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٔٚ
 بتاريخ ٕ ٕٓٓٔ/ٛ/أحيؿ إلى مجمس النواب المرسوـ رقـ ٘ٓٓ ٙالرامي إلى الترخيص لشركة "كازينو لبناف" بإنشاء فروع لممارسة نشاطيا خارج نادي المعاممتيف.

ألعاب وعروضا ت رفييية مف

لمكازينو المركزي مف خبلؿ ت راخيص مجانية وتكوف ىذه الفروع تحت إدارة خاصة تعود لمفنادؽ عمى أف يعود ٕٓ %مف عائدات الفروع لشركة كازينو لبناف.

المستوى العالمي

البيئية مف أجؿ جذب اإلستثمارات إلى ىذا القطاع.
مصممة خصيصاً لمسياحة
خاصة
تحفيزية
 إعداد ب رامج ورزـّ
ّ
ّ
ّ

السياحة

أجؿ جذب

اإلستثمارات إلى
قطاع الفنادؽ

 تعزيز موقع لبناف كمركزالستقطاب االستثمارات في
المنطقة

 قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراءاتيجية وخطّة تنفيذىا).
(اإلستر ّ

تتولى وضع ب رنامج إعبلمي وتنظيـ الحمبلت الدعائية وتصميـ وطبع وانتاج وتوزيع منشورات وم واد دعائية تيدؼ إلى تشجيع وتوجيو المستثمريف المبنانييف العامميف في الخارج والمستثمريف العرب واألجانب لتوظيؼ أمواليـ في

الوجيات السياحية لئلستجابة
السياح
ّ

لئلستثمار في قطاع الفنادؽ.

اإلستثمارات).

 بموجب القانوف رقـ ( 2001/360قانوف تشجيع اإلستثمارات في لبناف) تتولى المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف "ايداؿ" إستطبلع فرص ومجاالت اإلستثمار واج راء الدراسات بشأنيا وتزويد الغير بيا كما

 تحفيز بناء الفنادؽ فيالمتوقع في عدد
لئلرتفاع ّ

ٔ -وضع استراتيجية وطنية شاممة لجذب اإلستثمارات مف قبؿ المؤسسة العامة

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (تكميؼ
ٔ .قرار يصدر مجمس الوزراء ً

مميزة لمترويج المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف وضع استراتيجية وطنية لجذب
لتشجيع اإلستثمارات في لبناف تتضمف تصميـ حزـ العروض وح وافز ّ

موحد وشامؿ لضماف سيولة عممية الحصوؿ عمى التراخيص والتصاريح.
 -تفعيؿ دور "أيداؿ" كمركز ّ

تحفيز اإلستثمارات في قطاع
التشريعية
األجندة
ّ

ٕ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف بعد مناقشتو في مجمس النواب.

ٕ .إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

تقدـ النائب السيد طوني فرنجية بإقتراح قانوف معجؿ مكرر يرمي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانوف رقـ ٕٖٓ تاريخ ٕٗ ٜٜٔٗ/ٖ/بحيث يسمح لمفنادؽ مف درجة خمسة نجوـ في مختمؼ األراضي المبنانية بإنشاء فروع
ّ 

 تُشير دراسة ماكنزي إلى أنو عمى الحكومة مراجعة البرامج التحفيزّية مف أجؿ جذب اإلستثمارات إلى قطاع الفنادؽ وذلؾ مف خبلؿ:

تحفيزية مف
برامج
ّ

٘ٓٓ ٙتاريخ ٕ ٕٓٓٔ/ٛ/المتعمؽ بإنشاء فروع خارج نادي المعاممتيف.

حصرياً بإستثمار ألعاب القمار وذلؾ في نادي القمار الوحيد في المعاممتيف.
 بموجب المرسوـ رقـ  ٜٜٙٔتاريخ  ٜٜٔ٘/ٙ/ٕٜمنحت شركة كازينو لبناف حقاً
ّ

رئيسية
سياحية
وجية
ّ
ّ
معروفة
عالمياً
ّ

ٔ ػ ػ إنتظار إقرار مشروع القانوف المحاؿ إلى مجمس النواب بموجب المرسوـ رقـ
ػ

ٔ .إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

قطاعي

ٕ -تعديؿ قانوف تشجيع االستثمارات في لبناف لجية توسيع إطاره ليصبح أكثر

لبناف.
توفر "ايداؿ" ،مف خبلؿ قانوف تشجيع االستثمار رقـ ٓ ،ٖٙمجموعة مف الحوافز المالية وغير المالية لممشاريع االستثمارية في القطاعات التالية :الزراعة والصناعات الغذائية والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعمومات
ّ 

والتكنولوجيا واالتصاالت واإلعبلـ.

 يمكف لممستثمريف االختيار بيف نوعيف مف الحوافز التي تختمؼ مف حيث اإلعفاءات المقدمة ومعايير األىمية المطموبة ،الحوافز المقدمة لممشاريع الكبرى :عقد سمة الحوافز ،والحوافز المقدمة لممشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجـ :المشروع االستثماري بحسب المنطقة.
السياحية.
تعيدت الحكومة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/6العمؿ عمى تحديث التشريعات
ّ
ّ
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ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد

مواكبة لئلتجاىات الحديثة إلستقطاب اإلستثمارات في قطاع السياحية ولحظ

إستطبلع رأي كؿ مف و ازرات المالية ،السياحة ،اإلقتصاد والتجارة والداخمية

يبية جديدة لتشجيع بناء الفنادؽ.
تحفيزات وتخفيضات ضر ّ

والبمديات والمؤسسة العامة لتشجييع اإلستثمارات في لبناف (مشروع قانوف
ومشروع إحالة عمى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

38

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
العبلجية ،بحسب قدرة القطاع الصحي لديو عمى تمبية حاجات المرضى األجانب
اإلستشفائية ،عنص اًر مؤث اًر في القطاع السياحي ألي بمد في العالـ ،وتختمؼ تصنيفات البمد في مجاؿ السياحة
العبلجية ،أو
 تعتبر السياحة
ّ
ّ
ّ

الصحية التي يقصدىا المريض  -السائح.
الطبية ونوعية المكاف أو المؤسسة
نوعية الخدمة
الصحية التي تأخذ طابع "
القادميف لئلستفادة مف التقديمات
ّ
ّ
الرفاىية" لناحية ّ
ّ
ّ

وطنية لمسياحة اإلستشفائية:
ٔ -وضع خطة إستراتيجية
ّ

تشكيؿ فريؽ عمؿ مف متخصصيف يمثّموف كؿ مف و ازرة السياحة ،و ازرة الصحة

محفزات لمتخصص ،ويتطمّب جذب سياح اإلستشفاء تصميـ قيمة مقترحة العامة ،و ازرة اإلعبلـ ،و ازرة الداخمية والبمديات ،و ازرة الخارجية والمغتربيف ،و ازرة
يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو بالرغـ مف غياب أي إحصاءات شاممة عمى مستوى تخصص المستشفيات ،تشير التجربة إلى أف المستشفيات لـ تتمؽ أي
ّ
ّ 

الحالية التي تحفز المستشفيات عمى بناء أقساـ جديدة عوضاً عف التخصص.
التخصص ،والراحة وعامؿ القرب الجغرافي ،وبالتالي ينبغي تعديؿ أنظمة التعريفات
واضحة ،تأخذ في اإلعتبار
ّ
ّ

البيئية
 تجدر اإلشارة إلى أنو بموجب ق ار ار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/2/7ورقـ  1تاريخ  2020/2/6تعيّدت الحكومة العمؿ عمى تشجيع السياحة الخارجية والداخمية ومنيا السياحة
الثقافية و ّ
اإلستشفائية و ّ
ّ

تحفيز اإلستثمارات في قطاع
التشريعية
األجندة
ّ
السياحة

اإلستشفائية
ّ

الدينية.
و ّ

السياحة

اإلستشفائية.
الطبية و
الطبية في لبناف بيدؼ إستقطاب وتشجيع المرضى عمى زيارة لبناف لنيؿ الخدمة
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٔ/ٖ/أفادت وزارة السياحة أنيا قامت في العاـ ٕٕٓٓ بإطالؽ مشروع السياحة
ّ
ّ
ّ

تقديـ خدمات متخصصة في
اإلستشفائية والرفاه
السياحة
ّ

ىيكمي

الثقافة ،نقابة المستشفيات ،نقابة أصحاب الفنادؽ ونقابة أصحاب مكاتب السفر
والسياحة ،لوضع ىذه الخطة وخارطة لمسياحة اإلستشفائية تتضمف:

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .قرار يصدر عف وزير الصحة العامة بتشكيؿ فريؽ عمؿ إلعداد خطّة
لمسياحة اإلستشفائية أو العبلجية.
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح و ازرة الصحة العامة وبعدإستطبلع رأي كؿ مف و ازرة السياحة ،و ازرة المالية ،و ازرة الخارجية والمغتربيف،
و ازرة الداخمية والبمديات ،و ازرة االشغاؿ العامة والنقؿ( .الخطة وآلية تنفيذىا)

 دراسة تقييمية لمغاية مف سفر السياح بغرض اإلستشفاء.التطور في لبناف
 تحديد أبرز التخصصات المتوفرة والتي لدييا إمكانيةّ

الطبية ،تطوير حزـ
تخصص المستشفيات في العمميات
 تصميـ حوافز لتشجيعّ
ّ

اإلستشفاء التي تتضمف تبسيط إجراءات الحصوؿ عمى تأشيرة ،توفير خدمة تقديـ

واستيداؼ األسواؽ اإلقميمية

طمبات التأشيرة إلكترونياً ،الفحوصات ،الرحبلت والنقؿ والفنادؽ ،إنشاء مكتب

(جذب قاصدي السياحة

خدمة المرضى الوافديف في المطار ،مع دراسة متقّنة لؤلسعار.

اإلستشفائية)
ّ

ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية وبعد
يبية بالتنسيؽ بيف كؿ مف و ازرة المالية،
ٕ -مراجعة القوانيف القائمة واليياكؿ الضر ّ

تخصص المستشفيات في
و ازرة السياحة وو ازرة الصحة العامة وذلؾ لجية تحفيز
ّ
الطبية.
العمميات
ّ
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الصحة العامة ،و ازرة السياحة و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع
استطبلع رأي و ازرة
ّ
واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

39

ماكنزي

40

ماكنزي

41

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
يتبيف مف دراسة ماكنزي أف غياب الكثير مف الممكنات مف شأنو عرقمة نمو األنشطة التي تحتاج إلى مستوى عاؿ مف المعرفة ،ال سيما غياب قانوف لمممكية الفكرية ،وعممية تأسيس الشركات صغيرة الحجـ والشركات
ّ 

التنظيمية وتحسينيا مف خالؿ إعتماد ىيكؿ قانوني مناسب لمشركات الناشئة وفقا لممعايير الدولية ،إعتماد قانوف لحماية البيانات وال سيما في قطاع التعاقد الخارجي ،إعتماد أفضؿ
الناشئة ،وبالتالي ال بد مف مراجعة البيئة
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٔ -إصدار المراسيـ التطبيقية لمقانوف رقـ ٔ ٛتاريخ ٓٔ( ٕٓٔٛ/ٔٓ/قانوف المعامبلت

التطيبقية لمقانوف رقـ  81تاريخ
ٔ .مراجعة البند رقـ  25المتعمّؽ بالنصوص
ّ

االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي) ػ ػ مراجعة البند رقـ ٕ٘.

اإللكترونية.
القوانيف لحماية الممكية الفكرية ولممعامبلت اآلمنة وقانوف لمتجارة
ّ

تضمف في الباب الثاني منو أحكاما تتعمؽ
 -1قانوف المعامالت اإللكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي :بتاريخ ٓٔ\ٓٔ\ ،ٕٓٔٛصدر القانوف رقـ ٔ( ٛقانوف المعامالت االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي) الذي
ّ
بالتجارة والعقود اإللكترونية ،كما تتضمف بابا خامسا يتعمؽ بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

البرية واضافة أحكاـ جديدة عميو ،وقد حمؿ عدداً مف التعديبلت التي تساعد عمى تحفيز المبادرات التجارّية واالستثمارّية
 -2قانوف التجارة الجديد :بتاريخ  2019/3/29صدر القانوف رقـ  126المتعمؽ بتعديؿ قانوف التجارة ّ

وتسييؿ حركة األعماؿ منيا:
التشريعية
األجندة
ّ
مراجعة البيئة

التنظيمية ألنشطة
إقتصاد المعرفة

مراجعة البيئة التنظيمية كي
تتماشى مع أفضؿ المقاييس

ىيكمي

والمعايير العالمية

الشخصي).

ٕ -تعديؿ قانوف التجارة لجية إضافة أحكاـ تتعمؽ بػػإنشاء شركة األسيـ المبسطّة
( )Societe par Actions Simplifieesوىي األكثر مبلءمة لمشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجـ وىي شركة يمكف تأسيسيا مف قبؿ شخص واحد أو أكثر ،وتساعد عمى
تحفيز المبادرات االستثمارية مف خبلؿ تسييؿ حركة األعماؿ (تعتبر مف أكثر الشركات

السجؿ التجاري متاحاً الطبلع الجميور بعد سنتيف مف نفاذ ىذا القانوف.
السجؿ التجاري بالوسائؿ اإللكترونية حص اًر ،ويكوف النشر اإللكتروني عمى موقع
 إتماـ معامبلت إيداع وتسجيؿ المستندات لدى أمانةّ
ّ

إعتمادا في فرنسا)

تقرر إصدارىا
 إنشاء نوع جديد مف األسيـ في الشركات المغفمة ىي األسيـالتفضيمية التي تمتّع بامتيازات ومنافع مادية ّ
ّ
يحددىا نظاـ الشركة أو قرار الجمعية العمومية غير العادية التي ّ

ٖ  -مراجعة قانوف حماية الممكية الفكرية لجية إعتماد أفضؿ القوانيف لحماية الممكمية

المسؤولية مف َقبؿ شخص واحد ُيسمَّى الشريؾ الوحيد.
 تأسيس شركة محدودةّ

 -إضافة باب خاص يتعمؽ بإندماج الشركات وانشطارىا مع إعفاء اإلجراءات والمعامبلت التي تقتضييا عمميات االندماج واالنشطار مف بعض الرسوـ وفقا لشروط محددة.

الفكرية.

الوطنية لألمف السيبراني:
اتيجية
ّ
 -3االستر ّ

لمأسسة عمؿ االمف السيبراني  -مراجعة البند رقـ  69المتعمّؽ باألمف السيبراني.

 بتاريخ ٖ ٕٜٓٔ/ٙ/أطمقت األمانة العامة لمجمس النواب ،بالتعاوف مع مؤسسة وستمنستر الديموقراطية" ،شبكة المجتمع المدني لمتحوؿ الرقمي" وىي شبكة متخصصة تيدؼ الى تقديـ اإلقتراحات اإلجرائية لمجاف النيابية

التشريعية
األجندة
ّ

تعديؿ قانوف العمؿ

الوطنية لألمف السيبراني.
اتيجية
ّ
 .4مراجعة البند رقـ  69المتعمّؽ باإلستر ّ

لممستخدميف بدواـ
جزئي ،بما في ذلؾ
في الصناعات
اإلبداعية

الحد األعمى لمعمؿ في األسبوع بػ ػ ٗٛساعة.
 حددت المادة ٖٓ مف قانوف العمؿ ّ

الحد مف البطالة
ػ ّ
تشجيع المنخرطيف الجدد
ػ
ّ

لمدة أقصاھا ثبلث سنوات خبلؿ فترة خدمتيا ،ويقصد بالدواـ النصفي أف تعمؿ المستفيدة مف ھذا الدواـ نصؼ عدد الساعات المحددة قانوناً.

األخرى وذلؾ بعد إجراء دراسة دقيقة لبلشتراكات المفروضة لصالح الصندوؽ

 -يستحؽ لممستفيدة مف الدواـ النصفي ،نصؼ الراتب ،أما التعويضات العائمية وتقديمات تعاونية موظفي الدولة وغيرىا مف التعويضات أو التقديمات فتثابر عمى اإلفادة منيا وتحسب سنة الدواـ النصفي نصؼ سنة خدمة فعمية

الوطني الضماف االجتماعي.

في الحياة المينية عمى إيجاد

ولمضموف اإلتفاقات المبرمة في ىذا الموضوع مع العمبلء وأخي اًر لصبلحيات مصرؼ لبناف في ىذا المجاؿ ،كما تتضمف باباً خامساً يتعمؽ بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
أعدىا الفريؽ المكمّؼ بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ ٕ ٕٓٔٛ/ٔٚوضع خطّة لمواجية مخاطر جرائـ
الوطنية
اتيجية
المبنانية لألمف السيبراني التي ّ
ّ
ّ
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٛ/ٕٜوافؽ مجمس الوزراء بق ارراه رقـ ٕ عمى اإلستر ّ

التنظيمية
توفير البيئة
ّ

تحديث البيئة

الرقمية
المصرفي ّة
ّ
ّ

الفكرية .
ّ

بناء عمى إقتراح و ازرة العمؿ وو ازرة المالية وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ
إحالة إلى مجمس النواب).

فرص عمؿ
المصرفية والمالية
تضمف في الباب الثاني منو أحكاما تتعمؽ بالتجارة والعقود اإللكترونية ،بالخدمات
االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي) الذي
 بتاريخ ٓٔ\ٓٔ\ ،ٕٓٔٛصدر القانوف رقـ ( 81قانوف المعامالت
ّ
ّ
ّ

التشريعية لمخدمات
ّ

بناء عمى إقتراح وزي ار اإلقتصاد والتجارة
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

بالنسبة لمتدرج وتعويض الصرؼ أو المعاش التقاعدي أو المحسومات التقاعدية.

واإللكترونية ووضع تنظيماً ألوامر الدفع اإللكترونية ولمتحاويؿ اإللكترونية ولمبطاقات المصرفية والنقود اإللكترونية والشيؾ اإللكتروني ولموجبات المصارؼ والمؤسسات المالية في ىذا الموضوع ولموجبات العميؿ ومسؤولياتو

التشريعية
األجندة
ّ

إعداد مشروع قانوف لتعديؿ قانوف العمؿ لجية وضع أحكاـ تُنظّـ العمؿ بدواـ
جزئي لمعامميف بما فييـ العامميف في الصناعات اإلبداعية والثقافية ،مف قبؿ وزير

الحؽ باالستفادة مف دواـ نصفي وذلؾ لدواع خاصة العمؿ مع توفير اإلستفادة مف أحكاـ قانوف الضماف اإلجتماعي ،إضافة إلى الفوائد
الدواـ النصفي لمموظفة المتزوجة حيث أٌعطيت
ّ
الحد األدنى لمرواتب واالجور واعطاء زيادة غبلء المعيشة) ّ
 نظّمت المادة  24مف القانوف رقـ  46تاريخ ّ ( 2017/8/21

اإلبداعية والثقافية

ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

الوطنية لألمف السيبراني.
اتيجية
ّ
ٗ .مراجعة البند رقـ  69المتعمّؽ باإلستر ّ

العادية لمعامميف بدواـ كامؿ.
عرؼ "العمؿ بدواـ جزئي» عمى أنو العمؿ الذي يقوـ بو شخص مستخدـ تق ّؿ ساعات عممو عف ساعات العمؿ
ّ
ُ ي ّ

ىيكمي

بعد إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف

بالممكية
ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب)  -مراجعة البند رقـ  33المتعمؽ
ّ

المرتبطة باإلطار التشريعي لمحكومة االلكترونية والتحوؿ الرقمي بصفة عامة.

ػ معالجة عدـ إستقرار

بناء عمى إقتراح وزير اإلقتصاد والتجارة
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وبعد إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات(مشروع قانوف

المعموماتية واعداد استراتيجية وطنية
اعدىا الفريؽ الوطني المكمّؼ وضع خطّة لمواجية مخاطر جرائـ
الوطنية
اتيجية
المبنانية لالمف السيبراني التي ّ
ّ
ّ
ّ
 بتاريخ  2019/8/29وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  2عمى االستر ّ

الوظائؼ في الصناعات

اإللكترونية والبيانات ذات الطابع
( 2018/10/10قانوف المعامالت
ّ

الوطنية لألمف السيبراني.
اتيجية
ّ
اتيجية وطنية لمأسسة عمؿ األمف السيبراني - .مراجعة البند رقـ  69المتعمّؽ باإلستر ّ
المعموماتية واعداد إستر ّ
ّ

القانونية المناسبة التي تتيح
و
ّ

انية.
طور ب رنامجاً ّ
دولية ،سمح لو بإستباؽ واحباط اليجمات السيبر ّ
متقدماً لؤلمف السيبراني يعتمد عمى معايير ّ
 سبؽ لمصرؼ لبناف أف ّ

األتمتة وال رقمنة مف خبلؿ

تأميف بيئة آمنة لممصارؼ
وسف قوانيف التوقيع

ٔ -إصدار النصوص التطبيقية لمقانوف رقـ ٔ ٛتاريخ ٓٔ( ٕٓٔٛ/ٔٓ/قانوف

ٔ .مراجعة البند  25المتعمؽ بالنصوص التطيبقية لمقانوف رقـ  81تاريخ

المعامبلت االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)  -مراجعة البند رقـ 25

( 2018/10/10قانوف المعامبلت االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)

المتعمؽ بالنصوص التطبيقية لمقانوف رقـ .2018/81
الممكية الفكرّية  -مراجعة البند رقـ 33
ٕ -إعتماد أفضؿ القوانيف لحماية
ّ

الفكرية.
بالممكمية
المتعمؽ
ّ
ّ

ىيكمي
المبنانية لؤلمف
الوطنية
اتيجية
ّ
ّ
ٖ -الشروع بتنفيذ البنود التي تضمنتيا اإلستر ّ

اإللكتروني

بناء عمى إقتراح و ازرة اإلقتصاد والتجارة
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب) ػ ػ مراجعة البند رقـ 33
الفكرية.
بالممكية
المتعمّؽ
ّ
ّ
المبنانية لألمف
الوطنية
اتيجية
ّ
ّ
ٖ .مراجعة البند رقـ  69المتعمؽ باإلستر ّ

السيبراني.

السيبراني التي وافؽ عمييا مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٕ تاريخ - .ٕٜٓٔ/ٛ/ٕٜ

المصرفية
المالية تحسيف الخدمات
والتكنولوجيا
ّ
ّ
االلكترونية في القطاع
ّ
المصرفي

مراجعة البند  69المتعمّؼ باألمف السيبراني.

ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية (مشروع قانوف

التحوؿ االلكتروني
ٗ -العمؿ عمى اصدار تشريعات جديدة لتحفيز عمميات ّ
الدفع و ّ

ومرسوـ احالة الى مجمس النواب).

الجمركية عمى كافة المستمزمات
يبية و
ّ
لكافة الخدمات وزيادة االعفاءات الضر ّ
الذكية.
االلكترونية والتطبيقات
المصرفية
والخدمات
ّ
ّ
ّ

17/103

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

المالية ،ميمتيا تنظيـ وتطوير وم راقبة االسواؽ المالية مف خبلؿ وضع  -1لجنة العقوبات:
الموظؼ في األدوات
 بتاريخ  ٕٓٔٔ/ٛ/ٔٚصدر القانوف رقـ  161الذي أنشأ ىيئة تدعى ىيئة األسواؽ المالية تُعنى بالمحافظة عمى سبلمة ّ
ّ
اإلدخار ّ

االنظمة العامة ومنح التراخيص.

 -إعداد مرسوـ لتعييف رئيس واربعة اعضاء بناء عمى اقتراح وزيري الماؿ والعدؿ

تتألؼ الييئة مف مجمس ىيئة األسواؽ ،األمانة العامة ،وحدة الرقابة عمى األسواؽ المالية ومف لجنة العقوبات.

وبعد موافقة مجمس القضاء االعمى فيما خص الرئيس ( ٍ
قاض عدلي مف الدرجة

مقرىا قصر العدؿ وتنظر كمرجع استئنافي لمق اررات الصادرة عف "لجنة العقوبات" وكمحكمػػة درجػػة أولى فػػي ج ػرائـ إسػػتغبلؿ وافشػػاء
 أُنشأت بموجب المادة  /ٕٔ/مف ىذا القانوف محكمة خاصة لألسواؽ المالية يكوف ّ

ماكنزي
+
42

القانوف رقـ 161
تاريخ 2011/8/17
(االسواؽ المالية)

التشريعية
األجندة
ّ
الحوكمة فيما

تحفيز نمو أسواؽ رأس الماؿ
إنشاء لجنة لمجزاءات

يتعمؽ بييئة أسواؽ

إنشاء محكمة ألسواؽ رأس

رأس الماؿ

الماؿ

ىيكمي

ٔ .مرسوـ يصدر بناء عمى إقتراح وزيري الماؿ والعدؿ وبعد موافقة مجمس
القضاء األعمى (فيما خص الرئيس).

العاشرة عمى االقؿ).

ائية
مالية أو بمصدري ىذه الصكوؾ واألدوات ،وتطبػ ػّػؽ المحكم ػ ػػة عن ػ ػػدما تنظ ػ ػػر ف ػ ػػي الجػ ػ ػرائـ المذكورة أحكاـ قانوف أصوؿ المحاكمات الجز ّ
معمومػػات مميػّزة أو تػػرويج معمومػػات خاطئة أو مضممة تتعمؽ بصكوؾ أو أدوات ّ

المالية:
ٕ -المحكمة الخاصة لالسواؽ
ّ

ُعد كتاب تذكيري برقـ ٖ/ٜٔٔـ.ص .إلى ٍ
كؿ مف و ازرة العدؿ والمالية يتعمؽ بالنصوص التطبيقية المنصوص عنيا في المادتيف  ٔٙؤٕ.
 بتاريخ ٕٓ ٕٕٓٔ/ٜ/أ ّ

(قاض عدلي مف الدرجة العاشرة عمى األقؿ) وعضوي المحكمة (رجؿ قانوف مف

وتكوف ق ارراتيا قابمػة لطػرؽ الطعف الممحوظة في القانوف.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٕ  .مرسوـ يصدر بناء عمى اقتراح وزير العدؿ بعد موافقة مجمس القضاء

 إعداد و ازرة العدؿ لمشروع مرسوـ تعييف رئيس المحكمة الخاصة باألسواؽ المالية االعمى (فيما خص الرئيس  /الرئيس الرديؼ).ػ ػ مرسوـ يصدر بناء عمى إقتراح وزيري المالية والعدؿ (بالنسبة

حممة الشيادات الجامعية متخصص او متمرس بالقضايا المالية ويتمتع بخبرة فعمية لمعضويف/عضويف رديفيف).
ال تقؿ عف عشر سنوات و/خبير في الشؤوف المالية مف حممة الشيادات الجامعية
في حقؿ االقتصاد أو الماؿ ولو خبرة ال تقؿ عف عشر سنوات في ىذا المجاؿ).
 تعييف رئيس وعضواف رديفاف يستوفوف ذات الشروط المفروضة عمى الرئيسوالعضويف االصيميف.

الموزعيف بالجممة أفضمية عمى
ّ أدى تجزؤ األراضي الزراعية المبنانية (يبمغ متوسط حجـ األراضي ٗ ٔ.ىكتار لقطعة األرض الواحد) وضعؼ تنظيـ المزارعيف في تعاونيات إلى نشوء ديناميات في السوؽ تمنح األسواؽ و ّ

المزارعيف.

األجندة التشريعية
تعزيز الشفافية
43

ماكنزي

44

ماكنزي

45

ماكنزي

بشأف أسواؽ المواد
الغذائية وتوزيعيا

 بموجب القرار رقـ  18تاريخ  2013/1/7الصادر عف وزير الزراعة (تسجيؿ أسواؽ الجممة لمخضار والفاكية في وزارة الزراعة) ،تنشأ في كؿ سوؽ لجنة إدارية لتنظيمو وتطوي ره مؤلفة مف اعضاء يمثموف التجار
تحسيف ديناميات األسواؽ
الزراعية

ىيكمي

يوفر السوؽ بيانات إحصائية ومعمومات أسعار ـف خبلؿ جمع المعمومات ذات الصمة بالكميات وأسعار
والمزارعوف وأو التعاونيات الزراعية المسجموف في السوؽ ،إضافة إلى أعضاء يسمييـ المجمس البمدي ،عمى أف ّ
المنتجات التي يتـ تداوليا في السوؽ.

التشريعية
األجندة
ّ
إعادة توجيو دعـ

التبغ نحو مجاالت
أكثر إنتاجية

الذي يعتبر مف المحاصيؿ

سنويا لدعـ ب رنامج زراعة التبغ ،دوف أف يساىـ التبغ في اإلقتصاد بشكؿ ممحوظ .والتبغ ىو محصوؿ منخفض القيمة ويعتمد ٓٓٓ٘ٗ شخص في
تقدر ب ػ ػ /ٗٓ/مميوف دوالر
تتحمؿ الحكومة تكاليؼ ّ
ّ
 بحسب دراسة ماكنزي ّ
الرخص أو األذونات المعطاة لممزارعيف
محددة،
 زراعة التبغ والتنباؾ ال ت زاؿ مدعومة مف الدولة المبنانية عبر إدارة حصر التبغ والتنباؾ "الريجي" ،التي تعمد سنوياً إاى شراء المحصوؿ وفؽ مواعيد وآليات ّ
ً
وبناء عمى ّ

األمثؿ لممحاصيؿ البديمة والتركيز عمى المناطؽ التي يزرع فييا التبغ.

التبغية المستوردة ،والمؤسسة الوحيدة التي تمتمؾ
عمبل بالقانوف رقـ  151تاريخ ( 1959/6/12تنظيـ رقابة الدولة عمى إدارة حصر التبغ والتنباؾ ذات المنفعة المشتركة) إعتبر الريجي الوكيؿ الحصري لجميع المنتجات
ً 
ّ

سمطة منح ت راخيص بيع التبوغ.

عامة تدعى "المؤسسة العامة لمزراعات البديمة" مركزىا بعمبؾ ويشمؿ نطاؽ عمميا مدينة بعمبؾ واليرمؿ تتولى توفير الزراعات البديمة التي تؤمف لمزارعي
 بموجب المرسوـ رقـ  8666تاريخ  1996/6/26أنشأت مؤسسة ّ

الموزع ( ،)Franchiseeحؽ
تقنية عقدية حديثة موضوعيا توزيع المنتجات والخدمات أو تصنيع المواد والمنتوجات ،يعطي بمقتضاىا صاحب الماركة التجارية أو العبلمة ( )Franchisorالفريؽ اآلخر
ّ
عقد الفرنشايز ىو ّ
التشريعية
األجندة
ّ
تشجيع تصدير

التجاري ة
العالمات
ّ
المبنانية (قانوف
ّ
حؽ اإلمتياز)

التجارية والتقّنية ( ،)Show/Howبغية توزيع منتوجات
امتياز حصري في استعماؿ اسمو التجاري وماركتو التجارية ،وأحياناً ب راءات االختراع التي بحوزتو ،ومياراتو
التقنية ( ،)know/Howباإلضافة الى اإلشراؼ والمؤازرة ّ
ّ

دورية عمى إجمالي حركة األعماؿ يسددىا الموزع
المورد أو تصنيعيا ،ومف ثـ تسويقيا وبيعيا مف الغير ضمف النطاؽ الجغرافي
وخدمات
ّ
المحدد طيمة مدة عقد التوزيع أو التصنيع ،كؿ ذلؾ لقاء بدؿ خمو مسبؽ وعموالت ّ
ّ

الداخمية
جذب اإلستثمارات
ّ
وتسويؽ العبلمات التجارية

الموجودة في السوؽ المحمّي

ىيكمي

القانونية واإلدارّي ة استطبلع رأي و ازرة المالية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع
ٕ -تحسيف اإلطار القانوني ،تبسيط اإلجراءات ،مراجعة التدابير
ّ

وطنية تسمح باإلنتقاؿ إلى المحاصيؿ البديمة مف قبؿ و ازرة
اتيجية
ّ
ٔ -إعداد إستر ّ

التنموية.
وأىالي المنطقة المردود اإلقتصادي المفيد والمتبلءـ مع الحاجات
ّ

األجنبية وتوفير فرص عمؿ
و
ّ

معمومات شفافة عف األسعار).

بناء عمى اقتراح وزير الزراعة وبعد
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

بناء عمى إقتراح وزيري المالية والزراعة
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

سنوية تتعمؽ بتحديد أسعار شراء محاصيؿ التبغ والتنباؾ).
(تصدر ق اررات عف و ازرة المالية بصورة
ّ

المنخفضة القيمة

وموزعي األغذية بالجممة (وضع قواعد واضحة وتقديـ
تطبيقيا عمى بائعي ّ

واالستشارات (مشروع قانوف ومشروع مرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

المالية إلدارة األعماؿ ضمف العمؿ التعاوني.
و ّ

الريفية عمى زراعتو لكسب معيشتيـ ،واقترحت تحويؿ وانتقاؿ الزراعة إلى المحاصيؿ األعمى قيمة (مثؿ األفوكادو والبندورة).
المناطؽ ّ

توفير خيارات بديمة عف التبغ

لتأميف شفافية األسعار والتسعير العادؿ ولحظ اإلجراءات التأديبية وال رقابية لتأميف

والتجارة ،وبعد إستطبلع رأي و ازرة المالية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع

قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

بالجممة

ىيكمي

ٔ -إعداد مشروع قانوف مف قبؿ وزير الزراعة يحدد الوسائؿ التي يجب إعتمادىا

بناء عمى إقتراح وزيري الزراعة واإلقتصاد
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

لممورد.

 لـ يصدر حتى اآلف قانوف خاص ينظّـ عقد الفرانشيز ،وىناؾ إختبلؼ في الرأي الفقيي والقضائي المبنانييف حوؿ إمكانية تطبيؽ أحكاـ المرسوـ االشتراعي رقـ ٖٗ ٜٔٙٚ/المتعمّؽ بالتمثيؿ التجاري عمى ىذه العقود ،مما
النصوص القانونية وم واكبة التطوُّر اإلقتصادي والتشريعي الجديد الذي يشيده العالـ.
يفرض ّ
تدخؿ المشترع المبناني لتحديث بعض ّ
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الزراعة وذلؾ بعد إجراء تحميؿ شامؿ لسمسمة القيمة مف أجؿ تحديد آلية التوزيع
ٕ -إعداد مشروع قانوف مف قبؿ و ازرة الزراعة يرمي إلى تعديؿ القانوف رقـ

ىيكمية جديدة
ٔ٘ٔ ٜٜٔ٘/لجية إدراج ب رنامج بديؿ أو إعداد مشروع قانوف يضع
ّ

آخذة بعيف اإلعتبار المحاصيؿ البديمة.

اتيجية وب رنامج تنفيذىا).
(بالنسبة لئلستر ّ

بناء عمى إقتراح و ازرتي المالية والزراعة
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وبعد استطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات(مشروع قانوف
ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

ٖ -إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ وزيري الزراعة والمالية لجية تحديد مساحات
المعدة لممحاصيؿ البديمة وعرضو عمى مجمس الوزراء.
األراضي
ّ

بناء عمى إقتراح وزيري المالية
ٖ .مشروع مرسوـ ُي تخذ في مجمس الوزراء ً

والزراعة.

إعداد مشروع قانوف مف قبؿ و ازرة اإلقتصاد والتجارة.

بناء عمى إقتراح و ازرة اإلقتصاد والتجارة وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ
إحالة إلى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

+
بالمرسوـ رقـ
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 1660تاريخ
1979/1/18

المتبقية
الخطوات
ّ

حؽ إستمبلؾ العقارات البلزمة
التجمع الصناعي تقوـ بتشجيع إنشاء الصناعات وليا مف أجؿ ذلؾ ّ
 بتاريخ  1979/1/18صدر القانوف المنفّذ بالمرسوـ رقـ  1660المتعمّؽ بإحداث مؤسسة عامة تدعى ىيئة إدارة مراكز ّ

المتضمف إلغاء
عرض مشروع القانوف الرامي الى تعديؿ القانوف رقـ ٕٜٜٗٔٚ/ٙ
ّ

بناء عمى إقتراح وزير الصناعة وبعد إستطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

محؿ جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبمديات ،فيما خص منح الرخص والموافقات البلزمة إلنشاء الصناعات عمى أراضي المراكز وذلؾ باإلتفاؽ مع و ازرة الصناعة ،بإستثناء تمؾ التي يعود أمر منحيا إلى
المراكز ّ

تعدىا) وعرضو عمى مجمس الوزراء.
تعده و ازرة الصناعة (وفقاً لدراسة جدوى ّ
ّ

مجمس النواب).

الحرة ضمف ىذه المراكز وتأميف الخدمات اإلجتماعية عمييا وذلؾ في جميع األراضي المبنانية ،وتح ّؿ الييئة ،ضمف نطاؽ
إلنشاء المراكز وتجييزىا وبيعيا وتأجيرىا واستثمارىا والترويج ليا ،كما ّ
يحؽ ليا إنشاء وادارة المناطؽ ّ

ماكنزي
القانوف المنفّذ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

التشريعية
األجندة
ّ
تذليؿ العقبات

التنظيمية لممناطؽ
ّ
تعديؿ القانوف

مساعػ ػػدة الصناع ػ ػ ػػات

الصناعية
ّ

جذب استثمارات جديدة،

(إحداث مؤسسة

المنفّذ بالمرسوـ

الموجػ ػ ػػودة وخمػؽ ص ػمػاـ

عامة تدعى ىيئة

رقـ  1660تاريخ

أماف لؤلعماؿ

إدارة مراكز التجمع

1979/1/18

التجمع الصناعي عمى مجمس الوزراء أو إعداد أي مشروع آخر
ىيئة إدارة مراكز
ّ

و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى

مجمس الوزراء.

إيجاد اإلطار القانوني المبلئـ
الصناعية
إلدارة المناطؽ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

التجمع الصناعي.
 بتاريخ ٕ ٜٜٔٚ/ٙ/صدر القانوف رقـ ( 642إحداث وزارة الصناعة) وقد نصت المادة ٖ منو عمى أف ترتبط بالوزارة ىيئة إنشاء وادارة مراكز
ّ

 أشار التقرير النصؼ سنوي عف إنجازات وزارة الصناعة لعاـ  2017أنو نتيجة الدراسات والعمؿ عمى األرض ال سيما في مشاريع إنشاء مناطؽ صناعية جديدة عمى أراضي تممكيا البمديات وغيرىا في إطار رؤية الو ازرة
ىيكمي

تبيف عدـ توافؽ أحكاـ المرسوـ رقـ  1979/1660مع الحاجة ،مع اإلشارة إلى أف و ازرة الصناعة أحدثت بعد صدوره.
لدعـ الصناعة والتنمية اإلقتصاديةّ ،

تضمف المشروع أحكاما تتعمؽ بإلغاء ىذه الييئة.
 أعدت و ازرة الصناعة مشروع قانوف لتعديؿ القانوف رقـ ( 1997/642إحداث وزارة الصناعة) لجية تحديثو وقد
ّ
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٕٔ/ٔٚطمبت و ازرة الصناعة عرض مشروع القانوف عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو.

الصناعي)

الجنيسية  Generique or Brand Genericيش ّكؿ سبباً مف أسباب عجز الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي.
المسجمة ببراءة إختراع عوضاً عف األدوية
يتبيف مف دراسة ماكنزي أف اإلنفاؽ عمى األدوية
ّ
ّ
ّ 
الطبية.
 بتاريخ ٔ ٜٜٔٗ/ٛ/صدر القانوف رقـ  367بشأف مزاولة مينة الصيدلي المبناني تتضمف احكاماً خاصة تتعمؽ بالوصفات
ّ

ٔ -تيويـ الخطّة المشتركة بيف و ازرتي الصحة العامة والصناعة وعرضيا عمى
مجمس الوزراء.

الطبية وفؽ األنموذج الذي تعتمده وزارة الصحة العامة ومطبوعة عمى ٖ نسخ ليحفظ كؿ مف الطبيب
 بتاريخ  ٕٓٔٓ/ٖ/ٙتـ تعديؿ المادتيف رقـ  ٗٙو ٗٚمف القانوف رقـ  ٜٜٔٗ/ٖٙٚوذلؾ لجية أف تكوف الوصفة
ّ

بناء عمى إقتراحي و ازرة الصحة العامة
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

والصناعة وبعد إستطبلع رأي و ازرة المالية (بالنسبة لمخطّة وب رنامج عمميا
وتأميف اإلعتمادات البلزمة لتنفيذىا).

والصيدلي والمريض نسخة منيا.

✔ ورد في قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/6/2مف ضمف االصبلحات المتعمقة بمعالجة الخمؿ في ميزاف المدفوعات "تشجيع إعتماد األدوية المثيمة" ( )Generiqueواالدوية الوطنية في القطاع العاـ والييئات
الضامنة وتشجيع الصناعات الدوائية في لبناف.
الطبية ،دواء تحت إسـ جنيسي  Generique or Brand Genericغير المذكور
الحؽ لمصيدلي وخبلفا ألي نص آخر ،أف يصرؼ إلى حامؿ الوصفة
 بتاريخ  2020/12/30صدر القانوف رقـ  207الذي أعطى
ّ
ّ

فييا وذلؾ ضمف الشروط التالية:

ٔ .أف يكوف الدواء البديؿ مشموالً في الئحة األدوية البديمة المعتمدة مف قبؿ و ازرة الصحة العامة وفؽ معايير منظمة الصحة العالمية ،عمى أف:
أ .يكوف الدواء الذي يصرؼ مركباً مف ذات المواد الفاعمة الداخمة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير ،ولو ذات التكافؤ الحيوي والشكؿ الصيدالني.
الطبية.
ب ػ وأف يكوف سعر المبيع مف العموـ في لبناف لمدواء الذي يصرفو أقؿ مف سعر المبيع مف العموـ في لبناف لمدواء المذكور في الوصفة
ّ
ٕ .اف يكوف المريض موافقاً عمى األستبداؿ.

التشريعية
األجندة
ّ
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ماكنزي

تحسيف األنظمة المتعمقة

أعدىا وزي ار الصحة العامة والصناعة ،وتيدؼ إلى تخفيض الفاتورة الدوائية بنسبة ٘ %ٚخبلؿ ٘ سنوات ،كسر اإلحتكار
 بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٔٙورد مشروع خطة مشتركة لدعـ الصناعة الدوائية الصيدالنية في لبنافّ ،

بوصفات األدوية مف أجؿ

وزيادة نسبة تغطية المصانع المبنانية لحاجيات المجتمع المحمي كماً ونوعاً ،والتغطية الصحية الكاممة لممواطنيف .ومف بيف اإلجراءات المقترحة:

إعداد إطار تنظيمي الحد مف اإلنفاؽ عمى األدوية
لموصفات
الصيدالنية
ّ

المسجمة ببراءة إختراع مف
ّ
خبلؿ توفير الشفافية حوؿ

ت وافر بدائؿ جنيسية أقؿ كمفة

قطاعي

 تفعيؿ تشكيؿ لجنة شراء مشتركة بيف مختمؼ الجيات الضامنة (و ازرة الصحة العامة ،الضماف اإلجتماعي ،تعاونية موظفي الدولة ،القوى األمنية ،و ازرة الشؤوف اإلجتماعية) إلجراء مناقصات موحدة لشراء األدوية لجميعالجيات الضامنة.
 العمؿ عمى توحيد الشروط المتعمقة بإعتماد األدوية في جميع الجيات الضامنة واصدار لوائح موحدة (البلئحة الوطنية الموحدة لمدواء).
 تطوير أسس تسجيؿ الدواء في و ازرة الصحة العامة بالتعاوف مع ممثمي النقابات والجيات الضامنة عمى قاعدة التوازف بيف حماية الصناعة الوطنية والحفاظ عمى المنافسة وعدـ اإلحتكار ،تعزيز المعايير الخاصة بجودة
الصناعة الوطنية خصوصا بما يتعمؽ باألدوية الموضبة في لبناف األدوية البيولوجية.
تقدـ السادة النواب بإقتراحات قوانيف تتعمؽ بالدواء ،وردت منيا مف مجمس النواب اإلقتراحات التالية:
 ّيتضمف إنشاء ىيئة ناظمة لمدواء
عز الديف وماريو عوف،
الدواء ّ
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٙ/ورد إقتراح قانوف ّ
شري ،فادي سعد ،ببلؿ عبداهلل ،عاصـ عراجي ،ميشاؿ موسى ،عناية ّ
المقدـ مف النواب السادة فادي عبلمة ،أميف ّ
ّ

الصحية العامة التي تضعيا و ازرة االصحة العامة،
تخضع لوصاية و ازرة الصحة العامة ،تكوف ميمتّيا إعتماد السياسات ووضع الخطط اليادفة إلى تأميف المستحضرات المناسبة في لبناف وضماف جودتيا بما يتماشى مع السياسة
ّ
وضع اإلجراءات المتعمقّة بعمؿ المختبر المركزي وم راجعة القوانيف والمراسيـ واألنظمة لتواكب متطمبات الجودة والسبلمة العامة.

الطبية الجديدة واألدوية البيطرية إضافة
المعدات
تقدـ النائبيف السيديف جورج عقيص وفادي سعد بإقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء الييئة
ميمتيا الترخيص لؤلدوية والمواد والتجييزات و ّ
 بتاريخ ّٕٓ ٕٕٓٓ/٘/
ّ
ّ
الوطنية لمدواءّ ،

الطبية ،كما تتولى الييئة مياـ ترخيص وم راقبة ودعـ ومساندة المؤسسات الطبية الصيدالنية وتقديـ المشورة إلييا والتفتيش الدوري
إلى المراقبة واإلشراؼ عمى سوؽ الدواء ومياـ إعطاء أذونات إستيراد وتصدير األدوية والمواد
ّ
عمى منشآتيا.

جواً مف لبناف وزيادة
ائية في لبناف و
 بتاريخ  ٕٕٓٓ/٘/ٛورد إقتراح قانوف ّ
السيد قيصر نعيـ المعموؼ ،يرمي إلى دعـ وتشجيع الصناعة الدو ّ
مقدـ مف النائب ّ
ّ
المتضمف فرض رسـ قدره  /٘/آالؼ ليرة لبنانية عمى المسافريف ّ

تحوؿ األمواؿ الناتجة إلى حساب مست ّقؿ لدى المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف وتتولى ىذه األخيرة إقراض الشركات التي تعمؿ في
الرسوـ المفروضة عمى التبغ والتنباؾ والمشروبات
ّ
الروحية بنسبة ٕ ،%عمى أف ّ
ولمدة تتراوح بيف ٓٔ و٘ٔ سنة.
الصناعة الدوائية مف دوف فوائد ّ
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ٕ -إنتظار إقرار إقتراحات القوانيف بعد مناقشتيا في مجمس النواب.

ٕ .إقرار إقتراحات القوانيف في مجمس النواب.

اإلصالحات
#

المصدر
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القطاع
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االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
مقدمتو المساواة في الحقوؽ وال واجبات بيف جميع المواطنيف دوف تمايز أو تفضيؿ.
كرس الدستور المبناني في ّ
ّ 

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٔ -إعداد دراسة مف قبؿ الييئة الوطنية لشؤوف المرأة المبنانية مف خبلؿ مسح

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

يخص نوع العمؿ ،مقدار األجر التوظيؼ ،الترقية ،الترفيع ،التأىيؿ الميني والممبس.
حظّرت المادة  ٕٙمف قانوف العمؿ عمى صاحب العمؿ التفرقة بسبب الجنس بيف العامؿ والعاممة في ما
ّ

المعنية بشؤوف المرأة لفيـ أوجو
لمقوانيف كافة واج راء مناقشات مع الجمعيات
ّ

القصور في اإلطار التنظيمي الحالي والعوامؿ التي تؤثر عمى مشاركة المرأة في

الشؤوف اإلجتماعية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف

بموجب القانوف رقـ ٓ ٜٛتاريخ ٘ ٜٜٔٛ/ٔٔ/أنشأت الييئة الوطنية لشؤوف المرأة المبنانية ،ميمتّيا إبداء الرأي واقتراح خطط متكاممة عمى الحكومة تتعمّؽ بالشؤوف المتّصمة بالمرأة.

القوى العاممة ،وعرض الموضوع عمى مجمس الوزراء.

ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

التنوع وعدـ التمييز.
نصت المادة ٖٔ مف القانوف رقـ ٗ ٕٓٔٛ/ٛالمتعمؽ بدعـ الشفافية في قطاع البتروؿ ،عمى إتباع إجراءات شفافة لئلستخداـ تضمف تكافؤ الفرص و ّ
ّ 

إستطبلع رأي و ازرة العمؿ  -الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي ،و ازرة

ضد المرأة ،بمسح ودراسة كافة القوانيف مف أجؿ رصد الثغرات الموجودة والعمؿ عمى تعديميا وعمى اعداد نصوص لمشاريع قوانيف جديدة ترمي إلى إيجاد حموؿ
 تقوـ الييئة وبيدؼ تنزيو القوانيف مف األحكاـ التمييزية ّ
بناء عمى إقتراح و ازرة العمؿ ،و ازرة الشؤوف
ٕ  -تفعيؿ العمؿ بالمواد الواردة في النصوص
ّ
تكرس حؽ المساواة .ٕ ،قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
القانونية والتي ّ

إجتماعية مطروحة وتشكؿ تيديدا لحقوؽ اإلنساف األساسية.
تشريعية لقضايا
ّ
ّ

لسد
 -تنفّذ الييئة بالتعاوف مع شركائيا عدة برامج لتطوير قدرات النساء في مختمؼ المجاالت ،وقد أطمقت في كانوف الثاني ٕٕٔٓ مشروع "تمكيف النساء في صنع القرار المحمّي" الذي تنف ّذه بالشراكة مع البرنامج اإلقميمي الػ  GIZوتحديث أحكاـ قانوف العمؿ ،لجية تحسيف شروط عمؿ العامبلت وذلؾ ّ

المموؿ مف الحكومة األلمانية.
ّ

الوطنية لتطبيؽ القرار رقـ  1325الصادر عف مجمس األمف ( )2019-2022والمتعمؽ بػالمرأة والسبلـ واألمف والتي مف بيف أولياتيا مشاركة
 بتاريخ  2019/9/12وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  5عمى خطّة العمؿ
ّ

التشريعية
األجندة
ّ

وحمايتيف منو.
المرأة في صنع القرار عمى جميع المستويات ووقاية النساء والفتيات مف العنؼ المبني عمى النوع اإلجتماعي
ّ

تطوير التشريعات
لجية زيادة
مشاركة القوى

القصور والثغرات في حاؿ ثبتت الحاجة إلى ذلؾ.

تمكيف المرأة وتعزيز قدراتيا

العاممة وتوظيؼ

زيادة النمو

 بتاريخ ٗ ٕٕٓٔ/ٜ/أعدت الييئة الوطنية لشؤوف المرأة المبنانية مشروع قانوف يرمي الى تعديؿ الفقرة أ مف المادة ٕ مف قانوف انتخاب اعضاء مجمس النواب رقـ ٗٗ.ٕٓٔٚ/

المبنانية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ
إحالة إلى مجمس النواب).

ٖ  -إنتظار إقرار إقتراحات القوانيف التي تدرس في مجمس النواب.

ٖ .إقرار إقتراحات القوانيف في مجمس النواب.

 -كما تنفّذ وزارة الشؤوف االجتماعية ب رامج لتمكيف وتثبيت القدرات والميارات السياسية لمنساء وتعزيز مشاركتيا في الحياة السياسية والمحمية وفي صنع القرار ،إضافة إلى ب رامج تقوـ بيا وزارة الزراعة لتقديـ خدمات لمتأىيؿ

اإلقتصادي
تقدـ في الحياة الجندري.
الميني والحرفي البلزـ وذلؾ لتحقيؽ ّ

الوطنية لتطبيؽ قرار مجمس األمف رقـ ٕٖ٘ٔ التي وافؽ
ٗ  -تنفيذ خطّة العمؿ
ّ

عدة إقتراحات قوانيف تتعمؽ ب زيادة مشاركة المرأة وتوظيؼ النساء مف بينيا:
 حالياً تناقش لجنة المرأة والطفؿ في مجمس النواب ّ

النساء لمواصمة

اإلجتماعية وو ازرة المالية بعد إستطبلع رأي الييئة الوطنية لشؤوف المرأة

عمييا مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٘ تاريخ ٕٔ.ٕٜٓٔ/ٜ/

ٗ .متابعة تنفيذ خطة العمؿ الوطنية لتطبيؽ قرار مجمس االمف رقـ ٕٖ٘ٔ
التي وافؽ عمييا مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٘ تاريخ ٕٔ.ٕٜٓٔ/ٜ/

 -إقتراح قانوف يرمي الى تحسيف تمثيؿ المرأة في مجالس إدارة الشركات المساىمة المقدـ مف النائب السيدة عناية عز الديف.

النمو اإلقتصادي

تقدر نسبة خرؽ المساواة في
عز الديف يرمي إلى تعديؿ بعض مواد قانوف العمؿ المبناني لتأميف المساواة في األجور بيف الجنسيف (بحسب تقرير إدارة اإلحصاء المركزي ّ
 إقتراح قانوف ّمقدـ مف النائب السيدة عناية ّ
األجور بيف الجنسيف )%ٙ
مقدـ مف النائب السيدة ديما جمالي يرمي إلى إعطاء المرأة حؽ تمثيميا بنسبة  %30في المجالس المنتخبة.
 إقتراح قانوف ّمقدـ مف النواب السادة :آالف عوف ،الياس بو صعب ،ميشاؿ موسى ،جورج عقيص ،جميؿ السيد ،جاف طالوزياف وشامؿ روكز يرمي الى إضافة مواد الى قانوف العمؿ المبناني لجية حظر اي تمييز او تقديـ
 إقتراح قانوف ّمباشر او غير مباشر يكوف مف شأنو الغاء او تضييؽ تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص والمعاممة في االستخداـ ،وال زاـ الشركات والمؤسسات التي ال يقؿ عدد اجرائيا عف الخمسيف اجي اًر انشاء حضانة في مكاف العمؿ.
 مناقشة دراسة بعنواف" :تعزيز مشاركة المرأة والشباب في قطاع النفط والغاز".بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٜٔرد مجمس النواب اقتراح القانوف المعجؿ المكرر الرامي الى إعتماد الكوتا النسائية في قانوف انتخاب اعضاء مجمس النواب المقدـ مف السادة عناية عزالديف ،أنور الخميؿ ،فادي عبلمة واب راىيـ
عازار ،وقرر احالتو الى المجاف النيابية لممناقشة.

قانوف الضماف
االجتماعي الموضوع
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موضع التنفيذ

إنشاء نظاـ تأميف

بموجب المرسوـ

ضد البطالة

 13955تاريخ

ىيكمي

البطالة الناتجة عنيا

ػ ػ ػ ويمكف إضافة أي فئة جديدة تتبيف ضرورة إخضاعيا ليذا النظاـ بمرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير العمؿ بعد إنياء مجمس إدارة الصندوؽ والشروط المحددة فيو.

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٛ/ٔٛورد مف و ازرة العمؿ مشروع قانوف يرمي إلى تحديث قانوف العمؿ المبناني كي يأتي متوافقاً ومنسجماً مع أحكاـ إتفاقيات العمؿ الدولية التي أبرمتيا وانضمت الييا الحكومة المبنانية والمبادىء التي

عرض مشروع القانوف عمى مجمس الوزراء بعد إستطبلع رأي و ازرة المالية ،و ازرة

تضمنتيا وتوصيات منظمتي العمؿ الدولية والعربية.

الشؤوف االجتماعية ،الييئة الوطنية لشؤوف المرأة المبنانية ،و ازرة العدؿ  -ىيئة

بناء عمى إقتراح وزير العمؿ وبعد إستطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

رأي و ازرة المالية ،و ازرة الشؤوف االجتماعية ،الييئة الوطنية لشؤوف المرأة

التشريع واالستشارات،

المبنانية ،و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ

تضمف ىذا المشروع:

+
واتفاقيات العمؿ

تحديث قانوف

العربية المبرمة

العمؿ المبناني

الدولية والعربية التي أقرىا
مجمس النواب

إحالتو إلى مجمس النواب).

 -تحديث وتطوير قانوف العمؿ بما يتناسب مع االوضاع االقتصادية واالجتماعية.

تعديؿ قانوف العمؿ ليأتي
متوافقاً مع اتفاقيات العمؿ

 183تاريخ

الييا تفيد العامميف لدييا مف تقديمات الضماف االجتماعي التي يستفيد منيا المواطنوف.

 -تحديد أىداؼ ودور إدارة العمؿ في تعزيز االقتصاد وتنظيـ سوؽ العمؿ.

الدولية

2000/5/24

ومرسوـ إحالتو إلى مجمس النواب).

الحد االدنى لبلجور (أو  ٛأضعاؼ) عمى اف يتقدـ بتصريح الى الصندوؽ يتضمف كافة المستندات والمعمومات المطموبة.

إتفاقيات العمؿ

بموجب القانوف رقـ

رأي و ازرة المالية ،و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف

ػ ػ ُيعطى كؿ مضموف عاطؿ عف العمؿ ،وتتوفر فيو شروط االستحقاؽ المنصوص عمييا في مشروع القانوف ،تعويض بطالة ُيعادؿ نسبة مف كسبو الشيري ،لمدة تتراوح بيف ٖ أشير و ٙأشير ضمف حد أقصى يعادؿ ٘ أضعاؼ

1963/9/26
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ػ ػ يؤمف ىذا القانوف دخؿ لمعائبلت التي توقؼ دخميا نتيجة األزمة االقتصادية التي أدت الى صرؼ عدد كبير مف المستخدميف والعماؿ كما يؤمف العناية الطبية لتمؾ العائبلت لفترة محددة وضمف شروط.

العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات.

ػ ػ ػ بموجب مشروع القانوف ينشىء "صندوؽ لنظاـ تأميف ضد البطالة" يستفيد منو أجراء لبنانييف إضافة الى األجراء االجانب طوؿ فترة إقامتيـ عمى االراضي المبنانية شرط حيازتيـ عمى إجازة عمؿ وأف تكوف الدولة التي ينتموف

معالجة األزمة االقتصادية
والنقدية المستجدة وأزمة

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٛ/ٔٛورد مشروع قانوف يرمي إلى تعديؿ أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي وانشاء نظاـ تأميف ضد البطالة مع أسبابو الموجبة.

عرض مشروع القانوف عمى مجمس الوزراء بعد إستطبلع رأي و ازرة المالية ،و ازرة

بناء عمى إقتراح وزير العمؿ وبعد إستطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ىيكمي

 االخذ بإجتيادات مجالس العمؿ التحكيمية التي حسمت النزاع في بعض المسائؿ التي كانت موضوع خبلؼ وجرى توضيح النصوص التي كانت متعمقة بيا تسييبلً لعمؿ المحاكـ. تكريس الغاء التمييز بيف الرجؿ والمرأة والتقيد باحكاـ اإلتفاقيات الدولية والعربية المتعمقة بيذا الموضوع. االبقاء عمى مجالس العمؿ التحكيمية ،المجنة التحكيمية ،ولجنة مؤشر الغبلء وكؿ ما مف شأنو اف يساعد عمى المحافظة عمى التوازف بيف مصالح أصحاب العمؿ ومصالح االجراء صياغة واضحة لمتعريفات والمبادىء وسائر االحكاـ الزالة كؿ التباس في معرض التفسير.سوى النزاع الجماعي
 -تضمف مشروع القانوف فصبلً يتعمؽ بالوساطة والتحكيـ بحيث أُخضعت جميع منازاعات العمؿ الجماعية لموساطة وأصوليا كمحاولة لمتوفيؽ بيف طرفي النزاع وفي حاؿ فشمت الوساطة كمياً او جزئياً ُي ّ

ب واسطة لجنة تحكيمية منصوص عمييا في مشروع القانوف.

20/103

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
الوطنية لإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة تطبيقاً لممادة  10مف القانوف رقـ  2018/80ووافؽ بقراره رقـ  3عمى قياـ وزير البيئة بدراسة التقييـ البيئي
اتيجية
ّ
 بتاريخ  2019/8/27أطّمع مجمس الوزراء عمى اإلستر ّ

تعدىا
اتيجية
وطنية لئلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة ّ
ّ
ٔ -إستكماؿ البحث بإستر ّ

بناء عمى إقتراح و ازرة البيئة إلقرار الخطة
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الوطنية إلدارة النفايات الصمبة ،نظاـ الييئة ،أصوؿ
ٕ -تعييف مجمس إدارة الييئة
ّ

بناء عمى إقتراح وزير البيئة.
ٕ .مراسيـ تتّخذ في مجمس الوزراء ً

 بتاريخ  2020/3/5قرر مجمس الوزراء إستكماؿ البحث في خارطة الطريؽ لئلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة وتعديبلتيا.

ٖ -تأليؼ لجنة تنسيؽ شؤوف قطاع النفايات بقرار مف وزير البيئة.

ٖ .قرار يصدر عف وزير البيئة.

 بقراره رقـ  22تاريخ  2020/6/25أخذ مجمس الوزراء عمماً بعرض وزير البيئة لخارطة الطريؽ بعد إعادة ىيكمتيا تحت عنواف "خارطة الطريؽ  2030-2020لإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة".

ٗ -تحديد آلية الكشوفات الميدانية بقرار مف وزير البيئة.

ٗ .قرار يصدر عف وزير البيئة.

السيد عماد واكيـ بإقتراح قانوف يرمي إلى تعديؿ بعض أحكاـ القانوف رقـ ( 2018/80المادتاف ٖٔ وٗٔ مف الباب الثاني المتعمؽ باإلطار المؤسساتي بيدؼ تعزيز صالحيات الييئة
 بتاريخ ّٕٔ ٕٜٓٔ/ٗ/
تقدـ النائب ّ

٘ -نظاـ معمومات وقاعدة بيانيات وطنية إلدارة المعموماتية مف الوزير (ٖ أشير) .٘ .قرار يصدر عف وزير البيئة.

المستقبمية.
اإلستراتيجي المطموبة بموجب نص المادة المذكورة ليصار إلى إعادة عرض اإلستراتيجية عمى مجمس الوزراء ،عمى أف تُبحث ىذه الدراسة في القدرة اإلستيعابية الدنيا لممراكز
ّ
 بتاريخ  2019/9/11صدر المرسوـ رقـ  5605االرامي إلى فرز النفايات الصمبة مف المصدر كما صدر المرسوـ رقـ  5606بتحديد أصوؿ إدارة النفايات الخطرة.

المولد ،موجبات الناقؿ ومنشآت التخزيف وآلية الترخيص لمولدي النفايات الخطرة،
 تاريخ ٕٔ ٕٜٓٔ/ٕٔ/صدر عف وزير البيئة القرار لمتطبيقي رقـ  1/998لممرسوـ رقـ  ٕٜٓٔ/٘ٙٓٙالمذكور أعبله ،و يتعمؽ بموجبات ّ

ومخزنييا.
ناقمييا
ّ

سيدر
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+

إصدار النصوص

ماكنزي
+

التطبيقية لقانوف
ّ
االدارة المتكاممة

القانوف رقـ 80

لمنفايات الصمبة

النفايات الصمبة وم راقبتيا

تاريخ

(القانوف رقـ 80

بيدؼ تخفيؼ آثارىا السمبية

2018/10/10

تاريخ

(االدارة المتكاممة

نفايات صمبة
ادارة طرؽ التخمص مف
قطاعي

عمى البيئة والصحة العامة

)2018/10/10

المحمية واالشراؼ عمى تنفيذىا).
الوطنية إلدارة النفايات الصمبة لجية تشكيميا ،منحيا أمر الموافقة عمى دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع التي تنفذّىا االدارات
ّ

 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/ومع تشكيؿ الحكومة الجديدة أُرسؿ كتاب إلى الو ازرات المعنية إليداع االمانة العامة لمجمس الوزراء النصوص التطبيقية لمقانوف لوضعيا موضع التنفيذ.

و ازرة البيئة وتعرضيا عمى مجمس الوزراء لمموافقة عمييا.

عمميا ،أصوؿ التوظيؼ وسمـ الرتب والرواتب ،تحديث البلئحة الوطنية لمنفايات

بعد استطبلع رأي و ازرة الداخمية والبمديات ،المالية ،مجمس اإلنماء واإلعمار.

الصمبة ،طرؽ تشجيع إدارة النفايات.

 -ٙق اررات مف وزير البيئة متعمقة بالجمع والنقؿ والفرز واعادة اإلستعماؿ والتدوير،
التسبيخ والتفكؾ وتحويؿ النفايات إلى طاقة بالتحضير والتخمص النيائي مف

 .ٙق اررات تصدر عف وزير البيئة.

 بتاريخ  2022/2/23قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )1الموافقة عمى خطة النفايات التي عرضيا وزير البيئة وعمى تكميفو إعداد الخطوات البلزمة لوضعيا موضع التنفيذ ورفعيا الى مجمس الوزراء ،كما قرر المجمس

النفايات الصمبة.

(القرار رقـ  )2تأليؼ لجنة و ازرية ب رئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء األشغاؿ العامة والنقؿ ،المالية ،الثقافة ،الداخمية والبمديات ،الصناعة ووزي رة الدولية لشؤوف التنمية اإلدارية لوضع مالحظاتيـ عمى نظاـ الييئة الوطنية إلدارة

محمية.
تعدىا كؿ إدارة
محمية تصدرىا و ازرة البيئة بناء عمى دراسة ّ
ّ
 -ٚمشروع ب رنامج محمي الدارة النفايات الصمبة تعده كؿ ادارة محمية وتصدره و ازرة  .ٚب رامج ّ

النفايات الصمبة خالؿ ميمة أسبوعيف.

لمنفايات الصمبة)

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

البيئة.

 -ٛإنتظار إقرار إقتراح القانوف المتعمؽ بتعديؿ المادتيف ٖٔ وٗٔ مف القانوف رقـ

 .ٛإقرار إقتراح القانوف التعديمي في مجمس النواب.

ٓ ٕٓٔٛ/ٛمف قبؿ مجمس النواب.

وطنية لقطاع المياه.
اتيجية
ّ
أقر في العاـ  2012إستر ّ
 سبؽ لمجمس الوزراء أف ّ

اتيجية.
اتيجية وتحديثيا مع األخذ في الحسباف توصيات دراسة التقييـ البيئي المنجزة ليذا القطاع وتحديثيا تماشيا مع تحديث اإلستر ّ
 عممت و ازرة الطاقة والمياه عمى مراجعة اإلستر ّ

المياه

الصحي التي وافؽ عمييا مجمس الوزراء عاـ ٕٕٔٓ
الوطنية لقطاع المياه والصرؼ
اتيجية
 تعيّدت الحكومة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/2/7ومف ضمف اإلصبلحات
ّ
ّ
القطاعية مراجعة وتحديث اإلستر ّ
ّ

اإلستثمار األمثؿ لممياه،
سيدر
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+
ماكنزي

مراجعة وتحديث

الري،
توفير مياه الشفة ومياه ّ

الوطنية لقطاع
ّ

الصرؼ الصحي ،تطوير

اتيجية
االستر ّ
المياه

زيادة التغطية لشبكات

اتيجية جديدة لمتعريفات
استر ّ

وتعزيز األطر القانونية التي
ترعى القطاع

ومتابعة تنفيذىا.
قطاعي

المتبقية التي لـ يتـ تنفيذىا بما يتماشى مع
 إلتزمت الحكومة في الخطة اإلصالحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30تحديد اإلنجازات التي تحققت واعداد خطة عمؿ لئلجراءات والمشاريع
ّ

االستراتيجية التي اقرىا مجمس الوزراء في عاـ ٕٕٔٓ.

الصحي.
المحدثة لقطاع المياه والصرؼ
اتيجية
ّ
ّ
 وردت بتاريخ ٘ٔ ٕٕٓٓ/ٜ/اإلستر ّ

المعنية بقطاع المياه مف
المحدثة بتمويؿ مف البنؾ الدولي بعد اف قامت بالتواصؿ مع الجيات المانحة والمؤسسات
اتيجية قطاع المياه
ّ
ّ
 أفادت و ازرة الطاقة والمياه أنيا بصدد تمزيـ دراسة األثر البيئي اإلجتماعي الخاص بإستر ّ

أجؿ إشراكيا في عممية التحديث.
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الصحي
المحدثة لقطاع المياه والصرؼ
اتيجية
ّ
ّ
عرض و ازرة الطاقة والمياه لئلستر ّ
ودراسة األثر البيئي اإلجتماعي الخاص بيا عمى مجمس الوزراء إلقرارىا.

بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه بعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

اتيجية ودراسة األثر
استطبلع رأي و ازرة البيئة ومجمس االنماء واالعمار (اإلستر ّ
البيئي اإلجتماعي الخاص بيا).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

قدمت مراجعة طعف أماـ المجمس الدستوري بدستورّية المادتيف رقـ ٗٔ ورقـ ٘ٔ مف القانوف رقـ ٕ( ٕٕٓٓ/ٜٔتعديؿ قانوف المياه) المتعمقتيف بتعديؿ إنشاء الييئة الوطنية لممياه وتحديد دورىا وتحويؿ دورىا مف إستشاري
ّ 

إلى تقريري (عمما أف الييئة أنشأت بموجب القانوف رقـ  ٕٓٔٛ/ٚٚولكنيا لـ تجتمع ولو لمرة واحدة لغاية تاريخو).
 بنتيجة الطعف صدر قرار عف المجمس الدستوري (رقـ  8تاريخ  )2020/11/24بإبطاؿ البنديف:

ٔ -آلية عمؿ الييئة.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .قرار يصدر عف رئيس مجمس الوزراء.

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ -تنظّـ الييئة تقارير تتناوؿ اعماليا لعرضيا عمى مجمس الوزراء لبلطبلع عمييا .ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
(اإلطبلع عمى التقارير).

الدستوري ة مما يجعمو عرض ًة لإلبطاؿ.
تعرض لصالحيات الوزير المختص ومجمس الوزراء
ّ
 -البند رقـ  /1/مف المادة ٘ٔ ألنو يولي دو ارً لمييئة في تحديد األىداؼ يتجاوز إطار الدرس وابداء الرأي وينطوي عمى ّ

اإلقميمية تجاوز صالحية الوزير ويتجاوز أيضاً صالحية مجمس
الوطنية و
أف ما ورد في ىذا البند الذي يولي الييئة صبلحية التقرير بشأف مشاريع وبشأف تنظيـ توزيع المياه ذات األىمية
ّ
ّ
 -البند رقـ  /5/مف المادة ٘ٔ بإعتبار ّ

المحددة في المادة (٘ )ٙمف
الوزراء الذي ىو المرجع المختص إلتخاذ القرار بشأف المواضيع المذكورة في البند (٘) ،بموافقة ثمثي عدد اعضاء الحكومة ،والتي تدخؿ في دائ رة " الخطط اإلنمائية " الشاممة والطويمة المدى
ّ

ٖ -تحديد نطاؽ حماية جمع المياه.

ٖ .قرار يصدر عف الوزير و/أو الوزراء المختصيف كؿ ضمف نطاؽ
اختصاصو.

ٗ -تحديد أصوؿ ممارسة وانقضاء الحقوؽ المكتسبة و/أو تعميقيا لمواجية كؿ

الدستور.

عجز مائي (المادة .)12

 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/ومع تشكيؿ الحكومة الجديدة أُرسؿ كتاب إلى الو ازرات المعنية إليداع االمانة العامة لمجمس الوزراء النصوص التطبيقية لمقانوف لوضعيا موضع التنفيذ.

٘ -إعداد و ازرة الطاقة والمياه المخطط التوجييي العاـ لممياه بالتعاوف مع

 بتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/٘/أخذ مجمس الوزراء عمماً (القرار رقـ ٓ )ٚبخارطة الطريؽ لتعافي قطاع المياه في لبناف لمسنوات الخمس المقبمة ( )2026-2022وقرر تكميؼ و ازرة الطاقة والمياه استطبلع رأي المعنييف بالخطة

المؤسسات العامة مع و ازرات (البيئة ،الزراعة ،االشغاؿ العامة والنقؿ والصناعة)

(و ازرة الداخمية والبمديات ،و ازرة الدفاع الوطني ،و ازرة المالية ،و ازرة العمؿ ،و ازرة العدؿ ،مجمس االنماء واالعمار ،مجس الخدمة المدنية )...وعرضيا مجدداً عمى مجمس الوزراء.

(المادة .)17

بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه
ٗ .مرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء ً
بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه
٘ .مرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء ً

(الموافقة عمى المخطط التوجييي العاـ لممياه).

 -ٙدقائؽ تطبيؽ المادة  21المتعمقة بمخططات االحواض.
مدونة المياه التي تُمسؾ في و ازرة الطاقة والمياه (المادة .)28
 -ٚتنظيـ ّ

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
 .ٙمرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء ً

 -ٜتحديد الحاالت التي يجوز فييا لمدولة المبنانية اف تضع يدىا عمى حقوؽ

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
 .ٛمرسوـ ً

 -ٛتحديد دقائؽ تطبيؽ المادة  33المتعمّقة بحقوؽ االنتفاع التقميدية.
االنتفاع بالمياه (المادة .)34
سيدر
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المياه

+

إصدار المراسيـ

 -تنظيـ إدارة قطاع المياه

ماكنزي
+

التطبيقية لقانوف
ّ
المعدؿ
المياه
ّ

المائية
واستثمار الموارد
ّ

القانوف رقـ 192

(القانوف رقـ 192

والتوزيع

تاريخ

تاريخ

 -المحافظة وتمبية حاجة

)2020/10/16

المجتمع مف ىذا المورد

2020/10/16
المعدؿ)
(قانوف المياه
ّ

بناء عمى اقتراح الوزير
ٓٔ -وضع نظاـ وأحكاـ تطبيؽ نظاـ التراخيص بمرسوـ ً

 -زيادة كفاءة أنظمة النقؿ

(المادة .)35

ٔٔ -تحديد بدؿ تعويض التمّوث (المادة .)51
الصحي
ٕٔ -تحديد االصوؿ التي تعتمدىا االدارة لمراقبة وادارة إنشاءات الصرؼ
ّ

غير الجماعي (المادة .)73

قطاعي

الري (عند الحاجة) (المادة .)75
ٖٔ -إنشاء جمعيات لمستخدمي مياه ّ
الري
ٗٔ -تحديد دقائؽ تطبيؽ المادة  75المتعمقة بجميعات مستخدمي مياه ّ

الطبيعي

المالية وآلية تمويؿ المجاف القائمة الى جمعيات لمستخدمي مياه
واالنظمة االدارية و ّ
الري.
ّ

المتفجرة
٘ٔ -شروط تطبيؽ المادة  - 84خامساً -ودقائؽ تخصيص المياه
ّ

لتغذية السكاف او الستخدامات اخرى.

المتفجرة العذبة عمى إمتداد الشاطىء المبنانية
 -ٔٙتحديد مصدار مياه الينابيع
ّ

(المادة .)84

 -ٔٚالتدابير الضرورية لتأميف إدارة مستدامة لممياه (المادة .)88

بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه.
 .ٚمرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء ً
 .ٜمرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه.
ٓٔ .مرسوـ ً
بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
ٔٔ .مرسوـ ً
ٕٔ .مرسوـ بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
ٖٔ .مرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء ً
بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
ٗٔ .مرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء ً

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة.
٘ٔ .مرسوـ ً
 .ٔٙمرسوـ بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
 .ٔٚقرار صادر عف وزير الطاقة والمياه بناء عمى إقتراح المؤسسات العامة
االستثمارية لممياه.

 -18في الحاالت اإلستثنائية يمكف فرض تدابير وقاية خاصة (المادة .)88
 -19دقائؽ تطبيؽ المادة ( 86اإلتفاقات ذات المنفعة العامة) لجية تحديد

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
 .ٔٛمرسوـ ّ
يتخذ ً

المناطؽ الجغرافية التي يمكف أف تحظّر فييا أو تنظّـ فييا اإلنشاءات أواألشغاؿ

بناء عمى إقتراح كؿ مف وزير الدفاع الوطني ،األشغاؿ
..ٜٔمرسوـ ّ
يتخذ ً

والمحددة في المخطط التوجييي العامة لممياه.

وزير الطاقة والمياه.

أوالترتيبات أو النشاطات ،في المناطؽ التي تسود فييا مخاطر الفياضانات

بناء عمى إقتراح
العامة والنقؿ،البيئة والزراعة .مرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء ً

ٕٓ -تحديد دقائؽ تطبيؽ المادة  94المتعمقة بالتحقؽ مف الجرائـ وأصوؿ
المبلحقة (المادة .)94
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بناء عمى إقتراح كؿ مف وزير الطاقة والمياه ووزير العدؿ.
ٕٓ .مرسوـ ً

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي
والضريبة عمى أرباح شركات األمواؿ والضريبة عمى إيرادات األشخاص غير المقيميف في لبناف.

عمى كؿ أن واع الضرائب
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رقـ  1تاريخ
2019/10/21

المتبقية
الخطوات
ّ

الموحدة عمى دخؿ األشخاص الطبيعييف المقيميف في لبناف
أقره مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ ّ 2020/4/30
أعدت و ازرة المالية مشروع قانوف يتعمؽ بإعتماد الضريبة ّ
تطبيقاً لبرنامج الحكومة اإلصبلحي الذي ّ

المطبقة
ػ ػ توحيد اإلجراءات
ّ

قرار مجمس الوزراء

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

عرض مشروع القانوف مف قبؿ وزير المالية عمى مجمس الوزراء أو إعداد أي
مشروع قانوف آخر وعرضو عمى مجمس الوزراء.

إقرار قانوف
الموحدة
الضريبة ّ

 -تفعيؿ عمؿ اإلدارة وحفظ

بناء عمى إقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالتو
إلى مجمس النواب).

 إدخاؿ المبادئ الحديثةيبية
لتطبيؽ القوانيف الضر ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

مالي عاـ

حقوؽ المكمّفيف وخفض
األعباء مف خبلؿ التنسيؽ
يبية
بيف الوحدات الضر ّ

القانوف رقـ 64

حددىا القانوف رقـ ٗ ٙالصادر بتاريخ ٕٓ )ٕٓٔٚ/ٔٓ/لتنتيي
مدد ميمة تقديـ طمب معالجة اإلشغاؿ غير القانوني لألمالؾ العامة
البحرية  6أشير (التي سبؽ اف ّ
 بتاريخ  2019/4/30صدر القانوف رقـ  132الذي ّ
ّ

2017/10/20

اليد المنصوص عمييا في الفقرة سابعاً مف المادة  11مف القانوف رقـ  64تاريخ .2017/10/20
ووضع ّ

وتطبؽ بحقّو تدابير اإلخبلء
تقدـ بطمب المعالجة
تتوجب عمى المخالؼ الذي لـ يطمب معالجة وضعو خبلؿ الفترة الممددة ،غرامة مالية تساوي أضعاؼ الغرامة المحتسبة فيما لو ّ
ّ
نياية شير تشريف األوؿ  ،2019عمى أف ّ

تاريخ
(تعديؿ واستحداث
55

بعض الضرائب
والرسوـ)

معالجة مخالفات

زيادة إي رادات الدولة

البحرية
األمالؾ
ّ

والحصوؿ عمى موارد إضافية

+

تتوفر فييا شروط الترخيص أو غير مطابقة
العامة واألمبلؾ ّ
 بموجب قرارىا رقـ  1تاريخ  2020/2/6تعيّدت الحكومة إعادة النظر بالمراسيـ المتعمّقة بإشغاؿ أمبلؾ عامة ّ
بحرية وكؿ األمبلؾ ّ
البمدية الخاصة والتي ال ّ

قطاعي

التعديات
لمخزينة ،ومعالجة ّ

عية اإلجراء وتنفيذ األحكاـ التي صدرت إستناداً إلى أحكاـ القانوف النافذ.
لمقوانيف المر ّ

النيرية والتطبيؽ الكامؿ لمقانوف
اإلصبلحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30تدابير لزيادة اإلي رادات منيا فرض غرامات عمى اإلشغاؿ غير القانوني لؤلمبلؾ
تضمنت الخطة

ّ
البرية و ّ
البحرية و ّ
ّ
ّ

البرية.
رقـ ٗ ٕٓٔٚ/ٙالخاص بإستعادة الممتمكات
البحرية بعد مراجعة التقييمات ومشروع قانوف ّ
التعدي عمى ممتمكات األنيار والممتمكات ّ
ّ
معجؿ لتمديد الميمة مرة أخرى.
ّ 
تقدـ النواب السادة جياد الصمد ،ن زيو نجـ ،طارؽ المرعبي وحكمت ديب بإقتراح قانوف ّ

قرار مجمس الوزراء

-1إتّخاذ كؿ مف وزراء األشغاؿ العامة والنقؿ والداخمية والبمديات والعدؿ والمالية

ٔ .إتخاذ التدابير واإلج راءات القانونية البلزمة مف قبؿ وزراء األشغاؿ العامة

بحؽ الذيف تخمّفوا عف معالجة أوضاعيـ تطبيقا
ما يمزـ مف إجراءات وتدابير ّ

والنقؿ والداخمية والبمديات والعدؿ والمالية.

لقانوف معالجة مخالفات األمبلؾ البحرية.
 -2إعداد مشروع قانوف مف قبؿ وزيري المالية واالشغاؿ العامة والنقؿ يرمي الى

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

البحرّية.

العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس

العمومية
رفع الرسوـ السنوية المترتبة عمى الترخيص باإلشغاؿ المؤقت لبلمبلؾ
ّ

والنقؿ ،وبعد إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة الداخمية والبمديات ،و ازرة المالية وو ازرة
النواب).
ٖ .إقرار إقتراح القانوف مف قبؿ مجمس النواب.

ٖ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف المتعمؽ بتمديد الميؿ مرة أخرى في مجمس النواب.

رقـ  1تاريخ
2019/10/21
قرار مجمس الوزراء
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معالجة المخالفات

زيادة إي رادات الدولة وحماية

رقـ  1تاريخ

عمى األمالؾ

2019/10/21

النيرية
ّ

الثروة النيرّية عبر إزالة

النيرية والتطبيؽ الكامؿ لمقانوف رقـ
اإلصبلحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30تدابير لزيادة اإلي رادات منيا فرض غرامات عمى اإلشغاؿ غير القانوني لؤلمبلؾ
تضمنت الخطة
ّ
البرية و ّ
البحرية و ّ
ّ
ّ
قطاعي

التطبيقية بعد.
 بتاريخ  2019/7/9صدر القانوف رقـ  139المتعمؽ بتسوية مخالفات البناء الحاصمة بيف تاريخ ٖٔ ٜٔٚٔ/ٜ/ولغاية تاريخ ٖٔ ٕٓٔٛ/ٕٔ/ضمناً ،ولـ تصدر مراسيمو
ّ

القانوف رقـ 139
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البناء)
+
قرار مجمس الوزراء

البرية.
األمبلؾ النيرّية والممتمكات ّ

التعديات
ّ

يتـ وفؽ ما يمي:
 بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٙورد كتاب مف وزارة األشغاؿ العامة والنقؿ تفيد بموجبو بأف تطبيؽ القانوف رقـ ّ 2019/139

تاريخ 2019/7/9
(تسوية مخالفات

البرية.
ٗ ٕٓٔٚ/ٙالخاص بإستعادة الممتمكات
البحرية بعد مراجعة التقييمات ومشروع قانوف ّ
التعدي عمى ممتمكات األنيار والممتمكات ّ
ّ

التعديات عمى
إعداد مشروع قانوف مف قبؿ و ازرة الطاقة والمياه يتعمّؽ بمعالجة ّ

التطبيقية مف قبؿ و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وعرضيا عمى مجمس
إعداد المراسيـ
ّ
الوزراء.

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
إستطبلع رأي و ازرة الداخمية والبمديات ،و ازرة المالية وو ازرة العدؿ  -ىيئة
التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة والنقؿ
مراسيـ تتّخذ في مجمس الوزراء ً

بعد استطبلع رأي المجمس األعمى لمتنظيـ المدني.

 -تقوـ المديرية العامة لمتنظيـ المدني بتسجيؿ المعامبلت الواردة ودراستيا واحالتو وفقاً األصوؿ.

تطبيؽ قانوف

زيادة إي رادات الدولة

تسوية مخالفات

والحصوؿ عمى موارد إضافية

البناء

لمخزينة

التقيد بالقوانيف ذات العبلقة وقد باشرت المحتسبيات بإستيفاء الرسـ المالي وعائدات الخزينة والمؤسسة العامة
المتوجبة بما يتطابؽ مع أحكاـ القانوف ومع ّ
 -أنيت وزارة المالية تعديؿ البرنامج اآللي إلحتساب الرسوـ والغرامات ّ

قطاعي

لئلسكاف مف الرسوـ والغرامات عمبل بأحكاـ القانوف.

 باشرت البمديات ونقابتي الميندسيف بتحصيؿ عائداتيا مف الرسوـ والغرامات.التطبيقية لمقانوف رقـ  324تاريخ ( 1994/3/24تسوية مخالفات البناء) بكؿ ما ال يتعارض مع القانوف رقـ .2019/139
التطبيقية لمقانوف رقـ  ٕٜٓٔ/ٖٜٔيمكف إعتماد أحكاـ المراسيـ
 لحيف صدور المراسيـّ
ّ

رقـ  1تاريخ
2019/10/21

ػ ػ مراقبة تحويؿ الرساميؿ

قرار مجمس الوزراء
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+
المبادرة الفرنسية
ُ

النقدية (الكابيتاؿ كونتروؿ) في لجنة الماؿ والموازنة في مجمس النواب.
 يجري راىناً دراسة إقتراح قانوف يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة عمى التحاويؿ المصرفية والسحوبات
ّ

ػ ػ إتخاذ إجراءات وتدابير

رقـ  13تاريخ
2020/4/30

المصرفية.
إستثنائية مؤقتة عمى بعض العمميات والخدمات
معجؿ يرمي إلى تنظيـ ووضع ضوابط
ّ
ّ
 بقراريو رقـ  12تاريخ  2020/3/19ورقـ  7تاريخ  2020/3/24قرر مجمس الوزراء تأجيؿ البحث بمشروع قانوف ّ

إنجاز قانوف
الكابيتاؿ كونتروؿ

ومرحمية تيدؼ إلى
استثنائية
ّ
ّ
ضبط حركة التحاويؿ
وتسييميا حيث يجب
لمصمحة المودع واالقتصاد
الوطني معاً

نصت عمييا.
تجدر االشارة الى أف المبادرة الفر ّ
نسية لحظت موضوع إنجاز قانوف الكابيتاؿ كونتروؿ كبند مف بنود االصبلحات التي ّ
مالي نقدي

 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1تعيدت الحكومة السعي بالتعاوف مع مجمس النواب ،الى إقرار قانوف حوؿ الكابيتاؿ كونتروؿ .كما ووضع مشروع قانوف مف شأنو معالجة األوضاع المالية والمصرفية
التي أستجدت بعد  ٔٚتشريف األوؿ  ٕٜٓٔالسيما تمؾ المتعمقة بتحويؿ األمواؿ الى الخارج.
النقدية (الكابيتاؿ كونتروؿ) وعمى مشروع مرسوـ بإحالتو الى مجمس النواب.
 بتاريخ ٖٓ ٕٕٕٓ/ٖ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة عمى التحاويؿ المصرفية والسحوبات
ّ
 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٗ/ٚصدر المرسوـ رقـ ٗٔٓ ٜبإحالة المرسوـ المذكور الى مجمس النواب.

23/103

إنتظار إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بموجب القانوف رقـ ٖ٘ تاريخ ٕٗ ٕٓٔ٘/ٔٔ/أُنشأت الييئة المبنانية لسالمة الغذاء ،تتمتّع بالشخصية المعنوية وباالستقبلؿ المالي واإلداري وترتبط الييئة برئيس مجمس الوزراء الػذي يمارس عمييا سمطة الوصاية.

القانوف رقـ 35
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التطبيقية
النصوص
ّ
لقانوف سالمة

تاريخ

الغذاء

2015/11/24

(القانوف رقـ 35

(قانوف سالمة

تاريخ

الغذاء)

)2015/11/24

 تتولى ىذه الييئة تحديد شروط واج راءات مراقبة تنفيذ أحكاـ القانوف ونصوصو التطبيقية ،وتضمف أعماؿ الرقابة وعمميات رصد كافة مراحؿ إنتاج الغذاء والتنسيؽ بيف اإلدارات والو ازرات المعنية ،تبلفياً لتضارب المسؤوليات.

تحميؿ وتدارؾ المخاطر التي

يتـ تعييف أعضاء لمجمس اإلدارة.
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  60تاريخ ّ 2018/5/21
عيف ميندس في و ازرة الصناعة  -رئيساً ً
متفرغاً لمجمس إدارة الييئة المبنانية لسبلمة الغذاء دوف أف ّ

قد تمحؽ بصحة اإلنساف أو

المبنانية التعميمي  -كمية الزراعة بموجب المرسوـ رقـ ٖ ٗٙٛتاريخ .)ٕٜٓٔ/٘/ٚ
وتـ تعيينو في مبلؾ الجامعة
 لـ يصدر مرسوـ التعييف لغاية تاريخوّ ( ،
ّ
قدـ صاحب العبلقة إستقالتو مف و ازرة الصناعة ّ

الحيواف أو البيئة مف جراء
إستيبلؾ غذاء أو إستعماؿ

قطاعي

أعبلؼ أو مبيدات أو أدوية

الداخمية ،وتعييف المبلؾ لتتمكف ىذه الييئة مف البدء في
التطبيقية واألنظمة
 تعيّدت الحكومة بقرارىا رقـ  1تاريخ  2020/2/6إطبلؽ عمؿ الييئة المبنانية لسبلمة الغذاء وانجاز تعيينات مجمس اإلدارة واصدار النصوص
ّ
ّ

تتـ مراقبة وضبط السمسمة الغذائية مف المزرعة إلى المستيمؾ.
األعماؿ المولجة بيا ضمف القانوف لكي ّ

بيطرية أو أسمدة أو إستخداـ
مياه في النشاط الزراعي

متفرغاً لمجمس إدارة الييئة
ٔ -إستكماؿ تعييف رئيس مجمس إدارة الييئة ػ ػ رئيساً ً

المبنانية لسبلمة الغذاء (وضعو خارج مبلؾ و ازرة التربية والتعميـ العالي مف أجؿ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح وزير التربية والتعميـ العالي
ٔ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

وبعد موافقة مجمس الجامعة.

تعيينو في الييئة).
بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء(تعييف
ٕ -إطبلؽ عمؿ الييئة وانجاز تعييف مجمس إدارة مؤلؼ مف سبعة أعضاء ّ
يعينوف ٕ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

لمدة خمس سنوات.
ّ

االعضاء وتسمية الرئيس ونائب الرئيس مف بينيـ).

ٖ -تحديد تعويضات حضور جمسات مجمس إدارة الييئة.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء.
ٖ .مرسػوـ يتخػذ فػي مجمػس الوزراء ً

ٗ -وضع أنظمة الييئة (النظاـ المالي ،نظاـ المستخدميف ،شروط التعاقد واج راء

ٗ .ق اررات تصدر عف الييئة (بعد تشكيميا) وتصبح نافػذة بعػد المصػادقة عمييػا

المباريات ،النظاـ الداخمي ،تنظيـ الييئة  -الييكمية والمبلؾ ،الجداوؿ والشروط

ػاء عمػى إقتػراح رئػيس مجمػس الوزراء.
بم ارسػيـ تتخػذ فػي مجمػس الػوزراء ب ن ً

الخاصة بيا ،كيفية ممارسة سمطة الوصاية لصبلحياتيا) مف قبؿ الييئة (بعد
تشكيميا).
يتدخؿ ضمف الشروط المحددة في القانوف ،لتسييؿ التعامؿ مع اإلدارة
نصت المادة ٔ مف القانوف رقـ  664تاريخ  2005/2/4عمى أف وسيط الجميورية ىو
شخصية مستقمّة ال تتمقى التعميمات مف أي سمطة ،وىو ّ
ّ
ّ 

ماكنزي
+
60

القانوف رقـ 664
تاريخ 2005/2/4

حؿ الخبلفات الناجمة عف ىذا التعامؿ.
والمساعدة عمى ّ

تسييؿ التعامؿ مع اإلدارة
تعييف
الجميوري ة
وسيط
ّ

الجميوري ة)
(وسيط
ّ

والمساعدة عمى ح ّؿ
الخبلفات المتأتية عف ىذا

ىيكمي

 -1تعييف وسيط الجميورية لوالية أربع سنوات غير قابمة لمتجديد.

ٔ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء.

ٕ وٖ -وضع نظاـ خاص لتحديد وظائؼ الجياز الذي يعاوف وسيط الجميورية

بناء عمى إقتراح وسيط الجميورية (بعد
ٕ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

 بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٙ/ٔٚطمبت وزي رة العدؿ عرض موضوع تعييف وسيط الجميورية عمى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب بشأنو.

(عند تعيينو) وعدد وحداتو وشروط التعاقد عمييا ومياميا والتعويضات العائدة ليا

 بتاريخ ٕ ٕٕٓٔ/ٕٔ/ورد كتاب مف وزير العدؿ يطمب بموجبو عرض موضوع تعييف وسيط الجميورية عمى جدوؿ أعماؿ مجمس الوزراء.

الرسمية.
يقترحو الوسيط ويرفعو إلى الجيات المختصة الق ارره ،وينشر في الجريدة
ّ

المالية.
تعيينو) بعد إستطبلع رأي و ازرة
ّ

الرسمية.
ٖ .نشر النظاـ الخاص في الجريدة
ّ

التعامؿ ،لو دور ريادي في
بناء دولة الحؽ والقانوف
المحمية إلى أربع فئات ىي المحمية الطبيعية ،المنتزه الطبيعي ،الموقع أو المعمـ الطبيعي ،الحمى.
قسـ القانوف الحالي المناطؽ
ّ
ّ 

المحمية (اذا تقرر ذلؾ مف أجؿ الحفاظ
ٔ -إستحداث أية فئة جديدة مف المناطؽ
ّ

بناء عمى إقتراح وزير البيئة.
ٔ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

 بتاريخ ٕٕ ٕٜٓٔ/ٚ/أفادت و ازرة البيئة بأنو يتـ العمؿ عمى إعداد مشاريع المراسيـ التطبيقية.

المحمية وأىداؼ إدارتيا.
ٕ -وضع معايير تصنيؼ المناطؽ
ّ

بناء عمى إقتراح وزير البيئة.
ٕ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

عمى الموارد الطبيعية إنفاذاً لممعاىدات الدولية).

 تبقى المحميات الطبيعية المنشأة بقوانيف سابقة خاضعة لقوانيف إنشائيا.

ٖ -طرؽ إدارة كؿ مف المنتزه الطبيعي ،الموقع أو المعمـ الطبيعي والحمى.
المحميات الطبيعية ومياميا ،صبلحيات لجاف
ٗ -تحديد صبلحيات لجاف
ّ

بناء عمى إقتراح وزير البيئة.
ٖ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً
ٗ .قرار يصدر عف وزير البيئة.

المحميات ،شروط تعييف وأسباب اعفاء اعضائيا إضافة الى عددىـ ،مؤىبلت
ّ

ومياـ فريؽ العمؿ وشروط التعاقد معيـ.
٘ -إنشاء المنتزه الطبيعي.

 -ٙوضع خطة إلدارة المحمية الطبيعية.
ماكنزي
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+
القانوف رقـ 130
تاريخ 2019/4/30
(المناطؽ المحمية)

الطبيعية
اثية
النصوص
ّ
التطبيقية حماية الثروة التر ّ
ّ
لقانوف المناطؽ

والحفاظ عمى المساحات

المحمية (القانوف
ّ

المميزة وتأميف حسف
الطبيعية
ّ
ّ

)2019/4/30

المجاورة ليا مف ضمف خطة

رقـ  130تاريخ

قطاعي

بناء عمى إقتراح لجنة المحمية.
 .ٙقرار يصدر عف وزير البيئة ً

 -ٚتحديد رسـ الدخوؿ إلى المحمية ورسوـ ممارسة األنشطة الصديقة لمبيئة.
 -ٛوضع تصميـ توجييي خاص لرعاية شؤوف البناء واإلستثمار في المنطقة

 .ٛمرسوـ يتخذ بعد إستطبلع رأي و ازرة البيئة.

 -ٜتحديد نموذج لعقد الضماف لممسؤولية المدنية عف األضرار الجسدية التي قد

تمحؽ بالغير مف جراء المحميات وداخؿ حدودىا ،كما يمكف فرض أن واع مف

التنمية البشرّية المستدامة

المعنية.
والبمديات المبني عمى طمب البمدية او البمديات
ّ

المالية والبيئة وفؽ جدوؿ
بناء عمى إقتراح وزيري
ّ
 .ٚمرسوـ مشترؾ يصدر ً

لممحمية الطبيعية.
الحزامية
ّ

إدارتيا وادارة األرض

بناء عمى إقتراح وزيري البيئة والداخمية
٘ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

المحمية.
مقترح مف قبؿ لجنة
ّ

بناء عمى إقتراح وزيري البيئة واإلقتصاد
 .ٜمرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

والتجارة.

ضد االخطاء االخرى.
الضماف ّ
ٓٔ -إنشاء المحميات الطبيعية عمى أمبلؾ أشخاص القانوف الخاص وتحديد

ٓٔ .عقد بيف الدولة المبنانية ممثمة بوزير البيئة وأصحاب االمبلؾ لمدة ال تقؿ

النطاؽ الجغرافي لممحمية الطبيعية عمى أمبلؾ أشخاص القانوف الخاصة والمنطقة

بناء عمى
عف ٕٓ سنة قابمة لمتجديد يصدر بمرسوـ يتخذ في مجمس الورزراء ً

الحزامية المحيطة بيا وكيفية إدارتيا.

إقتراح وزير البيئة( .فيما يتعمؽ بانشاء محمية عمى اشخاص القانوف الخاص).

بناء عمى اقتراح وزيري البيئة والداخمية
ٔٔ -شرعة المنتزه الطبيعيةّ :
تحددىا وت وافؽ عمييا البمديات أو اتحاد البمديات التي ٔٔ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

يقع المنتزه في نطاقيا والقائمقاـ في القرى التي ال بمدية فييا.

24/103

والبمديات.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
 بتاريخ ٔ ٕٓٔٛ/ٔٔ/أفادت و ازرة الصناعة أف مؤسسة المقاييس والمواصفات المبنانية أصدرت العديد مف المواصفات تطبيقاً لمقانوف رقـ .ٕٓٔٛ/ٚٛ
نوعية اليواء وتحفيز العمؿ المناخي.
تعيدت الحكومة بموجب القرار رقـ ٔ تاريخ  ٕٜٓٔ/ٕ/ٚالعمؿ عمى إصدار المراسيـ
ّ 
التطبيقية لقانوف حماية ّ
ّ

بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٚصدر المرسوـ رقـ ٕٕٔ" ٙإقرار اإلستراتيجية الوطنية إلدارة نوعية اليواء المحيط (2015ػػػػػ  )2030وممحقيا التعديمي" عمبلً بالمادة ٕٔ مف القانوف رقـ .ٕٓٔٛ/ٚٛ
التطبيقية والق اررات ذات الصمة لقانوف حماية اليواء.
اإلصبلحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30ومف بيف تدابير اإلصبلح ،العمؿ عمى إصدار المراسيـ
 ورد في الخطّة
ّ
ّ
 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/ومع تشكيؿ الحكومة الجديدة أُرسؿ كتاب إلى الو ازرات المعنية إليداع االمانة العامة لمجمس الوزراء النصوص التطبيقية لمقانوف لوضعيا موضع التنفيذ.

ٔ -تحديد و ازرة البيئة إلطار الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص العائد إلدارة
وتشغيؿ وتمويؿ المحطات التابعة لمشبكة الوطنية لرصد اليواء المحيط.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح وزير البيئة.
ٔ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

الحدية والعتبات المتعمقة بنوعية اليواء ،وتمؾ الناتجة عف مصادر ٕ .قرار يصدر عف وزير البيئة.
ٕ -تحديد القيـ ّ
متحركة ،الخطط والبرامج التنفيذية المحمية إلدارة
ثابتة ،وتمؾ الناتجة عف مصادر
ّ

نوعية اليواء المحيط ،الترخيص البيئي بإطبلؽ اإلنبعاثات ،مراقبة اإللتزاـ البيئي،
ضبط الروائح المزعجة والضارة ،إدارة المعمومات المتعمقة باليواء المحيط).

ٖ -تحديد ىيكمية التقرير الوطني لنوعية اليواء المحيط (تضع و ازرة البيئة بشكؿ
دوري التقرير المذكور ويكوف مرجعا رئيسيا لممعمومات المتعمقة بنوعية اليواء

بناء عمى إقتراح المدي رية العامة لمبيئة.
ٖ..قرار يصدر عف وزير البيئة ً

تموثو).
المحيط ومصادر ّ

بناء عمى إقتراح وزيري البيئة والمالية.
ٗ -تحديد آلية منح الترخيص البيئي بإطالؽ اإلنبعاثات والرسوـ
ّ
المتوجبة وشروط ٗ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

القانوف رقـ
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اإلتجار باإلنبعاثات.

التطبيقية
النصوص
ّ
لقانوف حماية

 78تاريخ

نوعية اليواء

2018/4/13

(القانوف رقـ 78

(حماية نوعية اليواء)

تاريخ

المتحركة حسب درجة تمويثيا
٘ -فرض رسـ تصاعدي عمى إنبعاثات المصادر
ّ

المموث يدفع" المنصوص عنو في القانوف رقـ
لميواء المحيط (تطبيؽ مبدأ ّ -

ضبط وم راقبة
تموث اليواء الناتج عف
ّ

بناء عمى إقتراح كؿ مف وزراء البيئة،
٘ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

المالية والداخمية والبمديات.

ٗٗٗ.)ٕٕٓٓ/

قطاعي

 -ٙتحديد أصوؿ وشروط التدابير التحفيزّية لكؿ مف يستعمؿ تجييزات

المتحركة
المصادر الثابتة و
ّ

وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقميص أو بالقضاء عمى تمّوث اليواء.

)2018/4/13

 -ٚإستكماؿ وضع المواصفات الوطنية المتعمقة بقانوف حماية نوعية اليواء.

بناء عمى إقتراح وزيري المالية والبيئة.
 .ٙمرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

 .ٚإصدار مواصفات عف مؤسسة المقاييس والمواصفات المبنانية (ليبنور) مف
فنية تشكمّيا مف القطاعيف العاـ والخاص بما فييا و ازرة البيئة ،و ازرة
خبلؿ لجاف ّ
الطاقة والمياه ،و ازرة الداخمية والبمديات.

 -ٛوضع إجراءات تدريب رجاؿ قوى األمف الداخمي عمى إستعماؿ أجيزة الفحص

 .ٛقرار يصدر عف وزير الداخمية والبمديات.

الطرقي لقياس اإلنبعاثات الناتجة عف اآلليات بالطريقة المحددة في قرار وزير البيئة
متحركة).
(القيـ الحدية لئلنبعاثات الناتجة عف مصادر
ّ

 -ٜتحديد و ازرة البيئة إلطار الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص العائد لوضع

الجردة الوطنية لئلنبعاثات.

25/103

بناء عمى إقتراح وزير البيئة.
 .ٜمرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
 بتاريخ ٕ ٜٜٔٗ/ٕٔ/صدر المرسوـ رقـ  14310المتعمّؽ بتنظيـ السجوف وأمكنة التوقيؼ ومعيد إصبلح األحداث وت ربيتيـ ،وقد أخضع السجوف لسمطة وزير الداخمية والبمديات.
وتـ ربطُيا مباشرة بوزير العدؿ.
 بموجب المرسوـ رقـ  17315تاريخ  1964/8/28أُنشأت إدارة السجوف ّ

نصت المادة  29منو عمى أف تعنى مديرية السجوف بشؤوف السجناء ورعايتيـ وتأىيميـ وبتطبيؽ أنظمة السجوف عمى أف تحدد
 بتاريخ  1983/9/16صدر المرسوـ اإلشتراعي رقـ ( 150تنظيـ وزارة العدؿ) وقد ّ

ٔ -تشكيؿ لجنة مشتركة بيف و ازرتي العدؿ والداخمية والبمديات لتيويـ الخطة

وحدد السجوف التابعة لوزارة الدفاع ووضع نظاميا الداخمي.
عدؿ المرسوـ رقـ  14310المذكور أعاله ّ
 بتاريخ  1995/12/17صدر المرسوـ رقـ  6236الذي ّ
الخطّة المشتركة
الموافؽ عمييا بقرار
63

مجمس الوزراء رقـ
 34تاريخ
2012/3/7

 بتاريخ  2002/10/4أضيفت مادة الى المرسوـ رقـ ٖٓٔٗٔ ٜٗ/تسمح لمندوبي المجنة الدولية لمصميب األحمر ب زيارة المسجونيف الذيف يختارونيـ وبالتحدث الييـ بحرية.

نقؿ صالحية
اإلشراؼ عمى

تأميف ظروؼ إعادة تأىيؿ

السجوف إلى وزارة

السجيف واصبلحو ومعالجة

العدؿ

إنحرافو لعودتو عضواً سميماً

ووضع مخطط

في المجتمع

ىيكمي

المتعمقة بنقؿ صبلحية إدارة السجوف إلى و ازرة العدؿ والتي سبؽ أف وافؽ عمييا
مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٖٗ تاريخ .ٕٕٓٔ/ٖ/ٚ

ميمتيا تيويـ خطة نقؿ صبلحية إدارة السجوف إلى و ازرة العدؿ).
البت بتقرير المجنة).
والبمديات ووزير العدؿ ( ّ

ٕ -وضع مخطط توجييي لتحسيف أوضاع السجوف وأوضاع السجناء وتخفيؼ
اإلكتظاظ وانشاء سجوف جديدة وتأميف التمويؿ البلزـ.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تشكيؿ لجنة و ازرية ميمتيا وضع مخطط توجييي لتحسيف أوضاع السجوف).

 بقراره رقـ  34تاريخ  2012/3/7وافؽ مجمس الوزراء عمى الخطّة التي إقترحتيا المجنة المشتركة المكمّفة مف قبؿ وزارتي الداخمية والبمديات والعدؿ المباشرة بنقؿ صالحية إدارة السجوف إلى وزارة العدؿ.
المعد مف قبؿ المجنة الو ازرية المكمفة بيذا الشأف ،وعمى تكميؼ نائب رئيس مجمس الوزراء متابعة تأميف التمويؿ
 بقراره رقـ  36تاريخ  2012/7/25وافؽ مجمس الوزراء عمى الدراسة العائدة لممخطط التوجييي لمسجوف ّ

مجمس اإلنماء واإلعمار التفاوض عمى مصادر تمويؿ خارجية لتأميف

لتنفيذ المخطط ورفع إقتراحاتو إلى مجمس الوزراء.

االعتمادات البلزمة لتغطية أكبلؼ تنفيذ المخطط في حاؿ عدـ تأميف

 بقراره رقـ  96تاريخ  2012/11/28/وافؽ مجمس الوزراء عمى إتفاقية مع مكتب إستشاري إلعداد الدراسات الفنية واإلشراؼ عمى تنفيذ أربعة سجوف عمى األراضي المبنانية وعمى نقؿ اإلعتماد البلزـ مف سمفة الخزينة

االعتمادات البلزمة في الموازنة).

