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مقدمة العدد

 بعد م�صرية ط�يلة من التح�صريات تخّللتها حماولت انطالق كان م�صريها الف�صل من جراء عدم ال�صتقرار 

ال�صيا�صي، ها ه� لبنان يخط� باجتاه التحّ�ل اإىل دولة نفطية. فقد وافق جمل�ص ال�زراء خالل �صهر كان�ن الأول 

2017 على منح رخ�صتي ا�صتك�صاف واإنتاج، يف الرقعتني رقم 4 يف ال�صمال ورقم 9 يف اجلن�ب، ح�رشيًا 

ENI ، ن�فاتيك  اإيني اليطالية   ،Total لك�ن�ص�رتي�م مكّ�ن من ثالث �رشكات نفطية هي: ت�تال الفرن�صية 

الرو�صية Novatek. اأعقب ذلك تنظيم حفل ت�قيع ر�صمي يف بريوت بتاريخ التا�صع من �صباط عام 2018، 

ح�رشه رئي�ص اجلمه�رية وح�صد من ال�زراء والن�اب وال�صفراء وممثلي ال�رشكات ومعنيني اآخرين.

�ص الف�صل الأول من العدد 17 من التقرير الإمنائي  واإنطالقًا من اأهمية م�اكبة هذا القطاع ال�اعد، ُخ�صّ

يف  البرتولية  لل�صناعة  والتطبيقي  والت�رشيعي  امل�ؤ�ّص�صاتي  الإطار  �صعيد  على  امل�صتجدة  التطّ�رات  اأبرز  لعر�ص 

لبنان، اإىل جانب بع�ص التفا�صيل املت�صلة بنتائج ج�لة الرتاخي�ص الأوىل.

وعلى �صعيد اآخر ي�صهد لبنان والعامل من�اً وتطّ�راً لفتني لقطاع  اقت�صادي جديد ن�صبيًا ه� قطاع التكن�ل�جيا 

املالية  FinTech، كح�صيلة للدمج بني م�صطلحي  التكن�ل�جيا واملالية، ويعّد هذا القطاع �صليل البتكارات 

التكن�ل�جية يف ال�صناعة املالية. لذلك ي�صّلط الف�صل الثاين من التقرير الإمنائي ال�ص�ء على اآخر التطّ�رات العاملية 

يف جمال التكن�ل�جيا املالية، خ�ص��صًا يف لبنان وال�رشق الأو�صط. حيث يت�صح اأن لبنان يتمتع مبزايا عديدة ت�ؤكد 

قابلية القت�صاد اللبناين للعب دور رائد يف هذا املجال.

ويف ال�قت الذي يعّلق فيه اللبناني�ن اآماًل كبرية على الرثوة البرتولية املحتملة، تع�د اأزمة النفايات للظه�ر 

جمّدداّ مع قيام وزارة البيئة نهاية عام 2017 بن�رش املخطط الت�جيهي املحّدث لإغالق واإعادة تاأهيل املكّبات، 

خ�ص��صًا اأن غالبيتها عبارة عن مكّبات ع�ص�ائية. ويتناول الف�صل الثالث من هذا التقرير ال��صع احلايل للمكّبات 

الع�ص�ائية يف معظم امل�اقع على الأرا�صي اللبنانية، مع الرتكيز على 40 مكبًا م�ّزعة منا�صفة بني مكّبات نفايات 

�صلبة واأخرى ملخلفات الردم  واأعمال البناء، جرى ت�صنيفها ب��صفها الأكرث خط�رة على البيئة وال�صحة عم�مًا 

وذلك بالإ�صافة اإىل ال�صيا�صات املقرتحة مل�اجهة تداعيات الأزمة.

وعلى الرغم من النم� الذي ي�صهده قطاع التاأمني يف لبنان فاإنه ياأتي متاأخراً جداً خلف القطاع امل�رشيف، 

قيا�صًا على  ال�صعيد الإقليمي  اأن تقّدمه على  العمليات. كما  املنتجات ون�عية اخلدمات وفعالية  لناحية حجم 

نظرائه يف املنطقة مل يرتجم تطّ�راً على ال�صعيد الدويل. هذا امل��ص�ع ي�صّكل  م�صم�ن الف�صل الرابع من التقرير 

الذي يعر�ص ل�اقع قطاع التاأمني اللبناين مبا يف ذلك التحّديات التي ت�اجهه.



6

اإىل ذلك  برهنت الدرا�صات اجلارية ح�ل ن�عية اله�اء يف لبنان اأن اللبنانيني معّر�ص�ن مل�صت�يات مرتفعة من 

التلّ�ث،خ�ص��صًا يف املدن الكبرية حيث جتاوزت هذه امل�صت�يات املعايري امل�صم�ح بها من قبل منظمة ال�صحة 

العاملية، التي اأكّدت على �رشورة اتخاذ ال�صلطات ال�طنية اإجراءات عاجلة ملعاجلة اخلطر الداهم. فكان ل بّد 

من ت�جيه اهتمام خا�ص بهذه امل�صاألة البيئيئة احلي�ية يف الف�صل اخلام�ص والأخري من هذا التقرير، مع الرتكيز 

على دور البلديات يف التخفيف من تاأثريات تل�ث اله�اء ف�صاًل عن و�صع الت��صيات ب�صاأن احلل�ل املمكنة.



تطّورات قطاع النفط والغاز اللبناين

خالل الن�شف الثاين من العام 2017

الف�شل الأول
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تطّورات قطاع النفط والغاز اللبناين

خالل الن�صف الثاين من العام 2017

1. مدخل

 ا�صتكمل لبنان حت�صرياته للدخ�ل اإىل نادي الدول النفطية يف نهاية العام 2017. وذلك من خالل تلزمي 

ائتالف من ثالث �رشكات نفطية كربى اأعمال ال�صتك�صاف والإنتاج يف الُرقعتني رقم 4 يف ال�صمال و 9 يف 

بعدما  اجلن�ب من اأ�صل خم�ص ُرقع كانت معرو�صة للتلزمي خالل الدورة الأوىل، وهي: 1، 4، 8، 9،  10. 

كان مت�قعًا اأن ي�صارك يف املزايدة عدد اأكرب من ال�رشكات امل�صّنفة، والتي جرى تاأهيلها م�صبقًا وو�صل عددها 

الإجمايل اإىل 47 �رشكة. وي�صم الئتالف املذك�ر الذي ح�صل على الرخ�صتني ال�رشكات التالية: ت�تال الفرن�صية 

.
)1(

)�صاحب حق م�صّغل(، اإيني الإيطالية )�صاحب حق غري م�صّغل ( ن�فاتك الرو�صية )�صاحب حق غري م�صّغل(

وياأتي هذا التلزمي تت�يجًا ل�صل�صلة من الت�رشيعات والإجراءات بداأت منذ العام 2010، و�صبق اأن اأ�رشنا اإىل 

بع�صها يف العدد ال�صاد�ص ع�رش. واأبرزها ما يلي:

• قان�ن امل�ارد البرتولية يف املياه البحرية رقم 132/2010.	

• مر�ص�م اإن�صاء هيئة اإدارة قطاع البرتول رقم 7968/2012.	

• دورات التاأهيل امل�صبق لل�رشكات النفطية )الأوىل �صنة 2013 والثانية �صنة 2017(.	

• اإجناز من�ذج لتفاقية ال�صتك�صاف والإنتاج لالأن�صطة البرتولية )مر�ص�م 43 تاريخ كان�ن الثاين 2017(.	

• اإعداد دفرت ال�رشوط اخلا�ص بدورات الرتاخي�ص ) مر�ص�م 43 تاريخ كان�ن الثاين 2017(.	

• تق�صيم املياه البحرية اخلا�صعة لل�لية الق�صائية للدولة اللبنانية اإىل ع�رش ُرقع )�صنة 2017(.	

• اإقرار قان�ن الأحكام ال�رشيبية املتعلقة بالأن�صطة البرتولية )رقم 57/2017 �صنة 2017(.	

• ا�صتحداث املديرية العامة لالأ�ص�ل البرتولية يف وزارة املالية )�صنة 2017(.	

• اقرتاح قان�ن للتنقيب عن النفط يف الرب اللبناين )�صنة 2017(.	

• اقرتاح قان�ين ال�صندوق ال�صيادي واإن�صاء ال�رشكة ال�طنية للنفط )�صنة 2017(. 	

/http://www.lpa.gov.lb  : 1- م�قع هيئة اإدارة البرتول
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وفيما يلي نعر�ص لأبرز املعامل يف الرخ�صتني امل�صار اإليهما، وكذلك مل�صم�ن م�صاريع ق�انني النفط يف الرب 

اللبناين وال�صندوق ال�صيادي و�رشكة النفط ال�طنية، مبا يف ذلك املالحظات على كل منها.

4 و 9  2. يف م�صمون رخ�صتي التلزمي للُرقعتني 

يت�صّمن اجلدول التايل التعريف بهوية ال�رشكات الثالث وح�صة كل منها يف الرخ�صة:

ن�صبة امل�صاهمةالتعريف بال�رشكة �صاحب احلق

ت�تال

TOTAL

واحدة  وُتعّد  والغاز،  النفط  يف  متخ�ص�صة  عاملية  �رشكة  هي 

ت�صمل  القطاع.  هذا  يف  العامل  يف  الكربى  الت�صع  ال�رشكات  من 

من  البرتولية  الأن�صطة  �صل�صلة  Total S.A.كامل  �رشكة  اأن�صطة 

وت�ليد  الطبيعي  والغاز  اخلام  النفط  ا�صتخراج  اإىل  ال�صتك�صاف 

الكهرباء، ونقل البرتول وتكريره، وت�ص�يق النفط اخلام واملنتجات 

البرتولية وت�صديرها عامليًا.

% 40

اإيني

ENI

 ENI ل�رشكة  الأم  ال�رشكة   .ENI S.P.A �رشكة 

: International B.V

حيث  من  �رشكة  مئة  اأف�صل  بني  من  ال�رشكة  هذه   ُت�صّنف 

اأن�صطة  Fortune Global 500، وت�صمل  العائدات على م�ؤ�رش 

النقل  اإىل  ال�صتك�صاف  البرتولية  الأن�صطة  �صل�صلة  كامل  ال�رشكة 

والإنتاج والتكرير وبيع البرتول.

% 40

ن�فاتيك

NOVATEK

ُتعد �رشكة JSC Novatek من اأكرب ال�رشكات امل�صتقّلة املنتجة 

للغاز الطبيعي يف رو�صيا، وهي تق�م باأن�صطة ال�صتك�صاف والإنتاج 

ال�صائلة.  الهيدروكرب�نّية  وامل�اد  الطبيعي  الغاز  واملعاجلة وت�ص�يق 

النفط والغاز يف  ال�رشكة بخربة ع�رشين عامًا يف قطاع  تتمّتع  كما 

.)LNG ( رو�صيا ول �صيما الغاز الطبيعي امل�صال

% 20 

امل�صدر: عقود ال�صتك�صاف والإنتاج املربمة بني احلكومة اللبنانية وال�رشكات املن�صورة على موقع هيئة ادارة البرتول:

 http://www.lpa.gov.lb/ar/epa.php
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وجتدر الإ�صارة اإىل  اأن املادة اخلام�صة من دفرت ال�رشوط ) ح�ل �رشوط امل�صاركة( تن�ص على اأن ل  تقل ن�صبة 

م�صاركة �صاحب احلق امل�صّغل عن ) 35 % ( ون�صبة م�صاركة �صاحب احلق غري امل�صّغل عن ) 10 %(. ومن 

اأبرز ما ت�صمنته الرخ�صتني ال�صرتاط على ال�رشكات الثالث حفر خم�صة اآبار يف كل رقعة، على اأن تبداأ الأعمال 

�صنة 2019، بعد ا�صتكمال التح�صريات �صنة 2018. 

 77 املادة  ن�صت  فقد  وال�رشكات،  الدولة  بني  التفاقية  مب�جب  الربح  برتول  تقا�صم  لطريقة  بالن�صبة  اأما 

من املر�ص�م رقم 10289 على تقا�صم برتول الربح بني الدولة و�صاحب احلق يف الرخ�صة وفق مقيا�ص يتغري 

بح�صب تغري العائد على راأ�ص املال )ي�صمى R- factor(. بحيث ترتفع ح�صة الدولة من برتول الربح كلما 

اأن برتول الربح ه� كمية البرتول املتاح بعد ح�صم برتول الكلفة من البرتول  R. واجلدير ذكره  العائد  ازداد 

امل�صتخرج. ويرتاوح برتول الكلفة  بح�صب التفاقية بني 60 % و65 % كحّد اأق�صى يف الرقعتني 4 و 9 على 

الت�ايل. وقد حّددت التفاقية بني الطرفني اأكرث من �صيناري� لهذا العائد تبعًا لكل رقعة. وذلك على ال�صكل املبنّي 

يف اجلدول اأدناه:

مثال ح�ل ح�صة الدولة يف البل�كني 4 و 9 باإفرتا�ص اأن العامل R  ي�صاوي 1.5  وهذا  الرقم  يّدل على اأن 

.20xx ل تكاليفه وبداأ  بتحقيق اأرباح  يف الف�صل الرابع  من ال�صنة امل�صتثمر قد ح�صّ

الرقعة رقم  4 :

R ح�صة �صاحب احلقح�صة الدولة من برتول الربح)3(قيمة العامل

100%-30% = 70 %30 %اأقل اأو م�صاو ل�احد 
واأقل  واحد  من  اأكرب 

من 2.5  

-2.5(/)1 -R(*)%30-%55({+%30 =
%38.3 =})1

 61.7 =%38.3 - %100
%

100%-55 %= 45 %55 %اأكرب اأو م�صاو 2.5 

الرقعة رقم 9 : 

R قيمة العامل
ح�صة �صاحب احلقح�صة الدولة من برتول الربح

100%-30% = 70 %30 %اأقل اأو م�صاو ل�احد 
= R(*)%30-%40({+%30- 1(/اأكرب من واحد واأقل من 3 

%38.3 =})1-3(
 67.5= %32.5 - %100

%
100%-40 %= 60%40 %اأكرب اأو م�صاو لـ3

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن احل�صة الإجمالية للدولة من العائدات البرتولية )TGT( تتكّ�ن ب�صكل اأ�صا�صي من 

%، وح�صة الدولة يف برتول الربح بالإ�صافة اإىل   12 اأي�صًا  اأق�صى  الإتاوة )royalty( التي يبلغ معدلها كحد 

ال�رشيبة على اأرباح �رشكات النفط املحّددة بن�صبة %20 بح�صب ن�ص القان�ن.
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3.  اقرتاح قانون للتنقيب عن النفط يف الرب اللبناين  

املعنية  النيابية  اللجان  اإىل  اأحيل  وقد   .2014 �صنة  اإىل  واملياه  الطاقة  وزارة  قبل  من  القان�ن  اقرتاح  يع�د 

تبنّي عدم وج�د مالحظات جدية  86 مادة  يتاألف من  2017. وه�  �صنة  الثاين من  الن�صف  للمناق�صة خالل 

عليها من قبل املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق، خ�ص��صًا بعدما قامت وزارة الطاقة بتعديل الن�ص الأويل 

مل�رشوع القان�ن على �ص�ء الآراء واملالحظات التي اأبدتها وزارات العدل واخلارجية والدفاع واملالية والعمل. 

ويطال م�رشوع القان�ن النهائي يف بن�ده املجالت التالية:

• التعريفات وامل�صطلحات.	

• نطاق تطبيق القان�ن.	

• حق�ق الدولة وم�صاركتها عرب ال�رشكة ال�طنية للبرتول.	

• اأ�ص�ل واإجراءات اإطالق الدورات ومنح الرتاخي�ص، مبا فيها حق�ق ال�صتطالع وال�صتك�صاف والإنتاج.	

• �صالحيات الهيئات احلك�مية.	

• اأحكام اتفاقيةال�صتك�صاف والإنتاج.	

