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 التسمٌات المختصرة ومالحظات الترجمة 

 

 االنكلٌزٌة المختصرة"نٌرٌا" بحسب التسمٌة اآللٌة الوطنٌة لتموٌل مشارٌع كفاءة الطاقة والطاقات المتجّددة = 

 هٌئة تنظٌم قطاع الكهرباء = "الهٌئة"

 مإسسة كهرباء لبنان = "المإسسة" أو "كهرباء لبنان"

 وزارة الطاقة والمٌاه = "الوزارة"

 ركز"المركز اللبنانً لحفظ الطاقة = "الم

 الكهروضوئٌات = األنظمة والبنى الكهروضوئٌة

 دوالر 0,0,المبالغ والتسعٌرات باللٌرة اللبنانٌة )ل.ل.( أو بالدوالر األمٌركً. السنت ٌوازي 
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 الوقائع
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 تعرٌفة الكهرباء
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 الئحة الرسوم البٌانٌة

 

 ]5[ 5,05: إمدادات الطاقة من شركة كهرباء لبنان0الرسم 

 ]5[ 5,05: إمدادات الكهرباء فً لبنان بالغٌغاواط لعام 5الرسم 

 للطاقة المتجددة بحسب السعة )داخلً( والقدرة )خارجً( : حصص القدرات الكامنة3الرسم 

  [9]االفقً اإلجمالً فً لبنان: مستوٌات االشعاع 4الرسم 

  [9]: األراضً الصالحة إلنشاء مزارع كهروضوئٌة فً لبنان 5الرسم 

 ][7] [6: الكهروضوئٌات المرّكبة والطاقة المولّدة بالكٌلوواط ذروي والمٌغاواط ساعً 6الرسم 

 : آلٌة تقدٌم الطلبات لقروض "نٌرٌا"7الرسم 
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 ثىرة الطاقت

 

ًّ شامل فً بارٌس وّجه رسالة واضحة الى العالم أّن حقبة  5,05فً كانون األول/دٌسمبر  توّصل قادة العالم إلى اتفاق مناخ

الطاقة االحفورٌة تشرف على نهاٌتها. لكن السإال الحقٌقً اآلن هو إن كانت المرحلة االنتقالٌة ستتم ضمن المهل الكفٌلة بإبقاء  

الهٌئة الحكومٌة الدولٌة ة وضبط العواقب الكارثٌة لتغٌر المناخ. تإّكد درجة مئوٌ 005معّدل ارتفاع الحرارة الشامل دون 

إن أرادت جٌغاطن من ثانً أكسٌد الكربون،  ,,,0البشرٌة بعد اآلن أكثر من المعنٌة بتغٌر المناخ على ضرورة أال تنتج 

[1]قاء ضمن هذا الحدّ الب
ٌّة والمتوّقعة ستإدي إلى نفاد  .  ٌّة الكربون هذه بكاملها مع العام لكن نسب االستهالك الحال مٌزان

اً على توفٌر طا,5,4 ٌّ % ,,0متجّددة قة . لذلك من الضروري اإلسراع فً إنجاز نظام طاقة مجّرد من الكربون، قادر مثال

 .]5[ ,5,5مع حلول 

 

العالم من موارد  % من الطاقة فً,,0ٌثبت سٌنارٌو ثورة الطاقة العالمً الذي وضعته غرٌنبٌس أن التوّصل إلى توفٌر 

ٌّاً فحسب، بل هو قابل للتحقٌق. فال عوائق اقتصادٌة او تقنٌة أمام االتجاه إلى هذا الهدف. ,5,5متجددة فً   لٌس حٌو

 

ٌّراً سرٌعاً. فتكنولوجٌات الطاقة المتجّددة باتت فً متناول الجمٌع فً أغلبٌة الدول نتٌجة تراجع  ٌشهد قطاع الطاقة العالمً تغ

سعارها، وبدأ نشرها على مستوى ضخم ٌجٌز تمكٌنها من تولٌد الطاقة النظٌفة المتاحة والمتدنٌة الكلفة للجمٌع. فً كبٌر فً أ

 .]3[% من الكهرباء الجدٌدة المولّدة بحسب الوكالة الدولٌة للطاقة ,9وّفرت الطاقة المتجّددة  5,05

 

مغرب محطة نور ورزازات، أضخم معمل كهربائً شمسً فً بلغت ثورة الطاقة المتجّددة منطقة الشرق األوسط، ودّشن ال

. كما تضاعف ,5,3% من قدرة الطاقة المركبة االجمالٌة لدٌه من موارد متجددة مع حلول 55 وصول الىالعالم،  متعّهداً ال

 الطاقة. دول أخرى فً المنطقة كمصر واألردن اعتمادها على الطاقة المتجددة للتوصل إلى أمن واستقالل حقٌقٌٌن فً

 

 ماذا عن لبنان؟

ٌتمّتع لبنان بقدرات كامنة كبرى من الطاقة المتجدة، فالطاقة الشمسٌة وحدها كفٌلة، إن استغلّت بالكامل، بتلبٌة الطلب على 

ادها % من إمد05الكهرباء فً البالد. لكن رغم هذه الثروة الطبٌعٌة الوفٌرة ما زال لبنان متؤّخراً، وٌبدو تعّهد الحكومة تولٌد 

بلغت نسبة الطاقة المتجددة من  5,05أبعد مناالً ٌوماً بعد ٌوم. فً  ,5,5الكهربائً والحراري من موارد متجّددة اعتباراً من 

 % أغلبها من الموارد المائٌة.507تولٌد الكهرباء 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ٌٌّن،   العمل على التالً:بالتالً ما زال ٌتوّجب على لبنان إن أراد فعالُ ضمان أمنه واستقاللٌته الطاقو

 ححذٌث وحطىٌش األؽش القبًىًٍت والغٍبعٍت 

 ًححذٌث وحثبٍج األؽبس الخٌظٍو 

 صٌبدة وححغٍي القذسة الخقٌٍت والبٌى الخحخٍت 

 الخىػٍت الؼبهت بشأى الطبقت الوخدذدة 

ٌز انتشار الطاقة المتجددة األزمة السٌاسٌة الحالٌة تعرقل العمل القانونً والسٌاسً وتضع العقبات أمام أي إصالح تنظٌمً ٌج

 على نطاق واسع وٌسٌر بالبالد نحو تحقٌق أمنها واستقاللها الطاقوٌٌن.

على الرغم من المؤزق السٌاسً هناك عناصر كفٌلة بتشجٌع تطور وانتشار نظم الكهروضوئٌات الالمركزٌة  لتولٌد الكهرباء 

 وق الطاقة الكهروضوئٌة اللبنانً النمو واكتساب التجربة.الخاص، كالطقس المإاتً وتوافر برامج الدعم التً أجازت لس

لكن هذا النمو بطًء جّداُ، تكبحه مجموعة من المفاهٌم الخاطئة السائدة بٌن اللبنانٌٌن بشؤن نظم الكهروضوئٌات الخاصة التً 

أجرته غرٌنبٌس المتوّسط مإّخراً تنتقص من قدرتها على توفٌر حّل فعال لمشاكل الكهرباء التً تطال األغلبٌة. فً استطالع 

% من المشاركٌن أنهم ٌجهلون توافر خٌارات قٌاس العداد الصافً والقروض الخضراء 65)الملحق ب( أفاد أكثر من 

% ممن صرحوا انهم ال ٌنوون تركٌب نظام كهروضوئً هذا الخٌار بكلفة تلك االنظمة  ,6المغرٌة فً البالد. كما برر 

هلونه هو أن أسعار هذه التقنٌة تراجعت بشكل كبٌر منذ مطلع العقد إلى مستوٌات كفٌلة بمنافسة اشتراكات المرتفعة. لكن ما ٌج

 المولّدات الخاصة عند إرفاقها ببرامج االقراض المتوافرة.

