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 ايـُكــدَــ١ .1

تٛيٞ دٍٚ ايعامل ايّٝٛ أ١ُٖٝ نبري٠ يًطاق١ مبدتًف صٛرٖا ٚأعهاهلا، ْعزا ألرتباطٗا ايٛثٝل بهاف١ 

ٚضُإ  تٛفزٖا ٚعزٜاْٗا، ايعصز١ٜ احلٝا٠ عصب االْغط١ االقتصاد١ٜ ٚاحلٝات١ٝ، حٝح إٔ ايطاق١ متجٌ

 ٚايزنٛد ايتدًف ٜعين تٛفزٖا ٚعدّ ٚاجتُاعٞ، اقتصادٟ ٚإسدٖار ٚتطٛر تكدّ ٜعينايتشٚد بٗا، 

االقتصادٟ، ٚألٕ ايطاق١ مبدتًف أْٛاعٗا ٖٞ احملزى االصاصٞ ألٟ ْغاط إقتصادٟ ٚإجتُاعٞ، أصبح 

ايغعٛب ٚتطٛرٖا ٜكاظ مبعدالت إصتٗالنٗا يًطاق١؛ فايدٍٚ ايصٓاع١ٝ املتكد١َ تضتًٗو ععٛبٗا  تكدّ

املٓاطل ٚبع  ت عاي١ٝ َٔ ايطاق١، ٚع٢ً ايٓكٝ  َٔ ليو زلد إٔ بع  ايغعٛب االفزٜك١ٝ َعدال

ايعزب١ٝ ال تتُتع حت٢ بأد٢ْ َضت٣ٛ َٔ اصتدداّ ايطاق١ احلدٜج١، ٚع٢ً صبٌٝ املجاٍ يف إفزٜكٝا ٚحدٖا 

ط ع٢ً ًَٕٝٛ ْض١ُ الميهِٓٗ احلصٍٛ ع٢ً أٟ َصدر يًطاق١ احلدٜج١، ٖٚذا بدٚرٙ اْعه 066أنجز َٔ 

َضت٣ٛ حٝاتِٗ املتدْٞ جدا ٚتدٖٛر ناف١ اخلدَات يدِٜٗ ٚصعٛب١ ايٛصٍٛ إىل َضتٜٛات َٓاصب١ َٔ 

 ايت١ُٝٓ.

َٓذ انتغاف ايٓفط ٚايػاس ٚتطٛر صٓاعاتُٗا، اعتُدت اغًب دٍٚ ايعامل ع٢ً ٖذا املصدر  يًتشٚد  

يف دٍٚ ايعامل ايٓا١َٝ ٚلات بايطاق١ باإلضاف١ إىل ايفخِ يتًب١ٝ االحتٝاجات املتشاٜد٠ َٓٗا خصٛصا 

ايهجاف١ ايضها١ْٝ ٚايٓٗط١ ايصٓاع١ٝ نايصني ٚاهلٓد ٚايرباسٌٜ، ٚتفٝد ايدراصات إٔ االْتاج ايعاملٞ احلايٞ 

(َٚٔ املتٛقع إٔ ٜبًؼ  BP Statistics – June 2012ًَٕٝٛ بزٌَٝ يف ايّٝٛ ) 48َٔ ايٓفط ٜبًؼ حٛايٞ 

 (.IEA)حضب دراصات ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١  0606ًَٕٝٛ بزٌَٝ خالٍ ايعاّ  468حٛايٞ 

إٕ تشاٜد ايطًب ايعاملٞ ع٢ً ايطاق١ يتًب١ٝ َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚايدفع بعج١ً ايُٓٛ االقتصادٟ، جعٌ دٍٚ 

ايعامل ايصٓاعٞ يف تٓافط عدٜد يًضٝطز٠ ع٢ً َصادر ايٓفط ٚايػاس يتأَني احتٝاجاتٗا َٔ ٖذٙ ايضًع١ 

ملٓتج١ يًٓفط ٚايػاس تدخٌ يف احلضابات اجلٝٛصٝاص١ٝ يًدٍٚ ايهرب٣، االصرتاتٝج١ٝ ٚاصبخت ايدٍٚ ا

 االَز ايذٟ قد ٜؤثز ع٢ً صٝاصات ٖذٙ ايدٍٚ صًبا أٚ اجيابا.

مما تكدّ تتطح اال١ُٖٝ االصرتاتٝج١ٝ يًتدطٝط املبهز يًطاق١ ألٟ دٚي١ ٚليو يتخكٝل مج١ً َٔ  

 االٖداف ْذنز َٓٗا:

  املتشاٜد٠ َٔ ايطاق١ مبدتًف صٛرٖاَٛاج١ٗ ايطًب ٚتًب١ٝ االحتٝاجات 

 تأَني ايتشٚد بايطاق١ ٚصٛال يتخكٝل ت١ُٝٓ َضتدا١َ 
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 ٞتفادٟ ايتكًبات ايضٝاص١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ اييت ٜٛاجٗٗا صٛم ايطاق١ ايعامل 

  احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚخف  االْبعاثات ايهزب١ْٝٛ ايطار٠ يًخد َٔ ظاٖز٠ االحتباظ

 احلزارٟ

د الجياد بدا٥ٌ لات جد٣ٚ ف١ٝٓ ٚاقتصاد١ٜ ملصادر ايطاق١ ايتكًٝد١ٜ )ايٓفط أخذ اٖتُاّ ايعامل ٜتشاٜ

ٚايػاس( ْتٝج١ إلرتفاع أصعار ٖذٙ ايطاق١ ٚتذبذبٗا ٚحت١ُٝ ْطٛبٗا ٚايتاثريات ايضًب١ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚظٗٛر 

دٍٚ  َا ٜعزف بعاٖز٠ االحتباظ احلزارٟ، َٔ ٖذٙ املصادر االصرتاتٝج١ٝ اييت عزع يف تطبٝكٗا يف اغًب

ايعامل َصادر ايطاقات اجلدٜد٠ )اي١ٜٚٛٓ( ٚاملتجدد٠ ) ايطاق١ ايغُض١ٝ ٚطاق١ ايزٜاح(، حٝح بًؼ امجايٞ 

َفاعٌ ْٟٛٚ رلتًف١  870أيف َٝجاٚات باصتدداّ  070ايكدرات ايهٗزبا١ٝ٥ املزنب١ َٔ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ 

ايف َٝجاٚات ٚايكدرات املزنب١ َٔ  056االْٛاع ٚايضعات، نُا بًؼ إمجايٞ طاق١ ايزٜاح املزنب١ حدٚد 

 .0646ايف َٝجا ٚات بٓٗا١ٜ ايعاّ  76( حٛايٞ PV –ذلطات اخلالٜا ايغُض١ٝ ) ايتخٌٜٛ ايط٥ٛٞ 

اَا فُٝا ٜتعًل بتك١ٝٓ ايتخٌٜٛ احلزارٟ يًطاق١ ايغُض١ٝ اٚ َا ٜعز ف مبخطات املزنشات ايغُض١ٝ 

، 0646َٝجا ٚات بٓٗا١ٜ ايعاّ  0566زنب١ حٛايٞ ( فكد بًؼ إمجايٞ ايكدرات املCSPإلْتاج ايهٗزبا٤ ) 

ٚجيزٟ تطٜٛز ايضعات ايتدش١ٜٝٓ هلذٙ ايتك١ٝٓ يًزفع َٔ َعدالت ايضع١ ٚايكدر٠ ع٢ً املضا١ُٖ يف امحاٍ 

 ايذر٠ٚ.

ٚيف ٖذا اخلصٛص تعترب يٝبٝا َٔ دٍٚ ايعامل امل١ُٗ، املٓتج١ ٚاملصدر٠ يًطاق١ ايتكًٝد١ٜ )ايٓفط ٚايػاس(، 

بًٕٝٛ بزٌَٝ ٜٚكدر إحتٝاطٞ يٝبٝا َٔ ايػاس  87إحتٝاطٞ َِٗ َٔ ايٓفط ٜكدر حبٛايٞ حٝح تتُتع ب

،  ٚبطبٝع١ احلاٍ ٖذا املٛقع ٜطع يٝبٝا يف 0646تزًٜٕٝٛ قدّ َهعب خالٍ ايعاّ  50ايطبٝعٞ حبٛايٞ 

َٓطك١ ايٓفٛل ٚايتٓافط ايعاملٞ يًضٝطز٠ ع٢ً َصادر ايطاق١ االَز ايذٟ ٜزفع َٔ أ١ُٖٝ يٝبٝا 

 ٝٛصٝاص١ٝ.اجل

ٜتُخٛر ٖذا ايتكزٜز حٍٛ االصرتاتٝج١ٝ ايٛط١ٝٓ يًطاق١ اييت ٜٓبػٞ اتباعٗا خالٍ ايفرت٠ ايكاد١َ أفام 

ٚايذٟ متت دراصت٘ ٚإعدادٙ َٔ قبٌ فزٜل َٔ اخلربا٤ ٚاملدتصني، ضِ يف عطٜٛت٘ ناف١  0606

ٛرٖا ٚأعهاهلا، حتت إعزاف ايكطاعات لات ايعالق١ بإْتاج ْٚكٌ ٚتٛسٜع ٚاصتٗالى ايطاق١ ع٢ً إختالف ص

 دلًط ايتدطٝط ايٛطين.
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ٚيًتضٌٗٝ ع٢ً ايكار٨ ٚاملدتصني َٚتدذٟ ايكزار يف االطالع ع٢ً ٖذا ايعٌُ ٚفُٗ٘ بايغهٌ ايصخٝح، 

 ، ٖٚدف نٌ باب َٔ ابٛب٘ ايتضع١:ْٛضح فُٝاًٜٞ ذلتٜٛات ٖذا ايتكزٜز

 املـقمـت الباب االلو :
 االصرتاتٝجٞ املبهز هلامتٗٝد عاّ عٔ أ١ُٖٝ ايطاق١ ٚايتدطٝط 

 النفط لوالغاز :الثانيالباب 
ٜتٓاٍٚ ٖذا ايباب ايٛضح احلايٞ يصٓاع١ ايٓفط ٚايػاس يف يٝبٝا، االحتٝاطٞ ٚايطًب 

 ع٢ً رلتًف املغتكات ايٓفط١ٝ ٚايػاس، ايٛضع املضتكبًٞ ٚاالصتجُارات املطًٛب١ 

 الكهرباء :ثالثالالباب 
يًطاق١ ايهٗزبا١ٝ٥ يف يٝبٝا مبا ٜغٌُ تطٛر ايطًب ٜبني ٖذا ايباب ايٛضع احلايٞ 

ٚاالْتاج ٚعبهات ايٓكٌ ٚايتٛسٜع َٚزانش ايتخهِ ٚاملزاقب١، املدطط املضتكبًٞ يتطٜٛز 

 ايكطاع ٚدلاب١ٗ ايُٓٛ املعرتد يف ايطًب، االصتجُارات املطًٛب٘ ٚأِٖ ايتخدٜات

 كفاءة الطاقت لوالرتشيم يف االستهالك :الرابعالباب 
مت اصتعزاض َٛضٛع نفا٠٤ ايطاق١ ٚايرتصٝد يف االصتٗالى ملدتًف يف ٖذا ايباب  

ايكطاعات ٚبٝإ أ١ُٖٝ تطبٝل بزاَج رفع ايهفا٠٤ عٓد رلتًف املضتٜٛات ابتدا٤ َٔ 

 االْتاج َزٚرا بايٓكٌ ٚعٓد االصتدداّ ايٓٗا٥ٞ يًطاق١ 

 الطاقاث املتجمدة :اخلاـسالباب 

در ايطاقات املتجدد٠ يف يٝبٝا خصٛصا ايطاق١ ايغُض١ٝ االَهاْٝات املتاح١ َٔ َصا

ٚطاق١ ايزٜاح، ايٛضع احلايٞ ٚاملالَح املضتكب١ًٝ ايربْاَج ايتُٟٓٛ ٚاالصتجُارات 

  املطًٛب١، ايتكٓٝات املتاح١ ٚايتٛجٗات ايعامل١ٝ

 لطاقت النولويتا :السادسالباب 
ايهٗزبا٤، تطٛر تكٓٝات اْتاج أ١ُٖٝ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف املضا١ُٖ يف تًب١ٝ ايطًب ع٢ً 

ايهٗزبا٤ بايٛقٛد ايٟٓٛٚ ٚاجلٌٝ اجلدٜد َٔ املفاعالت اي١ٜٚٛٓ، أ١ُٖٝ إدخاٍ ايطاق١ 

اي١ٜٚٛٓ يف ضُٔ َشٜج ايطاق١ ايٛطين خصٛصا إْتاج ايهٗزبا٤، ايتٛجٗات املضتكب١ًٝ 
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إلدخاٍ ٚايربْاَج ايتُٟٓٛ، االصتجُارات املطًٛب١ ٚايالتشاَات جتاٙ ايربْاَج ايٛطين 

 ١ٜٚٛٓ ٚاملؤصضات ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝايطاق١ اي

 لوتكاـل خمططاث الطاقتاملوائمت  :لسابعالباب ا
ٜٛضح ٖذا ايباب َٛاس١ْ ايطًب بايكدرات املتاح١ ٚايعجش املتٛقع يف تػط١ٝ ايطًب 

(، ٚاحلًٍٛ املٓاصب١ هلذٙ املعط١ً، ٜتٓاٍٚ نذيو عدد َٔ 0606-0640يًفرت٠ )

املُهٔ تطبٝكٗا يًٛصٍٛ إىل َشٜج طاق١ ٚطين ًٜيب االحتٝاجات ٜٚطُٔ ايضٝٓارٜٖٛات 

 ايتشٚد بايطاق١ ٚحيافغ ع٢ً ايجزٚات ايطبٝع١ٝ، تتُجٌ ٖذٙ ايضٝٓارٜٖٛات يف:

 صٝٓارٜٛ االصاظ: اصتُزار ايٛضع احلايٞ يطاق١ 

 صٝٓارٜٛ تطبٝل بزاَج رفع ايهفا٤ ٚايرتعٝد يف االصتٗالى 

  ايطاقات املتجدد٠صٝٓارٜٛ إدخاٍ ٚرفع َضا١ُٖ 

 صٝٓارٜٛ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ 

 لوالتشريعاث  اللوائح لوألياث التمويل االستثماراث املطلوبت :لثاـنالباب ا

ٖذا اجلش٤ َٔ ايتكزٜز ٜٓاقػ بغ٧ َٔ االجاس االصتجُارات املطًٛب١ يت١ُٝٓ ٚتطٜٛز 

ايعا١َ يًدٚي١ متٌٜٛ املٝشا١ْٝ رلتًف قطاعات ايطاق١ يف يٝبٝا ٚأيٝات ايتٌُٜٛ املُه١ٓ، 

املٝشات ٚايعٝٛب ٚايكدر٠ ع٢ً َٛاج١ٗ ايتخدٜات؛ ايتٌُٜٛ االصتجُارٟ ٚبٓا٤ عزان١ َع 

، تخٍٛ إىل ايضٛم ايتٓافض١ٝايكطاع اخلاص، َتطًبات فتح ايضٛم ٚنضز االحتهار ٚاي

 س، ايهٗزبا٤، املتجدد٠ ٚاي١ٜٚٛٓ(ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ يكطاع ايطاق١ )ايٓفط ٚايػا

 االستنتاج لوالتوصياث  :لتاسعا الباب

ٚأخريا ٜتٓاٍٚ ٖذا ايباب أِٖ االصتٓتاجات ٚاتٛصٝات باالضاف١ إىل االابعاد االقتصاد١ٜ 

إٔ تٓتج َٔ تطبٝل ٖذا ايربْاَج ٚاخلطٛات ٚاالجتُاع١ٝ ٚايضٝاص١ٝ اييت ميهٔ 

 املضتكب١ًٝ املطًٛب١ إلجزا٤ دراصات ٚحتايٌٝ أنجز دق١ ٚتفطٌٝ
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 ايٛضع احلايٞ يًٓفط ٚايػاص ايطبٝعٞ يف يٝبٝا. 2.3

  سيٝايٞ اال. 2. 2.3

 اسيٝايٞ  ايٓفط 

 48 ـب 2112/ 1/1يف  كابٌ يالطيدشازايلصًٞ األ ٞايٓفط يٝبٝا  اسيٝايٞامجايٞ كذس ٜ

ٜيِ حتذٜجٗا ٚاعاد٠ ٚيػري٠ غري طان١ٓ َيف ايعاد٠  عًُا بإٔ االسيٝايٝاتبًٕٝٛ بشٌَٝ 

 1994بًٕٝٛ بشٌَٝ عاّ  2228سٛايٞ َٔ االسيٝايٞ  استفع فكذاسيظابٗا بصف١ َظيُش٠ 

 .2112عاّ بًٕٝٛ  48.5إىل 

  ٞاسيٝايٞ ايػاص ايطبٝع 

 2112/ 1/1 يف( تشيٕٝٛ قذّ َهعب 5427)سٛايٞ يف يٝبٝا  ايطبٝعٞ اسيٝايٞ ايػاص ٜبًؼ

 ٜيٛصع اسيٝايٞ ايػاصٚ ،(1985تشيٕٝٛ قذّ َهعب عاّ ) 22تطٛس َٔ ٖٚٛ سقِ َيػري ٚقذ 

% 65نُا ٜيٛصع بٓظب١  ،% غاص سش66% غاص َصاسب يًٓفط 34سايٝا بٓظب١  ايطبٝعٞ

  ايبشش١ٜ( أٟ املٓايل املػُٛس٠ )ب% 35ٚ  باملٓايل ايٝابظ١

  ْياز اال. 3. 2.3

 خيطع اْياز ايٓفط ٚايػاص يف ايعاد٠ يعذ٠ عٛاٌَ َٓٗا:

o ايعشٚف اييؼػ١ًٝٝ ٚايب١ٝٓ اييشي١ٝ يكطاع اإلْياز 

o ٗاإْياد ٠َٔ ٚنفا٤ايبٝع١ ادا٤ امله 

o ايزٟ حتذدٙ َٓع١ُ األٚبو ايٓفط طكف اْياز  

  اْياز ايٓفط 

( ًَٕٝٛ بشٌَٝ 127-125( بني )2111- 2116تشاٚح اْياز يٝبٝا َٔ ايٓفط اخلاّ يف ايفرت٠ )

شٌَٝ َٜٛٝا، ٚبًؼ َيٛطط اْياز املهجفات خالٍ ًَٕٝٛ ب 1245إىل  2112ٚاخنفض ط١ٓ َٜٛٝا 

  أيف بشٌَٝ َٜٛٝا. 81ْفع ايظ١ٓ 
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 ٞاْياز ايػاص ايطبٝع 

بًٕٝٛ ( 321-  226بني ) (2111- 2116اْياز يٝبٝا َٔ ايػاص ايطبٝعٞ يف ايفرت٠ َٔ )تشاٚح 

  . 2112بًٕٝٛ قذّ َهعب يف ايّٝٛ خالٍ ايعاّ  223ٚبًؼ سٛايٞ  قذّ َهعب يف ايّٝٛ،

  ييصذٜش ا. 4. 2.3

 ّتصذٜش ايٓفط اخلا  

( 1225 –1215) ( 2111َٔ-2116تشاٚست َعذالت تصذٜش ايٓفط اخلاّ خالٍ ايفرت٠ )

 .2112ًَٕٝٛ بشٌَٝ يف ايّٝٛ خالٍ ايعاّ  1.28ًَٕٝٛ بشٌَٝ َٜٛٝا، ٚبًػت سٛايٞ 

 ػاص ايطبٝعٞتصذٜش اي  

ًَٕٝٛ قذّ  883( 2111 -2116بًؼ َيٛطط لصادسات يٝبٝا َٔ ايػاص ايطبٝعٞ خالٍ ايفرت٠ )

 .2112ًَٕٝٛ قذّ َهعب َٜٛٝا خالٍ ايعاّ  631َهعب َٜٛٝا ، ٚبًػت سٛايٞ 

 ٚاالطيٗالى احملًٞ َٔ املٓيذات ايٓفط١ٝتهشٜش ايٓفط اْياز َصايف . 5. 2.3

 (2111 -2116يفرت٠ )خالٍ ا ١ٝٓيذات ايٓفطاملاالطيٗالى احملًٞ َٔ ٜبني  (122سقِ ) اجلذٍٚ
مسال غاز السنة  كيروسين  نافثا جازولين 

 بنىعيه
 اإلجمالي زيت ثقيل ديسل

  اإلنتاج

2006 
195 758 2725 1396 4103 7053 16230 

 11223 2931 3645 681 1206 2463 297 االستهالك
 5007 4122 458 715 1519 1705- 102- المىازنة

         
  اإلنتاج

2007 
199 813 2676 1470 4136 7005 16299 

 77411 2095 3800 599 1091 2597 295 االستهالك
 5822 4910 336 871 1585 1784- 96- المىازنة

         
  اإلنتاج

2008 
791 117 5717 7777 5447 5977 77474 

 77454 2277 4335 539 1223 2787 307 االستهالك
 4514 4514 -497 915 7575 -5775 -777 المىازنة

         
  اإلنتاج

2009 
203 816 2473 1877 4164 6720 75575 

 75555 2479 4942 621 1092 2868 324 االستهالك
ازنةالمى  -121 -2052 1381 1256 -778 4241 3927 
         

   اإلنتاج

5777 
191 585 2457 1812 4278 7103 16426 

 75947 2768 5221 551 1027 3043 331 االستهالك
 3485 4335 943- 1261 1430 2458- 140- المىازنة
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 :اآلتٞ ْظيدًص ايٛاسد٠ يف اجلذٍٚ اعالٙ ، املٓيذات َٔ ٚاالطيٗالى االْياز مبكاس١ْ

 غري ٚايٓافجا ايجكٌٝ ايٛقٛد ٚصٜت بٓٛعٝ٘ ايهريٚطني َٓيذات َٔ ايزاتٞ انيفا٤ٖا يٝبٝا حتكل 

 ايجكٌٝ ايٛقٛد صٜت بإٔ ايعًِ َع اخلاسز إىل املٓيذات ٖزٙ َٔ ايفا٥ض ٜٚصّذس عاجل١امل

 ملصٓع يكِٝ تظيدذّ ٚايٓافجا يًظفٔ ٚٚقٛد ايبداس١ٜ ايهٗشبا٤ مبشطات نٛقٛد ّٜظيدذ

 .الْٛف ساغ مبذُع اإلٜجًني

 ٜٚضداد اخلاسز َٔ ٜظيٛسد ايزٟ( ايظٝاسات بٓضٜٔ) 95 اجلاصٚيني اْياز يف نبري عذض ٖٓاى 

 تفاقُا. ايعذض ٖزا

 تٛيٝذ مبشطات ٚقٛدا ٜظيدذّ ايزٟ ايذٜضٍ َٓير يف عذض األخري٠ ايظٓٛات يف ٜعٗش بذأ 

 أٜطا ٜظيدذّ ٖٚٛ املطًٛب١ ايهُٝات َٓ٘ تيٛفش ال ايزٟ ايطبٝعٞ يًػاص بذٜال ايػاص١ٜ ايهٗشبا٤

 .ٚايصٓاع١ٝ ايضساع١ٝ ٚاآليٝات املٛالصالت بكطاع ٚقٛدا

 يشٜل عٔ احمل١ًٝ املصايف اْياز يف ايعذض تػط١ٝ ٜيِ( ايطٗٞ غاص) املظاٍ ايٓفط يػاص بايٓظب١ 

 .ًَٚٝي٘ ٚايضٜٚيٝٓ٘ بايربٜك١ ايكا١ُ٥ ايػاص طٛا٥ٌ زاْيا َصاْع

 .  إطيدذاَات  ايػاص ايطبٝع6.2.3ٞ

ع٢ً ايٓشٛ املبني ( 2112 – 2116خالٍ ايفرت٠ )بًؼ َيٛطط اطيعُاالت ايػاص ايطبٝعٞ املٓير 

عذّ ْيٝذ١ ي 2111 ٚدنب اييٜٓٛ٘ إىل أْ٘ مل ٜيِ االخز يف االعيباس بٝاْات ايعاّ( 222سقِ) ذٍٚ اجلب

 .أسذاخ ثٛس٠ فرباٜشبظبب تٛثٝل ايبٝاْات بؼهٌ دقٝل ْعشا يًعشٚف ايطاس١٥ 

 ( ًَٕٝٛ قذّ َهعب َٜٛٝا5775-5775( اطيعُاالت ايػاص ايطبٝعٞ )5.5)سقِ ذٍٚ اجل 

امجايٞ  

 اإلْياز

ايؼبه١  دلُع ايربٜك١ اييصذٜش  املهجفات احلكٔ احلشم

 ايظاس١ًٝ

َظشٛبات ايهٗشبا٤ 

 َٔ ايؼبه١

2006 2652 288 352 702 754 190 366 290 

2007 2829 282 326 742 891 185 404 303 

2008 2969 381 341 672 955 185 434 291 

2009 2835 316 346 633 890 220 431 360 

2010 2956 337 329 637 925 220 508 382 

2012 2261 375 315 380 630 33 528 448 
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ٚطشٛبات قطاع ايهٗشبا٤ ايزٟ ميجٌ أنرب ات ايػاص يًؼبه١ ايظاس١ًٝ إَذاد( 122ٜٚٛضح ايؼهٌ سقِ )

اَذادات  تطٛست١ٝ٥، سٝح ايهٗشبااملظيًٗهني يًػاص ايطبٝعٞ ٚايٛقٛد االطاطٞ ييؼػٌٝ ذلطات إْياز ايطاق١ 

، ذلطات احلذٜذ ٚايصًب، اإلمسٓت ،)ايهٗشبا٤إلِٖ قطاعات االطيٗالى ايػاص ايطبٝعٞ عرب ايؼبه١ ايظاس١ًٝ 

( ًَٕٝٛ قذّ 528إىل ) 2116خالٍ ايعاّ ( ًَٕٝٛ قذّ َهعب َٜٛٝا 366َٔ ) ٚغريٖا(َٝاٙ ايبشش حت١ًٝ 

( ًَٕٝٛ قذّ َهعب 291ٚاستفعت َظشٛبات ايهٗشبا٤ خالٍ ْفع ايفرت٠ َٔ ) 2112خالٍ ايعاّ َهعب َٜٛٝا 

ال تفٞ ه١ ايظاس١ًٝ يًؼب  اَذادات ايػاص تالصاي َٚع ريو ،( ًَٕٝٛ قذّ َهعب َٜٛٝا 448َٜٛٝا إىل )

% َٔ امجايٞ اسيٝادات ذلطات 48 -%37ْفع ايفرت٠  بني  خالٍ يٗاْظب تزبزبت فكذ السيٝاداتاب

  ايهٗشبا٤ ايكا١ُ٥ 

 

 

 ( إَذادات ايػاص َٔ خالٍ ايؼبه١ ايظاس7.5١ًٝايؼهٌ سقِ )

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2012

70%اإلحتياجات التصميمية   600 780 780 920 1000 1000

290 مسحوبات الكهرباء 303 291 360 382 448

366 اجمالي امدادات الشبكة 404 434 431 508 528

%48 نسبة اإلمدادات الحتياجات الكهرباء 39% 37% 39% 38% 45%

0
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مليون قدم مكعب 
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 ٚاملؤػشات املظيكب١ًٝ يًٓفط ٚايػاصايٛضع ايعاملٞ . 3.3

بطالهلا ع٢ً ايطًب احلايٞ ٚتٛقعات ايطًب املظيكبًٞ ع٢ً اييت أيكت  ي١ٝ ايعامل١ٝاألص١َ املا بايشغِ َٔ

ٚطٛف ٜظيُش االعيُاد ع٢ً ايٓفط ًطاق١ يف ايعامل ياملصذسايش٥ٝظٞ ميجالٕ الصاٍ ايٓفط ٚايػاص ، ايطاق١ 

 .سي٢ ع٢ً املذ٣ ايبعٝذاقيصادٟ َٚال٥ِ ملديًف أغشاض االطيٗالى ٚايػاص َصذس أطاطٞ 

)ٚفكا ملٓؼٛسات ايٛناي١  ًَٕٝٛ بشٌَٝ 87َعذال َٜٛٝا قذسٙ  2111ايٓفط عاّ طًب ايعاملٞ ع٢ً ايبًؼ 

 % يذٍٚ َٓع١ُ اييعإٚ االقيصادٟ ٚايي5328١ُٝٓ سٛايٞ ٓظب١(، تٛصعت ب IEAايذٚي١ٝ يًطاق١ 

 (OECD)، ( 525% يًذٍٚ ايٓا١َٝ( ٚايباقٞ )يذٍٚ ٜٛساطٝا بٓظب١ 4127ْٚظب١)%،  ٕع ايطًب ٜشتفٜٚيٛقع أ

ًَٕٝٛ بشٌَٝ َٜٛٝا تٓدفض فٝٗا ْظب١ دٍٚ َٓع١ُ اييعإٚ  11422إىل  2131صٌ عاّ ٝي ع٢ً ايٓفط

%( ْٚظب١ دٍٚ ٜٛساطٝا إىل 5327%( ٚتشتفع ْظب١ ايذٍٚ ايٓا١َٝ إىل )4129االقيصادٟ ٚايي١ُٝٓ إىل )

 (.222، نُا ٖٛ َٛضح بايؼهٌ سقِ )%(524)

  

 

 (5757-5777) اخلاّايٓفط ايطًب ايعاملٞ ع٢ً  (5.5)ؼهٌاي

 

 

2010 2030

4.8 يوراسيا 5.6

35.4 الدول النامية 56

OECD 46.8 42.6

87 اجمالي العالم 104.2

87 
104.2 

مليون برميل في 
 اليوم
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)ايٓفط، ايفشِ ، ايػاص، ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ، املظاقط األٚي١ٝ  ايطاق١ َصادس اَذادات ايعامل َٔبًؼ امجايٞ نُا 

% فشِ، 3122% ْفط  3425َٓٗا  ًَٕٝٛ بشٌَٝ َهاف٧ ْفطٞ َٜٛٝا 232( 2111عاّ ) املا١ٝ٥، ٚاألخش٣(

ًَٕٝٛ بشٌَٝ َهاف٧  355ٚأخش٣( ٜٚيٛقع إٔ تشتفع إىل % )١ْٜٚٛ / َظاقط َا١ٝ٥ / 1328% غاص، 2126

% فشِ، 2822% ْفط ، 2726% خالٍ ايفرت٠ َٓٗا ْظب١ 53بٓظب١ صٜاد٠ قذسٖا  2135ْفطٞ َٜٛٝا عاّ 

 .( ٜٛضح ريو322، ايؼهٌ )% )١ْٜٚٛ/َظاقط َا١ٝ٥/ ٚأخش٣(1823% غاص، 2529

 (5757( وتوقعات )5777عام ) األولية الطاقة مصادر امدادات العالم من( 6شكل )

 

 (5757( ٚامليٛقع١ يعاّ )5777)َذادات ايعامل َٔ َصادس ايطاق١ االٚي١ٝ يعاّ  (5.5)سقِ  ؼهٌاي

 

 ٚايػاص يف يٝبٝآًفط املظيكبًٞ يايٛضع . َالَح 4.3

 ات ايٓفط ٚايػاصسيٝايٝاييٛقعات املظيكب١ًٝ ال. 2. 4.3
ٚع٢ً دساطات ٚإ ناْت َب١ٝٓ ع٢ً  ،ص يف إياس اييكذٜشاتَٔ ايٓفط ٚايػاامليٛقع١ تبك٢ نُٝات االسطٝاتٞ 

ٚفكا يًيكٓٝات  %35املدضٕٚ األلصًٞ ع٢ً َٔ  ااطيدشادٗ ُهَٔٔ املاييت  ال تضٜذ ايٓظب١املظي٣ٛ ايعاملٞ، 

 :ٜٚعٌُ قطاع ايٓفط ع٢ً تطٜٛش ٚسفع االسيٝايٞ ايٓفطٞ َٔ خالٍ امليبع١ سايٝا،

o  َهيؼف١انيؼاف اسيٝايٝات دذٜذ٠ مبٓايل غري 

o تطٜٛش اسيٝايٝات َهيؼف١ ٚغري َطٛس٠ 

34.5 27.6 

30.2 
28.2 

21.6 25.9 

13.8 18.3 

2010 2035

 ي/ م م ن 355

 م م وأخرى. ن غاز فحم نفط

 ي/ م م ن 232
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o صٜاد٠ االطرتداد اإلضايف َٔ االسيٝايٝات املطٛس٠ 

o  امله١ُٝٓاحلفش اييشذٜذٟ ٚاييطٜٛشٟ ٚحتذٜح ايذساطات 

o تٛفري االطيجُاسات ايالص١َ يالطيهؼاف ٚاييطٜٛش  

o  طٜٛش ٚاالطرتداد االطيفاد٠ َٔ اييكٓٝات اجلذٜذ٠ يف عًُٝات االطيهؼاف ٚاييعامل١ٝ ٚػشنات دزب

 االضايف

  ايٓفط اْيازتٛقعات  

 :أُٖٗاع٢ً أطع ٚافرتاضات  (2131 – 2113ايفرت٠ ) االْياز خالٍ تٛقعاتبٓٝت 

 إيٞ االْياز٠ املكفٌ َٓٗا االطيُشاس يف سفش اآلباس اييطٜٛش١ٜ ٚلصٝا١ْ االباس ٚإعاد ◄

 اييػًب ع٢ً املؼانٌ اييؼػ١ًٝٝ امليعًك١ باملعذات ايظطش١ٝ ٚاَذادات ايهٗشبا٤ ◄

 َعذالت اإلْياز سفعاملهأَ ٚضػط احملافع١ ع٢ً  شٚعاتاطيهُاٍ َؼ ◄

 اطيهُاٍ ايرباَر اييطٜٛش١ٜ يالنيؼافات ٚايرتانٝب اجلذٜذ٠ ٚاحلكٍٛ غري املطٛس٠ ◄

 َٛات ايشفع ايصٓاعٞ.تٓفٝز تك١ٝٓ االطرتداد اإلضايف َٚٓع االطيُشاس يف ◄

 

(، سٝح ٜيطح إخنفاض االْياز إعيباسا َٔ 2131 – 2113يًفرت٠ )ٜبني ٖزٙ اييٛقعات ( 322سقِ )ٚايؼهٌ 

 – 2118ْيٝذ١ يالدا٤ ايطبٝعٞ يًُهأَ احلكٍٛ ايٓفط١ٝ، ٚبًٝؼ االْياز رسٚت٘ خالٍ ايظٓٛات  2122ايعاّ 

  ًَٕٝٛ بشٌَٝ َٜٛٝا. 1273يٝصٌ إىل سذٚد  2121

 
 (5757ـ  5775) تٛقعات اْياز ايٓفط اخلاّ يًفرت٠( 5.5يؼهٌ سقِ )ا

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00  مليون برميل يوميا
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  (3141-3124)تٛقعات اْياز ٚاطيٗالى املٓيذات ايٓفط١ٝ خالٍ ايفرت٠ 
بٓٝت تٛقعات اإلْياز ع٢ً أسذ ايظٝٓاسٜٛات امليٛقع١ ييطٜٛش َصفاتٞ ساغ ال ْٛف ٚايضا١ٜٚ َع صٜاد٠ ياقات 

، )اٚباسٟ( ٚحتذٜذا مبٓطك١ باجلٓٛب ايًٝيبفط دذٜذتني، االٚىل تني ييهشٜش ايٓتهشٜشُٖا ٚاْؼا٤ َصفا

 ٚريو ع٢ً ايٓشٛ اييايٞ: ػشم يٝبٝا  بطربمٚايجا١ْٝ مبذ١ٜٓ 

  2116اطيُشاس ايٛضع احلايٞ نُا ٖٛ عًٝ٘ سي٢ ط١ٓ  ◄

 .2117أيف بشٌَٝ/ّٜٛ ٜٚيٛقع بذ٤ اإلْياز يف  31إْؼا٤ َصفا٠ اجلٓٛب بطاق١  ◄

 2119ايف ب/ٟ( ٜٚيٛقع إ تبذأ اإلْياز يف  311ييصبح )ٝعٗا ٚتٛطتطٜٛش َصفا٠ ايضا١ٜٚ  ◄

ايف ب/ٟ( ٜٚيٛقع  381ساغ ال ْٛف سظب رلطط ػشن١ "يرينٛ" ييصبح )َصفا٠ تطٜٛش  ◄

 2121بذأ اإلْياز بٗا يف 

 2121أيف بشٌَٝ/ّٜٛ ٜٚيٛقع بذ٤ اإلْياز يف  311اْؼا٤ َصفا٠ يربم بطاق١  ◄

 ٘املصايف َٔ املؼيكات ايٓفط١ٝ باْيٗا٤ خطط ٚبشاَر اييطٜٛش امليٛقعٜبني تٛقعات اْياز  (322سقِ ) ٚاجلذٍٚ

 : 2121يف ايعاّ 

 (5757-5775)تٛقعات إْياز رليًف املؼيكات ايٓفط١ٝ يًفرت٠ ( 5.5اجلذٍٚ سقِ )

  

 َظاٍ ْفط غاص 9= داصٚيني  نريٚطني دٜضٍ ثكٌٝ ٚقٛد أيف ئ َرتٟ
      

2013 ;017 87;< 1807 9<9 190 
2014 ;017 87;< 1807 9<9 190 
2015 ;017 87;< 1807 9<9 190 
2016 ;017 87;< 1807 9<9 190 
2017 7525 4623 2004 910 227 
2018 7525 4623 2004 910 227 
2019 6544 6089 2935 2896 370 
2020 8;<0 =;<1 7::< 97=9 0781 
2021 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2022 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2023 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2024 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2025 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2026 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2027 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2028 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2029 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
2030 8971 077<; 9179 <;=9 0:=7 
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  ايػاص اْيازتٛقعات 

َٜٛٝا يف ايشبع ًَٕٝٛ قذّ َهعب  (2316) ( 2131َٔ-2113خالٍ ايفرت٠ )ٜيٛقع إٔ ٜضداد اْياز ايػاص 

( 2851ثِ ٜٓدفض تذسدنٝا إىل ) 2117( ًَٕٝٛ قذّ َهعب َٜٛٝا عاّ 3822إىل ) 2113األٍٚ َٔ عاّ 

 :(422سقِ )ٌ ؼهنُا ٖٛ َبني باي 2131عاّ َٜٛٝا ًَٕٝٛ قذّ َهعب 

 

 

 (5757ـ  5775) يًفرت٠ػاص تٛقعات اْياز اي( 4.5ايؼهٌ سقِ )

 تٛقعات املياح َٔ ايػاص يًؼبه١ ايظاس١ًٝ ٚايهٗشبا٤ 

ٚنُا ٖٛ َبني أعالٙ  ( 2131-2113خالٍ ايظٓٛات ) ايػاص بإعيباس ايهُٝات امليٛقع إْيادٗا َٔ

يػاص يعًُٝات اييؼػٌٝ ٚاحلكٔ ٚاييظٌٝٝ اطيدذَات قطاع ايٓفط ٚا(، ٚبإعيباس 422بايؼهٌ سقِ )

امليٛقع١ يًظٛم احمل١ًٝ عرب ػبهات ْكٌ ايػاص ترتاٚح َا بني  ايهُٝات املياس١فإٕ  ٚاييصٓٝع ٚاييصذٜش ،

  .( ًَٕٝٛ قذّ َهعب َٜٛٝا1225إىل  617)
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 ب َٜٛٝإًَٝٛ قذّ َهع (2030-5775تٛصٜع ايػاص املٓير عًٞ االطيعُاالت ) تٛقعات (4.5)سقِ دذٍٚ 

للشبكة المتاح  السنة المتاح للشبكة  السنة 
1183 2022  756 2013 

1224 2023  903 2014 

1958 2024  938 2015 

1894 2025  1011 2016 

1803 2026  1085 2017 

1716 2027  1097 2018 

1631 2028  1109 2019 

1550 2029  1136 2020 

1470 2030  1178 7170 

 

 (SWAT Analysisايشباعٞ يًٛضع احلايٞ يٓؼاط ايٓفط ٚايػاص )ٌٝ يشً. اي5.3

 ْكاط ايك٠ٛ

 اسيٝايٝات ْفط١ٝ ٚغاص١ٜ َؤنذ٠ 

 َٛقع يٝبٝا اجلػشايف امليُٝض ٚقشبٗا َٔ ايظٛم األٚسٚب١ٝ 

 َٓاطب١ ملعذالت االْياز احلاي١ٝ ٚامليٛقع١ َٔ ايٓفط ٚايػاص ع٢ً املذ٣ ايكشٜب حتي١ٝ  ٢بٓ تٛفش

 ٚامليٛطط 

 ات ػاطع١ مل تظيهؼف بعذ ٚاَها١ْٝ ٚدٛد اسيٝايٝات نبري٠ َٔ ايٓفط ٚايػاص َظاس 

 ػشانات ساطد١ َع ػشنات ْفط عامل١ٝ ٖٓايو 

 ٜٚعيرب أسذ أدٛد اْٛاع ايٓفط يف ايعاملخفٝف ايًٝيب يٓفط ا 

 

 ْكاط ايطعف

  ٞضعف اييدطٝط االطرتاتٝذ 

  ييٓفٝزا يفػح املٝضاْٝات ٚتأخش اعيُادٖا ٚايبريٚقشاي١ٝ املٛسٚث١ 

  ٚتهٜٛٔ ايذٚي١ املذ١ْٝفٛض٢ َا بعذ ايجٛس٠ ٚتأخش ايذطيٛس  

 ٚق١ً َػشٜات دزب االطيجُاس  استفاع َيطًبات االطيجُاس ٚغٝاب ايكٛاْني ٚاييؼشٜعات املٓع١ُ هلا

 األدٓيب

 َٝٓ١عذّ عٛد٠ ػشنات ايٓفط ٚايؼشنات املكاٚي١ ايعامل١ٝ بظبب األٚضاع األ  
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 يفشصا

  ٜؼذع ع٢ً ٚاجتاٖٗا حنٛ ايذميٛقشاي١ٝ ٚاْفياسٗا ع٢ً األطش٠ ايذٚي١ٝ  بعذ ايجٛس٠صٚاٍ اْطٛا٤ يٝبٝا

دزب ايؼشنات ايعامل١ٝ ٚاالطيجُاسات اخلاسد١ٝ إيٝٗا ٚسفع احلعش ع٢ً اييكٓٝات طٝظِٗ يف تٓؼٝط 

 ٚاييطٜٛش ٚاالْياز ٚاييصٓٝع ٚاييظٜٛل ٚغريٖاالطيهؼاف ا

 فشص نبري٠ يضٜاد٠ اْياز ايٓفط ٚايػاص 

  ٛصٜاد٠ ايطًب ع٢ً ايٓفط ٚايػاص ٚظٗٛس االطيٗالى احملًٞ ٚتطٜٛش قطاع اييهشٜش ٚاييصٓٝع احملًٞ من

 اطٛام دذٜذ٠ َجٌ ايصني ٚاهلٓذ ٚغريٖا

 

 اييٗذٜذات:

  ّاسيٛا٤ االتفاقٝات اجلذٜذ٠ ع٢ً سٛافض ناف١ٝ  قذ تؼهٌ عا٥كا دٕٚ دزب اييدٛف َٔ عذ

 االطيجُاسات يف دلاالت ايٓفط ٚايػاص

 ع٢ً املذ٣ ايبعٝذ اييشي١ٝ يضٜاد٠ االْياز امليٛقع١ ٢ٖض١ٜ ايبٓعذّ دا 

 ايظٝاطٞ ايػاَض طايٛضع األَين املٗضٚص ٚاخل 

 

 يكطاع ايٓفط ٚايػاص بًٝبٝا حتذٜذ األٖذاف االطرتاتٝذ١ٝ ٚايفشع١ٝ . 6.3

 يالطرتاتٝذ١ٝ املباد٨ األطاط١ٝ ◄
 قاعذ٠ اقيصاد١ٜ ق١ٜٛ ت١ُٝٓ ايجش٠ٚ ايٓفط١ٝ َٔ أدٌ َٛانب١ َؼاسٜع ايي١ُٝٓ ٚبٓا٤ 

 اسهاّ طٝطش٠ ايذٚي١ ع٢ً لصٓاعاتٗا ايٓفط١ٝ اقيصادٜا ٚفٓٝا ٚاداسٜا 

 ت١ُٝٓ املٗاسات ايف١ٝٓ ٚاملاي١ٝ ٚاإلداس١ٜ يًعٓالصش ايٛي١ٝٓ 

 َعامل االطرتاتٝذ١ٝ ◄
 اطيدذاّ اييكٓٝات احلذٜج١ يضٜاد٠ ْظب١ االطرتداد اإلضايف 

  اعيُاد ب يٓفط ٚايػاصيإلطٗاّ يف ت١ُٝٓ قطاع ا ي١املًُٛن١ نًٝا يًذٚاعطا٤ األٚي١ٜٛ يًؼشنات

 َبذأ اييؼػٌٝ االقيصادٟ ايعاملٞ

  َٓح َضاٜا تعاقذ١ٜ ييؼذٝع ايؼشنات ايعامل١ٝ ع٢ً االطيجُاس يف دلاالت ايٓفط ٚايػاص يف

 األَانٔ رات املدايش٠ ايعاي١ٝ يضٜاد٠ االسيٝايٞ ايٓفطٞ ٚايػاصٟ

 يػاص ٚخالص١ اخلذَات تفعٌٝ ايكطاع األًٖٞ يف دلاٍ ايٓفط ٚا 

  ٘تطٜٛش ايب١ٝٓ اييشي١ٝ إلْياز ٚتٛصٜع ايػاص ٚادشا٤ اييهاٌَ بني اطيدذاَات ايػاص ٚتصٓٝع

 يًشصٍٛ ع٢ً اقيصادٜات أفطٌ
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  ايعٌُ ع٢ً تعذد َصادس اييٌُٜٛ ٚٚضع طٝاطات اقيصاد١ٜ خلًل َٓاخ اقيصادٟ َؼذع ع٢ً

 اإلْياز ٚايي١ُٝٓ

 ايب١٦ٝ احلفاظ ع٢ً ايصش١ ٚايظال١َ ٚمحا١ٜ 

 

 األٖذاف االطرتاتٝذ١ٝ يًٓفط ٚايػاص )االسيٝايٝات، االْياز، اييهشٜش ٚاييصٓٝع( ◄

 االسيٝايٝات ٚاالْياز 

تهجٝف عًُٝات االطيهؼاف يشفع االسيٝايٞ َٔ ايٓفط ٚايػاص ٚنشذ اد٢ْ تعٜٛض َا 

ٜيِ اْياد٘ ، اضاف١ اىل ٚضع ايرباَر ايهف١ًٝ بيشظني َعاَالت االطرتداد ٚتطٜٛش 

 كٍٛ اجلذٜذ٠ ٚايشفع َٔ ايطاق١ االْياد١ٝ يًٓفط ٚايػاصاحل

 اييهشٜش ٚاييصٓٝع -7

تطٜٛش املصايف ٚاملصاْع ايكا١ُ٥ ٚاْؼا٤ َصايف دذٜذ٠ ييػط١ٝ ايظٛم احملًٞ َٔ ناف١  

املٓيذات نشذ اد٢ْ ٚاييٛطع يف ايصٓاعات ايبرتٚنُٝٝا١ٝ٥ باييهاٌَ َع اييهشٜش َع فيح 

دلاٍ اييهشٜش ٚاييصٓٝع يطُإ املٛالصفات ٚاييظٜٛل  اجملاٍ يًُؼاسن١ األدٓب١ٝ يف

 ٚاجلذ٣ٚ االقيصاد١ٜ يًُؼاسٜع ٚخالص١ َع ػشنات االطيهؼاف ٚاإلْياز 

 ٚاالطيجُاسات املاي١ٝ املطًٛب١ ايربْاَر اييُٟٓٛ يكطاع ايٓفط ٚايػاص . 7.3

ايربْاَر  اعيُاد عذد َٔ َؼاسٜع االطيهؼاف ٚاالْياز بفُٝا ٜيعًل بايربْاَر اييُٟٓٛ مت

مت  5775-5777بايظٓٛات االطيجٓا١ٝ٥ ( ْٚعشا يًيٛقف 5774 – 5777اييُٟٓٛ )

بٗا اييت احلكٍٛ املهيؼف١  ٚريو ييطٜٛش( 5771- 5775يًفرت٠ ) ايربْاَر حتشٜو

إعاد٠ تأٌٖٝ ٚتطٜٛش سكٍٛ قا١ُ٥ ٚاييكِٝٝ ايفين ٚتطٜٛش إْياز ٚاسيٝايٝات َؤنذ٠ 

 حتظني األدا٤.ٚاطيػالٍ ايػاص ٚلصٝا١ْ املعذات ٚ

احلذ َٔ سشم ٚصٜاد٠ اْياز ايٓفط ٚايػاص ٚلصٝا١ْ َعذات اإلْياز  تٗذف ٖزٙ املؼاسٜع إىلٚ

ايػاص ٚحتظني ْعِ ايظال١َ َٚهافش١ احلشا٥ل ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ ٚصٜاد٠ تٛيٝذ ايطاق١ 
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 77قذست َٝضا١ْٝ ٖزا ايبٓذ باخلط١ بـ قذ ايهٗشبا١ٝ٥ املظيدذ١َ يف اْياز ايٓفط ٚايػاص ٚ

 ٝاس دٜٓاس.ًَ

مت تؼهٌٝ فشٜل عٌُ َٔ قبٌ ٚصاس٠ ايٓفط ٚايػاص َٔ اَا قطاع تصٓٝع ايٓفط ٚايػاص فكذ 

ايهٗشبا٤ ٚايصٓاع١ ٚاييدطٝط إلدشا٤ دساط١ نا١ًَ ٚقطاع ايٓفط ٚايػاص  خربا١٤ َٔ خنب

َٝضا١ْٝ ٖزا ٚأدٌ ايٓعش يف ع٢ً أطع اقيصاد١ٜ ٚف١ٝٓ  ٙبػشض ٚضع خطط ييطٜٛش

 . يٗا٤ ايفشٜل َٔ عًُ٘اْ إىل سني ايٓؼاط

 ٛاد٘ تٓفٝز ايرباَر ايي١ُٜٛٓ بؼهٌ عاّ دلُٛع١ َٔ ايصعٛبات َٓٗا:  ٜٚ

 .ايٛضع األَين يف ايبالد ٚعضٚف املكاٚيني عٔ ايعٛد٠ ييٓفٝز املؼاسٜع 

 .األضشاس اييت حلكت بايب١ٝٓ اييشي١ٝ خالٍ سشب اييششٜش 

 دلاٍ اهلٓذط١ ٚاييصاَِٝ.ايٓكص يف اخلربات ايف١ٝٓ املؤ١ًٖ بايؼشنات ايٛي١ٝٓ يف  

 .ٌُٜٛاستفاع االطيجُاسات املطًٛب١ ٚػح ايي 

 ًَٝاس دٜٓاس 47بـ أَا ع٢ً املذ٣ ايطٌٜٛ تكذس َٝضا١ْٝ قطاع االطيهؼاف ٚاالْياز يًٓفط ٚايػاص 

 .ًَٝاس دٚالس 47بـ ٚتكذس َٝضا١ْٝ اييهشٜش ٚاييصٓٝع 
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 ايٛضع اذتايٞ يًطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ . 1.3

 اذتٌُ األقص٢ ٚايطًب ع٢ً ايطاق١ . 1. 1.3

 ايهٗسبا٥ٞ  اذتٌُايطًب ) بًؼغٗد ايطًب ع٢ً ايهٗسبا٤ خالٍ ايعكدٜٔ املاضٝني منٛا َتصاٜدا، سٝح 

أٟ  2995َٝذاٚات عاّ  1666َكاز١ْ حبٛايٞ ، 1621َٝذاٚات خالٍ ايعاّ 6666(سٛايٞاألقص٢

% 8ض١ٜٛٓتصٜد ع٢ً  مبتٛضط ْطب١ منٛمبعدٍ ٜصٌ إىل ثالث١ أضعاف يف فرت٠ ش١َٝٓ تكٌ عٔ عكدٜٔ ٚ
 تطٛز ايطًب ع٢ً ايهٗسبا٤ )اذتٌُ االقص٢ خالٍ ايفرت٠ املػاز إيٝٗا.(1-3) ٜٚٛضح ايػهٌ زقِ، 

 

 (2012-2005 ) خالل الفترة( تطور الطلب على الكهرباء 1-3الشكل رقم )

 املسنب١ايهٗسبا١ٝ٥ قدزات ايتٛيٝد   2. 1.3

َٝذاٚات عاّ  5666يتػط١ٝ ايطًب ع٢ً ايهٗسب٤ ازتفعت ايكدزات ايهٗسبا١ٝ٥ املسنب١ َٔ سٛايٞ 

، سٝح متهٔ قطاع ايهٗسبا٤ َٔ اضتهُاٍ 1621َٝذاٚات بٓٗا١ٜ ايعاّ  9666إىل سدٚد  1665

ايتٛيٝد يف َٛاقع شتتًف١ بايػبه١ ايهٗسبا١ٝ٥ ايًٝب١ٝ. تعتُد ٖرٙ  تٓفٝر ٚتػػٌٝ عدد َٔ ٚسدات

ايكدزات ع٢ً َصٜر َٔ تكٓٝات ايتٛيٝد املتاس١ ايبخاز١ٜ ٚايػاش١ٜ ذات ايدٚز٠ ايبطٝط١ ٚستطات 

ايدٚز٠ املسنب١، تطتخدّ ٖرٙ ايتكٓٝات ايػاش ايطبٝعٞ ٚايٛقٛد ايطا٥ٌ بٓٛع١ٝ ارتفٝف ٚايجكٌ 
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ٜبني تطٛز ايكدزا ايهٗسبا١ٝ٥ املسنب١  (2-3)رٙ احملطات،  ٚايػهٌ زقِنٛقٛد اضاضٞ يتػػٌٝ ٖ

 خالٍ ايفرت٠ املاض١ٝ.

 

 (2012-2005)خالل الفترة  القدرات الكهربائية المركبة( تطور 2-3الشكل رقم )

 تطٛز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ املٓتذ١ 3.  1.3 

ايعا١ًَ بايػبه١ ايهٗسبا١ٝ٥ ايعا١َ ستطات ايتٛيٝد مبختًف املٓتذ١ ايهٗسبا١ٝ٥ ايطاق١ بًػت 

، َكاز١ْ بطاق١ أمجاي١ٝ َٓتذ١ خالٍ ايعاّ 1621بٓٗا١ٜ ايعاّ دٝذاٚات.ضاع١  34,666سدٚد 

دٝذاٚات ضاع١ أٟ تطاعفت ايطاقت املٓتذ١ سٛايٞ ثالث١ أضعاف يف  21666ٚصًت إىل  2995

ايطٟٓٛ يًطاق١ ايُٓٛ َتٛضط (، ٚقد بًؼ َعدٍ 1621- 2995أقٌ َٔ عكدٜٔ َٔ ايصَٔ )

ٜٛضح تطٛز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥  (3-3). ايػهٌ زقِ % يٓفظ ايفرت7.7٠ايهٗسبا١ٝ٥ املٓتذ١ سٛايٞ 

 .1623 – 2995املٓتذ١ مبشطات ايتٛيٝد يًفرت٠ 
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 (2012-2005)خالل الفترة  الطاقة الكهربائية المنتجة بمختلف محطات التوليد( تطور 3-3الشكل رقم )

 املطتخدّ إلْتاز ايهٗسبا٤ ايٛقٛد 4.  1.3

تعتُد ٚسدات تٛيٝد ايهٗسبا٤ ع٢ً سسم ايٛقٛد ايطا٥ٌ بٓٛعٝ٘ ارتفٝف ٚايجكٌٝ يف ع١ًُٝ إْتاز 

ايهٗسبا٤ بإعتباز إٔ يٝبٝا دٚي١ َٓتذ١ هلرا ايٓٛع َٔ ايٛقٛد عال٠ٚ ع٢ً عدّ تٛفس َصادز أخس٣ 

 .1666يًٛقٛد يف ايفرت٠ املاض١ٝ ٚبايتشدٜد قبٌ عًِ 

يف اضتخداّ ايػاش نٛقٛد اضاضٞ يتػػٌٝ ٚسدات ايتٛيٝد ايعا١ًَ بايػبه١ يف ايطٓٛات  ٚقد غسع

االخري٠ َٔ ايكسٕ املاض ٚبددأت نُٝات ايػاش تتٛفس خالٍ ايطٓٛات ايك١ًًٝ املاض٣،١ٝ سٝح بادز 

قطاع ايهٗسبا٤ يف اسالٍ ايػاش ايطبٝعٞ عٛضا عٔ شٜت ايٛقٛد ارتفٝف نًُا تٛفست نُٝات ايػاش 

ًٛب١، ٜٚعترب ٖرا ايتٛد٘ َٔ االَٛز االدناب١ٝ ددا، ْظسا ملصاٜا اضتخداّ ايػاش ايف١ٝٓ املط

 ٚاالقتصاد١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ.

ٚبدزاض١ االسصا٥ٝات ايسمس١ٝ املتٛفس٠ ٜالسظ ازتفاع ْطب١ إْتاز ايهٗسبا٤ باضتخداّ ايػاش إىل 

% خالٍ 14سدٚد أد٣ ذيو إىل إخنفاض اضتخداّ ايٛقٛد ارتفٝف إىل  1621% عاّ 61سٛايٞ 
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ْفظ ايط١ٓ، ٖٚرا َٔ غأْ٘ خفض االْبعاثات ايهسب١ْٝٛ باالف االطٓإ َٔ غاش ثاْٞ أنطٝد 

ايهسبٕٛ، ٚتٛفري نُٝات َٔ شٜت ايٛقٛد ارتفٝف َستفع ايجُٔ يف االضٛام ايعامل١ٝ ٜٚؤدٟ 

ت. نريو إىل إطاي١ عُس ٚسدات ايتٛيٝد ٚتكًٌٝ عدد ايعُسات ادتط١ُٝ املطًٛب١ يتًو ايٛسدا

 .1621ٜبني ْطب ايٛقٛد املطتخدّ يف اْتاز ايهٗسبا٤ يًعاّ  (4-3)ايػهٌ زقِ 

 

 1621( َطا١ُٖ أْٛاع ايٛقٛد يف إْتاز ايهٗسبا٤ خالٍ ايعاّ 4-3ايػهٌ زقِ )

 

 تطٛز ْصٝب اضتٗالى ايفسد َٔ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ 5.  1.3

تطاعف ْصٝب اضتٗالى ايفسد ايًٝيب َٔ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ عد٠ اضعاف خالٍ ايفرت٠ املاض١ٝ 

ٖٚرا َؤغس ع٢ً تطٛز  1626  عاّ يًفسد،  ضاع١ ٚات نًٝٛ 46656ست٢ ٚص٢ً إىل سٛايٞ  

َطت٣ٛ املعٝػ١ ٚإٔ ايطهإ ايًٝبٝني ٜتُتعٕٛ مبطتٜٛات دٝد٠ َٔ اضتخداّ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚإٔ 

الَهاْٝات املٓاضب١ يًٛصٍٛ إىل َطتٜٛات ال بأع بٗا َٔ اضتخداّ ٚضا٥ٌ ايطاق١ اذتدٜج١، يدِٜٗ ا

باملكاز١ْ َع ايهجري َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚأغًب ايدٍٚ االفسٜك١ٝ ٚعدد َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ سٝح ٜٛدد يف 

ق١ ًَٕٝٛ ْط١ُ ال ٜتُتعٕٛ بأد٢ْ َطت٣ٛ يًٛصٍٛ إىل اضتخداّ ايطا 666افسٜكٝا ٚسدٖا سٛايٞ 

( ٜبني تطٛز ْصٝب اضتٗالى ايفسد َٔ ايطاق١ ايهٗسبا٥ٞ 5-3اذتدٜج١ )ايهٗسبا٤(. ٚايػهٌ زقِ )

 (.1626 – 1665خالٍ ايفرت٠  )

 

24% 

9% 
67% 

مساهمة مختلف أنواع الوقود فً إنتاج الكهرباء للعام 
2012 

 وقود خفيف

 وقود ثقيل

 غاز طبيعى
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 (1626 – 1665( ْصٝب اضتٗالى ايفسد َٔ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ خالٍ ايفرت٠ )5-3ايػهٌ زقِ )

 غبهات ْكٌ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ 6.  1.3

املٓتذ١ مبختًف ستطات ايتٛيٝد إىل َسانص االمحاٍ املختًف١ عرب ٜتِ ْكٌ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ 

ى.ف.، ٜٚتِ تصسٜف ٖرٙ ايطاق١  116ى.ف. ٚايعايٞ  466 ايفا٥ل ٗدايطاق١ ذات ادتخطٛط ْكٌ 

ى.ف.، تػطٞ ناف١ أحنا٤ يٝبٝا، سٝح تػري  36 ٚ 66َٔ خالٍ غبهات ادتٗد املتٛضط 

 أىل إٔ: 1621مس١ٝ يكطاع ايهٗسبا٤ ْٗا١ٜ ايعاّ االسصا٥ٝات ايس

نِ، ٚإمجايٞ خطٛط  1366ى. ف. بًؼ قساب١  466إمجايٞ أطٛاٍ خطٛط ْكٌ ايطاق١  -

 نِ مبا يف ذيو ايهٛابٌ االزض١ٝ 24666ى.ف.  ٚصٌ سدٚد   116ايٓكٌ دٗد 
 نِ 18366ى. ف. ٚصٌ إىل سٛايٞ  36، 66إمجايٞ أطٛاٍ غبهات ادتٗد املتٛضط  -
ستط١ بطع١ إمجاي١ٝ َسنب١ تبًؼ سٛايٞ  23بًؼ  466طات ايتشٌٜٛ دٗد عدد ست -

ى. ف. إىل أنجس  116َٝذافٛيت أَبري، يف سني ٚصٌ عدد ستطات ايتشٌٜٛ  28666

َٝذا فٛيت أَبري، ٚعدد ستطات  26666ستط١ حتٌٜٛ بطع١ إمجاي١ٝ بًػت  86َٔ 

 .َٝذا فٛيت أَبري 28146ستط١ بطع١  655ى.ف. بًؼ    36، 66غبه١ ادتٗد املتٛضط 

ٖرٙ ايبٝاْات تٛضح ضخا١َ ٖرٙ ايػبهات ْظسا إلتطاع ايسقع١ ادتػساف١ٝ يًٝبٝا، ٚأُٖٝتٗا يف ْكٌ 

ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥  إىل َسانص االمحاٍ بػسم ٚغسب ٚمشاٍ ٚدٓٛب ايبالد، ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيو 
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تصاٜد ع٢ً ايهٗسبا٤ فاذتاد١ ًَش١ يدعِ ٚتطٜٛس ٖرٙ ايػبهات ست٢ ميهٔ زتاب١ٗ ايطًب امل

 باملعاٜري ايف١ٝٓ ٚاالقتصاد١ٜ ايطًٛب١.

 غبهات تٛشٜع ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ 6.  1.3

غبهات ايتٛشٜع سًك١ ايٛصٌ ايس٥ٝط١ يتٛشٜع ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ع٢ً شتتًف َسانص تعترب 

نبري٠ االمحاٍ ٚتًب١ٝ إستٝادات شتتًف قطاعات االضتٗالى، يريو تهتطٞ ٖرٙ ايػبهات أ١ُٖٝ 

 يف تأَني ايتصٚد بايهٗسبا٤ ٚتٛفري ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ بادتٛد٠ ٚاملٛاصفات املطًٛب١.

