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  تنفیذ ملّخص
قطاع الكهراء في لبنان  إنّ  ةٌ  ورقةٌ هي الخطة الوطنّة للنهوض المستدام  ةٌ  وطن از ال تدخل فیه وتقن ات امت ا اّة حسا

ة بل تتضمّ  ة أو انتخاب اس ستمر الوضع الراهن س اب إقرارها س غ ادرات عملّة شفافة وواضحة إلصالح القطاع، و ن م
دء التنفیذ یرتب  ل تأخیر في الموافقة على بنودها و الكهراء فقط. و ة  سائر ُتقدَّر خالمذر والقائم على ثالث ساعات تغذ

ًا في الشهر أ ما یزد عن  ٧٠ بـ ي تقر ي في السنة. ٨٠٠ملیون دوالر امیر   ملیون دوالر امیر

اسة النهوضترتكز  هراء فرنسا و  س ل أساسي على خّطة إنتاج الكهراء األقّل تكلفة التي أعدتها مؤّسسة  ش اإلصالح 
EDF  ة العام ء لقطاع الطاقة في لبنان) ٢٠٢٠، وعلى تقرر البنك الدولي لعام ٢٠٢١في نها ما تبني (خطة الطوار  ،

هراء على الخطط الت قًا في مجلس الوزراء. وهي تعطي األولوّة للحلول السرعة والناجعة لتأمین ساعات  ي ُأقّرت سا
ومة الثقة، على إّتخاذ االجراءات  ٍل متواصل منذ أشهر، أ فور نیل الح ش مین في لبنان، وقد بدأ العمل  ة للمق إضاف

قطاع الكهراء، ومنها  النهوض  ع إتفاقیّ الكفیلة  د وعبور الطاقة مع األردن وسورا، وٕاتمام إتفاقیتي إستوق تیراد الغاز تي تزو
ادلته في سورا عي من مصر وعبوره عبر األردن وم ة  ،الطب المصّرة عقد اصالح خط الغاز العري   TGSوتلزم شر

األشغال اشرة  ة على إ ،في جزئه اللبناني وٕاعطاء أمر الم ومة العراق د لبناواالتفاق مع الح ة تمدید أجل تزو ان الفیول م ن 
ي ال تقّل عن  م ٧٥٠٠٠العراقي وتثبیت الكمّات المستوردة  دائم والتنسی والتواصل ال ،طن في الشهر وتثبیت مواعید التسل

مشروع خط الغاز العري، وهي  ،مع البنك الدولي ومؤسساته ة المتعلقة  ة واالجتماع واالنتهاء من دراسات الضمانات البیئ
ة اآلیلة لوضع هذا القطاع على  عي من مصر، وغیرها من الخطوات التنفیذ ل لمشروع استیراد الغاز الطب من شرو التمو

ة التعافي.   س

اً  ة تدرج ل سرع ،هذه الخّطة ستزد التغذ ش عد أرع سنوات، وستضع  ٢٤صوًال الى تأمین و  ،و هراء في الیوم  ساعة 
ة التعافي المالي في مهلة  هراء لبنان على سّ في اإلنتاج  وتشرك القطاع الخاص ،وتنشئ الهیئة الناظمة ،سنتینمؤسسة 

ة:والتوزع.  سّة التال   وهي ترتكز على المحاور الرئ

التزامن مع التحضیر - ة  ة: زادة التغذ  ٢٠٢٢تتضّمن الخطة في النصف األول من العام  لزادة اإلنتاج على الش
ة وٕاستیراد الغاز المصر حیث تصل معه ة عن طر إستجرار الكهراء االردن ةمزادة التغذ الى ما  ا ساعات التغذ

ما سیبدأ العمل خالل هذه المرحلة على تحضیر دفاتر الشرو  ١٠و  ٨بین  اء   واألرضّة إلنشساعات في الیوم. 
المخطط التوجیهّي لإلنتاج األقّل تكلفة الذ أعّدته  محطات إنتاج جدیدة تدخل في الخدمة في المرحلة الالحقة عمًال 

هراء فرنسا ة إضافة )EDF( مؤسسة  غاوات ٨٠٠. وتتضّمن زادة التغذ ًا خالل العام  م عبر امداد  ٢٠٢٣تقر
الغاز بواسطة ز محطة الزهراني  قدرة انتاج مؤقتة في موقع محطة دیر  وٕاضافة )FSRUعائمة ( وحدة تخزن وتغو

حوالي  غاوات ٥٠٠عمار  ح اجمالي االنتاج  م ص ًا مما یؤمن  ما بین ٢٠٠٠ل غاوات تقر ة  ١٨و  ١٦ م ساعة تغذ
 في الیوم.

ة القطاع الخاّص:  - مشار تضّمن الخطة االنتهاء خالل األعوام تزادة اإلنتاج مع دخول ثالثة معامل جدیدة الخدمة 
هراء فرنسا،  ٢٠٢٦-٢٠٢٤ ورة في المخطط التوجیهي لإلنتاج األقل تكلفة الذ أعّدته مؤسسة  من المشارع المذ

قدرة إسمّة  غاوات ٨٢٥أ بناء ثالثة معامل انتاج  حسب الحاجة المعامل  تلك مواقعتحدید حیث یتم و ، لكّل منها م
ة وعلى أن یُ  مع ،رورةوالض ن ع منها في المنطقة الواقعة في ساحل لبنان الشمالي، عمللحظ ممراعاة الشرو البیئ
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ل من القطاع العام ة القطاع الخاص (التعاقد  SDR(عبر حقوق السحب الخاصة   طر التمو او غیرها)  و/أو مشار
م  (PPA) موجب عقود شراء الطاقة ل  (EPC & Finance) ل وتمووأنشاء  وتوردأو عقود تصم او عبر طرق تمو

ضاف الى ذلك بناء مشارع االنتاج من الطاقة المتجددة عن  مین.  ة القد ك معملي الذوق والج ) وتف خّالقة اخر
ما یؤّمن إدخال حوالي  ة القطاع الخاص  ة العام  ٪١٥طر مشار  ٢٠٢٦من الطاقة المتجّددة على مزج االنتاج بنها

  .٢٠٣٠حلول العام  %٣٠ل الى بهدف الوصو 
قى اه ت  اتالالزمة لإلعالن عن مناقص شروالدفاتر  إعدادإلعتماد جدول زمني أسرع من خالل  جاهزة وزارة الطاقة والم

لفًة  ة وٕانتاج الطاقة وفقًا للمخطط التوجیهي لإلنتاج األقل   مراجعة إجراء عدحسب األصول وتهدف الى تحسین الش
 .اإلقتضاء عند طالمخطّ  لهذا

ة  - ضتحسین أداء الش ة  وتخف ا ة  تشمل متكاملةخّطة  عبرالهدر وتفعیل الج یب العّدادات الذ نزع التعدّات و تر
ة ا ، وتفعیل الج اسّي جّد العام  وتوطین الفواتیر وااللتزام الفور من قبل القطاع مؤازرة القو األمنّة ضمن غطاء س

امل فواتیر الكهراء المستحقة علیهم، وٕاال توّجب تأمین  مات النازحین والالجئین بدفع  والقّمین الدولیین على مخ
ة  ة هذه الكلفة في العام  ملیون دوالر ١٢٠تقّدر بـ اعتمادات إضاف جدید ومتطور ، واالنتقال الى نموذج ٢٠٢٢لتغط

ة القطاع الخاص في قطاع التوزع ابتداًء من العام  عد انتهاء التمدید لعقود مقدمي خدمات التوزع.  ٢٠٢٣لمشار  ا 
سعر صرف الدوالر من خالل تعرفة جدیدة مدروسةتحقی االستدامة المالّة  - مؤّشر سعر النفط العالمي و طة  ، ومرت

أتي. ٢٠٢٣تغطي الكلفة في الـ  على منّصة صیرفة، ل تدرجي التعدیل و ة تحسینعد  ،ش  الى ٨ من إبتداءاً  التغذ
ة التكالیف، یومّا ساعات ١٠ ضمن تغط مع مراعاة وضع ذو الدخل المحدود الذین ال یتجاوز إستهالكهم الشهر  ما 

ة القطاعات وضع ومراعاة ما ،ساعة-یلوات ٥٠٠ ع ستفید حیث المستحّقة اإلنتاج . اّصةخ تعرفة من هؤالء جم
صل الى  ًا للمنازل  %٧٠ستؤّمن هذه التعرفة في نفس الوقت وفرًا  اهظة  اإلستهالك معتدلةالتقر مقارنًة مع الكلفة ال

 للموّلدات الخاصة.
أسرع وقت  - مّة والتشرعّة  اشرةمعالجة األطر التنظ موجب  مةبإجراءات تعیین اعضاء الهیئة الناظ فوراً  ما فیها الم

ة  المعاییر وفالمواصفات المعتمدة  وتسمیتهم ٢٠٠٢ /٤٦٢القانون  اً الدول البنك  قبل من المقترح المسارمع  وتماش
قه من ذلك حول أن(دون  وٕاعداد ، ٤٦٢وٕاجراء مراجعة شاملة للقانون  ما .الدولي غته تطب  ون قان مشروع) الراهنة ص
ة التمتینّ  یبّین الت التشرع هة التعد حث عل لة  في لل اني من قرار مجلس الوزراء الث البند حسباللجنة الوزارة المشّ
ه لموافقةل مجلس الوزراء رفعه الى قبل ٢٥/٢/٢٠٢٢تارخ  ١رقم  ابي الى إلرساله تمهیداً  عل ة إقراره المجلس الن  .غ

هراء لبنانإقرار قانون اإلضافة الى  ة مؤسسة    .الطاقة المتجددة الموّزعة وقانون حفظ الطاقة وتشر

ة أهمها:   تحتاج هذه الخطة، من أجل ضمان نجاحها، الى توافر عوامل ضروّرة وشرو أساس

میین من أجل تأمین وصول الغاز من مصر والكهراء من األردن عبر سورا والحصول على  - اء اإلقل التنسی مع الشر
اء الدولیین،ا ة من الشر  لموافقة النهائ

العمل على إنجاح الخّطة، - اته،  حسب مسؤول ٌل  ّرة وأمنّة،  ادات عس ع المعنیین من وزارات ومؤسسات وق  التزام جم
ات، - ة الجدّة والحثیثة من قبل المعنیین لحمالت نزع التعد  المواك
ة للمحطات وللمنشآت ولخط الغاز ول - ة االمن ات مقدمي خدمات التوزع،الحما هراء لبنان وشر  موظفي مؤسسة 
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ه، - ة عل  تسدید القطاع العام للفواتیر المتوج
ة فواتیرهم، - ا اس استهالك النازحین السورین والالجئین الفلسطینیین للطاقة وج  ق
ین مؤسس - حسب سعر الصرف على منصة صیرفة لتم ل مستدام  ش ي  الدوالر االمیر الغ  هراء لبنان من ة تأمین م

ة العملة االجنب ة   ،دفع مستحقاتها المال
ل الالزم من القطاع العام و/أو الخاص  - ورةلتأمین التمو  االجراءات افة وٕاستكمال ،في الخّطة إلستثمارات المذ

ة   .ذات الصلةالتشرع

ة، وتسعى الى  افة الجوانب التقن  استعادة سرعة وغیر متسّرعة الستدامة القطاع،تلحظ هذه الخّطة الطموحة والمتكاملة 
هراء لبنان وتسعى الى جذب االستثمارات من القطاع الخاص ة لمؤسسة  ة المال تؤمن ما أنها س ،وهي تعّزز الشفاف

ٍل مستدامالكهراء  ة العامة وصوًال الى تصفیره وتحقی استدامة ونهض ٢٠٢٥العام  في ش  ةوتخفف عبء العجز عن المال
  القطاع المرجّوة.
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  مقدمة
اسةورقة ستند ت لة األمد  الى القطاع س ة طو ةلرؤ ادراتإطارًا شامًال یتضمّ  تضعو  ،قطاع الطاقة الكهرائ إلصالح  ن م

ًا،  دود الذهدف إلى تجاوز الطر المستالقطاع. و  الد حال  طاع یترافقمستدام لل مالي ضمان توازن  جانب إلىتواجهه ال
ان هراء مستدامة تأمین مع   .لبنان لس

بیرة  هذه الورقةالخطة الموضوعة في  رتكزت قل إنتاج الكهراء األ، وخطة ٠٢٠٢لعام  ١لى تقرر البنك الدوليعصورة 
ة  تكلفة  قة وراق األ، و ٢٠٢١ العام الصادرة فيو هراء فرنسا التي أعدتها شر اسات قطاع الكهراء في لبنان السا ي التلس

ماأقّرها مجلس الوزراء في حینه    ).٢٠١٩ وآذار ٢٠١٠حزران  الصادرة في (ال س

اه، منذ هذا و  ومة منحقد بذلت وزارة الطاقة والم مستقبل  لتمهید الطر نحو ، جهودًا حثیثةً  ٢٠٢١الثقة في أیلول  الح
  . على حد سواء لمعالجة المشاكل الملّحةو مستدام لقطاع الكهراء في لبنان 

ؤمن تنفیذ الخطة خالل الخمس    :القادمة سنواتو

انإمداد  - ل موثوق و الكهراء  الس  ،مالئمةة ر یسعتش
لفة - ة  اس الحرار من خالل تعزز و  معقولة المساهمة بزادة التغذ  فة منختلالم نواعاأل عبرنتاج اإلمحارة اإلحت

 ،متجددةالطاقات ال
م  - لة اعادة تنظ هراء لبنان وه ةس لتعمل على اسمؤسسة   ،تجارة واستدامة مال
ة القطاع الخاص تحت إشراف هیئة ناظمة فعالة تفعیل -  .مشار

  :هذه الخطة ثالثة أهداف على المد القصیر ما تحق

ة معقول تأمین - هرائ ة  ان لبنان ةتغذ ن لسّ  ،أسرع وقت مم
ا مالي -  ،تعرض مستقبل قطاع الكهراء للخطر للحؤول دون  الحفا على إنض
 .التحسین والتقّدمفرص  سبیل إقتناصعدم ادخار أ جهد في  -

اه ر إن هذه الخطة هي نتیجة تضافر جهود ف كاملة. الة ّ شفافال تحت مظّلة منهراء لبنان  ومؤسسة وزارة الطاقة والم
سو  الد بل عدة أتراكم نتیجة  فقط تجدر اإلشارة إلى أّن الوضع الحالي ل ضًا زمات صدمت ال لّة عوامنتیجة عدة أ ل ه

فاءة القطاع على مد  الرغحّدت من    .م من المحاوالت العدیدة لمعالجتهاعشرات السنین 

غيالحلول ف إقتراحآلن وقد تم أما ا افة ین اء من القطاع الخاص على  اسیین والشر ة والس التعاون  ،السلطات الرسم
  تطبی خطة التعافي هذه لقطاع الكهراء.یر الجهود والتضافر من أجل والتضامن وتسخ

                                                            
1 World Bank Lebanon Power Sector Emergency Action Plan, 2020 (https://documents1.worldbank.org/curated/en/500281593636676732/pdf/Lebanon‐Power‐Sector‐

Emergency‐Action‐Plan.pdf). تقریر البنك الدولي حول خطة الطوارىء لقطاع الطاقة في لبنان  
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ة وزارة  اه  الطاقةرؤ   قطاع الطاقةلوالم
  الوضع الحالي للقطاع

ان قطاع الطاقة في لبنان ف ةتنمالي صلب لطالما  الدوالوضع المالي  ة االقتصاد لى الرغم عوذلك على مد عقود. و  لل
ةمن  ة ةشاملال التغط ة للش ن مؤسسافة المناطفي  الكهرائ هراء ، لم تتم حصرة  لبنان، وهي مرف متكامل لهة 

استثناء  ونقلها وتوزعهااء إنتاج الكهر  ازات( الد)ةالكهرمائ االمت ة الطلب السائد في ال السنو  الدعم ي حین أنف ،، من تلب
ة شراء  ،الكبیر من الموازنة العامة ٍل أساسي على تغط ش ز   ص الكبیر فيمعالجة النقدون  ةوالنفقات التشغیلّ  الوقودتّر

  .مؤسسةلة لالقدرة اإلنتاجّ 

ًا من عاني لبنان ة. فبینما تم تضاعف متعددةٍ  أزماتٍ  حال هراء لبتمشاكل قطاع الكهراء التارخ نان قدرة لك مؤسسة 
غاوات ٢٣٠٠ تقارب الـة إنتاجّ  غاوات ٢٠٠٠دون إحتساب اإلنتاج الكهرمائي (تبلغ القدرة الفعلّة لإلنتاج  م فعل تقادم  م

ات  ،المعامل) م سبب إنحسار  ة الطلب على الكهراء قد زادت محدودیتها   لمستوردة.ا الوقودفإن قدرة المؤسسة على تلب
ة الض مستو إنخف، ٢٠٢١منتصف العام  ذمن ة المعلى  تغذ ًا  ٤ الى ٣ معّدل إلى ؤسسةش فعل شّح التدف ساعات یوم

سعر العملةو النقد  اللیرة بینما نفقاتها تخضع لتقلّ ؛ فالتفاوت  رف الدوالر (اإلیرادات ات سعر صإیرادات المؤسسة مثّبتة 
لفة الكیلوات الواحد المفوتر  ما  سنت). ٣٠ًا تزد عن الحال ةمن الكیلوات ساعة الواحد ال تزد عن السنت الواحد بینما 

ةصعب على المؤسسة تأمین  العملة  العمالت األجنب الالزمة لتسدید معظم نفقاتها ومن ضمنها المستلزمات المستوردة 
ة.   الصع

ه فإن أداء القطاع ال ة  وعل ات المال التحد قًا  اطًا وث طًا ارت الد، وستستمر الكبر یزال مرت التراجع  التي تواجهها ال ظروفه 
ظل المستهلكون مرغمین على  ة مستقرة. في غضون ذلك، س ة الكّل إلى أن یتم التوصل إلى اتفاق شامل یجعل البیئة المال

لفة وغیر الفعالةفأكثر اإلعتماد أكثر  ة على المولدات الخاصة الم ًا عن  ٣١( لسّد فجوة التغذ  ساعة-یلواتل سنتًا أمیر
ّلف الخزنة أكثرلدیزل من إستیراد ل ه ذلكما یتطلمع )، على االقل هراء لبنان حاجةمن  الذ    .مؤسسة 

التكالیف التشغیلّ واجهت مؤسس هراء لبنان عوائ تتعل  لى الوقود األحفور ال واإلعتماد عة نتیجة التشغیل غیر الفعّ ة 
لف من أجل اإلنتاج، فضًال  ي لم شدیدة اإلنخفاض والت فات الكهراءتعر  الناجمة عنعن اإلیرادات المنخفضة السائل الم

سو  ١٩٩٤تتغّیر منذ العام  قّة التكلفة ال تع ة و  الكبیر والهدرعلى االطالق  الحق أكثر  لشّ  الذو التحصیل (في في الش
هراء لبنان فيالمئة من إنتاج مؤسس ٤٢من  التجدر اإلشارة إلى أّن ). ٢٠٢١ العام ة  ت الموازنة لسّد فجوة إیرادات تحو

