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قائمة االختصارات

البناء	والتملك	والتشغيل	ونقل	امللكية 	BOOT

البناء	والتشغيل	ونقل	امللكية 	BOT

الهيئة	العامة	لكهرباء	الريف 	GARE

زيت	الوقود	الثقيل 	HFO

زيت	الوقود	الخفيف 	LFO

وزارة	الكهرباء	والطاقة 	MoEE

مؤشر	معدل	تغير	اإلضاءة	الليلية 	NLCRI

الخطوط	الهوائية 	OHL

منظمة	الدول	املصدرة	للبترول 	OPEC

املؤسسة	العامة	للكهرباء 	PEC

اتفاقية	شراء	الطاقة 	PPA

كهروضوئي 	PV

زيت	الوقود	املتبقي 	RFO

محطة	فرعية 	SS

إجمالي	اإلضاءة	الليلية 	TNL

الشركة	اليمنية	لتوزيع	املنتجات	البترولية	/	النفطية 	YOPDC

ريال	يمني 	YR

وحدات القياس

وحدة	حرارة	بريطانية 	Btu

جيجاواط	)ج.و( 	GW

جيجا	واط	/	ساعة	)ج.و.س( 	GWh

كيلوفولت	)ك.ف( 	kV

كيلوواط	)ك.و( 	kW

كيلوواط	/	ساعة	)ك.و.س( 	kWh

ميجا	فولت	أمبير	)م.ف.أ( 	MVA

ميجا	واط	)م.و( 	MW

ميجا	واط	/	ساعة	)م.و.س( 	MWh

طن	نفط	مكافئ 	Toe
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الملّخص التنفيذي

الكهربـاء	عمـاد	أي	اقتصـاد	وضـرورة	مـن	ضـرورات	الحيـاة	العصريـة،	ويف	اليمن	شـكل	ضعف	
خدمـات	الكهربـاء	حتـى	قبل	الحـرب	أحد	العوائـق	الهامة	أمـام	تحقيق	التنميـة	االقتصادية	
املسـتدامة	وتوفيـر	الخدمـات	األساسـية	مثـل	إمـدادات	امليـاه،	الرعايـة	الصحيـة،	التعليـم،	
وتهـدف	هـذه	الورقـة	إلـى	تحديـد	األولويـات	القصـوى	السـتعادة	خدمـات	قطـاع	الكهربـاء	
وإصـالح	القطـاع	بعـد	الحـرب؛	إذ	تبتـدئ	الورقة	بتقييـم	وضع	الكهربـاء	قبل	الحـرب،	ومن	َثم	
تناقـش	تأثيـر	الحـرب	ىلع	أداء	قطـاع	الكهربـاء،	وتنظـر	يف	نمـوذج	إصـالح	قطـاع	الكهرباء	
يف	التسـعينيات،	وتتبـع	الورقـة	ذلـك	بتحديـد	العوائق	الهامـة	التي	يواجهها	هـذا	القطاع.

تبيـن	هـذه	الورقـة	بـأن	قطاع	الكهربـاء	يف	اليمن	يعاني	مـن	تحديات	عدة؛	فنية	وسياسـية	
واقتصاديـة	واجتماعيـة	مزمنـة،	وهـي	ىلع	النحو	اآلتـي:	1(	االعتماد	الكبيـر	ىلع	الديزل؛	2( 
نسـبة		الفاقـد	الكهربائـي	املرتفعـة	ونسـبة	التحصيـل	املنخفضـة؛	3(	قيـود	التمويـل؛	4( 
نقـص	املوظفيـن	ذوي	املهـارات؛	5(	القضايـا	األمنيـة؛	6(	قضايـا	الفقـر	والقـدرة	ىلع	تحمل	
التكاليـف؛	7(	محطـات	توليـد	الطاقة	غيـر	الكفؤة	واملتهالكـة؛	8(	القضايـا	املتعلقة	بتحويل	
املؤسسـات	الحكوميـة	يف	القطـاع	إلـى	شـركات	وإضفـاء	الطابـع	التجـاري	ىلع	الخدمـات؛	
9(	عـدم	جاذبيـة	السـوق	لالسـتثمارات	الخاصـة؛	10(	غيـاب	السياسـات	والقوانيـن	واإلطـار	
التنظيمـي	الداعـم؛	11(	غيـاب	رؤيـة	واضحـة	ملـا	سـيبدو	عليـه	قطـاع	الكهرباء	بعـد	الحرب.

وتختتـم	الورقـة	بمجموعـة	مـن	األولويـات	القصـوى	التـي	تهـدف	إلـى	اسـتعادة	القطـاع	
لقـدرات	مـا	قبـل	الحـرب،	ومن	ثـم	مواصلة	إصالحـات	قطاع	الكهربـاء	من	أجل	تحسـين	األداء.	
وتشـتمل	التوصيـات	الفوريـة	وقصيـرة	املـدى	ىلع	تبنـي	خطـة	تعـاٍف	واقعيـة	وعمليـة،	
وتأميـن	التمويـل	إلعـادة	تأهيـل	البنية	التحتيـة	للقطاع،	ومراجعـة	تعرفة	الكهربـاء،	وتقليل	
معـدالت	الفاقـد	الفنـي	وغيـر	الفنـي	للكهربـاء،	وشـراء	الطاقـة	الكهربائيـة	عنـد	الحاجـة	
مـن	خـالل	عمليـة	تنافسـية	عبـر	الخيـارات	األقـل	تكلفـة،	مثـل	الغـاز	والطاقـة	املتجـددة،	
وتأميـن	إمـدادات	الوقـود	ورواتـب	موظفـي	القطـاع،	واسـتئناف	جميـع	املشـاريع	العالقـة،	
وإيجـاد	حلـول	مسـتدامة	ومجديـة	إلمـدادات	الكهربـاء	يف	كل	محافظـة	لتجنـب	التحديات	
املرتبطـة	بمركزيـة	شـبكة	الكهربـاء،	وتركيـب	أنظمـة	طاقـة	شمسـية	معزولة	عن	الشـبكة	

بحيـث	يمكـن	ربطهـا	بشـبكة	الكهربـاء	عنـد	اسـتعادتها.

تشـتمل	األولويـات	املتوسـطة	والطويلـة	األجـل	ىلع	توصيـات	محـّددة	يف	خمـس	فئـات	
تتعلـق	بمـا	يأتـي:	1(	اإلطـار	القانونـي	والتنظيمـي؛	2(	الترتيبـات	املؤسسـية؛	3(	القـدرات	

واألداء؛	4(	مشـاركة	القطـاع	الخـاص؛	5(	القضايـا	الفنيـة.
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1( المقدمة

1-1 ملحة عامة

ُتصّنـف	اليمـن	البالـغ	عدد	سـكانها	30,4	مليون	نسـمة	واحـدًة	من	أقل	البلـدان	يف	معدالت	
إمـداد	الكهربـاء	يف	منطقـة	الشـرق	األوسـط	وشـمال	أفريقيـا؛]]]	إذ	عانـت	من	عدم	اسـتقرار	
سياسـي	واقتصـادي	طويـل	األمد،	وهو	ما	شـكل	عائًقا	أمام	التنميـة	االجتماعية	واالقتصادية	
فيهـا؛	ففـي	اليمـن	مـا	يـزال	الوصـول	إلـى	الحـد	األدنى	مـن	الخدمـات	األساسـية	يمثـل	أحد	
التحديـات	اليوميـة	التـي	تواجـه	الغالبيـة	العظمى	مـن	اليمنيين،]]]	وقد	أسـهمت	عدم	قدرة	
مرافـق	الخدمـات	الحيويـة	واألسـر	ىلع	الحصـول	ىلع	الكهربـاء	يف	تدهـور	جـودة	تقديـم	
الخدمـات	العامـة	مثـل	إمدادات	امليـاه،	والرعايـة	الصحية،	والتعليـم	والرفاه	العـام	لليمنيين.

قبـل	انـدالع	الحـرب	الدائـرة	لـم	يكـن	يحصـل	إال	أقـل	مـن	نصـف	عـدد	السـكان	يف	اليمـن	
ىلع	الكهربـاء	العموميـة؛	ففـي	عـام	2014	بلـغ	عدد	سـكان	الريـف	نحو	ثلثـي	إجمالي	عدد	
السـكان،	ولكـن	لـم	يكـن	يحصـل	ىلع	الكهربـاء	منهـم	إال	23%،	وذلـك	باملقارنـة	بنسـبة	
سـكان	الحضـر	الذيـن	كانـوا	يحصلـون	ىلع	الكهربـاء	بنسـبة	85%.]]]	لم	يتجـاوز	الحد	األقصى	
للمتوسـط	السـنوي	لنصيـب	الفرد	من	اسـتهالك	الطاقـة	الكهربائية	يف	اليمـن	255	ك.و.س	
)kWh(	ىلع	اإلطـالق،	وهـو	أقل	بكثير	من	املتوسـط	السـنوي	يف	منطقة	الشـرق	األوسـط	
وشـمال	إفريقيـا	الـذي	يبلـغ	2,900	ك.و.س	)kWh(،]]]	بينما	ىلع	مسـتوى	العالـم	يبلغ	3,100 
ك.و.س	)kWh(.	ُيضـاف	إلـى	ذلـك	أن	كال	مـن	توّفـر	الوصـول	إلـى	الكهربـاء	وموثوقيتهـا	كانا	
دون	املسـتوى	املطلـوب،	ويرجع	ذلك	بشـكل	رئيسـي	إلى	نقص	إمدادات	الوقـود	والتخريب	
املتكـرر	ألبـراج	النقـل	التـي	تربـط	محطـة	كهربـاء	مـأرب	-وهـي	محطـة	الطاقـة	األكبر	يف	

اليمـن-	بصنعـاء	والشـبكة	الوطنية.]]]

ىلع	الرغـم	مـن	أن	القـدرة	الكهربائيـة	املركبة	للمؤسسـة	العامة	للكهرباء	كانـت	حوالي	1,5 
 )GW(	ج.و	1	سـوى	و2013	2012	عامـي	يف	املتاحـة	الكهربائيـة	القـدرة	تكـن	لـم	،)GW(	ج.و
تقريبـا،	وبالـكاد	بلـغ	عـدد	املشـتركين	الذيـن	زودتهـم	هـذه	القـدرة	الكهربائيـة	2	مليـون	
مشـترك	فقـط،	ونظـًرا	للعجـز	يف	توليد	الكهرباء	يتم	شـراء	الطاقـة	الكهربائية	مـن	ٌمنتجي	
الكهربـاء	مـن	القطـاع	الخـاص	مـن	قبل	املؤسسـة	العامـة	للكهرباء.	اسـتمرت	فجـوة	العرض	
والطلـب	البالغـة	حوالـي	376	م.و	)MW(	يف	عـام	2012	يف	االتسـاع	نظـًرا	للنمـو	السـكاني	
وملحدوديـة	القـدرة	التوليديـة،	وهـي	القـدرة	التـي	تعرقلـت	وتناقصـت	أكثـر	خـالل	الحـرب	
الدائـرة،]]]	وقـد	تكّبـد	قطـاع	الكهربـاء	املحـدود	اإلمكانيـات	أضراًرا	كبيـرة،	وقد	تفاقـم	الوضع	
أكثـر	بسـبب	اآلثـار	املدمـرة	للحـرب،	منهـا	املادية	وغيـر	املادية،	ممـا	أدى	إلى	االنهيـار	الذي	

تشـهده	شـبكة	الكهربـاء	الوطنيـة	يف	وقتنـا	الحالي.

1( الجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء )CSO(، “جـــدول تلخيـــي ألهـــم نتائـــج بيانـــات ومؤشـــرات اإلســـقاطات الســـكانية )2005 - 2025( وفًقـــا للفـــروض والبدائـــل 
املختلفـــة )عربـــي(، http://www.cso-yemen.com/content.php?lng=arabic&id=553 )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

2( برنامـــج األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية )موئـــل األمـــم املتحـــدة(، املكتـــب اإلقليمـــي للـــدول العربيـــة، “التقريـــر الوطنـــي للجمهوريـــة اليمنيـــة” 
http://habitat3.org/wp- ،2016 ،)”)ُقـــدم إىل “مؤتمـــر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعنـــي باإلســـكان والتنميـــة الحضريـــة املســـتدامة )املوئـــل الثالـــث(

content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

3( وليـــد عـــي وفـــؤاد الكـــديس وكيشـــان خـــوداي، “مذكـــرة سياســـة: آفـــاق الطاقـــة الشمســـية يف اليمـــن،” برنامـــج األمـــم املتحـــدة اإلنمـــايئ، البيئـــة والطاقـــة، 
http://www.undp.org/content/dam/yemen/E&E/Docs/UNDP-YEM-Prospects%20of%20Solar%20  ،2014 ينايـــر 

Energy%20in%20Yemen-%20Policy%20Note.pdf )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE. البيانـــات،  بنـــك  للفـــرد(”،  )ك.و.س  الكهربائيـــة  الطاقـــة  “اســـتهالك  الـــدويل،  4( البنـــك 
إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(. الوصـــول  )تأريـــخ   ELEC.KH.PC

التطـــورات والتحديـــات والفـــرص”، 2019، ص. 4،  اليمـــن:  الشمســـية يف  الطاقـــة  “ثـــورة  الكحـــالين،  أنصـــاري وكلوديـــا كيمفـــرت وهاشـــم  5( داوود 
.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   https://eadp.eu/uploads/WP201902_Yemen_Solar_EN.pdf

6( املؤسسة العامة للكهرباء، التقرير السنوي لعام 2012 ]عربي[.

http://www.cso-yemen.com/content.php?lng=arabic&id=553
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf
http://www.undp.org/content/dam/yemen/E&E/Docs/UNDP-YEM-Prospects%20of%20Solar%20Energy%20in%20Yemen-%20Policy%20Note.pdf
http://www.undp.org/content/dam/yemen/E&E/Docs/UNDP-YEM-Prospects%20of%20Solar%20Energy%20in%20Yemen-%20Policy%20Note.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
https://eadp.eu/uploads/WP201902_Yemen_Solar_EN.pdf
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تهـدف	هـذه	الورقة	إلـى	تحديد	أولويات	اسـتعادة	خدمـات	الكهرباء	وإصـالح	أداء	القطاع؛	إذ	
تبـدأ	بمناقشـة	وضـع	قطـاع	الكهرباء	قبل	الحـرب،	أي	خالل	الفترة	من	عـام	2000	وما	بعدها،	
ومـن	َثـم	تقـوم	الورقة	بتقييـم	تأثير	الحـرب	ىلع	أداء	القطـاع	وتطور	األسـواق	املحلية.	كما	
تتنـاول	الورقـة	التحديات	الرئيسـية	للقطاع	وفرص	االسـتثمار	املحتملـة،	وتختتم	بمجموعة	
مـن	التوصيـات	حـول	األولويـات	الفوريـة	والقصيـرة	واملتوسـطة	والطويلـة	األجـل	لتعـايف	

القطـاع	وإصالحه.

1-2 املنهجية

اسـتعملت	هـذه	الورقـة	أسـاليب	البحـث	الكميـة	والنوعيـة	لقيـاس	وتقييـم	أداء	القطـاع،	
ودمجـت	معهـا	كثيـرا	مـن	العوامل	النوعيـة.	ُأجريـت	مراجعة	شـاملة	لألدبيـات	التي	تغطي	
املـدة	مـن	عـام	2000	إلى	عـام	2020،	باإلضافـة	إلى	جمع	البيانـات	اإلضافيـة	ذات	الصلة	من	
مصـادر	موثوقـة	مختلفـة،	بمـا	يف	ذلـك	تقاريـر	ووثائـق	وزارة	الكهربـاء	والطاقة	واملؤسسـة	
العامـة	للكهربـاء،	واألوراق	األكاديميـة،	وتقاريـر	املنظمـات	الدوليـة.	ومن	أجل	سـّد	الفجوات	
املعرفيـة	املتبقيـة	والتحقـق	من	جـودة	البيانات	التـي	ُجمعت،	ُأجريت	كثيـر	من	املقابالت	
شـبه	املنظمـة	واملعّمقـة	مع	ثالثة	عشـر	مـن	كبار	الخبـراء	واملوظفيـن	مـن	وزارة	الكهرباء	
مـن	 وغيرهـا	 الريـف،	 لكهربـاء	 العامـة	 والهيئـة	 للكهربـاء،	 العامـة	 واملؤسسـة	 والطاقـة،	
املؤسسـات	يف	كل	مـن	عـدن	وصنعـاء	وحضرمـوت	ومـأرب.	يحتـوي	امللحـق	األول	قائمـة	
باملقابـالت.	بعـد	االنتهـاء	مـن	عمليـة	جمـع	البيانـات	ُفحصـت	البيانـات	العدديـة	وُعرضـت	
يف	جـداول	ورسـوم	بيانيـة	متضمنـة	املتوسـطات	والنطاقـات،	ويف	الوقـت	نفسـه	ُحّللـت	
البيانـات	النوعيـة	إلبـراز	وضـع	القطـاع	وتطـوره.	بعـد	االنتهـاء	من	املسـودة	األوليـة	للورقة،	
ُأجريـت	عـدة	جـوالت	مـن	املراجعـات،	تـال	ذلـك	توزيع	األقسـام	الرئيسـية	للورقـة	ىلع	عدد	

مـن	الخبـراء	الذيـن	قدمـوا	مالحظـات	بّنـاءة	ُدمجـت	يف	هـذه	الورقة.
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2( وضع القطاع قبل الحرب

يغطـي	هـذا	القسـم	مـن	الورقـة	املـدة	التـي	سـبقت	النـزاع	املسـلح،	أي	املـدة	مـن	عـام	
2000	إلـى	عام	2014،	ويستكشـف	بشـكل	أساسـي	الجوانـب	الفنية	واملؤسسـية	والقانونية	

للقطـاع،	مـن	بيـن	عـدد	مـن	مؤشـرات	األداء	الرئيسـية	الفنيـة	وغيـر	الفنيـة	األخرى.

2-1 التوليد والنقل والتوزيع

توليد الطاقة الكهربائية

تأّلـف	قطـاع	التوليـد	قبل	الحرب	بشـكل	
األولـى	 ثـالث:	 مكونـات	 مـن	 أساسـي	
محطـات	الكهربـاء	التـي	تغذي	الشـبكة	
الوطنية	وترتبط	باملدن	الرئيسـية	يف	
والحديـدة	وذمـار	 صنعـاء	وعـدن	وتعـز	
ورداع	ويريـم	وإب	والضالـع	ولحـج	وأبيـن	
والثانيـة	 وحجـة؛	 واملحويـت	 وعمـران	
املنفصلـة	 الكهربـاء	 توليـد	 محطـات	
عـن	الشـبكة	يف	حضرمـوت	)السـاحل	
الديـزل	 مولـدات	 والثالثـة	 والـوادي(؛	
أنحـاء	 جميـع	 يف	 املوزعـة	 الصغيـرة	
الثانويـة	 املـدن	 إدارة	 وتديرهـا	 البـالد،	
للكهربـاء.	 العامـة	 املؤسسـة	 يف	
املؤسسـة	 قامـت	 ذلـك	 إلـى	 باإلضافـة	
مـن	 الكهربـاء	 بشـراء	 للكهربـاء	 العامـة	
شـركات	إنتـاج	الكهربـاء	الخاصـة	لتلبية	
الطلـب	الـذي	ال	تلبيه	الشـبكة	أو	لتزويد	
املناطـق	خـارج	الشـبكة،	مثـل	املهـرة	
الكهربائيـة.]]]  بالطاقـة	 ومـأرب	 وشـبوة	
بلغـت	طاقة	التوليـد	املركبـة	للكهرباء	
	،)GW(	ج.و	2013 1,5	عـام	يف	العمومية
ممـا	يعنـي	أن	قطاع	الطاقـة	يف	اليمن	
يمتلـك	قـدرة	كهربائية	محـدودة	للغاية	
مقارنـة	بالـدول	األخـرى	يف	املنطقـة.

نظـًرا	ألن	معظم	محطـات	توليد	الطاقة	
يف	اليمـن	كانـت	قديمـة	وغيـر	كفـؤة،	
الفعليـة	 الكهربائيـة	 القـدرة	 كانـت	
القـدرة	 مـن	 بكثيـر	 أقـل	 للمحطـات	
كانـت	 	2013 عـام	 ففـي	 لهـا،	 االسـمية	
القدرة	الفعلية	نحو	1	ج.و	)GW(.	تشـكل	

7( املؤسسة العامة للكهرباء، التقرير السنوي لعام 2012 ]عربي[.

مربع رقم 1: القدرات املركبة مقابل عدد 
السكان يف الدول العربية

عدد السكان الدولة
)باأللف(

القدرة 
املركبة م.و

6,5603,333األردن

8,20027,280اإلمارات

1,2753,934البحرين

10,9424,274تونس

38,90015,098الجزائر

29,99458,462السعودية

37,1883,136السودان

21,7209,879سوريا

35,05727,110العراق

3,9574,938**عمان

4,225126فلسطين

2,0458,755قطر

3,96515,719الكويت

5,0002,258لبنان

6,2829,455ليبيا

86,12531,039مصر

33,0007,342املعرب

25,2351,535***اليمن

املصدر: االتحاد العربي للكهرباء، 2013

* تتضمن القائمة البلدان التي يغطيها االتحاد العربي للكهرباء

** املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات

*** الجهاز املركزي لإلحصاء
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محطـة	مـأرب	الغازيـة	األولـى	40%	مـن	القـدرة	الفعليـة	ملحطات	توليـد	الكهربـاء	و51%	من	
الطاقـة	املولـدة.	يوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	1	أدنـاه	القـدرات	الكهربائيـة	املركبـة	مقارنة	
بالقـدرات	الفعليـة	ملحطـات	الطاقة/مولـدات	الكهربـاء،	بمـا	يف	ذلـك	الطاقـة	املشـتراة.	
يوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	2	الطاقـة	التـي	تنتجهـا	محطـات	الطاقـة	هـذه	لـكل	نـوع	مـن	
أنـواع	الوقـود،	وهـي	الغـاز،	والوقـود	الثقيـل	)املـازوت(،	والوقود	الخفيـف	)الديـزل(.]]]	يوضح	
الجـدول	رقـم	1	القـدرة	الكهربائيـة	املركبـة	باملقارنـة	مع	القـدرة	الفعلية	ملحطـات	الطاقة	

التابعـة	للمؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	يف	عـام	2013.

شكل بياني رقم 1: القدرات الكهربائية املركبة مقارنة بالقدرات الفعلية، 2013

شكل بياني رقم 2: الطاقة الكهربائية املولدة عام 2013

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء )بيانات 2013(

8( القـــدرة الكهربائيـــة مقابـــل الطاقـــة الكهربائيـــة: القـــدرة هـــي أقـــى ناتـــج يمكـــن ملولـــد الكهربـــاء إنتاجـــه فعلًيـــا، ويُقـــاس بالـــواط - كيلـــوواط )ك.و( أو 
ميجاواط )م.و( أو جيجاواط )ج.و(. الطاقة هي كمية الكهرباء التي ينتجها املولد خالل مدة زمنية محددة، وُتقاس بالواط / ساعة - كيلوواط 

/ ســـاعة )ك.و.س(، أو ميجـــاواط / ســـاعة، أو جيجـــاواط / ســـاعة.
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جدول رقم 1 القدرة الكهربائية املركبة مقارنة بالقدرة الكهربائية الفعلية ملحطات 
توليد الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء، 2013

اسم / موقع املحطة الشبكة
نوع الوقودالكهربائية

القدرة 
املركبة 

م.و

القدرة 
الفعلية 

م.و

الشبكة	
الوطنية	
الرئيسية

340411*غاز طبيعيمحطة	مأرب	الغازية	األولى
150105وقود ثقيل )مازوت(محطة	رأس	كثيب	البخارية*

160126.5وقود ثقيل محطة	املخاء	البخارية
185100وقود ثقيلمحطة	الحسوة	البخارية
6420وقود خفيف )ديزل(محطة	املنصورة	األولى
7017وقود ثقيل / وقود خفيفمحطة	املنصورة	الثانية

1414وقود خفيف محطة	خور	مكسر
2110.4وقود خفيف محطة	ذهبان	األولى
258.3وقود خفيف محطة	ذهبان	الثانية

12.56.7وقود خفيف محطة	صنعاء
3026.1وقود خفيف محطة	حزيز	األولى
7050وقود ثقيل / وقود خفيفمحطة	حزيز	الثانية
3030وقود ثقيل / وقود خفيفمحطة	حزيز	الثالثة

1513وقود خفيف محطة	عصيفرة
2018وقود خفيف محطة	الحالي

7.53وقود خفيف محطة	الكورنيش
103.2وقود خفيف محطة	جعار

1,224962.2إجمالي	الشبكة	الوطنية	الرئيسية

الشبكات	
املنفصلة	

165.673وقود ثقيل / وقود خفيفحضرموت	)الوادي	والساحل(
17062وقود خفيف املدن	الثانوية

1,5591,097.2اإلجمالي

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء )بيانات 2013(

* تبلغ الطاقة املصممة لها محطة مأرب الغازية األوىل 498 م.و )MW( )ثالث توربينات الطاقة اإلنتاجية لكل منها 163 م.و 
)MW(، يف حني تبلغ القدرة الكهربائية الفعلية يف الصيف 340 م.و )MW(، بسبب االرتفاع ودرجة الحرارة. 

كانـت	قـدرة	توليـد	الكهربـاء	يف	اليمـن	قبـل	عـام	2010	منخفضـة	نسـبًيا،	وقـد	اعتمـدت	
بشـكل	أساسـي	ىلع	الوقـود	الثقيـل	والوقـود	الخفيـف،	وبعـد	ذلـك	شـهد	قطـاع	توليـد	
الطاقـة	تحسـًنا	ملحوًظـا	يف	قدرتـه	التوليدية،	خصوًصا	بعـد	اإلضافة	الجديـدة	البالغة	340 
م.و	)MW(	مـن	محطـة	مـأرب	الغازيـة	لتوليـد	الطاقـة	يف	عـام	2009،	وقـد	أنتج	هـذا	تنويع	
ملزيـج	الطاقـة	مـن	املـوارد	املتاحة	محلًيا	بأقـل	تكلفة.	يوضح	الشـكل	البيانـي	رقم	3	تطور	

توليـد	الطاقـة	الكهربائيـة	مـن	عـام	2000	إلى	عـام	2014.
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شكل بياني رقم 3 تطور توليد الطاقة الكهربائية من عام 2000 إلى عام 2014

املصدر: الوكالة الدولية للطاقة )IEA(، “توليد الكهرباء بحسب املصدر، اليمن 2018-1990، أرصدة الطاقة 
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20 ،2020 العاملية

supply&indicator=ElecGenByFuel )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

نقل الطاقة الكهربائية

تكـون	نظـام	نقـل	الطاقـة	الكهربائيـة	يف	اليمـن	قبـل	الحـرب	مـن	132	ك.ف	)kV(	ويربـط	
 )kV(	ك.ف	400	نقـل	أنظمة	اسـتعملت	ذلـك	إلـى	باإلضافـة	الكهربائيـة،	بالطاقـة	مدينـة	13
لنقـل	الطاقـة	مـن	محطـة	مـأرب	الغازيـة	األولـى	إلـى	محـوالت	خفـض	التيار	املوجـودة	يف	
بنـي	الحـارث،	صنعـاء.	بشـكل	عـام	تولـد	محطـات	الكهربـاء	املوصولـة	بالشـبكة	الوطنيـة	
	،)kV(	ك.ف	و15	)kV(	ك.ف	و13,8	)kV(	ك.ف	و11	)kV(	ك.ف	10,5	جهـد	بمسـتويات	الكهربـاء
ومـن	ثـم	ترفـع	هـذه	الفولتيـة	بعـد	ذلـك	إلـى	جهـد	النقـل	)أي	132	ك.ف	)kV(	و400	ك.ف	
)kV((	مـن	أجـل	نقـل	الطاقـة	إلـى	مواقـع	الطلـب	التـي	تغطيهـا	الشـبكة.	يوضـح	الشـكل	
البيانـي	رقـم	4	خطـوط	نقـل	الطاقـة	الكهربائية	عبـر	البـالد،	باإلضافة	إلى	مشـاريع	خطوط	
النقـل	املخطـط	لهـا.	يوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	4	أيًضـا	عـدة	مشـاريع	التزم	بها	لتوسـيع	
الشـبكة	يف	عـدة	مناطـق،	ولكنهـا	ُعلقت	بسـبب	الحرب.	من	أهم	مشـاريع	التـي	كانت	قيد	
التنفيـذ	قبـل	الحـرب	عمـران	-	باجـل	)الحديـدة(،	عبـر	حجـة	والقنـاوص	)الحديـدة(،	وكذلك	

ذمـار	-	عـدن	عبـر	يريـم	)إب(	والحوبان	)تعـز(.]]]

9( وزارة الكهرباء والطاقة، “املخططات”.

https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20supply&indicator=ElecGenByFuel
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20supply&indicator=ElecGenByFuel
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شكل بياني رقم 4: خطوط النقل الحالية واملخطط لها

املصدر: وزارة الكهرباء والطاقة، “املخططات”، https://moee-ye.com/site-ar/املخططات/ )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(

العالي/املحطـات	 الجهـد	 محـوالت	 مـن	 الكهربائيـة	 الطاقـة	 نقـل	 قطـاع	 أصـول	 تكونـت	
الفرعيـة	والخطـوط	الهوائيـة	واألبـراج.	يبيـن	الجـدول	2	أصـول	مسـتويات	الجهـد	لـكل	مـن	

.)KV( ك.ف	 و132	 	)KV( ك.ف	 	400

جدول رقم 2: مكونات شبكة نقل الطاقة الكهربائية، 2013

 طول خطوط النقل وعدد األبراجمحطات النقل وقدراتها

عدد	الفولتية
املحوالت

القدرة	
الطول	الفولتية	اإلجمالية

بالكيلومتر
عدد	
األبراج

)KV(	ك.ف	400/13221,200)KV(	ك.ف	400194490

)KV(	ك.ف	132/33351,322)KV(	ك.ف	1321,2143,537

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، التقرير السنوي لعام 2012

Existed

Committed
Planned

https://moee-ye.com/site-ar/المخططات/
https://moee-ye.com/site-ar/المخططات/
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توزيع الطاقة الكهربائية

اسـتعملت	شـبكة	التوزيـع	قبـل	الحـرب	بشـكل	أساسـي	مسـتوى	جهـد	33	ك.ف	)KV(	لنقل	
الطاقـة	مـن	شـبكة	النقـل	إلـى	مواقـع	الطلـب	التـي	تغطيها	الشـبكة.	مـن	الناحيـة	اإلدارية	
كانـت	هنـاك	27	منطقـة	توزيـع	تخـدم	املحافظـات	واملـدن	الرئيسـية،	ويوضـح	الشـكل	

البيانـي	رقـم	5	شـبكة	التوزيـع	وجميـع	محطـات	الطاقـة	واملحطـات	الفرعيـة.

