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ملخص

محطاتإلنشاءالعربیةللدولالطموحةالخططالمتجددة.الطاقةانتعاشةتأتيالنفطعلىباألساسالقائماالقتصادقلبفي
استثمارفيأكبرطموحبدایةسوىلیستبالفعل،تنفیذھاعلىتعملالتيجیجاوات٧٣بسعةالریاحوطاقةالشمسیةللطاقة
وذلكالمجالھذافيالناشطةالعربیةالدولطلیعةفيمجتمعةوالجزائروالمغربُعمانوتأتيالمتجددة.الطاقةفيمتعاظم
أضعافأربعةیضاھيماوھوالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةمشروعاتمنجیجاوات٣٩٫٧نحوإلنتاجطموحةبخطة
ودولةمصرمنلكللالنضمامطریقھافيالصاعدةالدولتلكتكونوبذلكالطبیعي.الغازمنإنتاجھاإلىتسعىالتيالطاقة

الدولرابطةھدفلتحقیقالعربیةالمنطقةفيمشروعاتتلكودعمإقامةفيرائدتینكدولتینالمتحدةالعربیةاإلمارات
.٢٠٣٠عامبحلولالمنطقةفيالمتجددةالطاقةمنجیجاوات٨٠إلنتاجالعربیة

لماالشمسیةوالطاقةالریاحطاقةإلنتاجعمالقةمشروعاتإلقامةھائلةقدراتأفریقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقةوتمتلك
،٢٠٠٠عامالریاحطاقةإنتاجمشروعاتأولىإنشاءالمنطقةشھدتوالعام.معظممشمسةوأجواءمواتيمناخمنبھتتمتع

تشھدجدیدةمرحلةأعتابعلىونحنواآلناأللفیة.مناألولالعقدنھایةمعالشمسیةالطاقةإنتاجمحطاتإقامةذلكوأعقب
مستقبللدعمقویةدفعةیعدفیما،القاراتعبروتصدیرهاألخضرالھیدروجینإلنتاجھائلةلمشروعاترائدةخططاالمنطقة

الطاقة المتجددة .

أنواعمختلفإلنتاجالمنطقةبھاتتمتعالتيالھائلةالقدراتظلوفي،الطاقةمنالنوعھذاإلنتاجالمتعاظمةللفرصنتیجة
المتوقعالحجممتوسطالمثالسبیلفعلىعمالقة.مشروعاتإلقامةالمنطقةدولتسعىأنالطبیعيمنباتالمتجددةالطاقة

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_1JZOp8pOLwNyXjaACHdFdf6pbPGkoP/edit#gid=1977021392
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BMx4MtAH7k4BkCfOjhh5-800l7tcCjVO/edit#gid=1977021392


حجممتوسطبینماالعالم،أنحاءمختلففيمثیالتھاأضعافأربعةیوازيالمنطقةفيالشمسیةالطاقةإلنتاجمحطةلمراحل
مرحلة من المراحل  بمحطة إنتاج طاقة الریاح یوازي مرة ونصف حجم مثیالتھا في مختلف أنحاء العالم.

الخلفیة اإلقلیمیة للطاقة المتجددة
الطاقةمنالمنطقةقدرةبزیادةبموجبھاالتزمتوالتيالنظیفةللطاقةمبادرتھاعن٢٠١٣عامفيالعربیةالدولجامعةأعلنت

مشروعاتلتقریروطبقا٢٠٣٠.1عامبحلولجیجاوات٨٠إلى٢٠١٣عامفيجیجاوات١٢منأنواعھابمختلفالمتجددة
،أنھ فيمنظمة جلوبال انیرجي مونیتورالصادرین عنالعالميمشروعات الطاقة الشمسیةوتقریرطاقة  الریاح العالمي

حال  تشغیل  مشروعات طاقة  الریاح والطاقة الشمسیة التي یتم تنفیذھا  حالیا في المنطقة  طبقا للجدول الزمني المحدد لھا، فإن
.٢٠٣٠عامالمستھدفالطاقةإنتاجإجماليمن٪٩١سیبلغبالفعلالعاملةالمحطاتوالجدیدةالمحطاتإنتاجإجمالي

اإلنتاج الحالي للمنطقة من الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح

وتونسالمغربوتعدجیجاوات.١٢منأكثرحالیاالشمسیةالطاقةوالریاحطاقةمنالعربیةالمنطقةإنتاجإجماليیبلغ
حیزدخلتبالمنطقةالشمسیةللطاقةمحطةأولتقعبینما،٢٠٠٠عامالریاحطاقةمحطاتأنشأتالتيالدولأوائلمنومصر
إجماليلیصل،٢٠١٠عامالسعودیةالعربیةبالمملكةأخرىتلتھا،المتحدةالعربیةاإلماراتدولةفي٢٠٠٩عامالتشغیل
الطاقةمنجیجاوات٧٫٤والریاحطاقةمنجیجاوات٤٫٧منھاجیجاوات١٢٫١نحوحالیاالطاقةنوعيكالمناإلنتاج

الشمسیة.

