
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

تقارير حول أعمال 

 الهيئة العليا لالغاثة 
 



 المحتويات

 

 تقرير مفصل عن مراحل انشاء الهيئة العليا لالغاثة وتطور دورها  .1

 

 المرفقات: •

- U 1(مستند رقم:(U  1977 آذار سنة 18 تاريخ 35/1القرار رقم 

- U 2(مستند رقم:(U 16/7/2006 قرار مجلس الوزراء المنعقد في 

- U 3(مستند رقم:(U 130/2006 قرار رقم 

- U 4(مستند رقم:(U 146/2006 قرار رقم 

- U 5(مستند رقم:(U  تقرير الهيئة العليا لإلغاثة عن أعمال اإلغاثة العادية من

 2008 حتى كانون األول 2005مطلع العام 

- U 6(مستند رقم:(U  التقرير المعد عن أعمال الهيئة العليا لإلغاثة لمعالجة

 2008 وحتى كانون األول 2006 تموز 12آثار العدوان اإلسرائيلي من 

- U 7(مستند رقم:(U تقرير عن أعمال الهيئة العليا لإلغاثة جراء األعمال 

 )2008 - كانون األول 2007 أيار 20اإلرهابية في مخيم نهر البارد ( 

- U 8(مستند رقم :(U :ملخص الهبات المقدمة من المملكة العربية السعودية

 )2006معالجة آثار العدوان اإلسرائيلي (تموز 
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I- U:ظروف ومبررات إنشاء الهيئة العليا لإلغاثة- دورها وصالحياتها 
 بناًء على ضرورة تأمين اإلغاثة والمعونة الملحة العاجلة للمواطنين المتضررين من األحداث

التي كانت تطرأ على لبنان بين حين وآخر وتتطلب معالجة فورية، ونظرًا لطابع السرعة 
الذي ترتديه هذه الحاالت، فإنه وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 أصدر رئيس مجلس الوزراء آنذاك الرئيس الدكتور سليم الحص قرارًا حمل 15/12/1976
) قضى بموجبه تأليف هيئة عليا لإلغاثة (تتولى قبول واستالم 1 (مستند رقم 35/1الرقم 

وتوزيع المواد الغذائية والحياتية للمتضررين في الحوادث األخيرة). ولقد ُصّدّ◌َق هذا القرار 
 والذي وفي 18/3/1977 تاريخ 22بموجب قانون صدر بموجب المرسوم االشتراعي رقم 

وبعد موافقة مجلس الوزراء صالحية تعديل تأليف Uمادته الثانية أعطى رئيس مجلس الوزراء 
 على 35/1. ولقد نصت مقدمة القرارUالهيئة أو إنهاء خدماتها أو تعديل مهامها وصالحياتها

 ما يلي:
 

"بناء على ضرورة تأمين المعونة الملحة العاجلة للمواطنين المتضررين من األحداث 
األخيرة، ونظرًا لطابع السرعة الذي ترتديه هذه العملية" فقد حددت المادة الثانية من هذا 

         القرار مهام هذه الهيئة على الشكل التالي:
قبول الهبات المقدمة (مواد غذائية وحياتية) إلى الدولة اللبنانية إلغاثة المتضررين  -

 وما يحيله إليها مجلس الوزراء من مواد أخرى.

 وضع األنظمة الالزمة الستالم وتوزيع الهبات. -

 األعمال اإلدارية والمالية. -

 األعمال اإلعدادية كاستالم الهبات وتأمين نقلها ووضعها في المستودعات. -

 

 الهيئة العليا لإلغاثة
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 :2/8/1992 تاريخ 30وأضيف لهذه المهام بموجب القرار رقم 

"قبول الهبات على اختالف أنواعها المقدمة إلى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات 
والمنظمات الدولية واإلقليمية والجهات المحلية واألشخاص المعنويين إلغاثة المتضررين. 
وتوزيع هذه الهبات ووضع اإلحصاءات والمعلومات وتأمين األموال الالزمة لتأمين العمل 
وٕاقرار نظام مالي ألعمال الهيئة العليا واالستعانة بمن تشاء من موظفي اإلدارات العامة 

 والمؤسسات العامة لهذه الغاية".
 

 :35/1كما جاء في نص المادة الرابعة من القرار رقم 
تنشأ لدى الهيئة العليا لإلغاثة هيئة استشارية تضم مندوبين عن المنظمات والهيئات العالمية 

أو األجنبية أو المحلية التي تقدم مساعدات إلى لبنان للتنسيق فيما بينها من جهة ومع 
 الهيئة العليا لإلغاثة من جهة أخرى.

 
 ونصت المادة السابعة:

 المواد التي ترد إلى لبنان لصالح المؤسسات  يحق للهيئة العليا أن تتحمل نفقات نقل
 العالمية لكي توزع على المتضررين.

 
 وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء أضيف إلى مهام الهيئة العليا 18/1/1997وبتاريخ 
 لإلغاثة:
 إدارة شؤون الكوارث على مختلف أنواعها. -

 جميع األمور التي لها طابع اإلغاثة الملحة المحالة عليها من قبل مجلس الوزراء. -

- U تكليف الهيئة العليا لإلغاثة لهذه الغاية الوزارة المختصة أو األمانة العامة للهيئة
القيام باألعمال التنفيذية ويمكن في كل حال االستعانة بمختلف اإلدارات والمؤسسات 

 العامة والخاصة من اجل تنفيذ مهام اإلغاثة الشاملة.
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 الذي أضاف إلى مهام 14 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 4/10/2000وبتاريخ  -
الهيئة العليا لإلغاثة: القيام باألعمال واألشغال التي لها طابع العجلة لتأمين السالمة 

 العامة للمواطنين وحاجاتهم الملحة.
 

 يتبين مما سبق أن تطور عمل الهيئة العليا لإلغاثة جرى وفقًا للمراحل التالية:
إنشاء هيئة إدارية تقبل الهبات العينية المقدمة إلى الدولة إلغاثة المتضررين  -1

ووضع أنظمة استالمها وتوزيعها على أن تكون األعمال التنفيذية لهذه الهيئة 
 على عاتق مصلحة اإلنعاش االجتماعي.

قبول الهبات على اختالف أنواعها المقدمة إلى الدولة اللبنانية وتوزيعها  -2
ووضع اإلحصاءات والمعلومات وتأمين األموال الالزمة للعمل وٕاقرار نظام 

 مالي ألعمال الهيئة.

إضافة إدارة شؤون الكوارث إلى مهام الهيئة وجميع األمور التي لها طابع  -3
وتكليف الهيئة أو األمانة العامة Uاإلغاثة والمحالة إليها من قبل مجلس الوزراء 

. وكذلك تمكين الهيئة من االستعانة بمختلف Uللهيئة القيام باألعمال التنفيذية
 اإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة من أجل تنفيذ مهام اإلغاثة الشاملة.

 
انطالقًا مما سبق يتبين أن الهيئة العليا لإلغاثة التي أنشئت لتتمتع بمرونة في عملها وأدائها 
لمهامها ال تملكها اإلدارات العامة أو المؤسسات العامة في معالجة آثار األحداث والكوارث. 
وهي لهذه الغاية أعطيت: الحرية في قبول الهبات وتوزيعها وٕاقرار النظام المالي الخاص بها 
لكي تكون الهيئة قادرة من خالله على مواجهة المهام الملقاة على عاتقها التي تتطلب سرعة 
في التحرك ومرونة في صرف األموال. وكذلك القيام باألعمال التنفيذية إلنجاز هذه األعمال 

 وتحقيق األهداف الموضوعة.
 
 

 
UII:طبيعة عمل الهيئة العليا لإلغاثة - 
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 األمور الطارئة كاّفة، وتلك ةتتركز المهام الموكلة إلى الهيئة العليا لإلغاثة في إطار معالج
التي تحتاج إلى تدخل سريع والتي ال يمكن معالجتها في ظل التقيد وااللتزام الصارم ببعض 

 اإلجراءات اإلدارية وكذلك في كل ما يكلفها به مجلس الوزراء. 
 

 2005  ولهذا وكما كان يجري في السابق فقد ُأوكلت إلى الهيئة منذ مطلع العام  -أ
ولغاية تاريخه المساعدُة على معالجة األضرار التي تسببت بها العمليات اإلرهابية 
واالنفجارات وأعمال الشغب، ومساعدة المواطنين المتضررين من أضرار السيول، 
وغيرها من األضرار الطارئة. هذا فضًال عن أنه قد أوكل إليها تقديم المساعدات 

إلى المتضررين في مسائل كمثل التصدي لحالة أنفلونزا الطيور، وكذلك تأهيل 
بعض الطرقات التي أصيبت بأضرار وٕادارة مسألة التعويض ألصحاب السيارات 

العاملة على المازوت، وما شابه ذلك من أعمال إغاثية لحاالت كوارث طبيعية أو 
 أمور تتعلق بالصحة العامة أو السالمة العامة.

  
ومن ناحية ثانية، ومن اجل معالجة نتائج الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان  -ب

 أي 16/7/2006 اصدر مجلس الوزراء المنعقد في 2006 تموز من العام 12في 
بعد عدة أيام على بدء االجتياح عدة قرارات لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية نذكر 

) والقاضي بالموافقة 2 (مستند رقم   والموجود نسخة عنه ربطاً Iمنها القرار رقم 
على اتخاذ التدابير االستثنائية التالية لمواجهة العدوان اإلسرائيلي. 

 
U: ًأوالU:الموافقة على اتخاذ التدابير االستثنائية التالية لمواجهة العدوان اإلسرائيلي  

1- U تفويض رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ جميع"
القرارات والتدابير واإلجراءات مهما كان نوعها أو طبيعتها التي تقتضيها 

وفي حدود هذه الظروف الناجمة عن Uمواجهة الظروف االستثنائية والطارئة. 
 وحتى أن اقتضت U،12/7/2006العدوان اإلسرائيلي على لبنان منذ تاريخ 

الضرورة اتخاذها خالفًا لألحكام أو لألصول أو للقواعد القانونية أو اإلدارية أو 
 ".Uالمالية التي تعتمد بشأنها فيما لو تقرر اتخاذها في الظروف العادية
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"تعتبر القرارات والتدابير واإلجراءات المتخذة بموجب التفويض المنصوص عليه  -2
) أعاله نافذة فور اتخاذها أو الموافقة عليها من قبل مجلس 1في البند (

الوزراء، ويطلب إلى جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة واألجهزة المعنية 
 التقيد بها وتنفيذها دون إبطاء".

"تعتبر متخذة على سبيل التسوية باالستناد إلى التفويض المنصوص عليه في  -3
) أعاله القرارات أو التدابير أو اإلجراءات التي اتخذت لمواجهة 1البند (

الظروف االستثنائية الناجمة عن العدوان المذكور من قبل اإلدارات العامة أو 
المؤسسات العامة أو األجهزة المعنية، السيما في وزارة المالية- إدارة الجمارك 

 ووزارة االتصاالت- المديرية العامة للبريد".

"تعرض القرارات والتدابير واإلجراءات المتخذة باالستناد إلى التفويض  -4
) أعاله على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف 1المنصوص عليه في البند (

االستثنائية والطارئة التي استوجبتها وذلك ليصار إلى تسويتها وفقًا لما تقتضيه 
 هذه القرارات".

U: ًثانياU فتح حسابين خاصين بالعملة اللبنانية وبالدوالر األميركي في مصرف لبنان تودع 
فيهما مبالغ التبرعات النقدية المقدمة من أية جهة داخلية أو خارجية وتخصص هذه 

 المبالغ لإلنفاق على أعمال اإلغاثة التي تقوم بها الهيئة العليا لإلغاثة.
 

وبالفعل فقد تقدمت عدد من الدول الصديقة والشقيقة من اجل مساعدة لبنان على إعادة 
االعمار وقدمت مساعدات كبيرة، منها ما كان على شكل تقديمات نقدية بمبالغ كبيرة تم 

مرتبطة U، وجميعها Uبالشروط التي إرادتها الدول المانحةUقبولها بمراسيم في مجلس الوزراء 
 وحسب مشيئة الواهب وأخرى كانت مساعدات عينية أو Uبشروط إنفاق محددة إلنفاقها

مساعدات جرى تنفيذها مباشرة من قبل الواهب بمعرفة وتنسيق مع الوزارات المعنية أو مع 
الهيئة العليا لإلغاثة. 

 
وعلى ذلك فقد تم فتح حسابات خاصة للمساعدات النقدية في مصرف لبنان لتصرف منها 

االعتمادات الالزمة إلعادة االعمار إما بواسطة مؤسسات عامة أو بشكل مباشر أو من قبل 
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الهيئة العليا لإلغاثة وذلك في ضوء ما تحدده الدول المانحة نطاق دفع تلك المساعدات 
واستهدافاتها. وأهم الدول التي تقدمت بمساعدات نقدية تأتي المملكة العربية السعودية 

 والكويت وسلطنة عمان والجمهورية العراقية.
 

 مليون دوالر أنفقتها 300أما فيما خص دولة قطر فقد التزمت بتقديم منحة إلى لبنان بقيمة 
مباشرة على إعادة اعمار بعض قرى الجنوب. كذلك الحال بالنسبة للمساعدات المقدمة من 

الجمهورية العربية السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
التي تولت مباشرة انتقاء المشاريع والمبادرة إلى تنفيذها. 

 
أما جميع المنح النقدية الباقية التي قدمت إلى لبنان إلعادة االعمار فقد وضعت في 

حسابات خاصة بها في مصرف لبنان وكلفت الهيئة العليا لإلغاثة كشخص معنوي والتي 
أعطاها القانون حق قبول الهبات وتوزيعها وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها بالمرونة 

 والسرعة الالزمة وذلك حسب قرار مجلس الوزراء المذكور أعاله.
 

وحيث أن جميع الهبات المقدمة إلى الدولة اللبنانية ممثلة بالهيئة العليا لإلغاثة تم قبولها 
استنادًا إلى األسباب التي على أساسها تم إنشاء الهيئة العليا لإلغاثة وكذلك وفقًا لقرار 

 فقد تم اإلنفاق منها استنادًا وتقيدًا بالشروط التي 16/7/2006مجلس الوزراء الصادر في 
حددها الواهب وضمن أرقى عمليات الرقابة والجودة والشفافية. وهي جميعها وكذلك جميع 
األعمال التي قامت بها الهيئة العليا لإلغاثة خاضعة من جهة للرقابة الالحقة التي بإمكان 
ديوان المحاسبة أن يقوم بها وكذلك خاضعة لتدقيق حسابي يتواله مفوضو رقابة خارجيين ( 

 .Sidani & Co Alliott Group(0T و 0TBDO  Fiduciaire du Moyen-Orientالسادة 
 

لهذه األسباب جميعها ولكون اإلنفاق فيها خاضع أساسًا لمشيئة الواهب ولتوجيهاته وفي 
أحيان كثيرة كان يتوجب الحصول على توقيع الواهب على كل عملية إنفاق، لم تدرج قيمة 

 من قانون المحاسبة العمومية، 53 و52هذه الهبات في الموازنات تطبيقًا ألحكام المواد 
لكون ذلك يعرض تلك الهبات ألن يكون اإلنفاق فيها خاضع لذات أصول اإلنفاق الذي 
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يتوجب اعتماده بالنسبة لإلنفاق العادي في الموازنة بما ال يحقق المرونة والسرعة الالزمتين 
 لمواجهة حاالت الكوارث فضًال عن كونه يخالف مشيئة الواهب.

 
III- U:ما قامت به الهيئة العليا لإلغاثة من أعمال أبان االجتياح اإلسرائيلي وبعده 

 آب وتاله 14 شّنت إسرائيل عدوانًا غاشمًا على لبنان استمر حتى 2006 تموز 12بتاريخ 
 شهيد وَجْرح 1250حصار بحري وجوي لمدة شهر. ولقد أدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 

 جريح منهم من أصبح مقعدًا أو مصابًا بعاهاٍت دائمٍة، ونزوح حوالَي مليون 5200حوالَي 
 مواطن.
 

باإلضافة إلى الخسائر البشرية فقد نجم عن العدوان اإلسرائيلي دمار كبير وتضرر وتدمير 
 مدرسة ومؤسسات اجتماعية ودينية ودور عبادة، 929 جسرًا، و91 ألف منزل، و130قرابة 

 مدارج للمطارات، كما أنه أدى إلى تدمير محطات ضخ المياه، وشبكات وخزانات المياه، 5و
وعدد كبير من الطرق، وشبكات الكهرباء وخطوط النقل، وشبكات الهاتف الثابتة ومحطات 

اإلرسال للخلوي، وتدمير خزانات الفيول أويل في محطة توليد الكهرباء في منطقة الجية 
P ألف م15وٕالى تسرب 

3  
P من الفيول أويل في البحر، وتدمير عدد كبير من المؤسسات

التجارية والزراعية والصناعية والسياحية، باإلضافة إلى تلف مواسم زراعية ونفق جزء من 
 الثروة الحيوانية والخسائر التي نجمت عن إلقاء إسرائيل لماليين القنابل العنقودية.

 
وبما أن حجم العمل كان أكبر من طاقة إدارات الدولة منفردة ومجتمعة وتتعدى إمكاناتها 
المادية واللوجيستية. وبغية تأمين المساندة لإلغاثة وٕاعادة اإلعمار، فقد أطلقت الحكومة 

اللبنانية نداءات استغاثٍة ُأعلن بموجبها لبناُن بلدًا منكوبا. كما سعى لبنان إلى عقد اجتماع 
 يقينًا من الحكومة أنَّ الدعَم العربيَّ 3لمؤتمر في ستوكهولم ومن ثم عقد مؤتمر باريس-

والدوليَّ هو السبيُل الوحيُد لتمكين لبنان من الخروج من محنته التي تراكمت على مدى 
سنوات المحنة وتفاقمت بسبب االجتياح اإلسرائيلي األخير. ولقد كان التجاوب الفتًا وممّيزًا 

 من األسرة العربية والدولية، والحكوماٍت والمنظماٍت اإلنسانية.
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وتسهيال لعمل المانحين، لجأت الحكومة الى اعتماد أسلوب خالق يتسم بالمرونة والمالءمة 
بالنسبة للجهات المانحة حيث أفسحت الحكومة المجال أمام الجهات المانحة الختيار 

الطريقة التي تالئمها لتقديم الدعم وتنفيذ المشاريع التي ترغب بها. وبالتالي جاءت 
المساعدات من الدول والمؤسسات الواهبة على أنواع مختلفة. ففي حين قرر عدد من 

المانحين تقديم مساعداتهم العينية أو النقدية عبر الهيئة، ارتأى عدد آخر تقديم تلك 
المساعدات مباشرة إلى المتضررين أو تمويل مشاريع إعادة اإلعمار وٕاعادة تأهيل البنى 

التحتية مباشرة ودون المرور بالهيئة وان كان بالتنسيق معها أو مع اإلدارات المعنية. 
 

وتمكينًا للهيئة من القيام بعملها ضمن معايير محددة فقد بادرت الحكومة اللبنانية إلى 
) 4 و3 (المستند رقم Uالموجودان ربطاً U 146/2006ورقم  130/2006قرارين رقم إصدار 

وغير السكنية  يقضيان بتحديد آليـة دفع المسـاعدة عن األضرار الالحقة بالوحدات السـكنية
 في جميع 2006 آب 14 تمـوز و تاريخ 12من جـراء العـدوان اإلسـرائيلي ما بيـن تاريخ 

الصندوق المركزي المناطق اللبنانية ومنطقة الضاحية الجنوبية. وتم اعتماد كل من 
 بالنسبة للمهجرين بالنسبة لتحديد األضرار الحاصلة خارج منطقة الجنوب ومجلس الجنوب

لألضرار الحاصلة في محافظتي الجنوب والنبطية وبالتعاون مع استشاري الهيئة السادة 
خطيب وعلمي في عملية التحديد النهائي لقيمة المساعدات وكذلك تسليم هذه المساعدات 

 للمستفيدين وذلك بالتعاون والتنسيق واإلشراف الكامل من قبل الهيئة العليا لإلغاثة.
 
 

وحيث أن المساعدات الواجب تقديمها حسب القرارين اآلنفي الذكر تتعدى المبالغ 
المخصصة من قبل الواهبين الذين بادروا إلى تقديم هبات نقدية والتي حددت من قبلهم 

وجهات إنفاقها بما في ذلك ما هو مخصص لتقديم المساعدات لمعالجة متطلبات أعمال 
اإلغاثة العاجلة وتقديم المساعدات ألصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة. لذلك فقد 

كان على الهيئة أن تتحمل كلفة ما لم يجر تأمينه من أموال عن طريق المساعدات اآلنفة 
الذكر. 
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 ولقد كانت المصاريف التي تكبدتها الهيئة لمعالجة آثار العدوان اإلسرائيلي على نوعين:
كلفة أعمال اإلغاثة العاجلة، بما فيها تقديم المساعدات للجرحى ولذوي الشهداء  -1

وٕاعادة بناء البنى التحتية (الطرق والجسور، المطارات والمرافئ، رفع األنقاض 
 والترميم اإلنشائي، ومحطات توزيع المياه وغيرها) 

المساعدات المقدمة ألصحاب الوحدات السكنية المتضررة والمدمرة والتي لم يتم تبنيها  -2
 من أية دولة.

 
تجدر اإلشارة أن األضرار التي طالت المؤسسات الصناعية والتجارية والسيارات وكذلك التي 
لحقت بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وبالمزارعين جراء العدوان اإلسرائيلي لم يجر لحظها 
ضمن هذه المبالغ. في هذا الصدد فقد وضعت تقديرات متفاوتة إلى حد بعيد في مبالغها من 

جهات عدة ولكن لم يجِر بعد تحديد قيمة الضرر الحاصل لدى المتضررين علمًا أنه لم 
يجِر تأمين المساعدات الالزمة لتمويل ذلك حتى اآلن السيما وأن هناك مبالغ مازال يجب 

تأمينها لدفع المساعدات ألصحاب الوحدات السكنية. 
 

وبناء على ذلك تبين الجداول المرفقة ما حصلت عليه الهيئة العليا لإلغاثة من مساعدات 
في هذه المجاالت وكيفية إنفاقها. 

 
 
 

IV- U :العملية اإلرهابية في نهر البارد ودور الهيئة العليا لإلغاثة
 أفاق الشعُب اللبناني 2006في وقٍت كانت فيه الحكومُة منهمكًة بمعالجة تداعيات عدوان 

 على أخبار بدء العمليات اإلرهابية في 2007صباَح األحد الموافق للعشرين من شهر أيار 
مدينة طرابلس التي استهدفت الجيش اللبناني والمواطنين اآلمنين والتي امتدت بعدها إلى 

َن فيه اإلرهابيون. ولقد تولت الهيئة العليا لإلغاثة معالجة مشكلة  مخيم نهر البارد الذي تحصَّ
النازحين عن المخيم والمناطق المحيطة به وشاركت مشاركة فعالة في اإلعداد للخروج من 

 هذه الكارثة التي تسببت بها مجموعة فتح اإلسالم اإلرهابية.
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V- U :أعمال أخرى تولتها الهيئة العليا لإلغاثة

وما أن هدأت األوضاع في مخيم نهر البارد حتى اندلعت خالل الثلث األخير من العام 
 أحداث الشمال وما ترتب على ذلك من أضرار في ممتلكات المواطنين من منازل 2008

ومؤسسات تجارية. 
 

تجدر اإلشارة بأن الهيئة العليا لإلغاثة تعد تقارير دورية عن أعمالها وهي على الشكل 
التالي: 

تقرير الهيئـة العليـا لإلغاثـة عن أعمال اإلغاثة العادية التي استوجبتها أحداث الشغب  .1
 ).5والتفجيرات والكوارث الطبيعية (مستند رقم 

 معالجة إزالة آثار  فيوتقدم سير العمل ملخص عن أعمال الهيئة العليا لإلغاثة .2
 ).6 (مستند رقم )2006العدوان اإلسرائيلي (تموز 

تقريـر عـن أعمـال الهيئـة العـليا لإلغاثة جـراء األعمال اإلرهابية في مخيم نهر البارد  .3
 ).7(مستند رقم 



 

 
 

1مستند رقم   







 



 

 
 

2مستند رقم   









 



 

 
 

3مستند رقم   
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 2006  تشرين األول5 في بيـروت            
 

 130/2006قرار رقم 
 

 
 
 

  وغير السكنية آليـة تحديد ودفع المسـاعدة عن األضرار الالحقة بالوحدات السـكنية 
 2006 آب 14 تمـوز و تاريخ 12من جـراء العـدوان اإلسـرائيلي ما بيـن تاريخ 
 منطقة الضاحية الجنوبية خارجفي جميع المناطق اللبنانية 

 
 
 

 
 

ُتدفـع المسـاعدة عـن: 
 

مختلف أقسـام  الالحقة في ضراراألأضرار البناء الالحقة بالمساكن، وأضرار األثاث إضافة إلى  -1
.  هذه المساكنالبناء الموجودة في

  0أيا كانت وجهة استعمالهو بمختلف أقسامه نىأضرار البناء الالحقة بالمب -2
 

 

ُتعطـى المسـاعدة: 
 

أ) في حالـة إعـادة اإلعمـار: 
  

  إلى المالـــك  -1
  بعد أخذ موافقة المالك أو الشاغل  إلى المستأجر أو المستثمر -2

 
 

 

ب) التـرميـم: 
  

 (مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح)  إلى الشـاغل  -1
  إلى المالـك إذا كانـت الوحـدة غيـر مشـغولة  -2

 
 
 
 
 
 

 آليـة كشـف األضـرار وتحديـد المسـاعدة ودفعهـا:  أوالً 
 

يقّدم طلب المساعدة وفقاً لما يلي: 
 

  :استالم وتقديم نموذج الطلب -1
 

 مكان استالم نموذج الطلبأ)  
 

 يمكن اسـتالم نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجريـن والصندوق المركزي للمهجريـن ومجلس 
الجنـوب ومراكز المحافظـات والقائمقاميـات والبلديات والمخاتير. 

 
 

 
 مكان تقديم الطلب )ب
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مكاتب مجلس الجنوب في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاءي البقاع الغربي وراشيا.  -1
مكاتب وزارة المهجرين أو مكاتب الصندوق المركزي للمهجرين في باقي المناطق  -2

 اللبنانية.
من موظفي  لكل  بعلبك وعكارمحافظتيعلى أن ُيستحدث مؤقتاً ولهذه الغاية، مكاتب فرعية في 

وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، وأن ُيصار إلى حصر جميع الطلبات المقدمة في 
وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى. 

 
 :المستندات المطلوبة لكلّ وحدة متضّررة أو مهّدمة  -2
 

 صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهويـة.  )أ

 إخراج قيد عائلي (ال يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر). )ب

وفي الحاالت األخرى ُيكتفى بأي  إفـادة عقاريـة أو علـم وخبـر للمالـك أو سـند إيجـار للمسـتأجر )ج
 مسـتند يثبـت اإلشـغال.

    (يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العالقة الذي تقّل قيمة أضراره عن مليون ليرة لبنانية). 
 

إفـادة بلدية، أو إفادة من قوى األمن الداخلي أو إفادة مختـار مصدقة من القائمقـام أو المحافظ في  )د
القرية التي ال يوجد فيها بلدية، تفيد عن محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات وعن 

  آب14 و             تمـوز12اإلشغال وعن تضرر العقـار من جّراء اإلعتداءات اإلسرائيلية بين 
2006  .

 

 
 : الكشـف من قبـل الفـرق الفنيـة -3

 

بكميات نتيجـة الكشـف الميدانـي ُيصـار إلـى تنظيـم محضـر مسـتقل لكل وحـدة يتضّمـن جـدوالً 
 .   األضرار

 
 :  تقـديـر الكلـفـة -4
 

 إسـتناداً إلى جدول الكميـات، ُيصار إلى تقديـر الكلفـة حسـب األسـعار المعتمدة في النمـوذج.
 

 :  إعداد جدول عام لكلّ قرية او بلدة -5
 

 يتّم إعداد جدول عام لكّل قرية أو بلدة  كافةنتيجة للكشـف الميداني على الوحدات المتضررة أو المهدمة
، يتضمن أسـماء المسـتفيدين ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسـم والطابق والمسـاحات وقيمة ةعلى حد

 لكّل مسـتفيد، وترسـل صورة عن هذا الجدول إلى رئاسـة المقترحةاألضرار الفعلية وقيمة المسـاعدة 
.  مجلس الوزراء

 
 :إستكمال المستنـدات-    6

 
 مستندات إضافية وفق وضعية كّل  تقديمطلب من صاحب العالقةالفي بعض الحـاالت الخاصة يمكن 
 على سبيل المثال ال الحصر:منها طلب، 

 مالكيـن في حـال تعـّدد المالكيـنال- إقـرار   
- حصـر إرث في حـال وفـاة المالـك                           

 
 :تحديـد قيمـة المساعـدة-   7
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 المستندات المطلوبة من قبل وزير المهجرين أو من قبل جميعيتّم تحديد قيمة المساعدة لكّل مستفيد تقّدم ب
 مجلس الجنوب كّل ضمن نطاق عمله الجغرافي.  

 
 

 :مجلس الوزراءإرسـال صورة مصدقـة عن الملـف إلى رئاسـة -  8
 

ترسل صور مصدقة عن الملفـات الجاهـزة الموجـودة لدى كّل من اإلدارات المعنية إلى رئاسـة الحكومة، 
 لتسـجيلها لدى القلـم المكلـف بذلك.

 
 
 

 التحقـق مـن الكشـف الفنـي -  9
 

 الملـف إلـى اإلستشـاري المعتمـد للتدقيـق. مجلس الوزراءتحيل رئاسـة 
 
 
 

 إصـدار الشيـكـات - 10
 

 حيث يتّم إعداد أوامر الدفع وإصدار الشيكات. مجلس الوزراءُيعيد اإلستشاري الملف إلى رئاسة 
 

 
 

 حفــظ الملــف- 11
 

.  الملف إلى المؤسسة العامة لإلسكان للحفظمجلس الوزراءترسل رئاسة 
 
 

 
  ألصحـاب العالقـة الدفعة األولىدفـع مستحقـات- 12

 
 

 الشـيكات مع أوامـر الدفـع إلى كّل من مجلـس الجنـوب والصنـدوق مجلس الوزراءأ- ترسـل رئاسـة 
 تسـليمها إلى أصحـاب العالقـة. ىالمركـزي المهجريـن ليتولـ

 
 

يقـوم المسـتفيد بالتوقيـع على اسـتالم الشـيك في خانة خاصة على أمر الدفع، كما يقـوم بتوقيـع تعهـد  -ب
باسـتعمال المسـاعدة الممنوحـة له للغاية التي أقـّرت من أجلها، متضمناً قيمـة المسـاعدة اإلجماليـة 

 وقيمـة كّل دفعـة.
 

 

الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب كل من  المسـتفيدين، يعيد  منبعـد تسـليم الشـيكات -ج
بالتعهـد كٌل منهما  على أن يحتفظ مجلس الوزراءأمر الدفع األصلي وصورة عن التعهد إلى رئاسـة 

 األصلـي مع نسـخة عن أمـر الدفـع.
 
