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المقّدمة

تتمّتع الطاقة الُمتجّددة بإمكانات هائلة لمعالجة الحالة المزرية التي وصل 
إليهــا قطاع الطاقة في لبنــان، من خالل قدرتها على توفير طاقة إضافّية 
وتخفيض األعباء المالّية، فضًلا عن المنافع الصحّية والبيئّية الناتجة عنها. 
عملًيا، تشّكل الطاقة الُمتجّددة، وال سّيما الطاقة الشمسّية وطاقة الرياح، 
الخيــارات األكثــر فعالّيــة فــي العالــم من حيــث الكلفــة، خصوًصــا إذا تّمت 
االســتفادة من التطّورات التكنولوجية الراهنة، ووضعت سياســات وآليات 
تمويليــة تمكينية لخفض التكاليف. في لبنان، يعتبــر عدم توّفر األراضي 
كإحــدى المعّوقــات األساســية التــي تحــول دون إدخــال الطاقــة الُمتجّددة 
ضمن المصادر األساسية لتأمين الطاقة. إلّا أنه تبّين مؤخًرا وجود مساحات 
مالئمة لتنفيذ مشاريع مماثلة في منطقة الطفيل الداخلية التي تقع على 
الحــدود بين لبنان وســوريا، وهي عبارة عن 13 كيلومتــر مرّبع من األراضي 
المسّطحة أو شبه المسّطحة المرتفعة التي تتعّرض لإلشعاع الشمسي 
بمســتويات عالية. لذلك، من المفيد إجراء تقييم لجدوى تمويل مشــروع 
طاقة شمسّية في تلك المنطقة، يتضّمن مجموعة من المكّونات شبيهة 
بالتــي يقّدمهــا موجز السياســات الراهن. ونظــًرا إلى جغرافّيــة المنطقة، 
يمكن استخدام أي مشروع للطاقة الشمسّية في الطفيل في أي عملية 
تبادل كهربائي محتملة في المســتقبل و/أو اســتجرار الطاقة من سوريا.

موجز
عــن  الناتجــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  األعبــاء  تخفيــف  فــي  تســاهم  أن  الشمســّية،  الطاقــة  ســّيما  وال  الُمتجــّددة،  الطاقــة  بإمــكان 
يرّكــز  والتمويلّيــة.  والسياســاتّية  التقنيــة  التحّديــات  مــن  مجموعــة  يواجــه  الهــدف  هــذا  تحقيــق  أن  إلّا  لبنــان.  فــي  الطاقــة  قطــاع 
الطفيــل  منطقــة  فــي  الكهربائيــة  بالشــبكة  موصــول  شمســّية  طاقــة  مشــروع  تمويــل  مــن  الجــدوى  علــى  هــذا  السياســات  موجــز 
للمشــروع.  والرأســمالّية  المالّيــة  الهيكلّيــة  االعتبــار  فــي  يأخــذ  اقتصــادي   - تقنــي  نمــوذج  علــى  الدراســة  وتعتمــد  البقــاع.  فــي  الداخلّيــة 

الرئيسية التوصيات 

فــي  ◂ أن تطويــر محّطــة طاقــة شمســية  الدراســة  ُتبّيــن 
الطفيــل بقّوة 300 ميغاواط يتضّمن حوافز تقنّية ومالّية، 
المقــّدرة  الُمنتجــة  الطاقــة  كلفــة  متوّســط  أن  خصوًصــا 

تتراوح بين 4.2 و5.32 ســنًتا/ كيلوواط ساعة.

إن إجــراء المناقصــات العمومّيــة علــى مراحــل متعــّددة   ◂
يســمح بالحصــول علــى أســعار أدنى مــن تلك المســّجلة 
في الدراســة، إلّا أن هذه العملية تتطلب تخطيط مسبق 

وفّعال وضمان مرونة وشــفافية وتنافسية المناقصات. 

باســتطاعة هــذا المشــروع، نتيجًة لموقعــه الجغرافي، أن يلعب  ◂
دوًرا في أي عملية تبادل كهربائي محتملة في المستقبل و/أو 

استجرار الطاقة من سوريا.

