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 تنفٍذي ملخص
 

 مبادرات عشرة من وتتكون لبنان، فً الكهربائٌة الطاقة لقطاع الشامل اإلطار ،"الكهرباء سٌاسة" ،الوثٌقة هذه تشكل

 كما. القانونٌة واألطر الطلب،/المصادر التحتٌة، البنى :للقطاع الثبلث األساسٌة المحاور لتؽطٌة ومتكاملة مترابطة

 من أي إلؽاء إن. التنفٌذي الزمنً وإطارها تموٌلها، طرق موازنتها، مع المبادرات لهذه  التنفٌذٌة البرامج الوثٌقة تتضمن

 القطاع إلنقاذ الماسة الضرورة: األساسً الهدؾ تحقٌق عدم الى حتما ٌإدي بنودها تنفٌذ أوتؤخٌر المبادرات هذه

 إنتقالٌة إنقاذٌة مرحلة السٌاسة هذه تتطلب. وكلفة نوعا   وفاعلة مستقرة مستدامة، كهربائٌة تؽذٌة الى للوصول الكهربائً

 .أهدافها لتحقٌق سنوات 4 -3 بٌن تتراوح

 الحاد النقص لتؽطٌة اإلنتاجٌة القدرات زٌادة من نطبلقاإ الكهرباء قطاع مشاكل لمعظم محورٌة معالجة الوثٌقة هذه تقدم

 والتوزٌع النقل لقطاع التحتٌة البنى تطور معأٌضا  مترافقة اإلحتٌاطٌة والحاجات الطلب تطور مع ٌتماشى بما الحالً

مع  الطاقة، حركة مرونة لتؤمٌن المتقدم التشؽٌل تقنٌات ستكمالإ معذلك  ٌتبلزم كما. وإقتصادٌة آمنة تؽذٌة لتؤمٌن وذلك

 التؽذٌة، فً اآللً التحكم بعد، نع القراءة أنظمة لتطبٌق  الوثٌقة تتعرض .لها المرافقة التقنٌة للخسائر جوهري تخفٌض

 لمرحلة" الخدمات مقدمً"، تتم إدارته وتشؽٌله عبر شركات مختصة ومتطور ذكً كهربائً تؽذٌة نظام عاٌمج لتشكل

 .تقنٌةالؼٌر ضبط اإلستهبلك وتخفٌؾ الخسائر  ٌتم خبللها إنتقالٌة

 قتصادٌةإ واألكثر التقلٌدٌة الطاقة نواعأ على مرتكزة خاصا   إهتماما   التؽذٌة مصادر الوثٌقة ًتعط التؽذٌة، ٌخص فٌما 

 ٌتضمن(. وؼٌرها النفاٌات معالجة الهوائٌة، ،الشمسٌة) المتجددة والطاقة أساسً، بشكل الؽاز معتمدة بٌئٌا   ضررا   واألقل

 لئلستهبلك ٌعود فٌما .اللبنانً الساحل الؽازعلى أنابٌب وخطوط السائل، للؽاز التحتٌة البنى بناء أٌضا الجانب هذا

 إستهبلك نسب وتخفٌض الطلب تطور إلحتواء اإلستهبلك وترشٌد الطلب إدارة برامج دفع الى الوثٌقة تهدؾ الكهربائً،

ُ ثاب إقتصادٌا توفٌرا ٌنعكس مما الكهربائٌة الطاقة  الكهربائٌة األدوات إختراق زٌادة جلأ ومن. الوطنً المستوى علىتا

. الكهربائٌة للطاقة ستهبلكهاإ فً نوعٌة األفضل التلآل المحددة رٌوالمعاٌ المقاٌٌس إلعتماد السٌاسة هذه تتوجه الفاعلة،

 كضرورة لبنان كهرباء مٌزانٌة فً تدرٌجً توازن الى ٌإدي مما الكهربائٌة للتعرفة هٌكلة إعادة سٌتم ذلك، الى إضافة

 المولدات الى الحاجة بإلؽاء وذلك والمستهلك اإلقتصاد على المالٌة األعباء وتخفٌؾ للخزٌنة إٌرادات ضافةإل ماسة

 .24/24 خدمة ضمن الكهربائٌة

 قانونٌة حالة تؤسٌس الى وصوال   اإلنتقالٌة للمرحلة قانونً إطار وضع الورقة هذه من المنبثقة المتعددة المشارٌع تستلزم

 المرحلة إلدارة لبنان لكهرباء والبشرٌة اإلدارٌة المالٌة، المستلزمات تؤمٌن مع ذلك وٌترافق. للقطاع ومستقرة دائمة

 المانحة والجهات الخاص القطاع مع والشراكة بالتعاون ٌتم سوؾ هذا كل. المإسسة تشركة إنجاز ٌتم حتى اإلنتقالٌة

 .المتاحة والخبرات الموارد من لئلستفادة

 5000و 2014 عام الطاقة لتولٌد مٌؽاوات 4000 من أكثر مع صلب كهربائً قطاع مٌنتؤ الى الوثٌقة هذه ستإدي

 اإلقتصادي التطورمع  تتبلءم فاعلة كهربائٌة وتؽذٌة ومستقرة، آمنة وتوزٌع نقل شبكة ،2015 بعد ما مٌؽاوات

 ما تتطلب حٌث المدى وطوٌلة متوسطة، قصٌرة، مراحل فً تدرٌجً تنفٌذ السٌاسة تستهدؾ. لبنان فً واإلجتماعً

 دوالر ملٌون 2320 اللبنانٌة، الدولة من دوالر ملٌون 1550) مٌؽاوات 4000 تؤمٌنل دوالر ملٌون 4870 مجموعه

. األبعد المدى فً دوالر ملٌون 1650 الى إضافة( المانحة الجهات من دوالر ملٌون 1000و الخاص، القطاع من

 عام صفر الى 2010 عام دوالر ملٌار 4.4 من الطاقة لقطاع اإلجمالٌة ادٌةالم الخسائر تخفٌض الى الوثٌقة هذه ستإدي

 أن ٌمكن حٌث ؛2015 عام الكهربائً القطاع من أرباح تؤمٌن بداٌة إحتمالو ،24/24 مستقرة تؽذٌةمع تؤمٌن  2014

 .القائم الفراغ حالة فً البقاء حال فً دوالر ملٌار 9.5 الى 2015 عام الخسارة تصل

 المعنٌة، األطراؾ جمٌع مع بالتعاون السابقة، الدراسات لكافة دقٌقة مراجعة بعد أعدت الواقعٌة الطموحة السٌاسة هذه

  .اعلٌه الوزراء مجلس موافقة وتتطلب وقانونٌة، سٌاسٌة وخارجٌة، داخلٌة
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 مىجش وصف/  الحالً الىضع

 
حٌث تم تحدٌد دقٌق  ،والمإسسات الدولٌة الى قطاع الكهرباء فً لبنانق عدد واسع من الدراسات  الممولة من الحكومة اللبنانٌة تطر  

 .وتباٌن واسع فً األرقام والمعطٌات التقنٌة والمالٌةتشابك ولكن ضمن لمشاكل القطاع 

  :بما ٌلً 2009واقع القطاع لعام  تلخٌص ٌمكن

 طاقة الكهربائٌة من المعامل الحرارٌة والمائٌة كما ٌتم شراء جزء منها من سورٌا ومصر عبر شبكة الربط تنتج ال: اإلنتاج

 .اإلقلٌمً

o شكل شراء الطاقة ما مجموعه : شراء الطاقة(GWH 589 ( من سورٌا و (GWH 527  ) من مصر أي ما

 .من اإلنتاج اإلجمالً للطاقة% 7.5ٌوازي 

o القدرة المركبة لمعامل الطاقة المائٌة تشكل : اج المائًاإلنت(MW274 ) األقصىوٌصل اإلنتاج 

 .نتاج اإلجمالًإلمن ا% 4.5حٌث تشكل مجمل الطاقة المنتجة من المعامل المائٌة ( MW190)الى

o 2038 اإلسمٌة الموجودة القدرات مجموع ٌبلػ :الحراري اإلنتاج MW  إلى فقط الفعلٌة القدرات تصلبٌنما 

1685 MW .أوٌل الفٌول على القائمة البخارٌة المولدات لىع الحراري اإلنتاج ٌتوزع HFO (جٌه -ذوق- 

 البداوي ٌعمل(. بعلبك -صور )مولدات ؼازٌة و )الزهرانً - البداوي) الؽازٌة المركبة والمولدات ،(حرٌشة

 كلٌا   صور وبعلبك  و الزهرانً ملامع عملت بٌنما الدٌزل على اآلخر والنصؾ الؽاز على نتاجهإ بنصؾ حالٌا  

 إلى ساعة كٌلووات/ سنت 9 بٌن كلفته وتتراوح اإلنتاج مجمل من% 88 الحراري اإلنتاج ٌؽطً .الدٌزل على

 .ساعة كٌلووات/ سنت 22

 على الطلب معدل وصل بٌنما ؛ 1500MW مجموعه ما 2009 عام واإلستٌراد المتاحة القدرات متوسط شكل

 الطاقة على الطلب وبلػ .الصٌؾ فترة فً MW 2450 الطلب ذروةقٌمة  قدرتو MW 2100 -2000 إلى اإلستهبلك

 كان راةتوالمش المنتجة الطاقة مجموع فٌما( 2008 عن سنوٌة زٌادة 7%) GWh 15000 العام خبلل اإلستهبلكٌة

11522 GWh (2008 عن% 6 بارتفاع ) 3478 بلػ منتجة ؽٌرال طاقةعجز فً ال الى ىأدماGWH  (23 .)%إن 

 كلل%( 75) ساعة 18 معدلأي ب للجنوب  ساعة 15.79و الكبرى لبٌروت ساعة 21.22 عطاة بلػالم الطاقة معدل

 .لبنان

 سنت 17.14بلػ  ،2009 فً الكهرباء كلفة معدل: الكلفة معدل/kWh (255 ل.ل ).سنت10.77 منهم/ KWH ،فٌول 

 ملٌون 1450 هً اإلجمالٌة التكلفة من الفٌول تكلفة مشاركة نسبة إن. التوزٌعو النقلو إلنتاجKWH /سنت 6.37و

 .الفٌول أسعار تقلبات ظل فً التوالً على 2009و  2008 فً%( 62) دوالر ملٌون 1165و )%75( دوالر

 ؼٌر خسائر% 20 تقنٌة، خسائر% 15(: دوالر ملٌون 300 من أكثر% )40تقارب  اإلجمالٌة الخسائر إن: الخسائر 