• اخلطط املتعلقة بالتط�ير والإنتاج والنقل والت�زيع.	

• ق�اعد حتديد احل�ص�ص البرتولية والر�ص�م مبا فيها الإتاوة.	

• اأحكام ال�قف الدائم للت�صغيل وا�صرتداد املن�صاآت.	

• اإجراءات ال�صالمة والأمان ودرا�صة الأثر البيئي.	

• معايري واأ�ص�ل ال�صتمالكات التي ت�صت�جبها الأن�صطة البرتولية.	

• تنظيم العالقة بني اأ�صحاب احلق�ق والغري.	

4. م�صروع قانون اإن�صاء �صركة البرتول الوطنية

تقدم به النائبان مي�صال م��صى وعلي ع�صريان اإىل اللجان النيابية للمناق�صة اأواخر العام 2017. 

تخ�صع ال�رشكة مب�جب هذا امل�رشوع ل�صلطة وزيري ال��صاية )اأي وزير املالية ووزير الطاقة واملياه( مما قد 

يثري احلنثية من تعطيل لفاعلية ال�رشكة نتيجة تنازع ال�صالحيات والآراء. 

كما ُيخ�صع امل�رشوع �رشكة البرتول ال�طنية »لرقابة دي�ان املحا�صبة امل�ؤخرة ولرقابة مديرية الأ�ص�ل البرتولية 

يف وزارة املالية«. 

واإن كان من امل�صتح�صن اإخ�صاع مالية ال�رشكة اأي�صًا لرقابة م�صبقة من قبل ال�صلطة الت�رشيعية، وعدم ال�صماح 
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لل�رشكة باإيداع عائداتها يف اأية بن�ك حملية اأو خارجية، با�صتثناء مبالغ حمددة قد تتطلبها العمليات اجلارية لل�رشكة، 

على اأن ت��صع هذه العائدات يف ح�صاب خا�ص لدى م�رشف لبنان.

مال  راأ�ص  زيادة  اإمكانية  مع  الدولة«،  من  ممل�كة  اأ�صهمها  جميع  تك�ن  »اأن  على  اأي�صًا  امل�رشوع  وين�ص 

ال�رشكة.. عن طريق طرح اأ�صهمها اأو اإ�صدار اأ�صهم جديدة لالكتتاب من قبل القطاع اخلا�ص.

كذلك يعطي امل�رشوع الدولة حق �رشاء ح�صة من احلق�ل البرتولية دون اأن ت�صاهم يف اأي من التكاليف يف 

مرحلة ال�صتك�صاف، عماًل بطريقة »حق خيار �رشاء احل�صة«.. لكن دون حتديد ن�صبة احل�صة املن�ص�دة وتركها 

للتفاو�ص مع ال�رشكات. كما اأن امل�رشوع يتجاهل متامًا دور ال�رشكة يف دورات الرتاخي�ص القادمة بالن�صبة لبقية 

البل�كات اخلم�صة. 

اإن�صاء ال�صندوق ال�صيادي  5. م�صروع قانون 

هذا امل�رشوع تقّدم به النائبان اأن�ر اخلليل ويا�صني جابر اإىل اللجان النيابية للمناق�صة اأواخر العام 2017، اإىل 

جانب م�رشوع اآخر بغر�ص اإن�صاء املديرية العامة لالأ�ص�ل البرتولية. يت�صمن القان�ن املقرتح 25 مادة. وه� يعاين 

من ثغرات عديدة متت الإ�صارة اإليها يف درا�صة منف�صلة للمركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق.

ومن اأبرز هذه الثغرات:

مهام  لتحديد  لي�ص  امل�صاألة  هذه  اأهمية  رغم  ووا�صح.  كاف  ب�صكل  ال�صندوق  اأهداف  حتديد  عدم   .1
ال�صندوق وم�ص�ؤولياته واإطاره القان�ين وح�صب، بل للتمكني من امل�صاءلة واملحا�صبة فيما بعد اأي�صًا. 

حني  يف  التنمية«.  و»حمفظة  الدخار«  »حمفظة  هما:  فقط  حمفظتني  �صمن  ال�صندوق  مكّ�نات  2.حتديد 
ُيف�صل وج�د ثالثة �صناديق هي:

- حمفظة ال�صيولة.

- حمفظة ال�صتثمار والتنمية.

- حمفظة الإدخار.

ويتك�ن اإدارة ال�صندوق من عدد كبري من اللجان وال�حدات والأق�صام على راأ�صها رئي�ص جمل�ص الإدارة.

يف  العائدات  بقية  ي�دع  فيما  التنمية”،  “ملحفظة  ح�رشاً  ال�رشيبية  العائدات  القان�ن  م�رشوع  ويخ�ص�ص 

»حمفظة الإدخار«. وهذا التخ�صي�ص ل�اردات ال�صندوق غري جائز ل�صببني رئي�صيني هما:

تاأخذ  اقت�صادية  ال�صحب من حمفظتي الدخار والتنمية وفق معادلت  القان�ن ق�اعد  كما يحّدد م�رشوع 

بعني العتبار معايري تت�صل باملالية العامة كالدين العام وامليزان الأويل ومعدل ال�صتثمار.

ُيلحظ  اأن  على  �صلفة خزينة،  لإن�صائه مب�جب  الأوىل  ال�صنة  ال�صندوق خالل  مت�يل  على  امل�رشوع  وين�ّص 
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اعتماد يف م�رشوع م�ازنة وزارة املالية لل�صن�ات التالية لهذه الغاية.

واأمام احل�كمة ال�صيئة للقطاع العام يف لبنان، املتمثلة ب�صكل رئي�صي يف تدين اإنتاجية م�ؤ�ص�صاته وف�صاد الإدارة 

العامة وتفككها على اأ�ص�ص طائفية و�صيا�صية، و�صع�بة اإنفاذ الأحكام الناظمة، ف�صاًل عن تغلغل نف�ذ الزعماء 

حتّ�ل  من  معه  ُيخ�صى  ب�صكل  والق�صائية،  والع�صكرية  املدنية  الدولة  مرافق  خمتلف  يف  والأحزاب  ال�صيا�صيني 

ال�صندوق ال�صيادي للم�ارد املالية النفطية اإىل نقطة جتاذب �صيا�صي اإ�صافية، مع ما يعنيه ذلك من تدخالت يف 

�ص�ؤون اإدارة ال�صندوق خ�ص��صًا يف م�ا�صيع الت�ظيف والتم�يل، وبالتايل تعطيل فاعلية وديناميكية ال�صندوق 

وا�صتنزاف م�ارده. فاإن املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والت�ثيق يقرتح درا�صة خيارات اأخرى غري ال�صندوق من 

اأجل اإدارة التدفقات املالية لالأن�صطة البرتولية يف لبنان. ومن هذه اخليارات فتح ح�صاب للحك�مة لدى امل�رشف 

املركزي، يك�ن مبثابة �صندوق �صيادي حُتّ�ل اإليه العائدات من الأن�صطة املذك�رة.

6. اقرتاح قانون دعم ال�صفافية يف قطاع البرتول 

يتاألف هذا القان�ن من 22 مادة. وتخ�صع للم�صاءلة مب�جبه جميع الأن�صطة البرتولية �ص�اء يف املياه البحرية 

اللبنانية اأو يف الأرا�صي اللبنانية، مبا يف ذلك جميع العاملني فيها �ص�اء كان�ا من القطاع العام اأو اخلا�ص. وتت�ىل 

الهيئة ال�طنية ملكافحة الف�صاد م�ص�ؤولية ال�صهر على ح�صن تطبيق هذا القان�ن.



التكنولوجيا املالية يف لبنان

الف�شل الثاين
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التكنولوجيا املالية يف لبنان

�صهد الإقت�صاد الرقمي م�ؤخراً ت��صع التكن�ل�جيا املالية  كن�ع جديد من اخلدمات التي ت�صتقطب  ال�رشكات 

النا�صئة )Start-ups( الراغبة يف حتقيق اأرباح طائلة ومكانة اقت�صادية �صمن جمم�عة كبرية من امل�ؤ�ص�صات املالية 

ذات اخلربة الط�يلة  يف املجال.  وت�صعى هذه ال�رشكات اإىل تقدمي رزمة متميزة من اخلدمات املالية من خالل 

والعمالت  املالية  املدف�عات  الرزمة:  هذه  مك�نات  اأبرز  ومن  والتكن�ل�جيا.  امل�رشفية  الربجميات  بني  اجلمع 

الرقمية وحت�يل الأم�ال، �ص�ق الإقرا�ص للتم�يل اجلماعي، اإدارة الرثوة اإدارة املخاطر وحتى التاأمني.

وت��صف التكن�ل�جيا املالية عادة باأّنها »تلك املنتجات واخلدمات التي تعتمد على التكن�ل�جيا لتح�صني 

ن�عية اخلدمات املالية التقليدية«.وتتميز هذه التكن�ل�جيا باأّنها اأ�رشع واأرخ�ص واأ�صهل يف ال��ص�ل لأكرب عدد 

ممكن من الأفراد وال�رشكات وتقدمي اأف�صل اخلدمات امل�رشفية لهم. ويف معظم احلالت يتم تط�ير هذه اخلدمات 

واملنتجات ب�ا�صطة �رشكات نا�صئة �صغرية حديثة العهد، تهدف اإىل الت��ّصع عن طريق اإن�صاء اأ�ص�اق جديدة اأو 

ال�صتح�اذ على ح�صة اأكرب يف الأ�ص�اق القائمة، من خالل تقدمي عرو�صات مغرية. وقد باتت هذه ال�رشكات 

منت�رشة يف خمتلف اأ�ص�اق العامل مبا يف ذلك منطقة �صمال اأفريقيا وال�رشق الأو�صط.

ويتطّلب جناح هذا الن�ع من ال�رشكات عادة ت�فر بنية حتتية تكن�ل�جية ق�ية، خ�ص��صًا يف جمال الت�صالت 

قان�نية   حماية  وج�د  مع  الإلكرتوين،  الدفع  واأجهزة  التدفق،  وا�صعة  اإنرتنت  و�صبكة  والال�صلكية  ال�صلكية 

ل�صتخدامات هذه التكن�ل�جيا يف ممار�صات الأعمال عرب العامل الفرتا�صي. بالإ�صافة اإىل وج�د قطاع مايل 

ن�صيط وقادر على الإبتكار. 

ومتنح ا�صتخدامات التكن�ل�جيا املالية ال�رشكات النا�صئة مزايا عديدة، �ص�اء على �صعيد ت�فري  م�صادر التم�يل 

البديلة للم�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت� �صطة، اأو  حتقيق ال�صتقرار املايل من خالل متكينها من المتثال لق�اعد اإدارة 

العابرة  العاملني يف اخلارج واملدف�عات  اأو املرونة والفعالية يف حت�يالت  التجارة اخلارجية،  املخاطر وتي�صري 

للحدود عم�مًا. ف�صاًل عن رفع كفاءة العمليات احلك�مية. ولإطالق هذه الإمكانات. ينبغي اإجراء مزيد من 

الإ�صالحات ل�صد الفج�ات يف الأطر املعنية بالق�اعد التنظيمية وحماية امل�صتهلك و الأمن املعل�ماتي ف�صاًل 

على حت�صني بيئة الأعمال، والبنية التحتية لتكن�ل�جيا املعل�مات والت�صالت، والت�عية املالية.

1. التكنولوجيا املالية عامليًا 

مبعدل   2015 الفرتة -2012  �رشيعا خالل  من�اً  املالية  التكن�ل�جيا  العاملية يف  ال�صتثمارات  لقد حّققت 

. ويت�قع اأن ي�صتمر هذا النم� بق�ة يف ال�صن�ات القادمة. وقد تركزت ال�صتثمارات العاملية 
)1(

ع�رشة اأ�صعاف

1- KMPG. (2017). The Pulse of Fintech : Q4 2016.
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يف جمال التكن�ل�جيا املالية خالل الفرتة 2010 - 2014 ب�صكل اأ�صا�صي يف اأمريكا ال�صمالية بن�صبة 64،3 % 

. يف حني احتلت دول ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا مركزاً 
يليها اأوروبا بن�صبة 19،7 % ثم اآ�صيا 13،3 %)2(

متاأخراً بن�صبة 1،8 %، وذلك بح�صب الر�صم البياين التايل: 

2- ITA. (2016). 2016 Top Markets Report Financial Technology. 
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اأكرث  ال�صني  وتعترب 

على  اعتماداً  العامل  دول 

حيث  املالية   التكن�ل�جيا 

م�صتخدمي  عدد   بلغ 

كن�صبة  املالية  التكن�ل�جيا 

مئ�ية من ال�صكان الن�صطني 

  2017 %  عام   69 رقمًيا 

ثم    %  52 الهند  تليها 

%، والربازيل   42 بريطانيا 

املت��صط  بلغ  وقد   .%  40
م�صتخدمي  لعدد  العاملي 

املالية  التكن�ل�جيا 

ال�صكان  من  مئ�ية  كن�صبة 

الن�صطني رقمًيا 33 % عام 

من  يت�صح  كما   .
)3(2017

خالل الر�صم البياين املرفق:

التم�يل  التاأمني،  الأم�ال،  وحت�يل  املدف�عات  فهي:  املالية  للتكن�ل�جيا  ا�صتخدامًا  القطاعات  اأكرث  اأما 

القطاعات  اأكرث  املدف�عات  قطاع  ويعترب  امل�صفرة.   الرقمية  العمالت  الرثوات،  اإدارة  الرقمي،  والإقرا�ص  

ا�صتخدامًا للتكن�ل�جية املالية يف العامل عم�مًا. كما ه� مبنّي يف اجلدول اأدناه :  

حتويل الأموال 

واملدفوعات

الإدخار تخطيط مايل 

وال�صتثمار

التاأمني القرتا�س 

%47%46%58%8322 %ال�صني 
%43%20%39%7221 %الهند

%38%15%29%20%60الربازيل
%32%2713 %%5915 %اأ�صرتاليا

%31%12%25%5713 %بريطانيا 

Source: Ey Building a better working worl, Ey Fintech adoption index 2017, online: http://
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-
index-2017.pdf

3- EY. (2017). EY FinTech Adoption Index 2017. Ernst & Young.
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2. التكنولوجيا املالية يف منطقة ال�صرق الأو�صط 

الدفع  ب�ابة  وعن   )Wamda( »وامدا«  الأعمال  لريادة  الإلكرتونية  ة  املن�صّ عن  ال�صادر  التقرير  ي�صري 

الإلكرتوين »بيف�رت« )Payfort( اإىل اأن منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا ت�صهد من�اً م�صتمراً لل�رشكات 

 Financial Technology,( والإقرا�ص   الدفع  خدمات  وخ�ص��صًا  املالية،  التكن�ل�جيا  جمال  يف  النا�صئة 

�صنة  105 �رشكات  اإىل   2010 �صنة  19 �رشكة  ال�رشكات ب�ص�رة كبرية من  ارتفع عدد هذه  fintech(. حيث 
  . مقابل 13 �رشكة فقط خالل الفرتة -2006 2010 وذلك بح�صب الر�صم البياين اأدناه:

)4(
 2015

ويالحظ اأن 12 دولة عربية ت�صتقطب العدد الأكرب من  جميع ال�رشكات النا�صئة يف جمال التكن�ل�جيا املالية 

يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. ويبدو التمركز وا�صحًا يف هذا املجال من خالل ا�صتقطاب اأربع دول 

عربية فقط ما ن�صبته 73 % من جمم�ع ال�رشكات امل�صار اإليها. وهذه الدول هي على الت�ايل: الإمارات العربية 

املتحدة )30 �رشكة( وم�رش )17 �رشكة(  والأردن )15 �رشكة( ولبنان )15 �رشكة(. الأمر الذي يت�صح من خالل 

الر�صم البياين الآتي: 

4- Wamda، Payfort. (2017). FINTECH IN MENA: Unbundling the financial services industry. 
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العربية  الدول  بقية  مقارنة مع  الأ�رشع  يبقى  لبنان  املالية يف  التكن�ل�جيا  فاإن معدل من� �رشكات  مع ذلك 

با�صتثناء الإمارات العربية املتحدة. كما يت�صح من خالل اجلدول التايل:

معدل النمو ال�صنوي املرّكب خالل 4 �صنوات الدولة

% 37 ن�صبة النم� الإجمايل للدول العربية

%57 الإمارات

%50 لبنان

%32 الأردن

%21 م�رش

%30 اأخرى

Wamda، و Payfort. (2017). FINTECH IN MENA: Unbundling the financial services industry. 

