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 ص:مخالم

لقج اىتست الداحات العالسية واإلقميسية والسحمية بقزية استخجام الظاقة الججيجة 
والستججدة وخاصة الظاقة الذسدية باعتبارىا أحج الخيارات االستخاتيجية لتمبية 

الذسدية طاقة غيخ مكمفة االحتياجات الستدايجة السدتقبمية مؽ الظاقة، وباعتبار الظاقة 
ونغيفة وليا صفو االستجامة، ومأمؾنة السرجر وال يسكؽ التحكؼ في سعخىا أو إنتاجيا 
مؽ جية معيشة باحتكارىا كسا يحجث لمؾقؾد األحفؾري، وألن مرخ تعج أكبخ بمجان 
الذخق األوسط مؽ حية عجد الدكان، ما جعميا تؾاجو مذكمة في تدايج الظمب عمى 

لػ سعت مرخ نحؾ التحؾل لمظاقة الستججدة، تشاولت ىحه الجراسة واقع الظاقة، لح
الظاقة الذسدية في مرخ مؽ خالل استخجامات الظاقة الذسدية ومذخوعات الظاقة 
الذسدية التي تبشتيا استخاتيجية مرخ الججيجة واألىسية االقترادية مؽ استخجام 

قة الذسدية كأحج أىؼ الظاقة الذسدية في مرخوذلػ لسعخفة مجى مداىسة الظا
مرادر الظاقة الستججدة فى دعؼ امجادات الظاقة فسرخ، وتؾصمت الجراسة إلى ان 
سعت الجولة نحؾ التحؾل لمظاقة الستججدة عامة والظاقة الذسدية خاصة كان لو أثخ 
كبيخ فى دعؼ قظاع الظاقة فى مرخ، ولكؽ ال زالت ىحه السداىسة ضعيفة مقارنة 

 لظاقة الذسدية اليائمة.بأمكانيات مرخ مؽ ا
 

 

 

 

 

 قظاع –الظاقة الذسدية خوعات مذ –الظاقة الذسدية  –الظاقة الستججدة  :الكممات المفتاحية 
 .الظاقة
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Abstract: 

The global, regional and local arenas have been concerned with the 

issue of using new and renewable energy, especially solar energy, as 

one of the strategic options to meet the future growing needs of 

energy, and considering solar energy is an inexpensive, clean and 

sustainable energy, and a safe source. It happens to fossil fuels, and 

Egypt is the largest country in the Middle East in terms of population, 

which made it face a problem in the increasing demand for energy, so 

Egypt sought to switch to renewable energy, This study deals with the 

reality of solar energy in Egypt through the uses of solar energy and 

solar energy projects adopted by the New Egypt strategy and the 

economic importance of using solar energy in Egypt in order to know 

the extent of the contribution of solar energy as one of the most 

important sources of renewable energy in supporting energy supplies 

in Egypt, and the study concluded that The state’s efforts to transform 

renewable energy in general and solar energy in particular had a 

significant impact on supporting the energy sector in Egypt, but this 

contribution is still weak compared to Egypt’s huge solar energy 

capabilities. 
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 ة:مقدم
لقج عانت مرخ مؽ مذكمة انقظاع التيار الكيخبائي في فتخة زمشية سابقة، 
وتقجيخا لحجؼ السذكمة التي تعانييا مرخ خرؾصا في مجال الظاقة بؾجو عام 
وخرؾصا في عل الشقص السدتسخ لمؾقؾد األحفؾري ولديادة الظمب عميو كشتيجة 

لتدايج عجد الدكان، وذلػ رغؼ ما تتستع بو مرخ مؽ سسات طبيعية تجعل طبيعية 
مشيا ليدت فقط مدتيمكة لمظاقة الذسدية ولكؽ يسكؽ ليا أن تكؾن مرجرة في ىحا 
السجال مدتكبال. حيث إن التؾسع في استخجام الظاقة الذسدية يعؾد عمييا بالشفع 

سة في تحقيق التشسية السدتجامة، االقترادي والبيئي ودعؼ قظاعات االقتراد والسداى
لحلػ تؼ التظخق ليحا السؾضؾع ألىسيتو ولسعخفة مجى ما وصمت إليو مرخ في مجال 
استخجام الظاقة الذسدية والسخدود االقترادي مؽ الظاقة الذسدية ومجى مداىسة 
الظاقة الستججدة عامة في دعؼ الظاقة، والتأثيخ في خفض انبعاثات ثاني أكديج 

 ومجى الؾفخ لمؾقؾد األحفؾري مؽ استخجام الظاقة الستججدة.الكخبؾن 

 مذكمة الدراسة
في عل التؾقعات والجراسات التي تذيخ إلى نزؾب مرادر الظاقة التقميجية 
كالشفط والغاز، ومحاولة الحكؾمة السرخية بإستخاتيجيتيا الججيجة لمتحؾل نحؾ استغالل 

الظاقة، وعميو يسكؽ صياغة مذكمة البحث مرادر الظاقة الستججدة لتأميؽ قظاع 
 فاإلجابة عمى التداؤل التالي:

 ما مجى مداىسة مذاريع الظاقة الذسدية في دعؼ قظاع الظاقة بسرخ؟
 أسئمة متعمقة بو ىي:ومؽ ىحا الدؤال تتفخع عجه 

 ما ىي استخجامات الظاقة الذسدية؟ -
السديج الظاقؾى في  ما ىي مذاريع الظاقة الذسدية وحجؼ مداىستيا في دعؼ -

 مرخ؟
 ما ىي األىسية االقترادية مؽ استغالل الظاقة الذسدية؟ -
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 أىداف الدراسة:

 -وتدعى الجراسة لتحقيق األىجاف اآلتية:

إبخاز أىسية الظاقة الذسدية كسرجر لو وزن اقترادي واجتساعي وبيئي،   -1
 والسكانة اإلسيام تحقيق التشسية السدتجامة في مجال الظاقة.

إعيار واقع الظاقات الستججدة وباألخص الظاقة الذسدية ومذاريعيا في   -2
 مرخ.

 إبخاز األىسية االقترادية مؽ استغالل الظاقة الذسدية.  -3

 تؾضيح مجى مداىسة مذاريع الظاقة الذسدية في دعؼ قظاع الظاقة.  -4

 فرضيات الدراسة:

ستدايج لمظمب عمى الظاقة في تدتظيع الظاقة الذسدية في مرخ مؾاجية االحتياج ال
 ويشبثق مؽ ىحه الفخضية الخئيدية عجة فخضيات فخعية ىي: مرخ

األولى: الظاقات الذسدية إحجى أىؼ البجائل اآلمشة والسدتجامة لمؾقؾد األحفؾري 
 وتحافع عمى البيئة.

