
 مقدمـــة
نتحدث عن حل شاامل لشكاك ا الكهربااء، وت نتحادث عان مكااكل محككاا وح اةل م اّ  ة،  قطاع بطبيعته معقّد، ولكننا ألول مرة قطاع الكهرباء 

مان الطاقاا فا  إساترايي يا ل طاقاا، ألو الكهربااء جا   ا ء  نقدم ورقا كام ا بحٍل متكامل لكل قطاع الكهرباء فا  لبنااو والانع نعتبارا بداواا لة ا  إنشا

كال دول العاالو والادول  والنقل وال راعا وقطاعات  خرى، ومن الشحترض  و نصل ليكةو لبناو مربةط بدول  خرى ألو البالد، ويأثيرجا ع ى الصناعا

 لبتارول ألو لادوهو ناشااً بالترابط م  دول  خرى، فدولا يعط  من الشياا و خارى مان ا العربيا لدوها مكاكل ف  الكهرباء لكنهو وسدوو   ءاً من ع  جو

لدوه الشقدرة ع ى جنا األمر وجدفنا جاة يحساين جانا الة ا  يادرو ياً  كهربائيا متكام ا، لكن الشكك ا  و لبناو ت و رؤ  ع ب د ع ى الربط معه، كةنه ليس

 .بنانيينل شةاطنين ال مؤمنا  42/42إلى كهرباء  4102ـ 4102ك  نصل ف  العام
 

 ."باإلنتاج، ثو النقل والتةزو  لتصل الى الشسته ك"الكهرباء يبد   إذاً  
 

من جنا الشبادرات  و يأخير ينحين بنةدجا وؤدع حتشااً إلاى عادم يحقيا   وإو إلغاء  ع "،ثالث محاور وعكر مبادرات" خطا الكهرباء مؤلحا من  

 .مستقرة وفاع ا نةعاً وك حا ئيا مستداما،وجة الضرورة الشاسا إلنقاذ القطاع الكهربائ  ل ةصةل إلى يغنوا كهربا الهدف األساس 

 .سنةات لتحقي   جدافها  2 – 3يتط ب جنا السياسا مرح ا إنقاذوا إنتقاليا يتراوح بين  
 

 بعاد         ميغاوات ماا  2111و  4102لتةليد الطاقا عام  ميغاوات 2111ستؤدع إلى يأمين قطاع كهربائ  ص ب م  اكثر من  الخطا  و جنا 

 .ويغنوا كهربائيا فاع ا يتالءم م  التطةر اإلقتصادع واإل تشاع  ف  لبناو شبكا نقل ويةزو  آمنا ومستقرة،باإل افا إلى ، 4102 العام
 

 2111م ياةو دوتر لتاأمين  2781ماا م شةعاه  ينحين يدرو   ف  مراحل قصيرة، متةسطا، وطةو ا الشادى حيات يتط اب الخطاكشا يستهدف  

إلاى         الشانحا( إ افا م يةو دوتر من ال هات 0111م يةو دوتر من القطاع الخاص، و 4341ال بنانيا،  وتر من الدولام يةو د 0221ميغاوات )

 م يةو دوتر ف  الشدى األبعد. 0521

ما  ياأمين  4102 إلاى صاحر عاام 4101م ياار دوتر عاام  2.2الخساائر الشادواا اإل شالياا لقطااع الطاقاا مان  إلى يخحيض الخطاستؤدع جنا   

م ياار دوتر فا   5.2إلى  4102، حيت وشكن  و يصل الخسارة عام 4102عام  ، وإحتشال بداوا يأمين  رباح من القطاع الكهربائ 42/42يغنوا مستقرة 

 .حالا الحراغ القائو حال البقاء ف 

الساابقا، بالتعااوو ما   شيا  األطاراف الشعنياا، داخ ياا الدراساات  مرا عاا دقيقاا لكافاايحادوت و و جنا السياسا الطشةحا الةاقعيا  عدت بعاد  

 .وقانةنيا وخار يا، سياسيا

 

 :خطةة ينحينوا 24متكامل من  يتضشن برنامج الخطا
 

 .البنى التحتيا: اإلنتاج، النقل، التةزو  0

 الطاقا الشت ددة، إدارة الط ب/ يرشيد الطاقا، التعرفا الشصادر/الط ب: مصادر الطاقا، 4

