
 
 

 بدعم من االتحاد األوروبي

 

 خبر صحفي

 االتحاد األوروبي يدعم المرآز اللبناني لحفظ الطاقة

 واالستثمارات في آفاءة الطاقة والطاقات المتجددة

اآللية الوطنية لتمويل مشروعات آفاءة الطاقة والطاقات "حفظ الطاقة اليوم ورشة عمل عن نّظم المرآز اللبناني ل
 . آفاءة الطاقة والطاقات المتجددةمجال، وغيرها من آليات التمويل لدعم االستثمارات في NEEREA" المتجددة 

دعم االتحاد األوروبي للمرآز اللبناني " هذه في إطار سلسلة من ورشات العمل ضمن مشروعوتندرج ورشة العمل 
 تطوير ويهدف المشروع إلى. فيذهتن ، الممول من االتحاد األوروبي والذي تتولى رئاسة مجلس الوزراءلحفظ الطاقة

وقد وفر االتحاد . لمتجددة واألبنية الخضراءموضوعات آفاءة الطاقة والطاقات افي ومأسسة الجهود الوطنية 
و بهدف توفير  ألف يور500لمرآز اللبناني لحفظ الطاقة من خالل عقود خبراء بموازنة قيمتها األوروبي الدعم ل
وطنية الوآالة ور المرآز اللبناني لحفظ الطاقة باعتباره الوالتقنية الرئيسية الداعمة لتأآيد دالمالية و العناصر القانونية

 .معتمدة في لبنانال

، يأتي دعم NEEREAوفي إطار مبادرة  ،ضافة إلى دعم االتحاد األوروبي للمرآز اللبناني لحفظ الطاقةوباإل
لالستثمار في مشروعات آفاءة الطاقة والطاقات المتجددة االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

آلية لتغطية المخاطر على القروض مصرف لبنان و  مليون يورو تمنح إليهم عبر12.2م إعانات بقيمة من خالل تقدي
 . آفاالتمؤسسة مليون يورو من خالل 2.5بقيمة 

القتصادية، بمن فيهم ممثلين عن المصرف وضمت ورشة العمل مجموعة آبيرة من المهتمين من مختلف القطاعات ا
المرآزي والمصارف الخاصة ومشروعات االتحاد األوروبي وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 

 اإلجراءات المتبعة  وتخلل الورشة محاضرات وعروض ومداخالت قدمها خبراء محليون لشرح وتوضيح. الناشطة
 .لالستفادة من اإلعانات التي يقدمها مصرف لبنان

ورآزت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي السفيرة أنجلينا أيخهورست في آلمتها على األهمية التي يوليها االتحاد 
 في هذه المبادرة إننا نرى: "وقالت. األوروبي لموضوعات التنمية المستدامة السيما الطاقة المتجددة وآفاءة الطاقة

 جانب من فقط ليس اهتمامًا يستحق وهو آبيرة قدرة المتجددة والطاقة الطاقة فاعلية لقطاع أن تظهر رائدة تجربة
 االتحاد من اإلعانة هذه على الطلبات تتزايد أن في نأمل: "وأضافت. "المصارف من أيضًا وإنما السياسة صانعي

 واستحداث الحجم والمتوسطة الصغيرة اللبنانية المؤسسات نمو في بفاعلية ادرةالمب هذه مساهمة إلى ونتطلع األوروبي
 ."بلدآم في البيئة وضعية وتحسين للطاقة المستوردة المصادر على االعتماد وتقليص الوظائف من المزيد

 

 :خلفية المبادرة
 من خالل NEEREA" المتجددة اآللية الوطنية لتمويل مشروعات آفاءة الطاقة والطاقات " تم اإلعالن رسميا عن

 تمنح القروض لمشروعات  وهي.2010 تشرين الثاني 25 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 236التعميم رقم 
.  عامًا14الطاقة المتجددة واألبنية الخضراء بمعدالت فائدة تصل إلى الصفر وبفترة سماح تمتد حتى و الطاقةآفاءة 

برنامج  موقعة بين مصرف لبنان و مذآرة تفاهم المرآز اللبناني لحفظ الطاقة من خاللوتتلقى هذه اآللية دعمًا تقنيًا من
 . األمم المتحدة اإلنمائي