اصة، إلطالق نظراً إلى جمٌع العوامل السابقة الذكر من األجدى البدء بؤنشطة لتوعٌة اللبنانٌٌن بشؤن نظم الكهروضوئٌات الخ

 شرارة ثورة الطاقة. وٌشمل التارٌخ أمثلة ناجحة عدٌدة على قٌادة الشعب المبادرة من أجل التغٌٌر.
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 الىقائع

 

  هي الطلب35% و,3حقّذس ًغبت اًقطبع النهشببء )مهشببء لبٌبى( بٍي % 

  50و ,,,5هخىّعؾ الطلب بٍي  هٍغبواؽ فٍوب بلغ ,,05لبج "مهشببء لبٌبى" قذسة هخىّعطت بلغج  9,,5فً الؼبم,, 

 هٍغبواؽ

  هي حقظٍش "مهشببء لبٌبى" فً اإلهذاد,7حؼّىع الوىلّذاث الخبطت ػي % 

  فً خطىؽ الخىصٌغ بغبب هشبمل حقٌٍت وغٍش حقٌٍت,4حؼبًً مهشببء لبٌبى هي خغبساث حىالى % 

  الطبقت الشوغٍت مفٍلت بخلبٍت مبهل الطلب ػلى الطبقت فً لبٌبى 

 ٌىم هشوظ عٌىٌبً، هخدبوصاً ألوبًٍب، سائذة قطبع الطبقت الشوغٍت فً أوسوبب! ,,3بأمثش هي  ٌخوٍض لبٌبى 

  هٌز بذء الؼقذ الدبسي,8إًخفؼج حنبلٍف حظٌٍغ الونىًبث النهشوػىئٍت وأعؼبس هبٍؼهب امثش هي % 

  ت والؼوبسة الخؼشاء فً لبٌبىهلٍىى دوالس فً الطبقت الوخدّذدة ومفبءة الطبق ,45حن إعخثوبس أمثش هي  5,05و 5,00بٍي 

  ًهٍغبواؽ  ,5هٍغبواؽ، وٌخىقّغ أمثش هي  ,5بـ 5,05ٌقذس الوشمض اللبٌبًً لحفظ الطبقت القذسة الوشّمبت للنهشوػىئٍبث ف

 5,06إػبفٍت هي هشبسٌغ خذٌذة فً 

  أهبٍش حقشٌببً  5ٌىاصي ًظبم مهشوػىئً بقذسة مٍلىواؽ رسوّي واحذ 

 405أهخبس هشبّؼت وٌٌخح قشابت  8ػىئً بقىة مٍلىواؽ رسوّي واحذ هغبحت لىاقؾ حبلغ حىالى فً لبٌبى، ٌحخبج ًظبم مهشو 

ًّ فً الٍىم، هب ٌقلّض اًبؼبثبث غبصاث الذفٍئت بوب ال ٌقّل ػي   ملغ هي ُهنبفئ ثبًً أمغٍذ النشبىى عٌىٌّبً  996مٍلىواؽ عبػ

  ُغشٌت ألًظوت النهشوػىئٍبث الشوغٍّت )اَلٍت الىؽٌٍت لخوىٌل ٌقّذم هظشف لبٌبى )البٌل الوشمضي اللبٌبًً( آلٍت حوىٌل ه

% هي ثوي الٌظن بفىائذ هخذًٍت ,,0( بشنل قشوع هٍّغشة حغطً "ًٍشٌب" –هشبسٌغ مفبءة الطبقت والطبقبث الوخدّذدة 

 %.00,75% و0355,حخشاوذ بٍي 

 "حىفّش أغلبٍت الوظبسف اللبٌبًٍت قشوع "ًٍشٌب 

  وهً بشنل ػبم أدًى  0005و 506للنهشوػىئٍبث الشوغٍت بٍي حخشاوذ النلفت الوغخىٌت ، ًّ عٌج أهٍشمً لنّل مٍلىواؽ عبػ

 هي النلفت الوغخىٌت للوىلّذاث )إشخشاك وِهلل خبص(
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 قطاع الكهرباء في لبنان

 

العثمانٌة المغفلة  كٌلوواط. بنت "الشركة ,54فً منطقة الكرنتٌنا، بقدرة  ,090تم إنشاء محطة الكهرباء االولى فً لبنان فً 

للترامواي واإلنارة فً بٌروت" المحطة العاملة بالفٌول برأس مال بلجٌكً، لتزوٌد المدٌنة بالكهرباء عبر شبكة توزٌع بقدرة 

 فولت وثمانً محطات. ,,,5

االمتٌاز وإنشاء ، مع إلغاء الحكومة اللبنانٌة هذا 0945عاما أنشؤت شركة "كهرباء بٌروت" لتولً المهمة حتى العام  03بعد 

انقسمت المصلحة الى فرعٌن، األول للنقل العام والثانً للكهرباء الذي  0960"مصلحة الكهرباء والنقل العام" الجدٌدة. فً 

 ٌعرف حالٌا باسم "مإسسة كهرباء لبنان" التً تتولى إنتاج وتوزٌع الكهرباء على جمٌع المشتركٌن.

 

 

 

 الوضع الراهن

الف  ,5سنوي على الكهرباء بحوالى % من االراضً اللبنانٌة فٌما ٌقدر الطلب ال99الى اكثر من تصل إمدادات الكهرباء 

 ًّ % من 35الى  ,3. ٌقّدر الخبراء نسبة تقصٌر شركة الكهرباء بنسبة ]4[% سنوٌا 7الى  6وٌرتفع بما معدله غٌغاواط ساع

 % فقط منها.,7الطلب، تغّطً المولّدات الكهربائٌة الخاصة 

ٌّة تملكها تعتم د "كهرباء لبنان" مختلف الوسائل والموارد لتزوٌد المستهلكٌن بالطاقة، المولّدة بؤغلبها فً معامل حرارٌة محل

المإسسة وتشّغلها. رغم تصمٌم معظم محطات الكهرباء لتعمل بالغاز الطبٌعً ٌتم تشغٌلها بالفٌول الثقٌل والدٌزل لعدم توافر 

 الشركة.الغاز الطبٌعً بحسب تؤكٌدات 

كما تستعٌن الشركة بموارد كهرباء أخرى منها معامل كهرومائٌة فاعلة فً مختلف المناطق، تولّد قدرة بٌن بضعة مٌغاواط 

 الى بضعة االف شهرٌا، بحسب الطقس وتوافر المٌاه.
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قة ملتبس، وٌرجح انها تشتري الشركة أٌضاً الكهرباء من سورٌا بسعر ثابت إلمداد مناطق حدودٌة، لكن مصدر تولٌد هذه الطا

 أبرمت وزارة الطاقة والمٌاه عقداً مع بواخر تركٌة لتزوٌد لبنان بالطاقة. 5,03حرارٌة. فً 

 

 ]5[ 5,05قة من شركة كهرباء لبنان :إمدادات الطا0الرسم 

 

عن جزء من  % من الطلب المحلً على الطاقة، فٌما تعّوض مولّدات خاصة وعاّمة,7تكفً هذه الموارد مجتمعة لتغطٌة 