شكل بياني رقم 5: شبكة التوزيع

املصدر: وزارة الكهرباء والطاقة، “املخططات”

يوضـح	الجـدول	3	تفاصيـل	األصـول	املتعلقـة	بقطـاع	التوزيـع	قبـل	الحـرب،	وتشـمل	هـذه	
 )KV(	ك.ف	0,4	/	33	الفرعية	واملحطـات	)KV(	ك.ف	11/33	والسـعة	العدد	جهة	مـن	األصـول

باإلضافـة	إلـى	أطوال	خطـوط	التوزيـع	الهوائيـة	والخطـوط	التحت-أرضية.

جدول رقم 3: مكونات شبكة التوزيع، 2013

محطة تحويل 
 )kV( 33/11 ك.ف

طول خطوط نقل 33 
)KV( ك.ف

محوالت توزيع 
)kV( 33/0,4 ك.ف

طول خطوط نقل 11 
)KV( ك.ف

محوالت توزيع 
)kV( 11/0,4 ك.ف

العدد

القدرة/
السعة	

اإلجمالية	
م.ف.أ	
)MVA(

الخطوط	
الهوائية	

)كم(

الخطوط	التحت-
العددأرضية	)كم(

القدرة/
السعة	

اإلجمالية	
م.ف.أ	
)MVA(

الخطوط	
الهوائية	

)كم(

الخطوط	التحت-	
العددأرضية	)كم(

القدرة/
السعة	

اإلجمالية	
م.ف.أ	
)MVA(

1792,1784,2344411,24593.512,1151,20416,4513,264

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، التقرير السنوي لعام 2012
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مبادرات كهربة الريف

كان	يف	جعبـة	الحكومـة	كثيـر	مـن	املشـاريع	والبرامـج	واملبـادرات	الجارية،	وذلك	اسـتجابة	
للفجـوات	الكبيـرة	يف	القدرة	ىلع	الحصول	ىلع	الكهربـاء	يف	املناطق	الريفية،	لكن	خطط	
التوسـع	يف	تطبيقـات	الطاقـة	املتجـّددة	يف	املجتمعـات	الريفية	املتناثـرة	الواقعة	بعيًدا	
عـن	الشـبكة	الوطنيـة	التـي	تحتاج	إلـى	خيارات	اتصـال	بديلة	وفعالـة	من	جهـة	التكلفة،	لم	
تحّقـق	إال	تقّدمـا	ضئيـال	نظـًرا	لعـدم	وجـود	أي	رؤية	اسـتراتيجية	ودعـم	قانونـي	/	تنظيمي	
لهـا؛	فقبـل	قانـون	الكهربـاء	رقم	1	لسـنة	2009	الذي	نّص	ىلع	إنشـاء	الهيئة	العامـة	لكهرباء	
الريـف،	كانت	املؤسسـة	العامة	للكهرباء	هي	الهيئة	الرئيسـية	املسـؤولة	عـن	تنفيذ	برنامج	
كهربـاء	الريـف	يف	اليمـن،	كمـا	كانت	مذكـرة	اسـتراتيجية	تطوير	قطـاع	الطاقـة،	الصادرة	يف	

1997	واملحدثـة	يف	2006،	أحـد	محـركات	برنامج	كهربـاء	الريف	ىلع	الصعيـد	الوطني.]1]]

مـن	ضمـن	املشـاريع	الطموحـة	التي	كانت	الحكومـة	تحاول	العمل	عليه	يف	عـام	2008،	هو	
مشـروع	كهربـاء	الريـف،	املقـرر	تنفيـذه	يف	12	منطقـة	ريفيـة	يف	12	محافظـة،	وهـي	تعز	
وإب	والحديـدة	والبيضـاء	ولحـج	وأبيـن	والضالـع	واملحويـت	وصنعـاء	وذمـار	وعمـران	وحجـة.	
وقـد	َمـّول	هذا	املشـروع	جهـات	متعددة،	وهـي:	الحكومة	اليمنيـة،	والبنك	الدولـي،	والبنك	
اإلسـالمي	للتنميـة،	والوكالة	الفرنسـية	للتنميـة،	والحكومة	األملانية،	من	بيـن	جهات	أخرى،	

وكانـت	أهداف	املشـروع	كمـا	يأتي:]]]]

تنفيـذ	املرحلـة	األولـى	مـن	االسـتراتيجية	الوطنيـة	لكهربـاء	الريـف	التـي	أقرهـا	 	.1
.2008 يوليـو	 يف	 الـوزراء	 مجلـس	

زيـادة	معـدالت	الوصـول	إلـى	الكهربـاء	يف	املناطـق	الريفيـة	مـن	20%	إلـى	%30	 	.2
إلـى	2015. خـالل	مـدة	املشـروع،	املحـّددة	بسـت	سـنوات،	مـن	2009	

ربـط	12	منطقـة	ريفيـة	يف	12	محافظـة	بالشـبكة	الوطنيـة،	باإلضافـة	إلـى	ربـط	 	.3
املناطـق	النائيـة	خارج	الشـبكة	يف	تلك	املحافظـات	-وهي	املناطـق	التي	يتعذر	
الوصـول	إليهـا	بسـبب	مواقعهـا	املعزولـة-	باسـتعمال	أنظمـة	الطاقـة	املتجـددة،	

وخصوصـا	أنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	املنزليـة.

إنشـاء	خطـوط	ومحطـات	فرعيـة	ومحـوالت	33/11	ك.ف	)KV(	ومـواد	الشـبكات	مـن	 	.4
عـّدادات	وغيـر	ذلـك	واألشـغال	املدنيـة	وفـق	معاييـر	فنيـة	عاليـة.

تقديـم	املسـاعدة	الفنيـة	للبناء	املؤسسـي	ملقدمي	خدمات	الكهربـاء	والطاقة	يف	 	.5
12	منطقـة	ريفيـة	محـددة،	باإلضافـة	إلـى	بنـاء	قـدرات	الهيئة	العامـة	لكهربـاء	الريف.

نـص	قانـون	الكهربـاء	رقـم	1	لعـام	2009	ىلع	إنشـاء	الهيئـة	العامـة	لكهربـاء	الريـف،	بحيث	
تكـون	كيانـا	مسـتقال	مالًيـا	وإدارًيـا،	وهـي	مسـؤولة	فقـط	عـن	كهربـاء	املناطـق	الريفيـة	
الواقعـة	خـارج	املـدن	الرئيسـية	والثانويـة	مـن	خـالل	حلـول	فعالـة	منخفضـة	التكلفة،	من	
خـالل	تطبيقـات	منفصلـة	وغير	منفصلة	عـن	الشـبكة.	كان	الهدف	من	إنشـاء	الهيئة	توفير	
الكهربـاء	للمناطـق	الريفيـة	مـن	خـالل	التعاون	مـع	املوزعيـن	/	مقدمي	الخدمـات،	بما	يف	

ذلـك	الجمعيـات	التعاونيـة	واملسـتثمرين،	مـن	بيـن	آخرين.

املناطـــق  يف  الطاقـــة  إىل  “الوصـــول  املشـــروع:  اســـم   ،AB2983 رقـــم:  )تقريـــر  التقييـــم”  مرحلـــة  املشـــروع:  معلومـــات  “وثيقـــة  الـــدويل،  10( البنـــك 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/840631468340298535/pdf/  ،2009 نيســـان   / أبريـــل   8 الريفيـــة”، 

.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   Project0Inform1nt010Appraisal0Stage.pdf

11( وزارة الكهرباء والطاقة، “مشروع كهرباء الريف” )عربي(، https://bit.ly/3fLbTpq )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/840631468340298535/pdf/Project0Inform1nt010Appraisal0Stage.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/840631468340298535/pdf/Project0Inform1nt010Appraisal0Stage.pdf
https://bit.ly/3fLbTpq
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الكفاءة
كانـت	جميـع	محطـات	الطاقـة	الكهربائية	اململوكـة	للمؤسسـة	العامة	للكهربـاء	غير	كفؤة	
ومتهالكـة	باسـتثناء	محطـة	مـأرب	الغازيـة	األولـى،	وقد	ُركبـت	يف	عام	2009،	وُشـغلت	تلك	
املحطـات	باسـتعمال	زيـت	الوقود	املتبقي	/	زيـت	الوقود	الخفيف.]]]]	ُيعـّد	الوقود	األحفوري	
السـائل	وقـوًدا	غير	اقتصـادي،	وقد	أدى	إلى	زيـادة	العبء	املالي	اإلجمالـي	ىلع	الحكومة؛	إذ	

الطاقـة	الكهربائيـة	التـي	تولدها	تبـاع	بأقل	من	تكلفتهـا	الفعلية.

قبـل	الحـرب	بلـغ	معـدل	فاقـد	الطاقـة	الكهربائيـة	املولـدة	يف	نظامـي	النقـل	والتوزيـع	
أكثـر	مـن	40%،	يف	حيـن	بلـغ	إجمالـي	الفاقـد	الفنـي	وغيـر	الفنـي	يف	قطاعـات	التوزيـع	
36%	فقـط	يف	2012	)أي	2329,1	ج.و.س(	و39%	يف	2013.	بلغـت	معـدالت	الفاقد	مسـتويات	
مرتفعـة	يف	صنعـاء	)تصـل	إلـى	840	ج.و.س(،	وعـدن	)تصـل	إلـى	393	ج.و.س(،	والحديـدة	
)تصـل	إلـى	289	ج.و.س(،	وحضرمـوت	السـاحل	)تصـل	إلـى	187,4	ج.و.س(.	أمـا	يف	قطـاع	
التوليـد	الفرعـي	فقـد	بلـغ	متوسـط	الفاقـد	حوالـي	5,5%	بيـن	عامـي	2008	و2013.	واجهت	
املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	أيًضـا	تحديـات	يف	تحصيـل	الفواتيـر،	خصوصا	بعد	بـدء	األزمات	
السياسـية	يف	عـام	2010؛	إذ	وصـل	املبلـغ	اإلجمالـي	للفواتيـر	املتراكمة	غير	املسـّددة	يف	
عـام	2012	إلـى	70	مليـار	ريـال	يمنـي	)أي	مـا	يعادل	حوالـي	326	مليـون	دوالر	أمريكي	بسـعر	
صـرف	215	ريـاال	يمنيـا	لـكل	دوالر(.]]]]	يوضـح	الشـكل	البياني	رقـم	6	معدل	التحصيـل	واملبلغ	
اإلجمالـي	لفواتيـر	الكهربـاء	والفواتيـر	التراكميـة	غيـر	املسـّددة	خـالل	املـدة	مـن	2008	إلى	

2012،	ويوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	7	فواقـد	الكهربـاء	يف	قطاعـات	التوزيـع	والتوليـد.

شكل بياني رقم 6: معدل التحصيل ومبالغ فواتير الطاقة 
املسّددة وغير املسّددة

شكل بياني رقم 7: الفواقد يف 
الطاقة الكهربائية

 املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، بيان كتابياملصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، التقرير السنوي لعام 2012
)بيانات املدة من 2013 اىل 2018(

ُيضـاف	إلـى	مـا	سـبق	أنـه	ىلع	الرغـم	مـن	أن	متوسـط	االسـتهالك	النوعـي	للطاقـة	يف	
املنطقـة	بلـغ	مـن	220	إلـى	224	طـن	نفـط	مكافـئ	/	جيجـاوات	سـاعة	يف	عامـي	2003 
و2009	ىلع	التوالـي.	لـم	يبلـغ	االسـتهالك	النوعـي	للطاقـة	يف	اليمـن	إال	283,1	طـن	نفـط	
مكافـئ	/	جيجـاوات	سـاعة	يف	2003	و263,2	طن	نفط	مكافئ	/	جيجاوات	سـاعة	يف	عام	
2009.]]]]	وىلع	الرغـم	مـن	حـدوث	تحسـن	طفيـف	يف	السـنوات	الالحقـة،	ظل	االسـتهالك	
النوعـي	للطاقـة	مرتفًعـا	بشـكل	ملحـوظ.	ويرجـع	ذلـك	بشـكل	أساسـي،	مـن	بيـن	عوامـل	
أخـرى،	إلـى	عـدم	وجـود	إسـهام	للطاقـة	املتجـددة	يف	مزيج	الطاقـة	اإلجمالـي	يف	اليمن،	

ممـا	أدى	بـدوره	إلـى	زيـادة	انبعاثات	غـازات	االحتبـاس	الحـراري.]]]]

12( البنـــك الـــدويل، “الجمهوريـــة اليمنيـــة: اســـتعادة وتوســـيع الوصـــول إىل الطاقـــة” )تقريـــر رقـــم: ACS22319، مذكـــرة إعـــادة إشـــراك قطـــاع الطاقـــة(، 
http://documents1.worldbank.org/curated/zh/655811496412539032/pdf/P158449-  ،3 ص.   ،2017 حزيـــران   / يونيـــو   2

.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   Output-Yemen-Power-Sector-Reengagement-Note.pdf

13( املؤسسة العامة للكهرباء، التقرير السنوي لعام 2012 وبيان مكتوب.

14( رفيق امليساوي وحسن بن حسني وعادل مرتىض، “مؤشرات كفاءة الطاقة يف بلدان جنوب وشرق املتوسط” )تقرير إقليمي(، أكتوبر / تشرين 
https://www.climamed.eu/wp-content/uploads/files/RS_ee-indicators-in-the-southern-and- ،41 .األول 2012، ص

eastern-mediterranean-countries_2012_en.pdf )تأريخ الوصول إليه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

15( عـــي محمـــد األشـــول، “مؤشـــرات كفـــاءة الطاقـــة والحفـــاظ عليهـــا يف اليمـــن”، ســـرنجر أوبـــن )SpringerOpen(، 1 أبريـــل / نيســـان 2016، ص. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40984-016-0016-0.pdf ،5 )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

http://documents1.worldbank.org/curated/zh/655811496412539032/pdf/P158449-Output-Yemen-Power-Sector-Reengagement-Note.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/zh/655811496412539032/pdf/P158449-Output-Yemen-Power-Sector-Reengagement-Note.pdf
https://www.climamed.eu/wp-content/uploads/files/RS_ee-indicators-in-the-southern-and-eastern-mediterranean-countries_2012_en.pdf
https://www.climamed.eu/wp-content/uploads/files/RS_ee-indicators-in-the-southern-and-eastern-mediterranean-countries_2012_en.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s40984-016-0016-0.pdf
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2-2 معدل انتشار/تغطية الكهرباء

اليمـن	هـي	الدولـة	األدنى	معـدال	يف	وصول	للكهرباء	من	بين	دول	منطقة	الشـرق	األوسـط	
وشـمال	إفريقيـا،]]]]	وىلع	النقيـض	من	ذلـك	تماًما	معدل	نموها	السـكاني	السـريع	البالغ	%3	
سـنوًيا،	ولـم	تـزد	معـدالت	تغطيـة	الكهرباء	فيهـا	إال	بوتيرة	أبطـأ	بكثير.	قبل	الحـرب	لم	تبلغ	
نسـبة	اليمنييـن	الذيـن	يحصلـون	ىلع	الكهربـاء	إال	46%.]]]]	ويف	عـام	2014	تجـاوزت	نسـبة	
تغطيـة	الكهربـاء	75%	يف	مدينـة	عـدن	وحضرمـوت	وصنعـاء	فقـط،	يف	حيـن	لـم	تبلـغ	
سـوى	أقـل	مـن	50%	يف	أكثـر	من	نصـف	محافظـات	الجمهورية.	يوضـح	الشـكل	البياني	رقم	

8	معـدالت	الوصـول	إلـى	الكهربـاء	العموميـة	يف	املحافظات	يف	عـام	2014.

شكل بياني رقم 8: معدالت الحصول الكهرباء يف املحافظات، 2014

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، بيان مكتوب )بيانات عام 2014(.

لـم	 ريفيـة،	 مناطـق	 يعيشـون	يف	 اليمنـي	 الشـعب	 مـن	 	%75 نحـو	 أن	 مـن	 الرغـم	 ىلع	
يحصـل	إال	23%	مـن	سـكان	الريـف	ىلع	الكهربـاء	يف	عـام	2014.]]]]	باإلضافـة	إلـى	ذلك	كانت	
مسـتويات	توفـر	خدمـات	الكهربـاء	وموثوقيتهـا	وجودتهـا	رديئـة	للغايـة.	وملـا	كانت	جميع	
القطاعـات	)مثـل	قطاعـات	الصحـة	واملياه	والتجـارة	والصناعة	والسـكن(	تعاني	مـن	انقطاع	
التيـار	الكهربائـي،	فقـد	كان	لدى	معظم	املسـتهلكين	مولدات	ديزل	أو	بنزيـن	احتياطية.	أما	
املصانـع	الكبيـرة	فجميعهـا	تقريًبـا	لم	تكـن	متصلة	بالشـبكة	الوطنية،	وكانـت	تعتمد	ىلع	
محطـات	الطاقـة	الخاصـة	بها.]]]]	وغنـي	عن	التوضيـح	أن	الطاقة	هي	الدعامة	األساسـية	ألي	
نشـاط	اقتصـادي،	فضـال	عـن	كونهـا	عامل	تمكيـن	للوصـول	إلى	جميـع	الخدمات	األساسـية.	
وىلع	الرغم	من	أهمية	قطاع	الكهرباء	للتنمية	الشـاملة،	لم	يشـهد	القطاع	تحسـًنا	ملحوًظا	

يف	تغطيـة	الكهربـاء	ىلع	مـدار	السـنوات	التي	سـبقت	الحرب.

16( عي وآخرون “آفاق الطاقة الشمسية يف اليمن”، ص. 4.

17( شـــركة Ltd )EnergySolve International )Pvt، “اليمـــن: إطـــار عمـــل مؤســـي لكفـــاءة الطاقـــة وخطـــة عمـــل ملـــدة 3 ســـنوات إلدارة الطلـــب 
http://documents.worldbank.org/curated/en/637361468181746454/pdf/705820ESW ،2009 ،”عىل الطاقة / كفاءة الطاقة

0P1140t000Final000March030.pdf )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

18( عي وآخرون “آفاق الطاقة الشمسية يف اليمن”، ص. 4.

19( األشول، “مؤشرات كفاءة الطاقة والحفاظ عليها يف اليمن”، ص. 5.

http://documents.worldbank.org/curated/en/637361468181746454/pdf/705820ESW0P1140t000Final000March030.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/637361468181746454/pdf/705820ESW0P1140t000Final000March030.pdf
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2-3 اإلطار املؤسسي

يتبـع	قطـاع	الكهربـاء	رسـمًيا	وزارة	الكهربـاء	والطاقـة،	وهـي	الجهـة	املسـؤولة	عـن	وضـع	
السياسـات	والخطـط	االسـتراتيجية،	ومنـح	التراخيص،	وإصـدار	القرارات	ذات	الصلة،	باسـتثناء	
تحديـد	التعرفـة.	كانـت	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	هـي	املـزود	الوحيـد	للكهربـاء،	وقـد	
توّلـت	إدارة	أنشـطة	التوليـد	والنقـل	والتوزيـع،	فضـال	عن	تحصيـل	فواتيـر	الكهربـاء.]1]]	ووفًقا	
لقانـون	الكهربـاء	رقـم	1	لسـنة	2009،	تعتبـر	الهيئـة	العامـة	لكهرباء	الريف	مسـؤولة	بشـكل	
أساسـي	عـن	تخطيـط	وتنفيذ	األنشـطة	التي	تهـدف	إلى	إمـداد	الكهرباء	خارج	الشـبكة،	أي	
يف	مناطـق	ريفيـة	محـددة	خـارج	املـدن	الرئيسـية	والثانويـة،	مـن	خـالل	تطوير	وتحسـين	

خدمـات	الكهربـاء	التـي	يملكهـا	ويديرهـا	السـكان	املحليـون	املرّخص	لهـم.]]]]

وبموجـب	القانون	نفسـه	أنشـئ	مجلس	مؤقت	لتنظيم	أنشـطة	الكهرباء	مـن	خالل:	تحديد	
التعرفة،	ومراقبة	االمتثال	للوائح	القطاع،	وإصدار	قواعد	اإلنجاز،	وتشـجيع	االسـتثمار	املحلي	
واألجنبـي،	والعمـل	ىلع	إنشـاء	كيـان	ناظـم	مسـتقل.]]]]	ىلع	الرغـم	من	أن	مجلـس	تنظيم	
أنشـطة	الكهربـاء	كان	مخصًصـا	ملرحلـة	انتقاليـة	مدتهـا	أربـع	سـنوات	فقط،	لم	ينشـأ	كيان	

ناظـم	مسـتقل	واسـتمر	املجلس	املؤقـت	يف	العمل	حتى	بدايـة	الحرب	الدائـرة	حالًيا.]]]]

ُصممـت	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	لتتمتـع	باالسـتقالل	املالـي	واإلداري	ولتكون	مسـؤولة	
عـن	إدارة	أنشـطة	قطـاع	الكهربـاء،	إال	أن	قطـاع	الكهربـاء	لـم	يعمـل	بتوجـه	تجـاري،	ومـن	
َثـم	اعُتمـد	ىلع	املخصصـات	املاليـة	التـي	قدمتهـا	الحكومة	لتنفيـذ	أي	اسـتثمار	مطلوب،	
وكذلـك	لتغطيـة	التكاليـف	التشـغيلية	لعـدم	كفايـة	اإليـرادات	التـي	تحصلهـا	املؤسسـة	

لتغطيتهـا.

أمـا	فيمـا	يتعلـق	بصنـع	القـرار،	فتشـارك	عـدة	جهـات	حكوميـة	يف	أنشـطة	ذات	صلـة	
بالقطـاع.	قبـل	الحـرب،	كان	املجلـس	األىلع	للطاقة	مسـؤوال	عـن	عده	مهام	منهـا	مراجعة	
وإقـرار	السياسـات	واالسـتراتيجيات	للطاقـة	وإيجـاد	حلـول	ملشـكلة	العجـز	بالطاقـة	وبدائل	
للطاقـة	املشـتراة.	يـرأس	هـذا	املجلـس	رئيـس	الـوزراء،	ويتألف	مـن	وزيـر	الكهربـاء	والطاقة،	
ووزيـر	التخطيـط	والتعـاون	الدولـي،	ووزيـر	املاليـة،	ووزيـر	النفـط	واملعـادن	واألميـن	العـام	
ملجلـس	الـوزراء.	فيمـا	يتعلـق	بتعرفـة	الكهربـاء	يجـب	أن	تصدر	تعرفـة	الكهرباء	عـن	رئيس	
الـوزراء	وفًقـا	لقانـون	الكهربـاء	رقـم	1	لسـنة	2009	وذلـك	بعـد	موافقـة	مجلـس	 مجلـس	
الـوزراء.	باإلضافـة	إلـى	ذلـك،	عملت	السـلطات	املحليـة	أيًضا	مـع	مكاتب	قطـاع	الكهرباء	يف	
املناطـق	ىلع	تخطيـط	وتنفيـذ	بعـض	املشـاريع.	فيمـا	يتعلـق	بالوقـود،	كانـت	الشـركة	
اليمنيـة	لتوزيـع	املنتجـات	النفطية	هي	املزود	الرئيسـي	للوقود؛	إذ	قامـت	بتزويد	محطات	
توليـد	الكهربـاء	بالوقود	املطلوب	بسـعر	مدعوم	بالتنسـيق	مـع	وزارة	املاليـة.	باإلضافة	إلى	
ذلـك،	قامـت	وزارة	التخطيـط	والتعـاون	الدولـي	بالتنسـيق	مـع	قطـاع	الكهربـاء	فيمـا	يتعّلق	
بخطـط	القطـاع	واملشـاريع	املمّولـة	مـن	املانحيـن.	يوضح	الشـكل	البياني	رقـم	9	العالقات	

املتبادلـة	بيـن	الكيانـات	العاملـة	يف	قطـاع	الكهربـاء	قبـل	الحرب.

20( توفيـــق ســـفيان وكان أوجوتســـو وماتيـــو بـــارا، “تقريـــر االســـتثمار يف الطاقـــة ومنـــاخ األعمـــال للبلـــدان املراقبـــة: الجمهوريـــة اليمنيـــة،” األمانـــة العامـــة 
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/  ،12 ص.   ،2016 نوفمـــر  الطاقـــة،  مليثـــاق 

آب 2020(.  / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   Yemen_Investment_Report.pdf

)تأريـــخ   https://moee-ye.com/site-ar/392  ،2009 آذار   / مـــارس   8  ،”2009 لســـنة   1 رقـــم  الكهربـــاء  “قانـــون  القانونيـــة،  الشـــؤون  21( وزارة 
إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(. الوصـــول 

22( نفس املرجع السابق.

23( سفيان وآخرون، “تقرير االستثمار يف الطاقة ومناخ األعمال،” ص. 12.

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Yemen_Investment_Report.pdf
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Yemen_Investment_Report.pdf
https://moee-ye.com/site-ar/392
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شكل بياني رقم 9: العالقات املتبادلة بين أصحاب املصلحة الوطنيين الرئيسيين

2-4 اإلطار القانوني

يف	عـام	2009،	صـدر	قانـون	الكهربـاء	رقـم	1	لتحسـين	إدارة	قطـاع	الكهربـاء	مـن	خـالل	عدة	
تدابيـر،	وتضّمنـت	تلـك	التدابيـر	تعزيـز	اسـتثمارات	القطـاع	الخـاص	املحلـي	واألجنبـي	يف	
قطاعـات	التوليـد	والتوزيـع	الفرعيـة،	وتشـجيع	اسـتعمال	موارد	الطاقـة	املتجـّددة،	وضمان	
املنافسـة	يف	توليـد	الكهربـاء،	وإدخـال	سـوق	الجملة	والتجزئـة.	يهدف	القانون	إلى	إنشـاء	

اآلتية:]]]] الكيانـات	

مجلـس	تنظيـم	قطـاع	الكهربـاء:	للعمـل	كجهـًة	تنظيميًة	ألنشـطة	قطاع	الكهربـاء،	يتضمن	
عمـل	املجلـس	تحديـد	التعرفـة	ونشـر	التعليمـات	الالزمـة	السـتخدام	نظـام	النقـل،ً	وضـع	

معاييـر	لتشـجيع	اسـتثمارات	القطـاع	الخاص.

الهيئـة	العامـة	لكهربـاء	الريـف:	لتكـون	كياًنـا	مالًيـا	وإدارًيـا	مسـتقاًل	يخضـع	إلشـراف	وزيـر	
الكهربـاء	والطاقـة،	وتمثلـت	املهمـة	الرئيسـية	لهـذه	الهيئـة	يف	تنفيـذ	الخطـة	الوطنيـة	
لكهربـاء	الريـف	مـن	خـالل	إجـراءات	مختلفـة،	بما	يف	ذلـك	أنشـطة	التخطيـط	والتعاون	مع	

موزعي/مقّدمـي	الكهربـاء.

24( “قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009”.
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	القانون	ىلع	إعـادة	هيكلة	املؤسسـة	العامة	للكهربـاء	إلى	مكونات	 عـالوة	ىلع	ذلـك	نـصّ
التوليـد	والنقل	والتوزيـع،	كما	يلي:

املؤسسة	العامة	لتوليد	الطاقة	الكهربائية 	

املؤسسة	العامة	لنقل	الطاقة	الكهربائية 	

املؤسسة	العامة	للتوزيع	الطاقة	الكهربائية 	

	ىلع	الرغـم	مـن	أن	قانـون	الكهربـاء	رقـم	1	لسـنة	2009	سـعى	إلـى	إعـادة	هيكلـة	وتعزيـز	
حوكمـة	قطـاع	الكهربـاء	بشـكل	أفضل،	لـم	يتم	تنفيذ	عـدد	من	البنود	املهمة.	ىلع	سـبيل	
املثـال،	لـم	ُتنشـأ	كيـان	مسـتقل	لتنظيـم	أنشـطة	القطـاع،	كمـا	ظّلـت	قطاعـات	الكهربـاء	

مجتمعـة	يف	مؤسسـة	واحـدة	ولـم	تفصـل	)أي	متكاملة/مندمجـة	رأسـًيا(.

