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إقرار
تولى المركز المشترك لألبحاث والتطوير في قطاع التوزيع بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية وشركة الكهرباء دعم هذا المشروع وتنفيذه

عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
هي مؤسسة حكومية علمية تدعم وتعزز البحث العلمي التطبيقي وتنسق أنشطة المؤسسات
الحكومية ومراكز البحث العلمي وفقا لمتطلبات التطوير في المملكة العربية السعودية .كما
تتعاون مع الجهات المعنية في مجال تحديد األولويات والسياسات الوطنية في مجال التقنية
والعلوم وذلك لوضع أساس علمي وتقني يخدم التطوير في قطاع الزراعة والصناعة والتعدين وغير
ذلك .تسعى المدينة أيضا إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتوظيف المتخصصين الذين يحملون
مؤهالت عالية للمساعدة في تطوير ومراقبة التقنية الحديثة لخدمة حركة التطوير في المملكة.
إلى جانب ذلك ،تحتوي على جميع متطلبات البحث العلمي مثل المختبرات ووسائل االتصال
ومصادر المعلومات وجميع التسهيالت الالزمة.

عن الشركة السعودية للكهرباء
هي المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .وتشمل األنشطة
الرئيسة لها توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ،حيث يتم تقديم هذه الخدمات للقطاعات
الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية .كما يشمل الهيكل التنظيمي لها األنشطة
التنظيمية الكهربائية الرئيسة (وحدات األعمال) المشتركة في مجال التوليد ،النقل والتوزيع
وخدمات العمالء إضافة إلى أنشطة الدعم التنظيمي المشتركة.
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عن المركز المشترك لألبحاث والتطوير في قطاع التوزيع بين مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء
يهدف المركز إلى إيجاد تبادل ثنائي للمعرفة بين الجهتين عن طريق إجراء البحوث المشتركة
والمشاريع في قطاع التوزيع .و ينصب تركيزه على األبحاث المتقدمة التي تساعد في تحسين
الكفاءة التشغيلية للقطاع ،ورفع االستفادة من أصول شبكة التوزيع ،وخلق الفرص األجدى
اقتصاد ًيا .إضافة إلى ذلك ،يركز المركز على العديد من المجاالت المتعلقة بقطاع التوزيع وهي
جودة الطاقة الكهربائية ،أنظمة الحماية ،تكامل الموارد المتجددة ،األتمتة ،االتصاالت ،التحكم
والتدريب .ويعمل فيه أكثر من  45موظفا من الجهتين ومن جهات خارجية متعاونة ممن يحملون
شهادات تعليمية مختلفة (الدكتوراه ،الماجستير في العلوم ،البكالوريوس في العلوم ،الفنيون،
اإلداريون والخبراء) إما بدوام جزئي أو كامل وقد يزيد عددهم .وقد شارك في العديد من ورش
العمل والمعارض ،محليا ودوليا ،وتعاون مع جامعات وخبراء محليين ودوليين ،مما يضمن جودة
البحث وتحسينه وتوسعة قدرة المركز وتم تجهيز المختبرات المتقدمة الستيعاب متطلبات
المشاريع الحالية والمقترحة.
عن مركز الملك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إشعار قانوني
© حقوق النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه دون نسبته بشكل
مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه دون إذن خطي من كابسارك.
وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية
–سواء مباشرة أو غير مباشرة– تجاه دقتها أو اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا
المستند –أو أي جزء منه – أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار.
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النقاط الرئيسة
تم تركيب وتشغيل نظام توليد يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة ( )124كيلوواط على سطح أحد
المساجد في مدينة الرياض.
يمكن إلى حد كبير توقع منحنى الحمل الكهربائي في المسجد ألن حركة الشمس تحكم أوقات صالة الجماعة
وبالتالي استخدام الطاقة .وهذا يعني أيضا أن أوقات الصالة تتغير بحسب الفصول أثناء السنة التقويمية ،ولكنها
ال تتغير من سنة ألخرى.
كانت متطلبات التكلفة الرأسمالية لتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية تعادل ما يقارب 1.18
دوالر أمريكي لكل واط عندما تم شراؤه في عام  .2017وقد انخفضت أسعار هذه التقنية منذ ذلك الحين.
لبى نظام الطاقة الكهروضوئية الذي تم تركيبه ما يقارب  % 25من احتياج المسجد للطاقة.
تبين أن عامل السعة للنظام كان  ،% 18.2مقارنة بالنتيجة النظرية التي كانت .% 18.6
لو تم تصدير الطاقة الفائضة التي تولدها األلواح الشمسية للشبكة من خالل آلية صافي القياس ،فستنخفض
فاتورة الكهرباء السنوية بنسبة تزيد على .% 50
بالتخطيط المناسب في المراحل األولى لبناء المسجد ،يمكن آللية صافي القياس خفض فاتورة كهرباء المسجد
إلى الصفر.

الجدوى االقتصادية الستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المساجد

4

الملخص
هناك ما يقدر بنحو  3.5مليون مسجد في جميع أنحاء
العالم .وتعتبر مساحة السطح الكبيرة نسبيا لمعظم
المساجد عامال جاذبا لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية .ومن المعلوم أن المسلمين يؤدون
الصلوات في المساجد جماعة خمس مرات يوميا :عند
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء .وألن هذه
األوقات تحكمها حركة الشمس فإنها تتغير زمنيا بحسب
المواقيت خالل العام وفقا للفصول ،ولكنها ال تتبدل من
عام إلى آخر .ولذلك يمكن توقع منحنى الحمل الكهربائي
للمساجد إلى حد كبير .
أجرينا دراسة فنية-اقتصادية على نظام توليد يعمل
بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة ( )124كيلوواط
تم تركيبه على سطح أحد مساجد مدينة الرياض في عام
 .2017ويهدف هذا البحث إلى تقييم مدى إمكانية تقليل
العبء المالي على وزارة الشؤون اإلسالمية التي تدفع
حاليا فواتير كهرباء المساجد إلى شركة الكهرباء .
بتكلفة رأسمالية قدرها  1.18دوالر أمريكي لكل واط،
وجدنا أنه بافتراض تطبيق آلية صافي القياس ،يمكن
خفض فاتورة الكهرباء السنوية للمسجد بأكثر من

 .% 50بل وإذا تم دمج الطاقة الشمسية الكهروضوئية
في التصميم والتخطيط لبناء مسجد بحجم مماثل
عن طريق زيادة مساحة السطح التي يمكن استغاللها
فيمكن أن تكون فاتورة الكهرباء الصافية السنوية صفراً.
هذا وقد قارنا نتائج النمذجة النظرية مع نتائج التشغيل
الفعلي للنظام التجريبي ،وكانت النتائج داعمة لتوقعاتنا
النظرية .كان عامل السعة الذي حققه النظام ،% 18.2
واستطاع تغطية ما يقارب  % 25من احتياجات المسجد
للطاقة .وبإجراء التعديل المناسب يمكن أن تمتد نتائج
هذه الدراسة لتشمل بيوت العبادة األخرى والقاعات
االجتماعية والمباني العامة.
توضح دراستنا أن تفعيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية
ُم ْجدٍ اقتصاديا للمساجد في المملكة العربية السعودية
في الوضع الحالي .وإذا تم تطبيق آلية صافي القياس
فسوف ينخفض صافي التكلفة الحالية للمساجد
بنسبة  .% 22وبناء على هذه الدراسة ،يمكن
االستعانة بنتائجها لتكون جزءا مشاركا في توجيه
صناعة السياسات المتعلقة بتفعيل الطاقة الشمسية
الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية.
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المقدمة
انخفضت تكلفة تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية
كبيرا على مدار العقود األربعة الماضية حيث
انخفاضا
ً
ً
كانت تكلفة الوحدات الشمسية تقارب  100دوالر
أمريكي لكل واط في منتصف السبعينيات ،أما اآلن
فأصبحت حوالي  0.40دوالر أمريكي لكل واط .دفع
هذا االنخفاض الكبير في التكاليف ،إلى جانب الرغبة
المتزايدة للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق
الوقود األحفوري ،العديد من الدول على تركيب أنظمة
الطاقة الكهروضوئية (تشاوال  2018و إيزيك دوغروا
وترك  2018وبيغلز ولوتكنهورست  .)2014بلغ المجموع
الكلي للسعة العالمية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية حوالي  400جيجاواط بنهاية عام 2017
مقارنة بعام  1999حيث لم يكن هناك أي استخدام يذكر
ألنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (شبكة سياسة
الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين .)2018
تنقسم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ،في
الجملة ،إلى ثالثة أقسام وذلك بحسب السعة( :ساهو
 :)2015أنظمة النطاق السكني ( 10 - 2كيلوواط)،
أنظمة النطاق التجاري والصناعي ( 500 - 100كيلوواط)،
وأنظمة نطاق المرافق (حوالي  1ميغاواط وما فوقها).
غالبا ما ُيشار إلى أنظمة النطاق السكني والتجاري
بأنظمة التوليد الموزع للطاقة ونعني بذلك وحدات توليد
الطاقة الموجودة داخل شبكة التوزيع أو بالقرب من الحمل
الكهربائي (تشانغ وآخرون .)2015
نركز في هذا البحث على أنظمة النطاق التجاري من
خالل دراسة الجدوى االقتصادية لنظام الطاقة الشمسية
الكهروضوئية المركب على سطح أحد المساجد .وقد
تم دعم الدراسة النظرية ببيانات من مشروع تجريبي تم
تنفيذه في مدينة الرياض ،المملكة العربية السعودية.
وفي بحوث سابقة ،تم إجراء دراسات تقييم مشابهة
ألداء التوليد الموزع للطاقة بواسطة ،على سبيل المثال،
هوانغ وآخرون ( ،)2001كومار وسودهاكر ( ،)2015ومور
وبوست ( .)2008وقد ساعدت هذه الدراسات وغيرها
في إطالع صناع السياسات والباحثين والشركات على
الجوانب الفنية واالقتصادية لتركيب أجهزة التوليد الموزع