الثانية: تعتبخ مذاريع الظاقة الذسدية في مرخ أحج أىؼ العؾامل التي تداىؼ في دعؼ 
 ظاع الظاقة السرخي.ق

 الثالثة: ىشاك الكثيخ مؽ الفؾائج االقترادية مؽ استغالل الظاقة الذسدية.

 أىسية البحث: تتسثل أىسية البحث في أنو:

تظخق إلى مؾضؾع عمى جانب كبيخ مؽ األىسية أال وىؾ الظاقة الذسدية   -1
تبخ في مرخ كأحج أىؼ مرادر الظاقة الججيجة والستججدة في مرخ، حيث يع

مؾضؾع الظاقة مؽ السؾضؾعات السيسة والتي تختبط ارتباطا وثيقا بسفيؾم 
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التشسية االقترادية في جسيع دول العالؼ، وذلػ ألن الظاقة ىي التي يعتسج 
عمييا العجيج مؽ نؾاحي الحياة، األمخ الحي يتظمب تؾفيخ الكسيات السظمؾبة 

ع معجالت الشسؾ مؽ مرادر الظاقة السختمفة عمى نحؾ مدتسخ يتشاسب م
 االقترادى الستحققة والسدتيجفة عمى حج سؾاء.

معخفة واقع الظاقة الستججدة فى مرخ وباألخص الظاقة الذسدية حيث   -2
أستخجامات الظاقة الذسدية ومذخوعاتيا ومجى مداىستيا فى دعؼ قظاع 

 الظاقة بسرخ.

ة وذلػ الؾقؾف عمى مجى أىسية االستثسارات السؾجيو لمظاقة الذسدي  -3
بسعخفة األىسية اإلقترادية لمظاقة الذسدية فى مرخ والعسل دوما عمى 

 زيادتيا لتأميؽ سبل الحياة.

 منيج الدراسة:
يعتسج البحث عمى السشيج التحميمى االستقخائي: فالسشيج األستقخائى يدتخجم 
بيجف تفريل وتؾضيح الغاىخة محل الجراسة كسا قام الباحث بأتباع األسمؾب 
التحميمى حيث يقؾم ىحا األسمؾب عمى تفكيػ الغاىخة والكيام بعخضيا وشخحيا شخح 
وافى بسا يداعج الباحث عمى أعظاء رؤية شاممة وبيان نقاط القؾة والزعف، وأمكانية 

 التؾصل لمشتائج.

  -الدراسات الدابقة :

بعنهان استراتيجية الرين في التهجو  (2)(  2221 ،شريف عمروش)دراسة  -2
 نحه االستثمار في الظاقات المتجددة كبديل لمظاقات التقميدية.

ىجفت ىحه الجراسة إلى بيان أىسية التؾجو نحؾ استخجام الظاقات الستججدة في 
االقتراد الريشي نتيجة السدتؾيات الستراعجة لتمؾث اليؾاء في أماكؽ عجيجة مؽ 
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ا الؾضع اعتسجت الحكؾمة أساليب عجيجة أساسيا االستثسار الريؽ، ولسعالجة ىح
السكثف في الظاقات الشغيفة، وذلػ بغخض تخفيف االعتساد عمى الفحؼ والسحخوقات 
األخخى في تؾليج الظاقة وتبشت الريؽ عجه خظظا تيجف جسيعيا لحل القزايا 

ي تؼ استخالصيا البيئية، وتؾفيخ بجائل لمظاقة بأسعار مشخفزة، ومؽ بيؽ الشقاط الت
تعتبخ كل مؽ الظاقة الذسدية والخياح أىؼ مرادر الظاقة الستججدة  -في ىحا البحث:

في الريؽ، تشسؾ الدؾق الريشية لمظاقات الستججدة بدخعة كبيخة وذلػ لتذجيع 
الحكؾمة ليحا، فقجمت الحكؾمة الريشية حؾافد عجيجة لتذجيع القظاع الخاص 

 ؾارد الظبيعية لتؾليج طاقة نغيفة.والسدتيمكيؽ عمى استغالل الس

الجراسة الدابقة اىتست باستخجام الظاقات الستججدة في االقتراد الريشي وىحا 
ما تختمف عشو الجراسة الحالية حيث السجال والبحث ىشا داخل إمكانيات جيؾرية 

 مرخ العخبية.

بعنهان مدى مداىمة الظاقة  (2)( 2221 ،دراسة )سنهسى بن عبه، وأخرون  -2
 الذمدية كمهرد اقترادي مدتدام في تحقيق التنمية في الجزائر.

ىجفت ىحه الجراسة إلى إبخاز إمكانيات الجدائخ في مجال الظاقة الذسدية بعج 
االىتسام الحي أصبح يحغى بو قظاع الظاقة الستججدة، وذلػ في إطار الدياسة 

سا إلى تشؾيع االقتراد، واتبع البحث في ذلػ السشيج التشسؾية السظبقة والتي تيجف أسا
الؾصفي التحميمي إلثبات واقع وآفاق تظؾيخ الظاقة الستججدة عامة والظاقة الذسدية 
خاصة وذاد بيجف الحفاظ عمى مرادر الظاقة األخخى القابمة لمشفاذ، وىحا ببمؾغ 

 يق التشسية.معجالت نسؾ تديؼ مدتقبل في إنذاء مذاريع تشسؾية تديؼ في تحق

وتختمف الجراسة الحالية عؽ ىحه الجراسة كؾنيا تبحث في إمكانيات مرخ 
 تحجيجا في مجال الظاقة الذسدية، وليذ الجدائخ.
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بعنهان "المردود االقترادي  (1)( 2221 ،دراسة )دمحم حدين غانم، وأخرون  -1
 الستخدام الظاقة الذمدية في مرر".

استخجام الظاقات الستججدة ومحاولة زيادة ىجف البحث إلى االتجاه نحؾ 
الخجمات والبشية األساسية كؾسيمة لتقميل الفقخ وتحديؽ جؾدة الحياة بؾجو عام، ويعتبخ 
التعامل مع فقخ الظاقة جدءا ىاما لمغاية مؽ ىحا التحؾل، وأوصى البحث بزخورة 

الذخكات تذجيع القظاع الخاص باالستثسار في ىحا السجال، وضخورة االستعانة ب
األجشبية التي لجييا خبخة، واالستفادة مؽ التجارب الجولية وخاصة العخبية كاألمارات، 

 وضخورة إصجار تذخيعات ضخيبية تذجع االستثسار في ىحا السجال.

عمى الخغؼ أن الجراسة الدابقة كانت عؽ الظاقة الستججدة في مرخ إال أنيا 
دت عمى الظاقة الذسدية تحجيجا وحجؼ اختمفت عؽ الجراسة الحالية كؾن األخيخة رك

 .مذخوعاتيا ومجى مداىستيا في الظاقة الستججدة والظاقة بذكل عام

بعنهان "المردود االقترادي الستخدام الظاقة  (4)(  2222 ،دراسة)سامى الديد -4
 الذمدية في مرر".

