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”تاروشنملا تسرهف“ نم يناثلا رادصإلا مكيديأ نيب عضن نأ انّرسَي
ريراقتلا لمجم تسرهفلا ديعتسي .يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لسابدهعمل
ةحورم لوانتت يهو ،هسيسأت ذنم دهعملا نع ةرداصلا تابّيتكلاوةّلدألاو
.ةلودلا ثيدحتو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةصّصختملا عيضاوملانم ةعساو
فراعملا ىلإ لوصولا ليهستب دهعملا تاهّجوت نمض رادصإلا اذه جردني
عيضاوملا هذهب نينطاوملا ماملإ زيزعت ىلإ ةفداهلا هتسايسو ،تامولعملاو
يف مهاست ةّيدج ةّيملع ةدامب ةّماعلا تاسايسلا لوح شاقنلا دفر ىلإو
.ةماعلا ةمدخلا مَيِقو ةيداصتقالاو ةيلاملاةفاقثلا ديدجت

لالخ نم ةلودلا ثيدحتو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةينطولا تاردقلا ريوطت ىلع لمعي زُّيمت زكرم وه
رادصا ًايناث ،نيّيلاملا نيلوؤسملا ةكبش اميسال ةلودلا يف نيلماعلا بيردت ًالوأ :ثالث ماهم
تاكارشلا ءانب ًاثلاثو ،تامولعملا ىلإ نينطاوملا لوصو ليهستو ةصّصختم ثاحبأو تاروشنم
.ةدّيجلا براجتلاو تاربخلا لدابتل ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيبرعلا تاسسؤملا عم نواعتلا زيزعتو
دهاعم ةكبشل ةماعلا ةنامألا زكرم هنوك ًايميلقإ ًارود دهعملا بعلي ،ينطولا هرود ىلإ ةفاضإ
setutitsnI ecnanrevoG) ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيموكحلا بيردتلا
ANEM-TFIG gniniarT rof muroF) ةيملاعلا كرامجلا ةمظنمل يميلقإ بيردت زكرمو (OCW). 
.ةينانبللا ةيلاملا ريزو ةياصو تحت لمعت ةلقتسم ةماع ةسسؤم دهعملا

يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم

تسرهفلاب فيرعتلا



ةماعلا ةنزاوملا

قيقدتو ةماع ةبساحم

موسرو بئارض

ماع ءارش

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا

ريوطتلاو مّلعتلا

ةحاسمو ةيراقع نوؤش

ةيداصتقاو ةيلام ةفاقث

ةلودلا ثيدحتو ماعلا لاملا ةرادإ اياضق لوح راوح ةّصنم:”ةسداسلا“ ةّلجم

ANEM-TFIGماعلا لاملا ةرادإو ةمكوحلا زيزعتل ةيميلقإ ةردابم :ةيموكحلا بيردتلا دهاعم ةكبش
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تايوتحملا ةمئاق



ةرادإ حالصإ يف ةّيجذومنلا تاسرامملاو ةَيلودلا تاهجوتلاب ئراقلا ليلدلا اذه فّرَعُي
اهقيرط قشب تأدب يتلاو ،ةروطتملا نادلبلا ةيبلغأ يف ةدمتعُملا ةّماعلا ةّيلاملا
نينطاوم نم ةّماعلا ةّيلاملا حالصإ لئاسمب نيّمتهملا ىلإ هّجوتي .ةيمانلا نادلبلا ىلإ
رييست نيجلوُملا ةّماعلا تاسسؤملاو تارادإلا يف نيلوؤسمو يندم عمتجمو
امب ةماعلا ةنزاوملا عيضاوم لوانتي .لبقتسملل طيطختلاو ةّيلاملاو ةّيرادإلا نوؤشلا

ريياعملاو ،ةلويسلاو تاقفنلا ةرادإو ةّيبيرضلا مظنلاو ءادألاو جماربلا ةنزاوم كلذ يف
 .ةصّصختملا ةَيباقرلا تاسرامملا لضفأو ةيمومعلا ةبساحملل ةّيلودلا

 ،ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنجل:ءاكرشلا
 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

ةيزيلكنإلا ةغللاب رّفوتم صّخلم ؛ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
25:تاحفصلا ددع

 ةيجذومنلا تاسرامملاو ةثيدحلا تاهّجوتلا
 يعجرم ليلد - ةماعلا ةيلاملا ةرادإ يف

ةماعلا ةنزاوملا

ةفاـكو ةـّيـناـنـبـلـلا ةـماـعـلا تاسسؤمـلا يف رارـقـلا باـحصأ ىـلإ لـيـلدـلا اذـه هـّجوـتـي
نولّخدتي نيذلاو اهباسح عطقو ةيونسلا ةنزاوملا دادعإ ةّيلمع نيجَلوُملا نيمدختسملا

،ةماعلا ةنزاوملا موهفمب فيرعتلاب أدبيف ،نيتيلمعلا نيتاه لحارم نم ةلحرم ّيأ يف
،اهقيدصتو اهرارقإو اهدادعإل ةينوناقلا لحارملا ضرعتسي امك ،اهئدابمو اهصئاصخ
.ةدمتعملا جذامنلا ًانّمضتم اهباسح عطقو

ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
04:تاحفصلا ددع

باسحلا عطقو ةنزاوملا عورشم دادعإ ليلد
ةَماعلا تاسَسؤملا يف
بيردتلا ةلسلس

4



5

ىلإ دنتسي ،8102 ماعل ةينانبللا ةموكحلا ةنزاومل ةطّسبُم ةغيص بّيتكلا اذه مّدقُي
ةموكحلل ةّيلاملا تاهّجوتلا زربأ ضرعيل باونلا سلجم يف ةّرقُملا ةنزاوملا تايطعم
 .ةظوحلملا ةيحالصإلا دونبلا ىلإ ةفاضإلاب
ماقرأ ضرعي .تانطاومو نينطاوم نم عمتجملا تانّوكم عيمج ىلإ بّيتكلا هّجوتي
نم مهنيكمتو ةماعلا ةيلاملا عاضوأ ىلع مهتيعوت فدهب حوضوو ةّيفافشب ةنزاوملا

نم ضرغلا .ماعلا نيدلا ةيلاكشإو زجعلا تاريدقتو ماعلا قافنإلا ماقرأ ليلحتو ةنراقم
تابراقم لوح ماعلا شاقنلا يف ةيلاّعف رثكأ لكشب نينطاوملا كارشإ وه بّيتكلا اذه
مهمامأ ةحاتملا صرُفلا ىلع يساسأ ريثأت اهل يتلا تاعوضوملا هذهل ةموكحلا
.ةفرعملا ةدعاق ىلع ةبساحملاو ةلءاسملا نم مهنيكمت يلاتلابو ،مهلبقتسم مامأو

ةيبرعلا :ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
8102 :رادصإلا خيرات
63 :تاحفصلا ددع

978-9953-9030-4-0 :ISBN 

8102 نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم

يف نيبغارلا يندملا عمتجملا يف نيطشانلاو نينطاوملا ىلإ ليلدلا اذه هّجوتي
ةينوناقلا ماكحألاو طّسبُم لكشب اهءدابم حرشيف ،اهرارقإو ةنزاوملا دادعإ ةّيلمع مهَف
ذيفنتلاو رارقإلا ىلإ دادعإلا نم ،اهب ُّرمت يتلا لحارملا مّظنت يتلا ةمِزلُملا ةّيئارجإلاو
.لحارملا نم ةلحرم لك يف تايلوؤسملا عيزوت ًادِّدحم ،ذيفنتلا ةبقارم ىلإ ًالوصو
نّكمتي يكل ماعلا لاملا ةرادإ لوح يملعلا شاقنلا يف ةمهاسملا وه هنم ضرغلا
بئارضلا ةهجل ناك نإ مهلاطت يتلا ةّماعلا تاسايسلا يف ريثأتلا نم نونطاوملا
مهف نأ رابتعا ىلع مهعقاو يف رّثؤت يتلا قافنإلا تارايخ ةهجل وأ مهيلع ةضورفملا
.ةءاّنبلا ةلءاسملا زيزعتل ساسأ يه ةلودلا لمع ةيلآ

ةيبرعلا:ةغللا
ةثلاثلا:ةعبطلا
6102:رادصإلا خيرات
23:تاحفصلا ددع

 مهفل يندملا عمتجملا تاسسؤمل يداشرإ ليلد
ةماعلا ةنزاوملا ماكحأ



ةماعلا ةنزاوملا

6

Ce livret récapitule les principales informations contenues dans la loi budgétaire
votée par le parlement pour l’année 2018. Il présente les choix de politique
fiscale du gouvernement, ainsi que les principales mesures de réformes.
Les informations sont présentées de manière transparente et claire afin
d’informer le citoyen, de manière simplifiée, de la situation fiscale et de lui
permettre de comparer et d’analyser les dépenses publiques ainsi que
l’évolution du déficit et de la dette publique.

Langue : Français
Edition : Première
Année de publication : 2018
Nombre de pages : 36
ISBN : 978-9953-9030-9-5

Budget du citoyen 2018

This booklet summarizes key information contained in the Lebanese government
budget 2018 as approved by the Lebanese parliament. It presents the most
important financial orientations of the government, in addition to the main
reform measures.
The information is presented in a transparent and straightforward manner in
order to raise awareness on the fiscal situation and enable citizens to compare
and analyze public expenditures, deficit estimates and debt figures.

Language: English
Edition: First
Year of Publication: 2018
Number of pages: 36
ISBN: 978-9953-9030-8-8

Citizen budget 2018
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ةيناملربلا ةيلاملا ةباقرلا ليعفت لوح لمعلا ةشرو تاصالخ ريرقتلا اذه نّمضتي
ةباقرلا ةّيلمعل ةّينوناقلاو ةّيميظنتلا رطألا لوح تروحمت يتلاو (2102) نانبل يف
لكشب هّجوتي وهو .اهزيزعت ىلإ ةيمارلا تايصوتلاو ةدمتعُملا ةّيلودلا تاسرامملاو
،نيّيرادإلا ةاضقلاو ،باونلا سلجم يف نيماعلا نيريدملاو ،باونلا ىلإ صاخ
تارازولا يف نيفظوملا رابكو امك ،ةبساحملا ناويد يف نيبقارملاو نيقّقدملاو
.ءاربخلاو ةينعملا

 ،يبوروالا داحتالا ،ينانبللا باونلا سلجم :ءاكرشلا
ةيطارقوميدلل رتسنمتسيو ةسسؤم

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
2102:رادصإلا خيرات
02:تاحفصلا ددع

 لوح لمعلا ةشرو ريرقت
 ةيناملربلا ةيلاملا ةباقرلا ليعفت

قيقدتو ةماع ةبساحم

ةطلسلا لامعأ ىلع ةّيلاملا ةباقرلا يف باونلا سلجم رود نع ةحمل ليلدلا اذه مّدقي
وأ سلجملا يف نيفظوملل نكمي يتلا ةّينقتلا ةروشملاو معدلا لاكشأو ،ةّيذيفنتلا