للطاقة المتجددة.
تعتبر المساجد مبان مناسبة لتركيب أنظمة الطاقة
الشمسية نظرا لكبر مساحة أسطحها نسبيا واستوائها.
لذا فإن تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية
يمكن أن يسهم في تقليل فاتورة الكهرباء إلى حد كبير.
ولكن تظل التكلفة الرأسمالية لألنظمة الشمسية
العائق المالي الوحيد أمام استخدامها (الشرفاء وآخرون
.)2018
يدين  1.6مليار شخص باإلسالم ،وهي الديانة السائدة
في حوالي  50دولة حول العالم (الشناوي وعبد الله
 .)2017ويجتمع المسلمون في المساجد ألداء صلواتهم
اليومية وحضور الخطب األسبوعية وإقامة احتفاالتهم
وغيرها من األنشطة الدينية واالجتماعية .تختلف
كبيرا من حيث الحجم ،فهناك المساجد
اختالفا
المساجد
ً
ً
الصغيرة التي تستوعب  50-100مصل ،وصوال إلى
المساجد الكبيرة التي تستوعب عشرات اآلالف من
المصلين .وهناك نحو  3.5مليون مسجد على مستوى
العالم (ديلويت  .)2015ونظرا النتشارها الواسع في
الدول اإلسالمية ،فإن الحكومات في العديد من تلك
البلدان تولي استخدام المساجد للطاقة اهتماما متزايدا.
تم إجراء بحوث عديدة حول جوانب مختلفة تتعلق في
المساجد سيتم عرضها قري ًبا في هذا البحث .حللت
الدراسات السابقة دورة حياة المساجد (معوض وآخرون
 )2014وآثار تطبيق حلول مستدامة لبناء المساجد
وتشغيلها .وقد وجد أن مثل هذه الحلول يمكن أن تقلل
من تكاليف دورة الحياة بنسبة تصل إلى  .%9وبعيدا عن
الناحية األكاديمية ،قدمت شركة ديلويت لالستشارات
مفهوم "المسجد الذكي" ،الذي يهدف إلى الحد من
استخدام المساجد للطاقة من خالل مبادرات كفاءة
الطاقة والطاقة المتجددة (ديلويت .)2015
توصلت دراسة أجريت في عام  2014وبحثت إمكانية
تفعيل تقنية الطاقة الكهروضوئية على سطح حوالي
 1400مسجد في دولة الكويت إلى أن استرداد رأس
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المقدمة
المال سيستغرق مدة تصل إلى  13سنة بحسب أسعار
الطاقة السائدة وأسعار تقنية الطاقة الكهروضوئية في
ذلك الوقت (المطيري  .)2014كان الهدف من الدراسة
تقييم فرص خفض االستهالك خالل أوقات الذروة عبر
تفعيل التوليد الموزع للطاقة .وال يخفى أنه إذا تم إجراء
نفس الدراسة اآلن ،ستكون فترة االسترداد بال شك أقل
نظرا للتكاليف التقنية األقل.
ً
صممت دراسة أخرى أجريت في عام  2014نظام شبكة
هجينة لمسجد في ليبيا (مصطفى وآخرون  )2014يقع
في منطقة ريفية ويستمد طاقته الكهربائية من مولد
ونظرا ألن الحفاظ على إمداد ثابت للديزل
يعمل بالديزل.
ً
مكلفا ،اقترح مؤلفو الدراسة تركيب نظام الطاقة
كان
ً
الكهروضوئية على السطح لتقليل االعتماد على الوقود.
وخلصت الدراسة إلى أن الحل األكثر فاعلية من حيث
التكلفة هو تركيب نظام طاقة كهروضوئية باإلضافة إلى
نظام تخزين (بطاريات) .وبطبيعة الحال ،سوف تختلف
الظروف والقيود المفروضة على مسجد متصل بالشبكة
عن تلك الموجودة في مسجد خارج الشبكة .باإلضافة إلى
ذلك ،وخلصت دراسة أخرى أجريت على مسجد في ماليزيا
إلى أن تركيب نظام الطاقة الكهروضوئية سوف يقلل
من فاتورة الكهرباء السنوية للمبنى بنسبة ( %47راشد،
علوي ،ومنان .)2011
ازدادت الجاذبية المالية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية على أسطح المساجد في السنوات األخيرة
مع انخفاض التكاليف الرأسمالية للتقنية .وتعتبر دراسة
إلحاحا في البلدان ذات التعرفة الكهربائية
الجدوى أكثر
ً
العالية .على سبيل المثال ،وبسبب ارتفاع سعر الكهرباء
المستمر في األردن منذ عام  ،2012فإن فاتورة الكهرباء
السنوية لمسجد متوسط الحجم تصل إلى حوالي
 17,000دوالر أمريكي .ومن هنا أعلنت الحكومة األردنية
في عام  2015أنه على جميع المساجد في البالد التي
يبلغ عددها  6,300مسجد استخدام الطاقة الشمسية
الكهروضوئية لتوليد الكهرباء (عبد الحميد .)2015
للطاقة الشمسية جاذبية خاصة في األردن فهي دولة
تستقبل كمية كبيرة من اإلشعاع الشمسي وفي ذات

الوقت تستورد غالب احتياجاتها من الوقود لتوليد الطاقة
(الربيع وسعيدان .)2018
وعلى غرار ذلك ،فإن دولة المغرب التي تضم ما يقارب
 50,000مسجد تهدف إلى تركيب أنظمة الطاقة
الكهروضوئية على سطح  600مسجد بحلول عام
 ،2019بمساعدة من الحكومة األلمانية ،وزيادتها
في وقت الحق (أوسبورن  .)2017وكاألردن ،تعتمد
المغرب على الواردات لتلبية جميع احتياجاتها من الطاقة
تقري ًبا (كوسكسو وآخرون  .)2015إضافة إلى وفورات
التكاليف نتيجة تركيب األلواح الشمسية على أسطح
المساجد ،ترى العديد من الحكومات أن المساجد الخضراء
وسيلة لزيادة الوعي المجتمعي بقضايا الطاقة وتقنياتها
المتجددة ومعينة على فبولها و تبنيها (نيسلن .)2016
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعتبر
بلدا غنيا بالطاقة ،إال أنها تدرس كذلك التفعيل األكبر
ألنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح
مساجد الدولة التي يزيد عددها على  90,000مسجد.
ومع وجود بعض أوجه التشابه مع مبادرات الطاقة
الشمسية للمساجد التي تم إطالقها أو يتم إطالقها
في أجزاء أخرى من العالم اإلسالمي ،إال أن بعض
المواصفات تعتبر خاصة بالمملكة العربية السعودية.
وتشمل درجات الحرارة العالية خالل النهار في أشهر
الصيف ،والتي تحتاج إلى مستويات عالية من استهالك
الكهرباء لتشغيل وحدات التكييف في المساجد،
عموما ،والعدد الكبير من المساجد
والمساجد الكبيرة
ً
في المملكة الذي يزيد على  90,000مسجد كما ذكر
آنفا (الخوتاني .)2016
أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج في
المملكة العربية السعودية لوائح مؤقتة لتنظيم تركيب
أنظمة التوليد الموزع للطاقة داخل المملكة .وفي البداية
تهدف المملكة العربية السعودية إلى طرح آلية صافي
القياس لتعزيز تفعيل نظام التوليد الموزع للطاقة
الشمسية (كوميلو ورايكليستاين  2017وهيغرمن
وآخرون  .)2016تبرر هذه المبادرات السياسية على
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المقدمة
مستوى الدولة التقييم المخصص للجدوى المالية من
تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على
أسطح المساجد في المملكة العربية السعودية .كما تجدر
اإلشارة إلى أن وزارة الشؤون اإلسالمية تتولى دفع فواتير
كهرباء المساجد في المملكة.
وشامال عن
مفصال
تحليال
يقدم هذا البحث ألول مرة
ً
ً
ً
تكاليف تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية
على سطح أحد المساجد في المملكة العربية السعودية
ويناقش بعض األثار المترتبة على ذلك .تعتبر النمذجة
النظرية واالفتراضات الفنية ومعايير المصادر الطبيعية
عنصرا أساسيا لهذه الدراسة وقد تم التحقق والتأكد منها
من خالل تركيب وتشغيل نظام طاقة كهروضوئي على
سطح أحد المساجد .وقد دعمت النتائج المستخلصة من
النظام المعمول به النتائج النظرية التي أظهرها نموذجنا.

