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Introduction

Under the patronage of H.E. Eng. Gebran Bassil, Minister 
of Energy and Water, the Beirut Energy Forum was held 
with the support of the Ministry of Energy & Water, 
League of Arab States, the European Union, the United 
Nations Development Programme (UNDP), the Order of 
Engineers and Architects in Beirut, the Lebanese Center 
for Energy Conservation (LCEC) as strategic partner and in 
partnership with “Le Salon des Energies Renouvelables 
de Paris”. The Beirut Energy Forum was organized by 
Mounassabattcom for Congresses and Exhibitions. 

In its �rst edition, the Beirut Energy Forum provided a 
platform for professionals, policymakers, practitioners, 
donors, academics and other interested individuals and 
companies to interact & exchange information, views, 
ideas and knowledge relevant to the energy status and 
renewable energy development in the Mediterranean 
Basin and the neighboring countries.
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While enjoying the support and cooperation of the 
Regional Center for Renewable Energy and Energy 
E�ciency (RCREEE), the Lebanese Solar Energy Society 
(LSES), the Lebanon Green Building Council (LGBC), the 
ASHRAE Lebanon Chapter, the EU-funded project MED-
EMIP and MED-ENEC, the Beirut Energy Forum regrouped 
370 delegates from 19 countries and featured 32 lectures 
presented by energy experts from Lebanon and the 
region. 

In addition to that, the ministerial panel discussion which gathered 
three Lebanese Ministers, HE. Raya Hassan (Minister of 
Finance), HE. Mohamad Rahal (Minister of Environement) and 
HE. Gebran Bassil (Minister of Energy & Water) was a unique 
session dedicated to the development of a sustainable 
approach for Lebanon. 

Open for the professionals, the Beirut Energy Forum 
allowed companies to explore the energy market, meet 
potential partners and distributors and forge new trade 
links. 
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STRATEGIC PARTNER

WITH THE EFFORTS OF THE LCEC TEAM, 

BEIRUT ENERGY FORUM REACHED SUCCESS.

THIS PARTNERSHIP CONTRIBUTED TO A HIGH

LEVEL FORUM WHICH ATTRACTED THIS HUGE 

NUMBER OF PROFESSIONALS AND HELPED IN 

SPREADING THE CULTURE OF RENEWABLE 

ENERGY IN LEBANON.
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370
19

256

TOTAL NUMBER OF DELEGATES

COUNTRIES PARTICIPATING

DELEGATES FROM LEBANON

Geographical Breakdown of Delegates

Associate Professor

Energy expert

Ministers & o�cials

Team Leader

C Level

Marketing Manager

Project Manager

Technical Manager

Consultant

Mechanical Engineer

Sales Manager

Electrical Engineer

Media

Sustainability Manager
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EXHIBITORS  SURVEY

STANDS IN THE EXHIBITION AREA

COUNTRIES REPRESENTED IN THE EXHIBITION

SPONSORS FOR THE EVENT
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SOME OF 
THE VIP

SPEAKERS
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Mrs. Jamila Matar-
Head of the Energy Department- 
League of Arab States 

HE. Eng. Gebran Bassil- Minister of Water & Energy

HE. Mrs Raya Ha�ar Hassan- Minister of Finance

HE. Mr. Mohamed Rahal- Minister of Environment

Mrs Marta Ruedas- 
Resident Representative- 
UNDP- Lebanon

Mrs Cecile Abadie- 
Head of Section- 
European Union- Lebanon

Mr. Nehmat Frem – 
President of the Association of Lebanese Industrialists (ALI)

Mr. Jean Marie Fraysse-
Advisor to the President  - IMEDER



86% of the exhibitors 
rated Beirut Energy 

Forum as a 
GOOD NETWORKING EVENT

Geographical Breakdown of Exhibitors
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                            SOCIETE ELECTRICITE DE ZAHLE AS SILVER SPONSOR

                  
       VESTAS AS GOLD SPONSOR

     CONTRA INTERNATIONAL AS DIAMOND SPONSOR

                   DEBBAS AS GOLD SPONSOR

             SOMIRAL ENERGY AS COFFEE BREAK SPONSOR

ORDER OF ENGINEERS & ARCHITECTS OF BEIRUT AS VIP LUNCH SPONSOR

99% of the Exhibitors are 
interested to participate in 
Beirut Energy Forum 2011
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1- Email Campaign:
Marketing emails, speci�cally targeting di�erent divisions of the energy industry individually were sent. 
These were used to support the mailing campaigns encouraging engineers and professionals to pre-register 
for the congress or to inform them about the latest updates with the latest registered exhibitors, new speakers 
etc…
2- Direct Mailing Campaign
A carefully researched direct mailing campaign was carried out to the names and addresses of top VIP people 
in Lebanon.
This comprehensive campaign included mailing of invitation cards, marketing materials at di�erent stages to 
all segments of our huge database. 
4- Liaison with Supporters, Partners 
Main supporters of the event were involved in the promotion of the Beirut Energy Forum by displaying and 
distributing print materials.

By Mail, sms and e-mail campaigns targeted leading professionals, engineers, related companies  & energy experts.

