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ن مثل المزارعين المسـتأجرين، نقطـع السـياج حـول منازلنـا للتـزود بـالوقود بينمـا يجـب علينـا أن نسـتخدم " نح

 الشمس و الرياح والمد والجزر." -مصادر الطبيعة التي ال تنضب من الطاقة 

 )1931توماس الفا اديسون (

 

 مقدمةال

مختلفة تعمل بشكل منفرد أو جماعي  تتحرك مسارات تنمية الطاقة في جميع أنحاء العالم من خالل أهداف

 :1على تحديد سياسات الطاقة الوطنية. وفي ما يلي بعض األهداف الرئيسية

 .تعزيز حماية المناخ عن طريق خفض انبعاثات الغازات الدفيئة -

 .تعزيز أمن الطاقة من خالل تطوير مصادر الطاقة الوطنية أو تنويعها -

 .سبيل المثال في المناطق الريفيةتعزيز الحصول على الطاقة، على  -

 .تضمين تكلفة الطاقة -

 .الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية -

 .تطوير فرص جديدة في السوق -

 .حماية صحة المواطنين، على سبيل المثال عن طريق الحد من غبار الفحم -

 تجنب التقنيات عالية المخاطر، على سبيل المثال الطاقة النووية. -

) مالئمــا لكثيـر مــن هــذه األهـداف إن لــم يكـن لجميــع هــذه REَبـر التوســع فـي مصــادر الطاقــة المتجـددة (ُيعتَ 

 األهداف. 

يستطيع  صانعو القرار اللجوء إلى مجموعة من أدوات السياسة العامة لتعزيز التوسع في الطاقة المتجـددة، 

ســيط وااللتزامــات المتجــددة الحصــص ) والــدفعات بالتقFiTsبمــا فــي ذلــك تشــجيع تعرفــة الــربط الكهربــائي (

يـتم تطبيـق  )، والتـدابير الضـريبية، والقـروض الميسـرة.R&Dوالـدعم المـالي لغايـات مثـل البحـث والتطـوير (

                                                 
1 IRENA (2013), p.4. 
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، في المملكة المتحدة يـتم تنفيـذ 2وحدها أو في مجموعات متفاوتة. على سبيل المثال إما عمليا هذه األدوات

) وااللتزامـات المتجـددة الحصـص بمـا يناسـب تعزيـز الكهربـاء FiTs(الـربط الكهربـائي  مجموعـة مـن تعرفـة 

) مــع الــدفعات FiTsمـن الطاقــة المتجـددة. فــي المقابـل، فــي المانيـا يــتم الجمـع بــين تعرفـة الــربط الكهربـائي (

ــــز فــــي ال ــــود،  كــــان التركي ــــه قبــــل بضــــعة عق ــــي حــــين أن ــــى دعــــم البحــــث بالتقســــيط. ف ــــة عل ــــدان األوروبي بل

 .3قد تحول التركيز فيما بعد إلى تحفيز الطلب في السوق)، فR&Dالتطوير(و 

) بشـكل متكـرر لتحفيـز الطلـب علـى FiTوفي قطـاع الكهربـاء، تـم إسـتخدام سياسـة تعرفـة الـربط الكهربـائي (

الكهربـــاء المتجـــددة فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم. أمـــا اآلن، أصـــبح الـــنهج القـــائم علـــى الســـعر أكثـــر شـــعبية مـــن 

التي يشار إليها أيضا باعتبارها معايير للطاقة المتجـددة قائمة على السياسات الكمية، و ال االلتزامات األخرى

 )RPS .( 

)، وقـد أدت إلـى زيـادة RE) بشكل عام  حافزا ناجحا للطاقة المتجددة (FiTsتعرفة الربط الكهربائي (ُتعَتَبر 

) FiTsبــأن تعرفــة الــربط الكهربــائي (و يــدَّعي أنصــار هــذه التجربــة  .4كبيــرة فــي القــدرة الكهربائيــة المتجــددة

 5تؤدي إلى انتشار سريع وقليل التكلفة للطاقة المتجددة. "

). فـي حـين أنـه FiTsتصف هذه الورقة بعض السمات الرئيسـية وعوامـل النجـاح لتعرفـة الـربط الكهربـائي ( 

ي هـذه الورقـة، إال أنـه من المستحيل تحديد جميع الخيارات المحتملة لتصميم نظام تعرفة الربط الكهربـائي فـ

سيتم وصـف بعـض مـن الميـزات األساسـية الشـاملة لهـذا النظـام. عنـد النظـر فـي سـمات معينـة لنظـام تعرفـة 

الـــربط الكهربـــائي فإنـــه ينبغـــي لصـــانعي السياســـات أن يأخـــذوا بعـــين االعتبـــار حقيقـــة أن المســـتثمرين ســـوف 

ان أي تصــميم للسياســات يتبنــى  .6الثبــاتمــة، و يبحثــون بانتظــام عــن ثالثــة عوامــل مهمــة: الشــفافية، والديمو 

هـــذه العوامـــل باإلضـــافة  لتـــوفير الحـــوافز الماليـــة الســـليمة وتجنـــب األعبـــاء اإلداريـــة الباهظـــة ســـوف يجـــذب 

                                                 
2 Diekmann et al. (2012), p. 16. 
3 Zhang (2013), p. 2. 
4 Zhang (2013), p. 2. 
5 See, e.g., World Future Council (2007), p. 7. 
6 See, for example, Fulton (2012), pp. 1 sqq. 
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علــى المــدى  الثبـاتالمسـتثمرين بشــكل أكبـر مــن التصــميم الـذي يــوفر فقـط الحــوافز الماليــة  بـدون الشــفافية و 

 الطويل.

