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 تقديـــــم 
 
 

مع أن تركيز أعمال معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( يصب عادة في  
الشؤون االقتصادية واالجتماعية الكلية والقطاعية، فإن المعهد بات خالل السنوات األخيرة يولي 

ذلك استحداث  لالمزيد من االهتمام   في  المرتبطة باالقتصاد، بما  التحتية  البنية  بحث مسائل 
حلول  تغطية   إيجاد  ألهمية  ماس  إلدراك  الربعي.  االقتصادي  المراقب  نشرة  خالل  لها  دورية 

نظرا  ، و شبه الكلي على استيراد الطاقة الكهربائية من إسرائيلواالعتماد  وطنية مستدامة للتبعية  
الى أن موضوع الطاقة المتجددة بات على سلم أولويات الحكومة وسلطة الطاقة الفلسطينية  

الّتحّوُل التدريجُي نحو تأتي هذه الدراسة الشاملة لبحث سبل    خرى ذات العالقة،  والجهات األ
تحديد وتحليل العناصر الضرورية للوصول إلى بيئة الى  تسعى  ، و الطاقة المتجددة في فلسطين

ممكنة قادرة على تشجيع وتحفيز االستثمارات المحلية والدولية في مشاريع الطاقة المتجددة في  
  يتوافق تطوير إطار تحليلي للبيئة الممكنة لالستثمار في الطاقة المتجددة    ن خالل، مفلسطين

القطاع هذا  في  االستثمار  قبيل  المستثمرون  بها  يمر  التي  المختلفة  المراحل  تقدم  مع  كما   .
نها تمكين قطاع الطاقة  أمجموعة من السياسات والتدخالت ونماذج األعمال التي من شالدراسة  

 المتجددة وتقليل االعتماد على إسرائيل في مجال الطاقة الكهربائية. 
 

  منقوصة،   الفلسطيني  الطاقة  قطاع في    االستثمارية  البيئة  مكونات  جميع  أندراسة إلى  ال  توصلت
الطاقة   تبعد  التي  الداخلية و   الجيوسياسية  العوامل   من  العديد  هناك  وأن  ومنتجي    المستثمرين 

ال تزال    .المالية  والقدرة  الرغبة  توفرمن    الرغم  على  القطاع  هذا   في  االستثمار  عنالمستقلين  
  ال المتبعة  اإلجراءات الحكومية  ، و أولوية الحكومة ومؤسساتها مركزة على قطاع الطاقة التقليدي

الحد على  قادرة  غير  مشاريع  تزال  في  االستثمارات  مخاطر  المتجددة  من  عدم    ،الطاقة  مثل 
الجهود   من  كال  تعمل  أن  يجب  المتجددة.  الطاقة  توليد  لمحطات  سيادية  ضمانات  إصدار 

  . بالتوازي مع بعضها البعض  نحو االستدامة،  المركزية والجهود الالمركزية كمسارات انتقالية
ف تن  إهنا  بينما  الطويل،  المدى  على  الطاقة  أمن  على  تركز  المركزية  الجهود الجهود  ركز 

المتجددة الطاقة  لتنفيذ  السريعة  المكاسب  على  المتزايد   ،الالمركزية  الطلب  تغطية  خالل  من 
معقولة. المعهدغالبية  حال  ك بأسعار  موضوع  وأبحاثه  دراسات  تناول  تم  الدراسة  ،  تلبية هذه 



ii 

الفلسطينية   الطاقة  سلطة    العامة   امجوالبر   السياسات  رفد  بأهمية  منها  إقراراو   ،وحاجتهاالهتمام 

 . الخبراء بين والتشاور الدقيق، العلمي والتحليل بالمعلومات 
 

حبيب  األستاذ  يتوجه المعهد بالشكر إلى كل من د. ياسر الخالدي والباحثين  وأخيرا وليس أخرا،  
وإلى سلطة الطاقة الفلسطينية ومجلس ،  حن ورند طويل على جهودهما في إعداد هذه الدراسة

الكهرباء الفلسطيني وهيئة تشجيع االستثمار على تعاونهم مع فريق البحث بتقديم كافة  تنظيم  
الدراسة إلعداد  الالزمة  لإلنماء   .المعلومات  العربي  الصندوق  إلى  الشكر  بجزيل  نتوجه  كما 

ولدعمه   الرئيس،  البحثي  المعهد  برنامج  ضمن  الدراسة  هذه  لتمويل  واالجتماعي  االقتصادي 
 د ولجهود النهوض باالقتصاد الفلسطيني وتنميته. المتواصل للمعه

 
 

 رجا الخالدي 
 المدير العام 
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 ص التنفيذيخّ المل

 
 

على الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الُقطرية اإلسرائيلية   شبه كامل    تعتمد فلسطين بشكل  
من   المستوردة90)أكثر  الكهربائية  الطاقة  من  لالحتالل،  (؛  %  االقتصادية  التبعية  يعزز  ما 

الكهرباء المتاحة في إمدادات  طرية  . كما تتحكم الشركة القُ الحكومة الفلسطينيةويرهق خزينة  
حيث ُتعد حصة الفرد من الكهرباء في  ؛  تتوافق مع االحتياجات المحليةللفلسطينيين، التي ال  

)نحو   العالم  في  الطبيعي  الكهرباء  استهالك  معدل  مع  مقارنتها  عند  متدنية    1,100فلسطين 
من    بالدول المجاورة. للحدّ   مقارنةً   سعر الكهرباء مرتفع  كما أن  كيلوواط ساعة للفرد في السنة(،  

الهيكلي التشوهات  عملت  هذه  اإلحاللي،  االستعماري  الموروث  الناتجة عن  الوطنية  السلطة  ة 
اإلطار   وتحديث  تطوير  على  الدولية،  التنمية  وهيئات  مؤسسات  مع  بالتعاون  الفلسطينية، 
بهذا   للنهوض  واالستراتيجيات  الخطط  من  العديد  وتبنت  الطاقة،  لقطاع  والتشريعي  التنظيمي 

ية لتنويع مصادر الكهرباء، وتخفيض واردات الكهرباء  القطاع المحوري، كان آخرها تبني رؤ 
تجاوز    إلى مما ال شك فيه أن تحقيق هذا الهدف بحاجة  و .  2030% بحلول العام  50بواقع  
تغييرات مؤسسية وسياسية وتنظيمية جذرية   إلىكذلك  التي يضعها االحتالل، و والمعيقات  القيود  

المتجدد الطاقة  مصادر  من  المحلي  التوليد  الغاز  لدعم  مثل  للبيئة  الصديقة  والمصادر  ة، 
 الطبيعي. 

 

فلسطين    ةً استجاب شهدت  الحاجة،  الماضية  لهذه  السنوات  القوانين    اً ملحوظ  اً تطور خالل  في 
وزيادة كبيرة في االستثمار في مشاريع توليد الكهرباء من    ،والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة 

  ، ه العالمي العتماد مصادر الطاقة النظيفةخاصة في ظل التوجو مصادر الطاقة المتجددة،  
وقدرتها على    ،والتطور في تكنولوجيا الخاليا الكهروضوئية التي زادت من جدواها االقتصادية

 الكهرباء بأسعار منافسة.  إنتاج
 

المتجددة،   الطاقة  خيار و تشكل  الشمسية،  الكهرباء    اً مالئم  اً خاصة  على  االعتماد  لتخفيض 
وال تحتاج    ،نها ال تعتمد على الوقود المستوردكو و   ، المستوردة بسبب الطبيعة الجغرافية لفلسطين

بعض التحديات التي  ،أيضاً  ،استثمارات كبيرة مباشرة من الحكومة الفلسطينية. لكن هناك إلى
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وعدم ترابطها،   ،درة شبكة الكهرباءأضعفت انتشار هذا النوع من االستثمار، لعل أهمها ضعف ق
  في ومحدودية األراضي المناسبة لمثل هذه االستثمارات بسبب سيطرة االحتالل على األراضي  

)ج(،   المستثمرينرتفاع  ا  إلى إضافة  المنطقة  منظور  من  المخاطرة  ضعف   ،مستوى  بسبب 
التوزيع هيئات  بعض  قبل  من  الكهرباء  فواتير  تس  ،تحصيل  على  قدرتها  الدفعات  وعدم  ديد 

 المستحقة في مواعيدها. 
 

الدراسة   تهدف  المنطلق،  هذا  للوصول    إلىمن  الضرورية  العناصر  وتحليل  بيئة   إلىتحديد 
ممكنة قادرة على تشجيع وتحفيز االستثمارات المحلية والدولية في مشاريع الطاقة المتجددة في  

ا للبيئة  تحليلي  إطار  تطوير  تم  الهدف،  هذا  لتحقيق  الطاقة  فلسطين.  في  لالستثمار  لممكنة 
هذا    يتوافق  ( 10في متن الدراسة )انظر صفحة    . (11-موضح في الشكل )كما هو    المتجددة
مع المراحل المختلفة التي يمر بها المستثمرون قبيل االستثمار في هذا القطاع، مع  اإلطار  

التركيز على سبل الحد من المخاطرة الفنية والمالية واإلجرائية من خالل محفزات االستثمار 
للسياق الفلسطيني. اعتمدت الدراسة المنهج المركب لتحقيق أهدافها، مالءمة  والتدخالت األكثر  

لفهم تصوراتهم للبيئة المواتية    اً ومطّور   اً مستثمر   28من  قصدية  لعينة    اً استقصائي  اً ل بحثبما يشم
من  قصدية  لالستثمار في الطاقة الشمسية في فلسطين، ومقابالت شخصية معمقة مع عينة  

من    17 قرار  الحكومي  صانع  المدني  القطاع  والمجتمع  التوزيع  وشركات  المحلية  والهيئات 
 . اع الخاصوممثلين عن القط

 

مستويات رئيسية.   ةنة لالستثمار في الطاقة المتجددة ثالثيشمل اإلطار التحليلي للبيئة الممكّ 
قوية   أسس  إنشاء  بهدف  والمالية  الفنية  المخاطر  من  الحد  سبل  على  األول  المستوى  يركز 

تحسين   إلىلالستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بما يشمل مخاطر البنية التحتية التي تحتاج  
المنتجة الطاقة  الستيعاب  ي  ومخاطر  ،وتطوير  فيما  اليقين  )عدم  السداد  عن  خص التخلف 

التي تتفاقم مع عدم وجود ضمانات سيادية. يتناول المستوى الثاني    ،التدفقات النقدية المستقبلية(
تحديد  مثل    ،الجوانب اإلجرائية فيالتي تتمثل    ،مخاطر تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة

لالستثمار المناسبة  االقتصاديةو   ،األراضي  والجدوى  الشبكة  دراسات  نماذج تحديد  و   ،تنفيذ 
من خالل  مراحل تصميم وتنفيذ المشروع.    إلى االستثمار والترتيبات المؤسسية األمثل، إضافة  

لنماذج األعمال المختلفة، ومدى كفاءة كل    اً معمق  اً المستوى الثاني، تقدم الدراسة أيضًا وصف
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م أن  خاصة  الشمسية  منها،  الطاقة  كبيرةتتطلب  شاريع  أولية    عمرها ويصل    ،استثمارات 
الثالث  25  إلى فتراضي  اال المستوى  أما  واألطر    ، عامًا.  واألنظمة  السياسات  على  فيركز 

الفاعلة،   االستثمارات  و المؤسسية  لجذب  خصيصًا  المصممة  االقتصادية  الحوافز   إلىيناقش 
 قطاع الطاقة المتجددة. 

 
  وأن   منقوصة،  الفلسطيني  الطاقة  قطاعفي    االستثمارية  البيئة  مكونات   جميع  أندراسة  ال  ستنتجت

 االستثمار  عن المستثمرين ومنتجي الطاقة المستقلين    تبعد  التي  الداخلية  العوامل   من   العديد  هناك
عند تحليل البيانات التي تم جمعها   . المالية  والقدرة  الرغبة   توفرمن    الرغم   على  القطاع،  هذا  في

الرسمية، نستنتج أن سبب تقدم االستثمارات في من االستبانة والمقابالت والدراسات والوثائق  
على   مركزة  تزال  ال  ومؤسساتها  الحكومة  أولوية  أن  هو  بطيئة  بوتيرة  المتجددة  الطاقة  مجال 

التحديات الجيوسياسية، هناك العديد من اإلجراءات الحكومية   إلى إضافة    قطاع الطاقة التقليدي.
مثل عدم إصدار ضمانات   ، الطاقة المتجددة  االستثمارات في مشاريع   مخاطر  تحد منالتي ال  

المتجددةسياد الطاقة  توليد  لمحطات  تستنتج  .  ية  كالً الدراسة  كما  المركزية  أن  الجهود    ، من 
انتقالية كمسارات  الالمركزية  بعضها   ، االستدامةنحو    والجهود  مع  بالتوازي  تعمل  أن  يجب 

لمدى الطويل، بينما تركز الجهود ألن الجهود المركزية تركز على أمن الطاقة على ا  ؛البعض
المتجددة الطاقة  لتنفيذ  السريعة  المكاسب  على  المتزايد   ،الالمركزية  الطلب  تغطية  خالل  من 

معقولة. ال  بأسعار  تحليل  الوصول    دراسةُيظهر  مخاطر   ،وتمكينها  ،البيئة  إلىأن  وتقليل 
المتجددة الطاقة  في  المؤ   ،بالمفاهيم  مرتبط    ،االستثمار  انتقالية  والمفهوم  مسارات  لقبول  سسي 

ال البعض. يمكن حل    الفنية والمالية والتنظيمية   تحدياتمتعددة متوازية ومتكاملة مع بعضها 
  رف به بسياسات قابلة للتطبيق ومسار رسمي معت بمجرد االعتراف بالطاقة المتجددة كأولوية

 الطاقة المتجددة. استثماراتتمكين ل
 

 : تمكين قطاع الطاقة المتجددة توصيات التي من شأنهاكما قدمت الدراسة مجموعة من ال
 الكافية  حيث يشّكل ضعف الشبكة وعدم توفر المعلومات  ؛تعزيز وتطوير الشبكة الكهربائية •

تحديد مواقع ربط   لجهة  خاصةويضعف عملية التخطيط،    ،للمستثمرين  اً يتحّديًا رئيسها،  عن
لذا التوزيع.  شبكات  مع  الشمسية  الحالية   ،األنظمة  الشبكات  تحديث  الضروري  من 
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من خالل إعداد دراسات للشبكات وأنظمة   ،ربط المحطات الشمسيةلتخطيط  الو   ها،وتطوير 
على   قادر  مرن  بأسلوب  الشمسية  الطاقة  أنظمة  بتشغيل  تسمح  التي  والتحّكم  المتابعة 

 اط الطلب على الكهرباء. التكّيف مع أنم

لتمويل مشاريع تحسين   • الكهرباء، وتقديم منح  البنية التحتية لقطاع  لدعم  صندوق  إنشاء 
لتمكين   ؛وبناء الخطوط الناقلة بين محطات التوليد وشبكات التوزيع  ،الشبكات الكهربائية

 ها بشكل آمن وفعال.إنتاجمشاريع الطاقة المتجددة من تفريغ 

زيادة  و   القصير،  المدى  على • من  العامة  على  عباءاألبداًل   المحفزات  خالل  من  المالية 
يمكن للحكومة أن تضع    ،الحالي  الموازنةفي ظل عجز    واالستثمارات العامة  والضمانات

  ، تقديم تسهيالت منافسة لمشاريع الطاقة المتجددةو   الدولي  سياسات لتوجيه المنح والدعم 
لتحسين البنية لالستثمار    وأيضًا توفير منح  ، ع الخضراءبرامج وآليات تمويل المشاري  مثل

 أنظمة الطاقة المتجددة.  الالزمة لربطالتحتية 

في المرحلة  والبحث عن آليات بديلة    ، إعادة تفعيل الضمانات السيادية على المدى الطويل •
للشركة  نتقالية  اال االئتمانية  الجدارة  لتعزيز  الدولي  البنك  مبادرة  لنقل  مثل  الفلسطينية 

 الكهرباء. 

حاجة  . فثمة  الطاقة المتجددة المعتمدة على المستوى الوطني  وسياساتتطبيق استراتيجية   •
الهدف الوطني    إلى تعزيز وتسريع الوصول    إلى و   ،تجديد دعم الحكومة للطاقة المتجددة  إلى

 الحكومة . كما على  2030بحلول العام    الطاقة المتجددةاواط من  جمي  500بنحو  المقدر  
إعادة النظر في السياسات واألدوات والخطط الممكن اعتمادها لتحفيز االستثمار   الفلسطينية

 في قطاع الطاقة المتجددة.  

والمتابعة الحثيثة    ،فنية وتجارية موحدة للجودة في قطاع الطاقة المتجددة  معايير  ماداعت •
اال لضمان  المستوى الوطني  المعايير  لتزامعلى  العديد من  ، ال سيما في ظل قيام  بهذه 

شمسية  ،حالياً   ،المطّورين الوطني  من  بإنشاء أنظمة  المستوى  على  من و   ،دون تخطيط 
جميع ، فإن  كذلكثار سلبية.  آويتسبب ب  ،ما يعيق الشبكة؛  بمعايير واضحة  لتزامدون اال
المتجددة بحاجة    مطوري  الشبكات  تّ ا  إلىالطاقة  لتغذية  باع معايير فنية وتجارية موّحدة 

 الفلسطينية بشكل آمن.
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. هذا  شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية  قبل  من التعاون منلمزيد  ا  إلىهناك حاجة   •
االستهالك خالل طالب هيئات التوزيع بتبيان أنماط  ت  او تعليمات  يتطلب صياغة تشريع

مشاركة المعلومات الفنية   إلىالُقطرية، إضافة    الشركةالربط مع شبكة    النهار على نقاط
ونقاط الربط المتاحة لألنظمة الشمسية عالية القدرة،    ،مع المطورين حول شبكة التوزيع 

يمكن   كما  اللزوم.  حال  في  الشمسية  األنظمة  لربط  شاملة  معايير  تحضير  وباإلمكان 
ن مع هيئات توزيع الكهرباء من خالل العقود التجارية، مثل استفادة هيئات التوزيع  التعاو 

ة الطاقة الشمسية من مزودي  واستئجار أنظم  ،من خدمات دعم فني إضافية من المطورين
 يساهم في تخفيض سعر شراء الكهرباء. قد ؛ ما الطاقة الشمسية

أراض   • هناك  ف.  لغرض إنشاء محطات طاقة شمسية  قرب نقاط الربط  تحديد وتخصيص 
 ، لتعاون مع مطوري مشاريع الطاقة الشمسيةا  نحولتوجيه الوزارات والهيئات المعنية  ضرورة  

بالقرب   ةمن أجل تخصيص جزء من أراضي الدولة ألغراض االستثمار في الطاقة المتجدد
 من نقاط الربط.

بها، مثل اتفاقيات    لتزامواال  ،ن العام والخاصي  توحيد مبادئ االتفاقيات التجارية بين القطاع   •
لى  توزيع المسؤوليات والواجبات على أطراف االتفاق بشكل عادل يضمن ع ف  شراء الطاقة.

  عن تحمل التبعات القانونية والمالية في حال التخلف المستمر   (1األقل النقاط التالية: )
عواقب قانونية ومالية لعدم استالم  (2)  ،ات بموجب االتفاقيةلتزامتحقيق مؤشرات األداء واال

حماية االتفاقية من التغييرات في قوانين   (3)،  دون مبرر  من  الكهرباء المنتجة من المحطة 
االتفاق   (4)  ،لطاقة المتجددة في فلسطين التي قد تؤثر سلبًا على مصالح أطراف االتفاقا

 (. 11/2015سيادية من جهة حكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) ضماناتعلى 

الطاقة المتجددة، تشارك فيها المؤسسات  إلىإنشاء لجنة للمتابعة على االنتقال التدريجي  •
الدول المانحة ومؤسسات التنمية   إلىالمعنية من القطاع الخاص والعام واألهلي، إضافة  

  ، الطاقة المستدامة  إلىنتقال  لال المحتملةعلى المسارات    االتفاقهدف  كون  ، بحيث يالدولية
المؤّسسيةو  والثقة  التواصل  انعدام  على  المشتركة  ا  تناولو   ،التغّلب  ،  حّلها  وسبللمشاكل 

تبادل الخبرات وتطوير المعرفة  ل المعنية أرضية مشتركة بين المؤسساتيجاد  إ  إلىإضافة 
 المحلية. 
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وحدة محايدة  بمثابةلتكون اريع طاقة المتجددة على مستوى المشاستراتيجية للإنشاء وحدة  •
مراحل  خاصة في    ها،وتسريع بتها،  ومراقكات بين القطاعين العام والخاص،  االشر   لتنظيم

  لتزام يجب وضع جدول زمني لال  كما  وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.والتعاقد  التفاوض  
المعنية المؤسسات  من  وغيرهم  الموزعين  قبل  من  و بالتشريعات  دورية  ،  اجتماعات  عقد 

تشكيل فريق لحّل   إلىإضافة    ،الطاقة المتجددةلمتابعة األداء في التحّول نحو مصادر  
 الخالفات حتى يتم التغلب عليها سريعًا. 

والبناء على تجارب المستثمرين    ،نماذج وآليات األعمال في قطاع الطاقة المتجددة  طويرت •
 عمال من خالل المقابالت:أ نماذج  ةم تحديد ثالث؛ إذ تالناجحة

بشكل كامل عن تمويل محطة الطاقة  ول  المستثمر مسؤ حيث يكون  :  السعر المخّفض -
  طويلة األجل   اتفاقيات شراء طاقة  إلى ، ويتم التوصل  هاوتنفيذ  ،هاوتطوير   ،المتجددة

 .%40-15مع موزعي الكهرباء بأسعار أقل من معدل سعر الشركة القطرية بنحو 

ملكية - ونقل  وتشغيل  التوليد  بناء  تشكل  (Build-Operate-Transfer)  محطة   :
، أمام تطوير محطات الطاقة الشمسية معوقاتاالستثمارات األولية الكبيرة أحد أهم ال

المشاريع.    لهذا لتمويل مثل هذه  الملكية كبديل  البناء والتشغيل ونقل  ُيستخدم نظام 
ل كامل عن تموي  اتفاقية يكون فيها المستثمر مسؤوالً   علىنموذج األعمال هذا ينطوي  

المتجددة الطاقة  توليد  التصميم  ،محطة  ذلك  في  وتكون    ،والبناء  ،والمشتريات  ،بما 
حين اكتمال فترة   إلى   المستثمرمحطة توليد الطاقة المتجددة مملوكة وُمدارة من قبل 

المال عليه )   ،استرداد رأس  المتفق  سنوات حسب ما يتم    8-5  عادةوتحقيق الربح 
عليه(. بعد ذلك، ت المحطة  االتفاق  المالك النهائي )شركة أو هيئة    إلىنتقل ملكية 

   .ضمن ترتيبات متفق عليها مسبقاً  التوزيع(

القطاع   - بين  الشراكات  اكتسبت  االهتمامي  الشراكات:  من  المزيد  والخاص  العام   ،ن 
 ،بسبب فاعليتها في دمج القوى السياسية والتنظيمية للقطاع العام  ،في فلسطين  ،مؤخراً 

والمتانة المالية والتقنية للقطاع الخاص. تنطوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص  
على ملكية مشتركة لعملية تصميم وبناء محطات الطاقة المتجددة. على سبيل المثال،  

% 25  على سبيل المثال( استثمار وامتالكي الكهرباء )الهيئات المحلية  يمكن لموزع
  % من الملكية. 75بينما يحصل المستثمر على  ،المحطة من



1 

 الفصل األول 
 دراسة مقدمة ال

 
 

 المقدمة  1-1
 

العدي  تزايدُ يضُع   الطاقة  على  بدائل    دّ الطلب  إليجاد  الفلسطينية  الحكومة  على  الضغوط  من 
  واردات  مجدية ومتنوعة لتوفير إمدادات مستمرة من الطاقة، بما يشمل تخفيض االعتماد على

والموارد الطبيعية وضعت سلطة الطاقة    ، لطاقة المتجددة. لذلكااالعتماد على    وتكثيف،  الطاقة
جنب مع وكاالت التنمية الدولية رؤية لتقليل االعتماد على واردات الكهرباء   إلى  اً الفلسطينية جنب

الهدف االستراتيجي تغييرات  تحقيق هذا  يتطلب  .  2030عام  ال % بحلول  50  إلى بنسبة تصل  
مثل    ،ادر الطاقة من مختلف مص  توليد الكهرباء محلياً مؤسسية وسياسية وتنظيمية جذرية لدعم  

البنية  تطوير    إلىكما أن مثل هذه النقلة بحاجة  .  امأو غيره  الغاز الطبيعيأو    ،الطاقة الشمسية
احداث    إلى، إضافة  الحديثة ونظم الطاقة المتجددة  أكبر للتكنولوجياوتوظيف    ،تحتية الالزمةال

 ,Williamson, 2000; Andrews-Speed)  والمؤسسيةتحوالت في الممارسات المجتمعية  

 . نماذج الحوكمةفي و (، 2016
 

منل  تمثّ  خاصة  حالة  تعتمدالبلدان    بين  فلسطين  النفط  التي  واردات  ألنها    ؛والكهرباء  على 
القيود    خاضعة الحتالل غاشم  الكهرباء،  على  يضع العديد من  الفلسطينيينتوليد  من    ويمنع 

نقل  وتطوير  امتالك تربط  كهرباء  شبكة  الفلسطينية  جميع  وطنية  من المحافظات  ويمنعهم   ،
كما  .  (Salamanca, 2014)  مثل الغاز الطبيعيواستغاللها،  الطبيعية  مواردهم    إلىالوصول  

  شبه كاملتعتمد فلسطين بشكل  حيث  ؛  خلقت قيود االستعمار اإلحاللي هذه حالة من التبعية
من   الطاقة  واردات  يع  ابناء.  اسرائيل على  الطاقة    دّ عليه،  أمن  أجندة    ىحد إملف  أولويات 

 . (MAS, 2015)المتزايد على الطاقة    الطلبالسياسات الوطنية التي تركز على تلبية احتياجات  
 

بدأ سوق الطاقة يشهد تغيرات كبيرة مدفوعة بانتشار التكنولوجيا الحديثة ونظم    ،2009عام  المنذ  
الطاقة المتجددة، التي تمثلت في نشر مبادرات ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. رافق 

إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي من خالل إطالق مجموعة من السياسات واالستراتيجيات    ذلك
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صعود مؤسسات من   سوق الطاقة لطاقة المتجددة. عالوة على ذلك، شهد والتعليمات الداعمة ل
وخلق فرص التمويل   ،المبادرات  إطالق جل  أمستويات حوكمة متعددة تتعاون فيما بينها من  

 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

 

  في في معظم دول العالم، حتى    كهرباءدر توليد الاأرخص مص  من  ،اآلن  ،الطاقة المتجددة  تعدّ 
تكلفة تركيب وصيانة تقنيات الطاقة  ن  إ حيث    ؛(Forbes, 2019)  ظل غياب الدعم الحكومي

لطاقة المتحددة، في  ا إلى أمام التحول الشامل اً المتجددة، التي كانت في الماضي تشكل حاجز 
الشمسية   األلواحركيب  ت  تكلفة  في فلسطين، انخفضتف.  (IRENA, 2019)انخفاض مستمر  

  العام   للكيلوواط في   أمريكي  دوالر  3,000  من  الماضي بشكل متسارع خالل العقد    الكهروضوئية
انخفاض    على الرغم من و    Badiei et al. .1) ,(2017  2020  العام   في دوالرًا    838  إلى   2009
  اً فلسطين محدود تبني تقنيات الطاقة المتجددة في  ال يزال  ن الجدوى االقتصادية،  وتحسّ   ،التكلفة

ضعيفة  ،جداً  أّن  .  (Abboushi, 2021)  وينمو بوتيرة  القيود التي يفرضها االحتالل هي مع 
  ، أيضاً  ،داخليةً   وإجرائيةً   واقتصاديةً   وتنظيميةً   فنيةً   عوامل  هناك  غير أّن  السبب الرئيسي لذلك، 

 الجيوسياسي.  الواقعالطاقة المتجددة على الرغم من  قطاع يمكن تحسينها لتسريع تطور

 

   مشكلة الدراسة 1-2
 

من   رأسمالية    وتدفقات    ،كبيرة  أولية    استثمارات    إلىالطاقة المتجددة    إلىالتدريجي  االنتقال  يحتاج  
وخلف البيئة   ،جذب المستثمرينسياسات في صانعي الل اً تحدي ما يمثل؛ مصادر وطنية ودولية

ال يزال   وجدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن القطاع الخاص عالمياً   الموائمة لالستثمار.
من االستثمارات    % 86حيث يمثل  ؛  الطاقة المتجددة  في مشاريعالمزود الرئيسي لرأس المال  

وإدارة . يتصف أسلوب حوكمة  (IRENA, 2020)  2018و  2013  العامين  في هذا القطاع بين
بالمركزية فلسطين  في  المرونة  ،الطاقة  التحتية  ؛ وعدم  البنية    ، والسياسات  ،والمؤسسات  ،ألن 

االعتماد شبه الكامل   وفي سياق  ،ت في ظل التبعية االستعماريةئأنش    ،والممارسات الفلسطينية
المتجددة  ما يجعل من الصعب التعامل مع الطبيعة المعقدة لتقنيات الطاقة  ؛  استيراد الطاقةعلى  

التي يعالجها هذا البحث هي أن الطريقة الحالية لتمكين الطاقة    ةالمشكلة الرئيسي .الالمركزية

 
1  Average installed cost for solar photovoltaics worldwide from 2010 to 2020, Statista: bit.ly/3NI8ybE 
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المتجددة تعتمد على تقديم الحوافز للمستثمرين بدال من التعامل مع السبب الجذري للتحديات  
 والمالية واإلجرائية.    ةالتي تعيق االستمارات مثل تقليل المخاطر الفني

 

   أهداف الدراسة 1-3
 

لجذب االستثمارات المحلية واإلقليمية والدولية    فعالتقديم نموذج استراتيجيات    إلىتهدف الدراسة  
ستسمح هذه االستراتيجيات باالنتقال من استيراد الكهرباء و لقطاع الطاقة الشمسية الفلسطيني.  

باستخدام مصادر    نظيفة    محلية    توليد طاقة    إلىفقط )التوليد المعتمد على الوقود األحفوري(  
التحديات التي تعيق تطوير الطاقة الشمسية في    إلىالدراسة    كما ستتطرق الطاقة الشمسية.  

كما تهدف   .هعالالزمة لنموه وتوسّ والمحركات    ستثماراال  محدداتوتحدد مجموعة من    ،فلسطين
)  إلى المخاطر  من  الحد  منهجية  على  يعتمد  عمل  إطار  (  De-risking-approachتطوير 

فيما يتعلق   اتوصياته دراسةقدم التسقطاع الطاقة المتجددة الفلسطيني.  إلىلجذب المستثمرين 
وإجرائية مالية  وأدوات  سياسات  إضافة  فعالة  باقتراح  مستوى   التغييرات  إلى،  على    المطلوبة 

الالزمةوالتنظيم  اتالتشريعي ذلك،  ات  على  عالوة  تتبعها  حدد  تس.  أن  يجب  التي  الخطوات 
المستويات مختلف  على  الفلسطينية  عملية    ؛المؤسسات  الطاقة  تطوير  لتوضيح  مشاريع 

  ،استثمارية موائمة  بيئة  إلىالتأثير على صانعي السياسات والبرامج للوصول   هدفب،  المتجددة
 .مقبولة مخاطرة استثمارو 

 
الت الكهروضوئية،   دراسةركز  الشمسية  الطاقة  أنظمة  من  المحلية  الطاقة  توليد  مشاريع  على 

مستوى   على  واالنتشار  بالنهوض  المشاريع  لهذه  تسمح  التي  األساسية  المتطلبات  وإظهار 
الرئيسيو المحافظات.   الهدف  ومناق    لتحقيق  تحديد  في    شةهو  المساهمة  العناصر  جميع 

وتحفيز االستثمارات المحلية والدولية في مشاريع  ،بيئة ممكنة تعمل على تشجيع إلى  الوصول
 النقاط الرئيسية التالية:  دراسة الغطي ت، الطاقة المتجددة في فلسطين

 

 الفلسطيني.تقديم نبذة عن الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الطاقة المتجددة  •

 . تحديد تحديات ومخاطر االستثمار في توليد الطاقة المتجددة •
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قطاع الطاقة    إلىلجذب المستثمرين    ؛تطوير إطار عمل لتوجيه عملية الحد من المخاطر •
 بيئة ممّكنة.  إلىوالوصول  ،المتجددة الفلسطيني

ي والمالي  مراجعة واقتراح إجراءات للحد من المخاطر على المستوى السياسي والمؤسس •
المتجددة ل الفلسطيني للطاقة  الهدف الوطني    إلى الهادف    2030عام  لواإلجرائي لتحقيق 

 جذب االستثمارات. 

 

   دراسةالأسئلة  1-4

 

من  الرغم على   في فلسطين بشكل بطيءالطاقة المتجددة   إلى تسير عملية االنتقاللماذا  •
 المتجددة؟ نظمة الطاقة  أل الكبيرة ة االقتصادي جدوى ال

 الطاقة المتجددة؟  قطاع في ستثماراتاال  التي تواجهالرئيسية  خاطرمما ال •

  إلىللوصول   التدخالت الالزمةتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وما هي   إجراءاتهي ما  •
 الطاقة المتجددة؟  قطاع إلىبيئة ممكنة لجذب استثمارات دولية ومحلية 

لتمكين  وكيف يمكن تعزيزها ؟تحفيز مستثمرينبها ما هي الطرق الحالية التي يتم  •
 الطاقة المتجددة؟ 

 

   أهمية الدراسة 1-5
 

( لمعالجة المخاطر التي  de-riskingمن المخاطر )  دّ في نشر مفهوم الح   دراسة ال  هساهم هذت
نهج شامل يأخذ بعين االعتبار باع  اتمن خالل    ،تواجه المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة

الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية واإلدارية واإلجرائية للوصول   بيئة استثمارية   إلى الجوانب 
االنتقال    تركزممكنة.   المتقدمة  علىالغالب    فيالمستدامة  الطاقة    إلىأدبيات  على  و ،  الدول 

الكربون  انبعاثات  التي  ،  (Fenton et al., 2015; Petersen, 2018)  تقليل  الدراسات  ولكن 
  ، االستدامة  إلىجندة االنتقال  أل أولوية  باعتباره  أمن الطاقة  وتركز على    ،تتناول الدول النامية

،  على ذلكبناء  .  (Sperling et al., 2011)  حد ما  إلى  محدودة  ،ألسباب اقتصادية وسياسية
التي   الناميةدول  المثل العديد من  يألنه    ؛ تعتبر ذات أهمية كبيرةفإن دراسة النموذج الفلسطيني  

األوسط   تعتمد الشرق  بلدان  من  للعديد  يمكن  بالتالي،  الطاقة.  توليد  في  النفط  واردات  على 
ددة  والتقدم الذي أحرزته في قطاع الطاقة المتج  ،أن تستفيد من تجربة فلسطين  فريقياأوشمال  
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بسبب التحديات السياسية واالقتصادية الكبيرة    ،خالل فترة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين
(Salamanca, 2014) . 