المعطاة لو ازرة المالية بموجب المرسوـ رقـ ٖ٘ٗ ٛتاريخ ٘ٔ.ٕٕٓٔ/ٙ/

توجييي لتحسيف

بناء عمى إقتراح كؿ مف وزير الداخمية
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

قرار يصدر عف مجمس الوزراء (الموافقة عمى المخطط التوجييي وتكميؼ

 بقراره رقـ  33تاريخ  2013/1/22قرر مجمس الوزراء تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعمار إعداد دراسة عقد اإلتفاؽ المقترح إلعداد الدراسات الفنية واإلشراؼ عمى تنفيذ  4سجوف عمى األراضي المبنانية ورفع تقري ره بيذا

أوضاع السجوف

بناء إلى إقتراح وزيري العدؿ والداخمية
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

والبمديات (تشكيؿ لجنة مشتركة مف وزيري الداخمية والبمديات وو ازرة العدؿ

مياميا ومالؾ الموظفيف فييا بموجب مرسوـ.

المختصة في وزارة العدؿ.
 بتاريخ  1990/9/6صدر القانوف رقـ  17المتعمؽ بتنظيـ قوى األمف الداخمي وقد نصت المادة ٕٖٕ منو عمى اف ُيناط بقوى األمف الداخمي إدارة السجوف إلى أف تتولى ذلؾ اإلدارة ُ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

الشأف إلى مجمس الوزراء.

موحد يتضمف
ٖ -توحيد النصوص التشر ّ
يعية المتعمقة بالسجوف وجمعيا في نص ّ

أحكاماً تتوافؽ مع المعايير الدولية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء عمى

بناء عمى إقتراح وزيري العدؿ والداخمية
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

والبمديات والدفاع الوطني (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

موحدة (األخذ بعيف
موحداً ألبنية السجوف تعتمد عمى معايير ّ
أف يتضمف نموذجاً ّ

 بقراره رقـ  85تاريخ  2013/2/27وافؽ مجمس الوزراء عمى عقد إتفاؽ بالتراضي مع مكتب إستشاري إلعداد الدراسات الفنية لتنفيذ السجوف األربعة وعمى اف يتـ التنفيذ بالتنسيؽ مع و ازرة العدؿ.

اإلعتبار بأىمية دور و ازرات التربية والتعميـ العالي ،الشؤوف اإلجتماعية والصحة

الحالية وتأميف ظروؼ إعادة تأىيؿ السجناء ،كما تعيّدت بقرارىا رقـ  1تاريخ  2020/2/6العمؿ عمى وضع مخطط
مركزية وتأىيؿ السجوف
 تعيدت الحكومة بقرارىا رقـ  1تاريخ  2019/2/7وضع خطّة لبناء سجوف ّ
ّ

العامة في مجاؿ السجوف).

توجييي لتحسيف حالة السجوف وأوضاع السجناء وتخفيؼ اإلكتظاظ وانشاء سجوف جديدة بعد تأميف التمويؿ الالزـ.

عد في شير شباط ٕٕٔٓ
النيابية المتعمؽ بمتابعة أوضاع السجوف في لبناف ،تضمف الطمب ،
 بتاريخ  2021/4/22ورد كتاب لجنة حقوؽ اإلنساف
الم ّ
ّ
ً
وبناء عمى تقرير االكتظاظ والتوقيؼ االحتياطي في السجوف والنظارات ُ

مف قبؿ القاضي المشرؼ عمى قضية السجوف ،العمؿ عمى المستوى الحكومي إليجاد الحؿ الفاعؿ وفؽ اآللية المناسبة لمسألة المواطنيف السورييف المخالفيف لنظاـ اإلقامة والمبلحقيف بسبب ارتكابيـ افعاالً جرمية مختمفة في
لبناف.

ٔ -تحديد دقائؽ تطبيؽ البند ٘ مف المادة ٗ فيما يتعمّؽ بخسائر الديوف

 إف المرسوـ التطبيقي المتعمّؽ بالمادة ( 5نقؿ العجز) والمادة ( 9إيرادات روؤس األمواؿ) ىو قيد اإلعداد في و ازرة المالية.

ٔ .مرسوـ يصدر بناء عمى إقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه.

 بتاريخ ٗٔ ٕٜٓٔ/ٗ/ورد كتاب مف و ازرة المالية يتضمف مشروع قانوف يرمي الى تعديؿ المادة  ٔٛمف القانوف  ٕٓٔٚ/٘ٚالمتعمقة بالموجبات الضريبية لمشركات صاحبة الحقوؽ البترولية والشركات صاحبة الحقوؽ البترولية اليالكة التي يثبت ىبلكيا بالفعؿ بعد إتخاذ التدابير البلزمة لتحصيميا.
ٕ -تحديد دقائؽ تطبيؽ المادة ٘ المتعمّقة بنقؿ العجز.

المشغمة.
ُ

خص الشركات صاحبة
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/٘/ٚصدر المرسوـ رقـ ٘ ٗٙٛالمتعمؽ بتحديد دقائؽ تطبيؽ البند األخير المتعمّؽ بالفوائد غير المقبولة التنزيؿ ضريبياً وال وارد في المادة ٗ مف القانوف رقـ  ٕٓٔٚ/٘ٚفي ما ّ

المشغمة.
الحقوؽ البترولية والشركات صاحبة الحقوؽ البترولية
ّ
 صدرت عف وزير المالية النصوص التطبيقية التالية:
القانوف
رقـ 57
تاريخ
2017/10/5
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(األحكاـ الضريبية
المتعمقة باألنشطة
البترولية وفقاً
لمقانوف رقـ 132
تاريخ )2010/8/4

 -القرار رقـ  1/2043تاريخ ٖٔ( ٕٓٔٛ/ٕٔ/تحديد دقائؽ تطبيؽ البند ٕ مف المادة ٓٔ مف القانوف رقـ  ٕٓٔٚ/٘ٚالمتعمؽ بإقتطاع الضريبة لغير المقيميف).

التطبيقية
النصوص
ّ

يبية التي تترتّب عمى المستخدـ أو األجير المقيـ الذي يعمؿ في لبناف لدى
 -القرار رقـ  1/2044تاريخ ٖٔ( ٕٓٔٛ/ٕٔ/تحديد دقائؽ تطبيؽ البند ٖ وٗ مف المادة ٖٔ مف القانوف رقـ  ٕٓٔٚ/٘ٚالمتعمّقيف بالموجبات الضر ّ

لقانوف األحكاـ

تترتب عمى رب العمؿ المقيـ الذي يتعاقد مع جية غير مقيمة لتنفيذ أشغاؿ أو خدمات في لبناف تنفّذ مف خبلؿ أشخاص غير مقيميف).
جية غير مقيمة وتمؾ التي ّ

الضريبية المتعمقة

المالية).
 القرار رقـ  1/2046تاريخ ٖٔ( ٕٓٔٛ/ٕٔ/تحديد دقائؽ تطبيؽ المادة  ٙمف القانوف رقـ  ٕٓٔٚ/٘ٚالمتعمقة بعمميات اإلستثمار في األوراؽّ

باألنشطة البترولية
وفقا لمقانوف رقـ
 132تاريخ
2010/8/4
(القانوف رقـ 57
تاريخ
)2017/10/5

حصة الدولة مف
تأميف ّ

عائدات األنشطة البترولية

قطاعي

البترولية ومف
 القرار رقـ  1/2048تاريخ ٖٔ( ٕٓٔٛ/ٕٔ/تحديد دقائؽ تطبيؽ المادتيف ٗ ؤٕ مف القانوف رقـ  ٕٓٔٚ/٘ٚالمتعمقة بالمنافع والمبالغ القابمة لمتنزيؿ مف اإلي رادات الخاضعة لضريبة الدخؿ عمى األنشطةّ

الدخؿ الخاضع لضريبة الرواتب واألجور).

 القرار رقـ  1/158تاريخ ٕٕ( ٕٜٓٔ/ٖ/تحديد سعر الدوالر األميركي بالنسبة لمضرائب والغرامات المحددة قيميا بالميرة المبنانية والمتوجب التصريح عنيا وتسديدىا بالدوالر األميركي مف قبؿ الشركات صاحبة الحقوؽالمشغمة)
البترولية والشركات صاحبة الحقوؽ البترولية ُ

خص ضريبة الدخؿ عمى الرواتب واألجور) وذلؾ تطبيقاً لممادة ٕٔ.
 القرار رقـ  1/259تاريخ ٕٔ( ٕٜٓٔ/٘/إعتماد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوؽّ
البترولية فيما ّ

البترولية لجية الضريبة عمى إي رادات رؤوس األمواؿ المنقولة) وذلؾ تطبيقاً لممادتيف  ٜو.ٔٛ
 القرار رقـ  1104تاريخ ( ٕٜٓٔ/ٕٔ/ٔٛإعتماد نماذج تصاريح خاصة بالشركات صاحبة الحقوؽّ

 القرار رقـ  1105تاريخ ( ٕٜٓٔ/ٕٔ/ٔٛإعتماد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوؽماخص ضريبة الدخؿ عمى الرواتب واألجور  -مستخدـ /أجير غير مقيـ) وذلؾ تطبيقاً
البترولية والمقاوليف والمتعاقديف الثانوييف في ّ
ّ

لممادتيف ٕٔ ؤٖ.

خص الضريبة عمى القيمة المضافة).
 القرار رقـ  1/47تاريخ ٗ( ٕٕٓٓ/ٕ/إعتماد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوؽّ
البترولية في ما ّ

الفصمية.
إضافة إلى ق اررات تتعمّؽ بتمديد ميمة تسديد الضريبة وتقديـ التصاريح
ّ

 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/ومع تشكيؿ الحكومة الجديدة أُرسؿ كتاب إلى و ازرة الطاقة والمياه لمعمؿ عمى إنجاز النصوص التطبيقية المتعمقة بالمواد ٗ ٔٛ-ٖٔ-ٔٔ-ٔٓ-ٜ-ٙ-٘-و ٕٙمف القانوف وايداعيا االمانة العامة

لمجمس الوزراء لوضعيا موضع التنفيذ.

26/103

ٖ -تحديد دقائؽ تطبيؽ البند  ٙمف المادة  ٜالمتعمقة بإي رادات رؤوس األمواؿ.

بناء عمى اقتراح وزير المالية.
ٕ .مرسوـ يصدر ً
بناء عمى اقتراح وزير المالية.
ٖ .مرسوـ يصدر ً

ٗ -عرض وزير المالية مشروع القانوف الرامي الى تعديؿ المادة  ٔٛمف القانوف

ٗ .قرراء يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير المالية وبعد

رقـ  ٕٓٔٚ/٘ٚعمى مجمس الوزراء.

إستطبلع رأي ىيئة التشريع واالستشارات في و ازرة العدؿ (مشروع قانوف ورمسوـ
إحالة الى مجمس النواب.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
اإلضافية.
 تعيّدت الحكومة بقرارىا رقـ ٔ تاريخ  ٕٜٓٔ/ٕ/ٚالعمؿ عمى تنفيذ القانوف رقـ  220تاريخ  2000/5/29وتطويره واإلىتماـ بحقوؽ ذوي اإلحتياجات
ّ

القانوف
رقـ  220تاريخ
65

تعديؿ القانوف

المبنانية مع
ت وافؽ التشريعات
ّ

رقـ  220تاريخ

2000/5/29

2000/5/29

الدولية وضماف
اإلتفاقيات
ّ

تـ إسترداد مشروع القانوف الرامي إلى اإلجازة لمحكومة إب راـ إتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ اإلختياري العائد لو (أوصت الييئة الوطنية لحقوؽ اإلنساف
 بموجب المرسوـ رقـ  5566تاريخ ّ 2019/9/6
اإلصالحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء رقـ  13تاريخ  ،2020/4/3ومف ضمف البند المتعمؽ بتقوية شبكات األماف اإلجتماعية ،إلتزاـ الحكومة بالعمؿ عمى التصديؽ عمى إتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي
 ورد في الخطة
ّ

اإلتفاقية وبروتوكوليا اإلختياري في القانوف المبناني.

الحقوؽ التي تكفميا ىذه

(المتعمؽ باألشخاص

(المتعمؽ

اإلتفاقيات

ذوي اإلحتياجات

باألشخاص ذوي

 -ضماف منظومة دمجيـ فى

اإلضافية)
ّ

اإلحتياجات

المجتمع بشكؿ كامؿ ،وتييئة

اإلضافية)
ّ

المرافؽ والخدمات ليـ

اإلعاقة وتعديؿ القانوف رقـ ٕٕٓ ٕٓٓٓ/بما يتبلءـ مع ىذه اإلتفاقية والشروع ببناء خطّة متكاممة لتحقيؽ الدمج عمى كافة األصعدة.

القانونية والمراسالت كافة.
اإلضافية" أينما وردت في النصوص
عوقيف" بعبارة "ذوي اإلحتياجات
ّ
ّ
الم ً
 بتاريخ ّ ٕٕٓٓ/٘/ٛ
أقر مجمس النواب القانوف الرامي إلى إستبداؿ كممة " ُ
ىيكمي

بناء عمى إقتراح وزير الشوؤف اإلجتماعية.
ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرية ب رئاسة وزير الشؤوف اإلجتماعية لمبحث في تعديؿ القانوف ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الدولية لحقوؽ
الدولية والمعايير
رقـ ٕٕٓ ٕٓٓٓ/بما يتوائـ مع اإلتفاقيات
ّ
ّ

عمى إعادة إرساؿ المشروع إلى مجمس النواب في خطوة تنيي تعثّر اإلنضماـ).

التأخر بالتصديؽ عمى اإلتفاقية أعبله ،بإعتبار
تقدمت النائب السيدة ديما جمالي بإقتراح قانوف يرمي إلى تعديؿ القانوف رقـ  2000/220لينسجـ مع اإلتفاقيات
 بتاريخ ّٓٔ ،ٕٕٓٓ/ٔٓ/
الدولية بيذا الخصوص خاصة بعد ّ
ّ

الصمة لتتوافؽ ومفاىيـ وتعابير اإلتفاقية.
أنو أصبح ممزماً البدء بتكييؼ التشريعات الداخمية ذات ّ

 بتاريخ  2022/4/12صدر القانوف رقـ  291الرامي الى االجازة لمحكومة إبراـ إتفاقية حقوؽ االشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكؿ االختياري العائد ليـ.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

يعية واإلدارّي ة إلدخاؿ ىذه الحقوؽ التي كفمتيا
اإلنساف ،واتخاذ جميع التدابير التشر ّ
ٕ -إقتراح مشروع قانوف خاص بتنظيـ مناىج التعميـ واإلمتحانات الخاصة
باألشخاص ذوي اإلعاقة.

بناء عمى إقتراح وزير الشؤوف اإلجتماعية
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وبعد إستطبلع رأي و ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف
ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

ٖ -إعداد مشروع قانوف يرمي الى الموافقة عمى إنضماـ لبناف إلى إتفاقية حظر
األلغاـ المضادة لؤلفراد -أت وا مف قبؿ و ازرة الشؤوف االجتماعية وو ازرة الخارجية

بناء عمى إقتراح وزير الشؤوف اإلجتماعية
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ووزير الخارجية والمغتربيف وبعد إستطبلع رأي و ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع

والمغتربيف وعمى مرسوـ إحالتو الى مجمس النواب.

واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

ٗ -إب راـ إتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ اإلختياري لو.

اإلجتماعية
بناء عمى إقتراح وزير الشؤوف
ّ
ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

٘ -إنتظار إقرار القانوف الرامي الى تعديؿ القانوف رقـ ٕٕٓ ٕٓٓٓ/بعد مناقشتو

٘ .إقرار القانوف في مجمس النواب.

(مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).
في مجمس النواب.
موسعة عمى مستوى الوحدات اإلدارية الصغرى
ينص الدستور عمى أحكاـ
ّ
 لـ ّ
خاصة تتعمّؽ بالبلمركزية بؿ جاءت اإلشارة إلييا في وثيقة الوفاؽ الوطني مف ضمف باب "اإلصبلحات األخرى" التي أوصت بضرورة إعتمادىا ّ
(القضاء وما دوف).

وثيقة الوفاؽ الوطني
+
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قرار مجمس الوزراء
رقـ  1تاريخ

إقرار مشروع قانوف

النظاـ واصبلح التفاوت

اإلدارية
الالمركزية
ّ
ّ

2020/2/6

المرسوـ رقـ 2366
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ىيكمي

تاريخ
(الخطّة الشاممة

والشواطىء

العمراني العشوائي وحماية

لترتيب األراضي

واألراضي الزراعية

المناطؽ الحساسة بيئياً.

المبنانية)
ّ

والمساحات

ػ تطبيؽ مرسوـ خطة ت رتيب

الخضراء ،تطبيقاً

األراضي (المرسوـ رقـ

لمرسوـ الخطة

)ٕٜٓٓ/ٕٖٙٙ

رقـ  1تاريخ
2019/2/7

األراضي

مسودة مشروع قانوف البلمركزّية اإلدارية

تضمف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/6العمؿ عمى مراجعة وتقويـ التقرير الذي ّ
أعدتو المجنة المش ّكمة بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  ٕٕٓٔ/ٔٙٙو ّ
ّ
المتضمف ّ

الذي أنجزتو المجنة المذكورة تمييداً لوضع قانوف حديث لمبلمركزّية اإلدارّي ة.

إعداد وتنفيذ

الشاممة لترتيب

أعدت المجنة المذكورة تقريرىا مرفقا بمشروع قانوف بيذا الشأف.
الالمركزية
 بتاريخ  2012/11/7أصدر رئيس مجمس الوزراء القرار رقـ  2012/166بتشكيؿ لجنة إلعداد مشروع قانوف لتطبيؽ
االدارية ،وفي العاـ ٕٗٔٓ ّ
ّ
ّ

ميمتيا دراسة ممؼ إعداد ىذا المخطط وتنظيـ إستثمار الشواطىء والمساحات الخضراء واألراضي الزراعية في لبناف .الشواطىء والمساحات الخضراء واألراضي الزراعية في لبناف مف قبؿ مجمس
 بق ارره رقـ ٕٗ تاريخ  ٕٓٔٚ/ٔٓ/ٕٙقرر المجمس تشكيؿ لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجمس الوزراء ّ

2009/6/20

+

الخدمة المدنية (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

 بتاريخ  2014/3/6قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )1إستطبلع رأي كؿ مف المجمس األعمى لمتنظيـ المدني في و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وو ازرة السياحة في موضوع إعداد مخطط توجييي لحماية قمـ الجباؿ والشواطىء .إنجاز المخطط التوجييي لحماية قمـ الجباؿ والمناطؽ الطبيعية ،وتنظيـ إستثمار

لحماية قمـ الجباؿ

إستطبلع رأي و ازرة المالية ،و ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات ومجمس

المر( )ٜٜٜٔومشروع قانوف النائب السيد روبير غانـ (.)ٕٓٓٚ
ّ

والثقافي

المخطط التوجييي

قرار مجمس الوزراء

والبمديات وعرضو عمى مجمس الوزراء.

أعدت إقتراحات قوانيف عديدة مف قبؿ كؿ مف النائب السيد أوغست باخوس (٘ ،)ٜٜٔالمجنة الفرعية المنبثقة مف لجنة اإلدارة والعدؿ ( )ٜٜٔٚومشروع قانوف مف قبؿ وزير الداخمية والبدليات السيد ميشاؿ
 سبؽ أف ّ

اإلنماء المتوازف واستقرار
اإلجتماعي واإلقتصادي

إعداد مشروع قانوف البلمركزية االدارية بعد تحديثو مف قبؿ و ازرة الداخمية

بناء عمى اقتراح وزير الداخمية والبمديات وبعد
قرار يصدر في مجمس الوزراء ً

حد لظاىرة اإلمتداد العمراني العشوائي مف خبلؿ إعداد وتنفيذ سياسة لحماية قمـ الجباؿ والشواطىء واألراضي الزراعية
 ورد في الفقرة "التاسعة" مف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/2/7العمؿ عمى "وضع ّ

حد لظاىرة اإلمتداد
ػ وضع ّ

ىيكمي

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي و ازرات الزراعة ،الطاقة والمياه ،اإلقتصاد والتجارة ،المالية،

اإلنماء واإلعمار المكمّؼ بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ ٓ٘ تاريخ ٘،ٕٜٓٔ/ٜ/

الثقافة ،الدفاع الوطني ،الصناعة ،الداخمية والبمديات ،البيئة واألشغاؿ العامة

والمساحات الخضراء مف خبلؿ تطبيؽ مرسوـ ت رتيب األراضي".

ودراسة التقييـ البيئي اإلستراتيجي ليا وفؽ المرسوـ رقـ ٖٕٔ ٛتاريخ

والنقؿ (المخطط التوجييي ودراسة التقييـ البيئي).

المعنية.
 إستنادا إلى الفقرة  ٜالمذكورة وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  50تاريخ  2019/9/5عمى تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعمار إعداد المخطط المذكور عمى أف يصار إلى التنسيؽ في ىذا الخصوص مع الو ازرات
ّ

ٕ٘ ،ٕٕٓٔ/ٗ/وعرضو عمى مجمس الوزراء.

لمتنوع البيولوجي.
 أ ّكد قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/6عمى إعداد المخطط التوجييي المذكور تطبيقا لمرسوـ الخطة الشاممة لترتيب األراضي كما وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ّ
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اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

لمتنوع البيولوجي بموجب القانوف رقـ ٓ ٖٙتاريخ ٔ.ٜٜٔٗ/ٛ/

إنضـ لبناف إلى إتفاقية األمـ المتحدة ّ
ّ

المتحدة اإلنمائي ومرفؽ البيئة العالمي ،وذلؾ تمبية لمتطمبات المادة  - ٙأ مف االتفاقية المذكورة.
اتيجية الوطنية األولى لمت ّنوع البيولوجي وخطة عمؿ بدعـ مف ب رنامج األمـ
ّ
 في العاـ ّ ٜٜٔٛ
أعدت و ازرة البيئة اإلستر ّ

التنوع
تمبية متطمبات إتفاقية ّ
البيولوجي التي دعت الدوؿ

القانوف

68

(إبراـ إتفاقية األمـ
المتحدة اإلطارية
حوؿ التنوع

المتحدة لمبيئة.
مرفؽ البيئة العالمي عبر ب رنامج األمـ
ّ

األطراؼ إلى تحديث

رقـ 360
تاريخ 1994/8/1

لمتنوع البيولوجي وخطة العمؿ لألعواـ  2030-2016وذلؾ ضمف إطار مشروع نف ّذتو الو ازرة بتمويؿ مف
اتيجية
 في العاـ  ،ٕٓٔٙقامت و ازرة البيئة بمراجعة وتحديث إستراتيجيتيا
ّ
الوطنية األولى ،عبر إصدار اإلستر ّ
ّ
الوطنية ّ

اتيجية
تنفيذ اإلستر ّ
البيولوجي

البيولوجي .ومع أىداؼ

الوطنية لمت ّنوع
ّ

لمتنوع
العالمية الجديدة ّ

ٕ -تأميف مصادر تمويؿ خارجية عمى شكؿ قروض وىبات.

لمقرض ومرسوـ بالنسبة لميبة).

 بتاريخ ٘ٔ ٕٕٓٓ/ٔٓ/أودعت و ازرة الخارجية والمغتربيف رئاسة مجمس الوزراء كتاب بعثة لبناف الدائمة لدى االمـ المتحدة في نيويورؾ الذي يفيد عف إنضماـ لبناف الى جانب ٔ ٚدولة الى تعيّد Leaders Pledge for

 -مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء (إب راـ إتفاقية القرض).

الحد مف تمّوث الغذاء...
التصدي لبلحتباس الحراري ،تطوير النظـ الغذائية و ّ
 natureالذي ييدؼ إلى االسراع في عكس مسار خسارة المساحات الطبيعية بحموؿ العاـ ٖٕٓٓ و ّ

 مرسوـ بناء عمى إقترح وزيري المالية والبيئة (إذا كانت قيمة اليبة التتجاوز /ٕ٘ٓ,ٓٓٓ,ٓٓٓ /ؿ.ؿ او مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بالنسبة

البيولوجي التي شممتيا ىذه

دي جانيرو)1992 ،

بناء عمى إقتراح وزيري البيئة والمالية وبعد
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

التوقيع عمى إتفاقية قرض/أو ىبة ػ ػ مشروع قانوف ومرسوـ إحالة /بالنسبة

لمتنوع
"أيشي"
ّ
العالمية الجديدة ّ

البيولوجي  -ريو

(مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب)/إدارج قانوف ب رنامج في

إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (تكميؼ وزير البيئة

تـ إقرارىا عاـ .ٕٓٔٙ
ّ 
تعيدت الحكومة بقرارييا رقـ  1تاريخ  2019/2/7ورقـ  1تاريخ  2020/2/6العمؿ عمى تنفيذ اإلستر ّ
لمتنوع البيولوجي وخطة العمؿ  ٕٖٓٓ-ٕٓٔٙالتي ّ
اتيجية الوطنية ّ
ىيكمي

بناء عمى إقتراح وزير البيئة ووزير المالية
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

مشروع الموازنة العامة.

اتيجية.
القطاعية وغير
اتيجيات والخطط والبرامج

ّ
القطاعية ،وقد وافؽ مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٕ ٙتاريخ ٗ ٕٓٔٛ/ٗ/عمى ىذه اإلستر ّ
ّ
ّ
التنوع البيولوجي في اإلستر ّ
تضمنت ىذه اإلستراتيجية تعميـ ّ

إستراتيجياتيا
الوطنية تماشياً
ّ
اتيجية
مع الخطة اإلستر ّ

اتيجية عف طريؽ:
تأميف التمويؿ البلزـ لتطبيؽ ىذه اإلستر ّ

ٔ -إصدار قانوف ب رنامج مخصص لتمويؿ جزء مف اإلتفاقية.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

لميبة التي تتجاوز ىذه القيمة).

العالمية
اتيجية
ّ
الخطة اإلستر ّ

المضر بالبيئة.
ٖ -وضع رسوـ وغ رامات عمى السموؾ
ّ

بناء عمى إقتراح وزيري المالية والبيئة وو ازرة
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس
النواب).

لمتحوؿ إلى اإلقتصاد الرقمي وبناء منظومة األمف السيبراني.
 تعيدت الحكومة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/2/7وضع إستراتيجية متكاممة
ّ

وطنية لمأسسة عمؿ األمف السيبراني ب رئاسة أميف عاـ
اتيجية
 بتاريخ  2018/9/26صدر عف رئيس مجمس الوزراء القرار رقـ  173بتشكيؿ فريؽ وطني لوضع خطّة لمواجية مخاطر جرائـ
ّ
المعموماتية واعداد إستر ّ
ّ

المجمس األعمى لمدفاع.

أعدىا الفريؽ الوطني المكمّؼ بموجب القرار رقـ ٕ.ٕٓٔٛ/ٔٚ
اتيجية الوطنية المبنانية لألمف السيبراني التي ّ
 بق ارره رقـ ٕ تاريخ  2019/8/29وافؽ مجمس الوزراء عمى اإلستر ّ

اتيجية الوطنية
اإلستر ّ
المبنانية

لألمف السيبراني
69

اتيجية
تنفيذ اإلستر ّ

+

الوطنية المبنانية

قرار مجمس

لألمف السيبراني

الدولية
ّ

 -تأميف بيئة مؤاتية لتنمية

الوزراء رقـ  1تاريخ

اإلقتصاد الرقمي

2019/2/7

 -األمف القومي

ىيكمي

ضمف ىذا المبلؾ.

وتنوع التيديدات السيبرانية
تضمنت اإلستراتيجية إنشاء وكالة

ّ
وطنية لألمف السيبراني ونظـ المعمومات تابعة لرئاسة مجمس الوزراء ،تش ّكؿ جزءاً مف المجمس األعمى لمدفاع ،بيدؼ إدارة مشاكؿ األمف السيبراني ّ
ّ
وتتبع نمو ّ
العامة مما يجعؿ عممية إتخاذ الق اررات المتعمقّة باألمف السيبراني عممية مركزية سريعة.
 تقوـ ىذه الوكالة بالتنسيؽ مع كافة الو ازرات والمؤسسات ّ

اتيجية (تخصيص إعتمادات في مشروع
ٖ -تأميف التمويؿ البلزـ لتنفيذ بنود اإلستر ّ

بناء عمى إقتراح وزير المالية (مشروع
ٖ . .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 -إتخاذ إجراءات الدفاع والردع وتعزيز الجيود لمكافحة التيديدات السيبرانية مف الداخؿ والخارج.

داخؿ لبناف أو في التبادالت

الوطنية لؤلمف السيبراني مف
الوزراء وشروط التعييف فيو) لجية إنشاء الوكالة
ّ

لممجمس األعمى لمدفاع في رئاسة مجمس الوزراء وشروط التعييف).

ٕ -تحديث وتطوير التشريعات المتعمّقة باألمف السيبراني.

اتيجية إلى األركاف التالية:
 إستندت اإلستر ّ

أكثر أمناً واستق ار اًر سواء

ٔ( ٜٔٛٓ/ٖ/تحديد مبلؾ األمانة العامة لممجمس األعمى لمدفاع في رئاسة مجمس

(تعديؿ المرسوـ رقـ ٔ ٕٜٚتاريخ ٔ -ٜٔٛٓ/ٖ/تحديد مبلؾ االمانة العامة

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

تطورىا المتزايد.
بقوة مع ّ
والتعامؿ ّ
 -تأميف فضاء سيبراني

ٔ -إعداد مشروع مرسوـ يرمي إلى تعديؿ المرسوـ رقـ ٔ ٕٜٚتاريخ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

(مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).
جية عمى شكؿ قروض أو ىبات).
الموازنة /أو مف مصادر تمويؿ خار ّ

الدولية الفاعمة.
 تطوير التعاوف مع الجياتاألقميمية و ّ
ّ

قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب)  /إدارج قانوف ب رنامج في مشروع
الموازنة العامة.
 -التفاوض مع الجيات المانحة لتأميف تمويؿ.

-عقد اإلتفاقيات المتعمقة بالقروض واليبات والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور.

 تنمية مقدرات الدولة في سبيؿ تطوير تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت (ب رنامج مخصص ألغراض التوعية والتدريب).مختصيف رفيعي
منصة أكاديمية سيبرانية متخصصة ػ ػ مناىج جامعية متخصصة لتدريب
التعميمية (اإلستثمار بالتعاوف مع الجامعات والمدارس والمنظمات في ب رامج التوعية حوؿ األمف السيبراني عبر خمؽ
 تعزيز القدرةّ
ّ
ّ

المستوى).

 تعزيز القدرات الصناعية والتقنية (تطوير بيئة مؤاتية لتنمية اإلقتصاد الرقمي ،مع ضماف أف تكوف كافة مكونات الدولة بإستطاعتيا الحصوؿ عمى المنتجات والخدمات الرقمية التي تحظى بمستويات مف الثقة واألماف).المحمية عمى المستوى الدولي.
 مساعدة شركات األمف السيبرانيّ
 -تعزيز التعاوف بيف القطاعيف العاـ والخاص.

وطنية لمكافحة اإلرىاب.
اتيجية
ّ
ميمة إلى مياـ الفريؽ وتكميفيا وضع إستر ّ
 بتاريخ  2021/2/23صدر عف رئيس مجمس الوزراء القرار رقـ  15بتعديؿ ق ارره رقـ ٖ ٕٓٔٛ/ٔٚلجية تعديؿ تشكيؿ الفريؽ الوطني واضافة ّ
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الوطنية لمكافحة اإلرىاب مف قبؿ الفريؽ الوطني وعرضيا
اتيجية
ّ
ٗ -إعداد اإلستر ّ

عمى مجمس الوزراء.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة اإلرىاب).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

إنضـ لبناف بموجب القانوف رقـ ٕ ٕٜتاريخ ٕٕ ٜٜٔٗ/ٕ/إلى بروتوكوؿ المناطؽ
التموث (إتفاقية برشمونة) ،كما
 بتاريخ ٖٓ ٜٔٚٚ/ٙ/صدر المرسوـ اإلشتراعي رقـ  ٕٔٙبالموافقة عمى إتفاقية حماية البحر المتوسط مف ّ
ّ

المتوسطية المتمتعة بحماية خاصة (الممحؽ بإتفاقية برشمونة).

المرسوـ اإلشتراعي رقـ

ػ ػ تفعيؿ المحافظة عمى أن واع

 126تاريخ
(الموافقة عمى إتفاقية
التموث  -إتفاقية
مف ّ
برشمونة)
+
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القانوف رقـ  127تاريخ
2019/4/30
(الموافقة عمى إنضماـ
لبناف إلى بروتوكوؿ
بشأف المناطؽ المتمتعة
التنوع
بحماية خاصة و ّ

إنضماـ لبناف إلى
بروتوكوؿ بشأف

إستخداميا(عددىا ٖٔ)

المناطؽ المتمتّعة

والمتواجدة في المياه اإلقميمية

بحماية خاصة

المبنانية ،مف خبلؿ جمب

والت ّنوع البيولوجي

الدعـ المالي والتقني اإلقميمي

في البحر المتوسط

 -إنشاء محميات تتمتع

المنبثؽ عف إتفاقية

أىمية
بحماية خاصة ذات ّ

متوسطية) ،واف و ازرة البيئة في لبناف تسعى إلى إنشاء
أىمية
ومحمية شاطىء صور
الطبيعية في الميناء ػ ػ طرابمس
محمية جزر النخيؿ
تـ تصنيؼ
ّ
الطبيعية ضمف ىذا البروتوكوؿ ك ػ( - SPAMIتتمتّع بحماية خاصة ذات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ 

متوسطية.
أىمية
وبحرية جديدة يمكف تصنيفيا الحقا
ساحمية
محميات
ّ
كمحميات تتمتع بحماية خاصة ذات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ىيكمي

التنوع البيولوجي في
مكونات ّ
ّ

البيولوجي في البحر

المتوسط المنبثؽ عف
إتفاقية برشمونة

اإليكولوجية
النظـ
ّ

وتعديالتيا)

تـ تأليؼ لجنة بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  102تاريخ 2012/6/25
تموث بحيرة القرعوف بالتعاوف مع ب رنامج األمـ المتحدة اإلنمائي وقد ّ
 سبؽ لو ازرة البيئة أف أطمقت في العاـ ٕٔٔٓ خطّة إدارّي ة لمكافحة ّ

التموث البيئي في نير الميطاني وبحيرة القرعوف واقتراح حموؿ لمعالجتيا.
لدراسة مشكمة ّ

تموث بحيرة القرعوف.
 وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  32تاريخ  2014/5/9عمى تشكيؿ لجنة لإلشراؼ عمى حسف تطبيؽ خارطة الطريؽ العائدة لمكافحة ّ
المصب وأعماؿ اإلستمبلؾ
التموث في منطقة حوض نير الميطاني مف النبع إلى
ّ
 بتاريخ  2016/10/27صدر القانوف رقـ  63الذي ّ
خصص إعتماد عقد إجمالي قدره /ٔٔٓٓ/مميار ؿ.ؿ لمقياـ بالمشاريع البلزمة لمكافحة ّ

إلى المصب.

تاريخ

 بموجب البند ٕ مف قرار مجمس الوزراء رقـ  84تاريخ  2018/4/4ش ّكمت لجنة و ازرية ب رئاسة رئيس مجمس الوزراء ميمتيا تنفيذ وم راقبة تنفيذ مشروع المرسوـ المتعمّؽ بتوزيع إعتمادات مخصصة لبعض الو ازرات بموجب

2016/10/27

القانوف رقـ ٖ ٕٓٔٙ/ٙالمذكور أعبله.

(تخصيص اعتمادات

 بتاريخ  2018/5/11صدر المرسوـ رقـ  2914بتوزيع إعتمادات مخصصة لبعض الو ازرات تنفييذاً لمقانوف رقـ ٖ.ٕٓٔٙ/ٙ

لتنفيذ بعض
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العائدة ليا في
منطقة حوض نير
الميطاني مف النبع
إلى المصب)
+
قرار مجمس الوزراء
رقـ  1تاريخ
2019/2/7

تموث نير الميطاني وبحيرة القرعوف وتأميف توزيع
ٔ -متابعة تنفيذ قانوف معالجة ّ

المخصصة لمو ازرات بموجب القانوف وبموجب قوانيف البرامج.
اإلعتمادات
ّ
ٕ -متابعة تنفيذ خارطة الطريؽ لنير الميطاني وبحيرة القرعوف.

تموث نير
معالجة ّ
الميطاني وبحيرة
القرعوف وتنفيذ

التموث لمياه الميطاني
معالجة ّ

تموث نير الميطاني وبحيرة القرعوف وتنفيذ خارطة الطريؽ لو واعداد خطط حماية بيئية
تضمف  -البند تاسعاً  -مف االصبلحات القطاعية التي ّ
ّ 
أقرىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  1تاريخ  2019/2/7تطبيؽ قانوف معالجة ّ

ييدد
وبحيرة القرعوف الذي ّ
بتداعيات خطيرة عمى

الصحي ،اإلقتصادي
المستوى
ّ

"خارطة الطريؽ لو" واإلجتماعي وعمى المستوى
الوطني ك ّكؿ

لبلنير واالح واض االخرى وتنفيذىا والوقؼ الفوري لمصادر التموث.
قطاعي

الصناعية في حوض نير الميطاني.
 بتاريخ  2019/2/30صدر قرار مشترؾ ل ّكؿ مف وزارة الصناعة والمصمحة الوط ّنية لنير الميطاني لمسح وفرض اإللتزاـ البيئي لممؤسسات
ّ
المصب برئاسة رئيس مجمس الوزراء.
تموث نير الميطاني مف النبع حتى
ّ
 بتاريخ  2019/3/4صدر القرار رقـ  2019/43المتعمّؽ بتشكيؿ لجنة لمتابعة موضوع معالجة ّ

موجياً إلى كافة المصانع ضمف محافظتي البقاع وبعمبؾ اليرمؿ القائمة عمى حوض نير الميطاني وبحيرة القرعوف ،إلى ضرورة اإللتزاـ
 بتاريخ  2019/3/28صدر القرار رقـ /7896ت عف وزير الصناعة يتضمف تنبيياً ّ

البيئية وايقاؼ كافة أشكاؿ تصريؼ النفايات السائمة إلى المجاري المختمفة ما لـ تخضع لمعالجة وتكوف مطابقة لكافة المواصفات.
بالشروط
ّ

تعيدت الحكومة متابعة تنفيذ خريطة الطريؽ لمكافحة تموث نير الميطاني وبحيرة القرعوف واعداد خطط مماثمة لبلنير واالح واض االخرى.
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ ّ 2020/2/6

بتموث نير الميطاني وبحيرة القرعوف ،واف مصمحة الصناعة اإلقميمية في البقاع قامت بكشوفات
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/٘/ٔٛأفادت وزارة الصناعة أنيا تتابع عف كثب موضوع المؤسسات الصناعية التي مف الممكف أف تتسبب ّ

متعددة وتـّ إتخاذ العديد مف اإلجراءات (بالنسبة لمئتيف وتسع مؤسسات صناعية) السيما عمى صعيد معالجة النفايات السائمة وذلؾ بالتعاوف مع المصمحة الوطنية لنير الميطاني.

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٙ/ٛأفاد محافظ لبناف الجنوبي بأنو يقوـ بشكؿ مستمر بإتخاذ االجراءات البلزمة لمنع التعديات عمى مجرى نير الميطاني لمنع التموث البيئي والصحي بالتنسيؽ مع المصمحة الوطنية لنير الميطاني والبمديات
المعنية وبمؤازة القوى األمنية.
 بتاريخ  2022/5/20قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )160الموافقة عمى ما يمي:
كوف األوؿ مف المشروع لتغطية وتشغيؿ وصيانة محطّة التكرير في زحمة
ٔ -طمب و ازرة المالية تعديؿ القرض العائد لمشروع ّ
الم ّ
خصص مف الوفر الحاصؿ في ُ
الم تعمّؽ بإعادة ىيكمة الجزء ُ
تموث بحيرة القرعوف و ُ
الم ّ
الحد مف ّ

وكذلؾ تغطية مف الوفر ليشمؿ صيانة وتشغيؿ منظومات النفايات الصمبة عمى حوض النير األعمى في البقاع.
المقترح عمى النحو المذكور آنفاً.
ٕ -تفويض ّ
السيد وزير المالية بالتوقيع عمى التعديؿ ُ

29/103

ٔ .متابعة تنفيذ القانوف رقـ ٖ ٕٓٔٙ/ٙوق وانيف البرامج وصرؼ اإلعتمادات
البلزمة لذلؾ.
تموث نير الميطاني
ٕ .تفعيؿ عمؿ المجنة المعنية بمتابعة موضوع معالجة ّ

وتأميف التمويؿ البلزـ لتنفيذ الخطط البلزمة.

حددت المادة األولى مف ىذا القانوف المشاريع البلزمة لمكافحة التموث في منطقة حوض نير الميطاني مف النبع
العائدة ليا (صحح في الجريدة الرسمية في العدد  ٜتاريخ ٖٕ ٕٓٔٚ/ٕ/والعدد ٕ٘ تاريخ ٕ ،)ٕٓٔٚ/ٔٔ/وقد ّ

القانوف رقـ 63

المشاريع

مجمس الوزراء.

متوسطية ستساىـ في صيانة
برشمونة وتعديالتو
ّ
البحر المتوسط والحفاظ عمى

وأعماؿ االستمالؾ

والمغتربيف.

وتعديبلتيا.

باإلنقراض(عددىا  )ٖٚوتمؾ
التي يجب تنظيـ

التنوع
إنضماـ لبناف إلى بروتوكوؿ بشأف المناطؽ المتمتّعة بحماية خاصة و ّ

بناء عمى إقتراح وزيري البيئة والخارجية
مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

البيولوجي في البحر المتوسط المنبثؽ عف إتفاقية برشمونة وتعديبلتو ،وعرضو عمى

التنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثؽ عف إتفاقية برشمونة
 بتاريخ  2019/4/30صدر القانوف رقـ  127الرامي إلى إعطاء الموافقة عمى إنضماـ لبناف إلى بروتوكوؿ بشأف المناطؽ المتمتعة بحماية خاصة و ّ

الكائنات البحرية الميددة

1977/6/30
حماية البحر المتوسط

تـ التصديؽ عمى تعديبلت إتفاقية برشمونة.
 بموجب القانوف رقـ  34تاريخ ّ 2008/10/16

إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ وزيري البيئة والخارجية والمغتربيف يرمي إلى

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

التشدد بإلتزاـ الموجبات القانونية وفرض اإللتزاـ البيئي لممؤسسات الصناعية
ٖ-
ّ

ٖ .ق اررات تصدر عف و ازرات الصناعة والبيئة والطاقة والمياه والداخمية

ومتابعة ىذه المؤسسات والتأ ّكد مف مدى إلتزاميا.

والبمديات.

ٗ -التوقيع عمى تعديؿ القرض العائد لمشروع الحد مف التموث في بحيرة القرعوف
وفقاً لقرار مجمس الوزراء رقـ ٓ ٔٙتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/٘/مف قبؿ وزير المالية

ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية وبعد استطبلع

وعرض مشروع تعديؿ القرض عمى مجمس الوزراء لمموافقة عمى إب رامو.

رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة الى
مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

قرار مجمس الوزراء
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رقـ  1تاريخ
2020/2/6

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

إقرار مشروع
قانوف حماية

ومجموعات األبنية العامة

المواقع واألبنية

والخاصة التي تتمتع بقيمة

اثية
التر ّ

تاريخية ،ىندسية ،ثقافية ،أو

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
اثية إلى مجمس النواب.
 بتاريخ  ٕٓٔٚ/ٔٔ/ٕٜصدر المرسوـ رقـ  1936المتعمّؽ بإحالة مشروع قانوف يرمي إلى حماية المواقع واألبنية التر ّ

المحاؿ الى مجمس النواب بموجب المرسوـ رقـ
ٔ -إنتظار إقرار مشروع القانوف ُ

مالية عمى خزينة الدولة.
يرتب ىذا األمر أعباء ّ
مشروع قانوف حماية المواقع واألبنية الت ارثّية كونو سيش ّكؿ الح ّؿ األنسب لمحفاظ عمى التراث العمراني والتعويض عمى مالكي ىذه األبنية دوف أف ّ

ٕ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

تضمنت خطوات عمى الصعيد التشريعي منيا إقرار  ٜٖٔٙتاريخ .ٕٓٔٚ/ٔٔ/ٕٜ
األبنية ذات الطابع التراثي المتضررة مف جراء إنفجار بيروت ،التي
اتيجيتيا إلعادة إعمار و/أو ترميـ
ّ
 بتاريخ ٓٔ ٕٕٓٔ/ٕ/أودعت و ازرة الثقافة رئاسة مجمس الوزراء إستر ّ
ّ

الطبيعية
الحفاظ عمى المعالـ
ّ
والصروح والمنشآت واألبنية

المتبقية
الخطوات
ّ

بيئية

المصنفة.
تضمف ىذا القانوف استحداث الئحتيف لقيد ىذه الممتمكات ،واحدة لمممتمكات المعترؼ بيا وأخرى لمممتمكات
ّ
ّ
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تاريخ
2008/10/16
(الممتمكات الثقافية)

التطبيقية
النصوص
ّ

الثقافية
حماية الممتمكات
ّ

الثقافية
الممتمكات
ّ

واستثمارىا في سبيؿ النفع

(القانوف رقـ 37

ٕ .إنتظار إقرار إقتراح القانوف.

قطاعي

الوطنية التي تمتمكيا الدولة أو المؤسسة الخاصة أو األفراد ،أي الكنز الثقافي الوطني.
 تضاؼ ىاتيف البلئحتيف الى الئحة الجرد العاـ لآلثار لتكوف ىذه الموائح الجردة العامة لمممتمكات الثقافيةّ

القانوف رقـ 37

ٔ .إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

التاريخية.
األثرية و
األبنية والمواقع
تقدـ بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٗ/ٔٚبإقتراح قانوف يرمي إلى تنظيـ وحماية
 سبؽ لمنائب السيد ياسيف جابر أف ّّ
ّ
ّ

الدولية التي اعتمدىا المؤتمر العاـ لؤلونسكو)،
الثقافية (الواردة في التوصيات
تضمف تحديد فئات الممتمكات
الثقافية ،الذي
 بتاريخ  ٕٓٓٛ/ٔٓ/ٔٙصدر القانوف رقـ  37المتعمّؽ بالممتمكات
ّ
ّ
ّ
ّ

لقانوف حماية

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المنقولة والموجبات الناشئة عف ىذا القيد الذي وافؽ عميو مجمس الوزراء في جمستو
رقـ ٕٕ تاريخ ٕٔ ٕٕٕٓ/٘/عمى توقيع الوزراء المختصيف تمييداً الصداره.

القانونية
يخص تداوؿ ىذه الممتمكات واإلخبلؿ بالموجبات
وطنية واستثمارىا في سبيؿ النفع العاـ ،وأحكاماً ذات طابع قضائي أو جزائي في ما
الثقافية والحفاظ عمييا كثروة
 لحظ القانوف سمسمة مف التدابير لحماية الممتمكاتّ
ّ
ً
ّ

تجاىيا.

وطنية
والحفاظ عمييا كثروة
ّ
العاـ

عرض مشروع المرسوـ الرامي إلى تحديد معايير قيد الممتمكات الثقافية غير

توقيع مشروع المرسوـ مف قبؿ الوزراء المختصيف تمييداً الصداره.

قطاعي

تضمنت خطوات عمى الصعيد التشريعي منيا
المتضررة مف جراء إنفجار بيروت ،التي
األبنية ذات الطابع التراثي
اتيجيتيا إلعادة إعمار و/أو ترميـ
ّ
 بتاريخ ٓٔ ٕٕٓٔ/ٕ/أودعت و ازرة الثقافة رئاسة مجمس الوزراء إستر ّ
ّ
ّ

المتممة لو.
التطبيقية
تحديث وتفعيؿ القوانيف واألنظمة التي تنظّـ عممية الحفاظ عمى اإلرث الثقافي المادي والبلمادي ال سيما قانوف حماية الممتمكات الثقافية ووضع المراسيـ
ّ
ّ

الثقافية والموجبات الناتجة عنيا تطبيقاً لممادة ٗ مف القانوف رقـ .ٕٓٓٛ/ٖٚ
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٕ/ٔٚورد مف و ازرة الثقافة مشروع مرسوـ يتعمؽ بالمعايير الالزمة في تنظيـ الئحة الممتمكات
ّ

تاريخ

 بتاريخ ٕٗ ،ٕٕٓٔ/ٜ/وبعد أف تبيف اف و ازرة الثقافة قد قامت بإدخاؿ تعديبلت جوىرية عمى مضموف مشروع المرسوـ ،أُعيد الييا كامؿ الممؼ إلستكمالو وعرضو عمى كؿ مف و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وو ازرة الداخمية

)2008/10/16

والبمديات ومجمس شورى الدولة تمييداً إلعطائو مجراه القانوني.
 بتاريخ ٕٔ ٕٕٕٓ/٘/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع مرسوـ يرمي الى تحديد معايير قيد الممتمكات الثقافية غير المنقولة والموجبات الناشئة عف ىذا القيد بعد أف تـ األخذ بمبلحظات مجمس شورى الدولة عمى مشروع
المرسوـ.
بالشخصية المعنويةّ وباالستقبلؿ المالي واالداري وتعتمد في إنفاقيا عمى
 بموجب المرسوـ اإلشتراعي رقـ  80تاريخ  1977/6/27أنشئت مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة لإلستخداـ ،ت رتبط بو ازرة العمؿ وتتمتّع
ّ

مساىمة تمحظ ليا سنوياً في الموازنة العامة.
المرسوـ االشتراعي

خاصة وعمى سبيؿ المثاؿ :إنشاء مكاتب إستخداـ في بيروت والمناطؽ
عامة ،كما تتولى بصورة
ّ
 بموجب المادة  3مف المرسوـ اإلشتراعي المذكور ،تتولى ىذه المؤسسة رسـ وتنفيذ سياسة اإلستخداـ في لبناف بصورة ّ

رقـ  80تاريخ

المبنانية كافة واإلشراؼ عمييا ،مكافحة البطالة عف طريؽ تأميف نسبة مرتفعة لبلستخداـ ،المساىمة في تحسيف تنظيـ سوؽ العمؿ ،في تشجيع المشاريع ذات اإلنعكاس عمى سوؽ العمؿ ،في كؿ ما مف شأنو رفع مستوى اليد
ّ

1977/6/27
(إنشاء مؤسسة
عامة تُدعى
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المؤسسة الوطنية
لالستخداـ)
+
قرار مجمس الوزراء
رقـ  1تاريخ
2019/2/7

ٔ -إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ وزير العمؿ لتعييف مدير عاـ لممؤسسة العامة

بناء عمى إقتراح وزير العمؿ.
ٔ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

ٕ -زيادة المساىمة الممحوظة في الموازنة العامة لصالح المؤسسة العامة

بناء عمى إقتراح وزيري المالية ووزير العمؿ
ٕ .قرار يصدر في مجمس الوزراء ً

لئلستخداـ وعرضو عمى مجمس الوزراء.
لئلستخداـ.

العاممة والقياـ بالدراسات واألبحاث الرامية الى تحديد السياسة العامة لئلستخداـ.

تحديث المؤسسة

رسـ سياسة اإلستخداـ وتنظيـ

العامة لإلستخداـ

توصبلً
سوؽ العمؿ المبناني ّ

مف ضمف خطّة

لمحد مف البطالة ومف ىجرة
ّ

لمكافحة البطالة

الشباب

 بكتابيا رقـ  3114/3تاريخ  2019/7/1أفادت وزارة العمؿ بما يمي:
ىيكمي

ٖ -مؿء الشغور في المؤسسة العامة لئلستخداـ عف طريؽ إصدار نص إستثنائي

المادية المحدودة ليا في موازنتيا وقمّة عديدىا البشري نتيجة الشغور في مبلكيا ،يجيز التعييف في المؤسسة وذلؾ في ظؿ نص المادة ٓ ٛمف القانوف رقـ ٗٗٔ
أف ىناؾ العديد مف العوائؽ التي تحوؿ دوف قياـ المؤسسة العامة لئلستخداـ بدورىا عمى أكمؿ وجو ومف أبرزىا النقص في التمويؿ واإلمكانيات
ّ
 ّتاريخ ٖٔ ٕٜٓٔ/ٚ/بمنع التوظيؼ.

المحمية دوف أف تشمؿ صبلحياتيا منع صاحب العمؿ مف تشغيؿ األجانب.
األجنبية التي تنافس اليد العاممة
إضافةً إلى اليد العاممة
ّ
َ

الحد مف
 -عممت المؤسسة وفؽ المرسوـ رقـ  8691تاريخ ( 2012/8/10إنشاء برنامج أوؿ لمشباب في المؤسسة الوطنية لإلستخداـ) إلى تشجيع أصحاب العمؿ عمى توفير فرصة عمؿ أولى مستدامة لمشباب بغية ّ

المتوجبة لمصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي عف السنة األولى.
ىجرتيـ وتزويدىـ بالكفاءات
ّ
المينية ،وذلؾ عبر دفع اإلشتراكات ّ
 -ليس لدى المؤسسة خطة شاممة لمكافحة البطالة بسبب شغور مركز المدير العاـ.

حد كبير مع مياـ و ازرة العمؿ مف حيث الدراسات والتدريب واإلستخداـ كما أف رئيس مجمس إدارتيا ىو نفسو وزير العمؿ
 بكتابيا رقـ /320ص 16تاريخ  2020/5/19أفادت وزارة المالية أف مياـ المؤسسة تتشابو إلى ّ
ونائب الرئيس ىو مدير عاـ و ازرة العمؿ.
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(مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

بناء عمى إقتراح وزير العمؿ وبعد إستطبلع
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف يسمح بالتوظيؼ في
المؤسسة العامة لبلستخداـ ومرسوـ إحالة الى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
مادتي التاريخ
الثقافي،
الروحي و
اإلنفتاح
الوطني ْيف ،و
اإلنصيار
اإلنتماء و
يعزز
َّ
وتوحيد الكتاب في ّ
نصػت وثيقة الوفاؽ الوطني في -البند أوالً  -مف المبادىء العامة واإلصالحات عمى "إعادة النظر في المناىج وتطويرىا بما ّ
َ
ّ
َ
ّ 
َ
َ
ّ

الوطنية".
والتربية
ّ

ٔ -توقيع مرسوـ إحالة مشروع القانوف الرامي إلى إدخاؿ البرمجةػ ،الروبوتيؾ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .إصدار المرسوـ واحالتو إلى مجمس النواب.

والذكاء اإلصطناعي في مناىج التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي تميداً إلحالتو إلى

بوية وم راقبة تنفيذىا ودراسة مناىج التعميـ واقتراح المناسب بشأنيا" .مجمس النواب.
ميمة ''وضع مشاريع الخطط التر ّ
 أناط القانوف الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوـ رقـ  ٕٖ٘ٙتاريخ ٓٔ ٜٔٚٔ/ٕٔ/بالمركز التربوي لمبحوث واإلنماء ّ

تطوير المناىج
بما يتناسب مع
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الخاصة تعزي ازً لإلنتماء
الرسمية و
الوطنية والزاـ تدريسيا في جميع المدارس
التربية
ّ
ّ
 ورد في الفقرة "و" في باب "أطر السياسة التربوية" مف قرار مجمس الوزراء رقـ  15تاريخ  " 1994/8/17توحيد كؿ مف كتابي التاريخ و ّ
ّ
واإلنصيار الوطنييف".

إف النصوص المتعمّقة

وثيقة الوفاؽ

متطمّبات اإلنتماء

التعميمية في لبناف
بالمناىج
ّ
بقيت جامدة ولـ يط أر عمييا

اسية الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي (المرحمة اإلبتدائية).
تـ تحديد حصص لمادة التاريخ إعتبا اًر مف السنة الدر ّ
 بقراره رقـ  22تاريخ ّ 1995/10/25

الوطني
+

التطور
الوطني و ّ

أي تعديؿ منذ ما يقارب ربع

 بموجب المرسوـ رقـ  3175تاريخ  2000/6/8صدرت مناىج مادة التاريخ.

العممي وحاجات

قرف وبات مف الضروري أف

قرار مجمس الوزراء

سوؽ العمؿ،

أعدت و ازرة التربية والتعميـ العالي بتاريخ ٖٔ ٕٜٓٔ/ٔٓ/مشروع مرسوـ
تبيف أف المناىج المذكورة لـ تحظ عمى موافقة جميع الفعاليات السياسية والتربوية ما إستوجب إعادة النظر بصورة شاممة بمنيج مادة التاريخ ،وقد ّ
ّ 

رقـ  1تاريخ

وخاصة في مجاؿ

2019/2/7

التطور
ت واكب ىذه المناىج
ّ

الخاصة لتدريس مادة التاريخ.
العامة و
ّ
 بق ارره رقـ  43تاريخ  1997/3/26أُعطيت الموافقة المبدئية عمى األىداؼ ّ

قطاعي

التعميمي المتسارع الذي

يرمي إلى تحديد مناىج مادة التاريخ في الحمقات الثالث مف مرحمة التعميـ األساسي ،بعد أف إقترف برأي مجمس شورى الدولة.

ٕ -عرض مشروع المرسوـ الرامي إلى تحديد مناىج مادة التاريخ في الحمقات
الثبلث مف مرحمة التعميـ األساسي مف قبؿ وزير التربية والتعميـ العالي أو أي

بناء عمى إقتراح وزير التربية والتعميـ العالي.
ٕ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

يعده الوزير عمى مجمس الوزراء.
مشروع مرسوـ آخر ّ

ٖ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف "التوجيو الميني لتبلمذة التعميـ العاـ" بعد مناقشاتو

ٖ .إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

المستمرة مف قبؿ المركز التربوي لمبحوث في مجمس النواب.
التعميمية قيد الدراسة
نصػت المادة  3منو عمى إعتبار "المناىج
ّ
 بتاريخ  1997/5/8صدر المرسوـ رقـ  10227المتعمّؽ بتحديد مناىج التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي وأىدافيا وقد ّ
ّ

اإلتصاالت

اجتاح العالـ وما يقتضيو

تعدؿ بنتيجتيا المناىج وفقاً لألصوؿ.
واإلنماء وتجري إعادة النظر فييا كؿ أربع سنوات عمى األقؿّ ،

وتكنولوجيا

ذلؾ لجية إعادة النظر في

 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٙ/ٕٚوافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف يرمي إلى إدخاؿ البرمجة ،الروبوتيؾ والذكاء اإلصطناعي في مناىج التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي.

المعمومات

المناىج وتطويرىا

أعده النائب السيد إدكار طرابمسي ،يرمي إلى إعتماد مواد مف التعميـ الميني في مناىج مرحمتي التعميـ األساسي والثانوي مف التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي بيدؼ التوجيو الميني
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٖ/ٕٚورد إقتراح قانوف ّ
ويعرؼ بقانوف "التوجيو الميني لتالمذة التعميـ العاـ"

بتاريخ  2017/9/15صدر المرسوـ رقـ  1404المتعمؽ بإنشاء شركة مغفمة بإسـ "بورصة بيروت" ش.ـ.ؿ.
تحويؿ بورصة
76

سيدر

بيروت إلى شركة
مساىمة

االسواؽ المالية
كخطوة أولى قبؿ الخصخصة

التفرغ ال ّكمي عف أسيـ «بورصة بيروت ش.ـ.ؿ ».لصالح الغير مف القطاع
ّ

بناء عمى إقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء
ً

المالية.
يتـ وفقاً لقرار يصدر عف مجمس الوزراء رأي ىيئة االسواؽ
ّ
الخاص وضمف إطار طرح عاـ أو خاص ّ

بناء القتراح وزير المالية بعد استطبلع رأي ىيئة األسواؽ المالية.
ً

ىيكمي
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اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
المساؿ في لبناف ،وتكوف ميمتيا التفاوض
 بتاريخ  2020/3/5قرر مجمس الوزراء تعديؿ ق ارره السابؽ رقـ  15تاريخ  2020/2/28المتعمؽ بتشكيؿ لجنة و ازرّي ة لمبحث في موضوع إنشاء محطات إستيراد الغاز الطبيعي ُ

مكانية التنفيذ عمى مرحمتيف ،مرحمة أولى تخصص لمموقعيف في دير عمار والزىراني،
فض عروض المناقصة وذلؾ بيدؼ البحث في إمكانية تخفيض عرضيا كما وا ّ
مع مجموعة  Eni QPالتي تقدمت بالسعر األدنى نتيجة ّ

ومرحمة ثانية لمموقع في سمعاتا ،عمى أف ُيصار في النتيجة إلى رفع تقرير في ىذا الخصوص إلى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب.

 بق ارريو رقـ  11تاريخ  2020/3/19ورقـ  3تاريخ  2020/3/24وافؽ مجمس الوزراء عمى تكميؼ وزير الطاقة والمياه بالمباشرة بإجراء مباحثات مع كبار المصنعيف العالمييف لوحدات إنتاج الكيرباء(،MITSUBISHI

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٔ -تشكيؿ الييئة الناظمة وتسمية أعضائيا بالمواصفات المعتمدة وفؽ المعايير
الدولية .مراجعة البند .79

بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه
ٔ .مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تسمية رئيس وأعضاء الييئة الناظمة لقطاع الكيرباء) مراجعة البند .79

ٕ -عرض اقتراحات المجنة الو ازرية بالمشكمة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ ٔ

بناء عمى اقتراح وزير العدؿ (إقتراحات
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 )ANSALDO,SIEMENS,GEلدراسة إمكانية ورغبة ىذه الشركات ،بموافقة وغطاء ودعـ مف دوليـ في تأميف التمويؿ البلزـ وانشاء معامؿ وفؽ صيغة (( )+EPCالتصميـ والتوريد واإلنشاء والتشغيؿ) وتأميف الحموؿ المؤقتة تاريخ ٕ٘ ٕٕٕٓ/ٕ/حوؿ مراجعة قانوف تنظيـ قطاع الكيرباء عمى مجمس الوزراء .المجنة المتعمقة بمراجعة قانوف تنظيـ قطاع الكيرباء)
ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجمس الوزراء.
المعدة مف ٖ-عرض وزير الطاقة والمياه نتيجة المباحثات مع كبار المصنعييف العالمييف
 بقراره رقـ  2تاريخ  2020/5/14قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى طمب و ازرة الطاقة والمياه لناحية التفاوض عمى التفاىمات مع الشركات الميتّمة بمشاريع إنتاج طاقة في لبناف وذلؾ إستناداً إلى مذكرة التفاىـ
ّ
قبؿ الو ازرة بعد إدخاؿ بعض التعديبلت عمييا ،ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجمس الوزراء كي يصار إلى تطبيؽ الخطة بدءاً مف الزىراني واستكماالً ليا بحسب الخطة.

لوحدات إنتاج الكيرباء لدراسة إمكانية ورغبة ىذه الشركات ( بمفردىا أو عبر

تقيده بالبياف الوزاري لناحية خطّة الكيرباء وتنفيذه لقراري مجمس الوزراء رقـ ٔ تاريخ  ٕٜٓٔ\ٗ\ٛورقـ ٔ تاريخ ٕٔ\ٓٔ\ ٕٜٓٔويعتبر أف قرار مجمس
 بموجب ق ارره رقـ  1تاريخ ّ ،2020/5/29
أكد مجمس الوزراء عمى ّ

إنشاء تحالؼ شركات) ،القياـ بتأميف التمويؿ البلزـ وانشاء معمميف في الزىراني

الوزراء رقـ  2تاريخ  2020/5/14يأتي في سياؽ تنفيذ ىذه الخطة دوف تعارض معيا.

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ودير عمار وفؽ صيغة ( EPC+F+O&Mالتصميـ والتوريد واإلنشاء  +التمويؿ

بمشاركة القطاع الخاص،
بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1إستكماؿ تنفيذ خطة قطاع الكيرباء واإلصبلحات المتعمقة بو مع تحديثيا وانشاء ما تحتاجو الببلد مف معامؿ لتوليد الطاقة الكيربائية ُ

 +التشغيؿ والصيانة) وانشاء خطوط النقؿ ومحطات التوزيع الفرعية البلزمة.

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٕٜوافؽ رئيس مجمس الوزراء وبعد موافقة رئيس الجميورية ونظ اًر لمعجمة والضرورة عمى طمب وزير الطاقة الموافقة عمى عقد إتفاؽ بالتراضي مع شركة  TGSسنداً ألحكاـ المادة  ٗٚمف قانوف المحاسبة

محمييف في
ٗ -عرض وزير الطاقة والمياه اإلستعانة بإستشارييف عالمييف و/أو
ّ

واستكماؿ مشروع إستقداـ الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزيف وتغويز الغاز الطبيعي (.)FSRU

العمومية لتنفيذ أعماؿ تأىيؿ وصيانة خط الغاز ومحطاتو الثبلث وذلؾ إستناداً الى العرض المقدـ مف قبميا وتأميف التمويؿ البلزـ لتمويؿ العقد ،وقد وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية عمى الطمب بتاريخ ٕٕٕٕٗٓ/ٔ/
(القرار رقـ ٕٗ).
كيرباء

وبناء لتوجييات السيد رئيس مجمس الوزراء ونظ اًر ألىمية الموضوع وت رابطو مع محاور خطة الكيرباء أرسمت كتب إلى الو ازرات المعنية إلبداء الرأي خبلؿ ميمة أسبوع واإلعادة تمييداً إلعطاء الموضوع
 بتاريخ ًٕٔ ٕٕٕٓ/ٔ/

المجرى القانوني ،وقد وافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  2022/5/5عمى مشروع القانوف وعمى مرسوـ إحالتو إلى مجمس النواب.

الفني وتحسيف الجباية

المستداـ بقطاع الكيرباء في لبناف التي أعدتيا الو ازرة بالتعاوف مع مؤسسة كيرباء لبناف والشركاء
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٕٓ/ٕ/ورد مف و ازرة الطاقة والمياه الكتاب رقـ ٕ/ٔٛٚو المتضمف نسخة عف الخطة الوطنية لمنيوض ُ

فعاليتيا وخفض كمفة
وتحسيف ّ

الدولييف.

المحروقات مف خبلؿ

بتاريخ ٕ٘ ٕٕٕٓ/ٕ/قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ ٔ) ما يمي:

استخداـ الغاز الطبيعي
 انشاء محطات جديدة+
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ماكنزي
+
المبادرة الفرنسية
ُ

الكيرباء

القطاع الخاص عبر الػIPP
 - )Producerبناء البنية
التحتية البلزمة لمغاز
الطبيعي المساؿ مف خبلؿ
الشراكة بيف القطاعيف العاـ
والخاص
 بناء محطات توليدالكيرباء مف الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح مف خبلؿ
الشراكة بيف القطاعيف العاـ
والخاص

 ٜٜٔٙتاريخ .ٕٕٕٓ/٘/ٔٛ

قطاعي

الموزعة  ،مف
الم ّ
 -ٙتوقيع مشروع مرسوـ إحالة مشروع قانوف إنتاج الطاقة ُ
تجددة ّ

قبؿ الوزراء المعنييف تمييداً إلصداره.

أوالً :الموافقة المبدئية عمى الخطة الوطنية لمنيوض المستداـ بقطاع الكيرباء في لبناف والمرفوعة مف قبؿ و ازرة الطاقة والمياه عمى أف ُيصار إلى االلتزاـ بالنقاط التالية:

لتوليد الطاقة بالشراكة مع
متابعة تنفيذ خطّة

٘-إقرار مشروع قانوف حفظ الطاقة المحاؿ الى مجمس النواب بموجب المرسوـ رقـ ٘ .إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب بعد مناقشتو.

 بتاريخ  2022/5/18صدر المرسوـ رقـ  9196بإحالة مشروع قانوف حفظ الطاقة إلى مجمس النواب.

اإلنتاجية
 زيادة القدرةّ

(Independent Power

عمى مجمس الوزراء.

 بتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/ٔ/ورد مف و ازرة الطاقة مشروع قانوف حفظ الطاقة.

 -خفض اليدر الفني وغير

سيدر

المجاؿ التقني والقانوني والبيئي واالجتماعي والمالي واالقتصادي وعرض الموضوع

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الموزعة .
الم ّ
 .ٙإصدار مرسوـ إحالة مشروع قانوف إنتاج الطاقة ُ
تجددة ّ

ٔ -وجوب تطبيؽ القانوف رقـ ٕ ٗٙتاريخ ٕ( ٕٕٓٓ/ٜ/تنظيـ قطاع الكيرباء) بشكؿ فوري السيما في شقو المتعمؽ بتشكيؿ الييئة الناظمة وتسمية أعضائيا بالمواصفات المعتمدة وفؽ المعايير الدولية.

 -ٚتوقيع وزير الطاقة والمياه ،أو مف ينتدبو ،عمى إتفاقية شراء الغاز الطبيعي مع

 ٚو .ٛتوقيع مرسوـ اإلحالة إلى مجمس النواب مف قبؿ الوزراء المعنييف تمييداً

ٕ -تأليؼ لجنة و ازرية ب رئاسة وزير العدؿ ميمتيا مراجعة قانوف تنظيـ قطاع الكيرباء رقـ ٕ ٕٕٓٓ/ٗٙواقتراح ما قد ت راه مف مبلحظات تستدعي إجراء تعديبلت عميو عند االقتضاء،

الشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية واتفاقية نقؿ وتبادؿ الغاز مع كؿ مف

المحاؿ في مجمس النواب.
إلصداره .ومناقشة مشروع القانوف ُ

الييئة المصرية لمبتروؿ والشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية وشركة البتروؿ

ودوف أف يحوؿ ذلؾ ،وبطبيعة الحاؿ ،مف تطبيؽ القانوف بصيغتو الراىنة تنفيذاً لما جاء في البند األوؿ.

ابتداء مف  ٛإلى ٓٔ ساعات يومياً مع مراعاة وضع ذوي الدخؿ المحدود الذيف ال يتجاوز استيبلكيـ الشيري ٓٓ٘ كيموواط ،كما وم راعاة وضع القطاعات االنتاجية المستحقة بحيث يستفيد العامة.
ٖ -رفع التعرفة بعد تحسيف التغذية
ً

جميع ىؤالء مف تعرفة خاصة .وفي ىذا السياؽ تمتزـ الحكومة تعديؿ التعرفة بشكؿ تدريجي وعمى مراحؿ بالتزامف مع تحسيف التغذية بالشروط عينيا وبما يسمح بتغطية التكاليؼ.

 -ٛإحالة مشروع قانوف يرمي إلى اإلجازة لمحكومة إب راـ اإلتفاقيتيف المذكورتيف الى

ٗ -وضع خطة لتحسيف الجباية السيما مف خبلؿ إستعماؿ العدادات الذكية.
٘ -إعداد دفتر الشروط البلزـ لئلعبلف عف مناقصة بحسب األصوؿ تيدؼ الى تحسيف الشبكة وانتاج الطاقة وفقاً لممخطط التوجييي بأقؿ كمفة بعد إجراء مراجعة ليذا المخطط عند اإلقتضاء.
ثانياً :تكميؼ وزير الطاقة والمياه مراجعة الخطة المرفوعة مف قبؿ الو ازرة بشكؿ تتبنى بوضوح النقاط المذكورة آنفاً والتي التزمت بيا الحكومة وفقاً لما جاء أعبله ،وعرضيا مجدداً عمى مجمس الوزراء.
 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٖ/ٔٙقرر مجمس الوزراء:
أوالً :الموافقة عمى الخطة الوطنية لمنيوض المستداـ لقطاع الكيرباء في لبناف بعد تعديؿ تاريخ تعييف الييئة الناظمة ليصبح في العاـ  2022بدالً مف العاـ  ،2023إضافة إلى تعديؿ الخطة في شقيا المتعمؽ بمواقع
المحطات بحيث يتـ تحديد تمؾ المواقع الحقاً بحسب الحاجة وفقاً لمضرورة ومع مراعاة الشروط البيئية وعمى اف تًمحظ محطة منيا في المنطقة الواقعة في ساحؿ لبناف الشمالي.
ثانياً :التأكيد عمى ما ورد في خطة الكيرباء لجية وجوب تنفيذ القانوف رقـ  2022/462بصيغتو الراىنة كما ولجية تكميؼ و ازرة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص إلطبلؽ مناقصة عالمية إلنشاء معامؿ إلنتاج
وتوزيع الطاقة وبذلؾ بميمة أقصاىا شيريف مف تاريخو.
 بتاريخ ٖٕ ٕٕٕٓ/ٖ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف الطاقة المتجددة الموزعة وعمى مشروع مرسوـ بإحالتو عمى مجمس النواب
 بتاريخ  2022/4/6قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى ما يمي:
ٔ .تفويض و ازرة الطاقة والمياه الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنعييف العالمييف لوحدات إنتاج الكيرباء لدراسة إمكانية ورغبة ىذه الشركات ( بمفردىا أو عبر إنشاء تحالؼ شركات) ،القياـ بتأميف التمويؿ البلزـ وانشاء
معمميف في الزىراني ودير عمار وفؽ صيغة EPC+F+O&M
(التصميـ والتوريد واإلنشاء  +التمويؿ  +التشغيؿ والصيانة) وانشاء خطوط النقؿ ومحطات التوزيع الفرعية البلزمة.
ٕ .الموافقة عمى مشروع مذكرة تفاىـ  Memorandum of Understandingوالحصوؿ عمى التفويض البلزـ لكي يصار بعد ذلؾ الى عرضيا عمى الشركات الميتمة ،والعمؿ عمى توقيعيا وفؽ األصوؿ مف قبؿ الطرفيف
بغية اإلنتقاؿ مف بعدىا الى مرحمة مفاوضات تنافسية مباشرة مع ىذه الشركات عبر تشكيؿ فريؽ تفاوضي محترؼ مف خبراء في مجاؿ التقني والقانوني والبيئي واإلجتماعي واإلقتصادي وبإعتماد آلية عمؿ تؤمف أعمى درجات
الشفافية والمصداقية ،ووفؽ ما يقرره مجمس الوزراء والقوانيف واألنظمة المرعية اإلجراء.
محمييف في المجاؿ التقني والقانوني والبيئي واالجتماعي والمالي واالقتصادي وعرض الموضوع عمى مجمس الوزراء.
ٖ .الموافقة عمى اإلستعانة بإستشارييف عالمييف و/أو
ّ

ٗ .الطمب إلى وزير الطاقة والمياه اإلسراع في اقتراح أسماء رئيس وأعضاء ىيئة تنظيـ قطاع الكيرباء وفقاً لمقانوف رقـ ٕ ٗٙتاريخ ٕ ( ٕٕٓٓ/ٜ/تنظيـ قطاع الكيرباء) ليصار الى تشكيؿ الييئة الناظمة.
 بتاريخ  2022/5/20قرر مجمس الوزراء الموافقة (قرار رقـ  )71عمى ما يمي:
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 إتفاقية شراء الغػ ػ ػ ػػاز الطبيعي م ػ ػ ػ ػ ػػع الشركة المصريػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػابضة لمغػ ػػازات الطبيعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( Gas Purchase Agreement between The Egyptian Natural Gas Holding Company – EGAS and Generalالعامة لمبتروؿ ()EGPC
 )Directorate of Oil – GDOوات ف ػ ػ ػػاقية نق ػػؿ وت ب ػ ػػادؿ الغاز ( )"Amended And Restated Transportation/SWAP Of Transit Gas Agreement "TGAمع ّ
كؿ مف الييئة المصرية ّ

مجمس النواب.

وتوزيع الطاقة وبذلؾ بميمة أقصاىا شيريف مف تاريخو.

والخاص

 بتاريخ ٖٕ ٕٕٕٓ/ٖ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف الطاقة المتجددة الموزعة وعمى مشروع مرسوـ بإحالتو عمى مجمس النواب
 بتاريخ  2022/4/6قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى ما يمي:
ٔ .تفويض و ازرة الطاقة والمياه الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنعييف العالمييف لوحدات إنتاج الكيرباء لدراسة إمكانية ورغبة ىذه الشركات ( بمفردىا أو عبر إنشاء تحالؼ شركات) ،القياـ بتأميف التمويؿ البلزـ وانشاء
معمميف في الزىراني ودير عمار وفؽ صيغة EPC+F+O&M
(التصميـ والتوريد واإلنشاء  +التمويؿ  +التشغيؿ والصيانة) وانشاء خطوط النقؿ ومحطات التوزيع الفرعية البلزمة.

اإلصالحات

ٕ .الموافقة عمى مشروع مذكرة تفاىـ  Memorandum of Understandingوالحصوؿ عمى التفويض البلزـ لكي يصار بعد ذلؾ الى عرضيا عمى الشركات الميتمة ،والعمؿ عمى توقيعيا وفؽ األصوؿ مف قبؿ الطرفيف

#

المصدر

االصالح

اليدؼ
واالسباب الموجبة

القطاع

بغية اإلنتقاؿ مف بعدىا الى مرحمة مفاوضات تنافسية مباشرة مع ىذه الشركات عبر تشكيؿ فريؽ تفاوضي محترؼ مف خبراء في مجاؿ التقني والقانوني والبيئي واإلجتماعي واإلقتصادي وبإعتماد آلية عمؿ تؤمف أعمى درجات
الشفافية والمصداقية ،ووفؽ ما يقرره مجمس الوزراء والقوانيف واألنظمة المرعية اإلجراء.

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

محمييف في المجاؿ التقني والقانوني والبيئي واالجتماعي والمالي واالقتصادي وعرض الموضوع عمى مجمس الوزراء.
االصالحي ٖ .الموافقة عمى اإلستعانة بإستشارييف عالمييف و/أو
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٗ .الطمب إلى وزير الطاقة والمياه اإلسراع في اقتراح أسماء رئيس وأعضاء ىيئة تنظيـ قطاع الكيرباء وفقاً لمقانوف رقـ ٕ ٗٙتاريخ ٕ ( ٕٕٓٓ/ٜ/تنظيـ قطاع الكيرباء) ليصار الى تشكيؿ الييئة الناظمة.

 بتاريخ  2022/5/20قرر مجمس الوزراء الموافقة (قرار رقـ  )71عمى ما يمي:
 إتفاقية شراء الغػ ػ ػ ػػاز الطبيعي م ػ ػ ػ ػ ػػع الشركة المصريػ ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػابضة لمغػ ػػازات الطبيعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( Gas Purchase Agreement between The Egyptian Natural Gas Holding Company – EGAS and Generalالعامة لمبتروؿ ()EGPC
 )Directorate of Oil – GDOوات ف ػ ػ ػػاقية نق ػػؿ وت ب ػ ػػادؿ الغاز ( )"Amended And Restated Transportation/SWAP Of Transit Gas Agreement "TGAمع ّ
كؿ مف الييئة المصرية ّ

السيد وزير الطاقة والمياه ،أو مف ينتدبو ،التوقيع عمى
والشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعية ( )EGASوشركة البتروؿ العامة ( )GPCوفقاً لرأي ىيئة التشريع واإلستشارات رقـ ٕٕٕٓ ٖٜٓ/تاريخ ٕٕٕٓ ٕٔ/٘/وتفويض ّ
اإلتفاقيتيف اآلنفتي الذكر.

نص عمى تشكيؿ لجنة و ازرية لمنظر بالتعديبلت عمى القانوف رقـ ٕ ٗٙتاريخ
 بتاريخ  2011/10/5صدر القانوف رقـ ( 181ب رنامج ّ
معجؿ الشغاؿ كيربائية النتاج ٓٓ ٚميغاواط ونقؿ وتوزيع الطاقة الكيربائية) الذي ّ
ٕ.ٕٕٓٓ/ٜ/

النيابية) بتاريخ ٕ٘ ٕٜٓٔ/ٔٓ/بإنجاز ىذه التعديبلت.
 أوصى المجمس النيابي (لجنة األشغاؿ والطاقة
ّ

المعنية ليذه الغاية.
البت بمشروع قانوف تعديؿ القانوف رقـ  462تاريخ  ،2002/9/2بعد أف أنجزت و ازرة الطاقة والمياه التعديبلت وفؽ مبلحظات المجنة الو ازرية
 بتاريخ  2020/7/7قرر مجمس الوزراء تأجيؿ ّ
ّ

(تنظيـ قطاع
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مراجعة وتحديث

القطاع

قانوف تنظيـ قطاع
الكيرباء رقـ

تشوب القانوف مما يستوجب

2002/462

إدخاؿ التعديبلت البلزمة

تاريخ 2002/9/2

عميو لجعمو قاببل لمتطبيؽ،

قانوف ومشروع إحالة إلى مجمس النواب).

 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٖ/ٔٙقرر مجمس الوزراء:
أوالً :الموافقة عمى الخطة الوطنية لمنيوض المستداـ لقطاع الكيرباء في لبناف بعد تعديؿ تاريخ تعييف الييئة الناظمة ليصبح في العاـ  2022بدالً مف العاـ  ،2023إضافة إلى تعديؿ الخطة في شقيا المتعمؽ بمواقع
قطاعي

المحطات بحيث يتـ تحديد تمؾ المواقع الحقاً بحسب الحاجة وفقاً لمضرورة ومع مراعاة الشروط البيئية وعمى اف تًمحظ محطة منيا في المنطقة الواقعة في ساحؿ لبناف الشمالي.
ثانياً :التأكيد عمى ما ورد في خطة الكيرباء لجية وجوب تنفيذ القانوف رقـ  2022/462بصيغتو الراىنة كما ولجية تكميؼ و ازرة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص إلطبلؽ مناقصة عالمية إلنشاء معامؿ إلنتاج
وتوزيع الطاقة وبذلؾ بميمة أقصاىا شيريف مف تاريخو.
 بتاريخ  ٕٕٕٓ/٘/ٜأودع وزير الطاقة والمياه األمانة العامة لمجمس الوزراء مشروع قانوف يرمي إلى تعديؿ المادة السابعة مف القانوف رقـ ٕ ٕٕٓٓ/ٗٙتنظيـ قطاع الكيرباء لجية منح أذونات وت راخيص انتاج الكيرباء مف

والتّمكف مف إصدار مراسيمو

ماكنزي

لذلؾ بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.

بناء عمى إقتراح و ازرة الطاقة والمياه وبعد
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي و ازرة المالية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع

الشركة واستدامتيا.

والحاجات الممّحة في ىذا
 -وجود تناقضات وثغرات

ٕ -مشروع قانوف يرمي الى تحديث القانوف رقـ ٕ ٕٕٓٓ/ٗٙإذا إقتضت الحاجة

ويتـ تسوية وضع المتعاقديف مع شركة كيرباء مف أجؿ ضماف إستم اررّية تشغيؿ
الوزراءعمى أف يبقى لموزير اإلشراؼ اإلداري ،تحديد التعرفة بمرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً
بناء عمى إقتراح الوزير المبني عمى رأي الييئةّ ،

التطورات
 مجاراتّ

القانوف رقـ 462
تاريخ 2002/9/2

مجمس الوزراء في جمستو تاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/٘/وال رامي إلى تعديؿ المادة السابعة

الوزراء المختصيف.

مف القانوف رقـ ٕ ٕٕٓٓ/ٗٙبعد توقيعو مف قبؿ الوزراء المعنييف.

 إف التعديؿ المقترح مف قبؿ الوزير يشتمؿ عمى أنشطة القطاع وتشركتو (اإلختيار بيف التشركة أـ اإلبقاء عمى مؤسسة كيرباء لبناف كمؤسسة عامة وتعزيز صبلحياتيا) ،إعتبار الوزير واسطة العقد بيف الييئة ومجمس

كيرباء

ٔ -إصدار مرسوـ إحالة مشروع القانوف الى مجمس النواب الذي وافؽ عميو

ٔ .إصدار مرسوـ إحالة مشروع القانوف الى مجمس النواب بعد توقيعو مف قبؿ

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه والمالية.
الطاقة المتجددة ،بصورة مؤقتة ولمدة سنة واحدة ولحيف تعييف أعضاء الييئة الناظمة لقطاع الكيرباء واضطبلعيا بمياميا ،وذلؾ بقرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

التطبيقية وتعييف الييئة
ّ

 بتاريخ  2022/5/20قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى ما يمي:

الناظمة لمكيرباء

لمدة ستة أشير ،ولحيف تعييف أعضاء الييئة
المادة السابعة مف القانوف رقـ ٕ ٗٙتاريخ ٕ( ٕٕٓٓ/ٜ/تنظيـ قطاع الكيرباء) لجية إضافة النص التالي الى المادة المذكورة ":بصورة مؤقّتةّ ،
 مشروع قانوف يرمي الى تعديؿ ّالمالية".
الناظمة واضطبلعيا بمياميا ،تُمنح أذونات وت راخيص إنتاج الكيرباء مف الطاقة
ّ
المتجددة حص اًر بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزيري الطاقة والمياه و ّ
 -مشروع مرسوـ بإحالة مشروع القانوف المذكور الى مجمس النواب.

 الطمب مف وزير الطاقة والمياه إيداع األمانة العامة لمجمس الوزراء ما آؿ إليو مسار تعييف الييئة الناظمة لمكيرباء.نصت ىذه المادة عمى أف تتولى الييئة تنظيـ ورقابة شؤوف الكيرباء ،وتتمتع بالشخصية المعنوية
أُنشأت الييئة الناظمة لقطاع الكيرباء بموجب المادة  ٚمف القانوف رقـ ٕ ٗٙتاريخ ٕ( ٕٕٓٓ/ٜ/تنظيـ قطاع الكيرباء) ،وقد ّ

القانوف رقـ 462

الفني واإلداري والمالي ويكوف مركزىا بيروت.
وباالستقبلؿ ّ

تاريخ 2002/9/2

نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
 تجدر المبلحظة أف موضوع تعييف الييئة الناظمة لقطاع الكيرباء ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

(تنظيـ قطاع
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الناظمة لقطاع
الكيرباء

غير قابمة لمتجديد أو التمديد).

 بتاريخ ٕ٘ ٕٕٕٓ/ٕ/قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ ٔ) الموافقة المبدئية عمى الخطة الوطنية لمنيوض المستداـ بقطاع الكيرباء في لبناف والمرفوعة مف قبؿ و ازرة الطاقة والمياه مع وجوب تطبيؽ القانوف رقـ ٕ ٗٙتاريخ

تعييف الييئة
إصبلح قطاع الكيرباء

قطاعي

إقتراح تسمية أعضاء الييئة مف قبؿ وزير الطاقة والمياه وعرض الموضوع عمى
متفرغيف يعينوف لمدة خمس سنوات
مجمس الوزراء (رئيس وأربعة أعضاء لبنانييف ّ

ٕ( ٕٕٓٓ/ٜ/تنظيـ قطاع الكيرباء) بشكؿ فوري السيما في شقو المتعمؽ بتشكيؿ الييئة الناظمة وتسمية أعضائيا بالمواصفات المعتمدة وفؽ المعايير الدولية.
 بتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/٘/قرر مجمس الوزراء الطمب مف وزير الطاقة والمياه إيداع األمانة العامة لمجمس الوزراء ما آؿ إليو مسار تعييف الييئة الناظمة لمكيرباء.

ماكنزي
+
المبادرة الفرنسية
ُ
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بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه (تسمية
مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء ً

رئيس وأعضاء الييئة الناظمة لقطاع الكيرباء).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

ليتـ تدريجيا إضافة معمميف جديديف ،انياء عقد المعامؿ
الميومة التي أ ّكد عمييا مجمس الوزراء بقراره رقـ  /1/تاريخ  2020/5/29التي
ّ
تضمنت إستكماؿ العمؿ عمى مشاريع اإلنتاج ّ
 مف ضمف ورقة سياسة الكيرباء ّ

المؤقتة (بيف عاـ ٖٕٕٓو ٕٕ٘ٓ) ،إزالة المعامؿ الحالية في الذوؽ والجية والحريشة تمييدا إلستبداليا بمعامؿ جديدة والعمؿ عمى استكماؿ المرحمة الثانية مف مشاريع النقؿ المحددة في المخطط التوجييي لمنقؿ لتوسيع وتثبيت
شبكة النقؿ حتّى العاـ ٖٕٓٓ.
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+
سيدر

عاـ .ٕٓٔٚ

ئيسية وخطوط
النقػػػػػػػؿ :توسيع وتثبيت شبكة النقؿ إلستيعاب اإلنتاج الجديد المرتقب وفي الطميعة استكماؿ حمقة منطقة المنصورية وخطّ بكفيا – فيطروف – حاالت في منطقة جورة بدراف ،وخطوط البارد  -حمبا ،القبيات  -اليرمؿ وصور  -ٖ -اإلسراع في اإلستمبلكات الضرورية إلنشاء محطات تحويؿ ر ّ

مبنية عمى المخطط التوجييي لقطاع
وادي جيمو .كما سيستكمؿ تنفيذ الحمقة الشمالية لبيروت والجزء األوؿ مف الحمقة الجنوبية األولى لبيروت وغيرىا مف المشاريع المذكورة في الممحؽ رقـ  ٙالمرفؽ بالخطّة) ىذه المشاريع ىي ّ

تاريخ 2002/9/2
الكيرباء)

لمخطة المنقّحة.
أقره مجمس الوزراء
ٕ -تنفيذ كافة مندرجات المخطط التوجيييّ لقطاع النقؿ ،الذي ّ

التنفيذية المقترحة مف قبؿ و ازرة الطاقة والمياه ىي:
 إف الخطوات
ّ

(تنظيـ قطاع

ٔ -إنشاء اإلطار البلزـ لؤلنشطة المتعمقة بتوليد الطاقة ،إنتاجيا وتوزيعيا وفقا

العمؿ عمى إزالة التعديات.
توتر عالي وتأميف كمفتيا و ّ

أقره مجمس الوزراء عاـ (ٕٓٔٚالممحؽ رقـ ٘).
النقؿ الذي ّ
تأميف البنية

كيرباء

التحتية لعمميات
ّ

تخفيض اليدر الفني وغير

نقؿ وتوزيع الطاقة

الفني وتحسيف التغذية
ّ

ٔ .قرار مجمس الوزراء يصدر بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه (الخطة
الميومة أو المنقحة وفقا لؤلولويات).
ٕ .تنفيذ كافة مندرجات المخطط التوجييي لقطاع النقؿ ،الذي أقره مجمس
الوزراء عاـ .ٕٓٔٚ
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بعد
استطبلع رأي كؿ مف و ازرة الطاقة والمياه ،المالية ومجمس اإلنماء واإلعمار
وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى

مقدمي خدمات التوزيع في العاـ ٕٕٔٓ ،وكانت التجربة األولى لمشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص بيدؼ إصبلح وتطوير شبكة التوزيع مف خبلؿ المشاريع اإلستثمارية ووضع منظومة الشبكة الذكية
التوزيع :إنطمؽ مشروع ّ

قطاعي

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

مجمس النواب).

وتحسيف الجباية وتخفيؼ اليدر الفني وغير الفني وتحسيف خدمة الزبائف.

ٗ -تأميف تمويؿ اإلستمبلكات مف قبؿ الجيات المانحة أو التزاـ الحكومة تأميف

ٗ .لحظ التمويؿ البلزـ في الموازنة  /التفاوض وعقد إتفاقيات اليبات

مف المرتقب اإلنتياء مف تركيب العدادات الذكية في نياية العاـ ٕٕٔٓ عمى معظـ األراضي المبنانية ،مما سيسمح لمؤسسة كيرباء لبناف بإعداد مخطط دقيؽ لتخفيض اليدر بنسبة مئوية أعمى بناء عمى معطيات العدادات

تمويؿ ىذه اإلستمبلكات.

والقروض والسير بيا وفقاً الحكاـ الدستور.

الذكية.

+

 تعيدت الحكومة بقرارىا رقـ  1تاريخ  ،2017/2/7مف ضمف اإلصبلحات القطاعية ،تحسيف وتطوير واستكماؿ شبكتي النقؿ والتوزيع.

ماكنزي

تضمنت الخطة االصالحية التي اعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30اجراء تقييـ بيئي استراتيجي لقطاع الكيرباء /الطاقة (الكيرباء /الطاقة المتجددة /النفط والغاز) وادماج توصياتو في ورقة سياسة

ّ

الكيرباء المنقّحة.
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 تعييف مجمس إدارة مؤسسة كيرباء لبناف :بتاريخ  2020/8/7صدر المرسوـ رقـ  6808المتعمؽ بتعييف مجمس إدارة مؤسسة كيرباء لبناف.

إعداد مشروع قانوف مف قبؿ و ازرة الطاقة والمياه يأخذ بعيف اإلعتبار ما ورد في

تاريخ 2002/9/2

 اعادة تنظيـ مؤسسة كيرباء لبناف :يدخؿ ضمف التعديبلت التي إقتُرحت عمى القانوف رقـ ٕ ٗٙتاريخ ٕ ٕٕٓٓ/ٜ/وتتعمؽ بأنشطة القطاع وتشركتو (اإلختيار بيف التشركة أـ اإلبقاء عمى مؤسسة كيرباء لبناف كمؤسسة

مؤتمر سيدر ،دراسة ماكنزي وعرضو عمى مجمس الوزراء.

يتـ تسوية وضع المتعاقديف مع شركة كيرباء لبناف مف أجؿ ضماف إستم اررية تشغيؿ الشركة واستدامتيا.
عامة وتعزيز صبلحياتيا) عمى أف ّ

(تنظيـ قطاع
الكيرباء)
81

إعادة تنظيـ

+

مؤسسة كيرباء

سيدر

لبناف وتعييف

+

مجمس ادارة

إحالة إلى مجمس النواب).

بحد ذاتيا وليا مجمس إدارة خاص
 مأسسة  corporatizationشركة كيرباء لبناف ورد كإصبلح رئيسي في الخطة اإلصبلحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء في قراره رقرـ  13تاريخ  2020/4/30بحيث تصبح شركة قائمة ّ

كيرباء
تنظيـ عمؿ المؤسسة وتسوية

بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع قانوف ومشروع

قطاعي

أوضاع الموظفيف والمتعاقديف

بيا يشرؼ عمى وظائفيا إستنادا إلى أسس الشركات التجارية وينشىء اإلطار البلزـ لؤلنشطة المتعمقة بتوليد الطاقة ونقميا وتوزيعيا.
نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
تجدر المبلحظة أف موضوع إعادة تنظيـ مؤسسة كيرباء لبناف وتعييف مجمس إدارة ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

ماكنزي
+
المبادرة الفرنسية
ُ
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 مف ضمف ورقة سياسة الكيرباء الميومة التي أ ّكد عمييا مجمس الوزراء بق ارره رقـ  /ٔ/تاريخ .ٕٕٓٓ/٘/ٕٜ

تاريخ 2002/9/2

المتوقع في السنوات الخمس المقبمة ،التي أشارت
 مف أىداؼ خطة العمؿ التنفيذية لورقة سياسة قطاع الكيرباء الميومة ( )ٕٕٓ٘ –ٕٜٓٔزيادة التعرفة لتغطية كمفة اإلنتاج والنقؿ والتوزيع مع األخذ بعيف اإلعتبار اإلنتاج ّ

(تنظيـ قطاع
الكيرباء)
82

+
سيدر

الكيرباء

+
ماكنزي

المولدات الخاصة وكيرباء لبناف معاً.
الى أف إقتراح زيادة التعرفة لف ّ
يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة اإلجمالية بالنسبة لممواطف بحيث لف تتعدى الكمفة التي يدفعيا حالياّ عمى ّ

كيرباء
زيادة تعرفة

يتـ ربط التعرفة الجديدة بأسعار المشتقات
الدولي ،بتحضير دراسة إلعادة تشطير ىذه التعرفة بحيث يكوف ليا ّ
 تقوـ و ازرة الطاقة والمياه ،وبالتعاوف مع البنؾ ّ
أقؿ أثر ممكف عمى ذوي اإلستيالؾ الكيربائي المنخفض ،عمى أف ّ

 تأميف تنفيذ مشاريعالكيرباء
 -تخفيؼ العجز المالي عمى

إنجاز الدراسة مف قبؿ و ازرة الطاقة والمياه وعرضيا عمى مجمس الوزراء.

قطاعي

تتكبد مؤسسة كيرباء لبناف والمالية العامة أي عجز مالي جديد في حاؿ إرتفاع أسعار النفط العالمية.
النفطية كي ال ّ
ّ

نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
تجدر المبلحظة أف موضوع وضع جدوؿ زمني لرفع التعرفة ورد كبند مف بنود االصبلحات التي ّ

المؤسسة

+
المبادرة الفرنسية
ُ
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بناء عمى إقتراح و ازرة الطاقة والمياه وو ازرة
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
آلية تنفيذىا).
المالية (الدراسة و ّ

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 مطمر الغدير -الكوستابرافا (إنشاء وتشغيؿ معمؿ التسبيخ) :كاف مف المفترض إنجاز أعماؿ اإلنشاء خبلؿ شير آب ٕٕٓٓ مف بعدىا تبدأ فترة التشغيؿ غير أف األوضاع السائدة وحاجة المتعيد إلى إستيراد التجييزات مف

ٔ -تأميف كمفة اإلصبلح مف قبؿ و ازرة المالية ومصرؼ لبناف.

الخارج وصعوبة فتح اإلعتمادات ّأدت إلى تأخير في تنفيذ األعماؿ.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ ..قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وبعد إستطبلع رأي و ازرة المالية( .تأميف التمويؿ البلزـ).

أعماؿ فرز النفايات في معممي الكرنتينا والعمروسية جرى توقيع ممحؽ لمعقد األساسي عمبل بقرار مجمس الوزراء رقـ ٕٔ تاريخ  ٕٓٔٛ/ٔ/ٔٛلتطوير معممي الفرز في الكرنتينا والعمروسية وكاف مف المفترض إنجاز
أعماؿ التطوير بالتزامف مع تشغيؿ المعمميف الحالييف وانيائيا قبؿ إنتياء مدة العقد األساسي أي قبؿ ٖٔ ٕٕٓٓ/ٕٔ/إال أف األوضاع التي سادت في الببلد مؤخ اًر وحاجة المتعيد إلى إستيراد بعض التجييزات مف الخارج مع
صعوبة فتح اإلعتمادات أدت إلى تأخير في تنفيذ أعماؿ التطوير والػتأىيؿ وقد زاد الوضع تعقيدا بعد إنفجار ٗ آب الذي ألحؽ أض ار اًر فادحة بعمؿ الفرز في الكرنتينا ومعمؿ الكوراؿ المذيف أصبحا خارج الخدمة

توسعة مطمر

حصة البمديات المستفيدة في الصندوؽ البمدي
بموجب الكتاب رقـ ٕ/ٜٔٚـ.ص تاريخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٚأعطيت الموافقة اإلستثنائية عمى تمويؿ كمفة إصبلح معمؿ الفرز في الكرنتينا ومعمؿ التسبيخ في الكوراؿ مف ّ

وانشاء معمؿ
تسبيخ في

نفايات صمبة

الكوستابرافا

توسعة المطامر وانشاء

سيدر
قرار مجمس الوزراء

وتحسيف الفرز في

مصنع أسمدة وفرز النفايات

رقـ  45تاريخ

العمروسية

وانشاء معمؿ توليد لمطاقة

2018/1/11

والكرنتينا،

+
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المستقؿ ،اإلجازة لمجمس اإلنماء واإلعمار التفاوض مع الشركة المشغمة لتحديد القيمة النيائية إلصبلح المعمميف ومف ثـ التعاقد معيما إلصبلحيما ،كونيا تتولى أعماؿ التشغيؿ والتطوير وال ي زاؿ المعمبلف بعيدتيا وتحت
الفنية ،والطمب مف و ازرة المالية ومصرؼ لبناف تأميف كمفة اإلصبلح بالدوالر األميركي( .بتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ المذكور).
مسؤوليتيا ّ
قطاعي

المستقؿ.
 بتاريخ  2020/10/2أفادت وزارة المالية أف نفقات إنشاء معامؿ أو تطويرىا ال يمكف تغطية تكاليفيا مف حساب الصندوؽ البمدي
ّ

 بتاريخ  2020/10/8أفاد مجمس اإلنماء واإلعمار أنو سيكوف مضط اًر لمسعي إلى إقناع المتعيد الحالي بتمديد العقد بعد ٖٔ ٕٕٓٓ/ٕٔ/لفترة تسمح بإنجاز أعماؿ إصبلح األضرار في معممي الكرنتينا والكوراؿ الناجمة
عف إنفجار المرفأ والمقدرة كمفتيا بحوالي  /ٚ،ٗ/مميوف د أ .واستكماؿ أعماؿ التطوير في المعمميف بالرغـ مف أف المتعيد الحالي أبدى م ار ار وتك ار ار عدـ قدرتو عمى القبوؿ بأي تمديد لفترة إضافية بعد إنتياءالمدة في

مف النفايات

ٖٔ ،ٕٕٓٓ/ٕٔ/مما سيأثر سمبا عمى إجراء مناقصة جديدة بسبب عدـ إمكانية تسميـ أي متعيد جديد المنشآت المنوي تشغيميا.

البيئية
والمعالجة
ّ

لمدة تسعة أشير إعتبا اًر مف ٔ ٕٕٓٔ/ٔ/باإلضافة إلى تمديد عقد اإلشراؼ عمى تنفيذ
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٕ/ٜٔأعطيت الموافقة
اإلستثنائية عمى تمديد عقد الفرز والمعالجة الحالي لمناطؽ بيروت وجبؿ لبناف بإستثناء جبيؿ ّ
ّ

لمكب طرابمس
ّ

العمروسية بعد تطويرىما واصبلح األضرار في معمؿ الكرنتينا وأعماؿ المعالجة في معمؿ الكوراؿ بعد إصبلح األضرار فيو
األعماؿ وعمى تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعمار إطبلؽ مناقصة لتمزيـ أعماؿ الفرز في معممي الكرنتينا و
ّ
حصة البمديات المستفيدة مف الصندوؽ البمدي المست ّقؿ أو مف أي مصدر آخر يحدده مجمس الوزراء( .بتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس
واطبلؽ مناقصة لتمزيـ أعماؿ اإلشراؼ عمى التنفيذ وعمى تمويؿ ىذه األشغاؿ مف ّ
الوزراء عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ المذكور).

 أ ّكد قرار مجمس الوزراء رقـ  3تاريخ  2019/8/27عمى ما ورد في نص المادة  ٜمف القانوف رقـ ٓ ٕٓٔٛ/ٛلجية إعتماد البلمركزية اإلدارية في تطبيؽ اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة ومبدأ الحموؿ.

ٔ -تنفيذ ما ورد في خارطة الطريؽ لجية:

ٔ .إطبلؽ حوار وطني حوؿ الطرؽ األنسب إلسترداد الطاقة مف قبؿ لجنة

سيسف قانوناً إطارياً يحدد آلية تطوير إستراتيجيات وخطط متعمقة بالنفايات الصمبة بحيث يحدد إدارة متكاممة
 أشارت الخطة االصبلحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بقرار رقـ  13تاريخ  2020/4/30أف البرلماف
ّ

 -إطبلؽ و ازرة البيئة ،مف خبلؿ لجنة تنسيؽ شؤوف قطاع النفايات (قرار و ازرة

تنسيؽ شؤوف قطاع النفايات المش ّكمة بقرار وزير البيئة ووضع التوصيات

لمنفايات الصمبة مع األخذ في اإلعتبار التطورات العممية في ىذا المجاؿ ،ويتبنى مبادىء تحويؿ النفايات إلى طاقة ودور البمديات في إطار البلمركزية اإلدارية إلدارة النفايات .وسيتـ تطبيؽ مبدأ تفويض السمطة في إدارة
النفايات الصمبة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ ٓ.ٕٓٔٛ/ٛ

 بقراره رقـ  22تاريخ  2020/6/25أخذ مجمس الوزراء عمماً بعرض وزير البيئة لخارطة الطريؽ المتعمقة بالنفايات الصمبة ،بعد إعادة ىيكمتيا تحت عنواف "خارطة الطريؽ  2030-2020لإلدارة المتكاممة لمنفايات

القانوف رقـ 80
تاريخ
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2018/10/10
(االدارة المتكاممة
لمنفايات الصمبة)

نقؿ مسؤولية إدارة
النفايات الصمبة
إلى البمديات

الصمبة".

نفايات صمبة
تعزيز البلمركزية اإلدارية في
تطبيؽ اإلدارة المتكاممة

قطاعي

 بقراره رقـ  1تاريخ  2022/2/23وافؽ مجمس الوزراء عمى عرض وزير البيئنة بشأف "اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة في لبناف :التوجيات االستراتيجية" وتكميؼ الوزير إعداد الخطوات البلزمة لوضعيا موضع التنفيذ
ورفعيا الى مجمس الوزراء.
المباشرة
بقراره رقـ  67تاريخ  2022/5/20قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى مواقع المطامر
ّ
الصحية المقترحة مف قبؿ و ازرة البيئة وتكميؼ مجمس االنماء واالعمار بالتنسيؽ مع وزارة البيئة واتحاد البمديات والبمدياتُ ،

لمنفايات الصمبة

بالدراسات الالزمة وتحضير دفاتر الشروط ،والشروع بالتنفيذ والتشغيؿ حيث الدراسات واالشغاؿ جاىزة.

+
سيدر

االتصاالت (القانوف رقـ ٖٔٗ).
القانوف رقـ 431
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(قانوف االتصاالت)
+
سيدر

الصحي
الطاقة ،كوف أحد األىداؼ البيئية ليذه الخارطة والمتعمّؽ بتقميص الطمر
ّ

إلى أقصى الحدود الممكنة ،يعتمد عمى تكنولوجيات إسترداد الطاقة ،عمى أف تكوف لعممية كنس وجمع النفايات (بما في ذلؾ الفرز مف المصدر)
تغير المناخ.
المقاربة شاممة لجية القطاعات المؤث رة وتمؾ المتأث رة وموضوع ّ

 -تفعيبلً لتطبيؽ المرسوـ رقـ ( ٕٜٓٔ/٘ٙٓٙالفرز مف المصدر) تعميـ دفاتر

مراجعة قانوف
اإلتصاالت رقـ
 431تاريخ
2002/7/22

التوجييية بخصوص إستبلـ تقارير منجزة مف قبؿ اإلستشارييف
لمجنة
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٗ/ٔٙأفاد وزير اإلتصاالت بوجود عقود إلستشارييف مف شركات أجنبية (شركة  ،Hewittوشركة  Allenػ ػ ػ Boozػ) عقدت إجتماعات ّ
ّ

التقنية واإلدارّي ة في سياؽ تنفيذ إجراءات الخصخصة لقطاع اإلتصاالت وفؽ قرار مجمس الوزراء رقـ ٕ ٛتاريخ ٗٔ ،ٕٕٓٓ/ٛ/وانو سوؼ يصار إلى تشكيؿ لجنة مشتركة مف الوحدات التابعة
المتعمّقة بتأميف عمميات اإلنتقاؿ
ّ

االتصاالت
تحرير القطاع وفتحو أماـ
إستثمارات القطاع الخاص

قطاعي

لمو ازرة والييئة الناظمة لئلتصاالت إلخاذ اإلجراءات البلزمة وم واكبة التغييرات.