ىجف البحث إلى االتجاه نحؾ استخجام الظاقات الستججدة ومحاولة زيادة 
ات والبشية األساسية كؾسيمة لتقميل الفقخ وتحديؽ جؾدة الحياة بؾجو عام، ويعتبخ الخجم

التعامل مع فقخ الظاقة جدءا ىاما لمغاية مؽ ىحا التحؾل، وأوصى البحث بزخورة 
تذجيع القظاع الخاص باالستثسار في ىحا السجال، وضخورة االستعانة بالذخكات 

مؽ التجارب الجولية وخاصة العخبية كاألمارات،  األجشبية التي لجييا خبخة، واالستفادة
 وضخورة إصجار تذخيعات ضخيبية تذجع االستثسار في ىحا السجال.

عمى الخغؼ أن الجراسة الدابقة كانت عؽ الظاقة الستججدة في مرخ إال أنيا 
اختمفت عؽ الجراسة الحالية كؾن األخيخة ركدت عمى الظاقة الذسدية تحجيجا وحجؼ 

 مذخوعاتيا ومجى مداىستيا في الظاقة الستججدة والظاقة بذكل عام. 
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 محاور الدراسة:

 ية( ومدايا واستخجامات الظاقة الذسدية.أوال: مفاليؼ )الظاقة الستججدة والذسد

 ثانيا: الؾضع الحالي لمظاقة الذسدية في مرخ لسذخوعات الظاقة الذسدية.

ثالثا: مجى مداىسة مذاريع الظاقة الذسدية في دعؼ قظاع الظاقة بسرخ 
 واألىسية االقترادية مؽ الظاقة الذسدية.

 واستخدامات الظاقة الذمديةأوال: مفاهيم )الظاقة المتجددة والذمدية( ومزايا 

مفيؾم الظاقة الستججدة: تعخفيا الؾكالة الجولية لمظاقة بأنيا طاقة مؾلجة ناتجة 
عؽ استخجام مرادر طبيعية متججدة مثل الذسذ والسياه والخياح وىي طاقة نغيفة 

ومؽ أبخز صؾر الظاقة: الظاقة  ،(5)صادرة مؽ مؾارد طبيعية ومتججدة دائسا 
ة السداقط السائية، وطاقة الكتمة الحيؾية، وطاقة الخياح، وطاقة حخارة الذسدية، وطاق

باطؽ األرض، وطاقة حخكة أمؾاج السج والجدر، وكحلػ الظاقة الشاتجة عؽ الفخوق في 
وتتسيد ىحه الظاقة عؽ الظاقة  ،(6) درجات الحخارة في أعساق السحيظات والبحار

 التقميجية بأنيا دائسة ونغيفة ال يشذأ عشيا ممؾثات لمبيئة مثل ثاني أكديج الكخبؾن.

يعج تأميؽ مرادر الظاقة مؽ األمؾر السيسة لكل الجول الشامية والستقجمة 
عمى حج سؾاء، األمخ الحي يتظمب تؾفيخ السديج مؽ الظاقة باستسخار وإعادة االتدان 

ديج الظاقة بسرخ وتشؾيع مرادر الظاقة، وىشاك تحجيات تؾاجو االقتراد السرخي لس
ارتفاع الظمب السحمي عمى الظاقة التي ىي شخيان الحياة  -في ىحا الذأن ىي:

وأساس التشسية االقترادية لتدايج معجالت الشسؾ الدكاني في مرخ، وارتفاع معجل 
مع ضخورة (7)مؽ الظاقة التقميجية الشسؾ االقترادي السدتيجف، تخاجع السخدون 

السحافغة عمى ما تبقى مشيا كحق لألجيال السدتقبمية، عيؾر استخجامات ججيجة 
لمظاقة الستججدة كتحمية مياه البحخ في محاولة مشيا لسؾاجية الشقص في السعخوض 

 السائي السدتقبمي، تحبحب احتياطيات البتخول والغاز الظبيعي.
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ي مرخ يتدؼ بعجم التؾازن، حيث يتخكد معغؼ إنتاج لقج كان مديج الظاقة ف
% مؽ  95الظاقة لسرخ في الؾقؾد األحفؾري )البتخول والغاز الظبيعي( ويذكل ندبو 

% مؽ الؾقؾد السدتخجم في  91إجسالي احتياجات الظاقة في مرخ، كسا يسثل ندبو
جة تحتؼ عمييا وعميو تحخكت الجولة بشحؾ استخاتيجية ججي ،(8)إنتاج الكيخباء في مرخ

تشؾيع مرادر الظاقة بسا يحقق االستفادة مؽ السؾارد السحمية والتي تتستع برفة 
االستجامة واالستقخار فاألسعار، وىؾ ما تستاز بو مذخوعات إنتاج الكيخباء مؽ الظاقة 

 الستججدة، وىشا نيتؼ بالظاقة الذسدية تحجيجا وىؾ مؾضؾع الجراسة.

لسرجر الخئيدي لسعغؼ الظاقات الستججدة الظاقة الذسدية: الذسذ ىي ا
األخخى، وىحا ما دفع العمساء والبحثيؽ لتكثيث الجيؾد والبحث العمسي لمؾصؾل إلى 

 أفزل الظخق الستغالليا أفزل استغالل مسكؽ.

مرخ تقع في الحدام الذسدي لألرض، وتدظع الذسذ بيا حؾالي عذخ 
ساعة  3633ذ يعادل فييا بشحؾ ساعات يؾميا عمى مجار الدشة، أي أن تؾاجج الذس

( ك. و. س/ 3233-2333سشؾيا، وتتخاوح شجة اإلشعاع الذسدي في مرخ ما بيؽ )
/ سشو مؽ شساليا حتى جشؾبيا، وعميو يسكؽ استغالل الظاقة الذسدية وتحؾيميا 2م

 لظاقة كيخبائية أو حخارية مؽ خالل الستؾسط الذيخي لعجد ساعات سظؾع الذسذ.

 لظاقة الذمدية:مزايا استخدام ا

 متؾفخة بتكمفة مجانية ومرجر مدتجام،   -1

 طاقة ىائمة ونغيفة ال يرجر عشيا ممؾثات لمبيئة، -2

تتؾفخ إشعاعات الذسذ في مرخ معغؼ أيام الدشة نغخا لسؾقعيا حيث تقع  -3
مرخ ضسؽ مشظقة الحدام الذسدي األكثخ مشاسبة لتظبيقات الظاقة 

لالستثسار في السجاالت السختمفة في مرخ،  الذسدية، وبالتالي يتؾفخ فخص
 وذلػ يسكؽ مؽ تحقيق االكتفاء الحاتي شخيظا االستخجام واالستثسار الجيج.
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 -االستخدامات المتاحة لمظاقة الذمدية:

 إنارة السشازل والسرانع والظخق، والتدخيؽ في السرانع والسشازل. -1

باستخجام السقظخات  أزالو ممؾحة السياه، بظخيق مباشخة وأخخى غيخ مباشخة -2
 الذسدية.

