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ّ
مقدمة العدد
يتوقّع �أن ي�صبح لبنان بلداً منتج ًا للم�شتقات البرتولية خالل العقد القادم ،مما يفر�ض على امل�ؤ�س�سات
وعلى االقت�صاد اللبناين حتديات وفر�ص ًا كبرية ينبغي اال�ستعداد للتعامل معها بكفاءة عالية ،وذلك من
خالل �إعادة ت�شكيل �إطار مايل جديد ،من �ضمن ترتيبات �أخرى ،ت�أخذ بعني االعتبار التدفقات املالية
يعد من ال�رشوط الأ�سا�سية امل�سبقة
املحتملة للرثوة النفطية� .إال �أن اختيار نظام مايل برتويل فعال ومالئم ّ
لت�صميم هذا الإطار املايل .ومع �أن احلكومة اللبنانية تو�صلت اىل �إقرار ّ
مكونات هذا النظام �إال �أنه مل
يتم حتى تاريخه �إقرار النظام املايل املن�شود بالكامل العتبارات �سيا�سية متعددة  ،خ�صو�ص ًا مع تعاظم
ال�شكوك واالنتقادات ب�ش�أن النظام املايل املعتمد كخيار للبنان.
وعالوة على ذلك ،ي�شهد لبنان �أزمة وطنية حادة يف �إدارة نفاياته ال�صلبة ،حيث يتعذر حتى
تاريخه �إيجاد الت�سهيالت املنا�سبة للمعاجلة والتخل�ص من الكميات املتزايدة لهذه النفايات الناجتة يومي ًا
يف منطقة بريوت وجبل لبنان .لذلك ،باتت احلاجة اىل خطة عمل طارئة تت�صدر اهتمامات اجلمهور
والر�سميني من �أجل �إيجاد حلول لهذه الق�ضية املتفاقمة منها تنفيذ اال�سرتاتيجيات على �أ�سا�س مبادئ
ا�ﻹﺩﺍﺭﺓ املتكاملة للنفايات ال�صلبة ،وكذلك التنفيذ الفعال للخطط املو�ضوعة لإدارة النفايات يف بريوت
الكربى و بقية البالد.
وعلى �صعيد �آخر ،ينت�رش يف لبنان حالي ًا ما بات يعرف بـ»م�شاريع الريادة االجتماعية « ،بو�صفها
ظاهرة جديدة يتواءم فيها الن�شاط التجاري مع حتقيق الهدف االجتماعي ،وهي الآن مو�ضوع بحث يف
جمال ريادة الأعمال .وغالب ًا ما ينظر �إىل ريادي الأعمال االجتماعي بو�صفه فرداً ي�سعى �إىل �إيجاد حلول
ملحة ،ف�ض ً
ال عن اعتماده �أ�ساليب عمل �أقرب �إىل �أ�ساليب رجال الأعمال
مبتكرة مل�شاكل اجتماعية ّ
باملفهوم التجاري.
يف غ�ضون ذلك باتت م�شاريع التكنولوجيا العالية النا�شئة ( )High-tech Start upت�شكل
حمورا رئي�سي ًا يف جدول ال�سيا�سة االقت�صادية مل�رصف لبنان( . )BDLففي �شهر �آب � 2013أ�صدر
م�رصف لبنان التعميم رقم  331الذي ي�سمح مبوجبه للبنوك التجارية العاملة يف لبنان با�ستثمار ما ي�صل
�إىل  ٪3من �أموالها اخلا�صة يف ر�ؤو�س �أموال ال�رشكات النا�شئة العاملة يف جمال اقت�صاد املعرفة .وهذه
ال�سيا�سة اجلديدة من �ش�أنها حتفيز البنوك التجارية لال�ستثمار يف م�شاريع التكنولوجية النا�شئة وحا�ضنات
وم�رسعات الأعمال و�رشكات ر�أ�س املال املغامر.
الأعمال
ّ
املحددة يف متابعة الق�ضايا الإمنائية يف البالد يقارب العدد الرابع ع�رش من التقرير
يف �إطار الأهداف
ّ
االمنائي املو�ضوعات �أعاله �ضمن ترتيب معينّ للف�صول على النحو الآتي:
9

يتتبع الف�صل الأول الرتتيبات الرئي�سية اجلارية مبا خ�ص املو�ضوع النفطي ،حماو ًال تقييم النظام املايل
البرتويل الذي اعتمده لبنان كخيار ،والطرق التي ينبغي اعتمادها لتح�سني النظام القائم مبا ي�ضمن �أكرب
ح�صة ممكنة للبنان.
ويقدم الف�صل الثاين ملحة عامة عن ممار�سات �إدارة النفايات ال�صلبة املوجودة يف لبنان ،ف�ض ً
ال عن
توجهات ال�سيا�سة العامة لربنامج فعال لإدارة النفايات ال�صلبة يف البالد .
ويك�شف الف�صل الثالث عن خم�س درا�سات حالة ميدانية مل�ؤ�س�سات ريادية اجتماعية مت اختبارها
يف لبنان ،و�صو ًال �إىل تقييم نقاط القوة وال�ضعف لهذه امل�ؤ�س�سات يف �إطار عوامل النجاح املقرتحة
للم�شاريع الريادية االجتماعية ب�شكل عام.
ويت�ضمن الف�صل الرابع مزيداً من املعلومات حول م�شاريع التكنولوجيا العالية ( ( hi-techالنا�شئة
يف لبنان ،باملقارنة مع بقية دول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (� ،)MENAإ�ضافة �إىل م�صادر
التمويل املحلية لهذه امل�شاريع ،و�أحجام �أعمالها ،والتحديات التي تواجهها.
وت�شكل الإح�صائيات حول الدين العام اللبناين حتى منت�صف العام  ،2015ونتائج تقرير التناف�سية
العاملي فيما خ�ص لبنان لعام  ،2016-2015م�ضمون الف�صل اخلام�س والأخري.
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تقييم النظام املايل للنفط والغاز يف لبنان
 .1ملحة تاريخية عن النفط يف لبنان

املفو�ض ال�سامي الفرن�سي هرني
بد أ� التنقيب عن النفط يف لبنان �أيام االنتداب الفرن�سي عقب �إ�صدار ّ
دو جوفنيل عام  1926ت�رشيع ًا �أجاز فيه التنقيب عن مناجم النفط واملعادن وا�ستثمارها وا�ستخراجها،

والحق ًا �أجري العديد من الدرا�سات ملعرفة واقع الرثوات املعدنية والغازية املوجودة يف لبنان� ،أبرزها
الدرا�سة التي �أعدها الباحث الفرن�سي لوي�س دوبرتريه  Louis Dubertreيف العام  ،1932ودرا�سة

�أخرى �أجراها اجليولوجي الأمريكي جورج رونوارد  Renouardعام  1955توقع فيها وجود نفط
يف لبنان.

ويف العام  ، 1946قامت �رشكة نفط العراق  IPCب�أعمال احلفر يف منطقة تربل يف ال�شمال ،ويف

العام ّ 1953مت حفر بئر �أخرى يف منطقة يحمر يف البقاع الغربي ،وبني عامي  1960و 1961قامت

�رشكة �أملانية بحفر بئر مل�صلحة ال�رشكة ذاتها يف منطقة عدلون ،ويف العام  1963عمدت �رشكة �إيطالية
�إىل حفر ثالث �آبار موزعة على قرى �سحمر وتل زنوب (البقاع) وعربين �رشق البرتون.

بعد ذلك  ،تعاقدت احلكومة اللبنانية �سنة  2002مع �رشكة �سبكرتوم الإنكليزية التي قامت ب�إجراء
م�سح ثنائي الأبعاد ّ
غطى كامل ال�ساحل اللبناين ،تو�صلت بنتيجته �إىل وجود حمتمل للنفط والغاز يف
باطن هذا ال�ساحل.

والحق ًا ا�ستكملت �رشكة (جي �أي �س) الرنوجية �أعمال البحث مب�سح ثالثي الأبعاد يف املوقع نف�سه

�أظهر وجود كميات وافرة من النفط يف ال�شمال مقابل �ساحل العبدة.

و�أجرت �رشكة  P.G.Sم�سحني ثالثيي الأبعاد يف العامني � ،2007 – 2006أحدهما �ضمن املياه

اللبنانية والآخر �ضمن املياه اللبنانية– القرب�صيةّ ،تبني من خاللهما وجود كميات جتارية من النفط قد
ت�صل �إىل  50يف املئة ،واحتمال امتالك لبنان خمزونات ت�صل �إىل  8مليارات برميل.

بعد ذلك �أعيد ملف النفط �إىل الواجهة مع �إعالن �رشكة نوبل للطاقة الأمريكية يف  22حزيران

 2010عن وجود حقل هائل للغاز ي�سمى” لفيتان  “ Leviathanيحوي ما ال يقل عن  16تريليون
قدم مك ّعب وذلك يف منطقة تقع قبالة ال�شواطئ اللبنانية يف منطقة بحرية دولية بني حدود فل�سطني
البحرية وقرب�ص.

وبتاريخ � 24آب � 2010صدر قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية اللبنانية رقم  .132ثم �أعقبه
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عدة مرا�سيم تفيذية هي :مر�سوم هيئة �إدارة قطاع البرتول ( رقم � 7968صادر يف  7ني�سان ،)2012
ومر�سوم تعيني جمل�س �إدارة هيئة �إدارة قطاع البرتول (رقم � 9438صادر يف  4كانون الأول ،)2012
ومر�سوم ت�أهيل ال�رشكات م�سبق ًا للإ�شرتاك يف دورات تراخي�ص للأن�شطة البرتولية (رقم � 9882صادر
يف � 16شباط  ،) 2013ومر�سوم الأنظمة والقواعد املتعلقة بالأن�شطة البرتولية تطبيق ًا للقانون رقم
 ( 132رقم � 10289صادر يف  30ني�سان . ) 2013
� .2أبرز النقاط املت�صلة باجلوانب املالية الواردة يف قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية
(رقم )132
 1.2ـ املادة 3

املح�صلة من ِقبل الدولة والناجتة عن الأن�شطة
ن�صت املادة  3من القانون  132على �إيداع العائدات
ّ
ّ
البرتولية �أو احلقوق البرتولية يف �صندوق �سيادي ،على �أن يحدد نظام ال�صندوق و�إدارته «ووجهة
ا�ستثمار وتوظيف وا�ستعمال العائدات مبوجب قانون خا�ص باال�ستناد �إىل مبادئ و�أ�س�س وا�ضحة
و�شفافة للتوظيف واال�ستعمال ،حتتفظ من خاللها الدولة بر�أ�س املال وبجزء من عائداته مبثابة �صندوق
ا�ستثماري للأجيال املقبلة ،وت�رصف اجلزء الآخر وفق ًا ملعايري ت�ضمن حقوق الدولة من جهة ،مبا يج ّنب
(((
االقت�صاد �أي انعكا�سات �سلبية حمتملة على املدى الق�صري والطويل من جهة �أخرى».
 .2.2املواد 45-44-43-42-41

تن�ص على وجوب دفع ر�سم للدولة مقابل ا�ستخدام املنطقة اخلا�ضعة التفاقية اال�ستك�شاف
املادة ّ : 41
والإنتاج .وقد حدد املر�سوم رقم  10289تاريخ  2013/4/30يف املادة  68منه قيمة هذا الر�سم
على ال�شكل التايل :عن ال�سنة الأوىل  250دوالراً للكلم املربع الواحد وعن ال�سنة الثانية وما يليها
 400دوالر للكلم املربع الواحد.
املادة  : 42تن�ص على توزيع ح�ص�ص �أطراف االتفاقية يف البرتول امل�ستخرج �إىل �إتاوة للدولة وبرتول
كلفة وبرتول ربح.
تت�ضمن طريقة ا�ستيفاء الدولة للإتاوة امل�ستحقة وحجمها وقيمتها  ،وذلك مبوجب مر�سوم
املادة :43
ّ
يتخذ يف جمل�س الوزراء.
املادة  :44تن�ص على حتديد طريقة احت�ساب وتوزيع احل�ص�ص املتعلقة ببرتول الكلفة وبرتول الربح
مبوجب مر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء.
املادة  :45تن�ص على �إخ�ضاع جميع الأن�شطة البرتولية واحلقوق البرتولية الواردة يف القانون للأنظمة
ال�رضيبية.
 -1راجع قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية  ،املادة 3
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تطور العمل احلكومي يف امل ّلف النفطي
.3
ّ

�أطلقت احلكومة اللبنانية يف � 15شباط من العام  2013دورة ت�أهيل ال�رشكات النفطية ،حيث
قامت هيئة �إدارة قطاع البرتول خالل هذه املرحلة بتقييم م�ؤهالت وقدرات ال�رشكات النفطية �صاحبة
العرو�ض املقدمة الكت�ساب حقوق ا�ستك�شاف و�إنتاج البرتول ،ثم رفعت تقريرها �إىل وزير الطاقة الذي
اتخذ القرار النهائي بقبول �أو رف�ض ال�رشكات املتقدمة ،والتي بلغ عددها � 52رشكة عاملية من بلدان
�أوروبية و�آ�سيوية و�أمريكية وعربية .واملالحظ �أن �أي �رشكة �سعودية �أو قطرية مل تتقدم لهذه الدورة .وبعد
�إخ�ضاع هذه ال�رشكات للمعايري التي فر�ضتها الهيئة ووزارة الطاقة مت ت�أهيل � 46رشكة فقط ،من بينها 12
�رشكة �صاحبة حق م�شغلة و � 34رشكة �صاحبة حق((( غري م�شغلة(((.
بعد ذلك �أعلن وزير الطاقة يف  2013/5/2عن الإعداد لإطالق دورة الرتاخي�ص الأوىل بعد �إجناز
ت�أهيل ال�رشكات  .لكن ذلك بقي عملي ًا متوقف ًا على �إ�صدار احلكومة ملر�سومي “ تق�سيم املياه البحرية
اللبنانية �إىل بلوكات” و مر�سوم �إطالق دورة الرتاخي�ص ،ف�ض ً
ال عن �إقرار منوذج “اتفاقية اال�ستك�شاف
والإنتاج “ الذي مل يح�صل حتى تاريخه ،بعد �أن كان متوقع ًا �إقراره بتاريخ � 2أيلول  2013كحد
�أق�صى .وبالإجمال هناك العديد من اخلطوات الإجرائية التي ينبغي �إجنازها حتى ي�أخذ هذا امللف طريقه
�إىل التنفيذ .وهذه اخلطوات ن�ستعر�ضها ب�إيجاز على ال�شكل التايل:
م�سودة اتفاقية اال�ستك�شاف والإنتاج العتمادها يف
 توقيع جمل�س الوزراء اللبناين على مر�سوم ّالعالقة مع ال�رشكات املتقدمة التي ر�ست عليها املناق�صات ،ملنحها حقوق اال�ستك�شاف والإنتاج.
�إمتام عمليات املناق�صة بني ال�رشكات املت�أهلة ،وتوقيع العقود مع ال�رشكات �صاحبة العر�ض الأف�ضل
كي تتمكن من بدء عملها ،علما ً�أن املوعد الذي كان حمدداً لإمتام هذا الأمر هو �شهر �شباط . 2014

