ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺳﻌﺎر
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
فواترى ثمن حصوله عىل الطاقة الكهربائية:
يعاىى المواطن من انقطاع ىڡ الكهرباء لعدة ساعات ىڡ اليوم وهو بالفعل يدفع  ٤

o
o
o
o

Ø
الىى يحصل عليها من كهرباء لبنان
فاتورة الكهرباء 
فاتورة المولد
المواطنںى
كلفة الدين العام حيث يمثل قطاع الكهرباء  ٪٤٦منه وهو دين سوف تسدده الدولة من جيوب

Ø
Ø
وااللكرىونية لديه باعطال غرى محسوبة
الىى تصيب االدوات الكهربائية
كلفة نوعية الكهرباء المتدنية 

اما مجمل قيمة فاتورة كهرباء لبنان وكلفة المولد فتصل اىل  ٪١٢من دخل الفئات ذات الدخل المحدود وهي نسبة تفوق
بضعفںى ما نراه ىڡ بالد دخلها القومي مشابه لبالدنا.

Ø

الىى ترزح تحت ارتفاع كلفة فاتورتها
الحاىل عىل
وال تقترص سلبيات الوضع


المواطنںى بل تطال الرسكات والمؤسسات 
الكهربائية فتضعف قدرتها التنافسية وتضطر اىل اقفال ابوابها والهجرة اىل بلدان أخرى ما يؤثر سلباً عىل فرص
للبنانيںى.
العمل

اما كلفة انتاج الكهرباء ىڡ لبنان فتصل اىل  ١٤سنتاً للكيلوات الواحد وهو سعر مرتفع بالمقاييس العالمية نتيجة نوعية الفيول
الطںى بلة ان
المستعمل وعدم استعمال الغاز وفقدان كميات من الفيول المحتسبة Øكرىسبات دون وجه حق .ومما يزيد 
Ø
الىى تنتج عن نقل الكهرباء تصل اىل مستوى  ٪١٥نظراً لتهالك الشبكة وعدم تجديدها بينما النسبة المقبولة
الخسارة التقنية 
عالمياً ال تتجاوز .٪٦
الفواترى ورسقة الكهرباء وهي تصل اىل حدود  ٪٢٥بينما ال تتعدى  ٪٢ىڡ
وال ننىس الخسارة الناجمة عن عدم تحصيل

مؤسسة خاصة ككهرباء زحلة مثال.
Ø

المواطنںى والمؤسسات
معاناة
تنهي
حلول
بتنفيذ
ثںى
مكرى
غرى
النفوذ
عىل
عبىى
اع
رص
ىڡ



كل هذا والمسؤولون يتخبطون 

وتخفض الدين العام.

اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻻﺋﺤﺔ
ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮزان
التاىل:
لدى وصول اعضاء الئحة لبنان حرزان اىل الندوة 
الرىلمانية سيبادرون اىل 
المطالبة بترسيع استصدار المراسيم التطبيقية للقانون  ٤٦٢الذي يفتح الباب الستثمارات القطاع الخاص ىڡ قطاع
الكهرباء الن ال حلول للكهرباء دون استثمارات جديدة وهي غرى متوفرة حالياً لدى الدولة ولدى كهرباء لبنان.
Ø
Ø
الىى اثبتت فشلها عىل
اقرىاح اسس جديدة الدارة قطاع الكهرباء اذ ال يمكن ايجاد حلول ضمن االطر الحالية 
مدى  ٢٨سنة.
هذه االسس الجديدة تتمحور حول تقسيم قطاع الكهرباء اىل ثالث اقسام:
أ .قطاع االنتاج حيث يفسح ىڡ المجال للقطاع الخاص 
بالرساكة مع الدولة او منفرداً لالستثمار ىڡ هذا المجال وادارته
وفق ترخيص تمنحه الدولة مقابل عائد معقول لها.
التقىى
ب .قسم النقل :يبقى ىڡ يد الدولة ويمول من عائدات االنتاج فتقوم بتحديث شبكة النقل للتخفيف من الهدر 
والتمكن من نقل كل الكهرباء اىل كل لبنان ،ومن االهمية بمكان ان تعتمد الدولة عىل تقنية الشبكة الذكية
Ø
الىى بدونها ال يمكن نقل الكهرباء المنتجة بوسائل الطاقة المتجددة.
 Smart grid
Ø
الىى
ج .قسم التوزيع :يدار بواسطة القطاع الخاص الذي يتحمل مسؤولية تركيب العدادات الذكية  Smart meters
الفواترى
يحصل القطاع الخاص

من شأنها ان تجعل رسقة الكهرباء وعدم تحصيل 
فواترىها امور ًا شبه مستحيلةّ .
تبطںى بالدولة .ويدفع عندئذ القطاع الخاص مقابل
لحسابه وليس كما هي الحال اليوم مع "مقدمي الخدمات" المر 
Ø
الرىخيص له عائداً عادال ً للدولة.
من شأن هذا الحل:
Ø
وبالتاىل يخفض نسبته من الدين العام
أ .ان يخفض من الرىامات الدولة المالية ىڡ قطاع الكهرباء

ب .ان يشجع القطاع الخاص عىل االستثمار ىڡ قطاع الكهرباء وان يفتح المجال لفرص عمل جديدة
الفواترى
ج .ان يحد من الخسارات التقنية للكهرباء ويحد من الرسقات والتمنع عن دفع

د .ان يساهم ىڡ خفض فاتورة الكهرباء عىل المواطن
ه .ان يوصل الكهرباء اىل بيت كل مواطن دون انقطاع

