
أھداف العرض

التعرف على تجارب امتیازات إنتاج وتوزیع الكھرباء في •

لبنان وإمكانیة تطبیقھا في قطاع المیاه



:یتضمن العرض

:باالمتیازالتعریف•

)بلدیةأودولة( عامة سلطةبموجبھَتْمَنحُ إداريٌ عقدٌ ھو•

اقتصاديعاممرفقإدارةصالحیة)الملتزم(معھاللمتعاقد

یتقاضاھارسومأوبدالتمقابلمسؤولیتھ، على واستغاللھ

لَِسْیرالضابطةاألساسیةللقواعدخضوعھ مع المنتفعین،من

.العقدولشروطالعامةالمرافق



التطور التاریخي لمنح االمتیازات في لبنان 

خاض لبنان  تجربة االمتیازات بدایة القرن العشرین، وخالل فترة الحكم العثمان، •

حیث منح أول امتیاز إلنتاج  الطاقة الكھربائیة وتوزیعھا في مدینة زحلة 

، وكان ذلك بموجب 1910شباط 20والجوار، إلى أرشمندریت وبیك، في 

وكذلك صدر خالل الحكم العثماني فرمان قضى بجر .فرمان سلطاني عثماني

.میاه نھر الكلب لتأمین توزیع المیاه في مدینة بیروت

:الفرنسياالنتدابخاللامتیازاتعدةتوقیعذلك تال وقد•



امتیاز كھرباء زحلة

1923أیلول17بتاریخ•

ضوقع• امتیازعقدویغانالجنرالالفرنسيالساميالمفوَّ

دفترتصدیقتمو.سنةسبعینلمدة،الجدیدزحلةكھرباء

.بھالملحقالشروط

فيالكھربائیةالطاقةوتوزیعإنتاجامتیازاتمنحتتالىوقد•

:یليكما،لبنان



امتیاز القادیشا

التيالكھربائیةاإلمتیازاتجمیعبینواألھماألكبرویعتبر

لبنانفيمنحت

متتالیةتواریخفيأُعطیت،قانونیةامتیازات5منیتألَّف•

قانونیةغیرواقعیةأخرىامتیازاتالىباإلضافة•



امتیازات قادیشا القانونیة:أوالً 

1924نیسان6فيالكبیرلبناندولةحاكممَنَحھ،بشريإنارةامتیاز

قھ• ضصدَّ اميالمفوَّ ،1925نیسان9في2346رقمبالقرارالفرنسيالسَّ

شركةلتألیفشھراً عشرأربعةأمھلوابشريأھاليمنشخصاً عشرألربعةأعطيَ •

.الفرنسيالمساھمةالشركاتلقانونمطابقاً نظامھایكونأنعلى،مساھمة

الكھربائیةالطاقةإنتاجعملیةوبدأتالمشروعتنفیذأشغالانتھت،1929أیلولفي•

سنةنیخمسالبدایةفيفكانتاالمتیازمدةأما.التولیدمعاملمن

َدت• خالقانونبموجب،الحقاً ُمدِّ تنتھيأصبحتبحیث،31/5/1938فيالمؤرَّ

َدتثم،2001سنةفي 2026سنةإلىأیضاً مدِّ



امتیاز إنارة طرابلس

ةتوزیعبھدف، 16/3/1926فياإلمتیازھذاأعطيَ • فيالكھربائیةالقوَّ
،اإلستعماالتلكلِّ والمیناطرابلس

ةإعطاءاإلمتیازلصاحبأجیز• ولكلِّ المشتركالنقللمشاریعالقوَّ
فيضررأيذلكعنینتجالأنشرطاإلمتیازخارجكائنمشروع
.العاديالتوزیع

َدت• ةُحدِّ دَ ،سنةبخمسیناإلمتیازھذامدَّ إلىكسابقھالحقاً مدِّ
.2026العامإلىثم،31/12/2001