متّثل ال�رشكات النا�صئة التي تقّدم خدمات الدفع والإقرا�ص يف ال�اقع 84% من جميع ال�رشكات النا�صئة يف 

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

3. العوامل املوؤثرة يف منو هذا النوع من ال�صركات يف لبنان )5)

نعر�ص يف ما يلي  اأبرز الع�امل امل�صاهمة يف ن�ص�ء وتط�ر �رشكات التكن�ل�جيا املالية يف لبنان، هي :

- اإعتماد  اخلدمات امل�رشفية الرقمية ب�صكل متزايد يف احل�صابات امل�رشفية يف لبنان، بزيادة بلغت ن�صبتها 

38 %  عام 2017.

- اإرتفاع الن�صبة املئ�ية لالأ�صخا�ص الذين ي�صتخدم�ن اخلدمات امل�رشفية عرب اخللي�ي فقط.

- الرغبة يف اإزالة احل�اجز والقي�د التي حت�ل دون م�اكبة التط�ر املايل. 

- وج�د بنية حتتية منا�صبة كالإنرتنت ون�صبة اخرتاق عالية يف ا�صتخدام اله�اتف الذكية.

- ت�فر الك�ادر الب�رشية املنا�صبة.

ر�صملة  على  احلث  اأجل   من    313 رقم  التعميم  مب�جب  املركزي  امل�رشف  قبل  من  املدع�مة  القرو�ص 

ال�رشكات النا�صئة.

ال�صن�ات  خالل  لبنان  يف    Venture Capital املغامر  املال  راأ�ص  يف  امل�صتمرثة  ال�رشكات  عدد  اإرتفاع 

العاملة يف  ال�رشكات  لبنان وخا�صة  والنا�صئة يف  ال�صغرية  لل�رشكات  واعداً  م�صدراً  ُيعّد  الذي  الأمر  الأخرية. 

 Berytech Fund ،  :املجال التكن�ل�جي، مبا فيها التكن�ل�جيا املالية. ومن هذه ال�رشكات على �صبيل املثال

Middle East Venture Partners، Leap Venture، وغريها من ال�رشكات.

5- IDAL. (2018). FINTECH Factsheet 2017.
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اأبرز �صركات التكنولوجيا املالية العاملة يف لبنان  .4

1.4.  �رشكات الدفع عرب املوبايل, ومن اأبرزها ما يلي:

: وهي �رشكة متخ�ص�صة يف جمال الدفع عرب اله�اتف املحم�لة، وقد اأطلقت تطبيقها الذكي 
)6(

 PinPay -

اإلكرتونية  من�صة  لت�صبح   2014 عام  اإ�صرتاتيجيتها وروؤيتها يف  بتط�ير  قامت  ثم   .2011 العام  اخلا�ص خالل 

ت�صمل كافة طرق ومعامالت الدفع.

البن�ك.  القيام بعمليات الدفع بني  اأجل  اإذن من امل�رشف املركزي من  وقد ا�صتح�صلت هذه ال�رشكة على 

وتنح�رش خدمات هذا التطبيق بعمالء م�رشيف البحر املت��صط وع�دة. 

امل�صرتكني من ت�صديد جميع ف�اتريهم ب�صكل غري  الرئي�صي من تطبيق »PinPay «  ه� متكني  والغر�ص 

مبا�رش و�رشيع دون النتقال من منازلهم اأو مكاتبهم اأو اأي مكان اآخر، �رشط وج�د و�صيلة ات�صال لديهم عرب 

.»Pay Anywhere Anyone Anytime« �صبكة الإنرتنت. و�صعار ال�رشكة ه�

كما يجب اأن يك�ن لدى امل�صتخدمني ح�صاب م�رشيف يف اأحد امل�رشفني لريبط�ه بالتطبيق. وعند ت�صغيله، 

اإىل  امل�رشيف  املال من ح�صابهم  اإر�صال  بينها  املالية  الدفع والأن�صطة  اإجراء عدد من عمليات  للم�صتخدم  ميكن 

ركن  غرامات  ودفع  تعبئة خط�طهم،  واإعادة  والإنرتنت  الهاتف  ف�اتري  ودفع  ذاتها،  للخدمة  اآخر  م�صتخدم 

ال�صيارة، والتربع باملال جلمعيات خريية معينة، وغري ذلك من اخلدمات.

اأي   )NFC( �صي«  اإف  »اإن  تقنية  على  تق�م  للمحم�ل  خدمة  عن   عبارة  وهي   :(7)  Tap2Pay   - 

2014. وهي ت�صمح  ني�صان  لبنان واملنطقة يف  اأطلق بنك ع�دة هذه اخلدمة يف  تقنية الت�ا�صل قريب املدى. 

بنقل  ي�صمح  مما  كارد«.  ما�صرت  »ع�دة  ذكية  اإئتمان  بطاقة  قراءة  جهاز  اأمام  به�اتفهم  بالتل�يح  للم�صتخدمني 

املعل�مات امل�ج�دة على البطاقة اإىل الهاتف عرب تقنية »اإن اإف �صي« خالل ث�ان معدودة. 

:  تطبيق للمحم�ل اأطلقه م�رشف فرن�صبنك و«فيام�بايل« Viamobile، ي�صتخدم للدفع 
)8(

 Simba -

عرب املحم�ل يف لبنان. وي�صمح التطبيق للم�صتخدمني باإر�صال وتلّقي املال واإعادة تعبئة خط�طهم امل�صبقة الدفع 

ال�صيارة  الإنرتنت ودفع غرامات ركن  بطاقات  تعبئة  واإعادة  الهاتف  اإ�صافة رقم  اآخرين عرب  تعبئة خط�ط  اأو 

والتحقق من احل�صاب امل�رشيف وطلب دفرت �صيكات.

: م�ؤ�ص�صة مالية لبنانية حتت اإ�رشاف البنك املركزي. ت�فر هذه املجم�عة خيار دفع 
)9(

 CSC Group -

عرب املحم�ل  و�صحب املال والدفع للتجار وخا�صيات اأخرى.

/https://www.pin-pay.com : 6- امل�قع الر�صمي

. BDL ( . 2017 .) PAYMENTS AND SECURITIES SETTLEMENT SYSTEMS IN LEBANON 

 https://www.bankaudi.com.lb/personal-banking/services/tap2pay/what-is-tap2pay : 7-    امل�قع الر�صمي

http://www.fransabank.com/simba/index2.html : 8-    امل�قع الر�صمي

 http://www.cscgroup.com/home : 9-  امل�قع الر�صمي
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 Crowdfunding  )10(النا�صئة للم�صاريع  التمويل اجلماعي   .2.4

بف�صل »من�صات  اأي وقت م�صى،  من  اأ�صهل  املا�صية  ال�صن�ات  وال�صتثمار خالل  الأعمال  بيئة  اأ�صحت 

البن�ك  بعمل  تق�م  املن�صات  فهذه  لبنان.  فيه  مبا  والعربي  الأجنبي  العامل  انت�رشت يف  التي  اجلماعي«  التم�يل 

وامل�ؤ�ص�صات املالية التقليدية ب�صكل اأكرث مرونة. وقد بات الكثري من اأ�صحاب امل�صاريع يلجاأون الي�م اإىل م�اقع 

الالزم لالنطالق مب�صاريعهم من جهة، وترويجها عرب  املايل  الدعم  التم�يل اجلماعي لأغرا�ص احل�ص�ل على 

م�اقع الت�ا�صل الجتماعي من جهة اأخرى.

والتم�يل  اجلماعي ه� عبارة عن اآلية مت�يل للم�صاريع، ت�صمح لها بتجميع مبالغ مالية - اأحيانًا تك�ن مبالغ 

منخف�صة جداً- من عدد كبري من الأ�صخا�ص املهتمني. ويتيح الفر�صة لكل ع�ص� يف  املجتمع ل�صتثمار مبلغ 

معنّي  من املال مهما كانت قيمته، لكنه يك�ن كافيًا مع ا�صتثمارات بقية الأع�صاء  لتم�يل م�رشوع يرونه جمديًا 

ومنا�صبًا من الناحيتني القت�صادية والجتماعية. 

وخالفا للنظام امل�رشيف  التقليدي فاإن فل�صفة التم�يل اجلماعي  ل تهدف  فقط لتحقيق الربح من ال�صتثمار، 

ولكن اأي�صا مل�صاعدة ودعم رئي�ص امل�رشوع لتنفيذ فكرة تك�ن م�صرتكة غالبًا. وهذا النمط من التم�يل ي�صبح 

متاحًا فقط با�صتخدام الإنرتنت للربط بني منظمي امل�صاريع واملجتمع. 

اأطلقت يف  التي   Zoomaal لبنان من�صة  ذومال   التم�يل اجلماعي يف  النمط من  ومن الأمثلة على هذا 

العامل  البتكارية يف  امل�صاريع  بتم�يل  يهتم  امل�قع  اللبنانيني. وهذا  الأعمال  اأحد رواد  يد  2012 على  �صباط  

العربي. وه� ي�صعى  اإىل تقدمي الدعم املايل للم�صاريع ال�صبابية املجدية اقت�صاديًا واجتماعيًا. ويحدد امل�قع على 

�صفحته الرئي�صية امل�صاريع القابلة لال�صتفادة من التم�يل اجلماعي، ومنها: الخرتاعات، الن�صاطات الجتماعية، 

الربجميات والإنرتنت، ر�ص�م وكاريكاتري، هند�صة وت�صميم، فن�ن، جمتمع، تعليم وتربية، بيئة، اأفالم وتلفزي�ن، 

ماأك�لت، األعاب وغري ذلك من املجالت. 

ومن �رشوط التم�يل وفق املن�صة امل�صار اإليها اأن يت�صمن امل�رشوع هدفًا وا�صحًا ونهاية حمددة، ويف حال 

ي�صتقطع  امل�صاهمني.  اإىل  الأم�ال  تعاد  امل�عد،  انتهاء  عند  هدفه  اإىل  ال��ص�ل  امل�رشوع  �صاحب  ي�صتطع  مل 

5 % من الأرباح يف حال جناح امل�رشوع، اأما يف حال ف�صل امل�رشوع، فال يح�صل امل�قع اأو العميل  ذومال 

على اأية مبالغ، اإذ تع�د املبالغ التي خ�ص�صت للتم�يل اإىل املمّ�لني.

3.4.  خدمات م�رشفية خمتلفة: 

امل�رشفية  للخدمات  تفاعلية  ب�ابة  مبثابة  لبناين   اإلكرتوين  م�قع  وه�   ،»bnooki.com« م�قع   ُيعترب 

يلّخ�ص كل عرو�صات  الإنرتنت حيث  البن�ك عرب  تقدمي خدمات  واملنطقة، ويتخ�ص�ص يف  لبنان  لالأفراد يف 

الراغبني يف  اللبنانيني  ي�صاعد  الإنرتنت. مما  �صبكة  امل�صتخدم على فتح ح�صاب خا�ص عرب  امل�صارف وي�صاعد 

احل�ص�ل على القرو�ص التي تنا�صب اأو�صاعهم املادية.

www.zoomaal.com : 10- امل�قع الر�صمي
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حتديث املخطط التوجيهي

لإغالق واإعادة تاأهيل املكّبات الع�صوائية يف لبنان)))

1. مدخل 

 ن�رشت وزارة البيئة يف اأيل�ل من العام 2017 حتديثًا للمخّطط الت�جيهي لإغالق واإعادة تاأهيل املكّبات 

الع�ص�ائية يف لبنان الذي �صبق اإعداده عام 2011. وتاأتي هذه املبادرة يف �صياق ال�صتجابة حلدثني بارزين هما:  

1.  الأزمة ال�ص�رية  عام 2011 وتدفق عدد كبري من النازحني ال�ص�ريني اإىل لبنان 

ال�صلبة  والتخل�ص منها، والتي بداأت منذ مت�ز  العام 2015 بعد اإغالق مطمر  النفايات  اأزمة جمع     .2
الناعمة الذي كان يخدم املناطق الأكرث اكتظاظًا بال�صكان يف بريوت وجبل لبنان (با�صتثناء ق�صاء جبيل(. 

ويهدف التحديث الأخري لإغالق واإعادة تاأهيل املكّبات الع�ص�ائية يف لبنان اإىل ما يلي:

تنفيذه  كجزء من  الذي جرى  امل�صح  بعد  الع�ص�ائية   املكّبات  اأن�صطة  وديناميكية  اأو�صاع  فهم  تط�ير   -

املخّطط الّت�جيهي لإغالق واإعادة تاأهيل املكّبات الع�ص�ائية يف لبنان، والذي اأعدته وزارة البيئة �صنة 2011، 

بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

-  حتديد املناطق املثرية للقلق.

- حتديد املكّبات ذات الأول�ّية من حيث حاجتها اإىل الإغالق واإعادة التاأهيل يف �ص�ء اآثارها املحتملة على 

البيئة على اأ�صا�ص من�ذج حتديد الأول�ّيات املطّ�ر لهذا الغر�ص.

- اقرتاح خيارات اإعادة التاأهيل لكل مكّب بناء على »اأداة قرار اإعادة التاأهيل«

وتنق�صم  املكّبات التي خ�صعت للم�صح  اإىل ن�عني هما : مكّبات  النفايات املنزلية ال�صلبة  التي حتت�ي على  

اأكرث من 85 % من النفايات املنزلية بالإ�صافة اإىل نفايات امل�صت�صفيات، والنفايات ال�صناعية. والن�ع الثاين ه� 

مكّبات نفايات البناء والّردمّيات التي حتت�ي على اأكرث من 85 % من خملفات البناء والهدم التي ت�صمل الأنقا�ص 

والردميات والنفايات اخل�رشاء وركام البناء والهدم. كما جرى ت�صنيف املكّبات بني مكّبات نا�صطة ما زالت قيد 

العمل، واأخرى غري نا�صطة جرى اإغالقها. وهي تت�زع على اأربع مناطق اأ�صا�صية، هي:

1- UNDP ،MOE .(2017) .UPDATED MASTER PLAN FOR THE CLOSURE AND REHABILITATION 
OF UNCONTROLLED DUMPSITES THROUGHOUT THE COUNTRY OF LEBANON. 
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وقد انتهى امل�صح الأخري اإىل جملة من النتائج نعر�صها فيما يلي:

2. نتائج امل�صح الأخري لتحديث معطيات املخطط التوجيهي ملكّبات النفايات:

بلغ اإجمايل عدد مكّبات النفايات 941 مكبًا حتى اأواخر عام 2016 مقارنة ب 670 مكبًا بح�صب م�صح 

عام 2011.

اأ) مكّبات النفايات املنزلية ال�صلبة

بلغ عدد مكّبات النفايات املنزلية ال�صلبة يف امل�صح الأخري 617 مكبًا، 55 % منها نا�صط و 43 % غري 

% للمكّبات النا�صطة   76 2011 م�زعة بن�صبة  504 مكبًا للنفايات املنزلية ال�صلبة �صنة  نا�صط. وذلك مقابل 

2675548 مرتاً  النا�صطة  املكّبات  ال�صلبة يف  املنزلية  النفايات  وُقّدر حجم  النا�صطة.  % للمكّبات غري  و24 

مكعبًا، مقابل  774523 مرتاً مكعبًا يف املكّبات غري النا�صطة. 