على ذلك التطورات السياسية فـي ألمانيـا للتـدليل علـى تطـور واحـدة مـن أبـرز األنظمـة  ويوجز التقرير عالوة

 ) في العالم.FiTلتعرفة الربط الكهربائي (

 

 )FiTالخصائص الرئيسية  لتعرفة الربط الكهربائي ( -1

د ) نقطـــة بدايـــة مفيـــدة لصـــانعي السياســـات عنـــRE( تعتبـــر االهـــداف المحـــددة للتوســـع فـــي الطاقـــة المتجـــددة

ذلـك بتحديـد الرؤيـة ومسـتوى الطمـوح لتوجيـه السياسـات بشـكل ) و FiTتصميم نظام تعرفـة الـربط الكهربـائي (

) FiTمختلـف عـن نظـام الحصــص، يعمـل نظـام الحــوافز القـائم علـى السـعر لنظــام تعرفـة الـربط الكهربــائي (

 ). REبدون تحديد أهداف الطاقة المتجددة (

) فـي REفيذه، على سبيل المثال وجود نسبة مئوية مـن الطاقـة المتجـددة (إذا تم تحديد الهدف فإنه يمكن تن

٪ مـن الطلـب علـى ٣٥عمومـا فـي سـنة معينـة (الوصـول إلـى نسـبة  (energy mix)مزيج مصادر الطاقـة 

). مــن األفضــل وجــود رؤيــة طويلــة األجــل ٢٠٢٠الكهربــاء مــن خــالل مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي عــام 

ير منظــور طويــل األجــل للســوق، وبالتــالي خلــق حــوافز موثــوق بهــا. إن االلتــزام وأهــداف مؤقتــة وذلــك لتــوف

 الطموح) سوف يخلق أقوى مؤشر للنجاح.مجرد  وليسباألهداف (

) علــى إنشــاء نظــام الحــوافز علــى أســاس FiTكمــا ذكــر أعــاله، ســوف يعمــل نظــام تعرفــة الــربط الكهربــائي (

المنتجــة (القاعــدة اإلنتاجيــة).  ويحــدد صــانع السياســة ســعر األســعار وهــي مرتبطــة بكميــة الطاقــة الكهربائيــة 

ثابــــت لوحــــدة الكهربــــاء المتجــــددة (كيلــــو وات/ســــاعة) التــــي تغــــذي الشــــبكة. ويمكــــن تحديــــد أســــعار مختلفــــة 

) يســمح FiT). وبالتــالي، فــإن نظــام تعرفــة الــربط الكهربــائي (REلتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة المختلفــة (

حددة من الطاقـات المتجـددة، ممـا يـؤدي إلـى تحفيـز التكنولوجيـات المختلفـة. هـذا بـدوره للترويج لتكنولوجيا م

فـي وقـت معـين الرخيصـة لتكنولوجيا اليس فقط  ونتيجة لذلكسوف يتطور نتيجة إقتصاديات الحجم الكبير. 
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 تالــدعم، بـل أيضـا سـوف ُتمكـن مـن تحقيــق تنميـة منظمـة لمجموعـة مـن خيــارا تتلقـىوفـي بلـد معـين سـوف 

مســاعدة فــي علــى ال) FiTنظــام تعرفــة الــربط الكهربــائي (يعمــل وبالتــالي يمكــن أن  ).RE(الطاقــة المتجــددة 

) بواســــطة تحفيــــز مجموعــــة مــــن RE(للطاقــــة المتجــــددة طموحــــة و طويلــــة األجــــل التلبيــــة أهــــداف التوســــع 

 .7التكنولوجيات بدال من واحد أو اثنين من خيارات منخفضة التكلفة فقط

) يمكــن لصــانعي القــرار REالتوســع  فــي الطاقــة المتجــددة ( -و بالتــالي الحــد مــن تكلفــة -يــة للحــد مــن كم 

علـــى ســبيل المثـــال تثبيــت الميجـــاوات، و التــي اذا  تجـــاوزت حــدا معينـــا  -تحديــد حــدود معينـــة للتكنولوجيــا 

ميجــاوات ) أو حتــى فــي حــال اســتبعاد الــدعم ألي FiTالتخفيضــات فــي تعرفــة الــربط الكهربــائي ( تــؤدي إلــى

إضــافية. و باإلضــافة إلــى ذلــك، يمكــن لصــانعي السياســات ضــبط معــدل التوســع فــي الطاقــة المتجــددة عــن 

 ) (انظر أدناه) .FiTطريق االنتظام في ضبط تعرفة الربط الكهربائي (

 

   المحددات الرئيسية لنجاح تعرفة الربط الكهربائي 1،1

) كمـــا هـــو المحـــرك  الحاســـم  FiTة الـــربط الكهربـــائي (لنظـــام تعرفـــ 8فيمـــا يلـــي تحديـــد الخصـــائص الرئيســـية 

) ألنهــا تلبــي احتياجــات المســـتثمرين بالرغبــة فــي الثبــات والشـــفافية REلالســتثمارات فــي الطاقــة المتجـــددة (

 والديمومة:

 .سياسة البيئة المستقرة  -

 .الحواجز اإلدارية المنخفضة -

 .ضمان وصول الشبكة -

 ).FiTط الكهربائي(مدة طويلة لعقود تعرفة الرب -

وآخرون  أكدوا على مؤشر معيـار  سياسـة البيئـة المسـتقرة والعقـود طويلـة األجـل  Resch، ٢٠٠٧في عام 

هــي المفتــاح لنجــاح نظــام تعرفــة الــربط الكهربــائي فــي األســواق الناميــة. كمــا يمكــن مالحظتــه فــي بلــدان مثــل 

                                                 
7 Diekmann et al. (2012), p. 16. 
8  Zhang (2013), pp. 3 sq.; Resch et al. (2007), pp. 26, 28; see also World Future Council (2007), p. 