امتیاز الخط الكھربائي من بشري إلى طرابلس

قھ• ضصدَّ ،16/3/1926فيجوفنیلديالفرنسيالساميالمفوَّ

ةوتوزیعنقلموضوعھ• زغرتا،طرابلس،بشريمناطقفيالكھربائیةالقوَّ

والتنویرالمشتركالنقلألجلالعامةالمصالحقبلمنالستعمالھا،والكورة

ةوتأمینوالخصوصيالعمومي لألفرادالكھربائیةالقوَّ

،2026سنةأیضاً ینتھيأصبحوتمدیدهتم•



عليأبومعملامتیاز

العاليالتوترتحتللتوزیععليأبووخط

4/6/1929فيالصادرالقانونبموجباإلمتیازھذاُمِنحَ •

ةاسطفاناألخَوْینإلى صَ وقد.سنةوسبعینخمسلمدَّ ُرخِّ

وتوزیعإنتاجبھدفعليأبونھرمساقطباستعماللھما

المصالحمنفئتینعلىالعاليالتوترتحتالكھربائیةالطاقة

.أیضاً المطلوبةالشروطالمستوفینولألفرادالعامة

اللبنانیةالحكومةبموافقةاإلمتیازھذاقادیشاكھرباءشركةاشترت•

إلىاستناداً وذلك،4/4/1930تاریخ6443رقمالمرسومبموجب

.الشروطدفترمن30و26المادتینأحكام



امتیاز مسَقَطْي بلوزا

الصادرالقانونبموجبقادیشاشركةإلىاإلمتیازھذامنح•

21للمادةوفقاً ،سنةوسبعینخمسلمدة،20/8/1959في

،الشروطدفترمن

المختلفةلالمتیازاتالكھربائیةالقوىتقدیمإلىیھدفھو•

.عنھابالفائضبیروتمركزوإلمدادقادیشالشركةالممنوحة



امتیازات قادیشا الواقعیة

َیت• الدستوریةلألصولوفقاً ،بإعطائھاقانونیصدرلمألنھواقعیةُسمِّ

:فئاتثالثفيتصنیفھایمكن•

وبشمزینبطرامومنطقتياألسفلعليأبومسقطامتیازاتوتضم:األولىالفئة•

.الكورةفي

ماتفاقبموجباألولاإلمتیازنحم• والمواصالتالعامةاألشغالوزیربینمنظَّ

.بھقانونصدورأواللبنانیةالحكومةقبلمنتصدیقھدون،22/2/1958بتاریخقادیشاوشركة

الرقمیحملاللبنانیةالحكومةمنمرسومبموجببشمزینوبطرامامتیازا منح•

.لھماالعائَدْینالشروطدفتريتصدیقیتمولم.بھماقانونصدوردون،5/12/1938في3537



الثانیةالفئة
من امتیازات القادیشا

دالجغرافيالنطاقبتجاوزقادیشاشركةقیامعنتجةنا• فيلھاالمحدَّ

الكھربائیةللطاقةتولیدمحطاتوإنشائھااإلمتیازشروطدفتر

.ألحكامھخالفاً وتوزیعھا

طلبعلىبناءً ،األعمالبھذهتقومالشركةكانت،األحیانغالبفي•

:بالنسبةالحالھوكما،المواطنینلمطالبوتلبیةاإلدارة
محطةإلنشاءأمیونفيأراضاستمالك(14/9/1962تاریخ10590رقمللمرسوم•

)كھربائیة

أنفھبلدةإنارة(28/11/1946تاریخ4090رقماإلمتیازاتمدیریةلكتاببالنسبة•

)كفرحزیربلدةإنارة(20/7/1948تاریخ1748رقمالكورةقائمقامیةوكتاب(•



الفئة الثالثة 
من امتیازات القادیشا

عةالطاقةقوةفيالتبدیلعنالناجمةوھي• األشخاصوفيالموزَّ

.اإلمتیازشروطدفترأحكاممخالفة،آخربمعنى،منھاالمستفیدین

التوترتحت،شمالیةبلدةوثالثینسبعفياألفرادعلىالكھربائیةالطاقةبتوزیعقادیشاشركةقامت•

دفترمناألولىالمادةعلیھتنصُّ لماوفقاً ،العاليالتوتروتحتالعامةالمصالحعلىولیس،»الواطي«