 توقيع جمل�س الوزراء على مر�سوم تق�سيم البلوكات البحرية الذي يحدد عدد املكامن الإجمالية،وم�ساحة كل منها وفق ًا لإحداثيات تقنية حمددة.
 �إمتام تر�سيم املنطقة االقت�صادية اخلال�صة مع قرب�ص عرب ت�صديق املجل�س النيابي اللبناين على اتفاقيةالرت�سيم املوقعة بني احلكومتني اللبنانية والقرب�صية منذ العام � ،2007أو �إعادة النظر بتلك االتفاقية،
وحل م�س�ألة املنطقة املتنازع عليها مع الكيان ال�صهيوين خا�صة بعد اكت�شاف حقل “كاري�ش”
الغازي الواقع يف املنطقة املحاذية للحدود اللبنانية اجلنوبية .وكذلك يف حال تقرر القيام ب�أعمال
اال�ستك�شاف يف املكامن املحازية للحدود البحرية ال�شمالية مع �سوريا ،فيقت�ضي حل �إ�شكالية النقطة
رقم  7والتداخل باحلدود البحرية مع �سوريا.
 -2وهي ال�رشكة امل�ساهمة التي ت�ساهم يف الأن�شطة البرتولية وفق ًا لقانون املوارد البرتولية من خالل اتفاقية ا�ستك�شاف
تخولها العمل يف قطاع البرتول
و�إنتاج برتويل �أو رخ�صة برتول ّ

 -3وهي ال�رشكة التي يوافق على تعيينها جمل�س الوزراء لتقوم ل�صالح �أ�صحاب احلقوق البرتولية بتنفيذ الأعمال اليومية

اخلا�صة ب�إدارة الأن�شطة البرتولية .
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 االتفاق على عدد املكامن البرتولية التي �سوف يتم تلزميها يف دورة الرتاخي�ص الأوىل ومواقعها،علم ًا �أن وزارة الطاقة كانت قد اقرتحت البدء بتلزمي خم�سة مكامن من �أ�صل املكامن الع�رشة
ي�رص بع�ض الوزراء على تلزمي كامل البلوكات دفعة واحدة.
املوجودة ،بينما ّ
 �إ�صدار قانون خا�ص يحدد نظام �إدارة ال�صندوق ال�سيادي ووجهة ا�ستثمار العائدات النفطيةوتوزيعها وا�ستعمالها ،وم�س�ألة ارتباط هذا ال�صندوق مبوازنة الدولة �أو عدمه ،و�إ�شكالية �إطفاء الدين
العام ب�شكل ي� ّؤمن ح�صة خزينة الدولة من تلك العائدات واملحافظة على العائدات النفطية والغازية
ال�ستعمالها يف م�شاريع ا�ستثمارية طويلة الأمد ،و�آلية �إطفاء ذلك الدين.
 .4العقود النموذجية ال�ستثمار الرثوة النفطية واخليار الأن�سب للبنان

تنق�سم عقود ا�ستثمار النفط والغاز �إىل نوعني �أ�سا�سيني هما :نظام مبني على �أ�سا�س االمتياز �أو
الرتخي�ص ونظام مبني على �أ�سا�س تعاقدي وتقا�سم الإنتاج.

ر�سم بياين رقم  :1العقود النموذجية ال�ستثمار الرثوة النفطية

 .1.4عقود االمتياز �أو الرتخي�ص () Concessionary Contracts

يعترب عقد االمتياز �أقدم انواع العقود ،والذي متنح الدولة مبقت�ضاه ال�رشكة الأجنبية احلق يف البحث
والتنقيب عن املوارد النفطية الكامنة يف �إقليمها �أو يف جزء منها  ،واحلق يف ا�ستغالل وادارة هذه املوارد
والت�رصف فيها لفرتة زمنية معينة مقابل ح�صول هذه الدولة على مبالغ مالية مقطوعة حمددة �سلف ًا مبعزل
عن كمية االنتاج .وباال�ضافة �إىل هذه املبالغ  ،ف�إن عقود االمتياز احلديثة ت�شمل �أي�ض ًا االتاوات وال�رضيبة
على الدخل و�رضيبة ريع املوارد وال�رضائب غري املبا�رشة  .مع اختالف �رشوط ومكونات هذه الواردات
باختالف العقود والزمان واملكان .
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 .2.4عقد امل�شاركة باالنتاج ((Production Sharing Agreement

هو عبارة عن عقد متنح مبوجبه الدولة مالكة الأر�ض ترخي�ص ح�رصي للمتعاقد ،للقيام ب�أن�شطة
اال�ستك�شاف يف احلقل النفطي مع ّحتمله جلميع خماطر اال�ستك�شاف.
ففي حالة االكت�شاف التجاري والبدء بالإنتاج ،يح�صل املتعاقد على جزء من الإنتاج من �أجل تغطية
تكاليف اال�ستك�شاف .وهذا اجلزء ي�سمى برتول الكلفة (� .)Cost Oilأما اجلزء املتبقي من الإنتاج فهو
ي�سمى برتول الربح ( )Profit Oilويتم تقا�سمه بني املتعاقد والدولة .
وتت�ضمن عقود تقا�سم الإنتاج عنا�رص مالية متثل �إيرادات الدولة والتزامات جتاه املتعاقد نذكر منها:
 ح�صة الدولة من برتول الربح (عينا �أو نقدا) ()Profit Oil �رضيبة على الدخل ((Corporate Income Tax برتول الكلفة ()Cost Oil الإتاوة ()Royaltiesوبالإجمال ف�إن ال�رشوط التعاقدية تتفاوت ن�سبي ًا بني دولة و�أخرى وحو�ض و�آخر � ،أي مبعنى ىخر
تبع ًا لإختالف الزمان واملكان.
 .3.4تقييم اخليار الأن�سب للبنان

و�ضع قانون املوارد البرتولية الإطار املايل لقطاع النفط والغاز كما �سبق و�أ�رشنا  ،والذي جرت
على �أ�سا�سه �صياغة منوذج اتفاقية امل�شاركة يف االنتاج التي تنتظر موافقة جمل�س الوزراء عليها لإقرارها
 .وقد ي�صف البع�ض النظام املايل لقطاع النفط يف لبنان ب�أنه هجني لأنه ي�ستخدم الإتاوات مع امل�شاركة
بالأرباح ،لأن االتاوة تُعترب عادة من خ�صائ�ص نظام االمتياز� .إال �أن الغاية الأ�سا�سية لأي نظام مايل نفطي
تبقى حت�صيل �أعلى مردود مايل للدولة من ا�ستغالل ثروتها النفطية .ولذلك نالحظ �أن الأنظمة النفطية
التعاقدية يف العامل حتتوي على الإتاوات كجزء ال يتجز�أ منها .ففي ال�سابق كانت الإتاوات تُ�ستخدم
لتعوي�ض نقل ملكية الدولة للنفط امل�ستخرج �إىل ال�رشكات  ،بينما �أ�صبحت الآن تُ�ستخدم لتح�صيل
ايرادات م�سبقة.
وملزيد من التو�ضيح نعر�ض فيما يلي ب�إيجاز العنا�رص املالية امل�شرتكة للعقود النفطية :
 .1الإتاوة

تحُ ت�سب االتاوة بح�سب القانون على ا�سا�س يومي كن�سبة من كمية املنتجات البرتولية امل�ستخرجة.
وذلك قبل تق�سيم هذا االنتاج �إىل برتول كلفة وبرتول ربح .وقد مت حتديد االتاوة على الغاز يف اتفاقية
اال�ستك�شاف واالنتاج (يف لبنان) كن�سبة مئوية ثابتة قدرها  % 4من االنتاج تدفع عين ًا للدولة � .أما االتاوة
على البرتول امل�ستخرج فتحت�سب ا�ستناداً �إىل ن�سب ت�صاعدية مرتبطة بكمية النفط امل�ستخرجة بح�سب
اجلدول �أدناه الوارد يف اتفاقية اال�ستك�شاف واالنتاج :
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جدول  : 1الن�سبة الت�صاعدية للإتاوة املقررة على النفط يف لبنان
االنتاج اليومي (برميل يف اليوم )

ن�سبة الإتاوة ()%

�أقل من 15000

5

25000-15001

6

50000-25001

7

75000-50001

8

100000-75001

10

�أكرث من 100000

12

امل�صدر  :م�سودة اتفاقية اال�ستك�شاف واالنتاج
وهذه الن�سب تتوافق �إىل حد بعيد مع الن�سب املعتمدة عاملي ًا لدى الدول النفطية التي تعتمد �أنظمة
تقا�سم الإنتاج .ويف مطلق الأحوال ف�إنها ت�شكل جزءاً ال يتجز أ� من ح�صة الدولة الإجمالية من قيمة
البرتول امل�ستخرج.
 .2برتول الكلفة

تن�ص املادة  76من املر�سوم  10289على حتميل ال�رشكة �صاحبة احلق باال�ستثمار جميع تكاليف
تنفيذ الأن�شطة البرتولية التي ت�شارك فيها .فت�سدد هي الكلفة نقدي ًا على �أن يتم تعوي�ضها بكميات من
النفط امل�ستخرج كبرتول كلفة وفق ن�سبة حتدد يف اتفاقية اال�ستك�شاف واالنتاج.
وعندما تتخطى التكاليف القابلة للإ�سرتداد قيمة برتول الكلفة املتاح يتم ترحيل الزيادة غري امل�سرتدة
�إىل ف�صول الحقة حتى ا�سرتدادها بالكامل .ويرتواح عاملي ًا احلد الأق�صى لكلفة اال�سرتداد ما بني -40
 % 60من اجمايل النفط امل�ستخرج ( .)Tordo, 2007
 .3برتول الربح

ُيطلق على النفط �أو الغاز املتبقي بعد ا�سرتداد ال�رشكة النفطية تكاليفها عرب اقتطاعها من النفط او الغاز
املتاح برتول الربح  .ومن الوا�ضح �أن مقدار هذا البرتول يت�أثر بالكامل بكمية برتول الكلفة الذي بقي
يف الت�رشيع اللبناين دون �سقف �أعلى حمدد له  .وتن�ص املادة  77من املر�سوم  10289على تقا�سم برتول
الربح بني الدولة و�صاحب احلق وفق مقيا�س يتغري بح�سب تغري العامل (( ،R-Factorوالذي يرتبط
بالتدفقات النقدية املرتاكمة ف�صلي ًا من جهة وبالنفقات الر�أ�سمالية املرتاكمة ف�صلي ًا �أي�ض ًا .
�أما طريقة احت�ساب العامل ( )Rفهي حتدد يف اتفاقية اال�ستك�شاف واالنتاج عن طريق املزايدة التي
�سيتم اجرا�ؤها ،وذلك على ال�شكل التايل :
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جدول  : 2احت�ساب ح�صة الدولة من برتول الربح بح�سب العامل R-
عامل1 > R -

(((

الحصة األدنى للدولة)% (A

 > 1عامل –RB > R

تترواح حصة الدولة ما بين الحد األعلى واألدنى بحسب المعادلة
)%(between A and B

عامل – RB < R

الحصة االعلى للدولة)% (B

امل�صدر  :م�سودة اتفاقية اال�ستك�شاف واالنتاج
 .4ال�ضريبة على ربح ال�شركات

حددت املادة الثالثة من م�سودة قانون الأحكام ال�رضيبية املتعلق بالأن�شطة النفطية �رضيبة الدخل
املتوجبة على الأرباح التي يجنيها �أ�صحاب احلقوق ،و�أ�صحاب احلقوق امل�شغلون ،واملقاولون،
واملتعاقدون الثانويون بن�سبة  .% 15وتبقى قيمة هذه ال�رضيبة مرهونة عملي ًا لنتائج املزايدة وباملعدل
النهائي للعامل (� )Rأي بح�سب اتفاقية اال�ستك�شاف والإنتاج.
.5تدريب العاملني اللبنانيني يف االن�شطة البرتولية :

تن�ص املادتان  155و  156من املر�سوم  10289على �إلزام �صاحب احلق وامل�شغل ب�إعطاء �أولوية
لتوظيف اللبنانني يف خمتلف مراحل وم�ستويات الأن�شطة البرتولية ،وذلك وفق برامج حتدد بالت�شاور
مع الوزير .وكذلك توفري التدريب ملوظفي الدولة املنخرطني يف �إدارة املوارد البرتولية ور�صد الأن�شطة
البرتولية والأن�شطة املرتبطة بها .وتُلزم اتفاقية اال�ستك�شاف والإنتاج ال�رشكة �أي�ض ًا ب�أن تدفع ر�سوم ًا من
�أجل تدريب موظفي القطاع العام يف �أعمال متعلقة بالنفط والغاز بقيمة  300000دوالر يف ال�سنة
(ترتفع بن�سبة  % 5كل �سنة ) .وت�ستمر هذه العملية حتى بدء عملية الإنتاج ،وبعدها ت�صبح الر�سوم
 500000دوالر (ترتفع بن�سبة  % 5كل �سنة) .علم ًا �أن هذه التكاليف قابلة لال�سرتداد .كما �أن املادة
 67من قانون املوراد البرتولية تفر�ض على �صاحب احلق وامل�شغل �إعطاء الأولوية لل�رشكات اللبنانية يف
جمال الإنتاج وتوريد املنتجات واخلدمات املتعلقة بالأن�شطة البرتولية وفق �رشوط املناف�سة العادلة.
 .6تقييم حجم ح�صة الدولة ا�ستناد�أ �إىل اخليارات املالية للبنان

نظراً الرتباط حجم برتول الكلفة وبرتول الربح بنتائج املزايدة واتفاقية اال�ستك�شاف والإنتاج ،فمن
املتوقع �أن يكون هناك �أكرث من �سيناريو حل�صة الدولة ،منه ما تو�صل �إليه �صندوق النقد الدويل( )IMF
 - 4العامل – Rبح�سب االتفاقية هو بني  1و  RBوتحُ دد ح�صة الدولة تبع ًا للمعادلة التالية A+[(B-A)×(R-1)/ :
])(RB-1
يف حني �أن  Aهي احل�صة الأدنى للدولة
و  Bهي احل�صة الأعلى للدولة
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ا�ستناداً �إىل املعطيات املوجودة يف اتفاقية اال�ستك�شاف والإنتاج وفق �سيناريوهات ثالثة حل�صة الدولة:
متدنية ومتو�سطة وعالية ،وذلك بح�سب اجلدول رقم � 3أدناه:

جدول  : 3مقاربة حل�صة الدولة الكاملة من الأن�شطة البرتولية بح�سب النظام املايل
العناصر املالية
اإلتاوة
احلد األقصى السترداد الكلفة

متوسطة

متدنية

عالية

 % 4للغاز
 %12-%5متحركة على أساس حجم اإلنتاج اليومي للبترول
%75

%100

%50

عامل  R -القتسام بترول الربح
عامل 1 < R -

%25

%30

%50

< 1عامل3 < R -

%45-25

%60-30

75-50 %

عامل 3 > R -

%45

%60

%75

الضريبة على الدخل

%15

الضريبة على توزيع األرباح

%10

الضريبة على عائدات الفوائد

%10

امل�صدر )Jarmuzek, Mesa Puyo, & Nakhle, 2014( :
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ُ
ال�صلبة البلدية يف لبنان
النفايات ُ
 .1مقدمة

أعدت “ال�شبكة الإقليمية لتبادل املعلومات واخلربات يف جمال �إدارة النفايات يف دول امل�رشق
� ّ
واملغرب العربي” تقييم ًا عن و�ضع النفايات يف لبنان ،وذلك بالتزامن مع تفاقم م�شكلة �إدارة النفايات

ال�صلبة وت�ضارب احللول وامل�صالح يف هذا املجال  .وتهدف هذه ال�شبكة �إىل �إر�ساء الأطر امل�ؤ�س�ساتية

ملبادئ الإدارة امل�ستدامة للنفايات ال�صلبة يف دول امل�رشق واملغرب العربي .وبح�سب التقييم امل�شار �إليه
يتبني �أن الإنفاق على �إدارة النفايات ال�صلبة يف لبنان هو الأعلى يف املنطقة ،ولكن بفاعلية �أدنى من
امل�ستوى املطلوب كما يت�ضح من خالل اجلدول رقم (: )4

جدول  :4الإنفاق على �إدارة النفايات ال�صلبة للدول الأع�ضاء يف ال�شبكة الإقليمية لتبادل املعلومات
واخلربات يف جمال �إدارة النفايات يف دول امل�رشق واملغرب العربي
الأردن