تتأّثــر المــوارد المالّيــة للمشــروع، بدرجــٍة عاليــٍة، بكمّيــة الطاقــة  ◂
الشمســّية الُمنتجــة. لذلــك، من الضــروري تركيــب محّطة أرصاد 

جّوية ومناخية في الطفيل، حتى في مرحلة دراسة الجدوى.
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المنهجّية 

 System( "أجريت الدراســة عبر اســتخدام "نمــوذج النظام االستثشــاري
للطاقــة  الوطنــي  المختبــر  طــّوره  الــذي   ،)Advisor Model – SAM

النمــوذج  األميركيــة )NREL(. يضــع  المتحــدة  الواليــات  فــي  الُمتجــّددة 
الُمســتخدم توّقعاتــه لــأداء وكلفــة الطاقــة فــي المشــاريع الُمّتصلــة 
بالشــبكة، باالســتناد إلــى كلفــة بنــاء المحّطــة والنفقــات التشــغيلية 
ــم لتســهيل عمليــة قيــاس  ومعاييــر تصميــم النظــام، علًمــا أنــه ُصمِّ
جــدوى مشــاريع الطاقــة الشمســّية الُمحتملــة. مــن هنــا، تقّدم دراســة 
التقنّيــة  الميــزات  التــي يســتعرضها موجــز السياســات هــذا،  الحالــة، 
)one-axis tracking( والمالّية لمحّطة طاقة شمسّية بمحور تتّبع واحد

بقــّوة 300 ميغــاواط فــي الطفيــل، مرفقــة بتحليــل عن مدى حساســّية 
المشــروع )لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن مراجعــة الجــدول رقــم واحد(.1

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نموذج SAM خضــع للتقييم قبل البدء بدراســة 
مشــروع الطفيــل وتحليل نتائجه، وذلك من خــالل المقارنة مع المعايير 
الُمتبعة في مشروع Cestas الذي نّفذته شركة Neoen، وهو عبارة عن 
محّطة طاقة شمسّية بقّوة 300 ميغاواط أيًضا في مدينة بوردو الفرنسية.

بالعــودة إلــى مشــروع الطفيــل، عنــد بــدء جمــع المعلومــات الّلازمــة 
تبّيــن أن بيانــات الطقــس الوحيــدة المتوّفــرة فــي لبنــان هــي لمدينــة 
بيــروت الســاحلّية والمنخفضــة االرتفاع والبعيدة عــن منطقة الطفيل. 
لذلــك تــّم اللجــوء إلــى قاعــدة المعلومــات الجغرافيــة والضوئيــة التابع 
للمفّوضيــة األوروبّيــة )PVGIS( للحصــول علــى بيانات الطقــس الخاّصة 
بالطفيل والمعّدالت والقياســات من الجانب اآلخر من الحدود الســورية.

لــم يأخــذ النمــوذج الُمســتخدم باالعتبــار أي حســابات احتياطيــة وقــّدر 
ْيــن )معّدل الفائدة( بنحــو 7%2 . اتَّبعت المعايير المالية مقاربة  كلفــة الدَّ
متحّفظــة، إذ رّكــز على معــّدالت مخاطر االئتمان والتحّديــات المالية في 
لبنان، ووضع شبكة النقل، ومجموع التكاليف المتفّرقة مثل الهندسة 
والبنــاء وأســعار المشــتريات التــي قد ترتفع عــن المســتويات الُمحّددة 
مســبقًا، فضاًل عــن تكلفة اليد العاملــة. وفي النتيجــة، تراوحت الكلفة 
اإلجمالية إلنتاج كّل واط من التّيار الكهربائي المستمر )DC( بين 75 سنتًا 
ودوالًرا واحــًدا، فيمــا بلغ متوّســط كلفــة رأس المــال )WACC( نحو %7.8.

هيكلّية المشروع المالّية والرأسمالّية

فــي المبــدأ، يمكــن طــرح مناقصــة لهــذا المشــروع من خــالل المجلس 
األعلى للخصخصة والشــراكة وفقًا لما نّص عليه القانون 2017/48. لكن 
ألسباب غير معروفة، تّم انتزاع مشاريع شراء الطاقة من ضمن صالحّيات 
المجلس األعلى للخصخصة والشراكة، ونقلها إلى وزارة الطاقة والمياه 
لتصبــح الجهــة المخّولــة إجراء هــذه المناقصات بطريقة مباشــرة. لكن 
بغــض النظر عن المســار الــذي اختارته الحكومة، مــن المؤّكد أن ائتالف 
الشــركات الــذي قــد يفــوز بمناقصــة معمل الطفيــل، ســُيمنح ترخيصًا 
إلنتاج الطاقة وتأمين الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة )PPA( ُمربحة 
مــن الناحية الماليــة، وذلك بعد أن جرت العادة خالل الســنوات الماضية 
على تمويل المشاريع الُمشابهة وفق آليات ُمحّددة وذات خيارات ضّيقة. 
  1 
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_              
briefs/2018-2019/20190314_table_1_system_design_and_financial_parameters.
pdf 