.16/3/1926تاریخ،طرابلسإلىبشريمنالكھربائيالخطامتیازشروط



سوق الغرب–امتیاز كھرباء عالیھ 

بإنشاءامتیازعقدتوقیعجرى،1924األولكانون15بتاریخ•

وسوقعالیھبلدیتيمناطقفيالكھربائیةالقوةتوزیعواستثمار

،النورعبدآلمنوأفنديالكبیرلبناندولةحاكمبین،الغرب

،سنة40أربعینلمدة•

قھتم• .بالوكالةالفرنسيالساميالمندوب،حینھفي،صدَّ



امتیاز الشركة الفینیقیة لقوات نھر ابراھیم المائیة الكھربائیة

الفینیقیةالشركةإلى،1927/10/22فيالصادرالقانونبموجباالمتیاز منح•

:أجلمنوذلك،الكھربائیةالمائیةابراھیمنھرلقوات

ةتولیدومعاملمائیةإنشاءاتواستثمارنشاءإ• المیاهمساقطالستعمالمعدَّ

،ابراھیمنھرمجرىعلىالموجودة

.سنةوتسعینتسعلمدة•

بلغبقدرة،تولیدمجموعات8تضم،معامل 3 ـباالمتیازبتجھیزالعقدمحس•

.میغاوات37،3حواليمجموعھا

وذلك،لبنانكھرباءمؤسسةإلىالطاقةمنإنتاجھبیعإلىاالمتیازتحوللبنانكھرباءمصلحةإنشاءبعد•

.والذروةالعادياالستھالكحالتيبینمیزعقدبموجب



امتیاز كھرباء بحمدون

امتیازأعطي،1931نیسان17و1930أیار31في•

،وخیرهللالنورآلمنشخصینإلىبحمدونكھرباء

محطةفيالكھربائیةللطاقةالعموميالتوزیعبھدف•

.بحمدونوبلدةبحمدون

.سنةأربعینلمدة•

رفعت،1939حزیران6فيالصادرالقانونوبموجب•

.سنةوسبعینخمسإلىالمدةھذه



امتیاز نھر البارد

ل15/1/1946فيالصادرالقانونبموجبُمنح• بموجبوالمعدَّ

11فيالصادرالقانون /1/ 1953

15/1/2021فيتنتھيسنة75لمدة•

:جزَئْینمنمؤلَّف•

،وموضوعھالباردنھرمیاهبواسطةالكھربائیةالقوىتولیدامتیاز:األول•

همسقطالستعمالالمعدةالتولیدومعمل،المائیةاإلنشاءاتواستثمارإقامة ُعلُوُّ

الطاقةلتولیدبمعملینتجھیزهتم.الباردنھرعلىالكائنمتراً 75التقریبي

.الطاقةلتولدمجموعات5منیتألفان،الكھربائیة

ةوتوزیعنقلامتیازھو:الثاني• .العاليالتوترتحتالكھربائیةالقوَّ



امتیاز كھرباء جبیل 

1950سنةالثانيكانون31فيالصادرالقانونبموجبمنح•

 في الواقعةبلداتالوقرىالفيالكھربائیةالطاقةمشروعاعتبر•

.بھامتیازمنحللحكومةُیمكنعامةمصلحة،نطاقھ

بمنح 1950آذار13تاریخ1308رقمالمرسومصدر،علیھبناءً •

،سنةسبعونمدتھ،المذكورةالقرىفيالكھربائیةالقوىبتوزیعامتیاز

1949أیلول20بتاریختوقیعھتمشروطلدفتروفقاً وذلك•



امتیاز كھرباء نھر الجوز  

بموجبشكافياللبنانیةالترابةلشركةاإلمتیازھذاأعطي•

،سنة75لمدة17/3/1950فيصادرقانون

المائیةالمساقطعبرالكھربائیةالطاقةإنتاجموضوعھ•

معاملحاجاتتأمینبھدفالجوزنھرمجرىعلىالقائمة

.الطاقةمنالخاصةالشركة

.للعمومولیسخاصاً امتیازاً یعتبر•



خصائص عقود االمتیازات

خصائص عقود إنتاج توزیع الطاقة الكھربائیة في لبنان



خصائص عقود امتیازات إنتاج الطاقة الكھربائیة

تنفیذ اإلنشاءات الالزمة والحصول على اآلالت واألدوات •

.والتجھیزات الفنیة الالزمة لالستثمار، ضمن مھل محددة

سد ومآخذ :تملك األراضي الالزمة إلنشاء المعمل ومتمماتھ•

.مقابل االستفادة من أحكام قانون االستمالكالمیاه والمجاري، 

التقید بالقوانین النافذة عند إعطاء االمتیاز.



