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اإلقتصاد القومي
1

اإلقتصاد القومي

(أعدت ﺑواسﻄة :ﺑالل مراد)
ملخص الفصل األول
• أساسيات عمﻠيات صنع القرار الفردية تكمن يف أن الناس خيتارؤن ﺑني البدائل ،يقيسون تكﻠفة أي نشاط ابلفرص
املتاحة له ،و يف أن صانعي القرار العقالنيني يقارنون ﺑني الفوائد اهلامشية و التكاليف احلدية( marginal
 )benefits and marginal costsو أن الناس سﻠوكهم عﻠى احلواﻓز
• تكمن أساسيات التفاعل ﺑني الناس يف:
 oأن التجارة ذات منفعة متبادلة
 oأن األسواق عادة ما تكون ممارسات جيدة لتنسيق األعمال التجارية
 oأن الدولة قد تكون قادرة عﻠى حتسني نتائج السوق اذا كان هناك ﻓشل يف السوق أو نتائج غري عادلة
• تكمن أساسيات عمل االقتصادالكﻠي يف:
 oأن االنتاجية هي املصدر احلقيقي ملستوى املعيشة
 oأن النمو النقدي هو السبب احلقيقي لﻠتضخم املال
 oأن اجملتمع يستﻄيع أن خيتار عﻠى املدى املصري ﺑني ارتفاع التضخم املال و ﺑني ارتفاع نسبة البﻄالة
ملخص الفصل الثاين
• حياول االقتصاديون العمل مبوضوعية عمﻠية يف نﻄاق عمﻠهم .مﺜل مجيع العﻠماء يضعون االقتصاديون ﻓرضيات
مناسبة و يبنون مناذج ﺑسيﻄة ليفهموا ﺑشكل أﻓضل العامل احلقيقي
• ينقسم

عﻠم

االقتصاد

اىل

االقتصاد

الكﻠي()Macroeconomics

و

االقتصاد

اجلزئي( .)Microeconomicsيدرس االقتصاديون اجلزئيون سﻠوك اختاذ القرار لألسر و الشركات كما
يدرسون تفاعﻠهما يف األسواق .يدرس خرباء االقتصاد الكﻠي عﻠى املستوى الكﻠي القوى و اجتاهات التنمية اليت
تؤثر عﻠى االقتصاد ككل
• البيان االجيايب هو أطروحة حول العامل كما هو .أما البيان املعياري ﻓيوضح كيف جيب العامل أن يكون ،اذا صاغ
االقتصاديون ﺑياانت معيارية ﻓاهنم يتصرﻓون كسياسيني أكﺜر من كوهنم عﻠماء
33

اإلقتصاد القومي
• يف الكﺜري من األحيان يقدم االقتصاديون االستشاريون يف السياسة معﻠومات متناقضة ،و ذلك إما ﺑسبب وجود
إختالﻓات يف احلكم العﻠمي أو ﺑسبب أحكام تقديرية متباعدة .لذلك حيصل سياسيون عﻠى آراء متناقضة لدى
اخلرباء ألن ﺑعض املشعوذين ميﺜﻠون حﻠول ﺑراءات اإلخرتاع غري واقعية ملشاكل صعبة .خالف ذلك ،هناك نصائح
عﻠيها إمجاع لدى اخلرباء اإلقتصاديون يتجاهﻠها السياسيون.
ملخص الفصل الرابع
• يستخدم اإلقتصاديون منوذج العرض و الﻄﻠب لدراسة األسواق التناﻓسية .يوجد يف السوق التناﻓسية.الكﺜري من
املوردين و الزﺑون ،لذلك ليﺲ لﻠزﺑون لوحده أو لﻠمورد لوحده أي أتثري(أو أتثري شبه معدوم) عﻠى سعر السوق
• يوضح منحىن الﻄﻠب أتثر كمية الﻄﻠب لﻠسﻠعة ﺑسعرها .حبسب قانون الﻄﻠب ترتفع الكمية املﻄﻠوﺑة مع إخنفاض
سعر الوحدة .لذلك يتخذ منحىن الﻄﻠب منحدر سﻠيب
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النموذج االقتصادي األساسي

 Figure 1النموذج االقتصادي االساسي
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الناتج المحلي

 الناتج احملﻠي اإلمجال ) (GDPهو متغري اقتصادي مركزي ميكن من خالله استنتاج العواقب يف االقتصاد الكﻠي
 ححيسب مبجموع السﻠع واخلدمات املنتجة يف السنة
 يتم توﻓري اخلدمات يف االقتصاد احلديث من خالل ظهور العرض والﻄﻠب
 ﺑسبب هذا االستنتاج ،لدينا الناتج احملﻠي اإلمجال كدولة اتﺑعة متغري مصنوع من قبل العرض والﻄﻠب
 الﻄﻠب أو الﻄﻠب النهائي  ،هو جمموع الصادرات  ،استهالك الدولة،االستهالك اخلاص واالستﺜمار
نموذج للناتج المحلي اإلجمالي
><Abschreibung

eng.indirect taxes

><indirekte Steuern

eng.depreciation

eng.subsidies

><Subventionen

><Kapitalstock
االنتاج امكانية

eng.national income

Volksein
kommen

Production
Potential

eng.GDP

><Kapital Koefficient
><Arbeitsangebot
><Arbeits Koefficient

eng.capital stock
eng.Capital coefficient
eng.labor supply
eng.Working coefficient

><technicher Fortschritt

eng.technical progress

><Level

BIP
eng.Pseudo
outflow GDP

Pseudo Abfluss
BIP

eng.New
GDP

Neues BIP

eng.Final demand

><Endnachfrage
eng.GDP growth

BIP
Wachstum
><TIME STEP

Anteil
Endnachfrage an
BIP

eng.Share final
demand for GDP

إمكانيات اإلنتاج

 رأس املال
◦ جند حتت خمزون رأس املال :املتوسط السنوي لألصول الﺜاﺑتة القاﺑﻠة لﻠتكرار ابألسعار الﺜاﺑتة
◦ األصول الﺜاﺑتة تنشأ من خالل االستﺜمارات ,هذا هو السبب يف أن رأس املال يعتمد عﻠى االستﺜمارات
◦ يتميز رأس املال أيضاً ﺑتصرف األصول الﺜاﺑتة
 إن رأس املال هو احلجم الذي حيدد حمفظة االستﺜمار
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eng.capital stock

Kapitalstock
eng.investments

eng.Capital coefficient

<Investitionen>

<Kapital Koefficient>

Verschrottung

<Abschreibung>

eng.depreciation
eng.labor supply

<Arbeitsangebot>

eng.Work coefficient

<Arbeits-koeffizient>

eng.scrapping

Durschnittliche
lebensdauer

eng.Average life

Productions
potential

<Level>
eng.technical progress

<technischer Fortschritt>

عرض العمل

 إن إمكاانت اإلنتاج تعتمد أيضا عﻠى عرض العمل
 ومتوسط، ) يتوقف ويستند هذا احلجم ﺑدوره إىل إنتاجية العمل (الناتج احملﻠي اإلمجال متوسط قوة العمل يف السنة
ًوقت العمل والقوى العامﻠة معا
 تعترب اإلنتاجية ابإلضاﻓة إىل متوسط وقت العمل اثﺑتا النظر ﻓيها
 يتم احتساب القوى العامﻠة من السكان احياان كعامل اثﺑت
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eng.technical progress

><Kapitalstock

><techn Fortschritt

eng.capital stock

><Kapital Koefficient

><Level

eng.Capital coefficient

Productionspotential

><Arbeits-Koefficient
Produktivitaet
eng.labor supply

eng.Work coefficient
eng.Productivity

Arbeitsangebot
Durschnittliche Arbeitszeit

eng.Average working time

><Time

Arbeitskraefte
Bevoelkerung
wachstumsrate

Anteil der Arbeitskraefte an
der Befoelkerung

Bevoelkerung

eng.Share of workers in the population

eng.Manpower
eng.population

eng.Population growth rate

الدخل القومي

 الدخل القومي هو جمموع مجيع الرسوم لعوامل اإلنتاج (العمالة ،األرض ،رأس املال ،األداء الرايدي)
 إن الزايدة يف الدخل القومي ستؤدي إىل:
◦

زايدة اإليرادات الضريبية،

◦ وابلتال زايدة إمجاليّة يف االستهالك،
◦ وهذا ﺑدوره قد يعين املزيد من الوظائف،
◦

وكما سيؤدي إىل زايدة الدخل القومي.

 يف الوقت نفسه ،ميكن لزايدة الدخل القومي زايدة الﻄﻠب عﻠى املال،
◦ األمر الذي يؤدي ﺑدوره إىل ارتفاع أسعار الفائدة.
◦

ومع ارتفاع أسعار الفائدة ،يؤدي ذلك إىل اخنفاض االستﺜمار والوظائف ذات الصﻠة.

 يف هناية املﻄاف ،جيب أن يكون هدف السياسة االقتصادية اجليدة هو إجياد توازهنا اخلاص ﺑني العواقب املذكورة
أعاله.
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 الدخل القومي هو الكمية املضاﻓة
◦ تتكون من الناتج احملﻠي اإلمجال مﻄروحا منها الضرائب غري املباشرة واإلعاانت وغريها.
الدخل القومي النموذجي
eng.Kassenhaltungskoefficient
Abschreibung
<Kassenhaltungs
>koefficient
eng.demand for money

depreciation
eng.national income

Geldnachfrage

eng.subsidies

Subventionen

Volkseinkommen
><Transfers
Verfuegbares
Einkommen

><indirekte Steuern
><direkte steuer

eng.indirect taxes

eng.direct tax

eng.GDP

<Veraenderung
>der subventionen

BIP

eng.Available income
eng.Pseudo outflow GDP

><Pseudo Abfluss BIP

><Neues BIP

eng.New GDP

التصدير  /االستيراد

• تؤدي التجارة اخلارجية إىل تقسيم العمل ﺑني الدول املتناﻓسة
• من خالل هذه التجارة يحسمح لالقتصاد ابلعمل ﺑشكل أكﺜر كفاءة لقياس حتسني الكفاءة
• أما النمو االقتصادي ﻓيحسب الصادرات

• إذا كانت الصادرات تزيد أسرع من الواردات ،ميكن أن خنﻠص إىل أن اإلنتاج احملﻠي قد زاد،
• وهذا ﺑدوره خيﻠق وظائف
• مما يؤدي إىل ارتفاع الدخل القومي وهﻠم جر
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eng.Change in subsidies

اإلقتصاد القومي
engl. Change in exports

engl. Final demand

Exporte

Endnachfrage

Aenderung der
Exporte

><Tune

engl. exports
engl. Damping exports / imports
engl. imports

Importe

Daempfung
Exporte/Importe

Aenderungder
Importe

engl. Exchange rate

Wechselkurs
><Time
engl. Change of imports
WK Wachstum

USA
JAPAN
HOLLAND
SIGNAPUR
AUSTRALIEN

Transfers
Veraenderung des
Transfers

engl. WK growth

engl. Change of transfer

االستهالك

االستهالك اخلاص
مع زايدة االستهالك اخلاص ،هناك حاجة لﻠمزيد من السﻠع
يف أوقات الركود  ،ميكن أن يؤدي هذا إىل إحياء االقتصاد
إذا كان هناك املزيد من السﻠع يف الﻄﻠب سيتم إنتاج املزيد ,والتوسع يف اإلنتاج خيﻠق الوظائف ،إل
يف احملاكاة ،يعتمد االستهالك اخلاص عﻠى الدخل املتاح ,ومن الضرائب املباشرة
نتائج االستهالك اخلاص تكون من التحويالت والضرائب غري املباشرة
استهالك الدولة
متول الدولة نفسها ﺑشكل رئيسي من خالل الضرائب
وﻓقا آلدم مسيث  ،جيب عﻠى الدولة عدم التدخل يف االقتصاد ألن ذلك سيتم تﻠقائيا من خالل املوازنة
وﻓقا لﻠخبري االقتصادي كينز ،ينبغي عﻠى الدولة اتباع سياسة نشﻄة لﻠﻄﻠب،
أي يف أوقات ضعف النشاط االقتصادي ،تعزيز االقتصا د من خالل العمل كمشرتي لﻠسﻠع يف السوق (السياسة املالية
ملواجهة التقﻠبات الدورية)
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يف املقاﺑل ،هناك سياسة اىل جانب العرض ،حيث هتيمن عﻠيها الدولة عﻠى سبيل املﺜال ،عندما تدعم اإلعاانت أو الﻠوائح
القانونية اىل جانب العرض يف السوق
engl. government
consumption

Lookup
Endnachfrage

engl. Final demand

Staatskonsum
engl. Pseudo state
consumption

Pseudo
Staatskonsum

Neues
Staatskonsum

indirekte
Steuern

engl. VAT rate

MwSt Satz

Daempfung privater
Konsum

><TIME STEP

engl. Dumping private
consumption

privater Konsum
engl. New state
consumption

engl. Change private
consumption

Aenderung privater
Konsum

engl. indirect taxes

><Tune
engl. private
consumption
engl. direct taxes

direkte Steuern
Verfuegbares
Einkommen

Anpassung
Steuern

engl. Available
income

><Volkseinkommen
engl. Adjustment
taxes
engl. national
income

الفوائد او الربا (وهي محرمة شرعا بنص كتاب هللا و السنة النبوية)

 العرض النقدي
 يتحكم البنك املركزي يف املعروض النقدي من خالل عرض النقود
 سيزيد البنك املركزي أسعار الفائدة إذا كان االقتصاد يسخن
◦ هذا يربد االقتصاد وابلتال يقﻠل من خماطر التضخم (ختفيض قيمة املال >،خفض القوة الشرائية>
اخنفاض االستهالك اخلاص> )....
◦ مطالب املال
 ينتج طﻠب النقود من جمموع أموال املضارﺑة ونقد املعامﻠة
 صندوق املضارﺑة هو املال الذي ترغب يف التكهن ﺑه (اعتمادا عﻠى مقدار الفائدة)
 منذ تصنيف البنك الدول من قبل البنك الدول كدولة انمية ويتكون من حوال  ٪88من املسﻠمني
 ميكن االﻓرتاض أن صندوق املضارﺑة سيكون صفرا,
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 هذا هو العرض من الودائع النقدية, ﻓإن الﻄﻠب عﻠى النقود ليست سوى حجم واحد من النقد الصفقة، وابلتال
.والﻠيﻠية
 يسمى، ﻓإنه يفرتض وجود معامل واحد ﻓقط،  ومبا أن صندوق املعامالت جيب أن يعتمد عﻠى الدخل القومي
 واليت تبقى اثﺑتة يف النموذج،«معامل إدارة النقد» هذه هي النسبة املئوية حلصة املعامﻠة يف الدخل القومي
 مت تقدير معامل احليازة النقدية من خالل املخزون املال
engl. money supply

engl. Change
money supply

Veränderung
Geldangebot

engl. interest rate
policy 2

Zinspolitik2
Geldangebot

engl. Damping
money supply

Daempfung
Geldangebot
engl. GDP

<BIP>

engl. Cash balances
coefficient

<Time>
engl. depreciation

engl. interest

Zins
Geldnach
frage

< BIP >
Volksein
kommen

engl. demand for
money
engl. national
income

<indirekte Steuern>

engl. subsidies

Subventionen
Veräanderung der
subvention

engl. Change of
subsidy
engl. Dumping
subsidies

Zinspolitik1

Kassenhaltung
skoeffizient

<Abeichreibung>

engl. indirect taxes

engl. interest rate
policy 1

Daempfung
Subventionen
<Staatskonsum>

engl. government
consumption

االستثمارات

 تﻠعب االستﺜمارات دورا مهما يف النظام االقتصادي
: ميكن أن يعزى ذلك إىل عدد من األسباب مﺜال، إذا مت إجراء عدد أقل من االستﺜمارات يف ﻓرتة معينة
 سبب آخر الخنفاض االستﺜمار ميكن أن يكون ارتفاع أسعار,اخنفاض يف االستهالك أو يف الصادرات
الفائدة
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◦

اإلقتصاد القومي
engl. interest

engl. investment

engl. Final demand

Zins
engl. change rate

Investition

Endnachfrage

Aenderungsrate

<Time>
Zinswachstum
Daempfung2
Abschrei
bungen
engl. interest
growth

engl. depreciation

engl. Damping 2

Zins
Lookup
Funktion Zins
Ausgabepolitik

Zinswac
hstum
Zinspoli
tik 2

Veränderung
Geldangebot

Zinspoli
tik 1
Aenderungsrate

Daempfung
Geldangebot

Investition
Endnachfrage

Geldangebot
187 188
186
189
185
Daempfung2
184
183
182
181
180
179
178
177
Abschre
176
175
7
ibung
< Time>
Subventionen

<Time>
.
<BIP>

Kassenhaltungskoefficient

Geldna
chfrage

Veraenderung der
Subventionen

Daempfung
Subventionen

Volksei
nkomm
en

<Time>

<Staatskonsum>

Exporte
Aenderung der
Exporte

<Time>
..

Daempfung
Exporte/Importe
Wechselkurs
USA
JAPAN
SINGAPUR
WK Wachstum
HOLLAND
AUSTRALIEN
Aenderung der
Importe

Neues
Staatskonsum

Staatsk
onsum

Pseudo
Staatskonsum

< TIME STEP >

Importe

indirekte
Steuern

<Time>
...

<indirekte Steuern>
Transfers

Veraenderung der
Transfers

Kapitalstock
<Investitionen>

Kapital Koefficient

Daempfung
Transfers

Verschrottung

Aenderung privater
Konsum

Durschchnittliche
Lebensdauer

Verfuegba
res Einko
mmen

BIP
Pseudo Abfluss
BIP

Neues BIP
Level
techn Fortschritt

MwSt Satz

<Staatskonsum>
.

<Abschreibung>

Produkt
ionspote
ntial

< Time >
Anpassung
Steuern

<TIME STEP>
Arbeits Koefficient

Daempfung privater
Konsum

privater
Konsum

<Endnachfrage>

<TIME STEP >

<direkte Seuern>
Pro kopf
Einkom
men

Anteil
Endnachfrage
an BIP

direkte
Steuern

<Volkseinkommen>

Productivitaet
Durschnittliche Arbeitszeit

Arbeits
kraefte

Arbeitsangebot

Bevoelkerung

<TIME >
Anteil der Arbeitskräfte
an der Bevölkerung

Bevölkerung
wachstumsrate
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النظام الضرييب يف لبنان
2

النظام الضريبي في لبنان

(أعدت ﺑواسﻄة :سهام عيشة)
مفهوم الضريبة

الضريبة ﺑتعريفها العام هي مبﻠغ معني من املال ،يدﻓعه املكﻠفون إىل السﻠﻄات العامة (الدولة أو السﻠﻄة احملﻠية) ﺑصورة
إلزامية وهنائية ،دون مقاﺑل مباشر .وذلك من أجل تغﻄيـة ما يرتتب عﻠى هذه السﻠﻄات القيام ﺑه من نفقات عامة([.)]1
والضريبة هبذا املعىن ،تﻄرح العديد من املسائل عﻠى ﺑساط البحث ،نتوقف ﺑشكل خاص عند ثالث جمموعـات منها :األوىل
تتعﻠق ﺑوظيفة الضريبة والﺜانية ابملبادئ أو القواعد اليت تقوم عﻠيها والﺜالﺜة ﺑكيفية ﻓرض الضريبة.

 Figure 2النظام الضرييب يف لبنان
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وظيفة الضريبة

ﺑوصفها املورد املال الرئيسي لﻠدولة يف األحوال العادية ،ﻓقد ارتبﻄت وظيفة الضريبة ﺑدور الدولة يف احلياة االقتصادية
واالجتماعية لﻠبﻠد املعين .ﻓفي املراحل األوىل لﻠنظام الرأمسال يف البﻠدان الصناعية وحىت أواخر القرن التاسع عشر عندما
كان عﻠى الدولـة أن تﻠتزم احلياد جتاه النشاط االقتصادي ونتائجه االجتماعية ،أي عندما كان دورها يقتصر عﻠى دور
"الشرطي" الذي يقوم ﺑتوﻓري املناخ الالزم لعمل قوى السوق (العرض والﻄﻠب) حبرية اتمة وكانت الوظيفة الرئيسية لﻠضريبة
أن تقوم ﺑتغﻄية النفقات املرتبﻄة ﺑشكل أساسي ﺑتوﻓري سيادة القانون وأتمني األمن الداخﻠي واخلارجي (القضاء ،الشرطة،
اجليش .). . . ،ولكن حتت وطأة األزمات االقتصادية واالجتماعية اليت أخذت األنظمة االقتصادية الرأمسالية املتقدمة تعاين
منها ﺑشكل متزايد ،واليت ﺑﻠغت ذروهتا يف سنة  ،1929أخذت الدولـة ،ﺑدورها ،خترج عن حيادها وتتدخل ملكاﻓحة هذه
األزمات يف ابدئ األمر ،ولﻠحؤول دون قيامها ﻓيما ﺑعد .وهكذا أصبح من ضمن مهام الدولة أن تقوم مبكاﻓحة البﻄالة
والتضخم وإنشاء البىن التحتيـة واملراﻓق العامة ،وتقدمي اخلدمات االجتماعية .ليﺲ هذا ﻓحسب ﺑل ذهبت أيضا إىل العمل
عﻠى تقﻠيص الفروقات االجتماعية وتوجيه النشاط االقتصادي لﻠقﻄاع اخلاص .وكانت األداة الرئيسية لتحول الدولة من
الدولة "الشرطي" إىل الدولة "العناية" هي الضريبة .ﻓالضريبة جبانبها الكمي أصبحت هذه هي املورد الرئيسي لتغﻄية النفقات
املرتتبـة عﻠى الدور اجلديد واملتعاظم لﻠدولة مبا أن الضريبة ،جبانبها النوعي ،أصبحت أداة رئيسية لتحقيق العدالة االجتماعية
وتوجيه املبادرة الفردية.
المبادئ األساسية التي يقوم عليها فرض الضريبة

يرتبط قيام الضريبة ﺑوظائفها يف الدولة احلديﺜة ﺑعدد من املبادئ اليت جيب توﻓرها وأمهها:
أ .مبدأ قانونية الضريبة:
ال ضريبة ﺑدون نص قانوين يف الدول احلديﺜة .ويشكل التشريع الضرييب املهمـة الرئيسية األوىل لﻠمجالﺲ التشريعية يف
األنظمة الدميقراطية .وقد شكل ظهور نظام الضرائب الدائمة اترخييا ،أحد املصادر األساسية لﻠمؤسسات الدميقراطية
والربملانية
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ب .مبدأ عدالة الضريبة:
يف امل راحل األوىل لتكون الدولـة احلديﺜة ،كان مفهوم العدالة الضريبية يعين املساواة "احلساﺑية" لﻠمكﻠفني يف حتمل العبء
الضرييب ،أي حتمل كل منهم نفﺲ النسبـة هلذا العبء .ولكن يف ظل دولة "العناية" أصبح مفهوم العدالة يقتضي "شخصنة "
Personnalisationالضريبة ،أي األخذ ﺑعني االعتبار األوضاع املختﻠفة لﻠمكﻠفني وقدراهتم ،ال سيما أوضاعهم العائﻠية
(حجم األسرة عﻠى وجه اخلصوص) وحجم ثرواهتم ومستوايت دخوهلم.
ج -مبدأ مردودية  Rendementالضريبة:
خالصة هذا املبدأ هي أن الضريبة جيب أن تعود عﻠى الدولة أبعﻠى مردود ممكن .ولكي يتحقق ذلك جيب أن تتوﻓر يف
الضريبة ثالثة شروط رئيسية هي :اإلنتاجية ،االستقرار ،واملرونة.
• اإلنتاجية :الضريبة األكﺜر إنتاجية هي اليت تعود أبكرب حصيﻠة صاﻓية عﻠى الدولـة ،أي األخذ ﺑعني االعتبار
تكاليف التحصيل .ويتوقف حتقيق هذا الشرط عﻠى عدة عوامل أمهها:
 oمشولية الضريبة  L'universalité:أي أن الضريبة جيب أن تؤدى من قبل مجيع املكﻠفني وعﻠى كامل
املادة اخلاضعة لﻠضريبة.
 oاالقتصاد ما أمكن يف املصاريف املرتتبة عﻠى جباية الضريبة.
 oحتمية دﻓع الضريبة :أي أن ال يكون إبمكان املكﻠف التهرب من دﻓع الضريبة أو الغش يف التصريح
عنها.
 oاعتدال معدل الضريبة :أي أن ال تتجاوز الضريبة حدودا معينة ،ألن اإلﻓراط يف زايدة معدل الضريبة
يؤدي إىل انكماش املادة اخلاضعة لﻠضريبة أو ما يسمى ابلوعاء الضرييب.
• االستقرار :تكون الضريبة مستقرة عندما ال تتأثر ﺑتأثر املادة اخلاضعة لﻠضريبة ابلتقﻠبات االقتصادية.
• املرونة :تكون الضريبة مرنة عندما ال تتقﻠص املادة اخلاضعة لﻠضريبة (أو الوعاء الضرييب) مع زايدة معدل الضريبـة
عﻠيها حبيث يﻠغي هذا التقﻠص املفاعيل املرتقبة لزايدة معدل الضريبة.
كيفية فرض الضريبة

جتري عمﻠية ﻓرض الضريبة عادة عﻠى ثالث مراحل:
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• املرحﻠة األوىل وجري خالهلا تعيني ما يسمى "ابلوعاء الضرييب" أو "مﻄرح الضريبة" L'assiette de l'impôt.
(يقصد ابلوعاء الضرييب املادة أو املال أو الشخص اخلاضع لﻠضريبة .ميكن القول أن وعاء الضريبة هو املنبع الذي
تقتﻄع الدولة منه الضرائب املختﻠفة ،أو ﺑعبارة أخرى هو "ما خيضع لﻠضريبة")
• املرحﻠة الﺜانية وجيري خالهلا حتديد معدل الضريبة.
• املرحﻠة الﺜالﺜة وجيري خالهلا حتصيل أو جباية الضريبة.
تعيين الوعاء الضريبي:

جيري تعيني مﻄرح الضريبة من خالل القيام ﺑعمﻠيتني متتاليتني :األوىل وتتمﺜل ابختيار املادة اخلاضعة لﻠضريبة la
 ،matière imposableوالﺜانية تتمﺜل ﺑتقدير دقيق لقيمة أو كمية املادة املذكورة اليت هي حبوزة املكﻠف.
اختيار المادة الخاضعة للضريبة:

يف الدولة احلديﺜة تتكون املادة اخلاضعة لﻠضريبة عادة من األموال (مبعناها الواسع)  Biensاليت هي حبوزة املكﻠف
واليت تتشكل من عنصرين رئيسيني :األموال اليت أتيت لﻠمكﻠف ﺑصورة منتظمة (عادة سنوية) وهي الدخل ،واألموال
اليت تكونت لدى هذا املكﻠف نتيجة الدخاره جزءا من دخﻠه ،أو اليت انتقﻠت إليه ابلوراثة ،وهي الﺜروة أو رأس املال.
وميكن لﻠضريبة أن تﻄال هذين العنصرين ﺑﻄرق خمتﻠفة .وجيري عادة التمييز ﺑني طريقتني رئيسيتني :مباشرة وغري مباشرة.
الضرائب المباشرة:

وهي اليت تﻄال مباشرة املبﻠغ نف سه لدخل املكﻠف أو قيمة ثروته ورأمساله .وجيري التمييز عادة ﺑني ﻓئتني رئيسيتني من
الضرائب املباشرة وهي الضريبة عﻠى الدخل ،والضريبة عﻠى الﺜروة ورأس املال.
➢ ضريبة الدخل وميكن أن تفرض عﻠى مجيع أشكال الدخل ( رواتب وأجور وأرابح وﻓوائد وريوع . . . ،ال)،
كما أهنا ميكن أن تﻄال األﻓراد كما الشركات .وأتخذ ضريبة الدخل عامة شكﻠني رئيسيني :ضريبة نوعية
 Cédulaireوهي اليت تفرض عﻠى كل ﻓئة دخل حبسب مصدره ﺑشكل منفصل (أجر ،رﺑح صايف أو
جت اري ،ريع عقاري . . . ،ال) وضريبة عامة أو مركبة وهي اليت تفرض عﻠى جمموع الدخول املكﻠف مهما
كان مصدرها.
➢ الضريبـة عﻠى الﺜروة أو رأس املال :وهي غري منتظمة وتندرج عادة يف ثالث ﻓئات:
 oالضريبة اليت تﻄال انتقال الﺜروة (ضريبة اإلرث).
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 oالضريبـة اليت تﻄال الزايدات االستﺜنائية يف الﺜروة( أرابح البورصة ،أرابح الياانصيب ،الزايدة يف قيمة
املﻠكية  Plus values . . .ال
 oاالقتﻄاع من جممل ثروة املواطن .وهذا ال حيصل عادة إال يف ظروف استﺜنائية ،كاملسامهة يف إعادة
اإلعمار ﺑعد حرب مدمرة.
الضرائب غير المباشرة:

وهي اليت تﻄال الدخل أو رأس املال عند استعماله أي اليت تﻄال اإلنفاق عﻠى السﻠع واخلدمات .وأتخذ هذه الضرائب
عادة شكﻠني رئيسيني ،ﻓتكون إما ضرائب خاصة تﻄال هذا الصنف أو ذاك من املنتجات :حمروقات ،كحول ،سيارات. ،
 . .ال (وهذه الضرائب ميكن ﺑدورها أن تكون ضرائب عﻠى املعامالت الداخﻠية عﻠى السﻠع واخلدمات أو ضرائب التجارة
اخلارجية (رسوم مجركية)) ،وإما ضرائب عامة موحدة عﻠى مجيع املنتجات.
والضرائب غري املباشرة العامـة أو املوحدة ميكن أن أتخذ ﺑدورها ثالثة أشكال رئيسية:
❖ الضريبـة عﻠى جممل املبيعات يف كل مرحﻠة من مراحل اإلنتاج أو البيع (من اإلنتاج إىل البيع ابجلمﻠة ،إىل البيع
ﺑنصف اجلمﻠـة ،إىل البيع ابملفرق) .وهذا ما جيعل الضريبة املذكورة تراكمية ،ﻓتﻠقي ﺑعبئها ﺑشكل خاص عﻠى
املنتجات اليت تصل إىل املستهﻠك من املنتج عرب وسﻄاء كﺜر.
❖ الضريبة اليت تﻄال املنتجات يف مرحﻠة واحدة .إما يف ﺑداية السﻠسﻠة التجارية (الرسوم عﻠى اإلنتاج) ،أو يف
هنايتها (الرسوم عﻠى االستهالك) .ويف هذه احلال يكون معدل الضريبة مرتفعا نسبيا مما يدﻓع إىل الغش
والتهرب منها.
❖ الضريبة عﻠى القيمة املضاﻓة وهي إىل اآلن أﻓضل األشكال املعتمدة لﻠضريبة العامة غري املباشرة ،ألهنا تﻄال
امل نتجات يف كل مرحﻠة من السﻠسﻠة التجارية كما يف الشكل األول .إال أهنا ال تﻄال سوى الفرق ﺑني قيمتها
عند ﺑيعها يف آخر مرحﻠة معينة ،وقيمتها أو قيمة املنتجات الوسيﻄة الداخﻠة يف إنتاجها ،يف ﺑداية املرحﻠة
نفسها.
تقدير قيمة أو كمية المادة الخاضعة للضريبة:

عﻠى أساس قيمة أو كمية املادة اخلاضعة لﻠضريبة ،يتحدد مبﻠغ الضريبة الواجب دﻓعها من قبل املكﻠف .وهذه العمﻠية
هي األصعب يف تقنيات ﻓرض الضريبة .ألن املكﻠف حياول عادة وﺑشىت الﻄرق إخفاء احلجم الفعﻠي لدخﻠه أو لﺜروته.
وهناك طريقتان رئيسيتان لﻠتقدير :مباشرة وغري مباشرة.
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الطريقة المباشرة في التقدير:

وتعتمد هذه الﻄريقة عﻠى إجبار اإلدارة الضريبية من يعرف قيمة أو كمية املادة اخلاضعة لﻠضريبة أن يصرح عنها .وعﻠى هذا
األساس ميكن أن أييت التصريح من قبل املكﻠف نفسـه.وعندها ترتبط دقة التقدير مبدى صدق املكﻠف .وأو أن أييت التصريح
من قبل طرف اثلث ،يكون يف موقع العارف لقيمة أو كمية املادة ،كتصريح رب العمال عن أجور مستخدميه وتصريح
املستأجر عن اإلجيار الذي يدﻓعـه لﻠمؤجر  . . .ال ،ويف هذه احلال يصعب التهرب والغش.
الطريقة غير المباشرة في التقدير:

وتعتمد هذه الﻄريقة مؤشرات معينة لتقدير قيمة أو كمية املادة اخلاضعة لﻠضريبة ،كأن جيري تقدير دخل املكﻠف
ابالستناد إىل القيمة التأجرييـة لسكنه .أو ابالستناد إىل ﺑعض مظاهر أو عالمات الﺜروة اخلارجية :امتالك منزل أو
سيارة  . . .ال .ويف هذه احلال أييت التقدير ﺑصورة تقريبية.
تحديد معدل الضريبة:

جيري حتديد معدل الضريبة من قبل املشرتع عﻠى أساس اقتﻄاع نسبة معينة من املادة اخلاضعة لﻠضريبة ﺑصرف النظر
عن قيمة أو كمية هذه املادة اليت هي حبوزة املكﻠفني .وهبذا اخلصوص جيب أن يراعى يف عمﻠية حتديد معدل الضريبـة
إىل جانب مبدأ اعتدال الضريبة" ،الﻄاقة التكﻠيفية" .أي النسبة اليت ميكن اقتﻄاعها من دخول األﻓراد وثرواهتم دون
إحلاق الضرر هبم .وهذه املسألة تتعﻠق ﺑدورها مبستوى الدخل وكﻠفـة املعيشة يف البﻠد املعين ،وﺑكيفية توزيع الدخل
القومي عﻠى خمتﻠف الفئات ﺑشكل عام .لذلك نالحظ أن األنظمة الضريبيـة احلديﺜة تﻠجأ إىل شخصنة الضريبة عﻠى
نﻄاق واسع أي كما سبق وذكران ،لألخذ ﺑعني االعتبـار عند حتديد معدل الضريبة الوضع الشخصي لﻠمكﻠف وﺑشكل
خاص وضعه العائﻠي ومستوى دخﻠه .ﻓتعتمد التصاعديـة يف حتديد معدل الضريبة عﻠى الدخل .والتصاعدية يف هذا
اجملال ميكن أن أتخذ أحد شكﻠني :الشكل األول وهو التصاعديـة الكﻠية أو اإلمجالية حبيث يﻄبق عﻠى دخل املكﻠف
معدل وحيد لﻠضريبة يرتفع مع ارتفاع حجم هذا الدخل .والشكل الﺜاين األكﺜر شخصنـة ،وهو التصاعدية حسب
الشﻄور .حيث جيزأ دخل املكﻠف إىل شﻄور .ﻓتﻄبق عﻠى الشﻄور العﻠيا معدالت ضريبة أعﻠى من املعدالت اليت تﻄبق
عﻠ ى الشﻄور الدنيا .ويف أغﻠب األحيان تعفى الدخول أو الشﻄور اليت ال تتجاوز احلد األدىن لألجور ،من الضريبة
ﺑشكل كامل .والتصاعدية ميكن تﻄبيقها أيضا عﻠى ضريبة اإلنفاق ،ﻓتفرض معدالت خمتﻠفة عﻠى املنتجات حسب
ضرورهتا .ﻓيكون معدل الضريبة عﻠى املنتجات الكمالية مﺜال أعﻠى من معدالت الضريبة عﻠى املواد الغذائية األساسية.
كما أن األنظمة الضريبية احلديﺜة تﻠجأ من انحية اثنية إىل التمييز يف ﻓرض الضريبة العتبارات اجتماعية أخرى غري
مراعاة مستوى الدخل والوضع العائﻠي ،كاعتبار العدالة يف توزيع الدخل .ﻓيكون معدل الضريبة عﻠى دخول الرساميل
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مﺜال أعﻠى منه عﻠى دخول العمل .كذلك تتدخل االعتبارات االقتصادية ،ﻓيقتضي تشجيع االستﺜمار يف قﻄاعات
ومناطق حمددة ،ختفيض معدالت الضريبة عﻠى الرساميل املخصصة هلذا النوع من االستﺜمار أو إعفاءها كﻠيا من
الضريبة.
جباية الضريبة:

وهي العمﻠية اليت يتم مبوج بها انتقال املبﻠغ املتوجب عﻠى املكﻠف إىل خزينة الدولة .وهنا جيب الرتكيز ﺑشكل خاص
عﻠى سبل مكاﻓحة الغش والتهرب من الضريبة وهذا األمر يرتبط ابلدرجة األوىل أبوضاع اإلدارة الضريبية خصوصا
لناحية كفاءة وجترد ونزاهة عناصرها البشرية ودرجة تﻄور النظم احملاسبية اليت تعتمدها والتجهيزات املادية اليت
تستخدمها.
أنواع الضرائب في لبنان

 Figure 3أنواع الضرائب يف لبنان
معدل الضريبة على أرباح الشركات في مختلف البلدان (تركيا/لبنان)

ﺑدأ العمل ﺑضريبة القيمة املضاﻓة يف أوائل عام  2002مبعدل  %10مع إعفاءات طاولت ﺑعض السﻠع األكﺜر استهالكا
من ذوي املداخيل املنخفضة .عﻠما أبن ﺑعض السﻠع األخرى كالبنزين ،طالته ضريبة القيمة املضاﻓة دون إلغاء الرسوم اليت
كان خيضع هلا .وإذا استﺜنينا الضريبة عﻠى الفوائد املصرﻓية مبعدل  ،%5ميكننا القول أبنه منذ عام  2004ﺑقيت التشريعات
الضريبية عﻠى حاهلا تقريبا .وكانت احملصﻠة أن ارتفع العبء الضرييب من  %13,7من الناتج احملﻠي اإلمجال يف عام 2001
إىل  %17,8يف عام  .2009ولكن ابلرغم من هذا االرتفاع املﻠحوظ ،ﻓإن نسبة االقتﻄاع الضرييب إىل الناتج احملﻠي
اإلمجال ﺑقيت يف لبنان أدىن من مﺜيالهتا يف معظم البﻠدان اليت تقرتب من هذا البﻠد جلهة متوسط الناتج احملﻠي اإلمجال
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لﻠفرد وليﺲ لديها من سﻠع أو خدمات عامة قاﺑﻠة لﻠتصدير .ﻓهذه النسبة كانت عﻠى سبيل املﺜال يف عام ،2004
 %20,7يف تونﺲ ،و % 21,1يف تركيا .أما لناحية هيكل اإليرادات الضريبية ،ﻓنالحظ أن نسبة الضرائب املباشرة من
جمموع اإليرادات الضريبية قد اخنفضت ﺑني عامي  2001و 2009من  %33,7إىل  ،% 31,5وارتفعت ابملقاﺑل
حصة الضرائب غري املباشرة من  66,5إىل ( %68,5يف تونﺲ كانت هااتن النسبتان عﻠى التوال %36,4 :و،%63,6
عﻠما

أبن

متوسط

الفرد

دخل

يف

لبنان

هو

أعﻠى

ﺑوضوح

من

يف

مﺜيﻠه

تونﺲ).

اخلالصة هنا هي أن السياسة الضريبية املعتمدة يف السنوات األخرية ﺑقيت جمرد أداة يف خدمة السياسة املالية الرامية دون
جدوى ،إىل خفض العجز يف املوازنة ،وذلك دون األخذ يف االعتبار الﺜمن االقتصادي واالجتماعي هلذه السياسة .نقصد
عدم

الفعالية

أــ

عﻠى

املستوى

االقتصادي

وعدم

الضرائب

العدالة

عﻠى

املستوى

املباشرة

االجتماعي.
والتوزيع:

هنالك مصادر دخل عديدة ،خارج الرواتب واألجور ،ومتﺜّل جزءا ال يستهان ﺑه من الدخل الوطين (حواىل الﺜﻠث) ،ال تزال
يف لبنان معفاة أو شبه معفاة من الضرائب .ﻓالفوائد اليت تناهز قيمتها  %20من قيمة الناتج احملﻠي االمجال ،ختضع لضريبة
مقﻄوعة قدرها  % 5ﻓقط .وجلهة الضريبة عﻠى األرابح ،نالحظ أن معدل الضريبة املقﻄوع عﻠى أرابح الشركات يف لبنان
البالغ  %15هو ،كما تقول إحدى الدراسات ،من أدىن املعدالت يف العامل ( .)1وعﻠى سبيل املﺜال ،يبﻠغ هذا املعدل
 %20يف تركيا ،و %30يف تونﺲ وما ﺑني  15و %35يف األردن ،وما ﺑني  25و %40يف السعودية ،و %35يف
إسرائيل،

و%26

يف كل

من

سنغاﻓورة

وكوراي

و%30

يف كل

من

ماليزاي

واتيﻠند.

ومعدالت الضريبة عﻠى دخل األﻓراد (رواتب وأجور وأرابح ﻓردية) ،اليت ترتاوح ما ﺑني  2و 6( %20شﻄور) ،هي أيضا
من أدىن املعدالت .ﻓعﻠى سبيل املﺜال ،ﻓإن معدل الضريبة عﻠى الشﻄر األعﻠى يصل إىل  %30يف األردن و %35يف كل
من تونﺲ وتركيا ،و %50يف إسرائيل .كما أظهرت إحدى الدراسات ( ،)2أنه عﻠى الرغم من تصاعدية الضريبة عﻠى
الدخل يف لبنان ،ﻓإن وقعها عﻠى توزيع الدخل يبقى يف حده األدىن ،عﻠما أن دراسة أخرى صدرت أخريا ( ،)3أظهرت
أن درجة عدم املساواة يف توزيع الدخل ال تزال مرتفعة يف لبنان .ﻓفي األسفل هنالك  %20من السكان ال ينفقون سوى
 %7,1من جمموع اإلنفاق ،مقاﺑل  %20يف أعﻠى السﻠّم ينفقون  %43,5من جمموع اإلنفاق (معامل جيين .)0,375
ب ـ ـ الضرائب غري املباشرة والتوزيع :أظهرت دراسة غسان ديبه نفسها ،أن الضريبة املوحدة عﻠى القيمة املضاﻓة ()%10
هي ضريبة تراجعية حادة (مفعول توزيعي سﻠيب) ،حيث تدﻓع الشرحية الدنيا من الدخل (اليت متﺜّل  %8,6من األسر
وحتصل عﻠى  %1,6من الدخل) معدال قدره  %7من الضريبة عﻠى القيمة املضاﻓة ،ﺑينما تدﻓع الشرحية العﻠيا (اليت متﺜّل
 %12,65من األسر وحتصل عﻠى  %41,54من الدخل) معدال قدره  %4,1من الضريبة عﻠى القيمة املضاﻓة .وإذا
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أخذان ﺑعني االعتبار الضرائب النوعية عﻠى ﺑعض السﻠع كالبنزين والدخان ،تكون النتيجة أن معدل الضريبة الذي تدﻓعه
شرحية الدخل الدنيا (ضريبة القيمة املضاﻓة والرسوم عﻠى البنزين والدخان) يصل إىل  ،%13,5ﻓيما ال يتجاوز %6,6
لﻠشرحية العﻠيا .ومن انحية اثنية ،أظهرت دراسة صدرت أخريا ( )4أن ارتفاع الضريبة عﻠى القيمة املضاﻓة ﺑنقﻄتني مئويتني
(من  %10إىل  )% 12من شأنه أن يرﻓع نسبة الﻠبنانيني الذين يعيشون حتت خط الفقر املدقع ( 2,4دوالر يف اليوم
لﻠفرد) من  8إىل  %10وإىل  %16إذا ارتفعت الضريبة عﻠى القيمة املضاﻓة إىل  .%15أما نسبة الذين يعيشون حتت
خط الفقر األعﻠى ( 4دوالرات يف اليوم لﻠفرد) ﻓسرتتفع من  %28إىل  %35و %47تباعا ،إذا ما حرﻓعت الضريبة عﻠى
القيمة املضاﻓة من  %10إىل  %12و%.15
تلخيص:

35%

21,10%

17,80%

20%

20%
15%

الضريبة على الناتج المحلي معدل الضريبة المقطوع على معدالت الضريبة على دخل
األفراد (رواتب وأجور وأرباح
أرباح الشركات
االجمالي
فردية)

تركيا

لبنان

 Figure 4تﻠخيص الضرائب
النظام الضريبي الحالي في لبنان

عمﻠيا ،كانت األوضاع االقتصاديـة واملالية خالل السنوات الﺜالث اليت أعقبت اتفـاق الﻄائف ،امتدادا لألوضاع اليت سادت
يف السنوات األخرية من احلرب .ومل تبدأ السﻠﻄات املسؤولة مبعاجلة هذه األوضاع املرتدية ﺑصورة جدية إال يف أواخر عام
 ، 1992ويف إطار ما مسي خبﻄـة النهوض االقتصادي وإعادة اإلعمار .وقد قامت هذه اخلﻄة عﻠى اعتبار أن املشكﻠـة
األساسية اليت يعانيها االقتصاد الﻠبناين ﺑعد احلرب .هي مشكﻠة استئناف عمﻠية النمو اليت وضعت هذه احلرب حدا هلا.
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وأن إطالق عمﻠية النمو تكون ،ابلدرجة األوىل ،من خالل متكني القﻄاع اخلاص ﺑشقيه احملﻠي واألجنيب من االستﺜمار
ﺑكﺜاﻓـة يف خمتﻠف القﻄاعات اإلنتاجية .وعﻠيه ،ﻓاملهمة الرئيسيـة املﻄروحة عﻠى الدولة يف هذا اإلطار هي حتديدا توﻓري املناخ
املناسب الذي ميكن القﻄاع اخلاص من القيام ابالستﺜمارات الالزمة.
أما خﻠق املناخ املﻄﻠوب ﻓيقتضي من الدولة أن تقوم أبمور ثالثة رئيسية:
أوالً :إعادة إعمار وحتديث ما هتدم وتقادم خالل احلرب من ﺑىن حتتية مادية (كهرابء ،ومياه ومواصالت واتصاالت
ومراﻓق صحية وترﺑوية . . . ،ال).
اثنياً :حتقيق االستقرار النقدي واملال من خالل تﺜبيت سعر صرف الﻠرية وتقﻠيص العجز يف املوازنة تدرجييا وصوال إىل
حتقيق ﻓائض ﻓيها.
اثلثاً :حتديث ﺑعض األطر التشريعية واملؤسسية احملفزة لنشاط القﻄاع اخلاص خصوصا يف اجملالني املصريف واملال.
يف هذا اإلطار ،كان مﻄﻠواب من النظام الضرييب أن يقوم مبهمتني رئيسيتني :األوىل هي توﻓري ما أمكن من إيرادات لﻠخزينـة
هبدف تقﻠيص العجز يف املوا زنة ويف الوقت نفسه املسامهة يف متويل اإلنفاق عﻠى إعادة اإلعمار .أما املهمة الﺜانية ﻓهي
املسامهة يف توﻓري احلواﻓز لﻠقﻄاع اخلاص ليقوم ابالستﺜمار عﻠى نﻄاق واسع .ويف هذا السياق قامت السﻠﻄات املسؤولة
ﺑتناول النظام الضرييب ﺑعدد من اإلجراءات اليت مل متﺲ جوهره ،ﻓأﺑقت عﻠى اخلصائص الرئيسية اليت كانت متيزه قبل احلرب.
أضف إىل ذلك أهنا مل تعط النتائج املرجوة منهـا ،ال ﺑل زادت يف حدة ﺑعض املشاكل اليت كان يعاين منها لبنان قبال ،ال
سيما عﻠى الصعيد االجتماعي.
اإلجراءات التي تناولت النظام الضريبي:

تندرج اإلجراءات اليت تناولت النظام الضرييب يف السنوات األخرية يف جمموعتني رئيسيتني :واحدة تشمل اإلجراءات اليت
تناولت الضرائب املباشرة ،والﺜانية تشمل اإلجراءات اليت تناولت الضرائب غري املباشرة.
اإلجراءات التي تناولـت الضرائب المباشرة:

تتمﺜل اإلجراءات اليت اختذت يف هذا اجملال ،ابلتعديالت اليت أدخﻠت يف هناية العام  1993عﻠى قانون ضريبة الدخل
الصادر مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم  144ﺑتاريخ  1959/6/12وأهم هذه التعديالت هي:
• التعديالت اليت طالت ضريبة الدخل على الرواتب واألجور :ﺑعد أن كان معدل الضريبة عﻠى الرواتب واألجور
يرتفع تصاعدا من  2ابملائة إىل  32ابملائة حسب الشﻄور ( 13شﻄرا) ،تقﻠصت هذه املروحة إىل 10 - 2
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ابملائة واخنفض عدد الشﻄور إىل مخسة ،وألغيت العالوات اليت كانت تﻄال هذه الضريبة لصاحل البﻠدايت والتعمري.
كما ارتفع سقف احلد األدىن الضروري لﻠمعيشة املعفى من الضريبة إىل  3ماليني لرية لﻠعازب و 6ماليني لرية
لﻠمتزوج وله مخسة أوالد.
• التعديالت اليت طالت ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية وشركات األشخاص :ﺑعد أن كانت معدالت هذه
الضريبـة ترتاوح من  6ابملائة إىل  50ابملائة موزعة عﻠى  12شﻄرا ،تقﻠص عدد الشﻄور إىل أرﺑعة وأصبح املعدل
لﻠشﻄر األدىن  3ابملائة ولﻠشﻄر األعﻠى  10ابملائة.
• التعديالت اليت طالت ضريبة الدخل على شركات األموال :خفض معدل هذه الضريبة املقﻄوع من  22ابملائة
إىل  10ابملائة وألغيت عالوة  15ابملائة اليت كانت تﻄالـه حلساب البﻠدايت والتعمري .كما خفض معدل ضريبة
توزيع األرابح من  12ابملائة إىل  5ابملائة وأعفيت من عالوة  3ابملائة كانت تﻠحقها لصاحل التعمري.
• التعديالت اليت طالت بعض الضرائب املباشرة األخرى :خفضت الضريبة عﻠى إيرادات األموال املنقولة من 12
  15ابملائة إىل  5ابملائة وخفضت الضريبة عﻠى رﺑح التحسني من  15ابملائة إىل  6ابملائة .وخفض رسم انتقالاملﻠكية من  15 - 6ابملائة إىل  10 - 3ابملائة .أما إيرادات األمالك املبنية ،اليت كانت تﻄاهلـا معدالت اقتﻄاع
خمتﻠفة تصل مبجموعها إىل  15ابملائة لتصبح تصاعدية عﻠى اإليرادات اليت تزيد عن  350ألف لرية ،ﻓقد خفضت
الضريبة عﻠيها إىل ما ﺑني  4ابملائة و10
ابملائة دون عالوات.
تﻠخيص:
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التعديالت على النظام الضريبي المباشرة
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1959

وتتﻠخص األسباب املوجبة هلذه التخفيضات الكبرية ،من وجهة النظر الرمسية ،أبرﺑعة هي التالية :
• تبسيط القوانني الضريبية مبا يتناسب وأوضاع اإلدارة الضريبية ذات اإلمكاانت البشرية والفنية املتواضعة.
• ختفيف عبء الضريبة عن ذوي الرواتب واألجور املنخفضة واحملدودة.
• زايدة اإليرادات من هذه الضرائب ،ﻓنسبة التهرب من دﻓعها كانت يف املاضي كبرية جدا ومن شأن هذا التخفيض
أن جيعل كﻠفـة التهرب أو الغش مساوية ،إن مل يكن ،أعﻠى من املبﻠغ املتوجب.
• تشجيع وحتفيز الرساميل اخلاصة احملﻠية واألجنبية عﻠى االستﺜمار يف لبنان .وهذا هو السبب األهم ﺑرأي املسؤولني.
ولكن مهما كانت أسباب هذه التعديالت ﻓإن املستوايت اليت استقرت عﻠيها الضرائب عﻠى الدخل يف لبنان يف الوقت
احلاضر وهي لناحية اخنفاضها ،من االستﺜناءات النادرة عﻠى الصعيد الدول ،حىت ابلنسبة لﻠبﻠدان األكﺜر استدراجا
لالستﺜمارات اخلارجية .ﻓالقﻠيل من البﻠدان النامية خيفض ﻓيها معدل الضريبة عﻠى الشﻄر األعﻠى من الدخول عن 50
ابملائة .والكﺜرة منها يرتاوح ﻓيها هذا املعدل ﺑني  50ابملائة و 70ابملائة ويزيد عن  70ابملائة يف عدد غري قﻠيل من البﻠدان
املذكورة ومنها مصر وتونﺲ واملغرب  ([10]).أما معدل الضريبة العادي عﻠى أرابح الشركات ﻓمن النادر أن ينخفض يف
البﻠدان النامية عن  25ابملائة ﻓهو يف مصر  32ابملائة ويف كل من األردن وتونﺲ  38ابملائة ويف تركيا  46ابملائة ويف
املغرب  48ابملائة

59

النظام الضرييب يف لبنان
اإلجراءات التي تناولت الضرائب غير المباشرة:

تضمنت قوانني املوازانت منذ  1993الكﺜري من التعديالت عﻠى معدالت وقيم الضرائب والرسوم غري املباشرة .وﻓيما عدا
ﺑعض االستﺜناءات القﻠيﻠة ذهبت هذه التعديالت مبعظمها حنو زايدة هذه الضرائب والرسوم .ذلك أن ﻓشل السﻠﻄات
املسؤولة يف جلم اإلنفاق العام ،وحماولة منهـا لﻠحد ما أمكن من تزايد العجز يف املوازنة ،دﻓعها لتضمني قانون املوازنة يف كل
عام جدوال ينص عﻠى رﻓع معدالت الضريبة وزايدة الرسوم عﻠى قائمـة طويﻠة من السﻠع واخلدمات وأييت عﻠى رأس هذه
القائمة لناحية معدالت االرتفاع يف الضرائب والرسوم :احملروقات ،اخلدمات احلكومية ،ﺑعض الرسوم اجلمركية (عﻠى استرياد
السيارات وعدد من السﻠع الكمالية) ابإلضاﻓة إىل اخلدمات العامة من كهرابء ومياه وهاتف .وخبصوص الرسوم اجلمركية
حتديدا ﻓقد أعيد النظر ﻓيها ﺑشكل عام لناحيـة تقﻠيص عدد الشﻄور وختفيض عدد ﻓئات التعرﻓة وتبسيط املعامالت.
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نمذجة ومحاكاة التنمية السكانية في إندونيسيا مع VENSIM

(أعدت ﺑواسﻄة :ﺑالل مراد)
▪ نشأ هذا العمل من ندوة "تقييم اسرتاتيجيات سياسة الﻄاقة إلندونيسيا" يف مجعية VAEFو هو االسم الساﺑق
ل AECENARابلتعاون مع معهد السياسة االقتصادية والبحوث االقتصادية يف جامعة كارلسروه ( )TH
▪ هدف الندوة هو إنشاء منوذج "ديناميكيات النظام" الذي يصور صناعة الﻄاقة يف إندونيسيا
▪ مي ّكن من تقييم خمتﻠف اسرتاتيجيات سياسة الﻄاقة
▪ إنشاء منوذج ﻓرعي لﻠمحاكاة
▪ اهلدف من هذا العمل هو التنمية السكانية كعامل مؤثر أساسي يف الطلب على الطاقة
 oحيتوي الفصل األول عﻠى ﺑعض املعﻠومات األساسية عن إندونيسيا  ،ومواصفات املشكﻠة وهدف النموذج
 oيتم وصف إنشاء النموذج يف الفصل الﺜاين ومناقشة التوسع التدرجيي لﻠنموذج
 oيعرض الفصل الﺜالث إجراءات ونتائج حماكاة التﻄورات السكانية املختﻠفة
 oاملالحظات األخرية يف الفصل  4تﻠخص النتائج الرئيسية
المعلومات األساسية عن إندونيسيا

• تبﻠغ مساحة إندونيسيا حوال  2مﻠيون كيﻠومرت مرﺑع ،
 ₋هي أكرب دولة يف جنوب شرق آسيا من حيث املساحة (املرتبة العاملية )15
• يبﻠغ عدد سكاهنا تقريبا  200مﻠيون شخص
 ₋راﺑع أكرب دولة يف العامل
• تنتشر مساحة األراضي اإلندونيسية عﻠى أكﺜر من  13000جزيرة  ،منها أقل من  1000جزيرة مأهولة
• إن متزيق البالد والتوسع اإلقﻠيمي الكبري يؤدي إىل عدم تناسق كبري يف توزيع السكان
 ₋جاﻓا  Javaعﻠى سبيل املﺜال مكتظة ﺑشكل كبري
₋
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 ₋يرتاوح نﻄاق الكﺜاﻓة السكانية أقل من  10سكان  /كيﻠومرت مرﺑع يف إيراين جااي  Irian Jayaإىل
أكﺜر من  13000نسمة  /كيﻠومرت مرﺑع يف املراكز احلضرية مﺜل جاكرات
• ﻓمن الواضح ابلفعل أن النموذج السكاين اهلادف جيب أن يسمح ﺑرؤية متباينة لﻠمناطق املختﻠفة

مواصفات المشكلة وهدف النموذج

▪ مشكلة
جيب أن يسمح النموذج الذي سيتم إنشاؤه ب:
توقع طويل املدى لﻠتﻄور السكاين ملناطق معينة
تقدمي ﺑياانت حول أنواع األسر املعيشية
امليزات ذات الصﻠة ابلﻄﻠب عﻠى الﻄاقة ذات أمهية خاصة
مت حتديد عدد وحجم األسر ودخل األسرة عﻠى النحو التال:
حتديد الفرتة من  1990إىل  1999عﻠى أهنا ﻓرتة املعايرة لﻠنموذج
جيب أن تكون الفرتة املتوقعة تشمل من  2000إىل 2040
▪ حتديد األهداف
اهلدف من النموذج هو:
تزويد املشاركني يف احلﻠقة الدراسية ابلبياانت ذات الصﻠة ﺑنماذجهم الفرعية حول التنمية السكانية واألسر
االندماج يف النموذج العام موضوع ورقة دراسية منفصﻠة
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الحصول على البيانات

اإلنرتنت
املكتب اإلحصائي جلمهورية إندونيسيا
العديد من املنظمات الدولية مﺜل األمم املتحدة أو البنك الدول ﺑياانت دميوغراﻓية
مت مجع البياانت املتاحة من خالل احلولية اإلحصائية لﻠدول األجنبية من مكتب اإلحصاء الفيدرال وتقارير التنمية العاملية
لﻠبنك الدول املضاﻓة
يتم جدولة أهم البياانت املستخدمة يف النموذج يف املﻠحق
إذا تعذر احلصول عﻠى البياانت ذات الصﻠة  ،مت عمل اﻓرتاضات
جرت حماولة الستخدام التنبؤات الدولية لﻠتﻄوير املستقبﻠي لﻠمتغريات اخلارجية
املكتب األمريكي مﺜال  ،يوﻓر التعداد قاعدة ﺑياانت حتتوي عﻠى مؤشرات متوقعة لﻠتنمية السكانية حىت عام  2050ملعظم
البﻠدان
النمذجة _ إنشاء نموذج أساسي بسيط

▪ منذجة حلقات التغذية الراجعة
ميكن اشتقاق متغريات "األطفال"" ,البالغني" و"كبار السن" من الرسم البياين لﻠتأثري كمتغريات احلالة
 مت حتديد حدود العمر عﻠى النحو التال:
 األطفال :من  0إىل  14عاما
 البالغني :من  15إىل  44عاما
 كبار السن 45 :سنة وما ﻓوق
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 Figure 5منذجة حﻠقات التغذية الراجعة
▪ التحقق من صحة النموذج األول
مشكﻠة عامة يف النمذجة هي أنه ال ميكن إظهار "صحة" النموذج ﺑشكل عام
لذلك جيب التحقق منه عن طريق التحقق من أرﺑعة جوانب خمتﻠفة:
الصالحية اهليكلية :هنا جيب إثبات أن هيكل النموذج يتواﻓق مع هيكل النظام احلقيقي
الصالحية السلوكية :هنا جيب أن يﺜبت أن النموذج واألصل نوعيً لﻠظروف األولية والتأثريات البيئية تظهر نفﺲ السﻠوك
الديناميكي
الصالحية التجريبية  :جيب أن يظهر هنا أنه يف جمال الغرض النموذجي  ،تتواﻓق النتائج الكمية لنظام النموذج مع
املالحظات التجريبية
أو  ،إذا مل تكن متاحة  ،تكون متسقة ومعقولة
قابلية التطبيق :جيب أن يظهر هنا أن خيارات النموذج واحملاكاة تﻠيب مشكالت املستخدم
▪ التحقق من صحة النموذج األول
نشأت الصالحية اهليكﻠية لﻠنموذج يف البداية من النقل املباشر لﻠرسم البياين لﻠتأثري يف النموذج
جيب مراعاة القواعد األساسية لﻠنمذجة مع ديناميكيات النظام
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مت توﻓري مؤشر آخر ﺑواسﻄة "التحقق من الوحدات" يف VENSIM
نظرا الحرتام القواعد املذكورة وجناح فحص الوحدات  ،مت افرتاض الصحة اهليكلية للنموذج
ً
عند التحقق من الصحة السلوكية  ،كان هناك خطأ أساسي يف النموذج واضح:
منذ أن مت حساب الشيخوخة :1

Aging 1= population 00to14 / dwell time 00to14

مﺜال" :طفرة الوالدة" يف الوقت الذي تؤدي ﻓيه  tابلفعل إىل زايدة قيمة الشيخوخة  1يف ( ، )t + 1ولكن هذا ليﺲ
صحيحا .ﺑدالً من ذلك  ،من املرجح أن حتدث زايدة يف الشيخوخة  1ﻓقط يف الوقت ( t + dwell time
)00to14
⇚ جيب أن يظل هذا التأخري الزمين حمددا يف النموذج
نظرا ألن األشخاص من ﻓئة عمرية واحدة يعتربون متجانسني يف النموذج  ،ﻓإن اخلﻄأ املوصوف يعتمد عﻠى نﻄاق الفئة
العمرية
 من أجل تقﻠيل اخلﻄأ  ،جيب ابلتال تكوين ﻓئات عمرية أصغر
يف هذه احلالة  ،مت إعﻄاء ﻓرتة التكامل عﻠى أهنا  dt = 0.25سنة
كانت الفئة العمرية األخرية " 75ﻓما ﻓوق"
 ينتج عن ذلك ما جمموعه  301فئة عمرية أو "جمموعات ربع والدة"
▪ الناقل السكاين
من حيث املبدأ  ،ميكن متﺜيﻠها يف نفﺲ الشكل كما يف النموذج مع ثالث ﻓئات عمرية  ،ولكن هذا ال ينبغي أن يكون
عمﻠيا ﺑدال من ذلك  ،يوﻓر  VENSIMخيار تعريف متغري كصفيف ابستخدام ما يسمى ابلربامج النصية  ،حبيث
ميكنه االحتفاظ ﺑعدة قيم  .تتم معاجلة القيم الفردية ﺑواسﻄة ثواﺑت منخفض ابستخدام هذه املوارد  ،ميكن منذجة عمﻠية
الشيخوخة جبهد قﻠيل نسبيا مت اجلمع ﺑني الفئات العمرية الﺜالث لﻠنموذج األساسي متغري سكانية واحد  ،انقل السكان
ومت تعريفه عﻠى أنه جمموعة من األتراب تنﻄبق معادلتان خمتﻠفتان اآلن عﻠى عدد األشخاص ضمن جمموعة منوذجية
• يف اجملموعة األوىل  ،تتدﻓق الوالدات وتتقدم يف العمر (تؤخذ وﻓيات األطفال ابلفعل يف االعتبار عند الوالدة)
]Population Conveyor[KO] = ʃ births-aging[KO
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• يف مجيع اجملموعات النموذجية األخرى  ،يتقدم الشيخوخة انقص وﻓيات اجملموعة الساﺑقة ويتدﻓق شيخوخة
ووﻓيات اجملموعة النموذجية:
•

= ]PopulationConveyor [following cohorts

deaths [previous cohorts ] - aging [subsequent cohorts] - deaths - aging [previous cohorts] ʃ
][subsequent cohorts

 Figure 6الناقل السكاين
النمذجة _ تمديد النموذج األساسي بالديناميكيات الزمنية

▪ الناقل السكاين
كما هو معروف من النموذج األساسي  ،يتم حساب الشيخوخة جلميع األتراب ابستﺜناء األخري من عدد األشخاص يف
الفوج ومدة اإلقامة:
Aging [previous cohorts] = Population Conveyor [previous cohorts] / Length of stay

ابلنسبة لﻠفوج األخري  ،ﻓإن الشيخوخة هي صفر  ،ألن الناس يرتكون هذه الفئة العمرية ﻓقط من خالل املوت  ،ولكن
ليﺲ من خالل االنتقال إىل ﻓئة عمرية أعﻠى
Aging [K300plus] = 0
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يوضح اجلدول أعاله تﻄورت الفوج العشرون األول ﺑني عامي  1990و  .1995من السهل أن نرى كيف  ،ﺑناء عﻠى
قيم التهيئة  ،تشكل أعداد املواليد احملسوﺑة األﻓواج الفردية وتتقدم أبرﺑع ﻓئات عمرية كل عام
يف هذا الصدد  ،ميكن اآلن افرتاض الصحة السلوكية للنموذج
▪ تعديل العوامل املؤثرة اليت تعتمد على الوقت
من أجل أن تكون قادرا عﻠى التحقق من صحة النموذج التجرييب  ،جيب أن تتم هتيئته ابلقيم احلقيقية هلذا مت تعريف متغري
الظل األول انقل السكان األول  ،الذي حيتوي أيضا عﻠى األﻓواج كخط منخفض ويتضمن قيم عام  1990وﻓقا لﻠجدول
أدانه كان من املفرتض أن يتم توزيع السكان ابلتساوي يف الفئات العمرية من مخﺲ سنوات متوﻓر هناك

▪ تعديل العوامل املؤثرة اليت تعتمد على الوقت
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ابإلضاﻓة إىل ذلك  ،ال ﺑد من مراعاة تغري العوامل اخلارجية مبرور الوقت يف النموذج احلال عﻠى وجه اخلصوص تﻄور
معدل املواليد  12ووﻓيات األطفال ومعدل الوﻓيات حققت إندونيسيا جناحا كبريا يف احلد من النمو السكاين يف السنوات
األخرية عﻠى سبيل املﺜال  ،اخنفض معدل املواليد إىل النصف من  5.6يف عام  1971إىل  2.85يف عام ( 1994انظر
اجلدول) تشمل األسباب ابلتأكيد مستوى معيشيا حمسنا  ،والتعﻠيم العال والتقدم الصحي

يساهم ﺑشكل كبري يف حقيقة أن املزيد من الناس يف إندونيسيا خيﻄﻄون ﺑنشاط لﻠعائالت وهذا يشمل كال من زايدة سن
الزواج وزايدة انتشار وكفاءة وسائل منع احلمل احلديﺜة ﺑينما استخدمت حوال  ٪10ﻓقط من النساء املتزوجات الﻠوايت
ترتاوح أعمارهن ﺑني  15و  49عاما وسائل منع احلمل يف عام  ،1971ارتفعت هذه النسبة إىل  ٪49.7يف عام 1991
و  ٪57يف عام 1998
▪ تعديل العوامل املؤثرة اليت تعتمد على الوقت
يرجع هذا التﻄور إىل حد كبري إىل ﺑرانمج األمم املتحدة لﻠتنمية السكانية ،الذي مت تنفيذه يف إندونيسيا مع جناح مﺜال
وحصﻠت إندونيسيا عﻠى "جائزة السكان" يف عام  1989من لذلك يبدو من الواقعي أن يستمر هذا االجتاه سﻠسﻠة زمنية
متوقعة ملعدل الوالدات هي من مكتب الوالايت املتحدة لﻠتعداد املتاح .هو مبني يف الشكل اعاله وكان أساس النموذج
أصبح التقدم يف وﻓيات األطفال أكﺜر وضوحا يف إندونيسيا اخنفض من  145حالة وﻓاة لكل  1000مولود يف عام
 1971إىل  43.7يف عام  1999نظرا ألن هذه القيمة ال تزال أعﻠى ﺑكﺜري من الدول الغرﺑية (لﻠمقارنةFRG :
 ، )1999: 5ﻓمن املتوقع حدوث اخنفاض آخر مرة أخرى  ،استخدم مكتب توقعات الوالايت املتحدة لﻠتعداد  ،وهو
موضح يف الشكل ادانه نظرا لعدم إمكانية احلصول عﻠى ﺑياانت قاﺑﻠة لالستخدام ملعدالت الوﻓيات  ،مت اﻓرتاض القيم
التالية يف البداية:
• الفئة العمرية  55إىل  69سنة٪2 :
• الفئة العمرية  70إىل  74سنة٪2 :
• الفئة العمرية ﻓوق  75سنة٪5 :
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▪ املعايرة األوىل للنموذج
ﺑناء عﻠى ما سبق  ،جيب عﻠى النموذج اآلن معايرة البياانت واالﻓرتاضات يتم ﻓحصها عﻠى أساس القيم التجريبية األرقام
السكانية لكل ﻓئة عمرية لألعوام  1995إىل  2000متاحة كقيم مقارنة تستند قيم عام  1995إىل املسح اجلزئي الذي
مت إجراؤه يف ذلك الوقت يف إندونيسيا ،وقيم الفرتة من  1996إىل  2000هي حتديﺜات هلذا املسح جﻠبت أول عمﻠيات
احملاكاة ابلفعل نتيجة مرضية أبن النموذج يﻠيب الواقع ابلنسبة لﻠفئات العمرية حىت  54عاما كانت االحنراﻓات يف هذه
الفئات العمرية دائما تقريبا أقل من  ، ٪5 -/+يف املتوسط حوال  ٪1مت حتقيق قيم جيدة جلميع السكان ,كان االحنراف
 ٪0.36لعام  1995و  ٪1.68لعام  2000ومل حتدث االحنراﻓات األكرب إال يف الفئات العمرية املذكورة ساﺑقا ،
حيث مت تعديل معدالت الوﻓيات تدرجييا عﻠى النحو التال:
الفئة العمرية  55إىل  69سنة٪1 :
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الفئة العمرية  70إىل  74سنة٪5 :
الفئة العمرية ﻓوق  75سنة٪10 :