إضافة إلى ذلك ،مثلنا تأثير التطبيق المستقبلي
لصافي القياس على الجدوى المالية للمشروع .وتبين
من ذلك أنه إذا تم تطبيق آلية صافي القياس  -كما
هو مقترح – على المسجد فسوف تزيد الجاذبية المالية
للمشروع .وتظهر النتيجة التي توصلنا إليها أن لتفعيل
الطاقة الشمسية الكهروضوئية جدوى مالية للمساجد
في المملكة العربية السعودية .وفي حال تم تطبيق
صافي القياس ،سينخفض صافي التكلفة الحالية بنسبة
 .%22عالوة على ذلك ،يمكن للدراسة – بالنظر إلى
تفاصيلها – أن تكون عنصرا مشاركا في توجيه عملية
صنع السياسات المتعلقة بتفعيل الطاقة الشمسية
الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية.
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االفتراضات والمنهجية
النظرة العامة والنطاق
يدرس هذا البحث تصميم وتركيب نظام توليد الطاقة
الشمسية الكهروضوئية بسعة  124كيلوواط على سطح
أحد المساجد الكبيرة في مدينة الرياض ،عاصمة المملكة
العربية السعودية ،مع التركيز على الجانب االقتصادي.
على المستوى “الجزئي” ،ركزت التقييمات السابقة
لبرامج التوليد الموزع للطاقة على الجوانب المتعلقة
باألنظمة نفسها ،بما في ذلك الجدوى المالية (نومبي
ومالينغا  2017ونيهولم وآخرون  2017و سومرفيلدت
ومدني  )2017والتحليل الهندسي (كو وآخرون  2018و
لوبانغو وبانسال  )2017ودور تقنية تخزين الطاقة (على
سبيل المثال البطاريات) (النغ وآخرون  2016و ميري
وآخرون  2016و وانغ وآخرون .)2016
أيضا
وعلى المستوى “الكلي” ،قامت المؤلفات العلمية ً
بتقييم خيارات دعم السياسات (أتسو وآخرون 2016
و دوسونكت و تيالريتي  2010و زاو وآخرون ;)2015
اآلثار البيئية (كنان وآخرون  2006و تشيان وآخرون
)2008؛ خلق فرص العمل (فيشر وآخرون  2016و بيغلز
لوتكينهورست  2014و وي وآخرون  )2010نماذج األعمال
(فيشر وآخرون  2016و ريتشتر  2013و تونغسبويت
وآخرون )2016؛ مخاوف عدم استقرار الشبكة بسبب
تدفق الطاقة ثنائي االتجاه عندما يتم تصدير الطاقة
الفائضة المولدة من نظام الطاقة الكهروضوئية إلى
الشبكة (أنصاري و لو  2016و كوستر وآخرون 2011
وباسي وآخرون  . )2011وبالطبع لن تغطي هذه الدراسة
جميع الموضوعات المذكورة أعاله وإنما ستركز على
الجاذبية المالية لتركيب األلواح الشمسية الكهروضوئية
على أسطح المساجد.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن أهداف الطاقة
المتجددة والتي تأخذ بعين االعتبار األنظمة على مستوى
التوليد الموزع للطاقة وعلى نطاق المرافق .إلى جانب
ذلك ،أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء واالستهالك المزدوج
لوائح مؤقتة تنظم عملية تبني التوليد الموزع للطاقة.

وعلى الرغم من أن اللوائح لم تتم الموافقة عليها وقت
كتابة هذا التقرير في (ديسمبر  ،)2018إال أن مسودة
الالئحة متاحة على اإلنترنت ( .)www.ecra.gov.saوكما
ذكر أعاله ،فإن سياسة صافي القياس هي السياسة
المقترحة مبدئيا (بارنل .)2017

االفتراضات
معلومات الموقع ومنحنى الحمل الكهربائي
يقع المسجد المستخدم في هذه الدراسة في مدينة
الرياض ويعتبر مسجدا كبيرا بمساحة تقريبية تبلغ
 2,300متر مربع .وليكون تحديد الحجم المناسب لنظام
الطاقة الكهروضوئية (البرمجة) دقيقا ،يجب أن يكون
معروفا .وبالتالي تم جمع بيانات
منحنى الحمل الكهربائي
ً
الحمل الكهربائي لسنة كاملة مع دقة زمنية قدرها خمس
دقائق .ومع ذلك ،استخدمنا دقة زمنية ساعة ( 8,760
نقطة بيانات للعام بأكمله) لتحقيق توازن بين الدقة
وإمكانية تتبع نتائج النموذج بشكل أيسر.
يجتمع المسلمون ألداء صالة الجماعة في المساجد
خمس مرات يوميا :عند صالة الفجر والظهر والعصر
والمغرب والعشاء .وهذا يعني أن مواقيت الصالة
تحكمها حركة الشمس ،وبالتالي فهي تتغير بحسب
الفصول أثناء السنة التقويمية .وعلى الرغم من هذه
التحوالت الزمنية المعتمدة على حركة الشمس ،فإن
تماما على مدار العام  .وألنها تعتمد
المواقيت معروفة ً
على حركة الشمس ،فإنها ال تتغير من سنة إلى أخرى.
هذا االنتظام يجعل التنبؤ بمنحنى الحمل الكهربائي
للمساجد سهال ،مع وجود فرصة بسيطة لالختالف.
أيضا الخطب األسبوعية التي تلقى
وتشمل المواقيت ً
في وقت صالة الجمعة .إذا لم يقم مسجد معين بتوسعة
مبناه ،أو االستثمار في تدابير كفاءة استخدام الطاقة
عن طريق شراء مكيفات هواء جديدة أكثر كفاءة أو
بطريقة أخرى كاتخاذ تدابير من شأنها التأثير على
استهالك الكهرباء ،فمن المتوقع أن يكون هناك اختالف
يسير في الحمل الكهربائي من سنة إلى أخرى.
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االفتراضات والمنهجية
يوضح الشكل  1منحنيي الحمل الكهربائي للمسجد محل
يوما
يوما صيفيا واآلخر يمثل ً
الدراسة :أحدهما يمثل ً
شتويا .نستطيع من البيانات الموضحة في الشكل  1أن
نالحظ:

تشهد الفترة الفاصلة بين صالة الفجر والظهر
أدنى مستويات من الحمل الكهربائي :فالحمل خالل
هذا الوقت ينخفض إلى حوالي  2كيلوواط .هذه
الحقا في البحث.
المالحظة مهمة وستتم دراستها ً

كما هو متوقع ،يوجد اختالف كبير في الحمل
الكهربائي بين الصيف والشتاء بسبب ارتفاع
متطلبات تكييف الهواء خالل أشهر الصيف .ويتجاوز
فرق الحمل الكهربائي  100كيلوواط خالل فترات
الذروة الصيفية.

أيضا وقت بلوغ الحد األقصى للحمل الكهربائي
حددنا ً
 وهذه المعلومة سوف تساعد في تحديد سعة نظامالطاقة الكهروضوئية المراد تركيبه .وعلى سبيل المثال،
يوضح الشكل  2الوقت الذي يصل فيه الحمل إلى الذروة
لألشهر من يوليو وحتى ديسمبر ويظهر أن استهالك
الطاقة اليومي يبلغ ذروته في المسجد خالل وقت مبكر
من المساء بالتزامن مع صالة المغرب .ومع ذلك ،فإن
الفرق بين فترة الذروة في الظهيرة وفي المساء قليل
نسب ًيا ويعزى بشكل أساسي إلى اإلضاءة اإلضافية
الالزمة في المساء.

على الرغم من أنه ال توجد صلوات بين صالة العصر
والمغرب ،إال أن هناك أنشطة أخرى قد تقام في
المساجد خالل هذه الفترة .وبالتالي يستمر عمل
مكيفات الهواء في أشهر الصيف خالل هذا الوقت
من اليوم.

