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 ملخص تنفيذي
بمثابة هذه المذكرة وتعد وزير الكهرباء والطاقة. ووزير التخطيط والتعاون الدولي المالية و إلى وزيرموجهة هذه المذكرة 

لحصول على في واشنطن، بغرض ا 3102ربيع عام البنك الدولي  في  في اجتماع وفد اليمنيالمقدم من الطلب استجابةلل
قطاع تحسين وضع بشأن المتوسط إلى  التي يمكن اتخاذها على المدى القصيرفعلية ملموسة بشأن الخطوات الالنصائح ال
 كهرباءالتحسين أداء قطاعات على العالم في مساعدة البلدان النامية بناء على خبرات البنك على مستوى في اليمن،  الكهرباء

 .لديهم
 

(سيتم تلبية 0). ضخمةقطاع الكهرباءوضع من تحسين وتعد المزايا الضرورية التي يمكن أن يحصل عليها المجتمع اليمني 
 إمداداتفي عن طريق التوسيع الموثوق به  3133بحلول عام جيجاوات  2أكثر من والمقدر بعلى الطاقة المتوقع الطلب 

بشكل غير مباشر من سيفيد أيضا بل ، فحسب كهرباءبالنسبة لمن تم إمدادهم بال مباشربشكل مفيدا ذلك لن يكون و. كهرباءال
لن يجبر ة ماليمن الناحية ال الذي يتميز بالقوةقطاع الكهرباء(3)القطاع الخاص. أنشطة على االقتصاديالدعم خالل تأثير 

 كهرباءفي الوقت الراهن بالنسبة للكما هو الحال يتم استهالكه، ساعة كيلو واتسنت لكل  23مقداره دعم توفير الحكومة على 
بدال من  كهرباءفي محطات توليد الطويل األجل والمستمر االستثمار إلى قطاع الكهرباءوضع تحسين دي يؤس( 2). أجرةتالمس
 .ول بالنسبة للدولةكأصال تبقى التي قصيرة األجل إمدادات الطوارئ مقابل دفع 
 

هامة الالرئيسية العناصر بمثابة تنفيذ الاإلرادة السياسية والتركيز القوي على  تعدو ،بين عشية وضحاهامزايا لن تتحقق هذه ال
بعض المكاسب على يحقق ستدام من جهد م جزءبمثابة هذه العناصر تكون  نويجب أ. يلتحول القطاعالتحقيق النجاح في 

تعزيز مصادر وقود و التوزيع فاقدتقليص معالجة القضايا األساسية ل بغرضمدار الوقت على اظل مستمر،وأن يالمدى القصير
عبئه يقع و ال يمكن تحمل تكلفتهلذي والوقود االكهرباءدعم أقل( ومعالجة  درجةب،طاقة الرياح )الغاز الطبيعيمثل أقل تكلفة 

 .على الفقراء
 
بطريقة فعالة، معهم والتنسيقالمانحة المجتمعية الشركاء الدوليين والجهات إشراك إلى الفجوة التمويلية للقطاع باإلضافة  سدول

 فعلية صفقاتبعدم وجود حقيقة وتشير ال(. PSPلمشاركة القطاع الخاص )بالنسبة إلى تحسين جاذبيتها ستكون اليمن بحاجة 
واضح لمشاركة القطاع  وفر سياسة واضحة وإطار تنظيمييلى أن اإلطار القانوني الحالي ال إمع القطاع الخاص مهمة 
بشأن تطبيق القرارات بعض إلى حاجة لمشاركة القطاع الخاص بمثابة أمر عاجل، كما أن هناك قانون ويعد وجود . الخاص

 .أيضاقطاع الكهرباءعلى هذا القانون 
 

 فاقدقوي على زيادة إمدادات الكهرباء عن طريق الحد من والتركيز الصالح لإلفريق بتشكيل ى القصير، المدونوصي، على 
وخروج المحطات  كلفةالت مرتفعةالمستاجرة كهرباءاستخدام الخفض على المدى الطويل إلى مر الذي سيؤدي ، األالتوزيع

إذا  ا فورة األجل متوسطالمزايا لحصول على اأساسيات يل يجب تفعباإلضافة إلى ذلك، و. من الخدمةفعالة الالقديمة غير 
 فعال.الالدعم غير أعباء خطة عمل لتخفيف يشمل ، بما ستتحول إلى واقع في وقت قريبمتوسطة األجل الهيكلية زايا كانت الم

  



 
 :3102عليها خالل عام بالتركيز  التي ننصح اإلجراءات الرئيسية المقترحةالتالي على الجدول يحتوي 

 لها فقةاوالتشريعات الالزمة المر قطاع الكهرباءإصالح  إستراتيجية: تنفيذ 1التوصية 

 اإلجراءات متوسطة األجل اإلجراءات قصيرة األجل

 اليمنيقطاع الكهرباءإصالح  إستراتيجيةإقرارو إعداد 0-0
 إستراتيجيةفريق تنفيذ  تعيين 0-3

 اإلطار القانوني لمشاركة القطاع الخاص إنشاء 0-2
 برنامج االستثمار الحكومية لأولويمنح و تحسين 0-2

