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التعاون في مجال الطاقات المتجددة          
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المشكالت الكبيرة 
... تتطّلب حلوال جذریة  

 سيكون إبتعادًا عن تعدد وجهات النظر في مسألة نضوب النفط، فمن المؤآد أنه    •
. ميالدیة٢١٠٠ إلى ٢٠٥٠وشيك النضوب أو نضب بشكل شبه نهائي في الفترة من  

بدائل للنفط حتى تتاح  من األنفع للدول الغـنية بالنفط أن تبدأ حاًال بإنتاج الكهرباء من    •
ذلك الستخدامها في الكيمياء    بأسعار أفضل و لها هذه الثروة الطبيعـية لمدة أطول و     

. وقود المرآبات و الطائرات بدال من حرقها لتوليد الكهرباء    و

وال أیضا  الكهرباء النوویة ليست بدیال ألن الوقود النووي أحفوري في سبيل الز     •
.الكهربائي  فضال عن أن المحطات النوویة ال تستطيع بسهولة تتّبع إختالف الِحمل    

ذلك     المتجددة و  إذا فالبد من اإلحالل التدریجي للنفـط و الغـاز بالمتاح من الطاقات   •
محطات الكهرباء من الطاقة   "إقتصادي علي المدى البعيد آما أثبتت دراسة    ممكن و

". MED-CSP الشمسية بمنطقة حوض البحر األبيض المتوسط   

الحلول الصغيرة تحجب عـنا الرؤیة الواضحة     ... 
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 حوض البحر األبيض المتوسط ربط دول
لنقل الطاقة من محطات

الكهرباء الشمسية الحراریة 

األوربيينأظهرت هذه الدراسـة أن لدینا سـلعـة عـليها طلب ُملّح عند جيراننا        

أال و هي الكهرباء النظيفة   
تها  و نرى أن أفضل وسـيلة للتنمية هي إیجاد سـوق للسـلعـة المطلوب تنمي 

و ما المانع من بيع الكهرباء آما نبيع النفـط و الغـاز؟
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TRANS-CSPTRANS-CSP

حصر المتاح من الطاقات المتجددة في الشرق األوسط  
آتلة حيویة 

طاقة ریاح
حرارة جوفية

طاقة مياه

الطاقة من ترآيز أشعة الشمس المباشرة    
٦٣٢٠٩٩

الطاقة المتاحة إقتصادیا تيراوات ساعة    
   تيراوات ساعة  ٤٠٠٠   ≈٢٠٥٠الطلب في 

٤٤٧

٤٣٢

٤١٤

٤٠٢

فوتوفولطية 

٢١٨

MED-CSPMED-CSPTRANS-CSPTRANS-CSP
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من الطاقات المتجددة المتاحة في العالم العربي نجد أن طاقة              
: الشمس الحراریة هي األفضل ألن 

 – التي ال تعوقها السحب إال نادرًا       -أشعة الشمس المباشرة 
لذلك فهي الطاقة    . متاحة بوفرة في آل أنحاء الوطن العربي          

الطبيعية الوحيدة التي تستطيع أن تلبي الطلب المتزاید على              
ذلك ال یمنع إطالقا من إستخدام الطاقات          الكهرباء في المنطقة و     

المتجددة األخرى بجانبها، بل وجود الطاقة الشمسية الحراریة           
بوفرة یرفع إقتصادیات الطاقات الطبيعية المتقّلبة مثل الریاح                

). الفوتوفولطية    (الطاقة الضوئية     و 
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 ميجاوات ١٠٠٠ إلى ٥محطات الكهرباء تعـني بالقدرات من      
(CSP) تقنيات ترآيز حرارة الشـمس   

البرج الشـمسي 
 ميجاوات ١٠٠ إلى ٥

القطع المكافئ 
 ميجاوات  ٦٠٠ إلى ٥

 المرایا المسـتویة  
 ميجاوات ٦٠٠إلى  ٥

الـطبـق 
 آيلووات ٥٠إلى٠٫٥ 

DLR المصدر   

غـير مجـدي

X
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تـقـنـية الالقط  ذو القطع المكافئ   

