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لم تركن الحكومتان اللتان ترأسهما الرئيس فؤاد السنيورة إلى المؤشرات 
، بالرغم من 2009-2007االقتصادية الجيدة التي كانت تتحقق خالل السنوات 

الظروف السياسية واألمنية التي كانت تعصف بالبالد واإلرغامات التي كانت 
تفرضها الخالفات السياسية على حركة كل من الحكومتين، بل كان ثمة إدراك 
عميق بأن التحديات الجمة التي تواجه الوطن من أزمة مالية واقتصادية عالمية 

إلى وضع سياسي وأمني متقلب على أكثر من صعيد محلي وٕاقليمي، إلى تحديات 
باألوضاع االجتماعية واالقتصادية في المناطق اللبنانية كافة وضرورة تلبية تتعلق 

الحاجات المتزايدة ألبنائها، هي جميعها تحديات تحّتم العمل على تحديد مسارات 
اقتصادية وٕانمائية واجتماعية للبالد من ضمن رؤية واضحة ومحددة وخطة عمل 
مدروسة. كل ذلك دفع الحكومتين اللتين ترأسهما الرئيس السنيورة إلى العمل بجد 

للبدء بالتقدم على هذه المسارات من خالل برامج واضحة، والسعي كذلك إلى 
تسليم تلك البرامج إلى الحكومة التي تليها، وذلك بما يضمن للبنانيين االستمرارية 
 في العمل االقتصادي واإلنمائي واالجتماعي، والتقدم على مسارات النمو والتنمية

المستدامة. 
 

 مذكرة حول بعض اإلنجازات والتوجهات 

 في مجال اإلصالح االقتصادي 

 في حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة
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وفي هذا اإلطار، أتت الورقتان اللتان وضعتهما رئاسة مجلس الوزراء ، 
األولى حول كيفية التصدي للتداعيات المحتملة لألزمة المالية العالمية على لبنان، 

والثانية حول كيفية اإلفادة من ميزات لبنان التفاضلية للتعامل مع التحديات 
المختلفة التي كانت تتجمع في أفق لبنان االقتصادي واالجتماعي وبالتالي اإلعداد 

لعملية إطالق عملية اإلنماء المتوازن بالمفهوم الشامل بالتعاون مع القطاع 
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 

 
وفي ما يلي، أهم المحاوالت التي اعتمدتها حكومتا الرئيس السنيورة  كبرامج 

ومشاريع إصالحية في مجال اإلصالح االقتصادي: 
 
اإلجراءات االحترازية لمواجهة تداعيات األزمة المالية العالمية  -1

 التي اعتُبرت العالمية المالية األزمة ،  انفجرت2008في أيلول من العام 
في  أوالً  وهي قد ابتدأت ،1929 في العام الكبير الكساد زمن منذ نوعها من األسوأ

 األوروبية الدول لتشمل العالم دول إلى امتدت ثم األميركية المتحدة الواليات
باالقتصاد  مباشرة اقتصادها يرتبط التي النامية والدول الخليجية والدول واآلسيوية

العالمي. من هنا، سارعت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى اتخاذ 
خطوات استباقية لمواجهة تداعيات تلك األزمة ، فتقدمت رئاسة مجلس الوزراء 

بورقة عمل ضمنتها "الخطوات االستباقية المقترحة لمواجهة تداعيات األزمة 
المالية العالمية"، والتي أقرها مجلس الوزراء باإلجماع. 

 
 بادرت الجهات المعنية، في كل من وزارة االقتصاد والمالية ومصرف ولقد

لبنان، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، إلى العمل على تنفيذ الخطوات الواردة 
في هذه الورقة. وفي هذا اإلطار، أقرت الحكومة ُحزمة من السياسات واإلجراءات 
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السياسية واألمنية والمالية واالقتصادية واالجتماعية الواعية والرصينة واالستباقية 
وعبر إداراتها ومؤسساتها ، وكذلك بالتعاون مع سائر الفعاليات والمؤسسات 

االقتصادية في القطاع الخاص ، وذلك لتنفيذ خطوات استباقية بالسرعة الالزمة 
) عن تداعيات Real Economyتسهم في تحييد االقتصاد الحقيقي اللبناني (

األزمة المالية العالمية تجنبًا للوقوع في خطر الركود أو التراجع االقتصادي وتفشي 
البطالة، كما تحفز على تعزيز فرص النمو المستدام في االقتصاد الوطني. 

 
 في فصلها األول أهم االولىوبناًء على ذلك، وبعد أن فّصلت الورقة 

المخاطر المحتملة والناتجة عن تداعيات األزمة المالية العالمية ، قدمت في 
 بعض الصعد االقتصادية والمالية عدد منفصلها الثاني الخطوات المقترحة على 

واالجتماعية لمعالجة احتماالت تداعيات هذه األزمة على االقتصاد الوطني 
وكيفية الدفع باالقتصاد نحو النمو والسير به في خضم األوضاع الدقيقة والشديدة 
الصعوبة التي يمر بها االقتصاد العالمي. ولقد تمحورت تلك الخطوات حول ثالث 

): 1ُيراجع الملحق رقم مكونات رئيسية(
 

أوًال، على صعيد االستثمارات العامة التي تقوم بها الدولة عبر إداراتها وعبر 
مجلس اإلنماء واإلعمار. 

 
ثانيًا، على صعيد تشجيع وتحفيز االستثمارات الجديدة التي يمولها القطاع 

الخاص. 
 

ثالثًا، على صعيد الحوافز التي يمكن منحها للقطاع الخاص والسيما في ما 
     يتعلق بخلق فرص العمل الجديدة.
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ورقة عمل حول رؤية إلنماء المناطق اللبنانية  -2

تبين الورقة الثانية أن لبنان يواجه مجموعة من التحديات االقتصادية 
واالجتماعية على المدى القصير والمتوسط، ولكنه في المقابل يتمتع بإمكانية جيدة 
الغتنام مجموعة من الفرص تمّكنه ، إذا عمل بجد وتنسيق بين مؤسساته العامة 

من جهة ومع القطاع الخاص من جهة أخرى، من اإلفادة من هذه الفرص.  
 

بناًء على ذلك، وباإلضافة إلى إقراره خطة العمل الواجب اعتمادها على 
المدى القصير لجهة اإلجراءات ومشاريع القوانين الواجب إقرارها لمواجهة تداعيات 

األزمة المالية العالمية، أقر مجلس الوزراء الورقة الثانية المقدمة من رئاسة 
المجلس حول الرؤية اإلنمائية المناطقية التي ناقشت بإسهاب التحديات والفرص 
التي يواجهها ويتمتع بها لبنان بتضافر جهود قطاعيه العام والخاص على المدى 

المتوسط والبعيد. 
 

وتعتبر هذه الرؤية أن التنمية المناطقية تشكل مفتاحًا هامًا إليجاد حلول 
تساهم في معالجة أو مواجهة المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها 
الوطن وتشكل مسارات للتقدم على طريق المستقبل. وتعتمد أسس هذه الشراكة 

على إقدار المناطق اقتصاديًا وتحسين مجاالت إيجاد فرص العمل الجديدة، 
وبالتالي مكافحة الفقر وتحسين مستوى ونوعية عيش المواطنين في تلك المناطق 

وذلك من خالل بث الحيوية في االقتصادات المحلية عبر اإلفادة من الميزات 
التفاضلية الجاذبة لدى تلك المناطق والتي تمكنها من التمتع بجدوى ومشروعية 

اقتصادية مستدامة، وذلك إذا ما أتيحت لها اإلمكانات والقدرات الالزمة لذلك. وقد 
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أتت هذه الورقة منسجمة مع خطة ترتيب األراضي التي أعدها مجلس اإلنماء 
واإلعمار وأقرها مجلس الوزراء. 

 
ويتحقق ذلك من خالل طرح أو إعادة طرح إمكانية إنشاء مشاريع قطبية 
على صعيد كل منطقة من المناطق اللبنانية على قاعدة الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص حيث يقوم القطاع الخاص بإطالق مبادراته وبتمويلها وتنفيذها 

وٕادارتها، وتساعد الدولة بدورها من خالل إيجاد المناخات المؤاتية على الصعد 
السياسية واألمنية واالقتصادية لتلك المشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل 

الجديدة وفي تحريك عجلة النمو االقتصادي في تلك المناطق أقرها مجلس الوزراء 
). 2(ُيراجع الملحق رقم باإلجماع

 
 
 مشروع قانون تطوير األسواق المالية  -3

المتعددة، تمكنت حكومتا  واألمنية السياسية تصاعد حدة األزمات من بالرغم

كل  تداعيات ومن معالجة بحكمة، المالية األوضاع إدارة الرئيس فؤاد السنيورة من

واالقتصادي، وذلك  المالي الوضع على األحداث التي مّر بها لبنان في تلك الفترة

 انعكست التي والتطويرية التحديثية والبرامج اإلصالحات من مجموعة عبر تنفيذ

. المالي خصوصاً  والوضع اللبناني عموماً  االقتصاد على إيجابا

ولعل من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة األولى للرئيس السنيورة، تلك 

المال، إذ  رأس ألسواق البطيء للنمو المزمنة المشكلة المتعلقة بمسألة معالجة

كانت من أهم الخطوات اإلصالحية التي أقرتها الحكومة على الصعيد المالي، 



6 

 غير المالي القطاع تحديث الى تهدف شمولية أكثر استراتيجية من وذلك كجزء

 . والنمو االستثمار معدالت وتحفيز المصرفي

 المالية األسواق تطوير فإن مشروع قانون للنمو، المحّفزة تأثيراته جانب وٕالى

 لالقتصاد المالية القدرة وتعزيز المرونة وزيادة المخاطر تنويع في يساهم

 . الصدمات تحمل على ومؤسساته

عديدة،  مالية تشريعات إقرار تم اللبنانية، المالية األسواق تطوير وبهدف

األصول الذي أقره مجلس  تسنيد نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر، قانون

 العام منذ المجلس في معّلقاً  كان أن بعد ،2006 األول كانون 9 النواب في

 لن التي القروض وبمنح األصول بتسنيد للمؤسسات القانون هذا يسمح .1999

 الى التوّصل الى القانون هذا ويهدف. التسنيد عملية إثر دفاترهم على تسّجل

 أقل ويجعله التمويل تأمين تقّلب من يحدّ  كما المالي، للنظام أفضل استقرار

 إنشاء أمام المجال القانون هذا يفتح ذلك، على عالوة. مفاجئة لسحوبات عرضة

 على المالية، األسواق في المستثمرة للمؤسسات مالءمة أكثر استثمارية أدوات

 الطويلة الثابتة األعباء ذات التأمين وشركات الخدمة ونهاية التقاعد صناديق غرار

 .األجل

 االستثمار خطط قانون كذلك، فقد أقر مجلس النواب في التاريخ نفسه

 هذا ويحدد ،1999 العام منذ أيضاً  المجلس في معّلقاً  كان أن بعد المشتركة

 خطط في بالمشاركة ترغب التي بالجهات الخاصة والتنظيمات المعايير القانون
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 الخاصة القانونية والبنية الشكل على ينّص  كما لها، التسويق أو مشتركة استثمار

 .وحمايتها الزبائن أصول عزل وعلى المشتركة، االستثمار بخطط

 مشاريع من عدد يزال لكن، وبالرغم من إقرار عدد من التشريعات المالية، ال

.  إلقرارها تمهيداً  النواب مجلس في النقاش قيد المالي بالقطاع الخاصة القوانين

 األسواق قانون مشروع الوزراء مجلس أقرّ  ،2006 آذار من األول ففي

 تاريخ 16690المالية وأحاله إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 

 لتنظيم إطار بتأمين هذا القانون لمشروع الرئيسي الهدف . ويتمّثل30/3/2006

 األسواق تلك بجودة الثقة تعزيز وبالتالي وتطويرها، لبنان في المالية األسواق

 . سواء حد على والمحليين األجانب للمستثمرين

 ينّظم الذي القانوني اإلطار عمل ليعمل هذا القانون مشروع تصميم تم ولقد

 .وتقّدمها اللبنانية المالية األسواق تطّور جّراء ستنشأ التي التشريعات أحكام

 عبارة وهو المالية، لألسواق مجلس تأسيس القانون هذا خصائص أهم ومن

. وتطويرها األسواق تنظيم بمسؤولية تضطلع مستقلة جديدة ناظمة هيئة عن

 إصدار صالحية الهيئة هذه أعطيت اإلجراء، المرعية القوانين وبموجب

 : ومن أبرز مهامها.السوق نواحي بمختلف المتعلقة المفّصلة التشريعات

 استخدام زيادة إلى والسعي لبنان في المالية األسواق وتطوير تنظيم- 

  .والخارج لبنان في والمصدرين المستثمرين قبل من األسواق هذه

 .المالية األسواق في النظام مخاطر تقليص- 
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 المتوافقة غير أو المشروعة غير الممارسات من المستثمرين حماية- 

 المباشر الشخصي االستغالل حظر ذلك في بما المنصفة، غير أو األصول مع

 .المالية باالسواق التعامل في المميزة للمعلومات المباشر غير او

 الذين األشخاص قبل من المعلومات على االطالع كيفية تنظيم- 

 .الجمهور على المالية األدوات يوزعون

 األشخاص بها يقوم التي المهنية النشاطات وتنظيم العمل إطار تحديد- 

 بآداب تقيدهم على والسهر المالية باألدوات الخاصة األعمال يمارسون الذين

 .المهنية السلوك

 الذين األشخاص أو لها المرخص البورصات عمل ورقابة تنظيم- 

 .تسوية أو مقاصة أو إيداع خدمات يقدمون

 على والموافقة المالية األدوات إلدراج العام التنظيمي اإلطار وضع- 

 .البورصات في بها التداول

 خدمات بتقديم يقومون الذين السوق لوسطاء التراخيص إصدار- 

 .والمصدرين للمستثمرين

 عملها إطار وتحديد المالي التقييم لشركات التراخيص إصدار- 

 .وتنظيمه

 المشتركة الصناديق فيه بما الجماعي االستثمار لهيئات الترخيص- 

 .التسنيد بعمليات لالستثمار
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 ترويج أو مميزة معلومات وٕافشاء استغالل جرائم في المالحقة طلب- 

 هذه بمصدري أو مالية أدوات أو بصكوك تتعلق مضللة أو خاطئة معلومات

 .واألدوات الصكوك

 

 العام نهاية في المالية األسواق قانون على ولقد كان من المفترض المصادقة

، بحيث انعقدت جلسة 2011 آب 4حتى تاريخ  معّلقاً   ، إال أنه بقي2007

 .)3تشريعية في مجلس النواب تمت فيها المصادقة على القانون(ُيراجع ملحق رقم
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يهخض ذُفٛر٘

ٌٚىٕٗ فيٟ ثٌّمجديً ٠ضّضي٨ دئِىج١ٔيز      ٩ٍٝ ثٌّو١٠ٓ ثٌم١ٌٚ ٚثٌّض٠ّٛ، زٚثالؽضّج١٩ ز٠ٛثؽٗ ٌذٕجْ ِؾ٩ّٛز ِٓ ثٌضقو٠جس ثاللضٚجه٠

ُصّىٕٗ، ثىث ٩ًّ دؾو ٚص١ْٕك د١ٓ ِؤّْجصٗ ثٌ٪جِيز ِيٓ ؽٙيز ِٚي٨ ثٌم٢يج٧ ثٌنيجٗ ِيٓ ؽٙيز          ؽ١ور الغضٕجَ ِؾ٩ّٛز ِٓ ثٌفٌٗ

أمييٌٜ، ِييٓ ثالفييجهر ِٕٙييج، دق١ييظ أْ ث هثب ثٌؾ١ييو ٌٍذٕييجْ ٩ٍييٝ ٘يييث ثٌٚيي٪١و ٠ّىٕييٗ ِييٓ صقم١ييك لفييَر ١٩ٛٔييز ٩ٍييٝ ٙيي٪١و ثٌض١ّٕييز  

ويٌه فئْ ٘يث ٠ّىٕٗ ِٓ صقم١ك ِ٪والس ؽ١ور ِٓ ثٌّٕٛ ثٌّْضوثَ ِٓ ؽٙيز أٌٚيٝ ِٚيٓ    . ثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ز فٟ ِٕج١مٗ وجفز

ّيي١ّج ٚثْ ِييٓ ١ذ١٪ييز ٘يييٖ ثٌضقييو٠جس  . ثٌض٪جِييً ِيي٨ ثٌضقييو٠جس ثٌمجةّييز ٚثٌّْييضؾور ثٌضييٟ ٠ٛثؽٙٙييج دىفييجبر ِمذٌٛييز ِييٓ ؽٙييز عج١ٔييز    

ِ٪١ٕز فيٟ  ِْجًثس ثالٌضَثَ دج١ٌٌْ ٩ٍٝ ِٚقوهر ٝٛثد٠  ٚثٌّؾجالس ثغضٕجَ ٘يٖ ثٌفٌٗ أْ صفٌٛ ٩ٍٝ ٌذٕجْ ًٌٝٚر ثفضٌثَ 

ّ٘ ث ٚثالؽضّج٩ٟ، دّج ٠ؤِٓ أ٠ًٞج صيم١ِٓ ثّيضٌّثً ثالّيضمٌثً ثٌّيجٌٟ ٚثٌٕميوٞ ٚدجٌضيجٌٟ ص٪٠َيَ        ٌ٪ًّ ثاللضٚجهٞ ٚثإلّٔجةٟ ِج م

.فٟ ثٌٌّفٍز ثٌّمذٍزثالّضمٌثً ثالؽضّج٩ٟ 

انرحدٚاخ: أٔاًل

:صضّغً أُ٘ ثٌضقو٠جس ثاللضٚجه٠ز ثٌضٟ ٠ٛثؽٙٙج ٌذٕجْ دغالط ِؾ٩ّٛجس أّج١ّز ٠ّىٓ صٍن١ٚٙج ٩ٍٝ ثٌٖىً ثٌضجٌٟ

٠ٖىً ثٌ٪ؾَ ثٌَِّٓ ٚثٌىذ١ٌ فٟ ثٌّٛثٍٔز ثٌ٪جِز ٚفؾيُ ْٚٔيذز   : هدٍٚ انؼاوانحجى انكثٛس نانًانٛح انؼايح ٔيسأنح انؼجص فٙ  -1

ٚلو أّيُٙ ٩ّيً   . ثٌو٠ٓ ثٌ٪جَ ثٌٌّصف٨ ٌٍٕجصؼ ثٌّقٍٟ ثإلؽّجٌٟ ثٌ٪ٛثًِ ث وغٌ ٝغ٢ًج ٩ٍٝ ثاللضٚجه ث١ٌٕٟٛ ٩ٍٚٝ ثٌّج١ٌز ثٌ٪جِز

٩ٍٚٝ ثٌٌغُ ِٓ ث٦ٌٌٚف ثٌذجٌغز ثٌٚي٪ٛدز ٩ٍيٝ    2008ٚ 2007ثٌقىِٛز، ٩ٍٝ ِوٜ ثٌْٕٛثس ث م١ٌر، ٚمجٙز فٟ ثٌ٪ج١ِٓ 

أوغٌ ِٓ ٙ٪١و ١ّجّٟ ٚإِٟٔ، فٟ ثفضٛثب ِْضٜٛ ثٌ٪ؾيَ ِيٓ ؽٙيز، ٚصيٛف١ٌ ٥يٌٚف صقم١يك ثٌّٕيٛ ثاللضٚيجهٞ دّ٪يوالس غ١يٌ           

ٟ  %162ىٌه ِج ّجُ٘ دنفٜ ْٔذز ثٌو٠ٓ ثٌ٪جَ إٌٝ ثٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ إٌٝ فوٚه ثٌـ. ِْذٛلز ِٓ ؽٙز أمٌٜ  2008ٔٙج٠يز ثٌ٪يجَ    في

ّْ ثٌّقجف٦ز ٩ٍٝ ْٔذز ٌِصف٪ز ِٓ ثٌّٕٛ ٚدق١ظ ص٦ً ْٔخ ثٌضٞينُ  . 2006فٟ ثٌ٪جَ % 178ٚىٌه ِٓ ِْضٜٛ  ٩ٍٚٝ ىٌه فئ

وّيج ٚثٌضميوَ ٩ٍيٝ ِْيجً صنفي١ٜ ْٔيذز ثٌيو٠ٓ ثٌ٪يجَ          ٍِؾِٛز، ٨ِ ثالّضٌّثً فٟ ثفضٛثب أٚ صنف١ٜ ِْضٜٛ ثٌ٪ؾَ فٟ ثٌّٛثٍٔيز 

١ٌٍْجّيجس   ٢ٍِميز إٌٝ ثٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ، صٖىً صقو٠جس وذٌٜ أِجَ ٌذٕجْ فٟ ثٌٌّفٍز ثٌمجهِز، ٟٚ٘ ٌيٌه صْضٌّ فٟ وٛٔٙج أ٠ٌٛٚجس 

ثاللضٚجه٠ز ٚثٌّج١ٌز ٩ٍٝ ثٌٚ٪١و ثٌّجوٌٚ ثلضٚجهٞ ثٌضيٟ ٠ٕذغيٟ ثٌضٕذيٗ ٌٙيج ٚثٌ٪ّيً ٩ٍيٝ ِ٪جٌؾضٙيج ِيٓ ميالي ١ّجّيجس ِضٕجّيمز            

.ٚ٘جهفز
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ثٌّضّغٍيز دج ٍِيز ثٌّج١ٌيز     ثٌنجًؽ١يز ثٌول١ميز ٚثٌن١٢يٌر   ثاللضٚيجه٠ز   صٖيىً ث٦ٌيٌٚف  : االشيح انًانٛح انؼانًٛحيسأنح ذداػٛاخ  -2

ٚثٌّذيجهًر إٌيٝ    فٛثفَ ِْضؾور ١ٚجًةيز صْيضٛؽخ ثإلّيٌث٧   ، ٩ٍٝ ٌذٕجْ ثٌٍْذ١ز ٚثاللضٚجه٠ز ثٌ٪ج١ٌّز ٚثفضّجي ثٔ٪ىجُ صوث١٩جصٙج

ٚثالٌضَثَ دضٕف١ي دٌٔجِؼ ثإلٙالؿ ثاللضٚيجهٞ ٚثٌّيجٌٟ ٚثإلهثًٞ ٚثالؽضّيج٩ٟ ٚثٌذ١تيٟ ٚالّي١ّج ف١ّيج ٠ض٪ٍيك ديجٌذٕٛه          صقف١َ ثٌّٕٛ

ٚثٌ٪ًّ ٩ٍٝ صٛؽ١ٗ ث٘ضّيجَ ثٌّيٛث١ٕ١ٓ إٌيٝ ث١ّ٘يز صٌو١يَ ثٌؾٙيٛه ٚث٢ٌجليجس ٩ٍيٝ ِيج ٘يٛ ِف١يو             3-ثٌضٟ ألٌس فٟ ِؤصٌّ دج٠ًِ

.ٌٍذٕج١١ٔٓ فٟ فجٌُٝ٘ ٚفٟ غوُ٘ دواًل ِٓ ثالّضٌّثً فٟ فجٌز ثٌٌّثٚفز ٚثٌضٍىؤ

ِييوٌر ١ٌفيش ف١ٙيج ًه٠ضٙيج ٌّٛثؽٙيز ثالٔ٪ىجّيجس        2009ٚفٟ ٘يث ث١ٌْجق فمو لوِش ًةجّز ِؾٍِ ثًٌٍٛثب فٟ ويجْٔٛ ثٌغيجٟٔ   

. 2010ٚ 2009ثاللضٚجه٠ز ثٌّقضٍّز ٌألٍِز ثٌّج١ٌز ثٌ٪ج١ٌّز ٩ذٌ م٢ٛثس ثّضذجل١ز ص٪ضََ ثٌقىِٛز صٕف١ي٘ج ٩ٍٝ ِيوٜ ثٌ٪يج١ِٓ   

ص٨٠ٌْ ٚص١ٌر صٕف١ي ثٌّٖج٨٠ً ثالّضغّج٠ًز فٟ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ثٌضيٟ صميَٛ دٙيج ثٌوٌٚيز     ”ِٚٓ أدٌٍ صٍه ثٌن٢ٛثس ثٌ٪١ٍّز ثٌّذجهًر إٌٝ 

فٟ ِؾجالس ث٢ٌجلز ٚث٢ٌٌق ٚث١ٌّجٖ ٚثٌذ١تز ٚغ١ٌ٘ج، ٚال١ّّج صٍه ثٌٌّّٛز فيٟ ِ٪٦ّٙيج ِيٓ ميالي ثٌميٌٚٛ ث١ٌّْيٌر ٚث٠ٛ٢ٌٍيز        

ثٌّوٜ ثٌضٟ ال ٠ٖىً ثٌض٠ّٛيً ث٢ٌٍّيٛح ٌٙيج ٩ذتيًج إٝيجف١ًج ٩يجٌٟ ثٌىٍفيز ٩ٍيٝ وج٘يً ثٌن٠َٕيز ثٌّغميً د٪يخب ٚأويالف موِيز ثٌيو٠ٓ                

.“ثٌ٪جَ

ص٠َيو ِيٓ   ”ًةجّز ِؾٍِ ثًٌٍٛثب فٟ صٍه ثٌّييوٌر أْ صضٌثفيك ٘ييٖ ثٌن٢يٛثس، ديئؽٌثبثس إٝيجف١ز        شفٌلضثإٌٝ ؽجٔخ ىٌه، فمو 

لوًر ثاللضٚجه ث١ٌٕٟٛ ٩ٍٝ ثّض١٪جح ثالّضغّجًثس ثٌ٪جِز ٚثّضغّجًثس ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ، ّٝٓ ًه٠ز إّٔجة١ز ِضىجٍِيز ِٚضٕجّيمز،   

صْييُٙ فييٟ ص٢ذ١ييك ِذييوأ ثإلّٔييجب ثٌّضييٛثٍْ دّ٪ج١ٔييٗ ثاللضٚييجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ييز، ٚثٌضييٟ صضىجِييً ِيي٨ ِذييوأ ص٪ّيي١ُ ثٌّْييجٚثر فييٟ صييٛف١ٌ  

.“ثٌنوِجس ثالؽضّج١٩ز ث ّج١ّز ٚويٌه ٩ٍٝ ٙ٪١و ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ث٠ًٌٌٚٞز
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ثٌضفيجٚس  ٕيىً  ٌميو  : ٔخردياذٛا ٔتٛيٛرا   الرظرايٚا ٔاترًاػٛرا  ٔضرسٔزج ذًُٛرٓرا   أضاع انًُاعك انهثُاَٛح يسأنح انرفأخ فٙ  -3
ٚثٌّفجًليجس ثٌّ٪١ميز   ، إفيوٜ ثٌْيّجس   (ثٌيل ...ٚثٌّؤّْيجص١ز ثاللضٚيجه٠ز ٚثالؽضّج١٩يز   )ثٌّٕج١مٟ فٟ ِْضٜٛ ثٌض١ّٕز دىجفز ثد٪جه٘ج 

ِٕييي ِييج لذييً ٚويييٌه ٌض٢ييًٛ ٚصقْييٓ ث ٚٝييج٧ ثالؽضّج١٩ييز ٚثٌّ٪١ٖيي١ز ٌٙيييٖ ثٌّٕييج١ك ٚثٌمييج١ٕ١ٓ ف١ٙييج ثٌٍذٕييجٟٔ ثاللضٚييجه ٌض٢ييًٛ 
فييٟ ٘يييٖ ثٌٌّفٍييز ٠ىّييٓ فييٟ ِييج ٠غ١ييٌ ثال٘ضّييجَ ٚفييٟ ٘يييث ثٌّؾييجي فييئْ أوغييٌ . دجٌمييوً ث٢ٌٍّييٛح ثالّييضمالي ٚفضييٝ ثٌٛلييش ثٌييٌث٘ٓ

ًٌٝٚر إ٢٩جب أ٠ٌٛٚز إٝجف١ز ٌٍميوًر ثاللضٚيجه٠ز ثٌّٕج١م١يز، ٚالّي١ّج ف١ّيج ٠ض٪ٍيك دئ٠ؾيجه فيٌٗ ثٌ٪ّيً ثٌؾو٠يور ٩ٍيٝ ثٌٖيؤْٚ             
         ٗ  ث مٌٜ وّٛث٨١ٝ ثٌنوِجس ثٌ٪جِز ٚثٌٖؤْٚ ثالؽضّج١٩ز هْٚ ثٌضم١ًٍ ِيٓ ث ١ّ٘يز ثٌىذ١يٌر ٌٙييٖ ث م١يٌر، ٚىٌيه وّيج صٖي١ٌ إ١ٌي

ٚثٌضييٟ صذيي١ٓ أْ ٩ييٓ ٍٚثًر ثٌٖييؤْٚ ثالؽضّج١٩ييز ٚثٌذٌٔييجِؼ ثالّٔييجةٟ ٌألِييُ ثٌّضقييور  ( 2009)ٔضييجةؼ ثٌضمييج٠ًٌ ثٌٚييجهًر ِييؤمٌث 
.ِٓ ث ٌّ ثٌٍذٕج١ٔز ص٪جٟٔ ِٓ ْٔذز ِٕنفٞز ِٓ ثإلٕذج٧ فٟ ث١ٌّوثْ ثاللضٚجهٞ% 50فٛثٌٟ 

انفسص: ثاًَٛا
:ِٓ ؽٙز ثمٌٜ، صضّغً أُ٘ ثٌفٌٗ ثٌّضجفز ِٓ أِجَ ثاللضٚجه ثٌٍذٕجٟٔ فٟ ثٌٌّفٍز ثٌمجهِز دج ًِٛ ثٌضج١ٌز

ثّضٌّثً ثٌوًٚ ثإل٠ؾجدٟ ثٌيٞ صٍ٪ذٗ ث١ٌَّثس ثٌضفج١ٍٝز ثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ز ٚثٌؾ١ّٛ١جّي١ز ثٌضيٟ ٢ٌجٌّيج صّّضي٨ دٙيج ٌذٕيجْ        -1
ٚثاللضٚجه ثٌٍذٕجٟٔ ٩ٍٝ ِوٜ ثٌ٪مٛه ثٌّج١ٝز، ٚثٌضٟ ّٕىٍش ثٌ٪ٛثًِ ث ّج١ّز ثٌضٟ ِىٕش ثاللضٚجه ثٌٍذٕجٟٔ ِٓ صقم١ك ِ٪يوالس  
ؽ١ور ِٓ ثٌّٕيٛ ثاللضٚيجهٞ ٩ٕيوِج ٠ضيجؿ ٌيٗ ىٌيه ِٚيٓ ص٪٠َيَ ٌِٚٔضيٗ ٚف٠ٛ١ضيٗ ِٕٚج٩ضيٗ ٚلوًصيٗ ٩ٍيٝ ثٌنيٌٚػ ِيٓ ثٌّي ٍق أٚ                 

ٌّٛ أٚ لو ٠ض٪ٌٛ ٌٙج .ثٌٚوِجس ثٌوثم١ٍز ٚثٌنجًؽ١ز ثٌضٟ ص٪

٩وَ ص٪ٌٛ ثٌّٚجًف ثٌٍذٕج١ٔز ٚثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ثٌٍذٕجٟٔ ٌنْجةٌ ِج١ٌز ِذجٌٕر صيوٌ ٔجصؾز ٩ٓ ث ٍِز ثٌّج١ٌيز ٚثاللضٚيجه٠ز    -2
ثٌ٪ج١ٌّز ٚٔؾيجؿ ٌذٕيجْ فيٟ صفجه٠ٙيج، ٚ٘يٟ ثٌٕض١ؾيز ثإل٠ؾجد١يز ثٌضيٟ أّيّٙش ف١ٙيج ث١ٌْجّيجس ثٌّج١ٌيز ٚثٌٕمو٠يز ٚثٌّٚيٌف١ز ثٌٌٙي١ٕز                
ٚثٌّْٕمز ثٌضٟ ثصذ٪ش، ٚأهس دجٌضجٌٟ إٌٝ دٌٍٚ ٌذٕجْ ٩ٍٝ ثٌٚ٪١و٠ٓ ثٌ٪ٌدٟ ٚثٌ٪جٌّٟ وّالى آِيٓ ِّىيٓ ٌالّيضغّجً فيٟ ويً ِيٓ       

.ل٢ج٩ٗ ثٌّجٌٟ ٚويٌه فٟ ثلضٚجهٖ ثٌقم١مٟ

صٛفٌ ص٠ًّٛ مجًؽٟ ٘جَ ١ٌِْ فٟ لُْ وذ١ٌ ِٕيٗ دّيج ٠ضي١ـ ٌٍذٕيجْ إ١يالق ُهف٪يز ؽو٠يور ِيٓ ثالّيضغّجًثس ثٌ٪جِيز صٙيوف إٌيٝ              -3
. ص٪٠ََ ٚص٠ٛ٢ٌ دٕجٖ ثٌضقض١ز ٚصق١ْٓ ١٩ٛٔز ِْٚضٜٛ ثٌنوِجس ثٌ٪جِز ٚثٌ٪ًّ ٩ٍٝ صقم١ك لوً أفًٞ ِٓ ثٌّْجٚثر د١ٓ ثٌّٕج١ك

ويٌه أ٠ًٞج  صٛفٌ ص٠ًّٛ مجًؽٟ ٚآمٌ هثمٍٟ ١ٌِْ دّج ٠قفَ ثّضغّجًثس ثٌم٢ج٧ ثٌنيجٗ فيٟ أوغيٌ ِيٓ ِؾيجي ثلضٚيجهٞ ٚفيٟ        
.وً ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز
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ثٌضقو٠جس ثٌغالط ٚثٌّضّغٍز دمٚٝج٧ ثٌّج١ٌز ثٌ٪جِز ٚصوث١٩جس ثالٍِز ثٌّج١ٌز ثٌ٪ج١ٌّيز ٚأٚٝيج٧ ثٌّٕيج١ك ثاللضٚيجه٠ز     ٘يٖ صٌُّ 

ٝيذ٠ ٚصٌٕي١و ثالٔفيجق    دٞيًٌٚر  ثٌضٟ ٟ٘ دقجؽز ِجّز إٌٝ إ١الق ِٖج٨٠ً ثٌض١ّٕيز ف١ٙيج، ِْيجةً أّجّي١ز صض٪ٍيك       ٚثالؽضّج١٩ز

ِيٓ  ثٌّٕيٛ ثٌّْيضوثَ ٚثإلّٔيجب ثٌّضيٛثٍْ     ثٌّالةّز ٌضقم١ك  ٦ٌٚفثٌمٍك ًٌٚٝٚر  ،ِٓ ؽٙزٚصق١ْٓ ٌِهٚه٠ضٗ ثإلٔضجؽ١ز  ثٌ٪جَ

٩ٍيٝ  . فٟ ثٌّمجدً، صؤِٓ ثٌفٌٗ ثٌّضجفز غ٢جًب ِٚؾجاًل ف٠ٛ١ًج ٌٍ٪ّيً ثاللضٚيجهٞ ٚثإلّٔيجةٟ فيٟ ثٌٌّفٍيز ثٌّمذٍيز      . ؽٙز ثمٌٜ

ٌّن دقىّيز ٚوفيجبر         ص٢ٌؿ ٘ييٖ ثٌٌه٠يز ِْيجًث ٠ٌث٩يٟ ثٌٞيٛثد٠ ٠ٚقميك ثال٘يوثف        ،٘يث ً  ِضيٛثٍْ ٠ّّىيٓ ٌذٕيجْ ِيٓ ثٌضقي ، دٖيى

 دٞيًٌٚر ٚفض١ّيز ثٌٖيٌثوز ثٌؾو٠يور    ٘ييث ثٌضقيٌن   ٠ٚضّغيً  . ِغضًّٕج ثٌفٌٗ ِٚضؾٕذيًج ٌٌٍَّٕميجس ٚثٌٚيوِجس ِٚ٪جٌؾيًج ٌٍضقيو٠جس     

ِيٓ ثٌّٕيٛ    ٌِصف٪ًز ْٔذًجٚدّج ٠قمك  ثالّٔجب ثٌّٕج١مٟ ثٌّضٛثٍِْْٚؤ١ٌٚز فٟ فًّ ٌٛثب  ثٌناللز د١ٓ ثٌم٢ج١٩ٓ ثٌ٪جَ ٚثٌنجٗٚ

دٕجب ٩ٍيٝ ِيج صميوَ ص٪ضذيٌ ٘ييٖ ثٌٌه٠يز أْ ثٌض١ّٕيز ثٌّٕج١م١يز صٖيىً ِفضجفيًج ٘جِيًج إل٠ؾيجه فٍيٛي صْيجُ٘ فيٟ ِ٪جٌؾيز أٚ                 . ثٌّْضوثَ

.ِٛثؽٙز ثٌّٖجوً ثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ز ثٌضٟ ٠٪جٟٔ ِٕٙج ث١ٌٛٓ ٚصٖىً ِْجًثس ٌٍضموَ ٩ٍٝ ٠ٌ١ك ثٌّْضمذً

ال١ّّج ِٓ مالي إ٠ؾجه فٌٗ ثٌ٪ًّ ثٌؾو٠يور ٚدجٌضيجٌٟ ِىجفقيز ثٌفميٌ     ٚ ثٌّٕج١ك ثلضٚجه٠ج لوًرٚص٪ضّو ثِّ ٘يٖ ثٌٌٖثوز ٩ٍٝ 

ضفجٝي١ٍز  ث١ٌّيَثس  ٩ذٌ ثالفيجهر ِيٓ ثٌ   زثٌّق١ٍثس ٚصق١ْٓ ِْضٜٛ ١٩ٛٔٚز ١٩ٔ ثٌّٛث١ٕ١ٓ، ٚدجٌضجٌٟ دظ ثٌق٠ٛ١ز فٟ ثاللضٚجه

ٚ ثٌ  Economic Raison)ثلضٚييجه٠ز ِْييضوثِز ِٖٚيي١٩ٌٚز صّىٕٙييج ِييٓ ثٌضّضيي٨ دؾييوٜٚ  ثٌضييٟ ؾجىدييز ٌييوٜ ٘يييٖ ثٌّٕييج١ك 

