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)المكّررة(استيراد وتوزيع المواد البترولية قطاع 1

:القطاعهذاإدارةعلىيشرف

الطاقةوزير•
للنفطالعامةالمديرية•

والزهرانيطرابلسفيالنفطمصافيمنشآتإدارةلجنةالقطاعهذاإلىويتبع



قطـاع اســتيـراد وتوزيـع المـواد1.
)المكّررة(البتروليـة 

nationalالنفطيةالفاتورة• energy billالعامفيدوالرمليار5حواليبلغت
حواليأي.2018العامفيالصادراالقتصاديماكينزيتقريروفق2017

.لبنانإلىاالستيرادمجموعمن25%

طنمليون8حواليبلغالمستوردةالبتروليةالموادعلىالطلبمجموع•
.)2010العامفيمتريطنمليون5.6مقابلفي(2018العامفيمتري



توليدالسياحية،الزراعة،التجارة،الصناعة،،)%30(النقلقطاعاتفيالموادهذهتستخدم•
...الكهربائية،المولداتالمنزلي،االستعمالالطاقة،

قطاع استيراد وتوزيع المواد1.
تتّمة-) المكّررة(البترولية 

الديزل 
)43(%

البنزين 
)25 (%

الفیول 
)25 (%

الغاز 
المسیّل 

)3 (%

كاز الطیران 
)3 (%

الزفت 
)1 (%

المستوردةالبتروليةالمواد•
%43الديزل•
%25البنزين•
%25الفيول•
%3المسيلالغاز•
%3الطيرانكاز•
%1الزفت•
البتروكيماويةالموادمنعدد•



.والخاصالعامالقطاعينبينينقسمالنفطيةالمواداستيراد•

%53:الخاصالقطاع•
%47:العامالقطاع•

قطاع استيراد وتوزيع المواد1.
تتّمة-) المكّررة(البترولية 

ةالطاقتوليدلمعاملوالديزلالفيولحصريبشكلتستوردالدولة•
.لبنانكهرباءمؤسسةبواسطةالكهربائية

من"ومؤخراالديزلمنكمياتوالزهرانيطرابلسمنشآتتستوردكما•
المحليالسوقلزومالبنزين

زوالغاوالديزلالبنزينتستوردشركة15حواليمنمكّونالخاصالقطاع•
.وغيرهاوالزفتوالفيول
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افيمصمنشآتإدارةلجنةالمكررةالبتروليةالمواداستيرادقطاعإلىيتبع•
اللبنانية،الدولةمنالمملوكتينوالزهراني،طرابلسفيالنفط

.األهليةالحربمنذالعملعنوالمتوقفتين

تملكهاوكانت1950العامفيأنشئتالزهرانيمصفاة•
برميل17500إنتاجبقدرةوكانتCaltexأميركيةنفطشركة
.السعوديالنفطلتكرير"يوميا

21بقدرة1940العامفيأنشئتطرابلسمصفاة•
.)كركوك(العراقيالخامالنفطلتكرير"يوميابرميلألف

لحاجةوالبنزينالديزلالستيراد"حالياالمصفاتينخزاناتبعضتستخدم•
.المحليالسوق

مععقدعلىالنفطمصافيمنشآتإدارةلجنةوقعت،2019العامفي•
:رالتصديإعادةبهدفالخزاناتوتشغيللتطويرالروسيةروزنفتشركة
.الثانيةالمرحلةفيطنمليون1.5واألولىالمرحلةطنألف450

قطاع استيراد وتوزيع المواد1.
تتّمة-) المكّررة(البترولية 
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التنقيب عن النفط والغازقطاع 2

:القطاعهذاإدارةعلىيشرف

الطاقةوزير•
البترولقطاعإدارةوهيئة•



قطاع التنقيب عن النفط والغاز2.

التياللبنانيةالبحريةالمياهفيالمواقععشراتوجوددراساتأظهرت•
.وغازيةنفطيةمكامنعلىتحتويأنيحتمل

لمجملاداألبعوثالثيةثنائيةجيوفيزيائيةبمسوحاتالدراساتهذهتأّيدت•
.البرنمولقسمالخالصةاالقتصاديةالمنطقةضمنالداخلةالبحريةالمياه

خفيفالوالنفطالبحر،فيأساسيبشكلالغازوجودإلىتشيرالتقديرات•
السواحلمنالقريبةالبحريةالمناطقفيالغازإلىأقربهوالذي

.البروعلىالساحلقربفموجودالخامالنفطأمااللبنانية،

ةاالقتصاديالمنطقةقسمتالجيوفيزيائية،المساحاتالى"استنادا•
Exclusiveالخالصة Economic Zoneكلم21500بمساحةبحريةرقع10إلى

المياه(للشاطئمحاذيةمربعكلم1200مساحةإلىإضافةمربع،
.مربعكلم22700المساحةمجموعيكونبحيث،)اإلقليمية



تتّمة-قطاع التنقيب عن النفط والغاز 2.