 يكركا كهرباء لبناو؛ الة   القانةن    الشقاويس والشعاوير؛ :طار القانةن اإل 3
 

 :ووتو ينحين البرنامج ف  فترات متتاليا وف  مراحل محددة يت خص كاآلي 
 

 (سنتاو –)فةرع ومستع ل، سنا  4104-4101  : الشدى القصير  - 0

  (4102 – 4104) : الشدى الشتةسط  - 4

 (سنةات وما فةق 2وما بعد )طةول ومستقب  ؛  4102  :الشدى الطةول  - 3

 

 

 :البنى التحتية  - أولا 

 :اإلنتاج - 1 
 

(، 4115ميغاوات )صيف  4211فيشا بعد لتغطيا حشةلا  ميغاوات 2111و 4102ف    ميغاوات 2111سياسا اإلنتاج ج  الةصةل الى قدرة إنتا يا 

 . رورع % إحتياط02%، و8ا(، نشةالط ب ف  الشستقبل النع وتقابل م  نشة سنةعمةلدات خاص) ميغاوات حشةلا غير مصدرة حاليا 211
 

 4101لسد النقص الحاد ف  صيف عام   العا ل ميغاوات )بةاخر  و مةلدات  و استيراد( ف  القروب 421إمكانيا إستئ ار  و إست رار  -  

 .شايأجيل واستبدال الشعامل القدو سنةات لعش يا 3-4ولتأمين بدول ع ى مدى 

و/  CCGT التشةول الخار    والخاص الالح  لشعامل بككل عا ل وبتشةول من الدولا ال بنانيا م  إحتشال  ميغاوات 811 – 511إ افا  - ب

 ميغاوات 211-211و Reciprocating Engine ميغاوات 311-411يةزوعها ع ى الككل التال   ، بإحتشال Reciprocating Engine و

CCGT  4100 بداوا 4101نهاوا 

 ميغاوات 245 يأجيل، إصالح، إستبدال  ويةسي  الشعامل القدوشا بشا وؤمن إ افا قدرة إنتا يا حةال  -ج 

وبالتعاوو م  القطاع الخاص م    IPP ع ى طروقا 4102ميغاوات بعد  0111  ميغاوات اآلو وتحقا ً  0211البدء بعش يا إنكاء معامل بقدرة  -د 

 .عند يةافر فعاليتها و دواجا اإلقتصادوا والتكغي يا وإعطائها كل فرص الن اح الالزما يا كحد  دنى% من القروض الدول41يشةول 

 ( رى إعداد مسةدة قانةو لهنا الغرض ول شي  مكارو  الطاقا الشت دد)

، بشا وتراف  م   BOTن طرو  الطاقات انتا يا  دودة ع زوادة اإلنتاج الشائ  عبر يص يح، يأجيل و/ و إستبدال الشعامل القدوشا، ويةفير -ا

 (ميغاوات وفقا لشسةدة خطا كهرباء فرنسا 041الشياا )ت يقل عن  عش يات بناء السدود ف  قطاع

 )ميغاوات 011-51إدخال الطاقا الهةائيا عن طرو  القطاع الخاص بإنكاء م ارع الهةاء ) -ز

 ف  الطاقا الحراروا األر يا والتحقي  (Waste to Energy) يك ي  القطاع الخاص لتبن  فرص اتنتاج عبر النحاوات -ع

 (Geothermal Energy) 

 

 النقل: -2
ل نقل، ويأمين التحكو بشا وؤمن ربط معامل اتنتاج بشراك  الط ب باستقراروا  لغاء اتختناقات، وخحض الخسائر التقنياإيريك  سياسا النقل ع ى  

 .وك حا منخحضا عاليا

 .4101كي ةفةلط ف  الشنصةروا سنا  441بكا التةير العال  انهاء الربط ف  ش -  



 .كي ةفةلط ف  كسارة 211استكشال البنى التحتيا ل ربط العرب   -ب 

 .4100ف   LENCC استكشال الشرك  ال بنان  ل تحكو الةطن  -ج 

هرباء لبناو لخحض الخسائر التقنيا وازالا مؤسسا ك انكاء محطات مناطقيا، ويقةوا شبكات قدوشا وف  الشخطط والشي انيا الشعدة من -د 