لبنان

48.8

272

10

8/14

64.7

2.85

0.05 0.05

0.19

0.05 0.03 0.78

58.2 7.22

22.8

اجلزائر
الكلفة الكلية
املقدرة لإدارة
النفايات
ال�صلبة
(مليون
دوالر)
متو�سط
الكلفة لكل
فرد ()$
متو�سط
الكلفة من
�إجمايل الناجت
املحلي()%
متو�سط
الكلفة لكل
طن من
النفايات ()$

67.2

0.95

م�رص

85

(القاهرة)

4.7

موريتانيا املغرب فل�سطني �سوريا

11.2 64.1

2

97

4.75

تون�س

اليمن

39.7 54.2

5.6

1.64

0.15 0.13 0.18

21.5 9.3 12.3 22.2 140.2

24

10.6

امل�صدرSWEEPNET, The Solid Waste Management Situation in Mashreq and Magreb Countries:( :
)Update on the Challenges and Opportunities, 2012
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ُيذكر �أن عدد ال�سكان املقيمني يف لبنان �سنة  2013قد بلغ حوايل  5.6مليون ن�سمة ،يرتكز ن�صف
هذا العدد تقريب ًا يف منطقة بريوت الكربى و�ضمن حمافظة جبل لبنان .ومما ي�ساهم يف تفاقم م�شكلة
النفايات وجود عوامل عديدة �أبرزها ما يلي :
 النمو ال�سكاين. النمو ال�رسيع للمناطق احل�رضية واملدن الكربى. غياب الإطار الت�رشيعي و�ضعف تنفيذ القوانني. التناق�ض يف ال�سيا�سات البيئية ،حيث يجري اعتماد خطط طوارئ ق�صرية الأجل تمُ دد با�ستمراربد ًال من اعتماد ا�سرتاتيجيات م�ستدامة وفاعلة.
 العادات االجتماعية التي ال تُ�شجع على تخفي�ض حجم النفايات. ميل الأفراد �إىل ا�ستخدام املواد اجلديدة بدل امل�ستعملة. زيادة عدد النازحني ال�سوريني بني عامي .2013-2012 .2ملحة عامة عن قطاع ُ
النفايات ال�صلبة يف لبنان
 1.2حتديد النفايات ال�صلبة املنزلية:

تُن�سب كلمة ُنفايات عموم ًا �إىل املواد امل�ستهلكة �أو الناجتة عن ن�شاط �أو عملية ما ،والتي ت�صبح،

ب�سبب خ�صائ�صها الفيزيائية �أو الكيميائية والبيولوجية ،عدمية الفائدة ولهذا ال�سبب يتم التخل�ص منها .

تُ�ص ّنف النفايات عادة بح�سب الت�صنيف الأويل امل�ستند �إىل نوعية الن�شاط املولّد لهذه النفايات
كالنفايات املنزلية  ،والنفايات ال�صناعية  ،والنفايات الزراعية  ، ...وقد ت�ص ّنف �أي�ض ًا ب�شكل ثانوي تبع ًا
لطبيعتها الفيزيائية كالنفايات ال�سائلة وال�صلبة والغازية واخلطرة.

بنا ًء على ما �سبق ميكن ح�رص �أنواع النفايات ال�صلبة يف لبنان ب�أربعة �أنواع رئي�سية كالآتي :
النفايات ال�صلبة البلدية  ،مبا فيها املنزلية والتجارية.
النفايات ال�صناعية التي تنتج عن الأن�شطة ال�صناعية ب�أ�شكالها اخلفيفة والثقيلة .
النفايات الزراعية الناجتة عن �أن�شطة الغابات و�إنتاج املحا�صيل الزراعية و�أن�شطة التجميل اخلارجي،

وتن�سيق احلدائق وتربية املوا�شي.

نفايات خا�صة ناجتة عن �أن�شطة �أخرى �أبرزها النفايات الطبية  ،وخم ًلفات البناء والهدم  ،وامل�سالخ
والزيوت امل�ستهلكة والإطارات امل�ستعملة والبطاريات  ،و�سيارات اخلردة وخم ّلفات معا�رص زيت
الزيتون...
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واملالحظ �أن الت�رشيعات واملمار�سات الراهنة يف لبنان وغالبية م�شاريع وعقود جمل�س الإمناء
(((
واالعمار تعالج ال�صنف الأول من النفايات �أي النفايات ال�صلبة البلدية (املنزلية) .وقد ن�صت القوانني
والقرارات((( املرعية الإجراء على �أن الأ�صناف الأخرى من النفايات يجب معاجلتها من قبل اجلهات
اخلا�صة التي تتولد عنها مثل هذه النفايات ،وذلك حتت توجيه ومراقبة �شاملة من الوزارات املعنية.
ولذلك ف�إن هذه الورقة تُ�س ّلط ال�ضوء على النفايات ال�صلبة البلدية حيث امل�ؤ�س�سات والإدارات
الر�سمية العامة واجلهات الأهلية (مثل البلديات واحتادات البلديات واملنظمات املعتمدة على التجمعات
ال�سكنية واملنظمات غري احلكومية  )NGO’s - CBO›sهم ال�رشكاء الرئي�سيون يف اخلطة املتكاملة
لإدارة النفايات ال�صلبة ( .)ISWMPيف حني يقع عبء معاجلة الأنواع الأخرى من النفايات على
عاتق جهة املن�ش�أ كما �أ�رشنا �أعاله ،على �أن تتولىّ احلكومة و�ضع اال�سرتاتيجيات واخلطوط التوجيهية
وتقدمي بنى حتتية مركزية حيث يلزم ،والتقييم واملراقبة واملحا�سبة.
 2.2خ�صائ�ص النفايات ال�صلبة البلدية

املتولدة من منطقة �إىل �أخرى ،وحتى �ضمن املنطقة الواحدة
كميات و�أنواع النفايات ال�صلبة ّ
تختلف ّ
بح�سب الفرتة الزمنية �أو وفق ًا لتطور هذه املنطقة� .أما امل�صادر الرئي�سية للنفايات البلدية ال�صلبة فهي
املنازل وامل�ؤ�س�سات التجارية و�أ�سواق اخل�ضار والأ�سماك ،وعمليات تنظيف الطرقات وت�شذيب احلدائق
العامة .وبح�سب التقديرات فقد �أنتج لبنان عام  2013حوايل  2.04مليون طن من النفايات ال�صلبة
البلدية (�أي ما يعادل حوايل  5600طن يومي ًا) �أو حوايل  0.85كلغ /لل�شخ�ص الواحد /يف اليوم
الواحد يف املناطق الريفية و من � 0.95إىل  1.2كلغ /لل�شخ�ص الواحد/يومي ًا يف املناطق احل�رضية،
�أي مبتو�سط  1.05كلغ /لل�شخ�ص الواحد/يف اليوم لكلتا املنطقتني (SWEEPNET, Country
. )Report on the Solid Waste Management in Lebanon, 2014
املكون الأكرب من النفايات ال�صلبة البلدية يف لبنان مبا يعادل  %52.5من
ت�شكل النفايات الع�ضوية ّ
�إجمايل هذه الـنفايات ،كما هو مبينّ يف الر�سم البياين رقم (:)2

 -5الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة ،م�رشوع قانون -وزارة البيئة 2005
 -6قرار جمل�س الوزراء 2003/16
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ر�سم بياين رقم  : 2مك ّونات النفايات ال�صلبة يف لبنان

امل�صدر )SWEEPNET, Country Report on the Solid Waste Management in Lebanon, 2014( :

وقد �أدى النزوح من الأرياف �إىل املدن الرئي�سية مثل بريوت و�ضواحيها وطرابل�س و�صيدا خالل
الع�رشين �سنة املا�ضية �إىل زيادة كمية النفايات ب�شكل ملحوظ يف بريوت وجبل لبنان (عدا جبيل).
بحيث �أ�صبحت كميات النفايات يف منطقتي بريوت وجبل لبنان ت�شكل حوايل  % 51من جمموع
النفايات يف لبنان كله كما هو مبني يف اجلدول رقم (:)5

جدول  :5كمية النفايات اليومية بح�سب املحافظات
حمافظة

كمية النفايات اليومية

الن�سبة ()%

بريوت

600

11

جبل لبنان

2250

40

جنوب لبنان والنبطية

1000

18

�شمال لبنان

1000

18

البقاع

750

13

املجموع

5600

100

امل�صدر )SWEEPNET, Country Report on the Solid Waste Management in Lebanon, 2014( :
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وقد بلغت ن�سبة زيادة النفايات � % 1.65سنة  . 2013و ُيتوقع �أن ترتفع كمية النفايات املنتجة يومي ًا
من  1.57مليون طن عام � 2009إىل  2.4مليون طن �سنة  2035فيما لو بقيت �إدارة النفايات على
حالها دون �أية عنا�رص للتحكم (SWEEPNET, Country Report on the Solid Waste
.)Management in Lebanon, 2014
ومن �أ�صل جمموع النفايات التي كان يتم جمعها بن�سبة  % 100هناك ما يعادل  % 8فقط ُيعاد
تدويرها .فيما ي�صار �إىل طمر  % 48ورمي حوايل % 29ب�شكل ع�شوائي والباقي  % 15يتم ت�سبيخه.
مبني يف اجلدول
ويتوىل القطاع اخلا�ص م�س�ؤولية جمع النفايات ومعاجلتها يف املناطق الكربى كما هو ّ
رقم (� )6أدناه:

جدول  :6اجلهات املعنية بجمع ومعاجلة النفايات ال�صلبة البلدية
المنطقة

النفايات الصلبة
البلدية اليومية
(أطنان)

بريوت وجبل لبنان
(عدا جبيل)

2850

القطاع اخلا�ص
(�سوكلني -م�شغل حملي)

180

القطاع اخلا�ص
(م�شغل حملي)

القطاع اخلا�ص
(م�شغل حملي)

طرابل�س

350

القطاع اخلا�ص
( الفاجيت)

القطاع اخلا�ص
(باتكو  -م�شغل حملي)

ق�ضاء �صيدا وجزء من جزين

300

القطاع اخلا�ص
( -NTCCم�شغل حملي)

القطاع اخلا�ص
( -NTCCم�شغل حملي)

ق�ضاء زحلة

(مدينة زحلة و  18بلدية جماورة)

المسؤول عن جمع

المسؤول عن التخلص

النفايات الصلبة البلدية

من النفايات
القطاع اخلا�ص
(�سوكومي -م�شغل حملي)

امل�صدر)SWEEPNET, Country Report on the Solid Waste Management in Lebanon, 2014( :

 .3ال�سيا�سات واخلطط الوطنية املتبعة لإدارة ملف النفايات ال�صلبة

اخترب لبنان طوال اخلم�س ع�رشة �سنة املن�رصمة �سل�سلة من اخلطط الر�سمية لإدارة النفايات ال�صلبة،
منها ثالث خطط جديرة بالذكر نوردها على ال�شكل التايل :
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التاريخ

إسم الخطة

خطة الطوارئ ملعاجلة
النفايات ال�صلبة

1997

اخل ّطة ال�شاملة لإدارة
النفايات ال�صلبة

2006

مضمون الخطة
ت� ّؤمن �إطاراً لإدارة النفايات املنزلية يف بريوت ومعظم جبل لبنان (ك�رسوان
واملنت وبعبدا وعاليه وال�شوف( ،با�ستثناء ق�ضاء جبيل .وكنتيج ٍة لهذه
ّ
حمود
املكبات
اخلطة �أقفلت احلكومة
الع�شوائية للنفايات يف برج ّ
ّ
اللبنانية ّ
ّ
أ�سا�سية
والنورماندي وا�ستبدلتها بنظام �إدارة للنفايات ي�شمل
ّ
املكونات ال ّ
التالية:
• فرز النفايات وكب�س الأكوام الناجتة يف مرفقني :الكرنتينا ) 1100طن/
والعمرو�سية ( 600طن/اليوم).
اليوم)
ّ
زراعية يف مرفق كورال ) 300طن/يوم(.
• حتويل املواد الع�ضو ّية �إىل �أ�سمدة
ّ
• التخزين امل�ؤقّت للمواد ال�ضخمة والقابلة لإعادة التدوير يف م�ستودع يقع
حمود.
بالقرب من
ّ
املكب ال�سابق يف برج ّ
• التخ ّل�ص من النفايات املنزلية ال�صلبة يف مطمر الناعمة.
• التخ ّل�ص من الأغرا�ض ال�ضخمة وغري املتحللة يف مطمر ب�صاليم.
أعد جمل�س الإمناء الإعمار بالتعاون مع وزارة البيئة خطة �إدارة النفايات
� ّ
ال�صلبة على مدى ع�رش �سنوات ّ 2016-2006
اللبنانية.
تغطي كافة املناطق
ّ
وت�صنف اخلطة �أربع مناطق خدمات وهي )1( :ال�شمال وعكار ( )2بريوت
والنبطية – وت�ضمن
وجبل لبنان ( )3البقاع وبعلبك -الهرمل( )4اجلنوب
ّ
اخلطة �أي�ض ًا مقارب ًة متكامل ًة لإدارة النفايات ال�صلبة ت�شمل اجلمع والفرز
تزود كل منطقة خدمات
و�إعادة التدوير والطمر والتحويل �إىل �سماد .على �أن ّ
اخلا�ص ملعاجلة النفايات وفرزها
خا�صة بها ،ويكون لكل ق�ضاء مرفقه
ّ
مبطامر ّ
وحتويلها �إىل �سماد .ومع �أنّ اخلطة قد نالت موافقة جمل�س الوزراء يف حزيران
�2006إال �أن عدوان متوز  2006حال دون اال�ستمرار يف تنفيذها ف�ض ً
ال
عن �أن النق�ص يف التمويل وعدم التوافق على ا�ستئجار املرافق املُقرتحة �ساهم
�أي�ض ًا يف �إحباط اخلطة.
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خطة حتويل النفايات
�إىل طاقة

2010

مل حتقّق خطة  2006ال�شاملة �إ ّال القليل من �أهدافها بني عا َم ْي2006
و� ،2010إذ مل تَنبِ احلكومة �أ ّي ًا من ّ
حمطات املعاجلة واملطامر التي ّمت اقرتاحها،
الدولية
�ضيق بتمويل من الوكاالت
ّ
بل �أن�ش�أت بع�ض املرافق على نطاق ّ
امل�شرتكة وهيئات حكومية )االحتاد الأوروبي مكتب وزير الدولة ل�ش�ؤون
التنمية الإدارية� -صندوق البلد ّيات امل�ستقل� ،إلخ) .وبعد الو�صول �إىل طريقٍ
م�سدود ،وعم ً
اللبنانية القرار رقم 55
ال بالبيان الوزاري� ،أ�صدرت احلكومة
ّ
بتاريخ 2010 /9/1لتعديل ّ
يت�ضمن ع�رش
خطة  2006وا�ستكمالها بقرارٍ
ّ
ّ
“اخلطة الع�رش ّية” ويدعو �إىل ا�ستخدام تكنولوجيا حتويل النفايات
�سميت
نقاط ّ
ويجدد التزام احلكومة بتنفيذ ّ
خطة ،2006لت�شمل
�إىل طاقة يف املدن الكربى
ّ
اللبنانية ،وهذه النقاط الع�رش هي:
�سائر الأرا�ضي
ّ
� .1إعتماد تكنولوجيا حتويل النفايات �إىل طاقة يف املدن الكربى.
� .2إعتماد ّ
اللبنانية.
خطة  2006ال�شاملة جلميع املناطق
ّ
� .3إلزام القطاع اخلا�ص يف ت�أمني خدمات �إدارة النفايات ال�صلبة.
 .4تفوي�ض وزارة البيئة وجمل�س الإمناء والإعمار للموافقة على ّ
اخلطتني الآنف
ذكرهما لعا َمي  2006و  2010ودجمهما.
 .5تفوي�ض وزارة الطاقة واملياه لإعداد �أنظمة حتويل النفايات �إىل طاقة بوا�سطة
القطاع العام.
 .6حتفيز وت�شجيع البلد ّيات التي ت�ستقبل مرافق معاجلة النفايات.
 .7تفوي�ض جمل�س الإمناء والإعمار ،بالتن�سيق مع وزارة البيئة ،لإبرام عقد مع
دولية الختيار �أف�ضل التكنولوجيات و�أكرثها مهارة ،وحت�ضري
�رشكة ا�ست�شار ّية ّ
امل�ستندات القانونية املتع ّلقة بها والإ�رشاف على ت�شغيلها.
 .8تفوي�ض وزارة البيئة من �أجل ا�ستخدام �رشكة ا�ست�شار ّية دولية ملراقبة ح�سن
�أداء النظام.
حملية لت�شجيع
 .9تفوي�ض وزارة البيئة من �أجل ا�ستخدام �رشكة ا�ست�شار ّية ّ
تكنولوجيا حتويل النفايات �إىل طاقة.
 .10حتويل �سلطة رئا�سة الوزارة للإ�رشاف على تنفيذ اخلطة وت�أمني التمويل.

