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دور مزادات الطاقة المتجددة في تعزيز واقع الكهرباء في
العراق (البرازيل أنموذج ًا)
علي عبد الكاظم دعدوش *

املستخلص :
تعد مزادات الطاقة املتجددة إحدى الوسائل املهمة اليت تستخدم إلنتاج وتطوير الطاقة
املتجددة يف سبيل توليد الكهرابء يف العامل ،إذ متكن الدول من احلصول على أعلى سعر ممكن
للعطاء وأبقل تكلفة ممكنة يف استغالل الطاقة املتجددة ،وقد اجتهت أغلب دول العامل يف هذا
االجتاه والسيما بعد أن طرحت الفكرة بصورة مباشرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،ويف
ظل االمكاانت غري الطموحة والضعيفة اليت يعاين منها قطاع الطاقة الكهرابئية يف العراق جند من
الضرورة التوجه إىل استخدام هذا املدخل –مزادات الطاقة املتجددة– لتطوير واقع الكهرابء وضمان
استمرارية الطاقة يف كل أحناء البالد .
الكلمات املفتاحية( :مزادات الطاقة املتجددة ،قطاع الكهرابء يف العراق ،الطاقة املتجددة
يف العراق والربازيل).
املقدمة :
شهد العامل مع بداية األلفية الثانية تطورات هائلة يف جمال تكنولوجيا الطاقة مبا يف ذلك
تلك التطورات اليت ساعدت يف الكشف عن املوارد الضخمة من النفط والغاز الطبيعي يف أمريكا
الشمالية ،ابإلضافة إىل أن ظهور هذه التكنولوجيا يعترب نبأ مبشراً يوحي ابقرتاب عهد جديد من
وفرة الطاقة والتنوع ،وايضاً ميكن استخراج الطاقة اليوم من أعماق قاع احمليط وطبقات الصخر
الطيين واالنشطار النووي والوقود احليوي والرايح والشمس  ،واألهم من ذلك استمرار تطوير كل
مصدر من مصادر الطاقة هذه واستخدامها يف تطوير طرق تقلل من أتثريها على البيئة .
بينما تتطور إمدادات الطاقة ختضع األساسيات املتعلقة جبانب الطلب إىل القوى احملركة
اخلاصة هبا تواصل العديد من االقتصادايت التعثر ،حىت بعد عدة سنوات من االزمة النفطية يف
عام  ، 2014بينما البعض اآلخر مبا يف ذلك الصني  ،تواصل التوسع إىل حد كبري وإن كان ذلك
* * ابحث اقتصادي – وزارة الرتبية  /مديرية تربية الرصافة الثالثة.
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مستمرا  ،ومع إدراك حجم
حتدي
بوترية أكثر تو ً
اضعا  ،كما متثل تلبية املطالب املتزايدة على الطاقة ً
ً
اإلمدادات الالزمة لتلبية احتياجات كل سكان العامل ،اذ إن استخدام النفط وحده –الذي ميثل
فقط ثلث استهالك الطاقة يف العامل– يقرتب حاليًا من ( )95مليون برميل يف اليوم  ،مبا يكفي
لتشغيل سيارة ملسافة ( )100مليار ميل أي حنو اربعة ماليني مرة حول العامل  ،وان الدول الصناعية
الكربى وحىت بعض الدول املتوسطة الدخل والنامية اجتهت جدايً منذ االلفية الثانية اىل استخدام
وتطوير الطاقة املتجددة يف خمتلف اجملاالت والصناعات اليت تعىن حبياة االنسان وما يرافقه من تلبية
االحتياجات اخلاصة والعامة له.
احملور األول :مزادات الطاقة املتجددة – املفهوم واالمهية
أوالً :مفهوم مزادات الطاقة املتجددة
تُعرف مزادات (عطاءات) الطاقة املتجددة ابسم مزادات الطلب أو مزادات الشراء ،حيث
تصدر احلكومة دعوة لتقدمي عطاءات لرتكيب قدرة معينة من الكهرابء القائمة على الطاقة املتجددة
 ،ويقوم مطورو املشروع الذين يشاركون يف املزاد بتقدمي عطاء بسعر كل وحدة كهرابء ميكنهم من
خالهلا إجناز املشروع  ،ومن جانب اخر تقوم احلكومة بتقييم العروض على أساس السعر واملعايري
األخرى وتوقع اتفاقية شراء القوة مع مقدم العطاء الفائز  ،وعلى الرغم من بعض الصعوابت يف
التنفيذ يف املاضي اال ان املزادات أصبحت أداة سياسية شائعة يف السنوات األخرية  ،اذ ارتفع عدد
الدول اليت اعتمدت مزادات للطاقة املتجددة من ( )9بلدان يف عام  2009إىل ( )44بلد على
األقل حبلول أوائل عام  ، 2013واىل حنو ( )53دولة يف عام  ، 2019من بينها ( )30دولة
انمية (. )IRENA,2020,16
إن الدافع وراء االهتمام املتجدد خبطط املزادات هو قدرهتا على حتقيق النشر بطريقة فعالة
من حيث التكلفة  ،كما استفادت خطط املزاد العلين من االخنفاض السريع يف تكاليف تقنيات
الطاقة املتجددة  ،وزايدة عدد مطوري املشاريع  ،وتعرضهم الدويل ومعرفتهم  ،واخلربة الكبرية يف
تصميم السياسات املكتسبة خالل العقد املاضي  ،فعندما يتم تصميم الطاقات املتجددة بشكل
جيد  ،فإن املنافسة السعرية املتأصلة يف خمطط املزاد تزيد من كفاءة التكلفة وتسمح ابكتشاف أسعار
الكهرابء القائمة على الطاقة املتجددة  ،وجتنب األرابح املفاجئة احملتملة واملدفوعات املنخفضة ،
يف حني أن املزادات أصبحت جذابة للغاية  ،إال أهنا تفيد فقط مقدمي العطاءات الناجحني ومتيل
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إىل تفضيل الالعبني الكبار القادرين على حتمل التكاليف اإلدارية وتكاليف املعامالت املرتبطة هبا