 .تستيعاب القدرة اتنتا يا الشضافا الشعّةقات، ويةسي  شبكا النقل

 

 : التوزيع -3
طر القانةنيا القائشا بهدف قيام   م  مكاركا القطاع الخاص  شن األل تطبي يقةم سياسا التةزو  ع ى اعتشاد برنامج مرح   وواقع  قابل

 :الحةيرة وال باوا  شن اناشا حدوثا وذكيا صشيو، ي هي ، ينحين وصيانا اعشال التةزو  الكهربائيا بشا فيها العدادات،ف  ي استثشارات
 

اص ف  وال باوا، يحضيرا تنتقاله الى شراكا القطاع الخ من خالل الشساواة بين الشناط  بالتغنوا 4101نقل التةزو  الى واق  افضل ف   -  

 .انةاعه ا راءات عا  ا ويحسينيا" لتحعيل ال باوا ولةقف السرقا واتجدار ع ى مخت ف"ا اد م شةع، وياليا اعتش4100

الى شركات متخصصا يقةم باعشال الخدمات  يحضير دفاير شروط وا راء مناقصات لت  وو اعشال "مقدم  الخدمات" بطروقا شحافا، -ب 

الحترة اتنتقاليا لشدة  (. وستنحن ف 4102-4100ا بشا وةفر مداخيل متطةرة وناميا ل خ ونا )بشعاوير  ةديه الكهربائيا وبتحسين مستةاجا واتلت ام

السياسيا ويةافر  -الشناط  و"مقدم  الخدمات" بناء ع ى الةظائف ات تشاعيا  سنةات بعد يقسيو لبناو الى مناط  كهربائيا. وسيحدد عدد 3

بالتعاوو م  فرو  متخصص "مدور برنامج" بشراقبا  تأجيل الشسب . ستقةم مؤسسا كهرباء لبناوالشختصا بحسب نتائج التقييو التقن  ل  الكركات

 .جنا العش يا وان ازجا

 .بعد، وحسن ادارة التغنوا والط ب الكهربائ  وخحضه ي هي  مرك  عشالء مرك ع لشراقبا ويحكو القراءة عن بعد، والقط  الكهربائ  عن -ج 

  Feed-in tariffs وناو  دودة سته كين، ويةفير يسهيالت الدف  الشاليا لهو وادخال يعرفاتادخال خدمات  دودة ل ش -د 

Prepaid Card, Net metering, etc. 

الكبرى اوت ثو ف  بعض الشناط  بحسب التقدم ف   م  يطةر خطا التةزو  ف  بيروت يصةر امكاو اعداد مرك  يحكو ل تةزو  يشاشياً  -جـ 

 .الخطا

 

 المصادر والطلب  - ثانياا 
 

 مصادر الطاقة:* 
ل طاقا  %04والحشاوا بحيت وككل استعشال الغاز الث ثين م  ينةو  مصادرا ويعددجا، واكثر من  يريك  سياسا مصادر الطاقا ع ى التنةع  

 .بين الغاز والحيةل اوول الشت ددة، ووتةزع الباق  ع ى مصادر مخت حا م  اعتشاد يقنيات يسشح بالتبدول
 

 ويةزوعه عبر مرف  برع ف  البداوع ل غاز الطبيع ، ومرف  بحرع آخر ل غاز السائل دراسا ويركيب مناةما بنى يحتيا تمداد لبناو بالغاز -  

 .الطبيع  وربطهشا ببعضهشا م  كل معامل اتنتاج بشا وؤمن يغنوا مرنا ومستشرة ل غاز

عبر عقةد م : يركيا،  شهةروات اتيحاد السةفياي    ا م  ينةو  مصادر اتستيراديحةول/ يركيب معاو معامل اتنتاج ع ى الغاز يدرو –ب 

 الشياا اتق يشيا ال بنانيا ايحاق الغاز(، قطر، ال  ائر وغيرجا دوو اغحال اتحتشاتت الةاعدة لة ةد الغاز ف  السابقا، روسيا، سةروا، مصر )انهاء