يتلا جذامنلا ضعبب مهدّوزي امك .ةّيناملربلا ناجّلل اهميدقت ةّيراشتسالا تادحولا يف
ةطسبملا تاداشرإلا ىلإ ةفاضإ ةلئسألاو تاصخلملاو ريراقتلا دادعإ يف مهدعاست
عمتجملا عمو ةيناملربلا ةربخلا تويب عم نواعتلاو قيسنتلا ةّيفيك لوح ةّيلمعلاو
.يندملا

 رتسنمتسيو ةسسؤم ،يبوروألا داحتالا ،ينانبللا باونلا سلجم:ءاكرشلا
يناطيربلا ينطولا قيقدتلا بتكم ،ةيطارقوميدلل

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
2102:رادصإلا خيرات
44:تاحفصلا ددع

ةّينقتلا ةروشملاو معدلا ميدقت لوح صاخ ليلد
ةينانبللا ةيناملربلا ناجللا ىلإ



موسرو بئارض

وأ يعيبط صخش يأو تاكرشلاو تاسسؤملاو لمعلا باحصأ ىلإ ليلدلا هّجوتي
بتاورلا ىلع لخدلا ةبيرضو يعامتجالا نامضلا تاكارتشا نع حيرصتلاب مَزلُم يونعم
لّصفم حرش نم ًاقالطنا امهنيب زيامتلاو براقتلا هجوأ زربُيف ،امهديدستو روجألاو
عضاخلا لخدلاو تاكارتشالل عضاخلا بسكلا ديدحتو قودنصلا عورفل عوضخلا طورشل
.نيترادإلا اتلك يف امهنع حيرصتلاو ليجستلا ةّيفيك لّصفي امك .ةبيرضلل

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
43:تاحفصلا ددع

يعامتجالا نامضلا تاكارتشا نيب فيلكتلاو عوضخلا
روجألاو بتاورلا ىلع لخدلا ةبيرضو
بيردتلا ةلسلس

ًاضراع نانبل يف ةّيداصتقالا ةطشنألل دّحوملا فينصتلا ئدابمب ليلدلا اذه فّرعي
عاطقلا يف نيلماعلا ىلإ هّجوتي .زيمرتلا ةقيرط ًادّنفمو هلوادجو فينصتلا ريياعم
نييداصتقالا كلذكو يزكرملا ءاصحإلا ةرادإو ةّيلاملا ةرازو يفظوم ًةصاخو ماعلا
ةّيجهنم لالخ نم مّدقيف ،يملعلا رشنلاو ثاحبألاب نيّمتهملا عيمجو نييئاصحإلاو
ةفاك احّضوم يئاصحإلا ماظنلا لمع ةقيرط مهفل لبسلا لضفأ ةطّسبمو ةحضاو
ةقّلعتملا تانايبلا ةدعاق حيحصتو ريوطت ةّيلمع يف ةيلاملا ةرازو ىدل ةعبّتملا تاءارجإلا
فينصتلا ىلإ لاقتنالل ةدمتعُملا تاوطخلا مهأ ىلع ءوضلا يقلُي امك .نيفّلكملاب
 .يزكرملا ءاصحإلا ةرادإو ةّيلاملا ةرازو نم ّلك ماهمو رود ًاحضوم ديدجلا

يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ:ءاكرش

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
9002:رادصإلا خيرات
06:تاحفصلا ددع

  دّحوملا فينصتلا ىلإ كليلد
ةيداصتقالا ةطشنألل
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خّضويو حيرصتلا جذومن ةئبعت لاقتنالا مسرب ينعم صخش ّلك ىلع لّهسي ليلدلا اذه
 .هب اهقافرإ بجاولا تادنتسملا نّمضتيو امك هيف ةدراولا ميهافملا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
6002:رادصإلا خيرات
61:تاحفصلا ددع

 حيرصتلل كليلد
لاقتنالا مسر نع
بيردتلا ةسلس

تاءارجإلاو لوصألل ًالّصفم ًاحرش لاقتنالا مسرب فّلكملا نطاوملل ليلدلا اذه مّدقي
هتالماعم زجنُيو تامارغلا كلذب ىدافتيف ،ةّينوناقلا لهملا نمض اهعابتا بجاولا
ةثرو نم ةقالعلا باحصأ ىلع يتلا لحارملا عيمجل ضُرعَي .ةعرسو ةقدو ةيفافشب
ًاءدب ،اهمارتحا ةايحلا ىلع نيمأت دقع وأ فقو وأ ةبه وأ ةيصو نم نيديفتسم وأ

ىلإ ًالوصو ،ةكرتلا نع حيرصتلاب ًارورم ،مسرلا قاقحتسا وأ ثّروُملا ةافو خيرات نم
.لاومألا رئاس لقنو ةينيعلا ةفيحصلا ىلع تاراقعلا ليجستب ًءاهتناو ،مسرلا ديدست

ةيبرعلا:ةغللا
ةعبارلا:ةعبطلا
8102:رادصإلا خيرات
48:تاحفصلا ددع
NBSI:4-8-7209-3599-789

نطاوملاو ةنطاوملا ليلد
 هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ

1 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس



مأ ةباقن ىلإ باستنالاب ًامزلم ناك ءاوس ةّرح ةنهم بحاص لك ىلإ ليلدلا اذه هّجوتي
ىلإ مهتيعوت فدهب كلذو ،نهملا هذه يف لمعلل نوّدعتسي نيذلا ىلإ كلذكو ،ال
ةلثمأو ةلهس تاداشرإ نّمضتي .ةّيبيرضلا مهتالماعم زاجنإ ةّيفيكو مهتابجاوو مهقوقح
ةرشابمب ةّيبيرضلا ةرادإلا مالعإب مهمايق ةّيفيك ىلإ مهدشرُت ةّينايب موسرو ةّيقيبطت
حيرصتلا ةّيفيكو لخدلا ةبيرض باستحاو ةّينوناقلا تالجسلا كسم قرطو ،لمعلا
يدافتب حمسي امب ،ةّينوناقلا لهملا نمضو لوصألا بسحب اهعفد تاءارجإو ،اهنع
.تافلاخملا نم اهريغ وأ ديدستلا مدع وأ رخأتلا لاح يف تامارغلا

ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
5002:رادصإلا خيرات
83:تاحفصلا ددع

 لخدلا ةبيرض ليلد
 ةّرحلا نهملا باحصأل
2 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس

This guide is addressed to self-employed (liberal) professionals whether
affiliated to a syndicate or not. It is also addressed to those preparing to start
practicing a profession, with the aim of guiding them to their rights and
obligations. The guide describes all steps to be followed upon commencement
of work, proper book-keeping, tax assessment, declaration and settlement.
It includes practical advices for tax payers to avoid penalties in case of deadlines
violation or other.

Language: English
Edition: First
Year of Publication: 2003
Number of pages: 36

The income Tax Guide 
for Self-Employed (Liberal) Professionals
Fiscal and Financial Awareness series - no 2

موسرو بئارض

10



11

نوناقلا مهربتعي نم وأ ةينبألل نيرمثتسم وأ نيكلام نم نينطاوملل ليلدلا اذه حيتي
طورشو ةّينبملا كالمألا ةبيرض تابجوم ىلإ فّرعتلا نيرمثتسملا وأ نيكلاملا مكحب
حيرصتلاو ةبيرضلاب قحلا ءوشن اميسال فيلكتلا اهيلع زّكتري يتلا سسألا نّيبي .اهبّترت
ىلع ًاظافحو مهرومأل ًاليهست ،اهفقوو اهنم ءافعإلاو اهباستحا ةّيفيكو اهنع
ىلع يدلبلا مسرلاو ةبيرضلا هذه نيب قرفلا حرشي امك .ةنيزخلا قوقحو مهقوقح
.ًارجأتسم مأ ناك ًاكلام ،راقعلا لغاش ىلع بّجوتي يذلا ةّينبملا تاراقعلا

ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
25:تاحفصلا ددع

ىلإ نطاوملا ليلد
 ةينبملا كالمألا ةبيرض

4 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس

تاسسؤمو نيّيعيبط صاخشأو نيفّظوم نم نينطاوملا مومع ىلإ ليلدلا اذه هّجوتي
كوكصلاو تاباتكلا ىلع يلاملا عباطلا مسر قيبطت نيجلوم فراصمو تاكرشو ةّيدرف
تاءارجإو هباستحا لوصأ لوانتي امك ،هعاونأبو مسرلاب ليلدلا فّرعُي .اهب نولمعي يتلا
تافلاخملا يف عوقولا نيّينعملا بينجت ًالواحم فيلكتلا ىلع ضارتعالا ةيلآو ،هتيدأت
.تامارغلل مهضّرعُت يتلا

ةيبرعلا:ةغللا
ةثلاثلا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
27:تاحفصلا ددع
NBSI:2-2-7209-3599-879

نطاوملا هفرعي نأ بجي ام
يلاملا عباطلا مسر نع
5 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس



صخش ّلك ىلإو ،لمعلا قوس لوخدل ّدعتسي نطاوم لك ىلإ ليلدلا اذه هّجوتي
فّلكملا فيرعت ىلإ ىعسي .يراجت لمع وأ ةّرح ةنهم ةرشابم ديري يونعم وأ يعيبط
هبينجت ًالواحم ،هتقول ًاريفوتو هحلاصمل ًانوص ةّيبيرضلا ةرادإلا هاجت هتابجاوو هقوقحب
حيرصتلا ةيلآل ًالّصفم ًاضرَع نّمضتي .تامارغلل هضّرعُت يتلا تافلاخملا يف عوقولا
.اهمارتحا بجاولا ةينوناقلا لهمللو اهقافرإ بولطملا تادنتسمللو

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
0102:رادصإلا خيرات
23:تاحفصلا ددع
NBSI:7-3781-0-3599-978

 لمع ةرشابم ليجستل كليلد
 ةّيلاملا ةرازو يف
6 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس

لبق نم هيلع ةضورفملا غلابملا ىلع ضارتعالا ةيلآ فّلكملل ليلدلا اذه حّضوي
يف رظنلا ةداعإ بلطب مّدقتلل اهعابتا بجاولا تاوطخلا ضرعتسيف ؛ةّيبيرضلا ةرادإلا
ضفرب ةقّلعتملاو ،اهب ةصاخلا ةّيبيرضلا تارارقلاو هيلع ةضورفملا تامارغلاو بئارضلا

وأ ًةدايز وأ ًأطخ اهيف ىأر اذإ ،ًايئزج وأ ًايّلك مسر وأ ةبيرض عاجرتسا وأ دادرتسا بلط
.نوناقلل ًةفلاخم وأ هّقحب ًافاحجإ

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
0102:رادصإلا خيرات
8:تاحفصلا ددع
NBSI:0-2781-0-3599-879

ضارتعالا يف كقح
7 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس

موسرو بئارض
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،ميقم ريغ لمع بحاص ىدل نيمدختسملاو لمعلا باحصأ ىلإ ليلدلا اذه هّجوتي
يتلاو لخدلل ردصم نم رثكأ نم نوديفتسي نيذلا ءارجألاو نيمدختسملا نع ًالضف
تاداشرإ نّمضتي .هعفدو ةبيرضلا قرف نع حيرصتلا ةّيلوؤسم مهقتاع ىلع عقت