D'être )ِٖيج٨٠ً ل٢ذ١يز ٩ٍيٝ    إِىج١ٔيز إٖٔيجب    ٩جهر ١ٌؿإ ٚأ/٠ٚٚضقمك ىٌه ِٓ مالي ١ٌؿ . إىث ِج أص١قش ٌٙج ثٌفٌٗ ٌيٌه

ٗ   ثٌٍذٕج١ٔز ٩ٍٝ لج٩ور ثٌٌٖثوز د١ٓ ثٌم٢ج١٩ٓ ثٌ٪جَ ٚثٌنيجٗ ف١يظ   ثٌّٕج١ك وً ٢ِٕمز ِٓ  ٙ٪١و ديئ١الق   ٠ميَٛ ثٌم٢يج٧ ثٌنيج

 ٚ ٚصْيييج٩و ثٌوٌٚيييز ديييوًٚ٘ج ِييٓ ميييالي إ٠ؾيييجه ثٌّٕجمييجس ثٌّؤثص١يييز ث١ٌْجّييي١ز ٚث ١ِٕيييز    صٙييج ٚإهثً ٘جٚصٕف١يييي ٙيييجض٠ٍّٛدِذجهًثصٙييج 

.ٚثاللضٚجه٠ز ٌضٍه ثٌّٖج٨٠ً ثٌضٟ صُْٙ فٟ مٍك فٌٗ ثٌ٪ًّ ثٌؾو٠ور ٚفٟ صق٠ٌه ٩ؾٍز ثٌّٕٛ ثاللضٚجهٞ فٟ صٍه ثٌّٕج١ك

ٚ صٖىً  فيٟ دٍيًٛر ٚإ١يالق ثٌّٖيج٨٠ً      (catalysts)ِقفيَث  ٘يٖ ثٌّٖج٨٠ً ثٌم٢ذ١ز دقو ىثصٙج ه٠ٕج١ِز ثلضٚجه٠ز ؽو٠ور ٚؽجىديًج 

ٚصْجٔو٘ج ٚصقمك ص٠ٍٛ٪يًج أوغيٌ ٩يواًل ٌٍّيٛثًه      ثٌم٢ذ١زثٌٚغ١ٌر ٚثٌّض٢ّٛز فٟ صٍه ثٌّٕج١ك ثٌضٟ صضىجًِ ٨ِ ٚصىًّ ثٌّٖج٨٠ً 

ٚثٌفييٌٗ ديي١ٓ ؽ١ّيي٨ ثٌّٕييج١ك ٌٚييوٜ ؽ١ّيي٨ ثٌّييٛث١ٕ١ٓ دّييج ٠ْييُٙ فييٟ ِقٚييٍز ث ِييٌ فييٟ ِىجفقييز ثٌفمييٌ ٚويييٌه فييٟ صنفيي١ٜ   

وّج صُْٙ فٟ ِ٪جٌؾز فجالس ثٌضٛصٌ ث١ٌْجّٟ ٚثالؽضّج٩ٟ د١ٓ ثٌّٕج١ك ٚفيجالس  . ثٌفٛثًق ثالؽضّج١٩ز ٚثٌّ٪١ٖ١ز د١ٓ ثٌّٕج١ك

.ثٌٖ٪ًٛ دجٌغذٓ ٚثٌض١ّٙٔ
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إْ ِج ص٢ٌفٗ ٘يٖ ثٌٌه٠ز ٘ٛ ًٌٝٚر أْ صضالبَ ث١٩ٌٌّٖٚز ثاللضٚجه٠ز فٟ وً ٢ِٕمز ٨ِ د١تضٙيج ١َِٚثصٙيج ثٌضفجٝي١ٍز ٚالّي١ّج     
فييٟ ِييج صٛثؽٙييٗ أ٠ٞييًج ِييٓ صقييو٠جس ِٚييج صضّضيي٨ أٚ صض١ّييَ دييٗ ِييٓ فييٌٗ ٚإِىجٔييجس، ف١ييظ صضّقييًٛ ٩ٕييو٘ج ثٌقٌوييز ثاللضٚييجه٠ز    
ثٌّٕج١م١ز فٛي ٧ٌِٖٚ  ل٢ذٟ فٟ د٪ٜ ثٌّٕج١ك أٚ فٛي ِؾ٩ّٛز ِٓ ثٌّٖج٨٠ً ثٌّض٢ّٛز ٚثٌٚغ١ٌر فيٟ ِٕيج١ك أميٌٜ، أٚ    

  ٜ ِٚيج ٔ٪١ٕيٗ   . أْ ص٢ٍٕك ٚصضف٪ً ثٌقٌوز ثاللضٚجه٠ز ِٓ مالي ِؾ٩ّٛز ِٓ ثإلؽٌثبثس ثٚ ثالّضغّجًثس ثٌ٪جِز فٟ ِٕيج١ك أميٌ
ديٌه ٘يٛ صٚي١ُّ ٦ِِٕٛيز ثلضٚيجه٠ز ِنضٍفيز ٌىيً ٢ِٕميز ص٪يٍَ ثٌٕٖيجٟ ثاللضٚيجهٞ ٚصنٍيك فيٌٗ ثٌ٪ّيً ثٌؾو٠يور ٚصْيجُ٘ فيٟ                 
صقم١ك ث ٘يوثف ثٌض٠ّٕٛيز ٚثاللضٚيجه٠ز ٚثالؽضّج١٩يز ف١ٙيج ِي٨ ث٩ضّيجه آ١ٌيجس ِقيوهر ٌٍّضجد٪يز ٚثإلٕيٌثف ٚثٌضْٕي١ك ٩ٍيٝ ٙي٪١و               

.ثٌقىِٛز دّج ٠ّٞٓ ّالِز ٚه٠ِّٛز ثٌضموَ ٩ٍٝ ِْجً ثٌضٕف١ي فٟ وً ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز

صيٛف١ٌ ٕيٌٟٚ   دجٌ٪ّيً ٩ٍيٝ   ٚ ّي١ىْٛ ٩ٍيٝ ثٌوٌٚيز ثْ صميَٛ ديوًٚ٘ج  فيٟ ث١يجً ٘ييٖ ثٌٖيٌثوز         ١ذ٪يج  ٚٔقٛ صقم١ك ٘يٖ ث ٘وثف، 
:عالط ث٩ٌٚ١ٍٝ ِْجً  ٚىٌه ِٓ مالي ثٌ٪ًّ ّٝٓ ،ثٌٕؾجؿ ٌٙيٖ ثٌٌه٠ز

ثٌض١ّ١٦ٕز ٚث١ٌٙتجس ثٌٕج٥ّيز ثٌضيٟ   ثٌّؤ١ّْز ٚثٌٌّث١ُّ ث ١ٌ ثٌمج١ٔٛٔز ٚأٞ  (:soft enablers)االعس انفٕلٛح انرًكُٛٛح : أٔاًل
صؤِٓ ِٓ ؽٙز أٌٚٝ ثإل١جً ثٌ٪جَ ٌالّضغّجً ِٓ لذً ثٌم٢ج٧ ثٌنيجٗ ٚصٌّيُ لٛث٩يوٖ ٚصقيوه ثٌّْيؤ١ٌٚجس ٚثٌقميٛق ٚثٌٛثؽذيجس        
. ٚثٌقٛثفَ ٚصؤوو ِٓ ؽٙز أميٌٜ ٩ٍيٝ ثالّيضمٌثً ثٌضٖي٠ٌ٪ٟ ّٚي١جهر هٌٚيز ثٌميجْٔٛ ٚص٪٠َيَ ِْيض٠ٛجس ث ِيٓ ٚث ِيجْ ٚث٦ٌٕيجَ            

ٚصٖىً ٘يٖ ث ١ٌ ٩ٛثًِ فٟ غج٠ز ث ١ّ٘ز ٌؾٙز فّج٠ز ثٌّْضغ٠ٌّٓ ٚص٪٠ََ ٕ٪ًُٛ٘ دج ِجْ ٚثال١ّتٕجْ ٚثلضٕيج٩ُٙ دجٌؾيوٜٚ   
ٚصؾوً ثإلٕجًر فٟ ٘يث ثٌٚوه أ٠ًٞج ٩ٍٝ أ١ّ٘ز ثٌضمو١و ٩ٍٝ ثالٌضَثَ ثٌٚجًَ ٌوٜ أٙقجح صٍه ثٌّٖيج٨٠ً  . ثٌّج١ٌز ٩ٌٌّٖٚجصُٙ

دجٌّ٪ج١٠ٌ ثٌضٟ صفٌٝٙج ثٌوٌٚز ٌؾٙز إلوثً ثالّضغّجًثس  ث٩ٌّٛٝٛز ٩ٍٝ صقم١ك ثٌضٕجغُ ٚثٌضالهَ د١ٓ ثٌٍّٚقز ثٌ٪جِز ِٓ ؽٙيز  
.أٌٚٝ ٚث ٘وثف ثالّضٌثص١ؾ١ز ٌؾٙز ِْض٠ٛجس ث ِجْ ٚثٌٌّهٚه٠ز ثٌّقفَر ٌّذجهًثس ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ِٓ ؽٙز عج١ٔز

ضقض١يز فيٟ ِؾّيً    ثٌذٕيٝ  ثٌٞي٠ًٌٚز فيٟ ثٌ  أٞ ثالّيضغّجًثس ثٌ٪جِيز    :) (hard enablersاالسررمًازاخ انؼايرح انرًكُٛٛرح   : ثاَٛراً 
صْيجُ٘ فيٟ إ٢٩يجب ثٌّٕيج١ك ٠ٛ٘يز      ثٌضيٟ  ...(  ، ١ِجٖ ٌٚٙف ٙيقٟ ٚٔفج٠يجس ٙيٍذز   ١ٌلجس ، ثصٚجالس،ٔمً ،١جلز )ثٌم٢ج٩جس 

صّىٕٙيج ِيٓ ثالفيجهر ِيٓ ٚثٌذٕيجب ٩ٍيٝ       ثلضٚجه٠ز ِقيوهر ِٚقفيَر ٚصذيٌٍ ِيج صضّضي٨ ديٗ ِيٓ ؽيٛثىح ثلضٚيجه٠ز ٚثّيضغّج٠ًز ِؾو٠يز            
.١َِثصٙج ثٌضفج١ٍٝز
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ْ (social enablers):انثسَايج االترًاػٙ انرًكُٛٙ: ثانمًا ِيٓ ميالي    ٚصقْي١ٓ لوًثصيٗ ثإلٔضجؽ١يز     أٞ ثالّضغّجً فٟ ثإلْٔيج
٧ٌّ     ل٢ج٩جس ثٌٚقز ٚثٌضٌد١ز ٚثٌض٪١ًٍُف٨ ِْض٠ٛجس ث هثب فٟ  ٚثٌٖيؤْٚ ثالؽضّج١٩يز ٚصّى١ٕيٗ    ٚثٌض٪١ٍُ ثٌّٕٙيٟ ٚثٌّٕٙيٟ ثٌّْي

           ً صؤويو ١ٍ٩يٗ م٢يز ثٌقىِٛيز     ٘ييث ِيج   . ِٓ ثالفجهر ِّيج ّيضؤِٕٗ ٌيٗ ثٌقٌويز ثاللضٚيجه٠ز فيٟ ثٌّٕيج١ك ِيٓ فيٌٗ ٌٍضميوَ ٚثٌض٢يٛ
ٚثٌضٟ ٠ٕذغٟ ثٌضمو١و ِؾوهًث ٩ٍٝ أ١ّ٘ز ص٪٠ََ ثٌؾٙٛه ٌٍضموَ  2007فٟ وجْٔٛ ثٌغجٟٔ  3-ثإلٙالف١ز ثٌّموِز فٟ ِؤصٌّ دج٠ًِ

.ٌذٌٔجِؼ ثالؽضّج٩ٌٟٙيث ث ٘يث ثالّجُ ٌٓ صض٢ٌق ٘يٖ ثٌٌه٠ز دٖىً ِفًٚ ٩ٍٚٝ.ج٩ٍٝ ِْجًثصٙج ٚثٌضٖو٠و ٩ٍٝ ثالٌضَثَ دٙ

 Programmatic)إْ ٚٝيي٨ ٘يييٖ ثٌٌه٠ييز فييٟ ف١ييَ ثٌضٕف١ييي ٠مضٞييٟ دٌِؾضٙييج ٠ْييًٙ ل١ييجُ ثٌضمييوَ ٩ٍييٝ ِْييجًثس صٕف١ييي٘ج   
Approach )           ِج ٠قّضُ إ٠ؾجه ِٖجًوز ِضٕجّمز ِٓ  أوغيٌ ِيٓ ؽٙيز ِيٓ ميالي ثٌ٪ّيً ٩ٍيٝ صٌؽّضٙيج ٩ٍيٝ أًٛ ثٌٛثلي٨ ٛ٘ٚ

ِؤّْجس ثٌم٢يج٧ ثٌنيجٗ، ٩ٍيٝ ّيذ١ً      -ِؤّْز إ٠وثي -ِؾٍِ ثإلّٔجب ٚثال٩ّجً -ثٌٍٛثًثس ثٌّ٪١ٕز -ًةجّز ِؾٍِ ثًٌٍٛثب)
ٚدجٌضجٌٟ فيئْ ٔؾيجؿ صٌؽّضٙيج ١ٍّ٩يًج ٠يٌصذ٠ دميوًر ٘ييٖ ثٌؾٙيجس ٩ٍيٝ ثٌضْٕي١ك دي١ٓ د٪ٞيٙج د٪ٞيًج د٠ٌ٢ميز               (. ثٌّغجي ال ثٌقٌٚ
٩ٍٚٝ ىٌه صمضٌؿ ًةجّز ِؾٍِ ثٌيًٍٛثب ٚٝي٨ آ١ٌيز ِؤّْيجص١ز ٚثٝيقز ٌٛٝي٨ ٘ييٖ ثٌٌه٠يز ف١ّيَ ثٌضٕف١يي           . ِضٕجّمز ِٚضٕجغّز

ٚىٌيه ِييٓ مييالي ثصذيج٧ آ١ٌييز دٌِؾييز ِّجعٍيز ٌضٍييه ثٌضييٟ ٚٝي٪ش ٌذٌِؾييز ِٚضجد٪ييز صٕف١يي ثالٙييالفجس ثاللضٚييجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ييز      
.ٚل١جُ ثٌضموَ ٩ٍٝ ِْجًثس صٕف١ي٘ج دٖىً هًٚٞ 3-ٚثإلّٔجة١ز ثٌضٟ ألٌس فٟ ِؤصٌّ دج٠ًِ
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ثٚٝج٧ ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز ثلضٚجه٠ج

ٚثؽضّج١٩ج  

ٚثاللضٚجه٠ز ثالٍِز ثٌّج١ٌز  ِنج١ٌ

ٚثٌّنج١ٌ ثٌّقضٍّز   ثٌ٪ج١ٌّز

ضوث١٩جصٙجٌ

ْٚٔذز ثٌو٠ٓ  ثٌٌّصف٨ ِْضٜٛ ثٌ٪ؾَ 

  ثٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ ثالؽّجٌٟإٌٝ ثٌ٪جَ 

 ثٌٌّصف٪ز

ّؤثص١ز  ث٦ٌٌٚف إ٠ؾجه ثًٌٌٝٚر 

صقم١ك  ثٌّْضوثَ ٚثاللضٚجهٞ ٌٍّٕٛ 

ثالّٔجب ثٌّضٛثٍْ 

  ِْض٠ٛجس  ًٌٝٚر ص١ٌٕو ٚٝذ٠

ثالٔفجق ثٌ٪جَ

  ثٌم٢ج٧  وً ِٓ فض١ّز ثٌٌٖثوز د١ٓ

ِٚؤّْجس ثٌم٢ج٧  ثٌ٪جَ

  ِْٚؤ١ٌٚز ثٌنجٗ فٟ فًّ ٌٛثب 

ثالّٔجب ثٌّضٛثٍْ 

ثالّضغّجًثس ثٌ٪جِز ثٌضّى١ٕ١ز

(hard enablers)

ثال١ٌ ثٌفٛل١ز ثٌضّى١ٕ١ز

(soft enablers) 

ثٌّٕج١ك ثلضٚجه٠ج ٩ذٌ   لوًر

صٕف١ي ِٖج٨٠ً ل٢ذ١ز صف١و ِٓ

١َِثس ثٌّٕج١ك ثٌضفج١ٍٝز 

ٚصٖىً ِقفَث ٌالّضغّجًثس 

ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّض٢ّٛز

(catalysts)

ٌالّضفجهر ِٓ  ثٌفٌٗ ثٌىجِٕز 

صق١ْٓ  ١َِثس ٌذٕجْ ثٌضفج١ٍٝز ٚ

ٚص٪٠ََ   ًٙٛصٗ ثالّضغّج٠ًز

ف٠ٛ١ز ل٢ج٩ٗ ثٌنجٗ ٚصٛف١ٌ  

فٌٗ ثٌض٠ًّٛ ث١ٌٌّْ

انرحدٚاخ

انفسص 

ٔيسازاخ  

انؼًم

انشساكح

انحٕافص 

ٔانشسٔط 

انرًكُٛٛح
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انًحرٕٚـاخ

مذخل - I

أوضاع المناطق ومؼىقاث الخنمٍت فٍها - II

االقخصادٌتو اوضاع المناطق ػلى الصؼذ االجخماػٍت •

أوضاع المناطق ػلى صؼٍذ الخذماث الؼامت •

مؼىقاث الخنمٍت فً المناطق •

الخلفٍت الؼامت للىرقت -1

فً لبنان مخىازناللإلنماء نظرة جذٌذة فً ححذٌذ مفهىم شامل  -2

الخىقٍج و االسباب المىجبت -3

اقسام الىرقت -4

بؼض المشارٌغ القطبٍت فً إطار الشراكت مغ القطاع الخاص •

االسخثماراث الؼامت •

:االطر الفىقٍت الخمكٍنٍت •
 ّْٟ٩ٍٝ ثٌٚ٪١و ثٌّؤ

 ٟ٩ٍٝ ثٌٚ٪١و ثإلؽٌثة

 البرنامج االجخماػً الخمكٍنً •

مكىناث الرؤٌت االنمائٍت - III
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يدخم . I

الخلفٍت الؼامت للىرقت •

نظرة جذٌذة فً ححذٌذ مفهىم شامل لإلنماء المخىازن فً لبنان •

الخىقٍج واألسباب المىجبت •

اقسام الىرقت  •
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د٪و ثٔضٙجب ِج ؽيٌس صْي١ّضٗ    1992فٟ ٔٙج٠ز ٌذٕجْ فٟ ثٌ٪جَ  ث١ٍك إٌٝ ثّضىّجي ثٌ٪ًّ ثاللضٚجهٞ ٚثإلّٔجةٟ ثٌيٞ ثًٌٛلز٘يٖ صْ٪ٝ 

ٚثٌضيٟ   1998دجٌقٌح ث ١ٍ٘ز ثٌٍذٕج١ٔز، ٚص٪غيٌس ِْي١ٌصٗ د٪يٜ ثٌٖيٟب دْيذخ ث٦ٌيٌٚف ثٌضيٟ ّيجهس فيٟ ٌذٕيجْ ٚالّي١ّج ِٕيي ثٌ٪يجَ              

ٚديجٌٌغُ ِيٓ ىٌيه، فميو فميك ٘ييث  ثٌ٪ّيً ثإلّٔيجةٟ،         . ٕىٍش دّؾ٩ّٛٙج ٩ٛثًِ ٝجغ٢ز ٩ٍٝ ثٌق١جر ث١ٌْجّز ٚثاللضٚجه٠ز ٚثإلّٔجة١يز 

لفَر ١٩ٛٔز ٩ٍٝ ٙ٪و ٩ور ِٓ ٔٛثؿ ِنضٍفيز، ٚثْ وجٔيش ليو ّيجهصٗ د٪يٜ ثٌٖيٛثةخ ِيٓ ٔيٛثؿ أميٌٜ، ٌيُ            1992ثٌيٞ دوأ فٟ ثٌ٪جَ 

ٚليو أهس صٍيه   . صىٓ د٪١يور فيٟ د٪يٜ ؽٛثٔذٙيج ٩يٓ ث٦ٌيٌٚف ث ١ِٕيز ٚث١ٌْجّي١ز ثٌضيٟ صقىّيش ديجٌذاله ِٚؤّْيجصٙج ١يٛثي صٍيه ثٌفضيٌر               

ث٦ٌٌٚف فٟ ِج أهس إ١ٌٗ، إٌٝ ص٢ذ١ك ؽَةيٟ ٌّذيوأ ثإلّٔيجب ثٌّضيٛثٍْ ف١يظ دييٌش ِْيج٧ وذ١يٌر ٌيُ صيضُ صٌؽّضٙيج دىجٍِٙيج ٩ٍيٝ أًٛ              

ِٓ ّٝٓ ثٌْ٪ٟ إٌٝ صقم١ك ثٌّْجٚثر موِجص١ًج ٚثؽضّج١٩ًج دي١ٓ ثٌّٕيج١ك ٚىٌيه ِيٓ هْٚ أْ ٠ٚيجً إٌيٝ        ثٌٛثل٨ ٚفٟ أفْٓ ث فٛثي إال

صقم١ك ٔؾجؿ وذ١ٌ ٩ٍٝ ِْجً إلوثً صٍه ثٌّٕج١ك ٚثٌمج١ٕ١ٓ ف١ٙج ثلضٚجه٠ًج دجٌموً ثٌىجفٟ ثٌيٞ ٠قٌن ٩ؾٍز ثاللضٚجه ف١ٙج دٖيىً وذ١يٌ   

ٌو٠ٙج ٚثٌضٟ ٟ٘ دمِِ ثٌقجؽز إ١ٌٙج دّج ٠٪ٍَ ثالّضمٌثً ثالؽضّيج٩ٟ ٠ٚقْيٓ ِْيض٠ٛجس ثٌٛٝي٨      ِٕز٠ُْٚٙ فٟ مٍك فٌٗ ثٌ٪ًّ ثٌىج

.ثٌّ٪١ٖٟ ١٩ٛٔٚضٗ ف١ٙج ٚفٟ ثٌذاله وىً

لجِيش، ِيٓ ميالي إهثًثصٙيج ِٚؤّْيجصٙج ثٌ٪و٠يور ِٚيٓ ٝيّٕٙج ِؾٍيِ ثإلّٔيجب           ليو  صؾوً ثإلٕجًر فٟ ٘ييث ثٌٚيوه إٌيٝ أْ ثٌوٌٚيز وجٔيش      

فّيٓ ٔجف١يز أٌٚيٝ ِٚيٓ ميالي      . ٚثال٩ّجً، دضٕف١ي ثٌ٪و٠و ِيٓ ثٌّٖيج٨٠ً ثإلّٔجة١يز ثٌٙجِيز ٩ٍيٝ ثٌٚي٪١و ثٌي١ٕٟٛ ٩ٍٚيٝ ٙي٪١و ثٌّٕيج١ك          

( ثٌّٖيج٨٠ً ثٌضيٟ صْيضف١و ِٕٙيج ويً ثٌّٕيج١ك ثٌٍذٕج١ٔيز       ) ث١ٕ١ٌٛيز هًثّز إفٚيجة١ز ٕيجٍِز فميو صذي١ٓ أْ ل١ّيز ثالّيضغّجًثس فيٟ ثٌّٖيج٨٠ً         

ص٩ٍٛيش ٩ٍيٝ ل٢ج٩يجس    . أ.١ٍِيجً ه  3.74دٍغيش فيٛثٌٟ    1992ٚ2008ثٌّٕؾَر ِٓ لذً ِؾٍِ ثإلّٔجب ٚثال٩ّجً ِيج دي١ٓ ثٌْيٕٛثس    

ثٌىٌٙدجب، ٚثالصٚجالس، ٚث٢ٌّجً، ٚثٌّو٠ٕز ثٌؾجِ٪١ز ٚثٌّو٠ٕز ث٠ٌٌج١ٝز ٚث ٚصّٛضٌثهثس ثٌو١ٌٚز ٚثٌّذجٟٔ ثٌقى١ِٛيز، دجإلٝيجفز إٌيٝ    

 80ِٓ ؽجٔخ آمٌ، فمو دٍغش ل١ّز ثٌّٖج٨٠ً ث١ٕ١ٌٛز ثٌضٟ ٔفيصٙج ثإلهثًثس ث ميٌٜ فيٛثٌٟ   . ٩وه ِٓ ثٌم٢ج٩جس ٚثٌّٖج٨٠ً ث مٌٜ

ِييٓ ٔجف١ييز عج١ٔييز، فمييو دٍغييش ل١ّييز ثالّييضغّجًثس ثٌّٕج١م١ييز ثٌّٕفييير ِييٓ لذييً إهثًثس ثٌوٌٚييز ِٚؤّْييجصٙج ِٚؾٍييِ ثإلّٔييجب     . أ.١ٍِييْٛ ه

١ٍِيجً   2ِٕٙيج فيٛثٌٟ   )١ٍِجً هٚالً  3.6فٛثٌٟ  2008ٚفضٝ ثٌ٪جَ  1992ٚىٌه ِٓ ثٌ٪جَ ٩ٍٝ ٙ٪١و ثٌّٕج١ك ثٌّنضٍفز ٚثال٩ّجً 

ٚفٟ ٘يث ثإل١جً صؾوً ثإلٕجًر إٌٝ أْ ل١ّز ثٌّٖج٨٠ً ثٌضٟ ٟ٘ ل١و ثٌضٕف١ي فج١ًٌج ِٓ لذً إهثًثس (. ٔفي٘ج ِؾٍِ ثإلّٔجب ٚثال٩ّجً. أ.ه

ىٌه ِيج ٠ؾ٪يً ثٌّؾّي٧ٛ ثإلؽّيجٌٟ ٌم١ّيز صٍيه       . أ.١ٍِجً ه 1.85ثٌوٌٚز ِٚؤّْجصٙج ِٚٓ ّٕٝٙج ِؾٍِ ثإلّٔجب ٚثال٩ّجً صذٍغ فٛثٌٟ 

.١ٍِْٛ هٚالً أ١ٌِوٟ 9264ثٌّٖج٨٠ً فٛثٌٟ 

انخهفٛح انؼايح نهٕزلح -1
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دجٌٖيىً   فيٟ ثٌّٕيج١ك  ٚصنٍك فٌٗ ثٌ٪ًّ ثٌالٍِز  ٩ٍٝ ث١ّ٘ضٙج ثْ صف٪ً ثٌقٌوز ثاللضٚجه٠زثٌّٕفير  ثالّضغّجًثسصٍه ٌُ صْض٨٢ 
ٍ   ثٌّؤًِ  ٚ . ٚىٌه  ّذجح وغ١ٌر ّضض٪ٌٛ ٌٙج ٘ييٖ ثًٌٛليز دئ٠ؾيج ِمجًديز أميٌٜ،    ثًٌٛليز ث ّيجُ، ص٢يٌؿ ٘ييٖ    ٩ٍيٝ ٘ييث   ٌييٌه 

صؤوو ٩ٍٝ أ١ّ٘ز صم١ِٓ ثٌنوِجس دٖىً ٠قمك ثٌّْجٚثر فٟ ؽٛهصٙيج ٚف٪ج١ٌضٙيج دي١ٓ ثٌّٕيج١ك ٩ٍٚيٝ ثٌٚي٪و وجفيز، ِيٓ دٕيٝ صقض١يز           
 ؽٙز٘يث ِٓ ...(. ٙقز، صٌد١ز، ص٪١ٍُ)إٌٝ موِجس ثؽضّج١٩ز ...( ١جلز، ١ِجٖ، ٌٙف ٙقٟ ٚٔفج٠جس ٍٙذز ١ٌٚق، ثصٚجالس)

٠ٚيضُ ىٌيه ِيٓ ميالي ١يٌؿ      . عج١ٔز ٩ٍٝ ًٌٝٚر ص٠ٛ٢ٌ ٚإدٌثٍ ث١٩ٌٌّٖٚز ثاللضٚجه٠ز ٌٍّٕج١كِٓ ؽٙز أٌٚٝ، وّج صؤوو أ٠ًٞج 
ٚصْييُٙ ِيي٨ إٖٔييجةٙج فييٟ صق٠ٌييه    وييً ٢ِٕمييزؾجىدييز ثٌضييٟ صضّضيي٨ دٙييج  ثٌضفجٝيي١ٍز ث١ٌّييَثس ِييٓ ثٌصْييضف١و ٚص٢يي٠ٌٛ ِٖييج٨٠ً ل٢ذ١ييز  

ثٌّذجهًثس ثٌفٌه٠ز ٚإ٠ؾجه ثٌّٕجميجس ثٌّؤثص١يز ثٌضيٟ صْيّـ دنٍيك ثٌىغ١يٌ ِيٓ ثٌّؤّْيجس ثٌٚيغ١ٌر ٚثٌّضّٛي٢ز فيٟ وجفيز ثٌقميٛي              
.ثإلٔضجؽ١ز ٚفٟ وً ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز ِّج ٠ُْٙ فٟ إ٠ؾجه فٌٗ ٩ًّ ؽو٠ور ِٚضَث٠ور فٟ ِنضٍف ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز

  ٟ ٠فٌٝييٙج فؾييُ ثٌ٪ؾييَ ثٌّييَِٓ ٚثٌىذ١ييٌ فييٟ ثٌّٛثٍٔييز دْييذخ ثًصفييج٧ ِْييضٜٛ ثالٔفييجق ثٌ٪ييجَ        ٦ٔٚييٌث ٌٍٞييٛثد٠ ثٌٚييجًِز ثٌضيي
صموَ ٘ييٖ ثٌٌه٠يز ِفِٙٛيًج ِضؾيوهًث ٌّذيوأ ثإلّٔيجب ثٌّضيٛثٍْ ٠ضؾيجٍٚ          ،ٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ ثٌٌّصف٪زإٌٝ ثْٔذز ثٌو٠ٓ ثٌ٪جَ أ٠ًٞج  صفٌٝٙجٚ

٩ٍٚٝ ىٌه ٠ْ٪ٝ ٘يث ث٢ٌٌؿ إٌٝ ص١ٙ٦ٌ ٚصذ١جْ هًٚ ثٌم٢ج٧ . ف٠ٌٚز ِْؤ١ٌٚز ثٌوٌٚز فٟ فًّ ٌٛثب ٘يث ثٌٙوف ث١ٌٕٟٛ ثٌىذ١ٌ
ثٌنييجٗ ٚثٌضمو١ييو ٩ٍييٝ أ١ّ٘ييز إٕييٌثوٗ، ٚدٖييىً فج٩ييً ٚأّجّييٟ فييٟ فّييً ٌييٛثب ِْٚييؤ١ٌٚز ثٌض١ّٕييز ثاللضٚييجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ييز           

ِٓ مالي ثٌ٪ّيً ٩ٍيٝ إ١يالق ِؾ٩ّٛيز      ثٌّٕج١كٚدجٌضجٌٟ ٠ْ٪ٝ ٘يث ث٢ٌٌؿ إٌٝ إٝفجب ث١٩ٌٌّٖٚز ثاللضٚجه٠ز ٩ٍٝ . ثٌّٕج١م١ز
ِٓ ثٌّٖج٨٠ً ثٌٙجِز ٚثٌق٠ٛ١ز ثٌضٟ صْضٕو ٩ٍٝ ث١ٌَّر ثٌضفج١ٍٝز ثٌضٟ صضّض٨ دٙج وً ٢ِٕمز، ٚصقف١يَ ثٌم٢يج٧ ثٌنيجٗ ٩ٍيٝ صيود١ٌ      

ىٌييه ٠ْييُٙ فييٟ صقم١ييك ِييٌهٚه ثلضٚييجهٞ ِٚييجٌٟ ٚثؽضّييج٩ٟ ٌِصفيي٨ فييٟ صٍييه . ثٌض٠ّٛيً ثٌييالٍَ ٌٙييج ٚفّييً ٌييٛثب صٕف١ييي٘ج ٚإهثًصٙييج 
ثٌّٕج١ك ٠ُْٚٙ أ٠ًٞج فيٟ دٍيًٛر ٚإ١يالق ثٌّٖيج٨٠ً ثٌٚيغ١ٌر ٚثٌّضّٛي٢ز ثٌضيٟ صىّيً ثٌّٖيج٨٠ً ثالّيضم٢جد١ز فيٟ صٍيه ثٌّٕيج١ك              

.ٚصْجٔو٘ج ٚصقمك فٟ ثٌّقٍٚز ص٠ٍٛ٪ًج أوغٌ ٩واًل ٌٍّٛثًه ٚثٌفٌٗ د١ٓ ؽ٨١ّ ثٌّٕج١ك

٠ْضٕو ٘يث ث٢ٌٌؿ إٌٝ فم١مز أّج١ّز فٟ أْ ٘يٖ ثٌّٖج٨٠ً ٌٓ صٌصخ ١ٍّ٩ًج أ٩ذجب إٝجف١ز ٘جِز ٩ٍٝ وجً٘ ثٌن٠َٕيز ٌىٛٔٙيج ص٪ضّيو    
ٌىٓ ٘يٖ ثٌٌه٠ز صٌصخ ِْؤ١ٌٚز ٩ٍٝ ثٌم٢ج٧ ثٌ٪جَ ِٓ ف١يظ ث١ّ٘يز هًٖٚ    .ٚدٖىً ٕذٗ وجًِ ٩ٍٝ ص٠ًّٛ ٚإهثًر ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ

دّ٪ٕج٘يج ثٌٛثّي٨    ثٌضّى١ٕ١ز ِٓ مالي ثٌّٛثبِز ِج د١ٓ ثٌذٕٝ ثٌضقض١زٌضقم١ك ث١٩ٌٌّٖٚز ثاللضٚجه٠ز ٌٍّٕج١ك ٚىٌه ِٚقفَ  وّّىٓ
ٚث ١ٌ ثٌفٛل١يز ٚثٌٕج٥ّيز أ٠ٞيًج دّ٪ٕج٘يج     ...( ث٢ٌٌق، ثالصٚجالس، ثٌىٌٙدجب، ث١ٌّجٖ، ثٌٌٚف ثٌٚقٟ، ِ٪جٌؾز ثٌٕفج٠جس ثٌٍٚذز)

فٛثفَ، ِذجهًثس، لٛث٩و ٚإؽٌثبثس ٔج٥ّز ِقوهر ٌٍ٪اللز د١ٓ ثٌوٌٚز ِٚؤّْجس  ،ِؤّْجس  ،ٌِث١ُّ ص٢ذ١م١ز  لٛث١ٔٓ،)ثٌٛث٨ّ 
....(ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ
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ٚثٌؾٙيو ثالّيضغّجًٞ ثٌييٞ ٠فضيٌٛ     ( دٕيٝ صقض١يز  )٠ٖٚىً ثٌضٞجفٌ ٚثٌضىجًِ ٌٍؾٙو ثالّضغّجًٞ ثٌيٞ ٠فضٌٛ أْ صضٛالٖ ثٌوٌٚيز  

ِٖييج٨٠ً ثّييضغّج٠ًز ثّييضم٢جد١ز ٚثّييضغّجًثس ثٌّؤّْييجس   )ّييً ٌييٛثبٖ ِْٚييؤ١ٌٚضٗ ثٌم٢ييج٧ ثٌنييجٗ دجٌض٪ييجْٚ ِيي٨ ثٌوٌٚييز     قأْ ٠

ِّٚج ال . ٨ِ ثإلؽٌثبثس ثٌضقف٠َ١ز ٌٍوٌٚز أِّ ثٌٌٖثوز ثٌقو٠غز ٚثٌناللز د١ٓ ثٌم٢ج١٩ٓ ثٌ٪جَ ٚثٌنجٗ( ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّض٢ّٛز

ّْ ٘يييٖ ثٌٌه٠ييز صييضالبَ ٚصضٕييجغُ     ٍَّ ث٠ٌٛٙييز       ث٠ٞييجٕييّه ف١ييٗ أ ِزٓ ٚصذييٌٍ ٚص٪يي ِيي٨ ِذييوأ ثٌالٌِو٠َييز ثإلهث٠ًييز، فضذٕييٟ ١ٍ٩ييٗ ٌضييؤ

ثاللضٚييجه٠ز ٌىييً ٢ِٕمييز ٚىٌييه ثّييضٕجهًث إٌييٝ ١َِثصٙييج ثٌضفجٝيي١ٍز ٚدّييج ٠قمييك ثٌؾييوٜٚ ثاللضٚييجه٠ز ٌٍّٖييج٨٠ً ثٌّنضٍفييز ٚدجٌضييجٌٟ    

ثالّضٌّث٠ًز فٟ ص٢ي٠ٌٛ ّٚٔيٛ ثلضٚيجه صٍيه ثٌّٕيج١ك ٚإ٠ؾيجه فيٌٗ ثٌ٪ّيً ثٌؾو٠يور ٌٍميج١ٕ١ٓ ف١ٙيج ٌٚضقْي١ٓ ِْيضٜٛ ١٩ٛٔٚيز               

ُٖٙ١٩.
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فٙ نثُاٌ ٌَظسج تدٚدج فٙ ذحدٚد يفٕٓو شايم نإلًَاء انًرٕاش -2

،  إفييوٜ ثٌْييّجس (ثٌييل...ٚثٌّؤّْييجص١زثاللضٚييجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ييز )ثٌضفييجٚس ثٌّٕييج١مٟ فييٟ ِْييضٜٛ ثٌض١ّٕييز دىجفييز ثد٪جه٘ييج  ٕييىً ٌمييو 

ٗ  .ث١ٌَّّر ٌض٢ًٛ ثٌّؾض٨ّ ثٌٍذٕجٟٔ ِٕي ِج لذً ثالّضمالي ٚفضٝ ثٌٛلش ثٌٌث٘ٓ ً  ٠ٖيىً   وّج ثٔي ٠ٍيجهر  فيٟ  ثٌضيٟ أّيّٙش    ثفيو ثٌ٪ٛثِي

ّٜ ٩ٍٝ ثٌٙؾٌر ِٓ ٌذٕيجْ إٌيٝ ثٌنيجًػ دقغيًج ٩يٓ فيٌٗ ثٌ٪ّيً ثٌّؾو٠يز ٚىٌيه          ِٓ ث٠ٌٌف إٌٝ ثٌّو٠ٕز فور ثٌَٕٚؿ  ٚأ٠ًٞج فٟ ثٌق

