
 
 الجـمهـوريـة اللبـنانـيـة

 وزارة الطاقــة والميـاه 

 المكتـب اإلعالمـي   
 

 درـصـت اهـة والميـوزارة الطاق

 ةـدات الخاصـرة المولـتسعي

 2022 أيار رـشهفي 

 
 سعر هاوبعد االرتفاع الكبير الذي شهددت  سعهعار اله فل العال يهن وا عكاعه  عرها عهعر ال فرولهاا ،ه  لب ها   

 ولهداا الكدرباييهن اللتعر،هاا    العهعر العهاد س ،ه  بيها  رهدر عه   كتبدها ا ع  ه  لن وال ياهوزارة اللا
 :هو التال  سيار درـش   الخارن 
 ساعة. طل.ل. عن كل كيلوا 12.568

 للمشتتتينكين عالدتتت ا ا  -
فتتا المتت ن لو اليتمدتتا  
المكيظة لو على انيفتا  

 :مين ٧٠٠لقل من 

ل.ل. عتن   x12.568. + المقطوعيتة الشتينية ل.ل 100.000لمعين:  5ق نة  -

 كل كيلواط  ساعة.

ل.ل.  x 12.568ل.ل. + المقطوعيتتتة الشتتتينية  220.000لمعيتتتن:  10قتتت نة  -

 عن كل كيلواط ساعة.

 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة . 13.825

 للمشينكين عالد ا ا  -
فا القنى لو المناطق 
الميعاعتتتتتت ة لو علتتتتتتى 
انيفتتتتتتا  اك تتتتتتن متتتتتتن 

 :مين ٧٠٠

 x 13.825ل.ل. ) اعتت + + المقطوعيتتة الشتتينية  100.000لمعيتتن :  5قتت نة  -

 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

 x 13.825ل.ل. ) اع + + المقطوعيتة الشتينية  220.000لمعين :  10ق نة  -

 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

 إضافا.لمعين  5ل.ل. على الشطن ال اع  من يسدينة الد ا ا  لكل  120.000* يضاف 
 
 

 البهههال  ايههار شهههدر،هه   ليتهههر  20)ن  ب يههن عرههها سعههاس عهههعر وعههل  لرهههفيفن ال ههازوا ـا  هههذه التعر،هههو

وذله  بعهد افتعههاف كا،هن  رههاريد و،وايهد وسكه د ال ولههداا با مها،ن الهها هها   ربهه    ل.ل. 636.733

فن  ه  رهفيال توزيه  كرفهن والتجهارة بالت عيق  ه  وزارة االلترهادو سخذ ا بعي  االعتبارولد جيد ألرفابدا  

  فلن الولود ولغاين ال ولد.
 

،ه  افتعهاف  كو هاا اعاعهين ،يدها ككرفهن الزيهوا والف تهر وتداله  ال ولهد ال عهد   االعتبهاروه  تأخذ بعي  
  . .  29.600الوعل  الشدري لععر الدوالر ،  العوق ال وازي الذي بر  

 
 

 ال عت هههد  ههه  لبههه  وزارة اللالهههن   هههذ تهههاري  اب ولهههد رهههدرا ههههذه التعهههعيرة ب هههالح عرههها الجهههدو  الفعههه
ح لقهههرار  جرهههس الهههوزرال رلههه   ؛14/10/2010  اتخهههاذ ،ههه  شهههأ  14/12/2011الرهههادر بتهههاري   2وتلبيقههها

واعههت اداح الهها  ليههن التلبيههق ال شههتركن بههي  الههوزاراا ز ههن لمههبل تعههعيرة ال ولههداا الخارههن  ال دابير التهه
ههه 20/12/2011ع دهها بتهههاري  )اللالههن الداخريهههن وا لترههاد  ال عرههه   دا  عههلولين وزارة اللالهههن د  والتهه  ف 

  داين ك  شدر". ، وال ياه ،  تع ي  تععيرة ال ولداا الخارن اعت اداح الا سععار ال ازوا 

 
 

   ه ا تدعو وزارة اللالن وال ياه سرفاف ال ول داا الا االلتهزا  بقهرار وزارة االلترهاد والتجهارة القامه  
وه  عود تجري دراعن  وثقن بدذا الردد ،  الفترة ال قبرن ورهوالح الها تفهدي   ف العداداابالزا ين تركي



ال عادلههن ال عت ههدة لكهه  تت اعههف سكثههر ،ههأكثر  هه  تقربههاا سعههعار الرههرد والومهه  االلترههادي واالجت ههاع  
 لر وال ي     األخذ باالعتبار  تلرباا سرفاف ال ولداا الخارن.

 
 

ح فهو تبهوال يهاه س دها سرعهرا الها وزارته  الداخريهن وا لترهاد ك  ك ا تعر  وزارة اللالهن   ايهار شهدر تعهعيرة ا
 .ال شتركن  لين المبللرقيا  بال قتما بفعف  2022

 

 
ه  وكهذل   ح جهدو  تركيهف التعهعيرة التوجيديهن ال فر  تجدر االشارة الا س  وزارة اللالن وال يهاه تر،هق ربلها

 www.energyandwater.gov.lbو   الرع  : عت شر هذا الجدو  عرا ال ول  االلكتر
 

 

 
 
 

 

 
 * إنتهــى  

 30/5/2022ي ـروت فـبي

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

