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اء طةخمقترح  ة لقطاع الكهر   طوارئ وطن

اء لبنان هر ة مؤسسة    لعنا

   :مقدمة

اقًا لإ ة است ن ان تُ ال من الشاملة التي لعتمةفرض ح امرًا واقعًا مم ة الجانب العراقي ص في حالة عدم رغ
د لبنان  ة محددة من بتجدید العقد القاضي بتزو النفط لزوم تشغیل معامل إنتاج الكهراء خالل فترة م

  ،٢٠٢٢تنتهي في ایلول واحدة سنة 

ل  الحاصل تأخیروفي ظل ال عي من  المتوقع من البنك الدوليلجهة تأمین التمو إلستجرار الغاز الطب
ة الى معمل دیر عمار عبر خط الغاز العري،   جمهورة مصر العر

ل  ة والى حین بلورة تأمین تمو ة الهاشم إضافي من البنك الدولي إلستجرار الكهراء من المملكة االردن
ة السورة،   عبر الجمهورة العر

اهتقترح وزارة الطاقة  هراء لبنان، والم ة على مؤسسة  ة لتأمین  صفتها سلطة وصا خطة طوارئ وطن
اً  ١٠- ٨الكهراء  قطاع الكهراء في وذلك  ،ساعات یوم ًا مع الخطة الوطنّة للنهوض المستدام  تماش

اه  هراء لبنان والبنك الدولي لبنان التي اعدتها وزارة الطاقة والم التي و التعاون والتنسی مع مؤسسة 
موجب القرار رقم    .١٦/٣/٢٠٢٢تارخ  ٨واف علیها مجلس الوزراء 

ضةالبنود ال   :المقترحة للخّطة عر

ل  -١  ١٣٠صیرفة (حوالي منّصة  على سعرلشراء الفیول من قبل مصرف لبنان الالزم تأمین التمو
لفة الفیول العراقي،ملیون د.أ في الشهر ة على اساس سعر  ، تشمل  د.أ لبرمیل  ١١٠محتس

  ) عبر:BRENTالنفط 
تب إئتمان ( -  ات الفیول لزوم تشغیل معامل الكهرLCتأمین  م  ٣اء لفترة ) لضمان إستیراد 

اً أ ٥ الى ز للحصول ، عبر شهر تقر ة (ومجلس الوزراء) والمصرف المر مراسلة وزارة المال
ة منهما في هذا الخصوص لفترة تمتد من  مة  ثالثةعلى موافقة خط ق الى خمسة اشهر 

ة مقدّ  حواليإجمال اً  ٦٠٠- ٤٠٠ رة  ي تقر عادلم ،ملیون دوالر امیر ار  ١٥- ١٠ ها  ألف مل
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وَرن في الملح المرف  حسب سعر النفط العالمي وسعر منصة صیرفة المذ ة  لیرة لبنان
ات  رطًا. م قة من اجل إستیراد  ة والدول الصد ضًا السعي مع الدول العر ن ا من المم

غة الدفع المؤجل من  ة منها وف ص أو اكثر، مما ُغني عن أو  أشهر ٥الى  ٣الفیول المطلو
ة ة / مصرف لبنان لهذه الغا ل المطلوب من وزارة المال مة التمو  .قّلص من ق

  
ل تأمین  -  اةموال الاألتحو ة  مج هراء لبنان وف التعرفة الجدیدة اللیرة اللبنان من قبل مؤسسة 

ي عبر منّصة صیرفة، لسداد ثمن الفیول إضافًة  الى مصارف التشغیل الى الدوالر االمیر
ار التي تُ  انة وقطع الغ ة سددوالص ز والحصول على ، عبر العملة االجنب مراسلة البنك المر

ة منه على هذا التدبیر.   موافقة خط
 

ة: -٢ س  تشغیل المعامل الرئ

ة فيالزهراني، دیر عمار -  س ات الع امل طاقتها الذوق  ، المحر ة    والج

م عض مجموعات معمل الذوق  -    عند اللزوم القد

التزامن - ٣     ة رفع تعرفة الكهراء  ارو ، مع زادة ساعات التغذ االعت في  الفئات الفقیرة مع األخذ 
ة احتساب االستهالكؤقتة ستحدثة ومُ مُ  شطور طرقة إعتمادعبر  ،المجتمع قها  في عمل وتطب
ینعلى ج ع المشتر لفةالطاقة وتوزع ولحین تأمین بدائل انتاج  م وف ما ورد في الخطة  أقل 

