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  المقدمة - ١
  

قبلية لقطاع  رؤيا شاملة وتطلعات مست وتطويريهدف هذا التقرير إلى صياغة
كل الكهرباء على المدى المتوسط، آخذاً بعين االعتبار الوضع القائم، المشا

  .لتحويله إلى قطاع مستقل مالياًالرئيسية، و الخطوات التي يجب إتباعها 
  

يطرح عدة أطر ضرورية عند كما ويتطرق إلى المتطلبات على المدى األبعد، و
  .تفعيل المشاريع المطلوبة لتحقيق الرؤيا

  

  صياغة رؤيا على المدى المتوسط - ٢
  

  أهداف الفصل ١- ٢
 

 والتطلعات  لتطوير الرؤياالضرورية اإلجراءات طرح لى إهذا الفصل يهدف
البدائل والخيارات تطوير باإلضافة إلى  ،الطاقة الكهربائيةلقطاع  المستقبلية

لنتائج  اإلىاستنادا  وذلك ، القادمة إلى الخمسة عشرةالعشرة لسنواتالمتعلقة بها ل
بأن أكدت  ، والتي المخطط التوجيهي الشامل من دراسة تم الحصول عليهاالتي 

 منذ بداية تاالستثمارا حصل على حصة كبيرة من  قدقطاع الكهرباء في لبنان
  .التسعينات

  

  لمنهجيةا ٢- ٢
 

، بحيث ١تتبع الخطوات المبينة في الشكل رقم في هذا التقرير إن المنهجية المتبعة 
 باستخدام منطق األساسية، أسبابها، وتشخيص  األساستحديد المشكلة أوالًيتم 

يتم بذلك تحديد الخطوات اإلصالحية، على األصعدة الفنية، . شجرة المشكلة
ثم يتم بعدها  .طار العام لرؤيا المدى المتوسطالمالية، والمؤسساتية، مما يكون اإل

 قات واالعتباراتالمنطلدراسة قاعدة ل  بهدف إرساء الوضع الحاليوصف 
يتم حيث ، المحددة  األهدافتحقيق و تحديد الصورة المستقبليةالمختلفة من اجل

 تحديد  كذلك ويتم. واقتصادية،مؤسساتية ،فنية: فئات الثالث التاليةال إلىها تصنيف
 التي يمكن استخدامها الحقا من اجل تقييم الخيارات األداءمجموعة من معايير 

 .على الظروف المحلية والجغرافية استنادا ،مفضلةواختيار البدائل ال
 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٦مج التنموي ناالبر    قطاع الكهرباء

L0538-RPT-PM-1 REV 2   - ٢ -

  
  

  الطاقة الكهربائيةتخطيط بياني للمنطلق المتبع لتطوير الرؤيا المستقبلية وخيارات قطاع :  أ الشكل رقم
 

   المشكلةأسباب ٣- ٢
  

 وحسب ةغير موثوق تليسهرباء في لبنان  الكخدمةإن فمن وجهة نظر المواطن، 
من مقارنة لتكلفة الكهرباء في  مأخوذ ، براجع الشكل(  أيضاًباهظة الثمن  وإنما

 .)MENA -إفريقيا وفي شمال األوسطمنطقة الشرق 
 
 
 
 
 
  
  

  مقارنة لتكلفة الكهرباء:  ب الشكل رقم
  

  
  
  
  

 تعريف املشكلة وحتديد اسباا

 صياغة إطار متقدم لرؤيا املدى املتوسط

 وصف الوضع القائم

 صياغة إطار اساسي لرؤيا املدى املتوسط

 طرح اخلطوات

 صياغة البدائل املختلفة للمنطلقات االساسية

 معايري االداءإقتراح
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 وخصوصا خارج منطقة بيروت الكبرى، ما تزال تعاني من هناك عدة مناطق،
  .تقنين في الكهرباء وتعتمد بشكل مكثف على المولدات الخاصة لتفادي االنقطاع

  
، وهي تشمل مشاكل  تحليلها في هذا القسممتفسي هذه المشكلة األساس جذور أما

ء لبنان فنية، مالية، ومؤسساتية، يعاني منها قطاع الكهرباء، ومؤسسة كهربا
  .تحديداً

  
إن تأثيرات المشكلة األساس تتضمن تدهور المستوى العام والذي يؤدي بدوره إلى 

أو، وبشكل . عدة مشكالت يومية ناتجة عن غياب الخدمة الكهربائية المتواصلة
اعم وأوسع، انحدار الوضع االقتصادي العام وما ينتج عن ذلك من صعوبات 

  ..).خمثل قلة فرص العمل ال( رئيسية 
  

وإضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات تتضمن أيضاً الضجيج واإلزعاج والتلوث الناتج 
عن تشغيل المولدات المحلية والذي يؤدي أيضا إلى مشكالت صحية وزيادة 
األعباء االقتصادية حيث يفرض على المواطن دفع مبالغ إضافية للتزود بالطاقة 

ة للسكان الذين يعتمدون على إمدادات النسبة المئويوتبلغ  .من المولدات الخاصة
  . وهو نسبة عالية،%٥٧الـ  من المولدات حدود بديلةطاقة 

  
، عدم اإلنتاجلى عدم كفاية طاقة إوثوقية تعود بشكل رئيسي مإن مسألة انعدام ال

 الكهربائية األحمالصيانة التجهيزات، تجاوز نقص في  ،نقلال شبكات كتمالا
 عديدة من أجزاء المرونة فيفي نقص و، لشبكة اأجزاء على بعض المسموحة

 إلى ويؤدي  الكامل ما زال حاضراًأوالجزئي االنقطاع  أنكما . شبكات التوزيع
  . عند العامةتوتر حاالت 

  
 كلفةال إلى  بشكل أساسي تنسب، فهذهالمرتفعة في نفقات التشغيلتكلفة بالنسبة لل
تشغيل غير اقتصادي د المستخدم،  الكهرباء بسبب نوعية الوقوفي إنتاج المرتفعة

  .للمعامل، وارتفاع الهدر الفني
  

باالضافة الى ذلك، فالعائد المالي للمؤسسة منخفض بسبب االرتفاع العالمي 
  . نقص في الجباية، وارتفاع الهدر غير الفنيألسعار المحروقات، 

  
لمستمر فيما يتعلق بنوعية الوقود، فالمشكلة األساسية ترتكز على االستخدام ا

لمعملي دير عمار والزهراني على الديزل بدالً من الغاز الطبيعي األرخص 
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ويواجه معمال صور وبعلبك نفس المشكلة، بل وأكثر من ذلك، فلقد . واألسلم بيئياً
  .تعرض معمل بعلبك حديثاً ألعطال رئيسية بسبب نوعية الديزل المستخدم

  
ائمة في القطاع بواسطة تحديد  تحليل الظروف القتساهم فيإن شجرة المشكلة 

 للمشكالتتصنيف  وينتج بالتالي عن ذلك. والنتائج  والعالقات بين المشكلةاألسباب
 .)راجع الشكل رقم ت ( واآلثار الناتجةلألسبابالهرمية تبيات االترالذي يظهر 

 
 

  
 

 األساسالمشكلة "  الطاقة الكهربائية خدمات  وغالءعدم كفاية" شجرة المشكلة لـ :  ت الشكل رقم
  

  :تتضمن اآلتي للمشكلة  األساسية األسبابإن 
  

  المشاكل الفنية ١-٣- ٢
  

تتضمن ما زال قطاع الكهرباء يعاني من بعض المشاكل الفنية االساسية، والتي 
  : في نشاطاته المختلفةاآلتي

  
 اإلنتاج •

 قة اإلنتاجيةعدم كفاية الطا 
استمرار تشغيل المعامل الغازية على الديزل عوضاً عن الغاز  

 الطبيعي

زيـادة االعبـاء
 املعيشية

تأثريات على الصحة 
 العامة

إزدياد التلوث بسبب
 املولدات اخلاصة

تـدهور املستـوى 
 العام

 مات كهرباء غري موثوقة وباهظةخد

 فنية مالية مؤسساتية

 التأثريات

 املشكلة االساس

 االسباب
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 التقادم وقلة الصيانة 
  
  

 النقل •
  كيلوفولط٢٢٠عدم اكتمال شبكة  
  كيلوفولط٤٠٠عدم اكتمال شبكة  
 لتحكم الوطنيا مركزعدم جهوزية  

  
 التوزيع •

 النقص في المرونة 
 تقادم الشبكة وزيادة األحمال 
 غير الشرعيةالوصالت  

  

  معامل االنتاج ١- ١-٣- ٢
  

  .الطاقة الكهربائية في لبنانإنتاج معامل  أرقم  يلخص الجدول
  

الفيول، : الطاقة الكهربائية وهي إلنتاجحالياً تستخدم في لبنان ثالثة مصادر 
  . الطاقة المائية- وإلى حد أقل – لوالديز

  
  .، والحريشةالمعامل الحرارية التي تعتمد على الفيول هي الذوق، الجية

  
ة في حالدورة المفتول معامالدورة المختلطة في دير عمار والزهراني ول معامأما 

زال يعتمد على الديزل نظرا لعدم توفر اإلمدادات  ن تشغيلها مافإصور وبعلبك 
  .من الغاز الطبيعي