لّهستف ،ةبيرضلا هذهب ينعملا نَم حّضوت ةّينايب ًاموسرو ةّيقيبطت ةلثمأو ةلهس
لهملا نمضو لوصألا بسحب اهب مايقلا ةّيفيك ىلإ هدشرتو هتابجوم مهف هيلع
.لثمألا لكشلاب هقئاثوو هتاّفلم ظفحيو تامارغلا كلذب ىدافتيف ،ةّينوناقلا

ليلدلا نع زجوم رّفوتم

ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
8102:رادصإلا خيرات
69:تاحفصلا ددع
NBSI:8-1-1309-3599-879

 لخدلا ةبيرض ىلإ كليلد
روجألاو بتاورلا ىلع
8 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس

مادتسم لكشب ةّيعيبطلا دراوملا مادختسا ىلع نينطاوملا ّثح ىلإ ليلدلا اذه فدهي
ىلع ظفاحت تاطاشنب مايقلا ىلع تاسسؤملا باحصأو لامعألا لاجر زيفحت ىلإو
لاكشأ عيمج ىلع يضقت وأ صّلقت يتلا ةثيدحلا تاّيجولونكتلا مادختسا ىلعو ةئيبلا
ةّيكرمجلاو ةّيبيرضلا تاضيفختلا ضرعَي .اهعينصت ةداعإو تايافنلا ةجلاعمو امك ثّولتلا
تائفلا نمض نم جردنت يتلا تاطاشنلا دّدعُيو ةئيبلل ةديفملا تاطاشنلا ىلع
ًاضراع تاضيفختلا نم ةدافتسالل فّلكملا اهب ّرمي يتلا لحارملا دّنفي امك .ةديفتسملا
.ةدمتعُملا ريياعملاو طورشلل

يبوروألا داحتالا ،ةئيبلا ةرازو:ءاكرشلا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7102:رادصإلا خيرات
65:تاحفصلا ددع
NBSI:1-9-7209-3599-879

ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كليلد
ةئيبلل ةديفملا تاطاشنلا ىلع
01 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس



ةلماكتم ةمزح ةيجذومنلا طورشلا رتافدو ةماعلا تاقفصلاب صاخلا ليلدلا لّكشي
رايتخاو لاغشألا ذيفنتل ضورعلا تاجاردتساو تاصقانملا ءارجإو ةرادإ ةّيلمع طّسبت
ليلد اهنيب نم تابّيتك تس ةمزُحلا نّمضتت .مزاوللاو علسلا ديروتو ،نّييراشتسالا
:ةيجزومن طورش رتافد سمخو

.ةماعلا تاقفصلاب صاخلا ليلدلا .1
ديروتل ضورع جاردتسا/ةصقانم يف كارتشالل يجذومن صاخ طورش رتفد .2

.ةطّسبم ةخسنب رّفوتم.ةلصلا تاذ تامدخلا ميدقتو مزاول
زاجنإل ضورع جاردتسا/ةصقانم يف كارتشالل يجذومن صاخ طورش رتفد.3

.ةطّسبم ةخسنب رّفوتم.لاغشا
رايتخال ضورع جاردتسا/ةصقانم يف كارتشالل يجذومن صاخ طورش رتفد.4

.نييراشتسالا

 رتافدو ةماعلا تاقفصلا ليلد
 ةّيجذومنلا طورشلا

ماع ءارش
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ةّماعلا تاقفصلل يسّسؤملاو ينوناقلا راطإلا لوح ةّماع تامولعم ليلدلا اذه مّدقي
يف ماعلا ءارشلا لاجم يف نيلماعلل ينوناقو يئارجإ عجرم وه .اهيلع ةباقرلاو
مهيديأ نيب عضي .نيّمتهملاو نيثحابلاو ةّماعلا تاقفصلل مّدقتلاب نيبغارلاو نانبل

ريضحتو طيطختلاب ًاءدب ،ءارشلا ةرود قفارت يتلا تاءارجإلا لوح ةديفم تامولعم
ذيفنتب ًءاهتناو ميزلتلا ءاسرإو اهمييقتو ضورعلا ّضفب ًارورم ،اهقئاثوو ةقفصلا
 .يجذومنلا لكشلاب قئاثولا ةفشرأو هترادإ نسحو دقعلا

 ،ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل ةلودلا ريزو بتكم ،ةبساحملا ناويد:ءاكرشلا
يلودلا كنبلا ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمل عباتلا يلودلا بيردتلا زكرم

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
3102:رادصإلا خيرات
69:تاحفصلا ددع

ةماعلا تاقفصلاب صاخلا ليلدلا

ضورعلا تاجاردتسا وأ ةماعلا تاصقانملا يف هدامتعا نكمي ّيجذومن طورش رتفد وه
ىلإ ةفاضإ ،ةوعدلا باطخو نالعإلا نع جذامن ىلع يوتحي .مزاوللا ديروتب ةصاخلا
 .دقعلا جذومنو ديروتلا تاّبلطتمو ميزلتلا تاءارجإ

ةطّسبم ةخسنب رّفوتم

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
3102:رادصإلا خيرات
69:تاحفصلا ددع

جاردتسا/ةصقانم يف كارتشالل يجذومن صاخ طورش رتفد
ةلصلا تاذ تامدخلا ميدقتو مزاول ديروتل ضورع



تاجاردتسا وأ ةماعلا تاصقانملا يف هدامتعا نكمي ّيجذومن طورش رتفد وه
،ةوعدلا باطخو نالعإلا نع جذامن ىلع يوتحي .لاغشالا ديروتب ةصاخلا ضورعلا
 .دقعلا جذومنو ديروتلا تابّلطتمو ميزلتلا تاءارجإ ىلإ ةفاضإ

ةطّسبم ةخسنب رّفوتم

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
3102:رادصإلا خيرات
421:تاحفصلا ددع

جاردتسا/ةصقانم يف كارتشالل يجذومن صاخ طورش رتفد
 لاغشا زاجنإل ضورع

تاجاردتسا وأ ةماعلا تاصقانملا يف هدامتعا نكمي ّيجذومن طورش رتفد وه
،ةوعدلا باطخو نالعإلا نع جذامن ىلع يوتحي .نييراشتسالا رايتخاب ةصاخلا ضورعلا
 .دقعلا جذومنو ديروتلا تابلطتمو ميزلتلا تاءارجإ ىلإ ةفاضإ

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
3102:رادصإلا خيرات
29:تاحفصلا ددع

جاردتسا/ةصقانم يف كارتشالل يجذومن صاخ طورش رتفد
 نييراشتسالا رايتخال ضورع

ماع ءارش
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ةّيليلحتلا ةساردلا جئاتن ىلإ دانتسالاب نانبل يف ماعلا ءارشلا عقاول ريرقتلا ضرعي
تاريدقت مّدقُي .2102و1102 نيماعلا يف يلاملا ناحيلف لساب دهعم اهارجأ يتلا
ةّيداصتقا-وركاملا تايطعملا بسحب ينطولا داصتقالل ةبسنلاب ماعلا ءارشلا مجحل
ةّيلاحلا تاسرامملاو ،همكحي يذلا يسسؤملاو ينوناقلا راطإلا فِصَيو ،ةرّفوتملا
يف نيّينعملا نم مهريغو مييقتلا ناجلو تاقفصلا نع نولوؤسملا اهب موقي امك
ةّينقتلا تايافكلل يعجرم راطإ ميدقت ىلإ صُلخيو .ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا
مايقلا ةيلوؤسم هب ةطانُملا يرشبلا زاهجلا نم ةبولطملا ةّيجيتارتسالاو ةّيرادإلاو
.ماعلا ءارشلاب

يلاطيإلا نواعتلا بتكم:ءاكرشلا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
4102:رادصإلا خيرات
29:تاحفصلا ددع

 :)ةماعلا تاقفصلا( نانبل يف ماعلا ءارشلا
تاسرامملاو عقاولا
تاردقلا زيزعتل ةّينطو ةّيجيتارتسا

This report describes the status of public procurement in Lebanon. It is based
on a desk review and a field survey conducted during the 2011-2012 period.
It attempts to estimate the size of public procurement, to analyze the legal
and organizational frameworks and to map current practices. It draws a
profile and a reference framework for the strategic, technical and managerial
competencies needed for public procurers.

Partners: Italian Development Cooperation Office

Professionalizing Public procurement in Lebanon:
Diagnostic Review 
and a Vision Forward

Language: English
Edition: First
Year of Publication: 2014
Number of pages: 96



This policy brief aims at raising awareness to the strategic importance of public
procurement and its key role in stimulating economic growth and competition,
developing small and medium enterprises by providing access to public
procurement opportunities, rationalizing public expenditure and promoting
sustainable consumption and production. It proposes, based on international
best practices and global trends, policy advice and recommendations for
modernizing public procurement in Lebanon and achieving better value from
spending taxpayer’s money. It emphasizes the importance of building human
capital in this key area of public expenditure.

Better Value 
for Taxpayers' Money
Policy briefs series

Language: English
Edition: First
Year of Publication: 2014
Number of pages: 12

هتيمست ىلع فراعتي ام وأ ماعلا ءارشلا عوضوم ةَماعلا تاسايسلا زجوم لوانتي
ةلجع كيرحت يف ءارشلل ةّيجيتارتسالا ةّيمهألا زاربإ هنم ضرغلاو ،”ةماعلا تاقفصلا”ـب
ةطسوتملا تاسسؤملا ةكراشم عيجشتو ،قوسلا يف ةسفانملا ذحشو داصتقالا
.ماعلا عاطقلا ةفلك ضفخو ،ةمادتسم جاتنإو كالهتسا طامنأ ضرفو ،ةريغصلاو
مسرب تايصوتلا نم ةعومجم ،ملاعلا يف براجتلا لضفأل ًادنس ،زجوملا حَرطَي
قيقحت فدهب ماعلا قافنإلا ةموظنم نم يساسألا نكرلا اذه ريوطتب نيّينعملا
ةفيظو نيهمت ىلإ ًالوصو ةنهمك ءارشلاب فارتعالاب ًاءدب هنم ىلضفلا ةميقلا
ةصّصختم بيردت جمارب لالخ نم نيّيموكحلا نيفّظوملا تاردق ريوطتو ءارشلا
.ىوتسملا ةعيفرو

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
4102:رادصإلا خيرات
21:تاحفصلا ددع

 :نانبل يف )تاقفصلا( ماعلا ءارشلا
ةمادتسملا ةيمنتلل يجيتارتسا حالس

ةماعلا تاسايسلا تازجوم ةلسلس

ماع ءارش
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This policy brief addresses the practice of Sustainable Public Procurement and
aims at raising the awareness of policymakers and the public at large on the
importance of including environmental and social criteria into the technical
specifications when buying with public money. It provides a series of
recommendations pertaining to the adoption of sustainable consumption
patterns that are coherent with Lebanon's commitment to the Sustainable
Development Goals.