 تقنية أثبتت جدواها في القرن الماضي   

رسم مبسط لشـرح تطور اإلنشـاءات 8

    :في المرحلة األولى   
ُینشأ الحقل الشـمسي ومعه 
التوربين البخاري ومرجل 

بخاري تقليدي لتلبية الطلب 
. على البخار في الليل

ویكون المكّون الشـمسـي 
للكهرباء الُمنتجة بين  

٪   ٣٥٪  و  ٢٥

محطة شمسية مهجنة مع تحلية ماء البحر من الفائض الحراري 

:في المرحلة الثانية   
یضاف حقل شـمسـي آخر 

وُتؤخذ الحرارة الناتجة منه 
نهارًا لتخزینها ثم إستعمالها 

ليًال وفي األوقات التي ُتحجب 
ویصل المكّون . فيها الشمس

٪  إلى ٨٠الشـمسـي من 
٪   حسب مسـاحة الحقل ١٠٠

الشـمسـي المضاف وسـعة 
التخزین الحراري
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 ميجاوات  ٣٥٤محطة الكهرباء الشـمسـية الحراریة فى آاليفورنيا قدرة  

     
xxx
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الالقط  ذو المرایا المسـتـویـة: تقنية متقـدمة   

 أقل تكلفـة – بسـيط –أحسـن إلتقاط ألشـعـة الشـمس 
مع إمكانية إسـتغـالل األرض تحت المرایا 
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تنظيف المرایا تلقائيا    
و المياه المسـتعـملة ال تضيع هباء   ... 

إحتياج المزروعـات للمياه أقل عـندما تنمو في الظل    
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نموذج یعـمل بكفاءة   
الترآيز عـلى األنبوب   
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خطوط الربط الكهربائي حول  
 البحر األبيض المتوسط عـلى وشك اإلنتهاء    

)AC( آيلو فولت تيار متردد ٤٠٠حلقة البحر األبيض المتوسـط عـلى ضغـط 

 مصر-وزارة الكهرباء و الطاقة    : المصدر

14

 ١٩٨٧نشـأت الفكرة سـنة 
لمعـادلة أحمال الذروة     

أظهرت الدراسـات أن الفاقد     
 ٪ عـند ٤٥ – ٢٥یصل إلى 

اسـتعمال التيار المتردد    

بينما الفاقد عـند استعـمال  
٪١٥ – ١٠التيار المستمر  

) آيلو متر١٠٠٠٪ لكل ٣( 

الشـبكة األوروبية 

الشـبكة المصریة
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ثالثة أمثلة لخطوط  الربط بين أوروبا    
شمال إفربقيا على الضغط الفائق بالتيار المستمر   / و الشرق األوسط 

ك  وس/   سنت٥

 مليار یورو ٥تكلفة الخط الواحد حوالي  
ك  وس/   سنت٤

TRANS-CSPTRANS-CSP
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 ميجاوات  ١٠٠٠٠هذه هي المسـاحة المطلوبة لنقل  

ABB و DLR  المصدر 
حكومية مشـترآة من العـالم العـربي و أوروبا      /یمكن لشـرآة أهلية 

أن تنشـئ هذا الخط  و تدیره فـتجمع رسـوم اسـتعـماله   

 ك ف تيار متردد٨٠٠

 ك ف تيار مستمر٦٠٠

 ك ف تيار مستمر٨٠٠
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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 ٢٠تكون 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 •
تتحسـن إقتصادیاتها  

آذلك یمكن اسـتخدام الكهرباء إلنتاج هيدروجين نظيف للتصدیر •

أما توليد الكهرباء فهو في حاجة إلى  
وع إطار سـياسـي و مالي یعـطي الشـرآاء األمان الكافي للبدء في المشـر

:مـثـال 
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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 المكّثف من الجانب األوروبي عـلى سـرع    •

٪ من آهربائها من المنطقة العـربية١٥المسـتهدف أن تسـتورد أوروبا حوالي •
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ماذا تقدم الدول العربية ؟     
تضع قانونا یدّعـم الكهرباء من الطاقات المتجددة لجذب القطاع      •

الخاص، مثال تحویل دعـم المنتجات النفطية لتوليد الكهرباء إلى       
دعـم مباشـر للكهرباء خاصة إذا آان مصدرها متجددا   

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 ١تفرض 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  ٢٠األوروبي 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 سـنة١٠بعـد عـشـر سـنوات یخّفض الدعـم بمقدار  •
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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
oفرص 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

:البيئة تسـتفيد  
oإنخفاض إنبعـاثات غازات اإلحتباس الحراري
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