2  تّم احتساب متوّسط معّدل الفائدة من ثالثة مصادر للديون: معّدل الفائدة في 
مصارف التنمية )7%(، معّدل الفائدة في المصارف المحلية )9%(، ووكاالت ائتمان 

التصدير )%5(.  

حالًيــا، يتــّم تمويــل أي مشــروع شــراكة مــع القطــاع الخــاص مــن خــالل 
االستدانة بنسبة 70% واكتتابات المساهمين بنسبة 30%. لذلك، بالنسبة 
إلى مشروع بقيمة 300 مليون دوالر، من المفترض أن يضخ المستثمرون 
90 مليــون دوالر، فــي مقابــل تأمين 210 مالييــن دوالر بموجب قروض من 
الدائنين. في الواقع، لم تشهد ساحة األعمال في لبنان استثماًرا مماثاًل 
من قبل، لكن نظًرا إلى أن 70% من مجمل قيمة المشروع، أي 210 ماليين 
يــن، وهي النســبة القصوى لحدود  دوالر، ســيتّم تمويلهــا مــن خالل الدَّ
المخاطــر التــي يمكــن ألي دائن رئيســي تحّملهــا، يبقى هنــاك مبلغ 90 
مليون دوالر، من المفترض أن يقوم المســاهمون في المشروع بتأمين 
50 مليون دوالر منها، وسّد الفجوة الباقية والمقّدرة بنحو 40 مليون دوالر 
عبــر القروض غير المضمونــة أي ذات معّدالت الفائدة المرتفعة، على أن 
يتّم تأمين هذا المبلغ من خالل منح الدائنين معّدل فائدة مساٍو لمعّدل 
الفائدة على سندات اليوروبوندز الحكومية وبآجال استحقاق متساوية، 
باإلضافــة إلــى أخذ مخاطر البناء بعين االعتبــار. ومن المفترض أن يصل 
العائــد علــى القروض غير المضمونة إلى نحــو 12% أو 13% وفًقا لمعّدالت 
الفائدة الحالّية التي تبلغ 10.5% على السندات الحكومية لمّدة 10 سنوات. 

علــى  الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة  مشــاريع  تنفيــذ  يتــّم  عــادًة، 
هاتيــن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  والتشــغيل.  البنــاء  مرحلتيــن: 
المرحلتيــن مترابطتيــن إلّا أّنهمــا ال تتداخــالن بحيــث ال تبــدأ المرحلــة 
مــن  تختلفــان  وأيًضــا  البنــاء،  مرحلــة  انتهــاء  عنــد  إلّا  التشــغيلية 
المســتثمرين. مختلــف  علــى  المترّتبــة  والتحّديــات  المخاطــر  ناحيــة 

تتضّمــن مرحلــة البنــاء مخاطر فشــل المشــروع وبالتالي فقــدان قيمة 
األســهم، أو نجاحهــا واإلنتقــال بالمشــروع إلــى مرحلــة التشــغيل التي 
تحتــوي علــى مخاطر مختلفة تماًمــا. تخضع مخاطر مرحلــة البناء لعقد 
تأميــن للتعويــض عــن أي خســائر ُمحتملة. فخــالل هــذه المرحلة تكون 
 = Re مخاطــر البنــاء مســاوية لمخاطــر األســهم، أي أن العائــد المطلوب
العائــد علــى مخاطــر البنــاء Cp. الحًقــا مع بــدء مرحلة التشــغيل يتغّير 
العائــد المطلــوب )Re( ليصبــح: ) Re = Rf + Beta x (Rm – Rf. علًمــا أن 
 Rf هو معّدل العائد في حال انعدام المخاطر لفترة استحقاق مشابهة.