5. 
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لرياح بشكل كبير حتى في ظل وجـود بيئـة سياسـية فرنسا، فإن الحواجز اإلدارية العالية تعيق تطوير طاقة ا

 .9مستقرة جنبا إلى جنب مع ارتفاع معقول لتعرفة الربط الكهربائي 

أن "االنتقال من عدم ضـمان  الـربط مـع الشـبكة إلـى ضـمان الحصـول  Zhangوضحت أ، ٢٠١٣في عام 

لعوامل األخـرى؛ إن تمديـد على الشبكة يمكن ان يضاعف تثبيت منشآت الرياح  في سنة واحدة، مع ثبات ا

ســنوات ســوف يزيــد متوســط الزيــادة فــي اســتثمار الريــاح  ٥مــدة العقــد ســنة واحــدة إضــافية ضــمن اتفــاق لمــدة 

٪ سنويا. ويمكن التنبؤ بأن االلتـزام بسياسـة طويلـة األجـل يمكـن مـن المـرجح أن يكـون أكثـر فعاليـة ٦بنسبة 

 . 10طة لجذب االستثمارات "من سياسة المدى القصير والحوافز الضريبية المفر 

وهكـــذا، فـــي حـــين أن الرســـوم الجمركيـــة فـــي حـــد ذاتهـــا مهمـــه لضـــمان النجـــاح الواضـــح لخطـــة دعـــم الطاقـــة 

 االستثمار.)، كما أنها تحدد اإليجار المحتمل، فهي ليست بأي حال كافية لتحفيز (REالمتجددة 

 

 الحصول على التعرفة الصحيحة  1،2

ثابت من المال، علـى الـرغم مـن أنهـا يمكـن أن تكـون علـى سـبيل المثـال القسـط  عادة ما تكون التعرفة مبلغ

، ال )FiTلتعرفـة الـربط الكهربـائي (المدفوع باإلضافة إلى سعر الكهرباء. في ضوء الشكل األساسي البسيط 

لثابتـة لكـل يعمل ُمنِتج الكهرباء المتجددة في السوق الحر، ولكن يمد الكهرباء إلـى الشـبكة و يتلقـى التعرفـة ا

وحـــدة مـــن الكهربـــاء ( كيلـــوواط ســـاعة) المقدمـــة. اعتمـــادا علـــى تصـــميم التعرفـــة الجمركيـــة، يمكـــن ألطـــراف 

وهــذه تشــمل المرافــق أو مشــغل ) RE(مختلفــة أن تكــون مســؤولة قانونيــا لتعــويض مولــدات الطاقــة المتجــددة 

 الشبكة.

وســــعر الجملــــة مــــن الكهربــــاء إلــــى  )FiTيعمــــل مشــــغل الشــــبكة عــــادة علــــى تحميــــل الفــــرق بــــين التعرفــــة ( 

المســتهلك. وبالتــالي يكــون عــبء دفــع الرســوم مــوزع بالتســاوي بــين مســتهلكي الطاقــة. قــد يكــون هــذا العــبء 

أعلى بالنسبة للبعض إذا تّم منح إعفـاءات لآلخـرين: حيـث تعتبـر اإلعفـاءات ضـرورية فـي بعـض األحيـان، 

                                                 
9 Resch et al. (2007), pp. 27 sqq. 
10 Zhang (2013), p. 4. 
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مخـاطر قـة لتجنـب عيـوب القـدرة علـى المنافسـة دوليـا، و على سبيل المثال اإلعفاءات للصـناعات كثيفـة الطا

 . 11تسرب" بعض الصناعات"

ان التحدي الذي يواجه صناع القرار في تصميم نظـام الـربط الكهربـائي هـو فـي تحديـد التعرفـة  دون معرفـه 

ن فهــم يســتطيعوا فقــط أ .إلــى أي درجــة ســوف يقــوم الحــافز المــالي بتحفيــز اســتثمار وتوســع الطاقــة المتجــددة

ينظــروا الــى األســعار الحاليــة لمــواد الطاقــة المتجــددة وتكــاليف التشــغيل مــن وحــدات اإلنتــاج، وتقــدير مــدى  

الحوافز الجمركية  التي ستدفع على مر الزمن. وهم يهدفون إلى إيجاد مستوى  تعرفة كافي لتحقيق المعدل 

) حوافز كافية لالستثمار في FiT(). يجب أن توفر هذه  التعرفة REالمقصود من توسع الطاقة المتجددة (

 ) وأن  تتجنب خلق السلوك الريعي .REمجال الطاقة المتجددة (

) كـافي للوصـول RE) منخفضة جدا، فلن يكون معدل التوسع في الطاقة المتجددة (FiTإذا كانت التعرفة (

فـي وقـت الحـق نتيجـة  ) عاليـة جـدا (إمـا مـن البدايـة أوFiTإلى األهداف المحددة. و إذا كانـت التعريفـات (

لتطــور الســوق الجديــد) فقــد يتجــاوز معــدل التوســع فــي الطاقــة المتجــددة الحــد المقصــود. وعــالوة علــى ذلــك، 

) أن تقلـــل مـــن الحـــوافز المجزيـــة للتحســـين التكنولـــوجي وتـــؤدي الـــى تضـــخم األســـعار FiTيمكـــن  للتعرفـــة (

يمكــــن لألخيـــر بــــدوره ان يقــــوض قبــــول و  –) و إثقـــال كاهــــل المســــتهلكين REلمنشـــآت الطاقــــة المتجــــددة، (

) النمــو FiT). و باالعتمــاد علــى التصــميم، قــد  يعيــق تضــخم  التعرفــة (FiTالجمهــور لسياســات التعرفــة (

و بالنسـبة  12االقتصادي و القدرة على تحمل التكاليف. و هـذا األخيـر هـو مصـدر قلـق فـي البلـدان الناميـة 

 لألسر ذات الدخل المنخفض.

ليست المصدر الوحيد لتوسـيع تكنولوجيـا معينـة مـن الطاقـة  )FiT(تعرفة الربط الكهربائي في حين أن نظام 

) (انظــــر أعــــاله)، فقــــد أظهــــرت األمثلــــة فــــي ألمانيــــا وٕاســــبانيا أيضــــا كيــــف يمكــــن أن تــــؤدي REالمتجــــددة (

التعرفـة االستثمارات الضخمة إلـى ارتفـاع اإليجـارات. و بالتـالي يتعـين علـى صـناع القـرار اختيـار مسـتويات 

بعنايـــة و تعـــديلها مـــع مـــرور الوقـــت لـــتعكس علـــى ســـبيل المثـــال تغييـــرات تقنيـــة محـــددة فـــي الســـوق بســـبب 

                                                 
11  غازات وانبعاثات وظائفال أيضا وبالتالي( االستثمار أو اإلنتاج تحول إلى صناعاتال بعض تسرب يشير 