ورة آنفاً  قطاع الكهراء المذ ة، الوطنّة للنهوض المستدام  ة رطًا على مرفق موجب دراسة اول
ل التالي   :الش

ي ألول  ١٠ -   ساعة- یلوات ١٠٠سنت امیر
ي  ٢٧ -  اقي اإلستهالكسنت امیر  ل
ي لكل  ٢١تعرفة ثابتة شهرة:  -  هراء لبنان قدرة إشتراك أمبیر ١سنت امیر ، اضافًة مؤسسة 

 د.أ بدل تأهیل ٤,٣الى 
ة على سعر منّصة صیرفة -  اللیرة اللبنان  تحتسب التعرفة 
مؤشر سعر النفط العالمي  -  ط التعرفة   ترت
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 تصدر الفاتورة شهراً  - 
ین الش الثابت من التعرفة مجموع  -  ع المشتر المالي الناتج عن التعرفة  عجزلاض عوّ لجم

 ساعة وما دون -یلوات ١٠٠المخّفضة إلستهالك 
ل -  ة/مصرف لبنان بتأمین التمو ات النفط العراقي  الشهر  تقوم وزارة المال الالزم لكم

ل في الشهر ٤٠٬٠٠٠( عادل ، طن غاز أو اً  ملیون د.أ في الشهر ٣٨ما   )تقر

ة للمولدات الخاصة التي اصدرتها وزارة  اه علمًا ان التسعیرة التوجیه ار الطاقة والم عن شهر ا
ًا للكیلوات ٥٠و ٤٥تتراوح بین  ٢٠٢٢ ي تقر   ساعة من ضمنها البدل الثابت.-سنت امیر

غة تعرفة بدیلة قوامها  ن اعتماد ص یلوات ٢٧من المم ي لكل  ساعة مع تأمین -سنت امیر
د عن طاقات  ة ال تز ة سنو مة إجمال ق ة  ة اجتماع ًا وذلك  ٢٠٠حما ملیون د.أ. تقر

  ملیون مشترك. ١د.أ في الشهر لحوالي  ١٧لدعم فاتورة الكهراء لألسر األشد فقرًا، ما یواز 

 

االشتراك عمل الق ورشة إط -٤ ة  ع االطراف الفاعلة من وطن اه، مؤسسة مع جم وزارة الطاقة والم
ات مقدمي الخدمات، وزارة االقتصاد والتجار هراء  ة،  ة،لبنان، شر ة القو األمن وزارة الداخل

ة: هدفهاوالسلطات المحلّة،  وزارة الدفاع، عة ودفع عمل  متا
ة على عدّ   -  ض الهدر غیر الفني عبر اعتماد الرقا ) KPI) ومؤشرات األداء (M3ادات (تخف

ة،و  ةفي محطات التوزع الفرع على المخارج ات على الش  تكثیف حمالت نزع التعد
ة -  ا ینلتحصیل الفواتیر  تفعیل الج ع المشتر  شهرًا من جم
مات الالجئین الفلسطینیین والنازحین  -  ة ومخ ة الفواتیر من اإلدارات والمؤسسات الرسم ا ج

 السورین
  

ةووجوب ورود  هراء لبنان رقم  ةخطّ  اجو تاب مؤسسة  ، ١٥/٦/٢٠٢٢تارخ  ٢١٤٥على 
هراء لبنان للوصول  ة مؤسسة  ه استعدادها لمواك ورة ادناه، تظهر ف ة المذ من الجهات المعن

  الى األهداف المرجوة:
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ة:   الجهات المعن

 مجلس الوزراء  
 اه   وزارة الطاقة والم
 ة   وزارة المال
 ز ال   مصرف المر
  ةوزارة   الداخل
 وزارة الدفاع  
 وزارة العدل  
 وسائل االعالم 
 ات  المؤسسات العامة والبلد

 
اإل -٥ ام  ة تّ الق ع المعنّیین والدائمة صاالت المناس اسي مع جم ة والدعم الس من أجل تأمین التغط

  .ئ هذهخطة الطوار نجاح لالالزم 

  
ضًا ولتفعیل خطة الطوارئ المقترحة ال بد من  ره ا ار الالجدیر ذ عین االعت   :تالياالخذ 

  
ة استهالك اإلدارات  -  ة لتغط الغ المطلو ة الم العامة والمؤسسات لحظ في الموازنة العامة للدولة اللبنان