وRm هو العائد على مخاطر السوق في ظّل تعّرض االقتصاد لتقّلبات 
مختلفة. أّما Beta فهي العالقة المترابطة بين المشــروع واألداء الكّلي 
لالقتصاد. وفي حال تّم تنفيذ المشــروع بموجب اتفاقية شــاملة تنّص 
علــى شــراء الطاقــة الُمنتجــة )مــع تحديــد الكّميــات واألســعار ُمســبًقا 
كمــا يحصــل راهًنــا( عندهــا يصبح المشــروع متفلًتــا من تأثيــرات األداء 
الكّلــي لالقتصــاد، وهــو ما يعنــي من الناحيــة الماليــة أن Beta = صفرًا، 
وبالتالــي تصبــح معادلة العائد المطلوب خالل هــذه الفترة Re = Rf. أّما 
العائــد الكّلي للمشــروع خــالل المرحلتين فيصبــح Re = Cp + Rf. وفي 
حــال افترضنــا أن معــّدل انعــدام المخاطــر لفتــرة االســتحقاق نفســها 
)متوّســط العمــر المرّجــح للمشــروع - WAL( يســاوي 10.5% وفًقا ألســعار 
الفائــدة الراهنــة على ســندات اليوروبونــدز الحكوميــة، وأن العائد على 
مخاطــر البنــاء )Cp( يقــّدر بنحــو 5%، عندهــا يصبــح العائــد المطلــوب 
.%15.5 = %5 + %10.5 = Re :للمشــروع بكاملــه خــالل المرحلتيــن هــو )Re(

لقد تّم في النموذج الُمســتخدم تصميم ســيناريوهين مختلفين من 
ناحية النفقات الرأسمالية وأسعار اتفاقية شراء الطاقة المفترضة ومن 
دون تضمينهما أي تمويل بموجب قروض غير مضمونة بفوائد مرتفعة. 

https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_briefs/2018-2019/20190314_table_1_system_design_and_financial_parameters.pdf
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_briefs/2018-2019/20190314_table_1_system_design_and_financial_parameters.pdf


يفتــرض الســيناريو األّول الكلفــة اإلجمالّيــة إلنتــاج واط واحــد مــن التّيار 
الكهربائي المســتمّر بنحو 0.75 ســنًتا، مع ســعر شــراء طاقة بنحو 4.70 
سنًتا/ كيلوواط ساعة. أّما السيناريو الثاني فيفترض الكلفة اإلجمالّية 
إلنتــاج واط واحــد مــن التيــار الكهربائي المســتمّر بنحــو دوالر واحد، مع 
ســعر شــراء الطاقة بنحو 6 ســنتات /لكل كيلوواط ســاعة. وبناًء على 
هذه االفتراضات، يتبّين أن المعّدل الوسطي لعائد االستثمار )IRR( في 
كّل من السيناريوهين يصل إلى 15.5%. وهو ما يظهر أن العائد الُمربح 
بالنســبة إلى المستثمرين والدائنين )Re( لقاء تحّمل مخاطر المشروع 
)والذي بلغ 15.5% كما تم احتسابه سابًقا( يساوي معّدل عائد االستثمار 
)IRR( في المشــروع بموجب الســيناريوهين. ما يعني أن االستثمار في 
هــذا المشــروع يحّقــق عوائد جّيــدة للمســتثمرين في مقابــل المخاطر 
التــي قــد يتعّرضــون لهــا نظــًرا لعــدم وجــود أي فــرق بين معــّدل عائد 
االســتثمار )IRR( والعائــد المطلــوب من المســتثمرين )Re(، وبأن ســعر 
الكيلوواط/ساعة محّدد في كّل سيناريو لضمان حصول المستثمرين 
المطلــوب. العائــد  لمعــّدل  مســاوي  اســتثمار  عائــد  معــّدل  علــى 

ونتيجــة لذلــك، تتــراوح قيمة كلفــة اإلنتاج فــي الســيناريوهين بين 4.2 
و5.32 سنًتا/ كيلوواط ساعة.