خصائص عقود امتیازات توزیع الطاقة الكھربائیة

.تأمین خدمة توزیع القوة المنتجة أو المستجرة ضمن نطاق جغرافي محدد•

:االمتیازات لدى المدیریة العامة لالستثمار، وذلك من خالل.م.إخضاعھا لرقابة م•

.، المالیة واإلداریة والمالیة، على تنفیذ األشغالإلزامیة الموافقة المسبقة•

أنالمفترضاالستثمار، نتائج حولالسنویةالتقاریرخاللمنالمالیةالرقابة•

الدرس نتائج على بناءً لھا،التيالرقابة،سلطةإلىسنویاً االمتیازصاحبیؤدیھ

.لالمتیازالمالیةالشروطتعدیلالمختصةالسلطة على تقترحأنوالتدقیق،

.مقابل الحصول على فائدة بنسبة معینة على األموال الموظفةتأمین التمویل •

، من خالل االستھالك المالي السنوي واقتطاعھ من استرداد األموال الموظفة•

.إیرادات االستثمار



تابع -خصائص عقود امتیازات توزیع الطاقة الكھربائیة 

).9(یحصل صاحب االمتیاز على فائدة على أموالھ الموظفة • %

.یدفع عائدات مقابل استعمال الملك العام ألعمال الجر والتوزیع•

یتم بعد أن تنزل من مجموع الواردات  المبالغ الالزمة لتسییر :تحدید األرباح•

العمل وحفظ التجھیزات واآلالت و وتجدیدھا، و المبالغ اللزمة لدفع الفائدة ونسبة 

.معینة لتكوین االحتیاط

:توزیع األرباح•

،إما تعود بكاملھا لصاحب االمتیاز

 20(إذا لم تتجاوز الـ %)12(أو تحصل الحكومة على نسبة معینة من األرباح

في حال تجاوزت األرباح %)20(من األموال الموظفة، ونسبة أعلى %)

.من رأس المال الموظف20%



تحدید التعرفة وتعدیلھا

.التقید بحدود التعرفة المقررة، وعدم تمییز المشتركین بتعرفة مختلفة•

توجب بعض دفاتر الشروط على صاحب االمتیاز منح حسم بنسبة معینة إلى •

المصالح الحكومیة والبلدیات والمدارس والمستشفیات والمیاتم والمؤسسات 

.الخیریة العامة والخاصة

إمكانیة تعدیل التعرفة، بناًء على قرار الحكومة أو طلب صاحب االمتیاز، على •

.أن تكون الزیادة مبررة

.استعمال عدادات من نموذج مصدق علیھ•

نموذج عقد االتفاق مع المشترك تضعھ مصلحة المراقبة باالتفاق مع صاحب •

االمتیاز  

إمكانیة المطالبة بالعجز المالي :مالحظة



موجبات تتعلق تنفیذ األشغال

.موافقة مسبقة على مشروع اإلنشاءات المنوي تنفیذھا/الحصول على تصدیق •

استالم األشغال عند إنجازھا بموجب محضر، یجري على أساسھ الترخیص •

.بمباشرة العمل

تحدید قیمة األشغال المنفذة، وتسجیلھا في الحسابات، على أساس المصاریف •

.الفعلیة المثبتة بفواتیر

.إعادة اإلنشاءات إلى حالتھا الجیدة عند تسلیمھا إلى الحكومة•



موجبات تتعلق بموافقة الحكومة اللبنانیة وتصدیقھا

:إبالغ الحكومة بالعقود التي یجریھا صاحب االمتیاز •

.یشترط تضمین العقود بنوداً تسمح للحكومة بالحلول محل صاحب االمتیاز •

.عدم التنازل عن االمتیاز أو بیعھ، كلیاً أو جزئیاً، إال بإذن من الحكومة اللبنانیة•

وجوب حصول أصحاب االمتیاز على تصدیق الحكومة على نظام الشركة •

.المساھمة التي یؤسسونھا الستغالل المشروع



المراقبة الفنیة والمالیة

.جتريها مديرية مراقبة االمتيازات التابعة للمديرية العامة لالستثمار، يف وزارة الطاقة واملياه•

.يدفع صاحب االمتياز مصاريف املراقبة احملددة مبوجب دفرت الشروط واليت يتم تعديلها الحقاً •

يسمح للمراقبني الدخول يف أي وقت إىل مراكز العمل واألبنية  التابعة للمشروع واالطالع على •

.اإلدارية–الفنية، واملالية : اخلرائط واملستندات والسجالت اليت متكنهم ممارسة الرقابتني



المراقبة الفنیة

لالمتیازات،العائدةالشروطدفاترتطبیق على السھرتتولىأنیفترض عامة بصورة

:خاللمنوذلك

االنشاءات على متواصلةمراقبةإجراء.