 

 منهجية الدراسة  1-6

 

، ولكل  االستدامة  إلى  رئيسية لالنتقالثالثة مناهج    (Loorbach et. al., 2017)  ت دراسة حدد
بها خاصة  ومنهجية  وأهداف  خلفيات  أوالً منها  التقني  .  االجتماعي  المنهج   ،(socio-

technical) ،  يركز التكنولوجي  الذي  االبتكار  التي    ،على  الطاقة  محطات  من  االنتقال  مثل 
بالفحم   الشمسية  إلىتعمل  الطاقة  ثانياً محطات  المؤسسي.  االجتماعي  المنهج   ،  (socio-

institutional)،   ّالتحو عملية  خالل  المؤسسي  التغيير  على  يركز  من  الذي  الطاقة    إنتاجل 
. أما الثالث  إدارة وحوكمة قطاع الطاقة  عملية   ، وتأثيره على الطاقة المتجددة  إنتاج  إلى التقليدية  

البيئي   االجتماعي  المنهج  ي،  ( socio-ecological)فهو  التغيّ الذي  على  استخراج ركز  من  ر 
األحفورية   الموارد  المتجددة.    إلىوحرق  الموارد  المنهج    تتبنىاستغالل  الدراسة  األول   ي نهذه 

التكنولوجيا  ؛والثاني أهمية  االعتبار  في  تأخذ  أن  يجب  التي  وا  حيث  المدى  طويلة  البتكارات 
 التقليدية.  وطرق التنظيمتتحدى الثقافات المؤسسية، واإلجراءات والممارسات الروتينية، 

 

الMixed Methodsالدراسة منهجية مركبة )هذه  تتبنى    النوعي والكمي  ي نمنهج  ( تدمج بين 
قادرة على توفير فهم شامل لقطاع الطاقة    مثل هذا النوع من المنهجياتإن    .لتحقيق أهدافها

المتاحة،  المتجددة السوق  بيانات  مع  المحلية  المؤسسية  المعرفة  بين  الجمع  خالل  كما  من   ،
ة في تحليل البيانات ويوفر مرون  ،والتحقق من صحتها  ،يسمح بمقارنة النتائج الكمية والنوعيةو 

مثل أنظمة   ،. ستركز الدراسة على أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطبيقاتهاتعم  التي جُ 
  30  إلىالمختلفة )من بضع مئات من الكيلوواط    هاعات سومحطات الطاقة الشمسية ب  ،األسطح

 اواط(.جمي

 
تم  ،  مشاريع وغيرها من الملفاتالالبيانات الثانوية والدراسات السابقة ومستندات  باإلضافة الى  

الدرايةجمع   استبان  بيانات  تطوير  خالل  خبراء  معمقة  مقابالت  تنفيذ  و   ة،خاص  ةمن  مع 
 ومستثمرين في مجال الطاقة.  
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 نهج الكمي مال 1- 1-6
 

المستثمرين والمطورين حول البيئة المواتية لالستثمار ( لمسح آراء  ة)إلكتروني  انةاستبتم تطوير  
 ،تقييم رضا المستثمرين عن البيئة االستثمارية المحلية؛ بهدف  في الطاقة الشمسية في فلسطين

فع مدى  التي  اوتقييم  االستثمار  محفزات  وأهمية  الدول    مسبقاً   ُحددتلية  تجارب  خالل  من 
باالعتماد   ةمحليا. تم تصميم وتحضير االستبان العالقةمقابالت مع ذوي  إلى، إضافة  األخرى 

السابقة   في األدبيات  المستخدمة  المنهجيات  مع  (Keeley, 2015; Nasirov, 2017)على   ،
تمت مراجعة و ومحفزات االستثمار في الطاقة الشمسية في الدول النامية.    معوقاتالتركيز على  

خبراء ومستثمرين محليين في مجال    ةمع أربع  ابعد مشاركته  ها،وتعديلها،  وتوسيع  ة،االستبان
 مع السياق الفلسطيني.   التأكد من توافقه، وا الطاقة للتعليق عليها

 
 االستبانة تصميم  .1
 

التي ميزت بين ،  القسم األول المعلومات العامةغطى  أربعة أقسام رئيسية.    ةاالستبان  تشمل
هذا القطاع،   في  والمستثمرين الذين لم ينخرطوا مسبقاً   ،الطاقةالمستثمرين ذوي الخبرة في قطاع  

بناًء على المعلومات المدخلة في القسم  و في القسم الثاني،  لرصد وتحليل تجاربهم المتنوعة.  
يفضلها  تم  األول،   التي  االستثمار  خصائص  عن  عن    ،نيالمبحوثاالستفسار  ورضاهم 

على تقييم األهمية  ثالثوركز القسم الكما لمتجددة. االستثمارات الحالية في الطاقة الشمسية وا
فيما   ن من خمس نقاط.المكوّ  ،(Likert scale)  النسبية لكل معيق وحافز على مقياس ليكرت

المعوقات والحوافز اإلضافية    إلىألسئلة المفتوحة للتعرف  ة في القسم الرابع ااالستبان  تعتمدا 
 اء المجال للمبحوثين للتعبير عن آرائهم بحرية.األسئلة المغلقة، وإلعطها تغطّ  التي لم 

 

ال )أثر    إلىأي "  ؛5من    معوقات تراوحت معدالت تقييم  الحد من تطوير   عال  حد كبير"  في 
أمام تطوير   عقبةً   المعيقُ   دّ أي "ال تحد" )ال يع  ؛1  إلىقطاع الطاقة الشمسية في فلسطين(  

إلى  خيار تحديد "ال أعرف". أما بالنسبة    اً قطاع الطاقة الشمسية(. كان لدى المبحوثين أيض
أي "بالغ األهمية" )مهم في تشجيع االستثمار في قطاع الطاقة    ؛5تراوح التقييم من  ف،  لحوافزا

ك، تم منح  أي "غير مهم" )ال يوجد تأثير على االستثمار(. عالوة على ذل  ؛1  إلى الشمسية(،  
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وتقييم مدى رضاهم عن مجموعة كبيرة من العوامل المتعلقة   ،ستبانةالمبحوثين خيار متابعة اال
  ، هذه األسئلة   اعتمدت اإلجابة على بخلق بيئة استثمارية مواتية للطاقة الشمسية في فلسطين.  

بحساب    مقياس ليكرت. من أجل تحليل النتيجة بطريقة واضحة ومنهجية، قام الباحثون   ،اً أيض
الدرجة الطاقة    ،متوسط  قطاع  في  لالستثمار  محفز  ومحدد  حاجز  لكل  المعياري  واالنحراف 

االتساق في  كما أّن  الشمسية. يمثل متوسط التقييمات وزن أهمية كل عامل )األهمية النسبية(.  
 لتحديد مستوى االتفاق بين المستثمرين. ،اً أيض  ،كل عامل مهم نعاإلجابة 

 
 اختيار العينة  .2
 

ن مجتمع الدراسة بشكل أساسي من المستثمرين والمطورين في مجال الطاقة الشمسية في  تكوّ 
المستثمرين   قائمة  على  الحصول  تم  تشجيع والمطورين  فلسطين.  هيئة  بيانات  قاعدة  من 

( الفلسطيني  تحتوي اً مستثمر   70االستثمار  التي  التواصل    (،  معلومات  بهمعلى  .  الخاصة 
وأولئك المهتمين باالستثمار في هذا    ،تضمنت القائمة المستثمرين الحاليين في قطاع الطاقة

  نمطوريالمستثمرين و لل  اً العدد الصغير نسبيإن  ولكن لم تتح الفرصة المناسبة لهم بعد.    ،القطاع
ب تنفيذ تحليل مركز حول وجهات  يجعل من المناس  ؛مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطينفي  

 والعوامل المهمة للبيئة االستثمارية في هذا القطاع.  ،والمحفزات  ،فيما يخص المعوقات  ،نظرهم

 
تمت دعوة جميع المستثمرين والمطورين المسجلين في قاعدة بيانات هيئة تشجيع االستثمار  

 اً ومطور   اً مستثمر   70ل  من أص  29. استجاب ما مجموعه  ستبانةالفلسطيني للمشاركة في اال
لمحاولة  عدة  وإرسال رسائل تذكير    ،للمسح، بعد التواصل معهم من خالل البريد اإللكتروني

تم التواصل مع المستثمرين من خالل الهاتف  كما  الحصول على أعلى معدل استجابة ممكنة.
في حال توفر رقم ممكن استخدامه للتأكيد على أهمية المشاركة في المسح. على الرغم من  

 % فقط. 41 ما نسبته ستبانةمعدل االستجابة لالكان ذلك، 

 

 المنهج النوعي  2- 1-6
 

ورة واضحة للمخاطر  تقديم ص  ،للتعمق في التحليل  ،المنهج النوعي  ايضا  استخدمت الدراسة
لتوثيق ومراجعة جميع مراحل االستثمار  ، و التي تواجه المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة
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الطاقة من القطاع   عند آراء خبراء  الطاقة، وللوقوف  تم اعتماد    العام والخاص.  ي نفي قطاع 
ذلك لقدرتها ؛  الكيفيوفاعلية في المنهج    أكثر األدوات استخداماً   ىحدإنها  كو المعمقة  المقابالت  

حول موضوع   ،ووجهات نظرهم  ،تساهم في فهم تجارب المشاركين  مفصلةعلى توفير معلومات  
 البحث.

 

ات مفيدةا الستبعّد  أداة  المستثمرين  إلى للوصول    وفعالة  نات  من  كبير  مخاطر    ،عدد  وتحديد 
  ، استثمارات الطاقة المتجددةمن خالل فهم الطرق التي تؤثر بها المخاطر على    ،االستثمار

 ضإن بعفمن التحديات في قطاع الطاقة،  الرغم  على  و وكيفية التغلب عليها. عالوة على ذلك،  
ممكناً قد  الحلول   نظر   يكون  ولكن  المخاطر،  أ   اً لتخفيف  في  إلى  والمؤسسات  المستثمرين  ن 

المؤسسات وغير  فلسطين ال تتواصل بشكل منظم، تظل هذه الحلول والمعرفة عند القليل من  
يجب.   كما  ان  عليه،بناء  منتشرة  المتوقع  في    من  المقابالت  االستبانة تساهم  نتائج  تعزيز 
وتساعد في  كما  ،  مستويات والخلفياتالمختلف    خبرات ذوي العالقة منوالتحليل من خالل  

شموليةتحليل    إلى الوصول   بعد  أكثر  تم  تنفيذ.  المقابالت،  اإلجابات    تجميع  لفهم مقارنة 
 أو اختالفها. ،األسباب وراء تناغمها واتساقها

 

مع مجموعة من الجهات ذات العالقة التي تمثل قطاع الطاقة  معمقة  مقابلة    ةسبع عشر   تنفيذتم  
تم إعداد مجموعة من األسئلة التي  من الحكومة والقطاع الخاص والبلديات ومجتمع المانحين.  

عامة حول  السئلة  ما بين األ  . جمعت أسئلة المقابالتتغطي أهداف الدراسة لتوجيه المقابالت
  ، المخاطرمختلف  و   ،االستثمار  ةمرحلحول    ةسئلة المحددواأل،  الطاقة المتجددةفي  االستثمار  

اختار الباحثون  الطاقة المتجددة.  مشاريع  لونماذج أعمال وإجراءات تطوير    ،واستراتيجيات تقليلها
نموذج األسئلة المفتوحة لتغطية الجوانب الفنية والمالية واالقتصادية المتعلقة باستثمارات الطاقة  

المهندسين والمحاسبين شارك ا. أخيرا،  المتجددة الخبراء من خلفيات مختلفة )مثل  لعديد من 
 والقانونيين وغيرهم( في المقابالت للحصول على إجابات متنوعة. 

 

(. COVID-19( بسبب قيود جائحة كورونا )Zoomنفذت بعض المقابالت عبر تقنية زووم )
وتسجيل إجابات الخبراء. بعد   ،قام الباحثون خالل المقابالت بتدوين مالحظات شاملةو كما  
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وتحديد فجوات المعلومات ها،  وتحليل  ،كل مقابلة، قام الباحثون باستخراج الموضوعات الرئيسية
 المتبقية لتغطيتها في المقابالت التالية.

 

 ع االستثمارات في الطاقة المتجددة بيئة ممكنة تشجّ  إلىاإلطار التحليلي للوصول  1-7
 

بيئة   إلى  جميع العناصر المساهمة في الوصول  هو تحديد ومناقشة  الرئيسي للدراسةالهدف  
وتحفيز االستثمارات المحلية والدولية في مشاريع الطاقة المتجددة   ،ممكنة تعمل على تشجيع

شاملة  مراجعة  البحث  فريق  أجرى  الممكنة،  البيئة  عناصر  تحديد  أجل  من  فلسطين.  في 
توصلت   التي  لالنتقال    إلىلألدبيات،  شامل  إطار  تطوير  ا ضرورة  المتجددةإلى  ال    ،لطاقة 

يقتصر على دراسة التحديات الفنية والمالية وحسب، بل يعالج التحديات القانونية والتنظيمية 
في الطاقة    االستثمارمن مخاطر    بيئة استثمارية ممكنة تحدّ   إلىللوصول    ؛واإلدارية والمؤسسية

 المتجددة. 

 

أصبح    إلى  نتقالاالأن  إلى    اً نظر  المتجددة  الطاقة  المالية  بسبب    جذاباً أنظمة  جدواه  تحسن 
فوائده   وبسبب  العالم  واالقتصادية،  حول  الحكومات  عملت  والبيئية،  إنشاء    لىعاالجتماعية 

يتم تطبيق نفس  و .  كنة الستثمارات الطاقة المتجددةبيئة مم  إلىاستراتيجيات وحوافز للوصول  
صول  اقترحت الحكومة مجموعة من السياسات واللوائح والحوافز للو حيث    ؛النهج في فلسطين

الحوافز    ألن   ؛. مع ذلك، لم يتم تطبيق النظم والحوافز بشكل كاملبيئة ممكنة لالستثمارات  إلى
تعالج   هذهال  مثل  في  المخاطر  ارتفاع  و االستثمارات  أسباب  يفترض  ألن  ،  النهج   اقتناعهذا 

بفوائد   المتجددة  إلى  االنتقالالحكومة  المؤسسات على  .  الطاقة  من  العديد  مناشدة  من  الرغم 
الطاقة المتجددة    المحلية والدولية التقليديةباعتبارها بدياًل  بأهمية  الطاقة    تما زالف،  لمصادر 

لرئيسية ا  االستراتيجيةالطاقة المستدامة هي    إلى بأن االنتقال    ةمقتنعغالبية صناع القرار غير  
اتباعها يجب  في  ،(Khaldi et. al., 2020)  التي  انعكس  ما  والتشريعات،   القوانين،  وهو 

ساهمت    ،والممارسات العديدة  التي  العقود  االعتماد    الماضية طوال  تعزيز  استيراد  في  على 
السلبي تأثيرها  الرغم من عدم استدامتها و على  هم أسهل وأسرع  يلإبالنسبة    دّ التي تع  ،الكهرباء

 أمن الطاقة.  على
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عدم تطبيق النظام التشريعي والحوافز االقتصادية بشكل عام بعدم  بناء على ما سبق، يرتبط  
عملية معقدة    واعتبارها  ،ستدامةإلى االاقتناع صناع القرار والمؤسسات العاملة بملف التحول  

ر الذي يعيق االستثمارات.  األم  ؛ئ من اتخاذ القراراتوهذا األمر يصعب ويبطّ   ،ومليئة بالمخاطر
 بيئة ممكنة  إلىللوصول    )إطار تحليلي(  تطوير نموذجستقوم بدراسة  ال  هلذلك، فإن هذ  اً وفق

  ، من خالل الحد من المخاطر  ،تتناسب مع وضع سوق الطاقة الفلسطيني  )1-1 شكلانظر ال)
  ، االستثمارات في الطاقة المتجددة  على  تشجعتطبيق محفزات    على  ، ومن ثم العملوإدارتها أوالً 

ثم البحث عن    ،وهي الحد من المخاطر  ،مع المراحل التي يمر بها المستثمرون   والتي تتوافق
 . المحفزات

 

 بيئة ممكنة تشجع االستثمارات   إلى(: اإلطار التحليلي للوصول 1-1شكل )
 في الطاقة المتجددة 

 

 
 المصدر: الباحث 

 
رئيسية عند االنخراط في قطاع   ة مستوياتاألدبيات أن المستثمرين يمرون بثالثأظهرت مراجعة  

وكيف   ،الطاقة المتجددة. أواًل، يأخذ المستثمرون في االعتبار المخاطر العامة في قطاع الطاقة 
مستوى المشروع وتقييم المخاطر في كل   إلى، ينتقل المستثمرون  اً يمكنهم التعامل معها. ثاني

ع التطوير لتنفيذ مشاريع  خطوة خالل  على مستوى    ،اً ثالث  .طاقةالملية  المخاطر  بعد تخطي 
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المستثمر  ينظر  المشروع،  ومستوى  التي  و القطاع  المحددة  والحوافز  واللوائح  السياسات  في  ن 
تعزز استثمارات الطاقة المتجددة. يتيح تطوير اإلطار التحليلي للباحثين تحديد وتقييم وتحليل 

وتقديم استراتيجيات وتوصيات فعالة للتغلب    ،جه المستثمرين في كل مرحلةالمخاطر التي توا
 بيئة ممكنة. إلىوالوصول  ،عليها

 

لبيئة الممكنة من خالل الحد من المخاطر الفنية والمالية  إلى ا المستوى األول: الوصول   .1
 .على مستوى قطاع الطاقة المتجددة

 

إنشاء أسس    ن شأنه ؛ ما مإشراك المستثمرينالفترة التي تسبق  في    األولستوى  تمثل المي
على الحد من مخاطر هذا المستوى  تركز  يقوية لالستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.  

المتجددة الطاقة  في  خالل  ،االستثمار  منطقة  من  كل  في  المحددة  المخاطر  التي  و   فهم 
لص من المخاطرة التخ  علما ان تشكل تحديات أمام االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.  

 .  (Waissbein et al., 2013) اً وقد يستغرق عقود ،اً معقد اً بالكامل أمر 
 

سريعة،    إلى  نظراً  بوتيرة  المتجددة  الطاقة  تقنيات  هذتسانتشار  الدراسةركز  أهم    ه  على 
  الطاقة المستدامة. األول، التخلص   إلىاالنتقال  تسريع  في  خطرين لمساعدة المستثمرين  

البني مخاطر  للطاقةمن  التحتية  المستثمرينة  يقلق  ما  وهو  تقليل   ؛،  عليهم  يتعين  ألنه 
.  ادرة على استيعاب الطاقة المنتجةتكون قكي  لتحسين شبكات الكهرباء ل  المتوقعة  العائدات

أساساً ثاني ذلك  ويرجع  المالية،  المخاطر  من  التخلص  توفر    إلى  اً ،  عدم  مشكلة  حل 
موزعي الكهرباء   التزاماستمرارية و   عدم   الضمانات السيادية التي تعرض المستثمرين لخطر

 .  بالدفعات النقدية المستقبلية قيد االتفاق

 

الممكنة من خالل الحد من مخاطر عملية تطوير لبيئة  إلى االمستوى الثاني: الوصول   .2
 . مشاريع الطاقة المتجددة

 

مخ تحديد  المتجددةبعد  الطاقة  قطاع  مستوى  على  المستثمرين  عام  اطر  يدخل  بشكل   ،
المشاريعو مر ثالمست تنفيذ  مرحلة  في  لذلك ن  اإلطار    .  من  الثاني  المستوى  تخصيص  تم 

التحليلي إلظهار الجانب اإلجرائي الذي يمر به المستثمرون على مستوى المشروع عند  
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  والجدوى   ،ودراسات الشبكة  ،بما في ذلك تحديد األراضي  ،تطوير محطات الطاقة الشمسية
الم  ،االقتصادية والفنية التوزيع والهيئات  إضافة    ،حليةوالدخول في شراكات مع شركات 

أهم نماذج    وضمن البيئة الممكنة، سيتم التطرق الى مرحلة التصميم والتنفيذ. أخيرًا،    إلى
  .في فلسطين ء على خبرات المستثمريناألعمال والترتيبات المؤسسية بنا 

 

الوصول   .3 الثالث:  االمستوى  السياساتإلى  خالل  من  الممكنة  والحوافز   لبيئة  والتنظيم 
 االقتصادية

 

عن طريق وضع    ،في مشاريع الطاقة المتجددةترتبط هذه الخطوة بإدارة مخاطر االستثمار  
 اً مهم  اً دور لعب ذلك  . يالفعالة   والحوافز االقتصادية السياسات واللوائح واألطر المؤسسية  

ضمان أن المستثمرين، و   تحفيزمن خالل    ،في تطوير سوق مستدام وجذاب لالستثمار
بيئة   إلىاألنظمة والمؤسسات قادرة على العمل بكفاءة وموثوقية. بمعنى آخر، للوصول  

  ؛ ممكنة يجب التأكد من أن األنظمة الموضوعة قادرة على العمل بطريقة فعالة وسريعة
لدعم المخططات واللوائح  و   ،الحوافزبما في ذلك توفير    ،لالستفادة من الموارد والقدرات

 لتطوير سوق الطاقة المتجددة في فلسطين.  اً عالة المصممة خصيصواألدوات الف
 

 الدراسة فصول 1-8
 

راجعة  م  الفصل الثاني  يستعرضاألول على المقدمة.    يحتوي سبعة فصول،    الدراسة تتضمن  
وعناصر    ،األبحاث في مجال استثمارات الطاقة المتجددة  إليه  تاألدبيات التي تغطي ما توصل

الممكنة.   فلسطين  الفصل  يتضمنالبيئة  في  المتجددة  الطاقة  قطاع  عن  خلفية  مع    ،الثالث 
لفصل الرابع نتائج المستوى األول من اإلطار التحليلي،  ا  يقدم  التركيز على التحديات والفرص. 

للوصول   الطاقة  على مستوى قطاع  الفنية والمالية  المخاطر  الحد من   بيئة ممكنة،   إلىوهو 
عن طريق الحد من المخاطر اإلجرائية    ،البيئة الممكنة  إلى الفصل الخامس الوصول  يناقش  و 

بها   يمر  الشمسية،  ن  و المستثمر التي  الطاقة  محطات  لإلطار  و لتطوير  الثاني  المستوى  هو 
وهو الوصول    ،المستوى الثالث من اإلطار التحليليالفصل السادس    يستعرضكما  التحليلي.  

من  إلى ممكنة  االقتصادية.    بيئة  والحوافز  واألنظمة  السياسات  الاً أخير و خالل  تختتم    دراسة ، 
  والتوصيات.  النتائجالتي يشتمل على  الفصل السابعب
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 الفصل الثاني
 مراجعة األدبيات 

 
 

 ،إنشاء بيئة ممكنة الستثمارات الطاقة المتجددةالخاصة بألدبيات  لالثاني مراجعة فصل  يقدم ال
  إلىتمويل االنتقال  الخاصة ب  األدبياتبنقاش  الفصل  ستهل  يُ عناصر جذب المستثمرين.  أهم  و 

ثم  ومن  المتجددة،  األجنبية   الطاقة  واالستثمارات  الخاص،  القطاع  من  التمويل  على  التركيز 
بيئة ممكنة لالستثمار في الطاقة المتجددة، ومحددات تدفقات    إلى المباشرة، وعناصر الوصول  

المتجددة،   الطاقة  في  إلى  االستثمار  االنتقال    الناميةدول  ال تجربة  إضافة  الطاقة    إلىفي 
 المتجددة.

 

 الطاقة المتجددة   إلىاالنتقال  تمويل 2-1

 

ال   في الحاالت التي، حتى في معظم الدول   الطاقة المتجددة أرخص مصدر لتوليد الطاقة  تعدّ 
. إن تكلفة إنشاء وصيانة  (Forbes, 2019)يتم دعم سعرها بتعرفة تفضيلية من قبل الحكومات  

المتجددة   الطاقة  كانت- محطات  الماضي    اً عائق  تشكل  التي  الطاقة    التحولأمام  في  نحو 
انخفاض  ، والذي انعكس على  تستمر في االنخفاض بسبب تطور كفاءة التكنولوجيا -المتجددة

والرياح الكهروضوئية،  الشمسية  الطاقة  من  المولدة  الكهرباء  تكنولوجيا   ،تكاليف  من  وغيرها 
الطبيعية،   يجعلها  المصادر  العالمي  مما  الطاقة  نظام  لتحويل  الفقري  االستدامة    إلىالعمود 

(IRENA, 2019)  والضغوط الدولية للوفاء    ،النمو السريع في الطلب على الكهرباء، خاصة مع
 . (Handayani, 2019)ات تحقيق إمدادات الطاقة من مصادر مستدامة التزامب

 
المتوسط والبعيد    يي نالمدعلى    على الرغم من أن مصادر الطاقة المستدامة مجدية اقتصادياً 

(IRENA, 2016)  ،وتتطلب استثمارات ضخمة في البنية   ،ترتبط بتكاليف أولية مرتفعة  اال انها
خاصة في الدول  ،  (Handayani, 2019)  انتشارها  ، مما يعيق من(Scholtens, 2015)التحتية  

  علما   .مثل هذه المشاريع على نطاق واسعقلة الموارد المالية المتاحة لنشر   إلى  نظراً   ،النامية
دعم الحكومي  لل  )المحسوبة(  مسعرةالغير  التكاليف    أن هذه التكاليف ال تأخذ بعين االعتبار
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األحفوري  الوقود  من  المولدة  االثارو   ،للكهرباء  من  المباشرة  غير  سلبية  الخارجية  ال  التكلفة 
(negative externalities  )تؤدي  ل التي  الكربون  انبعاثات  من   ,IRENA)  آثار  إلى لتلوث 

لذلك    .الدول والحكوماتيزيد من األعباء المالية على    ؛ ما، مثل زيادة األمراض الرئوية(2011
الطاقة المستدامة، أن تثبت تكنولوجيات الطاقة المتجددة يتطلب حشد التمويل الالزم لمشاريع  

ذا  في ه .  (Kariuki, 2018)قبل جذب االستثمارات الالزمة لتوسيع نطاقها   اً كفاءة عالية تجاري
نجاح تطوير  ل  عامالً باعتباره  تمويل طويل المدى    إلى، تسعى الدول النامية للوصول  السياق

اعتماد سياسات وآليات تشجيع االستثمار من قبل هذه البلدان  ، من خالل  قطاع الطاقة المتجددة
 . (IRENA, 2014)للتغلب على مخاطر التمويل وجذب المستثمرين 

 

المتجددة أن القطاع الخاص ال يزال المزود الرئيسي لرأس المال    وجدت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة الطاقة  موّ   ؛لمصادر  بين86ل  حيث  القطاع  هذا  في  االستثمارات  من   العامين   % 

2013-2018  (IRENA, 2020)  من  14. من ناحية أخرى، ال يمثل التمويل العام سوى %
مصادر   في  العالمي  االستثمار  بينإجمالي  المتجددة  وذلك 2018-2013  العامين  الطاقة   ،

رئيسي المستدامة    ،بشكل  التنمية  تمويل  مؤسسات  خالل  المهم (IRENA, 2020)من  من   .
والتغلب على    ،في الحد من المخاطر  اً مهم  اً أن موارد تمويل القطاع العام تلعب دور   إلىاإلشارة  

األولية الخاص    ،الحواجز  القطاع  مستثمري  الواقع،  (IRENA, 2020)وجذب  في  من  . 
لتصميم هيكل تمويل مثالي، استخدام التمويل العام لحشد رأس المال الخاص، على  الضروري  

حيث يمكن    ؛اً ، خاصة في المناطق األكثر ضعف(IRENA, 2020)المستويين المحلي والعالمي  
كبير   بشكل  يساعد  أن  العام  ب  علىللتمويل  استخدامه  عند  الخاص  المال  رأس  شكل  حشد 

تخفيف  أدوات  وتطوير  مبتكرة،  تمويل  وبرامج  وأدوات  تجريبية،  مشاريع  إلنشاء  استراتيجي 
 المخاطر.

 

التجريبية   إن المشاريع  تمويل  على  قادرة  والتطوير  لألبحاث  المخصصة  المال  رأس  برامج 
النطاقةاألولي على مخاطره  ،، إال أنها ال تمتلك موارد مالية لنشر مشاريع واسعة  ا  والتغلب 

(Scholtens et al., 2015)  بالنسبة الكبيرةإلى ا. أما  المالية  فتقوم   ،لمؤسسات  البنوك،  مثل 
وتعامله مثل مشاريع الطاقة التقليدية، وتظل متحفظة   ،بتمويل الطاقة المتجددة بشكل روتيني

في  أ،  (Mathews et al., 2010)من حيث االبتكار والتقنيات لتوسيع نطاقها   على األقل  و 
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تزال   ال  النامية  البلدان  في  المتجددة  الطاقة  مشاريع  من  العديد  فإن  لذلك،  األولى.  المراحل 
 صغيرة وبطيئة.  

 

  ، لتعزيز البنية التحتية المستدامة  ؛قاباًل للتطبيق  اً ض الخضراء خيار يعد التمويل بطريقة القرو 
المتجددة   الطاقة  نطاق  توسيع  جذب (Mathews et al., 2010)ومشاريع  يمثل  ذلك،  مع   .

العامة تحدي التحتية والخدمات  البنية  الخاصة في  النامية  اً التمويل واالستثمارات   ؛في البلدان 
تفتقر   ال  إلىألنها  امناسب  الوصول  بتخفيف إلى  تسمح  أن  شأنها  من  التي  المالية  ألدوات 

بالتحول   المتعلقة  المتجددة،    إلىالمخاطر  عنالطاقة  السيادية   فضاًل  االئتمانية  تصنيفاتها 
سياسات محددة بشأن   إلىذلك، في حالة افتقار الدول    إلىإضافة  و .  (Ba, 2010)المنخفضة  

في ترخيص المشاريع الخاصة، يتم إعاقة مشاركة    االستثمارات من القطاع الخاص والتأخير
.  (Kariuki, 2018)ما يعيق تقدم المشاريع ؛ الطاقة المتجددة إلىالقطاع الخاص في االنتقال 

قلة التمويل العام واالستثمارات، من الضروري أن تجذب الدول النامية المجتمع الدولي  وفي ظل  
نظم   إلى من أجل تحويل قطاعات الطاقة    ؛ىوالقطاع الخاص للحصول على تمويل طويل المد

 . (Donastorg, 2017)وتستغل مصادرها الطبيعية  ،تستخدم الطاقة المتجددة ،مستدامة

 

 من القطاع الخاص  التمويل 1- 1- 2
 

المتقدمةُدعي   البلدان  من  العديد  في  التنمية  وشركاء  الخاص  نشر  ،  للتنفيذ  ،القطاع  وتسريع 
وعدم اليقين بشأن    ،المتجددة لتغطية النقص في إمدادات الطاقة في البلدان الناميةحلول الطاقة  

. (Samuwai,2019;  Weforum,2016;  DANIDA,2016) مصادر التمويل من القطاع العام
رأس  على استرداد  اً الشرط لضخ االستثمارات من القطاع الخاص أن يكون المستثمر قادر كان 

المستثمر مقبولة  ،المال  أرباح  تاريخي  ،وتحقيق  ومعقولة.  محسوبة  زمنية  غطت  اً خالل فترة   ،
حيث   ؛ العالم  حول المتجددةمن إجمالي استثمارات الطاقة    كبيرةً   االستثمارات الخاصة حصةً 

 .  (IRENA, 2016)  2015عام الفي من مثل هذه االستثمارات % 85مثلت أكثر من 

 

المشاريع   ومطور   وه  عالميا  قطاع الطاقة المتجددة  المصدر الرئيسي لرأس المال الخاص في
مؤسسات المال  % من 14مقابل  2018-2013العامين % من اإلجمالي خالل 46)بمتوسط 

. هناك عامالن رئيسيان (IRENA, 2020)  %(22، تليها المؤسسات المالية التجارية )العام
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ألهمية استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة. أواًل، على عكس التمويل العام، فإن  
 إلىالقطاع الخاص يمتلك حصة كبيرة من رؤوس األموال التي يمكن توجيهها نحو التحول  

زيد يتمويل الخاص أن  لل  يمكن،  اً . ثاني((Samuwai, 2019  (IRENA, 2017)  الطاقة المتجددة
، يمكن لمبلغ معين من التمويل العام بالمقابلنطاق التمويل العام بشكل فعال.  فاعلية و من  

التمويل الخاص بمعدل   الطاقة من االنتقال    ًا،ضعف  15-3تفعيل    إلى لتمكين شبكات ونظم 
 . (Samuwai, 2019)االستدامة 

 

النامية  تحتاج   جذتساعد    ومواتية  ممكنةاستثمارية  بيئة    إلىالوصول    إلىالدول  ب  على 
المخاطر    من  الحد  يجب  ،ق ذلكيلتحق.  المستثمرين لقطاع الطاقة المتجددة على المدى الطويل

التي ُيرجح أن يتم تمويلها من  ها،  وتخفيفقطاع الطاقة المتجددة،    التي تواجه المستثمرين في
خالل الموارد العامة )أو توجيه منح من الدول المانحة(، في معالجة حواجز المخاطر التي  

لديهم كون  تأن    إلى جهها مستثمرو القطاع الخاص. يميل المستثمرون من القطاع الخاص  يوا
وتنويع   ،لتجنب العواقب البيئية لالستثمارات  ؛حصة أكبر لالستثمار في المجاالت المستدامة

. من خالل ضخ رأس المال المؤسسي في مصادر  (IRENA, 2016)محافظهم االستثمارية  
من خالل    ،المتجددة، تكون األسواق النامية والناشئة قادرة على خفض تكاليف التمويلالطاقة  
 ,IRENA)وبالتالي جذب مستثمرين آخرين من القطاع الخاص    ،ردود فعل إيجابية  سلسةإنشاء  

من خالل السياسات واللوائح    ،بيئة ممكنة لزيادة االستثمارات إلىيمكن الوصول    كما.  (2020
التنظيميةعدم  و ،  اعلةالف  التنظيمية واللوائح  السياسات  هذه  مثل  مستقرة  وجود  غير  بيئة   ، في 
 . (IRENA, 2020)أمام االستثمارات  اً رئيسي اً عائقشكل ي ،أو سياسياً  اقتصادياً 

 

على الرغم من االنخفاض الكبير والمستمر في التكاليف الرأسمالية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة،  
الفنية المتعلقة بشبكات الكهرباء وخطوط   المخاطر  إلى   ،أيضاً   ،ساتهمينظر المستثمرون ومؤس

بناء تمويل بتكلفة منخفضة.    إلىمن الوصول    ضعف البنية التحتية للطاقة يحدّ   إنّ   إذ  ؛النقل
وإنشاء بيئة تشريعية وتنظيمية قابلة للتطبيق من   ،عليه، فإن الحد من المخاطر الفنية والمالية

وجذب االستثمارات في الطاقة المتجددة    ،خفض تكاليف التمويل  إلى  انيؤدي  ؛قبل القطاع العام
(IRENA, 2016)  .  تساهم أن  )يمكن  المباشرة  العامة  المثال،التدخالت  سبيل  أهداف    على 

أو المزادات،   ،ية، وخطط المناقصات التنافسيةالتكميل ة، والتعرفوالحكومات المركزية ،البلديات



17 

 نقدية مستقبلية مع تدفقات    ،خلق بيئة استثمارية مستقرة   في  (والحوافز الضريبية  ،وصافي القياس
 . (IRENA, 2016)يمكن التنبؤ بها 

 
  أهمية االستثمارات األجنبية المباشرة 1- 2- 2
 

األجنبية    يعدّ  لالستثمارات  المتسارع  )النمو  في  Foreign Direct Investmentsالمباشرة   )
نحو   الموجه  التمويل  حجم  لزيادة  األسباب  أبرز  من  العالمي  إلى  العالمي    االنتقالاالقتصاد 

كونها ، فضاًل عن  آخر للتمويل الخاص  مهماً   اً مصدر   . تمّثل هذه االستثماراتالمتجددةلطاقة  ا
الدوللمعرفة  لقلًة  نا طويلة كما  .  (Golub, 2011; Keeley, 2018)  بين  ترابط  وسيلة  توفر 

المدى بشكل مباشر ومستقر بين البلدان المتفقة على توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة. 
في حالة عدم وجود أسواق مالية محلية متطورة ومؤسسات مالية قوية قادرة على التخلص من  

يمكن   االستثمارات،  نقل لمخاطر  في  تساهم  أن  المباشرة  األجنبية  التكنولوجيا   الستثمارات 
والبحث والتطوير(،   ،واالبتكار  ،التصنيععلى سبيل المثال،  تعزيز القدرات المحلية )و والمعرفة،  

 .  (IRENA, 2014)تطوير قطاعات جديدة ، و خلق فرص العملو 
 

تعد االستثمارات األجنبية المباشرة مفيدة بشكل خاص في تخطيط المشاريع والبناء والتشغيل  
التنمية والمساعدات والمنح في مثل هذه الجوانب مطلوبة بشكل ف.  (IRENA, 2014)والصيانة  

تهدف كما  الموارد لدعم المشاريع على المدى الطويل.    إلىخاص في البلدان النامية التي تفتقر  
مستويات أعلى من التكنولوجيا، وتوسيع   إلى   ،مثل مؤسسات تمويل التنمية  ،االستثماراتهذه  

مؤسسات التمويل لأيضا  هناك أهمية  .  (IRENA, 2014)ات المحلية  نطاقها، وإشراك المؤسس
في زيادة فرص االستثمار للقطاع   المساهمة   من اجل   نين الدولييوالمانح  ،وبنوك التنمية  ، الدولية

 ومساعدة تطوير القطاع الخاص.   ،من خالل محافظ التمويل الكبيرة ،الخاص المحلي

 

الطاقة النظيفة والمتجددة    في  2017و  2000  نعاميالبلغ إجمالي االستثمار للبلدان النامية بين  
أمريكي    138.9قدره    اً تراكمي  اً مبلغ دوالر  وت(IRENA, 2020)مليار  كما  إجمالي  ،  ضاعف 

 ,IRENA)  2017عام  المليار دوالر في    21.4  إلى  2010عام  المليار دوالر في    10التدفق من  

  ، تقدر وكالة الطاقة المتجددة الدولية أن االستثمارات طويلة المدى ستستمر في الزيادة.  (2020



18 

 ,IRENA)في السنوات القادمة    اً مليار دوالر أمريكي سنوي  20أكثر من    إلىويمكن أن تصل  

زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة نحو  إلى. في الواقع، أدت جائحة كورونا (2020
وصلت    اً وفقف  ، (Dettoni, 2020)المتجددة  الطاقة   المباشر،  األجنبي  االستثمار  لسوق 

المتجددة  2.3  تهقيم ما  األجنبية    االستثمارات الطاقة  مصادر  في  دوالر  على    ،مليار  موزعة 
لى الرغم من أن االستثمار ع.  (Dettoni, 2020)  2020  في الربع األول من العام  اً مشروع  159

في االستراتيجيات االقتصادية التي طرحتها الدول النامية   أساسياً   اً المباشر أصبح مكوناألجنبي  
ن تستفيد أإنه من الضروري  ف ،  (Keeley, 2018)االنتقال نحو الطاقة المتجددة    إلىالتي تسعى  

األجنبية لالستثمارات  المتزايد  التدفق  سرعة  من  الدول  تشجيع  ،  هذه  آليات  اعتماد  خالل  من 
للتغلب على الحواجز القائمة لضمان التنمية المستدامة على المدى البعيد لقطاع   ؛ماراالستث

 الطاقة المتجددة.  
 