باإلضافـة	إلى	قانون	الكهرباء	رقم	1	لسـنة	2009،	تخضع	املؤسسـة	العامـة	للكهرباء	والهيئة	
العامـة	لكهربـاء	الريـف	للقـرار	الجمهـوري	رقـم	87	لسـنة	1995	القاضـي	بإنشـاء	املؤسسـة	
العامـة	للكهربـاء	والقـرار	الجمهـوري	رقـم	76	لسـنة	2009	القاضـي	بإنشـاء	الهيئـة	العامـة	

الريف. لكهربـاء	

2-5 مشاركة القطاع الخاص وفرص االستثمار

اقتصـر	االسـتثمار	الخـاص	يف	قطـاع	الكهرباء	بشـكل	أساسـي	ىلع	توليد	الكهربـاء،	فابتداًء	
مـن	عـام	2006،	قـّدم	القطـاع	الخـاص	حصـة	كبيرة	مـن	إجمالي	الطاقـة	الكهربائيـة	املولدة	
مـن	خـالل	عقـود	قصيـرة	األجـل	لشـراء	الكهربـاء	مـن	منتجـي	الكهربـاء.]]]]	عملـت	مشـاركة	
القطـاع	الخـاص	بشـكل	عـام	ىلع	دعم	توليد	املؤسسـة	العامـة	للكهرباء	يف	حـال	حدوث	

عجز. أي	

عـادة	مـا	تتعاقـد	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	مـع	مالكـي	املولـدات	-وهـو	تعاقـد	سـنوي	
غالًبـا-	وتشـتري	كل	ك.و.س	مـن	مولداتهـم.	كمـا	أنهـا	تـزود	هـؤالء	املنتجيـن	مـن	القطـاع	
الخـاص	بالوقـود	الـالزم	لتوليـد	الكهربـاء.	ىلع	الرغـم	مـن	أن	توفيـر	الوقـود	للمنتجيـن	مـن	
القطـاع	الخـاص	يقّلـل	مـن	املخاطـر	التـي	يتعرض	لهـا	املسـتثمرون،	شـّكل	ذلك	عبًئـا	مالًيا	

كبيـًرا	ىلع	امليزانيـة	الحكوميـة	بسـبب	الدعـم	الكبيـر	للوقـود.

ىلع	مـدى	السـنوات	العشـر	املاضية،	كان	اإلنفاق	ىلع	شـراء	الطاقـة	الكهربائية	هو	الحصة	
األكبـر	مـن	التكاليف	التشـغيلية	يف	قطـاع	الكهرباء	يف	ظـل	فاقد	مرتفـع	للكهرباء	ومعدل	

منخفـض	لتحصيل	فواتير.

يوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	10	حصة	الكهربـاء	املشـتراة	يف	قطـاع	التوليد	مقارنـًة	بتوليد	
الكهربـاء	وبيعهـا	يف	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	قبل	الحـرب،	ويوضح	الشـكل	البياني	رقم	

11	حصـة	تكلفـة	الكهربـاء	املشـتراة	وإيرادات	الكهربـاء	املبيعة.

25( البنك الدويل، “الجمهورية اليمنية: استعادة وتوسيع الحصول عىل الطاقة”، ص. 3.
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شكل بياني رقم 10 الطاقة املشتراة مقابل توليد 
الطاقة الكهربائية من قبل املؤسسة العامة 
للكهرباء مقابل الكهرباء املبيعة 2013-2008

الشكل البياني رقم 11: حصة تكاليف الكهرباء 
املشتراة، 2018-2012

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، التقرير السنوي لعام 2012املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، بيان مكتوب )بيانات 2008-2013(

خـالل	املـدة	مـن	عـام	2008	إلـى	عـام	2013،	كانـت	كميـة	الكهرباء	التـي	تبيعها	املؤسسـة	
أقـل	بكثيـر	ممـا	تولـده،	بالتالـي	لـم	يضـف	إسـهام	الطاقـة	الكهربائيـة	املشـتراة	أي	قيمـة	
حقيقيـة،	بـل	قـام	بشـكل	أساسـي	بتعويض	املؤسسـة	عـن	الفاقـد	يف	الكهربـاء،	خصوصا	
أن	تعطـى	 األولويـات	يجـب	 أن	 الواضـح	 الوطنيـة.	مـن	 بالشـبكة	 يف	املناطـق	املتصلـة	
لالسـتثمارات	يف	تقليـل	الفاقـد	الفنـي	وغيـر	الفنـي	للكهربـاء	إلـى	مسـتويات	مقبولة	من	

خـالل	اعتمـاد	تدابيـر	كفـاءة	الطاقـة	يف	قطاعـات	الكهربـاء.

قبـل	الحـرب،	عندمـا	كان	اإلمـداد	بالكهربـاء	إال	بقـدر	محـدود،	كانـت	هناك	فرص	اسـتثمارية	
التقليديـة	 املصـادر	 مـن	 الكبيـر	 املتزايـد	 الطلـب	 لتلبيـة	 الكهربـاء	 توليـد	 يف	 ضخمـة	
دة.	وفًقـا	لتوقعـات	الطلـب	التـي	أجراهـا	البنـك	الدولـي	يف	عـام	2009،	للمدة	من	 واملتجـدّ
2010	إلـى	2020،	كان	مـن	املتوقـع	أن	تبلـغ	القـدرة	اإلنتاجيـة	املطلوبـة	يف	عـام	2020	مـا	
يقـرب	مـن	ثالثـة	أضعاف	القـدرة	اإلنتاجيـة	الفعلية	قبل	الحـرب.	يوضح	الشـكل	البياني	رقم	

12	توقعـات	الطلـب	ىلع	الكهربـاء.

ىلع	الرغـم	مـن	اإلمكانـات	الكبيـرة	للمشـاركة	مـن	القطـاع	الخـاص،	مـا	زالـت	هنـاك	حاجـة	
ملحـة	لخلـق	بيئـة	اسـتثمارية	جذابـة	وتنافسـية،	فوفًقـا	للمقابـالت	التـي	أجريـت	من	أجل	
هـذه	الورقـة،	كانـت	الحكومـة	قبـل	الحـرب	تعمل	ىلع	إشـراك	القطـاع	الخاص	يف	مشـاريع	
الشـراكة	بيـن	القطاعيـن	العـام	والخـاص	وصياغـة	قانـون	لهذا	الغـرض،	ومع	ذلك	لـم	ُيوافق	

ىلع	القانـون	نظـًرا	لالضطرابـات	السياسـية	التـي	أعقبـت	ذلك.

شكل بياني رقم 12: توقعات الطلب ىلع الكهرباء

املصدر: توفيق سفيان، “دراسة اسرتاتيجية إعادة اإلعمار بعد النزاع لقطاع الكهرباء والطاقة يف اليمن”، 2019، ص. 22، 
 https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/2019-Yemen_paper_final.pdf

)تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/2019-Yemen_paper_final.pdf
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2-6 االستهالك السكني والتجاري والصناعي

ىلع	الرغـم	مـن	أن	معـدل	اسـتهالك	الفـرد	يف	اليمـن	منخفـض،	كان	القطـاع	السـكني	
يسـتهلك	معظـم	الطاقـة	الكهربائيـة	املولـدة	من	محطـات	توليـد	الكهرباء	يف	املؤسسـة	
العامـة	للكهربـاء	وكذلـك	الكهربـاء	املشـتراة؛	إذ	بلـغ	االسـتهالك	السـكني	للمـدة	مـن	2009 
إلـى	2015	حوالـي	65%،	يليـه	القطاع	التجـاري	والعام	)17%(،	وقطاعات	أخـرى	)15%(،	والقطاع	
الصناعـي	)3%(.]]]]	بسـبب	توفـر	خدمـات	الكهربـاء	املحـدودة	واملتقطعـة،	اعتمدت	معظم	
الصناعـات	واملحـالت	التجارية	واملرافـق	الخدمية	ىلع	مولدات	الديـزل	الخاصة	بها	كمصادر	
رئيسـية	أو	احتياطيـة	للكهربـاء،	ويوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	13	اسـتهالك	الكهربـاء	لـكل	

قطـاع	مـن	عـام	2009	إلى	عـام	2015.

شكل بياني رقم 13: استهالك الكهرباء بحسب القطاع، 2015-2009

املصدر: الوكالة الدولية للطاقة، “االستهالك النهايئ للكهرباء بحسب القطاع، اليمن 2009-2015”

https:// ،2020 االســـتهالك النهـــايئ للكهربـــاء بحســـب القطـــاع، اليمـــن 2018-1990،” أرصـــدة الطاقـــة العامليـــة“ ،)IEA( وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة )26
 www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20consumption&indicator=ElecConsBySector

)تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20consumption&indicator=ElecConsBySector
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20consumption&indicator=ElecConsBySector
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2-7 العرض مقابل الطلب

ىلع	الرغـم	مـن	أن	معـدل	اسـتهالك	الطاقـة	السـنوي	للفـرد	كان	منخفًضـا	للغايـة	)أقل	من	
300	ك.و.س(	وأن	عـدد	املشـتركين	املتصليـن	بالشـبكة	الوطنيـة	)كان	أقـل	مـن	2	مليـون	
مشـترك	فقـط(،	لـم	تكن	الشـبكة	الوطنية	قـادرة	ىلع	تلبية	طلب	املسـتهلكين	املتصلين	
بهـا.	اتسـعت	فجوة	الطاقة	بشـكل	أكبـر	خالل	السـنوات	املاضية،	وذلك	بسـبب	عدم	القدرة	
يف	بنـاء	محطـات	طاقـة	جديـدة	كبيـرة	وتطوير	قطـاع	التوليد	بشـكل	كبير.	يف	عـام	2012 
بلغـت	الفجـوة	يف	توليـد	الكهربـاء	376	م.و؛	إذ	كانـت	القـدرة	املتاحة	0,88	جيجـاوات.	وبناء	
ىلع	التوقعـات	التـي	تمـت	يف	عام	2009	أن	يصل	الطلب	اإلجمالـي	ىلع	الكهرباء	يف	عام	
2020	سـيصل	إلـى	3,1	ج.و.	ويعتبـر	هـذا	الطلب	املتوقـع	منخفض	للغاية	حيـث	أنه	لم	يأخذ	
يف	االعتبـار	الطلـب	املحتمـل	مـن	كبـار	املسـتهلكين	مـن	القطـاع	الصناعـي	أو	احتياجـات	
العـدد	املتزايـد	مـن	السـكان	للكهربـاء.	يوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	14	الطاقـة	املولدة	من	

املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	والطلـب	غيـر	امللبـى	الذي	بـدأ	يف	التزايد	منذ	عـام	2011.

شكل بياني رقم 14: الطلب امللبى والغير امللبى، 2008 - 2012

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، التقرير السنوي لعام 2012
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2-8 تعرفة الكهرباء واسترداد التكاليف

ُتعـّد	تعرفـة	الكهرباء	العامَل	األكثر	أهمية	ألي	مسـتثمر	محتمل	يقوم	بتقييم	ربحية	االسـتثمار	
يف	القطـاع،]]]]	ويف	اليمـن	كانـت	تعرفـة	الكهربـاء	قبل	الحرب	مدعومة	بشـكل	كبيـر،	وكانت	
أقـل	بكثيـر	مـن	سـعر	التكلفـة،	ووضعـت	هـذه	الخسـارة	بدورهـا	املؤسسـة	يف	وضـع	مالـي	

ضعيـف	وأدت	إلـى	عـدم	قدرتهـا	ىلع	تغطيـة	نفقاتها	أو	االسـتثمار	يف	تطويـر	القطاع.

تختلـف	تكلفـة	الكهربـاء	تبعـا	لنوع	الوقـود	ومحطة	الطاقة	املسـتعملة	لتوليدهـا؛	فتكلفة	
الكهربـاء	التـي	تنتجهـا	محطـات	الغـاز	هـي	األدنـى،	وتليها	محطـات	الطاقـة	الحراريـة	التي	
يغديهـا	زيـت	الوقـود	الثقيـل.	ليـس	مـن	املسـتغرب	أن	يكـون	للمحطـات	املتبقيـة	التـي	
تعمـل	بالديـزل	التكلفـة	األىلع،	وتتفـاوت	تلـك	التكلفـة	وفًقـا	لتفاصيـل	كل	محطـة	طاقة	

)الكفـاءة،	التكلفـة	اإلداريـة...	إلخ(.

يف	عـام	2014	بلـغ	متوسـط	تكلفـة	الكهربـاء	التـي	تنتجهـا	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	
51,31	ريـاال	يمنيـا/ك.و.س،	وفًقـا	ألسـعار	الوقـود	يف	السـوق	املحلـي،	بينمـا	كان	متوسـط	
سـعر	كل	ك.و.س	مبيـع	17	ريـاال	يمنيـا	)أي	نحـو	0,08	دوالر	أمريكـي(.	وهـذا	يعنـي	أن	معـدل	
اسـترداد	التكلفـة	اإلجمالـي	كان	منخفًضـا	جـًدا،	أي	حوالـي	33%.	كانـت	الشـركة	اليمنيـة	
لتوزيـع	املنتجـات	النفطيـة	تـزّود	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	والوقود	بدعم	خـاص؛	فعلى	
سـبيل	املثـال	كان	سـعر	الديـزل	املدعـوم	من	الحكومـة	للسـوق	املحلـي	150	رياال/لتر،	يف	
حيـن	كانـت	املؤسسـة	العامـة	للكهرباء	تدفـع	40	رياال/لتر،	ممـا	جعل	تكلفـة	الكهرباء	التي	
تولدهـا	املؤسسـة	30,7	ريـال/ك.و.س.]]]]	يوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	15	تعرفـة	الكهربـاء	
الكهربـاء	ملختلـف	املسـتهلكين	يف	 الكهربـاء.	كانـت	تعرفـة	 مقارنـة	بمتوسـط	تكلفـة	
القطاعـات	أقـّل	بكثيـر	مـن	التكلفـة	الفعلية	للكهربـاء،	وخصوصـا	التعرفة	للقطاع	السـكني.

شكل بياني رقم 15: تعرفة الكهرباء مقابل متوسط تكلفة الكهرباء

املصدر: وزارة الكهرباء والطاقة، “التعرفة” https://moee-ye.com/site-ar/التعرفــة/، )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

27( لـــؤي الخطيـــب وهـــاري اســـتيبانيان، “إلقـــاء الضـــوء عـــىل إصـــالح قطـــاع الكهربـــاء يف العـــراق”، مركـــز بروكنجـــز الدوحـــة، مـــارس / آذار 2015، ص. 5، 
الوصـــول  )تأريـــخ   https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Alkhatteeb-Istepanian-English-PDF.pdf

إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

28( املؤسسة العامة للكهرباء، 2013.

https://moee-ye.com/site-ar
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Alkhatteeb-Istepanian-English-PDF.pdf
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هنـاك	معـدل	اسـترداد	تكلفـة	محدد	لكل	قطـاع،	فعلى	سـبيل	املثال	كان	القطاع	السـكني	
هـو	املسـتهلك	األىلع	للطاقـة	)بنسـبة	65%.	انظـر	الشـكل	البيانـي	رقـم	13(،	لذلـك	تأتـي	
معظـم	اإليـرادات	مـن	القطـاع	السـكني،	ومـع	ذلـك	ونظـًرا	ألن	دعـم	التعرفـة	السـكنية	كان	
مرتفًعـا	للغايـة،	ظـّل	مـن	الصعـب	تحسـين	الوضـع	املالـي	العـام	للقطـاع،	خصوصـا	بسـبب	

انخفـاض	معـدل	تحصيـل	الرسـوم	وارتفـاع	مسـتوى	الفواقـد	الفنيـة	وغيـر	الفنية.

يوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	16	أن	معـدل	اسـترداد	التكلفـة	ملتوسـط	التعرفـة	السـكنية	
يغطـي	نطـاق	اسـتهالك	مـن	201	إلـى	350	ك.و.س.	لغـرض	املقارنـة	بلـغ	معـدل	اسـترداد	
التكلفـة	يف	أدنـى	فئـة	اسـتهالك	للقطـاع	السـكني	)0-200	ك.و.س(	12%	فقـط،	أما	أىلع	
فئـة	تعرفـة	فقـد	كانـت	األىلع	مـن	700	ك.و.س،	وكان	معدل	اسـترداد	التكلفـة	فيها	%37.	
أمـا	القطـاع	الصناعـي	فقـد	سـجل	أىلع	معـدل	السـترداد	التكلفـة	)70%(،	يليـه	القطـاع	

التجـاري	ثـم	قطـاع	االسـتهالك	العام.

شكل بياني رقم 16: معدالت استرداد التكاليف ملختلف التعريفات يف عام 2014

 القطاع	السكني	
)201–350	ك.و(

املحالت	التجارية	
الصغيرة

الفنادق	والزراعة	واملباني	
العامة	واملؤسسات	

التجارية	الكبرى
الصناعات	الكبيرة
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3( نظرة على المشاريع االستراتيجية

3-1 محطات مأرب الغازية )مأرب األولى ومأرب الثانية(

تشـكل	محطتـي	مـأرب	الغازيتيـن	مكوًنـا	اسـتراتيجًيا	يف	قطـاع	التوليـد،	وكان	الهـدف	مـن	
هـذه	املحطـات	-أول	محطـات	لتوليـد	الطاقـة	بالغـاز	يف	اليمـن-	تقليص	العجـز	يف	توليد	
الكهربـاء	والحـد	مـن	اعتمـاد	البـالد	ىلع	محطـات	الطاقة	التي	تعمـل	بالديزل	وزيـت	الوقود	
الثقيـل	باهظـة	الثمـن	والضـارة	بالبيئـة.	يتكـون	هـذا	املشـروع	مـن	مرحلتيـن:	األولـى	هـي	
محطـة	مـأرب	الغازيـة	األولـى،	التـي	أنشـأتها	مجموعـة	سـيمنز	للطاقـة	وُشـّغلت	يف	عـام	
2009.	تقـع	محطـة	مـأرب	الغازية	األولى	يف	صافر	شـرق	مدينة	مـأرب،	أي	ىلع	بعد	200	كم	
مـن	صنعـاء.	يغـذي	محطـة	توليـد	الكهربـاء	حقـل	غاز	صافـر	الواقـع	ىلع	بعـد	3	كيلومترات	
عبـر	خـط	أنابيـب	غـاز.	تعتمـد	محطة	مـأرب	األولـى	ىلع	تقنية	الـدورة	املفتوحـة	وتتكون	
مـن	ثـالث	توربينـات	غازيـة،	كل	منهـا	بطاقـة	إنتاجية	اسـمية	تبلـغ	163	م.و،	ومـع	ذلك	تقل	
القـدرة	الكهربائيـة	الفعليـة	يف	الصيـف	إلـى	113	م.و	بسـبب	ارتفـاع	درجـة	حـرارة	املوقـع	
واالرتفـاع	العالـي	فوق	مسـتوى	سـطح	البحر،	ممـا	يجعل	القـدرة	الكهربائية	حوالـي	340	م.و	
تتضمـن	خطـة	التوسـعة	سـبع	توربينات	أخـرى،	وتحويلهـا	إلى	محطـة	دورة	مركبـة	بإضافة	

نظـام	اسـتعادة	الحـرارة	وتوربينـات	بخارية.]]]]

تقـع	املرحلـة	الثانيـة	مـن	محطـة	مـأرب	الغايـة	أيًضـا	يف	صافـر؛	إذ	بـدأ	بنـاء	املحطـة	يف	
عـام	2013	مـع	خطـط	لبـدء	توليـد	املحطـة	للطاقـة	يف	أواخـر	عـام	2014،	ولكـن	املشـروع	
ُعلـق]1]]	بسـبب	االضطرابـات	السياسـية.	ستشـمل	محطـة	مـأرب	الغازيـة	الثانيـة	مـن	ثـالث	
إلـى	خمـس	توربينـات	غازيـة	ذات	دورة	مفتوحـة،	بطاقـة	إنتاجيـة	مصممـة	تبلـغ	400	م.و.	
تتضمـن	مرحلـة	املشـروع	هـذه	توسـيع	محطـة	النقـل	الحاليـة،	التـي	تسـتعملها	محطـة	
مـأرب	الغازيـة	األولـى،	لنقـل	الطاقـة	املنتجة	يف	محطـة	مأرب	الغازيـة	الثانية	إلـى	صنعاء.	
الشـركة	املنفـذة	للمرحلـة	الثانيـة	مـن	املشـروع	هـي	شـركة	بهـارات	هيفـي	اليكتريكلـز	
ليميتـد	)Bharat Heavy Electricals Limited(.	كان	مـن	املقـرر	أن	يمـّول	املرحلـة	كل	مـن	
الصنـدوق	السـعودي	والصنـدوق	العربـي.]]]]	ىلع	غـرار	محطـة	مـأرب	الغازية	األولـى،	تهدف	
الخطـط	إلـى	زيـادة	قـدرة	املحطـة	إلـى	660	م.و	مـن	خـالل	تحويلها	إلـى	محطـة	ذات	دورة	

مركبة.

سـتؤدي	إضافـة	محطتـي	مـأرب	الغازيتيـن	األولـى	والثانيـة	إلـى	قطـاع	الطاقـة	دوًرا	حاسـًما	
يف	حـل	مشـكلة	نقـص	الطاقـة	وتوليد	كهربـاء	منخفضة	التكلفـة.	ومن	شـأن	اإلضافة	أيًضا	
تنويـع	مزيـج	الطاقـة،	ومـن	َثـم	تقليـل	اعتمـاد	الدولـة	ىلع	محطـات	الطاقـة	التـي	تعمـل	
بالديـزل	وزيـت	الوقـود	الثقيـل	باهظـة	الثمـن	والضـارة	بالبيئـة	وتحسـين	نصيـب	الفـرد	مـن	

الكهرباء.

العلـــوم والتكنولوجيـــا  بالضبـــاب”، مجلـــة  الهـــواء  تريـــد  نظـــام  باســـتعمال  الغازيـــة  مـــأرب  “تعزيـــز محطـــة كهربـــاء  امللـــك مؤمـــن وآخـــرون،  29( عبـــد 
https://www.researchgate.net/  ،62-74 ص.   ،2016 حزيـــران   / يونيـــو   ،)Journal of Science & Technology 21/1(  21/1
publication/303979685_Enhancement_of_Marib_Gas_Turbine_Power_Station_Using_Air_Cooling_Fogging_

.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   System

30( سفيان وآخرون، “تقرير االستثمار يف الطاقة ومناخ األعمال،” ص. 24.

31( وزارة الكهرباء والطاقة، “مشروع محطة مأرب الغازية الثانية” )عربي(، 21 ديسمر / كانون األول https://bit.ly/3fLbTpq ،2009 )تأريخ 
الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

https://www.researchgate.net/publication/303979685_Enhancement_of_Marib_Gas_Turbine_Power_Station_Using_Air_Cooling_Fogging_System
https://www.researchgate.net/publication/303979685_Enhancement_of_Marib_Gas_Turbine_Power_Station_Using_Air_Cooling_Fogging_System
https://www.researchgate.net/publication/303979685_Enhancement_of_Marib_Gas_Turbine_Power_Station_Using_Air_Cooling_Fogging_System
https://bit.ly/3fLbTpq
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3-2 مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار
توّصلـت	الجمهوريـة	اليمنيـة	واململكـة	العربيـة	السـعودية	يف	عام	2007	إلـى	اتفاق	حول	
برنامـج	توسـعة	للربـط	البينـي	بقيمـة	400	مليـون	دوالر	للسـماح	بنقل	500	إلـى	1,000	م.و	
بيـن	البلديـن.	كان	الربـط	املقتـرح	مـن	بنـي	حشـيش	إلـى	الكدمـي،	عبـر	خـط	نقـل	طوله	
416	كـم	بمسـتوى	جهـد	400	ك.ف	بخطـوط	تيـار	مزدوجـة.	لـم	يبـدأ	هـذا	املشـروع	بعـد	
بسـبب	نقـص	التمويـل.]]]]	أكـدت	دراسـة	جـدوى	بتمويـل	مـن	الصنـدوق	العربـي	للتنميـة	
االقتصاديـة	واالجتماعيـة	جـدوى	ربط	الشـبكات	الكهربائية	يف	البلدين،	بعد	اسـتيفاء	كثير	
مـن	املتطلبـات	املتعلقـة	بالشـبكة	اليمنيـة.]]]]	يوجـد	أيًضـا	مشـروع	توصيـل	محتمـل	مـع	
إثيوبيـا،	عبـر	جيبوتـي،	لشـراء	الكهربـاء	مـن	محطـة	للطاقـة	الكهرومائيـة	تقـع	يف	جنوب	

إثيوبيـا	)الشـكل	البيانـي	رقـم	17(،	ومـع	ذلـك	ال	يزال	هـذا	املشـروع	يف	مرحلة	التفـاوض.]]]]

شكل بياني رقم 17: خطوط الربط املخطط لها مع السعودية وإثيوبيا )عبر جيبوتي(

املصدر: سفيان وآخرون، “تقرير االستثمار يف الطاقة ومناخ األعمال”، ص. 29

32( سفيان وآخرون، “تقرير االستثمار يف الطاقة ومناخ األعمال،” ص. 29.

البلـــدان  املتحـــدة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغربـــي آســـيا )UNESCWA(، “االســـتعراض الســـنوي للتطـــورات يف العوملـــة والتكامـــل اإلقليمـــي يف  33( لجنـــة األمـــم 
https://www.unescwa.org/publications/ ،42 .العربيـــة، 2008” )املراجعـــة الســـنوية الســـابعة(، نيويـــورك: األمـــم املتحـــدة، 22 ديســـمر 2008، ص
.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   annual-review-developments-globalization-and-regional-integration-arab-countries-2008

34( سفيان وآخرون، “تقرير االستثمار يف الطاقة ومناخ األعمال،” ص. 30.

https://www.unescwa.org/publications/annual-review-developments-globalization-and-regional-integration-arab-countries-2008
https://www.unescwa.org/publications/annual-review-developments-globalization-and-regional-integration-arab-countries-2008
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4( تطبيقات الطاقة المتجددة

ىلع	الرغـم	مـن	االهتمـام	الكبير	الذي	أبدته	الحكومة	السـتعمال	تقنيـات	الطاقة	املتجددة،	
وخصوصـا	الطاقـة	الشمسـية	وطاقـة	الريـاح،	لزيـادة	معـدل	تغطيـة	الكهربـاء،	كان	التقـدم	
بطيًئـا	وغيـر	ُمـرٍض.]]]]	ىلع	سـبيل	املثـال	أعـدت	الحكومـة	بدعـم	مـن	كثيـر	مـن	الجهـات	
املانحة	واالستشـاريين	الدوليين	كثيرا	من	الدراسـات	واالسـتراتيجيات،	إحداها	االسـتراتيجية	
الوطنيـة	للطاقـة	املتجـددة	وكفـاءة	الطاقـة	التي	ُطـّورت	يف	عام	2009،	وقـد	وضعت	هذه	
االسـتراتيجية	الوطنيـة	أهداًفـا	طموحـة	لتضميـن	مـوارد	متجددة	كبيـرة	يف	مزيـج	الطاقة.	
يهـدف	السـيناريو	األساسـي	يف	االسـتراتيجية	إلـى	أن	تشـكل	الطاقـات	املتجـددة	15%	من	

إجمالـي	مزيـج	التوليـد	بحلـول	عـام	2025	مـن	خـالل	تركيب	ما	يلـي:]]]]

400	م.و	من	طاقة	الرياح. 	

160	م.و	من	محطات	توليد	الطاقة	الحرارية	الجوفية. 	

6	م.و	من	محطات	الكهرباء	التي	تغذيها	الغازات	الناتجة	عن	مكبات	النفايات. 	

5,5	م.و	من	الطاقة	الكهروضوئية	لتزويد	110,000	أسرة	ريفية	بالكهرباء. 	

200,000	سخان	مياه	شمسي،	لغرض	تسخين	املياه. 	

كان	انتشـار	التطبيقـات	املنزليـة	للطاقـة	املتجـددة	متواضًعـا	ىلع	الرغـم	مـن	اإلمكانـات	
الكبيـرة،	خصوصـا	بالنسـبة	لألسـر	الريفيـة،	فبحلـول	عـام	2005،	لـم	يتجـاوز	إجمالـي	القدرة	
املركبـة	للتطبيقـات	املحليـة	100	ك.و،	وعـالوة	ىلع	ذلـك،	لـي	هنـاك	إال	عـدد	محـدود	من	
التطبيقـات	الكهروضوئيـة	ألغـراض	نقل	إشـارات	البّث	يف	صناعـات	االتصـاالت	والتلفاز.	كان	
هنـاك	عـدة	عوائـق	أمـام	تطويـر	مصـادر	الطاقـة	املتجـددة،	ومنهـا	ارتفـاع	التكلفـة	األولية،	
وعـدم	القـدرة	ىلع	الحصـول	ىلع	التمويـالت،	والدعـم	الكبير	لتوليـد	الكهرباء	مـن	املصادر	
التقليديـة،	وقلـة	الوعـي	بيـن	الجمهـور،	وعـدم	وجود	إطـار	مؤسسـي	وتنظيمـي	وقانوني،	
ونقـص	البنيـة	التحتيـة،	وعـدم	الثقـة	الكافية	يف	تقنيات	الطاقة	الشمسـية،	مـن	بين	أمور	

أخرى.]]]]

اتخـاذ	 يف	 املقرضيـن،	 مـن	 كثيـر	 مـن	 بدعـم	 الحـرب،	 قبـل	 بـدأت	 قـد	 الحكومـة	 كانـت	
خطـوات	مهمـة	نحـو	تنفيـذ	أول	مزرعـة	ريـاح	يف	البـالد،	وكان	الصنـدوق	العربـي	لإلنمـاء	
االقتصـادي	واالجتماعـي،	بالشـراكة	مـع	البنـك	الدولـي	وصنـدوق	منظمـة	البلـدان	املصدرة	
للبتـرول	)أوبـك(،	قـد	وافـق	ىلع	قـرض	يف	عـام	2012	لبناء	مزرعـة	رياح	يف	املخـا،	بطاقة	
اسـتيعابية	متوقعة	60	م.و	وربطها	بالشـبكة	الوطنية،	ولكن	املشـروع	ُأرجئ	إنجازه	بسـبب	

االضطرابـات	السياسـية.]]]]

35( البنك الدويل، “وثيقة معلومات املشروع: مرحلة التقييم”، ص. 2.