المبادرة الفرنسية كافة بكؿ شفافية ،والعمؿ عمى إصدار النصوص التطبيقية لمقانوف رقـ ٖٔٗ ٕٕٓٓ/لتنظيـ قطاع اإلتصاالت وتعييف الييئة الناظمة
 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1اإللتزاـ ببنود ُ

لئلتصاالت وتفعيؿ شركة إتصاالت لبناف  Liban-Telecomمع ما يترافؽ مف إصبلحات بنيوية جذرية في القطاع.

 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/ومع تشكيؿ الحكومة الجديدة أُرسؿ كتاب إلى و ازرة اإلتصاالت إليداع االمانة العامة لمجمس الوزراء النصوص التطبيقية المتعمقة بالمواد ٖ ٘ٓ -ٜٗ -ٗٙ-ٖٙ-ٖ٘-ٜٔ-ٔٚ-وٕ٘ لمقانوف رقـ
ٖٔٗ ٕٕٓٓ/لوضعيا موضع التنفيذ.

35/103

البمديات
 قرار يصدر عف وزير البيئة (تشكيؿ فريؽ مف الو ازرة لمساعدة ّواتحاداتيا في إعتماد دفاتر الشروط النموذجية التي أعدتيا الو ازرة).

النموذجية لعممية كنس وجمع النفايات (بما في ذلؾ الفرز مف المصدر)
الشروط
ّ

أعدتيا و ازرة البيئة عبر و ازرة الداخمية والبمديات وتخصيص و ازرة البيئة لفريؽ
التي ّ
البمديات واتحاداتيا في إعتماد ىذه الدفاتر.
عمؿ لمساعدة ّ
ٕ -إنتظار إقرار القانوف اإلطاري مف قبؿ مجمس النواب.

ويتضمف ىذا األمر تطبيؽ وتطوير قانوف
 تيدؼ السياسة العامة لقطاع اإلتصاالت إلى تحري ره وفتحو أماـ إستثمارات القطاع الخاص ،مف ضمف رؤية متكاممة لقطاع اإلتصاالت تأخذ بعيف االعتبار التطورات التقنية،
ّ

تاريخ 2002/7/22

البيئة رقـ  ٔ/ٔٓٛتاريخ ٘ )ٕٜٓٔ/ٖ/لحوار وطني حوؿ الطرؽ األنسب إلسترداد البلزمة بيذا الشأف.
 -تعميـ صادر عف وزير الداخمية والبمديات إلعتماد دفاتر الشروط النموذجية

تطوير مشروع قانوف مف قبؿ و ازرة اإلتصاالت مف ضمف الرؤية المتكاممة لقطاع
اإلتصاالت وعرضو عمى مجمس الوزراء.

ٕ .إقرار القانوف اإلطاري مف قبؿ مجمس النواب.

بناء عمى إقتراح و ازرة اإلتصاالت وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ
إحالة إلى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

القانوف رقـ 431

المتبقية
الخطوات
ّ

تـ تعييف رئيس وأعضاء الييئة في العاـ  ٕٓٓٚلمدة خمس سنوات غير قابمة لمتجديد أو التمديد (والية منتيية) وفقاً لمقانوف رقـ ٖٔٗ تاريخ ٕٕ.ٕٕٓٓ/ٚ/
ّ 

تاريخ 2002/7/22

إقتراح وزير اإلتصاالت تعييف لرئيس وأربعة أعضاء (لمدة ٘ سنوات).

 بموجب المرسوـ رقـ ٗ ٕٔٗٙتاريخ ٗ ٕٓٓ٘/ٖ/وضع التنظيـ اإلداري والمالي لمييئة المنظمة لئلتصاالت.

(قانوف االتصاالت)
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الحالية
الوضعية
ّ
ّ

+

تعييف الييئة

اإلتصاالت

سيدر

الناظمة لإلتصاالت

تنظيـ قطاع اإلتصاالت

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح وزير اإلتصاالت.
مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

أكد قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21وقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30عمى تعييف ىيئة ناظمة لئلتصاالت.
ّ 
قطاعي

+

نصت عمييا المبادرة الفرنسية.
تجدر المبلحظة أف موضوع تعييف الييئة الناظمة لئلتصاالت ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

المبادرة الفرنسية كافة بكؿ شفافية ،والعمؿ عمى إصدار النصوص التطبيقية لمقانوف رقـ ٖٔٗ ٕٕٓٓ/لتنظيـ قطاع اإلتصاالت وتعييف الييئة الناظمة
 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1اإللتزاـ ببنود ُ

لئلتصاالت وتفعيؿ شركة إتصاالت لبناف  Liban-Telecomمع ما يترافؽ مف إصبلحات بنيوية جذرية في القطاع.

المبادرة الفرنسية
ُ
تأسست شركة مغفمة ( )Liban Telecomخاضعة لقانوف اإلتصاالت رقـ ٖٔٗ تاريخ ٕٕ ٕٕٓٓ/ٚ/ولمقانوف رقـ  ٕٕٛتاريخ ٖٔ( ٕٓٓٓ/٘/تنظيـ عمميات الخصخصة
 بموجب المرسوـ رقـ  13944تاريخ 2005/1/4
ّ

وصدؽ عمى نظاميا التأسيسي.
وتحديد شروطيا ومجاالت تطبيقيا) ولقانوف التجارة باستثناء المادة  ٚٛمنو (المتعمقة بالشركات المغفمة التي يكوف موضوعيا إستثمار مرفقا عاما)،
ّ

الدولي عمى أن واعيا (ثابت ،نقاّؿ ،خميوي ،الخ) وانشاء وتشغيؿ واستعماؿ وصيانة الشبكات والتجييزات وتقنيات المعمومات واإلتصاالت.
 موضوع الشركة توفير خدمات االتصاالت المحمّي و ّ

القانوف رقـ 431
تاريخ
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2002/7/22
(قانوف اإلتصاالت)
+

تعييف مجمس ادارة
LIBAN
TELECOM

 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1العمؿ عمى إصدار النصوص التطبيقية لمقانوف رقـ ٖٔٗ ٕٕٓٓ/لتنظيـ قطاع اإلتصاالت وتعييف الييئة الناظمة لئلتصاالت وتفعيؿ شركة إتصاالت لبناف -Liban
اإلتصاالت
تحضي اًر لخصخصتيا

قطاعي

 Telecomمع ما يترافؽ مف إصبلحات بنيوية جذرية في القطاع.

ٔ -إقتراح وزير اإلتصاالت تعييف أعضاء مجمس اإلدارة مف رئيس وأربعة
أعضاء (ما دامت الشركة ممموكة كمياً مف الدولة المبنانية).

بناء عمى إقتراح وزير اإلتصاالت.
ٔ.مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

الكمية ،يدعو مجمس
 -في ميمة خمسة عشر يوماً تمي الخصخصة الجزئية أو ّ

المعيف بمرسوـ إلى جمعية عمومية عادية يصار فييا إلى انتخاب أعضاء
اإلدارة
ّ
مجمس إدارة جديد.

ٕ -وضع األصوؿ والشروط الخاصة بالشركة مف قبؿ الييئة المنظّمة
لئلتصاالت (عند تشكيميا).
ٖ -يمنح مجمس الوزراء الشركة الترخيص البلزـ بعد وضع األصوؿ والشروط

سيدر

بناء عمى إقتراح الييئة المنظمة لئلتصاالت
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(عند تشكيميا).

ٖ .قرار يصادر عف الييئة عند تشكيميا.

الخاصة بو مف قبؿ الييئة المنظمة لبلتصاالت عمبل بأحكاـ المادة ٘ٗ مف قانوف
االتصاالت.
 يتضمف البرنامج:
 -مشاريع ترمي إلى تحديث شبكة الخطوط الثابتة (بنيت في التسعينات مف القرف الماضي كجزء مف ب رنامج النيوض لفترة ما بعد الحرب الذي وضعتو الحكومة).

المتبقية.
وضع جدوؿ زمني مف قبؿ و ازرة اإلتصاالت وىيئة أوجيرو لتنفيذ المراحؿ
ّ

متابعة المراحؿ المتبقية مف المشروع مف قبؿ و ازرة اإلتصاالت وىيئة أوجيرو.

ويتـ العمؿ
 -تمديد شبكة النطاؽ العريض عمى األلياؼ الضوئية عمى مستوى البمد (إف كوابؿ األلياؼ الضوئية بإمكانيا نقؿ بيانات بشكؿ أكبر بكثير مف الكوابؿ النحاسية خاصة عمى المسافات الطويمة ،وبمستوى أماف أعمىّ ،

النحاسية التي أنشئت في القرف العشريف بشبكة األلياؼ الضوئية).
حاليا عمى إستبداؿ شبكات الياتؼ
ّ
سيدر
88

+
ماكنزي

متابعة تنفيذ
برنامج االستثمار
الخاص
بػػػػػOGERO

 بتاريخ  2017/6/22صدر المرسوـ رقـ  956المتعمؽ بإطبلؽ خدمات اإلنترنت عبر األلياؼ البصرية لؤلفراد والشركات والمؤسسات ذات اإلستعماؿ المكثّؼ.

االتصاالت

البصرية في المنزؿ ،"FTTH
يتضمف المشروع "األلياؼ
المبنانية،
الضوئية في كافة األراضي
ومد وتوصيؿ شبكة األلياؼ
 في شير حزي راف  ٕٓٔٛأطمقت و ازرة اإلتصاالت وشركة أوجيرو مشروع توريد وتركيب تجييزات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

تحديث شبكة الخطوط الثابتة
وتمديد شبكة الحزمة العريضة

قطاعي

لؤللياؼ الضوئية في كافة

و"األلياؼ البصرية إلى الكابينة  FTTCلضماف الولوج إلى شبكة اإلنترنت بسرعة ٓ٘ ميغابيت في الثانية عمى األقؿ في مواقع األلياؼ البصرية.

الضوئية مف ثبلثة مراحؿ وقد قسمت شركة أوجيرو العمؿ عمى الشركات الثبلثة التي فازت بالمناقصة في شباط  ٕٓٔٛيجري العمؿ في المناطؽ الحضرية والنائية في الوقت عينو ،ويتضمف العمؿ
يتألّؼ مشروع األلياؼ
ّ

التقني تركيب كابينات ذكية في الشارع وتوصيؿ الكابؿ الرئيسي لؤللياؼ الضوئية إلى مراكز أوجيرو.

المناطؽ

عدؿ بموجب قوانيف الموازنات البلحقة وكاف آخرىا موازنة العاـ ٕٕٓٓ (القانوف النافذ

موزعة عمى ٗ سنوات ،وقد ّ
ّ
تضمنت المادة  29مف موازنة العاـ  2017قانوف برنامج بقيمة  /450/مميار ؿ.ؿ لتنفيذ ىذا المشروعّ ،

وزع رصيد إعتمادات الدفع عمى ٗ سنوات تمتّد حتى ٕٕٕٓ ( ٘ ٚمميار ؿ.ؿ .لمعاـ ٕٕٓٓ ٕٔ٘ ،مميار ؿ.ؿ .لمعاـ ٕٕٔٓ وٕ٘ مميار ؿ.ؿ .لمعاـ ٕٕٕٓ).
حكماً رقـ  ٙالصادر بتاريخ ٘ )ٕٕٓٓ/ٖ/حيث ّ

 بتاريخ  2021/9/16تعيّدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1إعادة تأىيؿ وتجييز الشبكات الثابة والخميوية ُبغية تأميف إستم اررية خدمات اإلتصاالت (تخابر وانترنت) ووضع رؤية إصبلحية جديدة لمقطاع تأخذ في اإلعتبار

الشراكة مع القطاع الخاص.

متابعة تنفيذ
برنامج االستثمار
89

سيدر

الخاص بشركتي
الخميوي (ALFA
& )TOUCH

تأميف تغطية عالية الجودة
 ٖGوٗG & 5G

ٔ .تكميؼ وزير اإلتصاالت نقؿ إدارة شركتي "زيف" و "أوراسكوـ" إلى إدارة وزارة اإلتصاالت مع اإلحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي  MIC1و MIC2مف أجؿ الحفاظ عمى قيمة الشركتيف اإلقتصادية والسوقية والحفاظ عمى

المناقصة العالمية.

ديمومة العمؿ والموظفيف والحفاظ عمى تقديـ الخدمات لممواطنيف ولئلقتصاد.

االتصاالت
عمى الصعيد الوطني لشبكة

بتاريخ  2020/5/5وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  3عمى ما يمي:

إعداد و ازرة اإلتصاالت لدفتر الشروط وعرضو عمى مجمس الوزراء تمييداً إلطبلؽ

والتأىيؿ لممناقص العالمية الجديدة).

اإلدارية الالزمة في الفترة اإلنتقالية إلدارة وتشغيؿ القطاع الخميوي ،وفؽ ما نصت عميو المادة ٖٔ مف كؿ مف العقديف إلتماـ إجراءات التسميـ والتسمـ تمييدا إلدارة الشركتيف مف
ٕ .تكميؼ وزير اإلتصاالت إتخاذ كؿ اإلجراءات
ّ

قطاعي

بناء عمى إقتراح وزير اإلتصاالت وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزرارء ً

التنسيؽ مع إدارة المناقصات (دفتر الشروط ،عقد اإلدارة وشروط اإلشتراؾ

قبؿ الدولة /و ازرة اإلتصاالت.

ٖ .تكميؼ وزير اإلتصاالت إعداد دفتر شروط جديد وعقد اإلدارة وشروط اإلشتراؾ والتأىيؿ لممناقصة العالمية ورفعو عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو وذلؾ خبلؿ ميمة ٖ أشير ،ثـ إطبلؽ المناقصة العالمية الجديدة مف اجؿ
التعاقد عمى إدارة وتشغيؿ شبكتي الخميوي بالتنسيؽ مع إدارة المناقصات.
 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1إعادة تأىيؿ وتجييز الشبكات الثابة والخميوية ُبغية تأميف إستم اررية خدمات اإلتصاالت (تخابر وانترنت) ووضع رؤية إصبلحية جديدة لمقطاع تأخذ في اإلعتبار

الشراكة مع القطاع الخاص ،إضافة الى العمؿ عمى توحيد الخدمات والتكامؿ بيف مختمؼ القطاعات (خميوي ،ثابت ،إنترنت ،ب ريد) ما ُيساعد في تطوير مستوى الخدمات لممواطف وبأسعار تنافسية.
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اإلصالحات
#

المصدر

90

سيدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
الدوؿ التي تمتمؾ مراكز بيانات وطنية.
ينضـ إلى الئحة ّ
إنشاء مركز حفظ البيانات :إنطبلقاً مف الحاجة إلى حفظ البيانات بشكؿ ُمنظّـ ومحمي تقنياً وأمنياً ،يسعى لبناف إلى أف ّ

األجنبية لبلستثمار وتأسيس
المتوخاة مف ىذا المشروع تطوير تكنولوجيا االتصاالت واالستفادة مف خدمات الفايبر ،تطوير أمف المعمومات والحوكمة التقنية ،تأميف الحماية لمبيانات في حالة الكوارث ،تشجيع الشركات
األىداؼ
ّ
ّ

الشركات في لبناف ،دمج بيانات مختمؼ الييئات الحكومية تسييبلً إلطبلؽ خدمات الحوكمة اإللكترونية (بالرغـ مف أىمية ىذا المركز تبقى عقبة أساسية ت واجيو ىي عدـ وصوؿ المكننة إلى كؿ الييئات الحكومية).
المشروع ىو مف مشاريع الشراكة بيف القطاعيف الخاص والعاـ ،سيقوـ القطاع الخاص بتأميف التمويؿ والتصميـ والتنفيذ واإلدارة والصيانة ،مقابؿ الحصوؿ عمى بدالت مف المستخدميف أو المشتركيف.

االتصاالت

سرية المعمومات.
 تعيّدت الحكومة بقرارىا رقـ  1تاريخ  2019/2/7بناء مركز بيانات وطني بما فيو ّ
تقنية  CLOUDبالشراكة مع القطاع الخاص مع األخذ بعيف اإلعتبار حماية ّ

بناء مركز بيانات وطني

 بموجب القرار رقـ  2تاريخ  ،2019/8/8وبناء عمى توصية لجنة "مشروع المركز الوطني لممعمومات" قرر المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة السير بالمشروع واحالة الممؼ إلى مجمس الوزراء لمموافقة عميو واطبلؽ

تقنية
()data centerعبر ّ

إجراءات الشريؾ الخاص وفقا ألحكاـ قانوف تنظيـ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص رقـ  ٗٛتاريخ .ٕٓٔٚ/ٜ/ٚ

الػػػػػ  Cloudبالشراكة مع

تنفيذ مشاريع
 PPPمختمفة

 بقراره رقـ  18تاريخ  2019/9/17وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع "المركز الوطني لممعمومات"

القطاع الخاص مع األخذ
سرية
باإلعتبار حماية ّ
المعموماتية،

مد كابؿ بحري ثالث ي ربط
ّ
لبناف بأوروبا مباشرةً واعداد
لبناف ليكوف مركز انترنت مف
الفئة الثانية يخدـ المنطقة

قطاعي

مد كابؿ بحري ثالث :تعيّدت الحكومة بقرارىا رقـ  1تاريخ  2019/2/7العمؿ عمى تمديد كابؿ ثالث ي ربط لبناف مباشرة بأوروبا واعداد لبناف ليكوف  TIER-2 INTERNET HUBيخدـ المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ّ

 بتاريخ ٓٔ ٕٕٕٓ/٘/تقدـ وزير االتصاالت بطمب بالموافقة عمى:

 إنشاء كابؿ  Cadmos -2عمى عاتؽ ىيئة االتصاالت القبرصية  CYTAمف دوف اف تتحمؿ و ازرة االتصاالت اية كمفة مالية وأف تممؾ ىذا االكابؿ بنسبة ٓ٘.% تفويض وزير االتصاالت لتوقيع عقد إنشاء وصيانة الكابؿ ( )C&MAمع ىيئة االتصاالت القبرصية ()CYTA بتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/٘/قرر مجمس الوزراء تأجيؿ البحث بالموضوع.
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٔٓ/ٔٚقرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )ٚتفويض وزير اإلتصاالت التوقيع عمى مذكرة تفاىـ بيدؼ التحضير إلنشاء كابؿ بحري جديد وتعديؿ ىذه المذكرة وتجديدىا عند اإلقتضاء تمييداً لعرضيا عمى دي واف
المحاسبة واطبلؽ المناقصة في قبرص مف قبؿ ىيئة اإلتصاالت القبرصية وبإشراؼ و ازرة اإلتصاالت المبنانية.
 بتاريخ ٓٔ ٕٕٕٓ/٘/طمب وزير االتصاالت عرض موضوع إنشاء كابؿ بحري جديد  Cadmos-2بيف لبناف وقبرص ليحؿ مكاف الكابؿ البحري القديـ  Cadmosواطبلؽ المناقصة في قبرص
 بتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/٘/قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ ٕ )ٛتأجيؿ البحث بالموضوع.
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المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

إنشاء مركز حفظ البيانات:
المحددة في القانوف رقـ
إطبلؽ إجراءات إختيار الشريؾ الخاص وفقاً لممبادىء
ّ
 ٗٛتاريخ ( ٕٓٔٚ/ٜ/ٚتنظيـ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص) واعداد
مشروع دفتر الشروط بصيغتو النيائية ورفعو إلى مجمس الوزراء.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (الموافقة
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
عمى دفتر الشروط بصيغتو النيائية).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 نصت المادة ٖٗ مف القانوف رقـ  ٜٚتاريخ ( ٕٓٔٛ/ٗ/ٔٛقانوف الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )ٕٓٔٛأنو يتوجب عمى مجمس الوزراء خبلؿ ميمة أقصاىا ٖٔ ٕٕٓٓ/ٕٔ/إلغاء المؤسسات العامة التي يرى

ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرّي ة بعد تشكيؿ الحكومة لمتابعة الموضوع وتقديـ تقرير

يتضمف اإلقتراحات المناسبة وعرضو عمى مجمس الوزراء تمييداً إلعداد مشاريع
تقدميا وقد جرى إبطاؿ ىذه المادة الحقا مف قبؿ المجمس الدستوري لعدـ جواز لحظيا في الموازنة العامة (cavaliers
إنتفاء الجدوى اإلقتصادية والخدماتية مف إستمرارىا ودمج المؤسسات التي تتشابو بالمياـ والخدمات التي ّ
ّ
 )budgetairesوليس لمخالفتيا احكاـ الدستور.

 سبؽ لمجمس الوزراء أف وافؽ بقراره رقـ  3تاريخ  2019/9/12عمى تشكيؿ لجنة و ازرية لدراسة موضوع إلغاء بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقمّة ب رئاسة رئيس مجمس الوزراء تنفيذاً لخطة الحكومة في ترشيد
اإلنفاؽ وتحديث الييكمية لئلدارات العامة ،وقد أعيد تشكيؿ ىذه المجنة بموجب القرار رقـ  1تاريخ .2020/2/28
لمتصور المطموب إلنجاز التوصيؼ الوظيفي في إطار ىيكمة اإلدارة وتطويرىا ،ومع إجراء المسح الشامؿ المنصوص عميو في نص المادة  80مف قانوف موازنة العاـ .2019
 إف الموضوع يعتبر إستكماالً
ّ
 بتاريخ  2019/6/27قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )3إلغاء المؤسسة الوطنية لضماف اإلستثمارات وتكميؼ وزير المالية إتخاذ القرار البلزـ لحمّيا.

نص المادة  29مف قانوف الموازنة العامة لعاـ ( 2020المنشأة بموجب المرسوـ اإلشتراعي رقـ ٖ تاريخ ٘ٔ )ٜٔٚٚ/ٔ/عمى أف تحدد دقائؽ تطبيؽ ىذه المادة بمراسيـ
 ألغيت المؤسسة العامة لضماف اإلستثمارات بموجب ّ

التطبيقية البلزمة.
القوانيف والمراسيـ
ّ

القانوف رقـ 144
تاريخ

 -رفع تقرير بالمؤسسات

2019/7/31

العامة وكافة المرافؽ العامة

(قانوف الموازنة
91

العامة والموازنات
الممحقة لعاـ )2019
+
قرار مجمس الوزراء

إلغاء ودمج بعض
الو ازرات
والمؤسسات
والمرافؽ العامة

ال سيما المؤسسة العامة
لؤلسواؽ اإلستيبلكية،
المؤسسة العامة لمزراعات

رقـ  1تاريخ

البديمة ،المؤسسة العامة

2019/10/21

ياضية
لتمويؿ الدورات الر ّ
الكبرى وغيرىا.

التقرير التي توصمت إليو المجنة).

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ -إعداد ّ
النصوص البلزمة إللغاء المؤسسات العامة والمرافؽ التي ّ
يتبيف أنيا غير ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

المسح الشامؿ لجميع الوظائؼ العامة عمبل بنص المادة ٓ ٛمف قانوف الموازنة

إحالتو إلى مجمس النواب).

العامة لعاـ .)ٕٜٓٔ

بناء عمى إقتراح وزير الزراعة (مشروع
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

قانوف يرمي إلى إلغاء المؤسسة العامة لمزراعات البديمة ومرسوـ إحالتو إلى

 وزارة اإلعالـ:
عية اإلجراء.
نص البند ٕ مف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21عمى الموافقة عمى إلغاء و ازرة اإلعبلـ وتكميؼ الجيات
المعنية إعداد النصوص البلزمة لذلؾ مع حفظ حقوؽ الموظفيف وفقاً لمقوانيف واألنظمة المر ّ
ّ
ّ

(مشروع قانوف يرمي إلى إلغاء المؤسسة العامة لتمويؿ الدورات الرياضية).

ٖ -إعداد المرسوـ التطبيقي لممادة  ٕٜمف قانوف الموازنة العامة لعاـ ٕٕٓٓ

أعدت وزارة الميجريف خطة عمؿ ومشروع قانوف تحفيز عودة الميجريف إلى قراىـ ،وقد عرضت عمى مجمس الوزراء بتاريخ 2019/10/17
 في إطار إنياء ممؼ الميجريف واقفاؿ الوزارة والصندوؽ المركزي لمميجريف ّ

المتعمّؽ بإلغاء المؤسسة العامة لضماف اإلستثمارات مف قبؿ وزير المالية وعرضو

البت بيا.
الذي أجؿ ّ

عمى مجمس الوزراء.

 بتاريخ  2021/9/29كمّؼ مجمس الوزراء بقراره رقـ  11وزير الميجريف إعداد دراسة حوؿ موضوع اإلنماء الريفي وتقوية شبكة األماف اإلجتماعي

ٗ -العمؿ عمى تأميف اإلعتمادات البلزمة إلستكماؿ معالجة ما تبقى مف ممفات

بتاريخ ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٛأفاد وزير الميجريف بأنو ووفقاً لما ورد في البياف الوزاري يقوـ بكؿ الجيود إلنياء ممؼ الميجريف ودراسة إمكانية تحويؿ الو ازرة إلى و ازرة لمتنمية الريفية لما في ذلؾ مف أىمية في تثبيت أبناء القرى في الميجريف المستحقة لمصندوؽ المركزي لمميجريف تمييدا إللغاء و ازرة الميجريف
ىيكمي

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (نتائج
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

بناء عمى إقتراح وزير الشباب وال رياضة
 -ػ ػ قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الميجريف:
 وزارة
ّ

التي يمكف إلغاؤىا أو دمجيا
مع إدارات أو مؤسسات أخرى

(تشكيؿ لجنة و ازرية).

مجمس النواب).

وىيكمية و ازرة اإلعبلـ وتفعيؿ دور المجمس الوطني لئلعبلـ المرئي والمسموع.
المتعمؽ باإلعبلـ مف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/6إعادة النظر بدور
ورد في البند ٔٔ
ّ
ّ
ترشيد اإلنفاؽ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

فاعمة وغير مجدية والتي يمكف إلغاؤىا أو دمجيا (يتكامؿ ىذا اإلصبلح مع إجراء (مشروع قانوف يرمي إلى إلغاء المؤسسة العامة لؤلسواؽ اإلستيبلكية ومرسوـ

تصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير المالية.

 -إلغاء و ازرة اإلعبلـ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

بناء عمى إقتراح وزير المالية.
ٖ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

ٗ .تأميف االعتمادات البلزمة في مشاريع الموازنة الستكماؿ معالجة ممؼ
الميجريف.

قراىـ ،كما طمب وزير الميجريف عرض مشروع القانوف المتعمؽ بتحفيز عودة الميجريف واعادة اإلعمار عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو.

والصندوؽ وتطوير سياستيا لتشجيع العودة واإلنماء الريفي.

 بتاريخ  ،ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٛوعمبلً بقرار مجمس الوزراء رقـ ٔٔ تاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜأفادت و ازرة الصناعة أنيا ومنذ بدء العمؿ في العاـ ٖٕٔٓ عمى وضع رؤيتيا التكاممية (لبناف الصناعة ٕٕ٘ٓ) بادرت إلى إدراج البرامج

٘ -عرض مشاريع المراسيـ المتعمقّة بتحديد تطبيؽ المادتيف  ٚٙو ٚٚمف القانوف

تتخذ في مجمس الوزراء:
٘ -مشاريع مراسيـ ّ

والمشاريع والمبادرات اليادفة إلى تنمية الصناعة في المناطؽ الريفية في الخطط اإلستراتيجية التنفيذية لتنمية القطاع الصناعي وكاف آخرىا خطة الو ازرة (ٕٕٓٓ )ٕٕٓ٘-وآلياتيا التنفيذية.

رقـ ٗٗٔ تاريخ ٖٔ ٕٜٓٔ/ٚ/مف قبؿ و ازرة المالية عمى مجمس الوزراء.

بناء عمى إقتراح وزير المالية (تحديد دقائؽ تطبيؽ البند  -أ  -والبند  -ب -
ً -

 بتاريخ ٕ ٕٕٓٔ/ٕٔ/وتنفيذاً لقرار مجمس الوزراء رقـ ٔٔ المذكور أعبله ورد كتاب مف وزير الميجريف يطمب فيو تحويؿ و ازرة الميجريف إلى و ازرة التنمية الريفية عارضاً رؤية ُممخصة بأىمية دور اإلنماء الريفي في لبناف،

تحقيقاً لمبدأ اإلنماء المتوازف وتكريساً لمفيوـ دور الرعاية اإلجتماعية.

 بتاريخ ٓٔ ٕٕٓٔ/ٕٔ/أُرسؿ كتاب إلى و ازرة الداخمية والبمديات لبياف الرأي بطمب و ازرة الميجريف تعديؿ تسمية الو ازرة لتصبح و ازرة التنمية الريفية.
 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٜٔطمب وزير الميجريف عرض موضوع تحويؿ الو ازرة إلى و ازرة التنمية الريفية عمى مجمس الوزراء لما فيو مصمحة لبناف والمبنانييف.
 بتاريخ ٕٔ ٕٕٕٓ/٘/وبعد اإلطبلع عمى آراء الجيات المعنية ،قرر مجمس الوزراء تأجيؿ البحث بالموضوع (القرار رقـ ٕٔ)
نصت المادة  76منو عمى:
 بتاريخ  2019/7/31صدر القانوف رقـ ( 144قانوف الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )2019وقد ّ

ويطبؽ عمييا أحكاـ قانوف المحاسبة العمومية ويمغى كؿ نص مخالؼ ليذا البند.
أ -إلغاء جميع الموازنات الممحقة وتدمج بالموازنة العامة،
ّ

ب  -إلغاء جميع وظائؼ المحتسب المركزي والمحتسب المحمّي في كافة اإلدارات العامة ذات الموازنات الممحقة وفي إدارة الجمارؾ المنصوص عمييا في المادتيف ٔ ٔٙوٕ ٔٙمف قانوف المحاسبة العمومية

المالية.
النص إعتبا اًر مف موازنة العاـ ٕٕٔٓ عمى أف تحدد دقائؽ تطبيؽ البنديف "ا" و"ب" بموجب مراسيـ تت ّخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير
ج -يعمؿ بيذا
ّ
ّ

نصت المادة  77عمى أف تودع أمواؿ اإلدارات العامة ذات الموازنات الممحقة في حساب الخزينة لدى مصرؼ لبناف وتحدد أصوؿ تطبيؽ ىذه المادة بمرسوـ يت ّخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير المالية والوزير
ّ 

النص إعتبا اًر مف موازنة العاـ ٕٕٔٓ.
المختّص عمى أف يعمؿ بيذا
ّ

أعدت و ازرة المالية بتاريخ  2020/12/31مشاريع المراسيـ التالية التي إقترنت بموافقة مجمس شورى الدولة وىي:
 تطبيقاً لنص المادتيف المذكورتيف ّ

 مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد دقائؽ تطبيؽ البند (أ) مف المادة  76مف القانوف رقـ ٗٗٔ تاريخ ٖٔ.ٕٜٓٔ/ٚ/ مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد دقائؽ تطبيؽ البند (ب) مف المادة  76مف القانوف رقـ ٗٗٔ تاريخ ٖٔ.ٕٜٓٔ/ٚ/ مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد دقائؽ تطبيؽ المادة  77مف القانوف رقـ ٗٗٔ تاريخ ٖٔ ٕٜٓٔ/ٚ/في مديرية اليانصيب الوطني.وأفادت و ازرة المالية أنيا أرسمت مشروعي مرسوميف يتعمقاف بتطبيؽ أحكاـ المادة  77مف القانوف رقـ  2019/144إلى وزارة اإلتصاالت (الموازنة الممحقة ٘ٔٔ) ووزارة اإلقتصاد والتجارة (الموازنة الممحقة ٖٔٔ -المدي رية
ٍ
بناء عمى إقتراح وزير المالية والوزير المختّص.
العامة لمحبوب والشمندر
السكري) لبياف الرأي ُليصار بعدئذ إلى إصدار المراسيـ ذات الصمة في مجمس الوزراء ً
ّ
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مف المادة .)ٚٙ

بناء عمى إقتراح وزير المالية والوزير المختّص (المادة  ٚٚمف القانوف رقـ
 ًٗٗٔ تاريخ ٖٔ.)ٕٜٓٔ/ٚ/

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

ورفع جودتيا

ػ ػ إدخاؿ الكفاءات اإلدارية
إشراؾ القطاع
قرار مجمس الوزراء
92

رقـ  1تاريخ
2019/10/21

المؤسسات
والمرافؽ العامة
ذات الطابع التجاري

المتبقية
الخطوات
ّ

تضمف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21في البند  3منو:
ّ 

نوعية الخدمات
ػ ػ تحسيف ّ

الخاص وتحرير

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

ٔ -إعداد دفتر الشروط مف قبؿ و ازرة اإلتصاالت عمبلً بقرار مجمس الوزراء

 -أ -الموافقة عمى البدء بعميمة إشراؾ القطاع الخاص في شركتي الخميوي وتكميؼ المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة تعييف إستشاري مالي وتقني وقانوني لمبدء بإجراءات تحضير دفاتر الشروط واجراء التمزيمات الالزمة

بالتنسيؽ مع إدارة المناقصات وعرضو عمى مجمس الوزراء تمييداً إلطبلؽ

ورفع األمر إلى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب بشأنو.

المناقصة العالمية.

عية اإلجراء بإشراؾ القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات التالية :بورصة بيروت ،شركة طيراف الشرؽ األوسط ،شركة الشرؽ األوسط لخدمة المطارات،
 -ب  -المباشرة بالدراسات الالزمة ووفقاً لألصوؿ والقوانيف المر ّ

أو

مؤسسة ضماف الودائع ،شركة سوديتيؿ ،كازينو لبناف ،شركة إنترا ،مرفأ بيروت ،إدارة حصر التبغ والتنباؾ ومنشآت النفط.

التمويمية لدى
والقدرات
ّ

 بتاريخ  2020/5/5وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  3عمى ما يمي:

تحمؿ المخاطر
ػ ػ زيادة إي رادات الدولة ونقؿ

ىيكمي

التصميـ ،التشغيؿ ،وصيانة

ٔ .تكميؼ وزير اإلتصاالت نقؿ إدارة شركتي "زيف" و "أوراسكوـ" إلى إدارة و ازرة اإلتصاالت مع اإلحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي  MIC1و MIC2مف أجؿ الحفاظ عمى قيمة الشركتيف اإلقتصادية والسوقية والحفاظ عمى

الخاص

تاريخ
2002/12/12
93

(إدارة قطاع الطيراف

تعييف الييئة

المدني)

الناظمة لمطيراف

+

المدني

سيدر

ٕٔ ٕٕٓٓ/ٕٔ/وتطوير
وتعزيز قطاع الطيراف

ىيكمي

المدني

ٕ .تكميؼ وزير اإلتصاالت إتخاذ كؿ اإلجراءات اإلدارية البلزمة في الفترة اإلنتقالية إلدارة وتشغيؿ القطاع الخميوي ،وفؽ ما نصت عميو المادة ٖٔ مف كؿ مف العقديف إلتماـ إجراءات التسميـ والتسمـ تمييدا إلدارة الشركتيف
ٖ .تكميؼ وزير اإلتصاالت إعداد دفتر شروط جديد وعقد اإلدارة وشروط اإلشتراؾ والتأىيؿ لممناقصة العالمية واقتراحو عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو وذلؾ خبلؿ ميمة ٖ أشير ،ثـ إطبلؽ المناقصة العالمية الجديدة مف

الشرؽ االوسط ،شركة طيراف الشرؽ األوسط لخدمة المطارات ،مؤسسة ضماف

إستطبلع رأي مصرؼ لبناف ،شركة الشرؽ األوسط لخدمة المطارات بعد

الودائع ،شركة سوديتيؿ ،كازينو لبناف ،شركة إنترا ،مرفأ بيروت ،إدارة حصر التبغ

إستطبلع رأي شركة طيراف الشرؽ األوسط ،مرفأ بيروت) الطاقة والمياه

والتنباؾ ،ومنشآت النفط ،ورفع اإلقتراحات إلى مجمس الوزراء.

(منشآت النفط) لعرضيا عمى مجمس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنيا.

نص عمى إنشاء مؤسسة عامة تدعى "الييئة العامة لمطيراف المدني" ت رتبط بو ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ التي تمارس
 بتاريخ  2002/12/12صدر القانوف رقـ  481الذي نص عمى إنشاء إدارة قطاع الطيراف المدني وقد ّ

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة
ٔ -إقتراح وزير األشغاؿ العامة والنقؿ تعييف أعضاء الييئة الناظمة لقطاع الطيراف ٔ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

 بتاريخ  ٕٓٓٗ/ٙ/ٔٙتطبيقاً القانوف رقـ ٔ ٗٛتاريخ ٕٔ ٕٕٓٓ/ٕٔ/صدرت المراسيـ التالية:

وفقاً لؤلصوؿ المنصوص عنيا في القانوف رقـ ٔ ٗٛتاريخ ٕٔ\ٕٔ\ٕٕٓٓ (إدارة

 -المرسوـ رقـ ٕٖ( ٕٔٙتحديد مياـ وصبلحيات مجمس إدارة الييئة العامة لمطيراف المدني)

قطاع الطيراف).

 -المرسوـ رقـ ٖٖ( ٕٔٙنظاـ العامميف في الييئة العامة لمطيراف المدني  -تحديد المياـ والمبلؾ وشروط االستخداـ وسمسمة الرتب والرواتب)

ٕ -إعداد مشروع مرسوـ يرمي الى تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجمس إدارة

 -المرسوـ رقـ ٖ٘ ٕٔٙالنظاـ المالي لمييئة العامة لمطيراف المدني

الييئة وعرضو عمى مجمس الوزراء.

ووزير المالية (تعويضات رئيس وأعضاء مجمس ادارة الييئة).

نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
تجدر المبلحظة أف موضوع تعييف الييئة الناظمة لمطيراف المدني ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

وحماية حقوؽ الخزينة وحقوؽ المتعاقديف والحد مف عمميات التزوير ومكافحة الفساد.

94

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة والنقؿ
ٕ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

نص البند ٔ مف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21عمى تعييف الييئات الناظمة مف بينيا الييئة الناظمة لمطيراف المدني.
ّ 

عجؿ لتحديث المعامالت العقارية مع أسبابو الموجبة بيدؼ تحديث وتبسيط االحكاـ واإلج راءات المتعمقة بالمعامبلت العقارية
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٕٙورد مشروع مرسوـ مف و ازرة المالية يرمي إلى إحالة مشروع قانوف ُم ّ

رقـ  1تاريخ

المدني (خمسة أعضاء بمف فييـ الرئيس لمدة ٘ سنوات قابمة لمتجديد او التمديد)

والنقؿ(تعييف أعضاء مجمس إدارة).

 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/ومع تشكيؿ الحكومة الجديدة أُرسؿ كتاب إلى و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ النص المتعمؽ بالمادة  /ٕٗ/مف القانوف لوضعو موضع التنفيذ.

+

2019/10/21

ٖ .رفع إقتراحات وزراء المالية (بورصة بيروت ،كازينو لبناف ،إدارة التبغ
والتنباؾ ،شركة أنت ار) األشغاؿ العامة والنقؿ (شركة طيراف الشرؽ األوسط بعد

التطبيقية الالزمة لو.
المالية واصدار النصوص
التقنية و
التطورات
 بموجب القرار رقـ  1تاريخ  2020/2/6تعيّدت الحكومة العمؿ عمى إدخاؿ التعديالت الالزمة عمى قانوف الطيراف رقـ  2002/481لمواكبة
ّ
اإلدارية و ّ
ّ
ّ
ّ

المبادرة الفرنسية
ُ

قرار مجمس الوزراء

إستشاري مالي وتقني وقانوني لمبدء بإجراءات تحضير دفتر الشروط واج راء

القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات التالية :بورصة بيروت ،شركة طيراف

عمييا سمطة الوصاية.

تنفيذ القانوف رقـ ٔ ٗٛتاريخ

العمؿ بالقرار رقـ ٔ تاريخ ٕٔ.ٕٜٓٔ/ٔٓ/

عية اإلجراء بإشراؾ
ٖ -المباشرة بالدراسات البلزمة ،وفقا لؤلصوؿ والقوانيف المر ّ

اجؿ التعاقد عمى إدارة وتشغيؿ شبكتي الخميوي بالتنسيؽ مع إدارة المناقصات.

القانوف رقـ 481

أو

التمزيمات البلزمة ورفع األمر إلى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب.

مف قبؿ الدولة /و ازرة اإلتصاالت.

الخدمات العامة إلى القطاع

الشروط ،عقد اإلدارة وشروط اإلشتراؾ والتأىيؿ لممناقصة العالمية الجديدة).

الخاص في شركتي الخميوي وتكميؼ المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة تعييف

ديمومة العمؿ والموظفيف والحفاظ عمى تقديـ الخدمات لممواطنيف ولئلقتصاد.

عبء التخطيط ،التمويؿ،

بناء عمى اقتراح وزير االتصاالت (دفتر
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزرارء ً

بناء عمى اقتراح وزير االتصاالت إلعادة
ٕ -تعديؿ قرار مجمس الوزراء رقـ ٖ تاريخ ٘ ٕٕٓٓ/٘/لجية إعادة العمؿ بالقرار ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

رقـ ٔ تاريخ ٕٔ ٕٜٓٔ/ٔٓ/لجية الموافقة عمى البدء بعممية إشراؾ القطاع

القطاع الخاص واشراكو في

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

تفعيؿ إدارة ومردود
عقارات الدولة

اإلستثمار

ليا وتقديـ اقتراح لبلستفادة منيا وعرض الموضوع عمى مجمس الوزراء.

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٕٜأودعت رئاسة مجمس الوزراء مشروع المرسوـ مجمس شورى الدولة إلبداء الرأي.

زيادة مردود الدولة مف
عقاراتيا وتعديؿ بدالت

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ -تكميؼ وزير المالية اجراء جردة بكافة العقارات الممموكة مف الدولة واج راء تقييـ ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

مالي عاـ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بعد
ػ ػ ػ قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٔ/ٔٔ/أعيد الممؼ الى و ازرة المالية إلجراء التعديبلت البلزمة عميو وفقاً لرأي مجمس شورى الدولة رقـ  ٔٚٚتاريخ ٔٔ ٕٕٓٔ/ٛ/وإلستطبلع رأي كؿ مف و ازرة العدؿ ومكتب مجمس كتاب العدؿ كوف مشروع
وي عدؿ بعض مواد القانوف رقـ  ٖٖٚتاريخ  ٜٜٔٗ/ٙ/ٛنظاـ كتاب العدؿ ورسوـ كتابة العدؿ.
القانوف يتعمؽ في جوء كبير منو بمينة الكتاب العدؿ ُ

إستطبلع رأي و ازرة المالية وادارة االبحاث والتوجيو (مناقشة الدراسة وآلية
تنفيذىا).

ٕ -عرض مشروع القانوف المعجؿ الرامي إلى تحديث المعامبلت العقارية عمى
مجمس الوزراء مف قبؿ وزير المالية بعد استطبلع رأي كؿ مف و ازرة العدؿ ومكتب
مجمس كتاب واقترانو ب رأي مجمس شورى الدولة.
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(تكميؼ وزير المالية إجراء الدراسة وتقديـ اإلقتراحات).

بناء عمى اقتراح وزير المالية (مشروع قانوف
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ومرسوـ إحالة الى مجمس النواب)

اإلصالحات
#

المصدر

95

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

عدؿ القرار رقـ  1تاريخ  2016/3/12وافؽ مجمس الوزراء عمى إعتماد تدابير مؤقتة كمرحمة إنتقالية في معالجة وضع النفايات المنزلية الصمبة وذلؾ لمدة ٗ سنوات منيا:
 بموجب قراره رقـ  1تاريخ  2016/3/17الذي ّ
مصب نير الغدير) وفي معمؿ صيدا.
السد ومركزيف مؤقتيف لممعالجة والطمر الصحي في
ٔ -توزيع النفايات الناتجة عف منطقة بيروت
اإلدارية في المراكز المستحدثة بموجب القرار(برج حمود ،الجديدة ػ البوشرية ػػ ّ
ّ
ّ

ٔ -تأميف كمفة إصبلح معمؿ الفرز في الكرنتينا مف قبؿ و ازرة المالية ومصرؼ
لبناف.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تأميف التمويؿ البلزـ).

 -2تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعمار إجراء مناقصات لتمزيـ خدمات النفايات واإلنشاءات العائدة ليا وتمزيـ الدراسات واإلشراؼ عمى األعماؿ في مناطؽ الخدمات الحالية في بيروت اإلدارية وجبؿ لبناف ما عدا جبيؿ ،عمى
ٕ -وضع مشروع متكامؿ ،يبدأ بالتوعية عمى الفرز مف المصدر ،عبر حاويات

أف تدفع تكاليؼ العقود مف مستحقّات البمديات المستفيدة مف الصندوؽ البمدي المست ّقؿ.

مصنفة (يمكف أف تكوف معظميا تحت االرض) ومف ثـ الفرز في المعمؿ المنوي

 بعد إجراء المناقصات وقّع مجمس اإلنماء واإلعمار العقود التالية:
ٔ .أعماؿ الجمع والنقؿ :عقد أعماؿ نقؿ كمية مف نفايات مدينة بيروت إلى معمؿ ( )IBCفي صيدا ،تنتيي مدتو بتاريخ ٖٔ( ٕٕٓٓ/ٕٔ/عمما أف محافظ مدينة بيروت طمب تمديد العقد  ٙأشير كي تتمكف البمدية مف تمزيـ
األشغاؿ بنفسيا).

الجودة.

ٕ .أعماؿ الفرز والمعالجة:
مدتو
 عقد أعماؿ فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصمبة لمناطؽ بيروت وجبؿ لبناف بإستثناء جبيؿ (يتعمؽ بتشغيؿ معممي الفرز في الكرنتينا والعمروسية باإلضافة إلى تطوير وتشغيؿ معمؿ التسبيخ في الكوراؿ) تنتيي ّ
ّ

بتاريخ ٖٔ.ٕٕٓٓ/ٕٔ/

مدة العقد األساسي ،أي قبؿ
تـ البدء بتنفيذ أعماؿ التطوير بالتزامف مع تشغيؿ ىذيف المعمميف وكاف مف المفترض إنجازىا قبؿ إنتياء ّ
 -ممحؽ ليذا العقد يتعمؽ بتطوير معممي الفرز في الكرنتينا والعمروسيةّ ،

ٖٔ.ٕٕٓٓ/ٕٔ/

 عقد أعماؿ إنشاء وتشغيؿ معمؿ التسبيخ في الكوستابرافا ،كاف مف المفترض إنجاز أعماؿ اإلنشاء خبلؿ شير آب ٕٕٓٓ ،تبدأ مف بعدىا فترة التشغيؿ المحددة بسنتيف.غير أف التأخير في تطوير معممي الفرز في الكرنتينا والعمروسية (بحيث يصبحاف قادريف عمى فرز نفايات بمعدؿ يومي بحوالي /ٕٗٓٓ/طف) ،وفي إنشاء معمؿ لمعالجة النفايات العضوية في الكوستاب رافا (بقدرة إستيعابية
/ٚ٘ٓ/طف/يوـ) كاف نتيجة صعوبة فتح اإلعتمادات بسبب الحالة اإلقتصادية ،إضافة إلى أف معممي الكرنتينا والعمروسية أصبحا نتيجة إنفجار المرفأ (ٗ آب) خارج الخدمة.
 إف عدـ إجراء أعماؿ التطوير في الموعد المحدد واألضرار التي لحقت بمعممي الكرنتينا والكوراؿ جعمت مف غير الممكف تسميـ المنشآت إلى متعيد جديد إعتبا ار مف ٔ( ٕٕٓٔ/ٔ/عمما أف المتعيد الحالي وجو عدة كتب
عبر فييا عف رغبتو بعدـ تمديد عقد التشغيؿ بعد إنتياء مدتو في ٖٔ.)ٕٕٓٓ/ٕٔ/
إلى مجمس اإلنماء واإلعمار ّ

افاد مجمس االنماء واالعمار انو ال يمكف تسميـ أي متعيد جديد األعماؿ التي تقع في نطاؽ العقد قبؿ اإلنتياء مف إصبلح األضرار في معممي الكرنتينا والكوراؿ واإلنتيا ء مف تطوير معممي الكرنتينا والعمروسية ،واقترح

تقدر بتسعة أشير.
الطمب مف المتعيد الحالي اإلستمرار في تأدية ميامو التعاقدية عمماً أف المدة البلزمة إلنجاز أعماؿ التطوير واإلصبلح ّ

ػ ػ تعزيز جودة المعيشة بشكؿ
إدارة النفايات في
مدينة بيروت

عاـ في المدينة
ػ ػ مكافحة التموث
ػ ػ ضماف التخمص اآلمف
والمستداـ مف النفايات

الصحي :فيما يتعمؽ بأعماؿ الطمر التي ينف ّذىا مجمس اإلنماء واإلعمار بموجب عقود إنشاء وتشغيؿ (مطمر برج حمود  -الجديدة ،مطمر الكوستاب رافا ،مطمر طرابمس) فإف مجمس اإلنماء واإلعمار ال
 عقود أعماؿ الطمرّ

بنى تحتية
نفايات

انشاؤه ،وصوالً إلى خطوة التفكؾ الحراري ،مع إعتماد تقنيات مكافحة التموث عالية

يمكنو إطالؽ مناقصات جديدة مف دوف تحديد مواقع المطامر الجديدة مف قبؿ مجمس الوزراء (مف المتوقع إستنفاد قدرة مطمر الكوستاب رافا في مطمع العاـ ٕٕٕٓ  -مطمر برج حمود بمغ قدرتو القصوى واف المتعيد ال ي زاؿ
البت
مستمر بإستقباؿ النفايات في الخبليا
ّا
الحالية مقابؿ الجديدة وذلؾ عمبلً بموافقة إستثنائية مف قبؿ رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء (وافؽ عمييا مجمس الوزراء بتاريخ ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜعمى سبيؿ التسوية) ،بإنتظار ّ
ّ

المقدـ مف قبؿ المتعيد لتنفيذ توسعة ىذا المطمر.
بالعرض ّ

اإلستثنائية وبتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية عمى ما يمي:
 بتاريخ  2020/9/17أعطيت الموافقة
ّ

حصة البمديات المستفيدة في الصندوؽ البمدي المستق ّؿ،
 -تمويؿ كمفة إصبلح معمؿ الفرز في الكرنتينا ومعمؿ التسبيخ في الكوراؿ مف ّ

المشغمة لتحديد القيمة النيائية إلصبلح المعمميف ومف ثـ التعاقد معيا إلصبلحيما ،كونيا تتولى أعماؿ التشغيؿ والتطوير وال ي زاؿ المعمبلف بعيدتيا وتحت مسؤوليتيا
اإلجازة لمجمس اإلنماء واإلعمار التفاوض مع الشركةّ
الفنية.
ّ

اإلستثنائية مف قبؿ رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء وبتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية عمى ما يمي:
 بتاريخ  2021/2/19أعطيت الموافقة
ّ
لمدة  ٜأشير إعتبا اًر مف ٔ ٕٕٓٔ/ٔ/باإلضافة إلى تمديد عقد اإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ.
ٔ .تمديد عقد الفرز والمعالجة الحالي (مناطؽ بيروت وجبؿ لبناف بإستثناء جبيؿ) ّ

ٕ .تكميؼ المجمس إطبلؽ مناقصة لتمزيـ أعماؿ الفرز في معممي الكرنتينا والعمروسية (بعد تطويرىما واصبلح األضرار فييما) واطبلؽ مناقصة لتمزيـ أعماؿ اإلشراؼ عمى التنفيذ.
المستقؿ أو مف أي مصدر آخر يحدده مجمس الوزراء.
حصة البمديات المستفيدة مف الصندوؽ البمدي
ّ
ٖ .تمويؿ األشغاؿ الواردة في ٔ وٕ مف ّ

وانتظار رأي و ازرة الداخمية والبمديات المتعمؽ بطمب مجمس اإلنماء واإلعمار التعميـ عمى البمديات واتحادات البمديات بوجوب أف تتولى بنفسيا التنفيذ أو تمزيـ أعماؿ كنس الشوارع إعتبا ار مف ٔ.ٕٕٓٔ/ٗ/
اإلستثنائية مف قبؿ رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء (وبتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية) عمى تمديد العقد
كما أعطيت بموجب الكتاب رقـ /308ـ ص تاريخ  2021/4/14الموافقة
ّ

عدة وردت مف البمديات تشير إلى عدـ قدرتيا
المتعمّؽ بأعماؿ كنس الشوارع ضمف نطاؽ بيروت وجبؿ لبناف (بإستثناء جبيؿ) مف  2021/4/1لغاية  ،2021/12/31وذلؾ بعد أف أفاد مجمس اإلنماء واإلعمار أف طمبات ّ
عمى القياـ بأعماؿ الكنس.
 بتاريخ  2021/4/28أرسمت نسخة عف كتاب وزارة البيئة الى مجمس االنماء واالعمار المتضمف طمب إعداد دراسة تفصيمية لعممية تأىيؿ كؿ مف معمؿ فزر النفايات المنزلية الصمبة الكرنتينا ومعمؿ معالجة المواد
ليبنى عمى الشيء
العضوية الكوراؿ بنتيجة انفجار مرفأ بيروت ،عمى اف تبيف الدراسة خطة االدارة البيئية ليا وتضمينيا خطة الطوارىء المعتمدة لمنفايات الواردة لحيف إعادة العمؿ بالمعمميف وارساليا الى وزارة البيئة ُ
مقتضاه.

 بتاريخ ٗ ٕٕٓٔ/ٙ/أعطيت الموافقة االستثنائية (وبتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية) عمى تعديؿ قرار مجمس الوزراء رقـ ٔ تاريخ  ٕٓٔٙ/ٖ/ٔٚعمى البند االوؿ منو لجية توزيع النفايات
الناتجة عف مدينة بيروت االدارية بحيث يقتصر التوزيع عمى مطمري الكوستا ب رافا وبرج حمود  -الجديدة دوف معمؿ صيدا وذلؾ بعد تاريخ ٔ.ٕٕٓٔ/ٗ/
 بموجب المرسوـ رقـ  6519تاريخ  2020/6/23أبرمت الحكومة المبنانية ممثمة بمجمس اإلنماء واإلعمار واإلتحاد األوروبي ممثمة بالمفوضية اإلوروبية ،إتفاقية ىبة بقيمة /ٕٓ،ٚٔٓ،٘٘ٓ /يورو لتمويؿ مشروع "نحو
إستجابة المركزية متكاممة إلدارة النفايات ""TADWIR

40/103

ٕ .ب رنامج تضعو بمدية بيروت وتأميف التمويؿ البلزـ لو.

اإلصالحات
#

المصدر

قرار مجمس الوزراء
96

رقـ  1تاريخ
2019/10/21

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المشاريع

تحريؾ عجمة اإلقتصاد

قطاعي

اإلستثماري ة المقررة
ّ

وتوفير فرص العمؿ

االصالح

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

تقدر بقيمة  /ٖ,ٖ/مميار د.أ
تـ تأميف التمويؿ ليا قبؿ إنعقاد مؤتمر سيدر وكانت ّ
ّ 

اإلسراع بإطالؽ

يحددىا مجمس اإلنماء واإلعمار بعد
إعداد مشروع قانوف ب رنامج بالقيمة التي ّ

يتضمف مشروع الموازنة العامة إما قانوف ب رنامج لتمويؿ تعويضات اإلستمبلؾ لممشاريع الم ّكمؼ بيا مجمس اإلنماء واإلعمار إما مادة موافقة و ازرة المالية ،أو تضميف مشروع الموازنة قانوف ب رنامج لتمويؿ التعويضات
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٔٓ/ٜطمب مجمس اإلنماء واإلعمار الموافقة عمى اإلستمبلكات عمى أف
ّ

أو مادة تجيز لمحكومة تسديدىا بسندات خزينة (يقتضي إعادة البحث في موضوع

تجيز لمحكومة تسديدىا بسندات خزينة خاصة ليذا الشأف ،وطمب تحديد سقؼ  /700/مميار ؿ.ؿ أو أي سقؼ تراه وزارة المالية مناسباً.

لينور:

 لينور( :مشروع تطوير الساحؿ الشمالي لبيروت)
قرر مجمس الوزراء تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعمار بالتنسيؽ مع المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة إعداد دراسة أولية لتحديث المشروع.
بتاريخ ّٕٔ ٕٜٓٔ/ٜ/

الغربية لمدينة بيروت)
 إليسار( :مشروع تطوير منطقة الضاحية الجنوبية
ّ

إتخاذ اإلجراءات البلزمة إلعادة إطبلؽ مشروع إليسار.
نص البند  ٛمف قرار مجمس الوزراء رقـ ٔ تاريخ ٕٔ ٕٜٓٔ/ٔٓ/عمى تكميؼ رئيس مجمس الوزراء ّ
ّ -

التعديات ،عدـ قدرة مؤسسة إليسار عمى إجراء كشؼ ميداني إلحصاء المخالفات ،إستمرار إشادة المخالفات
أف ىناؾ إزدياد في نسبة ّ
 في العاـ  ٕٓٓٚوبناء عمى تقرير وضعتو لجنة م ّكمفة مف قبؿ رئيس مجمس الوزراءّ ،تبيف ّ

القانونية.
البمديات لتراخيص بناء وترميـ غير مستوفية الشروط
مف قبؿ السكاف ،منح
ّ
ّ

ػ ػ تحسيف وتطوير مدخؿ

وزع رصيد
نص القانوف رقـ  326تاريخ  2001/6/28عمى قانوف برنامج لمشروع إليسار بقيمة /ٔ٘ٓ/مميار ليرة
لبنانية وقد ّ
عدؿ ب رنامج إعتماد الدفع بموجب المادة ٗٔ مف قانوف الموازنة العامة لعاـ ٕٕٓٓ حيث ّ
ّ
ّ 

بيروت الجنوبي والشمالي
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اإلعتمادات عمى سنتي ٕٕٔٓ  ٕٕٕٓ-بدال مف ٕٕٓٓ( ٕٕٓٔ -ال شيء لمعاـ ٕٕٓٓ ٗ٘ ،مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٕٕٔٓ ٘ٓ.٘ ،مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٕٕٕٓ).

ػ ػ إنػياء حالة الفوضى
إطالؽ مشاريع
اليسار ولينور

العقارات وأصحاب األسيـ

بناء عمى إقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
رأي مجمس اإلنماء واإلعمار (مشروع قانوف ومرسوـ بإحالتو إلى مجمس
النواب)  /تضميف الموازنة مشروع قانوف ب رنامج ليذه الغاية.

المستجدات التي طرأت أخي اًر).
التمويؿ في ضوء
ّ

في مجمس النواب

العقارية وحفظ حقوؽ مالكي

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المعدة مف قبؿ مجمس اإلنماء واإلعمار مع المجمس األعمى
عرض الدراسة
ّ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
لينور :قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(التقرير بالنسبة لمدراسة).

لمخصخصة والشراكة عمى مجمس الوزراء.
إليسار:

إليسار:

لبنانية ،تخضع ألحكاـ
تتخذ شكؿ شركة مغفمة
يوجد إقتراح بإنشاء شركة عقارّية ّ
ّ

الفقرة  ٜمف المادة ٘ مف المرسوـ اإلشتراعي رقـ ٘ تاريخ ٖٔ ٜٔٚٚ/ٔ/وتعديبلتو
(إنشاء مجمس اإلنماء واإلعمار) ولؤلحكاـ غير المخالفة مف قانوف التّجارة المبناني.
ٔ .رفع تقرير مف قبؿ مؤسسة إليسار إلى دولة رئيس مجمس الوزراء(سمطة

قطاعي

بناء عمى إقتراح دولة رئيس مجمس
الوصاية) يتناوؿ العوائؽ التي تحوؿ دوف تنفيذ المشروع الذي مف أجمو أنشأ ،وذلؾ  2/1قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

لعرضو عمى مجمس الوزراء.

في العقارات كما حفظ حقوؽ

تعده إليسار.
الوزراء وباإلستناد إلى تقرير ّ

تصور حوؿ ت رتيب وتأىيؿ واعادة
ٕ .تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعمار وضع ّ

المستأجريف والمستثمريف

إعمار المنطقة الداخمة ضمف نطاؽ عمؿ المؤسسة.

بشكؿ قانوني

التصور عمى مجمس الوزراء (ح ّؿ وتصفية مؤسسة إليسار وانشاء شركة
ٖ .عرض
ّ

عقارية وفقا إلقتراح مجمس اإلنماء واإلعمار ووفؽ الفقرة  ٜمف المادة ٘ مف قانوف
إنشاء مجمس اإلنماء واإلعمار).

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

التصور إلذي ي رفعو مجمس اإلنماء واإلعمار.
المستند إلى
ّ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (إنشاء
 مرسوـ ّيتخد في مجمس الوزراء ً

شركة عقارية والتصديؽ عمى نظاميا األساسي).
القانوف النافذ حكماً

المصنعة في لبناف
السنوية
المرخصة وفقا لؤلصوؿ مبمغا قدره (٘ )%مف قيمة صادراتيا
ّ
ّ 
نصت المادة  33مف قانوف الموازنة العامة لعاـ  2020المتعمقة بدعـ التصدير عمى إعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية ّ
ّ

بتاريخ 2020/3/5

بمرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزيري المالية والصناعة.

لممرة األولى ،عمى أف تحدد دقائؽ تطبيؽ ىذه المادة
السنوية اإلضافية التي ت زيد عف قيمة الصناعات
والحائ زة عمى شيادة المنشأ وفؽ لؤلصوؿ عند صادراتيا
ّ
المصدرة في العاـ السابؽ ،وعف قيمة الصناعات التي ً
تص درىا ّ
ّ

رقـ  6الصادر
(قانوف الموازنة
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والصناعة عمى مجمس الوزراء.

والصناعة.

تضمف مشروع مرسوـ يرمي إلى تحديد دقائؽ المادة  33المذكورة.
 بتاريخ ٖ ٕٕٓٓ/ٙ/ورد كتاب مف وزير الصناعة
ّ

العامة والموازنات
الممحقة لعاـ )2020

عرض مشروع مرسوـ تحديد دقائؽ تطبيؽ المادة ٖٖ مف قبؿ وزيري المالية

بناء عمى إقتراح وزيري المالية
مشروع مرسوـ يتخ ّذ في مجمس الوزراء ً

تشجيع المؤسسات الصناعية
دعـ التصدير

+

المرخصة وتشجيع الصادرات

قطاعي

المبنانية

قرار مجمس الوزراء
رقـ  1تاريخ
2019/10/21
الرسمية وال زاـ جميع المؤسسات شراء األدوية مف الجية التي إستحصمت عرض الخطّة المشتركة لدعـ الصناعة الدوائية في لبناف مف قبؿ وزي ار الصحة
الطبية مف خبلؿ لجنة مشتركة لمجيات الضامنة
مركزية شراء األدوية والحاجات والمستمزمات
 إلتزمت الحكومة بقرارىا رقـ  1تاريخ  2020/2/6درس ّ
ّ
ّ

موحدة لشراء
إجراء مناقصة ّ

عمى أفضؿ األسعار مع توحيدىا.

األدوية لؤلدارات والمؤسسات
قرار مجمس الوزراء
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رقـ  1تاريخ
2019/10/21

توحيد شراء األدوية

االمنية
واألجيزة العسكرّية و ّ
الدولة
وتعاونية موظفي ّ

وصندوؽ الضماف االجتماعي
ورفع توصياتيا الى مجمس
الوزراء

العامة والصناعة عمى مجمس الوزراء.

الطبية وتكميؼ لجنة
موحدة لكيفية شراء جميع المستمزمات لمدوائر والمؤسسات العامة مع األولوية لشراء األدوية والموازـ
ّ
✓ بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/28ش ّكمت لجنة وزارية لوضع إستراتيجية ّ

قطاعي

تصور إلجراء مناقصة موحدة لشراء الدواء.
التنسيؽ لمجيات الضامنة الرسمية إعداد ّ

ائية في لبناف ومف بيف اإلجراءات المقترحة تفعيؿ تشكيؿ لجنة شراء مشتركة بيف مختمؼ الجيات الضامنة (و ازرة الصحة العامة ،الضماف
ّ 
أعد وزي ار الصحة العامة والصناعة مشروع خطة مشتركة لدعـ الصناعة الدو ّ

موحدة لشراء األدوية لجميع الجيات الضامنة ،والعمؿ عمى توحيد الشروط المتعمقة بإعتماد األدوية في جميع الجيات الضامنة
اإلجتماعي ،تعاونية موظفي الدولة ،القوى األمنية ،و ازرة الشؤوف اإلجتماعية) إلجراء مناقصات ّ
الموحدة لمدواء).
واصدار لوائح موحدة (البلئحة الوطنية ّ

41/103

بناء عمى إقتراح وزيري الصحة العامة
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ائي ة).
والصناعة (الخطّة المشتركة لدعـ الصناعة الدو ّ

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بقرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/28ش ّكمت لجنة وزارية ميمتيا متابعة إعادة النازحيف السورييف إلى بمدىـ بأماف وكرامة.
المقدمة مف و ازرة الشؤوف اإلجتماعية عمى أف تتولى المجنة المش ّكمة بقرار مجمس الوزراء رقـ
 بتاريخ ٗٔ ٕٕٓٓ/ٚ/قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ ٕ) الموافقة المبدئية عمى ورقة السياسة
العامة لعودة النازحيف السورييف ّ
ّ

إتخاذ اإلجراءات والوسائؿ

 1تاريخ  2020/2/28متابعة بنودىا في سبيؿ وضعيا موضع التنفيذ وعرض النتيجة عمى مجمس الوزراء.

الدولي
المتاحة ّ
لحث المجتمع ّ
قرار مجمس الوزراء
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رقـ  1تاريخ

ممؼ عودة النازحيف

2019/10/21

قطاعي

تحمؿ
والمساىمة أكثر في ّ

مجمس الوزراء.

عمى عودة ىؤالء النازحيف اآلمنة الى بمدىـ ورفض أي شكؿ مف أشكاؿ إدماجيـ أو توطينيـ وتنفيذ ورقة السياسة العامة واعادة النازحيف التي أقرتيا الحكومة المبنانية واعادة النظر فييا إذا لزـ األمر.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜقرر مجمس الوزراء (قرار رقـ ٔٔ) تشكيؿ لجنة ُمتابعة إعادة النازحيف السورييف الى بمدىـ بأماف وك رامة.

في الجميورية المبنانية ،عمى اف ُيصار الى التنسيؽ مع الو ازرات المعنية بخصوص تنفيذ االتفاقية السيما و ازرة االشغاؿ العامة والنقؿ فيما يتعمؽ بالطرؽ وذلؾ منعاً الزدواجية العمؿ ،وقد صدر مرسوـ اإلبراـ برقـ  8495تاريخ

الدولة.

.2021/11/26

تيرب مف الضرائب ٔ -إنتظار إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.
 بموجب المرسوـ رقـ  5850تاريخ  2019/10/30أحيؿ إلى مجمس النواب مشروع القانوف الرامي إلى تشديد العقوبات عمى جميع جرائـ تيريب البضائع ومخالفات قانوف الجمارؾ وما ينتج عنيا مف ّ

والرسوـ.
الحد مف التيريب
ّ
سيدر
101

+
المبادرة الفرنسية
ُ

عبر المعابر
عية وغير
الشر ّ

الحد مف
عية و ّ
الشر ّ
التيرب الضريبي

يحدد نظاـ إلزامي لمعاينة الحاويات والبضائع والمركبات وم راقبتيا لدى دخوليا الى األراضي المبنانية وخروجيا منيا وخبلؿ عبورىا ليذه األراضي وتحت األوضاع
 بتاريخ  2020/7/30صدر المرسوـ رقـ  6748الذي ّ

ضبط الحدود،
قدرات لبناف االقتصادية وما

التي تتوصؿ إلييا المجنة).

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٙوافؽ مجمس الوزراء (القرار رقـ  )ٙعمى إب راـ إتفاقية المنحة الرابعة بيف حكومة الجميورية المبنانية والصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية لبلسياـ في خطط االستجابة الزمة البلجئيف السورييف

تتحمميا
كمفة أعباءىـ التي ّ

وقؼ التيريب الذي يستنزؼ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (النتيجة
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٔٙتعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ ٔ ،تعيدت الحكومة العمؿ عمى متابعة العمؿ عمى عودة النازحيف السورييف وتعزيز التواصؿ مع المجتمع الدولي لممساىمة في مواجية أعباء النزوح السوري مع اإلصرار

مف أجؿ عودة آمنة وك ريمة
لمنازحيف الى ببلدىـ،

إعداد المجنة الو ازرّي ة تقرير يتضمف تيويـ الخطة أو ّتب نييا ،وعرض النتيجة التي

تتوصؿ إلييا فيما يتعمؽ ببنود ورقة السياسة العامة لعودة النازحيف السورييف عمى

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

الجمركية كافة ،كشرط أساسي وال زامي إلنفاذ المياـ المنوطة بإدارة الجمارؾ.
قطاعي

تيرب مف
ينتج عنو مف ّ

 أجازت المادة  ٜمف المرسوـ المذكور لوزارة المالية إجراء مناقصة عمومية الختيار المؤسسة الخاصة إلنشاء نظاـ معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات وذلؾ عمى أساس دفتر شروط خاص يوضع ليذه الغاية

ٔ .إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

ٕ -تحضير دفتر الشروط مف قبؿ و ازرة المالية وعرضو عمى مجمس الوزراء

بناء عمى إقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

تنص عميو المادة التاسعة مف المرسوـ.
ّ

المناقصة).

لمموافقة عميو ومف ثـ اطبلؽ المناقصة الجراء عممية التمزيـ المطموبة وذلؾ وفقاً لما رأي التفتيش المركزي ػ ػ إدارة المناقصات (دفتر الشروط تمييداً إلطبلؽ

ومدة االلتزاـ عمى اف ال ت زيد عف عشر سنوات مف تاريخ المباشرة بالتشغيؿ في المرافؽ الحدودية المحددة بحسب المادة الثانية مف المرسوـ.
المالية ّ
الفنية واإلدارّي ة و ّ
وي وافؽ عميو مجمس الوزراء يحدد فيو الشروط ّ
ويكوف مف بيف عناصر المفاضمة بيف العارضيف مقدار الجعالة المقترحة عف كؿ حاوية او بضاعة او مركبة يتـ معاينتيا او مراقبتيا .تخضع الموافقة النيائية لتصديؽ مجمس الوزراء.

الضرائب والرسوـ

نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
 تجدر المبلحظة بأف ىذا اإلصبلح ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٔٙتعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ ٔ ،العمؿ عمى إقفاؿ المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منيا مف خبلؿ تزويدىا بأجيزة الكشؼ والمسح الحديثة والمتطورة.
 تاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٜٔصدر القانوف رقـ  244المتعمؽ بالشراء العاـ في لبناف وأخضع ألحكامو الدولة وادارتيا ومؤسساتيا العامة والييئات االدارية المستقمة والييئات والمجالس والصناديؽ والبمديات واتحاداتيا والمحاكـ التي

إخضاع المؤسسات العامة
قرار مجمس الوزراء
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رقـ  1تاريخ
2019/10/21

الشفافية
تعزيز
ّ

الحد مف الفساد
و ّ

والمصالح المستقمة لرقابة
دي واف المحاسبة والتفتيش

ىيكمي

المركزي اضافة الى إخضاع

لدييا موازنات خاصة بيا واالجيزة االمنية والعسكرية والبعثات الدبموماسية في الخارج والييئات الناظمة والشراكات التي تممؾ فييا الدولة وتعمؿ في بيئة إحتكارية والمرافؽ العامة التي تديرىا شركات خاصة لصالح الدولة وأي

لرقابة دي واف المحاسبة والتفتيش المركزي اضافة الى إخضاع مشترياتيا إلدارة

رأي كؿ مف دي واف المحاسبة ،التفتيش المركزي  -إدارة المناقصات وو ازرة

شخص مف أشخاص القانوف العاـ ينفؽ ماالً عاماًُ( .نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية بتاريخ  - ٕٕٓٔ/ٚ/ٕٜالعدد ٖٓ -عمى أف ُيعمؿ عمؿ بو بعد أثني عشر شي اًر مف تاريخ نشره)

المناقصات مف قبؿ وزيري العدؿ والمالية ،وبعد إستطبلع رأي سمطة الوصاية لكؿ

العدؿ -ىيئة التشريع واإلستشارات وسمطة الوصاية(مشروع قانوف ،ومرسوـ

منيا.

إحالة إلى مجمس النواب).

ٕ -مراجعة البند رقـ  18المتعمؽ بالشراء العاـ.

ٕ .مراجعة البند رقـ  18المتعمؽ بالشراء العاـ.

ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرّي ة عند تشكيؿ الحكومة إلعداد الخطوات والتدابير البلزمة

ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء (تشكيؿ المجنة الو ازرية).

 ألغى القانوف المذكور في المادة  /ٛٛ/منو إدارة المناقصات وأنشأ ىيئة الشراء العاـ التي تُعنى بتنظيـ الشراء العاـ واالشراؼ عميو وم راقبتو وتطوير اجراءاتو ونظمو وأدائو( .مراجعة البند رقـ  18المتعمؽ بالشراء العاـ)

مشترياتيا إلدارة المناقصات

قرار مجمس الوزراء
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إعداد الخطوات

رقـ  1تاريخ

والتدابير الالزمة

2019/10/21

لدراسة ماكينزي

المتوسط والبعيد.
اإلقتصادية عمى المدى القصير و
المالية و
بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/28ش ّكمت لجنة و ازرّي ة لدراسة اإلصالحات
ّ
ّ
ّ
وضع توصيات ماكنزي قيد
التنفيذ

قطاعي

القانوف رقـ 132
تاريخ

104

(الموارد البترولية

تعييف ىيئة ادارة

تأميف إستم اررية إدارة القطاع

في المياه البحرية)

قطاع البتروؿ

البترولي في لبناف

قطاعي

لوضع توصيات دراسة ماكينزي قيد التنفيذ.

تعده المجنة وعرضو عمى مجمس الوزراء.
ٕ -رفع التقرير الذي ّ

ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء في مرحمة ثانية (التقرير الذي ت رفعو المجنة).

 بتاريخ  2018/12/4إنتيت والية ىيئة إدارة قطاع البتروؿ المنصوص عمى إنشائيا في المادة  /ٔٓ/مف القانوف رقـ ٕٖٔ( ٕٓٔٓ/الموارد البترولية في المياه البحرية).

إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ و ازرة الطاقة والمياه لتعييف أعضاء ىيئة ادارة قطاع

البترولية ومراقبتيا ويقوـ أعضاء الييئة المنتيية واليتيـ بتسيير األعماؿ راىناً بالتكمّيؼ.
 تتولى الييئة إدارة األنشطة
ّ

البتروؿ وعرض الموضوع عمى مجمس الوزراء.

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

مدة أعضاء مجمس اإلدارة لمدة  ٙسنوات عمبلً بنص المادة األولى مف المرسوـ رقـ  7968تاريخ ( 2012/4/7إدارة قطاع البتروؿ) الذي
أعدت و ازرة الطاقة والمياه مشروع مرسوـ يرمي إلى تجديد ّ
 بتاريخ ّٕٕ ٕٜٓٔ/ٖ/

2010/8/24

إعداد مشروع قانوف يرمي إلى إخضاع المؤسسات العامة والمصالح المستقمّة

بناء عمى إقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

بناء عمى إقتراح وزير الطاقة والمياه.
يجيز التجديد لمدة  ٙسنوات بموجب مرسوـ يتخذ ً

 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/ومع تشكيؿ الحكومة الجديدة أُرسؿ كتاب إلى و ازرة الطاقة والمياه إليداع االمانة العامة لمجمس الوزراء النص التطبيقي لممادة ٕ ٚمف القانوف.

+
القرار رقـ  1تاريخ
2019/10/21

42/103

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بموجب القرار رقـ  1تاريخ  2020/2/28ش ّكمت لجنة و ازرية لدراسة الئحة مشاريع ب رنامج اإلنفاؽ اإلستثماري (.)CIP

ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرية تؤلؼ مف الوزراء عند تشكيؿ الحكومة لدراسة الئحة

آلية
 بتاريخ ،2021/3/30
منسؽ رئيسي ( )Focal Pointلكي يصار إلى التواصؿ معو ،وذلؾ في إطار وضع ّ
وبناء عمى توجييات رئيس مجمس الوزراءّ ،
وجو مدير عاـ مجمس الوزراء كتاباً إلى الوزراء كافّة ،لتعييف ّ
ً

مشاريع ب رنامج اإلنفاؽ اإلستثماري ( ،)CIPمع األخذ بعيف اإلعتبار مايمي:

التقدـ الحاصؿ واإلنجازات المحقّفة أو
القطاعية الخاصة بالحكومة
اإلصالحية و
ُمح َك َمة لمتابعة أعماؿ مؤتمر سيدر ولضماف تنفيذ اإلصالحات والخطط
المبنانية ،وبيدؼ وضع نظاـ ُيم ّكف المواطنيف والمجتمع الدولي مف متابعة ّ
ّ
ّ
ّ

تقدـ اإلصبلحات.
حالياً بيدؼ إقرارىا ورصد ّ
المسجمة مف خبلؿ إنشاء موقع إلكتروني يعرض التشريعات التي يجري بحثيا ّ
ّ
قرار مجمس الوزراء
رقـ  1تاريخ
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2019/10/21
+
المبادرة الفرنسية
ُ

نصت عمييا المبادرة الفرنسية.
تجدر المبلحظة إلى أف ىذا الموضوع إضافة إلى موضوع اطبلؽ موقع الكتروني لمتابعة مؤتمر سيدر قد ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1إستكماؿ سياسة اإلصالح اإلقتصادي التي تقّدـ بيا لبناف إلى مؤتمر سيدر بعد دراسة الئحة مشاريع برنامج اإلنفاؽ اإلستثماري .CIP
 بتاريخ ّ 2021/9/16

تشكيؿ لجنة وزارية
لدراسة مشاريع

دراسة مشاريع ب رنامج

البرنامج

اإلنفاؽ اإلستثماري CIP

قطاعي

 -مراجعة البند رقـ  121المتعمّؽ ببرنامج اإلنفاؽ اإلستثماري.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تشكيؿ المجنة الو ازرية).

 الئحة المشاريع بحاجة إلى تيويـ في ضوء التطّورات التي طرأت عمى بعضياوخصوصاً في قطاع الكيرباء والمشاريع التي لُّزمت في قطاع اإلتصاالت أو ىي
إتضح أنيا ستنفّذ مف خبلؿ الشراكة بيف القطاع العاـ
قيد التمزيـ ،والمشاريع التي ّ
والخاص.

 تحضير بعض المشاريع ذات الطابع اإلستثماري في قطاعي الصحة العامةوالتربية والتعميـ العالي بالتنسيؽ مع الو ازرتيف المعنيتيف.
 -مراجعة مشاريع الكيرباء التي يشمميا البرنامج عمى ضوء خطّة قطاع الكيرباء

االستثماري CIP

الميومة.
ّ

 -إعادة تحديد مشاريع النفايات الصمبة في البرنامج بشكؿ تفصيمي بإنتظار عرض

خطة ىذا القطاع عمى مجمس الوزراء وتحديد المواقع المناسبة لممنشآت.
تعده المجنة وعرضو عمى مجمس الوزراء.
ٕ -رفع التقرير الذي ّ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(التقرير الذي ترفعو المجنة).
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اإلصالحات
#

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

قطاعي

المصدر

االصالح

قرار مجمس الوزراء

تعزيز الحماية

مساعدة الطبقات الفقيرة

االجتماعية لصالح
ّ

لتخطي األزمة االقتصادية

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

الغذائية.
الصحية و
التعميمية و
المسجمة في البرنامج وىي عبارة عف سمّة مف الخدمات
 تؤمف و ازرة الشؤوف اإلجتماعية ،مف خبلؿ البرنامج الوطني لدعـ األسر األكثر فق ارً ،بطاقة " حياة " لؤلسر
ّ
ّ
ّ
ّ

أقر مجمس النواب القانوف رقـ  179تاريخ  2020/6/12الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة العاـ ٕٕٓٓ بقيمة ٕٓٓٔ مميار ليرة لبنانية ويقوـ الجيش بتوزيع مبمغ ٓٓٗ ألؼ ليرة لبنانية عمى العائبلت األكثر فق اًر
ّ 

وتستمر عممية التوزيع لغاية شير كانوف األوؿ ٕٕٓٓ.

ٔ-وضع إستراتيجية شاممة لمحماية اإلجتماعية مف قبؿ و ازرة الشؤوف اإلجتماعية

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح وزير الشؤوف اإلجتماعية
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وعرضيا عمى مجمس الوزراء لمموافقة عمييا وتأميف التمويؿ البلزـ (مشروع قانوف

بعد إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة الصحة العامة و ازرة المالية (الخطة وسبؿ

عد ليذه الغاية /أو مف خبلؿ مشروع الموازنة العامة/أو قرض /أو عمى شكؿ
ُي ّ

تمويميا).

إتفاقية قرض بيف الحكومة المبنانية والصندوؽ العربي لئلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي بقيمة  /٘ٓ/مميوف دينار كويتي لممساىمة في
إقر مجمس النواب القانوف رقـ  180تاريخ  2020/6/12الرامي إلى الموافقة عمى إبراـ
ّ
ّ 

مساعدات وىبات).

المحددة في الممحؽ رقـ  3مف إتفاقية القرض المذكورة أعاله (بسبب تدني ىذه السقوؼ بعد إرتفاع سعر صرؼ الدوالر
 بتاريخ  2021/4/8صدر القانوف رقـ  218الذي أجاز لمحكومة إجراء تعديؿ لسقوؼ القروض
ّ

ٕ -تكميؼ رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار التفاوض مع الصندوؽ العربي لئلنماء

وأصبح مف المتعذّر اإلفادة منيا) ليصبح:

اإلقتصادي لتأميف قرض جديد لصالح المؤسسة العامة لئلسكاف بالشروط التي

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تكميؼ رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار التفاوض مع الصندوؽ العربي لتأميف

 /ٗ٘ٓ/ -مميوف ليرة لبنانية لذوي الدخؿ المحدود بدالً مف  /ٖٓٓ/مميوف ليرة لبنانية.

اإلتفاقية المتعمقة بالمرحمة الثانية.
تضمنتيا
ّ
ّ

قرض جديد يتعمؽ باإلسكاف).

ٖ -إنتظار إقرار مشروع القانوف المتعمؽ بإنشاء نظاـ التقاعد والحماية اإلجتماعية

ٖ .إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

اإلتفاقية المذكورة.
تمويؿ مشروع اإلسكاف (المرحمة الثانية) وقد صدر المرسوـ رقـ  6556تاريخ  2020/6/30المتعمّؽ بإب راـ
ّ

  /ٙٓٓ/مميوف ليرة لبنانية لذوي الدخؿ المتوسط بدالً مف  /ٗ٘ٓ/مميوف ليرة لبنانية.اإلجتماعية.
المحاؿ بموجب المرسوـ رقـ  13760تاريخ  2004/12/15والمتعمؽ بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف الضماف اإلجتماعي وانشاء نظاـ التقاعد والحماية
ّ
ً ي درس حالياً مشروع القانوف ُ
إتفاقية قرض مع البنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير حوؿ تنفيذ المشروع الطارىء لدعـ شبكة األماف اإلجتماعي  -لإلستجابة لجائحة كوفيد 19

المحاؿ إلى مجمس النواب بموجب المرسوـ رقـ ٓ ٖٔٚٙتاريخ ٘.ٕٓٓٗ/ٕٔ/

 بتاريخ ٖ ٕٕٓٓ/ٕٔ/أعطيت الموافقة اإلستثنائية (وبتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية) عمى طمب وزير المالية المباشرة بالتفاوض مع البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير حوؿ تنفيذ المشروع
الطارىء لدعـ شبكة األماف اإلجتماعي ػػػػ لإلستجابة لجائحة كوفيد 19ػػػػػػػ واألزمة اإلقتصادية في لبناف ،بقيمة /246/مميوف دوالر أميركي واإلستجابة إلى كوفيد ػػػػ  ،19وبتاريخ  2021/2/5صدر المرسوـ رقـ 7441
الموقعة بتاريخ .ٕٕٓٔ/ٔ/ٕٜ
المتعمؽ بإحالة مشروع القانوف الرامي إلى الموافقة عمى إب راـ
ّ
إتفاقية القرض المذكورة ّ

ٗ -عرض عمى مجمس الوزراء طمب و ازرة المالية المتعمًؽ بإعادة ىيكمة قرض

ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء حوؿ كيفية إعادة ىيكمة قرض مشروع النقؿ

مشروع النقؿ العاـ لمركاب في بيروت الكبرى وتخصيص المبمغ المتبقي بعد إقتطاع العاـ في بيروت الكبرى الستكماؿ مشروع شبكة األماف االجتماعي عبر مشروع

اإلتفاقية ،إضافة إلى المبلحؽ المتعمقة بإقتراح
المقدمة مف الحكومة عمى أسئمة واستفسارات المجمس النيابي عمى
بتاريخ  2021/4/8صدر القانوف رقـ  219بالموافقة عمى إبراـ إتفاقية القرض عمى أف تعتبر اإليضاحات
ّ
ّ

ب رنامج األغذية العالمي (ممحؽ رقـ ٔ) ،خطّة المشتريات (ممحؽ رقـ ٕ) وحماية المعمومات الشخصية (ممحؽ رقـ ٖ) ،جزءاً ال يتج أز مف ىذا القانوف ،وقد أُبرمت اإلتفاقية بموجب المرسوـ رقـ  8005تاريخ .2021/7/23

مبمغ /ٗٓ/مميوف ؿ.ؿ .منو إلستكماؿ مشروع شبكة األماف اإلجتماعي ػ ػ ػ أزمة

ٍ
ثاف بعد إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة المالية ،الشؤوف اإلجتماعية ،االشغاؿ

الطوارىء في لبناف ػ االستجابة لجائحة كوفيد  ،ٜٔعبر مشروع ٍ
ثاف.

العامة والنقؿ ،وو ازرة العدؿ.

٘ -إنجاز وزير الميجريف لمدراسة الُمتعمّقة باإلنماء الريفي وتقوية شبكة األماف

يجريف وبعد
٘ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
الم ّ
بناء عمى إقتراح وزير ُ

(بتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ المذكور).
اإلجتماعية بيف الو ازرات/
ارية برئاسة رئيس مجمس الوزراء ميمتيا المتابعة والتدقيؽ واإلشراؼ عمى سير األعماؿ والتقديمات لألشخاص المشموليف بالخطة وضماف تنسيؽ السياسات
ّ
 ش ّكمت بموجب ىذا القانوف لجنة وز ّ

الوكاالت واإلشراؼ عمى المشروع الطارىء لدعـ شبكة األماف اإلجتماعي.

 بتاريخ  2021/4/22وجّ هت األمانة العامة لمجلس الوزراء ،وبنا ًء على توجيهات دولة الرئيس ،كتبا ّ ألعضاء اللجنة كافة تمهيداً للمباشرة بمهامها.
بتاريخ  2021/10/1طمبت و ازرة المالية عرض موضوع إتخاذ قرار يتعمؽ بكيفية إعادة ىيكمية قرض مشروع النقؿ العاـ لمركاب في بيروت الكبرى وتخصيص المبمغ المتبقي بعد إقتطاع ٓٗ مميوف ليرة لبنانية منو ،عمى
مجمس الوزراء ،وذلؾ إلستكماؿ مشروع شبكة األماف اإلجتماعي ػ ػ أزمة الطوارىء في لبناف واإلستجابة لكوفيد  ،ٜٔ-عبر مشروع ٍ
ثاف.
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رقـ  13تاريخ
2020/4/30

المواطنيف

والمالية وتداعيات أزمة كورونا

اإلجتماعي وعرضيا عمى مجمس الوزراء لمتقرير بشأنيا بعد إستطبلع رأي الجيات

المعنية (إتخاذ القرار المناسب بشأف الدراسة)
إستطبلع رأي الجيات
ّ

 -ٙإعداد مشروع مرسوـ يرمي إلى اإلجازة لمجوء الى البند التحكيمي لحؿ

بناء عمى إقتراح وزير الشؤوف اإلجتماعية
 .ٙمرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

المعنية بشأنيا.

 بتاريخ ٗ ٕٕٓٔ/ٔٔ/طمبت مدي رة البرنامج الوطني إلستيداؼ األسر األكثر فق اًر إستصدار مرسوـ باإلجازة بالمجوء إلى البند التحكيمي لحؿ الخبلفات التي قد تنتج عف تنفيذ العقود النموذجية المعتمدة مف البنؾ الدولي البلزمة الخبلفات التي قد تنتج عف تنفيذ عقود المشروع المموؿ بموجب إتفاقية القرض
لممشروع المموؿ بيذه اإلتفاقية.
المتعمؽ بتنفيذ المشروع الطارىء لدعـ شبكة األماف اإلجتماعي وذلؾ عمبلً بأحكاـ
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٔ/ٔٔ/صدر المرسوـ رقـ ٖ ٜٛٗالمتعمؽ باإلجازة بالمجوء الى التحكيـ لحؿ الخبلفات التي قد تنتج عف تنفيذ عقود المشروع الطارئ لدعـ شبكة األماف اإلجتماعي لئلستجابة لجائحة كوفيد ػ ػ  ٜٔواألزمة
المادة ٕ ٚٙمف قانوف أصوؿ المحكمات المدنية وعرضو عمى مجمس الوزراء.

وبعد إستطبلع رأي ىيئة التشريع واإلستشارات.

المموؿ بقرض مف البنؾ الدولي بقيمة  /ٕٗٙ/مميوف دوالر أميركي ( )ESSNوالمبني عمى موافقة كؿ مف رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء بتاريخ .ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٔٚ
اإلقتصادية
ّ

 بتاريخ  2022/5/20قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ )140تفويض وزير المالية السير بالمفاوضات مع البنؾ الدولي لميبة االضافية لممشروع الطارىء لدعـ شبكة االماف االجتماعي لبلستجابة لجائحة كورونا  ٜٔ-واالزمة االقتصادية في

لبناف وعمى توقيع إتفاقية قبوؿ ىبة بقيمة ٗ مبلييف دوالر

اميركي.

الى التحكيـ لحؿ الخبلفات التي قد تنتج عف تنفيذ عقود المشروع الطارئ لدعـ

البطاقة التمويلية

و ازرة الشؤوف االجتماعية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات (مشروع

المموؿ مرسوـ إب راـ اليبة اإلضافية المقدمة مف البنؾ الدولي)
شبكة األماف اإلجتماعي لئلستجابة لجائحة كوفيد ػ ػ  ٜٔواألزمة اإلقتصادية
ّ

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٔٙصدر القانوف رقـ ٖٕٓ المتعمؽ بالبطاقة التمويمية اإللكترونية وفتح إعتماد إضافي لتمويميا.
بتاريخ ٖٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/وتطبيقاً لمقانوف المذكور أعبله السيما المادة الخامسة منو مف قبؿ رئيس مجمس الوزراء ،وزير المالية ،وزير الشؤوف اإلجتماعية ووزير اإلقتصاد والتجارة ،تـ التوقيع عمى قرار تحديد آلية ومعايير
تطبيؽ القانوف المتعمؽ بالبطاقة اإللكترونية التمويمية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويميا.
تصور الحكومة( .بتاريخ  2021/9/29وافؽ
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/٘/ٕٙصدر المرسوـ رقـ  7797بإحالة مشروع قانوف يرمي الى إقرار البطاقة التمويمية وفتح إعتماد إستثنائي لتمويميا مرفقاً ببرنامج ترشيد الدعـ بحسب ّ
مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ المذكور).

التمويمية بمبمغ قيمتو الوسطية
لمعدؿ البطاقة
المسند إلى اقرار المجاف النيابية المشتركة ّ
ّ
بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٙ/ٕٛأرسؿ رئيس مجمس الوزراء كتاباً الى رئاسة مجمس النواب أفاد بموجبو بتعيّد الحكومة تنفيذ ب رنامج ترشيد الدعـ ُ
وحده االقصى  /ٕٔٙ/دوالر أميركي.
 /ٜٖ،ٖ/دوالر أميركي ّ

بناء عمى توجييات رئيس مجمس الوزراء وطمبو كتاباً الى كؿ مف وزير المالية ،وزير
 بتاريخ ٘ٔ ٕٕٓٔ/ٚ/واستدراكاً لموقت وبعد إقرار القانوف مف قبؿ مجمس النواب وقبؿ صدوره ،وجو مدير عاـ رئاسة مجمس الوزراء ً

الشؤوف االجتماعية ووزير االقتصاد والتجارة لوضع تصور حوؿ معايير وآلية التطبيؽ بالسرعة الممكنة والتنسيؽ مع نائب رئيس مجمس الوزراء كما وسائر الو ازرات واالدارات والجيات المعنية بالموضوع.

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٔٙصدر القانوف رقـ  230المتعمؽ بالبطاقة التمويمية االلكترونية وفتح إعتماد إضافي استثنائي لتمويميا بقيمة  /556/مميوف دوالر أميريكي .وبموجب المادة  /٘/منو تستفيد األسر المبنانية المقيمة
والمحتاجة مف ىذه البطاقة والتي ال تستفيد مف أي ب رامج أخرى مشابية وفقاً لطمب ُيقدـ عمى منصة ُيعمؿ بيا ليذه الغاية وفقاً لمعايير وآلية تطبيؽ توضع بقرار مشترؾ مف قبؿ لجنة ب رئاسة رئيس مجمس الوزراء ووزراء المالية،
والشؤوف االجتماعية ،واالقتصاد والتجارة بالتشاور مع الجيات الدولية المعنية خبلؿ ميمة ٘ٔ يوماً مف تاريخ سرياف القانوف.

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٛ/ٙأنيت المجنة المكمفة وضع المعايير وآلية تطبيؽ البطاقة التمويمية وضع الممسات االخيرة عمى ورقة العمؿ التي تتضمف اآللية ضمف الميمة المنصوص عنيا في المادة  /٘/مف القانوف رقـ  /ٕٖٓ/تاريخ
.ٕٕٓٔ/ٚ/ٔٙ
 بتاريخ ٔٔ ٕٕٓٔ/ٛ/أُرسمت كتب إلى كؿ الجيات المعنية اليداعنا اسماء ممثمييـ وذلؾ سنداً لمفقرة السابعة مف اآللية التي نصت عمى تشكيؿ لجنة ()Supervisory Committee
مالية (رصد مبمغ
المبنانية في المجاؿ الزراعي وذلؾ مف ضمف خطّة األماف اإلجتماعي والتحفيز.
المبدئية عمى خطّة التحفيز لمحكومة
قرر مجمس الوزراء الموافقة
وتتضمف تقديـ مساعدة ّ
ّ
ّ
 بق ارره رقـ  ٜتاريخ ّٓٔ ٕٕٓٓ/ٛ/
ّ

يتـ تحديد عدد صغار
 /ٖٔٓ/مميار ؿ.ؿ عمى أف يدفع مبمغ  /ٖ/مبلييف ليرة لكؿ مزارع عبر شيكات مصرفية) لممزارعيف لزيادة المساحات المزروعة ودعـ المشروعات الزراعية،
النباتية والحيو ّ
ّ
انية وفؽ شروط محددة ،وعمى أف ّ

اعية المستغمّة حسب األقضية إستنادا إلى اإلحصاء الزراعي الشامؿ الذي نشرتو و ازرة الزراعة في العاـ ٕٕٔٓ).
ومتوسطي المزاعيف والمزارعات وفؽ المساحات الزر ّ

المتعمؽ بالبطاقة اإللكترونية التمويميمة باإلشتراؾ مع وزي ار الشؤوف اإلجتماعية ،اإلقتصاد
 بتاريخ ٖٕٕٓٓٔ/ٜ/رأس رئيس مجمس الوزراء إجتماعاً حوؿ البطاقة التمويمية ووقّع عمى قرار تحديد آلية ومعايير تطبيؽ القانوف ُ

والتجارة ووزير المالية.

 -ٚعرض المرسوـ رقـ ٖ ٖٜٛتاريخ ٕٗ ٕٕٓٔ/ٔٔ/المتعمؽ باإلجازة بالمجوء

بناء عمى إقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
 .ٚقرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
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 دراسة حوؿ موضوع االنماء الريفي وتقوية شبكة االماف االجتماعي
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜقر مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٔٔ تكميؼ وزير الميجريف إعداد دراسة حوؿ موضوع اإلنماء الريفي وتقوية شبكة األماف اإلجتماعي.

بقرض مف البنؾ الدولي عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو عمى سبيؿ التسوية.
 -ٛإب راـ إتفاقية قبوؿ اليبة االضافية لممشروع الطارىء لدعـ شبكة االماف

بناء عمى إقتراح وزير الشؤوف اإلجتماعية
 .ٛقرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

االجتماعي لبلستجابة لجائحة كورونا  ٜٔ-واالزمة االقتصادية في لبناف بقيمة ٗ

(الموافقة عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ رقـ ٖ ٖٜٛتاريخ

مبلييف دوالر أميركي

ٕٗ.)ٕٕٓٔ/ٔٔ/

مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ المذكور).
التمويمية بمبمغ قيمتو الوسطية
لمعدؿ البطاقة
المسند إلى اقرار المجاف النيابية المشتركة ّ
ّ
بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٙ/ٕٛأرسؿ رئيس مجمس الوزراء كتاباً الى رئاسة مجمس النواب أفاد بموجبو بتعيّد الحكومة تنفيذ ب رنامج ترشيد الدعـ ُ

ٕٗ.)ٕٕٓٔ/ٔٔ/

مبلييف دوالر أميركي

وحده االقصى  /ٕٔٙ/دوالر أميركي.
 /ٜٖ،ٖ/دوالر أميركي ّ

بناء عمى توجييات رئيس مجمس الوزراء وطمبو كتاباً الى كؿ مف وزير المالية ،وزير
 بتاريخ ٘ٔ ٕٕٓٔ/ٚ/واستدراكاً لموقت وبعد إقرار القانوف مف قبؿ مجمس النواب وقبؿ صدوره ،وجو مدير عاـ رئاسة مجمس الوزراء ً

الشؤوف االجتماعية ووزير االقتصاد والتجارة لوضع تصور حوؿ معايير وآلية التطبيؽ بالسرعة الممكنة والتنسيؽ مع نائب رئيس مجمس الوزراء كما وسائر الو ازرات واالدارات والجيات المعنية بالموضوع.

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٔٙصدر القانوف رقـ  230المتعمؽ بالبطاقة التمويمية االلكترونية وفتح إعتماد إضافي استثنائي لتمويميا بقيمة  /556/مميوف دوالر أميريكي .وبموجب المادة  /٘/منو تستفيد األسر المبنانية المقيمة

اإلصالحات

والمحتاجة مف ىذه البطاقة والتي ال تستفيد مف أي ب رامج أخرى مشابية وفقاً لطمب ُيقدـ عمى منصة ُيعمؿ بيا ليذه الغاية وفقاً لمعايير وآلية تطبيؽ توضع بقرار مشترؾ مف قبؿ لجنة ب رئاسة رئيس مجمس الوزراء ووزراء المالية،

#

المصدر

االصالح

اليدؼ
واالسباب الموجبة

القطاع

والشؤوف االجتماعية ،واالقتصاد والتجارة بالتشاور مع الجيات الدولية المعنية خبلؿ ميمة ٘ٔ يوماً مف تاريخ سرياف القانوف.

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٛ/ٙأنيت المجنة المكمفة وضع المعايير وآلية تطبيؽ البطاقة التمويمية وضع الممسات االخيرة عمى ورقة العمؿ التي تتضمف اآللية ضمف الميمة المنصوص عنيا في المادة  /٘/مف القانوف رقـ  /ٕٖٓ/تاريخ

االصالحي .ٕٕٓٔ/ٚ/ٔٙ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

 بتاريخ ٔٔ ٕٕٓٔ/ٛ/أُرسمت كتب إلى كؿ الجيات المعنية اليداعنا اسماء ممثمييـ وذلؾ سنداً لمفقرة السابعة مف اآللية التي نصت عمى تشكيؿ لجنة ()Supervisory Committee
مالية (رصد مبمغ
المبنانية في المجاؿ الزراعي وذلؾ مف ضمف خطّة األماف اإلجتماعي والتحفيز.
المبدئية عمى خطّة التحفيز لمحكومة
قرر مجمس الوزراء الموافقة
وتتضمف تقديـ مساعدة ّ
ّ
ّ
 بق ارره رقـ  ٜتاريخ ّٓٔ ٕٕٓٓ/ٛ/
ّ

يتـ تحديد عدد صغار
 /ٖٔٓ/مميار ؿ.ؿ عمى أف يدفع مبمغ  /ٖ/مبلييف ليرة لكؿ مزارع عبر شيكات مصرفية) لممزارعيف لزيادة المساحات المزروعة ودعـ المشروعات الزراعية،
النباتية والحيو ّ
ّ
انية وفؽ شروط محددة ،وعمى أف ّ

اعية المستغمّة حسب األقضية إستنادا إلى اإلحصاء الزراعي الشامؿ الذي نشرتو و ازرة الزراعة في العاـ ٕٕٔٓ).
ومتوسطي المزاعيف والمزارعات وفؽ المساحات الزر ّ

المتعمؽ بالبطاقة اإللكترونية التمويميمة باإلشتراؾ مع وزي ار الشؤوف اإلجتماعية ،اإلقتصاد
 بتاريخ ٖٕٕٓٓٔ/ٜ/رأس رئيس مجمس الوزراء إجتماعاً حوؿ البطاقة التمويمية ووقّع عمى قرار تحديد آلية ومعايير تطبيؽ القانوف ُ

والتجارة ووزير المالية.

 دراسة حوؿ موضوع االنماء الريفي وتقوية شبكة االماف االجتماعي
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜقر مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٔٔ تكميؼ وزير الميجريف إعداد دراسة حوؿ موضوع اإلنماء الريفي وتقوية شبكة األماف اإلجتماعي.
 بقراره رقـ  69تاريخ  2022/5/20قرر مجمس الوزراء الموافقة عمى اإلستراتيجية الوطنية لمحماية اإلجتماعية في لبناف وتكميؼ المجنة الوزارية برئاسة وزير الشؤوف اإلجتماعية والمجنة التقنية إعادة صياغة
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المتبقية
الخطوات
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

أوالً :تأىيؿ وتوسعة مرفأ بيروت (مشروع المخطط التوجييي العاـ لمرفأ بيروت :)2037

المستجدأت التي طرأت أخي اًر،
ٔ -تيويـ المخطط التوجييي لمرفأ بيروت في ضوء
ّ

تمييدية أنجزىا مكتب إستشاري ضمف مشروع المخطط التوجييي العاـ لمرفأ بيروت ،مع ممخص تناوؿ الرؤية وبدائؿ التطوير ،وطمبت
يتضمف ممخص لدراسة
 بتاريخ ٕ ٕٕٓٓ/ٖ/ورد كتاب مف و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ
ّ
ّ

وعرض الموضوع عمى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب وذلؾ بعد إستطبلع

والنقؿ وبعد إستطبلع رأي وزراء المالية ،الدفاع الوطني ،اإلقتصاد والتجارة،

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة
ٔ .مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء ً

رأي كؿ مف و ازرة المالية ،و ازرة الدفاع الوطني ،و ازرة اإلقتصاد والتجارة ،و ازرة

الصحة العامة ،الزراعة ،البيئة وو ازرة الداخمية والبمديات (المخطط التوجييي).

عدة خيارات إلعتمادىا ضمف ىذا المخطط ،وطمبت عرض الموضوع عمى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب بشأنو.
تـ إنجازىا قد خمصت إلى تقديـ ّ
الو ازرة عرض الموضوع عمى مجمس الوزراء بعد أف ّ
تبيف أف المراحؿ التي ّ
 بتاريخ ٖٕٕٔٓٓ/ٖ/أعيد الممؼ إلى و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ إلستطبلع رأي كؿ مف و ازرة المالية ،و ازرة الدفاع الوطني ،و ازرة اإلقتصاد والتجارة ،و ازرة الصحة العامة ،و ازرة الزراعة ،و ازرة البيئة وو ازرة الداخمية والبمديات

الصحة العامة ،و ازرة الزراعة ،و ازرة البيئة وو ازرة الداخمية والبمديات.

بالموضوع.
ثانياً :تحديث النظاـ القانوني إلدارة واستثمار مرفأ بيروت:
* اإلقتراح المقدـ مف وزارة األشغاؿ العامة والنقؿ:

ٕ -عرض موضوع تحديث النظاـ القانوني إلدارة واستثمار مرفأ بيروت عمى

عدة خيارات منيا:
أعدىا مكتب إستشاري
تضمنت ّ
 بتاريخ ٕ ٕٕٓٓ/ٖ/ورد كتاب مف وزارة األشغاؿ العامة والنقؿ يتعمّؽ بتحديث النظاـ القانوني إلدارة واستثمار مرفأ بيروت ،وقد أرفؽ بدراسة ّّ

قدمة واتخاذ القرار المناسب بشأنيا).
الم ّ
مجمس الوزراء (دراسة الخيارات ُ

يحدد تشكيمو وصبلحياتو بموجب قانوف.
ٔ -اإلبقاء عمى الوضعية الراىنة مع بعض التعديبلت (إنشاء لجنة خاصة إلدارة واستثمار المرفأ تعمؿ تحت إشراؼ وزير األشغاؿ العامة والنقؿ مع إنشاء مجمس إستشاري دائـ ّ

ٖ -درس إقتراح القانوف في مجمس النواب تمييداً إلق ارره.

ٕ -إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري.
ٖ -إنشاء شركة وطنية مساىمة تكوف ممموكة مف الدولة إلدارة ىذا المرفؽ.
٘ -تحويؿ المشروع إلى مشروع مشترؾ يساىـ فيو القطاع الخاص وفقاً ألحكاـ القانوف رقـ  ٗٛتاريخ ( ٕٓٔٚ/ٜ/ٚتنظيـ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص).

تعزيز موقع المرفأ كبوابة

تبيف في
 -بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٔٓ/ٕٜرأت ىيئة التشريع واإلستشارات (اإلستشارة رقـ ٓ )ٕٜٓٔ/ٜٙتفضيؿ خيار الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص عمى غيره مف الخيارات الواردة في الدراسة خاصة المؤسسات العامة إذ ّ

التنافسية لمرفأ بيروت والمبلئمة لمتطمّبات النقؿ البحري العالمي الذي يتطمّب تفاعبلً دائماً وسريعاً.
الممارسة الفعمية أف المؤسسات العامة ال تتمتّع بالميونة البلزمة في اإلدارة لتفعيؿ القدرة
ّ

توزيع حيوي لمسمع والبضائع
قرار مجمس الوزراء
رقـ  1تاريخ
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2020/2/6
+
المبادرة الفرنسية
ُ

إعادة تأىيؿ
وتوسيع مرفأ بيروت
وتحديث نظامو
القانوني

البري
 بتاريخ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٙ/رأت وزارة اإلقتصاد والتجارة إعتماد المشروع المشترؾ بيف القطاعيف العاـ والخاص عمى إعتبار أنو النموذج األفضؿ واألمثؿ إلدارة واستثمار القطاعات المتعمقة بتطوير البنيةّ
التحتية لقطاع النقؿ ّ

المصدرة وخمؽ
المستوردة و
ّ

الجوي.
والبحري و ّ

فرص عمؿ مباشرة وغير
مباشرة في بيئة حديثة مع
تنافسية عالية.
قدرة
ّ

عمى أثر اإلنفجار الذي وقع
في مرفأ بيروت في شير آب
مف العاـ ٕٕٓٓ أصبح مف
الضروري إعادة تػأىيؿ المرفأ

ىيكمي

وبعد إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات ،و ازرة

المالية ،و ازرة اإلقتصاد والتجارة (إتخاذ الموقؼ المناسب بشأف الخيارات
المطروحة).
ٖ .إقرار القانوف في مجمس النواب.