علیھاالفنیةالموافقةواقتراحاألشغالتنفیذطلباتدرس.

ملكاً  تصبح بحیثتنفیذھا،مناالنتھاءعندواستالمھااألشغالتنفیذ على اإلشراف

.تاریخھمنللدولة

تقررعندماأومدتھانھایةعنداالمتیازاتالستالمالالزمةالفنیةالعناصرتھیئة

.استردادھاالحكومة

الفنیةالناحیةمنالمرتكبةالمخالفاتوضبطالشكاوىدرس



المراقبة اإلداریة والمالیة

:بصورة عامة، یفترض بمصلحة المراقبة اإلداریة والمالیة القیام بـ•

 ،مراقبة مدى االلتزام باألصول اإلداریة المنصوص علیھا في دفاتر الشروط

وبالتعامیم والقرارات الصادرة عن اإلدارة،

 متابعة تطور األوضاع المالیة لالمتیازات ودرس التعدیالت المقترحة على

الشروط اإلداریة والمالیة، بما فیھ التعرفة، 

 اقتراح التعدیالت  على الشروط المالیة وفقاً للنتائج المالیة التي یتم تحقیقھا

.والتحقق من صحتھا لتمكین اإلدارة من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا



الرقابة اإلداریة والمالیة 
في الواقع

في الواقع، لم تقم مصلحة المراقبة المختصة یوماً بتدقیق حسابات نتائج استثمار •

:االمتیازات، وإنما

أصحابالشركاتحساباتمراقبةمفوضيتقاریر على باالطالع تكتفي كانتأ-

كانتبحیثاالمتیاز،وذمةللشركةالمالیةالذمةبینتخلطالتياالمتیازات،

.أعبائھاضمنعلیھاتحصلالتيالموظفةاألموالفوائدتسجلالشركات

تترجمأنالمفترضالصیغةوفق،االمتیازاستثمار نتائج حساباتبتقدیمتطالبلمب-

.الشروطلدفاترالمالیةاألحكام

أرقاممن"االمتیازاستثمارنتیجة"باستخالصاالمتیازات،عننیابةتقوم،كانتج-

عنواحدطرفمنإعالن في بھ،الشركاتوإبالغالمراقبةمفوضتقریر

.النتیجة



انتھاء االمتیاز

.ینتھي االمتیاز باإلسقاط أو االسترداد أو بانتھاء مدتھ•

حق الدولة بالحلول محل صاحب االمتیاز وأخذ جمیع المباني واإلنشاءات •

.المفترض أن تسلم إلیھا حرة مطلقة غیر مقیدة بحق دین أو رھن ممتاز أو غیره من الحقوقومتمماتھا، 

.من قیمتھا، من إیرادات االستثمار1/15بمعدل لصاحب االمتیاز أن یسترد أموالھ الموظفة، •

وذلك خالل مھلة عند نھایة مدة االمتیاز تدفع الحكومة قیمة األموال غیر المستھلكة بعد، •

.یحددھا دفتر الشروط 

المصاریف المقبول إدراجھا ضمن حساب االستثمار ھي المصاریف الفعلیة •

.من قیمة األشغال المنفذة%)15(أما المصاریف العمومیة فتحدد بنسبة معینة المثبتة بفواتیر، 



انتھاء مدة االمتیاز

في حال االسترداد قبل نھایة مدة االمتیاز، 

یحق لصاحبھ الحصول على مبلغ یحتسب على أساس متوسط السنوات السبع األخیرة 

.بعد أن یتم حذف السنتین األسوأ



مشاكل االمتیازات الكھربائیة



مشكلة استرداد امتیاز القادیشا

 القاديشا موضوع في ومتسرعة عشوائية قرارات الوزراء مجلس اتخذ ،1981 العام من اعتباراً 1.