 : تحسين أداء التوزيع2التوصية 

 اإلجراءات متوسطة األجل اإلجراءات قصيرة األجل

شركاء وفير التوزيع وت فاقدمشروع الحد من  تصميم3-0
 للتنفيذدوليين 

 المستأجرة مرتفعة التكلفة كهرباءخفض ال 3-3
 معدل تحصيل الفواتير زيادة 3-2
 ئيةالكهرباالطاقة معدل الحصول على زيادة  3-2

 الكهربائية الطاقة : تحسين كفاءة توليد3التوصية 

 اإلجراءات متوسطة األجل اإلجراءات قصيرة األجل

بأقل كهرباءفي توليد الواعتماد خطة التوسع  وضع 2-0
 تكلفة
برنامج ميزانية الحكومة لالجهات المانحة ودعم  توفير 2-3

 مدته ثالث سنوات
الغاز لتوسيع نطاق الخاصة باإلستراتيجيةتصميم  2-2

 كهرباءتوليد الفي استخدامه كوقود أساسي 

 مرتفعة التكلفة المستأجرةكهرباءخفض ال 2-2
 منخفضة التكلفة كهرباءتوليد الروعات تنفيذ مش تحفيز 2-5
 كهرباءزيادة كفاءة ووفرة القدرة الحالية لتوليد ال 2-6
 

 مؤسسات القطاعقوية ( وتPEC: تعزيز كفاءة المؤسسة العامة للكهرباء )4التوصية 

 اإلجراءات متوسطة األجل اإلجراءات قصيرة األجل

 كهرباءالتوليد ونقل وتوزيع أعمال حسابات فصل  2-0
في نظام المساءلة لدى المؤسسة العامة للكهرباء وتبني 

 )الدعم الضمني(الدعم 
بناء القدرات المؤسسية لمواجهة التحديات الخاصة  2-3

 والتنمية المستدامة قطاع الكهرباءباإلصالحات في 
 

خاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء، ألداء ية لاتفاق إبرام 2-2
 وحدات أعمال توليد ونقل وتوزيعتخصيصها ليتم بعد ذلك 

 كهرباءال
قرب فرصة أنظام الدعم في إصالح دفع جدول أعمال  2-2

 ممكنة

 
 ما تبقى من هذه المذكرة اإلجراءات قصيرة ومتوسطة األجل بموجب التوصيات الخمسة المذكورة أعاله.يتناول 

 
 

  



 والتشريعات الالزمة المرافقة لها قطاع الكهرباءإصالح  إستراتيجية: تنفيذ 1التوصية 

 
 على المدى القصير

العام االتجاه يوفر  3112 لعام رغم أن قانون الكهرباء :اليمني قطاع الكهرباءإلصالح  إستراتيجيةإعداد وإقرار  1-1
 قطاع الكهرباءأكثر تفصيال إلصالح إستراتيجية، إال أن هناك حاجة إلى تطوير إصالح قطاع الكهرباءالخاصة بمبادئ الو
المهم  منوالحكومة اليمنية. بأعلى مستوى منقبل اإلستراتيجيةويجب إقرار هذه. إيضاحية واالتفاق عليهاومعالم مخرجات ب

، ينالمتأثرأصحاب المصلحة من أقصى عدد ممكن المدخالت الواردة من مبنية على شاملة و اإلستراتيجيةهذه أيضا أن تكون 
ة المانحالجهات المجتمعية واإلقليميينقادة الالمجتمع المدنيوؤسسات ومun-populationsوقائمين المستهلكين اليشمل بما 

البنك الدولي بالتوازي مع ل من قب اليمني قطاع الكهرباءبشأن مذكرة استشارية سياسة / حوار خاص بالإعداد عام. وتم بشكل 
 بدء المناقشة.كون مفيدةفي التي يمكن أن توهذه المذكرة 

 
 sine quaأساسي )شرط بمثابة إلرادة السياسية تعد التجارب الدولية، طبقا لما تظهره ا:اإلستراتيجيةتعيين فريق تنفيذ  1-2

non ) فعلي باإلضافة إلى اإلرادة السياسية، يجب أن يكون هناك تركيز واليمني.  قطاع الكهرباءبحقيقي  طويرألي تبالنسبة
وزارة الكهرباء وهو أن تقوم لهذا الدور بالنسبة خيار واحد هناك . وإلصالحرواداتحديد وتعيين تطلب يبما على التنفيذ، 

، حيث تنافسيةأهداف ذلك بمثابة إلى يتم النظر ، يمكن أن لكن. و3112عام لقانون الكهرباءمواد تنفيذ ب(، MOEEوالطاقة )
أن  يمكن أو يجبالجهات األخرى التي هوية طرح تساؤل عن الذي ياألمر في القانون، تم توقعه تجاوز ما قد تأن اإلصالحات 