إنتاج المنطقة  المتوقع من الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح:

جیجاوات٦٠٫٩"منھا،جیجاوات٧٣٫٤إنتاجھاإجماليیبلغالریاحوطاقةالشمسیةللطاقةمحطاتإقامةإلىالمنطقةتسعى
والشمسیةالطاقةمنجیجاوات٤٩٫٥نحوالمتوقعاإلنتاجإجماليیتضمنأنالمتوقعومن".٢٠٣٠بحلولانتاجھایتم

.٢٠٣٨بحلولُعمانفيإنتاجھایتمالشمسیةالطاقةمنجیجاوات١٢،٥إلیھمایضافالریاحطاقةمنجیجاوات١١٫٣

العربیةالدولفي٢٠٠١منبدایةالسنويالشمسیةوالطاقةالریاحطاقةإنتاجنمومعدل،٣-١البیانیةالرسومتوضح

1 /mena/Pan-Arab-Clean-Energy-Initiative. “ النظیفةللطاقةالعربیةالجامعةمبادرة ” Accessed May 26, 2022.
https://www.irena.org/mena/Pan-Arab-Clean-Energy-Initiative.
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https://www.irena.org/mena/Pan-Arab-Clean-Energy-Initiative
https://globalenergymonitor.org/projects/global-wind-power-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-wind-power-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-solar-power-tracker/
https://globalenergymonitor.org/
https://www.irena.org/mena/Pan-Arab-Clean-Energy-Initiative
https://www.irena.org/mena/Pan-Arab-Clean-Energy-Initiative
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2والمتوقعالحاليالشمسیةوالطاقةالریاحطاقةمنالعربیةالدولإنتاجمعدل:)١(قائمة

الدول العربیة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة
تنتجحیثالشمسیة،الطاقةمنللكھرباءإنتاجااألكثرالعربیةالدولقائمةرأسعلىالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةتأتي

منللكھرباءإنتاجااألكثرالعربیةالدولقائمةمصرتحتلبینما.الكھرباءمنجیجاوات٢٫٦بھاالشمسیةالطاقةمحطات
إنتاجإجماليو.الشمسیةالطاقةمحطاتمنالكھرباءمنجیجاوات١٫٩مصرتنتجفیما.جیجاوات١٫٦بنحوالریاحطاقة
وبفضلجیجاوات.٣٫٥تبلغإنتاجیةبسعةالعربیةالدولقائمةصدارةعلىیضعھاكلیھمامنالكھرباءمنمصر

إنتاجفيالثانیةالمرتبةالمتحدةالعربیةاإلماراتدولةتحتلالشمسیةالطاقةمنالكھرباءانتاجفيالعمالقةاستثماراتھا

2 الذاتيبالحكمتتمتعالغربیةالصحراء.ومنطقةمستقلبشكلالغربیةالصحراءبینھاومنالذاتيالحكممناطقفيالواقعةالمشروعاتمونیتورانیرجيجلوبالتتابع
مغربیةسیادةظلفي
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_1JZOp8pOLwNyXjaACHdFdf6pbPGkoP/edit#gid=1977021392
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BMx4MtAH7k4BkCfOjhh5-800l7tcCjVO/edit#gid=1977021392
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X_1JZOp8pOLwNyXjaACHdFdf6pbPGkoP/edit#gid=1977021392


المرتبةفيواألردنجیجاوات،١٫٩بنحوالثالثةالمرتبةفيالمغربیلیھا،الشمسیةوالطاقةالریاحطاقةمنالكھرباء
جیجاوات.١٫٧بنحوالرابعة

فیما یلي ترتیب الدول العربیة الخمس األكثر إنتاجا للطاقة الشمسیة وطاقة الریاح :

جیجاوات)٣٫٥(مصر-١
جیجاوات)٢٫٦(المتحدةالعربیةاإلمارات-٢
جیجاوات)١٫٩(المغرب-٣
جیجاوات)١٫٧(األردن-٤
)جیجاوات٠،٧٨(السعودیةالعربیةالمملكة-٥

العربیةالدولفيالعاملةالشمسیةوالطاقةالریاحطاقةلمحطاتاإلنتاجیةالسعةإجمالي):٤(توضیحیةخریطة
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العربیةالدولفيالعاملةالریاحطاقةلمحطاتاإلنتاجیةالسعةإجمالي):٥(توضیحیةخریطة

العربیةالدولفيالعاملةالشمسیةالطاقةلمحطاتاإلنتاجیةالسعةإجمالي):٦(توضیحیةخریطة
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الدول العربیة الصاعدة في مجال الطاقة المتجددة
وبینما تعتبر  مصر واإلمارات والمغرب  واألردن  أولى الدول العربیة  التي  بادرت  بإنشاء محطات إنتاج كھرباء من
طاقة الریاح والطاقة الشمسیة و تسعى  كل من  ُعمان والجزائر والكویت  للحاق بھم  لتحتل بدورھا المراتب األولى في

اإلنتاج  المتوقع للطاقة الشمسیة وطاقة الریاح في المستقبل القریب. و ترتیب الخمس األوائل منھا  كالتالي :

جیجاوات)١٥٫٣(ُعمان-١
جیجاوات)١٤٫٤(المغرب-٢
جیجاوات١٠(-االجزائر٣
جیجاوات)٩٫٦(الكویت-٤
جیجاوات)٥٫٨(العراق-٥

و تخطو كل من ُعمان والجزائر خطوات واثقة نحو إقامة محطات إنتاج كبرى من الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح. وتتبنى
ُعمان على وجھ الخصوص توجھا ملحوظا نحو الحد من االعتماد على النفط كمصدر للطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة

الشمسیة إلنتاج الكھرباء، حیث تبلغ السعة الكھربائیة المتوقع إنتاجھا من مشروعات الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح سواء
الغازمحطاتمنالكھرباءمنإنتاجھاالمتوقعالسعةتبلغحینفيجیجاوات،١٥٫٣والتطویراالنشاءتحتأوعنھاالمعلن

التشغیلحیزستدخلالمحطاتتلكبعضأنكما.النفطمنجیجاوات٠٫٤وجیجاوات٠٫٣بناؤھاالمزمعالطبیعي
بمشروعجیجاوات)١٢٫٥(منھا٪٨٠ترتبطفیماالمتوقعةالكھرباءسعةمن٪٢٠نحولتنتجالمقبلینالعامینخالل