  
  .)ألجدول أنظر ا (أما باقي المعامل فهي محطات مائية صغيرة أو متوسطة

  
 :الكهرباء في لبنانإنتاج معامل  : أ  الجدول رقم

    عدد ونوع الوحدات
  مائي غاز  بخار  حراري  المعمل

  
 ميجا اإلجماليةالطاقة 
  الفعلي/ المركّبواط

  ٤٧٥/٦٠٧        ٤  الذوق
  ٢٤٠/٣٤٦        ٥  الجية

  ٤١٠/٤٣٥    ٢  ١    الزهراني
  ٤١٠/٤٣٥    ٢  ١    دير عمار
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  ٣٠/٧٠    ٢      بعلبك
  ٣٠/٧٠    ٢      صور

  ٥٠/٧٥        ١  الحريشة
 قاديــشا، نهــر  
ــارد،  ــراهيم، الب اب
  ريشميا  والليطاني

        
١٥  

  
)  بحسب الموسم(

٤٠/٢٢١  
  ١٦٨٥/٢٣٣٤          اإلجمالي

  .المصدر مؤسسة كهرباء  لبنان
  
  
  
  
  

 اإلنتاجيةعدم كفاية الطاقة  ١-١- ١-٣- ٢
  

وبافتراض . واطميجا ١٩٠٠بنحو  ٢٠٠٤ في لبنان في عام األقصىقدر الطلب 
، ٢٠٢٠ العام لغاية% ٢ وبنحو ٢٠١٠لغاية العام % ٣معدل نمو وزيادة سنوية 

 ٢٢٥٠ يقدر بنحواألقصىلبنان، فإن الطلب  لما تم تنسيقه مع مؤسسة كهرباء طبقاً
  .  على التوالي٢٠١٥ و ٢٠١٠ عاميفي   ميجا واط٢٥٠٠و 
  

 ١٦٨٥الطاقة بلغ الفعلي إلنتاج   جمالياإلناتج الفإن ، أعالهوكما يالحظ مما ذكر 
المقدرة  الطاقة المستوردة من سوريا إليها، ويضاف ٢٠٠٤ في عام واطميجا
وبذلك يصبح اإلجمالي الفعلي  ،٢٠٠٥، والتي بدأت في أيلول واطميجا ١٤٠ـب

 المستقبل في حالياً، ناهيك ، والذي يعجز عن تلبية الطلب األقصىواطميجا ١٨٢٥
  .القريب

  
إلضافة إلى ذلك، فإن فقدان أي من توربينات دير عمار أو الزهراني، يؤدي إلى با

وذلك نظراً أن فقدان أي من التوربينات  (واطميجا ٢١٥ـهبوط مفاجئ يقدر ب
  .)ةي البخارمن ناتج التوربين% ٥٠في الغازية يؤدي بدوره إلى نقص 

  
في الشبكة، يتراجع  اجاإلنتات أكبر توربين وإحدىوفي غياب الطاقة المستوردة 

وفي حال . تفاقم الوضع، مما يزيد من واطميجا ١٤٧٠الناتج اإلجمالي إلى 
  .متوقعة، فإن الحال تصبح غير مقبولة على اإلطالق حصول أعطال أخرى غير

  

  التشغيل على الديزل ٢-١- ١-٣- ٢
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 ٤٣٥معملي الدورة المختلطة ، كل منهما بطاقة آنفا هي المذكورة احدث المعامل 

ولكل . عمار  قرب طرابلس والزهراني بين صيدا وصور  في  ديرميجاواط
 تعمل على الحرارة المتبقية من ةمعمل وحدتي توربين غاز ووحدة توربين بخاري

ولكن هذين المعملين . ١٩٩٩وقد تم انجاز هذين المعملين في .  الغازيتيننظيرتيها
  . اقتصادياً واألسلم بيئياما زاال يعمالن على الديزل بدال من الغاز الطبيعي األوفر

  
ينتج عن التشغيل على الديزل ارتفاع في التكاليف، والتلوث، وكذلك في متطلبات 

وعلى صعيد المثال، فلقد تم القيام بصيانة شاملة لتوربينات . الصيانة للتوربينات
  .معمل بعلبك حديثاً

  
من تل كلخ في  المتوقع أن يبدأ معمل دير عمار باستالم الغاز الطبيعي وكان من
  لمولكن حيث  أن مشروع مد أنابيب الغاز من سوريا إلى لبنان قد انتهى ،سوريا

، مما يحدث هذا في المدى المتوسط وليس من المتوقع أنيدخل في طور التشغيل 
  .يحتّم ضرورة طارئة لتأمين مصادر بديلة للغاز

  
، ناهيك عن مصدر أما الزهراني، فهو غير متصل بأي بنية تحتية ألنابيب الغاز

  .الغاز بحد ذاته
  

باإلضافة للمعملين المذكورين، فإن معملي الدورة المفتوحة في صور وبعلبك كذلك 
يعمالن على الديزل ويتسببان بتكاليف حتى أعلى من الزهراني ودير عمار، وذلك 

  .بسبب قلة فعاليتهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  معمل الذوق للطاقة الحرارية:  ث الشكل رقم

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٦مج التنموي ناالبر    قطاع الكهرباء

L0538-RPT-PM-1 REV 2   - ٨ -

  
  معمل الزهراني بالدورة المختلطة:  ج الشكل رقم

  
  

  التقادم وقلة الصيانة ٣-١- ١-٣- ٢
  

 ذي الفعالية المتدنية، متطلباً  القديمكمن بشكل خاص في معمل الجيةتهذه المشكلة 
  .ايدة من الفيولبالتالي كميات متز

  
الزهراني ودير عمار من نفس المشكلة، وإن بنسبة أقل، ولقد تم معمال ويعاني 

  .تلزيم التشغيل والصيانة مؤخراً
  

بالنسبة للتجهيزات والمعدات األخرى، فإن مؤسسة كهرباء لبنان تقوم بأعمال 
  . مدصيانة محدودة عليها، ولكنها تؤكد عدم وجود عقود صيانة دورية طويلة األ

  

  النقل ٢- ١-٣- ٢
  

على صعيد شبكة النقل، فهنالك المشاكل اآلتية التي تساهم في نقص الموثوقية 
  : وزيادة الكلفة

  

   كيلو فولط٢٢٠شبكة النقل  ١-٢- ١-٣- ٢

  
 ما تزال  والجوفية، باإلضافة للمحطات، الهوائيةفولط كيلو ٢٢٠النقل شبكتي إن 

 بالشكل اقة المتوفرة الطنقل عدم القدرة على إلىغير مكتملة، وهذا بدوره يؤدي 
  . ويزيد من الهدر الفنياألمثل

  
  :باالتيف غير المكتملة . ك٢٢٠ األعمال وتتلخص
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 الخطوط الهوائية •
 حاالت -بصاليم   
 بحصاصال –حاالت  
  عرمون–بصاليم  

 
 الكابالت الجوفية •

 )دائرة إضافية للموجودة حالياً( عرمون -الحرش   
  

 محطات التحويل •
 طرابلس 
 صيدا 
 بعلبك 

  
الحمل  في زيادةمما يؤدي إلى ، ة غيرمكتمل اإلجماليةف. ك٢٢٠ الشبكةلذلك فإن 

  .فولط كيلو ٦٦ و ١٥٠شبكتي في والهدر الفني 
  

 مشكالت زيادة الحمل غالبا في أيام الصيف الحارة، حيث احتياجات الطاقة تشتد
لنقل ما يزيد المشكلة تفاقماً هو أن خطوط امو. لتكييف الهواء تصل إلى أقصاها

خالل هذه الفترات يفترض أن تحمل تيارات اقل وليس أكثر بالمقارنة مع الفصول 
الباردة، وذلك من اجل تفادي حصول ارتخاء متزايد في الخطوط وبالتالي حصول 

  .حاالت تدلي تقلل من البعد الوقائي المطلوب بين الخطوط واألرض
  

 هو نوع من التحدي ولذلك فإن تلبية الطلب بشكل موثوق خالل فصل الصيف
 و ١٥٠ تيبالفعل، وخصوصاً إن شبكة النقل ال تزال تعتمد بشكل مكثف على شبك

 كيلو فولط الناقلة للتيارات المرتفعة، والتي تصبح متجاوزة لحملها بشكل اكبر ٦٦
  . كيلوفولت٢٢٠من نظيرتها 

  
  .وتساهم زيادة األحمال في زيادة الهدر الفني وتكاليف التشغيل

  

  كيلو فولط٤٠٠لنقل شبكة ا ٢-٢- ١-٣- ٢
  

 بين سوريا ومحطة التحويل فولط كيلو ٤٠٠ لشبكة النقل الخط الهوائيإن 
 غير مكتمل، وهذا بدوره يؤدي  ا ما زال قيد التنفيذ في كسارفولط كيلو ٤٠٠/٢٢٠
عبر   في حاالت الطوارئالطاقةاستيراد على  عدم القدرة في  الوقت الحاضر إلى

،  وليبيا ولبنان وسوريا وتركياواألردن مصر والعراق موالتي تض السباعيةالشبكة 
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 موثوقية  منفف من متطلبات الطاقة االحتياطية ويزيدحيث أن توفر هذه الطاقة يخ
  .الشبكة

  

  مركز التحكم الوطني ٣-٢- ١-٣- ٢

  
  SCADA  لنظاميتضمن منشآت  الذي الوطني مركز التحكمإنشاءحتى اآلن لم يتم 

،  ١٩٩٣ عام هالتي دعي  لتنفيذ، ويل الشبكةلضبط المراقبة وحيازة بيانات تشغ
  .وتطوير قطاع الكهرباءتأهيل إبان 