 
 

 
 

: الحـاالت اإلستثنائيــة:  ثانياً 
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 جزئياً أو كلياً . أّما في حال وجود حاالت ة الوحدات المتضررة أو المهدمجميعتعتمد اآللية المشار اليها ل
  طريقة مع إقتراحمجلس الوزراءتستدعي معالجة إستثنائية، تقوم اإلدارات المعنية بإحالتها إلى رئاسة 

المعالجة إلعطاء التوجيهات الالزمة. 
 

 

 آلية كشف الدفعـة الثانيـة للمساعدة وصرف قيمتها:  ثالثاً 
 

 

 : الكشف من قبل الفرق الفنية - 1
 
 

يقوم المستفيد بتقديم طلب لإلستحصال على الدفعة الثانية لدى الصندوق المركزي للمهجرين أو  أ) 
    لدى مجلس الجنوب.  

 
 

 أشغال الترميم أو إعادة اإلعمار بموجب كشف نب) ُيصار الى التأكد من صرف الدفعة األولى ع
 ميداني من قبل االدارة المعنية.

 
 

ج) إذا تبّيـن أن المسـتفيد لم يصرف الدفعـة األولى على أشـغال الترميم أو إعادة اإلعمار، 
مزيـد من األشـغال اإلضافيـة، وُيعاد الكشـف الميدانـي مجـدداً ب    ُيطلـب إليـه القيام 
    للتأكـد من ذلـك. 

 
 

: صرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدة - 2
 
 
 
 

 أوامر الدفع وتصـدر شـيكات الدفعة الثانية من المسـاعدة المقررة  مجلس الوزراءتعـّد رئاسـة
للمسـتفيد، وترسـل إلى اإلدارة المعنّيـة التي تقوم بتسـليمها إلى أصحاب العالقـة وفقـاً آلليـة صرف 

الدفعـة األولـى. 
 
 

صـرف مسـاعـدة األثــاث : رابعاً 
 
 

لكّل مسـتفيد تتجاوز قيمة المسـاعدة المقررة له عن الوحدة السـكنية ُتصرف مسـاعدة عن أضرار األثاث 
/ل.ل. . 5.000.000الواحدة /

% من قيمـة مسـاعدة الترميـم أو إعـادة اإلعمـار، وتدفـع هـذه النسـبة مع كل 20تكـون قيمـة المسـاعدة 
دفعـة. 

 
 

 صرف المساعدة للذين قاموا بالترميم و/أو إعادة اإلعمار الجزئي أو الكلّي على نفقتهم الخاصة : خامساً 
 
 

ُتصرف المسـاعدة المقررة للترميم أو إعادة اإلعمار مع مساعدة األثاث المقررة دفعـة واحـدة للذين قامـوا 
 على نفقتهـم الخاصة بالترميم أو إعـادة اإلعمـار الجزئـي أو الكلّـي. 

 
 

*  *  * 

 األسـس الفنيـة والماليـة:  سادساً 
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: التـرميــم- 1
 

/ل.ل.  200.000 لمساعدة الترميم هو  /الحّد األدنىإّن  )أ
/ل.ل. 30.000.000هـو    / الحّد األقصىو

 
ُتصـرف المسـاعدة للمسـتفيد دفعـة واحـدة في حـال لم تتجـاوز قيمـة األضـرار مبلـغ  )ب

/ل.ل. . 10.000.000/
 

/ل.ل. ُتصرف المسـاعدة للمسـتفيد على 10.000.000إذا تجـاوزت قيمـة األضـرار مبلـغ  / )ج
/ل.ل. . 10.000.000دفعتْيـن على أن تكون قيمـة الدفعـة األولـى /

 
 
 :الهـدم الكلّـيّ - 2
 

/ل.ل. وُتصـرف على 50.000.000ُتحـّدد قيمـة المسـاعدة للهـدم الكلّي عن الوحـدة السـكنية بـ / )أ
 دفعتْيـن متسـاوتْين وفقـاً آلليـة الصـرف المذكـورة سـابقاً .

/ ل.ل للمتر المربع الواحد، 300.000تحتسب قيمة المساعدة للهدم عن الوحدات غير السكنية بواقع / )ب
/ ل.ل. 50.000.000/على أن يكون الحد األقصى للمساعدة 

 
 

 
 :الهـدم الجزئـيّ - 3
 

لتحديد قيمة المساعدة في حاالت الهدم الجزئي يُصار إلى : 
 

/ل.ل. للمتـر المربع الواحـد. 300.000أ) إحتسـاب كلفـة الجـزء المهـدوم بواقـع /
 
 

ب) إحتسـاب كلفـة الترميـم للجـزء الباقـي. 
 
 

 تجمـع الكلفتـان أعـاله (للجـزء المهـّدم وللجزء المتضرر) ويكـون الحـّد األقصـى )ج
/ل.ل. ُتصرف على دفعتْين وفقاً آللية الصرف المذكورة سـابقاً . 40.000.000للمساعدة /

 
 
 ترميم و/أو إعادة إعمار األقسام المشتركة- 4
 

 ُتصـرف لجمعيـة المالكيـن المساعـدات التاليـة: 
 
 

الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات   )أ
 

 في المباني التي يزيد فيها عدد الطوابق عن ثالث (ارضي + طابقين)
 

ُتطّبـق عليهـا اسـس وآليـة الترميـم للوحـدة السـكنية : الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المتضررة
الواحـدة. 

 

ُتحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع الواحـد من : الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المهدمة
/ل.ل. على أن ال تتعـدى قيمـة 150.000الـدرج وبيـت الـدرج والمصعـد والخزانـات المهدميـْن /

 /ل.ل..50.000.000المسـاعدة /
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 ب)  الطوابـق السفليـة غيـر السكنيـة
 
 

: ُتطبـق عليها أسـس وآليـة الترميـم للوحـدة السكنيـة الواحـدة. لطوابق السفلية المتضررة1
 

: ُتحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع الواحـد من الطوابـق السـفلية المهدمـة لطوابق السفلية المهدمـة1
/ل.ل. . 50.000.000/ل.ل. على أن ال تتعـدى قيمـة المسـاعدة /150.000/
 
 
 

طابـق األعمــدة  )ج
 
 

: ُيطبـق عليـه أسـس وآليـة الترميـم  للوحـدة السكنيـة الواحـدة. طابق األعمدة المتضرر
 

: ُتحتسـب كلفة إعادة بنـاء المتر المربـع الواحـد من طابـق األعمـدة المهـدوم طابق األعمدة المهـدوم
/ل.ل. . 50.000.000/ل.ل. على أن ال تتعـدى قيمـة المسـاعدة /150.000/
 
 

 

 إمكانيـة اإلسـتفادة عن أكثـر من منشـأ- 5
 

يسـتفيد صاحـب الحـق عن كل وحـدة سـكنية مهمـا كان عـددهـا.  
 

 
إمكانية حصول المستفيد على قرض سكني من المؤسسة العامة لإلسكان :  سابعاً 

 
، يمكنه 2 م150بهدف تمكين المتضرر من إكمال بنـاء وحدته السـكنية المهدمة التي تتجاوز مسـاحتها 

الحصول على قرض سـكنّي وفقـاً لنظام اإلقـراض لدى المؤسسـة العامـة لإلسـكان حسب اآلليـة المعمـول 
 بهـا.

 
 
 

 
 

*  *  * 
 



 

 
 

4مستند رقم   



الجمهورية اللبنانية  
رئاسة مجلس الوزراء  

  1/11/2006 المكتب االعالمي –السراي الكبير 
 

 146/2006قرار رقم 
 

آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من 
 في منطقة الضاحية 2006 آب 14 تموز و12جّراء العدوان اإلسرائيلي ما بين تاريخ 

 الجنوبية لمدينة بيروت
 

إن رئيس مجلس الوزراء  

 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيساً لمجلس 19/7/2005 تاريخ 14952بناًء على المرسوم رقم 

الوزراء)،  

، (تفويض رئيس مجلس الوزراء 16/7/2006 تاريخ 1بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

إتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمواجهة اإلعتداءات اإلسرائيلية)، 

بما أنه يقتضي تمكين المواطنين الذين تهدمت منازلهم أو محالهم أو مؤسساتهم من إعادة بنائها،  

وبما أنه وتشجيعاً على إعادة البناء على ذات العقار يقتضي إضافة إلى قيمة المساعدة المقررة 

منح أصحاب العالقة حافزاً إضافياً،  

وبما أنه يقتضي أيضاً إعطاء الحرية لصاحب العالقة من اإلختيار بين إعادة بناء مسكنه وبين 

شراء مسكن آخر، 

وبما أنه يقتضي لذلك إعتماد إجراءات مبسطة من شأنها، من ناحية، تسهيل عملية التوافق في 

ما بين مالكي العقار المهدوم على إعادة بناءه، ومن ناحية أخرى، الحؤول دون تعسف أحد 

المالكين في استعمال حقه تجاه المالكين اآلخرين،  

وبما أنه يقتضي تمكين أصحاب المنازل أو المحالت أو المؤسسات التي تضررت أو تهدمت 

جزئياً من ترميمها وإعادة استخدامها، 

بناًء على ضرورات المصلحة العامة، 

يقرر ما يأتي: 
 

Uالمادة األولىU تحدد قيمة وطريقة دفع المساعدة عن أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكنية  :
 في منطقة 2006 آب 14 تموز و12وغير السكنية من جراء العدوان اإلسرائيلي ما بين تاريخ 

الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وفقاً لآللية المرفقة ربطاً .  
 

Uالمادة الثانيةU  .يعمل بهذا القرار فور صدوره  :
رئيس مجلس الوزراء 

 

    فؤاد السنيورة  



آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية 

 2006 آب 14 تموز  و12 من جراء العدوان اإلسرائيلي ما بين تاريخ 

 في منطقة الضاحية الجنوبية 

 

 

U: ًأوالU:تدفع المساعدة عن   

 

أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية واألقسام المشتركة وأضرار األثاث وفقاً 

لألصول والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار إلى كل من: 

 

 : أ ـ في حالة الهدم الكليّ 

 المالك -1

         أو 

المستأجر أو المستثمر أو الشاغل بعد أخذ موافقة المالك  -2

 

ب ـ في حالة الترميم والهدم الجزئي: 

  الشاغل (مالك، مستأجر، مستثمر، شاغل بالتراضي أو بالتسامح) -1

      أو 

 المالك إذا كانت الوحدة غير مشغولة  -2

 

 لصاحب األثاث.ج ـ في حالة أضرار األثاث:  

 

U ًثانياU :U آليــة الكشــف على األضــرار وتحديــد قيمة المساعــدة وصرفها

 

يقدم طلب المساعدة وفقا لما يلي: 

 

1- Uإستالم وتقديم نموذج الطلبU  

  

 

مكان استالم نموذج الطلب أ - 



يمكن ألصحاب العالقة إستالم نماذج الطلبات من مكاتب وزارة المهجرين أوالصندوق 

المركزي للمهجرين وكذلك من مراكز البلديات أومكاتب المخاتير. 

 

مكان تقديم الطلب ب - 

مكاتب وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي للمهجرين، على أن يصار إلى حصر جميع 

الطلبات المقّدمة في وزارة المهجرين لتسجيلها لديها وإجراء المقتضى. 

 

2- Uالمستندات المطلوبة لكل وحدة متضّررة أو مهّدمةU :

أ - صورة عن إخراج قيد إفرادي أو صورة عن الهوية. 

ب - إخراج قيد عائلي (ال يتعدى تاريخ إصداره ستة أشهر). 

ج - إفادة عقارية للمالك أو سند إيجار للمستأجر. 

وفي الحاالت األخرى يكتفى بأي مستند يثبت اإلشغال 

(يستثنى من تقديم هذا المستند صاحب العالقة الذي تقل قيمة األضرار الالحقة بوحدته 

المتضّررة عن مليون ليرة لبنانية). 

د - إفادة بلدية، تبّين محتويات العقار لجهة عدد الطوابق وعدد الوحدات واإلشغال وتضّرر 

صورة )، أو 2(نموذج رقم  آب 14 تموز و 12العقار من جراء اإلعتداءات اإلسرائيلية بين 

 مصدقة عن محضر قوى األمن الداخلي.

  

3- Uالكشف من قبل الفرق الفنيةU  :

نتيجة الكشف الميداني من قبل فريق مشترك بين وزارة المهجرين والصندوق المركزي 

للمهجرين يصار إلى تنظيم محضر مستقل بكل وحدة يتضّمن جدوالً بكميات األضرار. 

 

4- Uتقدير الكلفةU  :

إستناداً إلى جدول الكميات، يصار إلى تقدير الكلفة حسب األسعار المعتمدة والمبّينة في النموذج. 

 

 

 

5- Uإعداد جدول عام لكلّ مبنى أو للمباني في أي عقارU  :



نتيجة للكشف الميداني من قبل الوزارة والصندوق على الوحدات المتضّررة أو المهّدمة كافة، 

تقوم الوزارة والصندوق بإعداد جدول عام لكل المباني على العقار، يتضّمن أسماء المستفيدين 

ورقم العقار ورقم المبنى ورقم القسم والطابق والمساحات وقيمة األضرار الفعلية وقيمة 

المساعدة المقترحة لكل مستفيد، وتتولى الوزارة إرسال نسخة عن هذا الجدول إلى مكتب 

اإلستشاري المكلّف إلبداء رأيه بالموضوع  وإعادته إلى الوزارة  إلجراء المقتضى. 

 

6- Uإستكمال المستنداتU :

يمكن في بعض الحاالت الخاصة الطلب إلى صاحب العالقة مستندات إضافية عن وضعية 

الملف (على سبيل المثال ال الحصر : إقرار مالكين في حال تعّدد المالكين، حصر إرث في حال 

وفاة المالك...). 

 

7- Uتحديد قيمة المساعدةU :

يتّم تحديد قيمة المساعدة لكل مستفيد تقّدم بجميع المستندات المطلوبة من قبل وزير المهجرين. 

 

8- Uتحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرينU: 

يتم تحويل الملف إلى الصندوق المركزي للمهجرين إلجراء الالزم وتحويل صورة مصّدقة عنه 

إلى رئاسة مجلس الوزراء لتسجيلها لدى القلم المكلّف بذلك. 

 

9- Uإصــدار الشيكــاتU: 

تصدر رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع والشيكات المحّررة ألمر المستفيد األول. 

 

10- Uحفــظ الملــفU: 

ترسل رئاسة مجلس الوزراء صورة عن الملف إلى المؤسسة العامة لإلسكان للحفظ والستعماله 

عند الحاجة. 

 

11  -Uصرف مستحقات الدفعـة األولـىU: 

أ - ترسل رئاسة مجلس الوزراء الشيكات مع أوامر الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين 

الذي يتولى تسليمها إلى أصحاب العالقة. 



ب - يقوم المستفيد بالتوقيع على استالم الشيك في خانة خاصة على أمر الدفع، وعند استالم 

الدفعة األولى يقوم بتوقيع تعهد باستعمال المساعدة الممنوحة له للغاية التي أقّرت من أجلها، 

على أن يتضّمن التعّهد قيمة المساعدة اإلجمالية وقيمة كل دفعة. 

ج - بعد تسليم الشيك إلى المستفيد، يعيد الصندوق المركزي للمهجرين أمر الدفع األصلي 

وصورة عن التعهد إلى رئاسة مجلس الوزراء وتحتفظ لديها  بالتعهد األصلي مع نسخة عن أمر 

الدفع. 

 

 
12   -U آلية الكشف للدفعة الثانية للمساعدة وصرف قيمتها فيما خّص الترميم والهدم الجزئي

 

 :   Uالكشف من قبل الفرق الفنيةU  أ -

 

 - يقدم المستفيد طلب اإلستحصال على الدفعة الثانية من المساعدة لدى الصندوق المركزي 1

للمهجرين. 

 - يتّم التأكد من صرف قيمة الدفعة األولى عن أشغال الترميم أو الهدم الجزئي بموجب كشف 2

ميداني من قبل الصندوق المركزي للمهجرين واإلستشاري. 

ـ  بعد الموافقة على الدفعة الثانية يحيل الصندوق المركزي للمهجرين الملف إلى رئاسة مجلس 3

الوزراء. 

 

 :Uصرف قيمة الدفعة الثانية من المساعدةU - ب

 

تعّد رئاسة مجلس الوزراء أوامر الدفع وتصدر شيكات الدفعة الثانية من المساعدة المقّررة 

للمستفيد، وترسل الشيكات وأوامر الدفع إلى الصندوق المركزي للمهجرين الذي يقوم بتنظيم 

عملية تسليمها إلى أصحاب العالقة وفقاً آللية صرف مستحقات الدفعة األولى. 

 

 

 

 

13  - U ًصـرف مساعـدة األثـاث للمنازل المتضررة والمهدمة جزئياU: 

 



 في حال أضرار األثاث للوحدة السكنية المتضّررة والمهّدمة جزئياً  - تصرف مساعدة عن 1

/ ل.ل.  5.000.000تجاوزت قيمة المساعدة المقّررة عن هذه الوحدة السكنية مبلغ  /

% من قيمة المساعـدة عن الترميم أو الهدم 20 - تحّدد قيمـة المساعدة عن األثاث بنسبة 2

الجزئي، وتدفع هذه المساعدة بذات النسبة من المساعدة عن األضرار مع كل دفعة. 

 

14   - U صرف قيمة المساعدة للذين قاموا بالترميم أو إعادة اإلعمار الجزئي أو الكلي على

نفقتهم الخاصة 

تصرف المساعدة المقّررة دفعة واحدة للذيـن قامـوا على نفقتهـم الخاصـة بإنجـاز أشغـال 

الترميـم أو إعادة اإلعمار الجزئي أو الكلـّي، مع مساعدة األثـاث، وفقاً لآللية المحّددة بالقرار 

. 24/8/2006 تاريخ 96/2006رقم 

 

15 -U الوحدات السكنية المقترضة من المؤسسة العامة لإلسكان أو مصرف اإلسكان أو جهاز

إسكان العسكريين 

 

- بالنسبة للوحدات السكنية المقترضة بواسطة المؤسسة العامة لإلسكان/مصرف اإلسكان 1

 وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين تطبق بشأنها اآللية المرفقة بهذا القرار. 

- أما بشأن الوحدات السكنية وغير السكنية المثقلة بأعباء غير منازع فيها تجاه غير 2

يقتضي على  المذكورين في الفقرة أعاله والتي تتعلّق بشراء أو بناء الوحدة قبل الهدم فإنه

المستفيد من المساعدة أن يتقدم من الصندوق المركزي للمهجرين بإتفاق مع الجهة صاحبة الحق 

صحيح  تبين فيه آلية اإليفاء.  يتم دفع  كما هو مدّون على الصحيفة العينية للعقار بتاريخ

المساعدة إستناداً لهذا اإلتفاق.  

 

U ًثالثاU   :Uالحـاالت اإلستثنائيـةU    

 

تطّبق اآللية المذكورة أعاله على جميع الوحدات المتضّررة أو المهّدمة جزئياً أو كلياً، وفي حال 

وجود حاالت تستدعي معالجة إستثنائية، تقوم وزارة المهجرين أو الصندوق المركزي 

للمهجرين بإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إقتراح طريقة المعالجة إلعطاء التوجيهات 

الالزمة. 

 



U ًرابعاU  :U :األســـس الفنيـــة والماليـــة

 

1- U الترميــــم

 

/ ل.ل. 200.000 لمساعدة الترميم هو   /Uالحّد األدنىUإّن  -أ 

Uوالحـّد األقصـىU/   ل.ل. 30.000.000 هـو/

ب ـ تصرف المساعدة للمستفيد دفعة واحدة في حال لم تتجاوز قيمة األضرار مبلغ  

/ ل.ل. 15.000.000/

/ ل.ل. تصرف المساعدة للمستفيد على 15.000.000ج ـ إذا تجاوزت قيمة األضرار مبلغ /

/ ل.ل. 15.000.000دفعتين على أن تكون قيمة الدفعة األولى /

 

2- U:الهـدم الجزئــي 

 

لتحديد قيمة المساعدة في حاالت الهدم الجزئي يصار إلى: 

/ ل.ل. للمتر المربع الواحد. 300.000أ ـ إحتساب كلفة الجزء المهدوم بواقع /

إحتساب كلفة الترميم للجزء المتضّرر.  ب ـ

ج-  تجمـع الكلفتان أعاله (للجزء المهّدم وللجزء المتضّرر)  على أن يكون الحّد األقصى 

/ ل.ل. تصرف المساعدة على دفعتيـن وفقـاً آلليـة الصرف المعتمدة 50.000.000للمساعدة /

في الترميم والمذكورة أعاله. 

 

3- U:المساعدة عن األقســام المشتركــة فيما خّص الترميم أو الهدم الجزئي للوحدات 

تصرف لمالكي العقار مجتمعين المساعدات التالية عن: 

 

الدرج وبيت الدرج والمصعد والخزانات المتضررة: أ ـ 

ُتعتبر وحدة مستقلة وُتطّبق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة 

المسـاعدة. 

 



 الطوابق السفلية غير السكنية المتضررة: ب ـ

ُتعتبر وحدة مستقلة وُتطّبق عليها أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة 

المساعدة. 

 

 طابق األعمدة المتضرر: ج ـ

ُيعتبر وحدة مستقلة وُيطّبق عليه أسس وآلية الترميم والهدم الجزئي للوحدة السكنية لجهة قيمة 

المساعدة. 

 

 

4- U:الهـدم الكلّـي 

 

/ ل.ل. 80.000.000قيمة المساعدة عن الوحدة السكنية /أ ) 

تشمل: وتصـرف المساعـدة عن الهدم الكلّي ألصحاب الحقوق علـى دفعتيـْن متساويتيـْن 

/ل.ل. ُيعطى لصاحب األثاث. 10.000.000 - التعويض عن األثاث بقيمة /1

 - التعويض عن الوحدة السكنية 2

 طابق – المصعد – الخزان –حصة الوحدة السكنية في األقسام المشتركة (بيت الدرج   -3

 الطوابق السفلية واألساسات) – بيت الناطور –األعمدة 

 

: ب ) قيمة المساعدة عن الوحدة غير السكنية

/ ليرة لبنانية، وهي تشمل 100.000.000 ل.ل. بحد أقصى /x 300.000 - تساوي  المساحة 1

المساعدة عن بناء الوحدة وحصتها في األقسام المشتركة. 

 - بالنسبة إلى المكاتب والعيادات، ُيضـاف إلـى هـذا المبلـغ مساعــدة أثـــاث تعطى لصاحب 2

/ل.ل. 10.000.000% من قيمـة المساعـدة على أن ال تتجــاوز /20األثاث قيمتها 

 

 

 قيمة المساعدة في المباني السكنية للوحدة المستخدمة لغير السكن: ج )

 - فوق الطابق األرضي قيمة المساعدة التي تعطى للوحدة السكنية (حسب البند أ ) 1

 - للطابق األرضي وما دون قيمة المساعدة للوحدات غير السكنية في المباني غير السكنية 2

 (حسب البند ب)



 

 قيمة المساعدة اإلضافية (حافـز): )د

/ ل.ل.  50.000.000ُيخصص المبنى الذي ستتّم إعادة بنائه بمساعـدة إضافية وقدرها / -1

تـُدفع إلى المالكين مجتمعين بعد إنجاز صب سقف الطابق األرضي.  -2

 

U ًخامساU :Uالمساعـدة عن الهـدم الكلـّـي في حالة عدم الرغبة في إعادة البناءU :

 

تعطى المسـاعدة عن الهـدم الكلـّي إلى أصحــاب الحقــوق الذيــن ال يرغبــون بإعــادة البنـاء 

على ذات العقــار، شرط قيامهم باتخــاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة لتســهيل عمل 

بقية مالكي العقار المهدوم على إعــادة البنــاء وذلك دون اشتراط تعقيدات غير مبّررة أو تعسف 

غير مقبول في استعمال الحق من ِقبل أحد المالكين أو أصحاب الحقوق. 

U ً◌ًسادساU  :Uالوحدة المهدمة كلياً التي كانت مشغولة باإليجارU :

 

) أو المسـتثمر: 23/7/1992أ- المستأجر الجديد (بعد 

ُتعطى مسـاعدة الهـدم إلى المالك، أما المستأجر الجديد أو المستثمر فإنه ال يستحق مساعدة عن 

الهــدم. 

 

 ):23/7/1992ب- المستأجر القديم (قبل 

- تعطى المساعدة للمالك في حال قرر إعادة البناء مع حفظ حقوق المستأجر حسب القوانين 1

المرعّية اإلجراء.  

- في حال اإلتفاق بين المالك والمستأجر (بموجب اتفاق لدى الكاتب العدل)، تعطى المساعدة 2

وفق     اإلتفاق الموقع بينهما، بعد حفظ حقوق باقي المالكين واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل 

عملهم في إعادة البناء. 

- في حال عدم رغبة المالك بإعادة البناء (أو عدم إمكانية البناء) وعدم اإلتفاق مع المستأجر، 3

وبعد حسم قيمة وفي هذه الحالة،   يبقى     للمستأجر الحق بالتعويض، إذا وجد، من المالك.

% منها، وتطبق 35% من رصيد قيمة المساعدة والمستأجر 65مساعدة األثاث، يعطى المالك 

 أحكام القوانين النافذة على أن تكون المساعدة التي قبضها جزءاً من التعويض المذكور أعاله.

 

U ًسابعاU  :Uإمكانيــة اإلستفــادة عــن أكثــر مــن منشــأU : 



 

 يستفيد صاحب الحق عن كل وحدة سكنية وغير سكنية يملكها أو له حق فيها مهما كان عددها.

 
U ًثامناU  :U إمكانية حصول المستفيد على قرض سكني من المؤسسة العامة لإلسكان

 

بهدف تمكين المتضّرر من إكمال بناء وحدته السكنية المهّدمة يمكنه الحصول على قرض سكني 

وفقاً لنظام اإلقراض المعمول به لدى المؤسسة العامة لإلسكان حسب اآللية المعمول بها. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ملحـــق

 

 
 ......../...../...... للقرار رقم ............ تاريخ 

 
آلية تحديد ودفع المساعدة عن أضرار البناء الالحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية 

 2006 آب 14 تموز  و12 من جراء العدوان اإلسرائيلي ما بين تاريخ 

في منطقة الضاحية الجنوبية  

 

يرعى هذا الملحق دفع المساعدة عن الوحدات السكنية العائدة للمتضررين المقترضين من 
المؤسسة العامة لإلسكان/مصرف اإلسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين بالمشاركة مع 
المصارف استناداً ألحكام بروتوكول التعاون بينهما وهذه المصارف والمدونة على الصحائف 



العقارية (وبالتالي على اإلفادات العقارية) العائدة لهذه الوحدات السكنية التأمينات العقارية 
لصالح المؤسسة/مصرف اإلسكان والمصرف المقرض، بحيث تكون آلية العمل كما يلي:- 

 
تصدر الشيكات باسم المؤسسة العامة لإلسكان/مصرف اإلسكان/جهاز إسكان أوالً : 

العسكريين المتطوعين مع إضافة عبارة "لصالح المستفيد الذي يذكر اسمه". 
 

تفتح المؤسسة العامة لإلسكان/مصرف اإلسكان/جهاز إسكان العسكريين المتطوعين ثانياً : 
لدى المصارف المقرضة حسابات خاصة بالمساعدات المدفوعة وفقاً ألحكام آليات دفع 

المساعدات وهذا الملحق وتسجل قيمة المساعدة العائدة لكل مقترض في الحساب الخاص 
المفتوح لدى المصرف المقرض. 

 
يتّم تحريك هذا الحساب من قبل المؤسسة العامة لإلسكان/مصرف اإلسكان/جهاز إسكان 

المتطوعين باإلتفاق مع المصرف المقرض، ويخصص فقط لدفع المساعدة إّما وفقاً  العسكريين
لتقدم العمل إلعادة الوحدة السكنية إلى ما كانت عليه (إعادة بناء أو ترميم)، وإّما إلجراء 

التسوية المناسبة مع المصرف المقرض وفقاً للحاالت التالية: 
 
1- U :تنفيذ أشغال إعادة البناء أو الترميم للوحدة السكنية المتضررة
 
يصّرح المقترض المتضرر برغبته بإعادة البناء/ترميم وحدته السكنية، خالل ستة  )أ

 أشهر.
 تدفع له مباشرة قيمة الدفعة األولى من المساعدة أو المساعدة بكاملها حسب الحالة. )ب
 .عند إنتهاء أشغال المرحلة األولى، يطلب المقترض المتضرر صرف الدفعة الثانية )ج

 تجري الدائرة المختصة الكشف الفني للتأّكد من تنفيذ األشغال. د)     
في ضوء نتيجة الكشف الفني، ُيصار إلى صرف الدفعة الثانية من المساعدة مباشرة أو  هـ)  

فور      تأمين المبلغ في الحساب المفتوح لهذه الغاية. 
ُيقفل الملف وُيحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية.  )و
 



2- U :عدم تنفيذ أشغال أعمال إعادة البناء أو الترميم
 
شراء وحدة سكنية جديدة U   أ-
 
- ُيصّرح المقترض المتضرر بعدم رغبته تنفيذ أشغال إعادة بناء أو ترميم وحدته المتضررة 1

ويختار شراء وحدة سكنية أخرى. 
-  يوقع المقترض و المصرف الُمقرض والمؤسسة/مصرف اإلسكان وجهاز إسكان 2

العسكريين المتطوعين إتفاقية ينتقل بموجبها التأمين الملقى على الوحدة السكنية المتضررة إلى 
الصحيفة العينية للوحدة السكنية الجديدة. 

-  تدفع قيمة المساعدة (بدفعتيها) وفقاً ألحكام آليات دفع المساعدات دون أي حق للمصرف أو 3
المؤسسة/مصرف اإلسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين للتدخل أو اإلعتراض. 

-  ُيقفل الملف وُيحفظ بعد إتمام الدفعة الثانية. 4
  
 بناء وحدة سكنية جديدة:U-  ب
 

تطّبق اآللية المذكورة في الفقرة (أ) أعاله على أن يتّم دفع المساعدة وفقاً لتقّدم العمل،  كما 
سيذكر في إتفاقية التعديل وفي ضوء توفر األموال. 

 
3- U عدم الرغبة بإعادة البناء/ الترميم وبشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة
 
ُيصّرح المقترض المتضرر بعدم رغبته بإعادة بناء/ ترميم وحدته السكنية المتضررة وال  أ-

بشراء أو بناء وحدة سكنية جديدة. 
ُيقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصالً وفائدة يوّزع بين المصرف الّمقرض  ب -

والمؤسسة العامة لإلسكان/مصرف اإلسكان /جهاز إسكان العسكريين المتطوعين بنسبة حصة 
كّل منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العالقة. 

ُيقفل الملف وُيحفظ.  ج -
 

ثالثاً : 
 
إذا لم ينجز المستفيد األشغال المطلوبة منه مقابل الدفعة األولى من المساعدة خالل ستة   -1

أشهر من تاريخ القبض بالنسبة إلعادة البناء وخالل ثالثة أشهر من تاريخ القبض بالنسبة 
للترميم، يقتطع من المساعدة مبلغ يساوي رصيد القرض أصالً وفائدة يوّزع بين المصرف 
المقرض والمؤسسة العامة لإلسكان/مصرف اإلسكان /جهاز إسكان العسكريين المتطوعين 

بنسبة حصة كّل منهم ويدفع المتبقي من المساعدة في حال وجوده إلى صاحب العالقة. 
 