The)البحريةالمياهفيالبتروليةالموردقانون(132رقمالقانونصدر• Offshore

Petroleum Ressources Law

البترولقطاعإدارةهيئةباسمالقطاعإلدارةجديدةهيئةإنشاءعلىالصدرالقانوننص•
.وإشرافيةاستشاريةصالحياتومنحت

ولالبتراستكشافقطاعبتنظيممكّلفة2012العامفيعامةعامةكمؤسسةالهيئةتأسست•
.والمياهالطاقةوزيروصايةتحتتعملعليه،واإلشرافإدارتهسّيماالوإنتاجه،



تتّمة-قطاع التنقيب عن النفط والغاز 2.

ردالموالقانونالعائدةالتطبيقيةالمراسيممعظم"تباعاتصدربدأت•
ألنشطةباالمتعلقةوالقواعداألنظمةالمسبق،الشركاتتأهيل(البترولية

لشروطادفتررقع،شكلعلىمناطقإلىالبحريةالمياهتقسيمالبترولية،
ج،واإلنتااالستكشافاتفاقيةونموذجالتراخيصدورةفيلالشتراك

البتروليالسجلإنشاء

المسبقالتأهيلدوراتمندورةأولإتمام•

)مشّغلوغيرمشّغلبصفة(للتأهلتقدمتشركة46الطاقةوزارةأعالن•



تتّمة-قطاع التنقيب عن النفط والغاز 2.

فياالشتراكآليةوأعلنتاألولىالتراخيصدورةأطلقت•
الراغبةالشركاتتأهيلعمليةوبدأتالعمومية،المزايدة

ائتالفمعالعقودتوقيعالوزراءمجلسوقرربالمشاركة،
الفائزةالشركات

ليةالبتروباألنشطةالمتعلقةالضريبيةاألحكامقانونصدر•



وإيني)%40(توتالتحالفمعالدولةوقعت•
بدورةالفائز)%20(ونوفاتيك)40%(

االستكشافعقدعلىاألولىالتراخيص
9و4رقمالبلوكينفيواإلنتاج

تتّمة-قطاع التنقيب عن النفط والغاز 2.

دورةإعالنمرسومصدر•
وعرضتالثانيةالتراخيص
10و8و5و2و1البلوكات

لتقديمالنهائيالموعدوحدد
الثانيكانون31فيالطلبات

2020
1لغايةالموعدمدد"الحقا•

2020حزيران
دهبتمدي"حالياالبحثويجري•

2020العامنهايةلغاية



تتّمة-قطاع التنقيب عن النفط والغاز 2.

30بعدعلىمتر4076عمقعلى4رقمالبلوكفياستكشافيةبئرأولحفرتم•
االستكشافمرحلةأن"علمامتر1500تقاربمائيةأعماقفيبيروتمنكلم

.سنوات10لغايةتمديدهاويمكنسنوات5مدتها
عماقأعلىالغازوجوداستكشافيةبئرأولحفرلعملياتاألوليةالنتائجأظهرت•

ولوجيةالجيالمنطقةفيالبئراخترقتهاالتيالجيولوجيةالطبقاتداخلمختلفة
.واعدةجيولوجيةمنطقةالمنطقةهذهمنيجعلممااللبنانيللساحلالمحاذية

9في البلوك رقم 2021من المقرر أن يحفر التحالف بئر ثاني في العام •

سنة يمكن تمديدها 25وفي حال اكتشاف مكمن تجاري يتولى التحالف إنتاج الغاز لمدة •
.  لخمس سنوات
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قطاع الكهرباء 3

:القطاعهذاإدارةعلىيشرف

الطاقةوزير•
لالستثمارالعامةالمديرية•
التوزيعوالنقلوشبكاتاإلنتاجمعامل"حصرياوتديرتملكالتيلبنانكهرباءمؤسسة•



قطاع الكهرباء 3
:اليهانتطّرقسوفالتيالمواضيع

لبنانفيالكهرباءلقطاعالحاليالواقع•
الحاليالتشريعياالطار•
2010/2011/20172019(المتتاليةالكهرباءخطط• /(
FSRUالعائمةوالتغويزالتخزينمحطات•



الواقع الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان. 1

ةالمؤسسهيلبنانكهرباءمؤسسةاللبنانيالقانونوفق•
تملكيوه.الكهربائيةالطاقةوبيعبإنتاجالمخّولةالوحيدةالوطنية

يعوتب.والتوزيعوالنقلالتحويلوشبكاتاإلنتاجمعاملوتدير
.النهائيالمستهلكإلىمباشرةالكهرباء

عرفتخاصةشركاتلبنانكهرباءمؤسسةإشرافتحتيعمل•
ئيةالكهرماالطاقةانتاجكمعاملاالمتيازاتبتسمية"تاريخيا

أو،)الصفاالبارد،نهرقاديشا،واديإبراهيم،نهرأّولي،/الليطاني(
ىانتهعاليهامتياز(وبحمدونوعاليهوجبيلزحلةفيالتوزيعامتيازات

.)األخرىاالمتيازاتتجددحينفي2014العامفي

،"سنويا%7بمعدلتصاعديةزيادةيشهدالكهرباءعلىالطلب•
تاجتحالتيالالزمةالطاقةمصادراستيرادفيزيادةيستدعيمما

