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 لدى البنك الدوليإنجاز كل المتطلبات والكلمة الفصل من مصر ونقله مع مصر وسوريا...توقيع إتفاق شراء الغاز الطبيعي 

 
 موريس متى

إن عبر  والكهرباء غازال #لبنان في إتمام االتفاقات مع كل من االردن وسوريا ومصر لتزويد #وليد فياض نجح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف االعمال
تأمين لعمل دير عمار ا وصوال الى مبر خط الغاز العربي عبر سوريالذي سيع #الغاز المصري ميغاواط، او عبر 250و 150ذية بالكهرباء االردنية بين تغ

 ميغاواط من الكهرباء. 450توليد ما يقارب الـ 
 

وهو الوعد الذي لم يتحقق، فلم يصل الغاز المصري الى معمل دير عمار ويتم ربط  2022ساعات تغذية بحلول بداية العام  10وعد فياض كان الوصول الى 
ديد عقد إستيراد الفيول العراقي لزوم معامل مؤسسة كهرباء لبنان، بإنتظار ان يفرج تمليا تبقى حول يما االمال حاالردنية بالشبكة اللبنانية، فشبكة الكهرباء ا

ستجرار الكهرباء االردنية. خطة الـ  د ان تبصر النور "عمليا" ساعات تغذية يوميا والمستبع 10البنك الدولي عن االموال الالزمة لتمويل شراء الغاز المصري وا 
ميغاواط من الطاقة المائية،  100ميغاواط من الكهرباء االردنية و 250مار يتم إنتاجها بالغاز المصري، اضافة الى ع يغاواط من ديرم 450ا، تلحظ قريب

جب ان ، بينما كان يالفا 40الف طن شهريا الى نحو  60يضاف اليها ما تنتجه المعامل من خالل استخدام الفيول العراقي الذي تراجعت كمياته الى لبنان من 
ساعات من الكهرباء. وبتوقيع االتفاقات المطلوبة، يكون لبنان ومصر واألردن وسوريا قد أنجزت كل المتطلبات القانونّية والتعاقدّية  4الفيول حوالى ا يؤمن هذ

جل تأمين التمويل من البنك الدولي أ كل العقبات منازي مع تذليل يار الكهربائي في لبنان بالتو والفّنية من أجل السير قدمًا نحو تأمين زياجة ساعات التغذية بالت
 والحصول على الضمانات النهائية من الواليات المتحدة خصوصًا لما يّتصل بالعقوبات وقانون قيصر.

 
ومبادلة  قلمصر واتفاق ن از الطبيعي منلبنان مصر وسوريا ل شراء الغ في تطور "إداري" و تعاقدي، تم توقيع اتفاق بين المديرين العامين للنفط في كل من

المصرية والمديرون العامون للنفط  EGASالغاز مع مصر وسوريا، وحضر حفل التوقيع سفير مصر لدى لبنان وممثل عن السفير السوري ورئيس مجلس ادارة 
ٌة التاريخية معتبرا ان هذا حظاض الحدث باللونيون. وصف فيهرباء في لبنان ومستشارون قانوالغاز ومحطة الريان في سوريا والمديرون العامون للنفط والك

ين زيادة الكمّية لتشغيل التوقيع لم يكن ليتّم لوال تبّني مصر بقيادتها للمشروع منذ اللحظة األولى ومتابعته بتفاصيله وبدعٍم حثيث في مراحله وصواًل الى تأم
بّية وبوابة العرب". كما شكر فياض سوريا وقيادتها على تقديم كل عر مة الجامعة الالدنيا" وعاص ف ال ومصر كانت وال تزال "أمّ المعمل بطاقته القصوى،"كي

ية عبر تسهيل عمل التسهيالت وتذليل كل العقبات إن على الصعيد الفّني عبر تأمين الغاز بالكّمية والنوعية الالزمة من حقول حمص أو على الصعيد القانوني
نجاز العقد كما  المصلحة المشتركة. كما ذكر فياض ان لبنان عمل على هذا المشروع بتنسيق دائم ومستمّر حتى  منلتجاري بما يؤ وعلى الصعيد االتفاوض وا 

قية وشروط ئمة مع الوزارة إلتمام اإلتفااللحظة هذه مع البنك الَدولي الذي قّدم ُخبراِته ودعَمه الفّني ومؤازرة قيادِته المحّلية وفريق عمله في اإلجتماعات الدا
 يلها.تمو 