استنادا إىل خطط الطاقة الوطنية ابإلضافة إىل حجم سوق الطاقة املتجددة ونضجها .
،و ً
اثنياً :أمهية مزادات الطاقة املتجددة
تعكس تصاميم وخمططات املزاد أولوايت كل دولة من حيث التكنولوجيا واحلجم واملوقع
 ،كما تسمح املزادات اخلاصة ابلتكنولوجيا ابلرتويج لتقنيات معينة وتنويع احملفظة ،ابإلضافة إىل
اختيار التقنية  ،اذ ميكن أن تكون املزادات خاصة ابملوقع  ،ومن احملتمل أن يؤدي حتديد املواقع ذات
املوارد املثالية واالتصال اآلمن ابلشبكة إىل تقليل املخاطر على املستثمرين  ،وقد عملت املزادات
أيضا على تعزيز تقنيات الطاقة املتجددة  ،واليت متكنت حىت من التنافس مع
احملايدة للتكنولوجيا ً
الوقود األحفوري يف مناسبات معينة  ،وان تصميم املزادات للحكومات تسمح بتضمني أولوايت
وطنية أخرى ،وأكثرها شيوعاً هي متطلبات احملتوى احمللي  ،واليت يتم وصف هذه اجلوانب املختلفة
خلطط عمل الطاقة املتجددة على املستثمرين الذي يقدمون العطاءات*.
إن أكثر أنواع املزادات شيوعاً هو مزاد (العطاء املختوم)  ،اذ يقدم مطورو املشروع عطاءاهتم
يف وقت واحد مع عرض غري معلن للسعر الذي ستباع به الكهرابء مبوجب اتفاقية شراء الطاقة ،
وبدوره يقوم ابئع املزادات برتتيب املشاريع ومنحها حىت جمموع الكميات ،وتغطي مزادات الطاقة
املتجددة يف البلدان اليت يقدموهنا حجم الطاقة املعروضة يف املزاد  ،وهناك نوع آخر من املزاد هو
(املزاد التنازيل) متعدد اجلوالت  ،حيث يعرض البائع سعراً يف اجلولة األولية  ،ويقوم املطورون
ابملزايدة بعروض ابلكمية اليت يرغبون يف تقدميها هبذا السعر  ،وبدوره يقوم مسؤول املزاد بعد ذلك
بتخفيض السعر املعروض تدرجيياً يف جوالت متتالية حىت تطابق الكمية يف العطاء الكمية املراد
شراؤها  ،وهناك نوع اثلث يدمج ما بني النوع االول والثاين وهو (النماذج اهلجينة) اليت تقوم
ابستخدام كل من مزاد الساعة التنازلية يف املرحلة األوىل ومزاد العطاء املختوم يف املرحلة الثانية ،
وتعد متطلبات العطاءات الصارمة (املالية  ،والبيئية  ،وربط الشبكة  ،وما إىل ذلك) أمراً أساسياً
يف تصميم املزادات  ،وقواعد امتثال قوية اليت تتضمن (العقوابت  ،وضماانت العطاء  ،وضماانت
إكمال املشروع  ،وما إىل ذلك) واليت تقلل من خماطر املزايدة  ،وأتخري املشروع  ،وفشل املشروع
كما هو احلال مع سياسات النشر وآليات الدعم األخرى (.)Volodymyr,2014,32
* للمزيد مراجعة كتاب (دعدوش  ،علي عبد الكاظم  : )2021( ،االقتصاد السياسي لواقع الدول الريعية وحتدايت الطاقة
املتجددة  ،مكتبة الدكتور  ،شارع املتنيب  ،بغداد  ،ص. )160
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ويعتمد التنفيذ الناجح ملزادات الطاقة املتجددة على إطار تنظيمي ومؤسسي مالئم ومهارات
ذات صلة وبنية حتتية مناسبة جلذب املستثمرين  ،اذ تشري نتائج بعض الدراسات إىل أنه عند تصميم
وتنفيذ خمططات املزاد  ،جيب مراعاة عدة امور مهمة يرغب صانعو السياسات (اجلهات املعنية) يف
االستفادة منها  ،هي ( - :ماراي )21 ، 2017 ،
1 .ان املزاد املختوم بسيط وسهل التنفيذ ويعزز املنافسة ويتجنب التواطؤ  ،ويعد تنفيذ مزادات
الساعة التنازلية أكثر صعوبة يف التنفيذ  ،ولكنها تسمح ابكتشاف سريع لألسعار فضالً عن
قدر أكرب من الشفافية .
2 .جيب عدم اإلفصاح عن أسعار السقف ملقدمي العروض من أجل ضمان منافسة أكرب .
3 .جيب حتديد أحجام املزادات فيما يتعلق بقدرة السوق على التسليم  ،والسيما يف األسواق اليت
هبا عدد حمدود من مطوري وموردي الطاقة املتجددة احملليني  ،كما يعد حتديد العدد األمثل
للجوالت واألحجام اليت من شأهنا خلق منافسة أكرب حتدايً يتطلب التعلم ابملمارسة  ،وتعترب
اإلجراءات اإلدارية املبسطة مع االتصال والشفافية املقدمة على قدم املساواة جلميع مقدمي
العطاءات ضرورية لنجاح نظام املزاد .
4 .الضماانت والعقوابت القوية ضرورية لنجاح خمططات املزاد  ،ومنع املزايدة احملتملة وتقليل
خماطر أتخري املشروع وفشل استكماله .
وقد خيتلف إعداد خمطط طرح العروض التنافسية اختالفا كبرياً ،بناءً على األولوايت
السياسية ،وبيئة السوق التنافسية لتكنولوجيات مصادر الطاقة املتجددة ،واإلطار القانوين يف كل
بلد .وقد حيتوي التصميم اخلاص ابملناقصات على عدد كبري من املعايري اليت ميكن مجعها ضمن
خمطط واحد لتقدمي العروض .يستعرض اجلدول ( )1عناصر تصميم املزاد اخلاص مبصادر الطاقة
املتجددة الواجب استيفاؤها  ،وكما يلي -:
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اجلدول ( )1تصميم مزادات الطاقة حسب الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
ما الذي يطرح يف
املزاد