 وسائل خلق بيئة ممكنة لالستثمار في الطاقة المتجددة  2-2
 

في حشد   أساسي   أمر   ،ومخاطر أقل لالستثمارات ،ذات عوائد مالية عالية ممكنة   بيئة   خلق   إنّ 
والمساهمة في تحسين    ،االستثمارات المالية المحلية واألجنبية في الطاقة المتجددة للدول النامية

الكلي   واالقتصاد  المحلي  المجتمع  على  و .  (Keeley, 2018)واقع  يجب  ممكنة،  بيئة  لخلق 
ة التي  القانونية والتنظيمية واإلدارية والمؤسسي  معوقاتالحكومات تطوير إطار شامل يعالج ال

تؤثر على مراحل تطوير محطات طاقة متجددة، وإنشاء مناخ استثماري تنافسي وجذاب مناسب 
في البلدان النامية،    ،وتيسيره  ،تدابير تشجيع االستثمار؛ إذ أثبتت  للمستثمرين المحليين والعالميين

 أهمية حاسمة الجتذاب االستثمار األجنبي المباشر.

 

العديد من    بشكل خاص،   وفي الدول النامية  ،المباشرة بشكل عامتواجه االستثمارات األجنبية  
في دراسة    Asiedu  (2006)  التحديات الخاصة بواقع االقتصاد الكلي. على سبيل المثال، وجد

بين    22على   ما  الفترة  في  أفريقية  السوق   ،2000-1984دولة  حجم  التحتية    ،أن  والبنية 
من العوامل المهمة لتدفق االستثمارات األجنبية   ،ومعدل التضخم المستقر والمنخفض  ،المالئمة

أن    Demirhan  (2008)  من االقتصادات النامية، وجد  38المباشرة. في دراسة مشابهة على  
من المحددات الرئيسية    ،والبنية التحتية  ،ومعدل الضرائب  ،معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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أن حجم السوق )إجمالي الناتج المحلي    Jadhav  (2012)  وجدكما  لتدفق االستثمارات األجنبية.  
من المحددات الرئيسية لتدفق االستثمارات األجنبية في   ،جانب االنفتاح التجاري   إلى  ،الحقيقي(

، فأكد في دراسته أن تكلفة Keeley  (2018)  كل من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين. أما
هي من أبرز محددات االقتصاد    ،وحجم السوق   ،عر الصرفواستقرار س  ،والبنية التحتية  ،العمالة

 الكلي التي تؤثر على تدفق االستثمار األجنبي المباشر. 

 

ابالنسبة  أما   المتلقي لالستثمارات األجنبية،  إلى  للبلد  المؤسسية  المتعلقة بالبيئة  وجد  فلعوامل 
(Alfaro et al., 2008)  استقرار الحكومة، التي تقاس بعوامل  ،  أن تحسين جودة المؤسسات

البيروقراطية، تؤدي    ي ن والصراع   القانون، والجودة  الفساد، وتطبيق  الداخلي والخارجي، ونسب 
  Anywanu  ، وجدفي دراسة شبيهةزيادة االستثمارات األجنبية في اقتصاد الدول النامية.    إلى

تدفقا2012) ومعدل  األفريقية  الدول  في  القانون  سيادة  بين  إيجابية  عالقة  االستثمارات (  ت 
األجنبي   االستثمار  تدفقات  على  والمؤسسات  السياسية  المخاطر  لتأثير  تحليله  في  األجنبية. 

  أن استقرار الحكومة   Busse et al.  (2007)  من االقتصادات النامية، وجد   83  على المباشر  
كلها    ؛والبيروقراطية  ،، ومستويات الفساد، والتوترات العرقية، وجودة تطبيق القانون تهاومساءل

وجد أن  ف،  Keeley  (2013)  من العوامل التي تحدد تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. أما
وسيادة   السياسية،  المخاطر  األدبيات:  في  عليها  الضوء  تسليط  تم  التالية  المؤسسية  العوامل 

 القانون وتنفيذه بشكل فعال، ومستويات الفساد.

 

األراضي،    إلى ة، وقدرة الوصول  يمثل وفرة الموارد الطبيع،  يعيةيمكن أن تكون الظروف الطب
على سبيل المثال،  من حيث تحديد قرارات الموقع للمستثمرين.    اً وخطر الكوارث ذات أهمية أيض

عامل    كانت الطبيعية  األ  مهم    محدد    الموارد  الناميةلالستثمارات  الدول  اقتصاد  في   جنبية 
(Asiedu, 2006; Anyanwu, 2012)  يمثل  الذي  على األراضي  ، وبشكل رئيسي الحصول

 (.  Te-Velde, 2001; Aryeetely et al., 2008)  للمستثمرين األجانب اً كبير  اً تحدي
 

 تدفق االستثمارات في الطاقة المتجددة  عوامل 2- 2- 2
 

الدراسات   من  قليل  عدد  في   المتعلقةهناك  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  ومحددات  بعوامل 
المتجددة   الطاقة  الدولية  ف.  (Keeley,  2018)قطاع  الوكالة  أنشأتها  التي  البيانات  قاعدة  في 
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( سياسات  IEAللطاقة  تصنيف  تم  المتجددة،  للطاقة  الدولية  للوكالة  المشتركة  والسياسات   )
المتجددة   الدع   إلى الطاقة  سياسات  فئات:  التنظيمي، ثالث  الدعم  وسياسات  االقتصادي،  م 

 وسياسات الدعم السياسي.

 

مجموعة بيانات تاريخية متعددة للدول المتقدمة والنامية على    Eyraud et al.  (2013)  استخدم
مدى عشر سنوات، واستنتج أن معدالت الفائدة المنخفضة، والنمو االقتصادي، وارتفاع أسعار 

لها أثر إيجابي على    ،أو التعرفة التفضيلية،  2مثل تعرفة التغذية   ، الوقود، والتدخالت السياسية
على الرغم من أن آلية تحديد تعرفة التغذية يمكن  . الطاقة المستدامةمعدالت االستثمارات في 

مؤثرة،   تكون  النامية، فأن  الدول  في  خاصة  األولى،  المراحل  في  تحديدها  الصعب  من  إنه 
 ,Keeley)لتنافسية الكتشاف األسعار المناسبة بداًل من ذلك  وتوصي بتطبيق نظام العطاءات ا 

  ، واللوائح   ،والتدابير الضريبية  ،الحوافز المالية توفر  أن  Murovec   (2012)  كما وجد  .(2018
  في ذات السياق،   هي عوامل قوية لالستثمارات البيئية، بما في ذلك استثمارات الطاقة المتجددة. 

واستنتج أن    ،األنواع المختلفة لسياسات دعم الطاقة المتجددة  Abdmouleh  (2015)  فحص
الوصول  و المزادات،  و التعرفة التفضيلية،   المتجددة  إلىأولوية  الطاقة  ؛  الشبكة، وخطة تطوير 

تأثير أظهر  المتجددة.  اً ت  الطاقة  نحو  االنتقال  تعتبر    على  عام،  المصممة  بشكل  السياسات 
وسياسات   ،بما في ذلك سياسات الدعم االقتصادي  ،لالنتقال نحو الطاقة المتجددة  اً خصيص

تدفقات لهي السياسات األكثر أهمية    ،الشبكة(  إلىالدعم التنظيمي )مثل الوصول المضمون  
 . (Keeley, 2018) االستثمارات األجنبية

 

  Pinuly  (2001)  فحددها ،  في الطاقة المتجددة  ات االجنبيةلالستثمار   ألبرز الحواجز  اما بالنسبة
عدم استقرار  و األطر القانونية والتنظيمية،    إلىاالفتقار  و رأس المال،    إلىالوصول    إلىاالفتقار  ب

والقبول االجتماعي والسياسات الحكومية الغامضة أو  البنية التحتية    إلىواالفتقار    ،االقتصاد
 واضحة.  الغير 

 

 
من خالل توفير سعر مضمون    ،( هي سياسة مصممة لدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددةFIT-Tariff -In-Feedتعرفة التغذية )  2

 .اً عام 25- 20قد تصل إلى  و  ،المشروع عمرأعلى من سعر السوق للمنتجين على مدى 
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  ت التعريفامثل    ،تسلط الضوء على أهمية السياسات  التيالسابقة    على الرغم من أن الدراسات
واألهداف الوطنية المتجددة،   ،والحوافز الضريبية،  العطاءات التنافسيةو   ،والمزادات  ،التفضيلية

بيئة ممكنة.   إلى وجد مجموعة من السياسات يمكن تعميمها على جميع الدول للوصول  تإنه ال  ف
دولة ذات خصائص اجتماعية وسياسية واقتصادية    56على سبيل المثال، في دراسة شملت  

أن   تبين  فعاليةمختلفة،  بين  تباين  لتحفيزالسياسات    هناك  الطاقة  االستثم  الموجهة  في  ار 
لذلك،  . (Romano, 2017)  الذي تشهده الدولةتطور ذلك يعتمد على مستوى الوأن  ،المتجددة

ممكنة،  ومن   بيئة  خلق  منأجل  بد  نسبي  ال  أهمية  العوامل األكثر  الطاقة    اً دراسة  لمستثمري 
 .  (Keeley, 2018)في كل بلد على حدا المتجددة 

 

في مجال طاقة الرياح االستثمارات األجنبية    عوامل  Keeley  (2018)  حددفي دراسة هامة،  
)انظر الشكل   فئات  أربع، والتي صنفت ضمن  عامالً   18  بـفي الدول النامية  والطاقة الشمسية  

: البيئة المؤسسية )تشمل المخاطر السياسية، وسيادة القانون، واإلجراءات اإلدارية الفعالة  (2-1
الو والشفافة(،   الوصول  بيئة االقتصاد  ذلك  في  المحلي، واستقرار سعر    إلىعام )بما  التمويل 

األراضي(،    إلىالظروف الطبيعية )بما في ذلك إمكانية الوصول  و وتكاليف العمالة(،    الصرف، 
الجمركية، والتشغيل، والحوافز الضريبية،    تالتعريفاوسياسات الطاقة المتجددة )بما في ذلك  

عايير الفنية، واألهداف الوطنية للطاقة المتجددة، والقبول  الشبكة، والم  إلىوالوصول المضمون  
  Keeley  (2018)  قام،  على آراء الخبراء  باالعتماد  (.اً االجتماعي، وخطة التنمية المنظمة جيد

بيئة االقتصاد الكلي،  و تقييم األهمية النسبية للفئات األربع الموضحة أعاله )البيئة المؤسسية، ب
جود  و   ان  أظهرت النتائج  (.2- 2)انظر الشكل    الظروف الطبيعية، وسياسات الطاقة المتجددة(و 

يها عل  أكدتعتبر األهم بالنسبة للخبراء حيث    الطاقة المتجددةفعالة تدعم التوجه نحو  سياسات  
. بينما اعتبرت %21بنحو  الطبيعية  الظروف  و   ،%25  بنسبةبيئة االقتصاد   ، يليها% منهم40

 البيئة المؤسسية على أنها أقل العوامل المحددة لالستثمارات األجنبية في مجال الطاقة المتجددة
أن المحددات التقليدية لالستثمارات    اً أيض  الدراسةجدت  و كما  .  %14أهمية وبنسبة أهمية بلغت  

األراضي، واإلجراءات اإلدارية    إلىمثل تقلب سعر الصرف، والوصول    ،اً األجنبية مهمة جد
 .  الفعالة والشفافة 
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 (: التسلسل الهرمي للمحددات 1-2شكل )

 (Keeley et al., 2018)  المصدر:

 
اإلجراءات ان  المستثمرون    يعتبر(،  2-2فيما يتعلق بالبيئة المؤسسية كما هو مبين في الشكل )

الشفافة   تطبيق    من  اإلدارية  ثم  السياسية،  المخاطر  تليها  النامية،  الدول  في  المحددات  أهم 
يرى الخبراء أن سعر الصرف هو المحدد  فمحددات االقتصاد العام،  إلى  بالنسبة  أما  القانون.  

الحصول  فيما يعد  لطاقة المتجددة(.  األقوى )بسبب فترة االسترداد طويلة األجل في مشاريع ا 
لمستثمرين مقارنة بالبيئة إلى اأقل أهمية بكثير بالنسبة    ،وتكاليف العمالة  ، على التمويل المحلي

نسبي  دتعو االقتصادية.   مهمة  عوامل  إليها  والوصول  الطبيعية  الظروف   اً الموارد  حيث  من 
للبلد.   المتجددة،و الطبيعية  الطاقة  بسياسات  يتعلق  الوصول  فإن    فيما    ، الشبكة  إلىأولوية 

التفضيلية التعرفة  قصوى.    ، وسياسات  أهمية  الضريبية  أما ذات  الطاقة    ،الحوافز  وشهادات 
 . أقل ، فذات أهميةوالقبول االجتماعي ،والمعايير الفنية ،المتجددة
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 (: األهمية النسبية لعوامل ومحددات االستثمارات األجنبية 2-2شكل )
 متجددة المباشرة للطاقة ال

 

 
   (Keeley, 2018) :المصدر

 

 الطاقة المتجددة  إلىتجربة دول الجنوب في االنتقال  2-3
 

معايير موحدة تناسب جميع الدول من حيث عوامل البيئة الممكنة لالستثمار في الطاقة  وجد  تال  
تحددها خصائص   فريدة    الطاقة المتجددة والمستدامة عملية    إلىفي حين أن االنتقال  ، فالمتجددة

وقطاع الطاقة فيه، فمن المهم دراسة تجارب الدول األخرى التي تمكنت من التغلب    ،كل بلد
الحواجز والمالية  ، على  واالقتصادية  السياسية  األدوات  بعض  استخدام  خالل  وتبني   ، من 

 استراتيجيات وسياسات استثمارية فعالة.  

 

الجوانب التنظيمية هي األكثر تأثيرًا على االستثمارات    أن   حديثةدراسة    تفي بنغالدش، وجد
 األجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، تليها الجوانب االقتصادية والمالية والسياسية والمجتمعية

( (Tareq, 2019  توفير األراضي،و الحكومة بالعقود،    التزامعلى أهمية  . كما اشارت الدراسة 
بعض الخصائص على مستوى الشركة، مثل فترة العقد والملكية    إلى اإلعفاء الضريبي، إضافة  و 

جنوب الصحراء الكبرى مميزة في استخدام أدوات الدعم    ةيفريقاألدول  التجربة    دّ والحجم. كما تع
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 االقتصادي لتعزيز االستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة تلك المتعلقة بتبني سياسات التعرفة
وغير    اً صعب  اً في المراحل األولى أمر   تالتعريفا. قد يكون تحديد  (Keeley, 2018)التفضيلية  

أخرى  أدوات  استخدام  المهم  من  لذا  الرسوم ،  فعال،  تطبيق  قبل  التنافسية  العطاءات  مثل 
دول  في ال  اً حدى آليات دعم الطاقة المتجددة األكثر انتشار إالتغذية    تتعريفاالجمركية. كانت  

% من إجمالي قدرات الطاقة  1  نحو، لكن تبين أنها توفر فقط  جنوب الصحراء الكبرى   ةيفريقاأل
  .(IRENA, 2018)ة اإلضافية في المنطقة مقارنة بالعطاءات التنافسي

 

أي مشاركة أو استثمار من القطاع الخاص في قطاع   اً هناك تقريبكن  ي، لم  فريقياأفي جنوب  
  2011العام  ق في  طل  أُ الذي  ،  حتى تم تقديم برنامج "المنتج المستقل للطاقة"  ،الطاقة التقليدي

(IRENA, 2018)،    عبارة المستقلين،  وهو  المتجددة  الطاقة  منتجي  مشتريات  برنامج  عن 
والخاص في توليد الطاقة المتجددة على  ومصمم كعملية مناقصة لتسهيل االستثمار التنافسي  

المرافق تنافسية   ،نطاق  العطاءات  جوالت  كانت  بالشبكة.  المتصلة  المتجددة  الطاقة  وتوليد 
أدى  ؛  للغاية كبير.    إلىما  بشكل  األسعار  تقديم ومن  انخفاض  لعملية  المهمة  النتائج  إحدى 

أرخص مقارنة بمتوسط  ا  بحتأص  ،وطاقة الرياح،  العطاءات أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية
للدولة المملوكة  الوطنية  الكهرباء  شركة  من  اإلمدادات  الجديدة    ، تكلفة  المحطات  تكلفة  ومن 

مشاركة منتجي الطاقة    تفقط، حققخالل أربعة أعوام    فريقيا.ألتوليد الطاقة بالفحم في جنوب  
لالستثمارات    اً مرتفع  اً تدفقجنب مع المزادات التنافسية    إلى   اً ( جنبن و المستثمر المستقلين )وهم  

 .الكبرى  فريقيا مقارنة ببقية بلدان جنوب الصحراءأفي جنوب 

 

لدولة تستخدم أدوات مختلفة لتحفيز وجذب االستثمار في مجال    اً تقدم أوغندا مثااًل آخر ناجح
حيث احتلت المرتبة التاسعة   ؛ (IRENA, 2018)الطاقة المتجددة في دول جنوب الصحراء  

والثالثة في أفريقيا ،  2015عام  الكأفضل وجهة استثمارية للطاقة المتجددة في البلدان النامية في  
(IRENA, 2018)  ريقيا، تمتلك أوغندا أكبر عدد من منتجي الطاقة المتجددة  فأ. باستثناء جنوب

من خالل السياسات واللوائح  ف .  (IRENA, 2018)المستقلين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  
الطاقة  ب  التي تم تطويرها، تمكنت الحكومة وهيئة تنظيم الكهرباء من جذب االستثمارات الخاصة

ت تشجع  سياسات  شملت  التي  محلياً المتجددة،  الطاقة  ا ونقلها    ،وليد  كان إلى  المجاورة.  لدول 
آلية    اً أساسي  اً لبرامج أوغندا دور  على    تالتعريفافي إثبات فعالية  المتجددة،  للطاقة  التفضيلية 
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ووصفت    ،التفضيلية في خفض األسعار  تالتعريفافريقيا، حيث لم تنجح آلية  أعكس جنوب  
. من االستراتيجيات األخرى التي اتخذتها الحكومة  (IRENA, 2018)بأنها "سخية للمطورين"  

المملوك الكهرباء  لشركات  الناجح  التفكيك  االحتكار   ةاألوغندية  نموذج  على  القائمة  للدولة 
(IRENA, 2018)  كانت   ذلك لتمكين مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة.؛

منفصلة أوغند امتيازات  لتقديم  والتوزيع  والنقل  التوليد  عمليات  بين  يفصل  أفريقي  بلد  أول  ا 
  .(KFW, 2005)  وخاصة لتوليد الكهرباء وتوزيعها

 

الدول   من  كينيا  الطاقة  فريقية  األتعد  تكنولوجيات  في  بنجاح  النمو  تسريع  من  تمكنت  التي 
وما    ،2018لطاقة في كينيا في العام  % من مزيج ا70حيث شكلت الطاقة المتجددة    ؛المتجددة

العوامل  من    .(Onyango,2018;  Janho,2020) 2020  كانون الثانيمن    اً % اعتبار 87يقرب  
الحكومة الكينية على التخلص    الرئيسية التي ساهمت في نمو مصادر الطاقة المتجددة قدرةُ 

. من المهم اإلشارة (Janho, 2020)من مخاطر بيئة االستثمار لجذب مستثمري القطاع الخاص  
على مصادر   إلى كبير  العامة، واعتمدت تاريخيًا بشكل  اإليرادات  بمحدودية  أن كينيا تتميز 

تضع العديد من    التي كانت،  خاصة على شكل قروض من الدول المانحة  ،التمويل الخارجية
. بدأت كينيا بإصالح شامل (Janho, 2020)الشروط لتقديم الدعم منها لقطاع الطاقة المتجددة  

الطاقة المؤسسية  ؛ لقطاع  البيئة  بتعزيز  بدأت  والنقل    ،حيث  التوليد  وظائف  فصل  خالل  من 
 ,Janho)وتحديد مسؤوليات مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة    ،والتوزيع

كان أحد اإلجراءات الرئيسية التي اعتمدتها الحكومة لجذب االستثمار األجنبي هو   .(2020
الذي كلف وزارة الطاقة بتطوير خريطة لموارد الطاقة المتجددة   ،(74قانون الطاقة )في المادة 

كل  ست أدوات لتقليل المخاطر بش  اً مستثمرين. نفذت كينيا أيضاللتوفير الوقت والتكلفة على  
القطاع الخاص  ،فعال للمستثمرين من  العائدات  المالية )مثل    ،وزيادة  ذلك: األدوات  في  بما 

)مثل  التنظيمية  واألدوات  المدعومة(،  االستثمار  وصناديق  الضريبي،  واإلعفاء  الضمانات، 
 ات طويلة المدى. لتزاماألهداف واال، و صافي القياس(

 

تم  هداف الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، و حددت الحكومة العديد من األففي الهند،  أما  
أدخل البنك ؛ إذ  ربطها بمجموعة من السياسات لتشجيع االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

كآلية لتحفيز البنوك على   ،فئة اإلقراض ذات األولوية  إلىالمركزي الهندي الطاقة المتجددة  
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المتجددة   المشاريع  في  اإلقراض  سقف (IRENA, 2016)تسهيل  بزيادة  للبنوك  ذلك  سمح   .
من   القروض  مدة  وإطالة  فائدة   20-15  إلىسنة    15-10اإلقراض،  معدالت  وتقديم  سنة، 

رأس مال    إلىن العديد من المستثمرين من الوصول ما مكّ ؛  تفضيلية لمشاريع الطاقة المتجددة 
أفضل.   استعداد لتمويل   فيو أكبر بأسعار  على  لم يكن  المال  السياق، وألن سوق رأس  هذا 

مشاريع الطاقة المتجددة، أنشأت الحكومة الهندية مؤسسة مالية متخصصة مملوكة للحكومة،  
لتعزيز وتمويل مصادر الطاقة المتجددة    ؛وهي الوكالة الهندية لتنمية الطاقة المتجددة المحدودة

(Kfw, 2005)يتم رفده من خالل   ،لدعم مشاريع الطاقة المتجددة اً وطني اً ، كما أسست صندوق
 اً اعتبار و .  (IRENA, 2016)أبرزها ضريبة الطاقة النظيفة على الفحم    ،العديد من الموارد المالية

ية بلغت  إنتاج مشروع للطاقة المتجددة بقدرة    2700، مولت الوكالة أكثر من  2020عام  المن  
  . (IRENA, 2020)مليار دوالر    7.6  نحوتراكمية تبلغ  من خالل صرف قروض    ط،جيجاوا  17

الموارد من خالل المساهمات في رأس المال من الحكومة، والمساعدات اإلنمائية   تحشد الوكالةو 
خفضت الحكومة الهندية ضريبة وفي السياق ذاته،  الدولية، واالقتراض من البنوك والسوق.  

المتجددة الطاقة  معدات  على  المضافة  المتجددة   أدواتعفت  أ و   ،القيمة  الطاقة  تكنولوجيات 
االستيراد   رسوم  دفع  من  الهند  في  على  (KFW, 2005)المنتجة  مثااًل  الهندية  الحالة  تقدم   .

من سوق رأس المال المحلي، والمساعدة اإلنمائية الرسمية،   اً كيفية استخدام الحكومات مزيج
المالية واألدوات  الضريبية،  تموي  ،واإلعانات  المتجددة  لتسهيل  الطاقة  مشاريع   ,KFW)ل 

2005) . 

 

، احتل األردن المرتبة األولى في تبني الطاقة المتجددة  فريقياأفي منطقة الشرق األوسط وشمال  
يمكن تتبع التقدم في نشر وتطبيق  و   3. غبلومبر لتقرير    اً ، وفق2017عام    في  ونمو الطاقة النظيفة

جذب االستثمارات  ي لمن خالل الحوافز المالية والترويج الحكوم  ،الطاقة المتجددة في األردن
لتشجيع  و   . Abu Rumman) ,(2020  المساعدات الفنية من الدول المانحة، إضافة إلى  األجنبية

األسعار  "قائمة  الكهرباء  تنظيم  لجنة  نشرت  المتجددة،  الطاقة  مشاريع  في  االستثمارات 
المقترحة للسماح للمستثمرين بتقييم جدوى المشاريع   تالتعريفا التي تتضمن أسعار   ،المرجعية"
لتشجيع نقل التكنولوجيا والمعرفة، يمكن و   األمر الذي يزيد من شفافية االستثمارات.  ؛واإليرادات

 
3  Bloomberg Report in 2017: bloomberg.com/middleeast  
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للمطورين تقديم عطاءات أقل من الحد األعلى لقائمة األسعار المرجعية، مع األخذ في االعتبار  
 اً مصدر طاقة متجددة محلي بتركيب الفائز  المتقدمإذا قام  % إضافية سيتم منحها15أن هناك 
لدعم تطوير البنية التحتية   ؛للطاقة   جديداً   اً صندوق  ،اً أيض  ،أنشأت الحكومة األردنيةكما  بالكامل.  

% لمدة عشر  100بما في ذلك إعفاء ضريبي بنسبة  ،  وقدمت حوافز ضريبية  المتجددة،للطاقة  
، إضافة  التنمية االجتماعية واالقتصادية  تساهم فيالت التي  سنوات عند االستثمار في المجا

 إلعفاءات الجمركية. إلى ا

 

الط قطاع  في  االستثمار  لتمكين  اإلدارية  العمليات  بتسهيل  يتعلق  أنشأت  فيما  المتجددة،  اقة 
-one-stopمنصة شاملة )  ، وكازاخستان  ،وألبانيا  ،صربيا  :مثل  ،شرق أوروبا دولالعديد من  

shop) ،    اإلجراءات  إلىتهدف التصاريح   ،تسريع  على  الحصول  في  المستثمرين    ، ومساعدة 
  ؛ . قللت المنصة من األعباء اإلدارية(ECE, 2019)ما يقلل الوقت والتكاليف  ؛  ونشر المشاريع

واحدإحيث   مكان  في  موجودة  والتراخيص  التصاريح  جميع  إلكتروني  ، ن  يبسط ؛  وبشكل  ما 
. عالوة على ذلك، تسهل المتاجر  (ECE, 2019)ى المستثمرين المحليين أو األجانب  العملية عل

 الشاملة التنسيق بين المؤسسات المختلفة المشاركة في عمليات الترخيص والتسجيل.  
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 الفصل الثالث 
 قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين

 
 

بما في   ،في فلسطين  الكهربائية  الطاقةخلفية عن قطاع  ه الدراسة  هذالثالث من  لفصل  ايقدم  
وهيكل مؤسسات الطاقة، واستراتيجيات الطاقة المتجددة. على الرغم    والفرص،ذلك التحديات  

فمن الضروري الحصول على نظرة عامة   المتجددة،ركز على قطاع الطاقة دراسة ستالمن أن 
 النقل وتوزيع الطاقة.   إلىوليد  من الت  ،والتحديات الموجودة في جميع المراحل  ، على قطاع الطاقة

 

 نبذة عن قطاع الكهرباء الفلسطيني   3-1
 

العقد   في  الكهرباء  إصالح قطاع  عملية  الماضي  ي  أدت  عمل   إلى ن  ي  ن  نموذج  وتعزيز  تحسين 
  ، وتحويله من نموذج مجزأ يعتمد على البلديات والهيئات المحلية فقط  ،الكهربائية قطاع الطاقة

في عندما تأسست سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية    .قطاع أكثر كفاءة وتنظيماً   إلى
نقطة ربط تدار من قبل البلديات والمجالس القروية في    500، كان هناك أكثر من  1995عام  ال

، تم دمج أكثر  2018عام  المن    اً اعتبار   شركة الكهرباء اإلسرائيلية.  الضفة الغربية مباشرة مع
% من إجمالي إمدادات الكهرباء في الضفة الغربية في خمس شركات توزيع، ولكن ال 80من 

حد كبير من قبل الهيئات    إلىتدار    ،الخمسشركات  النقطة ربط خارج    200  نحويزال هناك  
التنظيم نطاق  وخارج  مستقل  بشكل  الطبيعية   ؛المحلية  والموارد  الطاقة  سلطة  تواصل  حيث 

( لمحة  1-3يقدم الشكل )بشكل عام.    سوق الكهرباءلتنظيم هذه الهيئات و الفلسطينية جهودها  
 .  2018و 1999 نعاميالسريعة عن إصالحات قطاع الطاقة بين 

 

منها إنشاء  ،  لتنظيم قطاع الكهرباءوطنية الفلسطينية سلسلة من اإلصالحات  اتبعت السلطة ال
إلنشاء خط نقل وطني  ، والشركة الفلسطينية  الفلسطيني لتنظيم القطاع  تنظيم الكهرباء  مجلس

للكهرباء بداًل من شركات    المشتري الوحيدلتوصيل المحافظات ببعضها، وتكون أيضا بمنزلة  
المحل العديدةالتوزيع والهيئات  المالي  إلى. هذا إضافة  ية  لتحسين االنضباط   ،تنفيذ سياسات 

الالمركزية.   المتجددة  الطاقة  اإلصالحات،  وتشجيع  هذه  من  الرغم  تزال  على  القيود ال 
 إلى  االنتقالالكهرباء تمثل عقبة رئيسية أمام إدارة    اتإلمدادوالتشغيلية والمالية    الجيوسياسية
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جهود متواصلة لتحسين التماسك واالستدامة عبر مصادر  ا يستدعي  ، ممنظم الطاقة المستدامة
 التوليد المحلية، والبنية التحتية للنقل والتوزيع.  

 

 (: إصالحات قطاع الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة1-3شكل )

 

 سبير أالمصدر: البنك الدولي، مشروع  

 

ي الكهرباء قطاع  ن  إحيث    ؛اً ومعقد  اً فريد  اً تحدي  مستقل في فلسطين  هرباءك  قطاع  إنشاء  يمثل
متداخالن واإلسرائيلي  على الفلسطيني  كامل  شبه  بشكل  يعتمد  األول  إن  القول  األصح  أو   ،

تشكل الواردات    ما يرسخ السيطرة االستعمارية التاريخية لالحتالل على الفلسطينيين.؛  الثاني
وأكثر   ،من إمدادات الكهرباء في الضفة الغربية%  90من شركة الكهرباء اإلسرائيلية أكثر من  

  200من خالل أكثر من    إمدادات الطاقة من االحتالل  يتم توفير.  غزةقطاع  من نصفها في  
ة  حيث يتم إرسال فواتير كل نقطة اتصال مباشر   ؛نقطة ربط على الجهد المنخفض والمتوسط

ذلك، هناك عدد قليل من    إلىالمسؤول عنها من شركات التوزيع والهيئات المحلية. إضافة    إلى
القطاع   من  ومعظمهم  الخاص،  القطاع  من  المستهلكين  مباشر  بشكل  تخدم  الربط  نقاط 

 . اً الصناعي، الذين يتم إرسال فواتيرهم مباشرة أيض
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في   نقص  من  الغربية  الضفة  مناطق  جميع  تفريغ   ت إمداداتعاني  حاالت  تزايد  مع  الطاقة، 
  وضعف جودة اإلمدادات المتاحة. أما نقص اإلمدادات في قطاع غزة فيشهد تدهوراً   ،األحمال

منذ أكثر من عقدين بسبب تدمير إسرائيل المتكرر لشبكات الكهرباء خالل الحروب المتتالية 
يعيق وصول إمدادات    الذي،  2006والحصار المشدد الذي تفرضه منذ العام    ،على قطاع غزة

 محطة توليد الطاقة الرئيسية في قطاع غزة.إلى الوقود 
 

لتبسيط وإدارة شراء   ؛في جميع أنحاء الضفة الغربية  عال  أربع محطات فرعية ذات جهد    أتأنش
تم تنشيط محطات فرعية   الكهرباء اإلسرائيلية، كما  في  عدة  الطاقة من شركة  العالي  للجهد 

الما األربع  ابالنسبة  أما    ضية.السنوات  األهمية إلى  بالغ  أمر  فهو  المالية،  االئتمانية  لجدارة 
لضمان التحسينات المستمرة في تقديم الخدمات من قبل شركات توزيع الكهرباء    ؛لقطاع الطاقة

واالنتظام في عملية دفع   لتزاموجذب اهتمام القطاع الخاص. هذا يتطلب اال  ،والهيئات المحلية
 فواتير الكهرباء من قبل المستخدمين. 

 

الكهرباء في الضفة  لدى شركات توزيع    ال تزال ديون قطاع الكهرباء تشكل مصدر قلق كبير
الحضرية والمدن التي  المناطق  في  حتى مع زيادة تحصيل اإليرادات من المستهلكين    ،الغربية

ذلك ألن تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين والمؤسسات ؛  تغطيها شركات توزيع الكهرباء
% من  90سداد ما يقرب من  في  و   ، تحسين جودة الطاقة  العامة واألهلية والخاصة يساهم في

. مع ذلك، فإن شركات التوزيع والهيئات المحلية  الفواتير المستحقة على شركات توزيع الكهرباء
عقوبات  فرض  على  قادرة  الدفع عن    غير  عن  العامة  بعض  مثل  ،المتخلفين   ،المؤسسات 

سرقة التيار معاقبة حاالت  مالحقة و أو    ،في مخيمات الالجئين  والسكان  ،والحاالت االجتماعية
إن عدم  فشركات التوزيع،    امتيازالرغم من زيادة نسبة التحصيل في مناطق  على  .  بائيالكهر 

 ،الهيئات المحلية الخارجة عن حدود شركات التوزيع  ضأو بع  ،الدفع من قبل مخيمات الالجئين
  800  على  يزيدزاد من تفاقم الديون. في الوقت الحاضر، تساهم هذه القضايا في عجز مالي  

عدم دفع فواتير الكهرباء من   لتغطيةالمقاصة  بسبب اقتطاعات إيرادات    ؛اً سنوي  مليون شيكل
 .  )صافي اإلقراض(والهيئات المحلية وشركات التوزيع  المستهلكين
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د الطبيعية على المدى الطويل في تحقيق التوازن في الضفة  تتمثل رؤية سلطة الطاقة والموار 
بطريقة ال يمثل   ،غزة بين الواردات من إسرائيل واألردن ومصر والتوليد المحليقطاع  الغربية و 

واحد م  مصدر  إ50ن  أكثر  من  الكهرباء   جمالي %  نظر 4إمدادات  في   اً .  الكهرباء  نظام  ألن 
أو  ،  خطوط جديدة  م الكهرباء اإلسرائيلي، فإن إنشاءنظاقطاع يتكامل بشكل كبير مع  الالضفة و 

إنشاء   ال سيما،  في كثير من الحاالت موافقة الجهات اإلسرائيلية  ، يتطلبترفع قدرة اإلمدادا
تطوير البنية التحتية الالزمة عبر  و ،  ةبين البلدات والمدن الفلسطينيخطوط ربط الكهرباء العابرة  

اال لسيطرة  تخضع  التي  ال  .حتاللالمناطق  لتقليل  استغاللها  يمكن  كبيرة  فرصة  واردات  هناك 
رغبة وجود  و   ،بترتيبات تجارية مناسبة  المركزيةاإلسرائيلية إذا تم دعم تكنولوجيا الطاقة المتجددة  

 قطاع الطاقة. لتعزيز االستدامة في قابلة للتطبيق سياسية 

 

  ويتطلب   ،في تحقيق التنويع  اً زيمرك  اً تمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة دور إن ل
الغربية  اً مكثف  اً تقني  اً وتنسيق  اً تخطيط  ذلك الضفة  في  المحلي  الكهرباء  توليد  يأتي  أن  يمكن   .

أن محطات الطاقة التي تعمل  من  الرغم  على  وقطاع غزة من الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.  
إنها تواجه حواجز متعددة تتعلق بالجدارة االئتمانية فبالغاز تخلق فرصة جذابة للمستثمرين،  

الغاز    إمداداتسيطرة االحتالل على  و ،  ، وتفريغ الطاقة المنتجةزالبنية التحتية للغاو للقطاع،  
باستخراجه    ،الطبيعي للفلسطينيين  السماح  غزةعلى  وعدم  جذبت    .شاطئ  آخر،  نطاق  على 

المنازل  ب المرتبطة نظمةألاأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية اهتمام القطاع الخاص، سواء 
  ، أو المستهلكين التجاريين والصناعيين  ،والمرافق العامة )الصحة والتعليم والمياه ومياه الصرف(

 وأنظمة محطات الطاقة المتجددة. 