How can Sustainable Public Procurement pave 
the way to Sustainable Development
Policy briefs series

Language: English
Edition: First
Year of Publication: 2015
Number of pages: 12

،مادتسملا ماعلا ءارشلا عوضوم ةماعلا تاسايسلا زجوم نم ددعلا اذه لوانتي
ةادأك يموكحلا ءارشلل ةّيجيتارتسالا ةّيمهألا لوح يعولا ةجرد عفر هنم ضرغلاو
اذه يف ةّيلودلا نانبل تامازتلاو ةّيعامتجالاو ةّيئيبلا ةمادتسالا فادهأ قيقحتل
:ًالثم ،ةمزلُم ةّيعامتجاو ةيئيب ريياعم ةّماعلا تاصقانملا نيمضت لالخ نم نأشلا
.خلا ...ريوصتلاو ةعابطلا تامدخ - قرولا ريودت ةداعإ - ةقاطلل رّفوملا ةرانإلا ماظن
يّنبت ىلع عّجشت ةّيملاع تاهّجوت ىلإ دنتست يتلا تايصوتلا نم ةعومجم ضُرعَي

قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قّقحت جاتنإلاو كالهتسالا يف ةطبضنم تايكولس
.ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتب حمستو ،نيفّلكملا لاومأ

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
5102:رادصإلا خيرات
21:تاحفصلا ددع

 :مادتسملا ماعلا ءارشلا
ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ًاليبس

ةماعلا تاسايسلا تازجوم ةلسلس



ةكراشملا يف ةبغارلا مجحلا ةطّسوتملاو ةريغصلا تاسّسؤملا ىلإ ليلدلا اذه هّجوتي
تامولعملا ّمهأ نّمضتي .تاّيدلبلاو اهتاسّسؤمو ةلودلا تارادإ ىدل ةماعلا تاقفصلا يف
مهف ىلع مهدعاست يتلاو اهيف نولماعلاو تاسّسؤملا باحصأ اهفرعي نأ بجي يتلا
لماك نّمضتت ةحجان ضورع ريضحتب مهل حمسي امب ةعبّتملا تاءارجإلاو نيناوقلا
اهب ّرمت يتلا لحارملا عيمج ليلدلا حرشي امك .لوصألا بسحب ةبولطملا تادنتسملا
ريضحتلاو ةسفانملا لوخدل طيطختلاو لامعألا صرف نع ثحبلاب ًاءدب ةسسؤملا
،ةيراشلا ةهجلا لبق نم همييقت ةّيلمعو ضرعلا ميدقتب ًارورم ،ةقفصلا يف ةكراشملل
.تاقحتسملا ليصحتو دقعلا ذيفنت مث زوفلا ىلإ ًالوصو

تاصقانملا ةرادإ ،يلودلا كنبلا:ءاكرشلا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
6102:رادصإلا خيرات
04:تاحفصلا ددع
NBSI:0-6-7209-3599-879

 ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ليلد
ةماعلا تاقفصلا يف ةكراشملا ىلإ

9 مقر- ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس

ماع ءارش
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طامنأ لوح يعولا ةّيمهأل ضرعي ذإ ،مادتسملا ءارشلا عوضومب ريرقتلا اذه ىنعُي
ىتأ دقو .ةّيلحملا قاوسألاب ريثأتلا ىلع ماعلا عاطقلا ةردقب اهطابتراو كالهتسالا

،ملاعلا لود نم ددع يف مادتسملا ءارشلا دعاوق ءاسرإ ىلع مئاقلا لمعلا قايس يف
ًاقفو مادتسملا ءارشلا قيبطت يف ةدئارلا نادلبلا نم نوكيل ريتخا يذلا نانبل اهنمو
يموكحلا ءارشلا ىعري يذلا ينوناقلا راطإلل ةسارد ريرقتلا نّمضتي .شكارم جهنمل

صلخيو ،ةمادتسالا عوضومل ةّينانبللا ةيعضولا نيناوقلا لّبقت ىدمو ،نانبل يف
نوـناـق يف ةـمادـتسالا موـهـفـم لاـخدإل ةـّيـئارـجإو ةـّيـنوـناـق تالـيدـعـت حارـتــقا ىــلإ
.ةماعلا تاقفصلا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ،يئامنالا ةدحتملا ممألا جمانرب:ءاكرشلا

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
2102:رادصإلا خيرات
401:تاحفصلا ددع

 :نانبل يف يموكحلا ءارشلل ينوناقلا راطإلا
ريياعم لاخدإل ةحاتملا تاناكمإلا
ةيعامتجالاو ةّيئيبلا ةمادتسالا
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ةحمل ،ةّيلاملا ةرادإلا فظوم اميس ال ،ماعلا فظوملا ءاطعإ ىلإ ليلدلا اذه فدهي
ضرعتسي .ةفيظولا يف هقوقحو هتابجاو ةهجل نيفّظوملا ماظن نومضم نع ةزجوم
امك ،ةيلاملا ةرازو يف فئاظولا صاخ لكشبو ةماعلا ةفيظولا ىلإ لوخدلا ةيلآ ًاضيأ
نيناوقلا ىقبت نيح يف .يفيظولا راسملا مسرو ينهملا رّوطتلا ىلإ قّرطتي
.ةضورعملا طاقنلا لوح ليصافتلا نم ديزمل ساسأ عجرم ةينوناقلا صوصنلاو

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
63:تاحفصلا ددع

ةيلاملا ةفيظولا ىلإ كلخدم
بيردتلا ةلسلس

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا

ىلع مهزّفحيلو ،ةماعلا ةفيظولاب دعاصلا ليجلا مامتها ريثيل بّيتكلا اذه دِّعأ
باشلا ليجلل ثيح ،ةيلاملا ةرازو يف ةماعلا ةيلاملا ةّيريدم لمع قيرف ىلإ مامضنالا
نأ ةرداق ةقّالخو ةلعاف ةديدج ةماع ةرادإ مايق يف ساسأ رود يعاولاو فّقثملا
.حالصإلا تابّلطتمو رصعلا تاروطت بكاوت

 ةيندملا ةمدخلا سلجم:ءاكرشلا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
82:تاحفصلا ددع

 ةيلاملا ةرازو لمع قيرف ىلإ مضنا
ةماعلا ةيلاملا ةيريدم



نع نيلوؤسملاو ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا يف نيلماعلا ىلإ ليلدلا اذه هّجوتي
مهّثحو ًافارتحا رثكأ ةمدخلا هذه لعج فدهب نيّيرادإلا نيلوؤسملاو فتاهلا ةمدخ
لمع لوح لوألا عابطنالا نطاوملا دنع لّكشت اهنوك مزاللا مامتهالا اهئاليإ ىلع
زّكريو ،اهتيقوتو ةّيفتاهلا ةملاكملا نومضم لوح تاداشرإ ليلدلا نّمضتي .ةلودلا
ةقابللا ةّيمهأ ىلإ رظنلا تفلي نأ لواحيو ،ةدمتعملا ةغللاو ةّيتوصلا ةربنلا ىلع
.فتاهلا ربع ةّيباجيإلاو

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
8:تاحفصلا ددع

 :فتاهلا ةمدخ
 فارتحاو ةراهم
بيردتلا ةلسلس

ًايفاو ًاحرش نمضتي .مهتابجاوو نيديفتسملاو نيدعاقتملا قوقح ليلدلا اذه حّضوي
غولب ةلحرم نم ًاءدب اهميدقت بولطملا تادنتسملاو ،اهعابتا بجاولا تاءارجإلا ةفاكل
وهو .يدعاقتلا شاعملا نم هتلئاع ةدافتسا ةلحرم ىلإ ًالوصو ،دعاقتلا ةبتع فظوملا
كلسلا) ةماعلا تارادإلا يف ةمئادلا تاكالملا دحأ يف لمع فظوم لك ىلإ هّجوتي
ةعماجلا يفو (يميلعتلا كلسلا - يسامولبيدلا كلسلا - يئاضقلا كلسلا - يرادإلا
يدعاقتم ىلإ هتامولعم نم ءزج يف هّجوتي امك .ناك ببس يأل ةمدخلا كرتو ،ةّينانبللا
نيفظوملا ىلإو (ةيكرمجلا ةطباضلاو ماعلا نمألا ىوقو شيجلا) ةّيركسعلا كالسألا
.ةماعلا تارادإلا يف ءارجألاو نيتقؤملا

 تسيدمأ ،ةيلودلا ةيمنتلل ةيكريمألا ةلاكولا :ءاكرشلا

ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
0102:رادصإلا خيرات
25:تاحفصلا ددع
NBSI:8-0-7209-3599-879

 هقوقح ىلإ فظوملا ليلد
 هتمدخ ءاهتنا دعب هتابجاوو
3 مقر - ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةلسلس
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رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا



23

ةّماعلا ةرادإلا يف ةدمتعُملا تالسارملاو صوصنلا صئاصخ ليلدلا اذه ضرعي
يعبتتمو ةلودلا يف نيلماعلا اميسال ةفرعم بلاط لكل ًاعجرم لكشيل ،ةّينانبللا
يرادإلا لسلستلا أدبم لوحو اهتيمرهو صوصنلا هذه ةيهام لوح ةّيبيردتلا تارودلا
رثكألا جذامنلا نم ةعومجم نّمضتي وهو .ةفلتخملا ةيرادإلا تادنتسملا صئاصخو
 .ةديفملا ةّيقيبطتلا نيرامتلا ضعبو ةرادإلا يف ًالامعتسا

ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
82:تاحفصلا ددع
NBSI:9-3-7209-3599-879

 ةيرادإلا تالسارملاو صوصنلا
 ةماعلا ةرادإلا يف
بيردتلا ةلسلس

اهميظنتل ةّينفلا ئدابملابو اهعاونأو تافلملاو قئاثولا صئاصخب ليلدلا اذه فِّرعي
ظافحلل ةرّفوتملا قرطلا ضرعتسي .اهبيترت ةّيفيكو اهتسرهفو اهزيمرتو اهفينصتو
لوح تاداشرإ نّمضتي امك .ةّيفاضإ وأ ةليدب خسن ثادحتسا ةّيفيكو ،ررضلا نم اهيلع
اذه .فلتلا نم اهظفحل ىلضُفلا ةئيبلا ريفوتب ةصاخلا طورشلاو قئاثولا لوادت ةيفيك
نوؤشب نيّينعملا نيفظوملا ًاصوصخو ،ةرادإلا يف نيلماعلا عيمج ينعي ليلدلا
.ماعلا عاطقلا تاسسؤمو تارادإ يف ظفحلاو ةفشرألا

ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
04:تاحفصلا ددع
NBSI:6-4-7209-3599-879

 قئاثولا ميظنت ىلإ كليلد
ةماعلا ةرادإلا يف اهظفحو
بيردتلا ةلسلس



ريوطتلاو مّلعتلا

مّلعتلا ىدتنم راطإ يف ترج يتلا تاشاقنلاو تالخادملا ةليصحل بّيتكلا اذه ضرعي
عاطقلاو ةهج نم ةماعلا تاطلسلا نيب قّمعم شاقن قالطإ ىلإ ىعس يذلا رمتسملا
جاتنإو ءادألاو ةدايقلا ميهافم لوح ،ىرخأ ةهج نم يندملا عمتجملاو صاخلا
ةيهافرو ومنلا ةمدخ ليبس يف كلذو ،ماعلا عاطقلا تاسسؤم يف ةفرعملا
.عمتجملا

ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
4002:رادصإلا خيرات
84:تاحفصلا ددع

 :لبقتسملا وّيدايق
ءادألا نيسحت تايدحت ةهجاومو رمتسملا مّلعتلا تاجاح ةيبلت

يقسنم فّرعيو ،يلاملا دهعملا يف ةّيبيردتلا ةطشنألا عاونأب ليلدلا اذه فّرعي
دصر ةيحانل ةّيليصفتلا تاوطخلاو ةّيبيردتلا جماربلا دادعإ راسمب نيبّردملاو بيردتلا
ةيلآ ىلا ًالوصو بولسألاو ىوتحملا دادعإو جماربلا ميمصتو ةّيبيردتلا تاجاحلا
.ةيلمعلا جذامنلا نم ةعومجم نيّمتهملا فّرصتب ليلدلا عضيو .ةعباتملاو ميوقتلا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
02:تاحفصلا ددع

 بيردتلا جماربل ينفلا ماظنلا
يلاملا دهعملا يف رمتسملا

بيردتلا ةلسلس
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ةماعلا ةرادإلا يف ايلعلا رداوكلل ةّيملعلا تاءاقللا جمانرب نع ةحمل روشنملا اذه مّدقي
تايّدحتب ةطبترم رواحم جمانربلا لوانت .نيكراشملا نع ةذبن ىلإ ةفاضإلاب ةينانبللا
تاداهش روشنملا اذه نّمضتيو ،نانبل يف ةلودلا ثيدحتو ةماعلا ةرادإلا حالصإ
 .بيردتلا تاسلج اورادأ نيذلا نيّيسنرفلا ءاربخلا

نانبل يف يسنرفلا دهعملا ،اسنرف-ةرادإلل ةينطولا ةسردملا:ءاكرشلا

ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
6102:رادصإلا خيرات
69:تاحفصلا ددع

ةينانبللا ةماعلا ةرادإلا يف ايلعلا رداوكلا تاءاقل
5102-0102 تاعفد :نوكراشملا

يف ايلعلا رداوكلل ةيملعلا تءاقللا“ جمانربل ةّيليلحتو ةّيفصو ةءارق ريرقتلا اذه مّدقي
ئيضت قيرط ةطراخ مُسرَيو ةبرجتلا هذه نم رَبِعلا صلختسيف”ةينانبللا ةماعلا ةرادإلا
ةلودلا يف نييدايقلا نم ةبولطملا ةّيلاملاو ةّيرادإلا تايافكلاو تاراهملا زربأ ىلع
بيردتلا تاسايس يفو هطورشو فيظوتلا رطأ يف رظنلا ةداعإ ةيمهأ ىلع ًادّدشم
ةرورض ىلإ ريشي امك .ينهملا مهراسم ريوطتو مهترادق ءانب يف ةّيلاّعف رثكأ نوكت يكل
باحصأ نمنيّيدايقلا باطقتساب حمست ةّيرشبلا تاقاطلا ةرادإل ةنرم ةثيدح رطأ يف ثحبلا
.ريدقتلاومييقتلاو ةمزلملا ةروادملابو ةّيدايقلا بصانملا ءّوبَتل تالهؤملاو تايافكلا

نانبل يف يسنرفلا دهعملا ،اسنرف - ةرادإلل ةينطولا ةسردملا:ءاكرشلا
كنبسنرف ةعومجم

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7102:رادصإلا خيرات
46:تاحفصلا ددع
NBSI:7-7-7209-3599-879

 تايافكلا ةبراقم ىلع ةزكترملا ةرادإلا
 نانبل يف ةماعلا ةفيظولا لبقتسم يف اهريثأتو
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ريوطتلاو ّملعتلا
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ةرازو يفظوم اميسال ماعلا عاطقلا يفظومو نيّمتهملا نينطاوملا ليلدلا اذه فّرعُي
رطأو ةّيميظنتلا اهتيلكيهو ةّيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةّيريدملا ماهمب ةّينانبللا ةّيلاملا
ريس ةّيفيك لّصفيو ةحاسملا ةحلصمو يراقعلا لجسلا تانامأ ماهم حرشيو .اهلمع
زربأ نع ةحمل ليلدلا نمّضتي امك .اهديدستو موسرلا باستحا ةقيرطو تالماعملا
.ليلدلا اذه ةغايص خيرات دنع ةيريدملا يف ةّيثيدحتلا عيراشملا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
82:تاحفصلا ددع

 ةيراقعلا تالماعملا ىلإ كليلد
بيردتلا ةلسلس

ةحاسمو ةيراقع نوؤش



كرامج

ةّيواميكلا داوملا ىلع فشكلا نيجلوُملا كرامجلا ةرادإ يفظوم ىلإ ليلدلا اذه هّجوتي
.مهتمالس ىلع ًاظافح كلذو ةياقولا طورش قيبطت ىلع مهتدعاسم فدهب ةرِطخلا
،داوملا هذه لثم ةنياعم دنع اهرفاوت بجاولا تاّدعملا مهأل ليلدلا اذه ضُرعَي
ةروظحملا ةيواميكلا داوملا ليصفت عم ،لاجملا اذه يف ةّيلودلا تاميلعتلا ضرعتسيو
.ةينانبللا دودحلا ىلإو نم عئاضبلا هذهل نمآلا لقنلا نيمأت ةيفيكو

ةينانبللا كرامجلا ةرادإ:ءاكرشلا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
02:تاحفصلا ددع

 ةجلاعم ىلإ مدختسملا ليلد
 ةرطخلا ةيواميكلا داوملا

بيردتلا ةلسلس
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ةيداصتقاو ةيلام ةفاقث

”ssuolF fo emaG ehT”تامولعملا ىلع اهنومضم يف زكترت ةّيفيقثت ةبعل يه
.3102 ةنس ًاساسأ رداصلا”بيارض عفدنم شيل“ بّيتك يف ةدراولا ميهافملاو
ةّيلاملاو ةّيداصتقالا عيضاوملاب ،ةنس51 رمع نم ًءادتبا بابشلا فيرعت ىلإ فدهت
ةّيلاملا تاحلطصملا لوح مهتامولعم نحتمتف ،مهتابجاوو مهقوقح ّسمت يتلا
دادعإ لحارم كلذ يف امب ،نطاوملا لام ،ماعلا لاملا ةرادإ ميهافمو ةّيساسألا
.باونلا سلجم يف اهرارقإ ىلإ ًالوصو ةماعلا ةنزاوملا

ةيبرعلا:ةغللا
ةثلاثلا:ةعبطلا
8102:رادصإلا خيرات
6-2:نيبعاللا ددع
+51:رامعألا

”!رتكا فرعأ بباح“ ةلسلس

ةلودلا ماهم ىلع فّرعتلل ةلحر يف ةنس99 ىلإ9 رمع نم ءاّرقلا ناذخأي حبارو ىنج
لهس لكشب ناضرعيف ،اهتاقفن مجحو عاونأو بئارضلا ًاصوصخو اهتاداريإ رداصمو
مادختسا لالخ نم كلذو ،نطاوملا لام ،ماعلا لاملا ةرادإ ميهافمل طّسبمو
يتلا ةّينايبلا موسرلاو ةرّوصملا موسرلا حرشت .ةطّسبم ةغلو رّوصم يراوح بولسأ
،ةماعلا ةنزاوملا ريضحتب ةقّلعتملا ةّماعلا ةّيلاملا ئدابم ّمهأ بّيتكلا اهنّمضتي
يباينلا سلجملا رودو ،ماعلا نيدلا ةرادإو زجعلا ميهافمو ،تاداريإلاو تاقفنلاو
ةذمالتلا لوانتم يف ةدّقعملا ميهافملا هذه حبصتل ،تاّيدلبلا رودو ،ةنزاوملا يف
يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم دوهج راطإ يف عقي ليلدلا اذه .بابشلاو
.ةّيداصتقالاو ةّيلاملا ةفاقثلا رشن يف

ةيبرعلا:ةغللا
ةعبارلا:ةعبطلا
8102:رادصإلا خيرات
82:تاحفصلا ددع
NBSI:3-3-0309-3599-879

؟بيارض عفدنم شيل
”!رثكأ فرعأ بباح“ ةلسلس

The game of Flouss



ةيداصتقاو ةيلام ةفاقث
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Ce rapport résume les résultats de l'enquête nationale destinée à évaluer les
capacités financières de la population ainsi que leurs connaissances et attitudes
vis-à-vis de l'argent. Il documente les modalités de gestion de l'argent au
quotidien, la planification de l'avenir, le choix d'outils financiers et enfin la
maîtrise des concepts financiers. L'enquête a été menée en 2012, auprès de
1214 familles libanaises sur tout le territoire libanais ; elle a été conçue par
une équipe d'experts en statistique sous la direction de la Banque Mondiale, et
ce dans le but de servir comme moyen pour le développement d'une stratégie
nationale visant à promouvoir la culture économique et financière dans le pays.

Les Libanais et l'Argent

Langue : Français
Edition : Première
Année de publication : 2014
Nombre de page : 48

نوؤشب نيينانبللا ماملإ ىدم مّيق يذلا ينطولا حسملا جئاتن زربأ ىلع بّيتكلا اذه يوتحي
لاجرلا ريدي فيك ماقرألاب قّثوف .مهتاّيكولسو ةّيباسحلا مهفراعمو ،مهلاومأ ةرادإ
ةلحرم كلذ يف امب لبقتسملل نوطّطخي فيكو ،ًاّيموي مهلاومأ بابشلاو ءاسنلاو
لاملا ةرادإ هاجت مهفقاومو مهعالطا ىدمو ،ةّيلاملا مهتاودأ نوراتخي فيكو ،دعاقتلا
ةرسأ4121نم ةّيجذومن ةنّيع ىلإ دانتسالاب2102 ماعلا يف حسملا يرجُأ .ماعلا

صّصختم يئاصحإ قيرف لبق نم اهتسدنه تّمت ،ةّينانبللا يضارألا لماك ىلع ةعّزوم
ةفاقثلا رشنل دمألا ةليوط ةّينطو ةّيجيتارتسا مسر فدهب يلودلا كنبلا نم فارشإب
.ةّينعملا تاسسؤملا لك اهيف كراشت ،نانبل يف ةّيداصتقالاو ةّيلاملا

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
4102:رادصإلا خيرات
84:تاحفصلا ددع

لاملاو نوينانبللا
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This game introduces banking products and services to youth aged 15 years and
above in an effort to encourage and instill in them a savings behavior. It falls
in line with the efforts of the Institute and its partners to encourage financial
education and capabilities strengthen of Lebanese and especially the youth.