ما هو املقدار
املطروح يف املزاد

بند واحد  /بنود
حمدد/حمايد تكنولوجيا
متعددة
الدعم  ،املادة ،
التعديالت

احجام  ،سعات

كيف ينبغي كيف ينبغي تقرير هل جيب وضع
قواعد مزايدة خاصة
السعر
اختيار الفائزين

هل جيب وضع
تدابري احرتازية

السعر فقط

الدفع حسب
املزايدة

سقف  /ارضية
اسعار

قواعد التأهل
املسبق

معايري متعددة

موحدة  /الدفع
حسب التقاص

حصص مقابل
التنوع

جزاءات (أتخريات
عدم االمتثال)

تواتر جوالت العطاء

املصدر .MEDREG – Association of Mediterranean Energy Regulators,P10,2019:

اثلثاً :اعتبارات تصميم املزاد – معايري خاصة
يستند اختيار املعايري اخلاصة ابملزاد إىل الرغبة يف التوصل إىل أفضل نتيجة ممكنة  ،وهي
احلرص على أن تكون نتائج املزاد ذات كفاءة اقتصاداي وختلو من العواقب غري املقصودة  ،ومن
حيث حجم املزاد فقد جتدر اإلشارة إىل أ ّن املزادات ذات األحجام الكبرية تسمح ابلنشر السريع
للتكنولوجيات ولكنها قد توحي أ ّن املزاد غري تنافسي  ،اذ تستند املنافسة يف املزادات إىل تنافس
أصحاب العطاءات فيما بينهم على موارد شحيحة ومرغوبة ويكونون غري قادرين على تقويض
النتيجة بفعل التواطؤ  ،وكما ذُكر سابقاً ميكن حتديد حجم املزاد من حيث السعة؛ ابلتايل حيظى
املطورين ولكنه
ذلك مبيزة ختطيط النظام الكهرابئي من أجل استيعاب النتائج وتقليل املخاطر على ّ
يتعرض إىل جانب سليب يتمثل يف عدم ضمان توليد الكهرابء .
وتيسري املزادات احملددة من حيث الطاقة عملية التخطيط والرصد ومع ذلك فقد حتيط هبا
مساوئ ألهنا جتازف أبن تكون التكاليف الناجتة عن املزاد أعلى من املتوقع  ،فضالً عن كون الطاقة
هي كمية غري معتمدة على الوقت  ،وإ ّن أصحاب العطاءات يعرضون إنتاج طاقة معيّنة تسودها
املخاطر املختلفة  ،ومن انحية أخرى عدم قدرة املطورين على توفري الطاقة طبقاً لعروضهم نتيجة
املرونة األقل يف بعض مصادر الطاقة املتجددة  ،وأخرياً فإن توفّر املزادات احملددة من حيث امليزانية
تضر ابليقني من حيث مقدار السعة أو الطاقة اليت
عنصر يقني مبا يتعلق بتكاليف املزاد ولكنها ّ
سيجري توفريها.
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رابعاً :دور الطاقة املتجددة يف تعزيز الكهرابء – خمططات الدعم
تعىن خمططات الدعم املختلفة مبستوى عايل من األمهية يف عملية التحول إىل الطاقة املتجددة
فضالً عن تطويرها الرتويج هلا  ،وطبقاً للتوجيه املعين مبصادر الطاقة املتجددة لعام  ، 2018فإنه
يعد أداة سواء كانت خمططاً أو آليّة تعزز استخدام الطاقة من مصادر متجددة  ،وتتضمن قائمة
غري حصرية آبليات تعزيز مصادر الطاقة املتجددة املذكورة يف التوجيه  ،وإن اإلجراءات اليت تقلل
تكلفة الطاقة املتجددة  ،وتزيد السعر الذي ميكن بيعها مقابله  ،أو تزيد حجم مثل تلك الطاقة اليت
جرى شراؤها  ،وفيما يلي انواع خمططات الدعم املستخدمة يف تطوير وترويج الطاقات املتجددة
يف العامل )MEDREG,2019,17( -:
 1 .املعونة االستثمارية ) أو املنحة االستثمارية(  :هي دفعة اثبتة)من األموال العامة ( ،واليت
تُدفع مقدَّما يف العادة  ،وتدعم التكاليف املبدئية ولكنها ال تدعم التكاليف التشغيلية املرتبطة
بتشغيل َمرافق اإلنتاج .
ويُع ّد خفض الضرائب واإلعفاء الضرييب من طُرق خفض التكاليف يف تشغيل َمرافق اإلنتاج
مبا أهنا قادرة على تقليل التكاليف أو إزالتها اليت أتيت على هيئة ضرائب  ،ومنها االسرتدادات
الضريبية ال تعفي املنتِّج من تسديد الضرائب ولكنها تُعيد بعض املبالغ املسددة مبوجب الضريبة
ُ
ُ
إىل املنتِّج .
ُ
2 .دعم السعر املباشر :تتعلق خمططات دعم السعر بسعر السوق اخلاص ابلسلعة  ،إذ إ ّن أكثر
أشكال دعم السعر املباشر شيوعا هو التعرفة حسب التغذية ( )FITوهي تعرفة تُدفع إىل املنتِّج
لكل وحدة طاقة حمقونة يف شبكة توزيع الكهرابء  ،كما تطرح اتفاقيات الشراء يف العادة ُ
ضمن
ُ
عقود ترتاوح بني ( )25 - 10عام وُتدد لكل كيلوواط\ساعة من الكهرابء املنتَجة  ،وميكن
متييز مستوى املدفوعات لكل كيلوواط\ساعة عن طريق نوع التكنولوجيا ُ ،
وحجم املشروع ،
وجودة املورد  ،وموقع املشروع؛ ليعكس التكاليف الفعلية للمشروع على حنو أفضل .
وهناك نوع آخر لدعم السعر هو العالوة حسب التغذية ( )FIPهي نوع من أدوات
السياسة القائمة على السعر يُدفع فيها سعر فضالً عن مولّدي الطاقة املتجددة املؤهلني  ،وهو عبارة
عن دفعة ابإلضافة إىل سعر اجلملة  ،وقد يكون سعر العالوة اثبتاً أو متغرياً  ،اذ حتسب العالوة
املتغرية على أهنا الفرق بني معدل سعر اجلملة وسعر مضمون حمدد مسبقاً ومع ذلك مبوجب عقود
سعر الفرق  ،يُطلب من مولّدي الطاقة إعادة تسديد الفرق بني السعر املضمون وسعر اجلملة إذا