تدتخجم في األغخاض الدراعية مثل تجفيف السحاصيل الدراعية وتذغيل  -3
الظمسبات، وبيؾت الدراعة السحسية، وضخ السياه وتعكيسيا، وإنتاج الغاز 

 الحيؾي.

 التبخيج والتجفئة، تدخيؽ حسامات الدباحة لمشؾادي والسشازل.  -4

لفزاء حيث استخجمت الخاليا استخجام الظاقة الذسدية في مجال ا  -5
()، van gard 1حيؽ أطمق القسخ الرشاعي  1958عام  الكيخوضؾئية

خاليا كيخوضؾئية وأثبتت فاعميتيا فكان تخسل  6وكان عمى سظحو 
اإلشارات لسجة أطؾل مؽ البظاريات ألخخى التي تؾقفت عؽ العسل بعج فتخة 

م في رحالت قريخة مؽ إطالق الدفيشة، ومؽ ذلػ الحيؽ وىي تدتخج
 .(9)الفزاء 

استخجام الظاقة الذسدية في األماكؽ الشائية البعيجة عؽ أماكؽ تؾاجج الذبكة   -6
 الكيخبائية. 

 تأميؽ الظاقة الكيخبائية عمى اليخؾت والقؾارب السالحية.  -7

تدتخجم الظاقة الذسدية أيزا في عالمات الظخق الدخيعة والدكػ  -8
 الحجيجية في الظخق الرحخاوية
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 ثانيا: الهضع الحالي لمظاقة الذمدية في مرر لمذروعات الظاقة الذمدية

 الذمدية لمظاقة الحالي الهضع

يتؼ إنتاج الكيخباء باستخجام الظاقة الذسدية في مرخ باستخجام أساليب 
مذابية لتمػ األساليب السدتخجمة في السحظات التقميجية إلنتاج الكيخباء عؽ طخيق 

، سؾف تديؼ الشغؼ 2325وتتؾقع الجيات الجولية أنو بحمؾل عام  الخاليا الفؾتؾفمظية،
(، وقج 2331جيجا وات )األسكؾا،  133الذسدية الحخارية لتؾليج الكيخباء بحؾالي 

لسذاريع الظاقة  2314قامت الحكؾمة السرخية بإطالق نغام تعخيفة التغحية في عام 
اقة الستججدة، وذلػ لجحب الذسدية الكيخوضؾئية وطاقة الخياح لتعديد إنتاج الظ

االستثسارات في قظاع الظاقة، وبحيث تقؾم شخكات الكيخباء )الشقل والتؾزيع( بذخاء 
الظاقة الستججدة مؽ مشتجييا بدعخ معمؽ مدبقا يحقق عائج جاذب لالستثسار مؽ 

عاما وذلػ لسذخوعات  25خالل اتفاقيات شخاء طاقة طؾيمة األجل تؼ تحجيجىا ب
، وبعج رفع الجعؼ نيائيا عؽ الكيخباء ستكؾن أسعار الظاقة الذسدية الظاقة الذسدية

أرخص مؽ الكيخباء العادية، وىحا ما يحفد عمى استخجاميا ألن اعتبخ أكبخ عكبة 
أمام إنذاء محظات الظاقة الذسدية فى مرخ ىى التكمفة، ايزا تبشت الجولة تجابيخ 

الذسدية السرخية فى تؾليج  ، وتسثمت أىجاف الخظة2315األستثسار الحافد عام 
ميجاوات  3433طاقة كيخبائية مؽ الظاقة الذسدية مؽ خالل أنذاء قجرات مخكبة 

م. ومؽ  733م. ومؽ السخكدات الذسدية الحخارية +  2833) 2327بحمؾل عام 
 3مميارا ك.و.س. سشؾيا تديؼ في تؾفيخ حؾالي  14الخاليا الفؾتؾفؾلظية( تشتج حؾالي 

 ل مكافئ سشؾيا. مالييؽ طؽ بتخو 

أيزا تؼ استخجام الظاقات الستججدة في السشاطق العسخانية الججيجة بجأ مؽ عام 
حيث تؼ التعاون مع دول االتحاد األوربي مؽ أجل تعسيؼ استخجام سخانات  2313

شخكة مدجمة باتحاد الرشاعات  22السياه الذسدية بالسجن الججيجة، وحاليا ىشاك 
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جال، سؾاء بإنتاج الظاقة الستججدة باستخجام سخانات السياه السرخية تعسل في ىحا الس
 الذسدية أو باستيخاد التكشؾلؾجية الحخارية الذسدية واستخجاميا إلنتاج طاقة متججدة.

مذخوع ضخؼ بمغت  2314كسا أطمقت وزارة التجارة والرشاعة آخخ عام 
والستؾسظة عمى مالييؽ دوالر مؽ أجل تذجيع الرشاعات الرغيخة  5ميدانيتو 

استخجام تكشؾلؾجيا مشخفزة الكخبؾن فيسا يخص الظاقة الذسدية الحخارية وأيزا فيسا 
 (13)يخص التظبيقات الرشاعية لمتدخيؽ والتبخيج.

 -مذاريع الظاقة الذمدية في مرر : 

 م.و وىي كالتالي  1763مذخوعات مشفحه بإجسالى 

 م.و  143الكخيسات ) مخكدات شسدية ( -1

 م.و 1465 بشبان ) تعخيفة التغحية ( ةخاليا شسدي -2

 م.و 32 مرخ خارج الذبكة -3

4-  Roof top 133  م.و 

 م.و AFD 26خاليا شسدية كؾم أمبؾ بالتعاون مع  -5

 م.و 823مذخوعات تحت التظؾيخ بإجسالى 

 كؾم أمبؾ بالتعاون مع الرشجوق العخبي -JICA ،2 الغخدقة  -1

 KFWالدعفخانة  -5 ،م.و 533قظاع خاص  -4 ،م.و 233قظاع خاص   -2
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 ( 2جدول رقم ) 

 مذروعات ىيئة الظاقة الجديدة والمتجددة  
مذروعات تحت  مذروعات منفذه 

 التنفيذ
 خاليا فؾتؾفمظية مجسعات شسدية  خاليا فؾتؾفمظية  التقشية 

محظات مشفرمة  أسؼ السحظة
 عؽ الذبكة 

محظة الكخيسات 
 الحخارية الذسدية 

 محظة الغخدقة 

 23  143 32 قجرة مخكبة )م.و( 
اإلمارات العخبية  شخكاء التشسية 

 الستحجة 
 الجايكا  اليابان –أسبانيا 

 محظة كؾم أمبؾ   كؾم أمبؾ  أسؼ السحظة 
  53   26 قجرة مخكبة )م.و(
الؾكالة الفخندية  شخكاء التشسية 

