
3تطبیق برنامج باریس        

حفل توقیع مع البنك الدولي     

2007سبتمبر  / أیلول 7



2

مواضیع العرض 

2 توقیع االتفاقیات مع البنك الدولي    

3 باریس - التقدم في تنفیذ نتائج المؤتمر الدولي لدعم لبنان         1



3

3تنفیذ نتائج مؤتمر باریس       تقدّم ملحوظ على صعید     

 ملیون دوالر في األشھر 4300اتفاقیات بقیمة اكثر من تم توقیع عدد من 
3السبعة األخیرة منذ عقد باریس 

 ملیون دوالر900من المتوقّع إبرام اتفاقیات حتى نھایة السنة بقیمة 

 نقطة تحوّل نحو التركیز على إصالح القطاعات،  3یعتبر مؤتمر باریس 
باإلضافة إلى تحفیز النمو وتخفیض الدین

ةیتم التوقیع على أوّل قرض تنموي مع البنك الدولي یختّص بقطاع الطاق.
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 ملیون دوالر من تعھدات     3406تّم استالم أو التوقیع على      
 لتاریخھ  3باریس 

39%

دعم الموازنة المرتبط 
 ملیون 1،327باإلصالحات 

 المملكة العربیة السعودیة،        :دوالر
البنك الدولي، الوالیات المتحدة،         
اإلمارات العربیة المتحدة،     

، مالیزیا   *صندوق النقد الدولي 

البنك    : ملیون دوالر729دعم القطاع الخاص 
األوروبي لالستثمار، البنك الدولي، الوالیات         
المتحدة، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي        

واالجتماعي، فرنسا وصندوق النقد العربي     

21%

31%

1،064تمویل المشاریع 
البنك    :ملیون دوالر

األوروبي لالستثمار،       
الصندوق العربي لإلنماء   
االقتصادي واالجتماعي،     
المفوضیّة األوروبیة، البنك        
اإلسالمي للتنمیة، المانیا،      

بلجیكا 

المساعدة التقنیة والھبات 
: ملیون دوالر285العینیة 

الوالیات المتحدة األمیركیة      
ومصر

8%

وزارة المالیة     :المصدر  
ض من صندوق النقد الدولي ھو لدعم میزان المدفوعات                 * إّن القر
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ملیون دوالر   1،327تّم استالم أو التوقیع على       
كدعم للموازنة المرتبط باإلصالحات 

 ملیون دوالر مع 300قرض بقیمة 
اإلمارات العربیة المتحدة إلعادة 

ھیكلة الدین

 ملیون دوالر مع 100قرض بقیمة 
البنك الدولي مرتبط بإصالحات قطاع  

الطاقة

 250ھبة من الوالیات المتحدة بقیمة
ملیون دوالر بموجب مذكّرة التفاھم 

یولیو / تموز5الموقّعة بتاریخ 

الدعم المستلم لتاریخھالدعم المستلم لتاریخھ الدعم الموقّع لتاریخھ الدعم الموقّع لتاریخھ

 ملیون دوالر تّم 100ھبة بقیمة 
استالمھا من المملكة العربیة 
السعودیة وإنفاقھا على خدمة الدین 

 ملیون دوالر من   77قرض بقیمة 
صندوق النقد الدولي مرتبط بتوقیع  

صندوق للمساعدة الطارئة البرنامج 
في أعقاب النزاعات

 ملیون 500إعادة ھیكلة الدین بقیمة 
دوالر مع دولة مالیزیا
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 ملیون دوالر 817كما یتوقّع ابرام اتفاقیات إضافیة بقیمة 
بنھایة العام

رزمة   :المفوضیة األوروبیة
المساعدة المالیة لتحسین االقتصاد   

مرتبط بموافقة برلمان      الكلي
االتحاد األوروبي؛ یتم مراجعة          

)2007الفصل الرابع     (المؤھالت  

قرض بقیمة     :صندوق النقد العربي
 ملیون دوالر لإلصالحات الھیكلیة      150

)2007النصف الثاني  (لدعم الموازنة   

ض بقیمة    :فرنسا  مرتبط بموافقة البرلمان       یورو  ملیون  375قر
)2007الفصل الرابع     (الفرنسي   

ض تنموي للقطاع االجتماعي        :البنك الدولي قر
ض    ) ملیون دوالر  75( قید المناقشة سیتم التفاو

2007أكتوبر   /تشرین األوّل   بشأنھ في 

60%

9%18%
13%
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تّم التوقیع على     :البنك األوروبي لالستثمار
خطوط ائتمان للشركات الصغیرة والمتوسطة     

 وسیتم االتفاق     یورو   ملیون  60الحجم بقیمة    
ض       على تسھیالت إلعادة إعمار الشركات وقر