“ CONGRATULATIONS FOR A WELL 
PLANNED AND PROPERLY EXECUTED 
EVENT ”
Abdo Baaklini
Corporate Marketing - Debbas Group

MARKETING CAMPAIGN
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“ I would like to congratulate you on the success of the 
Beirut Energy Forum, during which I was impressed by 
the high level of organization &  professionalism.
I appreciate if you send us a copy of the presentations 
that were presented during the forum. 
I wish you great success in your upcoming events.”

Simon Gerges
Line Manager - Phoenix Energy Member of 
INDEVCO Group

MEDIA CAMPAIGN
1- Press conference
A press conference to launch the event 
was organized on 21 September at the 
Metropolitan Palace Hotel in the presence 
of HE Eng. Gebran Bassil and key media 
personalities and was followed by a lunch. 

2- Press O�ce
A press o�ce was open throughout the 
exhibition and conference and provided 
a point of contact for exhibitors and 
local and specialist international media.

3- TV coverage From
ANB - ALSALAM TV - BLOOMBERG NEWS- LBCI -
MTV- NEW TV - OTV - TELELIBAN - FUTURE TV
Reporters from renowned TVs covered the press 
conference, opening ceremony and ministerial 
panel discussion and conducted interviews with 
exhibitors and key delegates.



باسيل متحدثًا في المؤتمر 

هـ1431 شوال 22 الموافق 2010 1الجمعة, تشرين األول   

باسيل رعى منتـدى بيـــروت للطاقـة:

سودة األولى للخطة الوطنية لترشيد الطاقة التي وعدأعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في افتتاح إطالق منتدى بيروت للطاقة، عن إعداد الم
وهما يكم قرارها قبل نهاية السنة مع قانون حفظ الطاقة  الن بعضهما البعض·بتقديمها الى مجلس الوزراء آمًال ِإ

وآفاءة الطاقة> في فند ق ميتروبوليتان باالس ـ سن الفيل، بدعم منرعى الوزير باسيل حفل إطالق منتدى بيروت للطاقة <الطاقات المتجددة 
ا لحفظ  اللبناني  والمرآز  لبنان،  اإلنمائي في  المتحدة  األمم  العربية، وبرنامج  للمؤتمراتجامعة الدولة  شرآة <مناسباتكم>  لطاقة، وبتنظيم من 

بالشراآة مع   ·Le Salon Des Energies Renouvelables à Parisوالمعارض 

آلمة امل الوزير باسيل ان <يشكل منتدى بيروت للطاقة االنطالقة لتكرار حدث سنوي  مرآزًا اساسيًا لمواضيع الطاقةباسيل وفي  يجعل من لبنان 
مرآزًا لكل مؤهل ان يكون  وهو  وآفاءة الطاقة، الن لبنان في طاقاته العديدة يستحق  هذا المجال>·المتجددة   الكفاءات والخبرات والطاقات واالستثمارات في 

وهذا ما يحدث في ا آبير، فهناك طلب على الطاقة  آما شهدنا في العديد من الدولوقال: نعلم أننا نواجه تحٍد متزايد عالمي  لعديد من الدول حيث تواجهه عبر التقنين 
هذا الطلب المتزايد الذي تترواح تقديراته مثًال في الدول  أآثر أي بحدود2030 في المئة حتى العام 70العربية العربية المحيطة والبعيدة، وإن  هي  ، وفي دول أخرى نامية 

وهو أمر يطرح سؤال حول األمن الط40الثالثة أضعاف خالل  هل بِإستطاعتنا أن نستمر في سنة وذلك في ظل المحدودية في الثروات الطبيعية النفطية  اقوي العالمي، 
وهو أمر يدفعنا الى ال تطلع إلى مصادر متعددة لتوليد الطاقة، ومن الطبيعي اإلتجاه إلى المصادر الطبيعيةالموازنة بين الطلب المتزايد والقدرة المحدودة للثروات الموجودة، 

رطُأ عالمية  للبحث في سبل إيجاد الحلول الناجعة لها>·في ظل التغيير المناخي الحاصل، والفوضى المناخية الحاصلة التي بدأ يوضع لها 

لطاقوي من خالل تأمين تغذية دائمة ومستقرة، يجب أن نوازن بين الحاجةوقال: عندما نكون في صدد معالجة حالة من الخوف على األمن الطاقوي والحاجة إلى اإلستقرار ا
المتزايدة وبين مراعاة الشروط المناخية التي تعطي لإلنسان البيئة المالئمة للعيش فيها>·

آل مسؤولية وج هو أصعب وأننا في  َّل عالميًا، وإنما قد أفردنا ضمن خطة الكهرباءونجد أن اإلنتقال من التحدي العالمي إلى التحدي اللبناني  حُم رأة نتصّدى لموضوع غير 
هنا اإلتكال األساسي على الطاقات اللب األهمية الالزمة ومن  آبيرًا لهذا الجانب إلعطائه  أآان ضمن المبادرات العامة أوحيزًا  آافة  نانية بدعمها وتشجيعها في المجاالت 

