
اػزًبد ورـجُك ركُىنىعُبد انـبلخ انًزغذدح فٍ انجهذاٌ األػؼبء فٍ  

االسكىا

ثضُُخ ساشذ
يسئىل شئىٌ الزظبدَخ 

ئداسح انزًُُخ انًسزذايخ واإلَزبعُخ/لسى انـبلخ 

انذوسح انزبسؼخ/نغُخ انـبلخ
2013َىَُى / ؽضَشاٌ 13–12انكىَذ، 



ركُىنىعُبد انـبلخ انًزغذدح ثجهذاٌ االسكىا: أواًل

(َظى يعسونخ–رثطًب ثبنشجكخ )إَزبج انكهرثبء  -    

ييبِ، رجفيف يحبصيم زراعيخ، إَزبج  رحهيخ/ظد/رسريٍ)أغراض أذري  -    

...(  انىقىز انحيىي، إَزبج فحى َجبري،/انغبز

يؼىلبد اػزًبد ورـجُك ركُىنىعُبد انـبلخ انًزغذدح ػهً َـبق واسغ: صبًَُب

سُبسبد اػزًبد ورـجُك ركُىنىعُبد انـبلخ انًزغذدحياليؼ ػبيخ نزظًُى : صبنضًب

يحسزاد أسس رصًيى سيبسبد َشر ركُىنىجيبد انطبقخ انًزجسزح -    

يقزرح ذطىغ إرشبزيخ ثشأٌ سيبسبد اعزًبز ركُىنىجيبد انطبقخ انًزجسزح  -    

انًؾزىَبد



اإليكبَبد   -انـبلخ انًزغذدح ثجهذاٌ االسكىا 

DLRيركس انفعبء األنًبَي : انًصسر

.، هُكم سشػبد سَبػ يُبسجخ إلَزبط انكهشثبء فٍ ثؼغ انًىالغئشؼبع شًسٍ ػبنُخكضبفخ  -

.فٍ أغهجهبطؾشاوَخ شبسؼخ، شجه يُجسـخ وغُش يأهىنخ أساع -

فٍ  ويششوػبد رغبسَخ، ئيكبَبد طُبػُخ وكىادس فُُخ يؼمىنخ أَذٌ ػبيهخ سخُظخ، رغبسة  -

.ثؼغ انجهذاٌ

انًسبهًخ فٍ رأيٍُ اإليذاد ثبنـبلخ، أداح نهؾذ يٍ  )ثبنـبلخ انًزغذدح  سسًٍاهزًبو  -

(.االَجؼبصبد

-http://www.altestore.com/howto/Solar-Electric:انًصسر
Power/Reference-Materials/Solar-Insolation-Map-World/a43



ركُىنىعُبد انـبلخ انًزغذدح ثجهذاٌ االسكىا: أواًل

انزكُىنىعُبد األكضش اسزخذايًب           

انكزهخ انؾُىَخ انؾذَضخ

انزرًير •

انزغىيس•

انقىنجخ•

اسزرراج انغبز انحيىي •
يكجبد انُفبيبد،  )

يحطبد يعبنجخ انصرف 
إلَزبج كهرثبء( انصحي

إَزبج انىقىز انحيىي •
يرهفبد ثعط )

انًحبصيم، األشجبر 
(انسيزيخ

رشثُُبد انشَبػ

ررثيُبد كجيرح انسعخ •
يررجطخ )إلَزبج انكهرثبء 

ثبنشجكخ

ررثيُبد صغيرح انسعخ، •
فأقم . و.ك100حىاني 

شجكخ يحهيخ، َظى )
َظبو ررسيٍ + يعسونخ 

(  طجقًب نالسزرساو

َظى يسزوجخ •
ذاليب /، ريبحزيسل/ريبح

شًسيخ

ركُىنىعُبد انـبلخ 
انشًسُخ

 فىرىفهطيخَظى ذاليب •
َظبو ررسيٍ )يعسونخ 

أو ( طجقًب نالحزيبج
يررجطخ ثبنشجكخ 

كهرثبء، إَبرح، )
ارصبالد السهكيخ، 

زعبيخ، عاليبد إرشبزيخ، 
)...