حيت سيتو اختيار الشةق  ع ى اساس  (2011) ف  س عايا او ال جران  LNG استكشال دراسا ال دوى واطالق بناء محطا الغاز السائل -ج 

 .النتائج

و  م( لتغنع كل الشعامل من البداوع حتى صةر لخحض  بناء خطةط ل غاز بروا ع ى طةل الساحل ال بنان  )البروا بشعاشها والبحروا حيت -د 

واآلليات  City Gaz ذلك، ستستعشل جنا الخطةط ل قطاع الصناع  وتطالق يةزو  الغاز ع ى الشنازل حا التكغيل ويحسين التنافس. الىك 

 .السكا الحدود لخحض يكاليف ن ع الش كيا خط اتنابيب سيتب  مسار .NGV (2010 - 2012) السيارة الت  يعشل ع ى الغاز
 

 الطاقة المتجددة *
% من 04الخاصا والحردوا، تستعشال مصادر الطاقا الشت ددة لتصل الى نحة  ةرقا اطالق ودعو ويحعيل كل الشبادرات العاما،ي ت م ال 

 .لالنتاج الكهربائ  والحرارع حا ات لبناو

 .IPP (2010) استكشال اط س الرواح واطالق م ارع الهةاء عبر القطاع الخاص -  

 .الش ارع الكشسيا بدء دراسا  دوى تمكاو ان اح -ب 

 .والخاص ع ى اعتشاد يقنيات التحكك الحرارع وانتاج الكهرباء من النحاوات يك ي  القطاعين العام -ج 

 .Micro Hydro يك ي  كل الشبادرات الحردوا والخاصا تنتاج الطاقا الشائيا، وحتى الشصغرة منها -د 
 

بالتعاوو م  وزارة البيئا واناشا يشةول الكربةو لة   آليا فاع ا  CDMدة من آليات الـيسعى الةزارة الى يأمين قدر كبير من التشةول واتفا 

 .وادخالها ع ى شبكا الكهرباء  net     metering, feed inالشنت ا من الشصادر الشت ددة لتعرفا الطاقا
 

  ادارة الطلب/ ترشيد الطاقة: *
وخحض  واعتشاد برامج وطنيا ينحينوا يتشحةر ع ى ادارة الط ب كأساس: لترشيد الطاقا ونكرجا، ي ت م الةرقا اعداد ثقافا استهالك الطاقا 

 .ف  الشئا حداً ادنى من م شل الط ب 2النروة ونق ها ويةزوعها، والتحكو بنشة الط ب الكهربائ ، كل ذلك بغيا يةفير 

 .4101الةطنيا لترشيد الطاقا ف   ق الخطاواطال LGEC يبن  قانةو ححظ الطاقا ومأسسا الشرك  ال بنان  لححظ الطاقا -  

 .حار ات ه ة الشبتنلا كهربائيا ف  الشستقبل ، وصةت الى4101بدءا من  CFL انتكار واس  تستعشال اتنارة الشن ليا الحاع ا -ب 

  وصةتً الى يحقي  شعار م  القطاع الشصرف وو   يسهيالت يشةو يا بالتعاوو SWH رف  مطرد لدر ا اتختراق ل سخانات الكشسيا -ج 

 .""سخاو ششس  لكل من ل

 .يك ي  استعشال ات اءة العاما الشةفرة ل طاقا -د 

شركا خدمات الطاقا( الشعنيا بالتدقي  ف  ) ESCO ويطةور اعشال NEEREA و   آليا حساب يرشيد الطاقا والطاقا الشت ددة الةطنيا -جـ 

 .يطبيقات الطاقا، كآليا يشةول وطنيا
 

 التعرفة: *      
    والن ف الشال  الحاصل ف  قطاع الكهرباء ويحقي  التةازو الشال  لكهرباء  يعشل الةرقا ع ى اعادة جيك ا التعرفا وزواديها يدرو ا لسد الع    

 .امن  ها ثاني  ها، ويخحيف العبء الشال  عن الشةاطنين النا و عن استعشال الشةلدات الخاصا الشك حا لبناو من      



 

 .واتسااتغناء عاان الشةلاادات وسااد الع اا  الشااال  42/42مسااتداما  زوااادة يدرو يااا ل تعرفااا مت امنااا ماا  زوااادة التغنوااا وصااةت الااى خدمااا كهربائيااا -  