يوضح الشكل  3الحد األقصى للحمل الكهربائي اليومي
خالل نفس الفترة كما هو موضح في الشكل  .2وكما
هو متوقع ،يبدأ الحد األقصى للحمل الكهربائي اليومي
في االنخفاض بشكل كبير في شهر أكتوبر حيث تبدأ
درجات الحرارة في االنخفاض وبالتالي يقل استخدام
تكييف الهواء .هذا وقد بلغ الحمل الكهربائي ذروته في
نهاية يونيو عند  176كيلوواط.

نظرا ألن فترة النهار في الشتاء أقصر من الصيف
ً
(عند خط العرض لمدينة الرياض) فهناك فارق ساعة
واحدة تقري ًبا للذروة بين فصل الشتاء والصيف عند
صالة الفجر.

الحمل الكهربائي األعلى (حسب مثال الشكل  )1يبلغ
حوالي  140كيلو واط ،غير أن الحمل الذروي للمسجد
كان  176كيلو واط خالل فترة المساء.
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االفتراضات والمنهجية
الشكل  .1منحنيات الحمل الكهربائي للمسجد باستخدام يوم من أيام الصيف ويوم من أيام الشتاء كمثال.
المنحنيات مبنية على البيانات التي تم قياسها.
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المصدر :بيانات المؤلفين وتحليلهم.

الشكل  .2الفترة الزمنية من اليوم التي وصل فيها الحمل الكهربائي إلى الذروة .يرجى مالحظة أن الحمل الكهربائي
يصل ذروته عند حوالي الساعة  6مسا ًء بالتزامن من صالة المغرب.
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االفتراضات والمنهجية
الشكل  .3الحد األقصى للحمل الكهربائي اليومي (بالكيلوواط) للنصف الثاني من عام  .2016بلغ الحمل الكهربائي اليومي
ذروته عند  176كيلوواط في  29يونيو.
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االفتراضات المالية
تستفيد تقنيات الطاقة المتجددة – مثل الطاقة
الشمسية الكهروضوئية – من انخفاض تكاليف التشغيل
تحديدا ،تعتبر تكاليف التشغيل
والصيانة .وبشكل أكثر
ً
عادة بتكاليف الوقود،
والصيانة المتغيرة ،والتي ترتبط ً
غير موجودة عملي ًا .وهذا يترك عنصر تكلفة ثابت وصغير
للتشغيل والصيانة يتم مراعاته .ولهذا السبب ،تبلغ
التكلفة الهامشية لتوليد معظم تقنيات الطاقة المتجددة
ما يقارب الصفر (الي و ماكلوتش .)2017
وبناء على ذلك ،تعتير التكلفة الرأسمالية هي العنصر
المالي الرئيس الذي يؤثر على قرار تركيب أنظمة الطاقة
الشمسية الكهروضوئية .يلخص الجدول  1التكاليف
المرتبطة بتركيب نظام الطاقة الشمسية على السطح
لغرض الدراسة – كما هو موضح من قبل البائعين
المحليين .الحظ أنه تم ذكر بعض عناصر التكلفة بالدوالر

األمريكي لكل واط (دوالر أمريكي /واط) ،بينما تم ذكر
عناصر أخرى بالدوالر األمريكي فقط ألنه تم بيعها على
أساس كل وحدة .وبالنسبة لالفتراضات المالية األخرى
التي قد تؤثر على قرار المشتري المتعلق بتركيب
أنظمة الطاقة الشمسية على السطح وليست مرتبطة
بالتركيب المادي نفسه ،مثل سعر الخصم وسعر شبكة
الكهرباء المحلية فسيتم تغطيتها قري ًبا .سعر وحدة
األلواح الشمسية المستخدمة في هذه الدراسة هو
السعر الذي تم تطبيقه في أوائل عام  .2017ومع ذلك
فإنه إن تم تشغيل المشروع في وقت كتابة هذا التقرير،
فسوف تكون التكلفة أقل.

االفتراضات الفنية والتشغيلية
االفتراضات الفنية والتشغيلية ،باإلضافة إلى افتراضات
التكلفة الرأسمالية ،لها تأثير كبير على الجدوى المالية
لتركيب األنظمة الشمسية وقد تم تلخيصها في الجدول
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االفتراضات والمنهجية

الجدول  :1التكاليف الرأسمالية:
الصنف

التكلفة

اللوح الشمسي
العاكس الكهربائي
التركيبات األرضية (هيكل ميكانيكي(
كابالت التيار المستمر
كابالت التيار المتردد
تكلفة اليد العاملة (للتركيب(
صندوق توصيل التيار المستمر
رحل الحماية
ُّم ِّ
عداد الكهرباء
َّ
مفتاح محكوم
وحدة التحكم

0.405
0.133
0.343
0.052
0.011
0.080
782
1.970
230
75
135

الوحدة

دوالر أمريكي /واط

دوالر أمريكي

المصدر :تحليل المؤلفين بنا ًء على أسعار البائعين المحليين باستثناء الوحدات وبعض أنشطة التصميم( .تم توفير الوحدات
والعواكس عن طريق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بسعر التكلفة ،وتم إجراء أنشطة التصميم كجزء من أبحاث
المؤلفين).

تشمل هذه االفتراضات المواصفات المتعلقة بنظام
الطاقة الكهروضوئية نفسه والمصادر الشمسية
واالفتراضات المالية “الخارجية” (مثل معدل الخصم
والتضخم).
تعتبر المعايير المدرجة في الجدول  2ذاتية ذاتية التفسير
باستثناء ثالثة منها وهي :عامل انخفاض الكفاءة البالغ
 ،85%ومعدل الخصم البالغ  ،3%وسعر الكهرباء .عامل
انخفاض الكفاءة هو المعيار الذي يصف كفاءة نظام
الطاقة الشمسية الكهروضوئية .وهنا ،فإن عامل انخفاض
كفاءة  85%يعني أن النظام يخسر  15%من الطاقة.
وفي حالتنا ،يندرج تحت عامل انخفاض الكفاءة جميع
خسائر نظام الطاقة الكهروضوئية ،بما في ذلك الخسائر
التي تحدث بسبب تظليل المنطقة .وبالنسبة لخسائر
العاكس الكهربائي فهي تؤخذ باالعتبار بشكل منفصل.
من الثابت في المؤلفات العلمية أن الوصول إلى معدل

سهال .وألن سعر الخصم يحدد
الخصم “الصحيح” ليس
ً
القيمة الزمنية لالستثمار ،تختلف معدالت الخصم
باختالف األفراد المستثمرين والقطاع الخاص والحكومة.
فبالنسبة لألفراد ،تميل معدالت الخصم إلى أن تحسب
من خالل الدراسات االستقصائية ويمكن أن تصل إلى
( 60%بنزيان و رابوبورت وياغل 1989و إنزلر وديكمن
وماير  2014وهاريسون والو وويليم  2002وماير و
ويتير  .)1983بينما للقطاع الخاص ،تكون إحدى الطرق
لحساب معدل الخصم من خالل تكلفة فرصة المشروع
الضائعة المتعلقة باالستثمارات األخرى (التي تنطبق
أيضا على األفراد) .وهذا سوف يختلف وفق ًا للقطاع.
ً
أما للحكومات ،فهي ال تطرح المشاريع بهدف الربح غالبا،
وألن هذا المشروع يعتبر مشروع ًا للبحث والتطوير ،فقد
اخترنا استخدام معدل خصم قدره  3بالمائة ،وهو أقل من
المعدل المستخدم في القطاع الخاص (غراوت  2003و
باركك  .)2012نحن على دراية بأن النقاش حول معدالت
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موضوعا متفقا عليه ،ولن تتناول
الخصم واختيارها ليس
ً
هذه الورقة الموضوع بشكل أكبر ألنه ليس من أهدافها
األساسية .ومع ذلك ،حتى لو تم استخدام معدل خصم
أعلى (على سبيل المثال  5بالمائة) ،فإن الجوانب الرئيسة
لهذه الورقة ستظل ذات صلة.
أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر على جاذبية تركيب نظام
الطاقة الشمسية الكهروضوئية هو سعر الكهرباء.
يدفع القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية
المعدل األعلى من بين القطاعات 0.32 :ريال سعودي
 /كيلوواط.ساعة ( 0.0853دوالر أمريكي  /كيلوواط.
ساعة) بغض النظر عن االستهالك .ويدفع القطاعان
السكني والتجاري  0.18ريال سعودي  /كيلوواط.
ساعة و  0.20ريال سعودي  /كيلوواط.ساعة ألول
 6,000كيلوواط.ساعة من االستهالك على التوالي،
ويدفع كالهما  0.30كيلوواط ساعة إضافي .وللحفاظ
على تنافسية الصناعات ،يدفع القطاع الصناعي تعرفة
ثابتة قدرها  0.18ريال سعودي  /كيلوواط.ساعة
(0.048كيلوواط/ساعة) .تميل هذه األسعار إلى أن تكون
أقل من متوسط األسعار في العالم إال أنه تم تصحيحها
اعتبارا من أوائل عام  2018حيث كانت
في الفترة االخيرة
ً
أسعار الكهرباء قبل ذلك أقل بكثير.