 من% 75 فٌها دوالر ملٌار 1.3 من أكثر تساوي  مجباة الؽٌر والفواتٌر المتؤخرات إن. مجباة ؼٌر فواتٌر% 5و تقنٌة،

 .الفلسطٌنٌة المخٌماتو الحدودٌة القرى العام، القطاع من% 25و الخاص القطاع

 عدة لسنوات مكتملة ؼٌر م1920 مع كٌلوفولت 400و ،220 ،150 ،66 خطوط من كلم 1427 ٌبلػ النقل نظام: النقل 

 %.1 حوالً التقنٌة الخسائر تخفضواإلستقرار سترفع كتملتإ إذا التً المنصورٌة فً كٌلوفولت 220ال حلقة فً

 (اإلمتٌازات مع  821000إضافة إلى ) زبون 112061499و محول 181142 من التوزٌع ٌتؤلؾ: والتعرفة التوزٌع 

 كٌلووات 500 ٌتعدى ال ستهبلكإ وبمعدل أمبٌر( 20-5) مصنفة عدادات لدٌهم منهم% 76.4: منخفض توتر

 ساعة بالكٌلووات. ل.ل 200و. ل.ل 35 بٌن تتراوح المنزلً لئلستهبلك المنخفض للتوتر الطاقة تعرفة إن. شهر/ساعة

 5./ل.ل 1200 قٌمته ا  شهرٌ ا  إشتراك ٌدفعون الزبائن جمٌعإلى أن  باإلضافة .ساعة كٌلووات 100 شطور على مقسمة

 كافة تدعم ألنها عادلة ؼٌر الحالٌة التعرفة هٌكلٌة نإ .الشهر./ل.ل  10000- ل.ل 5000 قدره تؤهٌل ورسم أمبٌر

 . جدا   كبٌرة ثابتة برسوم المستهلكٌن صؽار وتعاقب والصؽٌرة، الكبٌرة ؛العمبلء
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 وتتراوح والمناطق المحافظات فً موحدة ؼٌر  تقنٌةال ؼٌر الخسائر إن: والجباٌة تقنٌة الغٌر الخسائر معدل توزٌع 

 بٌن الجباٌة تمعدال أٌضا  إن. داخل األقضٌة فً% 78و% 15 بٌنو المحافظات فً% 58و% 9.6 بٌن الخسائر

حدة، والمناطق المحافظات % 62 وبٌن فظاتاالمح فً% 97و% 83 بٌن ٌتراوح الجباٌة معدل أن حٌث ؼٌر مو 

 .داخل األقضٌة فً% 97.5و

 الثبلث للسنوات دوالر ملٌار 1.5بلػ  لبنان كهرباء لشركة المالً العجز معدل إن: الكهرباء لشركة المالً العجز 

( 2008-2002 سنة من ملٌون 50) دوالر ملٌار 1.6 لم ٌتعد 2009 -1992 سنة من اإلجمالً اإلستثمار إن. األخٌرة

 . الفائدة إحتساب دون دوالر لٌارم 8 مجموعال ٌكونل ،دوالر ملٌار 6.4 الفترة نفس فًالمالً  الدعم شكلو

 هم التوزٌع فً اإلمتٌازات مشتركً عدد إن. والتوزٌع النقل،و لئلنتاج، اإلمتٌازات من أنواع عدة دتوج: اإلمتٌازات 

-50) منخفض سعر لئلمتٌازات لبنان كهرباء تعطً(. بحمدون% 4 عالٌه،% 12 جبٌل،% 28 زحلة،56%) 82000

للسنوات  دوالر ملٌون 185 بقٌمة  متراكمة خسائر عنه نتج مما ،(ساعة كٌلووات./ل.ل 255 بالتكلفة مقارنة. ل.ل 75

 .ومصر سورٌا من المشتراة الطاقة بسعر مقارنة الثمانٌة األخٌرة

 أي )ا  شاؼرمركزا   3125 منهم كامل بدوام موظؾ 5027 لبنان كهرباء ٌتضمن مبلك: لبنان لكهرباء اإلدارٌة الحالة

 2000 حوالً تستخدم لبنان كهرباء ؼٌر أن .سنة 52 سن ومعدل تقرٌبا% 8 سنوي ستنزاؾإ معدل مع. (شؽور% 63

 . ةسٌاسٌومستخدمٌن إلعتبارات  كفوئٌن ؼٌر منهم كثٌر ٌومً، وعامل متعهد

فً . مطبق ؼٌر ولكن موجود (462 لقانونا) القطاع كفكةوف تحرٌروال خصخصة،لل القانونً اإلطار إن: القانونً اإلطار

 الحق لبنان كهرباء شركة الذي ٌعطً 4517/1972 مرسومالو 16878/1964القانون المنفذ بالمرسوم إن ،نفس الوقت

 .، هو المطب قوالتوزٌع والنقل اإلنتاج فً الحصري

 عطاةمال ؼٌر الطاقة كلفة إن: الوطنً اإلقتصاد على الخسائر VOLL) )فرنسا كهرباء تدرق   كما ،اإلقتصاد على 

((EDF معدل فقد تم إعتماد .ساعة مٌؽاوات/$2000 حتى 200 بٌن تتراوح ،(العامة النفقات مراجعة) الدولً والبنك 

 فً اللبنانً اإلقتصاد على دوالر ملٌار 2.5 إلى اإلقتصادٌة الخسائر بحٌث وصلت الخاصة مولداتال قٌمة تشملو$ 700

 .مستهلكٌنال على مباشرة خسائرك دوالر ملٌار 1.2 و الخاصة للمولدات دوالر ملٌار 1.3 الى مقسمة ،2009

 

خسائر على اإلقتصاد الوطنً على القطاع العام و دوالر ملٌار 1.5عجز سنوي بقٌمة  صبلح الكهرباءبإالحكومة اللبنانٌة فشل  بسب  

 حالة ؛(%75-62)الفٌول المرتفعة فواتٌر  ؛هذه األزمة سببها نقص فً اإلستثمارات المجدٌة. فً السنة دوالر ملٌار 2.5ال تقل عن 

 فً خطؤ ؛والتوزٌعخسائر تقنٌة وتجارٌة مرتفعة  فً النقل  ؛والنصؾ األخر ؼٌر إقتصادي قدٌم وؼٌر كفوء هانصف حٌث المعامل

هذا فً ، كل EDL))والبشرٌة فً كهرباء لبنان  التقنٌة، ،تدهور الموارد المالٌة، اإلدارٌة معدلها؛ فً وإنخفاض التعرفة هٌكلٌة

م أولوٌات واضح ٌسمح بالمعالجة ة ضمن سل  هذه المشاكل تتطلب مواجهة معمق   كل. ومتشابكد وجود قانون وإطار تنظٌمً معق  

 .والجذرٌةالشاملة 
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 :مقذمحال

 وحاجات مءٌتبل كً تنفٌذي واقعً وبرنامج الكهرباء لقطاع وتطوٌري جذري صبلحإ جراءإل متكاملة سٌاسة الورقة هذه تقدم

 سوؾ والتً للطاقة المتكامل الوطنً للبرنامجتشكل الورقة المنطلق األساسً . واالجتماعٌة والسٌاسٌة ،االقتصادٌة البلد وتحدٌات

 .لبنان فً األولى للمرة باعداده الوزارة تقوم

 :خطوة تنفٌذٌة 42فً برنامج متكامل من  دةمحد   عشر مبادراتتؽطً ثبلث محاور استراتٌجٌة مع  السٌاسةورقة  إن

I. والتوزٌع ( 3)النقل؛ ( 2)نتاج؛ إلا( 1: )البنى التحتٌة 

II. التعرفة  )7 (الطاقة؛ ترشٌد/  دارة الطلب إ (6)الطاقة المتجددة؛ ( 5)مصادر الطاقة؛ ( 4: )الطلب /المصادر 

III. ًنوالوضع القان( 10) ؛تشركة كهرباء لبنان(  9) ؛المعاٌٌروالمقاٌٌس ( 8: )طار القانونًإلا  

 :كاآلتًمتتالٌة وفق مراحل محددة تتلخص  اتوٌتم تنفٌذ البرنامج فً فتر

 ( سنتان - سنة ومستعجل،فوري : )2012-2010 المدى القصٌر .1

  ؛(سنوات 4-2(: 2014-2012 المدى المتوسط .2

 (فوق سنوات وما 5 طوٌل ومستقبلً؛: )وما بعد 2015 المدى الطوٌل .3

ملخص  مع مجموعة الخطوات اإلجرائٌةإضافة إلى  (عرٌض خط)استراتٌجٌة  مبادرةتقدم ورقة السٌاسة بٌان السٌاسة العامة لكل 

 .(مائل خط) المتابعة إجراءاتب إنتهاء  ، ولكل منها القرار صنع وطرٌقة ،الجهة الممولةواإلستثمار وقٌمة الزمنً  الجدول
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I. التحتٍح الثنى 

 اإلنتاج .1

 لتغطٌة حمولة مٌغاوات فٌما بعد 5000و 2014مٌغاوات  فً  4000نتاج هً الوصول الى قدرة إنتاجٌة اإل سٌاسة

، نموالطلب فً المستقبل (مولدات خاصة) حالٌا غٌر مصدرة حمولةمٌغاوات  500، (2009صٌف )مٌغاوات  2500

 . إحتٌاط ضروري% 15، و%7سنويٌتقابل مع نمو الذي 

  

فً القرٌب العاجل  لسد النقص الحاد فً ( استٌراد مولدات أو بواخر أو)مٌؽاوات  250ستجرار إ وستئجار أإمكانٌة إ . أ

 استبدال المعامل القدٌمةوسنوات لعملٌة تؤهٌل  3-2ؤمٌن بدٌل على مدى ولت 2010 صٌؾ عام

 المٌزانٌة 
القدرة اإلنتاجٌة 

 (مٌغاوات)

 المدة الزمنٌة للتنفٌذ
 الوصف مصدر التموٌل

 من السنة السنةإلى 

سنت  5.2

 كٌلووات ساعة/أمٌركً
 ستئجار العباراتإ الحكومة اللبنانٌة 2010 3 110-280

سنت  12.66

 كٌلووات ساعة/أمٌركً
 اإلستجرار من تركٌا الحكومة اللبنانٌة 2010 3 100-150

الطاقة، كلفة الفٌول ؼٌر  سعر تحوٌل. تستؽرق خمسة أسابٌع أو عقد تفاوضً مباشرقد ستئجار العبارات إمناقصة  (1
 .مشمول