النسبة المتبقٌة وتشغل فترات االنقطاع الجزء األخٌر. أطلق مفهوم "اشتراك المولّد" فً العقد الفائت، مع بدء أفراد أو شركات 

ٌّار  ٌملكون أو ٌشّغلون مولّدات بالدٌزل بتزوٌد السكان بالكهرباء مقابل بدل اشتراك. وتتنّوع فئات االشتراك بحسب قّوة الت

 أمبٌر. ,5أو  05أو  ,0أو  5باألمبٌر، 
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 ]5[ 5,05 ً لبنان بالغٌغاواط لعام: إمدادات الكهرباء ف5الرسم 

 

من جهة أخرى ٌشهد استخدام موارد الطاقة المتجددة النمّو بعدما بدأ مستهلكون فً التزود بتجهٌزات خاصة إلمداد المنزل 

هذه التجهٌزات تتمتع بقدرة تصل الى عدة كٌلوواط، مع  والمكتب والعمل وحتى منشآت صناعٌة بالطاقة. ما زالت أغلبٌة

 كٌلوواط. ,,0أنواع قلٌلة قد تبلغ 

 

 

 تعرفة الكهرباء

ٌسّدد المستهلكون اللبنانٌون بؤغلبٌتهم فاتورتً كهرباء فً نهاٌة الشهر، األولى لشركة كهرباء لبنان )الكهرباء الرئٌسٌة 

 وعادة ما ٌرد األخٌر من مولّد محلًّ فً الموقع أو اشتراك فً مولّد دٌزل تجاري.الموّفرة( والثانٌة لالمداد االحتٌاطً، 

، ولم ٌجر تعدٌلها مّذاك. 0994تشمل الفاتورة األولى كمٌة االستهالك بالكٌلوواط على أساس هٌكلٌة التعرٌفات التً أقرت فً 

 ,3وأكثر من  5أو بحسب فئة االشتراك المتراوحة بٌن  أما الثانٌة فترد على شكل فواتٌر للدٌزل عند االستعانة بمولّد محلًّ

 أمبٌر.
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 تعرفة "كهرباء لبنان"

ٌسدد المستهلكون بدل كهرباء المإسسة بحسب نوع االشتراك الذي اختاروه. وتسدد الفاتورة شهرٌاً بالعادة، أو كّل شهرٌن فً 

 ن الطاقة غٌر الفعالة فً بعض الحاالت.حاالت محددة، بحسب االستهالك بالكٌلوواط من الطاقة الفعالة، أو م

 

 التوتر المنخفض )منزلً(

 تطبٌقاته: اإلنارة، المنازل، بعض االستخدامات التجارٌة

 نوع التعرفة:  بحسب الشطر

 سنت أمٌركً( 0303الى  503ل.ل لكل كٌلوواط ساعً ) ,,5و 35التعرفة: بٌن 

 

 التوتر المنخفض )للمرافق العامة(

 الشوارع، المبانً الرسمٌة، المراكز الطبٌة، دور العبادة، الخ.تطبٌقاته: إنارة 

 نوع التعرفة: رسم ثابت

 سنت امٌركً( 9033ل.ل./كٌلوواط ساعً ),04التعرفة: 

 

 التوتر المنخفض )الحرف والزراعة(

 تطبٌقاته: الصناعة، الحرف، الزراعة، معالجة وضخ المٌاه

 نوع التعرفة: ثابتة

 سنت( 706ل.ل./كٌلوواط ساعً )005التعرفة: 

 

 التوتر المتوسط )الحرف والزراعة(

 التطبٌقات: الصناعة، الحرف، الزراعة، معالجة وضخ المٌاه

 نوع التعرفة: ثابتة

 سنت( 806ل.ل./كٌلوواط ساعً ),03التعرفة: 

 

 التوتر المتوسط )الصناعة(

 التطبٌقات: المنشآت الصناعٌة

 نوع التعرفة: شطور

 سنت( بحسب شطور الذروة للنهار واللٌل 5003إلى  503ل.ل./كٌلوواط ساعً ),35الى  ,8: التعرفة

 

 التوتر العالً

 تطبٌقاته: جمٌع مستخدمً التوتر العالً

 نوع التعرفة: ثابتة

 سنت( لجمٌع الصناعات 707ل.ل./كٌلوواط ساعً )005التعرفة: 

 دٌشاسنت( لسبلٌن وقا ,50ل.ل./كٌلوواط ساعً )75          
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 إشتراك المولّد

أطلقت وزارة الطاقة والمٌاه مبادرة جدٌدة تصدر من خاللها فً نهاٌة كل شهر تسعٌراتها لخدمات المولّدات  5,00فً العام 

 .04/05/5,00بتارٌخ  5فً لبنان. وهذه التسعٌرات إلزامٌة لجمٌع المزّودٌن بموجب مرسوم مجلس الوزراء رقم 

أمبٌر( وبحسب سعر الدٌزل  ,0أو  5بدالً عادالً لكّل ساعة من استخدام المولّد بحسب فئة االشتراك )تحّدد هذه التسعٌرات 

اً على موقع  ٌّ فٌول والتكالٌف الناجمة عن تشغٌل المولّدات، إضافة إلى هامش ربح لمالكٌها. تنشر التسعٌرات الجدٌدة شهر

 وزارة الطاقة والمٌاه

(:http://www.energyandwater.gov.lb/pages.asp?Page_ID=53) 

 

 044,لتر ) ,5ل.ل. لكل 030507إلى سعر دٌزل متوّسط ٌبلغ  5,05استندت التسعٌرات األخٌرة فً تشرٌن الثانً/نوفمبر 

أمبٌر. فً شهر تشرٌن  ,0سنت( لـ ,3ل.ل. ),45أمبٌر و 5سنت( سعراً لساعة اشتراك  05) ل.ل.555دوالر/لتر(، فحّددت 

 ,0دوالرا و ,4أمبٌر  5ساعة )خارج بٌروت(. علٌه، ٌكلف اشتراك  567الثانً/نوفمبر بلغ متوّسط فترات انقطاع التٌار 

 دوالرا. 77أمبٌر 

ساعة  567سنت(. مع معّدل انقطاع مقّدر بـ 49ل.ل. ),73بـ أمبٌر ,0سنت(، و 54ل.ل. )365أمبٌر بـ 5ساعة االشتراك 

 دوالرا. 055أمبٌر  ,0دوالرا و 65أمبٌر الشهري ما معدله  5)خارج بٌروت(، بلغ اشتراك 

 لكن االشتراكات التً ٌسددها المواطنون فً الواقع ال تطابق دوماً تسعٌرات الوزارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energyandwater.gov.lb/pages.asp?Page_ID=53
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نانالطاقت الشمسيت والمتجذدة في لب  

 

 

 

 القدرات الكامنة فً الكهروضوئٌات الشمسٌة والطاقة المتجددة فً لبنان

رغم مساهمة الطاقة المتجددة الضئٌلة فً إمداد الطاقة فً البلد، تبقى بدٌالً واعداً النتاج الكهرباء النظٌفة والموثوقة فً لبنان، 

العام، والقدرة الكامنة للطاقة الهوائٌة والمائٌة. هذا ناهٌك ٌوم مشمس فً  ,,3خصوصاً مع وفرة اإلشعاع الشمسً ألكثر من 

 عن توافر طاقات الكتلة الحٌوٌة والحرارٌة الجوفٌة بإمكانات كبٌرة فً البالد.