 .ورسةم مخصصا ل طبقات الشحدودة الدخل والقطاعات اتنتا يا اعتشاد شطةر -ب 

 .AMR العدادات عن بعد امن م  ان از اناشا قراءةالشخحضا ليال( بالت ) TOU يطبي  التعرفا ال منيا -ج 

 

اتعتبار مصادرجا الشتعددة والشت ددة، من دوو او يكاةو  يخض  التعرفا الى مرا عا مستشرة بناء ع ى الشي انيا ات شاليا ل قطاع، آخنون ف  

ال باائن وياةفير اتوارادات الالزماا  ع وا  الشسااواة باين مخت اف اناةاعالعاما. بدل ذلك، وتّو اساتخدام التعرفاا كااداة مرناا لت عبئا ع ى الشةاطن او الشاليا

 .ل خ ونا

 

 الطار القانونيثالثاا: 

 

 الشقاويس والشعاوير:   -0

الكهربائياا كشريكا   سااس آخار، وضاشن حقاةق الشاةاطنين فا  الحصاةل ع اى خدماا  يهدف الةرقا الى يحدود مقاويس ومعاوير يأمين الخدمات 

 .ووكةو اتكثر  مانا واتفضل نةعيا واتقل ك حا ف  الخدما الكهربائيا ومةحدة متساووا

يعياد ل دولاا حقةقهاا فا  مقابال حصاةل  صاحاب اتمتياازات  حل مكك ا اتمتيازات عبر يسةوا عادلا ألصحابها ول دولا من خالل يصاحيا مالياا -  

 ."م  خدمات التةزو عش يات "اتنتاج الشستقل" و"مقد ع ى حةاف  ويك يعات تدخالهو ف 

 .بالتعاوو م  الشؤسسات الشعنيا EE والطاقا الحاع ا G.B "و   اناشا وقةانين يضشن  وس  انتكار لـ"اتبنيا الخضراء -ب 

 .والبيئا والسالما العاما احترام الشقاويس والشعاوير العالشيا والتقيد بها ف  م اتت يرشيد اتستهالك -ج 

وض  لبنااو  اشن  Smart Grid الخار   من خالل ناام فن  ذك  بآتيها، ويقنيايها، وانتا ها، ونق ها، ويةزوعها وربطهايؤمن الخدما الكهربائيا 

 .ف  م ال الكهرباء الخروطا اتق يشيا والدوليا

 يكركا كهرباء لبناو:  -4

 أمين الشالياا واتدارواا والبكاروا الالزماا لشةاكبتهااكةنها العصب الحع   ل قطاع، وي EDL وست  م ن اح جنا السياسا استنهاض كهرباء لبناو 

 .الهدف لسرعا التطةر الشط ةبا. يعتبر جنا الةرقا التكركا الطروقا اتمثل لتحقي  جنا

 Out) القطااع الخااص عبار عقاةد يةظياف خاار   زواادة قادرات كهربااء لبنااو البكاروا عبار التةظياف الشباشار التادرو   واعتشااد مكااركا -  

Sourcing): ي هي  ويكغيل وصيانا ادارع، وجندس ، ويقن ، وعقةد. 

 :انهاء الدرس القانةن  لتحةول الشؤسسا شركا بةظائف انتاج ونقل ويةزو  -ب 

 .والبدء بعش يا التنحين 4101و   خروطا طرو  لتكركا الشؤسسا ف   -

 .و   التعدوالت القانةنيا الالزما ذات الص ا اذا ل م اتمر -

الهيكل الداخ   ل كركا لت  ئا قطاع الكهربااء، واذا كااو  لكركا الشؤسسا الى م ود من التقييو وادخال يحسينات ف  الشستقبل حيت وسشحيخض  ا -

 .نهاوا عش يا اتنتقال سيتو ايخاذ القرار بنلك ف 

الصرف والتعةوضات، ويحدواد اتناشاا الشالياا التةظيف، و ينحين خروطا الطرو  الت  يتضشن يحدود اتصةل، ويحدود ر س الشال، وا راءات -ج 