 - ُيقفل الملف وُيحفظ 2
 

 
Uمالحظة هامةU تّم اإلتفاق مع جمعية المصارف على إعطاء المتضرر فترة سماح تحدد مدتها :

حسب الحالة، يتوقف المقترض المتضرر خاللها عن دفع األقساط وال يتحمل فوائد تأخير من 
جراء ذلك. 

 
 



 

 
 

5مستند رقم   
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 2008 كانون األول 31 حتى 2005من مطلع العام 
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موجز أعمال الهيئة العليا لإلغاثة لألعمال العادية خالل  
 2008 كانون األول 31 حتى 2008 آب 31الفترة الممتدة  من 

 
 

 
 
 
 

 

 قامت وزارة المالية بتحويل 2008 كانون األول 31 حتى 2008تجدر اإلشارة أنه خالل الفترة الممتدة من نهاية 
، وبالتالي أدى ذلك الى خفض قيمة العجز 2008 و2007رصيد السلف التي تم إقرارها سابقًا، خالل العامين 

 مليار ليرة لبنانية.   7.53 مليار ليرة لبنانية وتحقيق وفر بقيمة 18.14 والبالغ 31/8/2008المحقق حتى 
 
 

 2008 كانون األول 31 حتى 2008 آب 31. ملخص للمبالغ المحولة للهيئة خالل الفترة الممتدة من 1 
 

 المبالغ المحولة 

 31حتى 
 2008آب 

 حتى 31/8من 
31/12/2008 

المجموع 

مالحظة 
 مليار ل.ل.

مساعدات المتضررين من االنفجارات وأعمال 
 32.05 5.0 27.05الشغب  

 5 حولت الحكومة الى الهيئة مبلغ 23/10/2008بتاريخ 

عدات المتضررين من االنفجارات وأعمال مليلر ل.ل.لمسا
 الشغب

  0 0 0مساعدات المتضررين من الكوارث الطبيعية 

  0 0 0تأمين السالمة العامة 

  1.71 0 1.71الصحة العامة  

مساعدات أصحاب اآلليات العاملة على 
المازوت 

3.0 5.00 8.0 
 

  31.22 16.31 14.91مشاريع إغاثة متنوعة كلفتها بها الحكومة 

األعمال السابقة التي تولت الهيئة القيام بها 
الستكمال مشاريع سابقة مكلفة بها قيل العام 

2005 
0.3 0 0.3 

 

  73.28 26.31 46.96المجموع العام 
 

 2008 كانون األول 31 حتى 2008 آب 31ملخص التقدم المحقق خالل الفترة الممتدة من 
 

الشرح 
 آب 31حتى 

2008 
 حتى 31/8من 
31/12/2008 

المبالغ اإلجمالية حتى 
مالحظة  31/12/2008

مليار ل.ل. 

 84.08 26.31 57.77 المبالغ المحولة والمتاحة لالنفاق
% من مجمل المبالغ محولة خالل فترة 31.29

 31/12/2008 حتى 31/8
  % 6.24 69.21 4.32 64.89 المبالغ المدفوعة 

 7.33 *)3.96( 11.02 المبالغ الملتزم بهارصيد 
*يعود إنخفاض المبالغ الملتزم بها بنسبة 

 بسبب قيام الهيئة بدفع جزء من المبالغ 50%
 التي التزمت بها سابقاَ 



الجمهورية اللبنانية 
رئاسة مجلس الوزراء 
 الهيئـة العليـا لإلغاثـة

22/01/2009     

 
 
 

 كانون 31 حتى 2008 آب 31. ملخص للمبالغ المدفوعة والملتزم بها وغير المدفوعة خالل الفترة الممتدة من 2
 2008األول 

 
 
 
 

الشرح 

 المبالغ المدفوعة
رصيد المبالغ الملتزم بها (بعد تنزيل جزء من 

 التقديرات التي ال تتفق مع معايير الهيئة)

 آب 31حتى 
2008 

 حتى 31/8من 
31/12/2008 

 آب 31حتى المجموع 
2008 

 حتى 31/8من 
31/12/2008 

المجموع 

 مليار ل.ل. مليار ل.ل.

مساعدات المتضررين من االنفجارات وأعمال 
الشغب  

28.92 2.75 31.67 3.15 )3.15(  -

 0.32 )0.05( 0.37 6.19 0.1 6.09مساعدات المتضررين من الكوارث الطبيعية 
 0.01 )0.07( 0.08 2.73 0.64 2.09تأمين السالمة العامة 

-  --  2.37 0 2.37الصحة العامة  
مساعدات أصحاب اآلليات العاملة على 

المازوت 
10.78 0 10.78 4.75 - 4.75 

 2.25 )0.42( 2.67 14.17 0.83 13.34مشاريع إغاثة متنوعة كلفتها بها الحكومة 
األعمال السابقة التي تولت الهيئة القيام بها 
الستكمال مشاريع سابقة مكلفة بها قيل العام 

2005 
1.30 0 1.3  --  -

 7.33 )3.69( 11.02 69.21 4.32 64.89المجموع العام 
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U الفهرس
 

 ص  

 6 المقدمةأوًال 

ملخص التقرير  ثانياً 
 

6 
 10 مساعدة المتضررين من اإلنفجارات وأعمال الشغب ثالثاً 

  المبالغ المحولة  3.1 
لمساعدة المتضررين من اإلنفجارات وأعمال الشغب   المبالغ المقدرة وتلك المدفوعة 3.2

10 
11 

 

 رابعاً 
 

 12  مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية

المبالغ المحولة   4.1 
  المبالغ المدفوعة  4.2

12 
12 

 

 خامساً 
 

 13 تأمين السالمة العامة

 13 المبالغ المحولة   5.1 
 13 المبالغ المدفوعة   5.2 

 15 الصحة العامة سادساً 

 المبالغ المحولة  6.1 
 المبالغ المدفوعة  6.2

15 
15 

 16 مساعدة أصحاب اآلليات العاملة على المازوت سابعاً 

 المبالغ المحولة  7.1 
 المدفوعة المبالغ 7.2

16 
16 

 17مشاريع إغاثية متنوعة كلفتها بها الحكومة اللبنانية  ثامنًا 
 المبالغ المحولة  8.1 

  المبالغ المدفوعة 8.2

17 
17 

 19  2005كشف باألعمال التي تولت الهيئة القيام بها الستكمال مشاريع سابقة مكلفة بها قبل العام تاسعًا 

 2005استكمال مشاريع سابقة مكلفة بها قبل العام المبالغ المحولة إلى الهيئة فيما خص  9.1 

 2005استكمال مشاريع سابقة مكلفة بها قبل العام  المبالغ المدفوعة من الهيئة فيما خص 9.2
19 
19 

 20ملخص الرصيد المحقق  عاشرًا 
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الئحة الجداول 
ص   

المبالغ المحولة للهيئة من الخزينة والقيمة التقديرية لاللتزامات والمبالغ المدفوعة وتلك غير  :1جدول رقم 
المدفوعة 

7 

 10 المبالغ المحولة لمساعدة المتضررين من أضرار االنفجارات وأعمال الشغب 2جدول رقم 
 تقديرات قيمة الدمار الحاصل جراء اإلنفجارات وأعمال الشغب والمبالغ المدفوعة وتلك غير  3جدول رقم 

المدفوعة 

11 

 13تقديرات قيمة الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمبالغ المدفوعة وتلك غير المدفوعة  4جدول رقم 
 14 تقديرات قيمة أعمال تأمين السالمة العامة والمبالغ المدفوعة وتلك غير المدفوعة 5جدول رقم 
 15المبالغ المحولة للهيئة لمواجهة أضرار متعلقة بالصحة العامة  6جدول رقم 
 15 تقديرات قيمة أعمال متعلقة بتأمين الصحة العامة والمبالغ المدفوعة والرصيد غير المدفوع 7جدول رقم 
 16المبالغ المحولة والمخصصة ألصحاب اآلليات العاملة على المازوت  8جدول رقم 
 16المبالغ المدفوعة ألصحاب اآلليات العاملة على المازوت  9جدول رقم 
 17المبالغ المحولة والمخصصة لمشاريع إغاثية متنوعة   10جدول رقم 
والتي كلفتها بها الحكومة اللبنانية  تقديرات قيمة المشاريع اإلنمائية والمساعدات المتنوعة 11جدول رقم 

والمبالغ المدفوعة وتلك غير المدفوعة 

18 

 19 2005 عن مصاريف تم دفعها قبل العام 2006المبالغ المحولة للهيئة خالل العام  12جدول رقم 
 19 2005المبالغ المدفوعة الستكمال مشاريع سابقة قبل العام  13جدول رقم 
 كانون 31 حتى 2005إجمالي المبالغ المحولة والمدفوعة عن الفترة الممتدة من مطلع العام  14جدول رقم 

 2008األول 
20 

 

رسوم بيانية 
ص   

 8 2008 كانون األول 31 حتى 2005توّزع المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة منذ مطلع العام  1رسم بياني رقم 
 كانون األول 31 حتى 2005المبالغ المحولة إلى الهيئة من سلف الخزينة منذ مطلع العام  2رسم بياني رقم 

2008 
9 

 حتى 2005ملخص الرصيد المحقق لدى الهيئة فيما خص أعمال اإلغاثة العادية مطلع العام  3رسم بياني رقم 
 2008 كانون األول 31

9 

 

 
 الئحة المالحق

ص   
 21سلفة الخزينة المخصصة لسداد النفقات الطارئة في الوزارات واإلدارات العامة  1ملحق رقم 
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أوالً . المقدمة  
 
 

 31وحتى  2005مطلع العام منذ  الهيئة العليا لإلغاثة ا قامت بهكشفًا باألعمال التيهذا التقرير يقدم 
، والمتعلقة بالتعويض عن األضرار التي تسببت بها الكوارث الطبيعية وأعمال الشغب 2008 كانون األول

 والتفجيرات باإلضافة الى األعمال  التي كلفتها بها الحكومة اللبنانية. 

 
إدارة الكوارث وٕاغاثة والتي تقضي بضمن صالحياتها المحددة قانونًا ولقد تولت الهيئة هذه المهمات 

بناء على طلب مجلس ذلك  و، تنفيذ أعمال طارئة وعاجلة في بعض األحيانإلى باإلضافةالمنكوبين 
 الذي مارسته السريعةوقد تم ذلك في إطار سياسة االستجابة الوزارات أو المؤسسات الرسمية. والوزراء 

 المقررة لتسهيل مساعداتدفع المبادرتها إلى  رفع الضرر الواقع على المواطنين المتضررين والهيئة بهدف
ت من قبل مساعدا تحديد قيمة ال. تجدر اإلشارة إلى أن هذا األمر كان يتم بعد الطبيعيةاتهماستمرار حي

 واالستشاري الهندسي السادة خطيب وعلمي. تجدر لجان مشتركة مؤلفة من قيادة الجيش وممثل عن الهيئة
اإلشارة إلى أن التحديد النهائي لتلك المساعدات كان يتم بعد إقراره في جلسة رسمية من جلسات الهيئة 

العليا لإلغاثة. 
 
 

ثانياً . ملخص التقرير 
 

 
 31 حتى 2005يبين الجدول التالي لمحة موجزة عن كافة األعمال التي قامت بها الهيئة منذ مطلع العام 

 والتي تتضمن األعمال العادية في مواجهة الكوارث الطبيعية وأعمال الشغب 2008كانون األول 
والتفجيرات باإلضافة إلى أعمال متعلقة بالسالمة والصحة العامة وكذلك التعويضات ألصحاب اآلليات 

العاملة على المازوت.  
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: المبالغ المحولة للهيئة من الخزينة والقيمة التقديرية لاللتزامات والمبالغ المدفوعة  1جدول رقم 
وتلك غير المدفوعة 

 

الشرح 
المبالغ المحولة للهيئة 

من الخزينة 

قيمة التقديرات 
وااللتزامات المترتبة 
لألضرار الحاصلة  

المبالغ المدفوعة 
للمتضررين  

القيمة المتبقية وغير 
المدفوعة 

(بالليرة اللبنانية) 
اإلنفجارات 

32.046.149.500 77.509.152.714 29.728.773.372 47.780.379.342*  

  *412.888.393 1.946.366.110 2.359.254.503أعمال الشغب ** 

 P0F1 4.502.848.057 6.185.764.655 10.688.612.712- الكوارث الطبيعية 
 4.784.115 2.732.369.883 2.737.153.998- السالمة العامة 
-  2.369.203.000 2.369.203.000 1.709.000.000الصحة العامة 

 4.753.000.000 10.776.661.000 15.529.661.000 8.000.000.000تعويضات أصحاب الفانات العاملة على المازوت 
 2.247.672.601 14.171.173.750 16.418.846.351 31.217.763.000أعمال إغاثية متنوعة 

 2005المبالغ المدفوعة عن مشاريع عائدة لما قبل العام 
وتم تسلم المبالغ العائدة لها بعد ذلك 

300.000.000 1.302.100.000 1.302.100.000  -

 59.701.572.508 69.212.411.770 128.913.984.278 73.272.912.500المجموع 
ينزل: جزء من قيمة التقديرات غير المدفوعة بسبب كون 

ذلك الجزء ال يتفق مع المعايير واآلليات المعتمدة من قبل 
 مليار ل.ل. 4.2 مليار ل.ل. انفجارات + 48.19الهيئة (

كوارث طبيعية) 

   )52.367.040.792 (

 7.334.531.716 69.212.411.770 128.913.984.278 73.272.912.500المجموع العام 

 
 ل.ل.) وللمتضررين 47.780.379.342* إن الرصيد الباقي المتوجب على حساب المساعدات للمتضررين من االنفجارات يبلغ (

 ل.ل. يمثل هذا المبلغ قيمة االلتزام المتبقي 48.193.267.735ل.ل.) أي ما مجموعه  412.888.393من أعمال الشغب يبلغ (
جرى تنزيله من المبالغ المقدرة لكون تلك المبالغ ال تتناسب مع  وهو ماوالمتوجب للدفع إذا تم إقرار ذلك من قبل السلطات المعنية

المعايير التي اعتمدتها الهيئة في دفع المساعدات. 
 

والجبل وباقي  ** لم تقم الهيئة لتاريخه بمسح أو دفع أي مبلغ عن أضرار الشغب التي حصلت في عدة مناطق من بيروت
 وحتى تاريخه وهو ما يعني أنه ما زال يترتب بذمة الهيئة بعض المبالغ يتوجب 28/1/2008المناطق منذ أحداث مارمخايل بتاريخ 

دفعها عندما يتقرر السير بدفع هذه المساعدات وتوفر األموال الالزمة. 
 

                                                 
 مليار ل.ل. يمثل قيمة االلتزام المتبقي والمتوجب للدفع إذا تم إقرار ذلك من قبل 4.56الرصيد المتوجب على حساب الكوارث الطبيعية والبالغ  1

 مليار ل.ل لكون تلك المبالغ المقدرة ال تتناسب مع المعايير 4.17السلطات المعنية. تجدر اإلشارة إلى أنه من أصل هذا المبلغ قد جرى تنزيل مبلغ 
 395التي اعتمدتها الهيئة في دفع المساعدات وبالتالي وعلى هذا األساس يبقى متوجبًا على الهيئة من أصل المبلغ اإلجمالي المتبقي مبلغ في حدود 

 مليون ل.ل.
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 كانون األول 31 وحتى 2005قامت الهيئة فيما خص كافة األعمال التي قامت بها منذ مطلع العام 

 مليار ل.ل من إجمالي االلتزامات المتوجبة. في حين كانت المبالغ 69.212 بدفع ما يقارب 2008
 مليار ل.ل. (جدول رقم 10.808 قد بلغت 2005التقديرية المتوفرة كرصيد نقدي من األعوام السابقة للعام 

) والبالغة 2008 كانون األول 31 حتى 2005) والمبالغ المحولة من سلف الخزينة (من مطلع العام 14
 ذلك . مليار ل.ل. كمبالغ متاحة للصرف خالل هذه الفترة84.081 مليار ل.ل.، أي ما مجموعه 73.273

يعني وفرًا ماليًا فيما بين ما كان متوفر من سيولة نقدية مضافًا إليه ما تم تحويله لها خالل السنوات األربع 
 مليار ليرة 14.868الماضية وما تم دفعه من قبلها خالل ذات الفترة ذلك عنى أن هناك وفرًا ماليًا بقيمة 

 فقد 2008 كانون األول 31لبنانية. أما االلتزامات غير المدفوعة والتي مازالت متوجبة على الهيئة حتى 
 مليار ل.ل. وذلك بعد تنزيل جزء من قيمة التقديرات غير المدفوعة بسبب كون ذلك الجزء ال 7.334بلغت 

 مليار ل.ل. 4.2 مليار ل.ل. انفجارات + 48.19يتفق مع المعايير واآلليات المعتمدة من قبل الهيئة (
 مليار ل.ل. وملخص في رسم 7.534كوارث طبيعية). نتيجة لذلك فإنه يتوفر لدى الهيئة رصيد مالي قدره 

.  3بياني رقم 
 

: توّزع المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة 1رسم بياني رقم 
 2008 كانون األول 31 حتى 2005من مطلع العام 
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: المبالغ المحولة إلى الهيئة من سلف الخزينة  2رسم بياني رقم 

 2008 كانون األول 31  حتى 2005من مطلع العام 
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 ملخص الرصيد المحقق لدى الهيئة فيما خص أعمال اإلغاثة العادية : 3رسم بياني رقم  
 2008 كانون األول 31 حتى 2005من مطلع 
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ثالثاً . مساعدة المتضررين من اإلنفجارات وأعمال الشغب 

 

 المبالغ المحولة 3.1
 98 أعمال شغب وما تبع ذلك من سقوط 9 انفجار و 27 تم تكليف الهيئة بالتعويض عما تسببت به 

 جريح وأضرار مادية جسيمة. بناًء على ذلك قامت الحكومة اللبنانية بتخصيص سلفتي خزينة 302شهيد و
 والثانية بتاريخ 7/10/2005للهيئة العليا لإلغاثة كل واحدة منها بقيمة عشرة مليارات ليرة األولى بتاريخ 

15/2/2006 .
 

 تاريخ 50كذلك أقر مجلس الوزراء سلفة خزينة ثالثة بقيمة عشرين مليار ليرة لبنانية وذلك بموجب قراره رقم 
لتمويل كلفة مواجهة االحتياجات المختلفة التي كلفت بها الهيئة . تم تخصيص هذه السلفة 25/06/2007

بما فيها المساعدات للمتضررين من اإلنفجارات وأعمال الشغب. وعلى ذلك فقد قامت الهيئة بتخصيص 
 مليار ليرة لبنانية للصرف على أعمال اإلغاثة 13.5الدفعات الثالث األولى من هذه السلفة البالغة 

 مليار ليرة لبنانية فقد تم تخصيصها لتغطية 2.5المتنوعة. أما الدفعة الرابعة من أصل هذه السلفة والبالغة 
نفقات المساعدات المقدمة للمتضررين من اإلنفجارات وأعمال الشغب. كذلك الحال بالنسبة للدفعة الخامسة 

 مليار ليرة. بذلك يبقى للهيئة في ذمة الخزينة من أصل هذه السلفة مبلغ 2.693.525.000البالغة 
 ليرة لبنانية والتي يتوجب تحويلها.  1.306.475.000

 

 المبالغ المحولة إلى الهيئة والمحددة لمواجهة أضرار اإلنفجارات وأعمال 2على ذلك يبين الجدول رقم 
 الشغب. 

 

: المبالغ المحولة لمساعدة المتضررين من االنفجارات وأعمال الشغب 2جدول رقم 

تاريخ التحمويل ئكسذج 
المبالغ المحولة 

 (بالليرة اللبنانية) 

 10.000.000.000 07/10/2005 انفجارات  – 15328 مرسوم رقم –سلفة الخزينة 

 10.000.000.000 15/02/2006 انفجارات واعمال شغب – 16362 مرسوم رقم –سلفة الخزينة 

 P1F2 2.500.000.000 22/12/2007 08/08/2007 بتاريخ 616 مرسوم رقم – مليار ليرة ) 20سلفة خزينة (من أصل سلفة 
 0TP1 2.693.525.000 14/01/2008 08/08/2007 بتاريخ 616 مرسوم رقم – مليار ليرة ) 20سلفة خزينة (من أصل سلفة 

 5.000.000.000 23/10/2008 02/07/2008 بتاريخ 848 مرسوم رقم – مليار ليرة ) 20سلفة خزينة (من أصل سلفة 

 1.507.500.000 16/09/2007 أودعت في حساب الهيئة لدى بنك بيبلوس –هبة بنك بيبلوس عن متفجرة الجعيتاوي (مليون دوالر) 
ايرادات التبرعات اإلفرادية المقدمة للهيئة فيما خص المساعدات للمتضررين من متفجرة منطقة 

التباريس 
02/2006 44.324.500 

تحويل من بلدية بيروت من أجل إصالح سيارات اإلطفاء المتضررة نتيجة أعمال الشغب في منطقة 
التباريس 

12/01/2008 300.800.000 

 32.046.149.500 مجموع المبالغ المحولة لصالح الهيئة

                                                 
أعمال الشغب واالنفجارات وعليه فقد تم  مليار ليرة هي مخصصة ألعمال إغاثية متنوعة من ضمنها 20 البالغة قيمتها 616إن سلفة الخزينة بموجب المرسوم رقم  2

 مليار ليرة  فهو مخصص ألعمال 13.5 ل.ل. أما الباقي المدفوع للهيئة من أصل هذه السلفة والبالغ 5.193.5253.000تخصيص أعمال الشغب واالنفجارات بقيمة 

 .10إغاثية متنوعة كما هي مبينة في الجدول رقم 
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 المقدرة وتلك المدفوعة لمساعدة المتضررين من اإلنفجارات وأعمال الشغبالمبالغ  3.2
 

 تقديرات قيمة الدمار الحاصل جراء األحداث المحددة أدناه وكذلك مبالغ المساعدات 3يبين الجدول رقم 
المدفوعة واألخرى المتبقية وغير المدفوعة لتاريخه على حساب الدمار الحاصل. 

تقديرات قيمة الدمار الحاصل جراء اإلنفجارات وأعمال الشغب والمبالغ المدفوعة وتلك غير المدفوعة : 3جدول رقم 

تاريخ الحادث الشرح 
المبالغ المدفوعة  التقديرات  

المبالغ غير 
المدفوعة  

(بالليرة اللبنانية) 
 .      االنفجارات1

-  7.230.000 7.230.000 01/10/2004محاولة اغتيال الوزير حمادة 
  انفجار السان جورج

 اغتيال الرئيس الحريري
14/02/2005 9.632.786.725 1.027.183.000 8.605.603.725 

 23.681.242.017 429.361.820 24.110.603.837 14/02/2005وميناء الحصن  
 1.063.166.877 619.759.000 1.682.925.877 14/02/2005  وعين المريسة

 454.138.900 440.416.000 894.554.900 19/03/2005انفجار الجديدة 
 2.204.722.438 1.300.158.872 3.504.881.310 23/03/2005انفجار الكسليك 

 237.190.000 556.490.000 793.680.000 26/03/2005انفجار سد البوشرية 
 825.937.300 1.096.568.920 1.922.506.220 01/04/2005انفجار برمانا 
 5.081.202.920 1.159.268.000 6.240.470.920 06/05/2005انفجار جونيه 
 1.653.247.000 442.309.000 2.095.556.000 22/08/2005انفجار الزلقا 

 363.456.500 1.220.512.000 1.583.968.500 22/08/2005انفجار النقاش 
194.078.565P2F 1.313.421.435 1.507.500.000 16/09/2005التعويضات المدفوعة لمتضرري إنفجار الجعيتاوي من هبة بنك بيبلوس 

3 
-  137.000.000 137.000.000 25/09/2005انفجار الغدير (مي شدياق) 

 343.286.200 1.340.660.000 1.683.946.200 12/12/2005انفجار المكلس (النائب جبران تويني) 
-  8.180.000 8.180.000 26/05/2006انفجار صيدا 

-  100.000.000 100.000.000 05/09/2006محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة 
-  16.582.000 16.582.000 15/11/2006انفجار طريق الجديدة 

-  25.000.000 25.000.000 21/11/2006اغتيال الوزير بيار الجميل 
 75.000.500 70.947.000 145.947.500 13/02/2007انفجار عين علق 

 348.198.000 407.990.000 756.188.000 07/06/2007انفجار ذوق مصبح 
 ABC (20/05/2007 1.604.525.500 1.480.074.000 124.451.500انفجار االشرفية (

 414.274.275 904.786.000 1.319.060.275 21/05/2007انفجار فردان 
 383.552.000 671.326.000 1.054878.000 23/05/2007انفجار عاليه 

 149.686.000 445.673.000 595.359.000 13/06/2007انفجار الروشة (النائب وليد عيدو) 
-  8.905.868.325 8.905.868.325 05/02/2006أعمال الشغب األشرفية  

 763.368.125 2.635.111.000 3.398.479.125 19/09/2007انفجار سن الفيل (النائب انطوان غانم) 
 145.444.500 666.901.000 812.345.500 12/12/2007انقجار بعبدا (اللواء فرنسوا الحاج) 

 249.698.000 879.594.000 1.129.292.000 15/01/2008انفجار الكارانتينا  
 419.434.000 1.008.869.000 1.428.303.000 25/01/2008انفجار الشيفروليه (الرائد وسام عيد) 

-  16.119.000 16.119.000 نفقات متنوعة لتغطية عملية الكشف على االضرار  
-  295.715.000 295.715.000 انفجار الحافلة في طرابلس 

-  99.700.000 99.700.000 انفجار الحافلة في محلة البحصاص 

 47.780.379.342 29.728.773.372 77.509.152.714 المجموع
                                                 

 يمثل هذا المبلغ الرصيد المتبقي من هبة بنك بيبلوس. 3
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تاريخ الحادث الشرح 
المبالغ غير المدفوعة  المبالغ المدفوعة  التقديرات  

(بالليرة اللبنانية) 
ب.     أعمال الشغب 

 343.863.387 1.111.376.110 1.455.239.497 25/01/2007أعمال الشغب في طريق الجديدة  
 - 58.091.000 58.091.000 09/03/2007) 53أعمال الشغب في عرسال (مقررات الهيئة محضر رقم 
 - 440.000 440.000 16/07/2007أعمال الشغب في فرن الشباك (معلومات وزارة الدفاع) 

-  395.000 395.000 أعمال الشغب في الشياح 
 35.722.781 539.614.000 575.336.781 02/06/2007أعمال الشغب في حي التعمير في صيدا 

 في –أعمال الشغب التي طالت منزل محافظ بيروت في منطقة خرطوم 
الجنوب 

02/2007 56.124.225 45.225.000 10.899.225 

-  1.255.000 1.255.000 31/12/2007 بيروت –أعمال الشغب في منطقة البسطا 
-  29.970.000 29.970.000 21/01/2008أعمال الشغب في منطقة المصيطبة - بيروت 
 22.403.000 160.000.000 182.403.000 28/01/2008أعمال الشغب في منطقة الشياح (مارمخايل) 

 412.888.393 1.946.366.110 2.359.254.503  المجموع
 48.193.267.735 31.675.139.482 79.868.407.217 المجموع العام

 

يتم تقدير كلفة األضرار الناتجة عن اإلنفجارات وأعمال الشغب من قبل لجان المسح المؤلفة من الجيش اللبناني 
واالستشاري الهندسي المكلف من قبل الهيئة. تقوم الهيئة باعتماد هذه التقديرات كأساس لدفع التعويضات 

للمتضررين وفق اآلليات المعمول بها في هذا الخصوص.  

 
رابعاً . مساعدات المتضررين من الكوارث الطبيعية  

 

 المبالغ المحولة 4.1
لم يتم استالم أي مبالغ من الخزينة عن األعمال التي كلفت بها الهيئة في هذا المجال. 

 

   المبالغ المدفوعة4.2

يبين الجدول التالي قيمة المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة على حساب المساعدات للمتضررين من الكوارث 
 الطبيعية وقيمة االلتزام المتبقي.
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تقديرات قيمة الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والمبالغ المدفوعة وتلك غير المدفوعة : 4جدول رقم 

تاريخ الحادث الشرح 
المبلغ المتبقي  المبالغ المدفوعة  قيمة االلتزام 

(بالليرة اللبنانية) 
-  84.930.000 84.930.000 12/12/2005 مستفيد) 68متضررو السيول في البترون (
-  53.173.000 53.173.000 12/12/2005 مسفيد) 22متضررو السيول في الكورة (
-  6.840.000 6.840.000 12/12/2005 مستفيدين) 5متضررو السيول في المنية (
-  451.365.000 451.365.000 12/12/2005  مستفيد)137متضررو السيول في جبيل (

-  5.125.000 5.125.000 12/12/2005متضررو السيول في الجناح (مستفيد واحد) 

 216.119.000 56.581.000 272.700.000 2006 مستفيد) 51متضررو السيول في حراجل وميروبا (

 مستفيد) (ملحق 1.312 (2006متضررو سيول في مختلف المناطق عام 
) 1رقم 

2006 
7.340.523.057 

1.388.233.000 
4.173.773.057 

 مستفيد) (ملحق 1.430 (2007متضررو سيول في مختلف المناطق عام 
) 1رقم 

2007 1.778.517.000 

 74.514.000 327.128.000 401.642.000 2003إنشاء مبنى مدرسة في دبعل بدل المهدمة بفعل العواصف 

-  158.000.000 158.000.000 2003) 2003 جنة عرقة (نتائج سيول –طريق عرقة 

-  36.875.000 36.875.000 2003) 2003ترميم قلعة طرابلس (نتائج سيول 

-  34.800.000 34.800.000 2003) 2003ترميم جامع دبعل (نتائج سيول 

-  1.766.117.655 1.766.117.655 2003) 2003 البقاع (نتائج سيول –طريق مشغرة 

معالجة األضرار التي حصلت في مدرسة شهداء معركة االبتدائية الرسمية 
 نتيجة الهزة األرضية في قضاء صور

2008 12.813.000 11.161.000 1.652.000 

 36.790.000-  36.790.000 2008معالجة األضرار التي حصلت في مدرسة البيسارية نتيجة الهزة األرضية 

-  26.919.000 26.919.000 2008متضررو سيول وطى المصيطبة 

 4.502.848.057 6.185.764.655 10.688.612.712المجموع العام  
 

 من قبل لجان المسح المؤلفة من الجيش 2007 – 2006تم تقدير كلفة األضرار الناتجة عن السيول خالل عامي 
 مليار ل.ل. في حين تم 7.34اللبناني واالستشاري الهندسي المكلف من قبل الهيئة، حيث بلغت قيمة هذه التقديرات 

  مليار ل.ل. منها وفق اآلليات المعمول بها لدى الهيئة. 3.2الموافقة على دفع مبلغ 
 
 

خامسًا◌ً . تأمين السالمة العامة  
 

المبالغ المحولة  5.1
 لم يتم استالم أي مبالغ من الخزينة عن األعمال التي كلفت بها الهيئة في هذا المجال.