ات ناف١ َٓاطل يٝبٝا اذتطس١ٜ ٚايسٜف١ٝ ٚتٛضح بٝاْات ايػسن١ ايعا١َ ػبهٖرٙ ايتػطٞ 

 يًهٗسبا٤ إٔ:

  ى. ف. تبًؼ سٛايٞ  22إمجايٞ أطٛاٍ ارتطٛط اهلٛا١ٝ٥ يػبهات ايتٛشٜع دٗد

 نِ. 86156نًَٝٛرت،ٚ أطٛاٍ ايهٛابٌ اآلزض١ٝ تكسٜبًا436136

  َا ٜكازب َٔ ستط١ حتٌٜٛ ٚ 216866ى. ف.  22ستطات ايتٛشٜع دٗد  عددٚبًؼ

 .ٖٛا٥ٞ ٚأزضٞ َا بني ستٍٛ  61666

 ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ املطتًٗه١  7.  1.3

ن١ُٝ ايطاق١  تبًػ1626خالٍ ايعاّ 

يف شتتًف قطاعات املطتًٗه١ 

 ًَٕٝٛ 15سٛايٞ االضتٗالى 

تٛشعت ع٢ً غسا٥ح  اٚات.ضاع١ذَٝ

االضتٗالى نُا ٖٛ َٛضح بايػهٌ زقِ 

سٝح ٜالسظ إٔ ايكطاع املٓصيٞ ميجٌ 

% 34أنرب املطتًٗهني بٓطب١ تبًؼ 

 .تكسٜبا

 

 

 
 
 
 

 صناعً 

 (11%) 

 تجاري 
(14%) 

 (%13) زراعً 

 (%28)أخري 

شرائح ( توزٌع الطاقة الكهربائٌة حسب 2الشكل رقم )

 المستهلكٌن

 (%34) سكنً 
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 َسانص ايتشهِ ٚاملساقب١  8.  1.3

ٚتٛشٜع ٚفكا  ٜتِ ايطٝطس ٠ ٚايتشهِ يف تػػٌٝ املٓظ١َٛ ايهٗسبا١ٝ٥ َٔ ستطات تٛيٝد ٚغبهات ْكٌ

دتٛد٠ خدَات َٚعاٜري ف١ٝٓ ٚإقتصاد١ٜ ستدد٠ بٛاضط١ ضًط١ً َٔ َسانص ايتشهِ ٚاملساقب١ 

 اذتدث١ٝ ٚاييت تتهٕٛ َٔ:

  َسنص ايتشهِ ايٛطين: ٜتٛىل ايطٝطس ٚايتشهِ يف ٚسدات ايتٛيٝد ايس٥ٝط١ٝ ٚغبه١ ادتٗد

خطٛط ايسبط ايهٗسبا٥ٞ َع ى.ف. ٚتابدٍ ايطاق١ َع غبهات ايدٍٚ اجملاٚز٠ عرب  466ايفا٥ل 

 ٖرٙ ايدٍٚ
  ٞ116َسنص ايتشهِ ادتٟٗٛ طسابًظ: ٜتِ َٔ خالي٘ ايتشهِ يف تػػٌٝ غبه١ ادتٗد ايعاي 

 ى.ف. باملٓطك١ ايػسب١ٝ ٚادتٓٛب١ٝ ايػسب١ٝ )ضبٗا َٚا سٛهلا(
  ٞى.ف. باملٓطك١  116َسنص حتهِ بٓػاشٟ ادتٟٗٛ: ٜكّٛ مبساقب١ ٚتػػٌٝ غبه١ ادتٗد ايعاي

 ١ ٚادتٓٛب١ٝ ايػسق١ٝ )ايطسٜس ٚايهفس٠(ايػسقٝ
  عدد عػس٠ َسانص حتهِ فسع١ٝ: ٜتِ َٔ خالهلا ايتشهِ ٚايطٝطس٠ ع٢ً تػػٌٝ غبهات ايتٛشٜع

 باملٓاطل
 ٜٛضح ايتٛشٜع ادتػسايف ملسانص ايتشهِ ٚاملساقب١. (6-3)ٚايػهٌ زقِ 

 
 ( املٛاقع ادتػساف١ٝ ملسانص ايتشهِ ٚاملساقب6١-3ايػهٌ )

الشركة العامة للكهرباء

طرابلس
بنغازي

غربٌةالالبٌضاء

ٌةالجنوب

سرت

الوسطى

ف. ك400مركز التحكم الوطنً 

ف. ك220 الجهوىمركز التحكم 

ف. ك66/30مركز تحكم فرعً 
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 ايسبط ايهٗسبا٥ٞ.   9.  1.3

ٜعترب ايسبط ايهٗسبا٥ٞ بني شتتًف ايػبهات املتذاٚز٠، ضٛا٤ داخٌ ايبًد ايٛاسد أ ٚ بني ايدٍٚ 

املتذاٚز٠ َٔ ايٛضا٥ٌ امل١ُٗ ٚاالضرتاتٝذ١ٝ يتأَني ايتصٚد بايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚتبادهلا بهُٝات 

 فري:َٓاضب١ بني ٖرٙ ايػبهات، سٝح ٜطاِٖ ايسبط ايهٗسبا٥ٞ يف  تٛ

 إستٝاطٞ اضرتاتٝذٞ ميهٔ اضتخدا١َ عٓد اذتاد١ خصٛصا يف ساالت ايطٛازئ ٚاالغاث١ 
  ميهٔ َٔ بسزت١ ٚإدسا٤ ايصٝاْات ايدٚز١ٜ  ٚايعُسات ادتط١ُٝ يٛسدات االْتاز يف

 َٛاعٝدٖا
 تبادٍ ايطاق١ ع٢ً اضظ جتاز١ٜ ٚٚفكا يعكٛد بٝع ٚغسا٤ 

ى.ف. َع غبهات  ٢116 َطت٣ٛ ادتٗد ايعايٞ ٚع٢ً ٖرا االضاع مت تٓفٝر ايسبط ايهٗسبا٥ٞ عً

(، إال إ ٖرا ايسبط ال ميهٔ َٔ 8تْٛظ َٔ ايػسب َٚصس َٔ ايػسم، نُا ٖٛ َٛضح بايػهٌ زقِ )

تبادٍ نُٝات عاي١ٝ َٔ ايطاق١ ْظسا حملدٚدٜت٘ ايف١ٝٓ ٚتباعد املطافات بني َسانص االمحاٍ 

ضسٚز٠ ايعٌُ ع٢ً تك١ٜٛ ٖرا ايسبط ع٢ً ٚستطات ايتٛيٝد بٗرٙ ايدٍٚ، ٖٚٓا دنب ايتٜٓٛ٘ إىل 

ى. ف. ٚاضتخداّ ايتكٓٝات اذتدٜج١ يػبهات ايٓكٌ ايرن١ٝ، ست٢  466َطت٣ٛ ادتٗد ايفا٥ل 

ميهٔ َٔ اضتػالٍ ايسبط يف نٌ االسٛاٍ ٚاالضتفاد٠ َٓ٘ يف ْكٌ نُٝات نبري٠ ٚزمبا تصدٜس 

 ٍ احملتاد١ يًطاق١.ايطاق١ ايهٗسبا٥ٞ َٔ ايدٍٚ ايػ١ٝٓ باملصادز االٚي١ٝ إىل ايدٚ

 

 َٛاش١ْ ايطًب بايكدزات املتاس١ ٚاملؤغسات املطتكب١ًٝ يكطاع ايهٗسبا٤.  2.3

 (2131-2113. ايطًب املتٛقع ع٢ً ايهٗسبا٤ يًفرت٠ ) 1. 2.3

ايهٗسبا١ٝ٥  يألمحاٍٜعترب حتدٜد ايطًب ع٢ً ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚاذتصٍٛ ع٢ً تٛقع َٓاضب 

ٕ ايطًب ع٢ً ايطاق١ أل، ٚذيو اييت تع٢ٓ بػ٦ٕٛ ايطاق١ؤضطات املٚايدٍٚ أَسا َُٗا يهاف١ 

ٚسدات ايتٛيٝد املطًٛب إضافتٗا يتًب١ٝ يتشدٜد ْٛع ٚسذِ  األضاعايهٗسبا١ٝ٥ ميجٌ سذس 

سٝح تبدأ  ،يًػبهات ايهٗسبا١ٝ٥ إضافتٗااملعدات املطًٛب ايطًب ٚنريو ْٛع ٚسذِ ٚضع١ 

١ٝ٥ ايكا١ُ٥ ٚاضتشداخ َٓظَٛات نٗسبا١ٝ٥ عًُٝات ختطٝط ايتٛضع يف املٓظَٛات ايهٗسبا

 ددٜد٠ مبعسف١ ايطًب ع٢ً ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥. 
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َٔ ايطًب  ددًا ٚايتٓبؤ ادتٝد بايطًب ع٢ً ايطاق١ ٖٛ ايرٟ ٜهٕٛ فٝ٘ ايطًب املتٛقع قسٜبًا

ٜٓتر عٓ٘ خطاز٠ َاي١ٝ ْتٝذ١ الخنفاض َبٝعات  ،ددًا فإذا نإ ايطًب املتٛقع قًٝاًل .ايفعًٞ

ٜٓتر عٓ٘ َبايػ١ يف سذِ  ،فٝ٘ َٚبايػًا ددًا إذا نإ االستٝاز املكدز نبريًا ،ٚايعهظ .١ايطاق

ٚبايتايٞ قد ٜؤدٟ ٖرا إىل صعٛب١ تٛفري  ،يتٓفٝر املػسٚعات ايهٗسبا١ٝ٥ ١املطًٛب اتاالضتجُاز

 . املػسٚعاتايتُٜٛالت ايالش١َ يتًو 

طسم ٚأضايٝب شتتًف١ يتشدٜد تتبع شتتًف ايػسنات ٚاملؤضطات ايهٗسبا١ٝ٥ يف ايعامل 

، ٚختتًف األمحاٍىل أقسب تٛقع يتًو إايهٗسبا١ٝ٥ يًٛصٍٛ  األمحاٍٚتكدٜس  األْطباالستٝاز 

يف  ٚتعتُد دزاضات ايتٛقع، باختالف طبٝع١ ٚمنط االضتٗالى ايهٗسبا٥ٞ يهٌ دٚي١ األضايٝبٖرٙ 

 ع٢ً ايهجري َٔ ايعٛاٌَ ٚاملتػريات َٔ أُٖٗا:ايطًب 

  التارٌخً فً الطلب على الكهرباءالتطور 

  ( ًالنمو التطور االقتصادي والسكان)ًالدٌموغراف 

 الكبرى أحمال المشروعات 

ايُٓححححٛ يف ايطًححححب عًحححح٢ ايهٗسبححححا٤ خححححالٍ ايطححححٓٛات األخححححري٠   ٚتٛضححححح بٝاْححححات قطححححاع ايهٗسبححححا٤ إٔ

، ٖٚححححرا ميجححححٌ ايُٓححححٛ ايطبٝعححححٞ يًشُححححاٍ   %26% ٚ 6تصاٜححححد بٓطححححب منححححٛ ضحححح١ٜٛٓ تححححرتاٚ  َححححا بححححني    

% عٓححححححد إدححححححسا٤ ايدزاضححححححات  8يححححححريو مت اعتبححححححاز َتٛضححححححط ْطححححححب١ منححححححٛ ضحححححح١ٜٛٓ     ايهٗسبا٥ٝحححححح١، 

عًححححح٢ ايهٗسبحححححا٤،  ٚسٝحححححح إٔ ايطًحححححب عًححححح٢ ايهٗسبحححححا٤ ٜحححححتػري      يًتٛقحححححع يف ايطًحححححب  ٚايتشًحححححٝالت 

تٓبححححؤ حتححححدٜح دزاضححححات اي ٗٝتِ ْإبححححتػري ايعٛاَححححٌ املححححؤثس٠ فٝحححح٘ )االقتصححححاد١ٜ ٚايدميٛغسافٝحححح١(، فحححح   

ضححححححٓٛات يتفححححححادٟ عححححححدّ ايدقحححححح١ يف   3ٚ 1بايطًححححححب عًحححححح٢ ايهٗسبححححححا٤ يف َححححححد٠ تححححححرتاٚ  َححححححا بححححححني   

 ايتٛقعات املطتكب١ًٝ يف ايطًب ع٢ً ايهٗسبا٤.

تًو املؤغسات  يف االعتباز اأخر ،كطاع ايٚطبكا يٓتا٥ر دزاضات ايطًب ع٢ً ايهٗسبا٤ اييت قاّ بٗا 

سٝح بٝٓت ،اذتدٜد ٚايصًبزتُع نُػسٚع ايٓٗس ايصٓاعٞ ٚ ايهرب٣ملػسٚعات امحاٍ أٚإضاف١ 

ٚضٝصٌ إىل  1625َٝذاٚات خالٍ ايعاّ  8566تًو ايدزاضات إٔ ايطًب ضٝصٌ إىل قساب١ 

 :،  ٚنُا ٖٛ َبني تفصٝال بادتدٍٚ ايتاي1636َٞٝذاٚات خالٍ ايعاّ  28666سٛايٞ 
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 2120 2121 2102 2102 2102 2102 2102 2102 2102 السنة

 الحمل األقصى
  )م.وات(

6,632 7,480 8,478 9,828 11,798 12,696 13,433 13,839 14,253 

          

 2121 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 السنة

 الحمل األقصى
  )م.وات(

14,664 15,082 15,496 15,879 16,263 16,651 17,043 17,441 17,847 

 

 (2131-2113املتٛقع بايكدزات املتاس١ يًفرت٠ ) َٛاش١ْ ايطًب  2. 2.3

مبٛاش١ْ ايطًب املتٛقع ع٢ً ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ بايكدزات االْتاد١ٝ املتاس١ َٔ ستطات ايتٛيٝد 

ايكدزات املطًٛب١ ايكا١ُ٥، ْالسظ اشدٜاد ايعذص يف تػط١ٝ ايطًب سٝح َٔ املتٛقع إٔ ٜبًؼ ايعذص يف 

ٖرا ايعذص  1625عاّ  1756ٜٚستفع إىل سدٚد  1623َٝذاٚات خالٍ ايعاّ اذتايٞ  766سٛايٞ

طسٚزٟ يًتػػًٝٛايصٝا١ْ ٚساالت ايطٛازئ ، ٜصداد ايعذص بعد ذيو يا ٞضٝهٕٛ ع٢ً سطاب االستٝاط

ع٢ً  1636، 1615، 1616َٝذاٚات خالٍ ايطٓٛات  25666، 21666،  9566يٝصٌ إىل سٛايٞ 

ايتٛايٞ، ٚذنتِ ذيو إضاف١ قدزات تٛيٝد ددٜد٠ إعتبازا َٔ ايعاَني ايكادَني ٚاختاذ تدابري إضاف١ٝ 

يًرتغٝد يف االضتٗالى ٚايتشهِ يف ايطًب ٚزفع نفا٠٤ ستطات ايتٛيٞ ايكا١ُ٥ ٚخفض ايفاقد، 

ش١ْ ايطًب يًتُهٔ َٔ ايطٝطس٠ ع٢ً ايطًب ٚتػط١ٝ االستٝادات ايفع١ًٝ. ادتدٍٚ ايتايٞ ٜبني َٛا

 بايكدزات املتاس١ ٚإمجايٞ ايكدزات املسنب١ املطًٛب١ ملٛاد١ٗ ايطًب. 

 

 3102 3102 3102 3102 3102 3102 ايط١ٓ

 12,696 11,798 9,828 8,478 7,480 6,632 اذتٌُ ايهٗسبا٥ٞ ايعاّ

 2,539 2,360 1,966 1,696 1,496 1,326 ئإستٝاطٞ ايتػػٌٝ ٚايطٛاز

 15,235 14,158 11,794 10,174 8,976 7,958 ايكدزات ايالش١َ يتػط١ٝ ايطًب إمجايٞ

 7,085 7,165 7,245 7,415 7,465 7,235 ١ايكا٥ُ ايكدزات املتاس١ َٔ ستطات ايتٛيٝد

 8,150 6,993 4,549 2,759 1,511 723 ايكدزات  يفايعذص 
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 3132 3132 3133 3130 3131 3102 ايط١ٓ

 15,496 15,082 14,664 14,253 13,839 13,433 ايعاّاذتٌُ ايهٗسبا٥ٞ 

 2,789 2,866 2,933 2,851 2,768 2,687 ئإستٝاطٞ ايتػػٌٝ ٚايطٛاز

 18,285 17,948 17,597 17,104 16,607 16,120 ايكدزات ايالش١َ يتػط١ٝ ايطًب إمجايٞ

 6,505 6,505 6,565 6,625 7,085 7,085 ١ايكا٥ُ ايكدزات املتاس١ َٔ ستطات ايتٛيٝد

 11,780 11,443 11,032 10,479 9,522 9,035 ايكدزات يفايعذص 

 

 3121 3132 3132 3132 3132 3132 السنة

 17,847 17,441 17,043 16,651 16,263 15,879 اذتٌُ ايهٗسبا٥ٞ ايعاّ

 2,677 2,616 2,556 2,498 2,602 2,699 يًتػػٌٝ ٚايطٛازئ االستٝاطٝايطسٚزٟ

 20,524 20,057 19,599 19,149 18,865 18,578 ايكدزات ايالش١َ يتػط١ٝ ايطًب إمجايٞ

 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 6,505 ١ايكا٥ُ ايكدزات املتاس١ َٔ ستطات ايتٛيٝد

 15,059 14,592 14,134 13,684 13,400 12,073 ايكدزات  يفايعذص 

 

 يكطاع ايهٗسبا٤ايٛضع املطتكبًٞ  َالَح. 3.3

يٝبٝا ْظسا يدٚزٖا اهلاّ ٚازتباطٗا بهاف١ االْػط١  ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ متجٌ عصب اذتٝا٠ ايعصس١ٜ يف

اذتٝات١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ، فبدٕٚ ايهٗسبا٤ ال ميهٔ اذتصٍٛ ست٢ ع٢ً َٝاٙ ايػسب، فايهٗسبا٤ يف ٖرا 

 ايعصس أصبشت ايك٣ٛ احملسن١ يعذ١ً االقتصاد ٚايتذاز٠ ٚاذتٝا٠ بػهٌ عاّ.

ب املتصاٜد ٚبػهٌ )دزاَاتٝهٞ( بطبب تطٛز يريو ٜٛاد٘ قطاع ايهٗسبا٤ حتدٜات نبري٠ ملٛاد١ٗ ايطً

املطت٣ٛ املعٝػٞ يًفسد يف يٝبٝا ٚايتٛضع يف اضتخداّ االدٗص٠ ايهٗسَٚٓصي١ٝ ٚايُٓٛ يف ايكطاعات 

ع٢ً ايطبٝعٞ ارتد١َٝ ٚاالْتاد١ٝ االخس٣.ٚطبكا يبٝاْات ايكطاع، فإٕ َتٛضط ْطب١ ايُٓٛ يف ايطًب 

املػسٚعات ايت١ُٜٛٓ يفرت٠ االخري٠، ٚإذا َا أخر يف االعتباز % ضٜٓٛا خالٍ ا8ايهٗسبا٤ تصٌ إىل سدٚد 

 فإٕ ايطًب ضٝصداد بٓطب إع٢ً َٔ ذيو بهجري. اييت تٗدف إىل تطٜٛس ايكطاعات االقتصاد١ٜ املختًف١،

ايطًب خالٍ ايطٓٛات ايكاد١َ، ٜتٛدب ايتٛضع يف ستطات إْتاز ايهٗسبا٤ ٚغبهات ايٓكٌ تًب١ٝ ٚي

اٖتُاًَا نبريا  قطاع ايهٗسبا٤ ٚيف ٖرا ارتصٛص، أٚىل. بػهٌ عاّٚتطٜٛس صٓاع١ ايهٗسبا٤  ٚايتٛشٜع
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طُٔ شتطط ايكطاع يًتٛضع يف تسٝح ، اضرتاتٝذ١ٝف١ٝٓ ٚايهٗسبا١ٝ٥ ٚفل دزاضات ١ ٓظَٛامليتطٜٛس 

 7666تٓفٝر َا ٜكازب َٔ ايتعاقد ع٢ً   ،األمحاٍشتتًف يتػر١ٜ قدزات اْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ 

َٝذاٚات قدزات نٗسبا١ٝ٥ َسنب١ َٛشع١ ع٢ً عدد َٔ ستطات االْتاز مبٓاطل شتتًف١ يف غسم 

)ايطسٜس، ايصٜٚت١ٓٝ، مبٓاطل يف ستطات االْتاز تػػٌٝ بعض ايٛسدات بايفعٌ مت ٚٚغسب ٚدٓٛب ايبالد 

ٝر )ستط١ ارتًٝر، ستط١ غسب ٚايبعض يف طٛز ايتٓف، (، مشاٍ بٓػاشٟ َٚصسات١ادتبٌ ايػسبٞ

َٔ ستطات ايتٛيٝد خالٍ عدد طسابًظ، ستط١ أٚبازٟ( ٚنريو مت اقرتا  عد٠ أَانٔ يتٓفٝر 

( ٜبني قدزات االْتاز املطًٛب إضافتٗا جملاب١ٗ ايطًب خالٍ ايفرت٠ 3.3)زقِ دتدٍٚ ا .ايطٓٛات ايكاد١َ

(1623-1636.) 

 نٛقٛد اضاضٞ يتػػٌٝ ستطات  ايػاش ايطبٝعٞ اضتخداّيًهٗسبا٤ خٝاز تبٓت ايػسن١ ايعا١َ ٚقد 

َكاز١ْ بايٛقٛد  ،ملصاٜاٙ ايف١ٝٓ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايب١ٝ٦ْٝظسًا  ،خالٍ ايطٓٛات ايكاد١َ ٤ْتاز ايهٗسباإ

ٚع٢ً ٖرا األضاع مت سطاب نُٝات ايٛقٛد املتٛقع اضتعُاهلا مبشطات إْتاز  ،ارتفٝف ٚايجكٌٝ

 فهاْت يبعض ايطٓٛات نُا ًٜٞ:  ،ايهٗسبا٤

  َرت َهعب َٔ ايٛقٛد ايجكٌٝ ضًٜٓٛا ٚتكسٜبًا 2.5 اضتٗالى َا ٜكازبضٝتِ  1625ض١ٓ ًَٕٛٝ 

َٔ ايػاش ًَٕٝٛ قدّ َهعب  26375ًَٕٝٛ َرت َهعب َٔ ايٛقٛد ارتفٝف ضًٜٓٛا ٚتكسٜبًا  2.6

 ًَٜٛٝا.

  ًٍٛاملتٛقع إٔ ٜصداد سذِ اضتخداّ ايػاش يف إْتاز ايهٗسبا٤ إىل سدٚد   1636ض١ٓ حب َٔ 

 .ًَٕٝٛ قدّ َهعب ًَٜٛٝا 16566

ستطات ايتٛيٝد إىل َٓاطل االضتٗالى ٜطتٛدب تٓفٝر عدد َٔ شتتًف َٔ ايطاقات املٓتذ١ ٚيٓكٌ 

 .باملٓاطل ايتٛشٜعات غبهدعِ ٚتٛضٝع ٚتك١ٜٛ ستطات ايتشٌٜٛ ٚخطٛط ايٓكٌ إىل داْب 

 .   أِٖ ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايكطاع4.3

  ألمحاٍ ايرز٠ٚ ايهٗسبا١ٝ٥َٛاد١ٗ ايطًب املتصاٜد ع٢ً ايهٗسبا٤ ٚايتػط١ٝ ايها١ًَ 
 ضتجُازات  املطًٛب١ ملػسٚعات ايهٗسبا٤ خصٛصا ستطات إْتاز ايطاق١إزتفاع اال 
  خفض ايفاقد بٓٛع١ٝ خصٛصا ايتذازٟ ايرٟ ٜػهٌ ْطب١ َستفع١ َعظُٗا االضتذساز غري

 ايكاْْٛٞ يًتٝاز ايهٗسبا٥ٞ
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 صاٍ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ٜزفع نفا٠٤ املٓظ١َٛ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚدعِ ٚتك١ٜٛ غبهات تٛشٜع ايطاق١ إل

 ايف١ٝٓ ٚاالقتصاد١ٜ املطًٛب١بادتٛد٠ 
  ازتفاع ْطب١ ايك٣ٛ ايعا١ًَ بايكطاع َكاز١ْ بايػسٚط املعٝاز١ٜ ٚاذتاد١ إىل إعاد٠ تأٌٖٝ ٚتدٜٚس

 ايعٓاصس غري ايطسٚز١ٜ ذتاد١ ايكطاع 

 االضتجُازات ايالش١َ يت١ُٝٓ ٚتطٜٛس قطاع ايهٗسبا٤.  5.3 

ٚاالْػط١ ١ٜ نرب٣ يف مجٝع اجملاالت تُْٓٛٗط١  يف ايفرت٠ ايك١ًًٝ ايكاد١َيٝبٝا ضتػٗد 

 (اخل، ...ٚاملسافل )ايصٓاع١، ايتذاز٠، ايطٝاس١، َػازٜع االضهإاالقتصاد١ٜ ٚتطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

بساَر ٚقد ٚضع قطاع ايهٗسبا٤  ،ٖٚرا ٜتطًب تٛفري ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ايالش١َ هلرٙ املػازٜع

ٖٚرٙ ايرباَر حتتاز إىل هٗسبا٤ ايطًب ع٢ً ايقصري٠ َٚتٛضط١ ٚط١ًٜٛ األدٌ يتػط١ٝ ٚشتططات 

ادتٗد املتٛضط ات ٚغبهيٞ ٚايفا٥ل اات ايٓكٌ ذات ادتٗد ايعاضتجُازات يف ستطات االْتاز ٚغبه

تكدز إمجايٞ االضتجُازات املطًٛب١ حبٛايٞ األضعاز اذتاي١ٝ طت٣ٛ مب، ٚمبختًف املٓاطلٚايتٛشٜع 

( َٛشع١ ع٢ً زتاالت ايكطاع 1636-1623از( يًفرت٠ )ًَٝاز دٜٓ 56ًَٝاز دٚالز( َا ٜعادٍ ) 46)

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

  ًَٝاز دٜٓاز 14يف زتاٍ إْتاز ايهٗسبا٤ 
  ًَِٝاز دٜٓاز16ٚايتٛشٜع يف زتاٍ غبهات ايٓكٌ ٚايتشه 
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 الرابعالباب 
 وترشيد االستهالككفاءة الطاقت 
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 تكذِٜ 1.4 

نأٚي١ٜٛ ف٢ دذٍٚ أعُاٍ صاْعٞ  ٠ ايطاق١ ٚتشػٝذ اإلطتٗالىنفا٤ ذبظنيفهش٠ ظٗشت 

ْعشًا يًشاد١ املًش١ يتأَني  3791خاص١ بعذ اص١َ ايٓفط ط١ٓ ايطاق١ ف٢ مجٝع أعبا٤ ايعامل   طٝاطات

الػو فٝ٘ إٔ ايذٍٚ ايٓا١َٝ ٚاملتكذ١َ ع٢ً سذ طٛا٤ تٛاد٘ يف  املظتكب١ًٝ َٔ ايطاق١، ٚممااالستٝادات 

شد٠ يًظهإ ٚاألصَات االقتضاد١ٜ غطامل  َٜٛٓا ٖزا ايعذٜذ َٔ ايتشذٜات ايهرب٣ َٓٗا ايضٜاد٠

ٛاْني طٝاطات ٚق  األَش ايزٟ ؼبتِ عشٚس٠ ٚعع ،ٚايُٓٛ املتضاٜذ يف ايطًب ع٢ً َٛاسد ايطاق١ اسباد٠

ٚيٛا٥ح ٚط١ٝٓ ٚإق١ًُٝٝ فعاي١ يًتشهِ ف٢ َعذٍ اطتٗالى ايطاق١، مبا ؼبكل ايعذٜذ َٔ ايفٛا٥ذ 

االقتضاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ َٓٗا إطاي١ فرت٠ ْفار ايٛقٛد األسفٛسٟ ٚذبكٝل ايتٛاصٕ يف املٛاصْات اسبه١َٝٛ 

ٌٝ َٔ ايتأثري ايظًيب املدضض١ إلَذاد ٚتٛفري ايطاق١ ٚخًل فشظ عٌُ دذٜذ٠ ْٚكٌ املعشف١ ٚايتكً

الْبعاثات ايػاصات ايذف١٦ٝ ع٢ً ايب١٦ٝ.
  

املظتٟٛ ايٛطين فإْٓا طٓشتاز الدشا٤ ايذساطات ايف١ٝٓ سٍٛ  ٢ٚيتشذٜذ صباالت سفع نفا٠٤ ايطاق١ عً

ٚاالطتدذاّ غري  ٚذبذٜذ أَانٔ اهلذس ايكطاعات املدتًف١ يف أٚد٘ اطتٗالى ايطاق١ بهاف١ أػهاهلا

 يو ٚعع ايٛطا٥ٌ ٚاألطايٝب اييت تهفٌ ايٛصٍٛ إىل االطتدذاّ األَجٌ يًطاق١.ايهف٤ هلا، ًٜٞ ر

ايٛعع اسبايٞ الطتٗالى ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف يٝبٝا فإْٓا ْشٟ إٔ ايكطاع ايظهين ٖٛ  ٚبايٓعش إىل

سٝح ٜظتًٗو ٖزا ايكطاع أنجش َٔ  املظتٟٛ احملًٞ، ٢ايكطاعات املظتًٗه١ يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ عً أنرب

ٚايتهٝٝف ٚاالعا٠٤، ٚيعٌ َٔ   تظدني املٝاٙ  ح ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ املٓتذ١ ٜٚرتنض ٖزا االطتٗالى يفثً

أِٖ إدشا٤ات سفع نفا٠٤ ايطاق١ يف ايكطاع ايظهين ٖٞ ايعضٍ اسبشاسٟ يًُباْٞ ٚايتٛطع يف 

١ ايؼُظ١ٝ، ٚاطتدذاّ املتٖٛذ١ ٚتظدني املٝاٙ بايطاق  املضابٝح املٛفش٠ يًطاق١ بذاًل َٔ املضابٝح اطتدذاّ

ًضكات نفا٠٤ ايطاق١ ٚباألخط أدٗض٠ تهٝٝف اهلٛا٤ اييت َاملٓضي١ٝ عاي١ٝ ايهفا٠٤ ٚاييت ذبٌُ  األدٗض٠

 بذأ تأثريٖا ٜبذٚ ًَشٛظًا يف استفاع ايطًب ع٢ً ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ ٚخاص١ يف فضٌ ايضٝف. 

 
 

 نفا٠٤ ايطاق١ ٚتشػٝذ االطتٗالى 2.4
ٖٚٞ أطشع ٚط١ًٝ ٚأقٌ تهًف١ جملاب١ٗ  بأْٗا اطتعُاٍ أقٌ طاق١ يًتضٚد بٓفع اشبذ١َف نفا٠٤ ايطاق١ تعشَّ

فِٗ دٝذ هلزا ايتعشٜف، األَج١ً يٚق١ يًٛصٍٛ إىل ْعاّ طاق١ َظتذاّ، ايتشذٜات اييت تٛاد٘ قطاع ايطا

 ايتاي١ٝ تٛعح ريو:
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فضٌ ايؼتا٤ ٚاهلٛا٤ ايباسد يف تاليف خشٚز اهلٛا٤ ايظاخٔ خالٍ ي كّٛ بتػٝري ْافز٠ املٓضٍ بأخش٣ْعٓذَا 

، اطتٗالى ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يتؼػٌٝ املهٝف أٚ املذفأ٠ ٌريو ٜكً، فإٕ فضٌ ايضٝف إىل خاسز املٓضٍ

ب ٛساط َش٥ٞ أٚ عٓذَا تكّٛ بتػٝري أٟ دٗاص نٗشبا٥ٞ َجٌ ايجالد١ أٚ آي١ غظٌٝ املالبع أٚ أٟ دٗاصٚ

، ٚبايتايٞ يًطاق١ اطتٗالىكذّ ْفع اشبذ١َ ٚيهٔ بأقٌ أع٢ً، فإٕ ٖزا ازبٗاص ازبذٜذ ٜ ٠بآخش رٚ نفا٤

 .تٓدفضتهًف١ ايطاق١ املذفٛع١ طًٜٓٛا 

َّٚيهٔ ،،،    :ْعشف٘ عٔ تشػٝذ اطتٗالى ايطاق١ اَفّٗٛ نفا٠٤ ايطاق١ ؽبتًف ع

ٜكضذ ب٘ صبُٛع١ اإلدشا٤ات ٚايتذابري املتدز٠ بٗذف اطتدذاّ ايطاق١ فرتػٝذ اطتٗالى ايطاق١ 

ٜٚعتُذ ع٢ً  ْتا٥ر ايتضشف ايؼدضٞ الطتدذاّ ايطاق١، ٚقذ ٚاسبذ َٔ اهلذس،  بايؼهٌ األَجٌ

ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايرتػٝذ َضطًح ٜذٍ ع٢ً  َٔ أٚ إيػا٤ اشبذ١َ يػشض تٛفري ايطاق١.ٜضشبٗا تكًٌٝ 

 أمثمة ذلك3 االطتدذاّ ايعكالْٞ يًطاق١ َٚٔ
 َجاًل(.تاز إيٝٗا أأثٓا٤ ايٓٗاس ذب إطفا٤ بعض املضابٝح اييت ال 

  دسد١ ١ٜٛ٦َ(. 52َجال أَع١ٓٝ عبط دسد١ سشاس٠ َٓعِ سشاس٠ املهٝف ع٢ً دسد١ 

 أيف ساٍ إَهإ ريو(. إصاس١ بعض األمحاٍ إىل خاسز ٚقت ايزس٠ٚ 

ْؼش املعشف١   الذبتاز إىل أ١ٜ تهايٝف َاي١ٝ ٚميهٔ تعُُٝٗا َٔ خالٍ بشاَر َجٌ ٖزٙ اإلدشا٤ات ٚغريٖا

َٔ املدتًف١ ح ا٥ؼشاياجملتُع نهٌ ٚأٜغًا َٔ خالٍ ايٓؼشات املٛد١ٗ إىل  َٚفاِٖٝ ايرتػٝذ بني عٓاصش

 . اجملتُع

يزا، ميهٔ اعتباس نالًّ َٔ نفا٠٤ ايطاق١ ٚتشػٝذ اطتٗالنٗا املفتاح ايش٥ٝظٞ يًطاق١ املظتذا١َ 

املظتكب١ًٝ أمبفَٗٛٗا: اسبضٍٛ ع٢ً االستٝادات ايطاق١ٜٛ دٕٚ تعشٜض استٝادات األدٝاٍ ايكاد١َ أٚ 

َٔ ايطاق١ يًدطش(، ٖٚٞ تشنض ع٢ً إعذاد اشبطط ايط١ًٜٛ األدٌ ٚايظٝاطات يتأَني اسبضٍٛ ع٢ً 

  االستٝاز اسبايٞ ٚاملظتكبًٞ يًطاق١.
يطاق١ يف بٓا٤ املٓاصٍ، ٚاملشنبات، ٚايضٓاعات املدتًف١ بٗذف ا نفا٠٤ٖٓايو تٛد٘ عاملٞ الطتدذاّ ٚ

ٚأصبشت  .ظاٖش٠ االستباغ اسبشاسٟ ٚاالْبعاثات اسبشاس١ٜ َٚٛاد١ٗايٛقٛد األسفٛسٟ اسبذ َٔ اطتدذاّ 

 ايعامل بأطشٙ.يطاق١ ضبط اٖتُاّ ايباسجني يف ا نفا٠٤تدذاّ طقغ١ٝ ا

ممتاص٠ يبٓا٤  ٚإطرتاتٝذ١ٝيطاق١ بأْٗا رات دذ٣ٚ اقتضاد١ٜ َشتفع١، ا نفا٠٤بشٖٓت تٛدٗات اطتدذاّ ٚ

ضٜاد٠ يف اطتٗالى ايطاق١. ٚ أظٗشت ايذساطات اييت أدشٜت دٕٚ اسباد١ يًأْع١ُ ايطاق١ اسباي١ٝ ٚتطٜٛش 
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ٖزٙ اإلدشا٤ات سغِ نْٛٗا  إيطاق١؛ ا اطتدذاّ نفا٠٤يف ايبًذإ اييت اتبعت طٝاطات صاس١َ بؼإٔ 

 .َهًف١ يف ايبذا١ٜ إال أْٗا صبذ١ٜ اقتضادًٜا يًؼشنات ٚايضٓاعات اييت تتبعٗا
يهٔ ٚعع ايرباَر ٚايظٝاطات املٓاطب١ قذ ذبذ َٔ ٖزٙ ٚدباب٘ نفا٠٤ ايطاق١ ايعذٜذ َٔ ايتشذٜات، ٚ

املعٛقات ٚتظشع َٔ تٓفٝز ايرباَر ايٛط١ٝٓ يهفا٠٤ ايطاق١ يف ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ. ٚتؼٌُ بشاَر نفا٠٤ 

ايطاق١ قطاعات ذبٌٜٛ ايطاق١ ٚايكطاعات املظتدذ١َ يًطاق١ ايٓٗا١ٝ٥ َجٌ قطاع املٛاصالت ٚايضٓاع١ 

 ٚاشبذَٞ.ٚايكطاع ايظهين ٚايتذاسٟ 
 فٛا٥ذ نفا٠٤ ايطاق١.  3.4

 أُٖٗا: ايفٛا٥ذذبكل نفا٠٤ ايطاق١ مج١ً َٔ 

 ٚطا٥ٌ 05ـ ربفٝض االْبعاثات ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً املظت٣ٛ احملًٞ ٚايذٚيٞ أميهٔ إٔ تظِٗ ب َٔ %

 .(0505ًػاصات ايذف١٦ٝ ط١ٓ ياشبفض 

 تٛفري ايٛقٛد ٚصٜاد٠ أَإ ايطاق١. 

 ملٓع١َٛ ايطاق١ تكًٌٝ االطتجُاس يف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ. 

 )صٜاد٠ ايتٓافع أيف ايضٓاع١: خفض اطتٗالى ايطاق١ ٜعين خفض تهايٝف املٓتر. 

 سفع َظت٣ٛ املعٝؼ١ يًفشد. 

 ٌُخًل فشظ ع . 

 َٛاص١ْ ايتذاس٠ ايعامل١ٝ. 

 تكًٌٝ االطتجُاسات املطًٛب١ يتًب١ٝ ايطًب ع٢ً ايطاق١. 

 طاق١ ٚتكًٌٝ ايفكشصٜاد٠ ايت١ُٝٓ االقتضاد١ٜ = خفض فشظ عذّ اسبضٍٛ ع٢ً اي. 

 نجاف١ ايطاق١  4.4

تعترب نجاف١ ايطاق١ َؤػشا َٔ املؤػشات امل١ُٗ يتكِٝٝ َٓع١َٛ ايطاق١ ألٟ دٚي١ يف ايعامل ٜٚتِ 

 اطتدذاَ٘ يتكِٝٝ ٚعع ايطاق١ األٚي١ٝ ٚايٓٗا١ٝ٥ ٚنزيو قطاعٝا يهٌ َٔ ايكطاعات املظتًٗه١.

ايطاق١ ايه١ًٝ ايالص١َ يًشضٍٛ ع٢ً ٚسذ٠ ٚاسذ٠ َٔ ٚتعشف نجاف١ ايطاق١ األٚي١ٝ ع٢ً أْٗا ن١ُٝ 

  .GDP ًٞ االمجايٞايٓاتر احمل



5 
 

ذبٌٜٛ ايعُالت احمل١ًٝ إىل ايذٚالس( أٚ باطتدذاّ أٟ  بايذٚالسأ ًٞ االمجايٜٞٚعط٢ ق١ُٝ ايٓاتر احمل

ق١ُٝ يتٛسٝذ ايعُالت ايذٚي١ٝ ٚإَها١ْٝ املكاس١ْ بني ايذٍٚ ٖٚزا ٜعطٞ  PPPتعادٍ ايك٣ٛ ايؼشا١ٝ٥ 

 .سٝح ٜضٌٜ َؤثشات ايتغدِ ٚايفشم يف تػري ايعُالت ًٞ االمجايًٞٓاتر احمليإعاف١ٝ 

َٚؤػشات نجاف١ ايطاق١ ٖٞ ْظب غايبا َا تٛعح ايتٛد٘ يف اطتدذاّ ايطاق١ ع٢ً َظت٣ٛ ايذٚي١ نهٌ 

ع٢ً َذ٣ أٚ قطاعًٝا أٚ عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ ٚتظتدذّ يًُكاس١ْ بني ايذٍٚ أٚ يتتبع اطتدذاّ ايطاق١ 

طٓٛات َع١ٓٝ يًُكاس١ْ يف َذ٣ ايتشظٔ يف االطتدذاّ. ٚتظتدذّ نزيو يػشض تٛفري املعًَٛات 

املتعًك١ بايتػري يف منط اطتدذاّ ايطاق١ َٚٔ ثِ ن١ُٝ املًٛثات ايٓادب١ عٔ االطتدذاَات املدتًف١ 

٤ٛ ع٢ً ايتطٛس َٚٔ املضادس ٚايتكٓٝات املدتًف١ قطاعٝا ٚيًذٚي١ نهٌ، نزيو تظتدذّ يتظًٝط ايغ

ٚايُٓٛ ايزٟ ؼبذخ خالٍ ايظٓٛات ٚايتشظٔ ايزٟ قذ ؼبذخ يف ذبظني نفا٠٤ ايطاق١، ٚيتشذٜذ 

َٚشاقب١ َظتٗذفات َع١ٓٝ الطتٗالى ايطاق١ َٚذ٣ تطٛس بشاَر نفا٠٤ ايطاق١ ايٛط١ٝٓ ٚايتدطٝط 

١َٛ يًدطٛات اإلدشا١ٝ٥ يتطبٝل نفا٠٤ ايطاق١ ٚنزيو نُذخالت يرباَر ربطٝط ٚمنزد١ َٓع

 ايطاق١ املظتكب١ًٝ ع٢ً املظت٣ٛ ايٛطين ٚايذٚيٞ.

 

ٚيهٞ تهٕٛ ٖزٙ املؤػشات رات ق١ُٝ، ػبب تٛفش ايبٝاْات ايالص١َ هلزٙ املؤػشات ٚنزيو دق١ ٚصش١ ٖزٙ 

ٚتتأثش بعذ٠ ايبٝاْات. ٚدبذس اإلػاس٠ إىل إٔ أغًب ٖزٙ املؤػشات تشنض ع٢ً االطتدذاّ ايٓٗا٥ٞ يًطاق١ 

 عٛاٌَ َٓٗا:

  ايٓؼاطات االقتضاد١ٜ/ ٖٝه١ً االقتضاد يف ايبًذ أأٟ َظا١ُٖ ايكطاعات املدتًف١ يف طبٝع١

 .ايٓاتر احملًٞ ايهًٞ(

 .)..،اشبًٝط ايطاقٞ يًطاق١ األٚي١ٝ أْفط، غاص، طاق١ َتذذد٠ 

 املٓاخ ايظا٥ذ. 

 َظت٣ٛ ْٚٛع سٝا٠ ايفشد.  

 )ٖٝه١ً قطاع املٛاصالت أخاص١ املٛاصالت ايعا١َ. 

  ايتك١ٝٓنفا٠٤ ايطاق١ . 
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( تٛصٜع ايطاق١ األٚي١ٝ يف يٝبٝا1ػهٌ أ (: تٛصٜع ايطاق١ األٚي١ٝ يف يٝبٝا مبا ٜؼٌُ 2ػهٌ أ 

 قطاع ايتشٌٜٛ

 ع اسبايٞ يهفا٠٤ ايطاق١ يف يٝبٝاايٛع  5.4 

 نفا٠٤ ايطاق١ يف قطاع ايتشٌٜٛ  4.5.1

يف قطاعات ذبٌٜٛ ايطاق١ َٔ املضادس األٚي١ٝ إىل َضادس ثا١ْٜٛ  ٜتِ فكذ نُٝات نبري٠ َٔ ايطاق١

ايٛقٛد إىل  طٛا٤ ذبٌٜٛ ايٓفط اشباّ إىل َٓتذات ْفط١ٝ َجٌ ايبٓضٜٔ ٚايهريٚطني أٚ ذبٌٜٛ أْٛاع

 نٗشبا٤.

أٟ  بٝتادٍٛ( 015قطاعات ايتشٌٜٛ تؼهٌ أ بإٔ 0552تٛعح ايبٝاْات ايٛط١ٝٓ يًطاق١ يظ١ٓ 

 (.1، ػهٌ أبٝتادٍٛ( 500أـ ب % َٔ ايطاق١ األٚي١ٝ ٚاييت تكذس03.35

ٌَ ايفكذ يف عًُٝات ايتشٌٜٛ يكذ  % َٔ ايطاق١ األٚي١ٝ ٚاالطتدذاّ 00.0بٝتادٍٛ أٟ  010َػهَّ

 17% َٔ ايطاق١ األٚي١ٝ ٚايفكذ يف ايٓكٌ ٚايتٛصٜع05.1بٝتادٍٛ أٟ  075بكطاعات ايتشٌٜٛ ايزاتٞ 

أٟ إٔ ايفكذ يف عًُٝات ايتشٌٜٛ ٚيف ايٓكٌ ٚايتٛصٜع  - % َٔ ايطاق١ األٚي1.75١ٝبٝتادٍٛ أٟ  

(.  ْظتٓتر إٔ ن١ُٝ ايفكذ يف ايطاق١ األٚي١ٝ ْتٝذ١ 0، ػهٌ أ% َٔ ايطاق١ األٚي02.05١ٝؼهٌ ٜ

ًُٝات ايتشٌٜٛ املدتًف١ ٚيف ْكٌ ايطاق١ ٚتٛصٜعٗا نبري٠ ٚتظتٛدب اربار ادشا٤ات ذبظني نفا٠٤ ع

ايطاق١ يف دٛاْب اْتاز ايطاق١ ْٚكًٗا ٚتٛصٜعٗا. ٜٚتغح بإٔ ايبٝاْات املظتدذ١َ ٚاملتاس١ سايٝا ػبب 

 ١ًٝ. ذبذٜجٗا ٚاسبضٍٛ ع٢ً بٝاْات سذٜج١ يًٛقٛف ع٢ً ايٛعع اسبايٞ ملٓع١َٛ ايطاق١ احمل
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Transformation sector

Efficiency of total
electricity generation %

Rate of electricity
transmission-
distribution losses %

Efficiency of thermal
power plants %

بايهًٝٛ ْفط  0511 -1555( ٜٛعشإ َؤػشات نجاف١ ايطاق١ خالٍ ايفرت٠ 2( ٚأ3ايؼهالٕأ

يك٣ٛ بتعادٍ ا 0550بتعادٍ ايك٣ٛ ايؼشا١ٝ٥ أى.ٕ.ّ./دٚالس  0550َهايف٤ يك١ُٝ ايذٚالس يظ١ٓ 

  ايؼشا١ٝ٥(.

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Key indicators

Primary energy
intensity (at purchasing
power parities (ppp)

Primary energy
intensity excluding
traditional fuels (ppp)

Primary energy
intensity adjusted to
EU structure (ppp)

( نجاف١ ايطاق١ يف قطاع ذبٌٜٛ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥، ايه١ًٝ، 4ايؼهٌأ

 ٚايٓكٌ ٚايتٛصٜع ٚنفا٠٤ ضبطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ أ%(.

 

 قطاع التحوَل

 كفاءة التولَد الكلَة %

نسبة الفقد فٍ النقل 
 والتوزَع %

 

كفاءة محطات القرة 

 الحرارَة %

 

 2005( نجاف١ ايطاق١ األٚي١ٝ يف يٝبٝا أى.ٕ.ّ./دٚالس 3ايؼهٌ أ

 2011ـــ1990خالٍ  (ppp بتعادٍ ايك٣ٛ ايؼشا١ٝ٥

كثافة الطاقة األولية 
(ppp) 

كثافة الطاقة االولية عدا 
 الوقود التقليدي

كثافة الطاقة االولية 
معدلة حسب الهيكلة 

 (pppاالوربية )
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ت  ُ  مُا 
30%

 نارة
22%

م  لة
1%

   مُا 
4%

ا ا ة م  ى ة 
وم  ُة

5%

   ة
1 %

ت ف ة وت  َ 
1 %

ا  ي
3%

يف ايكطاع  ١تٛصٜع اطتٗالى ايطاق١ ايهٗشبا٥ٝ (5ايؼهٌ أ

 املٓضيٞ

 

 نفا٠٤ ايطاق١ عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ 4.5.1
 تؼٌُ نفا٠٤ ايطاق١ عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ ايكطاعات ايتاي١ٝ:

 نفا٠٤ ايطاق١ يف ايكطاع املٓضيٞ ٚايتذاسٟ .1

ايهًٞ يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ سظب َٔ االطتٗالى  %35 ٜظتًٗو ايكطاع املٓضيٞ يف يٝبٝا سٛايٞ

% ٚاملشافل 12ٜٚظتًٗو ايكطاع ايتذاسٟ  0555إسضا٥ٝات ايؼشن١ ايعا١َ يًهٗشبا٤ يظ١ٓ 

% َٔ االطتٗالى ايهًٞ يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يٓفع ايظ١ٓ. ٖٚٓاى ٖذس نبري يف اطتٗالى 17ايعا١َ 

ى ايطاق١ ع٢ً املظت٣ٛ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف ٖزٜٔ ايكطاعني سٝح ال ٜٛدذ ٚعٞ برتػٝذ اطتٗال

ايفشدٟ أٚ األطشٟ يف ايكطاع املٓضيٞ ٚال يف ايكطاع ايتذاسٟ، سٝح ترتى ايعذٜذ َٔ املعذات 

ايهٗشبا١ٝ٥ يًعٌُ دٕٚ تٛقف أاسبٛاطٝب، أدٗض٠ االراع١ املش١ٝ٥ ٚاملظُٛع١، ايتذف١٦ ٚايتربٜذ 

إسضا٥ٝات به١ُٝ ايطاق١ املٗذس٠ ٚاإلعا٠٤( طٛا٤ يف ايكطاع املٓضيٞ أٚ ايتذاسٟ، ٚال تتٛفش بٝاْات ٚ

يف ٖزٜٔ ايكطاعني. يزا، ػبب ايعٌُ ع٢ً ذبظني نفا٠٤ ايطاق١ ٚبعض اشبطٛات االدشا١ٝ٥ َجٌ 

إٔ تتبع طٝاطات تذقٝل ايطاق١ يف ٖزٜٔ ايكطاعني بذٕٚ َكابٌ أٚ بتهايٝف ع١ًٝ٦ يتؼذٝع 

س٠ ايهٗشبا٤ يف ٖزٜٔ اطتدذاَُٗا يػشض ايٛصٍٛ إىل تكًٌٝ اطتٗالى ايطاق١. ٚميهٔ خفض فاتٛ

ايكطاعني باطتدذاّ عٛاصٍ دٝذ٠ يًُباْٞ ٚنزيو طذ أٟ تؼككات يف اسبٛا٥ط َٔ أدٌ 

احملافع١ ع٢ً ايطاق١ َٔ ايغٝاع سٝح إٔ ايتؼككات ميهٔ إٔ تظِٗ بٗذس يًطاق١  بأنجش َٔ 

ه١ُ %، ٚاطتدذاّ األبٛاب ٚايٓٛافز ضب15

ايػًل اييت ال تظُح بٓفار أٟ ٖٛا٤ 

اشبشٚز أسظب فضٍٛ ايظ١ٓ(، بايذخٍٛ أٚ 

سٝح إٔ اهلذس يف ايطاق١ َٔ األبٛاب 

%، ٚنزيو 35ٚايٓٛافز ٜكذس بأنجش َٔ 

اطتدذاّ األدٗض٠ ايهٗشبا١ٝ٥ رات ايهفا٠٤ 

ايعاي١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً صٝاْتٗا ٚاطتبذاٍ 

ايظداْات ايهٗشبا١ٝ٥ بايظداْات 

ايؼُظ١ٝ ٚنزيو تشػٝذ اطتٗالى 
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ٝٝف يف ساي١ ايتذف١٦ يف فضٌ ايؼتا٤ ٚتشفع دسد١ سشاست٘ ايطاق١ نإٔ ربفض دسد١ سشا٠ ايته

( ٜٛعح تٛصٜع اطتٗالى ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف 0يًتربٜذ يف فضٌ ايضٝف مبكذاس دسدتني. ايؼهٌ أ

( اطتٗالى ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف ايكطاع املٓضيٞ يًفشد خالٍ 2ايكطاع املٓضيٞ. ٜٚٛعح ايؼهٌأ

 .0511 -1555ايفرت٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٚتٛدذ ايعذٜذ َٔ ايٛطا٥ٌ ٚايتذابري اييت ميهٔ ايكٝاّ بٗا يتكًٌٝ اهلذس َٔ ايطاق١ يف ٖزٜٔ 

 ايكطاعني ٚاييت طريد طشدٖا يف يف فكش٠ ايظٝاطات َٔ ٖزا ايتكشٜش.

 
 نفا٠٤ ايطاق١ يف صباٍ ايضٓاع١  .2

تعذ نفا٠٤ ايطاق١ ٚتشػٝذ اطتٗالنٗا املفتاح ايش٥ٝظٞ هلزا ايكطاع، سٝح تعترب ايتهايٝف يًُٓتر 

َٔ أِٖ ايعٛاٌَ يًتٓافع يف ايظٛم ايعاملٞ. سٝح إٔ املضٓع ٜظع٢ دا٥ُا يتكًٌٝ تهايٝف املٓتر.يزا    

ٚنفا٠٤ ايطاق١ ٖٛ اسبٌ األَجٌ ٚتظع٢ ٖزٙ فايًذ٤ٛ إىل اطتدذاّ تكٓٝات تشػٝذ االطتٗالى 

املؤطظات إىل حبح ٚتطٜٛش ايتكٓٝات املتاس١ ٚإػباد تكٓٝات دذٜذ٠ أنجش نفا٠٤. نُا تظع٢ ايذٍٚ 

إىل تكًٌٝ ايٓفاٜات ٚإعاد٠ اطتدذاَٗا نأسذ اسبًٍٛ املطشٚس١ يتشظني نفا٠٤ قطاع ايضٓاع١. 

 ٖٚٞ:   R-3ٚتتبع ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ طٝاط١  

 االطتدذاّ إعاد٠ -

 ( استه ك الطاقة الكهربا َة فٍ القطاع المنزلٍ للفرد )ك.و.س./الفرد( 6الشكل )

 (2011-1990  ل )
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 ايتذٜٚش يًُدًفات -

 خفض اطتدذاّ ايطاق١ يف قطاع ايضٓاع١. -

وليبيا ليست دولة صناعية ويعتبر قطاع الصناعة مستيمك متواضع لمطاقة الكيربائية حيث كان 
)حسب البيانات الوطنية  0552% من الطمب النيائي لمطاقة في سنة 5.5استيالك ىذا القطاع 

% من االستيالك الكمي لمطاقة الكيربائية حسب احصائيات الشركة 5(، وحوالي 0552لمطاقة لسنة 
والتي تشاىد في المدن  لمخمفاتوبشكل عام يمكن االستفادة من ا.  0555العامة لمكيرباء لسنة 

، والتي يمكن إعادة استخداميا أو تدويرىا لالستفادة منيا وتقميل األثر البيئي ىائمةبكميات  الكبيرة 
كدسيا في المكبات. ويؤمل أن تتخذ االجراءات والسياسات التي من شأنيا أن تسيم الذي ينتج عن ت

في إعادة استخدام أو تدوير ىذه المخمفات وكذلك وضع الخطط والبرامج التي من شأنيا تقميل 
( 5و) (7) ناستيالك الطاقة عن طريق ترشيد استيالك الطاقة وتقنيات كفاءة الطاقة. يوضح الشكال

 .1555قة في قطاع الصناعة واالنبعاثاث الصادرة منو منذ سنة كثافة الطا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النات ة  نه  2أ( ك افة الطاقة فٍ قطاع الصنا ة وك افة انبعا ات غاز ك .7الشكل )

 ( والت َر فَها.2011-1990  ل )

 

  ك افة الطاقة فٍ الصنا ة    

فٍ   2ك.أ اتك افة انبعا     

 الصنا ة
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 نفا٠٤ ايطاق١ يف صباٍ املٛاصالت .3
تكذس نفا٠٤ ايطاق١ يف صباٍ املٛاصالت مبؤػشات نفا٠٤ ايطاق١ ايتاي١ٝ ٚريو سظب ْٛع ٚط١ًٝ 

 املٛاصالت:

 ى ايطاق١ حبذِ ايٛقٛد أٌَٝ/ دايٕٛ َٔ املظاف١ اييت تكطعٗا املشنب١ /ن١ُٝ اطتٗال

 ايٛقٛد(.

  ٕاملظاف١ اييت تكطعٗا املشنب١ أٚ ٚط١ًٝ املٛاصالت /ن١ُٝ اطتٗالى ايطاق١ يًُشنب١ بٛص

 أنِ/ نذِ(. ايٛقٛد

  /نِ( 155االطتٗالى يٛسذ٠ املظاف١ املكطٛع١ يٛط١ًٝ املٛاصالت، نُا ٖٛ يف أٚسباأيرت. 

  املظاف١/ يعذد ايشناب يف املشنب١.اطتٗالى ٚط١ًٝ املٛاصالت/ يٛسذ٠ 

  .ٌاطتٗالى ٚط١ًٝ املٛاصالت/ يٛسذ٠ املظاف١/ يٛسذ٠ ايهت١ً املٓكٛي١ يف ساي١ َشنبات ايٓك 

ٚتعترب نجاف١ ايطاق١ يف صباٍ املٛاصالت َٔ أِٖ ايعٛاٌَ املؤثش٠ يف تهًف١ ايٓكٌ ٚاملظاف١ أًٜا نإ ْٛعٗا، 

 مبدتًف أْٛاعٗا.نُا أْٗا تؤثش يف االْبعاثات ايب١ٝ٦ٝ 

% َٔ ايطًب ايٓٗا٥ٞ 35ٜؼهٌ قطاع املٛاصالت املظتًٗو األنرب يف َٓع١َٛ ايطاق١ احمل١ًٝ. سٝح ػهٌ 

% يف ساي١ عذّ استظاب االطتدذاّ 00.2االطتدذاّ غري ايطاقٞ  ٚ ، يف ساي١ استظاب0552يًطاق١ يف ط١ٓ 

غري ايطاقٞ، ٚال تٛدذ أٟ إسضا٥ٝات دقٝك١ يف يٝبٝا عٔ عذد املشنبات اشباص١ أٚ ايعا١َ أٚ غريٖا َٔ ٚطا٥ٌ 

 بتعادل القوي الشرا َة(. 2005( ك افة الطاقة فٍ قطاع الصنا ة )ك.ن.م./دوالر 8الشكل )
 

  



12 
 

-1990ك افة الطاقة فٍ قطاع المواص ت   ل : (9الشكل )

 الشرا َة(بتعادل القوي  2005)ك.ن.م./دوالر  2011

املٛاصالت، نُا أْ٘ ال تٛدذ أٟ َعًَٛات ضب١ًٝ عٔ نجاف١ ايطاق١  ألٟ َٓٗا أٚ اشبطط أٚ ايرباَر هلزا 

طاع تٛعح نفا٠٤ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ ٚايهفا٠٤ املٓؼٛد٠ َظتكباًل أٚ ايظٝاطات املتعًك١ بؼشا٤ املشنبات األنجش ايك

نفا٠٤ ٚأقٌ تًٛثًا يًب١٦ٝ. َٚع ايتٛدٗات ايعامل١ٝ بضٜاد٠ نفا٠٤ ايظٝاست بتكًٌٝ اطتٗالنٗا يًٛقٛد يًُظاف١ 

املكطٛع١ خالٍ ايظٓٛات املاع١ٝ َٚٓز أص١َ ايطاق١ 

األٚىل، ٚنُا ٚسد يف ايفكشات ايظابك١ يًتٛدٗات 

ايعامل١ٝ، ػبب ٚعع ايظٝاطات ايهف١ًٝ باطتدذاّ 

ٚتٛسٜذ ايظٝاست رات ايهفا٠٤ ايعاي١ٝ ٚاييت عًٝٗا 

ًَضكات بأدا٤ ايظٝاس٠ ست٢ ٜتُهٔ املٛاطٔ َٔ 

تضادا ٚأقٌ اقتٓا٤ ايظٝاس٠ األنجش نفا٠٤ ٚاق

( ٜٛعح نجاف١ 5اْبعاثات يًب١٦ٝ احملٝط١. ايؼهٌ أ

-1555ايطاق١ يف قطاع املٛاصالت خالٍ ايفرت٠ 

بتعادٍ ايك٣ٛ  0550أى.ٕ.ّ./دٚالس  0511

 ايؼشا١ٝ٥(. 

 
 

ٚايظٝاطات ٚايتؼشٜعات ايعامل١ٝ يف صباٍ نفا٠٤  ايٛعع اسبايٞ ٚاملؤػشات ٚايتٛدٗات 6.4

 ايطاق١

 يهفا٠٤ ايطاق١ يف ايعامل ايٛعع اسبايٞ 4.6.1

طاِٖ استفاع اطعاس ايٓفط ٚاملؼانٌ ايب١ٝ٦ٝ املدتًف١ ٚاصدٜاد ايٛعٞ بٗزٙ املؼانٌ يف ذبظني نفا٠٤ 

ايطاق١ يف قطاعات ايتشٌٜٛ ٚعٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ. ْٚتر عٔ ريو ذبظٓا ًَشٛظا يف نجاف١ 

ضادات ايطاق١ يف دٍٚ َٓع١ُ ايتعإٚ االقتضادٟ ٚايت١ُٝٓ ٚنزيو يف بعض ايذٍٚ األخش٣ رات االقت

االْتكاي١ٝ ٚايذٍ ايٓا١َٝ. ٚتٛعح ايذساطات بإٔ أنجش َٔ ثًجٞ ايطاق١ ٜتبذد يف قطاع ذبٌٜٛ ايطاق١ 

يف عًُٝات ذبٌٜٛ ايطاق١ َٔ طاق١ أٚي١ٝ إىل طاق١ َظتفاد٠ عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ  ٚاييت ميهٔ 
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ملظتدذّ ايٓٗا٥ٞ، ايتكًٌٝ َٓٗا ٚسفع نفا٤تٗا. نزيو ٜتِ ايرتنٝض ع٢ً سفع نفا٠٤ ايتشٌٜٛ عٓذ ا

 %.  30-00َٚٔ املتٛقع إٔ تضٌ ق١ُٝ اشبفض يف ايطاق١ األٚي١ٝ يف ايعامل خالٍ ايعكذٜٔ ايكادَني 

ٚتفٝذ ايذساطات بإٔ تكذٜشاالَهاْٝات ايٓعش١ٜ ٚايف١ٝٓ/ ايتك١ٝٓ ٚاالقتضاد١ٜ يهفا٠٤ ايطاق١ يف ايعامل 

١َٛ ايطاق١ ايعامل١ٝ زبعًٗا َٓع١َٛ مل ٜتِ تكذٜشٖا بؼهٌ دقٝل ٚإٔ تأثريٖا االػبابٞ ع٢ً َٓع

 َظتذا١َ قذس بأقٌ َا ٖٞ عًٝ٘ ٚمبا ميهٔ إٔ تٛفشٙ فعًٝا.

 

طٝضداد ايطًب ع٢ً ايطاق١ األٚي١ٝ  0555ٚسظب تٛقعات ايٛناي١ ايذٚي١ٝ يًطاق١ يف تكشٜشٖا يظ١ٓ 

١ٝ٦ٝ َظببًا َؼانٌ عامل١ٝ تتعًل بأَٔ ايطاق١ ٚمبؼانٌ ب 0535-0550% خالٍ ايفرت٠ 00بٓظب١ 

% خالٍ ٖزٙ ايفرت٠. َٚٔ 07خطري٠، سٝح ٜتٛقع صٜاد٠ اْبعاثات غاص ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ بٓظب١ 

املعازبات املكرتس١ ملٛاد١ٗ ٖزٙ املؼانٌ ندط٠ٛ أٚىل ٖٞ اطتدذاّ اشبطٛات اإلدشا١ٝ٥ يهفا٠٤ 

 ايطاق١ تؼٌُ قطاعات ايتشٌٜٛ ٚايٓكٌ ٚايتٛصٜع ٚاالطتدذاّ.  