36( وزارة الكهربـــاء والطاقـــة، اإلدارة العامـــة للطاقـــة املتجـــددة، “االســـرتاتيجية الوطنيـــة للطاقـــة املتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة، يونيـــو 2009، ص. 3، 
.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   https://taqaway.net/sites/default/files/uploads/documents/doc128.pdf

 Science and( العلـــوم والتكنولوجيـــا 1  املمارســـات”، رؤيـــة  أفضـــل  اليمـــن هـــي  املتجـــددة يف  الطاقـــة  37( عـــي محمـــد األشـــول، “جميـــع تطبيقـــات 
https://silo.tips/ ،50 - 45 .(، منظمـــة العالـــم اإلســـالمي للرتبيـــة والعلـــوم والثقافـــة )إيسيســـكو(، مايـــو 2005، صTechnology Vision
.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   download/all-renewable-energy-applications-in-yemen-are-best-practice

منطقـــة  يف  م.و   60 بقـــدرة  ريـــاح  مزرعـــة  إنشـــاء  اليمنيـــة:  “الجمهوريـــة   ،)AFESD( واالجتماعـــي  االقتصـــادي  لإلنمـــاء  العربـــي  38( الصنـــدوق 
http://www.arabfund.org/Default.  ،2012 نيســـان   / أبريـــل   17  ،)581 رقـــم:  قـــرض   ،2133 رقـــم:  املشـــروع  معلومـــات  )وثيقـــة  املخـــا” 

.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   aspx?pageId=359&pId=2133

https://taqaway.net/sites/default/files/uploads/documents/doc128.pdf
https://silo.tips/download/all-renewable-energy-applications-in-yemen-are-best-practice
https://silo.tips/download/all-renewable-energy-applications-in-yemen-are-best-practice
http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=359&pId=2133
http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=359&pId=2133
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4-1 مصادر توليد الطاقة الغير التقليدية

تعمـل	معظـم	البلـدان	يف	جميـع	أنحـاء	العالـم	ىلع	إنشـاء	أسـواق	جذابـة	السـتثمارات	
الطاقـة	املتجـّددة	من	خالل	تحديد	أهداف	رسـمية	ملسـاهمة	الطاقة	املتجـددة	وتعريفات	
جذابـة	لبيـع	الكهربـاء،	فضاًل	عن	اعتماد	سياسـات	وآليات،	مثـل	تعرفة	التغذيـة	الكهربائية،	
وصـايف	القيـاس،	واملـزادات.]]]]	تعتبـر	اليمـن	مـا	زالـت	يف	مراحـل	التخطيـط	األوليـة	ىلع	
الرغـم	مـن	أنهـا	تمتلـك	موارد	طاقـة	متجددة	كبيرة	من	املمكن	أن	تسـهم	يف	حل	مشـكلة	
العجـز	يف	توليـد	الكهربـاء.	تمتلـك	طاقـة	الرياح	والشـمس	والطاقـة	الحراريـة	األرضية	ىلع	

فـرص	كبيـرة	لالسـتثمار	يف	املشـاريع	الكبيرة.

جدول رقم 4: االستثمار املحتمل يف الطاقة املتجددة

اإلمكانات الفنيةاملوارد

15,237	م.والرياح

53,2	م.و	أنظمة	الطاقة	الشمسية	املنزلية،	و1,824	م.و	)طاقة	شمسية	الطاقة	الشمسية
مركزة(،	و332,7	م.و	)تسخين	املياه	بالطاقة	الشمسية(

250-125	م.و	)منطقة	ذمار(،	و28,500	م.و	)مناطق	أخرى(الحرارة	األرضية

30-11	م.والطاقة	املائية

7,53	م.و	)غازات	مكبات	النفايات(،	و1,04	م.و	)حمأة	الصرف	الصحي(طاقة	الكتلة	الحيوية

املصدر: املصدر: الماير الدولية املحدودة، “اسرتاتيجية وخطة عمل الطاقة املتجددة - املهمة األوىل: تقييم موارد الطاقة املتجددة 
/https://moee-ye.com/site-ar/wp-content/uploads/2019/06 ،2006 مسودة التقرير”، 19 أغسطس / آب –

اسرتاتيجية-الطاقة-املتجددة-وخطة-العمل-الماير.pdf )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

https:// ،5 .39( الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة املتجـــددة، “الطاقـــة املتجـــددة يف املنطقـــة العربيـــة: نظـــرة عامـــة عـــىل التطـــورات”، أبـــو ظبـــي: 2016، ص
)تأريـــخ   www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Arab_Region_Overview_2016.pdf

الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://moee-ye.com/site-ar/wp-content/uploads/2019/06/استراتيجية-الطاقة-المتجددة-وخطة-العمل-لاماير.
https://moee-ye.com/site-ar/wp-content/uploads/2019/06/استراتيجية-الطاقة-المتجددة-وخطة-العمل-لاماير.
https://moee-ye.com/site-ar/wp-content/uploads/2019/06/استراتيجية-الطاقة-المتجددة-وخطة-العمل-لاماير.
https://moee-ye.com/site-ar/wp-content/uploads/2019/06/استراتيجية-الطاقة-المتجددة-وخطة-العمل-لاماير.
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Arab_Region_Overview_2016.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Arab_Region_Overview_2016.pdf
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الطاقة الشمسية

تتمتـع	اليمـن	بإشـعاع	شمسـي	يتـراوح	مـا	بيـن	5,2 – 6,8	ك.و.س/م	2/يـوم.	بينمـا	يتـراوح	
املتوسـط	السـنوي	ألشـعة	الشـمس	اليوميـة	بيـن	7,3	الـى	9,1	سـاعة/يوم.	هنـاك	إمكانـات	
أن	تسـاعد	يف	 الشـبكة	وخارجهـا،	ويمكـن	 الشمسـية	داخـل	 الطاقـة	 لتطبيقـات	 هائلـة	
سـّد	فجـوة	الطاقـة،	خصوصـا	يف	املناطـق	الريفيـة.	تتمتـع	كل	مـن	الطاقـة	الكهروضوئيـة	
والطاقة	الشمسـية	املركزة	بإمكانية	اسـتعمالها	ونشـرها	يف	اليمن.	يوضح	الشـكل	البياني	

رقـم	18	مـوارد	الطاقـة	الشمسـية	يف	اليمـن.

شكل بياني رقم 18: خريطة موارد الطاقة الشمسية يف اليمن

املصدر: البنك الدويل، “الجمهورية اليمنية: اإلشعاع األريض األفقي” أطلس الطاقة الشمسية العاملية )النسخة 2.0(، 23 أكتوبر 
/ تشرين األول https://globalsolaratlas.info/download/yemen ،2019 )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

https://globalsolaratlas.info/download/yemen
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الطاقة الحرارية األرضية

تقـع	اليمـن	بالقـرب	مـن	ثالثـة	حـدود	تكتونيـة	)خليـج	عـدن،	والبحـر	األحمـر،	ونظـام	صدع	
شـرق	إفريقيـا(،	وُتعـّد	واحـدة	مـن	أكثـر	املناطـق	نشـاًطا	يف	جميع	أنحـاء	العالـم،	وتلتقي	
هـذه	الصفائـح	التكتونيـة	الثالثـة	يف	تقاطـع	ثالثـي،	مما	يخلـق	تدّرًجـا	حرارًيـا	عالًيا؛	ففي	
منطقـة	البحـر	األحمـر	تتـراوح	التدرجـات	الحراريـة	الجوفيـة	بيـن	40	درجـة	مئوية/كـم	و77 
درجـة	مئوية/كـم،	يف	حيـن	أن	متوسـط	تـدّرج	الحـرارة	األرضيـة	حـول	العالـم	ال	يتجـاوز	30 
درجـة	مئوية/كـم.	يوجـد	يف	اليمن	كثير	من	الحقـول	الحرارية	األرضية	أو	الينابيع	السـاخنة،	
وتقـع	يف	مثلـث	تحيـط	بـه	صنعـاء	مـن	الشـمال	وتعـز	مـن	الجنـوب	ودمـت	)الضالـع(	مـن	
الجنـوب	الشـرقي.	توجـد	الينابيـع	يف	لحـج	وأبيـن	وشـبوة	ىلع	ارتفاعات	تتـراوح	بين	300 
و1,300	متـر،	ومـن	شـمال	حجـة	إلـى	جنـوب	غـرب	تعـز	ىلع	ارتفاعـات	تتـراوح	مـن	200	إلى	
400	متـر.	توجـد	أيضـا	بالقـرب	مـن	السـاحل	يف	حضرمـوت	ينابيـع	ونقـاط	تصريـف	حـراري	
يف	مواقـع	ىلع	ارتفـاع	أقـل	مـن	1,000	متـر	فـوق	مسـتوى	سـطح	البحـر.	يتمتع	حقـل	ذمار	
بـأىلع	إمكانـات	لتوليـد	الطاقـة؛	إذ	يقـع	يف	حقـل	بركانـي	)شـاب(	يحتـوي	ىلع	داخنـات	
)النوافيـث	البركانيـة(	بالقـرب	مـن	شـبكة	النقـل	الوطنيـة.]1]]	يوضح	الشـكل	البيانـي	رقم	19 

حقـول	الطاقـة	الحراريـة	األرضيـة	املحتملة.

شكل بياني رقم 19: حقول الطاقة الحرارية األرضية املحتملة يف اليمن

املصدر: الماير الدولية املحدودة، “اسرتاتيجية وخطة عمل الطاقة املتجددة “

40( الماير، “اسرتاتيجية وخطة عمل الطاقة املتجددة”، ص. 38 - 40.
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طاقة الرياح

يحـّد	اليمـن	كل	مـن	البحـر	األحمـر	وبحـر	العـرب،	ويبلـغ	طـول	شـريطها	السـاحلي	2,500 
أمتـار/ 	8 السـاحلية	يف	سـواحلها	 الريـاح	 السـنوي	لسـرعة	 كيلومتـر،	ويتجـاوز	املتوسـط	
ثانيـة،	ومـن	أجـل	ذلـك	تتوفـر	إمكانـات	كبيـرة	لالسـتثمار	يف	مشـاريع	طاقة	الريـاح	يف	البر	
والبحـر.	ُتعـّد	املنطقـة	املحيطـة	باملخـا	مـن	أفضـل	املواقـع	ملـزارع	الريـاح	نظـرا	لسـرعة	
الريـاح	العاليـة	املوجودة	هنـاك.]]]]	يف	عام	2012	وافـق	الصندوق	العربي	لإلنمـاء	االقتصادي	
واالجتماعـي	بالشـراكة	مـع	البنـك	الدولـي	وصنـدوق	األوبك	ىلع	قـرض	إلنشـاء	مزرعة	رياح	
بقـدرة	60	ميجـاواط	يف	املخـا.	ُعّلـق	هـذا	املشـروع	الـذي	كان	الـذي	كان	املفتـرض	إنجـازه	
يف	عـام	2014	بسـبب	االضطرابات	السياسـية.]]]]	يوضح	الشـكل	البياني	رقـم	20	موارد	طاقة	
الريـاح	يف	اليمـن.	تمتلـك	الجـزر	وكذلك	املنطقـة	الواقعة	بالقرب	من	بـاب	املندب	)بما	يف	

ذلـك	املخـا(	أكبـر	مصـادر	طاقـة	الرياح.

شكل بياني رقم 20: خريطة متوسط سرعة الرياح يف اليمن

https:// ،2020 ،)3,0 املصدر: البنك الدويل، “الجمهورية اليمنية: خريطة سرعة الرياح”، أطلس الرياح العاملي )اإلصدار
globalwindatlas.info/area/Republic%20of%20Yemen )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

 

 Fundamentals( 8/1 عبد الكريم قاسم صالح قاسم، “تطبيقات الطاقة املتجددة يف اليمن”، مجلة أساسيات الطاقة املتجددة وتطبيقاتها )41
https://www.longdom.org/open-access/  ،2018 شـــباط   / فرايـــر   of Renewable Energy and Applications 8/1(، 23

applications-of-renewable-energy-in-yemen-2090-4541-1000254.pdf )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

42( الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، “الجمهورية اليمنية: إنشاء مزرعة رياح بطاقة إنتاجية 60 م.و يف منطقة املخا”.

https://globalwindatlas.info/area/Republic%20of%20Yemen
https://globalwindatlas.info/area/Republic%20of%20Yemen
https://www.longdom.org/open-access/applications-of-renewable-energy-in-yemen-2090-4541-1000254.pdf
https://www.longdom.org/open-access/applications-of-renewable-energy-in-yemen-2090-4541-1000254.pdf
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5( آثار الحرب الجارية

تأثـر	قطـاع	الكهربـاء	العـام	تأثـًرا	كبيـًرا	بالنزاع	املسـلح	الجاري،	وعانـى	من	أضـرار	مادية	وغير	
ماديـة	جسـيمة،	فقـد	انهارت	الشـبكة	الوطنية	التي	تربـط	13	مدينة	تاركة	الشـعب	اليمني	
يغـرق	يف	الظـالم	وحارمـة	إيـاه	مـن	الخدمـات	األساسـية	الكافيـة	)إمـدادات	امليـاه،	الرعاية	
الصحيـة...	إلـخ(.	يف	الوقـت	الحالـي	ال	تعمـل	محطـات	الكهربـاء	العامـة	بكامـل	طاقتهـا	إما	
بسـبب	مشـاكل	فنية،	وإما	بسـبب	نقص	الوقود.	وال	تمد	إال	املناطق	املحيطة	بها	مباشـرة	
بالطاقـة،	ممـا	يتـرك	كثيـرا	مـن	املحافظـات	التـي	تعتمـد	ىلع	الشـبكة	الوطنية	بـدون	أي	

إمـدادات	كهربـاء	عموميـة	ىلع	اإلطالق.

يف	عـام	2016	لـم	يكـن	لـدى	حوالـي	90%	مـن	السـكان	إمكانيـة	الحصـول	ىلع	الكهربـاء	
العموميـة.]]]]	ويف	نهايـة	عـام	2019	ووفًقـا	ملسـح	عبـر	الهاتـف	أجـراه	البنـك	الدولـي	مـن	
خـالل	شـركة	استشـارية	يمنيـة	ىلع	عينـة	وطنيـة	مكونـة	مـن	1,000	أسـرة	اعتمـد	نحـو	
12%	فقـط	مـن	السـكان	بشـكل	أساسـي	ىلع	الكهربـاء	العموميـة	لتلبيـة	احتياجاتهـم	من	
الكهربـاء.]]]]	أمـا	يف	قطـاع	الصحة	يف	عـام	2020	فلم	يعد	يعمـل	إال	50%	فقط	من	املرافق	

الصحيـة	مـع	تأثـر	الخدمـات	التـي	تقدمها	سـلًبا	بانقطـاع	التيـار	الكهربائـي.]]]]

ُأجـري	تقييـم	اإلضـاءة	الليليـة،	وهـو	طريقـة	مسـتعملة	لتتبع	األنشـطة	البشـرية	يف	بلدان	
النـزاع،	مثـل	العراق	وسـوريا،	وقد	أجـري	يف	اليمن	للمدة	من	2012	إلـى	2017.	تقوم	فكرة	هذا	
املفهـوم	ىلع	معالجـة	الصـور	التـي	تلتقطهـا	األقمـار	الصناعيـة	ليـال	لتقييم	شـدة	اإلضاءة	
الليليـة،	وقـد	أظهـر	التقييـم	أن	إجمالـي	اإلضـاءة	الليليـة	يف	اليمـن	قـد	انخفـض	بشـكل	
كبيـر	خـالل	املـدة	من	ينايـر	2015	إلـى	يونيو	2017،	وذلـك	بالتزامن	مـع	الغـارات	الجوية	التي	
اسـتهدفت	كثيـرا	مـن	املناطـق.	من	املحتمـل	أن	نزوح	األشـخاص	من	مناطق	النـزاع	وإطفاء	
النـاس	للكهربـاء	عمـًدا	أثنـاء	الغـارات	الجويـة	قد	أسـهم	يف	هذه	األرقـام،	ولكن	مـن	الواضح	
أن	قـدًرا	كبيـًرا	مـن	االنخفـاض	يف	اإلضـاءة	الليليـة	كان	نتيجـة	النهيـار	الشـبكة	الوطنيـة	

ونقـص	الوقـود	الـالزم	للمولدات.

الليليـة	)TNL(	مـن	2015  البيانـي	رقـم	21	التقلبـات	يف	إجمالـي	اإلضـاءة	 يوضـح	الشـكل	
إلـى	2017،	باإلضافـة	إلـى	مؤشـر	معـدل	تغيـر	اإلضـاءة	الليليـة	)NLCRI(،	وهـو	يمثـل	معـّدل	

التغيـرات	يف	اإلضـاءة	الليليـة	بيـن	فترتيـن	محددتيـن.

43( وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل، “التطـــورات االجتماعيـــة االقتصاديـــة العامـــة،” التقريـــر الشـــهري للمســـتجدات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة يف 
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu20_english_v8_final.pdf  ،2016 نوفمـــر   ،20 اليمـــن 

)تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

http://documents1.worldbank.org/  ،98 ص.   ،2020  ”،3 املرحلـــة  اليمـــن،  يف  لالحتياجـــات  الديناميـــي  “التقييـــم  الـــدويل،  44( البنـــك 
)تأريـــخ   curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf

إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(. الوصـــول 

45( مكتـــب األمـــم املتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية )أوتشـــا( اليمـــن، “التقريـــر الشـــهري للمســـتجدات اإلنســـانية يف اليمـــن” )العـــدد 3(، آذار / مـــارس 
)تأريـــخ   https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-3-march-2020-enar  ،2020

الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu20_english_v8_final.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-3-march-2020-enar


أولويات تعافي وإصالح قطاع الكهرباء في اليمن

33
إعادة تصور االقتصاد اليمني | مايو/ آيار 2021

شكل بياني رقم 21: شدة اإلضاءة الليلية يف اليمن خالل املدة من 2012 إلى 2017

املصدر: وي جيانغ وآخرون، “الصراع القائم يغرق اليمن يف الظالم: من منظور اإلضاءة الليلية”، االستشعار عن بعد، 3 
https://www.researchgate.net/publication/318959666_Ongoing_Conflict_Makes_ ،2017 أغسطس / آب

Yemen_Dark_From_the_Perspective_of_Nighttime_Light )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(

5-1 وضع البنية التحتية لقطاع الكهرباء

يف	عـام	2019	أشـار	تقييـم	صـور	األقمـار	الصناعيـة	إلـى	أن	نحـو	55%	مـن	خطـوط	النقـل	
ومحطـات	الطاقـة	تأثـرت	بالحـرب	وإلـى	أن	8%	منهـا	دّمرت	بالكامـل.]]]]	شـمل	تقييم	حديث	
لألضـرار	أجـراه	البنـك	الدولـي	يف	16	مدينـة	)الضالـع،	عـدن،	الحـزم،	عمـران،	بيحـان،	ذمـار،	
الحديـدة،	لحـج،	لـودر،	مأرب،	املخـا،	رداع،	صعدة،	صنعـاء.	تعز،	الخوخة(	وركز	ىلع	أكبر	سـبع	
محطـات	طاقـة	)بما	يف	ذلـك	محطات	الطاقة	الحرارية(،	و20	مولـد	طاقة،	و33	محطة	توزيع	
فرعيـة،	و5	محطـات	تحويـل	فرعيـة،	و259	بـرج	طاقـة،	و9	مكاتـب	إداريـة	يف	املحطـات.]]]] 
أظهـر	هـذا	التقييـم	أن	71%	من	محطـات	الطاقة	و45%	من	وحدات	التوليـد	املوزعة	تعرضت	
ألضـرار	جزئيـة،	يف	حيـن	أن	29%	مـن	محطـات	الطاقـة	و45%	من	وحـدات	التوليـد	املوزعة	
لـم	تتعـرض	ألي	ضـرر	)ُدمـرت	10%	مـن	وحـدات	التوليـد	املوزعـة	بالكامـل(.	أمـا	بالنسـبة	
ملحطـات	التوزيـع	الفرعيـة،	فقـد	تضـررت	45%	منهـا	جزئًيـا،	وُدمـرت	3%	بشـكل	كامل،	يف	
حيـن	لـم	تتوفـر	معلومـات	عـن	22%	مـن	املحطـات	الفرعيـة.	تعرضـت	20%	مـن	محطـات	
النقـل	الفرعيـة	ألضـرار	جزئيـة	و20%	لدمـار	كامـل.	كانـت	األضـرار	التـي	لحقـت	بأبـراج	النقل	
منخفضـة	نسـبًيا.	أمـا	بالنسـبة	للمكاتـب	اإلداريـة	فقد	أصيـب	22%	منها	بأضـرار	جزئية،	يف	
حيـن	لـم	تتعـرض	67%	منهـا	ألي	ضـرر.	أما	فيمـا	يتعلـق	بالوضع	التشـغيلي	للبنيـة	التحتية	
للكهربـاء،	فقـد	كان	منخفًضـا	نسـبًيا	مقارنـة	بالحالـة	املاديـة.	ىلع	سـبيل	املثـال	كانـت	
29%	مـن	محطـات	الطاقـة	و25%	مـن	وحـدات	التوليـد	املوزعـة	ال	تعمل،	يف	حيـن	أن	باقي	
املحطـات	والوحـدات	كانـت	تعمـل	جزئًيا،	باسـتثناء	10%	من	وحـدات	التوليـد	املوزعة	التي	
كانـت	تعمـل	بكامـل	طاقتهـا.	فيما	يتعلق	بمحطـات	التحويـل	والتوزيع	واألبـراج	واملحوالت،	

46( غسان خالد إسماعيل األكوع، “قياس إمكانية الحصول عىل الكهرباء يف خضم الصراعات الساخنة:  الدروس املستفادة من اليمن”، 7 مايو / 
https://blogs.worldbank.org/energy/measuring-electricity-access-amidst-active- ،أيـــار 2019، مدونـــة البنـــك الـــدويل

conflict-lessons-yemen )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(.

47( كانت الخوخة واحدة من املدن التي ُقيمت، ولكنها اسُتبعدت نتيجة عدم كفاية البيانات.

https://www.researchgate.net/publication/318959666_Ongoing_Conflict_Makes_Yemen_Dark_From_the_Perspective_of_Nighttime_Light
https://www.researchgate.net/publication/318959666_Ongoing_Conflict_Makes_Yemen_Dark_From_the_Perspective_of_Nighttime_Light
https://blogs.worldbank.org/energy/measuring-electricity-access-amidst-active-conflict-lessons-yemen
https://blogs.worldbank.org/energy/measuring-electricity-access-amidst-active-conflict-lessons-yemen
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لـم	تكـن	غالبيـة	األصول	التـي	ُقيمت	تعمـل	ىلع	اإلطالق.]]]]	يقدم	الشـكل	البيانـي	رقم	22 
مزيـًدا	مـن	التفاصيـل	حـول	األضـرار	والوضـع	التشـغيلي	للبنية	التحتيـة	لقطـاع	الطاقة	يف	

املـدن	التـي	ُقيمت.

شكل بياني رقم 22: الوضع املادي والتشغيلي للبنية التحتية لقطاع الطاقة

2(	الحالة	التشغيلية	للبنية	التحتية	لقطاع	الطاقة1(	الحالة	املادية	للبنية	التحتية	لقطاع	الطاقة

املصدر: البنك الدويل، “التقييم الديناميي لالحتياجات يف اليمن، املرحلة 3”، 2020، ص 98.

بلغـت	التكلفـة	التقديرية	لألضـرار	يف	املدن	التي	ُقّيمت	وحدها	422-516	مليون	دوالر،	وكشـف	
التقييـم	أن	أكبـر	تكاليـف	األضرار	كانـت	يف	عدن	وصنعـاء	والحديدة.	يوّضح	الشـكل	البياني	رقم	
23	تقديـرات	البنـك	الدولـي	لألضـرار	يف	املـدن	التـي	ُقيمـت.]]]]	يتضمـن	امللحق	الثانـي	الوضع	

املـادي	والوظيفـي	للبنيـة	التحتيـة	لقطاع	الكهربـاء	يف	تلك	املدن	)باسـتثناء	األبراج(.

شكل بياني رقم 23: تكاليف األضرار بحسب تقديرات البنك الدولي

مصدر: البنك الدويل، “التقييم الديناميي لالحتياجات يف اليمن، املرحلة الثالثة”، 2020، ص 105

http://documents1.worldbank.org/  ،98 ص.   ،2020  ”،3 املرحلـــة  اليمـــن،  يف  لالحتياجـــات  الديناميـــي  “التقييـــم  الـــدويل،  48( البنـــك 
)تأريـــخ   curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf

إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(. الوصـــول 

49( نفس املرجع السابق.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf
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ُيضـاف	إلـى	مـا	سـبق	أن	املؤسسـات	العاملـة	يف	قطـاع	الكهربـاء	قد	انقسـمت	بين	طريف	
الصـراع،	وكان	االنقسـام	الرئيسـي	هـو	انقسـام	الـوزارة	إلـى	وزارتيـن	منفصلتيـن	تتبـع	كل	
منهمـا	طرفـا	مـن	طـريف	الصـراع	الرئيسـيين،	ومقرهمـا	يف	عـدن	وصنعـاء.	نظـًرا	لضعـف	
قـدرات	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	ووزارة	الكهربـاء	والطاقـة،	وهـو	الضعف	الـذي	عانى	منه	
القطـاع	حتـى	قبـل	الحـرب،	انهـار	القطـاع	يف	املراحـل	األولـى	مـن	الصـراع.]1]]	وسـرعان	مـا	
أفلـس	قطـاع	الكهربـاء	بمجـرد	انـدالع	الصـراع،	وذلـك	أن	القطـاع	يف	مرحلـة	ما	قبـل	الحرب	
لـم	يكـن	قطاًعـا	تجارًيـا	ولم	يحـول	إلى	شـركات	بالكامل.	كمـا	أدى	عدم	دفـع	رواتب	موظفي	
الحكومـة،	بمـا	يف	ذلك	موظفي	املؤسسـة	العامـة	للكهرباء	ووزارة	الكهربـاء	والطاقة،	خالل	
السـنوات	األولـى	مـن	الحـرب	إلـى	تفاقـم	الوضع،	وهو	مـا	تسـّبب	يف	مزيد	مـن	التدهور	يف	
توفيـر	خدمـات	الكهربـاء.	وإلـى	يومنـا	هـذا	ال	يتقاضـى	موظفو	قطـاع	الكهربـاء	يف	مناطق	
سـيطرة	أنصـار	اهلل	رواتبهـم	كاملـة؛	فاملوظفـون	ال	يحصلـون	إال	ىلع	نصـف	راتـب،	ينقـص	
ويزيـد	كل	شـهرين	أو	نحـو	ذلك.	أما	أوضـاع	العاملين	يف	قطاع	الكهرباء	يف	مناطق	سـيطرة	

الحكومـة	فهـي	أفضـل	نوًعـا	مـا؛	إذ	يتقاضـون	رواتبهـم	حالًيا	بشـكل	منتظم.

5-2 إمدادات الكهرباء

هنـاك	فـروق	يف	إمـدادات	الكهربـاء	بيـن	املناطـق	التي	تسـيطر	عليها	الحكومـة	املعترف	
بهـا	دولًيـا	واملناطـق	التـي	يسـيطر	عليها	أنصـار	اهلل؛	ففـي	املناطـق	الحكوميـة	املعترف	
بهـا	دولًيـا	ظلـت	إمـدادات	الكهربـاء	ىلع	مـا	هـي	عليـه	إلـى	حـد	كبيـر،	ويعنـي	ذلـك	أن	
إمـدادات	الكهربـاء	وتعرفتهـا	التـي	تقّدمهـا	الحكومـة	مـا	تـزال	مدعومـة،	مـع	اعتمـاد	كبير	
ىلع	الكهربـاء	املشـتراة	مـن	منتجـي	الطاقـة	مـن	القطـاع	الخـاص.	أمـا	بالنسـبة	للمناطـق	
التـي	يسـيطر	عليهـا	أنصـار	اهلل،	فقـد	تغيـر	توليـد	الكهربـاء	مـن	إمـداد	حكومي	إلـى	إمداد	
يقـوده	القطـاع	الخـاص.	قبـل	مناقشـة	خصائـص	إمـدادات	الكهربـاء	يف	كلتـا	املنطقتيـن،	
يجـدر	إبـراز	الوضـع	التشـغيلي	الحالي	ملحطـات	الطاقة	الرئيسـية	التي	كانت	متصلة	سـابًقا	
بالشـبكة،	ولكنهـا	اآلن	إمـا	أنهـا	ال	تعمـل	وإمـا	أنهـا	تولـد	كهربـاء	محـدودة	لتلبيـة	الطلـب	
املحلـي.	يوضـح	الجـدول	5	القـدرة	الكهربائيـة	املركبـة	ملحطـات	الطاقـة	ويقـارن	القـدرة	
املتاحـة	يف	عـام	2013	مـع	األحمـال	القصـوى	يف	عـام	2020.	وقـد	وصلـت	ذروة	محطـات	

الطاقـة	هـذه	إلـى	309	م.و	فقـط،	وكان	ذلـك	يف	عـام	2020.

جدول رقم 5: القدرات الكهربائية والحمل األقصى ملحطات الطاقة

اسم / موقع 
املحطة

القدرات 
الكهربائية املركبة

القدرات الكهربائية 
املتاحة يف 2013

 القدرات الكهربائية 
املتاحة يف يناير 2021

34041180*مأرب

15010540رأس	الكثيب

160126.50املخا

18510088الحسوة

64200املنصورة	1

701718.2املنصورة	2

14140خور	مكسر

50( البنك الدويل، “الجمهورية اليمنية: استعادة وتوسيع الوصول إىل الطاقة”، ص. 7.
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اسم / موقع 
املحطة

القدرات 
الكهربائية املركبة

القدرات الكهربائية 
املتاحة يف 2013

 القدرات الكهربائية 
املتاحة يف يناير 2021

2110.4ذهبان	1
7

258.3ذهبان	1

12.56.710صنعاء

3026.1حزيز	1

52 7050حزيز	2

3030حزيز	3

15130عصيفرة

20188الحالي

7.530الكورنيش

103.20جعار

1,224962.2303.2اإلجمالي

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، صنعاء وعدن، 2020

اسـتعادت	معظـم	محطـات	الطاقـة	طاقتهـا	جزئًيـا،	وهـي	تعـادل	اآلن	32%	مـن	إجمالـي	
القـدرة	الكهربائيـة	التـي	كانـت	متاحـة	يف	عـام	2013	)309	م.و	مـن	960	م.و(.	بعـد	انهيـار	
الشـبكة	الوطنيـة	قامـت	املحطـات	التـي	اسـتعادت	طاقتهـا	اإلنتاجيـة	بتزويـد	الكهربـاء	
للطلـب	املحلـي	يف	املناطـق	القريبـة	منهـا	مباشـرة	إلـى	جانـب	محطـات	الطاقـة	التـي	
كانـت	معزولـة	عن	الشـبكة،	وكذلـك	تلك	التي	رّكبتهـا	مؤخًرا	الجهات	املانحـة.	وىلع	الرغم	
مـن	ذلـك،	مـا	زالـت	موثوقية	وتوّفـر	إمدادات	الكهربـاء	منخفضة	بشـكل	كبير	نظـًرا	إلمدادات	

الوقـود	غيـر	املسـتدامة	وسـوء	الصيانـة	الجارية.