 . الوزراء مجلس على موضوعها عرض بانتظار زال ما ملتبس، قانوني وضع في معلقة إبقائها إلى أدت

  .قاديشا كهرباء  مشروع استرداد على المبدئية بالموافقة قرار صدر :18/2/1981 بتاريخ•

 وزارة وتكليف .الكهربائية الطاقة وتوزيع توليد امتيازات جميع استرداد على بالموافقة قرار تاله،22/8/1985 بتاريخ•

  .االسترداد عملية من االنتهاء لحين وإدارتها االمتيازات استالم والكهربائية المائية الموارد

 لألحكام وفقا القاديشا امتيازات واستثمار وإدارة باستالم لبنان كهرباء  مؤسسة بتكليف قرار صدر،11/4/1986 بتاريخ•

.لديها بها المعمول

 كهرباء  مؤسسة الى القاديشا وأمالك وموجودات وتجهيزات انشاءات جميع بتحويل قضى مرسوم صدر،10/2/1987 بتاريخ•

 .الشركة وأصحاب الدولة بين إعدادها يجري مخالصة بموجب قيمتها تحديد يتم أن على لبنان

 شركة واستثمار إدارة على بإشرافه تعمل لجنة بتشكيل قرار والكهربائية المائية الموارد وزير عن صدر،1/9/1993 وبتاريخ•

  .القاديشا



:مشكلة تعرفة بیع الطاقة والعقود العائدة لھا

مبیعتعرفةلتحدیدھاالتوزیعامتیازاتأصحاب مع جدیدةعقودإجراءتعذرأ-

.الطاقة

،4869رقمالمرسومبموجبالمواطنین،جمیعإلىالطاقةمبیعتعرفةتوحیدب-

،15/2/1982تاریخ

18زیادة تعرفة مبیع الطاقة إلى االمتیازات  بموجب قرار مجلس  الوزراء رقم •
.10/1/2012تاریخ 



مشكلة العدادات ومخارج تسلیم الطاقة 

وتعذرللتلفتعرضھاأوالمستجرةالطاقةكمیةتسجیلعدادات في التالعب•

.علیھاوأكیدةصحیحة محاسبة إجراء



مشكلة التشابك االستثماري

:أسبابھا1.
.وواضحدقیقبشكلاالمتیازاتلنطاقالعقاریةالحدودتعیینعدم2.

.واالمتیازاتالمؤسسةبینالكھربائیةالتجھیزاتتركیب في التداخل3.

العقود، في لھاالمحددالجغرافيالنطاقضمنالمطلوبةالتجھیزاتبتنفیذاالمتیازاتالتزامعدم4.

المناطق،بعض فيالطاقة على المتزایدةالمواطنینطلباتتأمین على االمتیازاتقدرةعدم5.

.لھاالمحددالنطاقعنبعضھاوخروجقانونیةغیرواقعیةامتیازاتوجود6.

.اللبنانیةالمناطقمختلفشھدتھالذيالكبیروالسكانيالعمرانيالتوسع7.

.لالمتیازاتالمجاورةالمناطقلتغطیةلبنانكھرباءمؤسسةقبلمنالتخطیطعدم8.



مشكلة تعلیق مدة بعض االمتیازات وتمدیدھا1.

.سنةعشرةلخمسوتمدیدهاالمتیازمدةتعلیق طلب زحلةكهرباءامتیاز•

 وطالب ،15/12/1999 في مدتهانتهتالغرب،سوق–عالیهكهرباءامتیاز1.

  و 1983 سنةبین الواقعة الفترة عن عوضاً ایضاً وتمدیدهمدتهبتعلیقأصحابه

.لبنانكهرباءمؤسسة الى االمتیازمنشآتتسلیمورفضوا1993

بیناألحداثلفترةموازیةللفترةوتمدیدهاامتیاز،مدةتعلیق طب جبیلامتیاز•

  .1991 و 1974

.له التمدیدوتماستعادهثمالحربخاللاستثماره عن تخلىبحمدونامتیاز•



المطالبة بالترخیص باإلنتاج

مؤخرًا 

زحلة وجبیل



عدم ممارسة  مدیریة  مراقبة االمتیازات لدورھا

لم تمارس مدیریة مراقبة االمتیازات دورها بالكفاءة والفعالیة الالزمتین 1.