 .خضع للموافقة السورٌةٌ تركٌا عالطاقة متبادل  (2

حتمال التموٌل الخارجً أوالخاص البلحق إبشكل عاجل وبتموٌل من الدولة اللبنانٌة مع   مٌؽاوات 700 – 600ضافة إ . ب

 مٌؽاوات 300-200 التالً الشكل على توزٌعها حتمالإب ، Reciprocating Engineأو/ و CCGTلمعامل 

Reciprocating Engine مٌؽاوات  500-400وCCGT ( 2011بداٌة  -2010نهاٌة) 

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
القدرة اإلنتاجٌة 

 (مٌغاوات)

 المدة الزمنٌة للتنفٌذ
 الوصف مصدر التموٌل

 من السنة إلى السنة

 إنشاء معامل جدٌدة الحكومة اللبنانٌة 1 3 700 -600 875 -750

 تجدر اإلشارة أنه ٌمكن لكل بدٌل دعم حل هجٌن أنواع الفٌول  (1

 مرسوم بدٌل / تعلٌق الموافقة على المٌزانٌة أو إجراء قانون (2

 .مٌؽاوات 245حوالً  ضافة قدرة إنتاجٌةإوتوسٌع المعامل القدٌمة بما ٌإمن ستبدال أإ تؤهٌل، إصبلح،.  ج

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
القدرة اإلنتاجٌة 

 (مٌغاوات)

 المدة الزمنٌة للتنفٌذ
 الوصف مصدر التموٌل

 من السنة إلى السنة

 تؤهٌل الذوق، الجٌة قروض دولٌة 1 5 ~100 180

 الحكومة  اللبنانٌة 1 3 75 108
إصبلح دٌرعمار، 

 الزهرانً

 الحكومة  اللبنانٌة 1 2 70 130

زٌادة توربٌنات الؽاز 

ذات الدورة المركبة إلى 

 بعلبكصور و 

امكانٌة نقل معمل بعلبك  .سٌتم تحدٌثها حسب التقدم فً المشروعوالتً  5-4-3جٌه الو 4-3-2-1الذوق  إستبدال تؤهٌل أو
 .حاضرة وموجودةتفاصٌل هذه المشارٌع  .الى صور
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وبالتعاون   IPPعلى طرٌقة 2014مٌؽاوات بعد  1000ن والحقا    مٌؽاوات اآل 1500نشاء معامل بقدرة إالبدء بعملٌة .  د

قتصادٌة والتشؽٌلٌة عند توافر فعالٌتها وجدواها اإل أدنى كحدمن القروض الدولٌة % 20مع القطاع الخاص مع تموٌل 

 .المتجددة الطاقة مشارٌع ولجمٌع الؽرض لهذا قانونمسودة  إعداد ىجر .عطائها كل فرص النجاح البلزمةإو

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
اإلنتاجٌة القدرة 

 (مٌغاوات)

 المدة الزمنٌة للتنفٌذ
 الوصف مصدر التموٌل

 من السنة إلى السنة

1500 1500 4 0 
 القطاع الخاص

 قروض دولٌة
 إنشاء معامل جدٌدة

 عتبار شراكة القطاعٌن العام والخاص كخٌار أساسً لمشارٌع من هذا النوعإ (1

 2014بعد ( $ملٌون  1000)مٌؽاوات   1000زٌادة  (2

  مٌغاوات  3000حالٌا تستلم الوزارة عروضات مع تسهٌالت تموٌلٌة مغرٌة لتركٌبCCGT فً المدى القصٌر. 

 BOTإستبدال المعامل القدٌمة، وتوفٌر طاقات انتاجٌة جدٌدة عن طرٌق ال وأ/و تؤهٌل ،نتاج المائً عبر تصلٌحاإلزٌادة  . ه

 (.فرنساخطة كهرباء لمسودة مٌؽاوات وفقا  120ال تقل عن )بما ٌترافق مع عملٌات بناء السدود فً قطاع المٌاه  ،

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
القدرة اإلنتاجٌة 

 (مٌغاوات)

 المدة الزمنٌة للتنفٌذ
 الوصف مصدر التموٌل

 من السنة إلى السنة

200 40 5 2 
 القطاع الخاص

 قروض دولٌة
 الطاقة المائٌة

 الكهرمائٌة الصؽٌرة للمعامل ٌنبؽً دراسة الجدوى (1

 .للمدى الطوٌل( ملٌون دوالر 500)مٌؽاوات  80مٌؽاوات فً المدى المتوسط و  40تنقسم القدرة المائٌة إلى  (2

 المٌزانٌة إلعداد  لطاقة المائٌةلتكلفة ك كٌلووات/دوالر 5800 ستعملتإ (3

 (.مٌؽاوات 100-60)نشاء مزارع الهواء إطرٌق القطاع الخاص بدخال الطاقة الهوائٌة عن إ . و

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
القدرة اإلنتاجٌة 

 (مٌغاوات)

 المدة الزمنٌة للتنفٌذ
 الوصف مصدر التموٌل

 من السنة  إلى السنة

 الطاقة الهوائٌة القطاع الخاص 1 3 60-100 115-195

 المٌزانٌة إلعداد  لطاقة الهوائٌةلتكلفة ك كٌلووات/دوالر 1950 ستعملتإ

 األرضٌة الحرارٌة الطاقة فً والتحقٌق (Waste to Energy) تشجٌع القطاع الخاص لتبنً فرص االنتاج عبر النفاٌات.  ز

(Geothermal Energy). 

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
القدرة اإلنتاجٌة 

 (مٌغاوات)

 المدة الزمنٌة للتنفٌذ
 الوصف مصدر التموٌل

 من السنة إلى السنة

 اإلنتاج عبر النفاٌات القطاع الخاص 3 4 15-25 30-50

 هذا الخٌار ٌعطً حبل  لمشكلة النفاٌات (1

 المٌزانٌةكتكلفة إلعداد  كٌلووات/دوالر 1900استعملت   (2

 

 

 .ونموالطلب التنفٌذ مراحل كل مع لٌتكٌؾ لئلنتاج التوجٌهً التصمٌم( EDF) فرنسا كهرباء مع الوزارة تستكمل أن على
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 النقل .2

وتأمٌن التحكم بما ٌؤمن ربط معامل   ،وتخفٌض الخسائر التقنٌة للنقل ،ترتكز سٌاسة  النقل على الغاء االختناقات

 .االنتاج بمراكز الطلب باستقرارٌة عالٌة وكلفة منخفضة

 

 .2010فً المنصورٌة فً عام  كٌلوفولت 220نهاء الربط فً شبكة التوتر العالً إ . أ

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
 من السنة إلى السنة

 الحكومة اللبنانٌة 0 1 1
كٌلوفولت فً  220حلقة 

 المنصورٌة

 .كٌلوفولت فً كسارة 400ستكمال البنى التحتٌة للربط العربً إ . ب

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 الزمنٌة للتنفٌذالمدة 

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

 قروض دولٌة 1 2 20-30
 البنى التحتٌة فً محطة

 كسارة

 تعزٌز شبكة النقل على الجانب السوري الملحق بشبكة الترابط للبلدان العربٌة الثمانٌة رتبطة بمال

 .2011فً ( LENCC)ستكمال المركز اللبنانً للتحكم الوطنً إ.   ج

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

 قروض دولٌة 1 2 20
المركز اللبنانً للتحكم 

 الوطنً

لتخفٌض لبنان  كهرباء مإسسةمن قبل  ةوالمٌزانٌة المعد المخطط وفق قدٌمة شبكات وتقوٌة ،نشاء محطات مناطقٌةإ . د

 .المضافة القدرة اإلنتاجٌةإلستٌعاب  النقل  ةالتقنٌة وإزالة العوائق، وتوسٌع  شبكالخسائر 

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
 من السنة إلى السنة

 شبكة النقل/ محطات مناطقٌة  الحكومة  اللبنانٌة 1 3 250

 توسٌع شبكة النقل قروض دولٌة 3 5 400

ال تتضمن كلفة ( ى الطوٌللمدعلى ا $ملٌون  100 ،على المدى المتوسط$ ملٌون  400 (ملٌون دوالر 500مٌزانٌة  (1

، كقٌمة لتوسٌع شبكة النقل لتتماشى مع زٌادة اإلنتاج و سٌتم تحدٌث هذه األرقام عند االنتهاء من الخطة إلستمبلكا

 .الرئٌسٌة للنقل المحضرة من شركة كهرباء فرنسا

 

 

ان وٌبلقً الحاجات ٌن تقوم الوزارة بمراجعة دائمة للمخطط التوجٌهً للنقل لٌتبلئم مع االنتاج والطلب النامأعلى 

 .المناطقٌة كما ومعاٌٌر وآلٌات الربط الخارجً وتنفٌذ البرامج المنبثقة عنه
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 التىسٌع .3

القطاع الخاص ضمن األطر  شاركةمع معتماد برنـامج مرحلً وواقعً قابل للتطبٌق إتقوم سٌاسة التوزٌع على 

القانونٌة القائمة بهدف قٌام استثمارات فً تصمٌم، تجهٌز، تنفٌذ وصٌانة أعمال التوزٌع الكهربائٌة بما فٌها العدادات، 

 .ذكٌةو نظمة حدٌثةأالفوترة والجباٌة ضمن 

 

شراكة  نتقاله الىإلتحضٌرا   ،والجباٌةمن خبلل المساواة بٌن المناطق بالتؽذٌة  2010نقل التوزٌع الى واقع أفضل فً  . أ

لتفعٌل الجباٌة ولوقؾ السرقة والهدر " جراءات سرٌعة وتحسٌنٌةإ"عتماد  مجموعة إ بالتالًو. 2011القطاع الخاص فً 

 .على مختلؾ أنواعه

تقوم  لى شركات متخصصةإ ،بطرٌقة شفافة ،"مقدمً الخدمات“عمال أتحضٌر دفاتر شروط وإجراء مناقصات لتلزٌم  . ب

لتزام بمعاٌٌر جودتها مما ٌوفر مداخٌل متطورة ونامٌة للخزٌنة ها واإلابؤعمال الخدمات الكهربائٌة وبتحسٌن مستو

أمثلة على )سنوات بعد تقسٌم لبنان إلى عدة مناطق كهربائٌة  3نتقالٌة لمدة وستنفذ فً الفترة اإل(. 2011-2014)

السٌاسٌة وتوفر  - جتماعٌةالوظائؾ اإل على بناء" مقدمً الخدمات"طق وعدد المنا ٌحددوس(. السٌنارٌوهات فً الملحق

