
 اعالن
  

 قطاع سياسة ورقة على بالموافقة 11/6/1212 بتاريخ الصادر 1 رقم الوزراء مجلس بقرار عملا 
 قطاع سياسة ورقة على بالموافقة 8/4/1212 بتاريخ الصادر 1 رقم الوزراء مجلس وبقرار الكهرباء،
 الخطة على بالموافقة 16/3/1211 بتاريخ الصادر 8 رقم الوزراء مجلس وبقرار المحّدثة، الكهرباء
 لقطاع مةالناظ الهيئة تعيين على كلّها اشتملت والتي لبنان في الكهرباء بقطاع المستدام للنهوض الوطنية

 لبنان، في الكهرباء
  

 اا وتنفيذ ،181/1211 القانون بموجب ،461/1221 القانون على أجريت أن سبق التي الدراسات ضوء وفي
 لىأفضت ا قةمعمّ  دراسةالى القيام ب الوزارةَحَدت ب التيو وتحديثه القانون مراجعة لجهة الخطة لمتطلبات
 ثغراتال معالجةبما يؤّمن  حكامهأل اللزمة والتطويرات التحديثات إدخالعدم التغاضي عن  ضرورة

ا  ،االكامنة فيه  صدارا عبر القطاع نظم بها المنوط الهيئة بين الصلحيات وفصل توضيح لناحية خصوصا
 اسةسي وضع عن مسؤولة تبقى التى والدولة جهة من الناظمة االدوات من وغيره التعرفة ووضع التراخيص

 والتشديد على ،أخرى جهة من معه التعاقد الى وصوالا  الخاص القطاع مشاركة اطار وتحديد القطاع
ا  القانون يف جاء كما 5 بدل 6 ليصبح الهيئة عضاءأ عدد تعديل ضرورة  الميثاقية مقتضيات مع تماشيا

 يعادلها،أو ما  االولى الفئة وظائف في المناصفة على ينص يالذ والدستور
 

 يالت MEDREG ومنظمة لبنان فى يالدول البنك فريق مع بالتعاون عمل وورش دراسات عدة اجراء وبعد

 ينظيمالت الهيكل وضعالى  افضت يوالت المتوسط االبيض البحر حوض بلدان فى الناظمة الهيئات تضم
 أفضل اختيار يوجب ما وهو ،المثلى العالمية الممارسات على بناءا  فيها االدوار وتوزيع الهيئة الدارة

 ،اوغيره والبيئية والقانونية والمالية التقنية المجاالت في الخبرات
 

 بحس المتبقّي الوحيد الشرط ووه ،على وجه السرعة الهيئة العضاء التوظيف اجراءاتبإطلق منّا  ورغبةا 
 الغاز وريدلت وسوريا واالردن مصر مع أنجزت التي االتفاقيات تنفيذ لتمويل الدولية سرةواأل يالدول البنك

كي يُصار ل التشريعية السلطة قبل من القانون على اللزمة بالتعديلت والبت النظر يتم مابينو .والكهرباء
)المادة األولى، الفقرة السابعة( بأعضائها  181/1211الى تعيين الهيئة تنفيذاا لمندرجات القانون  عندها

 ،الستة المقترحين
  

 ، وللضرورة والفائدة،كذلــــــ لكل
  

 بنان،ل في الكهرباء لقطاع الناظمة الهيئة اعضاء إلختيار الترّشح باب فتح عن والمياه الطاقة وزارة تعلن
 ناإلعل بهذا المرفق الملحق في المذكورة بالمستندات اختصاصه، بحسب كل المرشحون، يتقّدم أن على
 الثاني كانون 31 تاريخ حتى وذلك recruitERA@energyandwater.gov.lb: االلكتروني البريد على

1213. 
  

 شروطال على لإلطلع هوالميا الطاقة لوزارة الرسمي الموقع زيارة الترّشح بطلبات بالتقّدم الراغبين على

 www.energyandwater.gov.lb: المطلوبة والمستندات
  

 براءخ جانب الى اإلدارة عن ممثلين وتضم والمياه الطاقة وزير يعيّنها لجنة قبل من الملفات تقييم يجري
 .المجال هذا في وعالميين محلّيين

  
 1211كانون األول  في بيروت

  
 

   والمياه الطاقة وزير   
 

 فياض وليد. د     