ة حوالي بإعتماد  مة اجمال ق ي في السنة، ملیون دوالر  ٢٠٠التعرفة الجدیدة  عادلامیر ف الآ ٥ هما 
ة  ار لیرة لبنان ة مل ة هذه النفقات من خالل  ،صیرفة منصة على سعرمحتس التالي تأمین تغط و

  واردات الموازنة العامة.
م الدعم المالي والتأمینات الصح -  هراء لبنانتقد ة لموظفي مؤسسة  انات و  ،ة واالجتماع توفیر اإلم

ة من محروقات، بنزن وخالف ام هاللوجست ینها من دفع المستحقات علیها وللق المهام ، للمؤسسة لتم
ة  .منها المطلو

ة  -  هراء لبنان من الوصول الى التوازن المالي الالزمة تأمین المساهمات المال ین مؤسسة  لتم
 المطلوب خالل األشهر الستة األولى من انطالق الخطة.
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حوالي  -  ة محتسب  ع الطاقة الكهرائ یلوات ساعة  سنت ٢٧ان المعدل الوسطي لسعر مب   هوو لكل 
 ساس:ا مبني على

 لفة النفط العراقي، وال دولةان تقوم ال امل  ة بتسدید  مته  مقّدرةاللبنان ة ق  ٤٦٠حوالي السنو
ي ملیون دوالر عادل ،)BRENTد.أ لبرمیل النفط  ١١٠سعر  بإعتماد( امیر  ١١,٥ هما 

ة ار لیرة لبنان ة  الف مل هراء صیرفةمنصة على سعر محتس س من حساب مؤسسة  ، ول
 لبنان.

  ة المستهلكة من قبل اإل فاتورةان یتم تسدید ل  العامة والمؤسسات داراتالطاقة الكهرائ ش
متها المقّدرةو ، شهر  ي في السنة، مملیون دوالر  ٢٠٠حوالي  ق عادلامیر ف آال ٥ ها 

ة  ار لیرة لبنان ة مل  صیرفة.منصة على سعر محتس
 

التالي ان عدم  ورة اعاله،  التقّیدو هراء لبنانالشرو المذ المعدل الوسطي رفع  الى یدفع مؤسسة 
ع الطاقة  تعرفةل یلوات ساعة سنت ٣٧,٦ الى حواليمب   .من اجل تأمین التوازن المالي لكل 

  



Includes cost of all Fuel Qty
Excludes Iraqi Fuel

(GO 40,000 ton/month)

SAYRAFA Rate [$/LL]

Official Rate [$/LL]

Daily Supply Hours

Losses 2021

Technical Losses

Non Technical Losses

Uncollected Bills (Public Admin. pay)

Uncollected Bills (Public Admin don't pay)

Yearly Power Plants Dispatch

Energy Generated [GWH]

Hydro [GWH]

Zouk New [GWH]

Jieh New [GWH]

Deir Amar [GWH]

Zahrani [GWH]

Zouk Old [GWH]

Average Power Generated [MW]

Yearly Fuel Quantity [Million Ton] 1.84 1.36

Gas Oil [Million Ton] 1.25 0.77

HFO B [Million Ton] 0.40 0.40

HFO A [Million Ton] 0.18 0.18

Yearly Fuel Cost [Million $] 1,581 1,121

Brent [$/Barrel]

Gas Oil [$/Ton]

HFO [$/Ton]

Yearly EDL Expenses [Million $]

Salaries [Million $]

Generation O&M + Depreciation [Million $]

Transmission, Distribution, Others [Million $]

Yearly Total Cost [Million $] 2,110 1,650

Yearly Billed and Collected Energy [GWH]

Public Admin. don't pay ‐ 26.92% NT Losses (current situation)

Public Admin. pay ‐ 26.92% NT Losses (initial target)

Public Admin. don't pay ‐ 4% NT Losses (hypothetical scenario)

Public Admin. pay ‐ 4% NT Losses (hypothetical scenario)

Breakeven Tariff [USC/KWH]

Public Admin. don't pay ‐ 26.92% NT Losses (current situation) 37.6 29.4

Public Admin. pay ‐ 26.92% NT Losses (initial target) 34.5 27.0

Public Admin. don't pay ‐ 4% NT Losses (hypothetical scenario) 28.6 22.4

Public Admin. pay ‐ 4% NT Losses (hypothetical scenario) 26.3 20.5

3,508

3,405

663

1,216

8,036

7,366

6,117

5,607

110

958

652

529

8.2

210.9

310

596

1,497

25,000

1,500

8 ‐ 10

18.17%

26.92%

4%

12%

10,656

988
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