انسربٌ انشًسي •
(ذسيي/يُسني)

/  يركساد شًسيخ•
ركُىنىجيب انقطع انًكبفئ 

(ييبِ رحهيخكهرثبء، )



تكنولوجياث الطاقت الشمسيت إلنتاج الكهرباء، 

  (PV)انخالَب انشًسُخ انؼىئُخ (CSP)انًشكضاد انشًسُخ انؾشاسَخ 

انجرج انًركسيانقطع انًكبفئ

 فريُمعبكس 
(انًجًعبد انًسزىيخ)

انقطع االسطىاَي

ذهيخ شًسيخ وحيسح انجهىرح

ذهيخ شًسيخ يزعسزح انجهىرح



نظم الطاقت الشمسيت المباشرة( أ)

وػغ  ركُىنىعُب انـبلخ انًزغذدح إلَزبط انكهشثبء ثذول االسكىا

.و.و 48حىاني : ئعًبنٍ انمذساد انًشكجخ

ذجرح يعقىنخ في زراسبد انجسوي وإعساز انًسزُساد، رجًيع يكىَبد انُظبو، انزركيت، : انخجشاد انًكزسجخ

(.انحبيم انًعسَي، انسجبج، كبثالد وأسالك)انزشغيم وانصيبَخ، إَزبج ثعط انًكىَبد يحهيًب 

جبري اسزحساس وإَشبء ذطىغ إَزبج /رىجس يصبَع نزجًيع انًكىَبد في كثير يٍ انسول، رى: انزظُُغ
.ألنىاح انراليب في ثعط انسول

(في ظىء انًرططبد انًعهُخ يٍ قجم انسول.)و.ج 8.5حىاني : 2020انًخـؾ  ؽزً /لُذ اإلَشبء
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االرزٌ اإليبراد  رىَس  انسعىزيخ  انسىزاٌ سىريب فهسطٍي انكىيذ نجٌُب نيجيب يصر انًغرة انيًٍ انعراق

.و
.و



وػغ  ركُىنىعُب انـبلخ انًزغذدح ثبنًُـمخ انؼشثُخ إلَزبط انكهشثبء ( تابغ)

انـبلخ انشًسُخ انؾشاسَخ( ة)

.  و.و 165: 2013ئعًبنٍ انمذساد انًشكجخ يٍ انًكىٌ انشًسٍ فٍ 

ًبل يسَيخ : انخجشاد انًكزسُخ ، رجًيع انًكىٌ انشًسي ورصُيع انهيكم وكهروييكبَيكيخقيبسبد حقهيخ، أع

، ذجرح يجسئيخ في انزشغيم وانصيبَخ (حبنخ يصر)انًعسَي وانسجبج يحهيًب 
(.في ظىء انًرططبد انًعهُخ يٍ قجم انسول. .)و.ج 12حىاني  : 2020انًخـؾ ؽزً /لُذ اإلَشبء

0

450

125 120

0

20

25 20

100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

انًغرة انجسائر يصر اإليبراد انعرثيخ انًزحسح

2012انعرثيخ في انًحطبد انشًسيخ انحراريخ ثبنًُطقخ 

.(و.و)انًكىٌ انشًسي 

(و.و)انًكىٌ انحراري 



مزارع الرياح إلنتاج الكهرباء في منطقت االسكوا

، انًغرةرطىاٌجبَت يٍ يحطخ ريبح في جبَت يٍ يحطخ ريبح انسعفراَخ، يصر

جبَت يٍ  يحطخ ريبح سيسي زاووز، رىَس



ؿبلخ انشَبػ( ط)

وػغ  ركُىنىعُب انـبلخ انًزغذدح إلَزبط انكهشثبء ثذول االسكىا ( ربثغ)
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يصر انًغرة رىَس األرزٌ

.و.و

2012يضاسع انشَبػ فٍ 

.و.و 946.5حىاني : ئعًبنٍ انمذساد انًشكجخ

، انزركيت، انزشغيم وكهروييكبَيكخزراسبد ثيئيخ، قيبسبد حقهيخ، أعًبل يسَيخ : انخجشاد انًكزسُخ

.وانصيبَخ، رصُيع ثعط انًكىَبد يحهيًب 
(.في ظىء انًرططبد انًعهُخ يٍ قجم انسول. )و.ج.10حىاني : 2020انًخـؾ ؽزً /لُذ اإلَشبء



تطبيقاث أخرى للطاقت المتجددة في منطقت االسكوا

دسعخ االَزشبس فٍ يُـمخ االسكىا انزـجُك

االَزشبر رجبريًب في كثير يٍ انسول واسعخ•

رجبرة رائسح في زونزٍي•
يحسوزح االَزشبر •

َظى انزسخٍُ انشًسٍ 

نألغراض انًُسنيخ وانرسييخ  

نألغراض انصُبعيخ
طجبخ شًسي/انزجفيف انشًسي نهحبصالد انسراعيخ

رجبريًب في يعظى انسول واسعخ االَزشبر•

يحسوزح•
رجبرة•

خالَب كهشػىئُخ يؼضونخ  َظى 

حفظ األيصبل،إرشبزيخ نىحبد/ارصبالد السهكيخ، إعالَبد ،

انًيبِ رحهيخ/ظد
 (،ريبح/ ذاليب)َظى يسزوجخ..