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ارتفع سعر اجلملة فوق السعر املضمون .
3 .الشهادات اخلضر القابلة للتداول  :هي سلعة قابلة للتداول تثبت أ ّن مقداراً معيّنا من الكهرابء
جيري توليده ابستخدام مصادر الطاقة املتجددة  ،وبصورة منطية ً متثّل الشهادة الواحدة توليد
عرف على أنه طاقة متجددة بني خمططات
واحد ميغاواط\ساعة من الكهرابء  ،وخيتلف ما يُ ّ
تداول الشهادات  ،إذ متثّل الشهادات اخلضراء القيمة البيئية للطاقة املتجددة املولّدة  ،وميكن
تداول الشهادات على حنو منفصل عن الطاقة املنتجة .
ُ
وتُع ّد مزادات الطاقة املتجددة إحدى األدوات املتاحة يف بلدان كثرية للرتويج لتوليد الكهرابء
من مصادر الطاقة املتجددة  ،وطبقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة املتجددة فقد تواصل مزادات
الطاقة املتجددة دعم نشر الطاقة الكهرابئية القائمة على مصادر متجددة  ،وتكشف عن أسعار
استقرت أسعار توليد الطاقة ابلرايح الربية
تنافسية يف مناطق كثرية من العامل  ،ويف هذه الفرتةّ ،
والطاقة الكهروضوئية الشمسية على مستوى العامل أو شهدت زايد ًة طفيفة  ،وقد يعود السبب
إىل أ ّن معظم األحجام املطروحة يف املزادات كانت من بلدان وافدة حديثا إىل املزادات  ،اذ يكون
املستثمرون قد طالبوا مبعدل أعلى على العائد من أجل االستثمار  ،وتُع ّد املزادات أداة مفيدة للدول
اليت تسعى إىل حل يتسم بكفاءة اقتصادية لتحسني توليد الطاقة الكهرابئية من مصادر الطاقة
املتجددة  ،فقد استنتجت الوكالة الدولية للطاقة املتجددة – إىل جانب قدرهتا على حتقيق أسعار
منخفضة – ابن مزادات الطاقة املتجددة تستخدم على حنو متزايد لتحقيق أهداف تتجاوز السعر
فعالة للدول لدمج أهداف أخرى عملية أو
 ،وابلفعل ميكن لعناصر تصميم املزاد أن توفّر طريقة ّ
تتعلق بسياساهتا املختلفة كتنويع مصادر الطاقة يف الدول الريعية ومنها العراق .
احملور الثاين  :تعزيز الطاقة الكهرابئية يف الربازيل – مدخل مزادات الطاقة املتجددة
أوالً :مزادات الطاقة املتجددة يف الربازيل – آفاق الطاقة
لن يكون من املبالغة القول إن الربازيل رائدة يف جمال الطاقة  ،فالربازيل لديها أكرب سوق
للطاقة يف أمريكا اجلنوبية وأكثر من نصف الطلب احمللي تلبيها مصادر الطاقة املتجددة  ،مما جيعلها
االقتصاد األكثر استدامة يف العامل  ،فقد شهدت التحول حنو الطاقة الكهرومائية حيث يتم تزويد
( )% 80من طاقتها الكهرابئية هبا  ،فضالً عن أهنا لديها أكرب وأجنح أنواع الوقود احليوي يف
العامل  ،وشهدت صناعة الطاقة املتجددة يف الربازيل الكثري من النمو  ،وقد زادت الكهرابء املولدة
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من الكتلة احليوية بنسبة ( )% 120على مدى السنوات اخلمس املاضية ومنت طاقة الرايح بنسبة
مذهلة اذ بلغت حنو ( )% 700خالل نفس املدة  ،وقد ارتفع الطلب يف البالد ومنا بشكل مهم
وسيكون من املستحيل تلبية الطلب دون زايدة استخدام الطاقة اليت ستتاح فرص لزايدة استهالك
الفرد فضالً عن اإلنتاج يف املستقبل (دعدوش . )200 ، 2021 ،
تعد الربازيل ذات اقتصاد سريع النمو ولديها معدل منو يف إمجايل الناتج احمللي بلغ ()% 4
خالل املدة ( ، )2004-2019وقد مت تصنيفها على أهنا ضمن جمموعة الدخل املتوسط األعلى
من قبل البنك الدويل وعلى الرغم من وجود فرص استثمارية ممتازة كاقتصاد متنام  ،فقد مت تصنيف
ظروف االستثمار على أهنا صعبة يف مؤشر سهولة ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدويل لعام
. 2018
كانت السياسات الناجحة مفيدة يف تشجيع االستثمارات وحتفيز تطوير الطاقة املتجددة،
وعلى الرغم من اخلربة الواسعة يف تصميم السياسات املكتسبة خالل العقد املاضي  ،فإن احلاجة
إىل صياغة وتنفيذ سياسات مبتكرة فضالً عن التعلم من أفضل املمارسات تظل مهمة يف معاجلة
احلواجز السائدة أمام النشر  ،ومن بني السياسات املشرتكة اليت مت تنفيذها هي خمططات الدعم
القائمة على التعريفة  ،اذ تعد فعالة للغاية يف حتفيز النمو يف الطاقة املتجددة  ،وخالل املاضي
نظرا مليزهتا املتأصلة يف تقليل تكاليف الدعم وتنظيم نشر
القريب اكتسبت خمططات املزادات شعبية ً
الطاقة املتجددة .
ومع ذلك فقد احتلت الربازيل املرتبة العاشرة يف جاذبية استثمارات إرنست ويونغ لعام
 2012للطاقة املتجددة  ،مما يشري إىل ان الربازيل هلا سوق جذابة جداً  ،حيث متت خصخصة
قطاع الطاقة الربازيلي يف التسعينيات القرن املاضي  ،وكان أحد األسباب الرئيسة إلصالح قطاع
الطاقة هو احلاجة إىل التوسع لضمان تلبية متطلبات التوريد  ،السيما وان الطلب على الكهرابء
سنوي  ،مما ميثل قدرة إضافية سنوية تبلغ ( )5جيجاوات  ،كما
يف الربازيل ينمو بنحو (ً )% 5
ان الربازيل لديها سوق كهرابء متحرر ونظام وطين مرتابط ( )SINمنتشر يف معظم أحناء البالد .