نتائج الدراسة وتحليل مدى حساسّية المشروع

مؤّشــرات  وجــود   )SAM( المســتخدم  التجريبــي  النمــوذج  يبّيــن 
ساعة/ســنوًيا  غيغــاواط   720 إلــى   620 نحــو  توليــد  تتيــح  مشــّجعة 
وأنــواع  القيــاس  وحــدة  فــي  بالتغييــرات  ترتبــط  وهــي  الطاقــة،  مــن 
أن  علًمــا  الطقــس،  وتقّلبــات  الُمســتخدمة   )inverters( المغّيــرات 
الطاقــة الُمنتجــة تبلــغ ذروتهــا فــي فصلّي الربيــع والصيــف وتخّف في 
الشــتاء والخريــف. باإلضافــة إلى ذلــك، يتبّين أن متوســط توليد الطاقة 
600 غيغــاواط/ ســاعة ســنوًيا. إلــى  المشــروع يصــل  مــدار عمــر  علــى 

الجدول 2: نتائج  دراســة الجدوى االقتصادّية التمهيدية

تحليل مدى حساسّية المشروع

عنــد تحليل حساســّية المشــروع، تــّم تحديد خمســة عوامــل تؤّثر على 
متوّســط كلفــة اإلنتــاج )LCOE( وهــي النفقــات االســتثمارية والنفقــات 
)عبــر  المشــروع  إنتاجيــة  أو  وعائــد   ،)CAPEX and OPEX( التشــغيلّية 
اســتخدام ســيناريوهات مناخيــة وإشــعاعية مختلفة(، ومعــّدل الخصم 
أي القيمة الحالية للتدّفقات النقدّية المســتقبلّية، وعمر المشــروع. وقد 
تــمّ تعديــل هــذه العوامل بنســبة ±20%والّتعامل مــع كلٍّ منها بطريقة 
مســتقلة. وقــد تبّيــن بالنتيجــة أن متوّســط كلفــة اإلنتاج يتأّثر بشــكل 
قــوي بعامليــن اثنيــن من أصل العوامل الخمســة وهما: عائد المشــروع 
بنســبة ±20% والنفقــات الرأســمالّية بنســبة ±15%. فيمــا يتأّثــر متوّســط 
كلفة اإلنتاج بشكٍل أقل حّدة بثالثة عوامل وهي: معّدل الخصم بنسبة 
±5%، وعمر المشــروع بنســبة ±4%، والنفقات التشــغيلّية بنسبة %3.5±.

نتائج دراسة الجدوى االقتصادّية التمهيدية

واحد  دوالر  الى   0.75( أميركي  دوالر  مليون   300 الى   225
لتركيب كل واط من الطاقة الشمسّية(

كلفة إنشاء المعمل اإلجمالّية )المباشرة وغير المباشرة(

2.5 كلم2 مساحة األرض المطلوبة

2100 الى 2400 كيلوواط ساعة/كيلواط الّطاقة المنتجة

24 إلى 2٨ عامل القدرة اإلنتاجّية 

0.٨3 - 0.٨2 مؤّشر األداء

% 15.5  العائد اإلجمالي للمشروع 

)IRR(

4.20 – 5.32 سنًتا/كيلوواط ساعة كلفة إنتاج الطاقة
)LCOE(

النتائج المالية

يلّخــص الجــدول رقــم 2 مجموعة أخرى مــن النتائج، غير توليــد الكهرباء، 
والتــي يظهرهــا النمــوذج الُمســتخدم. إذ يتبّيــن وجود هامش مشــّجع 
إلنتــاج الطاقــة، وعــدد ملحــوظ مــن األراضــي الالزمــة لتنفيــذ المشــروع، 
 13( الطفيــل  منطقــة  فــي  الُمحــّددة  المســاحة  مــع  تتناســب  والتــي 
كيلومتــر مربــع(. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تبّيــن النتائــج وجــود احتمــاالت 
ربحيــة واعدة من المشــروع تتمّثل بعامل القــدرة اإلنتاجية ومعّدل عائد 
االســتثمار )IRR(، والّلذيــن يعــّدان مــن العوامــل الجاذبــة لالســتثمارات.