المنهجية
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الجدوى االقتصادية
لتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على
سطح أحد المساجد .وسيتم تحقيق الهدف األخير بتقليل
صافي القيمة الحالية للتكاليف ،والتي نشير إليها باسم
صافي التكلفة الحالية فيما بعد .وللمساعدة في برمجة
وربط جميع المعايير المعروضة في القسم السابق،
نستخدم  ،HOMERوهو منتج برمجي متوفر في السوق
لتسهيل تحليل عملية توليد الطاقة المتجددة وتفاعالتها
مع الشبكة.

مهمة ألن نوع الدعم وحجمه – إن وجد – سيؤثران على
سعة نظام الطاقة الكهروضوئية (واتس وآخرون 2015
و ياماماتو  .)2012ففي وضع ال يتم فيه تطبيق صافي
القياس أو التعرفة حسب التغذية ،سيتم تصميم حجم
النظام ليتوافق مع الحمل الكهربائي (وقت الذروة) .بينما
إذا تم تطبيق صافي القياس فستكون هناك قيمة
لزيادة حجم نظام الطاقة الكهروضوئية .وفي أي وقت
من األوقات ،إذا كانت الطاقة الكهروضوئية المولدة أعلى
من الحمل فسيتم تصدير الطاقة الفائضة على الفور إلى
الشبكة بسعر الكهرباء .وإذا كان العميل في نهاية دورة
مستوردا ،فسوف يسدد قيمة
الفوترة (شهر ًيا أو سنو ًيا)
ً
مصدرا في
الطاقة المستخدمة .وبالمثل ،إذا كان العميل
ً
نهاية دورة الفوترة ،فستدفع المرافق للعميل مبلغا مقابل
مسبقايشار إليه بسعر صافي
التصدير بسعر محدد
ً
الطاقة المصدرة .يعتبر سعر صافي الطاقة المصدرة
عموما أقل من سعر الكهرباء ،ومعظم برامج صافي
ً
القياس تطلب من المرافق إعادة شراء الطاقة المولدة
الفائضة من مالك العقار إما بسعر الجملة (بورينستاين
 )2017أو بالتكلفة المجنبة (وان  .)1996وتمثل التكلفة
المجنبة عادة تكلفة الوقود دون تضمين تكاليف السعة
والنقل .تجدر اإلشارة إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء في
المملكة العربية السعودية لم تحدد سعر صافي الطاقة
المصدرة ،إال أنه لتحقيق الغرض من هذا البحث افترضنا
أن سعر صافي الطاقة المصدرة هو  0.02دوالر أمريكي/
كيلوواط.ساعة.
يهتم تحليلنا بسيناريوين رئيسيين :سيناريو ال دعم ألي
سياسة وسيناريو صافي القياس .وكما هو الحال مع أي
عملية نمذجة أخرى ،يجب وضع النتائج بعد الحصول عليها
مراعاة
في سياقها وتفسيرها ضمن إطارها الصحيح.
ً
للعوامل مثل قيود الميزانية والمساحة.

يرجى مالحظة أن التفاصيل التنظيمية وتفاصيل السياسة
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الجدول  .2االفتراض الفني والتشغيلي المستخدم لتحليل نظام الطاقة الكهروضوئية.
المعيار

القيمة

الوحدة

المصدر الشمسي

“الرياض”

واط/متر مربع

الرياض”

درجة مئوية

انعكاسية األرض

20

بالمائة

كفاءة الوحدة في ظروف االختبار االعتيادية

16.6

بالمائة

درجة حرارة التشغيل االسمية

47

درجة مئوية

معامل التراجع السنوي لكفاءة الوحدة

0.5

بالمائة

البيئي درجة الحرارة

معامل فقدان الطاقة التي تعتمد على درجة الحرارة 0.4
ميل اللوح الشمسي من الخط العامودي

بالمائة/درجة مئوية

65

درجات

20

درجات

عمر العاكس

10

سنوات

كفاءة العاكس

96

بالمائة

تكلفة استبدال العاكس

0.10

دوالر أمريكي/واط

عمر النظام

25

سنوات

عاما انخفاض الكفاءة

85

بالمائة

15
3
2
0.0853

دوالر أمريكي/كيلوواط في السنة
بالمائة
بالمائة
دوالر أمريكي/كيلوواط.ساعة

الفني السمت (شرق الجنوب)

تكلفة التشغيل والصيانة
معدل الخصم
المالي
التضخم السنوي
سعر شراء الكهرباء من الشبكة
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ملخص النتائج

هو  0.02دوالر أمريكي /كيلوواط.ساعة.

يلخص الجدول  3أدناه نتائج التحليل .باإلضافة إلى
السيناريوين المذكورين أعاله (ال دعم ألي سياسة
وصافي القياس) ،أدرجنا سيناريو “عدم القيام بأي إجراء”
ويدل على عدم تركيب نظام الطاقة الكهروضوئية على
السطح .ويشار إلى هذه السيناريوهات ( أ -ب -ج) على
التوالي.

ومع ذلك ،فإن المنطقة التي يمكن استغاللها من سطح
المسجد تسمح فقط بتركيب نظام الطاقة الكهروضوئية
بسعة  124كيلوواط (انظر أدناه لمزيد من التفاصيل).
تبين عند سعة  124كيلوواط أن صافي التكلفة
الحالية يساوي  581,606دوالر أمريكي ،في حين أن
التكلفة الرأسمالية تزيد لتصل إلى  134,030دوالر
أمريكي وحصة طاقة المسجد التي توفرها ألواح الطاقة
الشمسية تزيد أيض ًا لتصل إلى  25بالمائة .تبلغ التكلفة
المعيارية إلنتاج الطاقة عند هذه السعة لنظام الطاقة
الكهروضوئية  0.054دوالر أمريكي  /كيلوواط.ساعة،
أي أقل بكثير من سعر الكهرباء القياسي البالغ 0.0853
دوالر أمريكي /كيلوواط.ساعة.

بلغ الحد األدنى لصافي التكلفة الحالية للسيناريو (أ)
 726,522دوالر أمريكي بافتراض أن سعة نظام الطاقة
الكهروضو ئية المركب هي  65كيلوواط التي يمكنها
تلبية ما يقارب  16%من احتياجات المسجد للكهرباء
سنويا من خالل نظام الطاقة الشمسية المثبت على
السطح .إن َّ مقدار الطاقة الذي تم إعادة بيعه للشبكة
أو تصديره– الذي بلغ  38.927كيلوواط/الساعة – ال
يتم تعويضه في هذا السيناريو ألنه ال يوجد سياسة
لصافي القياس .بينما مع تطبيق سياسة صافي القياس
السنوي ،يتضح أن سعة الطاقة الكهروضوئية المثلى لما
يقارب  250كيلوواط تحقق الحد األدنى لصافي التكلفة
الحالية بافتراض أنه ال يوجد قيود على مساحة ألواح الطاقة
الشمسية الكهروضوئية وأن صافي سعر تصدير الفائض

على الرغم من أن قيم التكلفة الرأسمالية المذكورة
قد تبدو في البداية متناقضة مع المعلومات الواردة في
الجدول  ،1إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن النموذج الرياضي
في السيناريو (أ) يختار بناء عاكس من أي حجم (45
كيلوواط في هذه الحالة) .بينما السيناريو (ب) يخصص
عاكس ًا بإجمالي قدرة استيعابية تساوي  30كيلوواط أو
مضاعفات ذلك .وذلك ألن العواكس التي قدمتها مدينة

الجدول  .3نتائج نمذجة السيناريوهات الثالثة .انظر إلى النص لمعرفة تفاصيل حسابات التكلفة الرأسمالية والقيم.

