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حوكمة قطاع الب��ول

132/2010من القانون 8املادة 

الوزراءمجلس 

الصالحيات الك��ى لناحية •
القرارات

إلدارة وضع السياسة العامة •
املوارد

�عي�ن الب��ولية،الرخصمنح •
ع�� املوافقة ،وتبديل املشغل

...خطة التطو�ر والانتاج

132/2010من القانون 9املادة 

الوز�ر

العامة ال�ي السياسة ينّفذ•
الوزراءيضعها مجلس 

والرقابة إلادارةمسؤول عن •
ع�� ألا�شطة وإلاشراف 
الب��ولية

بت�ليف منالاتفاقيةيوقع •
الوزراء،يصدر رخص مجلس 
...والانتاجا�حفر 

132/2010من القانون 10املادة 

هيئة إدارة قطاع الب��ول

لل��و�جإعداد الدراسات•
للموارد الب��ولية

والرقابة إلادارةصالحيات •
ع�� ألا�شطة وإلاشراف 
الب��ولية

مسك ال�جل الب��و��•
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من ا�حوكمة الطبقات ألاخرى 

مجلس النواب

الوزراء مجلس عملمراقبة •
بموجب صالحياتھ 

الدستور�ة

ع�� طرح ألاسئلةحق•
طرحالوز�ر، الاستجواب، 

با�ح�ومة و�الوز�رالثقة 

مكونات املجتمع املد�ي

النقابات•

ا�خاصالقطاع •

ألا�اديميةاملؤسسات •

ا�جمعيات •

الشعبعموم •
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الشفافية املعتمدةمعاي�� 

واملراسيموألانظمةالتشريعات��وضوح•

ثابتةبأح�املالتفاقيةنموذجاعتماد•

ال��اخيصدورات��التنافسيةتأم�ن•

وا�حةومحاسبيةماليةمعاي�� •
Accountingم�حق( and Financial Procedures(

للمراقبةمتعددةإجراءات•

إلانتاجبقياسالتحكم•

والبيئةوالسالمةلل�حةجّيدةقواعد•

للعموم�شرهاو�تموا�حةإجراءات•
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الشفافية املعتمدةمعاي�� 

ثابتةدف�� شروط منشور بموجب مرسوم وأح�امھ •

الشروطعناصر املزايدة محددة �� دف�� •

والتق�يقواعد وا�حة لتقو�م العرض التجاري •

لھ من وضع تقر�ر نتائج التقو�م واق��اح التلز�م وإرسا•
خاذ الوز�ر الذي يرفعھ ا�� مجلس الوزراء التإ�� الهيئة 
القرار

الوزراءقرار التلز�م يصدر عن مجلس •

ا�حقوق فيھ أ�حابُ��جلالذي الب��و�� ال�جل•
�� الشر�اتواملالك�ن املنتفع�ن،الرخص الب��ولية

ا�حقوق الب��وليةأ�حاب 

التنافس �� املزايدة
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الشفافية املعتمدةمعاي�� 

العقود الثانو�ة التصر�ح عن � صاحب ا�حقع�•
طة والبضائع وا�خدمات املتعلقة باأل�شلتور�د املوارد

يتقيدون الب��ولية والتحقق من أن املقاول�ن الثانو��ن
.بأح�ام هذا القانون عن التور�د

�ر يصدر مجلس الوزراء مرسوما بناء ع�� اق��اح الوز •
اب املستند إ�� رأي الهيئة، يحدد فيھ موجبات أ�ح

.العقود الثانو�ةا�حقوق �� ما يتعلق بالتصر�ح عن

.هذا املرسومإعداد مسودة �عمل الهيئة ع�� •

72املادة 132/2010القانون 
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الشفافية املعتمدةمعاي�� 

ناقصةللمالب��وليةألا�شطةتنفيذلغاياتوا�خدماتالسلعلشراءالرئيسيةالعقودإخضاعيجب•
العروضتقو�معنداملقدمةوالضماناتالتسليموشروطوالسعرالنوعيةمراعاةو�جب.العمومية

.العقودومنح

:التاليةالقواعدإ��وخدماتسلعلشراءالعموميةاملناقصةتخضع•

أو ن�عت��والذيناملزودينمنمعقول عددإ��العروضإرسالأو لتقديمالتأهيلدعواتتوزيعيجب•
 ا�خدماتءأداأو السلع�سليمع��وا�خ��اتواملؤهالتالنوعيةحيثمنقادر�نيكونواأنم��مُيتوقع

،املطلو�ة

،العروضإلعدادمعقولةمهلةمنحيجب•

 ال،أو العروضلتقديمتحديدامدعو�ن�انواسواءاملحتمل�ن،املزودينجميعيتلقىأنيجب•
،نفسهاالدعوةمواصفات