 

زيادة    ، بهدف2012عام  في اليجية الطاقة المتجددة األولى  الفلسطينية استرات   أقرت الحكومة
وتحسين الطاقة النظيفة المنتجة محليًا   ،نصيب الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة في فلسطين

حتىجمي  130  إلىللوصول   و 2020عام  النهاية    اواط  ال .  العديدة من  رغم  على  المعوقات 
تحقيق    ،والمختلفة من  الشركاء  مع  بالتعاون  الطاقة  سلطة  األهداف  92  نحوتمكنت  من   %
المتجددة األولى  استراتيجية  ضمن  المدرجة   بهدف    ،(PENRA, 2021)   2012عام  الالطاقة 

 
4  ( الطبيعية  والموارد  الطاقة  الطبيعية  (.  2021سلطة  والموارد  للطاقة  القطاعية  رئيس  .  2023-2021االستراتيجية  مكتب  هللا:  رام 

 bit.ly/39e8Urmالوزراء: 
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وتحسين الطاقة النظيفة المنتجة    ،زيادة نصيب الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة في فلسطين
مستويات جيدة من  إلى الوصول  ، و 2020عام الحتى نهاية  اطاو جمي 130 إلىمحليًا للوصول 

التي تقدر ،  وبشكل خاص الطاقة الشمسية الكهروضوئية  ،االستثمار في مجال الطاقة المتجددة
 ,PENRA)  (1)الجدول  كما هو موضح في    2020عام  الحتى نهاية    اواطجمي  119  نحوب

2021) . 
 

 2020عام ال: القدرات المنجزة من الطاقة المتجددة حتى نهاية (1)جدول 

 

 القدرة المركبة 
Sum of Installed Capacity (kwp) 2021 

 منطقة االمتياز 

 قطاع غزة  18,983.00
 شركة كهرباء الخليل  8,485.00
 شركة كهرباء محافظة القدس  37,860.64
 شركة كهرباء الشمال  11,886.00
 شركة كهرباء الجنوب  5,900.00
 شركة كهرباء منطقة طوباس  11,000.00
 البلديات والهيئات المحلية  84,380.00
178,494.64 Grand Total 

 2021الفلسطينية،  مصدر: سلطة الطاقةال

 
 ، الكهربائيةتطوير قدرة توليد الطاقة    إلى (  2  تهدف رؤية سلطة الطاقة والموارد الطبيعية )جدول 

  ؛ الطاقة الشمسية  محطات  جنب مع التوسع في  إلى  اً جنب  ،التي تعمل بالغازمن خالل المحطات  
 .  2030عام المن الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول  واطاجمي 500أكثر من   إلىللوصول  

 
قدر   تحقيق  الطبيعية  والموارد  الطاقة  سلطة  لرؤية  االستقالليةيمكن  من  خالل    ،أكبر  من 

المالية والتشغيلية الرؤية من خالل عملية  .  وتنويع إمدادات الطاقة  ،االستدامة  يتم تنفيذ هذه 
 ،وشركات التوزيع  ،وبالشراكة مع القطاع الخاص  ،إصالح مستدامة بقيادة الحكومة الفلسطينية

ة فعالية قطاع الطاقة. تعد الخدمة  وبدعم من مجتمع المانحين، لتنظيم وزياد  ،والهيئات المحلية
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وللحفاظ على جودة الحياة   ،ية نتاجالقطاعات اإلكلفة مهمة لجميع  المحسنة والفعالة من حيث الت
جذب استثمارات كبيرة في الضفة الغربية وقطاع    ، اً أيض  ،يمكن لقطاع الكهرباءو للمستهلكين.  

تع عام،  بشكل  ضرو   دّ غزة.  المستدام  الكهرباء  قطاع  اإليرادات فوائد  على  العبء  لتقليل  رية 
الحكومية، وتعزيز أداء االقتصاد، وضمان تحسين القدرة التنافسية واالستدامة المالية لالقتصاد  

 الفلسطيني.
 

 : استراتيجية ورؤية سلطة الطاقة والموارد الطبيعية (2)جدول 
 

استراتيجية الطاقة الوطنية لسلطة الطاقة والموارد  
 ( 2023-2017) الطبيعية 

عام  ل رؤية سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ل 
2030 

 .زيادة التوليد المحلي باستخدام الموارد المحلية •
زيادة نسبة الطاقة المنتجة من المصادر  •

المتجددة في مزيج الطاقة الكلي للحد من 
 .اآلثار البيئية السلبية

من  ، واستهالك الطاقة بكفاءة عالية  إنتاج •
وتقليل الفاقد في   ،في االستهالك خالل التفكير

 .واالستهالك نتاج اإل
تحقيق أمن الطاقة من خالل تنويع المصادر،   •

بما في ذلك الربط اإلقليمي وتبادل الطاقة مع  
 .الدول المجاورة 

من االعتماد على أي مصدر واحد  الحدّ  •
 .من خالله% 50على بما ال يزيد  ،للطاقة

التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في  •
 )أ( و)ب( و)ج(. مناطق 

 تطوير قدرة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.   •
وتوليد   ،للواردات اً تحقيق تركيبة متوازنة نسبي •

 الطاقة المحلية بالطاقة الشمسية والغازية.
 

 2021الفلسطينية،  مصدر: سلطة الطاقةال

 
  % 3-2الستهالك، تبلغ نسبة النمو في استهالك الطاقة الكهربائية في فلسطين  إلى ابالنسبة  

الطاقةإاستنادًا  ،  سنويا سلطة  بيانات  المركزي    ،لى  الجهاز  في  المنشورة  لإلحصاء  والبيانات 
أن نسبة النمو إلى  ، في حين تشير العديد من الدراسات  2018-2012خالل الفترة    الفلسطيني

الفترة   في  إضافية  بسبب  ، قادمةالستزداد  قدرات  تصل    ،توفير  من    ثحي  ؛%7-5  إلىوقد 
- 8,000 إلى  ،2020عام الجيجاواط ساعة في  6,000 نحوالمتوقع أن يزداد االستهالك من 

 . (2-3)ب الشكل سح 2030عام الجيجاواط ساعة في  10,000
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  ستهالك الطاقة الكهربائيةالالمتوقع السنوي : النمو (2- 3)شكل 
 ( ساعة واطاجمي) 2030حتى العام 

 

 
 2021الفلسطينية،  مصدر: سلطة الطاقةال

 

من المتوقع أن تزداد األحمال   ،الطبيعيةوفقًا للدراسات التي قامت بها سلطة الطاقة والموارد  
في   الالزمة  ؛  2030عام  الالكهربائية  القدرات  تبلغ  توفير    امم؛  واطاجمي  2,335حيث  يتطلب 

األحمال المتوفرة والالزمة،   (3) قدرات إضافية من مصادر تقليدية ومتجددة. يوضح الجدول  
الذروة وقت  المطلوبة  القدرات  االحتياج   ،والمتوفرة  ،ويظهر  يشكل  الفعلي.  االحتياج  وكذلك 

أنواعها بمختلف  المتجددة  للطاقة  واعدة  فرصة  الكهربائية  للطاقة  المتنامي  عالوة    ،المستقبلي 
 على دورها في تعزيز استقاللية قطاع الطاقة الفلسطيني واستدامته.
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 واط(اجمي: القدرات المتوفرة والقدرات المطلوبة مستقباًل )(3)جدول 

 

 الضفة الغربية
الحمل األقصى  

2020 
 ميجاواط 

 2020المتوفر 
 ميجاواط 

   2021االحتياج الفعلي 
 ميجاواط 

1,050 980 1,300 
 قطاع غزة 

األقصى  الحمل 
2020 

 ميجاواط  

 2020المتوفر 
 ميجاواط 

 2021االحتياج الفعلي 
 ميجاواط 

641 216 675 
 2021الفلسطينية،  مصدر: سلطة الطاقةال

 

 الطاقة المتجددة إلىاالنتقال  3-2

 

على   تقليدي  توزيع.  الو   ،والنقل  ،التوليد  :وهي  ،مكونات رئيسية  ثالثيعتمد أي نظام كهرباء 
تتأثر البنية التحتية للطاقة بالعوامل المكانية، التي تفسر سبب التجزئة في قطاع الطاقة في  

ظلفلسطين   المتجددة    في  الطاقة  تقنيات  إدخال  ساعد  ذلك،  مع  الجيوسياسي.    إلى الوضع 
،  السوق الفلسطينية في التغلب على العديد من قيود أنظمة الطاقة التقليدية. على سبيل المثال 

األراضي   في  المتجددة  الطاقة  توليد  على  قادرة  والخاصة  العامة  الفلسطينية  المؤسسات 
مختلفة،  الفلسطينية ذلك،    إلىاواط. إضافة  جنطاق مي  إلىبضع كيلوواط  من  تبدأ    ،وبقدرات 

قريب التوليد  مصادر  تكون  بأن  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  الكهرباء  توليد  من   ةسمح 
التي فيها نقص في إمدادات الطاقة  لمناطق  إلى ا حل مشكلة النقل    إلى ما أدى    ؛المستهلكين

 )ج(. المسماةخاصة في المناطق  ،على المدى القصير

 

إيجاد طرق بديلة لتقليل االعتماد على    إلىدفعت الظروف الجيوسياسية الحكومة الفلسطينية  
الطاقة   من ؛  (Badiei, 2017)واردات  العديد  إطالق  الفلسطيني  الطاقة  قطاع  شهد  حيث 
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المشاريع والمبادرات والسياسات والقوانين، ال سيما في سبيل تعزيز الطاقة المتجددة، التي تمثل  
 أساس التحول في مجال الطاقة. 

 
المتجددة  أدى   الطاقة  من  الكهرباء  توليد  قدرات  وسياسات    إلىتطوير  استراتيجيات  وضع 

  إلى على الرغم من زيادة القدرة من الطاقة المتجددة  و يع التوجه نحو االستدامة.  الستكمال وتشج
 ألن  ؛وتواجه العديد من العقبات  ،إنها ال تزال تنمو ببطءف،  2020  العام  واط حتىاجمي  119

تطورت على مدى عقود طويلة في سياق استيراد المؤسسات والبنية التحتية والسياسات بأكملها  
ن تغيير المشهد بأكمله لالعتماد إف  ،عليه. بناء  من إسرائيل  لطاقة الكهربائية ا  إمداداتمعظم  

 . مجهود كبير من جميع األطراف ذات العالقةإلى  بحاجة  على الطاقة المتجددة 

 

الشمسية   الطاقة  من  المتجددة  الطاقة  مصادر  فلسطين    بإمكانياتالرياح  و تتميز  في  عالية 
(Juaidi et al., 2016)  التزويد بالطاقة من مصادر الطاقة المتجددة هو المصدر  ّد  يعو ، كما

حيث ال يعتمد على الواردات مثل  ؛األراضي الفلسطينية فيالمستقل الوحيد الذي يمكن توليده 
ساعة    3,000  نحومع    ،الوقود. تمتلك الطاقة الشمسية إمكانات عالية يمكن االعتماد عليها

% 60أكثر من  فإن  . في تطبيقات التدفئة،  (Ismail et al., 2013)  اً من سطوع الشمس سنوي
من المنازل الفلسطينية لديها أنظمة سخانات شمسية، وهي أعلى نسبة تركيب في الشرق األوسط  

لكهرباء المولدة من األلواح  إلى ابالنسبة  أما  (.  2015)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  
الفنية  فالشمسية،   اإلمكانات  الضفة  تقدر  في  المركزة(  الشمسية  والطاقة  الكهروضوئية  )من 

واط في المنطقة )ج(  اجمي  3,374واط في المنطقتين )أ( و )ب(، واجمي  103  نحوالغربية ب
(Badiei et al., 2017) مجدية اقتصادياً  ، وهي . 

 

إنها ال تزال ف،  مهمة للتحول في قطاع الطاقة الكهربائيةعلى الرغم من أن الطاقة المتجددة  
اتفاقية  فرضتها  التي  اإلدارية  فالتصنيفات  الجيوسياسي،  الوضع  تعقيدات  من  مستبعدة  غير 

  أضف و (،  2008)ب(، و)ج( )البنك الدولي،  و: )أ(،  مناطقثالث    إلىالضفة الغربية  قسمت  
بين المدن  موزعة    اً حاجز   250وأكثر من    ،إسرائيلية  ةً مستوطن  140وجود أكثر من  ذلك  إلى  

(. من المتوقع أن يكون لهذه القيود المفروضة  Juaidi et al., 2016بلدات والقرى الفلسطينية )وال
على األراضي الفلسطينية تأثير كبير على شكل انتقال الطاقة، وهو أمر ضروري يجب أخذه  
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تكنولوجيا    ؛باستمرار  االعتباربعين   نشر  يعتمد  األرضالطاقة  حيث  توفر  على    ، المتجددة 
 الوصول إليها.وإمكانية 

 

الضروري  مؤخر   ،أيضاً   ،من  المؤسسية  البيئة  على  التغييرات  فلسطين.    اً فهم  خالل  ففي  من 
نحو االستدامة في فلسطين يعتمد على تقنيات الطاقة   التحولن  إتحليل الوثائق الحكومية، ف

 تدابير وإجراءات كفاءة الطاقة لتقليل استهالك الطاقة.  و (، 3-3الشكل  إلى المتجددة )انظر 

 

 (: قوانين ولوائح الطاقة المتجددة مقابل األهداف 3-3شكل )

 

 Khaldi et al., 2020المصدر: 

 
األساس  فيه  أرسى    اً قرار   2012عام  الفي سبيل تحقيق الركيزة األولى، أصدر مجلس الوزراء في  

ت "االستراتيجية العامة للطاقة المتجددة  قرّ المتجددة في فلسطين، كما أُ   ةالقانوني الستغالل الطاق
ددة  الكهرباء من مصادر متج  إنتاجاواط( من  جمي  130% )10تحقيق    إلى الهادفة    ،في فلسطين"

،  2015عام  ال(. في  2012)السلطة الفلسطينية للطاقة والموارد الطبيعية،    2020عام  البحلول  
- 3)الشكل    2030عام  ال( بحلول  طوااجمي  500% )20وسعت سلطة الطاقة الهدف لتحقيق  

من السياسات واآلليات واألدوات    اً سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية عددقّرت  أكما  (.  3
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ذلك  لتس في  بما  المتجددة،  الطاقة  استراتيجية  تنفيذ  )  تالتعريفاريع  -Feed-Inالتفضيلية 

Tariffs ،) و( نظام صافي القياسNet Metering  ،) العطاءات التنافسية. و 

 

حيث يجب أن يقترن   ؛تساهم تدابير وإجراءات كفاءة الطاقة )الركيزة الثانية( في أمن الطاقة
المتجددة بتدابير كبيرة لخفض الطلب على الطاقة قبل المستهلكين. تعد كفاءة  النمو في الطاقة  

أمر  الجزء    اً مهم  اً الطاقة  وهو  فلسطين،  في  السكني  للقطاع  خاص   ،اً استهالك  األكثربشكل 
% من الطاقة النهائية. تم وضع استراتيجية جديدة بالتعاون مع سلطة الطاقة  62ويستوعب  

( بعنوان "خطة العمل الوطنية  AFDووكالة التنمية الفرنسية )  ، ك الدوليوالبن  ،والموارد الطبيعية
ساعة( من استهالك   واطاجمي  500)  اً % سنوي5توفير    إلى(”، تهدف  NEEAPIIلكفاءة الطاقة )

- 2020للفترة    اً مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوي  3.5توفير    إلىالطاقة المتوقع، إضافة  
2030 (Njore, 2016)عكس الخطط السابقة التي ركزت فقط على تقليل الطلب على   . على

من خالل تقديم مفاهيم جديدة    ،م خطة كفاءة الطاقة الوطنية إعادة هيكلة السوق قدّ الطاقة، تُ 
 استخدام العدادات الذكية. ، و مثل إدارة جانب الطلب ،على مستوى القطاع
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 الفصل الرابع
 من المخاطر الفنية والمالية على مستوى قطاع الطاقة المتجددة  الحدّ 

 
 

والمقابالت أن المستثمرين في السوق الفلسطيني يرون أنه على الرغم من أن    ستبانةاال  تأظهر 
إنه يتمتع بجدوى اقتصادية  فقطاع الطاقة من أكثر القطاعات المحفوفة بالمخاطر في فلسطين،  

هناك العديد من المستثمرين المهتمين في الدخول في مجال الطاقة المتجددة، ولكن  فعالية.  
المخاطربمرتبطة  هناك تحديات   التعامل مع  في هذا    ،كيفية  في الخبرات لالستثمار  ونقص 

الرابع نتائج المستوى األول من اإلطار التحليلي، الذي يدور    فصل الالقطاع الواعد. سيعرض  
للوصول   المتجددة  الطاقة  قطاع  مخاطر  من  التخلص  آخر،   إلى حول  بمعنى  ممكنة.  بيئة 

سيركز على المخاطر  ، و لتي تؤثر على قطاع الطاقةفي المخاطر الرئيسية ا  لفصلاسيبحث هذا  
للطاقة التحتية  البنية  ضعف  بسبب  بسبب    ،الفنية  المالية  السداد، والمخاطر  عن    التخلف 

األقسام الفرعية أدناه المخاطر    تغطيوالمخاطر األيديولوجية المتعلقة بالثقة بين المؤسسات.  
 وتدابير الحد منها بناًء على المقابالت واالستبانة.

 
والمطورون قام   ال  المستثمرون  من  مجموعة  بتقييم  االستبانة  المؤسسية   معوقاتفي  والعقبات 

البنية التحتية التي تحد من نمو وازدهار قطاع الطاقة المتجددة في  في مجال  و   ةوالتكنولوجي
( في  15في الجدول )  أظهرت النتائج  .نقاط  5باستخدام مقياس ليكرت المكون من  فلسطين  
  ، (3.9ومفاوضات اتفاقية شراء الطاقة )  ،(3.9أن القيود على الربط بشبكة الكهرباء )الملحق  

تعتبر من أبرز المعوقات التي تواجه    ،(3.8وعدم توفر المعلومات والقراءات لدراسة الشبكة )
 .  طورينالمستثمرين والم

 

  ( 16في الجدول )النتائج  تأظهر فقد  ،لعقبات والمعوقات االقتصادية والمالية إلى اأما بالنسبة 
الملحق اليقين بخصوص    في  عدم  عليها   التزامأن  المستحقة  التوزيع والنقل بالدفعات  هيئات 

تحد من نمو وازدهار قطاع الطاقة المتجددة في    ي)المخاطر المالية( هي من أهم المعوقات الت
التي    معوقات لها عالقة بهيكل وتصميم السوق   ، يليه(3.9المبحوثين )اء  آر حسب    ،فلسطين

وعدم اليقين بخصوص أسعار تعرفة الكهرباء في المستقبل   ،(3.8تعرقل دمج الطاقة المتجددة )
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عدم  و   ،(2.1نية الالزمة في القوى العاملة )(. أما العوامل مثل نقص المهارات العلمية والف3.7)
لالستثمار في قطاع    اً كبير   اً (، فيبدو أنها ال تشكل تحدي 2.5على الكهرباء )  كاف  طلب  وجود  

 الطاقة المتجددة.  
 

 البنية التحتية الكهربائية وضع  تحليل 1- 4
 

وتعمل في  ،ليةتعتمد شبكات الكهرباء الفلسطينية بشكل أساسي على شبكات الكهرباء اإلسرائي
والمتوسط المنخفض  الجهد  على  منطقة  و   ،الغالب  من  مجزأ  هي    إلىبشكل  قليلة  أخرى. 

للشبكات   األفقي  التوسع  مع  خاصة  الكهرباء،  شبكات  على  الصيانة  وعمليات  التحسينات 
نسبياً  مقبول  بشكل  تعمل  الكهرباء  شبكات  كانت  الحضري.  النمو  أصبح    إلى  الستيعاب  أن 

معظم   في  الشبكات  هذه  ضعف  عن  يكشف  المتجددة  المصادر  من  الالمركزي  التوليد 
نقطة ربط مع شركة الكهرباء اإلسرائيلية،  250في الضفة الغربية أكثر من  المحافظات. يوجد  

 عدد قليل من نقاط الربط األخرى مع األردن ومصر  إلىنقاط ربط في قطاع غزة، إضافة    10و

(Badiei et al., 2017) يتمثل أحد أهداف شركة النقل الوطنية في توحيد نقاط الربط لتصبح .
ربط  ب ما يزال بعيد المنال بسبب الوضع الجيوسياسي الذي ال يسمح    نقاط فقط، وهذا الهدف  10

ضروري دمج  من الولكن    ،تصريح من الجانب اإلسرائيليإلى  األمر الذي يحتاج    ؛الشبكات
فلسطين في  الشمسية  المصادر   ،الطاقة  من  الكهرباء  لنقل  التحتية  البنية  تطوير  خالل  من 

 أخرى.  إلىوتفريغ الفائض من محافظة  ،المتجددة

 

حتى اآلن، ال توجد دراسة شاملة لتقييم مدى قدرة شبكات الكهرباء في فلسطين على استيعاب  
المتجددة ا  اً نظر   ،الطاقة  للشبكةأ المجز لطبيعة  إلى  إجراء ،  ة  يجب  لذلك،  الربط.  نقاط  وتعدد 

المتجددة    وتحليل قدراتها االستيعابية بناًء على مشاريع الطاقة   ،دراسات لتقييم شبكات الكهرباء
التي يتم تطويرها. في ذات السياق، أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية من خالل  

في البلديات   خصوصاً   ،وال كاملة  ،المقابالت أن البيانات الحالية لشبكة الكهرباء ليست موثوقة
وجود دراسة    إلى، مشيرة  (PENRA, 2021)والهيئات المحلية التي تقوم بتوزيع الكهرباء بنفسها  

واقتراح مشاريع    ،بتمويل من االتحاد األوروبي لتشخيص شبكات الكهرباء  اً شاملة تجري حالي
على   قدرتها  السياق  استيعابلتقوية  في  المتجددة.  المصادر  من  منتجة  أكدت  هذات  كهرباء   ،
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الطاقة الشمسية مشاريع محطات  و   للمواقع  اً شركة النقل الوطنية أنها تدرس شبكات الكهرباء وفق
مقابلتهم أنه يمكن لشبكات الكهرباء بشكل   تمن الناحية الفنية، أكد الخبراء الذين تم  5ة.المحتمل

% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي نسبة قد تختلف من 25عام أن تستوعب معدل  
ات الطاقة األمر الذي يتطلب دراسات لشبكات الكهرباء قبل تنفيذ ودمج محط  ؛أخرى   إلىمنطقة  

 ،إما خارج الشبكة  ،ن معظم أنظمة الطاقة الشمسيةإحيث    ؛الشمسية. يختلف الوضع في غزة
 . (Fischhendler, 2021)مثل مولدات الديزل   ،أو هجينة، أو مربوطة مع مصدر توليد آخر

 

لضمان تدفق استثمارات الطاقة المتجددة من    ؛مشاريع تحسينات شبكات الطاقة ضروريةّد  تع
أريحا  دون ت في  الكهرباء  على سبيل المثال، وصلت شبكات  لدمج الطاقة الشمسية.  أخيرات 

أقصى قدرة استيعابية للطاقة المولدة من مشاريع الطاقة الشمسية، وهناك حاجة    إلىوطوباس  
الطاقة   فائض  مجاورة  إلىلنقل  غير مراكز  إلى  وتوصيلها    ،مناطق  وذلك  أخرى،  استهالك 

،  ويتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة  ،ألن الربط اإلقليمي بين المحافظات غير موجود  ؛ممكن
  ، في محافظة الخليل  .6( ج)تصاريح إسرائيلية للعمل خاصة في المناطق المصنفة    إلى إضافة  
، إال  2018بدعم من الصين في العام    واطاجمي  30في بني نعيم، تم اقتراح مشروع    وتحديداً 

ألن الطاقة المنوي توليدها ستتجاوز   ؛اآلن  إلىوسياسية، لم يتم تنفيذ المشروع  جي  وألسبابأنه  
تطلب تمناطق أخرى    إلىاحتياجات واستهالك المنطقة المحيطة، وعملية نقل الطاقة الفائضة  

. إن ضخ الفائض  7تصريح من الجهات اإلسرائيليةإلى وهو أمر يحتاج  ، عال  بناء خط ضغط 
ألن من    ؛غير مقبول وغير مرغوب فيه  اً أمر   دّ لكهرباء اإلسرائيلية يعمن خالل شبكات شركة ا 

 ويعزز من التبعية إلسرائيل.  ،شأنه أن يزيد من اعتماد فلسطين على الشبكات اإلسرائيلية

 

وصانعي    ،التي تشمل خبراء،  مع الجهات ذات العالقةيت  جر أُ من خالل المقابالت المعمقة التي  
ومستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، تم تعريف مجموعة المخاطر المتعلقة بشبكات   ،قرار

أمام االستثمار في مجال الطاقة المتجددة في فلسطين، والتي تزيد    الكهرباء التي تقف عائقاً 
 باآلتي: وتمد من فترة االسترداد لرأس المال ،من التكلفة األولية لمشاريع الطاقة الشمسية

 

 
 شركة كهرباء محافظة القدس.مع ومقابلة  ،النقل الوطنيةمقابالت مع شركة   5

 وأحد مكاتب تطوير الطاقة المتجددة.  ،سلطة الطاقةمع حسب مقابالت   6

 . 2/12/2021سبير الذي عقد عبر زووم بتاريخ ألالجتماع التشاوري بخصوص المرحلة الثانية من مشروع  وفقاً   7
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المع • الكهرباءقلة  لشبكات  والدراسات  االستيعابية   ،لومات  القدرة  حساب  في  الدقة  وعدم 
األمر الذي يجعل المستثمرين   ؛الممّكنة لدمج الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء القائمة

 حساب التكاليف والعائدات.ه فيفي وضع يصعب 

 ؛قلق كبير للمستثمرينأخرى مصدر    إلى يعد التباين في كفاءة وجاهزية الشبكات من منطقة   •
التخطيط صعوبة  من  يزيد  الذي  لربط   ،األمر  التحتية  بالبنية  المتعلقة  التكاليف  بسبب 

 محطات الطاقة. 

  ، بسبب ارتفاع الطلب على التوليد  ؛ونقص الدعم الفني  ،والخبرات  ،نقص المعرفة التقنية •
 وبطء االستجابة من المؤسسات العاملة والدول المانحة. 

يمر   • مقد  التوليد  ربط  نقطة  من  المتجددة  الطاقة  التوزيع(   إلىحطات  )شبكة  المستهلك 
  تؤّجل أو ترفض. وغالباً  ،، وهذا يتطلب تصاريح من الجانب اإلسرائيلي(ج)بالمنطقة 

نت المقابالت مع المستثمرين والمطورين حدوث خالفات أثناء على مستوى المشروع، بيّ  •
بناء الخط  وليته  ؤ بمسفيما يتعلق    ،المستثمرين وموزعين الكهرباءمرحلة المفاوضات بين  

وتحسين وصيانة الشبكة الستيعاب توليد الطاقة    ،الناقل بين محطات التوليد وشبكة التوزيع
 المتجددة.

 

أن بعض المستثمرين "يشعرون" باالستغالل عند التفاوض مع موزعي    أظهرت المقابالت أيضاً 
تمويل وبناء محطات الطاقة حول  الكهرباء. في حين أن المسؤولية الرئيسية للمستثمرين تتمحور  

بناء خطوط الجهد    إلى إضافة  ،  بتحمل عبء تحسين الشبكات  ، أيضاً   ،المتجددة، فإنهم مطالبون 
أقرب نقطة استهالك. عالوة على ذلك، أفاد بعض   إلى جددة  المتوسط من محطة الطاقة المت

موافقات  إعطاء  برفض  تهدد  التوزيع  هيئات  بعض  أن  مقابلتهم  تمت  الذين  المستثمرين 
الكهرباء  ستستوعب  التي  الشبكات  وصيانة  بناء  يتحملوا  لم  إذا  مشاريعهم  لبناء  للمستثمرين 

 المولدة.  
 

أمام االستثمار   قاء كل شيء" على المستثمرين تشكل عائقاً إن العقلية المؤسسية المتمثلة في "إل
تحميل ن  أ مع العلم    ،واألعباء اإلضافية غير القانونية  ،اتلتزامبسبب اال  ،في الطاقة الشمسية

خاصة   الشمسية،  الطاقة  محطات  موقع  خارج  التحتية  البنية  تكاليف  المشاريع  في  المشاريع 
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وتقليل    ،على جدوى المشروع من خالل إطالة فترة االسترداد  يؤثر سلباً   ،الصغيرة والمتوسطة
 اإليرادات.

 

محدودية الشبكات القائمة بوضعها الحالي على استيعاب الطاقة    إلى  األوليةتشير التقديرات  
حيث يمكنها استيعاب ما ال يزيد    ؛الكهربائية المستهدفة في استراتيجية الطاقة المتجددة الوطنية

األهداف  50  لىع من   %(PENRA, 2021) الطاقات استيعاب  من  الشبكات  هذه  لتمكين   .
  ها، وتطوير   ،يجب العمل على إعادة توسعة شبكات التوزيع  ،المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة

النقل   نظام  ال  الكهربائي.وبناء  بشكل   (4)جدول  يبين  المقدرة  والتكاليف  الالزمة  االحتياجات 
وتطوير لبناء  الكهربائية  أولي  النقل  ،الشبكات  الطاقة  وخاصة  سلطة  تقديرات  حسب  وذلك   ،

 .الفلسطينية

 
 : الوضع الحالي للشبكات واحتياجاتها لتنفيذ الخطة المقترحة(4)جدول 

 
 تقديري  بشكل  المتوقعة الكلفة المطلوب  الحالي  الوضع البند /المجال

 النقل  شبكات

 الخطوات من الكثير تحقيق  على الرغم من
  المستوردة، الكهربائية الطاقة  على للسيطرة 

 األربع، التحويل محطات  تشغيل خالل من
 الكهرباء نقلل  الفلسطينية الشركة زالت ما

 النقل، شبكات لبناء  جديةً   معوقات   تواجه
 اإلسرائيلي الجانب سيطرة عن ناتجة  ألسباب 

 )ج(. المصنفة  األراضي  على

 
 المستقبلي  الفعلي  االحتياج

 فلسطينية  نقل  شبكة لبناء 
،  الدراسة طور في مستقلة

 المعوقات  مع ويتقاطع
 السياسية.

 

  التوزيع  شبكات
 (الغربية  الضفة) 

 الشبكات قدرة عن تفصيلية  دراسات تتوفر ال
 من إنتاجه  يمكن ما الستيعاب  المحلية 
 الحالية التقديرات أن إال  المتجددة، الطاقة

 تستوعب قد المحلية الشبكات  أن  إلى تشير
 الطاقة  من إضافية لقدرات  إنتاجًا إضافياً 

 ميجاواط  150 بنحو المتجددة، تقدر
 سلبية  فنية آثار وجود احتمالية  مع  إضافية،

 الشبكات  بين  الربط  عدم ظل  في  لذلك،

،  التوزيع  شبكات تأهيل
 الستيعاب  قدراتها؛ ورفع

 هذه في  اقتراحه  تم ما
 .الخطة

 
 التوزيع  شبكات ربط

 البعض. ببعضها

لتأهيل   األولية التكاليف تقدر
الشبكات الستيعاب الطاقة  
المنتجة بموجب تنفيذ هذه  

 مليون  150الخطة بنحو 
 دوالر. 
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 تقديري  بشكل  المتوقعة الكلفة المطلوب  الحالي  الوضع البند /المجال
 شبكات  على اإلسرائيلي الجانب  وسيطرة 

 المحافظات. بين النقل

 التوزيع  شبكات
 (غزة  )قطاع

 في وضع غزة قطاع في الكهرباء  شبكات
 المنتجة الطاقة باستيعاب يتعلق فيما صعب

 الشبكات قدرة تقدر إذ  المتجددة؛ الطاقة من
 من المنتجة  الكهربائية الطاقة  استيعاب  على

 فقط،  ميجاواط 50 بنحو المتجددة الطاقة
 التي الكهرباء  انقطاع مشاكل  إلى  إضافة 
 المنتجة،  المحطات  مع  التجاوب  دون  تحول

 خاصة. ترتيبات  تتواجد  لم ما منتجاتها وتفريغ

 خاصة  شبكات بناء 
 كيلوفولت(    69/22) 

 50 بنحو  تقدر أولية  بكلفة
 ال  وهذا  دوالر، مليون 
 التخزين. يشمل

 لتطوير دوالر مليون    50
 الشبكات.

 إضافية دراسة 
 نقاطو  للشبكات

 الربط 

 الدراسات من  العديد إنجاز على الرغم من
 قائمة زالت المجال، فإن الحاجة ما  هذا في
 في  الربط نقاط  لجميع شاملة  دراسة  إلى

 غزة. وقطاع  الغربية الضفة 

 الربط،  لنقاط شاملة  دراسة 
 ،االستيعاب  على  وقدرتها
 الشبكات وضع ودراسة 
 يتعلق فيما  القائمة

 الخطة. هذه تنفيذ بتداعيات

 بشكل  دوالر مليون   10
 تقريبي.

 من جزء تخزين
 المنتجة  الطاقة

 في وخاصة، المنزلية  النظم  بعض  باستثناء 
 من الفلسطينية األراضي  تخلو  غزة،  قطاع 
 كبيرة. تخزينية  قدرات

 في تخزينية  قدرات  بناء 
 .غزة وقطاع  الغربية الضفة 

 دراسات إلى األمر هذا  يحتاج
 القدرات لضبط متخصصة

 كلفة  وتقدر وتوزيعها،  الالزمة
 بنحو  أولي  بشكل  القدرات  هذه 

 الضفة  في دوالر  مليون   100
 في دوالر مليون  50، والغربية 

 غزة. قطاع 
 الشبكات أتمتة

 المحلية 
 وطني  تحكم مركز

(SCADA) 

 األتمتة إلى  تفتقر المحلية الشبكات زالت ما
 في والتحكم المتجددة، الطاقة مع  التعامل في

 الفولتيةفي  الشبكة، والتحكم عبر  التدفقات
 والتذبذبات. والتيار

 لجميع  تحكم نظام بناء 
 التوزيع. شركات

 بشكل  دوالر مليون  10-15
 تقريبي.

 إضافية  قدرات  بناء 
 قدرات  إلى بناء  قائمة الحاجة  زالت ما

 المجاالت بعض في إضافية، وخاصة
 .المتخصصة 

 بناء في  االستمرار
 الكفاءات.

  2بنحو  أولية  ميزانية رصد
 المجال. هذا في  دوالرمليون 

 2021، مصدر: سلطة الطاقة الفلسطينيةال
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 التحتية الكهربائية ورفع كفاءتها  بنيةمن مخاطر ال دّ برامج تساهم في الح  1- 1- 4
 

جُ  التي  المشاريع  من  العديد  وثائق  ومراجعة  المقابالت  خالل  تمكّ تع  م  من  من ،  الباحثون  ن 
مشروع   التنفيذي  تصنيف  قيد  بشبكات    ،ن  المتعلقة  المخاطر  إزالة  في  كبير  بشكل  يساهمان 

من    قدر تتمكن من استيعاب أكبر  ؛ لكي  الكهرباء، عن طريق تقديم منح مباشرة لتحسين الشبكة
بادرة تعزيز شبكات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية بمالمتجددة. ُيعرف المشروع األول    الطاقة 

المساهمة في تحسين األداء التشغيلي   إلى(، الذي يهدف  EIBاألوروبي ) من قبل بنك االستثمار  
لقطاع توزيع الطاقة، من خالل تعزيز قدرة شركات التوزيع على تجميع وأرشفة البيانات التي 
من شأنها أن تخدم التخطيط الشبكي المستقبلي. يتضمن المشروع تقييم الحالة الحالية لبيانات 

لفريق الشركات   اً متخصص  اً سيوفر المشروع تدريب  ،ركة توزيع. بعد ذلكالشبكة المتاحة في كل ش
مهم ألداء  المطلوبة  البيانات  جمع  البيانات   اتفي  تحويل  ودعم  والمحاكاة،  الشبكة  تخطيط 

إجراء دراسات جدوى  ، إضافة إلى إجراء محاكاة من خالل برامج متخصصة  من أجل المتاحة  
مثل التجديد والتمديد لشبكة توزيع    ،ة وتحديد االحتياجاتمن شأنها تقييم الوضع الحالي للشبك

بالتعاون    تجري على الرغم من أن مبادرات بنك االستثمار األوروبي  و الكهرباء لكل شركة توزيع.  
الهيئات    مستبعداً   ،مع سلطة الطاقة الفلسطينية، إال أن المشروع يستهدف فقط شركات التوزيع

 المحلية. 

 

الثاني المشروع  االنتقال  ف  أما  برنامج  اهو  المتحدة لطاقة  إلى  األمم  لبرنامج  التابع  المستدامة 
من خالل تمكين البلديات والهيئات    ،االرتقاء باألنشطة االقتصادية  إلىيهدف  ، والذي  اإلنمائي

وتسهيل الشراكات    ،تقليل المخاطر، عبر  الطاقة المستدامة  إلى  االنتقالالمحلية المهمشة لبدء  
  وكفاءة الطاقة.  ،لتوسيع نطاق حلول الطاقة الشمسية ؛ن العام والخاصي  القطاع   المستدامة بين

اإلنمائي   المتحدة  األمم  برنامج  الطاقة   إلىيسعى  في  االستثمار  بيئة  مخاطر  من  التخلص 
وبناء    ،ومن ثم تقديم منح لتحسين شبكات الكهرباء  ،من خالل تقديم مساعدات فنية  ،المتجددة

األمر الذي من شأنه مساعدة الهيئات المحلية   ؛الخطوط الناقلة بين المحطات وشبكات التوزيع
 اتفاق بشكل فعال وسريع.   إلىلوصول على اوتشجيعهم  ،في استقطاب المستثمرين
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الوطنيةتركز   ليمثل    ،حالياً   ،الجهود  ناقل  خط  بناء  شبكات  على  يربط  الذي  الفقري  العمود 
معاً  خط  بناء  .  المحافظات  على  العمل  يجب  المركزية  مواز    عليه،  الخطة  ربط    ؛لهذه  ألن 

لن يتحقق على المدى القصير ألسباب جيوسياسية، وبالتالي لن يحل المشاكل    المحافظات غالباً 
جب تبني منهجية إزالة المخاطر  الحالية المتكررة. لتجاوز المشكالت المتعلقة بالشبكة الحالية، ي

عبر  فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية تركيز جهود مؤسسات الدول المانحة على الدعم الفني ، 
لتمكين المستثمرين من ربط محطات الطاقة الشمسية وتفريغها بكفاءة    ؛والمالي لصيانة الشبكات

 عالية.  

