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           2019أذار  15في    بيروت                                                                                                       

 iمنير راشد       

 بسبب عامل الوقت   سنويا دوالر مليار 2.4إشهر، و يوفر   5الى  3  خالل  كهرباءللة اشكلمو أألسرع ألفضل االحل 

 :من خالل

 5الى  3خالل )جاهزة  ميغاواط إضافية 1000 الى 800ة بطاقزة الجاه دات العائمةالمول   كهرباء منلشراء ا  
 (long- term purchase agreement (  لمدة أربعة سنوات )أشهر

  الى:إصالح التعرفة الكهربائية 
 ساعة طكيلووا 300األول لغاية للشطر  ليرة 100

 كيلوواط ساعة 500ال  301ليرة من  200

 ساعة  طكيلووا 500ليرة لما فوق  250

    

   شهري طكيلووا 1000ه قدر الستهالك سنت أمريكي( 14.5للكيلوواط ) لبنانية ليرة 220ط التعرفة يصبح متوس 
 ة الدخل.متوسط لعائلة

 واطض متوسط السعر للكيلوانخفإل ،صالحإلابعد سنويا  د.أمليار    1.0 نحو سيوفر القطاع الخاص. 

   لشركة كهرباء لبنان(الموازنة )الدعم الحالي من د.أ. مليار   1.6 يوازي ال ما أيضا الموازنةر الدولة في ستوف.  

  و الذي بدوره  % من الناتج المحلي.3.7 ما يوازي  سنويا أيد.أ.مليار   2.6لألقتصاد  مجموع التوفيرويصبح

 يخفض العجز المالي بالنسبة ذاتها.
 

 

  أشهر 5الى  3خالل  اضافيةميغاواط  1000-900لتوفير   مثيلتها(  )أوالسفن التركية  من  ) استجرار(الطاقة  شراء إن

 على د.أ و نيفالملياريفوق اما  يوفرس ،المحليةمع تعديل التعرفة  ،د.أمليون  900سنوية تبلغ نحو بتكلفة المنوفرة حاليا()

ل. الموازنة انتاج شركة كهرباء  ميغاواط من 2900 الى اإلنتاج فعذ سير، إألقلاساعة على  23  استمرار الطاقة كما سيُخو 

إضافة  ،يرة ذات التكلفة المرتفعةغالصدات الخاصة معظم المول   ي عنل التخل  جراء يخو  إلاإن هذا .  ت المتعاقدةالشركاولبنان 

النمو أألقتصادي  على  اكبير اثرا ام, سيكون لهشرإضافة الى التوفير الغير مبا ر. أن التوفير المباشلبيالس الى أثرها البيئي

 مليار .61 العام  ب  ، كما سيخفض العجز المالي، من خالل زيادة القدرة الشرائية و خفض تكلفة أألنتاج.خالل فترة وجيزة 

 .د.أ

ة سنوات على يستغرق انشائها اربع التي أألستدانة لشراء المولدات بدال من  هو أألفضل و للتوضيح ان العرض التركي 

 :قلأأل

  مع التوصيل سنت أمريكي 12نحو  من الشركة التركية اطوالكيلوالتكلفة الشاملة تكون  

 سنت،  18كهرباء لبنان البالغة  شركة مقابل تكلفة 

  سنت أمريكي. 30نحو  البالغة  المولدات المحلية الخاصة الصفيرة و تكلفة 

 الغير مقنعة. ضللة وعارضة االمُ مفلماذ ال ،ري أألرخص فمن الطبيعي أن نشت 

 

حيث التكلفة المنخفضة، الوقت وهي عامل  )الطاقة العائمة( شراء الطاقة من خالل عقود الشراء مع السفن  مي زاتأحد أهم  نإ

ألخيرة ان المناقصات إ. لذا فمن الشركة الحائزة على المناقصة طاقةلل اتفاقية الشراء برامإمن أشهر خالل  يبدأقد  نتاجإلاأن 

 وإال  سيستمر    .الصائب الخيار هي داتمع سفن حاملة للمول  سنوات(  5 الى  4)  ألجل امتوسطة الي تستهدف عقود 
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ي التظر الى أألضرار من  ينأن  .ذات التكلفة المرتفعة الصغير الحجم  القطاع الخاص المحلينتاج من إلاعلى ثلث  االعتماد

و الخمسة  ألقتصادأحق بالال ينظر الى الضرر ال ،محدود جدا(و عددهم  ) لحق أصحاب المولدات الصفيرة  و مستورديهاقد ت

 من تراكم الدين بسبب الهدر في الطاقة و الفيول وو على أألقل د.أ سنويا مليار  2.5البالغة   و تكلفته   مليون مواطن أآلخرين

و يصاحب  هذا أألجراء    هذا أأألتجاه.في المولدات  التي أرهقت ميزان المدفوعات و قد تكون كارثية أذا أستمرينا  تكلفة

