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  الخلفية .1

ألف  02شرق أفريقيا القدرة على توليد أكثر من ل ياألخدود لنظامل الحرارية الجوفية موارد الطاقةلدى 

نظام ال محدود في بلدانبمقدار إال  يستخدم حاليا ال ميغاواط من الكهرباء. ومع ذلك، فإن هذا المورد

مجتمعات الللبيئة ومالئمة موارد نظيفة ومتجددة و جوفيةالطاقة الحرارية الوتعتبر . شرق أفريقيال ياألخدود

 .العديد من التحدياتيعترضها  تهاتنميغير أن يمكن أن تحسن مزيج توليد الطاقة، ومحلية ال

لشرق  النظام األخدودي في الحرارية الجوفية تنمية موارد الطاقةوتتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه 

التكلفة ( 0) عدم كفاية السياسات واإلطار التنظيمي لجذب االستثمار؛( 1) :، فيما يليفي جملة أمور ،أفريقيا

 "استكشاف"المخاطر المتعلقة ب( و3)وتنميتها؛  الحرارية الجوفية األولية الكبيرة الستكشاف موارد الطاقة

 ."الموارد و "تنمية الطاقة

 وتنسيق استكشاف الطاقةمواءمة  بدور فياالضطالع فهمه إلى مفوضية االتحاد األفريقي سند أوقد 

الوزراء المسؤولين عن قبل ، من خدودي لشرق أفريقياوتنميتها في إطار النظام األ الحرارية الجوفية

 ونغوالك وأوغندا وبوروندي وجزر القمر وإرتريا وجمهورية الطاقة في إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا

 ويونيي ف الحرارية الجوفية الطاقةحول الديمقراطية وجيبوتي وزامبيا بالتوقيع على إعالن أديس أبابا 

9002. 

ي د، أنشأت مفوضية االتحاد األفريقي، والوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصا0210وفي عام 

التنمية ني البنك األلما، عن طريق لالتحاد األوروبي وأفريقياللبنية التحتية ئتمان صندوق االووالتنمية، 

ي ف الحرارية الجوفية ، كأداة مالية لدعم تنمية الطاقةالحرارية الجوفية لمخاطرااأللماني مرفق تخفيف 

 02 قدره يأولبرأسمال ، مفوضية االتحاد األفريقي من قبل تهوإدارالمرفق يتم استضافة وشرق أفريقيا. 

مليون  74، ساهمت وزارة التنمية الدولية البريطانية بمبلغ التمويل األولي ضافة إلىإلمليون يورو. وبا

 .0214في عام جنيه إسترليني  مليون 33إلى  انخفض، و0217جنيه في عام 

العام والخاص وكذلك الشراكات بين القطاعين  والهدف من المرفق هو تشجيع المستثمرين من القطاعين

لتوليد الطاقة في شرق أفريقيا عن طريق تقديم منح  الحرارية الجوفية العام والخاص لتطوير آفاق الطاقة

حفر آبار التنقيب و( 0؛ التنقيب ( دراسات سطحية لتحديد الموقع األمثل آلبار1: وهي ألنواع من األنشطة

 .المادية )الكهرباء والمياه وطرق الوصول( المتصلة بالنشاطينالبنية التحتية  فضال عن ؛واختبار الخزان

ويحسن الوصول إلى حقوق الملكية  الحرارية الجوفية وهذا يشجع المزيد من االستثمارات في مجال الطاقة

 كخيار الحرارية الجوفية الطاقة تأصيلي أو مصادر التمويل األخرى، وبالتالي يؤدي دورا حفازا ف

 .استراتيجي في تخطيط توسيع الطاقة في شرق أفريقيا

تقديم ل، الذي استهدف في الجولة األولى مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية وقد استهدف برنامج

رائدة )إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا(،  ا( البلدان الخمسة التالية بوصفها بلدان0210الطلبات )

( التي توسعت لتشمل بوروندي، وجزر القمر، 0213)اعتبارا من عام الطلبات  لتقديم الثانية جولةلل

 .وجيبوتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وزامبيا



2 

 

 :تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية مرفق نفيذتحالة   .0

 ب منحةطللجوالت ال، وحالة التنفيذ في جميع المصروفاتو المقدمة والمنحيلخص الجدول أدناه المشاريع 

 .اآلنحتى مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية 

األولى والثانية الطلبات  تقديم مشروعا مؤهال في جوالت 14منحا إجمالية لحتى اآلن  المرفق منحو

وجهت مشاريع وت عشرة ، تأهل0212الرابعة التي تم إطالقها في يونيو  الطلباتتقديم  في جولةووالثالثة. 