 

لتمويل الالزم للمستثمرين في  لى اإالمخاطر المتعلقة بالضمانات السيادية والوصول  4-2
 مجال الطاقة المتجددة 

 

عدم توفر الضمانات السيادية من أبرز المخاطر التي تواجه المستثمرين في قطاع الطاقة   دّ يع
المتجددة في فلسطين، الذي يحد من توسيع نطاق تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما ظهر  

من الجدوى االقتصادية  لرغم  على اثمرين والمطورين.  بشكل واضح خالل المقابالت مع المست
ما أظهرته المقابالت   إن مصدر القلق األساسي للمستثمرين حسبفلمشاريع الطاقة المتجددة، 

هو ضمان استمرار التدفقات النقدية المستحقة عن بيع الكهرباء المولدة من محطات الطاقة 
يتوقع   ذلك،  لتخطي  ضمان  الشمسية.  وهي  سيادية،  ضمانات  على  الحصول  المستثمرون 

إذا تخلف الملتزم الرئيسي )موزع الكهرباء( عن السداد. تكمن مشكلة   لتزامحكومي للوفاء باال
أنها لم تعد تصدر من قبل وزارة المالية، بدعوى أن لديهم تجارب سلبية في  الضمانات السيادية  

  ؛ ن العام والخاصي  ومشاريع الشراكة بين القطاع    ،المبكرةفي مشاريع الطاقة المتجددة في المراحل  
ألنه يعلم أن الحكومة ستدفع نيابة عنه. ومع  ؛ اً حيث يتخلف الملتزم األساسي عن السداد عمد

ذلك، حتى اآلن، ال توجد دراسة أو تقرير عن الحالة الفلسطينية يوضح تأثير إعطاء ضمانات  
 .هاوآليات دوات المالية العامةسيادية لدعم الطاقة المستدامة عبر أ

 

المحلية الموزعة للكهرباء، فإن التغيير المستمر للمجالس البلدية كل لهيئات  إلى ابالنسبة  أما  
أربع سنوات يجعل من الصعب على وزارة المالية الموافقة على ضمانات سيادية طويلة المدى  

المتج  اً عام  25تستمر   الطاقة  لمحطات  االفتراضي  العمر  ُيترك    اً وفقو ددة.  حسب  لذلك، 
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تهم للكهرباء. هذا األمر ينطبق  االمستثمرون في مواجهة مخاطر عدم القدرة على تحصيل مبيع
الذين ال يستطيعون تحمل التأخير في تحصيل   ،على المستثمرين الصغار والمتوسطين تحديداً 

أن عدم    ، اً أيض  ، فواتيرهم خالل فترة المشروع. أظهرت المقابالت مع بعض الهيئات المحلية
  ؛ المستثمرين بالقدرات دون المتوسطة من سوق الطاقة المتجددةستبعد  توجود ضمانات سيادية  

ألن المستثمرين الكبار فقط هم القادرون على    ؛األمر الذي قد يزيد من احتكار سوق الطاقة
المشروع   ضماناتمن  دخول  توزيع  ،دون  هيئات  من  السداد  في  التأخير  مخاطر   ويتحملون 

 الكهرباء. 

 

بسبب الفوائد    ؛رأس المال الميسر  إلى هناك مخاطر مالية أخرى تتمثل في صعوبة الوصول  
 ؛نسبياً   ةأن مشاريع الطاقة الشمسية جديدإلى    اً قروض المقدمة من البنوك. نظر الالمرتفعة على  

زيادة الفائدة على القروض بسبب   إلى، تميل البنوك في فلسطين  2009عام  الحيث بدأت منذ  
أظهرت المقابالت    آللية تطوير وتشغيل محطات الطاقة الشمسية.لديها  كامل    عدم وجود فهم

الطاقة المتجددة،   التعامل مع ملف  في  الخبرات  على بعض  أنه حتى عندما تحصل البنوك 
ما يعني أنها ال تقدم إعفاءات ؛  تقليدي  استثمارل مشابه ألي  فإنها تتعامل مع هذه المشاريع بشك

الوصول    ، وال تسرع العملية. لذلك  ، خاصة المستثمرون في  و ،  اً التمويل مكلف  إلى يعتبر  ُيترك 
ما يصعب عليهم الوصول  ؛  ألنهم من جهة لديهم فوائد مرتفعة على القروض  ؛موقف صعب

يتعرضون لضغوط من قبل موزعي الكهرباء    ،ومن جهة أخرى   ،رأس مال ميسور التكلفة  إلى
 بالمخاطر المالية.   اً ومليئ اً ربحما يجعل االستثمار بالكاد م؛ سعر بيعهممن ض تخفّ 

 
أن بعض موزعي الكهرباء، خاصة الهيئات المحلية  المهم أيضا فيتمثل في  مالي  الخطر  ال  اما

لة الشيكل للكهرباء المشتراة  كما ورد في المقابالت مع المطورين، ال يقبلون سوى فواتير بعم
ألن غالبية معدات المحطات   ؛وهذا يعرض المستثمرين للخطر  الشمسية،من محطات الطاقة  

يتم أخذ القروض من البنوك بالدوالر    ذلك،الشمسية المشتراة بالدوالر األمريكي، عالوة على  
األمريكي. بالتالي، يتعين على المستثمرين تحمل عبء تقلبات العملة بين الدوالر األمريكي 

 )البنوك والموردين( وبيع الكهرباء في فلسطين بالشيكل. 
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ة التي  ، مقارنة بالبيئة الصعباً أداء قطاع االئتمان جيدّد  يعفاإلقراض،  مؤشرات  إلى  بالنسبة  أما  
. على سبيل المثال، توسعت محفظة 8تواجه إقراض القطاع الخاص وتمويل االستثمار المنتج 

مليار دوالر أمريكي في أواخر    8.9  إلى  2010عام  المليار دوالر أمريكي في    2.9االئتمان من  
%  68  إلى   2010عام  ال% في  42الودائع من    إلى ، كما ارتفعت نسبة القروض  2019عام  ال

على الرغم من ذلك، ال يزال    .9زيادة اإلقراض لالقتصاد   إلى ما يشير  ؛  2019عام  الر في أواخ
تحدي  إلىالوصول   يمثل  البنكي  القطاع  من  خاصة  الطاقة    اً التمويل  قطاع  في  للمستثمرين 

المتجددة في فلسطين، ال سيما بسبب عدم قدرتهم على توفير الضمانات الكافية لموازنة مخاطر  
 اإلقراض.  

 

من أجل تقليل المخاطر المالية  ،  الفلسطينيفي السوق    برنامجينالضوء على    ت الدراسةسلط
آلية حساب  "  األول للبنك الدولي بعنوان  برنامجلتوسيع نطاق االستثمارات في الطاقة المتجددة. ال

من خالل    ،زيادة الجدارة االئتمانية لشركة نقل الكهرباء الفلسطينية  إلى، ويهدف  "دعم السيولة
،  اً شهر   12  إلىأو تأخيرهم لمدة تصل    ، تزويد المستثمرين بخطاب ائتمان لتعويض عدم سدادها

إلى   الخاص  إضافة  القطاع  استثمارات  جذب  على  قدرتها  لديها،    إلىتعزيز  الطاقة  قطاع 
  إلى فعالة من حيث التكلفة، وتخفيف مخاطر عدم الدفع    والتفاوض على اتفاقيات شراء طاقة

على أساس استبدال الضمانات المالية إلزالة العبء   برنامجال  منتجي الطاقة المستقلين. تأسس
 من خالل دعم المنظمات الدولية.  ،عن الحكومة

 
ألنها تعمل   ؛والمستثمرينفي الواقع، تعمل اآللية المالية على تحسين التدفق بين كيان النقل  

من   المتجددة.  الكهرباء  مدفوعات  في  تأخير  ألي  دعم  جل  أكضمان  حساب  إنشاء  تم  ذلك 
شراء  اتفاقيات  تغطيها  التي  الدورية  الفلسطينية  الكهرباء  نقل  شركة  مدفوعات  لدعم  السيولة 

  ،اً أيض  ،سطينيةالطاقة لمنتجي الطاقة المستقلين. من المتوقع أن تقوم شركة نقل الكهرباء الفل
باستخدام الحساب لدعم محطات الطاقة الشمسية المستقلة لالستخدام العام في قطاع غزة. في  
حالة وجود عجز في الحساب الموحد لشركة نقل الكهرباء الفلسطينية، يجوز السحب من حساب  

 
االحتياجا  8 "تقييم  بعنوان:  داخلي  الطاقة"  :تتقرير  وكفاءة  المتجددة  من استشاري    ،الطاقة  عليه  الحصول  عام الفي    CAP-LIXتم 

2019. 

 . CAP-LIXتقرير   9
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السيولة   سيتم    إلىدعم  المعتمدة.  الطاقة  شراء  اتفاقيات  بموجب  مغطاة  مدفوعات  ربط سداد 
محددة تستوفي معايير تحديد األولويات المتفق    ضمن مدة  الحساب مع منتجي الطاقة المستقلين

مسبق أن  اً عليها  الظاهرة  الوحيدة  المشكلة  المعتمدة.  الطاقة  شراء  اتفاقية  ال  لحالة   برنامجهذا 
المحلي    ما يعني أن المستثمرين المهتمين بوحدات الحكم؛  معني فقط بالكيانات الخاضعة للتنظيم

ال الجديدة.  المالية  اآللية  هذه  من  االستفادة  من  يتمكنوا  لن  المنظمة  في    ،حالياً ،  برنامجغير 
 مرحلته األولى، وسيكون من المفيد إعادة النظر فيه لفحص فعاليته.

 

 ،بما في ذلك البنوك  ،الثاني الذي أثبت فعاليته في التخلص من مخاطر القطاع الماليبرنامج  ال
" من وكالة التنمية الفرنسية. تم تنفيذ البرنامج  SUNREFهو برنامج "  ،قراضومؤسسات اإل

هما بنك فلسطين وبنك القاهرة  ،  مع مؤسستين ماليتين  ،بالشراكة مع سلطة الطاقة الفلسطينية
ماليين يورو مخصصة    3ودعم من    ،مليون يورو  25بقيمة    2017عام  الفي  ، وُأطلق  عمان

% من 30-%15ماليين يورو على شكل منحة استثمارية كحافز  5لوحدة المساعدة الفنية، و
الركائز األساسية للبرنامج دعم المساعدة الفنية لكل    ى حدمن إاالئتمان االستثماري المؤهل.  

 والتحليل الفني للمشاريع.  ،من التطورات التسويقية من قبل البنوك

 

من   االستفادة  للكهرباء  الموزعة  المحلية  للهيئات  يمكن  ال  الدولي،  البنك  مبادرة  غرار  على 
بناًء على ذلك، فإن إحدى طرق التخلص من مخاطر الضمانات المالية   . SUNREFبرنامج

وفق المحلية  الهيئات  داخل  المخصصة  يتم    اً للمشاريع  منفصل  حساب  إنشاء  هي  للمقابالت، 
حيث يمكن للمستثمرين الوصول  ؛  المالية والحكم المحلي  تيوزار اقب مالي من  تنظيمه من قبل مر 

أشهر للكهرباء   6-3  توافق الهيئات المحلية بعد ذلك على إيداع مبلغ يوازي من ثم  الحساب.    إلى
المحدد  ،  اً مقدم في الوقت  على مدفوعات فاتورته  للحصول  للمستثمر  أي دون  من  و كضمان 

  إلى الضمانات يجعل من الصعب على المستثمرين الدوليين االنضمام    إلىتأخير. إن االفتقار  
 ألن هناك الكثير من المخاطر التي يجب تحملها. ؛السوق الفلسطينية

 

 األيديولوجية )الحوكمة والثقافة المؤسسية(  المخاطر 3-4
 

المستثمرون على المستوى العام لقطاع الطاقة    هاهيواجالمخاطر الفنية والمالية التي    إلىإضافة  
 هاهيواجالمتجددة، هناك مخاطر أيديولوجية )مبادئ أو ثقافة سائدة في المجتمع والمؤسسات(  
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التقليدي، يشمل قطاع    ،المستثمرون  الطاقة  عكس قطاع  على  المؤسسات.  تتعلق بالثقة بين 
متعدد مستويات  من  مختلفة  مؤسسات  على  المتجددة  تحتاج  الطاقة  أجل    إلىة  من  التفاعل 

 المستدامة.لطاقة لتقديم التنفيذ و التخطيط و ال
 

. على سبيل للعمل  اً كبير   اً أن انعدام الثقة بين المؤسسات يمثل تحديت نتائج المقابالت  أظهر 
هم عبارة  المستثمرين    ان  المحلية،  تالهيئا ال سيما    الكهرباء،موزعي  النظرة العامة لدى    المثال،

العتقاد  اهذا إلى    اً نظر   .موزعي الكهرباء  على حساب  االرباحتعظيم    إلى مؤسسات تهدف  عن  
في مجال الطاقة المتجددة، يجد المستثمرون أن حقوقهم األساسية ال تؤخذ    خصوصاً ،  السائد

ناه مثل اتفاقيات شراء الطاقة. ستوضح األقسام الفرعية أد  ،في االعتبار عند صياغة االتفاقيات
 وتقدم أمثلة مأخوذة من المقابالت مع المستثمرين. ،المخاطر األيديولوجية ذات الصلة

 

 القطاع الخاص من منظور موزعي الكهرباء والهيئات المحلية   صورة 1- 4- 3
 

غالبية المستثمرين في فلسطين أن مخاطر االستثمار في محطات الطاقة الشمسية مرتفعة، رى  ت
ذلك لقلة معرفتهم وخبراتهم في هذا المجال  ؛  الهيئات المحلية الموزعة للكهرباءال سيما من قبل  

نسبياً  فلسطين.    الجديد  يعالرغم  على  في  ذلك،  األولوية    دّ من  هو  المالية  االستدامة  تحسين 
الشمسية الطاقة  محطات  لتطوير  الرئيسي  والدافع  المستثمر ،  القصوى  أجندات  رأس  وعلى 

أظهر استطالع أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في فقد  لمقابالت.  الفلسطيني كما أظهرت ا
رغب ا تبأنه  تأفاد% من الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء  80أن  ،  2020في العام    فلسطين

( لسنة  13قرار بقانون رقم )ل  اً وفقو مع ذلك،    .10طاقة الشمسية الفي امتالك وتشغيل محطات  
 توزيع الكهرباء، يجب الفصل ما بين أنشطة توليد، ونقل، و 11بشأن قانون الكهرباء العام  ،2009

أن شركات وهيئات توزيع الكهرباء ال يجوز   12عليه، تم تفسير . بناء  بسبب تضارب المصالح
بما في ذلك   ،وليد% عند الدخول في مشاريع تنفيذ وتشغيل محطات ت25أن تمتلك أكثر من  

 محطات الطاقة الشمسية.  

 
الشعب    10 لمساعدة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  في  المناخ  وتغير  البيئة  ملف  مدير  قبل  من  االستطالع  نتائج  على  الحصول  تم 

 الفلسطيني. 

 bit.ly/3aXgAig، بشأن قانون الكهرباء العام: 2009( لسنة 13قرار بقانون رقم )  11

 .حسب المقابالت مع سلطة الطاقة  12
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من  يتم   مستثمرين  مع  التعاون  خالل  من  المحلية  للهيئات  الشمسية  الطاقة  محطات  تطوير 
ضرورية لجذب    دّ تعالقطاع الخاص. على الرغم من أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص  

إنها ال فمحطات الطاقة الشمسية،  مثل    ،االستثمارات وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة
من    له سابقا  أشرناالذي    العام  ، بسبب التصورفي سوق الطاقة الفلسطيني  اً تزال جديدة نسبي

تحاول كمؤسسات    من القطاع الخاصالمستثمرين    تنظر الى  التيقبل هيئات الحكم المحلي  
أرباحها   المستثمرين  يؤدي  .  فقطتعظيم  تجاه  التصور  للوصول    إلىهذا  كبيرة    إلى تأخيرات 

الطاقة الشمسية فشل التعاقد. بينما يهدف   إلى وفي بعض األحيان    ،اتفاقيات تنفيذ محطات 
تحقيق أرباح إيجابية في مجال الطاقة الشمسية بسبب العوائد المرتفعة مقارنة  إلىالمستثمرون 

رت أن المستثمرين يلتزمون في السوق الفلسطيني، إال أن نتائج البحث أظه  األخرى باالستثمارات  
 لعقد صفقات واتفاقات عادلة لكل من القطاعين العام والخاص.  ن و ومستعد ،باللوائح نسبياً 

 

على   بالحصول  المتعلقة  للتحديات  تجاوزهم  كيفية  عن  المستثمرون  ُسئل  المقابالت،  خالل 
الشائع أنهم إما  وكان الجواب    الكهرباء،حقوقهم األساسية عند صياغة االتفاقيات مع موزعي  

أو    ،تدخل إحدى المؤسسات الحكومية، مثل سلطة الطاقة في حالة شركات التوزيع  إلىيسعون  
مؤسسات الدول المانحة  تدخل  إلى  وزارة الحكم المحلي في حالة الهيئات المحلية، أو يسعون  

الفنية المشورة  التحتية  ،  لتقديم  البنية  الموزعين  مماودعم  ثقة  من  من  ،يزيد  الهيئات   خاصة 
ة مؤسسة محايدة  نزلوجود طرف ثالث بم إلىيحتاجون  ،ما اً غالب ،المستثمرين، أي ان المحلية

 . عند عقد االتفاقيات مع موزعي الكهرباء
 

 انعدام الثقة المؤسسية يؤثر على أداء المستثمرين   2- 4- 3
 

حكومية الالمؤسسات الحكومية وغير    تتطلب عملية تطوير محطات الطاقة الشمسية تواصل  
والعديد    ،والموافقات على التصميم  ،والتمويل  ،للحصول على التصاريح  ؛على مستويات مختلفة

  الى ان المقابالت  اشارت  مرحلة التشغيل والصيانة.    إلىمن أوجه التعاون األخرى للوصول  
ية والهيئات المحلية وخاصة بين المؤسسات المركز   ،المؤسساتهذه  مختلف  الثقة بين    ضعف

. على  يعيق بشكل كبير عملية تطوير محطات الطاقة الشمسية  )البلديات والمجالس القروية(
دون شركة توزيع غير قانوني    من  توزيع الكهرباء من قبل الهيئات المحلية  دّ يعسبيل المثال،  
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المقابل، أظهرت المقابالت  في  2009.13سنة ل( من قانون الكهرباء 34)( و17تين )للماد اً وفق
أن المؤسسات المركزية ال تملك المعلومات الكافية عن الموارد المتعلقة بالطاقة المتجددة لدى  

 االستدامة في مجال الطاقة.  إلىومدى مساهمتها المحتملة في االنتقال ، الهيئات المحلية

 

للفكر والنهج المركزي،    اً تحدي  ،ةوإدخال التقنيات المتجدد  ،الطاقة المستدامة  إلىل االنتقال  يمثّ 
وبشكل ال مركزي من    ،فهناك حاجة كبيرة لتظافر الجهود على مستوى وحدات الحكم المحلي

األراضي التي يمكن استغاللها لتطوير محطات الطاقة  ر  فتو خاصة    ، أجل استغالل وفرة الموارد
من بشكل  مدرجة  غير  فلسطين  في  المحلية  الهيئات  تزال  ال  صنع  المتجددة.  لجان  في  هجي 

القرار. على سبيل المثال، لم يتم تحديد دور واضح للهيئات المحلية ضمن االستراتيجية الوطنية 
أظهرت المقابالت أن هيئات الحكم المركزية ال تثق    ، كما(PENRA, 2018)للطاقة المتجددة  

تجددة بسبب افتقارها بمشاريع الطاقة الم  ةفي قدرات الهيئات المحلية على إدارة األنشطة المتعلق
لقانون الكهرباء. من ناحية أخرى، ال تتفق الهيئات   ومخالفة ذلكوالخبرات الكافية،  لتنظيم  إلى ا 

 إلىالمحلية مع العديد من القرارات المركزية، ألن حسب وجهة نظرها أن القرار المركزي يفتقر  
دون األخذ بعين االعتبار خصوصية كل  من  البعد المحلي، الذي ينتهي بإصدار قرارات عامة  

 منطقة. 

 

تعريض المستثمرين للخطر    إلى يؤدي انعدام الثقة بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية  
المستثمرون   يسعى  المحلي  إلىعندما  المستوى  على  شمسية  محطات  إذ  تطوير  أظهرت ؛ 

الهيئات المحلية بشكل كامل الحقوق األساسية   تأخذأنه في كثير من الحاالت ال    المقابالت
أو معلومات دقيقة تتعلق بالشبكات الكهربائية. في هذه    ،مثل تزويدهم بضمانات  ،للمستثمرين

ضعيف وضع  في  المستثمرون  ُيترك  المؤسسات   ؛الحالة،  عن  البحث  يستطيعون  ال  ألنهم 
غير قانونية ها  دّ وتع  ،هيئات المحلية الموزعة للكهرباء في قطاع الطاقةالحكومية التي ال تثق بال

 من شركات التوزيع.  اً ألنها ليست جزء ؛وغير منظمة

 

الحاالت   العديد من  في  الك  أننجد  المستثمرين    ،دائماً   ،هرباءموزعي  تخفيض   علىيجبرون 
عد حصولهم على سعر  شبكات التوزيع. حتى ببأسعارهم للحصول على موافقة لربط محطاتهم  

 
 . بشأن قانون الكهرباء العام، 2009( لسنة 31قرار بقانون رقم )  13
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الكهرباء البحث عن عروض أخرى من المزيد من الشركات المستثمرة.    وموزعأفضل، يواصل  
للكهرباء   الموزعة  المحلية  الهيئات  بعض  أن  المقابالت  أظهرت  المثال،  سبيل  تقوم على 

والمناورة حتى يجدوا صفقة أفضل، من حيث السعر. في المقابل، ال يثق القطاع بالمماطلة  
ألنها تفرض مخاطر عالية وضمانات قليلة. على الرغم من المخاطر    ؛لخاص بالهيئات المحليةا

الهيئات   تنفذها  أن  يمكن  التي  التدخالت  من  العديد  هناك  المحلي،  المستوى  على  المتصورة 
الخاص القطاع  استثمارات  لتحفيز  المواقع   ،المحلية  تعرض  استثمارية  خريطة  وضع    مثل 

المناسبة ال  المحتملة  أنحاء  جميع  في  الشمسية  الطاقة  المحفظات لتوليد  في  المحلية  هيئات 
 .المختلفة
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 الفصل الخامس 
 طاقة المتجددةللتطوير المخاطر اإلجرائية خالل مرحلة المن  الحدّ 

 
 

من خالل إظهار   ،مشاريع الطاقة الشمسيةفي الفصل الخامس على مستوى    يتركز التحليل
الشمسية الطاقة  محطات  لتطوير  اإلجرائي  و الجانب  كل ،  بها  يمر  التي  اإلجراءات  إظهار 

تنفيذ   عند  المستثمر  المحتملة  ،مشاريعهذه  التغلب   ،والمخاطر  كيفية  حول  التدابير  وبعض 
المستثمرين  ،عليها المقابالت مع  صانع  األمر الذي سيعطي    ؛التي تم رصدها وتحليلها من 

ات وحلول  استراتيجي  إلىوالتوصل    ،القرار في قطاع الطاقة الفرصة لمراجعة تجربة المستثمر
فصل  السيختتم  و وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.    ،في مرحلة التطوير  بيئة ممكنة  إلىللوصول  

لعرض    ؛ن العام والخاصي  خالل المقابالت للشراكات بين القطاع  دت  صبتقديم نماذج أعمال رُ 
 تجارب المستثمرين الناجحين في مشاريع الطاقة الشمسية.  

 

 مراحل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية  1- 5
 

 كما هو موضح أدناه:   ،خمس مراحل رئيسية إلىبشكل عام، تنقسم عملية التطوير 

 وتوفير مساحات األراضي بالقرب من نقاط الربط والمستهلكين. ، تحديد الموقع •

األولي   • والتصميم  الكهرباء،  شبكات  دراسات  تشمل  التي  والمالية،  الفنية  الدراسات  إعداد 
 لمحطة الطاقة الشمسية، والجدوى المالية. 

 مرحلة إبرام االتفاقيات والحصول على تصاريح.  •

 اكات على أساسها.ومن ثم إنشاء شر  ،تحديد نماذج األعمال •

الخطوة بدء مرحلة  هذه تتضمن  و محطة الطاقة الشمسية. لمرحلة التصميم والشراء والبناء  •
 وصيانة محطات الطاقة الشمسية. ،التشغيل

 

حسب   ،قام الباحثون بتقييم مدى صعوبة تنفيذ المراحل المختلفة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة
( في  18في الجدول )  أظهرت نتائج االستبانة  ع الطاقة.المستثمرين والمطورين في قطا آراء

عناصر المتعلقة اللجميع  على مقياس ليكرت الخماسي  متوسط أعلى من ثالث نقاط    الملحق
لمشروع، وهذا يدل على أن المستثمرين واجهوا بعض الصعوبات في تنفيذ مشاريع  لخطيط  بالت
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ودراسة سعة الشبكة    ،(3.7الحصول على التراخيص الالزمة )، خاصة صعوبة  الطاقة المتجددة
  ا رض ر عدم  ما يفسّ ؛  (، وهي أمور تخص هيئات التوزيع3.5والربط بشبكة التوزيع )  ،(3.7)

(، وشراء/استيراد 2.3الصيانة والتشغيل ) هيئات توزيع الكهرباء. أماالمستثمرين عن مدى تعاون  
بسبب ؛  (، فكانت من مراحل تنفيذ المشروع األقل صعوبة2.1(، وتنفيذ المشروع ) 2.2المعدات )

 أساليبها السائدة والمتعارف عليها. 
 

الغالبية العظمى من   أن  النتائج  تأظهر دراسة، فلعينة ال  االستثمارية  تفضيالتلإلى ابالنسبة  أما  
فترة استرداد رأس المال  متوسط    ، وأن معرفة جيدة في االستثمار  الديه%( 92.6)  عينة البحث

  10حيث اختار غالبية المستجيبين فترة استرداد أقل من    ؛سنوات  6.3المقبولة للمستثمرين هي  
المتدل  سنوات.   تحمل  قدرة  انخفاض  على  المتدنية  المال  رأس  استرداد  لدى فترة  خاطرة 

رؤيتهم   ويعكس  ترتيبات  بأالمبحوثين،  حسب  عالية  مخاطرة  فيها  المتجددة  الطاقة  مشاريع  ن 
ذا ما ه عوائد تتناسب مع تصوراتهم لمستويات المخاطرة.طلب إلى ما يدفعهم ؛ السوق الحالية

 % من المستثمرين أن أدنى معدل عادل مستعدين لقبوله يجب48.6حين أشار    ستبانةه االتأكد
إلى أنهم  %  7.4  يما أشار، فأن يكون أكثر من معدل التضخم بخمس نقاط مئوية على األقل
بنحو   التضخم  معدل  من  أكبر  عائد  معدالت  لقبول  و5-1مستعدين  أدنى،  كحد   %44 %

نصف  فأما من ناحية حجم المشاريع،   مستعدين لقبول معدل عائد قريب من معدالت التضخم.
% أكثر من 31.8اواط،  جمي  5و  1طاقة التي لديها قدرة بين  المستجيبين يفضلون محطات ال

المستجيبين )كما  اواط.  جمي  1أقل من  %  18.2و  ،اواطجمي  5 %( بناء 63.6يفضل معظم 
% إقامة شراكة  18.2، بينما يفضل  هوتشغيل  هوامتالك  لمشاريع الطاقة الشمسية  نموذج األعمال

التوزيع شركات  الجدول  مع  في  موضح  هو  كما  النتائج  (5)،  هذه  احتياجات    ةمهم.  لفهم 
 وتفضيالت المستثمرين، وبالتالي صياغة محفزات تتناسب مع احتياجاتهم.

 
خطوة    ، وهيشمسية هي تخصيص الموقعالطاقة  الالخطوة األولى في عملية تطوير محطات  

بالنسبة   ا صعبة  فلسطينإلى  في  الجيوسياسي  للمساحاتلوضع  محدودية  فهناك  المتاح   ، 
يرفع من تكلفة مشاريع الطاقة    ، وبتكاليف مرتفعة، ممافي منطقتي )أ( و )ب(  ستثمار فيهااال

تتجاوز   الشمسية  للطاقة  هائلة  إمكانات  )ج(  المناطق  في  توجد    ط وااجمي  3,000المتجددة. 
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(Badiei, 2017)ويتحكم   ،، لكن هذه المنطقة يسيطر عليها االحتالل اإلسرائيلي بشكل كامل
 من والتخطيط والبناء.في قرارات األ

 

 أو الذي يتطلعون  ،: حجم المحطة المفضل للمبحوثين(5)جدول 
 في قطاع الطاقة المتجددة ه فيلالستثمار 

 

 التوزيع النسبي  البند
 18.2% ط وا اجمي 1أقل من 

 31.8% ط وااجيم 5أكثر من 
 50.0% ط وااجمي 1-5

 

 الطاقة المتجددة توفير المساحات الالزمة لتنفيذ مشاريع  1- 1- 5
 

التعقيد السياسي للمنطقة المسماة    برغم  فأنه  ،(Badiei, 2017)  لتقرير البنك الدولي الرئيسي  اً وفق
بعملية صنع    التي تتحكم  لالحتالل  أنه قد يكون من المفيد الضغط على اإلدارة المدنية  اال  ،)ج(

  المنطقة من الموارد الهائلة في هذه  لالستفادة ، بمساعدة الدول المانحة ، القرار في هذه المنطقة
العديد من أنظمة الطاقة الشمسية الهجينة لكن التجارب تشير اال أن  لتوليد الطاقة المتجددة.  

بحجة عدم وجود تصاريح أو تصريح   14صادرها االحتالل اإلسرائيلي (ج)في المنطقة  ُمرّكبةال
 ي أغلب األحيان.  فعليه الحصول  اً تخطيط، وهو ما يستحيل فعلي

 
للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   اً وفقفالكهروضوئية على األسطح،  لطاقة  إلى ابالنسبة  أما  

(، يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر PECالمركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة )و 
القطاع    سطح في   5,000و،  عامالمبنى تابع للقطاع    2,500و  ،وحدة سكنية  400,000من  

% 50-%30مربع، كما تتيح    متر  300  إلى  150. تتراوح مساحات األسطح من  15التجاري 
لذلك،  .  (Badiei, 2017)  عليها  تركيب وحدات الطاقة الشمسيةفي فلسطين  من أسطح المنازل  

مليون متر مربع في    4.8  نحوتقدر مساحة األسطح المتاحة للطاقة الشمسية الكهروضوئية  
 

14  Hass, Amira (2017). “Dutch Protest Israeli Seizure of Palestinian Solar Panels They Funded in West 
Bank”. Haaretz: bit.ly/3aSlixx 

15  Lix-Cap Report. 
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مليون متر مربع في غزة )أي ما يعادل   1.4و  ،(واطاجمي  534الضفة الغربية )أي ما يعادل  
. مع ذلك، هناك قيود يمكن أن تحد من استخدام األسطح   (Badiei, 2017)(واطاجمي  164

 سية في فلسطين، مثل:لمشاريع الطاقة الشم

 

 في مدن مثل غزة ونابلس ورام هللا وجنين، تظلل المباني بعضها البعض. •

تشغل خزانات المياه معظم أسطح المنازل، لذا فإن الهياكل الداعمة ضرورية لرفع األلواح   •
 ما يجعل األنظمة الشمسية أكثر تكلفة.؛ الشمسية وتجنب التظليل

 األحيان يكون هناك نزاع على ملكية األسطح.   اغلب، في السكنيةالعمارات إلى بالنسبة  •

تقوم العديد من األسر والشركات الصغيرة والمتوسطة في المدن بتأجير منازلهم، لذلك قد  •
 مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية.  ،ال يستطيعون االستثمار في األصول الثابتة

 

فإن التحدي    واسع،المستثمرين على بناء محطات طاقة متجددة على نطاق  إلى تركيز    اً نظر 
وتكون في نفس الوقت قريبة    ،يتمثل في إيجاد قطع أراضي صالحة لبناء محطات طاقة شمسية

، ال توجد قائمة حالياً وزيع الكهرباء للمستهلك النهائي.  وت  استيعابمن نقاط ربط قادرة على  
لى الموقع الذي تتوفر فيه األرض بالقرب من نقاط ربط شبكات تحتوي ع  اً جاهزة مرتبة مسبق

العملية   هذه  إجراء  يتم  عادة،  خالل الكهرباء.  )  من  الجغرافية  المعلومات  نظم   ؛(GISبرامج 
حيث يتم تعيين األراضي المحتملة المناسبة إلنشاء محطات الطاقة الشمسية. بعد ذلك، يتم  

هذه العملية فأن  بسبب الوضع الجيوسياسي،  لكن  لربط.  اختيار األراضي الواقعة مقابل نقاط ا
تخصيص األراضي باستخدام   كانية التي تصعب منبسبب القيود الم  ؛في فلسطين  سهلةليست  

ال لألراضيحاسوب،  نماذج  السياسي  التصنيف  التفتيش  ،بسبب  الفاصل  ،وحواجز    ، والجدار 
على    يفرضهاأخرى    وتحديات الكهربائية  الشبكات  توزيع  يتم  ذلك،  على  عالوة    6االحتالل. 

توزيع )  130و  ،شركات  محلية  ربط(  114على  ة  موزعوحدة  الصعب  ؛  نقطة  من  يجعل  ما 
 أو غير متوفرة.  ،إما ألنها خاصة ،الحصول على بيانات الشبكة الكهربائية

 

طريقة   الشمسية،    أخرى هناك  الطاقة  لمحطات  األراضي  األراضي  لتخصيص  تحديد  وهي 
وزارة   إلى المتاحة التي تملكها وتديرها الحكومة الفلسطينية. يتوجه المستثمرون في هذه الحالة  

لألشخاص    اً فقو أو سلطة األراضي لطلب تأجير األراضي المتاحة.    ،األوقاف والشؤون الدينية
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مضمونة للعثور على  وغير    ،وغير شفافة  ،الذين تمت مقابلتهم، فإن هذه العملية ليست مباشرة
 . عدة اً ويمكن أن تستغرق الطلبات أشهر  ،أرض متاحة

 
ما يتخطون هذه المشكالت باستخدام معارفهم،   اً ، فهم غالبالمحليينلمستثمرين  إلى انسبة  بالأما  

محطات الطاقة    في  رلالستثماأراضي صالحة    إلىللوصول    ،أيضاً   ،وهي عملية غير مباشرة
  إلى ومعلومات األراضي    إحداثيات. حتى بعد تخصيص الموقع، يرسل المستثمرون  الشمسية

التوزيع للتحقق مما إذا كانت الشبكة في المنطقة المخصصة متاحة لتفريغ الكهرباء من   هيئات
أو بعيدة عن   ،محطات الطاقة الشمسية. إذا كانت الشبكة الكهربائية ألسباب فنية غير متوفرة

، وهي  على أراضي أخرى   دداً البحث مج  إلى(، يضطر المستثمرون  لمستهلكينالطلب )ا   مصادر
 عملية بطيئة وغير فعالة. 