 

 يف قطاع ايتشٌٜٛ نفا٠٤ ايطاق١  1.1.6.4

 :ٜتِ ايرتنٝض يف ٖزا ايكطاع ع٢ً نفا٠٤ ايطاق١ يف ضبطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ ٚػبهات ايٓكٌ ٚايتٛصٜع

 محطات القدرة الحرارَة أوال:

ذبظٓت نفا٠٤ ايطاق١ يف ضبطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ ايعامل ذبظٓا طفٝفا َٓز  

% فكط. ٚبًؼ َتٛطط نفا٠٤ ضبطات ايكذس٠ 0، سٝح نإ َكذاس ايتشظٔ ٖٛ 1555ط١ٓ 

%، بُٝٓا تبٛأت أطباْٝا املشتب١ األٚىل ع٢ً 25ٚع٢ً َظت٣ٛ ايذٍٚ األٚسب١ٝ  0555% ط١ٓ 30

( 1%، ايؼهٌ أ٠27.0 حملطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ ٚاييت تضٌ إىل َظت٣ٛ ايعامل بأفغٌ نفا٤

 دٍٚ يهفا٠٤ ضبطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ. 15ٜٛعح خشٜط١ ايعامل ألفغٌ 

ٚتكذس ق١ُٝ ايٛفش يف ايٛقٛد يف ساٍ مجٝع ضبطات ايكذس٠ يف ايعامل ناْت بهفا٠٤ ايتشٌٜٛ يف 

 1.3شبٕٛ ايزٟ ميهٔ تفادٜ٘ ًَٕٝٛ طٔ ْفط َهايف٤ ٚق١ُٝ غاص ثاْٞ أنظٝذ ايه 205أٚسبا 

دٝذا طٔ. ٚإرا َا ناْت مجٝع ضبطات ايكذس٠ يف ايعامل تعٌُ بهفا٠٤ ايتشٌٜٛ يف أطباْٝا، 

ًَٕٝٛ طٔ ْفط َهايف٤ ٚن١ُٝ غاص ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ  505طٝهٕٛ ق١ُٝ ايٛفش يف ايٛقٛد 

 دٝذا طٔ. 0.2ايزٟ ميهٔ تفادٜٗا سٛايٞ 
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ايذٚيٞ، ال ٜضاٍ ايٛقٛد األسفٛسٟ ٖٛ املظٝطش األطاطٞ ع٢ً ضبطات ايكذس٠، أٟ َا ٚع٢ً املظت٣ٛ 

(، ٚايزٟ ميجٌ ٖٝه١ً اَذاد 0% َٔ إَذاد ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ ايه١ًٝ، نُا بايؼهٌ أ75ٜكاسب َٔ 

% َٔ 23. ٚمتجٌ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ املٓتذ١ َٔ ايفشِ 0555ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف ايعامل يظ١ٓ 

%. ٚميجٌ اْتاز 05% ٚايػاص ايطبٝعٞ 5ايهٗشبا١ٝ٥ َٔ ايٛقٛد األسفٛسٟ، بُٝٓا ميجٌ ايٓفط ايطاق١ 

إنظادٍٛ(، ٚمتجٌ اْبعاثات  130% َٔ االطتٗالى ايعاملٞ ايهًٞ يًطاق١ أ30ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ 

دٝذاطٔ( َٔ االْبعاثات ايضادس٠   15.5% أ20غاص ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ ايٓادب١ عٓٗا 

ت املدتًف١ يًطاق١. فتشظني نفا٠٤ ايطاق١ طٝدفض ٖزٙ ايهُٝات َٔ االْبعاثات يالطتدذاَا

 .ٚؼبظٔ اقتضادات ايذٍٚ إعاف١ إىل ذبظني َؤػشات ايطاق١ األخش٣
 
 
 
 

 

 2008 /متوسط كفاءة الطاقة لممحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية )%( (: 1شكل )

 أعمى عشر دول
 47.5 أسبانيا

 47.2 لوكسمبورغ
 46.4 البرتغال
 45.9 إيطاليا
 44.9 اليابان
 44.6 أيرلندا
 44.4 النرويج
 44.1 بانما

 44 بريطانيا
 43.9 البرازيل
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ٚطعت ايٛناي١ ايذٚي١ٝ يًطاق١ سبظاب َؤػشات نفا٠٤ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يعذد َٔ دٍٚ ايعامل 

، ٚمت سظاب نفا٠٤ اْتاز ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ َٔ 0555ٚيًعامل بؼهٌ عاّ يف دساط١ قاَت بٗا ط١ٓ 

د ايفشِ، َٚٔ ايٓفط َٚٔ ايػاص ايطبٝعٞ ٚبايتايٞ سظاب املتٛطط حملطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ يًٛقٛ

األسفٛسٟ بؼهٌ عاّ. نُا مت سظاب ايطاق١ اييت ميهٔ تٛفريٖا َٔ دشا٤ سفع نفا٠٤ ايطاق١ 

هلزٙ احملطات ٚنُٝات غاص ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ اييت ميهٔ دبٓب اْبعاثٗا. يف ٖزٙ ايذساط١ مت 

تكِٝٝ ضبطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ َٔ َضادس ايٛقٛد األسفٛسٟ أايفشِ ٚايٓفط ٚايػاص ايطبٝعٞ(. 

ح إٔ نفا٠٤ ٖزٙ احملطات ربتًف َٔ دٚي١ إىل أخش٣ سظب ايٛقٛد ٚسظب ايتك١ٝٓ ٚسٝ

املظتدذ١َ فكذ أٚعشت ايذساط١ بإٔ َتٛطط نفا٠٤ ايطاق١ حملطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ نايتايٞ: 

% َٔ ايٓفط َٚٔ ثِ َتٛطط نفا٠٤ ايطاق١ 37% َٔ ايػاص ايطبٝعٞ، ٚ 25% َٔ ايفشِ، 32

%، سٝح ربتًف ٖزٙ األسقاّ َٔ 32ايعامل َٔ ايٛقٛد األسفٛسٟ ٖٞ حملطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ يف 

دٚي١ إىل أخش٣، َع َالسع١ ذبظٔ نفا٠٤ ايطاق١ يف ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ. ٚقذ مت سظاب املتٛطط 

 .2009( هَكلة اإلمداد بالطاقة الكهربا َة حول العالم لسنة 2كل )ش

تولَد الطاقة الكهربا َة 
 : 2009العالمَة فٍ سنة 

 تَراوات.سا ة 20,055

 
 

 فحم

 41%  

مساقط ما َة 

16,2% 

 نووَة

13,4% 

 غازطبَعٍ

21,4% 

كتلة حَوَة 

1,4% 
 مت ددة

1,9% 

 %5,1 نفط
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ايتكين يًهُٝات اييت ميهٔ تٛفريٖا َٔ ايٛقٛد باطتدذاّ سٛاسٜٔ أسذُٖا َٓدفض ٚاألخش 

إنظادٍٛ يف  05-01ُٝات ايٛفش يف ايٛقٛد ترتاٚح  بني َشتفع ايهفا٠٤. ٚأطفشت ايٓتا٥ر بإٔ ن

دٝذا طٔ يف ايظ١ٓ،  0.0 -1.5ايظ١ٓ ٚنُٝات غاص ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ اييت طٝتِ خفغٗا 

% حملطات ايفشِ، ٚحملطات ايٓفط 23بافرتاض ايك١ُٝ املٓدفغ١ ع٢ً نفا٠٤ طاق١ َتٛاعع١ أ

% 25فتِ سظابٗا بافرتاض نفا٠٤ ايطاق١  % حملطات ايػاص ايطبٝعٞ(، أَا ايك١ُٝ املشتفع00١ٚ

  % حملطات ايػاص ايطبٝعٞ.25% حملطات ايٓفط 05ٚحملطات ايفشِ، 
( ن١ُٝ ايٛقٛد اييت ٜتِ تٛفريٖا َٔ خالٍ اطتدذاّ نفا٠٤ ايطاق١، ٚنُٝات 3ٜٛعح ايؼهٌ أ

 غاص ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ اييت ميهٔ تفارٟ اْبعاثٗا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انَا: الفقد فٍ شبكات النقل والتوزَع

ربتًف ق١ُٝ ايفكذ يف ػبهات ايٓكٌ ٚايتٛصٜع َٔ دٚي١ إىل أخش٣. ٚيكذ بًػت ن١ُٝ ايفكذ 

% نُا ٖٛ يف ايذٍٚ ايتابع١ ملٓع١ُ 0% يف اهلٓذ بُٝٓا يف بعض ايذٍٚ ال تتذاٚص 05أنجش َٔ 

( ٜٛعح ن١ُٝ ايفكذ يف ػبهات ايٓكٌ ٚايتٛصٜع 2. ايؼهٌأOECDايت١ُٝٓ ٚايتعإٚ االقتضادٟ 

 طل ايعامل.يف بعض َٓا

 

 

استخدام كفاءة الطاقة وكميات غاز ثاني أكسيد  خاللمن  توفيرهايتم  الذي الوقودكمية (:3شكل )
 انبعاثها. تفاذيالكربون التي يمكن 

 الوقود توفَر 2ا ك تفا ٌ
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 نفا٠٤ ايطاق١ يف ايكطاعات املظتدذ١َ   2.1.6.4

ٜشدع ايتشظٔ يف نفا٠٤ ايطاق١ اىل خفض ن١ُٝ ايطاق١ املظتًٗه١ يًشضٍٛ ع٢ً اشبذَات يف 

ناف١ األْؼط١ ايكا١ُ٥ أتذف١٦، إعا٠٤، ... ٚغريٖا( ٜٚتأت٢ ٖزا اشبفض غايبا بظبب اطتدذاّ 

تكٓٝات افغٌ ٚبهفا٠٤ أع٢ً ٚأسٝاْا بظبب ايتشظٔ يف ايعشٚف االقتضاد١ٜ أٚ ايتشظٔ يف اهلٝه١ً 

 ٚتؼٌُ ايكطاعات املظتدذ١َ يًطاق١ ايكطاعات ايتاي١ٝ:، يًذٚي١ أٚ باطتدذاّ إداس٠ ايطاق١١ ايعاَ

 َٞايكطاع ايظهين ٚايتذاسٟ ٚاشبذ 

َِٜديف دساط١ ُأ ت يف داَع١ ناَربٜذز عٔ ايٛفش يف ايطاق١ باطتدذاّ نفا٠٤ ايطاق١ ٚريو ش

، ٚقطاعٞ ايضٓاع١ ٚاملٛاصالت بادشا٤ بعض ايتػٝريات ايبظٝط١ يف قطاع املباْٞ بؼهٌ عاّ

ٜؼٌُ اطتدذاّ ػبابٝو ضبه١ُ رات عضٍ ثالثٞ ايطبكات ٚعٛاصٍ َع١ٓٝ زبذسإ املباْٞ 

ٚتشػٝذ  ،ْات ايؼُظ١ٝ ٚغريٖا َٔ االدشا٤اتاْات ايهٗشبا١ٝ٥ بايظداٚاطتبذاٍ ايظد

نزيو ذبذٜذ ٚصٕ  ،الت ايضشٕٛ ٚاملالبعااطتٗالى ايطاق١ خبفض دسدات سشاس٠ َٝاٙ غظ

َٔ ػأْٗا خفض ايطًب ع٢ً ايطاق١ إىل  اإلدشا٤اتزٙ ُِٚدَذ إٔ ٖنذِ.  033يظٝاسات ب ا

ايشبع دٕٚ املظاغ مبظت٣ٛ اشبذَات. ٚتذعٛ ٖزٙ ايذساط١ اىل تضُِٝ َباْٞ مبعاٜري تتطًب 

 ( فاقد نقل وتوزَع الطاقة الكهربا َة فٍ بعض مناطق العالم4شكل )
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يف ايظ١ٓ ٖٚزا ٜتطًب إٔ تهٕٛ ٖزٙ  2ى.ٚ.غ./ّ 51خفض محٌ ايتذف١٦ إىل أقٌ َٔ 

 ٛب١ برتػٝذ اطتٗالى ايطاق١.ايتضاَِٝ يهفا٠٤ ايطاق١ َضش

 قطاع ايضٓاع١ 

 2332-2333نفا٠٤ ايطاق١ يف قطاع ايضٓاع١ ع٢ً املظت٣ٛ ايعاملٞ بني ايفرت٠  تذبظٓ

مل ٜؼٗذ أٟ ذبظٔ  2332% يف ايظ١ٓ ع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ االذباد األٚسبٞ. بعذ ط١ٓ 5.1بٛاقع 

% ٠5.0 ايطاق١ أسٝح أصبح َتٛطط نفا٤ ، 2353 – 2332خالٍ ايفرت٠  ًاثِ ػٗذ تشادع

ٚنإ ذبظٔ نفا٠٤ ايطاق١ طبتًفا َٔ دٚي١ إىل  ، 2353 – 2333يف ايظ١ٓ( خالٍ ايفرت٠ 

 أخش٣.

 قطاع املٛاصالت 

. ٜٚشدع ٖزا 2353-5223% خالٍ ايفرت٠ 51ػٗذ ٖزا ايكطاع ذبظٓا طفٝفا قذسٙ 

ع٢ً  ايتشظٔ بظبب ذبظني نفا٠٤ ٚقٛد ايظٝاسات ازبذٜذ٠ َٔ دشا٤ االدشا٤ات اييت فشعت

ْٚعاّ املًضكات ايزٟ فشض ع٢ً ايظٝاسات ازبذٜذ٠ يف  2332ٖزٙ املشنبات َٓز ط١ٓ 

 ،2333% يف ايظ١ٓ( َٓز ط١ٓ 5االذباد األٚسبٞ. ٚقذ نإ ايتشظٔ يف نفا٠٤ ايظٝاسات أ

يف  2333نِ عُا ٖٛ عًٝ٘ ط١ٓ 533يرت/  3.1سٝح اغبفض اطتٗالى ايظٝاس٠ مبكذاس 

ٚاغبفغت اْبعاثات غاص  ،نِ 533يرت/  2.5طتٗالى ايظٝاس٠ أصبح اٚ دٍٚ االذباد األٚسبٞ

% يف ايظ١ٓ( يف دٍٚ 2.2% أأٟ 23ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ َٔ ايظٝاسات ازبذٜذ٠ مبكذاس 

أَٚٔ املظتٗذف يف دٍٚ االذباد األٚسبٞ إٔ ٜهٕٛ ن١ُٝ  2333االذباد األٚسبٞ َٓز ط١ٓ 

. 2331بذال َٔ  2353ٗا يف ط١ٓ / نِ ٚاييت مت ايٛصٍٛ ايٝ 2ا .دِ ى 543االْبعاثات 

ٚاييت أدت إىل اغبفاض يف  2333نُا اغبفغت املظافات املكطٛع١ بايظٝاسات َٓز ط١ٓ 

 ن١ُٝ ايٛقٛد املظتًٗو يف ٖزا ايكطاع.
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 ايطاق١ ايٛعع املظتكبًٞ ايعاملٞ يًطاق١ يف ظٌ سٛاس نفا٠٤ 4.6.1

مما ال ػو فٝ٘ بإٔ املؤػشات ايغشٚس١ٜ 

يعٌُ أٟ اطرتاتٝذ١ٝ يًطاق١ ٖٞ ايُٓٛ 

يف عذد ايظهإ، ٚمنٛ اطتٗالى ايطاق١ 

ٚمنٛ اطتٗالى ايفشد يًطاق١ ٚمنٛ ايٓاتر 

احملًٞ االمجايٞ ٚنزيو ايُٓٛ يف 

( ٜتغح 0نجاف١ ايطاق١. َٔ ايؼهٌأ

بإٔ َعذٍ ايُٓٛ يهجاف١ ايطاق١ يف 

ش سٝح ٜتٛقع إٔ ٜهٕٛ اغبفاض َظتُ

 (.0535-0515% يف ايفرت٠ أ0-

ٚيف تكشٜش ايٛناي١ ايذٚي١ٝ يًطاق١ عٔ 

(، ظبذ إٔ تٛقعات ايٛناي١ يًتٛدٗات ايعامل١ٝ يف اطتٗالى  (0510WEO2012املٓعٛس ايعاملٞ يًطاق١ 

١ ايطاق١ ٜؤنذ ع٢ً دٚس نفا٠٤ ايطاق١ يف َٓعَٛ 0530ايطاق١ ٚايتذاس٠ ايعامل١ٝ ٚاالطتجُاس اىل ط١ٓ 

 ايعامل١ٝ ٚنزيو تأثري ٖزٙ ايتٛدٗات ع٢ً االقتضاد ايعاملٞ ٚايتػريات املٓاخ١ٝ.

 

 سٛاس نفا٠٤ ايطاق١ يف تٛقعات ايٛناي١ ايذٚي١ٝ يًطاق١ 4.6.1

مما ال ػو فٝ٘ بإٔ تطبٝل إدشا٤ات نفا٠٤ ايطاق١ عشٚس٠ ست١ُٝ ألَإ ايطاق١  ٚيُٓٛ االقتضاد ع٢ً 

% يف ايظ١ٓ خالٍ ايفرت٠ 1ٚايعاملٞ. فكذ نإ َعذٍ نجاف١ ايطاق١ يف ايعامل  املظت٣ٛ احملًٞ ٚاالقًُٝٞ

% َٔ ايطًب ايعاملٞ يًطاق١ أأٟ إٔ 30مما أد٣ اىل خفض يف اطتٗالى ايطاق١ قذسٙ  1555-0515

% أنجش مما ٖٛ عًٝ٘ يٛال ادشا٤ات خفض نجاف١ 30طٝهٕٛ  0515االطتٗالى ايعاملٞ يًطاق١ ط١ٓ 

 ايطاق١(. 

ٓٛات األخري٠ أبذت ايذٍٚ ايضٓاع١ٝ ٚايعذٜذ َٔ ايذٍٚ املظتًٗه١ يًطاق١ بؼهٌ نبري اطتعذادٖا ٚيف ايظ

يتدفٝض نجاف١ ايطاق١ يذٜٗا. ٚيف ايظٝاطات ازبذٜذ٠ يف ايعامل تٗذف ايضني يتدفٝض نجاف١ 

 ٚيف ايٛالٜات املتشذ٠ األَشٜه١ٝ ٚععت َعاٜري يشفع 0510-0511% خالٍ ايفرت٠ 12ايطاق١ حبٛايٞ 

 (: الدوافع األساسَة لزَادة الطلب  لً الطاقة 5شكل )
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 بحسب الحوارات الطلب العالمٍ  لً الطاقة األولَة(: 6شكل )

 حوار السياسات 

 الجديدة

كفاءة حوار 

  الطاقة

 نفا٠٤ ٚقٛد ايظٝاسات ازبذٜذ٠ يف ايظٛم.

ٚيف سٛاس ايظٝاطات ازبذٜذ٠ بٓٝت ايتٛقعات ع٢ً افرتاض فشض طٝاطات سذٜج١ يهفا٠٤ ايطاق١ 

ايطاق١ مت افرتاض طٝاطات إعاف١ٝ ملا يف سٛاس ايظٝاطات ازبذٜذ٠ ٜتِ  ٚتطبٝكٗا. بُٝٓا يف سٛاس نفا٠٤

تطبٝكٗا يًتػًب ع٢ً املعٛقات اييت تٛاد٘ تطبٝل نفا٠٤ ايطاق١، ٚبايتايٞ االطتفاد٠ َٔ إَهاْٝات 

نفا٠٤ ايطاق١ بؼهٌ أٚطع.   ٜٚتٛقع يف سٛاس ايظٝاطات ازبذٜذ٠ إٔ ايتشظٔ ايظٟٓٛ يهجاف١ ايطاق١ 

% يف ايظ١ٓ خالٍ ايفرت٠ 1.5طٝضداد إىل 

مما طٝؤدٟ إىل خفض ايُٓٛ  0515-0530

% يف ط١ٓ 75يف االطتٗالى ايعاملٞ بٓظب١ 

ًَٕٝٛ طٔ َرتٟ  1525أأٟ َا ٜعادٍ  0530

َٔ ايٓفط (. ٖزا طٝؤدٟ أٜغا إىل خفض يف 

 2.2% أأٟ 20غاص ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ بٓظب١ 

( ٜبني سٛاس نفا٠٤ 2دٝذا طٔ(. ايؼهٌأ

 .كاس١ْ حبٛاس ايظٝاطات ازبذٜذ٠ايطاق١ َ
 

ٚيكذ سذدت االطتجُاسات املطًٛب١ يتشكٝل نفا٠٤ ايطاق١ خالٍ اشبُع ٚايعؼشٕٚ ط١ٓ ايكاد١َ 

تشًٜٕٝٛ دٚالس، ٚيهٔ طتٓدفض ٖزٙ ايك١ُٝ ْتٝذ١ ايعٛا٥ذ املاد١ٜ اييت  11.5( حبٛايٞ 0530 -0515أ

 اطتٗالنٗا. طٝتِ اسبضٍٛ عًٝٗا َٔ دشا٤ اطتدذاّ نفا٠٤ ايطاق١ ٚخفض 

إرا َا طبكت مجٝع االدشا٤ات املاد١ٜ نُا ناْت َكرتس١ يف سٛاس نفا٠٤ ايطاق١ فظتهٕٛ ايفٛا٥ذ 

 املهتظب١ َٔ تطبٝل ٖزا اسبٛاس َكاس١ْ حبٛاس ايظٝاطات ازبذٜذ٠ نايتايٞ:

   ــَكاس١ْ ب ًَٕٝٛ ط.ٕ.ّ 0305مبكذاس  0530طٝٓدفض ايطًب ع٢ً ايطاق١ يف ايعامل يف ط١ٓ 

 ًَٕٝٛ ط.ٕ.ّ يف سٛاس ايظٝاطات ازبذٜذ٠. 1275

  تشًٜٕٝٛ دٚالس ٚخفض  17.0حبٛايٞ  0530طتٓدفض ق١ُٝ ايضشف ع٢ً ايٛقٛد يف ط١ٓ

 .تشًٜٕٝٛ دٚالس 0.0االطتجُاس يف داْب االَذاد حبٛايٞ 

  12%، ٜعادٍ اغبفاض يف االطتدذاّ قذسٙ 05خفض يف َعذٍ منٛ ايطًب ع٢ً ايطاق١ مبكذاس%. 

 5.2قذسٙ  احملًٞ االمجايٞ ايٓاتر صٜاد٠ يف%. 
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  0530ط١ٓ  ست٢ / يف ايّٝٛ ٚريوًٕٝٛ بشٌََٝ 13خفض يف االطتٗالى ايَٝٛٞ يًٓفط مبكذاس . 

( ٜبني سٛاس ايظٝاطات ايب١ٝ٦ٝ َكاس١ْ حبٛاس ايظٝاطات اسباي١ٝ َٚذ٣ َظا١ُٖ نفا٠٤ ايطاق١ 7ايؼهٌ أ

 .0530يف خفض االطتٗالى ايعاملٞ يًطاق١ َع ط١ٓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نفا٠٤ ايطاق١ قطاعٝا1.6.1

 قطاعيا كالتالي3 0530سينخفض الطمب عمى الطاقة في العالم في سنة 

 االغبفاض ايهًٞ يًطًب ع٢ً ايطاق١.% َٔ 50 جٌنفا٠٤ ايطاق١ عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ مت 

 21يف املباْٞ ٜؤدٟ اىل املٓضي١ٝ ٚاملعذات األخش٣ ألدٗض٠ ٚاملعذات ينفا٠٤ ايطاق١  يف تشظٔاي َٔ %

 االغبفاض ايهًٞ يًطًب ع٢ً ايطاق١.

  03 ميجٌ  ايػري نفؤ٠ يف ايضٓاع١ٚ ايكذمي١ املعذاتأٚ اطتبعاد ذبظني إداس٠ ايطاق١ ٚاٜكاف%  َٔ

 االغبفاض ايهًٞ يًطًب ع٢ً ايطاق١.

ٚريو عٔ  االغبفاض ايهًٞ يًطًب ع٢ً ايطاق١% َٔ 01 ميجٌ قطاع املٛاصالت ذبظني نفا٠٤

 يؼاسٓاتاتشظني املعاٜري االقتضاد١ٜ يٛقٛد ب املتعًك١ظٝاطات طشٜل بعض االدشا٤ات َٓٗا اي

  ٚايظٝاسات اشباص١.

 

حوار السَاسات البَ َة مقارنة بحوار السَاسات الحالَة ومدي : (7شكل )

 2035سنة حتً مساهمة كفاءة الطاقة فٍ  فض االسته ك العالمٍ للطاقة 
 

 بسبب اتباع سَاسات كفاءة الطاقة   2% مقدار ال فض فٍ انبعا ات ك.أ50أك ر من 
 

حوار السياسات 

 الجديدة

 البيئيةحوار السياسات 
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 ايظٝاطات ٚايتؼشٜعات 5.6.1

    طٝاطات سبٛاس خفض دسدات اسبشاس٠ مبكذاس دسدتني 1.5.6.4

، أٟ َا ٜعادٍ 0505عًٝ٘ ط١ٓ % عُا طته5ٕٛيف ٖزا اسبٛاس ٜتٛقع خفض االْبعاثات ايب١ٝ٦ٝ مبكذاس 

 دٝذا طٔ َٔ غاص ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ سٝح مت اقرتاح أسبع طٝاطات ٖٚٞ نايتايٞ: 3.1

ادشا٤ات تتعًل بهفا٠٤ ايطاق١ يف املباْٞ ٚيف قطاع ايضٓاع١ ٚاملٛاصالت تؤدٟ اىل  اطتٗذاف .1

 . 0505خفض االْبعاثات ايب١ٝ٦ٝ اىل ايٓضف َع ط١ٓ 

% ٚصٜاد٠ َظا١ُٖ 05اسبذ َٔ بٓا٤ ٚاطتدذاّ ضبطات ايفشِ طٝدفض االْبعاثات مبكذاس  .2

 %. 07% إىل 05ضبطات ايكذس٠ َٔ ايطاق١ املتذذد٠ َٔ ْظب١ 

اربار االدشا٤ات اييت َٔ ػأْٗا خفض ْظب١ غاص املٝجإ املتضاعذ َٔ صٓاع١ ايٓفط ٚايػاص  .3

 . 0505% يف ط١ٓ 15ايطبٝعٞ اىل ايٓضف طٝدفض االْبعاثات مبكذاس 

اربار االدشا٤ات ايهف١ًٝ بٛقف دعِ اطتٗالى ايٛقٛد األسفٛسٟ طٝدفض االْبعاثات مبكذاس  .4

  % َٔ االْبعاثات ٜٚذعِ دٗٛد نفا٠٤ ايطاق١.10

 . ايظٝاطات املكرتس١ َٔ ايٛناي١ ايذٚي١ٝ يًطاق2.5.6.4١

تٛص١ٝ يظٝاط١  نفا٠٤  21ّ بتكذِٜ ٚثٝك١ ذبٟٛ 2331ٚقذ قاَت ايٛناي١ ايذٚي١ٝ يًطاق١ عاّ 

ايطاق١ يف طبع صباالت رات أٚيٜٛات خاص١ َتعًك١ باطتدذاّ ايطاق١، سضشتٗا يف: ايظٝاطات 

ايعا١َ يهٌ ايكطاعات، املباْٞ، األدٗض٠ ٚاملعذات، اإلعا٠٤، املٛاصالت، ايضٓاع١، ٚايؼشنات 

 ٚريو نايتايٞ: اشبذ١َٝ يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥

  3القطاعاتالسياسات العامة لكل 
 .تجميع المعمومات والمؤشرات .5
 .االستراتيجيات والخطط اإلستراتيجية أو التنفيذية .2
 .أسواق تنافسية مع التشريعات المناسبة .0
 .االستثمار الخاص في كفاءة الطاقة .4
 .المراقبة والتقييم .1
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 3المباني 
 .ٚعع املٛاصفات ٚايهٛد املتعًك١ باملباْٞ  .5
 .  NZE االنتفا٤ ايزاتٞ يًطاق١ يف املب٢ٓ .2
 .ذبظني نفا٠٤ ايطاق١ يًُب٢ٓ .0
 .املًضكات ايطاق١ ٚػٗادات ايطاق١ يًُباْٞ .4
 .أدا٤ ايطاق١ ملهْٛات املب٢ٓ ٚاملٓعَٛات بذاخً٘ .1
 :األجهزة والمعدات 

 .املًضكات .5
 .ايكٝاطات ٚاالختباسات املعٝاس١ٜ .2
 .طٝاطات ايظٛم .0
 :اإلضاءة 

 .إبعاد املعذات املظتًٗه١ يًطاق١ .5
 .ايهفا٠٤ْؼش املضابٝح َشتفع١  .2
 :المواصالت 

 .ٚعع َعاٜري قٝاط١ٝ يهفا٠٤ ٚقٛد ايظٝاسات .5
 .ٚعع خطٛات إدشا١ٝ٥ يتشظني نفا٠٤ ايٛقٛد يًظٝاسات .2
 .ذبظني نفا٠٤ املهْٛات األخش٣ املظاعذ٠ .0
 .ايكٝاد٠ االقتضاد١ٜ .4
 .سفع نفا٠٤ َٓع١َٛ املٛاصالت بؼهٌ عاّ .1
 :الصناعة 

 .إداس٠ ايطاق١ .5
 .يف املضاْعسفع نفا٠٤ املٓعَٛات ٚاملهْٛات  .2
 .سفع نفا٠٤ اشبذَات ايضٓاع١ٝ .0
 .ايظٝاطات املظاْذ٠ يشفع نفا٠٤ ايطاق١ يف ايضٓاع١ .4
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 :الشركات الخدمية لمطاقة الكهربائية 
 .سفع نفا٠٤ ايطاق١ عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ .5

 
 ايٛعع املظتكبًٞ يهفا٠٤ ايطاق١ يف يٝبٝا  7.4

  اشبط١ ايٛط١ٝٓ يهفا٠٤ ايطاق١ يف يٝبٝا 4.7.1

اشبط١ ايٛط١ٝٓ يهفا٠٤ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف يٝبٝا اييت ٜكّٛ ازبٗاص ايتٓفٝزٟ يًطاقات تٗذف 

املتذذد٠ باعذادٖا ٚاقرتاسٗا، إىل ذبكٝل ٚفش يف ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ، ٚذبكٝل 

١ % َٔ امجايٞ اْتاز ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف ط١ٓ األطاغ أَتٛطط اْتاز ايطاق05ٚفشًا قذسٙ 

 .0505(( يف ط١ٓ 0515-0550ايهٗشبا١ٝ٥ يًدُع طٓٛات أ

تؼٌُ اشبط١ ادشا٤ات ذبظني نفا٠٤ ايؼبه١ ايهٗشبا١ٝ٥ ٚأخش٣ ذبكل ٚفشًا ع٢ً َظت٣ٛ 

املظتًٗو ايٓٗا٥ٞ يف خفض اطتٗالى ايطاق١ يف ايكطاع املٓضيٞ ٚايكطاعات اسبه١َٝٛ ٚاطتدذاّ 

 اإلدشا٤ات األخش٣. األدٗض٠ ايهٗشَٚٓضي١ٝ عاي١ٝ ايهفا٠٤ ٚغريٖا َٔ

 2016 اىل 0512 َٔ ايفرت٠ خالٍ ٚمتتذ االٚىل املشس١ً َتتابعتني ملشسًتني اشبط١ تٓكظِ

 .ّ 0505 اىل 0517 َٔ متتذ ايجا١ْٝ ملشس١ًٚا

 املظتًٗو َظت٣ٛ ع٢ً اشٚف ذبكل ٚأخش٣ ايهٗشبا١ٝ٥ ايؼبه١ نفا٠٤ يشفع ٤اتشاإد اشبط١ مشًت

 أدٗض٠ ٚاطتدذاّ اسبهَٛٞ يكطاعا اٚ ايظهين ايكطاع يف ايطاق١ اطتٗالى خفض ايٓٗا٥ٞ يف

 ايهفا٠٤. عاي١ٝ َٓضي١ٝ

 ايتٓفٝزٟ ايطابع تأخز األٚىل :طبتًفتني بطبٝعتني تتظِ ٤اتدشاإتظع١   ٚعع يف اشبط١ متجًت

 ايؼُظ١ٝ ايظداْات اطتدذاّ نٓؼش ٚايشٜاد١ٜ ايتٓفٝز١ٜ املؼاسٜع َٔ صبُٛع١ احاقرت خالٍ َٔ

 ٤اتدشااإل طابع فأخزت ايجا١ْٝ  أَا ٤،ااشبغش اسبه١َٝٛ ٚاألب١ٝٓ يًطاق١ املٛفش٠ ٚاملضابٝح

 ايًٝب١ٝ املٓع١َٛ يف ايطاق١ يهفا٠٤ ٚايتؼشٜع١ٝ املؤطظات١ٝ ايب١ٝٓ خًل إىل تٗذف ٚاييت ايذاع١ُ

 .يًطاق١

ادٟ ٜٚٛعح ازبذٍٚ ايتايٞ بٝإ باإلدشا٤ات املكرتس١ يف ٖزٙ اشبط١ ٚريو ٚفكا يإلطاس االطرتػ

ايعشبٞ يهفا٠٤ ايطاق١ ٚتشػٝذ اطتٗالنٗا يذ٣ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ ٚاملعتُذ َٔ قبٌ اجملًع ايٛصاسٟ 

 . 0515ايعشبٞ يًهٗشبا٤ يف ْٛفُرب 
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نُا ٜظع٢ َشنض حبٛخ ٚدساطات ايطاق١ ايؼُظ١ٝ أٜغًا يًكٝاّ بايبشٛخ ٚايذساطات املتعًك١ 

 ايظه١ٝٓ ٚاشبذ١َٝ ٚغريٖا َٔ ازبٛاْب.مبذاالت نفا٠٤ ايطاق١ خاص١ يف املباْٞ 
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  تٛصٝات بايظٝاطات ٚاإلدشا٤ات اشباص١ بتطبٝل نفا٠٤ ايطاق١ ضبًًٝا 4.7.1

ٜٛدذ تٛد٘ نبري يف ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ يٛعع ايكٝاطات ٚاملعاٜري يالدٗض٠ ٚاملعذات ٚايبطاقات 

ايتٛصٝف١ٝ ايالصك١ يالدٗض٠ ٚاملٓتذات ٚغريٖا َٔ االدشا٤ات ٚايظٝاطات اييت َٔ ػأْٗا إٔ تشفع 

 َٔ منٛ ايٓاتر احملًٞ االمجايٞ َٚٔ ثِ خفض نجاف١ ايطاق١. 

ق١ُٝ ايطاق١ املظتًٗه١ عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ ٖٞ اإلْاس٠، فٗٞ َٚٔ االدشا٤ات ايهف١ًٝ خبفض 

% 2% َٔ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف ايعامل، ٚتظِٗ بـ 15أنرب َظتًٗو يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ ٚتكذس بٓشٛ 

َٔ اْبعاثات غاصات ايذف١٦ٝ، ٚباطتدذاّ املضابٝح عاي١ٝ ايهفا٠٤ ميهٔ خفض ايطاق١ املظتًٗه١ يف 

ضبط١ فشِ. يزيو فاطتبذاٍ  750أٟ َاٜعادٍ سٛايٞ َاتٓتذ٘ عذد % فكط 7االعا٠٤ إىل 

املضابٝح املتٖٛذ١ مبضابٝح ايفًٛسطٓت املذصب١ أٚ َاٜطًل عًٝٗا باإلْاس٠ عاي١ٝ ايهفا٠٤ تعترب َٔ 

أظبع ٚأطٌٗ ايٛطا٥ٌ شبفض اطتٗالى ايطاق١ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ أطٓإ َٔ املًٛثات ايب١ٝ٦ٝ 

١ ٚقذ مت اتباعٗا يف ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ يف ايعامل طٛا٤ يف ايذٍٚ املدتًف١ ٚذبكل ْتا٥ر فٛسٜ

ايضٓاع١ٝ أٚ ايٓا١َٝ ٚنزيو بعض ايذٍٚ ايعشب١ٝ. ٚتٛعح بعض ايذساطات بإٔ اطتدذاّ املضابٝح 

 31.5عاي١ٝ ايهفا٠٤ بذال َٔ املضابٝح ايتكًٝذ١ٜ يف َٓطك١ ايؼشم األٚطط ٚمشاٍ أفشٜكٝا طٝٛفش 

طٔ َٔ ثاْٞ أنظٝذ ايهشبٕٛ، مباٜعادٍ اطتبعاد عذد مخظ١  15.5ا٤ ٚ ترياٚات. طاع١ َٔ ايهٗشب

بًٕٝٛ دٚالس  0.5َالٜني طٝاس٠ َٔ ايطشٜل. ٚتفٝذ ايذساطات االقتضاد١ٜ بإٔ تهًف١ ٖزٙ املضابٝح ٖٛ 

َٚٔ االدشا٤ات اييت ميهٔ اتباعٗا ضبًٝا يف نفا٠٤ ط١ٓ،  1.7ف ٖٛ ٚفرت٠ اطرتداد ٖزٙ ايتهايٝ

 طتٗالى َاًٜٞ:ايطاق١ ٚتشػٝذ اال

 إدشا٤ات عٓذ املظتدذّ ايٓٗا٥ٞ .1

 ٚميهٔ إٔ تؼٌُ ايتايٞ:

  اطتدذاّ املضابٝح ايعاي١ٝ ايهفا٠٤ بذاًل َٔ املضابٝح ايتكًٝذ١ٜ يف ايكطاع ايظهين ٚايتذاسٟ ٚايؼٛاسع

 وفي ىذا المجال يمكن أن تشمل الترتيبات التالية3 ،ٚاسبذا٥ل ايعا١َ

 ِ اإلعا٠٤ عاي١ٝ ايهفا٠٤إصذاس َٛاصفات نفا٠٤ ايطاق١ يٓع -

 إعذاد دساطات ازبذ٣ٚ ايف١ٝٓ ٚاالقتضاد١ٜ  يًتضٓٝع احملًٞ يًُضابٝح عاي١ٝ ايهفا٠٤ -
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تضٓٝع األدضا٤ اييت ميهٔ تضٓٝعٗا ضبًٝا ٚاطترياد املهْٛات األخش٣ ٚدبُٝع األدضا٤ يف َضاْع  -

 ضب١ًٝ يتدفٝض نًف١ ٖزٙ املضابٝح ٚدعًٗا يف َتٓاٍٚ ازبُٝع

٤ املضابٝح عاي١ٝ ايهفا٠٤ ٚاملضٓع١ ضبًٝا عٓذ طشح املٓاقضات اشباص١ بتٛفري ٖزٙ اػرتاط اقتٓا -

 املضابٝح

إْؼا٤ َعاٌَ االختباسات اشباص١ باختباسات نفا٠٤ ايطاق١ هلزٙ املضابٝح ٚتذسٜب ايهٛادس احمل١ًٝ  -

 ع٢ً إدشا٤ االختباسات ايالص١َ

تب١ ع٢ً ايكٝاّ بٗزا ايربْاَر ٚق١ُٝ ايٛفش ايكٝاّ حبظاب ايٛفش يف ايطاق١ ٚايتهايٝف املاي١ٝ املرت -

 املايٞ املرتتب ع٢ً تٓفٝزٙ ع٢ً َظت٣ٛ ايذٚي١ َٚظت٣ٛ املٛاطٔ.

تٛصٜع املضابٝح عاي١ٝ ايهفا٠٤ بأطعاس َٓاطب١ يًذُٝع ع٢ً إٓ تتشٌُ ايذٚي١ ازبض٤ األنرب َٔ  -

بادس٠ ملا هلا َٔ ايتهًف١ يذعِ ْؼش ٖزٙ ايتك١ٝٓ ْٚؼش اطتدذاَٗا أط٠ٛ بذٍٚ عذ٠ أخزت ٖزٙ امل

 فٛا٥ذ يف تٛفري ايطاق١ ع٢ً املظت٣ٛ احملًٞ.

ْؼش ايٛعٞ بني املٛاطٓني بأ١ُٖٝ تٛفري ايطاق١ بؼهٌ عاّ ٚاطتدذاّ ٖزٙ املضابٝح بؼهٌ خاظ  -

نأسذ ايٛطا٥ٌ يتٛفري ايطاق١ ٚريو عٔ طشٜل بشاَر يف اإلراع١ املش١ٝ٥ ٚٚطا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 االيهرت١ْٝٚ ٚٚسش ايعٌُ.

 َاي١ٝ ضبفض٠ يتٓفٝز ٖزا ايربْاَر ٚذبذٜذ ازبٗات املظ٦ٛي١ عٔ تٓفٝزٙ َٚتابعت٘ ٚعع آيٝات -

 

 ٞاطتدذاّ املعذات ايهٗشبا١ٝ٥ ايعاي١ٝ ايهفا٠٤ يف ايكطاع املٓضي 

% َٔ إمجايٞ االطتٗالى املٓضيٞ أ مبا ٜؼٌُ تظدني 75ميجٌ اطتٗالى االدٗض٠ ايهٗشبا١ٝ٥ املٓضي١ٝ  

% 05االطتٗالى ايهًٞ يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ أٟ إٔ االدٗض٠ ايهٗشبا١ٝ٥ متجٌ  % َٔ 32املٝاٙ( ٚايزٟ ميجٌ 

َٔ االطتٗالى ايهًٞ يًطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥. ٚميهٔ تطبٝل بشاَر َٛاصفات ٚبطاقات نفا٠٤ ايطاق١ 

ٚاييت ميهٔ إٔ تٛفش ْظب عاي١ٝ َٔ امجايٞ اطتٗالى ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥. ٜٚهٔ اربار بعض االدشا٤ات 

 ِٗ يف اشبفض نايتايٞ:ايٞ ميهٔ تظ

ادشا٤ ايذساطات سبضش األدٗض٠ األنجش اطتدذاَا يف ايكطاع املٓضيٞ ٚاييت ميهٔ إٔ ذبكل ٚفشا  -

 نبريا يف اطتٗالى ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥
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ٚعع املٛاصفات املطًٛب١ يهفا٠٤ األدٗض٠ ايهٗشبا١ٝ٥ املٓضي١ٝ َٔ قبٌ زبإ ف١ٝٓ َتدضض١  -

 ٚذبذٜذ َشاسٌ تطبٝل ٖزا ايربْاَر

ذبذٜذ املضاْع احمل١ًٝ املٓتذ١ يبعض ٖزٙ األدٗض٠ َٚٔ مت املٛاصفات املظتدذ١َ يف ايتضٓٝع  -

 إلَها١ْٝ تطٜٛشٖا مبا ٜال٥ِ املٛاصفات ايعامل١ٝ يشفع نفا٠٤ ٖزٙ األدٗض٠

 ذبذٜذ املٛاصفات يألدٗض٠ املظتٛسد٠ ٚٚعع ايكٝٛد ع٢ً ازبٗات املظتٛسد٠ يًتكٝذ بٗزٙ املٛاصفات -

يٛفش يف ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ َٔ دشا٤ تطبٝل ٖزا ايربْاَر ٚذبذٜذ تهًف١ تطبٝك٘ ذبذٜذ نُٝات ا -

 َٚكذاس ايٛفش املايٞ ايزٟ ميهٔ اسبضٍٛ عًٝ٘ ع٢ً َظت٣ٛ ايذٚي١ ٚيًُٛاطٔ

 -0تضُِٝ بطاقات ضب١ًٝ يهفا٠٤ ايطاق١ ذبذد َظتٜٛات نفا٠٤ ايطاق١ أٚاملتفل عًٝٗا عاملٝا:  -

 َظتٜٛات(

 ع٢ً ٖزٙ ايرباَر تذسٜب ايهٛادس ايٛط١ٝٓ -

 إقا١َ بشاَر تٛع١ٝ يًُٛاطٓني يف اإلراع١ املش١ٝ٥ ٚٚطا٥ٌ ايتٛاصٌ االيهرت١ْٝٚ ٚٚسش ايعٌُ. -

إْؼا٤ َعاٌَ يكٝاغ نفا٠٤ ايطاق١ يألدٗض٠ ايهٗشبا١ٝ٥ املٓضي١ٝ طبكا يًُٛاصفات ايكٝاط١ٝ  -

تٗا يتٓفٝز يف َشنض حبٛخ ٚدساطات ايطاق١ ايؼُظ١ٝ ٚذبذٜذ صالسٝا   ISO 17025ايعامل١ٝ 

 ايربْاَر.

إصذاس ايكٛاْني ٚايتؼشٜعات املًض١َ بتطبٝل املٛاصفات ايكٝاط١ٝ ٚبطاقات نفا٠٤ ايطاق١ َٔ  -

 ازبٗات رات ايعالق١ َٚتابع١ تٓفٝزٖا.

ذبذٜذ ازبٗات ايشقاب١ٝ ملتابع١ تطبٝل ٖزا ايربْاَر ٚااليتضاّ باملٛاصفات ايكٝاط١ٝ ع٢ً األدٗض٠  -

ايبطاقات نفا٠٤ ايطاق١ ع٢ً ٖزٙ األدٗض٠ ٚعشٚس٠ اختباس األدٗض٠ يف  املظتٛسد٠ ٚاحمل١ًٝ ٚٚدٛد

 املعاٌَ املشدع١ٝ ٚذبذٜذ َظت٣ٛ نفا٠٤ ٖزٙ األدٗض٠.

إعذاد َٛاصفات نفا٠٤ ايطاق١ ملهْٛات املٓتر ايٓٗا٥ٞ يًُعذات ٚاألدٗض٠ ايهٗشبا١ٝ٥ اييت ٜتِ  -

 اطتريادٖا

 ١ٝ٥ عاي١ٝ ايهفا٠٤ عٓذ طشح املٓاقضاتإيضاّ ازبٗات رات ايعالق١ بؼشا٤ األدٗض٠ ايهٗشبا -

 إعذاد قاعذ٠ بٝاْات ملشاقب١ ٚتكِٝٝ ايربْاَر -

تٛفري ناف١ املعذات ٚاإلَهاْٝات ملعاٌَ االختباس ٚتذسٜب ايهادس احملًٞ ع٢ً إدشا٤ ناف١  -

 االختباسات

 عٌُ ايذساطات يكٝاغ ن١ُٝ ايٛفش يف ايطاق١ عٓذ اطتدذاّ األدٗض٠ ايهٗشبا١ٝ٥ األنجش نفا٠٤ -



29 
 

 إصذاس ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املتعًك١ بتطبٝل ٖزا ايربْاَر -

ٚعع آيٝات َاي١ٝ ضبفض٠ يتٓفٝز ٖزا ايربْاَر ٚذبذٜذ ازبٗات املظ٦ٛي١ عٔ تٓفٝزٙ َٚتابعت٘  -

 ٚذبذٜذ َظ٦ٛيٝات نٌ َٓٗا.

 ٞاطتدذاّ ايظداْات ايؼُظ١ٝ بذال عٔ ايظداْات ايهٗشبا١ٝ٥ يف ايكطاع املٓضي 

 املتعًك١ بتٛسٜذ ايظداْات، ٚتشنٝبٗا ٚايؼشنات اييت طٝتِ ايتعاقذ َٗعاذبذٜذ االدشا٤ات  -

 ذبذٜذ ادشا٤ات ايتٌُٜٛ ٚايك١ُٝ اييت طٝذفعٗا املٛاطٔ. -

 ذبذٜذ ازبٗات املع١ٝٓ بتٓفٝذ ايربْاَر. -

 ذبذٜذ ازبٗات املُٛي١ يًُؼشٚع ٚق١ُٝ ايتٌُٜٛ املطًٛب. -

 ٚعع ايٝات ايتٌُٜٛ احملفض٠ القتٓا٤ ايظداْات. -

 ايتؼشٜعات املٓاطب١ الطتدذاّ ايظداْات ايؼُظ١ٝ يف املباْٞ ازبذٜذ٠.طٔ  -

ْؼش ايٛعٞ بني املٛاطٓني بأ١ُٖٝ تٛفري ايطاق١ عٔ طشٜل اطتدذاّ ايظداْات ايؼُظ١ٝ  ٚريو  -

 عٔ طشٜل بشاَر يف اإلراع١ املش١ٝ٥ ٚٚطا٥ٌ ايتٛاصٌ االيهرت١ْٝٚ ٚٚسش ايعٌُ.

 . إدشا٤ات يف قطاع ايتش2ٌٜٛ
 ظني ضبطات إْتاز ايكذس٠تطٜٛش ٚذب 

 ذبظني نفا٠٤ ايطاق١ يف ضبطات ايكذس٠ اسبشاس١ٜ. -

 اطتدذاّ ايذٚسات املشنب١. -

 تطٜٛش ٚذبظني نفا٠٤ ػبهات ايٓكٌ ٚايتٛصٜع 
 خفض ايفكذ يف ػبهات ايٓكٌ ٚايتٛصٜع. -

 اطتدذاّ ايعذادات ايزن١ٝ. -

 .  ادشا٤ات عا3١َ

 َٞتشػٝذ اطتٗالى ايطاق١ يف ايكطاع ايتذاسٟ ٚاشبذ. 

 .تشػٝذ اطتٗالى ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يالْاس٠ ايعا١َ يف ايؼٛاسع ٚاسبذا٥ل 

  ،ربفٝض ايفاقذ ايتذاسٟ أدعِ ٚتطٜٛش خطٛط تٛصٜع ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ ع٢ً ازبٗذ املٓدفض

 ٚذبظني ٚتطٜٛش أْع١ُ ايعذادات يتضبح عذادات َظبك١ ايذفع(. 
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  يتدفٝض االطتٗالى بإخغاع طٛم األدٗض٠ ٚعع بشْاَر يًًُضكات َٚعاٜري نفا٠٤ ايطاق١ ٚريو

 ايهٗشَٚٓضي١ٝ يًشقاب١ َٔ سٝح األدا٤ ٚاالطتٗالى.

 .ْٞٚعع نٛد نفا٠٤ ايطاق١ يف املبا  

  شنض حبٛخ ٚدساطات ايطاق١ ايؼُظ١ٝمبنفا٠٤ ايطاق١ يف َعاٌَ اختباسات َتدضض١ تطٜٛش. 

    يف يٝبٝا ايكٝاّ بايبشٛخ ٚايذساطات املتعًك١ بهفا٠٤ ايطاق١االٖتُاّ ب. 

     دساطات ايتذقٝل ايطاقٞ أبذساط١ أٚد٘ اطتٗالى ايطاق١ بهاف١ أػهاهلا يف املٓؼآت ايضٓاع١ٝ

ٚاشبذ١َٝ ٚايتذاس١ٜ ٚايظه١ٝٓ َٚعشف١ أَانٔ اهلذس ٚاالطتدذاّ غري ايهف٤ هلا َٚٔ ثِ ذبذٜذ 

بايٓٗا١ٜ إىل اغبفاض  ايٛطا٥ٌ ٚاألطايٝب اييت تهفٌ ايٛصٍٛ إىل االطتدذاّ األَجٌ يًطاق١ ٚايزٟ ٜكٛد

 نُٝات اطتٗالى ايطاق١ ٚاغبفاض ايػاصات ايذف١٦ٝ(.
  مبذاالت نفا٠٤ ايطاق١ ٚتشػٝذ االطتٗالىإعذاد بشاَر تٛع١ٜٛ. 

 .إعذاد بشاَر تذسٜب ٚبٓا٤ ايكذسات يًهٛادس احمل١ًٝ 

 ٚعع ايتؼشٜعات ٚايكٛاْني ايالص١َ. 
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 متٗٝــس   1.5 

ايطاقات املتذسز٠ سايٝا إسس٣ ايبسا٥ٌ امل١ُٗ يًطاق١ األسؿٛض١ٜ، َٚطؾش١ ألٕ تهٕٛ إسس٣  متجٌ

ال ٜصاسب اسبًٍٛ ملؿانٌ َٓع١َٛ ايطاق١ ايعامل١ٝ َػتكبال، ْعطا يهْٛٗا غري َعطض١ يًٓطٛب، ٚ

 .تٛظع َصازضٖا ع٢ً ناٌَ ايهط٠ األضض١ٝباإلضاؾ١ إىل  ، ايب١٦ٝاغتػالهلا أ١ٜ اْبعاثات ضاض٠ ب

ٚتتٛؾط ايّٝٛ ايعسٜس َٔ تكٓٝات ايطاقات املتذسز٠ اييت بًػت َطس١ً ايٓطر ايتكين، ٚاثبتت دسٚاٖا 

ايؿ١ٝٓ ٚاالقتصاز١ٜ، ٚأضشت تطبٝكاتٗا ٚسذِ اغتدساَاتٗا يف اظزٜاز َطططز يف طبتًـ اجملاالت 

َٔ  نٗطب١ املٓاطل ايطٜؿ١ٝ ايٓا١ٝ٥، ٚغريٖا ق١ ايهٗطبا١ٝ٥، ايتربٜس ٚايتػدني،َٔ ضبطات تٛيٝس ايطا

، ٚأصبشت ْػب١ َػاُٖتٗا يف تٛؾري ايطًب ايطاقٟٛ ايعاملٞ يف اضتؿاع ًَشٛظ خالٍ ايتطبٝكات

ايػٓٛات ايك١ًًٝ املاض١ٝ، خاص١ يف قطاع ايهٗطبا٤، ٜٚتٛقع هلصٙ ايٓػب١ إٔ تطتؿع بٛتري٠ أغطع خالٍ 

 ات ٚايعكٛز ايكاز١َ.ايػٓٛ

ٚتػدط سايٝا ايهجري َٔ ايسٍٚ ٚاملؤغػات ايسٚي١ٝ ٚاالق١ًُٝٝ اَهاْات ٖا١ً٥ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ 

يٛضع االغرتاتٝذٝات ٚضغِ ايػٝاغات اييت َٔ ؾأْٗا ايطؾع َٔ َػا١ُٖ ايطاق١ املتذسز٠ يف َٓع١َٛ 

املتذسز٠ خالٍ ايػٓٛات االخري٠ تطٛضا نبريا ايطاق١ ايعامل١ٝ، ْٚتٝذ١ يتًو ازبٗٛز ؾٗست ايطاق١ 

ألغٛاقٗا ٚأططٖا ايػٝاغ١ٝ ٚآيٝات ايتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض بٗا يف مجٝع اعبا٤ ايعامل، سٝح بًؼ إمجايٞ 

ًَٝاض زٚالض، ٚاضتؿعت ْػب١ َػاُٖتٗا يف تٛؾري ايطًب  387سٛايٞ  3122يف غ١ٓ  سذِ اغتجُاضاتٗا

طبا٤، سٝح ٚصًت َػا١ُٖ َصازض ايطاق١ املتذسز٠ بٓٗا١ٜ ايعاّ ايطاقٟٛ ايعاملٞ، خاص١ يف قطاع ايهٗ

َٔ إمجايٞ ايطاق١  %32.8، ٚإىل سٛايٞ َٔ امجايٞ ايطًب ايٓٗا٥ٞ يًطاق١% 27إىل سٛاىل  3122

 ايهٗطبا١ٝ٥ املٓتذ١.

 ايٛضع احملًٞ يًطاقات املتذسز٠  2.5

  ايكسضات املتاس١ 2.1.5

َُٗإ ٜتٛؾط يف يٝبٝا بؿهٌ أغاغٞ َصسضإ 

ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚطاق١  ؛يًطاق١ املتذسز٠ ُٖا

. ع٢ً َػت٣ٛ (3.6ٚ 2.6)أْعط ايؿهًني  يطٜاحا

ؾإٕ يٝبٝا َٔ ايسٍٚ اييت تكع  ايطاق١ ايؿُػ١ٝ،

يف ْطام اسبعاّ ايؿُػٞ ايصٟ ٜٛدس ؾٝ٘ أع٢ً 

  يٝبٝا: أطًؼ اإلؾعاع ايؿُػٞ يف1.5ايؿهٌ 

ك.و.س/م
2

.سنة  
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 كٞع٢ً ايػطح األؾايطاق١ ايؿُػ١ٝ بٗا  َتٛغط َػت٣َٛعسٍ يًطاق١ ايؿُػ١ٝ عاملٝا، سٝح ٜصٌ 

، ٚإشا َا أضٝـ إىل ٖصا املعسٍ ايعاىل، املػاس١  غٜٓٛا يًُرت املطبع نًٝٛٚات.غاع١ 3611إىل سٛايٞ 

 ضدُا دسا.ايؿاغع١ يًٝبٝا، ؾإٕ ايكسض املتاح َٔ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ يف يٝبٝا ٜهٕٛ 

ٚع٢ً َػت٣ٛ طاق١ ايطٜاح؛ ؾٗٞ تتٛؾط 

َٓاغب١، سٝح  تأٜطا يف يٝبٝا مبعسال

 7 َػت٣ٛ طع١ ايطٜاحٜتذاٚظ َتٛغط غ

َجٌ زض١ْ  ؛ّ/خ يف ايعسٜس َٔ املٓاطل

ع٢ً االضتؿاع  ٚاملكطٕٚ َٚصطات٘ ٚغطت

َرت تكطٜبا ؾٛم غطح  21املطدعٞ )

األضض( ٚقس تصٌ إىل أع٢ً َٔ شيو عٓس 

  .أع٢ً اضتؿاعات

ٚباإلضاؾ١ إىل ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚطاق١ 

ز٠ َجٌ ايهت١ً اسب١ٝ، ٚأَٛاز ايبشط، ٚاسبطاض٠ ايطٜاح، تتٛؾط يف يٝبٝا َصازض أخط٣ َٔ ايطاق١ املتذس

ٚإمجاال، ٚٚؾكا االعتُاز عًٝٗا ع٢ً املس٣ ايكطٜب، ، ٚيهٔ بكسضات ضبسٚز٠ الميهٔ يألضض ازبٛؾ١ٝ

االَهاْات املتاس١ إلْتاز ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ َٔ ايطاقات املتذسز٠ يف يٝبٝا  كسضت، *يًسضاغات ايسٚي١ٝ

 .(2.6) نُا ٖٛ َبني بازبسٍٚ

 إلْتاز ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ َٔ َصازض ايطاق١ املتذسز٠ يف يٝبٝا اإلَهاْاتتكسٜطات  ( 2.5)دسٍٚ

 املتاح املصسض

 دٝذاٚات.غاع١ نٗطبا٤/غٜٓٛا 251,111,111 ايطاق١ ايؿُػ١ٝ

 دٝذاٚات.غاع١ نٗطبا٤/غٜٓٛا 26,111 طاق١ ايطٜاح

 دٝذاٚات.غاع١ نٗطبا٤/غٜٓٛا 3,111 طاق١ ايهت١ً اسب١ٝ

  

 االغتدساّ اسبايٞ َٚبازضات تطٜٛطٙ 1.1.5

 ِاملتذسز٠ ١ايطاقَصازض  اغتدساّ يف ايتٛغع ع٢ً تؿذع اييت األغاغ١ٝ املكَٛات تٛؾط َٔ بايطغ 

 ،، ٚاييت َٔ أُٖٗا؛ ايكسض اهلا٥ٌ املتٛؾط ضبًٝا َٔ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚطاق١ ايطٜاحضبًٝااملتٛؾط٠ 

 : أطًؼ ايطٜاح يف يٝبٝا2.5ايؿهٌ 

 م/ث
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ايؿ١ٝٓ ٚاالقتصاز١ٜ، إضاؾ١ إىل تٛؾط ايهؿا٤ات  ٚتٛؾط ٚتعسز تكٓٝاتُٗا اييت أثبتت دسٚاٖا

ايٛط١ٝٓ املتدصص١ يف ٖصا اجملاٍ، ٚايكسض٠ ع٢ً تٛؾري ايسعِ املايٞ ايالظّ يتٓؿٝص َؿاضٜع ايطاق١ 

 اضبسٚز يٝبٝا يف املصازض هلصٙ االغتدساّ سذِاملتذسز٠، إال أْ٘ بايطغِ َٔ نٌ شيو ال ٜعاٍ 

 . َٓعس١َ تهٕٛ تهاز يًطاق١ ايٛط١ٝٓ ١املٓعَٛ يف َٚػاُٖتٗا اآلٕ، ست٢ دسا
 اييت ٜتِ  ،ايؿُػ١ٝ اشبالٜا َٓعَٛات َٔ مت تطنٝب٘ َا إمجايٞ بًؼ 0202 ايعاّ ٓٗا١ٜب

 يف َٝذاٚات 5.4 سٛايٞبٛاغطتٗا ذبٌٜٛ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ َباؾط٠ إىل طاق١ نٗطبا١ٝ٥، إىل 

 ايٓؿط ْكٌ ألْابٝب ١املٗبطٝ اسبُا١ٜ ،االتصاالت ت؛صباال مشًت اييت ايتطبٝكات طبتًـ

  .املٝاٙ ٚضذ ايٓا١ٝ٥، املٓاطل نٗطب١ ٚايػاظ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّاغتدساّ ع٢ً دسا ضبسٚز بؿهٌ قتصطإ ايؿُػ١ٝ يًطاق١ اسبطاضٟ ايتشٌٜٛ تكٓٝات اغتدسا 

 اييت ايؿُػ١ٝ ايػداْات عسز ٜتذاٚظ ملسٝح  باملٓاظٍ، املٝاٙ تػدني يػطض ايؿُػ١ٝ ايػداْات

 .0200 ْٗا١ٜ ايعاّ ست٢ مشػٞ  غدإ 4500 يٝبٝا يف تَبنُِّض

  اجملاٍ ٖصا يف ٌذُِّغ َا ٚنٌ ،يف ايٛقت اسبايٞتكطٜبا  اغتدساَٗآٜعسّ  ايطٜاح طاق١تكٓٝات ٖٛ 

خالٍ  ٚايطع١ٜٛ ايعضاع١ٝ يألغطاض املٝاٙ ٚتطبٝكات صػري٠ يطذ دبطٜب١ٝ نٛسسات اغتدساَٗا

 .املاضٞ ايٓصـ األخري َٔ ايكطٕ

 اجملاٍ، ٖصا يف ظبعتُأ قس ١َُٗ أعُااًل إٔ إال املتذسز٠، يًطاقات احملًٞ االغتدساّ ز١ٜضبسٚ َٔ ٚبايطغِ

 يف عًٝٗا االعتُاز ميهٔ إػباب١ٝ َؤؾطات أظٗطت سضاغات اييتبايعسٜس َٔ ايكٝاغات ٚاي ايكٝاّ مت سٝح

 االغتدساّ تٛظٜع إمجايٞ ايكسض٠ املطنب١ ملٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ ع٢ً صباالت(  3.5)ؿهٌ اي
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 ٜتِطِدَأ نُا ،(ٚطاق١ ايطٜاح ايؿُػ١ٝ)ايطاق١ املتاس١ ضبًٝا  َصازض ايطاقات املتذسز٠ اَهاْات ذبسٜس

 أْػب تشسٜسي ايطٜاح ٚطاق١ ايؿُػ١ٝ ايطاق١ َٓعَٛات سٍٛ ٚايع١ًُٝ ايٓعط١ٜ ايسضاغات َٔ ايعسٜس

 املٛغع االغتدساّ عبٛ ايتٛد٘ ططٜل يف ١َُٗ خط٠ٛ تعترب األعُاٍ ٖٚصٙ. ضبًٝا هلا ٚايتطبٝكات ايتكٓٝات

 .يٝبٝا يف ايطٜاح ٚطاق١ ايؿُػ١ٝ يًطاق١

 بططٚض٠ قٓاع١ ٖٓاى ٚأصبشت يٝبٝا، َتعاٜسا يف اٖتُاَا املتذسز٠ ايطاقات ؾٗسترئٜ، ٚخالٍ ايعكسٜٔ األخ

 ٚنٓتٝذ١. ايٛط١ٝٓ ايطاق١ َٓع١َٛ يف ايطاق١ٜٛ املصازض ضُٔ ٚازخاهلا دسٟ، بؿهٌ ايطاقات ٖصٙ اغتػالٍ

 تكٓٝات بعض ضباختبا يًكٝاّ ايؿُػ١ٝ ايطاق١ ٚزضاغات حبٛخ مبطنع َتكس١َ َعاٌَ إْؿا٤ مت االٖتُاّ هلصا

 ايتٓؿٝصٟ ازبٗاظ اْؿا٤ مت نُا .احملًٞ يالغتدساّ ٚصالسٝتٗا دٛزتٗا َٔ ٚايتشكل املتذسز٠ ايطاقات

 ايطاقات ملٓعَٛات املٛغع يالغتدساّ ايتٓؿٝص١ٜ اشبطط بٛضع أغاغٞ بؿهٌ ٚنًـ املتذسز٠، يًطاقات

 . يٝبٝا يف املتذسز٠

 . املؿطٚعات ذبت ايتٓؿٝص3.1.5

بعض َػتٗسؾات اشبط١ ايٛط١ٝٓ االغرتاتٝذ١ٝ يًطاقات املتذسز٠ يٛظاض٠ ايهٗطبا٤  يف إطاض تٓؿٝص

( إلزخاٍ َصازض ايطاقات املتذسز٠ ضُٔ اشبًٝط ايطاقٟٛ 0204 – 0202ٚايطاقات املتذسز٠ يًؿرت٠ )

 سايٝا ايعٌُ ع٢ً تٓؿٝص املؿاضٜع ايتاي١ٝ: ػبطٟايٛطين، 

o 004,222، ٜتٛقع إٔ تٓتر زض١ْ مبس١ٜٓح مبٓطك١ ايؿتا٥ َٝذاٚات 71 بكسض٠ ضٜاح َعضع١ 

 َٔ %، ٖٚٛ َا ٜعازٍ تػط١ٝ اغتٗالى َا ٜكاضب50َٝذاٚات.غاع١ نٗطبا٤ غٜٓٛا مبعاٌَ غع١ 

 024,222ٚؾط يف ايٛقٛز األسؿٛضٟ ٜعازٍ  ايطاق١ املتٛقع اْتادٗاٚغتشكل أيـ َٓعٍ.  02

 طٔ غٜٓٛا. 0,2,222بطٌَٝ ْؿط غٜٓٛا، ٚخؿض يف االْبعاثات ايهطب١ْٝٛ مبكساض 

o  ضبط١( ٞالْتاز ايهٗطبا٤ بتك١ٝٓ ايتشٌٜٛ ايط٥ٛPhoto Voltic ‘PV’اشب ) ؿُػ١ٝ ايالٜا

َٝذاٚات.غاع١  05,222، ٜتٛقع إٔ تٓتٓر َٝذاٚات 05 إمجاي١ٝ َطنب١ مبٓطك١ ازبؿط٠ بكسض٠

ٚغتشكل َٓعٍ.  0222ٖٚٛ َا ٜعازٍ تػط١ٝ اغتٗالى َا ٜكاضب َٔ ، %00مبعاٌَ غع١  غٜٓٛا

خؿض يف بطٌَٝ ْؿط غٜٓٛا، ٚ 42,222ٚؾط يف ايٛقٛز اإلسؿٛضٟ ٜعازٍ ق١ املتٛقع اْتادٗا ايطا

 طٔ غٜٓٛا 02,222االْبعاثات ايهطب١ْٝٛ مبكساض 
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o  ٜتٛقع إٔ تٓتر يف صبُٛعٗا َا املباْٞ، يف  غدإ مشػٞ يػطض تػدني املٝاٙ 2,222تٛضٜس عسز

، ٖٚٛ َا ٜهايف٤ ٚؾط يف ايٛقٛز ٜٓٛاَٝذاٚات.غاع١ غ 00,222عازٍ طاق١ نٗطبا١ٝ٥ َهاؾ١٦ ٜ

 02,222بطٌَٝ ْؿط غٜٓٛا، ٚخؿض يف االْبعاثات ايهطب١ْٝٛ مبكساض  7,500األسؿٛضٟ َكساضٙ 

 طٔ غٜٓٛا. 