هناك سببان لقبول االحنراﻓات هبذه الﻄريقة:
• أوال :إذا قمت ﺑدمج أكرب مخﺲ ﻓئات عمرية يف واحدة  ،واليت ميكن قبوهلا ابلتأكيد لغرض النموذج ،
يتم التخﻠص من االختالﻓات تقريبا
• اثنيا  ،متتﻠك الفئتان العمريتان األعﻠى احنراﻓا أكرب نسبة صغرية من إمجال السكان حبيث ميكن جتاهل
االحنراف املﻄﻠق
ﺑسبب توطني النموذج الذي مت تنفيذه الحقا  ،مت تغيري االحنراﻓات يف الفئات العمرية .يتم عرض القيم النهائية يف هذاين
اجلدولني
النمذجة _ توسيع النموذج بهيكل إقليمي

▪ تعريف احملافظات على أهنا اشرتاكات

70

 VENSIMمنذجة وحماكاة التنمية السكانية يف إندونيسيا مع
نظرا ألن األداء األساسي لﻠنموذج هو نفسه ابلﻄبع ابلنسبة جلميع املقاطعات ،ﻓقد كان من املنﻄقي استخدام تقنية
املنخفض املوضحة لﻠتوطني اإلقﻠيمي
• ألن التعريف املوحد لﻠرموز يف مجيع النماذج الفرعية مهم  ،مت إنشاء قالب منوذجي من قبل املشرف عﻠى هذا
العمل واستخدمه مجيع املشاركني
• حيتوي اخلط عﻠى أمساء املقاطعات الـ  ، 26وقد مت حذف تيمور الشرقية ﺑسبب االستقالل الذي حصل عﻠيه
مؤخرا
▪ توافر البياانت واالفرتاضات لفرادى احملافظات
كخﻄوة اثنية  ،مت تعيني هذا املنخفض جلميع املتغريات  ،واليت ختتﻠف خصائصها وﻓقا لﻠمحاﻓظات
ابإلضاﻓة إىل املستوى املتغري لﻠناقل السكاين والوالدات يف حجم النهر  ،والشيخوخة والوﻓيات  ،ﻓهي عﻠى وجه اخلصوص
العوامل اخلارجية ملعدل الوالدات  ،ونسبة النساء ووﻓيات األطفال  ،واليت كانت البياانت متاحة عﻠى مستوى املقاطعات
(انظر اجلدول)
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ملزيد من التﻄوير  ،اﻓرتض أن معدالت الوالدات يف املقاطعات الفردية تﻄورت ﺑنفﺲ الﻄريقة كما يف إندونيسيا أبكمﻠها
حيث مت اختيار  1995كسنة مرجعية مت اعتماد القيم اليت مت جتميعها جلميع املقاطعات واﻓرتض أهنا اثﺑتة مبرور الوقت مت
منح نسبة النساء يف احملاﻓظات الفردية لعدة سنوات ؛ وقد استخدمت قيم عام  1995واﻓرتضت أيضا أهنا اثﺑتة مبرور
الوقت
▪ املعايرة الثانية للنموذج الكلي
أظهرت احملاوالت األوىل لﻠمعايرة مع القيم واالﻓرتاضات املذكورة ساﺑقا اجتاهني يف سﻠوك النموذج:
املناطق الضعيفة هيكﻠيا (مقاطعات ذات كﺜاﻓة سكانية منخفضة ﺑشكل رئيسي) منت ﺑشكل أﺑﻄأ مما كانت عﻠيه يف الواقع
احملاﻓظات املتقدمة (ﺑشكل أساسي مقاطعات ذات كﺜاﻓة سكانية عالية ) منت ﺑشكل أسرع مما كانت عﻠيه يف الواقع

هلذا السبب  ،مت تشكيل ثالث ﻓئات من املقاطعات  ،لكل منها اﻓرتاضات خمتﻠفة حول اهليكل العمري لﻠسكان يف عام
 1990وﻓرتة خصوﺑة النساء (انظر الشكل اعاله) كذلك اﻓرتض أن النساء  :يف املقاطعات الضعيفة هيكﻠيا لديهن أطفال
ترتاوح أعمارهن من  15إىل  30عاما
يف املناطق املتوسﻄة من  15إىل  44عاما
يف املقاطعات املتقدمة الذين ترتاوح أعمارهم ﺑني  20و  44عاما ابلنسبة لﻠنموذج العام  ،كان االحنراف ﺑعد هذه
التعديالت  ٪1.2يف عام ( 2000انظر الشكل ادانه)
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النمذجة _ توسيع النموذج ليشمل أنواع األسرة

▪ تطوير أحجام األسرة
مبا أ ن املعﻠومات حول عدد األسر وحجم األسر املعيشية حمدودة لﻠغاية مت استخدام الﻄريقة املسماة لتحديد عدد األسر
كان من املفرتض إذا قسمت إمجال عدد السكان عﻠى عدد األسر  ،ﻓستحصل عﻠى متوسط حجم األسرة لكن تﻄبيق
نفﺲ اإلجراء عﻠى احملاﻓظات الفردية  ،يعﻄي احنراﻓات كبرية يف احلاالت الفردية هلذا السبب  ،استند حساب عدد األسر
يف املقاطعات الفردية إىل حجم األسرة النسبية يتم احلصول عﻠيه من خالل قسمة حجم األسرة املرصود جتريبيا عﻠى
مقاطعة عﻠى متوسط حجم األسرة املتوقع إلمجال إندونيسيا يﻠخص اجلدول اعاله البياانت املتاحة عن أحجام األسرة
وأحجام األسرة النسبية املستمدة منها ابلنسبة لﻠمقاطعات اليت مل تتوﻓر عنها معﻠومات  ،مت اعتماد قيمة املقاطعة اليت ظهرت
أكﺜر تشاهبا من حيث السمات اجلغراﻓية واهليكﻠية (انظر اجلدول ادانه)
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▪ اشتقاق دخل األسرة
لكي تتمكن من تصنيف األسر ﺑشكل أكرب  ،جيب أن يتم اشتقاق دخل األسرة أوال كان من املفرتض أن الدخل الفردي
املتغري املتاح سيتم إعﻄاؤه من منوذج ﻓرعي آخر كان من املفرتض أيضا أن حصة القوى العامﻠة كانت  ٪70من السكان
الذين ترتاوح أعمارهم ﺑني  15و  64عاما من الضروري التحقق ﻓيما إذا كان من املمكن اشتقاق نسبة العامﻠني من
النماذج الفرعية األخرى ,ونتيجة لذلك دخل األسرة دخل األسرة = األشخاص العامﻠني  /األسر املعيشية  xدخل الفرد
يتم حساب هذه القيمة عﻠى مستوى املقاطعات
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▪ التفريق بني أنواع األسرة
من أجل التمييز ﺑني أنواع األسر املعيشية  ،كان ال ﺑد من استخدام البياانت  Javaاملتعﻠقة ﺑتوزيع الدخل ابستخدام املركزية
لعام  1995ﺑشكل حصري تقريبا (انظر الشكل اعاله) إذا مت اختيار احلدود ﺑشكل مناسب  ،ميكن حتويل التوزيع
املوضح إىل دخل األسرة واألنواع الﺜالثة "األسر ذات الدخل املنخفض" و"األسر ذات الدخل املتوسط" و"التمييز ﺑني
األسر ذات الدخل املرتفع"
مت استخدام  VENSIMهلذا الغرض

دخل األسرة
مساعد

مرتفع
الدخل

متوسط
الدخل
اإلنتقال 2
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 VENSIMمنذجة وحماكاة التنمية السكانية يف إندونيسيا مع
المحاكاة_ التنبؤ بالتنمية السكانية على أساس االفتراضات

ﺑعد مقارنة قيم النموذج مع القيم التجريبية القﻠيﻠة املتاحة  ،ميكن اﻓرتاض الصالحية التجريبية .نظرا ألن النموذج حيسب
مجيع البياانت املذكورة ﺑعد إجراء اإلضاﻓات وابلتال ﻓهو متاح لﻠنماذج الفرعية األخرى ،ﻓقد كان التﻄبيق صاحلا أيضا يف
التشغيل األول لﻠمحاكاة  ،مت التنبؤ ابلتنمية السكانية ابستخدام القيم واالﻓرتاضات املذكورة ساﺑقا يف ظل هذه الظروف،
سيزداد عدد السكان من  212مﻠيون يف عام  2000إىل  309مﻠيون يف عام  2040سيتضاعف عدد األسر تقريبا
من  55مﻠيون يف عام  2000إىل  109مﻠيون يف عام 2040
⇚ وهذا من شأنه أن يقﻠل متوسط حجم األسرة من  3.8أشخاص يف عام  2000إىل  2.8شخص يف عام
 2040كما هو متوقع  ،ستكون هناك أيضا اختالﻓات إقﻠيمية كبرية .ﺑينما يوجد متوسط منو يقارب  ٪1سنواي
لكل إندونيسيا  ,إيراين جااي مبتوسط منو  , ٪1.6جاكرات ﺑنسبة  ٪0.6تقريبا
▪ مقارنة بتوقعات أخرى
من أجل احلصول عﻠى انﻄباع عما إذا كان مﺜل هذا التﻄور واقعيا  ،متت مقارنة توقعات النموذج مع توقعات من مؤسسات
أخرى (مكتب الوالايت املتحدة لﻠتعداد ,تقدير األمم املتحدة ومكتب التعداد السكاين يف الوالايت املتحدة)
⇚ ينتج عن هذا قيمة  301مﻠيون نسمة لعام  2040وهذا يعين أن توقعات النموذج الذي مت إنشاؤه تقع
ابلضبط ﺑني قيم املؤسسات األخرى  ،واليت ميكن أن تكون عﻠى األقل مؤشرا عﻠى جودة التوقعات (انظر
الشكل)
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المحاكاة_ التنبؤ في سيناريوهات مختلفة

▪ السيناريو " :1التباطؤ قيد التقدم"
يف السيناريو األول جيب ﻓحص التﻄور الذي سيحدث إذا كان االخنفاض املتوقع يف معدل املواليد أﺑﻄأ مما كان متوقعا يف
البداية
هلذا الغرض  ،مت زايدة معدالت الوالدات األصﻠية ﺑنسبة  ٪ 1كل عام يف ظل هذه الظروف اجلديدة  ،ستكون هناك زايدة
خﻄية تقريبا يف عدد السكان وقيمة ما يقرب من  376مﻠيون نسمة يف عام 2040
▪ السيناريو " :2إندونيسيا تلحق ابلركب"
يف احلالة املعاكسة  ،جيب التحقق عندما يتسارع اخنفاض معدالت الوالدات كذلك مت اﻓرتاض احنراف ﺑنسبة  ٪1سنواي
ﺑناء عﻠى القيمة األصﻠية يف هذه احلالة اتضح أن الزايدة يف عدد السكان ستكون يف وقت مبكر لﻠغاية حبﻠول عام
 ، 2028سيكون إمجال عدد السكان قد منا إىل  260مﻠيوان  ،وﺑعد ذلك سينخفض إىل  251مﻠيوان يف عام 2040

▪ تفسري النتائج
أظهرت االختالﻓات الكبرية ﺑني السيناريوهات الﺜالثة أن تﻄور معدالت الوالدات له أمهية حامسة لﻠتﻄور طويل األجل
لﻠسكان حىت التغيريات الصغرية جدا تؤدي إىل تغيري سﻠوك النموذج متاما إن "ﻓن التكهن" هو ابلتحديد التنبؤ مبعدالت
الوالدات ﺑدقة قدر اإلمكان يف النموذج الذي مت تﻄويره هنا  ،مت اﻓرتاض أن معدل الوالدات خارجي ومت استخدام التوقعات
املتاحة يف الواقع  ،سيكون هناك أيضا تبعيات عﻠى األحجام األخرى ملعدل الوالدات كجزء من تكامل النموذج  ،لذلك
ينبغي النظر يف تضمني هذه التبعيات يف النموذج العام
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المالحظة النهائية

ميكن تﻠخيص النتائج الرئيسية هلذا العمل عﻠى النحو التال:
النموذج الذي مت إنشاؤه ﺑشكل جيد يتﻄاﺑق مع التﻄور احلقيقي لﻠسكان يف ﻓرتة املعايرة تبﻠغ االحنراﻓات عن إمجال
إندونيسيا حوال  ٪ 1يف عام  ، 2000عﻠى مستوى املقاطعات يف الغالب أقل من  ٪ 2 -/+يف عام  1995تبدو
القيمة املتوقعة لـ  309مﻠيون نسمة يف عام  2040واقعية ابلنظر إىل النجاح الكبري الذي حققته إندونيسيا يف احلد من
النمو السكاين وابملقارنة مع التوقعات األخرى وهو يقاﺑل متوسط منو سنوي يقارب ٪1 .ﺑني عامي  2000و 2040
ابلنسبة لﻠفرتة املتوقعة  ،يضاعف النموذج تقريبا عدد األسر وابلتال اخنفاض متوسط حجم األسرة من  3.8ﻓردا حاليا إىل
 2.8ﻓردا يف عام  2040يعتمد تﻄوير األسر حسب ﻓئة الدخل ﺑشكل كبري عﻠى النماذج الفرعية األخرى وجيب أن
يكون ضمن النﻄاق يتم ﻓحص تكامل النموذج مرة أخرى مت حتديد معدل الوالدات ابعتباره احملدد احلاسم لﻠتنمية السكانية.
 Üهنا  ،جيب أيضا التحقق من التبعيات عﻠى النماذج الفرعية األخرى كجزء من تكامل النموذج
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العقبات االجتماعية

(أعدت ﺑواسﻄة :ﺑالل مراد)

 Figure 7واقع لبنان احلال
يتصف لبنان احلال ابلفساد و الفقر و قﻠة النظاﻓة و مشاكل أخرى ال تعد و ال حتصى...
احلل لتﻠك املشاكل ھو ﺑال شك االصالح واعادة حتقيق التنمية عﻠى خمتﻠف أﺑعادھا لﻠتخﻠص من مصائب لبنان ﻓهل ترى
أن االصالح يف لبنان ممكن و من أين نبدأ؟
غالبا ما نسمع أن الزعماء ھم من يعرقﻠون التنمية و ذلك ﺑفسادھم و استبدادھم ,و ھذا أمر الشك ﻓيه ,فھم أكﺜر
من ميﻠكون القدرة عﻠى عرقﻠة النھوض لﻠدولة ,لكن من يعنيھم ھو الشعب نفسه الذي يشكو من شرھم ,و ھم يف
النھ اية أيضا لبنانيني أي يفكرون ويتصرﻓون كما يفكر و يتصرف الﻠبناين ,من املستحيل أن يكون ھؤالء الزعماء ابلصدﻓة
ھم خنبة من شر الﻠبنانيني ,ألن الواقع أن معظمنا ,اذا استﻠمنا منصبا سياسيا ال نفعل غري ما يفعﻠه السياسيني احلاليني,
ﻓنرى شخص ﻓالن يتكﻠم عن الرئيﺲ ﻓالن أنه ظامل مستبد ,ﻓاسد ,سارق ألموال الدولة ,مث تدور األايم و يصبح ذلك
الشخص رئيسا ,ﻓيظﻠم و يفسد و يسرق أموال الدولة...

ظننا أن املشكﻠة و احلل ليﺲ لھ ما عالقة اال ابلنواب والوزراء ,والواقع أننا ننتظر عشرات السنني ,ومل يتغري شيء ,ﺑل
يذھب الزعيم ,وحيل مكانه من ھو نسخة منه أو أسوء منه.
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ان كنا نبحث عن االصالح ﻓانه يكمن يف تغيري التفكري لدى الﻠبنانيني ,ﺑل يف ترﺑيتھم .يرتىب الولد منذ صغره عﻠى أن
عﻠيه التعﻠم لتأمني مستقبﻠه ,مث يدخل املدرسة ,و تستمر التعﻠيمات ":عﻠيك أن تتعﻠم لكسب رزقك و أتمني مستقبﻠك"...
اال أنه يزا د عﻠى ذلك " ان أتيحت لك الفرصة لﻠسفر اىل اخلارج ,ﻓاخرج ﺑال تردد ,ألن يف لبنان ال توجد ﻓرص عمل
جيدة " ,مث جتري األحاديث عن اانس تعﻠموا يف لبنان مث ساﻓروا اىل أورواب و أسسوا ھانك حياة جديدة حمرتمة خالية من
العوائق و كأنھم أﻓراد مﺜاليني ,مع العﻠم أنھم قد ھرﺑوا من مسؤولية لھا غاية يف األھمية وھي خدمة اجملتمع و الوطن
الذي ترﺑوا ﻓيه ,تﻠك املسؤولية اليت مل يكتسبھا الولد ال من أھ له و ال من معﻠميه .ينتج عن ذلك ﻓرد ال یھمه سوى
نفسه عائﻠته و راحته املادية و لو كانت عﻠى حساب الوطن...
يف ھذه احلالة سيأتينا ابلتأكيد ليﺲ من يبتغون حتقيق مصاحلنا ,ﺑل من ال نھمھم ﺑقدر ذرة ,من يفكروا مﺜﻠنا أي أبنفﺲھم
ﻓقط ,و قد صدق من قال ":كما تكونوا يوىل عﻠيكم ".
صحيح أن النقص كبري ,وأنه يستغرق الكﺜري من الوقت لسده ,ولكنه ليﺲ مستحيل حىت نتخﻠى عن الوطن ,ﺑل ليﺲ
عﻠينا غري أن نﻄبق "كﻠنا لﻠوطن" يف حياتنا؛ ذلك يعين أن كل ﻓرد من أﻓراد الوطن ,من رئيﺲ اجلمھورية حىت انطور البناية,
له دور جتاه الوطن وھ و سد جزء صغري من النقص الكبري وذلك من خالل القيام ابلوظيفة ابستقامة ,ومبا يتناسب مع
الضمري االنساين من أجل الوطن الكبري وليﺲ من أجل العائﻠة الصغرية (ﻓقط).
عندھا نتخﻄى قيود الفساد و الﻄائفية وسننھض تدرجييا ﺑعد نومنا الﻄويل ,الشرط الوحيد ھو ﻓقط أن نؤمن أبنفسنا,
أن نؤمن أبن لبنان سريجع ولو ﺑعد طول املھلة .أملانيا عﻠى سبيل املﺜال دمرت ابلكامل خالل احلرب العاملية الﺜانية ,كان
حالھا ﺑعد انتھاء احلرب أسوء ﺑكﺜري من حالنا اليوم ,لكنھا اليوم عﻠى ما نراھا من تقدم وتﻄور يف الكﺜري من النواحي,
وذلك ﺑفضل الھمة العالية اليت لألسف الشديد يفتقدھا شباﺑنا الذين غالبا ما ھم منغرقني ابلشھوات و حاالت احلب
و الغرام اليت ال أتثري اجيايب لھا ﺑدال من االنشغال ابلقضااي املھمة الواقعية .ما الذي مينعنا من أن نعمر وطنا مزدھرا
كأملانيا؟ ھل ھ م ﺑشر وحنن ﺑشر آخرون؟ اىل مىت سنظل نفكر أن ما ﻓعﻠه الغرب يستحيل عﻠينا ﻓعﻠه؟ من املؤسف أننا
نﻄﻠب العون من دول خارجية حلل مشاكﻠنا ابلرغم من معرﻓتنا من أن أحياان ھذه الدول ھي سببا مباشرا أو غري مباشرا
لﻠكﺜري من مشاكﻠنا.
عﻠى أيدينا قيود وضعناھ ا أبنفسنا متنعنا من حتقيق االصالح ,تتمﺜل ﺑعدم الﺜقة ابلنفﺲ ,وقول "ايد وحدة ما ﺑتزقف" مما
يدﻓعنا اىل الكف عن عمل أي شيء ﺑسبب التوقع أنه ال ينفع اذا قمنا ﺑه لوحدان .من املفروض أن يسعى ويكاﻓح املواطن
من أجل تﻄوير ﺑﻠده و لو مل يتوصل اىل نتيجة مﻠموسة يف حياته ھو ,و ذلك أﻓضل ﺑكﺜري من الذي يرتك وطنه و يصبح
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دكتور أو مھ ندس يف اخلارج و يؤمن ثروة ...ﻓاألول رأى ﺑيته مدمرا ﻓسعى اىل اعادة ﺑنائه ,أما الﺜاين ﻓرأى ﺑيته مدمرا,
ﻓذھب اىل من ساھم يف تدمريه ليﻄﻠب الﻠجوء عنده...
يف اخلالصة؛ ان مل يكن حىت اآلن االصالح متحققا يف لبنان ﻓذلك ألن الﻠبنانيني مل يستحقوه ﺑعد ,وما نراه من مصائب
ما ھي اال نتيجة كسﻠنا و سكوتنا ,ﻓالذي ال حيين رقبته ال أحد يدوس عﻠیھا.
مىت حيقق الﻠبناين االصالح لنفسه و يقول "كﻠنا لﻠوطن" ﺑكل صدق وﻓخر و ﺑدون خجل؟
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5

نشاطات لمنظمات دولية في شمال لبنان

(أعدت ﺑواسﻄة :ميساء قمر الدين)
USAID

 ,usaidو هي اتﺑعة حلكومة الوالايت املتحدة وتﻄبق قسم من سياساهتا اخلارجية يف املنﻄقة و يف العامل
• Budget for Lebanon: $141 millions
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The European

Union

1) Promoting growth and job creation;
2) Fostering local governance and socio-economic development;
3) Promoting rule of law, enhancing security and counter terrorism
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)UN( ) وهي منظمة تابعة لالمم المتحدةUNICEF( اليونيسف
Since 2011 , US $ 6.7 Billion
A: Every child survives and thrives:
1- financed 54 ministry positions and central levels to create electronic platform (information
manger,nurses,programme staff)
2-revitalized the baby –friendly hospitals initiative in 12 public hospital
3-US$1.36 million for vaccine :UNRWA and UNHCR recruited 27 vaccinators (measles cases)
B:Every child learns:
1- heating more than 500 school in winter
2-cash assistance for transportation
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C-every child is protected from violence
D-every child lives in safe and clean area
E- EVERY CHILD HAS AN EQUITBALE CHANCE TO LIFE

UNDP
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ukaid

وهي منظمة اتﺑعة لﻠحكومة الربيﻄانية وتنفذ قسك من السياسة اخلارجية الربيﻄانية
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AVSI
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Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

budget=$50.5 m
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Organization

ILO: International Labour

تقييم لنشاطات المنظمات الدولية واالجنبية

ﺑعد االطالع عﻠى خمتﻠف نشاطات اجلمعيات الدولية الناشﻄة يف لبنان واليت اصبحت اكﺜر امهية ﺑعد االزمة السورية ,جتدر
االشارة أهنا تركز عﻠى دعم اجملتمعات املستضيفة والالجئني التمركزين وغري املتمركزين ضمن املخيمات من جهة وعﻠى صعيد
الوازارات (الداخﻠية والبﻠدايت-الصحة-الرتﺑية-البيئة-الﻄاقة واملياه ) من جهة أخرى.
احملاور اليت هتتم هبا اجلمعيات هي :
 .1توﻓريﺑعض الشبكات لتأمني مياه الشرب ,وﺑعض شبكات االانرة.
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 . 2النمو االقتصادي :من خالل خﻠق ﻓرص عمل ال سيما لﻠموظفني واملستهدﻓني من املشاريع (الزراعة ,االشغال اليدوية)
 .3التعﻠيم:التعﻠيم االﺑتدائي والﺜانوي واجلامعي ,تدريبات لتحسني املهارات احلياتية
()life skills,communication skills,professional skills
نستخﻠص اهنا مشاريع قصرية املدى  ,ذو منفعة وقتية اذ ما مت االستمرار يف تﻄويرها ومتاﺑعة نتائجها عﻠى كاﻓة االصعدة
خصوصا اهنا تركز عﻠى متكني املوارد البشرية.
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6

واقع التنظيم المدني في لبنان

(أعدت ﺑواسﻄة :ميساء قمر الدين)
تعريف التنظيم المدني والمخطط التوجيهي

ال ﺑد ﺑداية ،وﺑعبارات ﺑسيﻄة ،تسﻠيط الضوء عﻠى التعبري العﻠمي ملفهوم "التنظيم امل حدين" .ذلك ألن التصور العام هلذا
ح
املفهوم ينعقد عﻠى ان "التنظيم امل حدين" يقوم عﻠى تنظيم املدن .من السهولة االعتقاد هبذا التحديد ،لكن عودة إىل اتريخ
ح
املصﻄﻠح يظهر أنه تﻄور مع تﻄ ور ﺑناء املدن وتنظيمها عرب التاريخ .حدث ذلك قبل القرن اخلامﺲ عشر وحىت يومنا
يتﻄور هذا املفهوم ابستمرار حتت مصﻄﻠــح الـ ) ،Urbanisationابعتباره عﻠما قائما حبد ذاته ميكن التعريف عنه أبنه
تنظيم يتبعه يف الوقت عينه توزيع األنشﻄة والقﻄاعات املختﻠفة مﺜل القﻄاع األقتصادي ،واألجتماعي ،والعمراين ،والسياسي
ٍ
ﺑتنسيق كامل يف ما ﺑينها عﻠى قاعدة التبادل ﺑني
اليت تعمل مجيعها يف إطار متصل
االختصاصات() ، Interdisciplinaireحبيث أتيت الشروط مالئمة وال يﻄغى قﻄاع عﻠى اآلخر لتحقق هذه
القﻄاعات يف النهاية إدأ إنسانيا ووظيفيا ( )Fonctionnelسﻠيما وﻓاعال .
تظهر هذه املقدمة املقتضبة أن التنظيم امل حدين اختصاص عﻠمي وهنج أكادميي حبت ال كما يتخيﻠه البعض أنه قضية تداﺑري
ح
تتعﻠق ﺑتنظيم ما هو "سـكين" او "زراعي" .وهنا ميكن القول ان التنظيم املدين أختصاص ال يكــفي له ال املهندس املدين
( ) Civilاو الﻄبغرايف او اخصائي اهلندسة الداخﻠية أبنه هو من حيدد قواعده العﻠمية ﺑل صاحب اختصاص التنظيم
املدين اي ال )) Urbanisteالذي يقضي اع ـواما عﻠى املقعد الدراسي اجلامعي ليحصل اخريا عﻠى الكفاآت املناسبة
هلذا األختصاص.
حيتاج األمر إذا إىل حتﻠيل ودراسة التﻄور العمراين اترخييا انسجاما مع متﻄﻠبات املواطن عﻠى الصعد االجتماعية ،واإلدراية
واإلقتصادية وغريها ﺑغية اجناز خمﻄط توجيهي أوال ،حيتوي عﻠى معﻄيات ﺑنوية متعددة األوجه مﺜل البىن التحتية والفوقية
)  ،)Infrastructuأي كل ما له عالقة مباشرة او غري مباشرة حبيات املواطن اليومية  .وهذااملخﻄط يشكل الشراين
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احليوي ملتاﺑعة منو اخلﻄط املتوسﻄة والبعيدة األمـ ــد .ذلك ما يفسر تداخل العﻠوم وتنوعـها يف هذا اجملال لوضع اسـرتاتيجيات
دقيقة وموجهة.
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واقع التنظيم املدين يف لبنان
جدول زمني -تنظيم المناطق الول مرة واستثنائاتها والقرارات الصادرة للمناطق غير المنظمة
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واقع التنظيم املدين يف لبنان
خريطة التنظيم المدني في شمال لبنان

 Figure 8خريﻄة التنظيم املدين يف مشال لبنان
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واقع التنظيم املدين يف لبنان
الهيكلية العمرانبة في الشمال وعكار

كيف تعدّ التصاميم وأنظمة التنظيم

 Figure 9أنظمة التنظيم
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واقع التنظيم املدين يف لبنان
المبادئ الرئيسية للتنظيم المدني

()https://www.localiban.org/IMG/pdf/Chapter4_A.pdf
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إعطاء منطقة الشمال و طرابلس مكانة مميزة في النقل البحري و الصناعة و السياحة و المعارض الدولية و التعليم العالي
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واقع التنظيم املدين يف لبنان
إصالح التنظيم المدني

(moe.gov.lb/getattachment/الوزارةAgreements,-Plans-and-Reports//تقارير/البيية-
يف-لبنان-الواقع-واالجتاهات)h.pdf.aspx?lang=ar-LB/2010-
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7

) مرمي عبدالكرمي:(أعدت ﺑواسﻄة
Lebanon’s water sector: problem statement and underlying issues
Despite its relatively high per capita water endowment (1,000m3 /capita, making the country
the fourth best-endowed in MENA), Lebanon is already using two thirds of its available
water resources, high by global standards (averaging 10-30% for other regions), and there is
significant groundwater mining. There is a seasonal mismatch between supply (at its peak in
the rainy winter) and demand (peaking in the hot, dry summer months). Factors exacerbating
this seasonal water imbalance are the very low water storage capacity (6% of total resources,
compared to the MENA average of 85%), the deficiency of water supply networks and, on
the demand side, fast rising demand from the municipal and industrial sectors. These seasonal
imbalances are likely to lead to chronic water shortages. Already, dry season shortages are
emerging and water quality is deteriorating. If no actions are taken to improve efficiency,
manage demand and increase storage capacity, the country would depend in the long run on
mined groundwater or on high cost desalination for incremental resources.
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Shortcomings on the Lebanese water infrastructure and management
fronts

Figure 10 water sector

107

North Lebanon Water management

Lebanon’s Water Sector value chain

Figure 11 Water sector value chain
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يعترب عمر االمدادات واالانبيب كبري جدا وهي حباجة اىل صيانة.
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الزراعة هي املستهلك الرئيسي للمياه وتعترب طرق الري التقليدية املستخدمة حاليا من اهم أسباب هدر
املوارد.
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نالحظ نقص حاد ابليد العاملة يف هذا القطاع.
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Demand/Supply Forecast
Demand
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1

1

http://www.databank.com.lb/docs/National%20Water%20Sector%20Strategy%202010-2020.pdf
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Supply
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State of water resources

Figure 12 state of water resources
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Lebanon’s Water Resources
Surface water
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Underground Water

Referring to all water sectors, it is noticed that:
i)

The water available from the springs is no longer sufficient especially in dry seasons.

ii)

The administration and individuals have overused underground water. Most of the
projects studied lately by the administration are based on drilling wells.

iii)

The over usage of underground water has led to the following facts:
a. A decrease in spring flows limits the use for potable water and irrigation.
b. A decrease in the water level in the underground reservoirs.
c. The intrusion of sea water and the increase of salinity in the wells on the coast.

From what has preceded, one can clearly see the necessity of storing winter water to be used
in dry seasons. Due to this fact the work plan calls:
- First:
•

To prepare detailed hydrogeological plans for underground water

•

To study the possibility of storing underground water

•

To maximum reduce the intrusion of sea water

•

To study all the necessary infrastructures to insure artificial feeding of underground
water.

- Second:
•

To study the possibility of water storage from the rivers in Lebanon from dams and
hill lakes

•

To execute the construction of dams and hill lakes in regions where their feasibility
has been proven.
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Lebanon’s Organization of water sector
Numerous governmental, Ministries and autonomous and semi-autonomous agencies are
involved in the water sector planning and management in Lebanon. Their responsibilities are
interrelated and therefore it is difficult to discern a clear authoritative system linking
promulgated decrees to the corresponding and appropriate agencies (MOEW, LRA, RWE,
MOA, CDR, GP, etc.). The political power and interest involvement in the country at the
institutional level led to this chaotic situation. The historical and actual perspectives
concerning the main institutions involved in the water sector are described here below.
Ministry of Energy & Water (MOEW)

Created in 1966, the Ministry of Hydraulic and Electrical Resources (MOHER), now
MOEW since 2000, has the following mandates:
•

protect and develop hydraulic natural resources;

•

assume jurisdiction over the water resources in Lebanon;

•

study supply and demand, and global situation of the water resources in Lebanon;

•

prepare the national water master plan;

•

design, implement and operate large hydraulic facilities;

•

conserve and control the water resources including surface and underground water;

•

exercise administrative supervision over the WAs and the LRA.

MOEW has two General Directorates: The largest of the two: The Directorate General of
Hydraulic and Electric Resources (DGHER) is responsible for research, studies and
implementation of large-scale projects. The second one is the Directorate General for
Operations (DGO) is responsible for overseeing the public establishment, for administration
and financial aspects and for mines and quarries. MOEW exercises administrative supervision
over the RWA, the autonomous Water Boards and Local Committees through the
Directorate General of Operations (DGO). MOEW has about 212 staff against 578 assumed
positions including 60 engineers. Due to the ban on new recruitment by the public sector,
26 the average age of MOEW staff is quite high. In recent years, some new recruitment and
transfer from the other ministries were made on exceptional basis. MOEW's average yearly
budget is about US$85 million and irrigation represents ten percent of this total budget.
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Figure 13 Organization of Ministry of Energy and Water
Regional water establishment
Table 1 Regional Water Authorities in Lebanon
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Local Committee

Table 2 describes the 209 Local Committees (LCs) with their locations and functions. These
Committees were mainly established after the civil unrests of the 1980s. In general, the role
of these Committees is restricted to the operation, maintenance rehabilitation and renovation
of the networks and equipment. This keeps the responsibility for studying water
requirements, 28 development of water resources and design and execution of extension of
existing networks with the MOEW. Out of these 209 LCs, there are 25 Irrigation
Committees, which are at present efficiently undertaking the O&M tasks (out of a total of
120). These Committees could easily form the nucleus of the proposed new organization
based on Water User’s Associations.
Table 2 Local Water Committees formed between 1984 and 1990

In 1998, a new decree was issued organizing all Regional Water Authorities into four
authorities: North Lebanon, Beirut & Mount Lebanon, South Lebanon and Bekaa (table 3).
Table 3 recently created water authorities

*Including undetermined Committees.
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2

2

https://water.fanack.com/lebanon/water-infrastructure/#_ftn14
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Completed and ongoing projects

3

3

http://www.cdr.gov.lb/eng/progress_reports/pr102014/Ewater.pdf
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Water treatment scheme4

4

Figure 14 Water treatement scheme

https://w
ww.tanan
achiefs.or
g/wpcontent/u
ploads/20
16/10/201
6-TCCPosterWatertreatment.
jpg
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Water extraction
Depending upon where you live, there are two basic ways that water gets to your house. If you live in
the country on a farm, your water probably comes from a deep well located on your property. If you
live in a small town or larger city, however, you most likely get your water from a public water supply.
If your water comes from a public water supply, then you will pay fees to a public water utility based
upon how much water you use. Your water use is measured by a water meter located in your home or
on your property.
Public water utilities provide water to large numbers of customers by one of two means: surface water
or ground water. Ground water is located deep underground in veins of water known as aquifers. It
must be accessed by drilling a deep well and then pumping it to the surface. If you have a private well
on your property, you are using ground water from an aquifer.
Surface water, on the other hand, is found at the surface of Earth in lakes, rivers, and streams. A public
water utility accesses surface water by building an intake to draw water to a location where it can be
analyzed, treated, and then pumped out to customers.
Most public water utilities tend to rely upon surface water sources. Millions of people around the world
use ground water wells, though. Overall, both sources provide about half of the world's drinking water.
Regardless of its source, water must be analyzed to ensure it's safe to drink. Public water utilities filter
and treat water with certain chemicals to remove impurities and make sure your drinking water is safe
to use.
Filtered and treated water that's safe to drink (called potable water) is then stored in a reservoir from
which it gets pumped through underground pipes (called water mains) to your house. A water pipe
known as a service lateral line connects that water main to your house plumbing and brings the water
right to your faucet when you turn it on.
Public water utilities also keep plenty of water in storage in case of emergencies. You may have noticed
big water tanks located on the high hills in your town and surrounding communities. These water tanks
hold thousands upon thousands of gallons of water that can be used in case of fires and water main leaks.

Water treatment steps
Drinking water sources are subject to contamination and require appropriate treatment to remove
disease-causing agents. Public drinking water systems use various methods of water treatment to provide
safe drinking water for their communities. Today, the most common steps in water treatment used by
community water systems (mainly surface water treatment) include:
•

Coagulation and Flocculation
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Coagulation and flocculation are often the first steps in water treatment. Chemicals with a positive
charge are added to the water. The positive charge of these chemicals neutralizes the negative charge of
dirt and other dissolved particles in the water. When this occurs, the particles bind with the chemicals
and form larger particles, called floc.
•

Sedimentation

During sedimentation, floc settles to the bottom of the water supply, due to its weight. This settling
process is called sedimentation.
Filtration
Once the floc has settled to the bottom of the water supply, the clear water on top will pass through
filters of varying compositions (sand, gravel, and charcoal) and pore sizes, in order to remove dissolved
particles, such as dust, parasites, bacteria, viruses, and chemicals.
•

•

Disinfection

After the water has been filtered, a disinfectant (for example, chlorine, chloramine) may be added in
order to kill any remaining parasites, bacteria, and viruses, and to protect the water from germs when it
is piped to homes and businesses.

Figure 15 Water treatement steps
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Water distribution system
Distribution system infrastructure is generally the major asset of a water utility. The American Water
Works Association (AWWA, 1974) defines the water distribution system as “including all water utility
components for the distribution of finished or potable water by means of gravity storage feed or pumps
though distribution pumping networks to customers or other users, including distribution equalizing
storage.” These systems must also be able to provide water for no potable uses, such as fire suppression
and irrigation of landscaping.
Infrastructure

Distribution system infrastructure is generally considered to consist of the pipes, pumps, valves, storage
tanks, reservoirs, meters, fittings, and other hydraulic appurtenances that connect treatment plants or
well supplies to consumers’ taps. The characteristics, general maintenance requirements, and desirable
features of the basic infrastructure components in a drinking water distribution system are briefly
discussed below.
Pipes

The systems of pipes that transport water from the source (such as a treatment plant) to the customer are
often categorized from largest to smallest as transmission or trunk mains, distribution mains, service
lines, and premise plumbing. Transmission or trunk mains usually convey large amounts of water over
long distances such as from a treatment facility to a storage tank within the distribution system.
Distribution mains are typically smaller in diameter than the transmission mains and generally follow
the city streets. Service lines carry water from the distribution main to the building or property being
served. Service lines can be of any size depending on how much water is required to serve a particular
customer and are sized so that the utility’s design pressure is maintained at the customer’s property for
the desired flows. Premise plumbing refers to the piping within a building or home that distributes water
to the point of use. In premise plumbing the pipe diameters are usually comparatively small, leading to
a greater surface-to-volume ratio than in other distribution system pipes.
The three requirements for a pipe include its ability to deliver the quantity of water required, to resist
all external and internal forces acting upon it, and to be durable and have a long life (Clark and Tippen,
1990). The materials commonly used to accomplish these goals today are ductile iron, pre-stressed
concrete, polyvinyl chloride (PVC), reinforced plastic, and steel.

Pipe-Network Configurations

The two basic configurations for most water distribution systems are the branch and grid/loop (see
Figure 1-3). A branch system is similar to that of a tree branch, in which smaller pipes branch off larger
pipes throughout the service area, such that the water can take only one pathway from the source to
the consumer. This type of system is most frequently used in rural areas. A grid/looped system, which
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consists of connected pipe loops throughout the area to be served, is the most widely used configuration
in large municipal areas.

Storage Tanks and Reservoirs

Storage tanks and reservoirs are used to provide storage capacity to meet fluctuations in demand (or
shave off peaks), to provide reserve supply for fire-fighting use and emergency needs, to stabilize
pressures in the distribution system, to increase operating convenience and provide flexibility in
pumping, to provide water during source or pump failures, and to blend different water sources. The
recommended location of a storage tank is just beyond the center of demand in the service area
(AWWA, 1998). Elevated tanks are used most frequently, but other types of tanks and reservoirs include
in-ground tanks and open or closed reservoirs. Common tank materials include concrete and steel.
Pumps

Pumps are used to impart energy to the water in order to boost it to higher elevations or to increase
pressure. Pumps are typically made from steel or cast iron. Most pumps used in distribution systems are
centrifugal in nature, in that water from an intake pipe enters the pump through the action of a
“spinning impeller” where it is discharged outward between vanes and into the discharge piping. The
cost of power for pumping constitutes one of the major operating costs for a water supply.5
Therefore, it is very important that pumps have a high degree of efficiency and are maintained properly.
To guarantee safe water quality, cross connection of drinking water and waste removal systems must be
avoided.

http://dl.mozh.org/up/Drinking%20Water%20Distribution%20Systems%20%20Assessing%20and%20Reducing%20Risks-National%20Research%20Council-.pdf
5
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Main pumping stations, which supply water to the distribution system, are located near the water
treatment facility or a potable water storage facility, and pump directly into the piping system. Pumps
that pump directly into transmission lines and distribution systems are sometimes called high lift pumps.
Booster pumps are additional pumps used to increase pressure locally or temporarily. Booster pumps
stations are usually remotely located from the main pump station, as in hilly topography where highpressure zones are required, or to handle peak flows in a distribution system that can otherwise handle
the normal flow requirements.
There are generally two types of pumps used for potable water pumping applications.
•

The vertical turbine pump (line shaft and submersible types)

• The centrifugal horizontal or vertical split case pump designed for water-works service.
Pump discharge capacity:
•

If the pump is used directly to supply water without a reservoir, the capacity must be equal to
the peak hour demand.

•

If the water distribution system has a reservoir, the pump capacity must be equal to the
maximum daily demand.
Pump selection:
•

If the pumping water level is less than 6 meters, use a centrifugal pump (maximum suction lift =
6 meters).

•

If the pumping water level is from 6-20 meters, use jet pumps or a submersible.

• If the PWL is greater than 20 meters, use a submersible or a vertical line shaft turbine pump.
Power supply for pumps:
Electric, gasoline or diesel engines are commonly used as power sources for pumps. The electric motor
is, however, the most favored power source because of its reliability, relatively low power cost, and
environmental considerations like cleanliness, relatively low noise, and low pollutant emissions. An
electrical pump may also be driven with solar power. Heat sensors installed in the windings during
manufacturing should protect electric motors. These sensors shut the motor off in case of low voltage
or change in phase before damage can be done.6
Valves

The two types of valves generally utilized in a water distribution system are isolation valves (or stop or
shutoff valves) and control valves. Isolation valves (typically either gate valves or butterfly valves) are
used to isolate sections for maintenance and repair and are located so that the areas isolated will cause a
minimum of inconvenience to other service areas. Maintenance of the valves is one of the major
activities carried out by a utility. Many utilities have a regular valve-turning program in which a
percentage of the valves are opened and closed on a regular basis. It is desirable to turn each valve in the

6

https://sswm.info/sswm-university-course/module-2-centralised-and-decentralised-systems-water-andsanitation-1/pumping-stations
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system at least once per year. The implementation of such a program ensures that water can be shut off
or diverted when needed, especially during an emergency, and that valves have not been inadvertently
closed.
Hydrants

Hydrants are primarily part of the firefighting aspect of a water system. Proper design, spacing, and
maintenance are needed to insure an adequate flow to satisfy fire-fighting requirements.7

Applying a System Dynamics Approach

Conclusion

:يعترب واقع املوارد املائية يف مشال لبنان جيد حاليا اال ان القطاع يعاين من مشاكل عدة أمهها
)اهلدر (امدادات واانبيب قدمية جدا) التلوث (استخدام املواد الكيماوية وتسرب مياه الصرف الصحي واختالطها مبياه الشفة-

7

http://dl.mozh.org/up/Drinking%20Water%20Distribution%20Systems%20%20Assessing%20and%20Reducing%20Risks-National%20Research%20Council-.pdf
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استخراج املاء الغري منتظم (حفر االابر بطريقة عشوائية)عدم استغالل مياه املسطحات والرتكيز على حفر االابركل هذه املشاكل قد تؤدي فيما بعد اىل خطر اخنفاض منسوب املياه اجلوفية وابلتايل نقص يف املوارد املائية.
المؤسسات الحكومية في وزارة الطاقة والمياه
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المؤسسات المحلية المسؤولة عن قطاع المياه في الشمال

خريطة السدود

خريﻄة لﻠسدود املراد انشاءها عﻠى األهنر يف الشمال ابإلضاﻓة اىل نظرة عامة عﻠى وضع القﻄاع نالحظ ان نسبة اجلباية
تصل اىل %58
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خريﻄة السدودFigure 16

املشاريع
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Wastewater mangement in North Lebanon

 Wastewater mangement in North Lebanonنظام تجميع مياه الصرف الصحي

(أعدت ﺑواسﻄة :مرمي الرز)
تعريفات

• مياه الصرف الصحي :هي النفاايت السائﻠة أو املياه العادمة الناجتة عن استخدام املياه.
• اجملاري :هي ماسورة أو قناة لنقل مياه الصرف الصحي .يتم إغالقها ﺑشكل عام ويتم التدﻓق حتت اجلاذﺑية.
• الصرف الصحي :الصرف الصحي هو نظام جتميع املياه العادمة ونقﻠها إىل نقﻄة التخﻠص منها مع أو ﺑدون معاجلة.
مصادر المياه العادمة

 املنزل  : domesticمياه الصرف الصحي من مكاتب املنازل واملباين والفنادق واملؤسسات األخرى الصناعية  : industrialهي النفاايت السائﻠة من العمﻠيات الصناعية -مياه األمﻄار  : stromwaterتشمل جراين املياه املتولدة عن األمﻄار وغسل الشوارع

Types of Wastewater Figure 17

]Types of Wastewater [1
مكونات هندسة المياه العادمة

 نظام التجميع << شبكة مواسري الصرف التخﻠص من << حمﻄات ضخ مياه اجملاري والنفاايت -أعمال املعاجلة << حمﻄات معاجلة املياه العادمة
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Figure 18مكوانت هندسة املياه العادمة
أنواع المجاري ][2

 .1اجملاري الصحية  -حتمل مياه الصرف الصحي مﺜل النفاايت من البﻠدايت مبا يف ذلك مياه الصرف الصحي املنزلية
والصناعية
 .2جماري األمﻄار  -حتمل مياه الصرف الصحي العاصفة مبا يف ذلك اجلراين السﻄحي وغسل الشوارع
 .3جماري جمتمعة  -حتمل جماري منزلية وصناعية ومياه الصرف الصحي
 .4جماري املنزل  -هي اجملاري اليت تنقل مياه الصرف الصحي من نظام السباكة يف املبىن إىل النظام البﻠدي املشرتك
 .5اجملاري اجلانبية  -هذه اجملاري حتمل تصريف من اجملاري املنزلية
 - Sub-main .6تتﻠقى هذه اجملاري تصريف من جانبني أو أكﺜر
.7اجملاري الرئيسي  /اجلذع  -يتﻠقى تصريف من اثنني أو أكﺜر من اجملاري الفرعية
 .8جماري املصبات -تستقبل التصريف من مجيع أنظمة التجميع وتنقﻠه إىل نقﻄة التخﻠص النهائي
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 Figure 19أنواع اجملاري) شبكة اجملاري اجلانبية الرئيسية  /شبكة اجملاري الفرعية اجملاري الفرعية اجملاري املصبوﺑة(
أنواع أنظمة الصرف الصحي

يشرينظام الصرف ﺑشكل أساسي إىل مجيع األانﺑيب داخل املباين اخلاصة والعامة اليت تنقل مياه الصرف الصحي ومياه
األمﻄار وغريها من النفاايت السائﻠة إىل نقﻄة التخﻠص.
هناك ثالثة أنظمة لﻠصرف الصحي يتم تﻄبيقها عمﻠيا:
 .1النظام املشرتك
 .2نظام منفصل
 .3نظام منفصل جزئيا
نظام مشترك Combined sewer system

عندما يتم نقل مياه الصرف الصحي ومياه العواصف يف جماري واحدة  ،يﻄﻠق عﻠيها نظام الصرف الصحي املشرتك.
عندما يتكون التدﻓق يف اجملاري املدجمة من مياه الصرف الصحي والنفاايت الصناعية ﻓقط دون مياه األمﻄار  ،يسمى
التدﻓق "تدﻓق اهلواء اجلاف" ].[3
يفضل النظام املشرتك عندما ؛
 ميكن التخﻠص من مياه الصرف الصحي جمتمعة دون معاجلة حتتاج كل من املياه الصحية ومياه األمﻄار إىل معاجلة -الشوارع ضيقة وال ميكن مد جماري صرف منفصﻠة
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املزااي
يتم نقل مياه الصرف الصحي ومياه العواصف يف جماري واحدة  ،لذلك تكون تكﻠفة البناء أقل.
يتم تقﻠيل قوة مياه الصرف الصحي احملﻠية ﺑسبب ختفيف مياه العواصف.
تكون اجملاري كبرية احلجم  ،وابلتال ﻓإن ﻓرص حدوث االختناق اندرة .من السهل تنظيفها.

 يف املدينة ذات الشارع الضيق  ،يفضل هذا النظام.•
-

العيوب
التكﻠفة األولية مرتفعة ﺑسبب األﺑعاد الكبرية لﻠصرف الصحي.
ﺑسبب احلجم الكبري لﻠصرف الصحي  ،من الصعب التعامل معها ونقﻠها.
ﺑسبب إدراج مياه العواصف  ،يزداد احلمل عﻠى حمﻄة املعاجلة.

 أثناء هﻄول األمﻄار الغزيرة  ،قد تكون اجملاري مفرطة وابلتال قد ختﻠق ظروﻓا غري صحية. إذا كان سيتم التخﻠص من مياه الصرف الصحي أبكمﻠها عن طريق الضخ  ،ﻓهذا أمر غري اقتصادي.نظام منفصل Separate system

يف هذا النظام  ،يتم تركيب جمموعتني منفصﻠتني من اجملاري  ،واحدة جلمع ونقل مياه الصرف الصحي واألخرى ملياه
العواصف.
نظرا ألن مياه العواصف يتم محﻠها ﺑشكل منفصل  ،ﻓهي ليست كريهة ﺑﻄبيعتها ويتم التخﻠص منها عادة يف املياه الﻄبيعية
اخلشنة دون أي معاجلة.
حيث يتم نقل مياه الصرف الصحي إىل حمﻄة املعاجلة ﺑشكل منفصل وﺑعد التخﻠص منها ]. [4
يفضل أنظمة منفصﻠة عندما
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 هناك حاجة ﻓورية جلمع مياه الصرف الصحي ولكن ليﺲ ملياه العواصف. -عندما حتتاج مياه الصرف الصحي إىل املعاجلة ولكن مياه العواصف ال حتتاج إليها

• املزااي
 يتﻄﻠب حجم اجملاري أقل. نظرا ألن مياه الصرف الصحي ومياه العواصف يف أانﺑيب منفصﻠة  ،ﻓإن كمية مياه الصرف الصحي املراد معاجلتهاأقل.
 نظرا ألن اجملاري أصغر يف القسم  ،ميكن هتويتها ﺑسهولة. أثناء التخﻠص إذا كان سيتم ضخ مياه الصرف الصحي  ،يكون النظام املنفصل أرخص ، ميكن تصريف مياه األمﻄار إىل البخار دون أي معاجلة.• العيوب
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 نظرا ألن اجملاري أصغر حجما  ،ﻓمن الصعب تنظيفها. من احملتمل أن يصاﺑوا ابلصدمة. التكﻠفة األولية مرتفعة  ،عندما يتم استخدام جمموعتني منفصﻠتني. تكﻠفة صيانة اجملاري مرتفعة أيضا. ﺑشكل عام  ،ال تتوﻓر سرعة التنظيف الذايت نظرا لكمية صغرية من مياه الصرف الصحي  ،لذلك يﻠزم التنظيفيف نقاط خمتﻠفة.
نظام منفصل جزئيا Partially separate system

يف هذا النظام  ،يتم وضع جمموعة واحدة ﻓقط من اجملاري حتت األرض.
هذه اجملاري تعرتف ابلصرف الصحي وكذلك الغسيل املبكر من منﻄقة الصرف ﺑسبب األمﻄار.
عندما تتجاوز مياه األمﻄار حدها احملدد  ،يتم حتويل الفائض إىل جماري املياه الﻄبيعية.

ﺑتعبري آخر ,إذا مت السماح حبمل جزء من األمﻄار أو جراين املياه السﻄحية مع مياه الصرف الصحي  ،يحعرف النظام ﺑنظام
مدمج جزئيا.
(يف املناطق احلضرية يف البﻠدان النامية  ،يتم استخدام النظام املدمج جزئيا يف الغالب ألنه اقتصادي)
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• املزااي
 اجملاري ذات حجم معقول .ولذلك ﻓإن تنظيفها ليﺲ ابألمر الصعب. ﻓهو جيمع ﺑني مزااي األنظمة املنفصﻠة وكذلك اجملمعة. يتم تقﻠيل أعمال السباكة املنزلية  ،ألن مياه األمﻄار من السقف  ،والغﻄاء من احلمامات واملﻄبخ  ،وما إىل ذلكميكن أن تؤخذ يف األنبوب الذي حيمل التفريغ من املياه األقرب
• العيوب
 أثناء ترسب الﻄوﻓان يف الﻄقﺲ اجلاف يتم الصرف يف اجملاري. مع تضمني مياه العواصف األولية  ،تزداد تكﻠفة الضخ وحجم وحدات التخﻠص. تزيد مياه العواصف احلمل عﻠى وحدات املعاجلة. -هناك احتماالت لﻠتدﻓق الزائد  ،مما يتﻄﻠب ﺑناء ﻓيضان مياه العواصف.

مالحظة
▪ ال يسمح ﺑتصريف مياه الصرف الصحي يف أي جمرى
▪ عند وجود مياه عاصفة داخل اجملاري  ،قد يذهب جزء من اجملاري الصحية ألن آاثرها ستكون أقل نظرا لﻠتخفيف
▪ تبقى مياه الصرف الصحي يف القاع عادة ﺑسبب الكﺜاﻓة العالية من مياه العواصف
تسلل Infiltration

• املياه العادمة اليت تدخل اجملاري من خالل الوصالت واألانﺑيب املتشققة واجلدران وأغﻄية الﺜقوب
• يكاد يكون االخرتاق غري موجود يف الﻄقﺲ اجلاف ولكنه يزداد خالل موسم األمﻄار
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• تستخدم وكالة املياه والصرف الصحي ( )WASAالهور معدالت التسﻠل التالية لتصميم نظام الصرف الصحي ][5
قﻄر األنبوب .حىت  600مم←  ٪5يف املتوسط تدﻓق مياه الصرف الصحي
ألكﺜر من  600مم←  ٪10يف املتوسط .تدﻓق مياه الصرف الصحي

Figure 20 Infiltration

توليد المجاري واستهالك المياه

يصل حوال  ٪130-70من املياه املستهﻠكة إىل اجملاري
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 .1الصناعات ذات نقﻄة التصريف اخلاصة
 .2مفاصل الصرف الصحي السيئة
← النﻄاق العام  ٪90-70من استهالك املياه عند أخذ عمﻠية التسﻠل يف االعتبار
← املتوسط تدﻓق مياه الصرف الصحي يساوي متوسط معدل استهالك املياه
التباين في تدفق مياه الصرف الصحي

مﺜل إمدادات املياه  ،خيتﻠف تدﻓق مياه الصرف الصحي من وقت آلخر حيث جيب أن تكون اجملاري قادرة عﻠى استيعاب
احلد األقصى .معدل تدﻓق التغري يف تدﻓق مياه الصرف الصحي حتتاج إىل دراسة.
يستخدم  HERMAN FORMULAلتقدير نسبة التدﻓق األقصى إىل املتوسط

التباين في وكالة إمدادات مياه الصرف

العددية

تبﻠغ الكﺜاﻓة السكانية لﻠمنﻄقة السكنية  15000لكل  /كم 2ومساحة  120.000مرت مرﺑع .إذا كان متوسط استهالك
املياه  .lpcd 400أوجد متوسط تدﻓق الصرف الصحي وأقصى تدﻓق لﻠصرف الصحي ميكن استﺜناءه يف م /3يوم.
فترة التصميم واستخدام بيانات تدفق مياه الصرف الصحي
تصميم نظام الصرف الصحي

ﻓرتة التصميم غري حمددة ألن النظام مصمم لﻠعناية أبقصى قدر من التﻄور لﻠمنﻄقة
 استخدام ( Qmaxالتدﻓق األقصى) لتصميم اجملاري -استخدام ( Qminاحلد األدىن لﻠتدﻓق) لﻠتحقق من السرعات أثناء التدﻓق املنخفض
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تصميم حمطة ضخ مياه اجملاري
 مدة التصميم عادة  10سنوات نعترب متوسط التدﻓق اليومي والذروة واحلد األدىن لﻠتدﻓق مبا يف ذلك التسﻠلتصميم حمطات معاجلة الصرف الصحي
 ﻓرتة التصميم عادة  20-15سنة ، تﻄﻠب ﺑياانت متوسط التدﻓق  ،التسﻠل  ،ذروة التدﻓقأنواع توصيالت مياه الصرف الصحي
توصيالت مياه الصرف الصحي

أكﺜر أنواع توصيالت مياه الصرف الصحي شيوعا هي اجلاذﺑية والضغط والفراغ
الجاذبية gravity

معظم اخلصائص هلا أنظمة جاذﺑية.
تتدﻓق املياه العادمة من كل خاصية حتت اجلاذﺑية إىل شبكة األانﺑيب مث إىل حمﻄة ضخ.
جيب وضع األانﺑيب حتت ممرات املشاة أو الﻄرق أو املمتﻠكات اخلاصة أو احلدائق العامة لﻠسماح ﺑتدﻓق مياه الصرف
الصحي عن طريق اجلاذﺑية.
الضغط pressure

تستخدم أنظمة الصرف الصحي ابلضغط مضخات ﻓردية يف خزاانت التجميع املﺜبتة عﻠى كل خاصية.
يتم ضخ املياه العادمة من املنزل أو العمل من خزان التجميع إىل شبكة األانﺑيب يف الشارع .حنن منتﻠك وحناﻓظ عﻠى
املضخة يف املوقع لﻠعقارات السكنية املؤهﻠة وﺑعض الشركات الصغرية.
لقد مت تشغيل أنظمة الضغط لسنوات عديدة .كانت جامبريو وﺑيﻠيمبال ابرك وستانويل ابرك و كولكﻠيف وأوتفورد من
ﺑني املناطق األوىل اليت متت خدمتها هبذه التكنولوجيا.
الفراغ vacuum

تستخدم اجملاري الفراغية ﻓراغا جزئيا يف أانﺑيب مياه الصرف الصحي لنقل مياه الصرف الصحي من املنازل والشركات إىل
نقﻄة معاجلة مركزية.
مجاري الجاذبية التقليدية

جماري اجلاذﺑية التقﻠيدية عبارة عن شبكات كبرية من األانﺑيب اجلوﻓية اليت تنقل املياه السوداء واملياه الرمادية
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مزااي:
 صيانة أقل ابملقارنة مع اجملاري املبسﻄة وخالية من املواد الصﻠبة املياه الرمادية ورمبا مياه األمﻄار ميكن أن تدار ﺑشكل متزامن ميكن التعامل مع احلصباء واملواد الصﻠبة األخرى  ،وكذلك كميات كبرية من التدﻓق ميكن ﺑناء جماري اجلاذﺑية التقﻠيدية يف مناخات ابردة حيث يتم حفرها يف عمق األرض  ،ويقاوم تدﻓق املياه الكبريوالﺜاﺑت التجميد.
سلبيات:
 تكاليف رأس املال مرتفعة جدا ؛ ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة جيب احلفاظ عﻠى احلد األدىن لﻠسرعة ملنع ترسب املواد الصﻠبة يف اجملاري يتﻄﻠب احلفرايت العميقة من الصعب ومكﻠف متديد كما يتغري اجملتمع وينمو يتﻄﻠب تصميم خبري والبناء والصيانة التسرابت تشكل خﻄر تسرب املياه العادمة وتسﻠل املياه اجلوﻓية ومن الصعب حتديدهاتصميم شبكات الصرف الصحي اجلاذبية
تنقسم الشبكة إىل:
 الشبكات األولية (خﻄوط الصرف الصحي الرئيسية عﻠى طول الﻄرق الرئيسية) الشبكات الﺜانوية (الشبكات يف احلي) شبكات التعﻠيم العال (الشبكات عﻠى مستوى األسرة)متطلبات التصميم
أ .تدﻓق منوذجي
 جيب تصميم شبكة اجملاري حبيث حتاﻓظ عﻠى سرعة التﻄهري الذايت (أي التدﻓق الذي لن يسمح ﺑرتاكم اجلزيئات).151
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 ابلنسبة ألقﻄار اجملاري النموذجية  ،ينبغي اعتماد سرعة ال تقل عن  0.6إىل  0.7م  /ث خالل ذروة الظروفاجلوية اجلاﻓة.
ب .جيب ضمان التدرج املستمر لﻠهبوط عﻠى طول اجملاري لﻠحفاظ عﻠى تدﻓقات التنظيف الذايت  ،واليت قد تتﻄﻠب
عمﻠيات حفر عميقة .عندما يتعذر احلفاظ عﻠى درجة اإلحندار  ،جيب تﺜبيت حمﻄة ضخ.
ت .عمق اجملاري
يتم وضع اجملاري الرئيسية أسفل الﻄرق  ،عﻠى عمق يرتاوح من  1.5إىل  3أمتار لتجنب األضرار النامجة عن األمحال
املرورية.
ث .يعتمد اختيار قﻄر األنبوب عﻠى متوسط التدﻓقات وذروة الذروة املسقﻄة.
املواد الشائعة االستخدام هي أانﺑيب اخلرسانة والبول ﻓينيل كﻠورايد واألانﺑيب املصنوعة من احلديد الزهر أو الدكتايل.
ج .غرف التفتيش الوصول
 يتم وضع غرف الوصول عﻠى ﻓرتات زمنية حمددة:ﻓوق اجملاري ،
عند التقاطعات األانﺑيب ،
وعند التغريات يف اجتاه خط األانﺑيب (عموداي وأﻓقيا).
 جيب تصميم غرف التفتيش حبيث ال تصبح مصدرا لتدﻓق مياه األمﻄار أو تسرب املياه اجلوﻓية.ح .يف حالة قيام املستخدمني املتصﻠني ﺑتصريف املياه العادمة شديدة التﻠوث (مﺜل الصناعة أو املﻄاعم)  ،قد تكون هناك
حاجة إىل معاجلة أولية وقبﻠية يف املوقع قبل التصريف يف نظام الصرف الصحي لتقﻠيل خماطر انسداد وحتميل حمﻄة معاجلة
املياه العادمة.
خ .يوصى ابالحتفاظ احملﻠي مبياه األمﻄار أو نظام صرف منفصل ملياه األمﻄار .يتﻄﻠب نظام معاجلة املياه العادمة أﺑعاد
أصغر وأقل تكﻠفة  ،وهناك كفاءة معاجلة أعﻠى ملياه الصرف الصحي األقل متييعا.
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المياه العادمة في لبنان
التخلص من المياه العادمة في البيئة

يف غياب حمﻄات معاجلة مياه الصرف التشغيﻠية  ،يتم تصريف النفاايت السائﻠة من التجمعات الساحﻠية يف البحر ﺑينما
يتم التخﻠص من النفاايت السائﻠة من اجملتمعات الداخﻠية يف األهنار أو اجملاري أو يف األراضي املفتوحة أو حتت األرض.