هراء لبنان بلغت حوالى مؤسس   .اإلجمالي في لبنان خالل العقد الماضي السنو  المئة من الناتج المحلي ٣٬٨ة 

مة القطاع ات التي یواجهها تقع حو وعلى  ین ألخ..)یالقدرة على التوظیف (مهندسین، فن عدم ضاف الیها ،في صلب التحد
ة في اإلدارة المستدامة له اسّ تحقی اإلستقالل ر الق، فضًال عن التدخالت الس وفي طاع. ة التي تعی اتخاذ القرارات وتطو

اه ووزارة الما الوقت الذ تشرف ًا على وزارة الطاقة والم هراء لبنان،ل إدارًا ومال ة الشامفإ مؤسسة  لة وٕاصالح ّن المسؤول
قعان على عات   مجلس الوزراء. مقام القطاع 



٧ 
 

ة ٤٦٢ن القانون رقم تضمّ ، ٢٠٠٢في العام  ف لته وٕانشاء الهیئة الناظمة للكهراء ف ان من )ERA( القطاع وٕاعادة ه . و
لة  هع القطاع الخاص مع ضمان اإلشراف المستقل اإلنتاج والتوزع لیدیرهابتحرر  تلكالمفترض أن تقوم إعادة اله من  ل

اسة القطاع التي تضعهاالهیئة الناظمة للكهراء  خالل اه،  وتحت مظلة س  دراسةب ةحیث تقوم هذه الهیئوزارة الطاقة والم
ص واإلجازاالتعرفات وتحدیدها، وٕاصدار ال ة والمنافسة. تراخ ة الیوم،ت، وضمان الشفاف عد تطبی هذه لم یتم  ولكن، ولغا

ة.    الرؤ

ه  ٤٦٢القانون اعادة نظر شاملة  وطلب ١٨١صدر القانون  ٢٠١١وفي العام  ، لكن مجلس لمعالجة الثغرات الموجودة ف
ستكمل االجراء ه اآلن.ات بهذا الصدد، الوزراء لم  اشرة    وهذا ما ستتم الم

ار التام، فهو غیر قادر على تأمین الكهراءالطاقة قطاع قد شارف و  ة ع على اإلنه فه التشغیل ة معظم تكال لى نحو أو تلب
ه.  التالي المتأخرات لمعظم موّرد الد ف هنا تجدر اإلشارةو مستقل، فتتراكم  ال ة التي تعصف  اقمت إلى أّن األزمات الحال

ات  ة الكامنةالتحد ل   وٕافالس مالي. إدارة متآكلة أصًال في القطاع والناجمة عن ه

ة  لة وجود حت هذه المش شّ التغلّ و  معالجتها جبو أص حتذ للتطبی ُ ل الحل الذ سیتم توفیره مثاًال ب علیها فورًا. وس
الد. المنهارة األخر  القطاعات في   في ال

ة  اسةورقة رؤ   اوأهدافه القطاع س

اسةورقة هدف ت ومة الشاملة الممتدة على إلى  القطاع س ات ٢٠٢٢-٢٠٢٦سنوات ( ٥عرض خطة الح ) لمواجهة تحد
ة. نظرًا للحاجة الملحة والمتزایدة للتصرف فورًا، تتضمن الخطة إجراءات على المد القصیر لزادة  ة والتارخ القطاع الحال

الد ة في ال ة الكهرائ ة طو ،التغذ لّ ضمن إطار رؤ ة ة والمالّ مؤسساتّ ة والة والتشغیلّ لة األمد لمواجهة أوجه القصور اله
ما یتماشى ه المالّ ة واستدامتته التشغیلّ ته وفعالیّ ل من أجل زادة شفافیّ وتقّدم هذه الخطة إطاراً إلصالح القطاع  .الراسخة ة 

ة ة والدول م   .األمثل مع الممارسات اإلقل

ة  ادة التغذ ة ز ائ   أكبر استدامةأقل و  لفةالكهر

ة اوالً  الخطةهدف ت أسعار معقولة ومستدامة ( الى الحال ة موثوقة و هرائ افة ٧/٢٤ضمان خدمات  ) في أنحاء لبنان 
قة للبیئة. یجب تحقی هذا الهدف مع تسرع ا ًا وصد لبنان دامة في لتحّول إلى مستقبل طاقة مستطرقة فعالة ومتوازنة مال

ة    .ولة السعرقمعالطاقة المتجددة  ولتقنّاتمن الوقود السائل إلى الغاز األقل تكلفة واألكثر نظافة  للتحّولضع األولو

ة على المد القصیر على الخطة  نّصتهذا الهدف،  ولتحقی ة الكهرائ اإلجراءات الفورة التي ستساهم في تحسین التغذ
لفة والملِوثّ  كین المستمرّ من أجل تخفیف اعتماد المستهل هدف هذا الحل على المولدات الخاصة الم تحسین إلى  عالسرة. و

ة في ة  التغذ ة الكبر  أثناءالفترة اإلنتقال ل   مامها.والتي ستتطلب عدة أعوام إلت، في القطاع إجراء اإلصالحات اله

ة یتمثل الهدف األولي  :النقا التال

ة األكبر من ظافة من أجلالسائل إلى الغاز األقل تكلفة واألكثر ناإلنتقال من الوقود  -  ،اإلنتاج تأمین النس
ع مزج الطاق -  ،ة نحو مصادر متجددة معقولة السعرتنو
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ة على نحو س التعاون تعزز  - مي لزادة التغذ أقل تكلفةاإلقل  .رع و

  التشغیلي والماليعلى الصعیدین تحسین أداء القطاع 
اسة هذه هو  القطاع.اف لعملّ ال والشفّ األداء الفعّ  تأمینالهدف الثاني للس   ات اإلنتاج والنقل والتوزع الخاصة 

تمثّ     بـ: ذلكل و

ض  - ات تتناسب الهدرتخف التنسی مع الجهات المعنّة (وزارة الداخلّة  للمراف األمثل الممارساتمع  إلى مستو
 والبلدّات، وزارة الدفاع، وزارة المالّة، وزارة العدل وغیرها)،

ة تعرفة وتطبی اعتماد  - ة على أساس التشغیل الفّعال تكالیفاللضمان استرداد  شفافةمنهج التعرفة  هذه تعدیلو  المبن
ة ومى صوًال ال، و لضمان استدامة القطاع المال  ،الدالمالي الكّلي في الي لضمان استعادة اإلستقرار إلغاء الدعم الح

ة عبر اإلستثمار والتشغیل في اإلنتاج والتوزع،  - ین القطاع الخاص من المشار م ال بهدفتم  بنهجٍ خدمات تحسین تقد
 .ةال من حیث التكلفة واالستدامة المالّ وفعّ  افٍ فّ ش

مة ز حو   القطاع وشفافیته تعز

مة القطاع بتعزز  لهذه الخطة یتمثلالهدف الثالث  ه اإلطار التشغیليٕاصالح و حو ة  بهدف ف لشاملة للقانون اتحقی الرؤ
لة عد توقفها ،٤٦٢رقم  لّ والهادفة إلى جعل القطاع متحرّ  ،منذ مدة طو في  ةرًا أكثر من خالل سلسلة من اإلصالحات اله

ة الخاص  تمثل الهدف بـ: .هنموذج التشغیل والرقا   و

مة من خالل  - ل الحو ة نشاطات إصالح ه ف ) PPPمع القطاع الخاص ( ةمع اإلعتماد على الشراك اإلنتاجفصل وف
طرة  ةة المستقبلّ القدرة اإلنتاجّ  لزادة اب تتعلى حّص  الدولةمع الحفا على س أمن عة من محفظة اإلنتاج ألس ل 

ة مؤسسة قدراتتحدیث الطاقة واستقرار السوق،  لها الى هراء لبنان األساس  نقلالنظام لل مشغّ الو  وحداألمالك ال وتحو
)Transmission System Operator(،  ّضًا، على أن یتم ة،  أ  ألوحدا التحّول الى نظام المشتر خالل الفترة اإلنتقال

وزع في الت شراكة بین القطاعین العام والخاصاعتماد نموذج أخیرًا و  الطاقة من القطاعین العام والخاص،من موّرد 
از أو غیره) ، مع إ(إن ب ه اإلمت ش از أو ما  ل تحدید هدف مت هراء محرّ متمثّ  األمدطو سوق  ال   ،لكاملر ومنظم 

س هیئة ناظمة - اسة القطاع التي تضعهاللكهراء  مستقّلة تأس اه، لتشرف تق تحت مظّلة س  وٕاقتصادًّا انً وزارة الطاقة والم
ه القطاع الخاص على مستو قطاع على   ،اإلنتاج والتوزع شارك ف

م القطاع، على أساس الممارسات تحدیث وتعزز  - ح رنامج والتقدم التكنولوجي الحدیث و  األمثلاإلطار التشرعي الذ 
 .اقةالط عة وتحفیز إجراءات حفظلموزّ زادة إنتاج الطاقة المتجددة اة و الجة الثغرات الحالّ التغّیر المناخي، لمع
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اسةتتماشى الخطط الموضوعة في ورقة  ورة في جراءاتاإل القطاع مع س شأن خطة العمل الطار  المذ ئة، تقرر البنك الدولي 
ما٢هراء فرنساقل تكلفة التي أعدتها إنتاج الكهراء األ وخطة القطاع (ال س قة الخاصة  اسات السا  ، فضًال عن أوراق الس

  ) والتي لم یتم تنفیذها.٢٠١٩٤وآذار  ٣ ٢٠١٠مجلس الوزراء في حزران  أقرهاتلك التي 

عتمد على الدعم  ة اإلشارة إلى أّن نجاح أو فشل هذه الخطة س اسي الموحّ  الشعبيمن المهم للغا فیر د من أجل تو والس
ما  ادرات  على دعم المجتمع الدولي لمعالجة الثغراتو أساس متین لتطبی الخطة،  ل الالزم للم ة وتأمین التمو الحال

اتهاو  ة، یجب التطرق إلیها اإلجراءات بهدف تحقی غا ات القطاع متشا ما أّن تحد على أنه من  ، مع التأكیدّلیتها. و
ن التوصل إلى م م خدمة  خالل ذلك،   في غضون السنوات األرعة أو الخمسة المقبلة. ئمةومالمستمرة وموثوقة تقد

ادرات الجدول أدناهص لخّ و  اه المبّینة أعاله الم اسة وزارة الطاقة والم ة لتحقی األهداف الثالثة لس ر توّفر ش المطلو
ل   :التمو

  

ادرة   التوقیت  الجهة المسؤولة  الم

        اإلنتاج  

الكهراء من األردن جراراست  هراء لبنان    ٢٠٢٢ مؤسسة 

إلى الغاز في محطة دیر عمار لتولید  السائل التحول من الوقود 
  (خط الغاز العري) الكهراء

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنانمؤسس  ة 

٢٠٢٢ 

غاوات ٥٢٠ – ٣قدرة إنتاج مؤقتة (في دیر عمار  ة م مرحلة انتقال  ،(
 قبل التوصل إلى حلول دائمة

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنانمؤسس ة    

٢٠٢٣ 

ة:    قدرة الطاقة المتجددة اإلضاف

غاوات ٢٢٦الراح: طاقة         �   م
ة: الطاقة         � غاوات ١٨٠الشمس   م

ة: الطاقة         �  غاوات ٢٠٠الشمس   م

غاوات ٥٢٠الراح: طاقة         �  م
ة: كهر الالطاقة         � غاوات ٢٨٢مائ  (إعادة تأهیل) م
ة: كهر الالطاقة         � غاوات ١١٢مائ  )(مواقع جدیدة م

ة: الطاقة         � غاوات ٣٠٠الشمس غاوات ٢١٠(+ تخزن  م  )م

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنانمؤسس ة   

 التعاقد  
٢٠٢٢ 
٢٠٢٢ 
٢٠٢٣ 

٢٠٢٢ 

٢٠٢٣ 

٢٠٢٣ 

٢٠٢٣ 

 الوضع في الخدمة
٢٠٢٤ 
٢٠٢٣ 
٢٠٢٦ 

٢٠٢٨ 

٢٠٢٥ 
٢٠٢٥ 

٢٠٢٦ 

                                                            

أقل تكلفة لكهراء فرنسا، أیلول  ٢   ٢٠٢١خطة تولید الكهراء 
اسة قطاع الكهراء، ٣  اه، ورقة س  ٢٠١٠وزارة الطاقة والم
اسة قطاع الكهراء،  ٤  اه، ورقة س  ٢٠١٩وزارة الطاقة والم
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إلنشاء المعامل الجدیدة وٕادخال التحسینات إعتماد جدول زمني أسرع  
ة عبر إعداد دفاتر شرو حسب األصول المرعّة  الالزمة على الش

 اإلجراء

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنان  مؤسسة 

٢٠٢٢ 

ة    ٨٢٥: ١معمل دائم بتقنّة تورینات الغاز ذات الدورة المرّ
غاوات   م

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنانمؤسسة   

٢٠٢٥ ٢٠٢٢ 

ة معمل دائم بتنقنّة    ٨٢٥: ٢تورینات الغاز ذات الدورة المّر
غاوات   م

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنان  مؤسسة 

٢٠٢٦ ٢٠٢٣ 

ة معمل دائم بتقنّة    ٨٢٥: ٣تورینات الغاز ذات الدورة المرّ
غاوات   م

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء  لبنانمؤسسة   

٢٠٢٧ ٢٠٢٤ 

       النقل 

م الوطني تأهیل   ز التح الخدمة + تأهیل مبنى مؤسسة مر ووضعه 
 هراء لبنان 

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنانمؤسس ة    

٢٠٢٤-٢٠٢٢  

ة   اه  لقطاع النقلإتمام اإلستثمارات في البنى التحت  –وزارة الطاقة والم
هراء لبنانمؤسس ة    

٢٠٢٤-٢٠٢٦ ٢٠٢٣-٢٠٢٤ 

ع          التوز

مقدمو خدمات التوزع  األداء تعززبهدف وتحسینها عقود مع مقدمي خدمات التوزع ال تمدید 
هراء مؤسس – ة 

وزارة الطاقة  –لبنان 
اه   والم

 فور 

ض الهدر غیر التقني شاملة ومتكاملة تطبی خطة  ضمن ، تتلتخف
اتحمالت  ش، نزع التعّد  والقضاء مؤازرة قو األمن الداخلي والج

ما من خالل إستعمال العّدادات  ة الس ا رنامج لتحسین الج و
ّة  الذ

ة وزارة  – وزارة الداخل
وزارة الدفاع  –العدل 

اه  – وزارة الطاقة والم
هراء مؤسس – ة 

مقّدمي  – لبنان
  خدمات التوزع

٢٠٢٢-٢٠٢٣ 

هنظام بنى تحتّة متقّدم للعدادات المتطورة داد إع  م  ز تحّ هراء لبنان   ومر مؤسسة 
اه – وزارة الطاقة والم  

٢٠٢٢-٢٠٢٤ 

وف  في قطاع التوزعشراكة بین القطاعین العام والخاص تلزم عقود  
ٍغ متطّورة  ص

هراء لبنان مؤسس ة 
اه – وزارة الطاقة والم   

٢٠٢٤ ٢٠٢٣ 
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ةالموارد            المال

ة ورطها   رف وسعر ص سعر النفطمؤشر تعدیل التعرفة األساس
ة العمالت   التزامن مع زادة ساعات التغذ

هراء لبنان  مؤسسة 
اه –  وزارة الطاقة والم
 –وزارة المالّة  –

 مجلس الوزراء

٢٠٢٢ 

ة للشالل النقد  هراء لبنان   )Cash Waterfall( وضع آل مؤسسة 
اه  – وزارة الطاقة والم
ة  –  –وزارة المال

 مصرف لبنان

٢٠٢٢ 

ة التعرفة واألدوات القابلة للتنفیذ  الهیئة الناظمة  تحدید منهج
وزارة  –للكهراء 

اه   الطاقة والم

٢٠٢٣ 

ة التعرفة و  إعتماد وتطبی  فقًا لخطة العمل الموضوعة من منهج
  من أجل الهیئة الناظمة للكهراءقبل أو 

هراء لبنان  مؤسسة 
اه  – وزارة الطاقة والم
الهیئة الناظمة  –

 للكهراء

٢٠٢٣-٢٠٢٧ 

مة        الحو

انات المالّ   هراء لبنان على ة المدّ الكشف عن الب ققة لمؤسسة 
انات المالّ    اً قة فصلّ ة غیر المدقّ أساس سنو + الب

هراء لبنانمؤسس ة  ٢٠٢٢إبتداءًا من    

هراء لبنان على مستو قطاعات إنجاز   فّة لمؤسسة  ة لوظ ف الف
 اإلنتاج والنقل والتوزع

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنانمؤسس ة    

٢٠٢٣ 

ة على مستو إتمام   ف اه ع)(اإلنتاج والنقل والتوز التشرعات الف  ٢٠٢٥  وزارة الطاقة والم

ة  لها إلى مشّغل نظام نقل تشر هراء لبنان وتحو اه  مؤسسة   ٢٠٢٤ وزارة الطاقة والم

اشرة  ة الم قًا تء الهیئة الناظمة للكهرا أعضاء تعیین عمل طب
ة األمثل ٤٦٢/٢٠٠٢لقانون ل ًا مع الممارسات الدول  وتماش

اه  فوراً  وزارة الطاقة والم

ة من أجل   ل  تفعیلاعتماد خطة زمن ش مي للقطاع  اإلطار التنظ
قّةامل (إعداد التشرعات  م التطب ات الم والمراس ؤقتة والترتی
ح الهیئة الناظمة للكهراء  بإنتظارلإلشراف على القطاع)  أن تص

  امل طاقتها فاعلة

 ٢٠٢٢ مجلس الوزراء

والموافقة على میزانیتها  عضاءاألتعیین إنشاء الهیئة الناظمة ( 
لومصادر    )هاتمو

ة  مجلس الوزراء ٢٠٢٢نها  
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اه   في الهیئة تعیین الموظفینل وآلّةوضع نظام داخلي    –وزارة الطاقة والم
  الهیئة الناظمة للكهراء

٢٠٢٣ 

اه  امل طاقتها الهیئة الناظمة للكهراء إنطالق   –وزارة الطاقة والم
للكهراءالهیئة الناظمة   

٢٠٢٣ 

الت المقترحة علىإعداد مشروع قانون   القانون  یبّین التعد
ة  ٤٦٢/٢٠٠٢ اب الموج ان األس التشاور مع جدول مقارنة و

ة األمثل  ة في القطاع ووفقًا للممارسات الدول مع الجهات المعن
ه  وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عل

اه   -وزارة الطاقة والم
الوزراءمجلس   

٢٠٢٢ 

اه  الطاقة حفظعة وقانون قانون الطاقة المتجددة الموزّ  إقرار   – وزارة الطاقة والم
 –مجلس الوزراء 
ابي  المجلس الن

٢٠٢٢ 

الت إقرار   ة التعد  ٤٦٢/٢٠٠٢وخاصًة تعدیل القانون المطلو
قًا لبنود   ١٨١/٢٠١١القانون  تطب

اه -وزارة الطاقة والم
 المجلس-مجلس الوزراء

ابي  الن

٢٠٢٣ 
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ع إمدادات الطاقة  .١ ادة وتنو   ز
  الوضع الحالي  .١,١
بیر الطاقة من قطاععاني  في  فاقمه النقص في قدرات اإلنتاج مزمنٍ  عن عجزٍ  العرض والطلب، ناتجٌ بین  عدم توازن 

ائي. ار الكهر عض تورد إلنتاج الكهراء، بعتمد لبنان حصرًا على الوقود المس الوقود، ما أد إلى تزاید انقطاع الت إستثناء 
ة (اإلنتاج القلیل وغیر المنتظم من  غاوات ١٠٠الطاقة الكهرمائ صل التي ت الُمستبَدل يالعراق وتؤد إمدادات الفیول). م

ط من قدرتهاالى تشغیل هذ إنتاج الكهراء معاملإلى  س  ٥٠٠إلى  ٤٠٠ ُینتجیلو طن/الشهر ما  ٦٠( ه المعامل بجزء 
غاوات غاوات ٥٠٠إجمالي إمدادات الطاقة ( یوّفرهذه الظروف، ظّل . في )م ةساعات فقط من  ٤ حوالي )م في الیوم  التغذ

عتمد الشعب اللبناني كیلواتسنت لل ١و ٠٬٥سعر مناٍف للمنط یتراوح بین تتم فوترتها  على األقل هؤالء الذین  –. لذلك 
نهم تحّمل التكالیف  لفة والملوِّ كیلواتسنتًا/ال ٣١على المولدات الخاصة البدیلة ( –م ة حاجاتهم الضرورة من ) الم ثة لتلب

  الكهراء.