 زودينماستثناءيتمال ل�يمعقدةالتسليموشروطالعروضتقديمومهلاملواصفاتتكون أال يجب•
مناسبغ�� نحو ع��منافس�ن

الشراء واملواد املحلية: 157املادة 10298/2013املرسوم 
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الشفافية املعتمدةمعاي�� 

تنافسيةمناقصاتأساسع��التور�دإجراءا�حقوق أ�حابع��•

 م��اقيتكون ال�يامل��ابطةالعقودمنمجموعةأو عقدأليمطلو�ةليستالتنافسيةاملناقصات•
دون ماأو )أم���يدوالر الفخمسون (أ.د50,000إلاجمالية

سلعالتور�دبخصوصاملش��كالتشغيلاتفاقيةوأح�امإلاجراءاملر��اللبنا�يالقانون مراعاة•
 الب��وليةألا�شطةلغاياتوا�خدمات

ً
الاتفاقيةلهذهوفقا

27املادة نموذج الاتفاقية
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الشفافية املعتمدةمعاي�� 

ّفسر ع�� أّ��ا مم•
ُ
ارسة غ�� تمنع تقديم أو قبول أو عرض أو مبلغ أو منفعة من أي نوع �ان من شا��ا أن ت

بنانية أو قانونية أو فاسدة وذلك كت�جيع أو م�افأة عن أية حقوق ب��ولية يتم منحها من قبل الدولة الل
.التخاذ إجراء أو قرار أو الامتناع عن اتخاذ إجراء أو قرار �شأن ألا�شطة الب��ولية

ن من الباطن أو �سري �ل ذلك ع�� الشر�ات الب��ولية والشر�ات املرتبطة والوكالء واملمثل�ن واملتعاقدي•
دفوعات أو املستشار�ن لدى مخالفة القوان�ن اللبنانية املرعية إلاجراء بخصوص العرض أو الهدية او امل

املنافع

ر�ات قوان�ن بلد الت�و�ن أو الت�جيل أو املقر ألاسا��ي ألعمال صاحب ا�حق أو مالك املنشآت أو للش•
ألعمالهااملرتبطة واملقر الرئي��ي 

الدوليةاتفاقية باريس مل�افحة رشوة املوظف�ن وألاجانب �� املعامالت التجار�ة •

�شر�ن 13تار�خ 33املصادق عل��ا بموجب القانون رقم  UNCACالفساداتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة •
2008ألاول 

الفسادمنع : 162املادة 10298/2013املرسوم 
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الشفافية املعتمدةمعاي�� 

نموذج الاتفاقيةدف�� الشروط

تقديم��وا�حةإجراءاتاعتماد•
ل�ش�العروضوتقو�ماملزايدةعروض
والقواعداملمارساتألفضلموافق

املجالهذا��املعتمدةالدولية

يضمن صاحب : سلوك صاحب ا�حق: 41ملادة ا•
موا أو ا�حق وشر�اتھ املرتبطة بھ أّنھ لم ولن ُيقد

ت �عرضوا أو ُيج��وا أي �عو�ض أو عمولة أو مدفوعا
أو هدايا أو وعود أو أي منافع من شأ��ا بأن ي�ون 

ھ أو املال أو ال��يء ذي القيمة قد تّم تقديمھ أو دفع
حصل وعد �شأنھ سواء مباشرة ا�� أي موظف عام 

أو من خالل أي �خص أو كيان آخر الستعمالھ 
.ال�خ��ي أو ملنفعتھ

يتوجب ع�� صاحب : �عارض املصا�ح: 42املادة •
غ الهيئة وأ�حاب ا�حقوق آلاخر�ن

ّ
عن ا�حق أن ُيبل

ق أي ترتيب أو اتفاق سوف يتم عقده �� ما يتعل
و باأل�شطة الب��ولية وال�ي كصاحب ا�حق هذا أ
باشرة للشر�ات املرتبطة بھ مص�حة مباشرة أو غ�� م

.دولةوال�ي من املمكن اعتبارها تتعارض مع مصا�ح ال
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) إلاعدادقيد (ال�جل الب��و�� مرسوم 

وحصصهمالب��وليةالشر�ات��املنتفع�ناملالك�نعنالتصر�ح�شمل•

الب��وليةالرخص��جيل•

وإحداثي��االرقعة��جيل•

املشغلوتبديلاملشغل��جيل•

الب��وليةالرخصةعنالتنازل ��جيل•

الب��وليةا�حصةرهن��جيل•

الب��وليةل�حصةا�ج��ي والبيعبالرهنتتعلقأح�اًمايتضمن•

وقعمع��منشور \الب��و��ال�جلبياناتع��الاطالعمعنوي أو طبي���خصألييمكن•
الهيئة
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EITIإ�� عن نية لبنان باالنضمام إلاعالن 
25/1/2017قرار مجلس الوزراء بتار�خ 