ٚثٌ٪ٛثًِ ثاللضٚجه٠ز لو ّجُ٘ ثٌضفجٚس ثٌّٕج١مٟ ٚ. ٩مٛه ٠ٛ١ٍز ٚفٟ ِق٢جس ٘جِز ِٓ صج٠ًل ٌذٕجْ ثٌقو٠ظ ٚثٌّ٪ج٩ٌٍٙٝ ِوٜ 

ِٕيج١ك ِ٪١ٕيز   صي٧ٍٛ ثٌْيىجْ ٩ٍيٝ    صٌويَ   ثٌضٟ ٌٚوصٗ ثٚ غيصٗ، فٟ ًُّ ًٙٛر ٌذٕيجْ ثٌيٌث٘ٓ، ِيٓ ف١يظ    ٚثإلهث٠ًز غ١ٌ ثال٠ؾجد١ز 

ٕٟ ٠ْٔييك ثٌضّٛيي٨ ثٌّييو ويييٌه ِييٓ صٖييى١ً ، ٚفييٟ ِٕييج١ك ِقييوهر صٌوييَ ثٌٕٖييجٟ ثاللضٚييجهٞ ٚثإلهثًٞإٌييٝ ، ٩ٍٚييٝ ِْييجفز ثٌيي١ٛٓ

٘يث ثٌضفجٚس فٟ ص١ٌٛو ثٚ صغي٠ز صٛصٌثس ثؽضّج١٩ز ١ّٚجّي١ز فيجهر فيٟ    ٌٚمو أُّٙ . ثٌل...صٖىً ثٌّوْ ٚثٌٞٛثفٟو١ف١ز ٚثٌ٪ٌّثٟٔ ٚ

. ٚفٟ إ٠ؾجه ثٌ٪و٠و ِٓ أفَِيٗ ثٌفميٌ فيٟ ث ٠ًيجف ٚفيٛي ٩يوه ِيٓ ثٌّيوْ ثٌٍذٕج١ٔيز ٚهثمٍٙيج           ٌِثفً ٩ور ِٓ صج٠ًل ٌذٕجْ ثٌّ٪جٌٙ

ج ٠يَثي ٠ٖيىً   ٚ٘يٛ ِي  صيوث١٩جصٙج،  صقو٠يو  1975ٚ٪يجَ  فيٟ ثٌ ثفو ِىٛٔجس ثٌنٍف١ز ثالؽضّج١٩ز ٌٍقٌح ثٌٍذٕج١ٔز ٘يث ثٌضفجٚس ٕىً ٌمو ٚ

ٚدٕيجب ٩ٍيٝ   . ٌوٌٚز ثٌٌّو٠َيز ٠ضموَ دٙج ثٌّٛث١ْٕٛ فٟ ثٌّٕج١ك وجفز ِٓ ثفضٝ ث١ٌَٛ، ثّجّج ٢ٌّجٌخ ١ّج١ّز ٚثؽضّج١٩ز ٚثلضٚجه٠ز 

ثٌضفجٚس، ثفو ثٌذٕٛه ثالّجّي١ز ثٌضيٟ   ٌّ٪جٌؾز ِٖىٍز ث٢ٌٍّٛح أٚ ثٌقً ، دٚفضٗ ثٌؾٛثح "ثالّٔجب ثٌّضٛثٍْ"٧ِٛٝٛ وجْ ىٌه، فمو 

ٚليو أويوس ث فيوثط ث م١يٌر فيٟ ثٌٖيّجي ٘ييٖ         .لٞي١ز ١ٕ١ٚيز ٚهّيض٠ًٛز ثّجّي١ز     ٔٛلٖش ٩ٍٝ ١جٌٚز ثصفجق ث٢ٌجةف، ٚثٌيٞ ؽ٪ٍٗ

.ث٦ٌٛثٌ٘ ثٌٍْذ١ز ٚدجٌضجٌٟ ٩ٍٝ ًٌٝٚر ِ٪جٌؾز ِٖىٍز ثٌضفجٚس فٟ ثٌض١ّٕز فٟ ؽ٨١ّ ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز د٠ٌ٢مز ٠ٌّ٪ز ٚفج٩ٍز

أف١جًٔج إٔفجلًج ِضٛثًٍٔج دواًل ِيٓ وٛٔيٗ إّٔيجب ِضٛثٍٔيًج وّيج      ٠ؾ٪ً ِٕٗ ثٌيٞ ثٌضف١ٌْ ثٌٖجة٨ ٌإلّٔجب ثٌّضٛثٍْ غ١ٌ أْ ثٌّفجًلز صىّٓ فٟ 

١ٙغز ٌض٨٠ٍٛ ثٌنوِجس ٚثإلٔفيجق ٩ٍيٝ ثّيجُ ِذيوأ ثٌّقجٙٚيز ثٌْيجةو فيٟ ٌذٕيجْ، ٚثٌييٞ ٠غٍيخ ف١يٗ            ٠قٌٛٗ فٟ فجالس أمٌٜ إٌٝ 

ٟ  -ث٢ٌجةفٟ -ث٢ٌجد٨ ث١ٌْجّٟ . ديواًل ِيٓ صٛؽ١ٙيٗ ٌىيٟ ٠ٚيذـ ّٚي١ٍز ٌإلليوثً ٚثٌضّىي١ٓ ثاللضٚيجهٞ ٌىجفيز ثٌّٕيج١ك ثٌٍذٕج١ٔيز             ثٌّٕيج١م

ْ  ٩ٍٚٝ ىٌه فمو أٙذـ ٦ٕ٠يٌ إٌيٝ    ٚفيك ٘ييٖ ث٦ٌٕيٌر، دج٩ضذيجًٖ ِمضٚيٌث ٩ٍيٝ صيٛف١ٌ ثٌنيوِجس ٚثٌٌّثفيك ثٌ٪جِيز           ، ثالّٔيجب ثٌّضيٛثٍ

ٌضٍيه ثٌّٕيج١ك ٚليوًصٙج    ثٌقجؽيز ثٌف٪١ٍيز   ١ذ١٪يز  ز د١ٓ ثٌّٕج١ك ثٌّنضٍفز، ٚىٌه دغيٜ ث٦ٌٕيٌ ٩يٓ    ٠ٚثٌّٖج٨٠ً دٖىً فٚ٘ ِضٛثٍ

ثّضٕجهًث إٌٝ ١ذ١٪يز ٚفؾيُ ثٌقجؽيز ثٌقم١م١يز أٚ ث٢ٔالليًج ِيٓ ث١ٌّيَثس        ٢ِٕمز ٌىً ٩ٓ ثال٠ٌٛٚجس ثٌّنضٍفز ثالّض١٪جد١ز ٚدغٜ ث٦ٌٌٕ 

.ثٌضفج١ٍٝز ثٌضٟ صضّض٨ دٙج
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ٌيييٌه، صمييوَ ٘يييٖ ثٌٌه٠ييز ثإلّٔجة١ييز ثٌّٕج١م١ييز ِمجًدييز ؽو٠ييور ٌٍوٌٚييز ٚهًٚ٘ييج ٌٕجف١ييز ص٢ذ١ييك ِذييوأ ثإلّٔييجب ثٌّضييٛثٍْ دّ٪ج١ٔييٗ           

ٚثٌمجةّييز ٩ٍييٝ إلييوثً ثٌّٕييج١ك ثلضٚييجه٠ًج ٩ذييٌ ص٢يي٠ٌٛ ِٖيي١٩ٌٚز ثلضٚييجه٠ز مجٙييز دىييً ٢ِٕمييز د٠ٌ٢مييز     ثاللضٚييجه٠ز ثٌٛثّيي٪ز

صضالبَ ٨ِ ١َِثصٙج ثٌضفج١ٍٝز ٥ٌٚٚفٙج ِّج ٠ؾ٪يً صٍيه ثٌّٖيج٨٠ً ٚثٌّؾيجالس صنضٍيف فيٟ ف١غ١جصٙيج ١ٚذ١٪ضٙيج ٚث٘ضّجِجصٙيج دي١ٓ           

.٢ِٕمز ٚأمٌٜ

فذ١ّٕج صؤوو ٘يٖ ثٌٌه٠ز ٩ٍٝ أ١ّ٘ز ثٌيوف٨ ليوًِج دجٌذٌٔيجِؼ ثالّيضغّجًٞ ثٌ٪يجَ، ٚصٚي٠ٛذٗ ف١غّيج ٠مضٞيٟ ث ِيٌ ٔقيٛ ث ٠ٌٛٚيجس            

ثاللضٚجه٠ز ٚثإلّٔجة١ز، فئٔٙج صقوه أ٠ًٞج ثالصؾجٖ ِٓ أِجَ ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ٌٍّْجّ٘ز ثٌّذجٌٕر فٟ ص٠ًّٛ ٚإٖٔجب ٚإهثًر ِٖج٨٠ً 

ل٢ذ١ز ؽٌٜ ثإلٕجًر إٌٝ د٪ٜ ِٕٙج ف١ظ ِٓ ثٌّّىٓ ث٦ٌٌٕ فٟ ِٖج٨٠ً أمٌٜ ٚثٌضيٟ ؽ١ّ٪ٙيج ٠ؾيخ أْ صيضالبَ ِي٨ ِٖي٧ٌٚ       

٘يٖ ثٌؾٍّز ِٓ ثٌّٖج٨٠ً صُْٙ فٟ إٝفجب ث١٩ٌٌّٖٚز ثاللضٚجه٠ز ٩ٍٝ ثٌّٕج١ك ٚصّْـ فٟ ِقٚيٍز ث ِيٌ   . صٌص١خ ث ًثٟٝ

ضٛف١ٌ فٌٗ ثٌ٪ًّ ثٌؾو٠ور ٌٍمج١ٕ١ٓ فٟ صٍه ثٌّٕج١ك وّج ٚصُْٙ فٟ ص١ّٕضٙج ّٚٔٛ٘ج ثاللضٚجهٞ فٞاًل ٩يٓ وٛٔٙيج صفْيـ فيٟ     د

ثٌّؾجي إلٖٔجب ٩وه ِٓ ث٩ٌٌّٖٚجس ثٌّْضٕور ٩ٍٝ ِذجهًثس ثٌّؤّْيجس ثٌٚيغ١ٌر ٚثٌّضّٛي٢ز ٌٍم٢يج٧ ثٌنيجٗ ٚثٌضيٟ صْيضف١و        

.ٚصض٪ٍَ ِٓ ٚؽٛه صٍه ثٌّٖج٨٠ً ثٌم٢ذ١ز
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ثال١ّ٘يز  صٌٟٛ ٧ِٛٝٛ ِ٪جٌؾيز ثٌضفيجٚس ثاللضٚيجهٞ ٚثالؽضّيج٩ٟ ثٌّٕيج١مٟ      ثْ ِج ِٓ ٕه أٔٗ ِٚٓ ف١ظ ثٌّذوأ ٠ٕذغٟ ٩ٍٝ ثٌوٌٚز، 
٩ٍيٝ ٘ييث    ٌٍضميوَ  ٌى١ف١ز صقم١يك ثالّٔيجب ثٌّضيٛثٍْ، ِٖيف٩ٛز دن٢يز ٩ّيً ٚإؽيٌثبثس ١ٍّ٩يز        ٚثٝقز ذًٍٛ ًه٠ز صثٌضٟ ٠ْضقمٙج، ٚثْ 

 ثْ ٠ىْٛ ِذ١ٕج ٩ٍيٝ ثّيجُ ٩ٍّيٟ ِضي١ٓ ِٚ٪ٌفيز ٕيجٍِز      ٌٚيٌه فئٔٗ ٠ٕذغٟ ٩ٍٝ ٘يث ثٌ٪ًّ  .ثٌّْجً ٚو١ف١ز ل١جُ ٘يث ثٌضموَ ٚه٠ًٚضٗ
.ٚأّج١ٌخ ِ٪جٌؾضٙج ِٚ٪ج١٠ٌ ل١جُ ثٌضموَ ٩ٍٝ ِْجًثس صٍه ثٌّ٪جٌؾجس مٚجةٚٙج، ٚأد٪جه٘ج، ٚأّذجدٙج٦ٌجٌ٘ر ثٌضفجٚس ثٌّٕج١مٟ ٚ

ثغض١يجي ثٌيٌة١ِ    2005ٌمو ٕىٍش ث فوثط ث١ٌْج١ّز ٚث ١ِٕز ثٌّضضج١ٌز ٩ٍٝ ٌذٕجْ ٩ٍٚٝ ِوٜ ٩ور ٩مٛه، ٚثٌضٟ وجْ ِٕٙج فيٟ ثٌ٪يجَ   
، 2007ٚثٌقٌح ثإلً٘جد١ز فٟ ٌٔٙ ثٌذيجًه فيٟ ًد١ي٨ ثٌ٪يجَ      2006ث١ٌٖٙو ًف١ك ثٌق٠ٌٌٞ، عُ ثٌقٌح ثإلٌّثة١ٍ١ز فٟ ٩وٚثْ صٍّٛ 

ِٞجفًج إ١ٌٙج ًٍِْْ ثالغض١جالس ٚثٌضفؾ١ٌثس ٚث ٩ّجي ثٌضن٠ٌذ١ز ٚثإلً٘جد١ز ٚثالٔمْجَ ث١ٌْجّٟ ثٌقجه ٚص٪٢ً ثٌّؤّْجس ثٌوّض٠ًٛز 
إٌٝ ِوٜ ٩ور ّٕٛثس، ّٕىٍش ؽ١ّ٪ٙج ٩ٛثًِ ٝجغ٢ز أٚ الؽّز ٢٩ٍش أٚ فّوس دٖىً وذ١ٌ ِٓ ٩ًّ ِؤّْجس ثٌوٌٚيز ٩ٍيٝ ِيوٜ    

.ثٌْٕٛثس ثٌّج١ٝز ٚلٍٚش ِٓ وفجبر ٩ًّ صٍه ثٌّؤّْجس ٚدجٌضجٌٟ ِٓ لوًصٙج ٩ٍٝ ثٌضٚوٞ ٚدٖىً ِذجهً ٚفج٩ً ٌضٍه ثٌضقو٠جس

ديً   ٚصضٞجفٌ ث١ٌَٛ ٩ور ٩ٛثًِ ١ّج١ّز ٚ ثلضٚجه٠ز ٚثؽضّج١٩ز صْضو٩ٟ ث٢٩يجب ِٛٝي٧ٛ ثالّٔيجب ثٌّضيٛثٍْ ثال٠ٌٛٚيز ثٌضيٟ ٠ْيضقمٙج       
.٠ٕذغٟ ثٌ٪ًّ ٩ٍٝ صق٠ٍٛٙج إٌٝ ٩ٛثًِ هثف٪ز فٟ ٘يث ثالصؾجٖ

صٛفٌ ث١ٌَٛ فجٌيز ثالّيضمٌثً ثٌْٕيذٟ ثٌضيٟ ٠ٌّينٙج صيٛق ثٌٍذٕيج١١ٔٓ فيٟ ثٌ٪يٛهر ثٌضو٠ًؾ١يز إٌيٝ ثٔض٦يجَ ٩ّيً              : زث١ٌْج١ّ ث٦ٌٌٚف: أٚاًل
ؽٌثب ثالٔضنجدجس ثٌ٪جِز ٚويٌه ٩ٍٝ ص٪٠ََ ٢ٍّز ثٌوٌٚيز ٚدْي٠ ٔفٛى٘يج ٚوييٌه ثّيضٌّثً ثٌقيٛثً       ثثٌّؤّْجس ٚثٌ٪ًّ ثٌؾجًٞ ٩ٍٝ 

ث١ٌٕٟٛ د٩ٌج٠ز فنجِز ثٌٌة١ِ ١ِٖجي ١ٍّّجْ ٚويٌه فٟ ٝٛب د٪ٜ ثٌض٢ًٛثس ثٌضٟ لو صضقٛي إٌٝ إ٠ؾجد١ز ٩ٍيٝ ثٌٚي٪١و ثٌ٪ٌديٟ،    
فٌٙز ٌٍذقظ ٚثٌقٛثً ٩ٍٝ ٙ٪١و ١ٕٚيٟ ٩يجَ ِٚيٓ ميالي ثٌقىِٛيز، ٩يٓ ِؾيجي ٌٍضٛثفيك ٩ٍيٝ ٚٝي٨ ٔيٛثر دٌٔيجِؼ ٕيجًِ ٌإلّٔيجب               
ثٌّٕج١مٟ، ِٚٓ عُ ثٌ٪ًّ ٚدٖىً ِذيٌِؼ ٩ٍيٝ صيٛف١ٌ ٥يٌٚف ثٌّٕيٛ ثاللضٚيجهٞ ثٌّٕيج١مٟ ثٌييٞ ٠ضي١ـ ٌؾ١ّي٨ ثٌٍذٕيج١١ٔٓ، ف١يظ ٘يُ،              
ثالّييضفجهر ِييٓ صييٛف١ٌ فييٌٗ ثٌ٪ّييً ثٌؾو٠ييور ٚصقْيي١ٓ ِْييضٜٛ ١٩ٛٔٚييز ثٌ٪يي١ٔ ٚدجٌضييجٌٟ ثٌضمييوَ ٩ٍييٝ صٍييه ثٌّْييجًثس ٌىييٟ ٠ٕ٪ّييٛث          

.دجالّضمٌثً ٚدجٌ٪١ٔ ثٌى٠ٌُ

انرٕلٛد ٔاألسثاب انًٕتثح -3
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صٖىًّّ صوث١٩جس ث ٍِز ثٌّج١ٌز ثٌ٪ج١ٌّز ٚآعجً٘ج ثٌّقضٍّز ٩ٍٝ ثاللضٚيجه، فيٛثفَ ِْيضؾور ١ٚجًةيز      :ث٦ٌٌٚف ثاللضٚجه٠ز: عج١ًٔج

 زٌإلٌّث٧ دٌُّ ِ٪جٌُ دٌٔجِؼ إّٔجةٟ ٌٍذٕيجْ ٚٚٝي٪ٗ ل١يو ثٌضٕف١يي دٙيوف صق١١يو ثاللضٚيجه ليوً ثٌّْيض٢ج٧ ٩يٓ صيوث١٩جس ث ٍِي            

ثٌ٪ج١ٌّز ٚصٛؽ١ٗ ثٔضذجٖ ثٌّٛث١ٕ١ٓ إٌٝ ث١ّ٘ز صٌو١َ ثٌؾٙٛه ٚث٢ٌجلجس ٩ٍٝ ِج ٘ٛ ِف١و ٌٍذٕج١١ٔٓ فٟ فجٌُٝ٘ ٚفيٟ غيوُ٘ ديواًل    

ًٚليز ١ٌفيش ف١ٙيج     2009ٚلو لوِش ًةجّز ِؾٍيِ ثٌيًٍٛثب فيٟ ويجْٔٛ ثٌغيجٟٔ       .ِٓ ثالّضٌّثً فٟ فجٌز ثٌضؾجىح ثٌالِؾوٞ

       ٌ م٢ييٛثس ثّيضذجل١ز ٠ؾييخ أْ ٠ٚيجً إٌييٝ    ٚؽٙيز ٦ٌٔ٘يج فييٟ و١ف١يز ِٛثؽٙييز ثالٔ٪ىجّيجس ثٌّقضٍّييز ٌألٍِيز ثٌّج١ٌيز ثٌ٪ج١ٌّييز ٩ذي

ٚوجْ ِٓ أديٌٍ ٘ييٖ ثٌن٢يٛثس ثٌ٪ّيً ٩ٍيٝ صْي٨٠ٌ ٚص١يٌر صٕف١يي ث ٕيغجي ثٌ٪جِيز           . 2010ٚ 2009صٕف١ي٘ج ٩ٍٝ ِوٜ ثٌ٪ج١ِٓ 

ٚثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ثٌضٟ صٕفي٘ج ثٌوٌٚز، ٚال١ّّج صٍه ثٌضٟ ٠ضُ صٕف١ي٘ج ٩ذٌ ِؾٍِ ثإلّٔجب ٚثال٩ّجً ٚثٌٌّّٛز فٟ ِ٪٦ّٙج ِٓ مالي 

.ثٌمٌٚٛ ث١ٌٌّْر ٚإ٠ؾجه ثٌقٛثفَ ثٌ٪١ٍّز إلٔ٪جٓ ثاللضٚجه ثٌٍذٕجٟٔ ٚص٪٠ََ هًٚ ثٌّذجهًثس ثٌفٌه٠ز ثٌّٕضؾز
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ثٌٌّثؽ٪يز ثٌ٪جِيز ٌٍذٌٔيجِؼ    ِ٪ضّيور ٩ٍيٝ    وجفز ثًٌٛلز ٌِثؽ٪ز ٌألٚٝج٧ ثالؽضّج١٩ز ٚ ثاللضٚجه٠ز ٚ ثٌنوِجص١ز فٟ ثٌّٕج١كصموَ 
ثالّضغّجًٞ إلهثًثس ثٌوٌٚز ِٚؤّْجصٙج ٚال١ّّج دٌٔجِؼ ِؾٍِ ثإلّٔجب ٚث ٩ّجً ثالّضغّجًٞ ٚصمج٠ًٌ ثٌذٌٔجِؼ ثإلّٔيجةٟ ٌألِيُ   

عُ صض٢ٌق ثًٌٛلز دئ٠ؾيجٍ ٌّ٪ٛليجس ثٌض١ّٕيز ّيٛثب ٩ٍيٝ ثٌٚي٪١و ثٌي١ٕٟٛ ثٚ ٩ٍيٝ ثٌٚي٪١و           .ثٌّضقور ٍٚٚثًر ثٌٖؤْٚ ثالؽضّج١٩ز
.  ثٌّٕج١مٟ

ٚ     دٞيًٌٚر  ٚثٌّضّغٍيز  3-دج٠ًِ ٚص٢ٍٕك ثًٌٛلز ِٓ ثال٠ٌٛٚجس ثاللضٚجه٠ز ثٌّقوهر فٟ ِيٓ  وييٌه  ٝيذ٠ ٚ صٌٕي١و ثالٔفيجق ثٌ٪يجَ 
ثٌذٌٔجِؼ ثالّٔجةٟ ٌألُِ ثٌّضقيور ٚثٌّضّغٍيز دٞيًٌٚر ثليوثً ثٌّٕيج١ك      ثٌٛثًهر فٟ صمج٠ًٌ ٍٚثًر ثٌٖؤْٚ ثالؽضّج١٩ز ٚض١ٙٛجس ثٌ

:صف٪١ً ثٌقٌوز ثاللضٚجه٠ز فٟ ثٌّٕج١ك ِٓ ماليإٔ٪جٓ ًُّٚ ِ٪جٌُ ثٌٌه٠ز ثالّٔجة١ز ثٌمجةّز ٩ٍٝ ، صٛٙاًل إٌٝ ثلضٚجه٠ج

.دجٌض٪جْٚ ٨ِ ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ صقف١َ٘ج ٩ذٌ ١ٌؿ ٚ ث١الق ِٖج٨٠ً ل٢ذ١ز :أال
.ثٌّقفَر ٚث ١ٌ ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌّؤ١ّْز( د٪ٞٙج دجٌض٪جْٚ أ٠ًٞج ٨ِ ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ)صّى١ٕٙج ِٓ مالي ثالّضغّجًثس ثٌ٪جِز  :ثاًَٛا

ال صٖيىً ًه٠يز ثلضٚيجه٠ز ٕيجٍِز ٌى١ف١يز ِ٪جٌؾيز ِٖيجوً ٌذٕيجْ         ٠ٕذغٟ ثٌض١ٝٛـ أْ ثٌٌه٠ز ثإلّٔجة١ز ث٢ٌٌّٚفز فيٟ ٘ييٖ ثًٌٛليز،    
وّ٪جٌؾز ِْمٌز ِْضٜٛ ثٌ٪ؾَ فيٟ ثٌّٛثٍٔيز ٚثٌن٠َٕيز ٚفؾيُ ثٌيو٠ٓ ثٌ٪يجَ ْٚٔيذضٗ إٌيٝ ثٌٕيجصؼ ثٌّقٍيٟ، ٚ٘يٟ             ثلضٚجه٠ز-ثٌّجوٌٚ
ِ   أ٠ًٞج  ، ٚثٌييٞ  3-ال صٖىً دو٠اًل ٩ٓ دٌٔجِؼ ثإلٙالؿ ثاللضٚجهٞ ثٌيٞ ألٌصٗ ثٌقىِٛز ثٌٍذٕج١ٔز ثٌْجدمز فٟ إ١يجً ِيؤصٌّ ديج٠ً

   ٞ ، ديً ٘يٟ صضىجِيً ِ٪ّٙيج ٚص٪١٢ّٙيج ِيج ٠ْيضقك ِيٓ هفي٨ إٝيجفٟ ٌٕجف١يز ثٌيوف٨ دجصؾيجٖ              صذٕضٗ ثٌقىِٛز ثٌقج١ٌز فيٟ د١جٔٙيج ثٌيٍٛثً
ص٪٠ََ ؽٙٛه ثإلٙالؿ ثاللضٚجهٞ ٚثالؽضّيج٩ٟ ٚثإلهثًٞ ٚوييٌه فيٟ ص٢ي٠ٌٛ ِفٙيَٛ هًٚ ثٌوٌٚيز فيٟ ثاللضٚيجه ثٌٕيج٥ُ ٌقٌوضيٗ           
ٚص٢ًٖٛ ِْٚض٠ٛجس ص٪جٚٔٙج ٨ِ هًٚ ِذجهً ٚفّ٪جي ٌٍم٢ج٧ ثٌنجٗ ٠ضٕجغُ ٨ِ أ٘وثف ثٌوٌٚز فٟ صقم١يك ثٌض١ّٕيز ثٌّٕج١م١يز ٚثٌّٕيٛ     

.ثاللضٚجهٞ ثٌّْضوثَ

وّج ٠ٕذغٟ أ٠ًٞج ثٌض١ٝٛـ أْ ٘يٖ ثٌٌه٠ز ثإلّٔجة١ز ال صيو٩ٟ ليوًصٙج ٚفيو٘ج ٩ٍيٝ ثٌض٢ذ١يك ثٌىٍيٟ ٌّذيوأ ثإلّٔيجب ثٌّضيٛثٍْ، ثٌييٞ           
ٚ٘ٛ ِج ٌُ صض٢ٌق إ١ٌيٗ ٘ييٖ ثٌٌه٠يز ثإلّٔجة١يز إال     ...( ثٌٚقز، ثٌضٌد١ز ٚثٌض٪١ٍُ)٠قضٛٞ ٕمًج ثؽضّج١٩ًج ٘جًِج فٟ ثٌّؾجالس ثٌّض٪وهر 

وّج صٍق٦ٗ دٖىً ِفًٚ هًثّجس ( 3-دج٠ًِ)دٖىً ٩جدٌ ١ٌِٚ دٖىً وجف، ٌٚىٓ ٠ٍق٦ٗ أ٠ًٞج ثٌذٌٔجِؼ ثإلٙالفٟ ٌٍقىِٛز 
.أمٌٜ ِض٪وهر

الساو انٕزلح -4
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ثٌضمج٠ًٌ ثٌٚجهًر ٩ٓ ٍٚثًر ثٌٖؤْٚ ثالؽضّج١٩ز ٚدٌٔيجِؼ ثالِيُ ثٌّضقيور ثالّٔيجةٟ ٚىٌيه ٌال١يال٧ ٩ٍيٝ        ٘يٖ ثًٌٛلز ٩ٍٝ صْضٕو 
فم١مز ث ٚٝج٧ ثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ز فٟ ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز ٚصمو٠ٌ صمع١ٌثصٙج ثٌّنضٍفيز ٩ٍيٝ ث ٚٝيج٧ ثٌّ٪١ٖي١ز ٚثٌق١جص١يز فيٟ       

.صٍه ثٌّٕج١ك

ْ       ”٠م١ِ ثٌضم٠ٌيٌ ثٌٚيجهً ِيؤمًٌث فيٛي      ْٔيذز ثإلٕيذج٧ فيٟ مّْيز     ( 2009)“ مج١ًيز ثٌفميٌ ثٌذٖيٌٞ ٚأفيٛثي ثٌّ٪١ٖي١ز فيٟ ٌذٕيج
ٟ    )١ِجه٠ٓ ٟ٘ ثٌض٪١ٍُ، ٚثٌٚقز، ٚثٌْىٓ، ٚصٛفٌ ميوِجس ثٌٌّثفيك ثٌ٪جِيز     ، ٚثٌٛٝي٨ ثاللضٚيجهٞ   (ِيجب، وٌٙديجب ٚٙيٌف ٙيق

ٚصمَٛ ِٕٙؾ١ز ه١ًٌ أفٛثي ثٌّ٪١ٖز ٩ٍٝ ل١جُ ِوٜ ِج ٠ضقمك ِٓ إٕيذج٧ ف٪ٍيٟ ٌٍقجؽيجس    . (ثٌومً ٚثٌ٪ًّ ٍِٚى١ز ث٨ٌٍْ)ٌألٌّر 
٠ٚ٪ٕييٟ ٘يييث أْ ث ّييٌر ص٪ييو ِقٌِٚييز ِييٓ . ث ّجّيي١ز ٌٚيي١ِ فميي٠ ٩ٍييٝ ل١ييجُ ثٌييومً ثٌّضييجؿ ٌٍقٚييٛي ٩ٍييٝ ثٌقجؽييجس ثٌّيييوًٛر 
ف٪ٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي، ص٪يو ث ّيٌر ِقٌِٚيز    . ثٌقجؽجس ث ّج١ّز إىث ص٪يً فٌٚٛٙج ١ٍ٩ٙج فضٝ ٌٚٛ وجْ ِْضٜٛ همٍٙج ٠ؤٍ٘ٙج ٌيٌه

٠ٖٚيضًّ  . ِٓ موِجس ثٌّجب ٚثٌىٌٙدجب إىث ٌُ صْض٨٢ ثٌقٚٛي ١ٍ٩ٙج دْذخ ٩وَ صٛفٌ صٍه ثٌنوِجس أٚ ٔمٚيٙج فيٟ ٢ِٕميز ّيىٕٙج    
: ٘يث ثٌضم٠ٌٌ ٩ٍٝ ث١ٌّجه٠ٓ ثٌضج١ٌز

ِض٠ّٛ همً ثٌفٌه، ِ٪وي ثإل٩جٌز، ثٌٛٝي٨ ث ّجّيٟ   : ٠ٖٚضًّ ٩ٍٝ ثٌّؤٌٕثس ثٌضج١ٌز يٛداٌ ٔضغ األسسج االلرظاي٘•
 فٌثه ث ٌّر، ٍِى١ز ث ؽَٙر ث١ٌٌَّٕز، ٍِى١ز ّٚجةً ثٌٕمً ثٌنجٗ، ٩وه م٢ٟٛ ثٌٙجصف

ِضجد٪ز ثٌوًثّز، ثالٌضقجق دجٌٌٚٝيز، ثٌٌّفٍيز ثٌض٪١ّ١ٍيز ٌٍذيجٌغ١ٓ، إصميجْ       :٠ٖٚضًّ ٩ٍٝ ثٌّؤٌٕثس ثٌضج١ٌز يٛداٌ انرؼهٛى•
ثٌٍغجس ث ؽٕذ١ز

ثٌضم١ِٓ ثٌٚقٟ، ٥ٌٚف ثٌ٪ًّ، صيٛفٌ ثٌنيوِجس ثٌٚيق١ز، ث ِيٌثٛ     :  ٠ٖضًّ ٩ٍٝ ثٌّؤٌٕثس ثٌضج١ٌزيٛداٌ انظحح ٔ•
ثٌَِّٕز، ٚٚؽٛه فجٌز ٙق١ز

•  ٙ ثٌّٚييوً ثٌٌة١ْيٟ ١ٌّييجٖ ثٌٖييٌح ١ِٚييجٖ  : ٠ٖٚييضًّ ٩ٍييٝ ثٌّؤٕيٌثس ثٌضج١ٌييز  يٛرداٌ انًرراء ٔانكٓسترراء ٔانظرسي انظررح
ثٌنوِز، ١ٍّٚز ثٌٌٚف ثٌٚقٟ، ١ٍّٚز ثٌضنٍ٘ ِٓ ثٌٕفج٠جس، صٛفٌ ث٢ٌجلز ِٓ ثٌٖذىز ثٌ٪جِز، ِوٜ صٛفٌ ١ِجٖ ثٌنوِز 

ِٓ ثٌٖذىز ثٌ٪جِز

٩وه غٌف ثٌّْىٓ، فٚز ثٌفٌه ِٓ ِْجفز ثٌّْىٓ، ثٌّيجهر ثٌٌة١ْي١ز   : ٠ٖٚضًّ ٩ٍٝ ثٌّؤٌٕثس ثٌضج١ٌزيٛداٌ انًسكٍ •
فٟ أ١ًٝز ثٌّْىٓ، ١ٍّٚٚز ثٌضوفتز ثٌٌة١ْ١ز فٟ ثٌّْىٓ

أضاع انًُاعك ػهٗ انظؼٛد االلرظاي٘ ٔاالترًاػٙ -1
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َسثح األسس ذاخ يزتاخ االشثاع انًُخفضح ٔ انًُخفضح تدا

 حسة ينٛم احٕال انًؼٛشح فٙ انًحافظاخ )%(

2004

انرٕشع انُسثٙ نالسس ذاخ يزتح االشثاع انًردَٛح
تحسة انًٛايٍٚ انخًسح )%(

 2004 

(2009) مج١ًز ثٌفمٌ ثٌذٌٖٞ ٚ ثفٛثي ثٌّ٪١ٖز فٟ ٌذٕجْ: ِٚوً

ٔذؼراَٙ  . انًمًٛرح فرٙ نثُراٌ ذؼراَٙ يرٍ انحسيراٌن أ٘ يرٍ َسرثح ئشرثاع يُخفضرح          االسرس  يٍ % 30تحسة ْرا انرمسٚس ٚرثٍٛ أٌ 
يحافظاخ األعساين أ٘ انُثغٛرح ٔانجُرٕب ٔانشرًال يرٍ َسرة انحسيراٌ األػهرٗن تًُٛرا ٚشركوم يٛرداٌ ٔضرغ األسرسج االلرظراي٘ن              

.انًفظهح ػُاطسِ آَفًان ػايم انحسياٌ األػهٗ يٛداًَٛا

%29.7=ِض٠ّٛ ١ٕٟٚ 
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يٛداٌ انًسكٍ

يٛداٌ ٔضغ االسسج االلرظاي٘

يٛداٌ انظحح

يٛداٌ انًٛاِ ٔ انكٓستاء ٔ انظسي انظحٙ  

يٛداٌ انرؼهٛى

47.1% 46.6%

38.4%
36.5%

30.5%

19.1%

34.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

الشمال النبطية البقاع  الجنوب جبل لبنان  بيروت لبنان

كرنك ٚمٛس ْرا انرمسٚس انرفأخ ػهٗ طؼٛد انًُاعك فٙ كم يٍ انًٛايٍٚ انخًرس فٛثرٍٛ أٌ ٔضرغ األسرسج االلرظراي٘ ٚؼراَٙ يرٍ َسرثح         
انحسياٌ األػهٗ فٙ تًٛغ انًحافظراخ ترال اسررمُاء تانًمازَرح يرغ ترالٙ انًإشرساخن أ٘ أٌ َسرثح انؼراوالخ انًحسٔيرح الرظرايًٚا ذرجرأش             
َسثح انؼاوالخ انًحسٔيح فٙ يٛايٍٚ انرؼهٛى ٔانظحح ٔانًسكٍ ٔانخدياخ انؼايحن ٔذنك فٙ كٍم يرٍ انشرًال ٔانُثغٛرح ٔانثمراع ٔانجُرٕب      

.ٔتثم نثُاٌ ٔتٛسٔخ

46.2% 45.5% 43.9%
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5.1%

31.9%
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37.1%
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. كًا ٚثٍٛ انرمسٚس أٚضًا أٌ انفمساء ٚرٕشػٌٕ تشكم غٛس ػايل ػهرٗ انًُراعك انهثُاَٛرح فٛرسكرص يؼظًٓرى فرٙ يحافظرح انشرًال        

يرٍ انؼردي االتًرانٙ نهسركاٌ انفمرساء فرٙ نثُراٌ تحسرة ينٛرم أحرٕال           ( أٔ ذجًرغ ألضرٛح  )ٔفًٛا ٚهٙ حظح كم يحافظح ٔلضراء  

.انًؼٛشح

)%(حظح ذجًؼاخ االلضٛح يٍ اتًانٙ االسس انفمٛسج فٙ نثُاٌ 

2004

ثٌّٖجي

31%

ؽذً ٌذٕجْ

29%

ثٌؾٕٛح

15%

ثٌذمج٧

13%

ثٌٕذ١٢ز
9%

د١ٌٚس
3%

)%(انًحافظاخ يٍ اتًانٙ ػدي انفمساء فٙ نثُاٌ حظح 

2004

َسثح ػدي انسكاٌ

%11د١ٌٚس 

%12: ثٌذمج٧

%17ثٌؾٕٛح ٚثٌٕذ١٢ز 

%40ؽذً ٌذٕجْ 

%20ثٌّٖجي ٩ٚىجً 

(2009) مج١ًز ثٌفمٌ ثٌذٌٖٞ ٚ ثفٛثي ثٌّ٪١ٖز فٟ ٌذٕجْ: ِٚوً
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أٔضاع انًُاعك .II

اوضاع المناطق ػلى الصؼٍذ االقخصادي واالجخماػً •

اوضاع المناطق ػلى صؼٍذ الخذماث الؼامت •

مؼىقاث الخنمٍت فً المناطق•
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ٌمو ٩جٔٝ ٌذٕجْ ِٚج ٠َثي، ِٓ صفجٚس فٟ ِْضٜٛ ثٌنوِجس ثٌ٪جِز د١ٓ ِٕج١مٗ ف١ظ ٠ضفجٚس ف١ٙج ِْضٜٛ ثٌنوِجس ثٌ٪جِز، فضٝ 