ضمن المبادرات الخاصة>·

آي تنتقل إلى المفاهيم  وهذه  هذه الثقافة   سائر المواطنين فتكون السلوك الطبيعي والفردي لكل مواطن، ماولفت <إلى أن اإلرتكاز األساسي يكون من خالل تعميم 
ِح الخطة حتى ولو وجد تقصي جنُيف آامل  إطارها الناظم للقيام بما عليها>·يؤدي إلى تخفيف الطلب على الطاقة، وإلى تجاوب شعبي  ر من الدولة في 

وهو م شروع يقدم وللمرة االولى في لبنان من دون أي إحتكار ألي مادة أوواعلن باسيل عن <إنطالق حملة توزيع الثالث ماليين لمبة موفرة في األول من تشرين األول، 
آان  هو حاصل في المازوت الذي  آما  وآذلك الطاقة الشمسية واإلنارة العامة،سلعة يستفيد منها جزء من اللبنانيين على حساب جزء آخر  هذه الخطة،  من أسباب ِإطالق 

يتالادةفاطلل ونهرا خالل منتدى بيروت 

إقتصاد

2010-10-01

وهو أمر يدفعنا الى التطلع الى مصادر متعددة لتوليد الطاقة، ومن
الطبيعي االتجاه الى المصادر الطبيعية للبحث في سبل ايجاد الحلول

الناجعة لها".

وأعلن باسيل عن "انطالق حملة توزيع الثالثة ماليين لمبة موفرة
وهو مشروع يقدم وللمرة االولــى في في األول من تشرين األول، 
لبنان من دون أي احتكار ألي مــادة أو سلعة يستفيد منها جزء من
هو حاصل في المازوت الذي آما  اللبنانيين على حساب جزء آخر 
وآذلك الطاقة الشمسية واالنارة هذه الخطة،  قالطِا  آان من أسباب 
العامة، فتكون الحكومة اللبنانية في صدد تقديم دعم الى المواطنين
وأآدت للجانبين".  مباشرة  افادة  وهي  نفسه  الوقت  في  ولنفسها 
آلمة االتحاد األوروبي على ضرورة خلق الحوافز سيسيل أبادي في 
في مجاالت في االستثمار  للمنشآت الصغرى والمتوسطة الراغبة 
آفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، داعية الى تطوير المبادرات وفقا
األوروبي االتحاد  دعم  عن  وأعلنت  وطنية،  وخطة  لسياسة 

للمشروعات التي تقوم بتطوير ونمو السوق.

 
البلد

 

صدى

رعــى باسيل حفل اطــالق منتدى بيروت للطاقة "الطاقات المتجددة
جامعة الدولة العربية، برنامج مــن  وآــفــاءة الــطــاقــة" بــدعــم 
الطاقة، لحفظ  اللبناني  والمرآز  لبنان،  في  االنمائي  المتحدة  األمم 
بالشراآة مع شرآة "مناسباتكم" للمؤتمرات والمعارض  وبتنظيم من 

Le Salon Des Energies .Renouvelables à Paris:وقال 
وهــذا ما يحدث في العديد من الــدول هــنــاك طلب على الطاقة  "
آما شهدنا في العديد من الــدول العربية حيث تواجهه عبر التقنين 
ًالثم هذا الطلب المتزايد الذي تترواح تقديراته  المحيطة والبعيدة، وان 

 وفي دول أخرى نامية2030 % حتى العام، 70في الدول العربية 
أآثر أي بحدود الثالثة أضعاف خالل   سنة وذلك في ظل40هي 

سؤاال يطرح  وهوأمر  النفطية  الطبيعية  الــثــروات  في  المحدودية 

األخبار
 
المصدر: جريدة

يّدحتلا هذا  طقسُت معطيات  ًاريبآ على الصعيد العالمي، وعندما  ًايدحت  دّدش وزير الطاقة والمياه جلّثمي األمن الطاقوي  هذا الواقع  ًاقالطنا من  أآثر صعوبة.  حبصُت األمور  بران على لبنان، 
مشارآته في إطالق منتدى بيروت للطاقة: «الط ةدّدجتملا خالل  ةّيمهأ الطاقة  وآفاءة الطاقة».باسيل، أمس، على  اقات المتجددة 

ين الحاجة المتزايدة ومراعاة الشروط المناخية التي تعطي اإلنسان البيئة المالئمة للعيشوقال باسيل: «عندما نكون في صدد معالجة حالة من الخوف على األمن الطاقوي، يجب أن نوازن ب
فيها».

ةدّوسملا  إقرارهاوآشف الوزير في المنتدى المعقود في فندق «متروبوليتان» في سن الفيل عن «إعداد  مَّدقتس إلى مجلس الوزراء «على أمل  اهّنأو   قبلاألولى للخطة الوطنية لترشيد الطاقة»، 
نهاية السنة بالتزامن مع قانون حفظ الطاقة».