ساعاٍت اضافيٍة، لبنان بأمس الحاجة اليها وذلك  4ية هذا العقد على المستوى الوطني من كونه سيؤمن، عند تنفيذه، تغذيًة كهربائيًة تصل الى همتنطلق أ
كير بالمبادرات تذر فياض على الفي لبنان. وأصاألردن، بتنويع مصادر الطاقة بأفضل كلفة على االطالق، ومن كونه أيضًا سيسهم، مع إستجرار الكهرباء من 

 وهي:التي تم إنجازها بغية تنفيذ اإلتفاق وتأمين الشروط المسبقة لتوفير القرض المتوّقع من البنك الدولي والهادف الى تمويل هذا المشروع 
 
قرارها من قبل مجلس الوزراءإعداد الخطة الوطنّية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء  -  .وا 
 (.Cost Recovery Planمؤسسة كهرباء لبنان )ة استرداد تكلف إعداد خطة -
 المصرّية بحيث أصبح جاهزًا لبدء عملّية الضخ عبره. TGSأنهاء مشروع تأهيل خط الغاز العربي في جزئه اللبناني بعد تلزيمه الى شركة  -
 لى موقعي الوزارة والبنك الدولي اإللكترونيين.ع الضخ، ونشُرهايل ومستقباًل تماعية المواكبة لمشروع التأهإتمام كل الدراسات البيئية واإلج -
 تأمين التمويل واإلتفاق مع مشغلي معمل دير عمار وباقي معامل اإلنتاج لتأمين استمرارية تشغيل وصيانة المرفق. -
الحّد األدنى من التمويل لهذه ن نتاجّية وتأميدر وزيادة اإلي خدمات التوزيع بهدف خفض الهوضع خطة عمل بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقّدم -

 الشركات لتنفيذ هذه الخطة وتأمين استمرارية وتحسين الخدمة.
 تلزيم مدّقق حسابات إلجراء التدقيق المالي في مؤسسة كهرباء لبنان عبر مناقصة بإشراف البنك الدولي. -
رباء لبنان إلى الدوالر بإعتماد منصة صيرفة لسداد مستحقاتها بالعملة كهعائدات مؤسسة زي على تحويل قة وزارة المال والمصرف المركالحصول على مواف -

 األجنبية.
 الّية.( يضمن الشفافية في اإلدارة المCash Waterfall Mechanismإطالق المناقصة لتلزيم استشاري لتصميم آلية تسديد المستحقات النقدّية ) -
 Independent Verificationاري للتأكد من تحقيق شروط قرض البنك الدولي في مختلف مراحله )تشالتعاقد مع إسالعروض بغية  إطالق عملية إستدراج -

Agent.) 
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 ك الدولي.(.ومسوّدة وثيقة تمويل المشروع من قبل شريك التمويل: البنProject Operations Manualإعداد دليل تنفيذ المشروع ) -
لتمويل الالزم أي تحرير البنك الدولي االموال المطلوبة تكون وزارة الطاقة والمياه أنجزت متطلبات المرحلة االولى من مين اوعين، وبعد تأوبتنفيذ هذين المشر 

تفاق الفيولاالردنية وشراء الغاز المصري  ساعات يوميًا عبر إستجرار الكهرباء 10و  8خطة الكهرباء والتي تهدف الى تأمين التغذية الكهربائّية بين  العراقي  وا 
ميغاوات  100تم تمديد العمل بالعقد مع الجانب العراقي الى جانب مصادر اخرى من االنتاج مثل المحطات الكهرومائية التي تؤمن حاليا ما يقارب ال في ح

 من الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة األخرى.
قرار على تمويل ال تفاقات رهن موافقة البنك الدوليحاليا يبقى تطبيق هذه اال ارة االميركية "إعفاًء" للشركات التي ستعمل على المشروع يحميها من االدمشروع وا 

لى تمويل لدولي عتبعات "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا ومن يتعامل معها من افراد وكيانات. حتى اللحظة ال تقدم بالنسبة الى موافقة البنك ا
الدولية مستعدة لتمويل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من االردن برعاية اميركية. فالبنك الدولي سسة وليه بأن المؤ الدائمة لمسؤ  المشروع رغم التصريحات

 د البنك ويفرض شروطا إضافية.كان وضع شروطا على الدولة اللبنانية لتمويل المشروع، وقد نفذت وزارة الطاقة والحكومة اللبنانية الشروط ليعو 
 
 

 