الأخري م�ج�د يف  امل�صح  النا�صطة يف  املكّبات  من  اأكرب عدد  فاإن   ،2011 العام  م�صح  نتائج  غرار  وعلى 

املنطقة 3 )اأي النبطية وجن�ب لبنان( التي كانت حتت�ي على 37 % من املكّبات النا�صطة، تليها املنطقة 4 )اأي 

البقاع وبعلبك / الهرمل( بن�صبة 28 %.

والالفت اأن اأكرب مكّبات النفايات املنزلية ال�صلبة من حيث حجم النفايات يف املكّبات النا�صطة م�ج�د يف 

املناطق التي �صهدت انخفا�صًا يف عدد هذه املكّبات. فاأن�صطة التخل�ص من النفايات يف هذه املناطق جتري �صمن 

مكّبات خا�صعة للمراقبة، وهي مكب طرابل�ص ومكب �رشار يف عكار ومكّبا قب اليا�ص وبر اليا�ص يف زحلة. 

مّما يف�رش النخفا�ص يف عدد مكّبات النفايات املنزلية ال�صلبة  الّنا�صطة يف املنطقة 1 و 4  مقابل زيادة كبرية يف 

احلجم مقارنة مع م�صح العام 2011. 

باأقّل عدد واأ�صغر حجم  التي كانت حتظى  لبنان(  اأي بريوت وجبل  الثانية )  اأن املنطقة   ويف املقابل جند 

ملكّبات النفايات املنزلية ال�صلبة الّنا�صطة وغري  الّنا�صطة يف م�صح العام 2011  �صهدت زيادة بن�صبة 124 %  
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يف عدد املكّبات تبنّي يف امل�صح الأخري اأن اأغلبها نا�صط. وُيعزى هذا التغيري يف الغالب اإىل اأزمة جمع النفايات 

ال�صلبة والتخل�ص منها يف العام 2015 والتي اأجربت البلديات على اإدارة نفاياتها، يف حني مل تكن م�صتعدة 

وتفتقر للبدائل املنا�صبة غري املكّبات الع�ص�ائية.

اأما يف املنطقة  الثالثة )اأي الّنبطّية ولبنان اجلن�بي( فقد �صجلت حمافظتا النبطية وجن�ب لبنان وج�د اأكرب 

% من   42 ي�صكل  ما  الأخري،وه�  امل�صح  بح�صب  110  مكّبات  بلغ عددها  النا�صطة  املكّبات غري  من  عدد 

اإجمايل املكّبات غري الّنا�صطة على م�صت�ى البلد ككل.

وقد ت�زعت هذه التط�رات يف اأعداد مكّبات النفايات املنزلية ال�صلبة على ال�صكل املبنّي يف اجلدول التايل:

املجم�ع الإجمايل ل ميكن الو�صول 

اإليها

غري نا�صطة نا�صطة

احلجم )مرت 

مكعب (

عدد احلجم 

)مرت 

مكعب (

عدد احلجم )مرت 

مكعب (

عدد احلجم )مرت 

مكعب (

عدد

كامل الأرا�صي اللبنانية

3450073 504 0 0 774523 122 2675548 382 2011
5743307 617 19486 13 1135603 263 4588218 341 حتديث

املنطقة 1 : عكار ولبنان ال�صمايل

814095 86 0 0 208088 25 606007 61 2011
2434372 87 5280 3 182295 46 2246797 38 حتديث

املنطقة 2 : بريوت وجبل لبنان

493151 59 0 0 39175 16 453976 43 2011
814131 132 2400 2 43885 46 767846 80 حتديث

املنطقة 3 : النبطية ولبنان اجلنوبي

1067957 220 0 0 120955 52 947002 168 2011
1118129 238 41 1 480498 110 637590 127 حتديث

املنطقة 4 : البقاع وبعلبك / الهرمل

1074870 139 0 0 406305 29 668565 110 2011
1376675 160 11765 7 428925 57 935985 96 2016

ب) مكّبات نفايات البناء والردميات

178 )55 %( نا�صطة و145  324 مكبًا يف امل�صح الأخري، منها  ارتفع عدد وحجم هذه املكّبات  اإىل 

)45 %( غري نا�صطة. وذلك مقابل 166 مكبًا ملخلفات البناء والردميات والهدم يف العام 2011، منها 133 

النا�صطة يف منطقة  املكّبات  من  عدد  اأكرب  على  العث�ر  %(. وجرى  نا�صطة )80 %( و 34 غري نا�صطة )20 

النبطية ولبنان اجلن�بي التي ت�صم ح�ايل 39 % من املكّبات النا�صطة تليها منطقة البقاع وبعلبك / الهرمل بن�صبة 

.% 25
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وت�صري نتائج التحديث املدرجة يف اجلدول الآتي اإىل اأن اأعلى حجم من خملفات البناء والردم يف املكّبات 

النا�صطة وغري النا�صطة ه� يف منطقة بريوت وجبل لبنان تليها منطقة البقاع وبعلبك /الهرمل. وه� ما ي�صابه 

متامًا نتائج امل�صح ل�صنة 2011. 

املجموع الإجمايل  ل ميكن الو�صول 

اإليها

غري نا�صطة نا�صطة

احلجم )مرت 

مكعب(

العدد احلجم 

)مرت 

مكعب(

العدد احلجم )مرت 

مكعب(

العدد احلجم )مرت 

مكعب(

العدد

كامل الأرا�صي اللبنانية

1731181 166 0 0 262653 34 1468528 132 2011

2160536 324 15000 1 1181313 145 964223 178 حتديث

املنطقة 1 : عكار ولبنان ال�صمايل

70928 33 0 0 27960 7 42968 26 2011

212166 47 0 0 29006 18 183160 29 حتديث

املنطقة 2 : بريوت وجبل لبنان

1224398 89 0 0 203285 18 1021113 71 2011
1551790 124 0 0 1116910 88 419880 35 حتديث

املنطقة 3 : النبطية ولبنان اجلنوبي

200155 39 0 0 20708 5 179447 34 2011
192830 104 0 0 32897 35 159933 69 حتديث

املنطقة 4 : البقاع وبعلبك / الهرمل

235700 5 0 0 10700 4 225000 1 2011
203750 49 0 0 2500 4 201250 45 حتديث

اأولويات التدخل واملعاجلة 3. منوذج حتديد 

لقد جرى تط�ير مناذج لقيا�ص درجة ح�صا�صية املخاطر لكال الن�عني من  مكّبات النفايات املنزلية ال�صلبة 

وخملفات البناء والردميات. بحيث اأن م�ؤ�رش احل�صا�صية الأعلى يعترب خطراً اأكرب على البيئة، وبالتايل كان ذلك 

اإليها يف  الت��صل  التي مت  النتائج  التدخل واملعاجلة والعك�ص �صحيح.  وقد جرى تلخي�ص  اأول�ية  م�ؤ�رشاً على 

اجلدولني اأدناه:
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عدد مكّبات النفايات 

املنزلية ال�صلبة
موؤ�رش احل�صا�صية

10
اأكرب من 30 

69 30-25

245 25-20

248 20-15

45 اقل من 15 

617 املجموع 

عدد مكبّات نفايات 

البناء والردم
موؤ�رش احل�صا�صية

29 اأكرب من 20 

69 18-20

143 18-14

75 14-10
8 اقل من 10 

324 املجموع 

البيئة.  على  اأعلى  درجة خماطر  ت�صكل  اأن�اعها  على  للنفايات  مكبًا   20 ت�صخي�ص  مت  امل�صح  هذا  وبنتيجة 

وحجم هذه املكّبات ي�صكل 66 % و 35 % من احلجم الكلي ملكّبات النفايات ال�صلبة املنزلية ونفايات البناء 

والردم على الت�ايل. هذه املكّبات ن�صتعر�صها يف اجلدول الآتي:

مكبّات النفايات ال�صلبة املنزلية ذات الأولوية يف املعاجلة خلطورتها على البيئة:

الكلفة  

)دولر(

خطة اإعادة التاأهيل 

املقرتحة

عالمة 

موؤ�رش 

احل�صا�صية 

على 

املخاطر

املنطقة الق�صاء تعريف املكب

6,557,287 الت�صوية والتغليف 

ومعاجلة الغازات 

والع�صارة

40.73 املنطقة 1: عّكار 

ولبنان ال�ّصمايل

طرابل�ص R6-Tripoli-0

2,931,075 اخليار 1 -الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

40.31 املنطقة 2: بريوت 

وجبل لبنان

جبيل N5-Hbaline-0

6,946,524 اخليار -2  التّحويل اإىل 

مطمر �صّحي

1,612,762 ت�صوية الأر�س وطمرها 

ومعاجلة الغازات 

والع�صارة

34.76 املنطقة 1: عّكار 

ولبنان ال�ّصمايل

املنية - R7-Adweh-0
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1,039,300 احلفر, و�صع طبقة 

عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

34.59 املنطقة 1: عّكار 

ولبنان ال�ّصمايل

البرتون P5-Batroun-0

6,732,524 التّحويل اإىل مطمر 

�صّحي

34.27 املنطقة 1: عّكار 

ولبنان ال�ّصمايل

عّكار T9-Srar-0

2,163,875 اخليار -1 احلفر, و�صع 

طبقة عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

32.5 املنطقة 4: البقاع 

وبعلبك/الهرمل

زحلة J6-Qabb 
Elias-00

1,613,750 اخليار -2  النّقل اإىل 

مطمر �صّحي

4,748,516 التّحويل اإىل مطمر 

�صّحي

31.42 املنطقة 3:النّبطيّة 

ولبنان اجلنوبي

�صور C1-Deir 
Qanoun El-
Aain-01

336,500 اخليار -1  احلفر, و�صع 

طبقة عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

30.32 املنطقة 2: بريوت 

وجبل لبنان

ك�رشوان L5-Balloune-3

164,500 اخليار-2  ال�صّم اإىل 

مكّب اآخر النّقل اإىل 

مطمر �صّحي

240,250 اخليار -1 احلفر, و�صع 

طبقة عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

30.2 املنطقة 2: بريوت 

وجبل لبنان

املنت L5-Beit 
Chabab-1n

176,500 اخليار -2 ال�صّم اإىل 

مكّب اآخر والنّقل اإىل 

مطمر �صّحي

3,758,262 اخليار -1  احلفر 

واملعاجلة والنّقل

30.15 البقاع  املنطقة 4: 

وبعلبك/الهرمل

زحلة J7-Barr Elias-00

1,765,675 اخليار-2  الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة
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895,875 احلفر, و�صع طبقة 

عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

29.83 املنطقة 1: عّكار 

ولبنان ال�ّصمايل

عّكار R9-Fnaydek-0

443,625 اخليار -1  احلفر, و�صع 

طبقة عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

29.64 املنطقة 3:النّبطيّة 

ولبنان اجلنوبي

�صيدا F2-Sarafand-01

375,250 اخليار -2  التجميع 

مع النفايات الناجتة 

من املكبّات الأخرى 

ثم ترحيلها اإىل مطمر 

�صّحي

334,750 اخليار -1 احلفر, و�صع 

طبقة عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

29.03 املنطقة 3:النّبطيّة 

ولبنان اجلنوبي

جّزين G4-Jezzine-00

193,000 اخليار -2  التجميع 

مع النفايات الناجتة 

من املكبّات الأخرى 

ثم ترحيلها اإىل مطمر 

�صّحي

435,000 اخليار -1  احلفر, و�صع 

طبقة عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

28.96 املنطقة 3:النّبطيّة 

ولبنان اجلنوبي

�صور D2-Abbesye-03

398,750 اخليار -2  التجميع 

مع النفايات الناجتة 

من املكبّات الأخرى 

ثم ترحيلها اإىل مطمر 

�صّحي

1,147,000 احلفر, و�صع طبقة 

عازلة, ت�صوية الأر�س 

وطمرها ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

28.9 املنطقة 4: البقاع 

وبعلبك/الهرمل

بعلبك M9-
Baalback-02
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150,250 اخليار -1  احلفر, و�صع 

طبقة عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

28.39 املنطقة 1: عّكار 

ولبنان ال�ّصمايل

عّكار R9-
Mishmesh-0

74,500 اخليار -2  التجميع 

مع النفايات الناجتة 

من املكبّات الأخرى 

ثم ترحيلها اإىل مطمر 

�صّحي

457,200 احلفر, و�صع طبقة 

عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

28.35 املنطقة 3:النّبطيّة 

ولبنان اجلنوبي

�صيدا G2-Ghaziye-00

678,750 احلفر, و�صع طبقة 

عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

28.13 املنطقة 3:النّبطيّة 

ولبنان اجلنوبي

النّبطيّة E3-Kfour En-
Nabatieh-00

359,250 الت�صوية والتغليف 

ومعاجلة الغازات 

والع�صارة

28.08 املنطقة 3:النّبطيّة 

ولبنان اجلنوبي

�صيدا G2-Saida-1n

225,310 اخليار -1  احلفر, و�صع 

طبقة عازلة, الت�صوية 

والتغليف ومعاجلة 

الغازات والع�صارة

28.05 املنطقة 1: عّكار 

ولبنان ال�ّصمايل

املنية- ال�صنية  R7-Kfar 
Chellane-0

133,375 اخليار -2  التجميع 

مع النفايات الناجتة 

من املكبّات الأخرى 

ثم ترحيلها اإىل مطمر 

�صّحي

معّدل الكلفة يرتاوح بني 32,130,590 و 39,187,61
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مكبّات خمّلفات البناء والهدم الـ 20 ذات الأولوية

املنطقةالق�صاءتعريف املكبّ

درجة 

احل�صا�صية 

للمخاطر

خطة اإعادة التاأهيل 

املقرتحة
(USD) الكلفة

 Q7-Morh
Kfarsghab-2

املنطقة 1:  عكار ولبنان زغرتا

ال�ّصمايل

حتقيق وجهة 23.53

الإ�صتعمال املطلوبة 

)بناء كني�صة(

40267

 R7-Deir
Ammar-2

املنية-

ال�صنية 

املنطقة 1:  عكار ولبنان 

ال�ّصمايل

جمموعة ذات 23.53

اأولويّة1 :  الفرز, 

الطحن واإعادة 

التّدوير

422550

 K5 -
 Broummana

-1n

املنطقة 2: بريوت املنت

وجبل لبنان

جمموعة ذات 23.48

اأولويّة: 1 الفرز, 

الطحن واإعادة 

التّدوير

839960

K4-Beit Meri-00املنطقة 2: بريوت املنت

وجبل لبنان

جمموعة ذات اأولويّة 23.21

الطحن  الفرز,   :  1
واإعادة التّدوير

939750

P6-Kosba-2املنطقة 1:  عكار ولبنان الكورة

ال�ّصمايل

حتقيق وجهة 23.19

الإ�صتعمال املطلوبة 

)بناء موقف(

109433

L5-Balloune-2 املنطقة 2: بريوت ك�رشوان

وجبل لبنان

جمموعة ذات اأولويّة 23.16

الطحن  الفرز,   :1
واإعادة التّدوير

362900

L5-Qlaiaat-3املنطقة 2: بريوت ك�رشوان

وجبل لبنان

جمموعة ذات اأولويّة 22.85

الطحن  الفرز,   :  1
واإعادة التّدوير

553850

 I5-Maaser Ech
Chouf-0

املنطقة 2: بريوت ال�ّصوف

وجبل لبنان

جمموعة ذات 22.59

اأولويّة2: الفرز, 

الطحن واإعادة 

التّدوير

102440
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L4-Dik Al-
Mahdi-0

املنطقة 2: بريوت املنت

وجبل لبنان

جمموعة ذات 22.51

اأولويّة1:  الفرز, 

الطحن واإعادة 

التّدوير

243600

 K5- Ras El
Maten-2n

املنطقة 2: بريوت املنت

وجبل لبنان

حتقيق وجهة 22.50

الإ�صتعمال املطلوبة 

)بناء طريق جديدة(

147000

L8-
Chmestar-01

املنطقة 4:  البقاع بعلبك

وبعلبك/الهرمل

جمموعة ذات اأولويّة 22.15

الطحن  الفرز,   :  1
واإعادة التّدوير

127300

L5-Aain Er-
Rihane-3

املنطقة 2: بريوت ك�رشوان

وجبل لبنان

جمموعة ذات اأولويّة 22.08

الفرز, الطحن    :1
واإعادة التّدوير

1175000

L4-Mtayleb-1املنطقة 2: بريوت املنت

وجبل لبنان

جمموعة ذات 21.82

اأولويّة2: الفرز, 

الطحن واإعادة 

التّدوير

57185

 L4-Zouk Al
Khrab-6n

املنطقة 2: بريوت املنت

وجبل لبنان

جمموعة ذات 21.74

اأولويّة2: الفرز, 

الطحن واإعادة 

التّدوير

64650

 L4-Zouk Al
Khrab-5

املنطقة 2: بريوت املنت

وجبل لبنان

جمموعة ذات 21.49

اأولويّة2: الفرز, 

الطحن واإعادة 

التّدوير

65650

M9-Maqne-
07n

البقاع بعلبك املنطقة 4:  