 .4االطار الت�شريعي

ت�رشيعية عديدة حول �إدارة النفايات ال�صلبة يف لبنان ،ولكنها غري جمدية وغالب ًا ما
ثمة ن�صو�ص
ّ
ّ
املتو�سط ،نذكر
الطبيعية والبحر
العامة واملواقع
عامة �أخرى ،منها حماية
ّ
ال�صحة ّ
تتداخل مع م�سائل ّ
ّ
ّ
منها:
 مر�سوم املحافظة على النظافة العامة رقم  8735بتاريخ  1974/8/23الذي �أناط بالبلدياتم�س�ؤولية احلفاظ على النظافة العامة وادارة النفايات .
مالية
 مر�سوم  9093بتاريخ  2002/11/15الذي ي�شرتط على البلد ّيات �أن تتلقّى مكاف�آت ّمقابل ا�ستقبال مرافق �إدارة النفايات ال�صلبة ،ومنها املطامر التابعة ل�سلطتها .
يعرف الأ�س�س واملبادئ حلماية البيئة
 قانون حماية البيئة رقم  444بتاريخ  2002/8/8الذي ّلكنه ال يتطرق �إىل التفا�صيل املتعلقة بتنظيم �إدارة النفايات ال�صلبة .
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و�إىل جانب عدم جدوى الت�رشيعات القائمة بهذا اخل�صو�ص ،ف�إن �ضعف التن�سيق بني الإدارات
والوزارات امل�س�ؤولة عن هذا امللف ،ناهيك عن التدخالت ال�سيا�سية وافتقار املوظفني �إىل الكفاءة
واملناقبية باال�ضافة اىل عدم وعي املواطنني و�إهمالهم ،كلها عوامل �ساهمت يف تفاقم وتعقيد م�شكلة
�إدارة النفايات يف لبنان .
 .5املعاهدات الدولية

والتلوث ،ومنها:
اتفاقيات خمتلفة حول التخ ّل�ص من النفايات (اخلطرة وغري اخلطرة)
وقّع لبنان على
ّ
ّ
االتفاقية

ال�سنة
1973
التلوث البحري الناجم عن �إغراق النفايات واملوا ّد الأخرى.
اتفاقية منع ّ
ّ
1976
التلوث.
ّفاقية بر�شلونة حلماية البحر
ّ
املتو�سط من ّ
ات ّ
أر�ضية يف �أثينا.
 1980بروتوكول حماية البحر
ّ
املتو�سط من ّ
امللوثات ذات امل�صادر ال ّ
� 1994أبرم لبنان اتفاقية بازل التي ّ
تنظم حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخ ّل�ص منها ،والتي
ب�شكل �سليم.
تفر�ض على لبنان ت�أمني مرافق للتخ ّل�ص من النفايات اخلطرة و�إدارتها
ٍ

امللوثات الع�ضوية الثابتة والتخل�ص منها،
 2001وقّع لبنان على
اتفاقية �ستوكهومل ب�ش�أن ّ
احلد من ا�ستخدام ّ
ّ
عمليات حرار ّية حتتوي على موا ّد ع�ضو ّية وكلورين (نفايات خطرة).
والتي قد تكون ناجتة عن
ّ
اللبنانية حت�سني قطاع �إدارة النفايات ومنع حرق النفايات
ّفاقية على احلكومة
ّ
وتفر�ض هذه االت ّ
والطبية من خالل �إعادة التدوير من امل�صدر،
ال�صلبة يف الهواء الطلق وتقلي�ص �إنتاج النفايات البلديّة
ّ
نفايات �أقل.
و�إعادة اال�ستعمال وا�سرتداد وف�صل النفايات ،والت�شجيع على ا�ستخدام منتجات تنتج
ٍ
 .6اخليارات املتاحة �أمام لبنان لعالج �أزمة النفايات

هناك عدد من اخليارات املتاحة لإدارة النفايات ال�صلبة ،لكن الأن�سب منها يتحدد على �ضوء جملة
من العوامل� ،أبرزها :املوا�صفات البيئية ،واملعرفة التقنية واالقت�صادية االجتماعية ،والإمكانيات املالية
وامل�ؤ�س�ساتية لكل حمافظة �أو ق�ضاء �أو منطقة من جهة ،ومبحتوى كل خيار لناحية تقلي�ص حجم النفايات
وعمليات الفرز و�إعادة اال�ستخدام و�إعادة التدوير واال�ستعادة والتجميع واملعاجلة والتخل�ص النهائي من
جهة �أخرى.
توفر جمموعة �رشوط �أبرزها ما يلي:
ويف مطلق الأحوال ف�إن جناح �أي من هذه اخليارات يتطلب ّ

�أوالً� :إ�ستعادة دور م� ّؤ�س�سات الدولة يف �إدارة هذا امللف:

ينبغي �أن ّ
ت�شكل احلكومة ممثلة بالوزارات املعنية مظ ّلة عامة للمجتمعات املحلية �سواء كانت خا�صة
�أو بلدية يف �إدارتها الكاملة لقطاع النفايات ال�صلبة .وبهذه الطريقة ف�إن خطط �إدارة النفايات ال�صلبة
املتو�سطة والطويلة الأجل يتم تطويرها وتنفيذها ومراقبتها بوا�سطة ال�سلطات املحلية� ،أي من حيث
تتولد النفايات عند امل�صدر ومن عند املواطنني �أنف�سهم مدعومة مبختلف الآليات الت�رشيعية القانونية
واملالية والتقنية التي يتم تطويرها من قبل احلكومة.
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وللو�صول �إىل حتقيق هذا الهدف ب�سال�سة ومو�ضوعية ال بد من اعتماد ر�ؤية مرحلية تقوم على ما

يلي:

املدى الزمني

اخليارات املتاحة

املدى الق�صري

�إ�ستمرار الأعمال احلالية وفق ًا للعقود اجلارية مع �إ�ضافة حت�سينات رئي�سية وحمورية على
الأداء والتقييم تقني ًا ومالي ًا ،وتطوير وتفعيل وتطبيق قانون النفايات ال�صلبة املنزلية .وفيما
يتعلق بالعقود اجلديدة فيجب درا�ستها وتقييمها من الناحية التقنية واملالية والبيئية �.إ�ضاف ًة
�إىل ت�ضمني العقود اجلديدة بنوداً تركز على التوعية والرت�شيد للتقليل من حجم النفايات
و للفرز من امل�صدر واعتماد جمع النفايات من امل�ستوعبات املخ�ص�صة للفرز .وكذلك
ي�ستح�سن درا�سة ت�أجيل �أعمال الت�سبيخ �إىل مراحل متقدمة من هذه العقود ريثما يتم الت�أكد
من نتائج �أعمال الفرز ،وفعالية الت�سبيخ ودرا�سة ت�سويقه.

ت�ستكمل احلكومة تطوير جميع الآليات الت�رشيعية والإدارية واملالية والتقنية ،من �أجل و�ضع
املدى املتو�سط �سيا�سة �إدارة نفايات �صلبة وطنية متكاملة ،ت�أخذ بعني االعتبار �إعطاء ال�سلطات املحلية دوراً
رئي�سي ًا يف �إدارة النفايات .
املدى الطويل

زيادة �إ�شرتاك  املجتمعات وال�سلطات املحلية يف تطوير وتنفيذ ومراقبة خطط حمددة لإدارة
النفايات ال�صلبة ق�صرية وطويلة الأجل .ويف نهاية املطاف تتولىّ ال�سلطات املحلية امل�س�ؤولية
الكاملة وحدها لإدارة النفايات ال�صلبة وفق ًا لتوجيهات احلكومة.

ثانياً .تطوير اجلانب القانوين وامل�ؤ�س�ساتي
لقد �أعدت وزارة البيئة  م�رشوع قانون حول �إدارة نفايات �صلبة متكاملة مب�ساعدة البنك

الدويل METAP /من �ش�أن تطبيقه حت�سني �إدارة  النفايات ال�صلبة يف لبنان ب�شكل ملمو�س .وتتمحور

البنود الرئي�سية لهذا القانون حول الأمور التالية  :املبادئ  والأولويات يف�  إدارة النفايات� ،إطار العمل
امل�ؤ�س�ساتي  وامل�س�ؤوليات ،تخطيط �إدارة النفايات� ،إدارة املعلوماتية ،الت�أمني البيئي ،الرتاخي�ص،

م�شاركة القطاع اخلا�ص ،التمويل وا�ستعادة الكلفة.

ومن الوا�ضح �أن تطبيق هذا القانون يتطلب �إعداد امل�ؤ�س�سات املعنية ب�إدارة النفايات ال�صلبة على كل
امل�ستويات ،بدءاً من ال�سلطات املحلية و�صو ًال �إىل الهيئات احلكومية مروراً بالأق�سام الإدارية املركزية

والالمركزية منها� ،إىل جانب �ضمان تن�سيق فاعل فيما بينها وت�أمني تدفق معلومات موثوقة و�شفافة
من �أجل تقوية وتعزيز مبد أ� امل�س�ؤولية واملحا�سبة .ولهذه الغاية ميكن �إن�شاء �إطار وا�ضح لتوزيع الأدوار
وامل�س�ؤوليات على ال�شكل التايل:

خال�صة مقرتحة لتوزيع امل�س�ؤوليات لإدارة النفايات ال�صلبة بح�سب القانون املقرتح
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الكيان

وزارة البيئة

وزارة الداخلية
والبلديات
السلطات
المحلية

المسؤوليات
•تطوير وتحديث استراتيجية وطنية للنفايات الصلبة المنزلية.
•وضع المقاييس والمعايير التوجيهية إلدارة النفايات.
•المشاركة في االستراتيجية والخطة الوطنية من خالل لجنة إدارة النفايات
(التي إما تكون هيئة مستقلة وترأسها و ازرة البيئة أو تكون تابعة لو ازرة البيئة).
•اعتماد دراسات تقييم األثر البيئي  وتقييم األثر االجتماعي.
•إجازة منشآت إدارة النفايات إو�صدار التصاريح البيئية لمنتجي النفايات.
•وضع /وتنفيذ برامج إدارة النفايات.
•إدارة المعلوماتية.
•ممارسة اإلشراف والتقييم والمحاسبة للتأكد من االلتزام بالتعليمات.
•المشاركة في االستراتيجية والخطة الوطنية من خالل التنسيق مع و ازرة البيئة
ولجنة إدارة النفايات.
•التنسيق والمساعدة في تطوير وتنفيذ خطط إدارة النفايات المحلية حيث يلزم.
•المشاركة في االستراتيجية والخطة الوطنية من خالل حضور اجتماعات
التنسيق.
•اقتراح وتنفيذ خطط إدارة النفايات المحلية للنفايات البلدية غير الخطرة.
•وضع  /وتنفيذ برامج إدارة النفايات.

ثالثاً .اجلوانب املالية لإدارة النفايات ال�صلبة:

ُيعترب التمويل عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف �أية خطة لإدارة النفايات  ،ولذلك ال بد من و�ضع قانون يحدد
طريقة دفع وا�سرتداد تكاليف �إدارة النفايات يف لبنان ،ومن �أبرز مالحمه ما يلي:
«امللوث يدفع» ،وذلك لأن �إدارة النفايات لي�ست خدمة تقدمها احلكومة بل ميكن ا�سرتداد
تب ّني مبد�أ
ِّ
امللوث يف هذا املجال قد يكون فرداً �أو �رشكة �أو م�ؤ�س�سة
تكلفتها عرب ر�سوم مبا�رشة خا�صة بها� .إن ِّ
�سواء كان عام ًا �أو خا�ص ًا .وهذا الأمر يتطلب تقدمي العون للبلديات �أو احتاد البلديات مل�ساعدتها يف
جباية الر�سوم لتغطية اال�ستثمارات الإجمالية والتكاليف املتكررة دوري ًا لإدارة النفايات ،و�أي�ض ًا جلباية
الر�سوم من متعهدي جمع ونقل النفايات عند �أي  من�ش�أة نقل �أو جتميع �أو معاجلة نفايات .وقد يتم  
تفوي�ض  جباية الر�سوم اىل ا ُ
جلباة الر�سميني املكلفني بتح�صيل الفواتري �أو اىل م�شغلي من�ش�آت القطاع
اخلا�ص املعتمدين.
�إلزام امل�ستوردين واملنتجني لأي ب�ضاعة قد ينتج عن تو�ضيبها نفايات ما بدفع ر�سم معينّ على املنتج
وعلى ت�سويق الب�ضاعة يكون مبثابة تكاليف �إدارة للنفايات.
�إلزام امل�شرتين ملنتجات معينة بدفع ر�سوم �إ�ضافية على هذه املنتجات تكون قابلة لال�سرتداد عند
�إعادة املنتجات امل�ستعملة اىل البائع �أو املنتج.
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توفري اخلدمات املالية احلكومية للأفراد وامل�ؤ�س�سات �أو الكيانات اخلا�صة العاملة يف �إدارة النفايات.
�إعفاء امل�شرتيات من املواد امل�سرتجعة وامل�ستخل�صة من النفايات من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة،
وذلك ملدة � 10سنوات.
حوافز �رضيبية :خف�ض ال�رضيبة بن�سبة  % 50على �أرباح ال�رشكات والكيانات التي تقوم ب�أن�شطة
مفيدة يف جمال �إدارة النفايات ال�صلبة.
تنويع م�صادر متويل كلفة �إدارة النفايات مثل املوازنة العامة ،موازنات الهيئات املحلية ،ال�صندوق
البلدي امل�ستقل ،ر�سوم بلدية على من�ش�آت النقل والتجميع واملعاجلة ،الهبات والقرو�ض ،ال�صندوق
الوطني للبيئة (قانون  ،)444ر�سوم مبا�رشة من منتجي النفايات وعلى الب�ضاعة التي تنتج عنها نفايات
�صلبة ،ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف  من�ش�آت �إدارة النفايات  ،م�صادر �أخرى للتمويل يحددها القانون.