.)والمازوتالفيول"حاليا(اإلنتاجمعاملإليها

األجلطويلةعقودبموجبوالمازوتالفيولالدولةتستورد•
وشركةKPCالوطنيةالكويتشركةمع2005العاممنذموقعة

.الجزائريةسوناتراك



تتمة-الواقع الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان . 1

2300بقدرةحراريةإنتاجمعامل9لبنانكهرباءمؤسسةتدير•
.)ميغاواط1960"حاليافعليإنتاج(ميغاواط

األقل(الطبيعيالغازعلىللعملصممالمعاملهذهمنالبعض
:")وتلويثا"ثمنا
عماردير
الزهراني
صور
بعلبك

عدةمحاوالترغمالغازاستجرارقدرةلعدمالفيوليستعمللكن
أنلبثتمالكنسورياعبرمصرمنالغازالستجرار"سابقاجرت

.توقفت

3450الذروة("يوميالبنانحاجةهيميغاواط3200حوالي•
)الصيففصلخاللميغاواط

.ميغاواط1500حواليالحالياإلنتاج•



فيالتركيةKaradenizشركةمعالطاقةوزارةوقعتاإلنتاجزيادةبهدف•
.ميغاواط370بقدرةباخرتينبواسطةالطاقةالنتاجعقدعلى2012العام

ميغاواط1600بحواليإضافيةلكميةإنتاجإلىبحاجةالدولةأنيعنيهذا•
)اإلجماليالطلبمنالثلثأوالربعحواليأي(

6بينتغطيالتيالخاصةالمولداتخاللمنيغطىاإلنتاجفيالنقص•
.تغذيةساعة12و

تحتترزحوهي1996العاممنذالتعرفةترفعلملبنانكهرباءمؤسسة•
.الدولةتغطيهادوالروملياريملياربينسنويةخسارة

األسبابإلىمرده")سنويا$ملياريإلىمليار(السنويالعجزأوالخسارة•
:التالية

15النفطبرميلسعركانحين1996العاممنتتبدللمالتي(متدنيةتعرفة$(
15(مرتفعتقنيهدر%(
15(شرعيغيروتعليقسرقة%(
10(الجبايةفينقص%(
الغازمن"بدالالمعاملفيالثقيلالفيولاستخدام

مرتفعةوصيانةعاليةتشغيليةكلفةإلىأدىذلككل

تتمة-الواقع الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان . 1



اإلطار التشريعي الحالي. 2

."جزئياالقطاعوتخصيصتحريربهدف462رقمالكهرباءقانونأقرالنوابمجلس•

.بكاتالشوإدارةوالجبايةوالصيانةاإلنتاجخاصةشركاتتتولىالقانون،هذاوفق•

.العاليالتوترشبكاتعلىإدارتهالبنانكهرباءمؤسسةتبقيحينفي•

ERAللقطاعناظمةهيئةإنشاءعلىالقانوننصكما• National Electricity
Regulatory Authorityالخاصللقطاعاإلجازاتمنحفيحصريةسلطةومنحها

IPP’sالمناقصاتوطلبالتعرفةوسقوفالمعاييروضع....

شريكإلىأسهمهامنحصصوبيعلبنانكهرباءمؤسسةخصخصةكانالهدف
.يطبقلمالقانونهذالكن.القطاعيديراستراتيجي

2002



تتمة-اإلطار التشريعي الحالي. 2

صالحيةالوزراءمجلسأعطىالذي288رقمالقانونصدر•
IPPطريقعنالخاصللقطاعإنتاجرخصلمنحسنتينمدةضمن

Independent Power Producers.الشركاتتبيعأنبشرطلكن
.كالمستهلإلىمباشرةوليسلبنانكهرباءإلىاإلنتاجالخاصة

ايةلغرخصةأيتمنحأندونمّراتلثالثفيهالسنتينمدةجددت•
.اليوم

تاوسلعاالزهرانيفيمعاملثالثةلبناءمفاوضات"حالياتجري•
حواليإنتاجبقدرةIPPبطريقةأيالطريقةهذهوفقعمارودير
الغازعلىجميعهاتعملمعمللكلميغاواط600إلى500

.الطبيعي

زوتغويلتخزينعائمةمحطاتثالثةعبرالغازتأمينيتمأنعلى•
.والزهرانيوسلعاتلالبداويمنكلفيFSRUالغاز

2014

.يطبقلمالقانونهذاحتى



)2010/2011/2017/2019(خطط الكهرباء المتتالية . 3

جديدةإنتاجمعاملبناءتضمنتهماوأبرزالكهرباءخطةالوزراءمجلسأقر
:منممولة
كلفةمن%32حوالينسبتهماأيدوالرمليار1.5بقيمة(ميّسرةبقروضالدولة

.)اإلجماليةالخطة
آليةبموجبالخاصالقطاعPPP Public Private Partnerships)مليار2.34بقيمة

.)اإلجماليةالخطةكلفةمن%47حوالينسبتهماأيدوالر
اإلجماليةالخطةكلفةمن%21حوالي(دوالرمليارحواليالبالغالرصيدأما(

.هباتبموجبمانحودولمنفيمّول

:الخطةتضمنت•
ميغاواط280حواليإلنتاجومرحليةمؤقتةبصورةبواخراستئجار.
سورياعبرتركيامنميغاواط150كميةاستجرار.
الموجودةالمعاملوتحديثصيانة.
ومياهشمس،رياح،(المتجددةالطاقةعلىتعملطاقةمشاريعبناء(.
الطبيعيالغازولتغويزلتخزينعائمةمعاملبناء.