( ووزارة التخطيط MOFعدة وزارات رئيسية مثل وزارة المالية )وتهتم . قطاع الكهرباءإلصالحات قيادة بمثابة  عملت
واضحة لتنفيذ هذه ها تحتاج إلى صالحيات ، ولكنقطاع الكهرباءتعزيز إصالحات ب( MOPICوالتعاون الدولي )
خيار آخر يتمثل في اختيار هناك بشكل فعال. و هاأداء واجباترئاسي، حتى تتمكن من قرارمن خالل اإلصالحات، ربما 

مجموعة أساسية من يجب دعمهم ب، وبمجرد تعيين القياداتالشركة القابضة. يمكن أن يرأس على أساس تنافسي، ما شخص 
ة الخبراء من يجب أن تتكون مجموعو. قطاع الكهرباءتغطي جميع الجوانب الرئيسية إلصالح ات خبرالذين يمتلكون الخبراء 
يجب أن وجلب الخبرات الدولية وأفضل الممارسات. لديهم المقدرة على السياق المحلي وخبراء دوليين بدراية لديهم يمنيين 

عملية التنفيذ. باإلضافة طوال هذا االلتزام أن يستمر ، يفضل األجلطويل بااللتزام  مشروطةالفريق األساسي ية تكون عضو
 .المحددةاحتياجات في معالجة مساعدة لخاصة على أساس مخصص لالمجاالت الإلى ذلك، يتم التعاقد مع خبراء في 

 
 على المدى المتوسط

والقدرة  قطاع الكهرباءفي  يةحتياجات االستثمارتدعو اال:(PSPاإلطار القانوني لمشاركة القطاع الخاص ) تشكيل 1-3
كون هناك حاجة إلى قواعد سيدور مهم للقطاع الخاص في تحسين إمدادات الكهرباء. وإلى المالية المحدودة للحكومة اليمنية 

ات التي تحكم مشتريات ياالتفاقولعطاءات ل موحدةلك وثائق كذو ،كهرباءمحددة تنظم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع ال
في إعداد هذه الوثائق عاجال وليس آجال. البدء يجب ومشاريع المرافق العامة. طاع الخاص بالقخاصة وعالقة روعات اللمشا

وجد أيضا أي إطار يال و. بشكل صريح قطاع الكهرباءمشاركة القطاع الخاص في  3112 لعام قانون الكهرباءوال يشجع 
 قيد الصياغةيذكرأن هناك قانون. ولكهرباءقطاع اعملية مشاركة القطاع الخاص في ووآلية ضح تفاصيل شكل وآخر يقانوني 

كة بين القطاعين العام االشر سن قانونيجب وغطي قطاع البنية التحتية. يو( PPPلشراكة بين القطاعين العام والخاص )ل
المبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقط على قانون ومن المرجح أن ينص في أسرع وقت ممكن. والخاص وتطبيقه 

 .قطاع الكهرباءخاصة بمتابعة إلى الئحة حتاج وقد يتنطبق على جميع أنواع مشاريع البنية التحتية، التي 
 
الفجوة بين موارد التمويل المتاحة واحتياجات االستثمار في حيث أن ة لبرنامج االستثمار الحكومي: أولويتحسين ومنح  1-4

ت األولوية على أساس روعات ذاالمشوتنفيذ ل يتموالبد من ونامج استثماري وضع برمن فالبد ، كبيرةقطاع الكهرباء
األصول طويلة األجل الخاصة بنقل إعادة توجيه استثماراتها لتطوير على الحكومة  إستراتيجيةتعمل يجب أن و. أولوياتها

أعلى هنتج عنسيفاقد ع للحد من الدراسات تشير إلى أن االستثمار في تحسين شبكة التوزيوهناك . كهرباءوتوليد وتوزيع ال
، لذلك، يجب على الحكومةو. كهرباءالجديدة لتوليد المشاريع العوائد المرتبطة بالأعلى بكثير من بشكل ، واقتصاديمعدل عائد 

الخاصة ترشيد الموارد يجب . كما أولىأولوية كهرباءالتوزيع طوير في توسط بيئة مقيدة لرأس المال، أن تجعل من االستثمار 
لتغطية تكاليف قدرات وحدات  3103في عام كي مريأمليون دوالر  01تم دفع أكثر من لى سبيل المثال، . عكهرباءبتوليد ال
زيت الوقود الثقيل تعمل ب جديدةكهرباءمحطات توليد تمويل بناء مثل هذا المبلغ في قد تم استخدام ان ك فلو. مستأجرةالديزل ال

(HFO ،)لى األقل.ة عسن 05 جاوات تعمل لمدةمي 311 قدرها إجماليةء محطات بطاقة بنان يتم من الممكن أكان ل 



 
 

 : تحسين أداء التوزيع2التوصية 

 
 على المدى القصير

في المولدة كهرباءمن ال% 25د حوالي يتم فق التوزيع وتوفير شركاء دوليين للتنفيذ: فاقدلحد من تصميم مشروع ل 3-0
بالنسبة للعديد من البلدان النامية األخرىوأقل من % 31هذه القيمة حوالي(، بينما تمثل T&Dوالتوزيع )النقل عملية اليمن في 