السيناريو
أ .الطاقة الكهروضوئية دون
دعم
ب .الطاقة الكهروضوئية مع
صافي القياس (السنوي)
ج .سياسة عدم القيام بأي
إجراء (الشبكة فقط)

سعة نظام الطاقة
الكهروضوئية المركب
(كيلوواط)

صافي التكلفة
الحالية بالدوالر
األمريكي

التكلفة الرأسمالية
بالدوالر األمريكي

نسبة الحمل
الكهربائي الذي
خففه نظام الطاقة
الكهروضوئية
(النسبة المئوية)

الطاقة
المصدرة
سنوي ًا
(كيلوواط/
الساعة)

65

726,522

65,785

16

38,927

124

581,606

134,030

25

94,184

--

747,685

--

--

--
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الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للمشروع كانت عبارة
عن عواكس بقدرة  30كيلوواط .تعتبر قدرة العاكس
الكلية التي تبلغ  124كيلوواط هي األمثل – ونتيجة لذلك
تم تركيب خمسة عواكس بقدرة  30كيلوواط لتصل قدرة
العاكس الكلية في الموقع إلى  150كيلوواط.
التكلفة الرأسمالية للسيناريو (ب) الذي تم تطبيقه كان
ونظرا لطبيعة هذا المشروع،
 1.08دوالر أمريكي /واط.
ً
تم توفير كل من الوحدات والعواكس بسعر التكلفة
قربنا هذه
وتوفير العديد من جوانب التصميم مجا ًناّ .
المحصلة لتكون  0.10دوالر أمريكي /واط
التكاليف غير ُ
وأضفناها إلى التكلفة الرأسمالية ،وبالتالي أصبح إجمالي
التكلفة الرأسمالية  1.18دوالر أمريكي /واط تقري ًبا.
ونذكر مرة أخرى أن هذه التكاليف تعكس األوضاع
السائدة في أوائل عام  2017عندما كان المشروع
في مرحلة التصميم  .بيد أننا نتوقع أن تكون التكلفة

الرأسمالية للمشروع أقل بكثير في وقت كتابة هذا
البحث (أي في ديسمبر .)2018

دور صافي القياس
على الرغم من أن سيناريو صافي القياس يضاعف
مقارنة بسيناريو ال
التكلفة الرأسمالية لمشروع الدراسة
ً
دعم ألي سياسة ،إال أن صافي التكلفة الحالية له يعتبر
أقل بكثير .ولفهم السبب وراء ذلك ،قمنا بتحليل منحنى
الحمل الكهربائي وتوليد الطاقة الكهروضوئية ومشتريات
الشبكة ومبيعاتها .وكما يوضح الشكل  ،1فإنه ال يوجد
أي حمل كهربائي تقري ًبا في الفترة بعد صالة الفجر وقبل
صالة الظهر بقليل خالل أشهر الصيف والشتاء .فخالل
هذه الفترة الصباحية ،يمكن بسهولة تصدير أي طاقة
مولدة من النظام الشمسي إلى الشبكة.

الشكل  .4الكهرباء المولدة من نظام الطاقة الكهروضوئية والحمل الكهربائي والطاقة التي تم الحصول عليها من الشبكة
والكهرباء التي تم بيعها للشبكة خالل أحد أيام الصيف .تمثل المنطقة الصفراء إجمالي الطاقة التي تم إعادة بيعها للشبكة.
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المصدر :بيانات المؤلفين وتحليلهم.
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هذه الظاهرة موضحة في الشكلين  4و  ،5حيث تم عرض
الطاقة المولدة من نظام الطاقة الكهروضوئية والحمل
الكهربائي للمسجد ومشتريات الشبكة (أي الطاقة
المشتراة من الشبكة) ومبيعات الشبكة (أي الطاقة
المعاد بيعها إلى الشبكة) ليوم عادي في فصل الصيف
والشتاء .في الشكل ( 4أحد أيام الصيف) ،تتجاوز الطاقة
المولدة من نظام الطاقة الكهروضوئية المركب على
صباحا حتى
السطح الحمل الكهربائي من الساعة 6
ً
الظهيرة تقري ًبا لذا يتم تصديرها إلى الشبكة .أما في
فترة ما بعد الظهيرة ،يصبح الحمل الكهربائي أكبر من
الطاقة المولدة في الموقع ،وتزيد الحاجة إلى شراء الطاقة
من الشبكة.
من ناحية أخرى ،وكما هو مبين في الشكل  ،5فإن الطاقة
المولدة عبر نظام الطاقة الكهروضوئية خالل أحد أيام

دائما أكبر من الحمل الكهربائي باستثناء
الشتاء تكون ً
فترة زمنية قصيرة قبل المغرب .وبالتالي ،يتم استخدام
نسبة صغيرة من الطاقة المولدة من األلواح الشمسية
لتغطية الحمل الكهربائي وتصدير الباقي إلى الشبكة.
وكما هو متوقع ،سيكون المسجد مع هذا الحمل
مصدرا
الكهربائي ومنحنى توليد الطاقة الكهروضوئية
ِّ
لصافي الطاقة خالل أشهر الشتاء.
بترجمة المعلومات الواردة من الناحية المالية ،يوضح
الجدول ( 4أدناه) استهالك الطاقة الشهري للمسجد
واختالف سيناريو “عدم القيام بأي إجراء” و سيناريو
صافي القياس .فففي سيناريو عدم القيام بأي إجراء،
يبلغ استهالك الطاقة السنوي للمسجد 397,043
كيلوواط.ساعة بتكلفة  33,880دوالر أمريكي ،إال أنه
بتركيب نظام الطاقة الكهروضوئية وتطبيق صافي

الشكل  .5الكهرباء المولدة من نظام الطاقة الكهروضوئية والحمل الكهربائي والطاقة التي تم الحصول عليها من الشبكة
والطاقة التي تم بيعها للشبكة خالل أحد أيام الشتاء .تمثل المنطقة الصفراء إجمالي الطاقة التي تم إعادة بيعها للشبكة.
150.00

100.00
75.00
50.00
25.00

الحمل الكهربائي (بالكيلوواط)

125.00

0.00

4:
00
5:
00
6:
00
7:
00
8:
00
9:
00
10
:0
0
11
:0
0
12
:0
0
13
:0
0
14
:0
0
15
:0
0
16
:0
0
17
:0
0
18
:0
0
19
:0
0
20
:0
0
21
:0
0

الوقت
Energy
Sold
الطاقة المباعة

المصدر :بيانات المؤلفين وتحليلهم.
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نتائج النموذج
القياس تم خفض فاتورة الطاقة السنوية للمبنى بأكثر
إن
من  50بالمائة لتصل إلى  16,546دوالر أمريكيَّ .
مصادر الوفورات مضاعفة :الطاقة التي يتم تصديرها
( 102,068كيلوواط.ساعة) ،والتي تصل إلى ما
يقارب ربع إجمالي االستهالك السنوي ،والطاقة التي
يتم توليدها بواسطة نظام الطاقة الكهروضوئية

واالستهالك الذاتي تصل إلى  101,006كيلوواط.ساعة
(غير موضحة في الجدول  .)4وكما هو متوقع وفي ظل
هذا السيناريو ،يعتبر المسجد مستورد ًا لصافي الطاقة
مصدر لها خالل أشهر
بشكل عام ،على الرغم من أنه
ِّ
يناير وفبراير ونوفمبر وديسمبر.

الجدول  .4استهالك الكهرباء الشهري للمسجد وفاتورة الكهرباء الالحقة لسيناريو الشبكة فقط وصافي القياس.
أي اختالفات يرجع سببها إلى التقريب.
الشبكة فقط
الشهر

الطاقة
المشتراة
من الشبكة
(كيلوواط.
ساعة)

الشبكة +الطاقة الكهروضوئية ( 124كيلوواط) مع صافي القياس
الطاقة المباعة
للشبكة
(كيلوواط.
ساعة)

صافي الطاقة
المشتراة
من الشبكة
(كيلوواط.
ساعة)

فاتورة الكهرباء
السنوية
النهائية
بالدوالر
األمريكي*

10,505

10,505

896

7,542

11,706

)(4,164

-

9,455

9,455

807

6,518

11,924

)(5,405

-

28,622

28,622

2,442

18,673

7,400

11,273

-

الحمل
الكهربائي
(كيلوواط.
ساعة)

الفواتير
مستحقة
الدفع بالدوالر
األمريكي

الطاقة
المشتراة
من الشبكة
(كيلوواط.
ساعة)

يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر

28,200

28,200

2,406

18,502

8,438

10,064

-

10,146

10,146

866

7,089

12,152

)(5,064

-

ديسمبر

10,564

10,564

901

7,516

10,876

)(3,360

-

Total

397,043

33,880

296,037

102,068

193,969

16,546

44,991

44,991

3,839

33,976

5,997

27,979

-

45,614

45,614

3,892

33,890

6,602

27,288

-

70,845

70,845

6,045

60,170

7,718

52,452

-

46,243

46,243

3,946

33,935

6,356

27,579

-

46,418

46,418

3,961

34,266

6,525

27,742

-

45,438

45,438

3,877

33,960

6,375

27,585

-

المصدر :بيانات المؤلفين وتحليلهم.
* نظرا لتطبيق آلية صافي القياس سنوي ًا فلن يتم دفع الفواتير شهرياً.
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مقارنة النموذج بالقياسات الميدانية
للنضام ا لتجريبي الذي تم تركيبه ،تم استخدام ما
مجموعه  460وحدة ،بمعدل طاقة  270واط لكل منها،
لتصل بذلك السعة اإلجمالية لتركيب نظام الطاقة
الكهروضوئية على السطح في ظروف االختبار القياسية
إلى  124.2كيلوواط .وكما ذكرنا آنفاً ،تم استخدام
خمسة عواكس للنظام ،لكل منها قدرة  30كيلوواط.
يعكس الشكل  6صورة للنظام المثبت بالكامل.
تم تشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على
السطح في أغسطس  2017ومراقبته عن كثب منذ ذلك
الحين .كما تم تركيب جهازين لقياس جودة الطاقة كجزء
من المشروع :أحدهما في طرف اإلرسال لوحدة التغذية
ذات الجهد المتوسط الذي يوفر الطاقة للمسجد ،واآلخر

في قاطع الدائرة الكهربائية الرئيســة في المســجد إضافة
إلــى تثبيت نظام اتصاالت وربطه بواجهة المســتخدم
للتمكــن مــن مراقبة النظــام والتحكم فيه عن بعد.
في الســنة األولى من تشــغيل المشروع تمكنا من
الحصــول على مجموعة كبيــرة من البيانات .ولإليجاز،
تقــارن هــذا البحث نتائج توليد الطاقة و حســب :فالجدول
 5يقــارن أداء النظام الفعلي والمتوقع من ســبتمبر
 2017إلى أغســطس  .2018وكما يتبين من الجدول 5
تتوافــق نتائــج النموذج النظري مــع نتائج النظام الفعلي
الذي تم تشــغيله  -مع متوســط اختالف على مدار العام
بحوالي  6بالمائة شــهر ًيا.