املناطق التي تسيطر عليها الحكومة

الرئيسـي	 املـزّود	 للكهربـاء،	 العامـة	 والطاقـة،	مـن	خـالل	املؤسسـة	 الكهربـاء	 وزارة	 ُتعـّد	
للكهربـاء	يف	املناطـق	التـي	تسـيطر	عليها	الحكومة،	وقد	اسـتأنف	عدد	كبيـر	من	محطات	
توليـد	الطاقـة	يف	املناطـق	التـي	تسـيطر	عليهـا	الحكومـة	طاقـات	التوليـد	الخاصـة	بهم،	
ولكـن	إلمـدادات	الطاقـة	املخصصـة	لالسـتهالك	املحلي	فقـط.	ىلع	الرغم	من	ذلـك،	زادت	
معظـم	املحافظـات	مـن	اعتمادهـا	ىلع	الكهربـاء	املشـتراة	بشـكل	كبيـر؛	ففـي	أوائـل	عام	
2021،	مّثلـت	حصـة	الطاقـة	الكهربائيـة	املشـتراة	يف	عـدن	وحضرموت	ولحج	وأبين	وشـبوة	
نسـبة	كبيـرة	مـن	إجمالـي	الطاقـة	الكهربائيـة.	يوضـح	الجـدول	6	القـدرة	املتاحـة	للجمهور	
واملنتجيـن	القطـاع	الخـاص	يف	ينايـر	2021.	ىلع	الرغـم	مـن	القـدرات	العاليـة	للكهربـاء	

املشـتراة،	ال	يـزال	هنـاك	عجـز	بالطاقـة	خصوصـا	يف	عـدن	وحضرمـوت.
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جدول رقم 6: القدرات التشغيلية يف املناطق الرئيسية تحت سيطرة الحكومة يف 
يناير 2021 

املحافظة
أقصى القدرات املتاحة )م.و(عدد محطات الطاقة

طلب 
للطاقة

العجز 
)م.و( السعة	املشتراةالحكوميةاإلجمالياملشتراةالحكومية

اإلجمالية
337-1141588135223560عدن

91-7916130.7128.3259350حضرموت
22-63915.232.547.770لحج
36-63917173470أبين

29-32522.51941.570شبوة
330+167707014085مأرب

20-10100020تعز	)املخا(
19-7183924160املهرة	

4.5100-24.5-2سقطرى

املصدر: وزارة الكهرباء والطاقة، عدن، يناير 2021

تواصـل	الحكومـة	شـراء	الكهربـاء	من	منتجـي	الطاقة	من	القطـاع	الخاص،	كما	ال	تـزال	تعرفة	
الكهربـاء	مدعومـة:	ال	تـزال	تعرفـة	مـا	قبل	الحرب	سـارية	عدا	تعرفـة	القطاع	التجـاري،	حيث	
هنـاك	تحـركات	يف	الـوزارة	واملؤسسـة	العامـة	الكهربـاء	مؤخـًرا	لزيـادة	التعرفـة	للقطـاع	
التجـاري	إلـى	70	ريـال	لـكل	كيلـوواط	سـاعة	بـدال	من	35	ريـال	لكل	كيلـوواط	سـاعة،	وقد	تم	

البـدء	بتطبيـق	التعرفـة	الجديـدة	يف	محافظـة	عدن.

ا	يف	مايـو	/	أيـار	2020،	بـدأت	محطة	مـأرب	الغازيـة	األولى	التي	 يف	اآلونـة	األخيـرة،	تحديـدً
كانـت	ُتعـّد	سـابقا	عمـاد	قطـاع	الكهرباء	بالعمـل	بطاقـة	55	م.و	)من	أصـل	340	م.و(،	وغّذت	

ألول	مـرة	الشـبكة	املحليـة	)بـدال	من	الشـبكة	الوطنية	كمـا	كان	الحال	سـابقا(.]]]]

مناطق سيطرة أنصار اهلل

وفًقـا	للمقابـالت	التي	أجريت	ألغراض	هذه	الورقة،	تقع	محطات	الطاقة	العمومية	الرئيسـية	
يف	مناطـق	سـيطرة	أنصـار	اهلل	يف	مدينة	الحديدة	وصنعاء	فقـط،	وتعمل	بطاقات	إنتاجية	
محـدودة.	يف	الحديـدة،	وفيهـا	محطتـا	رأس	الكثيب	والحالـي،	توّلد	محطـة	رأس	الكثيب	39 
م.و	فقـط،	وتولـد	محطـة	الحالـي	5	م.و	فقـط.	ويف	صنعـاء	تولـد	محطـة	توليـد	الكهربـاء	
يف	حزيـز	مـا	يقـرب	مـن	20	م.و.،	وتبلـغ	تعرفـة	الكهرباء	املولـدة	من	محطة	توليـد	الكهرباء	
العموميـة	يف	صنعـاء	170	ريـاال	يمنيـا	لـكل	ك.و.س،	أي	أكثـر	مـن	عشـرة	أضعـاف	متوسـط	
تعرفـة	القطـاع	السـكني	قبـل	الحـرب.	ولذلـك	توجد	هناك	سـوق	ناشـئة	إلمـدادات	الكهرباء	
أقامهـا	القطـاع	الخـاص،	وقـد	بـدأ	هذا	السـوق	يف	صنعاء	وتوّسـع	إلـى	املحافظـات	األخرى	
التـي	تسـيطر	عليهـا	أنصـار	اهلل.	لـم	تدعـم	تعرفـة	الكهربـاء	منـذ	عـام	2015،	واسـتثمر	كثير	
مـن	املنتجيـن	مـن	القطـاع	الخـاص	يف	مولدات	وشـبكات	الديزل	الصغيـرة	لتزويـد	الكهرباء،	
وُتقـدم	الخدمـة	بأسـعار	تصل	إلـى	300	ريـال	/	ك.و.س،	وتخضع	هـذه	التعرفة	لسـعر	الوقود	

يف	السـوق	املحلي.

51( وزارة الكهربـــاء والطاقـــة “وزيـــر الكهربـــاء والطاقـــة يعلـــن عـــن عـــودة غازيـــة مـــأرب للعمـــل بعـــد توقـــف لســـنوات ويكشـــف تفاصيـــل تدشـــني املرحلـــة األوىل 
والثانيـــة مـــن كهربـــاء مـــأرب”، )عربـــي(، 21 مايـــو / أيـــار https://moee-ye.com/site-ar/1124 ،2020/ )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://moee-ye.com/site-ar/1124/
https://moee-ye.com/site-ar/1124/
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بحسـب	وزارة	الكهربـاء	والطاقـة	يف	صنعـاء،	هنـاك	نحـو	300	مولـد	ديـزل	صغير	مسـجل	يف	
املحافظـات]]]]	التـي	تسـيطر	عليها	أنصار	اهلل،	ويتراوح	متوسـط	سـعة	هذه	املولـدات	بين	50 
ك.و	و800	ك.و،	ويلّخـص	الجـدول	7	عـدد	إجمالـي	الطاقـات	اإلنتاجيـة	لهذه	املولـدات	الخاصة	

املسـجلة	يف	الـوزارة،	وتتركـز	الحصـة	األكبـر	من	هـذه	املولـدات	الخاصة	يف	مدينـة	صنعاء.

جدول رقم 7: عدد وإجمالي القدرات الكهربائية املركبة للمولدات الخاصة، 2020

القدرة الكهربائية اإلجمالية عدد مولدات الديزلاملحافظة
)ميجاواط(

61صنعاء
26289أمانة	العاصمة

82.0عمران
187.7ذمار
288.0إب

10.2الضالع
70.8املحويت

175.8حجة
71.5تعز

املصدر: املؤسسة العامة للكهرباء، صنعاء، 2020.

تحـاول	وزارة	الكهربـاء	والطاقـة	يف	صنعاء	تنظيم	عمل	منتجي	الطاقـة	يف	القطاع	الخاص	
مـن	خـالل	فـرض	التراخيـص،	وكذلـك	تنظيـم	تعرفـة	الكهربـاء	التـي	يبيعهـا	املنتجـون	
مباشـرة	إلـى	املسـتهلكين.	يف	آخر	تعرفـة	أصدرتها	الـوزارة	قامت	بخفـض	التعرفة	من	250 
ريـاال	/	ك.و.س	إلـى	205	ريـال	/	ك.و.س،	وذلـك	اسـتجابة	النخفـاض	أسـعار	النفـط	العاملية.	
كمـا	بـدأت	بعـض	الشـركات	الخاصة	العمـل	يف	توزيـع	الكهربـاء	املولدة	من	محطـات	توليد	
الطاقـة	التابعـة	للمؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	مقابـل	رسـوم	محـددة،	وهـو	مـا	ُيعـّد	نموذجا	
جديدا	لالسـتثمار	يف	قطاع	الكهرباء.	عالوة	ىلع	ذلك	شـهدت	تطبيقات	الطاقة	الشمسـية	

ارتفاًعـا	يف	الطلـب	واالسـتعمال	يف	املناطق	نفسـها.

https://holmakhdar. ،2019 52( محمـــد الحكيمـــي، “اليمـــن: ٪98 مـــن اســـتهالك الوقـــود األحفـــوري”، حلـــم أخضـــر، 25 أكتوبـــر / تشـــرين األول
org/reports/490/ )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://holmakhdar.org/reports/490/
https://holmakhdar.org/reports/490/
https://holmakhdar.org/reports/490/
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5-3 ظهور سوق الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

أنظمـة	 سـوق	 شـهد	 الوطنيـة،	 الشـبكة	 انهيـار	 بعـد	
الطاقـة	الشمسـية	ازدهـاًرا	غيـر	مسـبوق	ليصبـح	البديـل	
املفضـل	للكهربـاء،	خصوصـا	يف	املحافظـات	الشـمالية	
والوسـطى،	وهـي	التـي	كانـت	محطـات	الكهربـاء	العامة	
الطاقـة	 أنظمـة	 كانـت	 	2017 عـام	 يف	 معطلـة.	 فيهـا	
الشمسـية	الكهروضوئيـة	الصغيرة	قد	انتشـرت،	وبدأ	يف	
اسـتعمالها	مصـدرا	بديـال	للكهربـاء	أكثُر	من	نصف	سـكان	
اليمـن؛	75%	يف	املناطـق	الحضريـة	و50%	يف	املناطق	
توفيـر	 ىلع	 األنظمـة	 هـذه	 معظـم	 تعمـل	 الريفيـة.	
االحتياجـات	الكهربائيـة	األساسـية،	مثـل	اإلضاءة	وشـحن	
الهواتـف	املحمولـة.]]]]	يوضـح	الشـكل	البيانـي	رقـم	24 
االنتشـار	الجغـرايف	السـتعمال	الطاقـة	الشمسـية	وفًقـا	
ملسـح	أجرته	شـركة	PERCENT	لقياس	الرأي	والشـفافية	

يف	عـام	2017.

شكل بياني رقم 24: انتشار أنظمة الطاقة الشمسية يف املحافظات

املصدر: شركة PERCENT لقياس الرأي وتعزيز الشفافية، “الطاقة الشمسية يف اليمن”، يناير / كانون الثاين 2017.

الطاقـــة  وكفـــاءة  املتجـــددة  للطاقـــة  اإلقليمـــي  املركـــز  اليمـــن،”  يف  الكهروضوئيـــة  الشمســـية  الطاقـــة  حالـــة  “تقييـــم  وآخـــرون،  محمـــود  53( ماجـــد 
https://www.rcreee.org/sites/default/files/121707-wp-public-p158449-wb-  ،13 ص.   ،2017 أيـــار   / مايـــو   ،)RCREEE(

.)2020 آب   / أغســـطس   7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   rcreee-solar-pv-in-yemen-report-002.pdf

مربع رقم 2: وليد الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية يف 

دول الشرق األوسط العربي، 2018

التوليد )ج.و.س( الدولة
يف عام 2017

8البحرين
377العراق
1,476األردن

71الكويت
84لبنان
16عمان

60فلسطين
8قطر

65السعودية
2سوريا

1,076اإلمارات
732اليمن

املصدر: الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، 2020

تم تقدير التوليد بواسطة الوكالة الدولية للطاقة 
املتجددة، عدا التوليد الخاص باإلمارات والعرق تم 

الحصول عليها من مصادر رسمية

https://www.rcreee.org/sites/default/files/121707-wp-public-p158449-wb-rcreee-solar-pv-in-yemen-report-002.pdf
https://www.rcreee.org/sites/default/files/121707-wp-public-p158449-wb-rcreee-solar-pv-in-yemen-report-002.pdf
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أفـادت	التقاريـر	أن	القـدرة	اإلجماليـة	ألنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	الكهروضوئيـة	املسـتوردة	
واملركبـة	يف	اليمـن	قـد	وصلـت	إلـى	500	م.و.	بحلـول	عـام	2018.]]]]	واسـتناًدا	إلـى	مسـح	
عبـر	الهاتـف	أجـراه	البنـك	الدولـي،	كانـت	هناك	زيـادة	يف	عـدد	اليمنييـن	الذيـن	يعتمدون	
ىلع	أنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	الصغيـرة	للمنـازل	مصـدرا	رئيسـيا	للكهربـاء.	يف	ديسـمبر	
2019	كانـت	نسـبة	الذيـن	يسـتعملون	أنظمـة	الطاقة	الشمسـية	نحو	75%	من	السـكان،	يف	
حيـن	اسـتمر	12%	منهـم	يف	االعتمـاد	ىلع	الكهربـاء	مـن	الشـبكة	الوطنيـة،	و12%	الكهرباء	
مـن	الشـبكات	الخاصـة،	ويسـتعمل	1%	فقط	مولداتهـم	الخاصة،	ويوضح	الشـكل	البياني	رقم	

25	املصـادر	الرئيسـية	للكهربـاء	املنزليـة	يف	2019.

شكل بياني رقم 25: املصادر الرئيسية للكهرباء املنزلية

املصدر: ناوكو كوجو وأمري الذيبة، “التقرير الشهري للمستجدات االقتصادية يف اليمن، مارس / آذار 2020”، مجموعة البنك 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/ ،7 .الدويل، مارس / آذار 2020، ص

Yemen-Monthly-Economic-Update-March-2020.pdf )تأريخ الوصول إليه: 7 أغسطس / آب 2020(

نظـًرا	الرتفـاع	الطلـب	ىلع	أنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	الكهروضوئيـة	وأرباحهـا	املضمونـة،	
بـدأت	كثيـر	مـن	الشـركات	ببيـع	أنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	الكهروضوئيـة،	حتـى	املتاجـر	
غيـر	املتخصصـة	منهـا،	مثـل	اإللكترونيـات	واألجهـزة	ومحـالت	الهواتف	املحمولـة.	وباملثل	
يقـوم	اآلن	كثيـر	مـن	الشـباب	غيـر	املدّربيـن	بتركيـب	وصيانـة	أنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	
الكهروضوئيـة.	نظـًرا	النخفـاض	القـوة	الشـرائية	وغيـاب	املواصفـات	واملقاييـس	وآليـات	
التمويـل	املناسـبة،	يجـد	كثيـر	مـن	اليمنيين	أنفسـهم	غير	قادريـن	إال	ىلع	شـراء	املنتجات	
الرخيصـة،	وهـي	عـادة	ما	تكـون	ذات	جودة	رديئـة.]]]]	ولذلك	أسـهم	البائعـون	والفنيون	غير	
املتخصصيـن	واالفتقـار	إلـى	املواصفـات	واملقاييـس	والقـوة	الشـرائية	املنخفضـة،	بشـكل	
سـلبي	يف	تطويـر	السـوق	واسـتدامته.	يف	الغالـب	ال	تكـون	أنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	
الكهروضوئيـة	املتاحـة	مصممـة	بشـكل	جيـد	وال	تعمـل	إال	ملـدة	قصيـرة.	ىلع	الرغـم	مـن	
أن	الطاقـة	الشمسـية	توفـر	حـال	للبقـاء	لكثيـر	مـن	املنـازل	واملرافـق	الخدميـة	واألغـراض	
الزراعيـة،	مـا	زال	مـن	الضـروري	معالجـة	مشـكلة	جـودة	املنتجـات	لالسـتثمار	بشـكل	صحيح	
يف	أنظمة	الطاقة	الشمسـية	واسـتعمالها.]]]]	من	الناحية	البيئية،	ال	تتوفر	وسـيلة	مناسـبة	
للتخلـص	مـن	املـواد	الخطـرة	مـن	البطاريـات	املسـتهلكة	أو	األلـواح	الشمسـية	أو	النفايـات	

اإللكترونيـة	بشـكل	عـام	وإعـادة	تدويرها.

54( أنصاري وآخرون، “ثورة الطاقة الشمسية يف اليمن”، ص. 2.

55( ســـارة بديعـــي، “بصيـــص ضـــوء يف اليمـــن: تمكـــني صناعـــة الطاقـــة الشمســـية املزدهـــرة مـــن خـــالل ريـــادة األعمـــال واالبتـــكار”، مدونـــات البنـــك الـــدويل، 
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-  ،2018 آذار   / مـــارس   29

industry-through-entrepreneurship-and-innovation )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

56( محمود وآخرون، “تقييم حالة الطاقة الشمسية الكهروضوئية يف اليمن،” ص. 9 و46.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/Yemen-Monthly-Economic-Update-March-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/Yemen-Monthly-Economic-Update-March-2020.pdf
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
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5-4 إمدادات الوقود

يف	عـام	2015	انخفضـت	مبيعـات	شـركة	توزيـع	املنتجـات	النفطيـة	اليمنيـة	مـن	الوقـود،	
وكانـت	الشـركة	املـزّود	الوحيـد	للوقود	لقطـاع	الكهرباء	آنـذاك	بنحو	77%	)مـن	1,594	مليون	
لتـر	يف	عـام	2014	إلـى	366	مليـون	لتـر	يف	عـام	2015(،	وقـد	أدى	ذلـك	إلـى	توقـف	التيـار	
الثالثـة	 األربـاع	 العموميـة	يف	معظـم	املحافظـات	ىلع	مـدى	 الشـبكة	 الكهربائـي	عبـر	
األخيـرة	مـن	عـام	2015،	وهـو	األمـر	الـذي	أدى	إلى	اسـتثمار	كبير	يف	اسـتيراد	مولـدات	الديزل	
الصغيـرة	وأنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	الكهروضوئيـة.	ومـع	ذلـك	اسـتؤنفت	إمـدادات	الطاقة	
يف	أوائـل	عـام	2016	بسـبب	التحسـن	النسـبي	يف	توّفـر	الوقـود.]]]]	هنـاك	أيًضـا	كثيـر	مـن	
محطـات	توليـد	الكهربـاء،	خصوصا	يف	مـأرب	وحضرموت،	التي	تسـتفيد	من	اسـتئناف	إنتاج	
النفـط	املحلـي	مؤخـًرا.	وفًقا	ملقابالت	أجريت	لهـذه	الورقة،	كان	إلنتـاج	النفط	يف	العامين	
املاضييـن	دور	مهـم	يف	زيـادة	اإليـرادات	الحكوميـة،	ىلع	الرغـم	مـن	االنقطاعـات	املتكررة	
لإلنتـاج	والهجمـات	التخريبيـة	خـالل	النصـف	الثانـي	مـن	عـام	2019.	ويبيـن	الجـدول	8	وضع	
إنتـاج	شـركات	النفـط	العاملـة	يف	األحـواض	الرئيسـية	يف	اليمـن،	حوضـي	مأرب-شـبوة	

واملسيلة.]]]]

جدول رقم 8: وضع إنتاج النفط

الشركة / املشغلالحقلالحوض
اإلنتاج	عام	2014 

)ألف	برميل	/	
سنة(

حالة اإلنتاج

مارس 
2019

ديسمبر 
2019

مأرب	–	شبوة

نشطمتوقف13,720صافر18

الشركة	اليمنية	لالستثمار	يف	4
قيد	متوقف60النفط	واملعادن

التقدم

S1	/	)اوكسيدنتال	بيتسيك
نشطمتوقف310ترانسلجوب(

قيد	متوقف9,660جنه	هنت5
التقدم

متوقفمتوقف440جنه	هنت43

S2يف	إم	نشطنشط5,740أو

الـــدويل، “اليمـــن يف حاجـــة عاجلـــة لتعـــايف قطـــاع النفـــط،” التقريـــر الشـــهري للمســـتجدات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة  57( وزارة التخطيـــط والتعـــاون 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_  ،1-2 ص.   ،2016 أيـــار   / مايـــو   ،14 اليمـــن  يف 

final_1.pdf )تـــم االطـــالع يف 7 أغســـطس / آب 2020(.

58( ناوكـــو كوجـــو وأمـــري الذيبـــة “التقريـــر الشـــهري للمســـتجدات االقتصاديـــة يف اليمـــن، ديســـمر 2019،” مجموعـــة البنـــك الـــدويل، ديســـمر / كانـــون 
)تأريـــخ   http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update-Dec-2019.pdf  ،2 ص.   ،2019 الثـــاين 

الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update-Dec-2019.pdf
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الشركة / املشغلالحقلالحوض
اإلنتاج	عام	2014 

)ألف	برميل	/	
سنة(

حالة اإلنتاج

مارس 
2019

ديسمبر 
2019

املسيلة	–	
حضرموت

نشطنشط10,040بترومسيلة14

بترو	مسيلة	–	تنازلت	عنه	10
نشطنشط13,240توتال	يف	عام	2016

دي	إن	أو	–	تنازلت	عنه	32
-متوقف560الحكومة	يف	عام	2016

بترو	مسيلة	–	تنازلت	عنه	53
نشطمتوقف1,450دوف	يف	عام	2016

قيد	متوقف1,120كالفالي9
التقدم

متوقفمتوقف680نكسن

املصدر: البنك الدويل، التقرير الشهري للمستجدات االقتصادية يف اليمن، طبًقا لوزارة النفط، ديسمر / كانون األول 2019

ىلع	الرغـم	مـن	قيـام	الحكومـة	بتعويـم	سـعر	الوقـود	يف	السـنوات	القليلـة	املاضيـة،	ال	
يـزال	الوقـود	الـذي	ُيوّفـر	ملحطـات	الطاقـة	الحكوميـة	مدعوًمـا.	مـن	إجمالـي	دعـم	الوقـود	
قدمـت	37,6%	)838,5	مليـون	دوالر	مـن	2,231	مليـون	دوالر(	يف	عـام	2014	و%82,9	)79,6 
مليـون	دوالر	مـن	أصـل	96	مليـون	دوالر(	يف	عـام	2015	دعمـا	لوقـود	قطـاع	الكهربـاء.]]]]	منذ	
أواخـر	عـام	2018،	بـدأت	اململكـة	العربيـة	السـعودية	واإلمـارات	العربية	املتحـدة	يف	توفير	
الوقـود	الـالزم	لتشـغيل	محطـات	الطاقـة	يف	املناطـق	التي	تسـيطر	عليها	الحكومـة.	ِمنُح	
الوقـود	السـعودية	تـزّود	63	محطـة	كهربـاء	يف	عشـر	محافظات	بالوقـود.	وفًقـا	للمقابالت	
التـي	أجريـت	ألغـراض	هـذه	الورقـة،	بلغ	إجمالـي	املنـح	النفطية	السـعودية	مـن	أواخر	عام	
2018	إلـى	نهايـة	عـام	2019	مـا	مجموعه	190,391.915	طًنـا	مترًيا	من	الديـزل	و86,021.975	طًنا	
مترًيـا	مـن	زيـت	الوقـود	الثقيل.	وبخصـوص	املنحة	اإلماراتيـة	التي	بدأت	يف	سـبتمبر	2019،	
بلغـت	كميـة	الوقود	املسـتلمة	بنهايـة	عـام	2019م	127,470.733	طًنا	مترًيا	مـن	الديزل.	كما	
تقـوم	الحكومـة	باسـتيراد	الوقود	من	خالل	مسـتوردين	مـن	القطاع	الخاص	عبـر	املناقصات.	
يف	مناطـق	سـيطرة	أنصـار	اهلل،	ال	ُيوّفـر	الوقـود	إال	من	خالل	مسـتثمرين	مـن	القطاع	الخاص	

يسـتوردون	املشـتقات	النفطية	مـن	الخارج.

59( وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل، “اليمـــن يف حاجـــة عاجلـــة لتعـــايف قطـــاع النفـــط،” التقريـــر الشـــهري للمســـتجدات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة يف 
 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf ،1-2 .اليمـــن، 14 مايـــو 2016، ص

)تـــم االطـــالع يف 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
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6( نموذج إصالح قطاع الكهرباء في 
التسعينيات والدروس المستفادة

رّدا	ىلع	العمليـات	غيـر	الكفـؤة،	واإلعانـات	املتزايـدة،	والقيـود	املاليـة	للمرافـق	اململوكـة	
للدولـة	خـالل	التسـعينيات،	اتفقـت	كثيـر	مـن	املؤسسـات	الدوليـة	الرائـدة	ىلع	نمـوذج	
إصـالح	جديـد	لقطـاع	الطاقة	ُعرف	باسـم	“إجماع	واشـنطن”.	يهدف	هذا	النمـوذج	إلى	تعزيز	
األداء	التشـغيلي	واملالـي	للمرافـق،	وتحسـين	موثوقيـة	إمـدادات	الكهرباء،	وتعزيز	مشـاركة	
القطـاع	الخـاص	يف	قطـاع	الطاقة	يف	مناخ	اسـتثماري	مـواٍت،	وتهيئة	القطـاع	العام	لتولي	
دور	تنظيمـي.	يتكـون	نمـوذج	إصـالح	قطـاع	الكهربـاء	يف	التسـعينات	من	حزمة	مـن	أربعة	

إجـراءات	إصـالح	هيكليـة	ىلع	النحـو	املبين	أدنـاه.]1]]

التنظيـم )مـن خالل إنشـاء كيان تنظيمي مسـتقل(:	عـادة	ما	يكـون	الخطـوة	األولى	أو	
نقطـة	البدايـة	ألي	رحلـة	إصـالح.	وعليـه	أصبح	األمر	عنصًرا	رئيسـًيا	يف	نمـوذج	اإلصالح	يف	
التسـعينيات.	يجـب	أن	تكـون	الجهـة	التنظيميـة	مسـؤولة	ومدعومـة	بإطـار	تنظيمي	قوي.	
يحتـاج	الكيـان	التنظيمـي	أيًضـا	إلـى	أن	يكـون	ذا	مصداقيـة	لكسـب	ثقـة	املسـتثمرين،	وذا	
شـرعية	لحماية	املسـتهلكين	من	إسـاءة	اسـتعمال	السـلطة	من	خالل	األسـعار	املرتفعة	أو	
الخدمـة	السـيئة	أو	كليهمـا،	وذا	شـفافية	لكل	من	املسـتثمرين	واملسـتهلكين	فيما	يتعلق	

بكيفية	وأسـباب	اتخاذ	القـرارات.]]]]

إعـادة الهيكلـة )التحـول إلـى الشـركات والفصل الرأسـي واألفقـي الكامـل للمرافق 
الكهربائيـة(: يتطّلـب	هـذا	األمـر	الفصـَل	بيـن	الوظائـف	الرئيسـية	الثـالث	التـي	ُدمجـت	
تقليدًيـا	داخـل	الـوزارات:	صنـع	السياسـات،	والوظائـف	التنظيميـة،	وتقديم	الخدمـات.	يجب	
أن	تبقـى	مهمـة	صنـع	السياسـات	ىلع	عاتـق	الـوزارة،	يف	حيـن	يجـب	أن	تكـون	الوظائـف	
الكهربـاء	يف	 خدمـة	 كل	 تقديـم	 يكـون	 وأن	 مسـتقل،	 تنظيمـي	 كيـان	 التنظيميـة	يف	
مؤسسة/شـركة.	لتقسـيم	املنشـأة	الخدميـة	رأسـًيا	وأفقًيـا،	تفصـل	الخطـوات	األوليـة	بيـن	
األنشـطة	املحاسـبية	واإلداريـة.	يف	حيـن	يجـب	أن	يقـوم	التقسـيم	الرأسـي	بالفصـل	بيـن	
قطاعـات	التوليـد	والنقـل	والتوزيـع،	وربمـا	وظيفـة	البيـع	بالتجزئـة.	يتبـع	ذلـك	التقسـيم	
األفقـي،	ليخلـق	أطرافا	متعـددة	لديها	إمكانية	املنافسـة،	خصوصـا	يف	القطاعات	الفرعية	
للتوليـد	والتوزيـع.	إعـادة	الهيكلـة	هـي	خطـوة	حاسـمة	إلشـراك	القطـاع	الخـاص؛	إذ	يتطلب	
تحريـر	قطـاع	الكهربـاء	وجـود	كثيـر	مـن	بائعـي	ومشـتري	الكهربـاء	إلنشـاء	أسـواق	الجملـة	
والتجزئـة.	عـالوة	ىلع	ذلـك،	تسـاعد	إعـادة	الهيكلـة	ىلع	تحسـين	حوكمة	القطـاع	وإنهاء	
أي	تضـارب	يف	املصالـح	الـذي	يحـدث	خصوصا	عندمـا	تكون	املنشـأة	الواحدة	مسـؤولة	عن	
أكثـر	مـن	وظيفـة	واحـدة	)النقـل	والتوليـد	مًعـا	ىلع	سـبيل	املثـال(.	ىلع	سـبيل	املثـال،	
تقـوم	منشـأة	النقـل	بشـراء	أو	إعطـاء	األولوية	للوصـول	إلى	الشـبكة	ألي	شـركة	توليد	تقدم	
أسـعاًرا	تنافسـية.	تتيح	مشـاركة	القطاع	الخاص	يف	قطاع	الكهرباء	فرصة	لتحسـين	الكفاءة	

التشـغيلية	لقطـاع	الكهربـاء.]]]]

https://www.worldbank. ،2020 ،60( فيفيـــان فوســـرت وأنشـــول رانـــا، “إعـــادة تصـــور إصـــالح قطـــاع الطاقـــة يف العالـــم النامـــي”، البنـــك الـــدويل
https://openknowledge.worldbank. أو   org/en/topic/energy/publication/rethinking-power-sector-reform

org/handle/10986/32335 )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

61( نفس املرجع السابق.