التوزيع. وتشير التقديرات إلى أن  فاقدإلى ٪( 21)حواليمن تلك الخسائر األغلبية الساحقة تعزو  في البلدان المتقدمة.% 01
في التجاري فاقد مثل اليتجاري. ومع ذلك، الفاقدالفيتمثل في ما تبقى  ماأ، التوزيع يعود إلى أمور فنيةفاقدأكثر من نصف 

التجاري حوالي فاقد المثل يبينما ٪ 03الفني فقط فاقد المثل يفي صنعاء، على سبيل المثال، فالمناطق الحضرية نسبة أكبر: 
عن الفاقد  بشأن تقليلدراسة إجراء  مؤخرا تموالمباعة.الكهرباء قيمة ٪ فقط من 66باإلضافة إلى ذلك، يتم تحصيل و٪. 35

للوحدة فيما يتعلق . وأظهرت الدراسة أيضا أن التكلفة االستثمارية هاستشاري دولي وتم تحديد عدد من الطرق للحد منطريق 
الحد من ب يتطل. والطاقة الكهربائيةتوليد بالنسبة لوحدة ال( أقل بكثير من تكلفة تم تقليلهساعة كيلو وات)لكل فاقد لحد من البا
المعلقة  منخفضالالجهد / المرتفعجهد الخطوط طول أو لموصالت غير المناسب لحجم اللمعالجةاستثمارات فني ال فاقدال
والمحطات الفرعيةأو انخفاض الجهد في شبكات الجهد النقل لخطوط بالنسبة  األحمالزيادة  وأوانخفاض معامل القدرة ا

 .، على سبيل المثالالمنخفض
 
في معظمه على تحسين إدارة الفاقد التجاري يعتمد خفض :التوزيع التجاريالفاقد الناتج عن بدء العمل على الحد من 2-2

عتمد إلى حد كبير على االستثمارات المادية. لذلك، يمكن اتخاذ إجراءات على عكس الحد من الفاقد الفني الذي يالشركة، 
وعملية إعداد قراءة تركيب عدادات في ثل هذه اإلجراءات، على سبيل المثال، وتتمالتجاري.  فاقدقصيرة األجل للحد من ال

المرتبطة بالطاقة مراجعة المحاسبة وللوحدات مخصصة إنشاء أو التكاليفواسترداد تحسين تحصيل أو لجميع العمالء الفواتير
ن نجاح المبادرات التجارية للحد من هو أ ذلكاألهم من و. ئيةالكهرباالطاقة ورقابة صارمة لمنع سرقة متابعة أنشطة تفعيل أو 
العوائد االقتصادية وتعد نسبيا.  ضئيلةاالستثمارات المطلوبة حيث أن بأكملها، ؤسسة يتوقف على التزام وتفاني المفاقد ال
 6أقل من با منطقة تجريبية من صنعاء إلى أن استثمارتم إجرائها على دراسة وتشير تجاري كبيرة. الفاقد التخفيضات في لل

٪ 31التجاري بنسبة فاقد أن يقلل اليمكن مدى خمس سنوات على قياس العدادات في اإلدارة وتطوير مليون دوالر أمريكي 
 كهرباءتوليد محطة ليعادل إنتاج سنوي هو ما و، سنويا( ئيةالكهرباالطاقة ساعة من وات جيجا 202)أي ما يعادل حوالي 

تجاهل مع –السعر الحالي للنفط بمليون دوالر أمريكي  011أكثر من لها  تشغيل السنويتكلفة التبلغ ، جاواتمي 21 بقدرة
موثوقية العرض في زيادة نظام التوزيع لسريع طوير التلضافية لاإلمزايا ، تتمثل الوفي النهايةاستثمار تكلفة رأس المال. 
شريطة توافر ساعد على رفع معدل تحصيل الفواتير ييمكن أن األمر الذي للمستهلكين، المقدمة وتحسين مستويات الخدمة 

 .في السدادأعلى  ةافتراضيرغبة 
 

 على المدى المتوسط
راسة دالوتحتاج االستثمار في إعادة تأهيل الشبكة. فني إال من خالل الفاقد ال يمكن خفض ال:التوزيع الفنيفاقد الحد من  2-3

مليون دوالر أمريكي على  021نحو بمارات إجمالي استثشبكة التوزيع بأكملها ل األولية الخاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء
محطات الطاقة وادة تأهيل شبكة الجهد المنخفض وشبكة الجهد المتوسط إعهذا االستثمار غطي سيوثالث سنوات. ار مد

فاقد الفني المكن خفض متوسط البرنامج االستثماري، يوبعد استكمال محافظة.  32كيلو فولت في  22/00الكهربائية بقدرة 
 كهرباءتوليد محطة ليعادل إنتاج سنوي  ، وهو ماسنويا(ئية الكهرباالطاقة ساعة من وات/ جيجا 351٪ )أي ما يعادل 2بنسبة 
وجود السعر الحالي للنفط، مع بمليون دوالر أمريكي  01أكثر من لها  تكلفة التشغيل السنوي تبلغ، جاواتمي 61بقدرة 