محطاتتشغیلبدءمنخطواتبعدعلىالجزائرباتتجانبھامن٢٠٣٨.3عامتشغیلھالمزمعاألخضرالھیدروجین
تواصلنفسھالوقتوفيجیجاوات.١٤٫٤الكھرباءمنإنتاجھاإجماليسیصلالریاحوطاقةالشمسیةللطاقةعمالقة

المغرب جھودھا للبقاء على قمة دول المنطقة  التي تمتلك محطات إلنتاج الطاقة المتجددة  خاصة وأنھا على  وشك تشغیل
ماوھوجیجاوات١٤٫٤یبلغسعةبإجماليالمقبلةالخمسالسنواتمدارعلىالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةمحطاتمنعدد

یوازي ستة أضعاف استثماراتھا في مشروعات الطاقة  المنتجة من الغاز.

وإذا ما تم إنجاز المشروعات كما ھو مخطط  لھا بالمنطقة وبحسب الجدول الزمني المحدد فمن المتوقع أن تحتل ھذه الدول
التالیة.بالقائمةموضحھوكما،٢٠٣٠عامبحلولبالمنطقةالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةإنتاجصدارة

3 S&P Global Market Intelligence (Firm). " ٢٢٠٢مارس،العالمیةالكھربائیةالطاقةمحطاتبیاناتقاعدة ”
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/campaigns/energy.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1urx4xueDXG06x9-3Uq3ztzAvtwHpCyGUfLuWcxW6M9k/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1urx4xueDXG06x9-3Uq3ztzAvtwHpCyGUfLuWcxW6M9k/edit#gid=0
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/campaigns/energy


٢٠٣٠4عامالشمسیةوالطاقةالریاحطاقةمنالعربیةللدولالمتوقعاإلنتاجمعدل:)٢(قائمة

5جیجاوات.٥٨٫٨منأكثر٢٠٣٠عامبحلولمجتمعةالخمسالدوللھذهاإلنتاجیةالسعةتصلأنالمتوقعمنوبذلك

5 Note: ٢٠٣٨عامالتشغیلحیزیدخلأنالمنتظرمنالذيللطاقةالعمالقعمانمشروعشملتبالقائمةالبیانات

4 Note: ٢٠٣٨عامالتشغیلحیزیدخلأنالمنتظرمنالذيللطاقةالعمالقعمانمشروعشملتبالقائمةالبیانات
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في٢٠٣٥عامحتىوالمتوقع٢٠٠٠عاممنسنویاالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةلمحطاتاإلنتاجیةالسعةإجمالي):٧(بیانيرسم
المغرب ، ُعمان ، الجزائر، الكویت، مصر6

6 ٢٠٣٨عامالتشغیلحیزیدخلأنالمنتظرمنالذيللطاقةالعمالقعمانمشروعشملتالبیانيبالرسمالبیانات
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العربیةالدولفيالمتوقعةالشمسیةوالطاقةالریاحطاقةلمحطاتاإلنتاجیةالسعةإجمالي):٨(توضیحیةخریطة

11



العربیةالدولفيالریاحطاقةلمحطاتالمتوقعةاإلنتاجیةالسعةإجمالي):٩(توضیحیةخریطة

العربیةالدولفيالشمسیةالطاقةلمحطاتالمتوقعةاإلنتاجیةالسعةإجمالي):١٠(توضیحیةخریطة

فرص التخزین والتصدیر  وراء إقامة مشروعات عمالقة للطاقة  بالمنطقة

تعد مشروعات الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح التي تخطط  دول المنطقة إلقامتھا مشروعات عمالقة . علي سبیل المثال متوسط
الحجم المتوقع لمراحل محطة إلنتاج الطاقة الشمسیة  في المنطقة یوازي أربعة أضعاف مثیالتھا في مختلف أنحاء العالم،  بینما

متوسط حجم  مرحلة من المراحل  بمحطة إلنتاج طاقة الریاح یوازي مرة ونصف حجم مثیالتھا في مختلف أنحاء العالم.
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العالميبالمعدلمقارنةعربیةالدولةفيالریاحطاقةلمحطةاإلنتاجیةالسعة):١١بیاني(رسم

العالميبالمعدلمقارنةالعربیةالدولفيشمسیةطاقةلمحطةاإلنتاجیةالسعة:)١٢(بیانيرسم
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الدوافع وراء إقامة  المشروعات العمالقة :

األول : أن دول المنطقة ترغب في تعظیم استثماراتھا مع زیادة الطلب العالمي على مخزون الطاقة.
في تلك الصناعة  بأن تكون بمثابة حلقة الوصل لتصدیر الطاقةلثاني:  تأمل دول المنطقة  في أن  تلعب دورا حیویاا

المتجددة عبر القارات خاصة في ظل الحاجة الملحة للدول األوروبیة إلیجاد بدائل للغاز  .
ثالثا: أن الظروف المناخیة المواتیة  للمنطقة جعلتھا على أعتاب جني ثمار ال حد لھا من بناء مشروعات الطاقة المتجددة .
علي سبیل المثال  كل من دول مجلس التعاون الخلیجي ( الكویت ، البحرین ، ُعمان ، قطر ، السعودیة ، ودولة اإلمارات

یضاھيماوھوأراضیھامنالواحدالمربعمترالكیلومنوات٦٠٠-٥٠٠بینماإنتاجسنویاتستطیع)المتحدةالعربیة
7.الخامالنفطمنبرمیلملیون١.٥