ٗ -الخصخصة في إدارة المرفأ وتحويؿ المشروع العاـ وادارتو كمياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص وفقاً لمقانوف رقـ  ٕٕٛتاريخ ٖٔ(ٕٓٓٓ/٘/تنظيـ عمميات الخصخصة وتحديد شروطيا ومجاالت تطبيقيا).

رئيسية لمدينة بيروت ومركز

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة والنقؿ
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 بتاريخ ٖ ٕٕٓٓ/ٚ/إعيد الممؼ إلى و ازرة األشغاؿ العامة إلستكمالو لجية إستطبلع رأي و ازرة المالية والمجمس األعمى لمجمارؾ.المقدـ مف وزارة العدؿ:
* اإلقتراح
ّ

تضمف دراسة قانونيةّ أفادت الو ازرة انو يمكف التأسيس عمييا إلتخاذ الق اررات البلزمة بيذا الشأف .وقد اكدت و ازرة العدؿ بتاريخ
القانونية لمرفأ بيروت،
 بتاريخ ٗٔ ٕٓٔٛ/ٛ/ورد كتاب مف و ازرة العدؿ يتعمّؽ بالوضعية
ّ
ّ
ٕٔ ٕٕٓٓ/ٗ/عمى ضرورة السير بالممؼ وعرضو عمى مجمس الوزراء.

 بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٛوبعد استطبلع رأييا بالموضوع ،أفادت وزارة المالية بما يمي:
المالية
حؽ الخزينة باإلي رادات
القانونية لمرفأ بيروت عمى أف
القانونية البلزمة لمعالجة الوضعية
تؤي د إقرار النصوص
تتضمف ىذه النصوص األحكاـ البلزمة التي تضمف حسف إدارة واستثمار المرفأ بشكؿ منتج وتحفظ ّ
ّ
ّ
ّ
 ّّ

الناتجة عف حركة المرفأ.

مستمر مسألة تحويؿ األمواؿ مف قبؿ " المجنة المؤقتة إلدارة واستثمار مرفأ بيروت" لصالح الخزينة العامة وقد ألزمت المادة  37مف القانوف رقـ  6تاريخ ( 2020/3/5الموازنة العامة والموازنات الممحقة
 تتابع الو ازرة بشكؿّ

لعاـ  )2020إدارة واستثمار مرفأ بيروت بتحويؿ اإليرادات الناتجة عف خدمات المرفأ المحصمة إلى حساب الخزينة لدى مصرؼ لبناف يومي اإلثنيف والخميس مف كؿ أسبوع.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٕٚأ ّكد وزير العدؿ عمى ضرورة السير بالممؼ لجية عرضو عمى مجمس الوزراء.

تقدـ النواب السادة شامؿ روكز وحكمت ديب بإقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء مؤسسة عامة إلستثمار مرفأ بيروت ،تخضع لرقابة دي واف المحاسبة البلحقة والتفتيش المركزي ومجمس الخدمة المدنية.
ثالثا ً :بتاريخ ّ ٕٜٓٔ/ٗ/ٛ
 بتاريخ ٔٔ ٕٜٓٔ/ٔٓ/رأى الخبير القانوني لممجمس األعمى لمخصخصة وجوب إقرار المخطط التوجييي لمرفأ بيروت وتحديد المعايير البلزمة التي ت راىا الحكومة مناسبة مف النواحي كافة إلدارة ىذا المرفؽ
ووضع الدراسات واختيار الطريقة األفضؿ إلدارة ىذا المرفؽ.
 بتاريخ ٔٔ ٕٕٓٔ/ٛ/تقدـ النواب السادة جبراف باسيؿ ،انطواف بانو ،حكمت ديب ،سيزار ابي خميؿ ،الكسندر ماطوسياف ،نقوال صحناوي ،سميـ خوري ،ادغار طرابمس ووجيو عازار باقتراح قانوف يرمي إلى االجازة لمحكومة
تأسيس شركة مغفمة باستثمار مرفأ بيروت ،تخضع ىذه الشركة الحكاـ قانوف التجارة البرية في كؿ ما لـ ينص عميو القانوف وتدعى "شركة استثمار مرفأ بيروت ش.ـ.ؿ ".تكوف مدتيا ٓ٘ عاماً ،تمتد مساحتيا مف نطاؽ الشركة
االداري مف حدود مطار بيروت الشمالية لحدود مرفأ جونيو الجنوبية.
نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
تجدر المبلحظة أف موضوع تأىيؿ مرفأ بيروت ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

ويساىـ مف جديد في نمو اإلقتصاد المبناني.
 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1إعادة ت رتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأىيمو واصبلح ما تضرر فيو ليستعيد دوره كامبلً ُ

46/103

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

تمويؿ خطة التعافي المالية

مالي عاـ

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
الدولي ،لف ترقى إلى مستوى اليدؼ الرئيسي المتمثّؿ في إعطاء
أف أي خطّة إنعاش
 أشارت خطّة التعافي
لبنانية خارج برنامج الصندوؽ النقد ّ
ّ
ّ
المالية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30إلى ّ

الدولي غير أف المفاوضات قد توقّفت.
إنطبلقة جديدة لئلقتصاد المبناني مع وضعو عمى مسار طويؿ األجؿ وقابؿ لئلستمرار ،واستناداُ إلى ىذه الخطّة بدأ التفاوض مع صندوؽ النقد ّ
نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
تجدر المبلحظة أف ىذا الموضوع ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

ٔ -تيويـ الخطّة مف قبؿ وزير المالية بما يتناسب وسياسة الحكومة الجديدة بيدؼ
توحيد األرقاـ واستئناؼ المفاوضات مع صندوؽ النقد الدولي تمييدا لتوقيع إتفاؽ
إصبلحي مالي مع الدولة المبنانية.

 بتاريخ  2021/9/16تعيدت الحكومة ،بقرارىا رقـ  ،1إستئناؼ التفاوض الفوري مع صندوؽ النقد الدولي لموصوؿ إلى إتفاؽ عمى خطة دعـ مف الصندوؽ ،تعتمد ب رنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط األمد ينطمؽ مف خطة
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إستئناؼ

2020/4/30

المفاوضات مع

+

صندوؽ النقد

المبادرة الفرنسية
ُ

الدولي
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
تبني الخطّة
بناء عمى إقتراح وزير المالية ( ّ
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الموضوعة أو تيويميا) مف أجؿ استئناؼ عممية التفاوض.

بناء عمى إقتراح وزير المالية (بالنسبة
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

لبنود الخطّة التي تحتاج إلى مشاريع قوانيف او مشاريع مراسيـ)

الممحة وبما ُيحقؽ المصمحة العامة والعمؿ عمى إنجاز الخطة اإلقتصادية واإللتزاـ بتنفيذىا مع مصرؼ لبناف بعد
المباشرة بتطبيؽ اإلصبلحات في المجاالت كافة والتي باتت معروفة ووفقاً لؤلولويات ُ
التعافي بعد تحديثيا مع ُ
إقرارىا مف قبؿ الحكومة.

بناء عمى توجييات رئيس مجمس الوزراء ،وفي إطار إستكماؿ التفاوض مع صندوؽ النقد الدولي بالتزامف مع وضع خطة تعافي مالي واقتصادي ،وبعد موافقة
 بتاريخ ُٖٓ ٕٕٓٔ/ٜ/وجو كتاب الى نائب رئيس مجمس الوزراءً ،

رئيس الجميورية عمى تفويض وفد لمتفاوض مع الصندوؽ يضـ السادة ،نائب رئيس مجمس الوزراء ،وزيري المالية واالقتصاد والتجارة وحاكـ مصرؼ لبناف ويضـ ايضاً وزراء ويستعيف بخبراء مف أصحاب اإلختصاص وفقاً

لممواضيع أو الممفات التي ستُطرح في مسار التفاوض ،تضمف موافقة رئيس مجمس الوزراء عمى تشكيؿ الوفد وذلؾ وفقاً لؤلصوؿ المنصوص عنيا في المادة ٕ٘ مف الدستور ،وأُبمغت نسخة عف ىذا الكتاب إلى كؿ مف الوزراء
المعنييف.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٛأُرسؿ كتاب إلى نائب رئيس مجمس الوزراء يتضمف نسخة عف كتاب المدي رية العامة لرئاسة الجميورية والتي تفيد بموجبو عف تمني السيد رئيس الجميورية تزويده بمحاضر االجتماعات التي تـ إعدادىا
ليذه الغاية منذ بدء المفاوضات والخطط و /أو الدراسات التي ُعرضت و /أو تـ التداوؿ بيا خبلؿ مسار المفاوضات وتقرير يتضمف ما آلت المفاوضات لغاية تاريخو مقروناً بموافقة السيد رئيس مجمس الوزراء عمى الطمب.
بناء عمى إقتراح وزير المالية إستناداً إلى نتيجة
عرض وزير المالية لمتدابير واإلج راءات المطموبة مف الصندوؽ عمى مجمس الوزراء قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
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2020/4/30
+

الوقائية التي طمبيا
ّ
صندوؽ النقد

المبادرة الفرنسية
ُ

الدولي

واتخاذ القرار المناسب بشأنيا في مجمس الوزراء.

الحصوؿ عمى التمويؿ مف
صندوؽ النقد الدولي

مالي عاـ

47/103

الدولي.
المفاوضات مع صندوؽ النقد ّ

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

حوكمة وتنظيـ قضائي ومالي

مالي نقدي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

مركزة.
 يتاريخ  2020/3/26وافؽ مجمس الوزراء (القرار رقـ  )3عمىتكميؼ وزير المالية إتخاذ ما يمزـ مف إجراءات مع مصرؼ لبناف ومع الجيات ذات الصمة بيدؼ القياـ بعممية تدقيؽ محاسبية ّ

 وافؽ مجمس الوزراء بموجب القرار رقـ  2تاريخ  2020/7/28عمى توقيع العقود مع شركات  KPMGو ِ Oliver Wymanو Alvarez & Marsalلمقياـ بمياـ التّدقيؽ المالي والمحاسبي والجنائي وفقاً لرأي ىيئة التشريع واالستشارات
المصرفية.
السرية
ّ
غير ّ
ميمة التّدقيؽ الجنائي إصطدمت بتطبيؽ قانوف ّ
أف ّ

العامة بالتوازي
تخذ مجمس النواب ق ار ارً بإخضاع حسابات مصرؼ لبناف والو ازرات والمصالح المستّقمة والمجالس والصناديؽ والمؤسسات
موجو مف رئيس الجميورية فيما يتعمّؽ بالتدقيؽ الجنائي ،وبعد مناقشة مضمونو ،إ ّ
 جواباً عمى كتاب ّ
ّ

بسرية مصرفية أو خالفيا.
لمتدقيؽ الجنائي دوف أي عائؽ أو تذّرع ّ

 باإلستناد إلى القرار الصادر عف مجمس النواب ،أرسؿ وزير المالية كتاباً إلى حاكـ مصرؼ لبناف حوؿ موضوعإخضاع جميع حسابات اإلدارات العامة لمتدقيؽ المحاسبي الجنائي وذلؾ وفقاً لمقوانيف واألنظمة المرعية اإلجراء ،ومع حفظ

حقوؽ الدولة ألي جية كانت.
 بتاريخ ٕ ٕٕٓٓ/ٕٔ/صدر تعميـ عف رئيس مجمس الوزراء طمب فيو إلى سائر األشخاص المعنوييف ذوي الصفة العامة (مؤسسات عامة ،مصالح مستقمّة ،بمديات ،إتحادات بمديات ،مجالس وصناديؽ وادارات ذات موازنات ممحقة )....
الذّيف لدييـ حسابات في مصرؼ لبناف إجراء ما يمزـ مع ىذا األخير في سبيؿ إخضاع حساباتيـ لمتدقيؽ المحاسبي الجنائي المطموب.
 بتاريخ  2020/12/29صدر القانوف رقـ 200المتعمؽ بتعميؽ العمؿ باحكاـ سرية المصارؼ لمدة سنة وذلؾ في كؿ ما يتعمؽ بعمميات التدقيؽ المالي و/او التحقيؽ الجنائي التي قررتيا وتقررىا الحكومة عمى حسابات مصرؼ لبناف
والو ازرات والمصالح المستقمة والمجالس والصناديؽ والمؤسسات العامة ،اياً تكف طبيعة ىذه الحسابات ولغايات ىذا التطبيؽ ولمصمحة القائميف بو حص ارً .بتاريخ  2022/2/21أقر مجمس النواب قانوف تمديد العمؿ بالقانوف رقـ
 2020/200إلى حيف اإلنتياء مف التدقيؽ الجنائي.
السرية المصرفية رقـ ٕٓٓ ٕٕٓٔ/حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرؼ لبنافّ ،تبمغت
 بموجب الكتاب رقـ /40ـ.ص تاريخ  ،2021/1/18وجواباً عمى سؤاؿ شركة  Alvarez & Marsalحوؿ شموؿ قانوف تعميؽ العمؿ بأحكاـ قانوف ّ

و ازرة المالية موافقة رئيس مجمس الوزراء عمى إقتراحيا إحالة الموضوع إلى ىيئة التشريع واإلستشارات مف اجؿ تبياف الموقؼ القانوني مف ىذه المسألة ،أما بخصوص توسيع ميمة التدقيؽ المالي و/او الجنائي ليشمؿ الو ازرات والمصالح
معدلة عف العقد بتفاصيمو كافة مستوفيا لمشروط واإلجراءات المفروضة أصوالً.
المستقمّة والمجالس والصناديؽ والمؤسسات
العامة،طمبت األمانة العامة لمجمس الوزراء إيداعيا نسخة ّ
ّ

 رأت ىيئة التشريع واإلستشارات في و ازرة العدؿ بموجب اإلستشارة رقـ ٓ٘ ٕٕٓٔ/تاريخ ٕ٘ ٕٕٓٔ/ٔ/أف القانوف رقـ ٕٓٓ ٕٕٓٓ/يجيز لمشركة الم ّكمفة بالتدقيؽ الجنائي اإلطبلع عمى حسابات زبائف مصرؼ لبناف ضمف الضوابط

المنصوص عمييا في القانوف المذكور مشيرة إلى ما يمي:
سرية المصارؼ بمقتضى القانوف رقـ ٕٓٓ ٕٕٓٓ/وجميع المواد التي تشير إليو ،يقصد بو رفع السرية المصرفية عف كؿ
-كوف قانوف سرية المصارؼ يتناوؿ حسابات زبائف المصارؼ وليس حسابات المصارؼ ،فإف تعميؽ العمؿ بقانوف ّ

السرية المصرفية أي حسابات زبائف مصرؼ لبناف وىـالقطاع العاـ ،المصارؼ والمؤسسات المالية المقيمة في لبناف ،المصارؼ المركزية والمصارؼ والمؤسسات المالية في الخارج والمؤسسات
الحسابات لدى مصرؼ لبناف والتي تحمييا ّ
المالية الدولية.

إف إتماـ عممية التدقيؽ الجنائي تستوجب تمكيف الشركة المكمفة بالتدقيؽ مف اإلطبلع عمى المستندات والحسابات كافة المشمولة بالعمميات التي يجرييا مصرؼ لبناف ،ومنيا تمؾ التي تشمؿ حسابات زبائف مصرؼ لبناف ،التي رفعت السريةنصت عمى أف يشمؿ التعميؽ كؿ الحسابات التي تدخؿ في عمميات التدقيؽ.
المصرفية عنيا بموجب القانوف رقـ ٕٓٓ ،ٕٕٓٓ/وىذا منصوص عميو بشكؿ صريح في البند ٕ مف المادة الوحيدة مف القانوف رقـ ٕٓٓ ٕٕٓٓ/التي ّ
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المعطى لو الحياء العقد مع شركة  Alvarez & Marsalاو التعاقد مع شركة أخرى عند االقتضاء.
 بتاريخ ٓٔ ٕٕٓٔ/ٖ/ورد كتاب مف وزير المالية يطمب الموافقة االستثنائية مف رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء لتوسيع التفويض ُ

إطالؽ التدقيؽ
المالي

 جواباً عمى ىذا الكتاب ،أُرسؿ بتاريخ  2021/3/15كتاب إلى وزارة المالية لتحديد موقؼ شركة  Alvarez & Marsalالنيائي والحاسـ مف جية لناحية مدى موافقتيا عمى التعاقد لمقياـ بعممية التدقيؽ الجنائي ،وفي حاؿ أبدت موافقتيا،
نص عميو القانوف رقـ ٕٓٓ تاريخ .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٜ
توضيح ما إذا كاف العقد المنوي توقيعو معيا سيشمؿ التدقيؽ في الو ازرات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديؽ والمصالح المستقمّة عمى النحو الذي ّ

 ومف جية ثانية الطمب مف و ازرة المالية توضيح طمبيا بتوسيع التكميؼ والتفويض المعطى لوزير المالية بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ ٖ تاريخ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٙوتحديداً توضيح ما إذا كاف ما تطمبو الو ازرة يعتبر تفويضاً جديداً ال يشممو القرار

اآللية والبرامج المنوي إعتمادىا في عممية التدقيؽ تنفيذاً لقرار مجمس الوزراء والقانوف اآلنؼ ذكرىما.
المذكور وفي ىذه الحالة األخيرة بياف
التصور و ّ
ّ

حدده القانوف
 بتاريخ 2021/3/17ورد كتاب مف وزارة المالية تفيد بموجبو أف تحديد موقؼ الشركة النيائي لجية التدقيؽ الجنائي وشمولو إضافة إلى مصرؼ لبناف ،الو ازرات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديؽ المستقمّة وفؽ ما ّ
المعنية بنتيجة تمؾ المفاوضات.
رقـ 2020/200يتطمّب بداية توسيع التفويض المعطى لوزير المالية ليشمؿ كؿ تمؾ الجيات بعد أف كاف مقتص ارً عمى مصرؼ لبناف ،ليصار إلى مفاوضة الشركة عمى أسس جديدة وابالغ الجيات
ّ

مفصؿ عمى األسئمة التي كانت قد
الموجييف إلى حاكـ مصرؼ لبناف بتاريخ ٕ ٕٕٓٔ/ٖ/وبتاريخ ٔ ٕٕٓٔ/ٗ/والمتعمّقيف بطمبيا اإلجابة بشكؿ
ّ
 بتاريخ  2021/4/1أودعت وزارة المالية األمانة العامة لمجمس الوزراء نسخة عف كتابييا ّ

المحدثة مف الشركة.
طرحتيا شركة  Alvarez & Marsalإضافة إلى تنفيذ الخطوات المطموبة والواردة في القائمة المرسمة و ّ

الموقع
المقترحة مف قبميا عمى العقد ّ
 بتاريخ  2021/5/21أُعطيت الموافقة االستثنائية (وبتاريخ  2021/9/29وافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية) عمى تفويض وزير المالية ُمفاوضة شركة  Alvarez & Marsalعمى التّعديالت ُ

معيا لمقياـ بمياـ التدقيؽ الجنائي والتوقيع عمى ىذه التعديالت ،وعمى أف ُيعرض الموضوع الحقاً عمى مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية.

وجيت األمانة العامة لمجمس الوزراء كتاباً إلى و ازرة المالية طمبت بموجبو إستطبلع رأي ىيئة التشريع
 بتاريخ ٕٕٓٔ/ٙ/ٛورد كتاب مف و ازرة المالية حوؿ نتيجة التفاوض مع الشركة والتعديبلت المقترحة مف قبميا وعمى األثر وفي اليوـ عينو ّ

لممضي قدماً في عممية التدقيؽ الجنائي.
الممكنة تمييداً
ّ
واإلستشارات في و ازرة العدؿ ُ
بالسرعة ُ

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٛورد مف و ازرة المالية نسخة عف موافقة ىيئة التشريع واإلستشارات عمى عقد جديد متكامؿ يرعى العبلقة بيف الدولة وشركة  Alvarez & Marsalبعد أف رأت الييئة أنو جرى األخذ بمبلحظاتيا السابقة (لجية وجوب عدـ

تسديد كامؿ أتعاب الشركة كاممة قبؿ المباشرة بميمتيا ،تحديد تاريخ إنطبلؽ ميمة الػ ػٕٔأسبوع المحددة إلتماـ الميمة ،جمع البيانات مف قبؿ مصرؼ لبناف وفي قائمة المعمومات المطموبة المحدثة وفي المناقشات البلحقة مع الشركة وتخزينيا في
مكاف مستقؿ قائـ بذاتو ضمف حرـ و ازرة المالية) ،عمى أف تقوـ و ازرة المالية بإيداع نسخة عف العقد الموقع بعد توقيعو مف قبؿ الطرفيف.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٕٛأُعطيت الموافقة اإلستثنائية مف قبؿ رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء (بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜوافؽ مجمس الوزراء عمى سبيؿ التسوية) عمى مشروع مرسوـ يرمي إلى نقؿ إعتماد بقيمة /ٕٜٙ،ٚٙٚ،ٕٔ٘/ليرة لبنانية
مف إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة و ازرة المالية  -مديرية المالية العامة لعاـ ٕٕٔٓ عمى أساس القاعدة اإلُثنتي عشرية وذلؾ لزوـ مشروع عقد مصالحة مع شركة  Alvarez & Marsal Middle East Limitedلتغطية التعويض المستحؽ
ليا بموجب اإلتفاقية المبرمة مع و ازرة المالية بتاريخ ٖٔ ٕٕٓٓ/ٛ/لتقديـ خدمات إستشارية لمحكومة المبنانية وتقديـ تقرير مبدئي عف نتائج التدقيؽ الجنائي لحسابات مصرؼ لبناف وأنشطتو وفقاً لرأي ىيئة التشريع واإلستشارات رقـ ٕٕٓٔ/ٖٜٗ
تاريخ .ٕٕٓٔ/ٚ/ٜٔ
 كما أعطيت بتاريخ 2021/8/6الموافقة اإلستثنائية عمى السير بعقد المصالحة مع الشركة وذلؾ خالفاً لرأي ديواف المحاسبة ،وقد وافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  2021/10/6عمى سبيؿ التسوية عمى السير بعقد المصالحة المذكور.
 بتاريخ ٕٕٓٔ/ٛ/ٔٚأودع وزير المالية كتاب مديرية الخزينة المتضمف موافقة صندوؽ الخزينة المركزي عمى دفع الحوالة التي تمثؿ االمواؿ المستحقة لمشركة بموجب عقد المصالحة.
 بتاريخ ٖٕ ٕٕٓٔ/ٔٔ/صدر القرار رقـ  ٔ/ٕٙٚوالقرار رقـ ٕٔٙٛ/عف وزير المالية يتعمقاف بتصنيؼ شركة مف ضمف مكاتب المحاسبة والتدقيؽ المؤىمة لمقياـ بمياـ التدقيؽ الداخمي لحسابات المؤسسات والمرافؽ العامة التابعة لمدولة.
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المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٔ -توقيع العقد الذي يرعى العبلقة بيف الدولة وشركة Alvarez & Marsal

بناء عمى إقتراح وزير المالية.
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ٕ -إصدار قانوف تمديد العمؿ بالقانوف رقـ  2020/200إلى حيف اإلنتياء مف

ٕ .إصدار قانوف تمديد العمؿ بالقانوف رقـ  2020/200إلى حيف اإلنتياء

بصيغتو النيائية المقترنة بموافقة ىيئة التشريع واإلستشارات مف قبؿ الطرفيف،
وعرضو عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو.

التدقيؽ الجنائي ،الذي أقره مجمس النواب بجمستو المنعقدة بتاريخ  .2022/2/21مف التدقيؽ الجنائي ،الذي أقره مجمس النواب بجمستو المنعقدة بتاريخ
.2022/2/21

اإلصالحات
#

111

المصدر

االصالح

القرار رقـ  1تاريخ

إنجاز التشكيالت

2020/2/6

القضائية

قرار مجمس الوزراء
112

رقـ  13تاريخ
2020/4/30

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

حوكمة وتنظيـ قضائي ومالي

ىيكمي

حوكمة وتنظيـ قضائي ومالي
قانوف إستقاللية

تعزير إستقبللية السمطة

القضاء

القضائية ومنع جميع أشكاؿ
ّ

التدخؿ في عمؿ ىذه السمطة
ّ

ىيكمي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

تـ توقيع مرسوـ التعيينات والمناقالت واإلنتدابات القضائية مف قبؿ رئيس الحكومة والوزراء المعنييف.
 بتاريخ ّ٘ٔ ٕٕٓٓ/ٗ/

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

بناء عمى إقتراح وزير العدؿ.
موقع مف وزير العدؿ ،إلى رئيس مجمس الوزراء لتوقيعو تمييداً مرسوـ يصدر ً
رفع مشروع مرسوـ ّ
إلصداره بعد توقيع رئيس الجميورّية.

 بتاريخ ٗ ٕٕٓٓ/ٙ/ورد كتاب مف مدير عاـ رئاسة الجميورّية أعاد بموجبو مشروع المرسوـ دوف أف يقترف بتوقيع رئيس الجميورّية.
 بتاريخ  2019/9/5قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )26الموافقة عمى تكميؼ وزارة العدؿ إعداد مشروع قانوف إستقاللية القضاء العدلي.

ٔ -تقديـ مشروع قانوف جديد مف قبؿ و ازرة العدؿ وعرضو عمى مجمس

تقدـ النواب السادة شامؿ روكز ،ب وال يعقوبياف ،نجيب ميقاتي ،ميشاؿ موسى ،عمي درويش ،جورج عقيص ،ياسيف جابر ،فؤاد مخزومي وأسامة سعد بإقتراح قانوف يرمي إلى إستقالؿ القضاء العدلي
 بتاريخ ّٕٔ ٕٓٔٛ/ٜ/

الوزراء(عمماً أف ىناؾ مشروع قانوف يتعمؽ بالسمطة القضائية سبؽ أف أعده

إستطبلع رأي مجمس القضاء األعمى (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس

وشفافيتو ،يدرس حالياً في مجمس النواب.

القاضي غالب غانـ ووافؽ عميو مجمس القضاء االعمى بتاريخ ٖٕ.)ٕٓٔٓ/ٕٔ/

النواب).

مقدـ مف النائب السيد مصطفى الحسيني ،ينشأ بموجبو مجمس أعمى لمسمطة القضائية ،يمثّؿ أحدى السمطات الثالث ويتمتّع باإلستقالليف المالي واإلداري ،وذلؾ
 بتاريخ ٕٔ ٕٓٔٛ/ٕٔ/ورد إقتراح قانوف السمطة
القضائيةّ ،
ّ

ٕ -إنتظار إقرار اقتراح القانوف الذي يناقش حالياً في مجمس النواب (عمماً اف

ٕ .اقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

إلستقبللية القضاء.
تأميناً
ّ

بناء عمى إقتراح وزير العدؿ بعد
ٔ .قرار يصدر مجمس الوزراء يصدر ً

الموضوع ُي ناقش في مجمس النواب مف قبؿ وزي رة العدؿ وممثؿ عف مجمس القضاء

 بتاريخ ٖ ٕٜٓٔ/ٔٓ/درس مجمس الوزراء الموضوع وقرر التأكيد عمى ق ارره رقـ  ٕٙتاريخ ٘ ٕٜٓٔ/ٜ/المذكور أعبله ،المتعمّؽ بتكميؼ و ازرة العدؿ إعداد مشروع قانوف يرمي إلى إستقالؿ القضاء العدلي.

أعده
األعمى وعف نقابتي المحاميف في لبناف وذلؾ عمى ضوء مشروع القانوف الذي ّ

اإلدارية.
تقدـ النائب السيد أسامة سعد بإقتراح قانوف يتعمّؽ بإستقالؿ القضاء اإلداري وشفافيتّو وأصوؿ المحاكمات
 بتاريخ ّ ٕٕٓٔ/ٖ/ٛ
ّ

مجمس القضاء االعمى).
ٖ -إنتظار إقرار إقتراح قانوف إستقبلؿ القضاء اإلداري وشفافيتّو وأصوؿ

ٖ .إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

المحاكمات اإلدارّي ة ،في مجمس النواب.
المالية المدققة منذ العاـ ٖ ٜٜٔولغاية
عممية إنتاج جميع الحسابات
ّ
نص في المادة  65منو عمى أف تنجز الحكومة ّ
 بتاريخ ٖ ٕٓٔٚ/ٔٔ/صدر القانوف رقـ ( 66الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )2017الذي ّ
القانوف رقـ 66
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تقر فييا إلى مجمس النواب.
ٕ٘ٔٓ واحالة مشاريع قوانيف قطع الحساب عف السنوات التي لـ ّ

إنجاز جميع

تاريخ

الحسابات المالية

2017/11/3

المدققّة
النيائية و ّ
ّ

(الموازنة العامة

إعتبا ارً مف سنة

والموازنات الممحقة

 1993حتى سنة

لعاـ )2017

 2017ضمناً

نص في  -الفقرة ثانياً  -منو عمى أف تنجز الحكومة جميع
 بتاريخ  2019/7/31صدر القانوف رقـ ( 143نشر الموازنة عف سنة  2019وانجاز قطوعات الحسابات وتأميف الموارد الالزمة لديواف المحاسبة) الذي ّ

الحسابات المالية النيائية والمدققة اعتبا ارً مف سنة  1993حتى سنة  2017ضمناً وتحيؿ مشاريع قوانيف قطع حساب عنيا إلى مجمس النواب بميمة أقصاىا ستة أشير اعتبا اًر مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف.

إعادة اإلنتظاـ
لممالية العامة حوكمة مالية  بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٓ/ٚ/أودعت و ازرة المالية رئاسة مجمس الوزراء مشاريع قوانيف قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الممحقة مف العاـ  1997ولغاية العاـ  2018وقد صدرت مراسيـ بإحالتيا إلى مجمس النواب بتاريخ
ّ
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2017/11/3
(الموازنة العامة
والموازنات الممحقة
لعاـ )2017

الوزراء.
ٕ -إنتظار إقرار مشاريع القوانيف الرامية إلى قطع حساب الموازنة العامة

ٕ.إقرار مشاريع القوانيف في مجمس النواب.

والموازنات الممحقة لؤلعواـ  ٜٜٔٛلغاية  ،ٕٓٔٚالمحالة إلى مجمس النواب.

 بتاريخ  2020/7/24أرسؿ كتاب إلى و ازرة المالية إليداعنا مشاريع قوانيف قطع حساب الموازنة عف األعواـ ٖ ٜٜٔولغاية  ٜٜٔٙضمناً تنفيذاً لمقانوف رقـ ٖٗٔ.ٕٜٓٔ/
التطبيقية النافذة والتي لـ تصدر لغاية تاريخو ،أرسؿ مجدداً كتاب إلى وزارة المالية إليداعنا مشاريع قوانيف قطع الحساب المذكورة أعاله.
 بتاريخ  ،2021/4/20وبصدد تيويـ الجدوؿ الخاص بالنصوص
ّ
يتخذ في مجمس الوزراء لكؿ جية عمى
نص في المادة  63منو عمى تنظيـ إقتناء المركبات وعمى أف تحدد بمرسوـ ّ
 بتاريخ ٖ ٕٓٔٚ/ٔٔ/صدر القانوف رقـ ( 66الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )2017الذي ّ

ويحدد العدد المتاح لكؿ منيا والسعر األقصى لكؿ آلية بحسب وجية إستعماليا إضافة إلى
كيفية توزيع واستخداـ اآلليات في كافة اإلدارات والمؤسسات العامة،
ّ
حدة وقبؿ الحصوؿ عمى أية مركبة مف تاريخ صدور ىذا القانوف ّ

تنظيـ آلية إقتناء

ولغاية  ٜٜٔٙضمناً تنفيذاً لمقانوف رقـ ٖٗٔ ،ٕٜٓٔ/وعرضيا عمى مجمس

ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

ٕٔ( ٕٕٓٓ/ٚ/بالنسبة لقطوعات الحساب لؤلعواـ ٕٗٓٓ ولغاية  )ٕٓٔٚوبتاريخ ٖٓ( ٕٕٓٓ/ٚ/بالنسبة لقطوعات الحساب لؤلعواـ  ٜٜٔٚولغاية ٖٕٓٓ).

القانوف
رقـ  66تاريخ

ٔ -إنجاز وزير المالية لمشاريع قوانيف قطع حساب الموازنة عف األعواـ ٖٜٜٔ

بناء عمى إقتراح وزير المالية (مشروع قانوف
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

كيفية توزيع واستخداـ
تنظيـ ّ

المركبات في

اآلليات في اإلدارات الرسمية

القطاع العاـ

والمؤسسات العامة

وضميا إلى اإلقتراح.
مفصمة كاممة بالموجود
المختصيف ومف ىو مولج قانوناً بموازنة الوحدة وبعد إجراء جردة
صفة مستخدمييا ،وذلؾ بناء عمى إقتراح الوزراء
ّ
ّ
ّ

العسكرية إستثناء مف تراه مناسباً مف وحداتيا
 بموجب القانوف رقـ  79تاريخ ( 2018/4/18الموازنة العامة والموزنات الممحقة  ،)2018أضيفت فقرة الى أحكاـ المادة ٖ ٙمف قانوف موازنة العاـ  ٕٓٔٚتجيز لألجيزة
ّ
مالية
حوكمة ّ
أمنية.
أو مف العامميف فييا ،مف أحكاـ ىذه المادة لدواع ّ
المتوفرة لدييا مف حيث العدد والسعر وصفة مستخدمييا ،وتحديد مدى الحاجة إلى إقتناء المزيد منيا.
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٙ/ٜٔأرسمت كتب إلى اإلدارات العامة كافة برقـ ٘ٔ/ٔٛـ.ص .لئلفادة عف اآلليات ّ
وردت كتب مف كؿ مف و ازرة الصناعة ،الخارجية والمغتربيف ،الثقافة ،الطاقة والمياه واإلقتصاد والتجارة تفيد بعدد اآلليات والمركبات المتوفرة لدييا وبالتفاصيؿ المطموبة عنيا.
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ٔ -إعداد جواب عمى كتاب األمانة العامة رقـ ٘ٔ/ٔٛـ.ص .تاريخ
مفصمة
المعنية لناحية تزويدىا بجردة
 ٕٜٓٔ/ٙ/ٜٔمف قبؿ الو ازرات واالدارات
ّ
ّ

المعنية.
ٔ .انجاز الجردة الكاممة بعد ورود أجوبة االدارات
ّ

كاممة تتضمف اآلليات الموجودة مف قبؿ كؿ إدارة عمى حدة مع تحديد مدى الحاجة
إلى إقتناء المزيد منيا.
بناء عمى إقتراح الوزراء المعنييف وسمطات
ٕ -إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ الوزراء المختّصيف و/أو سمطة الوصاية بالنسبة ٕ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

لكؿ مؤسسة عامة وعرضو عمى مجمس الوزراء.

كيفية توزيع واستخداـ اآلليات).
الوصاية عمى المؤسسات العامة ( ّ

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 ألزمت المادة  ٜٚمف القانوف رقـ ٗٗٔ تاريخ ٖٔ( ٕٜٓٔ/ٚ/الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )ٕٜٓٔالحكومة بإصدار المراسيـ والق اررات الالزمة إلعادة النظر ب ػ ػ ػ:
أمنية.
العسكرية داخؿ كؿ مؤسسة
المدنية و
 إعتماد أسس جديدة لمتطويع وفؽ المياـعسكرية أو ّ
ّ
ّ
ّ

المتعمقة بإعتماد أسس جديدة لمتطويع داخؿ كؿ مؤسسة عسكرّية أو

وكميات المحروقات لغير اإلستخداـ العسكري.
 تخصيص السيارات وأرقاـ اليواتؼ الخموية والثابتةّ

وكميات المحروقات لغير
أمنية/تخصيص السيارات وأرقاـ اليواتؼ الخموية والثابتة
ّ
ّ

الحد األقصى.
عمى أف ي راعى في إعادة النظر التخفيؼ في اإلنفاؽ إلى ّ
القانوف
رقـ  144تاريخ
115

2019/7/31
(الموازنة العامة
والموازنات الممحقة

العسكرية
األسالؾ
ّ

األمنية واإلمتيازات
و ّ

لعاـ )2019

اإلستخداـ العسكري.

 بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٔٔ/إقترحت المديرية العامة ألمف الدولة عدـ تعديؿ األسس المعتمدة لمتطويع فييا والبدء بتنفيذ خطّة العديد المقترحة مف قبميا مشيرة إلى ما يمي:

واعادة النظر بتخصيص
السيارات وأرقاـ اليواتؼ

المختصيف.
ّ

إلى كؿ مف و ازرة الداخمية والبمديات (بالنسبة لممديرية العامة لقوى األمف الداخمي والمديرية العامة لألمف العاـ) وو ازرة الدفاع الوطني.

المدنية والعسكرّية
وفؽ المياـ
ّ

وكميات المحروقات لغير
ّ

بناء عمى إقتراح الوزراء
مراسيـ ّ
تتخذ في مجمس الوزراء وق اررات تصدر ً

 بتاريخ ٗٔ ٕٕٓٓ/ٜ/ورد كتاب مف و ازرة المالية تطمب بموجبو مف المديرية العامة ألمف الدولة إعداد مشاريع المراسيـ والق اررات الالزمة وايداعيا وزارة المالية تمييداً لمناقشتيا في مجمس الوزراء .كما أُرسمت كتباً مماثمة

إعتماد أسس جديدة لمتطويع
تنظيـ التطويع في

األمنية
إعداد مشاريع المراسيـ والق اررات البلزمة مف قبؿ المؤسسات العسكرّية و ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

مالية
حوكمة ّ

 إف إعتماد أسس جديدة لمتطويع لدييا يتطمّب إعادة دراسة القانوف رقـ  ٔٚتاريخ ( ٜٜٔٓ/ٜ/ٔٙتنظيـ المدي رية العامة لقوى األمف الداخمي) وكذلؾ المرسوـ اإلشتراعي رقـ  ٖٜٔتاريخ ٕٔ( ٜٜٔ٘/ٙ/تنظيـ المدي رية العامةلؤلمف العاـ) بيدؼ توحيد المعايير بينيا وىو ليس مف صبلحية المدي رية العامة لؤلمف الدولة.
ضمت ضباط مف الجيش المبناني ،المديرية العامة لقوى األمف الداخمي ،المديرية العامة لألمف
تـ تشكيؿ لجنة لوضع مشروع قانوف الدفاع الوطني ّ
 -بموجب قرار وزير الدفاع الوطني رقـ /322ود تاريخ ّ 2018/3/1

العسكرييف بيدؼ ترشيد

المالية المترتّبة سنوياً لممؤسسات المذكورة ومنيا المدي رية العامة ألمف الدولة
الفعمية مف العديد وتقدير الكمفة
العاـ والمديرية العامة ألمف الدولة وقد إقترحت المجنة تحديد المبلكات والحاجة
ّ
ّ

الحد األقصى
اإلنفاؽ إلى ّ

مجانية وجميع ىذه
خموية
يتـ إحتساب اإلعتمادات في نبذة المحروقات وال توجد لدييا خطوط
تقدـ جداوؿ
 إف المدي رية العامة ألمف الدولة ّّ
ىاتفية ثابتة أو ّ
ّ
ّ
تفصيمية باآلليات العسكرّية في مشروع موازنتيا السنوي وعمى أساسيا ّ

ويتـ دفع فواتيرىا مف موازنتيا.
الخطوط ليا سقؼ محدد لممصروؼ ّ

التشدد في محاسبة المخالفيف،
الشفافية و
تضمف نسخة عف كتاب المديرية العامة لألمف الداخمي التي أفادت بأنيا تنتيج منيجاً جديداً في اإلدارة يعتمد عمى
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٔ/ٖ/ورد كتاب مف و ازرة المالية
الموضوعية و ّ
ّ
ّ
ّ
وكمية المحروقات محصور باإلستخداـ العسكري ولمصمحة الخدمة فقط.
الخميوية والثابتة
سيما وأف تخصيص السيارات وأرقاـ الياتؼ
ّ
ّ
وإقترحت إبقاء الوضع عمى ما ىو عميو ّ

المبنانية أو في الخارج ،وسواء بقيت بممكية مرتكب الجرـ أو حيازتو أو إنتقمت إلى ممكية أو حيازة
يرعى ىذا القانوف سائر عمميات إسترداد األمواؿ مف أي نوع كانت المتأتية عف جرائـ الفساد ،سواء وجدت داخؿ األراضي
ّ
شخص ثالث.

إسترداد الموجودات ىو ركف

إنض ـ إلييا لبناف بموجب القانوف رقـ ٖٖ ٕٓٓٛ/ال سيما المادة ٔ٘
تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف إستناداً إلى إتفاقية األمـ
ّ
المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بالقرار رقـ  58/4الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة والتي ّ
ّ 

مف أركاف مكافحة الفساد
التطبيقية
النصوص
ّ
القانوف
رقـ  214تاريخ
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2021/4/8
(إستعادة األمواؿ
المتأتية عف جرائـ
الفساد)

لقانوف

إستعادة األمواؿ
المتأتية عف جرائـ
الفساد
(القانوف رقـ 214
تاريخ
)2021/4/8

المالية والمصالح
مف اإلتفاقية المذكورة ،واتساقاً مع قانوف مكافحة تبييض األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب رقـ ٗٗ ٕٓٔ٘/وقانوف مكافحة الفساد وانشاء الييئة الوطنية لمكافحة الفساد رقـ ٘ ٕٕٓٓ/ٔٚوقانوف التصريح عف ال ّذمة
ّ

كرستو المادة ٔ٘ مف
التي ّ

ومعاقبة االث راء غير المشروع رقـ .ٕٕٓٓ/ٜٔٛ

المتحدة لمكافحة
إتفاقية األمـ
ّ

يتـ إختيارىما بموجب النظاـ
نصت المادة ٗ مف القانوف المذكور عمى إنشاء دائرة إستعادة األمواؿ المتأتية عف جرائـ الفساد لدى الييئة
ّ
ّ 
الوطنية لمكافحة الفساد تتألؼ مف رئيس الييئة (رئيساً) واثنيف مف أعضاء الييئة ّ

الفساد لعاـ ٖٕٓٓ التي

الداخمي.

أصبح لبناف طرفاً فييا منذ
العاـ ٕٜٓٓ

ىيكمي

الوطنية لمكافحة الفساد لجية الموازنة الخاصة
المعنوية وباإلستقبلليف المالي واإلداري ويرتبط بالييئة
بالشخصية
ُ ي نشأ بموجب ىذا القانوف "الصندوؽ الوطني إلدارة واستثمار األمواؿ قيد اإلستعادة أو المستعادة" يتمتّع
ّ
ّ
ّ

بالصندوؽ إلدارة األمواؿ المتأتية مف الجرائـ.

يمتمؾ لبناف عدداً مف القوانيف
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رقـ  1تاريخ
2020/2/6

إستعادة الموجودات لكنيا

ٖ -تكميؼ وزير المالية ُمدققاّ خارجياً بناء عمى إنياء الييئة الوطنية لمكافحة

الوطنية وتعزيز التنسيؽ بيف
ّ
الو ازرات واإلدارات كافة

الفساد (بعد تشكيميا) لمراقبة حسابات الصندوؽ ،عمبلً بأحكاـ المادة ٖ ٚمف

الدولية المتبادلة.
القضائية
المساعدة
ّ
ّ
الوطنية وتعزيز التنسيؽ بيف الو ازرات
ميمتو دراسة ومتابعة الخطط

ّ
ّ
تضمف قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/6ومف ضمف اإلصبلحات المتعمّقة بتفعيؿ وتحديث اإلدارة العامة إنشاء مجمس أعمى لمتخطيط ّ

عدة مع إمكانية تحويمو الحقاً إلى و ازرة.
فعالة لمشاريع ّ
واإلدارات كافّة لتحقيؽ وفر وادارة ّ

المالية

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ -إعداد مشروع قانوف بعد إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة المالية ،و ازرة العدؿ ،وزير ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية ومجمس الخدمة المدنية وعرضو عمى مجمس الوزراء( .مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

وتحديد صالحياتيا والغاء مجالس وىيئات وصناديؽ مقدـ مف النواب السادة جبراف باسيؿ ،فريد البستاني ،سيزار ابي خميؿ ،آالف عوف ،حكمت ٕ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف بعد مناقشتو في مجمس النواب.
 بتاريخ ٖ ٕٕٓٔ/ٕ/ورد اقتراح قانوف يرمي الى إنشاء وزارة التخطيط وتنظيميا
ّ

ىيكمي

ٕ .إقرار إقتراح في مجمس النواب.

ديب ،ادغار طرابمسي ،ماريو عوف :نقوال صحناوي ،انطوف بانو واب راىيـ كنعاف.
التوجيات والمرتكزات العامة والخطط
ينص عمى إنشاء مجمس تخطيط وانماء مف ضمف و ازرة التخطيط ،يتولى وضع
ّ
 -يتضمف ىذا االقتراح إلغاء مجمس الجنوب ،الصندوؽ المركزي لمميجريف ،الييئة العميا لالغاثة ،كما ّ

فعالة
لتحقيؽ وفر وادارة ّ

تعييف مجمس إدارة إدارة وتنظيـ وتطوير األسواؽ

ٖ .قرار يصدر عف وزير المالية.

تفصيمية تسمح بإرساؿ وتمقّي وتنفيذ طمبات ٗ .ق اررات تصدر عف وزير العدؿ.
ٗ -وضع و ازرة العدؿ أنظمة واج راءات
ّ

ميمة اإلشراؼ عمى ػتنفيذ إنفاؽ اليبات والقروض المخصصة لتمويؿ الخطط الموضوعة مف قبؿ و ازرة التخطيط.
التي ُيطمب مف الوحدات
ّ
المعنية في و ازرة التخطيط االلتزاـ بيا وتنفيذىا ،عمى أف تناط بو ّ

المالية وتكوف مدة والية المجنة أربع سنوات.
الوزراء بناء عمى إقتراح وزير
ّ
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السيادية ،وعرضو عمى مجمس الوزراء(.المادة )ٔٚ
الثروة
ّ

المست ّقؿ مف قبؿ مكاتب التدقيؽ والمحاسبة.

يعينوف بمرسوـ يتخذ في مجمس
 بموجب المادة ٔٔ مف المرسوـ اإلشتراعي رقـ  120تاريخ  1983/9/16وتعديالتو (تنظيـ بورصة بيروت) تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة مف رئيس ونائب رئيس وثمانية أعضاء ّ

سيدر

المالية ونطاؽ اإلستثمارات
تسمية وتعييف أعضائو ومخصصاتيـ وادارتو والقواعد
ّ

والمحظورات والمساءلة والشفافية بما ينسجـ مع "مبادىء سنتياغو" بشأف صناديؽ

المذكورة وتساعد عمى

عدة
لمشاريع ّ

بورصة بيروت

عضوية مجمس اإلدارة وطريقة
اإلستعادة أو المستعادة ،نظاـ حوكمتو ،شروط
ّ

التي تتفؽ مع اإلتفاقية

دراسة ومتابعة الخطط

لمتخطيط

لمكافحة الفساد (عند إنشائيا) لتنظيـ الصندوؽ الوطني إلدارة واستثمار األمواؿ قيد إنياءالييئة الوطنية لمكافحة الفساد (عند إنشائيا).

القانوف رقـ  ٖٕٙتاريخ  ٕٓٓٔ/ٙ/ٕٛالمتعمقة بإخضاع حسابات المؤسسات

تطبيقية
بحاجة إلى جيود
ّ

قرار مجمس الوزراء

ٕ -إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ وزيري العدؿ والمالية وبعد إنياء الييئة الوطنية

العامة وحسابات المؤسسات والمرافؽ التابعة لمدولة لنظاـ التدقيؽ الداخمي ولمتدقيؽ

مكممة
ونصوص تشر ّ
يعية ّ

إنشاء مجمس أعمى

ٔ -مراجعة البند رقـ  1المتعمؽ بتشكيؿ الييئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ٔ .مراجعة البند رقـ  1المتعمؽ بتشكيؿ الييئة الوطنية لمكافحة الفساد.
بناء عمى إقتراح وزيري العدؿ والمالية وبعد
ٕ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

المصدرة والقياـ عمى قدـ المساواة
 تقوـ ىذه المجنة بإدارة بورصة بيروت ،وعمى وجو الخصوص ،بمياـ إدارة وتنظيـ وتطوير األسواؽ المالية ،حماية مصالح المستثمريف المتعامميف في البورصة وم راقبة نشاطات الشركات
ّ

ىيكمي

المصدريف والمتعامميف في البورصة.
بتأميف المعمومات ألي مف
ّ
أوتنظيمية جديدة.
يعية
يعية و
ّ
التنظيمية المتعمقة بشكؿ مباشر أو غير مباشر بالبورصة أو إقتراح أية نصوص تشر ّ
ّ
كما يمكف لمَّجنة اف تقترح عمى المراجع المختصة أي مشروع مف شأنو تعديؿ النصوص التشر ّ
عينػت بموجبو لجنة بورصة بيروت لمدة ٗ سنوات.
 بتاريخ  1999/10/30صدر المرسوـ رقـ  1593الذي ّ

50/103

إعداد و ازرة المالية مشروع مرسوـ يرمي إلى تعييف رئيس وأعضاء لجنة بورصة
بيروت لمدة ٗ سنوات.

بناء عمى إقتراح وزير المالية.
مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ
ٔ -إتخاذ القرار في الدخوؿ في مدة اإلستكشاؼ الثانية أو التخمّي عف الرقعة

البحرية).
 بتاريخ ٕٗ ٕٓٔٓ/ٛ/صدر القانوف رقـ ٕٖٔ (الموارد البترولية في المياه
ّ

المبنانية.
البحرية لمجميورية
 بتاريخ ٔ ٕٓٔٔ/ٔٓ/صدر القانوف رقـ ٖ ٔٙالمتعمّؽ بتحديد واعالف المناطؽ
ّ
ّ
المبنانية.
تـ تحديد حدود المناطؽ اإلقتصادية الخالصة
ّ
 بموجب المرسوـ رقـ ٖٖٗ ٙتاريخ ّٔ ٕٓٔٔ/ٔٓ/

البترولية.
 بتاريخ  ٕٖٓٔ/ٕ/ٔٙصدر المرسوـ المتعمّؽ بتأىيؿ الشركات مسبقا لإلشتراؾ في دورة التراخيص لألنشطة
ّ
البترولية.
 بتاريخ ٕٓ ٕٖٓٔ/ٗ/صدر المرسوـ رقـ  ٕٜٔٓٛالمتعمّؽ باألنظمة والقواعد المتعمقة باألنشطة
ّ
البحرية ونموذج إتفاقية اإلستكشاؼ واإلنتاج.
المياه
ّ
البحرية:
 دورة الترخيص االولى في المياه
ّ

المكوف مف  TOTAL SAو ENI INTERNATIONAL BVو  NOVATEK JSCومنح
لمقدـ طمب المزايدة إئتالؼ الشركات
 بتاريخ  2017/12/14وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ 32عمى تمزيـ الرقعتيف  4وّ 9
ّ
حصريتيف في كؿ مف الرقعتيف  4و 9وذلؾ بموجب إتفاقية إستكشاؼ وانتاج في كؿ مف الرقعتيف ،عمبل بالمادة ٕٔ مف القانوف رقـ ٕٖٔ ٕٓٔٓ/وتعييف  TOTAL SAمش ّغال في الرقعتيف
بتروليتيف
مقدـ الطمب رخصتيف
ّ
ّ
ّ

النص النيائي لكؿ مف إتفاقيتي اإلستكشاؼ واإلنتاج الموافؽ عمييما مف قبؿ مجمس الوزراء والعائدتيف لمرقعتيف ٗ و.ٜ
وعمى تفويض وزير الطاقة والمياه التوقيع عمى
ّ

مدة اإلستكشاؼ األولى (حتى منتصؼ  )2021كذلؾ ،أشار اإلئتالؼ إلى إحتمالية حفر بئر إضافية في الرقعة  4مشروطة عمى نجاح البئر
إلتزـ اإلئتالؼ بحفر بئر إستكشافية واحدة في كؿ مف الرقعتيف رقـ  4و 9خالؿ ّ

يتوجب عميو أف يحفر بئر إستكشاؼ إضافية في كؿ رقعة (بيف  2021و.)2023
األولى بتحقيؽ إكتشاؼ .إذا إختار اإلئتالؼ الدخوؿ في ّ
مدة اإلستكشاؼ الثانيةّ ،
ماكنزي
+
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قرار مجمس الوزراء
رقـ  1تاريخ
2019/2/7

(التنقيب عف النفط
والغاز في المياه
البحرية)

البحرية:
 دورة الترخيص الثانية في المياه
ّ

ػ حضور لبناف عمى الخارطة
البترولية في الحوض الشرقي
ّ
لمبحر المتوسط

 بتاريخ  2018/5/16وافؽ مجمس الوزراء (القرار رقـ  )61عمى تكميؼ وزير الطاقة والمياه وىيئة إدارة قطاع البتروؿ بالتحضير إلطبلؽ دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية المبنانية قبؿ نياية العاـ .ٕٓٔٛ

قطاعي

في حاؿ حصوؿ إكتشاؼ تجاري والتي تحدد ضمف خطة التطوير واإلنتاج التي

مشغؿ وتفويض وزير الطاقة والمياه التوقيع عمى النص النيائي إلتفاقيات
ّ

تعرض عمى مجمس الوزراء لمموافقة عميو في حينو).

اإلستكشاؼ واإلنتاج الموافؽ عمييا مف قبؿ مجمس الوزراء).

واإلنتاج عمى مجمس الوزراء.
ٕ -عرض مشروع المرسوـ المتعمّؽ بتعديؿ المرسوـ رقـ ٖٖٗ ٙتاريخ
رأي كؿ مف و ازرة العدؿ ،و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ ،و ازرة الخارجية والمغتربيف،

 بتاريخ  2017/1/25وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  1عمى توصية ىيئة إدارة البتروؿ المتعمّؽ بإجراءات إستكماؿ دورة التراخيص األولى في المياه البحرّية التي أطمقيا مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٔٗ تاريخ ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٚ

قطاع النفط والغاز

(بإستثناء ما يتعمؽ بأي منطقة تقويـ أو تطوير أو إنتاج يحددىا أصحاب الحقوؽ

أعدتة و ازرة الدفاع الوطني عمى مجمس الوزراء بعد إستطبلع
ٔ ٕٓٔٔ/ٔٓ/الذي ّ

أعدػتو ىيئة إدارة قطاع البتروؿ.
 بق ارره رقـ ٔٗ تاريخ  ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٕٚوافؽ مجمس الوزراء عمى إطالؽ دورة التراخيص األولى في المياه
البحرية بتاريخ  2013/5/2وفقا لمبرنامج الزمني الذي ّ
ّ

ودعمو

بناء عمى إقتراح و ازرة الطاقة والمياه
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(بالنسبة لمتمزيـ ،منح الرخص البترولية إتفاقيات إستكشاؼ وانتاج ،تعييف

عرض نتيجة التمزيـ عمى الرقع المعروضة لممزايدة ،ومشاريع إتفاقيات اإلستكشاؼ

المبنانية إلى مناطؽ عمى شكؿ رقع ،والمرسوـ رقـ  43المتعمؽ بدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في
القضائية لمدولة
البحرية الخاضعة لموالية
 بتاريخ  ٕٓٔٚ/ٔ/ٜٔصدر المرسوـ رقـ ٕٗ المتعمّؽ بتقسيـ المياه
ّ
ّ
ّ

ػ تحريؾ اإلقتصاد الوطني

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

أعدت مشروع مرسوـ يرمي إلى تعديؿ بعض مواد وممحقي المرسوـ رقـ ٖٗ
أعدتيا ىذه الييئة ،كما ّ
 إقترحت ىيئة إدارة البتروؿ بعرض الرقع رقـ  10،8،5،1لمزايدة خبلؿ دورة التراخيص الثانية المنوي إطبلقيا وفقا لدراسة ّ
محدثة تتبلءـ مع أحكاـ القانوف رقـ ٕٖٔ .ٕٓٔٓ/وقد صدر المرسوـ التعديمي برقـ  4918تاريخ 2019/5/31
تاريخ  ٕٓٔٚ/ٔ/ٜٔوذلؾ مف أجؿ إجراء دورة التراخيص الثانية وفقاً إلجراءات ّ
 بق ارره رقـ ٕٗ تاريخ ٗ ٕٜٓٔ/ٗ/وافؽ مجمس الوزراء عمى إطالؽ دورة التراخيص الثانية واضافة البموؾ رقـ  2عمى الرقع المعروضة لممزايدة وتعديؿ فترة التسويؽ لتشمؿ طيمة فترة الدورة (عشرة أشير)،
لممشغؿ شركة  TOTAL E&P Liban SALوالشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة
السمبية التي ستنجـ عف أي تأخير ،السماح
 بتاريخ  2020/2/20قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )2ونظ ار لطابع العجمة والتبعات
ّ
ّ

التنفيذية حص ار ووفقا لخطط اإلدارة البيئية،
التي ستنتج عف عممية حفر البئر اإلستكشافية األولى في الرقعة رقـ ٗ في المياه البحرية المبنانية ،القياـ بأعماؿ إدارة النفايات الخطرة عمبل بالمرسوـ رقـ  ٘ٙٓٙ/ٕٜٓٔوق ارراتو
ّ

التقنية لمشروع إستكشاؼ النفط والغاز في الرقعة ٗ.
المبينة في تقرير المجنة
المقدمة مف قبؿ
ّ
ّ
ّ
التقيد بالمبلحظات ّ
المشغؿ والشركات في تقرير تقييـ األثر البيئي والتي أفادت و ازرة البيئة عمى موافقتيا عمى التقرير المذكور شرط ّ
المشغؿ والشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة التي ستنتج عف أنشطة اإلستكشاؼ العائدة لحفر البئر اإلستكشافية األولى في الرقعة رقـ ٗ فقط دوف
عمى أف يكوف قرار المجمس صالحاً ومستوجب التنفيذ طيمة مدة قياـ
ّ
غيرىا عف األنشطة األخرى ،ويقتضي عمى ىذه الشراكات:
التنفيذية.
 .1إستكماؿ وبشكؿ فوري اإلجراءات اآليمة إلى اإلستحصاؿ عمى التراخيص الالزمة وفقا لإلجراءات والمتطمبات المنصوص عمييا في المرسوـ رقـ  5606/2019وق ارراتو
ّ
 .2اإللتزاـ بخطط اإلدارة البيئية لدراسة تقييـ األثر البيئي العائدة لمشروع إستكشاؼ النفط والغاز في الرقعة رقـ  4في المياه البحرية المبنانية.
 تعديؿ حدود المنطقة الخالصة المبنانية:
البحرية
اإلقتصادية الخالصة مف خالؿ تثبيت حدوده
الطبيعية في المنطقة
حؽ لبناف الكامؿ في موارده
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ ٔ تاريخ  ٕٜٓٔ/ٕ/ٚتعيّدت الحكومة العمؿ عمى تثبيت ّ
ّ
ّ
ّ

 بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٔ/ٗ/ورد كتاب مف و ازرة الدفاع الوطني يتضمف مشروع مرسوـ يرمي الى تعديؿ المرسوـ رقـ  6433تاريخ ( 2011/10/1تحديد حدود المنطقة االقتصادية الخالصة المبنانية) لجية تعديؿ الحدود الجنوبية
والجنوبية  -الغربية لممناطؽ البحرية المبنانية التي ُعينت بموجب المادة  /ٕ/مف المرسوـ ٖٖٗ ٕٓٔٔ/ٙوذلؾ وفقاً لموائح احداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة عمى الخريطة البحرية الصادرة عف االدميرالية البريطانية
رقـ ( 1823رأس التيف الى اسكندرونة) موقعاً مف وزيري االشغاؿ العامة والنقؿ والدفاع الوطني.
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و ازرة الطاقة والمياه والمجمس الوطني لمبحوث العممية.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزير
ٕ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

األشغاؿ العامة والنقؿ.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

البر المبناني.
 بتاريخ  ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٜٔقرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )88الموافقة عمى اقتراحات و ازرة الطاقة والمياه في موضوع التنقيب عف النفط والغاز في ّ
ماكنزي
120

وضع قانوف لمموارد البترولية

+

التنقيب عف النفط

في االراضي المبنانية ليأتي

قرار مجمس الوزراء

البر
والغاز في ّ

متكامبلً مع القانوف رقـ

رقـ  1تاريخ

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٖ/ٕٛقرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )57الموافقة عمى مشروع اتفاقية غير حصرية الستحصاؿ ،إعادة معالجة تسويؽ وترخيص بيانات المسح الزلزالي ضمف المياه االقميمية والمنطقة االقتصادية الخالصة

المبناني

2019/2/7

عرض وزير الطاقة والمياه مشروع قانوف يتعمؽ بالموارد البترولية في االراضي
المبنانية عمى مجمس الوزراء.

الخاصة وفي البر لمجميورية المبنانية بيف و ازرة الطاقة والمياه وشركة .Spectrum Geo Ltd
قطاعي

ٕٖٔ( ٕٓٔٓ/قانوف الموارد

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

استطبلع رأي كؿ مف و ازرة البيئة ،و ازرة المالية وو ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع
واالستشارات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة الى مجمس النواب).

 بتاريخ ٗ ٕٓٔٚ/ٔ/قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )15تشكيؿ لجنة و ازرية ب رئاسة رئيس مجمس الوزراء لدراسة مشروع قانوف الموارد البترولية في االراضي المبنانية.
أعدتو ىيئة إدارة قطاع البتروؿ.
 بتاريخ  ٕٓٔٚ/ٕٔ/ٔٛورد كتاب مف و ازرة الطاقة والمياه
يتضمف مشروع قانوف الموارد البترولية في االراضي المبنانيّ ،
ّ
البر.
بقرار مجمس الوزراء رقـ ٔ تاريخ  ٕٜٓٔ/ٕ/ٚإلتزمت الحكومة العمؿ عمى إقرار قانوف التنقيب عف النفط والغاز في ّ

البترولية في المياه البحرية)

أعد مجمس اإلنماء واإلعمار بالتنسيؽ مع الو ازرات المعنية وبالتعاوف مع اإلستشاري دار اليندسة (شاعر ومشاركوه) برنامجاً لإلستثمارات العامة يغطّي القطاعات الرئيسية لمبنى التحتية
 خبلؿ العاميف ّ ٕٓٔٛ-ٕٓٔٚ
والخدمات العامة ،كي يش ّكؿ ىذا البرنامج ُركناً مف أركاف رؤية الدولة المبنانية لإلستقرار والنمو وخمؽ فرص العمؿ.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ -تشكيؿ لجنة وزارية عند تشكيؿ الحكومة لدراسة الئحة مشاريع ب رنامج اإلنفاؽ ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

اإلستثماري مع اإلشارة إلى المبلحظات التالية:

التحتية
 وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  3تاريخ  2018/3/21عمى إعتماد المشروع ورفعو إلى مؤتمر سيدر وعرضو عمى الجيات المانحة والمقرضة وعمى ىيئات القطاع الخاص الميتّمة باإلستثمار في قطاعات البنى
ّ

والخدمات الرئيسية خاصة في قطاعي الصحة والتعميـ.

 -الئحة المشاريع بحاجة إلى تيويـ في ضوء التطّورات التي طرأت عمى بعضيا

(تشكيؿ المجنة الو ازرية لدراسة مشاريع المرحمة االولى مف ب رنامج االنفاؽ

االستثماري وتيويميا).

وخصوصاً في قطاع الكيرباء والمشاريع التي لُّزمت في قطاع اإلتصاالت أو ىي

إتضح أنيا ستنفّذ مف خبلؿ الشراكة بيف القطاع العاـ
 بتاريخ ّ ٕٓٔٛ/ٗ/ٙ
تبنى المجتمعوف ب رنامج اؿػػ CIPمع وعد بتمويؿ مشاريعو بحدود حوالي  /11,2/مميار دوالر أميركي (قيمة مشاريع المرحمة األولى مف البرنامج اإلستثماري تبمغ/10،819/مميوف د.أ مف ضمنيا مبمغ قيد التمزيـ ،والمشاريع التي ّ
والخاص.

مخصص لتعويضات اإلستمالؾ الالزمة لممرحمة االولى).
/693/مميوف د.أ
ّ

 -تحضير بعض المشاريع ذات الطابع اإلستثماري في قطاعي الصحة العامة

الصحي ػ ػ ػ الكيرباء ػ ػ ػ اإلتصاالت ػ ػ ػ النفايات الص ػػمبة باإلضافة إلى بعض المشاريع المتعمقة بالمناطؽ الصناعية وبتطوير اإلرث الثقافي .والتربية والتعميـ العالي بالتنسيؽ مع الو ازرتيف المعنيتيف.
الري ػ الصرؼ
ّ
الجوي) ػ المياه و ّ
يشمؿ البرنامج القطاعات التالية :النقؿ ( ّ
البري ،البحري و ّ

 -مراجعة مشاريع الكيرباء التي يشمميا البرنامج عمى ضوء خطّة قطاع الكيرباء

المعنية وبإعتماد المراجع التالية:
جرى إعداد ىذا البرنامج بالتنسيؽ مع الو ازرات
ّ

وتوجيات و ازرة
الصحي ،سياسة قطاع النفايات الصمبة ،إستراتيجية و ازرة الثقافة
الخطة الشاممة لترتيب استعماالت األراضي ،ورقة سياسة قطاع الكيرباء (قبؿ تحديثو) إستراتيجية قطاع المياه ،إستراتيجية قطاع الصرؼّ
ّ

الميومة.
ّ

بناء عمى جيوزيتيا لمتنفيذ) مدة كؿ مرحمة  /ٗ/سنوات ،وتبمغ قيمة
مقسمة إلى ثبلث مراحؿ (ُرتّبت المشاريع ضمف كؿ مرحمة بحسب دراسة االولوية المحددة بيا وجرى تقييـ جميع المشاريع ّ
 -يمتّد البرنامج عمى  /ٕٔ/سنة ّ

خطة ىذا القطاع عمى مجمس الوزراء وتحديد المواقع المناسبة لممنشآت.

اإلقتصادية الخاصة وب رنامج و ازرة اإلتصاالت.
الصناعية والمناطؽ
الصناعية بالنسبة لممناطؽ
ّ
ّ

 -إعادة تحديد مشاريع النفايات الصمبة في البرنامج بشكؿ تفصيمي بإنتظار عرض

موزعة عمى المراحؿ الثبلث بػ ػ /ٕٕٖٜٖ/مميوف د.أ ،وقد إقتصرت وثيقة مؤتمر سيدر عمى المرحمة األولى (وجزء مف المرحمة الثانية) بإعتبار أف المؤسسات المقرضة والمانحة ال  -إف تيويـ ىذ البلئحة سوؼ يحدد قيمة المشاريع المطموب تمويميا مف قروض
كافة المشاريع مع كمفة تعويضات اإلستمبلكات ّ
زيادة اإلستثمار في البنى
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سيدر

اإلسراع بتنفيذ

ٍ
تعاؼ في النمو
تحقيؽ

برنامج االنفاؽ
االستثماري ()CIP

المتوسط وزيادة إنتاجية
القطاع الخاص وتوفير فرص
العمؿ عمى المدى القريب

 -إف التمويؿ المتاح مف المؤسسات المقرضة أو المانحة ال يغطّي في معظـ الحاالت أكبلؼ تعويضات اإلستمبلؾ التي تبقى عمى عاتؽ الدولة المبنانية.

الوزراء تحويميا مف المرحمة الثانية إلى المرحمة األولى.

وبناء عمى
المفصمة
تـ اختيار المشاريع التي يتضمنيا برنامج االستثمار مع مراعاة االستراتيجيات المتبعة في كؿ مف القطاعات المعنية ،عمى اف يتـ تعديمو عند الحاجة استجاب ًة الى االولويات المتغيرة والى نتائج التقييمات
ّ
ً

التحتية بشكؿ كبير مف أجؿ
اإلقتصادي عمى المدى

تمتزـ بتمويؿ مشاريع عمى المدى البعيد.

وىبات الجيات المانحة ،وبالتالي المبالغ المتاحة لتمويؿ مشاريع قد يرى مجمس

تحديد الجدوى المالية ودراسات تقييـ االثريف البيئي واالجتماعي.

قطاعي

ٕ -عرض الموضوع عمى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب بشأف األولويات

ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء (النتيجة التي توصمت إلييا المجنة).

عمبل بما نص عميو ق ارره رقـ ٖ تاريخ ٕٔ.ٕٓٔٛ/ٖ/

بكتابو رقـ  1/405تاريخ  2020/1/31أفاد مجمس اإلنماء واإلعمار بما يمي:
تخص مصادر التمويؿ الخارجية التي
اإلستثماري ة مثؿ أكبلؼ الصيانة والتشغيؿ وانشاء وتأىيؿ المباني الحكومية عمى أن واعيا وتجييزىا إلعتبارات
التشغيمية و
 إف البرنامج (الذي رفعو في العاـ  )ٕٓٔٛال يشمؿ كؿ النفقاتّ
ّ
ّ

تموؿ عادة ىذه األكبلؼ إال في حاالت نادرة.
ال ّ

كما أنو لـ يشمؿ قطاعي التربية والصحة كوف التمويؿ المطموب ليذيف القطاعيف لو طابع تشغيمي ال إستثماري ،غير أف مداوالت مجمس الوزراء في جمستو بتاريخ  2018/3/21أفضت إلى ضرورة تحضير بعض المشاريع ٖ  -عرض المشاريع بحسب األولويات عمى الجيات المانحة أو المقرضة وعمى

ذات الطابع اإلستثماري في ىذيف القطاعيف مف قبؿ وزارتي الصحة العامة والتربية والتعميـ العالي وعرضيا الحقاً (مابعد مؤتمر  )CEDREعمى مؤسسات التمويؿ الخارجية.
ستموليا.
 إف المبالغ الموعودة لـ تخصص لمشاريع محددة مف ضمف البرنامج اإلستثماري ،عمى أف يجري التفاوض الحقا ،مع كؿ مؤسسة ،عمى حدى حوؿ المشاريع التيّ

 إف بعض المشاريع المدرجة في ب رنامج اإلستثمارات العامة ( )CIPكانت ،عند إعداد البرنامج موضوع مباحثات مع مصادر تمويؿ مختمفة ،واف ىذه المشاريع سمكت المسار التقميدي. إف بعض المشاريع المدرجة في البرنامج عرضت عمى المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة وكمّؼ ىذا المجمس أمانتو العامة بالبدء بإعداد الدراسات البلزمة ليذه المشاريع وفقاً لآللية المنصوص عمييا في قانوف الشراكة بيفالقطاعيف العاـ والخاص.

ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء (مشروع قانوف ب رنامج ومرسوـ إحالة إلى

ىيئات القطاع الخاص واستعراض إمكانية مشاركتيا في تمويؿ وانشاء وادارة بعض مجمس النواب) أو تضميف مشروع موازنة العامة قانوف ب رنامج لتمويؿ
المشاريع وفقا لقانوف الشراكة بيف القطاعيف العاـ و الخاص (لتخفيؼ اإلنفاؽ

تعويضات اإلستمبلؾ أو مف خبلؿ مادة تجيز لمحكومة تسديدىا بسندات خزينة

واستقطاب رؤوس أمواؿ إستثمارية).

خاصة بيذا الشأف.
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء (دراسة واق رار المشاريع واألولويات ،التمويؿ،دفاتر الشروط وتعييف إستشارييف)

المقدرة ب ػ /ٔٓ،ٛ/مميار دوالر أميركي.
 إف التمويؿ الذي أتاحو مؤتمر  CEDREوالبالغة قيمتو  /ٔٔ,ٕ/مميار دوالر أميركي يتجاوز بنسبة قميمة قيمة مشاريع المرحمة األولى مف البرنامج ّ بقرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/10/21ش ّكمت لجنة و ازرية لدراسة الئحة مشاريع ب رنامج اإلنفاؽ اإلستثماري ( )CIPوالطمب مف مجمس االنماء واالعمار تحديد االعتمادات المطمموبة لتغطية كمفة التمويؿ المحمّي
اجنبية لبلسراع في اعداد دفاتر الشروط واطبلؽ المناقصات لتمزيـ مشاريع البنى التحتية.
محمية و ّ
وكمفة االستمبلكات ليذه المشاريع العداد قانوف ب رنامج ليا يمتد عمى ٘ سنوات ،واالستعانة بشركات استشارية متخصصة ّ
 وأُعيد تشكيؿ ىذه المجنة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2020/2/28بعد تشكيؿ الحكومة .

* مراجعة الئحة مشاريع برنامج االنفاؽ االستثماري عمى الموقع االلكتروني لرئاسة مجمس الوزراء.

52/103

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بكتابو رقـ  1/405تاريخ  2020/1/31أفاد مجمس االنماء واالعمار اف المرحمة االولى مف البرنامج االستثماري شممت فقط القسـ االوؿ مف االوتوستراد الدائري لبيروت (خمدة ػػػ ضبيو) والقسـ االوؿ مف اوتوستراد

إعداد وزير االشغاؿ العامة والنقؿ بالتنسيؽ مع مجمس اإلنماء واإلعمار مرسوـ

ضبيو ػ ػ نير إب راىيـ بتقسيمو إلى
إف الدراسات التي ّ
ضبيو) عمى ٖ مراحؿ كما جرى إعتماد نفس المبدأ إلوتستراد ّ
أعدىا مجمس اإلنماء واإلعمار ّبي نت إمكانية تنفيذ األوتوستراد الدائري لبيروت (خمده ػ ػ ّ
ّ
ضبيو ػػػ نير ابراىيـّ :

جديد لئلستمبلكات موضوع مشروع إنشاء شبكة اإلوتوسترادات في ضواحي مدينة

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزيري
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
األشغاؿ العامة والنقؿ والمالية.

ضبيو بيروت ػ ػ المشروع الدائري( .عمالً بقرار مجمس الوزراء رقـ  117تاريخ
ضبيو ػ ػ ذوؽ مصبح  ،ذوؽ مصبح ػ ػ ػ غزير وغ زير ػ ػ ػ نير إب راىيـ .عمى ىذا األساس فإف المرحمة األولى مف البرنامج اإلستثماري شممت فقط القسـ األوؿ مف األوتوستراد الدائري والقسـ األوؿ مف إوتوستراد ّ
ثبلثة أقساـ ىيّ :

ػ ػ ػ نير إب راىيـ.

 .1القسـ االوؿ

إال أنو وبعد موافقة المجمس االعمى لمخصخصة والشراكة عمى احالة المشروعيف إليو (االوتوستراد الدائري لبيروت وضبيو ػػػ نير ابراىيـ) جرى التعامؿ معيما عمى انيما مشروع واحد يمتد مف خمدة الى نير ابراىيـ ،ومف

مف االوتوستراد
سيدر
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الدائري لبيروت
ضبيو)
(خمدة ػػػ ّ

.)2019/8/22

تحتية
ُبنى ّ

 .2القسـ االوؿ

قطاعي
نقؿ بري

الممكف تنفيذه بالكامؿ (مرحمة واحدة) بالشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص (بنظاـ جعالة المرور).
القانونية تمييدا لعرض الموضوع عمى مجمس الوزراء.
اإلقتصادية والمالّية و
الفنية و
ّ
 تجري األمانة العامة لممجمس األعمى لمخصخصة والشراكة بعض الدراسات ّّ

 أفاد مجمس اإلنماء واإلعمار ،أف وزارة المالية  -مديرية الشؤوف العقارية أحالت مؤخ ارً إلى أمناء السجؿ العقاري المختّصيف بوجوب ترقيف مرسوـ اإلوتوستراد الدائري عف الصحائؼ العقارية ،مما يعني إعتباره كأنو لـ
يكف ،ىذا اإلجراء سيؤدي حكما إلى إعادة النظر بمشروع اإلوتوستراد الدائري لبيروت.

مف اوتوستراد
ضبيو ػػػ نير ابراىيـ
ّ

 بقراره رقـ  117تاريخ  2019/8/22وافؽ مجمس الوزراء عمى تكميؼ وزير األشغاؿ العامة والنقؿ التنسيؽ مع مجمس اإلنماء واإلعمار إلعداد مرسوـ جديد لإلستمالكات موضوع مشروع إنشاء شبكة اإلوتوسترادات فيسيتـ إسقاطيا بموجب مرسوـ جديد.
ضواحي مدينة بيروت ػػػػ المشروع الدائري المعروؼ بػػػػػ  ECOCHARDوترقيف اإلشارات في العقارات التي
ّ
ٔ -إعداد الدراسات البلزمة وممفات التمزيـ مف قبؿ مجمس اإلنماء واإلعمار

بموجب كتاب مجمس االنماء واالعمار رقـ  1/405تاريخ  2020/1/31قُسمت ىذه المشاريع الى:

بالتنسيؽ مع و ازرة الطاقة والمياه وذلؾ وفقاً لؤلصوؿ.

 .1مشاريع توسيع وتحسيف شبكات المياه القائمة ،تقسـ إلى مجموعتيف:
 المجموعة األولى :المشاريع المرتبطة بالسدود المنجزة أو الجاري تنفيذىا :تعتبر إستثمارات تكميمية لتعظيـ اإلستفادة مف مياه السدود ،وتشمؿ:الضخ.
 محطات معالجة المياه ومحطات توليد الطاقة الكيرمائية وخطوط النقؿ والخزانات ومحطات ّ

بسد وبحيرة القرعوف) الذي أُػنجزت المرحمة األولى منو العائدة لخط النقؿ الرئيسي.
المشروع األبرز ىو إستكماؿ مشروع الميطاني (القناة ٓٓ ٛالمرتبط ّ

 .1توسيع
سيدر
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وتحسيف شبكات
المياه القائمة
 .2تأميف مصادر
اضافية
مياه
ّ

ُبنى تحتية

مف خبلؿ انشاء سدود
وبحيرات في كؿ مف عكار
سد البارد) وعاليو (العزونية)
( ّ
والشوؼ (معاصر الشوؼ)
وبعمبؾ ػ ػ اليرمؿ(سد
العاصي) وزحمة (برحاشا)

الطاقة والمياه).
ٕ -إعداد دفاتر الشروط وعرضيا عمى إدارة المناقصات وفقاً لبلصوؿ.

موزعة عمى  7سنوات منذ العاـ  ،2014لتنفيذ بعض المشاريع وأعماؿ االستمبلؾ العائدة ليا في منطقة حوض الميطاني مف المنبع الى

تضمف القانوف رقـ  63تاريخ  2016/10/27قانوف برنامج بقيمة  1100مميار ّ
ّ

وزع رصيد إعتمادات الدفع عمى ٗ سنوات تمتّد حتى ٕٕٕٓ (ال شيء لعاـ
المصب ،وقد ّ
عدؿ بموجب قوانيف الموازنات البلحقة وكاف آخرىا موازنة العاـ ٕٕٓٓ (القانوف النافذ حكماً رقـ  ٙالصادر بتاريخ ٘ )ٕٕٓٓ/ٖ/حيث ّ
ّ
قطاعي
المياه

ٕٕٓٓ /ٔ٘ٗ/ ،مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٕٕٔٓ /ٕٓٙ/ ،مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٕٕٕٓ /ٔٚٗ.ٕ/ ،مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٖٕٕٓ و /ٔ٘ٗ/مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٕٕٗٓ).

 مشاريع م ّكممة لسدود جنة والمسيمحة وبمعة وبقعاتا (قيد التنفيذ) وشبروح (المنفذ سابقاً) ومنظومة مكممة لسد البارد في عكار.
المبنانية.
 المجموعة الثانية  :مشاريع توسيع شبكات التوزيع وتحديثيا واجراء اإلصالحات الالزمة لتحسيف اإلمداد بالمياه في مختمؼ المناطؽّ
سد العاصي) وزحمة (برحاشا).
سد البارد) وعاليو (العزونية) والشوؼ (معاصر الشوؼ) وبعمبؾ اليرمؿ ( ّ
 .2مشاريع تأميف مصادر مياه جديدة  :إنشاء سدود وبحيرات في كؿ مف عكار ( ّ
عدؿ بموجب
نصت المادة ٕٕ مف القانوف رقـ  326تاريخ  2001/6/28عمى قانوف برنامج لمشاريع تأميف موارد مياه
صحي ،تقويـ وصيانة مجاري االنير ،تجييز كيربائي وقد ّ
ي وصرؼ ّ
ّ
اضافية ،مياه شرب ،مياه ر ّ
ّ 

وزع رصيد إعتمادات الدفع عمى ٗ سنوات تمتّد حتى ٕٕٕٓ (ال شيء لمعاـ ٕٕٓٓ /ٕٚ/ ،مميار ؿ.ؿ.
قوانيف الموازنات البلحقة وكاف آخرىا موازنة العاـ ٕٕٓٓ (القانوف النافذ حكماً رقـ  ٙالصادر بتاريخ ٘ )ٕٕٓٓ/ٖ/حيث ّ
لعاـ ٕٕٔٓ /ٖٜ/ ،مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٕٕٕٓ).
المتضمف الئحة مشاريع برنامج اإلنفاؽ اإلستثماري في ىذا القطاع.
* مراجعة الموقع االلكتروني لرئاسة مجمس الوزراء
ّ
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بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعماء إعداد الدراسات البلزمة بالتنسيؽ مع و ازرة

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(دفاتر الشروط).
ٖ -تنفيذ قوانيف البرنامج المتعمقّة بيذه المشاريع لتأميف التمويؿ البلزـ /أو العمؿ
جية عف طريؽ اليبات أو القروض.
عمى تأميف تمويؿ مف مصادر خار ّ

ٖ .التفاوض وعقد إتفاقيات اليبات والقروض والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
بموجب كتاب مجمس االنماء واالعمار رقـ  1/405تاريخ  2020/1/31قُسمت ىذه المشاريع الى:
الحالية :تشمؿ ىذه المشاريع إستكماؿ شبكات الصرؼ الصحي لتغطية المناطؽ التي تخدميا محطات التكرير القائمة أو التي ىي طور اإلنشاء.
 .1استكماؿ مشاريع الصرؼ الصحي
ّ

 .1استكماؿ

المتوفر تمويمو قبؿ مؤتمر .CEDRE
المشروع األبرز ىو تطوير محطة التكرير في برج حمود التي يجري حاليا تمزيـ مرحمة التكرير األولي ليا و ّ

مشاريع الصرؼ

تجنب صرؼ المياه المبتذلة في المجاري المائية لمسدود.
 .2حماية احواض السدود ومجارييا
الطبيعية :تيدؼ مشاريع ىذه الفئة إلى ّ
ّ

الصحي الحالية.

الجوفية الكبرى :تشمؿ مشاريع ىذه الفئة إنشاء منظومات جديدة لمصرؼ الصحي في المناطؽ التي تعتبر ذات أولوية والتي لـ تشمميا اإلستثمارات السابقة.
السطحية و
 .3حماية موارد المياه
ّ
ّ

 .2حماية احواض
السدود ومجارييا
الطبيعية.
 .3حماية موارد
سيدر
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المياه السطحية

+

والجوفية الكبرى
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 .4تحديث محطات
معالجة مياه
الصرؼ الصحي
 .5تنفيذ مشاريع

ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرّي ة بعد تشكيؿ الحكومة لدراسة ت رتيب المشاريع وفقاً لخطة

ىذا القطاع/أو تكميؼ وزير الطاقة والمياه بالتنسيؽ مع مجمس اإلنماء واإلعمار
الميمة.
بيذه
ّ
ٕ -رفع المجنة لتقريرىا وعرضو عمى مجمس الوزراء.

اإلستيعابية وتحسيف أدائيا.
الصحي :بعض المحطات المنشأة سابقا (مثؿ شكا ،البتروف ،النبي يونس وايعات) تتطمب تحديثاً وتطوي اًر لزيادة قدراتيا
 .4تحديث محطات معالجة مياه الصرؼ
ّ
ّ
محمية الستكماؿ بناء االنظمة القائمة واعادة تأىيميا.
 .6تنفيذ مشاريع صغيرة
ّ

ٔ .حماية البيئة والمياه
عف الصرؼ الصحي

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تشكيؿ المجنة الو ازرية/أو تكميؼ وزير الطاقة والمياه بالتنسيؽ مع مجمس
الميمة).
اإلنماء واإلعمار بيذه
ّ
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء في مرحمة ثانية بناء عمى اقتراح رئيس
مجمس الوزراء (التقرير الذي ترفعو المجنة).

الصحي في بيروت وضواحييا.
 .5تحديث شبكات الصرؼ
ّ

ُبنى تحتية

التموث الناتج
الجوفية مف ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

قطاعي
الصرؼ
الصحي

ٖ -تنفيذ قوانيف البرنامج المتعمقّة بيذه المشاريع لتأميف التمويؿ البلزـ /أو العمؿ

عدؿ بموجب
نصت المادة  22مف القانوف رقـ  326تاريخ  2001/6/28عمى قانوف ب رنامج لمشاريع تأميف موارد مياه
صحي ،تقويـ وصيانة مجاري االنير ،تجييز كيربائي وقد ّ
ي وصرؼ ّ
ّ
اضافية ،مياه شرب ،مياه ر ّ
ّ 

وزع رصيد إعتمادات الدفع عمى ٗ سنوات تمتّد حتى ٕٕٕٓ (ال شيء لمعاـ ٕٕٓٓ ٕٚ ،مميار ؿ.ؿ.
قوانيف الموازنات البلحقة وكاف آخرىا موازنة العاـ ٕٕٓٓ (القانوف النافذ حكماً رقـ  ٙالصادر بتاريخ ٘ )ٕٕٓٓ/ٖ/حيث ّ

ٖ .التفاوض وعقد إتفاقيات اليبات والقروض والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور.

جية عف طريؽ اليبات أو القروض.
عمى تأميف تمويؿ مف مصادر خار ّ

لعاـ ٕٕٔٓ ٖٜ ،مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٕٕٕٓ).
المتضمف الئحة مشاريع برنامج اإلنفاؽ اإلستثماري في ىذا القطاع.
* مراجعة الموقع االلكتروني لرئاسة مجمس الوزراء
ّ

الحد مف المخاطر
ّٕ .
الصحية عمى المواطنيف

صغيرة محمية
الستكماؿ بناء
االنظمة القائمة
واعادة تأىيميا

الكيرمائية) ومشاريع في
تضمف مشاريع في قطاع اإلنتاج (إنشاء معممي الزىراني وسمعاتا ومعامؿ لتوليد الطاقة
يتبيف مف كتاب مجمس االنماء واالعمار رقـ ٘ٓٗ ٔ/تاريخ ٖٔ ٕٕٓٓ/ٔ/اف المرحمة األولى مف البرنامج
ّ
ّ 
ّ

ٔ .انشاء معممي
الزىراني ،سمعاتا

عية وخطوط نقؿ) باإلضافة إلى مشاريع في قطاع التوزيع ومشروع خط أنابيب الغاز عمى طوؿ الساحؿ لتعذية معامؿ اإلنتاج.
قطاع النقؿ (تركيب محطات فر ّ

الطاقة الكيرمائية

عدؿ بموجب
نصت المادة  22مف القانوف رقـ  326تاريخ  2001/6/28عمى قانوف ب رنامج لمشاريع تأميف موارد مياه
صحي ،تقويـ وصيانة مجاري االنير ،تجييز كيربائي وقد ّ
ي وصرؼ ّ
ّ
اضافية ،مياه شرب ،مياه ر ّ
ّ 

 ينبغي النظر الى ىذه المشاريع في ضوء خطة الكيرباء الميومة التي وافؽ عمييا مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٔ تاريخ .ٕٜٓٔ/ٗ/ٛ

ومعامؿ لتوليد

وزع رصيد إعتمادات الدفع عمى ٗ سنوات تمتّد حتى ٕٕٕٓ (ال شيء لمعاـ ٕٕٓٓ ٕ ،مميار ؿ.ؿ.
قوانيف الموازنات البلحقة وكاف آخرىا موازنة العاـ ٕٕٓٓ (القانوف النافذ حكماً رقـ  ٙالصادر بتاريخ ٘ )ٕٕٓٓ/ٖ/حيث ّ

ٕ .مشاريع في
قطاع النقؿ.
سيدر
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 .4مشروع خط

الميومة /أو تكميؼ و ازرة الطاقة والمياه بالتنسيؽ مع مجمس اإلنماء
القطاع ّ

الميمة.
واإلعمار بيذه
ّ

ٕ -رفع المجنة لتقريرىا وعرضو عمى مجمس الوزراء.

لعاـ ٕٕٔٓ ٖٜ ،مميار ؿ.ؿ .لعاـ ٕٕٕٓ).

ٖ .مشاريع في
قطاع التوزيع

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرية يعد تشكيؿ الحكومة لدراسة ت رتيب المشاريع وفقاً لخطة ىذا ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ُبنى تحتية

قطاعي

(تشكيؿ المجنة الو ازرية/أو تكميؼ و ازرة الطاقة والمياه بالتنسيؽ مع مجمس

الميمة).
اإلنماء واإلعمار بيذه
ّ
بناء عمى اقتراح رئيس
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء في مرحمة ثانية ً

مجمس الوزراء (التقرير الذي ترفعو المجنة).

المتضمف الئحة مشاريع برنامج اإلنفاؽ اإلستثماري في ىذا القطاع.
* مراجعة الموقع االلكتروني لرئاسة مجمس الوزراء
ّ
ٖ -تنفيذ قوانيف البرنامج المتعمقّة بيذه المشاريع لتأميف التمويؿ البلزـ /أو العمؿ

كيرباء

جية عف طريؽ اليبات أو القروض.
عمى تأميف تمويؿ مف مصادر خار ّ

أنابيب الغاز عمى
طوؿ الساحؿ
لتغذية معامؿ
اإلنتاج
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ٖ .التفاوض وعقد إتفاقيات اليبات والقروض والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
يتبيف مف كتاب مجمس االنماء واالعمار رقـ ٘ٓٗ ٔ/تاريخ ٖٔ ٕٕٓٓ/ٔ/ما يمي:
ّ 

سيدر
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النفايات الصمبة

ُبنى تحتية
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قطاعي
نفايات صمبة

ُبنى تحتية

 تطوير خدمات النقؿ البريسيدر
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الشمالي وطريؽ

النقؿ المتزايدة عمييا والتقميؿ
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ذوؽ مصبح جعيتا

مف حوادث المرور

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرية يعد تشكيؿ الحكومة لدراسة ت رتيب المشاريع وفقاً لخطة ىذا ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 -لحظت المرحمة األولى مف البرنامج مبمغ  /ٔٗٓٓ/مميوف دوالر أميركي لتمويؿ مشاريع في قطاع النفايات الصمبة.

القطاع /أو تكميؼ كؿ مف و ازرة البيئة وو ازرة الداخمية والبمديات بالتنسيؽ مع

 -تُحدد المشاريع في البرنامج بشكؿ تفصيمي بانتظار عرض خطة ىذا القطاع عمى مجمس الوزراء وتحديد المواقع المناسبة لممنشآت.

الميمة.
مجمس اإلنماء واإلعمار بيذه
ّ

ٕ -رفع المجنة لتقريرىا وعرضو عمى مجمس الوزراء.

المتضمف الئحة مشاريع برنامج اإلنفاؽ اإلستثماري في ىذا القطاع.
* مراجعة الموقع االلكتروني لرئاسة مجمس الوزراء
ّ

قطاعي
نقؿ بري

(تشكيؿ المجنة الو ازرية/أو تكميؼ كؿ مف و ازرة البيئة وو ازرة الداخمية والبمديات

الميمة).
بالتنسيؽ مع مجمس اإلنماء واإلعمار بيذه
ّ

بناء عمى إقتراح رئيس
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء في مرحمة ثانية ً

ٖ -تنفيذ قوانيف البرنامج المتعمقّة بيذه المشاريع لتأميف التمويؿ البلزـ /أو العمؿ

مجمس الوزراء (التقرير الذي ترفعو المجنة).

جية عف طريؽ اليبات أو القروض.
عمى تأميف تمويؿ مف مصادر خار ّ

ٖ .التفاوض وعقد إتفاقيات اليبات والقروض والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور.

 وقّعت الحكومة المبنانية بتاريخ ٓٔ ٕٓٔٛ/ٗ/إتفاقية قرض بقيمة  /٘ٙ/مميوف دينار كويتي مع الصندوؽ العربي لئلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي لممساىمة في تمويؿ مشروع تطوير الطرؽ الرئيسية (األوتوستراد العربي

ٔ -إعداد الدراسات البلزمة وممفات التمزيـ مف قبؿ مجمس اإلنماء واإلعمار

اطبلؽ المناقصات العمومية المتعمقة بيذا المشروع والسير بيا وفقاً لبلصوؿ.

الشمالي وطريؽ ذوؽ مصبح ػ ػ ػ ػ جعيتا).

اإلتفاقية.
بالتنسيؽ مع و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وفؽ أحكاـ
ّ

يتضمف المشروع إنجاز طريؽ سريع (األوتوستراد العربي الشمالي) ويقع في محافظتي الشماؿ وعكار ،وطريؽ ذوؽ مصبح ػػ جعيتا ،الذي يش ّكؿ جزءاً مف طريؽ كسرواف الرئيسي في محافظة جبؿ لبناف.

ّ

عمى المحاور الرئيسية في
اإلوتوستراد العربي شبكة الطرؽ واستيعاب حركة

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

 بتاريخ  2019/6/21صدر المرسوـ رقـ  4938بإحالة مشروع قانوف إلى مجمس النواب يرمي إلى إب راـ اإلتفاقية المذكورة وقد صدر القانوف رقـ  147تاريخ  2019/10/15بالموافقة عمى اإلب راـ.
 بتاريخ  2020/6/16صدر المرسوـ رقـ  6478بإب راـ إتفاقية القرض المذكور.

 اإلسياـ في دعـ التنميةاإلقتصادية واإلجتماعية في
يمر بيا
المناطؽ التي ّ
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ٕ -إعداد دفاتر الشروط وعرضيا عمى إدارة المناقصات وفقاً لبلصوؿ.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
قدمتيا الحكومة المبنانية إلى مؤتمر لندف .ٕٓٔٙ
المقدر بحوالي  /٘ٓٓ/مميوف د.أ مف ضمف األولويات التي ّ
 يندرج مشروع "الطرقات والعمالة " ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

بالنسبة لمجزء األوؿ مف المشروع:

بالنسبة لمجزء األوؿ مف المشروع:

أوالً :الجزء األوؿ مف المشروع:

ػ ػ تنفيذ المشروع واعداد الدراسات البلزمة وممفات التمزيـ وفقاً ألحكاـ إتفاقية القرض

ػ ػ تنفيذ المشروع وفقاً لبنود إتفاقية القرض واإلتفاقية التنفيذية لو.

 وافؽ البنؾ الدولي عمى تمويؿ الجزء األوؿ مف المشروع عبر إتفاقية تمويؿ بقيمة /ٕٓٓ/مميوف د.أ تتضمف ىبة بقمية /ٗ٘,٘/مميوف د.أ ،وقد صدر القانوف رقـ  90تاريخ  2018/10/10بالموافقة عمى إبراـ إتفاقية

واإلتفاقية التنفيذية.

وتـ إبراـ ىذه اإلتفاقية بالمرسوـ رقـ  3817تاريخ  .2018/10/29عمماً اف االتفاقية المذكورة تيدؼ الى تحسيف الربط في قطاع النقؿ عبر تأىيؿ وصيانة قسـ مف الطرقات
القرض واإلتفاقية التنفيذية مع البنؾ الدولي ّ
المصنفة رئيسية ومحمية.

 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٙ/ٕٚوافؽ مجمس الوزراء (القرار رقـ ٔ) عمى الئحة الطرؽ المقترح تأىيميا في نطاؽ ىذا المشروع وذلؾ ضمف االعتمادات المخصصة لكؿ قضاء.

بالنسبة لمجزء الثاني مف المشروع:

بالنسبة لمجزء الثاني مف المشروع:

ٔ -إصدار مرسوـ إحالة مشروع القانوف الرامي إلى طمب الموافقة عمى إب راـ إتفاقية  .1إصدار مرسوـ إحالة مشروع القانوف إلى مجمس النواب.

 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٗ/ٕٛأفادت و ازرة االشغاؿ العامة والنقؿ أنو تبيف بنتيجة تأىيؿ ىذه الطرؽ وجود وفر في االعتمادات المخصصة لخمسة أقضية ىي :جزيف ،البقاع الغربي ،زغرتا ،طرابمس وصيدا يمكف استعمالو لتأىيؿ طرؽ القرض مع البنؾ األوروبي لمتثمير لممساىمة في تمويؿ مشروع الطرقات والعمالة
المختصيف.
جديدة في االقضية المذكورة لـ ترد ضمف البلئحة الموافؽ عمييا مف قبؿ مجمس الوزراء ،وطمبت عرض الموضوع عمى مجمس الوزراء لمموافقة عمى إضافة ىذه الطرؽ الى الئحة الطرؽ الموافؽ عمى تأخييميا بموجب قرار مجمس إلى مجمس النواب ،وذلؾ بعد توقيعو مف قبؿ الوزراء ُ

والعمالة" المموؿ مف البنؾ الدولي ،وتخصيص و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ بمبمع  /ٖ/مميوف دوالر أميركي وفؽ ما تـ تنسيقو مع مجمس االنماء واالعمار بيذا الشأف.

ُبنى تحتية
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خالؿ وزارة الزراعة وعمى تفويض وزير المالية بالتوقيع عمى ىذا التعديؿ ،وقد صدر المرسوـ رقـ ٗٓٗ ٙتاريخ  ٕٕٓٓ/٘/ٕٛبإحالة مشروع القانوف إلى مجمس النواب.

معيف مف الطرؽ في
عدد ّ
مشروع الطرقات
والعمالة

ضواحي المدف والمناطؽ

ػ تعزيز فرص الوصوؿ إلى
الوظائؼ واألسواؽ وتنمية
المناطؽ المتأث رة مف جراء
وجود النازحيف

 بتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/٘/قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )ٔٙٙتعديؿ ق ارره رقـ ٔ تاريخ  ٕٜٓٔ/ٙ/ٕٚلجية إضافة الطرقات المذكورة الى الئحة الطرؽ الموافؽ عمى تأىيميا بموجب ىذا القرار وذلؾ ضمف مشروع "الطرقات
 بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٓ/٘/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف يرمي إلى تعديؿ القانوف رقـ ٓ ٜتاريخ ٓٔ ٕٓٔٛ/ٔٓ/المذكور أعبله بحيث يقتطع مبمغ  /10/مميوف دوالر أميركي يخصص لدعـ صغار المزارعيف وذلؾ مف

ػ تحسيف إمكانية الوصوؿ إلى

المبنانية وتعزيز السبلمة عمييا

الوزراء رقـ ٔ تاريخ .ٕٜٓٔ/ٙ/ٕٚ

ٕ -إنتظار إقرار مشروع القانوف بعد إحالتو إلى مجمس النواب.

ٖ -إعداد مشروع مرسوـ إب راـ بعد صدور قانوف الموافقة عمى اإلب راـ.

 بتاريخ  2020/10/16صدر القانوف رقـ  186الذي أعطى الموافقة عمى ىذا التعديؿ.
قطاعي
نقؿ بري

التنفيذية
مسودة التعديميف إلتفاقية القرض واإلتفاقية
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٗ/ٔٙأُعطيت الموافقة
ّ
ّ
اإلستثنائية مف قبؿ رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء (ووافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜعمى سبيؿ التسوية) عمى ّ

التقيد بنسبة ال ػ ػ٘ %تكمفة تنفيذ البرنامج مف القيمة المخصصة لبرنامج دعـ صغار المزارعيف التي تبمغ /ٔٓ/
يتـ ّ
لمشروع "الطرقات والعمالة" وعمى تفويض رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار التوقيع عمى ىذا التعديؿ وعمى أف ّ

مميوف دوالر أميركي.

التنفيذية موقعة بتاريخ ُ 2021/4/21ليصار إلى إعطاء الموضوع مجراه القانوني.
اإلتفاقية
اإلستثنائية أودع مجمس اإلنماء واإلعمار نسخة عف تعديؿ
وبناء عمى الموافقة
 بتاريخ ٕٕ،ٕٕٓٔ/ٗ/
ّ
ّ
ّ
ً

 بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٔ/٘/أُعطيت الموافقة االستثنائية (ووافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜعمى سبيؿ التسوية) عمى اب راـ اتفاقية القرض واالتفاقية التنفيذية المعدلتيف المذكورتيف أعبله ،وقد صدر مرسوـ اإلب راـ ب رقـ
 ٛٓٓٙتاريخ ٖٕ.ٕٕٓٔ/ٚ/
ثانياً :الجزء الثاني مف المشروع:
 أُدرج الجزء الثاني مف المشروع مف ضمف ب رنامج اإلنفاؽ اإلستثماري الذي عرض عمى مؤتمر .Cedre
تدخبلت عمى الطرؽ (إشارات وعبلمات المرور ،تأىيؿ األرصفة ،معابر المشاة  )....تتوزع في  /ٚ/مناطؽ و /ٕ٘/قضاء في لبناف عمى الشبكة الوطنية لمطرؽ الرئيسية والثانوية والفرعية ،ويتألؼ
 يشمؿ المشروع ّعدة ّ

المشروع مف ٖ أن واع مف األنشطة:

عية المختارة.
الثانوية والفر ّ
ئيسية و ّ
ٔ .إعادة تأىيؿ وتعزيز السبلمة عمى بعض الطرؽ الر ّ
المعدات البلزمة لعمميات اإلصبلح الطارئة.
ٕ .شراء المركبات اآللية و ّ

ٖ .خدمات إلدارة األصوؿ المتعمقة بالطرؽ ،وخطة عمؿ وطنية لمسبلمة المرورية ،والتدريب وبناء القدرات ،ودعـ وحدة تنفيذ المشروع في مجمس اإلنماء واإلعمار.
مقدمة مف البنؾ األوروبي لمتثمير إلستكماؿ تمويؿ مشروع الطرقات
 وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  10تاريخ  2019/6/27عمى مشروع قانوف يرمي إلى الموافقة عمى إب راـ إتفاقية قرض بقيمة  /ٔٚٔ،ٔٓٓ،ٓٓٓ /يورو ّ
والعمالة في لبناف والطمب إلى و ازرة المالية إيداع مبلحظاتيا إلى مجمس اإلنماء واإلعمار لمناقشتيا مع البنؾ.
 وافؽ اإلتحاد األوروبي عمى إستبداؿ جزء مف القرض المذكور بمنحة مرفؽ اإلستثمار لدوؿ الجوار بقيمة  /ٕٓ/مميوف يورو وتخفيض قيمة القرض إلى  /ٔ٘ٔ،ٔٓٓ،ٓٓٓ /يورو ،وقد وقّعت اإلتفاقية بتاريخ .2019/9/26
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ٕ.إقرار مشروع القانوف بالموافقة عمى اإلب راـ في مجمس النواب.
يتخذ في مجمس الوزراء إلب راـ اإلتفاقية.
ٖ .مرسوـ ّ

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

جرى إعداد دراسات تحضيرّية ليذا البرنامج مف قبؿ مؤسسات التمويؿ الثبلث  -البنؾ الدولي ،البنؾ األوروبي لمتثمير والوكالة الفرنسية لمتنمية بالتنسيؽ مع مجمس اإلنماء واإلعمار وباإلستناد إلى الخطة الشاممة لترتيب
قسـ المشروع إلى ب رنامجيف فرعييف:
األراضي المبنانية وألسباب
ّ
تمويمية ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

وبناء عمى توجييات رئيس مجمس الوزراء
ٔ -إعداد مجمس اإلنماء واإلعمار
ً

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بعد
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

عمى مجمس الوزراء.

العامة والنقؿ ،و ازرة السياحة وو ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات (الموافقة

مسودة إتفاقية قرض مع البنؾ األوروبي لمتثمير بقيمة  /ٗٓ/مميوف يورو وعرضيا إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة الخارجية والمغتربيف ،و ازرة المالية ،و ازرة األشغاؿ

عمى إتفاقية قرض بقيمة/ٗٓ/مميوف يورو بيف الحكومة المبناني والبنؾ اإلوروبي

الرئيسية وىي :صيدا ،طرابمس/الميناء ،جبيؿ ،صور ،بعمبؾ،
 البرنامج الفرعي األوؿ (ستجري ترجمتو بثبلث إتفاقيات تمويؿ مف البنؾ األوروبي لمتثمير والوكالة الفرنسية لمتنمية ومنحة مف اإلتحاد األوروبي) يشمؿ المدف
ّ

لمتثمير وعمى تفويض رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار التوقيع عمييا).

المحمية/مراكز األقضية ىما حمبا وعاليو.
زحمة والنبطية ،باإلضافة إلى مدينتيف مف األقطاب
ّ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

المكونات الثبلث التالية:
ويركز عمى
ّ
ّ

ٔ .إعادة إحياء التراث وتحسيف البيئة الحضرية.

(الموافقة عمى مشروع قانوف يرمي إلى الموافقة عمى إب راـ إتفاقية القرض

المحمية.
اإلقتصادية
ٕ .تنشيط األنشطة
ّ
ّ

الموقعة مع البنؾ األوروبي لمتثمير وعمى مرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).
ّ

بناءعمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء يرمي
 -مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء ً

ٖ .التن ّقؿ الحضري ووسائؿ النقؿ.

إلى إب راـ إتفاقية القرض (بعد صدور قانوف الموافقة عمى اإلب راـ).
وسيتـ إستكماؿ التمويؿ مف
 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٗ/ٜوافؽ مجمس إدارة البنؾ األوروبي لمتثمير على المساىمة في تمويؿ البرنامج بقيمة  /40/مميوف يورو ،عمما أف القيمة اإلجمالية لمبرنامج تبمغ حوالي /100/مميوف يورو
ّ

خبلؿ قرض مف الوكالة الفرنسية لمتنمية بقيمة  /40/مميوف يورو ومنحة مف اإلتحاد األوروبي بقيمة /20/مميوف يورو.

 بتاريخ ٕ ٕٜٓٔ/ٛ/طمب مجمس اإلنماء واإلعمار الموافقة عمى مسودة إتفاقية القرض مع البنؾ األوروبي لمتثمير لممساىمة في تمويؿ البرنامج.
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برنامج تعزيز
سيدر
+

التكيؼ
القدرة عمى ّ
اإلقتصادي

الحضرية
ّ

CIP

والحضري في

المحمية
اإلقتصادية
ّ
ّ

لبناف()PEURL

ػ إعادة تفعيؿ األنشطة

الوزراء.