رابعاً .اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية والتقنية

�إن معاجلة م�س�ألة النفايات تحُ ّتم على الدولة احرتام الأ�صول واملعايري التالية:

جمربة يف البلدان النامية واملتطورة �أثبتت جدواها املالية واالقت�صادية والبيئية.
 ا�ستخدام تقنيات ّ� أن تكون كلفة هذه التقنية مقبولة .� أن تكون هذه التقنية �آمنة بيئي ًا ومعرتف بها ح�سب الأ�صول من قبل الهيئات واملنظمات الدولية�شهادة �ضمان اجلودة الأيزو  ISO14000وISO9000
ذات العالقة ،على �أن تكون قد نالت
ِ
� -أن تتما�شى مع �إ�سرتاجتية وطنية لإدارة النفايات تراعي الت�سل�سل التايل:
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الف�صل الثالث

ريادة الأعمال االجتماعية
يف العامل العربي:
جتارب لبنانية
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ريادة الأعمال االجتماعية يف العامل العربي :جتارب لبنانية
 .1مفهوم ريادة الأعمال االجتماعية:

حظي مفهوم الريادة « »Entrepreneurshipب�أ�شكاله املختلفة خالل الأعوام املا�ضية باهتمام
َ
العديد من قطاعات املجتمع ،وبالأخ�ص فئة ال�شباب الطامح لتغيري واقعه االجتماعي .فالريادة بح�سب
اخلرباء تمُ هد الطريق ملواجهة التحديات االقت�صادية الكبرية و�أهمها م�شكلة البطالة .وم�ؤخراً ،بد أ� م�صطلح
حيزاً من تفكري املهتمني مبو�ضوع الريادة ب�شكل عام نظراً لالنت�شار الوا�سع لها
الريادة االجتماعية ي�شغل ّ
على امل�ستوى العاملي.
ويف الواقع ،ال يوجد تعريف جامع « لريادة الأعمال االجتماعية» ،فالبع�ض ي�صفها ب�أنها “م�ؤ�س�سات
غري ربحية ت�ستخدم ا�سرتاجتيات ريادة الأعمال من �أجل ت�أمني اال�ستدامة املالية الكفيلة مب�ساعدتهم لتحقيق
هدفهم االجتماعي” ( .)2003 ,Lasprogata & Cottenويف تعريف �آخر ،هي “م�ؤ�س�سات
ت�سعى �إىل خلق حلول مبتكرة مل�شاكل اجتماعية ملحة ،وح�شد الطاقات واملوارد والأفكار من �أجل
حتول اجتماعي م�ستدام” (  .)2004 ,Alvord, Brown, & Lettsكما �أنها “م�ؤ�س�سات
حتقيق ّ
تعتمد على ا�سرتاتيجيات الأعمال بهدف الت�صدي الفعال للم�شاكل االجتماعية املعقدة” (& Sharir
� .)2006 ,Lernerأي�ض ًا هي “عملية اكت�شاف وتقييم وا�ستغالل للفر�ص من �أجل خلق قيمة اجتماعية
عرب ا�ستخدام الو�سائل التجارية والن�شاطات املتعلقة بالأ�سواق وا�ستخدام املوارد املتعددة “(Bacq,
.)2013 ,Hartog, & Hoogendoorn

يج�سد الريادي االجتماعي (كفرد �أو جمموعة
وكما ي ّ�ؤثر رجل الأعمال يف الأعمال التجارية كذلك ّ
�أو منظمة ) دور عميل التغيري يف املجتمع .فهو ي�سعى �إىل انتهاز الفر�ص وحت�سني النظم واخرتاع �أ�ساليب
جديدة و�إيجاد حلول مبتكرة لتغيري املجتمع للأف�ضل .ويف حني يقوم �أ�صحاب امل�شاريع التجارية بخلق
�صناعات جديدة ،ف�إن الريادي االجتماعي يبتكر حلو ًال جديدة للم�شكالت االجتماعية بعيداً عن �أمناط
التفكري التقليدية حللها.

 .2عوامل النجاح الأ�سا�سية مل�ؤ�س�سات ريادة الأعمال االجتماعية

ال تعترب كل م�ؤ�س�سة ريادة اجتماعية ناجحة بال�رضورة ،ولذلك ال بد من حتديد معايري لتقييم جناحات
هذه امل�ؤ�س�سات .ويف مقدمة هذه املعايري ما يلي:
 .1قدرة امل�رشوع على حتقيق �أهدافه املعلنة.
 .2قدرة امل�رشوع على اال�ستمرارية من خالل احل�صول على املوارد الالزمة للحفاظ على العمليات
اجلارية.
 .3وجود املوارد املتاحة امل�ساعدة على تنمية وازدهار امل�رشوع .
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()Sharir & Lerner, 2006

فالأهداف والقيم تُعترب مبثابة بو�صلة النجاح للم�ؤ�س�سات .فهي توجه كل قرار تتخذه امل�ؤ�س�سة �أو

عمل تقوم به .ولذلك ف�إن حتديد القيم والأهداف ي�شكل اخلطوة الأوىل التي ينبغي للم�ؤ�س�سة اتخاذها
(  .)1996 ,Collins & Porrasوبقدر ما يكون الت�رصيح عن الأهداف علني ًا ت�صبح عملية التغيري
ّ
�سيمكن امل�ؤ�س�سات
املوجه لبقية م�سريتها،
وا�ضحة للأطراف املعنية ،والت�رصيح عل ًنا بذلك �سيكون
ّ

االجتماعية من حتقيق �أهدافها عندما يتفق م�ؤ�س�سوها على ِق َيمها الرئي�سية ،ويت�شاطرون ر�ؤية قوية حول
التغيري يف �إطار الأهداف املحددة.

واخلطوة التالية لتحديد الأهداف والقيم هي م�أ�س�س ُتها ،مبعنى �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على القيم

الأ�سا�سية والأهداف مبا ي�ؤدي �إىل حتديد �إطار الن�شاطات وتعزيزها بقيم ال�رشكة و�أهدافها بغية حتقيق
عائد اجتماعي �أعلى .فكلما زاد التكامل ما بني العمليات اجلارية يف امل�ؤ�س�سة والقيم االجتماعية زادت
عوائدها االجتماعية ( .)2003 ,Dees & Anderson

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن امل�ؤ�س�سة االجتماعية الريادية م�ضطرة �إىل اعتماد الأ�ساليب التي تتبعها

امل�ؤ�س�سات الريادية التجارية جلهة �إدارة الأعمال وم�صادر متويلها بهدف �ضمان ا�ستدامتها وا�ستمرايتها
ُعد امل�ؤ�س�سات
( .)2003 ,Dees & Andersoبخالف امل�ؤ�س�سات التطوعية التي ال تبغى الربح ت ّ

االجتماعية الريادية بحد ذاتها م�شاريع ربحية لديها �أهداف اجتماعية وعليها املحافظة على كفاءتها

االقت�صادية واملالية ( . )2011 ,Bagnoli & Megali

كذلك ف�إن القدرة على االبتكار والإبداع ت�شكل عن�رصاً حا�سم ًا يف جناح وا�ستمرار هذه امل�ؤ�س�سات

( .)2008 ,Elkington & Hartiganفامل�ؤ�س�سات االجتماعية الريادية يجب �أن تتحلى بالقدرة

على تقدمي احللول اخلالقة للم�شاكل االجتماعية التي ت�سعى �إىل حلها ،وامل�ساهمة يف زيادة �أثرها
االجتماعي .وميكن تف�صيل عوامل جناح م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية على ال�شكل التايل:
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الأثر االجتماعي
ملحة
وجود حاجة
ّ
ظاهرة لدى جماعة
حمددة من امل�ستفيدين
تُعترب دافع ًا رئي�سي ًا خللق
الن�شاطات

الإنفاذ  /الإ�ستمراية

النمو  ،التطور والتو�سع

القبول العام من املجتمع امل�ستهدف والتجاوب مع امل�ؤ�س�سة ،الرتكيز على التعليم
فعدم قبول امل�ؤ�س�سة ي�ؤدي �إىل وقف امل�رشوع وف�شله ،ومن امل�ستمر وتطوير املهارات
�أجل جناح امل�ؤ�س�سة ف�إن املجتمع امل�ستهدف عليه �أن يكون
�رشيك ًا يف العملية.

عد الر�أ�سمال االجتماعي عن�رصاً حيوي ًا من �أجل ت�أمني م�صادر
القدرة على حتديد ُي ّ
وقيا�س الأثر االجتماعي للتمويل وبناء ال�رشاكات التي من �ش�أنها ت�سهيل عمليات
امل�ؤ�س�سات .ويدعم ذلك
تعزيز الكفاءة االجتماعية املتمثلة بالقدرة على التعامل مع
خمتلف الأطراف التي ت�ساعد امل�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إىل التعامل مع
املجتمع امل�ستهدف

�إقامة العالقات الطويلة
الأمد مع امل�ؤ�س�سات
الأخرى والتي تقدم
الدعم كما تفتح �آفاق ًا
جديدة لتو�سيع العمل يف
امل�ستقبل

وجود عدد كبري من �إ�ستثمار �شبكة العالقات االجتماعية للريادي االجتماعي مبا االندفاع
والتو�سع
يفيد ويدعم ن�شوء وتطور امل�ؤ�س�سة
امل�ستفيدين

نحو

النمو

�صحة وم�صداقية م�صدر التمويل ،لأن امل�ؤ�رشات املالية تُعترب
م�ؤ�رشاً �أولي ًا عن قدرة هذه امل�ؤ�س�سة على اال�ستمرار
�إن تفاين قائد امل�ؤ�س�سة للعمل والتزامه وم�صداقيته تُعترب عوامل
�أ�سا�سية للنجاح
اخلربات ال�سابقة يف جمال العمل
الو�ضوح يف توزيع امل�س�ؤوليات والأدوار �ضمن امل�ؤ�س�سة
امل�صدر)Jamali & Kreidie, 2014( :

عينة امل�ؤ�س�سات االجتماعية الريادية يف لبنان
ّ .3

نظراً حلداثة مفهوم الريادة االجتماعية يف لبنان والعدد املحدود للم�ؤ�س�سات يف هذا املجال ،تُعترب
الدرا�سة باحلالة �أف�ضل الطرق املتاحة لتحقيق �أهداف الدرا�سة .وبنا ًء عليه مت �أختيار خم�سة م�ؤ�س�سات
اجتماعية ريادية لأغرا�ض التحليل والتقييم .

والعينة املختارة متجان�سة جلهة كونها م�ؤ�س�سات ريادية اجتماعية ذات �أهداف اجتماعية ت�سعى
ّ

لتحقيقها عرب انتهاز الفر�ص وخلق حلول �إبداعية ومبتكرة للم�شاكل امل�ستهدفة .وهذه الأهداف
االجتماعية ذات مروحة وا�سعة من القطاعات منها :الزراعة ،ال�صناعة ،متكني املر�أة ،املعوقني ،مكافحة
الفقر ،البيئة ،البطالة .واالختالف يف طبيعة الأهداف املختارة يجعل العينة ممثلة �إىل حد ما حلاجات
التنمية يف املجتمع اللبناين� .أما عدد موظفي هذه امل�ؤ�س�سات ومو�ضوعات عملها وامل�ستفيدين منها
والبيانات حول ت�أ�سي�سها ف�إننا نعر�ضها على النحو الآتي:
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سيدر إنفيرومنتال
Cedar
Environmental

2B Design

سوق الطيب

“بيوند”
لإلصالح
والتنمية

حقائب سارة

1992

2006

2004

2009

2000

غير محدد

 12موظفاً
بدوام كامل
وجزئي

 14موظفاً بدوام
كامل و150
سجيناً

القضايا البيئية المتعلقة البطالة -المعوقون
والفقراء واستعادة
بإدارة النفايات
التراث التقليدي
واستصالح األراضي
الصناعية

البطالة والبيئة
والتنمية الريفية

اإلصالح
السياسي

البطالة ،تمكين
المرأة ،االندماج
االجتماعي،
والمحافظة على
التراث اللبناني

الخدمات
المقدمة

معالجة النفايات،
إعادة تدوير
النباتات ،دعم
الزراعة العضوية،
إعادة تأهيل
األراضي الصناعية

تصميم وصناعة
المفروشات الجديدة
من المفروشات
القديمة

تشجيع الزراعة
العضوية
والمنتجات
الغذائية
الصناعية،
وتعزيز قدرة
المزارعين

تقديم
االستشارات
والخدمات

صناعة الحقائب
النسائية العصرية
واألكسسوارات

المستفيدون

الحكومة ،البلديات،
المجتمع

ذوي االحتياجات
الخاصة والفقراء

تاريخ
المؤسسة

بنيت على الشغف
والتجربة السابقة
للمؤسسين في مجال
الهندسة الصناعية

الخطط
المستقبلية

توسيع استخدام
تكنولوجي إلدارة
النفايات
واستخدام
طرق مبتكرة
إلعادة تدوير

سنة التأسيس

عدد الموظفين  36موظفاً بدوام كامل  4موظفين يعملون
في المنزل
واالستعانة بـ 7
موظفين آخرين
القضية
االجتماعية

هيئات
المزارعون
المحليون الصغار القطاع العام
والمجتمع
والنساء في
ككل
المناطق الريفية

بدأت كعمل تجاري بدأت كمؤسسة ال
يهدف إلى الحفاظ تبغي الربح تهدف
الى مساعدة
على األعمال
الحرفية القديمة المزارعين الصغار
وتزويد المطاعم
بالخضار والفواكه
وعمل خط للطعام
المعبأ
التوسع في
مختلف
األسواق في
لبنان والمنطقة

تكرار
النموذج
خارج
لبنان
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السجينات
والمدانون
السابقون
وعائالتهم

فرع لمؤسسة الخبرة السابقة
للمؤسسين في
تقدم
مجال االزياء
االستشارات
والموضة وقدرتهم
التجارية
تعمل عبر على تغيير حياة
السجناء
منطقة الشرق
االوسط
التوسع إلى
التوسع في
منطقة الشرق األسواق الخارجية
وعمل خطوط
األوسط
إنتاج جديدة

 .4تقييم جناح امل�ؤ�س�سات الريادية االجتماعية يف لبنان

�إن ال�سعي لتحقيق التوازن بني تر�سيخ القيم االجتماعية والعائدات االقت�صادية ي�شكل الهدف
املحرك الرئي�سي لإن�شاء
العينة .فجميعهم اتفقوا على �أن �إيجاد قيمة اجتماعية هو
املنظور مل�ؤ�س�سات ّ
ّ
م�ؤ�س�ساتهم ،دون التخلي عن ال�سعي لتحقيق القيمة املالية باعتباره �رضوري ًا ال�ستمرار الأعمال على
املدى الطويل ،وذلك يف �إطار التوازن املذكور .
وقد �أظهرت املقابالت التي ُ�أجريت مع امل�ؤ�س�سات املذكورة �أن حتقيق الهدف امل�شار �إليه �أعاله مل

يكن بالعملية ال�سهلة .وقد مت تلخي�ص نقاط القوة وال�ضعف يف الر�سم البياين �أدناه معتمدين على الإطار
ال�سابق لنجاح امل�ؤ�س�سات االجتماعية الذي مت عر�ضه:
�أ .نقاط القوة :

يتمتع �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات املذكورة باملقدرة على �إيجاد الفر�ص اال�ستثمارية يف �إطار حل ق�ضايا
اجتماعية �ضاغطة على �أفراد املجتمع اللبناين ،مبا يف ذلك تدهور البيئة و�إدارة النفايات (مثل �سيدار
الطيب) ،ومتكني املر�أة (مثل حقيبة �سارة� ،سوق الطيب) ،و�إعادة اندماج املعوقني
انفريومنتال� ،سوق ّ
يف جمتمعهم مثل  B Design2واحلكم الر�شيد والإ�صالح ال�سيا�سي (مثل بيوند للإ�صالح والتنمية).
وي�شكل �إيجاد فر�ص عمل جديدة هدف ًا م�شرتك ًا لهذه امل�ؤ�س�سات� ،سواء جلهة توظيف الفقراء
الطيب وحقائب �سارة و � ،2B designأو فتح جمال التوظيف �أمام جميع اللبنانيني
خ�صو�ص ًا ك�سوق ّ
“ك�سيدار انفريومنتال” و“بيوند الإ�صالح والتنمية” .مما ي�ؤكد �أن هذه امل�ؤ�س�سات تلحظ يف براجمها
وجود حاجة ملحة عند عدد كبري من امل�ستفيدين ،ممن مل ت�ستطع احلكومة وال امل�ؤ�س�سات غري احلكومية
التي ال تبغي الربح م�ساعدتهم .
رواد هذه امل�ؤ�س�سات بعملها ورغبتهم القوية يف �إحداث فارق ،و�إ�رصارهم على حتويل
�إن �شغف ّ
هذه العاطفة �إىل واقع ملمو�س مبعزل عن كل املخاطر وامل�شاكل التي تواجه امل�ؤ�س�سات النا�شئة ،يعطي
هذه امل�ؤ�س�سات يف لبنان متيزاً وقوة ف�ض ً
ال عن الت�أ�سي�س لقيم اجتماعية جديدة وا�ضحة املعامل.
ب .نقاط ال�ضعف :