وبعلبك/الهرمل

جمموعة ذات 21.39

اأولويّة1: الفرز, 

الطحن واإعادة 

التّدوير

155625

J4-Aaytat-0املنطقة 2: بريوت عاليه

وجبل لبنان

حتقيق وجهة 21.39

الإ�صتعمال املطلوبة 

)تو�صيع الأر�س(

77600
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O6-Tartej-0nاملنطقة 2: بريوت جبيل

وجبل لبنان

حتقيق وجهة 21.37

الإ�صتعمال املطلوبة 

)حتويل املكان اإىل 

حديقة(

22800

 L5- KfarTay-
1n

املنطقة 2: بريوت املنت 

وجبل لبنان

جمموعة ذات اأولويّة 21.34

الطحن  الفرز,   :1
واإعادة التّدوير

686084

 N10-Rasm Al
Hadath-00n

املنطقة 4:  البقاع بعلبك 

وبعلبك/الهرمل

جمموعة ذات اأولويّة 21.30

الطحن  الفرز,   :1
واإعادة التّدوير

129765

6323409جمموع التكلفة 

لبة  تقديرات كلفة اإعادة التاأهيل: يبلغ معّدل الكلفة الإجمالّية لإعادة تاأهيل 20 مكبًا  للّنفايات املنزلّية ال�صّ

الأكرث اأول�ية وخط�رة 35 ملي�ن و660 األف دولر اأمريكي. يف حني اأن كلفة تاأهيل بقية مكّبات النفايات 

ال�صلبة املنزلية هي يف حدود 24 ملي�ن و550 األف دولر اأمريكي. 

اأما تقديرات كلفة تاأهيل 20 مكبا لنفايات البناء والردم الأكرث خط�رة واأول�ية فهي بحدود �صتة مليارات 

و324 ملي�ن دولر اأمريكي. وتقديرات كلفة تاأهيل بقية املكّبات الأقل خط�رة واأول�ية من هذا ال�صنف هي 

بحدود �صبعة ماليني و455 األف دولر.

خيارات اإعادة التاأهيل: 

تختلف اإجراءات اإعادة التاأهيل من مكب لآخر ا�صتناداً اإىل مدى �صع�بة احلالة وت�افر احلل�ل البديلة لإدارة 

النفايات، وقد مت افرتا�ص �صبعة خيارات لإعادة تاأهيل مكّبات النفايات املنزلية ال�صلبة، وهي :

1. احلفر، املعاجلة الأولية ونقل النفايات اإىل معامل ملعاجلة النفايات و / اأو اإىل مطمر �صحي.

2. النقل اإىل مطمر �صحي.

3. حت�يل املكب اإىل مطمر �صحي.

4. الت�ص�ية والتغليف ومعاجلة الغازات والع�صارة.

5.احلفر، املعاجلة ونقل النفايات.

6. احلفر و�صع طبقة عازلة، الت�ص�ية والتغليف ومعاجلة الغازات والع�صارة.

7. التجميع مع النفايات الناجتة من املكّبات الأخرى ثم ترحليها اإىل مطمر �صحي.





39

قطاع التاأمني يف لبنان

الف�شل الرابع 
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قطاع التاأمني يف لبنان 

احلياة  يف  هامًا  دوراً  خا�صة  ب�صفة  التاأمني  و�رشكات  عامة  ب�صفة  املالية  وامل�ؤ�ص�صات  ال�رشكات  ت�ؤدي 

القت�صادية املعا�رشة، انطالقًا من دورها يف �صخ الأم�ال واحلد من املخاطر التي ت�صاحب عادة عمل ال�رشكات 

وامل�ؤ�ص�صات والأفراد امل�صم�نني، ومبا يعزز النم� القت�صادي يف نهاية املطاف.  

وعلى الرغم من النم� الكبري الذي �صهده قطاع التاأمني يف لبنان  خالل العقد املا�صي،  اإل اأن ذلك بقي 

اأقل بكثري من النم� الذي �صهدته قطاعات مماثلة كالقطاع امل�رشيف، �ص�اء من حيث حجم املنتجات اأو ن�عية 

اخلدمات وكفاءة العمليات.فعلى الرغم من امل�قع املتقدم لقطاع التاأمني يف لبنان بني نظرائه يف املنطقة، اإل اأنه 

يبقى متخّلفًا كثرياً عن جمارات قطاعات التاأمني يف الدول املتط�رة.  

لذلك يرمي هذا الف�صل اإىل  تقييم الدور الذي تلعبه �رشكات التاأمني يف لبنان  والتط�ر احلا�صل يف هذا 

الدور خالل الأع�ام القليلة املا�صية،  بالإ�صافة للتعرف على طبيعة امل�صاكل وال�صع�بات التي يعانيها واقرتاح 

احلل�ل املنا�صبة لها.

  Gross Premium Value  1. القيمة الإجمالية لأق�صاط التاأمني
 وذلك بارتفاع ن�صبته 3 

)1(
بلغت قيمة اأق�صاط التاأمني املكتتب بها 1.6 مليار دولر حتى نهاية عام 2016،

2015. لكن اأق�صاط التاأمني على احلياة املكتتب بها ارتفعت ب�ترية اأعلى من بقية اأق�صاط  % باملقارنة مع عام 
التاأمني، بحيث تراوحت بني  5 % لالأوىل و 3 % للثانية عام 2015. وه� ما يتبنّي من خالل اجلدول والر�صم 

البياين اأدناه.

1- ICC. (2017). Insurance Sector Annual Report 2016. 
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2. عمق التاأمني والكثافة التاأمينية

- موؤ�صر عمق التاأمني

اأق�صاط التاأمني املكتتب بها اإىل اإجمايل الناجت املحلي. وعلى الرغم  ُيعّرف عمق التاأمني باأنه ن�صبة اإجمايل 

عمق  م�ؤ�رش  جلهة  التقرير(،  �صملهم  دولة   88 اأ�صل  من   44 من حل�ل لبنان يف مراتب متقدمة ن�صبيًا )املرتبة 

التاأمني بني دول ال�رشق الأو�صط و�صمايل افريقيا، اإل اأنه ل يزال اأدنى من املت��صط العاملي ومن مت��صط معدلت 

الدول املتقدمة. حيث بلغ معدل عمق التاأمني يف لبنان ح�ايل 3.1 % يف العام 2016 مقارنة بن�صبة 6.28 % 

كمت��صط عاملي و 6.73% يف اأوروبا و7.32 % يف اأمريكا ال�صمالية. وميكن تلخي�ص هذه النتائج من خالل 

الر�ص�مات البيانية الآتية:

Swiss Re Institute. (2017). World insurance in 2016: the China growth engine steams ahead. 
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- موؤ�صر الكثافة التاأمينية 

ُيعترب م�ؤ�رش كثافة التاأمني من اأهم امل�ؤ�رشات التي تقي�ص حجم الطلب التاأميني يف خمتلف القت�صاديات. وه� 

اأو ن�صيب الفرد  التاأمني الإجمايل على عدد ال�صكان الكلي. وه� ما يبنّي ح�صة  اأق�صاط  حا�صل ق�صمة حجم 

ال�احد من اأق�صاط التاأمني. فكلما ازدادت هذه الن�صبة دّل ذلك على تط�ر قطاع التاأمني وزيادة فعاليته واأهميته.

وقد حّل لبنان يف املرتبة 57 عامليًا �صنة 2016 على �صعيد م�ؤ�رش الكثافة التاأمينية. حيث بلغت قيمة هذا 

امل�ؤ�رش 268.6 دولر للفرد. وذلك مقابل 638.3 دولر للفرد على امل�صت�ى العاملي و1620 دولر يف اأوروبا 

و4072.2 دولر يف اأمريكا ال�صمالية. كما يت�صح من خالل الر�صمني البيانيني اأدناه:

Swiss Re Institute. (2017). World insurance in 2016: the China growth engine steams ahead. 

Swiss Re Institute. (2017). World insurance in 2016: the China growth engine steams ahead.



44

3. اخلدمات التاأمينية يف لبنان)2)

يت�زع ن�صاط التاأمني يف لبنان على مروحة وا�صعة من اخلدمات واملنتجات، تختلف يف اأهميتها كم�صدر 

الإجمالية  التاأمني  لأق�صاط  الأ�صا�صي  امل�صدر  ال�صحية  التغطية  عق�د  وتعترب  ال�رشكات.  باختالف  لالإيرادات 

التاأمني غري  تليها عق�د   ،2016 لعام  الأق�صاط  % من جممل   29.2 العق�د  ن�صبة هذه  بلغت  املقب��صة. حيث 

  Protection with savings  )الإلزامية على ال�صيارات ) بن�صبة 19 %(، فعق�د احلماية مع برامج اإدخار

20،2 %(،  فعق�د التاأمني على احلياة )10.5 %(.

2- ICC. (2017). Insurance Sector Annual Report 2016. 

Swiss Re Institute. (2017). World insurance in 2016: the China growth engine steams ahead.

Swiss Re Institute. (2017). World insurance in 2016: the China growth engine steams ahead.
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التاأمني الإلزامي على  %(، يليها عق�د  %(، وعق�د تغطية احل�ادث )4.6  ثم عق�د تغطية احلريق )6.9 

ال�صيارات )4 %(، فعق�د النقل )2.0 %(، و%3.5 لأن�اع التاأمني الأخرى.

4. ال�صركات العاملة يف قطاع التاأمني يف لبنان 

 بلغ عدد �رشكات التاأمني العاملة يف لبنان 51 �رشكة عام 2016 مقابل 61 �رشكة يف العام 2001. و�صكلت 

%9 من الناجت املحلي للعام 2016،  مقارنة مع م�ج�دات امل�صارف التي �صكلت  التاأمني  م�ج�دات قطاع 

40،4 % من اإجمايل الناجت املحلي للعام ذاته.

وكما القطاع امل�رشيف تعاين ال�صناعة التاأمينية يف لبنان من اإحتكار القّلة. حيث ت�صيطر �رشكات قليلة على 

اإجمايل  % من   74 على  �رشكات  �صت  ت�صيطر  احلياة  على  التاأمني  ق�صم  ففي  التاأمني.  قطاع  من  الأكرب  اجلزء 

الأق�صاط. مما يعترب م�ؤ�رشاً على انخفا�ص املناف�صة يف هذا القطاع. اأما بالن�صبة لأ�صكال التاأمني الأخرى فهناك 

�صبع �رشكات ت�صيطر على ح�ايل 50 % من اإجمايل الأق�صاط. وهي مبيّنة يف اجلدول الآتي:

اأ�صكال التاأمني الأخرى التاأمني على احلياة

ح�صتها يف ال�صوق )%( عام 

2016
ا�صم ال�رشكة

ح�صتها يف ال�صوق )%( 

عام 2016
ا�صم ال�رشكة

9.5 Medgulf 20.4 Alico
8.9 Bankers 15.4 Bancassurance
7.4 Axa ME 11.7 SNA
6 Libanosuisse 10.3 LIA

5.9 Fidelity 10 ADIR
5.9 Arope 6.4 Arope
5.6 Aliianz SNA 3.8 AXA
5.3 LIA 3.3 Sogecap
4.6 Continental Trust 2.7 Bankers
3.8 Al-Mashrek 2.4 Beirut Life
3.3 Alico 2.1 Medgulf
3.3 ALIG 1.6 CLA
3 Assurex 1.4 Libanosuisse

2.3 Cumber land 1.2 Fidelity
2.1 Araban 1.1 Securite
2.1 ADIR
1.8 The Capital
1.8 UFA

ICC. (2017). Insurance Sector Annual Report 2016. 
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5. عالقة امل�صارف بقطاع التاأمني 

يحظر قان�ن النقد والت�صليف  يف لبنان على امل�صارف تعاطي الأعمال غري امل�رشفية. وذلك جتنبًا  لت�رط 

هذه امل�صارف مبخاطر تاأمينية من �صاأنها اأن ترفع من�ص�ب الأخطار التي تتحملها حيال امل�دعني. 

اإل اأن ذلك مل مينع امل�صارف من النغما�ص ب�صكل تام، واإن كان بطريقة غري مبا�رشة يف اأن�صطة التاأمني، من 

خالل �رشكات تابعة لها، وخ�ص��صًا لدى م�صارف جمم�عة األفا. حيث جند على �صبيل املثال ل احل�رش اأن ثمان 

�رشكات تاأمني تابعة مل�صارف جتارية ت�صيطر على ح�ايل 60 % من اكتتابات التاأمني على احلياة. وذلك بح�صب 

اجلدول اأدناه:

ا�صم �رشكة التاأمني
ا�صم امل�رشف الذي ي�صتحوز 

على عدد كبري من ا�صهمها

ح�صة ال�رشكة ال�صوقية من 

التاأمني على احلياة )%(

ح�صة ال�رشكة يف التاأمني 

على غري احلياة )%(

  Bancassurance ,البنك اللبناين الفرن�صي

 BLC ,فرن�صبنك

15.4

LIA10.35.3بنك  عودة
SNA بنك بريوت والبالد العربية

BBAC   والذي ميلك 
فرن�صبنك 37 % من ا�صهمه

11.7

ADIR10.02.1بنك بيبلو�س
Arope 6.45.9بنك لبنان واملهجر

Sogecap3.3بنك �صو�صيتيه جنزال

 Beirut Life 2.4بنك بريوت
 Allianz SNA بنك بريوت والبالد العربية

BBAC   والذي ميلك 
فرن�صبنك 37 % من ا�صهمه

5.6

امل�صدر : من اعداد الباحث بناًء على املعلومات ال�صادرة عن �رشكات التاأمني وامل�صارف 

على  دعائية  اأفالم  ن�رش  اإىل حّد  والتي و�صلت  التاأمني،  قطاع  على  للم�صارف  املبا�رشة  الهيمنة غري  وهذه 

التاأمني  التابعة للم�رشف، دفعت �رشكات  التاأمني  التي ت�صدر عن �رشكات  التلفزة  ترّوج للمنتجات   �صا�صات 

امل�صتقلة اإىل رفع �صك�ى اإىل جلنة مراقبة هيئات ال�صمان، والتي رفعتها بدورها اإىل حاكم م�رشف لبنان الذي 

اأ�صدر اإعالمًا للم�صارف رقمه 921 جاء فيه :  
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اإعالم رقم 921 

موّجه للم�صارف وللموؤ�ص�صات املالية

على  حتظر  التي  والت�صليف  النقد  قان�ن  من   152 املادة  من  الأوىل  الفقرة  اأحكام  اإىل  بال�صتناد 

امل�صارف اأن تزاول جتارة اأو �صناعة اأو ن�صاطًا ما غريبًا عن املهنة امل�رشفية،

وبال�صتناد اإىل اأحكام املادة الثانية من القان�ن امل��ص�ع م��صع التنفيذ باملر�ص�م رقم 9812 تاريخ 