صرامة أقل أخرى الى المناخ لحماية صارمة سياسات ذات والية من) الدفيئة . 
12 Zhang (2013), p. 3. 
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إقتصــاديات الحجــم ونتيجــة للتغيــرات فــي أســعار المــواد الالزمــة لبنــاء وحــدات إنتــاج الطاقــة المتجــددة (مثــل 

 التالية: الصلب واإلسمنت). و يجب أن تكون قرارات صناع القرار شفافة حول األمور

(علـى سـبيل المثـال مـرة واحـدة فـي  )FiTتعرفـة الـربط الكهربـائي (عدد المرات التي سوف تطلب مراجعة  -

 .السنة أو مرة واحدة كل ستة أو ثالثة أشهر)

٪ التعرفــة )، ١٠الحــد األقصــى/ الحــد االعلــى للتعرفــة ضــمن مراجعــة واحــدة (التخفــيض بنســبة أقصــاها  -

خيــار التصــميم لمعــدل  الزيــادة التصــاعدية (علــى ســبيل المثــال زيــادة التعرفــة   وطريقــة التخطــيط الســتخدام

 ٪ شهريا ) .١للربط الكهربائي للمنشآت الجديدة  

علـى المســتوى العملـي، اختــارت بلـدان مختلفــة تعريفــات مختلفـة، اعتمــادا مـثال علــى االختالفـات فــي الطاقــة 

يات المختلفة. توضح التطورات األلمانية أدناه مثاال على ) المحتملة في مناطق مختلفة والتقنREالمتجددة (

 التمايز وتطور لتعرفة والهياكل مع مرور الوقت.

 

 الخالفات والجدل الجاري  1،3

نظام تعرفة  الـربط الكهربـائي كان هناك نقاش حيوي في االتحاد األوروبي في أواخر التسعينيات على مزايا 

)FiT( ة الحصص. وقد قامت محاوالت من قبل المفوضية األوروبية لفـرض خصوصا بالمقارنة مع أنظم، و

 .  13لكنها فشلتبا باستخدام البطاقات الخضراء، و النظام المنسق على نطاق أورو 

ــــنهج حــــول قضــــايا مختلفــــة، بمــــا فــــي ذلــــك مردوديــــة  ــــربط تنشــــا الخالفــــات بشــــأن سياســــة ال نظــــام تعرفــــة ال

) قـــد تكـــون االكثـــر FiTتعرفـــة الـــربط الكهربـــائي (بـــأن  . ومـــع ذلـــك هنـــاك مؤشـــرات قويـــة14)FiTالكهربـــائي(

ممارسـة مــن نظــام الحصــص بســبب ثبــات االســتثمار العــالي الــذي يــؤدي إلــى خفــض تكلفــة التمويــل الفعــال. 

يتحمل المستثمر في نظام الحصص مخاطر كل مـن سـعر السـوق و سـعر الشـهادة، ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع 

وآخـرون  تبـين مـا يلـي " ... يـؤدي نظـام   Reschتـم تحليلهـا بواسـطةمثلة التي االيجارات . ومن خالل األ

                                                 
13 Zhang (2013), p. 3. 
14 See Zhang (2013), p. 2; Diekmann et al. (2012), pp. 18 sqq.; Resch et al. (2007), pp. 27 sqq.; 

Bardt et al. (2012), p. 31. 
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يعـوض عـن مخـاطر االسـتثمار  ممـا)، FITsالشهادة إلى عائدات أعلـى مـن نظـام تعرفـة الـربط الكهربـائي (

العالية. وحقيقة أن الربح المتوقع من وجهة نظـر المسـتثمر هـو أقـل بكثيـر فـي حالـة تعرفـة الـربط الكهربـائي 

تباطا مباشرا مع كفاءة أعلى لهذه االستراتيجية، وذلك ألن التكاليف اإلضافية بالنسبة للمسـتهلكين مرتبطة ار 

 . 15أقل"

. و يقـوم 16وعالوة على ذلك، غالبا ال ُيحقق نظام الحصص المعمول به هدف التوسع في الطاقـة المتجـددة

ايـة لتحفيـز االلتـزام. ومـع ذلـك، هذا الزعم على سـبيل المثـال علـى حقيقـة أن المـدفوعات كانـت منخفضـة للغ

مــن الواضــح أنــه فــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه نظــام التعرفــة تحــدي إيجــاد التــوازن الصــحيح لتحقيــق أهــداف 

التوسع، فانه يمكن أيضا لنظام الحصص المصمم بشكل غير صـحيح ان يفشـل فـي تحقيـق أهـداف الطاقـة 

 المتجددة.

 

 ائي األلمانيدراسة حالة: نظام  تعرفة الربط الكهرب -2

  ألمانيا باعتبارها دولة عضو في االتحاد األوروبي 2،1 

). ففــــي االتحــــاد REلقــــد شــــهدت اوروبــــا  خــــالل العقــــدين الماضــــيين توســــعا كبيــــرا فــــي الطاقــــة المتجــــددة (

األوروبي، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن ايضا علـى المسـتوى األوروبـي، أثـارت السياسـات الوطنيـة 

قــــد كــــان أحــــد أهــــم العناصــــر المبكــــرة لهــــذه التطــــورات هــــو إدخــــال التوجيــــه التشــــريعي و تطــــورات. بعــــض ال

(directive)٢٠٠١/٧٧/EC ) علــى الطاقــات المتجــددةRE فــي قطــاع الكهربــاء. تطلــب التوجيــه "أهــداف (

فيـزا ). ويعتبـر هـذا تح٢٠٠١ مـن توجيـه الطاقـة المتجـددة ٣وطنية إرشادية " و " خطـوات مناسـبة " (المـادة 

للعمل التشريعي على الصعيد الوطني في كل دولة من الدول األعضاء، سواء من حيث خطط دعم الطاقة 

 . 17المتجددة وجوانب أخرى مثل إجراءات التخطيط

                                                 
15 Resch et al. (2007), p. 29. 
16 Bardt et al. (2012), pp. 7, 8, 10; Diekmann et al. (2012), p. 18. 
17 Resch et al. (2007), p. 26. 
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. لــم يتحقــق الهــدف ٢٠٠٧و ١٩٩٧٪ بــين عــامي ٥٠) بنســبة REزادت حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة (

) فـي إجمـالي اسـتهالك الـدول الداخليـة بحلـول عـام REلمتجـددة (٪ مـن الطاقـة ا١٢األوروبـي بتـوفير نسـبة 

. و تـــم توضـــيح هـــذا مـــن خـــالل أمـــور عـــده منهـــا الطبيعـــة الطموحـــة لألهـــداف، و علـــى الســـلطة ٢٠١٠18

 .19التقديرية الواسعة الممنوحة للدول األعضاء في تنفيذها

لتحســين الوضــع، (التوجيــه  ٢٠٠٩المتجــددة فــي عــام  اعتمــد االتحــاد األوروبــي إصــالح التشــريعات للطاقــة

٢٠٠٩/٢٨/EC ٢٠٠٧ي تـم االتفـاق عليـه فـي عـام ) من خـالل تفعيـل هـدف االتحـاد األوروبـي الملـزم التـ 

. هـذا التوجيـه ٢٠٢٠٪ من مصادر الطاقة المتجددة في استهالك الطاقـة النهـائي عـام ٢٠هو: تحصيص و 

االمكانـــات االقتصـــادية الماضـــية  راعـــاةالمحـــدد األهـــداف كـــان أيضـــا ملزمـــا علـــى المســـتوى الـــوطني، مـــع م

 ٪.١٨الحاضرة لكل دولة عضو. و بالنسبة أللمانيا، تم تعيين الهدف من الطاقة المتجددة بنسبة و 

ــدان األوروبيــة األخــرى فــي " االمــداد فــي  -ومــع ذلــك ، انتقــدت ألمانيــا  جنبــا إلــى جنــب مــع اثنــين مــن البل

را لالمتثال ألهداف الطاقة المتجددة  باسـتخدام نظـام الحصـص التوجيه الذي قدم خيا - 20التعاون الدولي "

. فـي حـين أن هـذا التقريـر لـن يخـوض فـي 21مثل: ضمانات قابلة للتداول من أصل " الشهادات الخضراء "

التفاصيل بشـأن التطـورات علـى مسـتوى االتحـاد األوروبـي واألعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي فـي دول أخـرى 

لديناميكية المبينة أعاله االرتباط الوثيق بين الديناميكية األلمانية واإلطار القانوني الذي غير ألمانيا، وتبين ا

 قدمه االتحاد األوروبي .

 

 

 
                                                 
18 Eurostat (2012); European Commission (2011). 
19 Mehling et al. (2013), p. 29. 
20 The International Feed-In Cooperation (IFIC) is a project of Germany, Spain and Slovenia. These 

countries see FiTs as the most effective and efficient policy to promote renewable electricity 
production; for more information, visit the IFIC website at http://www.feed-in-
cooperation.org/wDefault_7/index.php. 

 21 This system of mutually recognized guarantees of origin had already been established by the 
2001 directive, but it now acquired new relevance with the binding deployment targets. See also 
Mehling et al. (2013), footnote 19. 
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 األهداف  2،2

تعتمد سياسة الطاقة المتجددة األلمانية ذات األهداف متوسطة األجل وطويلة األجـل علـى انبعاثـات غـازات 

ــGHGاإلحتبــاس الحــراري ( ى الطاقــة و حصــة الطاقــة المتجــددة، وكلهــا مترابطــة. علــى ســبيل ) والطلــب عل

المثال، هدف الحد من غازات اإلحتباس الحراري يتطلب التوسع الطمـوح فـي الطاقـة المتجـددة. بـدوره يمكـن 

) REأن يساعد التحسن المطلق في كفاءة استخدام الطاقة في تحقيق أهداف التوسع في الطاقـة المتجـددة (

عـن طريــق الحـد مــن اسـتهالك الطاقــة عمومـا. ويصــف الرسـم البيــاني التـالي مجموعــة مـن األهــداف المتفــق 

 :٢٠١١عليها من قبل الحكومة األلمانية في عام 

 

 ) .٢٠١٣المصدر: الوزارة االتحادية للبيئة (

 
 الكفاءة المتجددة الطاقة المناخ

 

الغازات 
 الدفيئة

 (vs. 
١٩٩٠) 

حصه 
 الكهرباء

 حصه
  المجموع

الطاقة 
 األولية

تجديد  اإلنتاجية
  المباني

٤٠ - ٢٠٢٠%  ٣٥%  ١٨%  - ٢٠% زيادة بنسبة  
/سنة١،٢  

تضاعف 
في 
 المعدل

١%←

٢% 

٥٥ - ٢٠٣٠%  ٥٠%  ٣٠%   

٧٠ - ٢٠٤٠%  ٦٥%  ٤٥%  

٨٠ - ٢٠٥٠-
٩٠%  

٨٠%  ٦٠%  - ٥٠%  
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 تاريخ تعرفة الربط الكهربائي األلماني 2،3

مــاني مراحــل يشــهد اآلن النظــام األل). و FiTتعرفــة الــربط الكهربــائي (فــي اعتمــاد نظــام  كانــت ألمانيــا رائــدة

مع ذلك، كان تأثير النظـام االلمـاني فـي مراحلـه المبكـرة فـي  التسـعينيات تـأثيرا ضـئيال متعددة من التنمية. و 

اقــة المتجــددة لســنة نســبيا علــى المــزيج العــام إلنتــاج الكهربــاء. وقــد تغّيــر ذلــك مــع إدخــال قــانون مصــادر الط

) (انظـر أيضـا RE. ويمكن تحديد ثالث مراحل رئيسـية فـي تـاريخ قـانون مصـادر الطاقـة المتجـددة (٢٠٠٠

 : 22الجدول أدناه)

ـــى ( ـــة األول ـــا قـــانون مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة (٢٠٠٩ - ٢٠٠٠المرحل ). ويهـــدف EEG): أدخلـــت ألماني

ويـوفر كافـة الميـزات التـي تهـم المسـتثمرين: الشـفافية  )REالقانون إلى توسيع نطاق جيل الطاقـة المتجـددة (

والديمومة والثبات. ويضمن المدفوعات الجمركية لفترة طويلة من الزمن، ومعدالت تـدرج متواضـعة، وفتـرات 

 تكيف واسعة.

