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 سكوا(اإللغربي آسيا ) ةاللجنة االقتصادية واالجتماعي

 
 "المتجددةعقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة ورشة عمل تدريبية حول: "

 2017تشرين أول/ أكتوبر  9-8 ان، المملكة األردنية الهاشمية،عم  

 

 مذكرة توضيحية

وطنياة ياي تقوم اإلسكوا، عبر ادارة سياسات التنمية المستدامة، مع االتحاد العربي للكهرباء وشركة الكهربااء ال
، "عقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة" حول:األردن، بتنظيم ورشة عمل تدريبية 

اايااي  ، يااي المقاار الرئيسااي لشااركة 2017تشاارين أول/ أكتااوبر  9-8يااومي  ان، المملكااة األردنيااة الهاشاامية،عم 
 الكهرباء الوطنية.

 خلفية -1

ت مسااممات  أساساية ياي وكاناشهد قطاع الكهرباء يي الدول العربية، تطوراً كبيراً يي العقود الماضاية، 

باستثناء عدد ، الى جميع السكان باستمرار ، ووصلت الخدمات الكهربائيةواالجتماعية االقتصاديةمية تحقيق التن

مان عادم اتسااع الشابكات الكهربائياة حيال ال تصال الكهربااء ساوة الاى نسابة  مااإ تعاانيالتاي  قليال مان الادول

لكهرباء ، ومن عدم استمرارية تأمين االشبكة بطاقة كهربائية كايية تغذيةمن نقص يي ا مإو ،محدودة من السكان

  .األوضاع األمنيةأو /و بسبب المشاكل المؤسساتية

 6الذي تراوحت معدالت  السنوية ما بين  –التزايد يي الطلب على استهالك الطاقة الكهربائية  ستمروسي

ال سايما أيضااً ماع التزاياد  -سانة القادماة  عشرةخمسة يي ال٪ 6-5بحدود  ةيي السنين الماضية، والمتوقع٪ 8و

 ةالتشااريعيطاار علااى السياسااات واألايجابيااة لاام تحصاال تعااديالت جذريااة  وإذا .المضااطرد يااي عاادد السااكان

على كامل الحكومات العربية، وضغوطاً علاى جدية أعباء مالية ستكون مناك يي قطاع الكهرباء،  والمؤسساتية

لتجهياز محطاات التولياد  المطلوباةالحاجاة للرسااميل بسابب ن قطاع الكهرباء، المؤسسات والجهات المسؤولة ع

ماان الطاقااة  ٪96 إلنتااا اسااتهالك الوقااود األح ااوري الااذي يسااتعمل حالياااً وبساابب وشاابكات النقاال والتوزيااع، 

 أساسيين: لمسار تطور قطاع الكهرباء بتوجهينويي مذا السياق، من المتوقع أن تتأثر األطر العامة ائية. الكهرب
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يي عال  مشاكل ضخامة االساتثمارات والتوظي اات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساممة  -أ

، السيما ياي مجااالت انتاا  الطاقاة الكهربائياة، مماا سايتطلب توقياع عقاود طويلاة األماد لشاراء الطاقاة المطلوبة

ومن الم يد التذكير بأن التجهيزات المطلوبة تتضمن ما يلزم  .من المنتجين المستقلين لحاجات الشبكة الكهربائية

لسد العجز الحالي يي القدرة االنتاجية يي عدة دول عربية، والستبدال بعض محطات التوليد الحالية قديمة العهد 

 وعديمة الك اءة، ولتلبية الطلب المستقبلي االضايي من جانب المستهلكين.

 إلنتاا هة اعتماد مصادر الطاقاة المتجاددة المتاويرة ياي البلادان العربياة، مواكبة التوج  العالمي، لج -ب

جية العربيااة لالساات ادة ماان الطاقااة المتجااددة، تجاادر االشااارة الااى االسااتراتي اإلطااارويااي مااذا  الطاقااة الكهربائيااة.