الشكل  .6نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة  124كيلوواط الذي تم تركيبه على سطح المسجد وتشغيله.
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مقارنة النموذج بالقياسات الميدانية

الجدول  .5توليد الطاقة الشهري من نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبت على السطح كما تم حسابه من خالل
المركب.
النموذج وقياسه من النظام
َّ
الشهر

إجمالي توليد الطاقة
الكهروضوئية بالكيلوواط.ساعة
(من النموذج)

التوليد الفعلي للطاقة
الكهروضوئية بالكيلوواط.ساعة
(من الميدان)

نسبة االختالف

سبتمبر 2017

17,853

17,434

2.3

أكتوبر 2017

18,136

17,671

2.6

نوفمبر 2017

15,209

12,978

14.7

ديسمبر 2017

13,924

13,371

4.0

يناير 2018

14,669

12,466

15.0

فبراير 2018

14,861

12,861

13.5

مارس 2018

17,349

19,246

10.9

أبريل 2018

17,012

16,850

1.0

مايو 2018

18,326

17,772

3.0

يونيو 2018

18,393

18,250

0.8

يوليو 2018

18,664

19,483

4.4

أغسطس 2018

18,677

19,451

4.1

معدل االختالف الشهري

ـتنادا إلــى النتائــج الموضحة في الجدول  ،5يتضح أن
اسـ ً
عامل الســعة لنظام الطاقة الكهروضوئية باســتخدام
مقارنة بـ  18.2بالمائة
النموذج هو  18.7بالمائة،
ً
باستخدام البيانات المعايرة .لذا نعتبر هذه القيمة العددية
التي تم الحصول عليها من الميدان قابلة لالستخدام في
مشاريع مماثلة في المنطقة.
وبالنظر إلى الوضع المالي للمشروع من زاوية مختلفة،
يمكن حساب معدل الداخلي للمشروع على افتراض أن
التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة الثابتة

6.4

ستشمل التدفق الخارجي لألموال ،في حين أن الطاقة
المولدة من نظام الطاقة الكهروضوئية (المستخدمة
والمصدرة) تعتبر التدفق الداخلي األموال .وبذلك يتم
حساب معدل العائدات الداخلي بسهولة على أنه ،%11
مما يعني أن أي معدل خصم أقل من هذه القيمة سيجعل
المشروع صالحا للتطبيق .اخترنا للدراسة نسبة %3
ومع ذلك فإن الخصم األعلى من ذلك لن يغير الرسالة
الجوهرية للورقة.

الجدوى االقتصادية الستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المساجد
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مناقشة
تأمين رأس المال
تعتبر التكلفة الرأسمالية لنظام الطاقة الكهروضوئية
العائق المالي الرئيس لتركيبه .فبالنسبة للمباني
العامة – بما في ذلك المساجد – يوجد مصدران رئيسان
لرأس المال :تمويل الدولة أو نموذج ملكية طرف ثالث
(ديفيدسون وآخرون  2015؛ وهونج وآخرون .)2018
ووفقا لنموذج تمويل ملكية طرف ثالث ،تقوم شركة
ً
خدمات الطاقة ،على سبيل المثال ،بتركيب نظام الطاقة
الشمسية وتحمل جميع التكاليف الرأسمالية أو معظمها،
وهي مسؤولة عن الحفاظ على النظام لفترة متفق
عليها بعد التشغيل .تقوم الشركة بعد ذلك باسترداد
استثماراتها من خالل اتفاقية شراء الطاقة (الم ويو
 )2016أو اتفاقية التأجير (راي وسيغرن  .)2013تنتشر
ملكيات الطرف الثالث في مناطق عديدة حول العالم
(ستروبيت وبام  ،)2016وخاصة في الواليات المتحدة
(فو وآخرون  .)2017كما توجد في دول العالم اختالفات
ونماذج تمويل أخرى (هورفيث و زيبو .)2018
تعتبر التبرعات الخيرية مصدر ًا آخر لتمويل المساجد
ودور العبادة بشكل عام .ولكن التغييرات في البيئات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية العالمية تجعل الموارد
المخصصة للجمعيات الخيرية في شح متزايد (غريس و
غريفن  .)2006ويمكن اختصار الدوافع وراء المساهمة
في األعمال الخيرية العامة أو التبرعات فيما يلي( :أ)
سياسية :بناء مكانة سياسية أو تغيير الرأي العام ؛ (ب)
مالية :للتمتع بمزايا مالية مثل اإلعفاءات الضريبية ؛ أو
(ج) دينية :للحصول على الفائدة الروحية أو السعادة األبدية
(ديغاسبيري و ميناردس  .)2017تندرج التبرعات المقدمة
إلى دور العبادة – سواء أكانت من أفراد أو منظمات –
ضمن الفئة األخيرة ويتم االعتماد عليها كآلية تمويل
مهمة في العالم لجميع الديانات المختلفة.
على المستوى العالمي وفي المملكة العربية السعودية
على وجه الخصوص ،هناك اهتمام متزايد بتطوير
األوقاف المالية وإدارة عوائدها (عبيد الله .)2016

ولتحقيق هذه الغاية أطلقت الهيئة العامة لألوقاف في
المملكة العربية السعودية مشروع صناديق االستثمار
الذي يهدف إلى تحقيق االستقرار المالي واالستدامة
للهيئات غير الربحية (جريدة عرب نيوز  .)2018وعلى
الرغم من أنه لن تكون هناك عوائد مالية من تشغيل
أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح
المساجد ،إال أنها سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف.

التأثير على فواتير الكهرباء
لقد بين هذا البحث أن تركيب نظام الطاقة الكهروضوئية
على أسطح المساجد الكبيرة في المملكة العربية
السعودية يعد مجد ًيا من الناحية المالية ،بدون أي دعم.
وعندما تمت دراسة آلية صافي القياس المقترحة
للمملكة العربية السعودية أشارت النتائج األولية
للنموذج إلى أنه يلزم تركيب نظام بسعة  250كيلوواط
تقري ًبا لتقليل صافي التكلفة الحالية .وتبين أن فاتورة
الكهرباء السنوية لذلك الحجم ونوع تركيب الطاقة
الشمسية الكهروضوئية كانت قريبة من الصفر أي أن
عائدات تصدير الطاقة الفائضة إلى الشبكة تعادل تقريبا
تكلفة ما يشترى من طاقة من الشبكة.
ومع ذلك ،لم يكن من الممكن تركيب هذا القدر من
السعة على سطح مسجد الدراسة .وعلى الرغم من أن
المساحة الكلية للسطح – من حيث القيمة المطلقة
– كان من الممكن نظريا أن تستوعب  250كيلوواط،
إال أن المساحة التي يمكن الوصول إليها لم تكن
كبيرة بما يكفي .عندما تم بناء المسجد ،لم يؤخذ
بالحسبان إمكانية تركيب نظام الطاقة الكهروضوئية
منظرا
على السطح في المستقبل .يظهر الشكل 7
ً
جو ًيا تخطيط ًيا لسطح المسجد ومكان تركيب الوحدات
الكهروضوئية .تمثل المناطق المظللة قطر ًيا نظام
الطاقة الكهروضوئية المركب – تشغل وحدات تكييف
الهواء والقنوات ووحدات الخدمة األخرى الجزء المتبقي
من مساحة السطح.