یورو  ملیون 100بقیمة لقطاعات عدیدة 

وقّعت االتفاقیات  :البنك الدولي
عبر مؤسسة التمویل الدولیة مع       

استثمارات خطوط     :مؤسسات محلیة
؛ تمویل التجارة      ) ملیوناً 90(االئتمان  

؛ مشاركة المخاطر    ) ملیونًا100(
واالستثمار في مؤسسة     ) ملیوناً 25(

) ملیوناً 20(بیع بالتجزئة    

الصندوق العربي لإلنماء 
وقّعت :االقتصادي واالجتماعي

االتفاقیات مع مجلس اإلنماء      
(واإلعمار / كانون الثاني16*

)2007ینایر 

وقّعت   :صندوق النقد العربي
االتفاقیات عبر برنامج تمویل     
التجارة العربیة مع وسطاء     

محلیین 

اتفاقیات موقّعة عبر    :فرنسا
وكالة التنمیة الفرنسیة مع      

مؤسسات مالیة محلیة 

موقّعة عبر مجموعة      اتفاقیات   :الوالیات المتحدة
Citigroup           ص لما وراء البحار  ومؤسسة االستثمار الخا

)OPIC(    للمؤسسات المالیة المحلیة

85$ €60

 ملیون دوالر 729=المجموع 

275$
120$

€85
100$

تم دعم القطاع الخاص عبر اتفاقیات على قروض میسرة   
100 ملیون دوالر لدعم النمو باإلضافة إلى   729 بقیمة   

ملیون دوالر یجري التفاوض علیھا حالیاً   

بانتظار موافقة مجلس النواب   *
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 ملیون دوالر لتاریخھ   1،064تم تمویل مشاریع بقیمة     

1،064المجموع 

26المانیا 
. على صعید التدریب المھني والبیئة    یورو   مالیین 10اتفاقیة موقّعة بقیمة  

  في قطاع المیاه ومیاه الصرف الصحي   یورو  ملیون  20تّم التوقیع  

245البنك اإلسالمي للتنمیة    
مستشفیات ومدارس  : مشاریع في القطاع االجتماعي    

سّد بسري، قطاع المیاه ومیاه الصرف الصحي ، والطرقات      :البنى التحتیة   

197 المفوضیّة األوروبیة    

 على عملیتي النھوض وإعادة اإلعمار       یورو  مالیین 105 یتم تنفیذ بمشاریع بقیمة      
 لدعم   یورو  ملیون 46 في إطار اتفاقیة الجوار األوروبیة، تم التوقیع على مشاریع بقیمة      

مدرسیة لالجئین     اإلصالحات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وللبلدیات، والمنح ال         
ص ونزع األلغام          .الفلسطینیین في لبنان، وتقدیم الدعم للقطاع الخا

الصندوق العربي   
لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي  
337

 ملیون دینار   30= ملیون دینار كویتي؛ البنى التحتیة المتضررة        35= قطاع الطاقة 
 مالیین دینار كویتي؛ قطاع المیاه ومیاه الصرف         9=كویتي؛ الدعم لإلصالحات اإلداریة      

. ملیون دینار كویتي   25=الصحي 

البنك األوروبي     
)EIB(لالستثمار  

الطرقات مشاریع قائمة على صعید قطاع المیاه ومیاه الصرف الصحي، والمرافئ، و     260

المبلغ   الجھة المانحة    
ملیون دوالر 

الوصف  
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: المساعدات التقنیة والھبات العینیة      
 ملیون دوالر 285:االتفاقیات الموقّعة أو المستلمة لتاریخھ     

ملیون دوالر للقوات العسكریة 270دعم بقیمة :الوالیات المتحدة األمیركیة 
واألمنیة

ملیون دوالر لقطاع الطاقة 15دعم بقیمة :مصر 
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 تّم عقد اجتماعین، ومن المتوقع عقد    :مع الجھات المانحة   فصلیة  اجتماعات
أكتوبر /االجتماع التالي في بدایة شھر تشرین األول 

      تعقد على ھامش اجتماعات صندوق النقد     اجتماعات مع مجموعة البالد المانحة
البنك الدولي السنویة والربیعیة        /الدولي  

         ،حیث كان الموضوع    اجتماعات تتعلق بموضوع  قطاع معیّن مع الجھات المانحة 
األوّل اإلصالحات االجتماعیة وستتبعھ قطاعات أخرى  

    من خالل وحدة التنسیق مع الجھات المانحة في         التنسیق مع الجھات المانحة 
إّن كافة المعلومات متوفّرة على عنوان الوزارة اإللكتروني         .وزارة المالیة  

www.finance.gov.lb

آلیة التنسیق مع الجھات المانحة وبرمجة الوعود مع 
الحكومة
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مساھمة مجموعة البنك الدولي   