اهظ اإلعتمادحّد  اء بینما والملوِّ  الثمن على الوقود السائل ال ان معاملث من إنتاج الكهر الغاز ى علالعمل اإلنتاج  بإم
عي األقل تكلفة واألكثر نظافة  ط بخط الغاز العري  إمداداته. استدامة تأمین شرطالطب تجدر اإلشارة إلى أّن لبنان مرت

د حصرًا عبر مصر واألردن وسورا حیث  ن لهذا الخط تزو الغاز. ومن المتوقع أن  معملم دیر عمار إلنتاج الكهراء 
ة إعادة تأهیل الجزء  سان/أبرل  ًا،والتي بدأت مؤخر  ،األنابیب من خطاللبناني ُتنَجز عمل ل ٢٠٢٢حلول ن . یتطلب تحو

عي إنتاج  معامل ز ةیب وحدترأخر إلى الغاز الطب إمدادات الغاز وتأمین  )FSRU( أو أكثر عائمة للتخزن والتغو
عي المسال الً  ت، إال إذا تمّ لها الطب صل الى دیر ص لخط األنابیب المخّص  إطالة مستق في هراني الز عمار في الشمال ل

ة سوفإمدادات الوقود ضمان ّن الجنوب. إ ة الكهرائ ة الكفاءة  ضاعف التغذ اً و من معامل اإلنتاج عال ما القائمة حال  
ه في حلقة اإلنتاج أن  مة في الذوق والج ن إلدخال المعامل القد   .زد القدرة حوالي الثالث مّراتیم

ضاً  ن أ ة  إستجرار عبر م ادة التغذ اء من األردن ز ة و  المد القصیر. فيالكهر تین اللبنان ة فالوصلة بین الش األردن
ل قناة مؤّخراً  إصالحهاتّم هناك والتي سورا خالل الحرب  في العابرة الخطو(على الرغم من تضرر  ر أخ إمداد) تش

ن اإلستفادة منها ه ،م ة  الكهرائياإلنتاج  فائٌض  فاألردّن لد غ ن للبنان اإلستفادة منه  ةمعزادة م   .دالت التغذ

ادة  اء لبنان ز هر ل. ةاإلنتاج قدراتهامع ذلك، یتعین على مؤسسة  هر على المدیین المتوسط والطو اء فرنسا فخطة 
عي ومن نتاجاإلقل تكلفة تشیر بوضوح إلى الحاجة إلى زادة لإلنتاج األ حو الطاقة المتجددة على نحو مل من الغاز الطب
الد.  ارس وأكد التزامه بزادة٢٠١٩ عام فيفي ال ة   ٢٠%حصته من إنتاج الطاقة المتجددة الى  ، صادق لبنان على اتفاق

ن زادة هذا اإللتزام إلى . ٢٠٣٠ عام حلول م المخطط التوجیهي الوطني للطاقة المتجددة الذ أعدته حسب  %٣٠و
الة لفةً  )IRENAالدولّة للطاقة المتجددة ( الو هراء فرنسا لإلنتاج األقل  ار عد األخذ .وخطة مؤسسة   عّدلم عین اإلعت
ة  ةالحال القدرة الغللطاقة الكهرمائ غاوات ١٠٠ ال ع نطاق إنتاج م ارس بتوس ة  ، یتمثل مفتاح الوصول إلى هدف اتفاق
ةأنظمة الطاقة المتجددة الموزعة الطاقة المتجددة و  مزارع ین . ومن أجل تيمزج اإلنتاجالفي  هذا المرفزادة حصة  غ م

ضًا إلى زادة اإلنتاج القائم على الغاز. ونظرًا لقدرة هذه الزادة  ة النظام الكهرائي واستقراره، ثمة حاجة أ وضمان موثوق
ر  ًا، یجب تطو صورة عاجلة وتشغیلها من أجإنتاج الكهراء العاملة على  معاملاإلنتاج الشدیدة اإلنخفاض حال ل الغاز 
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اقدرة التوفیر  ة الدن ة الطلب اإلنتاج ع قدرة نظام النقل من أجل  .لتلب عابما یجب توس ع للطاقة المتجددة قطّ إلنتاج المتا است
  تخزن الطاقة.اعتماد تقنّات و 

  خطة العمل  .١,٢
سي یتمثل الهدف ادة  الرئ ة على نحوٍ بز ة الحاجة الوطن ة لتلب ًا ومستدام، مال من حیث الكلفة ومتوازنٍ  الٍ فعّ  التغذ

اء المتجددة حوالى سو  ل الكهر حلول ٣٠تش ج الطاقة  التي  قل تكلفةإلنتاج األا خطة حسب ٢٠٣٠ عام المئة من مز
اء فرنسا هر اه  تهدف). ٢٠٢١ أیلول( وضعتها مؤسسة  ة موثوقة  الى تأمینخطة وزارة الطاقة والم هرائ  ٢٤خدمات 

لة األ ستند الى. سیتم تحقی ذلك من خالل برنامج متعدد األوجه ٢٠٢٦ عام حلولللمواطنین ساعة  مد حلول قصیرة وطو
اهظ الثمن إلى مزج إنتاجي رخص یجمع بین الغاز األ التواز مع نقل القطاع من اإلنتاج القائم على الوقود السائل ال

ل ا من نتاجواإلإنتاج الكهراء القائمة والجدیدة  لمعاملواألنظف  ش ارًا استر  الرطلطاقة المتجددة.  مي خ ًا ااإلقل  سیؤمنتیج
 اء من األردنالكهر سمح إستجرارغاز العري القائم، بینما دیر عمار عبر خط الإلى  معقولٍ  سعرٍ غاز الوصول الفور لل

ة على نحو سرع. تجدر اإلشارة إلى أنه سب ات قدر  ُتنشأرثما  ةیتم استخدام قدرة اإلنتاج المؤقتة لفترة انتقالّ وف زادة التغذ
ة وعلى أن  دائمةال اإلنتاج حسب الحاجة والضرورة، مع مراعاة الشرو البیئ عبر إضافة معامل جدیدة یتم تحدید مواقعها 

، سقة الواقعة في ساحل لبنان الشماليُیلحظ معمل منها في المنط التواز افة تجددة في الكهراء الم مزارع إنتاجتم زادة ت. 
الد أنحاء   كلفة. وال ة الوقتلناحال على نحو فعّ ة وشفافة لتحرك استثمارات القطاع الخاص استخدام مقارات تنافسّ  عبر ال

استثمارات ، ٢٠١٨ عام في ام  الق ومة  اء طاع ة في قمستقبلّ التزمت الح هقة للطا من خالل إنتاج مستقلّ الكهر  قوم 
ة ملتزمة بوال تزال  القطاع الخاص. ومة الحال اسةهذه الح هذه رأس المال الخاص المطلوب ل تأمین. مع ذلك، سیتطلب الس

ل التجار وتوفیر  شاملاإلستثمارات برنامج استقرار مالي   لكين الضرور للمستثمر  مناخ الثقةمن أجل تأمین التمو
على حد  الطاقة المتجددةأو  عبر الطاقة الحرارةالكهراء  إنتاج إلنشاء معاملالضرورة  ساهموا في اإلستثمارات الكبر 

ة في سواء. في هذا الصدّ  ة ب معاملد، قد تتطلب الحاجة الملحة إلى اإلستثمارات األول ل دیلة إنتاج الكهراء مقارات تمو
ع الدین العام في ظل البیئة ، وفي الوقت عینه، سرعاً لضمان تنفیذها  القیود على توس ة. وقد ا المالّةاإلقرار  لعامة الحال

ر  ه المقاراتذه تضمنت ل التطو ل العام أو التمو ة التمو ان ة أو إم  ةالمالّ ستثمارات ر اإلحلول مبتكرة أخر لضمان توفّ أ
  البناء على المد القصیر. ة عملّ ة لبدء الضرورّ 
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ادرة  التوقیت المسؤولة الجهة الم

  ٢٠٢٢ انلبن هراء مؤسسة األردن من الكهراء إستجرار

عي إلى الغاز من الوقود السائل التحول في محطة دیر عمار لتولید  الطب
 الكهراء (خط الغاز العري)

اه الطاقة وزارة  والم
 هراء مؤسسة –

 لبنان

٢٠٢٢ 

غاوات ٥٢٠ – ٣إنتاج مؤقتة (في دیر عمار  قدرة ة مرحلة)، م  انتقال
 دائمة حلول إلى التوصل قبل

اه الطاقة وزارة   والم
 هراء مؤسسة –

 لبنان

٢٠٢٣ 

ة المتجددة الطاقة قدرة :اإلضاف   

غاوات ٢٢٦: الراح طاقة        �   م

غاوات ١٨٠: الشمسّة الطاقة        �    م

غاوات ٢٠٠الطاقة الشمسّة:         �    م

غاوات ٥٢٠: الراح طاقة        �  م

ة الطاقة        � غاوات ٢٨٢: الكهرمائ  (إعادة تأهیل) م

ة الطاقة        � غاوات ١١٢: الكهرمائ  )Greenfieldجدیدة  مواقع( م

ة الطاقة        � غاوات ٣٠٠: الشمس غاوات ٢١٠(+ تخزن  م  )م

اه الطاقة وزارة   والم
 هراء مؤسسة –

 لبنان

 التلزم  

٢٠٢٢ 

٢٠٢٢ 

٢٠٢٣ 

٢٠٢٢ 

٢٠٢٣ 

٢٠٢٣ 

٢٠٢٣ 

الخدمة في الوضع  

٢٠٢٤ 

٢٠٢٣ 

٢٠٢٦ 

٢٠٢٨ 

٢٠٢٥ 

٢٠٢٥ 

٢٠٢٦ 

إعتماد جدول زمني أسرع إلنشاء المعامل الجدیدة وٕادخال التحسینات الالزمة على 
ة عبر    إعداد دفاتر شرو حسب األصول المرعّة اإلجراءالش

اه   –وزارة الطاقة والم
هراء لبنان   مؤسسة 

٢٠٢٢ 

ة  غاوات ٨٢٥: ١معمل دائم بتقنّة تورینات الغاز ذات الدورة المّر اه   م  –وزارة الطاقة والم
هراء لبنان   مؤسسة 

٢٠٢٥ ٢٠٢٢ 

ة تورینات الغاز ذات معمل دائم بتنقنّة  غاوات ٨٢٥: ٢الدورة المرّ اه   م  –وزارة الطاقة والم
هراء لبنان   مؤسسة 

٢٠٢٦ ٢٠٢٣ 

ة معمل دائم بتقنّة  غاوات ٨٢٥: ٣تورینات الغاز ذات الدورة المّر اه   م  –وزارة الطاقة والم
هراء لبنان   مؤسسة 

٢٠٢٧ ٢٠٢٤ 
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  المد القصیر (أقل من سنة)على 

اء من األردن.  استجرارتأمین  اه لتأمین الكهر سعر معقولكهراء الانسجامًا مع جهود وزارة الطاقة والم ن البلدان م سرعة و
ة المجاورة،  هراء لبنان الوزارة توصلتالعر غاوات من فائض ٢٠٠ حوالي لشراءاتفاق مع األردن  الى عقد ومؤسسة   م
ة منأ حوالي ساعتین األردني  اإلنتاج الكهرائي ة اإلضاف ة الكهرائ اً  التغذ هرا على یوم ة مؤسسة  ء لبنان؛ على ش

قي تكالیف النقل ضمن ح قاع، ما ی سارة في منطقة ال إلشارة إلى دها األدنى. تجدر اأن ُتنقل الكهراء المشتراة إلى محطة 
ة مدة أن دت اإلتفاق التالي من المفترض أن قابلة للتجدید  واحدة سنة ُحدِّ ًا ضمن ذلك و   .لطاقةلمصدرًا مستقرًا إضاف

نجاز العمل على إمساعدة البنك الدولي والسلطات المصرة، یتم تأمین استیراد الغاز من مصر عبر خط الغاز العري. 
ة مع مصر مدتها  د  تهدف الى قابلة للتجدید خمس سنوات سنوات ةعشر اتفاق حوالي تزو ملیون متر  ٦٤٠معمل دیر عمار 

عب من ال عي عبر خط الغاز العري، ما یتالغاز م غاوات ٤٠٠ح إنتاج طب معمل . سیرفع هذا الحل قدرة معّدل تقربي م
حوال ة  ح ذلك  ساعات ٤ يدیر عمار وسیزد التغذ ًا، وسیت ات منتحرر یوم انت سُتستخدم في دیر  م الوقود التي 

ة.الزهراني من أجل زادة قدر  لصالح معملعمار    ته اإلنتاج

  إلى عامین) واحدالمتوسط (عام و المد القصیر على 

د غاز لمعمل الزهراني الحالي وٕانشاء عمل معمل  تور اء  ة. على هر اه وزارة الطاقة والم تعتزمالغاز ذات الدورة المّر
عي عبر مناقصة إطالق  ز (إلستقدام الغاز الطب بهدف  ،أو عبر وسائل أخر ) FSRUإنشاء وحدة عائمة للتخزن والتغو

له الى إنتاٍج نظیفٍ  اجات معمل الزهراني الحالي من الغاز وتحو ار المسار  ٢٠٢٣العام في  تأمین إحت عین اإلعت مع األخذ 
قة لهذه الوحدات والتي جرت عام  المناقصة السا عد  ٢٠١٩القانوني المتعّل  لفة إنتاج هذا المعمل،  على أن ال تتخطى 

له  موجب هذه الخطةتحو لفة اإلنتاج العام المحّسن    .الى الغاز، معّدل 

هراء فرنسا (أیلول و اإلضافة الى ذلك،  لفًة المعّدة من قبل مؤسسة  ات خطة اإلنتاج األقل   )٢٠٢١ٕاستنادًا الى توص
قدرة  غاوات (زهراني ٨٢٥والتي تلحظ إنشاء معمل في الزهراني  ناء  )٢م م و اه مناقصة لتصم سوف تطل وزارة الطاقة والم

 المعّدة إعتماد الموقع ودفاتر الشرو والقطاعین العام والخاص بین عبر مقارة خّالقة للشراكة و ، جدیدوتشغیل معمل إنتاج 
قاً  اه والمواف علیها من قبل مجلس الوزراء سا اً  عد التأّكد من قبل وزارة الطاقة والم انت مساحة العقم فّن  المقترح ارا إذا 

قدرة  ان المعمل  ة النقل تستوع   .المخّطط لها جنتااإلوش

اه ضروّرة  ح موافقة مجلس الوزراء على تخصص العقار المقترح في الزهراني لصالح وزارة الطاقة والم في هذا اإلطار تص
ین الوزارة من إن ار٢شاء معمل زهراني من أجل تم إستخدام حقوق السحب الخاصة الت . یبرز هنا خ ل العام األولي  مو

عد إنشائه. عه الى القطاع الخاص  ة اإلستثمار عبر ب ة نقل ملك ان ة من صندوق النقد الدولي مع إم   اإلضاف

ة مؤقتة في دیر عمارتأمین  ة إعا .قدرة إنتاج ان عي عبر الخط العري أو إم ة توّفر الغاز الطب ان ز دالنظر الى إم ة التغو
ات الطاقة  م عاب  ات النقل على إست في األردن لتوردات الغاز المسال وٕارسالها الى دیر عمار، وحیث إن قدرة ش

ة المنتجة هراء فرنسا ،متوّفرة اإلضاف ة المؤقتة  ،٥حسب ما أكدته مؤسسة  فمن المتوقع أن یتّم إستخدام الوحدات اإلنتاج

                                                            
  ٢٠٢١تشرین األول  ٢١رسالة مؤسسة كھرباء فرنسا الموّجھة الى مؤسسة كھرباء لبنان في   ٥
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اه وموضوعة بتصّرف تعود ملكیتها الى ٣العاملة على الغاز في دیر عمار (األرض المخصصة لدیر عمار  وزارة الطاقة والم
قدرة غاوات ٥٢٠ أقصاها منشآت النفط في طرابلس)  ل بإنشاء معمل تمثّ بإنتظار الحّل الدائم الم ٢٠٢٤-٢٠٢٣خالل فترة  م

  وتشغیله. ٢دیر عمار

ات المّتحدة وموّردین آخرن لتأمین هذه الوحدات  أظهرتقد هذا و  جهود استكشاف السوق إهتمامًا من جانب مصر، الوال
  .٢٠٢٣وأوائل العام  ٢٠٢٢المؤقتة بین أواخر العام 

ة  ة الكهرضوئ ة إلى . )IPP( عبر منتجي الطاقة المستقلینمحطات إنتاج الطاقة الشمس بهدف إدخال الطاقة الشمس
ة،  اه أطلقتالش ز اللبناني لحفظوزارة الطاقة والم اً  برنامجاً  ،الطاقة ، عبر المر طاقة ، یهدف إلى نشر مزارع النموذج

افةً  ة في أرجاء لبنان  غاوات ١٨٠ ـُتَقّدر ب إنتاج قدرةمع  الشمس غاوات لكل مزرعة ١٥مقّسمة على  ٢٠٢٣في العام  م . م
 ةمالّ المانات ضالالتنفیذ ینتظر إنطالق ّن ، غیر أالقطاع الخاص مع الدعوة لإلشتراك في المناقصة مستثمرون منتجاوب ال
یبها و سهل للوحدات المتوسطة الحجم التي  األولوّة البرنامج عطي .ةالضرورّ  ًا بدون تر بیر تعدیل  تحدید موقعها جغراف

ة النقل.   على ش

اه إتفاقات لشراء الطاقة  .مزارع إنتاج الطاقة من الهواء ر برنامج الطاقة المتجددة، وّقعت وزارة الطاقة والم إلتزامًا منها بتطو
ات سوف تبني ة تصل الى  مع ثالثة شر قدرة إجمال ار  غاوات ٢٢٦منشآت إلنتاج الكهراء من الراح في ع العام في  م

ة الالزمة. بنتیجة ٢٠٢٤ ات الثالثة التزمت هذهالمفاوضات ، وما زالت هذه المشارع تنتظر الضمانات المال  مع الشر
ض سعر الكیلوات ساعة عند وصول  اإلستمرار بتنفیذ المشارع، وحصلت الدولة على الح في إعادة التفاوض لتخف األخیرة 

  المشروع الى مرحلة اإلقفال المالي.

