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سلسلة تبسيط المعلومات مناقصات الطاقة المتجددة التنافسية 

1- مقدمة

تشهد ساحة الطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية تقدمًا سريًعا، وقد حدثت بعض التطورات الهامة 
أهم  كأحد  التنافسية  المتجددة  الطاقة  مناقصات  على  االعتماد  بزوغ  أبرزها  من  لعل  األخيرة  السنوات  في 
أسواق  وخلق  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  الكهربائي  اإلنتاج  تنمية  في  السريع  للتطور  المحفزة  السياسات 
جاذبة لالستثمارات مع عدم الحاجة للجوء لتعديالت تشريعية أو إجرائية حيث أن أنظمة وقواعد المناقصات 

معمول بها بشكل عام  في شتى القطاعات بمختلف الدول.

ما هي المناقصات التنافسية؟

الشبكة  لتزويد  والمالية  الفنية  عطاءاتهم  لتقديم  والمستثمرين  الشركات  بموجبها  الدول  تدعو  آلية  هي 
بمقدار معين من الطاقة او القدرة وذلك بإنشاء محطات انتاج تعمل بالطاقة المتجددة، ويتم اختيار العرض 
األرخص واألفضل فنيا حسب معايير تضعها الدول وفق حاجتها، اما التعاقد المترتب على هذه المناقصات فقد 

يشمل إنشاء المحطة فقط وقد يمتد للتشغيل من قبل الشركة التي تم معها التعاقد. 
تختلف سياسات المناقصات عن سياسة تعريفة التغذية في أن سعر الوحدة الكهربائية ال يحدد قانونا وإنما يتم 
التنافس عليه أثناء التقديم للمناقصة. وتستهدف المناقصات غالبا شرائح إنتاجية اعلى من التي تستهدفها 

تعريفة التغذية كما انها ال تعد ملزمة ألي طرف إال بعد توقيع االتفاق وتكون محكومة بقوانين المناقصات. 

أهمية المناقصات التنافسية

مع  سعر  أقل  من  الحصول  من  الدولة  تمكن  أنها  السياسات  من  غيرها  عن  التنافسية  المناقصات  تتميز 
المحافظة على تكافؤ الفرص والربحية للمستثمر، لذلك غالبا تكون موجهة لسعات انتاج عالية تحقق الربح 
للمستثمر دون إثقال كاهل الدولة بأسعار عالية. وخالفا لتعريفة التغذية التي تكون مغرية لألفراد والمنتجين 
الصغار. ومن المعروف ان التسعير يتناسب عكسيا من كميات اإلنتاج بسبب انخفاض التكاليف بالنسبة لكمية 
انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة  الوحدات المنتجة. لذلك تعتبر المناقصات الطريقة األمثل للتوسع في 

على مستوى اإلنتاج بالميجاوات.
ومن وجهة نظر المستثمرين، تعتبر المناقصات التنافسية قليلة المخاطر حيث أن شراء الطاقة من المنتج 
مضمون وبالسعر المتفق عليه في اتفاقية شراء الطاقة طول المدة المحددة في االتفاقية. وكما هو معلوم 
فإن انخفاض المخاطر من األسباب الرئيسية التي تجعل الربح القليل مقبوال للمستثمر مما يفيد بالتالي الدولة 

ويقلل سعر الشراء.
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مراحل المناقصة التنافسية

على  حفاظا  ذلك  الدولة  اختارت  حال  في  اإلجراءات  هذه  تتم  حيث  المسبق  التأهيل  مرحلة  هي  المراحل  أولى 
مستوى الخدمة المطلوبة وتقليال إلجراءات التقييم التي ستتبع في مراحل الحقة. 

تقوم الدول بتوجيه دعوات للمشاركة في المناقصة. وفي هذه المرحلة قد يتم تحديد التكنولوجيا المطلوبة 
تثبيتها في هذه  التي يتم  التفاصيل  التكنولوجيات، وتتفاوت  أن يختار من بين عدد من  يترك للمستثمر  وقد 
المرحلة حسب رغبة الدولة. فمثال من الممكن اختيار األماكن التي سينشأ فيها المشروع او النطاق الجغرافي.

المشروع  أو  الكهربائية  الوحدة  سعر  تحديد  ويتم  عروضها  بتسليم  االستثمار  في  الراغبة  الشركات  تقوم 
بشكل عام وبقية التفاصيل الفنية والمالية للمشروع.