Partners: Fransabank Group, FiWi (Financially Wise)

The Big Bank Challenge

Language: English
Edition: First
Year of Publication: 2017
Number of players: 2-6
Age: +15



ةلودلا ثيدحتو ماعلا لاملا ةرادإ اياضق لوح راوح ةّصنم:”ةسداسلا“ ةّلجم

ًاقرطتم ،نانبل يف ةماعلا كالمألا عوضوم”ةسداسلا“ ةّلجم نم لوألا ددعلا لوانتي
اهيف تحيبتسا بورح لظ يف اميسال هتباصأ يتلا تاّيدعتلاو عاطقلا اذه ةرادإ ءوس ىلإ
،عاطقلا ةرادإل ةّينوناقلا داعبالا ضرعتسي ذإو .ةّيرحبلا كالمألا ًةصاخو ةماعلا كالمألا
ةنراقملابو يجيتارتسالا روظنملا نم ةلودلا كالمأ ةرادإ ثيدحت عوضوم ًاضيأ لوانتي
ةحفاكمل ينوناقلا راطإلا عوضوم ناجلاعت نيتسارد ىلإ ةفاضإو .يسنرفلا جذومنلا عم
ةبراقم قفو ةيلاملا ةيمنتلاب يداصتقالا ومنلا ةقالع عوضومو ،نانبل يف لاومألا ضييبت
تارشؤم باب اهزربأ ،ةيدصر باوبأ ةعومجم ددعلا مّدقي ،ةيلاربيل-وينلا ةبراقملل ةرياغم
،نانبل يف ماعلا عاطقلا يف روجألاو بتاورلا ةروتاف اهدهشت يتلا ةدايزلا جلاعي ةيلام
.ملاعلا يف ةّيئاذغلا داوملا راعسأ عافترا ةمزأ لوانتي”ةّيملاع ةّيداصتقا تاهاجتا“ بابو

لوألا:ددعلا
ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
401:تاحفصلا ددع
NSSI:4374-22222

نانبل يف ةماعلا كالمألا
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ربتعي ثيح ،داصتقالا يف ماه زّيح نم هل امل يموكحلا ءارشلا عوضوم ددعلا اذه لوانتي
اهمدختست ةلاّعف ةادأو تاقفنلا ةرادإ حالصإ ةّيلمع يف ًاّيساسأ ًاروحم هتمظنأ حالصإ
ءارشلا عوضوم ددعلا اذه طيحُي .ةّماعلا تاسايسلا ةرادإلو ومنلل ةعفارك تاموكحلا
ماظتنا ضرتعت يتلا تافلاخملا زربأ ،ينوناقلا راطإلا :اهّمهأ بناوج ةّدع نم ماعلا
؛مادتسملا ءارشلاو ،ةماعلا تاقفصلا يف ةكراشملا ىلع صاخلا عاطقلا زيفحت ،عاطقلا
ماعلا ءارشلا تاموظنم ريوطتو حالصإ لاجم يف ةيملاعلا براجتلا لضفأ ضرعتسيو امك
ناجلاعت ناتسارد ىلع ددعلا اذه يوتحي .ةّيسنرفلاو ةّينميلاو ةّيبرغملا ةبرجتلا ًاصوصخو
ةّيتحتلا ةينبلا ليغشتو ةماقإ يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا“ عوضوم
.”راكتبإلا ىلع صاخلا عاطقلا زيفحت يف هرودو ماعلا ءارشلا“ عوضومو”نانبل يف

يموكحلا ءارشلا
ماعلا لاملا ةرادإ حالصإو ةماعلا تاقفصلا

يناثلا:ددعلا
ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
2102:رادصإلا خيرات
421:تاحفصلا ددع
NSSI:4374-22222
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ثلاثلا:ددعلا
ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
2102:رادصإلا خيرات
021:تاحفصلا ددع
NSSI:4374-22222

جماربلا ىلع ةّينبملا ةنزاوملاو ،ماع لكشب ةماعلا ةنزاوملا عوضوم ددعلا اذه جلاعي
ةنزاوم ىلإ ،لئاسولا ىلع زّكرت ةنزاوم نم لّوحتلا ةّيمهأل ًاتكاردإ ،صاخ لكشب ءادألاو
ىلع تاموكحلا ءادأ مييقتو فادهألا قيقحت نم دكأتلا نم بقارملاو نطاوملا نّكمت
لثمألا مادختسالا نمضتو ،ةبساحملاو ةلءاسملا ةيلمع لّهستف ،سايقلل ةلباق سسأ
بناوجلا اهّمهأ بناوج ةّدع نم ةنزاوملا عوضوم ددعلا اذه طيحُي .ةماعلا لاومألل
،نانبل يف باسحلا عطقو ةنزاوملا ذيفنتو دادعإ ةّيلمعب ةّصاخلا بناوجلاو ةّينوناقلا

نّمضتي .سنوت يف ةماعلا ةنزاوملا حالصإ عوضوم لوانتي ثحب ميدقت مع ًالضف
اهعقومو ةّيكرمجلا ةميرجلا“ عوضوم تلوانت ةسارد ،تاساردلا باب يف ،ًاضيأ ددعلا

،ةمكوحلا ،ةياقولا :ةّيلاملا ةميرجلا“ عوضوم تلوانت ةساردو ”ةّيداعلا ةميرجلا نم
 .”ةّيفاقثلا تاريثأتلاو

 ةماعلا ةيلاملا حالصإ بلص يف ةماعلا ةنزاوملا

نانبل هدهشي امل”ةماعلا ةفيظولا“ عوضوم عبارلا اهددع يف”ةسداسلا“ لوانتت
يعامتجا دقع ةغايص ىلإ لصوتلا ةرورض مّتحت ةبّلقتم لاوحأو فورظ نم ةقطنملاو
نطاوملا تاجاح نيمأت نمضي ،ىرخأ ةهج نم عمتجملاو ،ةهج نم ةلودلا نيب يرصع
ددعلا زّيمتي .ةريبك ةّيسايسو ةّيلام تامزأ لظ يف لبقتسملل هتاعلطت ةبكاومو ةّيلاحلا
ةماعلا ةفيظولا عاضوأ ماقرألاب ضرعت تاساردلا نم ةمّيق ةعومجم ىلع هئاوتحاب
،بتاورلا بترلا ةلسلس عوضوم لوح ةنيابتم رظن تاهجو هميدقتبو امك ،نانبل يف
هئاقلإ نع ًالضف ،ةّيملعو ةّيعوضوم دعاوق ىلع ماعلا شاقنلا عضول ةلواحم يف
نيتسارد ًاضيأ ددعلا نّمضتي .ًاّيملاعو ًاّيبرع ةّيحالصإلا براجتلا ضعب ىلع ءوضلا
”ًاجذومن ةّينيطسلفلا ةطلسلا :لالتحإلا تحت يرادإلا ءادألا تايدحت“عوضوم ناجلاعت
مييقت بسحب لاجرلاو ءاسنلا ىدل يفيظولا ءادألا يف زّيمتلا صئاصخ“ عوضومو
  .”نانبل يف ةيلاملا ةرازو - ةّيلاح ةسارد :مهئاسؤر

عبارلا:ددعلا
ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
3102:رادصإلا خيرات
251:تاحفصلا ددع
NSSI:4374-22222

 ةماعلا ةيلاملا حالصإبلص يف ةماعلا ةفيظولا
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زيزعت يف ريثأت نم اهل امل ًارظن تايدلبلل ةّيلاملا ةرادإلا عوضوم ددعلا اذه لوانتي
تاسرامملل ضُرعي .داسفلا ةحفاكمو ةّيطارقميدلا ةلءاسملاو ةّيعمتجملا ةكراشملا
فارشتساو ،ةءافكب دراوملا صيصخت ىلع تاّيدلبلا ةردق نيسحت اهنأش نم يتلا
ةمئالم ططخ عضوو ،يروسلا حوزنلا ةمزأ ّلظ يف ًةصاخ ةديازتملا ةّيناكسلا تاجاحلا
يف امب ةيابجلا نيسحتو يدلبلا لمعلا ليومت تايدحت ليصفتلاب شقاني .ةباجتسالل
ليومت يف صاخلا عاطقلا كرشُت لئاسو نع ثحبلاو ةّيدلبلا كالمألا ةرادإ كلذ
ةّيتامدخلا تاسايسلا عضو ىلع تايدلبلا ةردق شقاني امك .ةّيلحملا ةماعلا تامدخلا
ةّيلودلا تاسسؤملا عمو يلحملا عمتجملا تانّوكم نيب رواحملاو قّسنملا رود ةيدأتو
ةقطنملا نم براجت ددعلا نّمضتي .اهبيترتو ةيومنتلا تايولوألا ديدحت ىلإ لصوتلل
عوضومو نانبل يف ةبلصلا تايافنلا ةرادإ ةيلاكشإ نالوانتت نيتساردو ملاعلاو ةيبرعلا

 .سلبارط ةنيدم يف تايئاوشعلا ةجلاعم

سداسلا:ددعلا
ةيبرعلا:ةغللا
ةحّقنم ىلوأ:ةعبطلا
5102:رادصإلا خيرات
441:تاحفصلا ددع
NSSI:4374-22222

 عمتجملا ةمدخو يدلبلا لمعلا ءادأ نيسحتل ًالخدم ةيلاملا ةرادإلا

تايدحتلاو صرفلا يف نيّيلود نيراشتسمو رارق باحصأ رظن تاهجو ددعلا اذه ضرعي
فاشكتسالا ةّيقافتاب ةصاخلا ةّيهيجوتلا ئدابملاو نانبل يف ئشانلا لورتبلا عاطق هجاوت يتلا
ةرادإ ىلع اهتاريثأتو ةيطفنلا دراوملا ةرادإ بناوج فلتخمب ةطاحإلا ىلإ ىعسي .بيقنتلاو
تاكرشلاو ةلودلا نيب حابرألا مساقت ةّيفيك ددحي يذلا يلاملا ماظنلا كذ يف امب ماعلا لاملا
لمتحملا قفدتلا عم لماعتلل ةماعلا ةيلاملا ىوتسم ىلع ةبولطملا تاريضحتلاوةيطفنلا
اهتربخو ةّيلحملا ةّيرشبلا دراوملا ريوطت ةرورضو اهنم ةوجرملا ةمادتسالا قيقحتو تادئاعلل
زاغلاو طفنلا عيب نم هتاداريإ مادختسا يف نانبل تارايخ اضيأ ددعلا جلاعي.ةّينقتلاو ةّيرادإلا
جورنلا براجت ًانراقم عاطقلا اذه ةرادإ يف ةيملاعلاو ةيميلقإلاتابراقملا ضعبل ضرعيو
يداصتقالا ّومنلاو طفنلا“ عوضوم جلاعت ةسارد ىلإ ةفاضإو.يليئارسإلا ّودعلاو اكسالأو
نانبل يف ةماعلا ةيلاملا ءادأ نع ةبضتقم ةحمل”تارشؤملا“ باب ضرعي ،”رصم يف
  .3102و9002 يماع نيب

سماخلا:ددعلا
ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
4102:رادصإلا خيرات
251:تاحفصلا ددع
NSSI:4374-22222

ةماعلا ةيلاملا ىلع اهتاريثأتو زاغلاو طفنلا عاطق ةرادإ
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ANEM-TFIGةيموكحلا بيردتلا دهاعم ةكبش: 
ماعلا لاملا ةرادإو ةمكوحلا زيزعتل ةيميلقإ ةردابم