مسودة إتفاقية قرض بقيمة  /40/مميوف يورو مع الوكالة الفرنسية لمتنمية لممساىمة في تمويؿ البرنامج وعمى تفويض رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار التوقيع
 بتاريخ ٖ ٕٜٓٔ/ٔٓ/وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  5عمى ّ

ُبنى تحتية

ػ تنمية التراث وتحسيف البيئة

ٕ -عرض إتفاقية القرض مع الوكالة الفرنسية لمتنمية بعد توقيعيا عمى مجمس

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(الموافقة عمى مشروع قانوف يرمي إلى الموافقة عمى إب راـ إتفاقية القرض مع
الوكالة الفرنسية لمتنمية وعمى مشروع مرسوـ بإحالتو إلى مجمس النواب).
 -مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء يرمي

عميو ،عمى أف يتـ تنفيذ المشروع بالتنسيؽ مع و ازرة اإلقتصاد والتجارة.

إلى إب راـ إتفاقية القرض (بعد صدور قانوف الموافقة عمى اإلب راـ).
قطاعي

 البرنامج الفرعي الثاني :البنؾ الدولي بصدد تحضير إتفاقية قرض لتمويؿ البرنامج الفرعي الثاني الذي سيغطي بشكؿ مبدئي  ٔٛبمدة أو مدينة وىي :البتروف ،دوما ،زغرتا ،بشري ،المنية ،بعقميف ،شحيـ ،حازمية ،عنجر،

نقؿ بري

اليرمؿ ،راشيا ،جب جنيف ،جزيف ،بنت جبيؿ ،حاصبيا ،مرجعيوف ،كفرذبياف والقبيات.

ٖ -إعداد مسودة إتفاقية منحة بقيمة  /20/مميوف يورو مع اإلتحاد األوروبي
وعرضيا عمى مجمس الوزراء.

ػ تحسيف النقؿ في المناطؽ
الحضرية

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزير
ٖ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

مقدـ مف اإلتحاد األوروبي).
المالية (قبوؿ منحة بقيمة /ٕٓ/مميوف يورو ّ

وبناء عمى توجييات دولة الرئيس مسودة إتفاقية ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
ٗ -إعداد مجمس اإلنماء واإلعمار
ً

قرض مع البنؾ الدولي بالنسبة لتمويؿ البرنامج الفرعي الثاني وعرضيا عمى

إستطبلع رأي كؿ مف و ازرة الخارجية والمغتربيف ،و ازرة المالية ،و ازرة األشغاؿ

مجمس الوزراء.

العامة والنقؿ ،و ازرة السياحة وو ازرة العدؿ ػ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات (الموافقة
عمى مسودة إتفاقية قرض مع البنؾ الدولي وعمى تكميؼ رئيس مجمس اإلنماء
واإلعمار التوقيع عمييا).
بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(الموافقة عمى مشروع قانوف يرمي إلى طمب الموافقة عمى إب راـ إتفاقية القرض

الموقعة وعمى مشروع مرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).
ّ

يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزير
 -مرسوـ ّ

المالية (إب راـ إتفاقية القرض بعد صدور قانوف الموافقة عمى اإلب راـ).
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اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

سيدر

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بقراره رقـ  72تاريخ  2018/4/4وافؽ مجمس الوزراء عمى إتفاقية قرض بقيمة  /ٖٗ/مميوف يورو مع الوكالة الفرنسية لمتنمية لتمويؿ مشروع الصرؼ الصحي الرائد في وادي قاديشا وعمى تفويض رئيس مجمس اإلنماء
واإلعمار التوقيع عمييا.

ُبنى تحتية

 بتاريخ  2019/10/15صدر القانوف رقـ  146بالموافقة عمى إب راـ اإلتفاقية المذكورة التي أُبرمت بموجب المرسوـ رقـ  7524تاريخ  2021/3/5المبني عمى الموافقة االستثنائية المعطاة مف قبؿ رئيس الجميورية

معالجة المياه المبتذلة

ورئيس مجمس الوزراء (ووافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  2021/9/29عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ المذكور).

ب واسطة تكنولوجيا فبلتر

الرئيسية التالية:
المكونات
ترّكز أنشطة المشروع ،الذي يمتّد عمى ست سنوات ،عمى
ّ
ّ

مزروعة بالقصب في بشري،
مشروع الصرؼ

مف خبلؿ إنشاء شبكات

قطاعي

+

الصحي الرائد في

الصرؼ الصحي ،محطات

الصرؼ

CIP

وادي قاديشا

ضخ ومحطات معالجة تعتمد
ّ

الصحي
ّ

تقنيات بيولوجية بسيطة

ٔ .إطبلؽ المناقصات العمومية المتعمقة بيذا المشروع وفقاً لؤلصوؿ.

 بقراره رقـ  24تاريخ  2019/4/11وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع مرسوـ بإحالة مشروع قانوف اإلتفاقية المذكورة إلى مجمس النواب وقد صدر مرسوـ اإلحالة برقـ  4937تاريخ .2019/6/21

يادية في
تعميـ التجربة الر ّ
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ٔ -إعداد الدراسات البلزمة وممفات التمزيـ وفقاً ألحكاـ اإلتفاقية.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

 .1البنية التحتية الالزمة لمتجميع والمعالجة ( 27مميوف يورو):

ضخ و /ٛ/كـ مف شبكات التصريؼ المرتبطة
 في قضاء بشري :ستستفيد منو  /ٕٕ/بمدية ،وتتعمؽ بإنشاء  /ٕٕ/محطة معالجة لمياه الصرؼ الصحي ،حوالي  ٛٚكيمومت ار مف شبكات التجميع العاممة
بالجاذبية /ٕٕ/ ،محطة ّ
ّ
بيا.

 في أقضية البتروف والضنية والكورة :تشمؿ  /ٖ/محطات معالجة مع فبلتر مزروعة بالقصب/ٜ/ ،كمـ مف شبكات التجميع العاممة بالجاذبية /ٜ/ ،محطات ضخ و /ٖ/كـ مف شبكات التصريؼ المرتبطة بيا.
 .2جياز الدعـ :وضع الدراسات واإلشراؼ عمى األشغاؿ وتدريب الفرؽ المسؤولة عف التشغيؿ ،دعـ عممية التوجيو والمتابعة اإلدارية والفنية والمالية لممشروع (تعييف مجمس اإلنماء واإلعمار مشرفا مسؤوال عف المشروع) ،تنفيذ

ومنخفضة التكمفة في قضاء

عمميات إعداد إتفاقيات التشغيؿ والتفاوض بشأنو ،تنظيـ عممية التشغيؿ ونقؿ الميارات واإلتصاالت والمعمومات والتشاور العاـ.

بشري إضافة إلى محطات

 .3التقييـ والتدقيؽ :تمويؿ عمميات تقييـ النيج التي تـ إختبارىا كما وتمويؿ مياـ التدقيؽ المالي السنوي لممشروع وم راقبة مدى اإلمتثاؿ لئلجراءات فيما يتعمؽ بإتفاقية التمويؿ.

في أقضية البتروف ،الضنية
والكورة

أعدت الدراسات التفصيمية وممؼ التمزيـ وتـ تكميؼ مجمس توقيع مشروع مرسوـ إب راـ إتفاقية القرض مع الصندوؽ الكويتي لمتنمية اإلقتصادية
سد وبحيرة في منطقة بريصا في
لمري مقابؿ إستعماؿ مياه نبع السكر لمتوزيع المنزليّ ،
قررت و ازرة الطاقة والمياه إقامة ّ
ّ
الضنية تؤمف كميات المياه البلزمة ّ
 سبؽ أف ّ

ُبنى تحتية

الضنية الموقعة بتاريخ ٘ٔ.ٕٜٓٔ/ٖ/
الري في منطقة
ّ
توفير المياه ألغراض الشرب و ّ

الضنية
قضاء
ّ
سيدر
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+
CIP

مشروع توفير
المياه ألغراض

الري في المنطقة مف
الشرب و ّ

الري في
الشرب و ّ
منطقة الضنية

خبلؿ أعماؿ تبطيف وحماية
سد ب ريصا بسعة إجمالية
ّ
حوالي  /ٔ،ٚ٘/مميوف متر
م ّكعب واستكماؿ تطوير
الري والشرب
منشآت مياه ّ

السد كما أف ىناؾ نقصاً في إنشاء شبكات توزيع المياه.
أف ىناؾ بعض األعماؿ البلزمة لتحويؿ كميات إضافية مف المياه
لتصب في بحيرة ّ
ّ
 تـ تمزيـ المشروع بتمويؿ مف الصندوؽ السعودي ،وقد تبيف ّ

 بتاريخ  2019/10/15صدر القانوف رقـ  148بالموافقة عمى إبراـ إتفاقية قرض بيف الجميورية المبنانية والصندوؽ الكويتي لمتنمية اإلقتصادية العربية بقيمة /4,500،000/دينار كويتي لممساىمة في تمويؿ مشروع

سد ب ريصا-
ػ إستكماؿ مشروع ّ
ػ توفير المياه ألغراض

اإلنماء واإلعمار بتمويمو وتنفيذه.

العربية بعد إقترانو بموافقة مجمس الوزراء ،مف قبؿ كؿ مف وزراء الطاقة والمياه،

الخارجية والمغتربيف ،العدؿ ،الزراعة ،البيئة ،االقتصاد والتجارة ،المالية والصحة

يشمؿ المشروع:

قطاعي
المياه

سد ب ريصا.
 أعماؿ تبطيف ّ أعماؿ تأىيؿ واستكماؿ شبكات مياه الشرب. توفير مركبتيف حقميتيف مجيزتيف بمعدات صيانة شبكات مياه الشرب. توفير الخدمات اإلستشارية البلزمة إلعداد التصاميـ التفصيمية واإلشراؼ عمى تنفيذ المشروع . إستمبلكات األراضي. وحدة تنفيذ المشروع. بتاريخ ٕٓ ٕٕٓٔ/ٜ/ورد كتاب مف مجمس اإلنماء واإلعمار طمب بموجبو العمؿ عمى إصدار مرسوـ اإلب راـ حسب األصوؿ.
 بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٔ/ٜ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع مرسوـ إب راـ إتفاقية القرض.
بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٜ/ٕٜوافؽ مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٘ عمى تكميؼ كؿ مف وزير البيئة والطاقة والمياه االشراؼ عمى تنفيذ ىذا المشروع.
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العامة.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (إب راـ
مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً
إتفاقية القرض).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

سيدر
+

جر مياه
مشروع ّ
األولي لمنطقة

CIP

بيروت الكبرى

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

جر مياه األولي) مع البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير ،وعمى تفويض وزير الطاقة والمياه
 بقراره رقـ  2تاريخ  2011/10/11وافؽ مجمس الوزراء عمى إتفاقية قرض واتفاقيتي تنفيذ لمشروع "تزويد بيروت الكبرى بالمياه" ( ّ

توقيع إتفاقية القرض ورئيس مجمس اإلنماء واإلعمار ورئيس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبؿ لبناف توقيع إتفاقيتي التنفيذ.
ُبنى تحتية

تعزيز عممية إمداد سكاف

132

قطاعي
المياه

المنخفض في جنوب بيروت،

ُبنى تحتية

تطوير مرافؽ المياه وخدمات
الصحي ،واتخاذ
الصرؼ
ّ

133

+
CIP

الشمالي واألوسط

لممكوف الذي ينفّذه مجمس اإلنماء واإلعمار ( 70مميوف دوالر أميركي) :يشمؿ إنشاء ٖ خزانات رئيسية في الحدث ،والحازمية مع الخط الذي ي ربط بينيما ،كمفة إستمبلؾ الخزاناف غير المتسممكاف ،كمفة
 تمويؿ إضافيّ

 بتاريخ  2020/5/8صدر القانوف رقـ  168بالموافقة عمى إب راـ إتفاقية قرض بقيمة  /27/مميوف دينار كويتي بيف الحكومة المبنانية ممثمة بمجمس اإلنماء واإلعمار والصندوؽ العربي لئلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

ٔ -إعداد الدراسات البلزمة وممفات التمزيـ مف قبؿ مجمس اإلنماء واإلعمار

ٔ .متابعة السير بإعداد الدراسات البلزمة وممفات التمزيـ مف قبؿ مجمس

الموقعة بتاريخ ٖٕ.ٕٜٓٔ/ٜ/
لممساىمة في تمويؿ مشروع مرافؽ الصرؼ
ّ
الصحي في حوض الميطاني الشمالي واألوسط ،و ّ

بالتنسيؽ مع و ازرة الطاقة والمياه وفؽ أحكاـ اإلتفاقية.

اإلنماء واإلعمار بالتنسيؽ مع و ازرة االطاقة والمياه وفقاً لؤلصوؿ.

ٕ -إعداد دفاتر الشروط وعرضيا عمى إدارة المناقصات وفقاً لبلصوؿ.

ٕ .إعداد دفاتر الشروط وعرضيا مف قبؿ مجمس اإلنماء واإلعمارعمى إدارة

وتنفيذ المشروع بالتعاوف والتنسيؽ مع مؤسسة مياه البقاع.
الصحي في حوض الميطاني الشمالي (شماؿ البقاع):
 .1مرافؽ الصرؼ
ّ

قطاعي

مكونة مف  ٖٙبمدة وق رية ،وتشمؿ ب ريتاؿ ،الخضر ،حور تقبل ،طاريا،حوش الرافقة ،قصرنبا،
إنشاء شبكات الصرؼ
عية والوصبلت المنزلية ومحطّات ّ
ئيسية الفر ّ
الصحي الر ّ
ّ
الضخ البلزمة لمنظومة الصرؼ الصحي في تمنيف ( ّ

الصناعية السائمة في شبكات

الصرؼ

الحبلنية والقرى المجاورة.
ّ

الصرؼ الصحي والمجاري

الصحي
ّ

إنشاء مرافؽ الصرؼ الصحي لمنظومتيف ىما بمدتي معربوف وحاـ ،وثانية لبمدتي جنتا ويحفوفة.

المائية وعمى وجو الخصوص

المناقصات وفقاً لبلصوؿ.

يتضمف المشروع العناصر التالية:
ّ

قوانيف وأنظمة حماية البيئة

سيدر

يشمؿ المشروع :

 بموجب المرسوـ رقـ  7085تاريخ  2020/10/23أبرمت ىذه اإلتفاقية التي إلتزـ بموجبيا المقرض وضع حصيمة القرض تحت تصرؼ مجمس اإلنماء واإلعمار وبأف يعيد إليو بالمسؤولية العامة في اإلشراؼ عمى إدارة

اإلجراءات البلزمة لتطبيؽ

في حوض الميطاني

 بتاريخ  2019/8/21صدر المرسوـ رقـ  5469المتعمؽ بإحالة مشروع القانوف المذكور إلى مجمس النواب.

البلزمة ،توريد وتركيب /ٙٓ/الؼ عداد منزلي وادارة خفض اليدر في مدينة بيروت.

عمميات ىذا المرفؽ

تمويؿ مرافؽ

(اب راـ اتفاقية القرض) وذلؾ بعد صدور قانوف الموافقة عمى االب راـ.

اإلشراؼ مع اإلحتياطي وكمفة الجزء المحمي لمبند اإلختياري مف العقد القائـ.

وتعزيز قدرة مؤسسة مياه

الصرؼ الصحي

 بقراره رقـ  14تاريخ  2019/4/11وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع إتفاقية قرض مع البنؾ الدولي إضافي بقيمة  /90/مميوف دوالر أميركي وعمى إتفاقيتيف تنفيذيتيف لتمويؿ مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه وعمى

ٕ -إعداد مشروع مرسوـ إب راـ االتفاقية.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

لممكوف الذي تنفّذه مؤسسة مياه بيروت وجبؿ لبناف ( 20مميوف دوالر أميركي) :تنفيذ  /ٗٓ/منطقة خدمة محصورة ،كشؼ عف التراويح لحوالي ٓٓٓٔ كمـ مف الشبكة بما فيو إجراء جميع اإلصبلحات
 تمويؿ إضافيّ

بيروت وجبؿ لبناف عمى إدارة

التموث بما في ذلؾ
ومراقبة ّ
المموثات
ّ
الحد مف تصريؼ ّ

 أفاد مجمس اإلنماء واإلعمار أف المشروع بحاجة إلى تمويؿ إضافي ،وقد وافؽ البنؾ الدولي عمى ىذا التمويؿ.

تمييدا إلصدار مرسوـ اإلب راـ.

الموقعة بتاريخ ٖٔ ٕٜٓٔ/٘/وعمى مشروع مرسوـ بإحالة مشروع القانوف إلى مجمس النواب.
 بقراره رقـ  11تاريخ  2019/6/27وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف يرمي إلى طمب الموافقة عمى إب راـ اإلتفاقية المذكورة ّ

ضمف بيروت الكبرى بالمياه
سكاف األحياء ذات الدخؿ

ٔ .إقرار مشروع القانوف في مجمس النواب.

تاريخ ٕٔ ٕٜٓٔ/ٛ/المتعمّؽ بطمب الموافقة عمى إب راـ إتفاقية القرض اإلضافي

تفويض وزير المالية (كونو محافظ لدى البنؾ الدولي) التوقيع عمى إتفاقية القرض اإلضافي ورئيس مجمس اإلنماء واإلعمار ورئيس مجمس إدارة  -مدير عاـ مؤسسة مياه بيروت وجبؿ لبناف التوقيع عمى إػتفاقيتي التنفيذ.

المنطقة التي يشمميا المشروع
الصالحة لمشرب ،بما في ذلؾ

ٔ -إنتظار إقرار القانوف المحاؿ إلى مجمس النواب بموجب المرسوـ رقـ ٜ٘ٗٙ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

نير الميطاني وروافده وضبط

المكونة مف حوالي ٔٚ
عية والوصبلت المنزلية ومحطّات
الصحي في حوض الميطاني األوسط (شرؽ زحمة) :إنشاء شبكات الصرؼ
ٕ .مرافؽ الصرؼ
ّ
الضخ البلزمة لمنظومة صرؼ ّ
ئيسية والفر ّ
الصحي الر ّ
ّ
ّ
صحي شرؽ زحمة ،و ّ

بمدة وق رية تشمؿ رياؽ ،عمي النيري ،كفرزبد ،عيف كفرزبد ،الفاعور وت ربؿ ورعيت والقرى المجاورة ليا

التموث الناجـ عف النفايات
ّ

ٖ .الخدمات اإلستشارّية:

البمدية والصناعية
الصمبة
ّ

ٗ .إستمالؾ األراضي والتعويضات الالزمة لتنفيذ أعماؿ المشروع وتشغيمو.

واالسمدة والمبيدات المستخدمة
في الزراعة

ُبنى تحتية

بناء شبكات لمصرؼ الصحي
في مدينة طرابمس والمناطؽ
سيدر
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مشروع شبكات

المحيطة بيا (أقضية

الصرؼ الصحي

طرابمس ،الكورة ،المنية -

في الحوض المائي

الضنية) مف أجؿ نقؿ مياه
ّ

لطرابمس

المجارير إلى محطة معالجة
مياه الصرؼ الصحي القائمة

يتـ تنفيذىا بالتنسيؽ مع وزارة الطاقة والمياه.
 وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  12تاريخ  2019/10/3عمى مشاريع اإلتفاقيات المذكورة أدناه وعمى تفويض رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار التوقيع عمييا ،وعمى أف ّ

بناء لتوجييات رئيس مجمس الوزراء ،عمى إتفاقية القرض مع البنؾ
ٔ -التوقيع ً

األوروبي لمتثمير بعد توقيعيا ورفعيا مف قبؿ مجمس االنماء واالعمار إلى مجمس

(الموافقة عمى مشروع قانوف يرمي إلى طمب الموافقة عمى إب راـ إتفاقية القرض

ٔ -إتفاقية قرض مع البنؾ األوروبي لمتثمير بقيمة /ٚٗ/مميوف يورو.

الوزراء تمييداً الحالتيا الى مجمس النواب لمموافقة عمى إب راميا.

الموقعة وعمى مشروع مرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).
ّ

وتموؿ عمى الشكؿ التالي:
الصحي في الحوض المائي لطرابمس الكبرى /107/مميوف يورو عمى أف تمتد فترة التنفيذ ّ
لمدة اقصاىا خمس سنوات ّ
 تبمغ تكمفة تمويؿ مشروع شبكات الصرؼ ّ

وقعت بتاريخ ٕ ٕٜٓٔ/ٕٔ/وأبرمت بموجب المرسوـ رقـ  7240تاريخ 2020/12/11
ٕ -إتفاقية منحة إستثمارية بقيمة /18,3/مميوف يورو ّ
مقدمة مف صندوؽ مبادرة المرونة اإلقتصادية التابع لمبنؾ األوروبي لمتثمير ( ّ

قطاعي
الصرؼ
الصحي
ّ

بناء عمى موافقة استثنائية لرئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء ػػػػ ووافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  2021/9/29عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ المذكور).
َ

وقعت بتاريخ ٕٔ ٕٜٓٔ/ٔٔ/وأبرمت بموجب المرسوـ رقـ  7086تاريخ
ٖ -إتفاقية تعاوف بشأف المساعدة الفنية بيف مجمس اإلنماء اإلعمار والبنؾ األوروبي لمتثميرّ ،
تتضمف ىبة بقيمة /4/مالييف يورو ( ّ

بناء عمى موافقة استثنائية لرئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء ػػػ ووافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  2021/9/29عمى سبيؿ التسوية عمى المرسوـ المذكور).
َ 2020/10/23

المعدات في محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي -ٖ ،الخدمات اإلستشارية اليندسية واإلشرافية (إعداد التصميـ التفصيمي
 يتألؼ المشروع مف خمسة مكونات رئيسية -ٔ :توسيع شبكات الصرؼ الصحي -ٕ ،إستبداؿ
ّ

والمساعدة في إعداد مستندات المناقصة واإلشراؼ عمى أعماؿ البناء) -ٗ ،دعـ تنفيذ المشروع (بناء القدرات المؤسسية) -٘ ،توفير المركبات المتخصصة لصيانة المجارير.

59/103

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزيري
ػ ػ ػ مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً
المالية والطاقة والمياه (إب راـ إتفاقية القرض بعد صدور قانوف الموافقة عمى
اإلب راـ).

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

سيدر

مشروع إنشاء

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

ُبنى تحتية

تحسيف األحواؿ المعيشية
والصحة العامة وحماية البيئة
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الصحي في البتروف
ّ

في قضاء البتروف عف طريؽ
إنشاء منظومات لمصرؼ
الصحي بما تشتمؿ عميو
ّ

محطات معالجة ومحطّات

قطاعي
الصرؼ
الصحي
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

ضخ وشبكات صرؼ
ّ

 بقراره رقـ  19تاريخ  2019/9/12وافؽ مجمس الوزراء عمى تفويض رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار التوقيع عمى إتفاقية قرض بقيمة  /ٔٛ،ٕ/مميوف دينار كويتي (حوالي  /ٙٓ/مميوف دوالر أميركي) مع الصندوؽ الكويتي

عرض النسخة الموقعة مف إتفاقية القرض عمى مجمس الوزراء لمموافقة عمى

لمتنمية اإلقتصادية العربية لتمويؿ مشروع إنشاء منظومات لمصرؼ الصحي في قضاء البتروف.

مشروع قانوف الموافقة عمى إب راميا وعمى مشروع مرسوـ إحالتيا إلى مجمس النواب .إستطبلع رأي و ازرة الطاقة والمياه وو ازرة المالية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع

بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٖ/ٕٜتـ توقيع إتفاقية القرض المذكورة.

واإلستشارات (مشروع قانوف الموافقة عمى إب راـ إتفاقية القرض ومرسوـ إحالة

بتاريخ ٔ ٕٕٕٓ/ٗ/أودع مجمس اإلنماء واالعمار نسخة موقعة عف إتفاقية القرض راجياً إتخاذ إجراءات اآليمة إلى إب راميا حسب االصوؿ واحالتيا الى مجمس النواب.

إلى مجمس النواب).

الرئيسية التالية:
يتكوف المشروع مف العناصر
ّ
ّ

معدأت لمحطة معالجة في بمدة كفرحمدا.
 أعماؿ محطات معالجة المياه :تشمؿ األعماؿ المدنية والميكانيكية والكيربائية لثبلث محطّات تقع في بمديات المدفوف وشبطيف وكفرحي ،واستكماؿ أعماؿ توريد وتركيب ّ -أعماؿ شبكات الصرؼ الصحي :تغطي  /ٖٗ/مف بمديات قضاء البتروف.

المحددة في القانوف رقـ  .ٔ ٗٛقرار يصدر عف المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة (الئحة المرشحيف
 بموجب القرار رقـ  2تاريخ  ،2019/8/8وبناء عمى توصية لجنة "مشروع المركز الوطني لممعمومات" قرر المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة الموافقة عمى السير بالمشروع واحالة الممؼ إلى مجمس الوزراء لمموافقة عميو إطبلؽ إجراءات إختيار الشريؾ الخاص وفقاً لممبادىء
ّ

ُبنى تحتية

يقدـ خدمات
طبيعة تجاريةّ ،

واطبلؽ إجراءات الشريؾ الخاص وفقا ألحكاـ قانوف تنظيـ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص رقـ  ٗٛتاريخ .ٕٓٔٚ/ٜ/ٚ

تاريخ ( ٕٓٔٚ/ٜ/ٚتنظيـ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص) واعداد مشروع

المؤىميف)

 بق ارره رقـ  18تاريخ  2019/9/17وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع "المركز الوطني لممعمومات"

دفتر الشروط بصيغتو النيائية ورفعو إلى مجمس الوزراء.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(الموافقة عمى دفتر الشروط بصيغتو النيائية).

التخزيف واإلستضافة
والخدمات السحابية إلى
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الوطني لممعمومات

المالية (إب راـ إتفاقية القرض بعد صدور قانوف الموافقة عمى اإلب راـ).

 -إستمبلكات األراضي.

إنشاء مركز لممعمومات ذات

سيدر

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزير
ٕ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

 -توفير خدمات ميندس مختص لمساعدة وحدة تنفيذ المشروع في اإلضطبلع بمياميا.

القضاء

مشروع المركز

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 -توفير الخدمات اإلستشارية البلزمة لمراجعة التصاميـ التفصيمية ووثائؽ العطاءات عمى تنفيذ المشروع.

وخدمات تغطّي /ٖٗ/بمدة في

الدولة المبنانية والى الزبائف
مف القطاع الخاص وذلؾ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

قطاعي

بيدؼ تنمية قطاع
التكنولوجيا والمعمومات
واإلتصاالت ،القدرة عمى
التعافي ،األمف السيبراني،
دعـ التحوؿ الرقمي عمى
صعيد مؤسسات الدولة

60/103

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
 بقراره رقـ  68تاريخ  2018/5/16وافؽ مجمس الوزراء عمى المخطط التوجييي لتطوير وتوسعة المطار الذي أعده إستشاري والذي ينفّذ عمى ثبلث مراحؿ:
 مرحمة ممحة :تيدؼ إلى رفع القدرة اإلستيعابية لممطار مف  /ٙ/مميوف راكب إلى /ٔٓ/مميوف(.كمفة المشروع حوالي  /ٗٗ/مميوف د.أ ومدة اإلستثمار مقدرة ب ػ/ػٕ٘ /سنة) -مرحمة أولى :رفع القدرة اإلستيعابية إلى  /ٔٙ/مميوف راكب بحموؿ العاـ ٖٕٕٓ.

ٔ -عرض الدراسة التي أنجزتيا األمانة العامة لممجمس األعمى لمخصخصة
يضـ الوزراء المعنييف) بالتعاوف مع اإلستشاري ،عمى
والشراكة (عمماً اف المجمس ّ

المجمس األعمى لمخصخصة تمييداً لعرضيا عمى مجمس الوزراء.

 -مرحمة ثانية (نيائية) :رفع القدرة اإلستيعابية إلى /ٕٓ/مميوف.

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة
ػ ػ ػ ػ عرض الموضوع عمى مجمس الوزراء ً

 في شير أيار  2018تعاقد المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة مع منظمة التمويؿ الدولية ( IFCعضو في مجموعة البنؾ الدولي) لتقديـ خدمات إستشارية لممجمس بيدؼ تصميـ وتنفيذ صفقة الشراكة باإلستناد إلى

والنقؿ بعد إستطبلع رأي المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة (الذي سيقرر أما

أحكاـ القانوف رقـ  ٗٛتاريخ (ٕٓٔٚ/ٜ/ٚتنظيـ الشراكة بيف القطاعيف العامة والخاص).

التقميدية كإستثمار عاـ يقتصر
السير بو وفقاً لقانوف الػ ػ PPPأو تمزيمو بالطريقة
ّ
ّ

تبيف فيو دور القطاع الخاص عمى التنفيذ فقط).
 في شير شباط  2020أنيت مؤسسة التمويؿ الدولية  IFCدراسة العناية الواجبة
التقنية والقانونية ووضعت تقري اًر شامبلً(دوف الجزء المالي) أظيرت فيو سبؿ ووسائؿ تنفيذ المشروع مف الناحيتيف التقنية والقانونية وقد ّ
ّ

مف التقرير ما يمي:
التحتية
البنية
ّ
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الجوية ،األمف،
المشغؿ مسؤوالً عف أعماؿ المطار كافة ما عدا المراقبة
 أف مياـ الشريؾ الخاص الذي سيشارؾ بعممية تمزيـ المشروع ىي تصميـ ،تمويؿ ،بناء ،تشغيؿ وصيانة المطار لمدة ٖٓ أو ٖ٘ سنة ،وسيكوفّ
ّ

اليجرة والجوازات ،الجمارؾ ،القاعدة العسكرية وجناح  VIPفي المطار ألف تمؾ األعماؿ يجب أف تكوف مف مسؤولية الدولة بحسب التجارب العالمية.

ضماف تحقيؽ النمو

+

تطوير وتوسعة

االقتصادي والرؤية االقتصادية

سيدر

مطار الرئيس

(مف مشاريع البنية التحتية

+

الشييد رفيؽ

المخطط ليا مسبقا مف ضمف

CIP

الحريري الدولي

ب رنامج اإلستثمار الرأسمالي
وذات األىمية القصوى)

ىيكمي
نقؿ جوي

سيتقدموف لممشاركة في المشروع سوؼ يحجموف عف تقديـ أية عروض ما لـ تضمف الدولة المبنانية ليـ أف كافة عائدات المطار والناتجة عف عمميات الطيراف وغير الطيراف والتي تبمغ
 إف المستثمريف المحتمميف الذيفّ
حصتيا مف ىذه األرباح بحسب عقد الشراكة (عمما أف
سنوياً /275/مميوف د.أ (بحسب أفضؿ رقـ عائدات مسجؿ في العاـ  )2018ستحصؿ مباشرة مف قبميـ ولحسابيـ الخاص عمى اف يقوموا بعد ذلؾ بإعطاء الدولة ّ

حصة الدولة ىي غير معمومة حتى اآلف).

بم تطمبات المستثمريف ودائنييـ ،أف يصار إلى إصدار قانوف خاص قبؿ اإلعبلف عف المشروع لمراغبيف باإلستثمار يمحظ أحكاما لـ ينص عمييا
 إقترحت ال ػ ػ  ،IFCبعد أف ّتبيف ليا أف قانوف الشراكة ىو قاصر عف الوفاء ُ

قانوف الشراكة - .مراجعة البند رقـ  32المتعمّؽ بتعديؿ القانوف رقـ  48تاريخ  2017/9/7تنظيـ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص.

الموقع مع المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة لمدة  9أشير كي يتسنى لمدولة ترتيب أولوياتيا.
 بتاريخ ّ 2020/5/17
تقدمت الػػػػ  ،IFCبطمب تعميؽ لعقد اإلستشارات ّ

تقدمت شركة ( )LATمف وزير السياحة بإقتراح مشروع يرمي إلى ىدـ مبنى الجمارؾ والشحف المقفؿ واشادة مكانو مبنى جديد لممسافريف بمواصفات عالمية بيدؼ تخفيؼ اإلزدحاـ (يشكؿ جزءاً مف
 بتاريخ ّٔ ٕٕٓٓ/ٚ/
المشروع الذي درستو ال ػ(ػ )IFCإضافة إلى تاميف إستثمار الخدمات الجوية وغير الجوية مع إمكانية مشاركة الدولة (ىذا المشروع يش ّكؿ المرحمة الثانية مف المخطط التوجييي العاـ المصادؽ عميو مف قبؿ مجمس الوزراء بتاريخ
.)ٕٓٔٛ/٘/ٔٙ
 بتاريخ  2020/8/27طمب مجمس اإلنماء واإلعمار الموافقة عمى فتح إعتماد مصرفي بقيمة /ٛٓ،ٓٓٓ/د.أ لتمكيف متعيد مشروع تنفيذ اشغاؿ ممحة في مطار رفيؽ الحريري الدولي مف استقداـ اخصائيي برمجة وتشغيؿ
لزوـ وضع بالخدمة الخط الثالث مف نظاـ نقؿ االمتعة(الميبط الغربي) الذي تـ تنفيذه في نطاؽ ىذا المشروع كما وفتح اعتمادات مصرفية بقيمة/ٔ.ٖٛٛ.ٖٚٛ /د.أ لزوـ استكماؿ تنفيذ اشغاؿ ضرورية في نطاؽ ىذا المشروع.

61/103

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء.
ٔ -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

تـ لحظ مبمغ /٘ٓٓ/ :مميوف د.أ ليذا المشروع في المرحمة األولى مف البرنامج اإلستثماري ( )CEDREوقد قُ ّسـ إلى قسميف:

 بيروت الكبرى والمدخؿ الشمالي:

 .بيروت الكبرى والمدخؿ الشمالي:

تنفيذية لتمويؿ مشروع النقؿ العاـ لمنطقة بيروت الكبرى وعمى المدخؿ الشمالي لمدينة بيروت ،بيدؼ تحسيف السرعة والجودة
 صدر القانوف رقـ  135تاريخ  2019/7/11المتعمّؽ بالموافقة عمى إب راـ إتفاقية قرض واتفاقية
ّ

وسيولة الحصوؿ عمى خدمات النقؿ العاـ لمركاب.

ٔ -إعداد مذكرة تفاىـ بيف مجمس اإلنماء واإلعمار والمجمس األعمى لمخصخصة
والشراكة ومصمحة سكؾ الحديد والنقؿ المشترؾ لتوزيع المياـ وتحديد مسؤوليات

وقد أُبرمت إتفاقية القرض واالتفاقية التنفيذية بموجب المرسوـ رقـ  5383تاريخ .2019/7/31

كؿ منيـ في ىذا المشروع.

يغطي التمويؿ المشروع الرائد لبيروت الكبرى ومكوناتو ونظاـ النقؿ السريع ( )BRTعمى االوتوستراد الساحمي مف طبرجا حتى بيروت ويتضمف:

ٕ -التعاقد المباشر بيف مجمس االنماء واالعمار واإلستشاري المالي  IFCالعداد

ٖ .بناء القدرات وادارة المشروع (تعزيز قدرات الييئة المنف ّذة لممشروع ومصمحة سكؾ الحديد والنقؿ المشترؾ كما وتصميـ وتنفيذ حممة إعبلمية مف أجؿ تعزيز النقؿ العاـ في لبناف).

المالية والتقنية والقانونية والممؼ الكامؿ لتمزيـ الجزء المتعمؽ بالشراكة
الدراسات
ّ

المتوفرة لدى مجمس اإلنماء واإلعمار في
حاؿ موافقة مجمس الوزراء مف األمواؿ ّ

لمشروع النقؿ العاـ في بيروت الكبرى  -المسار الشمالي وتفويض رئيس مجمس

القانونية لتمزيـ الجزء المتعمؽ بالشراكة
التقنية و
لمشروع النقؿ العاـ في بيروت الكبرى  -المسار الشمالي وتأميف التمويؿ البلزـ في  IFCالعداد الدراسات
ّ
المالية و ّ
ّ

العادية مف خالؿ الشراكة
نص القانوف رقـ  2019/135تمزيـ الجزء المتعمؽ بشراء وتشغيؿ حافالت النقؿ السريع وصيانة البنية التحتية ذات الصمة واقتناء وتشغيؿ أسطوؿ الحافالت
ّ
يقتضي ضمف تنفيذ ىذا المشروع وكما ّ

بند مساىمة الدولة في خطّة النيوض.

ينص القانوف رقـ  2019/135عمى ضرورة تنفيذه
خص الجزء الذي ّ
 وافؽ المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة بقراره رقـ  1تاريخ  2019/8/8عمى السير بمشروع النقؿ العاـ في بيروت الكبرى ،المسار الشمالي ،بما ّ

ٖ -الطمب مف المصرؼ المركزي مساعدة مجمس اإلنماء واإلعمار في تحويؿ
الدفعات التي تستحؽ لمػ ػ ،IFCفي حاؿ توقيع العقد معيا ،بالدوالر األميركي.

امكانية تحويؿ الدفعات المستحقّة
ٖ .كتاب الى مصرؼ لبناف لبياف الرأي حوؿ
ّ

لمػ  IFCبالدوالر االميركي.

يقوـ مجمس اإلنماء اإلعمار بالتعاقد مباشرة مع اإلستشارييف الذيف سيقوموف بالدراسات المالية والتقنية والقانونية الضرورية والممؼ الكامؿ لدراسة وتمزيـ الجزء المتعمّؽ بالشراكة.

ٗ-رفع مجمس اإلنماء واألعمار نتيحة التفاوض مع البنؾ الدولي عمى تحويؿ مبمغ

 بكتابو رقـ  1/1898تاريخ  2020/6/25أفاد مجمس اإلنماء واإلعمار بما يمي:

مف قرض مشروع النقؿ العاـ في بيروت ( )BRTلصالح مشاريع تخص تأميف

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء.
ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

عبر قانوف الخصخصة والشراكة وتأليؼ لجنة لممشروع وفقاً لقانوف الخصخصة والشراكة ،وعمى تكميؼ األمانة العامة لممجمس المذكور إبراـ مذكرة تفاىـ مع مجمس اإلنماء واإلعمار ترعى العالقة بيف المجمسيف ،عمى أف
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سيدر
+
CIP

اطالؽ مشروع
الباص السريع
والنقؿ المشترؾ
لبيروت

وسيولة الحصوؿ عمى
خدمات النقؿ العاـ لمركاب
في منطقة بيروت الكبرى
وعمى المدخؿ الشمالي لبيروت

نقؿ بري

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الدولية
(اإلجازة لمجمس اإلنماء واإلعمار التعاقد مباشرة مع مؤسسة التمويؿ
ّ

بيف القطاعيف العاـ والخاص.

ىيكمي

ٔ .توقيع مذكرة التفاىـ بيف كؿ مف مجمس اإلنماء واإلعمار والمجمس األعمى
وتحديد مسؤوليات كؿ منيـ في ىذا المشروع.

التحتية لحافبلت النقؿ السريع واإلسطوؿ واألنظمة (مقدرة بحوالي ٕٓٔ حافمة نقؿ سريع)
ٔ .البنية
ّ

التحتية
البنية
ّ

 بيروت الكبرى والمدخؿ الشمالي:
لمخصخصة والشراكة و مصمحة سكؾ الحديد والنقؿ االمشترؾ لتوزيع المياـ

مقدرة بحوالي ٕٓ٘ حافمة عادية).
عية
ٕ .نظاـ خدمات الحافبلت
المغذية لمخطّ الرئيسي واندماجيا ضمف البيئة الحضرّية ( ّ
ّ
العادية وحافبلت الخطوط الفر ّ
ّ

تحسيف السرعة والجودة

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

سيتـ إعداد مذكرة تفاىـ بيف مجمس اإلنماء واإلعمار والمجمس األعمى لمخصخصة والشراكة ومصمحة سكؾ الحديد والنقؿ المشترؾ لتوزيع المياـ وتحديد مسؤوليات كؿ منيـ في ىذا المشروع.
ّ -

أمنت الػ ػ  IFCمنيا  /ٕ/مميوف
تقدـ اإلستشاري المالي مؤسسة التمويؿ
فني ومالي لتقديـ الخدمات اإلستشارية المالية والتقنية والقانونية لمقياـ بالمياـ المطموبة و ّ
 ّالمقدرة قيمتيا بػ ػ/ٗ،٘ٓٓ،ٓٓٓ/د.أ ّ
الدولية ( )IFCبعرض ّ
ّ

موزعة عمى دفعات.
د.أ مف مصادرىا
ّ
التمويمية لدعـ قياميا بيذه الخدمات عمى أف تتحمؿ الدولة المبنانية ممثمة بمجمس اإلنماء واإلعمار مبمغ /ٕ،٘/مميوف د.أ ّ

اإلنماء واإلعمار بالتوقيع وتأميف التمويؿ البلزـ مف األمواؿ المتوفرة لدى
المجمس في بند مساىمة الدولة في خطة النيوض).

تجييزات طارئة وع وامؿ السبلمة العامة إلنتظاـ عمؿ مطار رفيؽ الحريري الدولي،
واعادة توزيع وتخصيص المبمغ ،عمى رئيس مجمس الوزراء تمييداً لعرض النتيجة
عمى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب بشأنو.

المتوفرة لدى مجمس اإلنماء واإلعمار في بند مساىمة
 -إف البنؾ الدولي ال يمكنو تمويؿ مياـ الػ ػ( )IFCوبالتالي ينبغي تأميف تمويؿ العقد مف قبؿ الدولة المبنانية ،ويمكف تمويمو ،في حاؿ موافقة مجمس الوزراء ،مف األمواؿ ّ

الدولة في خطّة النيوض.

ستستحؽ لم ػ ػ ( )IFCفي حاؿ توقيع العقد معيا بالدوالر األميركي.
 إقترح المجمس الطمب مف المصرؼ المركزي مساعدة مجمس اإلنماء واإلعمار في تحويؿ الدفعات التيّ

لحؿ النزاعات التي تنتج عف تنفيذ العقد ،وقد صدر المرسوـ رقـ  7442تاريخ 2021/2/10
الدولية ()IFC
تتضمف بنداً
تحكيمياً يجيز المجوء إلى التحكيـ ّ
أعد مجمس اإلنماء واإلعمار مشروع إتفاقية مع مؤسسة التمويؿ ّ
 ّّ
ّ

الرامي الى اإلجازة بالمجوء الى التحكيـ في العقد مع "مؤسسة التمويؿ الدولية" والعائد لتقديـ خدمات إستشارية مالية لمشروع النقؿ العاـ لمنطقة بيروت الكبرى (باإلستناد إلى موافقة إستثائية مف قبؿ رئيس الجميورية ومجمس

 بيروت الكبرى والمدخؿ الجنوبي:

 بيروت الكبرى والمدخؿ الجنوبي:

تأميف التمويؿ مف الجيات المانحة وعقد إتفاقيات اليبات أو القروض بيذا الشأف

بناء عمى إقتراح وزير المالية (مشروع قانوف
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

أو لحظ االعتمادات البلزمة في قانوف ب رنامج.

ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب /قانوف ب رنامج).

الوزراء ػػ ووافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  2021/9/29عمى سبيؿ التسوية).

ٕ .عقد اتفاقية القرض أو اليبة والسير بيا وفقاً الحكاـ الدستور:

القانونية والممؼ الكامؿ لتمزيـ الجزء المتعمؽ بالشراكة لمشروع النقؿ العاـ في بيروت
التقنية و
بتاريخ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٙ/طمب مجمس اإلنماء واإلعمار اإلجازة لو بالتعاقد مع اإلستشاري المالي  IFCالعداد الدراسات
ّ
المالية و ّ
ّ

 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء

المموؿ مف قبؿ البنؾ الدولي (القرض  - 8838لبناف)
الكبرى المسار الشمالي
ّ

اإلتفاقية مع اإلستشاري المالي وطمب عرض الموضوع عمى مجمس الوزراء إلتخاذ القرار المناسب بيذا الشأف.
بتاريخ  2020/9/29أودع مجمس اإلنماء واإلعمار مشروع
ّ

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/٘/ٕٚأعطيت الموافقة مف قبؿ رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء (ووافؽ مجمس الوزراء بتاريخ  2021/9/29عمى سبيؿ التسوية) عمى المباشرة بالتفاوض مع البنؾ الدولي عمى ما يمي:

(مشروع إتفاقية قرض وتكميؼ رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار بالتوقيع عمييا).
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعدإستطبلع رأي و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع

 -تحويؿ مبمغ مف قرض مشروع النقؿ العاـ في بيروت ( )BRTبما قيمتو ٘ مميوف دوالر اميركي وذلؾ لصالح مشاريع تخص تأميف تجييزات طارئة وع وامؿ السبلمة العامة النتظاـ عمؿ مطار رفيؽ الحريري الدولي.

واإلستشارات (مشروع قانوف الموافقة عمى اإلب راـ ومرسوـ إحالة إلى مجمس

 -إعادة توزيع وتخصيص مبمغ مشروع النقؿ العاـ في بيروت ( )BRTبما قيمتو /٘/مميوف دوالر اميركي وذلؾ لصالح مشاريع مختمفة تخص تأىيؿ االوتوسترادات الدولية وتنفيذ الدراسات الموضوعة بيذا الخصوص بما يؤمف

النواب).

كافة عوامؿ السبلمة العامة.

يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 -مرسوـ ّ

 بيروت الكبرى والمدخؿ الجنوبي:

(مرسوـ إب راـ).

موضوع تفاوض حالياً مع البنؾ االسبلمي لمتنمية.
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تطوير مرفأ طرابمس
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واالسباب الموجبة
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دعـ النمو اإلقتصادي مف

ىيكمي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
وقعت الحكومة المبنانية ممثمة بمجمس اإلنماء واإلعمار اتفاقيتي استصناع ووكالة استصناع في حدود مبمغ  /ٛٙ.ٓٓٓ.ٓٓٓ /د.أ( .دوالر أميركي) مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية لتمويؿ مشروع تطوير
 بتاريخ ّ ٕٓٔٛ/ٔ/ٕٜ

ٔ -تعييف مجمس إدارة مرفأ طرابمس مف رئيس وستة اعضاء.

وتوسعة مرفأ طرابمس ،وقد صدر القانوف رقـ  ٜٙوالقانوف رقـ  ٜٚتاريخ ٖٓ ٕٓٔٛ/ٔٔ/بالموافقة عمى إب راـ ىاتيف اإلتفاقيتيف.

 يشمؿ المشروع تزويد المرفأ بالبنية التحتية الالزمة بما في ذلؾ الطرؽ والمباني والمحطات الكيربائية الفرعية وخط سكة الحديد الذي ي ربط المرفأ بالجسور الموجودة عند مدخؿ المرفأ فضبل عف تركيب نظاـ تقنية معمومات
التحتية
البنية
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى اقتراح وزير االشغاؿ العامة النقؿ.
ٔ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً
ٕ .قرار يصدر عف مجمس إدارة مرفأ طرابمس بالموافقة عمى دراسة الجدوى

جديد وشراء واستجالب المعدات الالزمة لتوسعة المرفأ.

ٕ -إعداد دراسة جدوى ودفاتر الشروط المتعمقة بالمشاريع اإلضافية المنوي القياـ

ودفتر الشروط الخاص بأعماؿ إضافية تتعمؽ بتطوير المرفأ عمى أف تؤخذ

 بتاريخ  ٕٜٓٔ/٘/ٔٚصدر المرسوماف رقـ ٓ ٗٚٚؤ ٗٚٚالمتعمقاف بإبراـ اإلتفاقيتيف.

بيا لتطوير مرفأ طرابمس.

اإلعتمادات مف الوفر الذي تحقؽ مف القرض بعد موافقة البنؾ اإلسبلمي
لمتنمية ،ورفع الموضوع إلى و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ.

أجرى مجمس اإلنماء واإلعمار مناقصتيف ،األولى تتعمؽ بػالبنى التحتية الخمفية والثانية تتعمؽ بالجسور ،تـ تحقيؽ وفر بمغ /33/مميوف د.أ مف أصؿ القرض يمكف تخصيصو لمشاريع مف ضمف تطوير المرفأ بواسطة
مجمس اإلنماء واإلعمار وبعد موافقة البنؾ اإلسالمي لمتنميةػ

خبلؿ زيادة كفاءة وقدرة المرفأ

 حالياً يتولى شؤوف مرفأ طرابمس وزير األشغاؿ العامة والنقؿ في ظؿ غياب مجمس إدارة.

اإلستيعابية

جانبية لجسور مداخؿ مرفأ طرابمس الواقعة بيف اإلوتستراد الدائري الغربي وشارع المرفأ (قضاء طرابمس ػ ػ محافظة لبناف الشمالي).
 بتاريخ  ٕٓٔٛ/ٔٓ/ٕٛصدر المرسوـ رقـ ٘ ٖٛٛالمتعمؽ بتصديؽ تخطيط وتوسيع طرؽ
ّ

ٖ .إطبلؽ المناقصات العمومية المتعمقة بالمشاريع المقترحة مف قبؿ مجمس
ٖ -إطبلؽ مجمس اإلنماء واإلعمار المناقصات العمومية المتعمقة بيذه المشاريع

اإلنماء واإلعمار وذلؾ بعد موافقة البنؾ اإلسبلمي لمتنمية وفقاً لبلصوؿ.

وفقا لؤلصوؿ.

التحتية الواردة في ب رنامج اإلستثمار الرأسمالي وذات األىمية القصوى.
البنية
مشروع بناء طريؽ سريع بطوؿ ٖ٘ كـ مف
ّ
التوفيقية ي ربط رأس بعمبؾ ويؤدي إلى الحدود السورية ويدخؿ ضمف مشاريع ّ
ّ

عدؿ بموجب قوانيف الموازنات البلحقة وكاف آخرىا
 لحظت المادة /ٕٖ/مف موازنة العاـ  ٕٓٔٚقانوف ب رنامج الستكماؿ وتأىيؿ طريؽ
موزعة عمى  ٙسنوات ،وقد ّ
ّ
التوفيقية  -رأس بعمبؾ القاع بقيمة  /50/مميار ؿ.ؿّ .

+

الطريؽ السريع

سيدر

رأس بعمبؾ -

+

الحدود السورية

CIP

االولويات.

وزع رصيد إعتمادات الدفع عمى ٗ سنوات تمتّد حتى ٕٕٗٓ (ال شيء عاـ ٕٕٓٓ ٔٓ ،مميار ؿ.ؿ.عاـ ٕٕٔٓ ٘ ،مميار ؿ.ؿ.عاـ ٕٕٕٓ،
موازنة العاـ ٕٕٓٓ (القانوف النافذ حكماً رقـ  ٙالصادر بتاريخ ٘ )ٕٕٓٓ/ٖ/حيث ّ

ماكنزي
140

 1إعداد الدراسات ودفاتر الشروط والمناقصات لتنفيذ المشروع في حاؿ إعتباره مف  .1تنفيذ قانوف البرنامج المتعمّؽ بالمشروع والممحوظ في الموازنة العامة.

التحتية
البنية
ّ

ضماف تحقيؽ النمو
االقتصادي والرؤية االقتصادية

قطاعي

ٕ تنفيذ قانون البرنامج المتعلّق بهذا المشروع أو تأميف تمويؿ إضافي مف مصادر ٕ.التفاوض وعقد إتفاقيات القروض واليبات والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور.

 ٔ.ٚمميار ؿ.ؿ .عاـ ٖٕٕٓ واعتماد بقيمة ٓٔ مميار ؿ.ؿ .لمعاـ ٕٕٗٓ).

خارجية إذا لزـ األمر ،عف طريؽ القروض أو اليبات.
ّ

بري
نقؿ ّ
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الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

أوالً :بموجب القانوف رقـ  18تاريخ  2008/9/5أنشأت الييئة العامة لممنطقة االقتصادية الخاصة في طرابمس ،وىي تعمؿ بحسب أحكاـ القانوف ،عمى إنماء المنطقة ،جذب رؤوس األمواؿ واإلستثمارات المحمّية والعر ّبية

الدولية وتطويرىا.
و
االجنبية ،وتشجيع المبادالت التجارّية و ّ
ّ

ٔ -إنجاز المخطّط التوجييي لمييئة ودراسة األثر البيئي وعرضو عمى مجمس
الوزراء.

المشغؿ ضمف إطار العقد ميمة بناء
بموجب المادة  8مف القانوف المذكور تتولى الييئة تكميؼ أشخاص طبيعييف أو معنوييف لبنانييف أو أجانب تشغيؿ المنطقة واستثمارىا بموجب عقود تقوـ بتنظيميا وفقا لؤلصوؿ ،وتكميؼ
ّ

المنطقة أو تجييزىا وتشغيميا واستثمارىا.
موازنتيا.

المنطقة اإلقتصادية الخاصة ،تسويقيا في الخارج كما واعداد دفاتر الشروط

التحتية ووافؽ بق ارره رقـ  18تاريخ  2018/2/15عمى تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعمار تمزيـ
 بقراره رقـ  80تاريخ  2017/12/14وافؽ مجمس الوزراء عمى تخصيص مبمغ/ٔ٘/مميوف د.أ لممرحمة األولى مف البنى
ّ
 بموجب المادة  ٜمف قانوف إنشائيا لمييئة صبلحية إصدار التراخيص واجازات البناء وفقا لممخططيا التوجييي ونظاميا التفصيمي العاـ ،وقد قامت الييئة بتحضير دفتر الشروط لوضع اإلطار القانوني العاـ لنظاـ التراخيص

الموحد) عف طريؽ لحظ إعتمادات إضافية في
العاـ لنظاـ التراخيص وال ّش باؾ ّ

الموحد.
وال ّش باؾ ّ

التحتية
البنية
ّ

المنطقة اإلقتصادية
الخاصة في طرابمس

بناء عمى إقراح رئيس مجمس الوزراء ووزير
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

المالية (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب) /التفاوض وعقد
اإلتفاقيات والقروض والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور.

 -تأميف التمويؿ البلزـ إلطبلؽ مناقصة عمومية (مشروع وضع اإلطار القانوني

موازنة الييئة أو مف خبلؿ التمويؿ الخارجي عف اليبات والقروض.

بموجب المرسوـ  1791تاريخ ُ 2009/4/23رخص لمييئة إشغاؿ قسـ مف االمبلؾ العمومية البحرية في محافظة لبناف الشمالي بمثابة مساحة أولية الطبلؽ الممتقى ويمكف زيادتيا الحقاً ووفؽ تطور عمميا.

بتاريخ  2018/5/3صدر المرسوـ رقـ  2897الرامي إلى تحديد موقع المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابمس (محافظة لبناف الشمالي) بحيث يشمؿ إضافة إلى األراضي المستحدثة وفقاً ألحكاـ المرسوـ رقـ 1791

االقتصادي والرؤية االقتصادية
 -عامؿ محفّز في عممية

إستطبلع رأي و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ  -المدي رية العامة لمتنظيـ المدني

ثانياً :مركز االبداع والمعرفة:

 -ضماف تحقيؽ النمو

النمو االقتصادي المستداـ

بإدارة الشراكة مع القطاع الخاص مف أجؿ تيويـ دراسات الجدوى والسوؽ لمشروع
المشغؿ لمشاريع المنطقة).
الخاصة بإطبلؽ مناقصة دولية إلختيار
المطورّ /
ّ

التحتية لممنطقة.
مشروع تطوير البنى
ّ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وو ازرة البيئة (المخطط التوجييي العاـ ودراسة األثر البيئي).
ٕ -تأميف التمويؿ البلزـ إلطبلؽ مناقصة عمومية (تعييف إستشاري متخصص

 بقراره رقـ  169تاريخ  2016/10/20وافؽ مجمس الوزراء عمى تكميؼ مجمس اإلنماء واإلعمار دراسة المخطط التوجييي ودراسة األثر البيئي لممنطقة عمى أف تتولى الييئة تمويؿ ىذه الدراسات مف المبالغ المرصدة في

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٖ -إعداد مناقصة عمومية بالنسبة إلقامة مركز اإلبداع والمعرفة ،أو إجراء إتفاؽ

ٖ .قرار يصدر عف مجمس إدارة الييئة ويخضع لمصادقة رئاسة مجمس الوزراء

بالتراضي مع الشركة الفائ زة بالمسابقة.

(عقد إتفاؽ بالتراضي).

تاريخ  ،2009/4/23مساحة  75.000ـ.ـ .مف معرض رشيد كرامي الدولي ،تتولى الييئة إنماء ىذه المساحة عبر إنشاء مركز لإلبداع والمعرفة لمساعدة الشركات الناشئة وتطوير ميارات خريجي الجامعات لتمكينيـ مف
ىيكمي

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً(الموافقة عمى عقد إتفاؽ بالتراضي).

بناء عمى اتفاؽ تجريو مع معرض رشيد كرامي الدولي ،تحدد فيو الشروط الفنية واالدارية والمالية.
إيجاد فرص عمؿ ،وذلؾ ً

بتاريخ  2018/8/30وبناء عمى المرسوـ  2018/2897ابرـ عقد إتفاؽ بيف الييئة ومعرض رشيد كرامي الدولي إلقامة مركز اإلبداع والمعرفة.

 -خمؽ فرص عمؿ مستدامة

قامت الييئة بتطوير التصميـ المعماري األولي لمركز اإلبتكار والمعرفة عبر مسابقة دولية مف تنظيـ إتحاد المعمارييف الدولييف باريس ( )UIAونقابتي الميندسيف في بيروت وطرابمس خضعت لتقييـ لجنة تحكيـ عالمية،

 تأميف االستثمار في مناخسميـ مف خبلؿ عرض
صناعية وتجارّية.
تسييبلت
ّ

تقوـ الييئة بتحضير دفتر شروط لتطوير المخطط التوجييي المتعمؽ باألبنية والمنشآت والبنى التحتية باإلضافة إلى دراسة األثر البيئي اإلستراتيجي لممركز.

ٗ -إنتظار إقرار إقتراحات القوانيف المتعمقة بالمناطؽ اإلقتصادية بعد مناقشتيا في

ثالثا :يجري دراسة اقتراحات قوانيف في مجمس النواب ترمي الى انشاء مناطؽ اقتصادية خاصة في مناطؽ مختمفة:

مجمس النواب.

ٗ .إقرار إقتراحات القوانيف في مجمس النواب.

ػ ػ بتاريخ ٔٔ ٕٓٔٗ/ٗ/ورد إقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء المنطقة اإلقتصادية الخاصة في قضاء البتروف ،وقد درس مجمس الوزراء بقراره رقـ  8تاريخ  2015/4/23إقتراح القانوف المذكور ووافؽ عمى
مبدأ إنشاء المنطقة اإلقتصادية الخاصة في البتروف.
مقدـ مف النواب السادة جورج عقيص وفادي سعد.
ػ ػ بتاريخ ٕٗ ٕٜٓٔ/ٗ/ورد اقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء وتنظيـ المناطؽ اإلقتصادية الخاصة في لبناف ّ
السيد قيصر المعموؼ.
 بتاريخ ٖ ٕٜٓٔ/ٚ/ورد إقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء المنطقة اإلقتصادية الخاصة في زحمة ّمقدـ مف النائب ّ

السكرية ،إيياب حمادة ،إب راىيـ الموسوي ،غازي زعيتر ،وعمي المقداد.
مقدـ مف النواب السادة الوليد
 بتاريخ ٕٗ ٕٜٓٔ/ٚ/ورد اقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء المنطقة اإلقتصادية الخاصة في محافظة بعمبؾ ػػػ اليرمؿ ّّ

 -بتاريخ ٕٕ ٕٕٓٓ/ٚ/ورد إقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء مناطؽ إقتصادية المركزية خاصة لمصناعات االتكنولوجية ،تنشأ بموجب ىذا القانوف ىيئة عامة تعمؿ عمى إنماء المناطؽ اإلقتصادية الخاصة المعنية بو وجذب

الدولية وتطويرىا.
األجنبية وتشجيع المبادالت التجارّية
المحمية والعر ّبية و
رؤوس األمواؿ واإلستثمارات
ّ
ّ
ّ

السيد ماجد أدي ابي الممع.
 بتاريخ ٕٕ ٕٕٓٔ/ٜ/ورد إقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء المنطقة اإلقتصادية الخاصة في قضاء المتف ّمقدـ مف النائب ّ

 بتاريخ ٕٓ ،ٕٕٓٔ/ٜ/ومع تشكيؿ الحكومة الجديدة أُرسؿ كتاب إلى الييئة العامة لممنطقة اإلقتصادية إليداع االمانة العامة لمجمس الوزراء مشروع المرسوـ المتعمؽ بإصدار المخطط التوجييي لممنطقة وذلؾ تنفيذاً لممادة
ٔٔمف القانوف رقـ  ٔٛتاريخ .ٕٓٓٛ/٘/ٜ
ويتـ العمؿ حاليا عمى
 أف كوابؿ األلياؼ الضوئية ىو مصطمح عاـ ألي بنية ىندسية لمحزمة العريضة بإمكانيا نقؿ بيانات بشكؿ أكبر بكثير مف الكوابؿ النحاسية خاصة عمى المسافات الطويمة ،وبمستوى أماف أعمىّ ،

إستبداؿ شبكات الياتؼ النحاسية التي أنشئت في القرف العشريف بشبكة األلياؼ الضوئية.

 بتاريخ  2017/6/22صدر المرسوـ رقـ  956المتعمؽ بإطالؽ خدمات اإلنترنت عبر األلياؼ البصرية لألفراد والشركات والمؤسسات ذات اإلستعماؿ المكثّؼ وتعديؿ وتخفيض رسوـ خدمات اإلنترنت ذات الحزمة

سيدر
142

التحتية
البنية
ّ

تنفيذ إستراتيجية

 -تحقيؽ النمو في القطاعات

+

وزارة اإلتصاالت

المنتجة

ماكنزي

المتعمقة باأللياؼ

 -ضماف تحقيؽ النمو

الضوئية
ّ

االقتصادي والرؤية االقتصادية

ىيكمي

اتيجية مف خبلؿ لحظ إعتمادات في الموازنة
تأميف التمويؿ لمتابعة تنفيذ االستر ّ
العامة او مف مصادر خارجية (ىبات أو قروض).

عقد اإلتفاقيات والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور:
 موافقة رئيس الجميورية ورئيس الحكومة عمى المباشرة بالتفاوض مع الجياتالمانحة لتأميف التمويؿ البلزـ إلطبلؽ المناقصات العمومية في حاؿ ال تتوفر

العريضة وخدمات خطوط اإلنترنت والخطوط الرقمية الػتأجيرية المحمية والدولية.

اإلعتمادات في موازنة الو ازرة.

 في شير حزي راف  ٕٓٔٛأطمقت و ازرة اإلتصاالت وشركة أوجيرو المرحمة األولى مف شبكة األلياؼ الضوئية في لبناف ،يتضمف المشروع " األلياؼ البصرية في المنزؿ  ،""FTTHو"األلياؼ البصرية إلى الكابينة FTTC

 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء

لضماف الولوج إلى شبكة اإلنترنت بسرعة ٓ٘ ميغابيت في الثانية عمى األقؿ في مواقع األلياؼ البصرية.

(الموافقة عمى إتفاقية قرض في حاؿ تأمينو/والتفويض بالتوقيع).

 يتألؼ مشروع األلياؼ الضوئية مف ثبلثة مراحؿ وقد قسمت شركة أوجيرو العمؿ عمى الشركات الثبلثة التي فازت بالمناقصة في شباط  ٕٓٔٛيجري العمؿ في المناطؽ الحضرية والنائية في الوقت عينو.

 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء

ذكية في الشارع وتوصيؿ الكابؿ الرئيسي لؤللياؼ الضوئية إلى مراكز أوجيرو .يجب عمى الشركات المتأىمة ضماف تأميف نقؿ سرعة ٓ٘ ميغابيت في الثانية عمى األقؿ في مواقع
 يتضمف العمؿ التقني تركيب كابينات ّ

(مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب/الموافقة عمى اإلب راـ).

األلياؼ البصرّية إلى الكابينة.

يتخذ في مجمس الوزراء (بالنسبة لئلب راـ).
 مرسوـ ّيتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير اإلتصاالت (ىبة
 مرسوـ ّكانت قيمتيا تتجاوز ٓٓٓ ٕ٘ٓ.ٓٓٓ.ليرة لبنانية).
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اإلصالحات
#

المصدر

143

ماكنزي

144

ماكنزي

145

ماكنزي

146

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

مقرىا داخؿ لبناف
 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف البناء الصناعي لمبناف يسمح باالستفادة مف حصة ممحوظة مف قيمة إعادة اإلعمار ،نتيجة نقؿ القيمة المضافة مف أماكف اإلعمار إلى المصانع التي يكوف ّ
التحتية
البنية
ّ

 اإلستفادة مف فرصة إعادةإعمار سوريا والعراؽ
إنشاء منطقة

 -رفع الناتج المحمي

لتكنولوجيا البناء

اإلجمالي المبناني بحموؿ

بالقرب مف الحدود

ٕٕ٘ٓ بما يصؿ إلى ٓ٘.

السورية

%،

ٔ -إعادة تشكيؿ لجنة و ازرية عند تشكيؿ الحكومة لوضع سياسة عامة لممناطؽ

 ستقدـ المنطقة الصناعية بنية تحتية عالية الفعالية والكفاءة بما في ذلؾ المرافؽ (مثؿ الطاقة) والبنية التحتية الصناعية (مثؿ مناطؽ التخزيف ،وأرصفة التحميؿ) ،ممكنات مالية بما في ذلؾ عروض تنافسية إلستئجار

الصناعية واإلقتصادية ودراسة إمكانية إنشاء منطقة لتكنولوجيا البناء بالقرب مف

األراضي ،واعتماد األولوية في الحصوؿ عمى ب رامج الدعـ المالي مثؿ الكفاالت وتدابير حزـ استثمارات جاذبة ومصممة عمى نحو خاص ،ممكنات تنطيمية تشمؿ مركز خدمات شاممة يتولى تنسيؽ جميع األعماؿ التنظيمية

الحدود السورّية في إطار إستراتجية تنمية المناطؽ الصناعية ()ٕٖٓٓ-ٕٓٔٛ

مقدمي الخدمات وم رافؽ األبحاث وادارة الموقع واألمف ،إلخ.
كإصدار التراخيص ،وخدمات دعـ شاممة بما فييا دعـ عمميات األعماؿ ،وسيولة التواصؿ مع المورديفّ /

أعدتيا و ازرة الصناعة.
التي ّ

العبودية أو القاع قد تكوناف األفضؿ إلنشاء منطقة لمبناء الصناعي ترتكز عمى إعادة اإلعمار في
 تـ إجراء تقييـ ألربعة مواقع قرب الحدود السورية وىي العبودية ،شدرا ،القاع والمصنع ويشير التحميؿ األولي إلى أف ّ

ٕ -إنجاز التقرير مف قبؿ المجنة وعرضو عمى مجمس الوزراء.

سوريا
قطاعي

بناء عمى اقتراح وزير الصناعة (تشكيؿ
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

لجنة و ازرّي ة).

ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
(السياسة العامة لممناطؽ الصناعية واإلقتصادية).

أعدت و ازرة الصناعة ،بالتعاوف مع منظمة يونيدو ،خطة استراتيجية لتنمية المناطؽ الصناعية ( )2030-2018تيدؼ الى انشاء مناطؽ صناعية تساىـ في تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة ٖٕٓٓ وذلؾ مف خالؿ تنظيـ
ّ 

ٖ -إعداد مشروع مرسوـ مف قبؿ و ازرة الصناعة بعد إستطبلع رأي و ازرة المالية،

المناطؽ الصناعية القائمة وانشاء مناطؽ جديدة ومستدامة عمى طوؿ الخط الحدودي المحيط باألراضي المبنانية شماؿ وشرؽ وجنوب البالد (تربؿ -قوسايا ،بعمبؾ والقاع).

و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ ،و ازرة اإلتصاالت ،و ازرة العمؿ ،و ازرة الداخمية والبمديات المنطقة).

بتاريخ ٗ ،ٕٜٓٔ/ٗ/وافؽ المجمس بق ارره رقـ  ٙٚعمى ما يمي:

تبينت الجدوى مف إنشاء ىذه المنطقة).
وو ازرة البيئة (في حاؿ ّ

ٔ .انشاء مناطؽ صناعية في كؿ مف :بعمبؾ ػػػػػػ قضاء بعمبؾ /القاع ػػػػػػػػػػ قضاء اليرمؿ /عنجر ػػػػػػ قضاء زحمة /بعورتة ػػػػػػػػ قضاء عاليو /حمبا (قتة) ػػػػػػػػػػ قضاء عكار ،واضافة منطقة صناعية في بصرما ػػػػػػ قضاء الكورة

 -باإلضافة إلى إيجاد

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير الصناعة (إنشاء
ٖ .مرسوـ ّ

ومشروع البنى التحتية في منطقة تعنايؿ ػػػػػػػ قضاء زحمة عمى أف يتابع وزير الصناعة االجراءات والدراسات وتنفيذ المشاريع ،وتكميؼ وزير الصناعة تنظيـ اتفاقيات مع أصحاب العقارات المقدمة النشاء المناطؽ موضوع

ٕٓٓٓ٘ وظيفة جديدة في

البحث عمييا ،لحفظ حؽ الدولة إضافة إلى تفويض التوقيع عمى اإلتفاقيات البلزمة

لبناف

ٖ .تشكيؿ لجنة وزارية برئاسة رئيس مجمس الوزراء لوضع سياسة عامة لممناطؽ الصناعية واإلقتصادية.

مطور المنطقة -التسويؽ والبيع ،مكاتب لبمدية بيروت -
أشارت دراسة ماكنزي إلى إمكانية تصميـ قرية المعرفة في بيروت عمى شكؿ مجموعة مف المناطؽ مف ضمنيا منطقة بيروت
الرقمية ،وجمع كؿ الخدمات الر ّ
ّ
ئيسية ( ّ

معينة مف خبلؿ
إعطاء ت راخيص البناء ،إيداؿ  -تبسيط إجراءات فتح الشركات وتسريعيا ،و ازرة المالية  -الييئات الضريبية والجمارؾ ،و ازرة العمؿ) في نفس المساحة
المخصصة في منطقة اإلبتكار مع تفويض صبلحيات ّ
ّ

موظفيف بدواـ كامؿ معنييف فقط بتمبية حاجات المستثمريف.

مشروع قانوف يرمي الى انشاء مجمع مركز المعرفة مف قبؿ و ازرة االقتصاد
والتجارة بعد استطبلع رأي و ازرة المالية واالشغاؿ العامة والنقؿ واالتصاالت،

بناء عمى اقتراح وزير االقتصاد والتجارة
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
(مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

العمؿ ،الثقافة ،الداخمية والبمديات والمؤسسات العامة لتشجيع االستثمارات في لبناف.

مخصصة في المعرض ليذه الغاية ،ىدفو مساعدة
 بتاريخ ٖٓ ٕٓٔٛ/ٛ/ابرمت الييئة العامة لممنطقة اإلقتصادية في طرابمس عقد إتفاؽ مع معرض رشيد كرامي الدولي إلقامة مركز اإلبداع والمعرفة عمى مساحة
ّ

الشركات الناشئة وتطوير ميارات خريجي الجامعات لتمكينيـ مف إيجاد فرص عمؿ

التحتية
البنية
ّ

مجمع مركز المعرفة
في بيروت

 ضماف تحقيؽ النمواالقتصادي والرؤية االقتصادية

قطاعي

المتوقعة داخؿ ىذا المركز ،ستشمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،مرك اًز لمخدمات اإلستشارية ،مجمعاً إلدارات عامة لشركات أو مؤسسات محمية ودولية ،مرك اًز لبلتصاؿ ( ،)Call Centerمرك اًز لمخدمات
"اف القطاعات ّ

( ،)Business Process Outsourcing Centerمرك اًز لؤلعماؿ التجارية ،مرك اًز تدريبيا ،مرك اًز لدعـ الشركات الناشئة ( ،)Acceleratorباإلضافة إلى القطاعات المرتبطة بصناعة التكنولوجيا وتطوير المعرفة والتي تشمؿ
مركز تكنولوجيا المعمومات ،مركز البحوث والتطوير ومركز حفظ وادارة المعمومات".

 -تحقيؽ النمو في القطاعات

قامت الييئة بتطوير التصميـ المعماري األولي لمركز اإلبتكار والمعرفة عبر مسابقة دولية مف تنظيـ إتحاد المعمارييف الدولييف باريس ( )UIAونقابتي الميندسيف في بيروت وطرابمس خضعت لتقييـ لجنة تحكيـ عالمية ،تقوـ

المنتجة

الييئة بتحضير دفتر شروط لتطوير المخطط التوجييي المتعمؽ باألبنية والمنشآت والبنى التحتية باإلضافة إلى دراسة األثر البيئي اإلستراتيجي لممركز.
وتقوـ الييئة العامة لممنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابمس راىناً بتحضير دفتر شروط لتطوير المخطط التوجييي المتعمؽ باألبنية والمنشآت والبنى التحتية باإلضافة إلى دراسة األثر البيئي اإلستراتيجي لممركز - .مراجعة البند
رقـ  141المتعمؽ بالمنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابمس.

التحتية
البنية
ّ

مجمع التعاقد
ّ
الخارجي في
طرابمس

تحسيف تنافسية الدولة مف
خبلؿ تقديـ أفضؿ البنى

 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف مراكز التعاقد الخارجي الرائدة تنشىء عادة مجمعات متخصصة لتحسيف تنافسية الدولة مف خبلؿ تقديـ أفضؿ لمبنى التحتية والحوافز الضريبية ،والخدمات المركزية وم راكز الخدمات اإلدارية

يقتضي إعادة دراسة جدوى ىذا اإلصبلح بعد صدور المرسوـ رقـ  ٕٜٛٚتاريخ

تـ
الشاممة ،وكجزء مف إستراتيجية التعاقد الخارجي عمى الحكومة إنشاء مجمع طرابمس لمتعاقد الخارجي كتوسعة منفصمة لممنطقة اإلقتصادية الخاصة ،جاىز لمعمؿ مع أفضؿ المساحات المكتبية وأحدث التكنولوجيات التي ّ

ٖ ٕٓٔٛ/٘/الذي أضاؼ مساحة /ٚ٘,ٓٓٓ/ـ.ـ إلى الموقع الذي تشغمو المنطقة الييئة العامة لممنطقة اإلقتصادية الخاصة في طرابمس إعداد دراسة الجدوى).

الحصوؿ عمييا مف خبلؿ شراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص.

قطاعي

التحتية ،والحوافز الضريبية،

اإلقتصادية في طرابمس إلنشاء مركز اإلبداع والمعرفة وبعد أف أبرمت عقد مع

 بتاريخ ٖٓ ٕٓٔٛ/ٛ/ابرمت الييئة العامة لممنطقة اإلقتصادية في طرابمس عقد إتفاؽ مع معرض رشيد كرامي الدولي إلقامة مركز اإلبداع والمعرفة عمى مساحة مخصصة في المعرض ليذه الغاية ،ىدفو مساعدة الشركات

معرض رشيد كرامي الدولي إلقامة ىذا المركز عمى مساحة مخصصة في المعرض

يضـ مجمعاً إلدارات عامة لشركات أو مؤسسات محمية ودولية ،مرك اًز لبلتصاؿ ( ،)Call Centerمرك اًز لمخدمات (Business Process
الناشئة وتطوير ميارات خريجي الجامعات لتمكينيـ مف إيجاد فرص عمؿ ،عمى أف ّ

ليذه الغاية.

 ،)Outsourcing Centerمرك اًز لؤلعماؿ التجارية ،مرك اًز تدريبيا ،مرك اًز لدعـ الشركات الناشئة ( ،)Acceleratorباإلضافة إلى القطاعات المرتبطة بصناعة التكنولوجيا وتطوير المعرفة والتي تشمؿ مركز تكنولوجيا

والخدمات المركزية ،وم راكز

المعمومات ،مركز البحوث والتطوير ومركز حفظ وادارة المعمومات".

الخدمات اإلدارية

يقؿ عف ٖ آالؼ فرصة عمؿ مباشرة داخؿ مدينة المعرفة.
تقدميا المنطقة اإلقتصادية في طرابمس لتؤمف ما ال ّ
إف كؿ ىذه القطاعات ستسفيد مف الحوافز والتسييبلت التي ّ
وضع دفتر شروط لتمزيـ أعماؿ ترميـ وتأىيؿ األرصفة مف قبؿ البمديات المعنية.

تحسيف األرصفة

التحتية
البنية
ّ

التنقؿ بحرّية وبسبلمة دوف
ّ -

في بيروت وجبيؿ

الحاجة لركوب أي وسيمة مف

وصور

وسائؿ المواصبلت

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (تكميؼ
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ٔ .قرار يصدر عف المجمس البمدي بالموافقة عمى دفتر الشروط الخاص
بأعماؿ تمزيـ تطوير وتأىيؿ األرصفة بطريقة المناقصة العمومية وتأميف
اإلعتماد البلزـ ليذه األعماؿ.

قطاعي

ٕ .قرار يصدر عف المجمس البمدي لمموافقة عمى محضر جمسة المناقصات
البمدية المنتيي بإعبلف العارض الرابح وعرضو عمى سمطة الوصاية لمتصديؽ

التموث البيئي
 -الحماية مف ّ

عميو
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اإلصالحات
#

المصدر

147

ماكنزي

148

ماكنزي

149

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

قامت الحكومة بإنجاز عدة مشاريع بيدؼ تحسيف المواصالت في مدينة بيروت وىي:

ٔ -إنجاز إستراتيجية قطاع النقؿ العاـ مف قبؿ و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ مع

 تطوير النقؿ الحضري سبؽ لمحكومة المبنانية ممثمة بمجمس اإلنماء واإلعمار أف أبرمت إتفاقية قرض مع البنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير (القانوف رقـ ٘ٓ٘ تاريخ  )ٕٖٓٓ/ٚ/ٔٙلتنفيذ مشروع تطوير النقؿ الحضري ،بيدؼ
تحسيف خدمة قطاع النقؿ عمى مستوى المدخؿ الشمالي لبيروت وداخؿ مدينة بيروت عبر تطوير نظاـ جديد لمحافبلت السريعة ،وانشاء نظاـ خدمات حافبلت فرعية عمى امتداد الخط الرئيسي.

اتيجية وعرضيا عمى مجمس الوزراء.
دراسة تقييـ األثر البيئ لئلستر ّ

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة والنقؿ.
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ٕ -التفاوض مع الجيات المانحة لتأميف التمويؿ البلزـ لتنفيذ مشروع سكة الحديد

ٕ .سكة الحديد والنقؿ المشترؾ:

وأبرز ما إشتمؿ عميو المشروع ب رنامج إدارة حركة السير ،تركيب  ٜٜٔإشارة ضوئية و٘٘ كامي ار لمراقبة حركة السير،شاخصات مرور ،ودىاف سطح الطرقات ،تحسيف أرصفة المشاة ،تركيب كاميرات لضبط المخالفات المتعمقة

تبيف أنو مف األولويات.
في حاؿ ّ

 -كتاب مباشرة بالتفاوض (موافقة كؿ مف رئيس الجميورية ورئيس مجمس

باإلشارات الضوئية عمى ٓٔ تقاطعات ،إنشاء جسور وانفاؽ عمى  ٜٔتقاطع وتنفيذ اإلنشاءات المتعمقة بيا عمى الطرقات الرئيسية واألوتسترادات.
البري بالتعاوف مع ب رنامج دعـ إستراتيجيات قطاع البنية التحتية والتمويؿ البديؿ(.)SISSAP
 إستراتيجية قطاع النقؿ البري :عممت و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ عمى تطوير إستراتيجية قطاع النقؿ ّ
التحتية
البنية
ّ

 تنظيـ حركة السير فيبيروت والتخفيؼ مف
اإلزدحاـ
تحسيف المواصالت

 -خفض وقت السفر

في مدينة بيروت اإلضافي مف  ٗٙ%الى أقؿ
مف ٕ٘%

بري
نقؿ ّ

 زيادة حصة النقؿ العاـ مف ٕ%الى ٕ٘%

الوزراء).
بناء عمى إقتراح و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 مشروع سكة الحديد طرابمس ػػػػػػ بيروت :بق ارره رقـ  ٜٛتاريخ ٗٔ ٕٓٔٙ/ٔ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع إتفاؽ تعاوف بيف الدولة المبنانية والبنؾ األوروبي لمتثمير  EIBبشأف تنفيذ المساعدة التقنية لدراسة الجدوى

(الموافقة عمى إتفاقية قرض وتفويض بالتوقيع/مشروع قانوف الموافقة عمى

اإلقتصادية لسكة حديد طرابمس ػػػػ بيروت وعمى تفويض وزير األشغاؿ العامة والنقؿ التوقيع عميو ( .أنجزت الدراسة بإنتظار تأميف التمويؿ لمتنفيذ).

اإلب راـ ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب /أو مرسوـ قبوؿ ىبة).

 مشروع الباص السريع والنقؿ المشترؾ لبيروت:

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (إب راـ).
 مرسوـ ّيتخذ في مجمس الوزراء ً

بتاريخ ٔٔ ٕٜٓٔ/ٚ/صدر القانوف رقـ ٖ٘ٔ (إب راـ إتفاقية قرض لتمويؿ مشروع النقؿ العاـ لمنطقة بيروت الكبرى وعمى المدخؿ الشمالي لمدينة بيروت  -نظاـ النقؿ السريع  BRTعمى االوتستراد الساحمي مف طبرجا حتى
ىيكمي

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

بيروت) بيدؼ تحسيف السرعة والجودة وسيولة الحصوؿ عمى خدمات النقؿ العاـ لمركاب .مراجعة البند رقـ  141المتعمؽ بمشروع الطرقات والعمالة.

ٖ -الباص السريع :مراجعة البند رقـ  138المتعمؽ باطالؽ ـشروع الباص

ٖ .الباص السريع :مراجعة البند رقـ  138المتعمؽ باطالؽ مشروع الباص

 مشروع الطرقات والعمالة المقدرة قيمتو بػ ػ/٘ٓٓ/مميوف د.أ يندرج مف ضمف األولويات التي قدمتيا الحكومة إلى مؤتمر لندف  ٕٓٔٙوقد سبؽ أف وافؽ البنؾ الدولي عمى تمويؿ الجزء األوؿ مف المشروع عبر إتفاقية تمويؿ

السريع والنقؿ المشترؾ لمدينة بيروت.

السريع والنقؿ المشترؾ لمدينة بيروت.

بقيمة /ٕٓٓ/مميوف د.أ وقد تـ إب راـ ىذه اإلتفاقية بموجب المرسوـ رقـ  3817تاريخ .2018/10/29

ٗ -مشروع الطرقات والعمالة :مراجعة البند رقـ  128المتعمؽ بمشروع الطرقات

 إف الجزء الثاني مف المشروع قد جرى إدراجو مف ضمف برنامج اإلنفاؽ اإلستثماري الذي عرض عمى مؤتمر  ،CEDREوقد وافؽ مجمس إدارة البنؾ األوروبي لمتثمير بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٗ/ٜعمى المساىمة في إستكماؿ تمويؿ

والعمالة.

الطرقات والعمالة.

المشروع.

 -5برنامج تعزيز القدرة عمى التكيؼ اإلقتصادي والحضري في

٘ -برنامج تعزيز القدرة عمى التكيؼ اإلقتصادي والحضري في

 -وافؽ مجمس الوزراء رقـ  10تاريخ  2019/6/27عمى مشروع قانوف يرمي إلى الموافقة عمى إب راـ إتفاقية قرض بقيمة  /ٔٚٔ,ٔٓٓ،ٓٓٓ /يورو مقدمة مف البنؾ األوروبي لمتثمير إلستكماؿ تمويؿ مشروع الطرقات والعمالة

لبناف( - :)PEURLمراجعة البند رقـ  129المتعمؽ بيذا البرنامج.

لبناف( :)PEURLمراجعة البند رقـ  129المتعمؽ بيذا البرنامج.

في لبناف والطمب إلى و ازرة المالية إيداع مبلحظاتيا إلى مجمس اإلنماء واإلعمار لمناقشتيا مع البنؾ.

 -6مشروعي النفؽ الذي يربط بيروت بالبقاع وخط سكة الحديد :عرض

 -ٙأخذ العمـ مف قبؿ مجمس الوزراء.

ٗ .مشروع الطرقات والعمالة :مراجعة البند رقـ  128المتعمؽ بمشروع

 وافؽ اإلتحاد األوروبي عمى إستبداؿ جزء مف القرض المذكور بمنحة مرفؽ اإلستثمار لدوؿ الجوار بقيمة /ٕٓ/مميوف يورو وتخفيض قيمة القرض إلى  /ٔ٘ٔ،ٔٓٓ،ٓٓٓ /يورو ،عمما أف اليدؼ مف القرض ىو تحسيف إمكانية الموضوع عمى مجمس الوزراء ألخذ العمـ.معيف مف الطرؽ في ضواحي المدف والمناطؽ المبنانية وتعزيز السبلمة عمييا ،وتعزيز سبؿ الوصوؿ إلى الوظائؼ واألسواؽ وتنمية المناطؽ المتأث رة جراء وجود النازحيف.
الوصوؿ إلى عدد ّ
مراجعة البند رقـ  128المتعمؽ باطالؽ مشروع الباص السريع والنقؿ المشترؾ لمدينة بيروت.

برنامج تعزيز القدرة عمى التكيؼ اإلقتصادي والحضري في لبناف( - :)PEURLمراجعة البند رقـ  129المتعمؽ بيذا البرنامج.
مشروعي النفؽ الذي يربط بيروت بالبقاع وخط س ّكة الحديد الذي ي ربط مختمؼ المناطؽ المبنانية ببعضيا :طمب وزير األشغاؿ العامة والنقؿ أخذ العمـ بما سيقوـ بو في إطار المناقشات والمفاوضات البلزمة مع الشركة
الصينية  China Road and Bridge Corporationوذلؾ لجية إعداد الدراسات المطموبة ليذيف المشروعيف عف طريؽ ال ػ ػ.BOT

تعده و ازرة الداخمية والبمديات بعد إستطبلع رأي و ازرة المالية وو ازرة
مشروع قانوف ّ

التحتية
البنية
ّ

تحسيف الحوكمة
لمدينة بيروت

تجديد نموذج حوكمة منطقة
بيروت الكبرى لضماف وجود

العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات ،وعرضو عمى مجمس الوزراء

بناء عمى إقتراح و ازرة الداخمية والبمديات وبعد
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
إستطبلع رأي و ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات.

ىيكمي

مجمس/جية تنسيقية تحؿ
مكاف البمديات في ىذا المجاؿ

وضع خطة شاممة
لمتنظيـ المدني

التحتية
البنية
ّ

تحقيؽ التنمية المتوازنة

 سبؽ أف تـ العمؿ عمى وضع دراسة لتنظيـ المناطؽ العقارية في بيروت ونسب اإلستثمار ووجية إستخداـ األبنية فييا

إعداد مخطط شامؿ لبيروت يدرس إحتياجات العاصمة الحالية والمستقبمية في

ٔ .قرار يصدر عف المجمس البمدي بتكميؼ إستشاري لوضع الدراسات وتأميف

لمتنقؿ السمس والمخطط التوجييي لئلنارة.
تـ إنجاز مخططات توجييية في بيروت منيا المخطط التوجييي لممساحات الخضراء ،المخطط التوجييي ّ
 كما سبؽ أف ّ

القطاعات كافة.

التمويؿ البلزـ.

ىيكمي

المعدة بعد التنسيؽ
ٕ .قرار يصدر عف المجمس البمدي بالموافقة عمى الدراسة
ّ
مع المدي رية العامة لمتنظيـ المدني وعرضو عمى سمطة الوصاية وفقا لؤلصوؿ.
بناء عمى إقتراح و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ
ٖ .مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

بيف المناطؽ

وبعد األخذ ب رأي المجمس البمدي والمجمس األعمى لمتنظيـ المدني.

66/103

اإلصالحات
#

المصدر

150

ماكنزي

151

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 وافؽ مجمس الوزراء بقراره رقـ  66تاريخ  2017/10/20عمى إجراء دراسة حوؿ مستقبؿ لبناف االقتصادي لمسنوات الخمس المقبمة تحت عنواف "رؤية لبناف االقتصادية واإلجراءات الكفيمة لتحقيقيا" ،تـ تحديد ب رنامج
التنمية االقتصادية كواحدة مف أبرز األولويات عقب مؤتمر "سيدر" إلى جانب برنامج اإلستثمار الرأسمالي واإلصبلحات المالية واصبلحات القطاعات.
مفصمة ضمف المؤسسات لضماف تحقيؽ أىداؼ
تتضمف الخطة تقييـ مفّصؿ وموضوعي لموضع اإلقتصادي يعتمد عمى األرقاـ ،وطرح أكثر مف  /160/مبادرة تشمؿ ستة قطاعات وخمسة مم ّكنات ،آلية تنفيذ وحوكمة

ّ
ّ

الرؤية.

تبيف مف الدراسة أنو يمكف لخمسة قطاعات (الزراعة ،الصناعة ،السياحة ،الخدمات المالية،إقتصاد المعرفة واإلبداع) أف تساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ تطمّعات لبناف اإلقتصادية ،وعمى الحكومة أف تدعـ ىذه القطاعات مف
ّ 

تحفيز النمو اإلقتصادي

قسمت الدراسة إلى  ٛفصوؿ وتختتـ بآلية التنفيذ.
حيث البنية
ّ
التحتية والتشريع والسياسة المالية واإلدارات العامةّ ،

بوتيرة أعمى ،إيجاد فرص
اإلجراءات الكفيمة

عمؿ مف خبلؿ تحديد

لتحقيؽ رؤية لبناف القطاعات المنتجة التي يمكف
اإلقتصادية

نمو بنسبة  ،%6مقارنة مع  %1حالياً ،فضالً عف تخفيض نسبة
 حتى عاـ  ،2025مف المتوقّع أف يولّد االقتصاد المبناني  /370/ألؼ فرصة عمؿ جديدة ،مع تخفيض ّ
معدؿ البطالة مف  %25،15إلى  ،%8وتحقيؽ ّ

قطاعي

أف تصبح تنافسية وفيـ دور
الحكومة في ىذا اإلطار

شرات
معدالت لبناف في المؤ ّ
الديف العاـ إلى الناتج المحمي مف  %145إلى 7 ،%110وتخفيض عجز الميزاف المالي مف  %8إلى  ،%3وتحقيؽ فائض في ميزاف المدفوعات بنسبة  %10مف الناتج باإلضافة إلى تحسيف ّ

 -1إستخداـ فريؽ رؤية مؤقت (كمرحمة أولى) ب رئاسة وزير وٓٔ موظفيف بدواـ
معنيا بكؿ المواضيع اإلقتصادية والمبادرات ،كما يكوف مسؤوال عف
كامؿ ويكوف ّ
مياـ مرتبطة ب ػ ػ "إدارة اآلداء ووحدة التسميـ"

بناء عمى إقتراح و ازرة اإلقتصاد والتجارة
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(الدراسة التي أعدتيا ماكنزي وتكميؼ رئيس مجمس الوزراء تشكيؿ الفريؽ
المؤقت).

يقوـ الفريؽ بما يمي:

 -قرار يصدر عف دولة رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ فريؽ رؤية مؤقت.

 -تطوير وانشاء آلية رسمية لمتنفيذ مسؤولة عف اإلشراؼ عمى تنفيذ الرؤية،

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

سيتـ
وم راجعة الئحة األولويات بعد إقتراحيا ،وتحديد المبادرات ذات األولوية التي ّ
إطبلقيا في السنة األولى.

 -تعييف فرؽ عمؿ مختمفة لتولي مسؤولية المبادرات ذات األولوية (يتكوف كؿ

العالمية لمبنية التحتية والفساد وجودة المعيشة.

فريؽ مسؤوؿ عف تنفيذ جدوؿ أعماؿ القطاع المعنية بو ،ويشمؿ ممثميف عف كؿ

 تفترض الدراسة أف تنشيط العمؿ التشريعي وتحسيف بيئة األعماؿ وتفعيؿ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص وتحفيز الخصخصة ومكافحة الفساد كفيمة بالوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة.

الجيات المعنية بالتنفيذ)

وزيادة الناتج المحمي اإلجمالي

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٕ -إنشاء "إدارة اآلداء ووحدة التسميـ" كوحدة مستقمّة ي رأسيا أميف عاـ و/20/
معنية بالمبادرات والمواضيع اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية
موظؼ بدواـ كامؿّ ،

إستطبلع رأي و ازرة اإلقتصاد والتجارة ،و ازرة المالية ،و ازرة الخارجية والمغتربيف
المعنية لمموافقة عمى المبادرات المقترحة وأولوياتيا.
والو ازرات
ّ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وبعد إستطبلع رأي و ازرة اإلقتصاد والتجارة ،و ازرة العدؿ ،و ازرة المالية ،وزير
الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية (مشروع قانوف إنشاء إدارة اآلداء ووحدة التسميـ
ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب)

عدة لخفض االنفاؽ ومف بينيا اصبلح إدارة االنفاؽ العاـ مف خبلؿ إنشاء نظاـ مركزي الدارة الخزينة بحيث تناط
تضمنت الخطة

اإلصالحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30تدابير ّ
ّ
ّ

الحكومية العامة.
النقدية
الموحد لتحسيف ادارة النقد وتوحيد جميع الموارد
مسؤولية وظائؼ ادارة الخزينة بوكالة واحدة وانشاء حساب الخزينة
ّ
ّ
ّ

يتخذ في مجمس الوزراء لكؿ جية
نصت المادة  63مف القانوف رقـ  66تاريخ ( 2017/11/3الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )2017عمى تنظيـ إقتناء المركبات عمى أف تحدد بمرسوـ ّ
 بيدؼ مراقبة اإلنفاؽ ّ

ٔ -إصدار النصوص التطبيقية لقانوف الشراء العاـ  -مراجعة البند رقـ 18
المتعمؽ بالشراء العاـ.
الموحد وعرضو عمى مجمس
ٕ -اعداد و ازرة المالية لمشروع قانوف حساب الخزينة
ّ

الموحد لمخزينة.
كيفية ،توزيع واستخداـ اآلليات في كافة اإلدارات والمؤسسات العامةّ .
عمى حدة وقبؿ الحصوؿ عمى أية مركبة مف تاريخ صدور ىذا القانوف ّ
ويحدد العدد المتاح لكؿ منيا والسعر األقصى لكؿ آلية بحسب وجية إستعماليا إضافة الوزراء - .مراجعة البند رقـ  8المتعمّؽ بقانوف الحساب ّ

وضميا إلى اإلقتراح - .مراجعة البند رقـ  112المتعمّؽ بتنظيـ إقتناء المركبات في
مفصمة كاممة بالموجود
المختصيف ومف ىو مولج قانونا بموازنة الوحدة وبعد إجراء جردة
بناء عمى إقتراح الوزراء
ّ
ّ
إلى صفة مستخدمييا ،وذلؾ ً
ّ
إعداد وتفعيؿ إطار
مراقبة اإلنفاؽ

القطاع العاـ.

تعزيز االنتاجية
وتحفيز النمو االقتصادي
بوتيرة أعمى

مالي عاـ

الحد األقصى ،أُلزمت المادة  79مف القانوف رقـ  144تاريخ  2019/7/31الحكومة خبلؿ ميمة  ٙأشير مف تاريخ نفاذ القانوف بإصدار المراسيـ والق اررات البلزمة إلعادة النظر بػ ػ ػ ػ:
 مف أجؿ التخفيؼ في اإلنفاؽ إلى ّ
أمنية.
المدنية والعسكرّية داخؿ كؿ مؤسسة
 إعتماد أسس جديدة لمتطويع وفؽ المياـعسكرية أو ّ
ّ
ّ

وكميات المحروقات لغير اإلستخداـ العسكري.
 تخصيص السيارات وأرقاـ اليواتؼ الخموية والثابتةّ
األمنية واإلمتيازات.
 مراجعة البند رقـ  115المتعمّؽ بتنظيـ التطويع في األسالؾالعسكرية و ّ
ّ

بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٚ/ٜٔصدر القانوف رقـ ٕٗٗ المتعمؽ بالشراء العاـ تشمؿ أحكامو أي شخص مف أشخاص القانوف العاـ ينفؽ ماالً عاماً بتمويؿ محمّي أو خارجي ،وذلؾ مف خبلؿ آليات واضحة لئلشراؼ والرقابة - .مراجعة
البند رقـ  18المتعمؽ بالشراء العاـ.
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ٔ - .مراجعة البند رقـ  18المتعمؽ بالشراء العاـ.
بناء عمى اقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف حساب الخزينة
الموحد ومرسوـ احالة الى مجمس النواب)  -مراجعة البند رقـ  8المتعمّؽ
الموحد لمخزينة.
بقانوف الحساب ّ

اإلصالحات
#

المصدر

152

ماكنزي

153

ماكنزي

154

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 اف تقييـ أداء الحكومات ىو مف صمب عمؿ مجمس النواب (سؤاؿ ،استجواب ،وصوالً الى طرح الثقة بالوزير وبالحكومة).

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ػ
ٔ ػ ػ الخطوة األولى تبدأ بعممية المسح الوظيفي الشامؿ التي ّ
نصت عمييا المادة ٓ .ٔ ٛقرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

مف قانوف موازنة العاـ  ٕٜٓٔومف ثـ انجاز عممية التوصيؼ الوظيفي - .مراجعة (تكميؼ مجمس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ومكتب وزير الدولة لشؤوف

 بتاريخ ٕٓ ٕٕٓٓ/ٔٓ/تـ انتخاب اعضاء المجمس االعمى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عمبلً بالمادة ٓ ٛمف الدستور.
نصت المادة  35مف القانوف رقـ  46تاريخ (2017/8/21رفع الحد األدنى لألجور) المتعمقة بتقييـ أداء الموظفيف عمى أف تضع الحكومة
 اف تقييـ أداء الموظفيف العمومييف ىو مف صمب عمؿ السمطة التنفيذية حيث ّ

خبلؿ ستة أشير مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف ،بموجب مشروع قانوف ،نظاماً حديثاً لتقييـ األداء الوظيفي ،في ضوء التوصيؼ الوظيفي في مختمؼ المبلكات االدارية ،يأخذ باالعتبار معايير االنتاجية والكفاءة ُ.يعتد بتقييـ األداء

البند رقـ  14المتعمؽ بمنع التوظيؼ والتعاقد وانجاز مسح شامؿ وتوصيؼ

التنمية االدارية اجراء المسح والتوصيؼ الوظيفي واالستعانة باستشاري في ىذا

وظيفي في إطار ىيكمة االدارة.

المجاؿ)  -مراجعة البند رقـ  14المتعمؽ بمنع التوظيؼ والتعاقد وانجاز مسح

المستجدة ،مع الحفاظ عمى مرجعية ىيئات الرقابة والتأديب والقضاء االداري لمتظمـ مف أي تدبير يناؿ مف الموظفيف في ىذا السياؽ.
لمساءلة الموظفيف وفقاً لمنصوص المرعية و
ّ
تقدـ النائب السيد انور محمد الخميؿ باقتراح قانوف يرمي الى تقييـ أداء الموظفيف في القطاع العاـ.
 بتاريخ ّٓٔ ٕٓٔٛ/٘/

تطبيؽ إطار إدارة

سيما نظاـ
 بتاريخ ٗ ٕٓٔٛ/ٙ/رأت ىيئة التشريع واالستشارات في و ازرة العدؿ عدـ السير باقتراح القانوف المذكور ،ألف المنيج التشريعي السميـ يقضي بأف ُيصار إلى مراجعة كافة القوانيف المتعمقة بالوظيفة العامة ال ّ

األداء عمى مستوى
الجيات الحكومية
(وضع واعتماد
مقاييس لتقييـ أداء
الحكومات والوزراء
المستقبمييف وربط

الموظفيف.

مسودة نظاـ جديد لتقييـ أداء الموظفيف في القطاع العاـ بالتعاوف مع مجمس الخدمة المدنية وذلؾ مف ضمف "برنامج تعزيز ادارة
 بتاريخ ٕٓ ٕٜٓٔ/٘/أفاد مكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية بأنو سبؽ لو أف وضع ّ

تعزيز االنتاجية
تعزيز كفاءة االدارة العامة،
تحسيف نسبة فعالية الحكومة

ىيكمي

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

الموارد البشرية" واقترح عدـ السير باقتراح القانوف اعبله عمى اف يتـ الحقاً تقديـ مشروع قانوف بيذا الشأف.

شامؿ وتوصيؼ وظيفي في إطار ىيكمة االدارة.
بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ -بعد االنتياء مف مرحمة المسح والتوصيؼّ ،
يعد مجمس الخدمة المدنية بالتعاوف ٕ .ٗ.ٖ.قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

مع ادارة التفتيش المركزي ومكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية مشروع قانوف وبعد إستطبلع رأي مجمس الخدمة المدنية ،وزير الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية
يتضمف نظاماً حديثاً لتقييـ األداء الوظيفي ،في ضوء التوصيؼ الوظيفي في
ّ
مختمؼ المبلكات االدارية ،يأخذ باالعتبار معايير االنتاجية والكفاءة وعرض

وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف نظاـ تقييـ أداء
الموظفيف في القطاع العاـ ومرسوـ احالة الى مجمس النواب).

الموضوع عمى مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء.
ٖ -اجراء تقييـ سنوي لجميع موظفي القطاع العاـ بما في ذلؾ المتعاقديف واألج راء
مف أجؿ معرفة اإلحتياجات التدريبية ووضع نظاـ عادؿ لممكافئات والحوافز).

مف ٖٓ %الى ٓ%ٚ

ٗػ ػ ػ ربط المكافآت السنوية لموظفي القطاع العاـ باألداء (ال يمكف ربطو باألجور

أجور موظفي

حيث أنيا محددة لكؿ فئة مف الموظفيف).

الو ازرات باألداء)

٘ ػ ػ ػ تفعيؿ المجمس األعمى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو اعداد و ازرة العدؿ
لمشروع قانوف يرمي الى تعديؿ القانوف رقـ ٖٔ تاريخ  ( ٜٜٔٓ/ٛ/ٔٛاصوؿ

بناء عمى اقتراح وزير العدؿ (مشروع قانوف
٘ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ومرسوـ احالة الى مجمس النواب).

المحاكمات اماـ المجمس االعمى لمحاكمة الرؤساء والوزراء) وعرضو عمى مجمس
الوزراء.

نصت المادة  3مف القانوف المنفذ بالمرسوـ رقـ ( 79\1793انشاء ادارة االحصاء المركزي) عمى أف تتولى ادارة االحصاء المركزي ميمة القياـ بنفسيا او بالتعاوف مع االدارات ذات العالقة بوضع جميع االحصاءات
ّ 

العائدة لحياة البالد االقتصادية واالجتماعية وتحميؿ ونشر االحصاءات الموضوعة.
زيادة القدرة عمى
جمع البيانات
واجراء اإلحصاءات
في الحكومة

أنظمة البيانات

نفسو العمؿ بصفتيا المصدر الوحيد لبلحصاءات الحكومية.
ىيكمي

الى رئاسة مجمس الوزراء.

المناسبة

مموؿ مف الصندوؽ العربي لبلنماء االقتصادي واالجتماعي.
 يعمؿ مكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية عمى مشروع بعنواف "اطار التبادؿ البيني لمحكومة االلكترونية المبنانية" ّ

إطالؽ الرقمنة الحكومية
بمشاركة القطاع الخاص

 بتاريخ ٓٔ\ٓٔ\ ،ٕٓٔٛصدر القانوف رقـ ٔ( ٛقانوف المعامبلت االلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي).

أعدتيا المجنة الم ّكمفة مف قبؿ رئيس الحكومة بموجب ق ارره رقـ ٕٕٔ ٕٜٓٔ/تاريخ
التحوؿ الرقمي مع خطّتيا
اتيجية
لمصيغة النيائية التي ّ
ّ
 بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٔ/ٔٚاودعت وزي رة الدولة لشؤوف التنمية االدارية إستر ّ
التنفيذية وفقاً ّ
ّ

واشرافو
 تقديـ الخدمات الحكوميةإنشاء وكالة لبناف

ٕ -نشر إدارة االحصاء المركزي لتقارير فصمية وسنوية حوؿ المؤشرات
االقتصادية واالجتماعية وذلؾ بالتعاوف مع جميع الو ازرات واالدارات المعنية ورفعيا

الحكومة مف اتخاذ الق اررات

٘)ٕٜٓٔ/ٚ/

الى األفراد وقطاع األعماؿ

الرقمية ضمف

بكفاءة عالية وفعالية أكبر.

مكتب وزير الدولة

 -انجاز المعامبلت االدارية

لشؤوف التنمية

الكترونياً والحصوؿ عمى

االدارية

الخدمات بفعالية وسرعة.

واالجتماعية إلى رئاسة مجمس الوزراء ونشرىا.

الوطنية واج راء احصاءات مدعومة مف الجيات المعنية ذات الصمة وفي الوقت

ضماف تحميؿ البيانات بطريقة
سريعة ودقيقة لتمكيف

ٔػ ػ تعزيز قدرات ادارة االحصاء المركزي ونطاؽ عمميا لضماف تحميؿ البيانات
السريع والدقيؽ وتوسيع نطاؽ عمميا ليشمؿ جمع ونشر بيانات تتخطى الحسابات

رفع ادارة االحصاء المركزي تقارير دورّي ة تتناوؿ كافة المؤشرات االقتصادية

التحوؿ الرقمي والمعامالت االلكترونية.
تـ تشكيؿ لجنةلدراسة
ّ
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ ّ 2020/2/28
ىيكمي

تقنية ب رئاسة وزي رة الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية ويمكف لمجنة التقنية أف تستعيف
 بتاريخ 2022/2/22تـ تشكيؿ لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع
التحوؿ الرقمي في إدارات الدولة ب رئاسة رئيس مجمس الوزراء ،ينبثؽ عنيا لجنة ّ
ّ

بمف ت راه مناسباً مف أصحاب اإلختصاص في سبيؿ بموغ األىداؼ التي تضعيا ،وت رفع تقريرىا إلى المجنة الو ازرية بالسرعة الممكنة.

ا -إعداد مكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية لمشروع قانوف الحكومة
االلكترونية وعرضو عمى مجمس الوزراء.

االدارية (مشروع قانوف الحكومة االلكترونية ومرسوـ احالة مشروع القانوف الى
مجمس النواب).

ٕ -تيويـ االستراتيجية الوطنية لمتحوؿ الرقمي مف قبؿ مكتب وزير الدولة لشؤوف
التنمية االدارية وعرضيا عمى مجمس الوزراء.

بناء عمى اقتراح وزير الدولة لشؤوف التنمية
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

االدارية (الموافقة عمى االستراتيجية).

ٖ -تكميؼ مكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية بانشاء وحدة مركزية لمتحوؿ

بناء عمى اقتراح وزير الدولة لشؤوف التنمية
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الرقمي في لبناف وتأميف التمويؿ البلزـ بموجب قرار يصدر عف مجمس الوزراء.

 بتاريخ ٖ ٕٜٓٔ/ٙ/أطمقت األمانة العامة لمجمس النواب ،بالتعاوف مع مؤسسة وستمنستر الديموقراطية" ،شبكة المجتمع المدني لمتحوؿ الرقمي" وىي شبكة متخصصة تيدؼ الى تقديـ اإلقتراحات اإلجرائية لمجاف النيابية
المرتبطة باإلطار التشريعي لمحكومة االلكترونية والتحوؿ الرقمي بصفة عامة.