الفنية  النواحي  أحيانا  تتجاوز  والتي  تختارها  التي  األخرى  والمعايير  السعر  حسب  العطاءات  بتقويم  الدولة  تقوم 
والمالية إلى بعض المعايير المجتمعية والبيئية. حيث يتم إعطاء درجات لكل معيار من المعايير ويتم جمع 
المحصلة النهائية لكل عطاء. وبناء على المحصلة يتم تحديد العطاء األفضل. يكون السعر أحد اهم المعايير 

وتتفاوت نسبة مساهمته في المحصلة النهائية من 30% إلى %100. 

تقوم الدول بإخطار صاحب العطاء األفضل برغبتها التعاقد معه ويطلب منه في هذه المرحلة القيام ببعض 
اإلجراءات كالتأمين على المشروع وتسليم مبلغ مالي كضمان لألداء يودع في أحد البنوك ويتم التحفظ عليه 

لحين إتمام المشروع بشكل نهائي.

تقوم الدولة بترسية المناقصة على المستثمر ويتم توقيع عقد المشروع معه بشكل رسمي ملزم.
فقط  المحطة  إلنشاء  العقد  يكون  فقد  األولى،  المناقصة  مراحل  منذ  الدولة  طلب  حسب  التعاقدات  تختلف 
المستثمر  التعاقد مع  ان يكون  إما  بها. وبشكل عام  المعمول  األنواع  او إلنشائها وتشغيلها وغير ذلك من 

كمنشئ للمحطة او كبائع للطاقة.

في حال توقيع اتفاق شراء الطاقة تلتزم الدولة بشراء الطاقة المنتجة حسب سعر يحدد في االتفاقية نفسها 
ويراعى فيه معايير التضخم ويكون ملزما للطرفين لفترة 15-25 سنة.

يقوم مقاول المشروع باستصدار الرخص المطلوبة للبناء وتجهيز الموقع الذي سيتم عليه االنشاء. كما يتم 
المقاولين  المقاول األساسي وصغار  الخدمات والشراء مع  األساسية واألولية وترتيب عقود  المعدات  استيراد 
مع  يتناسب  مدفوعات  بجدول  تلتزم  الدولة  فإن  المحطة  إلنشاء  العقد  كون  حال  في  المحليين.  والموردين 
نسبة انجاز المشروع ويكون هذا الجدول من ضمن العقد. أما في حال اتفاقيات شراء الطاقة فإن المدفوعات 

تنحصر في تكلفة شراء وحدة الطاقة.  

ويكون المقاول ملزم بتواريخ للفحوصات وتاريخ للتشغيل التجاري وأي تأخير عن ذلك قد يتسبب في عقوبات 
مالية في حال اللجوء إلى التحاكم.
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الخيارات ومواطن التحكم والموائمة

تستطيع الدول برمجة الشكل العام للمناقصات بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتها ويراعي الحصول 
على سعر مناسب وتحقيق التنافسية بين المتقدمين مع مراعاة الزمن المطلوب انجاز العمل خالله. ومن 

المواطن التي من الممكن للدول التحكم بها للحصول على شكل مناسب من المناقصات ما يلي:

دمج المشاريع وتجزئتها:

 يمكن ان تصمم المناقصة لمشروع واحد او لعدد من المشاريع بشكل إجمالي. وتتميز الطريقة األولى 
اما  الوقت.  مع  األسعار  تقل  ان  وإمكانية  مناقصة  كل  من  المتراكمة  الخبرات  من  االستفادة  بإمكانية 

الطريقة الثانية فتمتاز بالسرعة واختصار اإلجراءات والتقييم. 

التأهيل المسبق:

 يعتبر التأهيل المسبق المرشح األول للمناقصة حيث تستطيع الدولة حجب بعض جهات االستثمار األقل 
الدول  بعض  تنتهج  و  الدولة.  تضعها  معايير  حسب  الفنية  الناحية  او  المالية  الناحية  من  سواء  مستوى 
سياسة اختيار عدد من الشركات التي يحق لها دخول المناقصة بناء على توصيات من شركات استشارية 

تعمل في هذا المجال.

اختيار التكنولوجيا:

 تترك بعض الدول اختيار التكنولوجيا للمستثمر و تقوم دول أخرى بتحديد التكنولوجيا من البداية. وتتميز 
التكنولوجيا  في  أكثر  خيارات  وإعطاء  المستثمرين  من  أكبر  لعدد  واسعا  المجال  بفتح  األولى  الطريقة 

والسعر. 