 لمتشسية 
 الرشجوق العخبي  

 محظة الدعفخانة    أسؼ السحظة 
 53   قجرة مخكبة 

بشػ التعسيخ    شخكاء التشسية 
 األلساني 

 123 143  58 اإلجسالي 

 .2323التقخيخ الدشؾي  –السرجر : ىيئة الظاقة الججيجة والستججدة 
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 (2جدول رقم )

 مذروعات القظاع الخاص
مذروعات تحت  مذروعات منفذه 

 التنفيذ
 شمدي شمدي التقنية

 التغحيةتعخيفة  صافي الكياس
 اكؾاباور  بشبان أسؼ السحظة

 233 133 1465 قجرة مخكبة )م.و( 
 الشؾاعذ    أسؼ السحظة 

 533   قجرة مخكبة )م.و(
 733 133 1465 اإلجسالي 

 .2323التقخيخ الدشؾي  -السرجر: ىيئة الظاقة الججيجة والستججدة

 -ميجا وات: 242المحظة الذمدية الحرارية بالكريمات بقدرة 

يعتبخ مؽ السذخوعات الخائجة عمى مدتؾى العالؼ في مجال الظاقة الذسدية، 
يدتخجم ىحا السذخوع تكشؾلؾجيا السخكدات الذسدية ذات القظع السكافئ، ويختبط بالجورة 
السخكبة التي تدتخجم الغاز الظبيعي ليال كؾقؾد ليدتسخ العسل في السحظة طؾال 

مميار جشيو مرخي، ساىؼ  2.5يحه السحظة حؾالي اليؾم، وتبمغ التكمفة االستثسارية ل
مميؾن دوالر، وتبمغ ندبة تؾليج الظاقة  53مخفق البيئة العالسي فيو بسشحو قجرىا 

% مؽ إجسالي الظاقة السؾلجة مؽ ىحا السذخوع، كسا ساىؼ بشػ اليابان  3.6الذسدية 
عتبخ ىحا السذخوع لمتعاون الجولي بقخض ميدخ يتؼ تدجيجه خالل ثالثيؽ عاما، ولحلػ أ 

ذا ججوى مؽ الشاحية االقترادية رغؼ تكمفتو العالية بالسقارنة بالسذاريع التقميجية )ىيئة 
 (.33ص 2315الظاقة الججيجة والستججدة 
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 : مذروع نظم الخاليا الذمدية المترمة بالذبكة

قامت ىيئة الظاقة الستججدة بالتعاون مع مذخوع نغؼ الخاليا الذسدية 
( بالتعاون مع بخنامج األمؼ IMCوبتشفيح كل مؽ مخكد تحجيث الرشاعة )الرغيخة 

( وذلػ في إطار GEF( وبتسؾيل مؽ مخفق البيئة العالسي )UNDPالستحجة اإلنسائي )
التعاون السذتخك لشذخ تظبيقات الظاقة الذسدية، فقام السذخوع بتقجيؼ الجعؼ السالي 

ج الكيخباء مؽ نغؼ الخاليا الذسدية في مذخوعا استخشاديا لتؾلي 153والفشي لحؾالي 
قظاعات مختمفة: الرشاعي، التجاري، التعميسي، الدكشى، التجاري، الدياحي والسباني 

مذخوعا وما زالت السذخوعات األخخى  123العامة وقج تؼ االنتياء مؽ تذغيل حؾالي 
جيجا  14.8قيج التشفيح، ما أدى إلى تؾفيخ في استيالكات الظاقة الكيخبائية بقجرة 

% تقخيبا مسا  75وات ساعة، وحققت بعض القظاعات تؾفيخا سشؾىًا فى الظاقة بشدبو 
يؤكج عمى أن استخجامات الظاقة الذسدية قادرة عمى ايجاد حل نغيف ومدتجام 
ألنتاج الكيخباء فى القظاعات السختمفة، وأيزا ساىؼ السذخوع فى تفيح محظات خاليا 

وايزا فى ىيئة األبشية التعميسية وطؾر نسؾذجا فشادق مختمفة،  6شسدية فى 
أستخشاديا فى لمسشذأت التعميسية نفح فى مجرستيؽ دوليتيؽ ومجارس عامة، وفى إحجى 
الدالسل التجارية الكبخى، وقج بمغ إجسالى القجرات التى نفحىا السذخوع مؽ خالل 

 143ت ترل إلى ميجاوات بإجسالى أستثسارا 13تقجيؼ الجعؼ الفشى أو السالى حؾالى 
مميؾن جشية مشح ال تخد، مسا يديؼ سشؾيا فى خفض  19مميؾن جشية مرخى مشيا 

حؾالى عذخة اآلالف طؽ مؽ أنبعاثات ثانى أكديج الكخبؾن وخفض فى أستيالك الغاز 
 .(11) مميؾن متخ مكعب 1.5الظبيعى بسقجار 

  :انظمة التدخين الذمدى الحرارى لممياه 

وىؾ يعتبخ مؽ تظبيقات الظاقة الذسدية الذائعة عالسيا، بيجف الحج مؽ 
أستيالك الكيخباء وتؾفيخ الؾقؾد، فالدخان الذسدى يؾضع أعمى السشازل أو األسظح 
لمسرانع او الذخكات وىى طخيقة مججية اقتراديا ألنيا تدتعيج راس السال السجفؾع 
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عمى األكثخ، وكان عجد سشؾات  5-3فى ترشيع الدخان الذسدى خالل مؽ 
الف وحجة نسظية سعة كل مشيا  233يقجر بحؾالى 1999الدخانات السخكبة فى عام 

الف طؽ بتخول مكافئ  83الف لتخ مؽ السياه الداخشة يؾميا متخ مخبع، تؾفخ  153
بمغ  2314/2315الف، أما بالشدبة لعام  433سشؾيا، مجسؾع السداحات السخكبة 

الف متخ مخبع  753بة لمدخانات الذسدية فى مرخ حؾالى اجسالى السداحات السخك
 (2315131)ىيئة الظاقة الججيجة والستججدة 

 -: (22)مذروعات أنتاج الكيرباء من الظاقة الذمدية 

مذخوعا إلنتاج الظاقة مؽ  32تؼ االنتياء مؽ استكسال التذغيل التجاري لعجد 
 م. و )قظاع خاص( 1465الخاليا الذسدية بسشظقة بشبان بإجسالي قجرة 

م. وات  26( إجسالي PVتؼ التذغيل التجاري لسحظة كؾم أمبؾ الذسدية ) -
 .2323في أبخيل 