 . ايتكٓٝات املتاس3.5١

تٛدس سايٝا ايعسٜس َٔ ايتكٓٝات املػتدس١َ الغتػالٍ َصازض ايطاق١ املتذسز٠، بعض ٖصٙ ايتكٓٝات 

يتكين ٚأثبتت دسٚاٖا ايؿ١ٝٓ ٚاالقتصاز١ٜ ٚأصبشت تػتدسّ بؿهٌ َٛغع، ٚ بًػت َطس١ً ايٓطر ا

أصبح هلا َػا١ُٖ ١َُٗ يف تٛؾري ايطاق١ ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل. نُا تٛدس تكٓٝات أخط٣ قٝس ايبشح 

ٚايتطٜٛط ميهٔ إٔ تسخٌ سٝع االغتدساّ يف املػتكبٌ ايكطٜب. ٚيف عطضٓا يتكٓٝات ايطاق١ املتذسز٠ 

٢ً ايتكٓٝات املتاس١ اييت ميهٔ اغتدساَٗا الغتػالٍ َصازض ايطاق١ املتذسز٠ املتٛؾط٠ غٝتِ ايرتنٝع ع

 يف يٝبٝا ٚاملتُج١ً أغاغا يف تكٓٝات ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚتكٓٝات طاق١ ايطٜاح.

 . تكٓٝات ايطاق١ ايؿُػ2.3.5١ٝ

١ ايؿُػ١ٝ إىل ٖصٙ ايتكٓٝات ميهٔ تكػُٝٗا إىل ْٛعني أغاغٝني؛ تكٓٝات ٜتِ بٛاغطتٗا ذبٌٜٛ ايطاق

طاق١ سطاض١ٜ ٖٚٞ اييت تعطف بتكٓٝات ايتشٌٜٛ اسبطاضٟ يًطاق١ ايؿُػ١ٝ، ٚتكٓٝات ٜتِ بٛاغطتٗا 

ذبٌٜٛ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ إىل طاق١ نٗطبا١ٝ٥ ٖٚٞ اييت تعطف بتكٓٝات ايتشٌٜٛ ايهٗطٚض٥ٛٞ 

 )ايؿٛيتط٥ٛٞ(، ٚاملتُج١ً أغاغا يف اشبالٜا ايؿُػ١ٝ.

 سبطاضٟ . تكٓٝات ايتشٌٜٛ ا2.2.3.5

تٛدس ايعسٜس َٔ تكٓٝات ايتشٌٜٛ اسبطاضٟ يًطاق١ ايؿُػ١ٝ املػتدس١َ يف تػدني املا٤ أٚ اهلٛا٤ 

ألغطاض طبتًؿ١. ٜٚعترب تػدني املٝاٙ يألغطاض املٓعي١ٝ، اشبس١َٝ، ٚايصٓاع١ٝ عٓس زضدات اسبطاض٠ 

ايتكٓٝات اسبسٜج١ املٓدؿط١ ٚاملتٛغط١ َٔ أنجط ايتطبٝكات اْتؿاضا ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل. نُا إٔ 

يرتنٝع اإلؾعاع ايؿُػٞ يتٛيٝس ايبداض عٓس زضدات اسبطاض٠ املطتؿع١ أصبشت تالقٞ اٖتُاَا ٚاغعًا يف 

 اآل١ْٚ األخري٠ الغتدساَٗا يف تٛيٝس ايبداض إلْتاز ايهٗطبا٤ ٚذب١ًٝ املٝاٙ.
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 أٚال: تكٓٝات تػدني املٝاٙ بايطاق١ ايؿُػ١ٝ

يؿُػ١ٝ يألغطاض املٓعي١ٝ ٚاشبس١َٝ ٚايصٓاع١ٝ َٔ أظبع ايتطبٝكات ٜعترب تػدني املٝاٙ بايطاق١ ا

االقتصاز١ٜ يًطاق١ ايؿُػ١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل، نُا إٔ ايتكٓٝات املػتدس١َ يف شيو تعترب بػٝط١ 

ْػبًٝا ٚغري َعكس٠ يف أغًبٗا. ٚأِٖ ٖصٙ ايتكٓٝات ٖٞ غداْات املٝاٙ ايؿُػ١ٝ اييت أصبح اغتدساَٗا 

 022ع ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل، ٖٚٞ تػتدسّ سايٝا يف تٛؾري املٝاٙ ايػاخ١ٓ ألنجط َٔ ٜٓتؿط بؿهٌ ٚاغ

  ًَٕٝٛ َب٢ٓ أغًبٗا يف ايصني ٚتتُٝع ايػداْات ايؿُػ١ٝ بعس٠ َعاٜا أُٖٗا:
 .ازبس٣ٚ ايؿ١ٝٓ ايعاي١ٝ 

 .ازبس٣ٚ اإلقتصاز١ٜ ايعاي١ٝ 

 ايتال٥ِ َع ايطبٝع١ِ املتكّطع١ِ يًطاق١ِ ايؿُػ١ِٝ. 

اغ١ٝ يػدإ املٝاٙ ايؿُػٞ تتُجٌ يف اجملُع ايؿُػٞ )ايالقط ايؿُػ١ٝ( ايصٟ ٜتِ ؾٝ٘ املهْٛات األغ

تػدني املٝاٙ، ٚخعإ املٝاٙ ايصٟ ٜتِ ؾٝ٘ ربعٜٔ املٝاٙ ايػاخ١ٓ ٚاالستؿاظ بسضد١ سطاضتٗا سبني 

اييت اغتدساَٗا. ٚباإلضاؾ١ إىل ٖصٜٔ املهْٛني، ٜٛدس بايػدإ ايؿُػٞ بعض املهْٛات األخط٣ امله١ًُ 

 .ربتًـ باختالف ْٛع ايػدإ

 

ٜعترب اجملُع ايؿُػٞ ايعُٛز ايؿكطٟ ملٓع١َٛ تػدني املٝاٙ سٝح ٜكّٛ بتشٌٜٛ طاق١ االؾعاع ٚ

ايؿُػٞ اىل طاق١ سطاض١ٜ تٛظـ يطؾع زضد١ سطاض٠ املا٤ )تػدٝٓ٘(. ٚتٛدس عس٠ أْٛاع َٔ اجملُعات 

 Flat Plate)جملُعات ايؿُػ١ٝ املػطش١ ايؿُػ١ٝ؛ أنجطٖا اْتؿاضا ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل سايٝا ٖٞ ا

Collectors)   ٚتأتٞ بعسٖا اجملُعات ايؿُػ١ٝ شات األْابٝب املؿطغ١(Evacuated tubes 

collectors)  اييت أخصت يف االْتؿاض املٛغع َؤخطًا ْعطًا يهؿا٤تٗا ايعاي١ٝ ٚاالغبؿاض ايتسضػبٞ يف

 أغعاضٖا.
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 : اجملُعات ايؿُػ١ٝ املدتًؿ١ املػتدس١َ يف تػدني املٝا9.5ٙايؿهٌ 

 جملُعات ايؿُػ١ٝ شات األْابٝب املؿطغ١ااجملُعات ايؿُػ١ٝ املػطش١                                

 
 

 
 

 
 

 

 

  ٙايؿُػ١ٝتهًؿ١ ايػداْات املٝا 

يعسز َٔ اْٛاع ( 5.5)تهًؿ١ ايتػدني ايؿُػٞ نُا ٖٛ َبني بازبسٍٚ 0202يػ١ٓ  REN21أٚدع تكطٜط

ايػداْات ايؿُػ١ٝ املدتًؿ١ األْٛاع، َٚٔ ايػعات ايصػري٠ يعا١ً٥ أٚ صبُٛع١ عا٥الت، ٚايػعات 

َٝذاٚات سطاضٟ(.   02املتٛغط١ ملٓؿأ٠ خس١َٝ أٚ صٓاع١ٝ َجاًل، ٚايػعات ايهبري٠ )تصٌ قسضاتٗا إىل 

ٚربتًـ ايتهايٝـ َٔ سٝح استٛا٥ٗا ع٢ً ايتدعٜٔ َٔ عسَ٘، ٚزضدات اسبطاض٠ املطًٛب١، ٚغريٖا َٔ 

 ايعٛاٌَ األخط٣ َجٌ؛ َهإ ايرتنٝب، َٚس٣ تٛؾط ايػٝاغات ايساع١ُ ٚاحملؿع٠ إلغتدساَٗا.
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 2112: تهًؿ١ أْٛاع ايػداْات ايؿُػ١ٝ ست٢ غ١ٓ 5.5دسٍٚ 

 ايبٝإ
 املٓع١َٛغع١ 

 ٚات سطاضٟ 022َرت َطبع =  0)

 ايتهًؿ١ االٚي١ٝ

 )زٚالض /ى.ٚات(

 تهًؿ١ ٚسس٠ ايطاق١ 

 (.غاع١ )زٚالض /ى.ٚ

 

 

 

 غدإ مشػٞ

)أْابٝب َؿطغ١، تسؾل طبٝعٞ 

 ْٚعاّ ضذ(

 ى.ٚ.ح 4.2 – 1.2

 )عا١ً٥ ٚاسس٠(

1111 – 2141 (OECD) 

 )ايصني( 635- 151
 

1.5 -28 

 ى.ٚ.ح 35 )ايصني(

 ١ عا٥الت()صبُٛع

951 – 1851  

 (OECDَب٢ٓ دسٜس 

 ى.ٚ.ح 7-11

 )عا١ً٥ ٚاسس٠(
 5-51 

 ى.ٚ.ح 71-3511

 (District)خس١َٝ 

461-781 

 )أٚضٚبا(

 

 ؾُا ؾٛم 4

 )ايسمناضى(
 ى.ٚ.ح 3511أنرب َٔ 

 )ٜؿٌُ ربعٜٔ ؾصًٞ(

471-1161  

 )ٜؿٌُ ايتدعٜٔ(

 غدإ مشػٞ 

)اْابٝب َؿطغ١، قطع َهاؾ٧، 

 ٌٓٝ(خط١ٝ ؾطٜػ

 َٝذاٚات 02 –ى.ٚ  022

 (ز.ّ 022-52)سطاض٠ 

002 -00222  

 )بسٕٚ ربعٜٔ( 

0 – 01 

 

 (CSP) ثاْٝا: تكٓٝات  تطنٝع اإلؾعاع ايؿُػٞ يتٛيٝس ايبداض

ٖصٙ ايتكٓٝات تػتدسّ يرتنٝع نُٝات نبري٠ َٔ االؾعاع ايؿُػٞ ع٢ً َػاسات صػري٠ ٜتِ َٔ 

( زضد١ ١ٜٛ٦َ ميهٔ اغتػالهلا 0222اىل  022اٚح َا بني )خالهلا اسبصٍٛ ع٢ً زضدات سطاض٠ عاي١ٝ ترت

َباؾط٠ يف ايتطبٝكات اسبطاض١ٜ  أٚ اغتدساَٗا إلزاض٠ ايتٛضبٝٓات ايبداض١ٜ أٚ ايػاظ١ٜ يتٛيٝس ايكسض٠ 

 .02.5ايهٗطبا١ٝ٥ بػعات عاي١ٝ، ؾهٌ 
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 : انواع االستفادة من الطاقة الحرارية المركزة01.5 شكلال
 

نٝع االؾعاع ايؿُػٞ باٖتُاّ عاملٞ نبري نٛغ١ًٝ ملٛاد١ٗ ايطًب ايعاملٞ ع٢ً ٚذبع٢ تكٓٝات تط

ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ اييت َصسضٖا ايطاق١ ايؿُػ١ٝ. ٚقس مت اغتجُاض َبايؼ ٖا١ً٥ َٔ االَٛاٍ ع٢ً 

املػت٣ٛ ايعاملٞ يتطٜٛط تكٓٝات تطنٝع االؾعاع ايؿُػٞ ٚاييت ظٗطت بٛازض مثاضٖا بايبس٤ يف اْؿا٤ 

 ّ. 0225َؿطٚعات )ضبطات( ع٢ً املػت٣ٛ ايتذاضٟ َٓص ايعاّ  ٚتطنٝب

 أْٛاع املطنعات ايؿُػ١ٝ .0
سعٝت أضبع تكٓٝات ض٥ٝػ١ بايتطٜٛط، ٚاييت زخًت َطاسٌ االغتدساّ ايتذاضٟ أٚ ػبطٟ تطٜٛطٖا 

 أغؿً٘: 00.4يتشػني نؿا٤تٗا ٚاقتصازٜاتٗا، ٖٚٞ املٛضش١ بايؿهٌ 

Thermal Energy 

Converted to Electricity Via 
Steam or Gas Turbines 

Used Directly In Heat Process 
Application 

 
 

 املطنعات ايؿُػ١ٝ ايربد١ٝ -0 ت ايؿُػ١ٝ ايصش١ٝٓاملطنعا -0

  ن   ة  ن    ط قة   ح    ة

      ز     ش س ة

  حو     ى         و سطة    خ      ش   ف   ط      ح    ة

 أو    و   ن     غ ز ة 
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 َكاض١ْ املٛاصؿات األغاغ١ٝ بني تكٓٝات املطنعات ايؿُػ١ٝ .2

 َكاض١ْ بني تكٓٝات ايرتنٝع املدتًؿ١ يالؾعاع ايؿُػٞ :01.5ازبسٍٚ 

ايكطع  ايتك١ٝٓ

 ٧املهاؾ

املطاٜا  احملطات ايربد١ٝ

 املػت١ٜٛ

احملطات 

 ايصش١ٝٓ

 %22 % 01 %24-02 02-05 ايهؿا٠٤ ايكص٣ٛ يًُشط١ )%(

oزضدات اسبطاض٠ ايتؿػ١ًٝٝ )
C) 242-

442 

042-464 292 442-,42 

-2.20 022-02 022-02 222-02 ايكسض٠ املعتاز٠ )َٝذاٚات(

2.204 

 2222 نُٝات املٝاٙ يًتربٜس )يرت/ّ.ٚات.ؽ(

 أٚ داف

0222 

 اٚ داف

2222 

 اٚ داف
ال ؼبتاز 

 يتٓعٝـ املطاٜا

 ٜعتُس ع٢ً ممهٔ اَهاْٝات ايتدعٜٔ

 ٚضع احملط١

 ٜعتُس ع٢ً ممهٔ

 ٚضع احملط١
 ٠٤

ؿا
ن

اّ
دس

غت
ال

ا
 

 
ٞ

ض
ألض

ا
 

 َػاس١ اجملُع/املػاس١ ايه١ًٝ يًُشط١

ّ(2ّ/2) 

2.06 2.00-2.00 2.60 2.26–2.51 

ا١ٝ٥ املػاس١ ايه١ًٝ يًكسض٠ ايهٗطب

 )ٖهتاض/َٝذاٚات.نٗطبا٤( املٓتذ١

2.9 4.5 2.1 – 0 0.0 – 0.6 

 يًعطض ؾكط دبطٜب١ٝ دباض١ٜ، ٚدبطٜب١ٝ دباض١ٜ َػت٣ٛ ايٓطر

 تهًؿ١ ضبطات املطنعات ايؿُػ١ٝ .3

تهًؿ١ ٚسس٠ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ املٓتذ١ َٔ ضبطات املطنعات ايؿُػ١ٝ تؿٛم سايًٝا تهًؿ١ ايطاق١ 

غبؿاض ايتهًؿ١ بػبب تأثري سذِ ٚغع١ املٓعَٛات ٚتطٛض ايتكٓٝات تعترب ايتكًٝس١ٜ، ٚيهٔ ؾطص ا

 نبري٠. 

  
 املطنعات ايؿُػ١ٝ اشبط١ٝ املػت١ٜٛ -0 املطنعات ايؿُػ١ٝ شات ايكطع املهاؾ٧ -2

 (CSP: أنواع محطات المركزات الشمسية )11.4الشكل 
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ايتهًؿ١ االمجاي١ٝ(،  5/4تتهٕٛ َٔ ايتهًؿ١ األٚي١ٝ يًُشط١ )تعازٍ  CSPحملطات  LCOEتهًؿ١ 

% 0-% 2.4زٚالض/ى.ٚ.ؽ( ٚتأَني احملط١ ) 2.204ٚايباقٞ ٖٞ تهًؿ١ ايتؿػٌٝ ٚايصٝا١ْ )أقٌ َٔ 

% َٔ 12ٚي١ٝ(. ٚمبا إٔ تك١ٝٓ ايكطع املهاؾ٧ تػٛز ايػٛم يف ايٛقت اسبايٞ بٓػب١ َٔ ايتهًؿ١ األ

 احملطات املؿػ١ً ٚازباضٟ تٓؿٝصٖا، ؾإٕ بٝاْات ايتهًؿ١ ناْت بٓا٤ّ ع٢ً ٖصٙ ايتك١ٝٓ. 

إىل  5,422ايتهًؿ١ األٚي١ٝ حملطات ايكطع املهاؾ٧ ٚاحملطات ايربد١ٝ بسٕٚ ربعٜٔ تطاٚست بني 

 02,422إىل  4,222ًٝٛٚات. بُٝٓا تطاٚست تهًؿ١ ٖصٙ احملطات بايتدعٜٔ بني زٚالض/ن 042,,

زٚالض/ نًٝٛٚات، ٖٚصٙ احملطات ٚإٕ ناْت أغ٢ً اقتصازًٜا إال إٔ هلا َعاٌَ ايػع١ أع٢ً ٚتػُح 

    بايتؿػٌٝ أثٓا٤ تسْٞ االؾعاع ايؿُػٞ أٚ ست٢ غٝاب٘.

 2111: تهًؿ١ ضبطات املطنعات ايؿُػ١ٝ يػ١ٓ 11.5ازبسٍٚ 

 تهًؿ١ ايكسض٠ املطنب١ ايبٝإ

 )زٚالض/نًٝٛٚات( 

 تهًؿ١ ٚسس٠ ايطاق١ املٓتذ١

 غاع١(.)غٓت زٚالض/ى.ٚات 

 ضبطات ايكطع املهاؾ٧ ٚؾطٜػٌٓٝ

 )بسٕٚ ربعٜٔ(

5,222-,,222      
09-21 

ضبطات ايكطع املهاؾ٧  ٚؾطٜػٌٓٝ 

 غاعات( 6)ربعٜٔ 

,,022 – 9,122 0, – 2, 

 احملطات ايربد١ٝ

 غاع١ ربعٜٔ( 15- 6)

 غاعات ربعٜٔ( , – 6) 09 – 02 02,422 – 6,222

 غاع١ ربعٜٔ( 04 – 00)  04- 00

 . تكٓٝات ايتشٌٜٛ ايهٗطٚض٥ٛٞ )اشبالٜا ايؿُػ١ٝ(1.2.3.5 

أِٖ ايتكٓٝات املػتدس١َ سايٝا الغتػالٍ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ َٔ َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ تعترب 

 ، ٚتتُٝع ٖصٙ املٓعَٛات بعس٠ َعاٜا أُٖٗا:ق١ نٗطبا١ٝ٥عٔ ططٜل ذبًٜٛٗا َباؾط٠ إىل طا

 ٚغٗٛي١ ايرتنٝب ٚايتؿػٌٝ. ،االعتُاز١ٜ ايعاي١ٝ 

 املط١ْٚ ايهاؾ١ٝ حبٝح ميهٔ تطنٝبٗا يف أصعب األَانٔ ٚايعطٚف.  

 .طٍٛ عُطٖا ايتؿػًٝٞ ٚعسّ اسباد١ ألعُاٍ ايصٝا١ْ املتهطض٠ 

 ٝ١ٝ٦. عسّ َصاسب١ تؿػًٝٗا ألٟ ْٛع َٔ املًٛثات ايب 

 بططٜك١ َػتك١ً أٚ باالؾرتاى َع َصازض طاق١ٜٛ أخط٣اَٗا دسإَها١ْٝ اغت. 

  أٚ إزَادٗا َع أغكـ ٚٚادٗات املباْٞ سط٠بصٛض٠ إَها١ْٝ تطنٝبٗا.  
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 ش س ة  خال            د  ن   ع و

 َٓع١َٛ خالٜا مشػ١ٝ يتػص١ٜ ضبط١ اتصاالت

أصبشت صباالت اغتدساَاتٗا تتػع باضططاز، َٚٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ  تطبٝكاتيكس تعسزت ٚ

 ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ يًُٓتذات ايصػري٠ نايػاعات يتؿٌُ نٌ ايتطبٝكات تكطٜبا، بس٤ا بتٛؾري

 ، ٚاْتٗا٤ مبشطات تٛيٝس ايكسض٠ٚضذ املٝاٙ ٚاآلالت اسباغب١، َطٚضا بهٗطب١ املٓاظٍ ٚإْاض٠ ايؿٛاضع

. ٚبصؿ١ عا١َ ميهٔ تكػِٝ املٝذاٚات بعؿطات بػعات تكسض املطبٛط١ بايؿبه١ ايعا١َ يًهٗطبا٤

أغاغٝني ُٖا، املٓعَٛات املػتك١ً، ٚاملٓعَٛات املطبٛط١  َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ إىل ْٛعني

 بؿبه١ ايهٗطبا٤.

 َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ املػتك١ً -1
ٖٞ املٓعَٛات اييت تػتدسّ نُصسض ٚسٝس يتًب١ٝ ناٌَ 

استٝادات اسبٌُ َٔ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥. ٖٚصٙ املٓعَٛات 

 ريايهجأثبتت دسٚاٖا ايؿ١ٝٓ ٚاالقتصاز١ٜ بؿهٌ خاص يف 

متسٜسات  عٔ ايبعٝس٠ ايٓا١ٝ٥ املٓاطل يف ايتطبٝكات َٔ

يًٛغا٥ٌ  قٜٛا ٖٚٞ تعترب َٓاؾػا. يًهٗطبا٤ ايعا١َ ايؿبه١

 ،ايسٜعٍ َٛيسات َجٌ ايهٗطبا١ٝ٥ ايطاق١ يتٛيٝس األخط٣

ايسٍٚ اييت ٜتٛؾط ؾٝٗا اإلؾعاع ايؿُػٞ مبعسٍ  يف خاص١

يف  اتٓعَٖٛصٙ ايٓٛع َٔ امل اغتدساّ ٜعزازعاٍ. ٚسايٝا 

 :ايتاي١ٝايهجري َٔ ايتطبٝكات اييت تؿٌُ اجملاالت 

 ٚايطع١ٜٛ ايٓا١ٝ٥ اآلباض َٔ املٝاٙ ضذ.  

  ٚايالغًه١ٝ ايػًه١ٝ االتصاالت إعاز٠تػص١ٜ ضبطات. 

 املٓاطل ايٓا١ٝ٥ ٚايٓكاط اسبسٚز١ٜ املععٚي١. نٗطب١ 

 ٚاسبسا٥ل ايعا١َ ٚيٛسات اإلعالْات. إْاض٠ ايؿٛاضع 

 ألْابٝب ايٓؿط ٚايػاظ. اسبُا١ٜ املٗبط١ٝ 
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  نظو ة خال   ش س ة    ز ة 

    وطة  ش  ة         

  نظو ة خال   ش س ة            َٓع١َٛ خالٜا مشػ١ٝ يًشُا١ٜ املٗبط١ٝ ألْابٝب ايٓؿط
 

 

 َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ املطبٛط١ بؿبه١ ايهٗطبا٤-2

ٖٞ املٓعَٛات اييت ٜتِ ضبطٗا بؿهٌ َباؾط بايؿبه١ ايعا١َ يًهٗطبا٤ يًُػا١ُٖ يف تٛؾري ْػب١ َٔ 

ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥، ٖٚصٙ املٓعَٛات ميهٔ إٔ تأخص صٛض٠ َٓع١َٛ َطنع١ٜ عاي١ٝ ايػع١ 

(Centralized Grid-connected PV plant ٜتِ ضبطٗا بايؿبه١ ايعا١َ يًهٗطبا٤ يػطض زعُٗا يف )

تٛؾري ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥، نُا ميهٔ هلصٙ املٓعَٛات إٔ تأخص صٛض٠ َٓع١َٛ الَطنع١ٜ ضبسٚز٠ ايػع١ 

(Decentralized Grid-connected PV systems ٜتِ تطنٝبٗا ع٢ً املباْٞ يتؿرتى َع ايؿبه١ )

 يًهٗطبا٤ يف تًب١ٝ َتطًباتٗا َٔ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥. يعا١َا

َٔ أِٖ َعاٜا َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ 

املطبٛط١ بايؿبه١ ٖٞ بػاط١ َهْٛاتٗا، ٚعسّ 

استٛا٥ٗا ع٢ً ٚسس٠ ايتدعٜٔ ايتكًٝس١ٜ 

)ايٓطٝس٠(، سٝح متجٌ ايؿبه١ ايعا١َ يًهٗطبا٤ 

ٚسس٠ ايتدعٜٔ اييت ميهٓٗا اغتٝعاب أٟ ؾا٥ض 

َٔ ايطاق١ تٓتذ٘ َٓع١َٛ اشبالٜا ايؿُػ١ٝ. 

ٖصٙ املعاٜا دبعٌ ٖصا ايٓٛع َٔ املٓعَٛات شات 

باألْٛاع س٣ٚ اقتصاز١ٜ ٚؾ١ٝٓ عاي١ٝ َكاض١ْ د

 األخط٣ ملٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ.
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  نظو ة خال   ش س ة      ز ة 

    وطة  ش  ة         

 

ٜٓتؿط اغتدساّ َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ املطبٛط١ بايؿبه١ 

اييت املتكس١َ  ٍايسٚيف َععِ ايعا١َ يًهٗطبا٤ بؿهٌ ٚاغع  

ٚتهٕٛ  ،ناٌَ َػاستٗا يؿبه١ ايعا١َ يًهٗطبا٤تػطٞ ؾٝٗا ا

 ايتكًٝس١ٜ ق١ًًٝ املٓتذ١ َٔ املصازض تهًؿ١ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥

ايطاق١ َٔ َٓعَٛات اشبالٜا  إْتازَكاض١ْ بأغعاض  ْػبٝا

يف ٖصٙ ايسٍٚ ٜتِ زعِ اغتدساّ ٖصٙ املٓعَٛات َٔ  ايؿُػ١ٝ.

 Feed-inِ ايتهًؿ١ أٚ َاٜعطف بـ خالٍ اغتشساخ بطاَر زع

Tariffs  ٚبطاَر ايطاق١ اشبططا٤Green Energy  بؿهٌ نبري يف ذبؿٝع ٚغريُٖا، ٚاييت غاُٖت

، ست٢ أصبشت ٖصٙ املٓعَٛات َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝالغتدساّ املٛاطٓني ؾطنات تٛيٝس ايطاق١ ٚ

 .سٍٚايعا١َ يًهٗطبا٤ بٗصٙ اي يف زعِ ايؿبه١بٓػب١ ١َُٗ ػاِٖ ت

 

 املهْٛات ايط٥ٝػ١ٝ ملٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ-3

املهٕٛ األغاغٞ ملٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ ٖٞ َػطشات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ اييت تكّٛ بتشٌٜٛ ايطاق١ 

ايؿُػ١ٝ َباؾط٠ إىل طاق١ نٗطبا١ٝ٥ )تٝاض َػتُط(، املهْٛات األخط٣ ملٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ تعترب 

تُس ع٢ً ْٛع املٓع١َٛ ٚطبٝع١ اسبٌُ املطًٛب تػصٜت٘. ٚأِٖ املهْٛات املػاْس٠ َهْٛات َػاْس٠، ٖٚٞ تع

تتُجٌ يف ٚسس٠ ربعٜٔ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ )ايٓطا٥س(، ٚٚسسات تهٝٝـ ايكسض٠، ٚٚسسات ايتشهِ، 

 باإلضاؾ١ إىل َهْٛات ايتجبٝت.  
 

 25اإلْتاز ألنجط َٔ  َػطشات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ ٖٞ َهْٛات عاي١ٝ االعتُاز١ٜ ميهٔ إٔ تػتُط يف

ٚات.شض٠ٚ. ٖصٙ املػطشات ميهٔ تٛصًٝٗا  222ٚات.شض٠ٚ إىل  02غ١ٓ، ٚترتاٚح قسض٠ املػطح ايٛاسس َٔ 

ببعطٗا يف ؾهٌ صؿٝـ يتٛؾري َػتٜٛات ايكسض٠ ايهٗطبا١ٝ٥ املطًٛب١، ٚميهٔ إٔ تطنب بصٛض٠ ثابت١ أٚ 

ُا ٜهُٔ اغتدساّ َطنعات مشػ١ٝ َتشطن١ يتتبع سطن١ ايؿُؼ يعٜاز٠ ايكسض٠ املٓتذ١ َٓٗا، ن

 يرتنٝع أؾع١ ايؿُؼ ع٢ً صؿٝـ املػطشات يطؾع قسضتٗا بسضد١ عاي١ٝ.
 

ع٢ً املػت٣ٛ ايتذاضٟ ٜٛدس سايٝا عس٠ أْٛاع َٔ َػطشات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ املػتدس١َ يف ايتطبٝكات 

ٚاألؾطٌ اغتكطاض١ٜ (، ٖٚٞ األع٢ً نؿا٠٤ c-Siاألضض١ٝ، أُٖٗا تًو اييت تصٓع َٔ ايػًٝٝهٕٛ املتبًط )

ٚيهٓٗا األع٢ً غعطا، ٚال ٜعاٍ ٖصا ايٓٛع َػٝططا ع٢ً غٛم اشبالٜا ايؿُػ١ٝ، سٝح تصٌ ْػب١ َبٝعات٘ 
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 مسطحات الخاليا الشمسية التجارية؛أنواع  :18.5 شكلال
( مسطح السيميكون ب( مسطح السيميكون أحادي التبمر، ))أ

 ( مسطح األفالم الرفيعةجعديد التبمر، )

 

 (ج)  (              ب)                 (أ)

 

%. ٚتٛدس أْٛاع أخط٣ َٔ َػطشات  90إىل أنجط َٔ 

اشبالٜا ايؿُػ١ٝ تصٓع بتك١ٝٓ األؾالّ ايطؾٝع١ 

باغتدساّ َٛاز طبتًؿ١ أُٖٗا ايػًٝٝهٕٛ عؿٛا٥ٞ 

(، ٚاإلْسّٜٛ CdTe(، ٚايهازَّٝٛ تايٛضٜس )a-Siايتبًط )

(، ٖٚٞ أقٌ نؿا٠٤ CIGSعباؽ دايّٝٛ زٜػًٝٝٓٝس )

َٔ غابكتٗا ٚيهٓٗا أقٌ تهًؿ١، ٖٚٞ أقٌ َبٝعا يف غٛم 

%، ٚيهٔ ْػب١  02اشبالٜا ايؿُػ١ٝ بٓػب١ ال تتعس٣ 

َبٝعاتٗا يف اظزٜاز َطططز ْعطا الغبؿاض غعطٖا، 

 غتكطاضٜتٗا.ٚايتشػني املػتُط يف نؿا٤تٗا ٚا

 

 

 

 

 

 تهًؿ١ َػطشات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ-4

يكس أمثطت ْتا٥ر ايبشح ٚايتطٜٛط يف ب١ٝٓ اشبالٜا ايؿُػ١ٝ ٚتكٓٝات تصٓٝعٗا، يف ذبػني نؿا٤تٗا 

ّ،  0200زٚالض/يًٛات. شض٠ٚ غ١ٓ  0.0ٚخؿض تهًؿ١ إْتادٗا بؿهٌ َطططز، سٝح بًػت ايتهًؿ١ سٛايٞ 

ًٛات.شض٠ٚ يف غبعٝٓٝات ايكطٕ املاضٞ، ٜٚتٛقع إٔ تٓدؿض ايتهًؿ١ إىل زٚالض/ي 022بعس إٔ ناْت تتذاٚظ 

َػتٜٛات أز٢ْ ْتٝذ١ ايتطٜٛط املػتُط يف تكٓٝات ايتصٓٝع ٚتصاعس ايكسض٠ ايرتان١ُٝ املطنب١. ٜبني 

إغبؿاض تهًؿ١ َػطشات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ )خالٜا ايػًٝٝهٕٛ ٚخالٜا األؾالّ ايطؾٝع١(  01.5ايؿهٌ 

َكاض١ْ يًٛضع اسبايٞ بني بعض تكٓٝات  ٠00.5 ايرتان١ُٝ املطنب١. ٜٚعكس ازبسٍٚ باضتؿاع ايكسض

 َػطشات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ َٔ سٝح ايهؿا٠٤ ٚايتهًؿ١. 
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   ف ع      فة  س ب ن ص    خزون 

  ن   س    ون   خ م

%      22 نخف ض      فة  نس ة 

    عف     د           ة

   د           ة      و    

( سػب تطٛض ايكسض٠ ايرتان١ُٝ c-Si, CdTe: تهًؿ١ ايٛات ملػطشات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ بٓٛعٝٗا )19.5ايؿهٌ 

 (2111ــــ   1979)املطنب١ خالٍ ايؿرت٠ 

/ 
 
دو
  
فة
  
  
 

 
  

و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املٛقـ اسبايٞ يتكٓٝات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ َٔ سٝح ايهؿا٠٤ ٚايتهًؿ12.5١دسٍٚ 

 تهًؿ١ املٓعَٛات-5

 َٓعَٛات ايطبط ايالَطنع١ٜ 

 02ايػه١ٝٓ اييت تطنب عاز٠ ؾٛم األغطح، اييت التتذاٚظ قسضاتٗا ٖٚٞ تؿٌُ املٓعَٛات 

َٝذاٚات، ٚتطنب ؾٛم أغطح املباْٞ  0نًٝٛٚات.شض٠ٚ، ٚاملٓعَٛات ايتذاض١ٜ اييت التتذاٚظ قسضاتٗا 

 02.5ايتذاض١ٜ ٚاملطاؾل ايعا١َ َجٌ املساضؽ ٚازباَعات ٚاملطانع ايصش١ٝ ٚغريٖا. ٜٚبني ايؿهٌ 

ى.ٚ يف بعض زٍٚ ايعامل، ٚايصٟ ٜتبني َٔ خالي٘ اغبؿاض  02-0ػه١ٝٓ )تهًؿ١ املٓعَٛات اي

 تهًؿ١ ٖصا ايٓٛع َٔ املٓعَٛات يف زٚي١ أملاْٝا َكاض١ْ بايسٍٚ األخط٣.

 تكٓٝات َػطشات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ ايبٝإ

ايػًٝٝهٕٛ 

 أسازٟ ايتبًط

ايػًٝٝهٕٛ 

 عسٜس ايتبًط

ايػًٝٝهٕٛ 

 عؿٛا٥ٞ ايتبًط

 نازَّٝٛ  تايٛضٜس

CdTe 

 اشبالٜا املطنع٠

 CPV 

 22-05 00-8 8-5 05-02 01-05 نؿا٠٤ املػطح )%(

 2.5 ~  0.9 ~  0.8 0.0أقٌ َٔ  0.0أقٌ َٔ  زٚالض(تهًؿ١ ايٛات.شض٠ٚ )

 - 00 05 8 7 (0املػاس١ يًهًٝٛٚات )َرت

يف بسا١ٜ َطاسٌ  َتٛغط١ ايٓطر عاي١ٝ ايٓطر عاي١ٝ ايٓطر  َػت٣ٛ ايٓطر ايتكين

 ايٓطر ايتكين

 

ٚاغع١  االغتدساّ ايتذاض٣

 االغتدساّ

ٚاغع١ 

 االغتدساّ

َتٛغط١ 

 االغتدساّ

ضبسٚز٠ 

 االغتدساّ

ضبسٚز٠ 

 الغتدساّ
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 َٝذاٚات 11إىل  1: َتٛغط تهًؿ١ املٓعَٛات املطنب١ اييت ترتاٚح قسضاتٗا َٔ 21.5ايؿهٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓعَٛات ايطبط املطنع١ٜ 

َٝذاٚات ٚتطنب َجبت١ ع٢ً االضض ٜٚتِ ضبطٗا َباؾط٠  0ٖٚٞ املٓعَٛات اييت تؿٛم قسضاتٗا 

َٓع١َٛ عا١ًَ دباٚظت  12، نإ ٜٛدس سٛايٞ 0200ايؿبه١ ايعا١َ يًهٗطبا٤. َع ْٗا١ٜ غ١ٓ ب

 052َٝذاٚات.شض٠ٚ، َٔ بٝٓٗا أنرب َٓعَٛتني يف ايعامل، أسسُٖا بكسض٠  22قسضاتٗا 

َٝذاٚات شض٠ٚ مبس١ٜٓ قٛداضات باهلٓس.  000َٝذاٚات.شض٠ٚ بٛال١ٜ اضٜعْٚا بأَطٜها، ٚاألخط٣ بكسض٠ 

َٝذاٚات. ٚسايٝا  02َٓع١َٛ َٓٗا دباٚظت قسضاتٗا  022ٞ املٓعَٛات املطنب١، سٛايٞ َٔ إمجاي

َٝذاٚات شض٠ٚ. ٜبني ايؿهٌ  0222إىل  52ربطط عس٠ زٍٚ يتٓؿٝص َؿاضٜع ترتاٚح قسضاتٗا َٔ 

 00.5َٝذاٚات، ٜٚبني ايؿهٌ  02إىل  0تهًؿ١ املٓعَٛات املطنب١ اييت ترتاٚح قسضاتٗا َٔ  00.5

و 
ك.
 /
  
دو
  
فة
  
  
  

بعض الدول  ك.وات( في 02-0تكمفة المنظومات السكنية ): 21.5  ش   
 العالم

 قد      نظو ة      و   

  
دو
  
فة
  
  
 

 
  
 
و 
 /

 

 (ميجاواتقد      نظو ة  

مفة
لتك

ا
 

  
دو
 

 
  
 
و 
 /
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 ميجاوات 11راتها تكمفة المنظومات المركبة التي تتجاوز قد:   وسط 22.5  ش   
 

 َٝذاٚات. 02عَٛات املطنب١ اييت تتذاٚظ قسضاتٗا تهًؿ١ املٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املٓعَٛات املػتك١ً(Off-grid systems) 

تهًؿ١ ٖصا ايٓٛع َٔ املٓعَٛات تعتُس ع٢ً ْٛع ايتطبٝل َٔ سٝح اسباد١ يًتدعٜٔ خالٍ ايًٌٝ 

١ أع٢ً َٔ تهًؿ١ ٚغاعات ٚاألٜاّ ايػا١ُ٥ املتتاي١ٝ، ٚبصؿ١ عا١َ ؾإٕ تهًؿ١ املٓعَٛات املػتكً

%، ْعطا الستٛا٥ٗا ع٢ً أْع١ُ ايتدعٜٔ ايططٚض١ٜ 25% إىل 05َٓعَٛات ايطبط بٓػب١ ترتاٚح َٔ 

 يطُإ اإلَساز املتٛاصٌ َٔ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ سبٌُ املٓع١َٛ.  

 . تكٓٝات طاق١ ايطٜاح1.3.5

١ٝ أٚ طاق١ نٗطبا١ٝ٥ عٔ ميهٔ االغتؿاز٠ َٔ ايطاق١ ايها١َٓ يف ايطٜاح بتشًٜٛٗا إىل طاق١ َٝهاْٝه

ضبٛالت طاق١ ايطٜاح،  ،ضؼب١ٝ تٛضبٝٓاتعس٠ تػُٝات َٓٗا ططٜل َٓعَٛات خاص١ ٜطًل عًٝٗا 

تػ١ُٝ طٛاسني ايطٜاح ع٢ً أطًكت ..اخل، نُا .َٓعَٛات ذبٌٜٛ طاق١ ايطٜاح، َٛيسات ٖٛا١ٝ٥، 

ٚأطًكت ايتػ١ُٝ ع، اييت اغتدسَت يف طشٔ اسببٛب، صٓايكسمي١ اهلٛيٓس١ٜ ايَٓعَٛات ايطٜاح 

  املتعسز٠ ايطٜـ ٚاملػتدس١َ غايبا يطذ املٝاٙ.شاتٗا ع٢ً املٓعَٛات 
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 حوررأسية وأفقية الم هوائيةالوح امر ال: 23.5الشكل 

 2111ـــ  1985: تطٛض سذِ ايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ خالٍ ايؿرت٠ 24.5ايؿهٌ 

ر(
مت

ر)
وا

لد
 ا
ضو

لع
 ا
ر
ط

ق
 

 أو  سنة  شغ  

    د        و   

طائرة أيرباص 
 بجناح 282

 متر 82 

 قطر الدوار 

ارتفاع 
العضو 
 الدوار

 أف  ة    حو                      أس ة    حو        

صندوق 

 التروس

 الحاوية

 المولد

قطر العضو 

 الدوار

صندوق 

 التروس

ريشة العضو 

 الدوار

 البرج

ريشة 

 بمحورثابت

 ايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ 2.1.3.5

 ْٛعني َٔ ايتٛضبٝٓات ُٖا؛ ايتٛضبٝٓات إىل ايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ عاز٠ َٔ ْاس١ٝ ضبٛض زٚضاْٗاتصٓـ 

 ، ٚايتتٛضبٝٓات ضأغ١ٝ احملٛض.أؾك١ٝ احملٛض

ٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ يكس تطٛضت ايت

تطٛضًا نبريًا خاص١ خالٍ ايجالخ 

عكٛز املاض١ٝ، سٝح ظاز َتٛغط 

سذِ ايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ َٔ 

ى.ٚات يف بسا١ٜ  02-22

 2-0ايجُاْٝات إىل سسٚز 

َٝذاٚات يف ايٛقت اسبايٞ، ٜٚصٌ 

قطط ايعطٛ ايسٚاض هلصٙ األسذاّ 

َرت ٚاضتؿاع ايربز  022َا ٜكاضب 

 00.0هٌ َرت، ايؿ 022َاٜكاضب 

ٜٛضح تطٛضسذِ ايتٛضبٝٓات 

ايطؼب١ٝ َٔ َٓتصـ ايجُاْٝٓات 

إىل ايٛقت اسبايٞ، ٚنصيو األسذاّ املتٛقع١ َػتكبال، ؾاملػاؾ١ بني ططيف دٓاسٞ أنرب طا٥ط٠ 

َٝذاٚات ٜبًؼ قطط زٚضإ  0.5َرتًا، يف سني إٔ ايتٛضب١ٓٝ اييت قسضتٗا  82ضناب يف ايعامل سٛايٞ 

 َرتًا. 001ضٜؿٗا 
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إٕ أغًب َٓعَٛات طاق١ ايطٜاح املطنب١ يف ايعامل تػتدسّ ايتٛضبٝٓات األؾك١ٝ احملٛض، ٚشيو 

يًُٝعات اييت تتُٝع بٗا َكاض١ْ بايتٛضبٝٓات ايطأغ١ٝ احملٛض. ٚايتٛضبٝٓات أؾك١ٝ احملٛض ميهٔ تصٓٝؿٗا، 

، ٚتٛضبٝٓات (Up-wind)َٔ ْاس١ٝ َٛاد١ٗ ايطٜاح يًعطٛ ايسٚاض، إىل تٛضبٝٓات َٛاد١ٗ يًطٜاح 

. ٚايتك١ٝٓ ايػا٥س٠ االغتدساّ ٖٞ ايتٛضبٝٓات أؾك١ٝ احملٛض  (Down-wind)َعانػ١ الدباٙ ايطٜاح

 املٛاد١ٗ يًطٜاح ٚبعسز ثالخ ضٜـ.

ميهٔ  تصُِٝ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتٛضبٝٓات حبٝح ٜعٌُ بػطع١ ثابت١ أٚ َتػري٠، ٚتهٕٛ ايطاق١ املٓتذ١ 

%. ٚذبتاز يف املكابٌ إىل 05-%8ري٠ أنجط َٔ َجًٝتٗا مبكساض َٔ ايتٛضبٝٓات شات ايػطع١ املتػ

أدٗع٠ ايهرت١ْٝٚ يًشصٍٛ ع٢ً تطزز ثابت ٚؾٛيت١ٝ ثابت١. نُا ظٗطت يف ايػٓٛات األخري٠ تك١ٝٓ 

ايتٛصٌٝ املباؾط بني ايعطٛ ايسٚاض ٚاملٛيس أٟ االغتػٓا٤ عٔ صٓسٚم ايرتٚؽ مما ٜكًٌ ايتهًؿ١ ايه١ًٝ 

  أسٝاْا، إضاؾ١ إىل ظٜاز٠ االعتُاز١ٜ ٚتكًٌٝ أعُاٍ ايصٝا١ْ.يًتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ 

نُا ميهٔ تصٓٝـ ايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ سػب َٛقع ايرتنٝب إىل ْٛعني ُٖا؛ ايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ 

ٚيف ايٛاقع يٝؼ ٖٓاى نجري . (Off-shoreايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ ايبشط١ٜ )(، On-shoreٚ) ايرب١ٜ

َٔ ايؿطٚم بني ٖصٙ ايٓٛعني غ٣ٛ يف ايتهًؿ١ املرتتب١ عٔ ايتصُِٝ ٚاألعُاٍ املس١ْٝ ٚاهلٓسغ١ٝ 

ايالظ١َ يتجبٝت ايتٛضبٝٓات يف عطض ايبشاض ٚاحملٝطات َٔ سٝح سادتٗا ملكا١َٚ ايعٛاٌَ ازب١ٜٛ 

زاخٌ ايبشاض، إال إٔ ايتٛضبٝٓات ايبشط١ٜ ٚايتٝاضات املا١ٝ٥ احملٝط١ بٗا ْٚكٌ َٚس ايهٛابٌ ٚاألدٗع٠ 

يتٛادسٖا يف َٛاقع بٗا َعسالت غطعات  Capacity factorتتُٝع ب٘ غايبًا باضتؿاع َعاٌَ ايكسض٠ 

 ضٜاح َطتؿع١. 

 تهًؿ١ َٓعَٛات طاق١ ايطٜاح 1.1.3.5

طاق١ تٛضح ايسضاغات ٚاشبرب٠ املهتػب١ يف صباٍ طاق١ ايطٜاح بإٔ تهايٝـ املٓعَٛات َٚٔ ثِ اي

غٓت يف َٓتصـ  01املٓتذ١ َٓٗا يف اغبؿاض َػتُط، سٝح اغبؿطت تهًؿ١ ايهًٝٛٚات.غاع١ َٔ 

غٓت يف َٓتصـ ايعاّ املاضٞ، َع إٔ تهًؿ١ ايطاق١ ايٓادب١ تعتُس اعتُازا  5ايجُاْٝٓات إىل سٛايٞ 

إضاؾ١ إىل  نبريا ع٢ً خصا٥ص املٛقع ٚغطع١ ايطٜاح ؾٝ٘ إىل داْب نؿا٠٤ ٚقسض٠ ايتٛضب١ٓٝ ايطؼب١ٝ،

ايعٛاٌَ االقتصاز١ٜ األخط٣ املؤثط٠ يف ٖصٙ ايتهًؿ١. ٚايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ، اييت ترتنع ؾٝٗا ايٓػب١ 

األنرب َٔ تهًؿ١ َؿطٚع طاق١ ايطٜاح، تتٓاغب تهًؿتٗا تتٓاغبا عهػٝا َع اضتؿاع قسضتٗا ايرتان١ُٝ 

ٓتذ١ َٔ َؿاضٜع طاق١ ٚإمجاال ٜكسض اغبؿاض تهًؿ١ ايطاق١ امل 05.5نُا ٖٛ َٛضح بايؿهٌ 

 %غٜٓٛا. 02 ( حبٛاي0220ٞ-0180ايطٜاح خالٍ ايعكٛز ايجالخ املاض١ٝ )

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚربتًـ تهًؿ١ َٓعَٛات طاق١ ايطٜاح َٔ زٚي١ إىل أخط٣ اعتُازًا ع٢ً ْطر ايػٛم ٚتٛؾط ايػٝاغات 

صٓع١ يف ايصني تبًؼ ايساع١ُ ٚاحملؿع٠، ؾُجاًل ايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ اييت تػتدسّ ع٢ً ايٝابػ١ امل

 0002إىل  122املصٓع١ يف أَطٜها تطاٚست تهًؿتٗا َٔ  تًو بُٝٓا زٚالض/ى.ٚ، 122تهًؿتٗا سٛايٞ 

زٚالض/ى.ٚ يف غ١ٓ   00500زٚالض/ى.ٚ إىل  00250بعسَا ناْت ترتاٚح َٔ  0200زٚالض/ى.ٚ يف غ١ٓ 

0202 . 

ات ايٝابػ١، سٝح ترتاٚح تهًؿتٗا َٔ أَا بايٓػب١ يًتٛضبٝٓات ايبشط١ٜ ؾٗٞ أع٢ً تهًؿ١ َٔ تٛضبٝٓ

ٚنُا اغًؿٓا بايصنط ؾإٕ تهًؿ١ ايتٛضبٝٓات متجٌ ايٓػب١ األنرب . زٚالض/ى.ٚ 50222إىل  20222

 02.5َٔ إمجايٞ ايتهًؿ١ االبتسا١ٝ٥ ملؿطٚعات طاق١ ايطٜاح بصؿ١ عا١َ، ٖٚٛ َا ٜٛضش٘ ازبسٍٚ 

(، onshoreني َؿاضٜع طاق١ ايطٜاح ايرب١ٜ )باألضقاّ َٔ خالٍ َكاض١ْ تٛظٜع ايتهًؿ١ االبتسا١ٝ٥ ب

 .0200( يف ايسٍٚ املتكس١َ يػ١ٓ offshoreَٚؿاضٜح طاق١ ايطٜاح ايبشط١ٜ )

 2111: َكاض١ْ تٛظٜع ايتهًؿ١ االبتسا١ٝ٥ بني َؿاضٜع طاق١ ايطٜاح ايرب١ٜ ٚايبشط١ٜ يػ١ٓ 13.5دسٍٚ 

 املؿطٚع ايبشطٟ املؿطٚع ايربٟ ايبٝإ

 50222 -20222 0205-0022 )زٚالض/ى.ٚ(سض٠ املطنب١ ايٓٛع١ٝ يًك تهًؿ١اي

 52-22 80-15 ْػب١ تهًؿ١ ايتٛضبٝٓات )%(

 05-05 01-0 ْػب١ تهًؿ١ أعُاٍ ايرتنٝب )%(

 22-05 00-1 ْػب١ تهًؿ١ ايطبط بايؿبه١ )%(

 22-8 02-0 ْػب١ تهايٝـ االعُاٍ اهلٓسغ١ٝ ٚايتكِٝٝ ٚاملتابع١ )%(

 

 : انخفاض تكمفة التوربينات بارتفاع القدرة التراكمية 25.5الشكل 
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  ط قة 
      د ة 
و  نوو ة 

79.70% 

 س قط        
15.30% 

   دد  أخ ى 
5% 

  ط قة 
     دد  
       ة 

20.3% 

 ات ايعامل١ٝ املؤؾطايتٛدٗات ٚ . 4.5

 . ايكسضات املطنب2.4.5١

ؾٗست ايطاق١ املتذسز٠ منًٛا غطٜعًا خالٍ ايػٓٛات األخري٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايكسضات املطنب١، 

ع٢ً ملٓعَٛات ايطاقات املتذسز٠ بًؼ إمجايٞ ايكسض٠ ايرتان١ُٝ املطنب١ 0200ؾبٓٗا١ٜ ايعاّ 

% 04 ٚاييت َجًت سٛايٞ  ،ا١ٝ٥(دٝذاٚات )ؾا١ًَ قسض٠ املػاقط امل 0,262سٛايٞ َػت٣ٛ ايعاّ 

بصؿ١ عا١َ ٚاييت بًػت سٛايٞ  تٛيٝس ايكسض٠َٔ إمجاىل ايكسض٠ ايرتان١ُٝ املطنب١ ملٓعَٛات 

 دٝذاٚات. 4,262

املطنب١  ٚبايطغِ َٔ إٔ ُدٌ ايكسض٠

ناْت َٔ طاق١  ملٓعَٛات املتذسز٠

 9,2املػاقط املا١ٝ٥ )سٛايٞ 

دٝذاٚات(، إال إٔ تكٓٝات ايطاق١ 

تذسز٠ األخط٣ )طاق١ ايطٜاح امل

ٚايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚغريُٖا( ؾٗست 

منٛا غطٜعا خالٍ ايػٓٛات األخري٠، 

% َٔ ,.01سٝح َجًت سٛايٞ 

ضبكك١ إمجايٞ ايطاق١ املتذسز٠ 

 0200% يف غ١ٓ 05 ٛايْٞػب١ منٛ حب

  .0202عٔ غ١ٓ 

يف  ايٓٗا١ٝ٥ اق١َٔ االغتٗالى ايعاملٞ يًط% ,.06سٛايٞ  ١بصؿ١ عاَ ايطاق١ املتذسز٠ ؾطتٚٚ

امجايٞ اغتٗالى ايعامل َٔ ايطاق١  َٔ% 02.2، ٚبًػت ْػب١ َػاُٖتٗا سٛايٞ 0202غ١ٓ 

 .0200غ١ٓ يف  ايهٗطبا١ٝ٥

ع٢ً َػت٣ٛ ايطاق١ املتذسز٠ سٛايٞ ْصـ ايكسض٠ املطاؾ١  َجًتٚيف صباٍ تٛيٝس ايكسض٠،  

يتكًٝس١ٜ ٚايطاق١ اي١ٜٚٛٓ(، ا ايطاق١ ؾٝٗا َٔ امجايٞ ايكسض٠ املطنب١ )مبا 0200ايعامل غ١ٓ 

دٝذاٚات َٔ  22دٝذاٚات َٔ طاق١ ايطٜاح، ٚسٛايٞ  50ٚشيو بؿطٌ تطنٝب سٛايٞ 

دٝذاٚات َٔ طاق١  6دٝذاٚات َٔ طاق١ املػاقط املا١ٝ٥، ٚ 04 ، ٚايؿُػ١َٝٓعَٛات اشبالٜا 

نس ة  س ه ة   ط قة      دد  ف   س  الك ( 26.5) ش    

  ط قة          ة ع ى  س وى      م  ن   ة سنة 

2111 
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 42يٞ ٚسٛا ،CSPَٝذاٚات َٔ ايكسض٠ ايؿُػ١ٝ اسبطاض١ٜ املطنع٠  422ايهت١ً اسب١ٝ، ٚسٛايٞ 

 022دٝذاٚات سطاضٟ َٔ َٓعَٛات ايطاق١ ايؿُػ١ٝ يتػدني املٝاٙ ٚايتسؾ١٦، ٚسٛايٞ 

 َٝذاٚات َٔ ايطاق١ ازبٝٛسطاض١ٜ.

، ع٢ً َػت٣ٛ ايعامليف أغٛام دسٜس٠ ًَٜٛا بعس ّٜٛ تكٓٝات ايطاق١ املتذسز٠ اغتدساّ ٓتؿط ٜٚ

اْتؿطت َٓعَٛات ا نُ بًسًا َؿطٚعات يف طاق١ ايطٜاح. 42ٛايٞ ، ْؿص س0200ؾؿٞ عاّ 

َٔ تػتدسّ ايػداْات ايؿُػ١ٝ يًُٝاٙ أصبشت اشبالٜا ايؿُػ١ٝ يف بًسإ َٚٓاطل دسٜس٠، ٚ

ًَٕٝٛ أغط٠، ٚيف ايعسٜس َٔ املباْٞ ٚاملطاؾل ايعا١َ ٚايتذاض١ٜ يف مجٝع  022قبٌ أنجط َٔ 

اسبطاض١ٜ يباطٔ ٜتعاٜس االٖتُاّ أٜطًا بايتسؾ١٦ ٚايتربٜس اعتُازًا ع٢ً ايطاق١ ٚأعبا٤ ايعامل. 

ٚباإلمجاٍ  اغتدساّ ايهت١ً اسب١ٝ اسبسٜج١ ألغطاض ايهٗطبا٤ ٚايٛقٛز.ٜتعاٜس األضض عاملًٝا، ٚ

ع٢ً َػت٣ٛ يف تٛؾري ايطاق١  َػاُٖتٗاايطاق١ املتذسز٠ ؾٗست منٛا نبريا يف ْػب١ تؿٗس 

 ازبسٍٚ ٜبنيبعض املؤؾطات ٚايتٛدٗات يف بعض ايسٍٚ اجملاٚض٠، ٚ 05.4ٜبني ازبسٍٚ  ايعامل.

 ْػب َػا١ُٖ ايطاق١ املتذسز٠ يف تٛؾري ايطًب ايطاقٞ يبعض زٍٚ َٚٓاطل ايعامل، 04.4

 

 َؤؾطات منٛ ْػب١ املػا١ُٖ يًطاق١ املتذسز٠ يف تٛؾري ايطًب ايطاقٞ يبعض زٍٚ ازبٛاض 14.5ازبسٍٚ 

 

 ايبٝإ ايبًس

ا١ٝ٥ يًُباْٞ % َٔ ايطاق١ ايهٗطب0.6غاُٖت َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ بٓػب١  املػطب

% يف نٗطب١ املٓاطل ايٓا١ٝ٥. ٚٚصًت ؾٝٗا إمجايٞ ايكسض٠ ايرتان١ُٝ ملٓعَٛات 02ٚ

 0222ّ، ٚتػتٗسف تطنٝب 0200َٝذاٚات َع ْٗا١ٜ غ١ٓ  090طاق١ ايطٜاح إىل 

قاَت اسبه١َٛ  0200. ٚخالٍ غ١ٓ 0202َٝذاٚات َٔ طاق١ ايطٜاح َع غ١ٓ 

 .َٝذاٚات 142ض٠ إمجاي١ٝ بإدطا٤ات تطنٝب عسز مخؼ َعاضع ضٜاح بكس

 440ٚصًت ؾٝٗا إمجايٞ ايكسض٠ ايرتان١ُٝ املطنب١ َٔ َٓعَٛات طاق١ ايطٜاح إىل  َصط

% َٔ اغتٗالنٗا يًهٗطبا٤ َٔ 02ّ. ٜٚتٛقع إٔ تػطٞ 0200َٝذاٚات بٓٗا١ٜ غ١ٓ 

  % َٓٗا طاق١ ضٜاح(.00، )0202ايطاق١ املتذسز٠ َع غ١ٓ 

 ,,0رتان١ُٝ املطنب١ َٔ َٓعَٛات طاق١ ايطٜاح إىل ٚصًت ؾٝٗا إمجايٞ ايكسض٠ اي تْٛؼ

 ّ.0200َٝذاٚات بٓٗا١ٜ غ١ٓ 
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 تٛؾري ايطًب ايطاقٞ يبعض زٍٚ ايعامليف يًطاق١ املتذسز٠ َؤؾطات منٛ ْػب١ املػا١ُٖ  15.5سٍٚ ازب

 ايبٝإ ايسٚي١/املٓطك١

% َٔ 0,ط َٔ ايطاق١ املتذسز٠ انج، َجًت ايكسض٠ املطنب١ ملٓعَٛات 0200يف غ١ٓ  أٚضبا

إْتاز  يف َػا١ُٖ ايطاق١ املتذسز٠ْػب١ ، ٚٚصًت ايكسض٠ ايهٗطبا١ٝ٥ املطاؾ١إمجايٞ 

 .%20.0سٛايٞ  ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ إىل

ٚيف ططٜكٗا يطٜاز٠ ايعامل ٖٚٞ اآلٕ ضُٔ ايسٍٚ األنجط  ،تػتُط يف ضٜاز٠ اٚضبا أملاْٝا

ٚاْتاز ايٛقٛز اسبٟٝٛ، سٝح اغتدساَا يًطاق١ املتذسز٠ يف تٛيٝس ايكسض٠، ايتػدني 

% َٔ امجايٞ اغتٗالى ايطاق١ 00.0سٛايٞ  0200غ١ٓ ٚؾطت ايطاق١ املتذسز٠ 

% َٔ ايطًب ع٢ً ايتػدني، 02.5% َٔ اغتٗالى ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥، 02ايٓٗا١ٝ٥، ٚ

  .% َٔ اغتٗالى ايٛقٛز4.6ٚ

كسض٠ ايهٗطبا١ٝ٥ ايإمجايٞ % َٔ 29ايطاق١ املتذسز٠ سٛايٞ ، َجًت 0200يف غ١ٓ  أَطٜها

ايطاق١ األٚي١ٝ إمجايٞ % َٔ 00.1سٛايٞ ٚصًت ْػب١ َػاُٖتٗا إىل املطاؾ١، ٚ

 .0202% غ١ٓ 02.9بعس إٔ ناْت  املٓتذ١

ايكسض٠ املطنب١ ايرتان١ُٝ ست٢ ْٗا١ٜ إمجايٞ  َٔ سٝحاستًت املطنع األٍٚ عاملٝا  ايصني

% َٓٗا ناْت َٔ 04دٝذاٚات، سٛايٞ  010سٛايٞ ٚاييت بًػت ؾٝٗا ، 0200غ١ٓ 

، َجًت ايكسض٠ املطنب١ 0200ٚيف غ١ٓ َٔ غري املػاقط املا١ٝ٥.  ايطاق١ املتذسز٠

 .ثًح إمجايٞ ايكسض٠ املطاؾ١ أنجط َٔملٓعَٛات ايطاق١ املتذسز٠ 

 َٓاطل

 طبتًؿ١ 
بٓػب َعكٛي١ يف اغتٗالى ايطاق١ ايطاق١ املتذسز٠ يف عسز َٔ ايسٍٚ غاُٖت 

% َٔ اغتٗالى ايطاق١ 06ُٖت ؾٝٗا طاق١ ايطٜاح حبٛايٞ ايسمناضى غا. ايهٗطبا١ٝ٥

 .%04.6%، ٚايربتػاٍ 04.9ايهٗطبا١ٝ٥، ٚأغباْٝا 

ايتٓٛع يف ايػع١ 

ايتطبٝل ع٢ً ٚ

 ايعامل َػت٣ٛ

ايتكٓٝات بأسذاّ ٚقسضات طبتًؿ١. نجري َٔ زٍٚ  اغتدساّ ٜٛدس تٛدٗات عبٛ تٓٛع

سب١ٝ ق١ ايؿُػ١ٝ ٚايهت١ً اايعامل تطُح إلغتدساّ طاق١ ايطٜاح َٚٓعَٛات ايطا

بُٝٓا ٜتعاٜس نصيو عسز ايسٍٚ اييت تطُح إىل  بكسضات عاي١ٝ يتٛيٝس ايكسض٠.