 

أكبر التحديات خالل عملية التطوير. حتى إذا كانت الشبكة التي    منالشفافية    إلىاالفتقار  يعد  
بعض    أشارطاقة الشمسية، فقد  التم تخصيص األرض لها يمكن أن تستوعب ربط محطات  

من المستثمرين الذين تمت مقابلتهم أن هيئات توزيع الكهرباء يمكنها رفض طلبات المستثمرين  
بحث    إلى  اً اتجهوا مؤخر   اثناء المقابالت انهم  مرينالمستثمن  أشار العديد    أسباب واضحة. دون  

بسبب   ؛سبل التعاون مع الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء عند إنشاء محطات الطاقة الشمسية
الهيئات  ، فالتعامل مع  شركات التوزيعجهونها عند التعاقد مع  اتأخيرات التي يو وال  ،التحديات

األراضي التي يمتلكونها، أو    ساحاتمبسبب    اً ينسب  ةسهلعملية  المحلية لتخصيص األراضي  
حيث يمكن للهيئات المحلية    ؛ لمواطنينإلى الوصول  على ا التي تملكها الحكومة، ولديهم قدرة  

 أو تأجير األراضي الخاصة في منطقة امتيازهم. شراء في مساعدة المستثمرين 
 

المولدة، اتضح أن معظم الهيئات المحلية  عملية ربط المحطات لتفريغ الكهرباء  إلى  بالنسبة  أما  
لديه فنية  ،للشبكة  اً كود  اليس  بروتوكوالت  بيانات    ؛أو  تملك  ال  بشبكات  ألنها  متعلقة  حديثة 

ة مقارنة أنه من السهل تخصيص األراضي في الهيئات المحليمن    رغمعلى ال، أي انه  الكهرباء
لك،  ذ  إلى يانات الشبكة. إضافة  بسبب نقص ببشركات التوزيع، فهي مرتبطة بمخاطر عالية  

دون إجراء دراسات لشبكات من    تصاريحالتسرع وإعطاء موافقات و   إلىتميل الهيئات المحلية  
 ما يعرض استثمارات محطات الطاقة الشمسية للخطر. ؛ الكهرباء بشكل شامل
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 المستثمرين خالل تحضير الدراسات الفنية والمالية  تجربة 2- 1- 5
 

المولدة   الكهربائية  القدرة  لحساب  للشبكة  دراسة  إجراء  الضروري  من  الموقع،  تخصيص  بعد 
تحملها،   تجري وبالتالي  الممكنة  أن  المستثمرون  يتوقع  المتجددة.  الطاقة  محطة  حجم  تحديد 

ما    اً ، غالبالبيانات والقدرات الفنية، مع ذلك  الديهألن    ؛لشبكةلهيئات توزيع الكهرباء دراسات  
فلسطين  ن و المستثمر   يكون  م  في  كجزء  الشبكة  على  المحطة  تأثير  بدراسة  بالقيام  ن ملزمين 

التعاقد مع شركة للطاقة    إلىالمستثمر    المرحلة يسعى  ههذفي  و ،  وجدوى المشروع  ،التقييم األولي
الشبكةباإلضافة الى  (.  أو حتى مقاوالً   اً أو استشاري  اً المتجددة )عادة ما يكون مطور  ،  دراسة 

والجدوى    ،التصميم األوليتنفيذ  الطاقة المتجددة مسؤولة في هذه المرحلة عن    اتشركتكون  
آخر    اً تحديألجراء دراسة الشبكة  المالية. يمثل اختيار شركة مختصة في مجال الطاقة المتجددة  

المستوى الوطني  ؛للمستثمرين على  في    المستثمرين  يعتمدلذلك    ، ألنه ال توجد قائمة معتمدة 
تهم وخبراتهم الشخصية في السوق في تحديد الشركة التي يمكن التعاقد  على معرف  اغلب الحاالت

 معها. 

 

  ،إجراء دراسة الشبكة نيابة عن المستثمرينفي  تكمن المهمة األولى لشركة الطاقة المتجددة  
 ،وئيةفي مجال تصميم الطاقة الشمسية الكهروض  تمتلك الخبرة الكافية  لذلك من الضروري ان

المقابالت  .  هاوتركيب عددإلى  أشارت  هناك  المتجددة    قليالً   اً أن  الطاقة  شركات  مؤهلة  المن 
دراسات  الو  تحضير  على  الشركات للقادرة  بعض  تقوم  ذلك،  ولتخطي  دقيق.  بشكل  شبكة 

، وهو ما يترتب عليه بعض دعم مكاتب متخصصة في الدول المجاورة، مثل األردنبباالستعانة  
على   وتعتمدالموقع،  إلى المكاتب الخارجية الوصول ال تستطيع ى سبيل المثال، عل .المخاطر

األمر الذي يزيد من نسبة االفتراضات واألخطاء للوصول    ؛البيانات الثانوية إلجراء دراسة الشبكة
 .  الدقيقة النتائج إلى

 

ثالث طرق    تنفيذهاالتي تم    الطاقة الشمسية الحالية   يوضح تحليل المقابالت ووثائق مشاريع
الشبكة،  عن  . في حالة عدم وجود بيانات  ذات جودة عاليةدراسة شبكة    إلى ممكنة للوصول  

 قبة الشبكاتاومر   ، د بيانات بشكل أوليألخالكهربائية    الشبكاتعلى  يمكن تركيب أجهزة متصلة  
حالة الشبكة. يمكن أن توفر هذه الطريقة بعض استنتاج بشأن    إلىللتوصل    ،لفترة زمنية محددة

اإلرشادات، ولكن لضمان تأكيد الفرضية والبيانات األولية، تتضمن الطريقة الثانية بدء تنفيذ 
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لتحديد مراقبة الشبكة    يتمبالتوازي مع كل مرحلة،  و .  عدة  محطة الطاقة المتجددة على مراحل
الطاقة   لمحطة  الحقيقي  الالشمسية  التأثير  وفقعلى  والعمل  االستراتيجية أما  لذلك.    اً شبكة، 

هي إجراء دراسات إقليمية على المستوى الوطني لتوفير التوجيه للمستثمرين حول نقاط  فالثالثة،  
 وتوفير الوقت على المستثمرين.  ،لتوفير دراسات الشبكة بشكل مسبق ،الربط المتاحة

 

بعد إجراء دراسات شبكات الكهرباء، يتم إجراء التصميم األولي لمحطة الطاقة الشمسية، يليه  
المتوسط(  الناقل خط  التصميم   الجهد  سذال  ،)على  التوزيع  بالمحطة  ربط  يي  وصول  للشبكة 

 الى ان هذه المرحلة قد تستغرق وقتا طويالأشارت المقابالت  في هذا السياق،  للمستهلكين.  
 لمدة أسابيع ، والتي قد تمتد  هاوتوزيع  وضات مع الجهة التي ستقوم بشراء الكهرباءبسبب المفا

والجهة الموزعة. بعد ذلك، يتم إجراء محاكاة )باستخدام برنامج    ،أشهر بين المستثمر  وأحياناً 
PVsyst  االفتراضي العمر  مدى  على  الشمسية  الطاقة  محطة  من  المتوقعة  التوليد  لكمية   )

عليه،  بناء  .  اعلى أساسهللمشروع  (، ثم يتم إنشاء الجدوى المالية  سنة   25ادة  للمشروع )في الع
ويرتبط بالعديد   ،ثمرينللمست  اً للمشروع يمثل تحدي  االقتصاديةالجدوى مرحلة  إلى  فإن الوصول  
وتخصيص    ،وبشكل أساسي بسبب التأخيرات في الوصول  ،طوال مرحلة التطوير  من التحديات

 وتقييم حالة الشبكة.  ،األراضي

 

االنتقال   برنامج  هو  التحديات  هذه  على  التغلب  كيفية  على  الجيدة  األمثلة  الطاقة    إلىأحد 
هيئات   فاستهدوالذي  ؛  المستدامة التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم الشعب الفلسطيني

طاقة  الللدخول في شراكات إلنشاء محطات    ، والقطاع الخاص  ،الموزعة للكهرباء  ي الحكم المحل
 ،للكهرباءبمسح تقني لجميع الهيئات المحلية الموزعة   2020 عامالفي  برنامج  الالشمسية. بدأ  

عددها  و  األراضي  ،المتاحة  امواردهلتحديد    ،وحدة  130البالغ  المتعلقة   ،مثل  التحتية  والبنية 
هيئة محلية لديها القدرة على استضافة محطات    44  أظهرت نتيجة المسح ان هناكبالطاقة.  

  20وأجرى    ،لمواقع المختارةإلى ا. بعد ذلك، أجرى برنامج األمم المتحدة زيارات  16طاقة شمسية 
تطوير  هيئة محلية. يشمل التقييم األولي تحديد األراضي التي يمكن فيها    20ـ  ل  اً أولي  اً تقييم

و شمسيةالطاقة  للمحطات   للتصميم ،  مختلفة  سيناريوهات  على  والعمل  للشبكة،  أولي  تقييم 
 

البيئة    16 ملف  مدير  قبل  من  االستطالع  نتائج  على  الحصول  الشعب  تم  لمساعدة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  في  المناخ  وتغير 
 الفلسطيني.
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المالي التقييم  والجدوى  من  االنتهاء  بمجرد  الخاص.  القطاع  مع  المحتملة  األعمال  ونماذج  ة 
اهتمامهم المستثمرين  من  العديد  أظهر  منهماألولي،  اثنان  ودخل  الهيئات    ،  مع  اتفاقيات  في 

بمرحلة التنفيذ   ءالبدوتم    ،وعرابة في محافظة جنين(  ،المحلية )في قبالن في محافظة نابلس
 . 2021 العام ة في أواخرشمسيالطاقة المحطات ل

 
أن التقييمات األولية إلى وراء اهتمام واشتراك المستثمرين على الفور في البرنامج يعود السبب 

اضطراره دون  من  ها المستثمر التخاذ قرار  إلي  المعدة اشتملت على جميع البيانات التي يحتاج
. أدى  التوزيع والهيئات المحليةألجراء دراسات أولية او لخوض مفاوضات طويلة مع شركات  

وتركيز    ،إعفاء المستثمرين من األعباء الفنية  إلىدور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كميسر  
 انتباههم نحو نموذج العمل والتنفيذ.

 

، صندوق االستثمار الفلسطيني  ، هو برنامجلجدوى المشروع  اً برنامج آخر أظهر تدخاًل نموذجي
مدرسة إلنشاء أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية   500فادة من أسطح  االست  إلى لذي يهدف  ا

والتعليم اجمي  35بقدرة   التربية  ووزارة  االستثمار  صندوق  تعاون  المواقع،  لتخصيص  واط. 
قع، تم  امختلف المحافظات الفلسطينية. بعد اختيار المو   فيمدارس  الالفلسطينية لتحديد سطح  

الشبكة،   المدارسإجراء مسح فني لتقييم  على كهرباء  الطبيعية، والتأثير  وإمكانية    ،والمناظر 
من تمكن صندوق االستثمار    بعدها،تركيب أنظمة الطاقة الشمسية قبل الدخول في االستثمار.  

 تمويل المشروع عن طريق بنك االستثمار األوروبي لالستثمار. 

 

والقيام بدراسة    ،الشبكةوتقييم    ،هو أن تخصيص الموقعمما سبق    إن أحد الدروس المستفادة
الطاقة المتجددة.    ،الجدوى  في قطاع  المستثمرين  ضرورة يجب أن يتم قبل جذب  كما هناك 
ي مع سلطة األراض  ـمثل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية  ـالمؤسسات المركزية  لتعاون 

كات التوزيع إلجراء ووزارة األوقاف والشؤون الدينية الختيار الموقع، ثم مع شركة النقل وشر 
زيادة معدل دخول المستثمرين   إلىوإتاحة المعلومات للمستثمرين. سيؤدي ذلك  ـتقييم الشبكة  

من ناحية و   ،حيث يمكنهم رؤية واختيار مشاريع قابلة للتنفيذ  ؛السوق الفلسطيني  إلىاألجانب  
وبدء مشروعاتهم    ،تحمل المخاطر والعملية الطويلة  إلىأخرى، لن يضطر المستثمرون المحليون  

 من الصفر. 
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  تصاريحوالحصول على ال إبرام االتفاقياتمرحلة  3- 1- 5
 

المركزي    ي ي نالمستو على    عدةً   تضم مؤسسات    ،في نفس الوقت  هذه عملية منهجية وبيروقراطية
فإن عملية التشاور المبكرة ضرورية الكتساب فهم للمتطلبات المحلية، وضمان    لذا، والمحلي.  

تعّد  .  من الجهات ذات العالقة  عملية مبسطة للحصول على الموافقة على التصاريح والموافقات
عم من  المبكرة  المرحلة  في  االعتبار  في  ألخذها  ضرورية  واالجتماعية  البيئية  لية  التقييمات 

والتخفيف من حدتها. هناك اعتبار رئيسي    ،لتحديد اآلثار الضارة المحتملة؛  تطوير المشروع
الصيانة المتكررة،    إلى حيث تفتقر الشبكة الكهربائية    ؛فلسطينحالة  إلى  آخر، خاصة بالنسبة  

ين المستخدم إلى ثم  ، الشبكة إلى متطلبات اتفاقية توصيل الشبكة لنقل الطاقة المولدة   أحد وهو 
فإنها تشمل   ذلك،ومع    أخرى،  إلىالنهائيين. قد تختلف التصاريح واالتفاقيات القائمة من منطقة  

 :يأتيعادة ما 

 

 . عقد إيجار األرض •

 .تصريح دخول الموقع •

 .تصاريح البناء •

 . ةريح بيئياتص •
   .المتجددة  الطاقة لتوليد مشروع شركة إلنشاء تسجيل أوراق •

 . اتفاقية شراء الطاقة •

 . مشغلتوليد للرخصة  •

 

بمبادئ االتفاقيات التجارية بين القطاعين العام والخاص،    لتزامأهمية اال  إلىأشارت المقابالت  
الطاقة   شراء  اتفاقيات  من  .  (Power Purchase Agreement – PPA)مثل  بد  اعتماد  فال 

وتحت   والبلديات،  والمحلية  الحكومية  بالجهات  المشاريع  مطوري  عالقة  تنظم  إشراف  اتفاقية 
 :يليتشمل المبادئ التجارية األساسية لهذه العقود ما  على ان؛  الوزارات المختصة

 

 .التوزيع العادل للمسؤوليات والواجبات على أطراف االتفاقية •

ات المنصوص عليها لتزامتحمل التبعات القانونية والمالية في حالة الفشل الدائم في أداء اال •
 .في االتفاقية
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 دون مبرر. من التبعات القانونية والمالية لعدم استالم الكهرباء المنتجة من المحطة  •

التي قد  ،  حماية االتفاقية من التغييرات في القوانين المعتمدة للطاقة المتجددة في فلسطين •
 تؤثر سلبًا على مصالح أطراف االتفاقية.

 (. 11/2015الوزراء رقم )  الموافقة على ضمان سيادي من جهة حكومية وفقًا لقرار مجلس •

 

 (Engineering, Procurement, & Construction - EPC)والشراء والبناء التصميم 4- 1- 5
 

، ذكر المستثمرون عالية  فلسطينية لقدرات تقنيةالشركات الالعديد من  على الرغم من امتالك  
بسبب عدم وجود   ؛راء تصميم لمحطات الطاقة الشمسيةأنه من الصعب اختيار شركات إلج

حالة على  . يجب أن يعتمد المستثمرون في هذه الموحدة  معاييرأو    ،تصنيفاتأو    ،مؤهالت
الفلسطينيشركات  ال  سمعة السوق  اآلخرين  ،في  األمر    ،وتجارب  من وهذا  عملية    يصعب 

 العطاءات التنافسية.

 

ابالنسبة   مخاطر  لمشترياتإلى  تحمل  المستثمرين  على  يتعين  مرحلة  ،  بسبب تأخير  التنفيذ 
على تجارة واستيراد   من االحتالل االسرائيلي  المفروضة لقيود  إلى ا  اً . نظر استيراد أغلبية المعدات

وهذا يعني أن  خر،  كبيرة بين الحين واآلشراء كميات  معدات الطاقة الشمسية، تقوم الشركات ب
كما    .ثاألحدلم تعد    تبتقنيا  معدات  استعمال  إلىيضطرون  المستثمرين في بعض األحيان  

(، التي  تفي اإلمداداالسعر المتقلب بسبب عوامل خارجية )مثل نقص  يتمثل في  خطر  هناك  
 على جدوى المشروع. اً يمكن أن تؤثر سلب

 

أو   ،التركيبفي  معدات الطاقة الشمسية بسبب أخطاء    فشلتواجه المستثمرون احتمالية  أيضا،  
معدات لل  اتاختبار   ناتجة عن عدم وجود مخاطرة  الهذه    .الموردين  دعن  التصنيعفي مرحلة  أخطاء  

في    من العواكس الشمسية  اً أفاد أحد المستثمرين أن جزء  .بشكل إلزامي في السوق الفلسطيني
إيقاف محطة الطاقة    إلى اضطروا  ،  عليهبناء  و "احترقت"،    تشغيلهاالتي تم    إحدى المحطات

ه  على الرغم من أنالمصنع على استبدال المعدات.    حين موافقة  إلىالشمسية لمدة ثالثة أشهر  
(،  DC Sideجانب المحطة الشمسية )  الفنية فيالمخاطر    تحمل  المستثمرين  متوقع من من ال

الشبكة  على جانب  شاف أخطاء  تكا  دعن  بعض موزعي الكهرباء يلقون اللوم على المستثمر  فإن



67 

(AC Side )  التشغيل مرحلة  تشغيل   ،في  معايير  يحدد  للشبكات  كود  وجود  عدم  سببه  وهذا 
 .  محطات الطاقة الشمسية

 

 نماذج األعمال  5- 1- 5
 

من تشجيع المستثمرين على الدخول في مجال البنية   اً تطوير وتوفير نماذج أعمال جزء  دّ يع
المستدامة.   المتجددة،  فالتحتية  الطاقة  قطاع  المشاريع  الرغم  على  و في  من  العديد  تنفيذ  من 

اآلن توثيق لهذه    إلىإنه ال يوجد  فواختبارها بأشكال ومقاييس مختلفة،    ،بنماذج أعمال مختلفة
 النماذج.

 
آلية   األعمال  نماذج  المستثمرينتوضح  بين  الكهرباء  ،الشراكة  المؤسسات    ،وموزعي  وجميع 

ن و المستثمر   كما أشرنا سابقا، يواجهأثناء عملية تطوير محطات الطاقة الشمسية.    ذات العالقة 
؛ إذ أوضح  والهيئات المحلية  ،صعوبات في إبرام اتفاقيات مع كل من شركات توزيع الكهرباء

ألن متطلباتهم غير    ؛ع شركات التوزيع ليس باألمر السهلاتفاق م  إلىالمستثمرون أن التوصل  
آخر )مثل اختالف اتفاقيات شراء الطاقة(. في بعض الحاالت،    إلىوتختلف من موزع    ،واضحة

االتفاقيات هذه  في  كامل  بشكل  المستثمرين  حقوق  تمثيل  يتم  على  ؛  ال  المخاطر  يزيد  ما 
 المستثمرين. 

 

عرض تسللتخلص من المخاطر المتعلقة بالجانب اإلجرائي لتطوير محطات الطاقة الشمسية،  
ثالثة نماذج رئيسية   إلىويصنفها    ،ة التي يستخدمها المستثمرون نماذج األعمال الرئيسي  دراسةال

في المشاريع   ،إن وجدت  ،وتجنب األخطاء المماثلة  ،والبناء عليها  ،لعرض تجربتها على الواقع
 المستقبلية. 

 

 ض مخفّ ال نموذج األعمال األول: السعر  .1

 

حيث يتحمل المستثمرون   ؛في فلسطين  اً مخفض" هو األكثر استخدامالالنموذج المسمى "بالسعر  
واالتفاق مع شركة    ها،وتنفيذ  ها،وتطوير   ، المسؤولية الكاملة عن تمويل محطة الطاقة المتجددة

عبر اتفاقيات شراء الطاقة بسعر مخفض بنسبة   ،لشراء الكهرباء المولدة  ،أو جهة التوزيع  ،النقل



68 

باء اإلسرائيلية. يمكن % كحد أقصى من سعر الكهرباء التي يتم استيرادها من شركة الكهر 85
سعر الكهرباء الحالي، الذي    من   % أقل40-%20معدل  بأن يصل سعر البيع لكل كيلوواط  

،  ستقوم بشراء الطاقة  التييعتمد بشكل أساسي على مرحلة المفاوضات بين المستثمر والهيئة  
 واط. اجمي  1أو شركة النقل إذا كان المشروع أكثر من    ،أو هيئات توزيع الكهرباء  ،سواء شركات

 
 تية:يحتوي نموذج السعر المخفض على الميزات اآل

 

خذ بعين االعتبار القوانين والتعليمات واللوائح والمواصفات  مع األالحرية الكاملة للمستثمر ) •
دون تدخل شركات من  المقبولة( في مراحل تصميم وشراء وبناء محطات الطاقة الشمسية  

 وهيئات توزيع الكهرباء.  

وهي ميزة لتقبل    ،يتم التعامل مع األمور الفنية المتعلقة بمحطات الطاقة الشمسية بشكل تام •
من   خصوصاً   ،التعقيدات الكهرباء  وتوزيع  وإخالء  بشراء  ستقوم  التي  الهيئة  كانت  إذا 
 شبكة التوزيع هي هيئة محلية.   إلىالمحطة 

ألن التخطيط واللوجستيات يكمالن من قبل منتج   ؛اوضات سريعة نسبياً تكون مرحلة المف •
 الطاقة المستقل.

من ناحية أخرى، أفادت بعض هيئات التوزيع، وخاصة الهيئات المحلية، بعدم وجود ملكية   •
المستثمر ؛  في هذا النموذجلهم   قد يضع  إرضائهم و ما  ن في موقف صعب في محاولة 

 اتفاق.  إلىللتوصل 

مستثمرون تحقيق عوائد عالية مع هذا النموذج، مع توفير فوائد فنية ومالية كبيرة  يستطيع ال •
 للمتعهد. 

 

 (Build-Operate-Transfer)   تشغيل ونقل الملكيةالبناء و النموذج األعمال الثاني:  .2

 

تمثل متطلبات رأس المال الكبيرة أحد القيود لتطوير محطات الطاقة الشمسية. في الواقع، يمثل  
تحدي المكتمل  غير  التمويل  المتجددة    اً كبير   اً نظام  الطاقة   ;Tenget et al., 2007)لتطورات 

Zhang et al., 2009)  كبير بشكل  المشروع  تكاليف  على  ويؤثر   ،(Wiser, 1993) نتيجة  .
( والتحويل  والتشغيل  البناء  إدخال  تم  المشروعBOTلذلك،  لتمويل  بديل  كنموذج  لتحفيز    ؛( 

 مشاركة القطاع الخاص في االستثمار. 
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حيث  ؛يتضمن نموذج "البناء، والتشغيل، ونقل الملكية" اتفاقية بين المستثمرين والمالك النهائي
بما في ذلك التصميم   ،يكون المستثمرون مسؤولين عن التمويل الكامل لمحطة الطاقة المتجددة

ة المتجددة وتشغيلها من قبل منتج الطاقة المستقل والمشتريات والبناء. تعود ملكية محطة الطاق 
الفترة المحسوبة للربح. بعد ذلك، يتم نقل ملكية محطة    إلىإضافة  ،  حتى اكتمال فترة االسترداد

سنوات على النحو المتفق   8-5)بين  عدة  المالك بعد سنوات    إلىالطاقة المتجددة مرة أخرى  
 عليه أثناء مفاوضات العقد(. 

 
 باآلتي: البناء والتشغيل ونقل الملكيةنموذج  يتسم

 

نموذج للتغلب على مجهود مراحل التطوير والتكاليف الرأسمالية المرتفعة إلنشاء  اليعمل   •
 محطات الطاقة المتجددة. 

كهرباء، فإن الملكية الكاملة لمشروع التوليد من قبل الموزعين الموزع  من  إذا تم نقل الملكية   •
 تضارب المصالح بين توليد الكهرباء وتوزيعها. ال يدعمها القانون بسبب 

على التعامل مع مرحلة التشغيل والصيانة ومعداتها   اً يجب أن يكون المالك النهائي قادر  •
فقط إذا كان المالك    اً الطاقة المتجددة. لذلك، يكون هذا النموذج مناسبمحطة  في  الخاصة  

الملكية )هذه النقطة تنطبق خاصة    بفريق تقني، أو يعمل على بناء الفريق قبل نقل  اً مجهز 
 ملك قدرات وطواقم فنية متواضعة في قطاع الطاقة(. تي تالعلى الهيئات المحلية 

مرتفع • عليه  المتفق  الكهرباء  سعر  يكون  ما  األولى،    اً عادة  السنوات  في  النهائي  للمالك 
 ولكن، يحصل المالك النهائي على اإليرادات الكاملة بمجرد نقل ملكية المحطة. 

ا بالنسبة   • السنواتلمستثمرينإلى  من  عدد  على  تقتصر  مشاركتهم  فإن  أن  ؛  ،  يعني  ما 
 ماراتهم تكون متاحة على المدى المتوسط للدخول في مشاريع أخرى.  ثاست

بنظام إلى  المقابالت    أشارت • الشمسية  الطاقة  توليد  محطات  لمشاريع  المالي  األداء  أن 
يتحدد الملكية"  ونقل  والتشغيل،  المتوقعة  "البناء،  أرباحه  خالل  من  كبير  وقدرته    ،بشكل 

على سداد الديون، وهي العوامل التي تأخذها المؤسسات المالية في االعتبار عند اتخاذ  
 القرار بشأن دعم المستثمرين للمشروع من عدمه. 
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 ن العام والخاص ي  نموذج األعمال الثالث: الشراكة بين القطاع   .3

 

إلى    اً نظر   ؛ في فلسطين  اً القطاعين العام والخاص بمزيد من االهتمام مؤخر تحظى الشراكات بين  
والمتانة المالية والتقنية للقطاع  ،في الجمع بين القوة السياسية والتنظيمية للقطاع العامعاليتها  ف

وشراء  لتصميم  المشتركة  بالملكية  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  نهج  يهتم  الخاص. 
% كحد أقصى  25لطاقة المتجددة. وتحصل جهة التوزيع في هذه الحالة على  وبناء محطة ا

 % على األقل. 75من الملكية وفق قانون الكهرباء العام، بينما يحصل المستثمر على 
 الشراكة بين القطاع ي ن العام والخاص باآلتي:نموذج يتسم 

 
ددة من قبل القطاع العام،  أظهرت المقابالت أن استثمار وامتالك جزء من محطة الطاقة المتج

لتسريع   اً حوافز لتسريع تنفيذ المشروع، وبالتالي قد يكون طريق  ايمنحهمثل الهيئات المحلية،  
 االستدامة.   إلىاالنتقال 

 

اليعطي   • االستثمارهذا  في  للمشاركة  الفرصة  ذلك  نموذج  على  وبناء  جميع  ،  تحرص 
 .اً األطراف على جعل االستثمار ناجح

  ، التمويل والقروض الخضراء للقطاع العام   إلى أن الوصول    االعتبارخذ بعين  األمن المهم   •
 وضع المالي وقلة الضمانات.البسبب    ؛مثل الهيئات المحلية من البنوك ليس باألمر السهل

والخاصة،   • العامة  العالقة  طبيعة  غرار  على  المقابالت  بين أ أفادت  الشراكة  إطار  ن 
مرحلة المفاوضات بين األطراف    فين العام والخاص لديه جدول زمني طويل نسبياً ي  القطاع  

 المعنية.

المقابالت • المحلية،    ،أيضاً   ،أفادت  الهيئات  وخاصة  الكهرباء،  موزعي  بعض  حاول  تأن 
فقط، بل موارد   االستثمارقدم  تال    اأنه  ااعتبارهبسبب    احصتهتعاقد لزيادة  إبطاء عملية ال

 وتخصيص األراضي.  ا،مثل الربط على شبكاتهبها، قيمة ال يستطيع المشروع القيام 

والخاص  ل  اً وفق • العام  القطاعين  بين  الشراكة  نموذج  أن  تبين  المقابالت،  إجابات  تحليل 
مستوى   على  محايدة  هيئة  وجود  المفاوضاتيتطلب  مرحلة  لتسريع  وضمان    ،المشروع 

 .إجراء صفقة عادلة
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 لفصل السادس  ا
  لبيئة الممكنة من خالل السياساتإلى االوصول 

 والتنظيم والحوافز االقتصادية  
 
 

هذا   يقدم   فصلاليستعرض  كما  فلسطين،  في  المتجددة  للطاقة  والمؤسسي  التنظيمي  اإلطار 
ويناقش أوجه القصور في البيئة التنظيمية في   ،عن أدوات تشجيع االستثمار المتاحة  اً ملخص

 فلسطين بناًء على المناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة. 

 

 اإلطار التنظيمي 6-1

 

بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية أول قانون متعلق    1995( لسنة  12قانون رقم )كان ال
دعا   الذي  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  إنشاء  بعد  صدر  الطاقة    إلىبالطاقة  سلطة  تشكيل 

ووضع   ها،وتوزيع ها،  ونقل  ،الفلسطينية كمؤسسة مستقلة لتنظيم وإدارة توليد الطاقة في فلسطين
المتعلقة بالطاقة من أجل تلبية االحتياجات المحلية. يشمل ذلك تطوير ومد    السياسات العامة 
وبناء وإعادة تأهيل البنية التحتية المتعلقة بالطاقة.    ،والربط اإلقليمي  ،الريف  إلىشبكات الكهرباء  
للطاقة، وحتى يومنا هذا، ال تزال  2009عام  المع ذلك، وحتى   ، لم يكن هناك قانون شامل 

العديد من    إلى، إضافة 17اً سارية جزئي 1967عام الألردنية والمصرية الصادرة قبل التشريعات ا
 18األوامر العسكرية اإلسرائيلية.

 

وفي  2009عام  الفي   الوطنية ظل  ،  السلطة  أصدرت  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس  غياب 
لتنظيم قطاع الكهرباء بشأن قانون الكهرباء العام    2009( لسنة  13الفلسطينية قرار بقانون رقم )

لتلبية الطلب على الكهرباء بأسعار    ،وتشجيع االستثمار المحلي واألجنبي  ،وتطويره  ، في فلسطين
  2012  نعامياللمعالجة بعض القضايا ذات العالقة في   تعديل القرار بقانون   تم الحقاً   19مناسبة. 

 
 . 1958سنة لونظام الكهرباء في بلدية غزة ، في الضفة الغربية 1967لسنة  21قانون سلطة الكهرباء األردنية المؤقت رقم   17

ة كهربائية وأشغال  أ، وأمر بشأن الكهرباء )منش1971لسنة  (  427شتغال بالكهرباء )تنظيم وتوريد( )الضفة الغربية( )رقم  أمر بشأن اال  18
، وغيرها من 2000[ لسنة  5، ومصادقة تعرفة الكهرباء )يهودا والسامرة( ]رقم  1975( لسنة  602كهربائية( )الضفة الغربية( رقم )

 .األوامر العسكرية

 . ، بشأن قانون الكهرباء العام2009( لسنة 13قرار بقانون رقم )  19
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يوفر القرار بقانون اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الذي تعمل بموجبه جميع   2018.20و
ددت بموجبه صالحيات ومسؤوليات سلطة الطاقة  كما حُ   21مكونات قطاع الطاقة الفلسطيني.

سلطة الطاقة(، وشكل بموجبه مجلس   والموارد الطبيعية الفلسطينية )التي كانت تسمى سابقاً 
كما  اء، ومركز أبحاث الطاقة والبيئة، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء،  تنظيم قطاع الكهرب

 بموجبه اإلطار القانوني لشركات توزيع الكهرباء. وضع 
 

هذه اإلصالحات في تنظيم قطاع الطاقة في فلسطين، ولكن ال يزال هناك العديد من ساهمت 
رسة صالحياتها كاملة والناتجة  من قدرة هذه المؤسسات على مما  التحديات والقيود التي تحدّ 

 عامًا. 74بشكل رئيسي من االحتالل المستمر ألكثر من 

 

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني القرار رقم    الكهرباء،  لقطاع  التنظيمي   اإلطار  تطوير  لمواصلة
بشأن رسوم ترخيص   2012/ 4بشأن قواعد ترخيص شركات الكهرباء، والقرار رقم    9/2010

الذي ،  4/2012كما وافق مجلس الوزراء على قانون تعرفة الكهرباء رقم    22شركات الكهرباء. 
 دّ يعو   23أولى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بمهمة تحديد سعر بيع الكهرباء للمستهلك النهائي. 

تحديد تعرفة الكهرباء، وتصحيح وضع موزعي الكهرباء من شركات وهيئات محلية، وتحديد  
عن   المسؤولة  التراخيصالجهات  اللوائح    ،إصدار  ضمن  من  التراخيص،  هذه  رسوم  وتحديد 

   24والقرارات اإلدارية التي شكلت حزمة أدوات مهمة لتنظيم قطاع الكهرباء في فلسطين.
 

كما كان اإلطار التنظيمي العام لتوزيع الكهرباء شبه متكامل مع تطبيق هذه القوانين والتعليمات  
ضمن هذه    من ذلك، الرغم  على  والقرارات.   الطاقة المتجددة  كان هناك توجه محدود لتعزيز 

تغيّ  لكن  والتعليمات.  في  القوانين  ذلك  رقم    ؛ 2012عام  الر  القرار  إصدار  تم  حيث 
 

 bit.ly/3mDl1RS: )قانون الكهرباء العام( 2009( لسنة 13بشأن تعديل القرار بقانون رقم ) ،2012( لسنة 16ر بقانون رقم )قرا   20
بالالئحة التنفيذية لتنظيم صالحيات واختصاصات وحدة المتابعة  ، 2018( لسنة 17قرار مجلس الوزراء رقم )و 

  bit.ly/3xkUz4A:المالية
21  https://www.rcreee.org/sites/default/files/a31_palestineclimate_final.pdf 

  :بنظام رسوم ترخيص شركات الكهرباء 2012( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم )   22
bit.ly/3xIPi8b http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=16190 

 المصدر السابق.   23

24  Rabi, Ayman & Ghanem, Isam (2016). Pre Master Plan: Solar Energy Production in Palestine. 

Palestinian Environmental NGOs Network – Friends of Earth Palestine: bit.ly/3He67ei 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=16190
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وموافقة مجلس الوزراء  ،  بشأن تنظيم استغالل الطاقة المتجددة في فلسطين،  16/127/13/2012
كما أصدر مجلس الوزراء في    25ة المتجددة. على االستراتيجية العامة للسلطة الفلسطينية للطاق

بشأن تطبيق المبادرة الفلسطينية للطاقة    ،2012( لسنة  1تعليمات رقم )  ، اً أيض،  2012عام  ال
لهذه الجهود، أصدرت    استكماالً أنظمة الخاليا الضوئية الشمسية.    فيما يتعلق بتركيب  ،الشمسية

في   الفلسطينية  الوطنية  رقم    2015عام  الالسلطة  بقانون  الطاقة  ،  14/2015القرار  بشأن 
يحدد اإلطار العام لتنظيم الطاقة المتجددة في فلسطين، وأدوار  ، الذي  26المتجددة وكفاءة الطاقة

الطاقة تنظيم  في  المشاركة  والهيئات  المؤسسات  مختلف    ، هاإنتاجو   ،هاومراقبت  ،ومسؤوليات 
فات لمنشآت  يويضع تعر   ،ونقلها. كما ينص على الحوافز المعتمدة للطاقة المتجددة  ،وتوزيعها

ال يتجزأ   اً جزء  دّ وغيرها من المصطلحات األساسية التي تع  ،الطاقة المتجددة، وصافي القياس
 . (Marei, 2017)من تنفيذ القانون 

 

والخاصة بترخيص منشآت   ،نفس القرار بقانون   من  (12)ذلك، وبناًء على المادة    إلىإضافة  
لتنظيم مشاريع توليد الكهرباء  ،  1/2018الطاقة المتجددة، أصدر مجلس الوزراء التعليمات رقم  

تحدد التعليمات إجراءات   27كيلوواط(. 999-5من الطاقات المتجددة ذات القدرات المتوسطة )
نح سلطة الطاقة صالحية تحديد سقف  وتم  ،توصيل مشاريع الطاقة المتجددة متوسطة السعة

تنظيم  مجلس  توصيات  على  بناًء  المتجددة،  الطاقة  خالل  من  المنتجة  الكهرباء  على  تعرفة 
من نفس التعليمات مجلس تنظيم قطاع الكهرباء القدرة    (3)تمنح المادة  كما و قطاع الكهرباء.  

بهذا الخصوص للموافقة  وتقديم توصياته لمجلس الوزراء    ،على مراجعة التعرفة بشكل دوري 
 عليها.

 

الفلسطينية  استمراراً  الوطنية  السلطة  أصدرت  الرسمية،  الجهود  رقم   ،اً مؤخر   ،لهذه  تعليمات 
الكهرباء.  1/2021 قطاع  بنشاط  المتعلقة  البيانات  نشر  الشركات   28بشأن  التعليمات  ُتلزم 

الكهرباء   قطاع  تنظيم  ومجلس  الطاقة  سلطة  بتزويد  الكهرباء  قطاع  في  العاملة  والمؤسسات 

 
 bit.ly/3O9labn: 29/4/2012، وكالة معًا اإلخبارية، للطاقة المتجددة في فلسطين ةستراتيجية العاممجلس الوزراء يقر اال  25

 bit.ly/3He0L2R : الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةبشأن ، 2015( لسنة 14قرار بقانون رقم )  26

27   ( رقم  لسنة  1تعليمات   )2018  ،( متوسطة  بقدرات  المتجددة  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  مشاريع   :ك.و(  999-5بتنظيم 
bit.ly/3zCk0Bd 

 bit.ly/3ttfwJu: بنشر البيانات المتعلقة بنشاط قطاع الكهرباء 2021( لسنة 1تعليمات رقم )  28
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قطاع   ابياناتهبكامل   تنظيم  مجلس  عاتق  على  يقع  المعلومات،  هذه  خالل  من  التشغيلية. 
، كما على على أساس ربع سنوي  ،ومؤشرات األداء ،الكهرباء نشر البيانات الفنية واإلحصائية

 وتعرفة الكهرباء والتلوث على أساس سنوي.  ،عاتقه نشر البيانات المتعلقة باألداء المالي

 

قوانين أخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بالطاقة المتجددة، مثل قانون الشركات   ،اً أيض  ،هناك
حدد  بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين. األول ي  1/1998والقانون رقم  ،  7/1999والبيئة رقم  

  ثاني بينما يحدد ال  29وزيادة وعي الجمهور بالمشاكل البيئية.  ، أسس حماية البيئة في فلسطين
 آليات تشجيع االستثمار في فلسطين، التي يتم بموجبها تنظيم حوافز وقواعد تشجيع االستثمار.