قائمة المشاريع والمطورين وموقع المشاريع وترد أدناه . 0212لتقديم الطلب الكامل في ديسمبر  ةدعولها 

 .والمنح الممنوحة وحالة التنفيذ

 :ة الجوفيةيالحرارمخاطر تخفيف ال لمرفقاألربع الطلبات  تقديم نتائج جوالت

 

 9019المنح الممنوحة لجولة التطبيق األولى التي أطلقت في عام 

مقدار المنح  نوع المشروع مقدم الطلب/ المطور المشروع
 بالدوالر األمريكي

 توقيع/ وضع المنحة

        

الدراسات االستقصائية  (دوفان )إثيوبيا
 الجيولوجية إلثيوبيا

 0210مارس  3 976,872 دراسة سطحية

 ألغيت

 للطاقة رييكجافيكشركة  كوربيتي )إثيوبيا(
 ة الجوفيةيلحرارا

 0217مايو  02 5,594,821 الحفر

 معلقة

 سياللي -بوجوريا

 )كينيا(

 ةيالحرارالطاقة شركة تنمية 
 الجوفية

  0217مارس  3 4,251,652 الحفر

 لم يبدأ

ة يالحرار الطاقة شركة  لونجونوت )كينيا(
الدولية األفريقية الجوفية 

 المحدودة

 0213نوفمبر  04 6,098,941 الحفر

 بدأ

 9012في عام  تم إطالقها  المنح المقدمة خالل جولة تقديم الطلبات الثانية التي

 كارتاال 

 )جزر القمر(

المكتب الجيولوجي لجزر 
 القمر

  0210مايو  17 844,680 دراسة سطحية

 اكتمل

مؤسسة كالف الخاصة  )إثيوبيا(فانتالي 
 ة الجوفيةيلحرارللطاقة ا

  0212يناير  01 862,131 دراسة سطحية

 اكتمل

مؤسسة رييكجافيك الخاصة   تولو مويي )إثيوبيا(
 ة الجوفيةيلحرارللطاقة ا

 0210نوفمبر  32 1,314,000 دراسة سطحية

 اكتمل
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مؤسسة أكيرا وان الكينية  أكيرا وان )كينيا(
 الخاصة 

  0212مارس  0 1,373,877 الحفر

 اكتمل

ة يالحرار الطاقة شركة تنمية  سوسوا )كينيا(
  الجوفية

 ُعلّق 4,845,202  الحفر

 9012في عام تم إطالقها المنح المقدمة خالل جولة تقديم الطلبات الثالثة التي 

  باريير )كينيا(
شركة أولسوسوا الخاصة 

  المحدودة للطاقة
 980,568 دراسة سطحية
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  بتاجرا )إثيوبيا(
شركة كالف الخاصة للطاقة 

  الحرارية الجوفية
 609,200 دراسة سطحية

 أرتا )جيبوتي(
مكتب جيبوتي لتنمية الطاقة 

 الحرارية الجوفية

 928,007 دراسة سطحية

 كارتاال )جزر القمر(
المكتب الجيولوجي لجزر 

 القمر
 8,328,856  الحفر

شركة كالف الخاصة للطاقة  فانتالي )إثيوبيا(
 الحرارية الجوفية

  3,811,102  الحفر

شركة تطوير الطاقة   كوروسي )كينيا(
 الحرارية الجوفية

 4,565,259  الحفر

شركة تنمية الطاقة الحرارية  باكا )كينيا(
  الجوفية

 5,162,910  الحفر

شركة تنمية الطاقة  كينيجي )رواندا(
  المحدودة

 4,439,444 الحفر

    