مليون  02استثمارات أقل من هبى أنإلالدراسات تشير على نطاق أصغر، ومليون دوالر أمريكي.  21ي قدره رأسمالاستثمار 
ساعة من  /جيجاوات 011٪ أو أكثر من 5.5بنسبة فاقد الفني في منطقة تجريبية من صنعاء، يمكن خفض الأمريكي دوالر 
 .ئيةالكهرباالطاقة 

 
 التوسع فيهي على المدى القصير الحكومة أولوية تكون  أنبينما يجب ئية:الكهرباة حصول على الطاقالمعدل زيادة  2-4

الطاقة خدمات وصول إلى ٪ من مواطنيها ال يستطيعون ال51 حقيقة أنتجاهل تليمن أن ال يمكن لئية، الكهرباالطاقة إمدادات 
من المرتفع مستوى الإلى إذا نظرنا يجعل الوضع أسوأ األمر الذي ، من مسألة المساواةهناك مخاوف والحديثة. ئية الكهربا

األسر األكثر بالذي يرتبط بالتأكيد و -الحاصلين على خدمات الطاقة الكهربائية نصف السكان فقط  يستفيد منهالدعم الذي 



فقد لالهتمام.  والمثيرة. وهناك العديد من التجارب الدولية الناجحة بشأن هذه القضيةواضحة  إستراتيجيةيجب وضع . ثراء
إلى ما يقرب من  0205الريفية في عام في المناطق ٪ 6معدل وصول إلى خدمات الطاقة الكهربائية مقداره من تونس انتقلت 

نموذج يقوده الديش جبنواستخدمت . يتميز بالقوة كهرباء عامتحت قيادة مرفق  تم ذلك بصفة أساسية، 3111٪ في عام 21
في هذا وسنوات.  01مليون أسرة في أقل من  3كثر من ألئية الكهربالخدمات الطاقة  مركزيالالقطاع الخاص لتوفير وصول 

 الطاقة المستدامة للجميع.مبادرة في االنضمام إلى أن تنظر لحكومة اليمنية يجب على ا، شأنال
 

 : تحسين كفاءة توليد الطاقة الكهربائية3التوصية 

 
 على المدى القصير

رئيسية ومحدثة خطة وضع لليمن لبالنسبة حاجة ملحة هناك  التوسع في توليد الطاقة بأقل تكلفة: وضع واعتماد خطة 3-1
خطة وحسب في البالد في العقود المقبلة.  كهرباءاألقل تكلفة لتلبية احتياجات الكهرباءمريج توليد الحدد ت كهرباءلتوليد ال
أكثر من بمن قدرات تعمل بالغاز كهرباءتوليد المزيج تألف ، سيقبل خمس سنوات( التي تم إعدادها 3133-3112)التنمية 

يدعم اليمن مورد غاز طبيعي بأنه من غير المرجح أن يكون لدى . ومع ذلك، هناك إدراك متزايد 3133٪ بحلول عام 21
إلى الحاجة ن تؤدي ال يجب أالواقعية. ومع ذلك، بنوع من الخطة تعديل يجب لذلك، ، وكهرباءالتوليد الكبيرة لمثل هذه القدرة 

، بما يوالغرب يالجنوبمناطق الساحل على طول كبرى كهرباءتطوير وتنفيذ محطات إلى إيقاف  كهرباءفي توليد الخطة توسع 
المحطات تنتج في الوقت الراهن، الوقود الثقيل أو الغاز المستورد. أو المحطات التي تعمل بمحطات تعمل بالفحم يشمل 

والمحطات التي المؤسسة العامة للكهرباءتنتج محطات و ،ساعة كيلو واتلكل سنت  21حوالي بتكلفة قدرها كهرباءالمستأجرة 
 ساعة.كيلو واتسنت لكل 32بتكلفة قدرها  كهرباءالوقود الثقيل تعمل ب

 
توليد ل (Marib I) 0مأربومحطة ،مرتفعة التكلفةوقود الديزل الثقيل وحدات تعمل بمن حاليا  كهرباءتوليد القدرة تتألف 
مفتوحة بدال من وحدات الدورة الغازية ذات التوربينات الوالتي تعمل بالغاز وتضم وحداتميجاوات  221 بقدرة الكهرباء

ميجاوات  221( بقدرة Marib II)  3مأربمحطة إنشاء حالياكثر كفاءة. ويجري األدورة المركبة التوربينات الغازية ذات ال
ت، بما يشمل اواجمي 661إلى قدرتها يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم زيادة لم . ومبدئيا وحدات الدورة المفتوحةب

المستوية تكاليف ستكون الأسعار النفط العالمية الحالية، وبناء على . ومتى سيتم ذلكوحدات الدورة المركبة نظام إلى  هاتحويل
للطاقة  سنت بالنسبة 03-01و لطاقة الغاز المحليبالنسبة سنت  2-0ليمن: حسب التقنيات المعمول بها في ا كهرباءال توليدل
-00و لفحم المستوردبالنسبة ل سنت 01-6لطاقة الرياح  بالنسبة سنت 03-2المصدرولغاز الطبيعي المسال لجمالي اإلسعر الب