تؼ التعاقج السبجئي لتشفيح مذخوعي إنذاء محظة طاقة شسدية باستخجام  -
 BOO( بسشظقة كؾم أمبؾ بأسؾان بشغام PVتكشؾلؾجيا الخاليا الفؾتؾفمظية )

 -مع:

م. وات )مخظط التذغيل التجاري خالل  233الدعؾدية بقجرة شخكة اكؾاباور 
 (.2321عام 

 م. وات. 233مجسؾعة السؾيذ اإلماراتية بقجرة  -

 :الفهتهضهئية الخاليا نظم

ىحا الشغام عبارة عؽ خاليا شسدية ال القجرة عمى الكيام بعسمية التحؾيل الكيخوضؾئي أي 
تحؾيل اإلشعاع الذسدي إلى طاقة كيخبائية، وتعتسج شجة التيار الشاتج عشيا، عمى مدتؾى 
الدظؾع الذسدي وساعات الدظؾع وكفاءة الخمية الزؾئية نفديا، وىؾ نغام تقشي بديط 
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 أنو يعيبو انخفاض شجة سظؾع الذسذ، واالحتياج السدتسخ لمريانة وىحا ما يسيده، إال
 (2314وإلى مدظحات كبيخة مؽ األراضي )مرظفى مشيخ محسؾد، 

نغخا لؾجؾد فائض في اإلنتاج في تكشؾلؾجيا الخاليا الفؾتؾفمظية، انخفزت أسعارىا 
لخاليا الذسدية في الفتخة الساضية سؾاء فى الجول الشامية او الستقجمة، وتعتبخ نغؼ ا

أحج أفزل تظبيقات الظاقة الستججدة وتكمفة التذغيل والريانة ليا تعتبخ محجوة فى 
 عل العسخ األفتخاضى.

ثالثا: مدى مداىمة مذاريع الظاقة الذمدية في دعم قظاع الظاقة بمرر واألىمية 
 االقترادية من الظاقة الذمدية

طاقة  –لمظاقات الستججدة ) رياح ( مجى تظؾر القجرة االسسية 1يؾضح الذكل رقؼ )
 . ( 2319/2323 – 2315/2316شسدية خالل الفتخة مؽ ) 

 (1شكل رقؼ ) 

 القجرة االسسية لمظاقات الستججدة

 

 م. وات 5غيخ شامل محظة رياح بالغخدقة قجرة  
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تؼ التذغيل التجاري ألول محظة شسدية حخارية لتؾليج الكيخباء قجرة  2311عام  -
 م. وات مكؾن شسدي بسشظقة الكخيسات. 23مشيا م. وات  143

 -تؼ: 2319/2323خالل العام 
( قظاع خاص بسشظقة بشبان pvم. وات طاقة شسدية ) 485التذغيل التجاري ل  -

مذخوع إلنتاج الظاقة  32محافغة أسؾان ضسؽ استكسال التذغيل التجاري لعجد 
 . وات.م 1465مؽ الخاليا الذسدية بسشظقة بشان بإجسالي قجرة 

التذغيل التجاري لسدرعة رياح بخاس غارب )شقيخ( قظاع خاص بإجسالي  -
 .2319م. وات في أكتؾبخ  2262.5

م.وات في أبخيل  26بإجسالي  (pv )تؼ التذغيل لسحظة كؾم أمبؾ الذسدية  -
2323.  

 (2شكل رقؼ )

 الظاقة السؾلجة مؽ الظاقات الستججدة

 
 

  الظاقات الستججدة عمى سخعة الخياح وشجة الدظؾع الذسديتعتسج الظاقة السؾلجة مؽ 

   51ص – 2323التقخيخ الدشؾي  -السرجر: وزارة الكيخباء والظاقة الستججدة . 
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  21ص – 2221 -التقرير الدنهي  -المردر : ىيئة الظاقة الجديدة والمتجددة 
 مجى تظؾرمداىسة الظاقة الستججدة (3ججول رقؼ ) 

تظهر الظاقة  
 المنتجة 

 تيرا وات/ ساعة

تظهر القدرة 
 المركبة 

 جيجا وات 

الخفض في 
انبعاثات ثاني 
 أكديد الكربهن 

 ) باأللف طن ( 

الهفر المحقق 
 من الهقهد

مميهن طن  
 مكافئ

21 /2224  14.76 3.3 8.12 3.1 
24/2221  14.99 3.3 8.24 3.2 
21/2221  14.92 3.5 8.21 3.16 
21/2221 15.54 3.5 8.55 3.26 
21/2221 15.53 4.3 8.54 3.19 
21/2221 17.6 5.9 9.7 3.6 
21/2222  --* --* 21.1  4.1 

 المردر: أعداد الباحثة باالعتماد عمى البيانات المنذهرة في
 21ص – 2221 -التقرير الدنهي  -ىيئة الظاقة الجديدة والمتجددة

 * بيانات غير متهفرة 

%  80 محطات حرارية  

%2طاقة شمسية    

%12طاقة رياح   

%6طاقة مائية    

  %20لطاقة المتجددة ا

 2322مرادر أنتاج الكيخباء عام (  3شكل رقؼ ) 
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يهضح الجدول الدابق مدى مداىمة الظاقة المتجددة )طاقة شمدية ورياح( في إنتاج 
م.  2121ىه:  2221الذمدية عام  الظاقة في مرر، فنجد أن ما أحرزتو مرر في الظاقة

مميهنا ك. و. س حراري  121خمية شمدية،  4111م. وحراري شمدي، 242وخاليا شمدية، 
شمدي، بخالف باقي أنهاع الظاقات المتجددة ما أدى إلى أن يرل الخفض في االنبعاث لثاني 

 ن طن نفط مكافئماليي 4.1مميهن طن، بينما تحقق وفر في الهقهد حهالي  21.1أكديد الكربهن 

( مؽ 2319-2314، لقج تسكؽ قظاع الكيخباء في مرخ خالل الخسذ سشؾات )(13)
التحؾل مؽ حافة العجد إلى الؾفخة. إذ تجاوزت القجرات السخكبة حاجد الخسديؽ ألف 
ميجا وات مسا أتاح احتياطي دوار أمشا يدسح بتشفيح بخامج الريانة الجورية والؾقائية 

ظى أولؾية تذغيل لمسحظات األحجث األعمى كفاءة واألقل طبقا لمسخظظات، ويع
استيالكا لمؾقؾد، لقج احتمت الظاقة الستججدة مكانة ميسة في خظط التشسية السدتجامة 

%، بيشسا  53فاستحؾذت الظاقة السائية عمى الشريب األكبخ مؽ القجرات السخكبة 
ية، وذلػ بعج ارتفاع تقاسست كل مؽ الظاقة الذسدية وطاقة الخياح الشدبة الباق