إمكانیة تطبیق نظام االمتیاز على قطاع المیاه

:العوائق القانونیة•

.29/5/2000في  221بالقانون رقم تنظیم قطاع المیاه الصادر •

التي مرت بها إدارة المیاه، انطلقت أسبابه الموجبة من التطور التاریخي للمراحل القانونیة 1.

في لبنان، قبل قیام الدولة اللبنانیة، وفي الواقع الحالي، 

أنشأ مؤسسات عامة استثماریة للمیاه، حلت محل لجان ومصالح المیاه القدیمة، 2.

:وأولى كًال منها،  في نطاق استثمارها واختصاصها الصالحیات والمهام التالیة 

لتوزيع مياه الشفة : المشاريع المائية تجدیدوصیانة واستثمار و تنفیذودرس3.

.وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلةوالري، 



صالحیات المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه–تابع 

لخدمات میاه الشفة والري وتصریف المیاه اقتراح تعریفات1.

.على ان تؤخذ باالعتبار االوضاع االجتماعیة واالقتصادیة العامةالمبتذلة ، 

میاه الشرب والري الموزعة مراقبة نوعیة 2.

المیاه المبتذلة عند المصبات ومخارج محطات مراقبة نوعیة 3.

.التنقیة



تجارب سابقة

تجربة تأسیس تجمع لمستخدمي المیاه للمشاریع الممولة من برنامج •

دعم التنمیة المحلیة في الشمال،

.التعارض مع قانون تنظیم قطاع المیاه



قدرة اإلدارة على ممارسة الرقابةعدم 



:المؤسسات وعجزھا على مستوىواقع 

  البشریة مواردھا

 الفنیة وأجھزتھا

 المالیة وأوضاعھا



إمكانیة تطبیق نظام االمتیاز على قطاع المیاه

، صدر مرسومان بتنظیم 1926و 1925خالل عامي :قبل االنتداب•

:التشریعات المائیة في لبنان

إمكانیة منح االمتیازات ، وتناول 10/6/1925س تاریخ /144المرسوم رقم •

والتراخیص لمدة مؤقتة أو طویلة



الصعوبات المتعلقة بتأمین الحاجة إلى المیاه 

الموارد المائیة المتاحةمن المصادر و

:ارتباط موضوع المیاه في لبنان  بالوضع األمني اإلقلیمي

الصراع على المیاه في المنطقة



عدم استقرار األمن المائي

تغیر المناخ وشح المیاه الذي بدأ یشھده 
لبنان خالل السنوات األخیرة



المتاحةاالمتیازات القائمة وتخصیص استخدام المصادر 

800للري ومشروع القناة اللیطاني •

المیاهالمكتسبة على الحقوق •

تراخیص اآلبار الخاصة•

تعدد وتشتت مصادر المیاه واالعتماد على عدد كبیر من اآلبار•

ذھاب كمیة كبیرة من مجموع المیاه اللبنانیة إلى البحر•

التوزیعضیاع نسبة مھمة من المیاه المستثمرة من جراء تسرب المیاه من أجھزة •

االستخدام السيء للمیاه الجوفیة•

التأثیر على المیاه الجوفیةالمیاه ومخاطر  تلوث •



القائمةالتعارض مع التشریعات والقیود 

221/2000المیاهمع قانون تنظیم قطاع التعارض •

تجربة تأسیس تجمع لمستخدمي المیاه للمشاریع الممولة من برنامج دعم التنمیة •

الشمالالمحلیة في 

الصحيوجود استراتیجیات لقطاع المیاه والصرف •



إمكانیة تأمین التوازن المالي

واالجتماعیةمحكومة بمراعاة األوضاع االقتصادیة تعرفة ال



تجارب سابقة في تنظیم القطاعات

تنظیم قطاع الكھرباء•
2/9/2002 في 462 رقمبالقانونصدر

تنفیذه بقي ً قطاعتنظیمھیئة"أعضاءتعیینعدمحولتشكیل على معلقا

اقتراح على بناءً الوزراءمجلس في یتخذبمرسومیتمأنالمفترض،"الكھرباء

"...الوزیر

288/2014رقمبالقانونلسنتینتمدیدهتم،

54/2016رقمبالقانونجدیدتینولسنتین،

القطاعتنظیمھیئةصالحیةوالمیاهوالطاقةالمالیةوزیراأوليحیث



تنظیم قطاع المیاه 

2000/5/29في  221بالقانون رقم صدر 

انطلقت أسبابھ الموجبة من التطور التاریخي للمراحل القانونیة التي مرت بھا إدارة المیاه، 