وتبدو محطات قود الثقيل الجديد. لطاقة الوبالنسبة  سنت 02-00لغاز الطبيعي المسال المستوردةوبالنسبة لطاقة ا سنت 02
لك، يجب من حيث التكلفة. لذاعلية الخيار األكثر فهي ( CCGTمركبة )الدورة بالتوربينات الغازية ذات ال كهرباءتوليد ال
 استخراجهوإمكانية  كافيالالغاز توفر تصل إلى حد بحيث وساعات عملها  (CCGTلمحطات ) كهرباءال توليد اتقدر تعظيم
 الفحم دورا هاما في توسيع إمدادات الكهرباء. طاقةالرياح وطاقة كل من لسيكون واقتصادي. بشكل 

 
تمويل الخطوات األولى لزيادة تكون مسألة سالحكومة لبرنامج مدته ثالث سنوات: وموازنةتوفير دعم الجهات المانحة  3-2

 ةالمانحيةالدولية مجتمعالجهات الوة الفاعلة اإلقليميالجهات إلىوللجوء تحدي. بمثابة توليد الطاقة الكهربائية المتاحة في اليمن 
تحتاج س، والتي مهمةع الدعم الالزم لمثل هذه االستثمارات اليجمتساعد في سي كهرباءلتوليد الخطة واقعية فإن وضع ككل، 
 أعاله(. 0رقم  دور محدد للقطاع الخاص )انظر التوصيةاستكمال من خالل إلى 
 
يجب زيادة عمليات : كهرباءالخاصة بالغاز لتوسيع نطاق استخدامه كوقود أساسي في توليد ال اإلستراتيجيةتصميم  3-3

العقد الماضي  ارإنتاج النفط على مدفقد تضاءل وإنتاج الغاز الطبيعي )وكذلك المنتجات البترولية بشكل أوسع(. استكشاف 
على المنافسة من حيث التكلفة األكبرقدرة وال األعلىكفاءة الظر إلى بالنو. في الوقت الراهن استهالكهيعادل بشكل منهجي و

حوافز الوقود على المدى الطويل. وهناك حاجة إلى نظم الخيار الخاص بأن يكون فإنه يجب ستخدام الغاز الطبيعي، بالنسبة ال
ويجب الغاز الطبيعي.  إنتاجلهيكل التنظيمي واإلداري لتعزيز طوير لتوإلى ( وخالفهمنح التراخيص ومالئمة )الشروط المالية 

الستثمار بامقاولين التكليف  التي تشترط اإلنتاج مع الشركات األجنبيةالمشاركة في ات يفي اتفاقالمادة المشمولة تطبيق نص 
تحليل ا المجال، فإنه يجب إجراء القضايا الحساسة في هذبالنظر إلى و. بشكل كفء في البنية التحتية للغاز الطبيعي في اليمن

مازال في الماضي وذلك على يعمل البنك الدولي كان تقديم مجموعة من التوصيات حول كيفية القيام بذلك. بغرض  قدقي
 الغاز الطبيعي.عمليات استكشاف وإنتاج ناجحة لزيادة  إستراتيجيةبشأن لتوفير تحليل مفصل متواجدا 



 
 على المدى المتوسط

 إستراتيجيةوضع وتنفيذ أن تلتزم بلحكومة أمكن ذلك: يجب على اكلما جرة مرتفعة التكلفةأالمست كهرباءالخفض  3-4
واالستثمار في المستأجرة  كهرباءالستغرق وقتا طويال لالبتعاد عن اتنهأل، المستأجرة كهرباءالشراء واضحة إلدارة الحد من 

هذه الخطة الحكومة على إدارة العجز في ميزانيتها .ستساعد منخفضة التكلفةالجديدة كهرباءالالفاقد في محطات توليد الحد من 
 كهرباءالالنجاح في التخلي عن هانحو في طريقتسير لبلدان التي لالستدامة المالية. وهناك أمثلة قليلة نتقال باتجاه اواال

على مسار أكثر استدامة من  قطاع الكهرباءلوضع  إستراتيجيةحيث طورت ، مثاال يدعو لالهتمامتنزانيا وتعد . المستأجرة
كثر كفاءة، وذلك بهدف خفض تكلفة التوليد األإلى  ،كلفةمرتفعة التبعيدا عن إمدادات الطوارئ  ،خالل تحويل مزيج الطاقة
 مثل الجفاف أو ارتفاع أسعار النفط. كهرباءنظام العلى مخاطر الصدمات الكبرى آثار إمدادات الكهرباء وتخفيف 

 
 -ذلك عكسقد يؤدي وعلى الطاقة ذلك. بمجرد أن يستلزم حجم الطلب كهرباءالاستئجار  لتخلي عنيجاز، ينبغي أن يتم اوبإ

زيد من تأن يمكن نتائج دون المستوى األمثل، حيث أن الخسائر إلى - وزارةالقبل تحسين كفاءة كهرباءالتوسيع قدرة توليد 
تكلفة متوسط يبلغ االعتبار، في النقل والتوزيع فاقدمع أخذ و، الوقت الراهن وفيحيث القيمة المطلقة في هذا السيناريو. 