  
 بعناصر الشبكة الرئيسية،  عن بعد التحكمإمكانيةدون يحول  والتأخير في إنشائه

 وباإلضافة إلى ذلك، فإن .التشغيلقتصادية ايقلل من  و المناورةاتيإمكانويبطئ 
  . للربط مع الشبكة السباعيةاستحداث هذا المركز هو ضرورة حتمية

  
  .ولقد تم حديثاً تلزيم عقد مركز التحكم الوطني، ومن المتوقع المباشرة بتنفيذه قريباً

  

  التوزيع ٣- ١-٣- ٢
  
  : تتلخص باالتياألساسيةما على صعيد شبكة التوزيع، فالمشاكل أ
  

 نقص في المرونة ١-٣-١-٣-٢
  

 عدم منزيد يالتوزيع شبكة  من أجزاءفي عدة مغلقة غياب حلقات ربط إن 
في عديد من الحاالت تملي مشكالت الصيانة ومتطلبات حيث انه . الشبكةوثوقية م

 بغياب أي ترتيبات وتجهيزات التصليح عزل القسم المتأثر وتوقيفه عن الخدمة
  .الخدمةبديلة الستمرارية 

  

 القدم وزيادة في االحمال ٢-٣-١-٣-٢
  

زيادة و لقدم ا كيلوفولط في بيروت، من١١تعاني شبكة التوزيع، وبخاصة شبكة 
  .يرفع من نسبة الهدر الفنيفي األحمال، مما 

  

 شرعيةوصالت غير  ٣-٣-١-٣-٢
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 لم تكن ومما يزيد من ضعف الشبكة هو الوصالت الال شرعية التي تضيف أحماالً

 في سبة الهدر غير الفني الذي سنتناولهمأخوذة في الحسبان، ناهيك عن رفعها لن
  . المشاكل الماليةطاقن
  

  الضرورية على الصعيد الفني األساسية األعمال ٢-٣- ٢
  

  :صالحية للمشاكل الفنية تلخص باالتيإساسية المطلوبة كخطوات  األاألعمالإن 
  

 زيادة الطاقة اإلنتاجية •
معمل دير عمار أو الزهراني، أو إنشاء معمل زيادة قدرة  

 .، في موقع يتم تحديده الحقاًإضافي
 .ة األمدتحسين أعمال الصيانة و المباشرة بعقود صيانة طويل 

  
  والتوزيع النقلشبكتياستكمال األعمال غير المنجزة من  •

  كيلوفولط مع الشبكة السباعية٤٠٠استكمال حلقة الوصل  
اإلسراع في انجاز مركز التحكم الوطني، الذي تم انجاز  

 .مناقصته مؤخرا
  

  تقريباً%٢٠تخفيض الهدر الفني وغير الفني، ليصل إلى مستوى  •
 نهائياً% ١٢و ،في المرحلة األولى

استكمال األعمال غير المنجزة من شبكة التوزيع، والتي  
  كيلوفولط في مناطق متعددة٢٠تتضمن تغيير التوتر إلى 

 شرعيةالإزالة التعديات غير  
 

 .خطط توجيهي حديث لقطاع الكهرباء وضع م •
  

  المشاكل المالية ٣-٣- ٢
  

: شقين مستقلينمن المشاكل المالية التي تعاني منها مؤسسة كهرباء لبنان تتضإن 
للتشغيل األول باب الشق سأتعود .  في العائد الماليرتفاع في كلفة التشغيل وتدنٍا

وضا عن الغاز الطبيعي، الشتغيل غير االقتصادي للمعامل وارتفاع ععلى الديزل 
سعر الوقود، النسبة العالية للهدر غير  للميالعارتفاع الاأما . نسبة الهدر الفني

  . عن الشق الثانية في الجباية فهي المسؤولوالنقصفني، ال
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  عدم تواجد الغازوتشغيل غير اقتصادي لمعامل االنتاج  ١-٣-٣-٢
  
 التي كلفةال% ٧٥بنسبة  بكلفة تفوق حاليا يعمالن  معملي الزهراني ودير عمارإن

 فإن التشغيل  باالضافة الى ذلك توفر الغاز الطبيعي،في حالكانا سيعمالن عليها 
  :للمعامل يزيد من تفاقم المشكلة، كما هو مبين أدناهغير االقتصادي 

  
يحتاج معمال صور وبعلبك لكميات متزايـدة مـن الـديزل نظـراً              •

لفعاليتهما المتدنية أصالً ولكونهما يلبيان طلبات األساس عوضاً عن         
كيلـو وات   /ل. ل ٢٧٠يبلغ سعر اإلنتـاج حـوالي       (طلبات الذروة   

 )ساعة
 
زايدة من الفيول نظراً لفعاليته المتدنية      يحتاج معمل الجية لكميات مت     •

 بسبب التقادم وقلة الصيانة
  

  في ساعة /واطل للكيلو . ل١٥٠ مستوى إلى الطاقة إنتاجتكلفة يرفع الديزل 
ل مادة بد استخدام الغاز الطبيعي  يؤديإنومن المتوقع .  الدورة المختلطةمعملي

  . ساعة/ط و وال  للكيل.ل ٨٥حوالي  إلىالكلفة  خفض إلىالديزل 
  
  متميزة خاصة بسببالتوربينات الغازية على الرغم من فعاليتها المتدنية، تعتبرو

الدورة معامل في . لتلبية طلبات الذروة الذي يجعلها مثالية األمرتشغيلها السريع، 
 من نظيراتها التوربينات  الحرارة المتبقيةةستخدم التوربين البخاريت، المختلطة
 كلفة  منوتخفضللمعمل  وتزيد بذلك من الفعالية الكلية  حراريةطاقةك الغازية
  . الكهرباءإنتاج

  
وفي غياب الغاز، وهي  الحالة السائدة في كثير من البلدان، فإن التوربينات 

 على إن فعالية التشغيلبالمقارنة مع الغاز، ف. الغازية يتم تشغيلها على الديزل
 ولكن المساوئ الرئيسية تكمن في زيادة كلفة ، قليالًأفضل لم تكن إن جيدة الديزل
  . للتوربينالصيانة العمريةمتطلبات زيادة ، و متزايد، وحصول تلوثاإلنتاج

  
  . واقع الحالة في لبنانهذا هو فإن ومع األسف

  

  النسبة العالية في الهدر الفني وغير الفني ٢-٣-٣-٢
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في % ٤٠لفني بحسب مصادر مؤسسة كهرباء لبنان، فلقد فاق الهدر الفني وغير ا
  .٢٠٠٤عام 

  
 حملة إزالة  كيلوفولط، باالضافة إلى٢٢٠ استحداث شبكة وما من شك في أن

التعديات والوصالت غير الشرعية التي شرعت بها مؤسسة كهرباء لبنان حديثاً قد 
أنظر  (حالياً% ٤٠ إلى ٢٠٠٢عام % ٤٥ اإلجمالي من الهدرنجحت في تخفيض 

ط السياسية واالجتماعية التي ال يمكن إنكارها إال إن الضغو. )الجدول رقم ب
تصعب األمور على مؤسسة كهرباء لبنان وتمنعها من حل هذه األزمة جذرياً، 

  . في الصيغة النهائية مرتفعاًالهدر اإلجماليويبقى 
  

اما . ونذكر بان خفض نسبة الهدر الفني له عالقة مباشرة بتخفيض اكالف التشغيل
لفني، فهو يؤثر مباشرة على زيادة العائد المالي لمؤسسة خفض نظيره الهدر غير ا

  .كهرباء لبنان
  

  ٢٠٠٢ عام–المصدر البنك الدولي .  على الشبكات للهدر مقارنة :ب  الجدول رقم

  %الهدر  البلد
  ٤٥  لبنان
  ٢٨,٣  اليمن
  ١٨  المغرب
  ٢٥  الجزائر
  ١٨- ١٦  مصر

  ١٦  االردن 
 المملكة العربية 

  السعودية
١٦  

  ١٢  تونس
  

  النقص في الجباية ٣-٣-٣-٢
  

، فإن %٩٧خاصة، وحيث تزيد نسبة الجباية فيها على المتيازات اال  معبالمقارنة
 ولهذا فإن عوائدها اإلجمالية ،معدل الجباية لدى مؤسسة كهرباء لبنان أدنى بكثير

مجباة من االستهالك  غير ال وتقدر الفواتير.تتأثر بشكل مباشر بسبب نقص الجباية
حيث تبقى الجباية مرتفعة في المدن الكبرى ولكن غير كافية في % ٨المفوتر بـ

  . لبعض التجاذبات السياسيةغالباًبعض القرى والبلدات، وتخضع 
  

 على ١٩٩٨وبهدف تحسين الجباية، فلقد حصلت مؤسسة كهرباء لبنان عام 
لفوترة الحديثة، والتي تتيح قراءة عرض فني يشمل جميع النواحي المتعلقة با
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ولقد أكدت وزارة الطاقة . العدادات وقطع الخدمة عن المتخلفين عن الدفع من بعد
  .والمياه سعيها وراء إعادة تفعيل هذه المشروع

  
ومما يزيد من تفاقم المسألة هو قلة الدعم من أجهزة األمن لجباة مؤسسة كهرباء 

 للمؤسسة في تحصيل مستحقاتها من المؤسسات لبنان، وقلة التعاون من الحكومة
  . الحكومية األخرى

   
  
  