توزيع المياه العادمة في البحر األبيض المتوسط
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إمدادات مياه الصرف الصحي بالمقارنة مع عدد السكان
النسبة المئوية عام 1997

مباني متصلة
بشبكة
الصرف
الصحي
37%

مباني غير
متصلة بشبكة
الصرف
الصحي
63%

معدل ربط السكان بشبكة المياه الصرف الصحي

إ ن متوسط معدل رﺑط السكان ﺑشبكة املياه العامة ال يتعدى  ،%80وأن حصة مياه الصرف الصحي واملياه املبتذلة
املرﺑوطة ابلشبكة العامة ال تتعدى  ،%60وأن حصة املياه املبتذلة اليت تتم معاجلتها من إمجال املياه املستهﻠكة تق ّدر حبوال
 %8ﻓقط مقاﺑل نسبة  %32ملنﻄقة الشرق األوسط ومشال إﻓريقيا ،وأن  %70-60من مصادر املياه الﻄبيعية يوجد ﻓيها
أنواع خمتﻠفة من البكترياي ،وأن  % 53ﻓقط من األسر الﻠبنانية املوصولة إىل شبكات املياه العامة تشرب املياه من هذه
الشبكات.
وﻓقا لتعداد املباين واملنشآت لعام  1998الذي أجرته اإلدارة املركزية لإلحصاء ) ، (ACSﻓإن أقل من  ٪ 60من
املباين لديها إمكانية الوصول إىل املراﻓق الصحية العامة .تتمتع ﺑريوت أبعﻠى معدل لشبكات الصرف الصحي ()٪ 98.3
 ،تﻠيها ضواحي ﺑريوت ( )٪ 89.3مث الشمال ( ، )٪ 53.5اجلنوب ( )٪ 42.1والبقاع ( ، )٪ 41.1يف حني أن
جبل لبنان لديه أقل ( .)٪ 33.9تستخدم املناطق املتبقية خزاانت الصرف الصحي أو تصريف مياه الصرف الصحي يف
اآلابر 2001 ، (MoE / LEDO / ECODIT؛ املقدسي  2007 ،؛ ، MEDAWARE et al.
2004).
ﺑريوت
نسبة املباين لديها إمكانية الوصول

إىل املراﻓق الصحية العامة ()%

98.3

ضواحي
ﺑريوت
89.3
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41.1

جبل
لبنان
33.9

نظام جتميع مياه الصرف الصحي

Wastewater mangement in North Lebanon

نسبة املباين اليت ليس لديها إمكانية
الوصول إىل املراﻓق الصحية العامة

10.7

1.7

46.5

57.9

()%

100%
90%

نسبة المباني التي
ليس لديها إمكانية
الوصول إلى المرافق
الصحية العامة ()%

80%

70%
60%
50%

نسبة المباني لديها
إمكانية الوصول إلى
المرافق الصحية
العامة ()%

40%
30%
20%
10%
0%

جبل لبنان

البقاع

الجنوب

الشمال

ضواحي
بيروت

معدل إمدادات المياه ومياه الصرف الصحي في لبنان بالمقارنة مع عدد السكان ][6
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الحد السنوي إلمدادات المياه ومياه الصرف الصحي
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)L /c/d = Liters per capita per day (litres par personne par jour
خريطة الكثافة السكانية في المناطق اللبنانية وجدول مفصل بذلك ][7
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رسم بياني لعدد السكان المتوقع في لبنان على مدى السنوات القادمة ][7

معالجة مياه الصرف الصحي
إمكانية معالجة الصرف الصحي
نسبة تصريف مياه الصرف الصناعية دون معالجة

يف غياب املراﻓق واخلدمات اخلاصة املكرسة إلدارة التﻠوث الصناعي  ،يتم تصريف مياه الصرف الصناعية (حوال ٪ 12
من إمجال مياه الصرف الصحي :حضري وصناعي) يف شبكة الصرف الصحي يف املناطق احلضرية دون معاجلة.
من الصعب تقدير إمجال محولة املﻠواثت اليت يصرﻓها القﻄاع الصناعي يف اجملاري املائية ﺑسبب نقص البياانت املتعﻠقة
ﺑكمية ونوعية املخﻠفات السائﻠة .ﺑناء عﻠى إحصاءات العمالة الصناعية  ،ق ّدر أن القﻄاع الصناعي سيولد حوال 200000
مرت مكعب من املياه العادمة يوميا يف عام (2020
نسب النفايات القابلة للمعالجة

قد حيدث تفريغ غري قانوين يف مياه الصرف الصحي ومن مث سيتم تصريف مياه الصرف الناجتة عن الصناعة إىل حمﻄات
معاجلة املياه العادمة التجارية واملنزلية )(CDR / LACECO,2000
ومع ذلك  ٪ 96 ،من التيار الصناعي  ،ابستﺜناء املداﺑغ  ،غري خﻄرة
وميكن معاجلة  ٪ 66من النفاايت املنزلية ؛
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يف حني أن البقية جيب أن تتﻄﻠب ﺑعض املعاجلة املسبقة قبل التصريف يف شبكات الصرف الصحي احملﻠية (CDR
)/ LACECO,2000
مستوى معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المتوسط اإلقليمي

تغﻄية شبكة مياه الصرف الصحي ﺑنسبة  ٪60أعﻠى من املتوسط اإلقﻠيمي  ،إىل جانب مستوايت معاجلة منخفضة
ﺑشكل مﻠحوظ ([8] ) <8%
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محطات المعالجة مياه الصرف الصحي
عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان ][9

Figure 21خارطة حمﻄات معاجلة مياه الصرف الصحي يف لبنان
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واقع الحال لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ][6

وجد يف لبنان حىت اآلن واحد وثالثون حمﻄة ملعاجلة مياه الصرف الصحي تنتج حوال  16000مرت مكعب يف اليوم
وحتقق معاجلة اثنوية لﻠمياه العادمة مع هدف حمدد  ،وهو إعادة استخدام جماري مياه الصرف املعاجلة لﻠري
 ,2004) (MEDAWARE et al.وهي تتألف من نبااتت جمتمعية صغرية (MEDAWARE et
).al.2004
هناك حمﻄتان كبرياتن ملعاجلة املياه العادمة  ،مها حمﻄة غدير لﻠمعاجلة األولية وحمﻄة املعاجلة الﺜانوية ﺑﻄراﺑﻠﺲ  ،تعمالن
حاليا.
جيب أن يتيح إجناز ﺑناء حمﻄات املعاجلة الكربى عﻠى نﻄاق واسع معاجلة حوال  ٪80من مياه الصرف الصحي حبﻠول
عام  ، 2020أي حوال مﻠيون مرت مكعب يف اليوم من املياه املستعمﻠة املعاجلة جيب أن تتﻄﻠب نسبة  ٪20املتبقية ﺑناء
حوال  100حمﻄة صغرية ملعاجلة مياه الصرف
من املخﻄط إنشاء  35حمﻄة ملعاجلة املياه العادمة ) (WWTPأو قيد اإلنشاء :سبعة حتت اإلنشاء  ،و  18حتت
اإلعداد ومتول  ،و  10ﺑدون متويل مضمون حىت اآلن (يف عام  .)2004ﺑدأت  GOLيف ﺑناء سبع حمﻄات ملعاجلة
مياه الصرف الصحي يف عام  :2001صيدا  ،وشكا  ،والبرتون  ،وجبيل  ،ومنﻄقة الشوف الساحﻠية  ،وﺑعﻠبك والنبﻄية .
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جدول يبني وضع حمﻄات معاجلة الصرف الصحي (حتت التنفيذ ,حتت اإلعداد ,ال يوجد متويل مضمون) Table 4

وﻓقا جملﻠﺲ اإلمناء واإلعمار  ،ﻓإن أعمال إدارة مياه الصرف الصحي يعوقها نقص األموال .عﻠى الرغم من أن GOL
حصﻠت عﻠى متويل لـ  25حمﻄة ملعاجلة املياه العادمة  ،إال أنه ال يزال هناك حىت اآلن  10مصانع مقرتحة عﻠى األقل ﺑدون
متويل

]Source: Data supplied to ECODIT by USAID Lebanon Mission, August 2001 [6
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كيفية معالجة مياه الصرف الصحي

ميكن إجراء معاجلة مياه الصرف الصحي يف أنظمة مركزية أو ال مركزية .ﺑعد املعاجلة  ،يتم تصريف النفاايت السائﻠة عادة
إىل املياه السﻄحية .عادة ما يتم معاجلة مياه الصرف الصناعي يف املوقع  ،عﻠى الرغم من إرسال كميات حمدودة أيضا إىل
األنظمة البﻠدية املركزية  .تنقسم حمﻄة معاجلة مياه الصرف الصحي النموذجية إىل الوحدات التالية :

Figure 22عمﻠيات الوحدة يف حمﻄة معاجلة مياه الصرف الصحي النموذجية][10

]Figure 23 Typical refinery wastewater treatment plant [14
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أ .املعاجلة األولية  -إزالة املواد الصﻠبة الكبرية (اخلرق  ،العصي  ،العوامات  ،الشحوم) عن طريق ﻓحص وإزالة
احلصباء (الرمل  ،احلصى  ،الرماد  ،إل) .العمﻠيات املستخدمة ميكانيكية حبتة ]. [11][12][13
ب .املعاجلة األولية – إزالة جزء من املواد الصﻠبة العالقة واملواد العضوية عن طريق الرتسيب .يف حني أن العالج األول

ميكانيكي حبت  ،ﻓقد يستخدم العالج األساسي طرق ﻓيزايئية كيميائية مﺜل التخﺜر  /التﻠبد (/ coagulation
 )flocculationمن أجل تعزيز الرتسيب .التخﺜر هو عمﻠية زعزعة استقرار شحنة اجلسيمات الغروية يف مياه الصرف

الصحي حبيث ترتاكم عﻠى جزيئات أكرب  ،واليت ميكن تسويتها ﺑسهولة .ينتج التندف جسيمات أكرب من جسيمات
غروانية صغرية  ،واليت ميكن ﺑعد ذلك إزالتها ﺑسهولة عن طريق الرتسيب أو الرتشيح .التعومي هو وحدة معاجلة ميكانيكية
تزيل اجلزيئات الصﻠبة أو السائﻠة من مياه الصرف مبساعدة اهلواء .تﻠتصق ﻓقاعات اهلواء ابجلسيمات اليت جيب إزالتها
وحتت أتثري القوى الﻄاﻓية ترتفع إىل السﻄح .مث تقوم الكاشﻄات إبزالة املخﻠفات يف اجلزء العﻠوي من خزان التعومي.
ت .املعاجلة الثانوية – عادة ما تكون خﻄوة معاجلة ﺑيولوجية إلزالة املواد العضوية القاﺑﻠة لﻠتحﻠل احليوي (يف حمﻠول أو

معﻠق) واملواد الصﻠبة املعﻠقة  ،ابإلضاﻓة إىل عمﻠيات إزالة املغذايت (غالبا ما يتم تضمينها يف تعريف اخلﻄوة الﺜالﺜة) .يتم
تقﻠيل املﻠواثت ذات األمهية الكربى يف مياه الصرف الصحي ﺑشكل كبري خالل هذه املرحﻠة من حيث الﻄﻠب عﻠى

األكسجني الكيميائي احليوي ( )BODوالﻄﻠب عﻠى األكسجني الكيميائي ( .)CODأهداف املعاجلة البيولوجية
هي ما يﻠي :أكسدة اجلسيمات واملكوانت القاﺑﻠة لﻠتحﻠل احليوي ؛ التقاط وحتويل املواد الصﻠبة العالقة والغروية إىل كتﻠة
ﺑيولوجية ؛ إزالة املغذايت  ،مﺜل النيرتوجني والفوسفور.

][15العمﻠيات البيولوجية يف حمﻄة معاجلة مياه الصرف الصحي Figure 24
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ث .املعاجلة الثالثية – إزالة املواد الصﻠبة العالقة املتبقية ابستخدام املرشحات .التﻄهري هو أيضا منوذجي يف هذه
اخلﻄوة .عالوة عﻠى ذلك  ،ميكن تضمني خﻄوة معاجلة متقدمة يف هذا التعريف حيث يتم استخدام طرق إضاﻓية ملزيد
من تنقية مياه الصرف الصحي  ،مﺜل االمتزاز ( ، )adsorptionوالتبادل األيوين ( ، )ion exchangeوﻓصل
الغشاء ( ، )membrane separationواألكسدة املتقدمة ( ، )advanced oxidationوما إىل ذلك ،
إلزالة املواد املذاﺑة واملعﻠقة .هذه اخلﻄوة حامسة عندما يكون الغرض هو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة.

 Figure 25معاجلة مياه الصرف الصحي يف مصفاة الدرجة الﺜالﺜة لتغذية املرجل](boiler feed)[16

ج .معاجلة املواد الصلبة (احلمأة  – ) sludgeالتجميع  ،التﺜبيت والتخﻠص الالحق .تتضمن هذه اخلﻄوة عمﻠيات

التﺜخني لزايدة املواد الصﻠبة لﻠحمأة قبل العالج  ،واهلضم الالهوائي  ،ونزح املياه من اهلضم  ،واملعاجلة النهائية لﻠحمأة
اليت يتم التخﻠص منها عن طريق التسميد أو التجفيف (انظر الصورة أدانه).

Figure 26خﻄوات معاجلة احلمأة][14

مثال على قطار متقدم نموذجي لمعالجة مياه الصرف الصحي المستخدم في إعادة االستخدام غير المباشر
للشرب ][14
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صفات المياه الناشئة عن المياه المعاد تدويرها ][17
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خصائص محطة معالجة مياه الصرف الصحي ][18
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تقنيات المعالجة وجودة المياه ][19

إنتاج حمأة مياه المجاري التقديرية لعامي  2001و ( 2010أساس الوزن الرطب) ][20
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Sewage sludge production by mass for 2001 and
2010 (Wet-Weight Basics)
Mass in 2001 (Tonnes/day)

Mass in 2010 (Tonnes/day)

136
113

50
21

69

61

53

26

14

Beirut (Dora & Rest of Mount North Lebanon
Ghadir)
Lebanon

18

South

Bekaa

Sewage sludge production by volume for 2001
and 2010 (Wet-Weight Basics)
Volume in 2001 (m3/day)

Volume in 2010 (m3/day)
465552

339607
297472

283182
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2011-2020 مياه الصرف الصحي بين فترة
[8] تنبؤ البنية التحتية – مياه الصرف الصحي
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مياه الصرف (ترمجة الصورة)
-

اجلمع واملعاجلة إىل مستوى أول عﻠى األقل  ٪80حبﻠول  2010و  ٪95حبﻠول 2020
املعاجلة املسبقة جلميع مياه الصرف الصناعي حبﻠول عام 2020
إعادة استخدام  ٪20من مياه الصرف الصحي املعاجلة حبﻠول عام  ، 2015و  ٪50حبﻠول عام 2020
املعاجلة الﺜانوية وإعادة استخدام مجيع املياه العادمة الداخﻠية حبﻠول عام  2020واملعاجلة الﺜانوية حبﻠول عام
 2020لﻠمياه العادمة الساحﻠية حيث يكون هناك مربر اقتصادي إلعادة االستخدام
األولوايت :
واملحدد
املتكامل
الفوري
 .1االستﺜمار
ح
أ .شبكات ممولة حملﻄات معاجلة مياه الصرف الصحي السبع املكتمﻠة وتشغيﻠها عﻠى طول الساحل
ب .االنتهاء من املشاريع املمولة ابلفعل
ج .شبكات املشروعات املنجزة ابلفعل ( 23نباات داخﻠيا و  11نباات ساحﻠيا)
 .2إعداد اخلﻄط الرئيسية اإلقﻠيمية لﻠمياه العادمة
 .3ﺑرانمج االستﺜمار الوطين املتكامل 2020-2013
أ .اإلعداد والتنفيذ
ب .تتحمل وزارة الكهرابء واملياه مسؤولية تنفيذ املوازنة وتنفيذ املشروع مع تعيني املوظفني وﺑناء القدرات
 .4إعادة االستخدام االقتصادي ملياه الصرف الصحي واحلمأة (دراسات واستﺜمار)
 .5ﺑناء القدرات والﻄيارين لقﻄاع الصرف الصحي الفرعي طويﻠة األجل (مياه الصرف الصحي)
 استمرار ﺑرانمج االستﺜمار الوطين املتكامل -حتديث حمﻄات املعاجلة املسبقة إىل اثنوية ومتديد حمﻄة جبيل
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 استﺜمارات إعادة استخدام املياه العادمة املعاجلة لﻠريإجمالي إيرادات قطاع مياه الصرف الصحي لفترة [8] 2011-2020
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نماذج عن بعض أنظمة المعالجة ][22] [21

Figure 27نظام معاجلة مياه الصرف الصحي
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نماذج عن بعض المعدات المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي ][22
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تطبيق نهج ديناميكيات النظام ()System Dynamics Approach

الخاتمة

يعاين لبنان عامة ومشال لبنان خاصة من نقص يف إمدادات مياه الصرف الصحي وذلك لألسباب التالية:
 عدم توﻓر اإلمدادات عﻠى عدد من البيوت واألﺑنية قدم اإلمدادت وعدم صيانتها ﺑشكل كايف عدم توسيع شبكة الصرف الصحي رغم الكﺜاﻓة السكانية عﻠى مر السننيكما تظهر احلاجة يف مشال لبنان إىل ضرورة معاجلة مياه الصرف الصحي خاصة أن مشال لبنان يعد ثروة زراعية  .وهنا
تكمن ضرورة معاجلة مياه الصرف الصحي يف هذه املنﻄقة.
إن معاجلة مياه الصرف الصحي يف مشال لبنان تعد خﻄوة مهمة وإجياﺑية لﻠبيئة,
 احلد من تﻠوث البيئة يف هذه املنﻄقة, زايدة الﺜروة املائية زايدة إستﺜماراألراضي املهمﻠة لﻠزراعة مما خيﻠق ﻓرص إلدخال أصناف أنواع جديدة من الزراعات.179
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(أعدت ﺑواسﻄة :ﺑالل مراد)
اتحاد بلديات الفيحاء

 Figure 28معاجلة النفاايت
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اتحاد بلديات الفيحاء

عدد السكان
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كمية النفايات في اليوم

نوعية النفايات
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نوعية النفايات 2010-2000

النفايات اليومية 2014-2000
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حجم النفايات يكبر مع زيادة عدد السكان المتوقع

مشاكل في ادارة النفايات
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معمل الفرز و تمويله

جمع نفايات البيوت من قبل شركة LAVAJET
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جبل طمر النفايات

امكانية توسيع جبل طمر النفايات
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مشروع ممول من االتحاد االوروبي ()2012-2010

مستودعات جمع النفايات
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إدارة النفاايت
قضاء الكورة و زغرتا و الضنية و عكار

Important element of waste management

Waste generation  توليد النفاايت.1
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• هذا هو إمجال كمية النفاايت املنتجة يف منﻄقة لكل وحدة زمنية ()t/year
 .2معدل التوليد Rate of generation
• هو مقدار النفاايت اليت ينتجها الفرد يف منﻄقة يف اليوم )(Kg/year
 .3تعداد السكان Population
• يشري إىل السكان يف منﻄقة يف سنة معينة ,ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا ﺑعامل توليد النفاايت
 .4املخﻠفات Waste
• تشري إىل إمجال النفاايت املوجودة يف البيئة ()t
 .5مجع النفاايت Waste collection
• يشري إىل النفاايت املتبقية اليت يتم مجعها لﻠتخﻠص النهائي منها
 .6تكاليف إدارة النفاايت Waste management costs
• هي التكﻠفة السنوية اإلمجالية إلدارة النفاايت ,وهذا يشمل تكﻠفة ملء األرض  ،وصيانة مكب النفاايت
 ،والرعاية الالحقة ومعاجلة مياه الصرف الصحي
 .7ميزانية إدارة النفاايت Waste management budget
• هو إمجال التوزيع السنوي إلدارة النفاايت ,وهذا يشمل ميزانية إدارة النفاايت لﻠمدينة أبكمﻠها.
تقنية إدارة النفايات

 oالعمالة املباشرة Direct labour
 oرﻓض شاحنة Refuse truck
 oحممل صنارة Hook loader
 oاملﻄحنة Compactor
 oجراﻓة Bulldozer
تقدير إعدادات النظام

 .1امليزانية املخﻄط هلا Planned Budget
 .2نسبة امليزانية املخﻄﻄة Proportion of Planned Budget
 .3نسبة امليزانية الفعﻠية املنفذة ألنشﻄة إدارة النفاايت Proportion of actual Budget implemented
)on Waste Management activities (P
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 .4عامل ﻓعالية إدارة النفاايت )Waste Management Effectiveness Factor (E
.5عامل مجع النفاايت )Waste Collection Factor (WCF
.6عامل توليد النفاايت )Waste Generation Factor (WGF
المنطقة المعنية التي يجرى عليها النمذجة

مخطط المخزون والتدفق لنظام إدارة النفايات
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Waste management technology (System Dynamics Model)
Table 5 Specification of set of quantities and their dimensions

Figure 29 Causal loop diagram for the waste management system.
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Development of a stock flow chart for the waste management system

Figure 30 Inventory and flow chart for the waste management system.

Figure 31 Annotated flowchart of the waste management system

Estimation of the system parameters
1. Planned budget
2. Share of planned budget
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3. Share of the actual budget spent on waste management activities (P)
4. Efficiency factor for waste management (E)
5. Waste collection factor (WCF)
6. Waste generation factor (WGF)

The Model
Table 6 Waste quantity, generated waste and waste collected from the system
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Figure 32 Result for the validation run for the generated waste

Figure 33 Result for the validation run for waste

Figure 34 Result for the validation run of the collected waste
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Table 7 Comparison of different WCF values.

Figure 35 Result comparing the validation run for the collected waste
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Figure 36 Result comparing the validation run for waste
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تقنية ادارة النفايات – تطبيقها على ارض الواقع في لبنان الشمالي
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تولید النفایاتWaste generation( (

Waste generation: This is the total amount of waste produced in an area per unit of
time. In the model, it is the product of ‘rate of generation’ and ‘population’ and is expressed as ton/year.
In the discussion, however, it is expressed as ton/year.
Rauszufinden ist:
Gesammtmenge an Abfall die in Nordlibanon erzeugt wird
- Menge: in Tonnen pro jahr
- Zeit: letzten 10 jahre; 2006………………2016
- Ort: Nordlibanon
To find out is:
Total amount of waste generated in northern Lebanon (one week)
- Quantity: in tons per year
- Time: last 10 years; 2006 .................. 2016
- Location: North Lebanon
Abfallerzeugung: Dies ist die Gesamtmenge an Abfall, die pro Zeiteinheit in einem Gebiet erzeugt
wird. Im Modell ist es das Produkt aus „Erzeugungsrate“ und „Bevölkerung“ und wird in Tonnen /
Jahr ausgedrückt. In der Diskussion wird dies jedoch in Tonnen / Jahr ausgedrückt.

Figure 37 لبنان الشمال و ﺑﻠدايته و ادارة النفاايت

)معدل تولیدRate of generation(
Rate of generation: This is the amount of waste produced by an individual in an area per day. It is
mostly expressed in this paper as kg/year.
Rauszufinden ist:
Abfallmenge die eine person produtziert
- Menge: in kg pro jahr
- Zeit: letzten 10 jahre; 2006………………2016
- Ort: Nordlibanon und in jedem einzelnen Gebiet von Nordlibanon(MiniyehDanniyeh, Koura, Batrun, Bischarri, Zgharta, Akkar, Tripoli)
To find out is:
198

Waste management

إدارة النفاايت

Amount of waste one person produces (2 days)
- Quantity: in kg per year
- Time: last 10 years; 2006 .................. 2016
- Location: North Lebanon and every single area of northern Lebanon (MiniyehDanniyeh, Koura, Batrun, Bisharri, Zgharta, Akkar, Tripoli)

)سكانPopulation(
Population: This is refers to the population in an area in a given year. This is closely related to the
waste generation factor.
- Rauszufinden ist:
- Bevoelkerung im Nordlibanon; in den Jahren: 2006………2016
- Und ins Gesamtmodell einfuegen
To find out is:
- Population in northern Lebanon; in the years: 2006 ......... 2016
- And insert into the overall model (2days)

)المخلفاتWaste(
Waste: This is refers to total waste stock existing in environment. It increases via ‘waste Generation
and is depleted through the recycling, waste collection, backyard burning and littering streams. This is
expressed in tons.
Rauszufinden ist:
- Abfallbestand im nordlibanon(2006 bis 2016)(in tonnen)
- Steigt durch: Abfallerzeugung
- Wird erschoepft durch: Wiederverwertung/ Sammlung von Abfällen/ Verbrennung
im Hinterhof/
To find out is:
- Waste inventory in northern lebanon (2006 to 2016) (in tons) (one week)
- Rises through: waste generation
- Is exhausted by: recycling / collection of waste / incineration in the backyard
Abfall: Dies bezieht sich auf den gesamten Abfallbestand in der Umwelt. Es steigt durch
Abfallerzeugung an und wird durch die Wiederverwertung, die Sammlung von Abfällen, die
Verbrennung im Hinterhof und die Abfallmengen erschöpft. Dies wird in Tonnen ausgedrückt.

)جمع النفایاتWaste collection(
Waste collection: This is refers to residual waste that is collected for final disposal.
Rauszufinden ist:
- Menge der restabfaelle
To find out is:
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Amount of residual waste (one week)

Abfallsammlung: Dies bezieht sich auf Restabfälle, die zur Endlagerung gesammelt
werden.

)تكالیف إدارة النفایاتWaste management costs (
Waste management costs: This is the total annual cost of waste management. This includes the cost
of land filling or tipping fee, landfill maintenance, aftercare and wastewater treatment.
Rauszufinden ist:
- Jaerliche gesamtkosten der abfallbewirtschaftung;dazu gehoeren kosten fuer:
- Die befuellung/ abladen von landflaechen
- Die Wartung der Deponien
To find out is:
-

Die Nachsorge und die Abwasserbehandlung
Annual total costs of waste management, including costs for (two weeks)
Filling / unloading land
The maintenance of landfills Aftercare and wastewater treatment

Abfallbewirtschaftungskosten: Dies sind die jährlichen Gesamtkosten der Abfallbewirtschaftung.
Dazu gehören die Kosten für die Befüllung oder das Abladen von Landflächen, die Wartung der
Deponien, die Nachsorge und die Abwasserbehandlung.

)میزانیة إدارة النفایاتWaste management budget (
Waste management budget: This is the total annual allocation for Waste management. This includes
the Waste management budget for the whole city.
Rauszufinden ist:
- Die jaehrliche gesamtzuweisung fuer die abfallbewirtschaftung
- Beinhaltet das entsorgungsbudget fuer das gesammte ort(also Nordlibanon)
To find out is:
- The total annual allocation for waste management (two days)
- Includes the disposal budget for the whole place (ie northern Lebanon)

Budget für die Abfallbewirtschaftung: Dies ist die jährliche Gesamtzuweisung für die
Abfallbewirtschaftung. Dies beinhaltet das Entsorgungsbudget für die gesamte Stadt.
- (All days together: 41
About 6 weeks) -

تقييم االثار البيئية الناتجة عن معالجة النفايات
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8مرسوم أصول تقييم األثر البيئي

8

http://greenarea.me/ar/74494/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A/
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ملحق رقم  4نموذج التصنيف لتقييم األثر البيئي

208

إدارة النفاايت

Waste management

ملحق رقم  5الئحة بالمعنيين المحتملين

مثال لتقييم األثر البيئي :دراسة تقييم األثر البيئي و االجتماعي لمشروع جر مياه نهر األولي إلى بيروت-
ملخص تنفيذي9
مقدمة

http://www.cdr.gov.lb/study/awcp/ESIA_ES_AR.pdf
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اإلطار القانوني و المؤسسي

وصف المشروع
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المحارق والبيئة
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ندوة في غرفة الصناعة و التجارة طرابلس – لبنان في 2019/03/13
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) مرمي عبدالكرمي:(أعدت ﺑواسﻄة
Transportation
Transportation in Lebanon varies greatly in quality from the ultramodern Beirut International Airport
to poor road conditions in many parts of the country. The Lebanese civil war between 1975 and 1990
and the 2006 Lebanon War with Israel severely damaged the country's infrastructure.

Roads

Lebanon has an extensive road network throughout the country, generally in good conditions, though
it varies. The main roads in the north Lebanon are:
•

Beirut - Byblos - Tripoli - Aarida

•

Tripoli - Bsharri – Baalbek
Motorways

Part of the main road network have been updated to dual carriageway, four-lane motorways,
which are the following in North Lebanon:

•

Beirut - Tripoli. Length: 81 km.

•

Tripoli - Khane. Length: 20 km
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Buses

An overland trans-desert bus service between Beirut, Haifa, Damascus and Baghdad was established by
the Nairn Transport Company of Damascus in 1923.
Beirut has frequent bus connections to other cities in Lebanon and major cities in Syria. The Lebanese
Commuting Company, or LCC in short, is just one of a handful brands of public transportations all
over Lebanon. On the other hand, the publicly owned buses are managed by le Office des Chemins de
Fer et des Transports en Commun (OCFTC - is the Lebanese government authority which operates
public transportation in Lebanon), or the "Railway and Public Transportation Authority" in English.
Buses for northern destinations and Syria leave from Charles Helou Station.

Buses are popular and inexpensive and can be stopped anywhere along the way simply by hailing.
Ferries

Apart from the international airport, the Port of Beirut is another port of entry. As a final destination,
anyone can also reach Lebanon by ferry from Cyprus, or Greece or by road from Damascus, etc. The
Port of Tripoli (Lebanon) is also a port of entry and ferries usually come from Taşucu, Turkey.
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Taxis and services

In order to get from one place to another, people can either use a service or taxis. A "service" is a lot
cheaper than a "taxi" as the passenger would be sharing the cab in the first place unlike the latter, where
he would have the cab to himself.
Cabs can be recognized by their red license plates (indicating that it is licensed for public transportation).
The driver would pull aside for if the person hails while seeing him. He will then ask for his destination
and then will decide whether he will drive the passenger with the regular fare, an extra, or not at all.
Types of taxis in Lebanon

•

Service-taxis

One has to specify one's destination and enter the taxi only if one's destination corresponds to the
itinerary of the Service-taxi. The driver stops to pick up additional passengers anywhere on the streets
and drop them off generally in main squares and main streets. It remains advantageous with very low
fares.

Local
LBP 2000 ($1.33) per person or LBP 4000 ($2.66) per person depending on how close/far the
destination is. Prices within Beirut could vary depending on traffic and distance but overall should not
exceed LBP 4000 per person (Maximum of LBP 5000 for Beirut outskirts). However, the driver could
ask for more if the passenger intends to go to an area with high traffic.

Long Distance
Starts from LBP 5.000 ($3.33) and goes up from there.
•

Traditional Taxis

The driver must not pick up additional passengers. Most of these taxis are not equipped with meters, so
it is important to negotiate the fare before embarking. The regular taxi fare starts at LBP 10,000 ($6.66).
•

Online services

Uber and Careem are both available in Lebanon as online services which are ordered online through
the app and can be paid either online or by cash. These alternatives are sometimes cheaper than
traditional taxis in Lebanon.
•

On-call taxis
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Pick up people who have pre-booked by phone. They don't respond to hails in the street. They don't
have a meter so passengers should ask the operator the price when they are booking the taxi, and double
check with the driver at the end of the journey.
Carpooling
Carpolo App is an alternative mode of transportation in Lebanon. Upon downloading the app, users
post their un-used seats and the app connects them with people who have matching rides. It is free for
users on the public community and has private communities that can be accessed by invitation only.
Carpolo uses gamification to incentivize drivers to list their empty car seats and offers incentives for
carpoolers.
Airport

Rene Mouawad Air Base formerly and still sometimes known as Kleyate Airport used to be a militarycivil joint airport in northern Lebanon, near the town of Kleyate and 6 kilometers (3.7 mi) from the
Lebanese–Syrian border.
On January 2012, the Lebanese cabinet announced plans to restore the airport so that it will be used for
cargo and low-cost airlines. Lebanese authorities who have visited the airport announced that the
airport will encompass a 500-square-metre (5,400 sq ft) Duty Free area and that there is major
consideration about connecting the airport to Tripoli and major cities using a modern railway. To date,
however, nothing has come of these plans, and restoration of the airport has not yet begun.10
Cable Car

No cable car (telepherique) in north Lebanon.
Rail transport

The Lebanese rail system is not currently in use, with services having ceased due to the country's political
difficulties.

10

https://en.wikipedia.org/wiki/Rene_Mouawad_Air_Base#Future_development
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Port

11

The Port of Tripoli is the second port in Lebanon after the Port of Beirut. It has an approximate area of
3,000,000 m2, with a water area of 2,200,000 m2, a land area of 320,000 m2, and a 420,000 m2 dump
area adjacent to the current port, reserved for the future Container Terminal and Free Market Zone
(which are under construction). Most shipments carry general goods and dry discharge such as iron,
wood, and sugar, various kinds of beans, iron scrap, vehicles, and construction material. The Port of
Tripoli also contains a Free Zone with an area of 150,000 m2. The Port is currently undergoing
expansion projects, where a new 600 m long berth is being built for container trade, with a rear zone
area of 1,200,000 m2. This zone has been approved by the Lebanese Parliament as a free economic
zone. The Port of Tripoli is independent both administratively and financially, and is governed by the
General Code for Public Institutions according to decree no 4513. The Port is managed by a Board of
Directors composed of 5 members elected for 3 years.

11

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.1+Lebanon+Port+Assessment
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Roads and highways, completed and ongoing projects 12

Tripoli - Syrian Border Connection

This project aims to improve the roads which connect North Lebanon with the Syrian border. It
includes the construction of the eastern Tripoli ring road extending towards al Abdeh (20 kilometers to
the north), and the widening and rehabilitation of two roads extending to Arida (along the coast), and

12

http://www.cdr.gov.lb/eng/progress_reports/pr072005/Eroads.pdf
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to Abboudieh on the Syrian border. This project is financed by the Islamic Development Bank (IDB)
and OPEC Fund for International Development (OFID). The contracts for Deir Ammar-al Abdeh road
and al Abdeh- Homs/Abboudieh intersection have been awarded.
Sir ed Danniyeh-Jbab el Homr- Hermel:

Studies for these sections have been completed. However, the procedures for expropriation of lands are
still going on. Funding was provided by the Arab Fund for Economic and Social Development. The
contract for Sir ed Danniyeh- Jbab el Homr section has been awarded, and the Jbab el Homr-Hermel
Section contract was awarded in the summer of 2004. In addition, the rehabilitation works of the Daellower Tannourine road is expected to be completed during 2005 (US$ 5.6 million).
Rehabilitation and development works of Tabarja-Chekka highway, financed by the European
Investment Bank, were completed in the summer of 2004.
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Roads and highways under preparation projects13

Rehabilitation of primary and secondary roads
Detailed studies for the rehabilitation of several sections of highways are complete. These sections are:

13

http://www.cdr.gov.lb/eng/progress_reports/pr072005/Eroads.pdf
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-

Rehabilitation of Akkar roads: Studies and tender documents are under completion in phases.
Awarding contracts will proceed as soon as funding becomes available.

-

Options, feasibility and preliminary study for the Tripoli infrastructure development project.

Relevant government agency
The relevant government agency, the Ministry of Public Works and Transport in Lebanon is organized
into four directorates:
-

Directorate General of Land and Maritime Transport, responsible for setting, implementing and
monitoring all policies related to land and maritime transport

-

Directorate General of Roads and Buildings, which is responsible for the construction,
rehabilitation, and maintenance of public roads and government buildings

-

Directorate General of Civil Aviation, responsible for setting and implementing air transport
policies within the country in compliance with international policies, and for controlling the air
traffic within the Lebanese territory

-

Directorate General of Urban Planning, responsible for setting and putting into practice land
use policies

Additionally, the Council of Development and Reconstruction (CDR), and the Ministry of Public
Works’ Rehabilitation and Reconstruction are responsible for road construction and maintenance in
Lebanon.
Information on Road Authority contacts can be found in the following link:
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/4.1+Lebanon+Government+Contact+List

Transport Corridors
Lebanon has three operating corridors with Syria. These corridors are:
-

Al Masnaa- Al-Jdeidah border entry point (at the eastern part of Lebanon) 60 km from
Damascus and 110km from Beirut. This is the main corridor that connects the Lebanese and
Syrian capitals.

-

Al-Arida-Tartous border entry point (at the northwest end of Lebanon). This corridor is
located at the coastal area and widely used for cargo transportation between Syria and Lebanon.
It is 45km far from Tartous on the Syrian side and 170km far from Beirut on the Lebanese side.

-

Al-Abboudiyeh - Al-Dabouseyah border entry point (at the northeast end of Lebanon). This
corridor connects Homs governorate (from the Syrian side) with Tripoli (from the Lebanese
side). It is widely used for cargo transportation (especially in-transit cargo to Iraq).
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During the winters, road challenges due to heavy snow have temporarily affected the use of the
international highway leading to the Lebanon-Syrai Al Masnaa Crossing, at Dahr al Baidar area.
However, this is usually cleared by the Ministry of Public Works within a maximum of one day. On a
few occasions the Beirut-Damascus highway has also been closed due to security reasons, but overall
remains the most consistent transport corridor from Lebanon to Syria.

Distance Matrix
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Road Security
Road Security: Good
Public transportation is generally safe. Emergency services in Lebanon are adequate. In case of a road
accident, emergency numbers are 140 for the Red Cross and 125 for Civil Defence, and 112 for teh
Police.

Weighbridges and Axle Load Limits
Since October 2014, in order to ease rush-hour congestion, a renewed plan by the government allows
trucks to transport goods only from 10.00 hours to 14.30 hours and from 19.00 hours to 06:30 hours.
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Road Class and Surface Conditions14

14

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.3+Lebanon+Road+Network
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Tripoli Projects
This part is taken from a whole study with financial and numerical data. For more specific information,
please have a look on the report presented in the site below:
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11688538_02.pdf
TRIPOLI BOULEVARD UNDERPASS PROJECT

Tripoli Boulevard is functioning as the primary arterial street and at the same time as an international
highway. It passes through the Central Urban Area of Tripoli where through and local traffic is
concentrated. The section from Halim Abu Azz El-Deen Roundabout to Bisar Street (hereinafter
referred to as the Central Section) is the most critical section in the Study Area in terms of traffic
congestion and air pollution.
Present Condition of the Central Section:
•

Road width: Dual 9.0 m carriageways with 4.0 m center median and 4.8 m sidewalk on both
sides. Road right-of-way width is 42 m by the latest decree in 2001. It has 2 lanes with shoulder
(or loading/unloading zone) on each direction.

•

Intersections: There are 4 major intersections in the 775 m Section with an interval of 220 m
to 295 m. Short interval between intersections is one of the causes of traffic congestion.

•

Traffic volume: Tripoli Boulevard – 25,000 ~ 29,000 veh./day

•

Intersecting Roads – 9,400 ~ 19,600 veh./day

•

On-street parking: Shoulders on both sides are occupied by parked vehicles. One lane on
each direction is frequently blocked by double parked vehicles, thus only one lane is effectively
functioning as a travel way. Such condition is greatly reducing traffic capacity of the road.

•

Travel speed: 8 ~ 20 km / hour.

•

Level of service: F which means capacity is exceeded by traffic volume and requires urgent
measures.

•

Noise level: 100 ~ 105 dBA which is exceeded the standard of 72 dBA.
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Figure 38 Present condition of Tripoli boulvard at Tripoli Central Area

Figure 39 Road Network in Central Tripoli Area
Alternatives Plans
Basically, a scheme of underpass is selected rather than overpass due to landscape and environmental
considerations, as overpass schemes are opposed by all concerned authorities. Five alternatives are
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developed to select the optimum plan for implementation. Alternatives have different lengths and
number of intersections to be under-passed, which will affect the cost and efficiency of the underpass.
•

Scheme-1: To provide an individual underpass for each intersection A, B, C & D.

•

Scheme-2: To provide a continuous underpass for the most congested intersections of B & C.

•

Scheme-3: To provide a continuous underpass for three congested intersections of B, C & D.

•

Scheme-4: To provide a continuous underpass for 3 intersections A, B & C.

•

Scheme-5: To provide a continuous underpass for all 4 intersections A, B, C & D.

Figure 40 Alternative of Tripoli Blv Underpass
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CENTRAL TRIPOLI TRANSPORT MANAGEMENT PROJECT
PRESENT CONDITIONS AND PROBLEMS

Central Tripoli which consists of Central Business District (CBD) and extended to cover all the near
surrounding main commercial streets, touristic area, old town market area and shopping area along
Abou-Ali River. New Tripoli is the busiest area in the Study Area with concentration of commercial
and business activities as well as cultural and historical spots. Accordingly, people are concentrated and
high volume of traffic is generated and attracted in the area. Present condition and problems are as
follows as shown in Figure 3.1-1.
a) Road Network and Road Space Utilization
•

Roads are mostly narrow and road network is like a maze, particularly downtown and old city
areas.

•

Road space is not fully used for traffic purpose due to heavy on-street parking.

•

There is no room for road widening or construction of new road due to high density roadside
development.

b) Inter-City Buses
•

There is no off-street inter-city bus terminal, but existing roads are used as the inter-city bus
terminal (or on-street inter-city bus terminal).

•

Inter-city buses wait for passengers on a road until enough passengers boarded on it, thus traffic
is severely disturbed.

•

On-street inter-city bus terminals are concentrated along the busiest roads.

c) Taxis
•

There is no off-street taxi terminal stand. Taxis are parking on streets to get 4 or 5 passengers.

•

Over-supply of taxi service is obvious. Many taxis cannot get passengers, but park on a street all
day long.

•

Taxis are concentrated at Public Garden and J. Abd El-Nasser Square areas.

d) On-Street Parking
•

Many vehicles park along streets, narrowing a road space for travel way.

e) One-way Traffic Operation
•

One-way traffic operation is being extensively adopted in the most of areas, this system is
successful, but there are some areas where this system needs to be improved.

f) Environmental Condition
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•

Due to concentration of traffic, its slow moving conditions, and many old-age vehicles, air
quality is seriously deteriorated.

g) Factors affecting Tourism Development
•

Historical and cultural heritages are concentrated in the old city area. Proper parking areas,
improvement of sidewalks and pedestrian roads and beatification of area are needed to attract
more tourists.

PROPOSED BUS/TAXI SERVICE SYSTEM AND TERMINALS

Bus/Taxi Service System needs to be planned in relation to provision of terminals. In the Master Plan,
the following are recommended:
•

Introduction of City Bus (Short term: 2001-2005).

•

Construction of Behsass Terminal (Short term: 2001-2005).

•

Construction of Bedaoui Terminal (Medium term: 2006-2010)
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ONE-WAY TRAFFIC SYSTEM

Present One-Way Traffic System

Proposed One -Way Traffic System
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Figure 41 Proposed one way system
ON-STREET AND OFF-STREET PARKING

On-Street parking
Table 3.5-1 shows the results of the parking survey for the major corridors. The total number of vehicles
parked during the working day from 8 A.M to 3 P.M. is 4,753 vehicles. The ratio of vehicles parked
on sidewalk is 10% while the ratio of double parking is 15%. Table 3.5-2 shows a summary of these
main findings.
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The street inventory survey shows that the on-street parking supply is about 2,000 spaces. The presently
parking condition based on the street inventory survey is shown in Figure 3.5-3.
Figure 3.5-4 shows the locations where double parking and parking on sidewalk are frequently or often
observed. Based on this figure the following locations are highlighted as the locations with high demand.
•
•

Sahet El-Tal
El-Saraya El-Kadimah

•
•

El-Nejma Square
Tripoli Boulvard

•

Around Tripoli Municipality

•
•

Azmi Street
El-Mitain Street

•

Abou Ali River Near to the Old Market

Under the Master Plan Study the total present demand was estimated as 3,000 spaces. As mentioned,
currently the on-street supply is about 2,000 spaces. That means under the current condition the central
area needs at least additional 1,000 spaces without prohibition of the on-street parking. When the on
street parking will be prohibited the central area will require 3,000 parking stalls. However, there are
presently about 500 over supply off-street parking stalls which mean that the central area will be in need
for an additional 2,500 stalls to manage the complete prohibition of on-street parking.
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Off Street parking
The second stage survey for the all off-street parking areas within the downtown study area shows that
there are 11 locations. The survey was carried out to estimate the supply on each location. The locations
are shown in Figure 3.5-1. The capacity of each location and the total off-street parking capacity is
shown in Table 3.5-6.
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INTERSECTION IMPROVEMENT AND TRAFFIC SIGNALS

Present traffic circulation is shown early in Figure 3.4-1. The investigation highlighted two areas where
traffic rerouting is required. The traffic circulation on the downtown area after the required rerouting
is shown in Figure 3.4-4.
Due to this rerouting and construction of the Tripoli Boulvard underpass the intersections where
improvements and traffic signals will be required during the Short-term Plan were selected as shown in
Figure 3.6-1. There are eight locations where geometrical improvement and traffic signals will be
required. Three of these locations are along the Tripoli Boulvard which are intersections numbers 16,
20 and 22. These three locations are already included in the traffic signal plan of the CDR. Concerning
the improvements cost of these three intersections it will be included with the required cost for the
constraction of the underpass.
From the other five locations, there are three already included in the traffic signal plan by the CDR
which are intersection numbers 14, 17 and 23. However, only intersection number 17 is included in
phase I of CDR plan. The others 14 and 23 are included in phase II. Therefore, these two intersections
plus the intersections at Sahet El-Taal and Al Saraya Al Kadima must be considered in the phase I of
CDR traffic signal plan.
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Intersection Improvement and Traffic Signals
During the Short-term Plan improvement of eight intersections have to be considered. There are three
intersections will be related to the underpass project. For the other five intersections that their locations
are shown in Figure 3.6-1 the geometrical improvement plan and traffic phasing system are shown in
Figure 3.6-6 to 3.6-11. At Sahat El-Tal two alternatives have been considered as shown in Figure 3.610 and 3.6-11. The first one is much better for the smooth traffic circulation but it needs to cut and add
some sidewalk areas. There is no problem with this plan. However, if the Tripoli Authority dislike to
carry out this modification, the second alternative can be used.
In the geometrical planning the traffic re-routing was taken into consideration. The traffic circulations
in these intersections are based on the proposed one-way system plan shown in Figure 3.4-4.
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TRAFFIC SAFETY FACILITIES

Traffic safety must protect the road users including both vechile drivers and pedestrians. Recently
Tripoli City suffer a considerable shortage in the traffic safety facilities such as pedestrain signals, guard
rails, pedestrain over and under pass, and bad condition of sidewalk. The pavement condition can
consider also under the saftey facilities since the bad pavement conditions are reduceing the control
abilty of drivers. The bad pavement condition is preventing the application of the road marking that
can severly affected the safety.
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The investigation of present condition shows that the city is in need for the safety facilities improvement
in the short and medium plans. The improvement for the city as a whole was clarified before under the
Master Plan Study in Technical Report-4. For the downtown area the city will need to consider the
following facilities during the Short-Term Plan:
•

Sidewalk Improvement

•

Pavement Improvement

•

Guard Rails

Traffic Signs:

Pavement Marking:
There is no marking in all of the downtown area. In the field of the pavement marking the following
marking types have been considered:
•
•

Lane marking.
Cross-walk marking.
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•

On-street parking.

•

Off-street parking.

•

Channelization.
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سكة احلديد يف لبنان
 11سكة الحديد في لبنان

(أعدت ﺑواسﻄة :سهام عيشة)
لمحة تاريخية عن سكة حديد لبنان

حواىل  125عاما ،منحت السﻠﻄات العﺜمانية الضوء األخضر إلحدى الشركات اخلاصة إلطالق أول خط سكة حديد
يف ما كان يعرف آنذاك ﺑـ"جبل لبنان" .وما إن حل عام  1894حىت كان أول قﻄار خباري يشق طريقه مﻠتواي ﺑني اجلبال
والوداين راﺑﻄا ﺑني مدينيت ﺑريوت ودمشق عرب ﺑﻠدة رايق .ومع مرور السنوات توسعت شبكة اخلﻄوط احلديدية وازدهرت،
وامتدت لتشمل تقريبا معظم األراضي الﻠبنانية مشاال وجنواب وﺑقاعا .لكن هذه النهضة "السككية" اليت نشرت العمران يف
رﺑوع ﺑالد األرز مدان وقرى ،ما لبﺜت أن ﺑدأت تتداعى مع انﻄالق شرارة احلرب األهﻠية عام  ،1975إذ تقﻄعت أوصال
هذه اخلﻄوط وسبﻠها إىل أن اضمحﻠت هنائيا ليﻄويها قﻄار النسيان

ندوة للصالون الثقافي في القبيات (عكار)

نظم "الصالون الﺜقايف يف القبيات" ندوة عنواهنا "عودة سكة احلديد ومردودها االقتصادي واالجتماعي عﻠى عكار" يف
حضور حشد كبري من املهتمني ورؤساء البﻠدايت وﻓعاليات ،وحتدث ﻓيها كل من رئيﺲ "مجعية تران  -تران"
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( )TRAIN-TRAINاخلبري يف التخﻄيط االسرتاتيجي وإدارة األزمات كارلوس نفاع ،والياس اﺑو مراد رئيﺲ القسم
التقين يف اجلمعية (معماري وخمﻄط مدين).
وعرض كل من نفاع ومراد لﻠمحة اترخيية عن القﻄار يف لبنان ،وكيف "تدخل الفرنسيون لدى السﻠﻄنة العﺜمانية إلقناعها،
وألسباب تتعﻠق ابلتناﻓﺲ ما ﺑني الفرنسيني واإلنكﻠيز ،عﻠى رﺑط الشام ﺑبريوت ﺑواسﻄة سكة حديد ،وكانت ﺑريوت يف
حينها قرية ساحﻠية عدد سكاهنا  4000نسمة .وقد دشن القﻄار الذي انشأته شركة ﻓرنسية ،سنة  ،1895وكانت أول
رحﻠة من ﺑريوت إىل الشام يوم  3آب  ،1895ويعد هذا النهار يوما اترخييا ،تعمل مجعية تران تران عﻠى تكريسه يوم عيد
لﻠقﻄار يف لبنان .وعﻠى أثر هذا اخلط ازدهرت ﺑريوت يف أواخر القرن التاسع عشر وﺑداايت القرن العشرين ،ما أدى إىل
تراجع دور طراﺑﻠﺲ اليت تنادى أهﻠها إىل اكتتاب ومجعوا األموال الالزمة إلنشاء خط طراﺑﻠﺲ  -محص عﻠى نفقتهم اخلاصة،
وكان ذلك سنة  ،1912وكان لﻠخط الساحﻠي أن ينتظر احلرب العاملية الﺜانية ليعمل الربيﻄانيون ،وألسباب عسكرية ،عﻠى
رﺑط ﻓﻠسﻄني حبمص ،ﻓأصبح لﻠساحل الﻠبناين خﻄه سنة ".1942
وأشار املتحداثن إىل أن "عمل القﻄار يف لبنان استمر حىت احلرب األهﻠية .ومنذ سنة  ،1975ﺑقي لبنان من دون سكك
حديد تعمل ،إذا استﺜنينا تشغيل خط جبيل  -ﺑريوت لفرتة وجيزة خالل احلرب .وأما اليوم ،ﻓإن كل دول املنﻄقة والعامل
تعمل عﻠى تﻄوير شبكات خﻄوطها ﺑينما لبنان يعيش يف كبوة ،ال ﺑل يرتاجع عن ساﺑق تصور وتصميم".
وأضاﻓا" :الصني تعمل مع أورواب عﻠى خط حرير جديد يرﺑط ،وابلقﻄار ،الصني أبورواب مرورا ﺑبالدان .إن مل جنهز شبكاتنا
احلديدية ﻓإن ذلك سيكون عرب سوراي وسيستﺜنينا خط احلرير ونكون خارج املعادلة .كما وأن الكيان االسرائيﻠي يعمل عﻠى
خط ﺑﻄول  1400كﻠم من عمان يف اخلﻠيج إىل ﻓﻠسﻄني احملتﻠة".
ولفت نفاع ومراد إىل أن "لبنان كان ارتبط مبا مسي األسكوا كوريدور ،وهو كناية عن شبكة مواصالت ﺑينها سكك احلديد
ترﺑط كل ﺑﻠدان املنﻄقة من أجل تﻄورها عرب دخولنا هذا الكوريدور ﺑواسﻄة خط طراﺑﻠﺲ  -عكار .وإذ ابحلكومة الﻠبنانية
أتخذ قرارا سنة  ،2014خبروج لبنان من األسكوا كوريدور!".
واعتربا أن "خط طراﺑﻠﺲ  -عكار ،وهو جزء من اخلﻄة الوطنية لﻠقﻄار يف لبنان ،وكان الرئيﺲ رﻓيق احلريري وضع حجر
األساس هلذا اخلط سنة  ،2002وهو من اسهل اخلﻄوط الﻠبنانية لﻠتنفيذ إذ إن الدولة اشرتت املعدات الالزمة له منذ 10
سنوات ،وهي ما زالت حمفوظة يف خمزن ،واخلرائط التنفيذية موجودة ،األرض موجودة وهي مﻠك الدولة ،االعتمادات موجودة
وحمجوزة ﺑقيمة  20مﻠيون دوالر ،من أصل  60مﻠيوان ،وهي الكﻠفة اإلمجالية هلذا اخلط".
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واشارا إىل أن "السياسيني مل يبادروا إىل أتمني هذا املبﻠغ املتبقي وهو  40مﻠيون دوالر ،ﺑينما جندهم يعمﻠون عﻠى طريق
جديد معبد لعكار ﺑقيمة  40مﻠيون دوالر!".
كما وذكر احملاضران ﺑـ "األثر االقتصادي واالجتماعي لﻠقﻄار يف ﺑريوت اليت ساهم يف تﻄويرها ويف جبل لبنان الذي ازدهر
ﺑفضﻠه .ومثة ﺑﻠدات مل تكن موجودة ،خﻠقها القﻄار ،مﺜل حبمدون احملﻄة .كما وأن رايق توسعت وازدهرت ﺑفضل حمﻄة
القﻄار".
الواقع الحالي

منذ آخر رحﻠة لﻠقﻄار عام  ،1995ينتظر لبنان والﻠبنانيون إعادة تفعيل سكك احلديد ،مع ما يعانونه من مشكالت يومية
يف املواصالت ،يف ظل عدم وجود خﻄة لﻠنقل العام ،وغياب القرار السياسي اجلدي لﻠشروع يف هذه املهمة.
ومع عودة احلديث عن هذا املوضوع ،أحعﻠن أخريا عن دخول الصني عﻠى اخلط عرب تقدمي خﻄة تفعيل لﻠسكك لﻠحديد،
يف إطار مشروع استﺜماري صيين واسع النﻄاق يف جمال خﻄوط النقل والبىن التحتية يف املنﻄقة .ومت حبث هذا املشروع قبل
أساﺑيع مع وزير األشغال والنقل يوسف ﻓنيانوس ،ووصفه مدير عام مصﻠحة سكك احلديد والنقل املشرتك زايد نصر
ﺑـ«األكﺜر جدية».
وقال نصر لـ«الشرق األوسط» ،إن «العرض الصيين اجلديد هو األكﺜر جدية اليوم ،وطحرح مبوجب طﻠب من وزير األشغال
والنقل لتﻄوير املراﻓق املعنية ﺑقﻄاع النقل يف لبنان ،حيث قامت الصني ﺑتقدمي خﻄة لﻠمساعدة يف متويل مشروع إعادة إحياء
السكك احلديدية.
وأكد نصر أن هناك مشروعات خمتﻠفة معدة مسبقا وجاهزة لﻠتنفيذ ،لكنها تنتظر ﻓقط التمويل املناسب ،مشريا إىل أن
«الصني تبدو مهتمة ﺑتمويل خﻄط النقل يف املنﻄقة ،ما جيعل من عرضها هذا أمهية تتخذ ﺑعني االعتبار».
وأوضح« :طرحنا مشروعا لسكك احلديد متكامل العناصر ،ويشمل خط ﺑريوت  -العبودية  -طراﺑﻠﺲ ،أي خط الساحل
الشمال الﻠبناين ،وهو جاهز من جهة اخلرائط الالزمة ،إال أننا ننتظر التمويل املناسب وآلية تنفيذ واضحة تناسب األصول
اليت تقررها احلكومة الﻠبنانية».
وﻓيما يتعﻠق مبوظفي سكك احلديد الذين يتقاضون معاشاهتم ،عﻠما أبن القﻄارات متوقفة عن العمل منذ تسعينيات القرن
املاضي ،أكد نصر أن هناك تسعة موظفني اتﺑعون لقسم سكك احلديد ﻓقط ،وأن املصﻠحة تتضمن أيضا مديرية لﻠنقل
املشرتك ،الﻓتا إىل أن عددا من هؤالء يعمﻠون مع ﻓرع النقل املشرتك نتيجة النقص احلاصل يف املوظفني ،ومشريا إىل أن
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هناك نقصا ﺑنسبة  95يف املائة يف مالك سكك احلديد ،وأن املوظفني احلاليني مل يستفيدوا من سﻠسﻠة الرتب والرواتب
(زايدة الرواتب) اليت أقرت لﻠقﻄاع العام عام .2017
ﺑدوره ،قال رئيﺲ مجعية «تران  -تران» ،والباحث يف شؤون اسرتاتيجيات التنمية ،كارلوس ن َفاع ،لـ«الشرق األوسط» ،إنه
منذ التسعينيات إىل يومنا هذا ،ومع انتهاء احلرب األهﻠية الﻠبنانية ،اعتمد معظم املهندسني واملخﻄﻄني يف لبنان عﻠى ثقاﻓة
األوتوسرتادات ،من دون أن أيخذوا ﺑعني االعتبار اتريخ لبنان مع سكك احلديد والقﻄارات.
وعن اتريخ سكك احلديد يف لبنان ،أوضح نفاع «أن أول رحﻠة قﻄار يف لبنان كانت يف  3أغسﻄﺲ (آب) عام ،1895
وكان اهلدف منها آنذاك أن ترﺑط هذه السكك مرﻓأ مرسيﻠيا يف ﻓرنسا مبرﻓأ ﺑريوت ،ورﺑط ﺑريوت ﺑدمشق» .وأضاف« :هلذا
السبب كانت تسمى ﺑريوت ﺑواﺑة املشرق لﻠتجارة واالقتصاد ،حيث إن إعادة تسيري القﻄارات يفتح الكﺜري من األﺑواب
االقتصادية املهمة أمام لبنان والﻠبنانيني».
أما آخر رحﻠة لﻠقﻄار يف لبنان ﻓكانت عام  ،1995حيث قامت وزارة األشغال العامة والنقل آنذاك ﺑتعبيد الﻄرقات قرب
العديد من السكك احلديدية ،ما أدى شيئا ﻓشيئا إىل توقف العمل هبا ،حسب ن َفاع ،الﻓتا إىل أنه حىت عام ،1995
كانت القﻄارات تقل آالف األطنان من البضائع من وإىل ﺑريوت ،وكانت تنقل أيضا  360راكبا وألف طن من اإلمسنت
يوميا.
ومع أتكيده أن أحد األسباب األساسية لتوقف القﻄارات عن العمل هي «االعتداءات العشوائية عﻠى سكك احلديد،
وغياب التخﻄيط الالزم إلعادة إحياء هذا القﻄاع» ،قال إن هناك قﻄارات صاحلة لﻠسري يف لبنان ،وتعمل عﻠى املازوت
كالعديد من القﻄارات يف أورواب ،كاشفا أن هناك سكك حديد مت شراؤها عام  ،2003وهي ال تزال يف مرﻓأ طراﺑﻠﺲ
تنتظر الوقت املناسب الستخدامها.
وحتدث ن َفاع أيضا عن إجياﺑيات إعادة تسيري القﻄارات يف لبنان ،وذكر أن هذا املشروع ميكنه حل العديد من القضااي
األساسية اليت يعاين منها الﻠبنانيون ،مﺜل مشكﻠة قروض اإلسكان اليت يﻠجأ إليها املواطنون لتأمني منازل ابلقرب من ﺑريوت
وضواحيها ،خصوصا أولئك الذين يقﻄنون يف املناطق البعيدة عن العاصمة ،ما ينتج عنه تنمية ريفية وﻓتح املدن والقرى
عﻠى ﺑعضها ،ورﺑط الناس اقتصاداي واجتماعيا ﺑشكل كبري ،إضاﻓة إىل انعكاسه اإلجيايب عﻠى الصناعة.
وتشري األرقام إىل أن عدد السيارات واآلليات يف لبنان يبﻠغ حنو  1.8مﻠيون ،ويسجل دخول حنو  500ألف سيارة إىل
العاصمة ﺑريوت يوميا من املداخل الشرقية ،اجلنوﺑية والشمالية ،حسب إحصاءات «الدولية لﻠمعﻠومات» ،وهو األمر الذي
يؤدي إىل زمحة سري خانقة.
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كذلك أشار نفاع إىل ﻓرص العمل اليت من املفرتض أن يؤمنها هذا القﻄاع ،الﻓتا إىل أنه كان يعمل حنو  2800موظف
مبالك سكك احلديد وحدها عندما كانت القﻄارات تعمل يف لبنان ،وابلتال من املتوقع أن تكون احلاجة اليوم إىل عدد
أكرب إذا اختذ قرار تفعيﻠها .وحتدث عن مشروع تعمل عﻠى دراسته مجعية «تران  -تران» ،ابالشرتاك مع اختصاصيني
ومهندسني ،ويقوم عﻠى رﺑط ﺑريوت مبراﻓئ يف البقاع وطراﺑﻠﺲ واجلنوب ،ومنها ميكن نقل البضائع إىل سوراي واألردن والعراق
والبﻠدان اجملاورة.
وﺑعد كل هذه السنوات من توقفها عن العمل ،أكد نفاع أن مشروع إعادة تفعيل سكك احلديد ،كما قﻄاع النقل املشرتك،
حيتاجان ،وﺑكل ﺑساطة ﻓقط ،إىل قرار سياسي وحكومي جدي ،الﻓتا إىل أن اجلمعية كانت قد طرقت أﺑواب العديد من
السفارات اليت أﺑدت استعدادها لﻠمساعدة ﺑتمويل املشروع مﺜل إيﻄاليا وأملانيا وغريها من الدول.
ي رتاءى لﻠبنانيني ان حالة سكك احلديد اخلاصة ابلقﻄار ميئوس منها يف لبنان وإهنا أصعب حﻠول ازمة السري واملواصالت
وعمﻠية أتهيﻠها شبه مستحيل .اال ان ما كشفه وزير األشغال العامة والنقل يوسف ﻓنيانوس خالل مشاركته يف أحد املؤمترات
ان سكك احلديد مل تدمر ابلكامل خالل احلرب ﺑل أصاهبا اقل ضرر متوقّع وجممل خمالفات البناء عﻠيها ال يتخﻄى 23
خمالفة جدية عﻠى طول األراضي الﻠبنانية من ﺑريوت اىل طراﺑﻠﺲ وذلك ﺑناء عﻠى دراسة قدمها مدير شركة "جيكوم"
االستشاري لدى جمﻠﺲ االمناء واالعمار املهندس أنﻄوان سالمة.
املشروع الذي حتدث عنه الوزير يتﻄﻠب تنفيذه حوال  50اىل  80مﻠيون دوالر لتأهيل سكك احلديد وإعادة القﻄارات،
مع التشديد عﻠى انه مل يتم التعويض لﻠمخالفني عﻠى سكة احلديد ألن هذه التعدايت غري مشروعة .ووعد ﻓنيانوس ﺑﻄرح
هذا املوضوع خالل جﻠسة جمﻠﺲ الوزراء لﻠبحث ﻓيه نظرا لﻠحاجة املاسة اىل ضرورة أتهيل قﻄاع النقل العام والقﻄار يف
لبنان.
ﻓيما طالب رئيﺲ مجعية  Train Train Lebanonكارلوس نفاع احلكومة الﻠبنانية ادراج مشروع سكة احلديد من
ﺑريوت إىل طراﺑﻠﺲ عﻠى ﺑرانمج  CEDREوخاصة أن الدراسة األساسية جاهزة من  2016نفذهتا شركة EGIS
الفرنسية ابلتعاون مع "جيكوم" و ""TUMهببة من ﺑنك االستﺜمار األورويب EIB.
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كتب حمرر التحقيقات:15
هل إعادة إحياء سكك احلديد ،من أولوايت احلكومة الﻠبنانية ،ﺑعدما أقر يف مؤمتر «سيدر – أو ابريﺲ  »4ﺑرانمج إنفاق
استﺜماري ،ابلنسبة ملختﻠف القﻄاعات وخصوصا النقل ،والذي انل احلصة األكرب 32 :ابملئة من جمموع األموال أي 5
مﻠيارات و 864مﻠيون دوالر ،واليت خصصت مبجمﻠها ،ﺑنسبة  %80يف املئة لبناء وأتهيل املزيد من الﻄرقات 7 ،يف املئة
لشبكة الباصات 8 ،يف املئة لﻠمﻄارات 4 ،يف املئة لﻠمراﻓئ ،يف حني انلت سكك احلديد  1يف املئة من أموال قﻄاع النقل
لبناء قﻄار يصل مرﻓأ طراﺑﻠﺲ ابحلدود الشمالية مع سوراي ،هبدف نقل البضائع واملسامهة يف إعمار سوراي.
لتسﻠيط الضوء عﻠى هذا املوضوع التقت «الﻠـواء» رئيﺲ جمﻠﺲ إدارة  -مدير عام مصﻠحة سكك احلديد والنقل زايد نصر
الذي قال« :هناك مشروع إلعادة إحياء خط سكك احلديد ،الذي يحراد من خالله ،رﺑط مدينة طراﺑﻠﺲ ﺑبﻠدة العبودية،

الواقعة عﻠى احلدود السورية – الﻠبنانية ،وطول هذا اخلط الساحﻠي  30كﻠم ،وهذا املشروع جاهز ﺑكل دراساته وتفاصيﻠه

الشامﻠة ،كي يحن ّفذ ﺑشكل ﻓعﻠي ،ومت إطالق املناقصات من أجل تنفيذ املرحﻠة األوىل من هذا املشروع ،ولكن توقف العمل
ﺑه ،ومل تستكمل مرحﻠة التﻠزمي ،ﺑسبب عدم تواﻓر االعتمادات املالية الالزمة .

ومنذ العام  ، 2014أححيل املﻠف إىل جمﻠﺲ اإلمناء واألعمار ،ﺑقرار من جمﻠﺲ الوزراء ،الستكمال تنفيذ املشروع ،ووضعه
يف مرحﻠة التﻄبيق الفعﻠي ،وقد مت رصد اإلعتمادات املالية ،املقدرة ﺑـ  20مﻠيون دوالر ،من أصل  75مﻠيون دوالر ،احمل ّددة
هلذا املشروع ﺑكل مراحﻠه ،واملقر من ضمن موازنة الدولة الﻠبنانية ،وأن املرحﻠة األوىل هتدف إىل ﺑناء  9جسور ﻓوق األهنر،
ما ﺑني مدينة طراﺑﻠﺲ وﺑﻠدة العبودية ،وعﻠيه نرى أن األﻓضل البدء ﺑتنفيذ مرحﻠة اجلسور الـ  ،9ابعتبار املﻠف الفين والتقين
جاهز ،واالعتمادات املالية متواﻓرة ،ما جيعل اجلهات الدولية املمولة( ،البنك الدول ،االحتاد األورويب ،البنك اإلسالمي)،
ترى يف تنفيذ املرحﻠة األوىل ،من ﺑناء اجلسور الـ  9والبىن التحتية ،إشارة جدية وحقيقية ،من قبل احلكومة الﻠبنانية ،لناحية
إطالق العمل ﺑقﻄاع سكك احلديد ،خصوصا أن عروض التمويل املال اخلارجي ،حتتاج إىل استكماهلا يف املراحل املقبﻠة».
أزمـة السري

http://aliwaa.com.lb/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7
%d8%aa/%d8%ae%d8%b7-%d8%b3-%d9%83-%d9%83-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%ad-%d8%a9/
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وردا عﻠى سؤال حول كيفية مواجهة أزمة السري ،أوضح نصر أ ّن «املﻄﻠوب تﻄوير وأتهيل هذا القﻄاع وتعزيزه ،ملواجهة
ّ
األزمة املتفاقمة عﻠى صعيد ازدحام السري اخلانق ،كي ال يبقى الﻠبنانيون أسرى زمحة السري ،اليت تتسبّب هبدر أموال طائﻠة،

وماسة ،إىل وجود سكك حديد ،تساهم يف عمﻠية التنمية املستدامة ،اسوة ﺑكل اجملتمعات املتق ّدمة واحلضارية،
ﻓاحلاجة ّ
مﻠحة ّ
ابإلضاﻓة إىل أمهية سكك ا حلديد يف النمو االقتصادي ،ورﺑط املراﻓق االقتصادية ،ﺑواسﻄة هذه الشبكة لﻠنقل ،شرط أن
تكون عﻠى كل األراضي الﻠبنانية دون اسﺜتناء».

ويف ما يتعﻠق أبمهية سكك احلديد يف تفعيل الدورة االقتصادية ،قال نصر« :إ ّن حمﻄة سكك احلديد يف طراﺑﻠﺲ تش ّكل
حاجة ضرورية ومﻠحة جدا ،من أجل رﺑﻄها ﺑبﻠدة العبودية ،لكوهنا قريبة من مرﻓأ طراﺑﻠﺲ ،واملنﻄقة االقتصادية اخلاصة
احلرة ،ما يؤدي إىل تفعيل الدورة االقتصادية والتجارية واملعيشية ألﺑناء هذه املدينة ،وتﻄوير وازدهار واقع مرﻓأ طراﺑﻠﺲ،
ّ
وزايدة قدراته االستيعاﺑية ،ومنها عمﻠية نقل البضائع ومواد البناء ،ألنه من حق لبنان ومدينة طراﺑﻠﺲ ،احلصول عﻠى حصة
حقيقية ومقبولة ،مبﻠف إعادة إعمار وﺑناء سوراي ،والزايدة يف إقامة املعارض واملؤمترات والﻠقاءات ،يف املنﻄقة االقتصادية
اخلاصة احلرة ،وﻓتح ﻓرص العمل أمام الشباب الﻠبناين عموما والﻄراﺑﻠسي خصوصا من خالل إجياد «مدينة املعرﻓة واالﺑتكار»
اليت من املقرر أن تحقام يف معرض رشيد كرامي الدول».
دول اجلوار
وابلنسبة إىل املسامهة يف إعمار دول اجلوار ،كشف نصر عن أ ّن «خط سكك احلديد املمتد من طراﺑﻠﺲ ،وصوال إىل ﺑﻠدة
العبودية ،سوف يﻠعب دورا حموراي ،يف إعمار وﺑناء دول اجلوار ،ومنها سوراي والعراق ،واملﻄﻠوب اإلسراع يف إجناز حمﻄة
طراﺑﻠﺲ الرئيسية ،اليت حتتاج إىل صيانة احملﻄات الفرعية واألرصفة ومعها اجلسور الـ 9ﻓوق األهنر ،وذلك يستﻠزم سنتني عﻠى
أﺑعد تقدير ،وﺑعدها نصل إىل مرحﻠة التدشني الفعﻠي ،وصوال إىل إجياد وظائف جديدة ألﺑناء طراﺑﻠﺲ والشمال ،عرب ﻓتح
آﻓاق جديدة أمامهم ،تكون منﻄﻠقاهتا البدء ابلورشة اإلعمارية ،وانﻄالق عمﻠيات البناء ،يف كل من سوراي والعراق ،حيث
املؤشرات األولية ،تفيد أب ّن الرئيﺲ الروسي ﻓالدميري ﺑوتني ،أقر  40مﻠيار دوالر ،من أجل املسامهة ،يف إعادة إعمار سوراي،
يف مرحﻠتها األوىل».
الوضع احلال ابختصار:
• هناك قﻄارات صاحلة لﻠسري يف لبنان ،وتعمل عﻠى املازوت كالعديد من القﻄارات يف أورواب ،و هناك سكك حديد
مت شراؤها عام  ،2003وهي ال تزال يف مرﻓأ طراﺑﻠﺲ تنتظر الوقت املناسب الستخدامها.
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• قسما كبريا من السكك احلديد يؤجر م واقف لﻠسيارات واستﺜمارات موقتة (مرائب لﻠسيارات ومشاريع سياحية
وجتارية)
• يتم ﺑيع أكﺜر من  300ابص كخرضوات وﺑعض قﻄع السكك.
ميزانية الدولة المخصصة لسكة الحديد

ﺑعدما أحقر يف مؤمتر «سيدر – أو ابريﺲ  »4ﺑرانمج إنفاق استﺜماري ،ابلنسبة ملختﻠف القﻄاعات حخصص جزء منها لﻠنقل،
والذي انل احلصة األكرب 32 :ابملئة من جمموع األموال أي  5مﻠيارات و 864مﻠيون دوالر خصصت ﺑنسبة  %80يف
املئة لبناء وأتهيل املزيد من الﻄرقات 7 ،يف املئة لشبكة الباصات 8 ،يف املئة لﻠمﻄارات 4 ،يف املئة لﻠمراﻓئ ،يف حني انلت
سكك احلديد  1يف املئة من أموال قﻄاع النقل لبناء قﻄار يصل مرﻓأ طراﺑﻠﺲ ابحلدود الشمالية مع سوراي ،هبدف نقل
البضائع واملسامهة يف إعمار سوراي.