كخد فعل مباشخ لرجور  2314مذاركتيسا خالل الدشؾات الخسذ الساضية مشح عام 
، وأيزا قخارات مجمذ الؾزراء الستعمقة بشفذ السؾضؾع، قام 2314لدشة 233قانؾن 
بتشغيؼ العالقة بيؽ الجولة والجيات ذات الرمة بالظاقة الستججدة وتذجيع  233قانؾن 

ألخص، وحجد ىحا القانؾن آليات االستثسار تزسشت إنذاء محظات القظاع الخاص با
، والتي تعمؽ بسؾجبيا Feed- in- Tariff. fitلمظاقة الستججدة، مثل تعخيفة التغحية 

الجولة عؽ رغبتيا في شخاء طاقة كيخبائية مؽ مرجر متججد بأسعار محجدة مدبقًا، تؼ 
 1564أسؾان بقجرة إنتاج  مؽ خاللو تشفيح مذخوع بشبان لمظاقة الذسدية في

مجى مداىسة الظاقة الستججدة في  (4يؾضح الججول التالي رقؼ ) و ،(24)ميجاوات
 .الظاقة اإلجسالية
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 (4ججول ) 

خالل الفتخة  مجى مداىسة مرادر الظاقة الستججدة في إجسالي إمجادات الظاقة
(2338/2339- 2319/2323  

الظاقة المهلدة من  الدنهات
 المتجددةالظاقات 

اجمالى الظاقة المهلدة عمى 
مدتهى الجميهرية 

 )ج.و.س(

ندبو الظاقة المتجددة / 
 إجمالي الظاقة )%(

38/2339 931 131333 3.7 

39/2313 1133 139333 3.8 

13/2311 1734 146796 1.16 

11/2312 1732 157445 1.38 

12/2313 2342 159317 1.28 

13/2314 1446 168353 3.8 

14/2315 1444 174875 3.83 

15 /2316 2225.5 186320 1.19 

16/2317 2783 189553 1.47 

17 /2318 2871 196763 1.46 

18/2319 4543 199843 2.27 

19/2323 8663 197357 4.38 

يتزح مؽ الججول الدابق أن حجؼ الظاقة السؾلجة مؽ الظاقات الستججدة في تدايج 
ومع  38/2339عام  3.7مدتسخ، حيث تدايجت ندبة مداىسة الظاقة الستججدة مؽ 
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بجاية أتباع مرخ سياسة التحؾل نحؾ الظاقة الستججدة كبجيل لمظاقة األحفؾرية وذلػ 
%  4.38سخ في االرتفاع لترل إلى وتدت 3.8ليغيخ ندبة السداىسة  2314عام 
، حيث يؤكج ذلػ عمى أىسية سياسة مرخ باتجاىيا فالتحؾل نحؾ 19/2323عام 

إنتاج الظاقة مؽ الظاقات الستججدة لجعؼ قظاع الظاقة، ولكؽ أيزا يعتبخ ىحا التدايج 
 ما زال ضعيفا بالشدبة إلمكانيات مرخ اليائمة مؽ الدظؾع الذسدي.

 ة من االستثمار في مذاريع الظاقة الذمدية بمرر:األىمية االقترادي 
إذا قامت مثل ىحه السذخوعات الزخسة والسكان السشاسب ليا ىؾ صحاري  -1

 -مرخ مثل )مذخوع بشبان( فيشاك مشافع اقترادية عجيجة مشيا:

تداىؼ في عالج مذكمة التكجس الدكاني وإقامة مجتسعات ججيجة:    -2
عسخان لتمػ السشاطق السيسذة وبالتالي تعسيخ وتشسية الرحخاء وأحجاث 

 تخفيض التكجس الدكاني حؾل حؾض الشيل.

تداىؼ في حل مذكمة نقص السياه: استغالل الظاقة الذسدية في تؾليج   -1
الكيخباء يسكشو السداىسة في تذغيل طمسبات األعساق الستخخاج السياه 

خباء وتكؾن الجؾفية بالخدانات األرضية، وبيحا الذكل تتؾفخ السياه والكي
 . (21) الرحخاء صالحو لتؾطيؽ عجد أكبخ مؽ الدكان

إنذاء مذاريع ترشيع الخاليا الذسدية الفؾتؾفمظية  -التؾسع في الترجيخ:  -4
باستخجام الخمال الشاعسة في سيشاء واستخجام مشتجات ىحه الرشاعة في 
ترشيع السحظات الذسدية بالسذخوع مسا يداىؼ في خفض تكاليف 

 ا إمكانية الترجيخ.السذخوع وأيز

عمى الخغؼ مؽ أن  -التكاليف عمى السجى البعيج لمسحظات الذسدية أقل:  -5
تكاليف السحظات الذسدية ما زال ىؾ األعمى مؽ محظات التي تدتخجم 
الؾقؾد، إال أن تكاليف الؾقؾد تسثل ثالثة أرباع تكاليف الكيخباء السشتجة، 
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مبيئة ومخدونة مدتيمػ أعمى وأسعاره في تدايج مدتسخ، وغيخ أمؽ وممؾث ل
مؽ لشتاجو، كل ذلػ باإلضافة لمتكاليف السختفعة لتذغيل وصيانة محظات 
الؾقؾد الحالية، فالعسخ التذغيمي لسؾلج يعسل بالبشديؽ سشو بيشسا العسخ 

عاما، وتكاليف التذغيل  25التذغيمي لسشغؾمة تعسل بالظاقة الذسدية 
الخالصة أن  ،(16) ارنا بالظاقة الذسديةاليؾمية في البشديؽ مختفعة ندبيا مق

تكمفة إنذاء مشغؾمة بالظاقة الذسدية مكمفة ولكؽ ليذ ىشاك تكاليف 
تذغيل أو صيانة وبحلػ ىي األرخص عمى السجى األطؾل عؽ باقي 

 مرادر الظاقات.

بعج أمشي وحساية حجود مرخ: تؾاجج مثل ىحه السحظات الذسدية في   -6
 ن لو بعج أمشي وتأميؽ لحجود مرخ.الرحاري وجعميا أىمو بالدكا

تؾفيخ البتخول السدتخجم حاليا في تذغيل السحظات السجارة بالؾقؾد، والغاز   -7
 وإمكانية أستخجامة في صشاعات البتخوكيساويات أو ترجيخه.

إمكانية الترجيخ لمكيخباء لالتحاد األوربي كسا تفعل الجدائخ )مذخوع   -8
 ديدرتيػ(.

خفض معجالت البظالة. وذلػ لتؾفيخ فخص عسل كثيخة وججيجة لمسحظات   -9
 الذسدية ولألعسار.

انخفاض التكاليف الخعاية الرحية: نغخا النخفاض معجالت التمؾث   -13
 البيئي )خفض االنبعاثات الجفيشة(.

