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 الدكتور غازي وزني
  

ميغاواط  1450موقتة بطاقة  اء معامل، إذ تهدف الى زيادة االنتاج من خالل انش2010لعام  تعتبر خطة الكهرباء ايجابية، وتتكامل مع ورقة قطاع الكهرباء
وغير الفني وزيادة  الى خفض خسائر المؤسسة من خالل خفض الهدر الفني ميغاواط بالتوازي في المديين القصير والبعيد، كما تهدف 3100ودائمة بطاقة 

 .التعرفة
 :اآلتية تتضمن الخطة المالحظات االولية

، وخفض الهدر الفني وغير 24/24وتأمين الكهرباء  2020ميغاواط في العام  3990ميغاواط الى  2450ج من الخطة طموحة ومتفائلة في: زيادة االنتا -1
من  %1كل انخفاض مليار ليرة ) 440وفرًا سنويًا على مؤسسة كهرباء لبنان بنحو  ، ما يحقق2021بنهاية  %22، أي حوالى %12الى  %34الفني من 

 .2022مليون دوالر عام  118الى ربح  2019مليار دوالر عام  1.4المالية للمؤسسة من خسارة النتائج  مليار ليرة(، وتحويل 20الهدر يوفر 
 :لخطة غير واضحة فينتاج: ازيادة اال -2
محروقات والمواقع مفتوحة لتقنيات االنتاج والة مع ترك كل االحتماالت ميغاواط عبر انشاء أو استقدام معامل موقت 1450زيادة االنتاج في المدى القصير  -

الثقيل، والمواقع المقترحة هي الزهراني والزوق والجية، ما يجعل واالسعار. لكن الخطة تشير الى ان الفيول المتوافر حاليا يقتصر على الغاز أويل وزيت الفيول 
 .عة تأمينها االنتاجاستنادا الى اسعارها وسر خيار البواخر من الخيارات المفضلة في الخطة 

 .اختيار البواخر الن الموقت يصبح دائمًا وملكيتها تبقى للشركة التركية وليست للدولة اللبنانيةعدم  -
ام ز الطبيعي المسال في العموقعًا( تعمل موقتا على الفيول أويل بانتظار تأمين الغا 30ميغاواط في جميع المناطق )حوالى  50ة موقتة بطاق إنشاء معامل -

 .الخاص ما يسهل عملية الالمركزية االدارية، وتمّول من القطاع 2021
 .لمناقصاتإنشاء المعامل الموقتة والدائمة حصرًا عبر المناقصات في ادارة ا -
 .ال تتسبب بأعباء اضافية على الخزينة العامة مواكبة زيادة االنتاج بإجراءات لخفض الهدر الفني وغير الفني وتحسين الجباية وزيادة التعرفة حتى -

 .ادة التعرفة: قرار إيجابي وجريءزي -3
مليون دوالر، اذ كل زيادة  530وفر ايرادات اضافية تقارب سنويا الـ محروقات، تليرة للكيلوواط ساعة وربطها بأسعار ال 217ليرة الى  138زيادة التعرفة من  -

 .مليون دوالر 100زيادة االيرادات  سنت واحد على التعرفة يساهم في
 ."من عجز الموازنة العامة وتنعكس ايجابا على ميزان المدفوعات واالستقرار المالي وتلبي توصيات "سيدرتخفف الزيادة  -
 .التعرفة )التعرفة التصاعدية( لدعم الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل ر فيالشطو  اعتماد -

 :تحديات قطاع التوزيع -4
مليار ليرة(  444مليار ليرة، خصوصا المتعلقة منها بالمخيمات الفلسطينية ) 3092ت البالغة غير واقعية في تحصيل المتأخرات المتراكمة والمستحقا -

 .مليار ليرة( 1820واالدارات العامة )
يون مل 1.4عداد للتوتر المنخفض،  16000للتوتر المتوسط، عّداد  800: 2021متفائلة في انجاز مشروع الشبكة الذكية ومركز التحكم عن بعد في نهايــة  -

 .هلكينعداد للمست
 .صعوبات في نزع التعديات والسرقات من دون قرار سياسي -

 :تحديات قطاع النقل -5
 .شبكة النقل في منطقة المنصورية )إعتراضات سياسية واجتماعية(ل مّد إستكما -
والر( قبل عملية خفض الهدر الفني وغير مليون د 475ة )النقل الهوائيمليون دوالر( ولمحطات التحويل وخطوط  300صعوبة تأمين التمويل لالستمالكات ) -

 .الفني وزيادة التعرفة
 :تحديات شركات مقدمي الخدمات -6

ين الجباية وتركيب العدادات والمحّوالت... نتائج أعمالها غير مشجعة حتى ال نقول فاشلة في تنفيذ االصالحات في شبكة التوزيع وصيانتها وتشغيلها، وفي تحس
 :ت قانونيةتحديا -7
 .2014/287والقانون  2002/462عيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان والنظر في تعديالت القانون ت -
 .تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء -

 .عدهخطة الكهرباء جيدة ومفصلية لالنقاذ، لكن طريق تنفيذها غير معّبدة ب
 

https://newspaper.annahar.com/author/9546-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%8A