  العجز ٤-٣-٣-٢
  

إلى ، يؤدي لدى مؤسسة كهرباء لبنانمن نقص في العائد المالي كل ما ذكر آنفاً 
إلى ول الخسائر السنوية من تراكم بسيط يحو الفوائد على العجز المالي، ارتفاع

  .تراكم متسارع
  

   على الصعيد المالي الضروريةاألعمال األساسية ٤-٣- ٢
  

  :األعمال الضرورية المقترحة إلصالح الوضع المالي هي كاآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخفيض كلفة الوقود ١-٤-٣-٢
  :إن الخيارات المتوافرة حالياً لتخفيض كلفة الوقود هي

   
  المساوئ  الميزات  الخيار

 –الخيار أ 
 في اإلسراع

  تكلفة إنشائية مقبولة
  

  . حدوث حاالت تسرب
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استكمال خط الغاز 
العربي لتغذية 
الزهراني أو دير 

  عمار

  .صيانةالصعوبات محتملة في   تكلفة شراء منخفضة

  
  تكلفة صيانة منخفضة

  

  
  تكلفة إنشائية مرتفعة

 –الخيار ب   
التعاقد مع ناقلة 
عائمة للغاز 

  المسيل

مصادر مضمونة للغـاز،    
بما فيها الجزائر، قطر، و     

  غيرها

كاليف نقلت: تكاليف نقل غير ثابتة   
الغاز الطبيعي السائل تحدد بواسطة
أسعار تأجير يومية، وهي متعلقـة
بسعر النقل، كلفة التمويل، وتكاليف

وال يوجد سـوق ثابـت. التشغيل
  .لتسعيرات  صهاريج النقل

 إنشاء –الخيار ج   تكلفة تشغيل مرتفعة   تكلفة صيانة منخفضة
 للغاز حطةم

  المسيل
ى ال تحتاج إلى شبكات بن    

  تحتية إضافية
  .تكاليف نقل غير ثابتة

  
، وهو الخيار ٢٠٠٧فيذ ومن المتوقع إنجازه في أواخر عام نالخيار أ قيد الت

  .األوفر
  

ولقد تم فعالً تدشينه . ويمر عبر سوريا واألردن يبدأ الخط من مصر، بلد المصدر،
ريا حتى الرحاب في شمال األردن، ومن المتوقع إكماله إلى دير علي في سو

قريباً، حيث يمكن استكماله شماالً نحو حمص، مما يؤمن المصدر لدير عمار عبر 
  . دير عمار الموجود أصالً– تل كلخ –خط حمص 

  
أما التابالين القديمة . كذلك، فيمكن استكمال الخط غرباً إلى لبنان لمد الزهراني

ة إعادة تها ما زالت موجودة لغاية اآلن في مرجعيون، مما يسهل عمليآفمنش
وتقدر وزارة الطاقة . استخدامها بربطها بالخط الجديد، إن كان وضعها يسمح بذلك

وبإمكان الدولة اللبنانية أن .  مليون دوالر١٢٠والمياه كلفة هذا المشروع بحوالي 
أراضيها فقط أو المبلغ كامالً، مما يخفف من أعباء في داخل الالجزء تحمل كلفة ت

  (wheeling charges). ة فوترة الغاز المستقبلي

  
الخيار ب، وعلى الرغم من ارتفاع كلفته، هو قيد الدراسة من قبل وزارة الطاقة 

  .والمياه، ويمثل الحل المرشح لمعمل الزهراني
  

أما الخيار ج، فهو كذلك قيد الدراسة، ولكن ليس في المدى المنظور، ولقد تم 
  .للغاز المسيلحطة  كم مبدئياًاختيار سلعاتا
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  خفيض نسبة الهدر الفني وغير الفنيت ٢-٤-٣-٢
  

على الصعيد الفني، يتضمن ذلك استكمال شبكات النقل والتوزيع، بما فيها تغيير 
  . كيلوفولط في أجزاء عديدة من شبكة التوزيع٢٠التوتر إلى 

  
  .على الصعيد غير الفني، يتضمن ذلك إزالة التعديات وتحسين الجباية

  
حسن الملموس في األداء المالي عند تخفيض الهدر المثال المطروح أدناه يبرز الت

  .، حتى مع استمرار استخدام الديزل%٢٠إلى % ٤٠من 
  

 ١٥٠ تريليون واط بالـساعة وبمعـدل        ١٠,٢= ٢٠٠٤الطاقة المنتجة عام     •
 . مليار ليرة لبنانية١٥٣٠) = باستخدام الديزل(ساعة /ل للكيلوواط.ل

  
تريليون واط بالساعة وبمعدل     ٠,٦٠ ×١٠,٢= ٢٠٠٤الطاقة المفوترة عام     •

  . مليار ليرة لبنانية٨٤٨=  للكيلوواط ساعة ل.  ل١٤٠
  

 مليون ٤٥٥ مليار ليرة لبنانية أو ما يعادل ٦٨٢هذه الخسارة السنوية هي  حوالي 
  .دوالر

  
تصبح هذه  % ٢٠ اإلجمالي إلى معدل الهدروإذا افترضناً نموذجاً يتم فيه خفض 

  :األرقام كاآلتي
  

 ٨٥ تريليون واط بالـساعة وبمعـدل        ١٠,٢ = ٢٠٠٤الطاقة المنتجة عام     •
  مليار ليرة لبنانية٨٦٧) = باستخدام الغاز(ل للكيلوواط ساعة .ل

  
 تريليـون واط بالـساعة      ٠,٨٠ × ١٠,٢ = ٢٠٠٤الطاقة المفوترة عـام      •

 . مليار ليرة لبنانية١,١٤٢= ل للكيلوواط ساعة . ل١٤٠وبمعدل 
  

 مليار ليرة لبنانية أو ما ٣٨٨ في هذه الحالة حوالي الخسارةمالي  يبلغ إجو بذلك،
  . مليون دوالر٢٥٨يعادل 

  
باالضافة إلى ذلك، فلو تم استخدام الغاز الطبيعي، لكان من الممكن تحقيق عائد 

  . مليون دوالر١٦٠يبلغ حوالي 
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  المشاكل المؤسساتية ٥-٣- ٢
  

 إصالحها أن  علىي يجبتعاني المؤسسة كذلك من مشاكل مؤسساتية جمة، والت
  . يتزامن أو يسبق اإلصالحات الفنية والمالية

  

  خلفية عامة ١-٥-٣-٢
  

إن مؤسسة كهرباء لبنان هي المرجعية األساسية لكامل القطاعات المتعلقة بالطاقة، 
أما االمتيازات فلها المرجعية . من إنتاج ونقل وتوزيع، في غالب األراضي اللبنانية

  .ا تبين أعالهفي بعض المناطق المحددة كم
   

من فيهم رئيس بيتألف مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان حالياً من خمسة أعضاء 
وتتألف المؤسسة من عشر مديريات يدير كل منها مدير تعود . مجلس اإلدارة

هذه . مرجعيته مباشرة إلى المدير العام، الذي هو نفسه رئيس مجلس اإلدارة
الشؤون المالية، التدقيق العام، النقل والتنسيق، المديريات تتضمن الشؤون اإلدارية، 

التجهيز، الشؤون العامة، اإلنتاج، الدراسات، التوزيع لبيروت وجبل لبنان، 
مديريات فرعية تتولى خدمات المشتركين  ويوجد خارج بيروت. والتوزيع للمناطق
  .واألمور المحلية

  
  
  
  

  الصعوبات الحالية ٢-٥-٣-٢
  

ؤسسة كهرباء لبنان التسلسلية الهرمية في اتخاذ حالياً، تجسد إدارة وهيكلية م
القرارات على المستوى الحكومي، ولذلك فهي غير مؤهلة إلدارة هذا القطاع 

  .الحساس، وتأمين خدمات جيدة بأسعار منخفضة
  

  :وتتلخص المشاكل باآلتي
  

 والالزمة التي تخوله التخاذ  الكافيةافتقار مجلس اإلدارة للسلطة •
بة، وعادة ما تكون قراراته متأثرة بالتجاذبات القرارات المناس

فهنالك على صعيد . السياسية والمخاوف من الدعاوى القضائية
 أعمدة الالزمة لبناء األراضيالمثال تأخيرات مستمرة في استمالك 
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الكهرباء وتأخيرات متتالية في تواريخ إكمال وإنجاز المشاريع، ال 
 .وتحسين الوضع السلطة لتقصيرها اإلدارةيملك مجلس 

 
عدم وجود معايير واضحة يمكن على أساسها تقييم أداء مؤسسة  •

 كهرباء لبنان
  

ارتفاع متوسط السن لموظفي المؤسسة، والذي يقدر في أواسط  •
 إلى باإلضافة، وعدم وجود التدريب الفني وقلة الكفاءة، هذا الخمسين

 .الحديثةقلة الفعالية والنقص في التكيف مع االنظمة المعلوماتية 
  

 عدم وجود التنسيق بين المديريات من ضمن المؤسسة •
  

 )مالية، إحصائية، معايير أداء، الخ(عدم وجود أي تقارير موثوقة  •
  

  ٤٦٢قانون رقم  ٣-٥-٣-٢
  

 يهدف إلى تنظيم ٢٠٠٢أقره مجلس النواب في أيلول  الذي ٤٦٢إن قانون رقم 
  .قطاع الكهرباء

  
  
 

  خصائص القانون ١-٣-٥-٣-٢
 
 وتوزيع الكهرباء عن بعضها بشكل  إنتاج ونقلتنشاطافصل  •

 .يضمن االستقاللية المالية واالدارية لكل منها
وتعود  .إشراك شركات مخصخصة في نشاطات اإلنتاج والتوزيع •

ملكية أسهم كل شركة مخصخصة بالكامل عند التأسيس للدولة 
  .اللبنانية أو ألي شخص من أشخاص القانون العام

 أقصاها سنتان من تاريخ إنشاء يمكن لمجلس الوزراء وخالل مهلة •
من أسهم % ٤٠ ـلاأي شركة مخصخصة، أن يبيع نسبة ال تتجاوز 

ويتولى هذا . كل شركة مخصخصة إلى مستثمر في القطاع الخاص
 .الشريك االستراتيجي إدارة الشركة

يحدد مجلس الوزراء المواعيد التي تطرح فيها األسهم األخرى التي  •
 .على مستثمري القطاع الخاصهي ملك الدولة اللبنانية 
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" هيئة تنظيم قطاع الكهرباء " تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى  •
 .تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقا ألحكام هذا القانون

تتولى الهيئة إصدار التراخيص إلنتاج وتوزيع الطاقة في المناطق،  •
 . عاما٥٠صالحة لمدة أقصاها 

، التي تملكها نقلائية من صالحيات شركة الالطاقة الكهربنقل يبقى  •
 .الحكومة اللبنانية

• الوزارة في كيفية التعاطي مع القطاعصالحياتف القانون يعر . 
  