 

 المنح المقدمة خالل جولة تقديم الطلبات الرابعة 

  المشروع 
 مقدم الطلب/ المطور

 
  نوع المشروع

 
  بالدوالر األمريكي ةمبلغ المنحة المحتمل

        

للطاقة شركة رييكجافيك  أبايا )إثيوبيا(
  الحرارية الجوفية

 1,376,566  دراسة سطحية

شركة ماراالل المحدودة   تشيبتشوك )كينيا(
  للطاقة

 586,137  دراسة سطحية

    

شركة أروس المحدودة   أروس )كينيا(
  للطاقة

 448,646  دراسة سطحية
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شركة كابتال المحدودة  هضبة هوما )كينيا(
  للطاقة

 559,690  دراسة سطحية

 أاللوبيدا )إثيوبيا(
هيئة الطاقة الكهربائية  

 اإلثيوبية
 8,294,344   الحفر

 وندو جنت )إثيوبيا(
 2,851,916   الحفر مؤسسة أورباور تويلف

 3,574,923   الحفر مؤسسة أورباور تويلف بوكو )إثيوبيا(

 داجونا فانجو )إثيوبيا(
 3,135,750   الحفر مؤسسة أورباور تويلف
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 2-1تقديم الطلبات  جوالتلملخص المشروع 
 

جولة تقديم  الرقم

 الطلبات
المنحة مقدار  نوع الكيان الجهة المستفيدة نوع المشروع البلد اسم المشروع

 )بالدوالر األمريكي(
 الوضع الراهن

                            عام الدراسة االستقصائية الجيولوجية إلثيوبيا دراسة سطحية إثيوبيا دوفان األولى  1
-      

 في مجموعة المشاريع

             عام شركة تنمية الطاقة الحرارية الجوفية مشروع الحفر كينيا سياللي-بوجوريا األولى  2
6.026.786    

 في مجموعة المشاريع

             خاص شركة رييكجافيك للطاقة الحرارية الجوفية الحفر مشروع إثيوبيا كوربيتي األولى  3
7.994.035    

 في مجموعة المشاريع

شركة الطاقة الحرارية الجوفية الدولية األفريقية  مشروع الحفر كينيا لونجونوت األولى  4

 المحدودة
             خاص

8.437.024    
 في مجموعة المشاريع

                 خاص شركة كالف للطاقة الحرارية الجوفية دراسة سطحية إثيوبيا فانتالي الثانية 5
857.251    

 قبل مرحلة المصروفات النهائية

                 عام المكتب الجيولوجي لجزر القمر دراسة سطحية جزر القمر كارتاال الثانية 6
844.860    

 قبل مرحلة المصروفات النهائية

             خاص شركة رييكجافيك المحدودة للطاقة الحرارية الجوفية دراسة سطحية إثيوبيا تولو مويي الثانية 7
1.314.000    

 تم تنفيذ المشروع تنفيذا كامال

             خاص شركة أكيرا المحدودة للطاقة الحرارية الجوفية مشروع الحفر كينيا أكيرا وان الثانية 8
3.311.483    

 مرحلة المصروفات النهائيةقبل 

                            عام شركة تنمية الطاقة الحرارية الجوفية مشروع الحفر كينيا 1سوسوا  الثانية 9
-      

 في مجموعة المشاريع

                 عام المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية دراسة سطحية جيبوتي أرتا الثالثة 10
831.867    

 قبل مرحلة المصروفات األولى

                 خاص شركة أولسوسوا المحدودة للطاقة دراسة سطحية كينيا باريير الثالثة 11
980.568    

 قبل مرحلة المصروفات األولى

                 خاص شركة كالف للطاقة الحرارية الجوفية دراسة سطحية إثيوبيا بوتاجرا الثالثة 12
609.000    

 في مجموعة المشاريع

             خاص شركة كالف للطاقة الحرارية الجوفية مشروع الحفر إثيوبيا فانتالي الثالثة 13
5.407.298    