): المرحلة الغير المتوقعة، حيث حدث انخفـاض هائـل فـي تكلفـة وحـدات ٢٠١١ - ٢٠٠٩المرحلة الثانية (

شمســية الكهروضــوئية والطفــرة التــي تلــت ذلــك فــي تركيــب األلــواح الكهروضــوئية التــي تســببت فــي الطاقــة ال

. وقـد تـم  (EEG)النقـاش المثيـر للجـدل حـول اإليجـارات المفرطـة و مـدى كفايـة  مصـادر الطاقـة المتجـددة

كثــر )، فــي جملــة أمــور عــن طريــق خفــض التعريفــات ومراجعتهــا بشــكل متكــرر أFiTتعــديل نظــام التعرفــة (

 وربط درجات تعرفة الربط الكهربائي بالحجم الكلي للمنشآت.

إلى الوقت الحاضر و ما بعده): مع وجود العديد مـن تكنولوجيـات الطاقـة المتجـددة  ٢٠١٢المرحلة الثالثة (

و زيــادة التنــافس بينهــا و بــين المصــادر التقليديــة مــن الكهربــاء، أدخــل التشــريع األلمــاني عناصــر التصــميم 

للحد ب إلى السوق. وعالوة على ذلك، و ة الهادفة إلى تحقيق منتج الكهرباء من الطاقة المتجددة األقر الجديد

، فقـد تـم تقـديم  (PV)من عبء القدرة علـى مسـتهلكي الكهربـاء بسـبب التوسـع فـي نظـام االلـواح الفوتوفولتيـة

يـنص علـى التغييـر فـي . في حين أن هذا ليس السـقف المطلـق، فـإن النظـام GW PVقدم  ٥٢نظام  قدرة 
                                                 
22 Fulton et al. (2012), pp. 1 sqq. 
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نظــام الــدعم فــي حــال تــم تجــاوز الحــد. وال يــزال مــن غيــر الممكــن تحديــد كيــف ســيبدو النظــام الجديــد لــدعم 

). من وجهة نظر المستثمر، قد يوفر إطار المرحلة الثالثة شفافية أقل و ثبات أقل PVااللواح الفوتوفولتية (

 . 23دات التعرفة في المراحل األولى والثانية على المدى الطويل للمستثمرين مقارنة بتصميم إمدا

 ) ٣،٤أنظر أدناه، القسم قع أن تتبع في المستقبل القريب (بالنسبة للمرحلة الرابعة فانه يمكن تو 

 

 التحديات 2،4

العديد من اإلصـالحات علـى مـدى العقـود الماضـية. حيـث  EEG)شهد  قانون المصادر المتجددة للطاقة (

ضــمن الخــالف فــي األجنــدة السياســية، و التــي كانــت فــي جــزء منهــا منبثقــة عــن جــدل دائــم  كــان موضــوع

. و قــد أدى النمــو الســريع فــي القــدرة 24جماعــات المصــالح االقتصــادية و المنظمــات البيئيــة غيــر الحكوميــة 

 على إنتاج الطاقة المتجددة في ألمانيا خالل السنوات القليلة الماضية إلى تكلفة إضـافية تضـاف إلـى تعرفـة

الــربط الكهربــائي  و ارتفــاع أســعار كهربــاء التجزئــة. وازديــاد هــذه التكلفــة اإلضــافية أثــار االنتقــاد بــأن تعزيــز 

مصادر الطاقة المتجددة أدى إلى إرتفاع مفرط في أسعار الكهرباء في ألمانيا، اضافة إلى مختلف العواقـب 

 الغير مرغوب فيها. 

بط الكهربــائي بأنهــا أقــرب إلــى ضــريبة تنازليــة، وأنهــا ذات آثــار مــن المنظــور التــوزيعي، تــم اتهــام تعرفــة الــر 

. أدت اإلعفـاءات للصـناعات المعروضـة و 25سلبية تؤثر بشـكل خـاص علـى األسـر ذات الـدخل المـنخفض

التجـــارة كثيفـــة االســـتهالك للطاقـــة إلـــى تفـــاقم التحـــديات التوزيعيـــة، وبينمـــا كـــان هنـــاك قلـــق مـــن ارتفـــاع آخـــر 

األثــر المحتمــل علــى القــدرة التنافســية للصــناعات التحويليــة األلمانيــة قــد اصــبح تحــت  ألســعار الكهربــاء فــإن

المجهر من قبل كـل مـن المنظمـات المحليـة واالتحـاد األوروبـي كشـكل مـن أشـكال مسـاعدات الدولـة  الغيـر 

صـغيرة قانونية و آلية سياسـية ال تحظـى بشـعبية نقـل عـبء إزالـة الكربـون االقتصـادية لألسـر والمؤسسـات ال

                                                 
23 Fulton et al. (2012), p. 1. 
24 See also Mehling et al. (2013), p. 40. 
25 Bardt et al. (2012), pp. 22 sqq.; Neuhoff et al. (2012), pp. 1 sqq. 
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) هـو المـرجح لمعالجـة EEG. إن  اعادة النظر في مستقبل مصادر الطاقـة المتجـددة (26والمتوسطة الحجم

هــذه االنتقــادات عــن طريــق الحــد أو القضــاء علــى المعاملــة التفضــيلية لــبعض الصــناعات، وبالتــالي توزيــع 

 تكلفة التوسع في الطاقة المتجددة  بالتساوي على االقتصاد األلماني.