اً موّزعة على مختلف التكنولوجٌات المعتمدة بقدرة  0,60705تبلغ إمكانات الطاقة المتجّددة فً لبنان  ٌّ غٌغاواط ساعً سنو

اط. وترد المساهمة األكبر من التكنولوجٌات الشمسٌة )الشمسٌة الحرارٌة والكهروضوئٌة معاً(، تلٌها الهوائٌة ثم غٌغاو 6,03

 المائٌة.
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 : حصص القدرات الكامنة للطاقة المتجددة بحسب السعة )داخلً( والقدرة )خارجً(3الرسم 

 

 ّ فً تكنولوجٌا الكهروضوئٌات الشمسٌة، تقّدر القدرة المحتملة  نظراً إلى المناخ المإاتً فً لبنان والتطّور الجاري حالٌا

 .]7[غٌغاواط  0,0ٌة لهذا المورد بـاإلجمال

 

 ]9[عاع االفقً اإلجمالً فً لبنان : مستوٌات االش4الرسم 
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ال تناسبها هذه غٌغاواط عند استبعاد المناطق التً  409من البدء تنحسر القدرة الكامنة القابلة لإلنجاز للكهروضوئٌات الى 

كلم مربع.  ,4التقنٌة،  وكذلك التً ٌإاتٌها اعتماد الطاقة الشمسٌة الحرارٌة. تقّدر مساحة االرض اإلجمالٌة المطلوبة بحوالى 

 غٌغاواط بسهولة. ,5على المدى الطوٌل ٌمكن للقدرة الكامنة القابلة لإلنجاز ان تبلغ 

 

 

 ]9[وضوئٌة فً لبنان : االراضً الصالحة إلنشاء مزارع كهر5الرسم 

ملٌار دوالر، وأراٍض بمساحة تبلغ  ,09ٌتطلّب استغالل اإلمكانات اإلجمالٌة للطاقة المتجّددة رأس مال استثماري ٌجاور 

 كلم مربع. ,,05قرابة 

 

 الوضع الراهن للطاقة الشمسٌة فً لبنان

ًّ أن لبنان ال ٌستغّل ثروته من الطاقة المتجّددة كما ٌنبغً، لكن تجدر اإلشارة إلى أبرز مشروع كهروضوئً لّزمته  من الجل

. وهذه ]8[مٌغاواط ساعً سنوٌا  ,,06ر من مٌغاواط وتّم بناإه فوق مجرى نهر بٌروت لٌنتج أكث 00,8الحكومة،تبلغ قدرته 

لة. كما أطلقت مٌغاواط  على أن ٌجري استكماله فً السنوات المقب ,0المرحلة هً األولى فً مخّطط اجمالً تصل قدرته إلى 

، تلٌه 5,06مٌغاواط فً الزهرانً، ومنحت العقد لشركة محلٌة على ان ٌنتهً بناإه فً أواخر  005الوزارة مشروعا بقدرة 

 مرحلة ثانٌة لبناء معمل بقدرة مٌغاواط واحد فً الموقع نفسه.
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 اإلطار التشرٌعً والسٌاسً

 

ٌّة  االلتزامات واألهداف الوطن

ٌّر المناخ فً تعّهدت الحكومة  % 05زٌادة نسبة الموارد المتجّددة فً إنتاج الطاقة إلى  9,,5اللبنانٌة فً مإتمر كوبنهاغن لتغ

 .,5,5مع العام 

% من الطلب على الطاقة والحرارة من موارد ,5رفعت الحكومة هدفها إلى توفٌر  5,05وفً مإتمر بارٌس المناخً فً 

]10[ى دعم دولًشرط الحصول عل ,5,3متجّددة مع العام 
 . 

 

 )وتعدٌالته( 264القانون 

التشرٌع اللبنانً الوحٌد المتعلق مباشرة بالطاقات المتجددة. وٌشمل القانون الذي لم  5,,5الصادر فً  465ٌشكل القانون 

مشاركة ٌطبق حتى الساعة، خٌار "إنتاج الطاقة الكهربائٌة عبر موارد حرارٌة، مائٌة، متجددة، أو عبر موارد أخرى" وإتاحة 

 "منتجً الطاقة المستقلٌن" فً تولٌد الكهرباء.

على إنشاء "هٌئة تنظٌم قطاع الكهرباء" التً ٌكمن دورها الرئٌسً فً إصدار تراخٌص امتٌاز للشركات  465ٌنّص القانون 

 عاما. وهذا سٌإدي الى مضاعفة استخدام الطاقة المتجددة. ٌنّص القانون على ما ٌلً: ,5لحد أقصى من 

 هٍغبواؽ لخلبٍت حبخخهن الخبطت، بوىخب حشخٍض هي الهٍئت ,0و 005ص لوٌخدً النهشببء الخبطٍي حىلٍذ هب بٍي ٌدى 

  هٍغبواؽ، بوىخب حشخٍض هي  55و ,0ٌدىص لوٌخدً النهشببء الخبطٍي حىلٍذ النهشببء وحغزٌت الشبنت بوب بٍي

 الهٍئت ٌظذس بؼذ هضاٌذة.

 

 777القانون 

الذي نص على  6,,5تشرٌن الثانً/نوفمبر  00بتارٌخ  775، عبر القانون 465من القانون  7 تم تعدٌل المادة 6,,5فً 

 التالً:

بصورة مإقتة، ولمدة سنة واحدة، ولحٌن تعٌٌن أعضاء الهٌئة واضطالعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخٌص اإلنتاج بقرار "

 ".من مجلس الوزراء بناًء على إقتراح وزٌر الطاقة والمٌاه

 

 448لقانون ا

. ونص على التالً: "بصورة مإقتة، ولمدة سنتٌن، ولحٌن 465كتعدٌل للقانون  588صدر القانون  5,04فً نٌسان/أبرٌل 

تعٌٌن أعضاء الهٌئة واضطالعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخٌص اإلنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزٌري 

 الطاقة والمٌاه والمالٌة".
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 قٌاس العّداد الصافً

أطلقت وزارة الطاقة والمٌاه خطة "قٌاس العّداد الصافً" لدعم تجهٌزات الطاقة المتجددة  5,00فً كانون االول/دٌسمبر 

المنزلٌة. ٌجٌز القٌاس الصافً بتصدٌر الكهرباء المولّدة بالطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء العامة، وٌحسم ثمنها من فاتورة 

 بنان.كهرباء ل

وٌشّكل اعتماد قٌاس العّداد الصافً أحد أهداف ورقة السٌاسة لقطاع الكهرباء التً أقرها مجلس الوزراء فً حزٌران/ٌونٌو 

 .5,00، ثم مجلس الوزراء فً تشرٌن الثانً/نوفمبر 5,05-5,00تبنتها الخطة الوطنٌة لكفاءة الطاقة  ,5,0

، بإصدار تعرفة التغذٌة التً تجٌز لمنتجً الطاقة المحلٌٌن بٌع أو أقلّه الحقاً ٌجب استكمال اعتماد القٌاس الصافً كح ًّ ل عمل

 احتسام جزء من حمل الكهرباء عبر انتاجهم الطاقة المتجددة، ما ٌتطلّب استصدار قانون للتغذٌة. 

دراٌة حتى وجود هذا فً الحقٌقة ٌوّفر هذا القٌاس حوافز واضحة لتركٌب نظم كهروضوئٌة، لكن أغلبٌة المواطنٌن لٌسوا ب

% من المشاركٌن بإمكانٌة إعادة فائض ,3الخٌار. وأشارت نتائج استطالع غرٌنبٌس المتوسط السابق الذكر إلى علم مجّرد 

 الكهرباء الشمسٌة المولّدة إلى الشبكة العامة وتخفٌض الفاتورة الشهرٌة.