62( نفس املرجع السابق.

https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/rethinking-power-sector-reform
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32335
https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/rethinking-power-sector-reform
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32335
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مشـاركة القطـاع الخـاص:	وهـي	مشـاركة	القطـاع	الخـاص	يف	إدارة	قطـاع	الكهربـاء	أو	
االسـتثمار	فيـه	مـن	خالل	العقـود	املؤقتة	أو	بيـع	األصول	الدائمـة.]]]]	يمكن	تنفيذ	مشـاركة	
القطـاع	الخـاص	مـن	خـالل	عـدة	ترتيبـات	مـن	عقـود	اإلدارة	والتأجيـر	إلـى	التصفيـة.	يف	
معظـم	الحـاالت،	تدخـل	مشـاركة	القطـاع	الخـاص	بعـد	تحويـل	املرافـق	اململوكـة	للدولـة	

شـركات.]]]] إلى	

املنافسـة:	يسـمح	إصـالح	عمليـة	املنافسـة	ملنتجـي	الكهربـاء	بالتنافـس	ىلع	تزويـد	
املنشـأة	العموميـة،	ويسـمح	يف	النهايـة	للعمـالء	بشـراء	إمـدادات	الكهربـاء	مـن	املنتجين	
مـن	خـالل	تبـادل	الطاقة	)سـوق	الطاقـة(.	يف	بعـض	البلدان	ُتيّسـر	املنافسـة	يف	التجزئة	
للعمـالء	الصغـار	مـن	خـالل	مـزّودي	الطاقـة	البديلـة.	يمكـن	أن	تنجـح	هـذه	املرحلـة	مـن	

اإلصـالح	عندمـا	تكـون	هنـاك	قـدرة	توليـد	كافيـة	وذلـك	مـن	خـالل	األسـعار	التنافسـية.]]]]

اسـتناًدا	إلـى	تقريـر	البنـك	الدولـي	“إعـادة	تصـور	إصـالح	قطـاع	الطاقـة	يف	العالـم	النامي”،	
اختتمـت	دراسـة	متعددة	السـنوات	يف	عـام	2020	تهدف	إلى	مراجعة	نمـوذج	اإلصالح	يف	
التسـعينيات	وتحديثـه،	ويف	هـذا	الصدد	يلزم	تسـليط	الضوء	ىلع	كثير	مـن	املالحظات:	1( 
كان	نمـوذج	اإلصـالح	أكثر	نجاًحـا	يف	البلدان	املتقدمة	)أي	دول	منظمـة	التعاون	االقتصادي	
والتنميـة(	التـي	حققـت	الحـد	األدنى	من	شـروط	معينة	لتطويـر	قطاع	الطاقـة	ولديها	بيئة	
سياسـية	داعمـة.	ىلع	العكـس	مـن	ذلـك،	كان	تنفيـذ	اإلصـالح	غيـر	مكتمـل	يف	البلـدان	
الناميـة،	ولـم	يتـم	وفًقـا	لإلجـراءات	املوحـدة	لنمـوذج	اإلصـالح	يف	التسـعينيات؛	2(	اعُتمد	
اإلطـار	التنظيمـي	يف	عـدد	كبيـر	مـن	البلـدان،	لكن	كانـت	هنـاك	صعوبـات	يف	تنفيذه	من	
الناحيـة	العمليـة،	خصوصـا	يف	املرافق	اململوكـة	للدولة.	يوضح	امللحق	الثالث	املؤشـرات	
الرئيسـية	املسـتعملة	لتقييـم	أداء	اإلطـار	التنظيمـي؛	3(	مـا	زال	اسـترداد	التكاليـف	هدًفـا	
بعيـد	املنـال	لكثيـر	مـن	البلـدان	الناميـة؛	4(	شـارك	القطـاع	الخاص	بشـكل	كبيـر	يف	قطاع	
توليـد	الطاقـة،	ممـا	أدى	إلـى	تعزيـز	قـدرة	التوليد	وتحسـين	الوصول	إلـى	الكهربـاء،	ولكن	لم	
يكـن	هناك	سـوى	مشـاركة	محـدودة	للقطاع	الخاص	يف	قطاعـي	التوزيع	والنقـل	الفرعيين.	
الخـاص؛	 القطـاع	 الترتيبـات	املختلفـة	ملشـاركة	 الرابـع	وصًفـا	لخيـارات	 يتضمـن	امللحـق	
5(	كانـت	إجـراءات	تحريـر	القطـاع	مفيـدة	يف	عـدد	محـدود	مـن	الـدول	األكبـر	ذات	الدخـل	
املتوسـط،	ولكـن	ثبـت	أنهـا	معقدة	للغايـة؛	إذ	يتعذر	ىلع	معظـم	البلـدان	تنفيذها.	يوضح	

امللحـق	الخامـس	مراحـل	إصالح	املنافسـة.]]]]

اخُتتمـت	دراسـة	البنـك	الدولـي	بكثيـر	من	الدروس	املسـتفادة	مـن	تجارب	اإلصالح	السـابقة	
التـي	يجب	أخذهـا	يف	االعتبار	لتحسـين	التنفيذ	يف	املسـتقبل:]]]]

1(	يجـب	تكييـف	إجراءات	اإلصالح	لتتناسـب	مع	السـياق	السياسـي	واالقتصـادي	للبلد.	ُيعد	
نمـوذج	إصـالح	قطاع	الكهرباء	يف	التسـعينيات	مناسـًبا	تماًما	يف	األماكن	التي	تسـتند	
الشـروط	 السـوق.	تشـمل	 أيديولوجيـة	موجهـة	نحـو	 إلـى	 السياسـية	 األنظمـة	 فيهـا	
االقتصاديـة	املسـبقة	وجـود	قطـاع	طاقة	كبير	نسـبًيا،	ومعـدل	تغطية	كهربـاء	مرتفع،	
وبيانـات	تشـغيلية	وماليـة	جيـدة،	وإطـار	عمـل	جيـد	لتنظيـم	التعرفـة.	أمـا	بالنسـبة	
للبلـدان	ذات	البيئـات	األكثـر	صعوبـة،	فيتوجـب	إعطـاء	األولويـة	إلصالحـات	الحوكمـة	

63( فيفيـــان فوســـرت وآخـــرون، “رســـم بيـــاين النتشـــار إصالحـــات قطـــاع الطاقـــة عـــر العالـــم النامـــي،” البنـــك الـــدويل، نوفمـــر / تشـــرين الثـــاين 2017، 
 7 إليـــه:  الوصـــول  )تأريـــخ   http://documents1.worldbank.org/curated/en/576801510076208252/pdf/WPS8235.pdf

.)2020 آب   / أغســـطس 

64( فوسرت ورنا، “إعادة النظر يف إصالح قطاع الكهرباء يف العالم النامي “.

65( نفس املرجع السابق.

66( نفس املرجع السابق.

67( نفس املرجع السابق.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/576801510076208252/pdf/WPS8235.pdf
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وتحقيـق	الجـدوى	املاليـة،	وُيوصـى	بتأجيـل	اإلصالحـات	الهيكليـة	حتـى	يصـل	القطاع	
إلـى	مرحلـة	ناضجة	مـن	التطور.	يتضمـن	امللحق	السـادس	مجموعة	من	مؤشـرات	األداء	

املسـتعملة	لتقييـم	جـودة	ممارسـات	الحوكمـة	واإلدارة	يف	املنشـآت.

2(	يجـب	أن	ُتصّمـم	تدابيـر	اإلصـالح	بهـدف	تحقيـق	نتائـج	محـددة،	وال	يكـون	ذلـك	باتباع	
عمليـة	محـددة	مسـبًقا.	بالنسـبة	لبعـض	البلـدان،	شـمل	تطور	أخيـر	ألهداف	السياسـة	
يف	قطـاع	الكهربـاء	تبنـي	تدابيـر	سياسـات	اجتماعيـة	وبيئيـة	تتماشـى	مـع	الهـدف	
السـابع	مـن	أهـداف	التنميـة	املسـتدامة	املتمثل	يف	تعميـم	الحصـول	ىلع	الكهرباء،	
واتفـاق	باريـس	للمنـاخ	لخفض	انبعاثات	ثاني	أكسـيد	الكربـون	من	قطـاع	الطاقة.	لذلك	
يحتـاج	نمـوذج	اإلصـالح	يف	التسـعينيات	إلى	تضميـن	تدابير	محددة	األهـداف	للكهربة	

وخفـض	نسـبة	انبعاثـات	الكربون.

3(	مـن	املمكـن	تنفيـذ	إجـراءات	بديلـة	لإلصالح	املؤسسـي	وتحقيق	نتائـج	جيدة	بخالف	
نمـوذج	اإلصـالح	يف	التسـعينيات،	فعلـى	سـبيل	املثـال،	تبّنـت	بعـض	البلـدان	بنجـاح	

سياسـات	تسـتهدف	القطـاع	الخـاص	من	دون	تقسـيم	قطـاع	الطاقة.
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7( التحديات الرئيسية أمام تعافي قطاع 
الكهرباء وإصالحه

بنـاًء	ىلع	مراجعـة	األدبيـات	املقدمـة	يف	األقسـام	السـابقة	واملقابـالت	التـي	أجريـت	
ألغـراض	هـذه	الورقـة،	يتضـح	أن	قطـاع	الطاقـة	يف	اليمـن	واجـه،	ومـا	زال	يواجـه،	كثيرا	من	
التحديـات	الفنيـة	والسياسـية	واالقتصاديـة	واالجتماعيـة	املزمنـة	التـي	تسـّببت	يف	وقف	
أي	تحسـن	كبيـر	يف	القطـاع.	باإلضافـة	إلى	ذلك،	تتسـبب	الحـرب	الحاليـة	يف	تفاقم	الوضع	
الهـش	أساًسـا،	ممـا	يضيـف	مزيدا	مـن	التعقيد	إلى	تحديات	القطاع	بشـكل	عـام،	وهي	ىلع	

النحـو	اآلتي:

االعتمـاد الكبيـر ىلع الوقـود األحفـوري السـائل:	ُيوّلـد	نحـو	50%	مـن	الكهرباء	 	
يف	اليمـن	بواسـطة	الديـزل،	وهـو	أحد	أغلـى	خيارات	توليـد	الطاقة،	وقـد	نتج	عنه	
عـبء	مالـي	كبيـر	ىلع	الحكومـة.	ُيضـاف	إلـى	ذلـك	أن	الديـزل	يرتبـط	بالتأثيـرات	
البيئيـة	الضـارة،	مثـل	انبعاثات	غـازات	االحتباس	الحـراري	من	حرق	الوقـود	األحفوري	

الـذي	يحتـوي	ىلع	نسـبة	عاليـة	مـن	الكربون.

محطـات توليد الطاقة غيـر الكفؤة والقديمة:	معظم	محطات	الطاقة	الرئيسـية	 	
متقادمـة	وغيـر	كفؤة،	ولذلك	تسـتهلك	مزيدا	من	الوقـود	وتتطلب	صيانة	متكررة.

عـدم وجـود إطار تنظيمـي:	هناك	غياب	ألي	إطـار	تنظيمي	عملي،	مثـل	القوانين	 	
واللوائـح	السـتعمال	الطاقة	املتجددة	أو	الشـراكات	بين	القطاعيـن	العام	والخاص.

التاريـخ	الطويـل	األمـد	 	 القـول	إن	 الترتيبـات املؤسسـية غيـر الفعالـة:	يمكـن	
للترتيبـات	املؤسسـية	غيـر	الكفـؤة	هـو	أصـل	كثيـر	مـن	املشـاكل	الخطيـرة	داخـل	
جـذب	 مسـتقلة	 تنظيميـة	 جهـة	 غيـاب	 يعيـق	 ذلـك،	 إلـى	 باإلضافـة	 القطـاع.	
اسـتثمارات	القطـاع	الخـاص،	فضاًل	عـن	إعاقته	لشـفافية	القطاع.	ُتعـّد	إعادة	توحيد	
مؤسسـات	القطـاع	التـي	انقسـمت	خـالل	الحـرب	أحـد	أهـم	التحديـات	السياسـية	

املعقـدة	إلعـادة	اإلعمـار	بعـد	الصـراع.

القضايـا املتعلقـة بتحويـل املرافـق / املنشـآت إلـى شـركات:	نظـًرا	لعـدم	 	
وجـود	توجـه	تجـاري	للقطـاع،	هنـاك	صعوبـات	يف	الوصول	إلـى	االسـتقالل	املالي	
الكامـل.	مـن	الناحيـة	اإلداريـة،	ال	يوجـد	إال	اسـتقاللية	محـدودة	يف	اتخـاذ	قـرارات،	

مثـل	تحديـد	التعرفـة،	أو	تعييـن	أو	فصـل	موظـف	غيـر	كـفء...	إلـخ.

إضفـاء الطابـع التجـاري ىلع التعرفـة:	ُيعـّد	تحريـر	وإصـالح	تعرفـة	الكهرباء	من	 	
أكثـر	القضايـا	صعوبـة،	ألنهـا	تخضـع	العتبارات	سياسـية	وتتطلـب	ظروًفـا	مواتية.

نسـبة الفاقـد الكهربائـي املرتفعـة ونسـبة التحصيـل املنخفضـة:	تأتـي	 	
حوالـي	40%	مـن	فواقـد	الكهربـاء	الفنيـة	وغيـر	الفنيـة	من	قطـاع	التوزيـع	الفرعي	
وجزئيـا	يتسـبب	بهـا	سـوء	التخطيـط	الحضـري.	وبجانـب	معـدل	تحصيـل	الرسـوم	
املنخفـض	وعـدم	قـدرة	مؤسسـات	الكهرباء	املحليـة	ىلع	تحصيل	وإعـادة	جدولة	
ديـون	املشـتركين	تعيـق	هـذه	املشـكلة	الخطيـرة	اسـتدامة	عمليـات	املؤسسـات	

وتسـتنزف	مـوارد	القطـاع.

قيـود التمويـل:	هنـاك	صعوبـات	يف	تمويـل	إعـادة	تأهيـل	وصيانـة	وشـراء	قطـع	 	
غيـار	البنيـة	التحتيـة	يف	جميـع	أنحـاء	البـالد	نظـًرا	ملحدوديـة	اإليـرادات.
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عـدم اسـتدامة إمـدادات الوقـود:	محدوديـة	إنتـاج	النفـط	املحلـي،	ومحدودية	 	
القـدرة	ىلع	التكريـر،	وعـدم	القـدرة	ىلع	االسـتمرار	يف	دعـم	أسـعار	الوقـود،	كلهـا	
عوامـل	تجعـل	مـن	الصعـب	تأميـن	إمـدادات	الوقـود	الالزمـة،	سـواء	أكان	ذلـك	عـن	
طريـق	مؤسسـة	النفـط	والغـاز	اليمنية	أم	مـن	خالل	الـواردات.	هناك	أيًضـا	حالة	من	

عـدم	التيقـن	بشـأن	كميـة	احتياطـي	الغـاز	الوطني.

نقـص املوظفيـن األكفـاء:	خـالل	الحـرب	ونظـًرا	لعـدم	دفـع	الرواتب،	انتقـل	عدد	 	
كبيـر	مـن	موظفـي	املرافـق،	وخصوصا	املهندسـين	/	العمـال	املهرة،	إلـى	وظائف	
أخـرى	يف	القطـاع	الخـاص	أو	املنظمـات	غيـر	الحكوميـة	أو	خـارج	الدولـة.	سـيكون	
مـن	الصعـب	اسـتعادة	هـؤالء	املوظفيـن.	ُيضاف	إلى	ذلـك	أنه	من	املقـرر	أن	يتقاعد	
كثيـر	مـن	املوظفيـن	الحالييـن	وذوي	الخبـرة،	مع	عدم	وجـود	بدائل	مدربـة	متاحة،	

بسـبب	نقـص	التوظيـف	خالل	السـنوات	الخمـس	املاضية.

األمـم	 	 وفًقـا	إلحصـاءات	 التكاليـف:	 القـدرة ىلع تحمـل  الفقـر وعـدم  قضايـا 
املتحـدة	تأثـر	نحو	80%	من	سـكان	اليمن	سـلًبا	بسـبب	الحرب،	وهـم	يف	حاجة	إلى	
املسـاعدة	والحمايـة.]]]]	باإلضافـة	إلـى	ذلك	هناك	معـدالت	بطالة	هائلـة.	تعّزز	مثل	
هـذه	القضايـا	االجتماعيـة	الحاجـة	إلى	أسـعار	كهرباء	ميسـورة،	ولذلك	سـيتطلب	أي	

إصـالح	لتعرفـة	الكهرباء	دراسـة	متأنيـة	لجوانـب	الحمايـة	االجتماعية.

القضايـا األمنيـة:	هناك	احتماليـة	كبيرة	لحدوث	أنشـطة	تخريبية	للبنيـة	التحتية	 	
للكهربـاء	والنفـط،	وهـي	بدورهـا	سـتؤثر	سـلًبا	ىلع	أداء	القطـاع.	ُيضـاف	إلـى	ذلـك	
أن	تكـرار	الصـراع	بعـد	الحـرب	يمكـن	أن	يشـكل	تهديًدا	السـتدامة	تقديـم	الخدمات.

عـدم جاذبيـة السـوق:	بسـبب	غيـاب	الظـروف	املمكنـة	الالزمـة،	مثـل	الحوافـز	 	
واللوائـح	املالئمـة،	وغيـاب	املناخ	االسـتثماري	الجّذاب	والسـوق	التنافسـية	للقطاع	
الخـاص،	سـيكون	من	الصعب	جذب	املسـتثمرين	األجانـب	أثناء	النـزاع	أو	بعد	الحرب	
والتعريفـات	 القطـاع	املالـي،	 التضخـم،	وضعـف	 ارتفـاع	معـدالت	 مباشـرة	بسـبب	

املدعومـة،	وانخفـاض	دخـل	الفرد.

عـدم وجـود رؤيـة واضحة لشـكل قطـاع الكهربـاء بعد الحـرب:	بحسـب	مؤتمر	 	
الحـوار	الوطنـي،	اقُتـرح	إنشـاء	دولـة	اتحاديـة	جديـدة،	وذلـك	يمكـن	أن	تـؤدي	إلـى	

إنشـاء	مرفـق	واحـد	للكهربـاء	لكل	إقليـم	يف	اليمـن.]]]]

التغيـرات الديمغرافيـة نتيجـة لنـزوح املواطنيـن:	تسـببت	الحـرب	املسـتمرة	 	
يف	نـزوح	العديـد	مـن	املواطنيـن	عـن	قراهـم	ومدنهـم	واالنتقـال	إلـى	مناطـق	
امنـه	جديـدة	للعيـش	ممـا	أدى	إلـى	زيـادة	الضغـوط	ىلع	البنـى	التحتية	بمـا	فيها	
الكهربـاء	للمـدن	املسـتضيفة	لهـؤالء	النازحيـن.	وكان	هـذا	جليـا	خاصـة	يف	مـدن	

مثـل	مـأرب	وعدن.	

https:// ،2019 68( أخبـــار األمـــم املتحـــدة، “حـــذرت األمـــم املتحـــدة مـــن أن األزمـــة اإلنســـانية يف اليمـــن ال تـــزال األســـوأ يف العالـــم”، 14 فرايـــر / شـــباط
news.un.org/en/story/2019/02/1032811 )تأريـــخ الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

69( مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي، “وثيقـــة مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي” )عربـــي(، 2013، ص. http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf ،4 )تأريـــخ 
الوصـــول إليـــه: 7 أغســـطس / آب 2020(.

https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811
https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811
http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf
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8( التوصيات

ىلع	الرغـم	مـن	الوضـع	املتدهـور	لقطـاع	الكهربـاء	خصوصا	بعـد	الحرب،	تظل	هنـاك	فرصة	
لبنـاء	قطـاع	كهربـاء	أقـوى.	يتضّمـن	هذا	القسـم	األولويـات	القصـوى	لتعايف	قطـاع	الكهرباء	
وإصالحـه،	ولكـن	قابليـة	تطبيـق	هـذه	التوصيـات	مـن	عدمهـا	تعتمـد	ىلع	وجـود	بيئـة	
سياسـية	داعمـة	للغايـة،	وتوفر	الدعم	مـن	املانحين/املقرضيـن	الدوليين،	فضـال	عن	اإلدارة	

الفعالـة	مـن	قيـادات	القطاع.

8-1 التوصيات ىلع املدى القريب والقصير

النطـاق	الزمنـي	للتوصيـات	الـواردة	أدنـاه	هـو	الوضـع	الحالـي	والسـنة	األولـى	التـي	تلـي	أي	
اتفـاق	سـالم	محتمـل	و	/	أو	اسـتقرار	سياسـي،	والهـدف	يف	هـذه	املرحلـة	هـو	اسـتعادة	
القطـاع	لطاقـات	مـا	قبـل	الحرب،	وإعداد	أسـاس	سـليم	لعملية	اإلصـالح	التي	يجـب	أن	تتبع	

مرحلـة	التعـايف	األولية:

تبنـي	خطـة	تعـاٍف	منهجية	وقابلـة	للتنفيذ	من	أجـل	أولويات	إعـادة	تأهيل	البنية	 	
التحتيـة	يف	قطـاع	التوليد	والنقـل	والتوزيع	الفرعي.

تأميـن	التمويـل	الـالزم،	سـواء	مـن	املـوارد	املاليـة	الحكوميـة	أم	الجهـات	املانحة/ 	
املقرضيـن	الدولييـن،	إلعـادة	تأهيـل	البنيـة	التحتيـة	التـي	تضـررت	أثنـاء	الحـرب،	
وصيانـة	محطـات	الطاقـة	التـي	تتطلـب	قطـع	غيـار،	وغير	ذلك	مـن	أعمـال	الصيانة	

التصحيحيـة	والوقائيـة.

إعـادة	تأهيـل	خطـوط	النقـل	األساسـية	الالزمـة	لنقـل	الطاقة	مـن	محطـات	الطاقة	 	
الكبيـرة	إلـى	املواقـع	املطلوبـة،	ويمكـن	تزميـن	جهـود	إعـادة	التأهيـل	هـذه	بمـا	

يتماشـى	مـع	خطـة	التعايف.

البحـث	عـن	حلول/تسـويات	ماليـة	وفنية	فعالة	بيـن	الجهات	املعنيـة	يف	مناطق	النزاع	 	
إلعـادة	تشـغيل	الشـبكة	الوطنيـة،	بمـا	يف	ذلك	محطـات	الطاقـة	الرئيسـية،	مثل	محطة	

مـأرب	الغازيـة	للطاقـة،	وكذلك	محطـات	الطاقة	الحراريـة	يف	جميع	محافظـات	اليمن.

العمل	ىلع	استئناف	جميع	املشاريع	املتوقفة	واستعادة	دعم	املانحين	الدوليين. 	

شـراء	الكهربـاء	مـن	منتجـي	القطـاع	الخـاص	بحسـب	الحاجـة،	وذلـك	مـن	خـالل	 	
عمليـة	شـفافة	وتنافسـية،	ويفضـل	أن	يكـون	ذلـك	مـن	خـالل	آليـات	تـؤدي	إلـى	
امتـالك	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء	للبنيـة	التحتية،	مثـل	)البناء	والتشـغيل	ونقل	
امللكيـة	BOT(	و	)البنـاء	والتملـك	والتشـغيل	ونقـل	امللكيـة	BOOT(،	عندمـا	يكون	

ذلـك	ممكًنـا	فنًيـا	ومالًيا.

العمـل	ىلع	إيجـاد	حلـول	مجدية	ومسـتدامة	إلمدادات	الكهربـاء	يف	كل	محافظة،	 	
سـواء	للوضـع	الحالـي	أم	للخطط	االحتياطية	يف	حاالت	الطوارئ	عند	تعطل	شـبكة	
الكهربـاء	املركزيـة.	قـد	يشـمل	ذلك	تقييـم	الطلب	والحاجـة	لكل	محافظـة.	ُتعطى	
األولويـة	القصـوى	للمحافظات/املناطـق	التـي	ال	تمتلـك	أصـول	التوليـد	وتفتقـد	
بسـبب	ذلـك	الوصـول	إلـى	الكهرباء	خـالل	الحرب.	أحـد	أفضل	الخيارات،	ال	سـيما	يف	
املناطـق	السـاخنة	واملتأثـرة	بالصـراع،	هـو	تركيـب	أنظمـة	التوليـد	املوزعـة	األقـل	
تكلفـة	)أي	الشـبكات	الصغيـرة(،	نظًرا	ملرونتها	التشـغيلية	وللحـد	األدنى	من	الوقت	

الـالزم	لتركيبها.
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تعزيـز	كفـاءة	قطاعات	التوليـد	والتوزيع	الفرعيـة،	وتقليل	الفواقـد	الفنية	من	خالل	 	
الصيانة	املناسـبة،	وتحسـين	قدرة	مكونات	الشـبكات	املثقلة	باألحمال،	واسـتعادة	
القـدرة	الفعليـة	ملحطـات	الطاقـة.	بالنسـبة	للفواقـد	غيـر	الفنيـة،	فمـن	الضـروري	
تقليـل	التوصيـالت	العشـوائية	غيـر	املصرح	بهـا	بالشـبكة،	وزيادة	تحصيل	الرسـوم،	
وتطويـر	قـدرة	أولئـك	الذين	يديرون	إصـدار	الفواتيـر	وقياس	العـدادات.	باإلضافة	إلى	

ذلـك	يمكـن	تثبيت	عـدادات	الدفع	املسـبق.

تأميـن	رواتـب	مسـتدامة	ملوظفـي	قطـاع	الكهربـاء	وتطويـر	قـدرات	الفريـق	ىلع	 	
جميـع	املسـتويات	ويف	جميـع	مجـاالت	التخصـص:	اإلداريـة	والفنيـة	واملشـتريات	

وغيرهـا.	وهـذا	يتطلـب	تقييـم	احتياجـات	املوظفيـن	الحالييـن	وبنـاء	قدراتهـم.

تحسـين	املمارسـات	اإلداريـة	والتأكـد	مـن	وجـود	تفويـض	فعـال	للقـدرات	للمـدراء	 	
توزيـع	 ذلـك	 ويعنـي	 الوحـدات،	 	/ األقسـام	 يقـودون	 الذيـن	 واملؤهليـن	 املهـرة	
املسـؤوليات	بيـن	مسـتويات	مختلفة	مـن	اإلدارة،	ووضـع	أهداف	محددة	ومؤشـرات	
أداء	وتوصيفـات	وظيفيـة	واضحـة.	يجـب	فصـل	األنشـطة	اإلداريـة	واملاليـة	بيـن	
القطاعـات	الفرعيـة	الثالثـة	لتعزيـز	املسـاءلة	وتمهيـد	الطريـق	إلصالحـات	إعـادة	

الهيكلـة.

ضمـان	اسـتقاللية	اتخـاذ	القـرارات	يف	عمليات	قطـاع	الكهرباء،	وخصوصا	املشـاريع	 	
التـي	تحتـاج	إلـى	التنفيـذ	بما	يتماشـى	مـع	الخطـط	االسـتراتيجية	للقطـاع	أو	تلك	

التـي	تتطلب	دراسـات	الجـدوى	الفنيـة	واملالية.

تأميـن	إمـدادات	الوقـود	املسـتدام	ملحطـات	الطاقة	من	خـالل	اإلمـدادات	املحلية	 	
والـواردات	واملنح.

ذوي	 	 املوظفيـن	 جـذب	 إعـادة	 ىلع	 والعمـل	 الالزمـة	 البشـرية	 املـوارد	 تحديـد	
املهـارات	العاليـة	الذيـن	غـادروا	أثنـاء	الحـرب.	البحـث	عـن	بـدالء	للموظفيـن	ذوي	
الخبـرة	الجيـدة	الذيـن	تقاعدوا	خالل	السـنوات	السـت	املاضية	أو	سـيتقاعدون	يف	

القريـب. املسـتقبل	

والشـركات	 	 املانحـون	 أجراهـا	 التـي	 السـابقة	 واالسـتراتيجيات	 الدراسـات	 تحديـث	
االستشـارية	الدوليـة	واالسـتفادة	منهـا،	وتتضمـن	األمثلـة	عليهـا	الخطة	الرئيسـية،	
واالسـتراتيجية	الوطنيـة	للطاقـة	املتجـددة	وكفاءة	الطاقـة]1]]	واسـتراتيجية	كهرباء	

الريف.