2010

الدولة
32%

القطاع 
الخاص

47%

ھبات
21%



تتمة-)2010/2011/2017/2019(خطط الكهرباء المتتالية 3.

دوالرمليار1.2مبلغتخصيصعلىالحكومةوافقت2010خطةمنوكجزء
:الوطنيةالشبكةإلىميغاواط710إلضافة

850جديدةمعامللبناءدوالرمليون

247للشبكاتدوالرمليون

40للدراساتدوالرمليون

:تضمنتكما•
والجيةالذوقمعمليتأهيلإعادة

النقلشبكاتتحسين

الناظمةالهيئةتعيين

462قانونوتطبيق

2011



تتمة-)2010/2011/2017/2019(خطط الكهرباء المتتالية 3.

."جزئياطبقتالتي2011/2010لخطةتحديثعلىالوزراءمجلسوافق•

:2017تضمنتهماأبرز•
800واخرالبلكلجامعةإنتاجبقدرةإضافيتينعائمتينباخرتيناستئجار1.

ميغاواط

FSRUالطبيعيللغازعائمةوتخزينتغويزمعاملإنشاء2. Floating
Storage and Regasification Unit

IPPآليةعلىباالعتمادميغاواط1500تنتجمعاملبناء3.

الشمسيةالطاقةإنتاجمنميغاواط1000حواليتطوير4.

.لم تطبق بسبب الخالفات السياسية عليهاهذه الخطة 

2017
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)السابقةللخططاستمرار(الحاليةالحكومةخطة

منالطاقةشراءاتفاقيةخاللمن”2-عماردير“معملإنشاء•
ميغاوات500بطاقةالخاصالقطاع

ألفتقارببطاقةوسلعاتاالزهرانيفيمعملينوإنشاء•
ميغاوات

يردمنكلفيللتغويزعائمةمحطاتثالثةإنشاءإلىإضافة•
وسلعاتاوالزهرانيعمار

2019



FSRUمحطات التخزين والتغويز العائمة . 4
ةوزياداإلنتاجكلفةخفضإلىيؤدياإلنتاجمعاملفيالغازاستعمال•

غيليةالتشالكلفخفضإلىيؤديهذاوكلالصيانة،وتخفيفالفعالية
الثقيلالفيولعلىتعملالمعاملزالتماذلكرغم.%50لغاية

.Heavy Fuel

ةمسافمنإنتاجهيتمالعالمفيالطبيعيالغازإنتاجمن%50حوالي•
.ومصروالجزائرقطرهوموقعأقرب.كلم6500منأكثرلبنانعنتبعدال

الغازالستيرادالماضيةسنةالعشرينخاللالمحاوالتمنالعديدجرت
.تنجحلملكن

:العائمالنوعمنهيالعالمفيالطبيعيالغازعلىالمعاملمن70%•
.وتغويزتخزين

عّمان,السعودية,كاإلماراتمجاورةدولقبلمنتستعمل"إقليميا•
.باألنابيبلإلمداداتكمكلالذروةفتراتخاللوباكستان

.الدولعندالفضلىالوسيلة"حالياهيالعائمةالمعامل•

فيجيدحلوهي)البرعلىللمعاملشهر42مقابل(لبنائهاشهر22•
...استمالكاتالأن"خصوصاكلفةوأقللبنان



تتمة-FSRUمحطات التخزين والتغويز العائمة . 4

Potenشركةدراسةوفق and Partnersاألميركية,

العائمةالمعامللبناءمحمتملةمواقع3اختيارتم
البداوي
سلعاتا
الزهراني

المشتريهيوالدولةاإلنتاجفيالخاصالقطاعضمنهوالمشروع•
إلىّيلالمسالغازتحويللقاءبدليستوفيللمعاملالمشّغل.للكهرباء

.باألنابيبوضخهاألساسيةالغازيةحالته

محددةلمدةاستئجارهايمكنأنههيالعائمةللمعاملاألخرىاإليجابية•
بلغتعائممعملكلكلفة.استيرادهمن"بدالالغازاستخراجبدءلغاية

.دوالرمليون400حوالي



التخزينلمحطاتالرئيسيالسوقهولبنانفيالكهرباءانتاجقطاع•
والوفرالقائمةالمعاملإلىسيؤمنالغازأولىمرحلةفي.العائمةوالتغويز

."سنويادوالرمليار10إلى6منيبلغأنيمكن

يالبداومنالشاطئطولعلىأنابيببناءسيتمالعائمةالمعاملموازاةفي•
تمدأناألرجحالخطةبحسب.الجنوبفيصورإلىالشمالفي)عماردير(

كلفلتقليص"حالياالمستخدمةغيرالحديدسكةمحاذاةفيالبرفياألنابيب
قعوائلوجودوالجيةالذوقبينالبحرفي"جزءاالخطةتتضمن.االستمالكات