ومتوّســط  المشــروع  تنفيــذ  كلفــة  هوامــش  تبقــى  المقابــل،  فــي 
وخصوًصــا  العالميــة،  المعــّدالت  مــن  أعلــى   )LCOE( اإلنتــاج  كلفــة 
واألردن  اإلمــارات  فــي  ســّيما  وال  المنطقــة  فــي  األســعار  مــع  بالمقارنــة 
النهــج  مــع  تتماشــى  أنهــا  إلّا  ســاعة(،  كيلــوواط  ســنتات/   3(
المالــي. المســتوى  علــى  وخصوصــًا  الُمســتخدم  للنمــوذج  الُمحافــظ 



 معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية
في الجامعة األميركّية في بيروت

فــي  الدولّيــة،  والشــؤون  العاّمــة  للسياســات  فــارس  عصــام  معهــد  يســعى 
الجامعــة األميركّية في بيروت، إلى تيســير الحوار وإثــراء التفاعل بين الجامعيين 
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم 
العربــي بصفــة خاصة. ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات 
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة. كما يهتم، 
من خالل الدراســات واألنشــطة، بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا 
العامــة والعالقــات الدوليــة وبصياغــة االقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم 

السياسات أو إصالحها.
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برنامج سياسة الطاقة واألمن في الشرق األوسط 

تمَّ إطالق برنامج سياســة الطاقة واألمن في الشــرق األوســط  في معهد عصام 
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت عام 
2016، كمنّصــٍة متعــددة االختصاصات تســعى لدراســة قطاعات الطاقــة اإلقليمية 
والعالميــة فضــاًل عــن سياســات األمــن فــي الشــرق األوســط، وتوفيــر المعلومات 
حولها والتأثير عليها. ويسعى البرنامج إلى تحليل التحديات التي تواجه االنتقال 
نحو مصادر الطاقة البديلة والفرص الُمتاحة في هذا المجال. وقد ُأسس البرنامج 
مدعوًمــا بمنحــٍة مــن مؤسســة جــون د. وكاثريــن تــي. مــاك آرثــر، من أجل دراســة 
آفــاق الطاقة النووية في الشــرق األوســط وقدرتها على تعزيــز التعاون اإلقليمي 

كوسيلة للتعامل مع االعتبارات األمنية المرتبطة بانتشار الطاقة النووية.

على الرغم من النتائج الواعدة التي تّم التوّصل إليها من خالل الدراســة 
األّوليــة للمشــروع في منطقــة البقــاع، إلّا أنه من المتوّقــع الحصول على 
أســعار أدنى عند إجراء مناقصات عمومّية على مراحل متعّددة، على أن 
يجــري التخطيــط لها جّيًدا، وأن تكون مرنة وشــّفافة وتنافســية. وهو ما 
ســيؤّدي إلى مطابقة المعارف الصناعّية والحكومّية مًعا، وتوفير مروحة 
واســعة مــن الفوائــد، مثل ضمان فعالّية مشــاريع الطاقــة الُمتجّددة من 
حيــث الكلفــة، عبر تأمين المنافســة العادلــة في المناقصــات العمومّية 
وتخفيــف المضاربــات وتقليــص المخاطر على مقّدمي العــروض. وهو ما 
يضمن الحصول على أدنى األسعار مع وضع سقف أعلى للسعر بالنسبة 
إلــى المشــاريع المســتقبلية، فضــًلا عــن تشــجيع الشــفافّية فــي تنفيذ 
مشــاريع عالية الجودة واإللتزام بتســليمها ضمن المهل الُمّتفق عليها.

 

Corporate Finance: Theory and Practice, 5th Edition - Pierre 
Vernimmen, Pascal Quiry, Maurizio Dallocchio, Yann Le Fur, 
Antonio Salvi - Wiley http://www.untag-smd.ac.id/files/
Perpustakaan_Digital_1/CORPORATE%20FINANCE%20
Corporate%20finance%20Theory%20and%20Practice.pdf 
 
Gestion financière - G. Charreaux - 6th edition - 
Eyrolles library https://www.eyrolles.com/Entreprise/
Livre/gestion-financiere-9782711131693/
 
System Advisory Model (SAM) General Description Version 
2017.9.5 https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/70414.pdf
 
NREL System Advisory Model (SAM) Webinars & 
Videos on Photovoltaic Systems, Weather Data & 
Financial Models https://sam.nrel.gov/webinars
 
NREL Solar Industry Update NREL (Q4/2017 - Q1/2018) 
https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/71493.pdf
 
The European Commission’s Photovoltaic Geographical 
Information System (PVGIS) Weather Data http://
re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#TMY
 
Trading Economics economic indicators for Lebanon 
https://tradingeconomics.com/search.aspx?q=Lebanon
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