تشـجيع	املسـتهلكين	واملرافـق	الخدميـة	ىلع	تركيـب	أنظمـة	طاقـة	شمسـية	 	
حلـوال	 لتشـكل	 جيـًدا	 تصميًمـا	 ومصممـة	 الجـودة	 عاليـة	 الشـبكة	 عـن	 معزولـة	
مسـتدامة،	فضـال	عـن	التأكـد	مـن	توافقهـا	مـع	شـبكة	الكهربـاء	العموميـة،	لتعمل	
بمجـرد	تشـغيل	الشـبكة	مـرة	أخـرى.	ويتطّلـب	هـذا	إجـراء	مسـح	لسـوق	الطاقـة	
الشمسـية	الكهروضوئيـة،	واعتمـاد	مواصفـات	ومقاييـس	الجودة،	وإنشـاء	مختبرات	
لفحـص	املنتجـات	املسـتوردة	والتحقق	من	امتثالهـا	للمواصفـات	واملقاييس،	إلى	
جانـب	تسـهيل	عملية	االسـتيراد	وإعفـاء	منتجـات	الطاقة	الشمسـية	الكهروضوئية	
أيًضـا	تحسـين	 الضـروري	 مـن	 الدولـة.	 موانـئ	 الجمركيـة	يف	جميـع	 الرسـوم	 مـن	
الوعـي	الفنـي	والوعـي	بالسـالمة،	فيما	يتعلـق	باالسـتعمال	الجيد	ألنظمـة	الطاقة	
الشمسـية	والتخلـص	السـليم	مـن	املكونـات	املسـتهلكة،	مثـل	البطاريـات	واأللواح	

الشمسـية	والنفايـات	اإللكترونيـة.

. /https://moee-ye.com/site-ar/364 :70( ملخص “االسرتاتيجية الوطنية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة” متاح عىل

https://moee-ye.com/site-ar/364/
https://moee-ye.com/site-ar/364/
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مراجعـة	تعرفـة	الكهربـاء	بناًء	ىلع	دراسـة	استشـارية	تتنـاول	أبعادهـا	االجتماعية	 	
واالقتصاديـة،	بمـا	يف	ذلـك	قـدرة	املسـتهلكين	من	جميـع	القطاعـات	ىلع	تحّمل	
التكاليـف،	وتوقعـات	أحمـال	الطلـب	وغيرهـا.	يجـب	أن	تتضمن	الدراسـة	أيًضـا	جدوال	
زمنًيـا	يتضمـن	معالـم	قابلـة	للتحقيـق	تهـدف	إلـى	خفـض	الدعـم	يف	املناطـق	
التـي	تدعـم	فيها	الكهربـاء	حالًيا.	إذا	أوصت	الدراسـة	بتأجيل	أي	زيـادة	يف	التعرفة،	
فعلـى	الحكومـة	دعم	املؤسسـة	العامـة	للكهرباء	إليجـاد	قنوات	تمويل	للمسـاعدة	
يف	تغطيـة	دعـم	الكهربـاء	مـن	أجـل	تغطيـة	تكاليـف	التشـغيل	وضمـان	إمـدادات	
كهربـاء	موثوقـة.	كمـا	أن	هنـاك	حاجة	آلليـات	حمايـة	اجتماعية	تسـتهدف	الفقراء	
الذيـن	ال	يسـتطيعون	تحّمـل	تعرفـة	الكهربـاء	يف	املناطـق	التـي	ال	تدعـم	فيهـا	

الكهرباء. تعرفـة	

8-2 التوصيات متوسطة وطويلة األجل

ُتعـّد	هـذه	التوصيـات	قابلـة	للتطبيـق	خالل	مدة	سـنتين	إلى	خمس	سـنوات	بعـد	أي	اتفاق	
سـالم	محتمـل	و/أو	اسـتقرار	سياسـي.	تركـز	هـذه	املرحلـة	بشـكل	أساسـي	ىلع	إصـالح	
القطـاع	وفًقـا	للخطـوات	ذات	الصلـة	التـي	اُتخـذت	قبـل	الحرب	وأفضـل	املمارسـات	الدولية.	
نجـاح	عمليـة	اإلصالح	بشـكل	عـام	-وخصوصا	إعادة	هيكلـة	القطاع،	وإنشـاء	هيئة	تنظيمية	
مسـتقلة،	ودرجـة	مشـاركة	القطـاع	الخـاص-	يحتـاج	إلـى	التـزام	سياسـي	ُيترجـم	إلـى	قـرار	
إصـالح	قابـل	للتنفيـذ.	يجـب	ىلع	القيـادات	رفيعـة	املسـتوى،	بدعـم	مـن	لجنـة	مـن	كبـار	
الخبـراء،	العمـل	ىلع	بـدء	عملية	اإلصالح	واإلشـراف	عليها	وتوجيهها	للحصـول	ىلع	إجماع	
أصحـاب	املصلحـة	وضمـان	سالسـة	اإلصالحات	التـي	تؤدي	إلى	إنشـاء	قطاع	كهربـاء	حديث.

8-2-1 اإلطار القانوني والتنظيمي
هنـاك	حاجـة	إلـى	تطبيـق	عـدد	كبيـر	مـن	القوانيـن	واللوائـح	املهمـة،	التـي	صيغـت	و/
أو	ُكّيفـت	قبـل	الحـرب.	ومـن	َثـم	يمكـن	لعمليـة	اإلصـالح	أن	ُتبنـي	ىلع	الجهـود	السـابقة،	

باإلضافـة	إلـى	تطويـر	قوانيـن	وقـرارات	جديـدة	لتحسـين	إدارة	القطـاع.

املوافقـة	ىلع	قانـون	الشـراكة	بيـن	القطاعيـن	العـام	والخـاص	الـذي	صيـغ	قبـل	 	
الحـرب	مـع	تحديثـه	إذا	لـزم	األمـر.

تعديـل	قوانيـن	الكهربـاء	السـابقة	بحسـب	الحاجـة	السـتيعاب	التغييـرات	الجديدة	 	
يف	القطـاع.

اعتمـاد	السياسـات	واللوائـح	والخطـط	الداعمـة	الالزمة	إلشـراك	القطـاع	الخاص	يف	 	
 )BOT	امللكية	ونقـل	والتشـغيل	)البناء	خـالل	من	وتوزيعهـا	الكهربـاء	توليـد	قطـاع

و	)البنـاء	والتملـك	والتشـغيل	ونقـل	امللكيـة	BOOT(	مـن	بين	آليـات	أخرى.

دة،	وتدعيمهـا	بخّطة	عمل	محدثـة	وقابلة	 	 املصادقـة	ىلع	قانـون	الطاقـة	املتجـدّ
للتنفيـذ،	وتقييـم	املـوارد،	والتخطيـط.	ُيضـاف	إلـى	ذلـك	إصـدار	سياسـات	وحوافـز	
وخطـط	داعمـة	لتشـجيع	القطـاع	الخاص	ىلع	االسـتثمار	يف	الطاقـة	النظيفة	من	
خـالل	تعريفـات	التغذيـة	)التعريفـات	التشـجيعية(،	وصـايف	القيـاس،	واملـزادات،	

وحـق	الوصـول	إلـى	الشـبكة،	وأولويـة	توزيـع	الطاقـة،	مـن	بين	أمـور	أخرى.
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إصـالح	تعرفـة	الكهربـاء	وتعديـل	هيكلهـا	لتشـمل	عـددا	مـن	األمـور،	ىلع	سـبيل	 	
املثـال،	وقـت	االسـتعمال	وتكلفـة	القدرة	غير	فعالة	لكبار	املسـتهلكين.	قد	يشـمل	
ذلـك	اإللغـاء	التدريجـي	للدعـم	املقّدم	لتعرفـة	الكهربـاء	لتغطية	التكلفـة	الفعلية	
وتحقيـق	الربـح.	باإلضافـة	إلـى	ذلـك،	يجـب	ضمـان	عـدم	تأثـر	املسـتهلكين	ذوي	

الدخـل	املنخفـض	سـلًبا	بزيـادة	التعرفة.

لخفـض	 	 تدابيـر	 ذلـك	 يف	 بمـا	 الطاقـة،	 كفـاءة	 لتحقيـق	 عمـل	 خطـط	 اعتمـاد	
اسـتهالك	الطاقـة	يف	قطـاع	الكهرباء،	فضاًل	عـن	القطاعات	األخـرى.	تضمين	تدابير	
محـددة	للمعـدات	الكهربائيـة	واملباني	واإلضـاءة	والحد	األدنى	ملعاييـر	أداء	الطاقة	

وملصقـات	األجهـزة	)مثـل	أجهـزة	تكييـف	الهـواء	والثالجـات(.

تعديـل	قانـون	لإلدارة	السـليمة	للنفايات	اإللكترونية	واأللواح	الشمسـية	والبطاريات،	 	
بمـا	يف	ذلك	إجـراءات	جمع	النفايات	وإعـادة	تدويرها.

وضـع	خطـة	اسـتراتيجية	تتضمـن	أهـداف	نحـو	تحريـر	سـوق	الكهربـاء	مـن	خـالل	 	
أسـواق	البيـع	بالجملـة	والتجزئـة.	يوضـح	امللحـق	الخامـس	مراحـل	إصـالح	املنافسـة.

بـدء	عمليـة	اإلصـالح	مـن	خـالل	وثيقـة	قانونيـة	ملزمـة	تمنـح	السـلطة	لقيـادي	 	
سياسـي	يمكنـه	اإلشـراف	ىلع	عمليـة	اإلصـالح	وتوجيهها.	يجب	ىلع	هـذا	القائد،	
بدعـم	مـن	الخبـراء	الفنييـن	وغيـر	الفنييـن،	تنفيـذ	القـرارات،	وتوحيـد	آراء	أصحـاب	

املصلحـة،	والتأكـد	مـن	أن	اإلصالحـات	تفضـي	إلـى	النتائـج	املرجـوة.

8-2-2 الترتيبات املؤسسية
تضمـن	قانون	الكهرباء	لعام	2009	الخطوات	األساسـية	الالزمة	إلصـالح	هيكل	قطاع	الكهرباء،	

وتؤّكـد	النقـاط	اآلتية	ىلع	أهمية	تطبيق	قانون	الكهربـاء	والتوصيات	املكملة	له:

إنشـاء	هيئـة	تنظيميـة	مسـتقلة	لضمـان	وجـود	بيئـة	اسـتثمارية	مواتيـة	يمكـن	 	
أن	تعـزز	املنافسـة	العادلـة	بيـن	أصحـاب	املصلحـة	وتحمـي	املسـتهلكين.	يقـدم	

امللحـق	الثالـث	قائمـة	بمؤشـرات	األداء	التنظيميـة.

اسـتئناف	الجهـود	السـابقة	والبنـاء	عليهـا	إلعـادة	هيكلـة	الهيئـة	العامـة	لكهربـاء	 	
الريـف	وإنشـاء	مقدمـي	الخدمـة	يف	املناطـق	الريفيـة.

تقسيم	قطاع	الكهرباء	إلى	قطاعات	فرعية	للتوليد	والنقل	والتوزيع. 	

التوليـد	 	 ملكونـات	 األفقـي	 للتقسـيم	 للتنفيـذ	 قابلـة	 اسـتراتيجية	 خطـة	 وضـع	
الكهربـاء. سـوق	 لتحريـر	 والتوزيـع	

إنشـاء	مؤسسـات	وآليات	مالية	لتمويل	اسـتثمارات	مشـاريع	الطاقة	الصغيرة	والكبيرة	 	
وتقديم	القروض	امليسـرة	والدعم.
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8-2-3 القدرات واألداء
من	األهمية	بمكان	تعزيز	قدرة	املؤسسات	واألفراد	لتحسين	أداء	القطاع،	ولذلك	يجب:

تحسـين	ممارسـات	الحوكمـة	واإلدارة	يف	املؤسسـة	العامـة	للكهربـاء،	مثـل	تنفيـذ	 	
مراجعـات	أداء	املوظفيـن	وفًقـا	لألهـداف	املحـددة	مسـبًقا،	والتدقيـق	املالـي	من	
قبـل	طـرف	ثالـث،	والقـدرة	ىلع	تعييـن	املوظفيـن	وإقالـة	املوظفيـن	ذوي	األداء	
الضعيـف،	وغيـره.	يقـدم	امللحـق	السـادس	قائمـة	مؤشـرات	أداء	حوكمـة	املرافـق.

تطويـر	حلـول	مبتكـرة	لتعزيـز	برامـج	كهربـة	الريـف.	يجـب	أن	يشـمل	هـذا	آليـات	 	
تمويـل	يمكـن	للريفييـن	الوصـول	إليهـا	لشـراء	أنظمـة	الطاقـة	الشمسـية	القائمـة	

بذاتهـا،	وكذلـك	آليـات	للمسـتثمرين.

تعزيـز	قـدرة	قطـاع	الكهرباء	ىلع	التعامـل	بفعالية	مع	املشـاريع	الكبيرة	املدعومة	 	
مـن	املانحيـن،	مـع	جـذب	شـركاء	جـدد	ومشـاريع	جديـدة.	يجـب	أن	يشـمل	ذلـك	
مراجعـة	كاملـة	للتعـاون	مـع	املانحيـن	ولعمليـات	تنفيذ	املشـروع	التخـاذ	القرارات	

والتنفيـذ	يف	الوقـت	املناسـب.

تعزيـز	قـدرات	مراكـز	التدريـب	يف	قطـاع	الكهربـاء	وضمـان	تطويـر	املوظفين	ىلع	 	
جميـع	املسـتويات	ويف	جميـع	املجاالت.

تطويـر	قـدرة	الفريـق	الفنـي	ىلع	إعـداد	الوثائـق	واللوائـح	الفنيـة	والقانونية،	مثل	 	
اتفاقيـات	شـراء	الطاقـة	)PPA(	القياسـية،	واللوائـح	الالزمـة	لربـط	مشـروع	الطاقـة	

املتجـددة	بالشـبكة،	ودراسـات	الجـدوى،	وغيرهـا.

8-2-4 مشاركة القطاع الخاص
ىلع	عكـس	املتوقـع	ربمـا	يكـون	للبلدان	أثناء	النـزاع	أو	يف	مرحلـة	انتقالية	بعـد	الحرب	كثير	
مـن	الفـرص	االسـتثمارية،	وهي	عـادة	ما	تتمحور	حـول	توفير	الخدمـات	واالحتياجات	األساسـية	
التـي	لـم	تكـن	ملبـاة.	يمكـن	للقطـاع	الخـاص	أن	يـؤدي	دوًرا	مهمـا	يف	البنيـة	التحتيـة	وإعادة	
اإلعمـار	االقتصـادي،	ممـا	يـؤدي	بـدوره	إلـى	كثيـر	مـن	النتائـج	اإليجابيـة،	مثـل	زيـادة	رأس	املال	
الخـاص،	وخلـق	فـرص	العمل	مع	)إعادة(	بنـاء	القدرات	واملهـارات	املحلية.	يـدر	القطاع	الخاص	

أيًضـا	إيـرادات	للحكومـة	مـن	خـالل	دفـع	الضرائب	والرسـوم	األخـرى،	وعليه	يوصـى	باآلتي:

اعتمـاد	الحوافـز	والترتيبـات	املناسـبة	لجـذب	االسـتثمارات	مـن	القطـاع	الخـاص،	 	
وينطبـق	هـذا	بشـكل	خـاص	ىلع	تقنيـات	توليـد	الطاقـة	النظيفة	)أي	مـن	مصادر	
الطاقـة	املتجـددة:	الطاقـة	الشمسـية	وطاقة	الريـاح	والطاقـة	الحراريـة	األرضية(	أو	

تلـك	ذات	األسـعار	التنافسـية،	مثـل	محطـات	الطاقـة	التـي	تعمـل	بالغـاز.

إشـراك	القطـاع	الخـاص	يف	أنشـطة	قطـاع	الكهربـاء،	وخصوصـا	قطاعـي	التوليـد	 	
والتوزيـع،	اللذيـن	ينطويـان	ىلع	إمكانـات	كبيـرة	ملشـاركة	القطـاع	الخـاص.	يوضح	

امللحـق	الرابـع	عـدة	ترتيبـات	إلشـراك	القطـاع	الخـاص	يف	قطـاع	الكهربـاء.

تقديـم	الحوافـز	والضمانـات	املاليـة	للقطـاع	الخـاص	لتقليـل	املخاطـر	املحتملـة.	 	
وتشـمل	الضمانـات	السـيادية	يف	حالـة	اإلنهاء	املبكـر	للعقد،	واتفاق	شـراء	بضمان	
الحـّد	األدنـى	للطاقـة	لضمـان	شـراء	الطاقـة	املنتجـة	عندمـا	ال	يكـون	هنـاك	طلب،	
وبـذل	جهـود	متضافـرة	لتقليل	املخاطـر	التي	يتعرض	لهـا	القطاع	الخاص،	ال	سـيما	

يف	السـنوات	األولـى	بعـد	الحرب.

تخصيـص	األراضي	السـتثمارات	قطاع	الكهربـاء،	خصوصا	ملشـاريع	الطاقة	املتجددة	 	
التـي	تتوفر	فيها	املـوارد	الوفيرة.
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8-2-5 التوصيات الفنية
هنـاك	حاجـة	إلـى	عـدة	توصيـات	فنية	لتحسـين	خدمـات	الكهربـاء	وجودتهـا،	وفيمـا	يأتي	

قائمـة	بأهـم	األولويـات	الفنيـة	لتعزيـز	أداء	قطاعـات	التوليـد	والتوزيـع	والنقل:

تحسـين	جـودة	وموثوقيـة	وتوّفـر	إمـدادات	الكهربـاء	مـن	خـالل	تنظيـم	مسـتوى	 	
الجهـد	وتقليـل	عـدد	االنقطاعـات	ومدتهـا.

االسـتثمار	يف	تركيـب	محطـات	الطاقـة	بمـا	يتماشـى	مع	الخطـط	السـابقة	والنظر	 	
يف	تزويـد	القطاعـات	االقتصاديـة	)مثـل	الصناعية	والتجارية(	بحصـة	أكبر	من	توليد	
الكهربـاء.	تعتمـد	هـذه	القطاعـات،	وخصوصا	الصناعـات	كثيفة	االسـتهالك	للطاقة،	
ىلع	الكهربـاء	املولـدة	مـن	مولـدات	الديـزل،	وهـو	خيـار	مكلـف،	لذلـك	يمكـن	أن	
تسـتفيد	تكلفـة	الكهربـاء	التـي	تنتجها	املؤسسـة	العامة	للكهرباء	مـن	اقتصاديات	
الحجـم	الكبيـر	ملحطـات	الطاقـة	الكبيرة	وتوليـد	الكهرباء	بخيارات	أقـل	تكلفة	)مثل	

الغـاز(،	وهـي	بدورهـا	سـتكون	يف	متناول	تلـك	القطاعات.

تطويـر	كـود	الشـبكة	لربـط	مشـاريع	الطاقـة	املتجـددة	بالشـبكة	الوطنيـة	)كـود	 	
الشـبكة	هـي	مواصفـات	فنيـة	تحـدد	املعلومـات	التـي	يجـب	أن	تلبيهـا	املنشـأة	
املتصلـة	بشـبكة	كهربائيـة	عامـة	لضمـان	األداء	السـليم	واآلمـن	للنظـام	الكهربائـي(.

وإثيوبيـا	عبـر	 	 السـعودية	 الكهربائـي	مـع	 الربـط	 اسـتئناف	مشـاريع	 العمـل	ىلع	
جيبوتـي.

تحديـث	وتوسـيع	البنيـة	التحتيـة	للنقـل	والتوزيـع.	كان	أحـد	األسـباب	الرئيسـية	 	
للفواقـد	الفنيـة	هـو	الحمـل	الزائـد	ىلع	قـدرة	البنية	التحتيـة	للكهربـاء	املتدهورة	
أو	املحـدودة،	وسـيكون	تطويـر	هـذه	الشـبكة	خطـوة	مهمـة	نحـو	تحسـين	كفـاءة	

الطاقة.

غيـر	 	 واألضـرار	 األزمـات	 ملواجهـة	 الكهربـاء	 إلمـداد	 طـوارئ	 خطـة	 وتنفيـذ	 وضـع	
املتوقعـة	للشـبكة	املركزية.	يمكن	أن	تشـمل	الخطة	تركيب	وحـدات	توليد	موزعة	
يف	املحافظـات.	يفضـل	اسـتعمال	محطـات	الطاقـة	املتجـددة	لتـاليف	مخاطـر	
إمـدادات	الوقـود،	خصوصـا	أثنـاء	النزاعـات	املسـلحة	وعـدم	االسـتقرار	السياسـي.
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العربيـة:	نظـرة	عامـة	 )إيرينـا(،	“الطاقـة	املتجـددة	يف	املنطقـة	 الدوليـة	للطاقـة	املتجـددة	 الوكالـة	 	-
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publica- 	،2016 ظبـي: أبـو	 التطـورات”،	  ىلع	
.)2020 آب	 	/ أغسـطس	 	7 إليـه:	 الوصـول	 )تأريـخ	 	tion/2016/IRENA_Arab_Region_Overview_2016.pdf

شـركة	Lahmeyer International GmbH	)المايـر	الدوليـة	املحدودة(،	“اسـتراتيجية	وخطـة	عمل	الطاقة	 	-
املتجـددة–	املهمـة	األولـى:	تقييـم	مـوارد	الطاقـة	املتجددة	-	مسـودة	تقريـر”،	19	أغسـطس	/	آب	2006،	

https://bit.ly/3eH7TF0	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

لـؤي	الخطيـب	وهـاري	اسـتيبانيان،	“إلقـاء	الضـوء	ىلع	إصـالح	قطـاع	الكهربـاء	يف	العـراق”،	مركـز	بروكنجز	 	-
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Alkhatteeb-	،2015	آذار	/	مارس	الدوحة،

Istepanian-English-PDF.pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

ماجـد	محمـود	وآخـرون،	“تقييـم	حالـة	الطاقـة	الشمسـية	الكهروضوئيـة	يف	اليمـن”،	املركـز	اإلقليمـي	 	-
https://www.rcreee.org/sites/default/	،2017	أيـار	/	مايو	،)RCREEE(	الطاقة	وكفاءة	املتجـددة	للطاقـة
الوصـول	 )تأريـخ	 	files/121707-wp-public-p158449-wb-rcreee-solar-pv-in-yemen-report-002.pdf

إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

مانع	بن	يمين،	عرض	تقديمي	بعنوان	“الكهرباء	يف	اليمن:	الوضع	الراهن	واآلمال	“،	2020. 	-

وزارة	الكهربـاء	والطاقـة	“	وزيـر	الكهربـاء	والطاقـة	يعلـن	عـن	عودة	غازية	مـأرب	للعمل	بعد	توقف	لسـنوات	 	-
ويكشـف	تفاصيـل	تدشـين	املرحلـة	األولـى	والثانيـة	مـن	كهربـاء	مـأرب”،	)عربـي(،	21	مايـو	/	أيـار	2020،	

إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(. الوصـول	 )تأريـخ	 	/https://moee-ye.com/site-ar/1124

وزارة	الكهربـاء	والطاقـة،	“مشـروع	محطـة	توليـد	مأرب	الغازيـة	الثانية”	)عربـي(،	21	ديسـمبر	/	كانون	األول	 	-
،2009	https://bit.ly/3fLbTpq	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a	،”“املخططات	والطاقـة،	الكهرباء	وزارة 	-
e%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa/	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%	،”“التعرفـة	والطاقة،	الكهربـاء	وزارة 	-
إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(. الوصـول	 d8%b1%d9%81%d9%80%d9%80%d8%a9/	)تأريـخ	

وزارة	الكهربـاء	والطاقـة،	اإلدارة	العامـة	للطاقـة	املتجـددة،	“االسـتراتيجية	الوطنيـة	للطاقـة	املتجـددة	 	-
https://taqaway.net/sites/default/files/uploads/docu- 	،2009 حزيـران 	/ يونيـو	 الطاقـة،	  وكفـاءة	

.)2020 آب	 	/ أغسـطس	 	7 إليـه:	 الوصـول	 )تأريـخ	 	ments/doc128.pdf

وزارة	الكهربـاء	والطاقـة،	“مشـروع	كهربـاء	الريـف”	)عربـي(،	https://bit.ly/3fLbTpq	)تأريخ	الوصـول	إليه:	7  	-
أغسـطس	/	آب	2020(.

“قانـون	الكهربـاء	رقـم	1	لسـنة	2009”،	8	مـارس	/	آذار	،2009	https://moee-ye.com/site-ar/392/	)تأريـخ	 	-
إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(. الوصـول	

وزارة	التخطيـط	والتعـاون	الدولـي	)MoPIC(،	“اليمـن	يف	حاجـة	عاجلة	لتعايف	قطاع	النفط”،	التقرير	الشـهري	 	-
https://reliefweb.int/sites/relief-	،2016	أيـار	/	مايـو	14،  للمسـتجدات	االقتصاديـة	واالجتماعيـة	يف	اليمـن

web.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

وزارة	التخطيط	والتعاون	الدولي،	“التطورات	االجتماعية	االقتصادية	العامة”،	التقرير	الشـهري	للمسـتجدات	 	-
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/	،2016	نوفمبـر	20،	اليمـن	يف	واالجتماعية	االقتصاديـة

resources/yseu20_english_v8_final.pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20consumption&indicator=ElecConsBySector
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20consumption&indicator=ElecConsBySector
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20supply&indicator=ElecGenByFuel
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=YEMEN&fuel=Energy%20supply&indicator=ElecGenByFuel
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Arab_Region_Overview_2016.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Arab_Region_Overview_2016.pdf
https://bit.ly/3eH7TF0
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Alkhatteeb-Istepanian-English-PDF.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Alkhatteeb-Istepanian-English-PDF.pdf
https://www.rcreee.org/sites/default/files/121707-wp-public-p158449-wb-rcreee-solar-pv-in-yemen-report-002.pdf
https://www.rcreee.org/sites/default/files/121707-wp-public-p158449-wb-rcreee-solar-pv-in-yemen-report-002.pdf
https://moee-ye.com/site-ar/1124/
https://moee-ye.com/site-ar/1124/
https://bit.ly/3fLbTpq
https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa/
https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa/
https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa/
https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%80%d9%80%d8%a9/
https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%80%d9%80%d8%a9/
https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%80%d9%80%d8%a9/
https://taqaway.net/sites/default/files/uploads/documents/doc128.pdf
https://taqaway.net/sites/default/files/uploads/documents/doc128.pdf
https://bit.ly/3fLbTpq
https://moee-ye.com/site-ar/392/
https://moee-ye.com/site-ar/392/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu20_english_v8_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu20_english_v8_final.pdf
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محمـد	الحكيمـي،	“اليمـن:	%98	مـن	اسـتهالك	الوقـود	األحفـوري”،	هولـم	أخضـر،	25	أكتوبر	/	تشـرين	األول	 	-
.)2020 آب	 	/ أغسـطس	 	7 إليـه:	 الوصـول	 )تأريـخ	 	/https://holmakhdar.org/reports/490 	،2019

ناوكـو	كوجـو	وأمير	الذيبة	“التقرير	الشـهري	للمسـتجدات	االقتصادية	يف	اليمن،	ديسـمبر	2019”،	مجموعة	 	-
http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Up-	،2019  البنـك	الدولـي،	ديسـمبر

date-Dec-2019.pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

ناوكـو	كوجـو	وأميـر	الذيبة،	“التقرير	الشـهري	للمسـتجدات	االقتصاديـة	يف	اليمن	مـارس	2020”،	مجموعة	البنك	 	-
http://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/Yemen- 	،2020 مـارس	 الدولـي،	

Monthly-Economic-Update-March-2020.pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

http://www.ndc.ye/ndc_docu-	،2013 مؤتمـر	الحـوار	الوطنـي،	“وثيقـة	مؤتمـر	الحـوار	الوطنـي”	)عربـي(، 	- 
ment.pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

مؤسسة	PERCENT	لقياس	الرأي	وتعزيز	الشفافية،	“الطاقة	الشمسية	يف	اليمن”،	يناير	2017. 	-

املؤسسة	العامة	للكهرباء،	2012،	التقرير	السنوي. 	-

املؤسسة	العامة	للكهرباء،	بيان	مكتوب. 	-

رفيـق	امليسـاوي	وحسـن	بـن	حسـين	وعـادل	مرتضى،	“مؤشـرات	كفـاءة	الطاقـة	يف	بلدان	جنوب	وشـرق	 	-
https://www.climamed.eu/wp-content/uploads/files/ 	،2012 أكتوبـر	 إقليمـي(،	 )تقريـر	 املتوسـط”	
)تأريـخ	 	RS_ee-indicators-in-the-southern-and-eastern-mediterranean-countries_2012_en.pdf

الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

سـارة	بديعـي،	“بصيـص	ضـوء	يف	اليمـن:	تمكيـن	صناعـة	الطاقـة	الشمسـية	املزدهـرة	مـن	خـالل	ريـادة	 	-
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/	،2018	مـارس	29	الدولـي،	البنـك	مدونـات	واالبتـكار”،	األعمـال
glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-in-

novation	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

توفيـق	سـفيان	وكان	أوجوتسـو	وماتيو	بـارا،	“تقرير	االسـتثمار	يف	الطاقة	ومناخ	األعمـال	للبلدان	املراقبة:	 	-
https://www.energycharter.org/	،2016	نوفمبـر	الطاقـة،	مليثـاق	العامـة	األمانـة	اليمنيـة”،	الجمهوريـة
fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Yemen_Investment_Report.pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7 

أغسـطس	/	آب	2020(.

أخبـار	األمـم	املتحـدة،	“حـذرت	األمـم	املتحـدة	مـن	أن	األزمـة	اإلنسـانية	يف	اليمـن	ال	تـزال	األسـوأ	يف	 	-
العالـم”،	14	فبرايـر	/	شـباط	،2019	https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811	)تأريـخ	الوصول	إليه:	

7	أغسـطس	/	آب	2020(.

مكتـب	األمـم	املتحـدة	لتنسـيق	الشـؤون	اإلنسـانية	)أوتشـا(	اليمـن،	“آخـر	املسـتجدات	اإلنسـانية	لليمن”	 	-
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-	،2020	مـارس	/	آذار	3(،	العـدد(

issue-3-march-2020-enar	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

لجنـة	األمـم	املتحدة	االقتصادية	واالجتماعية	لغربي	آسـيا	)UNESCWA(،	“االسـتعراض	السـنوي	للتطورات	 	-
يف	العوملـة	والتكامـل	اإلقليمـي	يف	البلـدان	العربيـة،	2008”	)املراجعـة	السـنوية	السـابعة(،	نيويـورك:	
https://www.unescwa.org/publications/annual-review-devel-	،2008	ديسـمبر	22  األمـم	املتحـدة،
 7 إليـه:	 الوصـول	 )تأريـخ	 	opments-globalization-and-regional-integration-arab-countries-2008

أغسـطس	/	آب	2020(.