وختدم األنظمة املعزولة الطلب احمللي يف منطقة األمازون غري املرتبط بـ  SINبسبب
اخلصائص اجلغرافية للمنطقة  ،فقد يتم تشغيل نظام النقل من قبل ( )64شركة حصلت على
تصاريح من خالل املزادات العامة اليت تروج هلا وكالة تنظيم الكهرابء الربازيلي ة �Agência Na
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)cional de Energia Elétrica (ANEEL؛ ابلتايل هم مسؤولون عن بناء وتشغيل
مرافق النقل  ،ويتكون سوق توزيع الكهرابء من ( )63شركة مسؤولة عن توزيع الطاقة على أكثر من
( )61مليون مستهلك  ،اذ ان أكرب مخس شركات مسؤولة عن أكثر من ( )% 40من الكهرابء
املباعة يف الدولة  ،وتقع مسؤولية سياسة الطاقة يف الربازيل على عاتق وزارة الطاقة واملعادن بوزارة
الطاقة يف ميناس إي إنرجيا ( MME). ANEELهي اهليئة املنظمة لسوق الكهرابء وهي
أيضا عن نشر وإدارة مزادات الطاقة وتشغيل املخططات القائمة على التعريفات يف مجيع
مسؤولة ً
أحناء البالد (. )CECCA,2020,16
وتنظم  ANEELأنشطة النقل والتوزيع والقضااي الرئيسية كالتعريفات وجودة اخلدمة
 ،وتعد قدرة الطاقة املتجددة يف الربازيل – مبا يف ذلك الطاقة املائية الكبرية– رابع أكرب طاقة يف
العامل  ،فقد بلغ توليد الكهرابء يف البالد ( )516ترياواط/ساعة يف عام  ، 2010كان نصيب
الطاقة الكهرومائية منها حنو ( ، )% 78وعلى الرغم من هذا االنتشار الواسع لتقنيات الطاقة
الكهرومائية  ،جتد الربازيل أنه من املرونة (عوامل اجلذب) دعم تقنيات الطاقة املتجددة األخرى
(طاقة الرايح والطاقة الشمسية والطاقة املائية الصغرية والكتلة احليوية) لعدد من األسباب  ،نذكر
منها ( -:النداوي وحسني )180 ، 2017 ،
1 .إمكاانت املوارد الوفرية :من خالل تكامل اإلنتاج بني الطاقة املائية والرايح يف الشمال الشرقي
والكتلة املائية واحليوية يف التكامل اجلنويب الشرقي واجلغرايف بني إمكاانت موارد الرايح والكتلة
احليوية .
2 .متتلك تكنولوجيا الطاقة املتجددة األخرى أوقات بناء أقصر من حمطات الطاقة املائية الكبرية ،
مما يساعد على التحوط من عدم اليقني بشأن منو األمحال الزائدة يف البالد .
3 .القرب من املواقع اليت حتتوي على إمكاانت الطاقة املتجددة لتحميل مراكز التحميل  ،مما يقلل
من تكاليف النقل .
4 .املرونة يف املوازنة بني اإلنتاج املومسي واملتغري ابلنظر إىل املرونة اليت توفرها اخلزاانت املائية اثنياً:
اخلصائص الرئيسة للمزادات يف الربازيل
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إن عملية تنفيذ املزادات يف الربازيل تتمتع الربازيل بتجربة انجحة يف تنفيذ مزادات الطاقة
 ،منذ عام  2004مت التعاقد على ما جمموعه ( )62جيجاوات من خالل ( )25مزاداً للسعة
اجلديدة مبا يف ذلك ( )9مزادات لتوليد الطاقة القائمة على الطاقة املتجددة وكان هناك ()443
مشروع جيل جديد جلميع التقنيات مبا يف ذلك الطاقة التقليدية بنسبة ( )% 60من مصادر الطاقة
املتجددة –  % 40للطاقة املائية الكبرية و  % 20أخرى من مصادر الطاقة املتجددة – فقد مت
تنظيم هذه املزادات من خالل جمموعة من مزادات الطاقة اجلديدة ومزادات الطاقة االحتياطية .
ففي عام  ، 2007مت إطالق أول مزاد للطاقة البديلة جلذب مشاريع الطاقة املائية والكتلة
احليوية الصغرية  ،وبعد إعالن املزاد سجلت ( )143شركة للتأهيل املسبق (إمجايل حجم املشروع
 4570ميغاوات)  ،كما قامت  ANEELبتأهيل ( )87شركة للمشاركة يف عملية املزاد (حجم
املشروع  803ميغاوات)  ،ومل تستوف املشاريع املتبقية بعض املتطلبات الفنية مثل التصاريح البيئية
أو ضمان الوصول إىل الشبكة وابلتايل مت استبعادها .
وقد نتج عن املزاد ( )541ميغاوات لعقود الكتلة احليوية (مبتوسط  82.6دوالر أمريكي/
ميغاوات /ساعة) و ( )97ميغاوات لتوليد الطاقة املائية الصغرية (مبتوسط  81.7دوالر أمريكي/
ميغاوات /ساعة) اذ مت منح هذه األحجام إىل ( )17شركة فقط وهو عدد صغري نسبيًا  ،ويرجع
ذلك جزئيًا إىل تقدمي  PROINFAمعدالت تعريفة أعلى  ،وتعد هذه املزادات حمايدة من
الناحية التكنولوجية  ،لكن ميكن للحكومة حتديد التقنيات املؤهلة  ،وابلتايل السماح للشركات
املختصة احمللية والعاملية ابملشاركة احلصرية للطاقة املتجددة  ،كما ان املزادات االحتياطية تعقد وف ًقا
لتقدير وزارة البلدية والبيئة  ،وعاد ًة ما يتم عقد مزاد احتياطي للطاقة كل عام لتوليد الطاقة املستندة
إىل الطاقة املتجددة  ،وفيما يلي اجلدول ( )2الذي يبني حجم انتاج الربازيل للكهرابء من خالل
الطاقة املتجددة خالل املدة ( ، )2010-2019وكما يلي -:
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اجلدول ( )2بياانت الطاقة املتجددة يف الربازيل للمدة ()2010-2019
الطاقة احليوية

