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What does PPP aim to do?

Create jobs
Provide affordable, quality public services
Build infrastructure
Enhance economic growth
Achieve the UN Sustainable Development Goals



رك املشروع املش

رك هو   –تقوم به اإلدارات العامة، أو املؤسسات العامة، أو (ذو منفعة عامة مشروع املشروع املش
ً
البلديات –إختياريا

)أو اتحادات البلديات

:يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق

التمويل،

اإلدارة،

ى األقل :وإحدى العمليات التالية ع

اإلنشاء ○

التشييد○

التطوير○

رميم○ ال
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oالتجه

oالصيانة

oالتأهيل

oالتشغيل



المخاطر في الشراكة بين القطاعين العام والخاص  تقاسم

قطاع العاممخاطر قد تقع على عاتق ال
 التنظيم، السياسة، البيئة، استدراج العروض، والتنمية االقتصادية

خاصقطاع المخاطر قد تقع على عاتق ال
 ،التطوير، التصميم، البناء، التشغيل، الصيانة، التضخم، سعر الفائدة، سعر صرف العملة

االيرادات والقيمة المتبقية
شتركة بين القطاعينمخاطر قد تكون م

الحرب، الدمار، القوة القاهرة، الطلب، اليد العاملة، التكنولوجيا، الربح والخسارة  .

شراء عقد إدارة شراكة  إمتياز خصخصة

مخاطر للقطاع العاممخاطر للقطاع الخاص



Sample PPP Contractual Framework
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ن العام والخاص ن القطاع أهداف قانون تنظيم الشراكة ب

ر ن الشفافية الالزمة ع :تأم

وضع خارطة طريق واضحة لعملية التلزيم

ي كل املراحل التنفيذية لعملية التلزيم إشراك كل الجهات املعنية 

ر الشروط ي صياغة دف ن  ن املؤهل استشارة املرشح

ر الشروط مسودة عقد الشراكة ن دف تضم

ا شروط العقد إلزام شركة املشروع تقديم تقارير دورية عن مدى مراعا

ر ن لدى القطاع العام ع رة الالزمت ن املهنية والخ :تأم

إنشاء وحدة متخصصة بالشراكة

كون هذه الوحدة عابرة لإلدارات

 ى الشراكة ي القطاع العام ع ن  تدريب العامل
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الشريك الخاص وشركة املشروع

الشريك الخاص

الشراكة بعقد فازت الخاص القطاع من أجنبية أو /و محلية شركات تكتل أو  شركة.  

شركة املشروع

ركمغفلةشركة دف تنفيذ املشروع املش    .لبنانية تؤسس من قبل الشريك الخاص 
ً
تكون كافة أسهمها اسهما

ي رقم  را وتعفى من شرط  24/12/1942بتاريخ  304إسمية تخضع ألحكام قانون التجارة الصادر باملرسوم االش
ن  ي املادت ي، ويعفى رئيس مجلس  144و  78الجنسية املنصوص عليه  ن مفوض مراقبة إضا منه ومن موجب تعي

ى إجازة عمل ر اللبناني من موجب الحصول ع .اإلدارة وأو املدير العام غ

ال تخضع شركة املشروع لرقابة ديوان املحاسبة.
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رأسمال شركة املشروع

ي شركة املشروع قبل بلوغ املشروع املرحلة التشغيلية كما هو  ر عن أسهمه  ال يجوز للشريك الخاص أن يتفّرغ للغ

ي عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء  .محدد 

ي رأسمالها ي تأسيس شركة املشروع واملساهمة  .يجاز للشخص العام املشاركة 

راح  ى إق َّن من قبل مجلس الوزراء بناء ع ى األقل ُيع ي الشركة بعضو ع ل الشخص العام طيلة مدة مساهمته 
َّ
ُيمث

.الوزير املختص
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العقارات العامة

.يجوز للشخص العام أن يضع بتصّرف شركة املشروع العقارات العائدة له

تسجل العقارات . يمكن للمجلس أو لشركة املشروع أن يطلب من الشخص العام استمالك العقارات الالزمة للمشروع

ي السجل العقاري بإسم الشخص العام وتعطى شركة املشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة .املستملكة 

ي تمويل كلفة تعويض اإلستمالك   مع الشخص العام 
ً
 أو جزئيا

ً
يجاز لشركة املشروع أو للشريك الخاص املساهمة كليا

.للعقارات املطلوب إستمالكها
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مواضيع أخرى 

ي موازنة الدولة العامة ى عاتق الدولة  رك ال تقع ع .تلحظ نفقات املشروع املش

الصادر بتاريخ  360ال تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الشريك الخاص وشركة املشروع من أحكام القانون رقم 

ي لبنان وأحكام القانون رقم  2001آب  16 املتعلق بتسنيد  9/12/2005تاريخ  705واملتعلق بتشجيع االستثمارات 

.املوجودات

رك من قبل شركة املشروع باسم استيفاء  تج يمكن للحكومة أن  الرسوم والبدالت والجعاالت العائدة للمشروع املش

.الشخص العام املع ولحسابه
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What are potential PPP
projects in Lebanon?



Electricity

○ Thermal energy plants – 1,500 MW

○ Renewable wind and solar energy – 600 MW

○ Floating Storage and Regasification Unit

○ Natural gas pipeline

○ Digital power metering

◄ Estimated gross amount: $3.0 bn

Potential Investments



Water

○ Dams

○ Waste water treatment facilities

◄ Estimated gross amount: $0.8 bn

Potential Investments



Municipalities

○ Underground and above ground parking

○ Urban development

○ Collection and treatment of solid waste

◄ Estimated gross amount: $0.8 bn

Potential Investments



Transportation

○ Bus rapid transit

○ Toll roads

○ Railroads

○ Ports

○ Airports

◄ Estimated gross amount: $4.0 bn

Potential Investments



Tripoli Special Economic Zone
○ Industrial buildings
○ Oil and gas installations

◄ Estimated gross amount: $1.2 bn

Government Buildings
○ Government Campus
○ Prisons
○ Barracks

◄ Estimated gross amount: $0.7 bn

Potential Investments



Education

○ Schools

○ Technical schools

Tourism

○ Exhibition halls

○ Sports facilities

○ Summer and winter resorts

Potential Investments



Expected Impact of PPP

A study was undertaken by the High Council for Privatization and PPP in 2015, which assumed PPP 
projects worth $6.2 billion and estimated Lebanon’s infrastructure stock to be worth $31.5 billion for 
2014, concluded that PPP:
 Could boost GDP by 4.4%; and
 Could create more than 200,000 jobs in five years.
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