 

 سوق الطاقة المتجددة 

منها لبنان لٌس مفاجئاً ازدهار الطاقة المتجّددة كمصدر بدٌل للطاقة. فبالرغم من ان وسط أزمة الكهرباء الواضحة التً ٌعانً 

اً للمستهلك، تدرس الهٌئات والمإسسات الخاصة موارد بدٌلة  0994تسعٌرات "كهرباء لبنان" لم تتبّدل منذ  ٌّ وتبقى متدّنٌة نسب

كذلك، نظراً إلى تقلّب األسعار بدأت الطاقة الشمسٌة للطاقة بسبب عجز الشركة الرسمٌة عن تلبٌة الطلب على الكهرباء. 

وغٌرها من تكنولوجٌات الطاقة المتجددة تكسب اعتباراً كبدائل لمولّدات الدٌزل لتوفٌر إمداد احتٌاطً. لكن ذلك ٌتّم بوتٌرة 

 بعٌدة عن حجم اإلمكانات الشمسٌة.

 

 نمّو السوق

ال سٌما مع االنخفاض الكبٌر ألسعار الكهروضوئٌات، التكنولوجٌا التً حازت تشهد السوق نمّواً ثابتاً منذ بدء العقد الجاري 

الحصة األكبر فً منشآت الطاقة المتجّددة المرّكبة فً السنوات االخٌرة. كذلك انخفضت تكالٌف تصنٌع المكونات 

للكهرباء الشمسٌة الكهروضوئٌة % منذ بدء العقد الجاري. وتتراوح الكلفة المستوٌة ,8الكهروضوئٌة وأسعار مبٌعها اكثر من 

 805سنت لكل كٌلوواط ساعً، بحسب معامل القدرة وحجم المعمل، وٌقدر متوسط السعر بحوالى  0005و 506بٌن 

 سنت/كٌلواط ساعً.

أطلقت الحكومة اللبنانٌة عدداً من المبادرات لتروٌج الطاقة المتجّددة على مستوى الخدمات العامة عبر معمل كهروضوئً 

 505جً بقوة قاربة مٌغاواط واحد لّزمته وزارة الطاقة والمٌاه، ٌغّطً جزءاً من مجرى نهر بٌروت، ومعمل آخر بقوة نموذ

مٌغاواط فً مجّمع مصفاة الزهرانً على مرحلتٌن. ٌتمّثل المحّرك الرئٌسً لنمو الطاقة المتجّددة كمصدر للكهرباء فً 

مٌغاواط من الكهروضوئٌات باالجمال فً  ,5المركز اللبنانً لحفظ الطاقة تركٌب التطبٌقات المنزلٌة والتجارٌة الصغٌرة. أكد 

 .]6[ 65,0مٌغاواط فً  ,5افٌة بقوة وحده. نظراً إلى نمّو السوق الحالً ٌتوّقع المركز تركٌب منشآت إض 5,05العام 
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 ]7[ ]6[ ًساع : الكهروضوئٌات المرّكبة والطاقة المولّدة بالكٌلوواط ذروي والمٌغاواط6الرسم 

 

 بنٌة السوق

لطالما اقتصرت الطاقة المتجددة فً الخدمات العامة على الطاقة المائٌة، قبل إنشاء منشؤة نهر بٌروت الشمسٌة بقوة مٌغاواط 

 ، فً أول مشروع كبٌر للطاقة الكهروضوئٌة فً البالد.5,05واحد فً 

مبادرات خاصة لمإسسات أو دور سكن ومراكز صناعٌة ، كمصدر فً ما ٌتعلّق بتطبٌقات الطاقة المتجّددة األخرى فؤغلبها 

ٌّة. وٌمكن تقٌٌم السوق عبر مراجعة األنظمة الممّولة بقروض  ٌّة أو الثانو التً تشٌر إلى تصّدر األنظمة ” نٌرٌا“للطاقة األول

كٌلوواط ذروّي  ,,5و ,,0%. كما تبرز األنظمة المتراوحة بٌن 55كٌلوواط ذروّي، بحصة تبلغ  ,0و 3المتراوحة بٌن 

 % من السوق.9بحصة 
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 برامج الدعم

 "نٌرٌا" -آلٌة البنك المركزي الوطنٌة لتموٌل مشارٌع كفاءة الطاقة والطاقات المتجّددة 

، لتوفٌر دعم مالً "نٌرٌا -انشؤ البنك المركزي اللبنانً "اآللٌة الوطنٌة لتموٌل مشارٌع كفاءة الطاقة والطاقات المتجّددة 

عاماً. تحّدد مّدة القرض بحسب المشروع. وقد  04ارٌع الطاقة والبٌئة عبر قروض مخفضة الفوائد بآجال طوٌلة تصل إلى لمش

سنوات، والمشارٌع  8أشهر على األقل( ومهلة تسدٌد تصل إلى  6تستفٌد المشارٌع القائمة من فترة سماح تصل إلى عامٌن )

 سنوات. ,0أشهر على االقل( ومهلة تسدٌد تصل إلى  6سنوات ) 4الجدٌدة من فترة سماح تصل إلى 

 ,5,0فً  385و 365، 346، 308، 303, 536أصدر البنك المركزي التعمٌمات الوسٌطة أرقام ”نٌرٌا“لتنظٌم قروض 

. ٌتوافر القرض عبر المصارف التجارٌة ألفراد ومإسسات وشركات صغٌرة ومتوسطة الحجم، عبر برنامج 5,04و 5,03و

نك المركزي مسبقا. تصّنف القروض الداعمة للبٌئة ضمن قروض الطاقة او البٌئة، وهً كفٌلة بتغطٌة نسبة قد تصل حّدده الب

 % من االستثمار.,,0إلى 

ٌجوز للكٌانات القانونٌة الخاصة واألشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌتخذون مقر سكن رسمً على األراضً اللبنانٌة تقدٌم طلب 

 اءة الطاقة والطاقة المتجددة. لمشارٌع كف” نٌرٌا“لقرض 

وتخضع الموافقة على الطلب لشروط القروض العادٌة. بالتالً تجري دراسة الوضع المالً لصاحب الطلب استنادا إلى 

 متطلبات البنك التجاري والتزامات البنك المركزي.

هٌالت او معاملة خاصة على إجراءات مشابهة ألي طلب قرض أخر، وال ٌستفٌدون من اي تس”نٌرٌا“وٌتبع طالبو قرض 

مستوى الشروط المالٌة، بحٌث ٌبقى قبول الطلب أو رفضه رهنا بالوضع المالً والسجل االئتمانً ومستوى الدخل لصاحب 

 الطلب.

