
 
 الجـمهـوريـة اللبـنانـيـة

 وزارة الطاقــة والميـاه 
 المكتـب اإلعالمـي   

 

 درـصـت اهـة والميـوزارة الطاق
 ةـدات الخاصـرة المولـتسعي

 2022 الثانيكانون  رـشهعـن 
 

اولتتما  اللال رفتتا   ر الستت ر ال تتام أ فتتب اهتتار عتتمر عتتر اعالايتتا ا ع اتتب وزارة الطاقتتو والاهتتا  أعلنتت 
 :هو الالالب ثانبعانور ال يرـائهو الخاعو عر شالعيرا
 ساعة. طل.ل. عن كل كيلوا 7.782

 للمشتتتينكين عالدتتت ا ا  -
فت  المت ن  و اليعمدتا  
المكيظة  و على انيفتا  

 :مين ٧٠٠ قل من 

ل.ل. عتتن   x 7.782ل.ل. + المقطوعيتتة الشتت نية  30.000 معيتتن:  5قتت ن   -

 كل كيلواط  ساعة.
ل.ل. عتن  x 7.782ل.ل. + المقطوعيتة الشت نية  80.000 معيتن:  10ق ن   -

 كل كيلواط ساعة.

 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة . 8.560

 للمشينكين عالد ا ا  -
ف  القنى  و المناطق 
الميعاعتتتتتت    و علتتتتتتى 
انيفتتتتتا  اك تتتتتن متتتتتن 

 مين: ٧٠٠

ل.ل.  x 8.560ل.ل. ) اع ( + المقطوعية الش نية  30000 معين :  5ق ن   -

 لوواط/ساعة.عن كل كي
 x 8.560ل.ل. ) اعتت ( + المقطوعيتتة الشتت نية  80000 معيتتن :  10قتت ن   -

 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

  معين إضاف . 5ل.ل. على الشطن ال اع  من يسدين  الد ا ا  لكل  50.000* يضاف 
 
 

 الاتال  الثتانب عتانور لشتير لهالتر  20)و اانهو على أستا  ست ر وستطب لعت هلو الاتازو  ـإر هذ  الال رفو

وذلك ا م إلالساب عافو اعتاره  وفوائتم وأعت   الاولتما  اا  تافو إلتى هتاا  رات    ل.ل. 359.671

لو اتر عت هال الوزهتع عل و والالجارة االالنسهق اع وزارة االقالعامو أخذنا ا هر االعالااروقم جهم ألعلاايا، 
 الطو الوقوم ولغاهو الاولم.

 
ساب اعونا  اساستهو فهيتا ععل تو الزهتو  وال  التر واليالتك الاولتم الا تم  فب إلال االعالااروهب الأخذ ا هر 

 . . ا م أر عار س ر العتر  قتم  27.025الوسطب الشيري لس ر الموالر فب السوق الاوازي الذي ال  

 . . الهتو..  20.000 . . فب اماهو الشير اللالب وانخ ض الى اا هقتارب ا   33.000وع  الى لوالب 

االنخ اض خ   الشير الاقا  فب س ر العر  وست ر الاتازو  ستو  هتن ع  ذلتك انخ ا تا   واذا اسالار  
 على الالس هرة الالوجهيهو.

 
 

 الا الاتتتم اتتتر قاتتت  وزارة الطاقتتتو انتتتذ التتتاره  اابوقتتتم عتتتمر  هتتتذ  الالستتت هرة انتتتال  علتتتى الجتتتمو  اللستتت

 إالختتاذ فتتب شتتأر 14/12/2011العتتامر االتتاره   2والطاهقتتا  لقتترار اجلتت  التتوزرال رقتت.  ؛14/10/2010

وإستتالناما  إلتتى  لهتتو الالطاهتتق الاشتتالرعو اتتهر التتوزارا  زاتتو ل تتاط الستت هرة الاولتتما  الخاعتتو، ال مااهر الالتت



تت 20/12/2011)الطاقتتو الماخلهتتو وا قالعتتام  الا لتتر عنيتتا االتتاره   قتتو م  استتلولهو وزارة الطام  والالتتب ل 

 نياهو ع  شير". فبوالاها  فب ال اه. الس هرة الاولما  الخاعو إسالناما  الى أس ار الاازو  
 

ار هنا المعو وزارة الطاقو والاها  أعلاب الاول ما  الى االلالزا. اقرار وزارة االقالعام والالجتارة القا تب 
ة الاقالو وعوال  الى اللمهث وهب سو  الجري مراسو اوثقو ايذا العمم فب ال الر االزااهو الرعهب ال ماما 

الا املتتو الا الاتتمة لعتتب الالناستتب أعثتتر فتتأعثر اتتع القلاتتا  أستت ار العتتر  والو تتع االقالعتتامي واالجالاتتاعب 
 للاواطنهر اع األخذ ااالعالاار االطلاا  أعلاب الاولما  الخاعو.

 
 

 عتانور الثتانب الس هرة لو  ا  الاعاا ال لر وزارة الطاقو والاها  أنيا أرسل  إلى وزارالب الماخلهو وا قالعام ع  
 .الاشالرعو  لهو ال اطللقها. االاقال ى السب  2022

 
  هناغتب علتى Triphaseااا هخالص االاعتاعم واألقستا. الاشتالرعو الالتب الشتالرك اقتمرا  ث ثهتو األطتوار )

 . علتى monophaseعالب الاولم الالساب الشق الثاا  ار الالس هرة على أسا  قتمرة الطتور الوالتم )

أااهتر ه لالستب الشتق  3x15لاثا  اذا عار اشالراك الاع م واألقسا. الاشالرعو اقاطع ث ثب األطتوار ساه  ا

 لهرة. 430،000لهرة وله   130،000أااهر أي  45أااهر وله   15الثاا  على أسا  قمرة 
 

ت   وعتذلك الجمر االشارة الى أر وزارة الطاقو والاها  الرفق راطا  جمو  الرعهتب الالست هرة الالوجهيهتو الا ع 
 www.energyandwater.gov.lbسالنشر هذا الجمو  على الاوقع االلعالرونب الرساب: 

 
 

 
 

 

 * إنتهــى  
 31/1/2022ي ـروت فـبي

http://www.energyandwater.gov.lb/