معايير التقييم:
تنقسم المعايير إلى نوعين أساسيين: شروط تفصيلية و شروط عامة. أما الشروط التفصيلية فهي التي 
ال يتم قبول المشروع دون االلتزام بها، كاشتراك نسبة من المشتريات من السوق المحلي أو نسبة من 
تقييمها  يتم  الي  هي  العامة  المعايير  معينة.  تحاكم  جهة  اشتراط  او  الوطنية،  العمالة  من  العاملين 
بدرجات تتفاوت على حسب درجة الوفاء بها بشكل أكمل، كالتصميم الفني والسعر. للدولة أن تضع 

النسب التي تراها بين التقييم الفني والتقييم المالي للموازنة بين الجودة والسعر. 

أساليب مطورة :

مناقصات األسعار التنازلية المتتابعة

في  وتقليله  الواحدة  المناقصة  في  السعر  تثبيت  مع  الطرح  تكرار  آلية  وفق  تسير  المناقصات  من  النوع  هذا 
المناقصات التالية، وفي هذه الطريقة يكون العرض األول محدد السعر من قبل المنظم، والتنافس على كمية 
طرح  تكرار  ذلك  بعد  يتم  للمستثمرين.  ومغريا  مرتفعا  األول  السعر  يكون  الحالة  هذه  وفي  والقدرة.  اإلنتاج 
الناقصة بسعر اقل وينظر في الكميات التي يتقدم بها المستثمرون، يتم بعد ذلك تقليل السعر وتكرار طرح 
المناقصة بالسعر الجديد ويظل المستثمرون يتنافسون على قدرة اإلنتاج. ويتوقف طرح المناقصات متى ما 
وصلت العروض للقدرات المطلوبة. هذه الطريقة تختلف عن الطريقة التقليدية وتعطي لطارح المناقصة فهما 

عميقا للسوق لكنها تعاب بالبطء وتكرار الخطوات التي من الممكن اختصارها بمناقصة واحدة.
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العروض المباشرة

تسمح بتقديم العروض المباشرة  في دورات محددة يتم فيها تحديد الحد االعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية 
تقديم  على  الخاص  القطاع  ويتنافس  القياس  مرجع  سجل  يسمى  فيما  المتجددة  الطاقة  مصادر  نظم  من 
سعر أقل من هذا الحد األعلى، ويطبق هذا النظام بنجاح كبير في األردن وفي حال قيام صاحب العرض المباشر 
الفائز بتركيب نظم مصادر طاقة متجددة ذات منشأ أردني, يمنح زيادة مقدارها 15% على التعرفة التي تقدم بها 

وفاز على أساسها.

انتشار المناقصات التنافسية عربياً وعالميا

  بينما أصبحت أنظمة الطاقة المتجددة فعالة من حيث التكلفة بصورة متزايدة خالل السنوات األخيرة، فإن 
المناقصات التنافسية العامة لمنتجي الطاقة المستقلين أصبحت تلعب دورا واضحا في تقليل مخاطر السوق، 
والمخاطر التجارية المرتبطة بنشر مشروعات الطاقات المتجددة أمام المستثمرين والمقرضين )الممولين(.

 إن المناقصات التنافسية العامة لمنتجي الطاقة المستقلين )المزايدات( - والتي يتم من خاللها  اختيار المطور 
من خالل المناقصة المطروحة، وتوقيع اتفاقية لشراء الطاقة مع المطور الذي تم ارساء المناقصة عليه بسعر 
المغرب  مثل  المنطقة  دول  من  العديد  في  الكبرى  للمشروعات  المفضل  السياسي  الخيار  -تمثل  تنافسي 

واإلمارات ومصر وغيرها.  