على األقل  تسعى أربعة من  دول المنطقة إلقامة مشروعات تخزین الھیدروجین األخضر أو األمونیا. وعند ذكر الھیدروجین
األخضر، تأتي مصر مرة أخرى في صدارة الدول العربیة  في مجال الطاقة المتجددة .  فعلى سبیل المثال  یتعاون صندوق

أول محطة إلنتاج الھیدروجینالعین السخنةمصر السیادي مع الشركة النرویجیة  "سكاتیك " وغیرھا لتشغیل  محطة
الدورةعقدمعبالتزامنالمحطةتشغیلیبدأأنالمتوقعومن.میجاوات١٠٠إلىتصلإنتاجیةبقدرةبمصراألخضر

٢٠٢٢.8نوفمبرفي)COP27(المناختغیرحولاإلطاریةالمتحدةاألممالتفاقیةاألطرافمؤتمرمن٢٧الـ

وبالمثل فإن السعودیة  والمغرب وُعمان یشیدون  محطات لتخزین طاقة الریاح والطاقة الشمسیة.  ففي الوقت الحالي تتولى
ملیون٩٠٠بتكلفةالخضراءالطاقةلتخزینبالسعودیةالعمالق"نیوم"مشروعتنفیذالریاضومقرھاباورأكواشركة
.٢٠٢٦عامتشغیلھالمتوقعومنجیجاوات٤إلىاإلنتاجیةسعتھوتصل9.دوالر

وتدخل المغرب السباق ببناء محطة تخزین الھیدروجین األخضر واألمونیا  "توتال آیرین- كلمیم واد نون"  بقدرة إنتاجیة
علىتعملعمانأنحینفي10.یوروملیار٩٫٤بتكلفةتشییدهالفرنسیةآیرینتوتالشركةتتوليوجیجاوات١٠تبلغ

لیدخل،التخزینیةالقدرةحیثمنعالمیااألضخموھوجیجاوات٢٥بسعة"الوسطى"محطةمشروعبناءمناالنتھاء
الجزائرأوالمغربأوالسعودیةفيسواءاألخضرللھیدروجینالضخمةالمشروعاتتلككل٢٠٣٨.11عامالتشغیلحیز

یتم بناؤھا بھدف التصدیر.

إال أنھ في ھذا الصدد یجب التأكید على أن تشیید محطات إنتاج الھیدروجین األخضر واألمونیا في المنطقة ال یتم بھدف
التصدیر فقط.  فعلي سبیل المثال مشروع محطة آیكسلینكس لطاقة الریاح والطاقة الشمسیة بالمغرب والذي من المتوقع أن

11 Paddison, Laura. “ األخضرللھیدروجینمحطةأكبربناءتعتزمعمان ” The Guardian, May 27, 2021, sec. World news.
https://www.theguardian.com/world/2021/may/27/oman-plans-to-build-worlds-largest-green-hydrogen-plant.

10 Takouleu, Jean Marie. “ واألمونیااألخضرالھیدروجینمشروعاتفيیوروملیار٩تستثمرالفرنسیةایرینتوتال:المغرب ” Afrik 21, February
1, 2022. https://www.afrik21.africa/en/morocco-french-total-eren-to-invest-e9bn-in-hydrogen-and-green-ammonia/.

9 Ivanova, Anna. “ األخضرللھیدروجیننیوممحطةلتنفیذدوالرملیون٩٠٠بنحوعقداتوقعباورآكوا ” Renewablesnow.com. Accessed May
26, 2022.
https://renewablesnow.com/news/acwa-power-signs-usd-900m-epc-deal-for-neom-green-hydrogen-project-779739/.

8 RenewAfrica.Biz. “ ٢٠٢٢نوفمبرفيبمصراألخضرللھیدروجینمحطةأولتشغیل ” Renew Africa (blog), January 27, 2022.
https://renewafrica.biz/green-hydrogen/egypt-to-unveil-its-first-green-hydrogen-plant-in-november-2022/.

7 Abdul-Wahab, Sabah, Yassine Charabi, Abdul Majeed Al-Mahruqi, Isra Osman, and Selma Osman.
“ بعمانالشمسیةالطاقةلمحطاتتكنولوجیافضلأإختیار ” Solar Energy 188 (August 2019): 1156–68.

https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.07.018.
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منالمنتجةبالكھرباءالبریطانیةالكھرباءشبكةإلمدادالتحدیدوجھعلىإنشاؤهیتمجیجاوات١٠٫٥اإلنتاجیةسعتھتصل
لتصل المدن البریطانیة التالیة: الفرد سكوت ، دیفون، بیمبروك،الطاقة المتجددة عبر تشیید كابل كھربائي تحت سطح البحر

12ویلز.

ومؤخرا وافقت شركة اكتوبوس انیرجي ،التي تعد واحدة من أكبر الشركات االستثماریة األوروبیة العاملة في مجال الطاقة
نحوومن المتوقع أن یساھم المشروع في خلق13الدعم المالي .دون اإلفصاح عن حجمدعم المشروع مادیاالمتجددة  على

14.المغربفيعملفرصة٢٠٠٠

العربیةالدولفياألخضروالھیدروجینالطاقةتخزینمشروعاتأكبر:)٣(قائمة

14 Lewis, Michelle. “ بریطانیالىإالمغربمنالنظیفةالطاقةلتوصیل،العالمفياألطولھيالبحر،أعماقفيكابالت [Update].” Electrek (blog), April 21,
2022.
https://electrek.co/2022/04/21/the-worlds-longest-subsea-cable-will-send-clean-energy-from-morocco-to-the-uk/.

13 Tisheva, Plamena. “ بریطانیالىإالمغربمنالمتجددةالطاقةنقلمشروعفيتشاركاكتوبوس ” Renewablesnow.com, May 12, 2022.
https://renewablesnow.com/news/octopus-energy-joins-morocco-uk-renewable-power-transmission-project-784363/.