قى الوز  ة عبرالالزمة على االتحسینات ٕادخال المعامل الجدیدة و  إلنشاءارة جاهزة إلعتماد جدول زمني أسرع وت إعداد  لش
  .دفاتر شرو حسب األصول المرعّة اإلجراء

لاو المد المتوسط على    )سنوات ٥-٣( لطو

اهالطاقة المتجددة.  رفع اإلنتاج من ة لمزارعالعدد والقدرة  ستزد وزارة الطاقة والم ستو القدرة مالطاقة المتجددة على  اإلنتاج
ة ة العال ة)  اإلنتاج ة وطاقة الراح والطاقة الكهرمائ ة  ٣٠لتوصل إلى ل(الطاقة الشمس المئة على األقل من القدرة اإلنتاج

حلول هراء فرنسا لخطة، وفقًا ٢٠٣٠ العام من المصادر المتجددة في مزج الطاقة  هذا  فيإلنتاج األقل تكلفة. ل مؤسسة 
ة  وتلزم دراسةتم ستاإلطار  ة تنافس ة التعزز اإلئتماني. وستتض متكاملةالمشارع عن طر عمل من ما ستدعمها آل

ة   :الخطوات التال

ات المتعلقة  - ة إنجاز اإلتفاق ة الكهرضوئ ة عبر منتجي الطاقة المستمحطات إنتاج الطاقة الشمس لین قمع قدرة تخزن
)IPP( . ز اللبناني قوم المر ة،  ة إلى الش اه الطاقة تحت إشراف وزارة الطاقة والم لحفظبهدف إدخال الطاقة الشمس

ل األمد ة بتحضیر مشروع طو ة للطاقة الشمس القطاع  ن منمستثمرو . تجاوب المع قدرة تخزنّة، یتضمن مزارع إضاف
المناقصة ز قد أ. و الضرورة ةمالّ الضمانات الالتنفیذ ینتظر إنطالق ّن أ ، غیرالخاص مع الدعوة لإلشتراك  طل المر

ة هذه لكنه ینتظر الضماناتالطاق لمزارعالطاقة مرحلة الدراسة  لحفظاللبناني  ة ة الشمس ة المال العملة و  المطلو السیولة 
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عطي البرنامج األولو  عة المشروع.  ة لمتا ًا بناؤها وتحدید موقل سهُ التي  ة للوحدات المتوسطة الحجماألجنب عها جغراف
بیر فيدون  ة لزادة  مناقصاتسیتم إعداد ما نظام النقل.  تعدیل  غاوات ٢١٨٠إضاف ة  م ة الكهرضوئ من الطاقة الشمس
غاوات ٥٠و حلول  م زة  ة المر هراء فرنسا ٢٠٣٠من تخزن الطاقة الشمس ما هو مبّین في خطة  لإلنتاج األقل ، 

 . تكلفة
ةالراح  لطاقة منإلنتاج ارعة مشارع ملفات التلزم ألالطاقة  ز اللبناني لحفظعّد المرُ مزارع الراح.  - ة زاد غ ة التغذ

غاوات ٧٤٦لتصل إلى  غاوات ١٠٠٠ ال بلوغ مع التطّلع الى، ٢٠٢٨ عامال حلولمع  م ًا  م ما ٢٠٣٠ عامال فيتقر  ،
هراء فرنسا   .لإلنتاج األقل تكلفةهو مبّین في خطة 

ة.  - ة الطاقة الكهرمائ اه إعادة تأهیل القدرة الكهرمائ اً تنو وزارة الطاقة والم الغة و  الموجودة حال غاوات ٢٨٢ال  وٕاضافة م
غاوات ١١٢ ل وتشغیل مع والمواقع الجدیدةمشارع المن  م  القطاع الخاص. عبر عقود تمو
ك مین تف ة القد لفتهما التشغیلّ  .معملي الذوق والج ونهما غیر فّعاَلین و ن المعملین ة مرتفعة، لد هذیفضًال عن 

ستخدمان تورینات بخارة تعمل  ة خطیرة جدًا ألنهما  مین تأثیرات بیئ ستحالثقیل  الفیولالقد الغاز  یل استبدالهالذ 
عي مین الخّطة تتضّمن لذلك ،الطب ك معملي الذوق والجّه القد فیذ عد أن یتّم وضع المعامل الجدیدة في الخدمة وتن تف

ة. ات هذه الش ة النقل لتأمین ث طة بها على ش ك هذین  يالمتأتّ  سیتم تعوض النقص في اإلنتاج األعمال المرت عن تف
تقلین عقود مع منتجي الطاقة المس موجبالمعامل الجدیدة العاملة على الغاز والتي سیتّم بناؤها وتشغیلها  عبر ،المعملین

)IPP .( 

اء عاملامعإنشاء  هر ة. ة علىمل  لفًة المعّدة من قبل  الغاز ذات الدورة المّر ات خطة اإلنتاج األقل  إستنادًا الى توص
هراء فرنسا (أیلول  قدرة  )٢٠٢١مؤسسة  غاوات (دیر عمار ٨٢٥والتي تلحظ إنشاء معمل في دیر عمار  سوف  )٢م

اه مناقصة  ناء وتشغیلتطل وزارة الطاقة والم م و ع، معمل جدید من أجل تصم الغاز عبر زادة الغاز الطب ي وتغذیته 
جراءات اإل إتخاذ یتطلب، ما دیر عمار المستوردة من مصر أو عبر الغاز المسال الموّرد الى األردن والمغوز قبل إرساله الى

ة:   التال

انت مساحة العقارات المتوّفرة تتسع إلنشاء معمل دیر عمار - ة لتأكید ما إذا   ٨٢٥قدرة  ٢التثّبت من الدراسات األول
غاوات قدرة م یب الوحدات المؤقتة العاملة على الغاز  غاوات ٥٢٠ أقصاها التزامن مع تر المخّصص على العقار  م

 .٣دیر عمارل
ة  الحصول على تأكید رسمي - ز الدولي لتسو م المقامة أمام المر مثل لبنان في دعو التح تب المحاماة الذ  من م

ة ICISDالنزاعات اإلستثمارة ( مناقصة إنشاء معمل دیر عمار  J&P Avax) مع شر شیر التي فازت في الساب 
ة لن ی الى م ونتائجه.أن إنهاء عقد هذه الشر ًا على مجرات التح  ؤثر سل

قًا و  ذات الصلة وٕالغاء القرارات J&P Avaxاإلستحصال على قرار من مقام مجلس الوزراء یجیز إنهاء عقد  - الصادرة سا
(الموافقة على نتیجة المناقصة التي جرت في إدارة  ١٢/٣/٢٠١٣تارخ  ١٧عن مجلس الوزراء خاصًة القرار رقم 

ة   ٢١/٥/٢٠١٨تارخ  ٨٤عقد بناء معمل دیر عمار) والقرار رقم  J&P Avaxالمناقصات والتي أفضت الى فوز شر
ل العقد مع  م وتورد وٕانشاء الى عقد شراء الطاقة)من عق J&P Avax(الموافقة على تحو  د تصم
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ات  هراء فرنسا (أیلول اخطة إستنادًا الى توص لفًة المعّدة من قبل مؤسسة  والتي تلحظ إنشاء معمل  )٢٠٢١إلنتاج األقل 
قدرة  غاوات (سلعاتا ٨٢٥في سلعاتا  ناء وتشغیل معمل  )١م م و اه مناقصة لتصم ، جدید إنتاجسوف تطل وزارة الطاقة والم

اه والمواف وٕانشاء خطو النقل والمحّطات المتعّلقة بها  عبر إعتماد الموقع ودفاتر الشرو المعّدة من قبل وزارة الطاقة والم
قاً  من قبل مجلس الوزراء علیها عي عبر و  سا ز تأمین الغاز الطب أو عبر ) FSRU(إنشاء وحدة عائمة للتخزن والتغو

ة الشراكة بین القطاعین العام والخاص. عن طروسائل أخر    آل

ع  :١ رقم جدول غاوات( قدرة اإلنتاجخطة توس   )م

 ٢٠٢٦ ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ النوع اإلسم  
ةمعامل  حراّر  ٤٩٠ ٤٩٠ ٤٩٠ ٤٩٠ ٤٩٠ غاز (خط الغاز العري) دیر عمار 

 ٤٨٥ ٤٨٥ ٤٨٥ ٤٨٥ ٤٨٥ غاز  الزهراني  
الثقیل الفیول الذوق الجدید   ١٩٤ ١٩٤ ١٩٤ ١٩٤ ١٩٤ 
ة الجدید    ٧٨ ٧٨ ٧٨ ٧٨ ٧٨  الثقیل الفیول الج
م6    ٣٨٠ ٣٨٠ ٣٨٠ ٣٨٠ ٣٨٠ الثقیل الفیول الذوق القد
م7  ة القد  ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ الثقیل الفیول الج
 ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ الثقیل الفیول الحرشة 
  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠  الفیول الخفیف صور 
ك  عل   ٧٤  ٧٤  ٧٤  ٧٤  ٧٤  الخفیفالفیول  

ة هرمائ طاني  معامل   ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ ١٩٩ الطاقة المتجددة الل
م    ٣٢ ٣٢ ٣٢ ٣٢ ٣٢ الطاقة المتجددة نهر ابراه
ارد    ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ ١٧ الطاقة المتجددة ال
شا    ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ ٢١ الطاقة المتجددة قاد
صفا -رشمّا     ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  الطاقة المتجددة 

ات الناعمة طاقة متجّددة   ٧  ٧  ٧  ٧  ٧  غاز من النفا
 ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠ ٢٥٠ ستجرارإ األردن8 الحلول المؤقتة

 -  -  ٥٢٠ ٥٢٠ -  غاز (خط الغاز العري)ر عمار على دی  
 ٦٨٠ ٤٣٠ ١٨٠ ١٨٠ -  دةالطاقة المتجدّ طاقة ال ارعمز  الحلول الدائمة

راحال ارعمز      ٤٢٦ ٢٢٦ ٢٢٦ -  -   دةالطاقة المتجدّ  
ة    هرمائ  ١١٢ ١١٢  ٥٨ -  -  الطاقة المتجّددة طاقة 
  CCGT1  ٨٢٥ ٨٢٥ ٥٦١  -  -  غاز 
  CCGT2  ٨٢٥ ٥٦١ -  -  -  غاز 
 CCGT3  ٥٦١ - - - -  غاز 

 ٥٩٧٩ ٤٧٠٤ ٤٠٩٥ ٣٢٥٠ ٢٥٥٠   المجموع
 ٢٤ ٢٤-٢٠ ٢٠-١٦ ١٨-١٦ ١٠-٨     الساعات

                                                            
  القدرةمیغاوات ولن یتّم تفكیكھ اّال بعد إنشاء معامل جدیدة تعّوض ھذه  ٦٠٧القدرة اإلسمیّة األساسیّة لمعمل الذوق القدیم ھي  ٦ 
  میغاوات ولن یتّم تفكیكھ اّال بعد إنشاء معامل جدیدة تعّوض ھذه القدرة ٣٤٣القدرة اإلسمیّة األساسیّة لمعمل الجیّة القدیم ھي  ٧ 
  یُعتَمد خیار إستجرار الطاقة من األردن فقط عند عدم توفّر مصادر بدیلة أقل كلفة لتلبیة الطلب  ٨ 
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ض .٢ ات في الهدر تخف  النقل ش
 الحالي الوضع .٢,١

ز أهیلت عادةإ الى ماسةال حاجةال م مر اء مؤسسة ومبنى الوطني التح ة في الهدر عز ُ  لبنان. هر  والمقّدر النقل ش
ز دمیرت أد وقد .هااستقرار  عدم إلى المائة في ٦ حوالي م مر  مرفأ نفجارا جراء لبنان هراء مؤسسة ومبنى الوطني التح
طرة إضعاف إلى ٢٠٢٠ آب ٤ في بیروت ة على الس ة همابنائ إعادة عملّة عتبرتُ  لذلك، قدراتها. من الحدّ و  النقل ش   أولو
م األداء لضمان قصو   .لبنان هراء مؤسسة مبنى في العمل إنتظام عودة جانب الى النقل منظومة في السل

ة قدرة عدم اء مؤسسة دل النقل ش ة على لبنان هر  مؤسسة حتاجت المقترح. اإلضافي اإلنتاج وتحّمل المتزاید الطلب تلب
ة من االنتقال إلى لبنان هراء عاب قدرة لضمان أعلى توّتر إلى فولت یلو ١٥٠ ش  وتشمل .له المخّطط إلنتاجل أكبر إست
ة اً  الموجودة النقل ش عةو  حال مةً  اخطوطً  للمؤسسة التا الد. مساحة على تمتد ،تفول یلو ٦٦ لتوّتر قد  إنشاء تمّ  دوق ال
ةال المنطقة في تفول یلو ١٥٠ نقل خطو عه بیروت حول الوسطى ساحل  یلو ٢٢٠ توّتر على النقل خطو إنشاء ت
قاع عبر واإللتفاف الشمال نحو الجنوب من ساحالً  اإلمتداد على والمقتصرة فولت  سبب كوذل ،بیروت نحو الشمالي ال
ة تعّرض ة وتشّعب نموّ  عن جٍ نات شدیدٍ  لضغطٍ  فولت یلو ٦٦ ال ش ة وتقضي .التوزع ش  لبنان راءه سسةمؤ  استراتیج
ة لة التقن ة عن التخّلي األمد طو ات على النقل منظومة في واإلعتماد تفول یلو ١٥٠ ش  ،تفول یلو ٦٦و ٢٢٠ ش
سي للنقل موّحد توّتر ة تأهیل إعادة ذلك وسیتطلب الفرعي. والنقل الرئ عو  وتعززها تفول یلو ٦٦ ش ة توس   ٢٢٠ ش
ل تفول یلو  .مّطرد ش

 العمل خطة .٢,٢
سيا الهدف یتمثل اه الطاقة لوزارة لرئ ز خالل نم للطاقة إستهالكاً  األكثر للتجّمعات موثوقة إمدادات توفیر في والم  تعز
ة ع في النقل ش الد أنحاء جم ادة مع التواز  ال ز إعمار إعادة عتبروت لها. المخطط إلنتاجا قدرة ز  الوطني مالتح مر
ز  والمبنى ةً  لبنان هراء مؤسسةل المر طةٍ  غیر أولو ر عملّة في التقدم مرت اشرةا یلي اإلنتاج. قدرة تطو  هذا بتحقی لم
 الحرارة املالمع من اإلنتاج قدرة زادة خطة مع وافتی زمني جدول بإعتماد لنقلا لمشارع ةالالزم اتاالستثمار  مینتأ الهدف
  .المتجددة الطاقة ومن

ادرة المسؤولة الجهة التوقیت   الم

اه الطاقة وزارة ٢٠٢٤- ٢٠٢٢  والم
 انلبن هراء ومؤسسة

ز تأهیل م مر  مبنى تأهیل + الخدمة ووضعه الوطني التح
 لبنان هراء مؤسسة

 

 اإلستالم
٢٠٢٦-٢٠٢٤ 

 التلزم
٢٠٢٤-٢٠٢٣ 

اه الطاقة وزارة  والم
 انلبن هراء ومؤسسة

  النقل لقطاع التحتّة البنى في اإلستثمارات إتمام
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 )أقل من سنة( القصیر المد على

م الوطني إعمارإعادة  ز التح اء لبنان مر هر ز لمؤسسة  م الوطني شمل برنامج .والمبنى المر ز التح  إعادة بناء مر
هراء لبنان ز لمؤسسة  ة والمبنى المر   : المراحل التال

م مد الض - ة تقی ة التحت البن ز صلةالمترر الالح   ،المر
مصتوضع  -  ، إعادة البناءخطة  ام
م - ة والجدول الزمني الالزمین إلنجاز  تقی   .األشغالالمیزان
م   ، وقدرات تح ز ز معلومات منظم ومر ة، والى مر هراء لبنان إلى األدوات والموارد المطلو  طورةمتتحتاج مؤسسة 

ل  ش ة النقل  ة ش اق في . فّعاللمراق اه تتفاوضهذا الس اً  وزارة الطاقة والم مع مار، من خالل مجلس اإلنماء واإلع ،حال
ة من أجل الصندوق العري ة واإلجتماع ة اإلقتصاد ل أعمال  للتنم م الوطني ومبنى اإلدارة  بناءعادة إ تمو ز التح مر

ز  مة  قرض عبر إعادة تخصص المر ي  ١٥ق   .بدون فوائد متوّفر لد المجلسملیون دوالر أمر

ة اإلضافة الى ذلك،  ي إلعادة اإلعمار والتنم التنسی مع البنك األورو هراء فرنسا،  دفاتر  ،EBRDأنجزت مؤسسة 
ل محطة إعادة تأهیل  من أجلشرو ال سّة التحو حت  ذلكو ، ةاألشرفّ في الرئ ةاهزة جإجراءات إطالق المناقصة أص  غ

نألعمال انجاز ا  .اسرع وقت مم

ل (و على المد المتوسط   )سنوات ٥-٢الطو

ة تنفیذ مشارع تعزز  اه .النقلش موجب استدراجات عروض تنافسّة،ستلّزم وزارة الطاقة والم ة النقلمشار ،  . ع تعزز ش
هراء  االستناد الى دراسات مؤسسة  توجیهي النقل ("دراسة المخطط القطاع المتعلقة  فرنساوسیتم إعداد دفاتر الشرو 

هراء فرنسا ( . وتحدیث٢٠١٣خطة االستثمار"، آب  ؛للنقل في قطاع الكهراء في لبنان )، EdFالمخطط التوجیهي للنقل"، 
ار التقرر  هراء فرنسا لإل اتطخطمالى أّة تحدیثات ضروّرة لهذه الإضافًة  )٢٠١٧النهائي، أ نتاج تملیها خطة مؤسسة 

لفّة. حت جاهزة وستطل المناقصاتقد المشارع هذه عض دفاتر شرو  تجدر اإلشارة الى أن األقل   تأمین رفو  أص
ل  .الالزم لها التمو