مات غ�� ا�ح�ومّية لوض
ّ
ة العمل  �شكيل مجلس أ�حاب املص�حة امل�ّون من الدولة وشر�ات الب��ول واملنظ

ّ
ع خط

�ي تحّدد خارطة طر�ق النضمام لبنان إ�� املبادرة
ّ
.  السنوّ�ة ال
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املعلوماتقانون حق الوصول ا�� 
)10/2/2017تار�خ 28القانون (
تندات يحق ل�ل �خص طبي�� أو معنوي الوصول ا�� املعلومات واملس: املادة ألاو��•

املوجودة �� إلادارة والاطالع عل��ا مع مراعاة عدم إلاساءة �� استعمال ا�حق 

رة عددت الهيئات الناظمة �� �عر�ف إلادارة و�ش�ل خاص هيئة إدا10فقرة 2املادة •
قطاع الب��ول

الذين تّم قامت الهيئة بنشر موازنا��ا وقطع حسابا��ا و عقود املستشار�ن الدولي�ن•
التعاقد معهم مع قيمة هذه العقود ع�� املوقع الالك��و�ي للهيئة
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قوان�ن عاملية يطبقها أ�حاب ا�حقوق 

USA – Foreign Corruption Practices Act (FCPA): حالواليات��الفاسدةألاجنبيةاملمارساتقانون
ّ
دةاملت

باتالقانون هذايتناول 
ّ
باتاملحاسبيةاملتطل

ّ
ف�نوةبرشصلةذاتأح�امإ��باإلضافةالشفافيةومتطل

ّ
املوظ

.ألاجانبالعمومي�ن
ف�نع��التأث�� منعل��اواملشرف�نالشر�اتمنعإ��القانون هذا��دف•

ّ
خاللمنبألاجانالعمومي�ناملوظ

.)م�افآتأو مدفوعات(رشو��م
سواءواملقيم�نبوألاجانألام��كي�ناملواطن�ن(الطبيعي�نألا�خاصمنالفسادمرتك�يع��القانون هذاُيطّبق•

.)وألاجنبيةألام��كيةالشر�ات(املعنو��نوألا�خاص)ألام��كيةاملتحدةالواليات��ال أمتواجدوا

UK – Anti Bribery Act: املتحّدةاململكة��الرشوةم�افحةقانون
 تدفعال�يالشر�اتمقاضاة�سهيلإ����دف•

ً
.تجار�ةعقودع��حصولهالتسهيلا�خارج��فاسدةأموالا

.محدودةغ�� ماليةوغراماتسنوات،عشر إ��تصل�جنعقو�اتاملخالف�نع��القانون هذايفرض•
.قانونيةغ�� ممارسةالرشوةوتلقيتقديمالقانون �عت�� •
ي•

ّ
 و�ن�حباملتحدةاململكة��العاملةوألاجنبيةال��يطانيةالشر�اتالقانون �غط

ً
.فرادألا ع��أيضا

European Commission:ألاورو�يةاملفوضية
��رجةمدغ�� أو مدرجة�انتسواءالاستخراجية،الصناعات��العاملةالشر�اتمنألاورو�يةاملفوضيةتطلب

أر�احو وإلاتاواتالشر�اتوأر�احالدخلكضر�بةمشروعل�لالعائدةاملدفوعاتعنإلافصاح،املاليةألاسواق
.....التحتيةالبنيةلتحس�نواملدفوعاتإلایجار ورسومألاسهم
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قانون دعم الشفافية �� قطاع الب��ول اق��اح 

عن وإلافصاحيتناول اق��اح القانون مفاهيم النشر •
الب��وليةجميع املعلومات املتعلقة باأل�شطة 

ل �شمل �افة مراحل الا�شطة الب��ولية من التأهي•
للتشغيلاملسبق ا�� الوقف الدائم 

الفسادم�افحة •

ية عدم ا�جمع ب�ن الاستثمار �� الشر�ات الب��ول•
الدولةالعاملة �� لبنان واملناصب الرسمية �� 

جوزف معلوفالنائب اق��اح من قبل 
لس تقدم الهيئة الرأي التق�ي ل�جنة ألاشغال والطاقة �� مج

النواب
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ة 
ّ
القوان�ن لدى مجلس النوابسل

املشروعغ�� إلاثراءقانون •

الفساد�اشفيحمايةقانون •

ادالفسمل�افحةالوطنيةالهيئةقانون •

ولالب��قطاع��الشفافيةدعمقانون •



 
ً
شكرا
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