يتبينّ من تقييم عمل امل�ؤ�س�سات الريادية االجتماعية املختارة �أعاله وجود فجوة ما بني �أهداف
امل�ؤ�س�سة الكبرية وتوا�ضع �إمكانياتها الإدارية واملالية والب�رشية .فهناك ثالث من �أ�صل خم�س من
امل�ؤ�س�سات قامت بتعيني م�ست�شار �إداري مل�ساعدتها على تطوير �أعمالها وزيادة مواردها املالية .فعلى
الطيب « بتعيني م�ست�شار �إداري ذي خربة طويلة من �أجل دمج خربته
�سبيل املثال قامت م�ؤ�س�سة « �سوق ّ
املهنية مع تطلعات امل�ؤ�س�سني و�أهدافهم املتعلقة بتح�سني الظروف املعي�شية واملحافظة على البيئة� .أما
م�ؤ�س�سة “ ”2B Designفقد ا�ستعانت بخبري جتاري من �أجل �إدارة عملياتها املالية .فيما �أعربت
م�ؤ�س�سة “حقائب �سارة” عن حاجتها امللحة اىل عقل �إداري يتحمل م�س�ؤولية �إدارة العمليات الإدارية
واملالية.
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ويف هذا الإطار �أ�شار �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات املذكورة �إىل �أن حمدودية التدريب الإداري وقلة اخلربة
يعيقان قدرتهم على العمل الفاعل وبناء الإ�سرتاتيجيات الفعالة لدعم منوها .كما �أن عدم وجود هيكلية
وا�ضحة لأدوار وم�س�ؤوليات العاملني يف هذه املن�ش�آت ال�صغرية ي�سهم يف تقوي�ض قدرتها الإدارية.
ومن نقاط ال�ضعف �أي�ض ًا عدم قدرة امل�ؤ�س�سات االجتماعية الريادية على تعزيز عالقاتها مع منظمات
وم�ؤ�س�سات غري حكومية �أو مع نا�شطني فاعلني يف املجتمع .حيث اقت�رصت �شبكة عالقاتها يف �أح�سن
الأحوال على م�ؤ�س�سة واحدة �أو اثنتني فقط مما ي�ضعف ت�أثريها يف املجتمع وقدرتها على اجلذب
واال�ستقطاب.
كذلك تو�ضح الدرا�سة �أن الأثر االجتماعي لأعمال هذه امل�ؤ�س�سات لي�س وا�ضح ًا مبا يكفي لقيا�س
م�ستوى الإجناز وبالتايل �آفاق تطويره.
ج .مالحظات �إ�ضافية

�إن م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية يف لبنان تفتقر �إىل الدعم املطلوب من الدولة من �أجل زيادة
احلافزية وم�ساعدتها على اال�ستمرار يف ن�شاطاتها احلالية وامل�ستقبلية .فاحلكومة اللبنانية ال متلك ر�ؤية
حمددة املعامل حول �أهمية هذه امل�ؤ�س�سات ،حيث غالب ًا ما ت�سجل هذه امل�ؤ�س�سات ب�صفة م�ؤ�س�سات
جتارية بغر�ض حت�صيل الرخ�ص الالزمة ملمار�سة عملها .وبذلك ت�رسي عليها ب�شكل غري من�صف كل
امل�ستوجبات املفرو�ضة على امل�ؤ�س�سات التجارية .وحترم يف املقابل من امل�ساعدات والإعانات التي
تقدمها الدولة للم�ؤ�س�سات التي ال تبغي الربح.
�إ�ضافة �إىل ذلك ال يوجد م�ؤ�رش لقيا�س درجة منو هذه امل�ؤ�س�سات وم�ستوى تطورها .الأمر الذي يتم
على �أ�سا�س مقارنة جناحاتها مع امل�ؤ�س�سات التجارية ،يف حني �أن �أهدافها و�أفكارها متيل �إىل امل�ؤ�س�سات
غري الربحية مما يجعل املقارنة يف غري حملها.
ف�ضل �أ�صحاب
وهناك عقبة �إ�ضافية �أمام هذه امل�ؤ�س�سات تتمثل يف الف�ساد الإداري امل�ست�رشي .حيث ّ
هذه امل�ؤ�س�سات عدم الدخول يف متاهات املمار�سات غري امل�س�ؤولة والفا�سدة لت�سيري م�صاحلهم ،مف�ضلني
�إجناز معامالتهم بالطرق القانونية املتعارف عليها ،مع ما يرتتب على ذلك يف الدوائر الر�سمية من
تكاليف وعوائق م�صطنعة حتد من جناح هذه امل�ؤ�س�سات يف بلد ُي�ص ّنف �ضمن فئة البلدان الأكرث ف�ساداً
يف العامل .فالرتكيبة ال�سيا�سية واحلزبية يف لبنان �أدت �إىل ا�ضمحالل مفهوم �إن�شاء الأعمال من �أجل منفعة
املجتمع وال�صالح العام ،مقابل تعاظم �أهداف املنفعة اخلا�صة ال�ضيقة.
كذلك ُيعترب عدم ا�ستقرار الأو�ضاع الأمنية وال�سيا�سية وا�ضطراب الإقليم من القيود الإ�ضافية امل�ؤثرة
يف عمل وتطور م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية.
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متويل ال�شركات النا�شئة يف جمال �صناعة الربجميات يف لبنان
نظرة عامة على �أهمية الر�أ�سمال املخاطر
مع تنامي دور اقت�صاد املعرفة ك�أ�سا�س لزيادة الإنتاجية وم�ضاعفة القدرة التناف�سية �أخذ العديد من
دول العامل بدعم وتعزيز دور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،كما فعلت �أملانيا �سنة 2011
وما ت�سعى �إليه ال�صني حالي ًا من خالل �صياغة ا�سرتاتيجيات وتنفيذ مبادرات وبرامج داعمة ،ت�ستهدف
زيادة م�ستويات النفاذ خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وجذب املزيد من اال�ستثمارات
الأجنبية �سعي ًا لتوطني التكنولوجيا وتوفري املزيد من فر�ص العمل مبا ّ
ميكن تلك الدول من التحول
تدريجي ًا نحو اقت�صاد مناف�س قائم على املعرفة .وال يخفى �أن حتقيق هذه الأهداف يتطلب حتقيقها بطبيعة
احلال توظيف املزيد من املوارد املالية لتهيئة البنى التحتية وزيادة كفاءة املوارد الب�رشية مما ي�ؤدي �إىل �إيجاد
بيئة �أعمال منا�سبة للإبداع واالبتكار.
التحديات التي تواجه �رشكات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت النا�شئة يف مراحلها املبكرة
ومن
ّ
رواد �أعمال
عادة �إحجام املمولني وامل�ستثمرين عن متويل هذه ال�رشكات لعدم خربتها .وهو ما يدفع ّ
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �إىل االعتماد على مواردهم املالية اخلا�صة من �أجل حتويل فكرتهم
�إىل م�رشوع قابل للحياة .وعندما ت�صبح ال�رشكة م�ستعدة للإقالع ي�صبح من ال�رضوري تو�سيع دائرة
�سمى امل�ستثمرين املالئكة (� ) Angel Investorsأو
التمويل واللجوء �إىل موارد خارجية فيما ُي ّ
�أ�صحاب الر�أ�سمال املخاطر ( ،)Venturesبغية توفري الدعم املايل ال�رضوري واملهارات و�شبكة
العالقات مل�ساعدتها على التطور والنمو.
وبذلك ي�صبح ر�أ�س املال املخاطر حاجة �أ�سا�سية لتمويل م�شاريع التكنولوجيا النا�شئة على وجه
العموم ،ويف �صناعة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على وجه اخل�صو�ص .ولقد لعبت ال�رشكات
دورا يف دفع الأن�شطة االقت�صادية املبتكرة يف الت�سعينيات من القرن املا�ضي
املدعومة بر�أ�س املال املخاطر ً
حيث وظفت البلدان املتقدمة �أموا ًال كثرية يف قطاعات التكنولوجيا ،مبا ذلك يف ذلك االت�صاالت
والربجميات ويف تكنولوجيا ال�شبكات ،مما �ساهم يف تعزيز تناف�سيتها وزيادة حجم اقت�صاداتها.
 .1ريادة الأعمال يف لبنان

ُعد ريادة الأعمال يف لبنان رافعة مهمة للنمو االقت�صادي ،م�ستندة �إىل مقدرة ال�شباب اللبناين على
ت ّ
رواد الأعمال
االبتكار والإبداع ،فبح�سب “ املراقب العاملي لريادة الأعمال” ف�إن حوايل  % 82من ّ
يف لبنان قد انطلقوا من �أعمال يديرونها ال�ست�شكاف فر�ص جديدة ،وهذه املبادارات تنمو بن�سب
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عالية ولديها �إمكانية وا�سعة خللق الوظائف .وبح�سب امل�صادر ف�إن كثرياً من الأعمال التي بد�أها
رواد الأعمال قد اجتازت املراحل الت�أ�سي�سية ال�صعبة وحتولت �إىل �أعمال م�ستدامة (Stevenson,
ّ
. )2010 ,Daoud, Sadeq, & Tartir
ومن امل�ؤ�رشات على جناح ريادة اللأعمال يف لبنان ن�سبي ًا �إدراج لبنان يف املرتبة  50بني  130دولة
يف العامل ،ويف املرتبة  8بني  15دولة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �ضمن م�ؤ�رش ريادة
الأعمال العاملي ل�سنة  2015بح�سب ”معهد تنمية ريادة الأعمال” ،وهو م�ؤ�س�سة للبحوث مقرها
وا�شنطن .وقد ّ
حل لبنان يف املرتبة ال�ساد�سة بني  36دولة ذات دخل متو�سط �إىل مرتفع �شملها امل�سح.
ويقي�س امل�ؤ�رش نوعية ريادة الأعمال يف االقت�صاد وحجمها ،من خالل درا�سة اجلوانب املختلفة لبيئة
ريادة الأعمال ،مبا يف ذلك مدى فعالية البيئة احلا�ضنة لل�رشكات النا�شئة� ،إىل جانب درا�سة معوقات
ويتكون امل�ؤ�رش من  14ركيزة منق�سمة �إىل ثالثة م�ؤ�رشات فرعية هي
امليزات التناف�سية لل�رشكات النا�شئة.
ّ
�سلوكية ريادة الأعمال ،وقدرات ريادة الأعمال ،وتطلعات ريادة الأعمال.
يح�سن و�ضعيته بح�سب امل�ؤ�رش املذكور بقيمة
وبح�سب التقرير امل�شار �إليه �أي�ض ًا� ،إذا �أراد لبنان �أن ّ
ع�رش نقاط فذلك يتطلب زيادة ح�صة توافر الر�أ�سمال املغامر من هذه النقاط بن�سبة  ، % 15بو�صفه ثالث
�أهم ركيزة لتحقيق الهدف املذكور بعد ح�صة زيادة االبتكار يف املنتج وتطوير القطاع التكنولوجي
(.)2014 ,Ács , Szerb ،& Autio
ويف هذا الإطار ،تُعترب ال�رشكات ال�صغرية واملبتدئة التي يقل عمرها عن خم�س �سنوات ويعمل
فيها �أقل من � 5أ�شخا�ص امل�صدر الرئي�سي للوظائف يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمايل �أفريقيا  .فهذه
ال�رشكات قد �أوجدت  66000وظيفة يف لبنان ما بني عامي  2005و Schiffbauer, ( 2010
.)Sy, Hussain, Sahnoun, & Keefer, 2015
 .2قطاع �صناعة الربجميات يف لبنان

ارتفع حجم ر�أ�سمال قطاع تكنولوجيا املعلومات يف لبنان من  337مليون دوالر �سنة � 2012إىل
 364مليون دوالر عام  .2013و ُيتوقع �أن ينمو هذا القطاع بن�سبة � % 12سنوي ًا يف ال�سنوات الأربع
القادمة لي�صل �إىل  570مليون دوالر عام  .2017وهذا النمو املتوقع هو نتيجة اخلطط اال�ستثمارية
املقرر �إجنازها يف جمال البنى التحتية لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت  .و ُيبينّ الر�سم البياين رقم
ّ
( )3تطور حجم قطاع تكنولوجيا املعلومات يف لبنان منذ عام .2008
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ر�سم بياين رقم  :3تطور حجم قطاع تكنولوجيا املعلومات يف لبنان خالل الفرتة 2013-2008

امل�صدر )IDAL, 2013( :

وتُعد �صناعة الربجميات من ال�صناعات الواعدة للمجتمعات والدول النا�شئة .وهي ت�شمل الن�شاطات
االقت�صادية املتعلقة بتطوير املنتجات الربجمية وت�سويقها ،وكذلك اخلدمات املرافقة لهذا الن�شاط مثل
اخلدمات اال�ست�شارية ،و�أعمال تطويع الربجميات ،والتدريب على ا�ستخدامها ،وت�شغيلها ،وتقدمي
خدمات ا�ست�ضافة الربجميات والبيانات ،وغريها من اخلدمات التي ترافق اقتناء مثل هذه الربجميات.
ويف م�ؤ�رش على حجم قطاع الربجميات يف لبنان ،بلغت قيمة الناجت ال�صايف لهذا القطاع 290
مليون دوالر عام  ،2011اي ما يعادل  % 0.73من الناجت املحلي الإجمايل البالغ  39.5مليار دوالر
للعام نف�سه .وهو ما ي�ؤكد ارتفاع القيمة امل�ضافة للن�شاطات املتعلقة ب�صناعة الربجميات مقارنة بالأن�شطة
التقليدية الأخرى .فقد بلغ متو�سط القيمة امل�ضافة لأن�شطة الربجميات  ٪79من ناجتها الإجمايل باملقارنة
مع  ٪34كمتو�سط للأن�شطة ال�صناعة التحويلية ومع  ٪31كمتو�سط جلميع الأن�شطة االقت�صادية اللبنانية.
وبح�سب م�ؤ�س�سة �إيدال هناك �أكرث من � 300رشكة تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف لبنان
توظف حوايل � 7000شخ�ص متخ�ص�ص يف هذا القطاع .وهناك �أي�ض ًا حوايل � 222رشكة متخ�ص�صة
يف تطوير الربجميات ،والر�سم البياين �أدناه ُيبينّ تطور عدد ال�رشكات يف قطاع الربجميات منذ ال�سبعينيات:

ر�سم بياين رقم  :4تطور عدد ال�رشكات يف قطاع الربجميات منذ ال�سبعينيات

امل�صدر )WIPO, 2013( :
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ويتوزع ن�شاط ال�رشكات العاملة يف جمال الربجميات على  ٪48تعمل يف تطوير الربجميات و٪38

متخ�ص�صة يف تطوير التطبيقات على �شبكة الإنرتنت ،يف حني تعمل الـ  ٪14الباقية يف تطوير التطبيقات
اخلا�صة بالهواتف النقالة ،وذلك بح�سب الر�سم البياين رقم � 5أدناه:

ر�سم بياين رقم  :5توزع ال�رشكات العاملة يف جمال الربجميات ()2015

امل�صدر)IDAL, INFORMATION TECHNOLOGY FACT BOOK 2015, 2015( :

 .3تطور التمويل عرب الر�أ�سمال املخاطر  Venturesيف لبنان
 .1.3على ال�صعيد الدويل والإقليمي

لقد �شهد لبنان حت�سن ًا على م�ستوى توافر الر�ساميل املخاطرة يف الآونة الأخرية بالرغم من الظروف
االقت�صادية غري امل�ؤاتية حملي ًا واقليمي ًا .فقد احتل لبنان املرتبة  59من �أ�صل  144دولة يف» تقرير التناف�سية
العاملية عام  »2015-2014مقارنة باملرتبة  62يف التقرير ال�سابق لعام  .2014-2013وعلى

�صعيد حجم �صفقات ر�أ�س املال املخاطر يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا .فقد ن�رشت «جمعية

الأ�سهم اخلا�صة ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا» تقريرها الرابع حول ر�ؤو�س الأموال املخاطرة
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا ،و�أبرز ما جاء فيه:

 -بلغ حجم �صفقات ر�أ�س املال املخاطر � 140صفقة ما بني  2013-2011مقارنة بـ � 77صفقة

ما بني  ،2010-2008بالرغم من تدهور الظروف الأمنية وال�سيا�سية يف املنطقة خالل الفرتة الأخرية.