ة لتعزز حلق ل ثانوّة(محطات بیروت  شمالي الرط ةستعطى األولو اك،  تحو م نا، مار في البوشرة، فرن الش صال و
ولت) ٢٢٠ على توّتر الرط بینها خطوو  ي  الرط حلقةى من ولوالمرحلة األ، یلو ل ثانوّة (محطات بیروتجنو في  تحو

ة، جمهورالالمطار،  فات الحازم ولت) و ٢٢٠ على توّتر الرط بینها وخطو والشو ي ة من الثان المرحلة یلو حلقة جنو
ل ثانوّة(محطات  بیروت و،  تحو س ولت) وذلك  ٢٢٠ على توّتر الرط بینها وخطو وعین المرسةسطا، الفي االون یلو

عاب لضمان إمدادات موثوقة لمنطقة بیروت الكبر  موجب هذه الورقةنتاج اإلقدرات وإلست  . المزمع إنشاؤها 

ع  سیتم بناء ،ما سب اإلضافة الى ل ثانوّة أخر محطات وتوس ة، حاالت، الز  متفّرقةمناط في  تحو ط هراني، (الن
م الخروبسلعاتامون، عر  ا، اقل ات، حل ة، الدامور، القب فّا، ادما، جون ات شاء شإن التواز معوغیرها)  ، مرجعیون، 

ة وتحت األرض ذات  م في الوقت الحاضر قائمةال النقل اتشوتحدیث  ،توتر عالينقل جدیدة هوائ صال دیر نبوح، -(
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ة ة، الزهراني-الزهراني عرمون،-الج ط ا،-سلعاتا عرمون،-الن ة-الذوق  آص ةادما، -جون م الخروب-الج -طّة، الناقل
 وغیرها). مرجعیون 

ي دوالر ملیون  ٤٥٠ بـ األشغال هذه لفة ُتقدَّر  تتجاوز(و  سنوات خمسة أ الخطة هذه في الملحوظة الزمنّة الفترة خالل أمر
ة النقل قطاع في ةالمطلو اإلستثمارات ل لتنفیذ دوالر ملیون  ٦٥٠الـ الكلفة هذه  ٥٠ حوالي الیها ضاف )،٢٠٣٠ عام لغا

ي دوالر ملیون  طة الستمالكاتا لتسدید أمر    .بها المرت
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ع خدمات أداء تحسین .٣  التوز
 الراهن الوضع .٣,١
ع قطاع في الهدر َُقّدر  هذا معاییر ثیر یتخطى ما وهو ،المنتجة الطاقة من المائة في ٣٧ حوالي ٢٠٢١ عام التوز

اً  القطاع فضي عالم   العام في %٣٠الـ الهدر المس لبنان هراء مؤسسة تقرر حسب .هف المالي التوازن  اختالل إلى و
  لبنان هراء مدفوعات ثلث من أكثر أن تعني ،%٣٧بــ ٢٠٢١ للعام والمقّدرة الهدر، من الهائلة سبالن هذه أن إال ؛٢٠٢٠
 التوزع في هدرال إنخفاض تبّدد وقد .جداً  نخفضةم تعرفة وجود من الرغم على ،علیها إیرادات ةأ تدرّ  ال والنقل اإلنتاج على
ات ببس ٢٠١٩و ٢٠١٨ عامي بین لسجّ الم فعل ،٢٠٢٠ عام بیروت مرفأ انفجار تداع  ةواالقتصادّ  ةالمالّ  زمةاأل و

ة لكفاءةا عدم أما .الراهنة ل  يومقدم لبنان اءهر مؤسسة بین دةالمعقّ  اإلدارة اإلجراءات ذلك في ما ،التوزع قطاع في اله
افحة ةعمل القصور ،التوزع خدمات ة ،الفساد م ات ،للوقت المستهلكة الفوترة آل ة وتحد ا ما (ال الج ة س  اإلدارات الى النس

لة هذه جذور هنا وتبرز القطاع. إیرادات من شدة الحد إلى أّد فقد العامة)، والمؤسسات ات خالل من المش مة،ا تحّد  لحو
انات، ضعف  اإلدارات( المستهلكین شرائح عض قبل من اإلطالق على تسدیدها عدم أو الفواتیر دفع في التأخیر اإلم

مات العامة، والمؤسسات ة،الف المخ ي دوالر ملیون  ١١٣ تراكم الى أّد ما ،وغیرهم) السورین النازحین لسطین  من أمر
ة حلول التحصیل متأخرات ة). لیرة ٢٠٬٠٠٠ = والرد ١ افتراض (على ٢٠٢١ عام نها ةالبیروقر  المشاكل هذه فاقمو لبنان  اط

ة أنظمة مالءمة عدم اب المعلومات ه والغ ننةل التام ش ة اإلدارة اإلجراءات م س   إنفجار عد المشاكل هذه تزایدت وقد .الرئ
 .٢٠٢٠ آب ٤

عال قطاع عتمد اء سسةمؤ  من ل على توز ع خدمات مقدميو  لبنان هر اه. الطاقة وزارة إشراف تحت التوز  ؤسسةم والم
ات في االستثمار على الموافقة بها المنا الجهة هي لبنان هراء  قترحها التي انةوالص التشغیل خطط علىو  التوزع ش
اسة مع یتماشى ما التوزع، خدمات مقدمو اه. الطاقة وزارة س  في ،ًزارم الفواتیر إصدار عملّة عن مسؤولة وهي والم
ة یتوّلون  التوزع اتخدم مقدمي أن حین ةالج حصیلة إرسال ثمّ  ومن الفواتیر وتحصیل العدادات قراءة مسؤول  مؤسسة إلى ا

ة إدارة عملّة بهم وأناطت ٢٠١٢ عام في التوزع خدمات قدميم عقود صدرت لبنان. هراء ةً  التوزع ش ا  مؤسسة عن ن
ة في العقود هذه ممتُص  وقد لبنان، هراء ة زادة حون أولى خطوة تشّل ي البدا   ستو م على الخاص القطاع مشار

اب ظل في مراًرا العقود بهذه العمل تمدید تم وقد التوزع. ة غ ةم رؤ  أن إلى ناه اإلشارة تجدر المطلوب. لإلصالح شتر
ار في مدتها تنتهي )DSP( التوزع خدمات مقدمي عقود  .٢٠٢٣ أ

 العمل خطة .٣,٢
اه الطاقة وزارة تهدف ع، قطاع أداء تحسین إلى والم اً  والحد التوز ات إلغاء خالل من ،خسائره من سنو  رطةمف اآلل
اتإتف وابرام ،الخدمات مقدمي عقود في التعقید عالت مستو  على والخاص العام القطاعین بین متقّدمة شراكة اق  من وز
 .الخدمة جودة نیتحسو  الهدر ضفلتخ الالزمة الحوافز ریتوف مع ز التوا القطاع، لهذا الخاصة االستثمارات تؤمن ان اشأنه

اء عملسو  ارهم تمسی الذینو  الخاص، القطاع من الشر ل اخت  التوزع ةش في العامة األصول خصخصة دون  تنافسي، ش
قى التي ة تنتقل بینما العام، لقطاعل ملكاً  ت م صالح اء الى األصول بهذه التح  .االتفاق مّدة لةطی العام القطاع من الشر
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ة وتحتاج  هذا تعدیل عبر ٤٦٢ القانون  مع مواءمة الى والخاص مالعا القطاعین بین الشراكة من المتقدم النموذج إعداد عمل
  القانون.

ادرة المسؤولة الجهة التوقیت   الم

 – التوزع خدمات مقدمو  فور 
 – لبنان هراء مؤسسة
اه الطاقة وزارة  والم

 هدفب وتحسینها التوزع خدمات مقدمي مع العقود تمدید
 اإلداء تعزز

 

ة وزارة ٢٠٢٣-٢٠٢٢  وزارة – الداخل
 – الدفاع وزارة – العدل
اه الطاقة وزارة  – والم

 – لبنان هراء مؤسسة
 التوزع خدمات مقّدمي

ض ومتكاملة شاملة خطة تطبی  لتقني،ا غیر الهدر لتخف
ات، نزع حمالت تتضمن  األمن قو  مؤازرة التعّد
ش الداخلي رنامج والقضاء والج ا لتحسین و  ةالج
ما ّة العّدادات إستعمال خالل من الس  الذ

 

 – لبنان هراء مؤسسة ٢٠٢٤-٢٠٢٢
اه الطاقة وزارة  والم

زو  المتطورة للعدادات متقّدم تحتّة بنى نظام إعداد  مر
م  ه تحّ

 

 إستالم
٢٠٢٤ 

 تلزم
٢٠٢٣ 

 – لبنان هراء مؤسسة
اه الطاقة وزارة  والم

 قطاع يف والخاص العام القطاعین بین شراكة عقود تلزم
   متطّورة ِصَغ وف التوزع

 

 

 )سنة من أقل( القصیر المد على

ع خدمات مقدمي عقود تمدید  اه الطاقة وزارة ستحرص .أفضل وٕاداء الكلفة بنفس التوز  تمدید ةمّ عل تواكب أن على والم
ةنه ىحت التوزع خدمات مقدمي عقود ار شهر ا ة العمل آلّات تحسین إجراءات ،١٨٥و ١٦٠ القانونین عمالً  ،٢٠٢٣أ  غ

ل لحدا ة. وتحسین الهدر من جذر  ش ا ؤد الج ة( الهدر في اإلنخفاض و ًا، )المختصرة فوترةال وآل ض الى تلقائ  تخف
ض أو التعرفة زادة مستو  ات ظل في خصوصاً  ،المطلوب الدعم تخف ة القیود تفرضها التي التحد ین قدرةو  المال  المشتر

قاً  السداد. على المحدودة ة، لهذه تحق اإلضافة الغا   أّة ةضافإ دون  التوزع خدمات مقّدمي لىا األنشطة عض نقل الى و
ة، إجراءات لبنان هراء مؤسسة ستنفذ العقود، على أكالف  النقاش، قید ٣ رقم التفاهم رةمذ في تضمینها یجر  أساس
ات عض (وتفوض) تعززو  الفواتیر توطین على التحفیز وتشمل  مفتشین ستعانةاإل( التوزع خدمات مقدمي الى الصالح
مة والغاء ،الغرامات وفرض محلفین، ة الق ة الفواتیر وٕاصدار للفواتیر، النقد ا ة، بنان،ل هراء سةمؤس عن الن ا  ونزع والج
ات ة، على التعد س الزائن عدادات واستبدال الزائن، وخدمة الش ة عدادات ةالكهرومغناط  الموافقة دون  من M٥ ذ
قة  مسؤولین اتواو  التزموا قد التوزع خدمات مقدمو ون  بذلك الخ). ...فینحلّ الم لبنان هراء مؤسسة موظفي قبل من المس

ضات تحقی عن  بجدول االلتزام عتبروُ  ).٢٠٢٣ في ٪١٣ الى ٢٠٢١ في ٪٢٧ (من الفّني غیر الهدر في مهمة تخف
ن لكي أساسّاً  شرطاً  العمل إلجراءات علیها المتف المراجعات لتنفیذ زمني  االهداف حقیت من التوزع خدمات مقدمو یتم

ض لجهة ةالمرجوّ     العقد. في ذلك تضمین یتمّ  أن على الهدر تخف



٢٥ 
 

ة دیوان رأ أخذ مؤخراً  قامت قد لبنان هراء مؤسسة أن الى اإلشارة تجدر  خدمات قدميم عقود تعدیل قانونّة في المحاس
ات األدوار توزع في تغییر إحداث لجهة التوزع   االول انون  ١٤ تارخ ٢١/٦٥ المرجع وف الدیوان جواب وجاء والمسؤول
 هراء مؤسسة مرسوم (مثل لبنان هراء مؤسسة أنظمة تعدیل و/أو جدیدة قوانین على المصادقة یتطلب ذلك أن ٢٠٢١
 غیر الهدر خفضل طموحاً  أقل خطةً  لبنان هراء سةمؤس أعّدت لذلك نتیجةً  .االنظمة من اهاوسو  )،١٣٥٣٧ رقم لبنان
   .٢٠٢٣ العام خالل ٪١٩ الى ٪٢٧ من الفني

اً  تستكمل اه الطاقة وزارة حال ة مااستشاراته لبنان هراء ومؤسسة والم  الدولة ور ش مجلس ومنها مراجع عدة مع القانون
ة من دللتأكّ  ان الت إجراء إم ورة التعد  دون  لبنان اءهر لمؤسسة الداخلي النظام تعدیل طر عن اكبر سرعة اعاله المذ

  .لقانون ا تعدیل الى اللجوء

 

 ٩الهدر لخفض الطموح الزمني المسار :٢ رقم جدول

  ٢٠٢٦ ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 ٪٤،٠ ٪٤،٨ ٪٥،٥ ٪٥،٧ ٪٥،٧ ٪٥،٧ ٪٥،٧ ٪٥،٧  النقل في الهدر

 ٪١٦،٥ ٪١٧،٧ ٪٢٠،٦ ٪٢٤،٠ ٪٢٩،٩ ٪٣٦،٦ ٪٣٢،٩ ٪٢٦،٨  التوزع في الهدر

 ٪١١،٦ ٪١٢،٠ ٪١٢،٤ ٪١٢،٨ ٪١٣،٢ ٪١٣،٢ ٪١٣،٢ ٪١٣،٢  فنيال الهدر

 ٪٥،٦ ٪٦،٥ ٪٤٩، ٪١٢،٨ ٪١٩،٢ ٪٢٦،٩ ٪٢٢،٧ ٪١٥،٧  فنيال غیر الهدر

ة هدر اجمالي  ٪١٩،٩ ٪٢١،٦ ٪٢٥ ٪٢٨،٤ ٪٣٣،٩ ٪٤٠،٢ ٪٣٦،٧ ٪٣١،٠  الش

 

   

                                                            
  .٢٠٢١تشرین الثاني  ٢٩تاریخ  ٢٠٢٠و ٢٠١٩) من  (EDFة كھرباء فرنسا تقدیرات تستند الى تقاریر مؤسس ٩
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اء مؤسسة قبل من الموضوع الزمني المسار :٣ رقم جدول  ١٠الهدر لخفض لبنان هر

 

  )عامین إلى واحد عام( متوسطال الى قصیرال المد على

ع. هدر خفض خطة  اه الطاقة وزارة تنفذس الممددة، التوزع خدمات مقدمي عقود موجب التوز  لبنان، اءهر ومؤسسة والم
ض طموحةال خطةال ،التوزع خدمات مقدمي مع الوثی التعاون   تحقی نم األدنى حّدها تنطل سوف التي الهدر لتخف
ورة النسب ات نزع حمالت الخّطة هذه تشملو  لبنان، هراء مؤسسة خطة في المذ ة. على التعد  هذه دیدتح عد الش
ا ة الفواتیر تسدید عدم حال فيو  تالتعد الغهم العالقة أصحاب على المترت  مؤازرة العدلو  اعالدف وزارتا تقوم انذارات، عدة وٕا
اه الطاقة وزارة ار قطع جلأ من التوزع خدمات مقدميو  لبنان هراء ومؤسسة والم    .عنهم الكهرائي الت

ر الجدیر من ض خطة أن الذ ة الجهات جهود تضافر تتطلب الهدر تخف  وذلك ،اتهومسؤول دوره حسب لٌ  ،افةً  المعن
ل على  التالي: الش

ات  - ة والبلد ة أثناء حمالت وزارة الداخل ة األمن ة في مناط لتوفیر المواك ة الكهرائ ات على الش تّم ینزع التعد
افة تحدیدها ة   .على األراضي اللبنان

ة وزارة الدفاع  - ة األمن ش على نحو متواصل أثناء حمالت لتوفیر المواك ة الكهر من الج ات على الش ة نزع التعد ائ
افة یتّم تحدیدهافي مناط  ة   .على األراضي اللبنان

طتعجیل لوزارة العدل  - محاضر الض هراء لبنان و  البت  ات، ودعم مؤسسة  الغرامات الناتجة عن حمالت نزع التعد
عض األنظمة ما یتواف مع قرار  الداخلّة في تعدیل  مجلس  تاوالقوانین من أجل تعزز دور مقدمي خدمات التوزع 

ات البنك الدولي ذاتالوزراء   .الصلة وتوص

                                                            
  .٢٠٢١تشرین الثاني  ٢٩تاریخ  ٢٠٢٠و ٢٠١٩) من  (EDFتقدیرات تستند الى تقاریر مؤسسة كھرباء فرنسا  ١٠

  ٢٠٢٦ ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 ٪٤،٠ ٪٤،٨ ٪٥،٥ ٪٥،٧ ٪٥،٧ ٪٥،٧ ٪٥،٧ ٪٥،٧  النقل في هدرال

 ٪٦،٢٢ ٪٣،٢٤ ٪٠،٢٧ ٪٦،٩٢ ٪٢،٣٢ ٪٣٦،٦ ٪٣٢،٩ ٪٢٦،٨  التوزع في رهدال

 ٪١١،٦ ٪١٢،٠ ٪١٢،٤ ٪١٢،٨ ٪١٣،٢ ٪١٣،٢ ٪١٣،٢ ٪١٣،٢  فنيال الهدر

 ٪٤،١٢ ٪٠١٤، ٪٦،١٦ ٪١٩،٣ ٪٩،٢١ ٪٢٦،٩ ٪٢٢،٧ ٪١٥،٧  فنيال غیر الهدر

ة هدر اجمالي  ٪٧،٢٥ ٪٩،٢٧ ٪٣١،٠ ٪٦،٣٣ ٪١،٣٦ ٪٤٠،٢ ٪٣٦،٧ ٪٣١،٠  الش
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ین والالجئین،اإلدارات العامة،  - اه  والنازحین السور ة  والجّهاتومنشآت الم واتیر خر لتسدید متأخراتها وفاألالرسم
  ة.الكهراء المستقبلّ 

ض ل،أفض فوترة الحصر، ال المثال سبیل على ،النظام هذا یوفر .رةالمتطوّ  للعدادات متقّدم تحتّة بنى نظام إعتماد  تخف
ة على للهدر ار، انقطاع من الحدو  الش ة فالعدادات للحمولة. أفضل وٕادارة الت ة نظام نم یتجزأ ال جزء هي التي ،الذ  البن
ة قة الفوترة تسمح سوف المتطورة، لعداداتل المتقدمة التحت تحدید والسرعة، الدق ة.ال على الهدر عمواق و ح ش  هذه وتت

ضاً  العدادات ار فصل أو توصیل أ ین عن الكهرائي الت م طر عن المشتر ة اتاإلجراء عزز ما عد، عن التحّ  التنفیذ
ؤد السداد، وعدم السرقة لمنع ا الى التالي و ة تمستو ا ضاً  المتطوّرة العدادات تساعد أعلى. ج  التعرفة یتطب على أ