 

 المبالغ المدفوعة 5.2
يبين الجدول التالي األعمال الملزمة والمبالغ المدفوعة ورصيد المبالغ التي ما زالت متوجبة للدفع. 
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تقديرات قيمة أعمال تأمين السالمة العامة والمبالغ المدفوعة وتلك غير المدفوعة : 5جدول رقم 

 تاريخ الحادثالشرح 
 المبلغ المتبقي  المبالغ المدفوعة  قيمة االلتزام

(بالليرة اللبنانية) 
-  75.375.000 75.375.000 08/11/2005ترميم مدرسة بقرصونا الرسمية األولى 

-  170.000.000 170.000.000 27/01/2005 قضاء الضنية –ترميم مدرسة بقاعصفرين 
-  5.803.000 5.803.000 12/03/2007 الجناح –تدعيم حائط ملعب السان سيمون 

-  53.000.000 53.000.000 07/05/2007 بعقلين – مرستي –إنشاء جدار دعم على طريق المختارة 
-  67.838.000 67.838.000 30/06/2006جدار دعم العاقورة وقناة ري في طاران 

-  208.246.000 208.246.000 جدار دعم في كسروان 
-  28.749.000 28.749.000  بشري –انهيار طريق الديمان 

-  24.991.000 24.991.000 18/10/2004طريق مدخل الفاكهة والعقبة 
-  18.750.000 18.750.000 28/09/2005تأهيل طريق جرد النجاص 

-  29.000.000 29.000.000 07/11/2003 قبيع –طريق راس الحرف 
-  149.366.115 149.366.115 11/10/2004معالجة طريق المنصوري  

-  28.797.772 28.797.772 19/12/2004طريق بلدة خربة قنافار 
-  26.253.112 26.253.112 29/10/2004 بنت جبيل –طريق صروبين 
-  42.157.237 42.157.237 29/10/2004 بنت جبيل –طريق بيت ليف 

-  75.002.647 75.002.647 14/01/2005 مزبود –طرقات شحيم 
-  2.000.000 2.000.000 تنظيف النهر في المريجة / طرابلس 

-  10.000.000 10.000.000 23/10/2006مساعدة وفاة نتيجة صاعقة 
-  177.241.000 177.241.000 03/07/2006تاهيل سقف ملجأ في التعمير 
-  382.373.000 382.373.000 10/01/2005ترميم األبنية في باب التبانة 

-  79.228.000 79.228.000 8/10/2004 المزرعة 3295ترميم مبنى العقار 
-  18.090.000 18.090.000 21/10/2004 المصيطبة 2087ترميم مبنى العقار 

اخالء المبنى الموجود في مخيم الطوارئ في صيدا (بسبب تضرر المبنى جراء 
الحريق) 

 45.225.000 45.225.000  -

-  10.828.000 10.828.000 نفقات اطفاء الحرائق (محروقات لطائرات إطفاء حرائق الغابات) 
  575.316.000 575.316.000 بدل استئجار طوافتان لزوم اطفاء الحرائق 

-  31.393.000 31.393.000 بدل تعويض عن احتراق منزل بسبب احتراق االحراج في منطقة دير األحمر 
-  5.695.000 5.695.000 نفقات سفر وٕاقامة الوفد القبرصي المشارك في اطفاء الحرائق  

-  20.000.000 20.000.000 31/01/2008سلفة للدفاع المدني لزوم فتح الطرقات نتيجة الثلوج  
 1.363.115 324.079.000 325.442.115 27/05/2007 انزالق طريق معاصر بيت الدين 

 3.421.000 45.562.000 48.983.000 27/08/2007 الديمان  –جدار دعم قرب البطريركية المارونية 
-  2.011.000 2.011.000 نفقات فتح الطرقات وجرف الثلوج  

 4.784.115 2.732.369.883 2.737.153.998المجموع العام 
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سادساً . الصحة العامة 
 
 

المبالغ المحولة  6.1
 

 المبالغ المحولة إلى الهيئة للمساعدة في مجال الصحة العامة.  6يلخص الجدول رقم 
 

: المبالغ المحولة للهيئة لمواجهة أضرار متعلقة بالصحة العامة 6جدول رقم 

 تاريخ التحمويل الشرح
المبالغ المحولة 
  (بالليرة اللبنانية)

 من اجل التعويض على متضرري 2006 من موازنة العام 16559مرسوم نقل اعتماد رقم 
الدواجن (انفلوانزا الطيور)  

10/01/2006 1.209.000.000 

 من أجل مستلزمات الوقاية 2006 من موازنة العام 16977مرسوم نقل اعتماد رقم 
الشخصية لمرض أنفلوانزا الطيور  

17/05/2006 500.000.000 

قرار مجلس الوزارء نقل اعتماد من وزارة الصحة لقاء شراء مبيد حشرة عين الطاووس وعين 
) 17السونة (قرار مجلس الوزراء رقم 

06/04/2006  -

 1.709.000.000المجموع العام 
 
 

 المبالغ المدفوعة 6.2
 

يبين الجدول التالي كلفة معالجة األضرار الداهمة في مجال الصحة العامة والمبالغ المدفوعة. 
 

تقديرات قيمة أعمال متعلقة بتأمين الصحة العامة والمبالغ المدفوعة والرصيد غير المدفوع :  7جدول رقم 

الشرح 
 المبلغ المتبقي  المبالغ المدفوعة  قيمة االلتزام

(بالليرة اللبنانية) 
-  1.403.171.000 1.403.171.000متضررو الدواجن في البقاع 

-  307.093.000 307.093.000متضررو الدواجن في الشمال 
-  101.675.000 101.675.000متضررو الدواجن في الجنوب 

-  8.782.000 8.782.000متضررو الدواجن في جبل لبنان 
-  5.650.000 5.650.000 عاملين بدفع تعويضات متضرري الدواجنتعويضات لل

-  307.662.000 307.662.000تأمين مستلزمات الوقاية الشخصية لمرض أنفلوانزا الطيور 
-  72.360.000 72.360.000شراء مبيد حشرة عين السونة  

-  162.810.000 162.810.000شراء مبيد عين الطاووس 

-  2.369.203.000 2.369.203.000المجموع 
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سابعاً . مساعدة أصحاب اآلليات العاملة على المازوت 
 

 المبالغ المحولة  7.1

 
: المبالغ المحولة والمخصصة ألصحاب اآلليات العاملة على المازوت 8جدول رقم 

 

تاريخ التحويل رقم المرسوم 
المبالغ المحولة 
  (بالليرة اللبنانية)

 3.000.000.000 24/02/2005 2413نقل اعتماد رقم 
 5.000.000.000 نقل اعتماد 

  8.000.000.000المجموع 

 
المبالغ المدفوعة  7.2

 

يبين الجدول التالي قيمة التعويضات المدفوعة ألصحاب اآلليات العاملة على المازوت. 
 

المبالغ المدفوعة ألصحاب اآلليات العاملة على المازوت : 9جدول رقم 
 

المجموع نفقات أخرى تعويضات بيك آب تعويضات الفانات السنة 
2005 896.000.000 3.979.000.000 41.061.000 4.916.061.000 
2006  - -16.600.000 16.600.000 
2007 922.000.000 4.675.000.000  -5.597.000.000 
2008  -247.000.000  -247.000.000 

 10.776.661.000 57.616.000 8.901.000.000 1.818.000.000المجموع 

 
 فيما خص تعويض أصحاب اآلليات 2005تجدر اإلشارة أن مجموع المبالغ المحولة للهيئة قبل العام 

 مليار 38 مليار ليرة لبنانية وبذلك يصبح مجموع المبالغ المحولة للهيئة 30العاملة على المازوت بلغت 
 ل.ل. 22.691.034.000 بلغت 2005ليرة، في حين أن المبالغ التي تم دفعها ألصحاب العالقة قبل العام 

ن إل يرئك  ل.ل. 33.467.695.000مما يجعل إجمالي المبالغ المدفوعة لتاريخه في هذا المجال  لئ آم ق  
لاكع  ب  ا عكو ئكهيئ هدئ 4.753.000.000يةذة شئخذب غى  م ئك ب هغف ئكقهئمي لةاقي ة ئك ب ئكضكائ لعئكج  ك.ك. ك

م.  ئكسآ
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ثامنًا◌ً . مشاريع إغاثية متنوعة كلفتها بها الحكومة اللبنانية 
 

 لمبالغ المحولةا 8.1
 

: المبالغ المحولة والمخصصة لمشاريع إغاثية متنوعة 10جدول رقم 
 

تاريخ التحويل الشرح 
المبالغ المحولة 

 (بالليرة اللبنانية) 
 226.125.000 19/10/2005 منكوبي زلزال باكستان – 15499مرسوم نقل اعتماد رقم 

 مليار المعطاة للنفقات الطارئة للوزارات والهيئات 25سلفة للمساعدات الخارجية من أصل سلفة 
P3Fالعامة 

4 
21/02/2005 650.000.000 

 535.163.000 27/02/2006 جسر أبو زملة – 16444مرسوم نقل اعتماد رقم 

10.000.000.000P4F 18/10/2007 08/08/2007 بتاريخ 616 مرسوم رقم – مليار ليرة ) 20سلفة خزينة ( من أصل سلفة 

5 
 P5 2.500.000.000 21/02/2008 08/08/2007 بتاريخ 616 مرسوم رقم – مليار ليرة ) 20سلفة خزينة ( من أصل سلفة 
 P5 1.000.000.000 05/06/2008 08/08/2007 بتاريخ 616 مرسوم رقم – مليار ليرة ) 20سلفة خزينة ( من أصل سلفة 
 P5 1.306.475.000 02/12/2008 08/08/2007 بتاريخ 616 مرسوم رقم – مليار ليرة ) 20سلفة خزينة ( من أصل سلفة 
 15.000.000.000 02/12/2008 02/07/2008 بتاريخ 844 مرسوم رقم – مليار ليرة ) 20سلفة خزينة ( من أصل سلفة 

 31.217.763.000 المجموع
 
 

المبالغ المدفوعة  8.2
 

 كلفة المشاريع اإلغاثية والمبالغ المدفوعة للمتضررين. 11يلخص الجدول رقم 

                                                 
 مخصصة لتسديد النفقات الطارئة في الوزارات واإلدارات العامة وقد 2004 أيلول 10 تاريخ 13388 مليار ليرة بموجب المرسوم رقم 25تم إعطاء الهيئة سلفة بقيمة  4

 )، 1 مليون ليرة منها لدفع مساعدات لمنكوبي زلزال باكستان، إندونيسيا، وسريلينكا  (ملحق رقم 650تم تخصيص مبلغ 
 مليار 14.8أعمال إغاثية متنوعة بقيمة  مليار ليرة هي مخصصة ألعمال إغاثية متنوعة من ضمنها 20 البالغة قيمتها 616إن سلفة الخزينة بموجب المرسوم رقم  5

 ليرة لبنانية.
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تقديرات قيمة المشاريع اإلنمائية والمساعدات المتنوعة والتي كلفتها بها الحكومة اللبنانية والمبالغ المدفوعة وتلك غير : 11جدول رقم 
المدفوعة 

الشرح 
 المبلغ المتبقي  المبالغ المدفوعة قيمة االلتزام 

(بالليرة اللبنانية) 
مساعدة المتضررين من زلزال باكستان 

المساعدات الخارجية 
221.356.000 221.356.000  -

-  75.374.000 75.374.000مساعدة الى منكوبي زلزال اندونيسيا   
-  453.736.000 453.736.000مساعدة الى منكوبي زلزال سريلينكا 

-  52.836.000 52.836.000إنشاء جسر أبو زملة 
-  38.413.000 38.413.000ترميم بحيرة حوب 

-  72.330.000 72.330.000حفر وتجهيز بئر في منطقة مرياطة 
-  11.918.000 11.918.000تنظيف بئر ارتوازي في المنية 

-  8.536.000 8.536.000 البداوي تنظيف وتجهيز بئر ارتوازي في محلة المنكوبين –
-  663.300.000 663.300.000 راشيا الوادي  –طريق عين عطا 

 16.725.000 423.125.000 439.850.000اخالءات في منطقة المولوية 
-  950.932.000 950.932.000اخالءات في منطقة البقيعة وٕازالة ركام 

-  235.000.000 235.000.000 حلقيت – بخعون –اخالءات في منطقة مراح السراج 
-  354.262.000 354.262.000 بقرصونا  –تنفيذ مجرور صرف صحي في بلدتي سير 

 149.733.000 1.419.930.000 1.569.663.000شبكة الصرف الصحي في حي التعمير 
-  33.967.000 33.967.000قناة المياه في بلدة السعيدة 

-  132.509.250 132.509.250جر مياه الشفة في بلدة قرصيتا 
-  204.790.000 204.790.000مساعدة وفاة 

-  908.948.000 908.948.000فتح طرقات مختلفة في الشمال نتيجة السيول  
 20.957.000 182.555.000 203.512.000نفق عين الدب 

 24.848.000 218.767.000 243.615.000)  3503صيانة مبنى وزارة العدل (عقار رقم 
 37.688.000-  37.688.000تنفيذ أشغال في بحيرة وادي البعل / وطى حوب وجدار دعم  

 أشغال طرق مدخل يونين - الهرمل - مدخل بعلبك الشمالي مستشفى الريان
 (أضرار سيول بعلبك)

244.532.746  -244.532.746 

 اللبوة –أشغال رفع أنقاض السيول في بلدات رأس بعلبك - الفاكهة - عرسال 
 (أضرار سيول بعلبك) القاع  –

259.585.000 259.585.000  -

(أضرار سيول األعمال العاجلة إلعادة المنشآت المهدمة -البقاع الشمالي 
 بعلبك)

3.753.175.000 2.984.463.000 768.712.000 

-  52.994.000 52.994.000قناة ترابية في مشغرة  
 9.404.855 202.420.000 211.824.855  حتياجات المراكز الحدودية من البيوت الجاهزة (المصنع - القاع)إ

 116.985.000 1.076.065.000 1.193.050.000اشغال للمعابر الحدودية الملزمة من أجل ضبط المعابر على الحدود الشمالية 
 867.000 249.133.000 250.000.000إخالءات طريق برقايل 

 107.032.000-  107.032.000 وحدات مسبقة الصنع لصالح الجمارك في العريضة 4تجهيز 
 402.000 53.820.000 54.222.000تحضير مواقع لتركيز الوحدات مسبقة الصنع لصالح الجمارك في العريضة 

 60.000.000-  60.000.000إنشاء الموقع المؤقت للجمارك اللبنانية في مركز العريبضة الحدودي 
 1.557.886.601 11.541.064.250 13.098.950.851مجموع المشاريع اإلنمائية والمساعدات المتنوعة 

النفقات العامة للهيئة العليا لإلغاثة عن ثالث سنوات وثمانية 
أشهر(تجهيزات، مخصصات، إيجار المكاتب، أتعاب المدقق الداخلي 

والخارجي،.....)* 
3.319.895.500 2.630.109.500 689.786.000 

 2.247.672.601 14.171.173.750 16.418.846.351المجموع العام 
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* تجدر اإلشارة إلى مستوى الفعالية التي حققتها الهيئة في أعمالها مقارنة مع كلفة إدارتها لهذا الكم الكبير 
 31/12/08 حتى 2005من األعمال حيث بلغت النفقات العامة للهيئة على مدى الفترة الممتدة من مطلع 

 مليار ليرة. 2.63حوالي 
 

تاسعًا◌ً . كشف باألعمال التي تولت الهيئة القيام بها الستكمال مشاريع سابقة مكلفة بها قبل العام 
2005  

 
 

 2005المبالغ المحولة الى الهيئة فيما خص استكمال مشاريع سابقة مكلفة بها قبل العام  9.1
 
 
 
 

 2005 عن مصاريف تم دفعها قبل العام 2006: المبالغ المحولة للهيئة خالل العام 12جدول رقم 

المبالغ المحولة  التاريخ الشرح 
(بالليرة اللبنانية) 

 -  أحداث الضاحية الجنوبية 08/06/2004- تاريخ 12548مرسوم رقم 
(حي السلم) 

11/07/2006 300.000.000 

 
 
 
 

 2005 المبالغ المدفوعة من الهيئة فيما خص استكمال مشاريع سابقة مكلفة بها قبل العام 9.2
 
 
 

  2005 المبالغ المدفوعة الستكمال مشاريع سابقة قبل العام :13جدول رقم 

الشرح 
المبالغ المدفوعة 
 (بالليرة اللبنانية) 

 922.763.000مستحقات لمزارعي التفاح 

 25.042.000تعويضات ابنية الناعمة 

 352.295.000مشروع معهد قانا 

 2.000.000ترميم قلعة تبنين األثرية 

 1.302.100.000المجموع 
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 عاشراً . ملخص الرصيد المحقق

 

 الرصيد المحقق وٕاجمالي المبالغ المحولة والمبالغ المدفوعة للهيئة العليا لإلغاثة 14يلخص الجدول رقم 
 2008 كانون األول 31 حتى 2005عن الفترة الممتدة من مطلع العام 

 
 
 
 

 إجمالي المبالغ المحولة والمدفوعة عن الفترة الممتدة من  :14جدول رقم 
 2008 كانون األول 31  وحتى2005مطلع العام 

المبلغ (بالليرة اللبنانية) الشرح 

المودع لدى مصرف لبنان كما في  الدفتري لحساب الهيئةالنقدي الرصيد 
31/12/2004 

10.808.092.777 

 73.272.912.500 المبالغ المحولة للهيئة العليا لإلغاثة  يضاف:

إجمالي المبالغ المتاحة لإلنفاق خالل األعوام  
2005 – 2006 – 2007 – 2008 

84.081.005.277 

 (69.212.411.770) المبالغ المدفوعة فعًال ينزل:

 14.868.593.507الرصيد المحقق على المبالغ المدفوعة 

 ينزل: قيمة المبالغ المتوجبة على الهيئة العليا لإلغاثة 
 (7.334.531.716)المبالغ التي ما زالت متوجبة على الهيئة العليا لإلغاثة 

 7.534.061.791الرصيد المحقق 
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 1ملحق رقم 
 سلفة الخزينة المخصصة لسداد النفقات الطارئة في الوزارات واإلدارات العامة 

 
 10 تاريخ 13388 مليار ليرة لبنانية بموجب المرسوم رقم 25تم إعطاء الهيئة العليا لإلغاثة سلفة خزينة بقيمة 

 وذلك من أجل سداد النفقات الطارئة في الوزارات واإلدارات العامة حيث تم دفع هذه المبالغ خالل 2004أيلول 
 وقبل تأليف حكومة اإلصالح والنهوض. وقد بلغ مجموع المبالغ المحّولة من وزارة المالية 2005 و 2004العامين 

 ل.ل. في حين أن المبالغ التي تم تحويلها إلى الوزارات واإلدارات العامة بلغت 19.506.198.000لحساب الهيئة 
 ل.ل. وزعت على الشكل التالي : 19.052.944.000

 

التاريخ الجهة المستفيدة 
المبالغ المحّولة من وزارة 

المالية 
المبالغ المحولة فعًال 

للوزارات واإلدارات العامة 
 51.180.000 51.180.000 2004/2005وزارة الطاقة 
 4.000.000.000 4.000.000.000 2004وزارة الدفاع 

 4.000.000.000 4.000.000.000 2004وزارة المغتربين 
 1.596.824.000 1.596.824.000 2004إدارة واستثمار مرفأ بيروت 

 1.507.500.000 1.507.500.000 2004مجلس اإلنماء واإلعمار 
 1.322.000.000 1.322.000.000 2004األمن العام 

 1.296.944.000 1.300.000.000 2004رئاسة الوزراء 
 1.238.000.000 1.238.000.000 2004رئاسة الجمهورية 

 600.000.000 600.000.000 2004وزارة األشغال 
 249.946.000 250.000.000 2004أمن الدولة 

 125.000.000 125.000.000 2004الدفاع المدني 
 1.500.000.000 1.500.000.000 2005وزارة التربية 
 515.694.000 515.694.000 2005وزارة الثقافة 

 150.000.000 450.000.000 2005وزارة الداخلية 
 370.746.000 400.000.000 2005 أجهزة متخصصة –رئاسة الوزراء 

الهيئة العليا لإلغاثة (مساعدات منكوبي زلزال باكستان، 
أندونيسيا وسريالنكا) 

2005 650.000.000 529.110.000 

 19.052.944.000 19.506.198.000المجموع 

 
 



 

 
 

6مستند رقم   
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التقرير المعد عن أعمال الهيئة العليا لإلغاثة لمعالجة آثار 
العـدوان اإلسرائيلـي  

 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 كانون األول 31 وحتـى 2006 تمـوز 12من 
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 31 حتى 2008 آب 31موجز أعمال الهيئة العليا لإلغاثة لمعالجة آثار العـدوان اإلسرائيلـي خالل الفترة الممتدة  من 

 2008كانون األول 

 
 
 

 

 2008 كانون األول 31 حتى 2008 آب 31ملخص التقدم المحقق خالل الفترة الممتدة من 
 

الشرح 
 آب 31حتى 

2008 
 حتى 31/8من 
31/12/2008 

المبالغ اإلجمالية حتى 
النسبة من القيمة اإلجمالية  31/12/2008

مليون د.أ. 

 المبالغ المحولة 

  976.56 70.15 906.41-    من قبل الدول المانحة 

  19.9  19.9-    من قبل الحكومة اللبنانية 

 996.46 70.15 926.31مجموع المبالغ المحولة 

% من مجمل المبالغ التي جرى تحويلها خالل الفترة 7.18
 ومقسمة كما يلي: 31/12/2008 حتى 31/8الممتدة من 

 مليون د.أ. هبة من المملكة العربية السعودية 44
 مليون د.أ. محولة من أصل الهبة الكويتية  26.15و

 المبالغ المدفوعة

  646.43 84.62 561.81-    من قبل الدول المانحة 

  277.81 3.84 273.97-    على حساب الحكومة اللبنانية 

  % 9.6 924.24 88.46 835.78 مجموع المبالغ المدفوعة

 المبالغ الملتزم بها

  950.98 116.44 834.54-    من قبل الدول المانحة 

  423.37 )0.93( 424.3-    من قبل الحكومة اللبنانية 

  %8.4 1374.35 115.51 158.84مجموع المبالغ الملتزم بها 

ملخص العجز المحقق عن المبالغ 
الملتزم بها من قبل الحكومة اللبنانية 

 % نقص في العجز0.23 403.47) 0.93( 404.4
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 2008 كانون األول 31 حتى 2008 آب 31. ملخص للمبالغ المحولة خالل الفترة الممتدة من 1 
 

 المبالغ المحولة 

 31حتى 
 2008آب 

 حتى 31/8من 
31/12/2008 

المجموع 

مالحظة 
 (مليون د.أ.)

*المبلغ المحول من أصل الهبة الكويتية  466.2 17.03* 449.17 قرى وأبنية الضاحية الجنوبيةالإعادة إعمار 

  35  35بنى تحتية 

*المبلغ المحول من أصل الهبة الكويتية  190.35 *9.12 181.23 مشاريع إنمائية

  106.92  106.97 إعمال اإلغاثة

منحة من المملكة العربية السعودية  * 97.0 *44.0 53.0 دعم قطاع التعليم

  0.99  0.99تلوث نفطي 

  100.0  100.0دعم الجيش وقوى األمن 

 31/12/2008 حتى 31/8% من مجمل المبالغ محولة خالل فترة 7.18 996.46 70.15 926.31 المجموع العام
 

 
 

 2008 كانون األول 31 حتى 2008 آب 31. ملخص للمبالغ المدفوعة والملتزم بها خالل الفترة الممتدة من 2
 

الشرح 

 المبالغ الملتزم بها المبالغ المدفوعة

 31حتى 
 2008آب 

 حتى 31/8من 
31/12/2008 

نسبة المبالغ المجموع 
المدفوعة من 

القيمة اإلجمالية 

 آب 31حتى 
2008 

 حتى 31/8من 
31/12/2008 

نسبة المبالغ المجموع 
الملتزم بها من 
القيمة اإلجمالية   (مليون د.أ.) (مليون د.أ.)

قرى وأبنية الإعادة إعمار 
 الضاحية الجنوبية

508.69 47.14 555.83 8.5 % 766.4 15.81 782.21 2.02%  

  11.73 0 11.73  % 78.9 7.95 6.27 1.68بنى تحتية 

  %37.9 194.01 73.6 120.41  % 34.9 26.51 9.26 17.25 مشاريع إنمائية

 0.1 %  217.81 0.12 217.69 % 4.9 191.73 9.43 182.3 إعمال اإلغاثة
 38.2 % 68.04 25.98 42.06  % 25.5 56.42 14.37 42.05 دعم قطاع التعليم

  0.55 0 0.55  0.55 0 0.55تلوث نفطي 

  100 0 100.0  % 2.3 85.25 2 83.25دعم الجيش وقوى األمن 

  %8.4 1374.36 115.52 1258.84  % 9.6 924.24 88.47 835.77المجموع العام 
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الفهرس 
 
ص   

 6المقدمة أوًال 
 7ملخص التقرير ثانيًا 
 13الهيئة كشف بالمبالغ المحولة الى ثالثًا 

 14كشف بالمبالغ الملتزم بها والمدفوعة من حسابات الهيئة رابعًا 
 14 أعمال اإلغاثة وٕاعادة إعمار البنى التحتية 4.1
 15 إعادة إعمار القرى واألبنية والمشاريع الممولة من الجهات المانحة 4.2

 15 إعادة إعمار القرى واألبنية   4.2.1 
 16   المشاريع الممولة من الجهات المانحة 4.2.2 

 17إعادة إعمار القرى واألبنية التي التزمت بها الدولة اللبنانية  4.3

 18ملخص العجز المالي المحقق لدى الهيئة العليا لإلغاثة  خامسًا 

 

الئحة الجداول 
 

ص   
 8 أوجه إنفاق الهبات التي تعهدت الدول المانحة بتقديمها عبر الهيئة 1جدول رقم 

 10المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة على حساب كل من الجهات المانحة والحكومة  2جدول رقم 

المبالغ الملتزم بها من قبل الهيئة على حساب الجهات المانحة والحكومة اللبنانية استنادا الى   3جدول رقم 
حجم المبالغ المقررة 

11 

 13 المبالغ المحولة إلى الهيئة من قبل الدول المانحة ومجاالت المخصصة إلنفاقها 4جدول رقم 

 14المبالغ الملتزم بها، والمدفوعة والمتبقية على حساب أعمال اإلغاثة وٕاعادة إعمار البنى التحتية  5جدول رقم 

 المكفولة من  المبالغ الملتزم بها، والمدفوعة والمتبقية على حساب إعادة إعمار القرى واألبنية 6جدول رقم 
الدول المانحة 

15 

 16كلفة ونفقات المشاريع الممولة من الدول المانحة  7جدول رقم 

المبالغ الملتزم بها والمدفوعة إلعادة أعمار القرى واألبنية والتي تحملتها الهيئة على حساب  8جدول رقم 
 الدولة اللبنانية في القرى والبلدات وفي الضاحية الجنوبية

17 

 18ملخص العجز المالي المحقق لدى الهيئة لمعالجة آثار العدوان اإلسرائيلي  9جدول رقم 
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الئحة الرسوم البيانية 
 
ص   

1رسم بياني رقم   7مساهمات الجهات المانحة عبر الهيئة في عملية إعادة اإلعمار   

2رسم بياني رقم  ملخص العجز المالي المحقق لدى الهيئة بما خص النفقات التي أجريت على حساب  
الحكومة اللبنانية 

12 

 

الئحة المالحق 
 

ص   
الئحة الهبات المقدمة من الدول والهيئات المانحة والتي تم أو يتم صرفها مباشرًة من  1ملحق رقم 

قبلها 
19 

 2ملحق رقم 
 

المنح المقدمة من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية والحكومة السورية والسيد ناصر 
 الخرافي

21 

 22الئحة بكلفة إصالح الطرق والجسور  3ملحق رقم 
 24 تخصيص الهبات المقدمة من المملكة العربية السعودية 4ملحق رقم 
 28تخصيص الهبات المقدمة من دولة الكويت   5 ملحق رقم

 29تخصيص المنح المقدمة من العراق وٕاندونيسيا وسلطنة ُعمان، ومملكة البحرين   6ملحق رقم 

 30منحة الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية  7ملحق رقم 

 31 لمعالجة التلوث النفطي جمنحة مملكة النروي 8ملحق رقم 
9ملحق رقم   32القرى المكفولة من المملكة العربية السعودية  

 43 األبنية المكفولة من المملكة العربية السعودية 10ملحق رقم 

11ملحق رقم   45  القرى المكفولة من الكويت 

12ملحق رقم   47  المكفولة من الكويتاألبنية 

13ملحق رقم   48 سلطنة ُعمانالقرى المكفولة من  

14ملحق رقم   51 سلطنة ُعماناألبنية المكفولة من  

15ملحق رقم   52 القرى المكفولة من العراق 

16ملحق رقم   54 القرى المكفولة من مملكة البحرين 

17ملحق رقم   56 القرى المكفولة من إندونيسيا 

18ملحق رقم   58القرى على عاتق الحكومة اللبنانية  
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أوالً . المقـدمـة  
 

تكبد لبنان خسائر جسيمة وفادحة في األرواح والممتلكات جراء العدوان اإلسرائيلي على اراضيه. وهو ما يزال يعالج 
 واستتبع بحصار جوي وبحري 2006 آب 14 ولغاية 2006 تموز 12ما تمخض عن هذا العدوان الذي استمر من 

دام شهراً . ولقد خلف ذلك خسائر كبيرة في األرواح والبنى التحتية (الطرق والجسور، محطات توليد الكهرباء، 
المطارات والمرافئ،...) وفي المباني السكنية والمؤسسات االقتصادية في مختلف القرى والبلدات اللبنانية ومنطقة 

الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت إلى جانب تداعيات ذلك على الصعيد االقتصادي العام. ومنذ بداية هذه 
االعتداءات أطلقت الحكومة اللبنانية نداءات استغاثة الى كل الدول والمؤسسات الواهبة، وطالبت بتقديم المساعدة 
العاجلة لتتمكن أوًال من االهتمام الفوري بالنازحين والمواطنين الصامدين في مناطقهم من جراء القصف المستمر 

وانقطاع الطرق، وثانيًا للمباشرة فور انتهاء العمليات العسكرية بورشة رفع األنقاض وٕاعادة البناء. 
 