هو إطار عمل يؤدي تدريجيا إلى زيادة في في حال تم تنفيذه،  ٤٦٢قانون رقم إن 
 .مشاركة القطاع الخاص في امتالك وإدارة قطاع الكهرباء في لبنان

  

 ضع الحاليالو ٢-٣-٥-٣-٢
  

 حتى اآلن، هنالك اعتقاد بأنه ال يمكن تطبيقه في ٤٦٢لم يتم تطبيق قانون رقم 
  :اآلتيةذلك لألسباب والمستقبل القريب، 

  
 .ضعف اإلدارة ونظم الموارد البشرية •
 
• خسائر متواصلة، أسعار (الصورة المالية لقطاع الكهرباء ي ترد

 .)محروقات مرتفعة، جباية ضعيفة
 

 الحكومة بين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان للعمل كمؤسسة عدم تفريق •
 أعمال  لتغطيةالتي ال تكفيووتقديم الدعم للقطاع تجارية رابحة 

 .وجودات سعر الماقصالصيانة والتشغيل، الديون، وتن
 

التعدي على عدم نجاح الحكومة حتى اآلن في فرض إجراءات لمنع  •
، الفني غير الهدر خفيضتبالتالي و الكهرباء وتحسين الجباية، شبكة
 %.٢٥ إلى حوالي يصل ما زال حتى اليوم الذي

 
شركاء " األسباب المذكورة أعاله تجعل من الصعب جدا إيجاد  •

حتى ( مستعدين لعرض استثمار جزئي في القطاع " استراتيجيين
 . مسؤولية الصيانة والتشغيلتبني، و%)٤٠
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  اتي الضرورية على الصعيد المؤسساألعمال األساسية ٦-٣- ٢
  

 تجاه تحسين  على تقوية مؤسسة كهرباء لبنانب الخطوات االساسيةييجب تصو
  : هذه الخطوات وتتضمن،مؤسساتي شفاف وفعال

  
  

 ،إرجاع صالحيات المؤسسة العامة المستقلة لمؤسسة كهرباء لبنان •
وتعزيز استقالليتها في مجاالت التوظيف واإلدارة المالية وتوصيف 

 .االوظائف والتعاقد وغيره
 

لتأمين إدارة سليمة لهذا  ذو الكفاءة الالزمةتعيين مجلس إدارة  •
القطاع أو بدء عملية إعادة هيكلية المؤسسة لتتماشى مع المتطلبات 
الحالية إلدارة القطاع على أسس تجارية مع تأمين الكهرباء لكل 

 .المواطنين
  

 ، سنوات٥ – ٣التعاقد مع شركة متخصصة إلدارة المؤسسة لمدة  •
اعدة مجلس اإلدارة في إعادة هيكلية المؤسسة وتدريب ومس

 .الموظفين الجدد
  

القيام بعدد من االستثمارات الضرورية لتأمين الكهرباء لكل  •
 إنتاجمحطات ( . ساعة وبأرخص تكلفة ممكنة٢٤/٢٤المواطنين 

 الديزل استثمار في تأمين الغاز بدل -  إكمال شبكة الربط –جديدة 
 ...)يع الخ تمديد شبكات التوز-

  
 .وضع نظام محاسبة حديث •

 
دراسة التعرفة للوصول إلى تعرفة تعكس حقيقة قيمة التشغيل  •

 .ةيلبوالصيانة وخدمة الدين وتأمين االستثمارات المستق
 
إذا كانت الدولة تريد أن تثبت التعرفة ألسباب اجتماعية مما يؤدي إلى تعرفة و

أن تتحمل الخسارة  المؤسسة يس على فعلى الدولة إذن ول،دون التكلفة الحقيقية
 وفي هذا اإلطار تغطي التكاليف والدعم من ضمن موازنة ،الناتجة عن هذا القرار

 .الدولة وال ترتب خسارة على المؤسسة
 

هذه الخطوات تعتبر أساسية إلعادة هيكلية مؤسسة كهرباء لبنان وتحويل هذا 
 كما هي الحال حاليا، اًمستنزفالقطاع إلى قطاع مربح تجاريا بدل أن يكون قطاعا 
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 أو تعديله في المستقبل حسب ٤٦٢وإذا تأمن هذا يصبح من الممكن تطبيق القانون 
  .المعطيات المتوفرة في حينه

  

  وأهدافهرؤيا القطاع  ٤- ٢
  

تتضمن الرؤيا الشاملة لقطاع الكهرباء انجاز جميع اإلصالحات الفنية، المالية، 
  كذلك، ويمكنه عجزه وتمويل استثماراته ذاتياًيخوله من إلغاءوالمؤسساتية، مما 

وعلى هذه اإلصالحات أن تتناول تلقائياً  .من تأمين خدمة جيدة بأسعار مقبولة
  . متطلبات المدى المتوسط والبعيد

  
  

  متطلبات المدى المتوسط ١-٤- ٢
  

باإلصالحات المؤسساتية، يتيح للتطبيق إنجاز كامل األعمال المذكورة أعاله، بدءاً 
جي لرؤيا المدى المتوسط، والتي تبقى أهدافها الرئيسية متمحورة حول حل التدري

  .وهي تحسين الخدمة وتخفيض الكلفةمشكلة األساس، أال 

  متطلبات المدى البعيد ٢-٤- ٢
  

في حين أن حلول المدى المتوسط تتناول المشاكل المالية واإلدارية حتى على 
  .اإلنتاجيةلنقص في الطاقة المدى البعيد، تبقى مشكلة فنية أساسية، أال وهي ا

  
إنشاء فإن ، ٢٠٣٠ ميجا واط في عام ٣٠٠٠ـفي سبيل تأمين الطلب المقدر ب

أو استيراد طاقة من الخارج ضرورة حتمية، على األقل واحدة محطة إضافية 
  .خاصة عند تذكرنا أن معمل الذوق قد يتوقف عن الخدمة في المستقبل المنظور

  
يحدد الموقـع   أن   المدى المتوسط يجب     ه في ب تعديل إن المخطط التوجيهي المطلو   

  .خذا بعين االعتبار المعطيات الفنية واالقتصاديةآ الجديد، األمثل لمعمل اإلنتاج
  

 في بناء هذا المعمل خـالل مرحلـة المـدى           األولى تبدأ المرحلة    أنومن المحبذ   
  .المتوسط

  
  

  نتاجإإضافة معمل  ١-٢-٤-٢
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مختلطة هو قيد الدراسة من قبل مؤسسة  على الدائرة ال إنتاجنشاء معملإإن 
وتحبذ المؤسسة إنشاء المعمل في بلدة سلعاتا القريبة من مراكز . كهرباء لبنان

  .ز في الشمالااألحمال و في نفس الوقت من مصادر الغ
  

  إستيراد الطاقة ٢-٢-٤-٢
  

  .يتضمن البديل اآلخر المطروح شراء الطاقة الكهربائية من البلدان المجاورة
  

 السباعية التي تربط بلدان مصر EIJLLSTفها القائمة، فإن شبكة في ظل ظرو
والعراق واألردن ولبنان وسوريا وتركيا وليبيا، ال يمكنها القيام بدور الوسيط 
لالستيراد الرئيسي للطاقة المطلوبة، حيث أن االتفاقية تتطلب بأن تكون جميع 

وبالتالي، .  في الحاالت الطارئةالبلدان مكتفية ذاتياً، ويتم االعتماد على الشبكة فقط
  .في الوقت الراهنفإن هذا يشير ضمناً إلى أن البديل ال يمكن أخذه باالعتبار 

  
وبالنسبة للمرشحين المحتملين لبيع الطاقة فقد ذكر أحد المصادر بأن مصر لديها 

، ولقد أكدت وزارة الطاقة والمياه أن مصر مستعدة لبيع ١فائض طاقة للتصدير 
 ميجا واط بكلفة دون خمسة سنتات للكيلو وات ساعة، مما يمثل ١٥٠حوالي لبنان 