كهرباء لبنان بالتعاون مع  مإسسةقوم ست. المسبق للتؤهٌل التقنً تقٌٌمال نتائج حسب( لهذه األعمال) صةتالمخ الشركات

 .هذه العملٌة فً مراقبة وإنجاز "مدٌر برنامج"فرٌق مختص 

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 الزمنٌة للتنفٌذالمدة 

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

 عملٌة المناقصات الحكومة اللبنانٌة 0 1 1

 القطاع الخاص 2 4 300

شبكة  تطوٌر وصٌانة

، قراءة العدادات ألٌا  توزٌعال

(AMR  )فوترةو نظام ال 

 صبلح وتؤهٌل شبكة التوزٌعإ القطاع الخاص 2 4 50

 إدارة البرنامج اللبنانٌةالحكومة  2 4 10

 سترداد رأس المال و كلفة التموٌل ستدفع من الجباٌة المحسنةإ (1

 2015تؤهٌل شبكة التوزٌع بعد عام  / ملٌون دوالر كقٌمة إلصبلح 50زٌادة  (2

دارة التؽذٌة والطلب إلمراقبة وتحكم القراءة عن بعد، والقطع الكهربائً عن بعد وحسن تجهٌز مركز عمبلء مركزي  . ج

 .الكهربائً وتخفٌضه

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

 مركز المراقبة القطاع الخاص 2 4 30

                      ,Feed-in tariffs)دخال تعرٌفات ونظم جدٌدة إوتوفٌر تسهٌبلت الدفع المالٌة لهم و ،دخال خدمات جدٌدة للمستهلكٌنإ . د

Prepaid Card, net metering, etc.). 

ثم فً بعض المناطق  أوال فً بٌروت الكبرى تماشٌا مع تطور خطة التوزٌع عداد مركز تحكم للتوزٌعإ إمكانٌةتصور  . ه

 .التقدم فً الخطة حسب

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
 السنة من إلى السنة

 مركز تحكم للتوزٌع قروض دولٌة 2 4 25

 عندها،. لى التجربة والنتائج المحصلة ونسب تحسٌن االداءإعادة هٌكلة قطاع التوزٌع بالنظرإ خبلل المرحلة اإلنتقالٌة، ٌتم

 .EDLفكفكة قطاع التوزٌع عن ؼٌره وتطبٌق األمر نفسه على مإسسة كهرباء لبنان  إمكانٌة ٌتم النظر فً 
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II. والطلة المصادر 

 الطاقة مصادر .4

مع تنوٌع وتعدد مصادره؛ وأكثر  الثلثٌنطاقة على التنوع والحماٌة  بحٌث ٌشكل استعمال الغاز الترتكز سٌاسة مصادر 

للطاقة المتجددة؛ وٌتوزع الباقً على مصادر مختلفة مع اعتماد تقنٌات تسمح بالتبدٌل بٌن الغاز والفوٌل % 12من 

 .أوٌل

 

وتركٌب منظومة بنى تحتٌة إلمداد لبنان بالؽاز وتوزٌعه من خبلل مرفق بري فً البداوي للؽازالطبٌعً ومرفق دراسة  . أ

 .مما ٌإمن تؽذٌة مرنة ومستمرة للؽاز الطبٌعً ؛بحري آخر للؽاز السائل وربطهما ببعضهما مع كافة معامل اإلنتاج

تركٌا، جمهورٌات : ستٌراد عبرعقود معمع تنوٌع مصادر اإل تدرٌجٌا   تركٌب معظم معامل االنتاج على الؽاز/تحوٌل . ب

حتماالت ، قطر، الجزائر، وؼٌرها دون إؼفال اإل( إنهاء إتفاقٌة الؽاز)تحاد السوفٌاتً السابقة، روسٌا، سورٌا، مصر اإل

 (.ستخراجهالقانون البلزم إلمسودة حٌث أعدت الوزارة )الواعدة لوجود الؽاز فً المٌاه االقلٌمٌة اللبنانٌة 

 اختٌار سٌتم حٌث(2011)والزهرانً أفً سلعاتا ( (LNGطبلق بناء محطة الؽاز السائل إدراسة الجدوى و ستكمالإ . ج

 النتائج أساس على الموقع

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

70-550 3 1 
 القطاع الخاص

 اللبنانٌةالحكومة 
 ستجرار الؽاز السائلإمحطة 

ملٌون  220و 110و land basedملٌون دوالر ل 550و  FSRUدوالر لملٌون  70: حسب دراسة البنك الدولً

 دوالر لؽٌره من التقنٌات

البداوي لتؽذي كل المعامل من ( حٌث ٌلزمالبحرٌة بمعظمها والبرٌة )الساحل اللبنانً على طول برٌة بناء خطوط الؽاز  . د

إلطبلق والصناعً  قطاعتستعمل هذه الخطوط للس، إلى ذلك إلضافةاب. حتى صور لتخفٌض كلفة التشؽٌل وتحسٌن التنافس

األنابٌب  خط .NGV (2012-2010)التً تعمل على الؽاز  السٌارة لٌاتآلوا( City Gaz)لى المنازل عتوزٌع الؽاز 

 .نزع الملكٌةتبع مسار السكة الحدٌدٌة لخفض تكالٌؾ ٌسوؾ 

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

120 3 1 
 القطاع الخاص

 الحكومة اللبنانٌة
 خط الؽاز

 والمٌزانٌة لخط األنابٌب مسارالجدوى لتحدٌد ال دراسة تبدأ

 

 

عتماد إكل ذلك ٌتم على ضإ دراسة ومراقبة األسواق العالمٌة للنفط، حسب تطورها،  وتوفر الموارد وأسعارها بموازاة 

 .تقنٌات تسمح بتبدل أنواع المصادر
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 المتجددة الطاقح .5

دعم وتفعٌل كل المبادرات العامة، الخاصة والفردٌة إلستعمال مصادر الطاقة المتجددة  ،طالقإسٌاسة ورقة التلتزم 

 .من احتٌاجات لبنان لإلنتاج الكهربائً والحراري% 12لتصل الى حوالً 

 IPP (2010.)طبلق مزارع الهواء من خبلل القطاع الخاص إو للبنانأطلس الرٌاح ستكمال إ . أ

 .لمزارع الشمسٌةمكانٌة انجاح اإل جدوىدراسة  بدء . ب

 .نتاج الكهرباء من النفاٌاتإلعتماد تقنٌات التفكك الحراري وإوالقطاع الخاص  العام تشجٌع القطاع . ج

 .(Micro Hydro) منها المصؽرة وحتى ؛نتاج الطاقة المائٌةتشجٌع كافة المبادرات الفردٌة والخاصة إل . د

 

تموٌل  بالتعاون مع وزارة البٌئة وأنظمةCDM 1ال آلٌاتلى تؤمٌن قدر كبٌر من التموٌل واإلستفادة من إتسعى الوزارة 

وإدخالها على   (net metering, Feed in)لٌة فاعلة لتعرفة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددةآوضع لالكربون 

 . الكهرباء شبكة

 الطاقة ترشٌد/  الطلب إدارة .6

 الطلب دارةإ حول تتمحور تنفٌذٌة وطنٌة برامج عتمادوبإ ؛ستهالك الكهرباءإعداد ونشر ثقافة بإالسٌاسة ورقة تلتزم 

 كحد% 5 توفٌر بغٌة ، كل ذلكالكهربائً الطلب بنمو لتحكملو ،وتوزٌعها نقلهاو الذروة خفضو الطاقة لترشٌد: كأساس

 .الطلب مجمل من أدنى

طبلق الخطة الوطنٌة لترشٌد الطاقة فً إو( (LCECمؤسسة المركز اللبنانً لحفظ الطاقة الطاقة و  تبنً قانون حفظ . أ

2010. 

 جهزة المبتذلة كهربائٌا  أل، وصوال الى حظر ا2010بتداء  من إ، (CFL)نتشار واسع إلستعمال اإلنارة المنزلٌة الفاعلة إ . ب

 .فً المستقبل

بالتعاون مع القطاع المصرفً  ٌةتموٌلتسهٌبلت ووضع (  (SWHاالختراق للسخانات الشمسٌةطرد لدرجة ضرفع م . ج

 ".سخان شمسً لكل منزل" اللبنانً وصوال لتحقٌق شعار 

 .تشجٌع إستعمال اإلضاءة العامة الموفرة للطاقة . د

 خدمات شركة) ESCO أعمالتطوٌر و (NEEREA) الوطنٌة المتجددة والطاقة الطاقة ترشٌد حسابوضع آلٌة  . ه

 .وطنٌة تموٌل كآلٌة ، الطاقة تطبٌقات فً بالتدقٌق المعنٌة(  الطاقة

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

 الحكومة اللبنانٌة 0 4 25

المركز اللبنانً لترشٌد 

مصابٌح التوفٌر،  الطاقة،

السخانات الشمسٌة،اإلنارة 

 العامة

 ملٌون دوالر سنوٌا   100توفٌر  ظهرتالتسعة مبلٌٌن دوالر المؤخوذة من الدعم الحكومً للدٌزل : توفٌر

  الطلب إدارة نظام فً النشطة بالمشاركة تسمح سوؾٌجب المبلحظة أن قراءة العدادات عن بعد واألنظمة الذكٌة DSM. 