ٕ تٛدس بُٗا َٓاطل اؾُجال اهلٓس ٚايرباظٌٜ ايًت ،اغتدساّ ايكسضات ايصػري٠ ٚاملػتك١ً

َععٚي١ ْٚا١ٝ٥ غري َٛصٛي١ بايؿبه١ ايعا١َ يًهٗطبا٤، ٜتعاٜس االٖتُاّ ؾُٝٗا 

 .ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥يتٛؾري  ٖصا ايٓٛع َٔ تكٓٝات ايطاق١ املتذسز٠اغتدساّ ب
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الطاقة 
الشمسية 

%57 

طاقة 
الرياح 

الكتلة  %33
 7%الحية 

مساقط 
المياه 

الصغيرة 
%2 

الطاقة 
الجيوحرار

 1%ية 

 . اإلغتجُاضات 1.4.5

، تٓا٢َ سذِ االغتجُاض ايػٟٓٛ يف صباٍ ايطاق١ املتذسز٠ بؿهٌ 5.,نُا ٖٛ َٛضح بايؿهٌ 

بًؼ سذِ االغتجُاض يف ايطاق١ املتذسز٠ سٛايٞ  0200َطططز يف ايػٓٛات األخري٠، ٚيف غ١ٓ 

ٕٛ زٚالض، بٓػب١ منٛ سٛايٞ بًٝ ,04

، ْػب١ َػا١ُٖ 0202% عٔ غ١ٓ ,0

% 64ايسٍٚ املتكس١َ ؾٝٗا ناْت سٛايٞ 

 19% )24بًٕٝٛ زٚالض(، َكابٌ  061)

بًٕٝٛ زٚالض( ْػب١ َػا١ُٖ يًسٍٚ 

ايٓا١َٝ، ٚاييت تطنعت َععُٗا يف نٌ 

بًٕٝٛ زٚالض( ٚاهلٓس  40َٔ ايصني )

 بًٕٝٛ 1بًٕٝٛ زٚالض( ٚايرباظٌٜ ) 00)

زٚالض(. ٚأنرب مخؼ زٍٚ يف ايعامل 

اغتجُطت يف ايطاق١ املتذسز٠ ناْت 

ايصني، أَطٜها، أملاْٝا، إٜطايٝا، ٚاهلٓس، 

 ع٢ً ايتٛايٞ.  

االغتجُاضات ايعامل١ٝ يف ايطاق١ 

تٛد٘  0200املتذسز٠ يػ١ٓ 

َععُٗا يهٌ َٔ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ 

بًٕٝٛ زٚالض( ٚطاق١ ايطٜاح  ,05)

ٚتٛد٘ ايباقٞ بًٕٝٛ زٚالض(،  15)

ملصازض ايطاق١ املتذسز٠ األخط٣، 

تٛظٜع ْػب  1.5ٜٚبني ايؿهٌ 

االغتجُاضات ع٢ً َصازض ايطاق١ 

 ّ. 0200املتذسز٠ يػ١ٓ 

 

  ط قة   ح م   س ث        سنو ة ف 27.5  ش   

 2111 - 2114     دد  ف       م خال    سنو   

 وز ع نسب  س ث       ص د    ط قة  28.5   ش  

 2111     دد   سنة 
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 غٝاغات ايطاق١ املتذسز٠ .5.5

 . ايػٝاغات ايسٚي2.5.5١ٝ

تطٛضٖا تًعب ايػٝاغات زٚضًا ًَُٗا يف ت١ُٝٓ ايطاق١ املتذسز٠، سٝح نإ هلا األثط ايهبري يف 

غٝاغات ضبؿع٠ ٚزاع١ُ يٓؿط  ايعسٜس َٔ ايسٍٚ تبٓت ٚتُٓٝتٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ، ٚقس

 ٖٞ: ايػٝاغات إىل ثالث١ ضباٚض أغاغ١ٝ تًو ميهٔ تكػِٝٚاغتدساّ تكٓٝات ايطاق١ املتذسز٠. 

 ايطًب ٚاإلْتاز. تطٜٛط  .2

 .تؿذٝع ايتصٓٝع احملًٞ ملعسات ايطاق١ املتذسز٠   .3

 اق١ املتذسز٠.ايطاغتدساّ زعِ   .4

 ايطًب ٚاإلْتاز تطٜٛطغٝاغات أٚال: 

 ايط٥ٝػ١ٝ ػٝاغاتاي .2

 ( Feed-in Tariff ) غٝاغ١ تعطٜؿ١ ايتػص١ٜ: غٝاغات تػعري١ٜ ( أ

يف ٖصٙ ايػٝاغ١ تكّٛ ايسٚي١ بتشسٜس تعطٜؿ١ يهٌ ٚسس٠ طاق١ ٜتِ إْتادٗا َٔ َصسض َتذسز، ٖٚصٙ 

املٓتذ١ َٔ املصازض ايتكًٝس١ٜ ٚتطُٔ ذبكٝل عا٥س ايتعطٜؿ١ تهٕٛ َطتؿع١ عٔ تًو املُٓٛس١ يًطاق١ 

َٓاغب يًُػتجُطٜٔ يف إْتاز ايطاق١ املتذسز٠. ٚعاز٠ً َا ٜهٕٛ ٖٓاى تعطٜؿ١ يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايطاق١ 

 ٚاْتؿاضًا.نجط ظباسا ٖٚٞ أتعترب ٖصٙ ايػٝاغ١ داشب١ يًُػتجُطٜٔ، . ٚاملتذسز٠ 

 ب( غٝاغات األٖساف ايه١ُٝ

 ١َ أٚ ايؿٗازاتٝاغ١ اسبصص املًعغ َ(Quota): 

 Renewable Portfolio Standardغٝاغ١ ) أٚ” ايهٛتا“ٚتعطف ٖصٙ ايػٝاغ١ باغِ غٝاغ١ 
RPS١ٝ أٚ ا٥( سٝح تؿطض ايسٚي١ َٔ خالٍ ايكإْٛ ع٢ً ؾطنات اإلَساز بايطاق١ ايهٗطب

ٜٚتِ  ،ض املتذسز١ٝ شات املصسا٥اغتٗالى ْػب١ أٚ ن١ُٝ ضبسز٠ َٔ ايطاق١ ايهٗطب املػتًٗهني إْتاز أٚ

  .ؾطض عكٛبات ع٢ً ايؿطنات اييت تؿؿٌ يف ذبكٝل تًو ايٓػب١ املػتٗسؾ١
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 :غٝاغ١ املٓاقصات ايعا١َ ايتٓاؾػ١ٝ 

املػتجُطٜٔ إلقا١َ َؿطٚعات اإلَساز بايهٗطبا٤ َٔ َصازض َتذسز٠ خالٍ ؾرت٠ َع١ٓٝ  ٢ُٜسَعٚؾٝٗا 

ٚتهٕٛ ؾبهات ايهٗطبا٤  اقٌ تهًؿ١ إْتاز اتشٚبكسضات ضبسز٠ َٔ خالٍ َٓاقص١، ٜٚتِ اختٝاض ايعكٛز 

ًَع١َ بايؿطا٤ َٔ تًو احملطات بٓا٤ًا ع٢ً األغعاض اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ خالٍ تًو 

 ٗا طبكًا يًُٓاقص١.ٝاملٓاقصات ٚاملسز ايع١َٝٓ اييت مت االتؿام عً

 ه١ًُاملػٝاغات اي .1

 مت١ًٜٝٛ أ( غٝاغات

 غعط ؾا٥س٠ أقٌ اٚ تكسِٜ ضُاْات  ُط أٚ يًُػتًٗوتكسِٜ َٓح ٚقطٚض َٝػط٠ غٛا٤ّ يًُػتج(

 .يإلقطاض(

  :آيٝات شبؿض طباطط ايتٌُٜٛ َٔ خالٍ ايطُاْات اسبه١َٝٛ، أٚ ضز دع٤ َٔ املؿرتٜات اسبه١َٝٛ

 ايتٌُٜٛ، أٚ َٔ خالٍ ايؿطا٤ َٔ املٓتذني بأغعاض أع٢ً تؿذٝعًأ يًصٓاع١. 
 ضطٜب١ٝ ٚمجطن١ٝ سٛاؾع ( ب

  :ٖصٙ ايػٝاغ١ ٜتِ ايتؿذٝع ع٢ً إْتاز ايهٗطبا٤ َٔ ايطاق١ املتذسز٠ عٔ  يفسٛاؾع َطتبط١ باإلْتاز

اييت تكّٛ ١ األخط٣ يًؿطنات ْؿطاأليف ايططا٥ب املػتشك١ ع٢ً  أٚ اعؿا٤ات ططٜل َٓح خصِ

  .باالغتجُاض يف ايطاق١ املتذسز٠
 ٛا٤ ع٢ً إعؿا٤ات أٚ ربؿٝطات ضطٜب١ٝ ملسز ضبسز٠ غ: تؿٌُ سٛاؾع َطتبط١ باالغتجُاض ٚاإلْتاز

َػت٣ٛ إغتجُاضات املؿطٚعات أٚ ع٢ً َػت٣ٛ املػتًٗو يٓعِ َٚعسات ايطاق١ املتذسز٠ ٚقطع 

ع٢ً اإلْتاز سٝح ميٓح  ١ٝاؾع ضطٜبٛتكسِٜ س، ٚغٝاضٖا ٚنصيو خطٛط َٚهْٛات إْتاز ٖصٙ املعسات

ٔ َٓتذٞ ايهٗطبا٤ َٔ َصازض َتذسز٠ ؾٛا٥س ضطٜب١ٝ ع٢ً إْتادِٗ، ٖٚٞ عاز٠ َا تٛضع نٓػب١ َ

 .غاع١ غعط ايهًٝٛٚات

 تٓع١ُٝٝ ٚإزاض١ٜ غٝاغات   ز(
 ط١ًٜٛ املس٣ يؿطا٤ ايطاق١ تٛقٝع عكٛز. 
 تػٗٝالت يًطبط بايؿبه١ ٚتكسِٜ أٚيٜٛات باملٛاقع املدتاض٠ يًُؿطٚعات طبكًا سبصط املصازض. 
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 يكٝاؽ ايصايف يًطاق١ ا(Net metering):  ايطاق١ َٓعَٛات ًُػتًٗهني أصشاب يٖٚٛ ْعاّ ٜػُح

بازخاض ايطاق١ ايهٗطب١ٝ ايعا٥س٠ عٔ استٝاداتِٗ يالغتٗالى تكّٛ ملتذسز٠ املٓتذ١ يًهٗطبا٤ إٔ ا

يكٝاؽ تسؾل ايطاق١ بني املػتًٗو ٚايؿبه١، ٜٚسؾع ٚاسس السكًا. ٜٚتِ اغتدساّ عساز قٝاؽ 

 خاضز إْتاد٘ َٔ ايطاق١ املتذسز٠ ع٢ً َس٣ "ايصاؾ١ٝ  " املػتًٗو ؾكط مثٔ ايهٗطبا٤ املػتدس١َ

  زٚض٠ ايتشصٌٝ.

 غٝاغات تؿذٝع ايتصٓٝع احملًٞثاًْٝا: 

تطتبط ٖصٙ ايػٝاغات بايسٍٚ شات ايكسضات ايصٓاع١ٝ املٓاغب١ ٚسذِ ايػٛم املٓاغب َجٌ ايصني ٚاهلٓس 

 ٚايرباظٌٜ، ٚتؿٌُ غٝاغات تؿذٝع ايتصٓٝع احملًٞ ملعسات إْتاز ايهٗطبا٤ َٔ ايطاق١ املتذسز٠:

 ٞ.ًاؾرتاط ْػب١ َٔ ايتصٓٝع احمل .2

 ؾطض ضطا٥ب ع٢ً املعسات املٓتذ١ يًطاق١ املتذسز٠ ايٛاضز٠ َٔ اشباضز.  .3

ٖٚصٙ ايػٝاغ١ ال تتٓاقض َع اؾرتاطات َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ سٝح مت تٛصٝـ غٛم ايطاق١ املتذسز٠ 

ٚدسٜط بايصنط إٔ مجٝع ٖصٙ ايػٝاغات يٝػت ع٢ً سػاب دٛز٠ املٓتر سٝح إٔ  ،ع٢ً أْ٘ غٛم غري دباضٟ

 ازبٛز٠ البس إٔ ٜتٛؾط. ؾطط

 غٝاغات زعِ اغتدساّ ايطاق١ املتذسز٠ثايجًا: 

 اغتدساّ ايطاق١ املتذسز٠ إىل ْٛعني َٔ ايسعِ: يتطٜٛطٜٓكػِ ايسعِ املكسّ 

 ٚايكٝاؽ ٚايتكِٝٝ ايسعِ املكسّ ألحباخ تطٜٛط َعسات اإلْتاز َٔ ايطاق١ املتذسز٠ ٚنصيو اسبصط .2

املتذسز٠، ايتسضٜب ٚبٓا٤ ايكسضات ٚتطٜٛط إَهاْٝات ايتصٓٝع  َٛاقع إْتاز ايطاق١ تطٜٛطٚعًُٝات 

 احملًٞ. 

اييت  ايسعِ املكسّ يػعط ٚسس٠ ايطاق١ املٓتذ١ َٔ َصسض َتذسز، ٖٚصا ايسعِ ؽبتًـ سػب ايسٍٚ   .3

 .تكّٛ اسبه١َٛ بتكسِٜ زعِ َباؾط يًُٓتر ايٓٗا٥ٞ َٔ ايطاق١، سٝح تسعِ أغعاض ايطاق١
 

 ١ٝاإلقًُٝػٝاغات . اي1.5.5

اييت تتُتع مبػتٜٛات عاي١ٝ َٔ َصازض تكع يٝبٝا ضُٔ َٓطك١ ايؿطم األٚغط ٚمشاٍ أؾطٜكٝا 

ايطاق١ املتذسز٠ أُٖٗا ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚطاق١ ايطٜاح. اغًب زٍٚ املٓطك١ سسزت أٖساف 
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سزت اٖساف سَٓطك١ ايؿطم األٚغط ٚمشاٍ أؾطٜكٝا زٚي١ َٔ زٍٚ  01إلغتػالٍ ٖصٙ املصازض )

(. ٜتٛقع يف ساي١ ذبكٝل ٖصٙ األٖساف ٚبًٛؽ ْتا٥ذٗا يف ْٗا١ٜ املس٠ ١ٝٓ ع٢ً سس٣خاص١ يهٌ تك

سز٠ دٝذاٚات َٔ ايكسضات َٔ تكٓٝات ايطاق١ املتذ 020احملسز٠ هلا إٔ ٜتِ تطنٝب سٛايٞ

 .0222املدتًؿ١ َع غ١ٓ 

 

 ٜبني بعض ايسٍٚ اييت قاَت بتشسٜس اٖساف ٚط١ٝٓ يًطاق١ املتذسز٠:  27.6 سٍٚ ايتايٞٚازب

 األٖــساف ٚي١ساي

( َٔ ايهٗطبا٤ بايطاق١ املتذسز٠ 3141% )51( ٚ 3131% )26( ٚ 3126% )7تٛيٝس:   ازبعا٥ط

(PV+CSP+WIND) 
 % َٓٗا طاق١ ضٜاح.23، 3131% َٔ ايهٗطبا٤ بايطاق١ املتذسز٠ غ١ٓ 31تٛيٝس  َصط

% نٗطبا٤ 36، 3127% َٔ ايكسض٠ املطنب١ غ١ٓ 27% َٔ ايهٗطبا٤ بايطاق١ املتذسز٠ 22ٚتٛيٝس  تْٛؼ

 (.3141% َٔ ايكسض٠ املطنب١ )51بايطاق١ املتذسز٠ ٤ ٚ

 .3141% َٔ ايكسض٠ املطنب١ يف غ١ٓ 53 املػطب

 .3131% غ١ٓ 21، 3126% َٔ ايطاق١ األٚي١ٝ غ١ٓ 8 األضزٕ

 3131% نٗطبا٤ غ١ٓ 8، أبٛظيب: 3141% نٗطبا٤ غ١ٓ 6زبٞ:  االَاضات

 ،3131% نٗطبا٤ غ١ٓ 36 ؾًػطني

 .3141% غ١ٓ 21، 3131% نٗطبا٤ بايطاق١ املتذسز٠ غ١ٓ 6 يهٜٛتا

 .3131% نٗطبا٤ بايطاق١ املتذسز٠ غ١ٓ 21 عُإ
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ضقِ  ؾٗٞ َٛضش١ يف ازبسٍٚ ايتايٞ (MENA)أَا ايػٝاغات املعٍُٛ بٗا ٚاملكرتس١ يف بعض زٍٚ َٓطك١ 

(28.6 ) 
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         ازبعا٥ط

        يف اطاض ايسضاغ١ َصط

         تْٛؼ

         املػطب

         األضزٕ

        يف اطاض ايسضاغ١ ايػعٛز١ٜ

        يف اطاض ايسضاغ١ االَاضات

         ؾًػطني

         ايهٜٛت

         عُإ

 َػت٣ٛ إَاض٠/ إقًِٝ             َػت٣ٛ زٚي١                      

 

 ح بايػٝاغات ع٢ً املػت٣ٛ احملًَٞكرت. 3.5.5

تػتٗسف تطٜٛط ٚت١ُٝٓ اغتدساّ ايطاق١  ،طٛط عطٜط١ يػٝاغات عا١َخب َكرتحؾُٝا ًٜٞ 

ذبسٜس غٝاغات تؿص١ًٝٝ تهٕٛ ْتاز زضاغات  ميهٔ إٔ ٜتِ ع٢ً أغاغٗا، يف يٝبٝا املتذسز٠

 ٚذبايٌٝ َعُك١ َب١ٝٓ ع٢ً بٝاْات ٚاقع١ٝ ضب١ًٝ.

 ايسعِ ٚايتشؿٝع غٝاغات -2
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تٗسف ايػٝاغات اىل اػباز ايٛغا٥ٌ ٚااليٝات اشباص١ بسعِ املػتدسَني ٚاملٓتذني 

ب ٚايتُتع باالعؿا٤ات َٔ ايططا٥ ،ملٓعَٛات ايطاق١ املتذسز٠ عٔ ططٜل ايسعِ املباؾط

ٚغريٖا َٔ االغايٝب ٚايططم اييت تؿذع املػتجُطٜٔ  ،َٚٓح ايكطٚض املطؼب١ ،ٚايطغّٛ

 ٚميهٔ إٔ تؿٌُ ايػٝاغات ايتاي١ٝ:، ٚايكطاع اشباص يالغتجُاض يف ٖصا اجملاٍ

  :ّٛاالعؿا٤ َٔ ايططا٥ب ٚايطغّٛ ازبُطن١ٝ  تؿٌُغٝاغات تتعًل بايططا٥ب ٚايطغ

 .املٛضز٠ ايطاق١ املتذسز٠ ع٢ً َٓعَٛاتٚأ١ٜ ضطا٥ب ٚضغّٛ أخط٣ 

 :غٔ ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني اشباص١ بسعِ  تؿٌُ غٝاغات تتعًل بسعِ ؾطا٤ املٓعَٛات

  .اقتٓا٤ َٓعَٛات ايطاق١ املتذسز٠
 :غٔ ايتؿطٜعات ٚايػٝاغات  تؿٌُ غٝاغات تتعًل بؿطا٤ ايطاق١ املٓتذ١ َٔ املػتجُط

ُطٜٔ يتؿذٝع االغتجُاض يف اشباص١ بؿطا٤ ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ َٔ املٓتذني املػتج

  .صباٍ ايطاق١ املتذسز٠

 ايطاق١ ٚاغتٗالى غٝاغات تتعًل بإْتاز   -1

  ايطاقٞ غتٗالىاالتطؾٝس َٓعَٛات اْتاز ٚاغتدساّ ايطاق١ ٚذبػني نؿا٠٤. 
 ع٢ً املػت٣ٛ املطنعٟ  تؿذٝع اغتدساّ َٓعَٛات ايطاق١ املتذسز٠ يتٛيٝس ايهٗطبا٤

 .ٚاملٛظع
 ا٤ ايصاتٞ َٔ ايطاق١ يًُػهٔ ٚتكًٌٝ ْػب١ املًٛثات ايب١ٝ٦ٝتٛؾري االنتؿايتٛد٘ ي. 
  ايتٛد٘ الغتدساّ َصازض ايطاق١ املتذسز٠ يػس دع٤ أٚ نٌ استٝاداتٗا املؤغػات

 . اسبه١َٝٛ َٔ ايطاق١
 ٚضع ْػب١ َٔ َػا١ُٖ إضا٠٤ ايؿٛاضع ٚاسبسا٥ل ايعا١َ َٔ ايطاق١ املتذسز٠. 
 ٚضع ايرباَر ٚ ،ذسز٠ يف املباْٞ املسضغ١ٝٚضع بطاَر ملػا١ُٖ َٓعَٛات ايطاق١ املت

 .ِ يف صباٍ ايطاق١ املتذسز١ُٝٝ٠ املٓاغب١ يهٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايتعًٝايتعًٚاملٓاٖح 

 ايتطٜٛط يف صباٍ ايطاق١ املتذسز٠غٝاغات تتعًل بايبشح ٚ -3

ػبب إٔ تؿٌُ ايػٝاغات ٚاشبطط احمل١ًٝ بطاَر يتععٜع ايكسضات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ احملًٝـ١،  

متهني ٖصٙ ايكـسضات َـٔ اغتهؿـاف االَهاْٝـات املتاسـ١ ملصـازض ايطاقـ١ احملًٝـ١ ٚايـسخٍٛ يف          ٚ

  .َؿرتن١ َع َطانع احباخ َٚعاٖس ٚداَعات زٚي١ٝ َٓاظط٠ بطاَر حبح ٚتطٜٛط



33 
 

2015 

2020 

2025 

2030 

 

 ايربْاَر ايتُٟٓٛ .6.5

طٝط مت َٔ خالٍ ؾطٜل ايعٌُ املهًـ بايطاق١ املتذسز٠ ٚنؿا٠٤ ايطاق١ بًذ١ٓ ايطاق١ مبذًؼ ايتد

ايٛطين إعساز َكرتح بطْاَر تُٟٓٛ إلزخاٍ ايطاق١ املتذسز٠ ضُٔ اشبًٝط ايطاقٞ ملٓع١َٛ ايطاق١ 

ٜػتٗسف ايربْاَر ايٛصٍٛ مبػا١ُٖ ايطاق١ املتذسز٠ يف  (.0222-0204ايٛط١ٝٓ خالٍ ايؿرت٠ )

ا١ٜ ايعاّ % ب02ٗٓ، 0202ٚ% بٓٗا١ٜ ايعاّ ,، 0204ٚ% بٓٗا١ٜ ايعاّ 2إْتاز ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ إىل 

( ٜٛضح َػا١ُٖ طبتًـ تكٓٝات ايطاق١ املتذسز٠  09.4 . ٚايؿهٌ )0222% بٓٗا١ٜ ايعاّ 04، 0204ٚ

 يف ٖصا ايربْاَر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يًطاقات املتذسز٠املكرتح  ايربْاَر ايتُٟٓٛطبطط  29.5 ؿهٌاي 

 مساهة الطاقة المتجددة 3%       

 ضٜاحطاق١ ّ.ٚ  260-

 ّ.ٚ خالٜا مشػ١ٝ 124-

 ّ.ٚ غداْات مشػ١ٝ 60-

 ّ.ٚ 444ايكسض٠ ايه١ًٝ: -

 مساهة الطاقة المتجددة 7%      

 ضٜاحطاق١ ّ.ٚ  600-

 ّ.ٚ َطنعات مشػ١ٝ 150-

 ّ.ٚ خالٜا مشػ١ٝ 300-

 ّ.ٚ غداْات مشػ١ٝ 250-

 ّ.ٚ ١ٝ1300: ايكسض٠ ايهً-

 مساهة الطاقة المتجددة 11%       

 ضٜاحطاق١ ّ.ٚ  1000-

 ّ.ٚ َطنعات مشػ١ٝ 400-

 ّ.ٚ خالٜا مشػ١ٝ 800-

 ّ.ٚ غداْات مشػ١ٝ 450-

 ّ.ٚ 2650ايكسض٠ ايه١ًٝ: -

  س هة   ط قة      دد  15%

1500  ٚ.ّ ضٜاحطاق١ 

800 َطنعات مشػ١ٝ ٚ.ّ 

1400 خالٜا مشػ١ٝ ٚ.ّ 

900 غداْات مشػ١ٝ ٚ.ّ 

 :4600ايكسض٠ ايه١ًٝ ٚ.ّ 
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يف ايربْاَر ايتُٟٓٛ ميهٔ تطٜٛطٖا حبٝح تطتؿع ْػب١ َػا١ُٖ ايطاق١ املتذسز٠ املػتٗسؾ١ ايٓػب ٚايكسضات 

 ، ٚاييت َٔ أُٖٗا:االدطا٤اتبعض اقٟٛ يف يٝبٝا يف ساٍ ارباش يف َٓع١َٛ االَساز ايط

  ذبطٜط غٛم ايطاق١ ميهٔ االؾطاز ٚايؿطنات اشباص١ َٔ املػا١ُٖ يف تٛيٝس ايطاق١ ٚضبطٗا ع٢ً ايؿبه١

 ايعا١َ ٚؽبًل صباٍ يًتٓاؾؼ.

 ملؿاضٜع.اصساض ايتؿطٜعات املؿذع١ يالغتجُاض ميهٔ إ متجٌ عاٌَ دصب قٟٛ يًُػتجُطٜٔ ٚاقا١َ ا 

  قطاع املباْٞ بصؿ١ عا١َ ميهٔ إٔ ٜٛؾط دع٤ نبري َٔ استٝادات٘ ايطاق١ٜٛ اشا َا مت اخص شيو يف

االعتباض عٓس تصُِٝ تًو املباْٞ حبٝح ٜتِ االغتؿاز٠ َٔ االْع١ُ ايػايب١ ٚايؿعاي١ يًطاق١ ايؿُػ١ٝ 

ا يف ايػٓٛات ايكطٜب١ ٚيهٓٗا شات دس٣ٚ ْتا٥ذٗ ٞٚاملٓار ٚايب١٦ٝ يف َٛقع املباْٞ، ٖٚصٙ ايتكٓٝات ضمبا ال تأت

ع٢ً املس٣ ايبعٝس، ٖٚٞ ذبتاز اىل ْؿط ٖصٙ ايجكاؾ١ يف قطاع املٗٓسغني ٚايؿٓٝني شٟٚ ايعالق١ بكطاع 

 املباْٞ ٚاملٛاز املػتدس١َ يف ايبٓا٤ َٚايهٞ املباْٞ نصيو.

 االغتجُاضات املطًٛب١ يًربْاَر ايتُٟٓٛ. 2.6.5

، 0222-0202يتٓؿٝص ٖصا ايربْاَر ايتُٟٓٛ املكرتح خالٍ ايػٓٛات  مت سػاب ايتهايٝـ ايالظ١َ

اعتباض تهًؿ١ ٚسس٠ ايكسض٠ يًتكٓٝات املدتًؿ١ املتُج١ً يف ضبطات ايتٛضبٝٓات ايطؼب١ٝ بٚشيو 

، 0202خالٍ غ١ٓ  ايكسض٠ ايؿُػ١ٝ اسبطاض١ٜ املطنع٠ضبطات َٚٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ ٚ

، ٚاييت ناْت ع٢ً ايٓشٛ يهٌ تك١ٝٓ (learning index)ِ اعتباض َؤؾط َعاٌَ ايتعًبٚنصيو 

 ايتايٞ:

  :1.36َٓعَٛات طاق١ ايطٜاح 

  :1.31َٓعَٛات اشبالٜا ايؿُػ١ٝ 

 1.26: ١اسبطاضٜ ١ايؿُػٝ ايكسض٠ تطنٝع ضبطات  
ٜٚبني  ًَٝاض زٜٓاض يٝيب، 4,.00تبًؼ  ٕ إمجايٞ االغتجُاضات املطًٛب١َٔ خالٍ ٖصٙ اسبػابات ؾإٚ

ايتهايٝـ ايػ١ٜٛٓ ايالظ١َ يتػط١ٝ تٓؿٝص ايكسضات املكرتس١ يًتكٓٝات املدتًؿ١ خالٍ  0ازبسٍٚ 

ٚتطانُٝا  غًٜٓٛا املطًٛب١ اضاتاالغتجُتٛظٜع سذِ  2ٚ 0ايؿهًني  ٛضحٜٚ، 0222-0202ايؿرت٠ 

 .خالٍ ْؿؼ ايؿرت٠ع٢ً ايتٛايٞ 
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 ط قة    ح

 خال   ش س ة

    ز   ش س ة ح    ة

 (2030 – 2013االغتجُاضات ايػ١ٜٛٓ املطًٛب١ يًربْاَر ايتُٟٓٛ ) 30.5ايؿهٌ 

 (2030 – 2013االغتجُاضات ايرتان١ُٝ ملطًٛب١ يًربْاَر ايتُٟٓٛ ) 31.5ايؿهٌ 

ٛخ ٚايسضاغات اييت ٜتطًب ايكٝاّ ٚإشا َامت استػاب املبايؼ ايالظ١َ يًذٛاْب األخط٣ املتُج١ً يف ايبش

بٗا ملٛانب١ ايتكٓٝات ْٚكٌ ايعًِ ٚاملعطؾ١ ٚبٓا٤ ايكسضات ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ ٖٚٞ دٛاْب ٜكّٛ بٗا نٌ 

َٔ ازبٗاظ ايتٓؿٝصٟ يًطاقات املتذسز٠ َٚطنع حبٛخ ٚزضاغات ايطاق١ ايؿُػ١ٝ نٌ سػب 

 .0222ست٢ غ١ٓ  يٝيب زٜٓاض ًَٝاض 00إمجايٞ االغتجُاضات املطًٛب١ تصبح  إختصاص٘، ؾإٕ
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 0222-0202(: ايتهايٝـ ايالظ١َ يتٓؿٝص ايكسضات يًتكٓٝات املدتًؿ١ سػب اشبط١ املكرتس١ 01.4دسٍٚ )

 

 ايتهًؿ١ ايػ١ٜٛٓ يهٌ تك١ٝٓ )زٜٓاض يٝيب(  االغتجُاضات املطًٛب١ ايػ١ٓ

قسض٠  ضبطات تطنٝع )ز.ٍ( االمجاي١ٝ

 مشػ١ٝ سطاض١ٜ

خالٜا َٓعَٛات 

 مشػ١ٝ

 طاق١ ضٜاحٓعَٛات َ

2013 - - - - 

2014 - 110,090,277.48 62,500,000.00 172,590,277.48 

2015 - 248,927,360.69 214,977,184.20 463,904,544.89 

2016 - 138,837,083.21 286,243,324.29 425,080,407.50 

2017 196,679,055.08 138,837,083.21 286,243,324.29 621,759,462.58 

2018 196,679,055.08 142,916,107.93 127,955,854.17 467,551,017.18 

2019 253,238,408.93 142,916,107.93 127,955,854.17 524,110,371.03 

2020 253,238,408.93 137,531,973.93 102,685,105.55 493,455,488.41 

2021 499,408,475.29 272,779,662.82 102,685,105.55 874,873,243.66 

2022 246,170,066.36 135,247,688.89 149,064,923.82 530,482,679.07 

2023 246,170,066.36 196,915,429.69 149,064,923.82 592,150,419.87 

2024 356,759,467.82 196,915,429.69 96,540,654.38 650,215,551.89 

2025 356,759,467.82 191,875,213.58 239,437,132.41 788,071,813.81 

2026 356,759,467.82 191,875,213.58 142,896,478.02 691,531,159.42 

2027 346,915,296.98 250,029,085.41 139,415,184.84 736,359,567.23 

2028 346,915,296.98 497,432,373.83 277,239,620.50 1,121,587,291.3 

2029 858,967,317.51 247,403,288.42 137,824,435.66 1,244,195,041.6 

0222 512,052,020.52 485,213,870.63 359,720,466.48 1,356,986,357.6 

 11,754,904,694.56 ز.ٍ(( 0222-0202 يًربْاَر ايتُٟٓٛايتهًؿ١ االمجاي١ٝ 



 

 0 

 
 
 

 

 الباب السادس

 الطاقة النىوية إلنتاج الكهرباء

 

 
 
 

 



 

 1 

 متٗٝــد   6.6

ايبدا٥ٌ يتٛؾري نٗسبا٤ بكدزات عاي١ٝ َٚطتكس٠  أِٖاالضتجُاز يف ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ َٔ ٜعترب 

ت ايعدٜد َٔ ايدٍٚ ع٢ً خٝاز ايطاق١ ٚقد اعتُد ،ْعسا ألٕ ايٓؿط ٚايػاش َؿدزإ ْاقبإ

طًب املتصاٜد ع٢ً ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚيكُإ آَٗا ايطاقٟٛ اي١ٜٚٛٓ يتًب١ٝ دص٤ َٔ اي

، مما اسدخ طؿس٠ يف منٛ قطاع ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ سٝح 95;3خؿٛؾا بعد اش١َ ايٓؿط ض١ٓ 

ٚؾل اسؿا٥ٝات  4232% ض١ٓ 35 سٛايٞ ٚؾًت ْطب١ َطاُٖت٘ يف اْتاز ايهٗسبا٤ عاملٝا اىل

ٚتؿاٚتت ْطب١ َٛقح بايػهٌ.  نُا ٖٛ (IEA, KWES2012ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ )

% :9َطا١ُٖ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف اْتاز ايهٗسبا٤ بدٍٚ ايعامل سٝح ٚؾًت اىل سٛايٞ 

% بايٓطب١ اىل ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ ٚؾل اسؿا٥ٝات ايٛناي١ ايدٚي١ٝ ;3بؿسْطا ٚ

( نُا ٜؿتح اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ IAEA IPRIS2012) 4234يًطاق١ ايرز١ٜ يط١ٓ 

ٓٛات يٓكٌ ٚتٛطني تكٓٝات ددٜد٠ َٚتطٛز٠ ذات َعاٜري دٚي١ٝ َٔ سٝح أضًٛب اإلداز٠ ق

 .ٚايتػػٌٝ ٚايطال١َ ٚاؾٛد٠ ٚاالضتدا١َ ٚايػؿاؾ١ٝ

 

 
 (IEA-KWES2012)  ْطب١ َطا١ُٖ اْٛاع ايٛقٛد املدتًؿ١ يف اْتاز ايهٗسبا٤ عاملٝا

 

 يٞ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف يٝبٝاااؿيٛقع ا 2.6

 املؤضطٞ ايٛقع 1.2.6

،  ٚتتبع فًظ ايٛشزا٤ ّ  95;3يط١ٓ  76َؤضط١ ايطاق١ ايرز١ٜ  مبٛدب ايكإْٛ زقِ  مت إْػا٤

تطٛزت املؤضط١ يتؿبح قالع ع١ًُٝ أُٖٗا َسنص ايبشٛخ اي١ٜٚٛٓ ، إقاؾ١ إىل املػازٜع ايع١ًُٝ  

ٜٛٔ ايهٛادز ٚايؿ١ٝٓ األخس٣ املٓبجك١ عٔ ْػاطُٝٗا. اضتُست َؤضط١ ايطاق١ ايرز١ٜ يف بٓا٤ ٚته



 

 2 

قإْٛ  املٗاّ املٛن١ً هلا ٚؾكا ملا ْـ عًٝ٘ ايع١ًُٝ ٚ األطس ايتك١ٝٓ ٚ ايؿ١ٝٓ َٔ ادٌ تٓؿٝر 

 -ع٢ً اػاٖني ز٥ٝطٝني ُٖا:يف ذيو  إْػا٥ٗا سٝح اضتٓدت املؤضط١ 

بٓا٤ قاعد٠ ع١ًُٝ َت١ٓٝ يًعًّٛ اي١ٜٚٛٓ ٚ اضتدداَاتٗا ايط١ًُٝ ٚذيو بإْػا٤  :االػاٙ األٍٚ

بشٛخ اي١ٜٚٛٓ ٚإٜؿاد ايعدٜد َٔ ايعٓاؾس ايبػس١ٜ يًدزاض١ باـازز َسنص اي

ؾسؾ١ إعداد  أتاحبٗدف ايتأٌٖٝ ، إقاؾ١ إىل اؾتتاح ن١ًٝ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ 

 .بايداخٌ ايهٛادز ايبػس١ٜ املؤ١ًٖ عًُٝا ٚتكٓٝا

 

اخ مبسنص املػسٚعات ايتطبٝك١ٝ ٚاألعُاٍ ايؿ١ٝٓ ٚ ذيو باضتجُاز َؿاعٌ األع  االػاٙ ايجاْٞ:

طبٝكاتٗا ٚايؿ١ٝٓ ٚإْتاز ايٓعا٥س املػع١ ٚايبشٛخ اي١ٜٚٛٓ يف بٓا٤ ايهٛادز ايع١ًُٝ 

اعدت دزاضات ؾ١ٝٓ يبٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ بكدز٠ يف أٚاخس ايطبعٝٓات ٚ ايط١ًُٝ.

 .ط١احملضست يبٓا٤  تٓؿٝر دزاض١ َٛقع ضًطإ مبٓطك١ٚ َٝذاٚات 888

 

 ١ٜٚايدٚاؾع الضتدداّ ايتكٓٝات ايٓٛ 2.2.6

  تٜٓٛع َؿادز ايطاق١ ٚتعصٜص االَٔ ايطاقٟٛ ٚعدّ االعتُاد ع٢ً َؿدز َآي٘ ايٓكٛب

 .ٚأضعازٙ غري َطتكس٠

  ايتٓاؾط١ٝ االقتؿاد١ٜ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ سٝح تػري ايدزاضات اىل إ إْتاز ايهٗسبا٤

 ؛٣باضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ اقٌ تهًؿ١ َٔ َععِ َؿادز ايطاق١ االخس

 ض١ٓ ادت اىل  58تػػٌٝ ٚؾٝا١ْ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ٚاييت تؿٛم  ـرب٠ املهتطب١ يفا

 ١؛تطٜٛس ايتك١ٝٓ ٚؼطني َعاٜري ايطالَ

 تٛظٝـ ٚاضتجُاز اإلَهاْٝات ٚايكدزات احمل١ًٝ ضٛا٤ َاد١ٜ أٚ بػس١ٜ. 

 ؛اقتٓا٤ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ٚاَتالى املعسؾ١ العتبازات عد٠ 

 ؛١ٝ ايكاز٠ بؿش١ اإلْطإاحملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاؿد َٔ املًٛثات ايب٦ٝ 

 َٛانب١ ايتطٛز ايعًُٞ ٚايتكين يف فاٍ االضتدداَات ايط١ًُٝ يًطاق١ ايرز١ٜ. 

 ٚدٛد ب١ٝٓ ؼت١ٝ َٓاضب١ يف اجملاٍ ايبػسٟ، ٚاـرب٠ ايتػػ١ًٝٝ، ٚايدزاضات، 

 ٚايتػسٜعات.

 

 َتطًبات إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف َصٜر ايطاق١ 3.2.6

ٜطتدعٞ تًب١ٝ مج١ً َٔ املتطًبات احمل١ًٝ  ْتاز ايهٗسبا٤ إل ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إدخاٍإٕ 

 ٚايدٚي١ٝ

 ا( املتطًبات احمل١ًٝ:
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اإلغساف ع٢ً ايربْاَر ايٟٓٛٚ ٚتٓؿٝرٙ يًتػػٌٝ ٚ ت١ُٝٓ املٛزد ايبػس١ٜ ايالش١َ  •

 ع٢ً مٛ ؾعاٍ؛

تأَني َٛازد َاي١ٝ ٚاؾ١ٝ َٔ أدٌ تػٝٝد قط١ ايك٣ٛ اي١ٜٚٛٓ ٚتػػًٝٗا  •

١ ع٢ً مٛ َإَٔٛ َٚطتداّ، عال٠ٚ ع٢ً ايتؿسف يف ٚإخسادٗا َٔ اـدَ

 ايٓؿاٜات املػع١؛

ٚقع بسْاَر ٜػطٞ مجٝع دٛاْب ايتػػٌٝ ٚاإلخساز َٔ اـد١َ ٚايتؿسف يف  •

 ايٓؿاٜات؛

 إداز٠ املٛاد اي١ٜٚٛٓ يف األدٌ ايطٌٜٛ؛ •

ايتٛاؾٌ َع اؾُٗٛز َٚع ايدٍٚ اجملاٚز٠، ع٢ً مٛ َٓؿتح ٚغؿاف، بػإٔ  •

 تكـ ٚزا٤ إدخاٍ ايك٣ٛ اي١ٜٚٛٓ؛االعتبازات اييت 

ؼدٜد املتطًبات املتعًك١ بايتأٖب يًطٛازئ ٚتدابري األَٔ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ، ٚٚقع  •

 ايرتتٝبات ايالش١َ يريو؛

 إدسا٤ دزاض١ دد٣ٚ َٔ أدٌ تأنٝد ايؿالس١ٝ ايع١ًُٝ يربْاَر ايك٣ٛ اي١ٜٚٛٓ؛ •

 ٛغ٘؛ؼدٜد َٛقع ٜؿًح حملط١ ايك٣ٛ اي١ٜٚٛٓ ٚضٛم املربزات اييت تط •

إزضا٤ ضٝاض١ ط١ًٜٛ األدٌ بػإٔ ايٛقٛد املطتًٗو ٚايتؿسف يف ايٓؿاٜات  •

 اي١ٜٚٛٓ؛

ؼدٜد ايهٝؿ١ٝ اييت ضٝتِ بٗا ت١ُٝٓ ٚتدزٜب املٛازد ايبػس١ٜ ايالش١َ حملط١  •

 .ايك٣ٛ اي١ٜٚٛٓ

 :ب( املتطًبات ايدٚي١ٝ

ٚقع إطاز قإْٛ ْٟٛٚ غاٌَ ٜػطٞ مجٝع دٛاْب االضتدداَات ايط١ًُٝ  •

ي١ٜٚٛٓ، أٟ األَإ ٚاألَٔ ٚايكُاْات ٚاملطؤٚي١ٝ املد١ْٝ عال٠ٚ ع٢ً يًطاق١ ا

 اؾٛاْب ايتذاز١ٜ املتعًك١ باضتدداّ  املٛاد اي١ٜٚٛٓ؛

 ؛ٚااليتصاّ ب٘إْػا٤ ْعاّ زقابٞ ؾعاٍ  •

االضتدداّ ايطًُٞ االْكُاّ يًُعاٖدات ٚاالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ذات ايؿ١ً ب •

  -:ٖٚٞ يًطاق١ ايرز١ٜ 

 ؛األضًش١ اي١ٜٚٛٓ  ازاْتػَٓع َعاٖد٠  .1

 اتؿاق١ٝ قُاْات ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ ٚايربتٛنٍٛ اإلقايف هلا؛ .2

بإتباع َبادئ أضاض١ٝ  ١َعاٖد٠ ايطال١َ اي١ٜٚٛٓ سٝح تًصّ ٖرٙ املعاٖد٠ ايدٚي  .3

 ؛يًطال١َ
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ؾٝ٘ صّ تتً ،أالتؿاق١ٝ املػرتن١ إلداز٠ ايٛقٛد املطتًٗو َٚعاؾ١ ايٓؿاٜات  .4

اإلدسا٤ات ايالش١َ اييت تهؿٌ ضال١َ اؾُٗٛز ٚاملػػًني ٚايب١٦ٝ  باؽاذ ايدٚي١

 ؛يف نٌ املساسٌ اييت ميس بٗا ايٛقٛد املطتًٗو

ؼ عٔ ٝبايتبً ١ايدٚيؾٝٗا صّ تتً،ايتبًٝؼ املبهس عٔ اؿٛادخ اي١ٜٚٛٓ  اتؿاق١ٝ  .5

 ؛إٟ سادخ ْٟٛٚ

 ؛طًب املطاعد٠ يف ساي١ سادخ ْٟٛٚ اتؿاق١ٝ  .6

بتٛؾري  ١ايدٚي اتًتصّ ؾٝٗ ،١ يًُٛاد ٚاملساؾل اي١ٜٚٛٓعاٖد٠ اؿُا١ٜ املادَٜ  .7

يًُٛاد  يًُساؾل ٚ اؿُا١ٜ املٓاضب١ ٚإتباع َعاٜري قدد٠ يًشُا١ٜ املاد١ٜ

 ؛اي١ٜٚٛٓ أثٓا٤ االضتدداّ أٚ ايتدصٜٔ أٚ ايٓكٌ

بتكدِٜ  ، تًتصّ ؾٝ٘ ايدٚي١ؾٝٝٓا يًتعٜٛض عٔ األقساز اي١ٜٚٛٓ  اتؿاق١ٝ  .8

 ؛اييت قد تٓذِ عٔ اضتدداَٗا يًطاق١ اي١ٜٚٛٓايتعٜٛكات عٔ األقساز 

 اؿعس ايػاٌَ يًتذازب اي١ٜٚٛٓ. َعاٖد٠ .9

 

 اـطٛات اييت اؽرت إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ قُٔ َصٜر ايطاق١ ايٛطين: 4.2.6

 َٔ ايعدٜد اؽرت اضتهُاال يًب٢ٓ ايتشت١ٝ اييت بدا٤ تٓؿٝرٖا َٓر ايطبعٝٓٝات،

ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ألدٌ بٓا٤  ١ٝ ٚايدٚي١ٝ  ايالش١َ إلدخاٍ يتًب١ٝ املتطًبات احملً اإلدسا٤ات

قط١ ١ْٜٚٛ إلْتاز ايهٗسبا٤ يتػط١ٝ دص٤ َٔ االستٝادات املطتكب١ًٝ يًطاق١ َٓٗا َا 

ًٜ:٢- 
  ّ؛:9;3َٝذاٚات عاّ  2::اعدت دزاضات ؾ١ٝٓ يبٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ بكدز٠ 
  ِ١ ايطاق١ ايرز١ٜ ٚايرٟ مبٛدب٘ ُأْػ٦ت َؤضط 95;3يط١ٓ  76إؾداز ايكإْٛ زق

يًطاق١ ايرز١ٜ يف االضتدداَات ايط١ًُٝ  تػذٝع ٚتٛضٝع ٚاييت ُأٚنًت ايٝٗا ١َُٗ

َٚٔ بٝٓٗا اضتػالٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف تٛيٝد ايهٗسبا٤ كتًـ اجملاالت يف يٝبٝا 

 ؛ٚؼ١ًٝ املٝاٙ
  ( ِيطت١ 4إؾداز ايكإْٛ زق )االغعاعات املؤ١ٜٓ ٚاضتعُاٍ ّ بػإ تٓعِٝ 4:;3

 قا١ٜ َٔ أخطازٖا؛ٚايٛ
 بٓا٤ ع٢ً  ط١ اي١ٜٚٛٓاحمل َٛقع مبٓطك١ ضًطإ مبد١ٜٓ ضست يتػٝٝد اختري

) ٚزٚدعت َٔ قبٌ 3:;3 - :9;3ايدزاضات اؾٝٛيٛد١ٝ ٚايتهت١ْٝٛ خالٍ ايؿرت٠ 

 ؛ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ ( ٚاييت اتبتت َال١ُ٥ ٖرا املٛقع 
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 ٚاعداد  ٚايدزاضات إلدسا٤ ايبشٛخ :9;3ض١ٓ  ايبشٛخ اي١ٜٚٛٓ بتادٛزا٤ َسنص بٓا٤

 ؛يف اجملاٍ ايٟٓٛٚ ٚتأٌٖٝ ايهٛادز ايبػس١ٜ
 ايهٛادز ايبػس١ٜ ألص ايتايٞ: ٚيف فاٍ إعداد- 

 طًب١ يًدازز يف بعجات دزاض١ٝ يًشؿٍٛ ع٢ً دزدات اي َٔ مت إٜؿاد عدد نبري

 ؛ايبهايٛزٜٛع ٚاملادطتري ٚايدنتٛزاٙ يف اهلٓدض١ ٚايعًّٛ اي١ٜٚٛٓ
 دزد١  ملٓح :9;3قطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ ظاَع١ طسابًظ ض١ٓ  إْػا٤ 

 ؛9;;3املادطتري ض١ٓ  دزد١ يف َٓحأ ايكطِ ايبهايٛزٜٛع ٚبد
  ُعني خسجيٕٛ َٔ اؾاَعات ٚاملعاٖد ايتك١ٝٓ ايًٝب١ٝ ُٚدزبٛا مبسنص ايبشٛخ

 ؛اي١ٜٚٛٓ يتػػٌٝ ٚؾٝا١ْ مجٝع املٓعَٛات باملسنص
 ّْٛٝؾكد مت اضتهػاف َطاسات ٚاضع١ بايتعإٚ َع  ٚيف فاٍ ايتٓكٝب عٔ ايٝٛزا

يف عد٠ َٓاطل  غسنات عامل١ٝ ٚأظٗست ايٓتا٥ر االٚي١ٝ ٚدٛد غٛاٖد اغعاع١ٝ

  ؛ٚخؿٛؾا َٓطك١ ايعٜٛٓات ايػسب١ٝ

  ايب٢ٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ يبٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ بايتعإٚ َعَسادع١ ٚاضتهُاٍ يف ُغسع 

 ؛ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ 

 مبٓطك١ ضًطإ ٚأندت ايًذ١ٓ اييت قُت  زاض١ املٛقع ايرٟ مت اختٝازُٙأعٝدت د

ع٢ً َال١َ٤ املٛقع يبٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ الْتاز  خربا٤ يٝبٝني َٔ عد٠ َؤضطات

 ايهٗسبا٤.
 :ٞٚيف االطاز ايكاْْٛٞ ٚاالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ؾكد ُألص ايتاي 

 ا١ٝ٥ َٔ قبٌ سادع١ ايٓٗاملقٝد  ٖٚٞ  ُأعدت َطٛد٠ يًكإْٛ ايٟٓٛٚ ايٛطين

 ؛ ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ
 يًكٝاّ باملٗاّ ايسقاب١ٝ املتعًك١ بايطال١َ  ُأْػ٦ت ْٛا٠ هل١٦ٝ ايسقاب١ اي١ٜٚٛٓ

 .اي١ٜٚٛٓ ٚاالغعاع١ٝ ع٢ً إ تؿبح ١٦ٖٝ َطتك١ً ساٍ ؾدٚز ايكإْٛ ايٟٓٛٚ
 ؿٍٛ املعاٖدات ٚاالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ اييت تؤٌٖ يٝبٝا يًش عدد َٔ ايتٛقٝع ع٢ً

 ٖٚٞ: ع٢ً ايتكٓٝات اي١ٜٚٛٓ
  َعاٖد٠ عدّ اْتػاز االضًش١ اي١ٜٚٛٓ.ايتٛقٝع ع٢ً 
 .اتؿاق١ٝ ايكُاْات ايتابع١ يًٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ 
 .ايربٚتٛنٍٛ االقايف املهٌُ التؿاق١ٝ ايكُاْات 
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 ٞاتؿاق١ٝ تكدِٜ املطاعد٠ يف ساي١ ٚقٛع سادخ ْٟٛٚ أٚ طازئ اغعاع 
 ملاد١ٜ يًُٓػآت ٚاملٛاد اي١ٜٚٛٓ.اتؿاق١ٝ اؿُا١ٜ ا 
 .ٟٚٛٓاتؿاق١ٝ االَإ اي 
 .ْٟٚٛ اتؿاق١ٝ ايتبًٝؼ املبهس عٔ ٚقٛع سادخ 
 .اتؿاق١ٝ اؿعس ايػاٌَ يًتذازب اي١ٜٚٛٓ 

 عدد َٔ  يف اجملاٍ ايٟٓٛٚ َع َٚرنسات تؿاِٖ عإٚايتٛقٝع عا٣ اتؿاقٝات ت

زدٓتني؛ اٚنساْٝا، ) ؾسْطا، زٚضٝا، االايدٍٚ اييت متتًو ايتكٓٝات اي١ٜٚٛٓ 

 ..( نٓدا
 غسن١ ازٜؿا ايؿسْط١ٝ  يف ايؿٓاعات اي١ٜٚٛٓ) غسنات عامل١ٝ َتدؿؿ١ قاَت

( ٚغسن١ نٝبهٛ ايهٛز١ٜ اؾٓٛب١ٝ ٚغسن١ اتّٛ ضرت٣ٚ انطبٛزت ايسٚض١ٝ

 يتكٓٝاتٗا اي١ٜٚٛٓ يف فاٍ ايطاق١ ق١ٝ٥ٛ باؿكٛز ايٞ يٝبٝا ٚقدَت عسٚقا

 اي١ٜٚٛٓ؛
 يف فاٍ اداز٠ َػازٜع قطات  ) عرب ايؿشـ ( مل١ٝغسنات اضتػاز١ٜ عا دع٠ٛ

 ؛ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يتكدِٜ عسٚقٗا ايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ
 ؛مت تػهٌٝ ؾ١ٓ ٚط١ٝٓ العداد خط١ جملاب١ٗ ايطٛازٟ االغعاع١ٝ ٚاي١ٜٚٛٓ 
   دع٠ٛ غسنات اضتػاز١ٜ عامل١ٝ يف فاٍ اداز٠ َػازٜع قطات ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ

 ١ٝ.يتكدِٜ عسٚقٗا ايؿ١ٝٓ ٚاملاي

  -ايكدزات ٚاإلَهاْات املتٛؾس٠: 5.2.6

ع٢ً َد٣ ثالخ عكٛد   :ايتػػٌٝ ٚايؿٝا١ْ يًُؿاعالتع٢ً خربات ٚط١ٝٓ قادز٠ - أ

ّ تهْٛت خربات ٚط١ٝٓ يف فاٍ 5:;3ٚبتػػٌٝ َؿاعٌ األعاخ بتادٛزا٤ عاّ 

 .. تػػٌٝ ٚؾٝا١ْ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ٚاملٓعَٛات اهلٓدض١ٝ املؿاسب١ ٚإدازتٗا

َٝذاٚات َٚٓع١َٛ سسد١  32سنص يًبشٛخ اي١ٜٚٛٓ  َتهاٌَ ٜكِ َؿاعٌ بكدز٠ َ- ب

َٚعاٌَ يًهُٝٝا٤ االغعاع١ٝ ٚايبالشَا ٚايؿٝصٜا٤ بؿسٚعٗا ٚعًّٛ املٛاد  َٚعاؾ١ 

ايٓؿاٜات َٚٓعَٛات  ٖٓدض١ٝ َطاْد٠  ٜٚعترب املسنص املدزض١ ايتك١ٝٓ ايًٝب١ٝ 

 .١ٜٚٛ ٚتطبٝكاتٗا،إلعداد ايهٛادز ايٛط١ٝٓ يف فاٍ ايعًّٛ ايٓ

قطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ  ظاَع١ طسابًظ ٜطاِٖ يف ؽسٜر  دؾعات َٔ املدتؿني يف -ز

فاٍ ايٟٓٛٚ ٚتطبٝكات٘ املدتًؿ١ يف ايطب ٚايؿٓاع١ ٚايك٣ٛ  ٚايب١٦ٝ ٚغريٖا 

 .ٜٚعترب ايطٓد ايس٥ٝظ ٚايؿاعٌ يربْاَر إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلْتاز ايهٗسبا٤
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 -ايدٚي١ٝ: تضطات ٚاملٓعُاايعالق١ باملؤ 6.2.6

ّ  ٚتستبط َعٗا بايعدٜد َٔ 85;3اْكُت يٝبٝا إىل ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ عاّ 

االتؿاقٝات ٚاملعاٖدات ذات ايعالق١ باالضتدداَات ايط١ًُٝ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ باإلقاؾ١ إىل 

ْتاز ايهٗسبا٤  عدد َٔ َػازٜع ايتعإٚ ايتكين َٚٔ أُٖٗا َػسٚع إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إل

باإلقاؾ١ إىل فُٛع١ َٔ املػازٜع اييت ؽدّ ايعدٜد َٔ قطاعات ايدٚي١، ٚقد سككت 

بعض ٖرٙ املػازٜع لاسات نبري٠ أدت إىل اضتداَتٗا ٚتطٜٛس ايكدزات ايبػس١ٜ ٚايتك١ٝٓ 

١ باؾٗات املطتؿٝد٠. ٚقد مت َؤخسا  تٛقٝع اإلطاز ايعاّ يربْاَر ايتعإٚ ايتكين  َع ايٛناي

ايدٚي١ٝ ايرٟ ٜٓعِ أٚد٘ ايتعإٚ َعٗا . نُا تعترب يٝبٝا عكٛا َؤضطا ٚؾاعال يف اهل١٦ٝ 

ٚدٌ َػازٜع  ايتعإٚ ايتكين  تٗدف إىل بٓا٤  ::;3ايعسب١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ َٓر اغا٥ٗا عاّ 

ايكدزات  َٔ خالٍ بساَر ايتدزٜب ٚاملٓح ايدزاض١ٝ ٚاالضتػازات َٔ خالٍ تبادٍ شٜازات 

 ٚاملدتؿني يف اجملاٍ ايٟٓٛٚ.اـربا٤ 

 

  ؼًٌٝ ٚتكِٝٝ ايٛقع اؿايٞ 3.6

 (SWOT Analysis) ايتشًٌٝ ايسباعٞ 6.3.6

 ْكاط ايك٠ٛ -أٚال:    

 ايتٓاؾط١ٝ االقتؿاد١ٜ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ .1

اثبتت دزاضات اؾد٣ٚ اييت أدسٜت سدٜجا يف ايعدٜد َٔ ايدٍٚ َجٌ ؾًٓٓدا ٚيٝجٛاْٝا 

ق١ اي١ٜٚٛٓ يف اْتاز ايهٗسبا٤ فدٜا اقتؿادٜا ٚأنجس ٚاَسٜها إ اضتدداّ ايطا

تٓاؾط١ٝ َٔ ايعدٜد َٔ تكٓٝات تٛيٝد ايطاق١ االخس٣ ع٢ً ايسغِ َٔ تهًؿ١ ايتػٝٝد 

ايعاي١ٝ نُا أندت ذيو اسؿا٥ٝات ايتهًؿ١ ايؿع١ًٝ الْتاز ايهٗسبا٤ يًعدٜد َٔ 

تٛضط تهًؿ١ اْتاز ايػسنات ايهرب٣ املع١ٝٓ باْتاز ايهٗسبا٤ ٚايػهٌ ايتايٞ ٜبني َ

ايهٗسبا٤ ) غا١ًَ تهًؿ١ ايتػٝٝد ٚايتػػٌٝ ٚايؿٝا١ْ ٚايٓكٌ( بايتكٓٝات اؿدٜج١ 

 ّ.:423اييت ضتدخٌ اـد١َ عاّ 
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 م:423لخدمة عام اخل التي ستدمتوسط تكمفة انتاج الكهرباء بالتقنيات الحديثة           

 
بإٔ  ;422ٜا اؾٓٛب١ٝ يط١ٓ ٚأغازت إسؿا٥ٝات غسن١ ايطاق١ املا١ٝ٥ ٚاي١ٜٚٛٓ بهٛز

ضاع١  -ضٓتا أَسٜهٝا يهٌ نًٝٛ ٚات 5.4تهًؿ١ بٝع ايهٗسبا٤ املٓتذ١ ْٜٛٚا ٖٞ 

ٖٚٞ األزخـ َكاز١ْ بتكٓٝات تٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ باضتدداّ ايٛقٛد االسؿٛزٟ 

 7.6بايطاق١ املا١ٝ٥ ٚ  9.;بايػاش،  33.6ضاع١ بايٓؿط، -دٚالز/نًٝٛٚات 35)

 بايؿشِ( 

ست٢  7;;3ايٛالٜات املتشد٠ ؾإ إسؿا٥ٝات تهًؿ١ إْتاز ايهٗسبا٤ خالٍ ايؿرت٠ ٚيف 

أغازت إىل إٔ إْتاز ايهٗسبا٤ بايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٖٛ األزخـ ٚاألنجس اضتكسازا  4233

.عًُا 4233ضاع١ يط١ٓ -ضٓتا أَسٜهٝا يهٌ نًٝٛ ٚات ;4.3سٝح بًػت ايتهًؿ١ 

ا١ْ ٚتهًؿ١ ايٛقٛد ؾكط نُا ٖٛ َبني بإٔ ٖرٙ ايتهًؿ١ تػٌُ تهًؿ١ ايتػػٌٝ ٚايؿٝ

 بايػهٌ ايتايٞ:
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IEA/NEA Projected costs of generating electricity 2010            

 
 
 تٛؾس َؿاعالت اؾٌٝ ايجايح املطٛز٠  .2

تٛاؾًت عًُٝات  79;3َٓر بدا١ٜ اضتعُاٍ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ الْتاز ايهٗسبا٤ ض١ٓ 

َٔ خالٍ االضتؿاد٠ َٔ ايتذسب١ ايتػػ١ًٝٝ يالدٝاٍ  اعالت اي١ٜٚٛٓتطٜٛس املؿ

املتعاقب١ َٔ املؿاعالت  يتهٕٛ أنجس تٓاؾط١ٝ اقتؿادٜا ٚأنجس اَاْا سٝح ادخًت 

عًٝٗا اْع١ُ ؼهِ ٚأَإ َتطٛز٠  نُا ُأدخًت ع٢ً بعض املؿاعالت َٓعَٛات 

 تهًؿ١ إْتاز ايهٗسبا٤ سطب تكازٜس املٓتذني بايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ     

 
  

NEI 2012 
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قًب املؿاعٌ( ٚنريو الستٛا٤ ايٛقٛد املٓؿٗس ٚتربٜدٙ ) يف ساي١ سادخ اْؿٗاز 

ادخاٍ َٓعَٛات ايهػـ عٔ اهلٝدزٚدني ٚسسق٘، نُاإ بعض املؿاعالت يدٜٗا 

َب٢ٓ ساٚ َصدٚز ) داخًٞ ٚخازدٞ( َٔ اـسضا١ْ املعصش٠ ملٓع تطسب االغعاع يف ساي١ 

سادخ ْٟٛٚ ٚٚقا١ٜ املؿاعٌ يف ساي١ ازتطاّ طا٥س٠ ػاز١ٜ نبري٠ اٚ ا١ٜ عٌُ إزٖابٞ 

ٚاملؿاعٌ  VVER-1200اٍ بايٓطب١ يًُؿاعٌ ايسٚضٞ َتعُد، نُا ٖٛ اؿ

. ٚايػهالٕ ايتايٝإ ٜبٝٓإ َساسٌ تطٛز املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ (EPR1600)ايؿسْطٞ 

 .EPR1600ٚزضِ ؽطٝطٞ ملؿاعٌ 
 

 
 

 
 ايتطٛز ايصَين ألدٝاٍ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ                    

Generation III+ Reactors 
ABWR- Advanced Boiling Water Reactor 

ACR- Advanced Candu Reactor 

AP100-Advanced Passive Reactor 
APWR- Advanced Pressurized Water 

Reactor 

EPR- European Pressurized Water Reactor 
ESBWR-Economic Simplified 

 Boiling Water Reactor 
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 نؿا٠٤ اضتٗالى ايٛقٛد ايٟٓٛٚ .3

١ يًُٛاد ايداخ١ً ْعسا يًدرب٠ املهتطب١ ٚايتشطٔ يف اـٛاف ايؿٝصٜا١ٝ٥ ٚاملٝهاْٝهٝ

يف تؿٓٝع ايٛقٛد ايٟٓٛٚ ؾكد ازتؿع َعدٍ سسم ايٛقٛد ايٟٓٛٚ باملؿاعالت اي١ٜٚٛٓ َٔ 

 82ّٜٛ/ طٔ َٔ ايٝٛزاّْٝٛ يف االدٝاٍ ايكدمي١ اىل سٛايٞ -دٝذاٚات 55سٛايٞ 

ّٜٛ/طٔ ٜٛزاّْٝٛ يف االدٝاٍ اؾدٜد٠. ٚقد اد٣ ذيو اىل ايتكًٌٝ َٔ -دٝذاٚات

ّ) اطاي١ عُس االستٝاطٞ( ٚنريو ايتكًٌٝ َٔ ايٓؿاٜات اضتٗالى ايٛقٛد اـا

 املػع١ املٓتذ١.