معدل النمو
املركب للطاقة
الشمسية %

الطاقة
الكهرومائية

الطاقة
الشمسية

2010

7.771

156

80.703

3

927

2011

8.865

159

82.457

3

1.426

2012

9.746

172

84.294

5

1.894

2013

11.424

173

86.019

6

2.202

2014

12.145

178

89.193

16

2015

13.088

196

91.650

27

2016

13.729

451

96.929

84

2017

14.303

249

1.104 100.319

2018

14.494

278

2.078 104.463

2019

14.657

318

2.485 109.092

السنة

الوقود الصلب الوقود الغازي

44%

طاقة الرايح

4.888
7.633

الف ميغاوات
معدل النمو
املركب لطاقة
الرايح %

42%

10.124
12.294
133%

14.833

11%

15.364

املصدر https://www.irena.org/hydropower \solar\wind\Brazil:
نالحظ من اجلدول ( )2أن الطاقة احليوية ارتفعت إىل الضعف  ،أما الطاقة الكهرومائية
فقد ارتفعت إىل أكثر من ( )109ألف ميغاوات  ،وذلك بفعل التوجه املباشر الستخدام الطاقة
الكهرومائية يف توليد الكهرابء داخل الربازيل والسيما القسم اجلنويب منه  ،واستكماال لعملية توفري
الطاقة الكهرابئية من الطاقات املتجددة  ،فقد ارتفعت نسبة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرايح
إىل منو مركب بلغ حنو ( % 44و  )% 42على التوايل خالل املدة ( )2010-2015وهي نسبة
ضئيلة بسبب ارتفاع التكاليف والعملية املكملة هلا يف املدة املذكورة  ،وبعد عام  2015اخنفضت
التكاليف إلنتاج الطاقات املتجددة يف العامل؛ مما ادى إىل ارتفاع نسبة الطاقة الشمسية املستخدمة يف
توليد الكهرابء اىل ( )% 133خالل املدة ( )2016-2019مما عزز من قدرة املصانع واملعامل
احمللية على زايدة انتاجها مؤدية اىل ارتفاع عمليات التصدير للمنتجات احمللية اىل اخلارج .
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احملور الثالث :الطاقة املتجددة يف العراق بني الطموح واإلرادة الوطنية
ميتلك العراق إراثً عظيماً من حبوث ومقومات الطاقة املتجددة مل يتم استغالهلا وتطويرها
بسبب االنشغال ابألزمات واحلروب املختلفة ،فالعراق بىن أول مركز ألحباث الطاقة املتجددة يف
الشرق األوسط عام  1981لكن وحبسب العاملني يف املركز التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا سابقاً
 ،فأنه أمهل ومت العمل به ببطء ،ولو استمر وقدم له املستلزمات املطلوبة لكان العراق يشهد ثورة
اليوم يف جمال الطاقة املتجددة .
ان التوجه املهم من قبل دول العامل والسيما الدول الصناعية الكربى املستهلكة للنفط
اخلام حنو الطاقة املتجددة وحاجة العراق اىل تنويع مصادر الطاقة حيتم عليه اعادة النظر يف قراراته
وسياساته الطاقوية فقد عمدت معظم الدول الريعية (املنتجة للنفط اخلام) اىل سياسات وبرامج
ورؤى اسرتاتيجية حنو التحول اىل صناعة الطاقة املتجددة  ،ملا هلا من أمهية كبرية يف االمد املتوسط
والطويل يف تعزيز حالة الكهرابء وغريها من االستخدامات املهمة اليت تدخل يف عملية النمو
والتنمية االقتصادية للبالد .
أوالً :التطور التأرخيي للطاقة املتجددة يف العراق
ال شك أن العراق يتمتع مبصادر مهمة للطاقة املتجددة من خالل توفر الطاقة الشمسية
والرايح فضال عن وجود هنرين مها( :دجلة ،والفرات) ،فحرارة الشمس اليت قد جيدها البعض شديدة
هي مناسبة لالستخدام يف الطاقة الشمسية وكذلك الرايح فالعراق يتميز يف الصيف بنوعني من
الرايح هي) الشرقي اجلنويب واجلنوب الشرقي) واليت قد تكون بسرعة ( )80كيلومرتاً يف الساعة
أي حنو ( )50ميالً يف الساعة  ،والرايح الشمالية (من الشمال والشمال الغريب) ،ويعد العراق غين
ابملصادر املائية بفضل هنري دجلة والفرات والبحريات املائية  ،وعلى الرغم من ذلك إال أنه مل
يستغل هذه املصادر املهمة حنو التحول إىل جمال صناعة الطاقة املتجددة  ،ويف عام  2006ونتيجة
لألوضاع غري املستقرة وانقطاع الكهرابء املستمر فقد شهد العراق مشروعات متواضعة الستغالل
الطاقة الشمسية  ،وزادت وضوحاً وجدية أواخر عام  2010مع استحداث (مركز الطاقة املتجددة)
 ،ووضع برانمج للمدة ( )2012-2015يتمحور بني اإلنتاج والتوزيع للطاقة  ،ويعتمد على
إنشاء حمطات وإنتاج سخاانت مشسية وإانرة الطرق العامة وغريها .
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اثنياً :سياسة الطاقة املتجددة يف العراق – اإلطار القانوين
ترتكز سياسة الطاقة يف العراق بشكل اساسي على الطاقة اهليدروكربونية (االحفورية) لتلبية
احتياجات توليد الكهرابء وغريها من االمور االخرى  ،مثل تغذية الصناعات احمللية ابعتبارها مواد
اولية  ،وقد اكدت التوجهات احلكومية (العامة) يف اآلونة االخرية برانمج الطاقة يف العراق ملواكبة
التطورات العاملية يف جمال صناعة الطاقة املتجددة هبدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز حالة توليد
الكهرابء يف البالد  ،وقد كلفت احلكومة اجلهات املعنية املتعاقبة بتنفيذ برامج انتاج وصناعة الطاقة
املتجددة منها (اطلس الشمس والرايح) من اجل تقييم الطاقة املتاحة يف البالد  ،ابلتايل بناء قاعدة
او اسس مادية وبشرية ألجراء حبوث ودراسات وتصميم منظومات الطاقة املتجددة  ،والسيما
الرتكيز على تقنيات الطاقة املتجددة مثل استخدام السخان الشمسي  ،كما توجد دراسات قليلة
جدا عن عدد ساعات االشعاع الشمسي السنوية يف العراق واليت اعدها معهد املوارد العاملية ،
وتوجد خارطة العراق اجلديدة للطاقة الشمسية اليت اعدهتا الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ضمن
اطلس العامل موضحة يف الشكل أدانه:
الشكل ( )1خارطة العراق للطاقة الشمسية