تسهيال لعمل المانحين أفسحت الحكومة المجال امام الجهات المانحة إلختيار الطريقة التي تالئمهم لتقديم الدعم. 
وبالتالي جاءت المساعدات على أنواع مختلفة. ففي حين قرر عدد من المانحين تقديم مساعداتهم العينية أو النقدية 

عبر الهيئة، ارتأى عدد آخر تقديم هذه المساعدات مباشرة إلى المتضررين أو تمويل مشاريع إعادة اإلعمار دون 
المرور بالهيئة. وعلى ذلك فإن المساعدات المقدمة من المانحين انقسمت إلى خمسة أنواع: 

 
مساعدات عينية مقدمة مباشرة من الجهات الواهبة الى المتضررين  .1
مساعدات عينية مقدمة الى المتضررين عبر الهيئة (ولها تقرير خاص منفصل)  .2
مساعدات نقدية لتنفيذ مشاريع إغاثية محددة إلعادة االعمار بما في ذلك إعمار بعض الوحدات السكنية  .3

وهي المساعدات التي تتولى تنفيذها مباشرة الدول والهيئات المانحة وال تمر عبر حسابات الهيئة وهي التي 
 )1 مليون د.أ. (أنظر الئحة الدول المانحة مرفقة ملحق رقم 1239بلغ مجموعها ما يزيد عن 

مساعدات نقدية مقدمة عبر الهيئة ومخصصة ألعمال إغاثية و/أو إلعادة اعمار الوحدات السكنية وكذلك  .4
لتنفيذ مشاريع اعمارية او بنى تحتية (أي حسب مشيئة الواهب واستنادًا إلى مذكرات تفاهم موقعة مع كل 

 واهب على حدة) 

مساعدات نقدية مقدمة عبر الهيئة لتنفيذ أعمال ومشاريع إغاثية غير مخصصة (حيث ترك للحكومة  .5
اللبنانية حرية اختيار كيفية استعمال هذه األموال في مجال األعمال اإلغاثية وٕاعادة اإلعمار) 

 

 الدول والهيئات الواهبة ينحصر هذا التقرير بشرح وتبيان جميع التفاصيل المتعلقة بالمنح المالية المقدمة من
المذكورة في البندين الرابع لمساعدة لبنان في مجال معالجة أثار العـدوان اإلسرائيلـي، وذلك عبر الهيئة و

 والخامس أعاله.
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ثانياً . ملخص التقرير 
 

استجابًة لنداءات الحكومة اللبنانية بادر عدد من الدول والمؤسسات واألفراد إلى إرسال تبرعات نقدية إلى الهيئة 
وذلك للمساهمة في عملية اإلغاثة وٕاعادة اإلعمار. وهؤالء هم: المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة ُعمان، 

العراق، الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، البحرين، أندونيسيا، مملكة النروج، مساهمة الشعب 
المصري إضافًة إلى تبرعات نقدية من شركات وأشخاص من لبنان والخارج. تجدر اإلشارة إلى أن عدة دول أخرى 
كانت أبدت استعدادها لمساعدة لبنان ولكن لم تقم حتى تاريخه بتحويل أي من المبالغ التي قيل أنها ستتبرع بها. 

 1 مليون د.أ. والمفصلة بالرسم البياني رقم 1174وعلى ذلك فقد بلغ مجموع التبرعات التي تمت عبر الهيئة 
. 1والجدول رقم 

 
عبر الهيئة في عملية إعادة اإلعمار : مساهمات الجهات المانحة 1الرسم البياني رقم 
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أوجه إنفاق الهبات التي تعهدت الدول المانحة بتقديمها عبر الهيئة : 1جدول رقم 
 

الجـهات المـانحة 

قرى وأبنية الإعادة إعمار 

الضاحية الجنوبية 

بنى 

تحتية 

مشاريع 

إنمائية 

إعمال 

اإلغاثة 

دعم قطاع 

التعليم 

التلوث 

 النفطي

دعم الجيش 

وقوى األمن 

المجموع 

العام 

(مليون دوالر أميركي) 

 0F1 734.0 100.0  84 50 150 35 315المملكة العربية السعودية 
 315.0  -  15 185  115الكويت  

الصندوق العربي للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية 

 
 

10.37    
 

10.37 

مساعدة الشعب المصري في إعادة 
 اإلعمار

 
 

2.62    
 

2.62 

 13.0   13.0     اإلمارات العربية المتحدة
 35.0    13.0   22.0 العراق

 1.0       1.0اندونيسيا 
 3.0       3.0 مملكة البحرين 
40.01Fسلطنة ُعمان  

2  10.0     50.0 
 0.99  0.99      جمملكة النروي

 9.02    9.02   تبرعات نقدية من أشخاص وشركات 
 1174 100.0 0.99 97.0 87.02 357.99 35 496.0المجموع العام 

 
، وانطالقا من حرصها في المحافظة على قدر عاٍل من الشفافية في التعامل، الى فتح حسابات الهيئة وقد عمدت

دائنة لدى مصرف لبنان مخصصة حصرًا إليداع التبرعات المحولة من كل دولة على حدة. كما جرى العمل على 
 فتح حساٍب مخصٍص للتبرعات الواردة من المؤسسات واألفراد.

 
في المقابل عمدت الهيئة الى فتح حسابات مدينة مخصصة للصرف بضمان الحسابات الدائنة التي اودعت 

بموجبها تلك التبرعات. وذلك بهدف إبقاء حسابات الهبات منفصلة عن حسابات اإلنفاق، االمر الذي يسمح برسم 
صورة واضحة وشفافة تبين كامل األموال التي تلقتها الهيئة بشكل منفصل عن حسابات اإلنفاق. وكذلك تفصيل 

حسابات اإلنفاق بشكل يتيح لكل مهتم باألمر باالطالع على مجاالت اإلنفاق. وعلى هذا األساس وفي هذا السياق 
فقد تم فتح حسابات مدينة للمبالغ التي انفقتها الهيئة في أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات للمتضررين في وحداتهم 

السكنية بما في ذلك تلك التي لم يتوفر لها مصادر تمويل خارجية والتي عمليًا تتحمل عبئها الحكومة اللبنانية. 
 
 

                                                 
 مليون د.أ. وقد تم فتح حساب خاص بها لدى مصرف لبنان. ويجري التعاقد 100بادرت المملكة العربية السعودية وفي خطوة منها لتعزيز تجهيز الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي إلى تقديم منحة مالية بقيمة   1

 مليون د.أ. على أن يتم الدفع 35 مليون دوالر أميركي، كما يجري التعاقد لتعزيز قوى األمن الداخلي بمبلغ 65لتزويد الجيش وقوى األمن الداخلي بالتجهيزات العسكرية بمعرفة ومشاركة قيادة الجيش وذلك بمبلغ 
من هذه المبالغ بناًء على موافقة كل من وزير الدفاع وقائد الجيش من جهة ووزير الداخلية وقائد قوى األمن الداخلي من جهة أخرى. 

  مليون دوالر لألبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية أما الباقي فهو مخصص للمشاريع اإلنمائية األخرى.10 مليون د.أ. للقرى في الجنوب، 30 تم تخصيص منحة سلطنة ُعمان على الشكل التالي:  2
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أما دولة قطر، والحكومة السورية، والسيد ناصر الخرافي فقد شاركوا مباشرًة بإعادة اعمار بعض الوحدات السكنية 
في عدد من القرى المتضررة ودون المرور بحسابات الهيئة. وقد عمدت جمهورية مصر العربية ومن جانب آخر، 

إلى التبرع وبشكل مباشر بإعادة بناء جزء من خزانات الفيول أويل المدمرة في محطة توليد الكهرباء في معمل 
). 2الجيه (التفصيل في الملحق رقم 

 

تجدر اإلشارة إلى أن كل الهبات النقدية المبينة في الجدول رقم واحد أعاله قد تم تحويلها إلى حسابات الهيئة لدى 
مصرف لبنان، باستثناء منحة الكويت حيث تم إيداع تلك المنحة في حساب خاص باسم دولة الكويت لدى مصرف 
لبنان وليس للهيئة أي صالحية بالتوقيع عليه، على أن يصار إلى تحويل المساعدات المحددة ألصحاب الوحدات 
السكنية المتضررة من هذا الحساب إلى حساب الهيئة تباعًا بأمر من ممثل الصندوق الكويتي وهو الحساب الذي 

توقع عليه الهيئة باالتحاد مع مندوب الصندوق الكويتي. 
 

. فقد انحصرت بإقرار 2006أما مساهمة الحكومة اللبنانية في اكالف عمليات اإلغاثة ومعالجة آثار عدوان تموز 
 مليون د.أ.) وذلك من خالل سلفة خزينة قدمتها للهيئة العليا 19.9ودفع مبلغ ثالثين مليار ليرة (أي ما يعادل 

لإلغاثة.  
 

 دفع سلفة خزينة بمبلغ 30/12/2008تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة اللبنانية أقرت في اجتماعها األخير بتاريخ 
لدفع ما توجب على الدولة من مبالغ وكذالك الستكمال دفع المساعدات المتوجبة مائتي مليار ليرة لبنانية وذلك 

على الدولة دفعها ألصحاب الوحدات السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية وفي القرى وكذلك ما توجب 
عليها بشأن نفقات أعمال اإلغاثة من جراء العدوان اإلسرائيلي. كما طلبت من وزير المالية العمل على 

 2006إعداد مشروع قانون لتأمين الموارد لتغطية قيمة المبالغ المترتبة على الدولة من جراء عدوان تموز 
 والبحث عن مصادر التمويل الالزمة لذلك.

 

ولما كانت الهبات المقدمة من الجهات المانحة غير كافية لتغطية كلفة إعادة اإلعمار (إغاثة، بنى تحتية، ووحدات 
سكنية) ولما كانت الحكومة اللبنانية ملتزمة بإعادة اإلعمار ومساعدة المتضررين، فقد اضطرت إلى أن تأخذ على 

عاتقها تغطية الجزء المتبقي من هذه االكالف، والتي لم يتم تبنيها من قبل الدول المانحة. وعلى ذلك كان على 
الهيئة تدبير األموال الالزمة والسيما في ظل توقف العمل في مجلس النواب لفترة طويلة. وبالتالي فقد قامت الهيئة 
باالقتراض من مصرف لبنان بكفالة المبالغ المودعة لديه وال سيما من أصل هبة المملكة العربية السعودية إلى أن 

 للدولة اللبنانية تدبير هذه المبالغ إما من خالل هبات جديدة أو من خالل اعتمادات يؤمنها مجلس النواب. يتسنى
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تجدر اإلشارة إلى أن ما جرى تقديمه من مساعدات للمتضررين من أصل ما حصلت عليه الهيئة من مساعدات 
يقتصر حتى تاريخه على تحمل كلفة أعمال اإلغاثة وعلى دفع من الدول المانحة ومساهمة الدولة اللبنانية 

كنية ولم تشمل ما يفترض تقديمه من مساعدات للمؤسسات االقتصادية المساعدات للمتضررين في وحداتهم الس
(زراعية وصناعية وتجارية) أو سيارات مدمرة الذي يعني أيضًا أنه يتوجب على الدولة اللبنانية أعباء أكثر مما 

تحملته حتى اآلن وذلك إذا ما جرى إقرار دفع أي مساعدات ألصحاب المؤسسات اإلقتصادية المتضررة وأصحاب 
السيارات المدمرة. 

 

المبالغ المدفوعة على حساب الدول والهيئات المانحة وكذلك على حساب الحكومة وعلى هذا األساس فقد بلغت 
 هذه المبالغ وفق 2 مليون د.أ. ويفصل الجدول رقم 924.24 مبلغ 2008 كانون االول 31اللبنانية حتى 

) 4) مشاريع إنمائية، (3) بنى التحتية، (2) إعادة اعمار القرى وأبنية الضاحية الجنوبية، (1المجموعات التالية: (
  وقوى األمن الداخلي.) دعم الجيش7) التلوث النفطي، (6) دعم قطاع التعليم، (5أعمال اإلغاثة، (

 

المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة وعلى حساب كل من الجهات المانحة والحكومة اللبنانية : 2جدول رقم 

الجـهات المانحـة 

قرى الإعادة إعمار 
وأبنية الضاحية 

الجنوبية 

البنى 
 التحتية

مشاريع 
إنمائية 

إعمال 
اإلغاثة 

دعم قطاع 
التعليم 

التلوث 
 النفطي

دعم الجيش 
وقوى األمن 

المجموع 
العام 

 (مليون دوالر أميركي)

 455.81 85.25  43.42 50.0 7.88 7.95 261.31 المملكة العربية السعودية
2Fالكويت 

3 85.12  17.5 15.0    117.62 
 1.13     1.13   الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 0        مساعدة الشعب المصري في إعادة اإلعمار
 13.0   13.0     اإلمارات العربية المتحدة

 26.41    13.0   13.41 العراق
 0.67       0.67 اندونيسيا

 1.27       1.27 مملكة البحرين 
 20.95       20.95سلطنة ُعمان  
 0.55  0.55      جمملكة النروي

 9.02    9.02   تبرعات نقدية من أشخاص وشركات 
المجموع المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة على 

حساب الجهات المانحة 
382.73 7.95 26.51 87.02 56.42 0.55 85.25 646.43 

المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة على حساب 
الحكومة اللبنانية 

173.1 3F4 0 0 104.71 0 0 0 277.81 

 924.24 85.25 0.55 56.42 191.73 26.51 7.95 555.83المجموع العام 
 

                                                 
تم االتفاق مع دولة الكويت على أن يتولى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة هذه الهبة بالتعاون مع الهيئة العليا لإلغاثة. وعلى هذا األساس فقد تم اإلتفاق  3

مع دولة الكويت على تحويل المبلغ إليداعه في حساب خاص باسم الصندوق الكويتي في مصرف لبنان، بحيث يصار إلى تحويل المبالغ من أصل هذا الحساب وحسب الحاجة 
 24إلى الحساب المشترك المفتوح لدى مصرف لبنان والذي يوقَّع عليه باإلتحاد بين الصندوق والهيئة فيما خص فقط إعادة بناء القرى المتبناه من قبل الكويت في الجنوب وعددها 

قرية واألبنية التي تبنتها دولة الكويت في منطقة الضاحية الجنوبية القائمة وعددها إثني عشر عقاراً . 
 قامت المملكة العربية السعودية بتبني قرية زبقين التي لم تكن متبناة من أي دولة وعليه فإن المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة على حساب الدولة اللبنانية تم تخفيضه بقيمة المبالغ  4

 المدفوعة عن هذه القرية وزيادته إلى إجمالي مساهمة المملكة العربية السعودية.
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وبالرغم من أهمية المساعدات التي تلقاها لبنان من الجهات المانحة فقد بقيت كلفة األضرار الحاصلة والتي يتوجب 
دفع المساعدات بشأنها مباشرًة من قبل الهيئة أكبر بكثير من قيمة المساعدات النقدية التي حصل عليها لبنان. 

.أ.. في مليون د 1374.35 أدناه حوالي 3حيث بلغت المبالغ الملتزم بها لتاريخه لألغراض المحددة في الجدول رقم 
 التي حددتها الدول والهيئات المانحة ولكافة األغراضحين أن ما تم تحويله من الجهات المانحة والحكومة اللبنانية 

) 1 مليون د.أ. من الجهات المانحة (الجدول رقم 1174 مليون د.أ. مقسم كما يلي: 1193.9بلغ مجموعها 
 مليون د.أ. من الحكومة اللبنانية). 19.9و
 

المبالغ الملتزم بها من قبل الهيئة على حساب الجهات المانحة والحكومة اللبنانية  : 3جدول رقم 
استنادًا إلى حجم المبالغ المقررة 

الجهات المانحة 

قرى الإعادة إعمار 
وأبنية الضاحية 

الجنوبية 

بنى 
تحتية 

مشاريع 
إنمائية 

إعمال 
اإلغاثة 

دعم قطاع 
التعليم 

التلوث 
 النفطي

دعم الجيش 
وقوى األمن 

المجموع 
العام 

 (مليون دوالر أميركي)

 550.07 100.0  55.04 50.0 7.88 11.73 325.42 المملكة العربية السعودية
4Fالكويت 

5 102.95  185.0 15.0    302.95 
 1.13     1.13  الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 0        مساعدة الشعب المصري في إعادة اإلعمار
 13.0   13.0     اإلمارات العربية المتحدة

 35.43    13.0   22.43 العراق
 0.78       0.78 اندونيسيا

 2.09       2.09 مملكة البحرين 
 35.96       35.96سلطنة ُعمان  
 0.55  0.55      جمملكة النروي

 9.02    9.02   تبرعات نقدية من أشخاص وشركات 
 950.98 100.0 0.55 68.04 87.02 194.01 11.73 489.63المجموع المبالغ الملتزم بها من قبل الجهات المانحة 

 423.37    130.79   292.58المبالغ الملتزم بها من قبل الحكومة اللبنانية 
 1374.35 100.0 0.55 68.04 217.81 194.01 11.73 782.21المجموع العام 

 

يتضح من الجدول أعاله واستنادًا إلى أوجه إنفاق المساعدات التي قدمتها الدول والهيئات الواهبة أن التزامات 
 وفي مجالي أعمال اإلغاثة وٕاعادة إعمار الوحدات السكنية من 2008الحكومة اللبنانية حتى نهاية كانون األول 

 مليون د.أ. في حين أن المبالغ المخصصة للهيئة من قبل 423.37القرى والبلدات وفي الضاحية الجنوبية بلغت 
 مليون د.أ. هذا ما وضع الهيئة بالنيابة عن الحكومة اللبنانية تحت وطأة عجز 19.9الحكومة اللبنانية لم تتعد مبلغ 

 مليون د.أ. وهو ما عمدت الحكومة اللبنانية إلى تأمينه عبر تكليف وزير المالية بإعداد مشروع 403.47كبير قدره 

                                                 
تم االتفاق مع دولة الكويت على أن يتولى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة هذه الهبة بالتعاون مع الهيئة العليا لإلغاثة. وعلى هذا األساس فقد تم اإلتفاق  5

مع دولة الكويت على تحويل المبلغ إليداعه في حساب خاص باسم الصندوق الكويتي في مصرف لبنان، بحيث يصار إلى تحويل المبالغ من أصل هذا الحساب وحسب الحاجة 
 24إلى الحساب المشترك المفتوح لدى مصرف لبنان والذي يوقَّع عليه باإلتحاد بين الصندوق والهيئة فيما خص فقط إعادة بناء القرى المتبناه من قبل الكويت في الجنوب وعددها 

قرية واألبنية التي تبنتها دولة الكويت في منطقة الضاحية الجنوبية القائمة وعددها إثني عشر عقاراً . 
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قانون إلحالته إلى مجلس الوزراء من أجل تأمين األموال الالزمة وكذلك إقرار سلفة على حساب مشروع القانون 
). 2بمبلغ مائتي مليار ليرة لبنانية (رسم بياني رقم 

 
 

: ملخص العجز المالي المحقق لدى الهيئة بما خص النفقات التي أجريت 2الرسم البياني رقم 
 على حساب الحكومة اللبنانية 

 

130.79

-403.47

19.90

292.58

-500.0

-300.0
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100.0

300.0
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المبالغ المدفوعة والملتزم بها     المبالغ المحولة من الدولة
اللبنانية

ي)
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على حساب   والملتزم بهاالمبالغ المدفوعة 
  اعادة اعمار القرى واالبنية المتضررة

على حساب  والملتزم بهاالمبالغ المدفوعة  
 أعمال االغاثة واعادة بناء البنى التحتية

من المبالغ المحولة   
 الحكومة اللبنانية

    العجز المالي المحقق   
 

 

المبالغ الملتزم به والمدفوعة عن أعمال 
 اإلغاثة واعادة بناء البنى التحتية

المبالغ الملتزم به والمدفوعة عن 
  إعادة اعمار القرى واألبنيةأعمال

 العجز المالي 
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 الهيئةثالثًا◌ً . كشف بالمبالغ المحولة الى 
 

 نوعان:   2008حتى نهاية كانون األول المبالغ المحّولة الى الهيئة 
 

ستلمت الهيئة العليا لإلغاثة حتى تاريخه مبلغ . امن قبل الدول والهيئات المانحة مليون د. أ 976.56. 1
تجدر اإلشارة إلى أن كل الهبات . 4 مليون د. أ. من الدول والجهات المانحة والموزعة وفق الجدول رقم 976.56

النقدية التي جرى االلتزام بها تم تحويلها كاملة إلى الهيئة، باستثناء منحة الكويت حيث يتم تحويل المبالغ الالزمة 
تباعًا إلى حساب الهيئة. 

 

 المقررة والمحولة للهيئة سلف الخزينة ليرة لبنانية) 30.000.000.000 مليون د.أ. (أي 19.9.   2
والمخصصة لمعالجة أثار العدوان اإلسرائيلي.  

 

 : المبالغ المحولة إلى الهيئة من قبل الدول المانحة ومجاالت المخصصة إلنفاقها4جدول رقم 
 

الجهات المانحة 

قرى الإعادة إعمار 

وأبنية الضاحية 

الجنوبية 

بنى 

تحتية 

مشاريع 

إنمائية 

إعمال 

اإلغاثة 

دعم قطاع 

التعليم 

التلوث 

 النفطي

دعم الجيش 

وقوى األمن 

المجموع 

العام 

 (مليون دوالر أميركي)

 734.0 100.0  84.0 50 150 35 315 المملكة العربية السعودية
5Fالكويت 

6 85.2  17.36 15    117.56 
الصندوق العربي للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية 
 

 
10.37    

 
10.37 

 2.62     2.62   مساعدة الشعب المصري في إعادة اإلعمار
 13.0   13.0     اإلمارات العربية المتحدة

 35.0    13.0   22.0 العراق
 1.0       1.0اندونيسيا 

 3.0       3.0 مملكة البحرين 
 50.0     10.0  40.0سلطنة ُعمان  
 0.99  0.99      جمملكة النروي

 9.02    9.02   تبرعات نقدية من أشخاص وشركات 
 976.56 100.0 0.99 97.0 87.02 190.35 35 466.2المجموع العام 

 

                                                 
تم االتفاق مع دولة الكويت على أن يتولى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية واالجتماعية إدارة الهبة بالتعاون مع الهيئة العليا لإلغاثة. وعلى هذا األساس فقد تم اإلتفاق مع   6

دولة الكويت على تحويل المبلغ إليداعه في حساب خاص باسم الصندوق الكويتي في مصرف لبنان، بحيث يصار إلى تحويل المبالغ من أصل هذا الحساب وحسب الحاجة إلى 
الحساب المشترك المفتوح لدى مصرف لبنان والذي يوقَّع عليه باإلتحاد بين الصندوق والهيئةً . 
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رابعاً . كشف المبالغ الملتزم بها والمدفوعة من حسابات الهيئة  
 

أما بالنسبة للمبالغ التي تم انفاقها من حسابات الهيئة (أكان ذلك مما توفر لديها من هبات أو مما اضطرت 
الى تحمله واقترضته على حساب الحكومة اللبنانية بكفالة المبالغ المودعة لدى مصرف لبنان من أصل الهبة 

السعودية) هي ثالثة أنواع: 
 أعمال اإلغاثة وٕاعادة إعمار البنى التحتية  4.1

إن القيمة اإلجمالية للمبالغ الملتزم بها على حساب إغاثة النازحين وتقديم المساعدات للجرحى وذوي الشهداء وٕاعادة 
. تجدر اإلشارة أن هذه المبالغ تم تغطية 5 مليون د.أ. ومدرجة في الجدول رقم 217.81إعمار البنى التحتية بلغت 

 مليون د.أ. من المبالغ المحولة من الدول المانحة، والتي تم شرحها مفصال في الجدول 87.02جزء منها بما يعادل 
 مليون د.أ. فيتوجب على الحكومة اللبنانية تحمله وقد تم تغطية جزء منه عبر 130.79. أما الباقي وهو 3رقم 

% من أعمال 60 مليون د.أ. ويتبين من ذلك أن الدولة اللبنانية تحملت ما نسبته 19.9سلفة الخزينة البالغة 
اإلغاثة العاجلة وٕاعادة إعمار البنى التحتية. أما الباقي فقد تم اقتراضه من مصرف لبنان بضمانة المبالغ المودعة 

لديه من الدول المانحة وتحديدًا من أصل الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية ريثما يتم تأمين التمويل الالزم 
للدولة اللبنانية. 

المبالغ الملتزم بها، والمدفوعة والمتبقية على حساب أعمال اإلغاثة وٕاعادة إعمار البنى التحتية : 5 رقم الجدول
المبالغ غير المدفوعة  المبالغ المدفوعة المبالغ الملتزم بها شرحال

(مليون دوالر أميركي) 
 . إغاثة النازحين وتقديم المساعدات للجرحى وذوي الشهداء1

6Fالمبالغ المدفوعة لذوي الشهداء والمصابين 

728.1 28.1  
 1.73 6.88 8.61 الصحة العامة

 - 28.17 28.17التغذية ومعدات االيواء 
 - 1.53 1.53 وسائل نقل

مصاريف مختلفة للقطاع العام (تجهيزات لغرف العمليات، صيانة، بدل أتعاب العاملين 
في الهيئة خالل العدوان، محروقات، الحملة اإلعالنية عن أعمال الهيئة،..) 

2.11 2.11 - 

 - 0.01 0.01 تعويضات زراعية نتيجة تحويرات 
 - 2.60 2.60 مساعدات لصيادي األسماك

 1.73 69.4 71.13 المجموع
 . إعادة إعمار البنى التحتية2

16.097F 34.24 50.33) 3 (ملحق رقم  الطرق والجسور

8 
المباني الرسمية (ترميم المدارس التي استعملت كمراكز إليواء النازحين، ترميم المباني 

 0.11 5.77 5.88 الحكومية المتضررة من جراء العدوان اإلسرائيلي)

0.018F 0.01 0.02 كهرباء

9 
-  1.37 1.37 المياه

 0.06 3.29 3.35 المطارات والمرافئ
8.089F 77.65 85.73رفع األنقاض والترميم اإلنشائي (الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية) 

10 
 24.35 122.33 146.68المجموع 

 26.08 191.73 217.81المجموع العام 
                                                 

ال يزال هناك بعض الملفات العائدة لتعويضات لذوي الشهداء والجرحى يجري التدقيق بها على أن يتم الدفع لهم تباعاً .   7
 تم تلزيم مشاريع تعبيد وتزفيت طرق وأعمال صناعية في مختلف المناطق اللبنانية التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة العدوان اإلسرائيلي على لبنان والمفصلة في  8

 مليون د.أ. أما المبلغ الباقي فيمثل كلفة فروقات االسعار. 40.49 والبالغة كلفتها 3الملحق رقم 
 إن قيمة المبالغ التي مازالت مترتبة على الهيئة ال تشمل قيمة األضرار والخسائر التي تكبدتها مؤسسة كهرباء لبنان خالل العدوان اإلسرائيلي على لبنان والتي تطالب الهيئة بها  9

 د.أ. بعد تدقيق الفواتير التي تم إرسالها من قبل المؤسسة إلى الهيئة العليا لإلغاثة وذلك بسبب عدم موافقة 32.815.325 د.أ. والتي تم تخفيض قيمتها إلى 53.419.695والبالغة 
الهيئة العليا لإلغاثة على المبلغ الذي تطالب به المؤسسة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير. 

 يمثل هذا المبلغ قيمة مستحقات استشاري الهيئة عن أعمال مراقبة تنفيذ أشغال رفع االنقاض والترميم اإلنشائي وكذلك الكشف على الوحدات السكنية المتضررة في الجنوب  10
 مليون د.أ. فيمثل 0.08 مليون د.أ. كلفة فرز ونقل ركام الضاحية الجنوبية. أما المبلغ الباقي البالغ حوالي 3 مليون د.أ.، باإلضافة الى مبلغ 5والضاحية الجنوبية وذلك بقيمة 

قيمة االلتزام المتبقي على أعمال الترميم اإلنشائي. 
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إعادة إعمار القرى واألبنية والمشاريع الممولة من الجهات المانحة  4.2
ب4.2.1 ذ ئكقذو هئآلامي لئ    ؤعئخب ؤع

 

على حساب إعادة إعمار القرى واألبنية المكفولة من  المبالغ الملتزم بها والمدفوعة 6يلخص الجدول رقم 
البحرين وٕاندونيسيا. مملكة العراق،  الدول المانحة وهي: المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان،

 مليون د.أ.) من إجمالي 489.63% (أي 63الدول والهيئات الواهبة تحملت ما نسبته يتبين من ذلك أن 
 في الجنوب 73443 وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية و1317المساعدات المقررة ألصحاب ما يعادل 

 وحدة سكنية. 74760وباقي المناطق أي ما مجموعه 
 
 

  على حساب إعادة إعمار القرى واألبنيةالملتزم بها، والمدفوعة، والمتبقيةالمبالغ  :6الجدول رقم 
  المكفولة من الدول المانحة

 

 الشرح
عدد الوحدات 

 السكنية المتضررة

المبالغ الملتزم 
 بها

المبالغ 
 المدفوعة

المبالغ غير 
المدفوعة 

 ملحق رقم

(مليون دوالر أميركي) 
 . القرى واألبنية المكفولة من المملكة العربية السعودية1

 – الجنوب –القرى المكفولة من المملكة العربية السعودية في البقاع 
  قرية)222 جبل لبنان (– النبطية –الشمال 

 9ملحق رقم  47.52 246.14 293.66 54914

األبنية المكفولة من المملكة العربية السعودية  في الضاحية الجنوبية 
  عقاراً )36(

 10ملحق رقم  16.59 15.17 31.76 900

  64.11 261.31 325.42 55814 المجموع
. القرى واألبنية المكفولة من الكويت2  

 11ملحق رقم  13.65 81.48 95.13 10416 قرية) 24القرى المكفولة من الكويت في محافظْتي الجنوب والنبطية (
 12ملحق رقم  4.18 3.64 7.82 188 عقارات) 9األبنية المكفولة من الكويت في الضاحية الجنوبية (

  17.83 85.12 102.95 10604 المجموع
. القرى واألبنية المكفولة من سلطنة ُعمان3  

 – النبطية – الجنوب –القرى المكفولة من سلطنة ُعمان في البقاع 
 قرية) 31جبل لبنان (

13ملحق رقم  9.95 16.26 26.21 5102  

14ملحق رقم  5.06 4.69 9.75 229 عقارات) 3األبنية المكفولة من سلطنة ُعمان في الضاحية الجنوبية (  

  15.01 20.95 35.96 5331 المجموع
 . القرى المكفولة من العراق4

 15ملحق رقم  9.02 13.41 22.43 2192 قرى) 4القرى المكفولة من العراق في محافظة النبطية (
. القرى المكفولة من البحرين5  

 16ملحق رقم  0.82 1.27 2.09 354القرى المكفولة من مملكة البحرين في محافظة الجنوب (قرية واحدة) 
 . القرى المكفولة من إندونيسيا6

17ملحق رقم  0.11 0.67 0.78 465القرى المكفولة من إندونيسيا في محافظة النبطية (قريتين)   

  106.90 382.73 489.63 74760 المجموع العام
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ب 4.2.2 لئمح ة ئك م ئكجهئ ل ب  لهك ل لسئذيظ ئك  ئك
 

 ما التزم به كل من المملكة العربية السعودية، والصندوق العربي للتنمية االقتصادية 7يلخص الجدول رقم 
 وفق االتفاقيات الموقعة معها لتمويل مشاريع اإلمارات العربية المتحدةواالجتماعية، ومملكة النروج، و

 مليون د.أ 300.73 تمختلفة يتم إنفاقها عبر الهيئة. بلغت القيمة اإلجمالية لهذه االلتزاما
 

تجدر اإلشارة إلى أن بلدة زبقين التي كانت غير متبناة حتى تاريخ إعداد التقرير السابق قد جرى تبنيها من 
قبل المملكة العربية السعودية. 