 
 َعاٌَ ايطع١ ايعاي١ٝ .4

َكاز١ْ  (Capacity Factor)تتُتع املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ بانرب َعاٌَ ضع١

%. ٜٚسدع ذيو 2;بايتكٓٝات االخس٣ يف اْتاز ايهٗسبا٤ سٝح تؿٌ اىل أنجس َٔ 

ات املؿاعٌ مما ٜكًٌ َٔ عًُٝات ايؿٝا١ْ يف ؾٓاع١ َٓعَٛ اىل املعاٜري ايعاي١ٝ

اقاؾ١ اىل نؿا٠٤ سسم ايٛقٛد ايٟٓٛٚ ايرٟ اد٣ اىل ايتكًٌٝ َٔ عدد َسات اٜكاف 

غٗس َٔ  :3-34املؿاعٌ يػسض اعاد٠ غشٓ٘ بايٛقٛد ) ٜػشٔ ايٛقٛد َس٠ نٌ 

ايتػػٌٝ( اقاؾ١ اىل اـرب٠ يف غشٔ قًب املؿاعٌ بايٛقٛد. ٚٚؾل َعًَٛات ٚشاز٠ 

ؾإ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ تتؿدز ايتكٓٝات  4235االَسٜه١ٝ يف تكسٜسٖا ض١ٓ  ايطاق١

 ايؿسْطٞ EPR1600زضِ ؽطٝطٞ ملؿاعٌ       

المبنى 

 الىاقً

المبنى 

 الحاوي

 المفاعل

نظىمة احتىاء الىقىد م

 المنصهر
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االخسٟ يف َعاٌَ ايطع١ باضتجٓا٤ ايطاق١ اؾٝٛسساز١ٜ نُا ٖٛ يف ايػهٌ ايتايٞ 

ٖٚرا جيعٌ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ قادز٠ ع٢ً تٛؾري قدزات نٗسبا١ٝ٥ عاي١ٝ َٚطتكس٠ طٛاٍ 

 تدصٜٔ ايطاق١.ايط١ٓ دٕٚ اْكطاع ٚدٕٚ اؿاد١ ايٞ ٚضا٥ٌ ي

 

 
 
 

 َؿادز ايٛقٛد ايٟٓٛٚ ٚتهًؿت٘ .5
َٔ ممٝصات ايٝٛزاّْٝٛ إٕ َٓاطل تٛادد خاَات٘ َٛشع١ ع٢ً نٌ ايكازات ٖٚرا ٜكًٌ 

َٔ كاطس تأثس املؿدز بايتأثريات اؾٝٛضٝاض١ٝ َٚٓاطل ايتٛتس. ٖٚٓاى غٛاٖد 

ايدزاض١ يًتأند إغعاع١ٝ ـاَات ايٝٛزاّْٝٛ ٚايجٛزّٜٛ يف يٝبٝا ؼتاز اىل َصٜد َٔ 

 طيت. َٝٔ اقتؿادٜاتٗا ٚخؿٛؾا يف َٓطك١ ايعٜٛٓات ايػسب١ٝ َٚٓطك١ تب

ٚبايسغِ َٔ االقطسابات يف ضعس خاّ ايٝٛزاّْٝٛ اييت تػٗدٖا ايطٛم ايعامل١ٝ اال إ 

ذيو الٜؤثس نجريا ع٢ً  تهًؿ١ اْتاز ايهٗسبا٤ سٝح إ تهًؿ١ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ يف اْتاز 

% َٔ ايتهًؿ١ االمجاي١ٝ. ٚإ تهًؿ١ خاّ 38اي١ٜٚٛٓ التتعد٣ ايهٗسبا٤ باملؿاعالت 

% 8% َٔ ايتهًؿ١ ايه١ًٝ يتؿٓٝع ٚقٛد املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ )متجٌ  53ايٝٛزاّْٝٛ سٛاىل

َٔ ايتهًؿ١ ايه١ًٝ الْتاز ايهٗسبا٤ ْٜٛٚا( ٚإ تهًؿ١ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ يف اْتاز ايهٗسبا٤ 

  ٜٛقح ذيو ايػهٌ ايتايٞ:% َٔ ايتهًؿ١ االمجاي١ٝ، نُا 38ال تتعد٣ 

 معامل السعة لمتقنيات المختمفة 
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IEA/NEA

 
  يف إْتاز ايهٗسبا٤ تهًؿ١ َهْٛات ايٛقٛد ايٟٓٛٚ                              

 
 تٛؾس خربات ٚط١ٝٓ قادز٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚإداز٠ ايرباَر اي١ٜٚٛٓ .6

أٚؾدت يٝبٝا عددا نبريا َٔ مح١ً ايػٗادات ايجا١ْٜٛ ٚخسجيٞ اؾاَعات ايًٝب١ٝ إىل 

ايعًٝا يف فاٍ ايعًّٛ اي١ٜٚٛٓ ٚايدٍٚ املتكد١َ يًدزاض١ اؾاَع١ٝ  عدد َٔ

قدزات  ٚتهْٛتٚتطبٝكاتٗا، نُا أْػأت ن١ًٝ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ يرات ايػسض. 

 .خالٍ ايجالخ عكٛد املاق١ٝ  ٚط١ٝٓ قادز٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚإداز٠ املػازٜع اي١ٜٚٛٓ
 

 تٛؾس َٛقع كتاز يبٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ .7
ٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاقٞ مت تٓؿٝر دزاضات دٝٛيٛد١ٝ ٚضٝص١َٝ ٚب١ٝ٦ٝ يف ْٗا١ٜ ايطبع 

ٚغريٖا َٔ ايدزاضات ايالش١َ ٚايتأند َٔ تٛؾس االغرتاطات املطًٛب١ ملٛقع بٓا٤ 

اْسدٛانطبٛزت ايسٚض١ٝ  قط١ ١ْٜٚٛ يف غسم َد١ٜٓ ضست َٔ قبٌ غسن١ اتّٛ

ايسٚض١ٝ ٖٚٞ غسن١ َتدؿؿ١ يف ايؿٓاع١ اي١ٜٚٛٓ. ٚقد أندت ايدزاضات 

ٚاملسادع١ اييت قاَت بٗا ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ َال١ُ٥ َٛقع  ضًطإ 

إلقا١َ احملط١ اي١ٜٚٛٓ. ٚقد أندت سدٜجا  ؾ١ٓ ٚط١ٝٓ  بعك١ٜٛ عدد َٔ ايكطاعات 

ذات ايعالق١ ع٢ً َال١ُ٥ املٛقع َٔ خالٍ باالطالع ع٢ً ايدزاضات ٚايصٜاز٠  املٝدا١ْٝ 

 َٓر إدسا٤ ايدزاضات املرنٛز٠ أعالٙ. بعد اْككا٤ ؾرت٠ ط١ًٜٛ
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 ٚدٛد غبه١ َٓاضب١ يٓكٌ ايهٗسبا٤ .8
بايسغِ َٔ املطاس١ ايػاضع١ يًٝبٝا ٚتباعد املدٕ عٔ بعكٗا إال إٔ يٝبٝا متتًو 

غبه١  ْكٌ نٗسبا٤  ط١ًٜٛ متتد يآلالف ايهًَٝٛرتات ٚتػطٞ دصأ نبريا َٔ ايبالد 

ط١ اي١ٜٚٛٓ يف أٟ َٛقع خيتاز ع٢ً ٚبايتايٞ ؾإٕ ْكٌ ايهٗسبا٤ املٓتذ١ َٔ احمل

 ايطاسٌ ضٝهٕٛ بهٌ ضٗٛي١ ٜٚطس.

 

 يٝبٝا طسف يف ايعدٜد َٔ االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ذات ايؿ١ً بايطاق١ اي١ٜٚٛٓ .9
إٕ اْكُاّ يٝبٝا إىل َععِ املعاٖدات ٚاالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ذات ايعالق١ باضتدداّ 

يدٚيٞ ع٢ً زغب١  يٝبٝا يف ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٜعترب ْكط١ ٖا١َ ٚتأنٝدا يًُذتُع ا

 االضتؿاد٠ َٔ االضتدداَات ايط١ًُٝ يًطاق١ ايرز١ٜ َٚٓٗا إْتاز ايهٗسبا٤.
 

 ايكإْٛ ايٟٓٛٚ ايًٝيب قٝد املسادع١ ايٓٗا١ٝ٥ . .11

ٚؾكا يالعتبازات اييت ًٜصّ َساعاتٗا َٔ ايدٚي١ إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ،  ؾكد قاَت 

ٕ ْٟٛٚ غاٌَ ٜؤضظ هل١٦ٝ ايسقاب١ اي١ٜٚٛٓ َؤضط١ ايطاق١ ايرز١ٜ بإعداد َػسٚع قاْٛ

بايتعإٚ َع ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ ٖٚٛ قٝد املسادع١ ايٓٗا١ٝ٥ َٚٔ املتٛقع 

 . 4235إٕ ٜهٕٛ داٖصا يالعتُاد ْٗا١ٜ 
 

 ْكاط ايكعـ -ثاْٝا:    
 اإلغعاعات املؤ١ٜٓ ٚتأثريٖا .1

ح عٓٗا اغعاعات ايؿا ٚبٝتا ٜؿاسب تػػٌٝ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ اْتاز َٛاد َػع١ تٓبع

ٚداَا. ٚهلرٙ االغعاعات تأثريات ؾطٝٛيٛد١ٝ ع٢ً ايها٥ٓات اؿ١ٝ تعتُد ع٢ً 

اؾسعات االغعاع١ٝ اييت ٜتعسض هلا ايها٥ٔ اؿٞ. ٚيًشد َٔ ٖرٙ ايتأثريات ؾكد 

 (ICRP)اؾدزت ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ املع١ٝٓ بايٛقا١ٜ َٔ االغعاع ايتابع١ يألَِ املتشد٠

 7دت مبٛدبٗا اؾسع١ االغعاع١ٝ يًعاًَني يف اجملاٍ ايٟٓٛٚ باال تتعد٣ تٛؾٝات ُسد
زِٜ َٔ املؿادز االغعاع١ٝ املؤ١ٜٓ ايؿٓاع١ٝ يػري ايعاًَني يف  2.3زِٜ ٚال تتعد٣ 

 اجملاٍ ايٟٓٛٚ يف ايط١ٓ. 
َٚٔ املعسٚف إ َؿادز االغعاع التكتؿس ؾكط ع٢ً ايٓػاط ايٟٓٛٚ بٌ إ االْطإ 

ت َٔ َؿادز كتًؿ١. ٚايػهٌ ايتايٞ ٜبني ايتعسض االغعاعٞ َٔ ٜتعسض يالغعاعا

  تًو  املؿادز .
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 ايٓؿاٜات املػع١  .2

 >تؿٓـ ايٓؿاٜات املػع١ اىل ثالث١ اْٛاع
  املطت٣ٛ املٓدؿض 

ٚتػٌُ ايٓؿاٜات املػع١ اييت تٓتر َٔ اضتعُاٍ ايٓعا٥س املػع١ يف االْػط١ 

 ايٟٓٛٚ ) ايتٓكٝب ٚايتعدٜٔ ٚايتجس١ٜ(.ايؿٓاع١ٝ ٚاملطتػؿٝات َٚٔ دٚز٠ ايٛقٛد 

 املطت٣ٛ املتٛضط 
ٚتػٌُ املبادالت اال١ْٜٝٛ ٚاملدًؿات ايهُٝٝا١ٝ٥  ٚغالف ايٛقٛد ايٟٓٛٚ ٚاملدًؿات 

 ايٓاػ١ عٔ تؿهٝو َهْٛات املؿاعٌ اييت تعسقت يالغعاع خالٍ ؾرت٠ تػػًٝ٘.
 املطت٣ٛ املستؿع 

و الستٛا٥٘ ع٢ً ايعدٜد َٔ ٜكع قُٔ ٖرا ايتؿٓٝـ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ املطتًٗ

بعكٗا  ايٓاػ١ عٔ االْػطاز ايٟٓٛٚ يًٝٛزاّْٝٛ داخٌ املؿاعٌ ايعٓاؾس املػع١

ذات عُس ْؿـ) ايصَٔ ايرٟ حيتاد٘ ايعٓؿس املػع يٝؿكد ْؿـ ْػاط٘ 

ْؿـ ٜتعد٣ االالف َٔ  االخس٣ ذات عُسٚاالغعاعٞ( قؿري الٜتعد٣ اٜاّ 

ايٛقٛد ايٟٓٛٚ املطتًٗو ٚؽصٜٓ٘ . يريو ؾاْ٘ َٔ ايكسٚزٟ عصٍ   ايطٓني

 بطسٜك١ آ١َٓ ايٞ سني اؽاذ ايكساز اَا بدؾٓ٘ اٚ اعاد٠ تؿٓٝع٘ .

 

 
 

 مساهمة المصادر المختمفة في الجرعات اإلشعاعية التي  يتعرض لها  اإلنسان لإلشعاع 
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  ايتؿسف يف ايٛقٛد ايٟٓٛٚ املطتًٗو .3
ْعسا يهٕٛ ايٛقٛد املطتًٗو حيتٟٛ ع٢ً ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايٝٛزاّْٝٛ نُا حيتٟٛ 

ضٝاضتإ يًتعاٌَ َع٘.  ع٢ً َاد٠ ايبًٛتّْٛٝٛ ٚاييت تعترب ٚقٛدا ْٜٛٚا ؾكد ُأْتٗذت

ايطٝاض١ االٚىل تتب٢ٓ سؿغ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ املطتًٗو بعٝدا عٔ اايها٥ٔ اؿٞ 

َٚؿادز املٝاٙ. اَا ايطٝاض١ ايجا١ْٝ ؾتتب٢ٓ َعاؾ١ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ ٚاضتدالف 

ايٝٛزاّْٝٛ ٚايبًٛتّْٛٝٛ ٚاضتدداَُٗا نٛقٛد يًُؿاعالت اي١ٜٚٛٓ مما ضٝعصش تٛؾس 

 ات ايطٓني.ايٛقٛد ايٟٓٛٚ مل٦
 اؿٛادخ اي١ٜٚٛٓ املػٗٛز٠ .4

 سادث١ تسٟ َاٌٜ آًٜد 

ٚقع ٖرا اؿادخ مبد١ٜٓ ٖازضربؽ بٛال١ٜ بٓطًؿاْٝا بأَسٜها مبؿاعٌ ْٟٛٚ َٔ 

ْٛع املا٤ املكػٛط. ٚٚؾل تكسٜس ١٦ٖٝ ايسقاب١ اي١ٜٚٛٓ االَسٜه١ٝ ايؿادز يف غٗس 

س٠ ايجا١ْٝ ، ؾإٕ اؿادخ ٚقع ْتٝذ١ تٛقؿت َكدات ايدا٥;422أغططظ ض١ٓ 

مما ْتر عٓ٘ تٛقـ اْتكاٍ اؿساز٠ َٔ َٝاٙ تربٜد املؿاعٌ اىل َٝاٙ ايدا٥س٠ 

. تال ذيو تٛقـ ايتٛزبٝٓات ٚاملؿاعٌ ع٢ً ايتٛايٞ ايبدازايجا١ْٝ عرب َٛيدات 

اٚتَٛاتٝهٝا. ْٚتٝذ١ الزتؿاع دزد١ سساز٠ ايٛقٛد سدخ اْؿٗاز دص٥ٞ ي٘ ٚتطسب 

 ب٢ٓ اؿاٟٚ يًُؿاعٌ.َٛاد َػع١ َٔ قًب املؿاعٌ اىل امل
ٚبايسغِ َٔ إ ٖرا اؿادخ ٜعترب َٔ اخطس اؿٛادخ اال إ ْتا٥ذ٘ مل تهٔ 

 بايكدز ايرٟ ؽٛف َٓ٘ اـربا٤. نُا اْ٘ مل ٜتطبب يف ا١ٜ ٚؾٝات. 

َٚٔ خالٍ ايدزاض١ اييت قاَت بٗا ٚشاز٠ ايطاق١ االَسٜه١ٝ ٚٚال١ٜ بٓطًؿاْٝا ؾإ 

 3ًَٕٝٛ ْط١ُ باملٓطك١ مل تتذاٚش  4َتٛضط اؾسع١ االغعاع١ٝ ؿٛايٞ 
ًَٝريِٜ يػري  322ًَٝريِٜ ٖٚٞ دسع١ ق١ًٝ٦ ددا) سٝح إ املطُٛح ب٘ ٖٛ 

 ايعاًَني باحملطات اي١ٜٚٛٓ(.

 َٚٔ اِٖ ايدزٚع املطتؿاد٠ َٔ ٖرا اؿادخ َاًٜٞ:
  ٘ؼطني ايتدزٜب ٚذيو بتدزٜب املػػًني ع٢ً قاناٟ ايهرتْٚٞ ٜػب

 املؿاعٌ االؾًٞ.

  ايٓعس يف تدزٜب املػػًني ٚاالستٝادات َٔ ايعُاي١.إعاد٠ 
 ؼطني َٓعَٛات ايتشهِ يف املؿاعالت 
 .تطٜٛس االغازات داخٌ غسؾ١ ايتشهِ يتذٓب االغازات اييت تسبو املػػًني 
 ٟتعصٜص اضتعدادات ايطٛاز 
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  تعصٜص ايتؿتٝؼ ع٢ً احملطات اي١ٜٚٛٓ يًتأند َٔ ايتصاَٗا بايًٛا٥ح

 ٚايتػسٜعات
 َٛات َٚعدات اقاؾ١ٝ نُٓع١َٛ ايهػـ عٔ ٚسسم غاش ادخاٍ َٓع

 اهلٝدزٚدني يًتدؿٝـ َٔ سد٠ اؿاخ َٚساقب١ َطتٜٛات االغعاع.
 ٌسادث١ تػريْٛب 

ٖرا ايٓٛع َٔ املؿاعالت ٜربد باملا٤ ٜٚتِ ؽؿٝض طاق١ ايٓٝٛتسْٚات )ؿدٚخ 

ايتؿاعٌ املتطًطٌ( بٛاضط١ َاد٠ اؾساؾٝت احملاط١ بكًب املؿاعٌ. َٚٔ عٝٛب 

ٖرا ايتؿُِٝ خاؾٝت٘ املتُج١ً يف شٜاد٠ َؿاعًٝت٘ بصٜاد٠ ْطب١ ايبداز بكًب 

املؿاعٌ ) شٜاد٠ ايطاق١ بصٜاد٠ ايبداز( نُا اْ٘ الحيتٟٛ ع٢ً املب٢ٓ اـسضاْٞ 

 اـازدٞ الستٛا٤ االغعاعات يف ساي١ سادخ ْٟٛٚ . 
ملد٠ باٚنساْٝا بطبب ادسا٤ اختباز ملعسؾ١ ا 8:;47/26/3ٚقع اؿادخ بتازٜذ 

اييت ٜطتػسقٗا ايتٛزبني يف االضتُساز يف ايدٚزإ ٚتػد١ٜ َكدات ايتربٜد 

 ايس٥ٝط١ٝ بعد ؾكدإ ايتػد١ٜ ايهٗسبا١ٝ٥ ايس٥ٝط١ٝ. 

ٚقد اد٣ ٖرا اؿادخ اىل تطسب نُٝات نبري٠ َٔ االغعاعات اىل اؾٛ ٚؾًت 

اثازٖا اىل ايعدٜد َٔ ايدٍٚ خازز اٚنساْٝا ٚثًٛت َطاسات غاضع١ َٔ 

اقٞ. نُا تطبب االْؿذاز يف ٚؾا٠ عاًَني ّٜٛ اؿادخ ٚعًٍٛ غٗس االز

َٔ عُاٍ احملط١ نُا إ  44عُاٍ اطؿا٤ ٚ 8ٜٛيَٝٛٔ ْؿظ ايط١ٓ تٛيف 

ايتكازٜس اغازت اىل ازتؿاع االؾابات بطسطإ ايػد٠ ايدزق١ٝ عٓد االطؿاٍ 

 ساي١( 6222)
 سادث١ ؾٛنٛغُٝا 

ات ع٢ً َكٝاع زخيتري دزد ;تطبب شيصاٍ بك٠ٛ  33/25/4233بتازٜذ 

َرت ادت اىل إغسام َؿاعالت  36عدٚمثٛد١ تطْٛاَٞ ْتر عٓٗا اَٛاز بازتؿاع 

 اَتاز. 8داٜتؼ بؿٛنٛغُٝا ايٝابا١ْٝاييت ؾُُت يتشٌُ اَٛادا بازتؿاع 
ؼتٟٛ قط١ ؾٛنٛغُٝا ع٢ً ضت َؿاعالت ١ْٜٚٛ َٔ َؿاعالت املا٤ املػًٞ. 

سدٚخ ايصيصاٍ بُٝٓا بك١ٝ املؿاعالت تػتػٌ عٓد   5ٚ 4، 3ٚناْت املؿاعالت 

 ناْت َتٛقؿ١ .

نِ  52ٚقد تطبب اؿادخ يف ٚؾا٠ عاًَني ٚاعالٕ املٓطك١ سٍٛ املؿاعالت بكطس 

َٓطك١ قعٛز٠ ميٓع املسٚز بٗا اال بتؿسٜح َٔ ايطًطات. نُا اد٣ اىل تًٛخ 

 َطاسات نبري٠ َٔ االزاقٞ ْتٝذ١ تطسب نُٝات نبري٠ َٔ االغعاع.
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 ايؿسف: -ا:ثايج    

 َؿدز دخٌ ٜٛؾس االضتجُازات املطًٛب١ .3

إٕ ٚدٛد ايٓؿط يف يٝبٝا ٚازتؿاع أضعازٙ خالٍ ٖرٙ ايطٓٛات ٜعترب َٔ ايؿسف اييت 

جيب اضتػالهلا ٚعدّ ايرتدد أٚ ايتأخس يف اؽاذ ايكساز يتٓؿٝر َػازٜع تٗدف إىل 

العتُاد ع٢ً َؿدز تٜٓٛع َؿادز ايطاق١، ٚإٕ ايتأخس يف إقا١َ ٖرٙ املػازٜع ٚبكا٤ ا

ٚسٝد أٌٜ يًٓكٛب َٚتكًب األضعاز ٜٗدد األَٔ ايطاقٟٛ يًٝبٝا، يريو ٚدب 

 االضتؿاد٠ َٔ ٖرٙ ايجس٠ٚ اييت ٖٚبٗا اهلل يًٝبٝا قبٌ ؾٛات األٚإ.

 زغب١ دٍٚ ٚغسنات يًتعإٚ َع يٝبٝا  يف اجملاٍ ايٟٓٛٚ .2
يف ايتعإٚ َع يٝبٝا نٛزٜا .... (زغبتٗا  -ؾسْطا –ابدت ايعدٜد َٔ ايدٍٚ ) زٚضٝا 

يف فاٍ االضتدداّ ايطُٞ يًطاق١ ايرز١ٜ ٚذيو َٔ خالٍ تٛقٝعٗا التؿاقٝات 

تعإٚ ٚايطُاح يػسناتٗا املتدؿؿ١ يف فاٍ ايؿٓاع١ اي١ٜٚٛٓ بصٜاز٠ يٝبٝا 

ٚتكدِٜ غسٚح عٔ قدزاتٗا ايتك١ٝٓ يف فاٍ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ٖٚرٙ ؾسؾ١ جيب 

 اغتٓاَٗا.
 دٜات:ايتش -زابعا:     

تٛدد ايعدٜد َٔ ايتشدٜات اييت جيب َساعاتٗا عٓد إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلْتاز 

  -ايهٗسبا٤ ٚأُٖٗا:
 ايتصاّ ايدٚي١ طٌٜٛ املد٣ .3

اضتعُاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلْتاز ايهٗسبا٤ ٜتطًب ايتصاَا َٔ ايدٚي١ ملد٠ ط١ًٜٛ خالٍ  

داز٠ ايٓؿاٜات املػع١ ٚاملٛاد ايتدطٝط ٚايبٓا٤ ٚايتػػٌٝ ٚإخساز املؿاعٌ َٔ اـد١َ ٚإ

ض١ٓ سٝح إٕ ايعُس ايتػػًٝٞ  322اي١ٜٚٛٓ. ٚايؿرت٠ ايص١َٝٓ هلرا االيتصاّ تؿٌ إىل 

ض١ٓ نُا إٔ ايؿرت٠ ايالش١َ َٓر ايتؿهري يف بٓا٤  82يًُؿاعالت اؿدٜج١ ٜؿٌ إىل 

 َؿاعٌ ْٟٛٚ إىل بد٤ تػػًٝ٘ حيتاز إىل أنجس َٔ عػس ضٓٛات.
 دزٜب املطتُساملٛازد ايبػس١ٜ ٚايت .4

إٕ ايطبٝع١ اـاؾ١ يًُشطات اي١ٜٚٛٓ ٚازتؿاع ضكـ ايهؿا٠٤ ٚاالْكباط١ٝ يًعاًَني 

بٗا تتطًب اضتكطاب ٚتدزٜب ٚتأٌٖٝ ايهٛادز ايبػس١ٜ ٚؾل أع٢ً املعاٜري.  َٚٓشِٗ 

َستبات فص١ٜ تتٓاضب ٚطبٝع١ ايعٌُ ٚقُإ ؾشٞ ٚتاَني ع٢ً اؿٝا٠ باإلقاؾ١ 

 عسض ؾسعات إغعاع١ٝ عاي١ٝ.إىل تعٜٛكات يف ساي١ ايت

 ايتؿسف يف ايٓؿاٜات املػع١ .5
َٔ املتطًبات األضاض١ٝ إلدخاٍ احملطات اي١ٜٚٛٓ إلْتاز ايهٗسبا٤ قسٚز٠ قُإ  

إخساز احملط١ َٔ اـد١َ ٚإزداع املٛقع إىل سايت٘ األؾ١ًٝ. نُا اْ٘ َٔ ايكسٚزٟ 
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ات املػع١ ايعاي١ٝ دزاض١ بعض املٛاقع اييت ميهٔ إٕ تهٕٛ َٓاضب١ يتدصٜٔ ايٓؿاٜ

اإلغعاع نُدًؿات ايٛقٛد ايٟٓٛٚ املطتًٗو. ٚإ ٖرا املٛقٛع يٝظ باملعك١ً 

املطتعؿ١ٝ يف يٝبٝا إذا َا أخدْا يف االعتباز ايتٛشٜع ايطهاْٞ ٚٚدٛد بعض املٛاقع 

 اييت ميهٔ إٕ تهٕٛ َطتٛدعا يتًو ايٓؿاٜات. 
  تكبٌ اؾُٗٛز يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ: .6

عالّ ٚاملٓعُات اييت تعازض ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إقاؾ١ إىل ايجالخ ْعسا ملا ٜكّٛ ب٘ اإل

سٛادخ املػٗٛز٠ يًُؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ٚعدّ طسح َٛقٛع ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٚكاطسٖا 

مبٛقٛع١ٝ، أد٣ إىل ٚدٛد َعازقني هلرٙ ايتك١ٝٓ. ٚعًٝ٘ ؾاْ٘ َٔ ايكسٚزٟ إقٓاع 

ط باضتعُاهلا َٔ َصاٜا املٛاطٔ ٚؾاْعٞ ايكساز بأ١ُٖٝ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ َٚا ٜستب

  ٚقاذٜس يهٞ ٜهْٛٛا ع٢ً ب١ٓٝ.
 
 ايتكِٝٝ 2.3.6

إٕ ادخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف اْتاز ايهٗسبا٤ ٜتطًب َٔ ايدٚي١  تًب١ٝ مج١ً َٔ 

املتطًبات ايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ، ٚزغِ إ ْكاط ايكعـ ٚاؿٛادخ املػٗٛز٠ ٚنُا ٜتكح 

كٝؿا ٚؼرز َٔ تبين بساَر ١ْٜٚٛ ، إال يػري املدتؿني يف اجملاٍ ايٟٓٛٚ متجٌ اَسا 

اْٗا تبك٢ يف االطاز املطٝطس عًٝ٘ بؿكٌ ايتطٛز يف ايتك١ٝٓ ٚايتشطٝٓات اييت تدخٌ 

ع٢ً املؿاعالت َٔ دٌٝ اىل دٌٝ ملٛاد١ٗ اضٛا٤ ايعسٚف ٚاؿٛادخ. باإلقاؾ١ اىل إ 

ٕ ٖٓاى نُا ا َصاٜا ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ْٚكاط قٛتٗا تؿٛم بػهٌ نبري ْكاط ايكعـ،

سٛادخ ميهٔ إ تؤدٟ عٝا٠ عدد نبري َٔ ايٓاع يف ٚقت قؿري ٜٚؿٛم اعداد ايٛؾٝات 

 .  ؾٝٗا ايٛؾٝات ايٓامج١ عٔ اؿٛادخ اي١ٜٚٛٓ، َجٌ تٗدّ ضد ع٢ً اسد االْٗاز

ٚاغاز تكسٜس ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ املتعًل باضتعساض ايتهٓٛيٛدٝا اي١ٜٚٛٓ 

َٔ اؿٛادخ اي١ٜٚٛٓ املعسٚؾ١، ٚآخسٖا سادث١ ٘ ٚبايسغِ ، اىل ا4234ْايؿادز ض١ٓ 

ؾايعدٜد َٔ ايدٍٚ اييت متتًو َؿاعالت قط١ داٜتػ٢ بؿٛنٛغُٝا  بايٝابإ 

١ْٜٚٛ زؾعت قدز٠ َؿاعالتٗا ايعا١ًَ َٚددت تساخٝـ عٌُ ايعدٜد َٓٗا ملدد اقاؾ١ٝ 

اقشا َٔ نُا إ اضتُساز اؿاد١ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ نإ ٚتؿٌ اىل عػسٜٔ ض١ٓ. 

خالٍ تأنٝد َٓدٚبٞ دٍٚ ايعامل يف نًُاتِٗ ايٛط١ٝٓ باملؤمتس ايٛشازٟ سٍٛ ايطاق١ 

اي١ٜٚٛٓ يف ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػسٜٔ، ٚايرٟ اْعكد يف زٚضٝا االؼاد١ٜ خالٍ غٗس ٜٛيٝٛ 

4235. 

ايتشدٟ اهلاّ ايرٟ ٜٛاد٘ ايربْاَر ٖٛ ايتصاّ ايدٚي١ ايًٝب١ٝ ايطٌٜٛ املد٣ )املادٟ  إٕ

عٟٓٛ( َٔ سٝح زؾد املٝصاْٝات املطًٛب١ ملدد ط١ًٜٛ ٚتٓؿٝر بساَر ايتدزٜب ٚامل
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ٚاالعداد يًهٛادز ايبػس١ٜ ٚايتعإٚ ايتاّ َع ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ بػؿاؾ١ٝ 

 ٜعٌ ٖٛ ايسنٔ ايس٥ٝطٞ ٚاؾٖٛسٟ إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ.  ،تا١َ

 
 ٝا:املطتكب١ًٝ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف يٝب املؤغسات 4.6

 إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ: 1.4.6

ايهٗسبا٤ يف يٝبٝا ملٛاد١ٗ ايطًب ع٢ً  إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلْتاز إٕ خٝاز

 إٕايطاق١ ٚايتشدٜات املكب١ً الضُٝا ْكٛب ايٓؿط ٖٛ خٝاز اضرتاتٝذٞ باعتباز 

 ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ قادز٠ ع٢ً  إْتاز قدزات عاي١ٝ َٚطتكس٠ طٛاٍ ايط١ٓ.   
 :ر ايصَين إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓايربْاَ 2.4.6

إٕ املد٠ ايص١َٝٓ َٔ ايبد٤ يف ايتؿهري يف بٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ اىل سني ايتػػٌٝ 

ض١ٓ يًدٍٚ اييت ال متًو ب٢ٓ ؼت١ٝ يف فاٍ  37-32ترتاٚح َا بني 

اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ، ٚبايٓعس اىل َا مت تٓؿٝرٙ َٔ دزاضات ٚتػٝدٙ َٔ ب٢ٓ 

ٕ ٖرٙ املد٠ ضتهٕٛ اقٌ بايٓطب١ ااد ايهٛادز ايبػس١ٜ ؾؼت١ٝ ضاُٖت يف اعد

ايٛثٝك١ االضرتغاد١ٜ اييت ) ١ٜايطاق١ ايٓٛٚ إدخاٍتتًدـ َساسٌ ٚيًٝبٝا. 

ايهٗسبا٤ بايٓطب١ يًدٍٚ اييت  إْتازيف ( ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ  أؾدزتٗا

 يف ايتايٞ:  قطات ١ْٜٚٛ ال متًو
 ،ايكساز يبد٤ بسْاَر ْٟٛٚ يٛادب َساعاتٗا قبٌ اؽاذا تاألٚىل: االعتبازاملسس١ً ا
 ايدٚي١ ياليتصاّ بربْاَر ايطاق١ تٛؾس املعًَٛات يد٣ ١ٖرٙ املسسًْتٝذ١  تهٕٛٚ

 ؛ايربْاَر إقساز اي١ٜٚٛٓ يف ساي١ 

عد اؽاذ ايكساز ايتُٗٝد١ٜ يبٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ ب األعُاٍاملسس١ً ايجا١ْٝ:

 ؛ٕٛ ايدٚي١ داٖص٠ يطًب عسٚض يبٓا٤ احملط١رٙ املسس١ً تهٖ ١ايطٝاضٞ. ٚبٓٗاٜ

١ٜٚٛ. ٚؽتتِ ٖرٙ املتعًك١ بتٓؿٝر بٓا٤ احملط١ ايٓ األْػط١ املسس١ً ايجايج١:

   ؛ٚتػػٌٝ احملط١ اي١ٜٚٛٓ تدغنيباملسس١ً 
 ؛ايؿٝا١ْ ٚايتطٜٛس املطتُس يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ املسس١ً ايسابع١:
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 ١َٝٓ ٚؾل َٓٗذ١ٝ ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜايتايٞ ٜبني املساسٌ ٚايؿرت٠ ايص ايػهٌٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايتٛقعات ايص١َٝٓ إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف املصٜر  إٔ إىل اإلغاز٠ٚػدز 

ايطاقٟٛ ايًٝيب ميهٔ االٜؿا٤ بٗا يف ساي١ تٛؾري نٌ االَهاْٝات املطًٛب١ 

 ذات ايعالق١.ايؿازّ َٔ املؤضطات ٚااليتصاّ ايهاٌَ ٚ

 

برنامج 
تطوير 
البنى 

التحتية 
 النووية

 المرحلة االولى

برنامج اول 
 محطة نووية

االعتبارات الواجب 
مراعاتها قبل اتخاذ 

برنامج  القرار لبدء
 نووي

االعمال التمهيدية 
لبناء محطة نوويةبعد 

 اتخاذ القرار

االنشطة المتعمقة بتنفيذ 
 بناء المحطة النووية

 المرحلة الثانية

 المرحلة الثالثة

 التشييد اتخاذ القرار قبل بدء المشروع

 5الخطوة 
االستعداد لتدشين 
 وتشغيل المحطة

 4الخطوة 
الجهوزية لطمب 

 العروض

 3الخطوة 
جهوزية الدولة 
 التخاذ القرار

ادماج الطاقة 
النووية في 

 استراتيجية الدولة 

 التدشين طمب لمعروض دراسة الجدوى

 سنة 11-15
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إلدخاٍ  ٚاإلعدادايٛقع اؿايٞ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف يٝبٝا ٜعترب َػذعا  إٕ

ٚمت الاش  احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ، ٚؾكا يًُتطًبات ٜتِايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلْتاز ايهٗسبا٤ 

ٚبدئ يف تٓؿٝر ب٢ٓ ؼت١ٝ  ،يف ٖرا االػاٙايعدٜد َٔ اـطٛات امل١ُٗ ٚاحملٛز١ٜ 

ل املعاٜري ايدٚي١ٝ ٚع٢ً زاضٗا َعاٜري ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ ٖٚٓاى ٚؾ

 تعإٚ ٚثٝل َع ايٛناي١ يف إطاز املػسٚع ايٛطين الدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ.  

 ٚتٛقعات َطا١ُٖ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف َصٜر ايطاق١ ايٛطين املطتكب١ًٝ األْػط١ 3.4.6 

 الت اي١ٜٚٛٓ ع٢ً َٓطك١ ضًطإ اييتايب٦ٝٞ يًُؿاع األثسيف تكِٝٝ  يػسٚعا

ُأختريت ضابكا نُٛقع يًُشط١. سٝح إ ٖرا ايتكِٝٝ َٔ َتطًبات اقا١َ أ١ٜ 

َػسٚع ٚقد أٚنًت اهل١٦ٝ ايعا١َ يًب١٦ٝ ١َُٗ ايكٝاّ بٗرا ايتكِٝٝ ملؤضط١ 

   ايطاق١ ايرز١ٜ بايتعإٚ َع املؤضطات ايًٝب١ٝ املع١ٝٓ

عإٚ َع ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ َسادع١ ايكإْٛ ايٟٓٛٚ ايًٝيب بايت

 اؾٗات ايتػسٜع١ٝ إلقسازٙ. إىليٝتط٢ٓ اسايت٘ 
تكِٝٝ ايٛقع اؿايٞ ملػسٚع احملط١ اي١ٜٚٛٓ ٚاساي١ تكسٜس باـؿٛف اىل 

 .ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ ملسادعت٘
بايتعإٚ َع ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ ٚاؾٗات  يًطٛازئخط١  إعداد

 ايًٝب١ٝ املع١ٝٓ.

ٚٚؾل تٛقعات ايػسن١ ايعا١َ يًهٗسبا٤ ؾإ ايكدزات ايهٗسبا١ٝ٥ املسنب١ عًٍٛ 

َٝذاٚات ٚٚؾل املعاٜري ايتك١ٝٓ بإٔ  أيـ 38َا ٜؿٛم  إىلضتؿٌ  4242ض١ٓ 

% َٔ امجايٞ ايٛسدات املسنب١، ؾإٕ 32ٚسد٠ اْتاز ايهٗسبا٤ جيب اال تصٜد عٔ 

يح املطٛز٠ املتٛؾس٠ سايٝا تعترب َال١ُ٥ مجٝع اْٛاع َؿاعالت اؾٌٝ ايجا

اٍٚ  إدخاٍ باإلَهإٚاْ٘  ،يف املصٜر ايطاقٟٛ بًٝبٝا إلدخاهلايالختٝاز َٔ بٝٓٗا 

بكدز٠  4247ٚايجاْٞ ض١ٓ  4246 ١ايهٗسبا١ٝ٥ ضَٓؿاعٌ ْٟٛٚ اىل ايػبه١ 

 ايهٗسبا١ٝ٥ايطاق١ َٔ  تكسٜبا %49 بٓطب١ أٟاٚات ذَٝ 5422سٛايٞ  إمجاي١ٝ

  .4247إْتادٗا عاّ  املتٛقع

 ايتكٓٝات اي١ٜٚٛٓ املتٛؾس٠  5.6

% َٔ املؿاعالت 84تػري إسؿا٥ٝات ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ  إىل إٔ سٛايٞ 

ٚإ ْطبتٗا َٔ  (PWR)اي١ٜٚٛٓ ايعا١ًَ سايٝا ٖٞ َٔ ْٛع َؿاعالت املا٤ املكػٛط 

% مما ٜعصش َها١ْ ٖرا ايٓٛع َٔ املؿاعالت 5: إىلتؿٌ  اإلْػا٤املؿاعالت قٝد 

ذنسٙ األ١ُٖٝ املطتكب١ًٝ يًُؿاعالت ايطسٜع١ اييت ٜب٢ٓ َٓٗا يف  ػازٙ. ٚمما جيدزٚاْت

ُُٝهٔ َٔ تٛؾري  4272نٌ َٔ زٚضٝا ٚايؿني ٚاهلٓد سٝح إٕ إدخاهلا يًدد١َ يف  ض
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 Fast Breeder)ٚقٛد ْٜٛٚا يعد٠ قسٕٚ سٝح أْٗا تٓتر ٚقٛدا أنجس مما تطتًٗو  
Reactors- FBR) . 

اىل إ عدد املؿاعالت  4235يط١ٓ  ١دز ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرزَٜؿا نُا بٝٓت

بكدز٠ نٗسبا١ٝ٥ َٛشع١ ع٢ً دٍٚ ايعامل ٚ َؿاعال 656اي١ٜٚٛٓ ايعا١ًَ سايٝا ٖٛ 

 ;8ؾٗٛ عدد املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ؼت االْػا٤. اَا ايـ َٝذاٚات 593امجاي١ٝ سٛايٞ 

دٚي١ االَازات  ٚتعترب .ايـ َٝذاٚات 89بكدز٠ نٗسبا١ٝ٥ امجاي١ٝ تؿٌ إىل َؿاعال 

أٍٚ قط١ نٗسبا١ٝ٥ ١ْٜٚٛ  بٓا٤باغست يف ٖٞ ايدٚي١ ايعسب١ٝ ايٛسٝد٠ اييت ايعسب١ٝ 

 . َٝذاٚات 7822َسنب١ تبًؼ امجاي١ٝ تكِ أزبع َؿاعالت بكدز٠ 

 -أْٛاع املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ: 1.5.6

ملؿاعالت اييت مت تػٝٝدٖا ٚضٓتطسم ألُٖا ٚأنجسٖا ٖٓاى ايعدٜد َٔ أْٛاع ا

 اضتعُاال ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٖٚٞ:

 َؿاعالت املا٤ املكػٛط. .1
زمسا تٛقٝشٝا ملهْٛات قط١ ١ْٜٚٛ تطتددّ َؿاعٌ املا٤  (3)ٜبني ايػهٌ 

خالٍ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ بكًب املؿاعٌ  ميس املا٤ٚنُا ٖٛ َٛقشا ؾإ  املكػٛط.

َٔ املؿاعٌ ميس عرب َٛيد ايبداز سٝح  ٘ٚبعد خسٚد ت٘سٝح تستؿع دزد١ سساز

ُسز خالٍ ايتٛزبني ُٜ غاز إيٞتٓتكٌ اؿساز٠ اىل َا٤ ايدا٥س٠ ايجا١ْٝ ايرٟ ٜتشٍٛ 

  يتٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا٤. 

 
 

 َؿاعالت املا٤ املػًٞ: .2

( زمسا تٛقٝشٝا ملهْٛات قط١ ١ْٜٚٛ تطتددّ َؿاعٌ املا٤ 4ٜبني ايػهٌ )

سغ عدّ ٚدٛد َٛيد يًبداز سٝح إ املا٤ ٚعٓد َسٚزٙ خالٍ ايٛقٛد املػًٞ.  ٜٚال

ُٜطتددّ َباغس٠ يتدٜٚس ايتٛزبني  إيٞايٟٓٛٚ بكًب املؿاعٌ ٜتشٍٛ  غاز ايرٟ 

 ايهٗسبا٤.  إلْتاز

( 3مكونات مفاعل الماء المضغوط> ) -(3الشكل)
( 6( قضبان التحكم, )5( قمب المفاعل, )4المفاعل, )

( 8تبريد, )( مضخة ماء ال7, )األولىدائرة التبريد 
(  8a( الدائرة الثانية, ):( مولد البخار, )9الضاغط, )

( توربين ;( ماء لمولد البخار, )8bبخار لمتوربين, )
( توربين ضغط منخفض, 33( مسخن, )32ضغط عال, )

( دائرة التبريد, 36( مكثف ماء, )35( مولد كهرباء, )34)
 ( المحول الكهربائي.38( الماء المكثف, )37)
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( قكبإ ايتشهِ، 5( قًب املؿاعٌ، )4( املؿاعٌ، )3َهْٛات َؿاعٌ املا٤ املػًٞ: ) -(4يػهٌ)ا

( تٛزبني قػط عاٍ، 7( َا٤ يًُؿاعٌ، )4b( غاز يًتٛزبني، )4a، )ٚىلاأل( دا٥س٠ ايتربٜد 6)

( دا٥س٠ 32( َهجـ َا٤، );( َٛيد نٗسبا٤، ):( تٛزبني قػط َٓدؿض، )9( َطدٔ، )8)

 ( احملٍٛ ايهٗسبا٥ٞ.34( املا٤ املهجـ، )33ايتربٜد، )

يجايح+ املتٛؾس٠ َؿاعالت اؾٌٝ ا إَاَععِ املؿاعالت ايعا١ًَ سايٝا ٖٞ َٔ اؾٌٝ ايجاْٞ. 

 -سايٝا  تتُٝص عٔ ضابكاتٗا باالتٞ:

  (ٖٚرا -اٚاتذدٝ 82َعدالت سسم ٚقٛد عاي١ٝ تؿٌ اىل )ّْٛٝطٔ ٜٛزا(/)ّٜٛ

 .ٚايتكًٌٝ َٔ ايٓؿاٜات املػع١ ٜطاِٖ يف تٛؾري ايٛقٛد ايٟٓٛٚ
 َكاز١ْ مبشطات  األع٢ً% ٖٚٞ 4;سٛايٞ  إىلتاس١ٝ سٝح تؿٌ ألازتؿاع َعدالت ا

غٗسا  46اٚ :3بعد نٌ  إالتتٛقـ  الٕ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ال األخس٣ا٤ تٛيٝد ايهٗسب

 َٜٛا ؾكط يًتصٚد بايٛقٛد. 36 ٛايٞٚؿ
  ٌمما ٜكًٌ َٔ اضتٗالى ايٛقٛد.  %.58.7 إىلازتؿاع ايهؿا٠٤ اؿساز١ٜ سٝح تؿ 
 انطٝد  ثاْٞاضتدداّ ايٛقٛد اـًٝط ) ثاْٞ انطٝد ايٝٛزاّْٝٛ + إَها١ْٝ

 ايبًٛتّْٛٝٛ (
 َٓع١َٛ الستٛا٤ ٚتربٜد ايٛقٛد  ٚإدخاٍكًٌٝ َٔ استُاي١ٝ اْؿٗاز قًب املؿاعٌ ايت

 ايٟٓٛٚ املٓؿٗس ايٓاتر عٔ سادخ ْٟٛٚ.  
 بتك١ٜٛ   سادخ ْٟٛٚ طازئ أ١ٜايٓاػ١ عٔ  اإلغعاعاتتطسب  ايتكًٌٝ َٔ استُاي١ٝ

 ٖٝهًنيبعض املؿاعالت يدٜٗا َب٢ٓ ساٚ َهٕٛ َٔ  إٕنُا  املب٢ٓ اؿاٟٚ يًُؿاعٌ 

 سٝح ؾُِ اهلٝهٌ اـازدٞ يتشٌُ اؾطداّ طا٥س٠ نبري٠ ب٘. 
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  يتربٜد املؿاعٌ يف ساي١ ايطٛازئ نُا ٖٛ اؿاٍ ايهأَ اضتعُاٍ َٓعَٛات ايتربٜد

 . (AP 1000)       مبؿاعٌ
 .اضتدداّ َٓعَٛات قٝاع ٚؼهِ َتطٛز٠ 

 :ايتكٓٝات املتاس١ 2.5.6

 تاس١ عاملٝا:امل  ٚؾُٝا ًٜٞ عسقا ألغٗس املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ

   VVER-1200املؿاعٌ ايسٚضٞ  .1
ٚتبًؼ قدزت٘   VVER1000ٖرا املؿاعٌ ٖٛ ْطد١ َتطٛز٠ َٔ َؿاعٌ املا٤ املكػٛط  

 -اٚات نٗسبا٤ . َٚٔ أِٖ َٝصات ٖرا املؿاعٌ َاًٜٞ:ذَٝ 3422

  ٚدٛد ٖٝهًني خساضاْٝني ؿُا١ٜ املؿاعٌ مبا يف ذيو قدز٠ اهلٝهٌ اـازدٞ ع٢ً

 س٠ ب٘.ؼٌُ ازتطاّ طا٥
  ٌايكدز٠ ع٢ً ايتدًـ َٔ اؿساز٠ ايٓاػ١ عٔ اقُشالٍ ايعٓاؾس املػع١ باملؿاع

 بٛاضط١ ايتربٜد ايتًكا٥ٞ.  إٜكاؾ٘بعد 
 .ٚدٛد َٓع١َٛ الستٛا٤ ايٛقٛد املٓؿٗس يف ساي١ سدٚخ سادخ ْٟٛٚ نبري 
   ٜٛزاّْٝٛ اَا نؿا٥ت١ -ّٜٛ/طٔ-دٝذاٚات82َعدٍ اسرتام ايٛقٛد ٜؿٌ إىل

 %.59 إىلؿٌ اؿساز١ٜ ؾت
  ميهٔ اضتدداّ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ اـًٝط )ثاْٞ انطٝد ايٝٛزاّْٝٛ + ثاْٞ انطٝد

 ايبًٛتّْٛٝٛ ( 

 EPR-1600املؿاعٌ ايؿسْطٞ  .2
ٚتبًؼ   ٖرا املؿاعٌ ٖٛ ْطد١ َتطٛز٠ َٔ َؿاعالت املا٤ املكػٛط َٔ اؾٌٝ ايجاْٞ

ٛع بؿًٓدا ٚآخس اٚات نٗسبا٤ .ٜٚتِ سايٝا بٓا٤ َؿاعٌ َٔ ٖرا ايٓذَٝ 3822قدزت٘ 

بؿسْطا نُا تعاقدت ايؿني ع٢ً بٓا٤ َؿاعًني. ٜٚتُٝص ٖرا املؿاعٌ مبٛاؾؿات نتًو 

 اييت ٜتُٝص بٗا املؿاعٌ ايسٚضٞ.

 AP-1000املؿاعٌ األَسٜهٞ  .3
 3339 غسن١ ٜٚطتٓػٗاٚع األَسٜه١ٝ طٛزت ٖرا املؿاعٌ ايرٟ تؿٌ قدزت٘ إىل

ُُٜجٌ ٖراذَٝ تؿُِٝ َؿاعالت املا٤ املكػٛط سٝح املؿاعٌ ثٛز٠ يف  اٚات نٗسبا٤. ٚ

ع٢ً ايتربٜد ايهأَ مما ضاِٖ يف تكًٝـ عدد  ئٜعتُد يف تربٜدٙ يف ساي١ ايطٛاز

ايؿُاَات ٚأطٛاٍ األْابٝب ٚاملكدات ٚدعٌ ايتؿُِٝ بطٝطا ٚضسٜع ايبٓا٤. ٚجيسٟ 

سايٝا بٓا٤ عد٠ َؿاعالت َٔ ٖرا ايٓٛع بايؿني ٚأبدت عد٠ غسنات أَسٜه١ٝ زغبتٗا يف 

 82قتٓا٥٘. ٚميهٔ غشٓ٘ نًٝا بايٛقٛد ايٟٓٛٚ اـًٝط ٜٚؿٌ َعدٍ اسرتام ايٛقٛد إىل ا

 %.55ٜٛزاّْٝٛ أَا نؿا٥ت١ اؿساز١ٜ ؾتؿٌ إىل -ّٜٛ/طٔ-دٝذاٚات



 

 26 

 OPR-1000  ٚAPR-1400َؿاعٌ  .4
( بهٛزٜا اؾٓٛب١ٝ بتؿُِٝ املؿاعٌ  KHNCقاَت غسن١ ٖٝدزٚ ١ْٜٚٛٚ ايهٛز١ٜ )  

َؿاعالت يف  :( ٜٚٛدد َٔ ٖرا ايٓٛع  OPR-1000كػٛط ) احملطٔ َٔ ْٛع املا٤ امل

  .اإلْػا٤ؼت  ٚأزبع١ساي١ تػػٌٝ يف نٛزٜا اؾٓٛب١ٝ 

بصٜاد٠ قدزت٘   OPR-1000املؿاعٌ  ٖٛ ْطد١ َطٛز٠ َٔ   APR-1400املؿاعٌ ٚ

يف نٛزٜا اؾٓٛب١ٝ ٚ دٚي١  . ٜٚتِ سايٝا تػٝٝدَٙٝذاٚات  1400إىليًهٗسبا٤  اإلْتاد١ٝ

. ٚميهٔ غشٓ٘ نًٝا بايٛقٛد ايٟٓٛٚ اـًٝط ٜٚؿٌ َعدٍ ايعسب١ٝ املتشد٠ اإلَازات

ٜٛزاّْٝٛ أَا نؿا٥ت١ اؿساز١ٜ ؾتؿٌ إىل -ّٜٛ/طٔ-دٝذا ٚات 82اسرتام ايٛقٛد إىل 

55.% 
   APWR َؿاعٌ .5

( َٔ قبٌ غسن١ َٝتطٛبٝتػٞ  APWRؾُِ  َؿاعٌ املا٤ املكػٛط املتكدّ ) 

ٖٚٛ َؿاعٌ َتطٛز ي٘ َٝذاٚات   1538إْتاد٠١ٝ (  بكدز MHI)    يًؿٓاعات ايجك١ًٝ

 :اآلت١ٝؾؿات ااملٛ

  ايتربٜد يف ساالت ايطٛازئ ايها١َٓ ٚ ايؿاع١ً  أْع١ُٜسبط بني 

  سا١ٜٚ املؿاعٌ الستٛا٤ ايٛقٛد املٓؿٗس يف ساالت ايطٛازئ  أضؿٌٚدٛد سٛض

 ْٚعاّ يتربٜدٙ.

  ١ َٚعصٚي١ عٔ ؾسٚع َٓؿؿً أزبع١حيتٟٛ ْعاّ ايطال١َ يًتربٜد ايطازئ ع٢ً

 .األخسس يف ؤثٜ إٕبعكٗا يٝكّٛ نٌ ؾسع بدٚزٙ دٕٚ 
 يف ساي١ ٚدٛد  األٚىل٥س٠ اايد إىلْات استٝاط١ٝ َتكد١َ يكذ املا٤ اٚدٛد خص

 . األٚىلايدا٥س٠  أْابٝبنطس يف  أٚتطسب 
 ABWRَؿاعٌ  .6

( GEٚاغرتنت غسن١ دٓساٍ ايٝهرتٜو )ٞ، املػً املا٤ ْطد١ َتطٛز٠ عٔ َؿاعالت ٖٚٛ

 . ٖرا املؿاعٌ( يف تؿُِٝ  HITASHغسن١ ٖٝتاغٞ )  َع

 -:تكِٝٝ تكٓٝات املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ 3.5.6   

ْكاط ايك٠ٛ  إٜكاحٜعين اختٝاز املؿاعٌ بٌ  تكِٝٝ تكٓٝات املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ال

 َٓٗا:  أخس٣ٚايكعـ يهٌ َٓٗا. سٝح إ اختٝاز املؿاعٌ ٜعتُد ع٢ً عٛاٌَ 

 بني ايدٚي١ املؿٓع١ ٚايدٚي١ املطتٛزد٠ يًُؿاعٌ ايعٛاٌَ ايطٝاض١ٝ ٚايعالقات 

بعد اخر  إالتؿدٜسٖا  الضتطٝع أْٗا إالٖٓاى دٚال تؿٓع املؿاعالت  إٕنُا 

 .َٔ ايدٍٚ املؿ١ُُ يتًو املؿاعالت اإلذٕ
  ٌميهٔ دفٗا بايػبه١ ايهٗسبا١ٝ٥ يًدٚي١. اييتقدز٠ املؿاع 
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 ايتٌُٜٛ( ايٓٛاسٞ املاي١ٝ(. 
ايرٟ  تكِٝٝاي َٓٗايتكٓٝات املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ  ُٝٝٝ٘تكٖٚٓاى عد٠ دزاضات 

ٚايتكِٝٝ ايرٟ أدساٙ َعٗد  (UXC) األَسٜه١ٝايػسن١ االضتػاز١ٜ أدست٘ 

تهطاع املتكدّ يًتكٓٝات ايهُٝٝا١ٝ٥ ) ؿطاب ٚشاز٠ ايطاق١ األَسٜه١ٝ ( قُٔ 

ٖٓاى ٚثا٥ل  إٕنُا  دزاض١ اؾد٣ٚ يبٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ غًٝر تهطاع

املعٕٓٝٛ بايطاق١ اي١ٜٚٛٓ َٔ َؿٓعٞ َٚػػًٞ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ  دٖاأعَتطًبات 

ميهٔ االضرتغاد  األَسٜه١ٝٚايٛالٜات املتشد٠  األٚزٚبٞيف نٌ َٔ دٍٚ  االؼاد 

 بٗا يف تكِٝٝ تًو ايتكٓٝات.

 يًُؿاعالت اي١ٜٚٛٓ (UXC)تكِٝٝ ايػسن١ االضتػاز١ٜ  .1
 -:األتٞايٓكاط اييت مشًٗا ايتكِٝٝ  أِٖ

 ُٝايهؿا٠٤ ٚبطاط١ ايتؿُِٝ( إىل) بايٓعس  ِ ايعاّايتؿ 
 ايتٓؿٝر( ٚإَها١ْٝ)َٔ سٝح ْكر ايتك١ٝٓ  ايتك١ٝٓ اإلَهاْٝات 
 ايطال١َ 
 خرب٠ ايتػٝٝد 
 ٌٝخرب٠ ايتػػ 
 ٌسٝح املؤغسات االقتؿاد١ٜ االجياب١ٝ ٚايجك١ يف املعطٝات  اقتؿاد١ٜ املؿاع َٔ(

 االقتؿاد١ٜ(
 تصٚد ب٘ ٚدٛدت٘()تهًؿ١ ايٛقٛد ٚقُإ َؿدز اي ايٛقٛد 
 )ايٛقع ايسقابٞ ) ايرتخٝـ 

ٖٚٛ َٔ َؿاعالت املا٤  (APR-1400)ٚقد أظٗست ْتا٥ر ايتكِٝٝ تؿٛم املؿاعٌ ايهٛزٟ 

 املكػٛط.

  ايهُٝٝا١ٝ٥ تكٓٝاتيً تهطاع املتكدّ تكِٝٝ َعٗد .2

قاّ َعٗد تهطاع املتكدّ يًتكٓٝات ايهُٝٝا١ٝ٥ بإعداد دزاض١ دد٣ٚ )ؿطاب ٚشاز٠ ايطاق١ 

َسٜه١ٝ( يتكِٝٝ َٛقع ٚبٓا٤ َؿاعٌ ْٟٛٚ يتًب١ٝ االستٝادات املطتكب١ًٝ يطاسٌ خًٝر األ

ُْػس ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ هلرٙ ايدزاض١ يف  . ٚنإ تكِٝٝ 4/4227/:4تهطاع. ٚقد 

نبري٠ يف  أ١ُٖٝايتكٓٝات اي١ٜٚٛٓ أسد عٓاؾس ٖرٙ ايدزاض١.  ٚقد نإ يًعٛاٌَ ايتاي١ٝ 

 ايتكِٝٝ: 

 .ُِْٝكر ايتؿ 
 ايتػػ١ًٝٝ يًُؿاعٌ. اـرب٠ 
  .املسس١ً اييت ٚؾٌ إيٝٗا املؿاعٌ َٔ ْاس١ٝ ايرتخٝـ بايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ 
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ْتٝذ١ ايتكِٝٝ بٝٓت اْ٘ باضتجٓا٤ َؿاعًٞ املا٤ املػًٞ يػسنيت دٓساٍ ايٝهرتٜو 

 (EPR-1600,   AP-1000)األَسٜه١ٝ ٚغسن١ تٛغٝبا ؾإ َؿاعًٞ املا٤ املكػٛط 

ْطٞ ع٢ً ايتٛايٞ قد ؼؿال ع٢ً ْؿظ ايدزد١ َع تؿٛم بطٝط ملؿاعٌ األَسٜهٞ ٚايؿس

AP-1000  .ٚايرٟ ٜسدع إيٞ سؿٛي٘ ع٢ً تسخٝـ ١٦ٖٝ ايسقاب١ اي١ٜٚٛٓ األَسٜه١ٝ 

 يًُؿاعالت  األٚزٚبٞايتكِٝٝ  .3

َُؿٓعٞ املؿاعالت ملتطًبات امُلػػًني  يتطٌٗٝ تكِٝٝ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ٚيتطٌٗٝ تًب١ٝ 

) َتطًبات  إزغاد١ٜٚثٝك١  األٚزٚب١ٞ يًهٗسبا٤( ؾكد اعد االؼاد )ايػسنات املٓتذ

( ُتبني َا جيب ع٢ً املؿاعالت اؾدٜد٠ تًبٝت٘ َٔ َٛاؾؿات تك١ٝٓ  األٚزٚب١ٝاملػػًني 

 َٚعاٜري ضال١َ. ٚٚؾل ٖرٙ ايٛثٝك١ مت تكِٝٝ عد٠ َؿاعالت. 