4% 1%
8%

7%

80%

شبكة الباصات

بناء وتأهيل المزيد من الطرقات

المرافئ

المطارات
سكك الحديد

•  % 1لبناء قﻄار يصل مرﻓأ طراﺑﻠﺲ ابحلدود الشمالية مع سوراي و يبﻠغ طول هذا اخلط الساحﻠي  30كﻠم
• هذا املشروع جاهز ﺑكل دراساته وتفاصيﻠه الشامﻠة ،كي يحن ّفذ ﺑشكل ﻓعﻠي ،ومت إطالق املناقصات من أجل تنفيذ
املرحﻠة األوىل من هذا املشروع ،ولكن توقف العمل ﺑه ،ومل تستكمل مرحﻠة التﻠزمي ،ﺑسبب عدم تواﻓر االعتمادات

املالية الالزمة.
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خريطة سكة الحديد

الرياق – القصير  91كلم

طول الساحل اللبناني  233كلم

بيروت – الرياق  -الحدود
السورية  82كلم

Figure 42خريﻄة سكة احلديد

عام  1961انشئت مصﻠحة السكك احلديد والنقل املشرتك لبريوت وضواحيها وعهدت اليها ادارة اخلﻄوط احلديدية
واستﺜمارها :خط عريض ميتد من الناقورة اىل طراﺑﻠﺲ ﻓاحلدود الﻠبنانية السورية ﺑﻄول  233كﻠم تقريبا ،خط جبﻠي ضيق
ﺑني ﺑريوت ورايق واحلدود السورية ﺑﻄول  82كﻠم تقريبا ،خط عريض من رايق اىل القصري ﺑﻄول  91كﻠم تقريبا و خط
عرض من طراﺑﻠﺲ اىل احلدودو السورية العبودية  32كﻠم.
جاءت احلرب الﻠبنانية لتوقف حركة هذه السكك ،ولكن املصﻠحة ﺑقيت مع موظفيها الذين وزع البعض منهم عﻠى االدارات
العامة ،ﻓيما ﺑقي حنو  300موظف مبيزانية تقدر ﺑنحو  12مﻠيار و 240مﻠيون لرية .إال أن رئيﺲ جمﻠﺲ إدارة املدير العام
ملصﻠحة السكك احلديد والنقل العام زايد نصر ،اعترب أن هذه امليزانية غري كاﻓية ،ال ﺑل املﻄﻠوب ختصيص املصﻠحة مبيزانية
أكرب ﺑنحو ارﺑع مرات .وﺑرر ذلك ابلقول ان "قﻄاع النقل العام له امهيته عﻠى صعيد تعزيز االقتصاد الوطين عﻠى حنو غري
مباشر ،إذ خيفف من ﻓاتورة النقل عﻠى املواطنني ويرﺑط املناطق ﺑعضها ﺑبعض وحيد من النزوح إبجتاه املدن".
أما أﺑرز خﻄوط السكك احلديدية:
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 Figure 43أﺑرز خﻄوط سكة احلديد يف لبنان
مشروع خط البترون-جبيل

قدمت مجعية  train-trainمشروع خط البرتون-جبيل و الذي يبﻠغ طوله  17.3كﻠم

و هو خط أحادي املسار ،يتضمن  3حمﻄات و  5جسور  4منها حديد و واحد من حجر و هناك نفق واحد و عﻠى
السكة جيب تواجد اشارة مرور القﻄار
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جسر Stone bridge
حجري

جسر Steel bridge
حديدي

اشارة Train signal
مرور القطار

نفق Tunnel

محطة Station

خط أحادي Single-track line
المسار

تكلفة القطار

ميكنك أن تتوقع أن يكون متوسط تكﻠفة القﻄار حوال  5000،000دوالر مبا يف ذلك كل من قﻄار احملرك أو قاطرة ،
واحلاﻓالت املستخدمة يف القﻄار .سيكون هذا إذا كنت ستشرتي تستخدم حوال  20سيارة متصﻠة ابحملرك.
ومع ذلك  ،ال توجد طريقة جيدة لتقدير عدد حمدد ألن القﻄارات ترتاوح كﺜريا من واحد إىل آخر .ﺑدال من ذلك  ،من
املهم الرتكيز عﻠى مقدار تكﻠفة سيارة القﻄار اخلاصة ﺑك  ،وحساب التكﻠفة اإلمجالية ﺑناء عﻠى نوع القﻄار.
 7مﺜال لتكاليف القﻄارات املستخدمة
يعرض الرسم البياين التال مﺜاال لتكاليف القﻄارات لنماذج حمددة ترتاوح من األقل تكﻠفة إىل األكﺜر تكﻠفة .يتم احلصول
عﻠى األسعار املستخدمة يف املخﻄط من INC. ،Sterling Railوميكن االطالع عﻠى تفاصيل إضاﻓية عﻠى مواقع
الشركة املصنعة .يف ما يﻠي خمﻄط تكﻠفة القﻄار:
القﻄارات اجلديدة مقاﺑل املستعمﻠة
عندما تكون يف السوق لشراء قﻄار  ،من املهم أيضا مراعاة ﻓرق التكﻠفة ﺑني القﻄار اجلديد واملستعمل .يف املتوسط ،
ستتمكن من احلصول عﻠى صفقة أﻓضل ﺑكﺜري عﻠى قﻄعة من املعدات املستخدمة .متيل القﻄارات إىل االستمرار لفرتة
طويﻠة جدا مبعايري ﺑناء جيدة يف الصناعة.
عﻠى الرغم من ذلك  ،قد ال يكون ال وقت املناسب لك لﻠبحث عن صفقة يف سوق القﻄارات .إذا كنت حباجة إىل جتهيز
أسﻄول كامل  ،ﻓقد يكون من األﻓضل العمل عﻠى ﺑيع ابجلمﻠة مع مورد القﻄار اخلاص ﺑك.
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ومع ذلك  ،إذا كنت حباجة إىل قﻄرين ﻓقط  ،ﻓإن السوق املستخدمة ستكون أﻓضل رهان يف معظم املواقف.
تكﻠفة قﻄار  DCمقاﺑل  ACقاطرة
عندما يتعﻠق األمر ابلقاطرات  ،جيب عﻠيك أيضا مراعاة ﻓرق السعر ﺑني القﻄارات اليت تعمل ابلﻄاقة  DCو AC.
تبﻠغ تكﻠفة وحدة  DCاجلديدة حوال  1،500،000دوالر
تبﻠغ تكﻠفة وحدة  ACحوال  2،300،000دوالر
ليستنتج
ميكن أن تكﻠف القﻄارات يف أي مكان من  2000دوالر لسيارة قدمية عﻠى طول الﻄريق تصل إىل ﺑضعة ماليني لقاطرة
جديدة متاما .كل هذا يتوقف عﻠى ما حتتاجه حلالتك ابلنسبة إىل تكﻠفة القﻄار اخلاص ﺑك.

ميزانية احلكومة اللبنانية لسكة احلديد
•

أقرت احلكومة الﻠبنانية املوازنة و خصصت جزءا منها العادة تشغيل احملﻄة و ارتقت اىل إجناز حمﻄة طراﺑﻠﺲ
الرئيسية ،اليت حتتاج إىل صيانة احملﻄات الفرعية واألرصفة ومعها اجلسور الـ 9ﻓوق األهنر.

• مت رصد اإلعتمادات املالية ،املقدرة ﺑـ  20مﻠيون دوالر ،من أصل  75مﻠيون دوالر ،احمل ّددة هلذا املشروع ﺑكل
مراحﻠه ،واملقر من ضمن موازنة الدولة الﻠبنانية ،وأن املرحﻠة األوىل هتدف إىل ﺑناء  9جسور ﻓوق األهنر ،ما ﺑني
مدينة طراﺑﻠﺲ وﺑﻠدة العبودية
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16مشروع بلدية الفيحاء

قامت ﺑﻠدية الفيحاء إبنشاء مشروع إعادة أتهيل حمﻄة سكة احلديد ﺑﻄراﺑﻠﺲ وإعادة ﻓتح قسم السكة احلديد ﺑني طراﺑﻠﺲ
:التالية

16

الصورة

يف

هي

املشروع

تفاصيل

أﺑرز

.ومحص

http://www.medcities.org/-/projects-submitted-railways-station-of-tripoli

https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/projects/InstitutionalCapacityDevelopmentoft
heRailwayandPublicTransportationAuthority.html
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قحسم املشروع اىل ثالثة مراحل:
املرحﻠة األوىل هي مرحﻠة التحضري و تستغرق  6أشهر و تكﻠّف  100ألف دوالر أمريكي
املرحﻠة الﺜانية هي مرحﻠة تنفيذ املشروع و يستغرق سنتني و يكﻠّف  1مﻠيون دوالر أمريكي
أما املرحﻠة الﺜالﺜة و األخرية هي مرحﻠة ادارة املشروع.
أما ﺑرانمج األمم املتحدة اإلمنائي و هدﻓه تنمية القدرات املؤسسية هليئة السكك احلديدية والنقل العام قدمت مشروع
أتهيل سكة حديد طراﺑﻠﺲ و تكاليف هذا املشروع هي كالتال:
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مستشارون أﻓراد  /دعم إضايف:
37,680*3 = 113,040 USD
ابحث تقين  /طبوغرايف(SC6):
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42,003*1 = 42,003 USD
منسق تكنولوجيا املعﻠومات واالتصاالت(SC8):
53,397*1 = 53,397 USD
مهندس مدين(SC9):
57,484 *1 = 57,848 USD
متنوع:
10,000* 3 = 30,000 USD
صايف األنشﻄة عﻠى مدى  3سنوات  954,248دوالر أمريكي
تكاليف املشروع املباشرة  (DPC) 19,085دوالر أمريكي
خدمات اإلدارة العامة  (GMS 5%) 48,667دوالر أمريكي
إمجال التكﻠفة عﻠى مدى  3سنوات  1,022,000دوالر أمريكي
أنواع القطارات

تتعدد أنواع القﻄارات يف العامل وتتنوع حسب الغرض من استخدامها و احلاجة اليها .و هلذا ظهرت عدة أنواع منها.
البعض منها قد يكون هلا أكﺜر من وظيفة و ميكن أن حتتوي عﻠى التقنيات األساسية و املتﻄﻠبات القانونية ،و هذه أنواعها:

• القﻄارات السريعة

يتم تعريف القﻄارات السريعة ﺑشكل عام عﻠى أهنا قﻄارات ميكنها تشغﻠيها ﺑسرعة  125ميل يف الساعة أو أسرع من
ذلك.
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و يرﺑط هذا النوع عموما املناطق الكبرية و البعيدة ﺑبعضها ،و هتدف اىل التناﻓﺲ مع شركات الﻄريان من حيث امجال
وقت السفر.
و عﻠى الرغم من أهنا متواﻓقة مع قﻄارات الركاب و الشحن العادية اال أهنا تتﻄﻠب مسارات خمصصة لﻠعمل ﺑسرعة عالية.

• القﻄارات العادية

القﻄارات العادية تﻠك اليت ترﺑط ﺑني املدن و تعين عموما القﻄارات اليت تساﻓر ملساﻓات متوسﻄة لرتﺑط التجمعات السكانية
و املدن ﺑبعضها.
عﻠى الرغم من أن املساﻓات اليت تغﻄيها ﺑعض هذه القﻄارات ميكن مقارنتها ﺑشركات الﻄريان ،اال ان القﻄارات املتوسﻄة
اليت ترﺑط ﺑني املدن تعمل عموما ﺑسرعة جيدة.
تتوﻓر ﻓيها وسائل الراحة غري املوجودة يف معظم أشكال النقل األخرى مبا يف ذلك السيارات.

• قﻄارات الركاب

قﻄارات الركاب تعين تﻠك اليت ترﺑط الضواحي ابملدن الرئيسية و ختدم يف الدرجة األوىل العمال و املوظفني.
و تعمل عادة ضمن أايم األسبوع و يف اجتاهات متعددة ﺑناء عﻠى متﻄﻠبات املناطق السكانية.
و مع ذلك ،ميكن لشبكات السكك احلديدية مﺜل  Caltrainو  Metrolinkتشغيﻠها طوال اليوم يف اجتاهات
متعددة.

• قﻄارات النقل الداخﻠي

271

سكة احلديد يف لبنان

يعين النقل السريع الذي يحعرف ابسم مرتو األنفاق أو الرتام ،و هذه املركبات ختدم التجمعات السكانية داخل املدن.
ولدى هذا النوع من النقل سعة كبرية حيث تعمل ﺑشكل منفصل متاما عن حركة املرور عﻠى الﻄرق الرئيسية.
و من أجل السري ﺑشكل منفصل عن حركة املرور داخل املدن ،تعمل هذه القﻄارات اما ﻓوق األرض أو حتت األرض.
نموذج محطة قطار FreeCAD

و هذا منوذج حملﻄة
قﻄارات ،ﻓهنا مدخل
احملﻄة و هنا حيث تباع

Arrival

انتظار القﻄارأو املغادرة و

Exit station

Waiting
area

االنتظار و نرى هنا مكان

Departure

التذاكر و هذه منﻄقة

Enter station

يف اجلهة االخرى حيث
Ticket area

الوصول و يف هذه اجلهة
نفسها خيرج القادمون من
احملﻄة

 Figure 44منوذج حملﻄة قﻄار
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.Fمحطة_قطار_200320
CStd

سكة حديد طرابلس
المحطة
الرئيسية

سكة الحديد

القطارات الموجودة حاليا
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) مرمي عبدالكرمي:(أعدت ﺑواسﻄة
Telephone

The I-ME-WE (India-Middle East-Western Europe) submarine communication cable linking Tripoli,
Lebanon with other countries.

17

17

https://www.submarinecablemap.com/
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There are 1,816,262 landlines giving a relatively high fixed line penetration rate, along with 4,890,534
mobile telephones in use in Lebanon. The telephone system was severely damaged during the civil war
but was completely rebuilt and revamped. The systems that provide the infrastructure for the telephone
network are, domestically, microwave radio relay stations and cables, and internationally, two Intelsat
satellite-earth stations, a microwave radio relay station to Syria and three international undersea fiber
optic cables: I-ME-WE, CADMOS (to Cyprus), and BERYTAR (to Syria).

Free radio and television broadcasting
Lebanon possesses one AM radio broadcast station, and 32 FM radio broadcast stations. In 2005, there
were 28 privately owned FM radio stations. One FM station, which shifts between French, English,
and Armenian, and the sole AM radio station, which broadcasts solely in Arabic, are owned by the stateowned Radio Lebanon, which is under the jurisdiction of the Ministry of Information. Radio Lebanon
also relays Radio France International at 13:00 (UTC) daily. Among private broadcasters are Mix FM,
PAX Radio, the Lebanese Broadcasting Corporation(LBCI), National Broadcasting Network, Radio
One, and the Voice of Tomorrow. There are 2.85 million radios is Lebanon. In 1998 Lebanon's radio
penetration rate was 906 radios per 1000 people. Furthermore, Lebanon has five digital cable television
companies, Cable Vision, Digitek, EcoNet, City TV and UCL.
There are 28 television broadcast stations in Lebanon, although the application of the audiovisual law
has caused the closure of a number of TV stations. The PAL television standard is used in Lebanon.
Other than the state-owned Télé Liban, most broadcasters are privately owned and earn revenues from
advertising. Some of the most important television networks are the LBC, Murr TV, Al Jadeed, Future
TV, Orange TV (OTV), Al-Manar, NBN, Télé Lumière, and Télé Liban (State-owned). There are
1.18 million television sets in Lebanon.

Paid radio and television
There are five cable TV companies in Lebanon: Cable Vision, Eco Net, City TV, Digitek and UCL.

Internet services
The development and growth of internet infrastructure has been particularly slow in Lebanon due to
corruption and allegations of a sector monopoly.
Internet services are administered in Lebanon by the Ministry of Telecommunication. Lebanon
provides three types of services: dialup services, wireless Internet service and ADSL. Lebanon ranks 161
on the netindex.com (as of 1 February 2019).
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ADSL services
ADSL was offered for the first time in April 2007 and there were, as of July 2011, 1,284,361 subscribers.
The ADSL network has been undergoing large upgrades throughout the country. The addition of the
new IMEWE underwater cable during the summer of 2011 has dramatically increased Lebanon's
international bandwidth capacity, allowing for increased speeds and larger data caps. The prices for
ADSL varies slightly depending on the DSP but typically cost from $16/month (4 Mbit/s) to $65/month
(open speed) on unlimited data plans.
To fix the problem, the Ministry of Telecommunications signed an 18-month contract with
Consolidated Engineering & Trading and French/American Company Alcatel-Lucent to install a Fiber
Optics grid. It was expected that by the end of 2011 all the areas of Lebanon will have fast internet
ranging from 10–15 Mbit/s download, and 20 Mbit/s and more will be available the year after, allowing
Lebanon to finally catch up with the rest of the world, which eventually never happened. A new fiberto-the-home initiative was launched in 2015 by the Ministry of Telecommunications under Boutrous
Harb. It is expected to be fully implemented by 2020, presenting users with VDSL2+ plans capable of
offering speeds reaching 150Mbit/s.

Broadband Internet
Wireless Internet services were offered for the first time in 2005 to palliate for the absence of an ADSL
infrastructure at the time. ISPs fees revolve around $45/month. Wireless internet is portable: users can
connect nearly anywhere through a receiver (connected to the client via USB or Ethernet) and it
provides download rates between 2 Mbit/s and 9 Mbit/s depending on the chosen plan. Coverage
weakens in densely built areas or remote locations.

ISPs (Internet Services Providers)
There are 17 licensed ISPs (Internet Services Providers) and 9 licensed DSPs (Data Service Providers)
operating in Lebanon:
•

Broadband Plus

•

ComNet

•

Cyberia

•

Data Consult (Managed Services Provider)

•

Farah Net

•

Fiberlink Networks

•

IDM

•

Keblon
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•

Lebanon OnLine

•

Masco Group

•

Mobi

•

Moscanet (Wise)

•

Onet Plus

•

Pro Services

•

Sodetel

•

Solidere

•

Terranet

•

Transmog (Cyberia)

•

Tri Network Consultants

•

Virtual ISP (VISP)

DSPs (Data Service Providers)
Cable One, Cedarcom, GlobalCom Data Services, Pesco, Sodetel, Solidere, LCNC S.A.L., TRISAT
S.A.R.L., Waves S.A.L.18

Statistics
Landline

18

https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_in_Lebanon
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Internet
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DSL
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Telecom One Stop Shops (OSS)

Common sale centers (Telecom One Stop Shops) for Alpha, Touch and Ogero were set up to provide
fixed and mobile telecommunications services. Telecom One Stop Shops were the first moment of
truth in the process of developing and modernizing the telecommunication services; be it for fixed or
mobile networks. The OSS were the implementation of the decentralized and sustainable management
strategy that allowed consumers to experience improved services at a much lower cost across the
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Lebanese territory, be it at urban centers or rural areas. The One Stop Shops implementation plan
consisted of three phases. Twenty-six centers out of a planned thirty-six were set up as part of the OSS
operation.
Operational telecommunication OSS Zouk Mikayel, Jbeil, Miniyeh, Halba, Tripoli (4 centers),
Batroun, Zgharta, Bcharreh, Amioun, Douma, Tanourine, Elyssar, Badaro, Aley, Hazmieh, Shekka,
Jdeideh, Antelias, Mazraah, Sidon, Zahleh, Chtoura, Saghbin. These newly introduced common
centers for Alpha, Touch and Ogero provided consumers (citizens, residents and tourists ) various
services, namely the sales of fixed and mobile mobile lines, internet services, bill settlement, and prepaid
cards, among others. In addition to the existing 44 centers, 19 new Ogero centers were set up and in
full operation bringing the total number of Ogero offices to 63 nationwide.

THE FIXED NETWORK: THE TRANSITION FROM COPPER WIRE TO FIBER OPTICS
(FTTX)

This strategic objective aimed to connect homes, institutions, office buildings, and neighborhoods with
the “FTTX” technology, which has become standard in developed countries. That objective required
the development of the telecom national network infrastructure, namely the “local loop” as well as the
“last mile”. It also required a complete transition from the current copper network to the optical fiber
network: Ambitious developments that were to be implemented according to a tight schedule based on
technical and economic criteria associated with the cost of implementation and existing quality of
service.
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THE MOBILE NETWORK: THE TRANSITION FROM THE THIRD GENERATION (3G) TO
THE FOURTH GENERATION (4G ADVANCED)
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19

Country profile20
Country Rank

19

https://www.ogero.gov.lb/Maps/?id=1

20

https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-profile-lb.html#lb2015
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Strengths

Lebanon improved its ranking from 66th to 63th in GCI 2019.
Lebanon has performed well in mobile broadband penetration, scoring 7. Both smartphone penetration
and mobile broadband affordability have improved. Internet usage and computer usage reached new
highs this year. However, Lebanon is still behind in advanced ICT.
Less than 10% of mobile users in Lebanon are able to use 4G/LTE connections. Moreover, 3G coverage
is still poor in several areas. Given that the infrastructure is already in place, Lebanon should focus on
installing more new sites and expanding their coverage to all Lebanese territories.
Opportunities

The Lebanon government unveiled the five-year plan Telecom 2020 to revamp Lebanon’s telecoms
infrastructure and guarantee fiber optic connections for Internet users across the country by 2020.
The first trial of 5G technology in Lebanon demonstrated the capabilities of this advanced technology
live on the ground. They achieved impressive results, achieving download speeds of 25 Gbps. The
demonstration in a live environment was an important step toward demonstrating the potential of 5G
as market ready and to examine how the boundaries of telecommunications can be pushed so that 5G
can meet the expectations and needs of its users. 5G technology is expected to deliver better, faster
mobile broadband for consumers and enable video everywhere. It will revolutionize lives, economies,
and society, and bring us not only changes in mobile communications, but also to lifestyles. It will drive
economic enhancement and support a wide range of innovative new services across different industries.
The Four Technology Enablers
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The four pillars

The 40 Indicators

IOF: Internet of things
AI: Artificial intelligence

Reasons Lebanon’s internet is so low
•

The brand new fiber optic network is not on :
•

This network connects the bulk of the central offices (COs) in the country as well as
heavy users such as businesses, universities, hospitals, mobile operators and the army,
with the newest generation of cables. This network, however, has not yet been
approved for further development and use. The foggy reason given by advisors to the
ministry is that there are mistakes made by contractors that are still in the process of being
corrected.

•

The last mile

•

the fiber optic network installed by CET and Alcatel–Lucent connected the COs and
heavy users, it does not connect the COs to the final leg of the telecommunication
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network: the average end user. These connections are still made through much slower
copper infrastructure.
•

Bottleneck in the E1 lines
•

apparent obstruction in the distribution of international capacity to the private sector
internet service providers (ISPs). Lebanon does not lack in international capacity. A very
small percentage of this is actually passed down to the private sector ISPs. Some claims
that one of the reasons Ogero is not granting the ISPs E1 lines is because they are
reselling them illegally to Alpha, Touch, and illegal ISPs and DSPs.

•

The high prices
•

The price of internet service is neither an outcome of market competition or of cost to
the providers. Rather, the prices are set by the government and are linked to internet
speeds, and every time the government wants to lower the price of the internet, they
have to issue a decree. That means a service provider cannot actually lower the price of
the internet without a change in the tariffs applied to them.

:أسباب عديدة أدت اىل كون االنرتنت يف لبنان ﺑﻄيء امهها
 ﺑرانمج األلياف البصرية مل يفعل ﺑرانمج االلياف البصرية ال يؤثر عﻠى املستخدمني االﻓراد توزيع االنرتنت ﺑشكل غري كايف عﻠى الشركات اخلاصة من قيل شركة اوجريو األسعار العالية-
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System dynamics Approach

293

Types of Power Plants

Types of Power Plants 13

(أعدت ﺑواسﻄة :د .مسري مراد)
انواع محطات الطاقة

)Gas Power Plant (GPP

 ((GPPحمﻄة توليد الﻄاقة ابلغاز

Oil based Power Plant

حمﻄة توليد الﻄاقة القائمة عﻠى النفط

Solar Thermal Power Plant

حمﻄة الﻄاقة الشمسية

Waste Incineration Power

حمﻄة توليد حرق النفاايت

Plant
Photovoltaic Power Plant

حمﻄة توليد الﻄاقة الكهروضوئية

Wind Power Plant

حمﻄة طاقة الرايح

Hydraulic power plant

حمﻄة توليد الﻄاقة اهليدروليكية

Biomass power plant

حمﻄات الﻄاقة من الكتﻠة احليوية

Nuclear

الﻄاقة النووية وﺑنيتها التحتية

its

and

power

infrastructure
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Gas Power Plant (GPP)

Oil based Power Plant
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Types of Power Plants
Solar Thermal Power Plant

Waste Incineration Power Plant
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Types of Power Plants
Photovoltaic Power Plant

Wind Power Plant
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Types of Power Plants
Hydraulic power plant

Biomass power plant
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Nuclear power and its infrastructure
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) ميساء قمر الدين:(أعدت ﺑواسﻄة
21 توزيع محطات توليد الطاقة في لبنان

21

https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/participation-priv%C3%A9e-dans-le-secteur-del%E2%80%99electricit%C3%A9-au-liban

300

Inactives Power Plants in North Lebanon

The capacity and costs of production of existing power plants

centrale a ( وهو من نوع,MW 430 يعمل معمل دير عمار عﻠى أتمني الكهرابء يف الشمال ﺑقدرة انتاجية تبﻠغ
MW 17 كما حمﻄة هنر البارد اليت تعمل عﻠى املاء ﺑقدرة,)cycle combine
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Electricity production required in the short and long term with the corresponding transport works
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خطة شركة كهرباء لبنان:

سنة  2020ستبدأ ان شاء هللا ﺑبناء حمﻄات طاقة مشسية ﺑقدرة ,MW180وحمﻄات طاقة تعتمد عﻠى الرايح ﺑقدرة
MW 220
وسنة  2021سيتم االتصال مبعمل )TGCO deir ammar (2
ﺑقدرة .MW 360
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Thermal power plants and their installed and available capacity
(https://www.lebarmy.gov.lb/fr/content/participation-priv%C3%A9e-dans-le-secteur-del%E2%80%99electricit%C3%A9-au-liban)

About 87% of the electricity in Lebanon is of thermal origin and is produced by the two thermal power
stations in Zouk and Jieh, by the two combined cycle power stations in Beddawi-Deir Ammar and
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Zahrani which, for lack of natural gas, are currently operating diesel oil from the two gas turbine power
plants at Baalbeck and Tyr.
EDL produced around 8,056 GWh in 2006. Of the electricity produced by EDL, a significant part is
lost due to technical losses in the network or theft. According to EDL statistics, technical losses
amounted to around 15% in 2007 and the rest amounted to around 18% in the same year. This 18%
non-technical loss translates into a loss of around $ 150 million and is partly explained by a weak billing
system in the EDL and also by political interference in its operations. Actions are necessary and urgent.
They include a revision of the billing system; an internal reorganization of the billing system;
outsourcing of invoicing, as well as modernization of collection techniques.
Sources: Leb. Hidrocarbon Strategy Study, 2004; World Bank, 2007/08; Banque Mondiale, 2008, p.77
Investments in electricity.
The most important projects to be undertaken

At the level of the Production Sector.
- Reparation for damage incurred following the 2006 Israeli assaults at the Jieh factory.
- Rehabilitation of the third and fourth production units at the Zouk factory.
- Rehabilitation of phases 1, 2 and 3 at the Zouk plant. The cost of these projects is estimated at $ 100
million
- Extension of the natural gas line between Baddawi and Zahrani, via the factories of Zouk and Jieh.
The cost of this project is estimated at $ 150 million.
At the Transport Sector level.
- Construction of two main 220 KV high-voltage electricity transmission stations in Baalbeck and Saida.
The cost of this work is estimated at around $ 12 million.
-Construction of a main high-voltage transmission station of 220 KV in Tripoli. The cost of the work
is estimated at around 25 million dollars.
- Construction of a main high-voltage transmission station of 220 KV in Achrafieh. The cost of the
work is estimated at around 25 million dollars
-Construction of a main 220 KV high-voltage electricity transmission station in the southern suburbs
of Beirut with the installation of a high-voltage cable connecting the station to the current network.
The cost of the work is estimated at around $ 31 million.
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- Reinforcement of the 220 KV cable between Aramoun and Horch. The cost of the work is estimated
at around $ 5 million.
- Strengthening of the internal network for the transmission of electrical energy, 66 KV, high voltage
between Deir Nbouh and Marjayoun. The cost of the work is estimated at approximately $ 25 million.
- Implementation of the second phase of the 400 KV seven-year link line between Ksara and Syria. The
cost of the project is approximately US $ 12 million.
At the level of the Distribution Sector.
- Reparation for the damage caused by the last Israeli aggressions against Lebanon in July 2006, in the
distribution sector in all the Lebanese regions affected by the aggression.
- Supplying Lebanon's electricity with cables, transformers, partitions, pylons and accessories.
- The purchase of crane cars and cars to examine the damage of underground cables. All at an estimated
cost of $ 50 million.
However, the execution of these projects will depend on the funding available. The government will
need to carefully consider the safest way to partner with the private sector to finance investments.

MILESTONE OF EDL
The capacity and costs of production of existing power plants.
Operational goals of the national strategic plan for the sector deferred electricity (20192015)

The goals of the adjourned plan are divided into three factors, which if they remain unchanged, will
contribute to the increase in the deficit during the coming years :
1- The technical and non-technical losses that it is envisaged to reduce from 34% in early 2019 to
around 12% in late 2021 and this to through the implementation of transport and distribution projects
and dealing with non-technical losses.
2- Improvement of the production system, in particular by the efficiency and the type of fuel used: the
replacement of old plants by new plants, adding new ones power plants and conversion to natural gas.
3- The increase in the tariff to cover production costs, transport and distribution based on anticipated
production for next five years.
To assess the effect of each factor on the current reality of EDL at Note that :
- Any reduction of 1% in technical or non-technical losses would result in a gain of 20 billion Lebanese
pounds for EDL.
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- Any increase in production capacity of 100 MW, although it would decrease the average cost of
production, would result into a $ 60 million deficit increase based on EDL’s current rate (priced at $ 66
per barrel of crude oil).
- Any rate increase of 1 US ₵ / kWh would result in a $ 100 million deficit reduction
Electricity production required in the short and long term with the corresponding transport
works

خط النفط من العراق الى طرابلس22

أنشئت البنية التحتية األصﻠية خالل ثالثينيات القرن املاضي ،عندما جنح أنبوابن حبجم  12ﺑوصة يف نقل النفط من كركوك
إىل حيفا يف ﻓﻠسﻄني وإىل طراﺑﻠﺲ يف لبنان.
ومصب يقع عﻠى ﺑعد ثالثة أميال مشال شرق عاصمة الشمال ،ومساحته
منشآت النفط يف طراﺑﻠﺲ تتألف من مصفاة
ّ
اإلمجالية هي مﻠيون م.2

وﻓقا لالمتياز املصادق عﻠيه يف القانون الذي صدر ﺑتاريخ  ،1931/5/23قامت شركة نفط العراق ) ( IPCﺑنقل النفط
اخلام املنتج يف كركوك  -العراق وذلك من خالل خﻄوط أانﺑيب النفط املمتدة عرب سوراي إىل املصب يف طراﺑﻠﺲ لتصديره
وتصفيته .وﺑعد تسع سنوات ،جرى إنشاء املصفاة لتصفية النفط اخلام املستورد عرب خﻄوط أانﺑيب من حقول كركوك ﺑسعة
 21000ﺑرميل يف اليوم .وتولت احلكومة الﻠبنانية إدارة هذه املنشآت يف العام .1973
واستحكمل خط طراﺑﻠﺲ خبط أانﺑيب آخر يف اخلمسينيات ،يستﻄيع أن ينقل حنو أرﺑعمئة ألف ﺑرميل يف اليوم.

(https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2019/6/10/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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يف املقاﺑل ،أوقفت سوراي خط األانﺑيب الذي يرﺑط ﺑني كركوك وطراﺑﻠﺲ خالل حرب العراق وإيران يف حماولة لدعم طهران
ضد ﺑغداد ،وﻓق التقرير ذاته.
شارك مسؤولون من لبنان وسوراي والعراق يف حماداثت إلعادة تشغيل خط األانﺑيب املتوقّف ،الذي كان يرﺑط ﺑني حقول
النفط ابلقرب من كركوك يف العراق ومدينة طراﺑﻠﺲ الساحﻠية يف لبنان ،ﻓهل سيتم تشغيل اخلط األكﺜر أمهية مبنﻄقة الشرق
األوسط؟
يقول تقرير مبوقع "أويل ﺑرايﺲ" األمريكي إن إعادة تشغيل خط األانﺑيب كركوك-طراﺑﻠﺲ ستؤدي إىل عواقب سياسية
واقتصادية وإسرتاتيجية طويﻠة املدى ابلنسبة لﻠدول املعنية ولﻠمنﻄقة ككل.
الحضور الروسي

ويضيف كاتب التقرير أنه يف حني أن مشاركة إيران يف السياسة اإلقﻠيمية كانت ضرورية لتهيئة البيئة املناسبة لﻠتعاون ،ﻓقد
أثبتت مشاركة روسيا مدى أمهيّتها هي األخرى.
ومﺜّل قرار الكرمﻠني ابملشاركة يف احلرب ﺑسوراي إىل جانب قوات األسد نقﻄة حمورية يف إعادة السيﻄرة عﻠى املناطق الضرورية
لشروع خط أانﺑيب كركوك-طراﺑﻠﺲ يف العمل.
وﻓضال عن ذلك ،أقام ت موسكو عالقات سياسية جيدة مع كل من العراق ولبنان لتصبح وسيﻄا لتسهيل التوصل إىل
اتفاق.
وحبسب التقرير ،كانت مشاركة "روسنفت" مهمة من أجل تعزيز جهود موسكو يف املنﻄقة ،حيث حتظى شركة الﻄاقة
الروسية العمالقة ﺑعالقات جيدة مع احلكومة العراقية ،كما تدير عدة حقول نفﻄية ،إىل جانب خط أانﺑيب كركوك-
جيهان.
ووقعت "روسنفت" مؤخرا اتفاقية مع احلكومة الﻠبنانية لتشغيل منشأة التخزين يف طراﺑﻠﺲ عﻠى مدار العشرين سنة القادمة.
)العمل لن يستقيم ويكون منتجا من دون استبدال املصفاة أو حتديﺜها ،ﻓهي أصبحت غري قاﺑﻠة لالنتاج نتيجة الصدأ
واالهرتاء الذي أصاهبا عﻠى مرور الزمن".
هاشم دعا "احلكومة الﻠبنانية اىل العمل ﺑشكل سريع والتنسيق مع احلكومة العراقية لﻠبدء خبﻄوات جدية واالتفاق عﻠى
كيفية وضع اخلﻄط لتسريع عمﻠية تفعيل خط النفط جمددا وإعادة تشغيل املصفاة(".
وكانت املشاركة الروسية –كما يضيف التقرير -مهمة لدﻓع الدول العرﺑية لﻠنظر يف جتديد خط األانﺑيب القدمي ﺑني كركوك
وطراﺑﻠﺲ.
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ويرى التقرير أن خط األانﺑيب اجلديد سيعزز الرواﺑط السياسية ﺑني الدول املشاركة لعقود من الزمن ﺑفضل االعتماد املتبادل
يف ما يتعﻠق أبمن الﻄاقة واملصاحل االقتصادية لصادرات الﻄاقة.
عدم اليقين

أوضح كاتب التقرير أنه رغم وجود النية إلعادة تنشيط خط األانﺑيب القدمي ﺑني كركوك وطراﺑﻠﺲ ،ﻓإنه مل يتّضح ﺑعد إذا
كان هذا املشروع سيحنجز ﻓعال.
وقال إن الوضع يف سوراي خيﻠق حالة من عدم اليقني ،مما جيعل عمﻠيات البناء والتشغيل مشكﻠة.
حال ابسم خط كركوك  -طراﺑﻠﺲ النفﻄي،
نفى املتحدث الرمسي ابسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد وجود أي مشروع ّ

الﻓتا إىل أن مشروعا هبذا االسم مل يقر سواء من جمﻠﺲ الوزراء أم من وزارة النفط العراقية.
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(أعدت ﺑواسﻄة :مرمي الرز)
منشأة تكرير النفط
عملية التكرير

مير النفط أثناء تكريره يف مصفاة النفط ابملراحل الرئيسية التالية :
 -1الفصل :تفصل املواد املختﻠفة ابحلرارة ،ﻓاملركبات ذات درجة غﻠيان عالية تبقى أسفل الربج واملركبات ذات درجة
غﻠيان منخفضة ترتفع إىل أعﻠى الربج وتحسحب منه.
 -2التحويل :إجراء ﺑعض العمﻠيات الكيميائية لتحويل ﺑعض املركبات الناجتة من الربج إىل منتجات مرغوﺑة
كالبوليمرات (البالستيك والﻠدائن).
 -3املعاجلة :تنقية املنتجات النفﻄية من الشوائب وإعدادها لالستهالك وأيضا يتم استخراج الغازات لالستفادة منها
يف ﺑقية عمﻠيات اإلنتاج ،مﺜل إنتاج غاز اهليدروجني من النقﺜا الﺜقيﻠة لالستفادة منه يف وحدات التكسري ابهليدروجني
حيث يتم اال ستفادة من آخر قﻄرة من النفط اخلام.و منشأة مصفاة النفط منشأة كبرية تقدر مبساحة عشرات املالعب
الكروية ،وهي تعمل  24ساعة يف اليوم عﻠى مدار السنة كما يعمل ﺑرج الفصل احلراري عﻠى مدار الساعة حيث
يزود ابستمرار ابلنفط اخلام وتسحب منه النواتج عﻠى ارتفاعات خمتﻠفة أوال أبول.
حتتاج املصفاة لتشغيﻠها إىل مئات العامﻠني ،كما أن تكاليف إنشائها وتشغيﻠها تقدر مبﻠيارات الدوالرات وأيضا ال ميكن
تشغيل هذه املعدات من دون الوحدات املساندة كاإلمداد ابلﻄاقة والصيانة واملعدات الﺜقيﻠة.
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 Figure 45عمﻠية تكرير الغاز
إعداد النفط الخام للتكرير ][20] [19

يتم اإلعداد كما يﻠي :
 -1طرد الغازات  :إن الغاز الذي يصاحب النفط أثناء خروجه من البئر ،جيب ﻓصﻠه عن النفط ،وذلك ﺑواسﻄة خفض
سرعة حركة خمﻠوط النفط والغاز ،وتستخدم طريقة ﻓصل الغاز عﻠى عدة مراحل يف حالة وجود ضغط عال يف البئر .
 -2نزع املاء واألمالح  :إن املاء ،األمالح ،الرمل والﻄني تصاحب النفط دائما أثناء استخراجه.ويفصل املاء عن النفط
يف ﺑعض األحيان ﺑسهولة ،ولكنه يكون مستحﻠبات اثﺑتة مع النفط يف البعض اآلخر هذه احلالة جيب أن خيضع
النفط ملعاجلة خاصة معقدة نسبيا لفصﻠه .إن تكرير النفط ذو الشوائب يعقد تشغيل الوحدات الصناعية إىل حد
كبري ،ﻓإذا سخن مﺜال نفط حيتوي عﻠى الشوائب يف مبادل حراري ﻓإهنا ترتسب عﻠى سﻄح التسخني مما يؤدي إىل
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خفض كفاءة املبادل احلراري  ،وحتتك الشوائب ابألجهزة ﻓتبﻠيها قبل األوان ،ويؤدي تواجدها يف املتبقيات النفﻄية
ﺑعد التقﻄري إىل خفض جودة هذه األخرية وزايدة نسبة الرماد ﻓيها .
وحيتوي املاء املوجود يف النفط عﻠى كمية كبرية من األمالح اليت تتوﻓر ﺑصورة أساسية عﻠى هيئة كﻠوريدات CaCl2
 MgCl ,و  . NaClويتكون محض اهليدروكﻠوريك من حتﻠل كﻠوريد الكالسيوم وخاصة كﻠوريد املغنسيوم أثناء عمﻠية
التقﻄري ،وحيك هذا احلمض األجهزة (تتآكل تﻠك األجهزة ﺑسبب احلمض).

العمليات الفيزيائية – الفصل

 -1التقﻄري:
ﻓيها تفصل اجلزيئات األخف ذات درجات الغﻠيان املنخفضة ﺑواسﻄة الغﻠيان والتكﺜيف كما يﻠي :
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مبدأ وحدة تقﻄري النفط اخلام
 التقطري االبتدائي أو اجلوي  :جتزئة النفط اخلام إىل قﻄفات تكون كل منها جمموعة مكوانت هيدروكرﺑونية وذلكﺑتسخينه حبيث :
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يرﻓع النفط اخلام ابملضخات من مستودعاته إىل ﻓرن "ولكن عادة جيري له عمﻠية تسخني تدرجيي ابستعمال مبادالت
حرارية تتبادل ﺑني النفط اخلام البارد والقادم من اخلزاانت وﺑني منتجات ﺑرج التكرير الساخنة واليت حباجة إىل تربيد .وحيث
ان هذا العمل يساعد يف ختفيف تكاليف التربيد ﻓانه أيضا مينع تفحم النفط الذي حيدث عندما يتم تسخني النفط ﺑشكل
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مفاجئ مث يدخل إىل الفرن ﻓيتبخر تبخرا جزئيا .ومير البخار إىل ﺑرج التجزئة .وترتفع املكوانت الغازية تدرجييا خالل صواين
الربج .وكﻠما ارتفع خبار املكوانت اخنفضت درجة حرارته ،وتكﺜف جزء منه عﻠى كل "صينية" من " الصواين " اليت يتكون
منها ﺑرج التجزئة .ﻓإذا ما امتألت إحدى الصواين ،ﻓاض ما عﻠيها من السائل زائد ،وسقط عﻠى الصينية اليت تﻠيها.و تكون
عادة كل صينية أقل حرارة من اليت حتتها ،أي أنه كﻠما كان موقع الصينية مرتفعا كانت املواد املتجمعة عﻠيها أقل كﺜاﻓة
وكﻠما اخرتقت ﻓقاعات البخار سائال عﻠى إحدى هذه الصواين من خالل حاجز الفقاقيع ،تكﺜف من البخار ذلك الذي
له مدى غﻠيان السائل املوجود عﻠى هذه الصينية نفسه ،أما املواد املواد اخلفيفة اليت قد تكون خمتﻠﻄة ابلسائل ﻓإهنا تنفصل
عﻠى شكل مرة أخرى وتنتقل إىل الصينية اليت تعﻠوها.
وميكن التحكم يف درجة حرارة ﺑرج التجزئة ﺑتمرير السائل املوجود يف أسفل الربج ،يف ﻓرن لغﻠيه من جديد كما ميكن
التحكم يف درجة احلرارة أعﻠى الربج إبعادة دﻓع جزء معني من املنتج الذي خيرج من هذه املنﻄقة ﺑعد تكﺜيفه وتسمى هذه
العمﻠية " االرتداد" .ومع أنه يتجمع عﻠى كل صينية من صواين ﺑرج التجزئة سائل له نقﻄة غﻠيان خيتﻠف قﻠيال ،ﻓإن جزءا
معينا من املنتج سوف يتكﺜف ،رغم أن نقﻄة غﻠيانه أقل من نقاط غﻠيان معظم السائل املتجمع عﻠى الصينية؟ وعندئذ يتم
سحب السائل من صواين خاصة إىل أعﻠى أﺑراج جانبية .ويف هذه األﺑراج يفيض السائل جمتازا عددا قﻠيال من الصواين،
ﺑينما تﻄرد األخبرة املتصاعدة املواد أقل كﺜاﻓة وﺑذلك تتحدد نقﻄة غﻠيان السائل املنتج ،وتعود اهليدروكرﺑوانت اليت تﻄرد
ابلغﻠيان إىل الربج الرئيسي.
املنتجات الرئيسية اليت أتخذ من ﺑرج التقﻄري حتت الضغط اجلوي هي:الغازات النفﻄية اخلفيفة اليت تستخدم يف صناعة
األمسدة ،البواتجاز ،اجلازولني الذي يستخدم يف إنتاج ﺑنزين السيارات ،و الكريوسني ،و السوالر ،و الديزل واملازوت.

 التقطري حتت الضغط املخلخل "التفريغي"  :تستخدم هذه الﻄريقة لتجزئة زيت الوقود الﺜقيل "املازوت" الناتج منعمﻠية التقﻄري االﺑتدائي إىل ﺑيتومني "أسفﻠت" و"قار "ومواد أخرى "سوالر" و"مقﻄرات مشعية" وتستخدم أساسا
يف إنتاج الزيوت والشحوم .كما ميكن استخدامها يف عمﻠيات التكسري احلراري أو ابلعوامل املساعدة (احملفزات).
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ونشري إىل أنه جيب خفض درجة احلرارة الالزمة لتبخري أكرب جزء من زيت الوقود الﺜقيل لﻠحصول عﻠى األسفﻠت ألنه
ميكن ختفيض نقﻄة غﻠيان السائل ﺑتخفيض الضغط الواقع عﻠيه .ويف هذه الﻄريقة تستخدم أجهزة أو مضخات التفريغ
لالحتفاظ ﺑضغط منخفض ،كما تستخدم مضخات لرﻓع الزيت خالل الفرن إىل ﺑرج التقﻄري حتت الضغط املنخفض .إذ
أن التفريغ حيول دون سحب الزيت ابلتدﻓق الﻄبيعي ويتحول الزيت إىل خبار الزيت وينساب األسفﻠت إىل القاع حيث
يقاﺑﻠه خبار ماء ذو درجة عالية ،يتسبب يف دﻓع ما قد يكون عالقا ابإلسفﻠت من مواد زيتية قﻠيﻠة الكﺜاﻓة إىل أعﻠى الربج .
وخترج األجزاء ذات الكﺜاﻓة املنخفضة من أعﻠى الربج عﻠى شكل خبار السوائل خمتﻠﻄا ﺑبخار املاء ،ليمر عﻠى مكﺜف
يكﺜفهما معا.مث يدخل املزيج من السوالر والبخار املتكﺜفني إىل ﺑرج االسرتجاع ،ﻓرتد األخبرة ﺑسحبها ابملضخات إىل أعﻠى
الصينية من صواين ﺑرج التجزئة .ويسحب الباقي ابعتباره أحد املنتجات النهائية ،ويتم سحب الغاز غري املكﺜف من أعﻠى
الربج ﺑواسﻄة مضخات التفريغ .
وتسحب السوائل من ﺑرج التقﻄري عﻠى أﺑعاد خمتﻠفة ﻓيمرر كل سائل ﺑربج تﺜبيت لفصل املواد اخلفيفة ابالستعانة ﺑبخار
املاء وإعادهتا إىل الربج .أما الباقي ﻓيربد عﻠى حده ،وهو أساسا السوالر واملقﻄرات الشمعية اليت تصبح املادة اخلام لصناعة
زيوت التزييت والشحومات ،كما ميكن استخدامها يف عمﻠيات التكسري ابلعوامل املساعدة ويتبقى "االسفﻠت" يف قاع
الربج .
تتمﺜل نتائج التقﻄري حتت التفريغ يف :زيوت التزييت ،األسفﻠت .
 -2االستخالص ابملذيبات:
يتم الفصل ﻓيها حسب النوع الكيميائي لﻠجزيئات ،مﺜل ابراﻓينات ،عﻄرايت أو انﻓﺜينات .يدخل يف نﻄاق هذه العمﻠية
إنتاج زيوت التزييت ،إذ أن املقﻄرات الشمعية الناجتة من عمﻠيات التقﻄري حتت الضغط املخﻠخل "التفريغي" اليت ميكن
احلصول عﻠيها من مستوايت خمتﻠفة من الربج ،ميكن معاجلتها إلنتاج زيوت التزييت .وكذلك ابلنسبة لﻠمتبقي يف قاع الربج،
وكل ذلك يتم يف حالة معاجلة اخلامات الباراﻓينية .ﻓهذه املقﻄرات تشكل املواد األولية الالزمة إلنتاج زيوت التزييت اخلفيفة
واملتوسﻄة والﺜقيﻠة .كما يعد املتبقي يف قاع الربج املادة األولية إلنتاج الزيوت املتبقية .ومن الضروري إن تكون هذه الزيوت
عﻠى درجة عالية من النقاء .وأن تتوﻓر ﻓيها املواصفات القياسية العاملية نظرا لدورها اخلﻄري يف كاﻓة االستخدامات .ولتحقيق
ذلك يﻠ زم معاجلة املقﻄرات الشمعية واملتبقي ابستخدام مذيبات خاصة الستخالص الشوائب من زيوت التزييت .
 -3التربيد:
تشمل عمﻠيات التربيد مايﻠي :
-

فصل "فرز"الغازات :يدخل يف نﻄاق عمﻠيات التربيداليت تعد واحدة من عمﻠيات الفصل املستخدمة يف صناعة

التكرير –عمﻠية "ﻓرز" الغازات الناجتة من عمﻠييت التكسري احلراري والتكسري ابلعوامل املساعدة يف معامل التكرير.و
تعد هذه الغازات من أهم املصادر واملواد األولية الالزمة لﻠصناعة البرتوكيمياوية ،واملصدر اآلخر هو الغاز الﻄبيعي
الذي يستخرج من ﺑعض اآلابر.
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 -تثبيت البنزين  :يؤدي ختزين البنزين يف األجواء احلارة إىل تبخر الربوابن والبيواتن الذين حيتويهما البنزين ،وذلك

الخنفاض درجة حرارهتما.يتم ﻓصل هاذين الغازين وتعبئتهما يف أسﻄواانت حتت ضغط مرتفع حبيث يتم االحتفاظ
هبما يف شكل سائل ،ويستخدم البيواتن وقودا يف األجهزة املنزلية ،تتم هذه العمﻠية يف أﺑراج تعمل ﺑﻄريقة تشبه متاما
أي ﺑرج آخر لﻠتجزئة ،إال أهنا تعمل حتت ضغوط عالية لكي يبقى السائل املرتد يف حالة السيولة دائما.

 العدد األكتاين للبنزين"اجلازولني"  :تعد اخلواص املانعة لﻠﺜبات التفجريي أحد البارامرتات األساسية اليت حتدد جودةالوقود الناتج من النفط ،واملخصص حملركات االحرتاق الداخﻠي لﻠشرارة الكهرابئية .ويﻄﻠق اسم العدد األكتاين لﻠوقود
عﻠى دليل ثباته التفجريي وجيري تقدير اخلواص التفجريية لﻠوقود يف احملرك ﺑواسﻄة مقارنة الوقود املﻄﻠوب دراسته مع
وقود آخر قياسي ،والوقودان القياسيان مها:
▪ األيزوأوكتان(-4-2-2ثالثي مﺜيل ﺑنتان):عدده األكتاين يساوي ،100وذلك ألنه قﻠيل التفجري.
▪ اهلبتان العادي:سهل التفجروعدده األكتاين معدوم ،أما العدد األكتاين ملخاليط األيزوأوكتان واهلبتان العادي
يكون مداه من الصفر إىل .100

 العدد األوكتاين للوقود  :يساوي عدداي النسبة املئوية"ابحلجم "لأليزوأكتان يف خمﻠوطه مع اهلبتان العادي اليت يكونعندها الﺜبات التفجريي هلذا املخﻠوط مساواي لﻠﺜبات التفجريي لﻠوقود اجلاري اختباره.

 العدد السيتاين لوقود الديزل  :يشتعل الوقود يف ماكينات الديزل ابالنضغاط ،ويستخدم هلا قﻄفات من وقودالديزل مدى غﻠيانه من  180-360°م ،ويعد العدد السيتاين الدليل الذي يبني ميل وقود الديزل إىل االشتعال
العفوي ابالنضغاط عن طريق مقارنة اشتعالية الوقود املخترب ابشتعالية خمﻠوط من وقودين قياسيينهما:
▪ السيتان:عدده السيتاين يساي.100
▪ هيدروكرﺑون أرومايت:عدده السيتاين معدوم.
العمليات الكيميائية  -التحويل

هي عمﻠية كيميائية جتري حتت أتثري احلرارة والضغط أو ابلعوامل املساعدة واهلدف منها زايدة كمية وقود السيارات
والنفااثت وجودته حيث يتم ﻓيها تغري جزيئات اهليدروكرﺑوانت املوجودة يف النفط وتشمل هذه العمﻠيات ما يﻠي :
 العمﻠيات التحويﻠية احلرارية. عمﻠية التكسري ابلعامل املساعد. اإلصالح احلفزي لﻠبنزين. -عمﻠيات استخدام الغازات النفﻄية.
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التنقية المعالجة

هي العمﻠيات النهائية لﻠمنتجات النفﻄية ،وتكون إما ﻓيزايئية أو كيميائية ،والكيمياوايت املستخدمة يف عمﻠيات التنقية
كﺜرية ،منها حمﻠول الصودا الكاوية الذي يستخدم يف تنقية البواتجاز والبنزين من كربيتيد اهليدروجني ،ومحض الكربيتيك
املركزالذي يستخدم يف تنقية الكريوسني من املواد الكربيتية والعﻄرية اليت تسبب تصاعد الدخان األسود ،كما يستخدم يف
تنقية وقود النفااثت وغريه ،كذلك يستخدم غاز اهليدروجني يف إزالة العديد من الشوائب .

 -إزالة كربيتيد اهليدروجني  : H2Sموجود أساسا يف اخلام أو تكون نتيجة حتﻠل املركبات الكربيتية خالل العمﻠيات

املختﻠفة ،وهو ذو رائحة كريهة ،يتحول ﺑسرعة إىل كربيتيت مما يسبب آتكل اآلالت واملعدات وهناك طريقتني
إلزالته :
▪ إذا كانت نسبته ضئيﻠة يستخدم حمﻠول الصودا الكاوية.
▪ إذا كانت نسبته عالية يستخدم سائل المتصاص H2S

 التنقية ابهليدروجني  :تستخدم اآلن جتاراي عﻠى نﻄاق واسع ألهنا تزيل املواد الكربيتية احملدثة لﻠتآكل ،وتؤدي إىلإزالة املواد النيرتوجينية واألكسوجينية واهلالوجينية ،وإزالة الشوائب املعدنية املوجودة يف الزيت.
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المنتجات األساسية لمصافي النفط

-

غاز النفط املسال)(LPG
جازولني (ويعرف أيضا ابسم نفط)
Naphtha
كريوسني ووقود الﻄائرات النفاثة

 وقود الديزل زيت الوقود زيوت التشحيم324
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 مشع الرباﻓني أسفﻠت وقﻄران ﻓحم الكوكوحدات العمليات الشائعة الموجودة في مصفاة البترول

تتكون املصفاة ﺑشكل عام من :
 أﺑراج الفصل. مبادالت حرارية. مضخات كهرابئية أو خبارية. مفاعالت كيمياوية. اوعية وخزاانت لﻠفصل والتخزين. صمامات ومسيﻄرات آليه ويدوية. -ابإلضاﻓة إىل آالف االطنان من االسالك الكهرابئية واألجهزة الدقيقة.
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رسم تخطيطي لسير العمليات المعتادة في المصفاة ][18

منشآت النفط في طرابلس )[1] (TOIL
مكونات منشآت طرابلس النفطية

تتألف املنشآت من موقعني :املصب ومصفاة وﻓقا لإلمتياز املصادق عﻠيه يف القانون الذي صدر ﺑتاريخ ،1931/5/23
قامت شركة نفط العراق ) ( IPCﺑنقل النفط اخلام املنتج يف كركوك  -العراق وذلك من خالل خﻄوط أانﺑيب النفط
املمتدة من العراق عرب سوراي ،إىل املصب يف طراﺑﻠﺲ لبنان لتصديره وتصفيته.
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]The IPC pipeline route [2
يف عام  1940مت إنشاء املصفاة لتصفية النفط اخلام املستورد عرب خﻄوط أانﺑيب من حقول كركوك يف العراق  ،ﺑسعة
 21000ﺑرميل يف اليوم .ويف عام  ،1973تولت احلكومة الﻠبنانية إدارة هذه املنشآت .غري أن احلرب الﻠبنانية وعدم
تشغيل املصفاة ،أدى إىل إيقاﻓها يف عام  .1992األنشﻄة احلالية :تعمل املنشآت عﻠى أساس استرياد الفيول اويل والغاز
وتوزع هذه املشتقات يف السوق احملﻠية من
اويل من خالل املصب وختزينه يف خزاانت املنشآت ليتم ﺑعد ذلك معاجلتهّ .
خالل شركات التوزيع.
املصب :
 ﺑدأ العمل عﻠى مصب طراﺑﻠﺲ يف أوائل الﺜالثينات واكتمل مع إنشاء خط أانﺑيب "12الذي مت اﻓتتاحه يف عام .1934و يف عام  1946أنشاْ خط أانﺑيب آخر ﺑﻄول 16".ومت االنتهاء من خﻄي األانﺑيب  "32 /" 30يف عام
.1961
يف عام  ،1972وﺑعد أن مت أتميم شركة  IPCيف العراق وسوراي ،توقف ضخ النفط اخلام ،مث استؤنف لفرتة قصرية ﺑنيعامي  1981و  .1982ويف وقت الحق ،مت استرياد النفط اخلام ﺑواسﻄة الصهاريج.
املوقع :يقع املصب عﻠى ﺑعد ثالثة أميال مشال شرق طراﺑﻠﺲ .مساحته اإلمجالية هي واحد مﻠيون م. 2 وظائفه :إستقبال النفط اخلام من آابر كركوك من خالل ثالثة خﻄوط أانﺑيب ،"16 ،"12 :و ". 32/30قدرة الضخ  :قدرة الضخ القصوى هي  900,000ﺑرميل يوميا ( 120.000طن(املصفاة:
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أظهرت الدراسات يف هذا الصدد من وجه ة نظر إقتصادية أنه من الغري اجملدي إعادة أتهيل مصفاة طراﺑﻠﺲ ضمن قدرهتا
احلالية  21000 -ﺑرميل يوميا  -ألن حاجة السوق احملﻠية تتجاوز  140000ﺑرميل يف اليوم

مكوانت منشآت طراﺑﻠﺲ النفﻄية (أصفر) وحمﻄة دير عمار ][3
تتكون منشآت طراﺑﻠﺲ لﻠنفط ( )TOIمن حمﻄة ومصفاة مغﻠقة ومتصﻠة خبط أانﺑيب IPC
تتمﺜل األنشﻄة احلالية لـ  TOIيف استرياد زيت الوقود وزيت الغاز من خالل احملﻄة وختزينه يف خزاانت املنشآت  ،مث
معاجلة وتوزيع هذه املشتقات إىل الـ  EDLويف السوق احملﻠية من خالل شركات التوزيع  ،كما يوجد خمترب ابلقرب من
املصفاة اليت تستخدم لفحص مجيع عينات املشتقات النفﻄية لﻠتأكد من أهنا تتماشى مع املواصفات الﻠبنانية كما حددهتا
شركة LIBNOR
التفاصيل الفنية وحالة املرافق
يغﻄي املبىن مساحة  1,000,000مرت مرﺑع ويتضمن:
.1مخسة ( )5أرصفة حتميل يف حمﻄة طراﺑﻠﺲ عﻠى ﺑعد  2.5كم تقريبا من اخلط الساحﻠي  ،وتقع األرصفة يف أعماق
الكفاف ما ﺑني  10و  20مرتا .احلجم األقصى لﻠسفينة املقبولة هو ما يقرب من  250,000 DWTو  /أو يف
حدود  60قدما ( 18.3م) غاطﺲ و  1110قدما ( 338م) طول السفينة.
مت حجز رصيف  TOIرقم  5مؤخرا من قبل وزارة الكهرابء واملياه الستخدامه يف إرساء  [4] FSRUاملخﻄط هلا؛
و
 -2يوجد أحد عشر ( )11خزان ﺑسعة ختزين  100.000طن من زيت الوقود و  100.000طن من زيت الغاز
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المصافي المحلية

كان لبنان من ﺑني البﻠدان األوىل يف الشرق األوسط اليت شيدت مصايف النفط يف أرﺑعينيات ومخسينيات القرن املاضي ،
ولكن كان جيب إغالق كل من املصايف الساحﻠية يف طراﺑﻠﺲ وزهراين يف  1989و  1992عﻠى التوال  ،ﺑسبب األضرار
وعدم االستقرار العام الناجم عن احلرب األهﻠية الﻠبنانية.
يعترب لبنان حاليا من البﻠدان الوحيدة يف املنﻄقة اليت ال متتﻠك طاقة تكرير  ،ويعتمد ﺑشكل كامل عﻠى مصادر الوقود
املستوردة منذ عام  ، 1989ﺑدأ القﻄاع اخلاص يف حتسني احتياجات السوق احملﻠية من مشتقات النفط مبوجب تراخيص
االسترياد املسبق متنحها وزارة الصناعة والبرتول لﻠشركات املستوردة .ومع ذلك  ،استأنفت وزارة الصناعة والبرتول يف أوائل
عام  1993استرياد البنزين وزيت الغاز  ،دون املساس حبرية استرياد القﻄاع اخلاص .أدى هذا التدخل إىل السيﻄرة عﻠى
أسعار مشتقات النفط يف السوق احملﻠية.
يف عام  ، 1997مت تقسيم وزارة الصناعة والبرتول إىل وزارتني :وزارة الصناعة ووزارة البرتول (القانون رقم  642ﺑتاريخ
 .)1997/06/02كانت وزارة البرتول متأخرة عن اإللغاء ومت تسﻠيم مسؤولياهتا لوزارة الﻄاقة واملياه ﺑصفتها املديرية العامة
لﻠبرتول (القانون رقم  247ﺑتاريخ .)2000/08/07
• مصفاة طرابلس
مت إنشاء املصفاة اليت ال تعمل حاليا يف منشآت طراﺑﻠﺲ النفﻄية يف عام  1940لتنقية النفط اخلام املستورد عرب أانﺑيب
 IPCمن حقول كركوك  -العراق  ،وقد استولت شركة نفط العراق عﻠى املصفاة من السﻠﻄات الفرنسية وسيﻄرت عﻠيها
حىت عام  ، 1973عندما تولت احلكومة الﻠبنانية املسؤولية إدارهتا واملنشآت النفﻄية ذات الصﻠة.
وتبﻠغ طاقة التخزين القصوى لﻠمصفاة  34500ﺑرميل يوميا من النفط اخلام لكنها ال تتجاوز  30ألف ﺑرميل يوميا.
كانت طاقة التكرير قبل اهنيارها  21000ﺑرميل يف اليوم تقريبا  ،وكانت املنتجات املكررة الرئيسية هي زيت الوقود ()٪50
وزيت الغاز ( )٪22والبنزين ( ، )٪21ويبﻠغ إمجال مساحة املصفاة  114،875مرت مرﺑع.
تتجاوز حاجة السوق احملﻠية الﻠبنانية  140.000ﺑرميل يف اليوم .أوضحت الدراسات أنه من وجهة نظر ﺑيئية  ،ليﺲ
من اجملدي اقتصاداي إعادة أتهيل مصفاة طراﺑﻠﺲ ﺑﻄاقتها احلالية ( 21000ﺑرميل يوميا) [ ، ]5ومع ذلك  ،خﻠصت
دراسة أجرهتا وزارة الﻄاقة واملياه إىل أنه قد يكون من املمكن جتديد املصفاة .يف طراﺑﻠﺲ يف ظل ﺑعض سيناريو اخنفاض
أسعار النفط وزايدة العجز .وسيتﻄﻠب ذلك إجراء ﻓحص ودراسات هندسية شامﻠة لتقييم جدواها التقنية واالقتصادية
[.]6
محطات توليد الطاقة الحراري

هناك سبع ( )7حمﻄات لﻠﻄاقة احلرارية يف لبنان  ،تقع مجيعها عﻠى الساحل ابستﺜناء حمﻄة ﺑعﻠبك لﻠكهرابء الواقعة شرق
البالد  ،عﻠى ﺑعد حوال  70كم من ﺑريوت (اجلدول واخلريﻄة أدانه) .إمجاال  ،متتﻠك حمﻄات الﻄاقة احلرارية السبع ()7
يف لبنان سعة تركيبية إمجالية تبﻠغ  2.038ميجاوات ( )2010منها حوال  ٪78متوﻓرة.
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Table 8 Thermal power plants in Lebanon

Location of the power plants in Lebanon [7,8,9] Figure 46
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محطة توليد كهرباء دير عمار

تقع حمﻄة توليد كهرابء دير عمار عﻠى ﺑعد حوال  90كم مشال ﺑريوت .ﺑدأ تشغيل احملﻄة عام  1998وانتهت عام
 2002ﺑﻄاقة إمجالية  435ميجاوات.