 في مجموعة المشاريع
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           عام المكتب الجيولوجي لجزر القمر مشروع الحفر جزر القمر كارتاال الثالثة 14
10.870.124 
   

 في مجموعة المشاريع

                            عام شركة تنمية الطاقة المحدودة مشروع الحفر رواندا كينيجي الثالثة 15
-      

 في مجموعة المشاريع

             عام شركة تطوير الطاقة الحرارية الجوفية مشروع الحفر كينيا كوروسي الثالثة 16
6.212.935    

 في مجموعة المشاريع

             عام شركة تطوير الطاقة الحرارية الجوفية مشروع الحفر كينيا باكا الثالثة 17
6.862.426    

 في مجموعة المشاريع

         خاص شركة رييكجافيك المحدودة دراسة سطحية إثيوبيا أبايا الرابعة 18
1.376.566    

انتظار المصادقة على شركة في 

 الطاقة الحرارية األرضية

            خاص شركة ماراالل المحدودة للطاقة دراسة سطحية كينيا تشيبتشوك الرابعة 19
586.137    

 في مجموعة المشاريع

            خاص شركة أروس المحدودة للطاقة دراسة سطحية كينيا أروس الرابعة 20
448.646    

 مجموعة المشاريعفي 

            خاص شركة كابتال المحدودة للطاقة دراسة سطحية كينيا هوما هيلز الرابعة 21
720.490    

 في مجموعة المشاريع

         عام الهيئة الكهربائية اإلثيوبية مشروع الحفر إثيوبيا أاللوبيدا الرابعة 22
8.294.344    

 في مجموعة المشاريع

         خاص 10شركة أورباور  مشروع الحفر إثيوبيا وندو جنت الرابعة 23
4.125.450    

 في مجموعة المشاريع

         خاص 10شركة أورباور  مشروع الحفر إثيوبيا بوكو الرابعة 24
5.160.707    

 في مجموعة المشاريع

         خاص 10شركة أورباور  مشروع الحفر إثيوبيا داجونا فانجو الرابعة 25
4.542.743    

 في مجموعة المشاريع

         عام شركة تنزانيا لتطوير الطاقة الحرارية الجوفية مشروع الحفر تنزانيا انجوزي الرابعة 26
3.661.357  

 في مجموعة المشاريع

           اإلجمالي )بما في ذلك المشاريع المكتملة(
89.476.097 
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 لجولة تقديم الطلبات الخامسةللتحقق المسبق من األهلية المشاريع المقدمة 
 

 مقدم الطلب المشروع رقم الطلب الرقم

1 05-SS-01-DJ جيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفيةالمكتب ال شرق جوبيت-شمال 

2 05-SS-02-RW المحدودةشركة تطوير الطاقة  جيسيني 

3 05-SS-03-KE شركة دايامند جريب للمقاوالت المحدودة أنجوجوالك-إمورو 

4 05-SS-04-UG خدمات جرين إمباكت لتطوير الطاقة الحرارية الجوفية بورانجا 

5 05-SS-05-TZ شركة تنزانيا لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية ناترون 

6 05-SS-06-UG الحرارية الجوفية إدارة موارد الطاقة بانيمور 

7 05-DP-01-DJ المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية دردير )جوروس(-دمبل 

8 05-DP-02-DJ المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية شمال غرب أسال 

9 05-DP-03-ET شركة كالف المحدودة للطاقة الحرارية الجوفية فانتالي 

10 05-DP-04-ET 10شركة أورباور  دوفان  

11 05-DP-05-TZ شركة تنزانيا لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية امباكا-كييجو 

مجموع االلتزام اإلجمالي المحتمل لجولة تقديم الطلبات 

  الخامسة
 مليون دوالر أمريكي 7263

 :التنفيذ تحديات .3

 مليون دوالر 0262، وكيمليون دوالر أمري 360، وأمريكي مليون دوالر 1263 قدمةالمبلغ مجموع المنح 