.جغرافية

:معاملإلىالغازستوصلاألنابيبهذه•

عماردير/الذوق/الجية/الزهراني/صور

شهر28حواليويتطلبدوالرمليون465حواليكلفتهاألنابيبمدمشروع•
.إلتمامه

لملوحتىأنهبمعنىالغازعنالتنقيبملفعنمنفصلالمشروعوهذا•
أنيهعلسيكونلبنانألنضروريةاألنابيبهذهفإنلبنانفيالغازنكتشف
.األحوالبكلالغازيستورد

تتمة-FSRUمحطات التخزين والتغويز العائمة . 4



إنشاءمناقصةفيللمشاركةومحليةعالميةشركة31صنفت•
الشروطتراعي8أصلمنإئتالفات6أنوتبين.العائمةالمعامل

:هيالمناقصة،شروطدفترفيالموضوعةالفنية

شركة إسبانية موردة للغاز المسالGas Natural Fenosaغاز ناتورال فينوزا1.

شركة ماليزية تملك وتشّغل محطة غاز في مصر BWبي دبليو2.

شركة موّردة للغاز Vitolفيتول3.

,)يملكها النائب نعمة طعمة(المباني,يملكها نزار يونسButecبوتاك4.

شركة روسية لتوريد الغاز المسالRoseneftروسنفط

تتمة-FSRUمحطات التخزين والتغويز العائمة . 4
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Shellشل,التغويزبمحطاتمتخصصةأميركيةشركةExceleratإكسيليريت5.
شركةأصحابوهمبساتنة،آلل(إنرجيبيبي,للغازموردةأوروبيةشركة
)المحروقاتلتوزيعأيبكو

قداً عاللبنانيةالدولةمعهوّقعتالذيالتحالففيعضوإيطاليةشركة(إيني6.
)للنفطالقطريةالوطنيةالشركة(بتروليومقطر,)الغازالستخراج

هوغ,)لبنانفيالغازاستخراجعلىالعاملالتحالففيعضو(توتال7.
(Hoegh)شركةوكيلهاpescoغروبودبانةصيقلينديملصاحبها

احبهالصيونيغازشركةوكيلهابالتغويز،متخصصةماليزيةشركة(بتروناس8.
)صيدانيمحمود

تتمة-FSRUمحطات التخزين والتغويز العائمة . 4
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2019
رضالعللبترولقطرواإليطاليةإينيوقدمتالمناقصةأجريت

لثالثسنوات10مدىعلىدوالرمليار13.5بقيمةاألدنى
:يتضمنبماتغويز،محطات

الغازإمدادات•
.ةالطاقمحطاتإلىالغازإليصالالالزمةالتحتيةالبنية•

مناإلتالفهذامعالطاقةوزيرالوزراءمجلسكّلفأسابيعمنذ
.األسعارتخفيضمحاولةأجل



رئيسيـةخمسـة قطاعـات قطاع الطاقة في لبنان مكّون من 

)المكّررة(قطاع استيراد وتوزيع المواد البترولية 

قطاع التنقيب عن النفط والغاز

قطاع الكهرباء 

قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

قطاع المياه والصرف الصحي 

1
2
3

4
5



قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة4

:القطاعهذاإدارةعلىيشرف

الطاقةوزير•
الطاقةلحفظاللبنانيالمركز•



قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة4
:اليهانتطّرقسوفالتيالمواضيع

الطاقةوكفاءةقطاع الطاقة المتجددة•
المتجددةالطاقةلقطاعالتاريخيالتسلسل•



الطاقة وكفاءةقطاع الطاقة المتجددة4.
ةشبمؤسسةوهيالطاقةلحفظاللبنانيالمركزالقطاعبهذااالهتماميتولى•

لكلإلدارة"حالياالمعتمدةالرسميةالمرجعيةوهيالطاقة،وزارةإلىتابعةحكومية
.الخصوصبهذاوالدوليةالمحليةالجهاتمعوالتنسيقالمشاريعهذه

موقعهببسبالمتجددةالطاقةحلوللتطبيقكبيرةوفرصإمكانياتيمتلكلبنان•
:”خصوصاالجغرافي

أوالمائيةالمواردطاقةإلىإضافةالرياح،وطاقةالشمسيةالطاقة
H HH HHالعضويةوالموادH HH H HHHاألحيائيةالكتلةموارد(H

طاقةالحصةبزيادةالمناختغّيرحولكوبنهاغنقمةخالللبنانالتزم2009العامفي•
:2020العامفيالطاقةانتاجمجموعمن%10نسبةلتبلغالمتجددة

Hيـوازيمابلغـتالمتجـددةالطاقـةنسـبةلكن• Hفـيالكهربـاءتوليـدمجمـلمن
بشــكلالشمســيةوالطاقــةالمائيــةالطاقــةمصــادرمــنوذلك2018عـام

.رئيســي

العامفي%30تبلغلكيالنسبةهذهبزيادةلبنانالتزم2019العامفي"والحقا•
2030
.)مختلفةأخرىمصادر%5ومائيةطاقة%15ورياح%20شمسية،طاقة60%(



التسلسل التاريخي لقطاع الطاقة المتجددة 

ــةالطاقنســبةبرفــعالمناخيــةللتغيــراتكوبنهاغــنمؤتمــرفــيلبنــانتعهــد•
سياسـةورقـةضمـنالتعهـدهـذاوانـدرج.2020عـامبحلـول%10إلــىالمتجــددة

الــوزراءمجلــسواعتمدهــاوالميــاهالطاقــةوزارةأعدتهـاالتـيالكهربـاءقطـاع
.2010حزيــرانفــيرســمًيا

UNFCCالمناختغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةعلىلبنانصادق•1994

أيارشهرفيكيوتوبروتوكولعلىلبنانصادق•2006

2010



تتمة-الطاقة وكفاءةقطاع الطاقة المتجددة4.