ضوت والطلب العرض إدارة مجال في بیر نوعيّ  متقدّ  وهذا ستعمالاإل توقیت حسب  ما المواطن لىع اإلجمالّة ةالكلف خف
ز أن ما .لبنان هراء مؤسسة وعلى م مر ة التح ة البن  العداد إدارة نم یتألف الذ ،المتطورة العدادات الخاصة التحت
س ة ممارسة سمح سوف ،)System Management Commercial( التجارة اإلدارة ونظام يالرئ  ورةد على الرقا
  الزائن. خدمة أنشطة وعلى لبنان هراء مؤسسة عائدات

ات إبرام ع قطاع في المتقدمة الشراكة إتفاق اشرس والخاص. العام القطاعین بین التوز  دفاتر بإعداد اهوالم الطاقة وزارة ت
ارإل الشرو اء خت ستلمون  الذین الخاص القطاع من الشر اتهم س ح الى وتعمد ،التوزع خدمات مقدمي من مسؤول  توض
ات األدوار ل عملّة في والمسؤول ة تمو تم وتشغیلها. التوزع ش ار و اء هؤالء اخت ل االستراتیجیین الشر  تنافسي ش
ة للممارسات وفقاً و  اإلجراء مرعّة تلزمال آلّات ضمن وشفاف، ة تنطل أن ُیتوقع .األمثل الدول  في العروض جاستدرا عمل
ع تمهیداً  ،٢٢٠٢ العام خالل ات لتوق تول التوزع خدمات مقدمي مع ةدالممد العقود انتهاء قبل الشراكة إتفاق اء ىو   الشر

انة وتشغیل استثمارات ة مدة طوال الزائن، وخدمة التوزع قطاع أصول وص قى بینما ،اإلتفاق   .العام لقطاعل صولاأل ةملكّ  ت
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   ةالمالّ  االستدامة تحقی .٤
 الراهن الوضع .٤,١
اء قطاع عاني  ما ،دیدةع سنوات منذ مطّقة منخفضة تعرفات وٕاعتماد التكالیف ارتفاع عن ناتجٍ  ماليٍ  عجزٍ  من الكهر

س،إن ل عجزال هذا ازداد قدو  .التشغیل في فاءة وعدم المستو  دون  تعرفةً  ع  نظراً  ،رفالص سعر إرتفاع مع بیر ش
ة، اللیرة تجبى لبنان هراء مؤسسة إیرادات أن إلى ع أن حین في اللبنان فه جم اً  اتكال ي. الدوالر ُتدفع تقر  وتبلغ األمر

ي دوالر ملیون  ٢٦ حوالي لبنان هراء مؤسسة إیرادات ة لیرة ٢٠٬٠٠٠ ب المقدر الصرف سعر على فقط أمر  لكل لبنان
 ال ،الظروف هذه ظلّ  في .دوالر ملیون  ٠٦٨ الى تصل التي التشغیل تكالیف إجمالي من فقط المائة في ٣ وتغطي ،دوالر
ن ام دون  حول ما یزداد، أن إال للعجز م انة أعمال لبنان هراء مؤسسة ق ة الص ة، لبنیتها األساس  ستمرارةاال هددو  التحت
م ك الخدمات من األدنى الحد بتقد یل عن ناه ةال بنىال في المرجو االستثمار أمام عائ تش ةفعا كثراأل تحت ثًا. قلاألو  ل  تلو

ة والعمالت السیولة تأمین على قادرةٍ  غیر نفسها لبنان هراء مؤسسة تجد الراهنة األزمة ظل في  لبنان صرفم من األجنب
لفة لمحروقاتا ثمن لتسدید انة التشغیل و ار. حافة ضعهاعلى ما والص  اإلنه

 .للمرف لماليا توازن ال تضمن ومعقولة عادلة تعرفات لتحدید شفافة آلّة وجدت ال ،المالي النظام فاعلّة عدم الى اإلضافة
ات تغیب ما اً  التعرفات تعدیل آل ات مع تماش ة العوامل تقل ة النفط رأسعا مثل الخارج  عانيو  لصرف.ا أسعار أو العالم
ون  یدفعها الذ التعرفةو  والتوزع اإلنتاج تكلفة بین ما األكبر فجوةال من لبنان   لعام الدولي البنك ررتق أشار ما على المشتر

اب ظلّ  في ٢٠١٩ ات في تدقی أ غ اب وذلك ٢٠١٠ العام منذ لبنان هراء مؤسسة حسا  ،إرادتها عن خارجة ألس
ك ة المخاطر فإن هنا، ومن  استثمارة. خطة ةأ إصدار عدم عن ناه   مرتفعة والمحّلیین الدولیین المستثمرن إلى النس
ة، اً  عائقاً  شّل ما للغا ن ال الوضع هذا  القطاع. في االستثمارات تدّف أمام جد  في عالجتهم من بد وال ،ستمرّ  أن م
ن وقت أسرع  .مم

 قطاع على یوجب ما والخاص، العام القطاعین ِقبل من بیرة مالّة استثمارات الخطة هذه في الموضوعة الحلول تتطلب
ة اإلیرادات من في ما تأمین الكهراء فه لتغط ل تكال اً  ةمستدام بنانل هراء مؤسسة تكون  أن یتطّلب ما .مجد ش  مال
ةً  وأكثر  عند .)Buyer Single( وحید ومشترٍ  )Operator System Transmission( النقل لنظام مشغل صفتها شفاف
سهم ذلك ال العام االجتماعي الوضع تحسین في القطاع هذا س لة فترة نذم بثقله یلقي الكهراء في العجز إن إذ د،لل  طو
 الموازنة. على

 العمل خطة .٤,٢
ل المد على الخطة هذه تهدف ة الجدو  استعادة إلى الطو زوت سرعة، للقطاع المال ة عز ة الشفاف  مؤسسة في المال
اء  وفوس .الخاص القطاع من االستثمارات وجذب العجز عبء وتخفیف لبنان في العام المالي الوضع لتحسین لبنان هر

ادراتٍ  خالل من الهدف هذا تحقی یتم ةٍ  م اً  متتال ة نتحسّ  زمن  المدفوعات دولةج على المؤسسة قدرة وتزد التعرفة منهج
ة الجهات لصالح  هي:و  القطاع، في المعن
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ادرة المسؤولة الجهة التوقیت   الم

– لبنان هراء مؤسسة ٢٠٢٢
اه الطاقة وزارة  – والم
ة وزارة  مجلس – المال

 الوزراء

ة التعرفة تعدیل   وسعر النفط سعر مؤشر ورطها األساس
ة ساعات زادة مع التزامن العمالت صرف  التغذ

 

 

 – لبنان هراء مؤسسة ٢٠٢٢
اه الطاقة وزارة  – والم
ة وزارة  مصرف – المال
 لبنان

ة وضع    )Waterfall Cash( النقد للشّالل آل

 الناظمة الهیئة ٢٠٢٣
 الطاقة وزارة-للكهراء
اه    والم

ة تحدید   للتنفیذ القابلة واألدوات التعرفة منهج

 – لبنان هراء مؤسسة ٢٠٢٣-٢٠٢٧
اه الطاقة وزارة  – والم
 اءللكهر الناظمة الهیئة

ة وتطبی إعتماد   موضوعةال العمل لخطة قاً وف التعرفة منهج
    الكهراء قطاعل الناظمة الهیئة أجل من أو قبل من

 

 

  المد القصیر (أقل من سنة)على 

ة النفط أسعار مؤّشر التعرفة رط ة العمالت صرف وسعر العالم  ،١٩٩٤ العام نذم ،ثابتةً  الكهراء تعرفة زالت ما .األجنب
ات على متوسط عینها المستو ي/ دوالر ٠,٠٠٥ ( ي/ دوالر ٠,٠١ الى ساعة یلواتأمر  سعر على ساعة یلواتأمر

ة ساعات معّدل صل أن عد ،٢٠٢٢ العام في الحالي). الصرف  الغاز إستقدام نتیجة ساعات ١٠ الى ٨ بین ما الى التغذ
اشرة األردن، من الكهراء وٕاستجرار مصر من ة، وتحسین الهدر خفض بإجراءات والم ا  لبنان راءه مؤسسة سترفع الج

نفس المعتدل المنزلي اإلستهالك تالئم معّدالتٍ  الى التعرفة   عامي بین تكالیفال امل واسترداد المالي التوازن  تؤّمن الوقت و
ح ،لذلك نتیجةً  .٢٠٢٤و ٢٠٢٣ اً  ٪٧٥ لـ لبنان هراء من الموّزعة الكهراء لفة ستص ین عدد من تقر   القطاع في المشتر
ع .الخاصة المولدات تسعیرة من %٧٠بـ أقل المنزلي،  على ّةمبن تسعیرة أ( متدرجاً  نمطاً  المقترح التعرفة مسار وسیت
ة التعرفة تكون  حیث )اإلستهالك شطور ات تكون  أن المرجح من (التي هشاشة األكثر ألسرل مؤات  من تهالكهااس مستو
 من لصغیرة،ا المشارع أصحابو  ،المحدود الدخل ذو  ستفیدوس ستهالك.اال مع التناسب وترتفع )األولى الشطور ضمن
  معقولة. تعرفات

ة التسعیر في لبنان هراء مؤسسة تعتمدس ما  س التي المؤشر آل ات تع  العمالت صرف روسع العالمي النفط سعر تقل
ة اسي للوضع ونظراً  .صیرفة منّصة على  األجنب  شهراً  لتعرفةا هذه مراجعة ستتم لبنان، في المستقر غیر والمالي الس
فها ات وفقاً  األقل على لتكی ة. العمالت صرف سعر في للتقل أخذ األجنب ضاً  المؤشر هذا وس ارا عین أ  المواطن قدرة العت
ة الكلفة تحمل على حدّ  ،اإلضاف ان قدر ،و ن تيال الصدمة من ،اإلم  ذلك عد صدر أن على المستهلكون  یتلقاها أن م
ل ة وفقاً  منتظم ش     شفافة. آلل
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ورة اإلصالحات إن ع المتجددة، الطاقة من ذلك في ما الة،فعّ  إنتاج قدرة إضافة أعاله المذ  لن لهدرا وخفض الوقود وتنو
ة القدرة زدت ضًا. التكالیف ستخفض بل فحسب، اإلنتاج حسب أ   التوازن  عرفةت نفإ الخطة هذه في المعتمدة محاكاةال و

 على ٢٠٢٦ عام حلول ساعة كیلواتلل سنت ١٥ حوالي إلى ٢٠٢٣ عام للكیلوات سنت ١٨ حوالي من ستنخفض المالي
ض الطموحة الخطة قاعدة  .الهدر لتخف

ة األزمة تتطلب الت هذه تزامن لبنان بها مرّ  التي االقتصاد ة تدابیر مع التعرفة على التعد  تهدف ملموسة امةع اقتصاد
اء إلى ، النشا إح معنى الصناعي القطاع تحفیز وٕالى االقتصاد  فاءة طوترت الصناعة تطال ضربّة حسومات (

ةو  الطاقة) إستهالك معنى هشاشةً  األكثر األسر حما ل ( ة السالمة نظام خالل من السیولة تحو  لتدهورا ووقف )اإلجتماع
ة لقوةا في المستمر ة. لألسر الشرائ ة في تؤد أن معالجتها، أهملت ما إذا العوامل، هذه شأن من اللبنان   إلى لمطافا نها

ة عّقدوتُ  الطاقة، قطاع في أكبر تراجعٍ  ة االستثمارات تدّف عمل ورة الكبیرة المال  .الخطة هذه في المذ

ة إنشاء اء قطاع في النقد الشالل آل حتاج .الكهر ل ضخمة استثمارات إلى اعالقط س ةا النفقات من ل لتمو   لتشغیل
قاً  .واإلستثمارة ة، لهذه وتحق م المالي الوضع عتبرُ  الغا ة والجدارة للقطاع السل  هذا الجتذاب یینأساس شرطین االئتمان

ة إنشاء الى ةالملحّ  الحاجة تبرز هنا، من الدعم. ة والتدفقات السیولة إلدارة آل  حساب اللخ من القطاع إیرادات ترعى النقد
ة األموال توفر وتضمن ،لبنان مصرف لد دموحّ  ما غیلالتش ونفقات لبنان هراء لمؤسسة الحیو  المال رأس لتغط  في (
ة حتسم ما الخاص). القطاع من والكهراء الوقود شراء تكالیف أو الدین خدمة إستحقاقات ذلك ة لوزارة ضاً أ اآلل  أن المال

التال تجدول ة الفترة خالل الضرورة تحو    اإلصالحات. تنفیذ مع المترافقة االنتقال

اه الطاقة وزارة ستضع ة هذه والم التشاور اآلل تهم) المعنّة الجهات مع ( ة لتحدید ومشار انو  حقاتالمست دفع ف  الذ الم
ه ستودع ة راداتیإ لبنان هراء مؤسسة ف ا ة وستحدد .الج ضاً  اآلل ات ا  في إعتمادها تمیل المدفوعات، جدول على األولو
ة ة التدفقات تنفیذ عمل ة وزارة تؤمن أن على لبنان هراء مؤسسة من الخارجة النقد التال المال  لموازنةا من الالزمة تحو
ة ات في عجز أ لتغط ه. المتف للجدول وفقاً  المتوقعة الدفع موج ة وتتطلب عل ل ولالحص النقد الشالل آل  منتظم ش
ة العمالت على ایتها تتم التي اإلیرادات من األجنب ة اللیرة ج ة، حساب في والموضوعة اللبنان ا  متف لشرو قاً وف الج
قاً  علیها ة وزارة مع مس ة توفر أن المتوقع ومن لبنان. ومصرف المال ة الوضوح لشالال آل  مداخیل تو مس على والشفاف

عات من لبنان هراء مؤسسة ة المدفوعات لجهة وقعالت على القدرة عن فضالً  الكهراء، مب ات للموردین المتوج  ومتطل
لال ة الموازنة من تحو ة هذه وستحدّ  القطاع. في النقد العجز لتغط الً  اآلل اءا یخشاها التي المخاطر من مستق  في لشر

انة، التشغیل متعهدو( الخاص القطاع ة الطاقة جومنت الخدمات، مقدمو والص اء المستقلون، الكهرائ  في الشراكة عقود شر
 القطاع. هذا في االنخرا إلى سعون  الذین )وغیرهم والخاص، العام قطاعینال بین التوزع

اني الرسم ُظهر ة والتدفقات والخسائر األراح نتیجة أدناه ١ رقم الب   الطموحة ةللخط وفقاً  لبنان هراء مؤسسة لد النقد
ة (مع إعتماد عد الهدر، لخفض  إیرادات تؤّمن ساعة-یلوات لكل سنت ١٨٬٤ معدل تعرفة )٢٠٢٢ من الثاني الرع بدا
 عجز الى الرسم شیر .٢٠٢٤-٢٠٢٣ عامي بین المالي التوازن  الى وتؤّد ٢٠٢٢ للعام الكلفة من األكبر القسم تغطي
اشر نقد مة ،م ي دوالر ملیون  ٢٥٠ ق  من سداده تأمین یتطلب ،أعلى تعرفة إعتماد عدم عن ناتج ٢٠٢٢ العام في امیر

فاء العامة الخزنة ة وزارة عبر الفور  واإلست الغة العامة والمؤسسات اإلدارات متأخرات لكامل المال  دوالر ملیون  ١١٣ ال
ي ة امیر ة لیرة ٢٠,٠٠٠ ساو  صرف سعر ىعل والمحتس  دوالر. لكل لبنان



٣١ 
 

اني الرسم شیر ما  ة سلوك لبنان هراء مؤسسة تبدأس ٤٢٠٢-٢٠٢٣ ینالعام خالل انه الى الب  عم المالي التعافي سّ
ة فها تحّسن الى یؤد الذ االمر تكلفتها، امل تغط نها ما اإلئتماني تصن  السنو  عجزال سد اجل من اإلستدانة من مّ
ة التدفقات في ل الى صوالً و  النقد ة اإلستثمارة مشارعها تمو ضاً  االشارة تجدر .المستقبل حس ،انه ا  المالي اإلداء بو

ة، السنوات في المتوقع ح التال ناً  ص ض مم     ).scale of economies( االداء تحسن نتیجة التعرفة تخف

 

اني اح ١رقم  رسم ب اء لبنان (وفقًا ل: األر هر ة لد مؤسسة  )لخفض الهدرالطموحة خطة لوالخسائر والتدفقات النقد  

 

 
 

قها.   ة التعرفة وتطب ات الهیئة الناظمة، حال تفعیلها تحدید منهج االستناد من صالح ة التعرفة وتطورها  ، أن تحدد منهج
هراء ل لیخادمالمستو الى تحدید  ة إلى مؤسسة  النس ه  ین في السوق. سالمسموح  ة  هذه غطيتبنان وسائر المشار المنهج

ة  CAPEX اإلستثمارةافة تكالیف القطاع   اإلنتاج الطاقة المستقلین، دمور  مستحقات، الوقود لفة( OPEXوالتشغیل
ةوالنقل والتوزع، النفقات  ة، تكالیف ا المال ات الكفوالنفقات التشغیل ما تلحظ مستو ل)،  اءة لكل من لخدمة، وتكالیف التمو

االستناد الى تحلیل  . إ – تقنيهذه التكالیف،  ة مختلف عناصر الكلفة، وتحدد نجاعتها ستدرسقتصاد ، ما هذه المنهج
ساهم الح ة التكیّ  قًا في تحدید العائدات المسموح بهاس القطاع (فترات التكللقطاع، وآل   ف).وامل التكیّ ف، عیّ ف الخاصة 

ة التعرف ستقترح الهیئة الناظمة ل ضًا ه وناتهاةأ س ست ، لضمان أّن مختلف م ال افةع تكالیف الثابتة أنواع التكالیف (
ةمقابل التكالیف  ة اعتوأوقات االستخدام، الخ...)، و ، المتحّر ان اد متمّیز في التعرفة بین مختلف فئات المستهلكین، مع إم

ة محددة (مثل تعرفات الحد االدنى) لضمان فات خاصتعر  فئات اجتماع ؤول دون على تحمل الكلفة والح المستهلكین قدرةة 
ات السوق الكبیرة. وتقّ  ما في ذلك إجراء ةالمعتمدالمنهجّة ضًا ر الهیئة الناظمة أتقل ات م لتحدید التعرفات،  عامة. شار

ة تطبی مسؤول ة وتضطلع الهیئة الناظمة  اه تضعها التي ألهدافل، وفقًا هذه المنهج اسة إدارة ي ف وزارة الطاقة والم س
ةالقطاع اإلضافة الى تعرفة المستهلك النهائ ضًا تعرفات ا. و رسوم استخدام ة (لنفاذ إلى الش، سوف تحدد الهیئة الناظمة أ

ة التوزع) وتعر  ح القطاع أكثر تحررًا. ش ص   فات النقل، عندما 
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اه حوالي  ي من االستثمارات  ٣،٥یتطلب تنفیذ خطة وزارة الطاقة والم ار دوالر أمر ةمل -٢٠٢٢خالل فترة  المال
ة السوق المقترحة، فإن االستثمارات في إنتاج الطاقة (منتجو ا. ٢٠٢٦ ل ة وه ة الحال طاقة لعلى ضوء القیود المال