 ىاألولى والثانية والثالثة والرابعة علتقديم الطلبات  في جوالتأمريكي  مليون دوالر 0162، وأمريكي

 مليون دوالر أمريكي من أصل 260 بحوالي المبلغ اإلجمالي للمشاريع التي تم توقيع عقودها يقدر التوالي. و

 تم إنجازها بالفعل. وهذا يعني أنوالطلبات  تقديم م منحها في أربع جوالتمليون دوالر أمريكي ت 2360

 .ات مع العديد من المستفيدين المؤهلين للحصول على منحيلم توقع بعد اتفاقمفوضية االتحاد األفريقي 

 

 مرفق تخفيف المخاطر إلى أن المنح يشيرتلقوا  لمطورين الذينعلى الرغم من أن االهتمام المتزايد وعدد ا

 هناك عددا من التحديات التي تؤثر على فعالية تنفيذ المشاريعفإن يشهد تقدما كبيرا، الحرارية الجوفية 

، فضال عن صرف األموال للمستفيدين. وتتراوح هذه التحديات بين األطر التنظيمية والمؤسسية تهاوكفاء

تية الستثمارات المطورين من القطاع الخاص، واالفتقار إلى والقانونية في البلدان المستفيدة، والبيئة الموا

ية االتحاد مفوض للمطورين العامين، فضال عن عملية الشراء المعقدة في بالنسبة القدرات والخبرات، وال سيما

 .األفريقي
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 :ينالتحديات على مستوى المطور  3-1

 طلبات:ال نوعية (أ

الرغم من الجهود التي تبذلها مفوضية االتحاد األفريقي في نشر المعلومات على أصحاب المصلحة بشأن  على

ير معايتستوفي الطلبات المقدمة من العديد من المطورين للمنح ال نوعية إجراءات تقديم الطلبات، فإن 

من الطلبات الواردة في  ٪02أقل من وتم تلقي  .مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية ومتطلبات برنامج

 :. فمثالمرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية لمنحالمؤهلة  (7ربع )األالطلبات  جوالت

  مشروعا أعربت عن رغبتها وثبتت أهليتها  11مشاريع من أصل  0: األولى اتطلبالتقديم جولة

 للحصول على المنح؛

   مشروعا مؤهال للحصول على المنح؛ 12مشاريع من أصل  7الثانية:  اتطلبالتقديم جولة 

  ؛مشروعا مؤهال للحصول على المنح 12مشاريع من أصل  2الثالثة:  اتطلبال تقديم جولة 

 مؤهلة للحصول على المنح شروعام 17مشاريع من أصل  2الرابعة:  اتالطلبتقديم  جولة. 

 

 :محدودية توافر الخبراء (ب

، قدرة محدودة على تصميم وتنفيذ مشاريع العام من القطاع نوالمطورين، وخاصة المطور لعديد منيواجه ا

ي تنفيذ ف تقليل التكاليف فضال عن التأخير. ويؤدي ذلك إلى ضعف التخطيط والحرارية الجوفية الطاقة

 .المشاريع

 

 :تعبئة األموال من المطورين (ج

لمشاريع  ٪72للبنية التحتية و ٪02تكاليف تتراوح بين مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  منح تغطي

للدراسات السطحية. وعادة ما يطلب من مطوري المشاريع تعبئة التكاليف المتبقية للمشاريع  ٪22الحفر و

 لك،ذالعديد من المطورين مشاكل في تعبئة األموال لتنفيذ مشاريعهم. وباإلضافة إلى  يواجه حاليا،وبأنفسهم. 