:أهمهاوالمشاريعالبرامجمنالعديدنفذتوبين•

المتجــددةوالطاقــةالطاقــةلكفــاءةالوطنيــةاآلليــةNEEREA
والمركزاألوروبيواالتحاداإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجالطاقةووزارةلبنانمصرفأطلقها
ريـاحالوطاقـةالشمسـيةالطاقــةمشــاريعتمــولوطنيــةتمويــلآليــةوهــيالطاقة،لحفظاللبناني
ـاريعومشالطاقـةكفاءةلتحسـينتدابيراتخاذإلـىباإلضافـةالمائيـة،والطاقـةالحيويـةوالكتلـة

.الخضـراءالمبانـي

اعتمدتهـاالتـي2015-2011لألعـوامالطاقـةلكفـاءةاألولـىالوطنيـةالخطة
.2011الثانــيتشـرينفـياللبنانيـةالحكومـةعليهـاووافقـت2010آبفـيوالميـاهالطاقـةوزارة

الشمســيةالطاقــةمــنالكهربــاءإلنتــاجلبنــانفــيمشــروعأولتنفيذ
BRSS"الشمسيةاألفعى"باسميعرفمتر،325بطــولبيــروتنهــرامتــدادعلــى

الطاقةحفظقانونمشروعإعداد

20102014



تتمة-الطاقة وكفاءةقطاع الطاقة المتجددة4.

 اتفاقيـة اعتمـد لبنـان
بشـأن تغيــر باريـس

المنـاخ وقـدم تقريــر 
المسـاهمات المحـددة 

الخاصــة بــه " وطنيـا
إلــى اتفاقيــة األمــم 

المتحــدة اإلطاريــة 
.  بشــأن تغيــر المنــاخ

نشــر المركــز اللبنانــي•
لحفــظ الطاقــة الخطــة 

الوطنيــة الثانيــة 
لكفــاءة الطاقــة 

–2016للألعــوام 
التـي تسـتند 2020

علـى المبـادرات 
المقترحـة فـي الخطـة 

الوطنية األولى 
.2011-2015لألعـوام 

الـوزراءمجلـسوافـق•
الكهربـاءإنتـاجعلـى
خـاللمـنالريـاح،مـن

هوائيـةمـزارعإنشـاء
تكـونلبنـانفـي

الطاقـةلتوليدمصـدرا
.الكهربائية

تــم إطــاق مرفــق •
تمويــل كفــاءة الطاقــة 

المتجــددة فــي والطاقــة 
 LEEREFFلبنــان  

المكمــل آلليــة 
NEEREA التـي طورهـا

كل مـن بنـك االسـتثمار 
والوكالـة EIBاألوروبي 

AFDالفرنسـية للتنميـة 
ومصرف لبنان وهي 

تعنـى بتقديـم قـروض 
بفوائـد مخفضـة للقطـاع

الخـاص فـي لبنـان 
لتنفيـذ مشـاريع فـي 

مجالـي كفـاءة الطاقـة 
.  والطاقـة المتجـددة

أصدرت الحكومة اللبنانية•
للتصديق 115قانون رقم 

كما . على اتفاقية باريس
أعلنـت وزارة الطاقـة 
والميـاه عـن قائمـة 
مقدمي العروض 

المؤهلين السـتكمال 
ميجاوات مـن 180تنفيـذ 

مـزارع الطاقـة الشمسـية 
الكهروضوئيـة فـي لبنان 
.  تمهيـدا للمرحلة المقبلة



رئيسيـةخمسـة قطاعـات قطاع الطاقة في لبنان مكّون من 

)المكّررة(قطاع استيراد وتوزيع المواد البترولية 

قطاع التنقيب عن النفط والغاز

قطاع الكهرباء 

قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

قطاع المياه والصرف الصحي 

1
2
3
4

5



قطاع المياه والصرف الصحي 5

:القطاعهذاإدارةعلىيشرف

الطاقةوزير•
والكهربائيةالمائيةللمواردالعامةالمديرية•
المستقلةالمياهومصالحواإلعماراإلنماءكمجلسعامةمؤسسات•



قطاع المياه والصرف الصحي 5
:اليهانتطّرقسوفالتيالمواضيع

الصحيوالصرفالمياهقطاع•

القائموالتشريعيالقانونياإلطار•

لبنانفيوعشوائيتهالمائياالستخدامفوضى•

لبنانالحلول المطلوبة لمعالجة أزمات قطاع المياه في •



قطاع المياه والصرف الصحي5.