المؤسسة العامة ساعة من  كيلو واتلكل  سنت 6سعربيع متوسط بساعة، مقارنة كيلو واتسنت لكل  51المستأجرةكهرباءال
 كهرباءالعة من الكهرباء المشتراة من ساكيلو واتلكل سنت  23بمقدار ه على الحكومة أن توفر دعم عني أنمما ي. للكهرباء

 .المؤسسة العامة للكهرباءمباشرة وغير مباشرة من خالل المستأجرة، بطرقة 
 
التشغيل التجريبي لمحطة التوزيع وفاقد يوفر خفض سبينما  :منخفضة التكلفة كهرباءتحفيز تنفيذ مشروعات توليد ال 3-5

المتمثلة في هيمنة نه ال يعالج المشكلة األساسية إال أ، مستأجرةال كهرباءتكلفة الالفرص للتقليص الجزئي لبعض  ةمأرب الثاني
بالمقارنة مع تكلفة توليد و. ينمو االقتصادالفي النمو مع  كهرباءالطلب على السيستمر الطاقة. مزيج الوقود السائل على توليد 

معظم التقنيات األخرى مثل عن طريق  كهرباءالتوليد لفة تك، فإن الديزل كهرباءلسنت بالنسبة  21حوالي ، التي تبلغ كهرباءال
. ومع ذلك، ال سنت 01حوالي تبلغ  وحتى طاقة الرياح( CCGTوحدات الدورة المركبة للتوربينات الغازية )الفحم وطاقة 

التي بدأ العمل به  د الكهرباءتوليمأرب الثانية لمحطة مشروع التنفيذ باستثناء قيد على نطاق واسع  كهرباءتوجد مشاريع توليد 
، حيث أن منخفضة التكلفة فورا  كهرباءتنفيذ مشاريع توليد أن تبدأ في اليمن على منذ أكثر من عقد من الزمان. لذلك، يجب 

و أفي إنشاء نافذة فعالة للتنفيذ السريع اللية وتتمثل اآلسوف يستغرق عدة سنوات. كهرباءلتوليد التطوير وبناء محطات كبيرة 
عن إعداد ئولة المسذه الوحدة هي هفي هذا الشأن، وتكون القرارات الذين يتخذون وزراء اللجنة من واحدة ترأسها مرة وحدة ل

 ترسيةتقييم العطاءات والالقيام بعمليات تساعد في ة مستقلة دولية استشاريشركة وتنفيذ المشاريع. ويتم دعم اللجنة من قبل 
 .ةالنهائي

 
طويلة نسبيا الالزمة لشراء وبناء الزمنية الفترات بالنظر إلى ال: كهرباءووفرة القدرة الحالية لتوليد ال زيادة كفاءة 3-6

قدرة ٪ من31أكثر من فهناك . األولىاألولويات من القائمة حطات عادة تأهيل المتعتبر عملية إالجديدة،  كهرباءمحطات توليد ال
كفاءة كما تعد . المناسبة الصيانةتوافر غير متوفرة بسبب نقص قطع الغياروعدم للكهرباءالقائمة للمؤسسة العامة كهرباءتوليد ال

 للمعايير الدولية.طبقا الديزل منخفضة جدا التي تعمل بحدات والوزيت الوقود الثقيل الوحدات التي تعمل بالوقود في كل من 
 كيلو واتلتر/  1.22-1.23الوقود الثقيل في نطاق ي تعمل بالتللوحدات بالنسبة المؤسسة العامة للكهرباءكما تعد كفاءة وقود 

لتحسين كفاءة مجاال كبيرا . وبالتالي، يبدو أن هناك 1.21-1.32نطاق الديزل في التي تعمل بساعة، وبالنسبة للوحدات 
 القائمة. كهرباءتوليد المحطات 

 
 

 ( وتقوية مؤسسات القطاعPEC: تعزيز كفاءة المؤسسة العامة للكهرباء )4: التوصية 4التوصية 

 
 على المدى القصير

نشطة األفصل حسابات يجب  التجارية للمؤسسة العامة للكهرباء: توزيعالنقل وخطوط الوكهرباءالفصل حسابات توليد  4-1
مختلفة التجارية النشطة األتكاليف تصبح بحيث  - هاوتوزيع هاونقلكهرباءالتوليد  -للمؤسسة العامة للكهرباءمختلفة التجارية ال

–ذلك مناسبا كان إذا  -شرطا أساسيا ، كما سيخلق مراقبة التكاليف وإدارة األداءوسيسهل ذلك من معروفة بشكل واضح. 
نظم اإلدارة المالية من خالل تطبيق  قويةتيجب الوقت، نفس في وفي وقت الحق.  للمؤسسة العامة للكهرباء هيكليللفصل ال

من مكون ة المقبولة دوليا لألنشطة التجارية المختلفة، بما في ذلك تتبع الدعم الضمني لكل يالمحاسبممارسات السياسات وال