املصدر:
https://www.irena.org/newsroom/articles/2018/Jun/IRENA-toIntegrate-Iraqs-New-Solar-Map-into-Global-Atlas
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إذ كانت الوكالة الدولية للطاقة املتجددة قد دعمت العراق سابقاً من خالل دمج خرائط
الرايح العراقية يف اطلسها العاملي  ،فضال عن ذلك فإن جمموعة من الباحثني واالكادمييني نشروا
عدة حبوث حول افاق الطاقة املتجددة يف العراق وامكانية تطبيقها ضمن جماالت خمتلفة حمليا
ودوليا  ،كما حيق للمؤسسات العامة واخلاصة توليد طاقة متجددة يف مبانيها الستخدامها اخلاص
مع إمكانية الوصول إىل شبكة النقل والتوزيع الوطنية لتخصيص الطاقة ملبانيها األخرى (البعيدة
جغرافياً)  ،أو البيع لوزارة الكهرابء مبوجب اتفاقية شراء الطاقة ( ، )PPAوابلنسبة للمواطنني
األفراد الذين يستخدمون الطاقة الشمسية على أسطح املنازل (أعلى من  500كيلو واط) ،
فيمكن استحصال رسوم الطاقة املتجددة على النحو الذي يقرتحه القانون (دعدوش 2021 ،
. )264 ،
على الرغم من املشاريع االستثمارية اليت خصصت لصناعة وانتاج الطاقة املتجددة خالل
عام  2016وما بعدها ،إال أنه ليس للعراق سياسة أو اسرتاتيجية واضحة للطاقة املتجددة تكون
متسقة ويعتمد عليها للمدة املتوسط على األقل والسيما يف توليد الكهرابء من الطاقة املتجددة
عن طريق مزادات الطاقة انفة الذكر  ،وقد نظم قانون الكهرابء رقم ( )53لسنة  2017استخدام
الطاقة املتجددة عرب(تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف بناء حمطات تعمل على الطاقة املتجددة
ومررت مسودة لقانون الطاقة املتجددة
 ،مع توفري احملفزات الضرورية) حتت إشراف وزارة الكهرابء ُ ،
من طريق وزارة الكهرابء  ،وقد أُعد القانون مبساعدة املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة التابع لربانمج
األمم املتحدة اإلمنائي وابلتنسيق مع اللجنة املركزية العليا للطاقة املستدامة يف العراق  ،وقد أنشئت
اللجنة مبوجب أمر رئيس الوزراء رقم ( )54يف عام . 2018
يف وقت سابق من عام  2010كانت احلكومة العراقية قد وقعت مذكرة تفاهم مع االحتاد
األورويب يقضي بتامني الشراكة االسرتاتيجية للطاقة من بينها (صياغة سياسة الطاقة يف العراق،
وأتمني تدفق الطاقة بني العراق ودول االحتاد االورويب  ،وصياغة اإلجراءات واالستغالل الكفوء
للطاقة يف العراق)  ،ويف عام  2013أعلنت احلكومة العراقية اسرتاتيجية وطنية متكاملة للطاقة
( )2013-2030وذلك ابلتعاون مع البنك الدويل الذي قدم الدعم املايل والفين وخصص مبلغ
حنو ( )7ماليني دوالر  ،ومن املتوقع أن يتجاوز إنتاج الكهرابء من الطاقة املتجددة حنو ()2000
ميغاواط إابن عام  ، 2030إذ هتدف هذه االسرتاتيجية اىل اعداد خطط وبرامج للنهوض
بقطاعات الطاقة وتنويع االقتصاد من خالل االعتماد على النفط  ،وكان االجدى للعراق ان يقوم
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بعمل مزاد للطاقة املتجددة واستغالهلا يف تعزيز وتطوير القطاع الكهرابئي ومبا يؤمن استمرار عملية
التوليد للكهرابء لكل احناء البالد .
اثلثاً :مشاريع الطاقة المتجددة يف العراق
هتتم احلكومة العراقية ابلدراسات املالئمة للتنمية الطاقوية البديلة للنفط اخلام  ،اذ تعد
الطاقة الشمسية (الطاقة الصفراء) البديل االنسب و االكثر مالئمة لطبيعة مناخ العراق ألنه يقع
ضمن احلزام الشمسي العايل  ،ويتطلب االستفادة من الطاقة الشمسية كوهنا تتميز ابرتفاع عدد
الساعات املشمسة  ،وسهولة تركيب انظمتها فوق اسطح املنازل والعمارات او يف أي مكان
استثماري يف البالد  ،وتعد املناطق الصحراوية والنائية مكاان اسرتاتيجيا لرتكيب وانتاج الكهرابء
الصفراء اليت ال تصلها شبكات التوزيع مما ينهي حنو ( )% 90من ازمة الكهرابء يف العراق  ،اذ
تقدر كلفة استثمار الطاقة الشمسية حنو ( )7500دوالر لكل كيلو واط  ،وتقدر تكلفة التشغيل
حنو ( )100دوالر لكل كيلوواط  ،ووفقا للدراسات فان حمافظة االنبار او على ضفاف هنري
دجلة والفرات او ابدية السماوة هي افضل املواقع اجلغرافية املالئمة لبناء حمطات متكاملة للطاقة
الشمسية  ،وترتاوح تكلفة البناء و املشرتايت اهلندسية للمحطة الواحدة حنو ( )4-5مليون دوالر
 ،وتوجد مشاريع طاقة متجددة صغرية وكبرية احلجم ضمن اخلطط اليت اعدهتا احلكومة العراقية يف
هذا اجملال  ،منها :
 -1مشاريع الطاقة الشمسية :اعلنت شركة الزوراء العامة التابعة اىل وزارة الصناعة واملعادن
يف عام  2016عن تصنيع منظومة كهرابئية تعتمد على اخلالاي الشمسية  ،يف خطوة هي االوىل
من نوعها يف البالد وذلك ابالتفاق مع وزارة الكهرابء  ،حيث قدرت سعة املنظومة حنو ()15
كيلو واط تنصب يف دوائر الدولة ويتم ربطها بصورة تدرجيية متزامنة مع الشبكة الوطنية لتشكل
مصدر دعم للكهرابء الوطنية يف البالد  ،ويف عام  2019عمدت وزارة الكهرابء اىل خطة مستقبلية
ألنشاء وبناء عدد من احملطات للطاقة الشمسية مبجموع ( )375ميغاواط  ،واجلدول ( )3يبني
ذلك -:
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اجلدول ( )3مشاريع الطاقة الشمسية يف العراق املستقبلية
ت

اسم املشروع

املكان (احملافظة) الطاقة التصميمية (ميغاواط)