روته يصنف لبنان تاريخيًا بين أكثر بلدان الشرق األوسط غنى في ث•
المائية، وهو البلد الثالث عربيًا في غزارة المياه، سطحية كانت أم

.جوفية، إلى حد وصفه بالبلد الذي يعوم على ثروات مائية حقيقية

.  جماليةيتمتع لبنان بمنسوب متساقطات يفوق أربعة أضعاف حاجاته اإل•
:المصادر المائية هي

 األمطار
 الثلوج
 نهرا15(األنهر  ("
المياه الجوفية.



فيالمتساقطاتبغزارةيتمّيزمتوّسطيمناخهواللبنانيالمناخإن•
جفافةوبفتر)أبريل/نيسانإلىيناير/الثانيكانونمن(الشتاءفصل
.السنةمنالمتبقيةاألشهرعلىتمتد

900وملم600بينوتراوحتقريًباملم800المتساقطاتمتوّسطيبلغ•
.المرتفعاتفيملم1400والسواحلعلىملم

دةالمياهإجماليتلخيصيمكن• حوالىباللبنانيةاألراضيداخلالمتجدِّ
.3ممليار2.7

نسبةتدنيمع"تغيراتشهدالمناخيةالمعطياتبدأت"مؤّخرا•
فترةعلىدّ تمتالجفاففترة(الشتاءفترةتقّلصبسببالمتساقطات

ذيالالحرارياالنحباسعاملإلىنظًرا)السنةفيأشهرسبعةعنتزيد
.المتوسطاألبيضالبحرحوضفترة،منذيشهده،

تتمة-قطاع المياه والصرف الصحي 5.



تتمة-قطاع المياه والصرف الصحي 5.

دمنالرغمعلى• المائيبالميزانعجزوجوديظهرالعمليالواقعفإنلبنان،فيالمياهمصادرتعدُّ
لمياهامن3ممليار2.7حوالىأصلمن(البحرفيسنة/3ممليار1.2حوالىهدرإلىمرّده

دة دةأزمةإلىباإلضافة.)المتجدِّ إلىىأدماالسنة،طوالوالتقنينالشحّ يغلبحيثالجوانب،متعدِّ
.والريالمنزليواالستعمالالشربمياهخاصة(المائيةالحاجاتازدياد

أنيظهرالقطاعاتلمجمل2030و2005لسنةالطلبوإدارةلبنانفيالمائيالميزاناحتسابإن•
ارةوزأرقامبحسب(المياهعلىالمستقبليالطلبلزيادة"نظرا"تباعايتضاعفسوفالمائيالعجز

:3ممليار1660حواليليبلغ)الطاقة

20052030
3ممليون1800:ري•
3ممليون293:صناعة•
3ممليون975:شفة•

سنة/3ممليار3.068:المجموع

3ممليون900:ري•
3ممليون150:صناعة•
3ممليون501:شفة•

سنة/3ممليار1.55:المجموع
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لمبينةاوالوقائعواألرقامحالًيالبنانيشهدهالذيالكبيرالعجزإلىبالنظر•
بدّ الكان،3ممليون1660بـقدروالذي)2030العام(المستقبليللعجز

.يةإضافمائيةمواردلتأمينوعمليةمجديةبوسائلالجّديالتفكيرمن

الدورةاإلعتباربعينتأخذالوطنيةاالستراتيجياتمنالعديدأقّرتهنامن•
رتكزتالمدورةاآلسنةالمياهوحتىالمتساقطاتمنإبتداءً كاملةالمائية

دودالسبناءعبرإضافيةمائيةمواردتأمين:أهمهاعناصرجملةعلى
فتراتفيالستخدامها)وبحيرةسًدا27(الجبليةوالبحيرات

فيةالجوالمياهمخزوناستعمالمنالتخفيفوبالتاليالشحائح
لحاجةاحاالتفييستعملاستراتيجًيامخزوًنايبقىأنيجبالذي

.فقطاالستثنائية



اإلطار القانوني والتشريعي القائم 

المياهقطاعتنظيم-1
المياه،قطاعبتنظيمالمتعلق29/5/2000تاريخ221الرقمالقانونيعتبر•

ح متكاملتنظيمأولبأنه،241/2000الرقمالقانونبموجبوالمصحَّ
.المياهلقطاع

يته،وتنمللمياهالطبيعيالموردبحمايةأساسيةبصورةالقانونيعنى•
ةالمهمهذهواعتبرالطبيعة،وتوازناتالبيئةعلىالمحافظةإطارضمن

.العامةالمنفعةصلبمن

.والمياهالطاقةوزارةاختصاصاتيحدد•

الصحي،والصرفالمياهلقطاعاستثماريةعامةمؤسساتينشئ•
أيالمياه،لقطاعالمباشرةغيراإلدارةعلىاإلبقاءقررأنهبمعنى(

منذالحاصلالعامةالمؤسساتبواسطةالمياهقطاعإدارة
:وهي،)1956العام

بيروتمدينةومركزهالبنانوجبلبيروتمياهمؤسسة•
طرابلسومركزهاالشماليلبنانمياهمؤسسة•
زحلهمدينةومركزهاالبقاعمياهمؤسسة•
صيدامدينةومركزهاالجنوبيلبنانمياهمؤسسة•