 

 : آلٌة تقدٌم الطلبات لقروض "نٌرٌا"7الرسم 
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 ٌنلّف الوغخفٍذ خبٍشاً أو ششمت اعخشبسٌت إلػذاد دساعت حقٌٍت. .0

 الذساعت هشفقت ببلىثبئق الوطلىبت الى البٌل.ٌشفغ الوغخفٍذ  .5

 ٌشفغ البٌل الولف إلى البٌل الوشمضي. .3

 ٌخشبوس البٌل الوشمضي هغ الوشمض بشأى الٌىاحً الخقٌٍت لطلب هىافقخه. .4

 الفشٌق الخقًٌ فً الوشمض ٌذسط الولفبث وٌشفغ حقشٌشاً حقٌٍبً إلى الوظشف الوشمضي. .5

 ٌخٍدت.ٌطلغ هظشف لبٌبى البٌل الخدبسي ببل .6

 ٌٌقل البٌل الخدبسي قشاس الوىافقت أو الشفغ إلى الضبىى. .7

 

%011خطىة أولى إلى طاقت متجّذدة   

 

 

 العقبات أمام انتشار الطاقة المتجددة

تعٌق عوائق كثٌرة نمّو الطاقة المتجددة فً لبنان، فاألطر التشرٌعٌة والسٌاسٌة والتنظٌمٌة السارٌة عفا علٌها الزمن وال تقّدم 

الحوافز الكافٌة النتشار هذا المورد. وإلى جانب تقصٌر اإلطار التنظٌمً، تطرح شبكة التغذٌة نفسها المشاكل فً ما ٌتعلّق 

أخٌراً تشّكل قلة اطالع  بالمعامل الكهروضوئٌة، بحٌث ٌستدعً وصل معامل كبٌرة للطاقة المتجددة بالشبكة تحدٌثها بالكامل.

 ٌة عامالً كابحاً لنهوض سوق الكهروضوئٌات.اللبنانٌٌن بشؤن الطاقة الشمس
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 التوصٌات

ٌمكن التروٌج للطاقة المتجددة على مستوٌٌن، المنشآت الخاصة والخدمات العامة. على المستوى االول تشمل التوصٌات خلق 

ود االحفوري، فٌما مناخ مغر لألعمال واألفراد والمإسسات الخاصة كً تستخدم الطاقة المتجددة وتحّد من اعتمادها على الوق

تتعلق على المستوى الثانً أكثر بمضاعفة حجم االستثمارات ومنتجً الطاقة المستقلٌن والتزامات الحكومة. فً ما ٌلً سلسلة 

 .,5,5%  مع العام ,,0مبادرات وتوصٌات لتسهٌل االنتقال إلى طاقة متجددة 

 

 اإلطار السٌاسً والقانونً

إجراءات كفاءة الطاقة المستدامة وحفظ الطاقة وقوانٌن وسٌاسات تعنى بالطاقة المتجددة، كفٌلة ٌجب العمل على تبنً وتنفٌذ 

 بإعطاء دفع للنمو واالستثمار فً القطاع.

 

 تحدٌد حصص مستهدفة جدٌدة وطموحة للطاقة المتجددة -0

لمتجددة ووضع خطة عمل واضحة لها، على لبنان أوالً أن ٌلتزم العمل لتطبٌق أهداف جدٌدة أكثر طموحاً فً مجال الطاقة ا

 . ,5,5% طاقة متجددة  فً ,,0بحٌث تإدي إلى االنتقال نحو 

 

 رفع الدعم الحكومً عن الكهرباء والوقود -5

ٌإدي الدعم الحكومً السخً للوقود والكهرباء إلى تقٌٌد قدرة البدائل المتجّددة على المنافسة. لذلك ٌجب رفع جمٌع صٌغ 

 بحٌث ٌعكس سعر الوقود والكهرباء قٌمتهما الحقٌقٌة.الدعم تدرٌجٌاً 

 

 تبنً قانون للتغذٌة -3

 Feed-in)  حؼشفت إهذاداث الطبقت الوخدذدةبغٌة استغالل اقصى مردود ومكاسب إعادة فائض الكهرباء إلى الشبكة، ٌجب تبنً 

 Tariff) كهرباء عبر انتاجهم الطاقة المتجددة.ٌجٌز لمنتجً الكهرباء المحلٌٌن بٌع أو أقلّه احتسام جزء من حمل ال 

 

 لتعرفة  إمدادات الطاقة المتجددةة واآللٌة المناسبة سإعتماد السٌا -4

وتطبٌقها بشكل ٌعتمد على خصوصٌات كل نظام أهمٌة كبرى، حؼشفت إهذاداث الطبقت الوخدذدةمن الضروري إعتماد سٌاسة 

ستثمارات. وتتوافر لذلك أنظمة ونماذج مختلفة لكن ٌوصى بالبدء بنظام مما ٌضاعف الثقة فً سوق الطاقة المتجددة وٌحفز اال

 تعرٌفات تراجعٌة، ٌنطلق بتعرفات مغرٌة ٌتم تخفٌضها تدرٌجٌاً.

 

 عالمات جودة لجمٌع منتجات الطاقة المتجددةإعتماد  -5

تحدٌد المعاٌٌر وشهادات النوعٌة لتجنب قد ٌشهد لبنان استٌراد معدات طاقة متجددة بكمٌات كبرى، ما ٌتطلب برنامجا مناسباً ل

 مشكلة فتح سوق سٌئة النوعٌة، على غرار ما شهدته البالد سابقا فً مجال السخانات الشمسٌة.
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 تطبٌق إعفاءات ضرٌبٌة على منتجات الطاقة المتجددة -6

حلول كالكهروضوئٌات والتً تساهم تحّسن االعفاءات الضرٌبٌة القدرة التنافسٌة للطاقة المتجددة، وتضاعف حتما استخدام 

 بدورها فً تخفٌض فاتورة الكهرباء السنوٌة فً البالد وبالتالً كلفة الدعم الحكومً.

 

 االطار التنظٌمً

 

 إنشاء "هٌئة تنظٌم قطاع الكهرباء" -0

مو الطاقة المتجددة فً أدوار وواجبات الهٌئة، لكنه لم ٌطّبق حتى اآلن. وٌعٌق غٌاب الهٌئة التنظٌمٌة ن 465ٌحدد القانون 

البالد، الن غٌاب االطار القانونً الساري المفعول وهٌئة تنظٌمٌة قوٌة ٌقلص حماسة المستثمرٌن على المساهمة فً منشآت 

 عاما. ,5طاقة متجددة حول البالد. وٌكمن دور الهٌئة الحٌوي فً إصدار التراخٌص ومنح االمتٌازات لمدة 

 

 االدارٌة وآلٌات الترخٌص للطاقة المتجددةتبسٌط المعامالت  -5

ٌتطلب بناء وتشغٌل نظم ومعامل الطاقة المتجددة مختلف التراخٌص االدارٌة، التً تخضع آلٌاتها لعدة تشرٌعات تشمل قوانٌن 

 حماٌة البٌئة والمٌاه والصحة والسالمة. لذلك ٌشكل تسهٌل االجراءات عامل دعم لتروٌج الطاقة المتجددة.

 

 لمستوى التقنًعلى ا

 

 وضع معاٌٌر لشبكة التغذٌة فً لبنان -0

لم ٌعتمد لبنان حتى الساعة معاٌٌراً للشبكة رغم مسودات مختلفة صاغتها سلطات محلٌة وخبراء دولٌون. وهذه الخطوة  

تجددة فً الشبكة ضرورٌة للدفع بالطاقة المتجددة الى مقٌاس الخدمات العامة وضمان الدمج الناجح لتولٌد متنوع للطاقة الم

 دون تهدٌد سالمة المنظومة الكهربائٌة.