Deir Ammar power plant
يتم توليد الﻄاقة احلرارية يف حمﻄة دير عمار لتوليد الﻄاقة من خالل التورﺑينات الغازية املشرتكة اليت تعمل ابلديزل
( )CCGTواليت تكون مناسبة وجاهزة لﻠتشغيل ابلغاز الﻄبيعي .يتكون املصنع من تورﺑينني غازيني وتورﺑني خباري
يستخدم احلرارة املتبقية كمدخل حراري .ومع ذلك  ،يستمر تشغيل احملﻄة ابلديزل ﺑدال من الغاز الﻄبيعي .يستخدم خط
البحر لﻠتزود ابلوقود.
تبﻠغ الﻄاقة االستيعاﺑية احلالية لﻠمحﻄة  410ميجاوات .املصنع متصل خبط األانﺑيب  GASYLEالذي ال يعمل
حاليا.
التحديات القائمة في قطاع الطاقة

مت جتسيد املبادرات التالية ذات الصﻠة املوضحة أدانه يف اإلطار الزمين  .2015-2010أما اإلضاﻓات املتبقية من
القدرات املخﻄط هلا ﻓال تزال قيد التنفيذ .يوجد حاليا ثالث ( )3حمﻄات طاقة قيد اإلنشاء نذكر منها دير عمار ، 2
وهو عبارة عن مصنع لﻠدورة املركبة ﺑسعة  538ميجاوات عﻠى الغاز الﻄبيعي  /الغاز الﺜقيل ( 535ميجاوات) .هذا
املشروع "معﻠق" ﺑسبب مشكﻠة مع املقاول.
مت تصميم احملﻄة يف دير عمار الﺜاين لتعمل عﻠى أساس الوقود املزدوج وجيب أن تﻄﻠق  HFOﺑسعة منخفضة تبﻠغ
 525ميجاوات حىت يتوﻓر الغاز الﻄبيعي لﻠمصنع .وكان من املتوقع أن يتم تشغيل هذه السعة اإلضاﻓية حبﻠول هناية عام
.2018
عالوة عﻠى ذلك  ،وكجزء من عقد التشغيل والصيانة  ،مت حتديث تورﺑينات الغاز يف حمﻄيت الكهرابء يف الزهراين ودير
عمار حبﻠول هناية  .2013نتج عن األعمال إضاﻓة قدرة تبﻠغ  63ميجاوات ابإلضاﻓة إىل حتسينات يف الكفاءة ومتديد
حمﻄات الﻄاقة مدى احلياة]10[ .
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مساحة حرم منشأة النفط دير عمار ][11

محطات التحويل الرئيسية في الشمال ][12
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[13] Lebanon Oil Refinery Map خريطة مصافي النفط لبنان
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دراسة جدوى لمصفاة نفط جديدة في لبنان Feasibility study for a new oil refinery in
[15] Lebanon

يف دراسة جلدوى أتهيل مصفاة طراﺑﻠﺲ أقيمت سنة  1996جاءت نتيجتها إبمكانية أتهيل املصفاة ليﺲ لﻠمردود
اإلقتصادي  ,ﻓقد كانت األسعار أعﻠى من املتسورد  ,إال أن املشروع حيقق أيضا إجياﺑية عﻠى الصعيد اإلجتماعي من حيث
تشغيل اليد العامﻠة الوطنية وحريك العجﻠة اإلقتصادية ]. [16
ويف عام  2003مت دراسة جدوى لتأهيل وتوسيع مصايف النفط املوجودة يف لبنان وتناولت الدراسة مصفاة طراﺑﻠﺲ
والزهراين .وجاء ﻓيها أبﻓضﻠية جتديد املصفاة عوضا عن صيانتها وذلك ملا ﻓيها من تكاليف عالية  ,ﻓيكون ﺑذلك شراء
معدات وآالالت جديدة أوﻓر وذات كفاءة وﻓعالية أكﺜر ]. [17
المقدمة

الغرض من الدراسة
منذ الﺜورة الصناعية واخرتاع حمرك االحرتاق الداخﻠي  ،أثبتت الﻄاقة املشتقة من النفط اخلام أهنا عنصر حاسم
لالقتصادات الوطنية .يف الواقع  ،منا إمجال استهالك الوقود السائل يف العامل ﺑنسبة  ٪2.4من  84مﻠيون ﺑرميل يف اليوم
يف عام ( 2005مﻠيون ﺑرميل يوميا) إىل  86مﻠيون ﺑرميل يف اليوم يف عام  ، 2010ومن املتوقع أن يصل إىل 103
مﻠيون ﺑرميل يف اليوم يف عام  ، 2025ﺑزايدة أخرى ﺑنسبة  ٪20تقريبا .الوضع يف لبنان أشد ﺑكﺜري  ،حيث ﺑﻠغ التغري
يف االستهالك  ٪9.3خالل نفﺲ الفرتة  ،من  97000ﺑرميل يف اليوم إىل  106000ﺑرميل يف اليوم  ،يف حني
اخنفض إمجال توليد الﻄاقة املتجددة لألسف من  1.1مﻠيار كيﻠوواط  /ساعة يف عام  2005إىل  0.37مﻠيار كيﻠوواط
ساعة يف عام  ، 2008متوقعا مرة أخرى اعتمادا كبريا عﻠى الﻄاقات البرتولية يف املستقبل القريب (.)2013 ،EIA
سنة
إمجال

2005
السائل يف العامل

84
86000000 000000

يف لبنان

103000

إستهالك

الوقود
(ﺑرميل/يوم)

2010

97000

اعتاد لبنان عﻠى تكرير النفط اخلام يف مصفاتني يف الزهراين وطراﺑﻠﺲ  ،الﻠتني تبﻠغ طاقتهما القصوى النظرية جمتمعة
 52ألف ﺑرميل يف اليوم .ﺑسبب احلرب األهﻠية  ،مت إغالق كل من املصايف يف  1989و  1992عﻠى التوال  ،مما
جعل البالد تعتمد كﻠيا عﻠى املنتجات النهائية املستوردة مﺜل البنزين والكريوسني وزيت الديزل وغاز البرتول املسال (محدان
 .)2003 ،منذ ذلك احلني  ،يتم استخدام املصايف كمنشآت ختزين  ،مشرية إىل أن احلكومة خصصت ما جمموعه
 37.5مﻠيار لرية لبنانية  ،أو ما يقرب من  25مﻠيون دوالر  ،مليزانية عام  2012من أجل إعادة أتهيل خزاانت التخزين
يف مصفاة طراﺑﻠﺲ (تعميم وزارة املالية .)2012 ،
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وقد أجريت العديد من الدراسات لتقييم إعادة أتهيل مصايف التكرير  ،وآخرها يف عام  ، 2003واليت خﻠصت إىل
أنه يف حني أن املشروع جمدي اقتصاداي  ،ﻓإن تكﻠفة استرياد املنتجات النهائية ستظل أقل .وعﻠى الرغم من ذلك ،
اختارت الدراسة إعادة أتهيل املصفاة ﺑسبب الفوائد غري املباشرة اإلضاﻓية مﺜل األمن االقتصادي وخﻠق ﻓرص العمل
(محدان  .)2003 ،يف دراسة أقل حداثة  ،ثبت أن مصفاة الزهراين مرحبة لﻠغاية يف عام  ، 1950عندما مت ضخ النفط
اخلام من املمﻠكة العرﺑية السعودية (أنور .)1993 ،
لذلك من املفيد دراسة جدوى إعادة ﻓتح مصفاة نفط يف لبنان يف الوقت احلاضر  ،خاصة مع االكتشاف األخري
ملوارد النفط والغاز قبالة السواحل الﻠبنانية  ،حيث وﻓقا لﻠمسح اجليولوجي األمريكي (مارس  ، )2010هناك ما يقدر
 1.7مﻠيار ﺑرميل من النفط القاﺑل لالستخراج يف منﻄقة حوض الشام  ،أو شرق البحر األﺑيض املتوسط :عندما يبدأ
استخراج النفط اخلام  ،ستكون مصفاة النفط حتمية إلﻓادة البالد من مواردها الﻄبيعية.
ﺑدال من دراسة إعادة أتهيل املصايف احلالية  ،سوف نفحص إنشاء مصفاة جديدة ابلكامل  ،عﻠى نفﺲ املنﻄقة من
مصفاة طراﺑﻠﺲ  ،مع االستفادة يف نفﺲ الوقت من خزاانت التخزين العامﻠة حاليا .قد يكون األمر كذلك أن تكاليف
إصالح وإعادة أتهيل معدات امل صفاة مﺜل املضخات والتورﺑينات والضواغط أعﻠى ﺑكﺜري من تكاليف شراء املعدات
اجلديدة .عالوة عﻠى ذلك  ،ﻓإن عمر املصنع املقدر املتعﻠق ابهلندسة والتصميم ال يزيد عن  20عاما ( & Jones
 ، )2006 ،Pujadoمما جيعل املنشأة احلالية غري ﻓعالة من الناحية التشغيﻠية منذ إغالقها ابلكامل يف عام .1992
نطاق الدراسة

يف الفصل األول سنسﻠط الضوء عﻠى الغرض واحملفز الكامن وراء هذه الدراسة  ،إىل جانب املنهجية املعتمدة يف
اإلجاﺑة عﻠى أسئﻠتها .سيقدم الفصل الﺜاين نظرة عامة ﻓنية ملصفاة النفط لفهم أﻓضل لعمﻠها واستخدام النفط اخلام يف
املنتجات النهائية .يف الفصل الﺜالث  ،سنغﻄي اتريخ تﻄوير مصفاة النفط ﺑشكل عام  ،وﺑشكل خاص يف لبنان .كما
سنتناول االسرتاتيجية البرتولية احلالية يف الدولة .يف الفقرة الراﺑعة واخلامسة  ،سنصور الوضع يف لبنان ﻓيما يتعﻠق ابسترياد
واستهالك املنتجات البرتولية املختﻠفة كميا  ،مما ميكننا من توقع هذا الﻄﻠب يف املستقبل .ﺑناء عﻠى هذه النتائج  ،سوف
نتوصل إىل اقرتاح ملصفاة النفط اجلديدة من حيث اسرتاتيجية اإلنتاج  ،واآلاثر املرتتبة عﻠى رأس املال والتكاليف التشغيﻠية.
يف الفصل الساﺑع  ،سوف نقدر التسعري املستقبﻠي لﻠمنتجات البرتولية املعنية ونقدم تصنيفا إليرادات املشروع ﺑناء عﻠى
مستوايت إنتاج املنتجات املختﻠفة.
المراجعة التقنية للمصفى

ﺑعبارات ﺑسيﻄة  ،ﻓإن مصفاة النفط هي مصنع أيخذ النفط اخلام كمدخل  ،وينتج نتيجتني رئيسيتني :املنتجات
البرتولية املكررة املفيدة والنفاايت .يتم حتقيق ذلك من خالل تقنيات املعاجلة الكيميائية واحلرارية املتعاقبة اليت سيتم شرحها
إبجياز يف هذا القسم.
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أنواع المصفاة

يف حني أن ﺑقية هذه الدراسة ستفحص يف الغالب "مصفاة الﻄاقة"  ،جتدر اإلشارة إىل النوعني اآلخرين من "املصايف
غري الﻄاقة" اليت تؤثر منتجاهتا النهائية ﺑشكل كبري عﻠى حياتنا اليومية أيضا .هذه هي مصفاة زيوت التشحيم ومصفاة
البرتوكيماوايت .متاما كما هو ضمين  ،تنتج هذه املصايف منتجات غري الﻄاقة من النفط اخلام.
تنتج مصايف زيوت التشحيم ثالثة منتجات رئيسية :زيوت التشحيم والبيتومني (األسفﻠت) والشمع .مجيع املئات من درجات
زيت التشحيم املوجودة يف السوق  ،سواء لألغراض املنزلية مﺜل الدراجات  ،أو لﻠصناعات الﺜقيﻠة مﺜل احملركات والتورﺑينات
 ،هي مزيج ﻓريد من تسعة زيوت تشحيم أساسية ﻓقط مت إنتاجها من مصفاة زيت التشحيم .يتم إنتاج نوعني من البيتومني
من اخلام الﺜقيل املناسب  ،األسفﻠت "الرصف والسائل" واألسفﻠت "األسقف"  ،واليت ختتﻠف ابختالف اخلصائص الفيزايئية
مﺜل االخرتاق واملعاجلة والﻠزوجة .وجتدر اإلشارة إىل أن إنتاج زيوت التشحيم والقار غالبا ما يتم يف أجزاء خمصصة من
مصايف الﻄاقة  ،حيث أهنا تستخدم عﻠى التوال منتجات اثنوية ومنتجات متبقية من مصفاة الﻄاقة (داوين  2009 ،؛
جونز وﺑوجادو .) .)2006 ،
تقوم مصفاة البرتوكيماوايت مبعاجلة النفط اخلام إىل منتجات الستخدامها كمضاﻓات وقود  ،أو املشاركة يف تصنيع
البالستيك واملﻄاط واألمسدة واملواد األخرى من أصول البرتوكيماوايت .متﺜل هذه حوال  ٪ 6من إمجال استخدام النفط
اخل ام العاملي .يتم تصنيف املنتجات النهائية إىل األوليفينات والعﻄرايت .األوليفينات هي املنتجات النهائية اخلفيفة ،
واليت تشمل اإليﺜيﻠني والربوﺑيﻠني  ،وتستخدم لتصنيع جمموعة متنوعة من املواد البالستيكية  ،البواتدين والبوتيﻠني  ،واليت
هي إضاﻓات وحمسنات البنزين .تشمل املنتجات النهائية األثقل  ،العﻄرايت  ،البنزين والتولوين والزيﻠني املختﻠط  ،واليت
تستخدم يف تصنيع العديد من املواد  ،مﺜل البوليسرتين والنايﻠون  ،ابإلضاﻓة إىل مكوانت مزج البنزين .كما هو احلال مع
مصفاة زيت لوب  ،ميكن أيضا دمج مصفاة البرتوكيماوايت داخل مصفاة طاقة عن طريق تغيري معايري عمﻠياهتا (داوين
 2009 ،؛ هسو وروﺑنسون  2006 ،؛ جونز وﺑوجادو .)2006 ،
مقدمة عن النفط الخام

يف صناعة النفط  ،وحدة القياس التقﻠيدية لﻠنفط اخلام هي الربميل  ،الذي يتكون من  159لرتا .يشار إىل املدخالت
اخلام يف عمﻠية التكرير ﺑـ "املواد األولية"  ،ويف الواقع  ،غالبا ما تستخدم املصايف كمادة أولية تشتمل عﻠى مزيج حمدد من
الزيوت اخلام املختﻠفة  ،واليت يحشار إليها ﺑواسﻄة قائمة املصفاة اخلام .تتميز الزيوت اخلام املستخرجة من منﻄقتني خمتﻠفتني
خبصائص خمتﻠفة ﺑكميات خمتﻠفة من املكوانت الكيميائية األساسية  ،واألمر مرتوك ملشغﻠي املصفاة الختيار أﻓضل قائمة
خام تنتج  ،وحتسني متﻄﻠبات مزيج اإلنتاج .إذا كانت املصفاة ال تزال يف مرحﻠة التصميم  ،ﻓيمكن هتيئتها الستخدام
الئحة خام خام حمددة لﻠحصول عﻠى مزااي مالية أو جغراﻓية (داوين  2009 ،؛ جونز وﺑوجادو )2006 ،
تشغيل وتكوين المصفاة

يف حني أن كل مصفاة يتم تكوينها ﺑشكل ﻓريد إلنتاج املزيج املﻄﻠوب من املنتجات النهائية من الئحة خام حمددة ،
ﻓإن أرﺑع عمﻠيات رئيسية عادة ما تكون مشرتكة ﺑني مجيع املصايف :الفصل والتحويل واملعاجلة واملزج.
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 .1االنفصال Separation
كما يوحي امسه  ،يتضمن الفصل العمﻠيات املﻄﻠوﺑة لفصل الﻠوح إىل أجزاء من املنتجات الفردية .ميكن تقسيم الفصل
إىل  3عمﻠيات ﻓرعية:
• التحﻠية ونزح املياه  : Desalting and dewateringيتآكل املﻠح ملعدات املصفاة وجيب إزالته من اخلام قبل
نقﻠه إىل خزاانت الرتسيب حيث يتم التخﻠص من املياه.
• التقﻄري اجلوي  : Atmospheric Distillationتتكون العمﻠية الﺜانية يف الفصل من تقﻄري اخلام املﻄهر.
يتم تعريفها عﻠى أهنا الغالف اجلوي لتمييزها عن مرحﻠة التقﻄري الﺜانية اليت يتم إجراؤها عند الضغط حتت الغالف اجلوي.
تتكون وحدة التقﻄري اجلوي ( )ADUمن عمود كبري  ،أو وعاء رأسي  ،مع صواين عﻠى طول ارتفاعه .يتم تغذية اخلام
إىل  ADUمن األسفل وتسخينه حىت تغﻠي مكوانته النقية يف الغاز  ،كل منها عند درجة حرارة القﻄع  ،مث يتكﺜف
عﻠى ارتفاعات خمتﻠفة داخل الوعاء .أخف املنتجات " ،النفتا الكامل املدى" (امليﺜان  ،واإليﺜان  ،والربوابن  ،والبنزين
 )...خيرج عرب اجلزء العﻠوي جلامعة أﺑوظيب  ،ﺑينما تستقر أثقل املنتجات  ،مﺜل البيتومني يف األسفل .وﺑينهما الكريوسني
 ،ووقود الﻄائرات  ،والديزل  ،وزيت التدﻓئة  ،وزيوت الوقود املتبقية الﺜقيﻠة.
• التقﻄري الفراغي  : Vacuum Distillationيتم تنفيذ املرحﻠة الﺜانية من التقﻄري  ،املﻄاﺑقة لﻠمرحﻠة األوىل ،
ولكن عند الضغط اجلوي الفرعي يف وحدة التقﻄري الفراغي ( ، )VDUوﻓقط لﻠوقود املتبقي الﺜقيل الذي ينشأ من
وحدة معاجلة املياه .تتكون املنتجات املنفصﻠة من زيت الغاز اخلوائي اخلفيف وزيت الغاز اخلوائي الﺜقيل وﺑيتومني (داوين
 2009 ،؛ جونز وﺑوجادو .)2006 ،
 .2التحويل Conversion
يتكون التحويل من العمﻠيات اليت تتشقق أو جتمع أو تعدل اجلزيئات .هذه العمﻠيات الكيميائية ضرورية لﻠمصفاة
إلنتاج الكميات املﻄﻠوﺑة من املنتجات النهائية املرحبة  ،مﺜل البنزين  ،واليت ال ميكن احلصول عﻠيها ﺑشكل كاف من
خالل عمﻠيات الفصل ﻓقط.
• التكسري  : Crackingاهلدف من التكسري هو تكسري جزيئات اهليدروكرﺑوانت الكبرية إىل جزيئات أصغر .ﺑينما
يستخدم التكسري احلراري احلرارة والضغط ﻓقط  ،يستخدم التكسري التحفيزي حمفز كيميائي إضايف لتفاعل أكﺜر ﻓعالية.
• اجلمع  : Combiningاجلمع هو عكﺲ التكسري  ،حيث يتم رﺑط جزيئات اهليدروكرﺑوانت الصغرية إلنتاج
جزيئات أكرب قيمة  ،مﺜل البنزين واملقﻄرات املتوسﻄة .الﻄرق املستخدمة حاليا هي البﻠمرة واأللكﻠة  ،حيث يتم اجلمع
ﺑني املنتجات الﺜانوية لﻠتكسري أو نواتج التقﻄري اخلفيفة  ،يف وجود حرارة أو حمفز  ،إلنتاج خمزون مزج لﻠبنزين.
• التعديل  : Modifyingالتعديل هو إعادة ترتيب اهليدروكرﺑوانت إلنتاج كياانت أكﺜر قيمة .إعادة التشكيل
احلفاز هي الﻄريقة األوىل  ،اليت تستخدم احلرارة والضغط واحملفز لتحويل املدى النهائي لﻠضوء لوحدة التقﻄري اجلوي أو
وحدة التقﻄري الفراغي (نﻄاق  ) Naphtaإىل مكوانت مزج البنزين .هذه النفتة ليﺲ هلا أي استخدام مباشر .تعد
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األيزومريزين وتصنيع األثري من األساليب املعدلة األخرى اليت تنتج أيضا خمزوانت مزج البنزين (داوين  2009 ،؛ جونز
وﺑوجادو .)2006 ،
 .3العالج Treatment

يشمل العالج العمﻠيات اليت يتم من خالهلا حتسني املنتجات النهائية لالستخدام النهائي األكﺜر مالءمة .تشمل األمﺜﻠة

املعاجلة املائية إلزالة العناصر غري املرغوب ﻓيها مﺜل الكربيت أو النيرتوجني  ،ومعاجلة األمني إلزالة الغازات شديدة السمية
وكربيتيد اهليدروجني (2009 ،Downey؛ .)2006 ،Jones & Pujado
 .4املزج Blending
املنتجات النهائية اليت خترج من املصفاة وتذهب مباشرة إىل املستخدم النهائي هي يف الواقع مزيج من جزيئات
اهليدروكرﺑون املختﻠفة اليت يتم إنتاجها أثناء العمﻠية .حتدد خصائص املنتج النهائي املﻄﻠوﺑة وصفات املزج الدقيقة .البنزين
هو مﺜال جيد  ،ويتكون من مزيج من حوال  25مكوان ﻓرعيا مﺜل البنزين ( FCCالتكسري التحفيزي السائل) ،
 ، Benzene ،Butylene ،Isobutane ،Butane ،Naphtaواملزيد .ستحكم خصائص البنزين مﺜل
تصنيف األوكتان وضغط البخار وحمتوى الكربيت وصفة مزج املكوانت املختﻠفة.
التوزيع النهائي لﻠمنتجات النهائية  ،من اخلفيفة إىل الﺜقيﻠة  ،جنبا إىل جنب مع استخدامها الرئيسي  ،وﻓقا لﻠجدول
أدانه:
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املنتجات املكررة ابلكﺜاﻓة ][14
مصافي النفط في لبنان – قطاع التكرير

يف عام  ، 1981ﺑﻠغت طاقة التكرير يف لبنان  47500ﺑرميل يف اليوم من خالل مصفاتني  ،واحدة يف الزهراين ،
صيدا  ،تدعى  Medrecoنسبة إىل شركة التكرير املتوسﻄية  ،واألخرى يف طراﺑﻠﺲ  ،منشآت طراﺑﻠﺲ لﻠنفط ()TOI
 ،اليت تﻠقت امسها من قرار وزاري .يف يوليو .1977
مصفاة الزهراني (مدركو)

مت ﺑناء  Medrecoيف عام  ، 1955ومت إطعامه من خالل خط أانﺑيب ترانﺲ أراﺑيان العريب (Tapline) 30-
 31ﺑوصة  ،وهو أكرب خط أانﺑيب يف ذلك الوقت  ،ميتد من القيصومة يف املمﻠكة العرﺑية السعودية إىل الزهراين  .مع
توزيع  6حمﻄات ضخ ﺑﻄول  1720كيﻠومرتا  ،كا ن لدى شركة اتﺑالين إنتاجية قصوى تبﻠغ  300ألف ﺑرميل يف اليوم
من النفط اخلام السعودي  ،مما استوعب ﺑسهولة قدرة تكرير شركة مدريكو اليت تبﻠغ  17500ﺑرميل يف اليوم
(  ) 1984 ،Iskandar & Baroudiومسح ﺑتصدير الباقي إىل أورواب يف الغالب والعامل الغريب ﺑشكل عام
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( :Taplineقصة أكرب خط أانﺑيب نفط يف العامل  .)1951 ،عﻠى الرغم من تﻠقي لبنان حوال  2مﻠيون دوالر سنواي
يف العبور يف أوائل السبعينيات  ،ﻓقد وجدت البالد مديونة لشركة اتﺑالين عدة مرات .مت إيقاف الضخ تباعا يف 1975
و  1981ﺑسبب عدم قدرة البالد عﻠى سداد ديوهنا  ،األمر الذي دعا إىل تدخل احلكومة السعودية .تعرضت املصفاة
نفسها ألضرار جسيمة يف يونيو  1981و  1982من اهلجمات اإلسرائيﻠية .مل يتم استئناف الضخ عرب Tapline
أﺑدا ﺑعد ذلك واضﻄر  Medrecoإىل تﻠبية متﻄﻠباته من اخلام من خالل شحنات انقالت من املمﻠكة العرﺑية السعودية
وتركيا اعتبارا من عام  1986ﻓصاعدا .يف نوﻓمرب  ، 1989أوقفت املصفاة عمﻠياهتا وحتولت إىل مزرعة صهاريج
لﻠمنتجات البرتولية (اسكندر وابرودي .)1984 ،
مصفاة طرابلس (منشآت نفط طرابلس)

يف عام  ، 1931قررت شركة نفط العراق ( ) IPCﺑناء خط أانﺑيب من حقوهلا النفﻄية يف كركوك إىل طراﺑﻠﺲ من
أجل تصدير نفﻄها اخلام إىل أورواب والعامل الغريب ﺑشكل عام .ﺑدأ البناء يف عام  1932واكتمل يف عام  1934ﺑﻄول
 844كم و  12ﺑوصة  ،وحبد أقصى  45000ﺑرميل يف اليوم  ،ومعدل تدﻓق أقصى يبﻠغ ( 26000محدان 2003 ،
؛ جنار  .) 1987 ،مﻄﻠوب أرﺑع حمﻄات ضخ يف العراق وثالث حمﻄات أخرى يف سوراي لﻠحفاظ عﻠى التدﻓق .توقف
الضخ يف عام  1940مع استسالم احلكومة الفرنسية لألملان .قررت القوات الفرنسية يف لبنان ﺑناء مصفاة لالستفادة
من النفط اخلام املوجود حتت تصرﻓها .مت االنتهاء من املصفاة يف عام  ، 1941وكانت جمرد وحدة تقﻄري مصممة ملعاجلة
النفط اخلام كركوك  36درجة  APIخلدمة قوات "ﻓرنسا احلرة" (أنور  .)1987 ،يف عام  ، 1942سيﻄرت شركة
 ، IPCاليت كانت تسيﻄر عﻠيها املصاحل الربيﻄانية واهلولندية واألمريكية والفرنسية  ،عﻠى املصفاة وأعﻄتها اسم مصفاة
طراﺑﻠﺲ .شهد عام  1950توسعة املصفاة لتنتج  500ألف طن يف السنة (جنار  .)1987مت إنشاء أنبويب تغذية
متوازيني إضاﻓيني ﺑقﻄر  16و  30ﺑوصة يف عام  1949و  1960عﻠى التوال  ،تبﻠغ سعة كل منهما  58000ﺑرميل
يف اليوم و  320.000ﺑرميل يف اليوم عﻠى التوال (محدان  .)2003 ،كانت مصفاة طراﺑﻠﺲ تفي ابحتياجات كل من
لبنان وسوراي حىت عام  ، 1953عندما قامت شركة نفط العراق ﺑبناء مصفاة أخرى يف ابنياس  -سوراي  ،متصﻠة ﺑكركوك
ﺑـ  32خط أانﺑيب  ،مما مسح لﻠمصفاة الﻠبنانية ﺑبدء تصدير ﺑعض منتجاهتا .عﻠى خﻄى العراق مع شركة النفط العراقية
 ،أممت احلكومة الﻠبنانية املصفاة عام  ، 1973وأعادت تسميتها إىل منشآت طراﺑﻠﺲ النفﻄية (اسكندر وابرودي ،
 .)1984يف ذلك الوقت  ،كانت املصفاة  ،ﺑسعة  35ألف ﺑرميل يف اليوم  ،تعمل ﺑسرعة  30ألف ﺑرميل يف اليوم مع
وحديت تقﻄري جوي  ،ووحدة تق ﻄري ﻓراغية  ،ووحدة إصالح واحدة  ،ووحدة تكسري  ،ووحدة معاجلة الكريوسني ،
ووحدة األسفﻠت .أدت اخلالﻓات ﺑني العراق وسوراي يف مارس  1976إىل وقف تدﻓق اخلام إىل كل من ابنياس وتوي ،
األمر الذي استﻠزم استخدام اخلام من الزهراين اتﺑﻠني وكذلك من خالل الشحنات من املمﻠكة العرﺑية السعودية (اسكند
وابرودي  .)1984 ،مت استئناف الضخ يف عام  1981لفرتة قصرية عندما قامت سوراي يف عام  1982إبغالقه مرة
أخرى  ،مما تﻄﻠب هذه املرة شحنات النفط اخلام العراقي من ميناء اسكندرون يف تركيا  ،مبعدل  33750ﺑرميل يف
اليوم .يف عام  ، 1983عانت املصفاة من أضرار جسيمة يف احلرب  ،مما أدى إىل اخنفاض طاقتها لتصل إىل 17000
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ﺑرميل يف اليوم يف عام ( 1989محدان  .) 2003 ،يف العام نفسه  ،توقفت العمﻠيات ملدة عام ونصف  ،وﺑعد ذلك
استأنفت املصفاة عمﻠياهتا عند  21000ﺑرميل يف اليوم حىت يونيو  1992عندما مت إغالقها إىل األﺑد .منذ ذلك احلني
 ،يتم استخدام املصفاة ألغراض التخزين ﻓقط .قبل إغالق املصفاة  ،كان لديها مزيج اإلنتاج األمﺜل عﻠى النحو التال:

مزيج إنتاج مصفاة TOI
5.8%

Motor Gasoline

1.2%

0.5%
Jet Fuel

21.8%

Distillate Fuel Oil
Residual Fuel Oil

20.7%

50%

Liquified Petroleum
Gas
& Refinery Fuel
Losses
 Figure 47مزيج إنتاج مصفاة TOI
االستراتيجية البترولية الحالية في لبنان

حىت عام  ، 1988حاﻓظت احلكومة الﻠبنانية عﻠى احتكار القﻄاع النفﻄي  ،لالسترياد والتخزين .ومنذ ذلك احلني ،
قامت ﺑرتخيص  11شركة خاصة السترياد وختزين وتوزيع املنتجات البرتولية (طنوس  .)2010 ،يوجد حاليا  14شركة
خاصة مسجﻠة مرخصة السترياد وختزين املنتجات البرتولية  ،واليت شكﻠت يف عام  2007راﺑﻄة الشركات املستوردة
لﻠنفط ( .)APICكما أوضح الشيخ هبيج أﺑو محزة الرئيﺲ احلال أليبك  ،خالل مقاﺑﻠة أجريت يف  24أكتوﺑر 2012
 ،ﻓإن الشركات الـ  14املسجﻠة إىل جانب وزارة الﻄاقة واملياه هي الكيان الوحيد الذي يستورد وخيزن املنتجات البرتولية.
املنتج ات املستوردة من قبل الوزارة تفي ابحتياجات شركة كهرابء لبنان وكذلك ﺑعض متﻄﻠبات السوق احملﻠية .يف هذا
الصدد  ،حتتكر الوزارة استرياد الديزل عال الكربيت  ،املعروف أيضا ابلديزل األمحر  ،والذي يستخدم لتمويل األجور
يف منشآيت طراﺑﻠﺲ والزهراين احلاليني  ،عﻠى الرغم من أن املنتجات البرتولية عالية الكربيت غري قانونية رمسيا يف لبنان.
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وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن معظم املنتجات املكررة يتم استريادها عن طريق البحر من أورواب  ،ومعظمها مصايف يف إيﻄاليا
وﻓرنسا.
من حيث التسعري  ،تقوم وزارة الﻄاقة واملياه ﺑتنظيم األسعار وحتديد التكﻠفة األساسية لﻠمنتجات املكررة عﻠى أساس
أسبوعي لتساوي متوسط أسعار األساﺑيع األرﺑعة الساﺑقة كما مت نشره رمسيا من قبل ﺑالتﺲ  ،وهي منظمة خاصة لقياس
منتجات الﻄاقة يف مجيع أحناء العامل .يشمل سعر التجزئة النهائي التكﻠفة األساسية واإلعانة (أحياان) والرسوم اجلمركية
وحصة الشركة املوزعة والنقل وعمولة جتار التجزئة وضريبة القيمة املضاﻓة .كانت املعدالت هي نفسها منذ عام .2000
ﻓيما يﻠي تفصيل لعينة تسعري منتجات الوقود السائل:

تفاصيل أسعار املنتجات البرتولية (ابلﻠرية الﻠبنانية ﺑتاريخ )2011-11-9

لقﻄاع النفط يف لبنان نصيبه يف النفقات احلكومية أيضا  ،حيث خصصت احلكومة  37.5مﻠيار لرية لبنانية (حوال
 25مﻠيون دوالر) لعام  2012إلعادة أتهيل خزاانت التخزين يف منشآت طراﺑﻠﺲ (تعميم وزارة املالية .)2012 ،
تشكل آﻓاق النفط والغاز األخرية يف حوض شرق البحر املتوسط نقﻄة حتول رئيسية يف قﻄاع البرتول .تتنبأ التقديرات
األولية ﺑـ  1.7مﻠيون ﺑرميل من النفط القاﺑل لالستخراج و  122،378مﻠيار قدم مكعب من الغاز الﻄبيعي (شينك ،
كريشباوم  ،تشارﺑنتري  ،كﻠيت  ،ﺑراونفيﻠد  ،ﺑيتمان  ،كوك  ،وتينيسون  .)2010 ،يف  7تشرين الﺜاين  ، 2012عيّنت

احلكومة الﻠبنانية  6أعضاء يف إدارة قﻄاع النفط (صحيفة السفري  8 ،تشرين الﺜاين  ، )2012وﺑذلك أكمﻠت اخلﻄوة
النهائية يف ﺑناء اإلطار القانوين قبل مرحﻠة املناقصة لالستكشاف .وحفر موارد النفط والغاز  ،كما أوضح الوزير جربان
ابسيل خالل معرض ( LIPE 2012معرض النفط الﻠبناين الدول  .)2012 ،مع األخذ يف االعتبار أن وجود
احتياطيات ﺑرتولية ﺑكميات وصفات مرحبة اقتصاداي لن يتم أتكيده حىت يتم حفر ﺑئر االستكشاف األول  ،يعتقد اخلرباء
يف الصناعة أنه يف أﻓضل السيناريوهات  ،يﻠزم حوال  10سنوات حىت ينتج لبنان أول ﺑرميل نفط (ﺑو عزيز .)2012
الطلب على منتجات البترول

سيتم عرض الﻄﻠب عﻠى املنتجات البرتولية يف لبنان يف هذا القسم  ،مقسما إىل أنواع الوقود الرئيسية اخلمسة  ،واليت
تشكل معا ما يقرب من  ٪ 99من إمجال االستهالك .وهي ﺑنزين احملركات  ،والوقود النفاث  ،وزيت الوقود املقﻄر ،
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وزيت الوقود املتبقي  ،والغازات البرتولية املسالة ( .)LPGمت مجع البياانت الواردة هنا من البياانت املسرتجعة من إدارة
معﻠومات الﻄاقة األمريكية ( ، )EIAواإلدارة املركزية لإلحصاء ( - )CASلبنان  ،واملديرية العامة لﻠبرتول.
محرك البنزين

موتور البنزين هو مزيج معقد من اهليدروكرﺑوانت املتﻄايرة املمزوجة لتكوين وقود مناسب حملركات اإلشعال ابلشرر
( .) 2013 ،EIAإنه الوقود رقم واحد ملعظم مركبات النقل يف لبنان  ،وعادة ما يتوﻓر يف تصنيف  2أوكتان 98 ،
أوكتان و  95أوكتان .يبﻠغ عدد سكاهنا  4.26ماليني (البنك الدول  )2013 ،و  1.85مﻠيون مركبة عﻠى الﻄريق
(كتاب حقائق وكالة املخاﺑرات املركزية .)2013 ،

الﻄﻠب عﻠى البنزين
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الطلب على البنزين
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Quantity in thousand bpd

يف حني ال يوجد ﺑديل حقيقي لﻠبنزين يف لبنان خاصة عن السيارات اخلاصة  ،ومن املتوقع أن يزداد الﻄﻠب مع عدد
السيارات  ،إال أنه يتسم ابملرونة السعرية  ،حيث تؤثر الزايدة يف سعر البنزين سﻠبا عﻠى االستهالك .إىل جانب التقﻠبات
الشديدة يف أسعار النفط العاملية  ،ميكن أن يفسر هذا االجتاه غري املستقر يف استهالك البنزين  ،والذي يبﻠغ يف املتوسط
حوال  31.5ألف ﺑرميل يف اليوم من األعوام  1999حىت .2012
وقود الطائرات

يستخدم وقود الﻄائرات يف صناعة الﻄريان  ،وخاصة الﻄائرات اليت تنتمي إىل شركات الﻄريان أو الﻄائرات اخلاصة.
نظرا ألن املكون الرئيسي هو الكريوسني  ،يتم استخدام كال املصﻄﻠحني لوصف نفﺲ املنتج .مع عدم وجود منتج ﺑديل
آخر  ،يبدو أن استهالك الوقود النفاث أو الكريوسني ينمو ﺑﺜبات كما هو متوقع  ،ابستﺜناء عام .2006
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الﻄﻠب عﻠى وقود الﻄائرات
الطلب على وقود الطائرات
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Quantity in thousand bpd

لفهم هذا السﻠوك ﺑشكل أﻓضل  ،تظهر مؤامرة كل من االستهالك وحركات الﻄائرات السنوية يف مﻄار رﻓيق احلريري
الدول يف الرسم البياين أدانه  ،حيث يتبني أن عامل االرتباط ﺑني املتغريين مرتفع ﺑنسبة  .٪95يوضح االخنفاض يف حركة
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الﻄائرات يف عام  2006استهالك الوقود النفاث يف نفﺲ العام .التفسري الواضح لذلك هو حرب صيف  2006ضد
إسرائيل عندما مت إغالق املﻄار ﺑقوة.

الﻄﻠب عﻠى الوقود النفاث (ابأللف ﺑرميل يف اليوم) مقاﺑل حركة النقل اجلوي السنوية يف  RHIAيظهر عامل ارتباط
ﺑنسبة  ٪95ﺑني املتغريين
زيت الوقود المقطر

زيت الوقود املقﻄر هو تصنيف عام لواحد من األجزاء البرتولية املنتجة يف عمﻠيات التقﻄري التقﻠيدية  ،وينقسم أيضا
إىل  3أنواع (رقم  )4 ، 2 ، 1من وقود الديزل وزيوت الوقود لكل منهما (  .)2013 ،EIAحيتوي زيت الوقود رقم
 ، 2املعروف ابلديزل األمحر  ،عﻠى نسبة عالية من الكربيت ويستخدم ألغراض التدﻓئة .يستخدم زيت الديزل رقم 2
يف الغالب كوقود حملركات الديزل يف املركبات واملالحة ومولدات الﻄاقة الصغرية .املكوانن املذكوران أعاله مها أكﺜر
املنتجات صﻠة ابلسوق الﻠبنانية  ،واملعروﻓة معا ابسم ( Gasoilالتسمية األوروﺑية واآلسيوية).
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الﻄﻠب عﻠى زيت الوقود املقﻄر
الطلب على زيت الوقود المقطر
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

10,00
0,00

Quantity in thousand bpd

زيت الوقود المتبقي

زيت الوقود املتبقي هو التصنيف العام لﻠزيوت الﺜقيﻠة  ،واملعروﻓة ابسم زيوت الوقود رقم  5ورقم  ، 6واليت تستخدم يف
الغالب إلنتاج الﻄاقة الكهرابئية مﺜل حمﻄات توليد الﻄاقة وكذلك التﻄبيقات الصناعية األخرى (  . )2013 ،EIAيف
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لبنان  ،تحعرف زيوت الوقود املتبقية ﺑبساطة ابسم زيت الوقود  ،وتستخدمه شركة كهرابء لبنان لتوليد الكهرابء  ،وقﻄاع
النقل البحري كوقود لﻠسفن  ،ويف صناعات البناء والتصنيع.

الﻄﻠب عﻠى زيت الوقود املتبقي
الطلب على زيت الوقود المتبقي
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Quantity in thousand bpd
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غاز البترول المسال ()LPG

غاز البرتول املسال  ،أو غاز البرتول املسال  ،عبارة عن غازات جمزأة من املصفاة  ،وتشمل غازات مﺜل اإليﺜان والربوابن
والبيواتن وغريها (  .)2013 ،EIAيف لبنان  ،يستخدم القﻄاع السكين أكﺜر من  ٪75من استهالك غاز البرتول
املسال  ،وابلتال يرتبط ارتباطا وثيقا ﺑعدد األسر (سﻠيمان .)1972 ،

الﻄﻠب عﻠى غاز البرتول املسال
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الطلب على غاز البترول المسال
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Quantity in thousand bpd

اجتاه إمجايل استهالك الطاقة
وجد أن إمجال الﻄاقة املستهﻠكة يرتبط ارتباطا وثيقا إبمجال الناتج احملﻠي لﻠفرد ( .2006 ،Ramashandraمت
رسم النتائج مقاﺑل الناتج احملﻠي اإلمجال احلقيقي لﻠفرد يف لبنان (البنك الدول  )2013 ،كما هو موضح يف الشكل
أدانه:

إمجال استهالك الﻄاقة مقاﺑل نصيب الفرد من الناتج احملﻠي اإلمجال  ،مع إظهار ارتباط يساوي ٪66
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الطلب التنبئي لمنتجات البترول

يتم استخدام حتﻠيل السالسل الزمنية يف دراستنا لﻠتنبؤ ابلﻄﻠب عﻠى املنتجات البرتولية املختﻠفة لﻠسنوات القادمة من
عام  2013إىل عام  .2035وهي الفرتة املﻄﻠوﺑة لبناء مصفاة جديدة من ﺑداية التصميم إىل إنتاج يقدر أول ﺑرميل من
املنتج البرتول ﺑـ  3سنوات  ،ويعترب عمر النبات  20عاما.
البنزين للسيارات

يتم احتساب الﻄﻠب املتوقع لﻠسنوات  2013حىت  2035وتظهر النتائج يف اجلدول أدانه:

توقعات الﻄﻠب عﻠى البنزين
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توقعات الطلب على البنزين
70,00
60,00

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Quantity in thousand bpd

وقود الطائرات

يرتبط استهالك الوقود النفاث  ،أو الكريوسني  ،ﺑشكل مباشر ابلنشاط يف مﻄار رﻓيق احلريري الدول ألنه يستخدم
ﺑشكل أساسي كوقود لﻠﻄائرات.
يتم احتساب الﻄﻠب املتوقع لﻠسنوات  2013حىت  2035وتظهر النتائج يف اجلدول أدانه:
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توقعات الﻄﻠب عﻠى وقود الﻄائرات
توقعات الطلب على وقود الطائرات
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

0,00

Quantity in thousand bpd
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زيت الوقود المقطر

يتم احتساب الﻄﻠب املتوقع عﻠى زيت الوقود املقﻄر  ،أو  Gasoilلﻠسنوات  2013حىت  2035وتظهر النتائج
يف اجلدول أدانه:

توقعات الﻄﻠب عﻠى زيت الوقود املقﻄر
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توقعات الطلب على زيت الوقود المقطر
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Quantity in thousand bpd

زيت الوقود المتبقي

يتم احتساب الﻄﻠب املتوقع لﻠسنوات  2013حىت  2035وتظهر النتائج يف اجلدول أدانه:
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توقعات الﻄﻠب عﻠى زيت الوقود املتبقي
توقعات الطلب على زيت الوقود المتبقي
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Quantity in thousand bpd
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غاز البترول المسال ()LPG

توقعات الﻄﻠب عﻠى غاز البرتول املسال
توقعات الطلب على غاز البترول المسال
9,00
8,00

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Quantity in thousand bpd
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مقترح لمصفاة نفط جديدة وتصميم وتكاليف

يف تصميم مصفاة النفط اجلديدة  ،ﻓإن العامل الرئيسي الذي سنأخذه يف االعتبار هو معدل اإلنتاج واملزيج املﻄﻠوب
الذي سيحدد احلجم املﻄﻠوب من النفط اخلام املدخل  ،وحجم املصفاة  ،وأخريا التكاليف واإليرادات املتضمنة املرتبﻄة
هبذه مشروع .ابلﻄبع تﻠعب العديد من العوامل األخرى دورا رئيسيا يف تصميم مصفاة جديدة  ،مﺜل تعقيد املصفاة ،
واملواد األولية املتاحة  ،وخصائص املزج  ،واملراﻓق اجلانبية  ،وطرق التحسني املﻄبقة يف التكرير  ،والعوامل اخلارجية مﺜل
الﻄقﺲ .ومع ذلك  ،سيكون حتﻠيﻠنا من النوع العام الذي سيحاول ﺑﻄبيعته دمج كل هذه العوامل من أجل البساطة.
يف هذه الفقرة  ،سنناقش متﻄﻠبات التصميم الرئيسية املذكورة أعاله  ،والتكاليف املرتبﻄة هبا  ،وﺑشكل رئيسي تكﻠفة
رأس املال وتكاليف التشغيل ورأس املال العامل .لن يتم النظر يف تكﻠفة األرض يف دراستنا ألن األرض ممﻠوكة ابلفعل
لﻠحكومة ونعمل من منظور تدرجيي إىل الوضع احلال .وﺑعبارة أخرى  ،سيتم اعتبار تكﻠفة األرض عﻠى أهنا تكﻠفة غارقة.
سيحدد الﻄﻠب املتوقع متﻄﻠبات التصميم من حيث طاقة التكرير .سيتم استخدام هذا ﺑدوره لتقدير التكاليف الرأمسالية
وكذلك التكاليف الﺜاﺑتة واملتغرية .كما هو موضح يف املقدمة  ،ينظر مشروعنا يف ﺑناء مصفاة جديدة كامﻠة ﺑدال من
إعادة أتهيل وتوسيع املرﻓق احلال .لقد اعتربان أن هذا هو احلل األكﺜر اقتصادا منذ أن كانت  TOIخارج اخلدمة ألكﺜر
من  20عاما  ،وهو متوسط عمر املصفاة (جونز وﺑوجادو  .)2006 ،إن حماولة إصالح السفن احلالية  ،ستكون
اآلالت الدوارة وخﻄوط األانﺑيب أكﺜر تكﻠفة خاصة أهنا تشكل تقنية قدمية عمرها  50عاما.
إستراتيجية اإلنتاج المطلوبة

نظرا ألن عمر املشروع يعترب عشرين عاما ويعترب ﺑناء املنشأة ملدة  3سنوات  ،ﻓسيتم تصميم املصفاة ﺑقدرة عﻠى تﻠبية
الﻄﻠب لﻠسنوات الﺜالث والعشرين القادمة حىت عام  .2035وﻓقا لتحﻠيل التوقعات أجرى الفصل اخلامﺲ الﻄﻠب عﻠى
املنتجات البرتولية الرئيسية اخلمﺲ يف لبنان لعام  2035عﻠى النحو التال:

اهنيار الﻄﻠب الفعﻠي يف عام  2012مقاﺑل الﻄﻠب املتوقع لﻠمنتجات البرتولية يف عام 2035
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انهيار الطلب الفعلي في عام  2012مقابل الطلب المتوقع للمنتجات البترولية في عام 2035
)Forecasted Demand in 2035 (thousand Barrels/days
)Demand in 2012 (thousand Barrels/days
7,67
5,88

Liquified Petroleum Gas

51,28

Residual Fuel Oil

23,38
107,77

Distillate fuel Oil

65,9

9,47
5,26
65,85

Jet Fuel

Motor Gasoline

39,81

انهيار الطلب الفعلي في عام  2012مقابل الطلب المتوقع للمنتجات البترولية
في عام 2035
3.17%

Motor Gasoline
Jet Fuel
Distillate Fuel Oil
Residual Fuel Oil

27.21%

21.19%

3.91%
44.53%

Liquified
Petroleum Gas

يبﻠغ إمجال الﻄﻠب اجملمع عﻠى املنتجات الرئيسية اخلمسة لعام  242.04 2035ألف ﺑرميل يوميا  ،مما يدل عﻠى
زايدة سنوية ﺑنسبة  ٪3.6يف إمجال االستهالك ﻓيما يتعﻠق ﺑسنة األساس  .2012عند حساب حجم النفط اخلام
املﻄﻠوب لتنقية هذا املبﻠغ من املنتجات  ،جيب أن تؤخذ يف االعتبار ثالثة عوامل :مكاسب املصفاة  ،وخسائر املصفاة
واستهالك الﻄاقة  ،ومزيج املنتج الفعﻠي لﻠمصفاة.
 .1تعديل مكاسب املصفاة
مكسب املصفاة هو النسبة املئوية لﻠزايدة يف حجم املنتج املكرر ﻓيما يتعﻠق حبجم املواد اخلام الناجتة عن التغريات يف
الكﺜاﻓة طوال عمﻠية التكرير .يعترب هذا  ٪ 4يف املتوسط ( .)2009 ،Downery
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 .2تعديل خسائر املصايف واستهالك الﻄاقة
يف مصايف النفط اليوم  ،تبﻠغ حصة النفط اخلام املستخدم لتوليد الﻄاقة واخلسارة يف حدود  ٪4إىل  ، ٪8اعتمادا
عﻠى مستوى تعقيد املصفاة (  .)2005 ،Ocicيف دراستنا  ،سننظر يف  ، ٪ 5.8واليت كانت خاصية  TOIيف
وقت التشغيل.
 .3مزيج منتجات املصفاة
ميﻠي مزيج منتجات املصايف أجزاء من املنتجات املكررة لكل نوع .وهي من خصائص املصفاة اليت تعتمد عﻠى تكوين
املصفاة  ،ونوع املواد األولية أو مقايسة النفط اخلام  ،والعوامل اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر عﻠى العمﻠيات الكيميائية
والفيزايئية  ،مﺜل درجة احلرارة والرطوﺑة .يف دراستنا  ،سنستخدم مزيج املنتج من  TOIيف وقت التشغيل .املربر الرئيسي
وراء هذا االﻓرتاض هو أن النفط اخلام يف املصفاة اجلديدة سيأيت عﻠى األرجح من نفﺲ آابر النفط يف العراق أو املمﻠكة
العرﺑية السعودية.
ﺑعد تعديل مكاسب املصفاة واستهالك وخسائر الوقود  ،حنصل عﻠى حتﻠيل الﻄﻠب التال وتصميم مزيج اإلنتاج:

حتﻠيل الﻄﻠب ومزيج اإلنتاج ﺑعد تعديل مكاسب املصفاة والوقود واخلسائر

ابلنظر إىل التفصيل أعاله  ،نالحظ أوال أن الﻄﻠب هو األعﻠى من حيث احلجم ابلنسبة لزيت الوقود املقﻄر ﺑنسبة
 ، ٪41.9وأدىن غاز البرتول املسال ﺑنسبة  .٪3.0نظرا ألن معدل املزيج املﻄﻠوب الذي ميﻠيه الﻄﻠب ومزيج منتج
تصميم املصفاة خمتﻠفان  ،ﻓإن اسرتاتيجية إنتاج املص فاة هي اليت ستحدد ما إذا كان لدينا ﻓائض أو نقص يف منتجات
ﺑرتولية حمددة  ،ﻓيما يتعﻠق ابلﻄﻠب احملﻠي .يف هذا اجلانب  ،ابلنظر إىل "نسبة خمرجات التصميم إىل املخرجات املﻄﻠوﺑة"
 ،جند أن عنق الزجاجة يف هذه املصفاة سوف يﻠيب الﻄﻠب عﻠى وقود الﻄائرات الذي يبﻠغ أدىن مستوى له عند 0.14
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 ،يف حني أن الﻄﻠب عﻠى زيت الوقود املتبقي سيكون تﻠقائيا راضية ﺑنسبة  .2.51لقد اخرتان تﻠبية الﻄﻠب عﻠى املنتج
الذي حيتوي عﻠى أكرب حجم لﻠﻄﻠب وهو زيت الوقود املقﻄر .يف هذه احلالة  ،سيتعني عﻠى املصفاة معاجلة 246.66
ألف ﺑرميل يف اليوم مقسومة عﻠى  ، 0.52وهي نسبة "التصميم إىل املﻄﻠوب" لزيت الوقود املقﻄر  ،مما ينتج عنه
 474.6ألف ﺑرميل من النفط اخلام يوميا .ستستﻠزم اسرتاتيجية اإلنتاج هذه وجود ﻓائض يف ﺑنزين السيارات وزيت
الوقود املتبقي ليتم ﺑيعه إىل السوق اخلارجي  ،ونقص يف وقود الﻄائرات وغاز البرتول املسال الذي جيب تغﻄيته من خالل
االسترياد املباشر  ،عﻠى النحو التال:

إسرتاتيجية إنتاج مصفاة النفط اجلديدة والفوائض والنقص الناتج يف املنتجات البرتولية املختﻠفة
التكلفة الرأسمالية

يف عام  ، 2007قدر وزير الﻄاقة القﻄري الشيخ عبد هللا ﺑن محد العﻄية تكﻠفة مصفاة  200ألف ﺑرميل يف اليوم يف
لبنان حبد أقصى  2مﻠيار دوالر أمريكي (ﺑيزنﺲ إنتﻠيجنﺲ الشرق األوسط  8 ،أكتوﺑر  .)2007من خالل تﻄبيق
صيغة تقدير عامل السعة  ،حنصل عﻠى تكﻠفة رأمسالية تبﻠغ  3.359مﻠيار دوالر أمريكي ملصفاة جديدة ﺑسعة
 474.600ﺑرميل يف اليوم
التكاليف الثابتة

 .1تكاليف اإلهالك
سيتم تﻄبيق اإلهالك عﻠى التكﻠفة األولية جلميع اآلالت واملعدات  ،املقدرة ﺑـ  ٪67من التكﻠفة اإلمجالية لرأس املال
لﻠمصفاة (جونز وﺑوجادو  )2006 ،أو  2.25مﻠيار دوالر أمريكي .مع عمر نبايت يبﻠغ  20عاما  ،سيتم اعتبار
االستهالك السنوي لﻠخط املستقيم ﺑنسبة  ٪ 5عند  112.53مﻠيون دوالر أمريكي سنواي.
 .2تكاليف الصيانة
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تقدر تكاليف الصيانة ﺑنسبة  ٪7من تكﻠفة رأس املال سنواي (  ، )1996 ،Keoseoghliأو  157.54مﻠيون
دوالر أمريكي سنواي.
 .3األجور والتكاليف اإلدارية
توظف املصفاة النموذجية  500إىل  750شخصا  ٪25 ،منهم من املهندسني  ،و  ٪50من العامﻠني  ،والباقي
من العمالة ( .)2006 ،Hsu & Robinsonابلنسبة ملصفاة  474،600ﺑرميل يف اليوم  ،واليت نعتربها سعة
متوسﻄة احلجم  ،ﻓسوف نفرتض  625موظفا ﺑراتب شهري يبﻠغ  2500دوالر و  2000دوالر و  800دوالر
لﻠمهندسني واملشغﻠني والعمال عﻠى التوال .وابلتال ستبﻠغ تكﻠفة األجر السنوي  13.69مﻠيون دوالر أمريكي .يذكر
أن املصفاة القدمية كانت توظف  395عامال وقت التشغيل (محدان .)2003
 .4تكاليف التأمني
سيتم احتساب تكﻠفة أتمني اثﺑتة ﺑنسبة  ٪5من تكﻠفة رأس املال عﻠى أهنا متﺜل خماطر سياسية  ،تصل إىل 167.9
مﻠيون دوالر أمريكي سنواي طوال ﻓرتة املشروع.
تصل التكاليف الﺜاﺑتة املذكورة أعاله  ،مبا يف ذلك االستهالك والصيانة واألجور والتأمني إىل  451.7مﻠيون دوالر
أمريكي سنواي.
تكاليف التشغيل المتغيرة

تقﻠبت أسعار النفط اخل ام ﺑشكل كبري خالل العقد املاضي  ،مما أظهر حساسية عالية لﻠظروف االقتصادية العاملية
وكذلك الصراعات يف مناطق اإلنتاج مﺜل العراق وليبيا .يف دراستنا  ،سننظر يف  .F.O.Bتكﻠفة خام البصرة اخلفيف
يف سبتمرب  2012ﺑسعر  97.96دوالر أمريكي ( .)2013 ،EIAتقدر تكﻠفة الشحن مبا يف ذلك تكاليف التأمني
حول العامل مببﻠغ  2دوالر أمريكي لﻠربميل أو أقل ( .)2010 ،Van Vactorتكاليف املعاجلة  ،اليت تتكون من
تكاليف املواد الكيميائية واملواد االستهالكية األخرى الالزمة لعمﻠيات التكرير  ،سيتم اعتبارها ﺑسعر  3دوالرات لﻠربميل
 ،وهو رقم متحفظ لﻠغاية (محدان  .)2003 ،يؤدي اجلمع ﺑني  .F.O.Bوالشحن وتكاليف املعاجلة إىل تكﻠفة املصفاة
 102.96دوالرا أمريكيا لﻠربميل واليت سيتم استخدامها يف حتﻠيﻠنا.
رأس المال العامل

ميﺜل رأس املال العامل مبﻠغ الرصيد النقدي املتاح  ،والذي سيكون مﻄﻠواب يف ﺑداية العمﻠيات ﺑسبب عدم التواﻓق ﺑني
التدﻓقات النقدية الداخﻠة والتدﻓقات النقدية اخلارجة (روس  ،ويسرتﻓيﻠد  ،جايف  ،واألردن  .)2009 ،سنفرتض أن
رأس املال العامل سيتعني عﻠيه تغﻄية األجور ونفقات املعاجلة لﻠشهر األول من تشغيل املصفاة عﻠى النحو التال:
 أجور شهر واحد تقدر ﺑـ  1.14مﻠيون دوالر. مصاريف معاجلة ﺑقيمة  31مﻠيون دوالر أمريكي تتعﻠق مبعاجلة حوال  380.000ﺑرميل يف اليوم.يف وقت الحق  ،سننظر يف رأس املال العامل املﻄﻠوب  33مﻠيون دوالر أمريكي لﻠسنة األوىل.
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عوائد المشروع

ستنشأ عائدات املشروع من ﺑيع املنتجات البرتولية املكررة .ومن مث ﻓهي تساوي انتج املنتجات ابلربميل سنواي مضرواب
يف سعر كل منتج  ،عﻠى اﻓرتاض أن أي ﻓائض يباع لﻠسوق اخلارجي.
تسعير المنتجات البترولية

سوف تفرتض دراستنا أسعارا اثﺑتة لكل من اإليرادات والتكاليف  ،مما يﻠغي احلاجة إىل مراعاة آاثر التضخم وتقﻠبات
األسعار .استخدمنا يف الفصل السادس أسعار النفط اخلام لشهر سبتمرب أثناء حساب التكاليف املتغرية .نظرا لﻄبيعة
سﻠسﻠة التوريد  ،ﻓإن أسعار املنتجات البرتولية متخﻠفة عموما عن أسعار النفط اخلام .عﻠى هذا النحو  ،سوف نستخدم
أسعار نوﻓمرب لﻠمنتجات املكررة .يوضح اجلدول أدانه أسعار املنتجات البرتولية املختﻠفة كما حددهتا وزارة الﻄاقة واملياه
 ،املديرية العامة لﻠبرتول  ،يف  6نوﻓمرب ( 2012املراسيم  404و  405و  .)406مت استخدام سعر صرف قدره
 1،505لرية لبنانية لكل دوالر أمريكي.

التكﻠفة األساسية لﻠمنتجات البرتولية ابلدوالر األمريكي اعتبارا من  6نوﻓمرب 2012

متﺜل األسعار املذكورة أعاله التكﻠفة املادية لﻠمنتج  ،واليت ال تشمل الرسوم والنقل والبدالت والعموالت والضرائب .يف
دراستنا  ،قمنا ﺑدمج نوعي البنزين  95و  98أوكتان معا .وابلتال  ،ﻓإن سعر ﺑنزين احملرك املذكور أعاله هو متوسط
مرجح لﻠسعرين الفرديني استنادا إىل نسب واردات الوقودين  ،حيث يبﻠغ حجم واردات  95أوكتان تقريبا ست مرات
تقريبا من  98أوكتان.
مستويات إنتاج المنتجات البترولية

كما هو حمسوب يف الفصل الساﺑق  ،ستكون املصفاة اجلديدة قادرة عﻠى معاجلة  474.6ألف ﺑرميل يف اليوم  ،مع
توزيع الناتج كما هو موضح يف اجلدول أدانه
عند حساب املخرجات السنوية  ،سنفرتض أن  330يوم تشغيل سنواي إلغالق الصيانة الدورية ابإلضاﻓة إىل اإلغالق
القسري غري املتوقع .خالل السنوات الﺜالث األوىل من التصميم والبناء  ،يكون الناتج صفرا .عالوة عﻠى ذلك  ،سننظر
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يف كفاءة التكرير ﺑنسبة  ٪ 80خالل السنة األوىل من التشغيل  ،و  ٪ 90لﻠسنة الﺜانية  ،والقدرة الكامﻠة من السنة
الﺜالﺜة ﻓصاعدا .مع أخذ كل ما سبق يف االعتبار  ،حنصل عﻠى جدول اإلنتاج التال:

اإلنتاج السنوي لﻠمصفاة لكل منتج ﺑرتول آبالف الرباميل
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وجتدر اإلشارة إىل أن املصفاة ستكون قادرة عﻠى إنتاج املزيد من املنتجات البرتولية مﺜل األسفﻠت والبالستيك والشمع
ومواد التشحيم والبرتوكيماوايت األخرى  ،ولكن تركيزان الرئيسي عﻠى املنتجات الرئيسية اخلمسة املذكورة أعاله.
تيارات اإليرادات

ميكن اآلن حساب تدﻓق اإليرادات من ﺑيع املنتجات البرتولية عن طريق ضرب اإلنتاج السنوي لكل منتج يف سعره.
يوضح اجلدول التال اإليرادات طوال ﻓرتة املشروع:

تدﻓق اإليرادات يف السنة (ابملﻠيون دوالر أمريكي)
تقييم المشروع
إطار التقييم – التمويل

يف تقييمنا املال لﻠمشروع  ،ومن وجهة نظر املستﺜمر  ،سننظر يف حالة نظرية يكتمل ﻓيها التمويل ابلكامل من خالل
قرض مباشر من البنك الدول .يف حني أنه من غري احملتمل أن يكون ذلك ممكنا نظرا حلجم القرض  ،إال أنه هنج ﺑسيط
ومعقول لتقييم املشروع .اعتبارا من  30يونيو  ، 2012تراوحت معدالت الفائدة اليت يقدمها البنك الدول ﺑني ٪1.09
و  ٪7.26عﻠى القروض ابلدوالر األمريكي  ،مع  ٪80من القروض اليت حتمل متوسط ﻓائدة مرجح ﺑنسبة .٪1.3
تراوح استحقاق القرض ﺑني  0.45إىل  9.6سنة (الكشوف املالية لﻠبنك الدول  30 ،يونيو  .)2012نظرا حلجم
القرض وﺑغية البقاء عﻠى اجلانب احملاﻓظ  ،سننظر يف معدل ﻓائدة أعﻠى ﺑكﺜري يبﻠغ  ٪11مدﻓوعا طوال ﻓرتة املشروع.
وابلنظر إىل أن السنة األوىل سرتكز ﺑشكل رئيسي عﻠى اجلانب القانوين وعمﻠية تقدمي العﻄاءات لشركات التصميم
واملقاوالت  ،سيتم حتصيل مبﻠغ القرض يف السنة الﺜانية من املشروع  ،مع ﻓرتة مساح مدهتا سنتان  ،مما يعين أن سيتم دﻓع
الدﻓعة األوىل يف عام ( 2016سنتان من ﺑدأ املشروع) عندما تصبح املصفاة جاهزة لﻠعمل .جدول السداد سيكون عﻠى
النحو التال:
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جدول سداد القرض (مﻠيون دوالر أمريكي)
طرق التقييم

سيتم استخدام اجلدول الزمين غري املخصوم لإليرادات والتكاليف الواردة يف املﻠحق  4يف طرق التقييم الﺜالثة التالية:
صايف القيمة احلالية ومعدل العائد الداخﻠي وﻓرتة االسرتداد.
 .1صايف القيمة احلالية
تعد  NPVاثين أكﺜر تقنيات التقييم استخداما ﺑني  ، Jaffe ،Westerfield ،CFOs (Rossو
 .)2009 ،Jordanإنه ﺑسيط وميكن االعتماد عﻠيه دائما .من خالل خصم التدﻓقات النقدية لﻠمشروع إىل احلاضر
ﺑتكﻠفة رأس املال  ،ﻓإنه أيخذ يف االعتبار القيمة الزمنية لﻠنقود ﺑينما تتجاهﻠها مناهج أخرى .مبوجب هذه الﻄريقة ،
يعترب املشروع جمداي اقتصاداي إذا كان صايف القيمة احلالية له إجياﺑيا .تكﻠفة رأس املال اليت سنستخدمها هي تكﻠفة الدين
ﺑنسبة  ٪11حيث ال يتم استخدام حقوق املﻠكية يف متويل املشروع .ﺑعد تﻄبيق صايف القيمة احلالية عﻠى التدﻓق املخصوم
لإليرادات والتكاليف  ،حنقق صايف القيمة احلالية الذي يساوي  94مﻠيون دوالر أمريكي .نظرا ألن صايف القيمة احلالية
إجيايب  ،يعترب املشروع جمداي اقتصاداي.
 .2معدل العائد الداخﻠي ()IRR
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 IRRهو أسﻠوب التقييم األكﺜر استخداما  ،حيث يوﻓر معدل العائد الداخﻠي لﻠمشروع .هو املعدل الذي يتسبب
يف صايف القيم ة احلالية لﻠمشروع يساوي الصفر (روس  ،ويسرتﻓيﻠد  ،جايف  ،واألردن  .)2009 ،يعترب املشروع جمداي
إذا كان  IRRأكرب من تكﻠفة رأس املال وغري قاﺑل لﻠتنفيذ خبالف ذلك .ﺑعد تﻄبيق طريقة  IRRعﻠى تدﻓق
اإليرادات والتكاليف  ،حنصل عﻠى  IRRيساوي  .٪11.4نظرا ألن  IRRأكرب من تكﻠفة رأس املال لﻠمشروع
( ، )٪ 11ﻓإن هذا يعزز أيضا نتيجة طريقة صايف القيمة احلالية حيث يكون املشروع جمداي اقتصاداي.
 .3ﻓرتة االسرتداد
ﻓرتة االسرتداد لالستﺜمار هي املدة الالزمة لبدء إيرادات املشروع يف تغﻄية تكاليفه .إهنا طريقة ﺑسيﻄة ومستخدمة عﻠى
نﻄاق واسع حيث حيدد املستﺜمر اترخيا حمددا السرتداد استﺜماراته (روس وويسرتﻓيﻠد وجايف واألردن  .)2009 ،يتمﺜل
الضعف الرئيسي هلذه الﻄريقة يف أهنا تتجاهل توقيت التدﻓقات النقدية خالل ﻓرتة االسرتداد وكذلك قيمتها الزمنية.

حساب ﻓرتة االسرتداد Payback Period Calculation
وﻓقا لﻠجدول أعاله لتدﻓقات اإليرادات الصاﻓية الرتاكمية  ،ينقﻄع املشروع حىت يف عام  ، 2023أي ﺑعد  10سنوات
من ﺑدء املشروع .مع عمر نبايت يبﻠغ  20عاما  ،سننظر يف هذه النتيجة كعامل إجيايب يف قبول املشروع.
حتليل احلساسية
يف هذا القسم  ،سنقوم ﺑتقييم آاثر التكﻠفة األولية لﻠمشروع  ،وتكاليف النفط اخلام  ،وحجم املصفاة عﻠى صايف
القيمة احلالية لﻠمشروع و .IRR
 .1أﻓضل سيناريو

368

Rehabilitation of Oil Refineries in Lebanon

يف هذا السيناريو  ،سنفرتض أن تكاليف رأس املال لﻠمشروع قد اخنفضت ﺑنسبة  ٪10لتصبح  3.023مﻠيار دوالر
أمريكي  ،وتكﻠفة الدين  ٪9ﺑدال من  .٪11والنتيجة هي  NPVيساوي  1.92مﻠيار دوالر أمريكي و IRR
يساوي  .٪15.8من الواضح أن هذا السيناريو حيسن الوضع املال لﻠمشروع أبكمﻠه.

