
 

 

 متجددة ال الطاقة تأمين في   دور البلديات

 2022تشرين الثاني  29/  المعهد اللبناني لدراسات السوق

،  )قبل رفع التسعيرة(  سنت للكيلوواط ساعة الواحد  0.5بخسارة وبسعر أقل من  نتاجها  إكهرباء  ال  مؤسسةبيع  ت .  تزايد تقنين الكهرباء

تغطي خزينة الدولة هذه إذا ما احتسبنا الخسائر الفنية وسرقة الكهرباء. و سنتاً للكيلوواط ساعة 50اإلجمالية تتجاوز التكلفة بينما 

مليار دوالر أميركي من الدين العام. ومع بروز األزمة الحالية، باتت الخزينة عاجزة عن    45راكمت لتصل إلى  ت  الخسائر التي 

ساعة    22ن غير قادرة على شراء المحروقات، فارتفع معدل تقنين كهرباء لبنان إلى  تمويل الخسائر، ما جعل مؤسسة كهرباء لبنا

وفر االشتراك  يو  .سنتاً للكيلوواط ساعة الواحد  50بمعدل    تكلفة  مقابل    االشتراك" من وطأة انقطاع التيارمولدات "  تخف ِّفو  .في اليوم

  .يومياساعات  6ساعات التقنين بالتالي إلى  نخفضساعة من التغذية بالكهرباء في اليوم لت 16حوالي 

التغلب على مصاعب توفير الكهرباء   .مزرعة توال للطاقة الشمسية   قامةعبر إتقع بلدة توال في شمال لبنان، وقد تمكنت من 

ألف دوالر موزعة على النحو    120مزرعة حوالي  المزرعة للطاقة الشمسية بتمويل كامل من مغتربي البلدة. وقد بلغت تكلفة  

ألف دوالر إلعادة تأهيل أرض المشروع التي قدمتها الكنيسة. وتنتج   50ألف دوالر لمعدات الطاقة الشمسية وحوالي  70التالي: 

  560ساعة )  14كيلوواط ساعة(، وقد تصل ذروة إنتاجها في حزيران إلى    400ساعات )  10لغ  المزرعة الكهرباء بمعدل يومي يب 

المقيمة في   200  ـالكيلوواط ساعة( في كانون األول. ومع ذلك، تحصل األسر    170ساعات )  4كيلوواط ساعة( وتنخفض إلى  

 مولد اشتراك تملكه البلدية. بطاقة الشمسية مزرعة الربط توال على الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بفضل 

طوال أيام األسبوع  وعلى قدرة البلديات على توفير الكهرباء على مدار الساعة    الضوء  رائديسلط مشروع توال ال  دور البلديات.

االستثمار في كلفة    الخاص  المستثمر  غطيي(  1على النحو التالي: )  بالشراكة مع مستثمري القطاع الخاص ومولدات االشتراك 

الشمسية ) لـ    120الطاقة  إأسرة في حالة توال( وكذلك    200ألف دوالر  إيجار  كلفة  المستثمر(  2)لزم األمر.    ناألرض   يبيع 

فترات   صاحب االشتراك  يغطي(  3)  .اتفاقية شراء الطاقة  عبرلطاقة الشمسية إلى صاحب االشتراك  امزرعة  التي تنتجها    كهرباءال

 لألسر من خالل شبكته المصغرة ونظام توزيعه الموجود أصال.   الحزمة النهائيةيقوم ببيع  عبر مولده ثم    يةالشمسقة  الطاعدم توفر  

، ما يجعل شراء خالل دورة حياة المعداتسنتات لكل كيلوواط ساعة    7تنتج مزرعة توال للطاقة الشمسية الكهرباء بسعر    .الربحية

عن طر المنتجة  للكهرباء  المولد  أرخص منصاحب  الشمسية  الطاقة  المولد.    نتاجهإ  يق  عبر  االستثماألها  لكلفة  بالنسبة  ، رما 

المصغرةاتمتلك أصال مولدي   فاالشتراك ف  ،ه وشبكته  افترضنا  ما يوفر مبالغ استثمارية طائلة.  األسطح  ي أو  ضااألر  وجودإذا 

  األسبوعطوال أيام  وإلنتاج الكهرباء على مدار الساعة    دوالرمليار    0.7سيبلغ االستثمار اإلضافي للبنان بأكمله حوالي  ف،  1المناسبة

ن هذه الكلفة أدنى بكثير  هو أ. والجدير بالذكر  %(60%( وأصحاب المولدات الخاصة )40لطاقة الشمسية )ارع  اخالل مز  من

 نة وال البلدية، بل تقع على عاتق المستثمر.  من كلفة خطة الوزارة ولن تتحملها الخزي

تعد بتأمين الكهرباء على مدار الساعة   2010مليار دوالر في العام  4.9 بكلفةوضعت وزارة الطاقة والمياه خطة  خطة الوزارة.

لعل  التكلفة الباهظة . ومليار دوالر  5.6إلى    كلفةزيادة الو، قامت الوزارة بتحديث الخطة  2019. وفي العام  2014بحلول العام  

كما يواجه تنفيذ الخطة عقبات متعلقة بالحوكمة   .للخطة بالدوالر الفريش تجعل من المستحيل تنفيذها في ضوء وضع لبنان المالي

وغم عدم القدرة على تأمين محروقات للمحطات    جديدةبناء محطات  في    والرغبة  المناقصات  إدارة  رقابةبسبب السعي لتجنب  

تنفيذ هذه  لذلك، نستبعد    .(%40أكثر من  الهدر والسرقة )للتقليل من نسبة  تدابير جدية    الخطة عن تقديم  وتعجز  الموجودة أصال.

 .  زمة الحاليةإلحاحا للسكان في ظل األ أكثرما يجعل تأمين الطاقة على المستوى البلدي  ،الخطة في المدى المنظور

على المدن المزدحمة التي ال تتمتع  مؤسسة كهرباء لبنان  بتركيز  تسمح مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى البلديات  .  تأثيرال

مشروع   حاليا  كما يدرس مجلس النوابحسن التغذية في كل لبنان.  ما يمشاريع الطاقة المتجددة،  بالمساحة الجغرافية الكافية إلقامة  

لبنانيقانون   المتجد دة الستخدام شبكة كهرباء  الطاقة  أمام منتجي  الباب  أ. وفتح  القانون  لهذا  ايمكن  تنفذ لن يساعد  التي   بلديات 

بكمية مماثلة للطاقة   اأو مقايضتهفي فترات الذروة  كهرباء لبنان  لمؤسسة    المتجددة على بيع فائض الطاقة لحسابهاطاقة  المشاريع  

نوعية الكهرباء على معظم األراضي اللبنانية لتصبح أنظف وبأسعار    تحسبنإلى    صالحهذا اإل  يؤديلذا،  خارج أوقات الذروة.  

 .بنمو العديد من القطاعات االقتصادية ومساعدة الناس على عيش حياة أكثر صحة محسلت معقولة وأكثر استدامة للبيئة

 
المدن المزدحمة إلى هذه المساحة، إال أن بإمكانها من الناحية النظرية  عادةً ما تتمتع القرى بمساحة أرض كافية لمزارع الطاقة الشمسية. وقد تفتقر 1

 .أسرة بالكهرباء 100أسطحاً لتزويد  25. وقد قدرنا الحاجة إلى والمباني تركيب مزرعة للطاقة الشمسية على مجموعة موزعة من أسطح المنازل