قبل  اإل من  ال�صمان  ال�صمان واعادة  التي حتظر ممار�صة عمليات  ال�صمان(  هيئات  )تنظيم   4/5/1968

هيئات يرخ�ص لها بذلك من قبل وزير القت�صاد والتجارة بعد ا�صتطالع راأي املجل�ص ال�طني لل�صمان،

وبال�صتناد اإىل اأحكام املادتني 38 و39 من قان�ن تنظيم هيئات ال�صمان امل�صار اليه اأعاله التي حتظر 

ال�صمان  هيئات  اإدارة  جمال�ص  واأع�صاء  روؤ�صاء  قبل  من  اإل  ال�صمان  واإعادة  ال�صمان  لعمليات  الت�ص�يق 

القان�نيني للهيئات الأجنبية وو�صطاء ومندوبني ووكالء مرخ�ص لهم من قبل وزارة القت�صاد  واملمثلني 

والتجارة،

اأو  اأو وكالئها  اأو من و�صطائها  ال�صمان  لي�صت من هيئات  املالية  وملا كانت امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات 

مندوبيها،

كتابها مب�جب  لبنان  م�رشف  افادت  قد  ال�صمان  هيئات  مراقبة  جلنة  كانت   وملا 

رقم  2570/ل.م.�ص./2017 تاريخ 14/9/2017 اأن بع�ص امل�صارف اللبنانية تق�م ببث اعالنات متعلقة 

بت�ص�يق عق�د التاأمني مبختلف اأن�اعها وعرب خمتلف ال��صائل العالمية وو�صائل الت�ا�صل الجتماعي،

اأي�صًا ل��صطاء ومندوبني عن هيئات ال�صمان  وملا كان عدد من امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية ي�صمح 

لت�ص�يق  اأمكنة  لهم  ي�ؤمن  و/او  املالية  وامل�ؤ�ص�صات  امل�صارف  لهذه  املخ�ص�صة  العمل  مراكز  بالت�اجديف 

عق�د التاأمني واإعادة التاأمني وغريها من عمليات ال�صمان،

لذلك، فاإن م�رشف لبنان، اذ يلفت النظر اإىل الن�ص��ص القان�نية امل�صار اإليها اأعاله، يدع� امل�صارف 

الت�ص�يق  اأو  ن�ع كانت،  اأي  ال�صمان، من  واإعادة  ال�صمان  بعمليات  القيام  اإىل عدم  املالية  وامل�ؤ�ص�صات 

لها مبختلف اأن�اعها عرب خمتلف ال��صائل اأو بث العالنات املتعلقة بها او ال�صماح ملندوبني عن هيئات 

ال�صمان بالت�اجد لدى امل�صارف وامل�ؤ�ص�صات املالية املعنية او تاأمني امكنة لهم وذلك جتنبًا للتعر�ص لأي 

م�صاءلة او عق�بة بهذا اخل�ص��ص.
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6. التحديات التي يواجهها قطاع التاأمني يف لبنان 

على الرغم من اأن قطاع التاأمني يف لبنان �صغري احلجم ن�صبيًا وجمّزاأ، اإل اأنه ل يزال ميلك القدرة على النم�  

يف م�اجهة الظروف القت�صادية ال�صعبة والتحديات املحيطة به. فاأق�صاط التاأمني يف لبنان قد ارتفعت ب�صكل 

مطرد يف م�ؤ�رش على مرونة وان�صباط �رشكات التاأمني. اإل اأن هذا القطاع ما زال ي�اجه العديد من التحديات 

التي حتد من قدرته على مناف�صة نظرائه يف الدول املتقدمة، وحت�ل بالتايل دون ول�جه الأ�ص�اق املالية العاملية. 

:
)3(

ومن هذه التحديات نذكر ما يلي

اأ. امل�صاربات ال�صارية الناجتة عن احتدام املناف�صة بني ال�رشكات والتي تق�د اإىل حرب اأ�صعار وتدين اأرباح 

هذه ال�رشكات، الأمر الذي ُيهدد اإ�صتقرارها املايل. 

ق�انني   �صهدت  فيما  وتط�يره،   التاأميني  العمل  بتنظيم  املتعلقة  املالية  والق�انني  الت�رشيعات  جم�د   ب. 

التاأمني النافذة يف الدول العربية تعديالت متكررة خالل العقدين املا�صيني. وحده قان�ن هيئات ال�صمان اللبناين 

ال�صادر يف العام 1968  ُعدل للمرة الأخرية يف العام 1999. اإل اأن هذا القان�ن يبقى قا�رشاً عن تلبية متطلبات 

من� وتط�ير قطاع التاأمني يف لبنان لأ�صباب عديدة، اأهمها ما يلي: 

دولر  ملي�ن   1.5 ي�صاوي  ما  اأي   ( لرية  مليار    2250 ه�  لبنان  يف  التاأمني  ل�رشكة  الأدنى  احلد    : اأوًل 

اأمريكي(. وهذا الرقم دون امل�صت�ى املطل�ب قيا�صًا على الدول العربية املجاورة، ومن بينها �ص�ريا التي رفعت 

احلد الأدنى لراأ�صمال �رشكة التاأمني فيها اإىل ما ل يقل عن ع�رشة اأ�صعاف ما ه� عليه يف لبنان.

  BANCASSURANCE امل�صارف  عرب  بالتاأمني  تتعلق  اأحكامًا  اللبناين  التاأمني  قان�ن  يت�صمن  ل  ثانياً: 

وهي اأداة ت�زيع ملنتجات التاأمني دخلت املنطقة العربية بق�ة خالل ال�صن�ات الأخرية. ولذا ت�صّ�ق عق�د التاأمني 

من قبل امل�صارف وفقًا لتفاقات تعقدها مع �رشكات التاأمني )وهي تابعة لها يف معظم الأحيان( وفقًا لرادتها 

ودون ح�صيب اأو رقيب.

اإن ارتفاع عدد ال�رشكات وتدين حجم احلَد الأدنى لراأ�صمال ال�رشكة و�صعف �رشوط املالءة جعل القطاع 

اللبناين يعج ب�رشكات تاأمني �صغرية وغري قادرة على الدخ�ل اإىل الأ�ص�اق املالية العاملية الأمر الذي يعيق تط�ر 

هذا القطاع.

النتائج  اإىل  لبنان خل�ص  التاأمني يف  لقطاع  العاملية حتلياًل رباعيًا    BMI Research اأجرت م�ؤ�ص�صة  وقد 

التالية :

3- World Bank. (2013). Lebanon -The Insurance Sector : A Market and Risk Based Review. 
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نقاط ال�صعف نقاط القوة

اإىل  و�ص�لها  اإمكانية  يعيق  امل�ؤ�ص�صات  حجم  �صغر   -

الأ�ص�اق املالية.

فرع  من�  تقّيد  القطاع  يف  هيكلية  حتديات  ي�جد   -

التاأمني على احلياة.

ال�صيارات  على  التاأمني  لفروع  منخف�صة  ربحية   -

والعقارات.

- �صغر حجم ال�ص�ق املالية اللبنانية.

الأمنية  الأزمات  ظّل  يف  التاأمني  �رشكات  �صم�د 

والقت�صادية وال�صيا�صية ال�صعبة التي مّر بها لبنان. 

من� حمتمل وق�ي لفرع التاأمينات ال�صحية.

�رشكات  قبل  من  الكتتاب  يف  العام  الن�صباط 

التاأمني.

�ص�اء  للم�صاركة  اجلميع  اأمام  مفت�حة  ال�ص�ق 

متعددة  اأو  الدولية  اأو  الإقيليمة  امل�ؤ�ص�صات 

اجلن�صيات.

التهديدات الفر�س

- تده�ر اأو�صاع القت�صاد اللبناين. - احتمالية زيادة عدد املكتتبني يف فرع التاأمينات 

ال�صحية.

التاأمني  فرع  يف  املكتتبني  عدد  زيادة  احتمالية   -

على احلياة.

BANK MED. (2017). ANALYSIS OF LEBANON’S INSURANCE SECTOR. 
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الف�شل اخلام�س

تدهور نوعية الهواء يف لبنان 

ودور البلديات يف املعاجلة
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تدهور نوعية الهواء يف لبنان 

ودور البلديات يف املعاجلة

حتّ�ل تده�ر ن�عية اله�اء يف لبنان، وبخا�صة  يف املدن واملناطق  �صبه املدنية، اإىل م�صكلة بيئية متفاقمة، 

. وبات ال�صباب الدخاين واجُل�صيمات 
)1(

يقّدر اخلرباء تكلفتها ال�صن�ية مبا ل يقل عن  170 ملي�ن دولر اأمريكي

ط�يلة  لفرتة  املل�ثات  لهذه  التعر�ص  يت�صبب  حيث  داهمًا.  �صحيًا  خطراً  ت�صكل  ال�صامة   وامللّ�ثات  ال�صغرية 

باأمرا�ص �رشطانية واإحلاق ال�رشر باجلهاز التنف�صي واجلهاز الع�صبي. 

1. القطاعات الأ�صا�صية امل�صّببة لتلّوث الهواء يف لبنان )2)

1.1. قطاع النقل 

يعترب قطاع النقل م�صدر تل�ث اله�اء الرئي�صي يف لبنان، مبا فيه من �صيارات و�صاحنات واآليات تعمل على 

املازوت. 

لقد بقي جتميع املعل�مات ح�ل ن�عية اله�اء يتم ب�صكل غري دوري اإىل حني ا�صتحداث �صبكة ر�صد ن�عية 

اله�اء عام 2013 مبباردة من وزارة البيئة ودعم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة.  وقد 

قامت وزارة البيئة  بت��صيع هذه ال�صبكة م�ؤخراً بدعم من الحتاد الأوروبي. ويف درا�صة لتقدير ن�صبة املل�ثات 

اله�ائية املختلفة يف املناطق اللبنانية بح�صب الن�صاط الإن�صاين اأو الطبيعي امل�صبب لهذه املل�ثات، جرى تنفيذها 

ب�ا�صطة جامعة القدي�ص ي��صف عام 2012، تبنّي اأن قطاع النقل ه� امل�ص�ؤول الأول عن التل�ث اله�ائي يف 

لبنان، وخ�ص��صًا يف املجالت الآتية:

- 93 % من انبعاثات اأحادي اأوك�صيد الكرب�ن. 

- 67 % من انبعاثات املركبات الع�ص�ية املتطايرة غري امليثانية. 

- 52 % من الأكا�صيد اأحادية النيرتوجني.

ومع حتديث املعل�مات املت�افرة ح�ل تل�ث اله�اء يف لبنان جمدداً عام 2014، بالتعاون بني وزارة البيئة 

 ،)ENEA( وجامعة القدي�ص ي��صف وال�كالة الإيطالية للتقنيات اجلديدة والطاقة والتنمية القت�صادية امل�صتدامة

1- World Bank. (2004). Cost of Environmental Degradation :The Case of Lebanon and Tunisia. 

2-  وزارة البيئة، و الحتاد الأوروبي. )2017(. دليل عملي للبلديات لتعزيز الدارة البيئية. 
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تبنّي اأن اأهم املل�ثات ال�صادرة عن النقل مرتكزة على الطرقات الرئي�صية ويف املدن الكربى.

1.2. قطاع الطاقة 

للدولة  التابعة  الكهرباء  معامل  ي�صمل  وه�  لبنان.  يف  اله�اء  لتل�ث  رئي�صيًا  م�صدراً  الطاقة  قطاع  يعترب 

وامل�لدات الكهربائية اخلا�صة، �ص�اء التي تت�اجد ب�صكل كبري �صمن الأحياء ال�صكنية اأو تلك التابعة للم�ؤ�ص�صات 

تفتقر  ال�صياحية واملراكز التجارية وامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية الكبرية. والكثري من ع�ادم امل�لدات اخلا�صة حتديداً 

للم�ا�صفات ال�صحية املطل�بة. 

1.3. املوؤ�ص�صات ال�صناعية وامل�صّنفة 

وت�صم هذه امل�ؤ�ص�صات الفئات التالية :

- امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية )معامل الرتابة، ال�رق والكرت�ن، اخل�صب...(

- امل�ؤ�ص�صات امل�صّنفة )املزارع وحمطات املحروقات (

اأما امل�صانع ،خ�ص��صًا ال�صغرية منها فهي تنت�رش بني الأبنية ال�صكنية. وعلى العم�م فهي م�ج�دة حيث يقيم 

ثلثي �صكان لبنان. 

1.4. قطاع النفايات ال�صلبة 

ت�ؤدي عملية حتلل النفايات يف املكّبات الع�ص�ائية اإىل انبعاث غازات مل�ثة وروائح كريهة. ويف�ق عدد 

املكّبات الع�ص�ائية يف لبنان 300 مكب ت�صهد عمليات حرق للنفايات ال�صلبة يف اله�اء الطلق. وقد تفاقم هذا 

ال��صع خ�ص��صًا يف منت�صف مت�ز �صنة 2015 مع اإقفال مطمر الناعمة. ويرجح اأن يك�ن عدد هذه املكّبات قد 

ارتفع منذ ذلك احلني وحتى الي�م.

بن�عية  واجلدير ذكره اأن عمليات حرق النفايات ب�صكل ع�ص�ائي ت�ؤدي اإىل انبعاثات ه�ائية �صارة جداً 

اله�اء وب�صحة امل�اطنني. كما اأن الروائح الكريهة املنبعثة من املكّبات الع�ص�ائية ميكنها ان متتد على دائرة قطرها 

2 كلم ح�ل املكب ال�احد، ولها اآثار �صلبية على ال��صع الن�صاين ب�صكل عام.وميكنها الت�صبب مب�صاكل �صحية 
جدية على املدى البعيد.

1.5. القطاع الزراعي 

يت�صبب ا�صتعمال الروث احلي�اين ك�صماد ع�ص�ي يف الأرا�صي الزراعية بروائح كريهة ناجمة عن مرّكبات 

ومركبات  النيرتوجني،  ومركبات  امليثان،  غاز  حتت�ي  التي  املتطايرة  الع�ص�ية  كاملركبات  متطايرة،  كيميائية 

الكربيت )مثل ثاين هيدروجني الكربيتيد واملركبات الكيميائية الكربيتية ذات رائحة كريهة، الخ..(. وتختلف 

حّدية هذه الروائح ح�صب الظروف املناخية، مثل �رشعة الرياح واجتاهها والرط�بة واحلرارة املحيطة.. الخ.
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2. تاأثري الأزمة ال�صورية على نوعية الهواء 

ُتقّدر الن�صبة الإ�صافية يف انبعاثات املل�ثات اله�ائية نتيجة الأزمة ال�ص�رية بح�ايل 20 %. مما ي�ؤدي اإىل 

تده�ر ن�عية اله�اء، كما ه� مبنّي يف اجلدول اأدناه :

اأول اأوك�صيد 

الكربون

اأكا�صيد 

النيرتوجني 

ثاين اأوك�صيد 

الكربيت 

اجل�صيمات 

العالقة – 10 

مايكرون 

اجل�صيمات 

العالقة – 2.5 

مايكرون

يف  ال�صافية  الكميات 

مل�ثات اله�اء يف عام 2014 

مقارنة بعام 2010 )بالطن (

100.34615317222212211077

 2014 عام  املئ�ية يف  الزيادة 

مقارنة بعام 2010

% 18% 20% 411% % 13

AUB. (2014). Lebanon Environmental Assessment of the Syrian Conflict & Priority Interventions. 

ويت�صبب النزوح ال�ص�ري يف م�صاعفة تده�ر ن�عية اله�اء يف لبنان نتيجة عدة ع�امل هي: الطلب املتزايد 

على اإنتاج الطاقة والكهرباء، وازدياد حركة النقل الربي، وازدياد حرق النفايات ال�صلبة يف اله�اء الطلق.