لّّثمي «األرضية الالزم ًاريشمورغم الصعوبات الكثيرة الموجودة، يستطيع لبنان في المدى القصير أن  ّدح تعبير الوزير،  هذا الصعيد، على  ة» لكي يكون «في مصاف الدول المتقدمة» على 
هو تعميم ثقافة ترشيد استخدام الطاقة لتكون «السلوك الطبيعي»  ّنأ «االرتكاز األساسي»  لجميع المواطنين.إلى 
ّنأ زيادة الطلب س ّومنب الطلب على الطاقة، فأشار إلى  ةّصاخلا  ىّتح عام 70تكون بنسبة وعرض باسيل بعض التقديرات  ةّيبرعلا  ًابيرقت في البلدان  3، فيما تصل النسبة إلى حوالى %2030 

ًاماع في بلدان نامية أخرى.40أضعاف خالل   
تماهي العرض مع ا آبيرة بسبب عدم  ةّيوقاط  ،ًاديدحت فهو يعاني من فجوة  ّصخي لبنان  ةّطخ تحديث قطاع الطاقة التي تطرحها، من الموفي ما  تاعّقوتل الوزارة في  ًاقفوو  عّقوتلطلب المتزايد. 

ًالثم إلى  .2015 آالف ميغاواط بحلول عام 5أن ينمو الطلب على الكهرباء 
والمرآز اللبناني لحفظ الطاقة.مّظنُيو المنتدى بالتعاون مع جامعة الدولة العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبن ان 

(األخبار)

2010 تشرين األول 1عدد الجمعة 

4- Press releases
Press releases were distributed 
to the local newspapers.

للطاقةبيروتمنتدىاختتام
10/1/2010

العملأنللطاقةبيروتمنتدىاختتامفيباسيلجبرانوالمياهالطاقةوزيرأعلن
وهوًارركموًاحضاوأصبحوترشيدهاإستخدامهاوآيفيةالنظيفةالطاقةمجالفي

.الطاقةاستخدامآيفيةإلىوترشدهمالمواطنينتدعمالتيالحكومةقبلمنيترجم

يوميانزفايشكلآونهأساسيموضوعهوالطاقةموضوعأن"إلىباسيلولفت
الخزينةأنإذسواءحدعلىالمواطنينوعلىالخزينةعلىدقيقةآلفيبلال

.دوالرمليوننصفمبلغساعةأوساعةنصفآلفيتنزف

الىالحسنرياالمالوزيرةأشارت , جهتهامن

.البيئةحسابعلىليسلكنلألعمال،مالئمةبيئةوتوفيراإلستثمارمناختحسينفييتمثلالمالوزارةاهدافأحدأن

أنتستطيعالالحكومةأنالىًاريشمالعمل،منالكثيرإلىتحتاجلبنانفيالبيئةأنالىفلفت, رحالحسينالبيئةوزيرأما
بكلتقوم
خاطئأمرمكانهاغيرفيالموازنةوضعأنآما,البلديحتاجهما

Le Forum de Beyrouth pour 
l’énergie démarre en grande pompe 

L’Orient le Jour- 01/10/2010 

Le ministre Gebran Bassil au cours de l’inauguration hier du forum.  

Photo Dalati et Nohra

Liban - Initiative
Le ministre de l'Énergie et de
de Beyrouth pour l'énergie, au cours duquel plusieurs responsables et experts du secteur se sont 
penchés sur les possibilités de développer et d'exploiter les sources d'énergies renouvelables au 
Liban. Le forum, étalé sur deux jours, est organisé en coopération avec le Salon des énergies 
renouvelables à Paris, et soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) et la Ligue arabe. Le ministre de l'Énergie a rappelé à cette occasion « le déséquilibre 
croissant entre la demande énergétique et l'offre sur le marché, d'où l'importance de se tourner 
vers les énergies renouvelables ».
Parallèlement, le ministre de l'Énergie a appelé les citoyens à adopter une « culture de l'économie 
d'énergie » et à miser davantage sur les ressources solaires, hydrauliques et éoliennes pour 
trouver des moyens alternatifs de production d'énergie.  

Rappelons que M. Bassil avait multiplié dernièrement les initiatives visant à amorcer le plan de 
réforme du secteur de l'énergie, approuvé en Conseil des ministres en juin dernier et qui prévoit, 
entre autres, une augmentation à 12 % de la part des ressources vertes dans la production 
d'électricité d'ici à 2015. Un plan directeur pour la conservation de l'énergie, prévoyant 
notamment la distribution gratuite de trois millions d'ampoules économiques sur l'ensemble du 
territoire, avait fait récemment l'objet d'une annonce officielle. Le lancement de ce plan avait été 
suivi, quelques jours plus tard, par la signature d'un accord de 15 millions d'euros entre l'Union 
européenne (UE), d'une part, et la Banque du Liban et Kafalat, d'autre part, pour inciter les 
petites et moyennes entreprises (PME) à investir davantage dans les énergies renouvelables.
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دّدحت األولويات اختتام أعمال منتدى بيروت للطاقة وجلسة الوزراء 
هل ندع الناس تنتظر ألننا غير متفقين في موضوع المحكمة ؟    باسيل: 