 

  بالسياسات والقوانين واللوائح لتزامعدم اال  2- 6
 

يعمل   ،الطاقة والمؤسسات المعنية عن خلق قطاع طاقة منظمأسفرت جهود مختلف مؤسسات  
العديد من ذوي ه باستمرار على تطوير ودمج أحكام جديدة ضرورية لعمله بكفاءة، وهو ما أكد

المقابالت. خالل  بعض  على    العالقة  أشار  ذلك،  من  تحديث    إلى ن  يالمبحوثالرغم  ضرورة 
والتقنيات    ،القطاع ديناميكين  إحيث    ؛ةة الشمسيتشريعات الطاقة، ال سيما تلك المتعلقة بالطاق

  ، بعضهم من محدودية االمتثال للقوانينشتكى  اكما  ،  الجديدة آخذة في الظهور والتطور باستمرار
 وضعف قدرات إنفاذ القانون.  

  
شأن قانون  ، ب2009( لسنة 13باالعتماد على التفويض الممنوح لهما ضمن قرار بقانون رقم )

توحيد   ،ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء  ،م، حاولت سلطة الطاقة والموارد الطبيعيةالكهرباء العا
دعم هذه الجهود، أصدر مجلس  ل  Marei .30) ,(2017ء  الكهرباوتنظيم وإعادة ترخيص موزعي  

لقانون الكهرباء    اً وفق  ،بشأن تصحيح وضع شركات الكهرباء،  1/2010الوزراء التعليمات رقم  
كان    31ن.القانو لنفس    اً وفق  ،لتصحيح أوضاع المجالس المحلية  2/2010العام، والتعليمات رقم  

 
29  https://www.rcreee.org/sites/default/files/a31_palestineclimate_final.pdf 

هناك أربع شركات توزيع رئيسية في الضفة الغربية )شركة كهرباء محافظة القدس، شركة توزيع كهرباء الشمال، شركة كهرباء    30
 غزة(.  الجنوب، شركة كهرباء الخليل( وشركة واحدة في غزة )شركة توزيع كهرباء

، 2009( لسنة  13ألحكام القرار بقانون رقم ) وفقاً  ،بشأن تصويت شركات الكهرباء ألوضاعها، 2010( لسنة 1تعليمات رقم )  31
  bit.ly/3mDfwCT:بشأن قانون الكهرباء العام صادرة عن رئيس سلطة الطاقة
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الهدف من هذه التعليمات دمج جميع المجالس المحلية التي تعمل في توزيع الكهرباء في أربع  
تلتزم    أشهر. مع ذلك، وحتى اليوم، لم   6شركات توزيع كهرباء مرخصة ومنظمة في غضون  

 ،هيئة محلية بالمرسوم والتعليمات ذات الصلة ألسباب عديدة، أهمها ضعف تطبيق القانون   114
أساسي   بشكل  كهرباء  توزيع  إيرادات  على  تعتمد  التي  المحلية  الهيئات  احتياجات  فهم  وعدم 

مصاريفها الضفة   إلىإضافة  .  (Marei, 2017) لتغطية  بين  اإلداري  التقسيم  وبسبب  ذلك، 
 .ة وقطاع غزة، فإن هذه اللوائح وغيرها ال تزال غير قابلة للتطبيق العملي في قطاع غزةالغربي

 

،  18/10/2018من محدودية االمتثال لقرار مجلس الوزراء رقم  ن  يالمبحوث بعض  شتكى  اكما  
يحدد القرار   32بشأن اعتماد سعر شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الشمسية. 

% من سعر الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية، لكن بعض شركات 85أقصى قدره    اً سعر 
التوزيع والمجالس المحلية غير المنظمة تستخدم سلطتها للتفاوض على اتفاقيات مع منتجي 

تصل   منخفضة  بأسعار  الخاص(  القطاع  من  )عادة  المستقلين  سعر  30  إلىالطاقة  من   %
ما يجعل من الصعب على مطوري مشاريع الطاقة الشمسية  ؛  المصادر التقليديةالكهرباء من  

مسبقاً   ،التخطيط معروفة  أسعار  على  مشاريعهم  إضافة  وتمويل  بعض    إلى.  يلتف  ذلك، 
محطات   إلىمن خالل تقسيم محطات الطاقة الخاصة بهم    ،المستثمرين والموزعين على القانون 

ساعة لتجنب تنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة من خالل شركة    واطاجمي  1بسعة أقل من  عدة  فرعية  
 النقل الفلسطينية.

 

 تقييم رضا المستثمرين عن البيئة االستثمارية الحالية 6-3
 

،  اً راض  تمام  إلى  اً نقاط موزعة ما بين غير راض  تمام  5باستخدام مقياس ليكرت المكون من  
عن بيئة االستثمار في الطاقة    العام من المستثمرين والمطورين  كان متوسط رضا المستجيبين

تدني رضا المستثمرين عن البيئة االستثمارية الحالية في فلسطين.    إلى . يشير هذا  2.6المتجددة  
بشكل عام، أظهرت النتائج مستوى أعلى من عدم الرضا عن البيئة المؤسسية والبيئة التشريعية 

كان حول مدى    ارض(. أعلى عدم  2.8قارنة بالبيئة االقتصادية )على التوالي( م  2.5و  2.6)
( االستثمارات  على  السيادية  الضمانات  مع    ،(2توفر  الكهرباء  توزيع  هيئات  تعاون  ومدى 

 
رقم     32 الوزراء  مجلس  الك  2018/ 18/10قرار  الطاقة  شراء  سعر  اعتماد  الشمسيةبشأن  الطاقة  مصادر  من  المنتجة  : هربائية 

bit.ly/39hoCSN 
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مستوى الرضا عن مجموعة    في الملحق  (  17,  16,  15الجداول )من  (. يتضح  2.1المستثمرين )
 قطاع الطاقة. من المكونات المختارة لبيئة االستثمار في 

 

  ا رضمستوى في الملحق  ( 15في الجدول )النتائج  تأظهر فالمؤسسية،  لبيئة إلى اأما بالنسبة 
الة  التي يسود فيها القانون ضمن إجراءات إدارية فعّ ،  ة الفاعلة يفيما يخص البيئة المؤسس   متدن  

(  2.1)  ارضتعاون هيئات توزيع الكهرباء التي حصلت على أقل مستوى  مدى    وخاصةوشفافة،  
العوامل.   العام والخاص )ها  تتلما بين جميع  القطاع  ذلك الشراكة ما بين    التزام و (،  2.3بعد 

التنسيق والتعاون بين األطراف و (، 2.4الحكومة بأهداف الطاقة المتجددة التي تقوم بتحديدها )
الطاقة   في قطاع  )و (،  2.5)الفاعلة  الكهرباء  شبكة  عن  دراسات  انخفاض  يدل  (.  2.5توفير 

االنحراف المعياري لمستوى الرضا الخاص بجميع هذه العوامل على توافق ما بين المستثمرين 
 بهذا الخصوص.  

 

الوصول   تتيح  التي  المزدهرة  والطبيعية  االقتصادية  البيئة  عوامل  يخص  افيما   ،لتمويلإلى 
في  النتائج    تأظهر   ،بتكاليف منخفضة  نتاجوتوفر مدخالت اإل  ،ستثمارواألراضي الالزمة لال

( الملحق  16الجدول  في  رض(  رض  ا مستوى  مستوى  أقل  نصيب 2.3)  امتوسط.  من  كان   )
معلومات عن المناطق الممكن االستثمار  و (،  2.5دخل )اله، ضريبة  تضريبة القيمة المضافة، تل

 . كانت(2.5(، وتوفر المنح والمساعدات )2.5)  قدرة استيعاب شبكة الكهرباءو (،  2.5فيها )
(، وتوفر  3.3تكلفة تكنولوجيا الطاقة المتجددة )و (،  3.3)  نتاجمدخالت اإلإلى  سهولة الوصول  

من عوامل البيئة االقتصادية التي  ،  (3.4الكفاءات المطلوبة في سوق العمل بتكلفة مالءمة )
انخفاض االنحراف المعياري لمستوى الرضا الخاص  ا. يدل  حصل على أعلى مستويات رض

 بجميع هذه العوامل على توافق ما بين المستثمرين بهذا الخصوص.  

 
  متدن    ارضمستوى  في الملحق    (  17في الجدول )بخصوص البيئة التشريعية، أظهر النتائج  

الداعمة والقوانين  السياسات  يخص  والتنظيمية    ، فيما  االقتصادية  المحفزات  والسياسية، مثل 
(  2.0)  ارضوجود ضمانات حكومية على االستثمار التي حصلت على أقل مستوى    وخاصة

موزعي الكهرباء بشراء كمية ثابتة من الكهرباء   التزامبين جميع العوامل. تالها بعد ذلك    نم
 ( المتجددة  الطاقة  من  )2.3المولدة  المتجددة  الطاقة  لتطوير  الوطنية  والخطة   ،)2.3  ،)
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صافي القياس على أعلى    وحصل   (. 2.3مات والتشريعات الخاصة بالطاقة المتجددة )والتنظي
هذه   يدل  (.3.2)  ارضمستوى   بجميع  الخاص  الرضا  لمستوى  المعياري  االنحراف  انخفاض 

 العوامل على توافق ما بين المستثمرين بهذا الخصوص.  

 

 حوافز االستثمار في الطاقة المتجددة 4- 6
 

على الحوافز المعتمدة من قبل الحكومة الفلسطينية للطاقة   14/2015بقانون رقم ينص القرار 
إلنشاء   ،المتجددة الدولة  أراضي  تخصيص  في  والحق  الجمركية،  الرسوم  من  اإلعفاء  مثل 

الحوافز األخرى المحددة في    إلى . هذا إضافة  (Marei, 2017)محطات توليد الطاقة المتجددة  
االستثمار،   تشجيع  المتجددة،  قانون  الطاقة  الفلسطينية، و واستراتيجية  الشمسية  الطاقة  مبادرة 

الطاقة المتجددة لألغراض    إنتاجالتي يغطيها هذا الجزء من الدراسة. مع ذلك، يقيد القانون  
ويترك اعتماد التعرفة التفضيلية إلمدادات الطاقة المتجددة    ،من خالل منح التراخيص  ،التجارية

(Feed-in Tariffلم الفلسطيني(  الوزراء  والموارد    ،جلس  الطاقة  سلطة  توصيات  على  بناًء 
 الطبيعية الفلسطينية. 

 

ًا في أن هناك تشتت  (17يظهر الجدول )،  االستثمارحوافز    نعالمستثمرين  رضا  إلى  بالنسبة  
مشاركين عن رضاهم    10أعرب  ؛ إذ  اإلجابات بناًء على تجارب وتوقعات متباينة فيما بينهم

متوسط   بلغ  عن اإلجابة.واحد  مشارك    متنعاو   ،اً مشارك  11عن االستثمارات، بينما لم يرض  
أن هناك حاجة    إلى أشار جميع المبحوثين    ، ، ومع ذلك2.9درجة الرضا عن حوافز االستثمار  

ى من  لمزيد من الحوافز في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين. أشارت الغالبية العظمإلى ا
( و  إلى%(  90.9المستجيبين  الداعمة،  والسياسات  القوانين  يفضلون  يفضلون  68.2أنهم   %

و االقتصادية،  والحوافز  الميسرة  االستثمار  تقلل  45.5إجراءات  التي  الحوافز  يفضلون   %
 .المخاطر

 
لتحفيز    اة سياسة وأد  16باستخدام مقياس ليكرت، ُطلب من المستجيبين تصنيف مجموعة من  

مع  ،غير مهمة. تظهر النتائج أن جميع الحوافز المحددة مهمة إلى اً من مهمة جد ،ماراالستث
وجود اتفاق عام بين المستجيبين ينعكس في االنحرافات المعيارية المنخفضة، ومع ذلك كان  
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مسبقاً  المحددة  المحفزات  أهمية  مدى  في  التفاوت  بعض  تهناك  كان  إذ  في  ؛  الشبكات  أهيل 
،  ( 3.6ومحفزات على ضريبة الدخل )  ، (3.7ية لتفضيل الطاقة المتجددة )المناطق االستثمار 

حسب   أهمية  المحفزات  أكثر  المقابل،  آمن  في  المشاركين.  بفوائد  كانت  راء  خضراء  قروض 
 ا أهمية.  ممن أقله ،(2.9وتحديد مناطق االستثمار الممّكنة مسبقا ) ،(3مخفضة )

 
 المبحوثين : نوع المحفزات المفضلة لدى (6)جدول 

 

 النسبة المئوية  التكرار  نوع المحفزات 
 %68.2 15 محفزات على مستوى العمل المؤسسي )تسهيل إجراءات االستثمار(

 %90.9 20 سياسات وقوانين داعمة 
 %68.2 15 محفزات اقتصادية 

 %45.5 10 محفزات للتقليل من المخاطر
 

نظر المستثمرين    ةمن وجه  ا أهميته( حسب  7في الجدول )  تم ترتيب محفزات االستثمار تنازلياً 
 لم يحدد المشاركون أي حافز آخر يرغبون في دراسته. ، و ستبانةالمشاركين في اال

 
عقد حزمة حوافزصد  أُ  الوزراء رقم )  ،ر نظام  لغايات تشجيع    ،2017( لسنة  6بقرار مجلس 

.  33يحدد الحوافز ألنظمة الطاقة الشمسية  ،االستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة
بيئة ممكنة إذا تم    إلىمن أهم الحوافز التي تساعد في الوصول    عرض بعض    ،أدناه  ،سيتم

 بشكل يتواكب مع تطورات تقنيات الطاقة المتجددة. ،وتحديثها ،تطبيقها
 
 
 

 

 
 

 
 : بنظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع االستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة  ،2017( لسنة  6قرار مجلس الوزراء رقم )  33

bit.ly/39eI4zg  



79 

 في   مسبقاً  ةحددم: أهمية كل من السياسات واألدوات ال(7)جدول 

 تحفيز االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين 
 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند
 0.1 3.7 .تأهيل الشبكات في المناطق االستثمارية لتفضيل الطاقة المتجددة 

 0.1 3.6 محفزات على ضريبة الدخل 
الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية   نتاج أهداف وخطط إلوجود 

 وطنية لتنمية قطاع الطاقة المتجددة 
3.6 0.1 

 0.1 3.5 أسعار تعرفة كهرباء مدعومة 
 0.2 3.5 توفر ضمانات سيادية 

زيادة الوعي والتقبل االجتماعي للطاقة المتجددة للمؤسسات  
 والبلديات والمجتمع المدني 

3.4 0.1 

 0.2 3.3 المعايير التقنية للشبكات للمستثمرينتوفر 
 0.1 3.3 توفر الدعم الفني 

لتوليد الطاقة من   ،كتقدير واعتراف ، إنشاء شهادات طاقة متجددة 
 مصادر متجددة 

3.3 0.1 

 0.2 3.3 المؤسسات الدولية  أوإعانات ومنح ودعم مالي من الحكومة 
 0.2 3.3 العام والخاص  ي ن إنشاء إطار للشراكة ما بين القطاع  

 0.2 3.2 عطاءات علنية على مشاريع الطاقة المتجددة 
 0.2 3.1 توحيد معايير العطاءات 

 0.2 3.0 توفر ضمانات بنكية 
 0.2 3.0 قروض خضراء بفوائد مخفضة 

 0.2 2.9 تحديد مناطق االستثمار الممّكنة مسبقاً 
 

 اإلعفاءات الضريبية  .1

 

المادة   )  18تنص  رقم  بقانون  القرار  لسنة  14من  وكفاءة  ،  2015(  المتجددة  الطاقة  بشأن 
الخاصة بالطاقة المتجددة    نتاجعلى أن جميع األنظمة واألجهزة والمعدات ومدخالت اإل  ، الطاقة
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الجمركية. من الرسوم  التي   34معفاة  الكهرباء  على أن منشآت توليد  المادة نفسها  كما نصت 
ال رقم  تستخدم  القانون  في  إليها  المشار  واإلعفاءات  االمتيازات  لجميع  مؤهلة  المتجددة  طاقة 

فلسطين.  ،  1/1998 في  االستثمار  تشجيع  مجلس  و بشأن  قرارات  وعلى  القانون،  على  بناًء 
بشأن حوافز استخدام تقنيات الطاقة المتجددة،  ،  6/2017الوزراء الفلسطيني، ال سيما القرار رقم  

اقة المتجددة مؤهلة للحصول على حوافز ضريبة الدخل التي تختلف باختالف فإن مشاريع الط
 35(. 8عمر المشاريع وقدرتها على النحو المبين في الجدول )

 

 36: حوافز الطاقة المتجددة التي تقدمها هيئة تشجيع االستثمار(8)جدول 
 

 حوافز ضريبة الدخل  الحجم 

 اواط في الساعة جأكثر من مي

 سنة على النحو التالي: 15تخفيض ضريبة الدخل لمدة 
سنوات من تاريخ    5% ضريبة دخل لمدة 0• المرحلة األولى: 

 .تشغيل المحطة
  5% لمدة 5 إلى • المرحلة الثانية: تخفيض ضريبة الدخل 

 .سنوات بعد المرحلة األولى 
  3% لمدة 10المرحلة الثالثة: تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 

 وتحتسب بعد ذلك النسب السارية. ، سنوات بعد المرحلة الثانية 
اواط في الساعة، التي تستخدم  جأقل من مي

 في تغذية المشاريع والمنشآت 
 حسب معيار صافي القياس 

 2021، هيئة تشجيع االستثمار والمدن الصناعيةالمصدر: 

 

 تخصيص األراضي .2

 

المادة   تخصيص    19تنص  في  الحق  للحكومة  أن  على  المتجددة  الطاقة  بقانون  القرار  من 
أو حيازة األراضي الخاصة ألغراض إنشاء محطات الطاقة المتجددة المنتجة  ،  األراضي العامة

 
  bit.ly/3Hgq9EY :بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،2015( لسنة 14قرار بقانون رقم )  34

. رام  ددةبامتياز في مصاف الدول الداعمة للطاقة المتج  فلسطين المتجددة، الطاقة قطاع(. 2020) هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية  35
  bit.ly/3zDJO01: هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية هللا:

رام هللا: مكتب   .المستقبل  فلسطين  لبناء  الطريق  خارطة:  فلسطين  في  االستثمار(.  2021والمدن الصناعية )هيئة تشجيع االستثمار    36
  bit.ly/3xgUu1u رئيس الوزراء:
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مثل   ،محدودةا الحق إال في مناسبات  للكهرباء. مع ذلك، لم تستخدم الحكومة الفلسطينية هذ
ذلك،    إلىلصالح الصندوق السيادي المملوك للسلطة الوطنية الفلسطينية. إضافة    تيسير مشاريع

عملية التسوية والتسجيل حتى اللحظة، فإن  فيها  ه  توبما أن ثلثي مساحة الضفة الغربية لم تن
البند.  هذا يشكل تحدياً  من هذا  االستفادة  التي تنوي  المتجددة  الطاقة  كما أشارت    37لمشاريع 

 من االستفادة من هذا الحافز.  وجود إجراءات طويلة ومرهقة تحدّ  إلىالمقابالت 
 

 المنح والقروض .3

 

الوزراء رقم    6تنص المادة   بشأن حوافز استخدام تقنيات الطاقة ،  6/2017من قرار مجلس 
الكهربا الطاقة  توليد  مشاريع  لتمويل  الممنوحة  الميسرة  "القروض  أن:  على  من المتجددة  ئية 

المتجددة الطاقة  وفق،  مصادر  والمتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع  ُتمنح  كقروض  ألحكام   اً تعامل 
بموجبه الصادرة  واللوائح  الدخل  ضريبة  إضافة    38". قانون  الدول    إلىهذا  من  العديد  وجود 

والمنظمات الدولية التي تدعم وتمول أنظمة الطاقة الشمسية في فلسطين كجزء من عملية دعم 
للحصول على    ،اً أيض  ،فلسطين مؤهلة  أن، كما  (Khatib et al., 2021)التنمية االقتصادية  

 . (Green Climate Fund)تمويل من صندوق المناخ األخضر 
 

 إلمدادات الطاقة المتجددة التعرفة التفضيلية  .4

 

المتجددة ) الطاقة  التفضيلية إلمدادات  مصممة   ةتياسياس( هي أداة  Feed-in Tariffالتعرفة 
طويل األجل لشراء    اً من خالل منح منتجي الطاقة ضمان  ،لتعزيز اعتماد تقنيات الطاقة المتجددة

ما يستفيد صغار المنتجين )األسر   اً . غالب(Hoppmann et al., 2014)الكهرباء بسعر ثابت  
التعاقدية المصمم لظروف المزود لمدة   التكلفة  على  السعر المعتمد  الصغيرة( من  والشركات 

 . (Mendonca, 2007)سنة  15-20

 

المتجددة الطاقة  أسواق  تعزيز  في  نجاحها  التفضيلية  التعرفة  أثبتت  المراحل    العالمية  لقد  في 
 جدوى اقتصادية. تخفف األسعار المحددة مسبقاً   نتاجيحقق اإلعندما ال  ها  ئإنشااألولى من  

 
   lwsc.ps راضي والمياه:هيئة تشجيع األ   37

 . ، بنظام عقد حزمة حوافز لغايات تشجيع االستثمار2017( لسنة  6قرار مجلس الوزراء رقم )  38
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طوي االستثماراتللفترات  تجذب  وبذلك  المتجددة،  بالطاقة  المرتبطة  المخاطر  بعض  من   ،ة 
نمو  شجّ وتُ  المتجددة  دوازدياع  الطاقة  مجال  في  المنتجين  وصول  ،  صغار  من  تسهل  كما 

وت  األنه  ؛التمويل  إلىالمستثمرين   في فهم  أعلى،  تساهم  بدقة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  نبؤ 
. مع ذلك، يمكن إدخال  (Mendonca, 2007)السوق    إلىل دخول المستثمرين  سهّ وبالتالي تُ 

  ، لكي تكون قادرة على التأقلم   ؛قدر أكبر من المرونة في برامج وتشريعات التعرفة التفضيلية
 الطاقة واحتياجات السوق. جتاإنالتغيرات المستقبلية في التكنولوجيا وتكلفة  ةومراعا

 
يدفع  الجمركيةعدم    قد  التعرفة  المستثمرين    ،تعديل  بعض  الوقت،  مرور   ،استغاللها  إلى مع 

الكفاءة منخفضة  القديمة  التكنولوجيات  تفضيلية    ؛وتبني  تعرفة  على  الحصول  بإمكانهم  ألنه 
ويرفع األسعار    ،ما يقلل من كفاءة السوق بشكل عام؛  وجيا المستخدمةبغض النظر عن التكنول

وتتجه نحو    ،بعض البلدان تحاول االبتعاد عن التعرفة التفضيليةفعلى المستهلك النهائي. لهذا،  
 استخدام محفزات مبنية على ديناميكيات المنافسة السوقية.

 

 11دام التعرفة التفضيلية، تتبنى المادة  مع التجربة اإليجابية للدول األخرى في استخ  انسجاماً 
من القرار بقانون الطاقة المتجددة اقتراح مبادرة الطاقة الشمسية الفلسطينية في تحديد تعرفة  

 كيلوواط أو أقل.   5الكهرباء لمشاريع الطاقة المتجددة ذات النظام الواحد بقدرة 
 

الفلسطين المبادرة  حددتها  التي  التفضيلية  التعرفة  في  بدأت  للطاقة  سعر    2012عام  الية  عند 
الكهرباء    1.07 قطاع  تنظيم  مجلس  يخفضها  أن  قبل  وذلك  ساعة،    0.8  إلى شيكل/كيلوواط 

في   الكهرباء ؛  2013عام  الشيكل/كيلوواط ساعة  ضعف سعر الشراء بالجملة من شركة  أي 
سلطة الوطنية  ، علقت ال2014عام  الشيكل/كيلوواط ساعة(. في    0.4اإلسرائيلية في ذلك الوقت )

أعاد  و .  ألنه كان يستنزف الموازنة العامة المثقلة أصالً   ؛الفلسطينية مشروع التعرفة التفضيلية
في   التفضيلية  التعرفة  الوزراء تقديم    ، كيلوواط ساعة/شيكل  0.54بسعر    2016عام  المجلس 

نظام طاقة شمسية على الشبكة، من أصل    400  نحو، تم تركيب وربط  2017عام  الوبحلول  
 .  (Zagha, 2021)كيلوواط  870نظام كان مخطط لها، وهو ما يمثل  1000
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 : سياسة التعرفة التفضيلية(9)جدول 
 

 الوصف  التعرفة التفضيلية 
 2020ميجاواط من األلواح الكهروضوئية على السطح بحلول العام  20 األهداف 

 دوالر/كيلوواط ساعة( 0.15شيكل/كيلوواط ساعة )  0.54 الثابتة شروط التعرفة 
 كيلوواط  5ما يصل إلى  حجم األنظمة 

 أنظمة الكهروضوئية على السطح  التكنولوجيا 
 شيكل/كيلوواط ساعة  0.54 السعر لكل تقنية 

 سنوات أخرى بعد ذلك   5سنة، ويمكن تمديدها إلى مدة أقصاها  20 فترة ضمان التعرفة 
 شركات التوزيع، والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء  الهيئات المنفذة 

 السلطة اإلشرافية 
مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني مسؤول عن تحديد سياسة تعرفة  

 الكهرباء، وكذلك متابعة التنفيذ بشكل مناسب 
 اأُلسر  المجموعة المستهدفة 

 طوعي/إلزامي 
والبلديات بربط المتقدمين للحصول على مخطط ضريبة  تلتزم شركات التوزيع 

 الدخل، إال إذا كانت القيود الفنية التي ال يمكن تخفيفها ال تسمح بالربط 
 دعم اإليرادات  النوع 

 تواريخ البدء واالنتهاء 
. وسيبقى في مكانه حتى  2016بدأ مخطط الطاقة الكهربائية الحالي في العام 

 ميجاواط  20الوصول إلى 

 الحدّ 
  20من المتوقع في الوقت الحالي الحفاظ على الطاقة الكهربائية حتى 

ميجاواط، من خالل هذا المخطط. ومع ذلك، ستتم مراجعة هذا الحد األقصى  
 في الوقت المناسب قبل الوصول إليه، وقد يتقرر تمديد المخطط 

 التفضيلية على أساس سنوي تتم مراجعة مشروع التعرفة  مراجعة دورية 

 تدابير استدامة الميزانية 

طالما أن التعرفة التفضيلية أعلى من سعر الكهرباء المشتراة من شركة الكهرباء 
اإلسرائيلية، فإن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيدفع الفرق لشركات التوزيع.  

الميزانية من خالل وزارة  تمول سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية 
 المالية 

 ال يمكن للمشاريع المؤهلة االستفادة من مخططات الدعم األخرى  دعم متعدد 
 11-1، مادة: 2015قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للعام  التشريع/التنظيم 

 (Zagha, 2021)المصدر: 
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حين الوصول إلى  التفضيلية سيستمر  التعرفة  الحكومة الذين تمت مقابلتهم أن مشروع    وأفاد ممثل
ساعة. تم تكليف مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني   /واطاجمي  20  بمجموع  إنتاجقدرة  إلى  

تحديد سعر    إلى، إضافة  اً بصالحية تحديد سعر التعرفة التفضيلية ومراجعتها وتعديلها سنوي 
ء المنتجة من الطاقة المتجددة. لقياس سعر الكهرباء المنتجة، يأخذ مجلس تنظيم  شراء الكهربا 

المتجددة الطاقة  مصدر  االعتبار  في  الكهرباء  المستخدمة  ،قطاع  التكنولوجيا  وسعة   ،ونوع 
بحلول نهاية كل سنة، إذا لم يتخذ مجلس تنظيم قطاع وسنة بدء تشغيل المحطة.    ،المحطة

قرارًا   تطب الكهرباء  فبإمكانه  المناسبة،  التفضيلية  التعرفة  الذي يبشأن  التعرفة  ضبط  مؤشر  ق 
 االستراتيجية العامة للطاقة المتجددة. حددته

 

التشريعات التي تناولت  و والقوانين    ،االستراتيجية العامة للطاقة المتجددة  إنّ فالرغم من ذلك،  على  
ن  االحكومة في سلة الحوافز. هناك نوع  لم تحدد النوع الذي تبنته  ،موضوع التعرفة التفضيلية

ة ييحمل المستهلك النهائي الفرق ما بين تعرفة الكهرباء الحقيق  ،األول  :من التعرفة التفضيلية
 ,Marei)والتعرفة التفضيلية، وفي الثاني تتم تغطية هذه الفروقات من خالل الدعم الحكومي  

باء بتغطية هذه الفروقات لشركات  ، تعهد مجلس تنظيم قطاع الكهر 2013. في العام  (2017
األزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، يبدو أن الخيار  ، في ظل  التوزيع، ولكن

 األول أكثر واقعية. 

 
 صافي القياس  .5

 

واستخدامها ،  الكهرباء من المصادر المتجددة  إنتاجيتيح للمستهلكين    صافي القياس هو نظام  
وتبادل الفائض مع شركة التوزيع. في فلسطين، يتم تطبيق نظام صافي    ،الذاتيةلالحتياجات  
ية أقل من  نتاجوهو مخصص ألنظمة الطاقة الشمسية ذات القدرة اإل،  2015عام  الالقياس منذ  

 يستهدف المنشآت التجارية.و . طوااجمي 1
 

أسها تعليمات مجلس ، وعلى ر عدة  وثائق قانونية  إلى تستند سياسة القياس الصافي في فلسطين  
بشأن المبادئ التوجيهية لمشاريع الطاقة  ،  2015( لسنة  17/ 03/77الوزراء الفلسطيني رقم )

رقم   والتعليمات  القياس،  صافي  نظام  عبر  الكهرباء  بشبكة  المرتبطة  لسنة   17/11المتجددة 
ديل بشأن تع، 2020 لسنة 09/59/18م رقبشأن المصادقة على التعرفة، والتعليمات ، 2015

 تعليمات صافي القياس.  
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 : نظام صافي القياس(10)جدول 
 

 الوصف  صافي القياس 
ولكنه يدعم بشــــــــكل عام تحقيق أهداف    ، ال يوجد هدف محدد في إطار هذا المخطط األهداف

 2030و 2020
 اواطجمي  1حجم النظام محدد بـ  الطاقة أو خصوصية القدرة

 أي تقنية طاقة متجددة التكنولوجيا
مقابل الكهرباء المسـتوردة على أسـاس كيلوواط    اً يتم احتسـاب الكهرباء المسـتهلكة ذاتي السعر لكل تقنية

% من فائض الكهرباء في نهاية الشــــهر حســــب تعرفة شــــركة 75ســــاعة. ســــيتم دفع  
 الكهرباء اإلسرائيلية. 

 سنوات 5ويمكن زيادتها لمدة أقصاها    ، سنة 20 مدة المخطط التنظيمي
لإلطــــــار   األقصــــــــــــــى  الحــــــد 

 الزمني لتعويض االئتمان
 )في آذار(   اً سنوي

أي إمكـانـية تجميع العـدادات  ؛  يمكن تعويض االســــــــــــــتهالك والتولـيد في مواقع مختلـفة التعويض الجغرافي
 وصافي القياس االفتراضي )في نفس منطقة امتياز المرافق( 

بتطبيق متطلبات    اً تم تحديد كود شـــــــبكة عام لفلســـــــطين. تقوم كل شـــــــركة توزيع حالي المحددكود الشبكة  
 محددة )قد يتم تنسيق ذلك في المستقبل( 

  11-2  المادة، 2015وكفاءة الطاقة لعام    ، قانون الطاقة المتجددة التشريع/التنظيم
الموصـــــــــــــولة بشـــــــــــــبكة  الموافقة على التعليمات المنظمة لمشـــــــــــــاريع الطاقة المتجددة  

ــاســــــــــــــتخــدام نظــام صــــــــــــــــافي القيــاس وفقــا لقرار مجلس الوزراء  ، الكهربــاء   بتــاريخ   ، ب
17 /11 /2015 

 2015/ 11/ 17بتاريخ    ، مادة إضافية لقرار مجلس الوزراء بشأن مصادقة التعرفة
ــأة أقـل من كميـة الطـاقـة  4المـادة   : إذا كـانـت كميـة الطـاقـة المســــــــــــــتهلكـة في المنشــــــــــــ

ــيد الطاقة المصـــدرة   حســـاب الشـــهر   إلىالمنتجة، يجب على الموزع إعادة تدوير رصـ
 %25منه   اً التالي مطروح

ــم    إلى: ينقل الموزع الطاقة  3المادة   ــتهالك مقابل خصــ % من الطاقة  10مكان االســ
  ،يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه الرســــــــــــوم بشــــــــــــكل دوري   المنتجة من المشــــــــــــروع. 

يمكن نقل الطاقة المنتجة من الكهروضــــــــــوئية في مكان و وتعديلها حســــــــــب الحاجة.  
 مكان االستهالك )صافي القياس االفتراضي(   إلىآخر 

 (  Zagha, 2021المصدر: )
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رئيسيةل عناصر  ثالثة  خصم    39.لتعليمات  يتم  الطاقة  25أواًل،  من  الشهرية %  الكهروضوئية 
وذلك بدل استخدام شبكة الكهرباء الوطنية،   ، الزائدة المزودة للشبكة بعد تغطية حمل الشبكة

% فقط من فائض الكهرباء في أي شهر للشهر الذي يليه. أما العنصر 75نه يتم ترحيل  أكما  
فيما  ستهلك.  أنه بعد عام واحد يلغى رصيد فائض الكهرباء من حساب الم  إلىفيشير    ،الثاني

الثالث  يشير   الكهرباء تخصم    إلىالعنصر  % من كمية فائض الكهرباء 10أن شركة توزيع 
من أجل تجنب فقدان    ؛عليه، يتعين على المستهلكين إدارة استهالكهمبناءا  المصدرة للشبكة.  

المنتجة الكهروضوئية  الطاقة  الذي   ،فائض  الكهروضوئي  للنظام  المناسب  الحجم  اختيار  أو 
 اسب مع استهالكهم السنوي للطاقة.  يتن
 

  ، للمشتركين داخل منطقة امتياز الموزع بإنشاء مشاريع طاقة متجددة  اً تسمح التعليمات أيض
بالشبكة مختلفة  ،وربطها  جغرافية  منطقة  في  المشروع  هذا  ينتجها  التي  الكهرباء   ،واستهالك 

بشرط أن يكون مشروع الطاقة المتجددة المشروع التجاري ضمن منطقة امتياز الموزع. يشار 
% من الطاقة المنتجة بموجب هذه 12ويخصم الموزع    ،(wheelingباسم )  ،اً أيض  ،هذا  إلى

 الخطة. 
 