12 Bellini, Emiliano.“ بریطانیالىإبالمغربالشمسیةوالطاقةالریاحلطاقةآیكسلینكسمجمعمنالكھرباءمنجیجاوات١٠٫٥لتوصیلالبحرأعماقفيكابالت ”
Magazine International, April 22, 2021.
https://www.-magazine.com/2021/04/22/submarine-cable-to-connect-10-5-gw-wind-solar-complex-in-morocco-to-the-
uk-grid/.
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برز  الدولأ

الجزائر

یتضاعفالریاحطاقةمنأخرىجیجاوات٥إلىباإلضافةجیجاوات٥إلىیصلالشمسیةالطاقةمنمتوقعإنتاجبإجمالي
كالمنالمتوقعالمنتجةالطاقةإجماليویصل.٢٠٣٠عامبحلولمرة٢٠الطاقةمنالنوعینھذینمنالجزائرإنتاجحجم

٢٠٢٠لعامالمعلنةالجزائریةالحكومةخطةفبحسبجیجاوات،١٥والبالغ٢٠٣٥بحلولالمستھدفاإلنتاجثلثيالمصدرین
تتمتعالتياألفریقیةالدولأكثرمنفالجزائرفحسب،ھذالیس15المتجددة.الطاقةمنجیجاوات١إضافةعامكلیتم

،٢٠٢٠سبتمبرفيالصادرالدوليللبنكالتابعةالدولیةالتمویلمؤسسةتقریربحسبالریاح.طاقةمنھائلةبإمكانیات
حدإلىالمتجددةالطاقةمنالمتوقعةاإلنتاجیةالسعةھذهتساھمأنوینتظرجیجاوات.٧٫٧نحوإنتاجعلىقادرةالجزائر

لألسواقفرص تصدیر الطاقة المتجددةستستفید إلى حد كبیر من جزائركبیر في الحد من االستھالك المحلي للغاز. كما أن ال 
ودول جنوب الصحراء الكبرى بأفریقیا.األوروبیة

وتشجع الجزائر االستثمار األجنبي في مشروعات الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، وذلك في من خالل  خصخصة سوق الطاقة
المتجددة  في البالد  والسماح  لشركات الطاقة المستقلة  بتنفیذ مثل ھذه المشروعات.   وكذلك  باستثناء مشروعات الطاقة

المتجددة من  القوانین  التي تثني المستثمرین األجانب عن االستثمار في الجزائر  من بینھا على سبیل المثال  قانون االستثمار
المحلياالقتصادلدعمالجزائرتسعىأخرىناحیةمنأقل.أو٪٤٩بنحوللمشروعاتاألجنبيالمالرأسملكیةیحددالذي

من خالل إلزام المستثمر األجنبي  بشراء مستلزمات المشروع من المصنعین

یبلغ إجماليوالالتيبوقرانةورقلة و،باتنةالمحلیین، وھو ما طبقھ المستثمرون في  محطات الطاقة الشمسیة  في كل من
161718میجاوات.٣١٠مجتمعةإنتاجھا

مصر

18 Algerie Eco. “ الضوئیةلأللواحمصنعافتتاحورقلة: ” June 7, 2022.
https://www.algerie-eco.com/2022/06/07/ouargla-inauguration-dune-usine-de-panneaux-solaires/.

17 Mondragon Assembly. “ طاقتھبكاملالعملیبدأمیجاوات١٠٠بسعةاسمبليدراجونمونأنتجتھالذيبالجزائرالكھروضوئیةلأللواحملیتیكخط ” April
13,2021.https://www.mondragon-assembly.com/2021/04/mondragon-assemblys-100mw-pv-line-is-at-full-production-
at-milltech-in-algeria/.

16 Bellini, Emiliano.“ الضوئیةلأللواحمصنعثانيتدشنسوالرأوراس ” pv magazine International, April 25, 2017.
https://www.pv-magazine.com/2017/04/25/aures-solaire-commissions-algerias-second-module-factory/.

15 International Energy Forum. " المقدمةفيبالجزائرالطاقةمحطاتتضعالمتجددةللطاقةعمالقةخطط ” International Energy Forum.
Accessed June 1, 2022. https://www.ief.org/news/algeria-powers-ahead-with-huge-renewable-energy-plans.
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باتأنبعدللنفطمستوردةدولةمنھاجعلتوالتي٢٠٠٦عاممصرشھدتھاالتيالوقودأزمةتكرارلتجنبمحاولةفي
إلغاءعلىتقومسیاسة٢٠١٤عامالسیسيالفتاحعبدالمصريالرئیستبنى19المحلي.االستھالكیكفيالالنفطمنإنتاجھا

السیاسة  أدتھذه20دعم الدولة للوقود  وتطبیق نظام عدادات  الكھرباء مسبقة الدفع  لتشجیع االستثمار في الطاقة المتجددة.
إلى بزوغ مصر كدولة رائدة في تبني إنتاج الكھرباء من الطاقة  الشمسیة وطاقة الریاح في المنطقة. فھي  حالیا تتصدر دول

تضیفالریاحوطاقةالشمسیةللطاقةجدیدةمحطاتتشغیلالمنتظرومنالمصدرین.كالمنجیجاوات٣٫٥بإنتاجالمنطقة
التيالمستدامةالطاقةاستراتیجیةوتھدفجیجاوات.٦٫٨إنتاجھاإجماليلیبلغ،٢٠٢٤عامبحلولأخرىجیجاوات٣٫٣نحو