بناء عمى اقتراح وزير الدولة لشؤوف التنمية
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

االدارية (تكميؼ وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية بانشاء وحدة مركزية لمتحوؿ
الرقمي وتأميف التمويؿ البلزـ ليذه الغاية).

التطبيقية لقانوف المعامبلت االلكترونية وحماية البيانات
ٗ -اصدار المراسيـ
ّ

 -تحسيف مرتبة لبناف عمى

الشخصية تمييداً العتماد التوقيع االلكتروني - .مراجعة البند رقـ  25المتعمؽ

ٗ .مراسيـ وق اررات تصدر عف مجمس الوزراء  -مراجعة البند رقـ 25

مؤشر الحكومة االلكترونية

باصدار النصوص التطبيقية لمقانوف رقـ  81تاريخ .2018/10/10

المتعمؽ باصدار النصوص التطبيقية لمقانوف رقـ  81تاريخ .2018/10/10
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اإلصالحات
#

المصدر

155

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بتاريخ  ٕٓٔٔ\ٛ\ٔٛصدر قرار مجمس الوزراء رقـ  16المتعمّؽ باعتماد نماذج استمارات جديدة لممعامبلت االدارية وتكميؼ ادارة األبحاث والتوجيو مراقبة ومتابعة حسف تطبيؽ اعتماد ىذه النماذج.
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  12تاريخ  2011\9\19تـ تفويض وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية لمعمؿ عمى انشاء مركز معمومات لمحكومة االلكترونية ومنحو الصالحيات بادارة وتشغيؿ وصيانة بوابة الحكومة

الشروع في إنشاء

االلكترونية ومركز المعمومات المتعمؽ بيا.

ػ ػ ػ ػ تيويـ وتفعيؿ ب وابة لبناف االلكترونية "دولتي".

الموحدة لممواقع االلكترونية التابعة لبلدارات والمؤسسات العامة.
 بتاريخ  2012\5\2صدر قرار مجمس الوزراء رقـ  55المتعمؽ باعتماد المواصفات والمعايير ّ

منصة مشتركة
لتكنولوجيا
المعمومات

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء
ً

(تشكيؿ لجنة و ازرية).

 -تفعيؿ تقنية المعمومات واالتصاالت (Information communication

 -أطمؽ وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية بتاريخ  ٔٙأيموؿ ٖٕٔٓ بوابة الحكومة االلكترونية "دولتي" .

.)technology

التحوؿ الرقمي والمعامالت االلكترونية.
تـ تشكيؿ لجنة جديدة لدراسة
ّ
 بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ ّ 2020/2/28

 ربط مختمؼ و ازرات الدولة ومختمؼ أقساـ األجيزة الحكومية وتحويؿ أعمالياوالعبلقات بينيا الى صيغة الكترونية مف خبلؿ اعادة ىندستيا بشكؿ الكتروني

بمشاركة القطاع الخاص

وخمؽ تفاعؿ رقمي بيف األفراد وقطاع األعماؿ والوحدات الحكومية.

واشرافو
تحسيف كفاءة االدارة العامة

 -اعتماد ىوية الكترونية فريدة وادارتيا.

 -انشاء مركز بيانات رئيسي لتحقيؽ مركزية المعمومات وتعزيز الوصوؿ الييا.

 بتاريخ ٕٕ\ٔ\ٖٕٔٓ ،تـ ارساؿ مشروع قرار لتقديـ المعامبلت االدارية الى االدارات العامة والسير بيا بالطرؽ االلكترونية.
إطالؽ الرقمنة الحكومية

تضـ فنييف ت رفع توصياتيا الى مجمس الوزراء بخصوص:
ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرية ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

 -تكويف البنية التحتية المعموماتية (الصفحات االلكترونية لمو ازرات).

ىيكمي

وتحسيف مرتبة لبناف عمى

 -انشاء البوابة المركزية الوطنية  ،national central portalب وابة الخدمات

مؤشر الحكومة االلكترونية

االلكترونية  ،e-service portalب وابة المشاركة االلكترونية e-participation
.portal

مف ٖ ٚالى أفضؿ ٖٓ.

 تحقيؽ التحوؿ التنظيمي. تييئة األنظمة والتشريعات وتحقيؽ األمف والموثوقية المعموماتيةٕ -رفع توصيات المجنة الى مجمس الوزراء التخاذ القرار المناسب.

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء
ً

(االطبلع عمى التوصيات المرفوعة مف قبؿ المجنة واتخاذ القرار المناسب بشأف
خطة التنفيذ ومصادر التمويؿ).

تفصيؿ وتفعيؿ
سيدر
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استراتيجية
الحكومة
االلكترونية واعطاء
األولوية ألىـ
العمميات

لمتحوؿ الرقمي لمحكومة ووضع برنامج تنفيذّي ليا.
اتيجية شاممة
مراجعة البند رقـ  13المتعمؽ بتطوير إستر ّ
ّ

إطالؽ الرقمنة الحكومية

لمتحوؿ الرقمي لمحكومة
اتيجية شاممة
مراجعة البند رقـ  13المتعمؽ بتطوير إستر ّ
ّ

ووضع برنامج تنفيذّي ليا.

بمشاركة القطاع الخاص
تحسيف كفاءة االدارة العامة

ىيكمي

وتحسيف مرتبة لبناف عمى
مؤشر الحكومة االلكترونية
مف ٖ ٚالى أفضؿ ٖٓ.

 بتاريخ  ٕٕٓٓ\ٔٓ\ٔٙصدر القانوف رقـ ( ٜٔٛالتصريح عف الذمة المالية والمصالح ومعاقبة االثراء غير المشروع).

إطالؽ مبادرات
لمكافحة الفساد
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القضاء عمى الفساد

(قانوف االفصاح

 -تحفيز النمو االقتصادي

عف أصوؿ وأمواؿ

بوتيرة أعمى وتعزيز كفاءة

المسؤوليف،

االدارة العامة

وقانوف حماية

 -تحسيف مرتبة لبناف عمى

المبمغيف عف

لمحكومة ووضع برنامج تنفيذّي ليا.

واشرافو

أقرت الحكومة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (ٕٕٓٓ.)ٕٕٓ٘-
 بتاريخ ٕٔ\٘\ٕٕٓٓ ّ
ومحوري ة
رئيسية
ّ

لمتحوؿ الرقمي
اتيجية شاممة
مراجعة البند رقـ  13المتعمؽ بتطوير إستر ّ
ّ

ٔ -تشكيؿ الييئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ٔ .مرسوـ يتّخذ في مجمس الوزراء بعد تسمية االعضاء المنتخبيف والتي يرفع

 -مراجعة البند رقـ  1المتعمؽ بتشكيؿ الييئة الوطنية لمكافحة الفساد.

أسماؤىـ وزير العدؿ ،مجمس نقابة المحاميف في كؿ مف بيروت وطرابمس ،نقابة

 بتاريخ ٓٔ\ٓٔ\ ٕٓٔٛصدر القانوف رقـ ٖ( ٛحماية كاشفي الفساد).

المحاسبة ،ىيئة الرقابة عمى المصارؼ ،وزير الدولة لشؤوف التنمية االدارية.

أقر مجمس الوزراء بق ارره رقـ  ٔٚالتدابير اآلنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة األمواؿ المتأتية عنو.
 بتاريخ ٕٔ\٘\ّٕٕٓٓ ،

 -ـراجعة البند رقـ  1المتعمؽ بتشكيؿ الييئة الوطنية لمكافحة الفساد.

 -مراجعة البنود المتعمقة بمكافحة الفساد.

ٕ -إعداد النصوص التطبيقية لقانوف الشراء العاـ  -مراجعة البند رقـ 18

ىيكمي

المتعمؽ بالشراء العاـ.

مؤشر مدركات الفساد

المخالفات في
القطاع العاـ)

69/103

ٕ - .مراجعة البند رقـ  18المتعمؽ بالشراء العاـ.

اإلصالحات
#

المصدر
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االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

عد مشروع قانوف تفعيؿ االلتزاـ الضريبي مف قبؿ وزارة المالية وقد أعيد الى الو ازرة بتاريخ ٖٔ ٕٜٓٔ/ٚ/مرفقاً بمبلحظات كؿ مف ىيئة التشريع واالستشارات ووزير الدولة لشؤوف رئاسة الجميورية.
أ ّ

ٔ -تقييـ عمؿ مراقبي الضرائب وتطبيؽ نظاـ المداورة فيما بينيـ.

عدة تدابير لتعزيز االي رادات ومنيا :توسيع القاعدة الضريبية (تحسيف تحصيؿ الرسوـ الجمركية ،تحسيف مستوى تحصيؿ الضريبة

تضمنت الخطة اإلصالحية التي إعتمدىا قرار مجمس الوزراء رقـ  13تاريخ ّ 2020/4/30
ّ
عمى القيمة المضافة ،تحسيف مستويات االمتثاؿ الضريبي ،زيادة الضريبة المقطوعة عمى شركات اليولدنغ واألوفشور،تحصيؿ أدوات ضريبية بيئية جديدة ،مراجعة االعفاءات والحوافز الضريبية ،تعزيز ادارة االي رادات الضريبية
تصميـ مبادرات
ذات أىداؼ محددة
لمحد مف الفجوة
ّ
الحالية في مجاؿ
تحصيؿ الضرائب
وتعزيز الجيود
الضريبية

تحقيؽ المستوى األمثؿ مف
االيرادات
ضماف االنضباط المالي ورفع
االي رادات الضريبية مف نسبة

مالي عاـ

ٗٔ %الى ٕٓ %مف الناتج

ٔ .قرار يصدر عف وزير المالية (تقييـ عمؿ المراقبيف وتطبيؽ نظاـ المداورة
فيما بينيـ).

ٕ -التأ ّكد مف تقديـ البمديات الكشؼ المطموب بموجب المادة  /٘ٔ/مف قانوف

الداخمية والمبمديات لمتعميـ
موجو إلى و ازرة
ّ
ٕ .كتاب يصدر عف وزير المالية ّ

لمحد مف التيرب الضريبي ،تطبيؽ مبادرات أخرى متعمّقة بالحكومة االلكترونية) اصبلح ادارة االي رادات (زيادة التدقيؽ الضريبي ،تعزيز تحصيؿ الديوف المتصمة بالضريبة ،مقاضاة المتخمفيف عف موازنة العاـ .ٕٜٓٔ
تشجيع عمميات الدفع االلكتروني ّ

تقدـ لغاية تاريخو الكشؼ المطموب بوجوب تنفيذ المادة
عمى البمديات التي لـ ّ

دفع الضريبة).

 /٘ٔ/مف قانوف موازنة العاـ .ٕٜٓٔ

أعدت و ازرة المالية مشروع قانوف يتعمؽ بإعتماد الضريبة الموحدة عمى دخؿ األشخاص الطبيعييف المقيميف في لبناف والضريبة عمى أرباح شركات األمواؿ والضريبة عمى إيرادات ٖ -تيويـ الخطة االصبلحية مف قبؿ و ازرة المالية وفقاً لسياسة الحكومة عند
 تطبيقاً لبرنامج الحكومة اإلصبلحي المذكور ّ

بناء عمى اقتراح وزير المالية (تيويـ الخطة
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

األشخاص غير المقيميف في لبناف.

تشكيميا وعرضيا عمى مجمس الوزراء.

المالية).

حالياً دراستو في مجمس النواب.
 بتاريخ ّ ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٙ
تقدـ النائبيف السيديف ياسيف جابر وميشاؿ موسى باقتراح قانوف يتعمّؽ بتعديؿ بعض المواد التي ترمي الى تفعيؿ االلتزاـ الضريبي ويجري ّ

يبية المطموبة
ٗ -اعداد و ازرة المالية لمشاريع قوانيف تتعمّؽ باالصبلحات الضر ّ

ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية بعد إستطبلع

تسجؿ ضمف نطاقيا لمشركات
نصت المادة  /٘ٔ/مف قانوف موازنة العاـ  ٕٜٓٔعمى الزاـ البمديات كؿ في نطاقيا تسميـ وزارة المالية كشفاً باالشغاالت المسجمة والتي ّ
التيرب الضريبيّ ،
 بيدؼ الكشؼ عف مكامف ّ

المحمي االجمالي

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

تـ تمديد ىذه الميمة بموجب قانوف موازنة العاـ ٕٕٓٓ (المادة ٕٕ).
والمؤسسات التجارية والصناعية والمينية القائمة ضمف نطاقيا وذلؾ في ميمة أقصاىا ٖٔ ٕٜٓٔ/ٕٔ/وقد ّ

الموحد ،الخ).
(قانوف تفعيؿ االلتزاـ الضريبي ،قانوف نظاـ الضريبة
ّ

نصت المادة  /57/مف القانوف رقـ  144تاريخ ( 2019/7/31الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )ٕٜٓٔعمى إضافة البند  /13/إلى المادة األولى مف القانوف رقـ ٗٗ تاريخ ٔٔ( ٕٓٓٛ/ٔٔ/قانوف اإلجراءات
ّ 

رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشاريع قوانيف باالصبلحات
الموحد ومشاريع
الضريبية مثؿ قانوف االلتزاـ الضريبي وقانوف نظاـ الضريبة
ّ
مراسيـ باحالتيا الى مجمس النواب).

التيرب الضريبي.
التيرب الضريبي وتحديد أىـ الطرؽ واألساليب غير المشروعة التي تستعمؿ في
يبية) المتعمّؽ بتعريؼ
الضر ّ
ّ
ّ

 بتاريخ ٖ ،ٕٕٓٓ/ٚ/صدر المرسوـ رقـ  6569المتعمّؽ بتحديد دقائؽ تطبيؽ المادة  /61/مف قانوف موازنة العاـ  2019المتعمقة باجراء المسح الميداني لممقالع والكسارات (اليدؼ :تكميؼ المستثمر بالضرائب والرسوـ

ٔ -احالة مدي رية الشؤوف الجغرافية في الجيش المبناني نتيجة المسح (الكميات

ٔ .اصدار أوامر القبض برسـ وغ رامة الطابع المالي وتحصيؿ و ازرة البيئة لكمفة

عمى أساس الكميات المستخرجة مف موقع االستثمار منذ العاـ ٕٗٓٓ ولغاية تاريخ المسح) وقد قاـ الجيش المبناني بالمسح الجوي المطموب عمى أف تتولى مدي رية الشؤوف الجغرافية في الجيش باجراء المسح الميداني الشامؿ.

المستخرجة وكمفة عممية المسح) الى مدي رية الواردات في و ازرة المالية الصدار

التدىور البيئي وكمفة التأىيؿ وفرض جزاء العمؿ بدوف ترخيص.

التطبيقية لو بعد.
 بتاريخ  2019/7/9صدر القانوف رقـ  139المتعمؽ بتسوية مخالفات البناء الحاصمة بيف تاريخ  1971/9/13ولغاية تاريخ  2018/12/31ضمنا ،ولـ تصدر المراسيـ
ّ

البحرية  6أشير (التي حددىا القانوف رقـ ٗ ٙالصادر ٕٓ )ٕٓٔٚ/ٔٓ/لتنتيي نياية شير تشريف
مدد ميمة تقديـ طمب معالجة اإلشغاؿ غير القانوني لألمالؾ العامة
 بتاريخ  2019/4/30صدر القانوف رقـ  132الذي ّ
ّ

وتطبؽ بحقة تدابير اإلخبلء ووضع اليد المنصوص
تقدـ بطمب المعالجة
األوؿ  ،ٕٜٓٔعمى أف تتوجب عمى المخالؼ الذي لـ يطمب معالجة وضعو خبلؿ الفترة الممددة غرامة مالية تساوي أضعاؼ الغرامة المحتسبة فيما لو ّ
ّ

عمييا في الفقرة سابعا مف المادة  /11/مف القانوف رقـ  64تاريخ .2017/10/20

أوامر القبض برسـ وغ رامة الطابع المالي وتحصيؿ و ازرة البيئة لكمفة التدىور البيئي
وكمفة التأىيؿ وفرض جزاء العمؿ بدوف ترخيص عمبلً بالمرشوـ رقـ  ٜٙ٘ٙتاريخ
ٖ.ٕٕٓٓ/ٚ/
بالتعديات عمى األمبلؾ العامة
ٕ -اعداد و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ كشفاً مفصبلً
ّ

ٕ .تعميـ يصدر عف و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ (بخصوص المخالفات عمى

العقاري ة في لبناف)
العينية
نصت المادة /30/مف قانوف موازنة العاـ  2019عمى تمديد ميؿ التراخيص المنصوص عنيا في المادة  /11/مف المرسوـ رقـ  11614تاريخ ( 1969/1/4اكتساب غير المبنانييف الحقوؽ
ّ
ّ
ّ 

البحرية وفرض الغرامات البلزمة.

األمبلؾ البحرية واتخاذ االجراءات البلزمة بحؽ المخالفيف).

الحدودي ة وتعزيز االي رادات
الحد مف التيريب في كافة المرافؽ
 بتاريخ  2020\7\30صدر المرسوـ رقـ ( 6748لنظاـ االلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافؽ الحدودية المبنانية) بيدؼ ّ
ّ

فصؿ بمخالفات البناء واعداد و ازرة األشغاؿ العامة
ٖ -تنظيـ البمديات لكشؼ ُم ّ

والنقؿ لمشروع مرسوـ تطبيقي لمقانوف رقـ  ٖٜٔ/ٕٜٓٔبعد استطبلع رأي التنظيـ

وبعد استطبلع رأي المدي رية العامة لمتنظيـ المدني (مرسوـ تطبيقي لمقانوف رقـ

دورية (بإستثناء الرواتب) وعمى
تـ إلزاـ إدارة مرفأ بيروت بتحويؿ اإليرادات إلى الخزينة بصورة
ّ
 بموجب المادة  /37/مف القانوف النافذ حكماً رقـ  6تاريخ ( 2020/3/5الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ ّ )2020

المدني وعرضو عمى مجمس الوزراء.

.)ٖٜٔ/ٕٜٓٔ

ٗ -اجراء المدي رية العاـ لمشؤوف العقارية ػ ػ ػ دائ رة تممؾ غير المبنانييف في و ازرة

ٗ .قرار يصدر عف وزير المالية (تكميؼ دائ رة تممؾ غير المبنانييف باجراء

وعمى فرض غرامة سنوية ت راكمية بنسبة ٕ %مف قيمة العقار وأف يصار الى بيع العقار بالمزاد العمني عند بموغ قيـ الغرامة ٓٔ %مف قيمة العقار الفعمية.
اإلستفادة مف
تحميالت البيانات
التسرب في
لتقييـ
ّ
اإليرادات غير
الضريبية

التيرب الضريبي.
الحد مف
الجمركية - .مراجعة البند رقـ  99المتعمؽ
عية و ّ
ّ
عية وغير الشر ّ
بالحد مف التيريب عبر المعابر الشر ّ
ّ

تحقيؽ المستوى األمثؿ مف
االيرادات
زيادة االي رادات غير الضريبية
الحد مف التيرب الضريبي
و ّ

مالي عاـ

أف تحدد آلية دفع المبالغ التي تتوجب عمى الخزينة لصالح إدارة المرفأ مف بدؿ إدارة ونفقات وأعباء ومشتريات وخبلفو بموجب قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزيري المالية واألشغاؿ العامة والنقؿ.

مستمّر مسألة تحويؿ األمواؿ مف قبؿ " المجنة المؤقتة إلدارة واستثمار مرفأ بيروت" لصالح الخزينة العامة  ،تطبيقاً لممادة المذكورة وذلؾ يومي اإلثنيف والخميس
 بتاريخ  2020/7/28أفادت وزارة المالية بأنيا تتابع بشكؿ
ّ

مف كؿ أسبوع.

 ق اررات تصدر عف البمديات تدعو فيو المخالفيف الى تسوية أوضاعيـ.ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير األشغاؿ العامة والنقؿ

المالية احصاء شامبلً بكافة العقارات الممموكة مف قبؿ أجانب والتي انتيت ميمة

االحصاء المطموب لمعقارات التي يممكيا أجانب وانتيت ميمة تشييد البناء عمييا

يتقدـ أصحابيا بطمب تمديد الميمة والشروع واتخاذ
الترخيص دوف تشييد بناء ولـ ّ

يتقدـ أصحابيا بطمب تمديد ميمة تشييد البناء واتخاذ االجراءات البلزمة
ولـ ّ

كافة االجراءات البلزمة لتطبيؽ مضموف المادة  /ٖٓ/مف قانوف موازنة العاـ

تنص عميع المادة  /ٖٓ/مف قانوف موازنة العاـ .ٕٜٓٔ
وفقاً لما ّ

٘ -تحضير دفتر الشروط مف قبؿ و ازرة المالية وعرضو عمى مجمس الوزراء

٘ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية (الموافقة عمى

.ٕٜٓٔ

لمموافقة عميو ومف ثـ اطبلؽ المناقصة الجراء عممية التمزيـ المطموبة وذلؾ وفقا لما دفتر الشروط الخاص بمناقصة تمزيـ تركيب الماسحات الضوئية عمى المعابر
بالحد مف التيريب عبر المعابر
تنصذ عميو المادة التاسعة مف المرسوـ رقـ  ٙٚٗٛتاريخ ٖٓ - ٕٕٓٓ/ٚ/مراجعة الحدودية) - .مراجعة البند رقـ  99المتعمؽ
ّ
ّ
عية
البند رقـ  99المتعمؽ
ّ
عية وغير الشر ّ
بالحد مف التيريب عبر المعابر الشر ّ
التيرب الضريبي.
الحد مف
و ّ
ّ

70/103

التيرب الضريبي.
الحد مف
عية و ّ
عية وغير الشر ّ
الشر ّ
ّ

اإلصالحات
#

المصدر

160

ماكنزي

161

ماكنزي

162

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بتاريخ  ،2017/8/21صدر القانوف رقـ ( 46قانوف رفع الحد ألدنى لمرواتب واألجور واعطاء زيادة غالء المعيشة).

تضمنتيا
ٔ -تشكيؿ لجنة و ازرية بعد تشكيؿ الحكومة ميمتّيا دراسة التدابير التي
ّ

سنوات) ،تجميد توظيؼ موظفيف جدد في القطاع العاـ ،اعادة النظر في حزمة المنافع التي يستفيد منيا كبار العسكرييف ،مراجعة عدد الممحقات االقتصادية والعسكرية ،وضع حداً أقصى لمتعويضات والتخمص مف التعويضات

القوة الشرائية لمموظفيف.
تبيف تأثير
ّ
ّ
التضخـ عمى ّ

تضمنت الخطة االصالحية التي إعتمدتيا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ  2020/4/30تدابير ىادفة الى خفض فاتورة األجور عف طريؽ تجميد زيادة عدد العسكرييف ،خفض عدد المتعاقديف (٘ %سنوياً عمى مدى ٘ الخطّة اإلصبلحية المتعمّقة بخفض فاتورة الرواتب واألجور وذلؾ بعد اعداد دراسة

ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى اقتراح وزير المالية (تشكيؿ لجنة
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

و ازرّي ة).

بناء عمى اقتراح وزير المالية (االطبلع عمى
المزدوجة ،باالضافة الى المسح الشامؿ لجميع الوظائؼ الحكومية ،اصبلح نظاـ التقاعد (اعادة النظر في التدبير رقـ ٖ بشأف تقاعد العسكر ،الغاء نظاـ التقاعد المبكر ،مراجعة قواعد معاشات األيمولة لؤلرامؿ واألطفاؿ ،مراجعة ٕ -عرض النتيجة عمى مجمس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنيا (اما ّ
تبنييا أو ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

قواعد تحويؿ االعانات العائمية بعد الوفاة ،واالنتقاؿ الى التغطية الصحية لجميع المواطنيف) ،انشاء قاعدة بيانات شاممة لموظائؼ والتعويضات في القطاع العاـ وتحديثيا بشكؿ منتظـ مما يسمح بخفض تكمفة األجور عمى المدى تعديميا).

إستقرار و/أو
خفض الرواتب

ترشيد التكاليؼ

واألجور لتتماشى

تحفيض العجز

التوصيات المرفوعة مف قبؿ المجنة واتخاذ القرار المناسب بشأنيا).

المتوسط مف خبلؿ تخفيض عدد العماؿ الوىمييف وترشيد الرواتب والمنافع والغاء الوظائؼ غير الضرورية.
مالي عاـ

تضمف القانوف رقـ  144تاريخ ( 2019/7/31الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )2019عمى أحكاـ تتعمؽ باألجور والرواتب وممحقاتيا منيا:

ّ

حد أقصى لتعويضات ولممحقات الرواتب التي يستفيد منيا العامموف في اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والصناديؽ والييئات والقطاعات والمرافؽ العامة.
نصت عمى وضع ّ
 -المادة  :81التي ّ

مع المعايير العالمية

الحد األدنى لؤلجور.
نصت عمى عدـ جواز الجمع بيف المعاش التقاعدي وأي مبمغ شيري ميما كانت تسميتو مدفوع مف الماؿ العاـ عشريف ضعؼ ّ
 -المادة ّ :84

اإلضافية في المجاف المؤقتة ومجالس اإلدارة والييئات التقري رّية وجميع العامميف ميا كانت صفتيـ في المؤسسات العامة كافة والمرافؽ العامة اإلستثمارّية
نصت عمى وقؼ العمؿ بتوزيع أنصبة األرباح والرواتب
ّ
 -المادة ّ :86

والمجالس والصناديؽ والييئات العامة بإستثناء الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي ومصرؼ لبناف.
الحؽ بالتقاعد.
الحد االدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح
ّ
 المادة  :90حددت ّمالي عاـ

نصت المادة  /21/مف القانوف رقـ  46تاريخ ( 2017/8/21قانوف رفع الحد ألدنى لمرواتب واألجور واعطاء زيادة غالء المعيشة) والمادة  /80/مف القانوف رقـ  144تاريخ ( 2019/7/31الموازنة العامة
ّ 

ٔ -تيويـ و ازرة المالية لخطّة التعافي المالية وعرضيا عمى مجمس الوزراء.

والموازنات الممحقة لعاـ  )2019عمى وقؼ كؿ أشكاؿ التوظيؼ والتعاقد في االدارات والمؤسسات العامة واج راء مسح وظيفي شامؿ لكافة الوظائؼ في القطاع العاـ.

 بتاريخ  2019\12\3أصدر رئيس مجمس الوزراء تعميماً برقـ  2019/37أوعز فيو إلى اإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبمديات واتحاد البمديات والييئات العامة « ُمباشرة التفاوض مع المؤجريف بيدؼ تخفيض بدالت ٕ -الرواتب واألجور :مراجعة البند رقـ  160المتعمّؽ إستقرار و/أو خفض
الرواتب واألجور لتتماشى مع المعايير العالمية.

اإليجار بشكؿ يتناسب مع أوضاع المالية ويتماشى مع التخفيض الذي ط أر عمى بدالت اإليجار بشكؿ عاـ ....

نصت المادة  /14/مف القانوف النافذ حكما رقـ  6تاريخ ( 2020/3/5الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  )2020عمى قانوف ب رنامج لرئاسة مجمس الوزراء يتعمّؽ بتشييد أبنية لالدارات العامة في سبيؿ استغناء
ّ 
الدولة واداراتيا الرسمية عف أعباء وأكالؼ استئجار المباني واالنشاءات التي تشغميا كمراكز ومكاتب ليا.

نصت المادة /32/عمى وقؼ جميع المساىمات والمساعدات واليبات التي تمنحيا المؤسسات ،المرافؽ العامة ،البمديات واتحاداتيا ،الييئات ،المجالس ،الصناديؽ المستقمّة وأشخاص القانوف العاـ.
كما ّ

عدة تدابير لتخفيض االنفاؽ (اصبلح قطاع الكيرباء ،خفض فاتورة األجور وتقميص حجـ القطاع العاـ ،اجراء المسح الوظيفي،
أقرىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ ّ 2020/4/30
ّ 
تضمنت الخطة االصالحية التي ّ
إجراء تقييـ تحميمي
لمنفقات لتحديد
التكاليؼ التي
يمكف خفضيا

انشاء قاعدة بيانات شاممة لموظائؼ والتعويضات ،اصبلح نظاـ التقاعد ،تخفيض االنفاؽ الرأسمالي المموؿ محمياً ،انشاء نظاـ مركزي الدارة الخزينة وانشاء حساب الخزينة الموحد الصبلح ادارة االنفاؽ العاـ).

وخفض العجز

ٕ .مراجعة البند رقـ  160المتعمّؽ إستقرار و/أو خفض الرواتب واألجور

لتتماشى مع المعايير العالمية.

ٖ -الغاء بعض المؤسسات العامة أو دمجيا :مراجعة البند رقـ  91المتعمؽ
بإلغاء ودمج بعض الو ازرات والمؤسسات والمرافؽ العامة.

بإلغاء ودمج بعض الو ازرات والمؤسسات والمرافؽ العامة.

ٗ -المباني المستأجرة:

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

امكانية تخفيض االيجارات والبحث في امكانية اخبلء المباني المستأجرة
عمى
ّ

خفض النفقات الحكومية

المالية).
ّ

ٖ .الغاء بعض المؤسسات العامة أو دمجيا :مراجعة البند رقـ  91المتعمؽ

الحكومية المستأجرة والتفاوض
ميمػتيا إحصاء كافة المباني
ّ
تشكيؿ لجنة و ازرية ّ

ترشيد التكاليؼ

بناء عمى اقتراح وزير المالية (تيويـ الخطة
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تشكيؿ لجنة و ازرية).

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وغير المشغولة ورفع التوصيات الى مجمس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنيا

(التوصيات الصادرة عف المجنة الو ازرية بشأف اخبلء بعض المباني الحكومية

وذلؾ لحيف انشاء المباني الحكومية بموجب قوانيف ب رامج.

المستأجرة واتخاذ القرار المناسب بشأنيا).

٘ -الديف العاـ:

بناء عمى اقتراح وزير المالية (تكميؼ و ازرة
٘ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

تكميؼ و ازرة المالية ومصرؼ لبناف التفاوض مع الدائنيف بيدؼ تخفيض أقساط
الفوائد السنوية.

المالية ومصرؼ لبناف التفاوض مع الدائنيف بشأف تخفيض أقساط الفوائد
السنوية).

 -ٙقطاع الكيرباء وعجز مؤسسة كيرباء لبناف:
تيويـ خطة الكيرباء وتنفيذىا  -مراجعة البند رقـ  77المتعمّؽ بمتابعة تنفيذ خطة
الكيرباء.

بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه (تيويـ
 .ٙقرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

خطة الكيرباء وتنفيذ بنودىا) - .مراجعة البند رقـ  77المتعمّؽ بمتابعة تنفيذ
خطة الكيرباء.

خفض  1إلى 2
مميار دوالر تقريبا
مف التحويالت

تقيده بالبياف الوزاري لناحية خطة الكيرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقـ ٔ تاريخ  ٕٜٓٔ\ٗ\ٛورقـ ٔ تاريخ ٕٔ\ٓٔ\.ٕٜٓٔ
بموجب ق ارره رقـ ٔ تاريخ ّ ٕٕٓٓ/٘/ٕٜ
أكد مجمس الوزراء عمى ّ

ترشيد التكاليؼ
تحفيض العجز

تيويـ خطة الكيرباء مف قبؿ و ازرة الطاقة والمياه وعرضيا عمى مجمس الوزراء.

 -مراجعة البند رقـ  75المتعمّؽ بمتابعة تنفيذ خطة الكيرباء.

قطاعي

خطة الكيرباء).

 -مراجعة البند رقـ  77المتعمّؽ بمتابعة تنفيذ خطة الكيرباء.

السنوية لالنتياء
مف عجز الكيرباء
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بناء عمى اقتراح وزير الطاقة والمياه (تيويـ
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
 -مراجعة البند رقـ  77المتعمّؽ بمتابعة تنفيذ خطة الكيرباء.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بتاريخ  2021/1/16صدر القانوف رقـ  213الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابؽ وصرؼ النفقات إعتبا ار مف أوؿ شباط ٕٕٔٓ ولغاية صدور قانوف موازنة العامة لعاـ ٕٕٔٓ عمى أساس القاعدة اإلثنتي
عشرية.

ٔ -إنجاز دراسة مشروع قانوف الموازنة العامة لعاـ ٕٕٕٓ مف قبؿ مجمس
الوزراء تمييداً إلحالتو إلى مجمس النواب.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى إقتراح وزير المالية (مشروع قانوف
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الموازنة العامة لعاـ ٕٕٕٓ ومرسوـ إحالة الى مجمس النواب).

ٔ .مشروع قانوف الموازنة العامة لعاـ :2022
بتاريخ ٕٓ ٕٕٕٓ/ٔ/وعمبلً بأحكاـ قانوف المحاسبة العمومية ،رفع وزير المالية الى رئاسة مجمس الوزراء مشروع قانوف الموازنة العامة لمعاـ ٕٕٕٓ ُمقارناً مع مشروع قانوف الموازنة العامة لمعاـ ٕٕٔٓ والفروقات الحاصمة

عمى مستوى النبذة عمى أف ُيصار الحقاً بتزويد المجمس بالتقرير المتضمف تحميؿ اإلعتمادات والفروقات اليامة بيف أرقاـ مشروعي الموازنة العامة لمعاميف ٕٕٔٓ وٕٕٕٓ.

ٕ-عرض مشروعا قانوف قطع حساب العاـ ٕٕٓٓ عمى مجمس الوزراء مف قبؿ
و ازرة المالية ،تمييداً إلحالتو إلى مجمس النواب.

 بتاريخ ٕٗ ٕٕٕٓ/ٔ/بدأ مجمس الوزراء دراسة مشروع موازنة العاـ ٕٕٕٓ بجمسات متتالية يومية تمييداً إلتخاذ القرار المناسب بشأنيا.

 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٙصدر المرسوـ رقـ  ٕٛٚٛالمتعمؽ بإحالة مشروع قانوف إلى مجمس النواب يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابؽ وصرؼ النفقات إعتبا اًر مف أوؿ شباط ٕٕٕٓ ولغاية صدور قانوف موازنة
العاـ ٕٕٕٓ عمى أساس القاعدة األثنتي عشرية ،وقد أقر مجمس النواب في جمستو المنعقدة بتاريخ ٕٔ ٕٕٕٓ/ٕ/القانوف المذكور.

ماكنزي
163

+
المبادرة الفرنسية
ُ

تحديد سقوؼ

ترشيد التكاليؼ

لإلنفاؽ وتفعيميا

االنضباط المالي

قانوني قطع حساب العاـ  ٕٕٓٓ /ٕٜٓٔومرسوما إحالتيما إلى مجمس
النواب).

ٖ -بإنتظار توقيع وزير المالية تمييداً إلصدار مرسوـ إحالة مشروع قانوف قطع
حساب  ٕٜٓٔواحالتو الى مجمس النواب.

 بتاريخ ٕ ٕٕٕٓ/ٔٓ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف الموازنة العامة لعاـ ٕٕٕٓ وعمى مشروع مرسوـ بإحالتو إلى مجمس النواب ،وقد صدر ىذا المرسوـ بتاريخ  2022/2/28برقـ .8877

مالي عاـ

بناء عمى إقتراح وزير المالية (مشروعا
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ٖ .بإنتظار توقيع وزير المالية تمييداً إلصدار مرسوـ إحالة مشروع قانوف
قطع حساب  ٕٜٓٔواحالتو الى مجمس النواب.

ٕ .مشروع قانوف الموازنة العامة لعاـ :2021

 -4بتاريخ  2022/3/7صدر القانوف رقـ  276بإجازة جباية الواردات كما في

الفرضيات األساسية
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔ/ٕٙرفع وزير المالية إلى رئاسة مجمس الوزراء مشروع الموازنة العامة لعاـ  ،2021مقارناً مع قانوف موازنة العاـ  2020والفروقات الحاصمة والتقرير الذي يشتمؿ عمى األىداؼ و
ّ

السابؽ وصرؼ النفقات إعتبا ارً مف أوؿ شباط  2022ولغاية صدور قانوف موازنة  .4بتاريخ  2022/3/7صدر القانوف رقـ  276بإجازة جباية الواردات كما

ليذا المشروع وتفصيؿ النفقات واإليرادات.

العاـ  2022عمى أساس القاعدة اإلثنتي عشرية.

المعنية بيا واإلعادة.
 بتاريخ ٕ ٕٕٓٔ/ٕ/أرسمت نسخ عف مشروع الموازنة إلى الوزراء لبياف الرأي بعد مناقشة أرقاميا واج راء نقاشات مع مختمؼ القطاعات
ّ

في السابؽ وصرؼ النفقات إعتبا ارً مف أوؿ شباط  2022ولغاية صدور قانوف
موازنة العاـ  2022عمى أساس القاعدة اإلثنتي عشرية.

المعنية بشأف نصوص المواد واألرقاـ الواردة في مشروع قانوف الموازنة العامة لمعاـ
 بتاريخ  2021/3/19أودعت األمانة العامة لمجمس الوزراء و ازرة المالية مبلحظات الو ازرات واإلدارات والمؤسسات العامة والقطاعات
ّ
قانونية أخرى.
ٕٕٔٓ ،إضافة إلى رأي مجمس شورى الدولة حوؿ المشروع ومبلحظات
ّ

 بتاريخ ٗ ٕٕٓٔ/٘/وبعد اإلطبلع عمى مبلحظات الو ازرات واإلدارات والمؤسسات العامة ،أودعت و ازرة المالية األمانة العامة لمجمس الوزراء نسخة منقّحة عف مشروع قانوف الموازنة العامة لعاـ ٕٕٔٓ.
تـ إيداع نسخة منقّحة عف مشروع قانوف الموازنة لعاـ ٕٕٔٓ إلى السادة الوزراء لئلطبلع وبياف الرأي.
 بتاريخ ٘ ،ٕٕٓٔ/٘/وبناء لتوجييات رئيس مجمس الوزراءّ ،
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/٘/ٔٛأودعت االمانة العامة لمجمس الوزراء السادة الوزراء نسخة منقّحة عف فذلكة مشروع قانوف الموازنة العامة لمعاـ ٕٕٔٓ لبلطبلع.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٙ/ٛأودعت و ازرة المالية االمانة العامة لمجمس الوزراء مشروع قانوف الموازنة العامة لمعاـ ٕٕٔٓ بصيغتو النيائية.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٙ/ٜوافؽ رئيس مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف الموازنة بصيغتو النيائية بانتظار الحصوؿ عمى موافقة رئيس الجميورية عميو.
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٕٓ/ٔ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف الموازنة العامة لعاـ ٕٕٔٓ وعمى مشروع مرسوـ بإحالتو الى مجمس النواب وقد صدر مرسوـ اإلحالة بتاريخ  2022/1/28برقـ .8736
 .3مشروع قانوف قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ :2019
 بتاريخ ٘ٔ ٕٕٓٔ/ٗ/أودعت و ازرة المالية رئاسة مجمس الوزراء مشروع قانوف قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الممحقة لعاـ  2019ومرسوـ بإحالتو إلى مجمس النواب ،وطمبت إعطاء الموضوع مجراه القانوني.
نسية.
نصت عمييا المبادرة الفر ّ
 تجدر اإلشارة أف موضوع إعداد موازنة العاـ ٕٕٔٓ ورد كبند مف بنود اإلصبلحات التي ّ

164

ماكنزي
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ماكنزي
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ماكنزي

صياغة إطار

تعزيز اطار االنفاؽ المتوسط

اإلنفاؽ المتوسط

األجؿ

األجؿ ونشره بما

خفض العجز المالي وتحفيز

يشمؿ خطة العمؿ

النمو االقتصادي

اتيجية
إعداد استر ّ

تحفيز نمو أسواؽ رأس الماؿ

 بتاريخ ٖٕ ٕٕٕٓ/ٖ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف قطح حساب الموازنة العامة والموازنات الممحقة لمعاـ  ٕٜٓٔوعمى مشروع مرسوـ إحالتو إلى مجمس النواب.

ػ ػ صياغة و ازرة المالية إلستراتيجية إدارة وتخفيض الديف العاـ وعرضيا عمى مجمس
الوزراء (إستراتيجية عمى ٖ سنوات).

مالي عاـ

لخصخصة

الشركات الممموكة

الحكومي

إستراتيجية ادارة الديف العاـ المتوسط األجؿ).

ػ ػ صياغة و ازرة المالية إلستراتيجية متوسطة األجؿ عبارة عف تقدي رات لبلي رادات
والنفقات المتوقعة خبلؿ الثبلث سنوات المقبمة ونشرىا عمى الموقع الرسمي لو ازرة
المالية.
إعداد المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة الستراتيجية لخصخصة الشركات

مصد اًر متنوعاً لمتمويؿ

بناء عمى اقتراح وزير المالية (الموافقة عمى
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الممموكة لمدولة مع توضيح األسباب المنطقية وراء اختيار األصوؿ التي يجب
االحتفاظ بيا وتمؾ التي يجب وضعيا لمتداوؿ  /خصخصتيا وعرض االستراتيجية

مالي عاـ

عمى مجمس الوزراء.

مف الدولة
المالية بالتنسيؽ مع الو ازرات واالدارات
ٔ -تشكيؿ فريؽ عمؿ مف قبؿ وزير
ّ

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

اتيجية)
(تكميؼ المجمس األعمى لمخصخصة والشراكة إعداد االستر ّ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

توصمّت إلييا وآلية التنفيذ)
(النتيجة التي ّ

ٔ .قرار يصدر عف وزير المالية بتشكيؿ فريؽ العمؿ إلعداد الدراسة.

والمؤسسات العامة بيدؼ تحميؿ النفقات التشغيمية (المياه ،الكيرباء ،الياتؼ،
التشريفات ،وغيرىا) في كؿ و ازرة  /ادارة  /مؤسسة عامة وبحث كيفية تخفيضيا
تكويف فريؽ عمؿ

ترشيد التكاليؼ وخفض

لترشيد الميزانية

العجز المالي

ووضع حدود ليا استناداً الى المقاييس المعيارّية.

مالي عاـ

ٕ -رفع تقرير بالنتيجة الى مجمس الوزراء.

المالية (عرض
بناء عمى اقتراح وزير
ّ
ٕ..قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

النتيجة وآلية تنفيذىا).
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اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
عدة ركائز مركزّية ومترابطة ومنيا اعادة ىيكمة شاممة لمنظاـ المالي لمعالجة حاالت التبايف المتراكـ في احتياطي العمبلت

تضمنت الخطة االصالحية التي إعتمدىا مجمس الوزراء بقراره رقـ  13تاريخ ّ 2020/4/30
ّ

األجنبية بشكؿ حاسـ في المصرؼ المركزي والقطاع المصرفي وكشؼ الخسائر غير المحققة واعادة تركيز دور النظاـ المصرفي بعد اعادة النظر في حجمو عمى توزيع االعتمادات لمقطاع الخاص.
اتيجية متعددة الجوانب تيدؼ الى استعادة استقرار القطاع المالي بالكامؿ عمى المدى المتوسطّ .يركز البرنامج عمى:
وضعت الحكومة استر ّ

ٔ -تقييـ كامؿ لموضع المالي لمصرؼ لبناف وتحديد التدابير لمعالجة عدـ التطابؽ في احتياطات العمبلت األجنبية المتراكمة في ميزانياتو العمومية.

 -1المطموب مف مصرؼ لبناف ولجنة الرقابة عمى المصارؼ وجمعية المصارؼ
في لبناف:

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
بناء عمى اقتراح وزير المالي (تيويـ الخطة
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

االقتصادية والمالية بيدؼ مواءمة السياسة المالية لمدولة والسياسة النقدية

 انشاء مخطط شامؿ ومفصؿ لمقطاع المصرفي باالستناد الى االستراتيجية العامة لمصرؼ لبناف وتحديد الرؤية لمقطاع المصرفي).المحددة لو في رؤية لبناف االقتصادية بيدؼ :زيادة قاعدة األصوؿ في
واألدوار
ّ

 -تعاميـ وق اررات تصدر عف مصرؼ لبناف (استراتيجية عامة ومفصمة لمقطاع

لتجنب أي ت راكـ جديد لممخاطر المالية.
ٕ -تعزيز ادارة االشراؼ وال رقابة عمى القطاع المالي بما فيو مصرؼ لبناف ّ

القطاع ،ضماف نمو مستداـ وم ربح في القطاع ودعـ الجيود اليادفة الى رقمنة

المصرفي تتضمف زيادة قاعدة األصوؿ ،ضماف نمو مستداـ لمقطاع ،رقمنة

ٖ -اعادة الييكمة المرحمية لمميزانيات العمومية لممصارؼ بما في ذلؾ ادارة األصوؿ المنخفضة القيمة والمساىمة ذات الصمة مف قبؿ المساىميف وغيرىا مف الوسائؿ المتنوعة مف أجؿ اعادة موازنة األصوؿ والخصوـ.

القطاع.

القطاع ،تنويع قاعدة األصوؿ ،اعادة تخصيص أصوؿ القطاع المصرفي في

 -تنويع قاعدة أصوؿ القطاع المصرفي مف القطاع العاـ مف خبلؿ :وضع وتطبيؽ قطاعات منتجة ،وضع حدود تنظيمية عمى تركز المصارؼ في القطاعات

ٗ -ادخاؿ عناصر الدعـ البلزمة الستراتيجية اعادة ىيكمة المصارؼ في االطار القانوني.

حدود عمى إصدارات الديف في القطاع العاـ ،إعداد قائمة باإلصبلحات المتوجبة

٘ -تصميـ وتنفيذ استراتيجية تيدؼ الى تصحيح أوضاع القطاع المصرفي بطريقة منظمة واعادة رسممتو.

الغير منتجة وعالية المخاطر ،اعتماد شيادات لممدققيف المالييف).

يتـ اعدادىا بمساعدة خبراء فنييف سيقوموف بتقييـ حجـ الخسائر واحتياجات اعادة الرسممة لكؿ مصرؼ مف المصارؼ ،كما تتطمب عممية التقييـ االضافي عمى الحكومة في مجالي اإلي رادات والنفقات وتحفيز إقراض القطاع الخاص.
(تستند عممية اعادة ىيكمة الميزانية العمومية لممصارؼ الى خطة شاممة ّ

لصافي رأس ماؿ المصارؼ المحمية تقييماً مسبقاً لؤلصوؿ الضخمة التي تحتفظ بيا المصارؼ المبنانية لدى مصرؼ لبناف ،ال سيما الودائع وشيادات االيداع بشكؿ أساسي).

 -تحفيز اعادة تخصيص أصوؿ القطاع المصرفي في قطاعات خاصة منتجة:

إعادة توجيو االئتمانات إلى القطاعات المنتجة ،عبر وضع وتطبيؽ حدود تنظيمية
نص عمى انشاء "لجنة اعادة ىيكمة المصارؼ" ميمتيا دراسة اعادة ىيكمة المصارؼ واقتراح التعديبلت الضرورية عمى الضوابط االحت ارزية
 بتاريخ  2020\7\15أصدر حاكـ مصرؼ لبناف مذكرة ادارية (رقـ  )2272ت ّ

لعمؿ المصارؼ ودراسة أدائيا.

ولمفوضي المراقبة (القرار األساسي رقـ ٕ )ٖٕٔٙوأوجب عمى المصارؼ اعادة تكويف رأسماليا/أو زيادتيا.
 بتاريخ  2020\8\27أصدر حاكـ مصرؼ لبناف التعميـ رقـ  154لممصارؼ
ّ

عمى تركز المصارؼ في بعض القطاعات غير المنتجة وعالية المخاطر مثؿ
العقارات (بعد تقييـ مصرؼ لبناف ودراستو لمتأثير العاـ ليذه الحدود ،توفير
احتياطي أو حوافز لتحمؿ عبء المخاطر لممصارؼ مف أجؿ استثمار رؤوس
األمواؿ في بعض القطاعات المنتجة بعد تقييـ مصرؼ لبناف ودراستو لتأثير
التخفيضات العاـ في وزف المخاطر.
 اعتماد شيادات لممدققيف المالييف لمتخفيؼ مف البيانات المالية الخاطئة وسوءتخميف المخاطر (تصميـ واعتماد آلية مخصصة إلصدار الشيادات لممدققيف.
ينظر حصريا المدققوف المرخص ليـ في البيانات المالية المقدمة مع طمبات
الحصوؿ عمى قرض).
 -2المطموب مف مصرؼ لبناف ولجنة الرقابة عمى المصارؼ:

ٕ .تعاميـ وق اررات تصدر عف مصرؼ لبناف (طمبات دمج المصارؼ المتعثرة).

 تحقيؽ المستوى األمثؿ مف ميزانيات البنوؾ المبنانية العمومية مف أجؿ تحسيفجودة رأس الماؿ وتخفيض األصوؿ المرجحة عمى اساس المخاطر واستثمار رأس
الماؿ بكفاءة في األصوؿ ذات العائد المرتفع عمى رأس الماؿ المعدؿ بحسب
المخاطر.
 تعزيز تحسيف استدامة المصارؼ المتعثرة عبر تحفيز التكامؿ مف خبلؿ منافعمحددة مثؿ متابعة إعطاء القروض الميسرة لعمميات الدمج.
 -3المطموب مف جمعية مصارؼ لبناف والقطاع المصرفي:

ٖ .دعـ جمعية المصارؼ رقمنة القطاع المصرفي وتطوير المصرفية الرقمية.

تعزيز كفاءة التكمفة مف خبلؿ تطوير المصرفية الرقمية كقناة بديمة لتقديـ الخدمات.
 -4المطموب مف مصرؼ لبناف وجمعية المصارؼ:
اعداد مكتب ائتماف وطني ( )National Credit Bureauلدعـ الخدمات

إمكانية انشاء مكتب ائتماف وطني في
ٗ .قرار يصدر عف مصرؼ لبناف بشأف
ّ

ظ ّؿ وجود مصمحة مركزية لممخاطر المصرفية  CDRفي مصرؼ لبناف تتشابو

المصرفية في سمسمة القيمة (بما في ذلؾ جذب العمبلء المحتمميف واالكتتاب وتقديـ مياميا مع جزء مف المياـ المنوطة بيذا المكتب).
الخدمات والتحصيؿ) عمى مكتب االئتماف أف يستفيد مف جميع مصادر البيانات
المتوفرة (مثبل المدارس وشركات االتصاالت والجمارؾ والسمطات الضرائبية) وأف
يقدـ الدرجات االئتمانية والتقارير التحميمية لجميع القطاعات والقطاعات الفرعية
(مثبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ والشركات والعقارات.)...
-5اعداد مصرؼ لبناف لمشروع قانوف انشاء سجؿ ضمانات لألصوؿ المنقولة

٘ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية (مشروع قانوف

(مثؿ المعدات والمركبات) لدعـ إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرأس

انشاء سجؿ الضمانات ومرسوـ احالة الى مجمس النواب).

الماؿ المتداوؿ .إف سجبلت الضمانات ()Credit registryىي قواعد بيانات
متاحة لمعمف تعكس مستويات االىتماـ باألصوؿ أو حيازتيا (بما فييا األصوؿ
المنقولة) ،وتساعد المقترضيف عمى إثبات جدارتيـ االئتمانية مف جية ،والمقرضيف
المحتمميف عمى تقييـ الطمبات المحتممة بحسب أولويتيا ووفقا لمضماف المقدـ مف
جية أخرى.

 .ٙتعميـ يصدر عف مصرؼ لبناف بالتعاوف مع مكتب االئتماف وو ازرة المالية
73/103

 -6المطموب مف مصرؼ لبناف ،مكتب االئتماف المبناني ،سجؿ الضمانات
المبناني ووزارة المالية:

تمكيف ب رنامج التنمية

اصدار مؤشر ألسعار العقارات لتحسيف التثميف :إعداد واصدار مؤشر عقارات

وسجؿ الضمانات (اصدار مؤشرات اسعار العقارات بشكؿ دوري).

المتوفرة (مثبل المدارس وشركات االتصاالت والجمارؾ والسمطات الضرائبية) وأف
يقدـ الدرجات االئتمانية والتقارير التحميمية لجميع القطاعات والقطاعات الفرعية
(مثبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ والشركات والعقارات.)...

اإلصالحات
#

المصدر
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-5اعداد مصرؼ لبناف لمشروع قانوف انشاء سجؿ ضمانات لألصوؿ المنقولة

٘ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير المالية (مشروع قانوف

(مثؿ المعدات والمركبات) لدعـ إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرأس

انشاء سجؿ الضمانات ومرسوـ احالة الى مجمس النواب).

الماؿ المتداوؿ .إف سجبلت الضمانات ()Credit registryىي قواعد بيانات
متاحة لمعمف تعكس مستويات االىتماـ باألصوؿ أو حيازتيا (بما فييا األصوؿ
المنقولة) ،وتساعد المقترضيف عمى إثبات جدارتيـ االئتمانية مف جية ،والمقرضيف
أولويتيا ووفقا لمضماف المقدـ مف
بحسب
المتبقية
المحتممةوات
المحتمميف عمى تقييـ الطمبات الخط

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

جية أخرى.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ّ

 .ٙتعميـ يصدر عف مصرؼ لبناف بالتعاوف مع مكتب االئتماف وو ازرة المالية
 -6المطموب مف مصرؼ لبناف ،مكتب االئتماف المبناني ،سجؿ الضمانات

وسجؿ الضمانات (اصدار مؤشرات اسعار العقارات بشكؿ دوري).

المبناني ووزارة المالية:
تمكيف ب رنامج التنمية

تعزيز الخدمات
المالية وترسيخيا

اصدار مؤشر ألسعار العقارات لتحسيف التثميف :إعداد واصدار مؤشر عقارات

االقتصادية وتمويمو بشكؿ

ليخدـ كمرجع في تثميف ضمانات المنازؿ واألراضي مف أجؿ تحسيف إدارة

مالي عاـ

المخاطر وي رتكز المؤشر عمى بيانات مف مكتب االئتماف وسجؿ الضمانات وسجؿ  .ٚدراسة تضعيا لجنة مراقبة ىيئات الضماف بالتنسيؽ مع شركات التأميف

فعاؿ

العقارات.

(تسريع نمو قطاع التأميف) ورفع النتيجة إلى وزير اإلقتصاد والتجارة.

 -7المطموب مف لجنة مراقبة ىيئات الضماف وشركات التأميف:
تحفيز نمو قطاع التأميف عبر ممكنات مختمفة مثؿ :تحسيف منتجات التأميف عمى
الحياة وتطويرىا وبيعيا وتوزيعيا والتسويؽ ليا ،زيادة النمو في مجاالت األعماؿ
المتعمقة بالتأميف عمى األصوؿ المادية مف خبلؿ االستعانة بالتكنولوجيا والتحميبلت
المتقدمة ،تقييـ إعداد مخطط جديد لمتأميف اإللزامي (مثؿ التأميف الصحي
اإللزامي) ،إنشاء صناديؽ المعاشات التقاعدية الخاصة.

االجتماعية والمالية وبعد استطبلع رأي مجمس ادارة الصندوؽ الوطني لمضماف

بناء عمى اقتراح وزراء العمؿ والشؤوف
 .ٛقرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 -8المطموب مف الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي:

االجتماعي وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف يرمي الى

تحسيف وسيمة االستثمار في الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي ونموذج تشغيمو

تعديؿ بعض أحكاـ قانوف الضماف االجتماعي أي القانوف المنفّذ بالمرسوـ رقـ

مف خبلؿ:

٘٘ ٖٜٔتاريخ  ٜٖٔٙ\ٜ\ٕٙلجية ىيكمة الضماف ولجية تنويع التوظيفات

 -توسيع نطاؽ مكتب االستثمارات في الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي

االجتماعية المتوسطة والطويمة األجؿ التي يسمح لمجنة المالية االستثمار فييا

وضماف استقبللية الصندوؽ (اعتماد ىيكمية جديدة لئلدارة الرشيدة لمصندوؽ)

والمحددة في المادة ٗ ٙمنو).

 -التنويع في محفظة استثمارات الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي مف غير

مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزراء العمؿ والشؤوف

الودائع المصرفية لتشمؿ السندات المالية الطويمة األمد.

االجتماعية والمالية وبعد انياء مجمس ادارة الصندوؽ الوطني لمضماف
االجتماعي (توسيع صبلحيات المجنة المالية المسؤولة عف توظيؼ أمواؿ
الصندوؽ).
 .ٜتقارير مشتركة تصدر عف و ازرة المالية والصندوؽ الوطني لمضماف
االجتماعي تتضمف تقدي اًر لبللتزامات المحتممة لكافة الصناديؽ التقاعدية

 -9المطموب مف جميع صناديؽ التقاعد بما فييا الصندوؽ الوطني لمضماف

وتحميميا (المعاشات التقاعدية العامة والصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي

االجتماعي:

والمعاشات التقاعدية الخاصة) واعداد و ازرة المالية لخطة استراتيجية لنظاـ

تقدير االلتزامات المحتممة لكافة الصناديؽ التقاعدية وتحميميا (المعاشات التقاعدية

المعاشات التقاعدية تطاؿ الدولة بكامميا.

العامة والصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي والمعاشات التقاعدية الخاصة)
واعداد خطة استراتيجية لنظاـ المعاشات التقاعدية بموجبيا تطاؿ الدولة بكامميا.
بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٓٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(خصخصة الشركات الممموكة مف الدولة وادراج األسيـ في بورصة بيروت بعد
 -10المطموب مف ىيئة األسواؽ المالية وبورصة بيروت ومجمس الوزراء:
تحريؾ نمو أسواؽ رأس الماؿ عبر:

موافقة لجنة بورصة بيروت) .مراجعة البند رقـ ٓ ٜالمتعمؽ بإشراؾ القطاع
الخاص وتحرير المؤسسات والمرافؽ العامة ذات الطابع التجاري

 تقييـ وتسريع الخصخصة  /اإلدراج في البورصة لمشركات العامة (مثبل ليبافتيميكوـ)
 تمويؿ مشاريع ب رنامج االستثمار الرأسمالي لمبنية التحتية الضخمة في القطاعالخاص مف خبلؿ أسواؽ السندات واألسيـ (مثؿ سوليدير)

ٔٔ .ػ ػ ػ ػ

 مراجعة المحفزات وتحسينيا مف أجؿ إدراج الشركات في بورصة بيروت. -11مواصمة امتثاؿ مصرؼ لبناف ولجنة الرقابة عمى المصارؼ لتشريعات

ٕٔ .تنظيـ مصرؼ لبناف وجمعية المصارؼ دورات تدريبية لموظفي القطاع

مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ االرىاب.

تغطي مواضيع متعمقة بالمخاطر ،وال رقمنة ،والتسويؽ والمبيعات ،واالكتتاب

 -12تعزيز مصرؼ لبناف وجمعية المصارؼ لقدرات الموظفيف الحالييف

المعقد ،واألمف االلكتروني ،ومكافحة غسؿ األمواؿ ،إلخ.

والمستقبمييف في القطاع المالي مف خبلؿ تقديـ دورات تدريبية متقدمة لموظفي
القطاع لدعـ األولويات في رؤية القطاع التي تغطي مواضيع متعمقة بالمخاطر،
والرقمنة ،والتسويؽ والمبيعات ،واالكتتاب المعقد ،واألمف االلكتروني ،ومكافحة
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غسؿ األمواؿ ،إلخ.
إمكانية تعديؿ المناىج
تعدىا و ازرة التربية والتعميـ العالي حوؿ
ٖٔ .دراسة ّ
ّ

الدراسية لجية إدراج المفاىيـ األساسية في مراحؿ التعميـ المبكرة حوؿ

 تقييـ وتسريع الخصخصة  /اإلدراج في البورصة لمشركات العامة (مثبل ليبافتيميكوـ)
 تمويؿ مشاريع ب رنامج االستثمار الرأسمالي لمبنية التحتية الضخمة في القطاعالخاص مف خبلؿ أسواؽ السندات واألسيـ (مثؿ سوليدير)

ٔٔ .ػ ػ ػ ػ

 -مراجعة المحفزات وتحسينيا مف أجؿ إدراج الشركات في بورصة بيروت.

اإلصالحات
#

المصدر
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ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع
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االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

 -11مواصمة امتثاؿ مصرؼ لبناف ولجنة الرقابة عمى المصارؼ لتشريعات

ٕٔ .تنظيـ مصرؼ لبناف وجمعية المصارؼ دورات تدريبية لموظفي القطاع

مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ االرىاب.

تغطي مواضيع متعمقة بالمخاطر ،وال رقمنة ،والتسويؽ والمبيعات ،واالكتتاب

 -12تعزيز مصرؼ لبناف وجمعية المصارؼ لقدرات الموظفيف الحالييف

المعقد ،واألمف االلكتروني ،ومكافحة غسؿ األمواؿ ،إلخ.

المتبقية
الخطوات
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

والمستقبمييف في القطاع المالي مف خبلؿ تقديـ دورات تدريبية متقدمة لموظفي
القطاع لدعـ األولويات في رؤية القطاع التي تغطي مواضيع متعمقة بالمخاطر،
والرقمنة ،والتسويؽ والمبيعات ،واالكتتاب المعقد ،واألمف االلكتروني ،ومكافحة
غسؿ األمواؿ ،إلخ.

إمكانية تعديؿ المناىج
تعدىا و ازرة التربية والتعميـ العالي حوؿ
ٖٔ .دراسة ّ
ّ

الدراسية لجية إدراج المفاىيـ األساسية في مراحؿ التعميـ المبكرة حوؿ
 -13تعزيز وزارة التربية والتعميـ العالي وجمعية المصارؼ لموعي والشموؿ

المدخرات ،وادارة المصاريؼ ،المزايا الناتجة عف إيداع المدخرات في الصناديؽ

وااللماـ عمى كافة المستويات عف طريؽ إدراج المفاىيـ األساسية في مراحؿ

المشتركة ،إدارة المخاطر والعائدات ،مزايا األسواؽ الرأسمالية -.مراجعة البند

التعميـ المبكرة في أنحاء البمد (مثؿ المدخرات ،وادارة المصاريؼ ،توعية الطبقة

رقـ  75المتعمؽ بتطوير المناىج

المتوسطة بشأف المزايا الناتجة عف إيداع المدخرات في الصناديؽ المشتركة،
والتأميف المرتبط بالوحدات االستثمارية ،ومنتجات أخرى متوسطة األجؿ مثؿ إدارة
المخاطر والعائدات بشكؿ أفضؿ ،توعية المؤسسات بشأف مزايا األسواؽ الرأسمالية .ٔٗ .ق اررات تصدر عف مصرؼ لبناف بعد موافقة و ازرة المالية وبالتعاوف مع
 -14تسييؿ مصرؼ لبناف وشركة كفاالت:

شركة كفاالت حوؿ تسييؿ االقراض المحمي لمقطاع الزراعي ،تمويؿ المشاريع

 -االقراض المحمي لمقطاع الزراعي.

الصغيرة والمتوسطة الحجـ في قطاعات الصناعات االبداعية ،تمويؿ بناء

 -تمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجـ في قطاعات الصناعات ذات

فنادؽ جديدة وترميـ الفنادؽ الموجودة في الوجيات الرئيسية.

االبداعية.
االبداعيةيزوتمؾ
المالية وجمعية المصارؼ وىيئة األسواؽ المالية لقيمة لبناف
المؤسسات
ٔ -تعز

ٔ .ػ ػ ػ ػ ػ

في ادارة األصوؿ وكمركز أوفشور لدى األسواؽ المستيدفة مف خبلؿ اعداد
واطبلؽ حممة ترويج شاممة تطاؿ األسواؽ الرئيسية خصوصاً مناطؽ المشرؽ وبحر
قزويف واف ريقيا.
ٕ -توسيع و ازرة المالية (و/أو و ازرة الخارجية والمغتربيف) لشبكة اتفاقيات االزدواج

ٕ.إعداد مشاريع إتفاقيات مع الدوؿ المستيدفة وفقاً ألحكاـ الدستور.

الضريبي واتفاقيات تعزيز وحماية االستثمار لتغطي أسواؽ المصدر المستيدفة

بناء عمى اقتراح وزير المالية وبعد إستطبلع
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(مناطؽ المشرؽ وبحر قزويف واف ريقيا لجذب المستثمريف وحمايتيـ).

رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشاريع قوانيف ترمي الى

الموافقة عمى اب راـ اتفاقيات ازدواج ضريبي واتفاقيات تعزيز وحماية االستثمار
لتغطي األسواؽ المستيدفة ومشاريع مراسيـ باحالة مشاريع القوانيف الى مجمس
النواب /مراسيـ إب راـ).
تحويؿ لبناف الى

استيداؼ المستثمريف في

مركز الدارة

أسواؽ غير مستغمة مع

االستثمار

التركيز عمى المنتشريف

واألوفشور

المبنانييف

مالي عاـ

ٖ -جذب مؤسسة ايداؿ وو ازرة االقتصاد والتجارة بالتعاوف مع و ازرة الخارجية

ٖ .تنظيـ و ازرة االقتصاد والتجارة بالتعاوف مع و ازرة الخارجية والمغتربيف

والمغتربيف ومصرؼ لبناف لمجيات الفاعمة لتستثمر في لبناف مف خبلؿ القياـ

والمؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف ومصرؼ لبناف جوالت

بجوالت ترويجية تعرض قيمة البمد عمى جيات فاعمة محتممة وتركز في األساس

ترويجية تعرض قيمة البمد عمى جيات فاعمة محتممة وتركز في األساس عمى

عمى:

مدراء أصوؿ وثروات عالمييف ،األسيـ الخاصة وصناديؽ التعاضد،

 -مدراء أصوؿ وثروات عالمييف (أفضؿ ٕٓ)

شركات محاسبة وشركات قانونية عالمية متخصصة في المجاؿ المصرفي.

 األسيـ الخاصة وصناديؽ التعاضد شركات محاسبة وشركات قانونية عالمية متخصصة في المجاؿ المصرفي.المبنانية
ٗ -وضع دراسة مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ العالي بالتعاوف مع الجامعة
ّ

والجامعات الخاصة لدراسة تحديث مقررات التعميـ العالي بما يتوافؽ مع حاجات
قطاع الخدمات المالية (عمى سبيؿ المثاؿ :استخداـ المقررات الدراسية الرقمية

قطاع الخدمات المالية (التركيز عمى مق اررات إدارة األصوؿ والثروات ،إدخاؿ

والمتعمقة بالتمكيف ،التركيز عمى مق اررات إدارة األصوؿ والثروات ،إدخاؿ منيج

منيج العمـ االكتواري في الجامعات الكبرى الخ).

العمـ االكتواري في كؿ الجامعات الكبرى).
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ٗ .دراسة تضعيا و ازرة التربية والتعميـ العالي بالتعاوف مع الجامعة المبنانية
والجامعات الخاصة بيدؼ تحديث مقررات التعميـ العالي بما يتوافؽ مع حاجات

اإلصالحات
#
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ماكنزي
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ماكنزي

171

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ
 -1بناء قدرات تمويؿ مشاريع لممشاركة في إعادة إعمار سوريا والعراؽ:

تمويؿ المشاريع التي

في اعادة اعمار سوريا والعراؽ ،أف يستثمر في بناء قدرات تمويؿ المشاريع في

والعراؽ.

المصارؼ المبنانية لبلستفادة مف الخبرات القائمة عبر:

الخدمات الرقمية والتحميبلت،

متخصصة مع
ّ

امكانيات تصدير
قوية

توظيؼ خبراء عالمييف لممساىمة في تعزيز القدرات المحمية ،إرساؿ المواىب

الدراسات األكتوارية التي

المبنانية لمخضوع إلى تدريبات مف المستوى العالمي وااللتحاؽ ببرامج بناءالقدرات،

تستيدؼ األسواؽ األساسية
واالقميمية.
البحوث المتعمقة ياألسيـ

تشجيع تحضير ب رامج تقوـ عمى تناوب الخبراء في تمويؿ المشاريع بيف فروع
/شركات تابعة لبنانية وعالمية.

مالي عاـ

واالستثمار التي تستيدؼ
األسواؽ األساسية واالقميمية
والمراكز المالية العالمية.
شركات التكنولوجيا المالية

أف الحكومة ال تتعقّب حركة اليجرة التي تحصؿ بشكؿ فردي لذلؾ
ّ
يتبيف مف دراسة ماكنزي أف لبناف يعاني مف غياب لسياسة اليجرة ونظاـ لتتبع المنتشريف ،وال يممؾ اليوـ إحصاءات رسمية حوؿ عدد المبنانييف المنتشريف كما ّ

غرس البذور-اإلنتشار المبناني
وتتبع اليجرة
تنظيـ ّ

التراخيص.

اعطار التراخيص).

 -3تنظيـ مصرؼ لبناف لعممية اسناد الخدمات المالية المتعمقة بالبحوث الرقمية

ٖ .تعاميـ وق اررات تصدر عف مصرؼ لبناف

التراخيص الالزمة لذلؾ.

السوؽ العالمي.

سياسة ىجرة فاعمة

 -2إعداد مصرؼ لبناف الستراتيجية مفصمة لتطوير التكنولوجيا المالية واعطاء

ٕ .ق اررات تصدر عف مصرؼ لبناف (تطوير التكنولوجيا المالية وتنظيـ عممية

والتحميمية والتحاليؿ االكتوارية الى الجيات الخارجية وتنظيـ عممية اعطاء

تقدـ الخدمات في
التي ّ

وبيدؼ اإلستفادة مف شبكة اإلنتشار الواسعة ،عمى الحكومة الشروع بتتبع اليجرة وتنظيميا وتطوير برنامج شامؿ لذلؾ.

 إعداد الجيؿ الجديد مفاليد العاممة وتنظيمو

ٔ .تعاميـ وق اررات تصدر عف مصرؼ لبناف.

عمى قطاع الخدمات المالية ،ومف أجؿ بناء مركز تميز لتمويؿ المشاريع لممشاركة

تستيدؼ اعادة اعمار سوريا

تميز
إنشاء مراكز ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

تطوير برنامج شامؿ لتتبع اليجرة مف قبؿ وزارة الخارجية والمغتربيف بالتنسيؽ
يتضمف التسجيؿ في لبناف قبؿ اليجرة،
الدبموماسية في الخارج
مع البعثات
ّ
ّ

ب رنامج تضعو و ازرة الخارجية والمغتربيف بالتنسيؽ مع البعثات الدبموماسية
المبنانية في الخارج ،وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.

المحمية لدى الوصوؿ إلى دولة أخرى ،إنشاء نظاـ تتّبع في
التسجيؿ في السفارة
ّ

قطاعي

التغيرات التي قد تط أر عمى المعمومات الموجودة
البمد المضيؼ بيدؼ تسجيؿ ّ

واإلستثمار فيو لتحضيره

(عمى سبيؿ المثاؿ العنواف والوظيفة والوضع العائمي)...

لئلنخراط في اإلقتصاد العالمي
 سياسة ىجرة فاعمة.يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو في الوقت الذي تٌبذؿ فيو جيود اليجرة الحالية عمى أساس فردي ،ينبغي تطوير العالقات الرسمية مع الدوؿ المضيفة حوؿ العمالة والتوظيؼ مف خبلؿ إتفاقيات بيف الحكومات.
ّ 

اإلنتشار المبناني
إبراـ إتفاقيات
ثنائية بيف
الحكومات حوؿ
القوى العاممة
بيدؼ تصدير
المواىب

 إعداد الجيؿ الجديد مفواإلستثمار فيو لتحضيره
لئلنخراط في اإلقتصاد العالمي

 بموجب المادة  4مف المرسوـ رقـ  3040تاريخ ( 1972/3/25شروط تعييف الممحقيف األقتصادييف والثقافييف في البعثات الدبموماسية) يقوـ الممحؽ الثقافي تحت اشراؼ رئيس البعثة ووفقا لمقوانيف واالنظمة والتعميمات

الدبموماسية في الخارج ،مع الدوؿ األجنبية المضيفة تشمؿ المواضيع التالية:
ّ

 -رعاية العالقات مع سائر البعثات ومع الرسمييف والمعنييف بالشؤوف الثقافية والعممية والفنية مف رجاؿ الصحافة واالعبلـ والقيميف عمى المؤسسات العممية والثقافية والتربوية والييئات الثقافية الرسمية والخاصة.

العمؿ.

النافذة بػ ػ :

غرس البذور-اليد العاممة وتنظيمو

إعداد مشاريع إتفاقيات مف قبؿ و ازرة الخارجية والمغتربيف ومف خبلؿ البعثات

التفاوض واعداد مشاريع اإلتفاقيات والسير بيا وفقا ألحكاـ الدستور:
ٔ -كتاب يتضمف موافقة رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء عمى المباشرة

قطاعي

 -تحديد الجامعات واإلختصاصات المستيدفة لتسريع إجراءات اليجرة وطمبات

الممكنة مف اجؿ مساعدتيـ وتوجيييـ توجيياً ثقافياً صحيحاً لكي تكوف دراستيـ الجامعية متالئمة مع حاجات البلد ومتطمباتو
 رعاية شؤوف الطالب المبنانييف ويجريً
إحصاء دقيقاً بيـ وبفروع اختصاصيـ ويقترح التدابير ٌ

ويتتبع دروسيـ ويتثبت مف حسف سموكيـ ويضع تقارير عنيـ وعف نشاطيـ وعف النتائج التي يحصموف عمييا.
اسية مف الحكومة المبنانية
ّ
وييتّـ بصورة خاصة بشؤوف الطبلب الحاصميف عمى منح در ّ
اسية.
 -البحث في امكانية الحصوؿ عمى مساعدات في الحقؿ الثقافي والعممي وتبادؿ البعثات الدراسية والتدريبية وتنظيـ المعارض وتبادؿ االساتذة والمحاضريف واالستحصاؿ عمى منح در ّ

 -سياسة ىجرة فاعمة

 تبادؿ بيانات حوؿ التعميـ وبيانات سوؽ العمؿ باإلضافة إلى المياجريفالمبنانييف المسجميف في الدوؿ المعنية.

بالتفاوض مع النظراء في الدوؿ األجنبية المضيفة ،تمييداً العداد مشاريع
إتفاقيات دولية أو مذكرات تفاىـ حوؿ العمالة والتوظيؼ.
ٕ -قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير الخارجية والمغتربيف
(الموافقة عمى مشروع اإلتفاقية وتكميؼ الوزير التوقيع عمييا)
ٖ -قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير الخارجية والمغتربيف
(إب راـ اإلتفاقية ػ ػ مرسوـ إب راـ /أو مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس
النواب في حاؿ تضمنت إلتزامات مالية وعدـ إمكانية فسخيا سنة فسنة).
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اإلصالحات
#

المصدر

172

ماكنزي

173

ماكنزي

174

ماكنزي

175

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو بعد تكويف فكرة حوؿ إتجاىات سوؽ العمؿ العالمية وتحديد الميارات المناسبة في األسواؽ المستيدفة ،عمى الحكومة دعـ تطوير ىذه الميارات عند الخريجيف المبنانييف.

ٔ  -التنسيؽ بيف و ازرة الخارجية والمغتربيف والجامعات والمؤسسات المينية لتقديـ
إختصاصات تتماشى مع متطمّبات األسواؽ الخارجية.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .وضع آلية مف قبؿ و ازرة الخارجية والمغتربيف بالتنسيؽ مع و ازرة التربية
والتعميـ العالي والجامعة المبنانية والجامعات والمعاىد الخاصة في لبناف ،بيدؼ
تحديد إتجاىات األسواؽ العالمية والعمؿ عمى تقديـ اإلختصاصات التي تتماشى
حث الطبلب عمى متابعة دراستيـ في ىذا
مع متطمبات ىذه األسواؽ ،وعمى ّ
اإلتجاه.

غرس البذور-اإلنتشار المبناني

 -إعداد الجيؿ الجديد مف

مواءمة الميارات

اليد العاممة وتنظيمو

مع متطمبات أسواؽ

واإلستثمار فيو لتحضيره

العمؿ الخارجية

لئلنخراط في اإلقتصاد

قطاعي

ٕ -استحداث و ازرة التربية والتعميـ العالي عند االقتضاء لبرامج في اختصاصات

ٕ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير التربية والتعميـ العالي

معينة.
ّ

وبناء لتوصية مجمس التعميـ العالي (الترخيص لمجامعة الخاصة باستحداث
ً
معينة).
ب رامج في اختصاصات ّ

ٖ -وضع ب رنامج مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ العالي بالتعاوف مع الجامعة المبنانية ٖ .تفاوض و ازرة التربية والتعميـ العالي مع الدوؿ المستيدفة واعداد مشاريع
معينة بناء عمى إتجاىات
والجامعات الخاصة ّ
لحث الطبلب عمى متابعة دراسات ّ

الطمب في األسواؽ الخارجية بما يتماشى مع اإلتفاقيات مع الحكومات (تشجيع

العالمي  -سياسة ىجرة فاعمة

التخرج وقروض دراسية مدعومة
الطبلب مثبل مف خبلؿ ضماف فرص عمؿ بعد
ّ
مف الحكومات األجنبية).

االتفاقيات ومذكرات التفاىـ والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور.
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير التربية والتعميـ العالي(موافقة عمى االتفاقية وتفويض بالتوقيع).
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح و ازرة التربية والتعميـالعالي(مرسوـ إب راـ إتفاقيات/مذكرات تفاىـ ثنائية مع و ازرة التربية والتعميـ العالي
تتضمف تقديـ منح طالبية لمتخصص في الخارج).

يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو بيدؼ إتاحة الفرص أماـ المياجريف المحتمميف ،مف الميـ النظر في جيود تييئة اليد العاممة.
ّ

غرس البذور-اإلنتشار المبناني

يبية تجرييا و ازرة الخارجية والمغتربيف بالتنسيؽ مع و ازرة التربية
يبية بالتنسيؽ مع و ازرة التربية والتعميـ تنظيـ دورات تدر ّ
تنظيـ و ازرة الخارجية والمغتربيف لدورات تدر ّ

العالي والجامعة المبنانية والجامعات والمعاىد الخاصة بيدؼ:

إعداد الجيؿ الجديد مف اليد

تييئة اليد العاممة

العاممة وتنظيمو واإلستثمار

المبنانية لمعمؿ في

فيو لتحضيره لئلنخراط في

األسواؽ الخارجية

اإلقتصاد العالمي سياسة

 -تقديـ دروس لغة أساسية لممياجريف المحتمميف بالتنسيؽ مع الدوؿ المضيفة.

قطاعي

والتعميـ العالي والجامعات والمعاىد الخاصة وسفارات الدوؿ االجنبية المعنية
وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.

 تقديـ تدريب قبؿ المغادرة حوؿ شروط العيش اإلجتماعية واإلقتصادية في البمدالمضيؼ (السكف ونظاـ الرعاية الصحية).

ىجرة فاعمة.

 التأثير-اإلنتشار المبناني

ئيسية تعزيز عبلقات الصداقة وتوحيد الروابط الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياحية واالعبلمية وال رياضية بيف بمداف اإلنتشار ولبناف ،تعزيز التعاوف بيف االفراد والمؤسسات االغترابية فيما بينيا وبيف ىذه
ػ ػ ػ ػ مف أىدافيا الر ّ

والمنتشريف

تعزير التواصؿ بيف
الحكومة المبنانية

التأثير واضفاء طابع رسمي

والمنتشريف

عمييا ،أي اإلستفادة مف قوة

 أنشئت الجامعة المبنانية الثقافية في العالـ ،خبلؿ مؤتمر صيؼ المغتربيف الذي عقد في بيروت – لبناف عاـ ٓ ٜٔٙبيدؼ ّلـ شمؿ المبنانييف المنتشريف في مختمؼ انحاء العالـ وتوثيؽ عبلقاتيـ بمبناف وقد حصمت عمى

-حشد جميع فئات المجتمع في مختمؼ دوؿ اإلنتشار في إطار وحدة تنسيؽ

العمـ والخبر وفقاً لقانوف الجمعيات رقـ  361تاريخ  1973/12/13كجمعية قائمة قانوناً في لبناف وذلؾ تعزي اًز لدور ىذه الجمعية.

توطيد العبلقات بيف لبناف -اإلستفادة مف القدرة عمى

 يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو بيدؼ توطيد التعاوف مع المنتشريف وبناء مجتمعات متينة ضمف الببلد المضيفة ،يجب إقامة قنوات ت واصؿ ثنائية بيف الحكومة في لبناف والجالية المبنانية في الخارج.

تشكيؿ لجنة ب رئاسة وزير الخارجية والمغتربيف ميمتيا:

قطاعي

الدوؿ ولبناف ،تقديـ التسييبلت الممكنة لممغتربيف والمتحدريف منيـ وتنظيـ وتفعيؿ االنتشار ،الحفاظ عمى التراث المبناني ونشره في بمداف االنتشار ونشر ت راث تمؾ البمداف في لبناف وتقديـ التسييبلت الممكنة لممغتربيف
والمتحدريف منيـ.

مركزية بقيادة المنتشريف المؤث ريف في الببلد المضيفة ليـ.
ّ

بناء عمى اقتراح الخارجية والمغتربيف (تشكيؿ
قرار يتخذ في مجمس الوزراء ً

لجنة ب رئاسة وزير الخارجية والمغتربيف لجمع المعمومات ودراسة موضوع انشاء
وحدة تنسيؽ مركزية ووضع آلية ت واصؿ بينيا وبيف الو ازرة).

 إنشاء آلية تواصؿ بيف الوحدة المركزية وو ازرة الخارجية والمغتربيف وتقديـاإلستشارات حوؿ اآللية بيف الوحدة المركزية والمجتمعات.
 جمع المبلحظات والشكاوى والتوصيات مف الوحدة المركزية والتعريؼبالمجاالت التي تحتاج إلى التنمية في لبناف.

 وضع النظاـ الداخمي لمجامعة في العاـ ٓ ٜٔٙوجرى تعديمو م ار اًر وكاف آخر تعديؿ في العاـ ٘.ٜٔٛ -تسمـ المجمس المنتخب ميامو مف وزير الخارجية والمغتربيف بصفتو رئيس المكتب الدائـ وخصصت و ازرة الخارجية والمغتربيف لمجامعة مق اًر ليا في مبناىا.

الضغط في مراكز العالـ بيف
لبناف والمنتشريف

يتبيف مف دراسة ماكنزي أف المجتمعات المبنانية موجودة ضمف تجمعات في جميع أنحاء العالـ .عمى غرار الفعاليات التي تنظميا مجتمعات أخرى .واف تنظيـ فعاليات مجتمعية ( )Eventsتيدؼ إلى تعزيز الشعور بالفخر
ّ 

 التأثير-اإلنتشار المبناني
بناء مجتمعات
حيوية بيف
المنتشريف

واإلنتماء إلى اليوية المبنانية.

توطيد العبلقات بيف لبناف
والمنتشريف اإلستفادة مف
القدرة عمى التأثير واضفاء
طابع رسمي عمييا ،أي
اإلستفادة مف قوة الضغط في
مراكز العالـ

حددت المياـ التي يقوـ بيا الممحؽ اإلقتصادي تحت اشراؼ رئيس البعثة ووفقا
 بموجب المادة  /ٖ/مف المرسوـ رقـ ٖٓٗٓ تاريخ ٕ٘( ٜٕٔٚ/ٖ/شروط تعييف الممحقيف األقتصادييف والثقافييف في البعثات الدبموماسية) ّ
قطاعي

لمقوانيف واالنظمة والتعميمات ومف ضمنيا عرض اإلنتاج المبناني والتعريؼ عنو والمساىمة في تنظيـ المعارض واالسواؽ والمؤتمرات واالشراؼ عمى المعارض المبنانية الدائمة.
 أُطمقت مبادرة "دبموماسية المطبخ المبناني  "Gastrodiplomacyبالتعاوف مع الو ازرات والييئات المختصة والتي تعنى بجزء كبير منيا بتسويؽ المونة البمدية عبر إدخاليا إلى المطبخ في دوؿ اإلغتراب.
 سبؽ لوزارة الخارجية والمغتربيف أف وضعت آلية تنسيؽ مع وزارة الزراعة لمتابعة تنفيذ بعض البرامج مثؿ يوـ المونة المبناني ،روزنامة تسويؽ العرؽ المبناني وبناء شبكة لتسويؽ زيت الزيتوف وتنظيـ يوـ النبيذ العالمي في
العديد مف الدوؿ.

77/103

تنظيـ و ازرة الخارجية والمغتربيف فعاليات  Eventsمجتمعية منتظمة عمى مستوى خطة تضعيا و ازرة الخارجية والمغتربيف بالتنسيؽ مع البعثات المبنانية في
العالـ بالتنسيؽ مع السفارات والقطاع الخاص (مثؿ المناسبات المئوية ويوـ
اإلنتشار في لبناف ويوـ لبناف في الخارج) مع الترويج لممنتجات المبنانية في الخارج.

الخارج والقطاع الخاص وتأميف التمويؿ البلزـ لتنفيذىا.

اإلصالحات
#

المصدر

176

ماكنزي

177

ماكنزي

178

ماكنزي

179

ماكنزي

180

ماكنزي

االصالح

اإلنتشار المبناني
تعزيز العالقات بيف
الشباب المنتشر
والبمد

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

جيود اإلشراؾ وتعزيز اليوية

المتبقية
الخطوات
ّ

 يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو بيدؼ تعزيز الروابط وتوطيدىا بشكؿ أكثر فعالية بيف الشباب المنتشر ولبناف يجب النظر في إمكانية تنظيـ رحبلت مدعومة إلى لبناف واإلستفادة مف تجارب عالمية بيذا الشأف (مثؿ ب رنامج

ٔ  -وضع و ازرة الخارجية والمغتربيف ب رنامج تنظيـ رحبلت مدعومة إلى لبناف.

عددا كبي اًر مف المنتشريف المبنانييف.
 في العاـ ٕٗٔٓ أطمقت و ازرة الخارجية والمغتربيف مؤتمر الطاقة االغترابية المبنانية ( )LDEوىي مبادرة تجتذب
سنويا ً
ً

ٕ -التواصؿ مع المانحيف والمستثمريف (فاعمي الخير مف المنتشريف) إلنشاء

"إعرؼ اليند")

إنشاء قاعدة بيانات شاممة
لممنتشريف لتوسيع نطاؽ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

قطاعي

الوطنية لتمتيف الرابط بيف

ٔ .ب رنامج تضعو و ازرة الخارجية والمغتربيف بالتعاوف مع و ازرة السياحة وشركة
طيراف الشرؽ األوسط ومصرؼ لبناف.

مف بيف األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا ،االحتفاؿ بقصص نجاح االنتشار طواؿ مسيرتيـ في بمداف مختمفة ،تعزيز التراث المبناني مف خبلؿ نشر الثقافة والتقاليد المبنانية في جميع أنحاء العالـ ،تأسيس لمروابط بيف المبنانييف

صندوؽ دعـ لتمويؿ ىذا البرنامج.

المقيميف والمبنانييف المنتشريف وبالتالي توفير فرص لتبادؿ الخبرات ،وتعزيز العبلقات التجارية واالجتماعية ،استكشاؼ اإلمكانيات والفرص الجديدة ،حيث يمكف لممقيميف والمغتربيف معاً استعادة صورة لبناف وتعزيز ثقة العالـ في
إمكاناتو االقتصادية ،مساعدة مف ىـ مف أصؿ لبناني السترداد جنسيتيـ والتمتع بمزايا كونيـ لبنانييف.

لبناف والمنتشريف المبنانييف

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

الخارحية والمغتربيف عمى البعثات الدبموماسية المبنانية في
ٕ .تعميـ وزير
ّ

البمداف المضيفة التواصؿ مع المنتشريف لتقييـ مدى إىتماميـ بالبرنامج وامكانية
تمويؿ إنشاء صندوؽ دعـ.

 إختبار البرنامج عمى عدد مختار مف الطبلب ليتـ إستخبلص الدروس وتوسيعنطاؽ الجيود.

بناء عمى إقتراح وزير الخارجية والمغتربيف
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ووزير المالية بالنسبة النشاء صندوؽ الدعـ (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى
مجمس النواب)

 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف البمداف ذات الشبكات الواسعة مف المنتشريف عمدت إلى وضع مخططات ناجحة إلحياء الشعور باإلنتماء لمببلد مثؿ ب رنامج "مواطف اليند في الميجر" بيذا الشكؿ تتمكف الحكومة مف تطوير
لممتحدريف مف أصؿ لبناني ،ويحصموف بموجبيا عمى إمتيازات خاصة.
ب رنامج "ىوية المنتشريف" الشامؿ لئلعتراؼ بالمنتشريف المبنانييف مف خبلؿ بطاقة ىوية خاصة
ّ
الدـ مف جية األب فيما
 إف القرار رقـ  /ٔ٘/الصادر بتاريخ  ٜٕٔ٘/ٔ/ٜٔالمتعمؽ بالجنسية يعود إلى عيد اإلنتداب وبعتبر راىناً المرجع الرئيسي لموضوع الجنسية ،وقد إختار معيا ارً واحداً لمنح الجنسية وىو رابطة ّ

 التأثير-اإلنتشار المبناني

ػ ػ توطيد العبلقات بيف لبناف

إحياء الشعور

والمنتشريف

باإلنتماء لدى

ػ ػ اإلستفادة مف القدرة عمى

المنتشريف

التأثير واضفاء طابع رسمي

المبنانييف مف خالؿ

عمييا ،أي اإلستفادة مف قوة

برنامج ىادؼ

الضغط في مراكز العالـ

اإلنتشار المبناني

-الحصاد -

الدـ مف جية األـ إذا كاف الولد طبيعياً جرى اإلعتراؼ بو مف قبميا أوالً
عدا حالتيف إستثنائيتيف تتمثالف برابطة األرض إذا كاف الولد لقيطاً ورابطة ّ

حدد شروط إستعادة الجنسية لكؿ شخص ُمدرج أسمو ىو او أسـ احد أصولو الذكور ألبيو او أقاربو الذكور ألبيو عمى سجبلت االحصاء التي اجريت بعد أعبلف دولة
 بتاريخ ٕٗ ٕٓٔ٘/ٔٔ/صدر القانوف رقـ  41الذي ّ

قطاعي

لبناف الكبير أي سجبلت ٕٔ ٜٕٔٗ -ٜٔمقيميف ومياجريف وسجبلت ٕٖ ٜٔمياجريف الموجودة لدى دوائر االحواؿ الشخصية في و ازرة الداخمية والبمديات والذيف لـ يمارسوا حقيـ بإختيار الجنسية المبنانية.

بناء عمى إقتراح وزير الخارجية والمغتربيف
تطوير و ازرة الخارجية والمغتربيف بالتنسيؽ و ازرة الداخمية والبمديات لبرنامج "ىوية ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

المنتشريف" لئلعتراؼ بالمنتشريف المبنانييف بالتنسيؽ مع البعثات المبنانية في الخارج ووزير الداخمية والبمديات (تشكيؿ لجنة ميمتيا تطوير ب رنامج "ىوية المنتشريف"
لممتحدريف مف
(مف حاممي جوازات السفر االجنبية) مف خبلؿ بطاقة ىوية خاصة
ّ
أصوؿ لبنانية يتضمف:
* تحديد معايير األىمية بشكؿ واضح
اليوية المبنانية
* تحديد اإلمتيازات والحوافز الممنوحة لحاممي بطاقة
ّ

 بتاريخ ٕٔ ٕٓٔٛ/ٖ/أعدت و ازرة الخارجية والمغتربيف مشروع قانوف يرمي إلى تعديؿ "قانوف الجنسية المبنانية" لمجية تأميف مساواة المرأة بالرجؿ في إعطاء الجنسية ألوالدىا وزوجيا األجنبي.

* تصميـ عممية تقديـ الطمب والحصوؿ عمى اليوية المبنانية

مقدـ مف النواب السادة مرواف حمادة ،تيمور جنببلط ،ببلؿ عبداهلل ،ىادي أبو الحسف ،أكرـ شييب وفيصؿ الصايغ ،بيدؼ رفع كؿ ان واع
 بتاريخ  ٕٓٔٛ/ٛ/ٛورد إقتراح قانوف مف مجمس النواب يتعمؽ بالجنسية المبنانية ّ

* التنسيؽ مع السفارات في مختمؼ البمداف لتنفيذ البرنامج وتحفيزه

ووضع آلية لتنفيذه مع ما يتطمبو ذلؾ مف تعديؿ النصوص القانونية المرعية
اإلجراء أو وضع النصوص البلزمة لذلؾ وتأميف التمويؿ البلزـ).
بناء عمى إقتراح وزير الخارجية والمغتربيف
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ووزير الداخمية والبمديات (النتيجة وآلية التنفيذ وتأميف التمويؿ البلزـ).

التمايز بيف المبنانييف بحيث تمنح المرأة حقوقاً متساوية لحقوؽ الرجؿ مف حيث إكتساب الجنسية ،تغييرىا أو اإلحتفاظ بيا مع منحيا حؽ إعطاء الجنسية ألوالدىا مف زواج أجنبي وكذلؾ إعطاء الجنسية لزوجيا األجنبي
مساواةً بالرجؿ المبناني.
مقدـ مف النائب السيدة روال الطبش يتعمؽ بتعديؿ بعض أحكاـ مواد قانوف الجنسية رقـ ٕ٘ ٔ٘/لجية منح األـ الحؽ في إعطاء الجنسية لزوجيا وأوالدىا.
 بتاريخ ٘ٔ ٕٜٓٔ/٘/ورد مف مجمس النواب إقتراح قانوف ّ

ويحد نطاؽ أي مبادرة تطمقيا الحكومة تستيدؼ المنتشريف المبنانييف.
 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف الحكومة ال تممؾ حاليا إحصاءات رسمية حوؿ اإلنتشار المبناني ما يعيؽ عممية صنع الق اررات المستندة إلى بيانات
ّ
نصت المادة  3مف القانوف المنفذ بالمرسوـ رقـ ( 79\1793انشاء ادارة االحصاء المركزي) عمى أف تتولى ادارة االحصاء المركزي ميمة القياـ بنفسيا او بالتعاوف مع االدارات ذات العبلقة بوضع جميع االحصاءات
ّ 

العائدة لحياة الببلد االقتصادية واالجتماعية وتحميؿ ونشر االحصاءات الموضوعة.

مؿء قاعدة بيانات اإلستفادة مف شبكة المنتشريف
اإلنتشار

قطاعي

الراغبيف باالقتراع في الخارج وتضع و ازرة الداخمي والبمديات بالتعاوف مع و ازرة الخارجية والمغتربيف قواعد تسجيؿ المقترعيف غير المقيميف في السفارات او القنصميات التي يختارونيا مع المعمومات كافة المطموبة.

لمدفع بعجمة النمو اإلقتصادي

يتعيف عمى الحكومة أف تعيد توجيو الحواالت إلى قطاعات أكثر إنتاجية.
 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف معظـ الحواالت الخارجية تتجو إلى قطاعات غير منتجة أىميا العقارات واإلستيبلؾ ،لذا ّ

اإلنتشار المبناني
تحفيز المنتشريف

 بتاريخ  ٕٓٔٚ/ٙ/ٔٚصدر القانوف رقـ ٗٗ (انتخاب أعضاء مجمس النواب) وقد أجاز ىذا القانوف لمبنانييف غير المقيميف اف يمارسوا حقـ باالقتراع شرط اف يكوف أسميـ وارد في سجبلت االحواؿ الشخصية .تُسجؿ أسماء

-الحصاد -

لتوجيو حواالتيـ

اإلستفادة مف شبكة المنتشريف

إلى مشاريع

لمدفع بعجمة النمو اإلقتصادي

تسييؿ الوصوؿ
إلى المعمومات
حوؿ فرص
اإلستثمار واألعماؿ

مختمفة لبناء قاعدة بيانات شاممة عف المنتشريف (تشمؿ مصادر البيانات مؤتمر

 -المدي رية العامة لؤلمف العاـ تتضمف تحديد مصادر البيانات ،تحديد آلية

الطاقة اإلغترابية ،ب رنامج "ىوية المنتشريف" ،إجراءات جمع البيانات في المطار

لجمعيا مف الجيات المعنية المختمفة والعمؿ عمى ػتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.

والمعمومات الصادرة عف السفارات ،والتواصؿ الفاعؿ مع جاليات اإلنتشار والتعاوف  -قرار يصدر عف وزير الخارجية والمغتربيف لتخصيص وحدة في و ازرة
مع الحكومات األجنبية عبر اإلتفاقيات الرسمية) وتحميؿ ىذه البيانات مف أجؿ

الخارجية والمغتربيف لتنسيؽ الجيود المتعمقة بجمع البيانات وتحميميا مف أجؿ

إتخاذ ق اررات مبنية عمى أفكار متبصرة( .عمماً انو يمكف االنطبلؽ مف السجبلت

إتخاذ ق اررات /او التنسيؽ مع إدارة اإلحصاء المركزي مف أجؿ تحميؿ ونشر ىذه

الموضوعة بموجب قانوف االنتخاب رقـ ٗٗ ٕٓٔٚ/وتطويرىا)

اإلحصاءات.

ٔ -إعداد و ازرة المالية بالتنسيؽ مع و ازرة الخارجية والمغتربيف لمشروع إنشاء
صندوؽ إستثمارات ىدفو تشجيع إعادة توجيو الحواالت الخارجية نحو مشاريع

قطاعي

ٕ -إنشاء ب وابة إلكترونية مركزية واحدة في و ازرة الخارجية والمغتربيف بيدؼ
ضماف الشفافية في كافة مشاريع التنمية وال ربط بيف المنتشريف ومشاريع التنمية
المختمفة وفي مجتمعاتيـ/بمداتيـ.
 يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو ينبغي أف يترافؽ جذب اإلستثمارات األجنبية المباشرة بتحسيف مستوى الشفافية في فرص اإلستثمار عبر تطوير ب وابة إلكترونية لمخدمات الشاممة.

 -تحديث بصورة دورّي ة لمموقع اإللكتروني لممؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات

في لبناف عمى شبكة اإلنترنت لجية فرص اإلستثمار في القطاعات المختمفة وفقا

 الحصاد-اإلستفادة مف شبكة

بناء عمى إقتراح وزيري المالية والخارجية
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

والمغتربيف (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

تطوير المجتمع المحمي.

التنمية المحمية

اإلنتشار المبناني

المطموب مف و ازرة الخارجية والمغتربيف تطوير آلية لجمع البيانات مف مصادر

" -خطة تضعيا و ازرة الخارجية والمغتربيف بالتعاوف مع و ازرة الداخمية والبمديات

لمقانوف رقـ ٓ ٕٓٓٔ/ٖٙال سيما الفقرة  ٛ-ٚ-ٙمف المادة السادسة.

قطاعي

 -توفير كؿ المعمومات اإلجرائية المتعمقة باإلستثمار في قطاع معيف.

المنتشريف لمدفع بعجمة النمو

بناء عمى إقتراح وزيري المالية والخارجية
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

والمغتربيف (تأميف التمويؿ البلزـ إلنشاء ب وابة إلكترونية مركزّية).

لموقع المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف بصورة
تطوير وتحديث ّ

دورية عمى شبكة اإلنترنت لجية تأميف المعمومات كافة التي تساعد المستثمريف
مف لبناف والخارج عمى توظيؼ امواليـ في مختمؼ القطاعات (اإلجراءات
والمتطمبات القانونية والجيات المعنية ولمحة عف القطاع وأبرز الجيات الفاعمة
فيو).

اإلقتصادي
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اإلصالحات
#
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ماكنزي
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ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

اإلستفادة مف شبكة

قطاعي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 يبيف مف دراسة ماكنزي أنو ينبغي اإلستفادة مف معارؼ المنتشريف المبنانييف وخبراتيـ المشتركة لدعـ اإلقتصاد المحمي عبر ب رنامج إرشاد /رعاية بيف الشركات المحمية والشركات الممموكة لممنتشريف.
 بموجب المادة ٗ مف المرسوـ رقـ ٖٓٗٓ تاريخ ٕ٘( ٜٕٔٚ/ٖ/شروط تعييف الممحقيف األقتصادييف والثقافييف في البعثات الدبموماسية) يقوـ الممحؽ اإلقتصادي تحت اشراؼ رئيس البعثة ووفقا لمقوانيف واالنظمة والتعميمات
اإلنتشار المبناني
نقؿ المعارؼ /
الخبرات

 الحصاد-المنتشريف لمدفع بعجمة النمو
اإلقتصادي

المبنانية في الخارج وذلؾ بيدؼ:

النافذة ب ػ ػ :

 -إنشاء قائمة بخبراء مف مجاالت عديدة يرغبوف في اإلشتراؾ في ب رنامج إرشاد

لمساعدة الشركات المحمية ،ووضع آلية لتأميف الربط بينيـ وبيف الشركات

 -تقديـ المعمومات والمشورة لرجاؿ االعماؿ المبنانييف وتأميف الصمة بينيـ وبيف رجاؿ االعماؿ في البمد الموجود فيو والعمؿ عمى المحافظة عمى العبلقات الطيبة بينيـ.

ورعاية والتطوع لمساعدة الشركات المحمية.

المحمية الراغبة بذلؾ.
ّ

 -إجراء اتصاالت مع سائر البعثات ومع الرسمييف ورجاؿ االعماؿ وغرؼ التجارة والصناعة وجمعيات التّجار والصناعييف وأف راد الجالية المبنانية ومع المسؤوليف عف االعبلـ وجميع المعنييف بالشؤوف االقتصادية والصناعية

المحمية التي تسعى إلى إكتساب المعرفة/الخبرة والخبراء
 الربط بيف الشركاتّ

يتبيف مف دراسة ماكنزي أف لبناف يعاني مف غياب التخطيط لتوجيو مساىمة المنتشريف نحو المجاالت المنتجة ،وانو مف أجؿ تحفيز الزيادة في إستثمارات المنتشريف في القطاعات المنتجة ،تدعو الحاجة إلى إطبلؽ حمبلت
ّ 

تصميـ إستراتيجية شاممة مف قبؿ المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 -تصميـ حزـ العروض لئلستثمارات المحتممة مع حوافز مميزة مصممة

وتصميـ حزـ العروض لئلستثمارات المحتممة وتأميف توفير الحوافز المالية

فاعمة لمتواصؿ مع المستثمريف المحتمميف وتصميـ إستراتيجية شاممة لجذب اإلستثمارات إلى قطاعات منتجة.

 بموجب القانوف رقـ ٕٔٓٓ( ٖٙٓ/قانوف تشجيع اإلستثمارات في لبناف) تتولى المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف إستطبلع فرص ومجاالت اإلستثمار في لبناف واج راء الدراسات بشأنيا وتزويد الغير بيا كما
اإلنتشار المبناني

 -الحصاد-

تشجيع إستثمارات

اإلستفادة مف شبكة

المنتشريف في

المنتشريف لمدفع بعجمة النمو

قطاعات منتجة

اإلقتصادي

موجو إلى البعثات المبنانية في
تعميـ يصدر عف وزير الخارجية والمغتربيف ّ

الخارج بيدؼ التواصؿ مع المنتشريف واعداد قائمة بالخبراء الراغبيف بالتطّوع

والتجارية والمالية والسياحية لتعريؼ لبناف وامكاناتو في ىذه الحقوؿ وايجاد االسواؽ لو ،والعمؿ عمى انشاء غرؼ تجارية مشتركة ومتابعة نشاطيا.

تتولى وضع ب رنامج إعبلمي وتنظيـ الحمبلت الدعائية وتصميـ وطبع وانتاج وتوزيع منشورات وم واد دعائية تيدؼ إلى تشجيع وتوجيو المستثمريف المبنانييف العامميف في الخارج والمستثمريف العرب واألجانب لتوظيؼ أمواليـ في
قطاعي

التواصؿ الفاعؿ مع المنتشريف مف قبؿ و ازرة الخارجية والمغتربيف عبر البعثات

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

لبناف.

مف المنتشريف في المجاالت ذات الصمة.

لبناف لجذب اإلستثمارات إلى قطاعات منتجة عبر:
خصيصا ليؤالء المستثمريف.
 -إنشاء ت واصؿ مع المستثمريف المنتشريف وتقديـ حزـ العروض وفرص

توفر "ايداؿ" مف خبلؿ قانوف تشجيع االستثمار رقـ  ،360مجموعة مف الحوافز المالية وغير المالية لممشاريع االستثمارية في القطاعات التالية :الزراعة والصناعات الغذائية والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعمومات
ّ 

والتكنولوجيا واالتصاالت واإلعبلـ.

ػ ػ ػ ػ يمكف لممستثمريف االختيار بيف نوعيف مف الحوافز التي تختمؼ مف حيث اإلعفاءات المقدمة ومعايير األىمية المطموبة ،الحوافز المقدمة لممشاريع الكبرى :عقد سمة الحوافز ،والحوافز المقدمة لممشاريع الصغيرة والمتوسطة

اإلستثمار إلييـ بشكؿ فاعؿ.
 إعداد خطة تعويضات قائمة عمى الحوافز مع أىداؼ ومؤشرات آداء محددةمسبقا.

(استراتيجية شاممة إلستطبلع فرص ومجاالت إستثمار المنتشريف في لبناف
وغير المالية لمتشجيع عمى اإلستثمار في القطاعات المتتجة).
بناء عمى إقتراح وزير المالية بعد إستطبلع
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

رأي المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف (مشروع قانوف ومرسوـ

أحالة إلى مجمس النواب) في حاؿ إقتراح تخفيضات ضريبية وح وافز جديدة /أو
في حاؿ إجراء تعديبلت عمى القانوف رقـ ٓ.ٕٓٓٔ/ٖٙ

الحجـ :المشروع االستثماري بحسب المنطقة.
أنشئت الجامعة المبنانية الثقافية في العالـ ،خبلؿ مؤتمر صيؼ المغتربيف الذي عقد في بيروت – لبناف عاـ ٓ ٜٔٙبيدؼ ّلـ شمؿ المبنانييف المنتشريف في مختمؼ انحاء العالـ وتوثيؽ عبلقاتيـ بمبناف وقد حصمت عمى العمـ

 -التأثير -

والخبر وفقاً لقانوف الجمعيات رقـ ٔ ٖٙتاريخ ٖٔ ٜٖٔٚ/ٕٔ/كجمعية قائمة قانوناً في لبناف وذلؾ تعزي اًز لدور ىذه الجمعية.

توطيد العبلقات بيف لبناف
اإلنتشار المبناني
تشكيؿ مجمس
إستشاري لممنتشريف

ئيسية تعزيز عبلقات الصداقة وتوحيد الروابط الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياحية واالعبلمية وال رياضية بيف بمداف اإلنتشار ولبناف ،تعزيز التعاوف بيف االفراد والمؤسسات االغترابية فيما بينيا وبيف ىذه
ػ ػ ػ ػ مف أىدافيا الر ّ

والمنتشريف اإلستفادة مف
القدرة عمى التأثير واضفاء
طابع رسمي عمييا ،أي
اإلستفادة مف قوة الضغط في

قطاعي

الدوؿ ولبناف ،تقديـ التسييبلت الممكنة لممغتربيف والمتحدريف منيـ وتنظيـ وتفعيؿ االنتشار ،الحفاظ عمى التراث المبناني ونشره في بمداف االنتشار ونشر ت راث تمؾ البمداف في لبناف وتقديـ التسييبلت الممكنة لممغتربيف
والمتحدريف منيـ.
 -تسمـ المجمس المنتخب ميامو مف وزير الخارجية والمغتربيف بصفتو رئيس المكتب الدائـ وخصصت و ازرة الخارجية والمغتربيف لمجامعة مق اًر ليا في مبناىا.