اأن زيادة  اإىل    2015 �صنة  الطاقة واملياه  الطاقة، ت�صري درا�صة قامت بها وزارة  الطلب على  لتزايد  بالن�صبة 

الطلب على الطاقة قد و�صلت اإىل 450 ميغاوات �صن�يًا مقابل 251 ميغاوات �صنة 2014. وهذه الزيادة ت�ؤدي 

ب�صكل تلقائي اإىل ازدياد عدد امل�لدات اخلا�صة يف املناطق ال�صكنية، وتقدر ن�صبة النبعاثات اله�ائية الإ�صافية 

الناجتة عن زيادة م�لدات الكهرباء اخلا�صة بنح� 10 % من اأكا�صيد النيرتوجني وما يقارب 2 % من املل�ثات 

الأخرى. اأما اخلط�ة الأكرب فهي يف انبعاثات ثاين اأوك�صيد الكرب�ن واجل�صيمات العالقة، والتي ت�صكل �رشراً 

هامًا على �صحة الإن�صان.

اأ�صارت درا�صة للبنك الدويل عام 2013 اإىل ازدياد حركة  اأما بخ�ص��ص ازدياد حركة النقل الربي، فقد 

النقل الربي بن�صبة 50 % يف املدن التي ت�صتقطب عدداً كبرياً من النازحني. مت�قعة ارتفاع حركة املرور بني 

املدن اللبنانية الرئي�صية بن�صبة 5 % نتيجة الأزمة ال�ص�رية. مما ي�ؤدي اإىل زيادة انبعاثات اأكا�صيد النيرتوجني بن�صبة 

10 % و انبعاثات اوك�صيد الكرب�ن بن�صبة 17 % بالإ�صافة اإىل زيادة 3 % يف اجل�صيمات العالقة على ال�صعيد 
املحلي. ويزيد من تفاقم الأو�صاع يف بع�ص املناطق التي ترتفع فيها اأ�صاًل م�صت�يات هذه املل�ثات. وي�صبح هذا 

ال�اقع اأكرث تفاقمًا يف بع�ص املناطق، كمدينة بريوت على �صبيل املثال، التي تعاين من التل�ث املزمن لله�اء. الأمر 

الذي ينتج عنه ارتفاع عدد الإ�صابات باأمرا�ص احل�صا�صية والرب�، وخ�ص��صًا عند الأطفال وامل�صنني. 

ويبقى عامل حرق النفايات يف اله�اء الطلق، خ�ص��صًا من خميمات وجتمعات النازحني املنت�رشة يف خمتلف 

املناطق. مما يت�صبب يف م�صاعفة الغازات ال�صامة.
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3.ال�صبكة الوطنية لر�صد نوعية الهواء واأن�صطة الر�صد الأخرى)3)

اأطلقت وزارة البيئة عام 2013 املرحلة الأوىل من ال�صبكة ال�طنية لر�صد ن�عية اله�اء. وذلك بدعم من 

برنامج الأمم املتحدة للبيئة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي. وت�صمنت هذه املرحلة اإقامة 

خم�ص حمطات للر�صد يف لبنان، ت�صتخدم اأجهزة حتليل على �صبكة الإنرتنت م��ص�لة بجهاز حتكم اإ�رشايف 

ونظام للح�ص�ل على البيانات �صمن وزارة البيئة.

وقد بداأت املرحلة الثانية من ال�صبكة عام 2017 بدعم من الحتاد الأوروبي. وت�صمنت اإن�صاء ع�رش حمطات 

اأخرى لر�صد املل�ثات املعيارية، بالإ�صافة اإىل ثماين حمطات لالأر�صاد اجل�ية وثالث حمطات لر�صد اجلزئيات 

ال�صلبة وحمطة معايرة واحدة. وجميع هذه املحطات م��ص�لة اأي�صًا بنظام جمع البيانات يف وزارة البيئة. وهذه 

املحطات م�زعة جغرافيًا على ال�صكل الآتي:

يذكر اأن اأول جردة بالإنبعاثات حمللة زمنيًا وم�زعة مكانيًا ل�صنة 2010 يف لبنان قد مت ن�رشها من قبل جامعة 

القدي�ص ي��صف يف العام  2012.  مما وفر م�صدراً هامًا لدرا�صات تل�ث اله�اء. وقد ا�صتخدمت هذه  اجلردة 

لحقًا يف منذجة ن�عية اله�اء يف لبنان. كذلك قامت م�ؤ�ص�صات اأخرى بدرا�صات ح�ل م�صادر مل�ثات اله�اء، 

3- MOE. (2017). Lebanon’s National Strategy for Air Quality Management for 2030. Ministry of Enviroment.
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مبا يف ذلك تركيزات املك�نات الع�ص�ية املتطايرة   VOC  يف اله�اء املحيط. 

ويف مطلع العام 2014 جرى اإطالق عملية اأخرى لتحديد الرتكيزات الأ�صا�صية لن�عية اله�اء يف لبنان، تبعًا 

لالأن�صطة الب�رشية املختلفة. وذلك بالتعاون بني وزارة البيئة وجامعة القدي�ص ي��صف وال�كالة ال�طنية الإيطالية 

للتكن�ل�جيا اجلديدة والطاقة والتنمية القت�صادية امل�صتدامة ENEA. الأمر الذي يعطي دفعًا لدرا�صات تقييم 

الأثر البيئي ريثما يتم تفعيل ال�صبكة ال�طنية لر�صد ن�عية اله�اء ب�صكل كامل.

4. ال�صرتاجتية الوطنية ملراقبة نوعية الهواء يف لبنان 2015 -  2030 )4): 

اأُطلقت هذه ال�صرتاتيجية من قبل وزارة البيئة يف �صهر كان�ن الأول 2017 بتم�يل من الإحتاد الأوروبي، 

ع�صية اإقرار قان�ن حماية ن�عية اله�اء يف �صهر �صباط 2018. ومن خالل هذه ال�صرتاتيجية التي حتمل �صعار 

»لكل م�اطن احلق يف التمتع به�اء نظيف و�صحي«  تلتزم احلك�مة اللبنانية بتعزيز وحماية ن�عية اله�اء املحيط 

من خالل اعتماد اأهداف ط�يلة الأمد، بغية حتقيق الروؤية املن�ص��ص عليها يف ال�صرتاتيجية بحل�ل عام 2030. 

مبا يف ذلك تقييم  خماطر مل�ثات مثل: اأحادي اأك�صيد الكرب�ن، وثاين اأك�صيد النيرتوجني، والأوزون، وانبعاثات 

املل�ثات الأخرى ق�صرية احلياة  (الكرب�ن-الأ�ص�د،  اإىل بع�ص  بالإ�صافة  الكربيت،   اأك�صيد  اجلزئيات، وثاين 

الغازات الفل�رين، امليثان)، ف�صاًل عن انبعاثات غازات الدفيئة.

كذلك تهتم ال�صرتاتيجية بن�عية اله�اء الداخلي، �ص�اء يف املناطق ال�صكنية اأوالأمكنة العامة  (مبا يف ذلك 

اجل�انب املت�صلة بالتدخني)، اإىل جانب الع�امل املت�صلة بالتل�ث ال�صمعي.

وتتناول ال�صرتاتيجية  اأي�صًا كيفية تعزيز تدابري احلد من خماطر حرائق الغابات يف لبنان ك��صيلة ملنع حرائق 

الغابات الكبرية وجتنب اأو تخفيف الآثار ال�صحية والبيئية املرتبطة بها.

  - عنا�صر ال�صرتاتيجية

ت�صمح  الأهداف  وهذه  اأدناه.   اجلدول  يف  معرو�صة  ا�صرتاتيجية  اأهداف  �صتة  من  ال�صرتاتيجية  تتاألف 

للحك�مة اللبنانية بتحديد املخرجات والأن�صطة الالزمة لتحقيق الروؤية املحددة يف ال�صرتاتيجية بحل�ل عام 

2030 على م�صت�ى كل هدف. وهي ت�صكل بحد ذاتها  اإطاراً للعمل  يف املدى الق�صري واملت��صط والط�يل. 
كما ت�صمح للجهات املعنية با�صتخدام ال�صرتاتيجية كاأ�صا�ص لتحديد التدخالت الالزمة على كل �صعيد. بحيث 

ميكن على �صبيل املثال و�صع خطة عمل ق�صرية الأجل ل�زارة الرتبية مبا يتما�صى مع اأهداف ال�صرتاتيجية.  

4- MOE. (2017). Lebanon’s National Strategy for Air Quality Management for 2030. Ministry of Enviroment.
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الأهداف واملوؤ�رشات واملخرجات املحددة يف ال�صرتاتيجية الوطنية ملراقبة نوعية الهواء:

املخرجات املوؤ�رشات الأهداف

1. تعزيز الإطار 
القان�ين وامل�ؤ�ص�صي

امل�ؤ�رش 1.1. قيام جمل�ص ال�زراء  او 

املرا�صيم  باإ�صدار  املعنيني  ال�زراء 

املطل�بة  الأول�ية  ذات  التطبيقية 

لتنفيذ ال�صرتاتيجية 

من    100% تزويد   .2.1 امل�ؤ�رش 

طاقم دائرة ن�عية اله�اء بالتدريب 

الالزم متا�صيًا مع خطة التدريب.

حماية  قان�ن  م�رشوع  اعتماد   .1.1 املُخرج 

ن�عية اله�اء )اأقر عام 2018 ( 

لن�عية  ال�طنية  املعايري  حتديث   .2.1 املُخرج 

اله�اء املحيط على اأ�صا�ص تقييم ن�عية اله�اء يف 

جميع اأنحاء البالد

املُخرج 3.1. تعزيز دائرة ن�عية اله�اء يف وزارة 

البيئة والهيئات امل�ص�ؤولة عن ر�صد تل�ث اله�اء

املُخرج 4.1. و�صع خطط حملية لن�عية اله�اء

حالة  يف  تدابري/خطط  و�صع   .5.1 املُخرج 

ارتفاع م�صت�يات التل�ث

2. حت�صني تقييم ن�عية 
اله�اء 

يف خمتلف اأنحاء البالد 

قاعدة  اإ�صتحداث   .1.2 امل�ؤ�رش 

املعل�مات  على  مبنية  للبيانات 

من  اإنطالًقا  معاجلتها  متت  التي 

ر�صد  ب�صبكة  اخلا�صة  القيا�صات 

ن�عية اله�اء. بحل�ل 2018،

وطنية  جردة  اإر�صاء   .2.2 امل�ؤ�رش 

حمّدثة لالنبعاثات بحل�ل 2019،

يف  (مبا  و�صيانة  وت�صغيل  اإن�صاء   .1.2 املُخرج 

ذلك �صمان/مراقبة اجل�دة) البنية التحتية لر�صد 

ن�عية اله�اء

وتقييم  لتحليل  منهجية  و�صع   .2.2 املُخرج 

لأنظمة  اله�اء  ن�عية  بيانات  عن  والإبالغ 

الر�صد التابعة ل�زارة البيئة وتلك املتفرعة

واملراجعة  والتح�صني  التحديث   .3.2 املُخرج 

القائمة  الأولية  النبعاثات  جلردات  املنتظمة 

من  وغريها  البيئة  وزارة  قبل  من  واملنتجة 

اجلهات املعنية

4.2. و�صع نظام تقييم ومنذجة وطني  املُخرج 

متكامل وحتديثه بانتظام

املُخرج 5.2. : ت�ليد م�ؤ�رش حملي خلطر اندلع 

القائمة،  اجل�ية  الأر�صاد  حمطات  من  احلرائق 

القائمة  اأداء نظم الإنذار باحلرائق  والبدء بتقييم 

يف التنب�ؤ مبخاطر احلرائق
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3. اإيجاد احلل�ل 
مل�صاكل ن�عية اله�اء 

الناجمة عن امل�صادر 

الثابتة يف ال�صقائف 

اله�ائية املل�ثة 

لعيّنات  اإ�صدار منهجية   .1.3 امل�ؤ�رش 

البيئة  ل�زير  قرار  عرب  اله�اء  ن�عية 

بحل�ل عام 2018،

جميع  اإ�صدار    .2.3 امل�ؤ�رش 

البيئية  الذاتية  والتقارير  الك�ص�فات 

بح�صب منهجية عينات ن�عية اله�اء 

عام  من  بدًءا  البيئة  ب�زارة  اخلا�صة 

2018
ن�عية  دائرة  م�افقة    .3.3 امل�ؤ�رش 

من  احلد  بتدابري  يخت�ص  فيما  اله�اء 

�صهادات  لإ�صدار  املطل�بة  املخاطر 

اللتزام البيئي املتعلقة بن�عية اله�اء

املقرتحة  احلدية  القيم  اعتماد   .1.3 املُخرج 

اأن  على  الرئي�صية  ال�صناعية  للقطاعات  لالنبعاثات 

تتما�صى مع م�صت�يات اأف�صل التقنيات املتاحة

لإنفاذ  الالزمة  الإجراءات  و�صع   .2.3 املُخرج 

وعمليات  والإبالغ  الذاتي  للر�صد  الت�رشيعات 

القطاعات  يف  ثالثة  اأطراف  قبل  من  التحقق 

الرئي�صية.

البيئية  الرخ�ص  منح  اآلية  و�صع   .3.3 املُخرج 

لنبعاثات مل�ثات اله�اء

4.اإيجاد احلل�ل 
مل�صاكل اله�اء الناجمة 

عن امل�صادر املتحركة 

 ،2020 عام  بحل�ل   .1.4 امل�ؤ�رش 

الأوروبي  الحتاد  معايري  اعتماد 

لإ�صدار  امليكانيك  اإجراءات  يف 

�صهادات الرتخي�ص.

قرارات  جميع  اإ�صدار   .2.4 امل�ؤ�رش 

ج�دة  مبعايري  املتعلقة  ال�زراء  جمل�ص 

ال�ق�د بناًء على ت��صيات ليبن�ر

عن  يقل  ل  ما  تنفيذ    .3.4 امل�ؤ�رش 

يف  املخاطر  من  للحد  واحد  اإجراء 

بريوت  الدويل  احلريري  رفيق  مطار 

مبداأ  مع  متا�صيًا   ،2020 عام  بحل�ل 

ت�زيع امل�صادر

امل�صادر  عن  التفتي�ص  قدرات  تعزيز   .1.4 املُخرج 

املتحركة على امل�صت�ى ال�طني

الت�رشيعات  واإنفاذ  ور�صد  تنفيذ   .2.4 املُخرج 

املتعلقة بن�عية ال�ق�د

املُخرج 3.4. حت�صني ن�عية اله�اء من النقل اجل�ي 

والبحري

5. تعميم اإدارة ن�عية 
اله�اء يف القطاعات 

ذات الأول�ية 

اأهداف  اعتماد   .1.5 امل�ؤ�رش 

اخلطط  يف  اله�اء  ن�عية  حت�صني 

  ،2020 عام  بحل�ل  القطاعية 

لدى عن قطاعني على الأقل.

امل�ؤ�رش 2.5. �صم انبعاثات وتقاييم 

م�صاريع  جميع  يف  اله�اء  ن�عية 

وخطط تغري املناخ بدًءا من 2018

ال�صيا�صات  مع  التعاون  �صمان   .1.5 املُخرج 

واخلطط ال�طنية املتعلقة بتغري املناخ

ا�صرتاتيجي  بيئي  تقييم  و�صع   .2.5 املُخرج 

ل�صرتاتيجية النقل الربي يف لبنان

املُخرج 3.5. دمج ن�عية اله�اء يف قطاع الطاقة

القطاع  يف  اله�اء  ن�عية  دمج   .4.5 املُخرج 

ال�صناعي

اإدارة  قطاع  يف  اله�اء  ن�عية  دمج   .5.5 املُخرج 

النفايات ال�صلبة

املُخرج 6.5. دمج ن�عية اله�اء يف قطاعي الزراعة 

واحلراجة



60

6. الت�ا�صل والت�عية 
ب�صاأن ن�عية اله�اء 

من  عدد  ت�صغيل   .1.6 امل�ؤ�رش 

لن�رش  الرئي�صية  الت�ا�صل  اأدوات 

تطبيق  عرب  اله�اء  ن�عية  م�ؤ�رش 

وزارة  وم�قع  الذكية  لله�اتف 

ول�حات  الإلكرتوين  البيئة 

املعل�مات بحل�ل عام 2018.