 

 الشركات، والمدنٌة، األهلٌة المنظمات مع بالتعاون ترشٌدٌة وبرامج مبادرات مجموعة مع بالتكامل ٌتم ذلك كل

 .وقطاعٌا   زمنٌا   مبرمجة للكهرباء بٌع أسعار عتمادإل وصوال   والمستثمرٌن المصارؾ،
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 التعرفة .7

السٌاسة على إعادة هٌكلة التعرفة وزٌادتها تدرٌجٌاً لسد العجزوالنزف المالً الحاصل فً قطاع الكهرباء  ورقة تعمل

 ستعمالإ عن الناتج المواطنٌن عن المالً العبء وتخفٌف جهة؛ من ،EDLوتحقٌق التوازن المالً لكهرباء لبنان 

 .ثانٌة جهة من المكلفة، الخاصة المولدات

 

ستؽناء عن واإل 24/24رفة متزامنة مع زٌادة التؽذٌة الكهربائٌة وصوال  الى خدمة كهربائٌة مستدامة زٌادة تدرٌجٌة للتع . أ

 .مالًالعجز السد المولدات و

 .نتاجٌةعتماد شطور ورسوم مخصصة للطبقات المحدودة الدخل والقطاعات اإلإ . ب

 .AMRبالتزامن مع انجاز أنظمة قراءة العدادات عن بعد  )ٌا  المخفضة لٌل(  TOUتطبٌق التعرفة الزمنٌة . ج

 

خذٌن بعٌن اإلعتبار مصادره المتعددة آ تخضع التعرفة الى مراجعة مستمرة بناء  على المٌزانٌة اإلجمالٌة للقطاع

 لتعزٌز مرنة كؤداة التعرفة ستخدامإ ٌتم ذلك، من بدال   ؛والمتجددة، دون ان تكون عبئا  على المواطن أوالمالٌة العامة

 .للخزٌنة البلزمة اإلٌرادات وتوفٌرأنواع الزبائن  مختلؾ بٌن المساواة
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III. القانىنً اإلطار 

 والمعاٌٌر المقاٌٌس .8

ساسً آخر، ٌضمن حقوق أتأمٌن الخدمات الكهربائٌة كمرتكز  ومعاٌٌر السٌاسة إلى تحدٌد مقاٌٌس ورقةتهدف 

األفضل نوعٌة واألقل كلفة فً الخدمة والمواطنٌن فً الحصول على خدمة متساوٌة وموحدة وٌكون األكثر أمانا 

 .الكهربائٌة

 

وللدولة من خبلل تصفٌة مالٌة تعٌد للدولة حقوقها فً مقابل حصول متٌازات عبر تسوٌة عادلة ألصحابها حل مشكلة اإل . أ

 ".مقدمً خدمات التوزٌع"و  "االنتاج المستقل"دخالهم فً عملٌات على حوافز وتشجٌعات إل اإلمتٌازات أصحاب

بالتعاون مع المإسسات  EE)") الطاقة الفعالة"و( G.B) ،"لؤلبنٌة الخضراء" وضع أنظمة وقوانٌن تضمن أوسع انتشار  . ب

 .المعنٌة

 .البٌئة والسبلمة العامةوٌد االستهبلك لتقٌد بها فً مجاالت ترشالعالمٌة وا المعاٌٌرو المقاٌٌسإحترام  . ج

 

 Smart) ذكً نتاجها، نقلها، توزٌعها وربطها الخارجً، من خبلل نظام فنًإتإمن الخدمة الكهربائٌة، بآالتها، تقنٌاتها، 

Grid ) ًالكهرباءمجال ٌضع لبنان على الخارطة االقلٌمٌة والدولٌة ف. 

 لبنان كهرباء تشركة .9

وتأمٌن المرونة المالٌة،  ،كونها العصب الفعلً للقطاع  EDL" كهرباء لبنان" ٌستلزم نجاح هذه السٌاسة إستنهاض 

 ورقة التشركة الطرٌقة األمثل لتحقٌق هذاهذه التعتبر . االدارٌة، والبشرٌة الالزمة لمواكبتها لسرعة التطور المطلوبة

 .الهدف

عبرعقود  عتماد مشاركة القطاع الخاصإالبشرٌة عبر التوظٌؾ المباشر التدرٌجً وزٌادة قدرات مإسسة كهرباء لبنان  . أ

 .تشؽٌل وصٌانة هندسً، تقنً، وعقود تجهٌز، ،داريإ(: Out Sourcing)توظٌؾ خارجً 

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

 اللبنانٌةالحكومة  0 2 15
الموارد البشرٌة لمإسسة 

 كهرباء لبنان

 :توزٌعونقل وبوظائؾ إنتاج  الى شركة ناننهاء الدرس القانونً لتحوٌل مإسسة كهرباء لبإ . ب

i.  ًالتنفٌذ عملٌة فً بدءوال 2010وضع خارطة طرٌق لتشركة المإسسة ف . 

ii. األمر لزم إذا الصلة، ذاتالبلزمة  القانونٌة التعدٌبلت وضع. 

iii. للشركة الداخلً الهٌكل ٌسمح حٌث المستقبل فً تحسٌنات وإدخال التقٌٌم من مزٌد إلى المإسسةالشركة  تخضع 

 .نتقالاإل عملٌة نهاٌة فً بذلك القرار تخاذإ سٌتم كان وإذا عندما الكهرباء قطاع لتجزئة

الصرؾ والتعوٌضات، تحدٌد جراءات التوظٌؾ، إ تنفٌذ خارطة الطرٌق التً تتضمن، تحدٌد األصول، تحدٌد الرأسمال، . ج

  .وٌنتهً فً أقصر المهل الممكنة  2011ٌبدأ التنفٌذ فً العام . إلخ دارٌة،األنظمة المالٌة واإل

جراءات التحضٌرٌة لعملٌة التشركة بشكل تدرٌجً وهادىء ٌجن ب أي خضات أوأعباء إضافٌة على كهرباء لبنان؛ تتم اإل . د

نتاج اإل"، "مقدمً الخدمات "لتخفٌؾ مسإولٌات الشركة عبر عقود  إجراءاتالوزارة  تؤخذ ،خبلل المرحلة اإلنتقالٌة
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إلضافة ادارة على هذه العقود بشراؾ واإل، عقود التشؽٌل والصٌانة، حٌث ٌبقى للمإسسة مسإولٌة المراقبة، اإل"المستقل

 .الى النقل واإلنتاج الحالً

 ($ملٌون )المٌزانٌة 
 المدة الزمنٌة للتنفٌذ

 الوصف مصدر التموٌل
  من السنة  إلى السنة

 إجراءات التشركة الحكومة اللبنانٌة 1 3 165

 . ملٌون دوالر أمٌركً تعوٌضات موظفً مإسسة كهرباء لبنان حسب المجلس األعلى للخصخصة 165مٌزانٌة  تشمل

 

المجلس األعلى للخصخصة مع التركٌز على حقوق  مع املشراؾ ووصاٌة الوزارة بالتعاون الكإ تجري هذه العملٌة تحت

 .عطائهم كل الحوافز والتطمٌنات لمواكبة عملٌة االنتقال والتطوٌرإالموظفٌن و

 القانونً الوضع .10

زالة حالة التخبط والتشابك القانونً والتنظٌمً الواقع فٌه قطاع الكهرباء، وتحدٌد مسار إٌتم  تنفٌذ هذه السٌاسة ب

ومتوافق علٌه سٌاسٌاً ومؤسساتٌاً، مما ٌفترض تبنً هذه الخطة من مجلس الوزراء كخطة واحدة قانونً واضح 

 .دارٌة والمالٌةتنفٌذها القانونٌة، اإللتزام بمستلزمات متكاملة وقائمة بذاتها مع اإل

خٌارات ال رسمل الخصوص، هذا فً اإلجماعمع جمٌع األطراؾ المعنٌة فً ضوء  462القانون  تعدٌلفً عملٌة  الشروع . أ

 :القطاع هذا فً تخاذهاإ ٌتعٌن التً توافقٌةوال ستراتٌجٌةاإل

i. بعٌن خذٌنآ فٌه والتناقضات العٌوب تصحٌح بعد قاببل  للتطبٌق هلجعل 462 القانون على البلزم التعدٌل إدخال 

  .الشؤن هذا فً الواردة التوصٌات اإلعتبار

ii. والهٌكلٌة التنظٌمٌة المتطلبات تطوٌر ذلك فً بما المعدل لقانونل ٌةتنفٌذال مراسٌمال جمٌع وإقرار إعداد 

 .  والتشؽٌلٌة

iii. بها المرتبطةوالتجهٌز  التوظٌؾ بإجراءات العملٌة إتمام. 

المرسوم و 16878/1964القانون المنفذ بالمرسوم  نطبلق من الحالة القانونٌة القائمة لمإسسة كهرباء لبنان وفقاإل . ب

ها العاجل اٌجابٌة منها وذلك منعا  ألي تؤخٌر فً تنفٌذ الخطة، خاصة على مستواإلستفادة من الجوانب ئلل ،4517/1972

 .والقرٌب

لتشكل   (PPP)شكال شراكة القطاع الخاص أتشجٌع جمٌع وبمختلؾ تقنٌاتها  الجدٌدة اإلنتاجٌة للمعامل ونعتماد قانإ . ج

 .المستقبلًمرحلة انتقال بٌن القوانٌن الحالٌة والوضع 

 

 تإثر ٌجوز أن إال أنه ال .للقطاع وتطوٌر اإلطار القانونً مإسسة كهرباء لبنان تشركة ضمان الترابط الكامل بٌنٌجب 

 نٌنبؽً أ ال مناقشة وإقرار التعدٌبلت الجدٌدة إن .ئٌةالكهرباإستمرارٌة التؽذٌة  علىو تنفٌذ هذه الورقة على هذه العملٌة

التعدٌبلت  ة هذهدراس ٌنبؽً ،ذلك من بدال  ؛ (االنتقالٌة المرحلة فً وخاصة  ) مراحلها من أي فً الفعلٌة الخطة تعوق

 ،(2013-2014) أي الوقت كاذ فً. المقصود الهدؾ لتحقٌق للخطة نتقالٌةإلا المرحلة تنفٌذ مع تدرٌجٌا   وتطبٌقها

 .ةخطبالتوازي مع تنفٌذ هذه ال( إلى ذلك ، وماالتشركة، الفكفكة، الكهرباء المحررة)تستكمل إعادة هٌكلة القطاع 
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 الخاتمح

 صالحإل وإنقاذٌة طارئة مرحلةك نتقالٌةإلا الفترة خالل السٌاسة ههذ عتمادإ الورقة هذه توصً ،تقدم قد ما ضوء فً

 والمٌاه الطاقة ووزٌر الوزراء لمجلس استثنائٌة صالحٌات ىتعط حٌثالكهرباء  قطاعوتطوٌر 



 

 

 

 

 

(أ)ملحق   
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 ملخص اإلستثمار : )أ(ملحق 

 اإلنتاج: البنى التحتٌة

 طوٌلالمدى ال المجموع
 الفرعًالمجموع 

  ($ملٌون )
 البعد التخطٌطً  المدى القصٌر  المتوسطالمدى 

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 577-640 411-474 988-1,114 -- 988-1,114

 القطاع الخاص 95 1,400-1,500 1,495-1,595 1150 2,645-2,745

 قروض دولٌة 90 440 530 350 880

  ($ملٌون )المجموع  762-825 2,251-2,414 3,013-3,239 1500 4,513-4,739

 

 النقل: البنى التحتٌة

 طوٌلالمدى ال المجموع
 الفرعًالمجموع 

  ($ملٌون )
 البعد التخطٌطً  المدى القصٌر  المدى المتوسط

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 51 200 251 -- 251

  القطاع الخاص -- -- -- -- 

  قروض دولٌة 40-50 400 440-450 100 540-550

  ($ملٌون )المجموع  91-101 600 691-701 100 791-801

 