 

 إجراء دراسات أثر للشبكة جدٌرة بالثقة تتعلق بمحطة طاقة متجددة لالمداد الخدماتً -5

من الضروري اجراء دراسة لتقٌٌم دمج وأثر الشبكة قبل وصل نظم تولٌد طاقة متجددة جدٌدة بالشبكة، لتحلٌل أثر المولدات 

 و المستقبلٌة على شبكة التغذٌة عند ضخ كهرباء متجددة.الموجودة ا

 

 اعتماد الشبكات الذكٌة الستٌعاب التولٌد المتأرجح -3

من المهم تصمٌم نظام تولٌد وتخزٌن الطاقة المتجددة بحٌث ٌتالءم مع المستوٌات المتؤرجحة النظمة الطاقة المتجددة. وهذا 

 ممكن بفضل الشبكات الذكٌة، التً تستخدم البٌانات المدخلة تلقائٌا لضبط عناصر النظام لضمان تشغٌل مثالً. 
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 التوعٌة واالرشاد 

 
 وحفظ الطاقة التشجٌع على كفاءة -0

. ففً حال واصل الطلب ,5,5% مع ,,0تشّكل إدارة الطلب عنصراً مهماً للتوّصل إلى مزٌج من موارد الطاقة المتجّددة 

على الكهرباء نموه بالوتٌرة نفسها ستتحّمل البالد فاتورة كهرباء باهظة. بالتالً ٌإدي اتخاذ مبادرات الدارة الطلب الى تقلٌص 

 ع الطلب المتوقع على الطاقة، ما ٌضاعف من فرص أنجاز اهداف الطاقة المتجددة.نسبة زٌادته وتراج

 

 التروٌج للحوافز المتوافرة وقصص النجاح المثبتة -5

فٌما ٌعلم الجمٌع بتوافر قروض لالسكان والتعلٌم واألعمال، بالكاد ٌعلم أحد بتوافر القروض الخضراء ومدى استفادة المستهلك 

ٌّان فً ما ٌتعلّق بقٌاس العداد الصافً. بالتالً تكمن الطرٌقة الفضلى البرازاستمرارٌة النظم الكهروضوئٌة فً  منها. األمر س

 تسلٌط الضوء على هذه التسهٌالت وقصص نجاح موجودة عبر حمالت لتوعٌة المواطنٌن.

 

 تعزٌز االبحاث -3

لدفع البحوث والتطوٌر قدما فً قطاع الطاقة المتجددة تعتبر المإسسات األكادٌمٌة ومراكز البحث والجامعات عناصر حٌوٌة 

 ومضاعفة حجم الٌد العاملة المحترفة والمهنٌٌن الواسعً الخبرة فً هذا المجال.

 

 

 

 

تالخالص  

 

تتكاثر االلتزامات واالتفاقات واالراء العلمٌة الدولٌة واالقلٌمٌة التً توصً بضرورة إبقاء ارتفاع متوسط الحرارة الشامل 

درجات مئوٌة فً محاولة للحد من العواقب الوخٌمة لتغٌر المناخ. ما ٌنقص فً الواقع هو االرادة  005للكرة االرضٌة دون 

 هذا ما ٌنبغً تغٌٌره، وغرٌنبٌس تإمن أن األفراد سٌلعبون دوراً حٌوٌاً فً تحقٌقه.  السٌاسٌة لتحوٌل ذلك إلى حقٌقة.

%، ال سٌما بغٌاب ,,0إننا نشهد أفول عصر الوقود األحفوري، وال مهرب من االنتقال إلى عالم ٌعمل على طاقة متجّددة 

 .,5,5عوائق اقتصادٌة أو تقنٌة كبرى تذكر لتحقٌق هذا الهدف مع العام 

ب أن نواصل تذكٌر صانعً القرار المحلٌٌن واالقلٌمٌٌن والدولٌٌن بؤن هذا الكوكب لنا وعلٌنا أن نحمٌه. لذلك نحتاج إلى ٌج

 قوانٌن تنّفذ بحزم للحد من وطؤة الكربون التً نخلفها وتحفٌز االنتقال إلى الطاقة المتجددة. 

 ات سواء فً الدول الصغرى أو الكبرى.التغٌٌر بدأ اآلن، وكل عمل صغٌر له أثره على جمٌع المستوٌ
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 المراجع

 

(. ثورة الطاقة: مشهد الطاقة 5,05( تقرٌر غرٌنبٌس الدولٌة والمجلس العالمً لطاقة الرٌح وطاقة الشمس أوروبا )0)

  .5,05المستدامة حول العالم 

 (. التقرٌر التقٌٌمً الخامس. 5,04( اللجنة الدولٌة لتغٌر المناخ )5)

 (. تؤكٌد الفصل بٌن االنبعاثات العالمٌة والنمو االقتصادي.5,06لة الدولٌة للطاقة )( الوكا3)

(، 0(، ورقة سٌاسة قطاع الكهرباء )الجزء ,5,0( وزارة الطاقة والمٌاه )4)

http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=121  

 الطاقة، بٌروت –بحسب الفئة (، البٌانات الشهرٌة 5,05( إدارة االحصاء المركزي )5)

 (. مجلة "إكزٌكوتٌف"، مجلّة "كومٌرس دو لوفان"5,05( مقال للمهندس بٌار الخوري )6)

green-going-and-up-magazine.com/opinion/cleaning-http://www.executive 

 ، بٌروت 5,05كانون االول/دٌسمبر  8( مقابلة مع حسان حراجلً بشؤن قطاع الطاقة المتجددة فً لبنان، 7)

 ع المشروعمن موق 5,05كانون االول/دٌسمبر  ,0( بخصوص مشروع نهر بٌروت للطاقة الشمسٌة، مقتطفات بتارٌخ 8)

http://www.brsslebanon.com 

 من الموقع التالً 5,05كانون االول/دٌسمبر  ,0(. مقتطفات بتارٌخ 5,05( االطلس الشمسً للمتوسط )9)

http://www.solar-med-atlas.org 

دة االطارٌة بشؤن تغٌر (. مساهمة لبنان المقررة المحّددة وطنٌاً بموجب اتفاقٌة األمم المتح5,05( الجمهورٌة اللبنانٌة ),0)

 المناخ

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Lebanon/1/Republic%20of

%20Lebanon%20-%20INDC%20-%20September%202015.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.executive-magazine.com/opinion/cleaning-up-and-going-green
http://www.executive-magazine.com/opinion/cleaning-up-and-going-green
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 الملحقاث

 

 الملحق أ: نصائح حول التزود بؤنظمة كهروضوئٌة

 شخص فً لبنان ٩٩٩لغرٌنبٌس حول مدى الوعً بشؤن الكهروضوئٌات  على شرٌحة تضم  رأيالملحق ب: نتائج استطالع 
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 نصائح حول التزود بأنظمة كهروضوئٌة: الملحق أ

 

ٌّة  تحّققوا من النوع

من المهّم جّداً معرفة ما تشترون، ال سٌما أن جمٌع المكونات الشمسٌة الكهروضوئٌة ٌجب أن ترفق بشهادات المطابقة ونتائج 

ٌّاً لتؤكٌد مطابقة القطعة مع المعاٌٌر الدولٌة  التجارب المخبرٌة. عادة تصدر هذه الوثائق عن مختبرات تجارب معترف بها دول

 )أو المنظمة الدولٌة لتوحٌد المقاٌٌس ( IEC)رار تلك الصادرة عن اللجنة الكهربائٌة التقنٌة الدولٌة على غ

ISO)  أو المعاٌٌر الموّحدة األوروبٌة. لذلك اطلبوا من الشركة المزّودة  جمٌع شهادات المطابقة وتؤكدوا أنكم تشترون مكونات

 مرفقة بشهاداتها.