1

حمطة ابو غريب

بغداد

 30ميغاواط

2

حمطة ساوه الشمسية

املثىن

 30ميغاواط

3

حمطة النجف الشمسية

النجف

 100ميغاواط

4

حمطة واسط الشمسية

واسط

 100ميغاواط

5

حمطة دايىل الشمسية

دايىل

 15ميغاواط

6

حمطة اببل الشمسية

اببل

 100ميغاواط

املصدر  :اخلارطة االستثمارية للعراق .2019
 -2الطاقة الكهرومائية :ترتكز مشاريع الطاقة الكهرومائية يف وزارة الكهرابء على حمطات
معينة وهي متواجدة منذ تسعينات القرن املاضي ومل تتوسع اجلهات املعنية ابستثمار او تطوير
هذه احملطات سوى بزايدات طفيفة يف معدالت االنتاج  ،علما ان معظم انتاج هذه احملطات تزود
الكهرابء اىل اقليم كوردستان العراق كمحطيت (دوكان ودربندخان) اللتني تسهم بنسبة ()% 69
من إمجايل الطاقة الكهرومائية املنتجة يف العراق  ،ويف أيلول عام  2020حصل تعاون اسرتاتيجي
بني نقابة املهندسني العراقية والشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية ومركز بغداد للطاقة
واالستدامة لتطوير الطاقة املتجددة يف العراق لكن جائحة كوروان عرقلت هذا التعاون .
وقد أعدت وزارة الكهرابء خارطة طريق وطنية ملشاريع الطاقة املتجددة  ،مع فكرة إشراك
العديد من شركات الطاقة الكربى يف مشاريع إلعادة أتهيل قطاع الطاقة يف العراق ،مبا يف ذلك
(سيمنز وجنرال إلكرتيك)  ،ويف أاير عام  2019وقعت شركة (سيمنز) على اتفاقية لتنفيذ عدد
من املشاريع تبلغ قيمتها ( )14مليار دوالر  ،إذ متتلك شركة سيمنز خربة راسخة يف إنشاء أطلس
رايح للعراق  ،فضالً عن تنفيذ مزرعة رايح بقدرة ( )400ميغاواط وما يزال االقرتاح قيد املناقشة
من قبل العراق  ،ومنذ بداية عام  2019قامت احلكومة االحتادية من خالل وزاريت (الكهرابء
واملالية وجملس الطاقة) ببناء اآللية التقنية واملالية لتمكني املواطنني من احلصول على قروض صغرية
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لشراء وتركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح املنازل  ،وفضالً عن ذلك فقد أجريت
مسوحات فنية لعدد من الدوائر واملباين احلكومية لتقييم مدى مالءمتها لتوليد الطاقة الشمسية ،
كما وضعت وزارة املالية والبنك املركزي العراقي آلية للقروض امليسرة بسعر فائدة ( )% 4كحد
أقصى من خالل البنوك العامة واخلاصة لتمويل االستثمار الرأمسايل  ،وتكاليف الرتكيب لألسر
اليت لديها وحدات مشسية على أسطح املنازل بسعة ( )10- 3كيلوواط  ،من الشركات املصنعة
واملوردين املعتمدين من قبل وزارة الكهرابء وستقدم الوزارة حلوالً قياس ذكية للمستهلكني ليصبحوا
منتجني صافني للطاقة من هذه املبادرة (املالكي . )6 ، 2019 ،
أما مشاريع املرافق الكربى (فوق  10كيلوواط)  ،فقد ختلى العراق عن رسوم الطاقة
املتجددة البالغة ( )3.5سنت أمريكي لكل كيلوواط يف الساعة كشرط مسبق لبناء حمطات الطاقة
الشمسية  ،وتعد هذه الرسوم غري منطقية وغري جاذبة للمستثمرين  ،ومع جوالت الرتاخيص
اجلديدة (بدءاً جبولة الرتاخيص األوىل)  ،فقد بدأ العراق ابختاذ هنج السوق احلرة من خالل السماح
للمستثمرين بتقدمي عروض أسعار خمتلفة مع منح املشاريع للمستثمرين الذين يقدمون أقل األسعار
 ،وسيتم
ملشاريع البناء والتملك والتشغيل ( ،)BOOومشاريع اإلنتاج املستقل للطاقة
التعامل مع الشركات الفائزة مبوجب قانون االستثمار االحتادي لعام  2006واملراجعات املعتمدة؛
وابلتايل سيتمكن مطورو الطاقة املتجددة من استخدام األراضي اململوكة للحكومة جماانً بصفتهم
مستثمرين  ،واالستفادة من الرسوم اجلمركية املخفضة  ،والقدرة على احلصول على أرابح دون
دفع ضرائب  ،وقد منحت تصاريح صاحلة ملدة ( )50 - 20سنة تبعاً لنوع املشاريع االستثمارية
(املوسوي والعقايب. )311 ،2019 ،
االستنتاجات:
1 .تعد مزادات الطاقة املتجددة من ابرز االمور اليت استخدمت لزايدة وتطوير انتاج الطاقة
املتجددة السيما احليوية والشمسية والرايح  ،واليت حققت جناحات مهمة على الصعيد احمللي
واخلارجي يف اغلب الدول اليت استخدمتها .
2 .ازداد استخدام مزادات الطاقة املتجددة يف اآلونة االخرية وذلك كوهنا إحدى األدوات املتاحة
يف دول العامل للرتويج يف انتاج ولتوليد الطاقة الكهرابئية من مصادر الطاقة املتجددة  ،فقد
تواصل مزادات الطاقة املتجددة دعم نشر الطاقة الكهرابئية القائمة على مصادر متجددة،
وتكشف عن أسعار تنافسية يف مناطق كثرية من العامل .
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3 .يعتمد التنفيذ الناجح ملزادات الطاقة املتجددة على إطار تنظيمي ومؤسسي مالئم ومهارات
ذات صلة وبنية حتتية مناسبة جلذب املستثمرين  ،إذ تشري نتائج جتربة الربازيل إىل أنه عند
تصميم وتنفيذ خمططات املزاد هناك عدة امور جيب التطرق اليها وامهها هو عملية تصميم املزاد
 ،اذ اهنا تعكس تصاميم و خمططات املزاد أولوايت كل دولة من حيث التكنولوجيا واحلجم
واملوقع للطاقة املتجددة املراد انتاجها واستخدامها .
التوصيات:
1 .التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة واالستفادة من جتارب الدول السيما الربازيل والياابن
وغريها من الدول اليت اعتمدت على طرح عطاءاهتا يف مزادات علنية الستثمار واستغالل
الطاقات املتجددة وإبدارة وتصميم من قبل منظمني خمتصني يف ادارة العقود من اصحاب اهلمم
الوطنية واالرادة السياسية للنهوض بواقع الكهرابء يف البالد.
2 .ضرورة التوجه إىل تنفيذ مزادات الطاقة املتجددة يف العراق ملا له من جناحات مهمة يف اطار
حتسن واقع الطاقة الكهرابئية وضمان استمراريتها يف كل احناء البالد والسيما البعيدة والنائية
منها.
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