 لقد القت أسعار الطاقة في المنطقة العربية والتي تم تحديدها في إطار المناقصات لمنتجي الطاقة المستقلين 
الضوء على مدى تنافسية طاقة الرياح والطاقة الشمسية من خالل إتاحة الفرصة للمطورين للتسابق لتحقيق 
أفضل سعر. أسفرت أحدث مناقصات محطات الطاقة الشمسية بأبوظبي - األمارات العربية المتحدة عن سعر  
2.42سنت أمريكي/ كيلووات ساعة. وبالنسبة لطاقة الرياح، تلقى مشروع محطة جبل الزيت بقدرة 250 ميجاوات 
بمصر وهو في طور المفاوضات حالًيا سعر وصل إلى 4 سنت أمريكي/ كيلووات ساعة. وحصلت المغرب على 
مجموعة من العروض في حدود 3 سنت أمريكي /كيلووات ساعة من خالل المناقصة التي طرحتها لمشروعات 

طاقة رياح  بقدرة 850 ميجاوات ووصلت أقل تعريفة تغذية مقدمة حوالي2.5 سنت/كيلووات ساعة.
 ومن المهم اإلشارة إلى أن األسعار ممكنة  بسبب وفرة مصادر الرياح ومصادر الطاقة الشمسية في المنطقة 

والتي تدعمها بعض االمتيازات المالية مقرونة ببعض التدابير لتقليل المخاطر المختلفة  وتشجيع االستثمار.

القياس الصافي 
للطاقة

العروض المباشرة تعريفة التغذية 
المميزة

المناقصات 
التنافسية

الدول

                الجزائر

                مصر

                األردن

                الكويت

                لبنان

                المغرب

                ُعمان

                فلسطين

                السعودية

                سوريا

                تونس

                اإلمارات

                اليمن
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وتعد المملكة العربية السعودية أحدث الدول العربية في انتهاج المناقصات التنافسية والتي تم اإلعالن عنها  
)300( ميجاوات    700 إجمالية  بقدرة    2017 بداية  في  المملكة  في  المتجددة  الطاقة  مشاريع  تطوير  مكتب  من 

برنامج  تنفيذ  إطار  الرياح( و ذلك في  و400 ميجاوات من طاقة  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  ميجاوات من 
المملكة للطاقة المتجددة إلنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

أما عالميًا فحتى منتصف 2016 كانت هناك على األقل 67 دولة حول العالم طبقت أنظمة المناقصات التنافسية  
للطاقات المتجددة مقارنة بستة دول فقط عام 2005، وأنجح أنظمة المناقصات التنافسية تتوزع خبراتها حول 
العالم فعلى سبيل المثال بالقارتين األمريكيتين في كل من كندا والواليات المتحدة األمريكية والمكسيك 
والبرازيل وبيرو واألرجنتين وشيلي، وفي أوروبا في كل من الدنمرك وهولندا وروسيا وألمانيا، وفي أسيا تتزعم 
وأسعارها  المناقصات  أحدث  بعض  بأسفل  الخريطة  وتظهر  المجال،  هذا  في  الناجحة  التجارب  والهند  الصين 
بمختلف مناطق العالم طبقًا لما وثقته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقريرها الصادر في مارس الماضي.

- أمثلة ألحدث المناقصات وأسعارها بمختلف مناطق العالم )الوكالة الدولية للطاقة المتجددة - مارس 2017(



7

سلسلة تبسيط المعلومات مناقصات الطاقة المتجددة التنافسية 

نماذج عالمية وعربية

البرازيل:

 تعد البرازيل ثالث دولة من حيث كمية اإلنتاج الكهربائي من الطاقات المتجددة، و تشكل الطاقة الكهرومائية 
لتعريفة  قوانين  بسن   2002 العام  في  المتجددة  الطاقة  سياسات  مع  البرازيل  بداية  كانت  اإلنتاج.  هذا  مجمل 
محدد  النوع  من   2007 العام  منذ  المتجددة  الطاقة  مجال  في  التنافسية  المناقصات  بإجراء  بدأت  ثم  التغذية، 
إدارة  خاصة  لجنة  وتتولى  والكهرومائية،  الحيوية  الطاقة  على  الوقت  ذلك  في  التركيز  كان  حيث  التكنولوجيا 
ووزارة  الكهرباء  منظم  بالموضوع:  المرتبطة  الجهات  يمثلون  أعضاء  من  اللجنة  هذه  وتتكون  المناقصات 
الطاقة والتعدين. وتقوم وكالة تنظيم الكهرباء بإدارة ونشر المناقصة ومتابعة تنفيذها ملتزمة باللوائح التي 
سنتها وزارة الطاقة والتعدين. فيما بعد توجهت البرازيل إلى المناقصة غير محددة التكنولوجيا ويتم طرح هذه 
المناقصات بشكل يتناسب مع النمو المطرد في الطلب على الطاقة الكهربائية بحيث يضمن تلبية الطلب 
واستمرارية الطرح. وتتراوح فترات التعاقد بين 20 و 30 سنة على حسب التكنولوجيا. تولي البرازيل أهمية كبيرة 
للتصريحات البيئية التي تسبق الدخول في أي مناقصة. و تحاول البرازيل من خالل هذه العقود تعزيز الصناعات 
الوطنية عن طريق اشتراط نسبة من متطلبات المشروع يتم تصنيعها محليا، 60% مثال في حالة مشاريع الرياح.
تبدأ المناقصات في البرازيل وفق طريقة األسعار التنازلية في الطرح األول فقط حيث يتم الطرح مع تثبيت السعر، 
وفي هذه الطريقة يكون العرض األول محدد السعر من قبل المنظم، والتنافس على كمية اإلنتاج والقدرة. يتلوا 
ذلك مرحلة الطرح النهائي حيث يتم تحديد الكميات والتنافس على السعر. ال يسمح بتجاوز السعر المحدد في 
المناقصة األولى بأي حال من األحوال. و كالعادة في المناقصات التنافسية يقوم المتقدم للمناقصة بدفع مبلع 
محدد لدخول المناقصة كتامين أولي ومبلغ آخر في حال اختياره للمشروع كضمان لألداء، و في حال البرازيل 