 

 النوعٌةبلد التصنٌع مقابل شهادات 

حالٌا تصنع أغلبٌة األلواح الشمسٌة تقرٌباً فً الصٌن وتبدي فعالٌة عالٌة، فٌما ما زالت قطع أخرى تنتج أٌضا فً دول 

ٌّة الشهادات التقنٌة المرفقة بالمكونات.  أوروبٌة. بالتالً لٌس بلد المنشؤ بؤهم

 

 تعاملوا مع المشروع كحزمة متكاملة

ربما قررتم تزوٌد منزلكم بالطاقة الشمسٌة لتوفٌر تكالٌف الطاقة وتقلٌص بصمتكم الكربونٌة. للحصول على افضل النتائج 

ٌمكنكم العمل على موازنة إمداد الطاقة بتقلٌص الطلب. فاستثماركم ٌؤتً بؤفضل ثماره عندما تبدأون بتقلٌص االستهالك عبر 

ٌّاً  (LED)نتقال الى استخدام لمبات اللٌد اجراءات كفاءة الطاقة على غرار اال وتبدٌل األجهزة الكهربائٌة المنزلٌة تدرٌج

بؤخرى أكثر كفاءة للطاقة وتحسٌن العزل الحراري للمبنى ومنع تسرب الهواء والنش وتشغٌل نظام التكٌٌف بالطرٌقة األمثل. 

ذ اختٌار جهة مزّودة بالكهروضوئٌات تقّدم تدقٌقاً بذلك ٌمكنكم تشغٌل نظم كهروضوئٌة أكثر ترشٌداً وجدوى مالٌة. وٌحبّ 

 طاقوٌاً لمنزلكم.

 

 تجّنبوا المبالغة فً حجم النظام

لٌست الفائدة دوماً فً الكثرة، فاختٌار الحجم المناسب تماماً لنظامكم الكهروضوئً شدٌد األهمٌة، ال أكبر وال أصغر. بالتالً 

 اتٌر الكهرباء الشهرٌة وإجراء تدقٌق أولً لوضع الطاقة.من الضروري الختٌار الحجم المثالً تحلٌل فو

كما ٌمكنكم أن تطلبوا من المتعهد/وكٌل المشروع دراسة مفصلة لنمذجة الطاقة تكشف أداء النظام. من األسس المعتمدة لتحدٌد 

 ,0045فً فاتورتكم على معدل حجم المنظومة الالزم علٌكم بقسم إجمالً الكهرباء المستهلكة فً العام بالكٌلوواط الساعً 

كٌلوواط ساعً فٌجدر بنظام كهروضوئً بقدرة  ,,36لمعرفة حجمها بالكٌلوواط الذروي. بالتالً اذا بلغت فاتورتكم السنوٌة 

 كٌلوواط ذروي أن ٌكفٌكم. 5048
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 اعتمدوا جهات التموٌل

وٌل تركٌب نظام كهروضوئً شمسً ال ٌتحتم علٌكم تموٌل المنظومة كلها على الفور، فعبر قروض الخضراء ٌمكن تم

بقرض مٌّسر طوٌل األمد/بعٌد األجل بال جهد إضافً. ٌمكن بدء اآللٌة بسهولة وببساطة عبر تقدٌم طلب فً اي مصرف 

  تجاري.

 

 إعتمدوا قٌاس العّداد الصافً

ع شركة الكهرباء، ٌمكنكم ٌمكن لنظامكم الكهروضوئً التوفٌر أكثر مّما تخالون. عند ربط منظومتكم بالشبكة بموجب عقد م

 تغذٌتها بفائض االنتاج من جهازكم الكهروضوئً الذي ٌحسم من فاتورة الكهرباء الشهرٌة.

 

 إختاروا األنسب لكم

أصبحت المنظومات الشمسٌة الجاهزة من الماضً. فالنظام الذي ٌناسب الجٌران لٌس بالضرورة مإاتٌا لكم. ومن المهم اخذ 

االعتبار عند اختٌار مرّكبات االنظمة وتصمٌمها المثالً، كظروف الظل، نوع السطح، تذبذب  جمٌع الظروف والشروط فً

الحمل، الطلب الذروي، وشكل العملٌة، وكلها عوامل تإثر على أداء النظام. كما ٌنبغً تكٌٌفه لحاجاتكم ووضع الكهرباء 

 لدٌكم. 

 

 اختر شركة كفاءتها مشهودة

 راسة عروضها، مراجعة خبراتها التقنٌة والتحقق منها بتفّقد منشآت سابقة.ٌوصى بتفّقد عدد من الشركات ود

 

 تؤكدوا من الحصول على كفالة

الكفالة هً األهّم. وٌنبغً التحّقق من سرٌان الكفاالت على المكّونات اآلساسٌة ال سٌما اللوائح الكهروضوئٌة والمقّومات 

ٌّتها بعد ,8عوام وٌجب أن تضمن احتفاظ اللوائح بـأ ,0و 5وبطارٌات التخزٌن. تتراوح الكفاالت بٌن  % على األقل من فاعل

عاماً.  55  
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لغرٌنبٌس حول مدى الوعً بشأن الكهروضوئٌات  على  رأيالملحق ب: نتائج استطالع 

 شخص فً لبنان ٩٩٩شرٌحة تضم 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 لٌش نعم؟

 

 %77.5منٌح للبٌئة = 

 %65بوفرلً مصاري = 

 %59.5مستقل من غٌر مصادر = لكون 

 %8.3اجابات اخرى = 

 

 لٌش ال؟

 

 

 %60.0سعرو غالً = 

 %06.0التكنولوجٌا منا كتٌر مساعدة بعد = 

 %6.7النو بٌشتغل بس لما تكون مشمسة = 

 %07.8ما فً مطرح لركبو عندي = 

 %05.5كتٌر معقدة لغٌر كل شً = 

 %00.0بٌتً اجار و المالك ما بٌقبل = 

 %03.3اخرى = اجابات 
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 غرٌنبٌس المتوسط

 5,06حزٌران/ٌونٌو 

 

 لمزٌد من المعلومات االتصال: 

info.arabic@greenpeace.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌّة مستقلة تخوض الحمالت عبر وسائل مبتكرة للمواجهة السلمٌة، وتثابر على رصد وكشف  غرٌنبٌس منظمة غٌر حكوم

حاضرة فً المشاكل البٌئٌة العالمٌة والضغط من أجل تطبٌق الحلول الضرورٌة فً سبٌل مستقبل أخضر ٌعّمه السالم. وهً 

 508ومنطقة المحٌط الهادئ، فٌما تناضل حول الكوكب مدفوعة بؤصوات بلداً فً أوروبا واألمٌركٌتٌن وإفرٌقٌا وآسٌا  ,4

ملٌون داعم فً كّل أنحاء العالم. حرصاً على استقاللها ترفض غرٌنبٌس الهبات من الحكومات أو الشركات، لكنها تعتمد على 

عند  0970دهور البٌئً منذ تبرعات داعمٌها األفراد وهبات مإسسات ال تتوخى الربح. تخوض غرٌنبٌس حمالت التصّدي للت

أبحار حفنة من المتطوعٌن والصحافٌٌن فً قارب صغٌر إلى منطقة أمشٌتكا، غرب أالسكا، لالعتراض على تجارب نووٌة 

أمٌركٌة جوفٌة وتوثٌقها. الٌوم تواصل غرٌنبٌس العمل بمبدأ "الوقوف شاهداً" بالوسائل السلمٌة عبر حمالت تشكل سفن 

 بض.المنّظمة قلبها النا
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