اك قلق اخر متزايـد يتعلـق بتصـميم هيكـل السـوق، و أبرزهـا قـدرة سـوق الكهربـاء الحـالي علـى اسـتيعاب وهن 

. 27المتجددة للكهرباء دون انقطاع اقتصادي و تكنولوجي ال مبرر له  المزيد من االرتفاع في حصة الطاقة

لــم تــؤدي فقــط إلــى تآكــل فكمـا نمــت حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مــزيج الطاقــة الكهربائيــة األلمانيــة، 

حصة السوق من المرافق الحاليـة ، و لكـن األهـم مـن ذلـك، أدت إلـى انخفـاض تكـاليف التشـغيل مـن معظـم 

مصــادر الطاقــة المتجــددة، األمــر الــذي أحــدث تغييــرا كبيــرا فــي  تســعيرة الكهربــاء بالجملــة مــن قبــل اســتخدام 

ليف التشـغيل، و تـوفير كهربـاء وافـرة منخفضـة التكلفـة قدرة الوقود األحفوري في  توليد الطاقة مع ارتفاع تكا

في أوقات ذروة الطلب و التي تقدم هوامش ربح أعلى تقليديا. وبالتالي تواجه العديـد مـن المرافـق الكهربائيـة 

التقليدية أزمة وجودية، مـع جـزء كبيـر مـن أسـطول محطـة الطاقـة الخاصـة بهـا وخصوصـا التـي تعمـل علـى 

از الطبيعي  يصبح أقل ربحية أو حتى يولد الخسائر. وبصرف النظر عـن االضـطراب توليد الطاقة من الغ

االقتصادي على المدى القصير الناجم عن هذا التحول، قد تنشأ التهديدات المحتملة الستقرار الشبكة وأمن 

) لتحقيـق إمدادات الكهرباء من محطات توليـد قابلـة للتوزيـع ( مثـل محطـات توليـد الطاقـة التـي تعمـل بالغـاز

التوازن بـين التغيـر فـي مصـادر الطاقـة المتجـددة مثـل الريـاح والطاقـة الشمسـية. وبالتـالي فـإن التغييـرات فـي 

تصــميم الســـوق قيــد النظـــر، مـــع المقترحــات السياســـية بمــا فـــي ذلـــك المــدفوعات لطاقـــة التوليــد التـــي تقـــدمها 

ذه المـدفوعات، وباالعتمـاد علـى التصـميم، قـد . وألن مثل هـ28المرافق بدال من الكهرباء التي تباع في المزاد

تعمـل علــى تحفيــز اســتمرار وجــود تكنولوجيـات توليــد الكهربــاء عاليــة الكربــون، لـديها العديــد مــن النقــاد. ومــع 

) وتصـــميم الســوق المحـــدد لقطـــاع REذلــك، فـــإن التحــدي الـــذي ينشـــأ يرجــع إلـــى ارتفـــاع الطاقــة المتجـــددة (

 مطاف.الكهرباء األلماني في نهاية ال

                                                 
26 Requesting respective reforms, e.g., Agora Energiewende (2013b). 
27 See, e.g., Diekmann et al. (2012), p. 20. 
28 Agora Energiewende (2013a); Agora Energiewende (2013b); see also SRU (2013). 
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الكهرباء المولـدة مـن خـالل تكنولوجيـات   (RE) في نهاية المطاف، ومع نمو حجم وجدوى الطاقة المتجددة

) تصـــبح أقـــل أهميـــة كـــأداة  FiTالطاقــة المتجـــددة وقـــدرتها علـــى المنافســـة، فـــان آليـــات الـــدعم مثـــل التعرفـــة (

فــة لتجعــل االسـتغناء عنهــا معقــوال لمواجهـة شــكل تقليــدي مـن مصــادر الكهربــاء. فـي الواقــع، تــم تصـميم التعر 

لمشـاركتها فـي السـوق، فـي خطـوة أولـى، يمكـن الجمـع   (RE) مـع مـرور الوقـت. وإلعـداد الطاقـة المتجـددة

 بــين أقســاط الســوق مــع أســعار تعرفــة الــربط الكهربــائي، وبمــرور الوقــت جميــع الحــوافز للطاقــة المتجــددة  

(RE) ع في الطاقة المتجددة.يمكن التخلص منها دون إبطاء وتيرة التوس 

 

 التوقعات 2،5

، كان هناك إجماع بين األحزاب حـول الحاجـة إلعـادة النظـر ٢٠١٣خالل الحملة االنتخابية االتحادية عام 

مــن أجــل معالجــة الزيــادة فــي األســعار لألســر األلمانيــة وبعــض  EEGفــي قــانون مصــادر الطاقــة المتجــددة 

ضـمن إطـار مخطـط مناسـب، علـى الـرغم مـن الخالفـات  REدة الشركات بسبب التوسع  في الطاقة المتجـد

بشــأن معــالم هــذا اإلصــالح بالضــبط. وبالتــالي، يمكــن أن نتوقــع فــي المســتقبل القريــب المرحلــة الرابعــة مــن 

 .EEGقانون المصادر الطبيعية 

قـد وافقـت ، فEEGفي حين لم يكن هناك اتفاق بعد على الميزات الدقيقة لقانون المصـادر الطاقـة المتجـددة 

ـــديمقراطي المســـيحي المحـــافظ بزعامـــة المستشـــارة أنجـــيال ميركـــل والحـــزب  ـــدة مـــن الحـــزب ال الحكومـــة الجدي

الديمقراطي االشتراكي على جدول زمني: المسودة األولى المقترحـة مـن  القـانون سـتعرض قبـل عيـد الفصـح 

كد الطرفان بالفعل عزمهم على . وأ٢٠١٥، والقانون المعدل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من عام ٢٠١٤عام 

 مواصلة توسيع الطاقة المتجددة في سوق الطاقة األلمانية.

ويتوقــع بعــض المــراقبين أن مجموعــة الشــركات التــي ستســتفيد مــن قواعــد اإلعفــاء فيمــا يتعلــق برســوم التعرفــة 

خالفــات  الجمركيــة ســتنخفض بشــكل كبيــر (بعــد توســع عــدد الشــركات فــي الســنوات األخيــرة ، ممــا أدى إلــى

قـد يـتم تخفـيض مـدى إعفـاء الشـركات مـن خـالل  واسعة النطاق و انتقادات الرأي العام). عـالوة علـى ذلـك،
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زيادة حصـتها الصـغيرة نسـبيا مـن المـدفوعات فـي التعرفـة الجمركيـة. و قـد تحصـل الشـركات علـى إعفـاءات 

عت ضرورة االلحاح إلى مثل هذه لربط متطلبات مثل إدخال نظام إدارة الطاقة في الشركات المعنية. وتسار 

اإلصـــالحات مـــن قبـــل مفـــوض االتحـــاد األوروبـــي للمنافســـة، والـــذي يطالـــب باإلصـــالحات مـــدعيا أن قواعـــد 