يلودلا رمتؤملا اهدهش يتلا تاشاقنلاو تالخادملا نع ّاصّخلم ريرقتلا اذه نّمضتي
لوألا نيرشت71و41 نيب نانبل ،توريب يف دقعنا يذلاو ةنيزخلا تارادإل رشاعلا

ةذبنو رمتؤملل لّصفملا جمانربلا ىلعو ،”ةلودلا ةنيزخل ةثيدحلا ةرادإلا“ ناونعب ،3002
.اهلان يتلا ةيفحصلا ةيطغتلا نع ةحملو نيكراشملا نع

ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
3002:رادصإلا خيرات
27:تاحفصلا ددع

 ةنيزخلا تارادإل رشاعلا يلودلا رمتؤملا

قرشلاو ةيبرعلا لودلا يف يلاملا حالصإلا“ لوح رمتؤملا عئاقول ريرقتلا اذه ضرعي
قودنص عم ةكارشلاب4002 رايأ91و81 يف نانبل ،توريب يف دقعنا يذلا”ىندألا
ةشقانمو يلاملا حالصإلا لئاسم ضارعتسا ىلإ رمتؤملا فده .يلودلا دقنلا
فّرعتلاو امك ةيحالصإلا اهجمارب ذيفنت يف ةقطنملا لود اههجاوت يتلا تايدحتلا
.لاجملا اذه يف ةفلتخملا نادلبلا براجت ىلع

 يلودلا دقنلا قودنص:ءاكرشلا

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
5002:رادصإلا خيرات
88:تاحفصلا ددع

ىندألا قرشلاو ةيبرعلا لودلا يف يلاملا حالصإلا



This report presents the results of training needs assessment conducted in
countries of the MENA region in the areas of public financial management.
It prioritizes the needs and presents a list of recommendations pertaining to
the development of a regional training program. It also examines current
practices, institutional capacities, as well as challenges faced by countries in
the region.

MENA Region Training Needs in Public Financial
Management

Language: English
Edition: First
Year of Publication: 2009
Number of pages: 94

بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبشل يناثلا يونسلا رمتؤملا تاصالخل ريرقتلا اذه ضرعي
يف دقع يذلا ،(ANEM-TFIG) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةّيموكحلا
تاردابملا ىلع ءوضلا يقلي .0102 ماعلا نم لوألا نوناك - يناثلا نيرشت يف ،توريب
،ةقطنملا لود يف ءادألا ريوطتو ةماعلا ةّيلاملا ةرادإلا حالصإ لاجم يف ةحجانلا
حالصإ عيضاوم لوانتي امك ،ةّيملاعلا ةّيداصتقالاو ةّيلاملا ةمزألا راثآ عقو ىلع كلذو
ًالضف ،ةماعلا تاصقانملا عاطق لمشي امب اهذيفنتو ةنزاوملا ةرادإو ةماعلا ةّيلاملا
.قيقدتلاو ةباقرلاو ريراقتلا دادعإو ةبساحملاو ةنيزخلا ةرادإ نع

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
65 :تاحفصلا ددع

لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةماعلا ةّيلاملا ةرادإ
ةيملاعلا ةمزالا ّلظ يف ءادألا نيسحتو ريوطتلا تايدحت :ايقيرفإ

انيم-تفيغ ةكبش تارمتؤم عئاقو ةلسلس

ANEM-TFIGةيموكحلا بيردتلا دهاعم ةكبش: 
ماعلا لاملا ةرادإو ةمكوحلا زيزعتل ةيميلقإ ةردابم
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راوحلا نم نيموي لالخ اهيلإ لّصوتلا ىرج يتلا تايصوتلل ريرقتلا اذه ضرعي
ةقطنم يف ةّيموكحلا بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبش ءاضعأ نيب لدابتلاو طشانلا
نيرشت يف توريب يف ،ءاربخلاو (ANEM-TFIG) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا
زربأ ىلع ءوضلا ريرقتلا يقلي .ثلاثلا اهرمتؤم داقعنا ةبسانمب1102 يناثلا
يفظوم بيردتب ىنعت يتلا دهاعملا لمع ريوطت يف مهاست يتلا تادجتسملا
تاجاحلا ةبكاومل ةلواحم يف كلذو ،اهمّدقت يتلا جماربلا ةيعون نيسحتو ةلودلا
.ةقطنملا اهدهشت يتلا ةرّيغتملا

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
2102:رادصإلا خيرات
84:تاحفصلا ددع

 :ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا تاردق ءانب
ددجتملاو رضاحلا نيب

انيم-تفيغ ةكبش تارمتؤم عئاقو ةلسلس

بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبشل عبارلا يونسلا رمتؤملا تايصوت ريرقتلا اذه قّثوي
دقعنا يذلا (ANEM-TFIG) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةّيموكحلا

ءوضلا طّلسُي .يسنوتلا عيبرلا ةّيشع ،2102 ماعلا نم لوألا نيرشت يف سنوت يف
لالخ نم ةحاتملا صرفلاو ةّيبرعلا ةقطنملا يف ةماعلا ةمدخلا حالصإ تايّدحت ىلع
سأر ريوطتو تاءافكلا باطقتساو تاسسؤملا ءانبل يثالثلاو يئانثلا نواعتلا رطأ
لاقتنالل قيرطلا ديهمت اهنأش نم يتلا ةّماعلا تاسايسلا نم اهريغو يرشبلا لاملا
.نطاوملا تاجاحل ةباجتسالا ىلع ةرداق ةنرمو ةفاّفشو ةلاّعف ةّيموكح ةرادإ ىلإ

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
3102:رادصإلا خيرات
46:تاحفصلا ددع

قرشلا ةقطنم يف رييغتلا لجأ نم نواعتلاو بيردتلا
ايقيرفإ لامشو طسوألا

انيم-تفيغ ةكبش تارمتؤم عئاقو ةلسلس



بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبشل سماخلا يونسلا رمتؤملا عئاقو ريرقتلا اذه ضرعي
يف دقعنا يذلا (ANEM-TFIG) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةّيموكحلا
راكفألا ،تايّدحتلاو يلاحلا عضولا ليلحت ىلإ ةفاضإلاب نّمضتي .4102 ةنس تيوكلا
لاجم يف اهدامتعاب ىصوملا ةثيدحلا تابراقملاو رمتؤملا يف ةلوادتملا ةسيئرلا
عضوو يرشبلا لاملا سأر ريوطتو تاءافكلا باطقتساو فيظوتلا رطأ ثيدحت

ءانب عيضاوم لوانتي امك ،عيرشتلاو ليومتلا اهيف امب ،تاردقلا ءانبل ةنرم تاسايس
،يموكحلا عاطقلا تاجاح ةيبلت ىلع صاخلا عاطقلا ةّيلباقو تامزألا نمز يف تاردقلا
.يفرعملا جاتنإلاو يملعلا ثحبلا ةّيمهأو ةّيندملا ةمدخلا ءادأ نيسحتو

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
4102:رادصإلا خيرات
27:تاحفصلا ددع

 :ةّيرشبلا اهتاردقو ةلودلا
 رييغتلا ةنمزأ يف ءانبلا تايدحت

انيم-تفيغ ةكبش تارمتؤم عئاقو ةلسلس

بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبشل سداسلا يونسلا رمتؤملا عئاقول ريرقتلا اذه ضرعي
دقعنا يذلا (ANEM-TFIG) ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةّيموكحلا

رمتؤملا اهيلإ قّرطت يتلا ةسيئرلا راكفألا ريرقتلا نّمضتي .5102 ةنس شكارم يف
عوضومو امك ،ةقطنملا يف اهل ةقفارملا تايّدحتلاو ةمكوحلا تاسرامم لوح
ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيقطانملا ةيمنتلاو ةّيلحملا ةمكوحلاو ،ةفاّفشلاو ةّيكراشتلا ةمكوحلا
راسم معد يف بيردتلا دهاعمو زكارم رودو ،تاراهملا ريوطتو فراعملا ةيمنت ةيّمهأ
.ةيبرعلا نادلبلا يف ةمكوحلا زيزعت

ةيزيلكنالاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
5102:رادصإلا خيرات
08:تاحفصلا ددع

ليبسلا ،ةّيمومعلا ةماكحلا
 تاسسؤملاو نوناقلا ةلود معد ىلا

انيم-تفيغ ةكبش تارمتؤم عئاقو ةلسلس
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قرشلا ةقطنم يف ةّيموكحلا بيردتلا زكارمو دهاعم ةكبش رودل روشنملا اذه ضرعي
تاكارشلا ءانبو تاربخلا لدابتل ةّصنمك (ANEM-TFIG) ايقيرفأ لامشو طسوألا
يف ،طسوتملا لامش نادلب عمو ةّيبرعلا نادلبلا نيب يسسؤملا نواعتلا زيزعتو
زربأ ىلع ءوضلا يقلُي امك .ملاعلا لوح تاردقلا ةيمنتو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لاجم
،ةقّقحملا تازاجنإلاو اهتاطاشن رّوطت لحارمو ،توريب يف ةكبشلا قالطإ ذنم تاطحملا
.يلبقتسملا اهلمعل صرفلاو تايدحتلا ىلإ ةفاضإلاب

ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
6102:رادصإلا خيرات
65:تاحفصلا ددع

 :انيم-تفيغ ةكبش
ةكارشلا نم تاونس رشع

ماعلا عاطقلا يف ةلماعلا بيردتلا زكارمو دهاعم لوح ةحمل تسرهفلا اذه مّدقي
زكارمو دهاعم ةكبش ءاضعأ ،ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نم ًادلب03 يف
.(ANEM-TFIG) ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيموكحلا بيردتلا

 ديموروف ،ةماعلا ةمدخلل يطسوتملا ىدتنملا:ءاكرشلا

ةيزيلكنإلاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
6102:رادصإلا خيرات
684:تاحفصلا ددع

 ةّيموكحلا بيردتلا زكارمو دهاعم تسرهف
 طسوتملاو ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف



:دهعملا نع
ةدئار ةبرجت

،ىلوألا رشعلا تاونسلا يف دهعملا لمع تزّيم يتلا تاطحملا ّمهأ بّيتكلا اذه زجوي
ةرازو ةبكاومو تاردقلا ءانب يف اهقّقح يتلا تازاجنإلاو تاطاشنلا زربأل ضرعي امك
.ةّيحالصإلا اهعيراشم يف ةيلاملا

ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
ةيناثلا:ةعبطلا
7002:رادصإلا خيرات
69:تاحفصلا ددع

نيجيسكوألا نم تاونس01

لساب دهعم تامدخ نم نيديفتسملا ىضر ةجرد مييقت ىلإ ةساردلا هذه يمرت
ةطحم يهو .لشفلا نماكمو حاجنلا رصانع دّدحتو ،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف
ىلإ هليوحتل ةنيتملا سسألا عضوو ،هئادأ بيوصتل دهعملا يعس يف ةّيساسأ