ٚديجٌٌغُ  . 1975ث ّج١ّز ِٕٙج، ٌٚيٌه فٙٛ وجْ ِٚج ٠َثي دقجؽز إٌٝ ثٌم١جَ دجّيضغّجًثس وذ١يٌر فيٟ ٘ييٖ ثٌّؾيجالس ِٕيي ثٌ٪يجَ        

ٚفضيٝ ثٌ٪يجَ    1975ّٕز أٞ ميالي ثٌفضيٌر ثٌّّضيور ِيٓ ثٌ٪يجَ       17ِٓ ىٌه، ٌُ صقًٚ ثّضغّجًثس ٩جِز ؽو٠ز ٚال وجف١ز، مالي 

٠ٚ٪ٛه ثٌْذخ فٟ ىٌه إٌٝ ٥ٌٚف ثٌقٌح ثٌوثةٌر آٔيثن فٟ أغٍخ ثٌّٕج١ك ٚثٌضٟ ٌُ صىيٓ صْيّـ   . ، فٟ ثٌنوِجس ثٌ٪جِز1992

.  فييٟ ثٌّمجدييً وييجْ ٩ييوه ثٌْييىجْ فييٟ ٌذٕييجْ ٠ّٕييٛ ٚدجٌضييجٌٟ وجٔييش ثٌقجؽييجس صييَهثه ٚصض٢ييًٛ فييٟ ١ذ١٪ضٙييج ١٩ٛٔٚضٙييج  . ١ٍّ٩ييًج ديييٌه

دجإلٝجفز إٌٝ ىٌه، فمو ص٪ٌٝش ثٌ٪و٠و ِٓ ِٕٖ س ثٌنوِجس ثٌ٪جِز، غ١ٌ ثٌّىضٍّز أّجًّج،  ٌٝثً وذ١ٌر، ّيٛثًب ٩ٍيٝ ٙي٪١و    

دجإلٝيجفز إٌيٝ ىٌيه فميو     . ثٌّؤّْجس ٚثٌضؾ١ٙيَثس أٚ ثإلهثًثس ثٌّ٪١ٕيز دٙييٖ ثٌنيوِجس أٚ أٔٙيج صمجهِيش أٚ أٙيذقش غ١يٌ وجف١يز         

١ٌأس صغ١ٌثس ٘جةٍز فٟ أِىٕز ثإللجِز ٌٍىغ١ٌ ِٓ ثٌّٛث١ٕ١ٓ ٚويٌه فٟ ٌِثوَ ِٚٛث٨ٝ ثٌٕٖيجٟ ثاللضٚيجهٞ ٥ٚٙيٌس ٌِثويَ     

.ؽو٠ور، فٟ ف١ٓ ٌُ صٛثوخ ثٌنوِجس ثٌ٪جِز ٘يٖ ثٌضغ١ٌثس ٌُٚ صضالبَ ِ٪ٙج إال دٖىً ِقوٚه

ٌيٌه، وجْ ٩ٍٝ ثٌوٌٚز ثٌٍذٕج١ٔيز، ِٕٚيي ٢ٍِي٨ ثٌضْي٪١ٕجس، أْ صٛثؽيٗ فيٟ ِؾّيً ِيج صٛثؽٙيٗ ِيٓ ثٌضقيو٠جس ثٌٕجؽّيز ٩يٓ ٌِفٍيز               

. ثٌقٌح ٩ٚٓ ٌِفٍز ِج لذً ثٌقٌح أْ صْ٪ٝ ٌىيٟ صٍذيٟ ثٌقجؽيجس ٚأْ صْيضذك ثٍه٠يجه ث٢ٌٍيخ ٩ٍيٝ ثٌنيوِجس ثٌ٪جِيز ِْيضمذالً          

ثال٘ضّيجَ دجٌم٢ج٩يجس   : ثٌضم١٘يً ثٌ٪جؽيً ٌّٕٖي س ثٌنيوِجس ثٌ٪جِيز ثٌّضٞيًٌر، ٚعج١ٔيجً       : ٩ٍٚٝ ىٌه فمو ث٩ضّوس ثٌوٌٚز م١جً، أٚاًل

.ىثس ث٢ٌجد٨ ث١ٌٕٟٛ

ِّ ثٌقجؽيز إٌيٝ             ٚوجْ ثٌٙوف ِٓ ىٌه صّى١ٓ ٌذٕجْ ِٓ ثٌٕٙٛٛ ٚثٌ٪ّيً ٩ٍيٝ إ١يالق ٩ؾٍيز ثٌٕٖيجٟ ثاللضٚيجهٞ ثٌييٞ ويجْ ديمِ

ٌُٚ صممي ثٌّٖيج٨٠ً  ... موِجس ثٌىٌٙدجب ٚثالصٚجالس ٚث٢ٌّجً ٚثٌٌّثفب ٚثالٚصّٛضٌثهثس ٚثٌٌٚف ثٌٚقٟ ٚثٌٕفج٠جس ثٌٍٚذز

ىثس ث٢ٌجد٨ ثٌّٕج١مٟ ف١ًَث أوذٌ ِٓ ثال٘ضّجَ إال د٪و ثٔؾجٍ ثٌؾَب ث وذيٌ ِيٓ   ( أٞ غ١ٌ ثٌّض٪ٍمز دضم١ً٘ ِٕٖ س لجةّز)ثٌؾو٠ور 

٦٠ٌٚٙ ِيٓ أًليجَ ِؾٍيِ ثإلّٔيجب ٚث ٩ّيجً أْ ْٔيذز ل١ّيز ثٌّٖيج٨٠ً ث١ٕ١ٌٛيز إٌيٝ إؽّيجٌٟ ل١ّيز ثٌّٖيج٨٠ً              . ثٌّٖج٨٠ً ث١ٕ١ٌٛز

غ١ٌ أٔيٗ إىث ِيج أٝيفٕج إ١ٌٙيج ثٌّٖيج٨٠ً ثٌضيٟ ٘يٟ ل١يو ثٌضٕف١يي فج١ٌيًج،           %. 65فضٝ ث١ٌَٛ صذٍغ  1992ثٌّٕفير، ِٓ لذٍٗ، ِٕي ثٌ٪جَ 

.ِّج ٠٪ٕٟ صقٛاًل صو٠ًؾ١ًج ٔقٛ ثٌّٖج٨٠ً ىثس ث٢ٌجد٨ ثٌّٕج١مٟ% 57صٕنفٜ ٘يٖ ثٌْٕذز ٌضٚذـ 

انخدياخ انؼايحأضاع انًُاعك ػهٗ طؼٛد  -2
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ِٚٓ مالي ٌِثؽ٪يز ٘ييث ثٌذٌٔيجِؼ ثالّيضغّجًٞ ثٌّٕفيي، ٚثٌييٞ ٘يٛ ل١يو ثٌضٕف١يي، ِيٓ لذيً وجفيز ثالهثًثس ٚثٌّؤّْيجس ٩ٍيٝ               

ثٌٚييي٪١و ثٌييي١ٕٟٛ ٩ٍٚيييٝ ثٌٚييي٪١و ثٌّٕيييج١مٟ، ص٦ٙيييٌ ثٌٌّيييِٛجس ثٌّذ١ٕيييز أهٔيييجٖ ثٌض٠ٍٛييي٨ ثٌم٢يييج٩ٟ ٚثٌّٕيييج١مٟ ٌّٖيييج٨٠ً    

(.2008-1992)ثالّضغّجًثس ثٌ٪جِز ثٌضٟ ٔفيصٙج ٚصٕفي٘ج ٩ور إهثًثس ِٚؤّْجس ٩جِز صجد٪ز ٌٍوٌٚز 
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ٔعُٙ 

47%

يٍ لثم اندٔنح ػثس تًٛرغ ئيازاذٓرا ٔيإسسراذٓا ترٍٛ انًشرازٚغ ذاخ انغراتغ       لٛد انرُفٛر ذهك انرٙ ْٙ ذٕشع انًشازٚغ انًُفرج ٔ
(2008-1992)انٕعُٙ ٔاالسرمًازاخ ذاخ انغاتغ انًُاعمٙ 

يُاعمٙ

53%

. أ.يهٌٕٛ ي 9,264: يجًٕع لًٛح انًشازٚغ
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يجهس االًَاء 

ٔاالػًاز

80.87%

(2008-1992)لٛد انرُفٛر ٔفك انجٓاخ انًُفرج  ذهك انرٙ ْٙذٕشع انًشازٚغ انًُفرج ٔ

يجهس انجُٕب

7.34%

. أ.يهٌٕٛ ي 9,264: يجًٕع لًٛح انًشازٚغ

ٔشازج انغالح ٔ انًٛاِ

4.93%

ٔشازج االشغال انؼايح ٔ انُمم

3.99% انظُدٔق انًسكص٘ نهًٓجسٍٚ

2.87%
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انُمم
26.72%

(2008-1992)انمغاػاخ ٔفك لٛد انرُفٛر  ذهك انرٙ ْٙذٕشع انًشازٚغ انًُفرج ٔ

يٛاِ انشسب
14.5%

. أ.يهٌٕٛ ي 9,264: يجًٕع لًٛح انًشازٚغ

انكٓستاء
17.18%

طسي طحٙ
ٔ يٛاِ ايغاز 

6.56%

تُٛح ذحرٛح
3.58%

انرستٛح
6.46%

انممافح ٔ انرؼهٛى انؼانٙ
4.38%

انس٘ ٔ انصزاػح
0.98%

انظحح
3.23%

انسٚاضح ٔ انشثاب
1.55%

لغاػاخ اخسٖ
اسكا13.8%ٌ

1.02%

دٌثِؼ ثٌض١ّٕز   ،ثٌٙجصف ثٌغجدش  ،ثهثًر ثٌّٖج٨٠ً ٚ دٕجب ثٌموًثس  ،صًّٖ ثٌم٢ج٩جس ثالمٌٜ ثٌذ١تز ٚ صٌص١خ ثالًثٟٝ : ِالف٦ز
موِجس ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ٚ ثال٩الَ ،ثٌٕٚج٩ز  ،ثٌذ٠ٌو  ،ثالؽضّج١٩ز ٚ ثاللضٚجه٠ز 
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(2008-1992)لٛد انرُفٛر ػهٗ انًحافظاخ ذهك انرٙ ْٙ انًُفرج ٔ انًُاعمٛحذٕشع انًشازٚغ 

1,715

1,529

1388

1281

1,054
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2,000

انجنىب و اننبطيت انبقاع و بعهبك

انهرمم

بيروث انشمال و عكار جبم نبنان

حظح انفسي يٍ االسرمًازاخ )ي.أ(

1,583

1,095

962

689

574
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1,800

جبم نبنان انجنىب و اننبطيت انشمال و عكار انبقاع و بعهبك

انهرمم

بيروث

لًٛح انًشازٚغ انًُفرج ٔ لٛد انرُفٛر )يهٌٕٛ ي.أ(

)انًجًٕع 4903 يهٌٕٛ ي.أ.(

ال٠ًّٖ ٘يث ثٌٍّن٘ ثٌّٖج٨٠ً ىثس ث٢ٌجد٨ ث١ٌٕٟٛ وجٌىٌٙدجب ٚ ثٌٙجصف ٚ ث٢ٌّجً ٚ ثالٚصّٛضٌثهثس ثٌو١ٌٚز ٚ ثٌّو٠ٕز  : ِالف٦ز
وّج ال ٠ًّٖ ِٖج٨٠ً ثٌٕفج٠جس ثٌٍٚذز ثٌٌّّٛز ِٓ ثٌٕٚوٚق ثٌذٍوٞ ثٌّْضمً. ثٌؾجِ٪١ز ٚ ثٌّو٠ٕز ث٠ٌٌج١ٝز
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ّجّ٘ش ثالّضغّجًثس ثٌ٪جِز ثٌّقممز فٟ ثٌضنف١ف ِيٓ فيور ثٌضفيجٚس فيٟ ِْيضٜٛ ثٌنيوِجس ث ّجّي١ز ثٌّضيٛثفٌر دي١ٓ ثٌّٕيج١ك،            موٌ

    ٜ وييٌه فميو أّيّٙش د٪يٜ ثٌغغيٌثس ىثس ث٢ٌيجد٨ ثٌ٪يجَ ثٌضيٟ ث٩ضيٌس          . ٌىٕٙج ٌُ صضًٛٙ د٪و إٌٝ صقم١ك ثٌّْيجٚثر فيٟ ٘ييث ثٌّْيضٛ

       ً ِٚيٓ ٘ييٖ ثٌغغيٌثس    . ١ٍّ٩ز ص٨٠ٍٛ ثالّضغّجًثس ثٌ٪جِز ثٌّٕفير مالي ثٌْيٕٛثس ثٌفجةضيز د٪يوَ ٍٚثي ثٌضفيجٚس ثٌّٕيج١مٟ دٖيىً وجِي

٩وَ ثٌٛٝٛؿ ثٌىجفٟ ٌٙيٖ ثالّضغّجًثس ٩ٍٝ ِْضٜٛ ث١ٌْجّجس ثٌم٢ج١٩ز، ٩ٚيوَ ِٛثوذيز ثٌٕؾيجؿ ثٌّقميك فيٟ صٕف١يي ثٌٖيك ثٌّيجهٞ         

.ٌٍّٖج٨٠ً ٨ِ ٔؾجؿ ِّجعً ٩ٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌّؤّْٟ إلهثًصٙج ٚصٖغ١ٍٙج ١ٙٚجٔضٙج

أِيج فيٟ   . ٦٠ٌٚٙ ٘يث ثٌضفيجٚس فيٟ ثٌم٢ج٩يجس ىثس ث٢ٌيجد٨ ثٌّقٍيٟ وج١ٌّيجٖ ِٚ٪جٌؾيز ِْيمٌضٟ ثٌٚيٌف ثٌٚيقٟ ٚثٌٕفج٠يجس ثٌٚيٍذز            

ثٌم٢ج٩ييجس ث مييٌٜ وجٌىٌٙدييجب ٚثالصٚييجالس ٚثٌٕمييً ٚثٌضٌد١ييز ٚثٌٚييقز، فييئْ ثٌّٖييىالس ث ّجّيي١ز صضٚييً أف١جٔييًج دقؾييُ ٚد١٩ٕٛييز  

.ثٌنوِز ٩ٍٝ ثٌّْضٜٛ ث١ٌٕٟٛ أوغٌ ِّج صضًٚ دضفجٚصٙج ِٕج١م١ًج

ٚص٦ٌٙ ثٌؾوثٚي أهٔجٖ ٚٝ٪١ز موِجس ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚف ثٌٚيقٟ ٚثٌٕفج٠يجس ثٌٚيٍذز فيٟ ِنضٍيف ثٌّٕيج١ك ثٌٍذٕج١ٔيز، الّي١ّج فيٟ ِيج           

.م٘ أهثب د٪ٜ ثٌّؤّْجس ثٌّض٪ٍمز دٙيٖ ثٌنوِجس
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ٔضؼٛح ٔيإشساخ خدياخ يٛاِ انشفح فٙ انًُاعك

َسثح اسرسياي *َسثح انٓدزَسثح انجثاٚحَسثح انًشرسكٍٛانًإسسح

(**)انكهفح 

ساػاخ انرغرٚح ٕٚيًٛا  

١ٙفًجٕضجبًث

6 13% 73% 54% 80% 93تٛسٔخ ٔتثم نثُاٌ

8 8% 59% 30% 61% 86نثُاٌ انجُٕتٙ

2222% 62% 30% 52% 65نثُاٌ انشًانٙ

1010% 13% 50% 19% 68انثماع

(غ١ٌ فٕٟ+فٕٟ)٘وً ث١ٌّجٖ ِغً ٘وً ثٌىٌٙدجب )*(    

هْٚ ثفضْجح وٍفز ه٩ُ ثٌىٌٙدجب)**(  
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ٔضؼٛح ٔيإشساخ خدياخ انظسي انظحٙ فٙ انًُاعك

انًإسسح
َسثح انسكاٌ انًٕطٕنٍٛ 

تشثكح انظسي انظحٙ

ٔضؼٛح يحغاخ انًؼانجح

يحغاخ لٛد انرُفٛريحغاخ يُفرج
يحغاخ انًؼانجح لٛد  

انرحضٛس

% 74تٛسٔخ ٔتثم نثُاٌ
ثٌغو٠ٌ

ثٌؾ١ز
ّجفً ؽذ١ً

ثٌوًٚر

ثٌّضٓ/ ثٌْف١ٍز 

ؽذ١ً/ل١ٌذج 

وٌْٚثْ/ فٌثؽً 

ثٌّ٪جٍِض١ٓ

ثٌٚفج - ثٌذجًٚن  -  ؽ٪١ضج

% 35نثُاٌ انجُٕتٙ
١ٙوث

ثٌٕذ١٢ز

ثٌٕذ١٢ز/ ؽذج٧ 

فجٙذ١ج - ًٙٛ

دٕش ؽذ١ً/ صذ١ٕٓ 

دٕش ؽذ١ً

دٕش ؽذ١ً/ ٕمٌث 

فجٙذ١ج/ ٕذ٪ج ٚثٌٙذج٠ًز 

% 45نثُاٌ انشًانٙ
١ٌثدٍِ

ٕىج
ّجفً ثٌذضٌْٚ

ثٌ٪ذور  

٩ىجً/ ثٌمذ١جس 

٩ىجً/ ثٌذ١ٌر 

٩ىجً/ ِّٖٔ 

ث١ٌٕٞز/ دن٪ْٛ 

ثٌىًٛر - دٌٖٞ

% 41انثماع
د٪ٍذه

ثٌم٩ٌْٛ

ٍفٍز

ؽخ ؽ١ٕٓ

ٙغذ١ٓ

ثًٌٌِٙ

ثٌٍذٛر

د٪ٍذه/ ص١ّٕٓ 

ثٌٌّػ -٩ٕؾٌ 

ًث١ٕج
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ٔضؼٛح خدياخ يؼانجح انُفاٚاخ انظهثح فٙ انًُاعك

يالحظاخ
ٔضؼٛوح انرخهوض انُٓاوٙ

(انغًس)
ٔضؼٛوح انًؼانجح ٔضؼٛوح انجًغ ٔانكُس انًُغمح انًسرفٛدج/انًدُٚح

ّْ ٢ِٕمضٟ ثٌٖٛف ث٠ٌْٛؾجٟٔ  إٕجًر إٌٝ أ

ٚثٌّضٓ ث ٩ٍٝ دٚوه إهثًر ٔفج٠جصٙج دٖىً 

ِْضمً ٩ٓ د١ٌٚس ثٌىذٌٜ -

١ٌّ ّٙقٟ فٟ ثٌٕج٩ّز ٚدٚج١ٌُ 

دٛث٢ّز ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ

فٌٍ ٚصن١ٌّ دٛث٢ّز ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ؽ٨ّ ٚوِٕ دٛث٢ّز ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ تٛسٔخ انكثسٖ

فٌٍ ٚصن١ٌّ ل١و ثإلٖٔجب ّٝٓ ِٖج٨٠ً ثٌـ

OMSAR

ِىخ ٩ٖٛثةٟ فٟ فذج١ٌٓ _ ؽ٨ّ ٚوِٕ ِذجٌٕر ِٓ ثٌذٍو٠ّز تثٛم ٔتٕازْا

١ٌّ ٌِثلخ فٟ ِىخ ١ٌثدٍِ دٛث٢ّز 

ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ

_ ؽ٨ّ ٚوِٕ دٛث٢ّز ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ عساتهس ٔتٕازْا

فٌٍ ٚصن١ٌّ فٟ د٪ٜ ثٌمٌٜ دٛث٢ّز 

ُّ صؾ١َٙ٘ج ٩ذٌ ثٌـ ِ٪جًِ ص USAID

ِىّذجس ٩ٖٛثة١ّز _ ؽ٨ّ دٛث٢ّز ثٌذٍو٠ّجس أٚ ثٌم٢ج٧ 

ثٌنجٗ
تالٙ يُاعك انشًال ٔػكاز

ِ٪ًّ ٌٍّ٪جٌؾز ل١و ثإلٖٔجب، ِٚىخ ٩ٖٛثةٟ 

.ل١و ثٌّ٪جٌؾز

ِىّذجس ٩ٖٛثة١ّز _ ؽ٨ّ ٚوِٕ دٛث٢ّز ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ طٛدا ٔتٕازْا

فٌٍ ٚصن١ٌّ ل١و ثإلٖٔجب ّٝٓ ِٖج٨٠ً ثٌـ

OMSAR

ِىخ ٩ٖٛثةٟ فٟ ًأُ ثٌ٪١ٓ _ ؽ٨ّ ٚوِٕ دٛث٢ّز ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ طٕز ٔتٕازْا

ِىّذجس ٩ٖٛثة١ّز _ ؽ٨ّ دٛث٢ّز ثٌذٍو٠ّجس أٚ ثٌم٢ج٧ 

ثٌنجٗ
انُثغٛوح ٔتٕازْا

فٌٍ ٚصن١ٌّ فٟ د٪ٜ ثٌمٌٜ دٛث٢ّز 

ُّ صؾ١َٙ٘ج ١٩ذٌ ثٌـ ِ٪جًِ ص USAID

ِىّذجس ٩ٖٛثة١ّز _ ؽ٨ّ دٛث٢ّز ثٌذٍو٠ّجس أٚ ثٌم٢ج٧ 

ثٌنجٗ
تالٙ يُاعك انجُٕب ٔانُثغٛح

١ٌّ ّٙقٟ فٟ ٢ٌِّ ٍفٍٗ دٛث٢ّز 

ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ

فٌٍ ٚصن١ٌّ دٛث٢ّز ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ؽ٨ّ ٚوِٕ دٛث٢ّز ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ شحهّ ٔتٕازْا

ثٌـ   فٌٍ ٚصن١ٌّ ل١و ثإلٖٔجب ّٝٓ ِٖج٨٠ً

OMSAR

ِىخ ٩ٖٛثةٟ فٟ ثٌى١ّجي ؽ٨ّ دٛث٢ّز ثٌذٍو٠ّجس أٚ ثٌم٢ج٧ 

ثٌنجٗ
تؼهثك ٔتٕازْا

ِىّذجس ٩ٖٛثة١ّز _ ؽ٨ّ دٛث٢ّز ثٌذٍو٠ّجس أٚ ثٌم٢ج٧ 

ثٌنجٗ
تالٙ يُاعك انثماع ٔتؼهثك انٓسيم

يرٍ حظرض انثهردٚاخ يرٍ انرٕشٚؼراخ انسرُٕٚح يرٍ حسراب         % 40ٚجس٘ االسرؼاَح تانحساب انثهد٘ انًسرمم نرًٕٚم انؼًهٛرح ػهرٗ اٌ ٚجرس٘ اسررسيايْا تُسرثح      * 
ممانظُدٔق انًسرمم ْٔٙ غٛس كافٛح تحٛث ال ٚجس٘ ذسدٚد انخصُٚح انؼجص انر٘ ذحدثّ يا ذمرسضّ انثهدٚاخ يٍ يثانغ يٍ انظُدٔق انثهد٘ انًسر
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أٔضاع انًُاعك .II

اوضاع المناطق ػلى الصؼٍذ االقخصادي و االجخماػً •

اوضاع المناطق ػلى صؼٍذ الخذماث الؼامت •

مؼىقاث الخنمٍت فً المناطق•
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ػهٗ انظؼٛدٍٚ انسٛاسٙ  

ٔاأليُٙ 

ػهٗ انظؼٛد االلرظاي٘ ػهٗ طؼٛد انخدياخ انؼايحػهٗ انظؼٛد انًإسسٙ

ٔانًانٙ

ػهٗ انظؼٛد االترًاػٙ

  َ٩وَ ثالّضمٌثً فٟ ث٦ٌٕج

.ث١ٌْجّٟ

 ٩وَ ثّضمٌثً ث ٚٝج٧ ث ١ِٕز

ٌفضٌثس ٠ٛ١ٍز ِْٚضٌّر

  ً٩وَ صَثِٓ ٌِثفً ثالّضمٌث

ث١ٌْجّٟ ٚث ِٕٟ فٟ ٌذٕجْ ٨ِ  

ٌِثفً ثٌفًٛثس ثٌٕف١٢ز فٟ هٚي 

ثٌن١ٍؼ ثٌ٪ٌدٟ ٌضقم١ك ِْض٠ٛجس 

ثالّضفجهر ث٢ٌٍّٛدز ٌٚيٌه مٌْ 

ٌذٕجْ ١ٍّ٩ًج عالعز فٌٗ ثلضٚجه٠ز 

٘جِز وجٔش ِضجفز أِجِٗ

  ٍٝثٔ٪ىجُ ٩وَ ثالّضمٌثً ٩

ًٙٛر ٌذٕجْ ثٌنجًؽ١ز

   ٩وَ لوًر ٌذٕجْ، فٟ ٥ً ث فوثط

ثٌضٟ ّجهصٗ ٩ٍٝ ِٛثوذز ثٌضذوالس 

ٚثٌضقٛالس ثٌقجٍٙز فٟ ِق٢١ٗ 

ثإلل١ٍّٟ ٚصق١ْٓ ِْض٠ٛجس ثٌضى١ف 

ِ٪ٙج

 ف إهثًر ل٢ج٩جس ثٌنوِجس٪ٝ

وٌٙدجب، ١ِجٖ، ٌٙف  )ثٌ٪جِز 

ال١ّّج  ( ٙقٟ، ٔفج٠جس ٍٙذز

ٌؾٙز ثٌضٖغ١ً ٚث١ٌٚجٔز ٚثّضٌهثه  

ثٌىٍفز

  ٩وَ ٚٝٛؿ د٪ٜ ث١ٌْجّجس

ثٌم٢ج١٩ز ٚثالًصذجن فٟ صذ١ٕٙج

 ثٔنفجٛ ف٪ج١ٌز ِؤّْز صٖؾ٨١

(إ٠وثي)ثالّضغّجًثس  

  ٓف ِْضٜٛ ص٢ذ١ك لٛث١ٔ٪ٝ

ثٌض١٦ُٕ ثٌّؤٟ ٚثٌضٍىؤ فٟ ص٢ذ١ك 

لٛث٩و صٌص١خ ث ًثٟٝ فضٝ ٩ٙو  

ل٠ٌخ

  ثالفضمجً ٌأل١ٌ ثٌّؤ١ّْز ثٌفج٩ٍز

ٌٍض١ّٕز ثٌّٕج١م١ز

  ٩وَ ٚؽٛه ث١ٌ٢جس ثٌالٍِز

ٌّضجد٪ز صٕف١ي دٌثِؼ ثٌض١ّٕز  

ثٌّٕج١م١ز د٠ٌ٢مز ِضٕجغّز 

ِٚضٕجّمز صقفَ ٩ٍٝ ثالٌضَثَ دضٍه  

ثٌذٌثِؼ

 ثٌضممٌ فٟ صم١ِّ ٌٕوز

ثصٚجالس ٌذٕجْ ٩ٚوَ صٌٖوز 

ِؤّْز وٌٙدجب ٌذٕجْ

  ٩وَ وفج٠ز ِٚٛعٛل١ز موِجس

ثٌىٌٙدجب ٚث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚف ثٌٚقٟ  

ٚثٌٕفج٠جس ثٌٍٚذز

  ف ِْضٜٛ صم١ً٘ ١ٙٚجٔز٪ٝ

ٕذىز ث٢ٌٌق

 ف ل٢ج٧ ثٌٕمً ثٌ٪جَ ّٚٛب٪ٝ

ص١٦ّٕٗ

  ف ثٌنوِجس ثٌّض٪ٍمز٪ٝ

دضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّ٪ٍِٛجس   

(Information 

Technology)

صٌوَ ِ٪٦ُ ث ٢ٖٔز فٟ   •

٢ِٕمز د١ٌٚس ثٌىذٌٜ، ٚويٌه 

صٌوَ ثٌض١ٍْفجس ثٌٌّٚف١ز

د٠ب ثإلٙالؿ ث١ٌٙىٍٟ ٚال١ّّج •

فٟ ثٌّؾجالس ٚثٌم٢ج٩جس ثٌضٟ 

صْج٩و ٩ٍٝ ؽيح ثالّضغّجًثس 

ثٌنجٙز

ثٌضممٌ فٟ مٚنٚز ل٢ج٧  •

ثالصٚجالس

  ٟف ثٌٌّهٚه ثالؽضّج٩٪ٝ

ٚثٌنوِجصٟ ٌإلٔفجق ثٌ٪جَ فٟ 

ثٌم٢ج٩جس ثالؽضّج١٩ز

 صفجٚس ِْضٜٛ ١٩ٛٔٚز موِجس

ثٌضٌد١ز ٚثٌٚقز د١ٓ ثٌّٕج١ك

 ثٌضفجٚس ثٌّٕج١مٟ فٟ ْٔذز

ِضنٌؽٟ ثٌؾجِ٪جس ِْٚضٜٛ  

ثٌضق١ًٚ ثٌ٪ٍّٟ ٚثٌّٕٟٙ

انسٛاسٛح ٔانًإسسٛح ٔااللرظايٚح ٔاالترًاػٛحاالسثاب أْى : يؼٕلاخ انرًُٛح

فٙ انًُاعك يؼٕلاخ انرًُٛح -3
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ٛح انًُاعمانرٙ ذفسضٓا األٔضاع  يؼٕلاخ انرًُٛحأْى 

يالحظــــــاخأتسش يؼٕلاخ انرًُٛح فٙ انًُغمحانًُغمــح

انثماع ٔتؼهثك 

انٓسيم

إًٕيجه، ص٠ّٛيً، صْي٠ٛك، ٙيغٌ     )ٚؽٛه ِ٪ٛلجس ص٨ّٕ صقم١ك ثٌض١ّٕز ثًٌَث١٩ز 

دٖىً ٩جَ ٚٝ٪ف صى٠ٛٓ ثٌضٌدز فٟ ( ثٌق١جٍر ثًٌَث١٩ز، ِْجةً ثٌُٞ ٚثٌفٌٍ

.ِٕج١ك ثٌذمج٧ ثٌّٖجٌٟ ٩ٚوَ صٛفٌ ِٚجهً ١ِجٖ ثٌٌٞ دٖىً وجف

ف ٕذىز ثٌّٛثٙالس٪ٝ.

ثالوالف ثٌٌّصف٪ز ٌٍذٕٝ ثٌضقض١ز دْذخ ١ٛي ثٌّْجفجس.

 ف ( ص٠ًّٛ، إًٕجه، ص٠ْٛك)٩وَ صٛفٌ ثٌض١ْٙالس ثٌالٍِز ٌٍٕٚج٩ز٪ٝ

د٪ٍذه، ثٌذمج٧ ثٌغٌدٟ، )ثالّضغّجً ث٥ٌّٛف ِٓ أؽً ص٠ٛ٢ٌ ث١ٌَّثس ث١ٌْجف١ز 

.ٚل٢ج٧ ثٌنوِجس...( ؽذً ث١ٌٖل

ف ثٌنوِجس ثٌّو١ٕ٠ز فٟ د٪ٍذه ٚٝ٪ف ١ٍّ٩ز إدٌثٍ ًٙٛصٙج ث١ٌْجف١ز٪ٝ.

ًّ٪ٌصٌثؽ٨ ِْضٜٛ ثٌضق١ًٚ ثٌ٪ٍّٟ ٚثٌّٕٟٙ ٚثٔ٪ىجّٗ ٩ٍٝ أّٛثق ث.

صٌثؽ٨ ِْضٜٛ ثٌنوِجس ثٌٚق١ز.

صضفجٚس مٚيجة٘ ثٌٙؾيٌر دي١ٓ ثٌّٕيج١ك ٚدجٌضيجٌٟ      -

٠ضفجٚس فؾُ ثٌضق٠ٛالس ِٓ ثٌّغضٌد١ٓ إٌٝ أ٘يج١ٌُٙ  

ِٕٚيج١مُٙ ٚدجٌضيجٌٟ ِْيجّ٘ضُٙ فييٟ ثٌقيّو ِيٓ صّٛيي٨      

.ثٔضٖجً ثٌفمٌ فٟ ثٌّٕج١ك

.٩وَ ثالّضمٌثً ث ِٕٟ ٔض١ؾز ثال٩ضوثبثس ثإلٌّثة١ٍ١زانجُٕب ٔانُثغٛح

ٛلجس ثٌض١ّٕز ثًٌَث١٩ز٪ِ.

ف ٕذىز ثٌّٛثٙالس٪ٝ.

 (  ١ٙوث، ًٙٛ)ٝ٪ف ثالّضغّجً ِٓ أؽً ص٠ٛ٢ٌ ث١ٌَّثس ث١ٌْجف١ز...

.ٚل٢ج٧ ثٌنوِجس

٩وَ صٛفٌ ثٌض١ْٙالس ثٌالٍِز ٌٍٕٚج٩ز  .

ًّ٪ٌصٌثؽ٨ ِْضٜٛ ثٌضق١ًٚ ثٌ٪ٍّٟ ٚثٌّٕٟٙ ٚثٔ٪ىجّٗ ٩ٍٝ أّٛثق ث.

صٍ٪خ ٕذىجس ث ِجْ ثالؽضّج١٩ز ثٌضٟ ٠ضٛال٘ج -

ثٌّؾض٨ّ ثٌّؤٟ هًًٚث فٟ ثٌقو ِٓ أّذجح ثٌفمٌ 

.ٚىٌه دٖىً ِضفجٚس ِٓ ٢ِٕمز إٌٝ أمٌٜ

تثم نثُاٌ

خازج تٛسٔخ  )

(انكثسٖ

.ِ٪ٛلجس ثٌض١ّٕز ثًٌَث١٩ز

ف ثّضغّجً ث١ٌَّثس ث٢ٌذ١٪١ز ٚث١ٌْجف١ز٪ٝ.

ف ٕذىز ثٌّٛثٙالس٪ٝ.

٩وَ صٛفٌ ثٌض١ْٙالس ثٌالٍِز ٌٍٕٚج٩ز.
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يالحظــــــاخأتسش يؼٕلاخ انرًُٛح فٙ انًُغمحانًُغمــح

انًُاعك انصزاػٛح

سٓم انثماعن سٓم 

ػكازن سٓال طٛدا 

ٔطٕزن سٓم 

يستؼٌٕٛن حاطثٛا 

ٔزاشٛا ٔتساذٍٛ 

تثم نثُاٌ 

.ثًصفج٧ وٍفز ثٌّٛثه ثٌّْضًٛهر ثٌّْضنوِز فٟ ثإلٔضجػ

ٙغٌ فؾُ ثٌق١جٍثس ثًٌَث١٩ز.

ٟٝثًصفج٧ أّ٪جً ث ًث.

٩وَ ص١٦ُٕ ٕذىجس ثإلٔضجػ ٚثٌض٨٠ٍٛ.

ف ثًصذجٟ ١ٍّ٩جس ثإلٔضجػ دج دقجط ثًٌَث١٩ز٪ٝ.

ٟف ثٌضٛؽ١ٗ ٚثإلًٕجه ثًٌَث٩٪ٝ.

ٟف ثٌض١ٍْف ثًٌَث٩٪ٝ.

ٌٌٍٞ ّٛب ثٌْذً ثٌّ٪ضّور.

صٖيىً ٘ييٖ ثٌّٕيج١ك ثًٌَث١٩يز  عٍيظ ِْيجفز ٌذٕيجْ         -

.صم٠ٌذًج

.٠ٛثؽٗ ثإلٔضجػ ثًٌَث٩ٟ ِٕجفْز مجًؽ١ز ٕو٠ور-

ٕ٘يجن ٩الليز ٚثٝييقز دي١ٓ ثًصفييج٧ ِؤٕيٌثس ثٌفمييٌ     -

.ٚثًصفج٧ هًؽز ث٩ضّجه ثٌّٕج١ك ٩ٍٝ ثًٌَث٩ز

٠ضفجٚس ِومٛي ث ٌّ ِٓ ثإلٔضجػ ثًٌَث٩يٟ دْيذخ   -

صيييومً ثٌوٌٚيييز ٩ذيييٌ ه٩يييُ د٪يييٜ ثًٌَث٩يييجس هْٚ      

.ّٛث٘ج

.صٌثوّجس ّجّ٘ش فٟ إٝ٪جف ًٚثد٠ ثٌّو٠ٕز ٨ِ ِق٢١ٙجعساتهس

ٌٜف ٕذىز ثٌّٛثٙالس ثٌضٟ صٌد٠ ثٌّو٠ٕز دجٌّٕج١ك ث م٪ٝ.

 ٩اللييز )٩ييوَ ٚٝييٛؿ ثٌ٪اللييز ديي١ٓ هًٚ ٌِفييم ١ييٌثدٍِ ٚهًٚ ٌِفييم د١ييٌٚس

.٩ًٍّج أٔٗ دئِىجٔٙج أْ صىْٛ صىج١ٍِز( صىج١ٍِز أَ صٕجف١ْز

 ثٌّ٪ٌٛ، ثٌضٌثط ثٌْي١جفٟ،  )٩وَ ثالّضفجهر، دٖىً ف٪جي، ِٓ َِث٠ج ثٌّو٠ٕز

...(.ثٌضؾجًر

٩وَ إ٢٩جب ص١ْٙالس وجف١ز ٌٍٕٚج٩ز.

ًّ٪ٌصٌثؽ٨ ِْضٜٛ ثٌضق١ًٚ ثٌ٪ٍّٟ ٚثٌّٕٟٙ ٚثٔ٪ىجّٗ ٩ٍٝ أّٛثق ث.

صٌثؽ٨ ِْضٜٛ ثٌنوِجس ثٌٚق١ز.

صضفييجٚس مٚييجة٘ ثٌٙؾييٌر ديي١ٓ ثٌّٕييج١ك ٚدجٌضييجٌٟ  -

٠ضفجٚس فؾُ ثٌضق٠ٛالس ِيٓ ثٌّغضيٌد١ٓ ِْٚيجّ٘ضُٙ    

.فٟ ثٌقّو ِٓ ثٔضٖجً ثٌفمٌ فٟ ثٌّٕج١ك

صٍ٪يييخ ٕيييذىجس ث ِيييجْ ثالؽضّج١٩يييز ثٌضيييٟ ٠ضٛال٘يييج   -

ثٌّؾض٨ّ ثٌّؤٟ هًًٚث فٟ ثٌقيو ِيٓ أّيذجح ثٌفميٌ إال     

.أْ ىٌه ٠ضفجٚس ِٓ ٢ِٕمز إٌٝ أمٌٜ
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يالحظــــــاخأتسش يؼٕلاخ انرًُٛح فٙ انًُغمحانًُغمــح

(.ِذ١ٕز أ٩الٖ فٟ فمٌر ثٌّٕج١ك ثًٌَث١٩ز)ِ٪ٛلجس ثٌض١ّٕز ثًٌَث١٩ز انشًال ٔػكاز

ف ثّضغّجً ث١ٌَّثس ث١ٌْجف١ز٪ٝ.