في هذا الجال في فترة ال  و من الممكن تحقيق إنجازات  فعلية، التوزيع و الجباية  وأألستثمار في تحسين شبكة النقل 

 . إضافة الى ذلك يجب االنظر في خصخصة إدارة شركة كهرباء لبنان.مليون دوالر 100ال تتجاوز ال  بتكلفة تتجواز العام

 اميركي مليون دوالر 1000-800  الموازنة نحوف دات سيكل  ل شراء المول  البديل من قبل البعض الذي يفض   قتراحاإلبينما 

(. و توصيل وعمالة وصيانة)فيول  سنويا يلهاغلتش اميركي مليون دوالر 1000اضافة الى ميغاواط  1000قة بطا لشرائها 

نشائها.  . سنوات إل 5الى  4نحو نتظار اإلضافة الى إ . هذا المول دات عن شراءكما سينتج عنه زيادة تكلفة خدمة الدين الناتج 

عن   صالح الكهرباءإمن خالل  مليار د.أ.  أن توفير هذا المبلغ  10ات  نحو سنوتبلغ  تكلفة أألنتظار التراكمي ألربعة و قد 

 ض  مبلغ مماثل.اهو افضل بكثير من الذهاب الى باريس  ألقترشراء الطاقة  طريق

كما ان لبنان.أما العرض أأليراني فلم يُذكر تكلفته و الصعوبات الفنية حيث يتطلب التنسيق بين أربعة دول لتوصيل الطاقة الى 

كم  650يواجه  صعوبات عدة. أن مد كابل بحري بين مصر و لبنان امسافة ما يقرب من لطاقة من مصر إقتراح إستجرار ا

مقارنة مع الكابل المائي   ،يكلف نحو مليار دوالر على أألقل  و يستفرق عدة سنوات ألنجاز العقود و التمويل و من ثم التفيذ

كم، ويستفرق تنفيذه اربعة سنوات مع العلم ان التمويل متوفر. ومن أألفضل النظر الى  750و طوله بين النروج و بريطانية 

بحري حيث أن المسافة بين تركيا و من خالل كابل إمكانية إستجرار الطاقة من تركية من خالل وسائل النقل عبر سوريا أو 

 كم.200لبنان تقل عن  

 قبل الشركاتمن  الطاقة على البر   نتاجإل عقود ستدراجاعلى  العملب أ وزارة الطاقةأن تبد األجدىفمن  ،ألبعدادى موفي ال 

ة عن شركة وتكون ادارتها مستقل  نشاء. كما إلا تكاليفل جميع دات وتتحم  المول   كة التي تستثمر مباشرة وتتمل  الخاصالعالمية 

 ألسلوب انتاج الطاقة المستقل  ا ويدعى هذا. ةالعالمي اراألسعبلبنان  اءنتاجها لشركة كهربإ بينما تبيع، كهرباء لبنان

(Independent Power Production-IPP )جلألابعقود طويلة شراء  اتيتفاقإب مصحوبةتكون وLong-Term) 

(Purchase Agreement. المناقصات  ستدراج وفض  ا الدولية فيسس األ العقود هذهتتبع أن  ويجب

   المناقصة.رساء إل ةواضح اييرعمو

دارة إلالتحسين نتاج وإلالزيادة وسيلة  لفضهي أ IPPعلى أساس  الخاصة العالمية الشركاتمن  للطاقة الشراء عقود نإ

على أساس  اطوللكيلو اميركي سنت 10الى  9 نحو  بإلنتاج الكيلو واط الواحد   تكلفتها . وتبلغفي المدى األبعد الفعاليةو

نتاج في القطاع العام إل السائدب الهدر وتتجن  ، ستدانةإلاي الى المزيد من تؤد   الفهي  ،إضافة الى ذلك لسعر الحالي للفيول.ا

  الكهرباء

، تعديل المطلوباالنتاج ر ف  المرحلة التي تويجب ان تلي و  لبنانية ليرة 225-200 الى حدود ورفعها التعرفة والمستمر 

 . ( للكياو واط سنت 14.5ي  )ما يواز ي التكلفةلكي تغط   كمعد ل وسطي للكيلوواط

 الطاقة المتجددة

 ،والشمسيةالطاقة الهوائية  اإلنتاج منفي  ستمراريةاإلتزال تعاني من مشكلة عدم القدرة على  أما الطاقة المتجددة البديلة فال

السنتين القادمتين مدى نجاح منح  خاللوسنرى  مكان الطاقة التقليدية. لتحل   األساسيةالتخزين التي تعتبر العقبة  وارتفاع تكلفة

 مع ثالث شركات لبنانية. ميغاواط 200نتاج الطاقة من الرياح بقدرة ثالث تراخيص إل

i  د. منير راشد - رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية ومحاضر في اقتصاد الطاقة في الجامعة األمريكية في بيروت، وكان سابقا اقتصادي في صندوق 
 النقد الدولي. 

                                                           