 ةنتيجومن بنوكهم المحلية.  يةضمانات البنكوكذلك الالمشاريع صعوبات في تأمين القروض  يواجه مطورو

ر مرفق تخفيف المخاطصرف األموال من  يضاأ ينتعبئة األموال من المطورمستويات  انخفاض يؤخرلذلك، 

 .بعض اإلنجازات من المشروع يقأساس تحق یاإلفراج عن األموال عادة عل يتم يث، حالحرارية الجوفية

 

 التحديات على المستوى القطري 2-9

 األطر المؤسسية والقانونية (أ

السياسات  إلىمرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  يفتقر العديد من البلدان المؤهلة للحصول على منحة

 .الحرارية الجوفية الخاص والعام في مجال موارد الطاقة ينواألطر المؤسسية الالزمة لدعم مطوري القطاع

وفي أغلب األحيان، تمنح التصاريح واالمتيازات من الحكومة للمطورين الذين يفتقرون إلى المهارات الالزمة 

ات ي. وباإلضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود حوافز ضريبية مثل اتفاقالحرارية الجوفية لتنفيذ مشاريع تنمية الطاقة

ذ ويحد من استثماراته، مما يؤخر تنفي من القطاع الخاص االستثمار شراء الطاقة في كثير من البلدان يثبط

 .المشاريع
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ي كوربيتي ف الحرارية الجوفية إثيوبيا، تم التوقيع على أول اتفاقية شراء الطاقة لمشاريع الطاقةوفي حالة 

مثل تالتي ) الحرارية الجوفية ريكيافيك للطاقةشركة بين حكومة إثيوبيا و 0214ديسمبر  13بايا في أو

في  وفيةالحرارية الج تطوير الطاقةكبيرا في  نعطفامهو ما يعتبر مستثمرين آخرين في هذين المشروعين( و

 .ثيوبياإ

 

 محدودية المشاركة وااللتزام من البلدان المستفيدة: (ب

معظم  كانت من بين، 0210في عام مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  منذ أن بدأ تنفيذ برنامج

دان معظم البلأن استجابة لى عذلك  دلكينيا وإثيوبيا. ويمن ، منحالمطوري المشاريع الذين حصلوا على 

قا طالإ. فعلى سبيل المثال، لم تقدم بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا ةضعيفلمرفق لالمستفيدة 

 ديمتق ولكنها لم تكن مؤهلة في جميع جوالتفي حين قدمت إرتريا وأوغندا طلبات للمرفق  طلبات منحة

 ة.كتمل( الم7األربع ) الطلبات

 

 :التحديات على مستوى مفوضية االتحاد األفريقي 2-2

 :مفوضية االتحاد األفريقي أ( إجراءات الشراء المعقدة في

بها  طالعاالضيتم صعوبات كبيرة في أنشطة الشراء التي مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  يواجه

قي مفوضية االتحاد األفري داخل مفوضية االتحاد األفريقي. وفي معظم األحيان، تسبب إجراءات الشراء داخل

يعة المشتريات. ونظرا للطبقسم بسبب الطبيعة المعقدة لقواعد الشراء، فضال عن عبء عمل  اتأخيرا كبير

 األربع األخيرة، قامت لجنة طلباتال تقديم ، والخبرة من جوالتالحرارية الجوفية الخاصة لمشاريع الطاقة

مرفق ل بتحليل التقدم المحرز في اعتماد لوائح جديدةمرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  الرقابة في

لألموال وبالتالي تحسين تأثيرها على السوق. أفضل لتحقيق استخدام تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية 

الطلبات دون عقد منح ساري لتقديم  7إلى  1 تجوالالميع المشاريع من وتنطبق هذه التغييرات على ج

 3المقبلة ودخلت حيز النفاذ بالكامل اعتبارا من  تقديم الطلباتيع المشاريع في جوالت المفعول وكذلك لجم

ثالثة  ( تمويل0)المشروع، مجموعة  ( مفهوم1). وتشمل هذه التغييرات الخاصة ما يلي: 0214أغسطس 

 .االستشارية ( زيادة عتبات المشتريات للخدمات واألعمال3إضافية كاملة، ) آبار

 

 ب( التأخر في صرف األموال:

ريقي مفوضية االتحاد األف االستشاريين منالخبراء التأخيرات في صرف األموال لمطوري المشاريع وتشكل 

ذلك بالنسبة وك، والخبراء االستشاريين، مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية صعوبات في برنامج أيضا

مرفق تخفيف المخاطر  مطوري المشاريع. فعلى سبيل المثال، اضطرت أول شركة استشارية لبرنامجل

بسبب التأخير الكبير في صرف األموال مفوضية االتحاد األفريقي  إلى إلغاء عقدها معالحرارية الجوفية 

يف لمرفق تخف لك الحين، تتم المدفوعات إلى شركة االستشاراتللعمل الذي قامت به الشركة. ولكن منذ ذ

ن ع ةالمسؤولمفوضية االتحاد األفريقي  والصرف للمطورين من قبل إداراتالمخاطر الحرارية الجوفية 

 التمويل والمشتريات في الوقت المحدد.