 التوزٌع: البنى التحتٌة

 طوٌلالمدى ال المجموع
  الفرعً المجموع

  ($ملٌون )
  المدى القصٌر  المدى المتوسط

 البعد التخطٌطً

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 1 10 11 -- 11

  القطاع الخاص 110 270 380 50 430

  دولٌةقروض  -- 25 25 -- 25

  ($ملٌون )المجموع  111 305 416 50 466

 

 :ى التحتٌةللبن اإلجمالً االستثمار

 طوٌلالمدى ال المجموع
  الفرعً المجموع

  ($ملٌون )
  المدى القصٌر  المتوسطالمدى 

 البعد التخطٌطً

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 629-692 621-684 1,250-1,375 -- 1,250-1,375

  القطاع الخاص 205 1,670-1,770 1,875-1,975 1,200 3,075-3,175

  قروض دولٌة 130-140 865 995-1,005 450 1,445-1,455

  ($ملٌون )المجموع  964-1,037 3,156-3,319 4,120-4,355 1,650 5,770-6,005
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 مصادر الطاقة: الطلبالمصادر و

 طوٌلالمدى ال المجموع
  الفرعً المجموع

  ($ملٌون )
  المدى القصٌر  المدى المتوسط

 البعد التخطٌطً

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 20 10-20 30-40 -- 30-40

  القطاع الخاص 130-370 30-260 160-630 -- 160-630

  قروض دولٌة -- -- -- -- --

  ($ملٌون )المجموع  150-390 40-280 190-670 -- 190-670

 

 ترشٌد الطاقة/ إدارة الطلب : الطلبالمصادر و

 طوٌلالمدى ال المجموع
  الفرعً المجموع

  ($ملٌون )
  المدى القصٌر  المدى المتوسط

 البعد التخطٌطً

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 15 10 25 -- 25

  القطاع الخاص -- -- -- -- --

  قروض دولٌة -- -- -- -- --

  ($ملٌون )المجموع  15 10 25 -- 25

 

 :لبالطلمصادر ول اإلجمالً ستثماراإل

 طوٌلالمدى ال المجموع
  الفرعً المجموع

  ($ملٌون )
  المدى القصٌر  المدى المتوسط

 البعد التخطٌطً

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 35 20-30 55-65 -- 55-65

  القطاع الخاص 130-370 30-260 160-630 -- 160-630

  قروض دولٌة -- -- -- -- --

  ($ملٌون )المجموع  165-405 50-290 215-695 -- 215-695

 

 انتشركة كهرباء لبن: اإلطار القانونً

 طوٌلالمدى ال المجموع
  الفرعً المجموع

  ($ملٌون )
  المدى القصٌر  المدى المتوسط

 البعد التخطٌطً

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 115 65 180 -- 180

  القطاع الخاص -- -- -- -- --

  قروض دولٌة -- -- -- -- --

  ($ملٌون )المجموع  115 65 180 -- 180
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 :االستراتٌجٌة بحسب المحاور الطاقة برنامج مٌزانٌة ملخص

  مٌزانٌةال مجموع

  ($ملٌون )
  طوٌلالالمدى مٌزانٌة 

 الفرعً المجموع مٌزانٌة 

 (المتوسط و القصٌر المدى)

 البعد التخطٌطً

  المحور

 البنى التحتٌة 4,235 1,650 5,885

 الطلب /المصادر 455 0 455

 اإلطار القانونً 180 0 180

  ($ملٌون )المجموع  4,870 1,650 6,520

 

 :على الجهات الممولة الطاقة برنامج مٌزانٌة توزٌع ملخص

 طوٌلالمدى ال المجموع
  الفرعً المجموع

  ($ملٌون )
  المدى القصٌر  المدى المتوسط

 البعد التخطٌطً

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 810 740 1,550 -- 1,550

  القطاع الخاص 455 1,865 2,320 1,200 3,520

  قروض دولٌة 135 865 1,000 450 1,450

  ($ملٌون )المجموع  1,400 3,470 4,870 1,650 6,520

 

 :(المتوسطو القصٌر المدى) لتموٌل المرصوداملخص 

 ($ملٌون )المطلوبة  ($ملٌون )المرصودة  ($ملٌون )المتعهد بها  ($ملٌون ) المتبقٌة
 البعد التخطٌطً

  ممولة من

  الحكومة اللبنانٌة 1,550 - 1,180 370

  القطاع الخاص 2,320 - - 2,320

  قروض دولٌة 1,000 40 120 840

  ($ملٌون )المجموع  4,870 40 1,300 3,530

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(ب)ملحق   
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 اإلنعكاسات المالٌة: )ب(ملحق 

 لمعامل الحالٌةا

 

 (سنوي)العبء المالً لقطاع الكهرباء الحالً : 5  رسم بٌانً

 مجموع الخسائر و العجز على اإلقتصاد و الحكومة: 5جدول 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

 ($ ملٍىن) اإلفزادٌح المىلذاخ كلفح 1300.69 1690.812 2150.403 2658.102 3218.428 3836.315 4517.152 

3579.178 3100.509 2653.156 2235.068 1844.332 1479.158 1138.10 
 التغذٌح لفقذان اإلقتصادٌح الكلفح

 ($ ملٍىن) الكهزتائٍح

8096.33 6936.824 5871.584 4893.17 3994.735 3169.97  2438.8 
 ملٍىن) اإلقتصادٌح الخظائز مجمىع

$) 

 ($ ملٍىن) المىاسنح عجش 1500 1253.326 1274.59 1321.128 1359.858 1399.751 1440.843

9537.173 8336.575 7231.442 6214.298 5269.325 4423.296 3938.8 
 ملٍىن) العجش/  الخظائز مجمىع

$) 

 

 
 (الكلفة التراكمٌة)العبء المالً لقطاع الكهرباء الحالً : 2  رسم بٌانً
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  قطاع الطاقة سٌاسةتنفٌذ ورقة 

 

 

 اإلستثمار التراكمً للخطة: 3رسم بٌانً 

 

 

 

 (دون تعدٌل التعرفة) تحسن المالً التدرٌجًال: 4رسم بٌانً 
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 (لتغطٌة الكلفة تعدٌل التعرفةمع ) الكامل لتوازن المالًا: 5رسم بٌانً 

 2055لتغطٌة الكلفة فً (  2055-2050) تعدٌل التعرفةسنوات  5: 2جدول 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 ($ملٍىن )عجش المىاسنح  1276.084 1482.742 1234.685 1171.5 672.0819 0 

 ($ملٍىن )العجش  /مجمىع الخظائز  4130.42 3310.562 3311.748 2152.478 672.0819 0

 %نسبة إرتفاع معدل التعرفة  0% 0% 5% 8% 11% 14%

 كٌلوات/$التعرفة  0.0958 0.0958 0.1006 0.1086 0.1206 0.1375

 % 2010نسبة إرتفاع سعر التعرفة من   43%

 

 

 (مع تعدٌل التعرفة) فائض المالًال: 6رسم بٌانً 

 (2055-2050) تعدٌل التعرفةسنوات  5: 3جدول 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 ($ملٍىن )عجش المىاسنح  1276.084 1482.742 1215.927 1119.452 564.7958 201.073- 

 ($ملٍىن )العجش / مجمىع الخظائز  4130.42 3310.562 3292.99 2100.429 564.7958 201.073-

 %نسبة إرتفاع معدل التعرفة  0% 0% 7% 10% 13% 16%

 كٌلوات/$التعرفة  0.0958 0.0958 0.1025 0.1128 0.1274 0.1478

 % 2010نسبة إرتفاع سعر التعرفة من   54%



 

 

 

 

 

(ج)ملحق   
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 البنى التحتٌة /اإلطار الزمنً: )ج(ملحق 

       
الطاقة ستجرارإتئجار أو إس  I.1 أ.  

       
 ب.I.1 (Rec. Eng / CCGT)   اإلنتاجٌةزٌادة القدرة 

       
القدٌمةاستبدال المعامل / اصالح وتأهٌل  I.1.ج 

انشاء معامل جدٌدة بالتعاون مع القطاع        
IPP الخاص 

I.1.د 

       
 ه.I.1 زٌادة االنتاج المائً

       
 و.I.1 الطاقة الهوائٌة

       
عبر النفاٌاتنتاج اإل  I.1.ز 

         

(مٌغاوات)إنتاج إضافً  0 85 460 415 1530 45 1080  
 المجموع

 مٌغاوات تراكمً 1600 1685 2145 2560 4090 4135 5215

       
 أ.I.2 الربط فً شبكة kV 220 فً المنصورٌة

داد وتقوٌة خطوط إممحطات مناطقٌة وشاء إن       
 قدٌمة وجدٌدة

I.2.د 

         

       
التوزٌعتحسٌن   I.3.أ 

 وسائل توزٌع الشبكة، قراءة العدادات ألٌاً        

(AMR)  فوترةونظام ال 
I.3.ب 

       
صالح وتأهٌل شبكة التوزٌعإ  

%تحسٌن خسائر الشبكات  1.5 0.5 4 6.5 6.5 8 -  
 المجموع

تراكمً%  1.5 2 6 12.5 19 27 -  

 السنة 2050 2015 2012 2013 2014 2015 2015<

325 MW 325 MW 

380 MW 380 MW 280 MW 

1500 MW 1000 MW 

85 MW 85 MW 50 MW 25 MW 

20 MW 20 MW 80 MW 

50 MW 30 MW 

10 MW 10 MW 

 تحسٌن خسائر الشبكات% 5  

0.5%  0.5%   

0.5%  

Netw

ork\

Netw

ork 

Im 

0.5%  
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3.5% 

Netw

ork\
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Im 
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Im 
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   8% 
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 اإلطار القانونً /المصادر و الطلب /اإلطار الزمنً 

 

 
 

  الطاقح مصادر -II4. داد دراسة الجدوى واطبلق بناء محطة الؽاز السائل فً سلعاتا أو الزهرانًعا    

 
  

 

وسٌتم استعماله  طول الساحل اللبنانً من البداوي الى صور بناء خطوط الؽاز على    
 للتوزٌع على المصانع، المنازل ولؤللٌات التً تعمل على الؽاز

      
 

الطاقة  -II5.    مع القطاع الخاص IPPاعداد أطلس الرٌاح واطبلق مزارع الهواء من خبلل 