 رحال: تحسين وضعنا البيئي❐الحسن: توفير بيئة مالئمة لألعمال 

فيها وزراء الطاقة وال وآفاية الطاقة" جلسة اخيرة شارك  مياه جبرانفي ختام اعمال "الطاقات المتجددة 
وادارها الزميل عدنان الحاج. وفي المداخالت، اّير الحسن والبيئة محمد رحال،  آالم صريحباسيل والمال   
آهرباء ومياه وبيئة نظيفة، "ولن  يكون وطنعن مسؤولية الوزراء والحكومة في تلبية اولويات الشعب من 
. وعلينا ان نفهم أن المواطن لم يعد في استطاعته ًارمتسم هذه االرض اذا بقي النزف   التحمل، وقدوشعب في 

الذهاب إلى ترجمتها"، بحسب باسيل. وجدنا الحلول ويجب 
ة وبرنامج األمماختتم امس المنتدى الذي انعقد ليومين في فندق "متروبوليتان" بدعم من جامعة الدول العربي

لل "مناسبتكم"  شرآة  من  وبتنظيم  الطاقة،  لحفظ  اللبناني  والمرآز  لبنان  في  اإلنمائي  مؤتمراتالمتحدة 
بالشراآة مع  .Le salon Des Energies Renouvelables a Parisوالمعارض 

ًاريشم الى وض وترشيدها،  اهمية العمل في مجال الطاقة النظيفة وسبل استخدامها  ع المسودةواآد باسيل 
واضحة  ولقانون حفظ الطاقة "ليكون للدولة استراتيجية  ًاقحالاألولى للخطة الوطنية لترشيد الطاقة  تتبع 

ًافزن  ًايموي للخزينةبالتشريعات ضمن القوانين الالزمة لتطبيقها". وقال ان موضوع الطاقة أساسي "اذ يشكل 
فخصصت لهوالمواطنين واإلقتصاد. لذا، علينا وضعه ضمن اولوياتنا وقد أعطته الحكومة األولوية الالزمة 

ًالاومأ في الموازنة، إنما تبقى عملية العالج التي تتطلب السرعة واإللتزام اليومي".
ًاريشم الى ضرورة اإلفادة من مصادر الطاقات الطبيعية والمت اهمية األمن الطاقوي،  جددة، "فأيوتحدث عن 

هل يجوز أن نب هي ضرورية وتؤدي إلى وفر على عجز الخزينة". وسأل " ررنفقة مجدية في الكهرباء 
ًالثم  ألننا غيرالتأخير في أي موضوع بحجة مالية أو بيئية أو حتى السياسية منها، فنجعل الناس تنتظر 

متفقين في موضوع المحكمة الدولية؟".
موحد معادلة  انجزت  الوزارة  ان  ًاحضوم  الشرعية،  غير  الكهربائية  المولدات  موضوع  إلى  ةوتطرق 

ًايلوا حدد بـ ًامقر  آمعدل، وفي االمكان خفضه الى 350"وسنعطي   أو340 أو 330 ليرة لكل ساعة قطع 
وهو سعر ال يطبق في أي مكان من لبنان. وبعد إجراء الدراسات على المولدات370 أو 360رفعه حتى   ،

م".الكبيرة والصغيرة، نرى انه سعر جيد ويغطي الحاجات، وعلى أصحاب المولدات بدء تكييف أنفسه

الحسن
اهداف وزارة المال المتمثلة بتحسين مناخ اإلستثمار وتوفير بيئة مالئمة لأل عمال، "لكنوتحدثت الحسن عن 

هنا، تلتزم الوزارة دعم المبادرات التي من شأنها المحافظة على  بيئة صحيةليس على حساب البيئة. من 
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Finance Ministry to allocate $1.1bln for power plants
Hassan cites need to protect environment
By The Daily Star

BEIRUT: Finance Minister Raya Haffar Hassan on Friday said her ministry has allocated sufficient
funds to build more power plants to cover the country’s energy and electricity needs.
Speaking at the final day of the conference on renewable and alternative energy at the Metropolitan
Hotel, Hassan stressed that the main purpose of the ministry is to improve the investment climate in
the country and make sure that any energy project will not have any dire effect on the environment
in Lebanon.
“The Finance Ministry is committed to support the initiatives that will protect environment as well as
cut energy cost,” Hassan said.
She disclosed that her ministry has earmarked 21 percent of total spending over the last four years
to the energy sector.
“We have spent $1.5 billion last year on energy and we intend to spend an additional $1.1 billion on
the construction of new power plants with 700 MW capacity,” Hassan said.
At present, Lebanon’s total electricity output is less than 1,600 MW but the actual need of the
country is more than 2,400 MW.
Most of the power stations are either outdated or need maintenance. Successive governments have
failed to solve the chronic electricity crisis.
The government of Prime Minister Saad Hariri approved a plan to build more plants over the next four
years at a cost of $5 billion. The plan calls for the construction of modern electricity stations that run
on natural gas and other cheaper sources of energy.
Experts say that Lebanon needs to build power plants with more than 4,000 MW so that the country
will have sufficient electricity for the future.
They say that as long as Lebanon achieves a GDP growth of seven to eight percent each year then the
demand for electricity will be much higher.
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جلسة حوار في ختام أعمال منتدى «الطاقات المتجددة»
باسيل: موضوع الطاقة أساسي لكونه يشكل نزفًا يوميًا للخزينة