 :يةلمرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوف التحديات التي تواجه مستوى الدعم المالي 2-2
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 ٪72لبرنامج الحفر على مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  يقتصر الدعم المالي المقدم من برنامج

. ويبدو أن هذه النسبة المئوية من الدعم المالي غير كافية بالنظر إلى أن المطور يحتاج بئرين فقط من تكلفة

 الثة آبارث. ويمثل تمويل الحرارية الجوفية المواردإلى تعبئة الموارد لحفر ما ال يقل عن ثالثة آبار لتأكيد 

 .مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية للمطورين من قبل هامادعما ماليا  ةكامل

 

وباإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى بنية تحتية ضخمة )طريق الوصول، وخط أنابيب المياه( بتكاليف ضخمة 

من إجمالي فقط  ٪02 منها نسبة تخفيف المخاطر الحرارية الجوفيةمرفق والذي يغطي التنقيب  ياتلحفر

 التكاليف.

 

 :9012و، في مارس جفي لومي، تواللجنة الفنية المتخصصة  التوصيات التي اعتمدتها. 2

ن خالل ممرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  يمكن معالجة مجموعة التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج

 الواردة في الجدول أدناه:التوصيات 

 ؛طلباتال تقديم تعبئة األموال لمزيد من جوالت 

 تحسين طريقة الدعم المالي للمؤسسة؛ 

  في أفريقيا". الحرارية الجوفية بناء القدرات "مركز الطاقةلإقليمي إنشاء برنامج 

 تحسين اإلطار التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص؛ 

  البلدان المستفيدة؛تشجيع المشاركة وااللتزام من 

 يمفوضية االتحاد األفريقداخل مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  تحسين عمليات إدارة. 

 

 :اإلجراءات التالية مفوضيةيات الواردة أعاله، اتخذت اللتحديات والتوصنظرا ل 

 المشاريع التي منافسة دون لذي يهدف إلى خلق مزيد من الع ايراالمشمجموعة  اعتماد مفهوم

 والحد من الجهود اإلدارية؛مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  منحهاي

 لتعزيز الدعم المالي للمطورين؛ ةكاملثالثة آبار  تمويل 

 ؛0214الذي أطلق رسميا في مايو ة الجوفية الحرارلتميز  إنشاء وتشغيل مركز أفريقيا 

  أفريقيا-انيوزيلندل الحرارية الجوفية مرفق الطاقةأنشأت مفوضية االتحاد األفريقي ونيوزيلندا 

نية ودعم بناء القدرات فساعدة اللتقديم الم 0214مليون دوالر نيوزيلندي( في مايو  1200)

 ؛0201-0214في الفترة مرفق تخفيف المخاطر الحرارية الجوفية  ركز عليهايللبلدان التي 

 لتحسين أطرها القانونية والتنظيمية من ورش عمل  من خاللالمرفق  توعية البلدان المستفيدة من

 أجل اجتذاب االستثمار الخاص؛

  لبات الط ديمتق يتلجوتم تقديم طلبات المشاريع بنجاح من قبل المطورين من المزيد من البلدان في

 الرابعة والخامسة مثل جيبوتي وجزر القمر وتنزانيا؛

 ام ستخدالمن أجل تحقيق افيف المخاطر الحرارية الجوفية لمرفق تخ تم اعتماد لوائح جديدة

0214أغسطس  3ودخلت حيز النفاذ بالكامل اعتبارا من  ،مرفقالموال ألفضل األ
 