نتاج في صور ، خاصة لدى تذكرنا لكلفة اإلجديرا باالخذ بعين االعتبارتوفيرا 
ولكن ال يمكن االعتماد على هذا . ساعة/ للكيلو واط سنتا١٨وبعلبك التي تفوق 

  .الحل كحل استراتيجي لمشكلة نقص الطاقة
   

  وشبكة EIJLLST هناك خططاً جارية للربط الرئيسي بين شبكةمدى الطويل، على ال
العربية  كل من المملكة تضمنتي تالو، GCCمجلس  التعاون لدول الخليج العربي 

 وسلطنة عمان، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، اإلمارات العربية المتحدة، 
 جيجا ٩٠ اإلجمالية إلى ما فوق مما يقوي الشبكة المشتركة ويرفع سعتها وقدرتها

يفسح في المجال لشراء الطاقة على أساس مستمر في قد  األمر الذيواط، 
 . البعيدالمستقبل

                                                 
1 Arab Power – by Emad Ibrahim   
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  مقارنة الخيارات ٣-٢-٤-٢
 ميزات ومساوئ هذين الخيارين، بغض النظر عن إمكانية أو عدم إمكانية إن

  .ناهالتطبيق في الوقت الراهن،  فهي طبقا لما هو مبين في الجدول أد
  

  المساوئ  الميزات  الخيار
القدرة على تلبية الطلب تلقائياً     

  بدون ربط خارجي
  تكاليف إنشائية مرتفعة

  زيادة في التلوث  خلق فرص  عمل داخلية
اج مرتفعةكلفة تشغيل  وإنت   

للكيلو واط سـاعة بغيـاب
  الغاز الطبيعي

زيادة  :الخيار أ
 عدد معامل اإلنتاج

القدرة على بيع فائض الطاقـة      
إلى البلدان الخارجيـة خـالل      

  الطلب المنخفض
االعتمــاد المــستمر علــى
  الفيول الخارجي المستورد

عدم القـدرة علـى تلبيـة  خفض في  التلوث
االحتياج ذاتياً واالتكال على
الربط الخارجي مع بلـدان

  أخرى 
  خفض فرص العمل المحلية

  
استيراد  :الخيار ب

 الطاقة من الخارج
انخفاض تكلفة الطاقـة، ممـا      

ــشجع  ــة  ي ــصانع القائم الم
والمستقبلية من االعتماد علـى     
شبكة الطاقة المحليـة وإبقـاء      
مولداتها كاحتياط، مما يـساعد     
على خفض الضجيج والتلوث  

قدرة هامـشية علـى بيـع
ــدان ــى البل ــائض  إل الف
المجــاورة خــالل فتــرات

  الطلب المنخفضة
 

 وهو الحل الذي  من قبل مؤسسة كهرباء لبنان،ة الجديالخيار أ هو قيد الدراسة
الخيار ب هو كذلك قابل للتطبيق أن إال  . في مسألة اإلنتاجضمن استقالليتهاي

  .والمتابعة من قبل وزارة الطاقة والمياه
  

  الحاالت الحاضرة - ٣
  

أوليـة  كقاعـدة   يتناول هذا الفصل التفاصيل الفنية لشبكة مؤسسة كهرباء لبنـان           
  .إتباعهاتي يجب للمنطلقات ال
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  نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية ١-١-٣
  

وبحيث   من البلدان ذات النسبة العالية للتغطية بالطاقة الكهربائية،اًلبنان واحديعتبر 
 نسب الجدول رقم جويبين .  اللبنانيةاألراضي التوزيع يشمل ويغطي كامل أن

سة كهرباء لبنان وأكدت التغطية الكهربائية في المنطقة، وهذا الجدول واجهته مؤس
  %.١٠٠ تشمل كافة السكان في لبنان وبنسبة تغطية بالكهرباء بأن ال

 البنك الدولي:  نسب التغطية بالكهرباء في المنطقة:ج  الجدول رقم
  

  من السكان % -نسب التغطية 
  الريف  المدن  اإلجمالي  البلد

  ٢٦  ٨٤  ٤٠  اليمن
  ٢٠  ٦٨  ٤٦  ربالمغ

  ٩٨,٩  ١٠٠  ٩٩,٨  االردن
  ٩٦  ١٠٠  ٩٨  مصر
  ٩٦  ١٠٠  ٩٨  لبنان
  ٩٣  ١٠٠  ٩٨  تونس

  ينطبق ال  ال ينطبق  ٦٥  *فنزويال 
  ٣  ال ينطبق  ١٣  *بنغالديش

  على سبيل المقارنة فقط*  
 

  الظروف القائمة ٢-١-٣
  

  اإلنتاجقطاع  ١-٢-١-٣
  

 لغاليات،ا، فراناأل، المردداتتجهيزات التوربينات، ال، تتضمن اإلنتاجفي  قطاع 
ومن . األخرى اإلضافية اإللكتروميكانيكية واألنظمة األجهزة وكافة المكثفات،
 من التجهيزات الديناميكية ألنهامسح وتقييم حالة هذه التجهيزات وجودتها الصعب 

حدث أإن ف  وبحسب مؤسسة كهرباء لبنان،.المتحركة وبناتج مختلف باستمرار
  :اآلتي من الطاقة هي  اتجنالبيانات المتوفرة بخصوص 

  
  ساعة/ واط تريليون ١٠,٥ :٢٠٠٣في عام  •
 واط مليار ٢١٦ويتضمن  (ساعة/ واط تريليون ١٠,٤: ٢٠٠٤في عام  •

  ).ساعة مستوردة من سوريا
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 ال اإلنتاج بأن معامل أعالهاستنتاجاتنا يؤكد  األداءهذا االنخفاض الطفيف في 
أن إمدادات الفيول تجد أحياناً صعوبة في ، باإلضافة تتلقى الصيانة التي تستحقها

  .الوصول
  

  قطاع النقل ٢-٢-١-٣
  

 ت كيلوفول٢٢٠ و١٥٠، ٦٦تتألف شبكة النقل لمؤسسة كهرباء  لبنان من خطوط 
من  أدنى توتر إلىالتوتر العالي  تحويل طاقة رئيسية من عدة محطات إلى إضافة
ل شبكات توزيع  من خالالمستهلكين  إلى التوزيع أو إلى محطات أخرى النقلاجل

 فإن ، ذلكإلى إضافة. )دأنظر الجدول رقم  (تفول كيلو ٢٠أو، ١١،١٥قدرة 
 كلم عبارة عن خطوط هوائية ١٣٣٦منها ( كلم ١٦١٥ من أكثرالشبكة تتضمن 

وعلى خالف . مختلفة للنقل والتوزيعبتوترات  الجوفية كلم من الكابالت ٢٧٩و
 و  الثابتةاألجهزةالنقل هي من  يزات، فإن تجهاإلنتاجنظيراتها المستخدمة في 

   .عادة صيانة اقلتتطلب 
  

   المصدر مؤسسة كهرباء  لبنان–خالصة بسعات وقدرات محطات التحويل : د  الجدول رقم

  بيروت
  أمبير  تفولميجا / القدرة 

  اسم  محطة التحويل
عدد   المجهزة به  الطلب

  المحوالت

  ٢  ٨٠  ٥٠  ٦٦\١١ – ونسكواأل

  ٣ + ٣ ٢٤٠ ;٦٠  ٤٣  ٦٦\١١ و ١٥٠\٦٦ – البسطة

  ٣  ١٨٠  ٩٤ ٦٦\١١ – جالحر

  ٢  ١٤٠  ١٥*  ٢٢٠\١١ – )الجديدة (جالحر

  ٢  ٨٠  ٤٢ ٦٦\١١ – الغاز

  ٣  ٦٠  ٣٦  ٦٦\١١ – الغربية

  ٢  ٨  ٤٣  ٦٦\١١ – الشباك

  ٢  ١٤٠  ١٩  ٢٢٠\٢٠ – س بيروتأر

  ٣ + ٣  ٣٢٠  ١٨  ٦٦\٢٠ و ٢٢٠\٢٠ – وسط بيروت

  ٢  ٦٠  ٣٠  ٦٦\١١ المريسة
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  البقاع
  أمبير تفولميجا / القدرة 

  اسم محطة التحويل
عدد   المجهزة به  الطلب

  المحوالت
  ١  ٢٠  ١٠  ٦٦\١٥ – الهرمل

  ١  ٢٠  ٩  ٦٦\١٥ – اللبوة

  ٢  ٥٠  ٤٥  ٦٦\١٥ – بعلبك

  ٢  ٣٠  ١٢  ٦٦\١٥ – بدنايل

  ٢ + ١ ١٧٠ ;١٤٠  ٢٨  ٦٦\١٥ و ٢٢٠\٦٦ – )جديدة (اكسار

  ٢  ٤٠  ١٩  ٦٦\١٥ – اكسار

  ١  ٢٠  ١٤  ٦٦\١٥ – عنجر

  ١  ٢٠  ١٠  ٦٦\١٥ – جب جنين

  ٢  ١٠  ٥  ٦٦\١٥ – عبد العال

  ٢  ١٠  ٢  ٦٦\١٥ – الضخ

  الجنوب
  أمبير فولتميجا / القدرة 

  اسم  محطة التحويل
 عدد المحوالت  المجهزة به  الطلب

  ١ + ١ ١٧٠ ;٤٠  ٣٠*  ٦٦\١٥ و ٢٢٠\٦٦ –الزهراني 

  ٢  ٨٠  ٦٠*  ١٥٠\٦٦ – لجيةا

  ٣  ٨٠  ٦٣  ٦٦\١٥ – صيدا

  ٢  ٤٠  ٢٨  ٦٦\١٥ – مصيلحال

  ٢  ٦٠  ٤٠ ٦٦\١٥ – النبطية

  ٢  ٨٠  ٥٢ ٦٦\١٥ + ٢٢٠\٦٦ –صور 

  ١  ٢٠  ١١  ٦٦\١٥ – وادي جيلو

  ٢  ٤٠  ١٧  ٦٦\١٥ – مرجعيون

  ٢  ٦٠  ٣٨  ٦٦\١٥ – سلطانيةال
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  الشمال
  أمبير تفولميجا / القدرة  