فإن المبلغ األول يعادل 1% من قيمة المشروع و الثاني 5% منه.
تتم  ان  على  اإلنتاج  من   %130 و   %90 بين  فيما  المنتج  مع  يتسامح  معينة،  انتاج  كمية  على  التعاقد  يتم  حينما 
فإن  السنوات  األربع  خالل   %90 معدل  عن  اإلنتاج  انخفض  حال  وفي  سنوات.  أربع  كل  التسويات  و  المحاسبات 
المنتج ملزم بغرامة مالية. أما إذا تجاوز اإلنتاج معدل 130% فإن سعر الوحدة المتفق عليه سيتم تقسيم موعد 

سداده إلى قسمين، 70% بعد السنوات األربع و البقية توزع على السنوات الباقية من فترة التعاقد.
خمس  في  واألخرى  سنوات  ثالث  في  المشروع  تسليم  تشترط  أحدها  سنويًا  مناقصتين  عادة  البرازيل  تطرح 
سنوات، وقد بلغ عدد المناقصات حتى اآلن 13 مناقصة، وقد أدت المناقصات التنافسية في البرازيل إلى نمو كبير 
في انتاج الكهرباء من الطاقة الرياح حيث تفوق الطاقة المركبة حاليا من الرياح 8,7 جيجاوات و كذلك هناك 

نمو ملحوظ في األنواع األخرى من الطاقات المتجددة و لكن بشكل أقل. 

المملكة المغربية :

قدرات  على  المتزايد  الطلب  هي  المغرب  في  المتجددة  الطاقات  تطور  في  ساهمت  التي  الرئيسية  العوامل   
توليد إضافية، واالعتماد الكبير على المصادر األحفورية المستوردة 95% ووفرة موارد الطاقة المتجددة )الرياح 
والطاقة الشمسية والطاقة المائية(. ترتيب المغرب في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال 75، وهو ما 
ان  السياسية والتنظيمية مستقرة كما  البيئة  يعني أن ظروف االستثمار متوسطة. وعالوة على ذلك، كانت 
نجاح تجربتها مع منتجي الطاقة المستقلين دور فعال في جذب المستثمرين. من ناحية أخرى إنشاء وكالة 
والتي تم تطويرها  الشمسية -  المغربية للطاقة  الوكالة  اال وهي  الشمسية  الطاقة  للتحكم في  متخصصة 
في 2016 لتصبح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة-  دور مهم في نجاح مناقصات الطاقة الشمسية ونجاح 
تخفيض  في  حاسم  دور  له  ومازال  كان  والذي  والخاص  العام  القطاعين  شراكة  نموذج  على  المغرب  اعتماد 
مخاطر المشاريع واسعة النطاق، وبالتالي تأمين تمويلها، وخاصة بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية الحرارية 