      المتجددة
 

 .الشمسٌة على الطاقة المزارعمكانٌة انجاح دراسة فعلٌة إل 

  
 

مؤسسة المركز اللبنانً لحفظ الطاقة واطبلق الخطة الوطنٌة تبنً قانون حفظ الطاقة،     

 لترشٌد الطاقة
.II6- ادارج الطلة /

  تزشٍذ الطاقح
 

    

 والسخانات الشمسٌة تشجٌع مصابٌح التوفٌر  

 %إنخفاض الطلب   1 2 1 1  
 المجموع

 %إنخفاض الطلب تراكمً   1 3 4 5  
 

زٌادة التؽذٌة الكهربائٌة وصوال  الى خدمة كهربائٌة  زٌادة تدرٌجٌة للتعرفة، متزامنة مع      
 التعزفح -II.7 .سد أي عجز مالً المولدات وتحقٌقمستدامة واالستؽناء عن  24/24

 

 مع انجاز أنظمة قراءة العدادات عن بعد الزمنٌة والمخفضة لٌبل TOUتطبٌق التعرفة       

    
 

متٌازات عبر تسوٌة عادلة ألصحابها وللدولة من خبلل تصفٌة مالٌة تعٌد الحل مشكلة ا  
المقاٌٍض  - III8. حوافز وتشجٌعات علىللدولة حقوقها فً مقابل حصول أصحابها 

      والمعاٌٍز
 

الطاقة الفعالة "و( G.B" )لؤلبنٌة  الخضراء" تضمن أوسع انتشار  وقوانٌنأنظمة  وضع 

("(EE بالتعاون مع المإسسات المعنٌة 

    
 

ومشاركة القطاع  المباشر والتدرٌجً زٌادة قدرات المإسسة البشرٌة عبر التوظٌؾ  
تشزكح  - III9. الخاص

   كهزتاء لثنان
 

التحضٌرٌة لعملٌة التشركة بشكل تدرٌجً ٌجن ب أي أعباء إضافٌة بل  االجراءاتتتم     
 . ٌعمل على تخفٌفه

     
 

القانون المنفذ بالمرسوم  نطبلق من الحالة القانونٌة القائمة لمإسسة كهرباء لبنان  وفقاإل 
الىضع  - III50. االستراتٌجٌة هذه تنفٌذ لتسهٌل 4517/1972المرسوم و 16878/1964

  القانىنً
 

تشجٌع جمٌع أشكال شراكة القطاعٌن العام والخاص، والموافقة على اعتماد القوانٌن       
 .الحالٌة والوضع المستقبلً البلزمة لتشكل مرحلة انتقالٌة بٌن القوانٌن

 السنة 2050 2055 2012 2013 2054 2055 2015<
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(د)ملحق   
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 طقاالمن سٌنارٌوهات: )د( ملحق
 :5 السٌنارٌو

 :مجموعات 50  على موزعة مناطق عدة إلى استناداً  التوزٌع لمناطق سٌنارٌو

 

 

 

عدد المحوالت 
 / توتر متوسط
 توتر منخفض

)%( 

قدرة اإلشتراك 
 كٌلوفولت أمبٌر

)%( 

 عدد المشتركٌن
)%( 

كٌلوفولت أمبٌر 
 )%( المفوتر

كٌلووات ساعة 
 )%( المفوتر

 المجموعة المناطق

11.03% 20.65% 13.35% 27.48% 25.88% 1 1 

8.19% 15.03% 12.18% 19.05% 15.59% 2 2 

12.48% 8.56% 8.42% 6.62% 6.45% 3 & 7 3 

9.90% 11.86% 9.40% 8.31% 8.78% 4 4 

8.37% 4.52% 6.18% 3.23% 4.32% 5 & 9 5 

11.50% 5.29% 8.39% 4.48% 4.48% 6 & 12 6 

13.20% 6.11% 8.44% 4.53% 4.31% 8 & 11 7 

8.64% 5.54% 6.98% 4.21% 6.49% 10 & 13 8 

8.37% 16.10% 17.72% 17.70% 18.20% 14 9 

8.31% 6.33% 8.94% 4.40% 5.51% 15 10 
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  :2 السٌنارٌو

 :الجغرافً حسب التقسٌم  مجموعات 7 على موزعة مناطق عدة إلى استناداً  التوزٌع لمناطق سٌنارٌو

 

 

 

 

 

عدد المحوالت 
 / توتر متوسط
 توتر منخفض

)%( 

قدرة اإلشتراك 
 كٌلوفولت أمبٌر

)%( 

 عدد المشتركٌن
)%( 

كٌلوفولت أمبٌر 
 )%( المفوتر

كٌلووات ساعة 
 )%( المفوتر

 المجموعة المناطق

11.03% 20.65% 13.35% 27.48% 25.88% 1 1 

14.75% 21.63% 17.31% 24.27% 21.36% 2,3 2 

16.75% 15.31% 14.00% 11.08% 12.36% 4,8,9 3 

16.00% 7.30% 11.16% 5.86% 5.29% 5,6,7 4 

14.67% 10.90% 14.28% 7.60% 11.05% 13,15 5 

18.44% 8.11% 12.19% 6.01% 5.86% 10,11,12 6 

8.37% 16.10% 17.72% 17.70% 18.20% 14 7 
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 :3 السٌنارٌو

 :مجموعات 5  على موزعة مناطق عدة إلى استناداً  التوزٌع لمناطق سٌنارٌو

 

 

 

 

 

عدد المحوالت 
 / توتر متوسط
 توتر منخفض

)%( 

اإلشتراك قدرة 
 كٌلوفولت أمبٌر

)%( 

 عدد المشتركٌن
)%( 

كٌلوفولت أمبٌر 
 )%( المفوتر

كٌلووات ساعة 
 )%( المفوتر

 المجموعة المناطق

11.03% 20.65% 13.35% 27.48% 25.88% 1 1 

20.27% 20.48% 20.52% 23.30% 20.72% 2,9,10,12 2 

21.22% 17.50% 19.41% 12.82% 16.82% 3,13,15 3 

28.63% 20.99% 21.98% 14.92% 15.82% 4,5,8,11 4 

18.85% 20.39% 24.75% 21.48% 20.76% 6,7,14 5 



 

 

 

 

 

(ه)ملحق   
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 الرئٌسٌة المنافع: )ه(الملحق

  

األطراف 
المعنٌة 
 المحتملة

 الجهة الممولة المدة

 المالحظات

المدخرات 
 /السنوٌة 

اإلٌرادات 
 ($ملٌون)

 اإلستثمار
 (ملٌون دوالر)

 المدى الخطوة الوصف
 الطوٌل

 المدى
 المتوسط

 المدى
 القصٌر

 القطاع
 الخاص 

 قروض
  دولٌة

 الحكومة
 اللبنانٌة

I.1-  اإلنتاج-البنى التحتٌة 

EdL, 
MoEW, 
CoM 

 X   سنوات 0-3 

مدخرات ناتجة عن 
 اإلنتاج معامل إستبدال
 المكلفة

 

25 

سنت  5.2

/ أمٌركً
كٌلووات ساعة 

سعر تحوٌل )
 (الطاقة

 استئجار العبارات
 (مٌؽاوات  280)

استئجار  امكانٌة
أو استجرار 

 الطاقة
 

 أ

11 
سنت  12.6

/ أمٌركً
 كٌلووات ساعة

اإلستجرار من 
 100) تركٌا

 (مٌؽاوات 

EdL, 
MoEW, 
CoM, PoL 

 X   سنوات 1-3 
زٌادة العائدات نتٌجة 

جدٌدة و طاقة  الال
    الكفوءة 

96-110  750-875  
بشكل   مٌؽاوات 700 – 600اضافة 
 CCGT  /Reciprocatingعاجل  

engine 
 ب

EdL, 
MoEW, 
CDR, CoM 

  X  سنوات 1-5 
مدخرات ناتجة عن 

 والكفاءة القدرة تحسٌن
 (مٌؽاوات 100)+ جٌه ذوق، تؤهٌل 180 32

 X   سنوات EdL, MoEW  1-3 ج
مدخرات ناتجة عن 

 وتخفٌض القدرة زٌادة
 الذروة معدل

 75)+ دٌرعمار، زهرانً إصبلح 108 48
 (مٌؽاوات

EdL, 
MoEW, 
CoM 

  
1-2 

 سنوات
  X 

 األرباح العائدة من  
HRSG 

60 130 
 الدورة ذات الؽاز توربٌنات زٌادة

 70)+ بعلبك و صور إلى المركبة
 (مٌؽاوات

EdL, 
MoEW, 
HCP, CoM, 
PoL 

 سنوات 0-4 

X X 

 
ألرباح الناتجة عن ا

 الطاقة المضافة 
390 1500 

   IPP  طرٌقة على جدٌدة معامل إنشاء

 
 
 د
 
 

X (1000 

( $ ملٌون  
   

األرباح الناتجة عن 
 الطاقة المضافة 

260 1000 
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EdL, 

MoEW, 

CoM, PoL 

X (80 

مٌؽاوات

) 

2-5 

سىىاخ 

(40 

(ميغاواخ  

 X X   الناتجة عن  المدخرات
 الطاقة  إزالة كلفة تجنب

 ال تشمل) الحرارٌة
اإلنتاج (رأس المال

 120-40: المائً

 مٌؽاوات
-60: اإلنتاج الهوائً

 مٌؽاوات 100

: النفاٌات عبر االنتاج
 مٌؽاوات 15-25

 ه  المائً االنتاج زٌادة 700 16-47

EdL, 

MoEW, 

CoM, HCP, 

PoL 

X   20-33 سنوات 1-3   115-195  القطاع طرٌق عن الهوائٌة الطاقة ادخال 
 الخاص

 و

EdL, 

MoEW, 

CoM, HCP, 

PoL 

 
3-4 

 سنوات
 X   12-20  30-50  فرص لتبنً الخاص القطاع تشجٌع 

 النفاٌات عبر االنتاج
 ز

I.2-  النقل-التحتٌةالبنى 

EdL, 

MoEW, 

CDR 

  
0-1 

 سنة
  X 

ابتداء   الخسائر تخفٌض
 2010من 

11 1 
 220 العالً التوتر شبكة فً الربط نهاءإ

 2010 فً المنصورٌة فً كٌلوفولت
 أ

EdL, 

MoEW, 

CoM 

  
1-2 

 سنوات
 X  

 على األرباح ترتكز
 الطاقة وسعر حجم

 المتاحة
- 20-30 

 العربً للربط التحتٌة البنى ستكمالإ
 كسارة فً كٌلوفولت 400

 ب

EdL, 

MoEW, 

CDR 

  
1-2 

 سنوات
 X   

تخفٌض الخسائر،  
تحسٌن القدرة على 
التشؽٌل، التكرار 

 ٌد ، موثوقٌة أعلىازالمت

15 

20 
 الوطنً للتحكم اللبنانً المركز ستكمالإ
(LENCC )ً2011 ف 

 ج

EdL, 
MoEW, 
CDR, CoM 

  شبكة نقل/  محطات مناطقٌةانشاء  X 250   سنوات 1-3 
 د

 X(100 

 ($ملٌون
3-5 

 سنوات
  X  500 توسٌع شبكة النقل 
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I.3- التوزٌع-البنى التحتٌة 