  اسم  محطة التحويل
 عدد المحوالت  المجهزة به  الطلب

  ١ + ١ ١٧٠ ;٧٠  ٦٠*  ٢٢٠\١٥ و ٢٢٠\٦٦ – دير عمار

  ٢  ٤٠  ٣٠*  ٦٦\١٥ – أورانج ناسو

  ٤  ٦٠  ٤٥*  ٦٦\٣٣ – طرابلس

  ١  ١٥  ١٢*  ٦٦\٣٣ -كوسبا 

  ١  ٢٠  ١٦*  ٦٦\١٥ – الحريشة

  ٢  ٢٠  ١٦*  ٦٦\١٥ – شكا

  ١  ٢٠  ١٦*  ٦٦\١٥ – سلعاتا

  ١  ٢٠  ١٦*  ٦٦\١٥ – الفيع

  ١  ١٠  ٢,٥  ٦٦\١٥ –بلوزه 

  ١  ٢٠  ٩  ٦٦\١٥ – البترون

 و ٢٢٠\٦٦ و ٢٢٠\١٥٠ – دير نبوح
  ٦٦\١٥ و ١٥٠\٦٦

٤٠  
١٢٠; 
٣٠ ;١٠٠; 

٤٠  
٢+١+١+١  

  ١  ٢٠  ١٩  ٦٦\١٥ – ١ باردال

  ٢  ٤٠  ٢٩  ٦٦\١٥ – حلبا

  ١  ٢٠  ١٤  ٦٦\١٥ – القبيات
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  جبل لبنان 

  بيرأم تفولميجا / القدرة  
  اسم  محطة التحويل

  عدد المحوالت  المجهزة به  الطلب

  ٢  ٨٠  ٦٠*  ١٥٠\٦٦ –الجية 

  ٣  ٦٠  ٤٢  ٦٦\١١ – المطار

  ٣  ١٢٠  ٦٩  ٦٦\١١ – البوشرية

  ٣  ٦٠  ٣٥ ٦٦\١٥ – الجديدة

 و ١٥٠\٦٦ و ٢٢٠\١٥٠ – بصاليم
٦٦\١٥ 

٤٢  
٢٠٠ ;٨٠; 

١٠٠  
٤+٢+٢ 

  ٤+٣  ٣٦٠ ;٨٠  ٣٢  ٦٦\١٥ و ١٥٠\٦٦ – الجمهور

  ٢  ٨٠  ٥٨  ٦٦\١٥- الحازمية

  ٢+٢  ١٦٠ ;١١٠  ٥٦  ٦٦\٢٠ و ١٥٠\٦٦ – الذوق

  ٢  ٤٠  ٣٦  ٦٦\١٥ – جعيتا

  ٢  ٦٠  ٣٤  ٦٦\١٥ – بكفيا

  ٢+١  ١٠٠ ;١٤٠  ١٥  ١٥/١٥٠ و ١٥٠/٢٢٠ – عرمون

  ٢  ١٤٠  ١٢  ١٥/٢٢٠ – المكلس

  ٢  ٦٠  ٢٥  ٦٦\١٥ – ادما

  ١  ٢٠  ١٦  ٦٦\١٥ – بطحا

  ١  ٢٠  ١٥  ٦٦\١٥ – ريسالحقل 

  ١  ١٠  ٣  ٦٦\١٥ – عليتا

  ٣  ٦٠  ٢٥  ٦٦\١٥ – تعمشي

  ٣  ٦,٣  ١  ٦٦\١٥ – نهر ابراهيم

  ٢  ٢٠  ٨  ٦٦\١٥ – االولي

  ٢  ٨٠  ٤٢  ٦٦\١٥- الشويفات

  ٢  ٤٠  ١٧  ٦٦\١٥ – الدامور

  ٢  ٤٠  ٢٥  ٦٦\١٥ – سبلين

  ١  ٢٠  ١١  ٦٦\١٥ – عاليه

  ٢  ٣٣  ١٠  ٦٦\١٥ – صوفر

  ٢  ٣٠  ١٨  ٦٦\٢٠ – بيت الدين

  ١  ٥  ٢  ٦٦\١٥ – الصفا

  ٢+١  ١٧٠ ;٧٠  ---  **٦٦\١٥ و ٢٢٠\٦٦ حاالت

  تم تقدير الحمل* 
  محطة غير مدشنة بعد** 
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  قطاع التوزيع ٣-٢-١-٣
  

 ٥ و ١١ و ١٥ و ٢٠، ٣٣تتألف شبكة التوزيع لمؤسسة كهرباء لبنان من خطوط 
  . تفول ٣٨٠ـ شبكة التوتر المنخفض الإلى إضافة تفول كيلو

  
إن غالب . والشبكة تحتوي على خطوط هوائية وجوفية ومحطات مبنية وهوائية

، المتواجدتين على التوالي فولط كيلو١١ـ و ال١٥ـالشبكة تتشكل من شبكتي ال
   .خارج وداخل بيروت

  
 فهما قديمتان وتنحصران في بعض مناطق الشمال، تفول  كيلو٥ و٣٣أما شبكتي 

كيلو  ٥، وتحوي مخارج  في منطقة العيونفولط كيلو ٣٣\٥حيث يوجد محطة 
 كيلو فولط حديثاً ٣٣شبكة ألغيت  ولقد . فرعية هوائية تغذي محطاتفولط
  . كيلو فولط٢٠صبحت الخطوط توزع الطاقة على توتر أو
  

 الحديثة على وسط بيروت، جونية، وبيت فولط كيلو ٢٠أخيراً، تقتصر شبكة 
وهنالك مخطط لدى مؤسسة كهرباء لبنان لتغيير عدة أجزاء من شبكة . الدين

  .تفول  كيلو٢٠التوزيع إلى 
  

  لمؤسسات المعنيةا ٢-٣

  تحديد المؤسسات المعنية ١-٢-٣
  

الذي يجـب   األساسي  كما يتضح مما ذكر آنفا، تبقى مؤسسة كهرباء لبنان المرجع           
ومع ذلك، فهنالك مؤسسات معنية     . معالجة جميع المشاكل وتحقيق الرؤيا من عبره      

  المـساهمة فـي    في قطاع الطاقة لها دور وان اقل تأثيراً من المؤسسة في          أخرى  
  .يق الرؤياتحق
  

  مؤسسة كهرباء لبنان ١- ١-٢- ٣
  

ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في إنتاج  مسؤولة عن مؤسسة عامة حكوميةوهي 
 مؤسسة أنشأت. المستقلة فهي وزارة الطاقة والمياهالمديرية  مرجعية هذه أما .لبنان

خدمات المحتكر ل الرسمي األوحدالقطب دوماً كانت و، ١٩٥٤كهرباء  لبنان عام 
  .رباء  للبنانالكه
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 ذات الدائرة المختلطة البخارية واإلنتاج  مؤسسة كهرباء لبنان معامل تشمل شبكة
 GIS نظامومحطات تحويل تقليدية وذات والجوفية  وشبكات النقل الهوائية ،والمائية

  .مبنية وهوائيةمع محطات تحويل فرعية وجوفية وشبكة توزيع هوائية 
  

على  معامل بخارية ومعملين ٣ على يشتملاإلنتاج  عقطا فإن ،اً تحديدأكثروبشكل 
وتقدر .  معامل مائية٤رة مفتوحة ووومعملين على الغاز بدمختلطة رة والغاز بد

، أما القيمة الفعلية فتقدر  مليار دوالر١,٧تكلفة البناء الحالية لهذه المعامل بنحو 
  .بنصف هذه القيمة كحد أقصى

  
 GISم اعاملة بنظ أخرى  تحويل تقليدية واتطمح عدة شبكة النقل، فتتضمن أما

 كلم من الخطوط ٢٨٠ و١٣٣٦ إلى إضافة ،فولط كيلو ٦٦ و١٥٠، ٢٢٠بقدرة 
لهذه الحالية  الكلفة التقديريةوتبلغ . على التواليالجوفية الهوائية والكابالت 
  .مليار دوالر١،٣بنحو الشبكات والمحطات 

  
 ومحطات  كهربائياًاً عمود١٥٠٠٠  هناك شبكة التوزيع وتشتمل علىوأخيرا 

 كيلو ٢٠، و١٥، ١١ خطوط هوائية بقدرة إلى إضافة مبينة وهوائيةتحويل ثانوية 
وتبلغ . التوتر المنخفضلنظام وجوفية  شبكة خطوط هوائية إلى باإلضافة تفول

    .دوالرمليون  ٧.. بنحو األنظمة لهذهالكلفة التقديرية الحالية 
   

  مصلحة نهر الليطاني ٢- ١-٢- ٣
  

. ١٩٥٤ عـام    أنـشأت  وماليـة    إداريةوهي مؤسسة عامة حكومية ذات استقاللية       
 ٣ تمتلـك    أنها كما   ، مصادر المياه السطحية والجوفية    بإدارةوتعنى هذه المصلحة    