والتي تعتبر أكبر مبادرة في المنطقة من نوعها.
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المكتب  المغربية،  الحكومة  أجزاء متساوية من قبل  المغربية للطاقة المستدامة في  الوكالة  تعود ملكية 
الثاني  الحسن  وصندوق   )SIE( الطاقة  في  االستثمار  وشركة   ،))ONE للشراب  الصالح  والماء  للكهرباء  الوطني 
إدارة نظام مناقصات  الشمسية مسؤولة عن  للطاقة  المغربية  والوكالة  االقتصادية واالجتماعية.   للتنمية 
2020. وفي عام 2012، تم  المغرب بحلول عام  2000 ميجاوات عبر خمسة مواقع في  لتركيب  الشمسية  الطاقة 
الذي يعد أكبر مشروع للطاقة  500 ميجاواط في ورزازات،  اإلعالن عن مناقصة المشروع الشمسي األول بقدرة 
الشمسية المركزة في العالم )مع الخاليا الكهروضوئية(، وسيتم تنفيذه على أربع مراحل. واختتم المزاد العلني 
الثاني(  )ورززات  الثانية  المرحلة  أن  المقرر  ومن   ،2012 عام  في  األول(  )ورززات  ميجاوات   160 ل  األولى  المرحلة  من 

ستكون جاهزة للربط مع الشبكة في الربع الثالث من عام 2017.

تمر مناقصات الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بمرحلتين:
 مرحلة ما قبل التأهيل ومرحلة التقييم. في مرحلة ما قبل التأهيل، يقع اختيار مقدمي العروض المؤهلين إذا 
التقنية.  والخبرة  التمويل  على  والحصول  المالية،  القدرة  ذلك  في  بما  مسبقا  محددة  معايير  يستوفون  كانوا 
رائدة  الشركة  تكون  أن  ويجب    consortium اتحاد  في  شركات  مجموعة  العروض  مقدمى  يكون  ما  عادة 
المجموعة قد استثمرت في اثنين من مشاريع البنية التحتية بمبلغ إجمالي قدره على األقل 800 مليون دوالر 
في السنوات العشر الماضية ويجب أن يكون لدى االتحاد 200 مليون دوالر على األقل قيمة صافي ممتلكاته. أما 
بالنسبة للخبرة التقنية لالتحاد، يجب على الشركة الرائدة ان تكون قد وضعت وادارت وشغلت محطات للطاقة 
الحرارية في السنوات العشر الماضية بلغ مجموع قدراتها على األقل 500 ميجاوات، بما في ذلك قدرة دنيا تصل 
أيضا  ان تكون  الرائدة لالتحاد يجب  الشركة  إلى ذلك، فإن  الماضية. وباإلضافة  السبع  السنوات  100 ميجاوات في 

نجحت في تطوير وتشغيل قدرة ال تقل عن 45 ميجاوات محطة للطاقة الحرارية الشمسية.
للطاقة  المغربية  الوكالة  قبل  من  والمناقصات  الرغبة  إبداء  إشعارات  نشر  تم  األول،  ورززات  مشروع  في 
الشمسية )المستدامة(   في مارس 2010 وتم استالم المناقصات من 200 اتحاد، أربعة منها نجحوا في مرجلة ما 

قبل التأهيل.

في مرحلة التقييم، اعتمد االختيار على السعر. وضعت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية شرط المتطلبات 
المحلية حيث 30 % من تكلفة رأس مال المحطة )تصنيع المعدات المحلي والتشغيل والصيانة والبحث والتطوير( 
و  البحث  مجال  تعزيز  عن  مسؤولة  الشمسية  للطاقة  المغربية  الوكالة  المحلية.  الصناعة  من  يأتي  أن  يجب 
التطوير، التعليم والتدريب لدعم هذه المتطلبات المحلية كوسيلة لتحسين الظروف االقتصادية وخلق فرص 
العمل في البالد. من أجل الحد من التكلفة لكل كيلوواط ساعة، قامت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 
الدراسة  إعداد  في  و  المشروع  موقع  لكل  األولية  البيئي  األثر  تقييم  دراسات  إجراء  في  نشطا  دورا  بتولي  أيضا 
السابقة لدراسة الجدوى لتحديد نوع وحجم مشاريع الطاقة الشمسية التي سيعلن عنها في المناقصة. من 
ناحية أخرى قامت الوكالة بتأمين قروض منخفضة الفائدة وميسرة من المؤسسات المالية الدولية من أجل 
تمويل شراكة القطاعين العام والخاص بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية )25 %( واتحاد المشروع ) 75 

%( ، وذلك بهدف تقليل تكاليف الطاقة. 