شبئع االسزرساو ويُزشر •
يحسوز االَزشبر•

. (و.ن 100<  )رشثُُبد انشَبػ يؾذودح انمذسح 

ِنعد انًيب
 (ذاليب، َظى/، ريبحزيسل/ريبح)َظى يسزوجخ  نإلَبرح..  

في عسز يحسوز يٍ انسول•

ثعط انسول يُزشر في•

يحسوز االَزشبر•

انكزهخ انؾُىَخ انؾذَضخ  

فحى َجبري، ذشجيخ كىقىز نألفرٌا انريفيخ نتاقى

 يرهفبد زراعيخ )سًبز طجيعي + ( انًيثبٌ)انغبز انحيىي

..(وحيىاَيخ، يكجبد انُفبيبد، يعبنجخ انصرف انصحي،

 يٍ ثعط انًحبصيم( االيثبَىل)إَزبج انىقىز انحيىي  
(.يصر) األشجبر انسيزيخ/(انسىزاٌ)



يؼىلبد اػزًبد ورـجُك ركُىنىعُبد انـبلخ انًزغذدح ػهً َـبق واسغ  : صبًَُب

أخشي سئُسُخ

 غُبة رششَؼبد يُبسجخ نغزة االسزضًبساد

دوس واػؼ نهًسزضًش /ػذو وعىد سؤَخ   

انًزىسؾ فٍ هزا انًغبل/انظغُش

 لظىس فٍ انشؤَخ ثؼُذح انًذي انًزؼًُخ رًُُخ

انسىق انًؾهٍ نظُبػخ ركُىنىعُبد انـبلخ 

انًزغذدح وفزؼ أسىاق خبسعُخ فٍ يُبؿك غُش 

.رمهُذَخ

انًىاصَبد انؼبيخ انًخظظخ نهجؾش  يؾذودَخ

.انـبلخ انًزغذدح خبطًخ ثؾىسوانؼهًٍ ػبيًخ، 

غُبة انزؼبوٌ اإللهًٍُ انفؼبل (ٍ  ،انجؾش انؼًه

، أثؾبس يشزشكخ، شهبداد انًُشأ، انزذسَت

انغىدح، انًىاطفبد انمُبسُخ، شهبداد اخزجبس 

نخجشاد واإليكبَبد ااألداء، شهبداد انكشثىٌ، 
...(، انزظُُؼُخ وانفشص انزسىَمُخ

 ظبدس خبسؿخ ؿشَك/يخـؾ شبيم، رمُُى  اًن

  رؼزجش عهخ االخزظبص فٍ انؾكىيبد

يششوػبد انـبلخ انًزغذدح انكجشي إلَزبط انكهشثبء

 االسزشارُغُخ أللهًخ ثؼغ  انزكُىنىعُبد انشؤَخ
 ـبع انكهشثبء االؽزكبس انؾكىيٍ نم

رؾذَش انجُُخ انزؾزُخ نمـبع انكهشثبء

 دػى انـبلخ انزمهُذَخ

  ٍُانزؼهُى، انجؾش انؼهًٍ، انظُبػخانؼاللبد ث

 االػزًبد ػهً انخجشاد األعُجُخ

  َمض انخجشح ثبنًىاطفبد انمُبسُخ وؿشق

ًؼذاد ركُىنىعُبد انـبلخ انًزغذدح ن االخزجبس

انًسزىسدح أو   انًؾهُخ

  ؿبس صيٍُ يؼٍُ نجُبء انمذساد انىؿُُخ إلسؤَخ

يؾم االهزًبو ػًه انًسزىي فٍ انًغبالد 

.االسزشارُغٍ

 ػؼف دوس انمـبع انخبص.
 ٍانشثؾ انؼشثٍ، انشثؾ انًزىسـ



رظًُى سُبسبد اػزًبد ركُىنىعُبد انـبلخ انًزغذدح فٍ يُـمخ االسكىا: صبنضًب

رؾذَذ أدواس أطؾبة انًظهؾخ وآنُبد انزُفُز

ـبع/انؼبو انمـبع/انؾكىيخ -   ،انخبص انم

 انـبلخ نذػى انؾبنُخ انسُبسبد فٍ انُظش ئػبدح -
انًزغذدح نهـبلخ دػى رمذَى وئيكبَُخ انزمهُذَخ،

وانخبص انؼبو انمـبػٍُ ثٍُ انششاكخ -

  رمهُذَخ غُش يؾهُخ رًىَم آنُبد -

 األداء واخزجبساد انمُبسُخ وانًىاطفبد انًؼبَُش -
انًزغذدح انـبلخ ثًؼذاد انخبطخ

خرمُُى انًظبدس ورؾذَذ انجذائم انزكُىنىعُ

يذلمخ ثُبَبد / لُبسبد -

الءيخ اإليكبَبد،) انًىالغ رمُُى -  نهظشوف اًن
(..الزظبدَخ أَشـخ سكبٌ، ،انًؾهُخ

 /انؼبئذ/انكهفخ انزكُىنىعُب، انجذائم رمُُى -
 شجكخ/يشعؾخ لذسح/انشجكخ :انفُُخ انًزـهجبد