 .2سيناريو أسوأ حالة
يف هذا السيناريو  ،سنفرتض أن التكاليف الرأمسالية لﻠمشروع قد زادت ﺑنسبة  ٪10لتصبح  3.694مﻠيار دوالر
أمريكي  ،وتكﻠفة الدين  ٪12ﺑدال من  .٪11والنتيجة هي  NPVسﻠيب ﺑقيمة  1مﻠيار دوالر أمريكي و IRR
يساوي  .٪ 8مع صايف القيمة احلالية السﻠبية ومعدل عائد داخﻠي أقل من تكﻠفة الدين  ،مل يعد املشروع مرحبا يف ظل
هذا السيناريو.
 .3أتثري حجم املصفاة
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من املفيد ﻓهم أتثري حجم املصفاة عﻠى رحبية املشروع  ،حيث إنه ميﻠي التكﻠفة الرأمسالية لﻠمشروع  ،وإيراداته  ،وكذلك
تكاليفه الﺜاﺑتة واملتغرية .يقدم اجلدول أدانه صايف القيمة احلالية لﻠمشروع لقدرات املصايف املختﻠفة يف إطار السيناريو
األساسي:

أتثري حجم املصفاة عﻠى رحبية املشروع

نالحظ أن أي حجم مصفاة أقل من  474ألف ﺑرميل يف اليوم جيعل املشروع غري مرﺑح  ،كما أن زايدة الﻄاقة

اإلنتاجية حتسن من رحبية املشروع .تفسر هذه النتيجة يف الواقع ملاذا يتم إغالق معظم املصايف ذات القدرات املنخفضة
(.)1996 ،Keoseoghli
النتائج

عﻠى الرغم من النتائج السﻠبية يف أسوأ السيناريوهات  ،ال يزال إبمكاننا أن نستنتج أن مصفاة نفط جديدة يف لبنان
هي مشروع مرﺑح  ،خاصة عند النظر يف العوامل احملاﻓظة لﻠغاية اليت مت استخدامها يف التقييم  ،من حيث سعر ﻓائدة
القرض  ،اخلام تكاليف النفط  ،وهامش املخاطر السياسية .ومع ذلك  ،قبل القفز إىل أي استنتاج  ،من الضروري أيضا
مقارنة التكﻠفة النهائية ملعاجلة ﺑرميل واحد من النفط يف مصفاتنا اجلديدة ﺑتكﻠفة ﺑرميل مستورد من النفط اخلام املعاجل.
وهذا سيمكننا من مقارنة القدرة التناﻓسية لﻠمصفاة احملﻠية اجلديدة مع السوق.
نظرا العتبار خام البصرة اخلفيف مبﺜاﺑة املادة األولية ملصفاة جديدة  ،واليت حسبت التكﻠفة املتغرية لﻠخام  ،سننظر يف
سعر اخلام اخلام كأساس لﻠمقارنة .تنشر  Plattsأسعار  Netbackلﻠخامات املختﻠفة من مصايف خمتﻠفة حول العامل
 ،واليت تتضمن منصة منذجة املصفاة  ،وتكاليف املعاجلة  ،ابإلضاﻓة إىل عوامل أخرى  ،وابلتال توﻓري تقدير لقيمة ﺑرميل
واحد من اخلام املعاجل .وقد وجد أن متوسط سعر صايف ضوء البصرة اخلفيف لﻠفرتة نفسها  105.95دوالر أمريكي
لﻠربميل ( .)2012 ،Crude Oil Marketwireلتحقيق االتساق  ،سنضيف نفﺲ تكﻠفة الشحن اليت تبﻠغ 2
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دوالرا أمريكيا لﻠربميل واليت مت استخدامها يف الفقرة  ، 5.2مما أدى إىل تكﻠفة استرياد  107.95دوالرا أمريكيا لكل
ﺑرميل من النفط اخلام املعاجل.
لتقدير تكﻠفة معاجلة اخل ام احملﻠي  ،حنتاج إىل حساب إمجال تكﻠفة التشغيل السنوية وتقسيمها عﻠى إمجال اإلنتاج
السنوي .يبﻠغ إمجال تكاليف التشغيل السنوية  ،مبا يف ذلك التكاليف الﺜاﺑتة واملتغرية (ابستﺜناء تكاليف التأمني)
 16،409مﻠيون دوالر أمريكي  ،عندما تعمل املصفاة أبقصى طاقتها يف ظل السيناريو األساسي .من انحية أخرى ،
ﻓإن التكﻠفة السنوية ابلنسبة إىل تكﻠفة رأس املال هي التكﻠفة السنوية لﻠمصفاة البالغة  3.359مﻠيار دوالر أمريكي ملدة
 20عاما ﺑسعر ﻓائدة  ، ٪11والذي يبﻠغ  421.8مﻠيون دوالر أمريكي سنواي .يبﻠغ اإلنتاج السنوي لﻠمصفاة 156.6
مﻠيون ﺑرميل (مع مراعاة  330يوم عمل يف السنة) .مع أخذ كل ما سبق يف االعتبار  ،ينتهي ﺑنا األمر ابلتكﻠفة التالية
ملعاجلة ﺑرميل واحد من النفط اخلام 107.47 = 156.6 / )421.8 + 16،409( :دوالر أمريكي
يؤكد هذا التحﻠيل أوال صحة منوذجنا  ،حيث إن تكﻠفة شحن ﺑرميل معاجل واحد من خام البصرة إىل لبنان (107.95
دوالر أمريكي) والتكﻠفة احملﻠية ( 107.47دوالر أمريكي) قاﺑﻠة لﻠمقارنة متاما .واثنيا  ،يظهر أن املصفاة اجلديدة لن
تكون مرحبة ﻓحسب  ،ﺑل ستناﻓﺲ أيضا ﻓيما يتعﻠق ابلسوق اخلارجي  ،الذي يضمن أيضا ﺑيع ﻓائض اإلنتاج .ميكن أن
تعزى هذه احلاﻓة إىل القدرة التجهيزية الكبرية لﻠمصفاة اجلديدة.
أثر احتياطيات النفط الوطنية المتوقعة

يف عام  ، 2010قدرت هيئة املسح اجليولوجي األمريكية أن حوض ﺑالد الشام أبكمﻠه  ،الذي يشمل أجزاء من
ﻓﻠسﻄني احملتﻠة ولبنان وسوراي وقربص  ،ميكن أن حيتوي عﻠى ما يصل إىل  1.7مﻠيار ﺑرميل من النفط القاﺑل لالستخراج
و  122تريﻠيون قدم مكعب من الغاز الﻄبيعي القاﺑل لالسرتداد .لﻠمقارنة  ،متتﻠك ليبيا احتياطيات من الغاز تبﻠغ 53
تريﻠيون مرت مكعب .قدم واحتياطيات النفط  60مﻠيار ﺑرميل .يف متوز  /يوليو وتشرين األول  /أكتوﺑر  ، 2010قدم
لبنان إىل األمم املتحدة خرائط وقوائم اإلحداثيات اجلغراﻓية لتحديد منﻄقته االقتصادية اخلالصة .يف آب  /أغسﻄﺲ
 ، 2010أصدر لبنان قانوان يسمح ابستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز البحري [مالك تقي الدين LIPE ،
 ، ]2012ويف  7تشرين الﺜاين  /نوﻓمرب  ، 2012عيّنت احلكومة الﻠبنانية  6أعضاء يف إدارة قﻄاع النفط [ جريدة
السفري  8تشرين الﺜاين  ، ] 2012وهي اخلﻄوة األخرية يف ﺑناء اإلطار القانوين قبل مرحﻠة تقدمي العﻄاءات لﻠتنقيب
عن موارد النفط والغاز وحفرها الكمية الكبرية من البياانت اليت مت إنتاجها وتفسريها لوزارة الﻄاقة واملياه الﻠبنانية من قبل
الشركات اخلاصة  ،مﺜل املسح الزلزال ثنائي األﺑعاد وثالثي األﺑعاد  ،تﺜبت آﻓاقا أكﺜر جاذﺑية لالحتياطيات البحرية يف
لبنان [ .] LIPE 2012 ،Naderيف هذا الصدد  ،جيب أخذ نقﻄتني ﺑعني االعتبار .النقﻄة األوىل هي أنه عﻠى
الرغم من مجيع الدراسات الواعدة ﺑشكل متزايد من قبل املصادر املختﻠفة  ،ال يزال استخراج النفط والغاز من لبنان عﻠى
الشاطئ جمرد تقدير حىت يتم حفر آابر االختبار األوىل  ،واليت ستﺜبت ﺑعد ذلك كميات وكميات االحتياطيات  ،وابلتال
سواء كانت ابلفعل جديرة اقتصاداي ابالنتعاش واالستخراج أم ال .والنقﻄة الﺜانية هي أن املسوحات األولية تظهر أن الغاز
371

Rehabilitation of Oil Refineries in Lebanon

الﻄبيعي هو املورد األهم ﺑـ 122تريﻠيون قدم مكعب  ،يف حني يقدر احتياطي النفط ﺑـ  1.7مﻠيار ﺑرميل ﻓقط  ،وذلك
حلوض ﺑالد الشام أبكمﻠه.
يعتقد خرباء الصناعة أنه يف أﻓضل السيناريوهات  ،هناك حاجة إىل حوال  10سنوات حىت ينتج لبنان أول ﺑرميل من
النفط  ،وذلك ﺑسبب طبيعة عمﻠية االستكشاف والتنقيب  ،ابإلضاﻓة إىل الفساد السياسي وعدم الكفاءة يف لبنان. .
يف ضوء كل ما سبق  ،سنتصور سيناريو تتمكن املصفاة من تﻠبية نصف احتياجاهتا من النفط اخلام من االحتياطيات
البحرية املؤكدة  ،وذلك اعتبارا من عام  . 2023سنفرتض أن التأثري الرئيسي سيكون عﻠى التكﻠفة من النفط اخلام ،
والتخﻠص من تكاليف الشحن والتأمني  ،ابإلضاﻓة إىل التدﻓق الﺜاﺑت واملضمون لﻠمواد اخلام  ،وابلتال اإلنتاج .مع
تكاليف الشحن اليت تبﻠغ قيمتها  2دوالرا لﻠربميل  ،سنفرتض أن تكﻠفة النفط اخلام الناجتة ستكون  101.96دوالرا
أمريكيا لﻠربميل ﺑدال من  102.96دوالرا أمريكيا لﻠربميل  ،حيث ال يزال يتم توﻓري نصف املدخالت ﺑواسﻄة الناقالت.
ﺑعد تنفيذ طرق تقييم  NPVو  IRRمبوجب هذا السيناريو  ،ينتهي ﺑنا األمر إىل  NPVﺑقيمة  466.3مﻠيون
دوالر أمريكي و  IRRﺑنسبة  .٪12.7لﻠمقارنة  ،كانت  NPVو  IRRتساوي  94مﻠيون دوالر أمريكي و
 ٪11.4عﻠى التوال  ،يف تقييمنا األصﻠي لﻠمصفاة.
الخالصة والتوصيات

عند النظر ﻓيما إذا كان جيب تنفيذ مشروع ﺑناء مصفاة نفط جديدة يف لبنان أم ال  ،جيب تقييم وﻓحص عدة عوامل
قبل أي توصية.
أثبتت الدراسة أن املشروع مرﺑح يف ظل السيناريو األساسي  ،ولكن ليﺲ ﺑدون خماطر عالية  ،حيث اتضح أنه ضار
يف أسوأ السيناريوهات .ومع ذلك  ،من املهم تسﻠيط الضوء عﻠى حقيقة أنه مت اعتماد هنج حماﻓظ طوال الدراسة  ،ﺑشكل
رئيسي يف تقدير تكاليف معاجلة النفط اخلام وشحنه  ،وتكاليف الصيانة والتأمني  ،واستخدام تكﻠفة دين مرتفعة ﺑنسبة
 ٪11يف حني أن ﻓائدة البنك الدول معدالت القروض ابلدوالر األمريكي أقل من  ، ٪7.26وﻓقا لبياانهتا املالية لشهر
يونيو  .2012واستندت الدراسة أيضا إىل ﺑياانت اترخيية قوية الستهالك املنتجات البرتولية يف لبنان مت مجعها من قاعدة
ﺑياانت إدارة معﻠومات الﻄاقة األمريكية ابإلضاﻓة إىل واثئق من العام مديرية النفط يف لبنان .وكانت النتيجة احندارا جيدا
وتوقعا جلميع املنتجات (ابستﺜناء زيت الوقود املتبقي)  ،وزايدة سنوية ﺑنسبة  ٪3.6يف إمجال االستهالك طوال ﻓرتة
املشروع .زادت رحبية املصفاة أكﺜر عندما مت دمج احتياطيات النفط املتوقعة يف لبنان يف حساب تكاليف النفط اخلام ،
مما رﻓع صايف القيمة احلالية لﻠمشروع و  IRRمن  94مﻠيون دوالر و  ٪11.4إىل  466.3مﻠيون و  ٪12.7عﻠى
التوال.
كما مت تناول منظور خمتﻠف جلدوى امل صفاة يف الدراسة  ،حيث مت مقارنة التكﻠفة احملﻠية ملعاجلة ﺑرميل واحد من النفط
اخلام ﺑتكﻠفة استرياد ﺑرميل واحد من النفط اخلام املعاجل .وأﻓضت النتائج مرة أخرى إىل تفضيل اإلنتاج احملﻠي  ،مؤكدة
القدرة التناﻓسية لﻠمصفاة اجلديدة ﻓيما يتعﻠق ابلسوق اخلارجي  ،والتأكد من إمكانية ﺑيع الفائض ﺑسهولة إىل اخلارج.
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قبل اختاذ أي قرار ﺑناء عﻠى التحﻠيل الكمي أعاله  ،من األمهية مبكان أن ننظر إىل الفوائد غري املباشرة والعوائق اليت
تواجه املصفاة .العامل األكﺜر أمهية لصاحل املصفاة هو زايدة األمن االقتصادي من خالل إنشاء حاجز ضد التقﻠبات
اخلارجية العاملية يف أسعار النفط .يف هذا اجلانب  ،ستم ّكن املصفاة احلكومة يف هناية املﻄاف من إدارة أﻓضل لتوريد
وتسعري املنتجات املكررة وحتسني االستقرار االقتصادي .ﻓائدة أخرى غري مباشرة لتشغيل مصفاة جديدة هي خﻠق ﻓرص
عمل وتﻄوير املنﻄقة احمليﻄة ابملصفاة  ،وخاصة مدينة طراﺑﻠﺲ.
عﻠى اجلانب السياسي  ،قد يفيد الفساد وانعدام الشفاﻓية يف نظامنا ﺑعض اجملموعات السياسية عﻠى حساب رحبية
املشروع .قد يواجه املشروع كذلك مقاومة من اجلماعات السياسية األخرى اليت تستفيد من الوضع واالسرتاتيجية احلالية.
يف هذا الصدد  ،قد يكون متويل املشروع مبوجب عقد  BOTحال جيدا ألنه يقﻠل من املخاطر  ،ويضمن اإلدارة
السﻠيمة لﻠمنشأة  ،ويضمن نقل الدراية واخلربة إىل املوظفني احملﻠيني حبﻠول هناية ﻓرتة االمتياز .
يف اخلتام  ،منيل إىل التوصية ﺑبناء مصفاة نفط جديدة  ،خاصة مبوجب عقد  .BOTعﻠى الرغم من التحدايت
السياسية الشديدة اليت قد تواجهها طوال حياهتا  ،إال أن الزايدة يف االستقرار االقتصادي والتنمية إىل جانب االعتماد
األقل عﻠى السوق اخلارجية  ،ستربر جدوى املشروع يف رأيي الشخصي.
تطبيق نهج ديناميكيات النظام ()System Dynamics Approach
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الخالصة

يف العام  1996كان ابإلمكان إعادة أتهيل مصفاة طراﺑﻠﺲ ليﺲ لﻠجانب اإلقتصادي ﻓقط وإمنا لﻠجانب اإلجتماعي
الناجح .ويف عام  2003جاءت دراسة مفادها أبمهية جتديد املصفاة ﺑدل من صيانتها لتجنب تكاليف مرتفعة وﻓعالية
منخفضة.
وخﻠصت الدراسة أعاله (أقيمت عام  )2013أبمهية جتديد آالالت واملعدات وهبذا كانت الدراسة مفصﻠة حلاجة السوق
احلالية واملتوقعة يف العشرين سنة القادمة مرﻓقة جبدوى إقتصادية .وأظهرت الدراسة رحبية املشروع وإسرتداد تكاليفه ﺑعد
عشر سنوات من ﺑدءه ,عﻠما أنه لن يصل إىل مناﻓسة املستورد من اخلارج.
إال أن وجود كميات واﻓرة من النفط والغاز يف املياه اإلقﻠيمية الﻠبنانية سيكون له أتثري ومردود إجيايب عﻠى هذا املشروع ,
مراعني ﺑذلك تغريات الﻄﻠب واإلستهالك عﻠى النفط مع تغري الظروف اإلقﻠيمية ومرور األعوام.
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(أعدت ﺑواسﻄة :مرمي الرز)
هذا املشروع يبني لﻠبﻠدايت االجزاء االزمة لبناء وحتسني شبكة لﻠماء الصرف الصحي املهدور غالبه يف مشال لبنان كما
ﺑحّني ساﺑقا
المواسير المناسبة لنقل مياه الصرف الصحي

• األانبيب البالستيكية

 oﺑول ﻓينيل كﻠوريد (خمتصر ( PVC
 oالبول ﺑروﺑﻠني )خمتصر) PP
 oالبول إثيﻠني (اختصار ) PE

• منتجات األانبيب اخلرسانية

 oأانﺑيب خرسانيةconcrete pipes
 oأانﺑيب خرسانية مسﻠحة Reinforced Concrete Pipes
 oاملواسري اخلرسانية Concrete Culvert Pipes
 oغرف التفتيش اخلرسانية Concrete Manholes
• تفتق غرف التفتيش Concrete Manholes Taper
• حﻠقة الغرﻓة Chamber Ring
• تغﻄية غرف التفتيش Manholes Cover
 oاالحنناءات وتركيبات اخلرسانة Bends & Concrete Fittings

أنابيب الصرف الصحي البالستيكية

من مزااي املنتجات البالستيكية :
• وزن خفيف
•
•
•
•

ﺑساطة التﺜبيت  ,يتم قﻄع البالستيك دون مشاكل ويصل ﺑسهولة.
املتانة  ,حيث مقاومة البيئات العدوانية ،والتآكل ،والرطوﺑة العالية.
خدمة احلياة من أانﺑيب البالستيك اجملاري هو أطول ﺑكﺜري.
مقاومة االنسداد

• احلصانة لﻠتغريات يف درجات احلرارة

عيوب أانﺑيب الصرف الصحي املصنوعة من البالستيك:

• نظام الصرف الصحي املصنوع من املنتجات البالستيكية هو صاخبة أثناء العمﻠية.
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• عدم التسامح لدرجات احلرارة العالية  -ترتاوح درجة حرارة التشغيل هلذه املنتجات من  40إىل  90درجة.

أسعار األنابيب البالستيكية ( )PVC
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) UPVC( أسعار األنابيب البالستيكية
NETWORKS UPVC Fittings FOR GRAVITY DRAIN & SEWER
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Concrete Pipes Productsمنتجات أنابيب خرسانية

concrete pipes• أانﺑيب خرسانية
Reinforced Concrete Pipes • أانﺑيب خرسانية مسﻠحة
Concrete Culvert Pipes • املواسري اخلرسانية
Concrete Manholes • غرف التفتيش اخلرسانية
Concrete Manholes Taper  تفتق غرف التفتيشo
Chamber Ring  حﻠقة الغرﻓةo
Manholes Cover  تغﻄية غرف التفتيشo
Bends & Concrete Fittings • االحنناءات وتركيبات اخلرسانة
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إذا حتدثنا عن فوائد هذه املنتجات  ،فيجب ذكر ما يلي:
• لديهم قاﺑﻠية ضئيﻠة لﻠتآكل.
• مقاومة النمو الزائد  ،ألهنا دائمة وخامﻠة  ،واجلدران الداخﻠ ية اخلشنة ال تؤثر عﻠى السوائل اليت يتم ضخها من
خالل األانﺑيب ؛
• مقاومة جيدة لألثر املادي
• غري منفذة لﻠسوائل.
• مقاومة لﻠمواد البيولوجية والكيميائية.
• لديها قوة عالية
• يتم إنتاجها ﺑﻄرق تسﻠسﻠية ذات خصائص أداء خمتﻠفة ؛
• لديها تكﻠفة منخفضة.
ضا عيوب:
ابإلضافة إىل املزااي  ،هناك أي ً
• كتﻠة كبرية
• ال يتم استبعاد التآكل  ،والذي يسبب ترسب اخلرسانة والنمو وختفيف اجلدران.
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أسعار منتجات أنابيب خرسانية
Concrete or PVC Connections
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Maintenance Hole Estimate Sheet
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مضخات مياه الصرف الصحي

▪ أشكال املضخات
 نوع الغوص.1
WQ type diving sewage pump  األكﺜر شيوعاo
 نوع اجلاف.2
 األكﺜر شيوعاo
W-type horizontal sewage pumps •
WL type vertical sewage pumps

•
 أنواع املضخاتo

Type of impeller structure  نوع من هيكل املكرهo
The swirl impeller  دوامةo
The shrouded impeller  املكره سجيo
The flow passage impeller داﻓع ممر التدﻓقo
The spiral centrifugal impeller  دوامة الﻄرد املركزي الﻠوليبo
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أسعار مضخات مياه الصرف الصحي
16S Sewage Ejector Pump (16S-CIM)
•

Gallons Per Hour: 9600 (160 GPM) [1
HP 200/208V]

•

Price: ($1,827.00)

•

Applications: sewage

Submersible Sewage "Non-Clog" Pump
•

Gallons Per Hour: 7680 (128 GPM)
[115v Manual, 2", switch optional]

•

Price: ($409.50)

•

Applications: Sewage, Slurry, Slush &
Sludge, Submersible

Ebara DW Submersible Sewage Pump
Stainless Steel (SS sewage 1.5hp)
•

Gallons Per Hour: 10800 (180 GPM) [11/2HP 230v/1]

•

Price: ($1,184.22)

•

Applications: Contractor, Dewatering,
Fountain, Pond, Sewage, Slurry, Slush &
Sludge, Submersible, Sump

Submersible "Non-Clog" Pump 8"
•

Gallons Per Hour: 210000 (3500 GPM)
[460v/3P 48HP 8"]

•

Price: ($18,350.00)

•

Applications:
Submersible
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Grinder Pump 3HP
•

Gallons Per Hour: 6300 (105 GPM)
[3HP 230v/3 double seal]

•

Price: ($3,011)

•

Applications: Grinder, Sanitary, Slurry,
Slush & Sludge, Submersible, Sump

BGP Grinder Pump 3P
•

Gallons Per Hour: 2640 (44 GPM)
[230v/3 2HP]

•

Price: ($1,688.00 )

•

Applications: Sewage Grinding, Sewage,
Effluent and Wastewater Removal or
Transfer

2CT Trash Pump PEO
•

Gallons Per Hour: 150 GPM

•

Price: ($1,641.00)

•

Applications: Contractor, Dewatering,
Fuel Oil, Irrigation, Marine, Pond, SelfPriming, Sewage, Slurry, Slush & Sludge

MIT High Pressure Pedestal Pumps (FMIT30 MIT)
•

Gallons Per Hour: 21900 (365 GPM)

•

Price: ($4,004.00)

•

Applications:

Dewatering,

Marine,

Sanitary, Self-Priming, Sewage, Slurry,
Slush & Sludge
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Sewage Trash pump 7.5HP
•

230/460v 3P 20,400GPH, 3" 394A

•

Price : ($1,942.40)

•

Applications: Contractor, Dewatering,
Flooded

Suction,

Fountain,

Self-

Priming, Sewage, Slurry, Slush & Sludge
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) مرمي عبدالكرمي:(أعدت ﺑواسﻄة
INTRODUCTION
Transportation is an integral part of the functioning of the society. The transport system
improves the social, economic, industrial, commercial progress and transfers the society into
an organized one. It is one of the most essential services, vital force for determining the
direction of development. To achieve the desired transportation balance and the system to
be efficient, it is essential to provide organized facilities in the system, one su ch facility is a
Bus Terminal
As transportation involves the movement of the people and goods, there is a need of an
”access point” in transport system to use it. These access points are known as “Terminals “
or the fixed facilities. Terminals are one of the main components of any mode of
.transportation
Bus terminals are predominantly used for inter-city and intra city movement because of the
higher accessibility of bus terminals.
:Terminals serve as a point of:
•

Concentration

•

Dispersion

•

Loading/unloading of the passengers

•

Interchange of mode

•

Storage of passengers and vehicles

•

Maintenance of vehicle

•

Facilities and amenities for the users and crew

•

Documentation of movement

•

Information system

•

Integration of various systems of transportation

HIERARCHY OF BUS TERMINALS
:Hierarchy of Bus Terminals
•

Road based bus stop

•

Road side bus bay
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•

Bus stop distributed

•

Sub nodal terminal

•

Nodal bus terminal

•

Intercity bus terminal and interstate bus terminal)ISBT(

PLANNING CRITERIA
:In general, the four basic planning criteria for planning of terminals are
NEED

NEED of the terminal arises with increase in the demand. An organized bus terminal
:should meet the following requirements
•

Accessibility

•

Comfort and convenience

•

Safety

•

Easy processing
SIZE

:The following factors are considered to characterize the size of the terminal and its functions
•

Flow of traffic

•

System characteristics

•

User characteristics
LOCATION

:The selection of the location should satisfy the following criteria
•

It should form a component in the hierarchy of transport systems

•

It should be a component in the hierarchical system of transportation terminals

•

The concentration and dispersal costs should be minimum

•

It should be located such that as point of coordination and integration between
intercity and intra city transport
DESIGN

:Following points should be kept in mind for efficient workability of terminal
•

Segregation of bus and non-bus traffic

•

Segregation of pedestrian and vehicular movement

•

Elimination of vehicular traffic conflict

•

Segregation of pedestrian flows
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•

Minimum processing for the buses

•

Segregation of transportation and no transportation activities

BUS TERMINALS MAIN REQUIREMENTS
•

Public lockers and telephones

•

Dispatch office

•

Offices

•

Rental space

•

Waiting room

•

Buffet

•

Public toilets

•

Kiosks

•

Enquiry and booking

•

Left luggage

•

Lost property

•

Facilities for staff

•

Facilities for vehicle maintenance

•

Drivers rest rooms

•

Filling station

•

Security check post

•

Car/auto parking

•

Accommodation/DORMATORY

TYPE OF VEHICULAR MOVEMENT AROUND APPROACHING PARKING
BAYS
TYPE 1: SHUNTING

Shunting where a vehicle only sets down passengers on the concourse before moving off to
park or pick up more passengers> This avoids waiting to occupy a pre-determined bay, and
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.reduces effective journey time
TYPE 2: DRIVE THROUGH BAYS

Drive-through bays are fixed positions for setting down and/or collecting passengers. They
are in a line, so a vehicle often has to approach its bay between two stationary vehicles. In
practice it is often necessary to have isolated islands for additional bays, with the inevitable
.conflict between passenger and vehicle circulation
TYPE 3: SAW TOOTH BAYS

Saw-tooth layouts have fixed bay positions for setting down and/or collecting passengers
with the profile of the concourse made into an echelon or saw-tooth pattern. In theory the
angle of pitch between the vehicle front and the axis of the concourse can be anything from
to 90˚; in practice it lies between 20˚ and 50˚. The vehicle arrives coming forward, and ˚1
leaves in reserve, thus reducing the conflicts between vehicle and passenger circulation, but
.demands extra care in reversing
Passenger safety and control are particularly important when detailing saw-tooth bays
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.As the angle of pitch in saw-tooth bays increases so does the distance between each bay

BUS DIMENSIONS
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BUS TURNING REDIUS

PLATFORM TYPE
PARALLEL LOADING
•

Require excessive amount of space

•

Buses must usually wait until first bus exits

•

Large terminal requires pedestrian under/overpass facilities to protect passengers while
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crossing lanes
RADIAL SAW TOOTH LOADING
•

Most efficient-buses swing into position along natural driving arc

STRAIGHT SAW TOOTH LOADING
•

Efficient –employed where lot is comparatively narrow and deep

•

Passenger has direct approach to loading door

•

Baggage truck can operate between buses for side loading
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RIGHT ANGLE LOADING

:Disadvantages include
•

.Out swinging bus door which forms a barrier around which passenger must pass

•

Bus maneuvering difficult

APPLICATION
Description
Our bus station will be placed in the center of Tripoli. It will have 2 main line, one to Halba
Akkar and the other one to Bqarsouna Danniyeh. The station will use the existing buses
with good conditions and buy new ones if needed. The employees will collect the position
of each bus using GPS every 5 min so the passengers will be able to contact the reception
all day and get the location of the closest bus to them. The station is desig ned to contain all
the facilities needed for the buses from gas, maintenance and washing services. It will also
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have a resto-café and a supermarket for the passenger’s needs. Our bus station will be able to
host external buses coming from Syria since it will have drivers rest rooms. Every half hour
.a bus will leave the station
Location

.N.B.: I have no idea if the land is for sale or how much it costs
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Buses lines

.To Halba Akkar

.To Bqarsouna Danniyeh
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Stop
Bus stop design

Figure 48 Bus stop design
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Bus stop locations

Figure 49 Bus stop Location
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Bus Station Overview

Figure 50 Bus station overview

FreeCAD Design

Figure 51 FreeCAD design
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Costs

The following sites: Gas station, Maintenance agency, Bus Wash, Supermarket and the
.Resto-café will be done by existing private companies
Diesel buses are the most common type of bus generally used, and they cost around 80,000$
per vehicle. We plan to use the existing buses with good conditions instead of buying new
.ones
:Staff needed
3 Employeeees for the reception and ticket offices
2 men security
2 persons for the kiosks
2 persons for the cleaning
9 bus drivers
Table 9 Cost of Bus station
Number Needed

Costs

3

month/$2,700

Security men

2

month/$1,800

Persons for the Cleaning

2

month/$1,800

Drivers

9

month/$8,100

Persons for the Kiosks

2

month/$1,800

Building

1

$15,000

Buses

9

)bus/$80,000( $720,000

Employees for Reception and ticket
offices

Total

$ 751,200

408

تنمية الفيحاء املستدامة
 18تنمية الفيحاء المستدامة

 املوقع اجلغرايف املتميز
 الرتاث التارخيي املوجود
 التوزع الدميوغرايف و التعداد السكاين
 امهية املرﻓأ املتواجد يف امليناء
 أمهية مصفاة النفط املتواجدة يف
البداوي
 أمهية معرض رشيد كرامي الدول

العوائق اليت تواجهنا
• ضآلة ﻓرص العمل
• تراجع احلالة االقنصادية و االجتماعية
• األثر السﻠيب الذي ميارسه وسائل االعالم يف نقل صورة طراﺑﻠﺲ
أهداف هذه الخطة

 حتسني منو مدن الفيحاء
 املسامهة يف ختفيض حدة الفقر
 ادارة التنظيم املدين ﺑشكل أﻓضل
مراحل الخطة االنمائية

 مرحﻠة التنظيم و اخلﻄوات البدائية( 10أشهر)
 مرحﻠة التشخيص املبدئي ( 6أشهر)
409
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 مرحﻠة التشخيص ﺑناءا عﻠى معﻄيات أكﺜر دقة ( 6أشهر)
 حتديد الرؤية املستقبﻠية لﻠمدن الﺜالث ( 4أشهر)
 ﺑعض الورشات التﻄبيقية و ترتيب جدول القيام ابالعمال ( 9أشهر)
 نشر املعﻠومات و املتاﺑعة ( 3أشهر)
خطة العمل
حتديد  24مشروع حتت اخلمﺲ جماالت التالية:
• نظام ادارة متكامﻠة
• تﻄوير البىن التحتية و املعدات
• التﻄوير يف امليدان االجتماعي
• التﻄوير يف امليدان االقتصادي
حتسني الصورة العامة لﻠمدن الﺜالث
ﺑناءا عﻠى املعايري التالية:
 -1األﺑعاد االسرتاتيجية لﻠمشروع
 -2انسجام أقسام املشروع
 -3احتمالية تنفيذ املشروع
 -4عدد املصادر املستعمﻠة
 -5مدة التنفيذ املتﻄﻠبة
 -6حاجة اجملتمع املقصود اىل املشروع
البحث في استراتيجية العادة الحياة االقتصادية لالحياء القديمة

ترميم احلمام اجلديد و سوق الذهب و مسجد السويقة.
االهداف:
 حماولة اﺑعاد املشاريع اليت ال هتدف اىل خدمة املدينة عﻠى املدى البعيد410
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 -لفت االنتباه أن االاثر يف طراﺑﻠﺲ العائدة لﻠقرن العشرين ما زالت الﻓتة و جذاﺑة لﻠسياح و لﻠمحﻠيني

انشاء منتزه عام بمساحة تقارب العشرة هكتارات و مساحات خضراء في المدن الثالث

االهداف:
 اجياد مساحات عامة لﻠعائالت لقضاء وقت ﻓراغهم
 حتسني الوضع البيئي و نوعية اهلواء يف مدن الفيحاء
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العمل على ( كراج مدني ) بمساحة  10هكتارات مع مساحات خضراء في االتحاد

انشاء كورنيش الفيحاء (يتضمن بناء حوض سمك)

االهداف:
اعادة توصيل املناطق املدنية مع البحر
اجياد مناطق سياحية و ثقاﻓية آبليات جديدة مل تكن متوﻓرة

ايجاد نظام نقل عام وحل لمشكلة ركن السيارات في المناطق المزدحمة

األهداف:
412
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 التخفيف من األثر السﻠيب لزمحة السري عﻠى مجيع األصعدة (الوقت – احلالة النفسية – الضجيج ) و ما تؤدي اليه منااثر سﻠبية عﻠى السكان
 تشجيع السكان عﻠى استخدام وسائل النقل العام تنظيم مواقف لﻠسيارات هبدف التقﻠيل من حدة املواقف العشوائية اليت ﺑدورها تؤثر عﻠى عمﻠية السري السﻠيمةتوحيد خطة لتجمع مدن الفيحاء عوضا عن ثالث خطط متفرقة للكل مدينة

األهداف:
جتنب اخلﻄط املصممة عﻠى انﻄباعات او معﻄيات خاطئة .
هذه اخلﻄط اليت تعتمد ﻓقط عﻠى البناء و الﻄرقات
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اعادة ترتيب المحاور األساسية لمدن الفيحاء

تكملة الطريق السريع الغربي و التبادل في منطقة شرق االتحاد

األهداف:
ختفيف الضغط عﻠى وسط املدينة ,الكورنيش و حميط هنر أﺑو عﻠي
مسامهة يف حتسني الوضع البيئي
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استطالع على الوضع المدني و انشاء نظام موشر لالتحاد

األهداف:
تشجيع الباحﺜني عﻠى اجياد حﻠول لﻠمدن الﺜالث
مما يساهم يف حتسني النمو الﺜقايف و العﻠمي

وحدة ادارة المشروع

حيث  ,ﺑعد وضع املسار و مجع املعﻠومات و الفرق اليت ستساهم يف اخلﻄة  ,ال ﺑد من اجياد ﻓريق ملتاﺑعة دقة العمل ,
لﻠمتاﺑعة و تصحيح األخﻄاء ان وجدت
مشاريع استراتيجية متعلقة بالمنطقة الطرابلسية االقتصادية

مﺜل التيكنوﺑول:
 يستفيد من املنﻄقة االقتصادية اخلاصة يساهم يف ختفيض الضرائب عﻠى القيمة املضاﻓة يف معرض رشيد كرامي الدول415
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مما يساهم يف اجناح هذا املشروع- :
وجود عامﻠني مبعاشات مناﻓسة ملا هو متواجد يف ﺑريوت
وجود عامﻠني يتكﻠمون عدة لغات
استﻄاعة هذا القﻄاع عﻠى اجياد مشاريع جديدة
كونه جمال لﻠتبادل و مساهم اقتصادي واعد

اعادة تشغيل المناطق الصناعية لمدن الفيحاء

خاصة مصنع تكرير النفط يف البداوي اليت ال تزال موجودة لكن حتتاج لبعض التحديث
ضرورة هذا املشروع تكمن يف:
توظيف عدد كبري من سكان احتاد الفيحاء الذي يعاين من حدة البﻄالة
حتريك العجﻠة االقتصادية يف املنﻄقة ﺑشكل خاص  ,و اعﻄاء ملدن الفيحاء دور يف هذا الصياق
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اعادة تجديد سكة الحديد في طرابلس و اعادة فتح سكة طرابلس – حمص

األهداف:
 −اﺑراز دور طراﺑﻠﺲ يف عمﻠيات الرتانزيت يف الشرق االوسط .
 −االستﺜمار يف قﻄاع السياحة و التجارة و املسامهة يف تنمية االقتصاد احملﻠي
 −و احلث عﻠى ﺑناء ﻓنادق الستقبال الواﻓدين ممن سيتعامل يف هذا اجملال .
 −تشغيل يد عامﻠة و املسامهة يف ختفيف حدة البﻄالة
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مؤتمر العادة تشغيل معرض رشيد كرامي الدولي

السكن االجتماعي
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تنظيم المجال الحرفي

اعادة تفعيل دور هذا اجملال و جتديده مع ما يناسب مع وقتنا احلاضر يساهم يف اعادة الﺜقة لﻠحرﻓيني القدامة و ممارسة
املهنة اليت لﻄاملا أحبوها و حبﻠة جديدة تناسب السوق احلال و التﻄور احلال ,مما يساعد عﻠى التخفيف من حدة الفقر
و البﻄالة
كما هبذه الﻄريقة حناﻓظ عﻠى ﺑعض من تراثنا احلريف ال سيم
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اعداد هيكلية لالستفادة من تجهيزات الفيحاء الثقافية و الرياضية الستخدامها كمراكز ترفيهية

انشاء مجموعات ضغط لمساندة المشاريع الحيوية في المدن الثالث

اهلدف االساسي هو نيل قبول الدولة لﻠتنفيذ
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انشاء مكتب للتطوير الداخلي في االتحاد

هبدف تفعيل التواصل مع السكان يف حماولة لتحسني الوضع املعيشي
و هبدف انشاء مؤسسات تساعد حتويل املنشآت البسيﻄة اىل منشآت أكﺜر تﻄورا

ترتيب خطة للوضع االقتصادي الحالي و القادم

لفت االنتباه اىل أمهية احلرف يف احتاد ﺑﻠدايت الفيحاء و هذه احلرف تعتمد عﻠى:
 صغر حجم الشركات حيميها من االهنيار االقتصادي عﻠى صعيد الدولة وجود عمال و حرﻓيني لدعم هذا القﻄاع -أغﻠب أنواع احلرف غري مضرين ابلﻠبيئة

انتاج سلع و خدمات سياحية

هذا املشروع حيمي ﺑشكل أساسي االرث التارخيي العمراين كما يساهم يف حتسني الصورة العامة لﻄراﺑﻠﺲ و البداوي و
امليناء و يساعد يف حتسني خدمة املﻄاعم و الصناعة
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دور اللبنانيين المهاجرين و المنتشرين في العالم

ﺑﻠفت االنتباه لدور املهاجرين الﻠبنانيني ممكن االستفادة من توطيد عالقتهم ﺑبﻠدهم االم و ثقاﻓته .نشر ثقاﻓتنا من خالهلم
و توريث هذه الﺜقاﻓة لالﺑناء خاصة و تشجيعهم عﻠى االستﺜمار يف لبنان و خاصة يف مدن الفيحاء.

جدولة نشاطات الفتة لمهرجانات في االتحاد

عﻠى س بيل املﺜال اقامة مهرجاانت موسيقية هادﻓة تقصد من مجيع أحناء لبنان و العمل عﻠى تﻄويرها مع الوقت لتصل اىل
العاملية

انشاء و تطوير متاحف في الفيحاء

رمبا دراسة معمقة الدارة املتحف و اجياد مجعية اصدقاء املتحف ستساعد عﻠى اجناح املشروع
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تفعيل دور مواقع التواصل و التلفاز و الصحف الورقية و االلكترونية في ابراز صورة الفيحاء الجميلة

هذا األمر لن يتم اال ﺑوجود اختصاصيني يف هذا امليدان يعمﻠون عﻠى املدى البعيد
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اعتربان يف مركز السياسات االقتصادية هذه املقرتحات خط لﻠبداية يف دراسة مفصﻠة لﻠمشاريع و تنفيذها ان شاء هللا .
و املشاريع اليت اعتمدان عﻠى االهتمام هبا و دراستها مث تنفيذها :
 السكن االجتماعي تنظيم األعمال احلرﻓية انشاء منتزه عام مبساحة تقارب العشرة هكتارات و مساحات خضراء يف املدن الﺜالث -جدولة نشاطات الﻓتة ملهرجاانت ثقاﻓية
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 19مشروع زراعة القمح

(أعدت ﺑواسﻄة :سهام عيشة)

المنشىآت الزراعية و أنواعها23

http://un.uobasrah.edu.iq/lectures/532.pdf
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مشروع زراعة القمح
العوامل التي يجب اعتبارها في اختيار المزرعة
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واقع انتاج القمح في لبنان عام 24 2012

تعرض انتاجه يف لبنان خالل األعوام األخرية إىل
يعترب القمح زراعة إسرتاتيجية تشكل العمود الفقري لألمن الغذائي .وقد ّ

ضرابت موجعة ﺑﻠغت ذروهتا العام املاضي ،حبيث اخنفضت اإلنتاجية ﺑسبب اجلفاف من معدل  600كﻠغ لﻠدومن الواحد

إىل ما ﺑني  100و 150كﻠغ.
يراوح حجم اإلنتاج الﻠبناين من القمح الصﻠب كما سبق وذكران ما ﺑني  100و 140ألف طن ،ﺑينما تصل حاجته إىل
ما ﺑني  450و 550ألف طن سنواي وﻓق ما صرح ﺑه وزير الزراعة الدكتور حسني احلاج حسن .ويتم تصدير معظم اإلنتاج
الﻠبناين من القمح الصﻠب ألنه ال يصﻠح إلنتاج الﻄحني ،وابلتال ﻓإن لبنان ال ينتج غراما واحدا من القمح الﻄري الذي
ميﺜّل العمود الفقري لألمن الغذائي ،ﻓماذا نفعل يف الظروف الﻄارئة؟
اضﻄر
لقد ّأدت موجة اجلفاف واحلرائق اليت ضرﺑت روسيا العام املاضي إىل جتميد هذه الدولة صادراهتا من القمح الﻄري ما ّ
احلكومة الﻠبنانيّة إىل جتميد تصدير ما ينتجه لبنان من القمح الصﻠب ،ابنتظار جالء صورة أوضاع القمح عامليا ،كما أن
موجة احلر واجلفاف اليت ضرﺑت لبنان تركت آاثرا كارثية عﻠى صعيد إنتاج القمح ،ﻓالدومن الواحد من األرض مل ينتج يف
أﻓضل األحوال العام املاضي أكﺜر من  100أو  150كﻠغ من القمح ،ﺑينما كان ينتج يف السنوات الساﺑقة ﺑني 500
و 600كﻠغ .لذلك عمدت السﻠﻄات الﻠبنانية إىل ختزين ما لديها وجتميد تصديره إذ أنّه يس ّد ما ﺑني  16و %20من
حاجة السوق احملﻠيّة.
عﻠى الصعيد العاملي ،يالحظ تناقص متصاعد يف إنتاج القمح ،أما األسباب املؤدية إىل هذا التناقص ﻓهي كﺜرية وأمهها
وتعرض زراعته لﻠضغوطات البيئية وأمهها اجلفاف.
احنسار املساحات املزروعة ﺑه ﺑسبب ظهور «حماصيل نقدية» مناﻓسة له ّ

ﻓفي منﻄقة البﻠقان إخنفضت إنتاجية القمح العامني األخريين من  8طن/هكتار إىل حدود  4طن/هكتار ويف ﻓرنسا إىل

حدود  4.8طن /هكتار ،وهذا التناقص سيؤثر يف حال إستمراره كﺜريا عﻠى الدول اليت تعتمد يف استهالكها لﻠقمح عﻠى
اإلسترياد وليﺲ عﻠى اإلنتاج احملﻠي.
25يشري املزارع عبدو أمحد إىل أن كﻠفة زراعة دومن واحد من القمح تصل إىل  420ألف لرية ،وهذه املساحة ال تنتج أكﺜر
من  500كيﻠوغرام قمح يف املوسم الﻄبيعي .واملفارقة أن الدولة تشرتي حمصول الدومن الواحد ﺑقيمة  275ألف لرية ،ﻓيما

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%C2%AB%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB

24

https://al-akhbar.com/Community/36417
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يبيع املزارع التنب الناتج من الدومن ﺑقيمة  200ألف لرية ،ما يعين أن إيرادات املزارع تبﻠغ  475ألف لرية ،يف مقاﺑل كﻠفة
تبﻠغ  420ألف لرية ،وابلتال ﻓإن رحبه يصل إىل  55ألف لرية من الدومن الواحد.
هذه احلساابت تقاس عﻠى أساس إنتاج وسﻄي لﻠدومن الواحد يف األايم الﻄبيعية ،لكن هذا املوسم ،ووﻓقا لعدد كبري من
املزارعني ،ﻓإن انتاج الدومن مل يصل إىل  400كيﻠوغرام من القمح ،ما يعين أن املزارع قد يتكبد حنو  40دوالرا كخسارة.
تدين احملصول ،ﻓهي مرتبﻄة ابلتبدالت املناخية وقﻠّة املتساقﻄات ،ﻓضال عن نوعية البذار الوطين اليت ال تضاهي
أما أسباب ّ
نوعية البذار االيﻄال املعروﻓة ابسم «السارغوال» ،اليت تنتج  900كيﻠوغرام يف الدومن الواحد .ﻓبحسب أمحد ﻓإن «ﺑعض
املزارعني اشرتوا البذار االيﻄال ،أما ابقي املزارعني ،ﻓال ميكنهم شراء هذا النوع من البذار ،ألن سعره مرتفع».
وليست كمية اإلنتاج وحدها هي ميزة هذا النوع من البذار ،إذ ي شري املزارع عبد احلﻠيم اجملذوب إىل أن نسبة الربوتيني يف
القمح االيﻄال تصل إىل  ،%12ﻓيما ال تتجاوز  %10.5يف القمح املنتج حمﻠيا .لذا ،يرى اجملذوب وغريه من املزارعني،
يصب يف أتصيل البذار أو دعم استرياده ،لتصبح الزراعة جمدية ومتنح املزارع حاﻓزا لتوسيع
أن الدعم االساسي جيب أن ّ
االنتاج .وإذا اعتمد ﺑذار «السارغوال» يف لبنان ،ﻓإن جممل الكميات املنتجة حمﻠيا ستزيد مبعدل  1.8مرة.
غري أن مشاكل هذه الزراعة ال تقتصر عﻠى معادالت األسعار واألكالف ،ﻓالدولة تشرتي احملصول أبسعار مدعومة ،ومبا
لﻠتجار أبسعار أقل من أسعار الدولة ،وهذا يؤمن
أهنا ّ
تتأخر عن تسﻠّم الكميات من املزارع ،يضﻄر األخري إىل ﺑيع احملصول ّ
له حتصيل أمواله سريعا ومينحه القدرة عﻠى سداد أكالف اإلنتاج.

تبني هلم أن االنتظار يزيد كﻠفة اإلنتاج .ﻓراس حرب زرع  200دومن
ﺑعض املزارعني خياطرون يف انتظار تسﻠّم املوسم ،لكن ّ
قمح يف سهل البقاع الغريب ،لكنه يدﻓع أكالﻓا إضاﻓية لنقل احملصول من احلقل إىل املستودعات املستأجرة لتكديسها حىت
التسﻠّم «كأنه ال يكفينا املشاكل اليت تواجهنا اثناء تسجيل املساحات املزروعة».
التجار القمح املدعوم من املﻄاحن ﺑسعر  325لرية لﻠكيﻠوغرام الواحد ،مث يبيعونه
أحد املزارعني يكشف عن شراء ﺑعض ّ

لوزارة االقتصاد ﺑسعر  500لرية .مزارعون آخرون يتحدثون عن نقص يف الكميات املوزونة ساﺑقا لتصبح عند التسﻠيم أقل
ﺑنحو طن أو اثنني .أما مشكﻠة املشاكل ،ﻓهي عندما جيري تصنيف الكميات ،ﻓالنخب األول سعره خمتﻠف عن النخب

الﺜاين وعن النخب الﺜالث ،لكن التصنيف خيضع لﻠجنة ختمني ال تقوم ﺑعمﻠها ﺑﻄريقة سهﻠة ،وأحياان يضﻄر املزارع إىل أن
«حي ّفز» التخمني ﺑﻄرق مﻠتوية.
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نبتة القمح وطريقة زراعتها26

القمح نبات حول ينتمي إىل الفصيﻠة النجيﻠيّة ويعﻄي حبواب مرّكبة عﻠى شكل سناﺑل ،وهو يش ّكل الغذاء الرئيﺲ لﻠعدد

األرز والذرة.
األكرب من شعوب العامل ،يﻠيه من حيث األمهيّة ّ

مرتني .وهناك ﺑشكل عام نوعان من
مرة واحدة يف السنة ويف ﺑعضها اآلخر ّ
يزرع القمح يف العدد األكرب من دول العامل ّ

املعجنات واملعكرونة.
القمح مها الﻄري الذي يصﻠح لصنع اخلبز ،والقاسي الذي يصﻠح لصنع ّ

من حيث املساحات املزروعة ،يغﻄّي القمح أكرب مساحة عﻠى سﻄح الكرة األرضيّة ﺑني احملاصيل الزراعيّة األخرى.
27يصنف القمح إىل عدة أنواع تبعا لﻠفصل والوقت اليت تتم زراعته ﺑه ،ﻓالقمح الشتوي يحزرع ابخلريف ويتم حصاده يف

الرﺑيع أو صيف السنة القادمة تبعا ملوقع الزرع ،ويكون وﻓريا ،ﺑينما القمح الرﺑيعي ﻓَـيحزرع ابلرﺑيع وحيصد ابخلريف وميتاز ﺑقدرته
عﻠى حتمل ظروف اجلفاف ،ومن هذه األنواع :القمح الﻄري أو الشائع ( ابإلجنﻠيزية ): Common wheatالذي

يستخدم يف صناعة اخلبز.
تحضير التربة وزرع البذور

لزراعة القمح ينصح ﺑتحضري الرتﺑة وﻓق ما يﻠي :ﻓالحة أوىل لﻠتخﻠّص من ﺑقااي احملصول الساﺑق ،تعقبها مرة أخرى ﺑعد
شهر أو شهر ونصف وترمي إىل التخﻠّص من األعشاب النامية وهتوئة الرتﺑة .وقبل الزراعة مباشرة ال ﺑد من ﻓالحة اثلﺜة
عﻠى أن جترى ﺑعد إضاﻓة الدﻓعة األوىل من السماد كي خيتﻠط ابلرتﺑة ﺑشكل جيّد ،ويصار ﺑعد ذلك إىل تنعيم األرض
وتسويتها مث زرعها.
يزرع القمح يف كﺜري من دول العامل ابإلعتماد عﻠى مياه األمﻄار ،ويف ﺑﻠدان أخرى يزرع ابإلعتماد عﻠى الري .تقوم زراعته
عﻠى تبذير احلبوب يف ﻓرتة من اخلريف تسمح لﻠنبااتت الصغرية أبن تنمو وتتم ّكن من مقاومة ﺑرد الشتاء أي من تشرين
منوه تكون أقصر وابلتال ﻓإن نسبة تعرضه لﻠمخاطر النامجة عن تقﻠبات
األول ّ
حىت كانون األولّ ،أما القمح الرﺑيعي ﻓفرتة ّ

الﻄقﺲ تكون أقل.

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%C2%AB%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB

26

27

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D8%
A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
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تسمى الب ّذارة وهي حتفر خﻄوطا يف األرض ﺑعمق يكفي لزراعة
جرار ّ
يستعمل املزارعون يف عمﻠيّة ﺑذر القمح آلة يسحبها ّ

احلبوب ،ويف الوقت نفسه تسقط احلبوب واحدة تﻠو األخرى وتغﻄّيها ابلرتﺑة ،كما تقوم ﺑعض الب ّذارات إبسقاط كميّة من

السماد مع احلبّةّ .أما كميّة البذار ﻓتختﻠف ابختالف طريقة الزراعة (مرويّة وغري مروية) وهي تراوح ما ﺑني  20و 25كﻠغ

لﻠدومن.

ظروف المناخ

يتكيّف نبات القمح مع خمتﻠف البيئات الرطبة أو اجلاﻓة او املناطق الساحﻠية ،إال أن املناخ الرطب الناتج عن زايدة معدالت
ح
هﻄول املﻄر يتسبب إبتالف جذور احملاصيل وانتشار األمراض ،ﻓيسهم ابخنفاض احملصول الزراعي ،لذلك تحزرع معظم
حماصيل القمح يف أر ٍ
اض زراعيّة يرتاوح معدل هﻄول املﻄر ﻓيها ﺑني  375و 875مﻠم يف السنة ،ومن انحية أخرى تعد
الصغرى ترتاوح ما ﺑني  3و 4درجات ،أما ابلنسبة لدرجات
درجة احلرارة املﺜالية لنمو القمح  25درجة مئوية ،ودرجة احلرارة ح
احلرارة العظمى ﻓهي  32 -30درجة مئوية.

28املتﻄﻠبات العامة ميكن زراعة القم ح يف جمموعة متنوعة من املناخات ولكنه ينمو ﺑشكل أﻓضل يف املناطق الباردة حيث
ترتاوح درجة احلرارة ﺑني  10و  24درجة مئوية ( 75-50درجة ﻓهرهنايت) .لن ينمو القمح يف درجات حرارة أعﻠى من
 35درجة مئوية ( 95درجة ﻓهرهنايت) .ينمو القمح عﻠى النحو األمﺜل يف ترﺑة عميقة وخصبة وجاﻓة وجيدة التهوية عند
درجة محوضة ترتاوح ﺑني  5.5و .7.5
زراعة أصناف القمح الشتوي جيب أن تزرع يف اخلريف حوال  6إىل  8أساﺑيع قبل اتريخ الصقيع األول .جيب زراعة
أصناف القمح الرﺑيعي مبجرد أن ميكن عمل الرتﺑة يف الرﺑيع .عادة ما يتم حفر القمح املزروع جتاراي ميكانيكيا ابستخدام
آلة ختﻠق ثﻠما وتسقط البذور قبل تغﻄيتها مرة أخرى .ميكن أن تزرع ﺑذور القمح عن طريق البث اليدوي يف مناطق أصغر
 ،أو ابستخدام ﺑذارة مكرنك ابليد .عادة ما تزرع البذور إىل أعماق ترتاوح من  2إىل  12سم ( 4.7-0.8ﺑوصة) اعتمادا
عﻠى ظروف الرتﺑة (جي ب أن تزرع البذور أعمق يف الرتﺑة اجلاﻓة) .مبجرد تشتيت البذور  ،جيب جتريف الرتﺑة ﺑرﻓق لتعيني
البذور عﻠى العمق املﻄﻠوب.

https://plantvillage.psu.edu/topics/wheat/infos
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نوع التربة29

حميكن زراعة القمح يف أنواع خمتﻠفة من الرتﺑة ،ﺑشرط أن تكون غري حامضية أو غري قﻠوية أكﺜر من الالزم ،وذات قدرة عﻠى
االحتفاظ ابملاء أو تصريفه ﺑشكل جيد ومعتدل ،ألن القمح يتأثر ﺑشكل كبري ابحتباس املاء داخل الرتﺑة ،إذ تع ّد الرتﺑة
الﻄفﻠية أو الﻄينية أو الرتﺑة الﻄميّة مالئمة لزراعته ،كما حميكن زراعته يف الرتﺑة الﻄينية ذات التصريف اجليّد لﻠماء ابلظروف

اجلاﻓّة ،أو زراعته يف الرتﺑة الرمﻠية مع حتسني قدرهتا عﻠى االحتفاظ ابملاء واملواد الغذائية]٧[]٦[.
اختيار االرض

جيب مراعاة العديد من األمور عند اختيار األرض املالئمة لزراعة القمح ،ومنها ما أييت]٦[:
خاصة يف مرحﻠة ابإلضاﻓة إىل قدرهتا عﻠى تصريف املياه .
التأكد من خصوﺑة وصالحية الرتﺑة لﻠزراعة وسهولة ريّها ّ
• إمكانية الوصول إىل األرض الزراعية ألداء عمﻠيات اإلشراف والتفتيش امليداين .
• التأكد من عدم إصاﺑة حماصيل األرض الساﺑقة ابآلﻓات الزراعيّة ،واألمراض ،وترك األرض ملدة عامني دون زراعة
يف حال حدث ذلك.

• زراعة مساحة حمددة من األرض ﺑبذور القمح ،وترك مساحة ﻓارغة من األرض مقدراها  3أمتار لﻠمباعدة ﺑينه
وﺑني األنواع األخرى ،وذلك لﻠوقاية من انتقال األمراض ﺑني احملاصيل ،وما جتدر اإلشارة إليه أن يف حال إصاﺑة
أحد احملاصيل الزراعية ﻓيفضل ترك مساﻓة مقدارها  150مرتا .
معدل البذار و الكثافة الزراعية

حميكن احلصول عﻠى أﻓضل غﻠّة من احملاصيل ،وذلك أبن يكون مع ّدل البذار مقداره  6كغ /دومن يف املناطق ذات هﻄول
األمﻄار املنخفضة اليت تصل إىل  400مﻠم يف السنة ،وحوال  9-8كغ /دومن يف املناطق ذات هﻄول األمﻄار األعﻠى،
هبدف حتقيق الكﺜاﻓة الزراعيّة املﻄﻠوﺑة ،اليت تكون مبع ّدل  150إىل  200نبتة لكل مرت مرﺑع ،وحميكن حساب مع ّدل البذار
مبعرﻓة وزن البذور ،ونسبة اإلنبات ،وكﺜاﻓة النبات املﻄﻠوﺑة ،عن طريق تﻄبيق العمﻠيّة احلساﺑية اآلتية :معدل البذر= وزن
خﻠوها من
البذور  xنسبة اإلنبات  xالكﺜاﻓة املﻄﻠوﺑة ،مع االنتباه إىل مصدر البذور ،حيث جيب ﻓحصها لﻠتأكد من ّ

األمراض واحلشرات ،لتحقيق الكﺜاﻓة الزراعيّة املﻄﻠوﺑة]٨[.

29

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D8%
A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
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معالجة البذور و عمق الزراعة

مهما لﻠوقاية من األمراض اليت تنتقل مع الريح أو من خالل احملاريث،
تحع ّد عمﻠية تنقية البذور ومعاجلتها قبل الزراعة أمرا ّ

وهذا حجينّب املزارعني خسارة احملاصيل ،وتعترب عمﻠية البذر من العوامل املؤثرة يف مدى سرعة ظهور األشتال ،ﻓالبذر ﺑشكل
ح
عميق يف الرتﺑة يؤدي إىل أتخري ظهور الشتﻠة ،أما البذر الضحل عﻠى السﻄح يحتﻠف البذور نتيجة امتصاصها لﻠمبيدات،
فضل البذر ﺑشكل ضحل يف الظروف الرطبة لتظهر النبااتت ﺑشكل أسرع،
كما يؤثر املوسم يف مدى عمق البذر ،حيث يح ّ
ويحع ّد عمق البذر املرتاوح ﺑني  25مم إىل  50مم مناسبا حسب نوع الرتﺑة والرطوﺑة املتاحة]٨[.
ح
يحضاف إىل ذلك أمهية التباعد ﺑني صفوف القمح لﻠجمع ﺑني وﻓرة إنتاج احملصول ،وﻓعاليّة حركة معدات الزراعة عرب احلقل،

فضل أن يكون عرض صف القمح يرتاوح ما ﺑني ( )20-18سم تقريبا ،وقد أظهرت الدراسة اخنفاض اإلنتاج يف
ويح ّ
الصفوف ذات العرض الذي يزيد عن  25سم ،وابملقاﺑل أظهرت أن القمح املزروع يف صفوف عرضها  10سم تقريبا

أعﻠى غﻠّة من املزروع يف صفوف عرضها  20سم ﺑنسبة ]٩[.10%-5%
الر ّ
ي
ِ

مرة واحدة أو اثنتني قد يزيد من إنتاجه ووزنه ،ﻓتكون
يحزرع القمح يف املناطق اجلاﻓّة ،ويحع ّد من احملاصيل غري املرويّةّ ،
لكن ريّه ّ
املرة األوىل ﺑعد  20إىل  25يوما من زراعة البذور خالل مرحﻠة ظهور اجلذور ،والﺜانية خالل ﻓرتة تش ّكل السناﺑل أي ﺑعد
كن ذلك يف نفﺲ الوقت قد يؤدي إىل املزيد من األمراض]٦[]١٠[.
ثالثة أشهر ونصف من الزراعة ،ول ّ
التسميد

يتم تسميد القمح ﺑع ّدة مواد؛ هي :
• النيرتوجني :يع ّد من املواد الغذائية املؤثرة يف إنتاج القمح الشتوي ﺑشكل كبري ،وهناك عدة أشكال من األمسدة
النيرتوجينية؛ منها :النيرتوجني البيئي ) (Environmentally Smart Nitrogenالذي يحعترب من
األمسدة البﻄيئة يف إطالق النيرتوجني ،وحيقق ﻓوائد قﻠيﻠة يف اإلنتاج مقارنة ابليوراي ،لكن ﻓائدته تتمﺜّل يف قدرته
عﻠى إعﻄاء كامل كمية النيرتوجني أثناء زراعة البذور مما جيعﻠه آمنا عﻠيها ،والشكل اآلخر األكﺜر انتشارا من
األمسدة النيرتوجينية هو اليوراي ،وجيب توخي احلذر عند استخدامها كي ال تضيع يف اجلو عﻠى شكل غاز األمونيا،
كما أن االستخدام املفرط يؤدي لتقﻠيل اإلنتاج ،أما الشكل األخري لألمسدة النيرتوجينية ﻓهو األمونيا الالمائية،
ويع ّد سعره اجليد من األمور اليت يتميز هبا عن األنواع األخرى ،شرط تغﻄية البذور لضمان عدم ضياع املادة
وتﻄايرها عﻠى شكل غاز أمونيا]١١[.
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• الفسفور :يحع ّد من املواد املهمة يف منو القمح ،ونقصه يؤدي ملوت احملصول يف الشتاء ،وميكن إضاﻓته وحقنه يف
البذور قبل زراعتها ،وهي الﻄريقة األكﺜر ﻓعالية يف زايدة اإلنتاج ،كما ميكن إضاﻓته ﺑشكل مرّكز إىل الرتﺑة املزروعة

ابلبذور ،وهناك ع ّدة أشكال لﻠفسفور يف السوق مﺜل الشكل الصﻠب ،والشكل السائل ،وغريها]١٢[.
كمح ّفز لإلنبات يف البداية ،أو ميكن تﻄبيقه عﻠى سﻄح الرتﺑة ،وجيب جتنّب التالمﺲ
• البواتسيوم :ميكن استخدامه ح
املباشر ﺑني البذور والبواتسيوم كي ال يتسبب ﺑتﻠفه ،وهناك أشكال ع ّدة من أمسدة البواتسيوم؛ منها :كربيتات
البواتسيوم ،ونرتات البواتسيوم ،وكربيتات البواتسيوم واملغنيسيوم]١٢[.
مكافحة االعشاب الضارة

الضارة ،ومنها :استخدام ﺑذور خالية من ﺑذور األعشاب ،واحلفاظ عﻠى حدود
حميكن اتباع ع ّدة طرق ملنع ظهور األعشاب ّ

لﻠري عند جﻠبه من القنوات ،كما حميكن هتيئة ظروف حت ّد من منو
احلقول خالية من األعشاب ،وﻓﻠرتة املاء املستخدم ّ
األعشاب؛ مﺜل :زراعة احملاصيل املناﻓِسة اليت تناﻓﺲ األعشاب عﻠى املاء ،والضوء ،واملكان واملواد الغذائية ،وميكن إنتاج
ح
هذه احملاصيل عن طريق استخدام ﺑذور ذات نوعية جيّدة ،وأمسدة مناسبة ،واختيار الوقت والعمق املالئم لزراعة البذور،
ومن الﻄرق األخرى اليت متنع ظهور األعشاب هي تناوب احملاصيل وتبديﻠها مبحاصيل الذرة وﻓول الصواي ،والذرة البيضاء،
ودوار الشمﺲ ،كما حميكن استخدام املكاﻓحة الكيميائية املتمﺜّﻠة يف مبيدات األعشاب مع مراعاة استخدام النوع املناسب
ح
يف الوقت املناسب ،حىت ال يتأذى حمصول القمح]١٣[.
الحصاد

مير القمح
تكون السناﺑل الﻄرﻓية ،حمثّ
ّ
لﻠنمو؛ وهي كاآليت :ﺑداية البزوغ ،مثّ ﺑداية اإلزهار ،حمثّ ّ
الصيفي ﺑع ّدة مراحل ّ
ّ
الشتوي و ّ

تكون العقدة األوىل ،مثّ اإلزهار ،مثّ النضج ،وحيتاج القمح إىل ﻓرتة ترتاوح ﺑني  140إىل  170يوما لﻠنضج ]١٤[،ويكون
ّ
تتحول سيقان النبات ورؤوس االسناﺑل إىل الﻠون األصفر ﺑدال من األخضر ،إضاﻓة مليالن
القمح جاهزا لﻠحصاد عندما ّ

الرؤوس ابجتاه األرض ،وجيب أن يكون القمح صﻠبا ومقرمشا ،وليﺲ له قوام يشبه العجني ]٣[،وجيب القيام ﺑعمﻠية احلصاد

وتتم العمﻠية يف األايم املشمسة؛ ألن تبﻠل االبذور ابملاء قد جيعﻠها تتع ّفن أو تتﻠوث
خالل سبعة ّأايم من نضج احملصولّ ،

املقصات يف حال كان
وتتم عمﻠية احلصاد ابستخدام اآلالت إذا كان احملصول كبريا ،أو ابستخدام املناجل و ّ
ابجلراثيمّ ]٦[،

احملصول صغريا]٣[.
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مشروع زراعة القمح
تكلفة انتاج القمح

لزراعة القمح حنتاج عدة تقنيات منها  :جرار زراعي لفالحة األرض ،ﺑذور القمح ،عامل خمتص لعمﻠية ﺑذر حبوب القمح
(اذا مل يكن هناك آلة خاصة لﻠبذار) ،مساد ،عامل لرش السماد ،مبيدات حشرية لتجنب األمراض اليت ممكن أن تصيب
القمح ،عامل لرش املبيدات ،حصادة القمح اليت ﺑدورها تقوم ﺑرط القمح حبزم و وضعها جانبا و حنتاج لعامﻠني لتجميع
الدراسة و اليت ﺑدورها تقوم ﺑفرز التنب و حبات القمح كل منها عﻠى حدا و حنتاج عامل لوضع حزم القمح يف
هذه احلزمّ ،
الدراسة ﺑوضع القمح يف شوال و أخريا عامﻠني جلمع شواالت القمح.
الدراسة و أيضا تقوم ّ
ّ

يحزرع القمح عﻠى ارتفاع  1900مرت عن سﻄح البحر لذالك ال حيتاج لنظام ري ﻓالﺜﻠوج كاﻓية أن تحسقي األرض .و نوع
القمح املستخدم النتاج اخلبز يحسمى السﻠموين و هذا النوع ال يعيش اال يف الﻄقﺲ البارد.

كل دومن ينتج حوال  150كيﻠو غرام من القمح ان مل يكن هناك هﻄول ثﻠوج/أمﻄار كاﻓية أما يف أحسن احلاالت ميكن
أن ينتج حوال  600كيﻠو غرام و ابلتال ميكن ﺑيع  600كيﻠو غرام من القمح ب  900,000ألف لرية لبنانية ،اذا
ﻓرضنا أن سعر الكيﻠو ب  1500لرية لبنانية.
التكاليف التفصﻠية هي يف اجلدول التال:
املعدات

الكمية/لكل دومن ( 1000مرت
مرﺑع)

جممع (لرية لبنانية)

جرار

5ساعة لفالحة األرض
1ساعة  50 >--ألف لرية
لبنانية

250,000

زراعي
بذور
القمح
مساد

20كيﻠو غرام من القمح
السﻠموين
1كيﻠو  1500 >--لرية لبنانية
50,000
20كيﻠو مساد.

(كيماوي) 25كيﻠو  50 >--ألف لرية
لبنانية
2ﺑرميل مبيدات
مبيدات
1ﺑرميل  25 >--ألف لرية
لبنانية
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30,000

50,000
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حصادة

3ساعات حصاد
1ساعة  40 >--ألف لرية
لبنانية

120,000

دراسة

لﻠدراسة
2ساعة ّ
1ساعة  60 >--ألف لرية
لبنانية
عمال
ّ 8

120,000

عمال
ّ

360,000

1عامل  45 >--ألف لرية
لبنانية

980,000

اجملموع
النهائي
الخطوات التي يجب القيام بها لزراعة القمح
جرار زراعي
لفالحة االرض

عملية بذر حبوب
القمح

عملية التسميد

صادة و تقوم
الدراسة :نضع في
الدراسة حزم القمح التي حصلنا عليها من الح ّ
ّ
ّ
الدراسة بفرز التبن و حبات القمح كل منها على حدا و نحتاج عامل لوضع حزم
ّ
الدراسة بوضع القمح في شوال
الدراسة و أيضا تقوم ّ
القمح في ّ

Figure 52اخلﻄوات اليت جيب القيام هبا لزراعة القمح
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رش المبيدات

حصادة القمح التي بدورها تقوم برط
القمح بحزم و وضعها جانبا

مشروع زراعة القمح
كمية انتاج الخبز 30

ينتج  600كيﻠو غرام من الدقيق حوال  960كيﻠو غرام خبز أي  200رﺑﻄة خبز و النتيجة حصﻠنا عﻠيها يف العمﻠية
احلساﺑية التالية:
 1كيﻠو دقيق  1.6 كيﻠو خبز
 600كيﻠو دقيق 960 كيﻠو خبز
 1.6كيﻠو خبز 2 رغيف
 960كيﻠو خبز  1,200 رغيف أي ما يعادل  200رﺑﻄة خبز و يف كل رﺑﻄة  6أرغفة.

https://wearecurious.net/questions/79829/km-kylo-khbz-ymknny-antagh-maa-kylo-oahd-mn-aldkyk
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تﻠخيص:
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أبرز المنتجات:
الحمضيات
العنب
ينتج:
الطماطم  %45البقول
التفاح
 %15القمح
البطاطا
 %10سكر
الزيتون
التبغ
الدواجن
األغنام
الماعز

الواردات:
 %78من منتجات االلبان و اللحوم
بلغت قيمة الواردات  1230مليون
دوالر

•
•

•
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الصادرات:
• فواكه و خضار
بلغت قيمة الصادرات  196مليون
دوالر
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Chapter5.PDF
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المساحات الزراعية في لبنان

22%

احملاصيل الزراعية يف لبنان

 Figure 53احملاصيل الزراعية يف لبنان

احملاصيل :احلبوب – أشجار ﻓواكه – حماصيل صناعية – حماصيل تسويق
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توزع مساحة المنتجات الزراعية (هكتار) لعام  2009حسب المحافظات
Enquete-prod2008_2
009.pdf
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نبات القمح31

يندرج القمح( ابإلجنﻠيزية ): Wheatحتت ﻓصيﻠة النجيﻠيّة( االسم العﻠمي) ،: Poaceaeحتت القبيﻠة القمحاويّة
(االسم العﻠمي ): Triticeaeاليت تشمل القمح ،والشعري ،واجلاودار وغريها ،مث حتت جنﺲ الرتيتيكوم( االسم
العﻠمي) ،: Triticumويصنف إىل عدة أنواع تبعا لﻠفصل والوقت اليت تتم زراعته ﺑه ،ﻓالقمح الشتوي يحزرع ابخلريف
ويتم حصاده يف الرﺑيع أو صيف السنة القادمة تبعا ملوقع الزرع ،ويكون وﻓريا ،ﺑينما القمح الرﺑيعي ﻓَـيحزرع ابلرﺑيع وحيصد
ابخلريف وميتاز ﺑقدرته عﻠى حتمل ظروف اجلفاف ،ومن هذه األنواع :القمح الﻄري أو الشائع ( ابإلجنﻠيزية :

)Common wheatالذي يستخدم يف صناعة اخلبز ،والقمح املنضغط( ابإلجنﻠيزية ): Club Wheatالذي
ح
يتميز عن غريه من األنواع ﺑﻄراوته ،هلذا يحستخدم يف صناعة الكعك ،واملعجنات ،والﻄحني ،أما ابلنسبة لﻠنوع الﺜالث
ﻓهو القمح الصﻠب ) (Pasta Wheatاملستخدم ﺑصناعة مجيع أنواع املعكرونة ،وهبذا تدخل حبوب القمح ﺑصناعة
ح
العديد من املنتجات الغذائية؛ مﺜل :النشا ،والشعري ،والغﻠوتني وغريها ،وميتاز نبات القمح ﺑشكﻠه الفريد ،إذ تتوزع
السناﺑل عﻠى جانيب الساق وحتوي أزهارا صغرية يرتاوح عددها من  3إىل  9زهرات ]٣[]٢[]١[.احتﻠّت الصني املرتبة
األوىل عامليا يف كوهنا أكﺜر الدول املنتِجة لﻠقمح لعام 2017م ميالدي ،حيث أنتجت ما يحقارب 134,334,000
ح
طنا من القمح ،تﻠيها اهلند ،مثّ روسيا ،مثّ الوالايت املتحدة األمريكية ،مثّ ﻓرنسا ،كما احتﻠّت الدول اآلتية املراتب
ح
اخلمﺲ األخرية ابلرتتيب يف إنتاج القمح ،وهي :أسرتاليا ،تﻠيها كندا ،مثّ ابكستان ،مثّ أوكرانيا ،وأخريا أملانيا.
ظروف المناخ

يتكيّف نبات القمح مع خمتﻠف البيئات الرطبة أو اجلاﻓة او املناطق الساحﻠية ،إال أن املناخ الرطب الناتج عن زايدة
ح
معدالت هﻄول املﻄر يتسبب إبتالف جذور احملاصيل وانتشار األمراض ،ﻓيسهم ابخنفاض احملصول الزراعي ،لذلك
تحزرع معظم حماصيل القمح يف أر ٍ
اض زراعيّة يرتاوح معدل هﻄول املﻄر ﻓيها ﺑني  375و 875مﻠم يف السنة ،ومن
الصغرى ترتاوح ما ﺑني  3و4
انحية أخرى تعد درجة احلرارة املﺜالية لنمو القمح  25درجة مئوية ،ودرجة احلرارة ح
درجات ،أما ابلنسبة لدرجات احلرارة العظمى ﻓهي  32 -30درجة مئوية.
نوع التربة

حميكن زراعة القمح يف أنواع خمتﻠفة من الرتﺑة ،ﺑشرط أن تكون غري حامضية أو غري قﻠوية أكﺜر من الالزم ،وذات قدرة
عﻠى االحتفاظ ابملاء أو تصريفه ﺑشكل جيد ومعتدل ،ألن القمح يتأثر ﺑشكل كبري ابحتباس املاء داخل الرتﺑة ،إذ تع ّد
31

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B
9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
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الرتﺑة الﻄفﻠية أو الﻄينية أو الرتﺑة الﻄميّة مالئمة لزراعته ،كما حميكن زراعته يف الرتﺑة الﻄينية ذات التصريف اجليّد لﻠماء

ابلظروف اجلاﻓّة ،أو زراعته يف الرتﺑة الرمﻠية مع حتسني قدرهتا عﻠى االحتفاظ ابملاء واملواد الغذائية]٧[]٦[.
اختيار االرض

جيب مراعاة العديد من األمور عند اختيار األرض املالئمة لزراعة القمح ،ومنها ما أييت]٦[:
خاصة يف مرحﻠة احلراثة واإلمثار ،ابإلضاﻓة إىل قدرهتا
• التأكد من خصوﺑة وصالحية الرتﺑة لﻠزراعة وسهولة ريّها ّ
عﻠى تصريف املياه.