ف ٕذىز ثٌّٛثٙالس ٨ِ ١ٌثدٍِ ٚد١ٌٚس ٚثٌذمج٧٪ٝ.

ثٔ٪ىجُ صٌثؽ٨ ٍْٚ ١ٌثدٍِ ثاللضٚجهٞ ٩ٍٝ ٘يٖ ثٌّٕج١ك.

صٌثؽ٨ ِْضٜٛ ثٌنوِجس ثٌٚق١ز.

    ٗصٌثؽيي٨ ِْييضٜٛ ثٌضقٚيي١ً ثٌ٪ٍّييٟ ٚثٔ٪ىجّييٗ ٩ٍييٝ أّييٛثق ثٌ٪ّييً ٚصالهِيي

.ِ٪ٙج
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يكَٕاخ انسؤٚح االًَاوٛح انًُاعمٛح  .III

المشارٌغ القطبٍت فً اطار الشراكت مغ القطاع الخاص•

زثالّضغّجًثس ثٌ٪جِ•

ثال١ٌ ثٌفٛل١ز ثٌضّى١ٕ١ز•
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صٖىً ثٌٌه٠ز ثإلّٔجة١ز ثٌّٕج١م١ز فٌٙز ٌٍقىِٛز ثٌٍذٕج١ٔز وٟ ص٪١و ١ٌؿ ِٖج٨٠ً صُ ثٌضوثٚي دذ٪ٞٙج ّجدمجًَ إال أٔٗ ٌُ ٠يضُ فيٟ ٚلضٙيج    

ويٌه ٌُ صّْـ ث٦ٌٌٚف ث١ٌْج١ّز ٚث ١ِٕز ثٌضٟ ّيجهس ٩ٍيٝ ِيوٜ ثٌْيٕٛثس     . صٌؽّز صٍه ثٌّٖج٨٠ً إٌٝ ِٖج٨٠ً ِقوهر لجدٍز ٌٍضٕف١ي

ِٓ ؽجٔخ آمٌ ٌُ ٚال صضٛثفٌ . ثٌّج١ٝز ٌضٕف١ي أٚ ص٠ٛ٢ٌ ثٌذ٪ٜ ث٢مٌ ِٓ صٍه ثٌّٖج٨٠ً ثٌضٟ صّغً ِؾ٩ّٛز لجدٍز ٌٍض٪و٠ً ٚث٠ٌَجهر

ٌٙيٖ ثٌّٖج٨٠ً أٚ ٌغ١ٌ٘يج ِّيج ٠ّىيٓ أْ ٠ٚيجً إٌيٝ ثلضٌثفيٗ ٥يٌٚف ثٌض٠ّٛيً ثٌيالٍَ ِيٓ ثٌوٌٚيز ثٌٍذٕج١ٔيز ٚال فضيٝ ثإلِىجٔيجس ٚال               

ٌيث صٖىً ٘يٖ ثٌٌه٠ز فٌٙز ٢ٌٌفٙج ١ٌٚؿ  ِٖج٨٠ً أميٌٜ ؽو٠يور، ٚ٘يٟ ؽ١ّ٪ٙيج ِٖيج٨٠ً      . ث هٚثس ثٌّالةّز ٌضٖغ١ٍٙج ٚإهثًصٙج

لجهًر ٩ٕو ثٌم١جَ دضٕف١ي٘ج ٩ٍٝ ثإلّٙجَ دٖىً ؽوٞ فٟ صق٠ٌه ثلضٚجهثس ثٌّٕج١ك ٚصقف١يَ ٖٔيٛب ثٌىغ١يٌ ِيٓ ثٌّؤّْيجس ثٌٚيغ١ٌر       

إٌٝ ؽجٔخ ىٌه فئْ ٘يٖ ثٌّٖج٨٠ً ّٛف صُْٙ فٟ صف٪١يً ليٜٛ ثٌ٪يٌٛ    . ٚثٌّض٢ّٛز ثٌضٟ صْضف١و ٚصٌفو ٖٔج١جس ثٌّٖج٨٠ً ثٌىذٌٜ

ىٌه ِّج ١ُّْٙ فٟ إ٠ؾيجه  . ٚث٢ٌٍخ ثٌنجٙز دٙج ٌؾٙز لوًصٙج ٩ٍٝ صى٠ٛٓ ثّضغّجًثس ِٛث٠ٍز ٚفٌوز ثلضٚجه٠ز ِٛثوذز ِٚىٍّز ٌٙج

  ُ ٚفيٟ ٘ييث ثإل١يجً، صْي٪ٝ ٘ييٖ ثٌٌه٠يز إٌيٝ ١يٌؿ         . فٌٗ ٩ًّ ؽو٠ور دّج ٠ّْـ ٌٍذٕج١١ٔٓ أْ ٠ٕ٪ّٛث دفٌٗ ثٌضموَ ٚثٌّٕٛ ف١يظ ٘ي

ثٌّٖيي٧ٌٚ ثٌّٕجّييخ فييٟ ث٢ٌّٕمييز ثٌّٕجّييذز دّييج ٠ضٕجّييخ ِيي٨ ث١ٌّييَثس ثٌضفجٝيي١ٍز ٌىييً ٢ِٕمييز ِييٓ ؽٙييز، ٚدّييج ٠ّىييٓ وييً ٢ِٕمييز ِييٓ  

ىٌيه ِيج ١ّْيج٩و أ٠ٞيًج فيٟ أْ ٠ىيْٛ ٌٍّٖي٧ٌٚ ثٌّ٪ٕيٟ         . ِٛثؽٙز ثٌضقو٠جس ثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ز ٚثٌذ١ت١ز ثٌٛثؽيخ ثٌضٚيوٞ ٌٙيج   

فٌٙز فم١م١ز ٌإلّٙجَ فٟ صم١ِٓ ثٌض١ّٕز ثٌّضٛثٍٔز ٚثٌّٕٛ ثٌّْضوثَ ٌضٍه ثٌّٕيج١ك هْٚ أْ ٠ض٢ٍيخ ىٌيه ه٩ّيًج ِج١ٌيًج إٝيجف١ًج ِيٓ لذيً         

.ثٌوٌٚز

دجإلٝجفز إٌٝ ىٌه، فيئْ فىيٌر ١يٌؿ ٘ييٖ ثٌّؾ٩ّٛيز ِيٓ ثٌّٖيج٨٠ً ثٌم٢ذ١يز فيٟ آْ ٚثفيو ٚد٠ٌ٢ميز ِضٌثد٢يز، ٚ٘يٛ ِيج صموِيٗ ٘ييٖ                 

ثًٌٛلز وّؾ٩ّٛز ٚثفور ِضىجٍِز ١ٌْٚش ٔٙجة١ز، ١ّؤِٓ صفج٩اًل وذ١ًٌث ٠َ٠و ِٓ ثٌٛل٨ ثاللضٚجهٞ ٚثالؽضّيج٩ٟ ٚث١ٌْجّيٟ ثإل٠ؾيجدٟ    

فٟ وً ٢ِٕمز ٠ُْٚٙ فٟ إ٠ؾجه فجٌز ِٓ ثٌض٪جْٚ ٚثٌضٕجفِ ثإل٠ؾجدٟ د١ٓ ثٌّٕج١ك ٠ٚؤِٓ ِٖجًوز ف٪جٌيز ٌٍّيٛث١ٕ١ٓ أ٠ّٕيج ويجٔٛث دّيج      

٠وف٪ُٙ إٌٝ ثإلّٙجَ فٟ ص٠ٛ٢ٌ ِٕج١مُٙ ًٚف٨ ِْض٠ٛجس ١٩ُٖٙ ٠ٚنٍك ٕ٪ًًٛث ٩جًِج إ٠ؾجد١ًج ٌؾٙز ثٌّٖيجًوز ثٌف٪جٌيز فيٟ فّيً ٌيٛثب      

ٚصقّيً ِْييؤ١ٌٚز ص٢ي٠ٌٛ ٚصقْيي١ٓ ث ٚٝيج٧ ثاللضٚييجه٠ز ٚثالؽضّج١٩يز فييٟ ؽ١ّي٨ ِٕييج١ك ٌذٕيجْ ِٚ٪جٌؾييز ثٌٖي٪ًٛ ثٌّييَِٓ دييجٌغذٓ        

.ٚثإلّ٘جي ٚثٌض١ّٙٔ

انًشازٚغ انمغثٛح فٙ ئعاز انشساكح يغ انمغاع انخاص -1
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ِٓ ٔجف١ز أمٌٜ، فئْ ثٌٞٛثد٠ ثٌٚجًِز ثٌضيٟ ٠ٌّيّٙج ٠ٚفٌٝيٙج ِْيضٜٛ ثٌ٪ؾيَ ثٌٌّصفي٨ فيٟ ثٌّٛثٍٔيز ٚفؾيُ ثٌيو٠ٓ ثٌ٪يجَ،            

٠ٛؽخ ثٌ٪ًّ ٩ٍٝ ثالٌضَثَ دضٛؽٗ ثلضٚجهٞ ال ٠َ٠و ِٓ فؾُ ث ٩ذجب ثٌٍّمجر ٩ٍٝ وجً٘ ثٌن٠َٕز ثٌضٟ صتٓ ِٓ فؾُ ثٌو٠ٓ ثٌ٪جَ 

ثٌقجٌٟ ْٚٔذضٗ ثٌٌّصف٪ز إٌٝ ِؾ٧ّٛ ثٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ ث ٌِ ثٌيٞ ٠قو ِٓ لوًر ثٌم٢يج٧ ثٌ٪يجَ ٩ٍيٝ صيود١ٌ ثٌض٠ّٛيً ثٌيالٍَ إللجِيز        

ىٌيه ِيج ٠فيٌٛ أْ صْي٪ٝ ثٌقىِٛيز إٌيٝ       . ٘يٖ ثٌّٖج٨٠ً ٔج١٘ه ٩ٓ ٩يوَ لوًصيٗ ٩ٍيٝ ثٌيضالهَ ِي٨ ِض٢ٍذيجس إهثًصٙيج ٚصٖيغ١ٍٙج        

إٌٕثن ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ دقًّ ٌٛثب صٕف١ي ٘يٖ ثٌّٖج٨٠ً ثٌم٢ذ١ز ٚص٠ٍّٛٙج ٚإهثًصٙج ٚصٖغ١ٍٙج ٝيّٓ ث ١يٌ ثٌضيٟ صقيوه٘ج ثٌوٌٚيز      

ّٚٝٓ إ١جً ث١ٌٙتجس ثٌٕج٥ّز ثٌٛثؽخ إ٠ؾجه٘ج فٟ ثٌّؾجالس ثٌضيٟ ٠ّىيٓ إٖٔيجب ١٘تيجس ٔج٥ّيز      ( لجْٔٛ ثٌٌٖثوز د١ٓ ثٌم٢ج١٩ٓ)

ٚدّييج ٠٪ييٛه ٩ٍييٝ ٌذٕييجْ دّٕج١مييٗ ٕٚيي٪ذٗ دجٌّٕف٪ييز ثٌ٪جِييز ِييٓ ثّييضغّجًثس ٚفييٌٗ ثٌ٪ّييً ثٌؾو٠ييور ٚثٌض١ّٕييز ثٌّضٛثٍٔييز ٚثٌّٕييٛ      

.ثٌّْضوثَ
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انرغٕٚس انرجاز٘ ٔانخدياذٙانرغٕٚس انظُاػٙانرغٕٚس انسٛاحٙ ٔانخدياذٙانرغٕٚس انؼماز٘ ٔذسذٛة األزاضٙ

ِٖييييي٧ٌٚ إ٩يييييجهر صٌص١يييييخ ِيييييومً  -

أ١ٌْجً : د١ٌٚس ثٌؾٕٛدٟ

ِٖييييي٧ٌٚ إ٩يييييجهر صٌص١يييييخ ِيييييومً  -

١ًٌٕٛ: د١ٌٚس ثٌّٖجٌٟ 

ِٖيي٧ٌٚ ص٢يي٠ٌٛ ثٌٛثؽٙييز ثٌذق٠ٌييز    -

ٌّو٠ٕز ١ٙوث دّج ٠الةُ صيج٠ًل ثٌّو٠ٕيز   

ٚص٢ًٛ٘ييييج ثاللضٚييييجهٞ ٚثٌْييييي١جفٟ   

ٚص١٦ٕيييف ٚص٪١ّيييك ٌِفم٘يييج ثٌقييييجٌٟ    

ٚويٌه إٖٔجب ثٌٌّفم ثٌضؾيجًٞ ثٌؾو٠يو   

ؽٕٛح ثٌّو٠ٕز

ٌِوَ د١ٌٚس ٌٍّؤصٌّثس -

٢ِٕمييييز )ِو٠ٕييييز ثٌ٪ييييالػ ٚثٌ٪ٕج٠ييييز   -

 Care and Cure( )ثٌم٠ٌ٪ييز

Health Centers)

ِٕضؾ٪يييجس ثٌضيييٌَؼ ٚثإلّيييضؾّجَ فيييٟ  -

ؽذً ث١ٌٖل ٚث ًٍ

ثٌٌّفم ث١ٌْجفٟ فٟ ؽ١ٔٛٗ-

ثٌّو٠ٕز ثٌٕٚج١٩ز فٟ ثٌٌَ٘ثٟٔ -

ثٌّو٠ٕز ثٌٕٚج١٩ز فٟ  ّٕجي د٪ٍذه  -

ثٌّو٠ٕز ثٌٕٚج١٩ز فٟ ٠ًجق  -

ص٠ٛ٢ٌ إِىجٔجس ثٌٕٚج٩جس ثٌغيثة١ز  -

فٟ ِٕج١ك ثٌّٖجي ٚثٌذمج٧ ٚثٌؾٕٛح

ِق٢ييز صق٠ٛييً ثٌغييجٍ ثٌْييجةً إٌييٝ      -

غيييجٍ فيييٟ ٢ِٕميييز ثٌٌَ٘ثٔيييٟ ٌيييََٚ     

ِق٢ز ثٌىٌٙدجب ٚث٢ٌّٕمز ثٌٕٚج١٩ز

إفْجؿ ثٌّؾجي ٌ٪ٛهر صٖغ١ً أٔجد١يخ   -

ثٌيييٕف٠ ثٌ٪ٌثليييٟ ٚوييييٌه ٌّيييو ثٌغيييجٍ     

ثٌ٪ٌثلٟ إٌٝ ّٕجي ٌذٕجْ

(٢ِٕمز ثٌم٠ٌ٪ز: )ِو٠ٕز ثإل٩الَ -

ث٢ٌّٕمز ثإللضٚيجه٠ز ثٌنجٙيز فيٟ     -

١ٌثدٍِ
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ِٕٙيج ثٌضيٟ    ٠ضٛؽخ ٩ٍٝ ثٌقىِٛز، ٚفٟ ٥ً ٘يٖ ثٌٌه٠ز، أْ ص٢ٍك دٌٔجِؾًج ؽو٠وًث ِٚضالةًّج ٌالّضغّجًثس ثٌ٪جِز ٚال١ّّج ثٌضّى١ٕ١يز 
صْج٩و ٩ٍٝ إٝفجب ١جد٨ ثلضٚجهٞ ٠ضالبَ ٨ِ ١ذ١٪ز وً ٢ِٕمز ٠ٚ٪جٌؼ ثٌّ٪ٛلجس ثٌضٟ صٍؾُ ص٢ًٛ٘ج ٚصقو ِيٓ ؽجىد١ضٙيج ٚدجٌضيجٌٟ    

٩ٍٚٝ ّذ١ً ثٌّغيجي ال ثٌقٚيٌ، ّيضقضجػ ث٢ٌّٕميز ثاللضٚيجه٠ز ثٌقيٌر فيٟ        . صّى١ٓ صٍه ثٌّٕج١ك ِٓ ثؽضيثح ثالّضغّجًثس ث٢ٌٍّٛدز
١ٌثدٍِ إٌٝ صٖغ١ً ٢ِجً ١ٕ٠ًٗ ِ٪ٛٛ ٚإٌٝ ثّضىّجي ص٨١ّٛ ٚص٪١ّك ثٌٌّفم فيٟ ١يٌثدٍِ ٚإٌيٝ دٕيجب ّيىز ثٌقو٠يو ثٌّّضيور ِيٓ         

ث٠ًٌْٛز، د١ّٕج ّيضقضجػ ث٢ٌّٕميز ثٌٚيٕج١٩ز فيٟ ٠ًيجق إٌيٝ دٕيجب ّيىز فو٠يو ِيٓ ٠ًيجق إٌيٝ ثٌقيوٚه               -١ٌثدٍِ إٌٝ ثٌقوٚه ثٌٍذٕج١ٔز
وّيج أْ ثٌّٕيج١ك وجفيز دقجؽيز إٌيٝ صيٛفٌ ميوِجس ثالصٚيجالس دؾيٛهر ٩ج١ٌيز ٚأّي٪جً            . ثٌٍذٕج١ٔز ث٠ًٌْٛز ٚإٌيٝ صٖيغ١ً ٢ِيجً ٠ًيجق    

.دّضٕجٚي فتجس ثٌّؾض٨ّ وجفز

تؼض انًشازٚغ انمغثٛح فٙ ئعاز انشساكح يغ انمغاع انخاص
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ّْيٌ ٠ْيّـ ٌيٗ ديئ١الق ٌِفٍيز           دجٌٌغُ ِٓ ثٌٚ٪ٛدجس ثٌضٟ ص٪جٟٔ ِٕٙج ثٌّج١ٌز ثٌ٪جِز، ٠ضٛفٌ ٌٍذٕيجْ فج١ٌيًج، ص٠ّٛيً ميجًؽٟ ١ِ
ٌييوٜ ِؾٍييِ ثإلّٔييجب  )فجٌض٠ّٛييً ثٌنييجًؽٟ ثٌّضييٛفٌ ِييٓ ثٌمييٌٚٛ ثٌضييٟ أدٌِييش ثصفجل١جصٙييج   .  ؽو٠ييور ِييٓ ثالّييضغّجًثس ثٌ٪جِييز 

:أٚ ثٌضٟ ّضذٌَ ل٠ٌذًج، ٩ٍِٛز ٩ٍٝ ثٌٖىً ثٌضجٌٟ( ٚثال٩ّجً

٠ٞجف إٌٝ ٘يٖ ثٌمٌٚٛ، ِذجٌغ ثٌٙذيجس ثٌضيٟ صيٛفٌس ٌٍذٕيجْ ٚثٌّنٚٚيز ٌض٠ّٛيً ِٖيج٨٠ً إّٔجة١يز ِٚيٓ ٝيّٕٙج ثٌميٌٚٛ            

     ْ ٩ٍّيًج أْ ؽيَبًث ٘جِيًج ِيٓ     . ث١ٌٌّْر دّذٍغ ١ٍِجً هٚالً أ١ٌِوٟ ثٌيٞ ص٪ٙوس دٗ ثٌٍّّىز ثٌ٪ٌد١يز ثٌْي٪ٛه٠ز دضمو٠ّيٗ إٌيٝ ٌذٕيج

ِذجٌغ ثٌٙذجس ثٌّضٛفٌر ؽيٌٜ صن١ٚٚيٗ ٌّٖيج٨٠ً إّٔجة١يز صٕفيي ِذجٕيٌر ِيٓ لذيً ثٌؾٙيجس ثٌّجٔقيز دئٕيٌثف ثٌؾٙيجس ثٌٍذٕج١ٔيز              

.ث١ٌٌّّز ثٌّ٪١ٕز

٘يييٖ ثٌمييٌٚٛ ث١ٌّْييٌر ٚثٌٙذييجس ثٌضييٟ مٚٚييش ٌّٖييج٨٠ً ِقييوهر، ِٞييجفًج إ١ٌٙييج ِْييجّ٘ز ثٌوٌٚييز ثٌٍذٕج١ٔييز فييٟ ص٠ّٛييً ٘يييٖ      

ثٌّٖج٨٠ً ؽَة١ج ٚفٟ ص٠ًّٛ ِذجٌغ ثالّضّالوجس دجٌىجًِ، ّضض١ـ ٌٍوٌٚز ثٌٍذٕج١ٔز إِىج١ٔز إ١الق دٌٔجِؼ ثّيضغّجًثس ٩جِيز فيٟ    

غج٠ز ث ١ّ٘ز ٌٍْٕٛثس ثٌنِّ ثٌّمذٍز ٚال١ّّج فٟ ل٢ج٧ ثٌىٌٙدجب ف١ظ ٠قضجػ ٌذٕجْ إٌٝ إ٩جهر صم١٘يً ِق٢ضيٟ ثٌىٌٙديجب فيٟ     

 ٢ِٕ2500مضٟ ثٌيٚق ٚثٌؾ١ز ٚويٌه فٟ ٠ٍجهر فؾُ ث٢ٌجلز ثإلٔضجؽ١ز ٩ٍٚٝ ِوٜ ثٌْيٕٛثس ثٌنّيِ ثٌمجهِيز دّيج ال ٠ميً ٩يٓ       

١ِغجٚثس ؽو٠ور ٚىٌه إِج دٖىً ِذجٌٕ ٚويٌه أ٠ًٞج ٩ٓ ٠ٌ١ك ثٌض٪جْٚ ٨ِ ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ، ٘ييث دجإلٝيجفز إٌيٝ ثّيضغّجًثس     

.إٝجف١ز فٟ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ث مٌٜ

.أ.١ٍِْٛ ه 700ص٠ًّٛ ِضٛفٌ ِ٪مٛه ِٓ ثٌمٌٚٛ ثٌّذٌِز ٌّٖج٨٠ً ٟ٘ ل١و ثٌضٕف١ي فج١ًٌج

.أ.١ٍِْٛ ه 950ص٠ًّٛ ِضٛفٌ ِٓ ثٌمٌٚٛ ثٌّذٌِز ٚثٌّنٚٚز ٌّٖج٨٠ً ٟ٘ ل١و ثٌضق١ٌٞ ٌإل١الق

.أ.١ٍِْٛ ه 650ص٠ًّٛ ١ّٚذـ ِضٛفًٌث دّٛؽخ ثصفجل١جس ِٛل٪ز صٕض٦ٌ ثإلدٌثَ ٌوٜ ثٌّؾٍِ ث١ٌٕجدٟ

ص٠ًّٛ ١ّٚذـ ِضٛفًٌث دّٛؽخ ثصفجل١جس ٚثفك ١ٍ٩ٙج ِؾٍِ ثًٌٍٛثب ّٚضٛل٨ ل٠ٌذيًج ٠ٚفضيٌٛ أْ   

صقجي ل٠ٌذًج إٌٝ ثٌّؾٍِ ث١ٌٕجدٟ

.أ.١ٍِْٛ ه 157

.أ.١ٍِْٛ ه 2457ثٌّؾ٧ّٛ
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دّٛؽخ ثٌذٌٔجِؼ ثالّضغّجًٞ ٌّؾٍِ ثإلّٔجب ٚثال٩ّجً، ّضٌصف٨ فٚز ثٌّٖج٨٠ً ثٌّٕج١م١ز ٩ٍيٝ فْيجح ثٌّٖيج٨٠ً ث١ٕ١ٌٛيز     

:دجٌّمجًٔز ٨ِ ثٌٌّثفً ثٌْجدمز ٚثٌضٟ صذ١ٓ ص٢ًٛ٘ج ٩ٍٝ ِوٜ ثٌٌّثفً ثٌّفٍٚز أهٔجٖ

(2008-1992)ثٌّٖج٨٠ً ثٌّٕفير

ثٌّٖج٨٠ً ل١و ثٌضٕف١ي فج١ًٌج

ثٌّٖج٨٠ً ل١و ثٌضق١ٌٞ فج١ًٌج

   ٖثًصفييج٧ فٚييز ل٢ييج٧ ث١ٌّييج( ٟ دٙييوف صقْيي١ٓ ثٌنوِييز ٚصييم١ِٓ ثٌّْييجٚثر ديي١ٓ ثٌّٕييج١ك   ( ١ِييجٖ ثٌٖييفز ٚثٌييٌٞ ٚثٌٚييٌف ثٌٚييق

.ثٌّنضٍفز ٚص٪٠ََ ّذً ثٌٌٞ ٌٍّٕج١ك ثًٌَث١٩ز

  ٌٞثٚصّٛيضٌثه د١يٌٚس   )دٙوف ص٪٠ََ ّٚجةً ثالصٚيجي دي١ٓ ثٌّيوْ ٚثٌّٕيج١ك     ( ث٢ٌٌق)ثٌقفج٣ ٩ٍٝ ْٔذز ؽ١ور ٌم٢ج٧ ثٌٕمً ثٌذ

...(.ثٌقوٚه ث٠ًٌْٛز، ث٠ٌ٢ٌك ثٌْجفٍٟ، ث٠ٌ٢ٌك ثٌوثةٌٞ ثٌغٌدٟ ٚثٌٌٖلٟ فٟ ١ٌثدٍِ–

               صن١ٚ٘ ؽَب ِٓ ثٌض٠ًّٛ ٌم٢يج٧ ثٌىٌٙديجب ٌضم١٘يً ِ٪ٍّيٟ ثٌييٚق ٚثٌؾ١يز ٠ٍٚيجهر ث٢ٌجليز ثإلٔضجؽ١يز ِيٓ ميالي ِ٪جِيً ؽو٠يور

.ِٖٚج٨٠ً أمٌٜ ٌٙج ١جد٨  ث ٠ٌٛٚز، ٌٌف٨ ثٌموًر ثإلٔضجؽ١ز ٚصق١ْٓ أهثب ثٌٖذىز ٚإٔؾجٍ ٌِوَ ثٌضقىُ

      ٚفيٟ ٘ييث   . ثٌقفج٣ ٩ٍٝ ْٔذز ِمذٌٛز ٌّٕٖ س ثٌضٌد١ز ٚثٌٚقز ف١ظ ؽٌٜ ثٌضٌو١َ ٩ٍٝ ثٌّٕيج١ك ثٌضيٟ صفضميٌ إٌيٝ ٘ييٖ ثٌّٕٖي س

ث١ٌْجق، ٢١ٍّك ل٠ٌذًج ٧ٌِٖٚ ثٌّو٠ٕز ثٌؾجِ٪١ز  فٟ ّٕجي ٌذٕجْ فيٟ ٢ِٕميز ًأّّْيمج ثٌييٞ ١ّْيجُ٘ فيٟ ص٪٠َيَ ٚٝي٪١ز ِٕيج١ك          

.ثٌّٖجي ٩ٚىجً ٩ٍٝ ِْضٜٛ ثٌض٪١ٍُ ثٌ٪جٌٟ

:أِج ل٢ج١٩ًج، فجٌذجًٍ فٟ ٘يث ثٌذٌٔجِؼ ثالّضغّجًٞ ٌّؾٍِ ثإلّٔجب ٚثإل٩ّجً ٘ٛ ثٌضجٌٟ
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يكَٕاخ انسؤٚح االًَاوٛح انًُاعمٛح  .III

المشارٌغ القطبٍت فً اطار الشراكت مغ القطاع الخاص بؼض •

زثالّضغّجًثس ثٌ٪جِأدٌٍ ِٖج٨٠ً  •

ثال١ٌ ثٌفٛل١ز ثٌضّى١ٕ١ز •
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أتسش يشازٚغ االسرمًازاخ انؼايح -2

انًشــــسٔعانًُغمــــح

صّٛ٪ز ٚص٪١ّك ٌِفم ١ٌثدٍِ انشًال ٔػكاز

ّٛٛ صٖغ١ً ٢ِجً ١ٕ٠ًٗ ِ٪

ْإ٠ٚجي ثٌغجٍ ث٢ٌذ١٪ٟ ثٌٌّٚٞ إٌٝ ّٕجي ٌذٕج

م٠ ّىز ثٌقو٠و ِٓ ١ٌثدٍِ إٌٝ ثٌقوٚه ث٠ًٌْٛز

ٍِ٧ٌِٖٚ ثإلًط ثٌغمجفٟ فٟ ١ٌثد

ٍِثالٚصّٛضٌثه ثٌوثةٌٞ ثٌغٌدٟ ٚثٌٌٖلٟ ٢ٌٌثد

إٖٔجب ثٌّو٠ٕز ثٌؾجِ٪١ز

ًف٨ ِْضٜٛ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ٚثالصٚجالس

ثّضىّجي ثالٚصّٛضٌثه ثٌْجفٍٟانجُٕب ٔانُثغٛح

 ثٌ٪و٠ْز -دٕش ؽذ١ً –صم١ً٘ ٠ٌ١ك ثٌٕجلًٛر

ٟٔ٧ٌِٖٚ ١ِجٖ ث٢١ٌٍج

   صم١ً٘ ٚص٪١ّك ٌِفم ١ٙوث ثٌقجٌٟ ٚص٠ٛ٢ٌ ث٢ٌّٕمز ثٌْجف١ٍز ٌٍّو٠ٕز ٚإٖٔجب ثٌٌّفيم ؽٕيٛح

ثٌّو٠ٕز

ٟص٠ٛ٢ٌ ٌِفم ًٙٛ ث١ٌْجف

ًٛٙٚ ٧ٌِٖٚ ثإلًط ثٌغمجفٟ فٟ ١ٙوث

 ٘ذز”ثٌّضقف ثٌضج٠ًنٟ ٌّو٠ٕز ١ٙوث ِْٚضٖفٝ ث٢ٌٛثًا فٟ ثٌّو٠ٕز“

 (لٍ٪ز ثٌٖم١ف، لٍ٪ز ٨ّٕ)صم١ً٘ ثٌّٛثل٨ ث ع٠ٌز...

 ًف٨ ِْضٜٛ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ٚثالصٚجالس

سرساْــى فٙ ذًكٛــٍ انًُاعــك الرظايٚــًااتسش يشازٚغ االسرمًازاخ انؼايح انرٙ 
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سرساْــى فٙ ذًكٛــٍ انًُاعــك الرظايًٚااتسش يشازٚغ االسرمًازاخ انؼايح انرٙ 

انًشــــسٔعانًُغمــــح

ثٌذمج٧–ثّضىّجي صم١ً٘ ٚص٠ٛ٢ٌ ٠ٌ١ك د١ٌٚس انثماع ٔتؼهثك انٓسيم

 ثٌقوٚه ث٠ًٌْٛز–صم١ً٘ ٚص٠ٛ٢ٌ ٠ٌ١ك ٠ًجق

٧ٌِٖٚ ث ًط ثٌغمجفٟ فٟ د٪ٍذه

ٟٙإٔؾجٍ ٧ٌِٖٚ ّو ثٌ٪ج

ٟصق١ْٓ موِجس ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚف ثٌٚق

ًف٨ ِْضٜٛ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ٚثالصٚجالس

“٘ذز”ثٌّىضذز  ث١ٕ١ٌٛز، ثٌٌّوَ ثٌٍذٕجٟٔ ثٌ٪ّجٟٔ ٚثٌّضقف ثٌضج٠ًنٟ ٌّو٠ٕز د١ٌٚس  تٛسٔخ ٔتثم نثُاٌ

 ِٖج٨٠ً ثٌٕمً ثٌقٌٞٞ ًٚف٨ ِْضٜٛ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز

 ٍٟصق١ْٓ ث٠ٌ٢ٌك ثٌْجف

 صم١ً٘ ث٢ٌٌق ثٌٌة١ْ١ز فٟ ث ل١ٞز

 ً٧ٌِٖٚ ثالًط ثٌغمجفٟ فٟ ؽذ١

 ٟصق١ْٓ موِجس ث١ٌّجٖ ٚثٌٌٚف ثٌٚق

 (ّو دٌْٞ، ّو ثٌم١ّْجٟٔ)إٖٔجب ثٌْوٚه

ٟص٠ٛ٢ٌ ٌِفم ؽ١ٔٛٗ ث١ٌْجف

ًف٨ ِْضٜٛ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ٚثالصٚجالس
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يجاالخ يشازكح انمغاع انخاصانمغـــــاع

(IPP)ص٠ًّٛ ٚإٖٔجب ٚفوثس إٔضجػ ؽو٠ور  -انكٓستاء

إٖٔجب ٌٕوجس ٌٍض٨٠ٍٛ  -

ثٌّْجّ٘ز فٟ ٍِى١ز ثٌضؾ١َٙثس ٚثٌّٕٖ س ثٌّٛؽٛهر -

ثٌضٖغ١ً ٚث١ٌٚجٔز -

ِق٢ز صق٠ًٛ ثٌغجٍ ثٌْجةً إٌٝ غجٍ فٟ ٢ِٕمز ثٌٌَ٘ثٟٔ -

ثالّضغّجً فٟ ِٖج٨٠ً ثٌٕمً ثٌ٪جَ ِٚٛثلف ث١ٌْجًثس -انُمم انثس٘

(ثٌقوٚه ث٠ًٌْٛز ث٨ٌَِّ إٖٔجه٘ج–دوبًث ِٓ ٍٚٙز ١ٌثدٍِ )ثّضغّجً م٢ٟٛ ثٌْىه ثٌقو٠و٠ز  -

(٩Performance Based Contractsمٛه ٢ؽجي ٠ٛ١ٍز )صم١ً٘ ١ٙٚجٔز ٕذىز ث٢ٌٌق   -

..(١ًٙٛٙوث، ؽ١ٔٛٗ، )ث١ٌْجف١ز ٚإهثًصٙج ثٌضؾج٠ًز ٚثالّضغّجً فٟ ثٌٌّثفب  -انُمم انثحس٘

(د١ٌٚس، ١ٌثدٍِ، ١ٙوث)إهثًر د٪ٜ ث ٢ٖٔز فٟ ثٌٌّثفب ثٌضؾج٠ًز  -

(  ثٌْوٚه ٚثٌذق١ٌثس)إٖٔجب ٚثّضغّجً ِٕٖ س ثٌضن٠َٓ  -انًٛاِ ٔانظسي انظحٙ

ثإلهثًر ٚثٌضٖغ١ً ٚث١ٌٚجٔز -

(٩ٍٝ أْ صضٌٛٝ ثٌذٍو٠جس موِجس ثٌىِٕ ٚثٌؾ٨ّ)ثإلٖٔجب ٚثالّضغّجً ٚثإلهثًر مجٙز ٌنوِجس ثٌفٌٍ ٚثٌّ٪جٌؾز  -حثانُفاٚاخ انظه

أَاتٛة انُفظ ٔيحغاخ انركسٚس 

ٔخغٕط انغاش

ثّضؾٌثً ثٌغجٍ ٚٔمً ثٌٕف٠ ٚإٖٔجب ٠ًّٛٚج ٧ٌٌٍٖٚ فٟ -ثٌ٪ٌثق -ث ًهْ -ٌِٚ -ثّضىّجي ثالصٚجالس ٨ِ ثٌوٚي ثٌٖم١مز

ِق٢ز صى٠ٌٌ ٔف٠ ؽو٠ور فٟ ّٕجي ٌذٕجْ

اسرخساج انُفظ ٔانغاش يٍ 

انًُغمح االلرظايٚح انخاطح

ثلٌثً ٧ٌِٖٚ ثٌمجْٔٛ -

ثٌض٪جْٚ ٨ِ ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ٌالّضىٖجف فٟ ثٌقفٌ ٚثٌض٠ٛ٢ٌ ٚثالّضنٌثػ-

إٖٔجب ٕذىجس ٔمً ثٌّ٪ٍِٛجس ِٓ لذً ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ٩ٍٝ ٢ٔجق ١ٕٟٚ ِٕٚج١مٟ ٚهٌٟٚ-االذظاالخ

إفْجؿ ثٌّؾجي أِجَ همٛي ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ إٌٝ ثالِالن ثٌ٪جِز ٚمجٙز إٌٝ ثٌّْجٌه ٚثٌّؾجًٞ ثٌّْض٪ٍّز ِٓ لذً ٍٚثًر -

٩ٍٝ أْ ٠ضُ ىٌه ِٓ ثالصٚجالس ِٓ أؽً صمو٠ُ موِجس ٔمً ثٌّ٪ٍِٛجس ٚثالٔضٌٔش دجإلٝجفز إٌٝ ثٌ٪و٠و ِٓ ثٌنوِجس ث مٌٜ

مالي لٛث٩و ٔج٥ّز ٌٍض٪جْٚ ٨ِ ٘يٖ ثٌّؤّْجس
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ص٪ضذٌ ٕذىجس ٚموِجس ثالصٚجالس ِيٓ أ٘يُ ّٚيجةً ثٌٛٙيً دي١ٓ وجفيز ثٌّٕيج١ك ثٌٍذٕج١ٔيزر إْ صيٛفٌ ميوِجس ثالصٚيجالس دؾيٛهر             
٩ج١ٌييز ٚأّيي٪جً دّضٕييجٚي وجفييز فتييجس ثٌّؾضّيي٨، ّييٛف ٠ييؤهٞ فضّييًج ثٌييٝ ثّييضم٢جح ثالّييضغّجًثس فييٟ وجفييز ثٌّؾييجالس ثٌنوِجص١ييز      
ٚثاللضٚجه٠ز، ٚمٍك فٌٗ ٩ًّ ؽو٠ور صْيُٙ فيٟ ثٔ٪يجٓ ثاللضٚيجه ثٌّقٍيٟ، ٚثٌقيّو ِيٓ ثٌٙؾيٌر ثٌيٝ ثٌّيوْ، ٚ٘ييث فٞياًل ٩يٓ              

ٌيٌه، فئْ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ أْ ٠ىْٛ صم١ِٓ ٘يٖ ثٌنوِجس دؾٛهر ٩ج١ٌز ٚأّي٪جً ِمذٌٛيز   . صم١ِٓ ثٌنوِجس ثٌ٪جِز وجٌضٌد١ز ٚثٌٚقز
إْ دٌٔيجِؼ  . 431ِٓ ٍٙخ دٌٔجِؼ صق٠ٌٌ ل٢ج٧ ثالصٚجالس ثٌيٞ أ٩وصٗ ث١ٌٙتز ث٦ٌّّٕز ٌالصٚجالس ٚفميًج ٌميجْٔٛ ثالصٚيجالس    