 :ايتكٓٝات املال١ُ٥ يًٝبٝا 4.5.6

 38222ضتؿٛم  4242ملسنب١ املتٛقع١ بًٝبٝا بعد  ض١ٓ ْعسا الٕ ايكدز٠ ايهٗسبا١ٝ٥ ا

اٚات نٗسبا٤ ضٝهٕٛ َٓاضبا ) ذَٝ 3822اٚات نٗسبا٤ ؾإ َؿاعال بكدز٠ ذَٝ

% َٔ 32ٚسد٠ إلْتاز ايهٗسبا٤ ال تصٜد ع٢ً  أ١ٜتهٕٛ قدز٠  إٕايتٛؾٝات ايعامل١ٝ  تػرتط 

اي١ٝ أنجس اقتؿاد١ٜ َٔ ايكدز٠ املسنب١ (. ٚسٝح إٕ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ذات ايكدز٠ ايع

 3222ؾإ ايتٛد٘ ايعاملٞ ٖٛ يتػٝٝد َؿاعالت ذات قدزات تؿٛم  قدز٠ األقٌاملؿاعالت 

 ٚيتشدٜد املؿاعٌ املٓاضب يًٝبٝا ْٛزد ايتايٞ:، َٝذاٚات نٗسبا٤

اضتدداَا عاملٝا ٚاـرب٠ ايتػػ١ًٝٝ املهتطب١  األنجسَؿاعالت املا٤ املكػٛط ٖٞ  .1

املؿاعالت طًبا يف ايتعاقدات  أْٛاعدعًتٗا تتؿدز  ٚنريو ايتك١ٝٓ املؤند٠

 اؾدٜد٠.
 -اقتؿاد١ٜ  -ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اييت تؤثس يف اختٝاز ْٛع املؿاعٌ ) ضٝاض١ٝ .2

ٚتك١ٝٓ( ٚيريو لد إ ايؿني تػٝد سايٝا َؿاعالت َؿٓع١ َٔ قبٌ ثالخ غسنات 

طٞ ٚاملؿاعٌ ايؿسْ EPR1600َٚؿاعٌ  األَسٜهٞ  AP100ٖٚٞ َؿاعٌ  أدٓب١ٝ

 .  VVER1000ايسٚضٞ 
ايك٠ٛ  إٕ إالبؿًٓٓدا  EPRبايسغِ َٔ ايؿعٛبات اييت تٛاد٘ َػسٚع َؿاعٌ  .3

ايتٓاؾط١ٝ يًُؿاعٌ ايؿسْطٞ تهُٔ يف قدزات غسن١ ازٜؿا اييت متتًو نٌ 

يف تؿٓٝع ٚتػػٌٝ املؿاعٌ مبا يف ذيو دٚز٠ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ  إيٝٗاايتكٓٝات امُلشتاز 

َعاؾ١ ايٓؿاٜات املػع١. نُا قاَت  ست٢كٝب عٔ ايٝٛزاّْٝٛ ايها١ًَ َٔ ايتٓ

ايػسن١ باالضتشٛاذ ع٢ً غسنات تعٌُ يف فاٍ ايٛقٛد ايٟٓٛٚ مما دعًٗا العبا 

ايتصاّ اؿه١َٛ ايؿسْط١ٝ  إىل باإلقاؾ١قٜٛا يف فاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ . ٖرا 
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ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ  ايهٗسبا٤ سٝح تؿٌ ْطب١ َطا١ُٖ إلْتازباضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ 

    %. :9 إىليف ذيو 
ٖٓاى تبأٜ ٚاقح يف تهًؿ١ تػٝٝد املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ. ٚقد أندت نٌ ايتكازٜس اييت  .4

تأنٝد ايهًؿ١ اؿكٝك١ٝ يبٓا٤ َؿاعٌ  إَها١ْٝتٓاٚيت تكِٝٝ ايتكٓٝات اي١ٜٚٛٓ عدّ 

سٛاؾص ايعكٛد املٛقع١ َع ايػسنات تتكُٔ بٓٛدا غري َع١ًٓ،  ٖٚٓاى  إْٟٔٛٚ سٝح 

تكدَٗا بعض ايػسنات يدٍٚ َع١ٓٝ َٔ ادٌ نطب ايطٛم نُا سدخ يف ايتٓاؾظ 

 بني غسنيت ٜٚطتٓذٗاٚع ٚازٜؿا َٔ ادٌ االضتشٛاذ ع٢ً ايطٛم ايؿٝين.

 AP1000, VVER1200 األزبعٜهٕٛ االختٝاز َٔ بني ايتكٓٝات  إٔبايٓطب١ يًٝبٝا ْكرتح 

,EPR1600 ,APR1400   ٌَسٜهٞاألَع ايعًِ بإ املؿاع AP1000  ّحيع٢ باٖتُا

ُٚقع َع غسن١  نبري خؿٛؾا ٚإ ايؿني ضتكّٛ بتؿٓٝع ٖرا املؿاعٌ ٚؾكا يالتؿام ايرٟ 

 ٚضتٓػٗاٚع. 
 أ١ٜٚيف ساي١ املٛاؾك١ ع٢ً بٓا٤ َؿاعٌ ْٟٛٚ إلْتاز ايهٗسبا٤ ٚيتشاغٞ ازتؿاع تهًؿ١ بٓا٤ 

احملانِ نُا سدخ  إىلذ٤ٛ ايً إيَٞؿاعٌ )بعد تٛقٝع ايعكد( ٚتؿادٟ اـالؾات اييت تؤدٟ 

 بؿًٓٓدا  ؾاْ٘ َٔ ايكسٚز٠ تكٝد ايدٚي١ ايًٝب١ٝ باالتٞ: EPRيف َػسٚع املؿاعٌ 

 تطًِٝ َؿتاح. أضاعَؿاعٌ ع٢ً  أٍٜٚهٕٛ ايعكد يبٓا٤  إٔ
 بااليتصاَات املاي١ٝ يف سٝٓٗا ٚدٕٚ تأخري. اإلٜؿا٤قسٚز٠ 

ّٝٛ ٚاسد ضٝرتتب عًٝ٘ خطا٥س َاد١ٜ ايتأخري ٚيٛ ي إٔااليتصاّ ايؿازّ باؾدٍٚ ايصَين سٝح 

 نبري٠.
تعدٜالت دٖٛس١ٜ يف ايتؿاَِٝ ٚخؿٛؾا تًو اييت هلا عالق١ بطال١َ املؿاعٌ  أ١ٜتؿادٟ 

ايرٟ ٜتطًب شَٓا طٜٛال  األَسَسادع١ َٚٛاؾك١ اهل٦ٝات ايسقاب١ٝ  إىلذيو حيتاز  إٔسٝح 

 يتٓؿٝرٙ. 
 
 :ق١ اي١ٜٚٛٓ يًؿرت٠ ايكاد١َايتٛدٗات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يف فاٍ ايطا –6.6

 املطتكب١ًٝايعامل١ٝ ايتٛدٗات  1.6.6

ُٚقعت اضرتاتٝذٝات تكُٓت تؿٛزا  أضاضٗاُدزضت ايعدٜد َٔ ايطٝٓازٜٖٛات ٚاييت ع٢ً 

ؼطني نؿا٠٤ ٚضا٥ٌ  يًُصٜر ايطاقٟٛ إلْتاز ايهٗسبا٤ ٚتكُٓت ٖرٙ االضرتاتٝذٝات

ايهسبٕٛ  أنطٝدات سذص ٚؽصٜٔ ثاْٞ ايطاق١ ْٚكًٗا ٚاضتٗالنٗا ٚاضتدداّ تكٓٝ إْتاز

 .باحملطات ايهٗسبا١ٝ٥ اييت تطتددّ ايٛقٛد االسؿٛزٟ
ٚقد خًؿت نٌ ايدزاضات ٚايتٛقعات اييت قاَت بٗا َؤضطات عامل١ٝ تع٢ٓ بػؤٕٚ ايطاق١ 

اىل اضتُساز منٛ َطا١ُٖ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف اْتاز ايهٗسبا٤ عاملٝا ٚخؿٛؾا يف ايدٍٚ 

َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ ايكادز٠ ع٢ً تًب١ٝ ايصٜاد٠ املكطسد٠ يف ايطًب ع٢ً سٝح اْٗا   ايٓا١َٝ
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، ٚقد ابدت ايهٗسبا٤ دٕٚ اسداخ اْبعاثات تؤدٟ اىل تصاٜد يف ظاٖس٠ االستباع اؿسازٟ

ٜػري تكسٜس . ٚ ايعدٜد َٔ ايدٍٚ زغبتٗا يف اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ الْتاز ايهٗسبا٤

يف  َطا١ُٖ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ منٛ اىل إٔ 4234يط١ٓ  ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ

ٝذاٚات د3359اىل سٛايٞ  ضٝتٛاؾٌ يٝؿٌإمجايٞ ايكدزات ايهٗسبا١ٝ٥ املسنب١ عاملٝا 

ٚاالػاٙ  .) اٟ سٛايٞ ثالث١ اقعاف َا ٖٞ عًٝ٘ االٕ( 4272نشد اع٢ً عًٍٛ عاّ 

ٚمما تكدّ , طٛز٠ايطا٥د ٖٛ ايتٛضع يف اضتدداّ اؾٌٝ ايجايح َٔ املؿاعالت  اي١ٜٚٛٓ امل

 -ؾاْ٘ َٔ ايٛاقح إ ايتٛدٗات املطتكب١ًٝ ايعامل١ٝ تػري اىل :

  ٕإعطا٤ األٚي١ٜٛ ع٢ً املد٣ ايكؿري يصٜاد٠ ايهؿا٠٤ يف إْتاز ٚاضتٗالى ايطاق١ سٝح أ

 يدٜٗا ايكدز٠ ايعاي١ٝ يف خؿض اْبعاثاخ غاش ثاْٞ أنطٝد ايهسبٕٛ.
 بب١ يعاٖس٠ االستباع اؿسازٟ ايتٛد٘ اىل ؽؿٝض االْبعاتاخ ايػاش١ٜ املط

ٚدَر بتدؿٝض َطا١ُٖ ايٛقٛد االسؿٛزٟ يف اْتاز ايهٗسبا٤ ع٢ً االَد ايبعٝد 

َٓعَٛات سذص ٚؽصٜٔ غاش ثاْٞ أنطٝد ايهسبٕٛ يف احملطات اييت تطتعٌُ ايٛقٛد 

 .االسؿٛزٟ
 ا اضتُساز اؿاد١ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف املصٜر ايطاقٟٛ ايعاملٞ الْتاز ايهٗسبا٤ خؿٛؾ

ٚإ املؿاعالت اؾدٜد٠ ذات َعاٜري ضال١َ عاي١ٝ اقاؾ١ اىل قدزاتٗا ايهٗسبا١ٝ٥ 

َٝذاٚات يًُؿاعٌ ايٛاسد مما جيعًٗا  3822االمجاي١ٝ ايهبري٠ تؿٌ اىل أنجس َٔ 

َال١ُ٥ يتًب١ٝ ايصٜاد٠ املكطسد٠ يف ايطًب ع٢ً ايطاق١ خؿٛؾا يف ساي١ تكًٝـ 

 االعتُاد ع٢ً ايٛقٛد االسؿٛزٟ.
 ايتٛدٗات احمل١ًٝ املطتكب١ًٝ 2.6.6

االضتجُاز يف ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ َٔ اِٖ ايبدا٥ٌ يتٛؾري ايهٗسبا٤ بكدزات عاي١ٝ ٜعترب 

اىل ايػبه١ ايعا١َ يًهٗسبا٤ َٚطتكس٠، ٚايتٛد٘ املطتكبًٞ ٖٛ ادخاٍ اٍٚ َؿاعٌ ْٟٛٚ 

اٚات نٗسبا٤ َٚؿاعالٕ ذَٝ 5422بكدز٠ امجاي١ٝ  4247ٚايجاْٞ ض١ٓ  4246ض١ٓ 

 اٚات.ذَٝ 5422بكدز٠  4252إ عاّ اخس

 ٚايتػسٜعات االٖداف ٚايطٝاضات 3.6.6

 االضرتاتٝذ١ٝ اٚال: االٖداف

 ،ٞاملطا١ُٖ ايؿعاي١ يف ؼكٝل األَٔ ايطاق 

 قُإ تػط١ٝ ايطًب ع٢ً ايطاق١  بكدزات عاي١ٝ َٚطتكس٠ ع٢ً َداز ايط١ٓ 

  ،إزضا٤ قاعد٠ ؾٓاع١ٝ َتكد١َ، َٔ خالٍ ايؿٓاعات املؿاسب١ 
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  سؿٍٛ املٛاطٔ ع٢ً قدز ناف َٔ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ مبا ٜتُػ٢ َع

 املعدالت ايعامل١ٝ، ٚبأضعاز َكبٛي١ غعبًٝا،
 ،اَتالى ٚ تٛطني املعازف يًتكٓٝات املتكد١َ يف فاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ 

 َٚٛانب١ ايتطٛز ٚايتٛدٗات ايعامل١ٝ
 ٍتؿدٜس َا  احملاؾع١ ع٢ً ايٛقٛد االسؿٛزٟ ٚشٜاد٠ ايدخٌ ايٛطين َٔ خال

 نإ حيسم إلْتاز ايهٗسبا٤،
 يف إجياد بدٌٜ طاقٟٛ قٟٛ َٚٓاؾظ  االسؿٛزٟدص٤ َٔ دخٌ ايٛقٛد  اضتجُاز

 ًا، ٜهٕٛ دعا١َ ق١ٜٛ يألَٔ ايطاقٞ.ٝٚب٦ٝ اقتؿادٜا
 ثاْٝا: االٖداف ايٓٛع١ٝ  

 ٌٖٝٚتهٜٛٔ ايهٛادز ايبػس١ٜ ذات ايهؿا٤ات ايعاي١ٝ  يف كتًـ فاالت  تأ

َٔ ادٌ اضتدا١َ  بساَر َٚػازٜع االضتدداَات ايط١ًُٝ  ايعًّٛ اي١ٜٚٛٓ

 يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ.
  ايطًُٞ يًتكٓٝات اي١ٜٚٛٓ يف كتًـ اجملاالت )طب،  االضتدداّايتٛضع يف

 ؾٓاع١، َٝاٙ ...اخل(
  تعصٜص اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف اجملاٍ ايطًُٞ، ٚمبا ٜتُاغ٢ َع َبدأ

 ضال١َ ايب١٦ٝ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــاتايطٝاضــــــ-ثايجا   
 )إػاٖات(ٚيتًب١ٝ ايطًب املتصاٜد ع٢ً ايطاق١ ؾكد أْتٗذت ايدٍٚ ثالخ ضٝاضات

:ٖٞٚ 

 .ادخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف َصجيٗا ايطاقٟٛ ألٍٚ َس٠ َجٌ يٝبٝا 

  ٚمتدٜد تساخٝـ تػػًٝٗا بعد  شٜاد٠ قدز٠ املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ ايعا١ًَ سايٝا

  .دٜح ٚايتكِٝٝ هلاادسا٤ عًُٝات ايتش

 بٓا٤ َؿاعالت ددٜد٠ يف ايدٍٚ اييت يرٜٗا طاق١ ١ْٜٚٛ  
ٚسٝح إ يٝببا تٓتٗر ايطٝاض١ االٚىل،  ؾاْ٘ ٜتعني  تٓؿٝر ضٝاض١ عا١َ يف بسْافٗا   

ايٟٓٛٚ، ٖدؾٗا ايدخٍٛ يًُٓع١َٛ ايدٚي١ٝ، باملػازن١ ايؿعاي١، ٚايعٌُ يف اطازٖا 

اضات ايٓٛع١ٝ َٔ قبٌ اؾ١ٗ املطؤٚي١ عٔ ايربْاَر باالقاؾ١ اىل تٓؿٝر مج١ً َٔ ايطٝ

 قًًٝا.
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 ايطٝاض١ ايعا١َ .1
يف األضاع ع٢ً االيتصاّ بايػؿاؾ١ٝ  إٕ ايطٝاض١ ايعا١َ إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ تطتٓد 

َٓع االْتػاز ايٟٓٛٚ،  ٚايعٌُ  باتؿاق١ٝايتا١َ يف تػػٌٝ املٓػآت اي١ٜٚٛٓ،  ٚايتكٝد ايتاّ  

ري ايطال١َ ٚاألَإ ايٟٓٛٚ،   ٚإقساز االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ذات ايؿ١ً ع٢ً ؼكٝل أع٢ً َعاٜ

ٚايتعإٚ بؿٛز٠ ٚثٝك١ َع ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ، ٚتأضٝظ دٗاش زقابٞ  َطتكٌ 

يإلغساف ع٢ً ٚايتشكل َٔ تٓؿٝر بساَر ايطال١َ ٚاألَإ ايٟٓٛٚ،  ٚٚقع قإْٛ ْٟٛٚ 

ط١ًُٝ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٚتًب١ٝ َتطًبات مجٝع دٛاْب االضتدداَات اي ٜٓعِغاٌَ 

 .ايطاقٞبسْاَر إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف املصٜر 
 ايطٝاضات ايٓٛع١ٝ .2

 ،إزضا٤ َبدأ اؾٛد٠ يف مجٝع األعُاٍ ٚاألْػط١ 

 ّايتٛضع يف اضتدداّ ايتك١ٝٓ اي١ٜٚٛٓ يف  إىلايتٛد٘ ايعاملٞ، ٚايرٟ ٜػري  اغتٓا

 ايهٗسبا٤، إْتاز
 ايكساز قبٌ ؾٛات  اؽاذاؿايٞ، ٚاإلضساع يف  قتؿادٟاالَٔ ايٛقع  االضتؿاد٠

   األٚإ،
 ، ٍٚتؿعٌٝ االتؿاقٝات املرب١َ َع بعض ايد 
  تهٜٛٔ ٚتدزٜب ٚتأٌٖٝ ايعٓاؾس ايٛط١ٝٓ يف فاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اي١ٜٚٛٓ

 ٚتطبٝكاتٗا.

 .االضتعا١ْ باـربات ٚايهؿا٤ات ايعامل١ٝ يف فاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ 
    ٛازد املاي١ٝ يتػػٌٝ احملط١ اي١ٜٚٛٓ ٚايتؿسف يف ايٓؿاٜات املػع١ تاَني امل

 ٚاإلخساز َٔ اـد١َ.

 .ٚقع بساَر الطالع  َٚػازن١ ايسأٟ ايعاّ يف َػسٚع ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ 

  إبساّ االتؿاقٝات َٚرنسات ايتؿاِٖ َع ايدٍٚ املتكد١َ ٚاملٓعُات اإلق١ًُٝٝ

 ٚايدٚي١ٝ.
 ٍاي١ٜٚٛٓ ٚتطبٝكاتٗاايطاق١  إْتاز املعازف يف فا.  
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 ايتػسٜعــــــــــــــــــــات: -زابعا
 :ايتػسٜعات ايكا١ُ٥ - أ

 ( ِيط١ٓ 76ايكإْٛ زق )بإْػا٤ َؤضط١ ايطاق١ ايرز١ٜ َٚكسٖا 3795 ،ّ

 َد١ٜٓ طسابًظ.

 ( ِيط١ٓ 4ايكإْٛ زق )ٚاـاف بايٛقا١ٜ َٔ اإلغعاعات املؤب١ٓ 3794 ّ

 .ٚاؿُا١ٜ َٔ أخطازٖا ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ

 ( ِيعاّ 37ايكإْٛ زق )بػإ محا١ٜ ايب١٦ٝ. 4222 

  ِبػإ  ْكٌ املٛاد اـطس٠ َٚٓٗا املٛاد املػع١  4227يط١ٓ  (6)ايكإْٛ زق

 .ع٢ً ايطسقات ايعا١َ

 :ب   ايتػسٜعات املطًٛب١

 

  إقساز َػسٚع ايكإْٛ ايٟٓٛٚ ايًٝيب ٚايرٟ ٜٓعِ االضتدداَات ايط١ًُٝ

 يف ذيو إْتاز ايهٗسبا٤.املدتًؿ١ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ مبا 

  االْكُاّ إىل بك١ٝ االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ املتعًك١ باضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ

ٚتبين َدْٚات ٚقٛاعد ايطًٛى ايؿادز٠ عٔ ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ 

  ؾُٝا ٜتعًل باالضتدداّ اآلَٔ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ.

 :ايربْاَر ايتُٟٓٛ. 7.6 
 (2121-2114) تٛضط املد٣ايكؿري ٚامل ايربْاَر 1.7.6 

إ بسْاَر إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف إْتاز ايهٗسبا٤ ميس بجالخ َساسٌ ٚؾل اؾدٍٚ ايصَين 

ٚتبعا  ايرٟ اقرتست٘ ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ يٝطرتغد ب٘ املط٦ٛيٕٛ ٚاؿهَٛات.

 -:ٜػٌُ ايتايٞ يريو ؾإ ايربْاَر ايتُٟٓٛ ايكؿري املد٣ ٚايرٟ جيسٟ تٓؿٝرٙ

  ايتشت١ٝ ايالش١َ  ايب٢ٓايكٝاّ بتكِٝٝ ذاتٞ ملا ٚؾًت إيٝ٘ يٝبٝا يف فاٍ تأضٝظ

إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ. َٚٔ مت ايطًب َٔ ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ 

 . (INIR)َسادعت٘ قُٔ بسْافٗا 
  إؾداز ايكإْٛ ايٟٓٛٚ ايًٝيب ٚايتػسٜعات املؿاسب١ اييت تٓعِ االضتدداَات

 ًطاق١ ايرز١ٜ.ايط١ًُٝ ي
 س ايب٦ٝٞ يًُشطات اي١ٜٚٛٓ ع٢ً املٛقع املكرتحثإعداد تكسٜس عٔ تكِٝٝ اال 



 

 34 

  االضتعا١ْ بايػسنات االضتػاز١ٜ أٚ املؤضطات ايدٚي١ٝ ذات اـرب٠ يف بساَر بٓا٤

 احملطات اي١ٜٚٛٓ.
  ٚايعٌُ ع٢ً إقٓاع اؾُٗٛز ظد٣ٚ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٚؾٛال إىل اإلعالٕ عٔ َٓاقؿ١ ا

 ام َع دٚي١ يبٓا٤ احملط١ اي١ٜٚٛٓ. االتؿ
ٚقد مت تٓؿٝر ايعدٜد َٔ  99;3ْٚعسا الٕ يٝبٝا قد بدأت يف بسْاَر بٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ ض١ٓ 

ايدزاضات ٚخؿٛؾا دزاضات املٛقع ايرٟ اختري يبٓا٤ احملط١ ؾإ ذيو ضٝطاعد يف تكًٝـ ايصَٔ 

 يصَين املػاز إيٝ٘ أعالٙ.املطًٛب يًُسسًتني األٚىل ٚايجا١ْٝ املرنٛزتني يف اؾدٍٚ ا
 -:(2131-2121) ايربْاَر ايطٌٜٛ املد٣ 2.7.6

يف ساي١ ايتأنٝد ع٢ً ايكساز ايطابل ببٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ ؾإ أٍٚ قط١ ٚٚؾل تٛؾٝات 

ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ ٚنريو ػازب ايدٍٚ ظب إٕ تب٢ٓ ع٢ً أضاع تطًِٝ 

عاٜري عاي١ٝ ٚؾاز١َ قد ال تطتطٝع املػازن١ َؿتاح ْعسا الٕ ايؿٓاع١ اي١ٜٚٛٓ تتطًب َ

 احمل١ًٝ َٛانبتٗا.عًٝ٘ ؾإ ايربْاَر ايطٌٜٛ املد٣ ٜػٌُ:

  ِيف َٓاقؿ١ عامل١ٝ أٚ َٔ ١ْٜٚٛ  أزبع١ َؿاعالتطسح َػسٚع بٓا٤ قط١ ١ْٜٚٛ تك

خالٍ اتؿام بني يٝبٝا ٚأسد ايدٍٚ اييت يدٜٗا ايكدز٠ ع٢ً بٓا٤ احملطات اي١ٜٚٛٓ 

 ٚأَسٜها ٚغريٖا. نسٚضٝا ٚؾسْطا
  َٔ اضتكطاب ايعٓاؾس ايبػس١ٜ َٔ ادٌ تدزٜبٗا ٚتأًٖٝٗا باضتدداّ املٛازد احمل١ًٝ

) قطِ اهلٓدض١ اي١ٜٚٛٓ(  َٚعاٖد تك١ٝٓ َٚسانص عج١ٝ نُسنص ايبشٛخ   داَعات

اي١ٜٚٛٓ بتادٛزا٤ ٚايرٟ ميًو ايكدز٠ ع٢ً تأٌٖٝ املٗٓدضني ايٜٓٛٚني إىل َساسٌ 

ًني حملطات ١ْٜٚٛ إقاؾ١ إىل اإلَهاْٝات ايتدزٜب١ٝ يف فاٍ َتكد١َ يٝهْٛٛا َػػ

ايٛقا١ٜ َٔ اإلغعاع َٚعاؾ١ ايٓؿاٜات املػع١ َٚٓعَٛات ايسقاب١ اإلغعاع١ٝ اييت ال 

ؽتًـ عٔ تًو املٛدٛد٠ باحملطات اي١ٜٚٛٓ ٚغريٖا َٔ املٓعَٛات اهلٓدض١ٝ 

 املطاْد٠. 
 ٓػأ٠ َٔ اـد١َ ٚايتعاٌَ َع ٚقع اـطط ٚايرباَر ٚااليتصاّ بٗا إلخساز امل

 ايٓؿاٜات املػع١.

 -:ٚايٝات ايتٌُٜٛ االضتجُازات املطًٛب١ 8.6
 االضتجُازات املطًٛب١: 1.8.6

ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ تدخٌ  إٕد تهًؿ١ بٓا٤ احملطات اي١ٜٚٛٓ سٝح ٜتتبأٜ املؿادز يف ؼد

 -يف تكِٝٝ تًو ايتهًؿ١ َٚٓٗا:

 د دص٥ٞ () عكد َتهاٌَ أٚ عك طسٜك١ ايتعاقد 
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 ٌُٜٛطسٜك١ ايت 
 ٓٚايتك١ٝٓ  ْكٌ ٚتٛطني املعسؾ١ٚ ع َهْٛات احملط١ٝاملطا١ُٖ احمل١ًٝ يف تؿ. 
 ٚاؾدٍٚ ايصَين يريو ٖاؤعدد املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ املساد بٓا. 
 .َ٘تٛؾري اؿُٛي١ األٚىل يًٛقٛد ايٟٓٛٚ َٔ عد 

ُْػست بني  ١ بٓا٤ املؿاعٌ ترتاٚح بني أغازت إىل إٕ تهًؿ 4226-4224ايعدٜد َٔ ايتٛقعات اييت 

. ٚتػري اإلسؿا٥ٝات إىل إٕ تهًؿ١ بٓا٤ املؿاعٌ قد يهٌ نًٝٛٚات  دٚالز4222 -دٚالز3722

 إٕشادت عٔ ذيو. ٚػدز اإلغاز٠ إىل إٕ تهًؿ١ بٓا٤ املؿاعٌ َستبط١ بايدٚي١ اييت ٜب٢ٓ ؾٝٗا نُا 

١ٜٚٛ نايصالشٍ هلا تأثري ع٢ً تأثري ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ ع٢ً املٛقع ايرٟ تب٢ٓ عًٝ٘ احملط١ ايٓ

ؾإ تهًؿ١ بٓا٤  :422ٚٚؾل ايتكدٜسات املٓػٛز٠ عٔ ايسابط١ اي١ٜٚٛٓ ايعامل١ٝ يط١ٓ ايتهًؿ١. 

  .املؿاعالت ناْت أنجس َٔ ايتٛقعات ايطابك١ 

يًتك١ٝٓ يرتتؿع ايتهًؿ١  ُعديت تٛقعات ايدزاض١ اييت أعدٖا َعٗد َاضتػٛضظ ;422ٚيف ض١ٓ 

 نٗسبا٤ )َطتجٓٝني ايتٌُٜٛ(. -/ نًٝٛات دٚالز 6222اىلدٚالز  4222َٔ 

َٝذاٚات نٗسبا٤ يف  3852بكدز٠  EPRيف بٓا٤ َؿاعٌ  34/4229ٚيف ؾسْطا ُبد٤ بتازٜذ 

ًَٝاز دٚالز( إٟ  6.6ًَٝاز ٜٛزٚ )  5.5ُٚقدزت تهًؿ١ ايعكد عٛايٞ  5قط١ ؾالَاؾٌٝ

ٛقعات تػري إىل إٔ تهًؿ١ /نًٝٛٚات نٗسبا٤. ٚٚؾل تؿسحيات غسن١ أزٜؿا ؾإ ايت2$;47

 ًَٝاز ٜٛزٚ. 6.7املػسٚع ضرتتؿع إيٞ 

ٚأخريا تعاقدت تسنٝا َع ا٥تالف َٝتطٛبٝػٞ ٚازٜؿا يبٓا٤ أزبع َؿاعالت ١ْٜٚٛ َٔ 

َٝذاٚات ٚبتهًؿ١ إمجاي١ٝ  6822مبشط١ ضٝٓٛب بكدز٠ نٗسبا١ٝ٥ إمجاي١ٝ  (ATMEA1)طساش

 ًَٝاز دٚالز. 44

 
 آيٝات ايتٌُٜٛ 2.8.6

هًؿ١ ايسأمساي١ٝ ايعاي١ٝ يًُشطات اي١ٜٚٛٓ ٚقدٚد١ٜ ايكطاع اـاف ٚعدّ ْعسا يًت

قدزت٘ ع٢ً متٌٜٛ َجٌ ٖرٙ املػازٜع، ؾإ بٓا٤ قطات ١ْٜٚٛ يف يٝبٝا ٜتطًب متٜٛال َٔ 

اـصا١ْ ايعا١َ ٚ/أٚ اضتجُازات داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ. ٚعاملٝا ٖٓاى عد٠ مناذز يتٌُٜٛ بٓا٤ 

 :َٓٗااحملطات اي١ٜٚٛٓ 

  Government Financingايتٌُٜٛ اؿهَٛٞ:منٛذز  .1
ٚؾل ٖرا ايُٓٛذز تكّٛ ايػسن١ املًُٛن١ يًدٚي١ ببٓا٤ احملط١ ٚإ نٌ ايتهًؿ١ 

ٚاجملاشؾ١ ضتُسز إىل املطتًٗو عٔ طسٜل ايكسا٥ب ٚ ايتعسٜؿ١ ايهٗسبا١ٝ٥. َٚععِ 

 احملطات اي١ٜٚٛٓ ايعا١ًَ قد مت متًٜٛٗا ٚؾل ٖرا ايُٓٛذز.
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 Corporate Financeمتٌٜٛ ايػسنات :  .2
ٖٚٛ األنجس قبٛال يًتطبٝل يبٓا٤ احملطات اي١ٜٚٛٓ. إذ تكّٛ غسنات نٗسبا٤ 

نرب٣ بتٌُٜٛ بٓا٤ احملط١. ٜٚهٕٛ ايتٌُٜٛ َدعَٛا باألؾٍٛ ايكا١ُ٥ يًػسن١ 

 املُٛي١ يًُػسٚع اييت متهٓٗا َٔ ددب ايكسٚض املطًٛب١ .
بؿسْطا بٛاضط١ غسن١  5ٖرا ايُٓٛذز  َػسٚع بٓا٤ قط١ ؾالَاؾٌٝ أَج١ًَٚٔ 

أزٜؿا ٚنريو َػسٚع بٓا٤ املؿاعًني ايجايح ٚايسابع مبشط١ َٛغٛؾظ بطًٛؾانٝا 

االٜطاي١ٝ ٚاملًُٛن١ دص٥ٝا َٔ قبٌ اؿه١َٛ  (ENEL )سٝح اغرتت غسن١ آٌٜ 

 % َٔ غسن١ نٗسبا٤ ضًٛؾانٝا يتٛؾري ايتٌُٜٛ املطًٛب. 88االٜطاي١ٝ 
تكًٝدٟ اؿهَٛٞ يف شٜاد٠ ٚتٓٛع املطتجُسٜٔ ٜٚتُٝص ٖرا ايُٓٛذز عٔ ايُٓٛذز اي

 َٚػازنتِٗ يف نٌ َٔ ايتهًؿ١ ٚاجملاشؾ١.

 Project Finance -منٛذز متٌٜٛ املػسٚع : .3
ٖٚٛ متٌٜٛ طٌٜٛ املد٣ َعتُد ع٢ً تدؾل ايطٝٛي١ املتٛقع١ يًُػسٚع إٟ إٕ ايكسٚض 

ؾكات املاي١ٝ ٚايطٝٛي١ اييت تطتددّ يتٌُٜٛ املػسٚع ٜتِ دؾعٗا السكا َٔ خالٍ ايتد

اييت ٜٛيدٖا املػسٚع . ٜٚتُجٌ ذيو يف إْػا٤ غسن١ َطتك١ً متًو املػسٚع ٜٚتِ 

غسا٤ أضُٗٗا َٔ قبٌ املطاُٖني يف املػسٚع. ٚتكّٛ ايػسن١ باؿؿٍٛ ع٢ً قسٚض 

 بامسٗا يدؾع دص٤ َٔ تهًؿ١ ايبٓا٤. 

 Svilippo Nuclearباْػا٤ غسن١  (ENEL/EDF)ٚنُجاٍ قاَت غسنيت 
Italia ٚ غسنيتConsitillation/EDF  باْػا٤ غسن١Unistar Nuclear 

Energy َٔ ٜٚتِ  بٓا٤ قط١ متًٝني ظُٗٛز١ٜ ايتػٝو  ٚؾل ٖرا ايُٓٛذز .

 ايتٌُٜٛ.
  (corporate/project finance )  ايُٓٛذز املدتًط .4

. ٚٚؾل ٖرا  (corporate& project finance )ٖٚرا ايُٓٛذز ٖٛ َصٜر بني 

ؾري دصأ نبريا َٔ ايطٝٛي١ ٚايكسٚض بٛاضط١ املطتًٗهني ايهباز ايُٓٛذز ٜتِ تٛ

خؿٝؿا يتٓؿٝر املػسٚع. َٚجاال  (JVC)يًهٗسبا٤، ٜٚتِ إْػا٤ غسن١ َػرتن١ 

. سٝح إٕ ٖرا املػسٚع 5يف بٓا٤ قط١ اٚيهًٝٛتٛ ٟع٢ً  ذيو ايُٓٛذز ايؿًٓٓد

با٤ . ٚتطاِٖ يف ٖرٙ ايػسن١ غسنات ايهٗس(TVO) أٚممًٛى يػسن١ تٞ يف 

َٚطتًٗهٞ ايهٗسبا٤ ايهباز) َجٌ غسنات تؿٓٝع ايٛزم(. ٖٚؤال٤ املطتًٗهٕٛ ابسَٛا 

-Power Purchase Agreement)يػسا٤ ايهٗسبا٤ (TVO)اتؿاقٝات َع غسن١ 
PPA)  .بأضعاز َتؿل عًٝٗا ضًؿا 
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 BOOمنٛذز بٓا٤ ٚتػػٌٝ ٚمتًو  .5
ٚتػػًٝٗا ٚمتًهٗا ٚٚؾل ٖرا ايٓعاّ تكّٛ ايػسن١ املتعاقد َعٗا ببٓا٤ احملط١ 

نا١ًَ ع٢ً إٔ تكّٛ ايدٚي١ بايتعٗد بػسا٤ ْطب١ َٔ ايهٗسبا٤ املٓتذ١ بأضعاز ٜتؿل 

عًٝٗا. ٚأٍٚ عكد ع٢ً ٖرا األضاع مت إبساَ٘ بني ايػسن١ ايرتن١ٝ تٝتاع 

(TETAS)  سٝح أبسَت اتؿاق١ٝ غسا٤   4232ٚغسن١ زٚع اتّٛ يف َاٜٛ ض١ٓ

تكّٛ  (Power Purchasing Agreement PPA)عاَا  37ايطاق١ تطسٟ ملد٠ 

 VVER-1200)مبٛدب٘ غسن١ زٚع اتّٛ ببٓا٤ أزبع َؿاعالت ١ْٜٚٛ َٔ ْٛع 
AES2006)  . 

 BOTمنٛذز بٓا٤ ٚتػػٌٝ ٚتطًِٝ  .6
ٚٚؾل ٖرا ايُٓٛذز تكّٛ ايدٚي١ بايتعاقد َع غسن١ يبٓا٤ ٚتػػٌٝ احملط١ مت 

ايربن١ بابٛظيب ايرٟ  تطًُٝٗا إىل ايدٚي١. َٚٔ أَج١ً ٖرا ايُٓٛذز َػسٚع قط١

سٝح ميٍٛ ٖرا املػسٚع باضِٗ َٔ  (corporate finance )ٜٓدزز ؼت منٛذز 

نٌ َٔ غسن١ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ اإلَازات١ٝ ٚغسن١ نٝبهٛ ايهٛز١ٜ  إقاؾ١ إىل 

ضٝٛي١ مبكداز ًَٝازٟ دٚالز بٛاضط١ بٓو ايتؿدٜس ٚاالضترياد األَسٜهٞ َع َٛاؾك١ 

 ٌ ايكسٚض اـازد١ٝ يًُػسٚع.سه١َٛ اإلَازات ع٢ً قُإ ن

 

ٚاضتٓتادا ملا تكدّ، ْٚعسا يتهًؿ١ زأع املاٍ ايعاي١ٝ يبٓا٤ احملطات اي١ٜٚٛٓ ٚقدٚد١ٜ قدز٠ 

ايكطاع اـاف بًٝبٝا ع٢ً متٌٜٛ َجٌ ٖرٙ املػازٜع، ؾإ بٓا٤ قطات ١ْٜٚٛ يف يٝبٝا ٜتطًب 

 ازد١ٝ.متٜٛال َٔ اـصا١ْ ايعا١َ ٚمبػازن١ اضتجُازات داخ١ًٝ ٚ/أٚ خ

ٜؤند ايطٝاد٠ ايٛط١ٝٓ ع٢ً احملط١ ٜٚكُٔ تػػًٝٗا ست٢ يف ساي١ سدٚخ تٛتسات  (BOT)ْعاّ  

٘ ايٓعاّ املٓاضب يًٝبٝا ٓس٣ اْضٝاض١ٝ، نُا اْ٘ ميّهٔ ايدٚي١ َٔ ت١ُٝٓ ايكدزات يف ٖرا اجملاٍ، ؾ

.  

  ألخالصة:
 ؿٛنٛغُٝا بايسغِ َٔ اؿٛادخ اي١ٜٚٛٓ املعسٚؾ١، ٚآخسٖا سادث١ قط١ داٜتػ٢ ب

اضتُساز اؿاد١ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ نإ ٚاقشا َٔ خالٍ تأنٝد  إٔ إالبايٝابإ 

َٓدٚبٞ دٍٚ ايعامل يف نًُاتِٗ ايٛط١ٝٓ باملؤمتس ايٛشازٟ سٍٛ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف 

،  4235ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػسٜٔ، ٚايرٟ اْعكد يف زٚضٝا االؼاد١ٜ خالٍ غٗس ٜٛيٝٛ 

يهرب٣ ع٢ً ايدٚز ايرٟ تًعب٘ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف دعِ ايدٍٚ ايؿٓاع١ٝ ا أندتسٝح 

اقتؿادٖا. نُا أعًٓت ايعدٜد َٔ ايدٍٚ عٔ قسازٖا بإدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف 
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، ٚاألزدَٕصجيٗا ايطاقٞ، َٚٔ ٖرٙ ايدٍٚ: اؾصا٥س، ٚايطٛدإ، َٚؿس، ٚايطعٛد١ٜ، 

 .ٚايٓٝذس، ْٚٝذريٜا، ٚغاْا ،ٚبٓػالدؽ، ٚتسنٝا ، ٚؾٝتٓاّ، ٚبٛيٓدا
  ٖٞ اضتدداَا عاملٝا ٚاـرب٠ ايتػػ١ًٝٝ املهتطب١  األنجسَؿاعالت املا٤ املكػٛط

املؿاعالت طًبا يف ايتعاقدات  أْٛاعٚنريو ايتك١ٝٓ املؤند٠ دعًتٗا تتؿدز 

 ٖٞ َٔ ٖرا ايٓٛع. اإلْػا٤% َٔ املؿاعالت قٝد 83َا ْطبت٘  إٔاؾدٜد٠ نُا 
  ٜطاِٖ يف اؿؿاظ ع٢ً  4246عًٍٛ ض١ٓ إْتاز ايهٗسبا٤ بايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف يٝبٝا

املٛازد ايٓؿط١ٝ ايًٝب١ٝ الضتعُاهلا يف ؾٓاعات ذات ق١ُٝ إقاؾ١ٝ أع٢ً. ْٚعسا يهٕٛ 

ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ َؿدز نٗسبا٤ يألمحاٍ األضاض١ٝ املطتكس٠،  ؾإْٗا تعترب َهُال 

ًٝا ملؿادز أخس٣ يًطاق١ نايطاقات املتذدد٠.  أضاض
  ايهٗسبا٤ يف يٝبٝا ملٛاد١ٗ ايطًب ع٢ً ايطاق١  ١ٜ إلْتازإدخاٍ ايطاق١ ايٓٛٚ خٝاز

ٖٚٛ أَس ٖٛ خٝاز اضرتاتٝذٞ  ،االسؿٛزٟايٛقٛد ٚايتشدٜات املكب١ً الضُٝا ْكٛب 

 ٌٜٛ املد٣.ط ٚايتصاّ ٜتطًب َٔ ايدٚي١  تًب١ٝ مج١ً َٔ املتطًبات ايدٚي١ٝ ٚاحمل١ًٝ
  املصٜر ايطاقٞ ايًٝيب قسٚز٠ إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلْتاز ايهٗسبا٤ ظد١ٜ يف

يألضباب اييت ذنست آْؿا، سٝح تتٛؾس املٛازد املاي١ٝ ايالش١َ سايٝا تؿادٜا ملا آيت إيٝ٘ 

بعض ايدٍٚ اييت أدزنت سادتٗا املًش١ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٚمل ػد املٛازد املاي١ٝ ٚال 

 ست٢ املُٛيني ايعاملٝني يتشكٝل ذيو.
  ُٜكرتح ، AP1000 األزبعَٔ بني ايتكٓٝات  ٜهٕٛ االختٝاز إٔبايٓطب١ يًٝبٝا 

VVER1200،،EPR1600 ، APR1400 ٌاألَسٜهٞ، َع ايعًِ بإ املؿاع 

AP1000 .حيع٢ باٖتُاّ نبري 
  ٖٓاى تبأٜ ٚاقح يف تهًؿ١ تػٝٝد املؿاعالت اي١ٜٚٛٓ. ٚقد أندت ايتكازٜس اييت

ٓا٤ َؿاعٌ تٓاٚيت تكِٝٝ ايتكٓٝات اي١ٜٚٛٓ عدّ إَها١ْٝ تأنٝد ايهًؿ١ اؿكٝك١ٝ يب

ْٟٛٚ، سٝح إٕ ايعكٛد املٛقع١ َع ايػسنات تتكُٔ بٓٛدا غري َع١ًٓ.  ٖٚٓاى سٛاؾص 

تكدَٗا بعض ايػسنات يدٍٚ َع١ٓٝ َٔ ادٌ نطب ايطٛم، نُا سدخ يف 

ايتٓاؾظ بني غسنيت ٜٚطتٓر ٖاٚع ٚازٜؿا َٔ ادٌ االضتشٛاذ ع٢ً ايطٛم 

 ايؿٝين.
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 باملٓاطل اإلغعاع١ٝػٓاطٝط١ٝ يًػٛاذ ايعٌُ ع٢ً اضتهُاٍ املطٛسات اإلغعاع١ٝ امل 

َٔ   املطتجُسٜٔإؾداز قإْٛ ايتعدٜٔ ٚباألخـ املعادٕ املػع١ يتُهني ٚايٛاعد٠ 

 دز٠.ممازض١ ايتٓكٝب عٔ املعــــادٕ املػعـــــــــــــــ١ ٚايعٓاؾس ايٓـــــا

ٌ عٔ ايطاق١ ملصٜد َٔ ايتؿاؾٌٝ سٍٛ ٖرا ايتكسٜس ٜؤٌَ ايسدٛع إىل ايتكسٜس املؿؿ َالسع١: 

 .(6اي١ٜٚٛٓ يف املًشل زقِ )
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 تقدين . 7.7

َٔ ٖرا  ١، ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ تؿصًٝ٘ يف ا٫بٛاب ايطابكبػهٌ عاّيف يٝبٝا بدزاض١ ايٛضع اؿايٞ يًطاق١ 

هٔ َٔ ايتكسٜس، لد إٔ ٖرا ايٛضع ٫ٜ٪دٟ إىل ضُإ ايتصٚد بايطاق١ ع٢ً املد٣ ايبعٝد ٚبايتايٞ ٫ مي

١ تطاِٖ يف سٌ املعط٬ت ٚفاب١ٗ ايتشدٜات ا٫دتُاع١ٝ ٝايٛصٍٛ إىل ت١ُٝٓ َطتدا١َ ٚسكٝك

 َٔ ٚد١ٗ ْعس تك١ُٝٝٝ ميهٔ إضتد٬ص َا ًٜٞ:ٚٚا٫قتصاد١ٜ، 

 ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ( نُصدز ٚسٝد يف تًب١ٝ ايطًب  تعتُد يٝبٝا بػهٌ اضاضٞ ع٢ً ايٓؿط ٚايػاش(

إْتاز ايهٗسبا٤ ٚايتش١ًٝ باحملسٚقات املطًٛب١ يتػػًٝٗا، نُا  ع٢ً ايطاق١ قًٝا ٚتصٜٚد قطات

، ٖٚرا  0707ٚؾكا ٫سصا٥ٝات  % َٔ ايٓاتر احملًٞ ا٫مجاي07ٞميجٌ ٖرا املصدز َا ٜصٜد عٔ 

 .ٜ٘عد أَسا َكًكا إذا َا اضتُس اؿاٍ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ
  ت يت١ُٝٓ ٚتطٜٛس ٖرا ايكطاع بعػسات املًٝازتكدز حيتاز قطاع ايٓؿط ٚايػاش إىل اضتجُازات نبري٠

ٚزؾع ايكدزات ا٫ْتاد١ٝ اؿٟٝٛ ٚا٫ضرتاتٝذٞ، ست٢ ٜتُهٔ َٔ احملاؾع١ ع٢ً ٚتري٠ ا٫ْتاز 

ادات املتصاٜد٠ َٔ ايطاق١ ع٢ً ٝملطتٜٛات َكبٛي١ تطاِٖ يف شٜاد٠ ايدخٌ ايٛطين ٚتًب١ٝ ا٫ست

 .املطتٜٛني احملًٞ ٚايطٛم ايعامل١ٝ
  أ٭سؿٛزٟ( ايتكًٝدٟ أٚ )ايٛقٛديًطاق١ اسادٟ ٚؼ١ًٝ املٝاٙ، َٔ َصدز  اْتاز ايهٗسبا٤ٜتِ سايٝا 

ٌ بٓٛع١ٝ ايٓؿط ٚايػاش، سٝح ٜتِ سسم نُٝات نبري٠ َٔ املػتكات ايٓؿط١ٝ )ايٛقٛد ايطا٥

 َٚصٓع اؿدٜد ٚايصًب ، ايػ٧إلْتاز ايهٗسبا٤ ٚؼ١ًٝ املٝاٙ  ايطبٝعٞ اـؿٝـ ٚايجكٌٝ( ٚايػاش

 مبا ٜطُٔايطاق١  إؽاذ إدسا٤ات عاد١ً تٗدف اىل تٜٓٛع َصادز ٜٚطتٛدب،  يًكًل جريامل

 .اَداداتٗا َنيأضتداَتٗا ٚتإ
  ٚاملػتكاتيًٓؿط ٚايػاش  املتاس١ َٔ خ٬ٍ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتٛؾس٠ عٔ ايكدزات ا٭ْتاد١ٜٝتبني 

نبري٠ إذا َا  ٜٓرز مبداطسؾإٕ ايٛضع  ّ ،١0707 ست٢ ايعاّ ٝملكاب١ً ايطًب ع٢ً ايطاق١ ايهٗسبا٥

 َٔ٭قتصاد ٚاإلثريات ضًب١ٝ ع٢ً اأث ٘ٚضٝهٕٛ ي ، اٯٕ ٖ٘ٛ عًٝا٫ضت٬ٗى نُا منط  اضتُس

 ٚع٢ً ايت١ُٝٓ. َٚطت٣ٛ املعٝػ١ يًُٛاطٔ ايًٝيب ايٛطين ٚا٭َٔ ٟٛايطاق
  ع٢ً ايسغِ َٔ تٛؾس َصادز بد١ًٜ ددٜد٠ َٚتذدد٠ يًطاق١ ٚإَهاْٝات ٖا١ً٥ هلا بًٝبٝا نايطاق١

 ٞٚاييت تكدز عٛاي ٚطاق١ ايسٜاحًَٕٝٛ دٝذاٚات ضاع١ ضٜٓٛا،  047اييت تكدز عٛايٞ  ايػُط١ٝ
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دٝذاٚات ميهٔ تٛطٝٓٗا مبٛاقع كتًؿ١، أ٫ أْ٘ مل ٜتِ اضتػ٬هلا ٚا٫ضتؿاد٠ َٓٗا يف  0777

 .تػط١ٝ ايطًب ٚتٜٓٛع َصادز ايطاق١
 تطٛزت بػهٌ نبري،  ٚازتؿع قد ١ٜٚ يطاق١ ايٓٛإ تكٓٝات اْتاز ايهٗسبا٤ ٚؼ١ًٝ املٝاٙ باضتدداّ إ

ايكادز٠ ع٢ً ايتدطٝط ٚا٭داز٠ َعدٍ ا٫َٔ ٚايط١َ٬ هلرٙ ايتك١ٝٓ ٚتٛؾس ايعٓاصس ايٛط١ٝٓ 

ٚقد مت اؽاذ اي١ٜٚٛٓ،  ١طاحملاييت ميهٔ تدزٜبٗا ٚتأًٖٝٗا يتػػٌٝ ٚصٝا١ْ با٭ضاؾ١ اىل ايهٛادز 

دخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ تًب١ٝ مج١ً َٔ املتطًبيايعدٜد َٔ اـطٛات اؾٖٛس١ٜ 

ْتاز إلٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ اإدخ ايطٝام إىل ا٫ٕٚبد َٔ ا٫غاز٠ يف ٖرا  ،يف َصٜر ايطاق١ ايٛطين

أْ٘ َٔ غري املُهٔ فاب١ٗ ايطًب ع٢ً ايطاق١ خصٛصا  ايهٗسبا٤ ٖٛ خٝاز اضرتاتٝذٞ، سٝح

تٞ أ، نُا ضُٝٔ َصٜر اْتاز ايهٗسبا٤ ايٛطينايطًب ع٢ً ايهٗسبا٤ دٕٚ ادخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ض

 تٛضٝش٘ خ٬ٍ ٖرا ايباب.
  ا٫طاز ايكاْْٛٞ ٚامل٪ضطٞ يًطاق١ يف يٝبٝا ٫ٜطاعد يف تطٜٛس ٖرا ايكطاع ٚؼكٝل ا٫ٖداف

ٜٛدد تٓطٝل ناٌَ بني كتًـ امل٪ضطات ب١ خ٬ٍ املسس١ً ايكاد١َ، سٝح ٫ايت١ُٜٛٓ املطًٛ

د ضٝاضات يًُٛا١ُ٥ بني كططات ٚاضرتاتٝذٝات كتًـ ايكطاعات املط٪ٚي١ ع٢ً ايطاق١، ٫ٚتٛد

ايعا١ًَ يف فاٍ ايطاق١، ٖٚٓاى ٠ٖٛ نبري٠ ٚعدّ زبط بني َ٪ضطات ايبشح ٚايتطٜٛس ا٫نادمي١ٝ 

  ٚايتطبٝك١ٝ بامل٪ضطات ٚاهل٦ٝات ٚا٫دٗص٠ ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ،

ٚيًتكًٌٝ َٔ اثازٖا   ،تتٛؾس ؾ١ٝ ااملٛازد املاي١ٝ يًدٚي١ ٚيف ايٛقت ايرٟ ،قبٌ تؿاقُٗاات ٚملعاؾ١ ٖرٙ ا٭غهايٝ

 ٚاجياد ٚؾس يف ايٛقٛد ا٭سؿٛزٟ ٜطاِٖ يفٟ اىل ؼطني ايٛضع ٚتكدِٜ سًٍٛ ت٪د ، ع٢ً املد٣ ايكسٜبايطًب١ٝ 

 شٜاد٠ ايدخٌ ايٛطين ع٢ً املدٟ ا َٔ ايٓؿط اـاّ ٚايػاش، َا ٜ٪دٟ إىل١ٖ ع٢ً ايهُٝات اييت ٜتِ تصدٜسعاحملاؾ

٫عداد ا٭ضرتاتٝذ١ٝ  ايٛط١ٝٓ يًطاق١ بسْاَر عٌُ ٚضع ايعٌُ املهًـ بإعداد دزاض١ ٚايبعٝد ، ؾإٕ ؾسٜل 

  :( ٜكرتح بسْاَر ٚطين َتهاٌَ ٜٗدف اىل3102-3121)

 ٚتأَني ايتصٚد بٗاتٜٓٛع َصادز ايطاق١  -
 ٫ضتػ٬ٍ ا٫ؾطٌاضتػ٬ٍ املصادز احمل١ًٝ ا -
 اثات ايطازٙ بٗااحملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚتكًٌٝ ا٫ْبع -
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ٜتٓاٍٚ ٖرا ايباب َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايطاق١ بايكدزات ا٫ْتاد١ٝ املتاس١ ٚدزاض١ عدد َٔ اؿٛازات ا٫ضاض١ٝ ٚ

ٛاز ا٫ضاع املتُجٌ ايتؿص١ًٝٝ ؿدزاض١ ايبعد ، اييت ميهٔ تطبٝكٗا يت٬يف املداطس ٚاحملاذٜس املرنٛز٠ أع٬ٙ

 :، ٚتتُجٌ ٖرٙ اؿٛازات يف اٯتٞت٬ٗى ايطاق١ يف يٝبٝا ٚاض يف اضتُساز ايٛضع ايكا٥ِ إلْتاز

 ٠ ا٤هؿيف اضت٬ٗى ايطاق١ ٚزؾع ايرتغٝد اي .0
 تدزجيٝايف اْتاز ايهٗسبا٤ ٚزؾع َطاُٖتٗا  إدخاٍ ايطاقات املتذدد٠ .0
 .ضُٔ املصٜر ايٛطين يًطاق١ ٚبايتشدٜد يف إْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إدخاٍ .3

سٛاز يف َصٜر ايطاق١ ايٛطين اض١ ٖرٙ اؿٛازات إعتُاد ْطب َطا١ُٖ قدد٠ يهٌ ٚقد زٚعٞ عٓد دز

ا٥ر ْت نريو ٖرا ايباب ٜطتعسضنُا ، ؼكٝل ٚؾس يف ايٛقٛد ا٭سؿٛزٟبايتايٞ ٚ ؼكٝكٗابا٫َهإ 

ايٛط١ٝٓ َربشا  ايطاق١ ملٓع١َٛ اؿايٞ ايٛضع تكِٝٝايدزاض١ اييت أدساٖا ايؿسٜل اـاص ٚاييت تطُٓت 

تطسم اىل ايٛضع املطتكبًٞ يًُٓع١َٛ  ايط ايك٠ٛ ٚايطعـ ؾٝٗا ٚقاذٜس ا٫ضتُساز يف ايٛضع ايكا٥ِ ْٚكا

ٞ املٓاضب يًطاق١ يف يٝبٝا ٚاملٛا١ُ٥ بني ٜٚبني اؿٛاز املطتكبًٚا٫ٖداف اييت ٜٓبػٞ ؼكٝكٗا  ٚاملستهصات

ٚسد٠ مت إعتُاد اْٛاع ايٛقٛد ،  ، ٚبػسض ادسا٤ املكازاْات بني كتًـ كتًـ املدططات يكطاعات ايطاق١

 .بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط )ب. ّ. ٕ( نٛسد٠ قٝاع

 

 . سٛاز )ضٝٓازٜٛ( ا٫ضاع0.0

ٟ ٛيًٛصٍٛ إىل أؾطٌ اـٝازات املُه١ٓ ٚايبدا٥ٌ املتاس١ يطُإ ايتصٚد بايطاق١ ٚؼكبل ا٫َٔ ايطاق

، اق١ ا٫قًُٝٞ ٚايعاملٞيًٝبٝا، ٚايعٌُ ع٢ً ضُإ اضتُساز يٝبٝا دٚي١ ؾاع١ً ٚاضاض١ٝ يف ضٛم ايط

ِ َٚٛاش١ْ ايطًب ا٥ٚا٫ضتعداد ملسس١ً َا بعد ايٓؿط يف َسس١ً َبهس٠، ؾإْ٘ ٜتشتِ دزاض١ ايٛضع ايك

ايطاق١ بايكدزات ا٫ْتاد١ٝ املتاس١ َٔ ايٓؿط ٚايػاش ٚايهٗسبا٤، ٚؼدٜد ايعذص أٚ ايؿا٥ض َٔ  ٢عً

ٚؾٓٝا ٚب٦ٝٝا جملاب١ٗ ايطًب ٚا٫ضتػ٬ٍ ايطاق١ ست٢ ميهٔ ٚضع ايبدٌٜ ا٫ؾطٌ ٚا٫ْطب إقتصادٜا 

 .ا٫َجٌ يًُصادز ٚتُٓٝتٗا ٚتطٜٛسٖا مبا حيكل ا٫ٖداف احملدد٠ ضًؿا
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  . َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايطاق0١. 0.0

 )َٝذاٚات( َٛاش١ْ ايطًب ا٭قص٢ ع٢ً ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥  0. 0. 0.0

 

ع٢ً ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ بايكدزات ا٫ْتاد١ٝ املتاس١  نُا مت بٝاْ٘ يف ايباب ايجايح، ؾإٕ َٛاش١ْ ايطًب املتٛقع

َٔ قطات ايتٛيٝد ايكا١ُ٥، ٚيف ساي١ عدّ إضاؾ١ أ١ٜ قدزات إْتاد١ٝ ددٜد٠ ضٝصداد ايعذص يف تػط١ٝ ايطًب 

 3102َٝذاٚات خ٬ٍ ايعاّ  3311بػهٌ نبري، سٝح َٔ املتٛقع إٔ ٜبًؼ ايعذص يف ايكدزات املطًٛب١ سٛايٞ

قساب١ سازٟ يٛسدات ايتٛيٝد، ٜٚستؿع إىل ططٞ ايطسٚزٟ يًتػػٌٝ ٚفاب١ٗ اـسٚز ا٫ضاتٝمبا يف ذيو ا٫س

َٝذاٚات خ٬ٍ  02111 ٚ 03411ٜصداد ايعذص بعد ذيو يٝصٌ إىل سٛايٞ ٚ،  3131عاّ َٝذاٚات  0111

 إضاؾ١ قدزات تٛيٝد ددٜد٠ إعتبازا َٔ ايعاَنيضسٚز٠ حيتِ مما ع٢ً ايتٛايٞ،  3121، 3132ايطٓٛات 

 دايكادَني ٚاؽاذ تدابري إضاؾ١ٝ يًرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايتشهِ يف ايطًب ٚزؾع نؿا٠٤ قطات ايتٛيٝ

اضتُس ايٛضع َا إذا ، ايكا١ُ٥ ٚخؿض ايؿاقد، يًتُهٔ َٔ ايطٝطس٠ ع٢ً ايطًب ٚتػط١ٝ ا٫ستٝادات ايؿع١ًٝ

 . ايكا٥ِ ٚؾل ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع

 

كدزات املتاس١ ٚإمجايٞ ايكدزات املسنب١ املطًٛب١ ملٛاد١ٗ ايطًب، ٜبني َٛاش١ْ ايطًب باي (0.1اؾدٍٚ زقِ )

إمجايٞ ايطاق١ املتٛقع إْتادٗا بٛاضط١ ٚسدات ا٫ْتاز اؿساز١ٜ ٚاييت تعتُد بػهٌ ٕ سٝح ٜٛضح اؾدٍٚ؛ أ

ٚضتتطاعـ  3102ايـ دٝذاٚات ضاع١ بٓٗا١ٜ ايعاّ  42اضاضٞ ع٢ً سسم ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ، َا ٜصٜد عٔ 

ايـ دٝذاٚات ضاع١، َٚٔ املتٛقع إْتاز سٛايٞ  01يتصٌ إىل قساب١  ٫3132ْتاد١ٝ بٓٗا١ٜ ايعاّ ايطاق١ ا

، ٖرٙ ايطاق١ املطًٛب إْتادٗا ؼتاز إىل سسم نُٝات نبري٠ َٔ 3121ايـ دٝذاٚات ضاع١ عاّ  014

ز ناٌَ ايه١ُٝ املطًٛب١ ايٛقٛد ايطا٥ٌ َستؿع ايتهًؿ١ يف ا٫ضٛام ايعامل١ٝ، ٚقد ٫تطتطٝع املصايف احمل١ًٝ إْتا

ضٛا٤ شٜت ايٛقٛد ايجكٌٝ أٚ اـؿٝـ،  ٚإذا َا مت إعتُاد سسم ايػاش ايطبٝعٞ نٛقٛد اضاضٞ يتػػٌٝ قطات 

ًَٕٝٛ قدّ َهعب يف ايّٝٛ  2111إْتاز ايهٗسبا٤ ٚؼ١ًٝ َٝاٙ ايبشس ، ؾإٕ ايهُٝات املطًٛب١ َٔ ايػاش تكازب 

 .3121خ٬ٍ ايعاّ 
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َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايهٗسبا٤ بايكدزات املتاس١ املتٛقع١ )ّ.ٚات( ٚايكدزات املطًٛب إضاؾتٗا ( 7.1ددٍٚ زقِ )

 (3121 – 3102جملاب١ٗ ايطًب يًؿرت٠ )

 0707 0702 0707 0702 ايط١ٓ

 ايطًب ا٫قص٢
7,802 12,372 15,879 17,847 

 ا٭ستٝاطٞ ايطسٚزٟ يًتػػٌٝ ٚايطٛاز٨
1,560 2,474 2,858 2,677 

 اي٬ش١َ يتػط١ٝ ايطًبايكدزات 
9,362 14,846 18,737 20,524 

ايكدزات املتاس١ َٔ قطات ايتٛيٝد 

 ايكا١ُ٥
7,185 6,855 6,275 5,235 

 َٝصإ ايطاق١
-2,177 -7,991 -12,462 -15,289 

ايكدزات ايرتان١ُٝ املطًٛب إضاؾتٗا 

 يتػط١ٝ ايعذص املتٛقع

3311 0111 03211 02211 

ٛب إْتادٗا يتػط١ٝ إمجايٞ ايطاق١ املطً

 ايطًب املتٛقع )دٝذاٚات ضاع١(
45,259 71,055 89,702 103,584 

 

  

 

 

 املتٛقع إْتادٗا ملتاح َٔ ايهُٝات َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ با 0. 0. 0.0

 ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ َٔ ملتاح اأ٫ٚ:

 

بٓا٤ ع٢ً مج١ً  مت ؼدٜد ايهُٝات املتاس١ َٔ كتًـ املػتكات ٚايٓؿط اـاّ ٚايػاش

   َٔ ايؿسضٝات أُٖٗا:

  تٛقعات ايهُٝات املتاس١ َٔ ايػاش ايطبٝعٞ ٚاملػتكات ايٓؿط١ٝ ع٢ً إعتُاد

 ؛تٛقعات اْتاز ايٓؿط ٚايػاش َٚٓتذات املصايف احمل١ًٝ
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  ؛0700ايعاّ  ٚتػػًٝٗا خ٬ٍيف ا٫عتباز اْػا٤ َصؿا٠ اؾٓٛب ا٫خر 

  َٔ ؛ 0702ايعاّ خ٬ٍ تطٜٛس َصؿا٠ ايصا١ٜٚ ا٫ْتٗا٤ 

  ؛0700تطٜٛس َصؿا٠ طربم يف ايعاّ إلاش 

  ُٔايطاقات ايتهسٜس١ٜ احمل١ًٝ، ع٢ً ايسغِ َٔ اعتباز َصؿا٠ زاع ٫ْٛف َٔ ض

 .يًطٛم ايعاملٞ اٚؾكاْٗا اضتجُاز اَازاتٞ يٝيب ٜٚتِ َعاًَتٗا 

ايهُٝات ،  نيايتايٝ( 3.1) اؾدٍٚ زقِٚ( 0.1ايػهٌ زقِ )ٚتأضٝطا ع٢ً ذيو، ٜٛضح 

ُٝات ، سٝح تصٌ ايه(3121 – 3102يًؿرت٠ ) َٔ كتًـ أْٛاع ايٛقٛداملتٛقع١ املتاس١ 

ٜتِ  3102ًٕٝٛ قدّ َهعب يف ايّٝٛ خ٬ٍ ايعاّ َ 2111 دسدٚاملٓتذ١ َٔ ايػاش 

قطاع ايٓؿط ٚايػاش ٜٚتٛشع ايباقٞ  ٌ% ملدتًـ ا٫ضتدداَات داخ21اضت٬ٗى سٛايٞ 

، ٚتبًؼ سص١ ايطٛم احملًٞ َٔ ايػاش سٛايٞ س ايتصدٜٚ ايطٛم احملًٞاضت٬ٗنات بني 

% َٔ ايهُٝات املٓتذ١ املتاس١ ٖٚرٙ ايٓطب١ ٫تػطٞ إمجايٞ ا٫ستٝادات نِ ضٝأتٞ 32

ٜبني ايهُٝات املتاس١ املتٛقع إْتادٗا َٔ َٔ ايٛقٛد ايتايٞ ، ( 0.1ايػهٌ زقِ )، ٚ بٝاْ٘

 (3121-3102يؿرت٠ )خ٬ٍ ا ا٭سؿٛزٟ ٚكتًـ املػتكات ايٓؿط١ٝ

 
 (0707-0700( ايهُٝات املتاس١ املتٛقع إْتادٗا َٔ ايٛقٛد ا٭سؿٛزٟ يًؿرت٠ )0.0ايػهٌ زقِ )
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ايهُٝات املتاس١ َٔ ايػاش تدزجيٝا يتصٌ إىل أع٢ً ن١ُٝ قساب١  ، اشدٜاد( 3.1اؾدٍٚ زقِ )٬ٜٚسغ َٔ 

١ فا٫ضتجُازات املربْتٝذ١ يعًُٝات ايتطٜٛس ٚ 3101ًَٕٝٛ قدّ َهعب يف ايّٝٛ بٓٗا١ٜ ايعاّ  2011

، ٚاؾرتاض تٛدٝ٘ ٖرٙ  3132خ٬ٍ ايعاّ  يتصدٜس ايػاشْٗا١ٜ ايعكد املربّ إضاؾ١ اىل يتًو ايؿرت٠، 

 0011سٛايٞ  يتصٌ اىلٜ٪دٟ إىل شٜاد٠ ايهُٝات املتاس١ يًطٛم احملًٞ َا ايهُٝات اىل ايطٛم احملًٞ ، 

 ايطبٝعٞ دًْٞتيْتذ١ٝ ٚ ايٞ ايهُٝات املتاس١،% َٔ إمج25أٟ بٓطب١  3132ًَٕٝٛ قدّ َهعب خ٬ٍ ايعاّ 

، َٚٔ املتٛقع إٔ تٓدؿض  3131تذ١ تدزجيٝا َٓر ايعاّ تٓدؿض ايهُٝات املٓ، ضَهأَ ايػاش  ٫ْتاز

ًَٕٝٛ قدّ َهعب يف ايّٝٛ، ٚنُا ٖٛ  0211إىل سدٚد  3121بٓٗا١ٜ ايعاّ يًطٛم احملًٞ ايهُٝات املتاس١ 

 املػاز ايٝ٘ اع٬ٙ.( 3.1َبني تؿص٬ٝ يف اؾدٍٚ زقِ )

 

إمجايٞ ايهُٝات   ٕأٜٛضح ،  (3.1)زقِ  ايٓؿط اـاّ ٚاملػتكات ايٓؿط١ٝ، ؾإٕ اؾدٍٜٚتعًل ب ؾُٝاأَا 

 3102ًَٕٝٛ بسٌَٝ َٜٛٝا خ٬ٍ ايؿرت٠  0.1ًَٕٝٛ إىل  0.2اـاّ ترتٚاح َا بني َٔ ايٓؿط املتٛقع إْتادٗا 

ايٓؿط١ٝ، ٖٚرا ٜٓعهظ ع٢ً  هأَاملٝذ١ يطبٝع١ ت بػهٌ طبٝعٞ ْتثِ تٓدؿض ٖرٙ ايهُٝا 3130 –

ايـ بسٌَٝ يف ايّٝٛ ْتٝذ١ إزتؿاع ايطاقات  211تٓدؿض أىل أقٌ َٔ ٜتٛقع إ ايهُٝات املصدز٠ ٚاييت 

إزتؿاع َطتٜٛات   3130ىل َا ٜكازب ًَٕٝٛ بسٌَٝ يف ايّٝٛ إعتبازا َٔ ايعاّ اٜس١ٜ بعد تطٜٛس املصايف ايتهس

 .ا٫ضت٬ٗى احملًٞ

 

إٔ  ٜتطح ، املػاز إيٝ٘( 3.1زقِ )، َٚٔ خ٬ٍ اؾدٍٚ ت٢ ميهٔ َٛاش١ْ ايطًب بايكدزات ا٫ْتاد١ٝ املتاس١ ٚس

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ  040إمجايٞ ايهُٝات املتاس١ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ تبًؼ سٛايٞ 

صٌ إىل َا ٜصٜد ع٢ً يت 3130ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  211ٚتصٌ إىل أنجس َٔ  3102

 .ٝات ٫ تػٌُ ايٓؿط اـاّ املصدزُ، ٖٚرٙ ايه3121ّ. ٕ. بٓٗا١ٜ ايعاّ  ًَٕٝٛ ب. 223
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 (7131-7103( ايهُٝات املتاس١ املتٛقع١ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ خ٬ٍ ايطٓٛات )7.2اؾدٍٚ زقِ )

 2030 2025 2021 2019 2017 2013 البٌــــــــــــــــان

بٌ
ط
 ال

از
غــ

ال
ً

ع
 

 2,850 3,367 3,692 3,764 3,822 3,039 م ق م ي االنتاج

 0 0 800 800 800 800 م ق م ي التصدٌر

 1,380 1,473 1,714 1,855 1,937 1,483 م ق م ي استخدامات القطاع

 المتاح للسوق المحلً  
 1,470 1,894 1,178 1,109 1,085 756 م ق م ي

 97,652 125,814 78,263 73,647 72,071 50,252 الف ب م ن 

ام
خ
 ال

ط
نف

ال
 

 1,302 1,596 1,731 1,731 1,650 1,550 ألف برمٌل/ٌوم االنتاج 

 1,030 1,030 1,030 590 410 380 ألف برمٌل/ٌوم المصافً المحلٌة

 0 0 0 0 3,723 0 ألف برمٌل كهرباء

 272 566 701 1,141 1,230 1,170 ألف برمٌل/ٌوم التصدٌر

ت 
قا

شت
لم

ا
ٌة

ط
نف

ال
 

 وقود ثقٌل
 5,139 5,139 5,139 6,876 7,525 7,103 الف طن متري 

 35,866 35,866 35,866 47,989 52,518 49,573 الف ب.م.ن.