EdL, MoEW       
 التقنٌة الخسائر تخفٌض
 التقنٌة وؼٌر

 أ 2010تحسٌن خدمات التوزٌع فً  - 11

EdL, MoEW   
0-1 

 سنوات
  X 

 وتتراكم تعود المدخرات
 المنهجً التخفٌض من

 وؼٌر التقنٌة للخسائر
 التقنٌة

 مدخرات
من  سنوٌة

2012 

الى 
2015 :

301 94 

1 2041 

341 

 عملٌة المناقصات 1

 ب
 

EdL, 

MoEW, 

CoM, HCP 

 
2-4 

 سنوات
 X   300 

قراءة العدادات  تسهٌبلت توزٌع الشبكة،

 نظام الفوترة ،(AMR) الٌا

EdL, MoEW 
X(50 

 ($ملٌون

2-4 
 سنوات

 X   100  وتؤهٌل شبكة التوزٌعاصبلح 

EdL, MoEW  
2-4 

 سنوات
   X 10 إدارة البرنامج 

EdL, 
MoEW, 
CoM 

 
2-4 

 سنوات
 X   

هً جزء من  األرباح
 ب .I.3الخطوة 

 

 ج تجهٌز مركز مراقبة فً الوقت عٌنه 30 -

EdL, 
MoEW, 
CoM, PoL 

      - - 
 وتوفٌر للمستهلكٌن جدٌدة خدمات ادخال

 وادخال لهم المالٌة الدفع تسهٌبلت
 جدٌدة ونظم تعرٌفات

 د

EdL, 
MoEW, 
CoM 

 
2-4 

 سنوات
  X  - 25 

اعداد مركز تحكم تصور إمكانٌة 
ثم فً بعض أوال للتوزٌع فً بٌروت 

 تماشٌا مع تطور خطة التوزٌعالمناطق 
 ه
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II.4- مصادر الطاقة –الطلبالمصادر و 

MoEW       

 
 من العائدة األرباح
 الطبٌعً الؽاز استخدام
 و دٌزل من بدال   للمعامل

 الفٌول أوٌل

ل  200

CCGT 
فً 

 الزهرانً
ل  32

600-

700 

مٌؽاوات 
الً تعمل 
على 
الفٌول 
 أوٌل

- 

 تحتٌة بنى منظومة وتركٌب دراسة
 خبلل من وتوزٌعه بالؽاز لبنان إلمداد
 للؽازالطبٌعً البداوي فً بري مرفق
 السائل للؽاز آخر بحري ومرفق

 معامل كافة مع ببعضهما وربطهما
 اإلنتاج

 أ

EdL, MoEW       - 
تركٌب معظم معامل االنتاج  / تحوٌل

 على الؽاز
 ب

EdL, 

MoEW, 

GoL, PoL 

 X  X 70-550 سنوات 1-3 
 بناء واطبلق الجدوى دراسة استكمال
 (LNG) السائل الؽاز محطة

 ج

MoEW, 

CoM 
 X  X 120 سنوات 1-3 

 الساحل طول على الؽاز خطوط بناء
 اللبنانً

 د

II.5- طاقة متجددة –الطلبالمصادر و 

MoEW, 
CoM, PoL 

       - - 
 واطبلق الرٌاح أطلس اعداد تتمة

 الهواء مزارع
 أ

MoEW        - - 
 انجاح مكانٌةإل فعلٌة دراسة تتمة

 .الشمسٌة المزارع
 ب

MoEW, 
CoM, PoL 

 ج النفاٌات من الكهرباء نتاجإ تشجٌع - -       

MoEW, 
CoM 

 د نتاج الطاقة المائٌةإتشجٌع  - -       
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II.6- ترشٌد اإلستهالك /إدارة الطلب –الطلب المصادر و 

MoEW, 

CoM, PoL 
 

 سنوات 0-4

  

X 

 المتبقٌة$  ملٌون 16

 المركز لبناء ستستخدم
 الطاقة لحفظ اللبنانً

 إضفاء على والمساعدة
 المإسسً الطابع

- 

25 

 المركز مؤسسةتبنً قانون حفظ الطاقة و
 واطبلق( LCEC) الطاقة لحفظ اللبنانً

 الطاقة لترشٌد الوطنٌة الخطة
 أ

EdL, 

MoEW, 

CoM 

   
ثبلث مبلٌٌن لمبة منزلٌة 

 (CFL) فاعلة
76.5 

 المنزلٌة اإلنارة إلستعمال واسع انتشار
 (CFL) الفاعلة

 ب

EdL, 

MoEW, 

CoM 

   

 مائً سخان 22500

 من 2/3 بنسبة ممولة

 1/3 و المصرفً القطاع
 و الطاقة وزارة من

 المٌاه

20.5 
االختراق للسخانات رفع متطرد لدرجة 

تسهٌبلت ووضع (  (SWHالشمسٌة
   ٌةتموٌل

 ج

MoEW, 

EdL, CoM 
   

 رائدة مشارٌع تستخدم
 الفوائد إلظهار

- 
تشجٌع إستعمال اإلضاءة العامة الموفرة 

 للطاقة
 د

MoEW, 

CoM, PoL 
       - - 

  الطاقة ترشٌد حسابوضع آلٌة 
تطوٌر و الوطنٌة المتجددة والطاقة

 ESCO لاأعم
 ه

II.7- التعرفة –الطلب المصادر و 

EdL, 
MoEW, 
CoM 

      

أرباح إضافٌة بسبب 
/ سنت 1زٌادة التعرفة 

كٌلووات ساعة مع 
 اإلستهبلك الحالً

100 - 
 زٌادة مع متزامنة للتعرفة تدرٌجٌة زٌادة
 الكهربائٌة التؽذٌة

 أ

EdL, 
MoEW, 
CoM 

       - - 
 مخصصة ورسوم شطور اعتماد

 والقطاعات الدخل المحدودة للطبقات
 االنتاجٌة

 ب
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EdL, 
MoEW, 
CoM 

       - - 
  TOUتطبٌق التعرفة الزمنٌة

بالتزامن مع انجاز  )المخفضة لٌلٌا(
 أنظمة قراءة العدادات عن بعد

 ج

III.8-  ًالمقاٌٌس والمعاٌٌر –اإلطار القانون 

MoEW, 
EdL, CoM, 
PoL 

 أ مشكلة االمتٌازات حل - -       

MoEW, 
EdL, CoM, 
PoL 

       - - 
 أوسع تضمن وقوانٌن أنظمة وضع
( G.B" )الخضراء لؤلبنٌة"  انتشار

 EE")) الفعالة الطاقة
 ب

MoEW, EdL        - - 
 العالمٌة والمعاٌٌر المقاٌٌس إحترام
 ترشٌد مجاالت فً بها والتقٌد

 العامة والسبلمة البٌئة االستهبلك،
 ج

III.9-  ًتشركة كهرباء لبنان –اإلطار القانون 

EdL, 
MoEW, 
CoM 

  
0-2 
 سنوات

  X 
الحاجة إلٌهم لتنفٌذ 
 مشارٌع هذه الورقة

- 15 
زٌادة قدرات مإسسة كهرباء لبنان 

 البشرٌة
 أ

EdL, 
MoEW, 
HCP, CoM, 
PoL 

      
 االستعداد إلى تحاجح

لمؤسسح  كاملحلتشركح 

 كهرتاء لثىله

- - 

الدرس القانونً لتحوٌل مإسسة  انهاء
نقل وبوظائؾ إنتاج  الى شركة كهرباء

مع تحضٌر االجراءات  ، توزٌعو
 القانونٌة البلزمة

 ب

MoEW, 
EdL, HCP 

      - - 
 وضع خارطة طرٌق لتشركة المإسسة

 التنفٌذ عملٌة وسن
MoEW, 
EdL, HCP 

 ج الطرٌق لتشركة المإسسةتنفٌذ خارطة  - -      

MoEW, 
EdL, HCP 

  
1-3 

 سنوات
  X 

حسب المجلس األعلى 
، تشمل هذه  للخصخصة

المٌزانٌة تعوٌضات 
 الموظفٌن

 د مإسسة كهرباء لبنان تشركة جراءاتإ 165 -
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III.50-  ًالوضع القانونً –اإلطار القانون 

MoEW, 
EdL, HCP, 
CoM, PoL 

      

 االستعداد إلى تحاجح

لمؤسسح  كاملحلتشركح 

 كهرتاء لثىله

- - 

 462القانون  تعدٌلالشروع فً عملٌة 
مع جمٌع األطراؾ المعنٌة فً ضوء 

 لرسم الخصوص، هذا فً اإلجماع
 ٌتعٌن التً توافقٌة استراتٌجٌةخٌارات 
 القطاع هذا فً اتخاذها

 أ

      - - 
ادخال التعدٌبلت البلزمة على القانون 

462 

MoEW, EdL       - - 

 القائمة القانونٌة الحالة من اإلنطبلق
القانون المنفذ  وفق لبنان كهرباء لمإسسة

المرسوم و 16878/1964بالمرسوم 
4517/1972 

 ب

MoEW, 
HCP, CoM, 
PoL 

      - - 
للمعامل ن والموافقة على اعتماد قان

تشجٌع جمٌع اشكال شراكة و الجدٌدة
  (PPP)القطاع الخاص 

 ج

 

 

Glossary: 

 EdL: Electricite Du Liban / مإسسة كهرباء لبنان 

 MoEW: Ministry of Energy and Water  /  وزارة الطاقة و المٌاه 

 CoM: Council of Ministers  / مجلس الىزراء 

 GoL: Government of Lebanon / الحكىمح اللثىاويح 

 HCP: Higher Council for Privatization / المجلس األعلى للخصخصة 

 CDR: Council for Development and Reconstruction / مجلس اإلوماء و اإلعمار 

 POL: Parliament of Lebanon / مجلس الىىاب 

 