وهو ما يتبني من خالل الر�سم البياين رقم � 6أدناه:
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ر�سم بياين رقم : 6تطور حجم �صفقات ر�أ�س املال يف منطقة املينا -MENA -

امل�صدرMENA Private Equity Association, 4th Venture Capital in the Middle East & North Africa( :
)Report :2013 Year in Review, 2014

 ارتفعت ح�صة لبنان من جممل ال�صفقات من  % 12خالل الفرتة � 2010-2008إىل %21خالل الفرتة  2013-2011وذلك على ال�شكل املبينّ يف الر�سم البياين رقم � 7أدناه :

ر�سم بياين رقم : 7ح�صة لبنان من جممل �صفقات ر�أ�سمال املخاطر

امل�صدرMENA Private Equity Association, 4th Venture Capital in the Middle East & North Africa( :
)Report :2013 Year in Review, 2014

 تطورت قدرة �رشكات تكنولوجيا املعلومات والربجميات على جذب ر�أ�س املال املخاطر �إىلحوايل ن�صف (  )٪49اال�ستثمارات امل�سجلة بني عامي  2011و  ،2013مقابل  ٪38من هذه
اال�ستثمارات خالل الفرتة  2010-2008وذلك بح�سب الر�سم البياين رقم  8التايل:
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ر�سم بياين رقم  :8جماالت ن�شاط ر�أ�س املال املخاطر

امل�صدرMENA Private Equity Association, 4th Venture Capital in the Middle East & North Africa( :
)Report :2013 Year in Review, 2014

 .2.3على ال�صعيد املحلي

�ساهم عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف لبنان خالل العقد املا�ضي يف �إعاقة قدرة البلد على جذب
اال�ستثمار الأجنبي ،مما جعل الر�أ�سمال املحلي امل�صدر �شبه الوحيد لتمويل امل�ؤ�س�سات النا�شئة عرب
الر�أ�سمال املغامر بالتزامن مع ارتفاع عدد حا�ضنات الأعمال وامل�ؤ�س�سات الداعمة لريادة الأعمال
املمولني املحليني بالر�أ�سمال املخاطر يف لبنان هم:
( . )2012 , Endeavor Insightو�أبرز ّ
 .1.2.3امل�ؤ�س�سات الر�سمية والعامة:
�أ .م�صرف لبنان ( التعميم الو�سيط )331

�أ�صدر م�رصف لبنان يف �شهر كانون الأول عام  2013التعميم الو�سيط رقم  331الذي ي�سمح
للم�صارف اللبنانية باحل�صول على ت�سليفات دون فائدة من م�رصف لبنان ملدة حدها الأق�صى �سبع
م�رسعات �أعمال،
معين ًا يف ر�أ�سمال �رشكات نا�شئة ،حا�ضنات �أو ّ
�سنوات ،ب�رشط �أن ي�ستثمروا مبلغ ًا ّ
على �أن يكفل م�رصف لبنان هذه اال�ستثمارات بن�سبة  .% 75مما يجعل هام�ش املخاطرة حمدوداً بالن�سبة
للم�صارف خ�صو�ص ًا �أن التعميم يح�رص ا�ستثمارات امل�صارف مبا ال يتعدى ن�سبة  %3من ر�أ�سمالها،
وعلى �رشط �أن ال تتخطى قيمة اال�ستثمار الواحد  %10من ن�سبة  %3املذكورة.
وي�سعى م�رصف لبنان من خالل ذلك �إىل تن�شيط قطاع اقت�صاد املعرفة وحث امل�صارف على توظيف
جانب من قدراتها املعرفية يف دعم ال�رشكات النا�شئة من حيث الإر�شاد والتدريب� ،إىل جانب توفري
مكاتب جمهزة النطالق الأعمال.
ويق�ضي التعميم ب�أن يط ّلع م�رصف لبنان على كل م�رشوع يتقدم للح�صول على متويل ،ويتوىل متابعة
العملية ب�شكل دقيق مع امل�رصف للت�أكد من توظيف اال�ستثمارات يف املجاالت املن�شودة ،ل�ضمان
ال�سيطرة على العملية ّبرمتها.
ب .برامج كفاالت:
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�رشكة «كفاالت» هي �رشكة م�ساهمة مالية ذات منفعة عامة تعمل على م�ساعدة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم التي تعمل يف لبنان ،يف �أحد القطاعات االقت�صادية التالية :ال�صناعة ،الزراعة ،ال�سياحة،
الإنتاج احلريف ،التقنيات املتطورة ،وذلك بغية احل�صول على متويل م�رصيف.
تقوم �رشكة كفاالت مبنح كفاالت لقرو�ض م�رصفية بنا ًء على درا�سات جدوى وخطط م�ؤ�س�ساتية
تثبت قابلية الن�شاط االقت�صادي مو�ضوع طلب القر�ض للنجاح واال�ستمرار.
ّ
مقدمة من طالبي القرو�ض ّ
لأجل ذلك تقوم ال�رشكة بدرا�سة طلبات القرو�ض املقدمة بوا�سطة البنوك العاملة يف لبنان لتقرير منح
الكفالة �أو حجبها.
وت�ستفيد القرو�ض املكفولة من قبل �رشكة كفاالت من دعم مايل ( تقوم وزارة املال بدفعه لدى �إدارة
البنك املركزي) يتمثل يف تخفي�ض الفوائد امل�ستحقة عليها.
ومن �أبرز برامج كفاالت التي ت�ستهدف ال�رشكات النا�شئة يف جماالت االبتكار هناك برناجمان
رئي�سيان هما“ :كفاالت االبتكار” و “كفاالت للمبتدئني” نعر�ضهما فيما يلي ب�شيء من التف�صيل:
ا�سم الربنامج

كفاالت االبتكار

كفاالت للمبتدئة واالبتكار

“برنامج كفاالت للمبتدئة واالبتكار” هو نتاج توقيع
اتفاق �رشاكة بني االحتاد الأوروبي ورئا�سة جمل�س الوزراء.
يوفر هذا الربنامج التمويل لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم من �أجل تطوير ما لديها من اخرتاعات و�أعمال
على درجة عالية من االبتكار� ،إ�ضاف ًة �إىل متويل �رشكات
نا�شئة عادية.

تعريف بالربنامج

برنامج “كفاالت االبتكار” هو نتاج �رشاكة
مع مفو�ضية االحتاد الأوروبي ووزارة
االقت�صاد والتجارة يف لبنان من �أجل
متويل �أفكار و�أعمال قوامها ابتكارات
واخرتاعات ،وهو بتمويل م�شرتك ما بني
االحتاد الأوروبي و�رشكة كفاالت.

نوع الإ�ستثمار

متويل �أ�صول ثابتة واحتياجات ر�أ�س املال متويل �أ�صول ثابتة واحتياجات ر�أ�س املال الت�شغيلي
الت�شغيلي
 ٦٥٠مليون لرية لبنانية

احلد الأق�صى للقر�ض  ٣٠٠مليون لرية لبنانية
مدة القر�ض

� ٥سنوات كحد �أق�صى

� ٧سنوات كحد �أق�صى

ن�سبة الكفالة

٪٩٠

املبتكرة  % 90النا�شئة %85

فرتة ال�سماح

بني �ستة �أ�شهر و�سنة واحدة

بني �ستة �أ�شهر و�سنة واحدة

امل�صدر� :رشكة كفاالت/http://kafalat.com.lb ،
 .2.2.3ال�صناديق اخلا�صة
�أ .برييتك (:)Berytech

ُعد العب ًا �أ�سا�سي ًا يف جمال التمويل بالأ�سهم والر�أ�سمال املغامر الداعم للم�ؤ�س�سات النا�شئة يف لبنان.
ت ّ
وهي متخ�ص�صة يف جمال املعلومات والتكنولوجيا واالت�صاالت .وقد �أن�ش�أت م�ؤخراً �صندوق ا�ستثماري ًا
جديداً يف �إطار تعميم الو�سيط مل�رصف لبنان  331امل�شار �إليه �آنف ًا ،يهدف لال�ستثمار يف ال�رشكات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم املبدعة واملبادرة غري املدرجة يف البور�صة ،ولكنها تتمتع ب�إمكانات منو
كبرية .ويخت�ص مبعظمها يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واملحتوى الرقمي.
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ب .وم�ضة ()Wamda

رواد الأعمال يف دول منطقة املينا ( .)MENAوتعتمد منهج ًا متكام ً
ال
تعمل
ّ
كمن�صة لتمكني ّ
رواد الأعمال يف بيئة الأعمال النا�شئة .ولديها �صندوق “وم�ضة
لتوفري الدعم الذي يحتاج �إليه ّ
كابيتال” الذي ُيعنى بدعم ال�رشكات النا�شئة يف مراحلها ّ
املبكرة والنهو�ض مبجال ال�صناعة ذات
املحتوى الرقمي والتكنولوجيا وغريها من خالل اال�ستثمار فيها .وقد �أطلقت مبادرة “مي مايكرز” -
�( -MEMakersأو “ال�صانعون يف ال�رشق الأو�سط”) ،للتمكني ودعم حركة امل�شاريع ال�صناعية يف
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .وتهدف املبادرة من خالل �أن�شطتها املختلفة �إىل ت�رسيع واحت�ضان بيئة
املتقدم ،والإنرتنت ،والرعاية ال�صحية ،والتقنية النظيفة ،والنفط
ريادية يف املنطقة يف جماالت الت�صنيع
ّ
جماالت �أخرى.
والغاز ،والنقل� ،إ�ضافة �إىل
ٍ
ج .م�ؤ�س�سة “�شركاء املبادرات يف ال�شرق الأو�سط” ()Middle East Venture Partners

وتُعترب من �أهم ال�رشكات يف جمال متويل ال�رشكات النا�شئة وم�ساعدة رواد الأعمال .وتُعنى باال�ستثمار
يف جميع القطاعات التي تقدم فر�ص عمل جديدة� .إ ّال �أنها تُركز على املنتجات املرتبطة بالتكنولوجيا
واال�ستهالك على الإنرتنت .وقد �أن�ش�أت م�ؤخراً �صندوق ًا ا�ستثماري ًا «امباكت فاند Impact(»2
 )Fund 2ميتثل كلي ًا للتعميم ال�صادر عن م�رصف لبنان رقم  331حول اقت�صاد املعرفة املذكور �أعاله.
تطور الر�أ�سمال املخاطر يف لبنان
 .4حتديات
ّ

بالرغم من التطور احلا�صل يف جمال التمويل بالأ�سهم وبالأخ�ص عرب الر�أ�سمال املخاطر ما زال هذا
القطاع يواجه حتديات عديدة ،ف�ض ً
ال عن كونه يف مراحله املبكرة .ومن �أبرز هذه التحديات:

�أ .بنية ال�سوق املالية ال�ضعيفة �أ�ص ً
ال يف لبنان  ،و�صعوبة �إدراج امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف
البور�صة .مما يجعل �آليات خروج ر�أ�س املال املخاطر(� )Exist Optionsصعبة للغاية .وهذا الأمر
ُي�شكل عائق ًا �أمام املمولني بالر�أ�سمال املخاطر ويجعلهم يعزفون عن التمويل (MENA Private
Equity Association, 3rd Venture Capital in the Middle East & North
. )Africa Report, 2013
ب .افتقار النظام ال�رضيبي �إىل احلوافز ال�رضيبية لت�شجيع كبار املتمولني على اال�ستثمار يف م�رشوعات
ر�أ�سمال املخاطر النا�شئة.

ج .افتقار لبنان �إىل نظام �أكادميي متطور يف جمال الأبحاث والعلوم بو�صفها الدعامة الأ�سا�سية
لالبتكار والإبداع الذي يعترب عام ً
ال جاذب ًا للر�أ�سمال املخاطر العاملي (MENA Private Equity
Association, 3rd Venture Capital in the Middle East & North Africa
. )Report, 2013
د� .إجراءات الإفال�س :تُعترب الأطر القانونية التي ترعى حاالت الإع�سار يف لبنان قدمية جداً
وال ت�ستجيب للمعايري الدولية ،مما يجعل املمولني ميتنعون عن متويل ال�رشكات بالر�أ�سمال املخاطر
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( .)OECD/The European Commission/ETF, 2014فالأطر القانونية التي تعمل
ُعد عن�رصاً هام ًا يف تخ�صي�ص املوارد بكفاءة يف االقت�صاد ،من
ب�شكل جيد لت�سوية حاالت الإع�سار ت ّ
خالل حتفيز �إعادة تنظيم ال�رشكات القابلة للحياة التي تواجه �ضائقة مالية وت�صفية غري القادرة على
اال�ستمرار بتكلفة منخف�ضة .وبالتايل فهذه القوانني �رضورية ل�ضمان م�صالح الأطراف يف الأعمال
الريادية النا�شئة (الدائنني ،املالكني ،املدراء ،املوظفني ،العمالء ،املوردين) ومبا ي�شجعهم على اال�ستمرار
يف امل�شاريع القائمة والدخول يف م�شاريع جديدة وحتمل املخاطر يف امل�ستقبل .
و .احلماية غري الفعالة للملكية الفكرية يف لبنان .ففي تقريره ال�سنوي « »Special 301لعام
 2015حول و�ضع حقوق امللكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانني املتع ّلقة بها يف العامل� ،أبقى املم ّثل
التجاري للواليات امل ّتحدة  USTRلبنان على الئحة املراقبة ( ) Watch Listمع  26بلداً �آخراً
يف العامل .وذلك نظراً للحماية غري املنا�سبة وغري الف ّعالة حلقوق امللكية الفكرية ،اىل جانب امل�شكالت
الكبرية املتعلقّة بحقوق الت�أليف والن�رش يف البلد (  .)Froman, 2015و ُي�شكل هذا الأمر عائق ًا �أمام
تطور التمويل بالر�أ�سمال املخاطر ،وخا�صة يف جمال التكنولوجيا التي حتتاج �إىل حماية كبرية يف جمال
امللكية الفكرية.
رواد الأعمال اللبنانيني الذي يرف�ض التخلي عن جزء من الإدارة يف ال�رشكة ل�صالح
ز .منط تفكري ّ
�رشكاء جدد يف الر�أ�سمال املخاطر .وهو ما يتج�سد يف طغيان الطابع العائلي والفردي على ال�رشكات
العاملة يف لبنان �إجما ًال ،مما ي�شكل عائق ًا فعلي ًا �أمام ا�ستدامة هذه ال�رشكات (.)MOET, 2014
رواد الأعمال :ففي ا�ستطالع �أجرته “خمتربات وم�ضة للأبحاث” بالتعاون
ح .فجوات مهارات ّ
مع “�أندفور” ،يتبينّ وجود عدة �أ�سباب تعيق التمويل بالأ�سهم يف امل�شاريع الريادية النا�شئة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط مبا فيها لبنان ،منها �أن  % 56من املمولني يعزون �سبب عزوفهم عن متويل هذه امل�شاريع
اىل افتقار رواد الأعمال للتخطيط اال�سرتاتيجي .فيما �أ�شار  % 44من املمولني اىل افتقار رواد الأعمال
للمعرفة املالية ،بينما يجد الثلث تقريب ًا �أن ه�ؤالء يفتقرون اىل مهارات تطوير الأعمال (WAMDA
 .)RESEARCH LAB، 2014وتعود �أ�سباب ذلك �إىل �ضعف التعليم يف جمال ريادة الأعمال
(جميع �أ�شكال التعليم والتدريب ،الر�سمي وغري الر�سمي التي تُ�سهم يف تعزيز روح املبادرة مع �أو
بدون هدف جتاري) .ففي تقرير عن “منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية” حول “م�ؤ�رش ال�سيا�سات
الداعمة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف دول ال�رشق الأو�سط” ح�صل لبنان على معدل �أقل من
املتو�سط الإجمايل لهذه الدول يف جمال التعليم اخلا�ص بريادة الأعمال .ومع �أنه �سجل معد ًال مقبو ًال
ن�سبي ًا يف جمال حمو الأمية املالية �إال �أنه ال يزال بحاجة �إىل دعم �أكرب من احلكومة من �أجل تعزيز هذه املعرفة
( .)OECD/The European Commission/ETF، 2014كذلك يرى  % 29من املمولني
�أن رواد الأعمال يفقرتون �إىل القدرة على التعبري عن �أفكارهم ب�شكل ف ّعال ،بينما ترى نف�س الن�سبة
يقدموا لهم قيمة �إ�ضافية �أكرث من النقد ال�سلبي
من رواد الأعمال تقريب ًا �أن امل�ستثمرين
(املمولني) مل ّ
ّ
(.)WAMDA RESEARCH LAB، 2014
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الف�صل اخلام�س

