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المحتويات

إمكانات الطاقة المتجددة بالمنطقة العربية

المنتشرة تجاريا بالمنطقة العربيةالطاقة المتجددة تطبيقات 

(نظم معزولة–ربطاً بالشبكة )إنتاج الكهرباء -

...(  زراعيةتحلية مياه، تجفيف محاصيل /ضخ/تسخين)أغراض أخرى -

في إطار الترابط بين الطاقة والماءالطاقة المتجددة تحديات نشر تكنولوجيات 

لسياسات الطاقة المتجددة في سياق الترابط بين الطاقة والماءمحددات عامة 



إمكانات الطاقة المتجددة بالمنطقة العربية

في أغلبهاوغير مأهولة ،شبه منبسطةشاسعة، صحراوية أراض -

صناعية، ومشروعات تجارية، إمكانات تجارب -

،عاملة رخيصةأيدي كوادر فنية، -

مزيج الطاقة تنويعمعلنة، خطط بالطاقة المتجددة، رسمياهتمام -

بالطاقةتأمين اإلمداد المساهمة في -

االنبعاثاتأداة للحد من -

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

ي فهيكل سرعات رياح مناسبة إلنتاج الكهرباء -

المواقع في كثير من البلدانبعض 

سينطاق الحزام الشم/عاليةإشعاع شمسي كثافة -

source: MAKE, MENA Wind Power Outlook, 2 April 2015, Joffery Dupuy, P. 8 



تطبيقات الطاقة المتجددة المنتشرة تجاريا بالمنطقة العربية

التكنولوجيات األكثر استخداما  

الكتلة الحيوية الحديثة

التخمير •

التغويز•

القولبة•

استخراج الغاز الحيوي•
مخلفات، مكبات )

ة النفايات، محطات معالج
اج إلنت( الصرف الصحي

كهرباء

إنتاج الوقود الحيوي •
مخلفات بعض )

المحاصيل، األشجار 
(الزيتية

تربينات الرياح

رة كبيعنفات/تربينات•
السعة إلنتاج الكهرباء

مرتبطة بالشبكة)

عة، تربينات صغيرة الس•
فأقل . و.ك100حوالي 

شبكة محلية، نظم )
نظام تخزين + معزولة 

( طبقاً لالستخدام

نظم مزدوجة •
خاليا/، رياحديزل/رياح

شمسية

تكنولوجيات الطاقة 
الشمسية

ةفوتوفلطينظم خاليا •
نظام تخزين )معزولة 

أو ( طبقاً لالحتياج
مرتبطة بالشبكة 

كهرباء، إنارة، )
اتصاالت السلكية، 

دعاية، عالمات إرشادية، 
)...

/  مركزات شمسية•
افئ تكنولوجيا القطع المك

(كهرباء، تحلية مياه)

السخان الشمسي •
(خدمي/منزلي)



نسبة مساهمة المصادر المتجددة في الكهرباء المنتجة بالمنطقة العربية

83.7%

0.5%
2.7%
1.6

11.6%

غاز/نفط فحم مائي (رياح، شمسي)متجددة  أخرى 

طاقة حرارة باطن % 4مائي، % 4كتلة حيوية تقليدية، % 9حواليمنها، %19: على المستوى العالمي

.نووي% 2.5مقابل رياح وشمس وقود حيوى، % 2االرض  والتسخين الشمسي والكتلة الحيوية الحديثة، 



تكنولوجيات الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء

(PV)الخاليا الشمسية الضوئية (CSP)المركزات الشمسية الحرارية 

البرج المركزيالقطع المكافئ

فرينلعاكس 

(المجمعات المستوية)
القطع االسطواني

لورةخلية شمسية وحيدة الب

لورةخلية شمسية متعددة الب



(م و)نظم الطاقة الخاليا الشمسية ( أ)

تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء بالمنطقة العربية

.م و213حوالي : 2015إجمالي القدرات المركبة في نهاية 

ب، التشغيل خبرة في دراسات الجدوى وإعداد المستندات، تجميع مكونات النظام، التركي: الخبرات المكتسبة