 دعم الموازنة 

 وتمویل المشاریع    

) ملیون دوالر 700(

 دعم القطاع الخاص   

) ملیون دوالر 275(

 الھبات للنھوض      

وإعادة اإلعمار

) ملیون دوالر 71(

3 دعم مؤتمر باریس 

2006یولیو / الدعم لما بعد حرب تموز

ملیون دوالر100قرض تنموي لقطاع الطاقة بقیمة :یتّم التوقیع الیوم على 

ع التفاوض حول توقیع اتفاقیة قرض تنموي لتطویر مسار اإلصالح في القطا
 ملیون دوالر75االجتماعي بقیمة 

 ملیون دوالر  90تسھیالت على صعید خطوط االئتمان بقیمة 
 ملیون دوالر100اتفاقیات تمویل التجارة بقیمة 
 ملیون دوالر25تسھیل على صعید مشاركة المخاطر بحدود 
 ملیون دوالر20االستثمار في مؤسسة بیع بالتجزئة بقیمة 

ملیون دوالر لقطاع 15 ملیون دوالر للبلدیات المتضررة؛ 30:تّم التوقیع على 
 مالیین دوالر 5 ملیون دوالر لدعم القطاع الخاص؛ 15المیاه والطاقة في البقاع؛ 

لقطاع الطاقة
ملیونًا 338،000ملیون دوالر للقطاع االجتماعي وعلى :یتّم التوقیع الیوم على 

لتعزیز القدرات في المعھد المالي
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:االتفاقیات الموقّعة الیوم  
قرض تنموي لتطویر مسار اإلصالح في قطاع الطاقة        

 سنة 15 ملیون دوالر یستحّق بعد 100قرض بقیمة :الشروط

:ن أساسیینإّن قرض دعم الموازنة مرتبط بتطبیق اإلصالحات ویساعد على بلوغ ھدفی:الوصف
.تخفیض عبء الدین وتسریع العملیة اإلصالحیة في القطاعات المستھدفة

:دعم إصالح مختلف القطاعات  

المحور الرئیسي لالتفاقیة:إصالح قطاع الطاقة

تحسین مناخ األعمال

 إصالحات الرعایة االجتماعیة

تحدیث إدارة المالیة العامة
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ة االستخدام،     المساعدة التقنیة بغیة إنشاء نظام التحصیل االلكتروني، ونظام مراقب      –
ونظام تسجیل المنتسبین وتحصیل االشتراكات       

خاصة بفرع     المساعدة التقنیة بغیة تعریف اإلجراءات لضمان االستدامة المالیة ال      –
التأمین الصحي وتطبیقھا  

تعزیز القدرات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي     –

 تحدیث نظام الضمان االجتماعي    
) دوالر700،000(

 تعزیز شبكات األمان االجتماعي   
) دوالر200،000(

 ترشید كلفة القطاع الصحي    

) دوالر100،000(

، وتحدید اإلجراءات        “االختبار البدیل للتحقق       ”تحسین االستھداف عبر وضع نظام        –
قنیة من أجل       آللیة استھداف جدیدة، وتطبیق أنظمة إدارة المعلومات؛ والمساعدة الت          

. االجتماعیة التقدیمات التأكد من فعالیة آلیة االستھداف الجدیدة وتوزیع     

وظیفة مراجعة االستخدام الصحي في وزارة الصحة         / وحدة النشاءالمساعدة التقنیة   –
 بروتوكوًال لقبول المرضى في المستشفیات       30وضع –
مین خدمات  المساعدة التقنیة لإلعداد لخطة تھدف إلى مساعدة وزارة الصحة على تأ       –

ذات جودة عالیة بأدنى كلفة ممكنة  

:االتفاقیات الموقّعة الیوم  
 ملیون دوالر أمیركي– دعم القطاع االجتماعي     
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:االتفاقیات الموقّعة الیوم  
تعزیز القدرات في المعھد المالي  

 دوالر338،000ھبة تبلغ :الشروط

شرق األوسط الھدف الرئیسي من مشروع التنمیة ھذا، ھو دعم  قدرات بلدان منطقة الإّن:الوصف
دارة المالیة العامة وإدارة وشمال إفریقیا في تطویر وتوفیر تدریب متخصص عالي الجودة في مجال اإل

.وقیادة المشاریع

المقررات التدریبیة المخطط لھا:

 إطار اإلنفاق على المدى المتوسط(إعداد الموازنة(

 معاییر المحاسبة الدولیة في القطاع العام(المحاسبة(

الرقابة والتدقیق الداخلي

التدقیق بحسب المخاطر لمؤسسات الرقابة العلیا

تكنولوجیا المعلومات في مشاریع إدارة المالیة العامة

برامج اإلدارة المالیة في إدارة المالیة العامة

 مقرر سلوكي تجریبي حول القیادة
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