نع ةمادتسالا قيقحتو ،طسوألا قرشلا ةقطنمو نانبل يف زّيمتو باطقتسا زكرم
سايقل ةّيساسأ تارشؤمو ةّيمك جئاتن ةساردلا رهظُت .تاذلل رمتسملا مييقتلا قيرط
لوح تايصوت مّدقتو .دهعملا اهب ماق يتلا رشنلاو لصاوتلا تاطاشنو بيردتلا رثأ

نم ،ىدملا ةطسوتملا تاهجوتلاب قّلعتت تاحارتقاو ،تامدخ نم هنيسحت نكمي ام
.ءاكرشلاو ىرخألا تارادإلاو ةيلاملا ةرازول ةديازتملا تاجاحلا ةيبلت لجأ

ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
2102:رادصإلا خيرات
04:تاحفصلا ددع

 : ًاماع51 يف دهعملا بيتك
تامدخ نم ىضرلا تاجرد لوح ةيناديملا ةساردلا جئاتن
 يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم
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Ce rapport décrit les principales étapes de la coopération franco-libanaise
qui ont abouti à la création de l'Institut des Finances Basil Fuleihan grâce au
protocole technique et financier de 1996, financé par le trésor français.
Il met en relief les caractéristiques de cette coopération qui vise à promouvoir
l'échange d’expertises, la formation du personnel du Ministère des finances,
la francophonie, et l'assistance technique à la mise en œuvre des projets de
modernisation des finances publiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم نيب نواعتلا تاطحم زربأل ريرقتلا اذه ضرعي
يرادإلا نواعتلا رود ًاضرعتسم ًاماع51 ىدم ىلع ةكيرشلا ةّيسنرفلا تاسسؤملاو
ةموكحلا نم ةّينقتو ةيلام ةدناسمب6991 ماع دهعملا ءاشنإ يف يسنرفلا -ينانبللا
ةرازو يف نيلماعلا تاردق زيزعت :اهّمهأ ةدع ةطشنأ نواعتلا لاط دقو .ةّيسنرفلا
جماربو ةّيسارد تاثعب يف نيّينانبللا نيلوؤسملا ةكراشمو ،دهعملا يبردمو لاملا
،اهميقو ةّينوفوكنارفلا عيجشتو ،تارمتؤملاو تاودنلاو ،اسنرفو نانبل يف ةّيبيردت
لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ريوطتلا عيراشم ذيفنتل ةّينقتلا ةدناسملاو
 .ايقيرفإ

ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
02:تاحفصلا ددع

 ناحيلف لساب دهعم
 يسنرفلا -ينانبللانواعتلا نم ًاماع51
6991-1102

Projet-phare de la coopération administrative
franco-libanaise

Langue : Français
Edition : Première
Année de publication : 2008
Nombre de pages : 8



لساب دهعم نيب نواعتلا تاطحم زربأل ضرعي يذلاو قبس يذلا ريرقتلل ًالامكتسا
،ًاماع51 ىدم ىلع ةكيرشلا ةّيسنرفلا تاسسؤملاو يداصتقالاو يلاملا ناحيلف
ىتح6991 ماع نم ةدتمملا ةرتفلا لمشيل هقباس رارغ ىلع روشنملا اذه يتأي
.6102 ماع

ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
6102:رادصإلا خيرات
42:تاحفصلا ددع

 ناحيلف لساب دهعم
 يسنرفلا-ينانبللا نواعتلا نم ًاماع نورشع
6991-6102
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يسنرفلا ينانبللا نواعتلا
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ةرازو تاهجوتل ًاقفو دهعملا اهعضي يتلا لمعلا ةّطخ جمارب8102 ةمانزرلا لودجت
تاءاقلو ةيبيردت جمارب نمضتتو تاكارشلاو تاجاحلل يرودلا مييقتلاو ةّينانبللا ةّيلاملا

ثحبلا تاطاشن ىلع ءوضلا يقلت امك ةيميلقا تارمتؤمو شاقن تاقلحو ةيونس
ةطخ جمارب روحمتت .ةّيلاملا ةبتكملا اهمدقت يتلا تامدخلاو يفرعملا جاتنإلاو يملعلا
(4) ,موسرو بئارض (3) ,قيقدتو ةبساحم (2) ,ةماعلا ةنزاوملا (1) :ىلع لمعلا
ةّيلام ةفاقث (7) ,رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا (6) ,ةحاسمو ةّيراقع نوؤش (5) ,كرامج
.تاغللاو ةّيتامولعملا (9) ,ّرمتسملا مّلعتلاو يرشبلا لاملا سأرلا ةرادإ (8) ،ةيداصتقاو

0102 ةنس ذنم رّفوتم

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
8102:رادصإلا خيرات

NBSI:2-3-1309-3599-879

9102 ماعلا جمارب

لكشب مهاست يتلاو دهعملا يف ةرّفوتملا ةيبيردتلا جماربلل تسرهفلا ضرعي
تسرهفلا يّطغي .ماعلا لاملا ةرادإب ينعملا يرشبلا لامسأرلا ريوطت يف رشابم
،كرامجلاو ،بئارضلاو ،ةّيموكحلا ةّيلاملا ةرادإلا نيدايم يف ةّينغ ةّيبيردت عيضاوم
ةسدنهو ،ةّيرادإلا تاراهملاو ،نيناوقلاو ،ةبساحملاو ،ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلاو
 .تاغللاو ،ةّيتامولعملاو ،بيردتلا جمارب
تائفلا ىلعو ،يبيردت جمانرب لك فادهأ ىلع عالّطالا ةصرف نيّمتهملل تسرهفلا حيتي
 .يلامجإلا تاعاسلا ددع نع ًالضف ،ىوتحملل ةضيرعلا طوطخلاو ،هنم ةفدهتسملا

9002 -8002و6002 -5002تاونسلل رّفوتم

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
1102:رادصإلا خيرات
401:تاحفصلا ددع

بيردتلا جمارب تسرهف
2102- 4102

:دهعملا نع
ةيرود تارادصإ



Le catalogue de formation de l'Institut des Finances présente l'éventail complet
des programmes de formation dispensés par l'Institut et qui contribuent au
développement du capital humain en charge de la gestion des finances
publiques. Le catalogue décrit les différents programmes qui relèvent des
domaines de la gestion des finances publiques, de la fiscalité, des douanes,
de l'éducation économique et financière, de la comptabilité, des lois, du
management public, de l'ingénierie de la formation, de l'informatique et du
perfectionnement linguistique.

Disponible aussi pour les années 2005 - 2006 et 2008 - 2009

Catalogue de Formation
2012 - 2014

Langue : Français et Anglais
Edition : Première
Année de publication : 2011
Nombre de pages : 104

يف يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم تاطاشن ةيونسلا ريراقتلا زجوت
،يلودلاو يميلقإلا نواعتلاو ،تاكارشلا ءانبو ،تاردقلاو فراعملا زيزعت نيدايم
،تامولعملا ىلإ لوصولا ليهستو ،لصاوتلاو ،يفرعملا جاتنإلاو ،يملعلا ثحبلاو
.يسسؤملا ريوطتلا ىلإ ةفاضإ

6002 ةنس ذنم رّفوتم

ةيبرعلا:ةغللا
ىلوألا:ةعبطلا
7102:رادصإلا خيرات
86:تاحفصلا ددع

يونسلا ريرقتلا
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:دهعملا نع
ةيرود تارادصإ

978-9953-9030-5-7 :ISBN 
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Les rapports annuels de l'Institut des Finances Basil Fuleihan reprennent les
activités annuelles de l'organisation au niveau du renforcement des capacités, de
la promotion des partenariats, de la recherche et de la culture économique et
financière, de la communication, de l'accès à l'information, et du développement
institutionnel.

Disponible depuis 2006

Rapport Annuel

Langue : Français
Edition : Première
Année de publication : 2017
Nombre de pages : 68
ISBN : 978-9953-9030-6-4

The annual reports of the Institut des Finances Basil Fuleihan present the yearly
activities of the Institut in what relates to capacity building, to partnership-
building, to the promotion of research and economic and financial knowledge,
to communication and access to information and to institutional development.
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سكعي ربنم يه .يلاملا دهعملا نع ردصت ةّيلاملا ةرازول ةّيرود ةرشن”ةيلاملا ثيدح“
ةّيمهأ لّثمت يتلا كلت اميسال اهب موقت يتلا تاردابملاو ةّيلاملا ةرازو تاهّجوت
ةّيلاملا ةرازو لخاد لصاوت ةادأ يهو .اهريغو ةحنام لودو صاخ عاطق نم اهئاكرشل
قلخ يف ةمِهاسم ،مهسجاوهو مهئارآ نع ريبعتلل اهيفّظوم مامأ لاجملا حسفت
تالاقم لالخ نم ،اهئاّرقل”ةيلاملا ثيدح“ مّدقت .ةفاك قطانملا يف مهنيب طباورلا

تاهجو ،”ةايح ةربخ“ تاداهشو ةّيكرمجلاو ةّيداصتقالاو ةّيرادإلا ةفاقثلا يف ةقّثوم
 .ةفلتخم ءارآو رظن

ةقباسلا دادعألا عيمجب ةرّفوتم

ةيزيلكنالاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا:ةغللا
٦٦:ددعلا

ةيلاملا ثيدح
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دهعملا نع
ةيرودلا دهعملا تارادصإ
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ةسنآلا هيفةدراولا تامولعملا عمج تّلوتو ناحير لراك ديسلا تسرهفلا اذه دادعإ ةّيلمع قّسن
،طاسب ضيبملا ءايمل ةديسلا هتعجارمو تسرهفلا اذه ةغايص ىلع تفرشأ .رودنغ يالوت
دبع ةمسب ،اشابلا شادكب ديج ،يهيودلا نانج تاديسلا نم ّلك هنومضم عجار .دهعملا ةسيئر
.يناتسبلا ردنكسا ديسلاو ،هللا قزر انر ،قلاخلا

رادصإلا اذه ّدعأ يذلا لمعلا قيرف
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يف هنم تافطتقم نيمضتو ،يصخشلا مادختسالل رادصإلا اذه تايوتحم ةعابط وأ ليمحت وأ خسن مكنكمي
ىلع تامولعملل عجرمك رادصإلا اذه ركذُي نأ طرشةّينورتكلإلا عقاوملاو ةيميدقتلا ضورعلاو تادنتسملا
،ةينانبللا ةيلاملا ةرازو - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ،”تاروشنملا تسرهف“ :يلاتلا لكشلا
.8102 ،ىلوألا ةعبطلا

:ينورتكلالا ديربلا ىلع دهعملا ةلسارم بّجوتي ،يراجتلا وأ ماعلا مادختسالل
bl.vog.ecnanfi@etutitsnI
:ينورتكلالا عقوملا ىلع ةرّفوتم دهعملا تاروشنمو رادصإلا اذه
bl.vog.secnanfisedtutitsni.www

7102 يناثلا نيرشت - ةينانبّللاةيلاملا ةرازو - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعمل ةظوفحم قوقحلا عيمج©
5-2-1309-3599-879 :NBSI
اشابلا شادكب ديج :يريرحتلا لصاوتلا
 يجوهق ماسب :يّنف فارشا
ينوراه يللود :ذيفنتو ميمصت
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