تتمة-اإلطار القانوني والتشريعي القائم 

الشربمياهتأمين-2
المائيةالقوانينأولوهو،1/10/1943تاريخ227الرقماالشتراعيالمرسوم

قوهواالستقالل،بعدالصادرة .الشربمياهجربمشاريعيتعلَّ

الجوفيةالمياهعنالتنقيب-3
المياهعنالتنقيببتنظيمالمتعلق2/5/1970تاريخ14438الرقمالمرسوم

لمياهاعنبالتنقيبتتعلقباشغالالقيامالقانونهذامنعوقدواستعمالها
ولالحصقبلاآلبار،بحفرأوبضبطها،أوالمتفجرة،أواألرضتحتالموجودة

.بذلكترخيصعلى



تتمة-اإلطار القانوني والتشريعي القائم 

أوعيةفيالمعبأةوالمرطباتالمياهاستثمار4-
هذاأوجبوقد،16/9/1983تاريخ108الرقماالشتراعيالمرسوم•

اجاتزجفيمرطباتأوللشربماءبتعبئةالقياميودمنكلعلىالقانون
تعطىإجازةعلىيستحصلأنالعموم،منبيعهبقصدخاصةأوعيةأو

.العامةالصحةوزيراقتراحعلىبناءيتخذبمرسوم

األراضيري-5
المياهوتشريعاتأنظمةفيالواردةالعامةالقواعدعليهاتطبق•

األراضيريأجلمنالينابيعأواآلباروحفراألراضيبريَ والمتعلقة
.والبساتين

.الزراعةوزارةضمنالداخلةوالصالحياتالنصوص•



في لبنانوعشوائيتهفوضى االستخدام المائي 

دمنالرغمعلى• أزمةوجودالعمليالواقعيظهرلبنان،فيالمياهمصادرتعدُّ
لهدراإلىباإلضافةالسنة،طوالوالتقنينالشحيغلبحيثالجوانب،متعددة

.الداخليةوالسرقاتوالتلوث

ازديادمقابلفيالجوفيةالمياهومستوىكميةفيكبيرانخفاضيسجلكما•
لمواجهةالخططوضعضرورةعنالحديثويزدادالمياه،علىالطلبمعدالت

حدإلىالماضيةاألعوامخاللاألمروصلوقد.المتوقعةالمياهشحكوارث
.واطنينللمالمياهتأمينأجلمنتركيامنالمياهاستيرادباحتمالجدياً البحث

ناجمالوتلوثهانوعيتهاوتدنيالجوفيةللمياهالمراقبغيراالستخدامازدياد•
الجوفيةوالسطحيةالمياهبينالتوازنواختاللإليها،المبتذلةالمياهتسربعن

.ومخيفعشوائيبشكلاالرتوازيةاآلبارارتفاعبسبب
ض• الصرفتشبكاغياببسببالتلوثانواعلكللبنانفيالمياهمصادرتعرَّ

صيانتهاأعمالانعداموجودهاحالوفيوجودها،مناطقعنالصحي
الصحيالصرفمياهلمعالجةبمراكزربطهاعدمإلىباإلضافةومراقبتها

.واآلباراألنهارومجاريالسواحلمنبالقربرميهاقبلالمبتذلة

يداتوالمباألسمدةواستخدامالعشوائيةالمكباتأيًضاالتلوثأسبابمن•
.والبحراألنهارفيوالمحروقاتالزيوتورمي



قطاعأزماتلمعالجةالمطلوبةالحلول
لبنانفيالمياه

والصناديقالمجالسعبراألخيرينالعقدينفيالملياراتصرفرغم•
الريومياهالشفةمياهمشاريعفيوالشبكاتالمنشآتعلىوالمؤسسات

الطاقةوشؤونالبحرية،والينابيعاألنهر،مجاريوتقويمالصحيوالصرف
…الكهربائية

بواسطةأوالدولةموازنةمنإماوالسدوداألحواضمنالعديدتنفيذورغم•
بعضهاويثيرمكلفةالسدودمشاريعأنالعلممعهذا(.ميّسرةخارجيةقروض
.)الضارالبيئيوأثرهاجدواهاحول"واسعا"نقاشا

المواردغيابفيتكمناللبنانفياألزمةأنالمياهملففيالعارفونيؤكد•
معها،والتعاملاألزمةهذهإلدارةوالعمليةالعلميةالخططفيحتىأوالمائية،

المعوقاتوفيواضحةمائيةسياسةوجودعدمفيتكمنهيبل
فالملهذاعلىالقيمينقدرةمنتحدالتيالمختلفةوالسياسيةاإلدارية

.المياهعلىالطلبإلدارةالموضوعةوالبرامجالخططتنفيذعلىالدولةفي

الحاليالقانونياإلطارمالءمةمدىحولواسعنقاشيدورذلك،موازاةفي•
تنظيمحول٢٢١رقمالقانونصدوررغملبنانفيالمائيةالمواردملفإلدارة
.)المياهقانون(لبنانفيالمياهقطاع

ينالقطاعفيعدةأطرافقبلمنوذلكاستكمالهأولتعديلهالدعواتتزدادحيث•
.صاوالخالعام
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