الكاملعن األداء مع وجود ئولة بإلدارة وتطبيقها لجعل كل وحدة عمل مسالصحيحة لممارسات التطوير يجب المكونات. و
 .همؤشرات واضحة وحوافز لتحسين

 
بغض النظر والتنمية المستدامة:  قطاع الكهرباءواجهة التحديات الخاصة باإلصالحات في بناء القدرات المؤسسية لم 4-2

المؤسسات والعاملين  عتمد النتائج النهائية علىت، سقطاع الكهرباءهيكلة جودة تصميم برنامج اإلصالح ومدى عن مدى جودة 
. همعلى القيام بواجباتهم ومسؤولياتالقادرينواإلداريين فنيين الموظفين البالمؤسسات اليمنية زويد أن يتم تجدا المهم  بها. ومن

 ،أدائهم. لذلكلة بشأن مساءإخضاعهم للمدير وموظف حقوق ومسؤوليات واضحة ووكل مؤسسة منح أن يتم المهم أيضا ومن 
أداء الثاني يتعلق بوالقدرة الفنية واإلدارية لكل موظف على حدة أحدهما يتعلق بالقدرات والمؤسسات: بشأن عدين هناك ب  

مع "هذه البرامج توأمة"لقضايا المطروحة والجيد في مجال اتصميم ذات الالبرامج التدريبية تكون أن يمكن كما مؤسسة ككل. ال
 قطاع الكهرباءستراتيجية لن تتحرك ا. ومماثلة فعالةالالظروف االجتماعية واالقتصادية  الدول ذاتمن دولة او دولتين 
ن مشاركين فيها عأصحاب المصلحة اليمنيين كان إذا إالمامنحو األالبنك الدولي من قبل ها ادعدتم إالتي واضحة المعالم 

 .بشكل كامل وتستوعبكثب
 

 على المدى المتوسط
وحدات أعمال توليد ونقل وتوزيع ل فصلهاإبرام اتفاقية لألداء خاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء، يتم بعد ذلك  4-3
كما الخدمة، قدم مالخاصة بهذا النوع من العقود موجود في العديد من البلدان األخرى ويساعد في تعزيز المساءلة :كهرباءال

وبالتالي عن وزارة(، الدور السياسة )عن ( المؤسسة العامة للكهرباء في الوقت الحاليي فصل دور مقدمي الخدمات )يساعد ف
أيضا من المساءلة داخل األمرهذا في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، يزيد ية دور الجهة التنظيمية إن كان هناك جهة تنظيم

 أعاله(. 0-2البند لحسابات )انظر بناء على فصل امختلفة ها الوحداتالمؤسسة العامة للكهرباء و
 
ال يمكن عادل وغير لكهرباء والوقود الحالي لدعم اليعتبر جدول أعمال إصالح نظام الدعم في اقرب فرصة ممكنة:  تنفيذ-5

 غير عادلويعتبر في االنكماش. نتاج النفط ، بينما يستمر إالحكومةإيرادات من % 21مثل ي ألنهال يمكن تحمله وهو تحمله. 
٪ من دعم 31فقط يذهب ، األكثر ثراءمن اليمنيين % 31من دعم الوقود إلى % 21بينما يذهب إلى حد كبير:  تنازليألنه 

إال تحريكها عدم ة، ويجب سياسيومعقدة من الناحية المسألة حساسة الهذه وتعد . األكثر فقرامن اليمنيين % 21إلى الوقود 
التي تغطي الجوانب الخاصة به وإلصالح ووضع خطة التنفيذ لعداد سيستغرق اإل. ومع ذلك، عندما يسمح السياق بذلك

 على الفور.العمل في ذلك يجب أن يبدأ االقتصادية واالجتماعية وقتا طويال، وبالتالي 
 

 إستراتيجيةوضع آليات الحماية االجتماعية، واألهم من ذلك، تفعيل وسعار إصالح األمسألة الناجح الدعم ينبغي أن يتناول 
أن يتم األفضل من هل : بشأن ما يلي قرارات هامةأن تتخذ الحكومة على يجب ولتشاور والتواصل مع الجمهور. لفعالة 
مؤسسة وما هي الحجم ما ينبغي أن يصل إلى الفقراء ما و؟ إجراء تعديل "جذري"أن يتم م أسعار لألتدريجي تعديل إجراء 
على غرار فقرا تحويالت نقدية للفئات األكثر أن تستهدف لليمن بالنسبة فضل األمن هل ؟ إليهمالوصول من خاللها يمكن التي 

 -إيران  هما اختارتعلى غرار ،كثر كفاءةهي األالت نقدية لجميع السكان اعتماد تحوي إستراتيجيةأم أن ما فعلت إندونيسيا، 
اليمن في السنوات في دعم بشأن اللعمل الذي قام به البنك الدولي واستكماال لاستهداف الفقراء؟ مرتفعة لعملية نظرا للتكلفة ال

تبادل مجموعة بغرض أكثر اتساقا مع الحكومة بشأن هذه المسألة متواجدا وجاهزا للمشاركة بشكل األخيرة، ال يزال البنك 
 الدولية. ناواسعة من خبرات

 