والصيانة

إنتاج جاري استحداث وإنشاء خطوط/توجد مصانع لتجميع المكونات في كثير من الدول، تم: التصنيع
الك،أللواح الخاليا في بعض الدول، الحامل المعدني، بعض األجهزة االلكترونية، الزجاج، كابالت وأس
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بالمنطقة العربية تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء ( تابع)

(م و)محطات الطاقة الشمسية الحرارية ( ب)

.  وم 325: 2015في نهاية (تكنولوجيا القطع المكافئ)إجمالي القدرات المركبة من المكون الشمسي 

والصيانة شغيل ، تجميع المكون الشمسي، التركيب، التوكهروميكانيكيةقياسات حقلية، أعمال مدنية : الخبرات المكتسبة

، كابالت وأسالك،(حالة مصر)تصنيع الهيكل المعدني محلياً : التصنيع المحلي
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(م و)القدرة المركبة 



مزارع الرياح إلنتاج الكهرباء في المنطقة العربية

، المغربتطوانجانب من محطة رياح في جانب من محطة رياح الزعفرانة، مصر

جانب من  محطة رياح سيدي داوود، تونس
جانب من محطة رياح الطفيلة، األردن



(م و)القدرات المركبة لمزارع الرياح ( ج)

تكنولوجيا الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباء( تابع)

.وم 2018حوالي : 2015إجمالي القدرات المركبة في نهاية 

(  التربيناتشاملة قواعد )جدوى، قياسات حقلية، أعمال مدنية /دراسات بيئية: الخبرات المكتسبة

، التركيب، التشغيل والصيانة، وكهروميكانيكية

.  األبراج المعدنية، المحوالت، كابالت وأسالك: التصنيع المحلي
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مساهمة المصادر المتجددة في إنتاج الكهرباء 
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خاليا كهرضوئية  شمسية حرارية رياح (كتلة حيوية، مكبات النفايات)أخري  مائي

م و13622: إجمالي القدرة المركبة شامال  الكهرومائي

م و2556:إجمالي القدرة المركبة بدون الكهرومائي



تطبيقات أخرى للطاقة المتجددة في المنطقة العربية

درجة االنتشار التطبيق

من الدولبعديداالنتشار تجارياً واسعة•

تجارب رائدة•

محدود•

نظم التسخين الشمسي 

(مياهتسخين )لألغراض المنزلية والخدمية

 (بخارإنتاج /مياهتسخين )الصناعية للعمليات

طباخ شمسي/التجفيف الشمسي للحاصالت الزراعية، فرن

تجارياً في معظم الدولواسعة االنتشار•

منتشرة إلى حد ما•

تجارب•

معزولة كهرضوئيةخاليا نظم 

إرشاديةلوحات/السلكية، إعالناتتصاالتإنارة، ا......

 تحلية المياه/ ضخ

 (رياح /خاليا)نظم مزدوجة..

(نعبدائية الص)منتشرة في حالة ضخ المياه •

محدود•

. (و.ك100<  )الرياح محدودة القدرة عنفات/تربينات

 تحلية المياه/ ضخ

(خاليا،نظم/ديزل، رياح/رياح)ضخ المياه/نظم مزدوجة  لإلنارة..

الدولبعض في •

بعض الدولمنتشر في•

محدود•

محدود •

الكتلة الحيوية الحديثة  

فحم نباتي، خشبية كوقود لألفران الريفيةلباقو

 مخلفات زراعية    )سماد طبيعي + ( الميثان)الغاز الحيوي

(  وحيوانية، مكبات النفايات

 محطات معالجة المياه ومحطات الصرف الصحي إلنتاج الغاز

واستخدامه في توليد الكهرباء لمحطة المعالجة الحيوي

 ات مخلف)من بعض المحاصيل( االيثانول)إنتاج الوقود الحيوي

(.مصر)األشجار الزيتية/(السودان-القصب



تحديات نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة في إطار الترابط بين الطاقة والماء