ىشاك أىسية اقترادية لمدخانات الذسدية في تؾفيخ الظاقة فيسكؽ  -11
فخدي أو السشذآت خاصة الدياحية والرشاعية استخجاميا عمى السدتؾى ال

التي تدتخجم التدخيؽ الذسدي مثل صشاعة الغدل والشديج والرشاعات 
الجوائية والسجازر اآللية ومع التخكيد عمى السجن والسشاطق الججيجة والتي لؼ 
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 .(17)يرل ليا الغاز الظبيعي وال مجرجة فالخظة

لو التكشؾلؾجيا الحجيثة  يسكؽ تخديؽ الظاقة الذسدية وىؾ ما تؾصمت  -12
في استخجام الظاقة الذسدية حتى في األوقات التي ليذ بيا إشعاع، عمى 
عكذ أنو يرعب تخديؽ التيار الكيخبائي الستؾلج مؽ الظاقة التقميجية 
)األحفؾرية( ويجب أستخجامة فؾر أنتجاه، وبالتالي ىشاك نفع اقترادي وىؾ 

 تؾفيخ الظاقة األحفؾرية.
 النتائج:

نتيجة لدعت الحكؾمة واتباعيا لدياسات وخظط مؾجو نحؾ استغالل    -1
السؾارد الظبيعية وتحقيق التشسية السدتجامة، ما أدى إلى زيادة تؾليج الظاقة 
الكيخبائية وحل مذاكل انقظاع الكيخباء باستغالل الظاقة الذسدية في العجيج 

 مؽ السشذآت.

ج الظاقة الستججدة سؾاء مؽ تذجيع الجولة لسذاركة القظاع الخاص في إنتا  -2
خالل الظاقة الذسدية أو تؾليج الظاقة الكيخبائية مثل مجسع بشبان لمظاقة 

 الذسدية الحي يتؼ تشفيحه مع القظاع الخاص.

ىجفت مرخ إلى االستغالل األمثل لمسؾارد الظبيعية وخاصة الظاقة الذسدية   -3
ع شسدى مؾضؾع البحث في عل وجؾد مشاطق كبيخة غيخ مدتغمة، وسظؾ 

عمى مجار العام ولسجد طؾيمة مؽ اليؾم ما مكشيا مؽ تشفيح ىحه السذخوعات، 
% مؽ الظاقة الستججدة فى أستخجامات الكيخباء  23كسا تدعى ألستغالل 

  (18.)2333بحمؾل 

ساىست الظاقة الذسدية كأحج أىؼ مرادر الظاقة الستججدة بالحفاظ عمى   -4
البعج البيئي بتقميل البرسة الكخبؾنية كشتيجة مباشخة الستخجام الظاقة الستججدة 
وتقجم مرخ في مؤشخ تحؾل الظاقة العالسي لترل مرخ لمسخكد الدادس 
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لى: الظاقات والدبعيؽ، وىحا ما يثبت صحة ما جاء بالفخضية الفخعية األو 
الذسدية إحجى أىؼ البجائل اآلمشة والسدتجامة لمؾقؾد األحفؾري وتحافع عمى 

 البيئة.

ساىست الظاقة الذسدية والتي ليا صفة االستجامة في تؾفيخ مرادر الظاقة   -5
األحفؾرية القابمة لمشفاذ، واستغالليا في صشاعات أخخى أو تخديشيا 

ت صحة الفخضية الثانية: إن استخجامات لالحتياجات السدتقبمية، وبالتالي ثبت
 الظاقة الذسدية تؤدى إلى تحقيق التشسية السدتجامة.

أثبتت الجراسة صحة ما جاء بالفخضية الفخعية الثانية: حيث إن استغالل   -6
الظاقة الذسدية في تؾليج الظاقة قادر عمى دعؼ قظاع الظاقة السرخي الحي 

 القظاعات االقترادية األخخى. ىؾ ركيدة االقتراد، ويعتسج عمييا كافة

 التهصيات:

زيادة التؾعية لمسؾاطشيؽ بإدماج الؾعي بشغؼ التعميؼ وفي الثقافة العامة ألفخاد  -1
السجتسع عؽ طخيق مذاركة الجسعيات األىمية، ووضع خظط دعائية في 
جسيع الؾسائل اإلعالنية بأىسية الظاقة الذسدية مؽ حيث إنيا طاقة نغيفة 

 ل في التكمفة والريانة عمى السجى الظؾيل.ومدتجامة، وأق

تظؾيخ السيارات البذخية والفشية عمى نحؾ يعسل عمى نجاح التؾجو نحؾ   -2
 التؾسع فاستخجام الظاقة الستججدة وباألخص الظاقة الذسدية.

تذجيع وتحفيد رجال الرشاعة السحمييؽ عمى تعسيؼ استخجام الظاقة   -3
تكمفة األولية لسحظات الظاقة الذسدية في تدخيؽ السياه، وتخفيض ال

الذسدية مؽ خالل الدياسات الزخيبية السشاسبة بإلغاء أو تخفيض الخسؾم 
الجسخكية عمى اآلالت والسعجات والسؾاد السدتخجمة وضخائب السبيعات عمى 

 الؾاردات مشيا.
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إنذاء قدؼ لتكشؾلؾجيا الظاقة الستججدة أو مادة عمسية تجرس بالسشاىج تختص   -4
ا الظاقة الستججدة في السجارس والجامعات، وإنذاء مخاكد تجريب بتكشؾلؾجي

 لتجريب الفشيؽ بسجال الظاقة الذسدية.

وضع خظط تدؾيكية ذات رؤية مدتقبمية لمتؾسع في استخجامات الظاقة  -5
 الذسدية.

تعديد التعاون اإلقميسي بذأن القزايا الستعمقة بالبيئة والتغيخ السشاخي، مع   -6
تحقيق الذخاكات الجولية لالستثسار في تحدؽ جؾدة شبكات الظاقة، وتظبيق 
بجائل مشخفزة في عل االلتدام الفعمي بدياسات مرسسة بذكل جيج وقابمة 

 لمتشفيح خالل أوقات زمشية محجدة.

ريع الظاقة الذسدية الستعمقة بتمبية االحتياجات وضع خظة لتظؾيخ مذا -7
السحمية، ومديج مؽ الذخاكات والبخوتؾكؾالت لمتعاون مع الجول األوربية، 

 وضسان حرة مدتقبمية لمترجيخ.

زيادة االعتساد عمى الظاقة الذسدية في الجيات والسرالح الحكؾمية لجعؼ   -8
ات السحفدة تشص وإصجار بعض التذخيع ،وتؾفيخ مرادر الظاقة األخخى 

عمى وجؾد حؾافد تشغيسية ومالية الستخجام الظاقة الذسدية الشغيفة 
 والسدتجامة في السذخوعات الخاصة.

تؾجيو بؾرصة األوراق السالية إلى التؾسع في االستثسار في الظاقة الذسدية   -9
 وإصجار الدشجات السجعسة لحلػ )الدشجات الخزخاء(.
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