صق٠ٌييٌ ل٢ييج٧ ثالصٚييجالس ثٌيييٞ أ٩وصييٗ ث١ٌٙتييز ٠ٌصىييَ ٩ٍييٝ ِقيي٠ًٛٓ ّ٘ييج أ١ييالق ثٌّٕجفْييز ثٌٖييفجفز ِييٓ ؽٙييز ٚص٢يي٠ٌٛ دٌٔييجِؼ  
:ثٌنوِز ثٌٖجٍِز

صقف١َ ثٌّٕجفْز فٟ ل٢ج٧ ثالصٚجالس ٩ذٌ صق٠ٌٌ ثٌم٢ج٧ ِٚيٕـ صيٌثم١٘ ثٌقَِيز ثٌ٪٠ٌٞيز ث١ٕ١ٌٛيز ٚمٚنٚيز ثٌٙيجصف         -1
ٌييٌد٠ )ثٌنٍيٛٞ ٩ذيٌ َِث٠يور ٩ج١ٌّيز ٚٚفيك هفيجصٌ ٕيٌٟٚ ص٪يو٘ج ث١ٌٙتيز ِضٞيًّٕز فيك إٖٔيجب ٕيذىجس ثصٚيجالس ه١ٌٚيز ١ٕ١ٚٚيز                 

(. ثٌّٕج١ك ٚثٌّوْ

ٚثٌيييٞ ٠ٌصىييَ ٩ٍييٝ إ٩ييوثه ثٌٖييٌٟٚ ٚثٌّٛييجةً    ( ثٌيييٞ ٘ييٛ ل١ييو ثال٩ييوثه ِييٓ لذييً ث١ٌٙتييز   )إ١ييالق دٌٔييجِؼ ثٌنوِييز ثٌٖييجٍِز   -2
.ث٠ًٌٌٚٞز ٌضمو٠ُ ثٌنوِز ثٌٖجٍِز فٟ ؽ٨١ّ ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز دّج فٟ ىٌه آ١ٌجس ثٌض٠ًّٛ ث٠ًٌٌٚٞز

ِييٓ أؽييً صقف١ييَ ثٌّٕجفْييز فييٟ ٘يييث ثٌم٢ييج٧، ٠ؾييخ ص١ٙييمر ثٌّٕييجك ثٌّٕجّييخ الّييضم٢جح ثالّييضغّجًثس ٩ٍٚييٝ ّييذ١ً ثٌّغييجي، ٔيييوٌ   
٧ٌِٖٚ ٌَِّٛ ص١٦ُٕ ثٌومٛي ثٌٝ ث ِالن ثٌ٪جِز ثٌيٞ ص٪ّوٖ ث١ٌٙتز ث٦ٌّّٕز ٌالصٚجالس ٠ٚضٛل٨ أْ صٌف٪يٗ، ٚفيك أفىيجَ ليجْٔٛ     

، إٌٝ ِ٪جٌٟ ٠ٌٍٚ ثالصٚيجالس ١ٌق١ٍيٗ ديوًٖٚ إٌيٝ ِميجَ ِؾٍيِ ثٌيًٍٛثب إلليٌثًٖ ٚثٌييٞ ١ّْيجُ٘ فيٟ ثٔضٖيجً             431ثالصٚجالس 
.موِجس ثالصٚجالس ٠ٚؤِٓ، فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ، ِٛثًه ِج١ٌز ٌٍذٍو٠جس

سرساْــى فٙ ذًكٛــٍ انًُاعــك الرظايٚــًا انرٙ فٙ لغاع االذظاالخ  يشازٚغ االسرمًازاخ انؼايح 
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يكَٕاخ انسؤٚح االًَاوٛح انًُاعمٛح  .III

المشارٌغ القطبٍت فً اطار الشراكت مغ القطاع الخاصبؼض  •

ثالّضغّجًثس ثٌ٪جِزأدٌٍ ِٖج٨٠ً  •

ثال١ٌ ثٌفٛل١ز ثٌضّى١ٕ١ز •
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ث١ٌٙتييجس ثٌٕج٥ّييز ثٌضييٟ صييؤِٓ ثإل١ييجً ثٌ٪ييجَ ٌالّييضغّجً ٚصٌّييُ لٛث٩ييوٖ ٚصقييوه      ٚثٌض١ّ١٦ٕييز ٚ ثٌمج١ٔٛٔييزثٌّؤّْيي١ز ١ٚييٌ ث ٚ٘ييٟ 
ٚصٖيىً ٘ييٖ   . ثٌّْؤ١ٌٚجس ٚثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذيجس ٚثٌقيٛثفَ ٚثٌضيٟ صؤويو ٩ٍيٝ ثالّيضمٌثً ثٌضٖي٠ٌ٪ٟ ّٚي١جهر هٌٚيز ثٌميجْٔٛ ٚث٦ٌٕيجَ           

ث ١ٌ ٩ٛثِيً فيٟ غج٠يز ث ١ّ٘يز ٌؾٙيز فّج٠يز ثٌّْيضغٌّ ٚص٪٠َيَ ٕي٪ًٖٛ دج ِيجْ ٚثال١ّتٕيجْ ٚص٪٠َيَ لٕج٩جصيٗ دجٌؾيوٜٚ ثٌّج١ٌيز                
ثٌضَثِٗ ثٌٚجًَ دجٌّ٪ج١٠ٌ ثٌضٟ صفٌٝٙج ثٌوٌٚز ٌؾٙز إلوثً ثّضغّجً ثٌم٢يج٧ ثٌنيجٗ ٩ٍيٝ صقم١يك ثٌّٚيٍقز      وّج صؤوو  ٩ٌٌّٖٚٗ، 

.ثٌ٪جِز ِٓ ؽٙز أٌٚٝ ٚث ٘وثف ثالّضٌثص١ؾ١ز ٌٍم٢ج٧ ثإلٔضجؽٟ ٌؾٙز ث ِجْ ٚثٌٌّهٚه٠ز ثٌّالةّز ِٓ ؽٙز عج١ٔز

ٚإى صقضجػ ثٌّٖج٨٠ً ثٌم٢ذ١ز ثٌّقوهر فٟ ثٌٌه٠ز إٌٝ ِؤّْجس ٚلٛث١ٔٓ ٌِٚثّي١ُ ص٢ذ١م١يز ١٘ٚتيجس إهث٠ًيز ٚٔج٥ّيز صٌّيُ ثإل١يجً        
.ثٌ٪جَ ٌٙج ٚصقوه ثٌّْؤ١ٌٚجس ٚص٢ٍك ٩ؾٍز ثٌ٪ًّ فٟ ٘يٖ ثٌّٖج٨٠ً

٠فًٚ ٘يث ثٌمُْ ٩ٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقٌٚ ثاللضٌثفجس ٩ٍٝ ثٌٚ٪١و ثٌّؤّْٟ ِٖٚج٨٠ً ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّقجٌيز ثٌيٝ ِؾٍيِ ثٌٕيٛثح     
.ِٖٚج٨٠ً ثٌٌّث١ُّ ثٌٛثؽخ ث٩ضّجه٘ج

ٌٚ٪ً ثإل١جً ث ُ٘ إل١الق ٘يٖ ثٌٌه٠ز ٠ضّغً فٟ إلٌثً ٧ٌِٖٚ لجْٔٛ ٠قوه ثإل١جً ثٌ٪جَ ٌٌٍٖثوز د١ٓ ثٌم٢يج١٩ٓ ثٌ٪يجَ ٚثٌنيجٗ    
صؾوً ثإلٕجًر فٟ ٘يث ثٌّؾجي إٌٝ أْ ثٌقىِٛز لو أفجٌش ٩ٍٝ ثٌّؾٍيِ ث١ٌٕيجدٟ ِٖيج٨٠ً    . ٠ْٚجُ٘ فٟ ٨ٝٚ ٘يٖ ثٌٌه٠ز ل١و ثٌضٕف١ي
ثٌّج١ٌز ثٌيٞ ٠ؾخ أْ ٠٪وي ٌىٟ ٠ىْٛ ِضالةًّج ٨ِ ثٌض٢ًٛثس ث م١يٌر فيٟ ث ّيٛثق ثٌّج١ٌيز      لٛث١ٔٓ ٘جِز و٧ٌّٖٚ لجْٔٛ ث ّٛثق

ِٖٚج٨٠ً لٛث١ٔٓ أمٌٜ، ٟٚ٘ ؽ١ّ٪ٙج صٖىً إ١جًًث ٘جًِج ٌؾيح ٚصْي١ًٙ ٚصقف١يَ    e-governmentثٌو١ٌٚز ٚثلضٌثؿ  لجْٔٛ ثٌـ 
ٚإ٢٩جب هف٨ لٛٞ الّضغّجًثس ثٌم٢يج٧ ثٌنيجٗ، ٚ٘يٛ ِيج ٠ْيج٩و ٩ٍيٝ ًفي٨ ِ٪يوالس ثٌّٕيٛ ثاللضٚيجهٞ ٚص٪٠َيَ ِؾيجالس ثٌض١ّٕيز              
ثاللضٚيجه٠ز ثٌّٕج١م١ييز ٠ٚنٍييك فيٌٗ ثٌ٪ّييً ثٌؾو٠ييور ثٌضيٟ صقضجؽٙييج ثٌّٕييج١ك ثٌٍذٕج١ٔيز ٠ْٚييُٙ فييٟ صقْي١ٓ ِْييضٜٛ ١٩ٛٔٚييز ٩يي١ٔ      

.ثٌّٛث١ٕ١ٓ

انرًكُٛٛح انفٕلٛحاألعس  -3
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ٚفٟ ٘يث ثإل١جً أ٠ًٞج فمو أٔؾَس ثٌقىِٛز إٙوثً ثٌٌّث١ُّ ثٌض٢ذ١م١ز ٢ٌٍّٕمز ثاللضٚيجه٠ز ثٌقيٌر فيٟ ١يٌثدٍِ وّيج ٠ؾيخ أْ       

صٕؾَ ثٌٌّثّي١ُ ثٌض٢ذ١م١يز ٌٍّٕيج١ك ثٌٚيٕج١٩ز ثٌضيٟ ّضٕٖيم فْيخ ٘ييٖ ثٌٌه٠يز ثإلّٔجة١يز ثٌّٕج١م١يز ٌٚضٌص١يخ ثٌٛثؽٙيز ثٌْيجف١ٍز               

٘يث دجإلٝجفز إٌٝ إٔؾجٍ ثٌٌّث١ُّ ثٌض٢ذ١م١ز ث ميٌٜ ِغيً ِٖي٧ٌٚ ٌِّيَٛ ص٦ٕي١ُ ثٌيومٛي إٌيٝ ث ِيالن ثٌ٪جِيز          . ٌّو٠ٕز ١ٙوث

ٚثٌييٞ ٠قفي٤    431ثٌضٟ ّٛف صٌف٪ٗ ث١ٌٙتز ث٦ٌّّٕز ٌالصٚجالس إٌٝ ٠ٌٍٚ ثالصٚجالس ٚفك ِج ٔ٘ ١ٍ٩ٗ ليجْٔٛ ثالصٚيجالس   

.ثالّضغّجًثس ٠ٚؤِٓ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ث٠ًٌٌٚٞز ٌّٖج٨٠ً ص٠ٌ٠ٛ٢ز أمٌٜ
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الرساحاخ ػهٗ انظؼٛد انًإسسٙ 

يإسساخ انرغٕٚس انؼماز٘

ٔذسذٛة األزاضٙ
ْٛياخ انرًُٛح انًحهٛح  يُاعك انحًٗ انغثٛؼٛح  

  ِْٖج٨٠ً ىثس ١جد٨ صؾجًٞ ٠ٚؾخ أ ٟ٘

صضّض٨ دجالّضمال١ٌز ثإلهث٠ًز ٚثٌّج١ٌز ٚدق١ظ  

.٠ضجؿ ٌؾ٨١ّ ثٌٍذٕج١١ٔٓ ثٌّْجّ٘ز فٟ ًّج١ٍِٙج

  صفٛٛ ِٓ لذً ث٢ٌٍْجس ثٌ٪جِز ٚدّٛثفمضٙج

.ٚصقش إٌٕثفٙج

صٍّه ث ًثٟٝ  -

صٕف١ي إّضّالوجس-

ثٌُٞ ٚثٌفٌٍ-

ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز-

إ٩جهر د٨١ ث ًثٟٝ-

إْ ٖٔج١ٙج ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِٛؽٙج دٖىً  

أّجّٟ ٌض١٦ُٕ ِٕج١ك صّوه ثٌضؾّ٪جس ثٌْى١ٕز  

.ٚصٌص١خ د٪ٜ ثٌّٕج١ك ثٌّو١ٕ٠ز

ِٕج١ك ٌٙج ١َِثس ١ذ١٪١ز ؽّج١ٌز ٚصٌثع١ز ٟ٘.

  ُ٘صضمٌف وً ِٕٙج ِٓ ٩ور دٍو٠جس ِضؾجًٚر صضفج

.ٚصض٪جْٚ فٟ ِج د١ٕٙج ٩ٍٝ ١ِغجق إّٔجةٟ

  ًصٙوف إٌٝ ثٌضٛف١ك د١ٓ ثٌقفج٣ ٩ٍٝ ثإل١ج

.ث٢ٌذ١٪ٟ ٚث ٢ٖٔز ثاللضٚجه٠ز غ١ٌ ثٌٌّٞر 

 ٞ٢ِٕمز فّٝ ١ذ١٪١ز"٠٪ضذٌ ٘يث ثٌض١ٕٚف أ"  ،

ثٌيٞ صّٕقٗ ثٌوٌٚز، ٩جِاًل ل٠ًٛج فٟ إّٔجب  

.  ث٢ٌّٕمز

  ْٛٔ٠ض٢ٍخ ص١ٕٚف ٘يٖ ثٌّٕج١ك إٙوثً لج

.ؽو٠و

  ثلضٌفش م٢ز صٌص١خ ث ًثٟٝ ٢ِٕمز فّج٠ز

١ٕ١ٚز فٟ ٩ىجً ٩ٚور ِٕج١ك فّٝ ١ذ١٪١ز فٟ  

ِٕج١ك لجه٠ٖج، ٌٔٙ ثد١ٌُ٘، ًأُ ثٌّضٓ،  

٩ٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي  )ثٌذجًٚن، فٌِْٛ ٚثٌٕجلًٛر 

(.ال ثٌقٌٚ

  ٌ٠ّىٓ أْ صىْٛ ١٘تجس ِْضمٍز أٚ أْ صضٖىً ٩ذ

.إ٩جهر ص١٦ُٕ ِؤّْجس لجةّز

  ٗصضٖىً ِٓ ِؤّْجس ثٌم٢ج١٩ٓ ثٌ٪جَ ٚثٌنج

.فٟ ث٢ٌّٕمز ثٌّ٪١ٕز

  ص٪ًّ ٩ٍٝ إؽٌثب صٖن١٘ ِٕج١مٟ ٌضقو٠و

.ثٌفٌٗ ثاللضٚجه٠ز

 هًثّجس ثٌؾوٜٚ،  )صموَ موِجس ث ٩ّجي

...(.صو٠ًخ، ه٩ُ فٍمجس ثإلٔضجػ 

 ٟثٌض٠ْٛك ، ص٠ٌٚؼ  )ص٪ًّ ٩ٍٝ ثٌض٠ٌٚؼ ثٌّٕج١م

...(.١َِّثس ث٢ٌّٕمز هثم١ًٍج ٚمجًؽ١ًج

٠ّىٓ أْ صموَ ثٌمٌٚٛ ٌٍّؤّْجس.

.صّٛي ِٓ دوالس ثٌنوِجس ثٌضٟ صموِٙج



56

انٗ ذُظٛى انشساكح تٍٛ انمغاػٍٛ انؼاو ٔانخاص ٔانسايٙ يجهس انُٕاب  انًٕتٕي ندٖ مإٌَ انيشسٔع 

٠ٙوف ٧ٌِٖٚ ثٌمجْٔٛ إٌٝ ٨ٝٚ آ١ٌز ص٦ُّٕ ثٌٖيٌثوز ِيج دي١ٓ ثٌم٢يج٧ ثٌ٪يجَ ٚثٌم٢يج٧ ثٌنيجٗ، ٩ٍٚيٝ أّيجُ ث ّٔيجٟ ثٌّ٪ضّيور فيٟ             : ٘وف ثٌمجْٔٛ-

ثٌضم١ٕجس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّضذ٪ز فٟ ثٌ٪جٌُ ٚصقش إٕيٌثف ِؾٍيِ ثٌيًٍٛثب، ٚٝيّٓ ٝيٛثد٠ ِقيوهر، الّي١ّج ٚإْ فؾيُ ١ٚذ١٪يز ثٌٖيٌثوز ٘ييٖ ال صٖيّىً             

ٗ     89د٢ذ١٪ضٙج ثفضىجًًث ٩ٍٝ ثٌٚ٪١و ث١ٌٕٟٛ، ٚال صومً ّٝٓ ثٌض١ٕٚف ثٌٛث٨ّ ثٌّقيّوه فيٟ ثٌّيجهر     إْ ِٖيجًوز  . ِيٓ ثٌوّيضًٛ ٚال صضٞيجًح ِ٪ي

    ّ ٌر ضيٛف ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ٚثٌم٢ج٧ ثٌ٪جَ فٟ ثٌّٖج٨٠ً ٩ٚذٌ إّٙجَ ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ دضمو٠ُ ثٌٌأّّجي ثٌالٍَ ٌض٠ٍّٛٙج ٚصميو٠ُ ثٌنذيٌثس ثٌؾو٠يور غ١يٌ ثٌ

ّيٛ  فٟ ثٌم٢ج٧ ثٌ٪جَ إلهثًصٙج ٚصٖغ١ٍٙج، ِٓ ٕمٔٗ أْ ٠يؤهٞ د٢ذ١٪يز ثٌقيجي إٌيٝ ٠ٍيجهر ِذيجٌغ ثالّيضغّجًثس ٚص٩ٕٛٙيج ٚوييٌه فيٟ ٠ٍيجهر ِ٪يوالس ثٌٕ            

.ٚمٍك فٌٗ ٩ًّ ؽو٠ور ٌٍذٕج١١ٔٓ ٚصقم١ك ثٌض١ّٕز ثاللضٚجه٠ز فٟ ثٌّٕج١ك ثٌٍذٕج١ٔز وجفز

- ٜ إْ ِ٪٦ييُ ثٌييوٚي ث ؽٕذ١ييز ٚد٪ييٜ ثٌييوٚي ثٌ٪ٌد١ييز وّٚييٌ ٚث ًهْ ٚثٌى٠ٛييش، ٚٝيي٪ش لييٛث١ٔٓ ٌض٦ٕيي١ُ ثٌٖييٌثوز ِييج ديي١ٓ : صؾٌديز ثٌذٍييوثْ ث مييٌ

إْ ِٓ ٕمْ إلٌثً ٧ٌِٖٚ ثٌمجْٔٛ ٘يث أْ ٨ٞ٠ ٌذٕجْ فٟ ِٚجف ٘يٖ ثٌوٚي ِّج ٠٪ٍَ ِىجٔضٗ ٠ٚقفَ ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ، . ثٌم٢ج١٩ٓ ثٌ٪جَ ٚثٌنجٗ

.ثٌّقٍٟ ِٕٗ ٚثٌ٪ٌدٟ ٚث ؽٕذٟ، ٩ٍٝ ثٌومٛي فٟ ِٖج٨٠ً ٌٕثوز ِٕضؾز

٠ٖضًّ ثٌمجْٔٛ ٩ٍٝ وجفز أٔٛث٧ ثٌض٪جْٚ د١ٓ وً ِٓ ثٌم٢ج٧ ثٌ٪جَ ِٚؤّْجس ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ٌض٠ّٛيً أٚ إٖٔيجب أٚ   : ِنضجًثس ِٓ ِّْٞٛ ثٌمجْٔٛ-

ثٌضٖي١١و ٚثٌضٖيغ١ً   "٠ٖٚيًّ ٘ييث ثٌض٪يجْٚ ٩ٍيٝ ّيذ١ً ثٌّغيجي ال ثٌقٚيٌ        . صقو٠ظ أٚ ص٠ٛ٢ٌ أٚ ص١ٌُِ أٚ ١ٙجٔز أٚ إهثًر ِٖج٨٠ً ٌٙج ثٌٚفز ثٌ٪جِز

.DBOTثٌض١ُّٚ ٚثٌض١١ٖو ٚثٌضٖغ١ً ٚثٌضق٠ًٛ "أٚ " ROTإ٩جهر ثٌضم١ً٘ ٚثٌضٖغ١ً ٚثٌضق٠ًٛ "أٚ " BOTٚثٌضق٠ًٛ 

ِييوٜ صقم١ييك ثٌّٖيي٧ٌٚ ٌٍّٚييٍقز ثٌ٪جِييز ٚث ٘ييوثف    :٠ٍضييََ ثٌّؾٍييِ ثال٩ٍييٝ ٌٍنٚنٚييز فييٟ ثمض١ييجًٖ ٌّٖييج٨٠ً ثٌٖييٌثوز دجٌّذييجهٜب ثٌضج١ٌييز      -

ِٚج١ٌيًج   ٠ًجثالّضٌثص١ؾ١ز ٌٍم٢ج٧، فجؽز ثٌم٢ج٧ ثٌ٪جَ ٧ٌٌٍّٖٚ ٌّْو عغٌر لجةّز فٟ صمو٠ُ ثٌنوِجس ثٌ٪جِز، ٚأْ ٠ىْٛ ثٌّٖي٧ٌٚ ِؾيو٠ًج ف١ٕيًج ٚثلضٚيجه    

ٚأْ ٠ىْٛ ليجداًل ٌٍضٕف١يي، ٚأْ صضٕجّيخ ثٌٕضيجةؼ ثٌٌّؽيٛر ِيٓ ؽيٌثب صٕف١يي ثٌّٖي٧ٌٚ ِي٨ وٍفضيٗ، ٚإ٥ٙيجً فْيٕجس صٕف١يي ثٌّٖي٧ٌٚ د٠ٌ٢يك ثٌٖيٌثوز                  

.ٚث ّذجح ثٌضٟ صو٩ٛ ٌيٌه

ضيٟ  صقوه دٌَّّٛ ٠ضني فٟ ِؾٍِ ثًٌٍٛثب دٕجًب ٩ٍٝ ثلضٌثؿ ًة١ِ ِؾٍِ ثًٌٍٛثب ث ِالن ثٌ٪جِز ٚثٌنجٙز ٚث ِٛثي ثٌّٕمٌٛز ٚغ١يٌ ثٌّٕمٌٛيز ثٌ  -

.ص٨ٝٛ، ١١ٍز ِور ثٌ٪مو، دضٌٚف ث٠ٌٌٖه ثٌنجٗ ٌضٕف١ي ِٛؽذجصٗ

.ثٌّض٪ٍك دضٖؾ٨١ ثالّضغّجًثس فٟ ٌذٕجْ 360ال صقٛي أفىجَ ٘يث ثٌمجْٔٛ هْٚ ثّضفجهر ث٠ٌٌٖه ثٌنجٗ ِٓ أفىجَ ثٌمجْٔٛ ًلُ -

840يسسٕو َافر حكًا زلى 
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.“ث١ٌٙتز ثٌ٪جِز ٢ٌٍّٕمز ثاللضٚجه٠ز ثٌنجٙز فٟ ١ٌثدٍِ”ث ثٌمجْٔٛ ١٘تز صو٩ٝ يدّٛؽخ ٘ مصٕٖ-

ؽٕذ١يز  ٚ ثالّيضغّجًثس ثٌّق١ٍيز ٚ ثٌ٪ٌد١يز ٚ ث     ث ِيٛثي ث٢ٌّٕميز ثاللضٚيجه٠ز ثٌنجٙيز ٚ ؽييح ًهُٚ     إّٔيجب  ص٪ًّ ث١ٌٙتز ٩ٍيٝ  -

 .٨١ ثٌّذجهالس ثٌضؾج٠ًز ثٌو١ٌٚز ؾٚصٖ

:ػفاءاخاإلحٕافص ٔان-
٠٪فٝ ث٧ٌٌّٖٚ ثالّضغّجًٞ ِٓ ثٌٌَّٛ ثٌؾٌّو١ز دّج ف١ٙج ِ٪وي ثٌقو ث هٔٝ ٌٙيٖ ثٌٌَّٛ ِٚٓ ًُّ  : ػفاءاخ انجًسكٛحاإل -

ثالّضٙالن ثٌوثمٍٟ ِٚٓ ث٠ٌٌٞذز ٩ٍٝ ثٌم١ّز ثٌّٞجفز ًَّٚٛ ثالّض١ٌثه ٚثٌضٚو٠ٌ ٩ٍٝ ث١ٌ٢جس ٚث ؽَٙر ٚثٌّ٪وثس ٚثٌّٛثه  

ٚث٨ٌٍْ ثٌضٟ ٠ْضٛؽذٙج ث٧ٌٌّٖٚ، ٩ٍٝ أْ صْضٛفٟ ثٌٌَّٛ ٚثٌٌٞثةخ ثٌّفٌٚٝز دّٛؽخ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌْج٠ًز فٟ فجي إمٌثػ  

أٞ ٕٙف ِٓ ٘يٖ ث ٕٙجف ثٌٍْ٪١ز ٚثٌنوِجص١ز ِٓ ث٢ٌّٕمز إلهمجٌٙج إٌٝ ث ّٛثق ثٌٍذٕج١ٔز ٚفمًج  فىجَ ثٌّجهر ثٌْجهّز  

.  ٚثٌ٪٠ٌٖٓ ِٓ ٘يث ثٌمجْٔٛ

.ص٪فٝ ِٓ ٠ٌٝذز ثٌومً أًدجؿ ثٌّؤّْجس ثٌضٟ صٕٖم فٟ ث٢ٌّٕمز ٌّور ِقوهر: يٍ ضسٚثح اندخم ػفاءاخاإل-

ص٪فٝ ث د١ٕز ٚثٌّٕٖ س ثٌ٪مج٠ًز ثٌضٟ صمجَ فٟ ث٢ٌّٕمز ِٓ ًَّٛ ثٌضٌم١٘ ِٚٓ ٠ٌٝذضٟ : يٍ زسٕو انرسخٛض ػفاءاخاإل -

.ث ِالن ثٌّذ١ٕز ٚث ًثٟٝ

ص٪فٝ إٙوثًثس ث ُّٙ ٚث ًٚثق ثٌّج١ٌز ثٌضجد٪ز ٌٍّؤّْجس  :يٍ زسٕو ئطدازاخ األسٓى ٔاألٔزاق انًانٛح فاءاخئػ  -

.وّج ٠ّىٓ أْ صىْٛ ؽ٨١ّ أُّٙ ثٌّؤّْجس ثٌ٪جٍِز فٟ ث٢ٌّٕمز أًّّٙج ٌقجٍِٗ.  ثٌ٪جٍِز فٟ ث٢ٌّٕمز ِٓ أٞ ًَّٛ ٌٚٝثةخ

360ثٌقَِز ثٌ٪٠ٌٞز ثٌٛثًهر فٟ لجْٔٛ ثالّضغّجً -

يٍ لإٌَ اَشاء انًُغمح االلرظايٚح انخاطح فٙ عساتهس يمرغفاخ 

نمإٌَ انًُغمح االلرظايٚح انحسج فٙ انشًال انًساسٛى انرغثٛمٛح 
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:خالطح

صٖيىً ٘ييٖ ثٌٌه٠يز ِمجًديز ؽو٠ييور ٌّذيوأ ثإلّٔيجب ثٌّضيٛثٍْ ٠٪ضّييو ٚدٖيىً أّجّيٟ ٩ٍيٝ إلييوثً ثٌّٕيج١ك ثلضٚيجه٠ًج، ث٢ٔالليًج ِييٓ              •

ثال٩ضٌثف دمْ ث١ٌْجّز ثإلّٔجة١ز ثٌمجةّز ٩ٍٝ ثٌضٌو١َ دٖىً أّجّٟ ٩ٍٝ ثٌذ٪و٠ٓ ثالؽضّج٩ٟ ٚثٌنوِجصٟ ٌيُ صْيض٨٢ ٚفيو٘ج أْ    

.صقمك ث ٘وثف ثٌٌّؽٛر ِٓ أؽً صقم١ك ص١ّٕز ِْضوثِز

ص٢ٌؿ ٘يٖ ثٌٌه٠ز م١جً ثٌٌٖثوز د١ٓ ثٌم٢ج١٩ٓ ثٌ٪جَ ٚثٌنجٗ ٚثٌ٪ًّ ٩ٍٝ ثإللوثً ثاللضٚجهٞ ٌٍّٕج١ك ثٌّنضٍفز دجٌض٪جْٚ ٨ِ •

.ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ وْذ١ً ؽوٞ ٚٚث٩و ٌضقم١ك لفَر ١٩ٛٔز ٩ٍٝ ٙ٪١و ثٌض١ّٕز ثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّج١٩ز ثٌّٕج١م١ز

صمَٛ ٘يٖ ثٌٌٖثوز دجٌوف٨ لوًِج دئفْجؿ ثٌّؾجي ثِجَ إٖٔجب ِٖج٨٠ً ل٢ذ١ز ُص٢ٌؿ ٩ٍٝ ٙ٪١و وً ٢ِٕمز دٙوف إٝفجب ١٩ٌِٖٚز •

ثلضٚجه٠ز ِ٪١ٕز ٌىً ٢ِٕمز صضالبَ ٨ِ ١َِثصٙج ثٌضفج١ٍٝز ٚدّج ٠ُْٙ فٟ صق٠ٌيه ثّيضغّجًثس إٝيجف١ز ٌٍم٢يج٧ ثٌنيجٗ ٚ٘يٛ ِيج        

.٠قمك ًّٔٛث ِْضوثًِج فٟ وً ٢ِٕمز ٠ٚٛفٌ فٌٗ ثٌ٪ًّ ف١ٙج

صقفَ ثٌوٌٚز ٩ذٌ ِؤّْجصٙج ثٌّنضٍفز ثالّضغّجًثس ثٌّض٢ّٛز ٚثٌٚغ١ٌر ٌٍم٢ج٧ ثٌنجٗ ثٌضٟ صٛثوخ ثٌّٖيج٨٠ً ثٌم٢ذ١يز ٚثٌضيٟ    •

.صؤِٓ ص٠ٍٛ٪ًج أوغٌ ٩واًل ٌٍّٛثًه ٚثٌفٌٗ

ليو ٠ىيْٛ د٪ٞيٙج أ٠ٞيًج     )صٛثوخ ثٌوٌٚز ثّضغّجًثس ثٌم٢ج٧ ثٌنجٗ ٩ٍيٝ ثٌٚي٪١و ثٌّٕيج١مٟ ٩ذيٌ ِٖيج٨٠ً دٕيٝ صقض١يز صّى١ٕ١يز         •

 ٗ صْييجُ٘ فييٟ إٝييفجب ثٌّٖيي١٩ٌٚز ثاللضٚييجه٠ز ٌٍّٕييج١ك، ٩ٚذييٌ أ١ييٌ فٛل١ييز صّى١ٕ١ييز صضىييْٛ ِييٓ    ( دجٌض٪ييجْٚ ِيي٨ ثٌم٢ييج٧ ثٌنييج

.ِؤّْجس ٚلٛث١ٔٓ ٌِٚث١ُّ ٚفٛثفَ
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قـانون 

  األسواق المالية
 
 

U:مادة وحيدةU   كما عدلته 30/3/2006 تاريخ 16690- صّدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 
 . ومجلس النواباللجان النيابية المشتركة   
 

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

الجمهورية اللبنانية 
  مجلس النواب 

 17/8/2011 تاريخ 161قانون رقم 

  )25/8/2011 تاريخ 39(ج. ر. رقم 
 

مشروع قانون 
 األسواق الماليــة

 
الباب األول 

إطار تطبيق القانون وتعريف مصطلحاته 
    

Uالمادة األولىU إطار تطبيق القانون  :
بيع أو ترويج األدوات المالية  شراء أو تخضع ألحكام هذا القانون جميع العمليات المتعلقة بإصدار أو

المطروحة مباشرة لالكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها  لحساب الجمهور وكذلك األدوات المالية المدرجة 
أو المتداولة في "البورصة" واألدوات المالية والحقوق المالية المرخصة من "هيئة االسواق المالية" المنشأة بموجب 

 من هذا القانون، كما تخضع ألحكام هذا القانون أسواق المواد األولية والمعادن وغيرها. 3المادة 
 

Uالمادة الثانيةUتعريف المصطلحات  :  
لغاية تطبيق هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية أينما وردت فيه ما يلي: 

   .": هيئة االسواق الماليةهيئة األسواق"
 .مجلس هيئة االسواق المالية ":المجلس" 

 .اإلجراء المطبق لعرض األدوات المالية على الجمهور وٕاخضاعها لرقابة "هيئة األسواق" ":"التوزيع
  إضافة إلى سندات سندات الدين التي تمثل دينًا على المصدر وفقًا للتعاريف الواردة في قانون التجارة، ": السند"

. الخزينة المصدرة من قبل الدولة اللبنانية          
  السوق أو مركز التداول أو المكان أو النظام االلكتروني أو المعلوماتي الذي يجمع بشكل منتظم  ": البورصة"

 .أوامر بيع وشراء األدوات المالية و يكون مرخصًا له وفقًا ألحكام هذا القانون 
ع اإلجراء الذي يسلكه مصدر لمنح المستثمرين حق اكتتاب أو شراء أدوات مالية خالل فترة توزي ": اإلصدار"

 .معينة             
 ": كل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص وأي هيئة استثمار جماعي،  يصدر أو يعرضالُمصدر"

 . إصدار أدوات مالية لالكتتاب بها أو لبيعها من الجمهور    



 

  

إدراجها والتداول بها    األدوات المالية التي وافقت "هيئة األسواق" علىاألدوات المالية المدرجة في البورصة":"
في بورصة معينة.      

 
 عامًا أي  برأسمالها  بمفهوم هذا القانون، تلك التي يكون االكتتاب،": تعتبر الشركات عامةالشركات العامة"

 .معروضًا على الجمهور  
": مركز حفظ ومقاصة األدوات المالية للبنان والشرق األوسط، شركة مغفلة لبنانية، منشأة بموجب ميدكلير"
، والتي تقوم بدور الوديع المركزي بصورة حصرية للصكوك 26/11/1999 تاريخ 139القانون رقم  
 .المالية والقيم المنقولة المتداولة في األسواق المالية المنظمة في لبنان 
 الشركة التي تكون أسهمها مدرجة أو متداوًال بها في بورصة معينة. ": شركة مدرجة"
 ": االكتتاب بأدوات مالية معروضة للجمهور وفقًا للمعايير القانونية أو التنظيمية التي توضعاالكتتاب العام"
 . بموجب هذا القانون 
" تعني: األدوات المالية"

    األسهم أو السندات أو الحصص المصدرة من شركة أو هيئة عامة أو خاصة. )أ
   سندات الدين أو األسهم أو السندات أو شهادات اإليداع أو إيصاالت اإليداع أو سندات الخزينة. )ب

) أو سائر Futures) أو العقود المستقبلية (Options) أو حقوق الخيار (Rightsج)   الحقوق المالية (
  (Structured)) أو المركبة Derivativesاألدوات المالية المشتقة (

د)    غيرها من األدوات المالية التي تلحظها او تجيزها القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء، ما عدا تلك 
المستثناة صراحة بموجب هذا القانون. 

    ": األعمال الخاصة  باألدوات المالية"
) وحفظ (Book keepingتشمل أعمال الوساطة وتقديم الخدمات االستشارية وٕادارة المحافظ ومسك الدفاتر 

 .الصكوك المتعلقة باألدوات المالية
   ):Underwriter" (ضامن االكتتاب باألدوات المالية"

 .شراء قسم منها من المصدر الشخص الذي يضمن بيع األدوات المالية عبــر شرائها  بالكامل أو
 ): (Underwriting process" ضمان االكتتاب باألدوات المالية"

طريقة التوزيع التي يتفق من خاللها ضامن االكتتاب باألدوات المالية مع المصدر لضمان إصدار أو بيع أدوات 
 .مالية محددة إلى الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر وقبض المصدر للسعر المتفق عليه

 ": األنظمة التطبيقية"
اآليلة إلى تطبيق احكام التي تضعها "هيئة األسواق" ووالتعليمات والتوجيهات والتوصيات هي األنظمة والتعاميم 

  .هذا القانون
 .هو النظام الذي يتعلق بهيكلية "هيئة األسواق" ": "النظام الداخلي

. ": هي أي هيئة، غير هيئة األسواق المالية، تكون خاضعة ألحكام هذا القانون"الهيئة



 

  

 
لباب الثاني ا

هيئة األسواق المالية 
 

الفصل األول        
إنشاء "هيئة األسواق" ومهامها 

 
Uالمادة الثالثةU إنشاء هيئة األسواق المالية :

ُتنشأ هيئة وطنية لألسواق المالية تسمى بموجب هذا القانون "هيئة األسواق"، ويكون مركزها في مدينة بيروت. و 
هي تتألف من:  

"المجلس"   -
" األمانة العامة"   -
 "وحدة  الرقابة على األسواق المالية " -
"لجنة العقوبات"  -

من أجل مقتضيات تحقيق مهامها، تقوم "هيئة االسواق" بالتنسيق والتعاون مع نظيراتها ومع كل من مصرف 
لبنان أو أية سلطة أو مؤسسة أخرى معنية في لبنان والخارج. 

 
Uالمادة الرابعةU "استقاللية "هيئة األسواق :

تعتبر "هيئة األسواق" شخصًا معنويًا من أشخاص القانون العام وتتمتع باالستقالل اإلداري والمالي وال تخضع 
لقواعد اإلدارة وتسيير األعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام.  