 . 29اإلعفاء القائمة قد تكون السبب في انتهاك قانون المنافسة في االتحاد األوروبي

 

 االستنتاجات -3

لتعزيــز أمــن الطاقــة باســتخدام مصــادر الطاقــة المتاحــة  يعتبــر تعزيــز طاقــة الكهربــاء المتجــددة وســيلة جيــدة 

مـــن إنتـــاج الكهربـــاء. فـــي نفـــس الوقـــت، تجنـــب  CO2محليـــا و حمايـــة المنـــاخ مـــن خـــالل تجنـــب انبعاثـــات 

 :المخاطر األخرى ذات الصلة بالعديد من مصادر الطاقة التقليدية، مثل

 .المخاطر الصحية ذات الصلة بغبار الفحم أو التلوث النووي -

  .المخاطر البيئية المتصلة بالمشاكل التي لم تحل والتي تنتج من التخلص من النفايات النووية -

 المخاطر األمنية ذات الصلة بهجمات إرهابية محتملة، على سبيل المثال، في محطة نووية. -

التصــــميم . مــــع (RE)وقــــد أثبتــــت تعرفــــة الــــربط الكهربــــائي أنهــــا أداة مقنعــــة للتوســــع فــــي الطاقــــة المتجــــددة 

الصحيح، فإنه يمكن اعتبارها ذات كفاءة و فعالية. ومما ال يثير الدهشة، فقد تمتعت التعرفـة بمسـتوى عـال 

من الدعم السياسي في جميع أنحاء العالم، و قد تم تنفيذها في الدول بسرعة .و تعد الخبـرات المكتسـبة مـع 

، مصدرا قيما للمعلومات (RE)لطاقة المتجددة هذا التعرفة في دول مختلفة، وفي مراحل مختلفة من تنمية ا

لمستقبل خيارات التصميم للتعرفة. وفي نهاية المطاف، فـإن صـانعي السياسـة دائمـا يجـب علـيهم أن يأخـذوا 

 بعين االعتبار الظروف الخاصة وٕاعادة الطاقة المتجددة في اختصاص كل منهما.

 لكهربائي مهمة لنظام ناجح:لقد تم اثبات أن بعض عناصر التصميم  لتعرفة الربط ا

إن تصــميم تعرفــة الــربط الكهربــائي يعمــل علــى تــوفير الشــفافية ، والديمومــة والثبــات بحيــث تكــون جذابــة  -

 للمستثمرين.
                                                 
29 Stratmann (2013). 
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ويجب علـى  تعرفـة الـربط الكهربـائي أن تعمـل علـى تحفيـز المسـتوى المطلـوب مـن االسـتثمار مـع تجنـب  -

). هــذا هــو التحــدي الرئيســي، وســوف يتطلــب إعــادة REالمتجــددة (اإلفــراط فــي اإليجــارات لمولــدات الطاقــة 

 النظر وتعديل نظام تعرفة الربط الكهربائي.

العناصــر التــي تعــزز نهــج  تعرفــة الــربط الكهربــائي تشــمل: اتصــال أولويــة الشــبكة، والوصــول إلــى شــبكة  -

 ء اإلدارية المفرطة.ذات أولوية، وشفافية التعريفات الجمركية على المدى الطويل، وتجنب األعبا

ال بــد مــن ان يتكيــف  تصــميم  تعرفــة الــربط الكهربــائي بشــكل منــتظم علــى مــر الــزمن مــع التغيــرات فــي   -

 السوق.
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 :نبذة عن المؤلفين

 د. كاميال باوش هي إحدى الزميالت القدامى في معهد العلوم البيئية في برلين، ألمانيا. 

 في واشنطن.  معهد العلوم البيئيةمايكل ماهلينغ هو رئيس مكتب 

 

 

 : األردن والعراق –يبرت إمؤسسة فريدريش 

قـــدم أكمـــا تعتبـــر  .زمـــة بقـــيم الديمقراطيـــة االجتماعيـــةيبـــرت منظمـــة غيـــر ربحيـــة ملتإدريش يـــتعتبـــر مؤسســـة فر 

 مقراطيـــاً لمـــاني منتخـــب ديأول رئـــيس ألرث سياســـي إكـــ 1925 لمانيـــة حيـــث تأسســـت عـــامأمؤسســـة سياســـية 

 يبرت) .إدريش ي(فر 

 الملكية.العلمية مد مع الجمعية ألمن خالل الشراكة طويلة ا 1986ردن عام ألفي ا ابوابهأافتتحت المؤسسة 

تشــجيع الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية، دعــم و  إلــى تعزيــز ردن والعــراقاأل –يبــرتإدريش يــفر  تهــدف مؤسســة

عـن المسـاهمة فـي االسـتدامة البيئيـة والسـالم  فضـالً  النـوع االجتمـاعي. التقدم نحو العدالة االجتماعية ومسـاواة

المجتمــع بنــاء وتقويــة   األردن والعــراق -يبــرتإضــافة إلــى ذلــك يــدعم مكتــب فــردريش إمــن فــي المنطقــة .ألوا

مـــن خـــالل شـــراكة واســـعة األردن والعـــراق  -يبـــرتإكمـــا تعمـــل مؤسســـة فـــردريش . المـــدني والمؤسســـات العامـــة

الــــديمقراطي، عقــــد  نشــــاء منــــابر للحـــوارإلطيـــاف سياســــية مختلفـــة أمؤسســـات المجتمــــع المــــدني و  النطـــاق مــــع

 .سئلة السياسية الحاليةمتعلقة بأ وراق سياسياتأصدار إ و  عمل،الورش و  مؤتمراتال
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 للتواصل معنا:

 ردن والعراقألا - يبرتإمؤسسة فريدريش 

 941876صندوق البريد    

 11194 عمان

 األردن

 

 5680810 6 962+  هاتف:

 5696478 6 962+  فاكس:

 

 jordan.org-fes@fes البريد االلكتروني

 jordan.org-www.fes الموقع االلكتروني

 cewww.facebook.com/FESAmmanOffiصفحة الفيسبوك 
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