٢٠٣٥.21بحلولالكھرباءبشبكةوربطھاالعمالقةالمتجددةالطاقةمحطاتمنجیجاوات٥٢إنتاجإلىمصرتتبناھا

العراق

وفي22بحسب تصریحات  وزیر البیئة العراقي جاسم الفالحي " العراق  واحدة من  أكثر بلدان العالم تأثرا بالتغیر المناخي"
و٢٠٣٠.23عامبحلولجیجاوات١٢إلىالشمسیةالطاقةمنإنتاجھالزیادةالعراقتسعىالمشكلةلتلكحلإلیجادمحاولة
أن یبلغ إنتاج مشروعات الطاقة الشمسیة  التي یتم إقامتھا في الوقتمن المتوقعالطاقة الشمسیة العالميلتقریر مشروعاتطبقا

تلكومعظم.٢٠٣٠عامالمستھدفإنتاجھامن٪٥٠منیقربماوھو،جیجاوات٥٫٨منیقربمابالعراقالحالي
المشروعات تعتمد  علي االستثمار األجنبي المباشر لشركات دولیة مثل شركة مصدر اإلماراتیة وسكاتیك النرویجیة و تشینا

منالمنتجةالطاقةمنجیجاوات٩٫٩إضافةعلىتعملأیضاالعراقفإنلآلسفالفرنسیة.انیرجيوتوتالالصینیةباور
بالنفط.تعملطاقةمحطاتمنجیجاوات٢٫٤والطبیعيالغاز

األردن

وأقرت24تعد األردن إلى حد ما من أوائل الدول التي تبنت سیاسات الطاقة المتجددة فھي لفترة طویلة كانت مستوردة للطاقة.
أنابیبخطعلىالمتكررالھجومأعقابفيوذلك٢٠١٢عاموالتقلیدیةالمتجددةالطاقةمنالذاتياالكتفاءقانوناألردن

عناإلنتاجیةسعتھاتزیدالتيالكھرباءتولیدمشاریعبوقفقراراأصدرتاألردنأنإال٢٠١١.25عامفيالعربغاز

25 Vidal, Marta. “ كورونافیروسجراءانتكاسةبعداألردنإقتصادالشمسیةالطاقةتنعشھل”ل Al Jazeera, July 24, 2020.
https://www.aljazeera.com/economy/2020/7/24/could-solar-energy-help-revive-jordans-virus-hit-economy.

24 US International Trade Administration. “ المتجددةالطاقةاآلردن- ” Jordan - Country Commercial Guide. Accessed June 7,
2022. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/jordan-renewable-energy.

23 Ivanova, Anna. “ للطاقةإنتاجھاإجماليمن٪٣٣إليالنظیفةالطاقةنسبةزیادةالىتھدفالعراق .” Renewables Now, October 28, 2021.
https://renewablesnow.com/news/iraq-targets-33-clean-energy-by-2030-759029/.

22 United Nations Development Program. “ المناختغیرلمواجھةالعراقفيجاریةاالستعدادات:جالسكوفياألطرافمؤتمرمن٢٦الـالدورة ”
UNDP, October 28, 2021.
https://www.undp.org/arab-states/stories/cop-26-glasgow-iraq%E2%80%99s-preparations-underway.

21 International Renewable Energy Agency. “ التنفیذيالملخصمصر:فيالمتجددةالطاقةتقریر ”
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/IRENA_Outlook_Egypt_2018_En_summary.
pdf?la=en&hash=58DBAA614BE0675F66D3B4A2AC68833FF78700A0.

20 Sarant, Louise. “ مصرفيالشمسیةالطاقةزیادة ” Middle East Institute (MEI), February 15, 2015.
https://www.mei.edu/publications/rise-solar-energy-egypt.

19 Sarant, Louise. “ مصرفيالشمسیةالطاقةزیادة ” Middle East Institute (MEI), February 15, 2015.
https://www.mei.edu/publications/rise-solar-energy-egypt.

17

https://renewablesnow.com/news/iraq-targets-33-clean-energy-by-2030-759029/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-solar-power-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-plant-tracker/
https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-plant-tracker/
https://www.aljazeera.com/economy/2020/7/24/could-solar-energy-help-revive-jordans-virus-hit-economy
https://www.aljazeera.com/economy/2020/7/24/could-solar-energy-help-revive-jordans-virus-hit-economy
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/jordan-renewable-energy
https://renewablesnow.com/news/iraq-targets-33-clean-energy-by-2030-759029/
https://renewablesnow.com/news/iraq-targets-33-clean-energy-by-2030-759029/
https://www.undp.org/arab-states/stories/cop-26-glasgow-iraq%E2%80%99s-preparations-underway
https://www.undp.org/arab-states/stories/cop-26-glasgow-iraq%E2%80%99s-preparations-underway
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/IRENA_Outlook_Egypt_2018_En_summary.pdf?la=en&hash=58DBAA614BE0675F66D3B4A2AC68833FF78700A0
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/IRENA_Outlook_Egypt_2018_En_summary.pdf?la=en&hash=58DBAA614BE0675F66D3B4A2AC68833FF78700A0
https://www.mei.edu/publications/rise-solar-energy-egypt
https://www.mei.edu/publications/rise-solar-energy-egypt


واتخاذالمتجددةالطاقةمشاریعمنالمزیداستیعابعلىالكھربائیةالشبكةقدرةعلىتقفحتىمؤقتةلفترةواتمیجا١
وتعتبر السعة المتوقعة من الكھرباء المنتجة من طاقة الریاح والتي26اإلجراءات الالزمة لضمان استمراریتھا واستقرارھا.