يمنح العرض الفائز اتفاق شراء طاقة لمدة 25 سنة مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. كما هو مطلوب 
المالي  االغالق  احترام  على  مسؤولون  انهم  كما  المالي  االغالق  قبل  مالي  تامين  تقديم  العروض  مقدمي  من 

بموجب االتفاق، عدم احترامه يؤدي الى انهاء االتفاق.

في مشروع و ورززات األول، فاز اتحاد  بقيادة شركة اكواباور السعودية بالمناقصة بمتوسط سعر بلغ 1.6 درهم 
/ كيلو واط ساعة  ) 0.19 دوالر امريكي/ كيلو واط ساعة( مقارنة  ب 2.06  درهم مغربي  مغربي/ كيلو واط ساعة 
)0.24 دوالر امريكي / كيلو واط ساعة( المقدم من قبل اتحاد اينيل اإليطالية و اتحاد ابنجوا اإلسبانية، وقد اتبعت 
في  المتبعة  الشراء  معايير  الشمسية  الطاقة  مناقصات  تصميم  في  الشمسية  للطاقة  المغربية  الوكالة 

البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية األخرى.  
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خاتمة

يشير االتجاه الهابط الحاد في أسعار الطاقة المتجددة نتيجة المناقصات التنافسية الخاصة بالطاقة الشمسية 
المتجددة والمستدامة مبرر اقتصاديا وممكن،  الطاقة  التحول نحو نظم  أن  إلى  الكهروضوئية والرياح مؤخرا 
ولكن من الهام مالحظة أن األسعار التي تم تحقيقها ال تمثل أرقام مطلقة يمكن االستناد إليها باطمئنان 
شديد حيث البد من  دائمًا من النظر إلى التفاصيل، فعلى سبيل المثال تقدم الواليات المتحدة دعما ضريبيا على 
Investment tax credit  يصل إلى 30% يؤثر بقوة في انخفاض  األسعار. أيضا تطبق معظم دول أمريكا  االستثمار 
الالتينية أسعار للطاقة ليس بالعملة المحلية ولكن بالدوالر، وكذلك الحال في العديد من الدول حيث عقود 
شراء الطاقة مربوطة بمعامالت تصحيح تعتمد على سعر الدوالر أو معدالت التضخم. وفي أحدث مناقصات 
السعر  قدر   1.6 سبتمبر  إلى  يونيو  من  الطاقة  على  الطلب  ارتفاع  شهور  في  الطاقة  سعر  زيادة  يتم  اإلمارات 
المقدم والمعلن نتيجة المناقصة. وتمثل عناصر أخرى مثل فرص الوصول إلى التمويل من البنوك المحلية 
المقدمة.  األسعار  في  للغاية  مؤثرة  عوامل  والتنظيمية  اإلدارية  اإلجراءات  إلنهاء  المتوقع  والوقت  والدولية 
جانب آخر يجب النظر إليه هو أن المناقصات التنافسية بتركيبتها مناسبة للمشروعات ذات القدرات الكبيرة 
نسبيًا وتتضمن عادة قواعد صارمة قد تحول دون  مشاركة االستثمارات الصغيرة والمتوسطة وذلك الرتفاع 
تكاليف المعامالت المرتبطة بها نسبيا لكل من مقدمي العطاءات والجهات المعلنة. ولكن ما ال شك فيه هو 
الممنوحة من خاللها مصممة جيدا ومتينة، واشتراطاتها  والعقود  التنافسية  المناقصات  آلية  إذا كانت  أنه  
القانوني والتنظيمي لقطاع الطاقة فإنه  موثوقة وقابلة لإلنفاذ، وتوافرت بالدولة درجة معقولة من االستقرار 
في   ملموسة  وأجنبية  محلية  استثمارات  مشاركة  وتشجيع  للغاية،  جاذبة  أسعار  إلى  الوصول  الممكن  من 

مشروعات الطاقة المتجددة.
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  تصميم وإخراج: محمد عامد الدين

عن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE( هو منظمة إقليمية دبلوماسية غري هادفة للربح تهدف إىل تفعيل وزيادة االستفادة من مامرسات الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة يف املنطقة العربية. منذ تأسيسه يف القاهرة عام 2008، يسعى فريق املركز بالتعاون مع الحكومات اإلقليمية واملنظامت العاملية لبدء وتوجيه 

حوارات سياسة الطاقة املستدامة واسرتاتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد.