 التنافسيةالعطاءات  .6

 

تلتزم    ،المقابلفي    .يتم اختيار العطاءات ذات التكلفة األقل، شرط أنها تلتزم بالمعايير المطلوبة
من ها  إليشركة النقل الوطنية بالشراء من هذه المحطات بناًء على األسعار التي تم التوصل  

هذه عملية عامة  أن    إلى   اً للعطاء. نظر   اً خالل المناقصات والفترات التي تم االتفاق عليها وفق
 وضمان المنافسة العادلة بين مقدمي العطاءات.، ومفتوحة، يتم عادًة إنشاء قوانين لتنظيمها

 

بشأن تنظيم استغالل الطاقة  ،  2012عام  لل  16/127/13تنص تعليمات مجلس الوزراء رقم  
فلسطين في  المتجددة    ،المتجددة  الطاقة  بقانون  ال،  2015لعام  لوالقرار  تبني  عطاءات على 

القطاع  ينفذها  التي  تلك  سيما  ال  الجديدة،  المتجددة  الطاقة  مشاريع  على  للموافقة  التنافسية 
. كما تؤكد التعليمات ضرورة توقيع اتفاقية شراء ما بين (Marei, 2017)الخاص والمستثمرين 

 
  bit.ly/3MJflQXوالرسوم المتعلقة بها: بشأن تعديل تعليمات صافي القياس، 2020 لسنة 09/59/18قرار مجلس الوزراء رقم   39
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 سلطةمحطة الطاقة المتجددة وشركة توزيع الكهرباء حسب مناطق االمتياز. يقع على عاتق  
ما يساعده على بناء قاعدة بيانات ؛ مراجعة العطاءات ،مجلس تنظيم قطاع الكهرباءو  ، الطاقة

بجميع المشاريع الحالية والمستقبلية. أحد الجوانب السلبية للعطاءات التنافسية أنها تركز بشكل 
على جودة المشروع، أو قد يؤدي   كبير على التكلفة، وفي بعض الحاالت هذا قد يؤثر سلباً 

أو زيادة أرباحه، أو    ،عندما يبدأ المطور في البحث عن سبل لزيادة السعر  نزاعات الحقاً   إلى
 مجد  قد يحاول المطور التملص من المشروع عندما يكتشف أن السعر الذي تم تقديمه غير  

 . اقتصادياً 
 

 : سياسة العطاءات التنافسية(11)جدول 
 

 الوصف  نافسية العطاءات الت
 اواطجمي 5 إلى حجم النظام المتوقع يصل  قدرة المشروع  

في مرحلة الحقة طاقة الرياح ، و المناقصات متاحة ألنظمة الطاقة الكهروضوئية التكنولوجيا 
 والغاز الحيوي 

 ال توجد قدرة محددة للمناقصات  قدرة المشروع 
  :النظام والمتطلبات األخرى في كود الشبكةسيتم تحديد خدمات  متطلبات تكامل الشبكة 

www.perc.ps 
 سنة  20ستكون التعرفة المتفق عليها سارية لمدة  اتفاقيات شراء الطاقة 

 11-3، المادة 2015عام ل وكفاءة الطاقة ل ،قانون الطاقة المتجددة التشريع/التنظيم 
 (Zagha, 2021)المصدر: 

 

 العروض التنافسية  .7

 

، يمكن استدراج العروض التنافسية  2015  لعام لمن قانون الطاقة المتجددة    11بموجب المادة  
يمكن   ،المباشرة بيعها.  لغاية  الطاقة  توليد  محطات  إلنشاء  العالقة  ذات  النافذة  للقوانين  وفقًا 

النقل شركة  مع  الطاقة  شراء  اتفاقية  على  التوقيع  المتجددة  الطاقة  أقل    ،لمنتج  تعرفة  ويتلقى 
 طرية.% من سعر شركة كهرباء اإلسرائيلية القُ 15بنسبة 
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 : العروض التنافسية (12)جدول 
 

 الوصف  التراخيص 

 النموذج المالي 
% أو  15منها  اً تعتمد التعرفة على سعر شركة الكهرباء اإلسرائيلية مطروح

 أقل 

 التكنولوجيا 
وفي مرحلة الحقة لطاقة الرياح   ، للطاقة الكهروضوئية  التراخيص متاحة حالياً 

 والغاز الحيوي 
 اواط جمي  5 إلى ما يصل  قدرة المشروع 

 الشبكة متطلبات تكامل 
:  سيتم تحديد خدمات النظام والمتطلبات األخرى في كود الشبكة

www.perc.ps 
 سنوات إضافية  5ويمكن تمديده لمدة  سنة،  20الترخيص صالح لمدة  اتفاقيات شراء الطاقة 

 11، المادة 2015 سنةوكفاءة الطاقة ل  ،قانون الطاقة المتجددة التشريع/التنظيم 
 (Zagha, 2021)المصدر: 

 

 الشهادات القابلة للتداول  .8

 
الطاقة المتجددة التي يمكن بيعها    إنتاجنظام الشهادات القابلة للتداول هو آلية لتتبع وتسجيل  

غير متوفر في فلسطين النظام  النظيفة. هذا  الطاقة  النهائي في سوق تجارة  في   ،للمستهلك 
 جهود العتماده.وجد توال  الوقت الحالي،
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 الفصل السابع  
 االستنتاجات والتوصيات 

 
 

في منطقة الشرق األوسط  عدة  استجابة للضغوط المفروضة على قطاع الطاقة، التزمت دول  
من إمدادات الطاقة بحلول  %  50-15  إلى فريقيا بزيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل  أوشمال  

  إلى إضافة  ،  للحوكمةعليه، يلزم اتباع منهجية جديدة  بناء  .  (IRENA, 2020)  2030م  عاال
فعّ  جديدة  سياسات  على  االنتقال    ،الةالعمل  لتوجيه  المعنية  المؤسسات  الطاقة    إلىوإشراك 

ألسباب   اً ضروري اً الالمركزي أمر  المستدامةيعد وجود المستثمرين في قطاع الطاقة   المستدامة.
إضافة   عديدة.  وتقنية  جميع   إلى مالية  على  التنمية  مع  التعامل  المستثمرون  يستطيع  ذلك، 

 ولديهم مرونة أكبر مقارنة بالقطاع العام والمؤسسات المركزية.  ،المستويات واألحجام
 

القطاع    إلى وجذبهم    ،بهدف إقامة شراكة مع مستثمرين دوليين  ت دأدراسة بعلى الرغم من أن ال
ولوية هي القطاع الخاص المحلي المهتم والمشارك إنه اتضح أن المهمة األكثر أفالفلسطيني، 

  يواجه العديد من العقبات والمخاطر والتأخيرات في تنفيذ المشاريع.   هولكن  ،في الوقت الحالي 
إطار عمل يتكون من ثالث مراحل لمعالجة المخاطر والحوافز قبل وبعد    ه الدراسة هذ  تطور 

على  قادرة على التعامل مع القضايا الكلية    بيئة ممكنة  إلى لضمان الوصول    ؛إشراك المستثمرين
 مستوى المشروع.  على والجزئية   ،مستوى القطاع

 

بيئة ممكنة الستثمار الطاقة المتجددة في الدول حول العالم تعتمد بشكل   إلى تجربة الوصول  إن  
ت  أظهر فقد ، كبير على السياسات والمحفزات واآلليات المالية. لكن األمر في فلسطين يختلف

للتركي  لدراسة ا حاجة  هناك  واإلجرائية    زأن  الفنية  والمبادرات  التدخالت  من  على  تقلل  التي 
النتائج المرجوة. عالوة على ذلك، فإن الحد من    إلىوالوصول    ،للتغلب على الحواجز المخاطر  
مشاركة نشطة وحلول عملية بداًل من    إلى سيحتاج    ،وتحسين الوضع في فلسطين  ،المخاطر

أنه بعد    إلى ،اً أيضالدراسة،  شير تستخدامها. الوضع السياسات واألدوات وانتظار المستثمرين 
ألن معايير السوق    ؛فرص جذب االستثمارات األجنبية  اً زيد تلقائيتتنفيذ التدخالت المقترحة، س

 التنفيذ. وسرعة في اً واإلجراءات ستكون أكثر وضوح ،ستكون أعلى
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ت ر اثأو  ،الدول في تحفيز االستثمار في الطاقة المتجددةالعديد من تجارب  ذه الدراسة  ه  تقدم
وغطت .  واألبحاث المتعلقة بإزالة مختلف أنواع مخاطر االستثمار  لدراساتالنقاش من خالل ا 

المخاطر من  الحد  االفللمساهمة  ،  استخدامهكيفية  و   ،مفهوم  الطاقة    إلى  التدريجي  نتقالي 
 وتشجيع المستثمرين على إدراك فوائد المشاركة في استثمارات الطاقة المتجددة.  ،المستدامة

 
بالمشهد المالي. مع   اً كون مقيديمن الناحية النظرية، فإن نهج الحد من المخاطر عادة ما  و 

تقليل المخاطر الفنية   إلىم إزالة المخاطر الستيعاب الحاجة  و مفهت هذه الدراسة  ذلك، فقد وسع
  مع تناسب  بما يمفهوم تقليل المخاطر  كما سخرت  وحتى السياسية.    ،واإلجرائية واالقتصادية

 الدول النامية، وخاصة تلك التي تعاني من الحروب واالحتالل مثل فلسطين.  
 

الرسمي والوثائق  والدراسات  والمقابالت  االستبانة  من  جمعها  تم  التي  البيانات  تحليل  ة، عند 
أولوية   أن  هو  بطيئة  بوتيرة  المتجددة  الطاقة  مجال  في  االستثمارات  تقدم  سبب  أن  نستنتج 
الحكومة ومؤسساتها ال تزال مركزة على قطاع الطاقة التقليدي. على الرغم من أن استراتيجيات  

  إلى إن هذه الجهود تفتقر  فدعم الطاقة المتجددة،  ، توتعليماتها  ،هاطوخط  ،المؤسسات الحكومية
. على سبيل المثال، تتركز الجهود المركزية توسيع نطاق حلول الطاقة المتجددةل  الفعال  قلتطبيا

وهي  على أمور  تتجاوز    ثالث  بقدرات  الطبيعي  الغاز  محطات  وبناء 40طوااجمي  300بناء   ،
 خطوط نقل وطنية لربط المحافظات الفلسطينية، ومواصلة تنظيم توزيع الكهرباء وخصخصتها. 

 
في    حكومية التي تم ذكرهاالجهود ال  ل كبيرشكب  يعيق  لوضع الجيوسياسيأن    لتحليليظهر ا

 ،فيما يتعلق بتوليد الغاز الطبيعي، فإنه يتطلب موافقات من الجانب اإلسرائيلي  .قطاع الطاقة
.  فلسطينإلى  تمكن من إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز  لل  ،وتنسيق إقليمي بين الدول المجاورة

بالنسبة الوصول  إلى    أما  على  القدرة  عدم  تعيقها  الوطنية  الجهود  فإن  النقل،    إلى خطوط 
لتوزيع، فمن الصعب توحيد شركات التوزيع الخمس إلى االمسماة )ج(. أما بالنسبة   المناطق

الغربية الضفة  ترفض  130وجود    إلىاإلضافة  ب،  في  محلية  اآلن هيئة    إلى االنضمام   حتى 
  شركات التوزيع.

 
 . واطميغا 80ومحافظة الخليل بقدرة  ط،واميغا 250محطات الغاز الطبيعي الحاصلة على رخص توليد في محافظة جنين بقدرة  مثل  40
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ال    إلىإضافة   التي  الحكومية  اإلجراءات  من  العديد  هناك  الجيوسياسية،  من التحديات  تحد 
مثل عدم إصدار ضمانات سيادية لمحطات توليد   ،الطاقة المتجددة  االستثمارات في مشاريع

 ،حطات الغاز الطبيعي التي حصلت على ضمانات سياديةالطاقة المتجددة، بالمقارنة مع م 
الحكومة  وه جهود  أن  على  عالمة  ثقةي  والمصادر  ل  تعطي  الطبيعي  الغاز  محطات  حلول 

حالياً  المستدامة.  تلك  من  أكثر  للطاقة  الجهود  التقليدية  على  الحكومية  اإلجراءات  تركز   ،
س أجندات  وال تضعها على رأ  ،ة المتجددةالمركزية، التي ال تنسجم مع الطبيعة الالمركزية للطاق

 . دون حلول جوهرية للتصدي لهامن هو السبب الرئيسي لوجود تحديات و  ،التنمية المستدامة
 
فيتُ  متعددة  مسارات  على  تعمل  البلدان  من  العديد  أن  األدبيات  مراجعة    ه؛ نفس  الوقت ظهر 

ددة النتقال الطاقة على المستوى  إذا تم اعتماد مسارات متعف الطاقة المستدامة.    إلىنتقال  لال
ن من المسارات يأن هناك نوع دراسةالستنتج  تالوطني، فسيتم تسريع استثمارات الطاقة المتجددة.  

الفلسطيني.  االنتقالية الطاقة  قطاع  في  تحدث  التي  االستدامة  األول    يتمحور  نحو  المسار 
الحكومي المسار الرسمي  )المسار  أما  تقليدي،  بشكل  وتوزيع  ونقل  توليد  أنظمة  بناء  حول   )

يركز على بناء  ف  ،(والهيئات المحلية  المستثمرينوهو المتبع من قبل    ،الممارساتالثاني )مسار  
ة. بناء على ذلك  حدعلى  كل  ، يعمل هذان المساران  . حالياً المركزية  أنظمة الطاقة المتجددة

لطاقة  إلى انتقال  االيدة تسمح بدمج هذه المسارات لتمكين  توصي الدراسة بوضع خريطة جد
 المستدامة.  

 
يجب أن تعمل   ،والجهود الالمركزية كمسارات انتقالية  ،من الجهود المركزية  أن كالً كما تستنتج  

ألن الجهود المركزية تركز على أمن الطاقة على المدى الطويل،    ؛بالتوازي مع بعضها البعض
من خالل تغطية    ،الالمركزية على المكاسب السريعة لتنفيذ الطاقة المتجددةبينما تركز الجهود  

 الطلب المتزايد بأسعار معقولة.
 

وتقليل مخاطر االستثمار    ،وتمكينها   ،البيئة  إلىأن الوصول    دراسةالفي الختام، ُيظهر تحليل  
والمفهوم المؤسسي لقبول مسارات انتقالية متعددة متوازية   ،بالمفاهيم  مرتبط    ،في الطاقة المتجددة

بمجرد االعتراف    الفنية والمالية والتنظيمية  تحدياتومتكاملة مع بعضها البعض. يمكن حل ال
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  استثمارات تمكين  ل  رف به بسياسات قابلة للتطبيقومسار رسمي معت بالطاقة المتجددة كأولوية
 الطاقة المتجددة. 

 
 توصيات:ال همأ
وعدم توفر المعلومات   ،يشّكل ضعف الشبكة الكهربائية:  ها وتطوير   عزيز الشبكة الكهربائيةت •

من حيث   وخاصةعملية التخطيط،  من  ويضعف    ،للمستثمرين  اً تحّديًا رئيس  ،عن الشبكة
من الضروري تحديث الشبكات   ، تحديد مواقع ربط األنظمة الشمسية مع شبكات التوزيع. لذا

من خالل إعداد دراسات للشبكات   ،وتخطيط ربط المحطات الشمسية  ها،وتطوير   ،الحالية
التي تسمح بتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية بأسلوب مرن قادر   ،وأنظمة المتابعة والتحّكم

 أنماط الطلب على الكهرباء. تغيير على التكّيف مع

تقديم منح لتمويل مشاريع تحسين :  حتية لقطاع الكهرباءإنشاء صندوق لدعم البنية الت •
لتمكين   ؛وبناء الخطوط الناقلة بين محطات التوليد وشبكات التوزيع  ،الشبكات الكهربائية

 ال.ها بشكل آمن وفعّ إنتاجمشاريع الطاقة المتجددة من تفريغ 

 المحفزات  خالل  من  ،المالية العامة   على  عباءاألبداًل من زيادة  و   القصير،  المدى  على •
يمكن للحكومة أن تضع    ؛الحالي  الموازنةواالستثمارات العامة في ظل عجز    والضمانات

الدولي لدعم قدرة القطاع المالي على تقديم تسهيالت   سياسات لتوجيه المنح والدعم
  ، ع الخضراءبرامج وآليات تمويل المشاري  مثل  ،منافسة لمشاريع الطاقة المتجددة الخاصة

 أنظمة الطاقة المتجددة. الالزمة لربطتحسين البنية التحتية للالستثمار  وأيضًا توفير منح

والبحث عن آليات بديلة انتقالية    ،إعادة تفعيل الضمانات السيادية على المدى الطويل •
انية مثل مبادرة البنك الدولي لتعزيز الجدارة االئتم  ،على المدى القصير  هانفستحقق الغاية  

 للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء. 

هناك    .الطاقة المتجددة المعتمدة على المستوى الوطني  وسياساتتطبيق استراتيجية   •
الهدف الوطني    إلىتعزيز وتسريع الوصول  ول  ،حاجة لتجديد دعم الحكومة للطاقة المتجددة

من  جمي  500بنحو  المقدر   المتجددةاواط  الحكومة  الطاقة  على  كما  إعادة الفلسطينية  . 
قطاع  في  االستثمار  لتحفيز  اعتمادها  الممكن  والخطط  واألدوات  السياسات  في  النظر 

 الطاقة المتجددة.  
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والمتابعة الحثيثة ،  فنية وتجارية موحدة للجودة في قطاع الطاقة المتجددة  معايير  مادتعا •
 ،حالياً   ،بهذه المعايير. يقوم العديد من المطّورين  لتزاملضمان اال  ؛على المستوى الوطني
بمعايير   لتزامدون االمن و  ،دون تخطيط على المستوى الوطنيمن  بإنشاء أنظمة شمسية

جميع مطوري الطاقة المتجددة لذا، فإن  ثار سلبية.  آويتسبب ب  ،ما يعيق الشبكة  ؛واضحة
 الشبكات الفلسطينية بشكل آمن. باع معايير فنية وتجارية موّحدة لتغذيةتّ ا  إلىبحاجة 

منا • التعاون  من  المحلية  قبل  لمزيد  والهيئات  الكهرباء  توزيع  يتطلب و .  شركات  هذا 
نقاط  على  النهار  خالل  االستهالك  أنماط  بتبيان  التوزيع  هيئات  يطالب  تشريع  صياغة 

مشاركة المعلومات الفنية مع المطورين حول شبكة    إلىالربط مع شبكة الُقطرية، إضافة  
ونقاط الربط المتاحة لألنظمة الشمسية عالية القدرة، وباإلمكان تحضير معايير    ،التوزيع

  ، ط األنظمة الشمسية في حال اللزوم. كما يمكن التعاون مع هيئات توزيع الكهرباءشاملة لرب
من خالل العقود التجارية، مثل استفادة هيئات التوزيع من خدمات دعم فني إضافية من  

هذا من الممكن  و واستئجار أنظمة الطاقة الشمسية من مزودي الطاقة الشمسية.    ،المطورين
 راء الكهرباء. أن يساهم في تخفيض سعر ش

هناك   .لغرض إنشاء محطات طاقة شمسية  قرب نقاط الربط  تحديد وتخصيص أراض   •
لتوجيه الوزارات والهيئات المعنية للتعاون مع مطوري مشاريع الطاقة الشمسية من  ضرورة  

أجل تخصيص جزء من أراضي الدولة ألغراض االستثمار في الطاقة المتجدد بالقرب من  
 نقاط الربط.

واال توحيد   • والخاص  العام  القطاعين  بين  التجارية  االتفاقيات  مثل بها  لتزاممبادئ   ،
توزيع المسؤوليات والواجبات على أطراف االتفاق بشكل عادل  إّن  اتفاقيات شراء الطاقة.  

  عن ل التبعات القانونية والمالية في حال التخلف المستمر  ( تحمّ 1يضمن على األقل: )
واال األداء  مؤشرات  )زاملتتحقيق  االتفاقية،  بموجب  لعدم 2ات  ومالية  قانونية  عواقب   )

( حماية االتفاقية من التغييرات  3دون مبرر، )من  استالم الكهرباء المنتجة من المحطة  
في قوانين الطاقة المتجددة في فلسطين التي قد تؤثر سلبًا على مصالح أطراف االتفاق، 

ضمانات سيادية من جهة حكومية4) على  الوزراء رقم  ( االتفاق   بموجب قرار مجلس 

11/2015. 
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، تشارك فيها المؤسسات  الطاقة المتجددة  إلىإنشاء لجنة للمتابعة على االنتقال التدريجي   •
ومؤسسات التنمية   ،الدول المانحة  إلى المعنية من القطاع الخاص والعام واألهلي، إضافة  

المحتملة لالنتقال  ويكون  الدولية.   المسارات  على  اللجنة االتفاق  الطاقة    إلىالهدف من 
المؤّسسية،  و المستدامة،   والثقة  التواصل  انعدام  على  المشتركةو التغّلب  المشاكل    ، تناول 

حّلها،   إلى  وسبل  الخبرات إيجاد  إضافة  لتبادل  المعنية  المؤسسات  بين  مشتركة  أرضية 
 .وتطوير المعرفة المحلية

المشاريعإنشاء و  • المتجددة على مستوى  بم  ،حدة استراتيجية للطاقة  وحدة نزللتكون  ة 
محايدة لتنظيم ومراقبة وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مراحل  

المتجددة.    ،والتعاقد  ،التفاوض الطاقة  مشاريع  لال و وتنفيذ  زمني  جدول  وضع    لتزاميجب 
رهم من المؤسسات المعنية. كما يمكن عقد اجتماعات بالتشريعات من قبل الموزعين وغي

تشكيل فريق   إلىدورية لمتابعة األداء في التحّول نحو مصادر الطاقة المتجددة، إضافة  
 ًا. حتى يتم التغلب عليها سريع، لحّل الخالفات

بناء على تجارب المستثمرين   ،نماذج وآليات األعمال في قطاع الطاقة المتجددة  طويرت •
 وغيرها.  الشراكاتو ، مثل السعر المخفض، والبناء والتشغيل ونقل الملكية، الناجحة

المتجددة • الطاقة  بقطاع  العالقة  ذات  والسياسات  التشريعات  تنظيمه  ؛تطوير   ، بهدف 
التأكد من تطبيق القوانين واللوائح، وصياغة نظام  وتسهيل عملية االستثمار، مع ضرورة  

 :ما يأتيالتشريعات المقترحة وتشمل من المخالفات.  عقوبات يحدّ 

على   - تنفيذها  يمكن  التي  بالمشاريع  الخاصة  بالمناقصات  يتعلق  فيما  واضح  تشريع 
 األراضي الحكومية.

ا يتعلق بتنفيذ  سياسات واضحة للمسؤوليات والواجبات على الجهات ذات العالقة بم -
 مشاريع الطاقة المتجددة.  

المتجددة - الطاقة  لمحطات  بالتراخيص  يتعلق  فيما  واضحة  جراءات واإل  ،سياسات 
 .بالشكاوى  المتعلقة

 هات على الشبكة.من التشوّ  تطوير التشريعات المتعلقة بكود الشبكة، وتشريع للحدّ  -
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 جداول الملحق اإلحصائي قائمة 
 
 

المتجددة في المقابالت التي ُأجر يت مع خبراء في مجال الطاقة والطاقة  (: 1جدول )
 105 العديد من المؤسسات

 106 خصائص عينة الدراسة  (: 2جدول )
مدى الرضا عن عوامل البيئة المؤسسية الفاعلة التي يسود فيها القانون   (: 3جدول )

 107 ضمن إجراءات إدارية فّعالة وشفافة 
المزدهرة التي تتيح متوسط الرضا عن عوامل البيئة االقتصادية والطبيعية  (: 4جدول )

الوصول إلى التمويل واألراضي الالزمة لالستثمار وتوفر مدخالت اإلنتاج 
 108 بتكاليف منخفضة

متوسط الرضا عن السياسات والقوانين الداعمة، مثل المحفزات االقتصادية   (: 5جدول )
 109 والتنظيمية والسياسية

 110 شاريع الطاقة المتجددة مدى صعوبة المراحل المختلفة من تنفيذ م (: 6جدول )
المعوقات االقتصادية والمالية التي تحّد من نمو وازدهار قطاع الطاقة   (: 7جدول )

 111 المتجددة في فلسطين 
المعوقات المؤسسية والتكنولوجية والبنية التحتية التي تحد من نمو وازدهار  (: 8جدول )

 112 قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين
مدى أهمية بعض عوامل البيئة المؤسسية في خلق بيئة استثمارية مواتية  (: 9جدول )

 113 في قطاع الطاقة المتجددة 
مدى أهمية بعض العوامل االقتصادية والطبيعية في خلق بيئة استثمارية  (: 10جدول )

 114 مواتية في قطاع الطاقة المتجددة 
البيئة السياسية في خلق بيئة استثمارية مواتية في مدى أهمية بعض عوامل  (: 11جدول )

 115 قطاع الطاقة المتجددة 
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 مع خبراء في مجال الطاقة والطاقة ِريت جأ   : المقابالت التي(1)جدول 
 المتجددة في العديد من المؤسسات

 

 المؤسسة  المنصب / الوظيفة  المقابالت 

 سلطة الطاقة  المتجددة مهندس مختص في الطاقة  / مسؤول 1مقابلة 

 الفلسطيني   مركز أبحاث الطاقة المتجددة مهندس مختص في الطاقة المتجددة / مسؤول 2مقابلة 

 مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني   مهندس كهرباء  / مسؤول 3مقابلة 

 مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني  مهندس كهرباء / مدير قسم  4مقابلة 

 وزارة المالية   المدفوعات مدير  5مقابلة 

 وزارة المالية  مدير مالي   6مقابلة 

 وزارة الحكم المحلي  مدير التنمية واالستثمار  / مسؤول 7مقابلة 

 هيئة تشجيع االستثمار  مسؤول   8مقابلة 

 مطور في مجال الطاقة المتجددة  مهندس كهرباء / مدير الشركة  9مقابلة 

 مطور في مجال الطاقة المتجددة  ميكانيكا مهندس / مدير الشركة  10مقابلة 

 مقاول محطات طاقة شمسية  مهندس اإلنشاءات  11مقابلة 

 شركة توزيع   مهندس كهرباء   12مقابلة 

 بلدية   -هيئة محلية    المهندس الرئيسي 13مقابلة 

 مجلس قروي   -هيئة محلية  المهندس الرئيسي  14مقابلة 

 مؤسسة دولية   مهندس كهرباء  / استشاري  15مقابلة 

 مؤسسة دولية   مسؤول ملف تغير المناخ والطاقة المتجددة / مهندس 16مقابلة 

 بنك محلي   مدير مالي   17مقابلة 
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 دراسة عينة ال : خصائص(2)جدول 
 

 (%) المئوية النسبة  التكرار  المتغير 

 الجنس 
 89.3 25 ذكر

 10.7 3 أنثى 

 الفئات العمرية 

18-25 2 7.1 

26-35 5 17.9 

36-45 6 21.4 

46-55 11 39.3 

 10.7 3 55أكبر من 

 3.6 1 إجابة توجد ال 

 مستوى التعليم 

 10.7 3 تعليم ثانوي فأقل 

 46.4 13 بكالوريوس 

 7.1 2 دبلوم 

 32.1 9 دراسات عليا 

 3.6 1 إجابة توجد ال 

 المنطقة 

 

 28.5 8 شمال الضفة الغربية 

 32.1 9 الضفة الغربية وسط  

 25 7 جنوب الضفة الغربية 

 10.7 3 قطاع غزة 

 3.6 1 وجد إجابة تال 
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 : مدى الرضا عن عوامل البيئة المؤسسية الفاعلة (3)جدول 
 الة وشفافةالتي يسود فيها القانون ضمن إجراءات إدارية فعّ 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

 0.2 2.1 التوزيع مدى تعاون هيئات 

 0.2 2.3 العام والخاص  ي ن الشراكة ما بين القطاع  

 0.3 2.4 الحكومة بأهداف الطاقة المتجددة التي تقوم بتحديدها  التزام

 0.2 2.5 التنسيق والتعاون بين األطراف الفاعلة في قطاع الطاقة 

 0.2 2.5 توفير دراسات عن شبكة الكهرباء 

 0.2 2.6 عطاءات تنافسية 

 0.2 2.6 توفر البيانات والمعلومات الالزمة 

 0.2 2.7 اإلجراءات والخطوات اإلدارية العامة الالزمة إلنشاء المشروع 

 0.2 2.7 ق القانون بفعالية مؤسسات عامة شفافة ذات أدوار فاعلة وتطبّ 

 0.2 3.1 باالتفاقيات والعقود   لتزاماال
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 متوسط الرضا عن عوامل البيئة االقتصادية والطبيعية    (:4)جدول 
 واألراضي الالزمة لالستثمار تمويل إلى الالمزدهرة التي تتيح الوصول 

 بتكاليف منخفضة نتاجوتوفر مدخالت اإل 
 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

 0.2 2.3 ضريبة القيمة المضافة 

 0.2 2.5 دخل الضريبة 

 0.2 2.5 المناطق الممكن االستثمار فيها معلومات عن 

 0.3 2.5 قدرة استيعاب شبكة الكهرباء 

 0.3 2.5 توفر المنح والمساعدات 

من خالل القروض بأسعار  لتمويل إلى اإمكانية الوصول  
 فائدة منطقية ونسبة تغطية مقبولة 

2.6 0.3 

 0.2 2.8 ضريبة األمالك 

 0.3 3.0 توفر أراضي صالحة لالستثمار 

 0.2 3.0 توفر تأمين على المحطة 

 0.2 3.3 نتاجاإلمدخالت إلى سهولة الوصول 

 0.2 3.3 تكلفة تكنولوجيا الطاقة المتجددة 

 0.2 3.4 مة ئمالتوفر الكفاءات المطلوبة في سوق العمل بتكلفة 
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  ،: متوسط الرضا عن السياسات والقوانين الداعمة(5)جدول 
 االقتصادية والتنظيمية والسياسيةمثل المحفزات 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

 0.2 2.0 وجود ضمانات حكومية على االستثمار

موزعي الكهرباء بشراء كمية ثابتة من الكهرباء المولدة من   التزام
 الطاقة المتجددة 

2.3 0.3 

 0.3 2.3 الخطة الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة 

 0.2 2.3 التنظيمات والتشريعات الخاصة بالطاقة المتجددة 

شبكة    إلىضمان الوصول  / سهولة الربط على شبكة الكهرباء وأولوية
 الكهرباء وتكلفة الشبك على الشبكة 

2.4 0.2 

 0.2 2.4 قدرة صانعي السياسات في مجال الطاقة المتجددة 

 0.2 2.6 حماية حقوق المستثمرين األجانب 

 0.2 2.8 بدعم تعرفة الكهرباء   لتزاماال

 0.2 2.8 ثبات أسعار الكهرباء 

 0.3 2.9 الوعي بأهمية االستثمار بالطاقة المتجددة 

 0.3 3.2 صافي القياس 
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 : مدى صعوبة المراحل المختلفة من تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة (6)جدول 
 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

 0.3 3.7 التراخيص الالزمة الحصول على 

 0.3 3.7 قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المنتجة )دراسة الشبكة(

 0.3 3.5 ربط المحطة بشبكة التوزيع 

 0.3 3.5 تحديد األراضي الممكن االستثمار فيها 

 0.3 3.2 الحصول على تمويل 

 0.3 3.0 الموافقة الفنية على تصميم المشروع 

 0.3 2.3 والتشغيل الصيانة 

 0.3 2.2 استيراد المعدات / شراء 

 0.3 2.1 تنفيذ المشروع 
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 من نمو   تحدّ  : المعوقات االقتصادية والمالية التي(7)جدول 
 وازدهار قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

هيئات التوزيع والنقل بالدفعات المستحقة عليها    التزامعدم اليقين بخصوص 
 )المخاطر المالية(

3.9 0.3 

 0.3 3.8 معوقات لها عالقة بهيكل وتصميم السوق التي تعرقل دمج الطاقة المتجددة 

 0.3 3.7 عدم يقين أسعار تعرفة الكهرباء في المستقبل 

االعتبار عند تسعير  يجابية بعين عدم أخذ التأثيرات الخارجية السلبية واإل 
على سبيل عدم وضع ضريبة إضافية  ،  وتقييم نجاعة مشاريع الطاقة المتجددة

أو عدم وضع  ، ألنها تستنزف المصادر الوطنية  ؛ على الطاقة المستوردة 
 كونها ضارة الطاقة من الديزل  إنتاجضريبة إضافية على مشاريع 

3.5 0.3 

 0.2 3.4 التكاليف االستثمارية األولية عالية 

 0.3 3.3 فترات طويلة السترداد رأس المال 

 0.3 3.3 منطقة  إلى تقلب وعدم استقرار سعر تعرفة الكهرباء من منطقة 

 0.3 3.1 محدودية فرص الحصول على التمويل 

 0.3 2.9 صعوبة المنافسة مع الشركات الكبيرة المسيطرة على السوق 

 0.3 2.5 الالزمة في القوى العاملة نقص المهارات العلمية والفنية 

 0.3 2.1 على الكهرباء  كاف  طلب غير 
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 تحد التي : المعوقات المؤسسية والتكنولوجية والبنية التحتية (8)جدول 
 من نمو وازدهار قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

 0.3 3.9 قيود على الربط بشبكة الكهرباء 

 3.9 0.3 (PPAصعوبة في مفاوضات اتفاقية شراء الطاقة ) 

 0.3 3.8 عدم توفر المعلومات والقراءات لدراسة الشبكة 

 0.3 3.7 عدم االستقرار السياسي 

 0.3 3.7 (ج ) مشاكل خاصة باالستثمار في األراضي المسماة 

 0.3 3.5 ببنود اتفاقيات شراء الطاقة  لتزامواال ،مخاطر تنفيذ العقود

 0.3 3.4 فترة طويلة لدراسة طلبات إنشاء محطات الطاقة 

 0.3 3.3 بنية تحتية غير مالئمة الستيعاب مصادر الطاقة المتجددة 

 0.3 3.3 ضعف التنسيق بين المؤسسات والجهات الرسمية ذات العالقة 

 0.3 3.1 المتجددة ضعف التوعية والترويج للطاقة  
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 : مدى أهمية بعض عوامل البيئة المؤسسية في خلق (9)جدول 
 بيئة استثمارية مواتية في قطاع الطاقة المتجددة 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

 0.1 4.9 السيطرة على الفساد 

 0.1 4.8 التنسيق والتعاون بين األطراف الفاعلة في قطاع الطاقة 

 0.1 4.8 الشفافية والمصداقية في المعامالت اإلدارية 

 0.1 4.8 سرعة إصدار تراخيص إنشاء محطة توليد طاقة شمسية 

 0.1 4.8 الحكومة بأهداف الطاقة المتجددة التي تحددها  التزام

 0.1 4.7 تطبيق القانون بفعالية وحفظ الحقوق 

 0.1 4.7 الالزمة إلنشاء المشروع تسهيل اإلجراءات والخطوات اإلدارية العامة 

 0.1 4.7 توفر البيانات الالزمة 

 0.2 4.7 فترات انتظار قصيرة إلنجاز المعامالت 

 0.1 4.7 جميع اإلجراءات والمعامالت من مكان واحد ل إمكانية المتابعة 

 0.1 4.7 تحسن قدرة صانعي السياسات في مجال الطاقة المتجددة 

 0.2 4.6 حماية الملكية 

 0.1 4.6 قدرة استيعاب شبكة الكهرباء 

 0.2 4.6 حماية األرباح والعائد المستقبلي 

 0.2 4.5 تجهيز وتطوير شبكة الكهرباء الستيعاب المزيد من االستثمارات 

 0.2 4.5 سهولة الشبك على شبكة الكهرباء 

 0.3 4.4 تغيير أدوار األطراف الفاعلة في قطاع الطاقة 

 0.3 4.2 المخاطر السياسية الحد من  

 0.3 4.2 سهولة إنشاء شركة 
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 : مدى أهمية بعض العوامل االقتصادية والطبيعية (10)جدول 
 في خلق بيئة استثمارية مواتية في قطاع الطاقة المتجددة 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

 0.1 4.6 لالستثمار صالحة   أراض  توفر 

 0.2 4.6 منافسة عادلة 

 0.1 4.6 توفر البنية التحتية الالزمة 

 0.2 4.6 إمكانية االستثمار في األراضي المملوكة من الدولة 

 0.2 4.5 نتاج سهولة استيراد مدخالت اإل 

 0.2 4.5 توفر المنح والمساعدات 

 0.2 4.5 على استيعاب المزيد من االستثمار حجم السوق قادر  

 0.2 4.5 الطبيعيةلموارد إلى االقدرة على الوصول  

 0.2 4.5 الفائدة على القروض سعار أ

 0.2 4.5 ثبات أسعار الكهرباء 

 0.3 4.4 ضريبة دخل منخفضة 

 0.2 4.3 الرسوم على القروض 

 0.2 4.3 من خالل القروض لتمويل إلى اإمكانية الوصول  

 0.2 4.3 تكاليف االستثمار األولية 

 0.3 4.2 توفر تأمين على المحطة 

 0.2 4.2 نسبة تغطية القروض 

 0.2 4.1 تكلفة تكنولوجيا الطاقة المتجددة 

 0.3 4.1 استقرار أسعار صرف العمالت 

 0.3 4.0 من مصادر غير االقتراض لتمويل إلى االوصول 

 0.3 4.0 انخفاض تكاليف العمال 

 0.3 4.0 توفر األيدي العاملة الماهرة 

 0.3 4.0 اقتصادي  وازدهار   نمو  
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 : مدى أهمية بعض عوامل البيئة السياسية في  (11)جدول 
 خلق بيئة استثمارية مواتية في قطاع الطاقة المتجددة 

 

 االنحراف المعياري  المتوسط  البند

 0.1 4.9 وجود هدف وطني ضمن خطة وطنية لتطوير الطاقة المتجددة 

 0.1 4.8 ضريبة الدخل تقديم إعفاءات على  

 0.1 4.8 حوافز ضريبة األمالك 

 0.1 4.8 تنظيمات وتشريعات البيئة تدفع لالستثمار في الطاقة المتجددة 

كمية ثابتة من الكهرباء   إنتاج إلزام موزعي الكهرباء إما بشراء أو 
 المولدة من الطاقة المتجددة 

4.7 0.1 

 0.2 4.7 المتجددة الطاقة في التوعية بأهمية االستثمار 

 0.2 4.7 حماية حقوق المستثمرين األجانب 

 0.2 4.6 وجود ضمانات حكومية على االستثمار

 0.1 4.6 توفير دراسات عن شبكة الكهرباء 

 0.2 4.6 صافي القياس 

 0.1 4.5 بدعم تعرفة الكهرباء   لتزاماال

 0.2 4.5 شبكة الكهرباء  إلى ضمان الوصول / أولوية 

 0.3 4.5 تخفيض على ضريبة القيمة المضافة 

 0.2 4.4 تحديد هدف طاقة متجددة لكل محافظة 

 0.1 4.4 إصدار شهادات طاقة متجددة 

 0.2 4.4 تكلفة الشبك على الشبكة 

 0.3 4.3 سهولة نقل الملكية أو الخروج من السوق 

 0.2 4.3 الممكن االستثمار فيها تحديد المناطق 

 0.2 4.3 تحديد المعايير الفنية ومواءمتها مع المعايير الدولية 

 0.3 4.2 العام والخاص ي ن الشراكة ما بين القطاع  

 0.3 4.1 إطالق عطاءات تنافسية 

 0.3 4.1 بناء عالقة مباشرة ما بين المستثمر وشركات التوزيع والهيئات المحلية 

 