أخرى رئيسية

الكهرباءقطاعإصالح/هيكلةإعادة/تطوير

الخاصالقطاعدورضعف

للطاقةوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتدورغياب

الريفيةالمناطقفيالمتجددة

العلميللبحثالمخصصةالعامةالموازنات، بحوثوعامة 

الفكريةالملكيةحماية/خاصة  المتجددةالطاقة

لفنياخاصةوالتعليم،العلميالبحثوالصناعةبينالربط

اثأبح،التدريب،العلميالبحث)الفعالاإلقليميالتعاون

،القياسيةالمواصفاتالجودة،،المنشأشهاداتمشتركة،

واإلمكاناتلخبراتاالمعدات،أداءاختبارشهادات

.(...،التسويقيةالفرص،التصنيعية

والمياهالطاقةبقضاياالعامالوعي.

سياساتبينللتكاملبرنامج/طريقخارطة/شاملمخطط

الطويلالمدىعلىوالمياهالطاقة

الطاقةمشروعاتفياالختصاصجهةتعتبرالحكومة

الكهرباءإلنتاجالكبرىالمتجددة

مناسبةالالتكنولوجياتبعضألقلمةاالستراتيجيةالرؤية

الفنيةالقدراتالمحلية،للظروف

رالتسعيهيكل/والمياهالتقليديةالطاقةدعمسياسات

طرق،قياسيةمواصفات)عدةمجاالتفيالخبرةنقص

طالتخطي،المتجددةالطاقةتكنولوجياتمعداتلاالختبار

(..والمياه،الطاقةلتأميناالستراتيجي

طاعاتالقبينفعالةوتقييمومتابعةتنسيقآلياتغياب

.الصلةذاتوالمحلياتالحكومية



سياق الترابط بين الطاقة والماءسياسات الطاقة المتجددة في محددات عامة ل

وآليات التنفيذ، األدوارأصحاب المصلحة

،المحلياتالصناعة،،الخاص/العامينالقطاع،الحكومة-
المجتمع/المواطن

ةالتقليديالطاقةلدعمالحاليةالسياساتفيالنظر-
المتجددةالطاقةودعموالمياه،

ييموالتقوالمتابعةالترابط،سياساتتنسيقآليات-

عداتلماألداءاختباراتالقياسية،والمواصفاتالمعايير-
...التسعيرهيكلالمتجددة،الطاقة

....تشريعاتوحوافز،سياساتتمويل،آليات-

ة تحديد البدائل التكنولوجي، تقييم المصادر

للظروفالمالءمة/المواقعتقييم/بيانات/قياسات-
ادرمص/اقتصاديةأنشطة/السكانيةالزيادةمعدل/المحلية
../االستهالكوأنماطمعدل/المياه

،العائد/الكلفة،ةالتكنولوجيالبدائلتقييم-

-ةمحليشبكة/مرجحةقدرة/الشبكة:الفنيةالمتطلبات-
لمياهلتسخين-تحلية-لضخمعدات/معزولةنظم/موزعتوليد

.(...التسويقمحلي،تصنيع)األنسباختيار-

التعليم/ الوعي العام

نتحسيبالطاقة،اإلمدادتأمينفيالمتجددةالطاقةدور-
مياهفيرتووالنائية،الريفيةالمناطقفيالحياتيةالظروف
المنزليللقطاعشمسيتسخين/للشرب

فيالمدنيوالمجتمعالحكوميةغيرالمنظماتدور-
خداماستترشيد/المتجددةالطاقةاستخداملنشرالترويج
والمياهالطاقة

....االجتماعيةالسلوكياتالبيئة،علىالحفاظ-

.والتطويرالبحثالمهني،التدريب/الفنيالتعليم-

التعاون الدولي واإلقليمي

الدوليةالمنظماتمبادراتمعالتفاعل-

االنبعاثاتلخفضباريساتفاقية-

المتقدمةالدولمعالثنائيالتعاون-

تصنيعمجالفياإلقليميدون/اإلقليميالتعاون-
..روالتطويالبحثالمتجددة،الطاقةتكنولوجياتمكونات

فيالفنيةالمهارات/القدراتبناءالتكنولوجيا،نقل-
ببرامجربطهامعتوطينها،المستهدفالتكنولوجيات

.....الفعلية،التنفيذ

عامةمحددات 
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