اءالمستقلون) وفي التوزع ( اتإتف عبر التوزع شر ل، في الدرجة األولى، موَّ تُ وف ) سالقطاعین العام والخاص الشراكة بین اق
ح متعهداً  هراء لبنان أن تص عني أّن على مؤسسة  ًا، و/أو  )Offtaker( من القطاع الخاص، ما  على معّوًال جدیرًا ائتمان

ة  ة للدعم االئتماني )Cash Waterfall Mechanism( لنقداالشالل آل آل  من مخاطر المتعهدین حدّ من أجل ال، 
)Offtaker risk(  ُة النقل، فیتوقع أن ت لخلل العام. ونظرًا لمن القطاع  معظمها لموّ المحتملة. أما استثمارات تعزز ش

، )IPP( مع مزود الطاقة المستقلین اإلتفاقاإلنتاج  منة ملحّ لتأمین قدرة ، والوقت المطلوب الكهراء قطاعالراهن في 
ل أولي من القطاع العام، مع  إستكشافسیجر  ما في ذلك تمو مقارات مبتكرة للشراكة بین القطاعین العام والخاص، 

عد تشغیل المنشآت المعنّةانسحاب الح لمصلحة القطاع الخ   . اص 

ةاستثمارات  :٤رقم  جدول مالیین الدوالرات) مال ع القدرة (   لمرافقة خطة توس

  ٢٠٢٦  ٢٠٢٥  ٢٠٢٤  ٢٠٢٣  ٢٠٢٢  ةلمو مالالجهة   االستثمار
ل عام / عائدات مؤسسة   النقل   ٣٠٠  ١٥٠  ٥٠  -  -تمو
ل خاص ةهرمائإنشاء معامل    -  -  -  -  -  تمو

ر المعامل  ل خاصتطو   -  ٦٠  ١١٠  -  -  تمو
CCGT1  ل عام أو خاص   -  ٢٢٠  ٢٢٠  ٢٢٠  -  تمو

CCGT2   ل عام   ٢٢٠  ٢٢٠  ٢٢٠  -  -  أو خاص تمو
CCGT3  ل عام أو خاص   ٢٢٠  ٢٢٠  -  -  -  تمو

اح ارعمز  ل عام أو خاص  الر   ٢٤٠  -  ٢٧٥  -  -  تمو
ة ارعمز  ل عام أو خاص  الطاقة الشمس   ١٦٥  ١٦٩  -  ١٢٧  -  تمو

  ١٬١٤٥  ١٬٠٣٩  ٨٧٥  ٣٤٧  -    المجموع
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مة تفعیل .٥   الحو

 الراهن الوضع .٥,١
اً  متكاملة مؤسسة هي لبنان اءهر مؤسسة إن ة خاضعة عامود  القانون  من ٤ المادة موجب تعمل ،الدولة لوصا

عو  والنقل اإلنتاج في الحصر  الح إمتالكها مع ،٤٦٢ القانون  ستبدلإ الذ ١٦٨٧٨ الد في التوز استثناء ال ) 
ازات ةكهرو ال الطاقة إنتاج إمت ع خدمات مقدمي وعقود مائ  هراء مؤسسة عمل یواجه .)عد مدتها تنتهِ  لم التي التوز

ات من الكثیر انلبن مة تحد س الحو ة التعقیدات أقّلها ل اب ،ةالمعلومات نظم في الضعف عن الناتجة البیروقراط ه والغ  ش
 ضعف مع ،العوامل هذه إجتمعت وقد العالم. عبر المراف معظم في المسّلمات من عقود، منذ اتت، التي لألتمتة الكامل

انات اسي، والتأثیر اإلم م نظاماً  لتخل الس اتمس أعلى على بیروقراطّة إدارة الى اللجوء الى یؤد الكفاءة عد  المؤسسة، تو
ط ح ادرات و    الموظفین. مستو  على المساءلة عرقلو  الم

و اء قطاع ش مّاً  الكهر اب من تنظ ة تتمتع له، ناظمة هیئة غ ة وتتولى ،االستقالل ةواال الفنّة الرقا  على قتصاد
ع االنتاج قطاعي ة تطبی في أساسي العب هي الهیئة هذه بیرة. بدرجة ینخَص المخّص  والتوز ةاإلصال الرؤ  العمل مع ح

 منح ةصالحّ  نقلت ،٢٠٠٢ العام منذ أنه علماً  القطاع عمل في المنشودین ةوالشفافّ  االستقرار تأمین على نفسه الوقت في
اه الطاقة وزارة إلى الناظمة، الهیئة الى أسندها قد ٤٦٢ القانون  ان التي اتواألذون التراخص  ٢٨٨ القانون  موجب والم

 لسنتین ١٢٩/٢٠١٩ القانون  موجب وأخیراً  إضافیتین، لسنتین ٥٤/٢٠١٥ القانون  موجب ثم ومن سنتین، لمدة )٢٠١٤(
ان أخرین ة تنته     .٢٠٢٢ العام بنها

، عي المستو  وعلى التواز   ٤٦٢ للقانون  شاملة نظر إعادة ضمن من معالجة الى تحتاج ثغرات هناك زالت ما التشر
ة نصوص إضافة عبرو   لىا ماّسة حاجة هناك الطاقة. فاءة ترعىو  عةالموزّ  المتجددة الطاقة قطاع تنظم جدیدة قانون

اتتكنول بین ما التفاعل لشّ  ما الفّعال للتشغیل قابل عالقطا علج بهدف ٤٦٢/٢٠٠٢ لقانون ا شاملة نظر إعادة  وج
اً  شرطاً  الطاقة فاءة وٕاجراءات المتجددة الطاقة ر فرص من واإلستفادة الطاقة إستدامة لتحقی أساس الرغم .عالقطا تطو  و
ة العمل خطة أن من  إجراءات لحظت قد )Plan Action Efficiency Energy National( الطاقة لكفاءة األولى الوطن

فات،الو  معاییرال تحدید مهّمة ةال حوافزوال تصن  الكفوءة، یرغ والمعدات األجهزة استیراد حظرو  المتجددة، الطاقة ألجهزة مال
ات إجراء لبوط الكفوءة، المعدات استیراد على التحفیزو   من  .بّ ط لم اإلجراءات هذه من أّاً  أن إال ،طاقو  تدقی عمل

سمح المتجددة، الطاقة إلجراءات إطاراً  شّل الطاقة لحفظ قانونٍ  اعتماد ضرورة تأتي هنا ادالت و  المتجددة طاقةلل أكبر بت
 .٢٠١١ العام منذ لبنان هراء مؤسسة تعتمدها التي االتجاه المزدوجة العدادات استخدام عةالموزّ 
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 العمل خطة .٥,٢
مة تفعیل شمل ة الشروع ،السوق  نموذج إعتماد إلى وصوالً  القطاع حو ف اء مؤسسة ف  لهیئةا ٕانشاءو  لبنان هر

ه، بناءً  القطاع. الخاص القانوني اإلطار تحدیثو  وتفعیلها الناظمة ح عل ة وضع الضرور  من أص  تجزئةل واضحة آل
ة ف   وف
ة اً  لبنان هراء مؤسسة وتشر فّاً  قانون ة إجراءات ذلك طلبتوسی ؛ووظ ة مال ة وقانون ة وتقن م  المؤسسة وظائف فصلل وتنظ
لها م وٕاعادة تلك، العمل وحدات على األصول هذه وتوزع األصول سجل ووضع عمل، وحدات الى وتحو اتهاحس تصم  ا

ل على م قوانین واقتراح ،هذه العمل لوحدات وعائدات تكالیف ش ة ترعى جدیدة ومراس ل  نموذج موتصم الجدیدة، اله
ة وٕاطالق التوزع، مستو  على والخاص العام القطاعین بین للشراكة رمتطوّ  ة عمل ار تنافس اء الخت  ... الخ لتشغیل،ا شر

ة ووزارة اه،والم الطاقة ووزارة لبنان هراء مؤسسة وستكون  م في الناظمة، والهیئة المال ة هذه صم  المتوّقع من لتيا العمل
  سنوات. ٥ الى ٤ من تنفیذها ستغرق  أن

ة إصالح سمح سوف ل ل عبر الطاقة بتولید القطاع وتجزئة اإلدارة اله  الطاقة منتجو( الخاص القطاع من وتشغیل تمو
ح لبنان هراء مؤسسة تحدیث یتمّ  أن على )IPP المستقلون   مرحلة يف یتمتع، )،TSO( النقل لنظام متطوراً  مشغالً  لتص
ة، ل، المد على االنتقال، قبل ،)Buyer Wholesale Single( الجملة الوحید الشار  ح انتقال  سوق  تحرر الى الطو
سمح ذلك، الى اإلضافة ًا.لّ  الكهراء ة سلطة فورًا، ناظمةال الهیئة انشاء س م ة دابیرت بتنفیذ ،مستقلة تنظ  على الرقا
ین دخول فور السوق، ه. الخاص القطاع من المشار حدَّ  أخیرًا، إل  ما اع،القط یرعى الذ التشرعي اإلطار ضاً أ ثس
ة االبتكارات ومع المثلى الممارسات مع یتواف  للمناخ. لبنان وخطة التكنولوج

   

 

ادرة  توقیتال ةالمسؤول الجهة الم

انات عن الكشف  راءه مؤسسة قبل من قةالمدقّ  ةالمالّ  الب
انات + سنو  أساس على لبنان  ةقالمدقّ  غیر ةالمالّ  الب

 فصلّاً 

 ٢٠٢٢ من ابتداءً    لبنان هراء مؤسسة

ةال إنجاز ف فّة ف  ستو م على لبنان هراء مؤسسةل لوظ
 والتوزع والنقل اإلنتاج قطاعات

اه الطاقة وزارة  ٢٠٢٣ بنانل هراء مؤسسة – والم

ة إتمام ف اه الطاقة وزارة توزع)الو  لنقالو  نتاجاإل( التشرعات مستو  على الف  ٢٠٢٥ والم

ة لها لبنان هراء مؤسسة تشر اه الطاقة وزارة نقل منظا لمشغّ  الى وتحو  ٢٠٢٦ والم

اشرة ة الم قاً ت ءللكهرا الناظمة الهیئة أعضاء تعیین عمل  القانون  طب
اً  ٤٦٢/٢٠٠٢ ة الممارسات مع وتماش  األمثل الدول

اه الطاقة وزارة  ٢٠٢٢ والم
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 )واتسن ٢-١( القصیر المد على

م الذ المؤسساتي اإلطار تحدیثب البدء  جراءاتاإلو  ممارساتال لبنان هراء مؤسسة ستطور فورة، خطوة القطاع. ح
م التي ة معاییرالو  األمثل الممارسات مع یتماشى ما ةالمالّ  التقارر إعداد تح  هراء مؤسسة موستقو  .المالي للتدقی الدول

ًا، لبنان، انات ونشر بتحضیر سنو ضا وستصدر قةالمدقّ  ةالمالّ  هاب انات أ  ذلك الى اإلضافة ة.قمدقّ  غیر ةفصلّ  ةمالّ  ب
ة ستبدأ ة عمل ف ة الف ف  لبنان. هراء مؤسسة يف الوظ

مي المستو  على اه الطاقة وزارة وستبدأ للكهراء الناظمة الهیئة إنشاء عملّة ستنطل ،التنظ  تعیین إجراءاتب فوراً  والم
ة بیئة خل في حاسماً  ون  أن شأنه من طاقتها امل تعمل ةمستقلّ  ناظمة هیئة وجود نإ .أعضائها ة بلجذ مؤات  مشار

ة التجرة وتدلّ  .٤٦٢ القانون  یلحظه الذ النحو على تجزئته تّمت قطاع في كلفةال مجد خاصٍ  قطاعٍ   في أنه على الدول
ما مستقلة ناظمة هیئات تملك ال التي البلدان ة فترة من بد ال لبنان)، في الحال هو ( ة لجهاتا خاللها تقوم انتقال م  التنظ

اغة ة راءاتواإلج القواعد واعتماد ص ات ممنظَّ  نقل لضمان الضرورةو  نةالممِّ  الداخل  الناظمة ئةللهی وللسماح للصالح
ناء ،الجدیدة ووظائفها ،أهدافها عن اإلعالن الجدیدة ة. الثقة و  الناظمة لهیئةا بإنشاء فورًا، ،الوزارة اشرست لذلك، والمصداق
توقع الكهراء، لقطاع اه الطاقة وزارة وستبدأ شهرًا. ١٨ الـ تناهز مهلةٍ  في طاقاتها لام عملها تبدأ أن و   توظیفب والم

مي اإلطار تفعیل أجل من ةزمنّ  خطة اعتماد  عللقطا التنظ
لٍ  م التشرعات (إعداد امل ش قّة والمراس اتو  التطب  الترتی
ح أن بإنتظار )القطاع على لإلشراف المؤقتة  ئةالهی تص
 طاقتها امل فاعلة الناظمة

 ٢٠٢٢ الوزراء مجلس

  على فقةوالموا االعضاء، (تعیین للكهراء الناظمة الهیئة إنشاء
لها) مصادرو  میزانیتها  تمو

ة   الوزراء مجلس  ٢٠٢٢ نها

اه الطاقة وزارة الهیئة في الموظفین لتعیین وآلّة داخلي نظام وضع  ةالناظم الهیئة - والم
 لكهراءل

٢٠٢٣ 

اه الطاقة وزارة – الوزراء مجلس طاقتها امل للكهراء الناظمة الهیئة إنطالق  – والم
 للكهراء الناظمة الهیئة

٢٠٢٣ 

الت یبّین قانون  مشروع إعداد   انون الق على المقترحة التعد
ان مقارنة جدول مع ٤٦٢/٢٠٠٢ اب و ة األس  الموج

ة الجهات مع التشاور  اتللممارس ووفقاً  القطاع في المعن
ة  هعل للموافقة الوزراء مجلس على وعرضه األمثل الدول

اه الطاقة وزارة  ٢٠٢٢ الوزراء مجلس - والم

اه الطاقة وزارة الطاقة حفظ وقانون  الموّزعة المتجددة الطاقة قانون  إقرار  ٢٠٢٢ والم

الت إقرار ة التعد  ٤٦٢/٢٠٠٢ القانون  تعدیل وخاصةً  المطلو
قاً   ١٨١/٢٠١١ القانون  لبنود تطب

اه الطاقة وزارة  – الوزراء مجلس – والم
ابي المجلس  الن

٢٠٢٣ 
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 وجبم الحقاً  تعیینهم یتم أن على ،التنافسي التوظیف آلّة عبر ٢٠٢٢ عام أوائل الكهراء لقطاع الناظمة الهیئة أعضاء
اه الطاقة وزر اقتراح على بناءً  الوزراء مجلس عن صادر مرسوم ة أقصاه موعد (في والم  ذلك، عد ).٢٠٢٢ العام نها
 تفعیل نأ بید والموازنة. الموظفین نظام عن فضالً  اإلدارة، وقوانینها الداخلي نظامها الناظمة الهیئة أعضاء ضع سوف
مي لهیئةا استقالل ألن الستكماله وقتاً  سیتطلب لناظمةا الهیئة موجب التنظ ،م شر ،یتطّلب القانون) ( اً  استقالالً  سب  رسم
ة عن ة، العمل اس ة،الس األطراف مع االتصاالت وتیرة مثل عوامل على عتمد العملي االستقالل أن حین في الس  والتأثیر اس

اسي م الهیئة، موازنة على الس ة للهیئة، الداخلي والتنظ  والتأثیر أنفسهم، األعضاء واستقالل األعضاء، تعیین في والمحسو
ة على الخارجي ة،التنظ العمل    الخ. م

 قواعدها تضع وأن لدیها العاملین توظف وأن الخاصة موازنتها تضع أن علیها یتعین سوف الهیئة، هذه أنشئت ومتى
ات رتطوّ  وأن القانوني، نطاقها ضمن الذاتي واستقاللها استقاللیتها لضمان وٕاجراءاتها  القواعد، ووضع امةالع المشاورات منهج

ةأ  هنا من .عدیدة أخر  أمورو   المزد لتجنبو  اإلستحقاقات هذه على العمل تبدأ ي فرصة أقرب في الهیئة هذه نشأتُ  أن هم
   .التأخیر من

اه الطاقة وزارة تعتمد سوف ،ذلك الى اإلضافة اً  دةمحدّ  خطة والم مي اإلطار لتفعیل زمن ل للقطاع التنظ  في ما امل، ش
م للتشرعات الكهراء لقطاع الناظمة الهیئة إعداد ذلك قّة والمراس ات وتحدید التطب ة مسؤول  حین إلى لقطاعا على الرقا
حلول طاقتها امل العمل تبدأ عندما الناظمة الهیئة إلى للصالحّات مالمنظّ  النقل ةنه (  تكون  أن عد أ )،٢٠٢٣ العام ا
اتها أقّرت قد الناظمة الهیئة ة آل ة المسائل شأن الداخل م ة، التنظ س  والمشورات صوالتراخ التعرفات ذلك في ما الرئ

 العامة.