• إمكانية الوصول إىل األرض الزراعية ألداء عمﻠيات اإلشراف والتفتيش امليداين.
• التأكد من عدم إصاﺑة حماصيل األرض الساﺑقة ابآلﻓات الزراعيّة ،واألمراض ،وترك األرض ملدة عامني دون
زراعة يف حال حدث ذلك.

• زراعة مساحة حمددة من األرض ﺑبذور القمح ،وترك مساحة ﻓارغة من األرض مقدراها  3أمتار لﻠمباعدة ﺑينه
وﺑني األنواع األخرى ،وذلك لﻠوقاية من انتقال األمراض ﺑني احملاصيل ،وما جتدر اإلشارة إليه أن يف حال
إصاﺑة أحد احملاصيل الزراعية ﻓيفضل ترك مساﻓة مقدارها  150مرتا.
معدل البذار و الكثافة الزراعية

حميكن احلصول عﻠى أﻓضل غﻠّة من احملاصيل ،وذلك أبن يكون مع ّدل البذار مقداره  6كغ /دومن يف املناطق ذات هﻄول
األمﻄار املنخفضة اليت تصل إىل  400مﻠم يف السنة ،وحوال  9-8كغ /دومن يف املناطق ذات هﻄول األمﻄار األعﻠى،
هبدف حتقيق الكﺜاﻓة الزراعيّة املﻄﻠوﺑة ،اليت تكون مبع ّدل  150إىل  200نبتة لكل مرت مرﺑع ،وحميكن حساب مع ّدل

البذار مبعرﻓة وزن البذور ،ونسبة اإلنبات ،وكﺜاﻓة النبات املﻄﻠوﺑة ،عن طريق تﻄبيق العمﻠيّة احلساﺑية اآلتية :معدل
البذر= وزن البذور  xنسبة اإلنبات  xالكﺜاﻓة املﻄﻠوﺑة ،مع االنتباه إىل مصدر البذور ،حيث جيب ﻓحصها لﻠتأكد

خﻠوها من األمراض واحلشرات ،لتحقيق الكﺜاﻓة الزراعيّة املﻄﻠوﺑة]٨[.
من ّ
معالجة البذور و عمق الزراعة

مهما لﻠوقاية من األمراض اليت تنتقل مع الريح أو من خالل احملاريث،
تحع ّد عمﻠية تنقية البذور ومعاجلتها قبل الزراعة أمرا ّ

وهذا حجينّب املزارعني خسارة احملاصيل ،وتعترب عمﻠية البذر من العوامل املؤثرة يف مدى سرعة ظهور األشتال ،ﻓالبذر
ح
ﺑشكل عميق يف الرتﺑة يؤدي إىل أتخري ظهور الشتﻠة ،أما البذر الضحل عﻠى السﻄح يحتﻠف البذور نتيجة امتصاصها
فضل البذر ﺑشكل ضحل يف الظروف الرطبة لتظهر النبااتت
لﻠمبيدات ،كما يؤثر املوسم يف مدى عمق البذر ،حيث يح ّ

ﺑشكل أسرع ،ويحع ّد عمق البذر املرتاوح ﺑني  25مم إىل  50مم مناسبا حسب نوع الرتﺑة والرطوﺑة املتاحة]٨[.
ح
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يحضاف إىل ذلك أمهية التباعد ﺑني صفوف القمح لﻠجمع ﺑني وﻓرة إنتاج احملصول ،وﻓعاليّة حركة معدات الزراعة عرب

فضل أن يكون عرض صف القمح يرتاوح ما ﺑني ( )20-18سم تقريبا ،وقد أظهرت الدراسة اخنفاض
احلقل ،ويح ّ
اإلنتاج يف الصفوف ذات العرض الذي يزيد عن  25سم ،وابملقاﺑل أظهرت أن القمح املزروع يف صفوف عرضها 10
سم تقريبا أعﻠى غﻠّة من املزروع يف صفوف عرضها  20سم ﺑنسبة ]٩[.10%-5%
الر ّ
ي
ِ

مرة واحدة أو اثنتني قد يزيد من إنتاجه ووزنه،
يحزرع القمح يف املناطق اجلاﻓّة ،ويحع ّد من احملاصيل غري املرويّةّ ،
لكن ريّه ّ
ﻓتكون املرة األوىل ﺑعد  20إىل  25يوما من زراعة البذور خالل مرحﻠة ظهور اجلذور ،والﺜانية خالل ﻓرتة تش ّكل

لكن ذلك يف نفﺲ الوقت قد يؤدي إىل املزيد من األمراض]٦[]١٠[.
السناﺑل أي ﺑعد ثالثة أشهر ونصف من الزراعة ،و ّ

التسميد

يتم تسميد القمح ﺑع ّدة مواد؛ هي:
• النيرتوجني :يع ّد من املواد الغذائية املؤثرة يف إنتاج القمح الشتوي ﺑشكل كبري ،وهناك عدة أشكال من األمسدة
النيرتوجينية؛ منها :النيرتوجني البيئي ) (Environmentally Smart Nitrogenالذي يحعترب من

األمسدة البﻄيئة يف إطالق النيرتوجني ،وحيقق ﻓوائد قﻠيﻠة يف اإلنتاج مقارنة ابليوراي ،لكن ﻓائدته تتمﺜّل يف قدرته

عﻠى إعﻄاء كامل كمية النيرتوجني أثناء زراعة البذور مما جيعﻠه آمنا عﻠيها ،والشكل اآلخر األكﺜر انتشارا من
األمسدة النيرتوجينية هو اليوراي ،وجيب توخي احلذر عند استخدامها كي ال تضيع يف اجلو عﻠى شكل غاز
األمونيا ،كما أن االستخدام املفرط يؤدي لتقﻠيل اإلنتاج ،أما الشكل األخري لألمسدة النيرتوجينية ﻓهو األمونيا
الالمائية ،ويع ّد سعره اجليد من األمور اليت يتميز هبا عن األنواع األخرى ،شرط تغﻄية البذور لضمان عدم
ضياع املادة وتﻄايرها عﻠى شكل غاز أمونيا]١١[.

• الفسفور :يحع ّد من املواد املهم ة يف منو القمح ،ونقصه يؤدي ملوت احملصول يف الشتاء ،وميكن إضاﻓته وحقنه
يف البذور قبل زراعتها ،وهي الﻄريقة األكﺜر ﻓعالية يف زايدة اإلنتاج ،كما ميكن إضاﻓته ﺑشكل مرّكز إىل الرتﺑة

املزروعة ابلبذور ،وهناك ع ّدة أشكال لﻠفسفور يف السوق مﺜل الشكل الصﻠب ،والشكل السائل،
وغريها]١٢[.
كمح ّفز لإلنبات يف البداية ،أو ميكن تﻄبيقه عﻠى سﻄح الرتﺑة ،وجيب جتنّب
• البواتسيوم :ميكن استخدامه ح
التالمﺲ املباشر ﺑني البذور والبواتسيوم كي ال يتسبب ﺑتﻠفه ،وهناك أشكال ع ّدة من أمسدة البواتسيوم؛ منها:
كربيتات البواتسيوم ،ونرتات البواتسيوم ،وكربيتات البواتسيوم واملغنيسيوم]١٢[.
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مكافحة االعشاب الضارة

الضارة ،ومنها :استخدام ﺑذور خالية من ﺑذور األعشاب ،واحلفاظ عﻠى
حميكن اتباع ع ّدة طرق ملنع ظهور األعشاب ّ

لﻠري عند جﻠبه من القنوات ،كما حميكن هتيئة ظروف حت ّد
حدود احلقول خالية من األعشاب ،وﻓﻠرتة املاء املستخدم ّ
من منو األعشاب؛ مﺜل :زراعة احملاصيل املناﻓِسة اليت تناﻓﺲ األعشاب عﻠى املاء ،والضوء ،واملكان واملواد الغذائية،
ح
وميكن إنتاج هذه احملاصيل عن طريق استخدام ﺑذور ذات نوعية جيّدة ،وأمسدة مناسبة ،واختيار الوقت والعمق املالئم
لزراعة البذور ،ومن الﻄرق األخرى اليت متنع ظهور األعشاب هي تناوب احملاصيل وتبديﻠها مبحاصيل الذرة وﻓول
الصواي ،والذرة البيضاء ،ودوار الشمﺲ ،كما حميكن استخدام املكاﻓحة الكيميائية املتمﺜّﻠة يف مبيدات األعشاب مع
ح
مراعاة استخدام النوع املناسب يف الوقت املناسب ،حىت ال يتأذى حمصول القمح]١٣[.
الحصاد

تكون السناﺑل الﻄرﻓية،
مير القمح
ّ
لﻠنمو؛ وهي كاآليت :ﺑداية البزوغ ،مثّ ﺑداية اإلزهار ،حمثّ ّ
الصيفي ﺑع ّدة مراحل ّ
ّ
الشتوي و ّ

تكون العقدة األوىل ،مثّ اإلزهار ،مثّ النضج ،وحيتاج القمح إىل ﻓرتة ترتاوح ﺑني  140إىل  170يوما لﻠنضج]١٤[،
حمثّ ّ

تتحول سيقان النبات ورؤوس االسناﺑل إىل الﻠون األصفر ﺑدال من األخضر،
ويكون القمح جاهزا لﻠحصاد عندما ّ
إضاﻓة مليالن الرؤوس ابجتاه األرض ،وجيب أن يكون القمح صﻠبا ومقرمشا ،وليﺲ له قوام يشبه العجني ]٣[،وجيب
وتتم العمﻠية يف األايم املشمسة؛ ألن تبﻠل االبذور ابملاء قد
القيام ﺑعمﻠية احلصاد خالل سبعة ّأايم من نضج احملصولّ ،

وتتم عمﻠية احلصاد ابستخدام اآلالت إذا كان احملصول كبريا ،أو ابستخدام
جيعﻠها تتع ّفن أو تتﻠوث ابجلراثيمّ ]٦[،
املقصات يف حال كان احملصول صغريا]٣[.
املناجل و ّ
االالت المستخدمة للحصاد

أدوات زراعية حديﺜة ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من األدوات الزراعيّة احلديﺜة اليت متّ استخدامها لتﻄوير الزراعة ،ومنها

ما أييت]١[:

مصممة ﺑﻄريقة مت ّكنها من احلركة ﺑﺜبات يف احلقول الزراعية ،حىت
• اجلرار الزراعي ،وهو عبارة عن آلة زراعيّة حديﺜة ّ
عﻠى أرض غري مست وية ،أو يف احلقول املغمورة ،وله عدة استخدامات ،منها :حرث األرض ،ومحل البضائع إىل
السوق ،ومحل املعدات الﺜقيﻠة ،والتنقل يف األرض ﺑسهولة.
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• احلصادة ،واليت تعمل عﻠى مجع احملاصيل الزراعية ،وﻓصل احلبوب عن القش ،لضمان االستفادة من مجيع احملصول.

• احملراث ،حيث يستخدم حلرث األرض وقﻠبها وجتهيزها لﻠبذار ،وتع ّد احملاريث أﻓضل من اجلرارات يف احلراثة جلودة
شفراهتا.

• آلة السحب ،وهي آلة تستخدم إلزالة األجسام الصﻠبة اليت تعوق عمل احملاريث يف األرض ،مﺜل املعادن
واألخشاب.
• آلة رش املبيدات احلشرية ،وهي عبارة عن صهريج حيتوي عﻠى مواد كيميائية خاصة إلابدة احلشرات والقضاء
عﻠى اآلﻓات الزراعية.
• آلة البذار ،وهي آلة تستخدم لبذر احلبوب يف املساحات اليت يصعب حراثتها.
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• آلة التسميد ،وهي آلة يوضع ﻓيها السماد الﻄبيعي من روث احليواانت ،لتقوم ﺑر ّشه يف احلقول.

• آلة التعبئة ،تستخدم هذه اآللة حلزم حماصيل احلبوب والقش.
أدوات زراعية قدمية من األدوات واألساليب القدمية يف الزراعة ما أييت]٢[:
• احلرث والغرس ،حيث كان املزارع يقوم حبرث األرض ابلفأس والبذار ﺑيديه ،مث استعان ابحملراث الذي جتره
احليواانت.
• املنجل ،وهو عبارة عن نصل معدينّ عﻠى شكل هالل مﺜبّت ﺑعصا خشبيّة ،يحستخدم حلصاد احملاصيل الزراعية.

• املذراة والغرابل ،حيث يقوم املزارع ﺑفصل احلبوب عن القش ﺑﻄرق ﺑدائية عرب تكسري سيقان القش وضرهبا ،مثّ
محﻠها ابملذراة لفصل القش عن احلبوب ،مث غرﺑﻠة احلبوب يف الغرابل لتنظيفها من القش الصغري.
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االحتياجات و االنتاج السنوي للقمح
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 21نمذجة الوزارات في لبنان

(أعدت ﺑواسﻄة :سهام عيشة)
وزارة الﻄاقة  -وزارة االقتصاد  -وزارة البيئة  -ووزارة الرتﺑية  -وزارة الرتﺑية  -وزارة االتصاالت (اهليكل االداري لﻠوزارة +متﻄﻠبات ملوظفي الوزارة)
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وزارة الطاقة
الهيكل التنظيمي للوزارة

 Figure 54اهليكل التنظيمي لوزارة الﻄاقة
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أقسام وزارة الطاقة

تتوىل وزارة الﻄاقة واملياه شؤون املياه ،الكهرابء ،النفط ،املعادن ،املناجم واملقالع ،وﻓقا لﻠصالحيات واملهام اآلتية:
أوالً :يف قطاع املياه
• رصد ومراقبة وكيل واحصاء ودرس املوارد املائية وتقدير احلاجات اىل املياه وجماالت استعماهلا يف املناطق كاﻓة.
• مراقبة نوعية املياه السﻄحية واجلوﻓية وحتديد معايريها.
• وضع مشروع التصميم العام لتخصيص وتوزيع املوارد املائية لﻠشرب والري عﻠى نﻄاق الدولة ووضع مشروع املخﻄط
التوجيهي العام لﻠمياه والصرف الصحي وحتديﺜه ابستمرار ورﻓعه ﺑواسﻄة الوزير اىل جمﻠﺲ الوزراء.
• تصميم ودرس وتنفيذ املنشآت املائية الكربى كالسدود والبحريات اجلبﻠية واالنفاق وتقومي جماري االهنر وشبكات
املياه وغريها ،ووضعها يف االستﺜمار.
• اجراء التغذية االصﻄناعية خلزاانت املياه اجلوﻓية عند االقتضاء ومراقبة استﺜمار الكميات املستخرجة منها.
• العمل عﻠى محاية املوارد املائية من اهلدر والتﻠوث ﺑوضع النصوص واختاذ التداﺑري واالجراءات الالزمة ملنع تﻠوثها
والعادهتا اىل نوعيتها الﻄبيعية.
• منح االجازات والرتاخيص لﻠتنقيب عن املياه واستعمال املياه العمومية واالمالك العامة النهرية واجراء كاﻓة املعامالت
املتعﻠقة هبا ومنحها وﻓقا لﻠقوانني واالنظمة الناﻓذة.
• اجراء الدراسات واالحباث املائية واجليولوجية واهليدرولوجية ومجع املعﻄيات الفنية يف حقل املياه ووضع اخلرائط
الفنية هلا وحتديﺜها ابنتظام.
• ممارسة الرقاﺑة والوصاية عﻠى املؤسسات العامة وعﻠى سائر اهليئات العامﻠة يف حقل املياه وﻓقا الحكام هذا القانون
والنصوص واالحكام العائدة لكل منها.
• تعزيز اداء املؤسسات العامة املائية االستﺜمارية،ومراقبة هذا االداء عﻠى اساس املؤشرات الواردة يف ﺑرانمج االعمال
املصدقة حسب االصول.
• وضع املعايري الواجب اعتمادها يف دراسات املؤسسات العامة االستﺜمارية وتنفيذ أشغاهلا وشروط وأنظمة االستﺜمار
لﻠمياه السﻄحية واجلوﻓية ومياه الصرف الصحي واألنظمة القياسية لنوعية املياه ومراقبتها.
• اجناز معامالت االستمالك العائدة لﻠوزارة ولﻠمؤسسات العامة املائية االستﺜمارية اخلاضعة لوصايتها وﻓقا لﻠقوانني
واالنظمة الناﻓذة.
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• اﺑداء الرأي يف تراخيص املناجم واملقالع من حيث أتثريها عﻠى املوارد املائية.
• أتمني العالقات العامة مع املواطنني واعالمهم ﺑكل ما يهمهم يف شؤون املياه وترشيد استعماهلا.
اثنياً :يف قطاع الكهرابء
• وضع السياسة العامة لﻠقﻄاع ووضع املخﻄط التوجيهي العام ومناقشة الدراسات التوجيهية ووضعها ابلصيغة النهائية
وعرضها عﻠى جمﻠﺲ الوزراء إلقرارها.
• اقرتاح القواعد الشامﻠة لتنظيم اخلدمات املتعﻠقة إبنتاج ونقل وتوزيع الﻄاقة الكهرابئية واإلشراف عﻠى التنفيذ.
• اقرتاح مشاريع القوانني واملراسيم املتعﻠقة ﺑقﻄاع الكهرابء.
• اقرتاح شروط السالمة العامة والشروط البيئية واملواصفات الفنية الواجب تواﻓرها يف اإلنشاءات والتجهيزات
الكهرابئية.
• القيام ابالتصاالت الالزمة مع الدول األخرى لغاايت الرﺑط الكهرابئي وتبادل الﻄاقة الكهرابئية وإﺑرام االتفاقيات
الالزمة ﺑعد إجازة جمﻠﺲ النواب هلا ﺑذلك.
• اختاذ مجيع اإلجراءات املتاحة مبا ﻓيها أتمني التوزيع وﻓقا لﻠقوانني والعقود املربمة من قبل الدولة ملعاجلة أي خﻠل يف
أي من نشاطات قﻄاع الكهرابء من شأنه التأثري سﻠبا عﻠى مصاحل هذا القﻄاع أو عﻠى حقوق املستهﻠكني
ومصاحلهم.
اثلثاً :يف قطاع النفط
• السهر عﻠى تﻄبيق االتفاقات والقوانني واألنظمة املتعﻠقة ﺑشؤون النفط ومشتقاته عﻠى خمتﻠف أنواعها وال سيما:
• استرياد النفط اخلام ومروره عرب األراضي الﻠبنانية وتكريره حمﻠيا.
• توزيع الغاز واحملروقات السائﻠة وختزينها وتسعريها.
• تصنيع املواد النفﻄية واسترياد وتصدير املنتجات البيرتوكيمائية.
• التنقيب عن النفط عﻠى األراضي الﻠبنانية ويف املياه االقﻠيمية.
• الرقاﺑة عﻠى املؤسسات اخلاصة اليت تتعاطى التنقيب عن النفط أو أعمال ضخ ونقل النفط اخلام أو تكريره أو توزيع
املنتجات النفﻄية وتدقيق حساابهتا ومراقبة كﻠفة انتاج احملروقات السائﻠة أو املنتجات النفﻄية األخرى وذلك وﻓقا
ألحكام القانون واالتفاقيات.
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• اختاذ االجراءات الالزمة لتأمني حاجة البالد اىل احملروقات السائﻠة.
• دراسة القوانني واألنظمة واالتفاقيات مع املؤسسات اخلاصة املتعﻠقة ﺑشؤون النفط من النواحي االقتصادية والفنية
واملالية متهيدا الدخال التعديالت الالزمة عﻠيها أو الغائها أو لوضع نصوص جديدة.
• القيام ابلدراسات واألحباث الفنية أو االشراف عﻠيها يف حقل التنقيب عن النفط ويف حقل الصناعات البيرتوكيمائية
ومنح الرخص املتعﻠقة ﺑذلك
• مجع املعﻠومات االحصائية اخلاصة إبنتاج واسترياد وتصدير واستهالك املنتجات النفﻄية واعداد الدراسات
االقتصادية الالزمة لرسم سياسة الدولة املتعﻠقة ﺑشؤون النفط لوضع خمﻄﻄات طويﻠة األمد ابلنسبة لصناعة النفط
ولتموين البالد ابحملروقات السائﻠة ومنح إجازات استرياد أو تصدير املنتجات املكررة لﻠنفط ومشتقاته واملنتجات
البيرتوكيمائية.
• العناية ﺑقضااي تﻠوث البيئة ابلنفط ومشتقاته وذلك ابلتعاون مع اجلهات الالزمة.
هيئة إدارة قطاع البرتول
تتألف هيئة إدارة قﻄاع البرتول من ست وحدات هي التالية:
• وحدة التخﻄيط االسرتاتيجي
• وحدة الشؤون الفنية واهلندسية
• وحدة اجليولوجيا واجليوﻓيزايء
• وحدة الشؤون القانونية
• وحدة الشؤون اإلقتصادية واملالية
• وحدة اجلودة ،الصحة ،السالمة ،والبيئة QHSE
املديرية العامة للموارد املائية و الكهرابئية
أ.

مصلحة الديوان

يتوىل ديوان املديرية العامة لﻠتجهيز املائي والكهرابئي املهام والصالحيات اليت تنيﻄها ابلديوان القوانني واألنظمة الناﻓذة
ومنها:
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•

أعمال احملاسبة

•

شؤون املوظفني واللوازم

•

الدراسات القانونية

•

األعمال القلمية وتشمل :تسجيل الربيد الوارد والصادر وأتمني توزيعه ،أعمال التحرير والرتمجة واالستكتاب،
أعمال طبع اخلرائط واالستنساخ والتصوير ،أعمال احملفوظات.

•

املنشورات والعالقات اخلارجية

•

املراجعات والشكاوى وتشمل :تﻠقي مراجعات أصحاب املصاحل وشكاويهم وإحالتها عﻠى املراجع املختصة
وترقب نتائجها ،عرض سجل املراجعات والشكاوى مرة عﻠى األقل يف الشهر عﻠى املدير العام لإلطالع
والتأشري ،إﺑالغ أصحاب العالقة عند االقتضاء النتائج اليت تقرتن هبا مراجعاهتم وشكاويهم.

•

األعمال اإلحصائية واإلعالمية وتشمل :مجع املعﻄيات العددية واإلحصائية الواردة من خمتﻠف الوحدات
اإلدارية إلرساهلا إىل املراجع اخلاصة ،وضع مشاريع التصاريح والبياانت واإلعالانت والبالغات.
ب.

مصلحة التصميم

تتوىل مصﻠحة التصميم تصميم امل شاريع املائية والكهرابئية ودرس حاجات املناطق لﻠمياه والكهرابء ،واقرتاح املوازانت
العامة السنوية والربامج الﻄويﻠة األمد وحتديد املبالغ الالزمة لتنفيذ التصميم العام.
 )1دائرة التصميم مياه
 )2دائرة التصميم  -كهرابء
 )3دائرة الربامج واملتابعة
 )4دائرة اإلحصاء
ج.

مديرية الدراسات الفنية

 )1مصلحة االستمالك واحلقوق على املياه
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تتوىل مصﻠحة االستمالك واحلقوق عﻠى املياه القيام مبعامالت االستمالك العائدة لﻠوزارة ،واملعامالت املتعﻠقة ابألمالك
العمومية النهرية وحبصر وتصفية احلقوق عﻠى املياه
أ .دائرة االستمالك
ب .دائرة احلقوق على املياه
ج .دائرة الرصد املائي
د.

مصلحة املياه اجلوفية واجليولوجيا

تتوىل مصﻠحة املياه اجلوﻓية واجليولوجيا مهام البحث والتنقيب عن املياه اجلوﻓية ،ودرس طبقات األرض وتكوينها ووضع
املصورات اجليولوجية عنها.
أ .دائرة املياه اجلوفية
ب .دائرة اجليولوجيا
متارس هذه الدائرة نشاطها ابلتعاون الوثيق مع خمتﻠف املختربات واملراصد القائمة يف لبنان ضمن نﻄاق مهامها ،وتتألف
من قسمني مها :قسم اجليوتكنيك وقسم البرتوغراﻓيا
.i

قسم اجليوتكنيك

.ii

قسم البرتوغرافيا

 )2مصلحة األحباث واملنشاءات الفنية
تتوىل مصﻠحة األحباث واملنشاءات الفنية القيام ابلدراسات العمﻠية لتصميم املنشاءات الفنية ملآخذ املياه ،ووضع اخلرائط
الالزمة وحساابت تصميم املنشاءات الفنية
أ .دائرة األحباث املائية
ب .دائرة املنشئات الفنية
ج .دائرة البحريات اجلبلية
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ه.

مديرية املياه

تتوىل مديرية املياه درس وتنفيذ مشاريع مياه الشفة والري أو اإلشراف عﻠى تنفيذها
 )1مصلحة مشاريع الري
تتوىل مصﻠحة مشاريع الري دراسة وتنفيذ مشاريع الري الكربى واليت يكﻠفها هبا املدير العام لﻠتجهيز املائي والكهرابئي
وتقوم ﺑكاﻓة األعمال الالزمة.
 )2مصلحة الدروس
 )3مصلحة تنفيذ املياه
 )4مصلحة التجهيز الكهرابئي
و.

مصلحة تصحيح احمليط

وفقاً للمرسوم رقم  5343الصادر يف 1994/7/6
تتوىل مصﻠحة تصحيح احمليط دراسة ووضع املشاريع املتعﻠقة ﺑتصريف مياه السيالن واملياه املبتذلة.
 )1دائرة تصريف املياه املبتذلة
 )2دائرة تصريف مياه السيالن

املديرية العامة لالستثمار
32تتوىل املديرية العامة لالستﺜمار:
تتألف املديرية العامة لالستﺜمار من:
 )1ديوان املديرية العامة لالستﺜمار.
32

https://energyandwater.gov.lb/ar/details/99833/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8
A-%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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 )2مديرية مراقبة االمتيازات.
 )3مديرية الوصاية.
أوالً – ديوان املديرية العامة لالستثمار ،ويتوىل املهام والصالحيات اليت تنيطها ابلديوان القوانني واالنظمة.
اثنياً – مديرية مراقبة االمتيازات ،وتتألف من املصلحة الفنية واملصلحة اإلدارية ودائرة املناجم واملقالع:

أ .مصﻠحة املراقبة اإلدارية واملالية
ب .مصﻠحة املراقبة الفنية ،وتتوىل:
ج .دائرة املناجم واملقالع:
اثلثاً  -مديرية الوصاية ،وتتوىل ممارسة سلطة الوصاية االدارية على اهليئات اليت تعمل يف حقل املياه والكهرابء
واملرافئ .وهي تتألف من:
 )1مصﻠحة الوصاية املائية ،وتﻠحق هبا دائرة لﻠمنسقني تتوىل مراقبة نوعية املياه يف مجيع املؤسسات العامة االستﺜمارية
لﻠمياه والصرف الصحي وأخذ عينات لﻠتأكد من سالمتها ،واملشاركة يف التخﻄيط حلماية املصادر املائية.
إضاﻓة إىل تدريب ﻓنيني يف املؤسسات العامة املذكورة واإلشراف عﻠى عمﻠهم.
 )2مصﻠحة الوصاية الكهرابئية.

املديرية العامة للنفط

أ.

مصﻠحة الديوان:

املهام والصالحيات املنصوص عنها يف القوانني واألنظمة الناﻓذة وال سيما املرسوم اإلشرتاعي رقم  111اتريخ
 1959/06/12واملرسوم رقم  2894اتريخ .1959/12/16

ب.

مصﻠحة الشؤون االقتصادية واملالية:

ج.

مصﻠحة الشؤون الفنية:

د.

مهمة املصﻠحة الفنية:
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المسى الوظيفي  +مؤهالت الموظفين في الوزارة

هيئة ادارة قطاع البرتول
املهام املطلوب القيام هبا

أ.

• إعداد دراسات تسويق ملصادر البرتول احملتمﻠة يف لبنان
• تزويد وزارة الﻄاقة واملياه ﺑنتائج التقومي ملؤهالت وقدرات شركات البرتول العاملية مقدمي العروض الساعني إىل
اكتساب حقوق استكشاف وإنتاج يف املياه البحرية الﻠبنانية .
• االعداد لدورات الرتاخيص واملواصفات والرخص واالتفاقيات املتعﻠقة ابستكشاف وانتاج البرتول يف املياه البحرية
الﻠبنانية .
• االدارة واملراقبة واالشراف عﻠى مجيع األنشﻄة املتعﻠقة البرتول ،وكذلك التأكد من حسن تنفيذ الرتاخيص
واالتفاقيات ،ورﻓع النتائج دوراي عرب تقارير ﻓصﻠية ملعال وزير الﻄاقة واملياه .
• تقومي اخلﻄط املتعﻠقة ﺑتﻄوير جمال البرتول ،ونقل البرتول ،ووقف تشغيل املنشآت ،وإزالة املنشآت .
• ادارة البياانت املتعﻠقة ابالنشﻄة البرتولية .
• مسك السجل البرتول .
ب.

األشخاص املطلوبني

•  1هندسة مدنية
 oحائز عﻠى شهادة اليسانﺲ يف اهلندسة املدنية
 oخربة عمﻠية  3سنوات يف اهلندسة املدنية يف انتاج البرتول يف املياه البحرية الﻠبنانية.
•  1هندسة كهرابئية
 oحائز عﻠى شهادة اليسانﺲ يف اهلندسة الكهرابئية او ماجستري يف ﻓزايء الﻄاقة
 oخربة عمﻠية  3سنوات يف اهلندسة الكهرابئية يف نقل البرتول ،ووقف تشغيل املنشآت ،وإزالة
املنشآت.
• شخصني خمتصني ابألمور القانونية
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 oحائز عﻠى ماسرت يف احلقوق او العﻠوم السياسية
 oخربة ال تقل عن سنتني يف الشؤون القانونية يف االدارة واملراقبة واالشراف عﻠى مجيع األنشﻄة
املتعﻠقة البرتول ،وكذلك التأكد من حسن تنفيذ الرتاخيص واالتفاقيات.
• شخصني لدراسة التمويل و املؤسسات املالية
 oحائز عﻠى ليسانﺲ يف التمويل و املؤسسات املالية
 oخربة  3سنوات يف دراسة األموال الصادرة و الواردة اىل املؤسسة
• شخص خمتص ابلصحة و البيئة
 oحائز عﻠى ليسانﺲ صحة و ﺑيئة
 oخربة سنة يف تقييم األثر البيئي لﻠبرتول
املديرية العامة للموارد املائية و الكهرابئية
أ.

املهام املطلوب القيام هبا

تتوىل ارﺑع اقسام أساسية و هي مصﻠحة الديوان ،مصﻠحة التصميم ،مديرية الدراسات الفنية و مديرية املياه.
اوال مصﻠحة الديوان:
• املسامهة عند االقتضاء ،مع جمﻠﺲ اخلدمة املدنية ،يف إعداد املبارايت واالمتحاانت.
• إعداد املعامالت اخلاصة ﺑكل ما له عالقة ﺑشؤون املوظفني الذاتية.
• تنظيم مﻠفات وﺑﻄاقات املوظفني الشخصية ،وحتضري جداول التدرج استنادا إىل اقرتاحات الدوائر املختصة،
وﺑصورة عامة مجيع املعامالت اليت هلا عالقة ﺑنظام املوظفني.
• مراقبة ﺑﻄاقات دوام املوظفني
• شراء املفروشات ،األلبسة ،األدوات املكتبية ،املﻄبوعات وما شاكﻠها ،ومسك قيودها ،حساابهتا والعناية
هبا.
• إعداد مشروع املوازنة وﻓذلكتها ابالستناد إىل اقرتاحات الوحدات املختصة ومسك حساابهتا.
• تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا إىل طﻠبات رؤساء الوحدات املختصة ،والقيام مبعامالت التصفية.
• تنظيم جداول الرواتب واألجور والتعويضات واملكاﻓآت واملساعدات وأتمني دﻓع املستحق منها يف أوقاته.
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• مسك حساابت املوازنة ،وﺑصورة عامة مجيع املعامالت اليت هلا عالقة ﺑتحضري املوازنة وتنفيذها ومسك
حساابهتا.
• االهتمام ابلدعاوى وإﺑداء الرأي يف مشاريع عقود املصاحلات.
• وضع نصوص مجيع مشاريع االتفاقات يف صيغتها القانونية .
• تقدمي املشورة القانونية
• القيام ابلدراسات التنظيمية ووضع املقرتحات ﺑشأهنا ﺑصيغتها النهائية
• تعهد أﺑنية الوزارة وأتمني حاجاهتا وحراستها ونظاﻓتها.

اثنيا مصﻠحة التصميم
• درس املوارد الﻄبيعية املائية .
• تعيني املساحات الصاحلة لﻠري عن طريق درس وتصنيف أنواع الرتﺑة
• درس حاجة كل منﻄقة إىل املياه وتصميم اخلﻄوط الكربى لﻠمشاريع املائية
• درس املشاريع املائية من الناحية االقتصادية من حيث تكاليف األشغال والدخل املنتظر وﺑرجمة توظيف
األموال الالزمة وتقدير الفوائد االقتصادية املرتقبة من هذه املشاريع وحتضري العناصر اليت متكن اإلدارة من
تقرير تنفيذ املشروع أو أتجيﻠه .
• اقرتاح املوازانت العامة السنوية والربامج الﻄويﻠة األمد لتنفيذ التصميم العام .
• درس أوضاع اجملموعات السكنية اجلديدة اليت حتتاج إىل إنشاءات كهرابئية .
• تقدمي الدراسات والتوصيات اآليﻠة إىل مسايرة التﻄوير التقين يف حقل اإلانرة الريفية من خمتﻠف النواحي
• وضع مشروع املوازنة السنوية و روزانمة األشغال الكهرابئية
• وضع خرائط إمجالية مبقاييﺲ خمتﻠفة خلﻄوط التوتر العال واملتوسط وحمﻄات التحويل الرئيسية والفرعية .

اثلﺜا مديرية الدراسات الفنية
• اإلشراف عﻠى أعمال الرصد املائي
• القيام أبعمال االستمالكات حلساب وزارة املوارد املائية والكهرابئية واملؤسسات العامة التاﺑعة لوصايتها
• تﻄبيق األنظمة املتعﻠقة ابملياه العمومية
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• البحث والتنقيب عن املياه اجلوﻓية وتنفيذ ومراقبة تنفيذ األشغال املتعﻠقة هبا
• وضع اخلرائط اجليولوجية
• القيام ابلدراسات الالزمة لتصميم املنشئات الفنية ملآخذ املياه وأعمال احلفر وحمﻄات الضخ ومعاجلة املياه
وجدران الدعم وتقومي جماري األهنر
• درس السدود والبحريات اجلبﻠية وتنفيذ األشغال العائدة هلا واإلشراف عﻠى تنفيذها
• القيام ابألحباث املائية

راﺑعا مديرية املياه
• اإلشراف عﻠى تنفيذ هذه املشاريع لغاية تسﻠيمها إىل أجهزة االستﺜمار
• درس وتصنيف أنواع الرتﺑة ﺑصورة تفصيﻠية يف املناطق الصاحلة لﻠري
• درس أصناف املزروعات املالئمة لﻠبيئة وحتديد مقدار حاجتها لﻠمياه
• درس طرق ووسائل توزيع مياه الري وإجراء جتارب اختبارية عﻠى خمتﻠف معدات الري لﻠتأكد من إمكانية
استعماهلا يف املشاريع
• درس التجفيف وﺑذل املياه مع املنشئات والتجهيزات العائدة هلا
• حتضري دﻓاتر الشروط اخلاصة العائدة لدرس وتنفيذ هذه املشاريع
• دراسة شبكات الري وشبكات الصرف وإزالة الفائض من الرطوﺑة يف األراضي املروية وغري املروية ابستﺜناء
ما يعود منها ملصﻠحة مشاريع الري
• درس وجتفيف املستنقعات
• درس التخﻄيط عﻠى األراضي وانتقاء احلل األﻓضل وتﺜبيته عﻠى األرض ورﺑﻄه ﺑنقاط املﺜﻠﺜات
• القيام أبعمال املساحة وأعمال املسﻄح واملقاطع الﻄولية والعرضية لألرض الﻄبيعية وحتديد مواقع االستمالك
• تقدمي مجيع املعﻠومات عن املنﻄقة وعن نوع األرض اليت جيتازها التخﻄيط وذلك إبجراء عمﻠيات سري الغور
والتجارب الالزمة
• تنظيم مﻠف االستمالك الفين ومﻠف التﻠزمي ودﻓرت الشروط اخلاص
• املسامهة يف تسﻠيم مواقع العمل.
• تنفيذ ومراقبة األشغال املائية اليت تقوم هبا املديرية العامة لﻠموارد املائية والكهرابئية.

475

منذجة الوزارات يف لبنان
• تسﻠيم هذه اإلنشاءات لﻠمصاحل أو األجهزة األخرى املكﻠفة ابستﺜمارها.
• مساعدة اهليئات الرمسية احملﻠية يف تنفيذ ومراقبة وصيانة اإلنشاءات املائية اليت متوهلا هذه اهليئات أو تستﺜمرها
وذلك ﺑناء لﻄﻠب هذه اهليئات.
• درس وتنفيذ املشاريع الكهرابئية اليت تقرها الدولة يف املناطق
ب.

األشخاص املطلوبني

• شخص خمتص ابألمور االدارية
 oحائز عﻠى ليسانﺲ يف املعﻠوماتية االدارية او ما شاﺑه
 oخربة  3سنوات يف تنظيم مﻠفات وﺑﻄاقات املوظفني الشخصية ،وحتضري جداول التدرج استنادا إىل
اقرتاحات الدوائر املختصة ،وﺑصورة عامة مجيع املعامالت اليت هلا عالقة ﺑنظام املوظفني و مراقبة
ﺑﻄاقات دوام املوظفني
• شخص خمتص يف احملاسبة و التدقيق
 oحائز عﻠى ليسانﺲ او ماجستري يف احملاسبة املوؤسساتية
 oخربة سنتني يف إعداد مشروع املوازنة وﻓذلكتها ابالستناد إىل اقرتاحات الوحدات املختصة ومسك
حساابهتا و تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا إىل طﻠبات رؤساء الوحدات املختصة ،والقيام مبعامالت
التصفية و مسك حساابت املوازنة ،وﺑصورة عامة مجيع املعامالت اليت هلا عالقة ﺑتحضري املوازنة
وتنفيذها ومسك حساابهتا.
• شخص يف جمال احلقوق لﻠدراسات القانونية
 oحائز عﻠى ليسانﺲ او ماجستري يف احلقوق
 oخربة  3سنوات يف االهتمام ابلدعاوى وإﺑداء الرأي يف مشاريع عقود املصاحلات و وضع نصوص
مجيع مشاريع االتفاقات يف صيغتها القانونية و تقدمي املشورة القانونية
•  2مهندسيني مدين
 oحائز عﻠى ليسانﺲ او ماجستري يف اهلندسة املدنية
 oخربة  5سنوات يف مصﻠحة التجهيز الكهرابئي و يف الشؤون الفنية و اهلندسية و دائرة تصميم
الكهرابء و القيام ابلدراسات الالزمة لتصميم املنشئات الفنية ملآخذ املياه وأعمال احلفر وحمﻄات
الضخ ومعاجلة املياه وجدران الدعم وتقومي جماري األهنر
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املديرية العامة لالستثمار
أ.

املهام املطلوب القيام هبا

• ممارسة الرقاﺑة والوصاية عﻠى املؤسسات العامة وعﻠى سائر اهليئات العامﻠة يف حقل املياه ،وﻓقا ألحكام قانون
تنظيم قﻄاع املياه والنصوص واالحكام العائدة لكل منها (م  9من القانون  .)2000/221وكذلك ممارسة
سﻠﻄة الوصاية االدارية عﻠى اهليئات اليت تعمل يف حقل املياه والكهرابء وسائر املؤسسات العامة اليت ختضعها
احلكومة لوصايتها مبرسوم يتخذ يف جمﻠﺲ الوزراء (م  33من املرسوم .)1966/5469
• تعزيز اداء املؤسسات العامة املائية االستﺜمارية ،ومراقبة هذا االداء عﻠى أساس املؤشرات الواردة يف ﺑرانمج
االعمال املصدقة حسب االصول (م  2ﻓقرة  10من القانون .)2000/221
• املسامهة يف وضع املعايري الواجب اعتمادها يف دراسات املؤسسات العامة االستﺜمارية وتنفيذ اشغاهلا وشروط
وانظمة االستﺜمار لﻠمياه السﻄحية واجلوﻓية ومياه الصرف الصحي واالنظمة القياسية لنوعية املياه ومراقبتها(م
 2ﻓقرة  11من القانون .)2000/221
• املشاركة يف متﺜيل وزارة الﻄاقة واملياه ،ضمن جلنة تقييم اداء املؤسسات العامة لﻠمياه والصرف الصحي ،املفرتض
أن تؤلف مبرسوم يتخذ يف جمﻠﺲ الوزراء ﺑناء عﻠى اقرتاح وزيري املالية والﻄاقة واملياه.
• مراقبة نوعية املياه يف مجيع املؤسسات العامة االستﺜمارية لﻠمياه وأخذ عينات لﻠتأكد من سالمتها،
• املشاركة يف التخﻄيط حلماية املصادر املائية.
• تدريب ﻓنيني يف املؤسسات العامة لﻠمياه والصرف الصحي واإلشراف عﻠى عمﻠهم.
ب.

األشخاص املطلوبني

•  1مهندس مدين
 oحائز عﻠى ليسانﺲ او ماجستري يف اهلندسة املدنية او ما شاﺑه
 oخربة ال تقل عن  5سنوات يف مراقبة نوعية املياه يف مجيع املؤسسات العامة االستﺜمارية لﻠمياه وأخذ
عينات لﻠتأكد من سالمتها واملشاركة يف التخﻄيط حلماية املصادر املائية و تدريب ﻓنيني يف املؤسسات
العامة لﻠمياه والصرف الصحي واإلشراف عﻠى عمﻠهم.
•  1متخصص يف الشؤون القانونية
 oحائز عﻠى ليسانﺲ يف احلقوق او القانون
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 oخربة  3سنوات يف ممارسة الرقاﺑة والوصاية عﻠى املؤسسات العامة وعﻠى سائر اهليئات العامﻠة يف
حقل املياه ،وﻓقا ألحكام قانون تنظيم قﻄاع املياه والنصوص واالحكام العائدة لكل منها

املديرية العامة للنفط
أ.

املهام املطلوب القيام هبا

• دراسة احتياجات البالد من النفط ومشتقاته ومجع املعﻠومات والواثئق املتعﻠقة ﺑصناعة النفط واقرتاح اختاذ
االجراءات الالزمة لتأمني حاجة البالد من احملروقات السائﻠة واملشتقات النفﻄية.
• دراسة تﻄور اقتصادايت النفط والبرتوكيمائيات.
• اعداد الدراسات واألحباث الالزمة لرسم سياسة الدولة يف حقل شؤون النفط ووضع خمﻄﻄات طويﻠة األمد
لتﻄوير صناعة النفط يف لبنان ومتوين البالد ابملواد النفﻄية وذلك ابلتعاون مع مصﻠحة الشؤون الفنية.
• اﺑداء الرأي يف منح إجازات استرياد وتصدير املنتجات النفﻄية عﻠى اختالف أنواعها.
• دراسة القوانني واألنظمة واالتفاقات النفﻄية من الناحية االقتصادية واملالية واقرتاح التعديالت الالزمة عﻠيها
وﻓقا ملقتضيات احلاجة.
• مراقبة عمﻠيات خﻄوط أانﺑيب ومنشآت نقل الزيت اخلام وتصديره وتﻄبيقا لالتفاقات.
• مراقبة واحصاء كميات النفط اخلام املار عرب األراضي الﻠبنانية ،الكميات املسﻠمة اىل املصايف احملﻠية وإحالة
اجلداول االحصائية اىل مصﻠحة الشؤون االقتصادية واملالية.
• مراقبة مصايف تكرير النفط وانتاجها واعداد جداول احصائية ﺑذلك وإحالتها اىل مصﻠحة الشؤون االقتصادية
واملالية.
• مراقبة عمﻠيات مراكز تعبئة وختزين الغاز السائل.
ب.

املؤهالت املطلوبة

•  1متخصص يف األعمال االدارية
 oحائز عﻠى ليسانﺲ يف االدارة العامة او ما شاﺑه
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 oخربة ال تقل عن  3سنوات يف الدراسات واألحباث الالزمة لرسم سياسة الدولة يف حقل شؤون
النفط ووضع خمﻄﻄات طويﻠة األمد لتﻄوير صناعة النفط يف لبنان ومتوين البالد ابملواد النفﻄية
وذلك ابلتعاون مع مصﻠحة الشؤون الفنية.
•  1متخصص يف الشؤون االقتصادية
 oحائز عﻠى ليسانﺲ اقتصاد
 oخربة سنتني يف مراقبة واحصاء كميات النفط اخلام املار عرب األراضي الﻠبنانية ،الكميات املسﻠمة اىل
املصايف احملﻠية وإحالة اجلداول االحصائية اىل مصﻠحة الشؤون االقتصادية واملالية.
•  1مهندس مدين
 oحائز عﻠى ليسانﺲ هندسة مدنية
 oخربة  3سنوات يف مراقبة عمﻠيات خﻄوط أانﺑيب ومنشآت نقل الزيت اخلام وتصديره
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وزارة االقتصاد
الهيكل التنظيمي للوزارة

 Figure 55اهليكل التنظيمي لوزارة االقتصاد
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تعىن وزارة اإلقتصاد والتجارة ﺑشؤون لبنان االقتصادية وتتوىل اإلعداد والتنسيق والتنفيذ يف حقول التجارة واالقتصاد والتموين
مهامها:
ومن ّ
• العمل مع الوزارات األخرى املعنية عﻠى إمناء املراﻓق االقتصادية والﺜروة الوطنية يف البالد.
• اختاذ التداﺑري الالزمة لتعزيز التجارة ومعاجلة شؤون التموين ومحاية املستهﻠك من خالل سياسة عامة حتفظ التوازن
االقتصادي عن طريق اإلعداد والتنسيق والتنفيذ.
• تتبع التﻄورات االقتصادية واختاذ اإلجراءات الالزمة لإلﻓادة منها يف األوضاع التجارية والتموينية واالستهالكية يف
البﻠد.
• العمل عﻠى أتمني حاجات البالد االستهالكية األساسية مع مراعاة األحكام القانونية ﺑذلك.
• مكاﻓحة االحتكار واختاذ التداﺑري اليت تؤمن املناﻓسة التجارية عﻠى أوسع نﻄاق أتمينا لﻠمصﻠحة االقتصادية العامة
وﺑصورة خاصة محاية املستهﻠك.
• وضع الدراسات االقتصادية وال سيما ما يعود منها لﻠتجارة اخلارجية وامليزان التجاري ونشر اإلحصاءات العائدة
هلا.
• إعداد مشاريع االتفاقات التجارية الدولية ابالشرتاك مع وزارة اخلارجية واملغرتﺑني والعمل عﻠى تنفيذها.
• منح اإلجازات املتعﻠقة ابسترياد وتصدير السﻠع اليت خيضعها وزير اإلقتصاد والتجارة لنظام اإلجازة املسبقة.
• تقرير االشرتاك ابملعارض واألسواق واملراكز التجارية اليت تقام يف اخلارج والداخل وتول أمر تنظيم األجنحة الﻠبنانية
وإدارهتا واإلشراف عﻠيها وذلك ﺑعد أخذ رأي اإلدارات املختصة.
• تقدمي املقرتحات املتعﻠقة ﺑتعديل األوضاع اجلمركية كﻠما دعت احلاجة.
• متاﺑعة شؤون محاية املﻠكية التجارية والصناعية والتقنية والفنية واألدﺑية واالتفاقات املتعﻠقة هبا.
• العناية ﺑغرف التجارة والصناعة ومجعيات التجار ومراقبتها وﻓقا لﻠقانون.
• االهتمام ﺑشؤون القمح ومشتقاته واملنتجات الصاحلة إلنتاج السكر.
• االهتمام أبوضاع التموين وأتمني حاجة املستهﻠك احملﻠي من املواد األساسية وتنظيم ﺑيعها عند االقتضاء والعمل
عﻠى تركيز أسعارها يف نﻄاق األرابح القانونية.
• االهتمام ابخلزن الفين املتعﻠق ابلقمح ومشتقاته وابلسكر وأتمني التجهيزات الالزمة لذلك.
• معاجلة شؤون املقاييﺲ واملوازين واملصوغات وقمع الغش وﻓقا لﻠقوانني واألنظمة وإصدار القرارات الالزمة ملراقبة
صحة اإلعالانت التجارية عﻠى اختالﻓها وتعيني احلدود القصوى لألسعار أو لنسب األرابح.
• مكاﻓحة االحتكار ومراقبة األسعار والتقيد ابلنصوص املتعﻠقة هبا
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أقسام وزارة االقتصاد

املديرية العامة لالقتصاد و التجارة

املصاحل االقﻠيمية

أ.

• متﺜل الدائرة االقﻠيمية يف احملاﻓظات مجيع اجهزة االدارة املركزية التاﺑعة املديرية العامة لالقتصاد الوطين.
• يعمل رئيﺲ االقﻠيمية ابشراف احملاﻓظ ويرتبط من الوجهة الفنية يف كل نوع من اعمال دائرته  ,ﺑرئيﺲ املصﻠحة
املختصة يف املديرية العامة لالقتصاد الوطين.
• رئيﺲ الدائرة االقﻠيمية هو الرئيﺲ املباشر جلميع الفروع اليت تتألف منها وحدته -ومجيع املوظفني العامﻠني ﻓيها.
• لرئيﺲ الدائرة االقﻠيمية ان يعهد الىاحد الفروع كﻠما مست احلاجة,مبساعدة ﻓرع اخر يف أتدية االعمال املوكولة
اليه.
• تعاجل االقﻠيمية ما يدخل ضمن اختصاصها من املعامالت اليت تقدم هلا وحتيل الباقي اىل االدارة املركزية./

• تقوم الدوائر االقﻠيمية ﺑكل ما تﻠكف ﺑه من قبل االدارة املركزية.
ب.

مصﻠحة الديوان

.i

دائرة الدراسات القانونية

.ii

دائرة الشؤون االدارية و املوظفني

.iii

دائرة الشؤون املالية

.iv

دائرة املراجعات و الشكاوى

ج.

مصﻠحة محاية املﻠكية الفكرية
دائرة محاية املﻠكية
• تﻠقي الﻄﻠبات العائدة ملعامالت محاية املﻠكية وتصفية رسومها ,وتسﻠيم الشهادات
والقرارات والرباءات العائدة لذلك ,ﺑعد صدورها عن االدارة املركزية.
• القيام ابلكشوف املتعﻠقة حبماية املﻠكية وتنظيم احملاضر العائدة هلا.

د.
.i

مصﻠحة التجارة
دائرة الشركات
• دراسة انظمة الشركات وهيئات الضمان اليت تؤسﺲ يف احملاﻓظة.
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• االستعالم من االدارات املختصة ,ﺑواسﻄة احملاﻓظ ,عن اوضاع طاليب أتسيﺲ الشركات
وهيئات الضمان.
• دراسة التعديالت الﻄارئة عﻠى انظمة الشركات وهيئات الضمان املوجود مركزها
الرئيسي يف احملاﻓظة ,والتعديالت الﻄارئة عﻠى التنظيم االداري لفروع او وكاالت
الشركات وهيئات الضمان العامﻠة يف احملاﻓظة واملوجودة مراكزها الرئيسية خارجها.
• مرا قبة اعمال وحساابت الشركات وهيئات الضمان املوجودة مراكزها الرئيسية يف
احملاﻓﻄة ,وﻓروع او وكاالت الشركات وهيئات الضمان العامﻠة يف احملاﻓظة واملوجودة
مراكزها الرئيسية خارجها.
• تصفية رسوم املراقبة املتوجبة عﻠى الشركات وهيئات الضمان الكائن مركزها الرئيسي
يف احملاﻓظة.
.ii

دائرة التجارة اخلارجية
• املواﻓقة عﻠى تصدير واسترياد املواد اخلاضعة لنظام االجازة ,وذلك ضمن حدود
الصالحيات املعﻄاة اىل رؤساء املصاحل يف االدارة املركزية.
• توقيع ﺑياانت الﻄرود الربيدية والتصفيات اجلمركية.
• توقيع التصاريح اجلمركية املتعﻠقة ﺑتصدير ﺑضائع لالستعمال اخلاص.
• املسامهة يف دراسة استرياد وتصدير املواد اخلاضعة لالجازة املسبقة.
• تصفية رسوم املواد السكرية.

.iii

دائرة املعارض و االسواق
• العناية ﺑقضااي غرف الصناعة ومجعيات الصناعيني والسهر عﻠى تنفيذ التنظيمات
اخلاصة هبا وتسهيل اعماهلا وتنشيﻄها.
• املسامهة ﺑتنشيط املعارض واالسواق اليت تقام يف احملاﻓظة.

.iv

ه.
.i

و.

مركز املعﻠومات التجارية

مصﻠحة شؤون هيئات الضمان
دائرة هيئات الضمان

املكتب الفين لسياسة االسعار
أﺑرز التقارير اليت يصدرها املكتب الفين دوراي ﻓهي:
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• مؤشر أسعار سﻠة السﻠع الغذائية واالستهالكية يف وزارة االقتصاد والتجارة( .تقرير دوري
شهري)
يبني أرخص السﻠع الغذائية واالستهالكية يف كل سوﺑرماركت.
• تقرير شهري ّ

• تقرير شهري يبني أرخص سوﺑرماركت يف ﺑريوت وجبل لبنان مرتكزا عﻠى السﻠع

املشرتكة.دراسات عديدة ومتفرقة.
ز.

جهاز محاية االنتاج الوطين

ح.

مكتب مقاطعة اسرائيل

ط.

ﺑرانمج اجلودة

ي.

مديرية محاية املستهﻠك

.i

دائرة التنسيق و التنمية

.ii

مصﻠحة الدراسات و التوعية
.1.1.1ي .ii.1.دائرة الدراسات و األحباث
.1.1.1ي .ii.2.دائرة التوعية و االرشاد

.iii

مصﻠحة الرقاﺑة
.1.1.1ي .iii.1.دائرة تصميم الرقاﺑة
.1.1.1ي .iii.2.دائرة التحقيق

املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

أ.

الدائرة االقﻠيمية يف البقاع

ب.

الدائرة االقتصادية

ج.

دائرة التموين و االنتاج

.i

قسم االنتاج
• تركيز أوضاع التموين من مادة اخلبز عﻠى أسﺲ تضمن سالمته وجودته.
• العمل عﻠى تنمية إنتاج احلبوب والشمندر السكري وأتمني تصريفها أبسعار تشجيعية
دون اإلضرار مبصﻠحة املستهﻠك.

.ii

قسم املﻄاحن و االﻓران
• استرياد البذار املؤصل لتسﻠيفه املزارعني أو لبيعه أو استبداله منهم أو لتوزيعه عﻠيهم
أبسعار خمفضة.
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• العمل عﻠى االكﺜار من البذار اجليد حمﻠيا حتت اشراﻓه ابلتعاون مع وزارة الزراعـ ـ ــة.
• اخضاع املﻄاحن اآللية مبواﻓقة جمﻠﺲ الوزراء لشروط حيازة حد أدىن من القمح
ﺑصورة دائمة.
• اخضاع املﻄاحن اآللية واألﻓران وانتاج الدقيق واخلبز لشروط ومواصفات حتدد
مبرسوم يف سبيل الصحة العامة واجلودة.
• استخدام خرباء وموظفني مؤقتني وأجراء ضمن االعتمادات املرصدة يف املوازنة هلذه
الغاية.

د.

دائرة الديوان

ه.

دائرة الشؤون املالية

.i

قسم احملاسبة

يف دائرة الديوان و دائرة الشوون املالية لديها نفﺲ املهام يف الفقرة 1.2.2.1
المسى الوظيفي  +مؤهالت الموظفين في الوزارة

مصلحة الديوان و احلماية امللكية الفكرية
أ.

املهام املطلوب القيام هبا

• املسامهة عند االقتضاء ،مع جمﻠﺲ اخلدمة املدنية ،يف إعداد املبارايت واالمتحاانت.
• إعداد املعامالت اخلاصة ﺑكل ما له عالقة ﺑشؤون املوظفني الذاتية.
• تنظيم مﻠفات وﺑﻄاقات املوظفني الشخصية ،وحتضري جداول التدرج استنادا إىل اقرتاحات الدوائر املختصة،
وﺑصورة عامة مجيع املعامالت اليت هلا عالقة ﺑنظام املوظفني.
• مراقبة ﺑﻄاقات دوام املوظفني
• شراء املفروشات ،األلبسة ،األدوات املكتبية ،املﻄبوعات وما شاكﻠها ،ومسك قيودها ،حساابهتا والعناية هبا.
• تعهد أﺑنية الوزارة وأتمني حاجاهتا وحراستها ونظاﻓتها.
• إعداد مشروع املوازنة وﻓذلكتها ابالستناد إىل اقرتاحات الوحدات املختصة ومسك حساابهتا.
• تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا إىل طﻠبات رؤساء الوحدات املختصة ،والقيام مبعامالت التصفية.
• تنظيم جداول الرواتب واألجور والتعويضات واملكاﻓآت واملساعدات وأتمني دﻓع املستحق منها يف أوقاته.
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• مسك حساابت املوازنة ،وﺑصورة عامة مجيع املعامالت اليت هلا عالقة ﺑتحضري املوازنة وتنفيذها ومسك
حساابهتا.
• تﻠقي الﻄﻠبات العائدة ملعامالت محاية املﻠكية وتصفية رسومها ,وتسﻠيم الشهادات والقرارات والرباءات العائدة
لذلك ,ﺑعد صدورها عن االدارة املركزية.
• القيام ابلكشوف املتعﻠقة حبماية املﻠكية وتنظيم احملاضر العائدة هلا.
األشخاص املطلوبني

ب.

•  1متخصص يف الدراسات القانونية
 oحائز عﻠى ليسانﺲ يف القانون
 oخربة سنة عﻠى االقل يف إعداد املعامالت اخلاصة ﺑكل ما له عالقة ﺑشؤون املوظفني الذاتية.
•  1متخصص يف االدارة
 oحائز عﻠى شهادة ادارة و تنظيم
 oخربة سنتني يف تنظيم مﻠفات وﺑﻄاقات املوظفني الشخصية ،وحتضري جداول التدرج استنادا إىل
اقرتاحات الدوائر املختصة ،وﺑصورة عامة مجيع املعامالت اليت هلا عالقة ﺑنظام املوظفني.
•  1متخصص يف الشؤون املالية
 oحائز عﻠى شهادة حماسبة و تدقيق
 oخربة سنتني يف مسك حساابت املوازنة ،وﺑصورة عامة مجيع املعامالت اليت هلا عالقة ﺑتحضري املوازنة
وتنفيذها ومسك حساابهتا.
مصلحة التجارة
أ.

املهام املطلوب القيام هبا

اوال دائرة الشركات
• دراسة انظمة الشركات وهيئات الضمان اليت تؤسﺲ يف احملاﻓظة.
• االستعالم من االدارات املختصة ,ﺑواسﻄة احملاﻓظ ,عن اوضاع طاليب أتسيﺲ الشركات وهيئات الضمان.
• دراسة التعديالت الﻄارئة عﻠى انظمة الشركات وهيئات الضمان املوجود مركزها الرئيسي يف احملاﻓظة ,والتعديالت
الﻄارئة عﻠى التنظيم االداري لفروع او وكاالت الشركات وهيئات الضمان العامﻠة يف احملاﻓظة واملوجودة مراكزها الرئيسية
خارجها.
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• مراقبة اعمال وحساابت الشركات وهيئات الضمان املوجودة مراكزها الرئيسية يف احملاﻓﻄة ,وﻓروع او وكاالت الشركات
وهيئات الضمان العامﻠة يف احملاﻓظة واملوجودة مراكزها الرئيسية خارجها.
• تصفية رسوم املراقبة املتوجبة عﻠى الشركات وهيئات الضمان الكائن مركزها الرئيسي يف احملاﻓظة.
اثنيا دائرة التجارة اخلارجية
• املواﻓقة عﻠى تصدير واسترياد املواد اخلاضعة لنظام االجازة ,وذلك ضمن حدود الصالحيات املعﻄاة اىل رؤساء
املصاحل يف االدارة املركزية.
• توقيع ﺑياانت الﻄرود الربيدية والتصفيات اجلمركية.
• توقيع التصاريح اجلمركية املتعﻠقة ﺑتصدير ﺑضائع لالستعمال اخلاص.
• املسامهة يف دراسة استرياد وتصدير املواد اخلاضعة لالجازة املسبقة.
• تصفية رسوم املواد السكرية.
اثلﺜا دائرة املعارض و االسواق
• العناية ﺑقضااي غرف الصناعة ومجعيات الصناعيني والسهر عﻠى تنفيذ التنظيمات اخلاصة هبا وتسهيل اعماهلا
وتنشيﻄها.
• املسامهة ﺑتنشيط املعارض واالسواق اليت تقام يف احملاﻓظة.
راﺑعا مركز املعﻠومات التجارية
ب.

األشخاص املطلوبني

•  2متخصصني يف الشؤون االقتصادية
 oحائز عﻠى شهادة ليسانﺲ يف االقتصاد
 oخربة  3سنوات يف مراقبة اعمال وحساابت الشركات وهيئات الضمان و املسامهة ﺑتنشيط املعارض
واالسواق اليت تقام يف احملاﻓظة.
•  1متخصص يف التجارة
 oحائز عﻠى شهادة ليسانﺲ يف التجارة العامة
 oخربة  3سنوات يف العناية ﺑقضااي غرف الصناعة ومجعيات الصناعيني والسهر عﻠى تنفيذ التنظيمات
اخلاصة هبا وتسهيل اعماهلا وتنشيﻄها.
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مصلحة شؤون هيئات الضمان ،املكتب الفين لسياسة االسعار ،جهاز محاية االنتاج الوطين و مكتب
مقاطعة اسرائيل
أ.

املهام املطلوب القيام هبا

أﺑرز التقارير اليت يصدرها املكتب الفين دوراي ﻓهي:
• مؤشر أسعار سﻠة السﻠع الغذائية واالستهالكية يف وزارة االقتصاد والتجارة( .تقرير دوري شهري)
يبني أرخص السﻠع الغذائية واالستهالكية يف كل سوﺑرماركت.
• تقرير شهري ّ

• تقرير شهري يبني أرخص سوﺑرماركت يف ﺑريوت وجبل لبنان مرتكزا عﻠى السﻠع املشرتكة.دراسات عديدة ومتفرقة
إ ّن نصوص القوانني واالنظمة واحكام مقاطعة اسرائيل الواجب االلتزام هبا هي:
• حظر التعامل مع الشركات واملؤسسات االجنبية و ﻓروعها واالشخاص الﻄبيعيني الذين خيالفون مبادىء املقاطعة
لتعامﻠهم مع اسرائيل  ،ان كان عﻠى صعيد صفقات جتارية او عمﻠيات مالية اوسياحية او ﻓنية او اي تعامل آخر
ااي كانت طبيعته ،وتدرج امساؤهم عﻠى القائمة السوداء حسبما يقرره جمﻠﺲ الوزراء او السﻠﻄة املخولة ﺑذلك ﺑناء
عﻠى اقرتاح وزير االقتصاد والتجارة و وﻓقا لتوصيات مؤمتر ضباط االتصال ،ومن هذه االعمال املخالفة

:

• اذا كان لتﻠك الشركات واملؤسسات شركة او مصنع ﻓرعي او رئيسي او مصنع لﻠتجميع يف اسرائيل.
• شركات الﻄريان االجنبية
• حترم الﻄائرات اليت تسري رحالت جوية من واىل مﻄار قﻠندية (القدس العرﺑية احملتﻠة ) من املرور ﻓوق اراضي الدول
العرﺑية او اهلبوط ﻓيها وعدم اعﻄائها اية تسهيالت.
• حيظر التعامل مع شركات الﻄريان اليت تقوم ﺑنقل املهاجرين اليهود اىل ﻓﻠسﻄني واالراضي العرﺑية احملتﻠة او التحﻠيق
او املرور يف االجواء العرﺑية.
• ّأال تكون الرحالت ﺑني لبنان واسرائيل مباشرة.
• االسترياد خيضع االسترياد من البﻠدان االجنبية اىل البالد العرﺑية لضرورة تقدمي املستورد العريب لﻠسﻠﻄات املختصة
يف ﺑﻠده شهادة منشأ صادرة عن املصنع او الشركة معتمدة من غرﻓة التجارة او الصناعة يف البﻠد املصدر تﺜبت ان
البضاعة املصدرة هي من منشأ وطين لﻠدولة املصدرة عﻠى ان تكون متضمنة اسم املصنع او الشركة املنتجة هلذه
البضاعة ويكون مصدقا عﻠيها من اجلهات الرمسية حسب االصول  ،واذا كانت البضاعة قد دخل ﻓيها مادة او
عمل لدولة اجنبية اخرى غري الدولة املنتجة لﻠبضاعة ،ﻓيجب ان ينص يف هذه احلالة يف شهادة املنشأ مع ﺑيان
نسبة وجنسية املواد املدخﻠة .
ب.

األشخاص املطلوبني
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•  2متخصصني يف الشؤون القانونية
 oحائز عﻠى شهادة يف احلقوق او القانون الدول
 oخربة  3سنوات يف كتاﺑة التقارير و مراقبة عمﻠيات االسرتاد و التصدير لدولة اسرائيل
مديرية محاية املستهلك
أ.

املهام املطلوب القيام هبا

يف مصﻠحة الدراسات و التوعية والرقاﺑة
• القاء حماضرات توعية يف املدارس واجلامعات
• التعاون مع املؤسسات االعالمية عرب املشاركة يف مقاﺑالت هتدف اىل توعية املستهﻠك ابإلضاﻓة اىل محالت دعائية
عﻠی القنوات واالذاعات حول سالمة الغذاء وحقوق املستهﻠك
• ارسال رسائل قصرية لكل املشرتكني يف اهلواتف اخلﻠيوية
• حتضري اعداد من نشرة محاية املستهﻠك االلكرتونية
• التنسيق مع البﻠدايت هبدف تدريب املراقبني الصحيني والشرطة حول اليات الرقاﺑة عﻠى سالمة الغذاء
• تسيري دورايت مشرتكة مع البﻠدايت إلجراء مسح شامل
• اجراء محالت توعية لﻠمنتجني والتجار إلرشادهم اىل القوانني واالنظمة الناﻓذة املعتمدة
• تنظيم ندوات ارشادية لﻠقﻄاعات التجارية جلهة معرﻓة حقوقها وواجباهتا جتاه املستهﻠك
ب.

األشخاص املطلوبني

•  1حماضر يف مؤمترات
 oحائز عﻠى شهادة حماضر معتمد
 oخربة ال تقل عن  5سنوات يف القاء احملاضرات يف مؤمترات او غريها
•  1متخصص ابلصحة
 oحائز عﻠى ليسانﺲ يف الصحة العامة
 oخربة  3سنوات يف التنسيق مع البﻠدايت هبدف تدريب املراقبني الصحيني والشرطة حول اليات الرقاﺑة
عﻠى سالمة الغذاء
•  1متخصص يف التجارة
 oحائز عﻠى ليسانﺲ يف التجارة العامة
 oخربة سنتني يف تنظيم ندوات ارشادية لﻠقﻄاعات التجارية جلهة معرﻓة حقوقها وواجباهتا جتاه املستهﻠك
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املديرية العامة للحبوب و الشمندر السكري
أ.

املهام املطلوب القيام هبا

اوال قسم االنتاج
• تركيز أوضاع التموين من مادة اخلبز عﻠى أسﺲ تضمن سالمته وجودته.
• العمل عﻠى تنمية إنتاج احلبوب والشمندر السكري وأتمني تصريفها أبسعار تشجيعية دون اإلضرار مبصﻠحة
املستهﻠك.

اثنيا قسم املﻄاحن و االﻓران
• استرياد البذار املؤصل لتسﻠيفه املزارعني أو لبيعه أو استبداله منهم أو لتوزيعه عﻠيهم أبسعار خمفضة.
• العمل عﻠى االكﺜار من البذار اجليد حمﻠيا حتت اشراﻓه ابلتعاون مع وزارة الزراعـ ـ ــة.
• اخضاع املﻄاحن اآللية مبواﻓقة جمﻠﺲ الوزراء لشروط حيازة حد أدىن من القمح ﺑصورة دائمة.
• اخضاع املﻄاحن اآللية واألﻓران وانتاج الدقيق واخلبز لشروط ومواصفات حتدد مبرسوم يف سبيل الصحة
العامة واجلودة.
• استخدام خرباء وموظفني مؤقتني وأجراء ضمن االعتمادات املرصدة يف املوازنة هلذه الغاية

اثلﺜا االمور االقتصادية و املالية
ب.