 

 : كلفة ونفقات المشاريع الممولة من الدول المانحة7الجدول رقم 

 الشرح
المبالغ غير المدفوعة  المبالغ المدفوعة  المبالغ الملتزم بها

(مليون دوالر أميركي) 
 المملكة العربية السعودية

-  7.88 7.88الطرق والجسور المكفولة من السعودية 
 3.78 7.95 11.73إعادة إعمار البنى التحتية للقرى وتجهيز المدارس 

 - 15.06 15.06 2007-2006المنحة المدرسية للعام الدراسي 

 - 14.00 14.0 2008-2007المنحة المدرسية للعام الدراسي 

 7.0 7.0 14.0 2009-2008المنحة المدرسية للعام الدراسي 

 2.21 0.95 3.16المنحة المخصصة للتعليم المهني والتقني 

 0.12 0.12 0.24مصاريف ادخال ومكننة معلومات وثيقة تسجيل طالب المدارس الرسمية 

-  4.0 4.0هبة للهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية 

 2.29 2.29 4.58ثمن الكتب المدرسية 

 14.75 85.25 100.0دعم الجيش وقوى األمن الداخلي 

 30.15 144.5 174.65المجموع 
 الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

وضع آلية عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج اإلصالحي وٕادارته من قبل 
 الوزارات والمؤسسات المعنية والقيام بالدراسات المرتبطة بها

1.13 1.13  -

  1.13 1.13المجموع 
مملكة النروج 

-  0.55 0.55 معالجة التلوث النفطي
  0.55 0.55المجموع 

 اإلمارات العربية المتحدة
-  13.00 13.00 مشروع الكتاب المدرسي لتوزيعه على تالميذ المدارس الرسمية

  13.00 13.00المجموع 
   الكويت 

 167.64 17.36 185.0تأهيل بنى تحتية، مشاريع كهرباء وصرف صحي، مشاريع صغيرة 

 167.64 17.36 185.0المجموع 

 197.79 176.68 374.33المجموع العام 
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إعادة إعمار القرى واألبنية التي التزمت بها الدولة اللبنانية وتقع على عاتقها   4.3
 

أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها إعادة إعمار الوحدات السكنية غير المتبناة من قبل أي من الواهبين 
 في الجنوب وباقي المناطق. وقد بلغت القيمة 12197 وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية و24155وهي 

 مليون د.أ.. وبالتالي تكون 173.1 مليون د.أ. دفع منها لتاريخه 292.58اإلجمالية لهذه المساعدات 
% من إجمالي كلفة المساعدات المقررة إلعادة اعمار القرى واألبنية 37الحكومة اللبنانية قد تحملت 

% من إجمالي المساعدات 31المتضررة في كافة المناطق اللبنانية بما في ذلك الضاحية الجنوبية و
المدفوعة. 

 
  31/8/2008تجدر اإلشارة إلى أن بلدة زبقين التي كانت غير متبناة حتى تاريخ إعداد التقرير السابق في 

 475قد جرى تبنيها من قبل المملكة العربية السعودية في وقت الحق والتي يبلغ عدد وحداتها السكنية 
 مليون د,أ. وعليه فإن كلفة إعادة إعمار هذه البلدة والمبالغ المدفوعة ألصحاب 9.97بقيمة إجمالية مقدرة 

الوحدات السكنية المتضررة فيها قد جرى إضافتها إلى حسابات المملكة العربية السعودية مما أدى إلى 
 مليون د.أ. في التقرير السابق إلى 178.68انخفاض المبالغ المدفوعة على حساب الدولة اللبنانية من 

 مليون د.أ في هذا التقرير. 173.1
 

 

المبالغ الملتزم بها والمدفوعة إلعادة إعمار القرى واألبنية والتي تحملتها الهيئة  : 8الجدول رقم 
 على حساب الدولة اللبنانية في القرى والبلدات وفي الضاحية الجنوبية

 

عدد الوحدات السكنية  الشرح
 المتضررة

المبالغ الملتزم 
المبالغ غير  المبالغ المدفوعةبها 

 ملحق رقمالمدفوعة 

(مليون دوالر أميركي) 

  104.87 140.31 245.18 24155  عقاراً )1931األبنية المتضررة في الضاحية الجنوبية (

القرى غير المكفولة من الدول المانحة (الجنوب، النبطية، 
  قرية)61جبل لبنان، الشمال) (

ملحق رقم  14.61 32.79 47.4 12197
18 

119.48 173.1 292.58 36352المجموع العام  10F

11  
 

                                                 
 يمثل هذا المبلغ الدفعة الثانية ألصحاب الوحدات السكنية المتضررة في الجنوب والضاحية الجنوبية والمبالغ المستحقة من قيمة الدفعة األولى والتي هي على حساب الهيئة  11

. 2008 كانون األول 31 مليون د.أ. وذلك بحسب الجداول المعدة من قبل استشاري الهيئة ووزارة المهجرين ومجلس الجنوب والتي تم استالمها حتى 128والبالغة حوالي 



اللبنانية الجمهورية 
رئاسة مجلس الوزراء 

 الهيئـة العليـا لإلغاثـة

21/04/2012  RK reviewed 18 

 
 
 

خامساً . ملخص العجز المالي المحقق لدى الهيئة العليا لإلغاثة 
 

يتبّين من خالل الجداول السابقة أن المبالغ التي التزمت بها الهيئة بالنيابة عن الحكومة اللبنانية على حساب 
المعالجة الشاملة آلثار العدوان اإلسرائيلي (أعمال إغاثة، البنى تحتية  ومساعدات المتضررين على إعادة إعمار 
القرى واألبنية) في مختلف المناطق اللبنانية تفوق كافة المبالغ المخصصة من قبل الواهبين والحكومة والمحددة 

. 9 مفصل في الجدول رقم ، وهو  مليون د.أ.403.47لتلك األغراض والمحولة إلى الهيئة. مما أدى إلى عجز بلغ 
وذلك يعني عجزًا يتوجب إما تأمينه عن طريق الهبات الخارجية أو تأمين االعتمادات عن طريق مجلس النواب. 

 
: ملخص العجز المالي المحقق لدى الهيئة لمعالجة آثار العدوان اإلسرائيلي 9جدول رقم 

 

الشـرح 
المبالغ المدفوعة المبالغ الملتزم بها 

(مليون دوالر اميركي) 
.أعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات للجرحى وذوي الشهداء وٕاعادة إعمار البنى التحتية 1

) 3 وجدول رقم 2(جدول رقم 
130.79 104.71 

 173.1 292.58) 3 وجدول رقم 2(جدول رقم  . إعادة إعمار القرى واألبنية2
 277.81 423.37المجموع  

 19.9 19.9 المحولة للهيئةينزل: سلفة الخزينة 

العجز المالي المحقق لتاريخه 
)403.47(  -

 -)257.91 (
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- 1ملحق رقم -
الئحة الهبات المقدمة من الدول والهيئات المانحة والتي تم أو يتم صرفها مباشرًة من قبلها  

 

 الجهات المانحة
  مخصصةالمبالغ ال

 )يمليون دوالر أميرك(

 300.00 قطر

 241.42 الواليات األميركية المتحدة

 111.17 المفوضية األوروبية

 85.47 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 69.00 إيطاليا

 70.00 الصندوق الدولي لإلنشاء والتعمير

 49.40 فرنسا

 46.92 ألمانيا

 38.17 دائرة المساعدات اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية

 25.66 إسبانيا

 24.23 السويد

 18.37 كندا

 15.40 جمهورية مصر العربية

 14.53 سويسرا

 14.12 أستراليا

 14.00 سوريا

 10.00 تركيا

 9.96 هولندا

 7.02 تياجات اإلنسانيةحالموضوعية العالمية لتلبية اإل

 6.90 اليابان

 6.48 المملكة البريطانية المتحدة

 5.93 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

 CCC 5.80)شركة اتحاد المقاولين (

 5.22 الدانمارك

 5.20 كوريا

 4.03 برنامج األمم المتحدة للتنمية

 3.72 الصين

 3.20 ناصر الخرافي

 3.17 برنامج األغذية العالمي

 3.00 مملكة البحرين

 2.76 فنلندا

 2.48 اليونان
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 الجهات المانحة
  مخصصةالمبالغ ال

 )يمليون دوالر أميرك(

 1.89 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 1.89 بلجيكا

 1.67 برنامج األمم المتحدة للطفولة

 1.46 النمسا

 1.27 بولندا

 1.13 جمهورية التشيك

 0.94 (CERF)سورف 

 0.76 نيوزيلندا

 0.66 رومانيا

 0.65 البرازيل

 0.65 الوكالة الفرنسية للتنمية

 0.60 قبرص

 0.60 إيرلندا

 0.53 سلوفينيا

 0.49 صندوق األمم المتحدة لإلسكان

 0.43 اللوكسمبورغ

 0.39 وكالة كتالن للتنمية والتنسيق

 0.29 جهات أخرى

 0.26 البرتغال

 0.17 إيسلندا

 0.15 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)

 0.08 اإلتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر

 0.06 منظمة العمل الدولية

 0.05 تشيلي

 0.03 أندوراس

 0.03 أصدقاء لبنان في موناكو

 0.03 إستونيا

 0.01 مبادرة مايكرونيوترينت

 1239.9 المجموع

 
ال تشتمل هذه الالئحة على المساعدات المقدمة مباشرة من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. ولم تستطع الهيئة العليا 

لإلغاثة أن تحصل على أي معلومات مالية محددة بشأنها بالرغم من الطلبات الخطية المتكررة التي وجهت إلى 
المسئولين اإليرانيين. 
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- 2ملحق رقم -

جمهورية مصر العربية والحكومة السورية والسيد ناصر الخرافي ، ودولة قطرالمنح المقدمة من 
 

دولة قطر . المنحة المقدمة من 1
 

إن المنحة المقدمة من دولة قطر والمخصصة إلعادة إعمار أربع قرى في الجنوب وهي: الخيام، بنت جبيل، عيتا 
الشعب، وعيناتا وكذلك القيام بمشاريع محددة من قبلها يتم اإلنفاق عليها مباشرة من قبل دولة قطر ودون المرور 
بحسابات الهيئة المفتوحة لدى مصرف لبنان. غير أن التقارير التي ُيِعدها القيمون على المنحة القطرية تشير إلى 

 205 حوالي 2008أن المبالغ المدفوعة على حساب إعادة إعمار القرى المتبناة من قبلها بلغت حتى نهاية آب 
 مليون دوالر أميركي. 157مليون دوالر أميركي. وقد بلغت قيمة إعادة اعمار الوحدات السكنية  

 
جمهورية مصر العربية . المنحة المقدمة من 2
 

أما جمهورية مصر العربية، عمدت ومن جانب آخر إلى التبرع بإعادة بناء جزء من خزانات الفيول أويل في محطة 
 مليون دوالر أميركي. 15.4توليد الكهرباء في معمل الجيه وذلك بمبلغ 

 
الحكومة السورية . المنحة المقدمة من 3
 

كما وأن الحكومة السورية قد تكفلت فقط بإعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليًا في بلدتْي قانا والقليلة حيث 
 وحدة 342 وحدة سكنية، حيث تمت المباشرة في إعادة إعمار 560يبلغ عدد الوحدات المهدمة والمتضررة فيها 

 وحدة سكنية في هاتين القريتين، فهي تقع على 218سكنية منها. أما الوحدات السكنية المتضررة والبالغ عددها 
عاتق الهيئة وبالتالي على عاتق الحكومة اللبنانية. 

 
السيد ناصر الخرافي . المنحة المقدمة من 4
 

كذلك تعهد المستثمر ناصر الخرافي فقط بإعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليًا في بلدة مارون الراس، حيث 
 مليار ليرة لبنانية فقط تم سداد قيمة الدفعة 3,720بلغت القيمة اإلجمالية إلعادة إعمار هذه الوحدات المهدمة 
 وحدة سكنية. اما إعادة اعمار الوحدات السكنية 62األولى ألصحاب الوحدات السكنية المتضررة والبالغ عددها 

المتضررة في هذه القرية فهي تقع على عاتق الهيئة وبالتالي على عاتق الدولة اللبنانية. 
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- 3ملحق رقم -
الئحة بكلفة إصالح الطرق والجسور 

 

القضاء المحافظة 
التحويرات (انجزت) 

المجموعة األولى، 
الثانية والثالثة 

المجموع المجموعة الخامسة المجموعة الرابعة 

(مليون دوالر أميركي) 

جبل لبنان 

 5.31 0.43 1.06 3.41 0.41الشوف 
 1.34 0.43 0.53 0.38 0بعبدا 
 2.01- -  1.77 0.25عاليه 

 1.46-  0.06 0.51 0.89كسروان 
 1.04 0.24-  0.75 0.06جبيل 
 1.49 0.30-  1.19 0المتن 
 12.67 1.4 1.65 8.01 1.61مجموع محافظة جبل لبنان 

الشمال 

 0.01- -  0.01 0طرابلس 
 4.48 0.03-  4.23 0.21عكار 
 0.64- -  0.64- بشري 
 1.33 0.78 0.54- - البترون 
 2.06- -  2.06- زغرتا 
 1.87-  0.55 1.32- الضنية 
 0.29-  0.29- - المنية 
 0.44 0.44- - - الكورة 
 11.11 1.25 1.39 8.26 0.21مجموع محافظة الشمال 

الجنوب 

 2.28-  0.39 1.52 0.36صيدا 
 1.23-  0.03 0.87 0.32صور 

 0.64-  0.17 0.37 0.1مرجعيون 
 0.81- -  0.68 0.13بنت جبيل 
 0.55- -  0.44 0.11حاصبيا 
 0.4-  0.16 0.16 0.09جزين 
 1.41- -  1.16 0.24النبطية 

 7.32-  0.75 5.21 1.36مجموع محافظة الجنوب 

البقاع 

 0.77- -  0.61 0.17الهرمل 
 2.54-  0.1 2.32 0.12بعلبك 
لة   2.8 0.33 0.19 2.13 0.15زح
 1.22- -  1.22- راشيا 

 1.4- -  1.4- البقاع الغربي 
 8.73 0.33 0.29 7.68 0.44مجموع محافظة البقاع 

 0.21- -  0.21- إشارات السير في كافة المحافظات 
 0.44-  0.44- - إصالح شبكات اإلنارة في كافة األقضية 

 40.49 2.98 4.51 29.38 3.62المجموع العام 
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كما يمكن تفصيل كلفة إصالح الطرق والجسور بين األضرار المباشرة واألضرار غير المباشرة لحرب تموز على 
الشكل التالي: 

 

المجموعات الملزمة الضرر 
قيمة األشغال 

(مليون دوالر أميركي) 
 3.62- أشغال التحويرات 

 12.64األولى واإلنارة أضرار مباشرة 
 18.37 الثانية والثالثةأضرار غير مباشرة 

 5.86الرابعة والخامسة أضرار مباشرة وغير مباشرة* 

 40.49المجموع 

 
* تجدر اإلشارة الى أن عملية مباشرة تنفيذ أخر تلزيم أشغال تعبيد وتزفيت الطرق ضمن المجموعة الخامسة جرت 

، علما أنه تمت الموافقة على قيمة أشغال هذه المجموعة الخامسة واألخيرة بتاريخ 7/11/2008بتاريخ 
6/12/2007 .
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- 4ملحق رقم -
تخصيص الهبات المقدمة من المملكة العربية السعودية 

 

أوجه تخصيص الهبة تفاصيل المشاريع 
قيمة االلتزام على 

الحساب 
القيمة المدفوعة  

 (مليون الدوالر األميركي) 
 مليون دوالر أميركي) 550. ملخص تخصيص منحة المملكة العربية السعودية (1

 50.0 50.0 50.0أعمال اإلغاثة 

 246.14 293.66 283.0  قرية) 222إعادة اعمار المنازل المتضررة في الجنوب والبقاع (
 15.17 31.76 32.0 عقار) 36إعادة اعمار المنازل المتضررة في الضاحية الجنوبية (

إعادة بناء البنى التحتية للقرى والبلدات المتضررة والمراكز الثقافية 
ومدارس الضاحية الجنوبية 

35.0 11.0 7.95 

 7.88 7.89 15.0إعادة بناء الجسور المتضررة 
- -  75.0تغطية العجز في تمويل مشاريع الطرق التي تمولها المملكة  

-  0.72 15.0تجهيز المدارس 
- -  45.0احتياطي لتغطية أي عجز في تمويل المشاريع 

 327.14 395.03 550.0المجموع 

. دعم قطاع التعليم  2
 43.42 55.04 84.0دعم قطاع التعليم  

 . دعم الجيش وقوى األمن الداخلي3

 85.25 100.0 100.0دعم الجيش وقوى األمن الداخلي 

 455.81 550.07 734.0المجموع العام 

 
) ي مليون دوالر أميرك50. أعمال إغاثة (1

 كانت المملكة من أوائل الدول التي بادرت إلى 2006في األيام األولى للعدوان اإلسرائيلي على لبنان في تموز 
 مليون د.أ. وضع بتصرف الهيئة العليا لإلغاثة 50تقديم المساعدة للبنان وذلك من خالل التبرع بمبلغ أولي قدره 

 وتم استعماله في اإلنفاق على حساب إغاثة النازحين.

 

) ي مليون دوالر أميرك500 والبني التحتية   (ة. إعادة أعمار القرى واألبنية المتضرر2
قامت المملكة العربية السعودية بتقديم منحة مالية كبيرة مخصصة إلعادة إعمار القرى المهدمة والبنى التحتية 

 مليون دوالر أميركي. 500 بقيمة 2006المتضررة جراء حرب تموز 
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) ي مليون دوالر أميرك84. دعم قطاع التعليم (3
 

 مليون دوالر أميركي أي ما يعادل 84قامت المملكة العربية السعودية بتقديم خمس هبات بقيمة 
 ليرة لبنانية وقد تم ذلك على عدة دفعات.  تم فتح حساب خاص بها لدى مصرف لبنان 126.630.000.000

تحت اسم الهيئة العليا لإلغاثة- الهبة السعودية المدرسية وهي مخصصة لتمويل صناديق المدارس الرسمية من 
خالل دفع الرسوم المدرسية للتالميذ في جميع المراحل التعليمية الروضة والتعليم األساسي والتكميلي والثانوي في 

 مليون دوالر 20جميع المناطق اللبنانية. وقد تم تحويل مبلغ هذه الهبة على ثالث مراحل، األولى بقيمة 
 أما الدفعة الثانية فهي مخصصة للعام الدراسي 2007- 2006ومخصصة لدفع الرسوم المدرسية للعام الدراسي 

 – 2008 مليون دوالر أميركي فهي مخصصة للعام الدراسي 44. أما الدفعة الثالثة والبالغة قيمتها 2008- 2007
 مليون دوالر لدفع الرسوم المدرسية للتالميذ في كافة المراحل التعليمية 20 وموزعة على الشكل التالي: مبلغ 2009

 مليون دوالر لتأمين الكتب والقرطاسية. أما المبلغ الباقي والبالغ أربعة 20وكذلك للتعليم المهني والتقني، ومبلغ 
ماليين دوالر فهو مخصص لمساعدة الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية. وقد جرى تحويل هذا المبلغ أي األربعة 
ماليين دوالر أميركي إلى حساب الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية لدى بنك البحر المتوسط وبناًء على موافقة 

الواهب. 
 

تمت على عدة دفعات حيث تم تحويل مبلغ وقدره ): 2006/2007 المرحلة األولى (العام الدراسي 3.1
 ليرة لبنانية وذلك من حساب الهبة السعودية المدرسية إلى حسابات المدارس. حيث تم التحويل 22.691.320.066

 مدرسة حتى تاريخه مقسمة 1.394على الفروع الرئيسية للمصارف التي تتعامل معها المدارس. وقد تم الدفع إلى 
على النحو التالي: 

 

عدد المدارس المحافظة 
 449الشمال 

 300جبل لبنان 

 265البقاع 

 162الجنوب 

 144النبطية 

 74بيروت 

 1.394المجموع 
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ويمكن تقسيم المساعدات المدفوعة لصناديق المدارس حسب المراحل التعليمية كالتالي: 

 

عدد الطالب المرحلة التعليمية 
 180.426مرحلة الروضة والحضانة 

 66.871مرحلة التعليم االبتدائي 

 14.647مرحلة التعليم المتوسط 

 64.353مرحلة التعليم الثانوي 

 326.297المجموع 

 
 ليرة لبنانية. 7.458.679.934مع إتمام هذه المرحلة األولى يكون رصيد الحساب المتبقي بعد هذه المرحلة هو 

 
 

 ليرة لبنانية 21.111.268.000تم تحويل مبلغ وقدره ): 2008-2007  المرحلة الثانية (العام الدراسي 3.2
وذلك حتى تاريخه من حساب الهبة السعودية المدرسية إلى حسابات المدارس حيث تم التحويل إلى الفروع الرئيسية 

للمصارف التي تتعامل معها المدارس. ويمثل المبلغ المحول قيمة مستحقات المدارس الرسمية (مرحلة الروضة 
 مدرسة 1.386 مرحلة الثانوي). وقد تم الدفع إلى –والحضانة - مرحلة التعليم االبتدائي - مرحلة التعليم المتوسط 

حتى تاريخه مقسمة على النحو التالي: 
 

 

عدد المدارس المحافظة 
 390الشمال 

 232جبل لبنان 

 214البقاع 

 128الجنوب 

 116النبطية 

 56بيروت 

 250المدارس الثانوية في مختلف المناطق اللبنانية 

 1.386المجموع 
 

ويمكن تقسيم المساعدات المدفوعة لصناديق المدارس حسب المراحل التعليمية كالتالي: 
 

عدد الطالب المرحلة التعليمية 
 138.500مرحلة الحضانة والروضة والتعليم االبتدائي 

 89.181مرحلة التعليم المتوسط 
 75.272مرحلة التعليم الثانوي 

 302.953المجموع 
 

 ليرة لبنانية. 9.038.732.000مع إتمام هذه المرحلة الثانية يكون رصيد الحساب المتبقي بعد هذه المرحلة هو 
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وبذلك يكون مجموع المبالغ المتوفرة بعد دفع المستحقات من المرحلة األولى والمرحلة الثانية على الشكل التالي: 

المبلغ بالليرة اللبنانية الشرح 

 60.300.000.000قيمة المنحة المقدمة عن المرحلتين 

) 22.691.320.066(ينزل: المدفوع في المرحلة األولى 
) 21.111.268.000(ينزل: المدفوع في المرحلة الثانية 

 16.497.411.934الوفر المتبقي من المنحة 
 

 ليرة لبنانية 10.555.634.000تم تحويل مبلغ وقدره ): 2009-2008  المرحلة الثانية (العام الدراسي 3.3
وذلك حتى تاريخه من حساب الهبة السعودية المدرسية إلى حسابات المدارس حيث تم التحويل إلى الفروع الرئيسية 

%  من 50للمصارف التي تتعامل معها المدارس. ويمثل المبلغ المحول قيمة الدفعة األولى والتي تمثل نسبة 
 –مستحقات المدارس الرسمية (مرحلة الروضة والحضانة - مرحلة التعليم االبتدائي - مرحلة التعليم المتوسط 

% من مستحقات صناديق المدارس المهنية الرسمية بما يعادل 30مرحلة الثانوي). كما تم العمل على دفع نسبة 
 ليرة لبنانية. 1.428.186.000

 

% من كلفة مبيع الكتب للطالب في 50أما بالنسبة إلى الهبة المخصصة للكتب المدرسية والقرطاسية فقد تم تحويل 
التي تتولى طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي للمدارس الرسمية حيث تم مكتبة لبنان ناشرون" المدارس الرسمية إلى "

 مليون د.أ. 2.29 ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.451.140.000تحويل مبلغ 
 

من أجل مكننة وٕادخال  Market Opportunities  S.A.R.Lكما جرى التعاقد ما بين وزارة التربية وشركة 
معلومات وثيقة التسجيل لطالب المدارس الرسمية حيث تم العمل على إعداد إستمارة تسجيل تكون بمثابة عمل 

إستثنائي يصار على أساسها تأمين المبالغ لصناديق المدارس ويتم فرزها وتحليلها لتكون وللمرة األولى بمثابة قاعدة 
% من قيمة 50 دوالر أميركي تم دفع 245.200بيانات لطالب المدارس الرسمية في لبنان. بلغت قيمة اإلتفاقية 

 دوالر أميركي. 122.600العقد أي ما يعادل 
 

 مليون د.أ) 100. دعم الجيش وقوى األمن الداخلي (4
بادرت المملكة العربية السعودية وفي خطوة منها لتعزيز تجهيز الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي إلى تقديم 

 مليون دوالر أميركي. وقد تم فتح حساب خاص بها لدى مصرف لبنان. ويجري التعاقد 100منحة مالية بقيمة 
 مليون دوالر 65لتزويد الجيش وقوى األمن الداخلي بالتجهيزات العسكرية بمعرفة ومشاركة قيادة الجيش وذلك بمبلغ 

 مليون دوالر أميركي على أن يتم الدفع من هذه 35أميركي، كما يجري التعاقد لتعزيز قوى األمن الداخلي بمبلغ 
المبالغ بناًء على موافقة كل من وزير الدفاع وقائد الجيش من جهة ووزير الداخلية وقائد قوى األمن الداخلي من 

جهة أخرى. 
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- 5ملحق رقم -
تخصيص الهبات المقدمة من دولة الكويت  

 

 تفاصيل المشروع
أوجه تخصيص 

الهبة 
قيمة االلتزام على 

الحساب 
القيمة 

المدفوعة  

 (مليون دوالر أميركي) 
  مليون دوالر أميركي)315ملخص تخصيص منحة دولة الكويت (

 15.0 15.0 15.0أعمال اإلغاثة 

 81.48 95.13 100.0 قرية جنوبية  24تعويضات إسكان للمنازل المدمرة جزئيًا أو كليًا في 
 3.64 7.82 15.0تعويضات إسكان للشقق المدمرة جزئيًا أو كليًا في الضاحية الجنوبية 

تأهيل البنى التحتية األساسية في القرى إضافة إلى إنشاء مبنى عام في 
كل قرية 

42.45 42.45 4.41 

المساهمة في كلفة البنى التحتية والمباني العامة وٕانشاء مدرستين جديدتين 
في منطقة الضاحية الجنوبية 

35.8 35.8 8.2 

تأهيل طريق رياق بعلبك واإلضافات ومدخلي بعلبك الجنوبي والشرقي 
وترميم السوق القديم 

20.75 20.75 0.67 

 ,IA, IIتموين منطقة البقاع الغربي وراشيا بمياه الشرب ويشمل أنظمة 
III, IV  

37.0 37.0  -

إجراء دراسة لمشروع كهرباء عكار (بما فيه إنشاء محطة كهرباء العيون) 
وتنفيذه لتحسين وضع التيار الكهربائي في منطقة عكار 

6.0 6.0 1.4 

مشاريع صغيرة (جسور وخدمات ومرافق عامة) يشمل إعادة تأهيل 
وتجهيز المشاريع الممولة من المنحة إضافة إلى مشاريع صغيرة منها 

مشروع بنى تحتية وأرصفة في منطقة باب التبانة وحفر وتجهيز آبار مياه 
في بعلبك والجنوب 

6.31 6.31 1.01 

 1.67 36.69 36.69مشاريع متفرقة ومشاريع في الشمال 

 117.48 302.95 315.0المجموع العام 

 
 

 15 بالتبرع بمبلغ أولي قدره 2006قامت حكومة دولة الكويت في األيام األولى للعدوان اإلسرائيلي على لبنان تموز 
مليون د.أ. وضع بتصرف الهيئة العليا لإلغاثة وتم استعماله في اإلنفاق على حساب إغاثة النازحين. كما قامت 

إلعادة إعمار القرى المهدمة والبنى التحتية المتضررة جراء. مليون د.أ. مخصصة 300بتقديم هبة بقيمة 
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تخصيص الهبات المقدمة من العراق وٕاندونيسيا وسلطنة ُعمان ومملكة البحرين  

 
 

تفاصيل المشاريع 
أوجه تخصيص 

الهبة 
قيمة االلتزام على 

الحساب 
القيمة المدفوعة  

 (مليون دوالر األميركي) 
. منحة العراق 1

 13.0 13.0 13.0أعمال اإلغاثة 
 13.41 22.43 22.0 قرى) 4إعادة اعمار المنازل المهدمة في محافظة النبطية (

 26.41 35.43 35.0المجموع 

 . منحة أندونيسيا2

 0.67 0.78 1.0إعادة اعمار المنازل المهدمة في محافظة النبطية (قريتْين) 
. منحة سلطنة ُعمان 3

إعادة اعمار المنازل المهدمة في محافظة النبطية، الجنوب، البقاع 
 قرية)  31وجبل لبنان (

30.0 26.21 16.26 

 4.69 9.75 10.0 عقارات) 3إعادة اعمار المنازل المهدمة في الضاحية الجنوبية (

 - - 10.0مشاريع إنمائية 

 20.95 35.96 50.0المجموع 
. منحة مملكة البحرين 4

 1.27 2.09 3.0إعادة اعمار المنازل المهدمة في محافظة الجنوب ( قرية واحدة)  

 49.3 74.26 89.0المجموع العام 
 

 
 مليون دوالر لألبنية في 10 مليون دوالر للقرى في الجنوب، 30تم تخصيص منحة سلطنة ُعمان على الشكل التالي: 

 ماليين الباقية فهي مخصصة للمشاريع اإلنمائية األخرى والتي تتم عبر مجلس اإلنماء 10الضاحية الجنوبية أما الـ 
 واإلعمار.
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منحة الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 
 
 

 مليون 10.4تم تخصيص جزء من المنحة المقدمة من الصندوق العربي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية البالغة قيمتها 
 Booz Allen Hamilton دوالر أميركي وبموافقة الصندوق لتغطية تكاليف الخدمات االستشارية التي قدمتها شركة 

(Lebanon) LTD مهمة وضع آلية عمل 3 حيث أناطت الحكومة اللبنانية بالشركة المذكورة بعد مؤتمر باريس 
الحكومة لتنفيذ البرنامج اإلصالحي وٕادارته من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية والقيام بالدراسات المرتبطة بها، وعليه 

 دوالر أميركي. 1.131.256فقد بلغت كلفة هذا المشروع ما قيمته 
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 لمعالجة التلوث النفطي جمنحة مملكة النروي

 
 

 بتقديم منحة مالية للدولة اللبنانية ممثلًة بالهيئة بقيمة مليون دوالر أميركي مخصصة لمعالجة كارثة جقامت مملكة النروي
التلوث النفطي نتيجة تسرب الفيول إلى البحر بسبب تضرر خزانات الفيول. وقد جرى العمل على اإلعالن عن مناقصة 

 ل.ل. وتشمل أعمال 1.929.000من أجل تلزيم مشروع إزالة التلوث النفطي وبلغت كلفة اإلعالن عن المناقصة مبلغ 
معالجة التلوث النفطي العمل على إزالة التلوث النفطي من ست مواقع. وقد تم تلزيم هذه األعمال لشركة  

"Environmental Protection Engineering S.A دوالر أميركي. 548.067" كلفة إجمالية قيمتها 
 



 

 
 

7مستند رقم   
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تقريـر عـن أعمـال الهيئـة العـليا لإلغاثة جـراء األعمال 
اإلرهابية في مخيم نهر البارد  

 
 
 
 
 
 
 

 2008 ولغايـة نهايـة كانون األول 2007 أيـار 20من  
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 موجز عن أعمال الهيئة العليا لإلغاثة لمعالجة نهر البارد 
2008 كانون األول 31 حتى 2008 آب 31خالل الفترة الممتدة  من   

 
 
 

 الشرح
 آب 31حتى 

2008 
 حتى 31/8من 
31/12/2008  

المبالغ اإلجمالية حتى 
31/12/2008  مالحظة 

 مليار ل.ل.