 
Uالمادة الخامسةU "مهام "هيئة األسواق  :

تعنى "هيئة األسواق" بالمحافظة على سالمة االدخار الموظف في األدوات المالية وبتشجيع األسواق المالية في 
لبنان و بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية. ولها لهذه الغاية أن تقوم بالنشاطات والمهام التي أنيطت بها، 

ومنها على سبيل المثال ال الحصر:   
تنظيم وتطوير األسواق المالية في لبنان والسعي إلى زيادة استخدام هذه األسواق من قبل المستثمرين  -أ

 والمصدرين في لبنان والخارج.
 في األسواق المالية. (Systemic Risk)ب-  تقليص مخاطر النظام 

غير المنصفة، بما  ج-  حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة أو غير المتوافقة مع االصول أو
في ذلك حظر االستغالل الشخصي المباشر او غير المباشر للمعلومات المميزة في التعامل باألسواق 

المالية. 



 

  

د -  تنظيم كيفية االطالع على المعلومات من قبل األشخاص الذين يوزعون األدوات الماليــة على الجمهور. 
–  تحديد إطار العمل وتنظيم النشاطات المهنية التي يقوم بها األشخاص الذين يمارسون األعمال الخاصة هـ

باالدوات المالية والسهر على تقيدهم بآداب السلوك المهنية. 
و– تنظيم ورقابة عمل البورصات المرخص لها أو األشخاص الذين يقدمون خدمات إيـــداع أو مقاصة أو 

تسوية. 
ز-  وضع اإلطار التنظيمي العام إلدراج األدوات المالية والموافقة على التداول بها فـــي البورصات. 

 ح –  إصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين يقومون بتقديم خدمات للمستثمرين والمصدرين.
 وتحديد إطارعملها (Financial Rating Agencies)ط-  إصدار التراخيص لشركات التقييم المالي 

وتنظيمه. 
ي-  الترخيص لهيئات االستثمار الجماعي بما فيه الصناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيد. 

معاقبة المخالفات اإلدارية ألحكام هذا القانون ولألنظمة المتخذة تطبيقا له. -  ك
ل-  طلب المالحقة في جرائم استغالل وٕافشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق 

بصكوك أو أدوات مالية أو بمصدري هذه الصكوك واألدوات. 
 

 
الفصل الثاني                

 أجهزة "هيئة األسواق" وتأليفها 
 

البند االول    
مجلس "هيئة األسواق" 

 
Uالمادة السادسةU"تأليف "المجلس : 

يتولى إدارة "هيئة األسواق" مجلس  مؤلف من  سبعة أعضاء هم: 
 رئيسًا،  حاكم مصرف لبنان او من يحل محله قانونًا،         -
 مدير وزارة المالية العام او من يحل محله قانونًا،                  عضوًا، -
 عضوًا، مدير عام وزارة االقتصاد والتجارة او من يحل محله قانونًا،         -
 عضوًا، رئيس لجنة الرقابة على المصارف او من يحل محله قانونًا،         -
 عضاء أثالثة خبراء،               -

على ان يكون احدهم خبيرًا في الشؤون المصرفية تقترحه جمعية المصارف في لبنان، وآخر خبيرًا في 
شؤون األسواق المالية تقترحه البورصات على أن يتم اقتراحه، في حال عدم وجود اكثر من بورصة 



 

  

 16 تاريخ 120واحدة، من قبل بورصة بيروت المنشأة والمنظمة بموجب المرسوم اإلشتراعي رقم 
/9/1983 .

أما الخبير الثالث فيكون خبيرًا في الشؤون المالية يقترحه وزير المالية. 
  

Uالمادة السابعةU "أصول تعيين أعضاء "المجلس  :
يتم تعيين األعضاء الخبراء في "المجلس" بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية لمدة  .1

 خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك وفقًا لما يلي:
 

تقدم كل من جمعية المصارف في لبنان والبورصات، المذكورة في المادة السادسة، إلى وزير المالية الئحة بثالثة 
أشخاص، يختار من كل الئحة شخصًا واحدًا يقترحه على مجلس الوزراء. 

 
 في حال تعذر على رئيس "المجلس" أو من يحل ينتخب "المجلس" نائبًا  للرئيس من بين األعضاء الخبراء ، و

  محله قانونًا القيام بمهامه ألي سبب كان، يحل نائب الرئيس محله في ممارسة صالحياته طوال مدة التعذر.
 

يقسم رئيس و أعضاء "المجلس" أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرتهم مهامهم، اليمين القانونية بأن يقوموا بهذه 
المهام بإخالص وأمانة وتجرد واستقالل مع الحرص على تطبيق القوانين واألنظمة والمحافظة على أسرار المهمة 

الموكلة إليهم.  
 

وعلى الرئيس وجميع األعضاء أن يتصرفوا في "المجلس" بصفتهم الشخصية وليس بالصفة التي عينوا بها او 
كممثلين للهيئات التي اقترحتهم. 

 
في ما عدا حالة االستقالة االختيارية، ال يجوز عزل أي من  األعضاء الخبراء إال عند تحقق أي من  .2

الحاالت التالية: 
 أ -عجز صحي مثبت يحول دون ممارسة مهامهم.

 ب-إخالل بواجبات الوظيفة في ما عناه قانون العقوبات.
ج- خطأ فادح في تسيير األعمال. 

د-  مخالفة جسيمة ألحكام هذا القانون و/او األنظمة الصادرة تطبيقًا له. 
صدور حكم أو قرار ظني بالمالحقة بجرم معاقب عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر. – هـ

يتم العزل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء القتراح وزير المالية. 



 

  

في حال شغور منصب الرئيس او من يحل محله قانونًا ألي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه لحين  .3
تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. 

 
أما في حال شغور منصب أي عضو خبير فيتم تعيين خلف له وفقا لآللية المذكورة في هذه المادة ويستمر 

الخبير المنتهية واليته بممارسة مهامه لحين تعيين بديل عنه. 
 

Uالمادة الثامنةU"شروط تعيين أعضاء "المجلس  : 
-  يشترط أن تتوفر لدى األعضاء الخبراء الشهادات الجامعية والخبرة الفعلية التي ال تقل عن خمسة عشر 1

سنة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارستهم لمهامهم. وعليهم التفرغ لمهامهم في "هيئة األسواق"، وال 
يمكنهم الجمع بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو وزارية أو بلدية أو إختيارية أو وظيفة عامة أو أي 

نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني آخر، سواء أكان هذا النشاط أو العمل مأجورًا 
أو غير مأجور وٕاذا انتخبوا او عينوا وقبلوا االنتخاب او التعيين، عليهم االستقالة فورًا قبل البدء بمهامهم. 

    
-  ال يجوز لألعضاء الخبراء في "المجلس" طوال مدة سنة من تاريخ انتهاء واليتهم، أن يعينوا في رئاسة أو 2

 عضوية أية مؤسسة منتمية إلى أي من األسواق المالية في لبنان، وال أن يشغلوا لديها أية وظيفة أو أية
غير مباشرة أو أن يتوكلوا عنها سواء لقاء  أجر أو دون أجر.  مهمة بطريقة مباشرة أو

 
-  يخضع كل عضو من أعضاء "المجلس"، لموجب تقديم التصاريح عن الثروة التي يملكها هو وزوجته 3

وأوالده القصر وفقًا ألحكام قانون اإلثراء غير المشروع. 
 
-  يحظر على كل من رئيس وأعضاء "المجلس" تحت طائلة بطالن المذاكرة: 4

- أن يتذاكر في قضية له فيها أو كان له فيها خالل السنتين السابقتين للمذاكرة مصلحة مباشرة أو 
غير مباشرة. 

- أن يتذاكر في قضية تتعلق بشخص معنوي شغل لديه منصبا أو والية خالل فترة السنتين المذكورة. 
- أن يشترك في مذاكرة تتعلق بقضية كان فيها وكيال أو ممثال ألحد الفرقاء المعنيين. 

- أن يشترك في مذاكرة تتعلق بأي قضية، إذا سبق له أن عين في أي وقت مستشارا ألحد الفرقاء 
المعنيين أو محكما من قبل احدهم. 

 
يجب على الرئيس أو العضو أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في األحوال المبينة في هذه الفقرة. 

و لكل ذي صفة ومصلحة أن يطلب رد الرئيس أو العضو في األحوال المبينة في هذه الفقرة.  



 

  

يقدم عرض التنحي أو طلب الرد إلى المحكمة الخاصة باالسواق المالية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة و 
) 23( ) من المادة1قرارها نهائي و نافذ على أصله وال يقبل من طرق الطعن سوى التمييز وفقًا للفقرة (

من هذا القانون.  
 

-  يحظر على رئيس وأعضاء "المجلس" خالل مدة واليتهم أن يحتفظوا بأية مساهمة أو مصلحة أو منفعة 5
أو أن يأخذوا أو يقبلوا أية مساهمة أو مصلحة أو منفعة في مؤسسة لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
باألسواق المالية. ويعتبر من قبيل المصلحة امتالك أدوات مالية مدرجة أو معدة لإلدراج في األسواق 

المالية اللبنانية. 
يطبق هذا الحظر على الزوج واالصول والفروع واالخوة واالخوات اذا كانوا على عاتق رئيس او احد 

اعضاء "المجلس". 
 
/ من قانون النقد والتسليف. 127 من المادة /2 و1تطبق على رئيس وأعضاء "المجلس" أحكام الفقرتين  -6
 

Uالمادة التاسعةU"اجتماعات "المجلس : 
-  يعقد "المجلس" جلساته الدورية مرتين في الشهر على األقل بناًء على دعوة من الرئيس، ويمكن لعضوين 1

من أعضاء "المجلس" أن يطلبا من الرئيس دعوة "المجلس" لعقد جلسة استثنائية لبحث أي أمر هام أو 
طارئ يستدعي من "المجلس" اتخاذ قرار عاجل بشأنه.  

-  في حال تخلف الرئيس عن دعوة "المجلس" بالرغم من إبالغه خطيًا الطلب وانقضاء مهلة أسبوع دون أن 2
يوجه هذا األخير الدعوة، أو في حال حدد الرئيس تاريخ الجلسة بتاريخ يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلقيه 

طلب الدعوة خطيا، يحق لعضوين من أعضاء "المجلس" دعوة "المجلس" لعقد الجلسة االستثنائية 
المذكورة. 

 يتوفر ، حضور كامل أعضاء "المجلس"باستثناء الجلسة األولى التي تلي قسم اليمين حيث يشترط - 3
نصاب أي جلسة الحقة يعقدها "المجلس" بالحضور الشخصي ألربعة أعضاء على األقل من بينهم 

 وفي حال تعادل الرئيس أومن يحل محله قانونًا  وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات األعضاء الحاضرين،
  األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .

-  لرئيس "المجلس" أن يدعو من يشاء إلى حضور جلسات "المجلس" إذا رأى ان من الضرورة االستماع 4
إلى وجهة نظر المدعو في أمور معينة، على أنه ال يجوز أن تجري المداوالت في حضور الشخص 

المستمع إليه. 
 
 

 



 

  

Uالمادة العاشرةU مهام رئيس "المجلس" ونائبه :
يتمتع رئيس "المجلس" بالصالحيات التنفيذية إلدارة شؤون "هيئة األسواق" ولتسيير أعمالها والقيام باألعمال 
التنظيمية واألمور اليومية الجارية. تناط بالرئيس على سبيل المثال ال الحصر صالحية التوقيع باسم "هيئة 
 األسواق" على جميع الصكوك والعقود واالتفاقات بما فيها اتفاقيات التعاون مع الهيئات األجنبية المشابهة.  

 
يمثل رئيس "المجلس" هيئة األسواق تجاه الغير ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع االجراءات 

 التنفيذية التي يرتئيها.
أما نائب رئيس "المجلس" فيمارس الوظائف التي تحّدد له بموجب النظام الخاص المنصوص عليه في المادة 

 الحادية عشرة من هذا القانون. 
 

Uالمادة الحادية عشرةU: " "صالحيات "المجلس
 المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون يمارس "المجلس" الصالحيات التالية: "هيئة األسواق"تنفيذًا لمهام 

اوالً : حماية وتشجيع االستثمار في األسواق المالية 
"للمجلس" صالحية: 

أ- اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية وتشجيع االستثمار في الصكوك واألدوات المالية المنوي 
عرضها على الجمهور لالكتتاب بها أو لشرائها. 

ب- درس آثار وانعكاسات ارتباط البورصات الوطنية بالبورصات األخرى. 
 

 ساعة على االكثر 48ج- اتخاذ القرار، في الظروف االستثنائية، بتعليق العمل في أي من البورصات لمدة 
قابلة للتجديد عندما يرى أن استمرار العمل فيها من شأنه اإلضرار بمصلحة المستثمرين أو بالمصلحة 

العامة.  
د- اتخاذ اإلجراءات المناسبة الكفيلة بتأمين استمرارية العمل في أي من البورصات في حال حصول أي 

عارض يحول دون استمرارها في تأدية مهامها. 
 

 ثانياً : وضع األنظمة العامة لألسواق المالية
"للمجلس" وحده صالحية وضع: 

األنظمة التطبيقية والتعليمات والتوجيهات العامة أو الفردية الصادرة بمقتضى هذا القانون.  -أ
ب- األنظمة المتعلقة بإنشاء البورصات وٕادارتها وقواعد االنتساب إليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك 
واألدوات المالية فيها وأنواع العمليات التي يمكن إجراؤها فيها ومعدالت الرسوم والبدالت النسبية 

والمقطوعة واالشتراكات المتوجبة االداء وجزاء التخلف عن دفعها وجميع المسائل األخرى التي تقتضيها 
سالمة العمل في هذه البورصات. 



 

  

ج- األنظمة المتعلقة بإنشاء وتسيير أعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وتوظيف أموال 
أو في هيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات  الجمهور في الصكوك واألدوات المالية

المالية. 
د- األنظمة المتعلقة باألدبيات التي يتوجب على البورصات وعلى مستخدميها وعلى مقدمي الخدمات 

المالية ومستخدميهم التقيد بها. 
- األنظمة المتعلقة بموجبات مصدري األدوات المالية لجهة نشر أو وضع قيد اطالع الجمهور المعلومات هـ

التي من شأنها أن تؤثر على السعر السوقي لهذه األدوات. 
 يجب أن تتضمن األنظمة المذكورة في هذه الفقرة، بشكل واضح ودقيق، موجبات المعنيين بها وأصول 

المراقبة والعقوبات اإلدارية والمسلكية التي ُتطَبق عند المخالفة. 
 و-  النظام الخاص بوظائف نائب رئيس "المجلس" وسائر االعضاء المتفرغين.

 
 تنشر األنظمة والتعليمات والتوجيهات العامة الصادرة عن "المجلس" بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية 

وعلى الموقع االلكتروني "لهيئة األسواق". 
 

 ثالثاً : الترخيص والموافقة والمصادقة
"للمجلس" أن: 

أ- يمنح الترخيص بإنشاء المؤسسات والهيئات التالية: 
على أن تتخذ هذه المؤسسات شكل  - المؤسسات التي يكون موضوعها إدارة وتسيير عمل البورصات

شركات مغفلة لبنانية.  
- المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وتوظيف األموال. 

. - الهيئات التي تتعاطى االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر األدوات المالية
- الهيئات التي تتعاطى االستثمار بعمليات التسنيد. 

- هيئات االستثمار والتسنيد اإلسالمية. 
- مؤسسات  االستشارات والخدمات المتعلقة باألدوات المالية . 

 (Financial Rating Agencies)- شركات التقييم المالي 
 

 يتناول الترخيص الموافقة على األنظمة األساسية للمؤسسات والهيئات المذكورة أعاله. 
 

 يمنح الترخيص وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و"المجلس" يتمتع بسلطة استنسابية في منحه أو 
رفضه، على ان يكون قراره خطيًا ومعلًال،  وال يخضع قراره في هذا المجال ألي طريق من طرق 



 

  

المراجعة. يجب الحصول على موافقة "المجلس" المسبقة على كل تعديل لألنظمة األساسية للمؤسسات 
والهيئات المرخص لها. 

بشأن العمليات التي تجرى من خالل هذه  ب- يوافق على األنظمة التي تضعها إدارات البورصات
البورصات.  

  ال تصبح األنظمة المذكورة نافذة إال بعد مصادقة "المجلس" عليها. 
ج- يصادق على القرارات الصادرة عن إدارات البورصات المعنية والقاضية بتسجيل الصكوك واألدوات 

لديها. ال يجوز التداول بهذه الصكوك واألدوات اال بعد صدور قرار المصادقة وابالغه من  المالية
ادارات البورصات المعنية. 

 "للمجلس" أن يرفض المصادقة أو أن يقرر الحقا إلغاء هذه المصادقة عندما يتبين له وجود مخاطر 
على المستثمرين من التداول بصكوك أو أدوات مالية معينة، أو عندما يتبين له وجود عجز بالغ في 

األوضاع المالية للشركات أو الهيئات المصدرة لهذه الصكوك أو األدوات أو عدم قيام مفوضي المراقبة 
لديها بموجباتهم بشكل واف. 

 
 خالفا ألحكام هذه الفقرة (ج) ُتسجَّل حكما في البورصات ويتم التداول بها بدون أي ترخيص، سندات 

الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية والسندات المصدرة من مؤسسات القطاع العام والمكفولة من الدولة 
اللبنانية والصكوك المصدرة من الشركات المولجة بتشغيل مرفق عام. تبقى المؤسسات والشركات 

المذكورة خاضعة للموجبات الملقاة على عاتق سائر الشركات والهيئات بموجب هذا القانون. 
يوقف، إما تلقائيا أو بناء على طلب احد المتضررين، مفعول أي قرار صادر عن بورصة يرى  -د

"المجلس" انه مخالف ألحكام هذا القانون و/أو ألحكام األنظمة المرعية. يجب أن يقدم الطلب من 
 المتضرر خالل مهلة حدها األقصى خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار.

 
 تنظيم العمل في "المجلس" رابعاً :
 يضع "المجلس"، خالل ثالثة أشهر من تاريخ قسم اليمين المشار إليه في المادة السابعة أعاله، النظام  -أ

الخاص لعمله، والنظام المالي "لهيئة األسواق" بما في ذلك النظام الخاص  بتعويضات رئيس وأعضاء 
"المجلس" ورئيس وأعضاء لجنة العقوبات وأمين عام هيئة األسواق والعاملين لدى األمانة العامة 

 لهيئة األسواق""ورئيس وحدة الرقابة على األسواق المالية والعاملين لديها، ونظام المستخدمين التابعين 
 والمتعاقدين معها، على ان يخضع هؤالء المستخدمون لقانوَني العمل والضمان االجتماعي.

تخضع االنظمة الخاصة المتعلقة بتعويضات "هيئة االسواق" والمتعاقدين معها لموافقة وزير المالية. 
 يمكن تمديد المهلة المذكورة أعاله ثالثة أشهر إضافية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على 

اقتراح وزيري العدل و المالية. 



 

  

ب- ينظم "المجلس" دوائر "هيئة األسواق" على الوجه المناسب الذي يحقق حسن تنفيذ المهام التي حددها 
لها هذا القانون. 

ج- يعين العاملين في "هيئة األسواق" من جميع الفئات ويتعاقد مع األخصائيين ويحدد رواتبهم و 
تعويضاتهم، كل ذلك وفقًا آللية تراعي الشفافية واالهلية والكفاءة وتستند إلى مباراة عامة. 

د- يقر موازنة "هيئة األسواق" ويدخل التعديالت الالزمة عليها خالل السنة المالية. 
 يقطع حسابات السنة المالية. –هـ

و- يعد تقريرا سنويا عن أعمال "هيئة األسواق" ويرفعه الى وزير المالية قبل نهاية شهر حزيران من كل 
سنة، وينشر التقرير المذكور مع الميزانية وحساب األرباح والخسائر في الجريدة الرسمية خالل شهر 

تموز من كل سنة. 
 

 خامساً : إبداء المشورة
يبدي "المجلس" رأيه في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل وتطوير األسواق المالية. 

 
وللمؤسسات المهنية التي تتعامل مع هذه البورصات أن تستشير "المجلس" قبل إجراء أية  إلدارات البورصات

عملية في البورصات المذكورة لالستحصال منه على شرح لألنظمة التي وضعها، بما فيها التعليمات 
والتوجيهات العامة الصادرة عنه بمقتضى هذا القانون، أو ألخذ رأيه لجهة مدى توافق العملية المنوي إجراؤها مع 

هذه األنظمة. 
 

 تلقي الشكاوى: سادساً 
يتلقى "المجلس" الشكاوى والطلبات واالعتراضات في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه ويعمل على تسويتها 

أو إلى المراجع التأديبية أو القضائية المختصة  ويحيلها عند االقتضاء إلى وحدة الرقابة على األسواق المالية
حسب مقتضى الحال.  

 
U:المادة الثانية عشرةU"الطعن بقرارات "المجلس   

يمكن الطعن بالقرارات التنظيمية الصادرة عن "المجلس" أمام مجلس شورى الدولة وبقراراته الفردية أمام  
 المحكمة الخاصة باألسواق المالية المستحدثة بموجب هذا القانون.

 
 مهلة الطعن في القرار التنظيمي شهران من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ومهلة الطعن في القرار الفردي 

شهر واحد من تاريخ إبالغه او تنفيذه من المعني به. 
 



 

  

 ال يوقف الطعن تنفيذ القرار التنظيمي إال وفقا للشروط المحددة في قانون تنظيم مجلس شورى الدولة وال يوقف 
الطعن تنفيذ القرار الفردي إال اذا قررت المحكمة الخاصة المشار إليها أعاله ذلك. 

 
 

البند الثاني         
 األمانة العامة لهيئة األسواق 

 
Uالمادة الثالثة عشرةUتأليف األمانة العامة لهيئة االسواق : 

ينشْا بموجب هذا القانون جهاز إداري يعرف  باألمانة العامة لهيئة األسواق، يتولى إدارته أمين عام  .1
يعينه "المجلس"، بناء على اقتراح رئيسه، تتوفر فيه شروط التعيين المفروضة على أعضاء "المجلس" 

الخبراء.  
تناط بأول أمين عام، المهام التالية:  .2

 وضع خالل ثالثة أشهر من تاريخ تعيينه النظام الخاص لعمل األمانة العامة.  -
  إحالة النظام المذكور إلى "المجلس" للموافقة عليه. -
 إقتراح العاملين لدى األمانة العامة على "المجلس" للموافقة عليهم.  -

 تناط باالمانة العامة الصالحيات التالية : .3
متابعة تنفيذ قرارات "المجلس" ولجنة العقوبات.  -
االقتراح على "المجلس" فتح التحقيقات وٕاجراء االستقصاءات بشأن المخالفات ألحكام هذا القانون أو  -

ألحكام األنظمة أوالتعليمات أوالتوجيهات العامة أو الفردية الصادرة عن "المجلس" بمقتضى هذا 
القانون. 

إحالة الشكاوى التي ترد من البورصات أو من المهنيين المتصلين بها إلى "المجلس" .  -
إحالة التقارير الواردة من وحدة الرقابة على األسواق المالية إلى "المجلس".   -
إعالم "المجلس" بقرارات لجنة العقوبات وابالغ قرارات لجنة العقوبات من المعنيين بها.  -
تأمين نشر قرارات "المجلس" التنظيمية أوالتعليمات أوالتوجيهات العامة في الجريدة الرسمية وعلى  -

موقع "هيئة األسواق" االلكتروني وٕابالغ قرارات "المجلس" الفردية من المعنيين بها. 
االقتراح على "المجلس" وضع أو تعديل األحكام واألنظمة المتعلقة باألسواق المالية.  -
اعداد الدراسات و اإلحصاءات والمعلومات ومشاريع القرارات التنظيمية والتطبيقية واالعالمات التي  -

يطلبها منها "المجلس". 
 من  المادة الثامنة من 6 و5تطبق على االمين العام وعلى العاملين لدى األمانة العامة أحكام البندين  .4

هذا القانون. 
 



 

  

 البند الثالث      
الرقابة على األسواق المالية 

 
U:المادة الرابعة عشرةUالرقابة على االسواق المالية  

تناط مهمة الرقابة على األسواق المالية بوحدة ينشؤها "المجلس". 
 

تتمتع هذه الوحدة باستقالل وظيفي في ممارسة أعمالها و تتولى "هيئة األسواق" نفقاتها كافة.   
 

ينظم "المجلس" هذه الوحدة ويضع نظامها الخاص الذي يشمل أصول ممارسة أعمالها على الوجه المناسب 
وبالشكل الذي يحقق حسن تنفيذ المهام التي حددها لها هذا القانون 

 
على  هذه الوحدة ان ترفع تقاريرها واقتراحاتها مباشرًة إلى "المجلس" للبت بها. 

 
U:المادة الخامسة عشرةU  الرقابة على االسواق المالية  صالحيات وحدة

في سياق قيامها بالرقابة على االسواق المالية، تمارس "وحدة الرقابة" الصالحيات التالية: 
أ- تراقب مدى التقيد باألنظمة التطبيقية وسائر النصوص الصادرة تطبيقًا ألحكام هذا القانون. 

ال سيما تلك المتعلقة  ب- تجري التدقيق في األنظمة والتعليمات التفصيلية التي تضعها إدارات البورصات
بتحديد شروط االنتساب إليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك واألدوات المالية وممارسة الخدمات 

المالية فيها للتأكد من فعالية هذه األنظمة والتعليمات في توفير سالمة العمل في البورصات المذكورة. 
بإجراءات النشر  ج- تتحقق من قيام الشركات والهيئات المتداول بصكوكها وأدواتها المالية في البورصات

المنتظمة وفقا لألصول المنصوص عليها في القوانين واألنظمة المرعية االجراء، وتدقق في صحة 
 المعلومات المنشورة أو الموضوعة الطالع المساهمين وغيرهم من المعنيين.

 
 كما تتحقق من عدم وجود تأخر غير مبرر من قبل الشركات والهيئات في نشر المعلومات المتعلقة بها 

أو بصكوكها أو بأدواتها المالية والتي من شأن علم الجمهور بها التأثير بشكل ملحوظ على السعر 
 السوقي لهذه الصكوك واألدوات المالية.

 
 ولها أيضا أن تلزم الشركات والهيئات بتقديم المعلومات اإلضافية وبإجراء التعديالت التي تراها ضرورية 

على ما نشرته من معلومات عندما يتبين لها وجود نقص أو عدم صحة في المعلومات المنشورة أو 
المعدة الطالع المعنيين عليها. 

 



 

  

 كما لها، أن تقترح على "المجلس"،  إطالع الجمهور على المالحظات التي أبدتها للشركات والهيئات 
المعنية وعلى سائر المعلومات التي ترى من الضروري اطالع الجمهور عليها. 

 
د- تتحقق بواسطة أجهزتها المختصة أو بواسطة مدققي حسابات تتعاقد معهم أو بواسطة مدققي حسابات 
المؤسسات المعنية بهذا القانون، من سالمة تقيد هذه المؤسسات باألنظمة والقرارات والتوجيهات 

الموضوعة تطبيقا الحكامه. 
 ولها أن تطلب من مفوضي مراقبة الشركات والهيئات المعنية أو من خبراء مستقلين عن وحدة الرقابة 

على األسواق المالية ، القيام بتدقيق أو تحليل إضافي لعملياتها. 
 

هـ-   تتحقق من توفر شروط التداول المنصوص عليها في هذا القانون على االدوات المالية التي تصدرها 
هيئات الضمان.  

و-    تجري االستقصاءات وتجمع األدلة الكتشاف المخالفات المضرة بسالمة التعامل في األسواق المالية.   
 

البند الرابع    
لجنة العقوبات  
 

Uالمادة السادسة عشرةUتأليف لجنة العقوبات   : 
تتألف لجنة العقوبات من: 

- قاض عدلي من الدرجة العاشرة على االقل، رئيسا 
- عضوين يحمالن اجازة جامعية على االقل في العلوم المالية واالقتصادية ويتمتعان بخبرة ال تقل عن 

خمس سنوات. 
- عضوين من رجال القانون يتمتعان بخبرة في عمل األسواق المالية ال تقل عن خمس سنوات. 

 
يعين رئيس واعضاء لجنة العقوبات بمرسوم يصدر بناًء على اقتراح وزيري المال والعدل وبعد موافقة مجلس 

القضاء االعلى فيما خص الرئيس.  
تكون  مدة والية رئيس واعضاء لجنة العقوبات خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
ال يمكن الجمع بين رئاسة او عضوية لجنة العقوبات ورئاسة او عضوية "المجلس". 

 
 
 
 



 

  

Uالمادة السابعة عشرةUاجتماعات لجنة العقوبات  : 
و بناًء أتجتمع لجنة العقوبات بحضور رئيسها وعضوين على األقل من أعضائها بناًء على دعوة من رئيسها 

عضائها. وتتخذ قراراتها باالكثرية المطلقة من عدد اصوات االعضاء الذين تتألف منهم أعلى طلب اثنين من 
قانوناً .  

 4 و 3 و 2 من المادة السابعة وأحكام الفقرات 2تطبق على رئيس وأعضاء لجنة العقوبات األربعة أحكام الفقرة 
 من المادة الثامنة من هذا القانون. 6 و 5و 
 
 

Uالمادة الثامنة عشرة:U تنظيم العمل في لجنة العقوبات  
خالل ثالثة أشهر من تاريخ تعيينها وبالتشاور مع "المجلس" النظام الخاص لعملها كما  تضع "لجنة العقوبات"

تتشاور مع "المجلس" بشأن إلحاق مستخدمين أو متعاقدين للعمل لديها. يمكن تمديد هذه المهلة ثالثة أشهر 
إضافية بقرار من "المجلس". ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وعلى الموقع االلكتروني التابع لهيئة 

االسواق. 
 

Uالمادة التاسعة عشرة:U النظر بالمخالفات 
وُتحِقق بها وتتخذ القرارات بشأنها  النظر في المخالفات التي تحال إليها من "المجلس" تتولى "لجنة العقوبات"

نتيجة إجراءات وجاهية تحدد أصولها في النظام الخاص لعملها. 
 

Uالمادة العشرون:U فرض العقوبات اإلدارية  
-  تتمتع "لجنة العقوبات" بصالحية فرض العقوبات اإلدارية، فضال عن الغرامات النقدية، المترتبة على 1

مخالفة أحكام هذا القانون و/أو األنظمة المتخذة تطبيقا له بحق كل من األشخاص الطبيعيين أو 
المعنويين التاليين: 

والمؤسسات المرخص لها              أ- المؤسسات المرخص لها بإدارة وتشغيل البورصات
                   بتقديم الخدمات المالية. 

ب- المؤسسات التي تتعاطى حفظ أو إدارة األدوات المالية. 
ج - أي وديع مركزي مرخص له. 
د - غرف مقاصة األدوات المالية. 

 هيئات االستثمار الجماعي ومن يديرها ومن يقوم بدور الوديع لديها. –هـ
و- األشخاص أو المؤسسات التي تقوم بالدراسات واالستشارات والتحليالت المالية   

        أو تسدي المشورة بشكل مهني بكل ما يتعلق باألدوات المالية. 
ز- شركات التقييم المالي 



 

  

ح- شركات الضمان فيما يتعلق بأعمالها التي تخضع لهذا القانون . 
ط- المسؤولين في المؤسسات المذكورة أعاله أو العاملين لحسابها. 

            ي- كل من يقوم بعمل مخالف لهذا القانون و/أو أنظمته وسائر نصوصه التطبيقية.   
 
بعد التثبت من حصول المخالفة :  - 2

 أ- تتخذ "لجنة العقوبات" إحدى العقوبات اإلدارية التالية بموجب قرار معلل:
-   التنبيه. 

- تعليق العمل لمدة شهر على االكثر باألدوات المالية المدرجة لمصدر مدرج أو التداول بأدوات 
 مالية متداول بها.

 -    منع المخالف من القيام ببعض او بكل العمليات او الخدمات لمدة شهر على  األكثر. 
 

ب- كما يمكن "للجنة العقوبات": 
- االقتراح على "المجلس" بسحب أي صك أو أداة مالية من التداول بشكل نهائي. 

- االقتراح على "المجلس" بسحب الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون. 
- االقتراح على المجلس عزل كل أو بعض القائمين بإدارة المؤسسات المشار اليها  

) من هذه المادة ويكون قرار المجلس في هذا الشأن ملزما 1        في  البند (
         للمؤسسات المعنية. 

 
أن تفرض بدًال من العقوبات االدارية المذكورة أعاله أو باإلضافة إليها غرامة نقدية  "للجنة العقوبات"

حدها األقصى  الحد األدنى الشهري لألجور مضروبًا بأربعة آالف أو عشرة أضعاف األرباح المحققة 
 بنتيجة العمليات موضوع  المخالفة.

 
تأخذ "لجنة العقوبات" بعين االعتبار أهمية المخالفة المرتكبة والمنافع أو األرباح التي قد يكون مرتكب 

المخالفة حققها بنتيجة هذه المخالفة. 
 

على المصدر من غير اشخاص القانون العام، الذي يقّدم "للمجلس" بيانات غير  -  تفرض "لجنة العقوبات"3
صحيحة أو منقوصة عن قيمة موجوداته الصافية بهدف تخفيض قيمة البدالت النسبية المتوجبة عليه، 

% من قيمة الموجودات غير المصرح عنها. 10% و5غرامة تتراوح قيمتها بين 
 

تتعرض الشركة أو المؤسسة التي تقدم "للمجلس" معلومات منقوصة أو غير صحيحة، بقصد الحصول 
على موافقته لقبول تداول صكوكها أو أدواتها المالية في البورصات أو لقيامها بتقديم الخدمات المالية في 



 

  

البورصات المذكورة لغرامة تفرضها "لجنة العقوبات" ال تقل قيمتها عن الحد األدنى الشهري لألجور 
مضروبًا بمئة. 

 
 يعاقب الشخص الذي قام عن قصد بإعداد أو بتقديم البيانات والمعلومات غير الصحيحة المشار إليها 

في هذه المادة بغرامة تفرضها "لجنة العقوبات"ال تقل قيمتها عن الحد األدنى الشهري لألجور مضروبًا 
بمئة. 

 
أن تفرض على أي ُمصِدر من غير اشخاص القانون العام يتأخر في تقديم كشوفاته  -  "للجنة العقوبات"4

المالية خالل المهل المنصوص عليها في هذا القانون و/أو في األنظمة الصادرة عن "المجلس"، غرامة 
 مالية ال تقل قيمتها عن الحد األدنى الشهري لألجور مضروبًا بمئة.

 
- تقبل قرارات لجنة العقوبات االستئناف أمام المحكمة الخاصة باألسواق المالية المنشأة بموجب هذا 5

القانون وال يوقف االستئناف التنفيذ ما لم يصدر عن المحكمة الخاصة المذكورة قرار بوقف التنفيذ. 
 
- "لّلجنة العقوبات" أن تقرر نشر قراراتها في وسائل اإلعالم التي تعينها وعلى الموقع االلكتروني التابع 6

لها، وذلك على نفقة المحكوم عليهم. 
 
- ال يحول فرض العقوبات اإلدارية دون اقامة دعوى الحق العام والسير بها وفرض الغرامات والعقوبات 7

 الجزائية على المخالفين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

الباب الثالث 
المحكمة الخاصة باألسواق المالية 

 
Uالمادة الواحدة والعشرونUإنشاء المحكمة الخاصة باألسواق المالية :  

-  تنشأ محكمة تسمى "المحكمة الخاصة باألسواق المالية" يكون مقرها في قصر العدل في بيروت و 1
تتألف من: 

  رئيساً أ- قاض عدلي من الدرجة العاشرة  على األقل                              
ب- رجل قانون من حملة الشهادات الجامعية متخصص او متمرس بالقضايا المالية ويتمتع بخبرة 

                                                                                                                                              عضوا                       فعلية ال تقل عن عشر سنوات في هذا المجال     
ج- خبير في الشؤون المالية من حملة الشهادات الجامعية في حقل االقتصاد 

            عضواأو المال وله خبرة ال تقل عن عشر سنوات في هذا المجال                
يصدر بناًء على اقتراح وزير العدل وبعد  بمرسوم  الماليةباألسواقيعين رئيس وعضوا المحكمة الخاصة -  2

  موافقة مجلس القضاء األعلى فيما خص الرئيس وبناًء على اقتراح وزيري العدل
والمالية في ما خص العضوين. 

          و يعين بالطريقة ذاتها رئيس وعضوان رديفان يستوفون ذات الشروط المفروضة على الرئيس 
والعضوين االصيلين. 

          يحلف العضوان االصيالن والرديفان اليمين القانونية امام الرئيس األول لمحكمة االستئناف في بيروت 
ويخضعون للموجبات التي يخضع لها القضاة في نطاق قيامهم بمهامهم في هذه المحكمة.  

 
-  يلحق بهيئة المحكمة كاتب يعين بقرار من وزير العدل لتأمين األعمال القلمية. 3 

 
بما في ذلك تعويضات  -  تتحمل"هيئة األسواق" جميع النفقات العائدة للمحكمة الخاصة باألسواق المالية4

رئيسها وأعضائها كما يحددها "المجلس". 
 
 -    على الرئيس واألعضاء أن يتفرغوا كليًا ألعمال المحكمة.  5
 

U :المادة الثانية والعشرونUصالحية المحكمة الخاصة باألسواق المالية 
- تنظر المحكمة الخاصة باألسواق المالية: 1

النزاعات المتكونة بين األشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين والناتجة عن "األعمال الخاصة أ- في 
باألدوات المالية" أو عن أي من األعمال المشار إليها في هذا القانون. ويجوز ألي من هؤالء 

األشخاص تقديم مراجعة في هذا الشأن مباشرًة أمام المحكمة. 



 

  

 
) من 30و( ) 12      ب-   في الطعون الموجهة ضد القرارات الفردية الصادرة عن "المجلس" وفقًا للمادتين (

هذا القانون. 
 

ج- كمرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن "لجنة العقوبات". 
 

د- في طلبات التنحي أو الرد المتعلقة برئيس وكل من أعضاء "المجلس" و"لجنة العقوبات". 
 
 كمحكمة درجة أولى في جرائم استغالل وٕافشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات خاطئة أو مضللة –هـ

تتعلق بصكوك أو أدوات مالية أو بمصدري هذه الصكوك واألدوات. 
 