الخاصاة يي كال دولا  المعتمدة من المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومن القمم العربية، والى الخطط الوطنية 

 الكهرباء من الطاقة المتجددة، وبعضها طموح بشكل مل ات ويتطلاب الكثيار مان الاوعي ومان العناياة ياي بإنتا 

 لتأمين النجاح. التخطيط وبناء القدرات والتن يذ

 

 بياةطلب االتحاد العربي للكهربااء مان االساكوا التعااون لتنظايم ورشاة عمال تدري وانطالقاً من مذين التوجهين،
األعضاء العاملين يي االتحاد العرباي  لعربيةالدول ا وشركات الكهرباء ييالحكومية مؤسسات ال من صينتللمخ

ونظاراً لضارورة وأممياة  حول: "عقود شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجاددة"،للكهرباء 
ساكوا ماع االتحااد العرباي للكهربااء الاعلى تعاون تم االت اق قد ي وجدوة بناء القدرات البشرية يي مذا المجال،

 .الورشة المذكورةللكهرباء يي االردن يي تنظيم  ومع الشركة الوطنية

 واالنجازات المتوقعةوأهدافها ورشة العمل محاور  -2

 :المواضيع التالية علىستركز ورشة العمل 

 .كهربائيةالطاقة ال نتا إلدوايع ومنايع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -

، والجهاات المساؤولة النظاام الكهرباائي يالممكنة بين المنتجين ومشغلوالتعاقدية العالقات المؤسساتية  -

 عن القطاع.

 ...عقود شراء الكهرباء طويلة األمد، البنود العامة والخاصة والملحقات -

 .لكهرباءا إلنتا الطاقات المتجددة تطبيقات خصوصيات والجوانب ال نية يي العقود  -

 للحصول على الكيلووات ساعة المنتج من مصادر الطاقة المتجددة. عناصر كل ة النظام الكهربائي -

 األسعار والبنود المالية يي العقود. -

 وعوامال ياي قطااع الكهربااء: األطار العاماةخطط الوطنية السياسات والتشريعات واالستراتيجيات وال -

 والتناغم مع عقود شراء الطاقة الكهربائية، السيما المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. التعرية، سياسة

 والنزاعات التعاقدية. اإلشكاالتالك االت وتوزع المخاطر يي العقود، البنود القانونية ومعالجة  -

 الشراء يي بلد معين.التكامل بين كاية عقود  -
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 .عرض ومناقشة حاالت، لالست ادة من تجارب ذات داللة -

ت ومؤسسااات الكهرباااء لااوزاراع القاادرات ال نيااة للعاااملين يااي االهاادا الرئيسااي لورشااة العماال مااو رياا

 .همنجاح يي مهامللوميئات تنظيم القطاع، 

 المشاركون -3

ميون أصحاب العالقة، ووالمست يدون مم المسؤولون الحكالبلدان المستهدية مي البلدان العربية،  •

المعنياة  والمؤسسااتوميئات تنظيم القطااع الكهرباء  ومؤسسات زاراتالذين تتم تسميتهم من و

 .يي الدول العربيةاألخرة 

 مشاركاً من الدول العربية.  30-25عدد المشاركين بحدود  •

 مي العربية واالنكليزية. المعتمدةاللغات  •

 مان الخباراءوأكااديميين محاضارين ، تقارر دعاوة وتباادل الخبارات باين الادولبهدا تعظيم االسات ادة و

 .يي المجالالعاملين يي الدول العربية، ومن الخبراء األجانب  المؤسسات المعنيةدارات ويي االعاملين ال

 

 مخرجات ورشة العمل -4

 وتنظيمية ومؤسساتية.ن على مهارات ينية واقتصادية يالمشاركحصول  -

 سيكون لدة المشاركين يرصة لتحديد العوائق والصعوبات ومناقشتها، وكي ية تجاوزما. -

شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصاادر الطاقاة المتجاددة ديعاً العتماد سياسات إعطاء المشاركين  -

 .من المنتجين المستقلين، بموجب عقود طويلة األمد عادلة وآمنة

 ودروس مست ادة يي موضوع ورشة العمل.حاالت دراسية  ستعراضا -

 على شهادات حضور.يي نهاية الورشة ن يل المشاركوحص -

 