إن القوة الحقيقية لألمم تكمن يف املعرفة، والنجاح هو استغالل مختلف املعارف لخدمة التنمية والتطور، وتعد هذه السلسلة محاولة من املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة إلثراء الخربات واملعارف العربية من خالل العمل عىل توثيق أهم التجارب وقصص النجاح بالوطن العريب، والتي  نأمل تستفيد  منها الدول العربية سواء بشكل مبارش أو غري 

مبارش يف تصميم برامجها وإجراءاتها التنفيذية لزيادة مساهمة الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة يف تلبية احتياجاتها من الطاقة مبختلف القطاعات عىل النحو املأمول.

                                                                                                             

تم إعداد هذه الوثيقة يف عام 2017   

حقوق الطبع والن�شر © املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 2014. جميع احلقوق حمفوظة.

عن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE( هو منظمة اإقليمية م�شتقلة غري هادفة للربح ترمي اإىل تفعيل وزيادة ال�شتفادة من ممار�شات الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة يف املنطقة العربية. ي�شعى فريق املركز بالتعاون مع احلكومات الإقليمية واملنظمات العاملية لبدء وتوجيه حوارات �شيا�شة الطاقة النظيفة 

وا�شرتاتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة ح�شة الدول العربية من طاقة الغد.

العنوان: مبنى املحطات املائية )الدور ال�سابع(
مريع -11 قطعة 15، عمارات ميل�شا

اأر�ض اجلولف، القاهرة، م�شر
هاتف:54755 241 202+ 
فاك�ض :54661 241 202+

www.rcreee.org ملزيد من املعلومات ، يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين

تنويه
قام املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة باإعداد هذا التقرير، حيث اأن الآراء الواردة فيه ل تعرب عن اآراء املركز اأو الدول الأع�شاء فيه، كما اأن التطرق 
اإىل اأي منتج اأو خدمة اأو عملية اأو طريقة ليعرب �شمنيًا عن تو�شية معينة، اأو املوافقة عليها. ل يقدم املركز اأية تعهدات اأو �شمانات، �شواء كانت �شريحة اأو �شمنية، 
وذلك فيما يتعلق مبالئمة هدف معني اأو الت�شويق لأي منتج اأو جهاز اأو خدمة اأو فائدة اأو دقة اأي عملية اأو اأ�شلوب اأو غريها من املعلومات الوارد و�شفها اأو الك�شف 
عنها اأو امل�شار اإليها يف هذا التقرير. ويو�شح املركز اأن ا�شتخدام اأية منتجات اأو اأجهزة اأو عمليات اأو غريها من املعلومات لن تنتهك حقوق امللكية اخلا�شة، واأنه 
لن يتحمل امل�شوؤولية عن اأي خ�شارة اأو اأذى اأو اأ�شرار ناجمة، والتي ممكن اأن حتدث نتيجة ا�شتخدام املعلومات الواردة اأو و�شفها اأو الك�شف عنها اأو امل�شار اإليها يف 

هذا التقرير.

حول النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية

”دراسة تحليلية مقارنة “

الت�شريعية اخلا�شة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية امل�شمولة بالدرا�شة، وت�شنيفها وتقييمها ومعرفة املجالت  اإىل جمع النظم  تهدف الدرا �شة 
التي تناولتها ومدى تطورها، ومقارنة هذه الن�شو �ض الت�شريعية والتنفيذية فيما بينها من الناحية الكمية والنوعية، وبالتايل معرفة الن�شو �ض الت�شريعية النافذة 
بلوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية، والبحث يف دوافع تنفيذها من عدمه، لتف�شي بالنتيجة اإىل ال�شتفادة من التجارب والن�شو �ض الناجحة والعمل على مالئمتها 

مع الظروف اخلا�شة لكل دولة على حدا عن طريق تبادل اخلربات.

إعداد
 ح�شام حممد وفا احلريف                                   حملل م�شروعات  - املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

إشراف                  
املهند�ض : اأ�شرف كريدي                                    كبري اخلرباء الفنيني - املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

املهند�ض : ماجد كرم الدين حممود                   مدير امل�شروعات وال�شوؤون الفنية - املركز الإقليمي للطاقةاملتجددة وكفاءة الطاقة
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تنويه

عن هذه السلسلة