ام على نّص  قد ١٨١/٢٠١١ القانون  أن إذ .٤٦٢ للقانون  شاملة مراجعة بإجراء فوراً  الوزارة ستبدأ التواز   بهذه الق
هو  ذلك، تحقی الى اآلیلة اإلجراءات ستكمل لم الوزراء مجلس أن غیر المراجعة اشر عل  هذه حضیربت فوراً  الوزارة ست
ابي المجلس الى إلرساله تمهیداً  موافقته ألخذ الوزراء مجلس الى ُیرفع قانون  مشروع وف المراجعة  إن الحظ، وءلس .الن
انتظار ،٤٦٢ القانون  اً  یلحظ ال الشاملة، مراجعته و ة فترةً  حال ات عن ببدیل تسمح انتقال  انتظار ناظمة،ال الهیئة صالح

الً  یوجب ما هاتفعیل من االنتهاء یتم أن ة بهذه للسماح للقانون  تعد ة. اآلل اً  سمح ال ٤٦٢ القانون  أن ما االنتقال  عقود حال
ًال، القطاع عمل عن وشامالً  واضحاً  تصوراً  یوفر وال والخاص، العام القطاعین بین المتقّدمة الشراكة  سوق  موذجن أو مستق
ن قه، م ضاً  یتعّین ذلك،ل تطب ة له شاملة مراجعة إجراء اإلطار هذا في أ  المسائل. هذه معالجة غ

ضاً  سیتمّ  ز أ عي اإلطار تعز ة الطاقة إلنتاج التشر ائ  المجلس الى ومةالح سترفع الطاقة. كفاءةلو  الموزعة المتجددة الكهر
ابي ّ  اإلنتاجي مزجال في المتجددة الطاقة إدخال لتحسین قانونین مشروعي الن   الطاقة حفظ لىع التحفیزو  لبنان في الطاقو
اً  وم اتماالتز  مع تماش قة اتالح اه الطاقة وزارة أرسلت وقد .الشأن هذا في السا  وزراءال جلسم إلى القانونین مشروعي والم
   .٢٠٢٢ الثاني انون  ٢١ في

اماً  الطاقة حفظ قانون  یتضمن لحظ استخدامها، فاءة لتعزز أح ة المعاییر في التدقی و  الصناعي القطاع في قةالمطّ  البیئ
 تخداماس فاءة معاییر تحترم ال التي المنتجات على وغرامات ،الصناعّة للمنتجات الطاقة فاءة المتعّلقة المواصفات على
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سمح الخ. الطاقة، لٍ  الطاقة هذه ودخول بتوزع الموزعة المتجددة الطاقة قانون  وس ات على أكبر ش  بإستعمال ادلهاوت الش
 .٢٠١١ عام في التنفیذ حیز لبنان هراء مؤسسة أدخلتها التي اإلتجاه المزدوجة العدادات

ل (٣-٥ سنوات)  على المد المتوسط إلى الطو

ة اء مؤسسة وتحدیث القطاع فكف ة في المتوخاة اإلصالحات جوهر من لبنان. هر ف ات ف  والتوزع لنقلوا اإلنتاج عمل
قاء الخاص، القطاع ید في بیرة بدرجة والتوزع اإلنتاج قاء مع لبنان، هراء مؤسسة في  ومن العام. لقطاعا بید النقل وٕا
ة هذه شأن   معامل بین وصل صلة عمل أوحد مشترٍ  وٕالى النقل لنظام مشغل إلى لبنان هراء مؤسسة لتحوّ  أن الرؤ
ة تاجناإل ات دة،المورّ  الجهة صفتها الخاص، القطاع من المملو  نحو خطوة يف ،یدةالمستف الجهة صفتها توزع،ال وشر

 السوق. تحرر

تمثل ل من سنوات، خمس مد على ًا،تدرج االنتقال، في الطاقة لوزارة العام الهدف و اً ع المتكامل الحالي اله  نحو ،امود
ل ة الوظائف وتتطور والتوزع. اإلنتاج وظائف في تنافسي ه  حدیث مشغل لىإ فتتحول لبنان، هراء لمؤسسة األساس
ة (في النقل لنظام ة فترة وخالل البدا  الجملة)، أوحد مشترٍ  اجاإلنت قدرات في االستثمار شرو تحسین إلى تهدف انتقال
ة ستكون  القائمة والتوزع اإلنتاج أصول أن حین في ات من مملو ن( ملكهاوت الدولة هائنشتُ  وتوزع إنتاج شر  خصخصة م
ات هذه ل). المد على الشر ات وتعتبر الطو ةً  الوحید المشتر  ترتی ة آل ل،ا المد على للتوصل، انتقال ة إلى لطو  بن
اً  قائمة ن حیث السوق، على ل اتل م اشرة لدخولا التوزعو  اإلنتاج شر ة. تدابیر في م ةا المرحلة إن ثنائ  هي هذه النتقال

ات تسمح إذ ة،ضرورّ  ح أن حدیثاً  المنشأة التوزع لشر اً  جدیرة تص ات في للدخول ائتمان اشرةً  لطاقةا شراء ترتی   مع م
ات  .اإلنتاج شر

عة االفتتاح وأرصدة الثابتة األصول لسج إلى واستناداً  ة يف االخیرة هذه ستمضي لبنان، هراء لمؤسسة التا ف ات ف  الحسا
ة زادة بهدف والتوزع) والنقل اإلنتاج أنشطة من لكل منفصلة دفاتر مسك (أ  ممارسة ظمةاالن للهیئة والسماح الشفاف

ة ل الرقا ضاً  یتمس أفضل. ش ة تطبی أ ة آل ف ف الف ة لبنان هراء لمؤسسة ةالوظ م غ اتا تنظ ل ة له  حسب الداخل
ة وفي .القطاعات ة ؤّدتس ،المطاف نها ف شّل حیث وأقسامه النقل قطاع فصل الى ةالقانون الف ة فةالوظ س  األساس
ةال ظل في لبنان هراء لمؤسسة ل مة المحدثة ه   .القطاع لحو
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  للخطةشروط التطبی الناجح  .٦
اه على إنجاز عدة مهمات حسّ  اتاسة یتوقف نجاح خطة وزارة الطاقة والم ة على المستو   : التال

ة   واإلنتاج التغذ

ة شراء الغاز من مصر ملیون دوالر أم ٣٠٠وضع اللمسات األخیرة على قرض الـ - ي األولي من البنك الدولي لتغط یر
ة لوأنظمة  ة الطاقة الشمس اه و  ضخ منشآتتغذ هراء لبنانتأمین الم اه ومؤسسة  ة لوزارة الطاقة والم  .المساعدة التقن

عي لصالح معمل دیر عمار ( النهائي اإلتفاق - ات الالزمة من الغاز الطب ملیون  ٦٥٠مع الجانب المصر لتورد الكم
ًا). عب سنو  متر م

مة العمل على  - ق ي من  ٣٠٠تأمین قرض إضافي  ة أخر ملیون دوالر أمیر ة دول البنك الدولي و/أو مؤسسات مال
 .لدعم استیراد الكهراء من األردن

عي  - ة من الغاز الطب ات إضاف م ة  الىتأمین  ز في الزهراني لدعم قدرة إنتاج دیر عمار والوحدة العائمة للتخزن والتغو
ة ابتداًء من  .٢٠٢٣ العام إضاف

ل عام و/أو  - ة دائمة. ما هو مطلوب ات عاجلةانب تشرعخاص إلى جتوفیر تمو  لدعم إضافة قدرة إنتاج

ع   النقل والتوز

ار  - ة عبر تمدید عقودهم حتى أ القانونین  إستنادًا الى ٢٠٢٣تحسین أداء مقدمي خدمات التوزع بدون تكلفة إضاف
 .المتعّلقین بتمدید المهل القانونّة والعقدّة ١٨٥و ١٦٠

ض الهدر الطموحة خطةالح إنجاز النجاح في تنفیذ الشرو التي تت -  .لتخف
عد جدید ومتقّدم اعتماد نموذج توزع -  .٢٠٢٣ العام قائم على الشراكة بین القطاعین العام والخاص 

مي عي والتنظ   الجانب المؤسساتي والتشر

 .الطاقة وقانون الطاقة المتجددة الموزعة حفظإقرار قانون  -
م ذات الصلة لتعیین  - ة المتوافقة أعضاءإصدار المراس  .الهیئة الناظمة للكهراء وتأمین المیزان
ة حسب الممارسات الدولّة المثلى و  ٤٦٢إجراء مراجعة شاملة للقانون رقم  - ومة والجهات المعن من خالل إشراك الح

ة اتالقطاع، بدعم من جه ه ذ م، وصوًال الى رفع مشروع قانون التعدیل الى مجلس الوزراء ألخاستشارة دول وافقته عل
ابي.  تمهیدًا إلرساله الى المجلس الن

  الماليالجانب 

 .تعدیل التعرفة على النحو المقترح -
ة إعداد التقارر - ر عمل ما یتماشى مع الممارسات ال تطو هراء لبنان  ة لمؤسسة  ةا معاییرالو  الفضلىمال لتحضیر  لدول

ة  .التقارر المال

اآلتي:إضافة إلى ذلك، ُعتبر  ة حاسمًا من أجل تحقی أهداف الخطة  س ة الرئ   االنخرا الكامل للجهات المعن
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ة  ة الدعم من المؤسسات الرسم   المعن

 :للموافقة علىمجلس الوزراء  -
 ر ة من خ )DSP( عقد مقدمي خدمات التوزع تطو ة إلیهم، بدون أ عض األنشطة اإلضاف الل نقل 

ة، خالل فترة تمدید العقد،   والمتعّلقین بتحدید المهل العقدّة. ١٨٥و ١٦٠القانونین  إستنادًا الىلفة إضاف
 اه. لمنفعةعلیها  ٢المزمع إنشاء معمل الزهرانيالعقارات تخصص  مرسوم  وزارة الطاقة والم
  إنهاء عقدJ&P Avax .ًا م الجار حال ًا على نتیجة التح  دون التأثیر سل
 قة ذات الصلة بدیر عمار  ١٢/٣/٢٠١٣تارخ  ١٧(القرار رقم  ٢إلغاء قرارات مجلس الوزراء السا

ة   J&P Avax(الموافقة على نتیجة المناقصة التي جرت في إدارة المناقصات والتي أفضت الى فوز شر
ل الع ٢١/٥/٢٠١٨تارخ  ٨٤عقد بناء معمل دیر عمار) والقرار رقم   J&Pقد مع (الموافقة على تحو

Avax (م وتورد وٕانشاء الى عقد شراء الطاقة م من عقد تصم ًا على نتائج التح  .دون التأثیر سل
ة  - ة خالل األعوام الـوزارة المال  .المقبلة حتى تحقی استرداد التكلفة الكاملة من إیرادات التعرفة ٣لسّد الثغرة المال
ات  - ة والبلد ة أثناء حمالت وزارة الداخل ة األمن ة في مناط لتوفیر المواك ة الكهرائ ات على الش تّم ینزع التعد

افة تحدیدها ة  ة الجزء اللبناني من خط الغاز العري.على األراضي اللبنان  ، ولحما
ة وزارة الدفاع  - ة األمن ش على نحو متواصل أثناء حمالت لتوفیر المواك ات على المن الج ةنزع التعد ة  ش الكهرائ

افة یتّم تحدیدهافي مناط  ة   .على األراضي اللبنان
طلتعجیل وزارة العدل  - محاضر الض هراء لبنان و  البت  ات، ودعم مؤسسة  الغرامات الناتجة عن حمالت نزع التعد

ما یتواف م ة من أجل تعزز دور مقدمي خدمات التوزع  عض األنظمة والقوانین المحل لس ع قرار مجفي تعدیل 
ات البنك الدولي  .الوزراء ذ الصلة وتوص

ز  - ة لتأمینالمصرف المر ل خالل  من طرقة مستدامة العملة الصع ةتحو ا ةاللی األموال الناتجة عن الج  رة اللبنان
هراء لبنان لصالح  .مؤسسة 

اه  - ةوالجهات اإلدارات العامة، والالجئین، ومنشآت الم  ة.لتسدید متأخراتها وفواتیر الكهراء المستقبلخر األ الرسم

  المواطنینالدعم من 

ة،  - اق ة است ة للتعرفات المعدلة من خالل إطالق حمالت توع التوصل إلى دعم ناشط واسع النطاق من الجهات المعن
ة من  ة والمجتمع المدني والسلطات العامة والمحل ج لزادةوالحصول على الدعم من المجموعات البرلمان  أجل الترو

ض الهدرالتعرفة المقترحة و  التنسی الوثی مع اإلعالمالفواتیر في وقتها لوتحصی تخف  .، وذلك 

  الدعم من المجتمع الدولي

ل الدعم عن طر القروض والتعزز االئتماني وغیرهما من أجل الحاجات االستثمارة  -  ةإلنشاء البنى التحتتمو
لوغ حصة الـ طة بها، بهدف تطبی الخطط المتوخاة في اإلنتاج والنقل والتوزع و ة المرت المئة من  ٣٠والمساعدة التقن

وجیهي العام للطاقة المتجّددة حسب المخّطط الت ٢٠٣٠ العام حلولاإلنتاجي للطاقة مع  مزجالالموارد المتجددة في 
الة الدولّة للطاقة ا أعّدته الالذ   ).IRENAلمتجّددة (و
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ة تحقیفي إطار  تّمتالتي  الخطوات  .٧   اإلهداف والرؤ
اهبدأت  ومة الثقة بإتخاذ اإلجراءات الكفیلة بوضع قطاع الكهراء على سّة التعافي عبر  وزارة الطاقة والم فور نیل الح

ة:   الخطوات التال

ة واإلنتاج   على صعید التغذ

هراء فرنسا والبنك الدولي.اخطة  وضع اللمسات األخیرة على - لفًة مع مؤسسة   إلنتاج األقل 
یب  - ة ١٨٠إنهاء المرحلة األخیرة من مناقصة تر غاوات من مزارع الطاقة الشمس الد م عبر التفاوض  على مساحة ال

ار  سعر  ١٢الخت ة خاصة  قاع و ساعة -سنت للكیلوات ٥,٧شر ة المنساعة -سنت للكیلوات ٦,٢٧لمنطقة ال ق .ل  اط
قدرة  - ات الثالث التي أرسیت علیها مناقصة إنتاج الكهراء من طاقة الراح  غاوات،  ٢٢٦التوصل الى إتفاق مع الشر م

ض سعر الكیلوات ة بإعادة التفاوض لتخف اإلستمرار بتنفیذ المشروع واالستحصال منها على ح الدولة اللبنان ه  -تلتزم ف
 ).Financial Closeقفال المالي (إلرحلة اساعة عند وصول المشروع الى م ساعة

ة ( - ل الدول ة القائمة وٕاضافة أكثر IFCإعداد مشروع الشراكة مع مؤسسة التمو ) إلعادة تأهیل محطات الطاقة الكهرومائ
ة. ١٢٠من  غاوات من القدرة اإلنتاج  م

ومة ا - عي مع الح الغاز الطب د لبنان  ة تزو ة العبور مع الاالنتهاء من إعداد مسوّدة إتفاق ومة لمصرة ومسوّدة اتفاق ح
ات المانعة لها. عة العمل على تذلیل العق ومة السوّرة ومتا ادل الغاز مع الح ة ت ة ومسوّدة اتفاق  األردن

ة في  - ع اإلتفاق ة من أجل إستجرار الكهراء المنتجة لدیها الى لبنان وصوًال الى توق ومة األردن التفاوض مع الح
٢٦/١/٢٠٢٢. 

ة عبر أراضیها في  - ة عبور الكهراء األردن ع اتفاق ومة السورة وتوق  .٢٦/١/٢٠٢٢التنسی مع الح
ة  - األشغال. TGSتلزم شر اشرة   المصّرة عقد إصالح خط الغاز العري في جزئه اللبناني وٕاعطاء أمر الم
د لبنا اإلتفاق - ة تزو ة تمدید إتفاق ان ة على إم ومة العراق الفیول العراقي مع الح ات الن  ي ال وتثبیت الكم مستوردة 

م. ٧٥٠٠٠تقّل عن   طن في الشهر وثبیت مواعید التسل
عة  - اء الدولیین وفي مقّدمهم البنك الدولي ومؤسساته من أجل المساعدة في متا افة الشر التنسی والتواصل الدائم مع 

ل شراء الغاز والكهراء وٕاقامة مشارع  ة تمو اإلضافة الىعمل غ التعاون مع الطاقة المتجددة  ة اإلسهام هراء فرنسا 
ة. ة المواك  في الدراسات الفنّة والتقن

مشروع تأهیل خط الغاز العري، ونشرها على موقعي الوزارة  - ة المتعلقة  ة واالجتماع االنتهاء من دراسة الضمانات البیئ
عي من مصر. والبنك الدولي اإللكترونیین ل لمشروع استیراد الغاز الطب  وهي من شرو التمو

ون الثاني من قرض البنك الدولي  - شأن الم التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  األعمال التحضیرة  الشروع 
اه وتأهی عة لمؤسسات الم اه الشفة التا ة محطات ضخ م ة لتغذ یب أنظمة الطاقة الشمس محطة حراش  لالمتعل بتر

ة. -  جعیتا الكهرومائ
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ع    على صعید النقل والتوز

ة اإلقتص إلستفادة من قرض الصندوق العريبهدف اإنطالق التفاوض عبر مجلس اإلنماء واإلعمار  - ادّة للتنم
م الوطني  واإلجتماعّة ز التحّ هراء لبنان لتأهیل مر سي لمؤسسة  راء انفجار كامل جال اتدّمر  نالذیوالمبنى الرئ
 مرفأ بیروت.

ع وتحدید  إطار عمل جدیداالنتهاء من تحضیر  - ات مقّدمي خدمات التوزع لتوس هراء لبنان وشر بین مؤسسة 
ات  أطر  ة. غیر الفني الهدرلخفض عملهم وآل  وزادة اإلنتاج

ة  - ة في األشرف س ل الرئ هراء التعاون مع مؤساإلنتهاء من تحضیر دفتر شرو مشروع تأهیل محطة التحو سة 
ي لإلنشاء والتعمیر (  ).EBRDفرنسا والبنك األورو

  على الصعید المالي

ةإطالق  - هراء لبنان عمل ل لمشر  إستدراج العروض إلجراء التدقی المالي في مؤسسة  وع وهي من شرو التمو
عي من مصر  .استیراد الغاز الطب

ة إستدراج العروض للتعاقد مع  - ة تسدید المستحقات النقدّة (إطالق عمل م آل ة تصم غ  Cashإستشار 
Waterfall Mechanism( عي من مصر ل لمشروع استیراد الغاز الطب  .وهي من شرو التمو

ة الحصول على موافقة - اللیرة و  وزارة المال هراء لبنان المحصلة  ل عائدات مؤسسة  ز على تحو المصرف المر
ة إلى الدوالر  ةاللبنان العملة األجنب هي من و  بإعتماد منصة صیرفة لتحدید سعر الصرف لد سداد مستحقاتها 

عي من مصر ل لمشروع استیراد الغاز الطب  .شرو التمو
التعاون  - هراء لبنان  ة في مؤسسة  م الدعم التقني للمصلحة المال البدء بتحضیر دفتر الشرو لتعیین استشار لتقد

 مع البنك الدولي.
ة وطاقة الراح بدعم من البنك اال - مزارع الطاقة الشمس ة تعزز االئتمان للتلزمات الخاصة  نتهاء من إعداد آل

ي لإلنشاء والتعمیر ( ة لتأمین التم وهي )EBRDاألورو شرو أفضل.من الشرو المطلو ل المستقبلي و  و
مي -   على الصعید المؤسساتي والتشرعي والتنظ
عض  التشرع واإلستشاراتهیئة الحصول من  - ة المتعلقة بإضافة  ة على اإلستشارات القانون ومن دیوان المحاس

، بدون أ ١٨٥و  ١٦٠الصالحّات واألنشطة لمقّدمي خدمات التوزع خالل فترة تمدید العقد، بناًء على القانونین 
ة.  لفة إضاف

موزعة" ومشروع قانون "حفظ الطاقة" ورفعهما إلى مجلس االنتهاء من إعداد مشروع قانون "إنتاج الطاقة المتجددة ال -
انون الثاني (ینایر)   تمهیدًا إلرسالهما إلى مجلس النواب إلقرارهما. ٢٠٢٢الوزراء للمصادقة علیهما في 

ة - ة وٕاصدار آلّة مسّهلة إعداد خطة وطن اني،  لعمل ة على أسطح الم ة الكهروضوئ یب أنظمة الطاقة الشمس تر
یب ما یزد عن  أسفرت عن غاوات ١٠٠تر ة خالل عام  م ع المناط اللبنان ة  ٢٠٢١في جم فقط. وما زالت نس

اد مّطرد خالل عام  یب األنظمة الجدیدة في ازد   .٢٠٢٢تر