 مؤسـسة كهربـاء     إلى على مستوى التوتر العالي   معامل طاقة مائية وتبيع الطاقة      
  .لبنان

  
  . مليون دوالر٣٥٠بنحو حة نهر الليطاني لمعامل مصل الحالية اإلنشاءوتقدر كلفة 

  
  
  

  امتياز كهرباء زحلة ٣- ١-٢- ٣
  

 أن إال . ١٩١٠الطاقة وتوزيعها في  منطقة زحلة عام إلنتاج منح هذا االمتياز 
ويتم حاليا شراء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان . ١٩٧٦توقف عام اإلنتاج 
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 المعتمدة من سعارباألالمستهلكين  إلى ساعة ويباع واطكيلو /ل. ل٤٤,٥بسعر 
  . كهرباء لبنانمؤسسة

  

   كهرباء جبيلامتياز ٤- ١-٢- ٣
  

ويتم حاليا شراء  . ١٩٥٠الطاقة في منطقة جبيل عام لتوزيع منح هذا االمتياز 
 إلى ساعة ويباع واطكيلو /ل. ل٦٣الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان بسعر 

  . كهرباء لبنانمؤسسة المعتمدة من باألسعارالمستهلكين 
  

   كهرباء عاليهزامتيا ٥- ١-٢- ٣
  

ويتم حاليا شراء  . ١٩٢٤منح هذا االمتياز لتوزيع الطاقة في منطقة عاليه عام 
 إلى ساعة ويباع واطكيلو /ل. ل٤٥الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان بسعر 

  . كهرباء لبنانمؤسسة المعتمدة من باألسعارالمستهلكين 
  

   كهرباء قاديشاامتياز ٦- ١-٢- ٣
  

 وقد تم ،)وادي  قاديشا( الشماللطاقة وتوزيعها في  اإلنتاج   وهو امتياز قديم
  . من مؤسسة كهرباء لبنانشراؤه حديثاً

  

٤ - هداف الرؤياال ألالمنطلقات الضرورية في سبيل تحقيق فع  

  المنطلق المؤسساتي والفني ١-٤

االستثمار، الخدمة، القطاع، (إعادة تعريف الشروط الخاصة  ١-١-٤
  )المشروع، والعقد

  
يجب استخدامها بحيث " المشروع"  الكهربائية فإن عبارة بالنسبة لقطاع الطاقة

تعني مشروعاً متكامالً يؤمن توفير الخدمة إلى المستهلك، ويمكن بالتالي أن يمتد 
ولهذا فإن على صانعي . على كامل الشبكة بدءا من التوربين وصوال إلى العداد

لإلنتاج والنقل القرار التفكير بمشاريع متكاملة بدال من تنفيذ عقود منفصلة 
  . محيط العاموالتوزيع وتركيب العدادات أو أي نشاط آخر بمعزل عن ال
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وبعبارة أخرى، فإن عقد معمل اإلنتاج على سبيل المثال، مهما كان كبيراً أو باهظ 
التكلفة، ال يمكن اعتباره مشروعاً ما لم يتواءم مع جميع الملحقات المطلوبة بعده 

  . الطاقة إلى المستهلكإليصالرها من شبكات نقل وتوزيع وغي
  

  المنطلق االقتصادي والقطاعي ٢-٤

  التأثيرات على الطلب االقتصادي ١-٢-٤
  

 من خالل الطاقة الكهربائية لقطاع اإلجماليالتأثير على الطلب االقتصادي يبرز 
  بالتالي االقتصادية المتزايدة الناتجة عن االستثمار في هذا القطاع ويتطلباألنشطة

  .ضخمة تنفيذ شبكات
  

وعالوة على ذلك فإن تنفيذ . لزيادة التوظيف  وهذا يتطابق مع الطلب المتزايد 
 وموردي اإلنشاءهذه المشاريع سيعزز الطلب على شركات التصميم وشركات 

  .الالزمةالتجهيزات 
  

  التأثيرات على العرض االقتصادي ٢-٢-٤
  

  .استعماالتعدة  واحدة ال يمكن تجزئتها و ينتج عنهابائية هي خدمة الكهر الطاقة
  

 والتدفئة، اإلنارة، مثل النهائي يشكل بعضها االستهالكبحيث وتنقسم االستعماالت 
 مفيدة مثل ضخ المياه والتبريد فهنالك استعماالت أخرىوبالمقابل . وتكييف الهواء
 ال :احصرها هنمجال لالتي تعتمد على الكهرباء وال االستعماالت وغيرها من 

   .  بدون طاقة كهربائية توجد صناعةأنيمكن 
  

  أمور خارجية ٣-٢-٤
  
  :اآلتيب  فتلخص الخارجية المرتبطة بالقطاعاألمور أما
  

 الالزمة  األراضي التأثيرات االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن استمالك        •
 . الخطوط الهوائيةأعمدة وخصوصا ،واقع كهربائيةلم

 
 نتيجة تنفيـذ    راضياأل قيمة    في التناقصالتأثيرات االقتصادية الناتجة عن      •

   . متعلقة بقطاع الطاقةأخرى ومرافق أعمدة
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بسبب االنبعاث الصادر مـن     التأثيرات البيئية الناتجة عن التلوث  المحتمل         •
 ثـاني   وكسيد الكربون و  أ والتي تتضمن غازات ثاني      ،الطاقةإنتاج  معامل  

 .وكسيد الكبريتأ
 
 التفريغ الهـالي  ولدات   بسبب الضجيج الناتج عن المو     أخرىتأثيرات بيئية    •

 .التوتر العالي  ألعمدةالمرافق عادة
  

  المنطلق الموقعي ٣-٤
  

الجغرافية النواحي إن ، فهربائيةالكوالتوزيع باستثناء موضوع مواقع أعمدة النقل 
  .رئيسية في قطاع الطاقة ليست

  
 مثل محطات معالجة الصرف األخرىوبعكس المرافق المرتبطة بالخدمات 

الرئيسية التحويل  حتى محطات أولمحوالت ل  الالزمةمواقعال د إيجا، فإنالصحي
   . وخصوصا في المناطق الريفية المفتوحةيكون عادة مسألة يسيرة

  
 اوضعهيحبذ  ال ة أو ذات الدائرة المختلطةالبخارياإلنتاج  معامل أن وبالرغم من

، مكلفةبريد  تأبراجتطلب ت في هذه الحالة سألنهافي مناطق ريفية بعيدا عن البحر 
  .   المطلوب  ليس بمشكلةاالستهالك  موقعإلى مد خطوط الكهرباء لكن

  المعتمدة األداءاالستفادة القصوى للعرض من القطاع كدالة على معايير  ٤-٤
  

 إن معايير األداء لتقييم مختلف الحلول والخيارات الفنية والمؤسساتية واالقتصادية
  :هي اآلتي  األولياتووضع جدول 

  
 تنفيذ والتكيف مع الظروف المحليةة القابلي •
 
 تدريب الكوادرلمتطلبات  •

 
 متطلبات الستمالك األراضي •

 
 متطلبات الستيراد المواد والتجهيزات الالزمة •

 
 والتشغيل والصيانة التنفيذ تكاليف •

 
  واستمرارية العملسهولة التشغيل •
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 التأثيرات االجتماعية واالقتصادية و العوامل الخارجية •
 

  الكلفةتعويض  •
  
  

  خاتمة - ٥
  

 أو  تنفيذهقد تم من مشاريع قطاع الكهرباء  بهيستهانعددا ال  أنعلى الرغم من 
الشبكة وثوقية مك الكثير لفعله من اجل تحسين ل يبقى هناإال أنه، ما زال قيد التنفيذ
  . والنقل والتوزيعاإلنتاجوتخفيض تكاليف 

  
 قطاعات اإلنتاج والنقل  هذه المشاريع بشكل أساسي إعادة تأهيلتتضمنلقد و

ات الغاز مدادنشاء إ، إفولط والتوزيع، إقامة أربعة معامل إنتاج، إنشاء شبكة كيلو
معمل دير عمار وإقامة التجهيزات الالزمة للربط مع الشبكة السباعية ل الطبيعي

، اإلضافيةاإلنتاج منشآت  استثنتولكنها ، ) بعد األخيرينوإن لم يتم تشغيل(
 لمشروع الفوترة باإلضافة للمعامل الغازية األخرى، از الطبيعيواستيراد الغ

  .الحديثة
  

كما ذكر سابقاً، فإن زيادة قدرة المعامل الموجودة او بناء معمل واحد جديد على 
  .يكون من شأنه تلبية الطلب المتزايد على الشبكةاألقل 

  
الهدر فيض لتخأولي وتطوير شبكتي التوزيع والنقل هي مطلب إنهاء إن فكذلك 
  الال شرعية فهي المؤثر الرئيسيالتعديات أما إزالة . إلى مستويات مقبولةالفني
   .الهدر غير القنيض يتخف على

  
دون التفعيل الفوري قابل للمباشرة الفورية عاله غير ألكن يبقى معظم ما ذكر 

لمؤسسة لعندها فقط يمكن . لإلصالحات المؤسساتية داخل مؤسسة كهرباء لبنان
المدى المتوسط والبعيد بنجاح مع الحفاظ على كل أهداف لتقدم بفعالية وتحقيق ا

  .أعالهالمذكورة األخرى الخطوات والعوامل 