المبالغ المحولة والمتاحة لالنفاق-   3.00 7.00 10.00 

تم تحويل رصيد السلفة ولكن لم يتم 
صرف أي مبلغ خالل الفترة الممتدة 

  31/12/2008 حتى 31/8من 

 7.09 0 7.09 المبالغ المدفوعة 
 1.50 0 1.50  وغير المدفوعةالمبالغ الملتزم بها

 المبالغ  والمبالغ المدفوعةمجموع 
 8.59 0 8.59  وغير المدفوعةالملتزم بها

 المحقق عن المبالغ الرصيد 
)5.58( الملتزم بها  4.17 1.41 
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 كانون األول 31النفقات التي تكبدتها الهيئة العليا لإلغاثة منذ بداية أحداث مخيم نهر البارد ولغاية  3جدول رقم 
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 6المبالغ المخصصة لمعالجة أضرار أحداث مخيم نهر البارد  1رسم بياني  رقم 
ملخص الرصيد المحقق لدى الهيئة بنتيجة ما تكبدته من جـراء األعمال اإلرهابية الحاصلة في   2رسم بياني رقم 

مخيم نهر البارد 
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أوالً . المقدمة  
 

 على سلسلة جرائم إرهابية استهدفت 2007 أيار 20أفاق الشعب اللبناني صباح األحد الموافق في 
الجيش اللبناني والمواطنين اآلمنين في مدينة طرابلس. وسرعان ما سيطر الجيش وقوى االمن الداخلي 

على الوضع في المدينة، ما ارغم المسلحين االرهابيين على االختباء في مخيم نهر البارد لالجئين 
 يوما وانتهت بسيطرة الجيش اللبناني على 33الفلسطينيين حيث تحصنوا، لتندلع حرب استمرت 

المخيم.  
وقد عملت الحكومة ومنذ اليوم األول على وضع األمور في نصابها الصحيح، فتوجهت الى 

اللبنانيين والفلسطينيين لتوضح لهم ان  المعركة ليست بين الشعبين الشقيقين، بل هي في حقيقة األمر 
معركة بين اللبنانيين والفلسطينيين من جهة، ومجموعة من اإلرهابيين من جهة ثانية، وهم الذين 

توسلوا القضية الفلسطينية والدين اإلسالمي لتنفيذ مآربهم وكالهما منهم براء.  
 

وعلى أثر إشتداد حدة المعارك وتردي األوضاع األمنية واإلنسانية في المخيم وبالرغم من كل 
المحاوالت التي بذلتها الحكومة اللبنانية ومعها قيادة الجيش اللبناني اللذان أكدا على أنهما تضمنان 

للمشاركين في تلك العمليات اإلرهابية المعاملة الالئقـة والمحاكمة العادلة في حال استسالمهم فقد 
أصر اإلرهابيون على التحصن داخل المخيم، واستمروا في إطالق النار على الجيش اللبناني وعلى 

األماكن اآلهلة في مناطق مختلفة في محيط المخيم وعلى البلدات القريبة منه. 
 

 للمساعدة واعتمدت الحكومة نوعلى ذلك فقد أطلقت الحكومة نداءاتها إلى األخوة الفلسطينيي
"خروجكـم مـؤقت، رجوعكـم موقفًا واضحًا وأخويًا وحازمًا في آن في مخاطبتها لألخوة الفلسطينيين 

. وانطالقًا من ذلك عمدت الغالبية الساحقة من الالجئين مؤكـد، وٕاعادة إعمار المخيـم محتـم"
الفلسطينين الى الخروج من المخيم واالنتقال إلى مخيم البداوي المجاور وغيرها من األمكنة. وتتابعت 

بعد ذلك عمليات الخروج بحيث فرغ المخيم عمليًا من ساكنيه. 
 

وقرنت الحكومة القول بالفعل، فسارعت وبموازاة العملية العسكرية الى االهتمام بوضع الالجئين 
النازحين منذ اللحظة االولى لخروجهم من منازلهم. وتابعت أوضاعهم عن كثب بالتعاون مع لجنة 

الحوار اللبناني- الفلسطيني ومن خالل التنسيق اليومي مع "وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 
وتشغيلهم" (انروا) ومنظمة اليونيسف وبرنامج االمم المتحدة االنمائي ومنظمات الهالل  
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األحمر الفلسطيني والصليب االحمر  اللبناني والدولي، إضافة الى البلديات والجمعيات االهلية. ولم 
تكتف الحكومة بذلك  بل حرصت على ان تدخل الهيئة العليا لإلغاثة على الخط المباشر لمساعدة 
النازحين ولالهتمام بأوضاعهم المعيشية والنفسية واالجتماعية. وللحؤول دون تردي االوضاع الذي 
تسبب به االكتظاظ نتيجة عملية النزوح الى مخيم البداوي، حيث فتحت الهيئة لهم ابواب المدارس 

الرسمية في منطقة البداوي. وأمنت لهم الغذاء والكساء والدواء واالهتمام باالطفال من خالل نشاطات 
تربوية وتثقيفية. وكل ذلك في أجواء أخوية حاضنة تولى المسؤوليات فيها فريق عمل من المتطوعين 

من الشباب اللبنانيين والفلسطينيين بإدارة لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني.  وحظيت جهود الهيئة 
العليا لإلغاثة ولجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني آنذاك بتنويه وتقدير برز من خالل االعالم وأّدى 
الى قطع الطريق على محاوالت الشحن او زرع الشقاق بين االشقاء او عبر محاوالت افتعال بعض 

االشكاالت االمنية التي وئدت في مهدها. 
اال ان  األحداث األمنية التي حصلت في مخيم نهر البارد واضطرار األخوة الفلسطينيين ومعهم 
بعض اللبنانيين الذين كانوا يسكنون في القسم الجديد من المخيم، رتبت أعباًء ضخمة على الحكومة 

اللبنانية من أجل إغاثة النازحين الفلسطينيين الذين خرجوا من مخيم نهر البارد لكن خروجهم كان أمرًا 
ضروريًا من أجل تيسير عمل الجيش اللبناني من أجل حسم تلك الحالة األمنية الشاّذة التي تسببت 

بها تلك المجموعة اإلرهابية. 
 

انطالقًا مما تقدم فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة مشكورتين 
بتقديم منح ومساعدات مالية لمعالجة االضرار أالحقة بالمواطنين من جراء أحداث مخيم نهر البارد 

. كما عمدت الحكومة اللبنانية الى تخصيص سلفة خزينة لتأمين 1ملخصة في الرسم البياني رقم 
 10 بقيمة  األضرار الالحقة بالمواطنين والفلسطينيين جراء أحداث مخيم نهر الباردنفقات لمعالجة

 مليارات ليرة لبنانية.
 

قامت الهيئة العليا لإلغاثة بفتح حسابات مدينة لدى مصرف لبنان مخصصة وتسهيال للعمل االغاثي 
أحداث مخيم نهر البارد، كما تم تحديد سقف لهذه النفقات التي تكبدتها إبان حصرًا للصرف منها على 

الحسابات. 
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 المبالغ المخصصة لمعالجة أضرار أحداث مخيم نهر البارد  :1رسم بياني رقم 

(بالمليون ليرة لبنانية) 

مساعدة المملكة 
العربية 

السعودية 
18,090

 مساعدة دولة 
اإلمارات 

العربية المتحدة 
5,522  

سلفة الخزينة  
10,000

 
ثانيًا◌ً . المبالغ المدفوعة لمعالجة أضرار أحداث مخيم نهر البارد 

 

 منحة المملكة العربية السعودية 2.1
 

على أثر أحداث مخيم نهر البارد في شمال لبنان وما لحق المواطنين القاطنين في المخيم وجواره من 
أضرار، فقد قامت المملكة العربية السعودية مشكورًة بالتعهد بتقديم منحة مالية للدولة اللبنانية ممثلة 

 مليون دوالر أميركي مخصصة لدفع مساعدات مالية ألهالي مخيم 12بالهيئة العليا لإلغاثة بقيمة 
نهر البارد والقاطنين فيه الذين نزحوا إلى مخيم البداوي والمناطق المجاورة وكذلك لألهالي والقاطنين 
في المناطق المجاورة لمخيم نهر البارد وأيضا للصيادين العاملين في عدة مناطق من شمال لبنان 

والقريبة من المخيم والذين توقفت أعمالهم بشكل كامل بسبب العمليات الحربية في المخيم. 
 

بناًء على هذا األساس فقد تم العمل على فتح حساب مدين لدى مصرف لبنان مخصص للصرف منه 
 المخيمات الفلسطينية –"الهيئة العليا لإلغاثة - مساعدة المملكة العربية السعودية فقط باسم 

 مليون دوالر أميركي بكامله والخاص بأحداث نهر البارد 12وذلك ريثما يتم تحويل مبلغ شمال لبنان" 
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وهذا المبلغ لم يتم تحويله بعد  لصالح الهيئة من قبل المملكة العربية السعودية حتى نهاية كانون 
. 2008األول 

 
المساعدات المالية المدفوعة لألهالي في مخيم نهر البارد ومخيم البداوي والمناطق أ. 

المحيطة بمخيم نهر البارد من هذه المنحة 
 

تم العمل على إعداد لوائح تضم كافة العائالت المقيمة في مخيم نهر البارد ومخيم البداوي من قبل 
 ل.ل. (مليونْي 2.000.000منظمة األونروا. واعتمدت تلك اللوائح إلصدار شيكات لكل عائلة بقيمة 

ليرة لبنانية) وذلك حسبما تم التعهد به منذ البداية. أما بالنسبة إلى أهالي البلدات المحيطة بمخيم نهر 
اللوائح الخاصة بها بمعرفة مخاتير البلدات حيث تم إصدار شيكات محررة تدفع  البارد فقد تم إعداد

فقط للمستفيدين منها، أي لمن يحق له االستفادة من تلك المساعدات. 
 

 
:  المساعدات المالية المدفوعة لألهالي في المخيمين والقرى المجاورة من 1جدول رقم 

مساعدة المملكة العربية السعودية 
 

المبلغ المدفوعة   الشرح
عدد المستفيدين (بالليرة اللبنانية) 

 4.871 9.742.000.000مساعدات ألهالي مخيم نهر البارد 

 2.822 5.644.000.000مساعدات ألهالي مخيم البداوي 

 125 250.000.000مساعدات ألهالي بلدة المحمرة 

 63 126.000.000مساعدات ألهالي بلدة ببنين 

 201 402.000.000مساعدات ألهالي بلدة المنية 

 8.082 16.164.000.000المجموع 
 
 

 مساعدات المدفوعة الى الصيَّادينب.  ال
 

تم إعداد لوائح بالصيَّادين العاملين من الموانئ المجاورة لمخيم نهر البارد، وذلك من قبل الجمعيات 
التعاونية للصيادين أو نقابة صيادي األسماك بأسماء الصيادين المسجلين لديها لتقديم مساعدات مالية 

) وذلك بعد منعهم من العمل بسبب استمرار األعمال العسكرية، وذلك إستنادًا الى 2لهم (جدول رقم 
 مدى الضرر الالحق بهم حسب قرب الميناء الذين ترسو زوارقهم فيه من مواقع قريبة من االشتباكات.
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: المساعدات المالية المدفوعة من مساعدة المملكة العربية السعودية للصيادين العاملين في الموانئ 2جدول رقم 
 المجاورة لمخيم نهر البارد 

 

 
الشرح 

المبلغ  
(بالليرة اللبنانية) 

عدد 
المستفيدين 

المبلغ للمستفيد 
الواحد 

ب ئآلهكو 
 200.000 1.115 223.000.000صيادو األسماك في ميناء طرابلس 

 200.000 999 199.800.000صيادو األسماك في ميناء ببنين 

 200.000 78 15.600.000صيادو األسماك السوريين والفلسطينيين في ميناء طرابلس 

 200.000 61 12.200.000صيادو األسماك في ميناء حي البحر 

 200.000 121 24.200.000صيادو األسماك في ميناء البترون 

ب  ب ئكتئمي

 200.000 163 32.600.000صيادو األسماك في ميناء أنفة 

 200.000 40 8.000.000صيادو األسماك في ميناء فدعوس 

 200.000 7 1.400.000صيادو األسماك في ميناء راس نحاش 

 200.000 19 3.800.000صيادو األسماك في ميناء كفر عبيدا 

 200.000 96 19.200.000صيادو األسماك في ميناء القلمون 

 200.000 35 7.000.000صيادو األسماك الفلسطينيين في ميناء حي البحر 

 200.000 30 6.000.000صيادو األسماك في ميناء سلعاتا 

 200.000 32 6.400.000صيادو األسماك في ميناء شكا 

 200.000 54 10.800.000صيادو األسماك في ميناء الهري 

ب ب ئكتئكت  400.000 1.103 441.200.000صيادو األسماك في ميناء طرابلس  ع

 600.000 999 599.400.000 صيادو األسماك في ميناء عكار
 600.000 316 189.600.000أصحاب مراكب الصيد في ميناء ببنين 

 400.000 53 21.200.000أصحاب المسامك والهناكر في منطقة العبدة 

ب ب ئكذئاع  600.000 96 57.600.000صيادو األسماك في ميناء عكار  ئكخغع

  5.417 1.879.000.000 المجموع
 

وبذلك يكون إجمالي ما تم دفعه على حساب المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية 
 مليون دوالر أميركي أي ما يعادل 12 ليرة لبنانية في حين أن قيمة المنحة بلغت 18.043.000.000

 ليرة لبنانية. أي أن المبلغ المتبقي من أصل هذه المنحة في مصرف لبنان 18.090.000.000مبلغ 
 مليون ليرة لبنانية والذي سوف يستعمل ألغراض اإلغاثة في مخيمي نهر البارد 47هو حوالي 

والبداوي والمناطق والقرى المحاذية. 



الجمهورية اللبنانية 
رئاسة مجلس الوزراء 
 الهيئـة العليـا لإلغاثـة

21/04/2012 9 

 
منحة دولة اإلمارات العربية المتحدة  2.2

 

قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة بتقديم هبة مالية لألهالي في مخيمي نهر البارد والبداوي والقرى 
المحيطة بمخيم البارد وذلك وفقًا للجداول المعدة من قبل منظمة االونروا. أما أهالي البلدات اللبنانية 

المحيطة بمخيم نهر البارد فقد تم إعداد اللوائح الخاصة بها بمعرفة مخاتير البلدات. وبلغت قيمة 
 ل.ل. (مليونْي ليرة لبنانية). وقد بلغت القيمة االجمالية 2.000.000المساعدة للعائلة الواحدة 

 عائلة. تم دفع 2761 مليار ليرة لبنانية وزعت على 5.522للمساعدات المقدمة من دولة االمارات 
هذه المبالغ عبر الحساب المخصص لدولة االمارات المفتوح لدى مصرف لبنان بإسم الهيئة العليا 

يتم تحريك هذا الحساب حصرًا من قبل مدير المشروع  علما انهالمساعدة االمارتية، –لإلغاثة 
اإلماراتي لدعم وٕاعمار لبنان. وبالتالي لم تسجل قيمة التبرعات الواردة أو المدفوعـات الصادرة ضمن 
هذا الحساب في سجالت الهيئـة لعدم وجود صالحية للهيئة بالتوقيع على هذه الحسابات. وقد وردت 

 منحة دولة اإلمارات في هذا التقرير للذكر فقط. 
 

   أضرار أحداث مخيم نهر الباردتخصيص سلفة خزينة لتأمين نفقات لمعالجة 2.3

 
النفقات التي تكبدتها الهيئة العليا لإلغاثة   .أ

 
يمكن تلخيص النفقات التي تكبدتها الهيئة العليا لإلغاثة للقيام باألعمال االغاثية وذلك منذ بداية 

 والمستندة إلى ما جرى تخصيصه من 3أحداث مخيم نهر البارد ولغاية تاريخه وفق الجدول رقم 
أموال وفرتها الخزينة اللبنانية من خالل سلفة الخزينة.  
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: النفقات التي تكبدتها الهيئة العليا لإلغاثة منذ بداية أحداث مخيم نهر البارد 3جدول رقم 
 2008 كانون األول 31 ولغاية 

 

المبلغ المدفوعة ( بالليرة اللبنانية) نوع النفقة 

 3.365.000.000تعويض إلى ذوي شهداء الجيش نتيجة أحداث مخيم نهر البارد 

 750.000.000تعويض إلى جرحى الجيش نتيجة أحداث مخيم نهر البارد 
 199.760.000تعويض الى ذوي الشهداء المدنيين 

 288.205.000 أبي سمرا –متضررو أحداث طرابلس 
 68.945.000  الزاهرية–متضررو أحداث طرابلس 
 441.229.000  شارع المئتين–متضررو أحداث طرابلس 

 713.096.000نفقات تغذية  
 177.779.000معدات إيواء 
 128.321.000مواد لألطفال 

 103.648.000سلف بتصرف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 
 41.947.695نفقات إنجاز وتنفيذ إعالنات لزوم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

 12.414.000ثمن مالبس شركاء بالمسؤولية 
 26.798.000أجرة نقل وتوضيب 

بدل أتعاب العاملين في معرض رشيد كرامي والمرفأ والعاملين المكلفين 
االشراف على مراكز النازحين 

38.082.000 

 32.691.000ثمن محروقات 
 25.918.000خدمات أرضية لطائرات عسكرية تنقل مساعدات 

 323.373.000إعادة تأهيل مدارس في البداوي التي استعملت كمراكز للنازحين 

 209.878.000ثمن مبيدات للحشرات  

 18.670.000ثمن تجهيزات  

 73.141.000نفقات نقل جثامين واستئجار برادات 

 48.597.000مصاريف متنوعة 

 7.087.492.695المجموع 
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ب.  اإللتزامات المتبقية والمتوجبة على الهيئة العليا لإلغاثة 
 

 اعاله فقد قدرت األضرار المباشرة التي حصلت نتيجة 3باالضافة الى ما هو وارد في الجدول رقم 
اشتباكات مخيم نهر البارد والتي اصابت المواطنين اللبنانين، وذلك فق تقديرات لجنة المسح في القرى 

 ليرة لبنانية. اال انه ووفقًا لآللية المعتمدة من قبل الهيئة 2.232.000.000المحاذية للمخيم بحوالي 
 ل.ل. وتجدر االشارة 1.495.000.000في دفع التعويضات فإن المبالغ المستحقة على الهيئة تبلغ 

إلى أن منظمة األونروا تقوم بمسح األضرار داخل القسم القديم من المخيم أما مسح األضرار في 
الممتلكات الخاصة بالمواطنين اللبنانيين القاطنين في القسم الجديد في المخيم فتقوم به لجنة المسح 

المكلفة من قبل الهيئة. 
 

وبذلك يكون مجموع المبالغ المدفوعة وورصيد المبالغ المترتبة على الهيئة بالنسبة الشتباكات مخيم نهر 
 كانون 31 ليرة لبنانية وذلك حسب ما تبين حتى 8.582.492.695البارد المدفوع منها وغير المدفوع 

. في المقابل فقد تم تحويل كامل السلفة المخصصة من قبل الحكومة اللبنانية للهيئة 2008األول 
لمعالجة المسائل المتعلقة بإشتباكات مخيم نهر البارد والبالغة عشرة مليارات ليرة لبنانية مما يعني وجود 

 مليار ليرة لبنانية. 1.4وفر محقق لدى الهيئة في هذا الخصوص بحوالي 
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الرصيد المحقق 
لتاريخه عن 

 االلتزامات

ملخص الرصيد المحقق المالي المحقق لدى الهيئة نتيجة ما تكبدته : 2رسم بياني رقم 
 من جـراء األعمال اإلرهابية الحاصلة في مخيم نهر البارد 
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ملخص
الهبات المقدمة من المملكة العربية السعودية

)2006تموز (معالجة إزالة آثار العدوان اإلسرائيلي 
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ملخص المبالغ المتوجبة

المجال
نسبة ما يتوجب على 

خزينة الدولة من 
أصل مجموع المبالغ 

المتوجبة

رصيد العجز 
الواجب تأمينه من 

خزينة الدولة

المبالغ  
للمخصصة 

والمتوجبة على 
حساب الهبات

مجموع 
المبالغ 
المتوجبة

.أ.مليون د

60.0% 130.8 87.0 217.8

مساعدة الجرحى (أعمال إغاثة عاجلة 
وذوي الشهداء، مواد غذائية، رفع أنقاض، 

اعادة اعمار مباني حكومية، طرق 
...)وجسور

37.4% 292.6 489.6 782.2
مساعدات ألصحاب الوحدات السكنية إلعادة 

إعمار القرى المتضررة وأبنية الضاحية 
الجنوبية

43.4% 423.4 576.6 1,000.0 المجموع

 المتضررة السكنية الوحدات ألصحاب والمساعدات العاجلة اإلغاثة أعمال عن المتوجبة المبالغ
)2008 األول كانون نهاية حتى( الجنوبية والضاحية والبلدات القرى في
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 المقدمة والمساعدات العاجلة اإلغاثة أعمال على لإلغاثة العليا الهيئة عبر المدفوعة المبالغ
 حتى( اللبنانية والحكومة المانحة الجهات من كل عن بالنيابة السكنية الوحدات ألصحاب

)2008 األول كانون نهاية

)2008حتى نهاية كانون االول (ملخص المبالغ المدفوعة 

المجال
نسبة ما دفع على 

حساب الدولة اللبنانية 
إلى مجموع المبالغ 

المدفوعة

المبالغ التي 
تحملتها الحكومة 

اللبنانية

المبالغ 
المدفوعة من 
أصل الهبات

مجموع المبالغ  
المدفوعة

أ.مليون د

54.6% 104.71 87.02 191.73
 وذوي الجرحى مساعدة( عاجلة إغاثة أعمال

 اعادة أنقاض، رفع غذائية، مواد الشهداء،
)...وجسور طرق حكومية، مباني اعمار

31.1% 173.1 382.73 555.83
 إلعادة السكنية الوحدات ألصحاب مساعدات

 الضاحية وأبنية المتضررة القرى إعمار
الجنوبية

37.2 % 277.81 469.75 747.56 المجموع
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مجموع مبالغ الهبات المقدمـة من المملكـة العربيـة السعوديـة والتي تم تحويلها للهيئة العليا لإلغاثة 
)2008منذ العدوان اإلسرائيلي وحتى نهاية كانون االول (ومجاالت تخصيصها 

هبة المملكة العربية 
  500السعودية  
 .أ.مليون د

موزعة وفق 
مذكرة التفاهم 
الموقعة في ما 

بين الجانبين

.أ.مليون د تخصيص الهبات
50 مساهمة في أعمال إغاثة عاجلة في كافة المناطق اللبنانية.  1

مساعدات ألصحاب الوحدات السكنية  المدمرة والمتضررة إلعادة إعمار القرى وعدد من أبنية الضاحية الجنوبية، . 2
وإنشاء بعض البنى التحتية واألبنية التذكارية، وتنفيذ عدد من المشاريع اإلنمائية 

283 ) 222 (مساعدات ألصحاب الوحدات السكنية إلعادة إعمار القرى  والبلدات 

32 )عقار  36 (مساعدات ألصحاب الوحدات السكنية إلعادة إعمار بعض األبنية في الضاحية الجنوبية

35 لتنفيذ بنى تحتية في القرى والبلدات المتضررة وفي الضاحية الجنوبية وإنشاء عدد من األبنية والنصب التذكارية

105 لتنفيذ مشاريع إنمائية محددة في المناطق اللبنانية كافة 

45 إنشاء مشاريع أخرى يتم االتفاق عليها مع المملكة العربية السعودية وحسب مشيئتها وكذلك للتحسب لتغطية أي 
فروقات في كلفة عدد من البنود الواردة في مذكرة التفاهم

500 مجموع المبالغ المخصصة  إلعادة إعمار القرى وأبنية الضاحية الجنوبية، والبنى التحتية والمباني والنصب التذكارية، 
وعدد من المشاريع اإلنمائية 

84 على ثالث دفعاتدعم القطاع التربوي. 3

100 تجهيز الجيش وقوى االمن الداخلي بالتجهيز والعتاد. 4

أ.مليون د* 734)                                                                                لتاريخه(  مجموع الهبات.

به مت بالنيابة عن المملكة وبطلب منها إلى المقيمين في  مخيم نهر البارد والذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الهجوم اإلرهابي التي قا. أ.مليون د 12جرى دفع مبلغ * 
 وتحملوا الكثير من المعاناة والخسائر، تجدر اإلشارة إلى أنه  لم ينجز إلى اآلن تحويل هذه المبالغ من المملكة العربية السعودية إلى 2007مجموعة فتح اإلسالم في  صيف العام 

.الهيئة العليا لإلغاثة
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المبالغ المدفوعة على حساب هبات المملكة العربية السعودية وفي المجاالت 
)2008منذ العدوان اإلسرائيلي وحتى نهاية كانون االول ( التي تبنتها المملكة

.أ.مليون د كيف توزعت المبالغ المدفوعة
50 مساهمة في أعمال إغاثة عاجلة في المناطق اللبنانية الكافة . 1

دفع مساعدات ألصحاب الوحدات السكنية إلعادة إعمار القرى وأبنية الضاحية الجنوبية، والبنى . 2
التحتية، والمشاريع اإلنمائية 

246.14 )قرية 222(مساعدات مدفوعة ألصحاب الوحدات السكنية إلعادة إعمار القرى والبلدات 

15.17 عقار في الضاحية الجنوبية 36مساعدات مدفوعة ألصحاب الوحدات السكنية إلعادة إعمار 

7.95 لتنفيذ أعمال بنى تحتية في القرى والبلدات المتضررة والضاحية الجنوبية والمباني التذكارية

7.88 لتنفيذ مشاريع إنمائية محددة في كافة المناطق اللبنانية

277.14 مجموع  المبالغ المدفوعة كمساعدات إلعادة إعمار القرى واألبنية في الضاحية الجنوبية، والبنى 
التحتية، والمشاريع اإلنمائية 

43.42 دعم القطاع التربوي من خالل مساعدة التالميذ في المدارس الرسمية لتسديد الرسوم وكلفة الكتب . 3
المدرسية لهم

85.25 تجهيز الجيش وقوى االمن الداخلي. 4

أ.د مليون 455.81*                       )2008حتى نهاية كانون األول ( مجموع المبالغ المدفوعة.

بالنيابة عن المملكة وبطلب منها إلى المقيمين في  مخيم نهر البارد والذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الهجوم اإلرهابي التي . أ.مليون د 12جرى دفع مبلغ * 
وتحملوا الكثير من المعاناة والخسائر، تجدر اإلشارة إلى أنه  لم ينجز إلى اآلن تحويل هذه المبالغ من المملكة  2007قامت به مجموعة فتح اإلسالم في  صيف العام 

.العربية السعودية إلى الهيئة العليا لإلغاثة
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 دعمت المملكة العربية السعودية وساهمت في
الكلفة اإلجمالية ألعمال االغاثة العاجلة وإعادة 

أي . أ.مليون د 50إعمار البنى التحتية بهبة قيمتها 
من إجمالي كلفة أعمال االغاثة  %23 نسبة

حتى (العاجلة والتي بلغت كلفتها االجمالية 
أ.مليون د 217) 31/12/08

تضمنت وجهة االستعمال:
 حصص غذائية،  أجور (إغاثة النازحين

وتقديم المساعدات ) نقل، معدات إيواء
للجرحى ولذوي الشهداء

  طرق وجسور، (إعادة إعمار البنى التحتية
ترميم مباني حكومية وبنى تحتية، كهرباء، 

مياه، رفع االنقاض، دعم إنشائي ألبنية 
....)الضاحية الجنوبية

تخصيص الهبة
.أ.مليون د

50 إغاثة النازحين وتقديم المساعدات للجرحى وذوي 
وإعادة إعمار بنى تحتية الشهداء وإزالة الركام

50 المجموع

)2008حتى نهاية (المبالغ المدفوعة من أصل الهبة 
.أ.مليون د

50 إغاثة النازحين وتقديم المساعدات للجرحى وذوي 
وإعادة إعمار بنى تحتية الشهداء وإزالة الركام

50 المجموع

الرصيد الباقي
.أ.مليون د

صفر المجموع

 2008تفاصيل المبالغ المخصصة والمدفوعة حتى نهاية كانون األول 
فيما خص أعمال اإلغاثة العاجلة
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تفاصيل المبالغ المخصصة والمدفوعة في مجال إعادة إعمار القرى والبلدات وبعض األبنية في 
الضاحية الجنوبية 

 موزعة قرية  222إعادة إعمار دعمت المملكة العربية السعودية
:كما يلي
90 قرية في محافظة النبطية
78 قرية في محافظة الجنوب
32 قرية في محافظة البقاع
9 قرى في محافظة الشمال
13 قرية في محافظة جبل لبنان  

عقار مدمر في الضاحية الجنوبية 36إعادة إعمار    

 325.42بـ تم االلتزام على حساب المملكة السعودية العربية 
من إجمالي إعادة إعمار القرى  %41أي نسبة  . أ.مليون د

والبلدات واألبنية في الضاحية الجنوبية وذلك لتقديم المساعدات 
ألصحاب الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة 

مقسمة الى .أ.مليون د  261.31 مجموع المبالغ المدفوعة لتاريخه  :
  أ.مليون د 205.06الدفعة االولى   بلغت.
 أ.مليون د 56.24الدفعة الثانية بلغت.

