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 تشـترك شـرآة عـربية مع شـرآة أوروبية إلنشـاء محطة آهرباء شـمسـية •
في إحدى الدول العـربية  

یفضل إنشـاء محطة آهرباء شـمسـية مهجنة إلمداد الكهرباء ليل نهار•

 عـلى األقل و تنقل عـبر البحر األبيض ٢٠٪تكون نسـبة الكهرباء الشـمسـية  •
بينما ) سـعـر النقل سـنت واحد لكل آيلووات سـاعـة (المتوسط إلى أوروبا   

تسـتهلك الكهرباء المنتجة من النفط  أو الغـاز في الدولة العـربية

بذلك بجانب الكهرباء یتحتم تحلية ماء البحر من الفائض الحراري للمحطة و •
تكون الشراآة ذات فائدة للجانبين

آذلك یمكن اسـتخدام الكهرباء إلنتاج هيدروجين نظيف للتصدیر •

تصدیر الكهرباء إلى أوروبا في حاجة إلى    
وع إطار سـياسـي و مالي یعـطي الشـرآاء األمان الكافي للبدء في المشـر

:مـثـال 

36

خواطر عـامة لإلطار      
: مثال... الطاقات المتجددة حيث هي متوافرة إقتصادیا “ حصد”یفّضل •

ث عـند خليج السـویس و جبال األطلس / م١٠الریاح حيث سرعـتها تفوق 
سنة في أغلب األراضي العربية/٢م/  ك و٣٠٠٠الطاقة الشـمسـية الحراریة 

اقيات ثنائية اإلتفاقيات قد تبرم بين الجامعة العربية و اإلتحاد األوروبي أو إتف•

الفائدة المشـترآة لجميع األطراف هي الهدف  •

ـة التطویرفي البدایة سـيسـاعـد الدعـم الُمكثف من الجانب األوروبي عـلى سـرع    •

 من آهربائها من المنطقة العـربية١٥٪المسـتهدف أن تسـتورد أوروبا حوالي •
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ماذا تقدم الدول العربية ؟     
تضع قانونا یدعـم الكهرباء من الطاقات المتجددة لجذب القطاع      •

الخاص، مثال تحویل دعـم المنتجات النفطية لتوليد الكهرباء إلى       
دعـم مباشـر للكهرباء مع تفضيل المصدر المتجدد     

تقدم األرض و البنية التحتية للشـرآة المشـترآة في المشـروع   •
تشـتري الكهرباء المنتجة تقليدیا من المشـروع    •

  )ك وس حسـب تكلفة الوقود/ سـنت٥,٢مثال بمبلغ  (
)٣م/ سـنت٥٠مثال بمبلغ   (تشـتري المياه الُمزال ملوحتها  •
تضمن بقانون أمان رأس المال  •
تعـفي من الضرائب للسـنوات العـشـر األولى  •
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ماذا تقدم الدول األوروبية ؟     
 آل عـام من ١٪تفرض عـلى آل مورد للكهرباء إلى الشـبكة األوروبية أن یضيف  •

و هذا یتوافق مع الهدف  . الطاقات المتجددة إلى حافظة توریده إلى الشـبكة 
  ٢٠٢٠ من الطاقات المتجددة في سـنة  ٢٠٪األوروبي للوصول إلى   

تمد دعـمها الى الطاقات المتجددة المسـتوردة أیضا •
ليد التقليدي تضع أسـعـارا مدعـمة السـتيراد الطاقة النظيفة تعـلو عـن سعـر التو•

 سـنت ٤عـلي إعـتبار السـعـر التقـليدي الحالي 
ك وس للكهرباء الشـمسـية/ سـنت٨ مثال ● 
ك وس للكهرباء من طاقة الریاح/ سـنت٤ مثال ● 

ك وس/ سـنت٨ و ١٢ فيكون سـعـر الكهرباء بالتوالي  
الدعـم یسـري عـلى النسـبة النظيفة فقط من الكهرباء المهجنة  •
الدعـم ُیضمن لعـشـر سـنوات •
 من الدعـم األصلي آل سـنة١٠٪بعـد عـشـر سـنوات ُیخفض الدعـم بمقدار  •
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ماذا یقدم الجميع آشرآاء متساوین ؟      
یتفق الجميع على ربط تصدیر الكهرباء بتحلية مقدار مناسب من      •

)مرسلة لكل ميجاوات ساعة ٣ م٤٠ -٢٠( مياه البحر 
أوروبية تقوم بإنشاء خطوط الربط    / تأسيس شرآة عربية •

الكهربائي و إدارتها    
تأسيس شرآة أوروبية لشراء الكهرباء النظيفة من الجنوب ثم     •

تسویقها للشبكة األوروبية    
یتفق الطرفان على إمداد هذه الشرآة بحاجتها من الكهرباء النظيفة     •

و تسویقها 
یتحمل اإلتحاد األوروبي خسائر هذه الشرآة في السنوات األولى إذا     •

نشأت خسائر
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ما هي الفوائد المشـترآة ؟  
: العـرب یسـتفيدون 

o مياه ثم مياه ثم مياه
oبيع الكهرباء بسـعـر مجزي
o   تنمية إقـتصادیة و إجتماعـية
oزیادة فرص العـمل و نقل التقنيات

:أوروبا تسـتفيد  
o آهرباء و هيدروجين نظيفين و سـعـرهما في إنخفاض
o إیجاد فرص عـمل في صناعة المعدات و تصدیرها
o تنویع مصادر الطاقة مع تأمين اإلمداد

:البيئة تسـتفيد  
oإنخفاض إنبعـاثات غازات اإلحتباس الحراري