م�ؤ�شرات والإح�صاءات
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�إح�صاءات الدين العام يف لبنان:
الف�صل الثاين من العام 2015
بلغ الدين العام الإجمايل يف نهاية الف�صل الثاين من العام  2015حوايل  104,053مليار لرية
لبنانية (�أي ما يعادل  69.02مليار دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها  % 3.68عن نهاية عام ،2014
و�سنوي ًا بارتفاع قدره  % 5باملقارنة مع  65,7مليار دوالر يف �آخر حزيران من العام املا�ضي.
�أما �صايف الدين العام((( فقد بلغ  89,637مليار لرية ( �أي ما يعادل  59.46مليار دوالر �أمريكي)،
بزيادة ن�سبتها  % 3.75باملقارنة مع نهاية العام .2014
وي�شكل الدين بالعملة املحلية  % 61.3من جممل الدين العام حتى نهاية حزيران  2015مقابل
املقوم بالعملة الأجنبية ،% 38.7
 %60.2يف حزيران الفائت  ،2014يف حني بلغت ن�سبة الدين ّ
باملقارنة مع  % 39.8يف حزيران الفائت .2014
وقد بلغت ح�صة امل�صارف التجارية من جممل الدين العام بالعملة املحلية  % 42.8يف نهاية حزيران
 ،2015مقارنة مع  % 52.8يف حزيران  ،2014تليها ح�صة م�رصف لبنان  ،% 34.9مقابل %29.9
نهاية حزيران  ،2014يف حني بلغت ح�صة امل�ؤ�س�سات العامة وامل�ؤ�س�سات املالية واجلمهور جمتمع ًة
 % 16.9من الدين الداخلي ،مقارنة مع  % 17.4نهاية حزيران .2014
ومتثل الر�سوم البيانية رقم ( )9و ( )10و ( )11التالية ،ف�ض ً
ال عن اجلدول رقم ( ،)7وامل�أخوذة
جميعها من �إح�صاءات وزارة املالية لعام  ،2015تطور الدين العام ون�سبته �إىل الناجت ومكوناته خالل
الفرتة من العام  2007وحتى حزيران :2015

ر�سم بياين رقم  :9تطور �إجمايل الدين العام ون�سبته �إىل الناجت املحلي ()%

 -7الدين العام الإجمايل – ودائع القطاع العام = الدين العام ال�صايف
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ر�سم بياين رقم  :10تطور الدين العام الإجمايل املحلي والأجنبي

ر�سم بياين رقم  :11تطور ن�سبة الدين بالعملة املحلية والعمالت الأجنبي
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جدول  : 7تطور بنية الدين العام االجمايل يف لبنان
2010

2011

2012

2013

2014

حزيران 2015

مليار لرية
�إجمايل الدين العام (�أ+ب)

79,298

80,887

86,959

95,669

100,363

104,053

أ.أالدين العام بالعملة املحلية
1.1امل�رصف املركزي
2.2البنوك التجارية
3.3ديون حملية �أخرى
* الفائدة امل�ستحقة على الدين بالعملة

48,255
13,130
27,214
7,911

49,340
16,374
25,177
7,789

50,198
15,049
27,267
7,882

56,303
17,171
29,896
9,236

61,752
19,855
31,648
10,429

63,895
22,294
30,794
10,807

املحلية
ب -الدين العام بالعمالت الأجنبية
4.4اليوربوندز

867

788

789

877

1,029

1,025

31,043
26,738

31,547
27,490

36,761
32,789

39,366
35,533

38,611
34,850

40,158
36,744

* الفائدة امل�ستحقة على اليوروبوندز

483

407

400

444

425

489

4,231
74
11,419
67,879

3,977
80
10,984
69,903

3,860
112
12,916
74,043

3,697
136
15,397
80,727

3,640
121
13,965
86,398

3,324
90
14,416
89,637

 5.5القرو�ض
6.6ديون �أخرى debt Other
ودائع القطاع العام
الدين العام ال�صايف*

االقت�صاد اللبناين يف �ضوء نتائج تقرير التناف�سية العاملية 2016-2015

�أظهر «تقرير التناف�سية العاملية  »2016-2015ال�صادر عن «املنتدى االقت�صادي العاملي» حلول

لبنان يف املركز الـ 101وراء النيبال و�أمام جمهورية قريغيز�ستان من بني  140دولة .وقد ح�صل لبنان

على  3,84نقطة من �أ�صل  7نقاط.

وي�ستند الت�صنيف �إىل عوامل تقومي متنوعة ،منها الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية ،تطور الو�ضع
االقت�صادي ،املالية العامة ،البنى التحتية ،ال�شفافية والف�ساد والهدر ،الإ�صالحات املُتخذة لتح�سني

�أو�ضاع البلد املعني ،التعليم� ،إىل جانب الأخطار املحيطة .ونظراً لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ومبا �أنَّ
ّ
كل التوقعات املتع ّلقة ب�أو�ضاع املالية العامة واملوازنة العامة والقطاعات الإنتاجية تبدو �سلبية� ،إىل جانب

ارتفاع الدين العام وتكاليف الإنتاج وغياب ال�شفافية ومتادي الف�ساد ،فمن امل�ستبعد �أن يتح�سن موقع
لبنان نحو مراتب �أعلى يف ال�سنة املقبلة ،خ�صو�ص ًا مع تعاظم الأخطار والأزمات ال�سيا�سية والإقليمية.
َّ
احتل لبنان املركز  127من بني  140بلداً يف ما يتعلق بالثقة بال�سيا�سيني .كما
وعلى �صعيد �آخر،

نال املرتبة عينها يف ما يرتبط بالدفع غري املنتظم وم�ؤ�رش الر�شى� .أما يف جمال نوعية البنية التحتية فقد حل

يف املركز  138وتراجع اىل املركز  139يف ما يتعلق بالتبذير يف الإنفاق احلكومي .فيما �شغل املرتبة

الـ 71بالن�سبة مل�ؤ�رش “معززات الكفاية” ،وح�صل على املرتبة الـ 58يف جمال التعليم العايل والتدريب،
واملرتبة الـ 56يف جمال كفاية �أ�سواق ال�سلع ،واملرتبة  30عاملي ًا يف جمال ال�صحة والتعليم االبتدائي .وهذه
الأو�ضاع ميكن جت�سيدها من خالل الر�سم العنكبوتي البياين رقم  12واجلدول رقم (� )8أدناه:
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ر�سم بياين رقم  : 12نتائج امل�ؤ�رشات الفرعية لتقرير التناف�سية العاملية لبنان 2016-2015

جدول  : 1قيمة امل�ؤ�رشات الفرعية لتقرير التناف�سية العاملية ومرتبة لبنان العاملية لكل م�ؤ�رش 2016-2015
املعدل
من ( 1الأ�سو�أ) اىل ( 7االف�ضل)

املرتبة العاملية من �أ�صل  140دولة

امل�ؤ�س�سات

3.2

128

البنى التحتية

2.7

116

بيئة االقت�صاد الكلي

2.6

139

ال�صحة والتعليم االبتدائي

6.3

30

التعليم العايل والتدريب

4.5

58

كفاءة �أ�سواق ال�سلع

4.4

56

كفاءة �سوق العمل

3.8

109

تطور ال�سوق املالية

3.8

78

4

66

حجم ال�سوق

3.6

77

تطور بيئة االعمال

4.1

61

االبتكار

3.1

95

امل�ؤ�رش

اال�ستعداد التكنولوجي

امل�صدر )World Economic Forum & Schwab, 2015( :

60

املراجع
 هيئة النفط والبرتول لبنان-1
132  قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية رقم-2
 م�سودة اتفاقية االنتاج واال�ستك�شاف-3
http://kafalat.com.lb/-4

5- Froman, M. (2015). 2015 Special 301 Report. United States Trade Representative.
6- Ács , Z., Szerb , L., & Autio, E. (2014). Global Entrepreneurship and
Development Index 2015. Washington, D.C., USA: The Global Entrepreneurship
and Development Institute.
7- Alvord, S., Brown, L., & Letts, C. (2004). Social entrepreneurship and societal
transformation. Journal of Applied Behavioural Science, 40(3), 260282-.
8- Bagnoli, L., & Megali, C. (2011). Measuring Performance in Social Enterprises.
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(1), 149165-.
9- Collins, J., & Porras, J. (1996). Building Your Company’s Vision. Harvard
Business Review.
10- Dees, J., & Anderson, B. (2003). For-Profit Social Ventures. Social
Entrepreneurship.The International Journal of Entrepreneurship Education (IJEE),
Volume 2.
11- Schiffbauer, M., Sy, A., Hussain, S., Sahnoun, H., & Keefer, P. (2015). Jobs
or Privileges:Unleashing the Employment Potential of the Middle East and North
Africa. World Bank.
12- ELARD، & Tebodin Consultancy Envirotech. (2005). Cost Recovery for Solid
Waste Management in Lebanon.
13- Elkington, J., & Hartigan, P. (2008). The power of unreasonable people: how
social entrepreneurs create markets that change the world. Harvard Business Press.
14- Endeavor Insight . (2012). HOW TO IMPROVE ACCESS TO FINANCE IN
LEBANON.
15- IDAL. (2013). Information Technology Fact Book.
16- IDAL. (2015). INFORMATION TECHNOLOGY FACT BOOK 2015.
17- Jamali, D., & Kreidie, L. (2014). Chapter 9 : Social Entrepreneurship in the
Arab World: Lessons from Lebanon. In Emerging Research Directions in Social
Entrepreneurship (pp. 143161-). Springer Netherlands.
18- Lasprogata, G., & Cotten, M. (2003). Contemplating enterprise: the business
and legal challenges of social entrepreneurship. American Business Law Journal,
41(1), 67113-.
19- Lois Stevenson، Yousef Daoud، Tareq Sadeq،  وAlaa Tartir. (2010). Global

61

Entrepreneurship Monitor:GEM-MENA Regional Report 2009 (Middle East and
North Africa). International Development Research Centre.
20- MENA Private Equity Association. (2013). 3rd Venture Capital in the Middle
East & North Africa Report.
21- MENA Private Equity Association. (2014). 4th Venture Capital in the Middle
East & North Africa Report :2013 Year in Review.
22- Ministry of Finance. (2015). DEBT AND DEBT MARKETS :A Quarterly
Bulletin of the Ministry of Finance Q22015-.
23-MOET. (2014). Lebanon SME Strategy a Roadmap to 2020.
24- OECD/The European Commission/ETF. (2014). SME Policy Index: The
Mediterranean Middle East and North Africa 2014: Implementation of the Small
Business Act for Europe. OECD Publishing.
25- S. Bacq، C. Hartog،  وB. Hoogendoorn. (2013). A quantitative comparison of
social and commercial entrepreneurship: Toward a more nuanced understanding of
social entrepreneurship organizations in context. Journal of Social Entrepreneurship،
4(1)، 4068-.
26- Sharir, M., & Lerner, M. (2006). Gauging the success of social ventures initiated
by individual social entrepreneurs. Journal of World Business, 41(1), 620-.
27- SWEEPNET. (2012). The Solid Waste Management Situation in Mashreq and
Magreb Countries: Update on the Challenges and Opportunities.
28- SWEEPNET. (2014). Country Report on the Solid Waste Management in
Lebanon.
29- WAMDA RESEARCH LAB. (2014). ENHANCING ACCESS: Assessing the
funding landscape for MENA’s startups.
30- WIPO. (2013). Study on the Economic Contribution of the Software Industry
in Lebanon.
31- World Economic Forum، & Klaus Schwab. (2015). The Global Competitiveness
Report 20152016-.

62

current arrangements concerning the petroleum issue, trying to assess the upstream
petroleum fiscal regime that Lebanon has opted as a choice, and the ways that
must be followed to improve the existing system in order to ensure the maximum
potential cota for Lebanon.
While Chapter Two display an overview of the existing solid waste management
practices in Lebanon, as well as setting out policy direction for an effective solid
waste management program in the country,
Then Chapter Three unveiled five case studies that have been examined, by
assessing the strengths and weaknesses of these enterprises in context of the
proposed success factors of social ventures,
Moving to Chapter Four we find more information about the emerging hightech ventures in Lebanon, comparing to the countries in the MENA region. Local
financing resources for these startups, its volumes, and challenges is the core
subject of this chapter,
Finally, statistics about the Lebanese public debt until mid year 2015, and
the results of the Global Competitivness Report 20152016- assessing Lebanese
economy, is concluded in Chapter Five.
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Introduction
Lebanon is expected to become a commodity producer over the next decade,
which implies that Lebanon’s economy and institutions are in urgent need to
manage sufficiently challenges and opportunities that such a change will bring
about, by reformulating the fiscal framework, within another regulations, taking
into account the potential financial flow of the oil resources. Setting an appropriate
effective petroleum fiscal regime considered as an important prerequisite for the
design of such a framework. The government has already decided on the structure
of the regime and the main fiscal terms, but the desired fiscal regime has not been
finalized yet due to many political issues, especially the growing criticisms and
doubts about Lebanon’s choice of upstream petroleum fiscal terms.
Moreover, Lebanon has been witnessing a drastic national crisis in managing
its solid wastes, where no suitable facilities is available for treatment and disposal
of the increasing amount of SW generated daily in Beirut and Mount Lebanon. So
the need for urgent action leads the concerns of public and officials in order to find
the appropriate solution for this aggravation issue, of which the implementing of
strategies on the grounds of ISWM principles, as well as effective implementation
of waste management schemes in Greater Beirut and the rest of the country.
On the other hand, social entrepreneurship concept is a new and interesting
phenomenon that has emerged recently in Lebanon. It turns to be a new area in
the entrepreneurship research. Social entrepreneurship generally defined as an
entrepreneurial activity with an embedded social purpose, while social entrepreneur
known as an individual with innovative solutions to society’s most pressing social
problems.
Meanwhile, high-tech startups projects become a major pillar in the new
economic policy agenda of the Central Bank of Lebanon (BDL). In August 2013,
BDL issued circular 331 that authorized commercial banks operating in Lebanon
to invest up to 3 % of their private funds in the capital of startup firms involved in
the knowledge economy. This new policy it would motivate the commercial banks
to invest in technology startups projects, incubators, accelerators and venture
capital firms.
And in the context of pursuing the development issues in the country, as its
main intention, The fourteenth volume of the Development Report approaches the
above subjects in a certain order, that Chapter One of this report follows the main
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