منالغازالستیرادباتفاق٢٠١٦عاماألردنالتزامإلىباالضافةھذاالقرارلھذاانعكاسابمثابةجیجاوات٠،٦عنتزیدلن
27.عام١٥لمدةإسرائیل

الكویت

مناالنتھاءحالوفي٢٠٣٠.28عامبحلولالمتجددةالطاقةمنواتجیجا٤٫٣إلنتاجبخطةالتزامھاعنالكویتأعلنت
٩٫٧بالكویتالمنتجةالكھربائیةالسعةإجماليسیصلالمقررةمواعیدھافيالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةمشروعاتتنفیذ

جیجا وات. على سبیل المثال من المتوقع أن تصل سعة إنتاج مجمع الشقایا للطاقات المتجددة الذي طوره معھد الكویت
لمشروعوالخاصالعامالقطاعینبینالشراكةمشروعاتھیئةإقرارالمنتظرمنووات.جیجا٣٫٢إلىالعلمیةلألبحاث

اسمعنالھیئةتفصحولمملیار.٥٫٣بتكلفةجیجاوات٥تبلغانتاجیةبقدرةالكویتشمالالشمسیةللطاقةمجمعإقامة
المستثمر الذي تقدم بالمشروع.  وتسعى الكویت إلى جذب االستثمارات األجنبیة في مشروعات الطاقة المتجددة من خالل

29برنامج للشراكة بین القطاع العام والخاص  یعمل تحت إشراف ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص.

المغرب
عاميبینالریاحطاقةمن٤٫٢والشمسیةالطاقةمنجیجاوات٤٫٦ألضافةخطتھعن٢٠١٥عامفيالمغربأعلن

المغربأضافت٢٠٢١أكتوبروبحلول٢٠٣٠.30عامالمستھدفةالقدرةإجماليمن٪٥٢إلىللوصول٢٠٣٠و٢٠١٨
البالدفيالمستخدمةالطاقةإجماليمنالمتجددةالطاقةمنالمنتجةالكھرباءنسبةلترتفعالمتجددةالطاقةمنجیجاوات٤

مشروعاتتقریروكذلكالعالميالریاحطاقةمشروعاتلتقریرطبقاو٢٠١٩.3132عام٪٣٥بنحومقارنة٪٣٧إلى
طاقةمنواتجیجا١٫٣ونحوالشمسیةالطاقةمنواتجیجا١٤إضافةمنستتمكنالمغربفإنالعالميالشمسیةالطاقة

32 Ivanova, Anna. “ دوالرملیار١٫٦بنحوالریاحطاقةفيأجنبیةاستثماراتجذبإلىتھدفالمغرب ” Renewables Now, November 2, 2021.
https://renewablesnow.com/news/morocco-to-attract-usd-16bn-of-global-investment-for-wind-power-programme-75
9502/.

31 Shahan, Zachary. “ ٢٠٣٠بحلولالمستھدفالمتجددةالطاقةإجماليمن٪٥٠لتوفیرتسعىالمغرب ” CleanTechnica, January 22, 2021.
https://cleantechnica.com/2021/01/22/morocco-aims-for-50-renewable-energy-by-2030/.

30 Berahab, Rim, and Uri Dadush. “ األطرافمؤتمرمن٢٦الـبالدورةالمغرب ” Policy Center for the New South, November 2021.
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2021-12/PB_43-21_Rim-Dadush-vf.pdf.

29 Chandak, Pooja. “ میجاوات٥٠٠٠إنتاجھایصلالشمسیةللطاقةمحطةإلنشاءعرضاتتلقىالكویت ” SolarQuarter, December 15, 2021.
https://solarquarter.com/2021/12/15/kuwait-receives-an-offer-for-5000-mw-solar-plant/.

28 Middle East Solar Industry Association. “ ٢٠٢٠لعامالشمسیةالطاقةتوقعاتتقریر ” Dubai, United Arab Emirates: Middle East
Solar Industry Association, January 2020.
https://www.mesia.com/wp-content/uploads/2020/01/MESIA-Annual-Solar-Outlook-Report-2020.pdf.

27 Vidal, Marta. 2020.

26 International Renewable Energy Agency.“ الھاشمیةاالردنیةالمملكة-التنفیذيالملخصالمتجددة:الطاقةعلىلالعتماداألردناستعدادتقییم ”
International Renewable Energy Agency, February 2021.
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Feb/IRENA_RRA_Jordan_Summary_2021_EN.p
df?la=en&hash=DE5015E14770A43E9BFF2DFF8FAE684CED6E8EEB.
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إنتاجھاسیتمالمستھدفةالطاقةمنواتجیجا١٢أنإالالمستھدفة.القدرةضعفوھو.٢٠٢٧و٢٠١٨عاميبینالریاح
بغرض التصدیر.

ُعمان

منفإن إجمالي السعة اإلنتاجیةالطاقة الشمسیة العالميمشروعاتومشروعات طاقة الریاح العالميبحسب تقریري
المشروعاتتلكبإنجازوات.جیجا١٥٫٣سیبلغالتنفیذطورفيالتيالریاحوطاقةالشمسیةللطاقةُعمانمشروعات

الطاقةمنالكھرباءمنمیجاوات٣٫٠٥٠إنتاجإلىُعمانوتھدفأضعاف.ثمانیةمنأكثرالمنتجةالطاقةحجمسیزید
میجاوات٢٫٩٨٠إنتاجمنستتمكنعمانفإنحالیاتنفیذھاالجاريللمشروعاتوبالنظر٢٠٢٥.33عامبحلولالمتجددة

بحلولالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةمنالمستھدفاإلنتاجمن٪٩٨نحوأي،فقطالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةمن
٢٠٢٥.