(...يؼضونخ َظى/يؾهُخ

(...انىؿُُخ بدَونىالا) األَست اخزُبس -

انزؼهُى/ انىػٍ انؼبو

 رؾسٍُ ثبنـبلخ، اإليذاد رأيٍُ فٍ رسبهى أداح -
  ...وانُبئُخ، انشَفُخ انًُبؿك فٍ انؾُبرُخ انظشوف

 انًغزًغ ويُظًبد انؾكىيُخ غُش انًُظًبد دوس -
 انًزغذدح انـبلخ اسزخذاو نُشش انزشوَظ فٍ انًذٍَ
 رغُُش ئؽذاس ثهذف انجُئخ، ػهً انؾفبف وصمبفخ
  االعزًبػُخ انسهىكُبد فٍ ئَغبثٍ

انفٍُ ثبنزؼهُى واالهزًبو انزؼهُى، يُبهظ رؾذَش -

انزؼبوٌ انذونٍ واإللهًٍُ

 انذونُخ انًُظًبد يجبدساد يغ انزفبػم -

  انًزمذيخ انذول يغ انضُبئٍ انزؼبوٌ -

 رظُُغ يغبل فٍ اإللهًٍُ دوٌ/اإللهًٍُ انزؼبوٌ -
انًزغذدح انـبلخ ركُىنىعُبد يكىَبد

 فٍ انفُُخ انًهبساد اكزسبة/انمذساد ثُبء -
 سثـهب يغ رىؿُُهب، انًسزهذف انزكُىنىعُبد

.....انفؼهُخ، انزُفُز ثجشايظ

أسس 

ػبيخ



تصميم سياساث اػتماد تكنولوجياث الطاقت المتجددة في منطقت االسكوا: ثالثًا( تابغ)

انمسى انضبٍَ

خـؾ رـىَش دوس انمـبع انخبص نهًشبسكخ فٍ رُفُز  -
يخـؾ انـبلخ انًزغذدح، واألهذاف انًزىلغ ئَغبصهب 

ثىاسـزه 

انؼاللبد ثٍُ انؾكىيخ، انًشفك، انمـبع انخبص  -
..(أساػٍ ػبيخ، انزشخُض، انشثؾ، انُمم، انكشثىٌ،)

َذ  - ؾهُخ، ورؾذ اإليكبَبد وانمذساد انزكُىنىعُخ اًن
.سالسم اإلَزبط راد انظهخ

زغذدح ػهً يسزىي األهذاف  - أونىَبد خـؾ انـبلخ اًن
ىالغ  ًَُخ وانزكُىنىعُبد انًسزهذف رىؿُُهب واًن انَك

.انًزبؽخ فٍ ئؿبس صيٍُ يؼمىل

نمسى األولا

وػغ انـبلخ فً انجهذ يٍ ؽُش انًظبدس، اإلَزبط،   -
.انُمم، االسزهالن

أؿش انؼًم انًإسسُخ وانًشافك انزُظًُُخ   -
.واخزظبطبرهب

انسُبسبد انؾبنُخ نمـبع انكهشثبء، وأهذاف  -
انًخـؾ انىؿٍُ نمـبع انـبلخ انكهشثبئُخ ػهً 

انًذي انضيٍُ انًزىسؾ وانـىَم، وأَخ رششَؼبد  
.خبطخ ثمـبع انكهشثبء

اإلسزشارُغُخ واألهذاف انىؿُُخ نهـبلخ انًزغذدح  -
.وانغهبد راد انظهخ

 

.وانجهبد انرسًيخ شاد انصهخ

انمسى انشاثغ

:يالؽك

يسزُذاد سسًُخ، - 

خشائؾ يىالغ نهًشبسَغ،    - 

يىالغ ئنكزشوَُخ، - 

يؼبَُش ويىاطفبد لُبسُخ،    - 

ثُبَبد ػٍ انغهبد راد انظهخ، - 

، /...ارفبلُبد/ًَبرط ؿهت ئطذاس رشخُض - 

انخ - 

انمسى انضبنش

انزششَؼبد وانؾىافض وانسُبسبد -

انؾبنُخ، انًخــخ،  )اإلعشاءاد اإلداسَخ راد انظهخ  -
(. انخ

وانزسهُالد انًزىلؼخ   ثهبانُظى انًبنُخ انًؼًىل  -
.فًُب َخض يشبسَغ انـبلخ انًزغذدح

.َظبو رسؼُش انـبلخ انًزغذدح وأَخ خـؾ يسزمجهُخ -

خـىؽ 
ئسشبدَخ