الحسن: ندعم المبادرات التي تحافظ على بيئة صحية وتوفر على الدولة

وآفاءة الطاقة» آان باشر أعماله أمس األول في فندق ميتروبوليتان باالس ـ سن الفيل، بدعم من جامعة ااختتم، أمس، منتدى بيروت للطاقة الذي انعقد تحت عنوان «الطاقات المتجددة  لدول الذي 
والمرآز اللبناني لحفظ الطاقة، وبتنظيم بالشراآة مع العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان،  شرآة «مناسبتكم» للمؤتمرات والمعارض  .Le salon Des Energies Renouvelables a Paris من 

آل من وزراء الطاقة والمياه جبران باسيل، البيئة م حمد رحال والمال ريا الحسن وأدار الحوار الزميل عدنان الحاج.وشارك في أعمال اليوم الثاني للمنتدى 
أآثر من مليون وأربعمئة ألف مشترك في قطواستهّل الحاج الكالم بمداخلة أشار فيها «إلى أن قطاع الطاقة في لبنان ومعالجة مشكالته بح اعياجة إلى قرار سياسي مالي وإداري»، الفتًا إلى أن 

يات.المياه والكهرباء ينتظرون انتظام الكهرباء والطاقة النظيفة وتحّسن الخدمات منذ الثمانين
مواآبة لتنفيذ خطة الكهرباء التي تك هذه االستثمارات، وتنظيم طريقة اشتراك القطاع4،7لف حوالى ورآز الحاج على ضرورة إيجاد إدارة قادرة مع تشريعات   مليارات، والى إدارة قادرة على حماية 

الشراآة بين القطاعين العام والخاص. وقال «إن موضوع الطاقة سي الحسن، أماتحدث عنه الوزير باسيل، فيما الناحية المالية وأعباء الخزينة ستترك لوزيرة المالية ريا الخاص من ضمن مشروع قانون 
الموضوع البيئي والطاقة البديلة النظيفة سيتناولها الوزير محمد رحال».

باسيل
وآيفية ا وهو يترجم من قبل الحكومة اللبنانية التي تدعم اوفي المداخلة األولى للوزراء أشار باسيل إلى «أّن العمل في مجال الطاقة النظيفة  وترشيدها أصبح واضحًا ومكررًا  لمواطنينستخدامها 
هذا األ آما ترجم  هذا اليوم  آيفية استخدام الطاقة وبدأت األمور التنفيذية منذ  آما أننا وضعنا المسوّدة األولى وترشدهم إلى  للخطة الوطنيةمر في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تهتم بهذا الجانب، 
هذا المج ال تتبع الحقًا بالتشريعات ضمن القوانين الالزمة لتطبيقها».لترشيد الطاقة ولقانون حفظ الطاقة ليكون للدولة اللبنانية استراتيجية واضحة في 

آل دقيقة ع هو موضوع أساسي لكونه يشكل نزفًا يوميًا ال بل في  آل نصف ساعة أو ساعة مبلولفت إلى «أّن موضوع الطاقة  غلى الخزينة وعلى المواطنين على حد سواء إذ أّن الخزينة تنزف في 
أآثر من  هو األمر بالنسبة إلى االقتصاد». وتابع « آذلك  آهرباء لبنان فترة 187نصف مليون دوالر،   ألف400 أشهر من أصل مليون و6 ألف لبناني قد استفادوا من التخفيضات التي قامت بها مؤسسة 

آافية للوضع المأساوي والكارثي للمواطنين». وهي إشارة  مشترك 
آلفة الكهرباء التي  مؤآدًا ان « آهرباء لبنان للمواطنين معدلها وتطرق باسيل إلى موضوع المولدات الكهربائية غير الشرعية  آيلواط ساعة، فيكون المعدل 107تبيعها مؤسسة   ليرة مع127 ليرات في 

آهرباء تصل إلى مبلغ  وهناك اليوم مولدات  وهناك بعض اتحادات البلديات وبلدياتها قامت بمساٍع حددت في خاللها سعرًا موحدًا لبلدات600 أو 700 ليرة في الكيلواط ساعة أو 800الرسوم الباقية   
هذا األمر. أما نحن فقد أنجزنا معادلة مّوحدة وسنعطي رقم آلفة المولدات وقد نجح  أذهان المواطنين وأصحاب المولدات والبلديات التي تقوم ببعض المسؤوليمعينة في  هذاًا اوليًا ليكون في  ات في 

هذا السعر بشكل مبسط ووسطي يجب أن يكون  آمعدل وباإلمكان أن ينزل قليًال أي 350الصدد، وإن  وهو سعر ال يطبق في أي مكان370 أو 360 أو يصعد حتى 340 أو 330 ليرة لكل ساعة قطع   
من لبنان».
الحسن

أهداف وزارة المال يتمثل في تحسين مناخ االستثمار وتوفير ب هنا، إن وزارة المال تلتزم دعم المبادرابدورها، اعتبرت الحسن «إن أحد  ت التييئة مالئمة لألعمال، لكن ليس على حساب البيئة. من 
من شأنها المحافظة على بيئة صحية والتوفير على الخزينة والمواطنين».