مراكز العالـ

79/103

يضـ مجموعة مف المنتشريف المختاريف
تشكيؿ مجمس استشاري لممنتشريف ّ

النافذيف لمعمؿ كمستشاريف لمحكومة في المسائؿ اإلقتصادية والترويج لمصالح
لبناف في المنتديات العالمية.

بناء عمى إقتراح وزير الخارجية والمغتربيف.
قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

اإلصالحات
#

المصدر

184

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

يشجع عمى اإلستثمار في القطاع الخاص ،وا ّف البنية التحتية لقطاع الضيافة غير كافية لتمبية
يتبيف مف دراسة ماكنزي ،أف أبرز
التحديات التي ت واجو القطاع السياحي في لبناف ىي إنخفاض ّ
معدالت إشغاؿ الفنادؽ بما ال ّ
ّ
ّ 

األوروبي ة وارتفاع أسعار التذاكر وت راجع حاد في عدد السياح القادميف مف دوؿ الخميج.
الجوي مع األسواؽ
ّ
متطمبات الفئات عالية المستوى والفاخرة (ال سيما خارج بيروت) ،محدوديةّ الربط ّ

يخية الموجودة
 تمتقي إستراتيجية وزارة السياحة لمعاـ  2020-2021مع توصيات ماكنزي لجية التركيز عمى السياحة المحمية والوطنية كأداة لمتسريع بانتعاش السياحة ،دعوة المانحيف والبمديات لتحسيف المواقع االث رّية والتار ّ

وفقا لمخطط التي ستضعيا و ازرة الثقافة بالتعاوف مع الو ازرات والمدي ريات المعنية االخرى ،وانجاز البنى التحتية االستثمارية البلزمة وع وامؿ التمكيف المطموبة.

التحتية لممدف الرئيسية (بيروت ،جبيؿ وصور).
 -1تطوير البنية
ّ

التكيؼ اإلقتصادي والحضري( )PEURLيقسـ المشروع الى فرعيف:
لمتنمية المحمية لتعزيز قدرة المجتمعات
المحمية عمى ّ
ّ

المموؿ مف البنؾ األوروبي لمتثمير والوكالة الفرنسية لمتنمية ومنحة مف اإلتحاد األوروبي  -قيمتو االجمالية ٓٓٔ مميوف يورو) يشمؿ المدف الرئيسية باإلستناد إلى الخطة المدينية المعتمدة في الخطة
 البرنامج الفرعي األوؿ ( ّ

الشاممة لترتيب األراضي وىي :صيدا ،طرابمس/الميناء ،جبيؿ ،صور ،بعمبؾ ،زحمة والنبطية ،باإلضافة إلى مدينتيف مف األقطاب المحمية/مراكز األقضية ىما حمبا وعاليو .ويغطي مكوناف:

تـ المباشرة بيا والسعي لدى
ٔ .العمؿ عمى إنجاز مشاريع البنى التحتية التي ّ

الجيات المانحة لتأميف التمويؿ البلزـ لتنفيذ مشاريع مف ضمف المشاريع

الممحوظة في ب رنامج اإلستثمار الرأسمالي والتي تعتبر ذات أولوية في ىذه
المدف.
 .2إجراء دراسة مفصمّة لفيـ المجاالت التي تعاني مف ثغرات والمشاريع
المحتممة في كؿ مدينة مف ىذه المدف.

المحمية عمى برنامج وطني
الدولية ،جرى التوافؽ بيف مجمس اإلنماء واإلعمار والبنؾ الدولي والبنؾ األوروبي لمتثمير واالوكالة الفرنسية لمتنمية
المحمية وبعد التشاور مع بعض مؤسسات التمويؿ
فيإطار جيود التنمية
ّ
ّ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٕ .دراسة تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ
وبالتنسيؽ مع البمديات المعنية لتحديد الثغرات والمشاريع المحتممة في المدف
الرئيسية.

 .3تطوير ارصفة لممشاة ولمدراجات اليوائية.
تمر في مناطؽ الجذب في الوجيات الرئيسية
 .4إنشاء مسارات مناسبة لمسياح ّ

(الطرؽ المعبدة لممشي /ركوب الدراجات ،تعميؽ البلفتات).

مكوف إستثماري يشمؿ :تشجيع السياحة المحمية ومشاريع األعماؿ الصغيرة وتعزيز الروابط اإلجتماعية مف خالؿ إعادة إحياء التراث وتحسيف البيئة الحضرية ،إعادة تفعيؿ األنشطة اإلقتصادية المحمية مف خالؿ إعادة
ّٔ .

ٖ .ٗ/.قرار يصدر عف المجمس البمدي المعني بالموافقة عمى تمزيـ تطوير
وتأىيؿ األرصفة.
 قرار يصدر عف المجمس البمدي لمموافقة عمى دفتر الشروط وتأميف التمويؿالبلزـ ليذه الغاية ،وعرضو عمى سمطة الوصاية لمتصديؽ عميو (المحافظ).
 -إتخاذ اإلجراءات البلزمة لتحرير األرصفة ومعابر المشاة مف العوائؽ وضبط

تأىيؿ األسواؽ واحياء مرافىء الصيد مف خالؿ خمؽ وظائؼ جديدة ليا ،وتعزيز قدرة المدف عمى الجذب مف خالؿ تحسيف النقؿ في المناطؽ الحضرية.

وقوؼ المركبات المخالفة.

مكوف بناء القدرات :لممدف المستفيدة مف أجؿ تمبية إحتياجاتيا المتصمة بالدعـ ،بما في ذلؾ التشاور مع المجتمع المدني واستخداـ األدوات الرقمية.
ّٕ .

 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٗ/ٜوافؽ مجمس إدارة البنؾ األوروبي لمتثمير عمى تمويؿ البرنامج بقيمة  /ٗٓ/مميوف يورو ،عمما أف القيمة اإلجمالية لمبرنامج تبمغ حوالي  /ٔٓٓ/مميوف ؿ.ؿ وسيتـ إستكماؿ التمويؿ مف خبلؿ قرض مف
٘ .خطة عمؿ تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع البمديات في المناطؽ

الوكالة الفرنسية لمتنمية بقيمة  /ٗٓ/مميوف يورو ومنحة مف اإلتحاد األوروبي بقيمة  /ٕٓ/مميوف يورو.
 بق ارره رقـ ٖ ٕٜٓٔ/ٔٓ/وافؽ مجمس الوزراء عمى إتفاقية قرض بقيمة  /ٗٓ/مميوف يورو مع الوكالة الفرنسية لمتنمية وتفويض رئيس مجمس اإلنماء واإلعمار التوقيع عمييا.

إرشادية لمسياح في كؿ وجية سياحية رئيسية
 .5توفير نقاط معمومات ومنتجات
ّ

 البرنامج الفرعي الثاني (يتـ تحضير إتفاقية القرض مع البنؾ الدولي) ىو قيد التحضير مع البنؾ الدولي ويشمؿ  ٔٛبمدة أو مدينة وىي :البتروف ،دوما ،زغرتا ،بشري ،المنية ،بعقميف ،شحيـ ،حازمية ،عنجر ،اليرمؿ ،راشيا،

(مثؿ خريطة تحدد المسارات/مناطؽ الجذب السياحية الموصى بيا).

بتاريخ  2021/3/24أفادت وزارة السياحة ،بأنيا في مجاؿ الترويج والتسويؽ ،تقوـ إعداد قاعدة بيانات حوؿ دروب المشي المؤىمة مف قبؿ الجمعيات أو البمديات ضمف مشروع Lebanon tourism digital

التكيؼ اإلقتصادي
 -ٙمتابعة مشروع تعزير قدرة المجتمعات
المحمية عمى ّ
ّ

جب جنيف ،جزيف ،بنت جبيؿ ،حاصبيا،ػ مرجعيوف ،كفرذبياف والقبيات.
سياحة

جذب سياح الترفيو

إنشاء مراكز

تطوير العروض األساسية

سياحية في المدف

لمقطاع السياحي في الوجيات

الرئيسية (مثؿ

الرئيسية

قطاعي

الرئيسية ،وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.
 .ٙالسير بمشاريع االتفاقيات وفقاً الحكاـ الدستور:

والحضري( )PEURLالذي سبؽ أف باشرت بو الحكومة :إنجاز اإلتفاقيات

.marketing

التكيؼ
المتعمقة بفرعي البرنامج المتعمؽ بتعزيز قدرة المجتمعات المحمية عمى ّ

اإلقتصادي والحضري (الفرع األوؿ :إتفاقيتا قرض مع كؿ مف البنؾ األوروبي

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بعد
ػ ػ ػ قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً
إستطبلع رأي كؿ مف و ازرات السياحة ،المالية ،الداخمية والبمديات ،البيئة،

اإلقتصاد والتجارة ،الزراعة ،الثقافة ،األشغاؿ العامة والنقؿ والعدؿ (الموافقة
عمى إتفاقية قرض مع البنؾ األوروبي لمتثمير وتفويض رئيس مجمس اإلنماء

لمتثمير والوكالة الفرنسية لمتنمية واتفاقية ىبة مع اإلتحاد الؤلوروبي ػ ػ ػ الفرع الثاني :واإلعمار التوقيع عميو).

بيروت،جبيؿ

إتفاقية قرض مع البنؾ الدولي) وعرضيا عمى مجمس الوزراء

وصور)

التكيؼ اإلقتصادي
 -مراجعة البند رقـ  129المتعمؽ بػبرنامج تعزيز القدرة عمى ّ

والحضري في لبناف()PEURL

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(مشروع قانوف الموافقة عمى اإلب راـ ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب) بالنسبة

لمقرض مع الوكالة الفرنسية لمتنمية (بعد توقيعيا).
تتخذ في مجمس الوزراء (بالنسبة لئلب راـ)
 مراسيـ ّبناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي الوزارت المذكورة أعبله (الموافقة عمى قبوؿ ىبة مقدمة مف
اإلتحاد األوروبي).

 قرار يصدر عف مجمس الوزراء بعد إستطبلع رأي الو ازرات المذكورة أعبله(الموافقة عمى إػتفاقية قرض مع البنؾ الدولي وتفويض رئيس مجمس اإلنماء
واإلعمار التوقيع عميو).
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء(مشروع قانوف الموافقة عمى اإلب راـ /مرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).
 مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بالنسبة لئلب راـ.التكيؼ
 مراجعة البند رقـ  129المتعمؽ بػبرنامج تعزيز القدرة عمى ّاإلقتصادي والحضري في لبناف()PEURL
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اإلصالحات
#

المصدر

185

ماكنزي

186

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ
 -1خطة تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ تتعمّؽ

يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو يجب تسييؿ نقؿ السياح مف/إلى وضمف الوجيات الرئيسية.
ّ 

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ.خطط تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ بيدؼ

 أشارت إستراتيجية وزارة السياحة أف مف بيف نقاط الضعؼ التي يعاني منيا قطاع السياحة عدـ وجود بنية تحتية قي الطرؽ والنقؿ ولحظت وضع خطة لتركيب عدادات في سيارات االجرة وارشادات واضحة في كؿ خدمات بتحسيف خيارات النقؿ مف خبلؿ تأميف الشفافية وتكويف نظرة واضحة حوؿ خيارات تحسيف خيارات النقؿ وربطيا بمواقع الجذب الرئيسية.
النقؿ المتوافرة (مف خبلؿ مثبل تطبيؽ يحدد موقع الباصات الفعمي ومحطات

النقؿ.

التوقؼ باإلضافة إلى تجييز الباصات ببلفتات متعددة المغات).

الرئيسية منيا:
عدة مشاريع تتعمّؽ بالمواصالت تشمؿ جميع المناطؽ ومف شأنيا تسييؿ الت ّنقؿ مف والى الوجيات
تقوـ الحكومة بتنفيذ ّ
ّ

تطوير النقؿ الحضري سبؽ لمحكومة المبنانية ممثمة بمجمس اإلنماء واإلعمار أف أبرمت إتفاقية قرض مع البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير (القانوف رقـ ٘ٓ٘ تاريخ  )ٕٖٓٓ/ٚ/ٔٙلتنفيذ مشروع تطوير النقؿ الحضري ،بيدؼ
تحسيف خدمة قطاع النقؿ عمى مستوى المدخؿ الشمالي لبيروت وداخؿ مدينة بيروت عبر تطوير نظاـ جديد لمحافبلت السريعة ،وانشاء نظاـ خدمات حافبلت فرعية عمى امتداد الخط الرئيسي.
وأبرز ما إشتمؿ عميو المشروع ب رنامج إدارة حركة السير ،تركيب  ٜٜٔإشارة ضوئية و٘٘ كامي ار لمراقبة حركة السير،شاخصات مرور ،ودىاف سطح الطرقات ،تحسيف أرصفة المشاة ،تركيب كاميرات لضبط المخالفات المتعمقة
سياحة
تسييؿ الت ّنقؿ مف
والى الوجيات
الرئيسية

جذب سياح الترفيو
تسييؿ عممية الترابط بيف
مختمؼ المناطؽ المبنانية،

قطاعي

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة والنقؿ
ٕ  -تيويـ إستراتيجية قطاع النقؿ البري العاـ مف قبؿ و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

باإلشارات الضوئية عمى ٓٔ تقاطعات ،إنشاء جسور وانفاؽ عمى  ٜٔتقاطع وتنفيذ اإلنشاءات المتعمقة بيا عمى الطرقات الرئيسية واألوتسترادات.

مع دراسة تقييـ األثر البيئ لئلستراتيجية وعرضيا عمى مجمس الوزراء.

(إقرار مخطط توجييي شامؿ لقطاع النقؿ).

البري بالتعاوف مع ب رنامج دعـ إستراتيجيات قطاع البنية التحتية والتمويؿ البديؿ(.)SISSAP
 إستراتيجية قطاع النقؿ البري :عممت و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ عمى تطوير إستراتيجية قطاع النقؿ ّ

ٖ -التفاوض مع الجيات المانحة لتأميف التمويؿ البلزـ لتنفيذ مشروع سكة الحديد

 مشروع سكة الحديد طرابمس ػػػػػػ بيروت :بق ارره رقـ  ٜٛتاريخ ٗٔ ٕٓٔٙ/ٔ/وافؽ مجمس الوزراء عمى مشروع إتفاؽ تعاوف بيف الدولة المبنانية والبنؾ األوروبي لمتثمير  EIBبشأف تنفيذ المساعدة التقنية لدراسة الجدوى
 نظاـ النقؿ السريع ( :BRTمف ضمف البرنامج اإلستثماري  )CEDRE -بتاريخ ٔٔ ٕٜٓٔ/ٚ/صدر القانوف رقـ ٖ٘ٔ (إب راـ إتفاقية قرض لتمويؿ مشروع النقؿ العاـ لمنطقة بيروت الكبرى وعمى المدخؿ الشمالي لمدينة

وموثوؽ بيا

رقـ  145المتعمؽ بػػػػ:

ٖ .التفاوض واعداد مشاريع االتفاقيات والسير بيا وفقاً الحكاـ الدستور.

اإلقتصادية لسكة حديد طرابمس ػ ػ بيروت وعمى تفويض وزير األشغاؿ العامة والنقؿ التوقيع عميو وعمى البند التحكيمي (أنجزت الدراسة بإنتظار تأميف التمويؿ لمتنفيذ).

وتوفير النقؿ بأسعار مدروسة

 -متابعة المشاريع التي باشرت بيا الحكومة والمتعمقة بقطاع النقؿ (مراجعة البند

طرابمس  -بيروت في حاؿ تبيف أنو مف األولويات.
ٗ -متابعة مشروع الباص السريع ( :)BRTمراجعة البند رقـ  138المتعمؽ

ٗ .متابعة مشروع الباص السريع ( :)BRTمراجعة البند رقـ  138المتعمؽ

باطالؽ مشروع الباص السريع والنقؿ المشترؾ لمدينة بيروت.

باطالؽ مشروع الباص السريع والنقؿ المشترؾ لمدينة بيروت.

بيروت  -نظاـ النقؿ السريع  BRTعمى االوتستراد الساحمي مف طبرجا حتى بيروت) بيدؼ تحسيف السرعة والجودة وسيولة الحصوؿ عمى خدمات النقؿ العاـ لمركاب.

٘ -مشروع الطرقات والعمالة :مراجعة البند رقـ  128المتعمؽ بمشروع الطرقات

٘ .مشروع الطرقات والعمالة :مراجعة البند رقـ  128المتعمؽ بمشروع

 مشروع الطرقات والعمالة المقدرة قيمتو بػ ػ/٘ٓٓ/مميوف د.أ يندرج مف ضمف األولويات التي قدمتيا الحكومة إلى مؤتمر لندف  ٕٓٔٙوقد سبؽ أف وافؽ البنؾ الدولي عمى تمويؿ الجزء األوؿ مف المشروع عبر إتفاقية تمويؿ

والعمالة.

الطرقات والعمالة.

التكيؼ اإلقتصادي والحضري في
ٙػ -برنامج تعزيز القدرة عمى ّ

التكيؼ اإلقتصادي والحضري في
 .ٙبرنامج تعزيز القدرة عمى ّ

بقيمة /ٕٓٓ/مميوف د.أ وقد تـ إب راـ ىذه اإلتفاقية بموجب المرسوـ رقـ  ٖٛٔٚتاريخ .ٕٓٔٛ/ٔٓ/ٕٜ
اما الجزء الثاني مف المشروع قد جرى إدراجو مف ضمف برنامج اإلنفاؽ اإلستثماري الذي عرض عمى مؤتمر  ،CEDREووافؽ البنؾ األوروبي لمتثمير بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٗ/ٜعمى المساىمة في إستكماؿ تمويمو.

لبناف( :)PEURLمراجعة البند رقـ  129المتعمؽ بيذا البرنامج.

لبناف( :)PEURLمراجعة البند رقـ  129المتعمؽ بيذا البرنامج.

 برنامج تعزيز القدرة عمى التكيؼ اإلقتصادي والحضري في لبناف(( :)PEURLمراجعة البند المتعمؽ ب ػػإنشاء مراكز سياحية في المدف الرئيسية).

يتبيف مف دراسة ماكنزي أف لبناف ىو أحد البمداف القميمة في الشرؽ االوسط والعالـ العربي الذي يسمح بإقامة دور أللعاب القمار وأوصت بإستغالؿ اإلمكانات السياحية في ىذا القطاع.
ّ 

 لحظت إستراتيجية وزارة السياحة بيع المزيد مف رخص االلعاب لممشغميف الدولييف ،كما وبيع كازينو لبناف لمستثمريف وتجديده ،بيع ارض لمبمدية أو لمدولة بسعر اقؿ مف ٓ٘ %مف سعر السوؽ ،ألوؿ ٓٔ سنوات
السياحية الجديدة.
لبلستثمارات
ّ
سياحة
إنشاء مراكز

جذب سياح الترفيو
تطوير العروض األساسية

أللعاب القمار

لمقطاع السياحي في الوجيات

والترفيو في جونيو

الرئيسية وانشاء مراكز

وجبيؿ

السياحية البيئية

قطاعي

ٔ .ترميـ كازينو لبناف وتوسيعو وتوفير خدمات إضافية (مثؿ الفنادؽ والمطاعـ

ٔػ ػ وضع دفتر شروط واج راء مناقصة عامة إلطبلؽ مشروع ترميـ وتوسيع

والنوادي الميمية) تشمؿ خدمات الترفيو الفاخرة.

كازينو لبناف وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.

ٕ .إعداد دراسة مشتركة مف قبؿ و ازرتي المالية والسياحة بيدؼ تقييـ إمكانية

ػٕ ػ وضع دراسة مشتركة مف قبؿ وزيري المالية والسياحة لتقييـ إمكانية توسيع

 بتاريخ ٕ ٕٓٓٔ/ٛ/أحيؿ إلى مجمس النواب المرسوـ رقـ  6005الرامي إلى الترخيص لشركة "كازينو لبناف" بإنشاء فروع لممارسة نشاطيا خارج نادي المعاممتيف.

توسيع نطاؽ منح الترخيص ليتعدى كازينو لبناف (مثؿ فنادؽ محددة في لبناف) أو

نطاؽ منح الترخيص ليتعدى كازينو لبناف.

معجؿ م ّكرر يرمي إلى إضافة مادة جديدة إلى القانوف رقـ ٕٖٓ تاريخ ٕٗ ٜٜٔٗ/ٖ/بحيث يسمح لمفنادؽ مف درجة خمسة نجوـ في مختمؼ األراضي المبنانية بإنشاء فروع
 تقدـ النائب السيد طوني فرنجية بإقتراح قانوف ّ

منح ت راخيص لبلعبيف جدد بعد إجراء تحميؿ دقيؽ (قد تقوـ عممية التوسيع عمى

مجانية وتكوف ىذه الفروع تحت إدارة خاصة تعود لمفنادؽ عمى أف يعود ٕٓ %مف عائدات الفروع لشركة كازينو لبناف.
لمكازينو المركزي مف خبلؿ ت راخيص
ّ

إنشاء منطقة مخصصة أللعاب القمار والترفيو (مثؿ بناء نموذج عمى غرار الس
فيغاس) وتقديـ خدمات مصممة خصيصا لمسياح.
ٖ .إنتظار إقرار مشروع القانوف المحاؿ إلى مجمس النواب بموجب المرسوـ رقـ

ٖ.إقرار مشروع القانوف الذي يدرس في مجمس النواب.

٘ٓٓ ٙتاريخ ٕ ٕٓٓٔ/ٛ/المتعمؽ بإنشاء فروع خارج نادي المعاممتيف.
ٗ .إنتظار إقرار إقتراح القانوف الذي يدرس في مجمس النواب.
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ٗ.إقرار إقتراح القانوف القانوف في مجمس النواب.

اإلصالحات
#

المصدر

187

ماكنزي

188

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

تطوير العروض األساسية

قطاعي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو بالرغـ مف ت وافر العروض السياحية عمى مدار الفصوؿ ،يبمغ عدد السياح بيف تشريف الثاني ونيساف نصؼ عدد السياح بيف أيار وتشريف األوؿ ،لذلؾ يجب ـراجعة الجدوؿ الزمني لمفعاليات
ّ 

 -العمؿ عمى مراجعة الجدوؿ الزمني لمفعاليات بيدؼ زيادة االنشطة خبلؿ موسـ

تتضمف:
ٔ .خطة تضعيا و ازرة السياحة بالتنسيؽ مع و ازرة الداخمية والبمديات ّ

وترويج الفعاليات خبلؿ موسـ إنخفاض الطمب بالتنسيؽ مع كؿ مف و ازرة

الشتوية
تسوؽ سنوي وتقديـ حوافز خالية مف الضرائب لمفنانيف المشاركيف في الميرجانات (بيت الديف ،البستاف وجبيؿ ،الخ )...كما وتنظيـ الميراجانات

ّ
ّ
تضمنت إستراتيجية وزارة السياحة العمؿ عمى تنظيـ ميرجاف ّ

انخفاض الحركة السياحية مف خبلؿ:

سنوية
الجمعيات
الداخمية والبمديات ،و ازرة اإلعبلـ و
السياحية ،ووضع روزنامة ّ
ّ
ّ

بيدؼ زيادة األنشطة خالؿ موسـ إنخفاض الحركة السياحية.

الصيفية وميرجانات في القرى.
و
ّ

الصيؼ دوف حضور جميور،
السياحية إلطالؽ ميرجانات
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٔ/ٖ/أفادت و ازرة السياحة أنو مف بيف النشاطات التي قامت بيا في العاـ ٕٕٓٓ في مجاؿ الترويج والتسويؽ ،التنسيؽ مع لجاف الميرجانات
ّ
ّ

السياحية في الخارج لمعاـ ٕٕٓٓ ،العمؿ عمى
الغذائية واعداد لوائح بالمعارض
السنوية والتنسيؽ مع شركة  IFPإلقامة معرض الصناعات
متابعة التواصؿ مع شركة  ،ITBشركة  REED Exhibitionلزوـ رزنامة المعارض
ّ
ّ
ّ
سياحية لقضاء البتروف.
تيب سياحي وخريطة
ّ
تفعيؿ السياحة المستدامة في المواسـ المنخفضة مف خالؿ التحضير ل ُك ّ

سياحة
تنظيـ وترويج
الفعاليات خالؿ
موسـ إنخفاض
الطمب

 بتاريخ  ٕٜٓٔ/ٛ/ٕٜصدر المرسوـ رقـ ٓٓ٘٘ الذي نظّـ آلية وكيفية إعطاء المساىمات والمساعدات المالية في وزارة السياحة لمجمعيات السياحية وضمف اإلعتمادات الممحوظة في موازنة الوزارة.

جذب سياح الترفيو
لمقطاع السياحي في الوجيات

ٔ .قرار يصدر عف وزير السياحة بتشكيؿ لجنة لوضع خطة ىدفيا تنظيـ

 -تنظيـ وترويج الفعاليات خبلؿ موسـ إنخفاض الطمب (مثؿ فعاليات التزلج

بمختمؼ ىذه الميرجانات ،والتنسيؽ مع نقابات الفنادؽ ونقابة السيارات

التسوؽ وأسواؽ عيد الميبلد وفعاليات الرياضة في األماكف المغمقة).
وميرجانات
ّ

العمومية ،مؤسسات السياحة والسفر واتحاد المؤسسات السياحية في لبناف

 -وضع معايير أىمية واضحة لدعـ الفعاليات السياحية (مثؿ عدد الحضور

لتأميف نجاحيا ،والترويج ليذه الميرجانات.

المستيدؼ ،وقائمة الربح والخسارة الخاصة بالفعالية ،والسياح مف أسواؽ المصدر
المستيدؼ).

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٔٙورد كتاب مف و ازرة السياحة أودعت فيو خطتيا مف أجؿ إعادة النيوض بالقطاع السياحي المبناني لعرضيا عمى مجمس الوزراء ،وقد تضمنت:
ٕ -تقديـ حوافز خالية مف الضرائب لمفنانييف المشاركيف في الميرجانات.

 تطبيؽ معايير اإلصبلح اإلداري وتحديث ىيكمية و ازرة السياحة. -إطبلؽ ورشة لتحديث القوانيف والتشريعات السياحية.

الرئيسية

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزيري المالية والداخمية
والبمديات (مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

 -تفعيؿ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص والمنظمات الدولية واطبلؽ أنشطة سياحية عمى كامؿ األراضي المبنانية (مف خبلؿ نشاطات مشروع "تحييد أثر تدىور األراضي الجبمية في لبناف بالشراكة مع الػ  ،"UNDPإقامة

ٖ -لحظ اإلعتمادات البلزمة في مشاريع موازنات و ازرة السياحة بيدؼ إعطاء

ٖ .إعطاء المساىمات والمساعدات لمجمعيات السياحية المرخصة وفقا لآللية

نشاط "يوـ السياحة العالمي" بالتعاوف مع جمعية درب الجبؿ المبناني وجمعية أصيؿ).

المساىمات والمساعدات المالية البلزمة لمجمعيات السياحية المرخصة إلقامة

المحددة في المرسوـ رقـ ٓٓ٘٘. ٕٜٓٔ/

 -إطبلؽ مشروع البلمركزية السياحية عمى كافة األراضي المبنانية ألي نشاط عمى الصعيد الوطني ،إنطبلقاً مف تفعيؿ عمؿ ٔٔ مرك اًز لئلستعبلمات السياحية واضافة ٗٔ مرك اًز جديداً.

الميرجانات والحفبلت السياحية في مواسـ إنخفاض الطمب عمبلً بالمرسوـ رقـ

 -تفعيؿ القطاع السياحي كقيمة مضافة في تنشيط اإلقتصاد الوطني عف طريؽ عرض ُرزـ سياحية بأسعار مخفضة.

ٓٓ٘٘ تاريخ .ٕٜٓٔ/ٛ/ٕٜ

 -تفعيؿ السياحة الرياضية.

 إستحداث عبلمة تجارية لو ازرة السياحة. تطوير خريطة رقمية تفاعمية. تفعيؿ مبدأ الرقابة عمى المؤسسات السياحية.مميزة لمبمد باإلضافة إلى إطبلؽ مبادرات تعالج نقاط الضعؼ وتتطمب السياحة الشاطئية بشكؿ خاص شواطىء متوفّرة ونظيفة.
يتبيف مف خطة ماكنزي أف الترويج لمسياحة يتطمب إظيار صورة إيجابية وعبلمة تجارية ّ
ّ 

ٔ .إعداد خطة مشتركة مف قبؿ و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة البيئة وو ازرة

تضمنت إستراتيجية وزارة السياحة القياـ بحمبلت بشكؿ منتظـ مع الجمعيات غير الحكومية لتنظيؼ الشواطئ وم واقع أخرى ،والعمؿ عمى تنفيذ خطط معالجة اليدر في المياه لتنظيؼ الشواطئ واالنير ،والسماح بالدخوؿ الى الداخمية والبمديات وو ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ بيدؼ تقييـ المناطؽ الحالية التي

ّ
الشواطئ مجانا مف الشماؿ الى الجنوب.

تنتشر فييا الشواطىء العامة ووضع ىيكمية حوكمة لمراقبة نظافة ىذه الشواطىء

السياحية بشكؿ دوري بما فييا المسابح والمنتجعات السياحية الصيفية لناحية
بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٔ/ٖ/أفادت وزارة السياحة بأنيا ،وفي مجاؿ تطوير وتحسيف الخدمات السياحية ،تقوـ بإجراء الرقابة عمى المؤسسات والمشاريع
ّ

وضماف سبلمتيا.

السياحية ووضع البلفتات
الرقابة عمى الشواطىء (نشر عناصر الشرطة
ّ

والكاميرات وتسطير محاضر ضبط بحؽ المخالفيف).

تمت
ٕ  -تطوير ومتابعة تنفيذ خطط معالجة اليدر في المياه التي سبؽ أف ّ

ٕ .وضع آلية مف قبؿ و ازرة السياحة بالتنسيؽ مع كؿ مف و ازرة البيئة ،و ازرة

توفر شروط الترخيص ،شروط اإلستثمار والنظافة والسالمة العامة ....
الترخيص إستمرار ّ

سياحة
تنظيؼ شواطىء
لبناف وواجيتو
البحرية

لمقطاع السياحي في الوجيات

المباشرة بيا واعداد الخطط البلزمة لتنظيؼ الشواطئ واالنير مف قبؿ كؿ مف

الداخمية والبمديات ،و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ ،و ازرة الطاقة والمياه وو ازرة

و ازرة البيئة ،و ازرة الداخمية ووالبمديات ،و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ ،و ازرة الطاقة

الصناعة وتأميف التمويؿ البلزـ.

والمياه وو ازرة الصناعة لجية تعزيز التكنولوجيا واالستثمار فييا واإلستفادة مف

جذب سياح الترفيو
األساسية
تطوير العروض
ّ

ٔ .خطة عمؿ تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة البيئة وو ازرة الداخمية
والبمديات  -المدي رية العامة لقوى األمف الداخمي تتضمف آلية لتشديد إجراءات

التموث
التكنولوجيا لتنظيؼ المجمعات المائية ،إجراء التحاليؿ المستمرة لمستويات ّ

قطاعي

بحسب المنطقة والتأكد مف إمتثاؿ البمديات والمصانع.

ئيسية وانشاء مراكز
الر ّ

وطنية بشكؿ منتظـ مع المنظمات غير
ٖ  -تنظيـ و ازرة السياحة لحمبلت
ّ

البيئية
السياحية
ّ

المعنية لتنظيؼ الشواطىء.
الحكومية والمدارس والبمدياّت
ّ
ّ

ٗ  -تحديد معايير لمدخوؿ إلى الشواطىء الخاصة ،وفرض الغرامات عمى منع
الدخوؿ بدوف وجو حؽ.
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ٖ .إعداد حمبلت تقوـ بيا و ازرة السياحة بالتنسيؽ مع و ازرة البيئة والمنظمات
غير الحكومية والمدارس والبمديات لتنفيذ ب رامج التنظيؼ التطوعي اإللزامي
لمشواطىء العامة.

ٗ .خطة تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة الداخمية والبمديات لتنظيـ
الدخوؿ إلى الشواطىء وآلية تنفيذىا.

اإلصالحات
#

المصدر

189

ماكنزي

190

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

تضـ الشواطىء.
ّ 
يتبيف مف دراسة ماكنزي أف إختيار حوالي ٖٓ %مف السياح ي رتكز عمى الوجيات السياحية التي ّ

المطموب مف و ازرة السياحة العمؿ عمى االستفادة مف ت وافر الشواطىء في لبناف
لمسياح بما في ذلؾ:
واقامة وجيات صديقة ّ

المتاحة في
الشاطىء العاـ في

ٔ -مشاركة القطاع الخاص في تنظيـ نزىات عمى الشاطىء العاـ ،وتقديـ

ٔ .آلية تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع المؤسسات السياحية في القطاع

مجموعة واسعة مف الخدمات السياحية (مثؿ األغذية والمشروبات ،التسوؽ ،الحياة

الخاص لتنظيـ نزىات عمى الشواطىء ،وتأميف التمويؿ البلزـ لتنفيذىا.

الميمية)

سياحة
تعزيز الخدمات

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

جذب سياح الترفيو

قطاعي

إيجابية عف البمد
إظيار صورة
ّ

ٕ -وضع القواعد واألنظمة التي ترعى السموكيات خبلؿ النزىات عمى الشاطىء

التشدد
تتضمف التذكير بالقواعد واألنظمة التي ترعى السموكيات خبلؿ النزىات و ّ

دوريات لمشرطة
العاـ (مثؿ رمي النفايات والتس ّكع) وانفاذىا مف خبلؿ نشر ّ

في تطبيؽ التدابير المتعمقة بعدـ التقّيد بالمعايير تحت طائمة تسطير محاضر

السياحية في ىذه المواقع)
ّ

جبيؿ وصور

الداخمية والبمديات
ٕ.تعاميـ تصدر عف وزير السياحة بالتنسيؽ مع و ازرة
ّ

ٖ -صيانة وتطوير مرافىء الصيد والنزىة عمى امتداد الشاطىء المبناني.

الضبط لغير الممتزميف.
ٖ .اطبلؽ و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ المناقصات البلزمة الخاصة بمشاريع
القانونية وتأميف التمويؿ البلزـ ىذه
تطوير وصيانة مرافىء النزىة وفقاً لؤلصوؿ
ّ
الغاية.

يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو إلى جانب وجيات المدف الرئيسية ،يجب أف يستفيد لبناف مف ثرواتو الطبيعية لتقديـ عروض في مجاالت متخصصة.
ّ 

تضمنت إستراتيجية وزارة السياحة الترويج لمبناف كوجية مفضمّة لمسياح االجانب وتطوير وانشاء عبلمة تجارية لمسياحة في لبناف (تخصيص ٕ مميوف دوالر).

ّ
المحميات ،مواقع اليونسكو ،والنشاطات في اليواء الطمؽ مف
 بتاريخ ٕٗ ٕٕٓٔ/ٖ/أفادت و ازرة السياحة أنيا تقوـ بإعداد مشروع  Experience Lebanon Differentlyمف دوف كمفة مالية إلعداد كتيبات إلكترونية عف
ّ

خبلؿ إستخداـ طريقة ال ػ ػ direct marketingلموصوؿ إلى الفئة المستيدفة المقيميف في لبناف ويتقاضوا دخميـ بالدوالر األميركي.
سياحة
تطوير وحماية
مراكز السياحة
البيئية

جذب سياح الترفيو
تطوير العروض األساسية

يفية وفؽ ألحكاـ المرسوـ رقـ  ٕٖٙٙتاريخ
ٔ -تصنيؼ المناطؽ الر ّ

البيئية
ٕٓ( ٕٜٓٓ/ٙ/الخطّة الشاممة لترتيب األراضي المبنانية) كمراكز لمسياحة
ّ

بناء عمى إقتراح وزير األشغاؿ العامة
ٔ .مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء ً

والنقؿ المبني عمى إقتراح المجنة المكمّفة بموجب المادة ٓٔ مف المرسوـ رقـ

وتطبيؽ األنظمة البيئية الصارمة ،ورفع الموضوع إلى مجمس الوزراء مف قبؿ وزير

 ٕٖٙٙتاريخ ٕٓ( ٕٜٓٓ/ٙ/الخطّة الشاممة لترتيب األراضي المبنانية).

األشغاؿ العامة والنقؿ.

التشدد بإتخاذ اإلجراءات البلزمة لتأميف تطبيؽ األنظمة البيئية النافذة.
ّ

المحميات /المنتزىات الطبيعية وزيادة عددىا.
ٕ-تنويع
ّ

بناء عمى إقتراح وزير البيئة (مشروع قانوف
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

قطاعي

ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب) بالنسبة إلنشاء محميات جديدة.

بناء عمى إقتراح وزيري البيئة والداخمية
 -مرسوـ يصدر في مجمس الوزراء ً

لمقطاع السياحي في الوجيات

والبمديات المبني عمى طمب البمدية المعنية و/أو إتحاد البمديات (إنشاء المنتزه

الرئيسية

الطبيعي).
ٖ -إنشاء عبلمة تجارية لمسياحة البيئية.

ٖ .تمزيـ شركة متخصصة إلجراء تصميـ ىوية وعبلمة لبناف التجارية في
السياحة البيئية وفقاً لؤلصوؿ وتأميف اإلعتمادات البلزمة ليذه الغاية.
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اإلصالحات
#

المصدر

191

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو بالرغـ مف ت وافر عروض متعددة في شريحة المؤتمرات والمعارض في الشرؽ األوسط ،ثمة فرصة في شريحة اإلجتماعات والحوافز لئلستفادة مف موقع لبناف والعروض الترفييية ،وقد أوصت
ّ 

اتيجية وزارة السياحة ليذه الجية مع األخذ بعيف اإلعتبار
العمؿ عمى تنفيذ إستر ّ

العممية (مثبل االجتماعات والمنتديات والمعارض) كما واالجتماعات والمؤتمرات والحوافز والمعارض التي تساعد في النمو
موجية الى السياحة

ّ
ّ
تضمنت إستراتيجية وزارة السياحة اؿسعي إلى تحقيؽ بنية تحتية جيدة ّ

المقدمة في شريحة اإلجتماعات والحوافر.
تطوير العروض
ّ

البحث عف العمبلء في ىذه الشريحة إضافة إلى توفير البنية التحتية المبلئمة.

االقتصادي حتى في فترة الركود ،ومف أجؿ ذلؾ ستعمؿ الو ازرة عمى تسييؿ الطمبات والحصوؿ عمى تأشيرة الكترونية ،تسييؿ اجراءات السياح في المطار ،مف أو الى المطار مف خبلؿ إنشاء خطوط سريعة لرجاؿ االعماؿ.

التركيز عمى ٘ وجيات
سياحة

خميجية (السعودية،

تنمية شريحة

واإلمارات ،والكويت ،وقطر،

االجتماعات

والعراؽ) والترويج لمبناف عمى

والحوافز

تقدـ جودة عالية
أنو وجية ّ

والمؤتمرات

لسياح
بأسعار منخفضة ّ

والمعارض

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ما تضمنتو دراسة ماكنزي لجية :

ٔ -التعاوف مع نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبناف ونقابة اصحاب

ٔ .إعداد دليؿ مف قبؿ و ازرة السياحة بالتعاوف مع نقابة أصحاب مكاتب السفر

الفنادؽ بيدؼ إعداد دليؿ يعرض القيمة المقدمة لشريحة اإلجتماعات والحوافز

المقدمة لشريحة االجتماعات
والسياحة ونقابة اصحاب الفنادؽ يعرض القيمة ّ

وعي نات عف ب رامج الرحبلت).
(الئحة بالفنادؽ التي تتضمف غرفا لممؤتمرات ّ

والحوافز.

ٕ -وضع قائمة بالشركات المستيدفة في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا

ٕ .وضع قائمة مف قبؿ و ازرة السياحة تحدد فييا الشركات المستيدفة.

وتقديـ خيارات وعروض االجتماعات.
ٖ -توفير إختصاص عممي في مجاؿ اإلدارة (مثبل ماجستير إدارة األعماؿ عبر
قطاعي

اإلنترنت) لئلستفادة مف الجامعة األميركية في بيروت والمعيد العالي لؤلعماؿ).

الخاصة لتوفير إختصاصات عممية في مجاؿ اإلدارة.
ٖ .التنسيؽ مع الجامعات
ّ

ػ ػ مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير التربية والتعميـ العالي
وتوصية مجمس التعميـ العالي (الترخيص لمجامعات الخاصة استحداث ب رامج
معينة).
في اختصاصات ّ

األعماؿ وتقديـ خدمات
ترفييية جاذبة

ٗ  -تسييؿ إصدار التأشيرات الجماعية لمشركات (تطوير اإلجراءات السريعة

ٗ .وضع خطة مشتركة بيف كؿ مف و ازرة السياحة ،األشغاؿ العامة والنقؿ،

وطمبات الحصوؿ عمى التأشيرات الجماعية لممشاركيف في اإلجتماعات والحوافز

الداخمية والبمديات  -المدي رية العامة لؤلمف العاـ وو ازرة الخارجية والمغتربيف

وأتمتة العمميات الخاصة بطمبات الحصوؿ عمى التأشيرات عند الوصوؿ مما يسيؿ لتسييؿ وتسريع إجراءات الحصوؿ عمى التأشيرات وأتمتة العمميات الخاصة
عمى السياح عممية الوصوؿ إلى المعمومات) ،وتسييؿ االجراءات في المطار.
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بطمبات الحصوؿ عمى ىذه التأشيرات وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.

اإلصالحات
#

المصدر

192

ماكنزي

193

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
يتبيف مف دراسة ماكنزي ما يمي:
ّ 

خطّة مشتركة لمسياحة اإلستشفا ّئية تضعيا وزارة الصحة العامة بالتعاوف مع وزارة

الصحية ،ونسبة السكاف غير الحاصميف عمى
 إف اإلنفاؽ عمى الرعاية الصحية يتماشى مع الدوؿ النظيرة إال أف نسبة اإلنفاؽ مف األمواؿ الخاصة عمى األدوية مرتفعة ،كما أف نسبة اإلنفاؽ مف األمواؿ الخاصة عمى الرعايةّ

تتضمف ما يمي :
السياحة وتُعرض عمى مجمس الوزراء
ّ

أقؿ مف ٓٓٔ سرير)
تضـ ٘ %ٙمف المستشفيات ّ
 -أف شبكة المستشفيات شديدة التجزئة ( ّ

التخصصات المتوفرة والتي لدييا إمكانية
البمداف العربية والخميجية ،وتحديد أبرز ّ

العامة ووزير السياحة ،وبعد إستطبلع رأي المالية ،الخارجية والمغتربيف

التطور في لبناف.
ّ

واإلعبلـ (الخطة وب رنامج تنفيذىا وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ).

تأميف ىي مرتفعة أيضا

 -ىناؾ غياب لئلحصاءات الشاممة عمى مستوى تخصص المستشفيات المبنانية

واقترحت تصميـ خطط واضحة تأخذ في اإلعتبار التخصص ،الراحة وعامؿ القرب الجغرافي
اإلستشفائية والثقافية والبيئية والدينية.
 لحظ ق ار ار مجمس الوزراء رقـ  1تاريخ  2019/2/6ورقـ  1تاريخ  2020/2/7مف ضمف خطة تحفيز نمو اإلقتصاد ،العمؿ عمى تشجيع السياحة الخارجية والداخمية ومنيا السياحة
ّ
اإلستشفائية.
الطبية و
الطبية في لبناف بيدؼ إستقطاب وتشجيع المرضى عمى زيارة لبناف لنيؿ الخدمة
 بتاريخ  2021/3/24أفادت وزارة السياحة بانيا قامت في العاـ ٕٕٓٓ ابإطالؽ مشروع السياحة
ّ
ّ
ّ
السياحة اإلستشفائية

سياحة
تحويؿ لبناف إلى
وجية لمسياحة

المتخصصة.

اإلستشفائية

الترويج لمبناف عمى أنو مركز

الطبية مف خبلؿ مراجعة القوانيف
ٕ -تحفيز تخصص المستشفيات في العمميات
ّ

القائمة واليياكؿ الضريبية.

تسييؿ إصدار التأشيرات لمسياحة اإلستشفائية

بيذه التأشيرات مع إثبات لمحجوزات( ،وفقاً لتأشيرة شنغف لبلغراض االستشفائية

تستيدؼ قاصدي السياحة
حيث الخدمات اإلستشفائية

ٔ -إعداد دراسة تقييمية لمغاية األساسية مف سفر السياح بغرض اإلستشفاء مف

بناء عمى إقتراح كؿ مف وزير الصحة
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

بناء عمى إقتراح و ازرة الصحة العامة وبعد
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي و ازرة المالية وو ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع
قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

ٖ -تبسيط إجراءات طمب الحصوؿ عمى التأشيرات ،التأميف ،والحجوزات المرتبطة ٖ .آلية تضعيا و ازرة الصحة العامة بالتعاوف مع و ازرة السياحة وو ازرة الداخمية

تحويؿ لبناف إلى وجية
اإلستشفائية اإلقميمييف مف

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

والتأشيرات اليندية).

والبمديات وو ازرة الخارجية والمغتربيف ونقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في
لبناف بيدؼ تبسيط إجراءات الحصوؿ عمى تأشيرات.

تطوير حزمات العروض

قطاعي

ٗ -تطوير الحزـ الخاصة بشركات التأميف الدولية لتحفيزىا عمى نقؿ مرضاىا إلى ٗ .عقد إتفاقيات مع شركات التأميف وبالتعاوف مع نقابة أصحاب مكاتب السفر
لبناف.

لتحفيزىا عمى نقؿ مرضاىا إلى لبناف ولتطوير حزـ اإلستشفاء

 -تطوير حزـ اإلستشفاء التي تتضمف الفحوصات،الجمسات والعبلج ما بعد

تميز في مجاالت محددة،
ّ

الجراحة.

تطوير اإلقتصاد وانعاشو

 تطوير الحزـ الشاممة التي تضـ العروض اإلستشفائية والرحبلت والتأشيراتوالنقؿ والفنادؽ.
يتبيف أنو مف المفيد
٘ -عقد وزارة الصحة العامة إتفاقيات
صحية مع الدوؿ التي ّ
ّ

الطبية في
عقد مثؿ ىذه اإلتفاقات معيا ،إلرساؿ رعاياىا إلى لبناف لتمقّي المعالجة
ّ
المراكز المتخصصة مع وجود ب رنامج سياحي مصاحب لرحبلت العبلج.

اإلتفاقيات ومذكرات التفاىـ والسير بيا وفقاً ألحكاـ الدستور:
٘ .التفاوض وعقد
ّ
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء (الموافقة عمى اإلتفاقية وتفويض وزير

الصحة العامة التوقيع عمييا).
بناء عمى إقتراح وزير الصحة العامة
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(مشروع مرسوـ إب راـ /أو مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب في
حاؿ تضمنت اإلتفاقية إلتزامات مالية أو ال يمكف فسخيا سنة فسنة).

سياحة

المتوقع ،وتعتبر أسعار تذاكر الطيراف بصورة عامة أعمى تكمفة مف الوجيات المنافسة ،لذلؾ يجب معالجة مسألتي
المتوفرة حاليا المتجيّة إلى أسواؽ المصدر ال تستوعب نمو الطمب ّ
 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف الرحبلت ّ

ربط الرحالت وأسعارىا.

ٔ .زيادة الناتج المحمي
اإلجمالي الى  ٖ.ٚمميار د.أ.

زيادة أمكانية

ٕ .زيادة عدد الوظائؼ الى

الوصوؿ إلى أسواؽ

٘ ٔٛالؼ وظيفة

المصدر

ٖ .زيادة العدد اإلجمالي

المطموب مف وزارة السياحة بالتنسيؽ مع وزارة األشغاؿ العامة والنقؿ معالجة

تطوير ب رنامج عمؿ تضعو و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة األشغاؿ العامة

مسألتي ربط الرحالت وأسعارىا:

والنقؿ ،و ازرة المالية وشركة طيراف الشرؽ األوسط مع وضع آلية لتنفيذه ،وتأميف

الجوية المنخفضة التكمفة عمى زيادة الرحبلت ،فتح مسارات
ٔ  -تشجيع الخطوط
ّ

التمويؿ البلزـ ليذه الغاية.

جديدة (مثؿ تقديـ خصومات عمى الرسوـ المرتبطة بمواقؼ الطائ رات واليبوط)
ٕ -تقييـ قدرة طيراف الشرؽ األوسط عمى إستئجار وتسيير رحبلت "شارتر"

قطاعي

متجية نحو دوؿ المصدر خبلؿ موسـ الذروة.
ّ

ٖ -التفاوض مع شركة طيراف الشرؽ األوسط حوؿ إمكانية الدعـ المتبادؿ

لسياح االجتماعات والحوافز
ّ

لممسارات الجديدة مف خبلؿ الرحبلت المربحة ليذه الشركة.

والمؤتمرات والمعارض الى

ٗ -تخفيض الرسـ عمى أسعار تذاكر المغادريف ليتماشى مع المقاييس المعيارية.

ٕٓٓٓٓٓ,
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اإلصالحات
#

المصدر

194

ماكنزي

195

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف البنية التحتية في المطار وتجربة السياح فيو تعتبر ضعيفة مقارنة بالمقاييس المعيارية.
 تضمنت إسراتيجية وزارة السياحة العمؿ تسييؿ اجراءات السياح في المطار ومف او الى المطار مف خبلؿ انشاء خطوط سريعة لرجاؿ االعماؿ ولبلشخاص الذيف يدفعوف الرسوـ وتركيب عدادات في سيارات االجرة
وارشادات واضحة في كؿ خدمات النقؿ.
 بتاريخ ٕٔ ٕٕٓٔ/ٔٓ/طمبت و ازرة السياحة الموافقة عمى مشروع إتفاؽ بيف الحكومة المبنانية والحكومة البولندية حوؿ تعاوف في مجاؿ السياحة وتفويض الوزير التوقيع عميو .يتضمف اإلتفاؽ تسييؿ االجراءات المتعمقة

المكوكية في المطار ،ضبط األسعار وتصميـ العروض لتتناسب مع الشرائح
ّ
المختمفة.

والندوات وتشجيع إستثمارات رأس الماؿ في القطاع السياحي.

اإلجمالي الى  ٖ.ٚمميار د.أ.

ٕ -إجراء التدريب والتقييـ المنتظميف لموظفي المطار لضماف أعمى معايير
المينية

ٕ .زيادة عدد الوظائؼ الى
تحسيف تجربة

٘ ٔٛالؼ وظيفة

قطاعي

السائح في المطار

ٖ .زيادة العدد اإلجمالي

سياحة

عند الوصوؿ

لسياح االجتماعات والحوافز
ّ

والمغادرة

المحمية:
المطموب تحسيف النقؿ مف المطار إلى الوجيات
ّ

ٔ -تحسيف تجربة السياح في المطار عبر تنظيـ خدمات سيارات األجرة والحافبلت ٔ .خطة مشتركة بيف و ازرتي السياحة واألشغاؿ العامة والنقؿ بالتعاوف مع نقابة
السيارات العمومية في لبناف لتنظيـ خدمات سيارات األجرة مف والى المطار
وتصميـ العروض وضبط األسعار.

تأشيرات الدخوؿ والمعامبلت الجمركية ،تبادؿ السياح مف خبلؿ الرحبلت المنظمة او الفردية ،او المجموعات المتخصصة بيدؼ المشاركة في االحداث الرياضية والميرجانات الموسيقية والمسحرية والمعارض والمؤتمرات

ٔ .زيادة الناتج المحمي
سياحة

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ٖ -تبسيط عممية اإلصطفاؼ في المطار واقتراح تغييرات عمى التصميـ (مثبلً

والمؤتمرات والمعارض الى

المختصة.
أعمى معايير المينية بالتعاوف مع المعاىد
ّ

ٖ .٘ .ٗ/.آلية تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ

خطوط اإلنتظار المتعرجة) مما يخفؼ مف وقت اإلنتظار عند إتماـ مختمؼ

 -المدي رية العامة لمطيراف المدني ،وو ازرة الداخمية والبمديات إلتخاذ اإلجراءات

اإلجراءات في المطار (التأشيرات /اليجرة  /التفتيش األمني)

البلزمة لتبسيط عممية اإلصطفاؼ والتخفيؼ مف وقت اإلنتظار ،ولتحسيف تنقؿ

ٗ -تحسيف عروض الخدمات والمنتجات

ٕٓٓٓٓٓ,

يبية لموظفي المطار لضماف
ٕ .تنظيـ و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ لدورات تدر ّ

األشخاص.

٘ -نشر الفتات ولوحات اإلستدالؿ لتحسيف تنقؿ األشخاص في المطار
بناء عمى اقتراح وزير السياحة وبعد
-ٙعرض وزير السياحة لمشروع إتفاقية التعاوف في المجاؿ السياحي مع الجميورية  .ٙقرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

تضمنت إستراتيجية وزارة السياحة العمؿ عمى انشاء شراكات مع جمعيات غير حكومية لتطوير السياحة البيئية ،كما إقترحت الحوافز التالية:

ّ

السياحة البيئية
الفاخرة

المبنانية التي تتمتع بالقدرة عمى جذب
ٔ -وضع و ازرة السياحة لقائمة بالمناطؽ
ّ

 -تخفيض الضريبة عمى القيمة المضافة الى ٘ %كحوافز ضربية لمتحسينات الحاصمة لممنشآت السياحية الموجودة (مثبل طاقة الفنادؽ والنوعية والسعر الخ)...

مستوى العزلة...
 إجراء شراكات مع منظمات غير حكومية مف أجؿ تطوير السياحة البيئيةوالترويج ليذه السياحة.
ٕ -تصميـ الحوافز الخاصة مثؿ التخفيض الضريبي وفقا لدراسات الحالة العالمية.

اإلجمالي الى  ٖ.ٚمميار د.أ.

ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء يتعمؽ
بالحوافز المالية (البند ٔٔ مف المادة  ٙمف القانوف رقـ ٓ ٕٓٓٔ/ٖٙالمتعمؽ

ٕ .زيادة عدد الوظائؼ الى
٘ ٔٛالؼ وظيفة

تتمتع بالقدرة عمى جذب السياحة البيئية الفاخرة.

 -اف تكوف التبرعات المتعمقة بتحسيف القطاع السياحي محسومة مف الضرائب عمى الدخؿ وال ربح.

ٔ .زيادة الناتج المحمي

رئيسي في قطاع

لتشجيع االستثمارات في لبناف.

(الموافقة عمى مشروع االتفاقية وتفويض وزير السياحة التوقيع عمييا)
ٔ .دراسة تضعيا و ازرة السياحة تتضمف وضع قائمة بالمناطؽ المبنانية التي

 -تخفيض الضريبة عمى القيمة المضافة الى ٘ %وتوفير اعفاء مف الضرائب عمى االرباح لمدة ٓٔ سنوات كحوافز ضريبية لبلستثمارات الجديدة في القطاع السياحي (مثبل الفنادؽ والشواطئ الخ)

 -تقديـ حوافز خالية مف الضرائب لمفنانيف المشاركيف في الميرجانات (بيت الديف ،البستاف وجبيؿ ،الخ.)...

سياحة

المالية ،الخارجية والمغتربيف والعدؿ  -ىيئة التشريع واالستشارات والمؤسسة العامة

 -ىيئة التشريع واالستشارات والمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبناف

السياحة البيئية الفاخرة تتضمف معايير اإلختيار ،القرب الجغرافي مف المطار،

 -تقديـ تخفيض بنسبة ٓ٘ %مف الرسوـ عمى الضماف االجتماعي لمموظفيف في القطاع السياحي الذيف تخرجوا حديثاً وىـ ما دوف ٕ٘ سنة.

جذب مستثمريف

البولندية عمى مجمس الوزراء بعد إستطبلع رأي و ازرة االشغاؿ العامة والنقؿ،

إستطبلع رأي و ازرة االشغاؿ العامة والنقؿ ،المالية ،الخارجية والمغتربيف والعدؿ

بتشجيع اإلستثمارات في لبناف).

قطاعي

ٖ .زيادة العدد اإلجمالي

ٖ -وضع قائمة بالمستثمريف المحتمميف والتواصؿ معيـ بشكؿ فاعؿ.

لسياح االجتماعات والحوافز
ّ
والمؤتمرات والمعارض الى

ٖ .وضع المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف قائمة بالمستثمريف
اإلقتصادية والتجارّية التي تساعدىـ عمى توظيؼ
المحتمميف وتأميف المعمومات
ّ

ٕٓٓٓٓٓ,

أمواليـ في ىذا القطاع والتواصؿ معيـ والعمؿ عمى جذبيـ لئلستثمار في قطاع
السياحة البيئية /تنظيـ الحمبلت الدعائية لتشجيع وتوجيو المستثمريف المبنانييف
العامميف في الخارج والمستثمريف العرب واألجانب لتوظيؼ أمواليـ في لبناف.
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اإلصالحات
#

المصدر

196

ماكنزي

197

ماكنزي

198

ماكنزي

199

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ
ٔ -دعـ وزارة السياحة لعروض السياحة البيئية الريفية األصيمة عف طريؽ:

 يتبيف مف دراسة ماكنزي بأنو إلى جانب السياحة البيئية الفاخرة ،يجب دعـ عروض السياحة البيئية الريفية األصيمة.
اعية (مغارة جعيتا التي وصمت الى النيائيات في تصنيؼ عجائب العالـ
 وىذا ما ّ
يفية والزر ّ
أكدت عميو إستراتيجية وزارة السياحة التي أشارت إلى أف لبناف يتمتّع بمواقع طبيعية استثنائية وتنوعّ بيئي يؤدي الى السياحة الر ّ

تضمنت العمؿ عمى اعتماد وتحضير تصميـ مبادرة السياحة المستدامة في لبناف التي يقترحيا اتحاد السياحة المستدامة والسياحة البيئية في لبناف في المناطؽ الريفية.
الجديدة) ،وقد
ّ

 بتاريخ ٘ ٕٕٓٔ/ٔ/أبرمت الحكومة المبنانية (المرسوـ رقـ  )ٖٚٗٛإتفاقية منظمة السياحة العالمية اإلطارية آلداب السياحة والبروتوكوؿ اإلختياري لئلتفاقية اإلطارية الموقعيف بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٛبيدؼ دعـ السياحة

سياحة

قطاعي

تشجيع وتطوير
عروض لمسياحة

المسؤولة والمستدامة والمتاحة لمجميع مف خبلؿ اإللتزاـ بالمبادىء األخبلقية لمسياحة.
العالمية حوؿ
اإلتفاقية اإلطارّية المذكورة ،وال سيما اإلتفاؽ السياحي بيف لبناف واليوناف وقبرص ،وشاركت في نشاطات منظمة السياحة
القانونية لمشروع
 بتاريخ ٖٕ ٕٕٓٔ/ٗ/أفادت وزارة السياحة أنيا تتابع تنفيذ اإلجراءات
ّ
ّ
ّ

سياحة

إمكانية الحصوؿ

ٕ .تصميـ مبادرة السياحة المستدامة بالتعاوف بيف و ازرة السياحة ،و ازرة البيئة
يفية وتطويرىا.
والنقابات
السياحية لتنمية المناطؽ الر ّ
ّ

ٔ  -زيادة موازنة التسويؽ بما يتماشى مع المقاييس المعيارية الدولية وم واصمة ىذه ٔ .لحظ اإلعتمادات البلزمة لو ازرة السياحة في مشروع الموازنة وزيادتيا سنة
الزيادة مف سنة إلى سنة مع زيادة عدد السياح.

فسنة نسبة لزيادة عدد السياح (موازنة التسويؽ).

لمسياح االجانب ،كما وتخصيص ميزانية سنوية ال تقؿ عف ٓ٘ مميوف دوالر لمتواصؿ واالعبلنات ابتداء مف ٕٕٔٓ

زيادة موازنة
التسويؽ وضماف

قبؿ و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة البيئة.

التكيؼ اإلقتصادي والحضري.
 -مراجعة البند رقـ  127المتعمؽ ببرنامج تعزيز قدرة المجتمعات المحمية عمى ّ

 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف البمداف النظيرة تنفؽ  ٚدوال ار أميركيا عمى التسويؽ لكؿ سائح ،بينما لبناف ينفؽ أقؿ مف دوالريف لكؿ سائح ،لذلؾ يجب مواصمة التسويؽ لمعروض السياحية في لبناف

السياحة البيئية.

توفر تجربة لبنانية (مثؿ الطيي والصناعات التقميدية)
المناطؽ الريفية التي ّ
عبر الدعـ المنظّـ.

تضمنت إستراتيجية وزارة السياحة العمؿ عمى تطوير وتنفيذ استراتيجية تسويؽ وت واصؿ كاممة ،عمى أف يتـ تخصيص مبمغ ٕ مميوف دوالر لممحافظة عمى عبلقات عامة وت واصؿ جيد لمترويج لمبناف كوجية مفضمة

ّ

ٔ .خطة تضعيا و ازرة السياحة بالتعاوف مع مصرؼ لبناف لدعـ عروض

اإلستفادة مف الجيود المبذولة لتعزيز عروض غرفة الضيافة (السرير واإلفطار)

يفية ،مف
ٕ -تحضير تصميـ مبادرة السياحة المستدامة في لبناف في المناطؽ الر ّ

األجنبية.
العالمية مع الدوؿ العر ّبية و
منظمة السياحة
تـ عرضو لمترويج لمبناف عمى موقع
ّ
ّ
ّ
مسابقة المأكوالت  Tourism & Gastronomyمف خبلؿ فيمـ ترويجي عف لبناف ّ

البيئية األصيمة

تسييؿ الحصوؿ عمى التمويؿ لعروض غرفة الضيافة (السرير واإلفطار) في

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

التسويؽ والتواصؿ

ٕ -تمويؿ موازنة التسويؽ عبر الزيادة المحتممة لضريبة إشغاؿ غرؼ الفنادؽ

قطاعي
سياحة

عمى التمويؿ بشكؿ

بناء عمى إقتراح وزيري المالية والسياحة
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وتوفير الخدمات الجديدة ذات القيمة اإلضافية لمسياح (مثبل اإلستقباؿ والترحيب

وبعد إستطبلع رأي و ازرة العدؿ ػ ػ ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف

ورسوـ سيارات األجرة مف والى المطار).

زيادة ضريبة إشغاؿ غرؼ الفنادؽ ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

مباشر

يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو لـ تتـ مراقبة صورة لبناف وعبلمتو التجارية وتطويرىما ضمف أسواؽ المصدر المستيدفة ،لذلؾ تدعو الحاجة إلى تطوير عبلمة لبناف التجارية في السياحة بما يتماشى مع عبلمة البمد التجارية
تجاري ة لمسياحة ،وتقترح و ازرة السياحة المبنانية تطوير عبلمة تجارية وطنية لمبناف تيدؼ الى تحسيف صورتو بشكؿ عاـ ،وذلؾ عمى مرحمتيف:
 تضمنت إستراتيجية وزارة السياحة تخصيص موازنة إلنشاء عالمة
ّ

ٔ .فتح اسواؽ وفئات

• المرحمة االولى مف عاـ ٕٕٓٓ ىي لتحديد عبلمة لبناف التجارية وتطوير استراتيجية.

ومجاالت جديدة لجذب سياح

• المرحمة الثانية ىي البتكار العبلمة التجارية لمبناف ،بما في ذلؾ الضمانات والمفيوـ االبداعي ضمف استراتيجية وصفات محددة مع تخصيص ميزانية تبمغ ٕٖ مميوف دوالر اميركي عمى مدى ٘ سنوات مف ٕٕٓٓ الى

جدد
سياحة

ٕٕٗٓ عمى أف يكوف العائد المتوقع مف االستثمار ٕ :مميوف زائر مف حوؿ العالـ في عاـ ٕٕٔٓ مع انفاؽ حوالي ٓٔ مميار دوالر اميركي مف السياح.

ٕ .توسيع وتطوير السياحة
المحمية

إطالؽ حممة

ٖ .توسيع واكتشاؼ مجاالت

تسويقية مكثفّة
ّ

جديدة لمسياحة :الطبية

وموجية في بمداف
ّ
المصدر

قطاعي

ٔ -تيويـ خطّة و ازرة السياحة لجية تطوير عالمة لبناف التجارية في السياحة بما
يتماشى مع عبلمة البمد التجارية وترجمتيا إلى رسائؿ واضحة وعروض مرئية
 تعزيز مكانة لبناف عمى انو وجية "لبلجتماعات والحوافز" تقدـ قيمة عاليةباسعار منخفضة لدى الشركات االقميمية متعددة الجنسيات والشركات المحمية

تضمنت اإلستراتيجية تخصيص ميزانية سنوية ال تقؿ عف ٓ٘ مميوف دوالر لمتواصؿ واالعبلنات ابتداء مف ٕٕٔٓ.
كما
ّ
حددت المياـ التي يقوـ بيا الممحؽ اإلقتصادي تحت اشراؼ رئيس البعثة ومف ضمنيا
بموجب المادة ٖ مف المرسوـ رقـ ٖٓٗٓ تاريخ ٕ٘( ٜٕٔٚ/ٖ/شروط تعييف الممحقيف األقتصادييف والثقافييف في البعثات الدبموماسية) ّ

 المشاركة في المعارض االقميمية والجوالت الترويجية لتعزيز مكانة لبناف عمى انووجية لمسياحة االستشفائية ولتسميط الضوء عمى قيمة لبناف في مجاؿ الطب
التجميمية).
التخصصي (مثبلً طب القمب ،طمب االوراـ والجراحات
ّ

والتعميمية والدينية والثقافية

ٕ -إعداد نيج تسويقي مصمـ خصيصا لكؿ أسواؽ المصدر بالتعاوف مع

ٗ .استعماؿ السياحة لدعـ

القنصميات والسفارات المحمية.

صورة لبناف الخارجية

تعتبر مبادرة "زوروا لبناف" التي أطمقتيا و ازرة السياحة في العاـ  ٕٓٔٚبالشراكة مع شركة  ،GLOBAL NETWORKمنتدا دوليا ىو األوؿ مف نوعو وقد تـ تخصيصو لتعزيز وعرض قدرات القطاع السياحي المبناني
المتخصص بالترفيو أو بصناعة تنظيـ األحداث واإلجتماعات.

سياحة

يتبيف مف دراسة ماكنزي أف مبادرة "زوروا لبناف" بمثابة نقطة إنطبلؽ لتعزيز الحضور الرقمي لمقطاع السياحي في لبناف ،وانو ال بد مف اإلستفادة مف التكنولوجيا بما في ذلؾ التطبيقات التفاعمية ،والبوابة اإللكترونية
ّ 

تعزيز الحضور
عمى شبكة

الدبموماسية المبنانية
اإلقتصاد والتجارة ،و ازرة الخارجية والمغتربيف (عبر البعثات
ّ
اإلقتصاديي ف) والمؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف وتأميف
/الممحقيف
ّ
ٖ .إب راـ عقود بيف و ازرة السياحة ومنظمي رحبلت في ببلد المصدر وفقاً

ٖ -توقيع عقود مع منظمي رحبلت محدديف في ببلد المصدر

اإلنترنت لسياحة

وترويجية مف قبؿ و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة
تسويقية
ٕ .وضع خطة
ّ
ّ

التمويؿ البلزـ لتنفيذىا.

٘ .النمو اإلقتصادي

التسويؽ والتواصؿ

وتخصيص اإلعتمادات البلزمة ليذه الغاية.

ممفتة ،مع االخذ بعيف اإلعتبار توصيات ماكنزي لجية:

الكبرى.

عرض اإلنتاج المبناني والتعريؼ عنو والمساىمة في تنظيـ المعارض واالسواؽ والمؤتمرات واالشراؼ عمى المعارض المبنانية الدائمة.

اتيجية تحديد عبلمة لبناف التجارية في السياحة
ٔ .تطوير و ازرة السياحة إلستر ّ

قطاعي

التفاعمية وتعزيز الحضور عمى المواقع
ٔ -تطوير و ازرة السياحة لمتطبيقات
ّ

لبلصوؿ.
ٔ .وضع ب رنامج مف قبؿ و ازرة السياحة لتطوير التطبيقات التفاعمية وتعزيز

السياح وتعزيز الحضور عمى المواقع اإللكترونية العالمية وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.
اإللكترونية
العالمية وعمى وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي مف أجؿ دعـ ّ
ّ
ّ
حضورىـ والتفاعؿ معيـ.

المركزية والحضور عمى المواقع اإللكترونية العالمية.

تضمنت إستراتيجية وزارة السياحة أف الو ازرة ستعمؿ عمى تطوير آليات استثمار لمحصوؿ عمى سيولة ضمف القطاع السياحي واستعماؿ منصات ت واصؿ اجتماعي مختمفة ليذه الغاية.
 وقد
ّ

ٕ -التنسيؽ بيف و ازرتي الصحة العامة والسياحة مف أجؿ إنشاء ب وابة إلكترونية

تفاعمية مصممة خصيصاً لمسياحة اإلستشفائية
ٕ .إنشاء ب وابة إلكترونية رقمية
ّ

رقمية تفاعمية مصممة خصيصاً لمسياحة اإلستشفائية تتضمف سجؿ مفصؿ يتضمف مف قبؿ و ازرة الصحة العامة  /أو و ازرة السياحة وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.

الرفاىية وسياحة

متخصصي الرعاية الصحية المتوفريف والمنشآت والخدمات والسماح بحجز وشراء

اإلجتماعات

الحزـ اإلستشفائية عبر شبكة اإلنترنت.

والحوافز والمعارض
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اإلصالحات
#

المصدر

200

ماكنزي

201

ماكنزي

202

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

يتبيف مف دراسة ماكنزي أف تطبيؽ مبادرات قطاع السياحة يتطمب تعاونا بيف أكثر مف ٕٓ جية مختمفة لذلؾ يجب وضع ىيكمية لئلدارة الرشيدة يتماشى مع آلية المأسسة الخاصة بالرؤية.
ّ 
سياحة

تطبيؽ إستراتيجية
التسويؽ والمبادرات

ٔ -تشكيؿ و ازرة السياحة لفريؽ عمؿ سياحي واعداده ليكوف قناة تنسيؽ رسمية

ٔػ قرار يصدر عف وزير السياحة (إنشاء فريؽ عمؿ سياحي مؤلؼ مف ممثميف

مع الجيات المعنية العامة والخاصة في قطاع السياحة (طيراف الشرؽ األوسط،

عف الجيات المعنية في قطاع السياحة).

األمف العاـ ،الجمارؾ ،مطار بيروت ،الفنادؽ)...

إعداد ىيئات
متخصصة مف أجؿ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

اإلدارة والتنظيـ

الرئيسية لقيادة المشاريع ذات الصمة في
ٕ -تشكيؿ و ازرة السياحة لجاف لممدف
ّ

قطاعي

وضع ىيكمية لبلدارة الرشيدة

ٕ .قرار يصدر عف وزير السياحة (عمى اف ال تتعارض مياـ ىذه المجاف مع

كؿ مدينة وبناء العبلمة التجارية السياحية لممدينة بما يتماشى مع العبلمة التجارية

لجاف الميرجانات والجمعيات السياحةي التي تنشأ بموجب عمـ وخبر مف قبؿ

لمسياحة والبمد.

و ازرة الداخمية والبمديات).

في الوجيات
األساسية
يتبيف مف دراسة ماكنزي أف المدف السياحية الرئيسية ستتطمب بناء المزيد مف الفنادؽ لتمبية إحتياجات األعداد اإلضافية مف السياح.
ّ 

وتوفر
 بموجب القانوف رقـ ٕٔٓٓ( ٖٙٓ/قانوف تشجيع اإلستثمارات في لبناف) تتولى المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف "ايداؿ" إستطبلع فرص ومجاالت اإلستثمار واج راء الدراسات بشأنيا وتزويد الغير بياّ ،
"ايداؿ" ،مف خبلؿ ىذا القانوف ،مجموعة مف الحوافز المالية وغير المالية لممشاريع االستثمارية في قطاع السياحة وغيرىا مف القطاعات ،ويمكف لممستثمريف االختيار بيف نوعيف مف الحوافز التي تختمؼ مف حيث اإلعفاءات

إعداد المؤسسة العامة لتشجيع اإلسثمارات في لبناف مناطؽ إستثمارّية لدعـ ترويج

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ػ ػ ػ ػ قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الخاصة وفي البنية التحتية العامة وتطوير المنتجات والتسويؽ ليا.

المالية).
و ازرة
ّ

المدف الرئيسية (بيروت ،جبيؿ وصور) مع باقات حوافز مخصصة لئلستثمارات

المقدمة ومعايير األىمية المطموبة:
سياحة
إنشاء مناطؽ
إستثماري ة في
ّ

الرئيسية
الوجيات
ّ

اإلدارة والتنظـ
تمبية حاجات االعداد

قطاعي

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً(المصادقة عمى عقود سمة حوافز بعد التوقيع عمييا مف قبؿ المؤسسة

 الحوافز المقدمة لممشاريع الكبرى :عقد سمة الحوافز :ىو عقد ُي برـ بيف الحكومة المبنانية والمستثمر ويتيح لممستثمريف المحمييف واألجانب عمى حد سواء الحصوؿ عمى بعض الحوافز ،والتي تمنح باإلستناد إلى معايير حجـ

والمستثمر).

يوفرىا المشروع.
اإلستثمار ،القطاع وعدد فرص العمؿ التي ّ

 الحوافز المقدمة لممشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجـ :المشروع االستثماري بحسب المنطقةُ :يمنح ىذا النوع مف الحوافز إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجـ ،وذلؾ بيدؼ تأميف أعمى مستوى مف الدعـ لممشاريع الواقعة

السياح
االضافية مف ّ

(تكميؼ المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبناف وضع خطّة بالتنسيؽ مع

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (في
ػ ػ ػ مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً
حاؿ إجراء تعديبلت عمى تصنيؼ المناطؽ اإلستثمارّية).

تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى.
في المناطؽ التي ت واجو ّ

يقدميا ىذا القانوف ،ويمكف لمحكومة إجراء تعديبلت عمى
المبنانية إلى ثالث مناطؽ
تـ تصنيؼ المناطؽ
إستثماري ة تستفيد كؿ منيا مف عدد مف اإلعفاءات والتخفيضات والتسييبلت التي ّ
ّ
ّ
 بموجب المادة ٓٔ مف ىذا القانوفّ ،

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء.
تصنيؼ المناطؽ ،وذلؾ بموجب مرسوـ ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

التقدـ
يتبيف مف درسة ماكنزي أف ىناؾ غياب لممعمومات المناسبة حوؿ قطاع السياحة لضماف إتخاذ الق اررات المستنيرة وانو يجب أف يترافؽ أي نمو في القطاع السياحي بجمع البيانات ذات الصمة وتحميميا ،وم راقبة ّ
ّ 

والمساىمة في صنع القرار الفاعؿ.

نصت المادة ٖ مف القانوف المنفذ بالمرسوـ رقـ ٖ( ٜٚ\ٜٔٚانشاء ادارة االحصاء المركزي) عمى أف تتولى ادارة االحصاء المركزي ميمة القياـ بنفسيا او بالتعاوف مع االدارات ذات العبلقة بوضع جميع االحصاءات العائدة
ّ 

لحياة الببلد االقتصادية واالجتماعية وتحميؿ ونشر االحصاءات الموضوعة.
سياحة
تحسيف البحث

تعزير عممية إتخاذ القرار

قطاعي

وتحميؿ البيانات

قياـ و ازرة السياحة بالتعاوف مع و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ  -المدي رية العامة

وضع آلية مف قبؿ و ازرة السياحة بالتنسيؽ مع المدي رية العامة لمطيراف المدني

لمطيراف المدني وو ازرة الداخالية والبمديات  -المدي رية العامة لؤلمف العاـ وادارة

والمدي رية العامة لؤلمف العاـ ونقابة أصحاب القنادؽ وادارة اإلحصاء المركزي

اإلحصاء المركزي جمع وتحميؿ البيانات في ما يتعمؽ بمراحؿ رحمة السياح كافة

لجمع البيانات المتعمقة بمراحؿ رحمة السياح وتحميميا تتضمف:

(إعطاء األولوية لمتحميبلت األساسية ،ووضع آلية جمع البيانات وبمورة اآلراء

 -دمج نظاـ المدي رية العامة لمطيراف المدني مع قاعدة البيانات المركزية لو ازرة

والمعمومات عمى كافة مراحؿ الرحمة بيدؼ تعزيز تجربة السائح وتحسيف أداء

السياحة لتبادؿ المعمومات ذات الصمة.

القطاع).

 -مسح المدي رية العامة لمطيراف المدني المعمومات وجمعيا إستنادا إلى "بطاقات

 -العمؿ عف كثب مع إدارة اإلحصاء المركزي ،وتوظيؼ المواىب الرفيعة المستوى

دخوؿ" وتبادليا مع و ازرة السياحة عمى أساس أسبوعي.

مركبة.
القادرة عمى إجراءات تحميبلت ّ

 -دمج تقارير الفنادؽ في ب وابة زوروا لبناف.

 -اإلستفادة مف التحميالت المباشرة في صنع القرار.

البدء بإجراء إستبياف رضى السياح عند المغادرة.
التنسيؽ مع الجيات الخارجية لئلستفادة مف بياناتيا.
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اإلصالحات
#

المصدر

203

ماكنزي

204

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

ومحدودي ة اإلستثمارات في
التقنيات دوف المستوى األمثؿ ،مف إنخفاض إنتاجية عدد كبير مف المحاصيؿ(مثؿ الزيتوف) بسبب إستخداـ األساليب القديمة
يتبيف مف دراسة ماكنزي أف الزراعة في لبناف تعاني مف إستخداـ
ّ
ّ
ّ 

التكنولوجيا ،إضافة إلى محدودية خدمات اإلرشاد والبحوث وارتفاع أسعار األراضي وتكاليؼ النقؿ واإلعتماد عمى اإلعانات (الدعـ المالي العشوائي) ومحدودية الوصوؿ إلى التمويؿ.

أعدتيا بالتعاوف مع منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة ،وقد أخذ عمما بيا المجمس بق ارره
 بتاريخ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٙ/عرضت و ازرة الزراعة عمى مجمس الوزراء اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف ( )2020-2025التي ّ
رقـ ٖٕ.
 -تسعى ىذه اإلستراتيجية بشكؿ خاص إلى التطابؽ مع أىداؼ التنمية المستدامة ٖٕٓٓ.

المطموب مف و ازرة الزراعة ما يمي:
ٔ -تعزيز نطاؽ البحث الزراعي وحجمو  :ربط البحث والتطوير باحتياجات انتاج

اعية اليادفة
البحثية مف قبؿ مصمحة األبحاث
ٔ .تعزيز األنشطة
العممية الزر ّ
ّ
ً

أفضؿ الممارسات وأفضؿ تقنيات الحصاد.

وترشيد إستعماؿ األسمدة والمياه وضماف ٍ
اإلستفادة منيا.

الحد مف اإلستخداـ المفرط لؤلسمدة ومبيدات اآلفات ،واتباع
الزراعة واألغذية و ّ

التقنيات الحديثة والتكنولوجيا بما فييا التكنولوجيا الرقمية وتعزيز اإلستفادة مف وسائؿ المعرفة الجديدة واألنظمة الزراعية المبتكرة (البرنامج ٖ ٕ.مف
متجانسة مع دراسة مكانزي لجية تشجيع ودعـ اإلبتكار واستخداـ
ّ

الزراعة
تعزيز ودعـ
األساليب المعتمدة

لممحاصيؿ الحالية مف خبلؿ

والتكنولوجيات

إعتماد التكنولوجيا واألساليب

الحديثة

الحديثة

قطاعي

المحور رقـ ٕ).

عدة مشاريع منيا:
 سبؽ لو ازرة الزراعة ،وفي سبيؿ تعزيز إعتماد الممارسات والتكنولوجيات الحديثة ،أف قامت بتنفيذ ّ

رقمي.)...

التموث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض األعمى لنير الميطاني (قرض مموؿ مف البنؾ الدولي)
 مشروع تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلؾ اإلدارة المتكاممة لآلفات ّ
لمحد مف ّ

ٗ -تسييؿ الحصوؿ عمى القروض لئلستثمار في التكنولوجيات المبتكرة والحديثة.

الجيدة بيدؼ إدخاؿ مفيوـ المكافحة المتكاممة وتشجيع المزارعيف عمى اعتماد المصائد لمكافحة اآلفات
 مشروع تشجيع اعتماد الممارسات الزراعية ّ

 تنفيذ مسوحات اإلنتاج الزراعي مف خبلؿ تطوير ب رامج معموماتية وتطبيقات خاصة تساىـ في تسريع عممية تجميع وتحميؿ ونشر المعمومات اإلحصائية.
 تحسيف تكنولوجيا ما بعد الحصاد لممحاصيؿ البستانية في لبناف بيدؼ تقديـ أحدث التقنيات والتدريب في ادارة عممية ما بعد الحصاد بالتعاوف مع وكالة التعاوف الكورية KOICA.

منصات لتبادؿ المعرفة بيف المزارعيف/المنتجيف وم راكز البحوث (ب رامج
٘ -إنشاء
ّ

لمنصات لتبادؿ المعرفة بيف المزارعيف/المنتجيف
٘ .تطوير و ازرة الزراعة
ّ

زراعية مبتكرة ،مناىج جديدة ،تعميـ رقمي .)....

 -ىيمنة أسواؽ البيع /الموزعيف بالجممة.

تحسيف الكفاءة والشفافية في

مف خبلؿ الحموؿ الرقمية

التحتية لسبلسؿ اإلنتاج ولمعامبلت ما بعد
ب رنامج ٔ ٖ.المتعمؽ بتطوير البنى
ّ

الحصاد وألسواؽ الجممة واألسواؽ المحمية وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ

اإلستراتيجية الوطنية التي أخذ عمما بيا مجمس الوزراء أو التواصؿ مع الجيات
المانحة لتأميف التمويؿ البلزـ.

قمية (مثؿ تطوير
 -عقد شراكات مع القطاع الخاص لئلستفادة مف األدوات الر ّ

التجار بالجممة) مما يعزز ديناميات السوؽ (مثؿ
التطبيقات لممزارعيف والموزعيف و ّ

تضمنت اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف (ٕٕ٘ٓ )ٕٕٓٓ-وضع ب رنامج لتطوير البنى التحتية لسبلسؿ اإلنتاج ولمعامبلت ما بعد الحصاد وألسواؽ الجممة واألسواؽ المحمية (المحورٖ ػ ب رنامج ٖ )ٔ.وذلؾ عف طريؽ السماح لممزارعيف بإعبلف األسعار وزيادة الشفافية عند تفاوت األسعار) قد تساعد

ّ

رفع إنتاجية صغار المزارعيف

وتحسيف الرقابة التنظيمية

وربطيا بمراكز البحوث وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.

تضمنو المحور ٖ  .ٔ -تأميف التمويؿ البلزـ مف خبلؿ زيادة موازنة و ازرة الزراعة لتنفيذ خطتيا وفؽ
ٔ -تنفيذ و ازرة الزراعة لئلستراتيجية الوطنية لمزراعة لجية ما
ّ

المزارعيف.

المحمية
ّ

(تيسير تمويؿ تركيب األنظمة التكنولوجية الحديثة التي مف شأنيا أف تعزز اإلنتاج فرص الحصوؿ عمى القروض الممنوحة لئلستثمار في التكنولوجيات المبتكرة
والجودة).

يتعرض فييا المزارعوف إلى ممارسات غير عادلة (مثبل مف قبؿ األسواؽ والموزعيف) ما يعزى جزئيا إلى ضعؼ نظاـ التعاونيات.
 إنعداـ في كفاءة األسواؽّ
المحمية التي ّ

المنتجات الغذائية

الفنية الزراعية الرسمية).
عمى أدوات وتقنيات جديدة (بالنسبة لممدارس ّ

ٗ .آلية مشتركة بيف مصرؼ لبناف وشركة كفاالت ش.ـ.ؿ لتسييؿ وزيادة

والحديثة.

يتبيف مف دراسة ماكنزي أف القطاع الزراعي يعاني مف:
ّ 

األسواؽ المحمية وألنشطة

الري الحديثة.
الذكية مناخيا وتقنيات ّ

الفني (ب رنامج زراعية مبتكرة  ،تعميـ
ٖ -وضع مناىج جديدة لمتعميـ الزراعي ّ

تفضؿ األسواؽ والموزعيف بالجممة عمى
 -المشاريع الزراعية المشتتة في لبناف وسوء تنظيـ تعاونيات المزارعيف (ٕٓٓٔ جمعية تعاونية ٕ/ٖ ،منيا متوقفة عف العمؿ) التي ّأدت إلى فرؽ في ديناميات السوؽ التي باتت ّ

الموزعيف واألسواؽ بالجممة
ّ

الزراعية المبتكرة مثؿ :نظاـ التتبع القائـ عمى قاعدة البيانات المتسمسمة ،والزراعة
ٖ .قرار يصدر عف وزير الزراعة بناء عمى طمب رئيس مصمحة التعميـ

إضافة إلى ب رامج لتشجيع اعتماد تقنيات حديثة ونقؿ التكنولوجيا في مجاؿ رفع كفاءة وانتاجية المياه واستدامتيا.

الزراعة

التقنيات التكنولوجيات الحديثة.
ّ

واالرشاد واقتراح المدير العاـ لتنظيـ دورات تدريبية وتحديد مناىج جديدة تعتمد

 ب رنامج قروض التنمية الزراعية وال ريفية (بالتعاوف مع اإلتحاد األوروبي ومؤسسة كفاالت) لتسييؿ وزيادة فرص الحصوؿ عمى القروض ودعـ مبادرات التنمية الريفية استجابة إلحتياجات المزارعيف ولزراعة األشجار.

تحسيف أسواؽ

التقنيات التي ت زيد اإلنتاجية
إلى تشجيع إعتماد أفضؿ الممارسات وافضؿ
ّ

يبية تنف ّذىا مراكز اإلرشاد لتدريب المزارعيف عمى إستخداـ
ٕ -تحسيف خدمات اإلرشاد والتوجيو الزراعي :مف اجؿ تشجيع وتدريب المزارعيف ٕ .تطوير ب رامج تدر ّ

متدنية مقارنة مع دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا عمى مستوى معظـ السمع ،وقد جاءت عمى إعتماد األساليب والتكنولوجيات الحديثة ،والترويج لمزراعة الرقمية واألنظمة
التقنيات القديمة وانخفاض اإلستثمارات في مجاؿ التكنولوجيا ّادت الى جعؿ اإلنتاجية في لبناف
 أشارت اإلستراتيجية إلى أف استخداـّ
ّ

رفع إنتاجية صغار المزارعيف

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

قطاعي

تنظيـ أسواؽ الجممة وتحسيف الشفافية في المعامبلت ،تعزيز إمكانية التتبع في سبلسؿ اإلنتاج ،تحديث أسواؽ الجممة واستخداـ التقنيات الشفافة لتعقب المعامبلت ،باإلضافة إلى إنشاء أسواؽ مزارعيف دائمة وموسمية لمبيع

ىذه األدوات عمى إنفاذ األنظمة (مثؿ تبميغ المزارعيف عف حاالت عدـ اإلمتثاؿ)

لمحد مف تشتت األسواؽ وزيادة مشاركة المزارعيف في سبلسؿ اإلنتاج الزراعية والغذائية.
المباشر ،واإلستثمار في البنى التحتية ونظـ المعمومات لمعامبلت ما بعد الحصاد ّ

ٕ -إعداد نظاـ تصنيؼ لؤلسواؽ والموزعيف بالجممة (مثؿ التصنيؼ بحسب

 سبؽ لمكتب وزير الدولة لشؤوف التنمية اإلدارية ،وبتمويؿ مف اإلتحاد األوروبي أف نفّذ ب رنامجا لتأميف الدعـ الفني لو ازرة الزراعة لدعـ وتطوير اإلحصاءات المتعمقة بكمفة اإلنتاج واألسعار الخاصة بالمنتجات الزراعية.

الشفافية واألسعار المصنفة)

يوفر السوؽ بيانات إحصائية
 بموجب القرار رقـ  18تاريخ  2013/1/7الصادر عف وزير الزراعة (تسجيؿ أسواؽ الجممة لمخضار والفاكية في و ازرة الزراعة) تنشأ في كؿ سوؽ لجنة إدارية لتنظيمو وتطوي ره ،عمى أف ّ

 -توفير حوافز قائمة عمى التصنيؼ مف شأنيا أف تشجع عمى تطبيؽ الممارسات

ومعمومات أسعار مف خبلؿ جمع المعمومات ذات الصمة بالكميات وأسعار المنتجات التي يتـ تداوليا في السوؽ ،وتقوـ المجنة االدارية لمسوؽ بوضع ونشر تقارير شيرّية عنيا.
شري بإقتراح قانوف يرمي إلى تنظيـ وتسجيؿ أسواؽ الجممة لمخضار والفاكية.
 بتاريخ ّ ٕٕٓٔ/ٗ/ٔٙ
تقدـ النائبيف السيديف حسيف الحاج حسف وأميف ّ

ووزير األقتصاد والتجارة (نظاـ تصنيؼ).

المنصفة (مثؿ توفير الحصوؿ عمى التمويؿ)
 فرض ضوابط صارمة (مثؿ سحب التراخيص) عمى األسواؽ والموزعيف بالجممةالذيف وردت تبميغات بحقيـ بسبب إرتكاب ممارسات غير منصفة.
ٖ -إنتظار إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.
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بناء عمى إقتراح كؿ مف وزير الزراعة،
ٕ .مرسوـ ّ
بتخذ في مجمس الوزراء ً

ٖ .إقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

اإلصالحات
#

المصدر

205

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

يتبيف مف دراسة ماكنزي أف مساحات كبيرة مف األراضي الزراعية تخصص لممحاصيؿ ذات القيمة المنخفضة (مثؿ التبغ) أو المحاصيؿ التي ينخفض عمييا الطمب في أسواؽ التصدير ،وبالتالي يجب إعداد إستراتيجية شاممة
ّ 

التحوؿ الزراعي مف أجؿ حث المزارعيف
اتيجية
ٔ -إعداد و ازرة الزراعة إلستر ّ
ّ

التحوؿ الزراعي مع ب رنامجيا التنفيذي مف قبؿ و ازرة
ٔ .إعداد إستراتيجية
ّ

✔ تتحمؿ الحكومة تكاليؼ باىظة سنويا لدعـ ب رنامج زراعة التبغ الذي ال يساىـ في اإلقتصاد بشكؿ ممحوظ .وفي الوقت نفسو ،يعتمد ٓٓٓ٘ٗ شخص في المناطؽ الريفية بشكؿ جزئي أو كمي عمى زراعة التبغ لكسب معيشتيـ

▪ تحميؿ شامؿ لسبلسؿ القيمة لممحاصيؿ (اإلستفادة مف األبحاث التي أجرتيا

والمغتربيف ومصمحة األبحاث العممية الزراعية (الري) المسؤولة عف تحديد

حث المزارعيف الكبار/التجارييف عمى إنتاج محاصيؿ عالية الطمب والقيمة.
لممحاصيؿ مف أجؿ ّ

لذلؾ ،يجب طرح خيارات بديمة لتوفير مساىمة اقتصادية أكبر مع المحافظة عمى مصالح المزارعيف.

منظمة األغذية والزراعة التابعة لؤلمـ المتحدة (فاو) مصمحة األبحاث العممية

الزراعات البديمة.

مستغمة إلنتاج المحاصيؿ ذات القيمة العالية مع استخداـ محدود لمكيمياويات الزراعية والموارد المائية ،شرط زيادة فعالية األبحاث
يتبيف مف اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف (ٕٕ٘ٓ )ٕٕٓٓ-أف ثمة قدرة كبيرة غيرُ
َ
ّ 

الزراعية والمناقشات مع المزارعيف الكبار).

واإلرشاد لممزارعيف ،إضافة إلى تسييؿ حصوؿ المزارعيف عمى القروض وتأميف الطاقة بأسعار منخفضة وأكثر فعالية.

الزراعة
التحوؿ الزراعي
ّ

التحوؿ الزراعي وخ ريطة الطريؽ بالنسبة لممشروع البديؿ).
(بالنسبة إلستراتيجية
ّ

▪ إعطاء األولوية لممحاصيؿ الخمسة أو العشرة لجذب المزارعيف الكبار بناء عمى

 -إف ادارة ب رنامج دعـ القمح ىي مف مسؤولية و ازرة االقتصاد والتجارة المسؤولة عف استيراد القمح ،باإلضافة إلى إدارة قطاع اىراءات القمح والمطاحف.

التحميؿ وتوقعات السوؽ وتحميؿ التربة
▪ منح األولوية لممحاصيؿ التي ال تتطمب قد ار كبي ار مف الماء مما يحد مف

التجارييف:

اتيجية
إعداد إستر ّ

توقعات السوؽ بشأف أسواؽ التصدير وفجوات وفرص الطمب المتوقعة
▪ فيـ ّ

بالتعاوف مع و ازرة الخارجية والمغتربيف.

 -اف ادارة ب رنامج الدعـ المتعمؽ بالتبغ ىي مسؤولية إدارة حصر التبغ والتنباؾ في و ازرة المالية.

مستوى األجياد المائي.

اإلستفادة مف اإلمكانات
التصدي رية اإلقميمية لممزارعيف

الكبار /التجارييف عمى إنتاج محاصيؿ عالية الطمب والقيمة ،عمى أف تتضمف:

الزراعة بالتعاوف مع و ازرة المالية وو ازرة اإلقتصاد والتجارة ،و ازرة الخارجية

بناء عمى إقتراح و ازرة الزراعة وو ازرة المالية
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 يعتمد الدعـ المالي الحالي لئلنتاج الزراعي عمى ب رنامجيف لدعـ السمع – التبغ والقمح – وتتـ ادراتيما مف خارج و ازرة الزراعة.التركيز عمى المزارعيف

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

▪ إعتماد خريطة طريؽ تحدد المشروع التجريبي ووضع الجدوؿ الزمني لمتنفيذ

قطاعي

بحسب المناطؽ الجغرافية والمحاصيؿ.

التجارييف مف خبلؿ تحسيف
معايير الجودة واإلنتقاؿ إلى

ٕ -تكويف نظرة شاممة ومتكاممة حوؿ ب رامج الدعـ :يجب أف تعيد الدولة تقييـ

المحاصيؿ ذات القيمة األعمى

الحالية ،تقييـ
ب رامج الدعـ الموجودة ،مف خبلؿ فيـ األىداؼ األساسية مف البرامج
ّ
فعالية ىذه البرامج وكفاءتيا وتقييـ البدائؿ المحتممة ليا.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تعييف لجنة و ازرية إلجراء دراسة تقييمية لبرامج الدعـ الموجودة ،فعاليتيا وتقييـ
البدائؿ المحتممة).

إعتماد ب رنامج دعـ (إختياري) جديد لمزارعي التبغ يسمح باإلنتقاؿ إلى المحاصيؿ
البديمة (بالتعاوف مع معيد الري الذي يكوف مسؤوال عف تحديد الزراعات البديمة
وتحديد أفضؿ الممارسات.
ٖ -اإلستفادة مف خدمات اإلرشاد والبحث مف أجؿ دعـ المزارعيف خبلؿ عممية

ٖ .ب رامج تضعيا و ازرة الزراعة بالتنسيؽ مع مصمحة األبحاث العممية الزراعية

اإلنتقاؿ إلى زراعة المحاصيؿ.

وم راكز اإلرشاد (يتضمف ورش عمؿ تثقيفية ،مساعدات فنية مف خبلؿ خدمات
اإلرشاد الزراعي) وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.
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اإلصالحات
#

المصدر

206

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
 بتاريخ  2020/5/28صدر القانوف رقـ  178المتعمؽ بالترخيص بزراعة نبتة القنب لئلستخداـ الطبي والصناعي وقد أنشئت بموجبو ىيئة ناظمة لزراعة نبتة القّنب لإلستخداـ الطبي والصناعي ،تتمتع بالشخصية المعنوية

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

القنب ( ٚأعضاء بمف فييـ
ٔ -تعييف مجمس إدارة الييئة الناظمة لزراعة نبتة ّ

وباإلستقبلليف المالي واإلداري.

الرئيس ،يمثموف و ازرات الصحة العامة  -رئيس دائ رة المخدرات ،الزراعة،

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
ٔ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

إستطبلع رأي وزراء الصحة العامة ،الزراعة ،الصناعة ،الداخمية والبمديات

 حددت المادة ٗ مف القانوف مياـ ىذه الييئة ومف أبرزىا:

الصناعة ،الداخمية والبمديات -رئيس مكتب مكافحة المخدرات ،العدؿ

والعدؿ (تعييف الييئة الناظمة).

واختصاصييف في موضوع النباتات الطبية والصناعات الصيدالنية والصناعات

 تحديد النطاؽ الجغرافي أي المناطؽ المسموح فييا زراعة نبتة القنب ،تنظيـ انشطة زراعتيا واإلشراؼ عمييا. منح التراخيص واإلجازات البلزمة إلستيراد بذور نبتة القنب وبيعيا وزرعيا وحصاد المحصوؿ وتحويمو إلى مواد ومعالجتيا وتخزينيا وتصنيعيا وبيعيا.الرسمية والخاصة ذات الصمة ،ورفعيا الى مجمس الوزراء ب واسطة سمطة الوصاية إلعتمادىا أصوال.
الدولية
الوطنية لمقنب بعد التنسيؽ بيف الجيات
 وضع اإلستراتيجيةّ
المحمية و ّ
ّ
ّ
الضار لمقنب.
توعوية
 اقتراح اجراءاتوتنفيذية عمى الصعيد الوطني ّ
لمحد مف اإلستيبلؾ ّ
ّ
ّ

المصنعة محمياً.
الصيدالنية
الطبية و
األولية او المستحضرات
األولية محمياً وتحديد شروط تصدير المواد
 وضع الشروط البلزمة لبيع المحصوؿ والموادّ
ّ
ّ
ّ
ّ

لمدة خمس سنوات.
المتصمة بنبتة القنب) ّ
ّ

ٕ -تعييف مدير عاـ لمييئة مف بيف ثبلثة أسماء يرفعيا مجمس اإلدارة إلييا تبعا

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس
ٕ .مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء ً

ٖ -تحديد تعويضات أعضاء الييئة ورئيسيا.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
ٖ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

لمدة ٗ سنوات).
لمعايير الكفاءة و
التخصص ( ّ
ّ

عد كتاب الى كؿ مف وزير الداخمية والبمديات ووزير الصحة العامة القتراح أسـ ممثمييـ في مجمس إدارة الييئة الناظمة لزراعة نبتة القنب.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٙأُ ّ

الوزراء(.تعييف مدير عاـ).

إستطبلع رأي وزير المالية( .تحديد تعويضات أعضاء الييئة ورئيسيا).

 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٔٚورد كتاب مف و ازرة الداخمية والبمديات يتضمف تسمية المدي رية العامة لقوى األمف الداخمي لممثميا في مجمس إدارة الييئة الناظمة لزراعة نبتة القنب.
الزراعة

تنظيـ زراعة القنب وضبطو

شروع
ال ّ

بما يشكؿ مردوداً لمخزينة.

في

القنب ب زيادة
تساىـ مداخيؿ ّ

اتيجية
وضع إستر ّ

الناتج المحمّي سنوياً ورافداً

الق ّنب

 بتاريخ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٔٚأُرسؿ كتابيف تذكيريف إلى كؿ مف و ازرة الصناعة والزراعة برقـ ٘ٔٔ/ـ.ص .لتسمية مندوبييـ في الييئة.
قطاعي

القنب (بعد تشكيؿ الييئة) ورفعيا إلى مجمس
ٗ -الشروع في وضع استراتيجية ّ

القنب.
ٗ .قرار يصدر عف مجمس إدارة الييئة الناظمة لزراعة نبتة ّ

الوزراء ب واسطة سمطة الوصاية إلعتمادىا أصوالً.

 قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بعدإستطبلع رأي كؿ مف و ازرة الصحة العامة  ،الزراعة ،الداخمية والبمديات،العدؿ
القنب)
(وضع إستراتيجية ّ

إقتصادياً ومالياً جديداً لمدولة
٘ -تحديد المساحة الجغرافية المعتمدة لزراعة نبتة القنب.

٘ .مرسوـ متخذ في مجمس الوزراء بناء إقتراح رئيس مجمس الوزراء المستند
الى توصية الييئة (بعد تشكيميا).
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 -ٙوضع نظاـ عمؿ لمسجؿ اإللكتروني الخاص وادارتو الذي يفتح لدى الييئة

يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء بناء
 .ٙمرسوـ ّ

لتسييؿ وحفظ وفيرسة طمبات الترخيص.

عمى توصية الييئة (بعد تشكيميا).

 -ٚوضع األنظمة اإلدارية لمييئة (النظاـ الداخمي ،نظاـ الموظفيف والعامميف،

 .ٚق اررات تصدر عف الييئة (بعد تشكيميا) بالتنسيؽ مع مجمس الخدمة المدنية

المبلؾ اإلداري ،شروط التعييف ،سمسمة الفئات وال رتب و الرواتب ونظاـ الييئة

و ازرة المالية (بحسب الصبلحية) وتصبح نافذة بعد صدورىا بمراسيـ تتخذ في

المالي)

مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح سمطة الوصاية.

اإلصالحات
#

المصدر

207

ماكنزي

208

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف صغار المزارعيف ما زالوا يستعمموف التقنيات التقميدية لجمع المحاصيؿ(ضرب أشجار الزيتوف واإلستعماؿ المفرط لممبيدات الحشرية) ما يؤدي إلى إنتاج منخفض عمى المدى البعيد ،لذلؾ مف الميـ المطموب مف وزاارة الزراعة:
 -تحديد أفضؿ الممارسات

تعزيز نطاؽ خدمات اإلرشاد الزراعي الرسمية وتوسيعو بيدؼ تشجيع إستعماؿ التكنولوجيا والتقنيات التي ت زيد اإلنتاجية ،وترشيد إستعماؿ المبيدات الحشرية واألسمدة والمياه.

المحاصيؿ ومرحمة ما بعد

فعالية خدمات و ازرة الزراعة والمؤسسات التابعة ليا وتنمية قدرات الموظفيف وتنمية وتحديث قدرات
 تسعى اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف (ٕٕ٘ٓ - )ٕٕٓٓ-البرنامج رقـ ٘ - ٔ.المحور رقـ ٘ -الى تعزيز ّ

متقدمة لضماف إستفادة جميع المزارعيف المبنانييف مف خدمات اإلرشاد
رقمية ّ

المتعمقة بالزراعة ،وجمع
المؤسسات التابعة ليا ،كما
المركز لخدمة المزارعيف مع التركيز عمى التجارب الحقمية الخدماتية واإلرشاد اإللكتروني لضماف نشر المعرفة واإلستفادة المثمى مف الموارد المتاحة لدى و ازرة الزراعة و ّ
اإلرشاد مف خبلؿ اإلرشاد ّ

الحصاد
الزراعة
تجديد خدمات
اإلرشاد الزراعي
الرسمية وتوسيعو

لمتعاوني ات ،وتعزيز جودة التعميـ والتدريب الزراعي التقني والميني ،وادخاؿ التعميـ الرقمي ،وب رامج تدريب متخصصة لمموظفيف.وتحديث ىيكمية و ازرة الزراعة والمؤسسات
تشمؿ تعزيز قدرات المشروع األخضر والمدي رية العامة
ّ

 تشجيع إستعماؿالتكنولوجيا والتقنيات التي
ت زيد اإلنتاجية.

ٔ -تحسيف خدمات اإلرشاد الزراعي الرسمية ،توسيعو وتقديـ خدمات إرشادية

قطاعي

أولويات ٍ
الوطنية لمزراعة.
اإلستراتيجية
ّ
التابعة ليا ،بما يتبلءـ و ّ

التقنيات التكنولوجيات الحديثة.
عمى إستخداـ ّ

فعالة.
والمعرفة الزر ّ
اعية في الوقت المناسب وبتكمفة ّ
الفني (ب رنامج زراعية مبتكرة  ،تعميـ
ٕ -وضع مناىج جديدة لمتعميـ الزراعي ّ

ٕ .قرار يصدر عف وزير الزراعة بناء عمى طمب رئيس مصمحة التعميـ

رقمي.)...

واالرشاد واقتراح المدير العاـ لتنظيـ دورات تدريبية وتحديد مناىج جديدة تعتمد
عمى أدوات وتقنيات جديدة.

تعميمية في الزراعة واالنتاج الزراعي – الغذائي.
 تتولى مراكز اإلرشاد التابعة لوزارة الزراعة والمدارس الفنية الزراعية والرسمية تقديـ ب رامج
ّ

 -ترشيد إستعماؿ المبيدات

يبية تنف ّذىا مراكز اإلرشاد لتدريب المزارعيف
ٔ .تطوير و ازرة الزراعة لبرامج تدر ّ

ٖ -توقيع إتفاقيات تعاوف مع نظراء دوليي (كنيجيريا وأثيوبيا) ممف تمكنوا مف
تأميف خدمات إرشاد زراعي عمى نطاؽ واسع (مثبل تدريب الموظّفيف الشباب

الحشرية واألسمدة والمياه،

الممكنيف رقميا مع مرشديف زراعييف مف القطاعيف العاـ والخاص يتمتّعوف بخبرة

 -تأميف الدعـ التقني

أكبر).

لتحويؿ المحاصيؿ كاإلنتقاؿ

ٖ .تفاوض وزير الزراعة مع نظرائو في الدوؿ التي تؤمف خدمات إرشاد
زراعي متطورة إلجراء اتفاقيات التعاوف واب راميا وفقاً ألحكاـ الدستور.
 .قرار يصدر عف مجمس الوزراء (الموافقة عمى مشروع اإلتفاقية وتكميؼالوزير التوقيع عمييا).
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزير الزراعة إلب راـ

إلى زراعة محاصيؿ ذات

اإلتفاقية (مشروع مرسوـ إب راـ /أو مشروع قانوف ومشروع مرسوـ إحالة إلى

القيمة العالية

مجمس النواب).
الموسع لتحديث إستراتيجية القطاع الزراعي (بما في ذلؾ تحديد المحاصيؿ البديمة ذات القيمة العالية).
يتبيف مف دراسة ماكنزي أف ىناؾ حاجة إلى البحث الزراعي
ّ 
ّ

تنفيذ إستراتيجية و ازرة الزراعة مع األخذ بعيف اإلعتبار توصيات ماكنزي لجية :
المؤسع مف قبؿ مصمحة األبحاث العممية الزراعية
ٔ -تعزيز البحث الزراعي ّ

وفعالية نظـ المعمومات المعرفية والزراعية ،وذلؾ مف خبلؿ تعزيز البحث ،وتطوير البحوث والتشبيؾ لتحديث إستراتيجية القطاع الزراعي والتشبيؾ مع خدمات اإلرشاد والتطبيؽ الذكي،
تضمنت اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف ( )2020-2025البرنامج ٕ - ٘.المحور رقـ ٘ المتعمؽ بتعزيز كفاءة
ّ
ّ 

مع خدمات اإلرشاد والتطبيؽ الذكي ، LEB-LARIومع الجامعات ،وانشاء محطات ومختبرات جديدة لمصمحة األبحاث العممية الزراعية وتشبيكيا بمراكز اإلرشاد.