 .وونته  ف  اقصر الشهل الششكنا 4100ف  سنا  واتداروا، الخ. وبد  التنحين

اعباااء ا ااافيا ع ااى كهرباااء لبناااو: خااالل الشرح ااا  يااتو ات ااراءات التحضاايروا لعش يااا التكااركا بكااكل ياادرو   وجااادو و نااب  ع خضااات او -د 

والصايانا، حيات  لتخحيف مسؤوليات الكاركا عبار عقاةد "مقادم  الخادمات"، "اتنتااج الشساتقل"، عقاةد التكاغيل ة ا راءاتاتنتقاليا، يأخن الةزار

 .ا افا الى النقل واتنتاج الحال  وبقى ل شؤسسا مسؤوليا الشراقبا واتشراف واتدارة ع ى جنا العقةد

ل خصخصاا ما  التركيا  ع اى حقاةق الشاةظحين واعطاائهو كال  ل م  الش  اس اتع اىي رع جنا العش يا باشراف الةزارة ووصاوتها بالتعاوو الكام

 .عش يا اتنتقال والتطةور الحةاف  والتطشينات لشةاكبا

  الة   القانةن : - 3

 ومتةاف  ع يه سياسياً والتنايش  الةاق  فيه قطاع الكهرباء، ويحدود مسار قانةن  وا ح  ينحّن جنا السياسا بإزالا حال التخبط والتكابك القانةن  

بنايها م  اإللت ام بشست  مات ينحينجا القانةنيا، اإلداروا  ومؤسسايياً، مشا وحترض يبن  جنا الخطا من م  س الةزراء كخطا واحدة ومتكام ا وقائشا

 .والشاليا

ةص، لرسااو الخيااارات اإلسااترايي يا جاانا الخصاا ماا   شياا  األطااراف الشعنيااا فاا   ااةء اإل شاااع فاا  254الكااروع فاا  عش يااا يعاادول القااانةو  -  

 :القطاع والتةافقيا الت  وتعيّن إيخاذجا ف  جنا

والتناقضات فيه آخنون ف  اإلعتبار التةصيات الةاردة ف  جنا  ل ع ه قابالً ل تطبي  بعد يصحيح العيةب 254إدخال التعدول الالزم ع ى القانةو  -

 .الكأو

 .التنايشيا والهيك يا والتكغي يا ل قانةو الشعّدل بشا فيه يطةور الشتط ّبات وإقرار  شي  الشراسيو التنحينوا إعداد -

 .الشريبطا بها إيشام العش يا بإ راءات التةظيف والت هي  -
 

يأخير ف   لإلفادة من ال ةانب اإلو ابيا منها وذلك منعاً ألع 2208اإلنطالق من الحال القانةنيا القائشا لشؤسسا كهرباء لبناو وف  الشرسةم  -ب 

 .ع ى مستةويها العا ل والقروب ينحين الخطا، وخصةصا
 

لتكّكل مرح ا انتقال بين القةانين  PPP شراكا القطاع الخاص إعتشاد قانةو ل شعامل اإلنتا يا ال دودة بشخت ف يقنيايها ويك ي   شي   شكال -ج 

 .الشستقب   الحاليا والة  
 

ل قطاع. إت  نه ت و ةز  و يؤثر جانا العش ياا ع اى ينحيان  ؤسسا كهرباء لبناو ويطةور اإلطار القانةن و ب  شاو الترابط الكامل بين يكركا م 

الحع ياا فا   ع مان مراح هاا  التغنواا الكهربائياا. إو مناقكاا التعادوالت ال دوادة وإقرارجاا ت ونبغا   و يعاةق الخطاا جانا الةرقاا وع اى إساتشراروا

 التعادوالت ويطبيقهاا يادرو اً ما  ينحيان الشرح اا اإلنتقالياا ل خطاا لتحقيا  الهادف (، بادل ذلاك، ونبغا  درس جانا)وخصةصااً فا  الشرح اا اإلنتقالياا

الحكحكااا، الكهرباااء الشحااررة...( بااالتةازع ماا  ينحياان جاانا  ، يسااتكشل إعااادة جيك ااا القطاااع )التكااركا،4103 - 4102الشقصااةد. فاا  ذاك الةقاا ،  ع 

 .الخطا