الجدوى االقتصادية الستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المساجد

22

مناقشة
تمكن تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية
بسعة  124كيلوواط مع تطبيق صافي القياس من خفض
فاتورة الكهرباء السنوية للمسجد بحوالي  50بالمائة .لم
يكن لصافي سعر تصدير الطاقة الذي افترضنا أنه 0.02
دوالر أمريكي  /كيلوواط.ساعة دور في التحليل حيث بلغ
إجمالي صافي وارداته من الشبكة في نهاية دورة إعداد
الفواتير (سنو ًيا في هذه الحالة)  194,000كيلوواط.
ساعة (انظر إلى الجدول .)4
إذا تم تطبيق سياسة صافي القياس الشهرية فسيكون
وضع المسجد بالنسبة لصافي االستهالك هو وضع
التصدير في أربعة أشهر في السنة (انظر إلى الجدول
ووفقا لهذا السيناريو ،سيتم منح المسجد كل شهر
.)4
ً
المصدرة شهري ًا ولسعر
قيمة مساوية لناتج صافي الطاقة
َّ
تصدير صافي الطاقة .وبذلك ،يحصل المستهلك على

تعويض أقل مقارنة بسيناريو صافي القياس السنوي
حيث يتم تعويض الطاقة الفائضة شهري ًا بسعر الكهرباء
لألشهر التالية الذي يكون أعلى من سعر صافي تصدير
الطاقة.
إذا كان صافي سعر تصدير الطاقة مرتفع ًا بما يكفي
فقد يحفز على تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية فوق
السطح بحجم أكبر من الالزم (شريطة أن يكون رأس
المال مضمو ًنا) ،مما يسمح باستغالل الشبكة اإلضرار
بها ,إن هدف السياسة الرئيس من تركيب نظام الطاقة
الكهروضوئية على أسطح المساجد يكمن في تقليل
فواتير الكهرباء للمسجد قدر اإلمكان  -وليس بالضرورة
كسب المال .لذا من المهم تصميم سياسة توفر الحوافز
المناسبة لتحقيق األهداف المرجوة.

الشكل  .7منظر جوي لسطح المسجدُ ،يظهر أنه ال يمكن تركيب األلواح الكهروضوئية على كامل مساحة سطح المبنى
بسبب وجود وحدات تكييف الهواء والقنوات وما إلى ذلك.
ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية

وحدات تكييف
الهواء وما إلى ذلك

المصدر :بيانات المؤلفين وتحليلهم.
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مناقشة

اآلثار المترتبة على الشبكة  /المرافق
ذكرنا سابق ًا في هذه الورقة أن نظام الطاقة
الكهروضوئية المركب على سطح المسجد يعتبر نظام ًا
للتوليد الموزع للطاقة .وتوصلنا إلى أن تركيب نظام
الطاقة الكهروضوئية مفيد للمسجد ،فالتوليد الموزع
فمثال قد
للطاقة يقدم العديد من الفوائد للشبكة.
ً
يسهم النظام في تقليل الحمل الكهربائي وقت الذروة
(يانغ وآخرون  ،)2014والتحكم في التردد وتصحيحه (غوو
وآخرون  ،)2015وتأجيل االستثمارات الرأسمالية التي
قد تحتاجها المرافق لتلبية الطلب المتزايد (براون وآخرون
.)2001
من ناحية أخرى ،يفرض التوليد الموزع للطاقة بعض
التحديات ،مثل الحمل الزائد المحتمل للشبكة الموزعة
(أكرمنن ونيازكن  )2002وتعطل الحماية (ماهات وآخرون

 )2011بسبب التدفق ثنائي االتجاه للكهرباء .عالوة على
ذلك ،عند تفعيل أنظمة التوليد الموزع للطاقة ستفقد
المرافق بعض إيراداتها ألن العمالء أصبحوا ال يعتمدون
على الشبكة لتلبية جميع احتياجاتهم من الكهرباء.
كل هذه الفوائد والتحديات بحاجة إلى تقييم دقيق عند
صياغة السياسة .ويمكن أن يساعد تركيب أنظمة
التوليد الموزع للطاقة بعناية في تحقيق األهداف
اإلستراتيجية للمرافق (جورج الكينس و هاتزياغريو
 .)2013ال تتضح هذه الفوا ٔيد والتكاليف المذكورة أعاله
إال عند التوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية،
ركزت هذه الورقة على الجدوى المالية ألنظمة الطاقة
الشمسية الكهروضوئية للمساجد ،دون دراسة اآلثار
المالية المترتبة على المرافق ومشغلي الشبكات ،حيث
أن هذه اآلثار والتبعات تتطلب دراسات أخرى تنظر إلى
العوامل المحلية المتعلقة بشبكات التوزيع.
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االستنتاجات
درست هذه الورقة اآلثار االقتصادية المترتبة على تركيب
نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح أحد
المساجد في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية
السعودية .وتشير النتائج إلى أنه بالنظر إلى أسعار
الكهرباء والتكاليف الرأسمالية لتركيب أنظمة الطاقة
الكهروضوئية السائدة في عام  2018سيكون تركيب
أنظمة الطاقة الكهروضوئية للمساجد ذا جدوى مالية حتى
بدون دعم.
أظهر التحليل أن الفاتورة السنوية للمسجد يمكن خفضها
إلى الصفر تقري ًبا مع استخدام آلية صافي القياس.
ولمساندة التحليل النظري،تم مقارنة النتائج من النموذج
النظري موافقة لنتائج النظام المركب .ويجدر ذكر أن
عامل السعة من النظام المركب كان .18.2%
من بين الخصائص الفريدة للمساجد منحنيات الحمل
الكهربائي التي يمكن التنبؤ بها بشكل كبير .فالناس
يجتمعون في أوقات معينة تحكمها حركة الشمس ويترتب
عليها معظم الحمل الكهربائي .ويعتبر الوقت بين صالتي

الفجر والظهر على وجه الخصوص الفترة التي يمكن
فيها تصدير معظم الطاقة المولدة من خالل نظام
الطاقة الكهروضوئية إلى الشبكة .فإذا كانت مساحة
السطح كبيرة بما يكفي للسماح بتركيب نظام الطاقة
الكهروضوئية بسعة كبيرة نسبيا ،فسيكون وضع
المسجد بالنسبة لصافي االستهالك هو وضع التصدير
في نهاية دورة الفوترة .وبناء على ذلكُ ،ينصح بوضع حد
أعلى لمقدار الطاقة الذي يمكن تصديره – أم ما يقوم
مقام ذلك – لمنع استغالل الشبكة.
وبينت هذه الدراسة كذلك أن مساحة السطح التي يمكن
استغاللها تحدد السعة القصوى التي يمكن تركيبها
حتى ولو كانت الميزانية متوفرة لنظام يحمل سعة أكبر.
ولمحدودية ما يمكن فعله لتغيير أسطح المساجد الحالية،
مستقبال خيار بناء
يمكن بأن يتضمن تصميم المساجد
ً
وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على
السطح .وعلى الرغم من أن هذه الدراسة ركزت على
المساجد إال أنه يمكن توسيع نطاق التحليل ليشمل دور
العبادة األخرى أو القاعات ،مع إجراء التعديالت المناسبة.
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نبذة عن المؤلفين
د .عمرو الشرفاء
زميل باحث يعمل على سياسة تحوالت الكهرباء .و يهتم في مجال أبحاثه بنمذجة نظام
وسجلت
الطاقة وتصميم شبكات صغرى هجينة وتحسينها .له منشورات تزيد عن األربعين ُّ
له أربع براءات اختراع ،وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وماجستير
إدارة أعمال في التمويل.
د .عبد الله السبيعي
أستاذ بحث مساعد في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .تكمن اهتماماته البحثية
في الشبكات الذكية والطاقة المتجددة وحماية البنية التحتية الحيوية .وهو حاصل على درجة
الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة برتش كولومبيا الكندية.
د .أيمن العبد الجبار
أستاذ بحث مشارك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .تشمل اهتماماته البحثية
نمذجة نظام الطاقة وتنفيذ حلول الجهد المتوسط بتصميم مخصص .وهو حاصل على
درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة مانشستر.
شافي الحصين
هو مدير مركز التميز البحثي المشترك للتوزيع والمدير باإلنابة إلدارة األبحاث والتطوير
عددا من األوراق العلمية
في الشركة السعودية للكهرباء .ترأس عدة مشاريع بحثية ونشر ً
في عدة مناسبات دولية .وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من
جامعة الملك فهد وشهادة الماجستير من جامعة الملك سعود.

نبذة عن المشروع
بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء ،وباستخدام
نموذج نظري ونظام تشغيل فعلي تجريبي ،بحث هذا المشروع في اآلثار المالية المترتبة على تركيب
أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح أحد المساجد في المملكة العربية السعودية.
أظهر التحليل أنه حتى بدون دعم أي سياسة ،تعتبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية مربحة .و ُتعد هذه
الدراسة بمثابة أساس للدراسات االقتصادية والتقنية الالحقة التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة
من المبادرات المحتملة على مستوى المملكة فيما يتعلق بنشر الطاقة الكهروضوئية على أسطح
المساجد .تجدر اإلشارة إلى أن هناك أكثر من  90,000مسجد في المملكة العربية السعودية.
الجدوى االقتصادية الستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المساجد

31

www.kapsarc.org

الجدوى االقتصادية الستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المساجد

32