المساهمات التي خصصتها وزارة المال لقطاع الطاقة   مليار دوالر خالل العام الماضي وحده.1,5 في المئة من إجمالي اإلنفاق األولي خالل السنوات األربع الماضية و21أضافت الحسن «بلغ متوسط 
 يوم300 ميغاوات. أرقام غير مبررة في بلد يتمتع بـ 700، لزيادة القدرة اإلنتاجية للكهرباء 2010 مليار ليرة على مدى ثالث سنوات، بدءًا من مشروع موازنة 1772آذلك رصدت اعتمادات إجمالية بقيمة 

مشمس في السنة».
آما ورد في البيان الوزاري. وعليه تلتزم وزارة المال2020 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول العام 12ولفتت الى ان «الوزارة تمضي قدمًا في تهيئة إطار مالي متين يسمح ببلوغ الهدف المحدد بـ  ،
هذا الهدف عبر درس التأثيرات المالية لتوافقية الطاقة المتجددة على اختالف أنوا آما تلتزم دراسة الحوافز الضردعم بلوغ  هذا المجال.  يبية والماليةعها وإصدار التوصيات في شأن الصيغة الفضلى في 

آفاءة استهالك الطاقة والطاقة المتجددة». اعتمادها للتشجيع على  التي يمكن 
وآفاءة استهالك الطاقة، من خالل التعاون مع الوزارات الشريكة، ومن وأآدت ختامًا أن «وزارة المال ملتزمة تطبيق المبادئ الصديقة للبيئة ومواصلة دعمها التوج خالل العمله نحو الطاقة المتجددة 

آل الل هم الحفاظ على لبنان األخضر يجمع  بنانيين، على اختالف ألوان انتماءاتهم السياسية».على وضع استراتيجية للطاقة المستدامة. وأعتقد أن 
رحال

 مستعجًال الوزيروزارات، ال سيما وزارة الطاقة ووزارة المالية والمنظمات الدولية حول تمويل مشاريع البيئةآما تحدث الوزير رحال عن الجانب البيئي في إنتاج الطاقة البديلة والتنسيق الحاصل بين ال
وأآد على ضرورة التوعية في ترشيد استهالك الطاقة، ب12باسيل تنفيذ الشق الخاص في خطته المتصل بتطوير الطاقة البديلة والذي يصل إلى حوالى  ين في المئة من حاجات الطاقة في البالد. 

آافة. األهلي  هيئات المجتمع 

وآفاءة الطاقة» في بيروت باسيل يرعى منتدى «الطاقات المتجددة 

10/4/2010تاريخ الطباعة: 

أمل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل «أن يشكل منتدى بيروت للطاقة
مرآزًا أساسيًا لمواضيع الطاقة االنطالقة لتكرار حدث سنوي يجعل من لبنان 
مؤهل وهو  وآفاءة الطاقة، ألن لبنان في طاقاته العديدة يستحق  المتجددة 
هذا مرآزًا لكل الكفاءات والخبرات والطاقات واالستثمارات في  ألن يكون 

المجال، وليس أن يكون ممرًا أو مصدرًا لطاقاته البشرية والوطنية التي تتوّزع
مرحُيو منها لبنان». آل بلدان العالم  على العالم بأجمعه ويستفيد منها 
آالم باسيل جاء خالل رعايته، أمس، حفل إطالق منتدى بيروت للطاقة
وآفاءة الطاقة» في فندق ميتروبوليتان باالس ـ سن «الطاقات المتجددة 

الفيل، بدعم من جامعة الدولة العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في
شرآة «مناسباتكم» والمرآز اللبناني لحفظ الطاقة، وبتنظيم من  لبنان، 

بالشراآة مع  Le Salon Des Energies Renouvelables à Parisللمؤتمرات والمعارض 
وهذا م آبيرا، فهناك طلب على الطاقة  ا يحدث في العديد من الدول حيث تواجههَأضاف باسيل: نعلم أننا نواجه تحديا متزايدا عالميا 
هذا الطلب الم آما شهدنا في العديد من الدول العربية المحيطة والبعيدة، وإن  تزايد الذي تتراوح تقديراته مثًال في الدولعبر التقنين 

أآثر أي بحدود الثالثة أضعاف خالل 2030 في المئة حتى العام 70العربية  هي   سنة وذلك في ظل40، وفي دول أخرى نامية 
هل وهو أمر يطرح سؤاال حول األمن الطاقوي العالمي،   باستطاعتنا أن نستمر في الموازنةالمحدودية في الثروات الطبيعية النفطية 

وهو أمر يدفعنا الى التطلع إلى  مصادر متعددة لتوليد الطاقة، ومن الطبيعيبين الطلب المتزايد والقدرة المحدودة للثروات الموجودة، 
االتجاه إلى المصادر الطبيعية في ظل التغيير المناخي الحاصل».