 بموجب المرسوـ رقـ  16766تاريخ  1957/8/7أنشأت مصمحة األبحاث العممية الزراعية التي تتولى تنظيـ جميع اعماؿ البحث واالختبار وتنسيقيا وتنفيذىا عند االقتضاء وخاصة الرامية الى تحسيف االنتاج الزراعي
وتنميتو وتنظيـ استعماؿ اآلالت الزراعية ومياه الري وشؤونو.
الجوية.
أطمقت المصمحة التطبيؽ الذكي  LEB-LARIالذي يسمح بالحصوؿ مجاناً عمى تفاصيؿ المعمومات حوؿ األحواؿ
ّ
الجوية إضافة إلى معمومات عف عمؿ المصمحة باالضافة الى ارشادات حوؿ الزراعة وحوؿ األحواؿ ّ

الػػزراعة

ت واجو القطاع الزراعي

الزراعي وحجمو

لمزراعة.

▪ تطوير خريطة وطنية منقّحة عف التربة (بإستعماؿ عينات جديدة) ومخصصات
التغير المناخي عمى الزراعة ،واإلستدامة البيئية لمقطاع بشكؿ أوسع
▪ تحميؿ أثر ّ

القطاع الخاص المحمية ورواد الفكر والمؤسسات العالمية).

البرامج الزراعية المتجانسة.

المحمية ،مؤسسات
المعنية ذات الصمة (كالجامعات
المشترؾ مع الجيات
ّ
ّ

(تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ اإلمدادات المائية)

▪ إجراء إحصاء واستبياف زراعي جديد مفصؿ بشكؿ أكبر (بناء عمى األحصاء
واإلقتصادي لمزراعة ،وتوزيع المحاصيؿ ،وىيكؿ التكمفة الربحية الناتجة عف

قطاعي

بتوسيع ب رامج البحث ووضع ب رامج خاصة بيدؼ تيويـ اإلستراتيجية الوطنية
ويتـ تطبيقيا بالتعاوف
 -وضع ب رامج بحث متّسقة يشرؼ عمييا معيد "الري" ّ

الذي أجري عاـ ٕٓٔٓ) لتحديث عدد المزارعيف التقديري ،واألثر اإلجتماعي

 تحديد المشاكؿ التيتعزيز نطاؽ البحث واشراؾ المؤسسات االكاديمية

عمى أف يغطّي ىذا البحث:

ٔ .قرار يصدر عف مجمس إدارة مصمحة األبحاث العممية الزراعية يتعمؽ

 تنظيـ مصمحة األبحاث الزراعية دورات تأىيؿ وتدريب لمفنييف الزراعييف فياإلرشادية عمى المزارعيف.
اإلرشاد الزراعي ،وتعميـ المعمومات
ّ

المحاصيؿ...
▪ تحديد واج راء إختبار جدوى زراعة المحاصيؿ البديمة لكؿ مف المناطؽ

في ايجاد الحموؿ المناسبة ليا

المتجانسة ،بخاصة في المناطؽ حيث تزرع المحاصيؿ ذات القيمة المنخفضة
▪ تقييـ جدوى تقديـ تكنولوجيا زراعية جديدة (تطوير الخبرة البحثية في أفضؿ
الممارسات العالمية عمى مستوى سمسمة القيمة الزراعية
ٕ -إنشاء محطات ومختبرات جديدة لممصمحة وتشبيكيا بمراكز اإلرشاد.

ٕ .قرار يصدر عف مجمس إدارة مصمحة األبحاث العممية الزراعية يتعمؽ
بإنشاء مراكز جديدة لئلختبار واألبحاث وتنسيؽ أعماليا حيث تدعو الحاجة.
 تطوير مصمحة األبحاث العممية الزراعية التطبيؽ ال ّذكي  /LEB-LARIأومنصة الكترونية ت ربط المصمحة بمراكز اإلرشاد لبلستفادة مف األبحاث
انشاء
ّ
واألفكار العممية ،وخمؽ مساحة لمتعاوف) وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.
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اإلصالحات
#

المصدر

209

ماكنزي

210

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

تحفيز النمو االقتصادي،

قطاعي

المتبقية
الخطوات
ّ

الحالية
الوضعية
ّ
ّ
وتوفر التعاونيات الزراعية لصغار ومتوسطي المزارعيف بشكؿ خاص فوائد
حدة الفقر و ّ
 تعتبر التعاونيات ىياكؿ أساسية في إقتصاد العديد مف الدوؿ ،قادرة عمى خمؽ فرص عمؿ ،التخفيؼ مف ّ
الحد مف النزوح الريفيّ .

إقتصادية كبيرة منيا تقاسـ األصوؿ والموارد ،تحسيف فرص الوصوؿ إلى األسواؽ ،تعزيز القدرة التفاوضية وزيادة أكبر في عائدات اإلنتاج.

 تشير دراسة ماكنزي إلى عدـ كفاءة نظاـ التعاونيات في لبناف ،والى أف الفيـ الصحيح لمثغرات وتحديد أولويتيا في المنظومة الحالية لمتعاونية ،يستوجب جمع البيانات ذات الصمة بشكؿ منفصؿ لكؿ سمسمة مف سبلسؿ القيمة
( )Value Chainوالمنطقة الجغرافية.

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

تشكيؿ وزير الزراعة لمجنة مف متخصصيف لمقياـ بالمياـ التالية:

ٔ .قرار يصدر عف وزير الزراعة بإنشاء لجنة مف متخصصيف إلعداد الدراسة

ٔ -إجراء دراسة وتحميؿ يشمؿ:

وتقديـ التوصيات البلزمة.

 سجؿ بجميع التعاونيات الموجودة بما في ذلؾ نطاؽ العمؿ ،واألعضاء ومستوىالفعالية.

المسجمة ىي ناشطة،
فعالة ،وفقط ثمث التعاونيات الزراعية ال ػ ػ ٕٕٜٔ
ّ
 تشير اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف ( )2025-2020إلى ضعؼ الجمعيات التعاونية ومشاركتيا المحدودة في سبلسؿ اإلنتاج ،فيي غير ّ

وتجري المدي رية العامة لمتعاونيات تقييـ لفعالية ونشاط الجمعيات التعاونية مف أجؿ تفعيؿ غير الناشطة منيا والمساىمة في العمؿ التعاوني .كما تشير اإلستراتيجية إلى أف القطاع التعاوني يشكؿ احدى الفرص الواعدة في ظؿ

لمتحديات التي
 الخريطة الح اررية ( - Heat Map -خريطة شدة المخاطر)ّ
ت واجو المزارعيف (في المناطؽ التي تتناوليا التعاونيات عادة) بما في ذلؾ الحصوؿ

األزمة المالية ،مف خبلؿ تحفيز اإلستثمار في القطاع التعاوني ودعـ تمويؿ المشاريع الزراعية والغذائية المتوسطة الحجـ التي تديرىا تعاونيات.

عمى المعطيات وتجميع المنتجات والبيع ومعالجة ما بعد الحصاد (.تشمؿ التحزيف)

الحؽ لمجمعيات التعاونية الزراعية اف تمثؿ في جمعيات او ىيئات او نقابات زراعية يجمعيا مع
 تضمف القانوف الصادر بالمرسوـ رقـ  ٜٜٔٚٔتاريخ  ٜٔٙٗ/ٛ/ٔٛوتعديبلتو إنشاء الجمعيات التعاونية وادارتيا وأعطاء
ّ

والحصوؿ عمى التمويؿ.

حؿ مشاكميـ.
التعاونية ىدؼ أوحد أعمى ،وذلؾ بغية إبجاد تفاىـ بيف المزارعيف يساعدىـ عمى ّ

 وضع قوائـ مختصرة مف حيث المنطقة/المحصوؿ لؤلنشطة التي قد تمارسياالتعاونيات

الزراعػػػػػػػػة
إطالؽ وتعزيز
قدرات التعاونيات

ٕ -إطبلؽ ب رامج دعـ ّيركز عمى:

 -تعزيز القدرات التنظيمية لمتعاونيات الموجودة ،بما في ذلؾ تسييؿ الحوكمة

خمؽ فرص عمؿ الئقة ،وبناء

والشفافية.

رأس الماؿ االجتماعي،

 -تعزيز القدرات التشغيمية ضمف التعاونيات ،بما في ذلؾ اإلستخداـ األمثؿ

والتصدي لعدـ المساواة

لممشتريات والنفاذ إلى السوؽ إلخ...
 تقديـ التكنولوجيا الرقمية التي تسيؿ بشكؿ كبير قدرات التعاونيات (التعاوف بيفالتعاونيات األفضؿ العممية والمؤسسات التعاونية المنظمة (عمى سبيؿ المثاؿ أغلاير
في فرنسا واإلتحاد والتعاوني الزراعي في كوريا الجنوبية) إلنشاء ب رامج الدعـ.
 التأكد مف أف جميع األدوار واضحة بالنسبة إلى الجيات المعنية ذات الصمة(المدي رية العامة لمتعاونيات ،إتحاد اإلئتماف التعاوني ،اإلتحاد الوطني العاـ
لمجمعيات التعاونية )....لتجنب اإلزدواجية.

يتبيف مف دراسة مكانزي أف المزارعيف ي واجيوف العديد مف القضايا مع مماراسات تسجيؿ األراضي الزراعية ،ويمنع غياب تسجيؿ األراضي الزراعية الكبيرة والحصوؿ عمى صكوؾ الممكمية الرسمية ،المزارعيف مف إستخداـ
ّ 

الحد مف اإلنتاجية.
يحد مف إمكانية الحصوؿ عمى التمويؿ وي رفع تكاليؼ رأس الماؿ .كما أف الغموض حوؿ ممكية األراضي يؤدي إلى إرتفاع النفقات الرأسمالية وبالتالي ّ
أراضييـ كضمانات ،مما ّ

ٔ  -إطبلؽ حممة وطنية مف قبؿ و ازرة المالية بالتعاوف مع و ازرة الزراعة لتشجيع

غالبا لموسـ واحد فقط ،وىي تسجيؿ األراضي بالتنسيؽ مع التعاونيات والبمديات مع تقديـ اآلليات السريعة لح ّؿ
يتـ عادةً لمدة قصيرة ً
ّ 
جدا ً
يتبّيف مف اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف (ٕٕ٘ٓ )ٕٕٓٓ-أف مف نقاط الضعؼ التي يعاني منيا لبناف ىي اإلدارة الضعيفة لؤلرض والتربة ،وأف إيجار األرض ّ

ذات قيمة تأجيرية عالية وينتج عف ذلؾ عدـ اإلستثمار في عممية تحسيف ىذه األراضي والتركيز عمى الربح القصير المدى ،إضافة إلى ما يعانيو لبناف مف انجراؼ وتدىور التربة.

الزراعة
الشروع في

مساعدة المزارعيف إلستخداـ

ممارسة شاممة

أراضييـ كضمانات وتسييؿ

لتسجيؿ األراضي

إمكانية الحصوؿ عمى تمويؿ

الزراعية

قطاعي

ممكية األراضي.
النزاعات حوؿ ّ

 بموجب القانوف المنفذ بالمرسوـ رقـ ٖٖٖ٘ٔ تاريخ ٔ ٜٖٔٙ/ٚ/أستحدث في و ازرة الزراعة مكتب تنفيذ المشروع األخضر بمبلؾ مؤقت وقد عيد اليو بأعماؿ استصبلح األراضي الزراعية ومساعدة المزارعيف الستكماؿ

ٕ -إجراء ورشات عمؿ مع جميع أصحاب المصمحة المعنييف (عمى سبيؿ المثاؿ

األعماؿ البلزمة ألراضييـ بغية استثمارىا واالستفادة مف خيراتيا.

المزارعيف والروابط الزراعية) لفيـ أوجو القصور في النظاـ الحالي.

محددة مف تاريخ تنظيميا تحت طائمة فرض الرسـ مضاعفاً عند تنفيذ عقود
عينية في
السجؿ العقاري ضمف ميمة ّ
ّ
التفرغ عف حقوؽ ّ
 أوجبت المادة  53مف قانوف الموازنة العامة لعاـ  2019عمى أصحاب العبلقة ّ
قيد عقود ّ

التفرغ.
البيع والوكاالت موضوع ّ
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ٔ.إطبلؽ حممة وطنية مف قبؿ و ازرة المالية وبالتعاوف مع و ازرة الزراعة ىدفيا
التشجيع عمى تسجيؿ األراضي بالتنسيؽ مع التعاونيات والبمديات.
ٕ .تنظيـ و ازرة الزراعة لورش عمؿ لفيـ أوجو القصور في النظاـ الحالي.

ٖ -إعداد و ازرة المالية مشاريع قوانيف تتضمف تنظيمات واضحة وعادلة إلستخداـ
األراضي وتنظيـ عقود تأجيرىا بما يجيز ممارسات مستدامة في إدارة األراضي

بناء عمى إقتراح وزير المالية بعد إستطبلع
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

رأي و ازرة الزراعة و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع قانوف

وفرض تطبيقيا.

ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب).

اإلصالحات
#

المصدر

211

ماكنزي

212

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

المبرد) ،منشآت
 يتبيف مف دراسة ماكنزي أف فرص إستثمار ّ
عدة تتوفر في القطاع الزراعي مف خبلؿ تطبيؽ اإلصبلحات الضرورية فيو ،وتتعمؽ بالمجاالت التالية :منشآت خاصة لتخزيف األغذية (بما في ذلؾ التخزيف ّ

متقدمة وأنظمة أخرى تتعمؽ بتكنولوجيا المعمومات .وقد أوصت عمى إطبلؽ حمبلت تسويؽ عامة لرفع جاذبية القطاع الزراعي كمسار ميني (مع التركيز عمى الشباب في
خاصة لصناعة األغذية ،إنشاء وبيع أنظمة ري ّ
المجتمعات الريفية) كوف الشباب يشكؿ عامبل أساسيا في ضماف إستدامة القطاع ومعالجة مشكمة النزوح نحو المدف.

ٔ -تنفيذ البرنامج الوارد في االستراتيجية التي أخذ عمماً بيا مجمس الوزراء وتأميف

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .تنفيذ و ازرة الزراعة إلستراتيجيتيا الوطنية وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.

التمويؿ البلزـ ليا وذلؾ لجية:
 الوصوؿ إلى أسواؽ جديدة لتصدير المنتجات المبنانية مف خبلؿ اإللتزاـبالمعايير الغذائية الدولية.

أف لمبناف إمكانية عالية لمتصدير ،وانو استنادا إلى منيجية مركز التجارة الدولية لتقييـ قدرة الببلد عمى التصدير ،تبمغ القدرة التصدي رية لمقطاع الزراعي
ّ 
يتبّيف مف اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف (ّٕٕ٘ٓ )ٕٕٓٓ-

والغذائي في لبناف /ٜٓٓ/مميوف دوالر أميركي.

 -يمكف اإلستفادة مف ىذه القدرة بفضؿ عدد مف اإلتفاقيات التجارية الموجودة والتي يمكف اف تزداد ىذه القدرة نتيجة ت راجع سعر صرؼ الميرة المبنانية ،عمى اف يترافؽ ذلؾ مع وضع أنظمة مناسبة لضماف الجودة والخدمات

ٕ -وضع المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف ب رامج لمساعدة الشركات
المبنانية عمى تطوير أعماليا في األسواؽ الدولية مف خبلؿ توفير المساعدة التقنية

(إعطاء حوافز مالية أو المساىمة في رأسماؿ شركات مغفمة معنية بإدارة

والتدريب عمى المتطمبات العالمية ،فضبلً عف تقديـ الدعـ المالي.

المعارض والندوات خاصة بالمواد والسمع الزراعية بيدؼ تسويؽ المنتجات
يبية لمساعدة الشركات المستثمرة عمى
المبنانية وتصديرىا /تنظيـ دورات تدر ّ

الموجستية المبلئمة.
الحرة مع اإلتحاد االوروبي ورابطة التجارة الحرة األوروبية ( )EFTAومجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ( )GCCوىو كذلؾ عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ()GAFTA
 -وقّع لبناف عدداً مف إتفاقيات التجارة ّ

تطوير إنتاجيا لمبلءمة متطمبات وحاجات األسواؽ الخارجية لتسييؿ تصدير

تستغؿ بالكامؿ بعد ،وزيادة القدرة التنافسية لتطوير
وتتضمف اتفاقيات التجارة الحرة عادةً بعض اإلمتيازات/اإلستثناءات المتعمقة بالصادرات الزراعية ،عمى مثاؿ البطاطا مع اإلتحاد األوروبي ،بالرغـ مف أف ىذه الفرصة لـ
ّ
تسييؿ إستثمار رؤوس
زراعة

زيادة قيمة الصادرات

دعـ الصادرات

المنتجات المبنانية).

الصادرات الزراعية.

األمواؿ في القطاع الزراعي
الزراعية الى ٓ٘ ٚمميوف د.أ.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

قطاعي

 زيادة اإلعتراؼ والقبوؿالعالمييف بالمنتجات الزراعية
المبنانية

تضمنت اإلستراتيجية ب رنامجا (ٗ )ٖ.لدعـ زيادة الصادرات الزراعية والولوج إلى أسواؽ جديدة .تشمؿ التدخبلت ذات األولية ،تطوير البنى التحتية التصدي رية وتحديد آليات التصدير ،بما في ذلؾ الدعـ والمشاركة في

ّ

ٖ -وضع المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف ب رامج لترويج الصادرات

ٖ .قرار مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد إستطبلع

المعارض الدولية لموصوؿ إلى أسواؽ جديدة لتصدير المنتجات المبنانية مف خبلؿ اإللتزاـ بالمعايير الغذائية الدولية .كما وتسييؿ الوصوؿ إلى معمومات السوؽ وم راحؿ سبلسؿ اإلنتاج الزراعية والغذائية) عبر دراسات السوؽ

الزراعية وضماف إنسيابيتيا إلى أسواؽ جديدة وعرضيا عمى مجمس الوزراء.

رأي و ازرة الزراعة وو ازرة الخارجية والمغتربيف.

ٗ -دعـ الترويج لمصادرات واإلنتاج المبناني في الخارج مف خبلؿ القنوات

ٗ .تعاميـ تصدر عف وزير الخارجية والمغتربيف إلى البعثات الدبموماسية في

والمعمومات ومتطمبات العماؿ وتحديد ن وافذ فرص التصدير...
 أناط قانوف تشجيع االستثمارات في لبناف رقـ  360تاريخ  2001/8/16بالمؤسسة العامة لتشجيع االستثمار في لبناف "إيداؿ":

الدبموماسية والمستشاريف القنصمييف.

الخارج.

ٔ .دعـ وترويج السمع المبنانية ،السيما المنتجات الزراعية ،وقد وضعت ثبلثة ب رامج لترويج الصادرات الزراعية وضماف إنسيابيتيا إلى األسواؽ التقميدية وأسواؽ جديدة أخرى (أوروبا،أفريقيا وأميركا الشمالية) وذلؾ مف خبلؿ

٘ -ب رنامج مشترؾ بيف و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وو ازرة المالية  -إدارة الجمارؾ

٘ .ب رنامج مشترؾ بيف كؿ مف و ازرة األشغاؿ العامة والنقؿ وو ازرة المالية -

البرامج التالية:

لتعزيز البنية التحتية المحمية لمتصدير:

إدارة الجمارؾ ،لضماف السماح بنمو الصادرات في الموعد المحدد ولتخفيض

– التأ ّكد مف أف المطار ومشاريع توسيع المرافئ تؤمف القدرة البلزمة لمسماح بنمو

مدة التفتيش الجمركي عند المعابر.

ويقدـ حوافز لتحسيف نوعية االنتاج وتوضيبو والترويج لو وتسويقو.
تـ إطبلقو في العاـ ٕٕٔٓ بيدؼ توفير الدعـ المالي والتقني لمصدري المنتجات الزراعية ّ
 ب رنامج  AGRI PLUSالذي ّ -ب رنامج  AGRO MAPالذي تـ إطبلقو في العاـ ٕٗٓٓ مف أجؿ تسييؿ مشاركة شركات الصناعات الغذائية في المعارض األجنبية.

 ب رنامج الجسر البحري  M.LEBالذي تـ إطبلقو في العاـ ٕ٘ٔٓ لتغطية جزء مف كمفة تصدير المنتجات المبنانية إلى الدوؿ العربية عبر البحر.ٕ .إعطاء حوافز مالية أو المساىمة في رأسماؿ شركات مغفمة معنية بإدارة المعارض والندوات في الخارج خاصة بتحفيز السياحة وبالمواد والسمع الزراعية وذلؾ بالتعاوف مع اإلدارات الرسمية المعنية والييئات اإلقتصادية

الصادرات في الموعد المحدد.
– تخفيض مدة التفتيش الجمركي حيثما أمكف ،خاصة في ما يتعمؽ بالمنتجات
الطازجة.

يبية لمساعدة الشركات المستثمرة عمى تطوير إنتاجيا لمبلءمة متطمبات وحاجات األسواؽ الخارجية بغية تسييؿ تصدير المنتجات
والشركات الخاصة بيدؼ تسويؽ المنتجات المبنانية وتصديرىا ،والمساىمة بتنظيـ دورات تدر ّ
المبنانية.

 أطمقت و ازرة الخارجية والمغتربيف مبادرة الدبموماسية اإلقتصادية التي نتج عنيا تعييف  /ٕٓ/ممحقا إقتصاديا في بعثات دبموماسية في الخارج مف مياميـ تسويؽ اإلنتاج المبناني بيدؼ تسويؽ المنتجات المبنانية وتسويقيا.

يتضمف تنويع صفوؼ التعميـ
ٔ -وضع و ازرة الزراعة ب رامج تطوير المواىب
ّ

المحمية في سمسمة القيمة الزراعية.
المحمية لضماف تطوير الميارات
 يتبيف مف دراسة ماكنزي أنو مف الميّـ تنمية المواىب
ّ
ّ

تضمنت اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف ( - )2020-2025البرنامج ٔ - ٘.تحديث قدرات اإلرشاد مف خبلؿ اإلرشاد المركز لخدمة المزارعيف مع التركيز عمى التجارب الحقمية الخدماتية لمتجارب الحقمية واإلرشاد الزراعي في الجامعات الحكومية والخاصة وتعزيزىا إلى جانب مؤسسات التعميـ
ّ 

المؤسسات التابعة ليا ،كما تشمؿ تعزيز جودة التعميـ والتدريب الزراعي التقني والميني ،وادخاؿ التعميـ الرقمي ،وب رامج تدريب
اإللكتروني لضماف نشر المعرفة واإلستفادة المثمى مف الموارد المتاحة لدى و ازرة الزراعة و ّ
زراعة
رأس الماؿ البشري
في القطاع الزراعي

متخصصة لمموظفيف.

تطوير رأس الماؿ البشري
في القطاع الزراعي

ٔ .وضع ب رامج تطوير المواىب مف قبؿ و ازرة الزراعة بالتعاوف مع مصمحة
األبحاث العممية الزراعية وبالتنسيؽ مع الجامعة المبنانية والجامعات الخاصة.

الميني والتقني ،مع التركيز عمى الميارات المتعمقة بالتقنيات والتكنولوجيات
المصدرة في القطاع
الزراعية الحديثة (فتح المجاؿ أماـ المزارعيف والجيات
ّ

لئلستفادة مف اإلرشاد المنظّـ والمنيجي بيدؼ تحديد حجـ التفاوت بيف العرض

قطاعي

والطمب عمى صعيد مختمؼ الميارات ولتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسيف
الجودة).
ٕ -العمؿ مع مسرعات الشركات الناشئة وشركات رأس الماؿ اإلستثماري وجيات
فاعمة أخرى لدعـ اإلبتكار في القطاع الزراعي.
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ٕ .خطة تضعيا و ازرة الزراعة.

اإلصالحات
#

المصدر

213

ماكنزي

214

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

لتطوره وأوصت إجراء إصبلحات تنظيمية مف خبلؿ معالجة تسجيؿ األراضي الزراعية الكبيرة والحصوؿ عمى صكوؾ
ّ 
يتبيف مف دراسة ماكنزي إف الطابع غير الرسمي المسيطر عمى القطاع الزراعي يشكؿ عائقا أساسيا ّ

الممكمية الرسمية ،اإلعتراؼ بالمزارعيف وتسجيميـ بشكؿ قانوني وحمايتيـ ،تأميف إستفادتيـ مف التأمينات الصحية والتأمينات عمى الممتمكات ضد الكوارث الطبيعية.
إف المحور الخامس مف اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف ( )2020-2025تضمف ما يمي:

إضفاء الطابع
الرسمي عمى
القطاع الزراعي
وزيادة حماية

في الزراعة وفي سبلسؿ
اإلنتاج

قطاعي

 -وضع أطر قانونية وأنظمة لمتأميف الزراعي والتخفيؼ مف آثار الكوارث الطبيعية.

ٕ-تشجيع تسجيؿ المزارعيف واألراضي الزراعية وتقديـ اآلليات السريعة لح ّؿ

الطبي ،باإلضافة
وصيادي األسماؾ األكثر عرضة (تأميف التغطية مف نظاـ الضماف اإلجتماعي لمجيات الفاعمة
 تطوير نظاـ الحماية اإلجتماعية لممزارعيف والعماؿ الزراعييف والمنتجيفالمعنية كافّة ،بما في ذلؾ التأميف ّ
ّ
ّ

النزاعات حوؿ ممكية االراضي.

الزراعية بالتعاوف مع البمديات والتعاونيات.

ٖ -إنجاز إنشاء سجؿ لممزارعيف والعمؿ بو.

ٖ .قرار يصدر عف وزير الزراعة.

ٗ -إنشاء صناديؽ تعاضد لتأميف إستفادة المزارعيف مف التأمينات الصحية

ٗ .قرار يصدر عف وزير الزراعة بناء عمى إقتراح مدير عاـ التعاونيات وفقا

 ق ارره رقـ بق ارره رقـ  ٜتاريخ ٓٔ ٕٕٓٓ/ٛ/قرر مجمس الوزراء الموافقة المبدئية عمى خطة التحفيز لمحكومة المبنانية في المجاؿ الزراعي وذلؾ مف ضمف خطة األماف اإلجتماعي والتحفيز .وتتضمف تقديـ مساعدة مالية

والتأميف عمى الممتمكات ضد الكوارث.

لممرسوـ اإلشتراعي رقـ ٖ٘ تاريخ ٜٔٚٚ/٘/ٜ

(رصد مبمغ  /ٖٔٓ/مميار ؿ.ؿ عمى أف يدفع مبمغ  /ٖ/مبلييف ليرة لكؿ مزارع عبر شيكات مصرفية) لممزارعيف لزيادة المساحات المزروعة ودعـ المشروعات الزراعية ،النباتية والحيوانية وفؽ شروط محددة ،وعمى أف يتـ تحديد

٘ -تعديؿ قانوف الضماف اإلجتماعي لجية إفادة المزارعيف مف أحكامو.

٘ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح وزيري الزراعة

عدد صغار ومتوسطي المزاعيف والمزارعات وفؽ المساحات الزراعية المستغمة حسب األقضية إستناداً إلى اإلحصاء الزراعي الشامؿ الذي نشرتو و ازرة الزراعة في العاـ ٕٕٔٓ).

وتحسيف إدارة المخاطر

نفّذت وزارة الزراعة المرحمة التجريبية مف انشاء السجؿ الزراعي مف خالؿ اعتماد برنامج معموماتي واستخداـ نظـ المعمومات الجغرافي.

والعمؿ(مشروع قانوف ومرسوـ إحالة إلى مجمس النواب)
 -ٙإنتظار إقرار إقتراح القانوف المتعمؽ بالعامميف في قطاع صيد األسماؾ ألحكاـ

الفعاؿ لممساعدات قانوف الضماف اإلجتماعي.
 بتاريخ ّ 2021/3/3
حميد بإقتراح قانوف يرمي إلى إنشاء وتنظيـ ّ
السيد أيوب ّ
سجؿ المزارع في وزارة الزراعة لئلستعانة بو في رسـ وتنفيذ السياسة الزراعية العامة لمو ازرة ،ضماف التوزيع العادؿ و ّ
تقدـ النائب ّ

المزارعيف

التمويؿ البلزـ.
ٕ .إطبلؽ و ازرة الزراعة لحممة وطنية لتشجيع تسجيؿ المزارعينف واالراضي

يجري دراسة إقتراح قانوف في مجمس النواب يرمي إلى إخضاع العامميف في قطاع صيد األسماؾ ألحكاـ قانوف الضماف اإلجتماعي.

تحسيف اإلستثمارات الخاصة

القانونية البلزمة لحماية المزارعيف لجية:

ٔ .وضع و ازرة الزراعة خطة لتنفيذ إستراتيجيتيا الوطنية ليذه الجية وتأميف

.إجراء التحميبلت لتحديد القيود التنظيمية التي يجب معالجتيا.

إلى تغطية البرنامج الوطني لدعـ األسر األكثر فق اًر لممزارعيف المستوفيف الشروط؛ وتعزيز مكافحة عمالة األطفاؿ في الزراعة).

زراعة
تحسيف عممية

ٔ .تنفيذ المحور الخامس مف اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة لجية وضع األطر

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المعنية بالزراعة ،وتسييؿ تبادؿ المعمومات بيف اإلدارات
تقدميا الو ازرة عند الضرورة وبصرؼ النظر عف مصدرىا ،وضع إطار قانوني فاعؿ وعصري يساعد في تنظيـ المزارعيف وفي ربطيـ باإلدارات
العينية ولمتعويضات التي ّ
ّ
ّ
المعنية بدعـ المزارعيف والتنسيؽ معيا.

سجؿ المزارع.
 -ٚإنتظار إقرار إقتراح القانوف المتعمّؽ بإنشاء ّ

 .ٙإقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.
 .ٚإقرار إقتراح القانوف في مجمس النواب.

بتاريخ  ٕٕٕٓ/٘/ٔٛأفادت و ازرة الزراعة أنيا قامت بإعداد وتنفيذ نظاـ تطبيؽ الويب وقاعدة بيانات بإدارة سجؿ المزارعيف مف اجؿ تسجيؿ المعمومات عف كؿ مزارع والحيازات الزراعية التابعة لو بيدؼ تنظيـ القطاع الزراعي
وتعزيز جودة الخدمات الزراعية ،وطمبت عرض الموضوع عمى مجمس الوزراء لمموافقة عمى إستضافة نظاـ سجؿ المزارعيف الخاص بو ازرة الزراعة عمى المنظومة السحابية الخاصة بو ازرة االتصاالت بشكؿ مجاني لحيف صدور
المراسيـ التي تحدد أسعار تقديـ ىذه الخدمة مف قبؿ و ازرة االتصاالت.
االتصاالت).المذكور أعبله.
اح و ازرة
بما القت
شياداتمجاني
االتصاالت بشكؿ
الخاصة بو ازرة
السحابية
بالو ازرة
الخاص
ات،ارعيف
المز
لنمو سجؿ
استضافة
تعتبر٘)ٚ
السبلمة رقـ
الجودةراءو (القرار
مجمس الوز
ريخ
بتا
الجودةوفقاً
ليبنور وكوليباؾ
فييار (
المؤسسات التي تمنح
المعايير و
المنظومةزيز
عمى بد مف تع
عمييا ال
التركيز
وبيدؼ
الصادر
عمىرئيسيا
دافعا
ٕٕٕٕٓٓ/٘/ي وأفافؽمعايير
تفيد دراسة ماكنز
تضمنت اإلستراتيجية الوطنية لمزراعة في لبناف ( )2020-2025البرنامج ٗ - ٕ.المحور ٕ السعي إلى تحسيف جودة وسبلمة المنتجات الزراعية والغذائية لجية تعزيز جودة األغذية ونظـ ضماف السبلمة مف خبلؿ

ّ

المطموب مف و ازرة الزراعة:
ٔ -دعـ التنفيذ التقني لمعايير الجودة عند المزارعيف المحمييف والجيات الفاعمة في ٔ .تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمزارعة في لبناف لجية تعزيز منظومة الجودة

تحسيف أدوات التتبع وقدرات المختبرات ،تعزيز الرقابة عمى اإلنتاج المحمي وعمى الواردات والصادرات مف أصؿ نباتي وحيواني وفقا لممعايير الدولية لمصحة والصحة النباتية (وفقا لنظاـ مبنى عمى تحميؿ المخاطر) باإلضافة

الزراعة بالتنسيؽ مع خدمات اإلرشاد الزراعي وب رامج الدعـ لجاىزية التصدير.

إلى إنشاء نظاـ لتحديد المنشأ المحمي لممنتجات المبنانية (بما في ذلؾ المؤشرات الجغرافية) واعتماد عبلمات تجارية مميزة واصدار شيادات الجودة.

 -قياس اإلمتثاؿ المحمي مع معايير الجودة وتعزي زه مف خبلؿ خدمات التفتيش

ونظـ ضماف السبلمة ورقابة عمى االنتاج المحمي وال واردات والصادرات.
ُ

تضمنو إنشاء الييئة المبنانية لسبلمة الغذاء ،وحصر ميمات مراقبة الغذاء بيذه الييئة ،مع وجود آلية لمتنسيؽ بيف الييئة واإلدارات والو ازرات ومختبرات التحميؿ  ،بيدؼ تأميف اإلمتثاؿ مع المتطمبات العالمية ذات الصمة
 بتاريخ  2015/11/24صدر القانوف رقـ  35المتعمؽ بسالمة الغذاء ،وأبرز ما
ّ

الفنية عمى التجارة غير أف ىذه الييئة لـ تشكؿ بعد.
المعنية ،وم راعاة المعاىدات الدولية لسبلمة الغذاء ،ال سيما تمؾ المتصمة بتدابير الصحة والصحة النباتية والقيود ّ
زراعة
تعزيز منظومة
ضماف الجودة

تعزيز اإلنتاجية الزراعية
وتأميف نمو الصادرات
وتيسير نفاذىا إلى األسواؽ
العالمية

قطاعي

( ISO 17020و ٕ٘ٓ.)ٔٚ

 تقوـ و ازرة الزراعة بتففيذ مشاريع تساىـ في تحسيف سالمة وجودة الغذاء المنتج محمياً والمستورد منيا:

 -تحفيز الجيات الفاعمة في القطاع الخاص بما في ذلؾ المحبلت التجارية وأسواؽ

 -إنشاء نموذج لنظاـ رصد مموثات الغذاء في لبناف بيدؼ تقييـ األغذية بحسب درجة تعرضيا لمخاطر التموث وضماف سبلمة الغذاء بالتعاوف مع منظمة األغذية والزراعة لؤلمـ المتحدة في اطار تحسيف جودة المنتج وتسييؿ

التجزئة لطمب اإلمتثاؿ بالجودة مف المزارعيف والوسطاء.

عممية تصدير المنتجات الزراعية المبنانية.

ٕ -تنفيذ المبادرات المتعمقة بالمياه ومياه الصرؼ الصحي الخاصة ببرنامج

ٕ .تنفيذ المبادرات المتعمقة بالمياه ومياه الصرؼ الصحي ومياومتيا مع خطة

 -تقوية وتعزيز جودة سمسمة زيت الزيتوف في لبناف، ،بيدؼ تحسيف نوعية زيت الزيتوف في لبناف وتفعيؿ مختبر الزيت بالتعاوف مع معيد .Bari- CIHEAM

اإلستثمار الرأسمالي.

و ازرة الطاقة والمياه.

ٖ -تعزيز مراقبة الجودة والقيود في إختبار المنتجات الغذائية المستوردة التي يجب ٖ .تعاوف بيف كؿ مف و ازرة الزراعة وو ازرة الماية ػ ػ ادارة الجمارؾ لتعزيز مراقبة
أف تتـ بشكؿ منيجي ومستمر في جميع نقاط الدخوؿ بما في ذلؾ المعابر

الجودة في جميع نقاط الدخوؿ بما في ذلؾ المعابر الحدودية البرّية.

ٗ -تعييف مجمس ادارة جديد لمؤسسة المقاييس والمواصفات المبنانية ػ ػ ليبنور.

ٗ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بعد استطبلع رأي مجمس الخدمة المدنية

الحدودية البرّية.

(تعييف اعضاء مجمس ادارة ليبنور).
٘ -أنجاز تعييف الييئة المبنانية لسبلمة الغذاء  -مراجعة البند رقـ  59المتعمؽ
بالييئة المبنانية لسالمة الغذاء.
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٘ .مراجعة البند رقـ  59المتعمؽ بالييئة المبنانية لسالمة الغذاء.

اإلصالحات
#

المصدر

215

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

المبنانية
أعدت و ازرة الصناعة "الخطة االستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي وآلياتيا التنفيذية ( )2025-2020وقد وافؽ مجمس الوزراء بق ارره رقـ ٓٔ تاريخ ٓٔ ٕٕٓٓ/ٛ/عمى خطّة التحفيز لمحكومة
 في تموز ّٕٕٓٓ ،
ّ

في المجاؿ الصناعي.

الصناعة

 -اعتماد وانفاذ ودعـ االلتزاـ بمعايير الجودة الصناعية مف خبلؿ تعزيز

 تعتمد االستراتيجية المذكورة عمى عدة مبادىء مف بينيا تطبيؽ وم راقبة المعايير الدولية لمجودة ،التركيز عمى خمؽ وتعزيز قطاعات تتمتع بميزات تنافسية اقميمية والتركيز عمى صناعات النمو المرتفع واألسواؽ المتخصصة

المؤسسات المعنية بالمعايير (ليبنور) واضفاء الطابع الرسمي عمى معاييرىا.

لمدة ٖ سنوات).

ذات القيمة المضافة ،تعزيز الكفاءة في االنتاج وتعزيز التعميـ الجامعي والبحث في القطاع الصناعي وتأىيؿ الكفاءات وتأميف مراكز التعميـ التقني (الترميز والبرمجة الذكية) وم راكز التعميـ المتخصصة لجذب الطبلب االقميمييف

 -ت رتيب المعايير العالمية مف قبؿ ليبنور بحسب األولوية مف أجؿ تطبيقيا

أعدت الو ازرة أيضاً اآلليات التنفيذية لمخطة وقد تضمنت:

 -وضع آلية صارمة لمرقابة وتطبيقيا مف ضماف االلتزاـ بمتطمبات السبلمة

واقتراح وزير االقتصاد والتجارة (اعطاء صفة االلزاـ لمقاييس وم واصفات

ٔ -تسريع وتيرة التعاوف مع و ازرة التربية والتعميـ العالي في مجاؿ التعميـ الميني والتقني لنشر الثفافة التصنيعية وتأميف فرص عمؿ لممتخرجيف.

والجودة بالتزامف مع آليات التدريب والدعـ التقني لتسييؿ اعتماد المعايير.

العتبارات تتعمؽ بالمصمحة الوطنية أو السبلمة العامة أو الصحة العامة).

ٕ -تفعيؿ اجراءات تعييف مجمس ادارة جديد لممجمس المبناني لئلعتماد ( )colibacوتعييف مدي ره العاـ ومستخدميو إلطبلؽ عممو في إعتماد المختبرات وأجيزة إصدار الشيادات.

 -تحديد "فترة سماح" عمى األجؿ القصير يتـ خبلليا تقديـ المساعدة التقنية في

 -تضميف قرار الترخيص أو تجديده المعطى مف وزير الصناعة عمى وجوب

ٖ -تعييف مجمس ادارة جديد لمؤسسة المقاييس والمواصفات المبنانية (ليبنور)

تحقيؽ االمتثاؿ.

ٗ -التواصؿ مع المؤسسات والجيات الدولية المانحة والداعمة مف أجؿ تأميف الحاجات الممحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويمية الخاصة بالصناعة.

 -ربط االمتثاؿ عمى األجؿ المتوسط باجراءات الحصوؿ عمى الترخيص و/أو

توفر المواصفات اآلنفة الذكر عند طمب الترخيص أو تجديده.
ّ

٘ -االجتماع مع سفراء بعض الدوؿ الممكف التعاوف معيـ لتفعيؿ التبادؿ التجاري

القدرة عمى الحصوؿ عمى التمويؿ (شركة كفاالت).

 -ٙاطبلؽ منصة الكترونية ت ربط المصانع الوطنية ببعضيا البعض ومع المستيمكيف والمزارعيف والتجار ومع العديد مف الجامعات المبنانية لبلستفادة مف قدرة األبحاث واألفكار العممية والدفع باختصاصات تطبيقية تتبلءـ مع

ٕ -تعزيز رأس الماؿ البشري (و ازرة الصناعة):

ٕ .التعاوف بيف و ازرتي الصناعة والتربية والتعميـ العالي بشأف تعزيز التعميـ

حاجات السوؽ مياميا تأميف التناسب بيف الطمب عمى العماؿ (فرص التوظيؼ في المصانع والمؤىبلت المطموبة) والعرض (االختصاصات العممية والميارات المتوفرة في الجامعات) ،خمؽ مساحة لمتعاوف بيف الجامعات

 -زيادة ت وافر اليد العاممة الفنية الماىرة مف خبلؿ اعادة توجيو وتعزيز التعميـ

والتدريب الميني والتقني.

والمعاىد التقنية مف جية والمصانع مف جية أخرى لناحية عرض حاجات الصناعييف مف أدوات العمؿ التقنية وتصنيع المعدات الجديدة وتطوير األدوات القائمة كما تأميف وظائؼ لمخريجيف ،تأميف التكامؿ بيف الصناعييف

والتدريب الميني والتقني.

 -ت واصؿ و ازرة الصناعة مع المؤسسات والجيات الدولية المانحة والداعمة مف

المبنانييف

 -عقد حمقات نقاش بيف القطاع الخاص ،والمؤسسات التعميمية والقطاع العاـ

أجؿ تأميف وقروض ميسرة لدعـ االبتكار في المجاؿ الصناعي.

لمقطاعات الفرعية

 -ٚالزامية المواصفات (ليبنور) المبلئمة لممواصفات الدولية اللزاـ الصناعييف بيا في المنتجات الصناعية.

لمتوافؽ عمى الميارات المطموبة والثغرات المتوقعة في سوؽ اليد العاممة.

ذات اإلمكانات

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٕٛورد كتاب مف و ازرة الصناعة تطمب بموجبو عرض عمى مجمس الوزراء ما يمي:
ٔ -تعييف مجمس إدارة جديد لممجمس المبناني لئلعتماد عمى مجمس الوزراء

مع المؤسسة الوطنية لبلستخداـ).

ٕ -مشروع مرسوـ تنظيـ المجمس المبناني لئلعتماد تمييداً لممباشرة بتعييف المدير العاـ والمستخدميف.

 -دعـ االبتكار في القطاع الصناعي مف خبلؿ انشاء قنوات متخصصة (مثبلً

 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٔ/ٜٔاُعيد كامؿ الممؼ إلى و ازرة الصناعة إلستكمالو لجية استطبلع رأي و ازرة المالية تمييداً إلعطاء الموضوع مجراه القانوني.

تقديـ العروض عمى المنافسات ،المسرعات وغيرىا) بالتنسيؽ مع الجيات الفاعمة

العالية والتي
القوة المتوفرة في
لبناف (الصناعات

 -ت رتيب المعايير العالمية مف قبؿ ليبنور بحسب األولوية.

خصوصاً تمؾ المتعمقة بالعوائؽ التقنية أماـ التجارة التي تمنع نمو القطاع الصناعي - .مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء بعد موافقة مجمس ادارة مؤسسة ليبنور

 -تحسيف الترابط بيف المصانع وسوؽ العمؿ (االستفادة مف جيود و ازرة الصناعة

تستفيد مف نقاط

بناء عمى اقتراح وزير الصناعة وبعد
ٔ .مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء ً

استطبلع رأي مجمس الخدمة المدنية (تعييف أعضاء مجمس ادارة مؤسسة ليبنور

في جميع المجاالت والطبلب الدولييف الختصاصات محددة وفؽ حاجات السوؽ المحمي.

إعطاء األولوية

ٔ -ضماف الجودة (ليبنور  -و ازرة الصناعة):

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

عمى صعيد التمويؿ (مثبلً :شركات رأس الماؿ االستثماري ".)"Venture Capital

الغذائية ،المنتجات

ٖ -االنضماـ بشكؿ اختياري الى عقد اتفاقيات تجارية جديدة عبر و ازرة االقتصاد

االستيالكية التي

زيادة قيـ صادرات

تعتمد عمى

المجموعات الفرعية وزيادة

التصاميـ المبتكرة

الناتج المحمي

قطاعي

والتجارة (اتفاقية أغادير ومنظمة التجارة العالمية).

بناء عمى اقتراح وزيري الصناعة واالقتصاد
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

والتجارة وبعد إستطبلع رأي و ازرة العدؿ  -ىيئة التشريع واإلستشارات (مشروع
قانوف يرمي الى االنضماـ الى اتفاقية أغادير ومنظمة التجارة العالمية ومرسوـ
احالة مشروع القانوف الى مجمس النواب).

والميارات

 -تفاوض وزيري الصناعة واالقتصاد والتجارة مع نظرائيـ في بعض الدوؿ

التسويقية

لتفعيؿ التبادؿ التجاري وعقد اتفاقيات تجارية وفقاً ألحكاـ الدستور.

والمجاالت المرتبطة

 -انشاء منصة الكترونية ت ربط المصانع الوطنية ببعضيا البعض ومع

بالرعاية الصحية

المستيمكيف والمزارعيف والتجار وعدد مف الجامعات المبنانية لبلستفادة مف قدرة

مع التركيز عمى

األبحاث واألفكار العممية والدفع باختصاصات تطبيقية تتبلءـ مع حاجات

األدوية والمنتجات

السوؽ وتأميف التناسب بيف الطمب عمى العرض والطمب عمى العماؿ (فرص

الطبية المستخمصة

التوظيؼ في المصانع والمؤىبلت المطموبة) والعرض (االختصاصات العممية

مف الحشيشة)

والميارات المتوفرة في الجامعات) ،خمؽ مساحة لمتعاوف بيف الجامعات والمعاىد
التقنية مف جية والمصانع مف جية أخرى لناحية عرض حاجات الصناعييف مف
أدوات العمؿ التقنية وتصنيع المعدات الجديدة وتطوير األدوات القائمة كما
تأميف وظائؼ لمخريجيف ،وتأميف التمويؿ البلزـ لذلؾ.
ٗ -تشديد االجراءات الجمركية (بما في ذلؾ التفتيش المادي) مف قبؿ ادارة
الجمارؾ.
٘ -عرض موضوع تعييف مجمس إدارة جديد لممجمس المبناني لئلعتماد عمى مجمس
الورزاء.
 -ٙعرض مشروع المرسوـ الرامي إلى تنظيـ المجمس المبناني لئلعتماد المقترح مف
قبؿ وزير الصناعة عمى مجمس الوزراء بعد إستطبلع رأي مجمس الخدمة المدنية.
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ٗ .تشديد اجراءات الرقابة الجمركية بالنسبة لممواصفات ومنع ادخاؿ أو السماح
بتصدير المنتجات غير المطابقة لممواصفات.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

أعدت و ازرة الصناعة ،بالتعاوف مع منظمة يونيدو ،خطة استراتيجية لتنمية المناطؽ الصناعية ( )2030-2018وتيدؼ الخطة الى انشاء مناطؽ صناعية تساىـ في تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة ٖٕٓٓ وذلؾ مف خبلؿ
ّ 

ٔ -تفاوض مجمس االنماء واالعمار مع البنؾ األوروبي لمتثمير لتعديؿ اتفاقية

تنظيـ المناطؽ الصناعية القائمة وانشاء مناطؽ جديدة ومستدامة عمى طوؿ الخط الحدودي المحيط باألراضي المبنانية شماؿ وشرؽ وجنوب الببلد (ت ربؿ -قوسايا ،بعمبؾ والقاع)

القرض الميسر الموقعة بحيث تتضمف جميع المناطؽ الصناعية المضافة بموجب

أولويات تمويؿ المناطؽ الصناعية و/أو الطمب مف مجمس االنماء واالعمار

قرار مجمس الوزراء رقـ  ٙٚتاريخ ٗ\ٗ\ ٕٜٓٔأو عقد اتفاقية قرض منفصمة لكؿ

التفاوض مع البنؾ األوروبي لمتثمير بشأف عقد اتقاقيات قروض ميسرة لممناطؽ

منطقة صناعية مزمع انشاؤىا وتمويميا عبر البنؾ المذكور.

الصناعية المضافة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  ٕٜٓٔ\ٙٚوغير

حتى اآلف ،وبحسب الخطة ،جذبت المناطؽ الصناعية التمويبلت التالية:
ااألولية.
اإليطالية ،باالضافة إلى مميوف يورو كمنحة لمدراسات
مالية بقيمة  ٚمبلييف يورو مف الحكومة
ّ
ّ
 التزامات ّاليندسية كمنحة.
األوروب ي زائد ٗ مالييف يورو لمخطط
 ٕ٘ مميوف يورو مف بنؾ االستثمارّ
ّ

بناء عمى اقتراح وزير الصناعة (تحديد
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

المنصوص عنيا في اإلتفاقية الموقعة أو تمؾ التي يعتبرىا مجمس الوزراء مف
األولويات).

األوروب ي العادة االعمار والتنمية في إمكانية تقديـ قرض يقيمة  ٗٙمميوف دوالر أمريكي.
 وينظر البنؾّ

ميسر مع البنؾ األوروبي لمتثمير بقيمة  /ٕ٘/مميوف يورو لتمويؿ انشاء ثبلث مناطؽ صناعية جديدة في بعمبؾ وت ربؿ ػ ػ ػ قوسايا
 بتاريخ  ،2018/4/4قرر مجمس الوزراء (القرار رقـ  )75الموافقة عمى مشروع اتفاقية قرض ّ

والجميمية وعمى تفويض رئيس مجمس االنماء واالعمار التوقيع عميو.

ٕ -عرض االتفاقية/أو االتفاقيات الجديدة عمى مجمس الوزراء لمموافقة عمييا
وتفويض رئيس مجمس االنماء واالعمار التوقيع عمييا.

 بتاريخ ٖٓ ،ٕٓٔٛ/ٗ/وقع رئيس مجمس االنماء والعمار عمى االتفاقية.

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(الموافقة عمى اتفاقيات القروض الفرعية وتفويض مجمس االنماء واالعمار
التوقيع عميو).

الميسر بيف الجميورية المبنانية والبنؾ األوروبي لمتثمير والموافقة عمى اقتراح وزير الصناعة بانشاء مناطؽ
 بتاريخ  ،2019/4/5وافؽ مجمس الوزراء (القرار رقـ  )67عمى مشروع قانوف يرمي الى اب راـ اتفاقية القرض
ّ

ٖ -مشاريع قوانيف اجازة باب راـ االتفاقيات.

صناعية في كؿ مف :بعمبؾ ػ ػ ػ قضاء بعمبؾ /القاع ػ ػ ػ ػ ػ قضاء اليرمؿ /عنجر ػ ػ ػ قضاء زحمة /بعورتة ػ ػ ػ ػ قضاء عاليو /حمبا (قتة) ػ ػ ػ ػ ػ قضاء عكار ،واضافة منطقة صناعية في بصرما ػ ػ ػ قضاء الكورة ومشروع البنى التحتية في
قرر مجمس الوزراء تنظيـ اتفاقيات مع أصحاب العقارات المقدمة النشاء المناطؽ لحفظ حؽ الدولة وتفويضو التوقيع عمى
منطقة تعنايؿ ػ ػ ػ ػ قضاء زحمة عمى أف يتابع وزير الصناعة االجراءات والدراسات وتنفيذ المشاريع .كما ّ

السيد رئيس مجمس الوزراء لوضع سياسة عامة لممناطؽ الصناعية واالقتصادية.
االتفاقية باالضافة الى تكميؼ لجنة ب رئاسة ّ

تتـ احالة مشروع قانوف االجازة باالب راـ إلى مجمس النواب حيث أضاؼ مجمس الوزراء بق ارره رقـ  ٕٜٓٔ/ٙٚموقعيف جديدف لـ تتضمنيما االتفاقية الموقعة بتاريخ ٖٓ.ٕٓٔٛ/ٗ/
 لـ ّ

 بتاريخ ٕ ،ٕٕٓٓ/ٚ/طمب مجمس االنماء واالعمار الموافقة عمى مشروع اتفاقية تعاوف (ىبة عينية) بقيمة ٗ مميوف يورو مع البنؾ األوروبي لمتثمير لتنفيذ مشروع المناطؽ الصناعية.
 بتاريخ  ٕٕٓٔ/ٔٓ/ٕٛأفاد مجمس اإلنماء واإلعمار اف البنؾ االوروبي لمتثمير إقترح:

النواب).
ٗ -صدور مراسيـ االب راـ.

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس
ٗ .مرسوـ (إب راـ) ّ
يتخذ في مجمس الوزراء ً

٘ -عرض وزير الصناعة لموضوع التقدـ في موضوع االتفاقيات مع أصحاب

بناء عمى إقتراح وزير الصناعة (عرض
٘ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الوزراء.
العقارات المقدمة النشاء المناطؽ الصناعية.

 إعادة ىيكمة المشروع ضمف إتفاقية إطار لضـ المناطؽ الصناعية السبع ،وبالتالي السير بإقتراح ممحؽ تعديمي إلتفاقية القرض وتعديؿ مشروع إتفاقية اليبة العينية. -تأكيد الحكومة الجديدة عمى أولوية تمويؿ المشروع في ظؿ األزمة اإلقتصادية والسياسية كما والتأكيد عمى المناطؽ الصناعية الموافؽ عمييا بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ  ٙٚتاريخ ٗ ٕٜٓٔ/ٗ/ليتمكف بالسير بإعادة

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(مشاريع قوانيف الموافقة عمى إب راـ إتفاقيات القروض وم راسيـ إحالة الى مجمس

المقدمة
لمتقدـ المحرز في مجاؿ اإلفاقيات مع أصحاب العقارات
ّ
و ازرة الصناعة ّ
الصناعية).
إلنشاء المناطؽ
ّ

 -ٙتعزيز التخطيط واالشراؼ االستراتيجييف لضماف المواءمة بيف المناطؽ

الييكمة وتعديؿ إتفاقية اليبة العينية.

الصناعية (و ازرة الصناعة):

(تشكيؿ لجنة ميمتيا القياـ بجميع المياـ المذكورة في النقاط  ٛ/ٚ/ٙالواردة

بناء عمى إقتراح وزير الصناعة
 .ٛ.ٚ.ٙقرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 -وجوب تخفيض قيمة المؤازرة الفنية الممولة مف اليبة الى ٕ مميوف يورور ،مع الحفاظ عمى إمكانية زيادة ىذه الخدمات وفؽ الحاجة وبالتزامف مع إنطبلؽ المشروع.

 -تحقيؽ التوافؽ بيف األىداؼ ونيج المناطؽ الصناعية التابعة لو ازرة الصناعة/

المتبقية).
في الخطوات
ّ

وطمب مجمس اإلنماء واإلعمار إتخاذ اإلجراءات البلزمة لتأكيد أولوية المشروع وتأكيد المناطؽ الصناعية الموافؽ عمييا وفقاً لطمب البنؾ األوروبي لمتثمير.

منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنطقة الصناعية الخاصة في

نصت المادة  33مف قانوف موازنة العاـ  2020عمى دعـ التصدير مف خبلؿ اعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقا لؤلصوؿ مبمغا قدره ٘ %مف قيمة صادراتيا السنوية المصنعة في لبناف والحائ زة عمى
ّ 

طرابمس مف خبلؿ اعداد منتدى لمنقاش بشكؿ دوري بيف كؿ الجيات المعنية ذات

شيادة منشأ في لبناف وفقا لؤلصوؿ والتي تستفيد مف احكاـ ىذا القانوف وذلؾ عف صادراتيا السنوية اإلضافية التي ت زيد عف قيمة الصناعات المصدرة في العاـ السابؽ أو عف قيمة الصناعات التي تصدرىا لممرة األولى.

الصمة (بما في ذلؾ ايداؿ والمجمس االقتصادي واالجتماعي وىيئة المنطقة
االقتصادية الخاصة في طرابمس وغيرىا لفيـ التخصصات والمستيدفات المتعمقة
بالجيود المختمفة).
 تحديد مجاالت التداخؿ المحتممة بيف الجيود المختمفة (مثبلً التنافس السمبي بيفالمستأجريف في المناطؽ الصناعية نفسيا).
 معالجة مجاالت التداخؿ مف خبلؿ تحديد المياـ الموضوعية الواضحة لكؿمنطقة ،مع تحقيؽ التوافؽ عمى صعيد توزيع المستأجريف المستيدفيف والقطاعات
الفرعية عمى كؿ منطقة.
 مناقشة المجاالت المحتممة لمتعاوف والتآزر في المنطقة ،بما في ذلؾ الخدماتالمشتركة.
مستمر.
 تأسيس لجنة لضماف التعاوف وازالة العوائؽ بشكؿّ

 -ٚتعزيز القيمة المقترحة لممناطؽ المخطط ليا مف خبلؿ الخدمات االضافية

(و ازرة الصناعة)
 اضافة الى االيجار الميسور التكمفة ،والقدرة عمى االستفادة مف البنية التحتيةالعالية الجودة ،يمكف تعزيز القيمة المقترحة ليذه المناطؽ مف خبلؿ تقديـ مجموعة
مف األمور:
المبرد ومنشآت تغميؼ
 -خدمات مركزية خاصة بالقطاع (مثبلً :منشآت التخزيف ّ

األغذية الحائ زة عمى شيادة  ،)ISOالخدمات التجارية المشتركة (مثبلً :منشآت
التدريب والعمميات المركزية الخاصة بالموارد البشرية والمالية وغيرىا) ،البنية

التحتية التي تم ّكف التصدير (مثبلً :مناطؽ تفتيش الجمارؾ متوفرة في الموقع)،
التنسيؽ الوثيؽ مع وكاالت تطوير التصدير وتشجيعو ،توفير جمسات لبناء القدرات
المستيدفة الخاصة بالميارات التقنية المطموبة.
 -ٛتسريع اطبلؽ و ازرة الصناعة لممناطؽ المخطط ليا مف خبلؿ:
توضيح أبرز المراحؿ واألفؽ ،وتشغيؿ كؿ منطقة مع اشراؼ مباشر مف أعمى
السمطات في الدولة ،انشاء ىيكؿ الحوكمة يتكامؿ مع آاية اضفاء الطابع المؤسسي
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عمى الرؤية ،تعزيز الشفافية بشأف الجداوؿ الزمنية والعوائؽ ،تحديد المشغميف مف
القطاع الخاص لممناطؽ المختمفة ،تطوير البنية التحتية (محكوـ بشكؿ جزئي
بالموافقات عمى التمويؿ).

بناء عمى إقتراح وزير الصناعة (التوصيات
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

وآلية تنفيذىا).

منطقة ،مع تحقيؽ التوافؽ عمى صعيد توزيع المستأجريف المستيدفيف والقطاعات
الفرعية عمى كؿ منطقة.
 مناقشة المجاالت المحتممة لمتعاوف والتآزر في المنطقة ،بما في ذلؾ الخدماتالمشتركة.
مستمر.
 تأسيس لجنة لضماف التعاوف وازالة العوائؽ بشكؿّ

اإلصالحات
#

المصدر

216

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

 -ٚتعزيز القيمة المقترحة لممناطؽ المخطط ليا مف خبلؿ الخدمات االضافية

(و ازرة الصناعة)
 اضافة الى االيجار الميسور التكمفة ،والقدرة عمى االستفادة مف البنية التحتيةالمناطؽ مف خبلؿ تقديـ مجموعة
المقترحة ليذه
المتبقية
العالية الجودة ،يمكف تعزيز القيمةالخطوات

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

مف األمور:

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

ّ

المبرد ومنشآت تغميؼ
 -خدمات مركزية خاصة بالقطاع (مثبلً :منشآت التخزيف ّ

األغذية الحائ زة عمى شيادة  ،)ISOالخدمات التجارية المشتركة (مثبلً :منشآت
التدريب والعمميات المركزية الخاصة بالموارد البشرية والمالية وغيرىا) ،البنية

التحتية التي تم ّكف التصدير (مثبلً :مناطؽ تفتيش الجمارؾ متوفرة في الموقع)،
التنسيؽ الوثيؽ مع وكاالت تطوير التصدير وتشجيعو ،توفير جمسات لبناء القدرات
المستيدفة الخاصة بالميارات التقنية المطموبة.
 -ٛتسريع اطبلؽ و ازرة الصناعة لممناطؽ المخطط ليا مف خبلؿ:
توضيح أبرز المراحؿ واألفؽ ،وتشغيؿ كؿ منطقة مع اشراؼ مباشر مف أعمى
السمطات في الدولة ،انشاء ىيكؿ الحوكمة يتكامؿ مع آاية اضفاء الطابع المؤسسي
عمى الرؤية ،تعزيز الشفافية بشأف الجداوؿ الزمنية والعوائؽ ،تحديد المشغميف مف
القطاع الخاص لممناطؽ المختمفة ،تطوير البنية التحتية (محكوـ بشكؿ جزئي
بالموافقات عمى التمويؿ).
بناء عمى إقتراح وزير الصناعة (التقرير
 -ٜانشاء و ازرة الصناعة لمنطقة لتكنواوجيات بناء الجيؿ الجديد (تستيدؼ سوريا) .ٜ :قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

السعي بشكؿ سريع الى انشاء منطقة اقتصادية جديدة ترّكز عمى عممية االعمار

اقتصادية جديدة لبناء التكنولوجيا وتستيدؼ إعادة اإلعمار
بشأف إنشاء منطقة
ّ

متعمقة بالبناء ،الى جانب القطاعات الفرعية األخرى مثؿ المفروشات ،الكتساب

لممناطؽ اإلقتصادية والصناعية لدراسة الجدوى مف إنشائيا  -مراجعة البند رقـ

في سوريا مف خبلؿ التركيز عمى المنازؿ المسبقة الصنع وتكنولوجيات أخرى
الميزة التنافسية والقياـ بما يمي:

في سوريا) /أو إحالة الموضوع إلى المجنة الو ازرّي ة الم ّكمفة وضع سياسة عامة

 143المتعمّؽ بإنشاء منطقة لتكنولوجيا البناء بالقرب مف الحدود السورية.

تحديد حجـ الفرصة المحتممة لمتصدير واألسواؽ المستيدفة ،تحديد التكنولوجيات
والشركاء العالمييف المحتمميف لتأدية دور المستأجريف الرئيسييف ،تخصيص رقعة
أرض لذلؾ (مناطؽ عالية القدرة بما في ذلؾ ضواحي منطقة القاع أو المناطؽ

الصناعة
انشاء الجيؿ الجديد

مفصمة لممنطقة).
القريبة منيا ووضع خطة رئيسية
ّ

التنمية االقتصادية لممناطؽ

مف المناطؽ

المستيدفة وتأميف مناخ

الصناعية الوطنية

مناسب لممستثمر وتأميف

المتكاممة مما يوفر

العديد مف فرص العمؿ

ٓٔ -التخطيط لمموجة الثانية مف المناطؽ الصناعية بالمعايير التالية:

قطاعي

 -التمركز في مواقع ال تشمميا خطط المناطؽ الصناعية الحالية مثبلً :جنوب

بشأف موضوع إطبلؽ الموجة الثانية مف المناطؽ الصناعية في بيروت ،جنوب

لبناف ،جبؿ لبناف وبيروت.

لبناف /أو إحالة الموضوع إلى المجنة الو ازرّي ة الم ّكمفة وضع سياسة عامة

 -التركيز عمى القطاعات ذات األولوية التي ال تشمميا الخطط الحالية (بما في

ميزة تنافسية

ذلؾ المجوىرات ،الموازـ الصحية ،منتجات الصابوف ،ومستحضرات التجميؿ

لممستأجريف فييا

بناء عمى اقتراح وزير الصناعة (التقرير
ٓٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

الصناعية في لبناف لدراسة الجدوى مف إنشائيا).
اإلقتصادية و
لممناطؽ
ّ
ّ

وغيرىا).
 اعداد تحميؿ حوؿ الطمب في المناطؽ الصناعية في جنوب لبناف وجبؿ لبنافوبيروت لتحديد مواقع القطاعات الفرعية ذات األولوية ،وضع الئحة قصيرة بقطع
األراضي المحتممة عمى طوؿ ممرات النقؿ الرئيسية التابعة لممناطؽ الصناعية،
اجراء نقاش مع الصناعييف والسمطات المحمييف لفيـ امكانت القطاعات الفرعية
والثغرات في الميارات المتعمقة بالقطاع الصناعي ،اعداد الخطط الرئيسية ،اسناد
يتـ اطبلؽ أنشطة لجذب
عممية التطوير والتشغيؿ الى القطاع الخاص في حيف ّ
المستأجيرف داخؿ وخارج لبناف.

ٔٔ -تقييـ و ازرة الصناعة المكانية انشاء ميناء جاؼ عند تقاطع الطرقات الدولية
(بالقرب مف شتورة)

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تكميؼ و ازرة الصناعة القياـ بدراسة حوؿ انشاء ميناء جاؼ

 -اعداد توقعات بشأف الصادرات (بحسب منافذ الخروج) وطرؽ التجارة ومتطمبات

عند تقاطع الطرقات الدولية بالقرب مف شتورة مع تأميف التمويؿ البلزـ

البنية التحتية ذات الصمة.

وعرضيا عمى مجمس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنيا /أو إحالة الموضوع

 -تقييـ النشاط بحسب كؿ منطقة صناعية واألسواؽ المستيدفة بكؿ منيا.

إلى المجنة الو ازرية الم ّكمفة وضع سياسة عامة لممناطؽ اإلقتصادية والصناعية

 -اعداد الئحة باألنشطة الضرورية ضمف الميناء الجاؼ ،بما يشمؿ التخزيف

في لبناف).

والتخميص الجمركي.
 تعييف سمطة لتولي مسؤولية الميناء الجاؼ وتحقيؽ التوافؽ بشأف أدوارىا مقابؿأدوار القطاع الخاص.
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ٕٔ -تعزيز جيود جذب االستثمارات مف قبؿ ايداؿ (مع التركيز عمى استثمارات
المنتشريف

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تكميؼ المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف بميمة الترويج

وضع نيج مركزي ومييكؿ لبلدارة الرشيدة لضماف التنسيؽ بيف الجيات المعنية

لمصناعات المبنانية في الخارج وجذب رؤؤس األمواؿ البلزمة لبلستثمار في

ذات الصمة (ايداؿ ،و ازرة الصناعة ،و ازرة االقتصاد والتجارة وو ازرة الخارجية

المناطؽ الصناعية).

والمغتربيف).
الحرص أف يأخذ نيج جذب االستثمارات بعيف االعتبار استراتيجية المنطقة

يتـ اطبلؽ أنشطة لجذب
عممية التطوير والتشغيؿ الى القطاع الخاص في حيف ّ
المستأجيرف داخؿ وخارج لبناف.

اإلصالحات
#

المصدر

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

ٔٔ -تقييـ و ازرة الصناعة المكانية انشاء ميناء جاؼ عند تقاطع الطرقات الدولية
(بالقرب مف شتورة)

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تكميؼ و ازرة الصناعة القياـ بدراسة حوؿ انشاء ميناء جاؼ

 -اعداد توقعات بشأف الصادرات (بحسب منافذ الخروج) وطرؽ التجارة ومتطمبات

عند تقاطع الطرقات الدولية بالقرب مف شتورة مع تأميف التمويؿ البلزـ

البنية التحتية ذات الصمة.

وعرضيا عمى مجمس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنيا /أو إحالة الموضوع

 -تقييـ النشاط بحسب كؿ منطقة صناعية واألسواؽ المستيدفة بكؿ منيا.

إلى المجنة الو ازرية الم ّكمفة وضع سياسة عامة لممناطؽ اإلقتصادية والصناعية

 -اعداد الئحة باألنشطة الضرورية ضمف الميناء الجاؼ ،بما يشمؿ التخزيف

في لبناف).

والتخميص الجمركي.

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 تعييف سمطة لتولي مسؤولية الميناء الجاؼ وتحقيؽ التوافؽ بشأف أدوارىا مقابؿأدوار القطاع الخاص.
ٕٔ -تعزيز جيود جذب االستثمارات مف قبؿ ايداؿ (مع التركيز عمى استثمارات
المنتشريف

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تكميؼ المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبناف بميمة الترويج

وضع نيج مركزي ومييكؿ لبلدارة الرشيدة لضماف التنسيؽ بيف الجيات المعنية

لمصناعات المبنانية في الخارج وجذب رؤؤس األمواؿ البلزمة لبلستثمار في

ذات الصمة (ايداؿ ،و ازرة الصناعة ،و ازرة االقتصاد والتجارة وو ازرة الخارجية

المناطؽ الصناعية).

والمغتربيف).
الحرص أف يأخذ نيج جذب االستثمارات بعيف االعتبار استراتيجية المنطقة
الصناعية (تحديد النيج والمحفزات المالية وغيرىا الى الشركاء االستثمارييف).
ٖٔ -تفعيؿ ايداؿ لممادة االستثمارية لمقانوف ٖٓٙ

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٖٔ .مرسوـ يصدر عف مجمس الوزراء ً

ينص عميو البند ٓٔ
تسمح المادة  -ٙالبند ٓٔ كجزء مف القانوف رقـ ٓ ٖٙتاريخ  ٕٓٓٔ\ٛ\ٔٙلشركة (مساىمة ايداؿ في راسماؿ شركة/شركات مغفمة وفقاً لما ّ

ايداؿ بالمشاركة في رأس ماؿ الشركات المساىمة كوسيمة لدعـ األعماؿ وجذب

مف المادة  ٙمف القانوف رقـ ٓ.)ٕٓٓٔ\ٖٙ

التبرعات الدولية .يجب تفعيؿ ىذه المادة بعد وضع ىيكؿ االدارة المناسب لمثؿ ىذا
الصندوؽ وم واءمة أىدافو ونطاؽ عممو مع جيود الرؤية األوسع.
ٗٔ -مبادرات اخرى متصمة بالصناعة:

ٗٔ .تعميـ يصدر عف مصرؼ لبناف (قروض عبر شركة كفاالت لمصناعات

 -تعزيز الوصوؿ الى التمويؿ لدعـ المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

الصغيرة والمتوسطة الحجـ).

الحجـ (تركز عمى القطاعات الصناعية ذات األولوية) بالتعاوف مع مصرؼ لبناف
وشركة كفاالت.

قانوف يرمي الى تعديؿ القانوف المنفّذ بالمرسوـ رقـ ٓ - )ٜٜٔٚ\ٔٙٙمراجعة

بناء عمى اقتراح وزير الصناعة (مشروع
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

 -تذليؿ العقبات التنظيمية لممناطؽ الصناعية عبر تعديؿ المرسوـ رقـ

الصناعية.
التنظيمية لممناطؽ
البند رقـ  48المتعمّؽ بػػػالعقبات
ّ
ّ

ٓ( ٜٜٔٚ\ٔٙٙاحداث مؤسسة عامة تدعى "ىيئة انشاء وادارة مراكز التجمع
الصناعي").

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تشكيؿ لجنة و ازرية مؤلفة مف وزراء اإلقتصاد والتجارة ،الصناعة ،الداخمية

 اصبلح البنية التحتية الوطنية بما في ذلؾ الطاقة والخدمات الموجستية والمرافؽ .والبمديات ،الزراعة والمؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات ميمتيا مراجعة -تحديد أولويات التمويؿ لممناطؽ الصناعية القائمة.

وتطوير اإلتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة األطراؼ أو دراسة جدوى عقد

التوجييية لسياسات الحكومة).
 تركيز األنشطة الداعمة لمتصدير ودمجيا :تحديد واضح ألدوار ومسؤوليات كؿ إتفاقيات جديدة وفقاً لممبادىءّ

بناء عمى إقتراح رئيس مجمس الوزراء (آلية
جية مف الجيات المختمفة المعنية (تحديد مجمس الوزراء مبادئ توجييية لمسياسات  -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

في ما يتعمؽ بمتطمبات التعاوف مع الدوؿ المختارة ،مصادقة و ازرة االقتصاد

دعـ الصادرات)

والتجارة عمى االتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة األطراؼ وفقا لممبادئ التوجييية
لسياسات مجمس الوزراء ،جذب ايداؿ المستثمريف األجانب إلى مجاالت التركيز
المختارة وفقا الستراتيجيات الو ازرات ويجب أف ت راعي االستثمارات إمكانات
التصدير بموجب االتفاقيات الثنائية  /متعددة األطراؼ الحالية ،ترويج و ازرة
الخارجية والمغتربيف لمسمع والخدمات المبنانية في الخارج مف خبلؿ شبكة تتألؼ مف
دبموماسييف وسفراء وقناصؿ معنييف بالتبادؿ التجاري .وتقييـ متطمبات األسواؽ
المختمفة ،ومطابقتيا مع منتجات البمد بالتعاوف مع و ازرة الداخمية والبمديات وو ازرة
الزراعة .ويجب أف تستفيد و ازرة الخارجية مف المبنانييف في دوؿ االنتشار مف أجؿ
النفاذ إلى األسواؽ).
 دعـ تعزيز الصادرات (المشاركة في المعارض الدولية ،تسويؽ وترويج العبلمةالتجارية لمبناف بصفتو منتجا لمنتجات صناعية وزراعية عالية الجودة ،تحديد فرص
األسواؽ بشكؿ استباقي ،العمؿ مع السفارات والمبنانييف في دوؿ االنتشار بطريقة
منيجية ومنظمة واستباقية).
٘ٔ -عرض مشروع مرسوـ تحديد دقائؽ تطبيؽ المادة ٖٖ مف قبؿ وزيري
المالية والصناعة عمى مجمس الوزراء .مراجعة البند رقـ  98المتعمؽ بدعـ التصدير

99/103

.15مراجعة البند رقـ  99المتعمؽ بػػدعـ التصدير.

اإلصالحات
#

المصدر

217

ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

 بتاريخ ٕٕ ،ٕٖٓٔ/ٛ/صدر التعميـ الوسيط رقـ ٖٖٔ عف مصرؼ لبناف ويتعمؽ بالتسييبلت التي يمنحيا مصرؼ لبناف لممصارؼ والمؤسسات المالية مقابؿ مساىمتيا في رأسماؿ الشركات الناشئة أو المؤسسات الداعمة

 -1انشاء مجمس الوزراء لممجمس الوطني لإلبتكار /أو الفريؽ الوطني لالبتكار

لمشركات الناشئة والتي ت رتكز عمى اقتصاد المعرفة والميارات الفكرية االبداعية وبشرط أال يتجاوز مجموع مساىمات أي مصرؼ في الشركات نسبة ٖ %مف أموالو الخاصة وأال ت زيد مساىمة أي مصرؼ في الشركة الواحدة عف
ٓٔ %مف ىذه النسبة.

ميمتو:
ّ

 -ضماف التمويؿ المستمر لمبحث والتطوير في المستقبؿ (زيادة االنفاؽ عمى

مجمس النواب) أو قرار يصدر عف رئيس مجمس الوزراء ( تشكيؿ فريؽ وطني

المخصصة لبلستثمار مف ٓٓٗ الى ٓٓ ٙمميوف
وتـ رفع المبالغ المحتممة
ّ
 بتاريخ  ،ٕٓٔٙ/ٗ/ٕٚصدر التعميـ الوسيط رقـ  ٜٗٔورفع نسبة مجموع مساىمات المصارؼ في الشركات الناشئة الى ٗ %مف أمواليا الخاصة ّ

البحوث والتطوير عبر تخصيص مبمغ مف الموازنة العامة السنوية لتقديـ منح

لبلبتكار وتحديد ميامو).

دوالر.

 بموجب المرسوـ رقـ ٖٓٗٗ تاريخ ٖٔ( ٕٜٓٔ/ٔ/تشكيؿ الحكومة) تـ تعييف أوؿ وزير دولة لشؤوف التكنولوجيا والمعمومات.

البحث والتطوير إلى الشركات التي تعمؿ ضمف القطاعات ذات األولوية.

 -مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد

 توسيع نطاؽ تعميـ مصرؼ لبناف رقـ ٖٖٔ تاريخ ٕٕ آب ٖٕٔٓ أو أيتعميـ الحؽ ليشمؿ تمويؿ مشاريع البحث والتطوير.

 بتاريخ ٖٔ\ٕ\ ،ٕٜٓٔأطمؽ رئيس مجمس الوزراء في السراي الحكومي وحدة خاصة لدعـ رواد األعماؿ والشركات الناشئة.
 تجدر االشارة الى أف ىناؾ مجمس وطني لريادة األعماؿ واالبتكار (تابع لمقطاع الخاص).

وجذب المستثمريف األجانب ،تصميـ وتنظيـ حمبلت ت واصؿ عبر ايداؿ لنشر

ش.ـ.ؿ .تتضمف كافة األحكاـ والشروط التي ستقوـ عمى أساسيا الحكومة

الوعي بيف أصحاب الثروات مف المبنانييف والمنتشريف بشأف التمويؿ االستثماري
(.)Angel Funding
لمحد مف مخاطر االستثمار.
االستثماري وتقديـ وسائؿ ّ

المخاطر ،التعاقد الخارجي في مجاؿ البحوث المالية ،فروع مصرفية وآالت الصرؼ اآللي.
 تعزيز امكانيات مكاتب نقؿ التكنولوجيا ودعـ انشاء تمؾ المكاتب في الجامعاتالرائدة (تيدؼ ىذه المكاتب بشكؿ عاـ الى حماية وتسجيؿ جميع أصوؿ الممكية
الفكرية المستمدة مف أنشطة ونتائج البحث العممي المتميزة في الجامعة ،تسويؽ

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء (تنظيـ
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

ايداؿ لحمبلت ت واصؿ بدعـ لتحفيز قطاع االبتكار المبناني وجذب المستثمريف

مف ايجاد فرص عمؿ وذلؾ بناء عمى اتفاؽ تجريو مع معرض رشيد كرامي الدولي تحدد فيو الشروط الفنية واالدارية والمالية.

البحوث األكاديمية الموجودة بالتواصؿ مع القطاع الخاص ،نقؿ أحدث االبتكارات

األجانب ،تصميـ وتنظيـ حمبلت ت واصؿ لنشر الوعي بيف أصحاب الثروات

" اف القطاعات المتوقعة داخؿ مركز اإلبتكار والمعرفة KIC ،ستشمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،مرك از لمخدمات اإلستشارية ،مجمعا إلدارات عامة لشركات أو مؤسسات محمية ودولية ،مرك از لبلتصاؿ (،)Call Center

واالختراعات بالجامعة مف أروقة المختبرات إلى الجيات الصناعية المحيمة

مف المبنانييف والمنتشريف بشأف التمويؿ االستثماري).

مرك از لمخدمات ( ،)Business Process Outsourcing Centerمرك از لؤلعماؿ التجارية ،مرك از تدريبيا ،مرك از لدعـ الشركات الناشئة ( ،)Acceleratorباإلضافة إلى القطاعات المرتبطة بصناعة التكنولوجيا وتطوير

والدولية ،نشر التوعية حوؿ متطمبات إدخاؿ المنتجات إلى السوؽ.

المعرفة والتي تشمؿ مركز تكنولوجيا المعمومات ،مركز البحوث والتطوير ومركز حفظ وادارة المعمومات".

 -االستفادة مف االمكانيات التكنولوجية لمجامعة المبنانية (عمى الحكومة أف تسمح

التربية والتعميـ العالي وبعد استطبلع رأي ايداؿ ومجمس الجامعة (مساىمة

لمجامعة المبنانية ،بالتنسيؽ مع القطاع الخاص ،اطبلؽ الحاضنات ()Incubator

ايداؿ في رأسماؿ شركات مغفمة لتأسيس وادارة حاضنات ومسرعات في فروع

االلتحاؽ بموجة الحكومات
الرقمية مف خبلؿ تقديـ

مجاؿ االبتكار
ويشكؿ مرك ازً
لممواىب الرقمية

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزير
 -مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء ً

والمسرعات ( )acceleratorلممشاريع الريادية أو الشركات الناشئة في فروع

الجامعة المبنانية لدعـ أصحاب االبتكارات في مياديف التكنولوجيا والمعموماتية

الجامعة المبنانية المنتشرة في لبناف ،عمى أف تقدـ الجامعة المساحة البلزمة ،وأف

تنص عميو المادة  ٙالفقرة ٕٔ مف
واالتصاالت والقطاعات األخرى وفقاً لما ّ

يتـ تشغيؿ /إدارة الحاضنات/المسرعات مف خبلؿ مبادرات مف القطاع الخاص،

الخدمات الرقمية واج راء

قانوف تشجيع االستثمارات رقـ ٓ ٖٙتاريخ .)ٕٓٓٔ\ٛ\ٔٙ

إقامة حوارات بيف الجامعة المبنانية والجيات الفاعمة في مجاؿ التكنولوجيا ،تشجيع

العمميات الكترونياً.

االبتكار في الجامعة المبنانية مف خبلؿ الفعاليات والمسابقات بيف الشركات الناشئة

االستفادة مف التكنولوجيا

يتخممو توزيع جوائز.

لتعزيز اإلنتاجية في
القطاعات ذات األولوية

ٖٖٔ\ٖٕٔٓ لجية توسيع نطاقو أو تعميـ جديد عف مصرؼ لبناف يتعمّؽ
المجاؿ.

عمى أف تتولى الييئة العامة لممنطقة االقتصادية الخاصة في طرابمس ،كما ىو محدد في المادة ٗ ،انماء ىذا الموقع عبر انشاء مركز لالبداع والمعرفة لمساعدة الشركات الناشئة وتطوير ميارات خريجي الجامعات لتمكينيـ

رقمي عالي

بمراقبة الحساب المخصص الذي ستُودع فيو األمواؿ (المنح).
 تعميـ يصدر عف مصرؼ لبناف يتعمّؽ بتعديؿ التعميـ الوسيط رقـبتمويؿ مشاريع البحث والتطوير و/أو تحفيز القطاع الخاص باالستثمار في ىذا

نصت المادة األولى  -فقرة ب منو عمى تخصيص مساحة ٓٓٓ٘ ٚـ.ـ مف معرض رشيد كرامي الدولي
 بتاريخ ٖ\٘\ ،ٕٓٔٛصدر المرسوـ رقـ  ٕٜٛٚالمتعمّؽ بتحديد موقع المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابمس وقد ّ

االنتاجية ورائد في

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تفويض رئيس المجمس الوطني لبلبتكار بتوقيع اتفاقية مع شركة كفاالت

بتوفير األمواؿ الى شركة كفاالت (منح لمبحث والتطوير) وسيقوـ مصرؼ لبناف

المحمية عمى انشاء أذرعة خاصة بيا لمتمويؿ
لمجمع "قرية المعرفة" في بيروت (ٖٓٓ ألؼ متر مربع) بالشراكة مع مؤسسات رائدة وىو مركز رقمي لتنمية االقتصاد يتضمف منطقة تعميمية (معيد عالمي الدارة األعماؿ ،معيد  -تحفيز مصرؼ لبناف لمبنوؾ
 تضمذت خطّة ماكينزي انشاء و ازرة الصناعة
ّ
ّ

تكنولوجي عالمي ،معاىد بحوث) ،شركات (متوسطة وكبيرة ،شركات ناشئة ،مركز حكومي لمتميز الرقمي ،الورش التطبيقية) ،مختبرات ابداعية (ستوديوىات ومسارح) ،مرافؽ لمعرض ،أبرز مدراء األصوؿ العالمييف ،مركز لعموـ

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٔ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(مشروع قانوف يرمي الى انشاء المجمس الوطني لبلبتكار ومرسوـ احالة الى

استطبلع رأي مجمس شورى الدولة (مرسوـ تنظيمي لممجمس الوطني لبلبتكار).

 -تصميـ وتنظيـ حمبلت ت واصؿ بدعـ مف إيداؿ لتحفيز قطاع االبتكار المبناني

التحوؿ الى اقتصاد

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

قطاعي

ليصبح االقتصاد قائماً عمى

مربع)
ٕ -إنشاء وزارة الصناعة
لمجمع "قرية المعرفة" في بيروت ( 300ألؼ متر ّ
ّ

االبتكار.

بػػمجمع مركز المعرفة في لبناف.
 مراجعة البند رقـ  144المتعمّؽّ

التخصص في التكنولوجيات
ّ

بػػمجمع مركز المعرفة في لبناف.
 .2مراجعة البند رقـ  144المتعمّؽ
ّ

االبداعية والمالية وتكنولوجيا
الشركات.

 -3تصميـ واطالؽ مخطط التراخيص االلكتروني "لبناف الذكي" ػSMART
 LEBANONمف خالؿ الخطوات المقترحة في دراسة ماكنزي:
تعييف مجمس الوزراء فريؽ عمؿ يتضمف شخصيف مف ايداؿ وشخصيف مف
السجؿ التجاري ميمتو:

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء ووزير
ٖ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

العدؿ (تعييف فريؽ عمؿ يتألؼ مف مندوبيف عف ايداؿ ومندوبيف عف السجؿ
التجاري لتصميـ مخطط التراخيص االلكتروني والحوافز).

(مراجعة جميع حزـ الحوافز المعروضة حالياً عمى صناعات المعرفة ،القياـ
بمقارنات معيارية بقيمة الحوافز التي تقدميا الدوؿ األخرى ،تطوير نموذج مالي
لفيـ أثر الحوافز عمى خطط أعماؿ الشركات وعمى موازنة الحكومة ،اجراء
مناقشات مع خبراء في المجاؿ ،وضع الممسات األخيرة عمى مصفوفة الحوافز،
صياغة مسودة لمصفوفة األىمية لمحصوؿ عمى التراخيص ،تطوير معايير األىمية
في ٗ مجاالت (مشاريع جديدة /قائمة) و(مشاريع أجنبية /محمية) ،والحصوؿ عمى
موافقة ايداؿ والسجؿ التجاري عمى مصفوفتي الحوافز واألىمية ،صياغة مسودة
تشريع الترخيص وعرضو عمى مجمس الوزراء.
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بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

موافقة مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف الترخيص وحزـ الحوافز واألىمية

موافقة مجمس ادارة ايداؿ وبعد استطبلع رأي و ازرة المالية وو ازرة العدؿ (مشروع

واحالتو الى مجمس النواب.

قانوف الترخيص وحزـ الحوافز لمبادرة لبناف الذكي ومرسوـ الحالة مشروع
القانوف المذكور الى مجمس النواب).
 وضع ايداؿ لبلجراءات البلزمة لتقديـ طمبات المستثمريف األجانب لمحصوؿ

تعييف مجمس الوزراء فريؽ عمؿ يتضمف شخصيف مف ايداؿ وشخصيف مف
السجؿ التجاري ميمتو:

ً

العدؿ (تعييف فريؽ عمؿ يتألؼ مف مندوبيف عف ايداؿ ومندوبيف عف السجؿ
التجاري لتصميـ مخطط التراخيص االلكتروني والحوافز).

(مراجعة جميع حزـ الحوافز المعروضة حالياً عمى صناعات المعرفة ،القياـ
بمقارنات معيارية بقيمة الحوافز التي تقدميا الدوؿ األخرى ،تطوير نموذج مالي
لفيـ أثر الحوافز عمى خطط أعماؿ الشركات وعمى موازنة الحكومة ،اجراء

اإلصالحات
#

المصدر
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ماكنزي

االصالح

اليدؼ

القطاع

واالسباب الموجبة

االصالحي

مناقشات مع خبراء في المجاؿ ،وضع الممسات األخيرة عمى مصفوفة الحوافز،
صياغة مسودة لمصفوفة األىمية لمحصوؿ عمى التراخيص ،تطوير معايير األىمية
في ٗ مجاالت (مشاريع جديدة /قائمة) و(مشاريع أجنبية /محمية) ،والحصوؿ عمى

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

موافقة ايداؿ والسجؿ التجاري عمى مصفوفتي الحوافز واألىمية ،صياغة مسودة
تشريع الترخيص وعرضو عمى مجمس الوزراء.

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء وبعد
 قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

موافقة مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف الترخيص وحزـ الحوافز واألىمية

موافقة مجمس ادارة ايداؿ وبعد استطبلع رأي و ازرة المالية وو ازرة العدؿ (مشروع

واحالتو الى مجمس النواب.

قانوف الترخيص وحزـ الحوافز لمبادرة لبناف الذكي ومرسوـ الحالة مشروع
القانوف المذكور الى مجمس النواب).
 وضع ايداؿ لبلجراءات البلزمة لتقديـ طمبات المستثمريف األجانب لمحصوؿ

 بعد اقرار القانوف في مجمس النواب ،اعداد ايداؿ لبلجراءات البلزمة لتقديـ

عمى التراخيص.

طمبات المستثمريف األجانب لمحصوؿ عمى التراخيص بينما يقوـ السجؿ التجاري

نصت المادة األولى  -فقرة ب منو عمى تخصيص مساحة ٓٓٓ٘ ٚـ.ـ مف معرض رشيد كرامي الدولي
 بتاريخ  ،2018\5\3صدر المرسوـ رقـ  2897المتعمّؽ بتحديد موقع المنطقة االقتصادية الخاصة في طرابمس وقد ّ

عمى أف تتولّى الييئة العامة لممنطقة االقتصادية الخاصة في طرابمس ،كما ىو محدد في المادة ٗ ،إنماء ىذا الموقع عبر إنشاء مركز لبلبداع والمعرفة لمساعدة الشركات الناشئة وتطوير ميارات خريجي الجامعات لتمكينيـ مف
بناء عمى اتفاؽ تجريو مع معرض رشيد كرامي الدولي تحدد فيو الشروط الفنية واالدارية والمالية.
ايجاد فرص عمؿ وذلؾ ً

جذب السوؽ الخميجية مف
خدمات التعاقد الخارجي،

(في منطقة خارج
بيروت وجبؿ لبناف
مثؿ طرابمس) يركز
عمى الخدمات
المتعمقة باألعماؿ
والمعرفة مف خالؿ
الشراكة بيف
القطاعيف العاـ
والخاص.

الخارجي.

 أوصت دراسة ماكنزي انشاء مجمع التعاقد الخارجي (في منطقة خارج بيروت وجبؿ لبناف مثبلً طرابمس) لتحسيف تنافسية الدولة مف خبلؿ تقديـ أفضؿ البنى التحتية والحوافز الضريبية والخدمات المركزية .يجب عمى ىذاالمجمع أف يكوف مجي اًز بالكامؿ وجاىز لمعمؿ مع أفضؿ المساحات المكتبية وأحدث التكنولوجيات الذي يتـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ الشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص.

والمغة).
كسب حصة في السوؽ

 -2انشاء فريؽ لمتعاقد الخارجي في ايداؿ لقيادة جيود بناء العالمة التجارية،

العالمي لمتعاقد الخارجي في

والتسويؽ ،والتواصؿ الخاصة بالتعاقد الخارجي.

مجاؿ العمميات
مف األسعار التنافسية

لبناف مثبلً طرابمس)  -مراجعة البند رقـ  145المتعمؽ بإنشاء مجمع التعاقد

والتي تشمؿ مركز تكنولوجيا المعمومات ،مركز البحوث والتطوير ومركز حفظ وادارة المعمومات".

المميزات الرئيسية (الثقافة

المعرفية( )KPOواالستفادة

ٔ -انشاء و ازرة الصناعة لمجمع التعاقد الخارجي (في منطقة خارج بيروت وجبؿ

ٔ .مراجعة البند رقـ  145المتعمؽ بإنشاء مجمع التعاقد الخارجي.

لمخدمات ( ،)Business Process Outsourcing Centerمرك اًز لؤلعماؿ التجارية ،مرك اًز تدريبيا ،مرك اًز لدعـ الشركات الناشئة ( ،)Acceleratorباإلضافة إلى القطاعات المرتبطة بصناعة التكنولوجيا وتطوير المعرفة

وذلؾ مف خبلؿ االستفادة مف
انشاء مجمع

اطبلؽ خطة "لبناف الذكي" لمنح التراخيص.

المحمية لمحصوؿ عمى التراخيص.

"اف القطاعات المتوقعة داخؿ مدينة اإلبتكار والمعرفة ،ستشمؿ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،مرك اًز لمخدمات اإلستشارية ،مجمعاً إلدارات عامة لشركات أو مؤسسات محمية ودولية ،مرك اًز لبلتصاؿ ( ،)Call Centerمرك اًز

خبلؿ تقديـ قيمة مضافة في

التعاقد الخارجي

باعداد تمؾ االجراءات بالنسبة لطمبات الشركات المحمية.

 وضع و ازرة العدؿ السجؿ التجاري لبلجراءات البلزمة لتقديـ طمبات الشركات

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء
ٕ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء ً

(تكميؼ ايداؿ بناء العبلمة التجارية والتسويؽ والتواصؿ الخاصة بالتعاقد
الخارجي).

قطاعي
 -3وضع ايداؿ لخطة لجذب الشركات المستأجرة (الجيات الفاعمة العالمية)

والمواىب المتوفرة في مجاؿ

وتشجيع إنشاء مراكز تابعة ( ) Captive Centersلشركات إقميمية كبيرة،

العموـ والتكنولوجيا واليندسة

واعداد الئحة أولية بالشركات اإلقميمية والعالمية المحتممة الستيدافيا مف أجؿ

وال رياضيات () STEM

إنشاء مراكز تابعة ليا واقامة الزيارات والعروض الترويجية العالمية.

إنشاء مجمع مجيز لمتعاقد
الخارجي يحتوي عمى
مساحات لممكاتب وبنية
تحتية حديثة ،وذلؾ مف
خبلؿ الشراكة بيف القطاعيف
العاـ والخاص
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االصالحي

الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ
 -1دعـ وزارة الثقافة لقطاعات ابداعية وثقافية محددة (صناعتيف ابداعيتيف أو
ثالثة) وتحفيز نموىا مف خبلؿ:

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .اجراء و ازرة الثقافة لحمقات حوار وجمسات مناقشة مع خبراء في الصناعات
االبداعية.

 تنظيـ حمقات مناقشة مع خبراء في المجاؿ لفيـ إمكانات الصناعات اإلبداعيةالمختمفة (مثبل :صناعة األزياء واألفبلـ).
 إعداد آلية لوضع قائمة قصيرة بصناعتيف إبداعيتيف أو ثبلثة لمتركيز عمييا،عمى أف تكوف ذات إمكانات عالية الستحداث الوظائؼ والمساىمة بشكؿ كبير في
االقتصاد.
 إطبلؽ مبادرة مشتركة بيف القطاعيف العاـ والخاص لدعـ القطاع الذي تـ اختياره(مثبل  :قطاع صناعة األفبلـ) مف خبلؿ تقديـ القروض الميسرة ،أو جذب
االستثمارات ،أو دعـ التسويؽ والترويج والتوزيع.
 -2استثمار وزارة الثقافة في البنية التحتية لمقطاعات االبداعية والثقافية مف

إقتصاد المعرفة
التحوؿ إلى مركز
ّ
إقميمي لإلبداع

تمكيف البيئة اإلبداعية في

بسمعة عالمية في

قطاعات معينة لتكوف رائدة

تخصصات محددة

إقميميا وعالمياً

ٕ .قرار يصدر في مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير الثقافة (تكميؼ ايداؿ

خبلؿ:

بالقياـ بالدراسات البلزمة حوؿ صناعتيتف ابداعيتيف مف اختيار و ازرة الثقافة

 -تنظيـ حمقات النقاش لفيـ متطمبات البنية التحتية والثغرات في الصناعات

واستطبلع فرص ومجاالت االستثمار في لبناف).

اإلبداعية التي تـ اختيارىا (مثبل :استوديوىات التسجيؿ ،والمسارح ،وم راكز

 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء

العرض).

( إعطاء ايداؿ لحوافز مالية ،والمساىمة بتنظيـ دورات تدريبية لمساعدة

 -إجراء دراسة جدوى لكؿ مشروع مف خبلؿ فيـ الطمب الحالي والمتوقع.

الشركات المستثمرة عمى تطوير إنتاجيا لمبلءمة متطمبات وحاجات األسواؽ

 -التوجو إلى مصالح المستثمريف المحتمميف لتشجيعيـ عمى االستثمار في مشاريع

الخارجية بغية تسييؿ تصديرىا).

البنية التحتية المطموبة

قطاعي

 فيـ متطمبات المستثمريف ومخاوفيـ عمى صعيد االستثمار ومعالجتيا مف خبلؿإعطاء األولوية لممكاسب السريعة.
ٖ .قرار يصدر عف وزير الثقافة (خطة بناء العبلمة التجارية المبنانية
ٖ -بناء العالمة التجارية المبنانية لمصناعات االبداعية والثقافية المختارة مف

لمصناعات االبداعية والثقافية المختارة وطرؽ توفير االعتمادات البلزمة ليا).

خالؿ:
▪ رعاية الشركات لممشاركة في الميرجانات العالمية وارساؿ وفود لمترويج لمبناف فييا
▪ استضافة الميرجانات العالمية الخاصة بالصناعات المختارة (مثبل :الميرجانات
الموسيقية أو السينمائية أو الخاصة بالموضة)
▪ الترويج لمنجاحات والمواىب الناشئة في الصناعات اإلبداعية والثقافية المختارة
بشكؿ مكثؼ
▪ دعوة الرواد العالمييف في المجاؿ لمتعرؼ عمى منظومة الصناعات اإلبداعية
والثقافية في لبناف والتسويؽ لمببلد

ٗ .قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء

 -4توفير وزارة الخارجية والمغتربيف (الممحقيف االقتصادييف والسفارات في

(تكميؼ و ازرة الخارجية والمغتربيف وايداؿ تنظيـ حمبلت دعائية والترويج

الخارج) لممنح الخيرية إلى الصناعات اإلبداعية والثقافية مف خالؿ التواصؿ مع

لمصناعات اإلبداعية والثقافية المبنانية حوؿ العالـ).

المنتشريف الذيف يبدوف اىتماماً في دعـ الصناعات اإلبداعية والثقافية وترويج
ايداؿ لمصناعات اإلبداعية والثقافية المبنانية حوؿ العالـ.
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الحالية
الوضعية
ّ
ّ

المتبقية
الخطوات
ّ

التطور
 بموجب مشروع القانوف المنفّذ بالمرسوـ رقـ  ٕٖ٘ٙتاريخ ٓٔ ٜٔٚٔ/ٕٔ/أنشىء المركز التربوي لمبحوث واإلنماء في لبناف وقد تمحورت الغاية مف إشائو العناية بالشؤوف التربوية والتفاعؿ مع التقدـ العممي و ّ

التكنولوجي والثقافي في العالي وايجاد مرجعية ت ربوية رسمية لمتعاوف مع الؤسسات المماثمة في الدوؿ األخرى

تقدـ النائب السيد نقوال صحناوي بإقتراح قانوف لتعديؿ مناىج التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي وادخاؿ مادة البرمجة ،اؿروبوتيؾ والذكاء االصطناعي وذلؾ تماشيا مع أىداؼ التنمية المستدامة لعاـ
 بتاريخ ّٖٓ ٕٜٓٔ/ٔ/

 -1جذب وزارة التربية والتعميـ العالي لممؤسسات التعميمية العالمية النشاء فروع

المعنية
آلية التنفيذ واالدارة
ّ
ٔ .ػإعداد مشاريع إتفاقيات ومذكرات تفاىـ مع مؤسسات تعميمية عالمية.

ليا في لبناف (استيداؼ ٘ جامعات).
 -2معالجة وزارة التربية والتعميـ العالي لمقيود عمى القدرة االستيعابية في أبرز

ٖٕٓٓ وباألخص تطوير اإلبتكار وتطوير نوعية التعميـ.

الجامعات مف خبلؿ الدخوؿ في حوارات مع جامعات مختارة مف أجؿ فيـ القيود

ّ ينص اقتراح القانوف عمى تعديؿ المرسوـ رقـ  ٕٕٔٓٚتاريخ  ٜٜٔٚ/٘/ٛوالمتعمؽ بتحديد مناىج التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي وأىدافيا بحيث تستبدؿ مادة المعموماتية بمادة "البرمجة ،الروبوتيؾ والذكاء اإلصطناعي".

عمى إمكانية استيعاب الطبلب األجانب المستيدفيف وتقييـ واطبلؽ ب رامج واتفاقيات

إمكانية
ٕ .تنظيـ حوارات مع الجامعات المختارة بيدؼ فيـ القيود عمى
ّ

الطبلب األجانب المستيدفيف والسعي إليجاد السبؿ اآليمة لتذليميا.
إستيعاب ّ

وتُعدؿ مبلحؽ المرسوـ المتعمقة بتفاصيؿ محتوى المناىج واالىداؼ التعميمية والصادرة بتعاميـ عف و ازرة التربية والتعميـ العالي ،وتُحدد تفاصيؿ محتوى منيج مادة البرمجة ،الروبوتيؾ والذكاء االصطناعي لكؿ سنة مف كؿ مرحمة الحوافز مع الجامعات التي تستيدؼ الطبلب األجانب.
وفؽ الممحؽ رقـ ٕالمرفؽ بيذا القانوف ،عمى أف يبقى محتوى ىذه المواد والتفاصيؿ المرفقة بالقانوف قيد الدراسة المستمرة عمى أف تجري اعادة النظر فيو ويعدؿ كؿ ثبلث سنوات ،عند االقتضاء ،بتعاميـ يصدرىا وزير التربية

 -3تحسيف وزارة التربية والتعميـ العالي لمنظاـ التعميمي بأكممو عمى مستوى

ٖ .مرسوـ يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى إقتراح و ازرة التربية والتعميـ العالي

بناء عمى اقتراحات يضعيا مجمس األخصائييف في المركز التربوي لمبحوث واإلنماء وفؽ األصوؿ المعتمدة لتعديؿ المناىج.
الوطنية والشباب وال رياضة ً

الدولة بالتعاوف مع مجمس  /أو فريؽ عمؿ االبتكار والجامعة المبنانية مف خبلؿ

وبعد إستطبلع رأي المركز التربوي لمبحوث واإلنماء وبعد إستشارة مجمس شورى

تحديد مستيدفات أداء رئيسية واضحة لكؿ مدرسة حكومية (ابتدائية ،وثانوية)

الدولة(.تعديؿ المناىج).

وتقييـ التزاـ المدارس الحكومية بيا بانتظاـ ،تحديث مناىج التعميـ الثانوي والتعميـ
العالي لمتكنولوجيا ،تحديث مناىج التعميـ العالي لمتعاقد الخارجي بالتعاوف مع

إقتصاد المعرفة
التحوؿ إلى مركز
ّ
تعميمي يجذب

الطالب اإلقميمييف

ػ ػ جذب الطبلب الدولييف مف

ايداؿ.

ٗ .عقد اإلتفاقيات ومذكرات التفاىـ وفقاً ألحكاـ الدستور.

 -4تحسيف وزارة التربية والتعميـ العالي لسيولة التنقؿ مف والى المؤسسات

 -قرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير التربية والتعميـ العالي

التعميمية مف خالؿ:

(تفويض وزير التربية والتعميـ العالي التفاوض مع نظرائو لدى حكومات أخرى

 -عقد اتفاقيات دولية وح وارات حوؿ السياسات مع حكومات أخرى ومؤسسات

مف أجؿ عقد اتفاقيات أو مذكرات تفاىـ أو تبادؿ خبرات أو تعاوف في مجاؿ

التعميـ العالي لدييا.

التعميـ العالي وتسييؿ اجراءات حصوؿ الطبلب األجانب عمى التأشيرات).

 -تسييؿ إجراءات حصوؿ الطبلب عمى تأشيرات.

 -ق اررات تصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير التربية والتعميـ

 -توقيع مذكرات تفاىـ واتفاقيات تعاوف أخرى مف أجؿ تبادؿ الموظفيف ،تطوير

العالي (الموافقة عمى مشاريع اتفاقيات ،أو مذكرات تفاىـ وتفويض الوزير

الصبلت المؤسسية ،التعاوف في البحوث والتطوير ،االعتراؼ بالمؤىبلت ونقؿ

بالتوقيع عمييا).

األرصدة ،تبادؿ المعمومات حوؿ السياسات واألنظمة والمناىج التعميمية ،تطوير

منطقة الخميج ،والدوؿ

ب رامج التوأمة.

العربية ،ودوؿ شماؿ أفريقيا

مف مختمؼ

لمتابعة الدراسات الجامعية

االختصاصات

والطبية

والطالب الدولييف

ػ ػ ػ جذب الطبلب مف الدوؿ

والطمب في سوؽ العمؿ مف خبلؿ تزويد النظاـ التعميمي باألدوات والمعمومات

في اختصاصات

الغربية لمتابعة الدراسات

المناسبة لتخريج طبلب في اختصاصات تتناسب مع متطمبات االقتصاد (إجراء

محددة

العربية والشرؽ أوسطية

قطاعي

 .5ضماف وزارتي العمؿ والخارجية والمغتربيف لمشفافية في ديناميات العرض

٘ .خطة تضعيا و ازرة التربية والتعميـ العالي بالتعاوف مع و ازرة العمؿ.

مسح وطني لفيـ الثغرات بيف العرض والطمب عمى اليد العاممة ،إجراء بحوث حوؿ
السوؽ لفيـ الطمب عمى اليد العاممة في األسواؽ العالمية).

 ٜ.ٛ.ٚ.ٙقرار يصدر عف مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير التربية والتعميـ

 .6انشاء مجمس الوزراء لفريؽ عمؿ لقيادة وتنفيذ استراتيجية التعميـ الدولي.

العالي (تشكيؿ لجنة ميمتيا تنفيذ استراتيجية التعميـ الدولي ميمتو تطوير ب وابة

 -7تطوير فريؽ عمؿ التعميـ لبوابة معمومات الكترونية لمطالب األجانب مف

معمومات الكترونية لمطبلب األجانب ،تنظيـ حمبلت تسويؽ رقمية عبر الموقع

خبلؿ:

اإللكتروني ووسائؿ التواصؿ االجتماعي لمتواصؿ مع الطبلب المحتمميف،

▪ تطوير موقع إلكتروني يكوف نقطة االتصاؿ األولى لمعظـ الطبلب األجانب.

الترويج لجامعات مختارة في دوؿ المصدر ،المشاركة في المعارض التعميمية

▪ تنظيـ حمبلت تسويؽ رقمية عبر الموقع اإللكتروني ووسائؿ التواصؿ االجتماعي في الدوؿ المستيدفة ،إرساؿ ممثميف عف جامعات مختارة ،إصدار تقارير
لمتواصؿ مع الطبلب المحتمميف.
 -ٛترويج فريؽ عمؿ التعميـ لجامعات مختارة في دوؿ المصدر المستيدفة مف
خبلؿ:
▪ المشاركة في المعارض التعميمية في الدوؿ المستيدفة وارساؿ ممثميف عف
جامعات مختارة.
▪ إدارة صورة لبناف التي تنشرىا الوسائؿ اإلعبلمية.
 -ٜتحسيف فريؽ عمؿ التعميـ ،بالتعاوف مع وزارة الخارجية والمغتربيف ،لصورة
الخريجيف المبنانييف مف خبلؿ الترويج بشكؿ فاعؿ لنجاحات الخريجيف المبنانييف
حوؿ العالـ ،ضمف جاليات االنتشار وخارجيا ،مف خبلؿ إصدار تقارير
واحصاءات حوؿ مستويات توظيؼ الخريجيف المبنانييف في األسواؽ العالمية.
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