الحاليفي لبنان، قبل قیام الدولة اللبنانیة، وفي الواقع 

أنشأ مؤسسات عامة استثماریة للمیاه، حلت محل لجان ومصالح المیاه القدیمة، على •

.أن تعمل وفقا ألنظمتھا الخاصة

، وحتى تاریخھ لم تتمكن من تحقیق الغایة من إنشائھا 2005إنشاؤھا إلى العام تأخر •



األنظمة الخاصة بمؤسسات المیاه

نظام داخلي•

نظام للمستخدمین•

نظام مالي•

:بخیارین إلعطاء االشتراكاتنظام  استثمار سمح •

بالعیار أو بالعداد



مقتضیات الطابع االستثماري لمؤسسات المیاه  

رقابة وزارة المالیة، على أن یتم تعزیز بإخراجھا من تخفیف الرقابة المسبقة، •
.المؤخرةالرقابة 

من دون رقابة بغیاب رقابة لجنة المراقبة السنویة على المؤسسات العامة، بقیت •
.في كنف دیوان المحاسبة، التي لم یتم تشكیلھا منذ أواخر السبعینات

:حولتقریر للحسابات، مھمتھا وضع تدقیق شركات بالتعاقد مع اكتفي •

المالیةالبیانات .1

الختامیةالحسابات .2

.الضبط الداخلي المعتمد في المؤسسةنظام .3



أین تكمن المشكلة؟

.في عجز اإلدارة عن ممارسة الرقابة•

:أم في واقع المؤسسات وعجزھا على مستوى•

 مواردھا  البشریة

 وأجھزتھا الفنیة

 وأوضاعھا المالیة



تجارب الدول األخرى

:عرفت الدول تجارب عدیدة في االعتماد على القطاع الخاص•

 وتشغیل وإدارة وصیانة مرافق میاه الشرب والصرف الصحي تأھیل

والري

تنفیذ شبكات میاه متكاملة تغطي نطاق المدن والقرى

إنشاء وتأھیل خزانات المیاه

تأمین سالمة المیاه وحمایتھا من التلوث

معالجة الصرف الصحي

توزیع المیاه



المؤسسات العامة االستثماریة للمیاه

:صالحیاتھا واختصاصھا

:المشاریع المائیةتجدیدوصیانة واستثمار وتنفیذودرس1.

لتوزیع میاه الشفة والري•

وجمع ومعالجة وتصریف المیاه المبتذلة•

لخدمات میاه الشفة والري وتصریف المیاه المبتذلة اقتراح تعریفات2.

.على ان تؤخذ باالعتبار االوضاع االجتماعیة واالقتصادیة العامة•

والري الموزعة ونوعیة المیاه المبتذلة مراقبة نوعیة میاه الشرب3.

.عند المصبات ومخارج محطات التنقیة



عدم قدرة اإلدارة على ممارسة الرقابة

الشغور•

عدم توفر االختصاص والخبرة•

عدم مراعاة المصلحة العامة •



واقع المؤسسات وعجزھا

:مستوىعلى 

 مواردھا  البشریة

 وأجھزتھا الفنیة

 وأوضاعھا المالیة



لبنانیرعى شؤون المیاه في ”عصري“الحاجة إلى قانون 

مشاریع القوانین وغیره من اإلفراج عن مشروع قانون المیاه •

.األدراجالمحفوظة في 



الحلول تحتاج إلى وقت

القصیر والمتوسطعلى المدى •

على المدى الطویل•



على المدى القصیر والمتوسط

:تحضیر األرضیة الصالحة إلشراك القطاع الخاص

   وضع سیاسة واقعیة واضحة لقطاع المیاه
والصرف الصحي

إعداد الدراسات الالزمة

 المحلیة والخارجیةاالستفادة من التجارب السابقة

تھیئة اإلدارة لممارسة دورھا الرقابي



على المدى الطویل

معالجة المشاكل البنیویة



االستنتاجات 

للنقاش