آل مس هو أصعب واننا في  ؤولية وجرأة نتصّدى لموضوع غيروأوضح باسيل «أن االنتقال من التحدي العالمي إلى التحدي اللبناني 
األه آبيرًا لهذا الجانب إلعطائه  َّل عالميًا، وإنما قد أفردنا ضمن خطة الكهرباء حيزًا  هنا االتكال األساسي علىحُم مية الالزمة ومن 

أآان ضمن المبادرات العامة أم ضمن  آافة،  المبادرات الخاصة».الطاقات اللبنانية بدعمها وتشجيعها في المجاالت 
وهو  مشروع يقدم للمرة االولى فيوأعلن باسيل عن «انطالق حملة توزيع الثالثة ماليين لمبة موفرة في األول من تشرين األول، 
هو حاصل في المازوت الذيلبنان من دون أي احتكار ألي مادة أو سلعة يستفيد منها جزء من اللبنانيين على حساب جزء آخ آما  ر، 
وآذلك الطاقة الشمسية واإلنارة العامة، فتكون الحكومة الل هذه الخطة،  بنانية في صدد تقديم دعم الىآان من أسباب ِإطالق 

وهي إفادة مباشرة للجانبين». المواطنين ولنفسها في الوقت نفسه 
 وعدنا بتقديمها إلى مجلس الوزراءوأعلن عن «إعداد المسودة األولى للخطة الوطنية لترشيد الطاقة التي تتضمن محاور عديدة وقد

قرارها قبل نهاية السنة بالتزامن مع قانون حفظ الطاقة». على أمل ِإ
رطُألا الموضوعة واألفكار المتنوعة، أصبح باإلمكان الوصول إلى  آثيرة في لبنان، ونجدوأشار باسيل الى أنه من خالل  خلق استثمارات 
مؤآدًا تشجيعه التجا بأهميتها،  هذا الموضوع.أن القطاع الخاص اللبناني مستعد لها وباشر بها وبدأ يشعر  رة واالستثمار في 
المرآز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين أن «المنتدى ينع يواآبواعتبر منسق العالقات العامة في  الشرآاء، بما  قد بحضور جميع 

الظواهر والوقائع، من خالل تشخيص نقاط آذلك تشخيصطموحاتنا وتطلعاتنا غير النظرية، بل التعمق في فهم   االلتقاء والتقاطع 
العقبات التي تحول دون قيام عمل مشترك.

ة الراغبة في االستثمار فيوأآدت ممثلة االتحاد األوروبي سيسيل أبادي على ضرورة خلق الحوافز للمنشآت الصغرى والمتوسط
آفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، داعية إلى تطوير المبادرات وفقًا لسياسة وخطة وط نية، وأعلنت عن دعم االتحاد األوروبيمجاالت 

للمشروعات التي تطّور السوق وتنميه.
آلمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للممثل المقيم مارتا رويدس التي أعلنت أن برن آانت  امج األمم المتحدة يعمل مع العديد منثم 

المرآز ال ألآثر من عقد ويعد  آوزارة الطاقة والمياه على الطاقة الخضراء  لبناني لترشيد استهالك الطاقة سّباقًا فيالوزارات المعنية 
آما يرّوج للتدقيق الطاقوي وأنظمة سخانات الميا ه على الطاقة الشمسية في البلد،التوعية على مواضيع ترشيد استهالك الطاقة 

بأآثر من  آمشروع10وقد تم تمويل برنامج الطاقة والبيئة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ماليين دوالر لتنفيذ مشاريع 
«سيدرو» الذي ينفذ بدوره مشاريع نموذجية عديدة للطاقة المتجددة ولتقنيات ترشيد الطاقة.
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UPCOMING EVENT

ABOUT THE ORGANIZER
Mounassabattcom for Congresses & Exhibitions specializes in global congress organization 
and association management services. We have successfully managed a complete array of 
corporate events in Lebanon and the Arab countries. Our company invaded the world 
of events through di�erent segments: event organization and related services. 
While operating from Lebanon, we cover the Arab countries & the Mediterranean 
basin and we maintain strong relationship with our collaborators in the di�erent 
countries. Our clients are from the public, private sectors as well as NGOs. 
Mounassabattcom for Congresses & Exhibitions celebrates this year its 10th anniversary. 
The year 2009 and the year 2010 till date were 2 years of achievements with 
major events being organized related to various �elds Health especially the Arab 
Health mInisters Council, Water, Energy and especially the Inaugural Ceremony 
of Les VIemes Jeux de La francophonie held in Lebanon.

Mounassabattcom for Congresses & Exhibitions
POBox: 2914- Jounieh – Lebanon
Tel & Fax: +961 9 900110-1
Email: events@mounassabattcom.com
              bef@beirutenergyforum.com
Website: www.mounassabattcom.com

The 2nd Beirut Energy Forum 
2nd edition 
Be the �rst to take part in the 2nd edition
For more info, please refer to the o�cial Website
www.beirutenergyforum.com or to the Organizer