األشخاص املطلوبني

• خبري يف التجارة
 oحائز عﻠى شهادة يف التجارة العامة
 oخربة سنتني يف عمﻠية االسرياد و التصدير لﻠبذور و توزيعه عﻠى املزارعني
• خبري تدقيق مال و حماسبة
 oحائز عﻠى شهادة حماسبة او تدقيق مال
 oخربة  3سنوات يف مسك موازنة املؤسسة
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وزارة البيئة
الهيكل التنظيمي للوزارة

 Figure 56اهليكل التنظيمي لوزارة البيئة
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أقسام وزارة البيئة

مصلحة الديوان
• دائرة الشؤون اإلدارية والتوثيق
• دائرة الشؤون الوظيفية واملالية والﻠوازم
• دائرة الشؤون القانونية
• دائرة الشؤون اخلارجية والعالقات العامة
مصلحة التوجيه البيئي
• دائرة اإلرشاد والتوعية
• دائرة القﻄاع اخلاص
• دائرة اإلعالم البيئي
مصلحة البيئة السكنية
• دائرة محاية البيئة السكنية
• دائرة مكاﻓحة تﻠوث البيئة السكنية
مصلحة املوارد الطبيعية
• دائرة محاية املوارد الﻄبيعية
• دائرة األنظمة االيكولوجية
مصلحة تكنولوجيا البيئة
• دائرة السالمة الكيميائية
• دائرة نوعية اهلواء
• دائرة األنظمة البيئية املتكامﻠة
مصلحة التخطيط و الربجمة
• دائرة السياسات البيئية
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• دائرة الرصد واإلحصاء البيئي
• دائرة أنظمة املعﻠوماتية
مصلحة الدوائر االقلمية و الضابطة البيئية
• ضاﺑﻄة ﺑيئية
• الدوائر االقﻠيمية
المسى الوظيفي  +مؤهالت الموظفين في الوزارة

مصلحة الديوان

I

.

دائرة الشؤون اإلدارية والتوثيق

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة الشؤون اإلدارية والتوثيق:
. 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات إلدخال مفاهيم اإلدارة العامة
املعاصرة يف صﻠب عمل املديرية العامة لﻠبيئة ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 2إعداد العمﻠيات واإلجراءات اإلدارية املتعﻠقة جبميع أنواع املعامالت املتعﻠقة مبهام املديرية العامة لﻠبيئة وتنظيمها ابلتنسيق
مع الوحدات املعنية التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة وتﻄويرها وحتديﺜها ﺑشكل دوري.
. 3القيام ابألعمال اإلدارية والقﻠمية من تسجيل الربيد وحتريره وحفظ املستندات والواثئق وأتمني أعمال الﻄباعة واالستنساخ
وتﻄبيق الربامج االلكرتونية اإلدارية وغريها من األعمال اليت تنيﻄها هبا القوانني واألنظمة.
. 4إحصاء املعامالت الواردة والصادرة ﺑشكل دوري وحتﻠيل نتائج اإلحصاءات مبا خيدم مهام املديرية العامة لﻠبيئة وتنظيمها.
 . 5إدارة شؤون وحدة االستعالمات اليت تتوىل متاﺑعة االقرتاحات واملراجعات والشكاوى ومسك سجالت خاصة هبا.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف االدارة و التنظيم
 oحائز عﻠى شهادة ادارة و تنظيم او ادارة موؤسسات
 oخربة  3سنوات يف تسجيل الربيد وحتريره وحفظ املستندات والواثئق وأتمني أعمال الﻄباعة واالستنساخ
وتﻄبيق الربامج االلكرتونية اإلدارية و إحصاء املعامالت الواردة والصادرة ﺑشكل دوري
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II

.

دائرة الشؤون الوظيفية واملالية واللوازم

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرتتألف دائرة الشؤون الوظيفية واملالية والﻠوازم من:
. 1قسم الشؤون الوظيفية
. 2قسم الشؤون املالية
 .3قسم الﻠوازم
ب .األشخاص املطلوبني
•  1متخصص ادارة و تنظيم
 oحائز عﻠى شهادة يف االدارة و التنظيم
 oخربة  3سنوات يف تنظيم شؤون املوظفني و تنظيم البﻄاقات و مراقبة دوام املوظفني
•  1متخصص مال
 oحائز عﻠى شهادة حماسبة او ادارة مالية او ما شاﺑه
 oخربة سنتني يف دراسة احلساابت و األموال الصادرة و الواردة لﻠمؤسسة

III

.

دائرة الشؤون القانونية

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة الشؤون القانونية:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات إلدخال املفاهيم البيئية يف
القوانني واألنظمة كاﻓة ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 2إعداد مشاريع القوانني واألنظمة املتعﻠقة أبمور الوزارة التنظيمية وسالمة البيئة واستدامة مواردها الﻄبيعية مبا يف ذلك
تﻠك املتعﻠقة ابحملفزات االقتصادية يف هذا اجملال ومتاﺑعتها حىت إقرارها ،وذلك ابلتنسيق مع الوحدات املعنية التاﺑعة لﻠمديرية
العامة لﻠبيئة
 . 3مراجعة مشاريع القوانني واألنظمة املعدة من قبل اإلدارات األخرى وإﺑداء الرأي هبا جلهة مالءمتها لسالمة البيئة
واستدامة املوارد الﻄبيعية واقرتاح التعديالت الالزمة عﻠيها.
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. 4االطالع عﻠى أعداد اجلريدة الرمسية ﺑشكل دوري وإعالم الوحدات التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة مبا يهمها منها حسب
مهامها احملددة يف هذا املرسوم.
. 5مسك قاعدة معﻠومات ابلقوانني واألنظمة املتعﻠقة ابلبيئة وحتديﺜها ﺑشكل دوري.
. 6متاﺑعة املعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية واإلقﻠيمية.
 . 7املتعﻠقة ابلبيئة واقرتاح إﺑرام ما مل يربم منها ،ابلتنسيق مع الوحدات املعنية التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة ال سيما دائرة
الشؤون اخلارجية والعالقات العامة ،واجلهات املعنية األخرى ،وإعداد مشاريع القوانني واألنظمة الالزمة ومسك قاعدة
معﻠومات ابملعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية واإلقﻠيمية املتعﻠقة ابلبيئة ،اليت أﺑرمتها احلكومة الﻠبنانية أو تﻠك اليت
يف صدد إﺑرامها ،وحتديﺜها ﺑشكل دوري.
. 8إعداد ﺑروتوكوالت التعاون ومذكرات التفاهم املتعﻠقة ابلبيئة ،ابلتنسيق مع الوحدات املعنية التاﺑعة لﻠمديرية العامة ،لﻠبيئة
ال سيما دائرة الشؤون اخلارجية والعالقات العامة ،ومسك قاعدة معﻠومات خاصة هبا وحتديﺜها ﺑشكل دوري.
 . 9إعداد مشاريع مراسيم قبول اهلبات اخلارجية واحملﻠية ،ابلتنسيق مع الوحدات املعنية التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة ال سيما
دائرة الشؤون اخلارجية والعالقات العامة ،ومسك قاعدة معﻠومات هبا وحتديﺜها ﺑشكل دوري.
. 10أتمني أعمال أمانة سر اجملﻠﺲ الوطين لﻠمقالع.
 . 11دراسة مجيع املسائل القانونية املتعﻠقة ابلوزارة وتقدمي املشورة ﻓيها مبا يف ذلك حفظ حقوق الوزارة يف مجيع األعمال
الصادرة عنها.
. 12االهتمام ابلقضااي القانونية عﻠى أنواعها مبا يف ذلك الدعاوى وعقود املصاحلة وإﺑداء الرأي ﻓيها.
 .13مسك قاعدة معﻠومات ابلقضااي البيئية واالجتهادات ذات الصﻠة هبا وحتديﺜها ﺑشكل دوري
ب .األشخاص املطلوبني
•  2متخصصني يف القانون
 oحائز عﻠى شهادة ليسانﺲ يف احلقوق او السياسة
 oخربة  3سنوات يف القاء الدعاوى وعقود املصاحلة وإﺑداء الرأي ﻓيها وإعداد مشاريع القوانني واألنظمة
املتعﻠقة أبمور الوزارة التنظيمية وسالمة البيئة واستدامة مواردها الﻄبيعية

IV

.

دائرة الشؤون اخلارجية والعالقات العامة
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أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة الشؤون اخلارجية والعالقات العامة:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لتوطيد الشراكة ﺑني الوزارة
واهليئات احملﻠية واإلقﻠيمية والدولية ،العامة واخلاصة ،ومتاﺑعة حسن تنفيذها ،وذلك ابلتنسيق مع مصﻠحة التوجيه البيئي عند
االقتضاء.
. 2إعداد وتوثيق ومتاﺑعة املعامالت املتعﻠقة ﺑتنظيم العالقات ﺑني الوزارة واهليئات احملﻠية واإلقﻠيمية والدولية ،العامة واخلاصة،
املعنية ﺑقﻄاع البيئة ،وذلك ابلتنسيق مع مصﻠحة التوجيه البيئي عند االقتضاء.
. 3تنظيم مشاركة الوزارة يف مجيع النشاطات خارج األراضي الﻠبنانية ابلتنسيق مع الوحدات التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة،
وتوثيق التوصيات املﻄروحة يف التقارير املعدة ،ومسك سجل هبذه النشاطات وإعداد اإلحصاءات حوهلا وحتديث هذا
السجل ﺑشكل دوري.
. 4مساعدة دائرة الشؤون القانونية يف إعداد مشاريع القوانني املتعﻠقة إبﺑرام املعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت املتعﻠقة
ابلبيئة وﺑروتوكوالت التعاون ومذكرات التفاهم املتعﻠقة ابلبيئة ومشاريع مراسيم قبول اهلبات اخلارجية واحملﻠية ،وذلك يف ما
يعود لألمور املتعﻠقة ابلشؤون اخلارجية.
. 5مساعدة دائرة اإلرشاد والتوعية يف تنظيم املؤمترات وال ندوات واالجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية ،ابلتنسيق
مع املعهد الوطين لإلدارة ضمن صالحياته ،واحملاضرات واملعارض اإلقﻠيمية والدولية املتعﻠقة ابلبيئة سواء حمﻠيا أو خارجيا،
وذلك يف ما يعود لألمور املتعﻠقة ابلشؤون اخلارجية.
. 6مساعدة دائرة السياسات البيئية يف إعداد مسودات مشاريع تنفيذية حمﻠية وإقﻠيمية ودولية متعﻠقة ابلبيئة ومتاﺑعتها،
وذلك يف ما يعود لألمور املتعﻠقة ابلشؤون اخلارجية.
 . 7رصد ﻓرص التمويل احملﻠية واخلارجية يف قﻄاع البيئة وتعميمها عﻠى مصﻠحة التخﻄيط والربجمة والوحدات املعنية التاﺑعة
لﻠمديرية العامة لﻠبيئة.
ب .األشخاص املطلوبني
•  2متخصصني يف الشؤون االدارية
 oحائز عﻠى شهادة يف االدارة والتنظيم
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 oخربة سنتني يف إعداد وتوثيق ومتاﺑعة املعامالت املتعﻠقة ﺑتنظيم العالقات ﺑني الوزارة واهليئات احملﻠية
واإلقﻠيمية والدولية
•  1متخصص يف الشؤون القانونية
 oحائز عﻠى شهادة حقوق او قانون
 oخربة سنتني عﻠى االقل يف إعداد مشاريع القوانني املتعﻠقة إبﺑرام املعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت
املتعﻠقة ابلبيئة وﺑروتوكوالت التعاون
مصلحة التوجيه البيئي

I

.

دائرة اإلرشاد والتوعية

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة اإلرشاد والتوعية:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لتحقيق أهداف وغاايت
السياسة البيئية العامة لﻠوزارة لرتسيخ مفاهيم التنمية البيئية املستدامة لدى القﻄاعني العام واخلاص مبا ﻓيه اهليئات التعﻠيمية
والرتﺑوية واإلعالمية واألهﻠية ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 2إعداد املواد التوجيهية الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات
املوضوعة.
 . 3تعميم مفهوم وغاايت اسرتاتيجية اإلرشاد والتوعية وخﻄﻄها وﺑراجمها ومشاريعها التنفيذية ونشاطها ودراساهتا عن طريق
وسائل اإلعالم املرئي واملكتوب واملسموع وااللكرتوين والتواصل مع القﻄاعني العام واخلاص ،مبا ﻓيه اهليئات التعﻠيمية والرتﺑوية
واإلعالمية واألهﻠية.
 . 4تنظيم املؤمترات والندوات واالجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية واحملاضرات واملعارض املتعﻠقة ابلبيئة حمﻠيا
وخارجيا ابلتنسيق مع القﻄاعني العام واخلاص مبا ﻓيه املعهد الوطين لإلدارة ضمن صالحياته واهليئات التعﻠيمية والرتﺑوية
واإلعالمية واألهﻠية ،وابلتعاون مع دائرة الشؤون اخلارجية والعالقات العامة إذا كانت هذه املؤمترات والندوات واالجتماعات
وورش العمل والدورات التدريبية واحملاضرات واملعارض ذات طاﺑع إقﻠيمي أو دول.
 . 5ختﻄيط وﺑرجمة أعمال املكتبة العامة لﻠبيئة من خالل تنظيم وتبويب الواثئق واملستندات واملعﻠومات كاﻓة يف خمتﻠف حقول
البيئة ووضعها ﺑتصرف القﻄاعني العام واخلاص ،مبا ﻓيه اهليئات التعﻠيمية والرتﺑوية واإلعالمية واألهﻠية.
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 . 6تزويد دائرة أنظمة املعﻠوماتية مبختﻠف املعﻠومات البيئية احملدثة ﺑشكل دوري إلضاﻓتها إىل صفحة الوزارة االلكرتونية.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1متخصص ابجلﻠسات التوعية
 oحائز عﻠى شهادة يف عﻠم االجتماع او حائز عﻠى شهادة تدريب معتمد عن مفهوم البيئة
 oخربة  3سنوات يف ختﻄيط وﺑرجمة أعمال املكتبة العامة لﻠبيئة من خالل تنظيم وتبويب الواثئق واملستندات
واملعﻠومات كاﻓة يف خمتﻠف حقول البيئة ووضعها ﺑتصرف القﻄاعني العام واخلاص.

II

.

دائرة القطاع اخلاص

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة القﻄاع اخلاص:
. 1إعداد مشاريع ا السرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات إلشراك القﻄاع اخلاص يف
اإلدارة البيئية إشراكا ﻓاعال وﻓعاال ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 2تنظيم وﺑرجمة اإلدارة املتكامﻠة لرتسيخ مفهوم العالقة املؤسساتية ﺑني القﻄاعني العام واخلاص مبا ﻓيه اهليئات التعﻠيمية
والرتﺑوية واإلعالمية واألهﻠية.
 . 3تنظيم ﺑرانمج التواصل مع القﻄاعني العام واخلاص مبا ﻓيه اهليئات التعﻠيمية والرتﺑوية واإلعالمية واألهﻠية ومتاﺑعة حسن
تنفيذه.
. 4تعزيز قدرات هيئات القﻄاع اخلاص لتمكينها من االلتزام ابلقوانني واألنظمة البيئية وإعداد خﻄط عمل وﺑرامج ومشاريع
تنفيذية متعﻠقة مبواضيع سالمة البيئة واستدامة املوارد الﻄبيعية.
 . 5تشجيع ،من خالل تقدمي الدعم املعنوي ،املبادرات الفردية واجلماعية اليت من شأهنا خدمة القوانني واألنظمة املتعﻠقة
ابلبيئة.
. 6إدارة ﺑرانمج املنح الصغرية واملتوسﻄة احلجم املتعﻠقة ابلبيئة الصادر مبوجب املرسوم رقم  14865اتريخ 2005/7/1
(حتديد شروط وآلية تقدمي وزارة البيئة مسامهات إىل اهليئات اليت ال تتوخى الرﺑح لﻠقيام ﺑنشاطات ﺑيئية).
 . 7تنظيم شؤون املتﻄوعني لدى املديرية العامة لﻠبيئة ومسك سجل خاص هبم وحتديﺜه ﺑشكل دوري.
 . 8تنظيم ﺑرانمج منح التعﻠيم العال الختصاصات البيئة والتنمية عﻠى أنواعها ،وذلك ابلتنسيق مع وزارة الرتﺑية والتعﻠيم
العال.
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 . 9حث وتشجيع اإلدارات واجملالﺲ احملﻠية وتقدمي الدعم املعنوي هلا لوضع اسرتاتيجيات وخﻄط وﺑرامج ومشاريع تنفيذية
ونشاطات ودراسات متعﻠقة ابلبيئة ضمن إطار سياستها التنموية ،ابلتنسيق مع مصﻠحة الدوائر اإلقﻠيمية والضاﺑﻄة البيئية.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف االدارة و التنظيم
 oحائز عﻠى شهادة ادارة و تنظيم
 oخربة سنتني يف تنظيم شؤون املتﻄوعني و ادارة الربامج

III

.

دائرة اإلعالم البيئي

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة اإلعالم البيئي:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لتفعيل اإلعالم البيئي ومتاﺑعة
حسن تنفيذها.
. 2وضع خﻄة إعالمية لدعم حتقيق أهداف وغاايت السياسة البيئية العامة لﻠوزارة.
. 3تعزيز قدرات اهليئات اإلعالمية ملواكبة الشؤون البيئية احملﻠية واإلقﻠيمية والدولية وتﻄورها.
 . 4تغﻄية ونقل سياسة الوزارة وأخبارها ونشاطاهتا من خالل التعاميم والبياانت والبالغات الرمسية ،ابلتنسيق مع وزارة
اإلعالم.
. 5التنسيق مع اإلعالم املرئي واملكتوب واملسموع وااللكرتوين من أجل إعداد وﺑث ونشر ﺑرامج ﺑيئية وقائية وعﻠمية
موضوعية تدعم الوعي البيئي ،وذلك ابلتنسيق مع وزارة اإلعالم.
 .6إصدار نشرة دورية تغﻄي نشاطات قﻄاع البيئة يف لبنان تدعى «دليل البيئة »Green Pagesميكن ﺑيعها لقاء مبﻠغ
حيدد ﺑقرار مشرتك يصدر عن وزير البيئة ووزير املالية ،ويودع لدى اخلزينة؛ وذلك ابلتنسيق مع وزارة اإلعالم.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف االعالم
 oحائز عﻠى شهادة اعالم او ما شاﺑه
 oخربة  4سنوات يف إصدار نشرة دورية تغﻄي نشاطات قﻄاع البيئة والتنسيق مع اإلعالم املرئي واملكتوب
واملسموع وااللكرتوين
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مصلحة البيئة السكنية

I

.

دائرة محاية البيئة السكنية

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة محاية البيئة السكنية:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات جلعل البيئة السكنية أكﺜر
انسجاما مع املوارد الﻄبيعية وذلك ع رب الوقاية من مجيع مصادر تﻠوث البيئة السكنية ،ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 2حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،لﻠوقاية من مجيع مصادر التﻠوث يف البيئة السكنية وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن
تنفيذها.
 . 3حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،يف املخﻄﻄات التوجيهية العامة وتصنيف األراضي عﻠى اختالف أنواعها يف البيئة السكنية ،ابلتعاون مع
املديرية العامة لﻠتنظيم املدين ،وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 4حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة ﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،عند تصنيف ا ملناطق الصناعية لﻠمؤسسات املصنفة ،الصناعية وغري الصناعية ،وذلك ابلتعاون مع وزارة
األشغال العامة والنقل ،وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 5حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،يف طﻠبات الرتخيص إبنشاء و/أو استﺜمار املؤسسات املصنفة ،الصناعية وغري الصناعية وإﺑالغها لﻠجهات
املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
. 6حتديد املؤسسات املصنفة ،الصناعية وغري الصناعية ،اليت يستوجب استﺜمارها ترخيصا ﺑيئيا ﺑتصريف النفاايت السائﻠة،
وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
 . 7حتديد آلية منح الرتاخيص البيئية ﺑتصريف النفاايت السائﻠة وأسﺲ االجتار هبا ،وذلك مبوجب مرسوم أو مراسيم تتخذ
يف جمﻠﺲ الوزراء ﺑناء عﻠى اقرتاح وزيري البيئة واملالية وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
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 . 8حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،يف طﻠبات الرتخيص لﻠمجمعات الكربى ويف مشاريع الضم والفرز واملشاريع اإلمنائية مبا ﻓيها احلدائق واملنتزهات
واملساﺑح العامة واملداﻓن عﻠى األمالك العامة أو اخلاصة لﻠدولة والبﻠدايت وخالﻓه ،وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها
ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف البيئة
 oحائز عﻠى شهادة هندسة زراعية
 oخربة  3سنوات يف إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات
والدراسات جلعل البيئة السكنية أكﺜر انسجاما مع املوارد الﻄبيعية
•  1متخصص يف الشؤون القانونية
 oحائز عﻠى شهادة يف القانون او احلقوق
 oخربة سنة حتديد آلية منح الرتاخيص البيئية

II

.

دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة مكاﻓحة تﻠوث البيئة السكنية:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات جلعل البيئة السكنية أكﺜر
انسجاما مع املوارد الﻄبيعية وذلك عرب مكاﻓحة مجيع مصادر تﻠوث البيئة السكنية ،خاصة عرب إدارة متكامﻠة لﻠنفاايت
الصﻠبة والسائﻠة ،املنزلية والصناعية غري اخلﻄرة ،ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 2حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،ملكاﻓحة مجيع مصادر التﻠوث وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 3حتديد الشروط البيئية املﻠزمة واملعايري والقيم احلدية املسموح هبا ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير
عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة ،عند إنشاء وجتهيز وتشغيل مراكز معاجلة النفاايت الصﻠبة غري اخلﻄرة جبميع
أجزائها وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.ا.
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 . 4حتديد الشروط البيئية املﻠزمة واملعايري والقيم احلدية املسموح هبا ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير
عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة ،عند إنشاء وجتهيز حمﻄات تكرير ومعاجلة املياه املبتذلة وإﺑالغها لﻠجهات
املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 5مراجعة الدراسات ودﻓاتر الشروط العائدة إىل إنشاء وجتهيز وتشغيل مراكز معاجلة النفاايت الصﻠبة غري اخلﻄرة ،جبميع
أجزائها ،وحمﻄات تكرير املياه املبتذلة أاي كانت اجلهة اليت تتوىل إعداد الدراسات ووضع دﻓاتر الشروط وتﻠزمي األشغال،
وإﺑداء الرأي ﻓيها.
 .6االشرتاك يف جلان استالم إنشاء وتشغيل مراكز معاجلة النفاايت الصﻠبة ،جبميع أجزائها ،واملﻄامر الصحية وحمﻄات تكرير
املياه املبتذلة.
 . 7وضع القيم احلدية املتعﻠقة ابلنفاايت الصﻠبة والسائﻠة غري اخلﻄرة املصرﻓة يف املياه و/أو الرتﺑة ،وذلك مبوجب قرار يصدر
عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
ب .األشخاص املطلوبني
•  3متخصصني يف البيئة
 oحائز عﻠى شهادة صحة و ﺑيئة او ﻓيزايء الﻄاقة او هندسة طاقة
 oخربة  4سنوات يف حتديد الشروط البيئية املﻠزمة واملعايري والقيم احلدية املسموح هبا و وضع القيم احلدية
املتعﻠقة ابلنفاايت الصﻠبة والسائﻠة غري اخلﻄرة املصرﻓة يف املياه و/أو الرتﺑة
مصلحة املوارد الطبيعية

.I

دائرة محاية املوارد الطبيعية و األنظمة االيكولوجية:

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة محاية املوارد الﻄبيعية:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لإلدارة املستدامة لﻠموارد
الﻄبيعية األرضية غري احلية (أي املياه واألرض) ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 2حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،يف طﻠبات الرتخيص ابإلنشاء و/أو االستﺜمار اآليﻠة إىل استﺜمار املوارد الﻄبيعية األرضية غري احلية واستخدام
املواد األولية منها ،وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
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 . 3محاية املوارد الﻄبيعية األرضية غري احلية يف األنظمة االيكولوجية مﺜل قمم اجلبال وحرم اليناﺑيع والبحريات واملستنقعات
واألودية وجماري األهنر والشواطئ البحرية ،املياه السﻄحية واجلوﻓية ،مبا ﻓيها املياه اإلقﻠيمية من مصادر التﻠوث كاﻓة.
 . 4حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،يف تنظيم وجهة استعمال األراضي عﻠى اختالف أنواعها ومﻠكياهتا مبا له عالقة إبدارة املوارد الﻄبيعية األرضية
غري احلية ،مﺜل قمم اجلبال وحرم اليناﺑيع والبحريات واملستنقعات واألودية وجماري األهنر والشواطئ البحرية ،وإﺑالغها
لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
. 5وضع القيم احلدية املتعﻠقة ﺑنوعية املياه ،يف اليناﺑيع والبحريات واملستنقعات واألدوية وجماري األهنر والشواطئ البحرية،
وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
. 6احملاﻓظة عﻠى نوعية األرض من خالل مكاﻓحة انداثرها من جراء عناصر التصحر واجنراف الرتﺑة وتﻠوثها.
 . 7وضع القيم احلدية املتعﻠقة ﺑنوعية الرتﺑة ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد
استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
تتوىل دائرة األنظمة االيكولوجية:
. 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لﻠحفاظ عﻠى توازانت
األنظمة االيكولوجية ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 2حتديد مجيع أنواع مكوانت األنظمة االيكولوجية احلية املهددة ابالنقراض وكيفية محايتها ،وحتديد مجيع أنواع احليواانت
الربية وكمياهتا املسموح صيدها ومواسم الصيد وأماكنه ،وحتديد مجيع أنواع النبااتت وكمياهتا املسموح قﻄفها ومواسم القﻄف
وأماكنه ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
. 3محاية املوارد الﻄبيعية األرضية غري احلية يف األنظمة االيكولوجيتأمني أعمال أمانة سر اجملﻠﺲ الوطين لﻠصيد الربي.
 . 4حتديد وتصنيف املناطق الﻄبيعية املالئمة لﻠحماية عﻠى أنواعها مﺜل احملميات الﻄبيعية واملواقع الﻄبيعية ،والشروط الواجب
توﻓرها يف هذه املناطق احملمية وكيفية محايتها وإدارهتا واستﺜمارها ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح
مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة واقرتاح األنظمة اخلاصة إلعالن موقع أو منظر طبيعي خاضع حلماية
وزارة البيئة أو إلحداث حممية طبيعية.
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 . 5تعيني جلان املناطق احملمية ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة ،واإلشراف عﻠى
إدارة هذه الﻠجان وﻓرق العمل وتقدمي الدعم الالزم هلا ومراقبة حسن تنفيذ أعماهلا.
 . 6حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة
جمﻠﺲ شورى الدولة ،يف استخراج املتحجرات الﻄبيعية ،النباتية واحليوانية ،واالجتار هبا.
األشخاص املﻄﻠوﺑني
ب .األشخاص املطلوبني
•  2متخصصني يف البيئة
 oحائز عﻠى شهادة هندسة الﻄاقة او ﻓيزايء الﻄاقة
 oخربة  5سنوات يف إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات
والدراسات لإلدارة املستدامة لﻠموارد الﻄبيعية األرضية غري احلية (أي املياه واألرض) و وضع القيم احلدية
املتعﻠقة ﺑنوعية املياه ،يف اليناﺑيع والبحريات واملستنقعات واألدوية وجماري األهنر والشواطئ البحرية
•  1متخصص يف البيئة
 oحائز عﻠى شهادة هندسة زراعية او جغراﻓيا
 oخربة  4سنوات يف وضع القيم احلدية املتعﻠقة ﺑنوعية الرتﺑة واحملاﻓظة عﻠى نوعية األرض
مصلحة تكنولوجيا البيئة

I

.

دائرة السالمة الكيميائية

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة السالمة الكيميائية:
. 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لإلدارة املستدامة واملتكامﻠة
لﻠمواد الكيميائية والنفاايت اخلﻄرة ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
. 2تصنيف املواد الكيميائية عﻠى أنواعها وأبوجه استعماهلا كاﻓة.
 . 3حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،إلدارة املواد الكيميائية إدارة متكامﻠة خالل مجيع مراحل دورهتا من استخراجها حىت التخﻠص منها ،وإﺑالغها
لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة تنفيذها.
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 . 4حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،السترياد وتصدير املواد الكيميائية ،وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
. 5تصنيف النفاايت اخلﻄرة عﻠى أنواعها.
 . 6حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،إلدارة النفاايت اخلﻄرة إدارة متكامﻠة خالل مجيع مراحﻠها من تولدها حىت التخﻠص منها ،وإﺑالغها لﻠجهات
املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 7حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،السترياد وتصدير النفاايت اخلﻄرة ،وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 8وضع القيم احلدية املتعﻠقة ابلنفاايت الصﻠبة والسائﻠة اخلﻄرة املصرﻓة يف املياه و/أو الرتﺑة ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن
وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
 . 9حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة
جمﻠﺲ شورى الدولة ،يف املواﻓقة عﻠى البياانت اجلمركية وطرق تﻠف البضائع الفاسدة أو املنتهية الصالحية.
ب .األشخاص املطلوبني
•  3متخصصني يف البيئة
 oحائز عﻠى شهادة كيمياء او ﻓيزايء الﻄاقة
 oخربة  3سنوات يف تصنيف النفاايت اخلﻄرة عﻠى أنواعها و إدارة املواد الكيميائية إدارة متكامﻠة خالل
مجيع مراحل دورهتا من استخراجها حىت التخﻠص منها و تصنيف املواد الكيميائية

II

.

دائرة نوعية اهلواء

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة نوعية اهلواء:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات إلدارة نوعية اهلواء إدارة
مستدامة ،من خالل اإلدراك والرصد والتقييم والوقاية والضبط واملراaقبة ،ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
. 2إدراك مصادر وأسباب وطرائق وأماكن تﻠوث اهلواء احمليط..
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 . 3رصد نوعية اهلواء احمليط من خالل وضع وتنفيذ ﺑرانمج وطين لﻠرصد ،يشمل شبكة وطنية لﻠرصد وجردة وطنية
ابالنبعااثت.
. 4وضع القيم احلدية املتعﻠقة ﺑنوعية اهلواء احمليط وتﻠك املتعﻠقة ابالنبعااثت الناجتة عن مصادر تﻠوث اهلواء احمليط الﺜاﺑتة
واملتحركة ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
. 5حتديد ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة ،املؤسسات
املصنفة ،الصناعية وغري الصناعية اليت يستوجب استﺜمارها ترخيصا ﺑيئيا إبطالق االنبعااثت.
 . 6حتديد ،مبوجب مرسوم أو مراسيم تصدر عن جمﻠﺲ الوزراء ﺑناء عﻠى اقرتاح وزيري البيئة واملالية وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،آلية منح الرتاخيص البيئية إبطالق االنبعااثت وأسﺲ االجتار ابالنبعااثت.
 . 7حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة ،السترياد وتصدير النفاايت اخلﻄرة ،وإﺑالغها لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
 . 8وضع القيم احلدية املتعﻠقة ابلنفاايت الصﻠبة والسائﻠة اخلﻄرة املصرﻓة يف املياه و/أو الرتﺑة ،وذلك مبوجب قرار يصدر عن
وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ شورى الدولة.
 .9حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،وذلك مبوجب قرا ر يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة
جمﻠﺲ شورى الدولة ،يف املواﻓقة عﻠى البياانت اجلمركية وطرق تﻠف البضائع الفاسدة أو املنتهية الصالحية.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1مهندس مدين
 oحائز عﻠى شهادة هندسة مدنية
 oخربة  5سنوات يف وضع القيم احلدية املتعﻠقة ﺑنوعية اهلواء احمليط وتﻠك املتعﻠقة ابالنبعااثت الناجتة عن
مصادر تﻠوث اهلواء
•  1متخصص يف البيئة
 oحائز عﻠى شهادة هندسة طاقة او ﻓزايء الﻄاقة
 oخربة  5سنوات يف وضع القيم احلدية املتعﻠقة ابلنفاايت الصﻠبة والسائﻠة اخلﻄرة املصرﻓة يف املياه و/أو
الرتﺑة

III

.

دائرة األنظمة البيئية املتكاملة

أ .املهام املطلوبة
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تتوىل دائرة األنظمة البيئية املتكامﻠة:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات إلدخال اإلدارة البيئية
املتكامﻠة إىل القﻄاعات اإلمنائية كاﻓة ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
. 2إدارة نظام تقييم األثر البيئي والفحص البيئي املبدئي.
 . 3توجيه وتنمية قدرات القﻄاعات اإلمنائية لتﻄبيق االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات
والدراسات املتعﻠقة حبسن اإلدارة البيئية املتكامﻠة عﻠى املستوى احملﻠي والوطين والدول ،ابلتنسيق مع دائرة القﻄاع اخلاص.
 . 4العمل عﻠى رصد ونقل أﻓضل التكنولوجيات املتاحة وتقييم مالءمتها لسالمة البيئة واستدامة املوارد الﻄبيعية.
 . 5تنسيق عمﻠية تصنيف املؤسسات اليت تتعاطى نشاطات تكنولوجيا البيئة وغري املﻠحوظة يف املرسوم رقم  4917اتريخ
 1994/3/24أو املرسوم رقم  5243اتريخ  ،2001/4/5وذلك عرب العمل عﻠى إعداد مشاريع األنظمة ،ومتاﺑعة
إقرارها ومث تﻄبيقها وتﻄويرها  .v 6.العمل عﻠى اعتماد ﺑرامج اإلنتاج األنظف والتقنيات األكﺜر ﻓعالية يف استهالك املوارد
الﻄبيعية يف القﻄاعات اإلمنائية.
. 7العمل عﻠى اعتماد مصادر طاقة نظيفة متجددة واحلد من استعمال مصادر الﻄاقة املﻠوثة غري املتجددة.
 . 8مراقبة هيئات القﻄاعني العام واخلاص لﻠتأكد من التزامها حبسن تﻄبيق املعايري املتعﻠقة ابإلدارة البيئية املتكامﻠة.
. 9حتديد الشروط البيئية املﻠزمة ،مبوجب قرار يصدر عن وزير البيئة ﺑناء عﻠى اقرتاح مدير عام البيئة وﺑعد استشارة جمﻠﺲ
شورى الدولة إلدارة املواد األولية إدارة متكامﻠة خالل مجيع مراحل دورهتا من استخراجها حىت التخﻠص منها ،وإﺑالغها
لﻠجهات املعنية لﻠعمل مبوجبها وااللتزام هبا ،ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
. 10وضع املعايري لتصنيف املنتجات واخلدمات كمواد وخدمات متالئمة مع سالمة البيئة واستدامة املوارد الﻄبيعية ابلتنسيق
مع اجلهات املعنية.
 . 11تقدمي االقرتاحات اليت تزيد من ﻓعالية اإلدارة يف التعاطي مع املواضيع املرتاﺑﻄة ﺑني األنظمة البيئية والقﻄاعات اإلمنائية
خاصة االقتصاد والتجارة.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف الصحة و البيئة
 oحائز عﻠى شهادة صحة و ﺑيئة او هندسة ﺑيئية
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 oخربة سنتني يف إدارة نظام تقييم األثر البيئي والفحص البيئي املبدئي
•  2متخصصني يف الﻄاقة البديﻠة
 oحائز عﻠى شهادة يف ﻓزايء الﻄاقة او هندسة الﻄاقة
 oخربة  4سنوات يف رصد ونقل أﻓضل التكنولوجيات املتاحة وتقييم مالءمتها لسالمة البيئة و يف اعتماد
مصادر طاقة نظيفة متجددة واحلد من استعمال مصادر الﻄاقة املﻠوثة غري املتجددة.
مصلحة التخطيط و الربجمة

I

.

دائرة السياسات البيئية

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة السياسات البيئية:
. 1إعداد السياسات البيئية العامة واالسرتاتيجيات واخلﻄط القصرية واملتوسﻄة والﻄويﻠة األمد ،انﻄالقا من اسرتاتيجيات
وخﻄط الوحدات التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة ،والتأكد من انسجامها مع مهام الوزارة وأهداف األلفية الﺜالﺜة.
. 2اقرتاح الربامج السنوية لتنفيذ اخلﻄط وحتديد أولوايهتا وتقدير مدة تنفيذها وكﻠفة متويﻠها.
 . 3حتضري مسودة مشاريع تنفيذية لﻠربامج املقرتحة وعرضها عﻠى اهليئات احملﻠية واإلقﻠيمية والدولية لتنفيذها ،ابلتنسيق مع
دائرة الشؤون اخلارجية والعالقات العامة ،والوحدات املعنية التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة.
. 4حتديد القوانني واألنظمة الواجب حتديﺜها أو إعدادها وﻓقا لألولوايت املوضوعة ،وإﺑالغها إىل دائرة الشؤون القانونية.
. 5وضع تقارير دورية تقييمية حول وضع البيئة يف لبنان واملخاطر اليت هتددها واحلﻠول املناسبة ،وعالقة هذا التقييم ابالقتصاد
احملﻠي والدول.
. 6متاﺑعة تصنيف األداء البيئي يف لبنان لدى املنظمات الوطنية والدولية.
 . 7تنسيق عمﻠية تصنيف الشركات االستشارية البيئية واالستشاريني البيئيني ،وذلك عرب العمل عﻠى إعداد مشاريع األنظمة،
ومتاﺑعة إقرارها ومث تﻄبيقها وتﻄويرها.
. 8إجراء دراسات حتﻠيﻠية دورية حول نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر ) (SWOT analysisلدى املديرية
العامة لﻠبيئة.
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 . 9تقدمي مشاريع ﺑرامج لتﻄوير قدرات موظفي الوزارة والعمل عﻠى ﺑﻠورهتا ابلتنسيق مع دائرة الشؤون الوظيفية واملالية
والﻠوازم.
. 10إدارة نظام التقييم البيئي االسرتاتيجي النعكاسات السياسات واخلﻄط والربامج يف القﻄاع العام.
 .11مساعدة مدير عام البيئة يف القيام أبعمال أمانة سر اجملﻠﺲ الوطين لﻠبيئة.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1مدير تنفيذي
 oحائز عﻠى شهادة يف االدارة العامة
 oخربة سنتني يف وضع تقارير دورية تقييمية و متاﺑعة تصنيف األداء البيئي
•  1متحصص يف القانون
 oحائز عﻠى شهادة يف احلقوق
 oخربة  3سنوات يف حتديد القوانني واألنظمة لﻠموظفني

II

.

دائرة الرصد واإلحصاء البيئي

أ .املهام املطلوبة
…
ب .األشخاص املطلوبني
…

III

.

دائرة أنظمة املعلوماتية

أ .املهام املطلوبة
تتوىل دائرة أنظمة معﻠوماتية:
 . 1إعداد مشاريع االسرتاتيجيات واخلﻄط والربامج واملشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات إلدخال أﻓضل أنظمة
املعﻠوماتية املتوﻓرة يف صﻠب عمل املديرية العامة لﻠبيئة ،ومتاﺑعة حسن تنفيذها.
. 2ﺑرجمة ﺑنك املعﻠوماتية البيئية الذي حيتوي عﻠى جمموعة من قواعد لﻠمعﻠومات البيئية والتنموية واإلدارية والقانونية والتقنية.
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 . 3إعداد وتصميم وتنفيذ نظام لﻠمعﻠوماتية ،مبا ﻓيها صفحة االنرتنت واالنرتانت ،وأتمني مكننة وختزين ومعاجلة مجيع
املعﻠومات املتعﻠقة ﺑقﻄاع البيئة والتنمية ووضعها ﺑتصرف الوحدات التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة.
 . 4تﻄوير وحتديث وﺑرجمة مجيع حاجات الوحدات التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة يف إطار املكننة املعﻠوماتية وصيانة التجهيزات
العائدة هلا.
 .5تﻄوير وحتديث وﺑرجمة مجيع حاجات الوحدات التاﺑعة لﻠمديرية العامة لﻠبيئة يف إطار التدريب عﻠى استخدام أنظمة
املعﻠوماتية.
ب .األشخاص املطلوبني
•  2متخصصني يف املعﻠوماتية
 oحائز عﻠى شهادة ليسانﺲ
 oخربة  4سنوات يف إعداد وتصميم وتنفيذ نظام لﻠمعﻠوماتية ،مبا ﻓيها صفحة االنرتنت و يف املعﻠوماتية
وأتمني مكننة وختزين ومعاجلة مجيع املعﻠومات املتعﻠقة ﺑقﻄاع البيئة والتنمية
مصلحة الدوائر االقلمية و الضابطة البيئية
.I

ضابطة بيئية

أ .املهام املطلوبة
حتدد مهام الضاﺑﻄة البيئية مبرسوم يتخذ يف جمﻠﺲ الوزراء ﺑناء عﻠى اقرتاح وزيري الداخﻠية والبﻠدايت والبيئة.
ب .األشخاص املطلوبني
...
الدوائر االقليمية

.II

أ .املهام املطلوبة
...
ب .األشخاص املطلوبني
...
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وزارة التربية
الهيكل التنظيمي للوزارة

 Figure 57اهليكل التنظيمي لوزارة الرتﺑية
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أقسام وزارة التربية

املهمة
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تتوىل وزارة الرتﺑية والتعﻠيم العال رعاية الشأن العام يف التعﻠيم يف قﻄاعيه الرمسي واخلاص ،وتسيري التعﻠيم الرمسي ،مبا
يضمن تواﻓر الفرص الدراسية وتكاﻓؤها ،وجودة التعﻠيم وﺑناء جمتمع املعرﻓة واالندماج االجتماعي والتنمية
االقتصادية.
كذلك تتوىل الوزارة اإل شراف عﻠى التﻄوير املستمر لﻠمناهج مبا يتناسب مع قدرات املواطن الذاتية ،ومواهبه من
جهة ،واحتياجات اجملتمع وسوق العمل من جهة أخرى ،عﻠى أن تعﻄى الرتﺑية الصحية ،والبيئية ،والسكانية املوقع
املناسب يف املناهج وتﻄبيقاهتا الدراسية وإجراء الدراسات اإلحصائية الالزمة لتأمني حاجات املدارس الرمسية من
أﻓراد اهليئة التعﻠيمية ،وأتمني التجهيزات املدرسية من مفروشات ووسائل تعﻠيمية وخالﻓه.
تتكون املديرية العامة لﻠرتﺑية اليت يرأسها املدير العام لﻠرتﺑية األستاذ ﻓادي يرق من عدد من املديرايت حيث يتم من
خالهلا اتمني املتﻄﻠبات التعﻠ يمية ،والتجهيزية لﻄالب االﺑتدائي والﺜانوي والتعﻠيم اخلاص ،واإلشراف عﻠى تﻄبيق
املناهج ،وأتهيل اهليئة التعﻠيمية ،وتﻠبية مستﻠزمات التعﻠيم احلديث ،ويندرج من هذه املديرية عدة مديرايت ووحدات
هي:
• مديرية التعﻠيم الﺜانوي
• مديرية التعﻠيم االﺑتدائي
• اإلرشاد والتوجيه
• مصﻠحة التعﻠيم اخلاص
• مصﻠحة الشؤون الﺜقاﻓية والفنون اجلميﻠة
• املناطق الرتﺑوية
• أمانة سر جلنة املعادالت
• دائرة املشاريع والربامج
• وحدة األنشطة الرايضية والكشفية
• وحدة خدمة اجملتمع
و سوف نركز هنا فقط على مديرية التعليم االبتدائي و هيكلها التنظيمي هو كالتايل:
املديرية العامة للرتبية

.4.2.1

الديوان

 .4.2.1.1القﻠم
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.4.2.2

املناطق الرتﺑوية يف كل لبنان مع رئيﺲ دائرة لكل منﻄقة

.4.2.3

مديرية التعﻠيم الﺜانوي

 .4.2.3.1دائرة التعﻠيم الﺜانوي
 .4.2.3.2قسم التعﻠيم الرمسي
.4.2.4

مديرية التعﻠيم االﺑتدائي

 .4.2.4.1دائرة التعﻠيم الرمسي
.4.2.5

مصﻠحة التعﻠيم اخلاص

 .4.2.5.1دائرة التعﻠيم الﺜانوي اخلاص
 .4.2.5.2دائرة التعﻠيم االﺑتدائي اخلاص
.4.2.6

مصﻠحة الشؤون الﺜقاﻓية

 .4.2.6.1دائرة العالقات الﺜقاﻓية
 .4.2.6.2دائرة الفنون اجلميﻠة
.4.2.7

مديرية االرشاد و التوجيه

.4.2.8

دائرة االمتحاانت

.4.2.9

امانة سر جلنة املعادالت

المسى الوظيفي  +مؤهالت الموظفين في الوزارة

مسؤويل الديوان
أ.

املهامات املطلوبة
• يتوىل الديوان املهام والصالحيات اليت تنيﻄها القوانني واالنظمة ﺑه ,وتﻠحق ﺑه دائرة لالمتحاانت
تتوىل حتضري املعامالت االدارية املتعﻠقة ابمتحاانت الشهادات الرمسية واعداد واثئقها واالﻓادات
واملصدقات عنها وسائر االمتحاانت اليت جتريها وزارة الرتﺑية الوطنية ,واالشراف عﻠيها ضمن القوانني
االنظمة الناﻓذة.

ب.

األشخاص املطلوبني
• خبري يف التنظيم االداري
 oحائز عﻠى شهادة ادارة و تنظيم
 oخربة سنتني يف حتضري املعامالت االدارية املتعﻠقة ابمتحاانت الشهادات الرمسية واعداد
واثئقها واالﻓادات واملصدقات عنها وسائر االمتحاانت اليت جتريها وزارة الرتﺑية الوطنية
517

منذجة الوزارات يف لبنان
رئيس دائرة املناطق الرتبوية
أ.

املهامات املطلوبة
• تتوىل دائرة الرتﺑية يف احملاﻓظة ابشراف احملاﻓظ
• متﺜيل خمتﻠف االدارات املختصة يف وزارة الرتﺑية الوطنية واالشراف عﻠى املدارس الرمسية وعﻠى اﻓراد
اهليئة التعﻠيمية ومراقبة املدارس اخلاصة.
• أتمني االرتباط ﺑني االدارات املركزية املختصة وادارات املدارس.
• االهتمام ﺑتأمني االﺑنية املدرسية وجتهيزاهتا ولوازمها وصيانتها.
• درس طﻠبات ﻓتح املدارس اخلاصة وتعديل اوضاعها واﺑداء الرأي قي شأهنا.
• مجع االحصاءات املختﻠفة املتعﻠقة ابملدارس ابلتعاون مع قسم االحصاء يف االدارة املركزية.
• االسهام يف أتمني مراكز االمتحاانت الرمسية والعدد الالزم من املراقبني هلا وﻓاقا لتعﻠيمات دائرة
االمتحاانت.
• اجراء التحقيقات اليت تكﻠفها االدارة املركزية هبا.
• سائر املهام اليت تفوضها االدارات املركزية هبا وﻓاقا لﻠقوانني واالنظمة الناﻓذة.
• حتضري منهج اعمال املرشدين الفنيني واالشراف عﻠى اعماهلم.

ب.

األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف االدارة
• حائز عﻠى شهادة ادارة و تنظيم
• خربة ال تقل عن مخﺲ سنوات يف اإلدارة العامة أو يف نظم اجلودة أو يف إدارة املوارد البشرية أو يف
إدارة املشاريع والربامج والعقود

مدير التعليم الثانوي
أ.

املهامات املطلوبة

يعهد اىل دائرة التعﻠيم الﺜانوي اخلاص ابالعمال التالية:
• درس طﻠبات الرتخيص ﺑفتح املدارس الﺜانوية اخلاصة.
• مراقبة املعاهد الﺜانوية اخلاصة واملناهج الدراسية وﻓاقا لﻠقوانني واالنظمة الناﻓذة.
• تنظيم مﻠفات وﺑﻄاقات ابملدارس الﺜانوية وابﻓراد اهليئة التعﻠيمية ﻓيها من لبنانيني واجانب.
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• ما تكﻠف ﺑه من اعمال اخرى هلا عالقة ابملدارس الﺜانوية اخلاصة.
ب.

األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف االدارة
 oحائز عﻠى شهادة ادارة و تنظيم
 oخربة سنتني يف مراقبة املعاهد و يف االدارة العامة و القانون الرتﺑوي

مدير التعليم االبتدائي
أ.

املهامات املطلوبة
• تتوىل مديرية التعﻠيم االﺑتدائي شؤون املدارس الرمسية االﺑتدائية والتكميﻠية ,ومراقبة املدارس
اخلاصة االﺑتدائية والتكميﻠية واملناهج الدراسية.

ب.

األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف القانون
 oحائز عﻠى شهادة يف القانون او احلقوق
 oخربة سنتني يف مراقبة املعاهد و يف االدارة العامة و القانون الرتﺑوي

مدير التعليم اخلاص
أ.

املهامات املطلوبة

يعهد اىل دائرة التعﻠيم اخلاص ابالعمال التالية:
• درس طﻠبات الرتخيص ﺑفتح املدارس اخلاصة االﺑتدائية والتكميﻠية.
• مراقبة املدارس اخلاصة لﻠتعﻠيم االﺑتدائي والتكميﻠي واملناهج الدراسية وﻓاقا لﻠقوانني واالنظمة
الناﻓذة.
• تنظيم مﻠفات وﺑﻄاقات ابملدارس اخلاصة وابﻓراد اهليئة التعﻠيمية ﻓيها من لبنانيني واجانب.
• ما تكﻠف ﺑه من اعمال اخرى هلا عالقة ابملدارس اخلاصة االﺑتدائية والتكميﻠية.
ب.

األشخاص املطلوبني
• 1متخصص يف القانون
 oحائز عﻠى شهادة يف القانون او احلقوق
 oخربة سنتني يف مراقبة املعاهد و يف االدارة العامة و القانون الرتﺑوي
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مدير مصلحة الشؤون الثقافية
أ.

املهامات املطلوبة

تتوىل مصﻠحة الشؤون الﺜقاﻓية والفنون اجلميﻠة:
• العناية ابحلركة الﺜقاﻓية واقرتاح وسائل التنشيط والتعزيز.
• االهتمام ﺑتوثيق العالقات الﺜقاﻓية مع املؤسسات الدولية الﺜقاﻓية والبعﺜات الﺜقاﻓية العرﺑية واالجنبية
ابلتعاون مع االدارات املختصة.
• رعاية احلركة الفنية وتشجيع الفنون اجلميﻠة.
• سائر االمور املتعﻠقة ابلﺜقاﻓة والفنون اجلميﻠة.
ب.

االشخاص املطلوبني
•  1مهندس ﻓنون مجيﻠة
 oحائز عﻠى شهادة ﻓنون مجيﻠة او ما شاﺑه
 oخربة يف الفنون اجلميﻠة ال تقل عن  3سنوات يف رعاية احلركة الفنية وتشجيع الفنون
اجلميﻠة.

مدير االرشاد و التوجيه
أ.

املهامات املطلوبة

يهتم قسم الرتﺑية التجريبية والتوجيه املسﻠكي ابالعمال التالية:
• اجراء االحباث التجريبية يف حقﻠي الرتﺑية وعﻠم النفﺲ وتﻄبيق نتائجها يف مدارس منوذجية ونشرها
ﺑواسﻄة حﻠقات دراسية وترﺑوية.
• املسامهة ابلدورات الرتﺑوية لتدريب اﻓراد اهليئة التعﻠيمية املوجودين يف اخلدمة.
• تنظيم املعارض الرتﺑوية وخدمات االنتفاء والتوجيه املسﻠكي.
• سائر االمور الفنية اليت تكﻠف هبا.
ب.

األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف عﻠم النفﺲ
 oحائز عﻠى شهادة عﻠم نفﺲ او عﻠوم اجتماعية
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 oخربة  3سنوات يف اجراء االحباث التجريبية يف حقﻠي الرتﺑية وعﻠم النفﺲ وتﻄبيق
نتائجها يف مدارس منوذجية ونشرها ﺑواسﻄة حﻠقات دراسية وترﺑوية.
•  1خبري يف االدارة
 oحائز عﻠى شهادة يف االدارة و التنظيم
 oخربة  3سنوات يف تنظيم املعارض الرتﺑوية وخدمات االنتفاء والتوجيه املسﻠكي.
امني سر جلنة املعادالت
أ.

املهامات املطلوبة
• جيري تعديل مرسوم انشاء جلنة املعادالت يف وزارة الرتﺑية الوطنية والشباب والرايضة حبيث
تنشأ جلنة معادالت ملرحﻠة التعﻠيم العال ,املهين العال واجلامعي ,يف وزارة الﺜقاﻓة والتعﻠيم
العال وجلنة معادالت اثنية يف وزارة الرتﺑية الوطنية والشباب والرايضة ملراحل التعﻠيم املدرسي
ما قبل اجلامعي.
• تفصل صالحية اجراء امتحاانت الكولوكيوم عن وزارة الرتﺑية الوطنية والشباب والرايضة
وتﻠحق ﺑوزارة الﺜقاﻓة والتعﻠيم العال.
• يستمر تﻄبيق مجيع النصوص املعمول هبا ﺑتاريخ نفاذ هذا القانون يف التعﻠيم العال ويف
الوحدات املﻠحقة ﺑوزارة الﺜقاﻓة والتعﻠيم العال ,ويستعاض عن عبارات "وزارة الرتﺑية الوطنية
والفنون اجلميﻠة" و"وزير الرتﺑية الوطنية والفنون اجلميﻠة" و"مدير عام وزارة الرتﺑية الوطنية"
اينما وردت يف هذه النصوص  ,ﺑعبارات "وزارة الﺜقاﻓة والتعﻠيم العال" و"وزير الﺜقاﻓة والتعﻠيم
العال" و"مدير عام الﺜقاﻓة والتعﻠيم العال".

ب.

األشخاص املطلوبني
•  1متخصص يف االدارة
 oحائز عﻠى شهادة يف االدارة و التنظيم
• خربة  3سنوات يف اجراء امتحاانت الكولوكيوم عن وزارة الرتﺑية الوطنية والشباب
والرايضة وتﻠحق ﺑوزارة الﺜقاﻓة والتعﻠيم العال.
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وزارة االتصاالت
الهيكل التنظيمي للوزارة
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 Figure 58اهليكل التنظيمي لوزارة االتصاالت
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يتوىل الوزراء إدارة مصاحل الدولة ويناط هبم تﻄبيق األنظمة والقوانني كل مبا يتعﻠق ابألمور العائدة إىل إدارته وما خص ﺑه.
يتوىل وزير االتصاالت وضع القواعد العامة لتنظيم خدمات االتصاالت يف لبنان ،واإلشراف عﻠى التنفيذ ،واقرتاح مشاريع القوانني ومشاريع املراسيم املتعﻠقة ﺑقﻄاع االتصاالت عﻠى جمﻠﺲ الوزراء،
ومتﺜيل لبنان يف االجتماعات الرمسية اليت تعقدهها منظمات االتصاالت الدولية.
كما يتوىل اقرتاح تعيني رئيﺲ وأعضاء اهليئة املنظمة لالتصاالت عﻠى جمﻠﺲ الوزراء ،وتسمية مقدمي اخلدمات لﻠمشاركة يف منظمات االتصاالت الدولية ،منظمات األقمار الصناعية والكاﺑالت
حتت املائية ،أو املنظمات األخرى الناشئة عن املعاهدات واالتفاقات الدولية واإلشراف عﻠيهم
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أقسام الوزارة

تتألف "اهليئة املنظمة لإلتصاالت" من أرﺑع وحدات رئيسية ابإلضاﻓة إىل القسم اإلداري واملال ،تعمل مجيعها إبشراف
رئيﺲ جمﻠﺲ اإلدارة والرئيﺲ التنفيذي لﻠهيئة.33
ويرأس كل وحدة عضو جمﻠﺲ إدارة مسؤول أيضا عن متاﺑعة التنسيق مع خمتﻠف الوحدات .
هتتم ابإلدارة واملالية وتدقيق احلساابت ،يشرف عﻠيها مباشرة رئيﺲ جمﻠﺲ اإلدارة واملدير التنفيذي لـ"اهليئة
مثة أقسام ثالثة ّ

املنظمة لإلتصاالت" .وﻓيما يضمن القسم اإلداري تﻄبيق التنظيم الداخﻠي ومتاﺑعة شؤون املوارد البشرية ،ﻓإن القسم املال
هو املسؤول عن القضااي املتصﻠة مبوازنة اهليئة والضماانت اليت تكفل تنفيذها واستخدامها عﻠى النحو املالئم .يف حني

مبهمة مراجعة املوازنة وحساابت اهليئة ،مبا يضمن تنفيذها وﻓقا لقرارات جمﻠﺲ اإلدارة.
يضﻄﻠع قسم تدقيق احلساابت ّ
هذه الوحدات هي:
 −وحدة السوق واملناﻓسة
 −وحدة تقنيات اإلتصاالت
 −وحدة الشؤون القانونية والرتخيص
 −وحدة اإلعالم وشؤون املستهﻠكني
أما األقسام اليت ترتبط مباشرة ابلرئيﺲ التنفيذي لﻠهيئة ،ﻓهي:
• قسم الشؤون اإلدارية
• قسم الشؤون املالية
• قسم التدقيق الداخﻠي

المسى الوظيفي  +مؤهالت الموظفين في الوزارة

وحدة السوق واملنافسة
أ .املهام املطلوب القيام هبا

http://www.tra.gov.lb/Information-and-Consumer-Affairs-Unit-AR
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تتوىل هذه الوحدة مسؤولية مجيع الشؤون االقتصادية املرتبﻄة ﺑسوق االتصاالت ،مبا يف ذلك اجلوانب املالية والتقنية.
• ّ
ولدى إجرائها التحﻠيالت والتقييمات والبحوث االقتصادية واملالية والتقنية ،تدرس الوحدة إمكانيات سوق
اإلتصاالت وتضع التوجيهات الالزمة لتﻄويرها.
• ويحركـّز اجلزء األكرب من دور الوحدة عﻠى اقرتاح السياسات ووضع شروط اخلدمات التقنية ورصد مدى التقيّد هبا.
كما أهنا مسؤولة عن دراسة التعرﻓات والرسوم صوان لﻠمناﻓسة العادلة.

ب .األشخاص املطلوبني
•  1مساعد تنفيذي
 oحائز عﻠى شهادة يف االقتصاد و العﻠوم املالية
 oخربة ال تقل عن  5سنوات يف مواقع إدارية عﻠيا
•  1أمني سر تنفيذي
 oدرجة ليسانﺲ عﻠى األقل يف إدارة األعمال أو الﻠغة العرﺑية أو اإلعالم وخربة ال تقل عن  4سنوات يف مركز
مماثل
•  1مساعد اداري
 oحائز عﻠى ليسانﺲ او ماجستري يف ادارة األعمال او أن تكون حاصل عﻠى شهادة الﺜانوية العامة حبد أدين.
 oخربة  3سنوات يف تنظيم املﻠفات ،وإنشاء املراسالت ،وإعداد التقارير واملستندات ،وإدارة التقوميات جلدولة
املواعيد ،وﻓرز الربيد ،وإعداد الفواتري وتقدمي الدعم العام لﻠموظفني.
•  1مدير حماسبة التكاليف
 oاحلصول عﻠى درجة البكالوريوس يف احملاسبة أو املالية.
 oاحلصول عﻠى شهادة خربة كمحاسب تكاليف او حمﻠل تكاليف او وظيفة حماسب.
 oاملعرﻓة اجليدة اإلجراءات احملاسبية.
 oاإلجادة املتعمقة ملبادئ احملاسبة  1مدير السياسة واخلدمة الشامﻠة
•  1مديرحتﻠيل السوق
 oشهادة الﻠيسانﺲ يف ختصص التسويق /ادارة األعمال و التجارة االلكرتونية /ادارة األعمال
 oخربة  3سنوات يف ختﻄيط و التنظيم وتنفيذ اسرتاتيجيات املبيعات و خربة يف ﺑناء و ادارة العالقات مع
العمالء
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وحدة االعالم وشؤون املستهلكني
أ .املهام املطلوب القيام هبا
• تشرف هذه الوحدة عﻠى مجيع املواد اإلعالمية ،هبدف زايدة نسبة وعي اجلمهور ومحاية مصاحل املستهﻠكني ،من
خالل الرتويج لﻠشفاﻓية .وابإلضاﻓة إىل الرد عﻠى االستفسارات حول نشاطات "اهليئة املنظمة لالتصاالت"،
ﻓالوحدة مسؤولة عن إقامة املنتدايت واحملاضرات ،وتوزيع التقارير واملنشورات ،وإدارة املواقع اإللكرتونية التاﺑعة
لﻠهيئة.
حتضر هذه الوحدة االحصاءات املتعﻠقة ابملستهﻠكني،
• ويف سياق دورها كصﻠة وصل ﺑني املستهﻠكني واهليئةّ ،
اإلستمارات ،والتقارير والتحﻠيالت ،كما تتعامل مع شكاوى املستهﻠكني يف ما يتعﻠق ابلنزاعات ﺑني مق ّدمي

اخلدمات واملشرتكني.

ب .األشخاص املطلوبني
•  1مساعد تنفيذي
•  1أمني سر تنفيذي
•  1مساعد اداري
•  1هندسة كهرابئية
 oخربة ال تقل عن  3سنوات يف اجملاالت التالية:
 oاقرتاح معايري وتشريعات حمايدة لتوﻓري محاية لﻠمستهﻠك ولقياس مؤشرات أداء الرضى.
 oتقدمي تقارير عن مستوى التفاعل مع املستهﻠكني ،وحتﻠيل مستوايت تقدمي اخلدمة.
 oالبحث املستمر عن جماالت حتسني نظام معاجلة الشكاوى.
 oمتاﺑعة تنفيذ ﺑرامج توعوية حلماية املستهﻠك.
 oحتﻠيل نتائج قياس رضى املستهﻠك وجودة اخلدمات املقدمة وسبل تﻄويرها ،وتقدمي تقارير عنها.
 oإعداد األحباث والدراسات املتعﻠقة ﺑشؤون املستهﻠكني.
 oحتﻠيل البياانت اليت حصﻠتها عﻠيها اإلدارة من مقدمي اخلدمة ،واجلهات األخرى
•  1مدير التسويق
 oشهادة الﻠيسانﺲ يف ختصص التسويق /ادارة األعمال و التجارة االلكرتونية /ادارة األعمال
 oخربة  3سنوات يف ختﻄيط و التنظيم وتنفيذ اسرتاتيجيات املبيعات و خربة يف ﺑناء و ادارة العالقات مع
العمالء
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وحدة تقنيات اإلتصاالت
أ .املهام املطلوب القيام هبا
• تتص ّدى هذه الوحدة لكل املسائل التكنولوجية املرتبﻄة ابملوارد التقنية ،ومعدات اإلتصاالت ولوازمها .ويقع حيّز
الرتددات الراديوية ضمن مسؤولياهتا ،وكذلك إدارة الرتقيم وضمان تﻄبيق تقين سﻠيم التفاقات الرتاﺑط.
مهما يف ما يتعﻠق ﺑنوعيّة اخلدمة وحقوق االرتفاق عﻠى العقارات
• ابإلضاﻓة إىل ذلك ،تؤدي الوحدة دورا رقاﺑيا ّ
املمﻠوكة من الدولة والبﻠدايت .ومن خالل رصد أحدث تﻄورات التكنولوجيا عرب إرساء املعايري ،تضمن الوحدة
وجود سوق اتصاالت حديﺜة ومتﻄورة.
ب .األشخاص املطلوبني
•  1مساعد تنفيذي
•  1أمني سر تنفيذي
•  1مساعد اداري
•  1مدير املقاييﺲ و نوعية اخلدمة
 oحائز عﻠى ماجستري يف هندسة االتصاالت
 oخربة  5سنوات يف ادارة التصنيع واالنتاج
•  1مدير العمﻠيات الفنية
 oاحلصول عﻠى درجة الﻠيسانﺲ يف إدارة األعمال أو اجملال ذي الصﻠة
 oخربة سنتني يف وظيفة مدير عمﻠيات والتخﻄيط ومراقبة سري العمل ﺑشكل يومي لضمان العمل ﺑشكل
سهل وﺑدون معوقات.
•  1مدير الرتددات الالسﻠكية
 oحائز عﻠى ليسانﺲ او ماجستري يف هندسة االتصاالت او الكرتونيك
 oخربة  3سنوات يف متديد األسالك و التقاط الرتددات الالسﻠكية
وحدة الشؤون القانونية والرتخيص
أ .املهام املطلوب القيام هبا
• هذه الوحدة هي املسؤولة عن مراقبة نشاطات مق ّدمي اخلدمات ،وإدارة إجراءات الرتخيص ،وحتديث اإلطار
القانوين الذي حيكم عمل قﻄاع االتصاالت ،مبا ينسجم مع حاجاته.
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• وإضاﻓة إىل ذلك ،تـحعِ ّد هذه الوحدة الواثئق املتعﻠقة ابلنزاعات والشكاوى ،اليت تـححال إليها من قبل "اهليئة املنظمة
تتوسط ﺑني مق ّدمي خدمات اإلتصاالت واإلدارات املختصة والبﻠدايت ،مبا يتعﻠق ابستخدام
لإلتصاالت" ،كما أهنا ّ
األمالك العامة.

ب .األشخاص املطلوبني
•  1مساعد تنفيذي
•  1أمني سر تنفيذي
•  1مساعد اداري
•  1مدير الرتخيص
 oدرجة الﻠيسانﺲ أو ما يعادهلا يف اهلندسة (درجة املاجستري يف اهلندسة أو إدارة األعمال أمر مفضل).
 oخربة  10سنوات كحد أدىن يف جمال ذي الصﻠة.
 oخربة  3سنوات يف دور إداري أو إشرايف.
•  1مدير الشؤون القانونية
 oحائز عﻠى شهادة ليسانﺲ يف القانون
 oخربة ال تقل عن سنتني يف مواقع إدارية يف جمال الشؤون القانونية .
•  1رئيﺲ تنفيذي لﻠشؤون االدارية
 oحائز عﻠى ماجستري يف االدارة العامة
 oخربة ال تقل عن  3سنوات يف تﻄبيق النظام الداخﻠي لﻠهيئة ،وإدارة املوارد البشرية وأمانة سر إدارة اهليئة.
•  1رئيﺲ تنفيذي لﻠشؤون املالية
 oحائز عﻠى ماجستري يف املؤوسسات املالية
وتتول شؤون احملاسبة.
 oخربة ال تقل عن سنتني يف إعداد مشروع املوازنة ومراقبة حسن تنفيذها ّ
•  1رئيﺲ تنفيذي لﻠتدقيق الداخﻠي
 oحائز عﻠى ليسانﺲ يف احملاسبة و التدقيق
 oخربة ال تقل عن  3سنوات يف التدقيق ابملوازنة وحبساابت اهليئة وﻓقاح ملا تقرره إدارة اهليئة.
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ندوة في الرابطة الثقافﯿة – طراﺑﻠﺲ-لبنان يف 2020\8\12

ندوة يف الراﺑﻄة الﺜقاﻓﯿة – طراﺑﻠﺲ-لبنان يف 2020\8\12
بدعوة من مؤسسة  aecenarوبالتعاون مع بلدية طرابلس تم عقد مؤتمر بعنوان بوابة االنطالق نحو تنفﯿذ مشاريع لطرابلس و
جوارها بهدف تسلﯿط الضوء على اهم الحلول المقترحة للتحسﯿن من المعﯿشة في طرابلس وجوارها وذلك في قاعة المؤتمرات في
الرابطة الثقافﯿة طرابلس بحضور ممثل عن بلدية طرابلس الدكتور باسل الحج و اخصائﯿﯿن ومهتمﯿن وناشطﯿن في العمل المدني
والتنموي واالجتماعي  ،بداية بالنشﯿد الوطني اللبناني ثم تحدث االستاذ بالل مراد تحت عنوان الوضع االقتصادي واالجتماعي
والسﯿاسي في لبنان تاله االستاذ عمر كبارة واالستاذ زياد ملك متناولﯿن وضع البنى التحتﯿة في شمال لبنان والمشاريع التنموية
المقترحة والمتعلقة بمﯿاه الشرب ومﯿاه الصرف الصحي ،الطاقةوالكهرباء ،النقل العام ،االتصاالت والتنظﯿم المدني ،كما كانت
مداخالت متعددة حول المواضﯿع المشار الﯿها اضافة الى مداخلة حول دور مرفأ طرابلس في النهوض باالقتصاد اللبناني خاصة
بعد الكارثة التي وقعت في بﯿروت.
from:https://alfayhaalb.com/?p=24154
https://www.alwifaknews.com/archives/40165

ممثل عن بلدية طرابلس
الدكتور باسل الحج
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