
:آفاءة استخدام الطاقة في لبنان
 من البلدان األخرى هانستفيدما الدروس التي يمكن أن      

 غجرريموندآتور :  إعداد
بروفسور، ومستشار وزير الطاقة والماء ـ لبنان       
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)2004 – 2001 ( في لبنان فاتورة الطاقة السنوية      



من المتوقع أن تصل (زيادة فاتورة الطاقة بصورة متواصلة -
) 2008إلى ملياري دوالر أمريكي في عام 

شرآة آهرباء لبنان تعاني من عجز آبير يزداد عامًا بعد عام-

 استخدام آفاءةتحقيق ضرورة وجود إستراتيجية واضحة ل  -
 في لبنان وترشيد االستهالكالطاقة

لبنان تتشابه مع تونس واألردن-

آفاءة استخدام الطاقة في لبنان  



الطاقة المتجددة في تونس     سياسة الدولة واألدوات العامة من أجل تعزيز آفاءة استخدام الطاقة و       
إطار عام 
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تنفيذ اإلجراءات على مستوى القطاعات ومراقبتها ورصدها       
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الطاقة 



 المستوى  على السياسات
الكلي

"   نوالعشر الرئاسية القرارات  "   2001•

 المائة  في  10 ( األولوية ذو الوطني البرنامج تبعها•
) 2010   في المتجددة  الطاقة  من

 لسنة القديم القانون لتعديل جديد  قانون  ،2004•
الطاقةالتحكم في     بشأن  1990

المؤسسية المساندة
والرقابة والرصد التنفيذ

الطاقةللتحكم في      الوطنية الوآالة•

 المستوى  على السياسات
 الجزئي

عمل  خطة

وبطاقات آفاءة استهالك     الطاقة،  ألنشطة  وتدقيق  مراجعة  إجراء•
  وتطوير  الطاقة،  استخدام  آفاءة  وتخطيط  ،)labeling( الطاقة   

الشمسية  الطاقة  باستخدام  المياه  تسخين  عمليات

 المستوى  على السياسات
الجزئي
المالية الحوافز

الطاقة  للتحكم   الوطني الصندوق  إلنشاء 2005  قانون•

آفاءة استخدام الطاقة في تونس  



إلغاء الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بصورة     : سياسة األسعار•
تدريجية وتطبيق هيكل أسعار بناًء على التكلفة الفعلية 

التدريب والتوعية •

 :التشريعات •
ريبية الض ات السياس

ة الفني ايير المع
راري الح زل الع

إصدارها       ) زمع الم اء ( البن وانين ق
ة الجمرآي وم الرس

ل النق
مشروع قانون بشأن آفاءة استخدام الطاقة 

تجارب األردن في مجال آفاءة استخدام الطاقة                  



ما هو المرآز اللبناني لحفظ الطاقة  
)LCEC(؟

: بينمشترك هو مشروع 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و 

وزارة الطاقة والماء
) GEF (العالميةبتمويل من صندوق البيئة    

تطبيق مراجعة وتدقيق أنشطة الطاقة -
وضع معايير وتصنيفات آفاءة استخدام الطاقة   -
 أنشطة التوعيةالبدء في تنفيذ -
صياغة قوانين آفاءة استخدام الطاقة في لبنان  -

المرآز الوطني2009 انتهاء المشروع في عام 



المرآز اللبناني لحفظ الطاقة  

خفض انبعاثات    
ثاني أآسيد 

الكربون 



مراجعة وتدقيق أعمال الطاقة  

ال الطاقة قام المرآز اللبناني لحفظ الطاقة بتمويل دراسات مراجعة وتدقيق ألعم•
. موقعًا رئيسيًا70ألآثر من 

ًا في  على سبيل المثال، توفر حلول اإلضاءة والتبريد نصف مليون دوالر سنوي•
.متاجر ومحالت سبينيز

 في المائة من فاتورة الطاقة خاصتها 21.65  ما نسبتهوالماء الطاقة توفر وزارة •
.ويرجع ذلك إلى تنفيذ إجراءات توفير الطاقة

الصناعات  في تونس، تعتبر أعمال مراجعة وتدقيق الطاقة إجراًء إجباريًا لكافة •
.التي يتجاوز استهالآها السنوي الحد المقرر



 آفاءة استخدام وبطاقاتمعايير 
الطاقة

:يعمل المرآز اللبناني لحفظ الطاقة على هذه األجهزة
) CFL( الفلورسنت الصغيرة مصابيح ⁻
 الكهربية السخانات⁻
 المياه الشمسية سخانات⁻
الثالجات  ⁻
 المجزأة لتكييف الهواء  الوحدات⁻

ةأصدر المعهد اللبناني للمعايير معايير انتقائية لهذه األجهزة الخمس 



مسائل قانونية

 آافة القوانين واللوائح ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة  استعراض-
.في لبنان

ال يوجد قانون في لبنان عن آفاءة استخدام الطاقة، ولذلك هناك   -
.حاجة إلى قانون خاص بهذا الشأن

يجري إعداد مشروع قانون على غرار قانون تونس بشأن آفاءة  -
.استخدام الطاقة

إضافة إلى ذلك، يجري إعداد مشروع قانون إلنشاء مرآز وطني  -
)LCEC(لحفظ الطاقة 

 المرآز الدور الذي اهذ من الممكن أن يضاهي الدور الذي يقوم به -
. الطاقة في تونسللتحكم فيتقوم به الوآالة الوطنية  

 



أنشطة التسويق



برنامج المليون مصباح فلورسنت
مليون مصباح   

فلورسنت 
 مصباح /  واط 13

مليون مصباح توهجي  
مصباح  /  واط 60

 مليون واط 60 مليون واط 13

ميغاواط 13 ميغاواط 60
 أقل عند المستهلك        ميغاواط 47

 على األقل من التوليد المكافئ           ميغاواط 50  توفير 



على اتساع الدولة

:2006وفقًا لدراسة المرآز اللبناني لحفظ الطاقة في عام •

15,339,465:   اإلضاءةمصابيح يبلغ إجمالي عدد •

10,584,230: يبلغ إجمالي عدد المصابيح التوهجية  •

 الفلورسنت مصابيح ، من المخطط أن تحل 2013 - 2008في الفترة •
 ماليين مصباح توهجي، مما يقلل استهالك الطاقة الكهربائية    5محل 
  على األقلميغاواط  205بواقع 



 سنوات 5 مدتهاستثمار 
 آهربائية بناء محطة طاقة    

ميغاواط  250جديدة بقدرة   

 5مصابيح الفلورسنت تحل محل 
ماليين مصباح إضاءة عامة 

)GLS (  ميغاواط  250وتوفر

 مليون 250استثمار بقيمة 
دوالر أمريكي

 10استثمار بقيمة 
ماليين دوالر أمريكي 

استفادة من آلية التنمية النظيفة 
 مليون دوالر 6.5وتلقي 

أمريكي

استفادة من آلية التنمية النظيفة 
 مليون دوالر 6.5وتلقي 

أمريكي



في المتوسط، آل دوالر إضافي ُينفق على معدات وأجهزة آهربائية "
من  تتسم بكفاءة استخدام الطاقة يوفر أآثر من دوالرين   ومبان
" في إمدادات الكهرباءستثماراال

ية                       ل لدو قة ا لطا لة ا وآا

الخالصة