التقارير  و�صع   ،.2.6 امل�ؤ�رش 

امل�قع  على  وال�صن�ية  ال�صهرية 

البيئة  ب�زارة  اخلا�ص  الإلكرتوين 

نهاية  بحل�ل  م�صتمر  ب�صكل 

2017

منتظمة  وتقارير  بيانات  ت�فري   .1.6 املُخرج 

ومنذجة  الر�صد  م�اقع  ل�صائر  اله�اء  ن�عية  عن 

النتائج للجمه�ر العري�ص

وزارة  يف  اجلارية  الأن�صطة  ربط   .2.6 املُخرج 

البيئة واجلامعات

MOE. (2017). Lebanon’s National Strategy for Air Quality Management for 2030. Ministry of Enviroment.

5. التدابري والإجراءات التي ميكن للبلديات اتخاذها لإدارة نوعية الهواء )5)

تربز اأهمية واإمكانية البلديات يف لعب دور اأ�صا�صي يف حت�صني ن�عية اله�اء �صمن نطاقها البلدي اإنطالقًا 

من �صالحياتها التي يرعاها القان�ن. وذلك من خالل اإجراءات متعددة منها �صبط ت�صغيل وا�صتثمار امل�لدات 

اخلا�صة، وتنظيم النقل الربي �صمن نطاقها البلدي، وغري ذلك من الإجراءات.

1.5. فيما يتعلق بقطاع النقل 

ميكن للبديات القيام بالتدابري والجراءات التالية يف هذا املجال:

اأ( و�صع اآلية اإجرائية ملراقبة التزام ال�صيارات وال�صاحنات باملعاينة امليكانيكية وذلك عن طريق الإجراءات 

التالية :

عمل  ت�قيف  �رشورة  على  اأكد  الذي  وتعديالته،   6/8/2001 تاريخ   341 رقم  القان�ن  اأحكام  تطبيق 

ال�صيارات العاملة على املازوت للحّد من تل�ث اله�اء.

مراقبة �صيانة املركبات والبا�صات )وخا�صة با�صات املدار�ص (واحلافالت �صمن النطاق البلدي.

حترير حما�رش �صبط بالآليات التي ي�صدر عنها تل�ث كبري لله�اء.

ب( ترتيب امل�صاحات العامة لت�صجيع التنقل ال�صل�ص )م�صاة، دراجات ه�ائية..( اأو النقل غري الآيل، وذلك 

من خالل الإجراءات التالية :

5-  وزارة البيئة، و الحتاد الأوروبي. )2017(. دليل عملي للبلديات لتعزيز الدارة البيئية.
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تنفيذ م�صاريع من�ذجية يف بع�ص الأحياء على امل�صت�ى املحلي، والتي تاأخذ بعني العتبار التنقل ال�صل�ص.

اإ�صتحداث مناطق للم�صاة يف مراكز املدن والبلدات الكبرية.

الإجراءات  باتخاذ  وتنظيمه  البلدي  النطاق  �صمن  املحلية  امل�صرتك  النقل  و�صائل  وتفعيل  ا�صتحداث  ج( 

الآتية:

ا�صتحداث م�اقف ل�صيارات العم�م واحلافالت العم�مية

تنظيم اأماكن وق�ف املركبات واحلافالت العم�مية

تنظيم اأوقات مرور احلافالت العم�مية بغية تخفي�ص عدد الرحالت الي�مية وبالتايل تخفيف ال�رشر البيئي.

بالتعاون مع اجلمعيات  تنظيم ندوات  اله�اء عرب  ب�صاأن احلّد من تل�ث  اإجراء حمالت ت�عية لالأهايل  د( 

املحلية.

هـ( تنظيم حركة املرور والنقل العام ب�صكل يخفف من الزدحام، خ�ص��صًا يف �صاعات الذروة.

2.5.  فيما يتعلق بقطاع الطاقة 

ت�صتطيع البلديات القيام بالتدابري والإجراءات التالية :

اأ( اإلزام اأ�صحاب امل�لدات اخلا�صة بالتقيد بال�رشوط الفنية املطل�بة، خ�ص��صًا تلك املتعلقة باإدارة املل�ثات 

اله�ائية والتل�ث ال�ص��صائي، ومبا ين�صجم مع قرارات ال�صلطات املخت�صة، ل �صيما تلك املتعلقة مب�ا�صفات 

مئة مرت عن  الأقل  اأماكن مك�ص�فة وبعيدة على  امل�لدات يف  تلك  تثبيت  امل�لدات اخلا�صة. وكذلك  مداخن 

الأماكن ال�صكنية.

والدولية  الأهلية   املنظمات  على  اخلا�صة  امل�لدات  وا�صتثمار  لت�صغيل  الالزمة  الفنية  ال�رشوط  فر�ص  ب( 

م�لدات يف خميمات  باإ�صتحداث  الراغبة  والنازحني  الالجئني  ب�ص�ؤون  املعنية  املانحة  غري احلك�مية واجلهات 

وجتمعات النازحني غري الر�صمية.

ج( العمل مع وزارة النقل والأ�صغال العامة على حت�يل الطاقة امل�صتعملة يف امل�لدات اخلا�صة من الديزل 

الأحمر اإىل الأخ�رش للحّد من النبعاثات اله�ائية.

د( تدريب جهاز ال�رشطة البلدية لإجراء ك�ص�فات ميدانية دورية على امل�لدات اخلا�صة غري املرخ�ص بها من 

اأجل مراقبة اأماكن ت�اجدها ومدى ت�افقها مع املعايري البيئية امل��ص�عة لها. وذلك بالإ�صتناد اإىل خرائط حتدد 

اأماكن تركيز امل�لدات �صمن نطاق البلدية. كما حتدد الطاقة الإنتاجية لكل م�لد  بالتعاون مع وزارة البيئة.

هـ( حتديد غرامات وحترير حما�رش �صبط بحق م�صغلي و اأو م�صتثمري امل�لدات اخلا�صة غري املرخ�ص بها.
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3.5. فيما يتعلق باملوؤ�ص�صات ال�صناعية وامل�صنفة 

ت�صتطيع البلديات القيام بالتدابري والجراءات التالية :

1. ت�صجيع اللتزام مبعايري للبناء تاأخذ يف العتبار تر�صيد ا�صتخدام الطاقة، وتت�صمن اأ�صطحًا خ�رشاء، وغريها 
من التقنيات املت�فرة.

2. اعتماد مفه�م “ الإنتاج النظيف” او “ الإنتاج الخ�رش “ للقطاعات ال�صناعية، مع ت�صجيع تكن�ل�جيا 
الطاقة املتجددة )كالطاقة املائية والطاقة ال�صم�صية والطاقة اله�ائية(.

3. اإن�صاء مناطق �صناعية بعيدة ن�صبيًا عن ال�صكن للتخفيف من الآثار ال�صلبية على ال�صكان

4. التاأكد من اأن كافة امل�ؤ�ص�صات مرخ�صة وفقًا للق�انني مرعية الجراء

5. التاأكد من مالئمة �صاحنات نقل امل�اد الأولية لل�رشوط الفنية املطل�بة

6. اإعداد قائمة بيانات معل�ماتية بامل�ؤ�ص�صات ال�صناعية وامل�صنفة املرخ�صة وغري املرخ�صة.

4.5.  فيما يتعلق بقطاع النفايات ال�صلبة

ت�صتطيع البلديات مراقبة عملية الدارة املتكاملة للنفايات والتاأكد من ح�صن تنفيذها، وذلك باتخاذ التدابري 

والإجراءات التالية :

1. منع حرق النفايات يف اله�اء الطلق، وحترير حما�رش �صبط للمخالفني 

2. اإعداد برنامج عمل ح�ل كيفية التخفيف من النفايات وفرزها من امل�صدر.

3. الهتمام بعملية نقل النفايات بطريقة �صليمة بيئيًا وبطريقة دورية متنع تكد�ص النفايات لفرتة ط�يلة 

الكريهة  الروائح  بالرتاب للحّد من  اأ�صب�عي(  ب�صكل دوري )ي�مي او ن�صف  املرمية  النفايات  تغطية   .4
الناجتة عن عملية حتلل النفايات. وذلك كحل يف املدى القريب.

املدى  يف  كحل  وتاأهليها،  ف�راً  اإيقافها  عرب  الع�ص�ائية  املكّبات  عن  الناجت  اله�ائي  التل�ث  مكافحة   .5
املت��صط. 
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جتربة اإحتاد بلديات الفيحاء يف ر�صد نوعية الهواء

املنطقة:  نبذة عن    .1
يتاألف  1982. وه�  تاأ�ص�ص عام  اإحتاد بلديات الفيحاء جزًءا من حمافظة لبنان ال�صمايل، وقد  ي�صكل 

الي�م من اأربع بلديات هي طرابل�ص واملينا والبداوي والقلم�ن. ميتد الحتاد على م�صاحة قدرها 3281.4 

115 ن�صمة  هكتار. ويبلغ عدد �صكانه 376047 ن�صمة  بح�صب تقديرات عام 2015، بكثافة معدلها 

بالهكتار. اأما عدد النازحني ال�ص�ريني امل�ج�دين داخل الإحتاد فقد بلغ 64861 نازحًا يف الفرتة ذاتها. 

يحت�ي الحتاد على مرفاأ طرابل�ص وه� ثاين اأكرب مرفاأ يف لبنان.

الإحتاد: البيئية يف منطقة  الإ�صكالية   .2
يعاين الحتاد بالدرجة الأوىل من انقطاع  مزمن للتيار الكهربائي قد ي�صل اإىل 12 �صاعة بالي�م. مما ي�ؤدي 

اإىل ن�صبة ت�صغيل عالية للم�لدات اخلا�صة  تت�صبب بالتل�ث اله�ائي ف�صاًل عن التل�ث ال�صماعي )ال�ص��صاء(.

يعاين الحتاد اأي�صًا من غياب نظام �صامل للنقل العام وِقدم جزء كبري من �صيارات النقل اخلا�ص. الأمر 

الذي ينعك�ص �صلبًا على ن�عية اله�اء وبالتايل على �صحة ال�صكان. بال�صافة اإىل ذلك، فقد �صاهم تدفق 

اأعداد كبرية من النازحني ال�ص�ريني اإىل مناطق الإحتاد يف تفاقم امل�صكلة. 

املبتكر : البيئي  3. احلل 
ويف عام 2014، اأطلق اإحتاد بلديات الفيحاء م�رشوع GouAIRnance  يف لبنان، وه� م�رشوع 

مم�ل من الحتاد الأوروبي ي�صمل اأربع مدن مت��صطية هي العقبة )الأردن ( وفالن�صيا )ا�صبانيا( ومر�صيليا 

اإىل  يهدف  الفيحاء،  بلديات  لإحتاد  خم�ص�صة  ي�رو  ملي�ن   500 بقيمة  )لبنان(،  وطرابل�ص  )فرن�صا( 

التخفيف من تل�ث اله�اء عرب فهم اأعمق لن�صب التل�ث وح�كمة بيئية اأكرث �صفافية يف اإي�صال املعل�مات 

 Territorial monitoring( الأر�صي  للر�صد  جممع  ت�صكيل  جرى  هنا،  ومن  للم�اطنني.  البيئيئة 

community ( م�ؤلفًا من خمتلف الفرقاء املعنيني، مهمته مرافقة امل�رشوع عرب مراحله املختلفة.
وقد مت يف �صياق امل�رشوع مت جتهيز خمترب قيا�ص ن�عية اله�اء يف الحتاد مبعدات جديدة لتط�يره وحت�صني 

اأدائه. كما جرى تركيب حمطات اإ�صافية �صمن مدن الحتاد لقيا�ص املل�ثات على مدار ال�صاعة، مع ن�رش 

البيئة. وهذه  بالإحتاد ووزارة  الإلكرتونيني اخلا�صني  امل�قعني  التي ت�صدرها تلك املحطات على  النتائج 

املعل�مات �صاهمت يف التمكني لإعداد درا�صة مف�صلة  ح�ل و�صع التل�ث اله�ائي يف مدن الحتاد.

امل�رشوع  4. �رشكاء 
 :(AViTeM) Agence des Villes et Territoiries Mediterraneens Durables

املن�صق الرئي�صي : الحتاد الأوروبي : مم�ًل، احتاد بلديات الفيحاء 

املحققة 5. الجنازات 
حتديث املعدات يف خمترب قيا�ص ن�عية اله�اء يف احتاد بلديات الفيحاء

اإن�صاء حمطات اإ�صافية جديدة يف مدن الإحتاد لقيا�ص املل�ثات على مدار ال�صاعة

ربط حمطات ر�صد ن�عية اله�اء ب�زارة البيئة م�صتقباًل

اإعداد درا�صة مف�صلة مت�افرة للعم�م 
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of their potential impacts on the environment as based on a Prioritization Model 
developed for the purpose of the plan. In addition to policy proposals aiming at 
countering the contagion of the crisis.

Notwithstanding recent growth, however, the insurance sector has lagged far 
behind the Lebanese banking sector growth in terms of product size, quality of 
service , and efficiency of operations. Compared to regional peers, insurance 
sector achieved an outstanding performance in contrast to its performance at 
the international level. Chapter Four demonstrates an overview of the Lebanese 
insurance sector as well as exposing the challenges it faces. 

Recent studies investigating the air quality have proven that Lebanese citizens 
are exposed to high levels of air pollution particularly in big cities. The levels of 
air pollutants  exceed World Health Organization Standards  which necessitated  
urgent actions by national authorities  Chapter five requests a special attention to 
air pollution as a major environmental risk factor for poor health focusing on the 
role of the municipalities to mitigate the effects of air  pollution as well as setting 
out recommendations on possible actions could 1be  taken .



Introduction

Lebanon is taking a step to be an oil producer country   after a long march of 
preparations punctuated with failed attempts to start due to political instability. In 
December 2017, the Council of Ministers approved the awarding of exploration 
and productions licenses for the two blocks (four in North of Lebanon  , nine in 
South  of Lebanon ) exclusively to a consortium made of France’s Total, Italy’s Eni 
and Russia’s Novatek. On the 9th of February 2018, the official signing ceremony 
of two exclusive petroleum rights awarded to the consortium was held in Beirut in 
the presence of President of the Republic of Lebanon along ministers and Members 
of Parliament, together with Ambassadors, companies representatives and other 
stakeholders. 

A sign of  the Consultative Center of Studies and Documentation commitment 
to  raising the public awareness about  the promising sector , thus it was convenient 
to devote Chapter one of the seventieth issue of Development Report to present 
a summary of the  last updates in the  legal and institutional framework of the 
Lebanese oil and gas industry , in addition to the details related to results of  the 
first licensing round .

“Fintech” a newly coined term has emerged after blending the word Finance 
with Technology . This new sector is the descendant of technology innovations 
within the finance sector. Chapter Two , highlights the latest global fintech trends 
, indicating the status of this sector in Middle East and Lebanon . It also identifies 
Lebanon’s huge growth potential in financial technology as well as a  number of 
indications that demonstrate the ability of the Lebanese economy to play pioneer 
role in this field.

As the Lebanese citizens pin their hopes on the potential wealth of oil and 
gas , the  waste crisis has emerged on the Lebanese scene when  the Ministry of 
Environment  published its updated master plan for the closure and rehabilitation 
of uncontrolled dumpsites at  the end of 2017. Chapter three addresses the current 
situation of the uncontrolled dumpsites in most localities in Lebanon, with a focus 
on the top 40 priority dumpsites  divided equally between  Municipal Solid Waste 
and Construction and Demolition Waste. These dumpsite  were chosen in light 
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