- ينظر رئيس المحكمة في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض ألصل الحق في كل المسائل 2
الداخلة في دائرة اختصاص المحكمة الخاصة باالسواق المالية. يكون القرار الصادر عن الرئيس قابًال 

لإلعتراض امام المحكمة الخاصة باالسواق المالية خالل مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه غير ان 
اإلعتراض ال يوقف تنفيذ القرار ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ بكفالة تحدد نوعها ومقدارها او بدون 

كفالة. تفصل المحكمة في اإلعتراض وفق االصول المستعجلة. 
 

U:المادة الثالثة والعشرونUاألصول المتبعة لدى المحكمة الخاصة باألسواق المالية  
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تطبق المحكمة الخاصة باألسواق المالية األصول  -1

والقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتكون قراراتها نهائية ونافذة على أصلها 
وال تقبل من طرق المراجعة سوى التمييز. وعلى محكمة التمييز أن تصدر قرارها خالل مهلة أقصاها 

ستة أشهر من تاريخ تسجيل استدعاء التمييز لدى القلم. 
 
) من المادة الثانية هعندما يشتبه بحصول جرم من الجرائم المذكورة في الفقرة ( -2

 والعشرين من هذا القانون يعود "للمجلس" احالة الملف إلى النيابة العامة المالية في بيروت  إلجراء 
المالحقة بحق من يلزم أمام قاضي التحقيق وفقا لألصول وذلك دون المساس بحق النيابة العامة في 

 تحريك دعوى الحق العام وفقأ ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
) من المادة الثانية هـتطبق المحكمة عندما تنظر في الجرائم المذكورة في الفقرة ( -3

 والعشرين من هذا القانون، أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتكون قراراتها قابلة لطرق الطعن 
 الملحوظة في القانون المذكور.



 

  

 
الباب الرابع 

ماليـة "هيئة األسواق" 
 

Uالمادة الرابعة والعشرونUالسنة المالية : 
 كانون األول  من 31تبدأ السنة المالية "لهيئة االسواق" في األول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 

 يستثنى من ذلك السنة األولى حيث تبدأ هذه السنة من تاريخ اإلنشاء  وتنتهي في نهاية سنة السنة عينها.
 .اإلنشاء

 
 

Uالمادة الخامسة والعشرونUموجبات هيئة االسواق : 
على "هيئة األسواق" مسك قيود الحسابات لديها وٕاعداد التقارير المتعلقة بالعمليات المنجزة وتنظيم كشف  -1

حسابات يتضمن حساب المداخيل والمصاريف والميزانية في نهاية السنة المالية وخالل المهل المنصوص 
 عليها في هذا القانون أو في األنظمة التطبيقية الصادرة استنادًا إليه.

 
توقع المستندات من رئيس "المجلس" ومن احد االعضاء يفوض لهذه الغاية من قبل "المجلس". يتولى  -2

التدقيق في الحسابات المنصوص عليها في هذه المادة، وفقًا للقواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق، مفوضو 
. يرفع مفوضو المراقبة التقارير المعدة من يعينهم "المجلس" لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديدمراقبة مستقلون 

 قبلهم إلى "المجلس" خالل مهلة شهرين من نهاية السنة المالية. 
 
ترفع "هيئة األسواق" تقريرًا سنويًا إلى وزير المالية عن نتائج أعمالها مرفقًا بنسخة عن التقرير وحسابات  -3

 األرباح والخسائر التي دققها مفوضو المراقبة وذلك قبل الثالثين من شهر حزيران من كل سنة. 
 
ينشر تقرير "هيئة األسواق" المرفوع إلى وزير المالية في الجريدة الرسمية وعلى الموقع االلكتروني "لهيئة  -4

األسواق". 
 

Uالمادة السادسة والعشرونUموارد "هيئة األسواق : 
تتكون موارد "هيئة األسواق" من : 

- مساهمة مالية من الموازنة العامة تخصص لمرة واحدة كنفقات تأسيسية وتشغيلية أولية بقيمة خمسة 1
عشر مليار ليرة لبنانية تسدد "لهيئة االسواق" خالل شهر على أقصى حد من تاريخ اكتمال تعيين أول 

 مجلس.



 

  

 
- االشتراكات السنوية المفروضة على الشركات المدرجة وفقا لما هو محدد في االنظمة التطبيقية. 2
 
- الرسوم والبدالت المفروضة على التراخيص والطلبات وتقديم نشرات االكتتاب وغيرها من المستندات أو 3

اإلجراءات التي ينبغي إنجازها بموجب هذا القانون. ويتم تحديد هذه الرسوم والبدالت بموجب النظام 
المالي للهيئة.  

 
-   النسبة المخصصة لصالح "هيئة األسواق" من أرباح البورصات، وتحدد هذه النسبة في النظام المالي 4

 "لهيئة األسواق".
 
بدل سنوي يحدد في النظام المالي "لهيئة األسواق" و يستوفى من  هيئات االستثمار الجماعي المدرجة  -5

 صكوكها وأدواتها المالية في البورصات.
 
 المساعدات والهبات. -6

 
 السلفات والقروض  التي تستحصل عليها  "هيئة االسواق" من أجل تنفيذ موجباتها أو مهامها.   -7

            
-    الغرامات النقدية المنصوص عليها في هذا القانون و/أو أنظمته و سائر نصوصه التطبيقية. 8

 
. يحظر على "هيئة األسواق" توظيف أموالها أو مداخيلها في الصكوك أو األدوات المالية المدرجة في "البورصة"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

الباب الخامس 
تنظيم العمل في األسواق المالية 

 
الفصل األول 
البورصات  

 
Uالمادة السابعة والعشرونUمؤسسات تشغيل البورصات :  

وُتشغل من قبل شركات لبنانية مغفلة يرخص "المجلس" بتأسيسها وفقا لنظام خاص  تُنشأ البورصات -1
وشروط تعيين أعضاء مجلس إدارة "البورصة" وقبولهم مهامهم يضعه ويحدد فيه شروط التأسيس 

 واألصول والقواعد التي يتعين على هذه الشركات العمل بمقتضاها.
 
"للمجلس" أن يوافق عند التأسيس أو لدى زيادة رأسمال الشركات المذكورة أعاله على طرح أسهمها  -2

 لالكتتاب من قبل الجمهور.
 

ال ٌتعتبر بورصات إال تلك التي يرخص "المجلس" بإنشائها وفقا ألحكام هذا القانون. يطبق هذا الشرط  -3
سواء كان اإلنشاء أو التشغيل للبورصة شخصيًا أو إلكترونيًا أو غير إلكتروني في مكان محدًد وعن 

بعد أو بأية طريقة أخرى، على أن ال يرخص للتداول ألية أداة مالية محددة في أكثر من بورصة واحدة 
 في لبنان. 

 
 

Uالمادة الثامنة والعشرونU "موجبات "البورصة  :
- على "البورصة" أن: 1

تؤدي مهامها بما يضمن إرساء سوق عادلة نظامية وشفافة وأن تزود "هيئة األسواق" بجميع المعلومات  .أ
حول األدوات المالية المدرجة في "البورصة" والمتداول بها باإلضافة إلى التقارير كافة التي تحددها 

 "هيئة األسواق".
تنشر جميع المعلومات والمؤشرات والمعدالت اليومية والدورية المتعلقة بأعمالها في وسائل اإلعالم، بما  .ب

 في ذلك في الموقع االلكتروني التابع للبورصة.
 يومًا ( مئة وعشرين يومًا ) من تاريخ إقفال السنة المالية 120ترفع إلى "هيئة األسواق" خالل مهلة  .ج

الكشوفات المالية المدققة كافة التي يتم تنظيمها وفقًا للقواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وللشروط التي 
 تحددها "هيئة األسواق".

أن تتقيد بالمعايير الدولية للمحاسبة وبما يمكن ان تصدره "هيئة االسواق" بهذا الشأن.  .د



 

  

- "لهيئة األسواق" أن تفرض على "البورصة" أن ترفع إليها جميع البيانات التي يمكن أن تنص عليها األنظمة 2
الخاصة. 

 
- "لهيئة األسواق" صالحية إصدار التوجيهات الملزمة إلى البورصات العاملة بشأن: 3

التداول في سوق "البورصة" أو في ما يتعلق  باألدوات المالية المدرجة أو المتداول بها في "البورصة"  -أ
 .

  آلية ممارسة "البورصة" ألعمالها. -ب
ج- أية مواضيع أخرى تعتبرها "هيئة األسواق" ضرورية لتطبيق هذا القانون . 

 
الفصل الثاني       

األعمال الخاصة باألدوات المالية 
 

Uالمادة التاسعة والعشرونUإجراءات الحصول على الترخيص لممارسة األعمال الخاصة باألدوات المالية : 
على كل شخص يرغب في ممارسة "األعمال الخاصة باألدوات المالية" الحصول مسبقًا على ترخيص من  -1

مارس عمليات الوساطة وٕادارة المحافظ المالية حصرا من قبل المؤسسات المحددة "هيئة األسواق"، على أن تُ 
  المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية.10/6/2000 تاريخ 234في المادة األولى من القانون رقم 

 
   على كل من يرغب في القيام بشكل مهني، بصورة رئيسية أو ثانوية، بنشاط يرمي إلى استجالب زبائن  -2

)démarchage ،لالكتتاب بصكوك وأدوات مالية أو شراء أو مقايضة أو بيع مثل هذه الصكوك واألدوات (
 أن يستحصل على ترخيص من "المجلس" وفقا لشروط يحددها "المجلس" في نظام خاص.

 
يقدم طلب الترخيص وفقًا لألصول المنصوص عليها في األنظمة الخاصة. و"لهيئة االسواق" أن تمنح هذا 

الترخيص وفقًا للشروط أو القيود التي تراها مناسبة على أن يعود لها تعديل هذه الشروط أو القيود أو فرض 
شروط أو قيود إضافية بموجب كتاب خطي يبلغ أصوًال إلى طالب الترخيص.  

 
يمكن االطالع في مقر "هيئة األسواق" وعلى الموقع االلكتروني لهذه االخيرة على الئحة بأسماء األشخاص  -3

 و الهيئات الحائزين على التراخيص التي تمنحها الهيئة المذكورة لممارسة األعمال الخاصة باألدوات المالية. 
 

Uالمادة الثالثونU صالحية مجلس هيئة األسواق المالية  للمطالبة بتصحيح وضع المرخص له  أو وقف :
الترخيص مؤقتًا أو إلغائه 



 

  

عند مخالفة المرخص له ألي من الشروط أو القيود التي يوجبها الترخيص أو عند عدم التزامه بها أو مخالفته 
ألنظمة "هيئة األسواق" أو إلحدى قواعد "البورصة" أو في حال ممارسته نشاطًا يتعارض مع الممارسات السليمة 
للمهنة، "للمجلس " أن ينذر المرخص له بتصحيح وضعه، خالل مهلة يحددها، أقصاها تسعون يومًا من تاريخ 
تبلغه إنذارا بهذا المعنى تحت طائلة وقف نشاطاته أو إلغاء ترخيصه بقرار معلل يصدر عن "المجلس" ويكون 
قابًال للطعن امام المحكمة الخاصة باالسواق المالية وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في األنظمة الخاصة. 

 
 

Uالمادة الواحدة والثالثونU المشاركة األجنبية في األعمال الخاصة باألدوات المالية :
يمكن للمؤسسات او الشركات غير اللبنانية ممارسة األعمال الخاصة باألدوات المالية في لبنان وفقًا ألحكام هذا 

القانون والحكام األنظمة الخاصة المتعلقة بها. 
 

الفصل الثالث       
هيئات االستثمار الجماعي 

 
Uالمادة الثانية والثالثونUإنشاء هيئات االستثمار الجماعي  : 

 كانون 9 تاريخ 706تنشأ هيئات االستثمار الجماعي باألدوات المالية وتدار وتعمل وفقًا ألحكام القانون رقم 
 واألنظمة الصادرة تطبيقا له، على أن تناط بالمجلس"، فور مباشرة مهامه، كامل الصالحيات 2005األول 

 الممنوحة سابقا" بموجب القانون المذكور إلى مصرف لبنان.
 
 
 

الفصل الرابع              
الصناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيد 

 
Uالمادة الثالثة والثالثونU إنشاء الصناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيد  :

 كانون 9 تاريخ 705تنشأ الصناديق المشتركة لالستثمار بعمليات التسنيد وتدار وتعمل وفقًا ألحكام القانون رقم 
 واألنظمة الصادرة تطبيقا له، على أن تناط "بالمجلس"، فور مباشرة مهامه، كامل الصالحيات 2005األول 

الممنوحة سابقا" بموجب القانون المذكور إلى مصرف لبنان. 
 
 
 



 

  

الفصل الخامس 
ميدكلير 

Uالمادة الرابعة والثالثونU  الترخيص :
فور العمل بهذا القانون، تعتبر "ميدكلير" بحكم المرخص لها أصوًال من قبل "هيئة األسواق" من أجل إقامة 

وتشغيل صندوق لحفظ الصكوك ونظام مقاصة إلجراء المقاصة ومخالصة العمليات المتعلقة باألدوات المالية 
. 26/11/1999 تاريخ 139وفقا" ألحكام القانون رقم 

 
Uالمادة الخامسة والثالثونUالتقارير والمحاسبة : 

 يومًا من إقفال السنة المالية، يتوجب على "ميدكلير" أن ترفع إلى "هيئة األسواق" كشوفات مالية 90خالل  -1
مدققة ومنظمة وفقًا للمعايير العالمية للمحاسبة والتدقيق والشروط المحددة من "هيئة األسواق" على أن 

تتضمن الكشوفات المالية المذكورة تقريرًا عن إجراءات إدارة المخاطر وكيفية تطبيقها من قبل "ميدكلير". 
"لهيئة األسواق" أن تفرض على "ميدكلير" تقديم التقارير المنصوص عليها في األنظمة الخاصة.  -2

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

الباب السادس 
االكتتاب العام وٕافصاح الشركات العامة 

 
Uالمادة السادسة والثالثونU:  معايير االكتتاب العام

يعتبر "االكتتاب" اكتتابًا عامًا وخاضعًا لهذا القانون في حال إصدار أو بيع أو عرض إصدار أو بيع  -1
أدوات مالية ذات قيمة معينة خالل فترة زمنية محددة من مصدر إلى الجمهور في لبنان والخارج بصورة 

 مباشرة أو غير مباشرة.
تحدد بموجب األنظمة الخاصة الفترات الزمنية وقيمة هذه األدوات المالية وتعريف مفهوم الجمهور  -2

 المنصوص عليه في هذه المادة.
 

Uالمادة السابعة والثالثونU األدوات غير المشمولة بهذا الباب  :
ال تطبق أحكام هذا الباب على إصدارات سندات الدولة اللبنانية والدول األجنبية وعلى األدوات المالية القصيرة 

األجل وغيرها من فئات األدوات المالية المستثناة صراحةً" بموجب األنظمة الخاصة الصادرة عن "هيئة 
األسواق". 

 
Uالمادة الثامنة والثالثونUطلب الموافقة على االكتتاب العام من قبل هيئة األسواق : 

ال يحق ألي شخص معنوي إجراء اكتتاب عام قبل الحصول على موافقة مسبقة من "هيئة األسواق".    -1
ويحظر قبل الترخيص إصدار األدوات المالية المقترحة عن طريق االكتتاب العام أو بيعها أو عرضها للبيع 

من الجمهور، وال يمكن توجيه دعوة إلى المستثمرين المحتملين بالنسبة إلى األدوات المالية المذكورة قبل 
الحصول على موافقة "هيئة األسواق".   

 
ترفع طلبات الموافقة المنصوص عليها في هذه المادة وفقًا  ألنموذج  خاص تحدده األنظمة الخاصة. وتبت  -2

"هيئة األسواق" بطلبات الترخيص خالل مهلة أقصاها اربعة أسابيع من تاريخ تقديمها، على أن يعتبر عدم 
بت "هيئة األسواق" بها عند انقضاء المهلة المذكورة بمثابة قبول بالترخيص المطلوب.  

 
Uالمادة التاسعة والثالثونUنشرة االكتتاب  : 

على المصدر الذي يرغب في الدعوة إلى اكتتاب عام باألدوات المالية أن يضع مجانًا بمتناول الجمهور  -1
نشرة اكتتاب تتضمن صراحة تاريخ بدء عرض األدوات المالية والفترة التي يبقى خاللها العرض قائمًا وذلك 

شرط أن تكون "هيئة األسواق" قد وافقت على نشرة االكتتاب وأجازت نشرها بعد إيداعها نسخة عنها قبل 
خمسة عشر يومًا على األقل من التاريخ المقترح لبدء العرض. ال تتحمل "هيئة األسواق" أية مسؤولية 



 

  

مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لمضمون أو محتويات نشرة االكتتاب وان موافقتها محصورة بالشكل فقط مع 
التأكيد على القوة القانونية للنشرة بحيث تشكل جزًءا ال يتجزأ من التعاقد بين المصدر والمكتتب. 

 
ال يحق ألي شخص اإلعالن عن أي اكتتاب عام يتطلب بموجب هذا القانون نشرة اكتتاب إال إذا كان قد  -2

تم نشر نشرة اكتتاب وكان اإلعالن يتضمن عنوانًا واضحا يتيح للجمهور من خالله الحصول على هذه 
 النشرة.

 
Uالمادة األربعونUمضمون نشرة االكتتاب  : 

تمنح "هيئة األسواق" موافقتها على نشرة االكتتاب إذا كانت تتضمن المعلومات كافة المطلوبة من المستثمرين 
والمستشارين المتخصصين والتي تتيح للغير من مستثمرين ومستشارين متخصصين القيام بتقييم جدي: 
أ)  ألصول والتزامات المصدر ووضعه المالي وأرباحه وخسائره والحقوق المتعلقة   باألدوات المالية 

المعروضة لالكتتاب. 
ب)  للمعلومات والتفاصيل اإلضافية وما إذا كانت مطابقة للشروط كافة المنصوص عليها في األنظمة 

الخاصة. 
كما يتوجب على المصدر أن يقدم مع نشرة االكتتاب جدوى اقتصادية لمشروعه مصادقًا عليها من مكتب تحليل 

اقتصادي و/أو مالي  يوافق "المجلس" مسبقًا على اعتماده من قبل المصدر.  
 
 

Uالمادة الواحدة واألربعونU تصحيح الوضع بالنسبة إلى نشرات االكتتاب الكاذبة أو المضللة :
على كل مصدر وعلى رئيس وأعضاء مجلس  ادارة المصدر وعلى المدراء المسؤولين لديه  التعويض على 
األشخاص الذين تملكوا أدواٍت مالية بناًء على نشرة االكتتاب وتكبدوا خسائر بسبب وجود بيانات كاذبة أو 

مضللة في النشرة المذكورة أو عدم احتوائها على المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة. 
 

Uالمادة الثانية واألربعونUاستمرارية موجب االطالع من قبل المصدر : 
على كل مصدر اطالع "هيئة األسواق" وٕاطالع مساهميه واصحاب الحصص، إذا كان شركة مدرجة، وحاملي 

أدواته المالية والجمهور على جميع المعلومات المتعلقة به، وفي حال وجودها، بشركاته الفرعية وبتلك التي 
يساهم فيها بنسبة تحددها األنظمة الخاصة، و باألخص إذا كانت هذه المعلومات: 

ضرورية لتقييم الوضع المالي للمصدر ووضع شركاته الفرعية  وتلك التي يساهم  فيها بنسبة  -
 تحددها األنظمة الخاصة .     

 ضرورية لتجنب إنشاء سوق كاذب ألدواته المالية. -
من شأنها أن تؤثر عمليًا على سعر أدواته المالية.  -



 

  

 
وفي مطلق األحوال على المصدر االلتزام بالموجبات والشروط اإلضافية التي تنص عليها األنظمة التطبيقية 

الخاصة. 
 

Uالمادة الثالثة واألربعونU موجب االطالع على الوقائع المهمة :
على كل مصدر االلتزام باطالع الجمهور على جميع التقارير المتعلقة بالوقائع الهامة المتعلقة بها ووفقًا ألحكام 

األنظمة الخاصة الصادرة عن "هيئة األسواق"، على أن تحدد بموجب األنظمة الخاصة ماهية الوقائع الهامة 
بنظر "هيئة األسواق" وآلية اطالع الجمهور عليها. 

 
 

Uالمادة الرابعة واألربعونU  المضمون والمدة القصوى لتقديم الكشوفات المالية :
) يومًا من انتهاء السنة 120على الكيانات القانونية كافة أن تسلم "هيئة األسواق" في مهلة مئة وعشرين ( -1

المالية مجموعة من الكشوفات المالية المدققة من قبل مفوض المراقبة  المعين من الشركة العامة، على أن 
تشمل هذه الكشوفات الميزانية وكشف المداخيل والمصاريف وتحليل التدفق المالي والتغييرات في الحسابات 

الرأسمالية وحقوق المساهمين.   
) يومًا من انتهاء 60كما يتوجب على الشركة العامة أن تودع "هيئة األسواق" خالل مهلة أقصاها ستون ( -2

النصف األول من السنة المالية الجارية أو خالل أية مهلة أخرى تحدد لها من قبل "هيئة األسواق"، 
 كشوفات غير مدققة عن الفترة المذكورة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

الباب السابع 
االطالع على نسبة المساهمة في األدوات المالية وعمليات االستيالء 

 
Uربعوناألالمادة الخامسة وUموجب اإلفادة عن تجاوز التملك لنسبة محددة : 

على كل كيان قانوني يتملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة عملية معينة مهما كان نوعها حصة في  -1
%) من األسهم اومن حصص 5المصدر أو الشركة العامة توازي أو تتجاوز نسبتها خمسة بالماية (

الصندوق والتي تتمتع بحق التصويت في الشركة المذكورة أو المصدر، إرسال تقرير يسلم إلى "هيئة 
األسواق" خالل مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجراء العملية التي أدت إلى تحقق هذه النسبة من 

التملك يشير فيه إلى المصدر وٕاذا كانت األدوات المالية الخاصة بالمصدر مدرجة في بورصة ما ويرسل 
التقرير إلى "البورصة" المذكورة على أن يتضمن: 

%). 5  العملية التي أدت إلى المساهمة بنسبة توازي أو تتجاوز للمرة األولى حّد الخمسة بالماية ( )أ
  أية عملية تتعلق بأسهم المصدر أو الشركة المذكورة إذا كانت نسبة المساهمة تتجاوز حّد الخمسة  )ب

 %).5بالماية (
ج)   العملية أو العمليات التي تؤدي إلى انخفاض نسبة المساهمة المذكورة إلى أقل من     خمسة بالماية 

%) من األسهم او من حصص الصندوق والتي تتمتع بحق التصويت في الشركة المذكورة. 5(
كما يتوجب عليه اإلبالغ خالل المهلة عينها عن عمليات الشراء الالحقة كافة التي تؤدي إلى تحقيق أو 

%).  5تجاوز نسبة الخمسة بالماية (
 

) من 1- في حال عدم استالم "هيئة األسواق" التقرير المشار إليه أعاله، خالل المهلة المحددة في الفقرة (2
هذه المادة أو في حال تبين لها بنتيجة إطالعها على التقرير المذكور عدم مطابقة العملية ألحكام هذا 

 إنما بالنسبة إلى كل من المتفرغ له والمصدرالقانون، يحق "لهيئة االسواق" اعتبار العملية الحاصلة باطلة 
. كما يحق "لهيئة االسواق" تعليق التداول بهذه األسهم او االدوات ال يعتد بالبطالن  تجاه الغير حسن النية

المالية وممارسة حقوق التصويت العائدة لها. 
 
- على "البورصة" المعنية اطالع الجمهور فورًا على جميع المعلومات التي تردها بموجب أحكام هذه المادة. 3
 

Uالمادة السادسة واألربعونU) عمليات االستحواذ والدمج : (Mergers & Acquisitions  
تضع "هيئة األسواق" جميع األنظمة الخاصة باألحكام المتعلقة بعمليات شراء األسهم الواسعة النطاق في 

الشركات العامة أو المصدر وتلك المتعلقة بكيفية تنفيذ عروض عمليات االستحواذ 
، وتعديالته، المتعلق بتسهيل عمليات الدمج 4/1/1993 تاريخ 192والدمج وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 



 

  

المصرفي. وال يهدف تدخل "هيئة األسواق" في المواضيع المتعلقة بعمليات االستحواذ إال إلى ضمان حسن إدارة 
الشركات العامة أو المصدر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

الباب الثامن 
إدراج  األدوات المالية في "البورصة" 

 
Uالمادة السابعة واألربعونUالسلطة المنظمة إلدراج األدوات المالية  : 

"هيئة األسواق" هي السلطة المنظمة حصرًا إلدراج األدوات المالية في البورصات العاملة في لبنان، كما ولتنظيم 
التداول بهذه األدوات المالية. 

 
Uربعونألالمادة الثامنة واUشروط اإلدراج وموجبات الهيئات المدرجة : 

ال تدرج األدوات المالية في "البورصة" إال بموافقة "هيئة األسواق" وبعد تحديد شروط اإلدراج وموجبات المصدر 
بموجب األنظمة الخاصة، التي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

بالنسبة لشروط اإلدراج:  -1
 االلتزامات المستمرة الملقاة على عاتق مصدري األدوات المالية. )أ

ب) التنفيذ اإللزامي لألنظمة. 
 بالنسبة لموجبات المصدر: - 2

  إصدار األدوات المالية وتسويقها بشكل عادل ومنتظم وشفاف وصادق ومبينًا المخاطر المحتملة  )أ
 كافة.

ب)  تزويد المستثمرين المحتملين والجمهور بمعلومات وافية تتيح لهم تقييم المصـــدر واألدوات المالية 
المعدة لإلدراج تقييمًا مناسبًا بعد تحديد العوامل التي من شأنها أن تؤثر جديًا على مصالحهم أو 

التي من المحتمل أن تؤثر جديًا سلبًا أو إيجابًا على حركة السوق وأسعار األدوات المالية المدرجة 
في "البورصة". 

ج)  تطبيق أو طلب تطبيق قوانين اإلدراج والعقوبات المناسبة في حال مخالفة هذه القوانين. 
د)  حصول حاملي األدوات المالية على معاملة عادلة ومتساوية وفعالة. 

ه)   تصرف مدراء المصدر بما يضمن مصلحة مساهميه. 
و)   منح حاملي األسهم او اصحاب الحصص إمكانية تقييم التغييرات األساسية في أعمال المصدر 

واألمور المهمة المتعلقة بإدارته والتصويت عليها. 
 

Uالمادة التاسعة واألربعونU"الشروط المسبقة للعمل في "البورصة : 
إن األدوات المالية التي يمكن إعادة شرائها أو بيعها من خالل "البورصة" هي األدوات المالية التي يكون تم 

إدراجها أو قبولها في التداول في "البورصة". 
 

 



 

  

الباب التاسع 
أحكام متفرقة 

 
 الفصل األول                

معيات حماية مصالح حاملي االدوات المالية ج
 

U:المادة الخمسونUأصول التأسيس  
يحق لحاملي الصكوك واالدوات المالية المتداول بها في سوق مالية منظمة ان يؤسسوا فيما بينهم وفقا الحكام 

، المتعلق بحماية المستهلك، جمعيات لحماية مصالحهم. 4/2/2005/ الصادر بتاريخ 659القانون رقم /
 

 الفصل الثاني      
قواعد آداب السلوك المهنية 

 
Uالمادة الواحدة والخمسونU التقيد بآداب السلوك المهنية :

 عطفًا على ما ورد في الفقرة (د) من البند "ثانيا" من المادة الحادية عشرة أعاله، على الهيئات الخاضعة الحكام 
هذا القانون التقيد بقواعد آداب السلوك المهنية وال سيما تلك المنصوص عليها في هذا الفصل. 

 
 

Uالمادة الثانية والخمسونU:  نظام خاص بآداب السلوك المهنية
على الهيئات الخاضعة الحكام هذا القانون أن تضع نظاما خاصًا بها يتضمن آداب السلوك المهنية التي 

يتوجب عليها احترامها. يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ التالية على االقل: 
 لجهة القيم واآلداب العامة: )1

االلتزام بــمـبــادئ ومعـــــايير اإلستقامة المهنية الكتساب ثقة المستثمرين.   -
 العمل بكفـاءة وجدية وبذل العناية الــالزمة لتحـــقـيـق غايات المستثمرين. -

 لجهة الحفاظ على مصالح المستثمر: )2
 اعطاء االولوية لمصالح المستثمر على تلك العائدة "للهيئة". -
 احترام ارادة المستثمر والسعي الى تحقيق اهدافه بأفضل الطرق المهنية. -
اتخاذ االجراءات الالزمة لتفادي حصول أي تضارب، مباشر أو غير مباشر. بين مصالح  -

 "الهيئة" المعنية أو أحد مستخدميها مع مصالح المستثمر.
عدم تعريض استقاللية "الهيئة" أو موضوعيتها للمساءلة من خالل قبول  -

 أو تقديم الهدايا أو أية منافع أخرى. 



 

  

الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمستثمر ومنع افشائها للغير أو افادتهم منها دون وجه  -
حق. 

 :لجهة ادارة أموال المستثمر )3
تقييم وضع المستثمر بشكل واف من جوانبه كافة.  -
تزويد المستثمر بالمعلومات كافة المتعلقة بالعملية المنوي القيام بها ال سيما درجة المخاطر  -

 المتعلقة بها.
 اتخاذ القرارات االستثمارية التي تتوافق مع األهداف والضوابط المحددة من قبل المستثمر.  -
مراعاة الموضوعية والمساواة بين المستثمرين عند التعامل معهم وادارة أموالهم بعناية وحذر.  -
اعتماد اسس واضحة ودقيقة الصدار التوصية باالستثمار واالفصاح عن أي تعديل قد يطرأ  -

عليها. 
التمييز بوضوح بين الوقائع الملموسة واآلراء التحليلية او التوقعات عند تقديم التوصية  -

باالستثمار. 
 :لجهة عقد ادارة االستثمار )4

وجوب توقيع عقد خطي بين "الهيئة" والمستثمر يتضمن على االقل: معلومات وافية عن "الهيئة"  -
المعنية، مدة العقد وطريقة تجديده وحاالت انتهائه، أهداف االستثمار ودرجة المخاطر التي 

ينوي المستثمر تحملها، االدوات المالية التي يمكن التداول بها،  االتعاب والمصاريف المتعلقة 
 باالستثمار وطريقة احتسابها، اساليب ادارة االستثمار.

 
 :لجهة تداول االدوات المالية )5

عدم استعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية معلومات جوهرية وغير معلنة من شانها التأثير  -
على أي استثمار قيد التداول. 

عدم التالعب باالسعار أو خلق تضخم مصطنع أو القيام بأي ممارسات من شأنها تضليل  -
 المستثمرين.

اعتماد سياسة تداول واضحة تؤمن توزيعًا عادًال ومنصفًا لالدوات المالية بين المستثمرين.  -
استخدام العموالت أو السلع أو الخدمات الناجمة عن تداوالت المستثمر لصالح هذا االخير.  -

 :لجهة االلتزام بالقوانين )6
االلتزام بالقوانين واالنظمة المرعية االجراء وتعيين شخص مولج متابعة التقيد بها والتحقيق  -

بالشكاوى التي قد ترد الى "الهيئة".  
تطوير اجراءات واساليب العمل ومراجعتها دورياً .   -
توثيق المستندات التي تدعم قرارات وتوصيات االستثمار والعمليات المجراة باسم المستثمر.  -

 :لجهة االفصاحات )7



 

  

التأكد ان االفصاحات تتم بشكل دوري وواضح وصحيح وكامل وفق القوانين اللبنانية السائدة  -
 والمعايير الدولية المعتمدة من قبل "المجلس".

االفصاح على سبيل المثال ال الحصر عن ما يلي: أداء االستثمار، طريقة اتخاذ وتنفيذ قرارات  -
وتوصيات االستثمار، النفقات والعموالت كافة المتعلقة باالستثمار وطريقة احتسابها، التقارير 

الدورية حول اداء االستثمارات، سياسة تداول االدوات المالية وطريقة توزيعها بين المستثمرين، 
نتائج التدقيق في الهيئات المالية، طريقة احتساب العوائد، حاالت تضارب المصالح، طرق تقييم 

االستثمارات، قيمة العموالت أو السلع أو الخدمات التي حصلت عليها "الهيئة" وكيفية 
 إستخدامها لمنفعة المستثمر.

 
Uالمادة الثالثة والخمسونUتقيد العاملين لدى الهيئة بآداب السلوك المهنية : 

على الهيئات الخاضعة الحكام هذا القانون أن تلزم العاملين لديها االطالع على آداب السلوك المهنية 
المتبعة لديها والتوقيع على التزامهم بها وعلى أي تعديل قد يطرأ عليها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

الباب العاشر 
األحكام االنتقالية 

 
U:المادة الرابعة والخمسونU ألسواق ا إلحاق مستخدمين بهيئة 

" للمجلس" أن يطلب من مصرف لبنان إلحاق بعض مستخدميه  من أصحاب االختصاص أو الخبرة المطلوبين،  
بشكل دائم أو مؤقت بهيئة األسواق المالية.  

 
Uالمادة الخامسة والخمسونUالسرية المصرفية : 

على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي إلى " هيئة االسواق" أو إلى أي شركة أو الى أي هيئة إستثمار جماعي 
من األسواق المالية في لبنان، أن يكتم أي من المعلومات أو أي من الوقائع التي يكون قد اطلع عليها بحكم 

وظيفته أو عمله والمتعلقة ليس فقط بالمستثمرين في هذه األسواق بل بالشركات والهيئات المعنية بهذا االستثمار. 
، ال يمكن االحتجاج بهذا الموجب بالنسبة 3/9/1956مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية الصادر في 

للطلبات الصادرة من قبل كل من  "المجلس" ومن "وحدة الرقابة على األسواق المالية" ومن "لجنة العقوبات" 
و"المحكمة الخاصة باألسواق المالية" ومن القضاء الجزائي والموجهة إلى المعنيين بواسطة رئيس "المجلس" كما 

ال يمكن االحتجاج بهذا الموجب عند تطبيق األحكام المنصوص عليها في هذا القانون و/أو في أنظمته 
التطبيقية. 

يعاقب المخالف أو من شرع بالمخالفة عن قصد لموجب الكتمان بالحبس من ثالثة أشهر إلـى سنة. وال يرتبط 
تحرك الحق العام بوجود شكوى من المتضرر. 

 
Uالمادة السادسة والخمسونU  وضعية األسواق المنشأة قبل صدور القانون :

خالفًا ألي نص قانوني آخر، تخضع لرقابة "هيئة األسواق" وألحكام هذا القانون وألنظمته التطبيقية، جميع  -1
األسواق المالية القائمة بتاريخ صدوره، وتعطى اإلدارات المشرفة على هذه األسواق المالية مهلة ستة أشهر 

اعتبارًا من تاريخ مباشرة مجلس "هيئة األسواق" مهامه، لتسوية أوضاعها وفقًا ألحكامه، تحت طائلة 
اعتبارها غير قانونية وٕاخضاعها للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ويمكن "لهيئة االسواق" تمديد 

 المهلة المذكورة آنفًا لستة أشهر إضافية.
 

) من هذه المادة، وبالنسبة لبورصة بيروت الخاضعة ألحكام المرسوم اإلشتراعي رقم 1 خالفًا ألحكام البند ( -2
  وتعديالته، على الحكومة اللبنانية اعتماد ما يلي:16/9/1983 تاريخ 120

- تحويل "بورصة بيروت"، خالل مهلة سنة من تاريخ مباشرة مجلس "هيئة األسواق" مهامه، إلى شركة مغفلة 
لبنانية تؤسس في بيروت وتحمل تسمية "بورصة بيروت ش.م.ل" وتنتقل إليها حكمًا وتلقائيًا حقوق وموجبات 



 

  

وأنشطة "بورصة بيروت" المنحلة كافة بما فيه جميع العقود واالتفاقيات مع الغير ومع األجراء والمستخدمين 
واالستشاريين. 

- التفرغ الكلي عن أسهم "بورصة بيروت ش.م.ل"، خالل مهلة أقصاها سنة من تاريخ تأسيسها، وذلك 
لصالح الغير من القطاع الخاص وضمن إطار طرح عام أو خاص ووفقًا لقرار يصدر عن مجلس الوزراء 

 بناء القتراح وزير المالية بعد استطالع رأي مجلس هيئة األسواق المالية.
 

- خالفًا ألي نص آخر، ال يطبق هذا القانون على هيئات الضمان والوسطاء والوكالء العاملين في قطاع 3
الضمان والعقود وكل ما هو منصوص عنه في قانون تنظيم هيئات الضمان والمراسيم والقرارات المتعلقة به، إال 
أنه يجب على لجنة مراقبة هيئات الضمان إحالة األدوات المالية الواردة في عقود الضمان والتي قد تعرضها هذه 

الهيئات على الجمهور، على "المجلس" للموافقة المسبقة. 
 

Uالمادة السابعة والخمسونUتطبيق القانون الجديد : 
تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة ألحكام هذا القانون والتي ال تتفق مع مضمونه، كما يلغى موجب 

األنظمة التطبيقية والتعليمات والتوجيهات العامة الصادرة بمقتضى استشارة مجلس شورى الدولة في ما يتعلق ب
 مع مراعاة سلطة مصرف لبنان 6/6/1996 تاريخ 520 كذلك تلغى  المادة األولى من القانون رقم هذا القانون

الرقابية على المؤسسات التي يتناول موضوعها الرئيسي عمليات التسليف واالقراض بصورة مهنية على مختلف 
أنواعه، وتعطى الشركات والهيئات التي رخص لها بالتأسيس استنادًا إلى  قوانين اخرى وسابقة لتاريخ نفاذ هذا 
القانون ، حق االستمرار في مزاولة أعمالها شرط تنفيذها الشروط التي قد تطلب منها بموجب هذا القانون تحت 

طائلة اتخاذ القرار بسحب الترخيص منها في مهلة ال تتعدى الستة أشهر من تاريخ تبليغها طلب "هيئة 
األسواق". 

يمكن "لهيئة االسواق" في حاالت خاصة واستثنائية تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على طلب 
المعنيين بتنفيذ تلك الشروط.  

 
Uالمادة الثامنة والخمسونU :.يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية 
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