برنامـج	األمـم	املتحـدة	للمسـتوطنات	البشـرية	)موئل	األمم	املتحـدة(،	املكتـب	اإلقليمي	للـدول	العربية،	 	-
“التقريـر	الوطنـي	للجمهوريـة	اليمنيـة”	)ُقـدم	إلـى	“مؤتمـر	األمـم	املتحـدة	الثالـث	املعنـي	باإلسـكان	
http://habitat3.org/wp-content/uploads/ الثالـث(”(،	2016،	 الحضريـة	املسـتدامة	)املوئـل	 والتنميـة	

.)2020 آب	 	/ أغسـطس	 	7 إليـه:	 الوصـول	 )تأريـخ	 	Yemen-National-Report-September-2016.pdf

فيفيـان	فوسـتر	وأنشـول	رانـا،	“إعـادة	النظر	يف	إصالح	قطـاع	الكهربـاء	يف	العالم	النامي”،	البنـك	الدولي،	 	-
https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/rethinking-power-sector- 	،2020
 7 إليـه:	 الوصـول	 )تأريـخ	 	https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32335 أو	 	reform

أغسـطس	/	آب	2020(.

https://holmakhdar.org/reports/490/
https://holmakhdar.org/reports/490/
http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update-Dec-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/360391580209593452/Yemen-Update-Dec-2019.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/Yemen-Monthly-Economic-Update-March-2020.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/Yemen-Monthly-Economic-Update-March-2020.pdf
http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf
http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf
https://www.climamed.eu/wp-content/uploads/files/RS_ee-indicators-in-the-southern-and-eastern-mediterranean-countries_2012_en.pdf
https://www.climamed.eu/wp-content/uploads/files/RS_ee-indicators-in-the-southern-and-eastern-mediterranean-countries_2012_en.pdf
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/glimpse-light-yemen-enabling-booming-solar-industry-through-entrepreneurship-and-innovation
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Yemen_Investment_Report.pdf
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Yemen_Investment_Report.pdf
https://news.un.org/en/story/2019/02/1032811
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-3-march-2020-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-3-march-2020-enar
https://www.unescwa.org/publications/annual-review-developments-globalization-and-regional-integration-arab-countries-2008
https://www.unescwa.org/publications/annual-review-developments-globalization-and-regional-integration-arab-countries-2008
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/Yemen-National-Report-September-2016.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/rethinking-power-sector-reform
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32335
https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/rethinking-power-sector-reform
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فيفيـان	فوسـتر	وآخرون،	“رسـم	بياني	النتشـار	إصالحات	قطـاع	الطاقة	عبـر	العالم	النامـي”،	البنك	الدولي،	 	-
http://documents1.worldbank.org/curated/en/576801510076208252/pdf/WPS8235. 	،2017 نوفمبـر	

pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

وليـد	علي	وفؤاد	القدسـي،	وكيشـان	خوداي،	“مذكرة	سياسـة:	آفـاق	الطاقة	الشمسـية	يف	اليمن”،	برنامج	 	-
http://www.undp.org/content/	،2014	الثانـي	كانـون	/	ينايـر	والطاقة،	البيئة	اإلنمائـي،	املتحـدة	األمـم
dam/yemen/E&E/Docs/UNDP-YEM-Prospects%20of%20Solar%20Energy%20in%20Yemen-%20

Policy%20Note.pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

وي	جيانـغ	وآخـرون،	“الصـراع	القائـم	يغـرق	اليمـن	يف	الظـالم:	مـن	منظـور	اإلضـاءة	الليليـة”،	االستشـعار	 	-
https://www.researchgate.net/publication/318959666_Ongoing_	،2017	آب	/	أغسـطس	3	بعد،	عـن
Conflict_Makes_Yemen_Dark_From_the_Perspective_of_Nighttime_Light	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7 

أغسـطس	/	آب	2020(.

https://data.worldbank.	،البيانـات	بنـك	للفرد(”،	)ك.و.س	الكهربائيـة	الطاقة	“اسـتهالك	الدولـي،	البنـك 	-
إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(. الوصـول	 )تأريـخ	 	org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC

اسـم	املشـروع:	 	،AB2983	:رقـم )تقريـر	 التقييـم”	 “وثيقـة	معلومـات	املشـروع:	مرحلـة	 الدولـي،	 البنـك	 	-
http://documents1.worldbank.	،2009	نيسـان	/	أبريـل	8	الريفية”،	املناطـق	يف	الطاقة	إلـى	الوصـول“
)تأريـخ	 	org/curated/en/840631468340298535/pdf/Project0Inform1nt010Appraisal0Stage.pdf

الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

البنـك	الدولـي،	“الجمهوريـة	اليمنيـة:	اإلشـعاع	األرضـي	األفقـي”،	األطلـس	الشمسـي	العاملي	)اإلصـدار	2(،	 	-
23	أكتوبـر	/	تشـرين	األول	،2019	https://globalsolaratlas.info/download/yemen	)تأريـخ	الوصـول	إليه:	

7	أغسـطس	/	آب	2020(.

البنـك	الدولـي،	“الجمهوريـة	اليمنيـة:	خريطـة	متوسـط	سـرعة	الريـاح”،	أطلـس	الريـاح	العاملـي	)اإلصـدار	 	-
 7 إليـه:	 الوصـول	 )تأريـخ	 	https://globalwindatlas.info/area/Republic%20of%20Yemen 	،2020 	،)3

.)2020 آب	 	/ أغسـطس	

	،ACS22319	:رقـم	)تقريـر	الطاقـة”	إلـى	الوصـول	وتوسـيع	اسـتعادة	اليمنيـة:	“الجمهوريـة	الدولـي،	البنـك 	-
http://documents1.worldbank.org/cu-	،2017	حزيـران	/	يونيـو	2  مذكـرة	إعـادة	إشـراك	قطـاع	الطاقـة(،
rated/zh/655811496412539032/pdf/P158449-Output-Yemen-Power-Sector-Reengagement-Note.

pdf	)تأريـخ	الوصـول	إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(.

http://docu-	،98	ص	2020،	3”، البنـك	الدولـي،	“التقييـم	الديناميكـي	لالحتياجـات	يف	اليمـن،	املرحلـة 	- 
ments1.worldbank.org/curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assess-

إليـه:	7	أغسـطس	/	آب	2020(. الوصـول	 )تأريـخ	 	ment-Phase-3-2020-Update.pdf

http://documents1.worldbank.org/curated/en/576801510076208252/pdf/WPS8235.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/576801510076208252/pdf/WPS8235.pdf
http://www.undp.org/content/dam/yemen/E&E/Docs/UNDP-YEM-Prospects%20of%20Solar%20Energy%20in%20Yemen-%20Policy%20Note.pdf
http://www.undp.org/content/dam/yemen/E&E/Docs/UNDP-YEM-Prospects%20of%20Solar%20Energy%20in%20Yemen-%20Policy%20Note.pdf
http://www.undp.org/content/dam/yemen/E&E/Docs/UNDP-YEM-Prospects%20of%20Solar%20Energy%20in%20Yemen-%20Policy%20Note.pdf
https://www.researchgate.net/publication/318959666_Ongoing_Conflict_Makes_Yemen_Dark_From_the_Perspective_of_Nighttime_Light
https://www.researchgate.net/publication/318959666_Ongoing_Conflict_Makes_Yemen_Dark_From_the_Perspective_of_Nighttime_Light
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
http://documents1.worldbank.org/curated/en/840631468340298535/pdf/Project0Inform1nt010Appraisal0Stage.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/840631468340298535/pdf/Project0Inform1nt010Appraisal0Stage.pdf
https://globalsolaratlas.info/download/yemen
https://globalwindatlas.info/area/Republic%20of%20Yemen
http://documents1.worldbank.org/curated/zh/655811496412539032/pdf/P158449-Output-Yemen-Power-Sector-Reengagement-Note.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/zh/655811496412539032/pdf/P158449-Output-Yemen-Power-Sector-Reengagement-Note.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/zh/655811496412539032/pdf/P158449-Output-Yemen-Power-Sector-Reengagement-Note.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/490981607970828629/pdf/Yemen-Dynamic-Needs-Assessment-Phase-3-2020-Update.pdf
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الملحق األول: قائمة المجيبين )المشاركين 
في المقابالت(

الصفةاسم املجيب#

وزير	الكهرباء	والطاقة	السابقاملهندس	يحيى	األبيض 1

 وكيل	وزارة	الكهرباء	والطاقة،	املهندس	خليل	عبد	امللك	عبد	اهلل 2
وزير	الكهرباء	والطاقة،	عدن

املدير	العام	التنفيذي	للهيئة	العامة	لكهرباء	الريف	املهندس	سيف	حسين	الرماح 3
عدن

املهندس	عادل	عبد	اهلل	عبد	الغني 4
 مستشار	التخطيط	لوزير	الكهرباء	والطاقة.	

مدير	عام	التخطيط	واملعلومات	يف	وزارة	الكهرباء	
والطاقة	سابًقا

 مستشار	هندسة	قوى	كهربائية،	املهندس	سالم	باحكيم 5
مستشار	فني	سابق	يف	وزارة	الكهرباء	والطاقة

 مستشار	وزارة	الكهرباء	والطاقة،	املهندس	الشريف	محمد	سعيد 6
املدير	العام	السابق	للنقل	ومحطات	التحويل

نائب	املدير	العام	لقطاع	التوليد	والنقل	والتحكم	يف	املهندس	عبد	العزيز	نعمان	مكرد	محمد 7
املؤسسة	العامة	للكهرباء،	صنعاء

مدير	عام	الدراسات	والتخطيط	الفني	يف	املؤسسة	املهندس	طارق	إسماعيل	طاهر 8
العامة	للكهرباء،	صنعاء

مدير	عام	النقل	ومحطات	التحويل	يف	وزارة	الكهرباء	املهندس	عبد	الواسع	قاسم	القدسي 9
والطاقة،	عدن

مدير	وحدة	مشاريع	كهرباء	محافظة	حضرموت،	املهندس	خالد	محفوظ	أحمد	باحريش 10
املؤسسة	العامة	للكهرباء،	حضرموت

رئيس	لجنة	املراقبة	واإلشراف	ملنحة	الوقود،	وزارة	املهندس	مانع	يسلم	بن	يمين 11
الكهرباء	والطاقة،	عدن	سابًقا

مدير	عام	الطاقة	الجديدة	واملتجددة	بوزارة	الكهرباء	املهندس	محمد	ناجي	الطلوع 12
والطاقة	بصنعاء

عضو	مجلس	تنظيم	أنشطة	الكهرباء	سابًقااألستاذ	عبد	الرحمن	هايل	الزويتى 13
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الملحق الثاني: الوضع المادي والتشغيلي 
للبنية التحتية لقطاع الكهرباء في المدن 

)باستثناء األبراج(

املصدر: البنك الدويل، “التقييم الديناميي لالحتياجات يف اليمن، املرحلة الثالثة”، 2020، ص 105

املصدر: البنك الدويل، “التقييم الديناميي لالحتياجات يف اليمن، املرحلة الثالثة”، 2020، ص 105
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الملحق الثالث: مؤشرات األداء التنظيمي

مؤشرات األداء التنظيمي

املادة التنظيميةالحوكمة التنظيمية

تنظيم دخول تنظيم الجودةتنظيم التعرفةاملساءلةاالستقاللية
السوق

1(	تنظم	التعرفة	
للمستهلك	النهائي	

وجودة	اإلمدادات

2(	تجعل	القرارات	
التنظيمية	قرارات	

ملزمة	قانونًيا

3(	تحدد	مصدر	التمويل	
التنظيمي	بموجب	

القانون

4(	تسمح	بتحديد	
ميزانيتها	الخاصة

5(	تحدد	مدة	األعضاء	
وعملية	عزلهم

6(	تحظر	تضارب	املصالح	
ىلع	األعضاء

7(	تسمح	بتحديد	
هيكلها	الداخلي	

8(	تلزم	الجهة	املنظمة	
بتعيين	عدد	كاٍف	من	

املوظفين	الفنيين

9(	تعفى	الجهة	
املنظمة	من	سلم	
أجور	القطاع	العام

10(	تعفى	الجهة	
املنظمة	من	قواعد	

التوظيف	يف	القطاع	
العام

1(	تحدد	األهداف	
التنظيمية	رسمًيا

2(	تفرض	اإلبالغ	عن	
األنشطة	التنظيمية

3(	تتطلب	إعالن	القرارات

4(	تتطلب	تقييم	طرف	
ثالث	للجهة	املنظمة

5(	تتضمن	عملية	
االستئناف	القانوني

6(	تتطلب	نشر	التقارير	
السنوية

7(	تتطلب	نشر	القرارات	
التنظيمية

8(	تتطلب	مشاركة	
أصحاب	املصلحة

1(	تحدد	أهداف	تحديد	
التعرفة

2(	تضع	مبادئ	تحديد	
التعرفة

3(	تعطي	الجهة	
املنظمة	سلطة	

تحديد	التعرفة

4(	تحدد	استرداد	
التكاليف

5(	تحدد	منهجية	تحديد	
التعرفة

6(	تحدد	فترات	مراجعة	
التعرفة

7(	تستبعد	التكاليف	غير	
املشروعة	من	تحديد	

التعرفة

8(	تتطلب	أن	تكون	
صيغة	التعرفة	علنية	

وعامة

9(	تتطلب	استعمال	
املعايير	املحاسبية

10(	تجنب	تمرير	عدم	
الكفاءة

11(	تقدم	حوافز	للطاقة	
املتجددة

12(	تحدد	معاملة	األصول	
العالقة

1(	تصدر	معايير	الجودة	
الرسمية

2(	تتطلب	استيفاء	
املعايير	قانونًيا

3(	تقدم	مواصفات	
بيانات	الجودة

4(	تتطلب	تقارير	
منتظمة	عن	جودة	

البيانات

5(	تتطلب	أنظمة	
معلومات	آلية

6(	تتحقق	من	صحة	
بيانات	الجودة

7(	تنشر	بيانات	الجودة

8(	تنشر	االمتثال	
ملقاييس	الجودة

9(	تطبق	غرامات	ىلع	
مخالفة	املقاييس

10(	تطّبق	حوافز	مالية	
إيجابية	لإليفاء	

باملقاييس

1(	تراقب	وترصد	االمتثال	
للتراخيص

2(	تفرض	عقوبات	ىلع	
مخالفات	الترخيص

3(	تسحب	الترخيص	يف	
حاالت	عدم	االمتثال

4(	توافق	ىلع	اتفاقيات	
شراء	الطاقة	أو	عقود	

البيع	األخرى

5(	تتبع	الجدول	الزمني	
املحدد	للموافقة	

ىلع	اتفاقية	شراء	
الطاقة

6(	تمتلك	سلطة	ىلع	
عملية	التعاقد	مع	

منتجي	الطاقة	
)IPP(	املستقلين

املصدر: فوسرت ورنا، “إعادة تصور إصالح قطاع الطاقة يف العالم النامي”، ص. 175
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الملحق الرابع: ترتيبات مشاركة القطاع 
الخاص في قطاع الكهرباء

عقود  عقود الخدمات
االمتيازاتعقود اإليجارعقود اإلدارةالخدمات

امتيازات 
البناء والتملك 

والتشغيل ونقل 
امللكية، والبناء 

والتشغيل 
ونقل امللكية، 
والبناء والتملك 

والتشغيل

التصفية/ 
الخصخصة

النطاق

عقود	متعددة	
ملجموعة	

متنوعة	من	
خدمات	الدعم	

)ىلع	سبيل	
املثال،	قراءة	

العدادات،	
والفواتير،	وما	

إلى	ذلك(

إدارة	العملية	
بأكملها	أو	

مكون	رئيسي

املسؤولية	عن	
اإلدارة	والعمليات	

والتجديدات	
املحددة

املسؤولية	عن	
جميع	العمليات	

والتمويل	وتنفيذ	
استثمارات	محددة

االستثمار	يف	عنصر	
رئيسي	معين	

وتشغيله	)مثل	خط	
النقل(

املسؤولية	عن	
جميع	العمليات	

والتمويل	وتنفيذ	
االستثمارات

خاصةحكومية/خاصةحكومية/خاصةحكوميةحكوميةحكوميةملكية	األصول

ترخيص	ملدة	يتنوع30-25	سنة15-10	سنة5-2	سنوات3-1	سنواتمدة	العقد
30-25	سنة

مسؤولية	التشغيل	
خاصةخاصةخاصةخاصةخاصةحكوميةواإلدارة

خاصةخاصةخاصةحكوميةحكوميةحكوميةاستثمار	رأس	املال

خاصةخاصةخاصة	مشتركةحكوميةحكوميةاملخاطر	التجارية

املستوى	النسبي	
للمخاطر	التي	

يتعرض	لها	الشريك	
من	القطاع	الخاص

عند	
املستوى	

األدنى

عند	
املستوى	
األدنى	/	
متوسط

مرتفعمرتفعمرتفعمتوسط

املصدر: برنامج املساعدة عىل إدارة قطاع الطاقة )ESMAP(، “مشاركة القطاع الخاص يف نقل وتوزيع الكهرباء: تجارب من 
الرازيل وبريو والفلبني وتركيا” )سلسلة املعرفة رقم 023/15(، واشنطن العاصمة: البنك الدويل، أبريل / نيسان 2015، ص. 
https://openknowledge.worldbank.org/ ،)1 )الجدول رقم 1: أشكال مشاركة القطاع الخاص وامليزات الرئيسية لها

handle/10986/22750 أو http://hdl.handle.net/10986/22750 )تأريخ الوصول إليها: 7 أغسطس / آب 2020(.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22750
http://hdl.handle.net/10986/22750
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22750
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الملحق الخامس: مراحل إصالح المنافسة

املصدر: فوسرت وآخرون، “رسم بياين النتشار إصالحات قطاع 
الطاقة عر العالم النامي،” ص. 20

االحتكار

عندما	تكون	جهة	واحدة	مسؤولة	
عن	التوليد	والنقل	والتوزيع	

ومبيعات	التجزئة.

نموذج املشتري الواحد

عندما	يشتري	تاجر	طاقة	بالجملة	
واحد	)مثل	كيانات	النقل	أو	التوزيع	/	
التجزئة	أو	كليهما(	الطاقة	من	جميع	

مولدي	الكهرباء،	ويبيعها	لجميع	
املوزعين	وأي	عمالء	جملة	كبار.	تاجر	

الطاقة	بالجملة	الوحيد	ليس	لديه	
اهتمام	/	مصلحة	مباشرة	يف	التوليد.

منافسة سوق الجملة

هنا	تبيع	كثير	من	شركات	التوليد	
الكهرباء	مباشرة	لشركات	توزيع	

متعددة	وعمالء	آخرين	ىلع	نطاق	
واسع،	بدعم	من	مشغل	أنظمة	
مستقل	ومشغل	السوق.	يمكن	

للعمالء	الصغار	الشراء	من	املوزعين	
املحليين	فقط.

منتجو الطاقة املستقلون

مماثل	لالحتكار	ولكن	ُيسمح	فيه	
ملنتجي	الطاقة	املستقلين	من	
القطاع	الخاص	باملنافسة	يف	
توليد	الكهرباء.

التعاقد الثنائي مع أحقية 
الوصول لطرف ثالث 

السماح	لكبار	العمالء	بشراء	الطاقة	
مباشرة	من	مولدي	كهرباء	مختلفين،	
عن	طريق	نقل	الطاقة	عبر	الشبكة	
ىلع	أساس	غير	تمييزي.	يعمل	
مشغل	النقل	أو	كيان	آخر	مشتريا	
وحيدا	للطاقة	لغالبية	عمالء	
التجزئة.

منافسة سوق التجزئة

مثل	املنافسة	يف	سوق	البيع	
بالجملة،	ولكن	مع	السماح	لجميع	
العمالء	الكبار	والصغار	بشراء	الطاقة	
مباشرة	من	شركات	البيع	بالتجزئة.	
يمكن	تحقيق	ذلك	بعد	التفكيك	
الرأسي	لشركات	التوزيع	والتجزئة،	مع	
شركات	التوزيع	وتوفير	نقل	الكهرباء	
للوصول	للعديد	من	تجار	التجزئة	يف	
مجال	الطاقة.
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الملحق السادس: مؤشرات أداء حوكمة 
المرافق

إدارة املرفقحوكمة الشركة )مجلس إدارة املرفق(

تقنية املعلوماتاملوارد البشريةاالنضباط املالياالستقالليةاالستقاللية

1(	التعيين	من	قبل	
املساهمين	أو	كيان	

ملكية	مؤسسة	
)SOE(	للدولة	مملوكة

2(	أن	يكون	االختيار	
شفاًفا	وتنافسًيا

3(	الفصل	بعد	نهاية	
املدة	أو	من	خالل	
اإلجراءات	القانونية
4(	مجلس	اإلدارة	هو	

صاحب	القرار	النهائي	
بشأن:

االستراتيجية	 	
التجارية/استراتيجية	

الشركة
خطط	العمل 	
أهداف	األداء 	
اختيار	ومراقبة	 	

الرئيس	التنفيذي	
زيادة	رأس	املال	من	 	

الديون	أو	حقوق	
امللكية

النفقات	الرأسمالية	 	
الرئيسية

تحديد	وتنفيذ	 	
تعديالت	التعرفة

قرارات	املوارد	 	
البشرية

1(	فصل	وظيفة	الرئيس	
عن	الرئيس	التنفيذي

2(	وجود	سكرتير	الشركة

3(	وجود	لجان	فرعية	
للتعامل	مع	القضايا	

املختلفة

4(	وجود	لجنة	التدقيق

5(	وجود	مدونة	لقواعد	
السلوك	أو	األخالق

6(	فرض	إعالن	تضارب	
املصالح

7(	أنظمة	حماية	حقوق	
األقلية	من	املساهمين

8(	إصدار	تقرير	سنوي

1(	وجود	تصنيف	ائتماني	
للمرافق/	املنشآت

2(	الحرية	يف	إصدار	
سندات	أو	حقوق	

ملكية	جديدة

3(	توزيعات	األرباح	ىلع	
املساهمين

4(	التزامات	الخدمة	
العامة	املحددة	

صراحة

5(	تحديد	تكاليف	
التزامات	الخدمة	

العامة	وتعويضها	من	
الحكومة

6(	متطلبات	تحقيق	
األهداف	املالية

7(	نظام	الضوابط	املالية	
الداخلية

8(	وظيفة	املراجعة	
الداخلية

9(	يخضع	املرفق	
إلجراءات	تدقيق	

الدولة

10(	إعداد	حسابات	مالية	
سنوية

11(	أن	يكون	هناك	تدقيق	
من	قبل	طرف	ثالث

12(	الكشف	العلني	عن	
الحسابات	املالية

13(	املحاسبة	وفق	
املعايير	الوطنية	

والدولية

1(	إجراء	مراجعات	األداء	
السنوية

2(	القدرة	ىلع	دفع	
مكافآت	ملنح	األداء	

الجيد

3(	القدرة	ىلع	طرد	
املوظفين	لضعف	

األداء

4(	اإلعفاء	من	أنظمة	
التوظيف	العامة

5(	اإلعفاء	من	سياسات	
األجور	العامة

6(	وجود	سياسة	واضحة	
للتدريب

7(	امتالك	املديرين	
سلطة	تعيين	وفصل	

املوظفين	وتنفيذ	
امليزانية	وتنفيذ	

املشاريع	االستثمارية

8(	تتضمن	عملية	
التوظيف	إعالنات	

عامة،	وقائمة	مختصرة	
للمرشحين	للوظيفة،	

ومقابالت،	والتأكد	من	
املراجع

1(	نظام	التحكم	اإلشرايف	
وتحصيل	البيانات	

)SCADA(

2(	نظام	تكنولوجيا	
املعلومات	لتسجيل	/	

حل	االنقطاعات	يف	
اإلمداد،	ودعم	التوزيع،	

وإدارة	الطاقة

3(	نظام	املعلومات	
)GIS(	الجغرافية

4(	مؤشرات	األداء	
الرئيسية	لجودة	

التوريد

5(	القياس	املتقدم

6(	قاعدة	بيانات	دقيقة	
للعمالء

7(	مركز	اتصاالت	لشكاوى	
العمالء

8(	موقع	لتقديم	
الشكاوى	ومتابعتها

9(	املراقبة	املنتظمة	
لرضا	العمالء

10(	نظام	اإلدارة	التجارية	
)CMS(	ونظام	إدارة	

)RMS(	املوارد

11(	مؤشرات	األداء	
 )KPIs(	الرئيسية

للدورة	التجارية	وإدارة	
موارد	الشركة

املصدر: فيفيان فوسرت وأنشول رانا، “إعادة تصور إصالح قطاع الطاقة يف العالم النامي”، البنك الدويل، ص. 120 



أكـرم املحمـدي: باحـث يف مجـال الطاقة، يعمل مختـص أول للطاقة املسـتدامة يف املركز 
اإلقليمـي للطاقـة املتجـددة وكفاءة الطاقـة )RCREEE( يف مصـر. انضم إلى املركـز اإلقليمي 
للطاقـة املتجـددة وكفـاءة الطاقـة يف ينايـر 2015، وشـارك )كمديـر ملشـروع /منسـقا/باحثا( 
يف كثيـر مـن املشـاريع املتعلقـة بالطاقة املتجـددة، وقطاعـات الطاقة، وكفـاءة الطاقة يف 
املنطقـة العربيـة، بمـا يف ذلـك اليمـن. يمتلك أكرم خبـرة جيدة يف سياسـات الطاقـة واألطر 
التنظيميـة والطاقـة املتجـددة وكفـاءة الطاقـة وإدارة املشـاريع وكذلـك البحـث والتحليـل. 
قـاد أكـرم كثيـرا مـن املشـاريع البحثيـة وشـارك بعمـق يف كثيـر مـن الدراسـات التـي مولتها 
املنظمـات الدوليـة، مثـل البنـك الدولـي، واالتحـاد األوروبـي، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلنمائي، 
ومكتـب األمـم املتحـدة لخدمـات املشـاريع، وبرنامـج األمـم املتحـدة للبيئـة، وغيرهـا. حاصـل 
ىلع درجـة البكالوريـوس يف الهندسـة الصناعيـة وهندسـة النظـم الصناعيـة، ويف املراحل 

النهائيـة مـن الدراسـة للحصـول ىلع درجـة املاجسـتير يف الهندسـة واإلدارة.

عن الكاتب



حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـالم ومنـــع نشـــوب 
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار )االقتصـــادي( والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــالل بنـــاء 
ـــة  ـــز األصـــوات اليمني ـــن خـــالل إشـــراك وتعزي ـــة م ـــة واالقتصادي ـــق حـــول أهـــم السياســـات التنموي تواف
ـــة  ـــال التنمي ـــن يف مج ـــي الفاعلي ـــع اليمن ـــاف املجتم ـــف أطي ـــن مختل ـــال م ـــذا املج ـــة يف ه الفاعل
واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن، وكذلـــك التأثيـــر بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة 
ـــا  ـــة م ـــراكة التنفيذي ـــادرة بالش ـــذه املب ـــذ ه ـــن، تنف ـــة باليم ـــة املتعلق ـــة والدولي ـــة واإلقليمي املحلي
ـــز  ـــارات، ومرك ـــب روت لالستش ـــرق )CARPO(، ودي ـــع الش ـــراكة م ـــة بالش ـــوث التطبيقي ـــز البح ـــن مرك بي
ـــة  ـــة الهولندي ـــفارة اململك ـــي وس ـــاد األوروب ـــل االتح ـــل قب ـــتراتيجية، وبتموي ـــات االس ـــاء للدراس صنع

يف اليمـــن.

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

info@devchampions.org :للتواصل: ديب روت لالستشارات، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد اإللكتروني

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
ـــم  ـــة باألبحـــاث وتقدي ـــه عالق ـــا ل فيم
االستشـــارات والتبـــادل، مـــع التركيـــز 
ـــر التعـــاون  ىلع تنفيـــذ املشـــاريع عب
ــاب املصلحـــة  ــع أصحـ ــراكة مـ والشـ
ـــق  ـــك فري ـــط. يمتل ـــرق األوس يف الش
ـــذ  ـــة يف تنفي ـــرات طويل CARPO خب
ـــركاء يف  ـــع ش ـــاون م ـــاريع بالتع املش
ـــة  ـــون بمعرف ـــا يتمتع ـــم، وأيض اإلقلي

عميقـــة بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

ديب روت لالستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  يف 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  ىلع  بنـاء  تدخالتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  املحليـة  للسـياقات  أوسـع 
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتــــع  الدوليــــة. 
بخبـرة طويلـة  االستشـاري  ومجلسـها 
ويف  والخـاص  العـام  القطاعيـن  يف 
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن 

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

مســـتقل  أبحـــاث  مركـــز  هـــو 
ـــر  ـــارق عب ـــداث ف ـــى إح ـــعى إل يس
اإلنتـــاج املعـــريف، مـــع تركيـــز 
واإلقليـــم  اليمـــن  ىلع  خـــاص 
املجـــاور. تغطــــــــي إصـــدارات 
املتوفـــرة  املــــــــركز،  وبرامـــج 
باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة، 
التطـــورات السياســـية واالجتماعيـــة 
واالقتصاديـــة واألمنيـــة، بهـــدف 
التأثيـــر ىلع السياســـات املحليـــة 

والدوليـــة..  واإلقليميـــة 
 www.sanaacenter.org

www .devchampions .org ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقة:   

بتمويل مشترك من: بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

mailto:info%40devchampions.org?subject=
http://www.carpo-bonn.org
http://www.deeproot.consulting
https://www.sanaacenter.org
https://devchampions.org/
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