 من مساعدات ألصحاب الوحدات السكنية المستفيدة العدد االجمالي
موزعة كما  55814المملكة العربية السعودية إلعادة االعمار هو 

:يلي
5086  هدم كلي
771 هدم وجزئي
49957 ترميم

المبالغ المخصصة من أصل الهبة
.أ.مليون د

283 مساعدات إلعادة إعمار القرى في الجنوب، 
والنبطية، والبقاع، وجبل لبنان والشمال 

32 إعادة إعمار االبنية في الضاحية الجنوبية

315 المجموع

)2008حتى نهاية ( المبالغ المدفوعة من أصل الهبة

.أ.مليون د
246.14 مساعدات إلعادة إعمار القرى في الجنوب، 

والنبطية، والبقاع، وجبل لبنان والشمال 

15.17 إعادة إعمار االبنية في الضاحية الجنوبية

261.31 المجموع

المبالغ المتبقية من أصل المبالغ المخصصة للمساعدة 
على إعادة إعمار القرى، واألبنية في الضاحية الجنوبية

.أ.مليون د
53.69 المجموع



8

الئحة بالقرى وأبنية الضاحية المكفولة من قبل المملكة العربية السعودية 

محافظة البقاع

عدد الوحدات 
السكنية

القرى عدد الوحدات 
السكنية

القرى

6
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الئحة بالقرى وأبنية الضاحية المكفولة من قبل المملكة العربية السعودية 

محافظة  الجنوب

عدد الوحدات 
السكنية
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الئحة بالقرى وأبنية الضاحية المكفولة من قبل المملكة العربية السعودية 
محافظة  النبطية

عدد الوحدات 
السكنية



11

الضاحية الجنوبية

عدد الوحدات 
المدمرة كلياَ 

عدد الوحدات 
السكنية

االعقار عدد الوحدات 
المدمرة كلياَ 

عدد الوحدات 
السكنية

االعقار عدد الوحدات 
المدمرة كلياَ 

عدد الوحدات 
السكنية

االعقار

16 16 18  710حارة حريك  18 709حارة حريك   22 22    1905حارة حريك  

15 15 26  1419حارة حريك  26 16  6358شياح   16 319حارة حريك  

22 22 23  2519حارة حريك  23 1758حارة حريك   16 16  706حارة حريك  

42 42 97  1794حارة حريك  97 1حارة حريك  22 22 1755حارة حريك 

42 42 17  2523حارة حريك  17 382حارة حريك   19 19 1889حارة حريك 

23 23 18  863حارة حريك  18 20  1654حارة حريك  20 1901حارة حريك 

13 21 19  295حارة حريك  19 27  101شياح  27 2162حارة حريك 

13 22 35  96حارة حريك  35 22  597حارة حريك  22 2234حارة حريك 

18 18 167حارة حريك   22 22 14  2489برج البراجنة  14 2510حدث  

17 17 456حارة حريك   20 20 350حارة حريك   31 55 6325شياح  

20 20 21  1724حارة حريك  21 18  865حارة حريك  18 5228شياح  

848 900 االمجموع 24 24 20  2159حارة حريك  20 312حارة حريك 

20 31 463شياح  

الئحة بالقرى وأبنية الضاحية المكفولة من قبل المملكة العربية السعودية
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المبالـغ المخصصـة إلعادة إعمار البنى التحتيـة في القـرى والبلـدات المتضررة 
 ولتشييد أبنية ونصب تذكارية في عدد من البلدات

 دعمت المملكة العربية السعودية إعادة إعمار
 222(البنى التحتية في القرى المتضررة 

وكذلك في تشييد أبنية تراثبة وثقافية أو ) قرية
نصب تذكارية في عدد من البلدات والضاحية 

 35الجنوبية عن طريق تخصيص هبة قيمتها 
ويجري العمل على تنفيذ هذه . أ.مليون د
.المشاريع

المبالغ المخصصة من أصل الهبة
.أ.مليون د

35 والضاحية إعادة إعمار البنى التحتية للقرى
الجنوبية

35 المجموع

)2008حتى نهاية (المبالغ المدفوعة من أصل الهبة 

.أ.مليون د
7.95 والضاحية إعادة إعمار البنى التحتية للقرى

الجنوبية

7.95 المجموع

الرصيد الباقي

.أ.مليون د
27.05 المجموع
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المبالغ المخصصة من أصل الهبة السعودية لتنفيذ 
مشاريع إنمائية موزعة على كافة المناطق اللبنانية

 دعمت المملكة العربية السعودية تنفيذ مشاريع إنمائية في كافة
.أ.مليون د 150المناطق اللبنانية بهبة قيمتها

.)أ.مليون د 105( وفق االتفاقية –تضمنت المشاريع االنمائية 
 أ.مليون د 11(إعادة بناء الجسور المتضررة  (.
 أ.مليون د 75(تغطية الفجوات التمويلية لمشاريع الطرق(.
 أ.مليون د 4(إنشاء سد بريصا(.
 أ.مليون د 7.5(تجهيز مدارس(.
 أ.مليون د 7.5(تجهيز مدارس أخرى  (.

 إنشاء أية مشاريع أخرى يتم االتفاق عليها مع المملكة العربية
السعودية وحسب مشيئتها أو لتغطية فرق في كلفة عدد من بنود 

:ومن ضمن ذلك كله.) أ.مليون د 45( االتفاقية 

             تلزيم جسر صوفر ما زال متعثر مع اإليطاليين
.)أ.مليون د 7.5(
 مبالغ مقدمة إلنشاء عدد من المدارس الرسمية في الضاحية

.)أ.مليون د 10(الجنوبية مع استمالكاتها    
 مليون  27.5(تغطية ألي عجز في كلفة بنود مذكرة التفاهم

)أ.د

 تم لتاريخه دفع مبالغ على حساب تنفيذ عدد من المشاريع وذلك بقيمة
.  أ.مليون د 7.88

المبالغ المخصصة من أصل الهبة
.أ.مليون د

105 مشاريع إنمائية  محددة

45 مشاريع إنمائية أخرى وكذلك تغطية الفروقات 
في كلفة تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم

150 المجموع

)2008حتى نهاية (المبالغ المدفوعة من أصل الهبة 
.أ.مليون د

7.88 مشاريع إنمائية  محددة

0 مشاريع إنمائية أخرى وكذلك تغطية الفروقات 
في كلفة تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم

7.88 المجموع

الرصيد
.أ.مليون د
97.12 مشاريع إنمائية  محددة

45 مشاريع إنمائية أخرى وكذلك تغطية الفروقات 
في كلفة تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم

142.12 المجموع
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)الهبة السعودية( دعم القطاع التربوي

 سنوات قطاع  3دعمت المملكة العربية السعودية خالل
.أ.مليون د 84التعليم بهبة قيمتها 

 في جميع   الرسوم والكتب المدرسيةشمل الدعم
المدارس الرسمية وفي المناطق اللبنانية كافة باإلضافة 

الرسمي  دعم التعليم المهنيالي 

  من المنحة خالل عام الدراسي  طالب 326297استفاد
أ.مليون د 15.06مبلغ   2006/2007

  من المنحة خالل عام الدراسي  طالب 302953استفاد
.أ.مليون د 14بمبلغ  2007/2008

 تم صرف الدفعة االولى لرسوم  المدارس والمعاهد
 8.07بمبلغ   2008/2009الرسمية للعام الدراسي

.ا.مليون د

 تم صرف الدفعة األولى من ثمن الكتب المدرسية بمبلغ
.أ.مليون د 2.29

 للهيئة الوطنية لدعم المدرسة . أ.مليون د 4تم تحويل
الرسمية

تخصيص الهبة
.أ.مليون د

60 2008-2007-2006دعم قطاع التعليم لألعوام الدراسية 

20 كتب مدرسية

4 الهبة للهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
84 المجموع

)2008حتى نهاية (المبالغ المدفوعة من أصل الهبة 
.أ.مليون د

37.13 2008-2007-2006دعم قطاع التعليم لألعوام الدراسية 

2.29 كتب مدرسية

4 الهبة للهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
43.42 المجموع

الرصيد الباقي
.أ.مليون د

40.58 المجموع
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تجهيز الجيش وقوى االمن من أصل الهبة 
السعودية المخصصة لذلك

 دعمت المملكة العربية السعودية عملية
 100تجهيز الجيش وقوى االمن بهبة قيمتها 

.أ.مليون د

تخصيص الهبة
.أ.مليون د

65 دعم الجيش اللبناني

35 دعم قوى االمن الداخلي

100 المجموع

)2008حتى نهاية (المبالغ المدفوعة من أصل الهبة 

.أ.مليون د
50.28 دعم الجيش اللبناني

34.97 دعم قوى االمن الداخلي

85.25 المجموع

الرصيد الباقي
.أ.مليون د
14.72 دعم الجيش اللبناني

0.03 دعم قوى االمن الداخلي

14.75 المجموع
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تفاصيل إجمالي الهبات السعودية والمبالغ المدفوعة واألرصدة المتوفرة وحتى نهاية كانون االول 
2008 

تمت االستعانة وبشكل مؤقت  
بالرصيد الباقي    وغير المدفوع 
وعلى سبيل  الضمانة لما تحملته 

الحكومة اللبنانية  من مبالغ 
واضطرت الى  العمل  على 

االستحصال عليه وذلك على شكل 
سلفة من مصرف لبنان  لتمويل 
نصيب الدولة من أعمال اإلغاثة 

العاجلة وما تحملته أيضاً على شكل 
مساعدات ألصحاب  الوحدات 

السكنية التي لم يتقدم  لتبنيها أحد 
والتي التزمت بها  الدولة اللبنانية 
ريثما يتم تأمين  التمويل الالزم  

وذلك إما عن   طريق هبات جديدة 
أو عن طريق قروض مباشرة على 

شكل سندات خزينة تصدرها 
وعلى وتتحملها الخزينة اللبنانية

أساس أنه عند تأمينها تتحرر  الكفالة 
*مباشرةً 

  

الرصيد الباقي غير 
المدفوع

المبالغ 
المدفوعة

توزيع الهبة

.أ.مليون د
0 50 50 أعمال إغاثة عاجلة. 1

إعادة إعمار القرى وأبنية الضاحية الجنوبية، والبنى التحتية، والمشاريع اإلنمائية واألبنية التذكارية. 2

36.86 246.14 283 إعادة إعمار القرى والبلدات

16.83 15.17 32 إعادة إعمار بعض أبنية الضاحية الجنوبية

27.05 7.95 35 بنى تحتية في القرى والبلدات المتضررة 
والضاحية الجنوبية

142.12 7.88 150 مشاريع إنمائية في كافة المناطق اللبنانية

222.86 277.14 500
مجموع المساعدات إلعادة إعمار القرى وأبنية الضاحية 

الجنوبية، البنى التحتية، والمبالغ المخصصة للمشاريع 
اإلنمائية والمبالغ المدفوعة  والرصيد الباقي

40.58 43.42 84 دعم القطاع التربوي. 3

14.75 85.25 100 تجهيز الجيش وقوى االمن الداخلي. 4

278.19 455.81 734 المجموع

كدفعة أولى على حساب المبالغ . أ.مليون د 100أي ما يعادل . ل.مليار ل 150حولت الخزينة في مطلع كانون الثاني مبلغ *
المتوجبة على الدولة اللبنانية وبالتالي لتحرير المبلغ المماثل من المبالغ السعودية
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 اوردت السيدة زينب ياغي لمسار عودة 15/8/2011 تاريخ 11963في جريدة السفير العدد 
 وكيف 2006احدى النازحات الى منزلها المدمر جراء العدوان االسرائيلي في تموز من العام 

كان الوضع بعد انتهاء العدوان (تدمير كامل للمبنى الذي تقطن فيه) واضطرارها للسفر الى 
فرنسا وعودتها بعد ثالثة اشهر وبعد علمهما ان احد االحزاب اللبنانية قرر دفع تعويضات 

 للمتضررين من الحرب وكذلك بدل ايواء للذين تهدمت منازلهم.

اللبنانية ودور المؤسسات والدول التي قدمت المعونة الى  في ضوء هذا التغييب لدور الدولة
لبنان والتي مكنته من اجراء معالجة سريعة للمشاكل االنسانية والحياتية وااليوائية واالعمارية التي 

 تسبب بها العدوان االسرائيلي فإنه من الضروري توضيح التالي:

كذلك يتضمن المقال انه ولوال مؤسسة الوعد الصادق وحزب اهللا لما استطاع االهالي اصالح 
 اضرار هذا العدوان واعادة االهالي الى مساكنهم وحياتهم الطبيعية.

لقد سها عن بال الكاتبة السيدة زينب ياغي ان الدولة اللبنانية وبصفتها الراعي لكافة المواطنين 
اللبنانيين بادرت ومنذ اللحظة االولى لحصول العدوان الى المسارعة على مساعدة النازحين في 

كافة المناطق اللبنانية  و العمل على تقديم سبل العيش الكريم لهم. كذلك قامت الدولة وعبر 
مؤسساتها المختلفة بمساعدة االهالي الذين استمروا بالتواجد في قراهم ومناطقهم عبر تأمين 

الكثير من احتياجاتهم وحسب الظروف االمنية السائدة آنذاك. ولذلك فإنه من المفيد وقبل الدخول 
في تفاصيل المساعدات والهبات التي قدمتها الدولة اللبنانية والدول الصديقة والشقيقة على 

مستوى الجمهورية اللبنانية ومن ضمنها ما هو في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت والتي بلغ 
 مليون دوالر اميركي، معرفة حقيقة اساسية وهي ان الدولة 1547مجموعها االجمالي حوالي 

 مليون دوالر اميركي  من اصل المبلغ المذكور اعاله. اما المملكة 374اللبنانية ساهمت بحوالي 
 300 مليون دوالر أميركي والدولة الكويتية بمبلغ 734العربية السعودية فقد ساهمت بحوالي 

 مليون دوالر اميركي، والباقي فقد ساهم به عدد 35مليون دوالر اميركي وسلطنة عمان بمبلغ 
 من الدول الصديقة والشقيقة واالفراد والمؤسسات.

 

 جراء في الضاحية الجنوبيةالموضـوع: تقرير حول االعمال المنجزة 

2006العدوان االسرائيلي الغاشم في شهر تموز عام   
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العدوان االسرائيلي في تكبد لبنان خسائر جسيمة وفادحة في األرواح والممتلكات جراء لقد 
. ولقد خلف ذلك العدوان خسائر كبيرة في األرواح والبنى التحتية (الطرق 2006تموز من العام 

والجسور، مستودعات الفيول أويل لمحطات توليد الكهرباء في الجية، المطارات 
والمرافئ،المدارس والمستشفيات...) وفي المباني السكنية والمؤسسات االقتصادية في مختلف 

ومنذ بداية تلك االعتداءات القرى والبلدات اللبنانية ومنطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. 
أطلقت الحكومة اللبنانية نداءات استغاثة الى كل الدول الشقيقة والصديقة وكذلك المؤسسات  
الواهبة، وطالبتها بتقديم المساعدات العاجلة لتمكين لبنان من تخطي االضرار التي تسبب بها 

العدوان االسرائيلي والتي كان يمكن ان تتسبب بنتائج كارثية اكبر لو لم تتوافر ارداة صلبة 
وعزيمة ال تلين لدى اللبنانيين ودولتهم وكذلك العون السخي الذي تقدمت به الدول الشقيقة 
 والصديقة القدار لبنان على السير قدمًا في عمليات االغاثة السريعة وعملية اعادة االعمار.

وبناء على ذلك واستجابًة لنداءات الحكومة اللبنانية بادر عدد من الدول والمؤسسات واألفراد إلى 
 إرسال المساعدات على أنواعها مستفيدة من المرونة التي اتاحتها الحكومة اللبنانية للواهبين حيث

أفسحت الحكومة المجال امام الجهات المانحة إلختيار الطريقة التي تالئمها لتقديم الدعم. 
وبالتالي فقد جاءت المساعدات على أنواع مختلفة. ففي حين قرر عدد من المانحين تقديم 

مساعداتهم العينية أو النقدية عبر الهيئة، ارتأى عدد آخر تقديم هذه المساعدات مباشرة إلى 
المتضررين أو تمويل مشاريع إعادة اإلعمار دون المرور بالهيئة. وعلى ذلك فإن المساعدات 

 المقدمة من المانحين تنقسم إلى خمسة أنواع:

 مساعدات عينية مقدمة مباشرة من الجهات الواهبة الى المتضررين .1
 مساعدات عينية مقدمة الى المتضررين عبر الهيئة  .2
مساعدات نقدية لتنفيذ مشاريع إغاثية محددة إلعادة االعمار بما في ذلك إعمار بعض  .3

الوحدات السكنية وهي المساعدات التي كانت تتولى تنفيذها مباشرة الدول والهيئات المانحة 
 وال تمر عبر حسابات الهيئة مثل دولة قطر

مساعدات نقدية مقدمة عبر الهيئة ومخصصة ألعمال إغاثية و/أو إلعادة اعمار الوحدات  .4
السكنية وكذلك لتنفيذ مشاريع اعمارية او بنى تحتية وذلك حسب مشيئة الواهب واستنادًا 

 إلى مذكرات تفاهم موقعة مع كل واهب على حدة

مساعدات نقدية مقدمة عبر الهيئة لتنفيذ أعمال ومشاريع إغاثية غير مخصصة (حيث ترك  .5
للحكومة اللبنانية حرية اختيار كيفية استعمال هذه األموال في مجال األعمال اإلغاثية 

 وٕاعادة اإلعمار)
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 أعاله هي مبنية على 5 و 4إن الدول التي قدمت المساعدات النقدية المذكورة في البندين 
 الشكل التالي:

 مجاالت المساعدة

 

 

 الجـهات المـانحة

إعادة إعمار 

قرى وأبنية ال

الضاحية 

الجنوبية 

بنى 

 تحتية

إعمال 

 اإلغاثة

 العاجلة

التلوث 

 النفطي

دعم قطاع 

التعليم 

مشاريع 

 إنمائية
دعم الجيش 

 وقوى األمن
 المجموع العام

 (مليون دوالر أميركي)

 734.0  100.0 140.0 84.0  50.0 35 325.0 المملكة العربية السعودية

 315.0  185.0 -  15.0  115.0 الكويت 

الصندوق العربي للتنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

 
 

   10.37 
 

10.37 

 2.62  2.62      مساعدة الشعب المصري في إعادة اإلعمار

 35.0     12.0  23.0 العراق

 1.0       1.0 اندونيسيا

 3.0       3.0 مملكة البحرين 

 50.0  10.0     40.0 سلطنة ُعمان 

 0.99    0.99    جمملكة النروي

 9.02     9.02   تبرعات نقدية من أشخاص وشركات

 1161 100.0 347.99 84.0 0.99 86.02 35.0 507.0 المجموع الهبات

 

إلى جانب تلك المبالغ ونظرًا لعدم كفاية المبالغ المخصصة لمواجهة متطلبات إعادة اإلعمار 
فقد عمدت الدولة اللبنانية إلى االسهام بتحويل مبالغ نقدية الى الهيئة العليا لالغاثة لتمكنها من 
دفع كلفة رفع انقاض االبنية المهدمة والمتضررة وٕاعادة إصالح البنى التحتية ودفع المساعدات 

لذوي الشهداء والجرحى وكذلك العادة بناء الوحدات السكنية المتضررة ولقد بلغ مجموع 
  مليار ليرة.530المساعدات التي قدمتها الدولة اللبنانية وعلى خمس دفعات 
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U أوالً : كلفة أعمال اإلغاثة العاجلة لكافة المناطق والقرى اللبنانية بما فيها ما استعمل لمواجهة

  مليون د.أ.)218.38احتياجات إعادة إعمار الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت: (

 مليون د.أ. منها ما تم تأمينه 218.38بلغت الكلفة اإلجمالية الملتزم بها ألعمال اإلغاثة العاجلة 

 مليون دوالر والرصيد تم تأمينه مما تقدمت به 86.02من الدول والمؤسسات المانحة بمبلغ 

الحكومة اللبنانية من مساهمة منها بكلفة تأمين االغاثة العاجلة واعادة االعمار . ولقد سدد من 

 31 مليون د.أ لغاية تاريخ 207.36 مليون دوالر مبلغ 218.38اصل هذا المبلغ االجمالي اي 

 وهي قد وزعت على مختلف المناطق اللبنانية بما فيها الضاحية الجنوبية. حيث يبين 2011آب 

 الجدول التالي ابواب االنفاق المتعددة في هذا المجال وعلى الشكل التالي: 

 شرحال
 المبالغ غير المدفوعة المبالغ المدفوعة المبالغ الملتزم بها

 (مليون دوالر أميركي)

 . إغاثة النازحين وتقديم المساعدات للجرحى وذوي الشهداء1

  28.35 28.35 المبالغ المدفوعة لذوي الشهداء والمصابين

 0.16 8.45 8.61 تكلفة معالجة الجرحى في المستشفيات 

 - 28.22 28.22 التغذية ومعدات االيواء

 - 1.53 1.53 وسائل نقل

مصاريف مختلفة للقطاع العام (تجهيزات لغرف العمليات، صيانة، بدل أتعاب العاملين 
 في الهيئة خالل العدوان، محروقات، الحملة اإلعالنية عن أعمال الهيئة،..)

2.38 2.38 - 

 - 0.01 0.01 تعويضات زراعية نتيجة تحويرات 

 - 2.60 2.60 مساعدات لصيادي األسماك

 0.16 71.54 71.7 المجموع

 . إعادة إعمار البنى التحتية2

 6.9 43.43 50.33  الطرق والجسور

المباني الرسمية (ترميم المدارس التي استعملت كمراكز إليواء النازحين، ترميم المباني 
 الحكومية المتضررة من جراء العدوان اإلسرائيلي)

5.88 5.79 0.09 

 0.01 0.01 0.02 كهرباء

 - 1.37 1.37 المياه

 0.06 3.29 3.35 المطارات والمرافئ

 3.8 81.93 85.73 رفع األنقاض والترميم اإلنشائي (الجنوب، البقاع، والضاحية الجنوبية)
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 10.86 135.82 146.68 المجموع

 11.02 207.36 218.38 المجموع العام

 مليون د.أ. من المبالغ 86.02تجدر اإلشارة أنه تم تغطية جزء من هذه المبالغ اي بما يعادل 
المحولة من الدول المانحة وغير المخصصة لغرض معين والباقي تم تسديد كلفته من قبل الدولة 

 مليار ليرة لبنانية اي ما 530اللبنانية التي سبق القول أنها اسهمت بمبلغ إجمالي لتاريخه وقدره 
 مليون دوالر. وتبين الشروحات التالية تفاصيل هذه المبالغ وتحديدًا بالنسبة 353يعادل 

  للمتضررين او تعويضًا عن االضرار الحاصلة في الضاحية الجنوبية من بيروت.

U1 التعويضات المدفوعة لذوي الشهداء والمصابين في مختلف المناطق اللبنانية بما فيها : - 
  مليون د.أ.)36.8منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت: (

 2/2006تم تكليف الهيئة العليا لإلغاثة وفور انتهاء العدوان االسرائيلي بموجب القرار رقم 
 بدفع مساعدات مالية لعائالت الشهداء والجرحى نتيجة عدوان تموز 17/8/2006تاريخ 

، أما  مليون ل.ل.15 بحيث يدفع للجريح بعطل دائم تعويض مالي  بحد أقصى قيمته 2006
يعطى نسبة مئوية من هذا المبلغ تساوي نسبة العطل المذكور في الجريح المصاب بعطل جزئي ف
 لغ من العمر أكثر من عشر سنواتاالب ذوي الشهيدفيدفع لتقرير اللجان الطبية. أما الشهداء 

 10 ماليين ل.ل. لذوي الشهيد البالغ من العمر أقل من 10 غ ومبل، مليون ل.ل.20ملبغ 
 .سنوات

وقد تم دفع هذه المساعدات لذوي الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مختلف المناطق والقرى 
المتضررة بما فيها الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت حيث بلغت الكلفة اإلجمالية لهذه المساعدات 

 مليون د.أ. ولقد تم تنفيذ عملية المساعدة هذه من خالل كل من مجلس الجنوب في 36.8
منطقة الجنوب والصندوق الوطني للمهجرين بالنسبة للمتضررين خارج منطقة الجنوب وحيث 

تولت هاتان المؤسستان تسليم الشيكات المحررة لورثة الشهيد او للمتضررين بما ال يسمح 
 باستعمالها في أي ظرف آخر.

 

 -  رفع األنقاض والترميم االنشائي واصالح الطرق وتعويض أصحاب العقارات المهدمة كليًا 2
 أو جزئيًا وٕانشاء مشاريع إنمائية في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت:

  مليون د.أ.)32.48أ- رفع األنقاض والترميم االنشائي لألبنية المتصدعة:(
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قامت الدولة اللبنانية وفور انتهاء العدوان االسرائيلي الغاشم الى ازالة اثاره عن شوارع الضاحية 
الجنوبية لمدينة بيروت من خالل مناقصات عامة تم على اثرها ازالة كافة االنقاض بكلفة اجمالية 

  دوالر اميركي.23.15بلغت 

 269أما على صعيد األبنية المتصدعة فقد عمدت الهيئة إلى القيام بعملية الترميم اإلنشائي لـ
 9.33مبنى والتي كانت اوضاعها تشكل خطرًا على السالمة العامة وذلك بكلفة إجمالية بلغت 

 مليون د.أ.

وقد بلغت نسبة ما دفعته الهيئة العليا لإلغاثة على حساب رفع األنقاض والترميم اإلنشائي 
% من أصل مجموع ما دفع في هذا 24لألبنية المتصدعة في الضاحية الجنوبية حوالي 

  مليون د.أ.81.93الخصوص في كل لبنان والتي بلغ مجموعها 

  مليون د.أ.)0.38ب-  تعبيد وتزفيت الطرق في الضاحية الجنوبية:(

قامت الدولة اللبنانية ممثلًة بالهيئة العليا لإلغاثة بتلزيم وتنفيذ تعبيد وتزفيت بعض الطرق 
المتضررة في الضاحية الجنوبية عن طريق المناقصات لثالث شوارع هي: شارع راغب حرب، 

 مليون د.أ. 0.38شارع السيد عباس الموسوي ومحيط مجَمع سيد الشهداء وبلغت كلفتها حوالي 
في المقابل فقد بلغ مجموع ما دفعته الهيئة العليا لإلغاثة في كل لبنان في هذا الخصوص مبلغ 

  مليون د.أ.43.43

  مليون د.أ.)346.95ج - العقارات المهدمة والمتضررة في الضاحية الجنوبية: (

 تم تكليف الهيئة العليا لإلغاثة بدفع التعويضات ألصحاب الوحدات السكنية المتضررة جراء
التي ترعى أسس دفع التعويضات، واستنادًا  146/2006 رقم  وفقًا لآللية2006عدوان تموز 

 مبنى 189لالحصاء النهائي الوارد للهيئة العليا لإلغاثة فقد تهدم في الضاحية الجنوبية لبيروت 
 مبنى بشكل جزئي، وقد تعهدت بعض الدول المانحة (المملكة العربية 2163بشكل كلي و 

السعودية، سلطنة عمان، ودولة الكويت) اعادة بناء بعض االبنية المهدمة كليًا وكذلك بعض 
االقسام المتضررة جزئيًا اما ما تبقى من االبنية فقد تعهدت الدولة اللبنانية باعادة بنائه. وقد 
قامت الدولة اللبنانية ومن خالل الهيئة العليا لإلغاثة واستنادًاإلى اآللية المعتمدة وفي منطقة 
الضاحية الجنوبية أي من خالل الصندوق الوطني للمهجرين والمؤسسة الهندسية االستشارية 

السادة خطيب وعلمي بإعداد ملفات الوحدات السكنية المدمرة كليًا أو جزئيًا فور انتهاء االعتداء 
االسرائيلي فعمدت إلى البدأ بدفع مستحقات المواطنين المتضررين ابتداًء من شهر كانون األول 
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 ويلخص الجدول التالي عدد العقارات المتضررة والمهدمة في الضاحية الجنوبية وذلك 2006
 حسب من تحمل كلفة اعادة بنائها من الدول المانحة او الدولة اللبنانية:

 

 

 
العقارات 

 المهدمة كلياً 
العقارات 

 المهدمة جزئياً 
 المجموع

العقارات المتبناة من الدول المانحة (السعودية، 
 الكويت، سلطنة عمان)

48 5 53 

 2,299 2,158 141 العقارات التي هي على عاتق الدولة اللبنانية

 2,352 2,163 189 المجموع
 

%  من أصحاب الوحدات السكنية 97.74وبذلك تكون الدولة اللبنانية تكفلت بالتعويض على 
 من العقارات المهدمة والمتضررة في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

 ولمزيد من االيضاح فإنه يمكن تفصيل اعداد الوحدات السكنية المهدمة كليًا او جزئيًا 
والمبالغ المخصصة والملتزم بها والمدفوعة من قبل الدول المانحة والدولة اللبنانية على الشكل 

 التالي: 

 28,408بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لغاية تاريخه 
 مليون 299.1 مليون د.أ. والتي دفع منها لتاريخه 346.95وحدة سكنية بكلفة إجمالية قدرها 
 د.أ. موزعة على الشكل التالي:

 الشرح
عدد 
 العقارات

عدد 
الوحدات 
 السكنية

المبالغ المخصصة من 
الدول المانحة والمبالغ 
المحولة من خزينة 

 الدولة اللبنانية

كلفة إعادة 
 اإلعمار

المبالغ 
 المدفوعة

الرصيد 
المتبقي 
 للدفع 

 (مليون د.أ) 
 2.69 29.74 32.43 32.0 1,001 37 المملكة العربية السعودية

الصندوق الكويتي لإلنماء 
 االقتصادي واالجتماعي

13 307 15.0 10.44 7.44 3.0 

 0.37 9.38 9.75 10.0 229 3 سلطنة ُعمان
 6.06 46.56 52.62 57.0 1,537 53 مجموع الدول المانحة
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 41.79 252.54 294.33 219.58 26,871 2,299 الدولة اللبنانية *
 47.85 299.1 346.95 276.58 28,408 2,352 المجموع العام

 331 مليار ليرة لبنانية لصالح الهيئة العليا لإلغاثة خصص منها 530*  تم تحويل مبلغ 

مليار ليرة إلعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة في القرى وفي الضاحية الجنوبية  أي ما 

 مليون د.أ. أما الباقي فقد خصص لتغطية الجزء غير المغطى من قبل بقية 219.58يعادل 

 الواهبين لمجموع كلفة أعمال اإلغاثة العاجلة.

 د - المشاريع االنمائية الممولة من الدول والهيئات المانحة في منطقة الضاحية الجنوبية: 

التزمت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وبكلفة اجمالية بلغت حوالي ثالثة 

وأربعون مليون دوالر أميركي بتمويل وانشاء مشاريع انمائية في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت 

ومن اجل اعادة تأهيل الطرق المدمرة وانارتها باالضافة الى انشاء مدارس ومركز رياضي ومركز 

 طوارىء على الشكل التالي:

  مليون د.أ.)6.8المملكة العربية السعودية ( •

تابعتين لوزارة التربية والتعليم العالي إنشاء مدرستين رسميتين في الضاحية الجنوبية  .1

 من منطقة برج البراجنة العقارية وقسم من العقار رقم 733على كامل العقار رقم 

 مليون د.أ. بما فيها كلفة 6.8 بكلفة اجمالية بلغت  من منطقة الحدث العقارية443

 إستمالك العقارين المذكورين أعاله.
 

  مليون د.أ.)35.7 دولة الكويت: ( •

  مليون د.أ.22.7إنشاء ثالث مدارس و مركز رياضي ومركز طوارئ بكلفة اجمالية  .1

  مليون د.أ.9مشاريع لتنفيذ إعادة تأهيل الطرق المتضررة وٕانارتها بكلفة إجمالية  .2

  مليون د.أ.4مشروع إنشاء قاعة رياضية في منطقة الغبيري العقارية بكلفة إجمالية  .3

بناء على ما تقدم فإنه يمكن تلخيص المبالغ التي تم تخصيصها ودفعها من اجل معالجة 

 االضرار التي حلت بالضاحية الجنوبية من بيروت على الشكل التالي:

 المبالغ المدفوعة (مليون د.أ.) الشرح
 23.15 رفع األنقاض
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 9.33 الترميم اإلنشائي
 0.38 تعبيد وتزفيت الطرق

 299.1 إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليًا أو جزئياً 
 42.5 مشاريع إنمائية ممولة من الدول المانحة

 374.46 المجموع
 

تجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي أن يضاف إلى هذا المبلغ جزءمن المبالغ التي دفعتها الهيئة 
العليا لإلغاثة على حساب كلفة أعمال اإلغاثة العاجلة والمساعدات التي دفعت لذوي الشهداء 

 والجرحى في كل لبنان والتي يعود جزء منها إلى منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. 

يتضح مما تقدم االفتئات الكبير والذي يبدو متعمدًا الخفاء دور الدولة اللبنانية وكذلك الدول 
والهيئات الواهبة التي قدمت للبنان لمساعدته على معالجة االضرار واعادة اعمار ما تهدم 

 .2006بسبب الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في تموز من العام 
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