اإلمارات العربیة المتحدة

بن راشدمجمع محمدتعد دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة رائدة في  تطویر مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة ویأتي
ستصلمراحلھجمیعمنالكاملاالنتھاءمعو.٢٠١٣عامتشغیلھبدأحیث،بارزةكعالمةالشمسیةللطاقةمكتومآل

منواحدةتعدوالتيالشمسیةللطاقةأبوظبينورمحطةأیضالدیھااإلماراتودولةوات.جیجا٢٫٣الىاالنتاجیةطاقتھ
قیاسیاًرقماًالمشروعھذاحقق٢٠١٦فيأنھیذكر  .٢٠١٩عامفيالعملبدأتالعالمفيالشمسیةالطاقةمحطاتأكبر
ساعة.كیلوواتلكلفلس٨٫٨٨٨والبالغةالعالم،فيتنافسیةاألكثرالتعرفةعلىحصلحیثالعطاءاتتقدیممرحلةفي
یبلغأنالمنتظرومن٢٠٣٠.35عامبحلولالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةمنواتجیجا٢٠إنتاجإلىاإلماراتوتھدف34

جیجاوات.٦٫٦التشغیلوشكعلىالتيالمشروعاتمنوالمتوقعالحالياإلنتاجإجمالي

فجوة البیانات  والبحث القادم

بعضتقریر مشروعات الطاقة الشمسیة العالميوكذلكتقریر مشروعات  طاقة  الریاح العالميربما ال یتضمن
المشروعات ذات السعة اإلنتاجیة التي تقع في إطار تغطیة كل منھما.  والسبب وراء ذلك أنھ یتم تحدیث بیانات المؤشرین مرة

واحدة كل عام . وبالتالي سیتم إضافة  تلك المشروعات إلى النسختین الجدیدتین من التقریرین اللذین سیتم  إصدار ھما  في
دیسمبر المقبل. وتجدر اإلشارة إلى أن محطات الطاقة الشمسیة التي تغذي شبكة الكھرباء ،وتلك التي ال ترتبط  بالشبكة

من٪٣٥نحوتمثلمباشرغیربشكلالشبكةوتغذيمیجاوات١٠االنتاجیةسعتھاتبلغالتيالمحطاتتلكوحتىالكھربائیة

35 Malek, Caline. “ ٢٠٣٠عامبحلولالریاحوطاقةالشمسیةالطاقةمنواتجیجا٢٠إنتاجإلىتسعىاإلماراتالعالمي:الطاقةمرافقمنتدى ” March 7,
2022. https://energy-utilities.com/geuf-uae-targets-20gw-of-clean-energy-by-2030-news116599.html.

34 Emirates Water and Electricity Company. “ الشمسیةللطاقةأبوظبينورمحطة ” Accessed June 1, 2022.
https://www.ewec.ae/en/power-plants/noor-abu-dhabi.

33 Oman Sustainability. “ ٢٠٢٥عامبحلولالمتجددةالطاقةمنمیجاوات٣٫٠٥٠إلنتاجتخططُعمان ” Accessed June 1, 2022.
https://www.omansustainabilityweek.com/LatestUpdate2021.aspx?LatestUpdate=pressRe3
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لصورة  أكثر إیضاحا، بعض مشروعات الطاقة الشمسیة العاملة وتلك36إجمالي السعة االنتاجیة العالمیة للطاقة الشمسیة.
المتوقع تشغیلھا قریبا في المنطقة ذات سعة إنتاجیة أقل من تلك التي یتضمنھا تقریر مشروعات الطاقة الشمسیة.

باإلضافة إلى ذلك فإن  تقریر الطاقة الشمسیة یھتم  باألساس بمحطات الطاقة الشمسیة التي یتم تشغیلھا باستخدام ألواح
كھروضوئیة  وھي األكثر انتشارا. فیما تعد  المحطات الشمسیة المركزة  أقل انتشارا في المنطقة العربیة ویصل حجم إنتاجھا

المقبلةالبحثیةالدورةفيالمركزةالشمسیةالمحطاتإضافةسیواصلالشمسیةالطاقةتقریرأنإال37وات.جیجا١٫٥إلى
بغرض الحصول على صورة واضحة  ومتكاملة  للطاقة الشمسیة في الدول العربیة على اختالف التكنولوجیا المستخدمة.

37 Johan Lilliestam, Richard Thonig, Chuncheng Zang, & Alina Gilmanova (2021). CSP.guru (Version 2021-07-01)
“ المركزةالشمسیةالطاقةمحطاتتقریر ”[Data set]. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.5094290

36 Source: Bloomberg Finance L.P. (بلومبورج)
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نبذة عن جلوبال انیرجي مونیتور
جلوبال انیرجي مونیتور منظمة بحثیة  غیر ربحیة  معنیة بجمع وتوفیر معلومات عن مشروعات الطاقة في مختلف أنحاء العالم .

من خالل تقریر  مشروعات الطاقة الشمسیة  العالمي  وكذلك تقریر مشروعات طاقة الریاح  العالمي ،  توفر منظمة جلوبال
انیرجي مونیتور تقاریر سنویة  عن أخر التطورات التي تتعلق بتلك المشروعات لتستخدمھا وتستفید منھا منظمات عالمیة منھا

للبیئةالمتحدةاألممبرنامجو)OECD(االقتصاديوالتعاونالتنمیةومنظمة)IEA(الدولیةالطاقةمنظمةالمثالسبیلعلى
)UNEP(الدولي.والبنكاألمریكیةالخزانةووزارة

لالعالم واالتصال  :

كاسندرا آومالیا
مدیرة برنامج مشروعات الطاقة الشمسیة العالمي

جلوبال انیرجي مونیتور
001-1167802303ھاتف:

kasandra.omalia@globalenergymonitor.org: االلكترونيالبرید
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