 دٌزل
 13,891 13,891 13,891 6,658 4,623 4,278 الف طن متري 

 94,620 94,620 94,620 45,352 31,490 29,140 الف ب.م.ن

 كٌرسٌن بنوعٌه
 5,025 5,025 5,025 2,935 2,004 1,812 طن متري  الف

 37,507 37,507 37,507 21,907 14,958 13,525 الف ب.م.ن

 95جازولٌن 
 8,795 8,795 8,795 2,896 910 585 الف طن متري

 69,456 69,456 69,456 22,870 7,186 4,620 الف ب.م.ن

 غاز نفط مسال
 1,692 1,692 1,692 370 227 191 الف طن متري

 17,369 17,369 17,369 3,798 2,330 1,961 الف ب.م.ن

 352,470 380,632 333,081 215,563 184,277 149,071 الف ب.م.ن مجموع المتاح
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 ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟثاْٝا:  

( 3121 – 3102مت ؼدٜد ايطًب ع٢ً كتًـ املػتكات ايٓؿط١ٝ ٚايػاش  يًؿرت٠ )

٢ ايبٝاْات اييت مت اؿصٍٛ عًٝٗا َٔ كتًـ قطاعات ا٫ضت٬ٗى َٚٔ إعتُادا عً

 أُٖٗا:

 قطاع إْتاز ْٚكٌ ٚتٛشٜع ايهٗسبا٤ 
  ايػسن١ ايعا١َ يٓكٌ ٚتٛشٜع ايػاش مبا ٜػٌُ إستٝادات ايػسن١ ايعا١َ يًتش١ًٝ

 املٝاٙ،  صٓاع١ ا٫مسٓت ٚغريٖا َٔ ايصٓاعات ا٫خس٣ َٚػسٚعات غاش املدٕ
 ايًٝب١ٝ يًشدٜد ٚايصًب إستٝادات ايػسن١ 
 إستٝادات قطاع ايٓكٌ ٚاملٛاص٬ت 
  دزاض١ َعد٫ت ا٫ضت٬ٗى يًُػتكات ايٓؿط١ٝ َٚطتٜٛاتٗا يًؿرت٠ املاض١ٝ، سٝح

 مت اعتُاد ْطب يًُٓٛ يف ايطًب إضرتغادا بتًو املعد٫ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
 

 %0.1    شٜت ايٛقٛد ثكٌٝ -

 %2.1  شٜت ايٛقٛد اـؿٝـ )ايدٜصٍ( -

 %2.0    ريٚضنيايه -

 %5.0    اؾاشٚيني -

 %2.1   غاش ايٓؿط املطاٍ -

 

يًؿرت٠ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ  ايطًب املتٛقع ع٢ً  (2.1اؾدٍٚ زقِ )ٚيف ٖرا ا٫طاز ٜبني 

ايطبٝعٞ  إٔ إمجايٞ ايهُٝات املطًٛب١ َٔ ايػاش، ٜ٘ٚتطح َٔ خ٬ي (3121 – 3102)

ايطًب ٖرا ، ٜٚتطاعـ 3102عاّ ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ اي 10تبًؼ سٛايٞ 

، ٜصداد ايطًب بػهٌ 3101ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  024يٝصٌ إىل قساب١ 

، ٖرا 3121ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ  352َططسد يٝصٌ إىل سٛايٞ 

ٜتطًب اضتجُازات عاي١ٝ ٚفٗٛدات بايطٛم احملًٞ ا٫زتؿاع ايهبري يف ايطًب ع٢ً ايػاش 

عًُٝات تطٜٛس ا٫ْتاز ٚشٜاد٠  ٚاؿاد١ اىلدٝٛاقتصاد١ٜ َٓاضب١ ، ٠ ٚضٝاضات نبري

صدٜس، ٚجيب ايتٜٓٛ٘ إىل إٔ ايطًب ع٢ً ايػاش يكطاع ٖرٙ ايهُٝات ا٫ضتهػاف يتٛؾري 

ايهٗسبا٤ ميجٌ ضعـ ايطًب يبك١ٝ ايكطاعات، أٟ إٔ إْتاز ايهٗسبا٤ َطتكب٬ ٜعتُد 

عٞ نٛقٛد اضاضٞ يتػػٌٝ قطات إْتاز اعتُادا غب٘ ناٌَ ع٢ً ايػاش ايطبٝ
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ٜاٙ ا٫قتصاد١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٚايب١ٝ٦ٝ، ٖٚرا ٜتؿل َع ايتٛد٘ ايعاملٞ يف اايهٗسبا٤، بإعتباز َص

ٖرا اجملاٍ، سٝح تؿٝد ا٫سصا٥ٝات ايدٚي١ٝ إٕ ْطب١ اضتدداّ ايػاش يف إْتاز ايهٗسبا٤ 

ٚضتهٕٛ ع٢ً سطاب ضٛف ؼتٌ املستب١ ا٫ع٢ً باملكاز١ْ َع َصادز ايٛقٛد ا٫خس٣ 

 ايٛقٛد ايطا٥ٌ بٓٛع١ٝ اـؿٝـ ٚايجكٌٝ.

 

قساب١ ضٝبًؼ ايطًب ا٫مجايٞ ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ بني اؾدٍٚ نريو، إٔ ٜنُا 

 211ٜصداد بػهٌ نبري يٝصٌ إىل سدٚد ، 3102عاّ ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط  041

ٕٛ بسٌَٝ ًَٝ 430ٚضٝبًؼ أنجس َٔ  3130ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ 

ٖرا ا٫زتؿاع ايدزاَاتٝهٞ يف ايطًب ٜطتٛدب ايعٌُ  3121َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ 

طٝاضات ٚاؽاذ ايتدابري اييت َٔ غأْٗا اؿد َٔ ايطًب ٚايتشهِ ايَٓر ا٫ٕ ع٢ً ٚضع 

ؾ١ٝ ٚاضتػ٬ٍ املٛازد املتاس١ مبا ًٜيب ا٫ستٝادات ٜٚطاِٖ يف ت١ُٝٓ َطتدا١َ تطُٔ 

 ُع.تكدّ ٚتطٛز اجملت
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 ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع ،(0707 – 0700ايطًب املتٛقع ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ  يًؿرت٠ )، (0.0اؾدٍٚ زقِ )

 2030 2025 2021 2019 2017 2013 البٌــــــــــــــــان

ً
ٌع

طب
ز 

غا
 

 الكهرباء
 2,750 2,372 2,123 1,989 1,811 948 م.ق.م.ي

 182,683 157,572 141,031 132,129 120,305 62,976 الف ب.م.ن.س

 الصناعة
 1,209 1,074 957 667 514 114 م.ق.م.ي  

 80,314 71,346 63,574 44,309 34,145 7,573 الف ب.م.ن.س
 262,996 228,918 204,604 176,438 154,450 70,549 الف ب.م.ن.س المجموع

 0 0 0 0 3,723 0 الف ب.م.ن كهرباء نفط

ٌل
ثق

د 
قو

و
 

 باءالكهر
 0 0 0 0 135 525 الف طن

 0 0 0 0 940 3,662 الف ب.م.ن

 الصناعة
 2,397 1,878 1,545 1,402 1,271 1,046 الف طن

 16,732 13,110 10,786 9,783 8,873 7,300 الف ب.م.ن
 16,732 13,110 10,786 9,783 9,813 10,963 الف ب.م.ن المجموع

زل
دٌ

 

 الكهرباء
 0 0 0 0 0 225 الف طن

 0 0 0 0 0 1,532 الف ب.م.ن

 باقً القطاعات
 10,256 7,486 5,819 5,130 4,523 3,516 الف طن

 69,862 50,991 39,636 34,946 30,810 23,950 الف ب.م.ن
 69,862 50,991 39,636 34,946 30,810 25,481 الف ب.م.ن المجموع

 كٌروسٌن 
 2,315 1,612 1,207 1,045 904 677 الف طن

 17,279 12,036 9,012 7,799 6,748 5,053 الف ب.م.ن

 جازولٌن 
 6,431 5,161 4,327 3,963 3,629 3,043 الف طن

 50,787 40,754 34,175 31,295 28,658 24,031 الف ب.م.ن

 غاز نفط مسال
 1,046 745 569 497 434 331 الف طن

 10,733 7,653 5,838 5,099 4,454 3,398 الف ب.م.ن
طلب الكهرباء على 

 الوقود
 182,683 157,572 141,031 132,129 124,967 68,170 الف ب.م.ن

طلب باقً القطاعات على 
 الوقود

 245,707 195,889 163,021 133,230 113,689 71,305 الف ب.م.ن

 428,389 353,461 304,052 265,360 238,656 139,475 الف ب.م.ن مجموع الطلب
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 ضٝٓازٜٛ ا٫ضاعباملتاح َٓ٘ ، ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ثايجا: َٛاش١ْ 

 

    املتٛقع إْتادٗا يًؿرت٠ َٔ ايهُٝات مبٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايطاق١ ايتكًٝد١ٜ بايكدزات املتاس١ 

ٚدٛد عذص يف تًب١ٝ ايطًب ٚتػط١ٝ ا٫ستٝادات  (2.1ايػهٌ زقِ )َٔ (، ٜتطح 3121 – 3102)

، أٟ قبٌ تطٜٛس املصايف احمل١ًٝ، 3101يعذص يف ايعٗٛز قبٌ ايعاّ ٜبدا٤ ٖرا اٚملدتًـ ايكطاعات، 

( بعد تطٜٛس املصايف ٚدخٛهلا َسس١ً ايتػػٌٝ 3132-3131ٚضٝتِ تػط١ٝ ايعذص خ٬ٍ ايؿرت٠ )

  . 3131ثا١ْٝ بعد ايعاّ ايعذص ٜعٗسايؿعًٞ، ثِ 

 

 

 
 (7131 – ١7103 يًؿرت٠)بايهُٝات املتاس ا٫سؿٛزٟ( َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد 3.2ايػهٌ زقِ )

 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ  24ٝبًؼ سٛايٞ ضايعذص املتٛقع ٕ أ( 4.1اؾدٍٚ زقِ )بني ٜٚ

، ٚضٝتِ 3100ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  21، ٜٓدؿض ٖرا ايعذص إىل سدٚد 3101

 ايرٟٚ 3132 – 3131   تػط١ٝ ايعذص ٚتًب١ٝ ناٌَ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ خ٬ٍ ايؿرت٠

تطٜٛس َصؿاتٞ ايصا١ٜٚ ٚطربم ٚدخٍٛ َصؿا٠ اؾٓٛب َسس١ً ايتػػٌٝ، ع٠ٚ٬ ع٢ً اْتٗا٤ اىل ٜسدع 

ًَٕٝٛ  011ٝطُح بإضتػ٬ٍ سٛايٞ ضا مم 3132عكد تصدٜس ايػاش املًصّ إىل إٜطايٝا بٓٗا١ٜ ايعاّ 
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ُا مل ، ٚذيو ؾٝ َٔ ايطًبٜطاعد يف تًب١ٝ دص٤ مما َٔ ايػاش بايطٛم احمل١ًٝ اضاؾ١ٝ قدّ َهعب 

ْتٝذ١ يصٜاد٠ ايطًب َٔ ْاس١ٝ  3121ٜعٗس ايعذص َس٠ أخس٣ قبٌ ايعاّ ٚ، ذيو ايعكد  ٜتِ ػدٜد

ملهأَ َٔ تدْٞ َعد٫ت ا٫ْتاز يطبٝع١ تًو أَ ايػاش ايطبٝعٞ  ْتٝذ١ ٚتدْٞ ايهُٝات املتاس١ 

 . ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط 15ب١ ساق 3121َٔ املتٛقع إٔ ٜبًؼ ايعذص خ٬ٍ ايعاّ ، ْٚاس١ٝ أخس٣ 

 

 (7131 – 7103)للفترةبالكمٌات المتاحة  االحفوريموازنة الطلب على الوقود ، ( 5.2الجدول رقم )

ي
ور

حف
ال
 ا
ود

وق
 ال

ى
عل

د 
ما

عت
ال
با

 

س
سا

ال
 ا
ٌو

ار
ٌن
س

 

 البٌــــــــــــــــان
 

2013 2017 2019 2021 2025 2030 

 اجمالً المتاح
 

149,071 184,277 215,563 333,081 380,632 352,470 

 طلب الكهرباء
 

68,170 124,967 132,129 141,031 157,572 182,683 

 طلب الصناعة
 

30,840 63,559 77,389 100,784 118,450 143,621 

 طلب النقل والمنزلً
 

40,465 50,130 55,841 62,237 77,439 102,086 

 اجمالً الطلب
 

139,475 238,656 265,360 304,052 353,461 428,389 

 موازنةال
 

9,596 -54,379 -49,797 29,029 27,171 -75,919 

 

 )َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايػاش )ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع -ا  

 

بٓا٤ ع٢ً ايبٝاْات املتٛؾس٠ ٚايٛضع اؿايٞ يًكدزات ا٫ْتاد١ٝ ٚايهُٝات املتٛقع اْتادٗا خ٬ٍ ايؿرت٠ 

ٜتطح ،  ؾكط ا٫سؿٛزٟٛاش١ْ يطٝٓازٜٛ ا٫ضاع ٚايرٟ ٜعتُد ع٢ً ايٛقٛد ٚبدزاض١ ٖرٙ املايكاد١َ ، 

زقِ  ، ٜٚبني ايػهٌ عدّ ايكدز٠ ع٢ً تًب١ٝ ايطًب املتصاٜد يًػاش خصٛصا ايطًب ايهبري يكطاع ايهٗسبا٤

، ٜٚعٗس  (3121 – 3102( َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايػاش بايهُٝات املتاس١ املتٛقع اْتادٗا يًؿرت٠ )4.1)

اهل٠ٛ ايهبري٠ بني ايطًب ٚايهُٝات املتاس١ َٔ ايػاش، سٝح ضريتؿع ايطًب ع٢ً ايػاش َٔ سٛايٞ بٛضٛح 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ  311إىل قساب١  3102ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  12
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ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ  351ٜصداد أمجايٞ ايطًب املتٛقع يٝصٌ أىل سدٚد ٚ 3131ايعاّ 

 .3121يعاّ ا

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ  21تبًؼ ايهُٝات املتاس١ َٔ ايػاش يًطٛم احمل١ًٝ سٛايٞ ، باملكاز١ْ ٚ

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط إعتبازا َٔ ايعاّ  01تصداد ٖرٙ ايه١ُٝ يتصٌ إىل سدٚد  3102ايعاّ 

يف ساي١ عدّ  3132ايعاّ  ، ثِ تػٗد ايهُٝات املتاس١ يًطٛم احمل١ًٝ شٜاد٠ َططسد٠ ابتدا٤ 3101َٔ

، سٝح َٔ املتٛقع إ تبًؼ ايهُٝات املتاس١ 3132ػدٜد ايعكد املربّ َع اؾاْب ا٫ٜطايٞ بٓٗا١ٜ ايعاّ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط، تٓدؿض ٖرٙ ايهُٝات تدزجيٝا يتصٌ إىل  021يًطٛم احمل١ًٝ أنجس َٔ 

بب ايطًٛى ايطبٝعٞ ملهأَ ايػاش، ، ٚذيو بط3121ًَٕٝٛ َهاؾ٧ٝ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ  011سدٚد 

سٝح تٓدؿض ايهُٝات املٓتذ١ َع تكدّ عُس اؿكٌ املٓتر ٚٚصٛي٘ إىل ذز٠ٚ ا٫ْتاز ثِ ٜبدأ يف 

   ا٫خنؿاض ايطبٝعٞ.

 

 

 (7131 –7103ٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايػاش بايهُٝات املتاس١ املتٛقع اْتادٗا يًؿرت٠ )مل( 5.2زقِ ) ايػهٌ
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 ملػتكات ايٓؿط١ٝ )ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع(َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ا -ب

  

  ايٛقٛد ايجكٌٝ .0

( بايهُٝات املتٛقع إْتادٗا َٔ املصايف احمل١ًٝ HFOمبٛاش١ْ ايطًب ع٢ً شٜت ايٛقٛد ايجكٌٝ )

(،  ٜتطح إٔ إمجايٞ ايطًب ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقٛد ٫  3121 – 3102خ٬ٍ ايؿرت٠ )

ٜٓدؿض أىل أقٌ َٔ ذيو َع  3102اّ ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط بٓٗا١ٜ ايع 01ٜتذاٚش 

ْتٝذ١ إلخنؿاض طًب قطاع ايهٗسبا٤، ٜكابٌ ذيو شٜاد٠ طؿٝؿ١ يف ا٫ْتاز  3101بدا١ٜ ايعاّ 

ًَٕٝٛ  21بدخٍٛ َػسٚعات تهسٜس ددٜد٠، يف املكابٌ تبًؼ ايهُٝات املتاس١ املتٛقع اْتادٗا 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ  23سٛايٞ تصداد ٖرٙ ايهُٝات أىل  3102بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ 

 22(، تٓدؿض ٖرٙ ايهُٝات إىل أقٌ َٔ سٛايٞ 3131- 3101َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ ايؿرت٠ )

ٜٚسدع ذيو اضاضا إىل عًُٝات ايتطٜٛس  3132ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط إعتبازا َٔ ايعاّ 

زقِ  ايػهٌ، يف ايتكًٌٝ َٔ شٜت ايٛقٛدملدتًـ املصايف احمل١ًٝ ٚإدخاٍ تكٓٝات سدٜج١ تطاِٖ 

ايتػط١ٝ ايها١ًَ يًطًب ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقٛد ٜبني ٖرٙ املٛاش١ْ، ٜٚٛضح نريو ( 2.1)

   .قًٝا ٚميهٔ تصدٜس ايؿا٥ض يًطٛم ايعاملٞ

 
 (7131–7103)ايؿرت٠ خ٬ٍ إْتادٗا املتٛقع بايهُٝات( HFO) ايجكٌٝ ايٛقٛد شٜت ع٢ً ايطًب ٛاش١ْمل( 0.2ايػهٌ زقِ )
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 دٜصٍ () ايايٛقٛد اـؿٝـ  .0
 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ  32ٜبًؼ إمجايٞ ايطًب ع٢ً شٜت ايٛقٛد اـؿٝـ سٛايٞ 

 3131ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهايف ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ  41ٜصداد ايطًب يٝصٌ إىل قساب١  3102ايعاّ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ  11ٜٚستؿع ايطًب ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقٛد يٝبًؼ سدٚد 

ايطًب ع٢ً ٖرا ايٛقٛد يكطاع ايهٗسبا٤ ٚذيو بطبب ايتشٍٛ  اض٬ٜٚسغ اخنؿ 3121ايعاّ 

ٚا٫عتُاد غب٘ ايهاٌَ ع٢ً ايػاش يف  ؿسم ايػاش ايطبٝعٞ يف قطات إْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥

 .ٖرا ايكطاع خ٬ٍ ايؿرت٠ ايكاد١َ

 

ملتاس١ املتٛقع ٜبني َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد اـؿٝـ بايهُٝات اايتايٞ ( 5.1ايػهٌ زقِ )ٚ

إْتادٗا َٔ خ٬ٍ ايطاقات ايتهسٜس١ٜ احمل١ًٝ، سٝح ٜتطح إٔ إمجايٞ ايهُٝات املتاس١ املتٛقع 

، ٧ ْؿط ضٜٓٛا ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ 21( تبًؼ سدٚد 3101- 3102إْتادٗا خ٬ٍ ايؿرت٠ )

- 3101)ٜٚتٛقع سدٚخ عذص يف تًب١ٝ ايطًب ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛقٛد خ٬ٍ ايطٓٛات

، ٚبعد ا٫ْتٗا٤ َٔ عًُٝات ايتطٜٛس ٚدخٍٛ َػسٚعات تهسٜس ددٜد٠ تستؿع ايهُٝات (3100

٧ ْؿط بٓٗاب١ ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ 02ٌ إىل قساب١ طسد يتصطاملتاس١ ٚاملتٛقع إْتادٗا بػهٌ َ

ناٌَ ا٫ستٝادات احمل١ًٝ ٚضٝهٕٛ ٖٓاى نُٝات ، ٖرٙ ايهُٝات ضٛف تػطٞ 3130 ايعاّ

أٟ  3133ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  21جس َٔ ؾا٥ط١ يًتصدٜس تصٌ أىل أن

تٓدؿض نُٝات ايتصدٜس َع ازتؿاع بُٝٓا ٜبا َٔ إمجايٞ ايهُٝات املٓتذ١، س% تك51بٓطب١ 

% 31ٚبٓطب١  3121ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  32ايطًب احملًٞ يتبًؼ سٛايٞ 

 تكسٜبا َٔ إمجايٞ ايهُٝات املتٛقع إْتادٗا.  
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 (7131- 7103خ٬ٍ ايؿرت٠ ) ٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد اـؿٝـ بايهُٝات املتاس١ املتٛقع إْتادٗامل( 7.2ايػهٌ زقِ )

 

 

 اؾاشٚيني )ايبٓصٜٔ( ٚايهريٚضٔ ٚايػاش املطاٍ .0
 

ٜصداد ايطًب ع٢ً ٖرٙ املػتكات خصٛصا اؾاشٚيني، سٝح ٜتٛقع إٔ ٜبًؼ ايطًب ع٢ً 

ٜصداد ايطًب يٝصٌ إىل  3102سٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ ًَٕٝٛ ب 30 اؾاشٚيني سٛايٞ

، بُٝٓا تبًؼ ايهُٝات املتاس١ ٚاملتٛقع 3121ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ  21سدٚد 

(، ٚخ٬ٍ ٖرٙ 3101 – 3102ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ ايؿرت٠ ) 31اْتادٗا سٛايٞ 

ا٫َس ايرٟ ع٢ً َاد٠ اؾاشٚيني )ايبٓصٜٔ(،  ايطٓٛات َٔ املتٛقع سدٚخ عذص يف تًب١ٝ ايطًب

ضترياد ٖرٙ املاد٠ َٔ ايطٛم ايعاملٞ ٚبتهايٝـ عاي١ٝ، ٖرا ايعذص ْاتر عٔ قدٚد١ٜ إ حيتِ 

% َٔ ايطًب ا٫مجايٞ سايٝا  31ايهُٝات املٓتذ١ َٔ املصايف احمل١ًٝ ، سٝح ٫ تتعد٣ ْطب١ 

٭ضعاز  سغد هلرٙ املاد٠ ٚايدعِ ايهبريٚنريو ازتؿاع ايطًب ايٓادِ عٔ ا٫ضت٬ٗى غري امل

 ( ٜبني ذيو.1.1ايٛقٛد املدصص يًُٛاص٬ت، ايػهٌ زقِ )
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خ٬ٍ ايؿرت٠  بايهُٝات املتاس١ املتٛقع إْتادٗا اؾاشٚيني ٚايهريٚضني ٚايػاش املطاٍ( ( َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً 2.2ايػهٌ زقِ )

(7103 -7131) 

 

 

يكطاعات ا٫ضت٬ٗى بايهُٝات املتاس١ املتٛقع إْتادٗا ا٫سؿٛزٟ  َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد  0.0.0.0

 املدتًؿ١ َاعدا ايهٗسبا٤ 

 

ايػاش ٚايٓؿط، سٝح ميجٌ  ٜ٘عترب قطاع ايهٗسبا٤ املطتًٗو ايس٥ٝطٞ يًٛقٛد ا٫سؿٛزٟ بٓٛعٝ

أنرب املطتًٗهني احملًٝني يًػاش ايطبٝعٞ، نُا متت ا٫غاز٠ إيٝ٘ أع٬ٙ، ٜٚعترب نريو أنرب 

( ٚايرٟ ٜتِ سسق٘ بٛاضط١ ايتٛزبٝٓات ايػاش١ٜ ذات ايدٚز٠ LFOملطتًٗهني يصٜت ايٛقٛد اـؿٝـ )ا

ايبطٝط١ إلْتاز ايهٗسبا٤، نُا تطتًٗو بعض قطات أْتاز ايهٗسبا٤ خصٛصا ايبداز١ٜ 

(، ٚهلرٙ ا٫عتبازات ٚيتشدٜد َد٣ اَها١ْٝ تػط١ٝ ايطًب HFOنُٝات َٔ شٜت ايٛقٛد ايجكٌٝ )

يكطاع ايهٗسبا٤ بإعتبازٙ قطاعا اضرتاتٝذٝا ي٘ تأثري َباغس ع٢ً كتًـ ا٫ْػط١  ع٢ً ايٛقٛد
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ا٫قتصاد١ٜ ٚاؿٝات١ٝ، مت دزاض١ َٛاش١ْ ايطًب بايهُٝات املتٛقع إْتادٗا َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ 

 طاعات ا٫ضت٬ٗى ا٫خس٣ بػهٌ َٓؿصٌ.قيكطاع ايهٗسبا٤ ٚبك١ٝ 

 

 دٕٚ ا٫خر يف ا٫عتباز قطاع ايهٗسبا٤املدتًؿ١ ٛاش١ْ يكطاعات ا٫ضت٬ٗى املايتايٞ ، ( 0.2ٜبني اؾدٍٚ زقِ )ٚ

 2030 2025 2021 2019 2017 2013 البٌـــــــــــــــــــــان

 غاز طبٌعً
 97,652 125,814 78,263 73,647 72,071 50,252 المتاح

 80,314 71,346 63,574 44,309 34,145 7,573 الطلب

 17,338 54,469 14,689 29,338 37,926 42,679 فائض/عجز

 وقود ثقٌل
 35,866 35,866 35,866 47,989 52,518 49,573 متاح

 16,732 13,110 10,786 9,783 8,873 7,300 الطلب

 19,134 22,756 25,080 38,206 43,645 42,273 فائض/عجز

 دٌزل
 94,620 94,620 94,620 45,352 31,490 29,140 المتاح

 69,862 50,991 39,636 34,946 30,810 23,950 الطلب

 24,758 43,629 54,983 10,406 680 5,190 فائض/عجز

 كٌروسٌن 
 37,507 37,507 37,507 21,907 14,958 13,525 المتاح

 17,279 12,036 9,012 7,799 6,748 5,053 الطلب

 20,228 25,472 28,495 14,109 8,210 8,472 فائض/عجز

 جازولٌن 
 69,456 69,456 69,456 22,870 7,186 4,620 المتاح

 50,787 40,754 34,175 31,295 28,658 24,031 الطلب

 18,669 28,702 35,281 8,425- 21,471- 19,411- فائض/عجز

 غاز نفط مسال
 17,369 17,369 17,369 3,798 2,330 1,961 المتاح

 10,733 7,653 5,838 5,099 4,454 3,398 الطلب

 6,636 9,717 11,531 1,301- 2,124- 1,437- فائض/عجز

 352,470 380,632 333,081 215,563 180,554 149,071 اجمالً المتاح

 143,621 118,450 100,784 77,389 63,559 30,840 طلب  الصناعه

 102,086 77,439 62,237 55,841 50,130 40,465 طلب  النقل والمنزلً

 245,707 195,889 163,021 133,230 113,689 71,305 عه والنقل والمنزلًاجمالً طلب  الصنا

 106,763 184,743 170,060 82,333 66,866 77,766 الموازنة العامة

 61,230 120,853 94,753 77,950 82,251 90,143 متاح للكهرباء

 45,533 63,890 75,307 4,383 15,385- 12,377- موازنة الخرى
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ًَٕٝٛ  20سٛايٞ ، املٓصيٞ ٚاملٛاص٬ت ٚ يصٓاع١ايٞ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد يكطاعات اٜبًؼ إمجسٝح 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط  097ٜصداد يٝصٌ إىل قساب١ ، ٚ 7103بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ 

، 7131سٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ ًَٕٝٛ ب 757ٜٚستؿع إىل سٛايٞ  7170خ٬ٍ ايعاّ 

أْ٘ ٫ تٛدد أ١ٜ َػه١ً يف تػط١ٝ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ، ١ نريو ٜٚتطح َٔ خ٬ٍ املٛاشْ

ا٫سؿٛزٟ هلرٙ ايكطاعات بإضتجٓا٤ ظٗٛز عذص يف تػط١ٝ ايطًب ع٢ً َاد٠ اؾاشٚيني )ايبٓصٜٔ( 

(، ْعسا حملدٚد١ٜ ايهُٝات املٓتذ١ باملصايف احمل١ًٝ اؿاي١ٝ ٚازتؿاع 7102 – 7103)خ٬ٍ ايؿرت٠ 

ٜتِ تػط١ٝ ايعذص ٚتٛؾري نُٝات إضاؾ١ٝ يًتصدٜس عٓد ا٫ْتٗا٤ إ ٜٚتٛقع ػهٌ نبري، بايطًب 

َٔ ع١ًُٝ تطٜٛس املصايف احمل١ًٝ ٚدخٍٛ َػسٚعات تهسٜس ددٜد٠ َسس١ً ايتػػٌٝ ٚذيو إعتبازا 

، 9.2، 8.2ٚؾكا ملدططات قطاع ايٓؿط اؿاي١ٝ، نُا ٖٛ َبني با٫غهاٍ زقِ ) 7102َٔ ايعاّ 

01.2 ) 

 

 – 7103) ايطٓٛات خ٬ٍ  ايهٗسبا٤ َاعدا ايكطاعات يهاؾ١ ايطًب َكابٌ ا٫سؿٛزٟ ايٛقٛد َٔ املتاح َٛاش١ْ(  (8.2ايػهٌ زقِ )

 ا٫ضاع ضٝٓازٜٛ ،(7131
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 ،( 7131 – 7103 )ايطٓٛات خ٬ٍ  يكطاع ايصٓاع١ ايطًب َكابٌ ا٫سؿٛزٟ ايٛقٛد َٔ املتاح َٛاش١ْ( ( 9.2ايػهٌ زقِ )

 ا٫ضاع ضٝٓازٜٛ

 

 

 

 
 ، 7131 – 7103 ايطٓٛات خ٬ٍ يكطاع ايٓكٌ ٚاملٓصيٞ ايطًب َكابٌ ا٫سؿٛزٟ ايٛقٛد َٔ املتاح َٛاش١ْ( 01.2ايػهٌ زقِ )

 ا٫ضاع ضٝٓازٜٛ
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 َٛاش١ْ نُٝات ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ املتاح بايطًب املتٛقع يكطاع ايهٗسبا٤  4.0.0.0

 (0707 – 0700خ٬ٍ ايؿرت٠ )

اتٝذ١ٝ سسم ايػاش نًُا أَهٔ ذيو ٚٚؾكا ملا ٜتِ تٛؾريٙ َٔ قطاع اعتُد قطاع ايهٗسبا٤ اضرت

ايٓؿط ٚايػاش ٚاضتدداَ٘ نٛقٛد اضاضٞ يتػػٌٝ ٚسدات إْتاز ايهٗسبا٤ ْعسا ملصاٜاٙ ايؿ١ٝٓ 

ٜبني تٛقعات ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ايتايٞ ، ( 7.2ٚا٫قتصاد١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ، ٚاؾدٍٚ زقِ )

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ  73ايطًب ع٢ً ايػاش سٛايٞ  يكطاع  ايهٗسبا٤، سٝح ضٝبًؼ

 7170ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  002ٜصداد ٖرا ايطًب يصٌ إىل   7103ايعاّ 

 .7131ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ٝ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  083ٚ سٛايٞ 

 

تكات ا٫خس٣ ٚيف ساي١ تٛؾس نُٝات ايػاش املطًٛب١ إلْتاز ايهٗسبا٤، ؾإٕ ايطًب ع٢ً املػ

ٚبايتشدٜد شٜت ايٛقٛد بٓٛعٝ٘ اـؿٝـ ٚايجكٌٝ ضٝهٕٛ بهُٝات قدٚد٠ خ٬ٍ ايطٓٛات 

ايك١ًًٝ ايكاد١َ، ٚمبٛاش١ْ طًب ايهٗسبا٤ بايهُٝات املتاس١ املتٛقع إْتادٗا ٜتطح ظٗٛز عذص 

ٜصداد ٖرا ايعذص يٝصٌ  7103ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط ْٗا١ٜ ايعاّ  9يف تػط١ٝ ايطًب ٜبًؼ 

ٜٓدؿض ٖرا ايعذص إىل سدٚد  7109ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  05إىل سٛايٞ 

، ٜسدع ذيو يصٜاد٠ ايهُٝات املٓتذ١ َٔ 7170ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ ايعاّ  37

ايػاش ٚتٛد١ٝ ايهُٝات املدصص١ يًتصدٜس يًإلضت٬ٗى احملًٞ بعد إْتٗا٤ ايعكد املربّ َع 

، نُا ٜبني ( ٜبني تؿاصٌٝ ذيو7.2، ٚاؾدٍٚ زقِ )١7173 ايعاّ اؾاْب ا٫ٜطايٞ بٓٗاٜ

املتاس١ ٚتًو املطًٛب١ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ تٛقعات ايهُٝات ايتايٞ ( 00.2ايػهٌ  زقِ ) 

 : (7131 – 7103ٚاملٛاش١ْ يًؿرت٠ ) يكطاع ايهٗسبا٤
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 المتاحة لقطاع الكهرباءوتلك  المطلوبة من الوقود االحفوري( توقعات الكمٌات 7.2الجدول رقم )

 (7131 – 7103والموازنة للفترة )

 2030 2025 2021 2019 2017 2013 البٌــــــــــــــــان

       
 الف ب.م.ن

از
لغ

ا
 ً

ٌع
طب

ال
 

 182,683 157,572 141,031 132,129 120,305 62,976 الطلب

 17,338 54,469 14,689 29,338 37,926 42,679 المتاح للكهرباء

 165,344- 103,103- 126,342- 102,791- 82,379- 20,296- عجز / فائض

زل
دٌ

 

 0 0 0 0 0 1,532 الطلب )غ.م(

 165,344- 103,103- 126,342- 102,791- 82,379- 20,296-  -غاز + / 

 165,344 103,103 126,342 102,791 82,379 21,828 اجمالً طلب

 53,002 51,959 41,103 33,853 29,079 11030 الطلب )غ.غ.م(

 24,758 43,629 54,983 10,406 680 5,190 دٌزل متاح

 140,586- 59,474- 71,358- 92,385- 81,699- 16,638- عجز/فائض 

ٌل
ثق

د 
قو

و
 

 0 0 0 0 940 3,662 م( .الطلب )غ

 140,586- 59,474- 71,358- 92,385- 81,699- 16,638-  -دٌزل + / 

 140,586 59,474 71,358 92,385 82,638 20,300 اجمالً طلب

 19,134 22,756 25,080 38,206 43,645 42,273 ثقٌل متاح

 107,914- 66,206- 53,087- 34,348- 19,641- 31,024 عجز/فائض 

ام
خ
ط 

نف
 

 0 0 0 0 3,723 0 الطلب

 0 0 0 0 3,723 0 متاح 

 0 0 0 0 0 0 عجز/فائض 

 182,683 157,572 141,031 132,129 124,967 68,170 )غ.م( اجمالً طلب الكهرباء

 61,230 120,853 94,753 77,950 85,974 90,143 اجمالً الوقود المتاح

 61,230 120,853 94,753 77,950 85,974 59,119 متاح للكهرباء

 121,453- 36,719- 46,278- 54,180- 38,994- 9,051- موازنة وقود الكهرباء

 121,453- 36,719- 46,278- 54,180- 38,994- 21,972 العامة الموازنة

 

 )ؽ.ّ.( = يف ساي١ تٛؾس غاش

 )ؽ.ؽ.ّ.( = يف ساي١ عدّ تٛؾس غاش
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 – 7103املتاس١ يكطاع ايهٗسبا٤ ٚاملٛاش١ْ يًؿرت٠ )املطًٛب١ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ٚتًو ( تٛقعات ايهُٝات 00.2ايػهٌ  زقِ ) 

7131) 

 

 

 
َكاز١ْ ملٛاش١ْ ايهٗسبا٤ باملٛاش١ْ ايعا١َ ، ٬ٜٚسغ اْ٘ ٚبايسغِ َٔ ٚدٛد ؾا٥ض يف ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ خ٬ٍ ( 07.2 زقِ )ايػهٌ 

 7131 - 7103، ا٫ إ ايعذص يف املتاح يًهٗسبا٤ ٜطتُس خ٬ٍ ناٌَ ايؿرت٠  7107 – 7103ايطٓٛات 
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 تكِٝٝ ايٛضع اؿايٞ ملٓع١َٛ ايطاق١ ايًٝب١ٝ .0.0

 

ٚبدزاض١ ايٛضع اؿايٞ يًطاق١ يف يٝبٝا )ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع(، ميهٔ اضتد٬ص َا  بٓا٤ ع٢ً َا تكدّ،

:ًٜٞ 

  ٖٓاى ازتؿاع يف ايطًب ع٢ً ايطاق١ بػهٌ عاّ ٚايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ بػهٌ خاص، ٚميجٌ ٖرا

ا٫زتؿاع املتصاٜد ؼد٣ نبري يًذٗات ٚامل٪ضطات املط٪ٚي١ عٔ فاب١ٗ ٖرا ايطًب ٚتٛؾري 

 تًـ ا٫ْػط١ ا٫قتصاد١ٜ َٚتطًبات اؿٝا٠ ايعصس١ٜملدايطاق١ اي٬ش١َ 

  ِٜتِ اضت٬ٗى ايطاق١ بػهٌ غري َسغد ٚبهؿا٠٤ َتد١ْٝ، َٚٔ أِٖ ا٫ضباب يف ٖرا ايطًٛى ايدع

إ عدّ ٚدٛد ٚاعتُاد َٛاصؿات  اايهبري ٭ضعاز ايطاق١ ضٛا٤ املػتكات ايٓؿط١ٝ أٚ ايهٗسبا٤، نُ

طاق١ تأخر يف ا٫عتباز ايهؿا٠٤ ٚايرتغٝد أد٣ إىل شٜاد٠ ملدتًـ ا٫دٗص٠ ٚاملعدات املطتًٗه١ يً

 ا٫ضت٬ٗى غري ايطسٚزٟ ٚتدْٞ ايهؿا٠٤ إىل َطتٜٛات قٝاض١ٝ.

  َٔ ٔعدّ ٚدٛد كططات اضرتاتٝذ١ٝ َتها١ًَ يت١ُٝٓ ٚتطٜٛس قطاعات ايطاق١ يف يٝبٝا، ٫ ميه

 تأَني ايتصٚد بايطاق١ ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ املطتدا١َ

 ضٛف ٜ٪دٟ إىل ) ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ( ٥ِ ع٢ً َصدز ٚسٝد يًتصٚد بايطاق١ اعتُاد ايٛضع ايكا ،

 عدّ ايتُهٔ َٔ تًب١ٝ ا٫ستٝادات املتصاٜد٠ ٚإىل تربرب ٚإخنؿاض ايدخٌ ايٛطين

  ٟا٫ضتُساز يف ضٝاض١ ايٛضع اؿايٞ، زغِ احملاذٜس املػاز إيٝٗا ضٝٓذِ عٓ٘ عٛاقب ضًب١ٝ ت٪د

 د١َاايكدز٠ ع٢ً فاب١ٗ ؼدٜات ايت١ُٝٓ خ٬ٍ ايؿرت٠ ايك إىل تدٖٛز ا٫قتصاد ايٛطين ٚعدّ

  نبري٠ كدزات َتذدد٠ ٚغري ْاضب١ ٚبٚايػاش ، ع٢ً ايسغِ َٔ تٛؾس َصادز بد١ًٜ يطاق١ ايٓؿط

نايطاق١ ايػُط١ٝ ٚطاق١ ايسٜاح ، إ٫ إْ٘ مل ٜتِ ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا ٚدعُٗا ٚتطٜٛسٖا يتطاِٖ يف  

 ٚدعِ ايدخٌ ايٛطين ٜع َصادز ايطاق١ٛتػط١ٝ ايطًب ٚتٓ

 نريو ا٫َس ٜٓطبل ع٢ً َصادز ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ، سٝح مل ٜتِ ا٫ضتؿاد٠ َٔ تطٛز تكٓٝات 

ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٚايكدزات ايٛط١ٝٓ اييت مت تدزٜبٗا ٚتأًٖٝٗا إلدَاز َصادز ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف 

   َصٜر ايطاق١ ايٛطين خصٛصا يف إْتاز ايهٗسبا٤ ٚؼ١ًٝ َٝاٙ ايبشس.

 

مبا را ايطٝام، ٚبٗدف دزاض١ ايطٝٓازٜٖٛات املُه١ٓ يتطٜٛس ٚت١ُٝٓ قطاعات ايطاق١ يف يٝبٝا ٚيف ٖ

ل أٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚتأَني ايتصٚد بايطاق١ اي٬ش١َ ملدتًـ ا٫ْػط١ ا٫دتُاع١ٝ ٜٝطُٔ ؼك
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عٓاصس  ٚا٫قتصاد١ٜ، ؾإْ٘ ٜٓبػٞ دزاض١ َا ٜعسف بايتشًٌٝ ايسباعٞ يًٛضع ايكا٥ِ، ٚذيو يتشدٜد

 ايك٠ٛ ْٚكاط ايطعـ َٚهأَ ايؿسص ٚايتٗدٜدات يكطاعات ايطاق١ يف يٝبٝا

      

 . عٓاصس ايك0٠ٛ. 0.0 

 ٜتُٝص قطاع ايطاق١ يف يٝبٝا ظ١ًُ َٔ عٓاصس ايك٠ٛ أُٖٗا: 

 تٛؾس إستٝاطٞ ملصادز ايطاق١ ايتكًٝد١ٜ ايٓؿط ٚايػاش 

 يطاق١ ايػُط١ٝتٛؾس إَهاْٝات ٖا١ً٥ ملصادز ايطاق١ املتذدد٠ خصٛصا ا 

  َٔ املٛقع اؾػسايف يًٝبٝا ٚايرٟ ٜتٛضط قازات ايعامل ايس٥ٝط١، جيعًٗا سًك١ ٚصٌ قسٜب١

 ا٫ضٛام ايعامل١ٝ

  مبا يف ذيو  ايبػس١ٜ اييت ميهٔ تأًٖٝٗا ٚتدزٜبٗا إلضتٝعاب كتًـ ايتكٓٝات ايهٛادزتٛؾس

 تكٓٝات ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٚاملتذدد٠

  ١َ يتطٜٛس قطاعات ايطاق١ ٚتُٓٝتٗااي٬ش امل٪ضطات١ٝتٛؾس ايب١ٝٓ.  

 

 . ْكاط ايطعـ0. 0.0

  ،ا٫عتُاد ع٢ً ايٓؿط ٚايػاش نُصدز ٚسٝد يًطاق١ يف يٝبٝا 

  تٛشٜع ايهٗسبا٤.ملٓع١َٛ ْكٌ ٚازتؿاع ْطب١ ايؿكد 

 عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايتػط١ٝ ايها١ًَ ٫محاٍ ايرز٠ٚ ايهٗسبا١ٝ٥ 

 َٔ املٓتذ١ قًٝا ؿط١ٝبعض املػتكات ايٓ ٚدٛد عذص يف تًب١ٝ ايطًب. 

 ٚايتأثري ايطًيب يطٝاضات ايدعِ  ،ٯيٝات احملؿص٠ يرتغٝد ا٫ضت٬ٗىغٝاب ايطٝاضات ٚا

 .اؿاي١ٝ

  غٝاب ايطٝاضات ٚايرباَر اييت َٔ غأْٗا زؾع نؿا٠٤ إْتاز ٚإضتدداّ ايطاق١ ٚٚضع

   ايتػسٜعات ايطسٚز١ٜ.  

 ايهٗسبا١ٝ٥ طاق١اي ٟ غسان١ ؾاع١ً َع ايكطاع اـاص يف فاٍعدّ ٚدٛد أ  

 ٍا٫ستهاز ايهاٌَ إلْتاز ْٚكٌ ٚتٛشٜع ايطاق١ ٚعدّ ٚدٛد إٟ ضٝاضات تٓاؾط١ٝ يف ٖرا اجملا 
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 .  ايؿسص املتاس0١. 0.0

ٜتُتع قطاع ايطاق١ يف يٝبٝا بٛدٛد ؾسص َتاس١ متهٓ٘ َٔ إٔ ًٜعب دٚزا َُٗا يف ايطٛم ا٫قًُٝٞ 

ٙ ايؿسص ٚؾكا ـط١ اضرتاتٝذ١ٝ تعتُد ع٢ً ٚايعاملٞ يًطاق١، يف ساي١ َا مت اضتػ٬ٍ ٖر

 ، َٔ ٖرٙ ايؿسص َا ًٜٞ:قدد٠َستهصات ٚاٖداف 

   ايت٬ُٜٛت اي٬ش١َ.يتطٜٛس قطاع ايطاق١ ٚتٛؾري تٛؾس ايكدز٠ املاي١ٝ 

  ٚدٛد اَهاْٝات ملصادز ايطاقات املتذدد٠ ايػُط١ٝ ٚايسٜاح 

 اَهاْٝات زؾع ايهؿا٠٤ ٚايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى 

 مبا يف ذيو ايطاق١ ايطاق١ املدتًؿ١ يف فا٫ت ات ايبػس١ٜ ايكاب١ً يًتدزٜب تٛؾس ايكدز ،

 اي١ٜٚٛٓ

 

 .  تٗدٜدات ايٛضع اؿاي4ٞ. 0.0

 

  ٮَٔ ايٛطين.ميجٌ تٗدٜد يا٫ضتُساز يف ضٝاضات ايطاق١ اؿاي١ٝ 

  ع٢ً ايٛقٛد ا٭سؿٛزٟعدّ ايكدز٠ ع٢ً تًب١ٝ ايطًب املتصاٜد 

 سؿٛزٟ مبعد٫ت َتصاٜد٠ ميجٌ تٗدٜد ملصدز ايدخٌ ايٛطينا٭ضتُساز يف سسم ايٛقٛد ا٫ 

  إزتؿاع ا٫ضتجُازات املطًٛب١ يتٓؿٝر َػسٚعات ايطاق١ ٚتُٓٝتٗا 

 ايتأخس يف تٓؿٝر املػازٜع ايت١ُٜٛٓ املعتُد٠ 

 

 الورتكزات واألهداف 4.7
 

 .تكًٌٝ ا٫عتُاد ع٢ً ايٓؿط نُصدز يًطاق١، ٚاؿؿاظ عًٝ٘ نُاد٠ عاي١ٝ ايك١ُٝ 

 ٜٛٓع َصادز ايطاق١ ٚؼكٝل ا٫َٔ ايطاقٞ.ت 

  ؼطني نؿا٠٤ َٓع١َٛ ايطاق١ٚتسغٝد ا٫ضت٬ٗى 

 .اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚايتكًٌٝ َٔ اْبعاخ ايػاشات ايدؾ١٦ٝ 

 .ٌا٫ضتجُاز يف فاٍ ايطاق١ بٗدف تٜٓٛع َصادز ايدخ 

 ايتهاٌَ َع ايتٛدٗات ايعامل١ٝ يف فاٍ ايطاق١. 
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 هة الطاقة.  التوجه الوستقبلي لونظو5.7

 

بٓا٤ً ع٢ً تكِٝٝ ايٛضع اؿايٞ يًُٓع١َٛ ايٛط١ٝٓ يًطاق١، ؾإْ٘ ٫ َٓاص يًٝبٝا َٔ ٚضع بسْاَر 

ٚاضرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ يًطاق١، ذات ز١ٜ٩ ٚأٖداف قدد٠ تٓطذِ َع ايطٝاضات ٚايتٛدٗات ايدٚي١ٝ يف 

د ا٫ضت٬ٗى، ٜٚتِ َٔ ٖرا اجملاٍ، تأخر يف ا٫عتباز تٜٓٛع َصادز ايطاق١ َع ؼطني ايهؿا٠٤ ٚتسغٝ

ايتٗدٜدات ٚاملداطس اييت قد ٚفاب١ٗ  خ٬هلا اضتػ٬ٍ نٌ ايؿسص املتاس١، ٚتؿادٟ ْكاط ايطعـ

املدطط ايػاٌَ ملٓع١َٛ َكرتح ( 07.2، ٜٚبني ايػهٌ )عٔ ا٫ضتُساز يف ايطٝاض١ اؿاي١ٝتٓذِ 

ٜتِ تبٓٝ٘ يتعصٜصَٓع١َٛ  ايطاق١ ايٛط١ٝٓ َتطُٓا ايٛضع ايكا٥ِ ٚايتٛد٘ املطتكبًٞ ايرٟ جيب إٔ

 ايطاق١ ٚضُإ اضتداَتٗا.     
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 . الحوارات الوستقبلية الووكنة لونظوهة الطاقة الوطنية6.7

 

 ضٝٓازٜٛ ايرتغٝد ٚزؾع نؿا٠٤ ايطاق١. 0. 7.0

اسٌ ا٫ضتدداّ اؿايٞ يًطاق١ يف يٝبٝا غري َسغد َٚطت٣ٛ ايهؿا٠٤ ٜعترب َتدْٞ يف خ٬ٍ َسإٕ 

ا٫ْتاز ٚايٓكٌ ٚايتٛشٜع، ٚإذا َا اضتُس ايٛضع اؿايٞ ٚايطٝاضات املطبك١ سايٝا خصٛصا ؾُٝا 

ٜتعًل بطٝاضات دعِ ايٛقٛد ٚايهٗسبا٤، ؾإْ٘ َٔ املسغح إٔ ٜطتُس ا٫ضتعُاٍ غري املسغد ملدتًـ 

 صٛز ايطاق١ خصٛصا ايهٗسبا٤ ٚٚقٛد اؾاشٚيني.

٠ ايطاق١ ٚايرتغٝد يف اضت٬ٗنٗا، ضٛا٤ يف َساسٌ ا٫ْتاز اتباع ضٝاضات تٗدف يًسؾع َٔ نؿا٤إٕ 

ٚايٓكٌ أٚ عٓد ا٫ضتعُاٍ ايٓٗا٥ٞ يف كتًـ قطاعات ا٫ضت٬ٗى، املٓصيٞ، ايتذازٟ، ايصٓاعٞ، 

، ضٛف ٜٛؾس نُٝات ٫باع بٗا َٔ ايطاق١ املطتًٗه١ ٚحيد َٔ اهلدز املٛاص٬ت....اخلٚايٓكٌ 

منط ا٫ضت٬ٗى ٚاؿد َٔ ا٫زتؿاع ايهبري ٭محاٍ ايرز٠ٚ  اؿايٞ يًطاق١ ٚميهٔ َٔ ايتشهِ يف

 ايهٗسبا١ٝ٥.

تر َٔ تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايرٟ ميهٔ إ ٜٓٚملعسؾ١ ايٛؾس 

ايطاق١، مت دزاض١ ضٝٓازٜٛ ٜعتُد ع٢ً ؾسض١ٝ تطبٝل بساَر يًرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚزؾع ايهؿا٠٤، 

اضتبداٍ املصابٝح ضتبداٍ ايتطدني ايهٗسبا٥ٞ يًُٝاٙ بايتطدني ايػُطٞ، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ا

ايعاد١ٜ مبصابٝح َسغد٠ َكتصد٠ يًطاق١ يف ايكطاع املٓصيٞ ٚاؿهَٛٞ ٚاملساؾل ايعا١َ ٚاُٖٗا إْاز٠ 

طبٝكات املدتًؿ١ اييت ميهٔ اتباعٗا يتشكٝل ٖرا اهلدف، ٚسٝح أْ٘ تايػٛازع، ٚغري ذيو َٔ اي

ت دقٝك١ يف ٖرا اـصٛص، ؾكد مت اؾرتاض ْطب يًرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ْٚطب أخس٣ ٫تتٛؾس بٝاْا

، ست٢ ميهٔ َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايطاق١ بعد تطبٝل بساَر ايرتغٝد ميهٔ ؼكٝكٗا يهؿا٠٤ ايطاق١

، ايٛؾس (03.2زقِ )ٜٚبني ايػهٌ ،  ٛقع إْتادٗا َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟٚايهؿا٠٤ بايهُٝات املتاس١ املت

  تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١ ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ املُهٔ
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 تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١ ، ايٛؾس املُهٔ ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ(03.2)ايػهٌ 

 

عٓد ؼكٝل ٖرٙ ايهُٝات َٔ ايٛؾس ْتٝذ١  ا٫سؿٛزٟٜٓدؿض ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ٜٚتٛقع إ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط إىل  315تطبٝل بساَر زؾع ايهؿا٠٤ ٚايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى َٔ سٛايٞ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط  578، َٚٔ سٛايٞ 7170ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط عاّ  780سدٚد 

 ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط يف ْؿظ ايعاّ. 321إىل قساب١  7131عاّ 

ا يف ا٫عتباز ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚزؾع نؿا٠٤ اْتاز ٚمبٛاش١ْ ايهُٝات املتاس١ بايطًب أخر

، 7171-7102ٚاضتدداّ ايطاق١ ٜتطح اخنؿاض ايعذص املتٛقع يف تػط١ٝ ايطًب خ٬ٍ ايؿرت٠ 

،  7131، ثِ ٜعٛد يًعٗٛز َس٠ أخس٣ بٓٗا١ٜ ايعاّ 7179 – 7170ايعذص يف ايؿرت٠ ٖرا خيتؿٞ ٚ

  .(05.2زقِ )ٚنُا ٖٛ َٛضح بايػهٌ 

  

 
 ( ضٝٓازٜٛ ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ 7131-7103َٛاش١ْ املتاح َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ يًطٓٛات ) 05.2)هٌ ايػ
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َكاز١ْ يًُتاح َع ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ يف ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع  (00.2زقِ )ايتايٞ ايػهٌ ٜٚبني 

 ٚضٝٓازٜٛ ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤

 

 
 ا٫سؿٛزٟ يف ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع ٚضٝٓازٜٛ ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ َكاز١ْ يًُتاح َع ايطًب ع٢ً ايٛقٛد (00.2)ايػهٌ 

 

 ايهٗسبا١ٝ٥ ايٛصٍٛ إىل ْطب١ ٚؾس يف ايطاق١ ميهٔ 7102خ٬ٍ ايعاّ أْ٘  ،(2.2زقِ )  ٜٚٛضح اؾدٍٚ

ًَٕٝٛ  0ٜٓذِ عٓ٘ تٛؾري يف ايٛقٛد عٛايٞ دٝذاٚات ضاع١،  7211سٛايٞ ا ٜعادٍ مب ،(%0تبًؼ )

مجايٞ ايٛؾس يف ايٛقٛد املُهٔ ؼكٝك١ إذا َا مت تطبٝل بساَر ايرتغٝد بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط، ٜٚبًؼ إ

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ   8.0سٛايٞ ٚاملٛاص٬ت  ا٠٤ يف قطاعات ايهٗسبا٤ ٚايصٓاع١ٚزؾع ايهؿ

ٜبني ددٍٚ نُا ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايهؿا٠٤، ، ٜصداد ٖرا ايٛؾس تدزجيٝا بصٜاد٠ ْطب١ 7102ايعاّ 

  09ضٝبًؼ قساب١  7131ش١ْ املػاز إيٝ٘ إٔ إمجايٞ ايٛؾس املُهٔ ؼكٝك١ يف ايٛقٛد بٓٗا١ٜ ايعاّ املٛا

 ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط.
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 (7131 – 7103يًؿرت٠ ) ايهُٝات املتاس١، َٛاش١ْ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ َكابٌ ( 2.2اؾدٍٚ زقِ )

 بتطبٝل ادسا٤ات ايرتغٝد ٚزؾع ايهؿا٠٤ 

ٌو
ار

ٌن
س

 
س

سا
ال
ا

 

 2030 2025 2021 2019 2017 2013 البٌــــــــــــــــان
 352,470 380,632 333,081 215,563 184,277 149,071 الف ب.م.ن اجمالً الوقود االحفوري المتاح

 103,585 89,702 76,632 65,076 54,432 38,024 ج.و.س اجمالً الكهرباء المنتجة

 428,389 353,461 304,052 265,360 238,656 139,475 ب.م.نالف  إجمالً الطلب على الوقود

ءة
فا
لك

وا
د 

شٌ
تر

 ال
مع

س 
سا

ال
 ا
ٌو

ار
ٌن
س

 

ء
با
هر

لك
ا

 

 %15 %12 %9 %7 %5 %0 نسبة الوفر

 15,538 10,764 6,897 4,555 2,722 0 ج.و.س الوفر فً الطاقة

 29,323 20,314 13,016 8,597 5,136 0 الف ب.م.ن الوفر فً الوقود

ا
عة

نا
ص

ل
 

 %12 %10 %6 %4 %3 %0 نسبة الوفر

 17,234 11,845 6,047 3,096 1,907 0 الف ب م ن الوفر فً الوقود

ً
زل

من
 و

قل
ن

 

 %12 %10 %6 %4 %3 %0 نسبة الوفر

 12,250 7,744 3,734 2,234 1,504 0 الف ب م ن الوفر فً الوقود

 58,807 39,903 22,797 13,926 8,547 0   اجمالً الوفر فً الوقود

 369,582 313,558 281,255 251,434 230,109 139,475   ، مع ترشٌد وكفاءة الطلب

 موازنة الوقود العامة
 الف ب.م.ن

9,596 -45,832 -35,871 51,826 67,074 -17,112 

 78,464 132,698 100,800 81,045 87,881 59,119 الوقود المتاح للكهرباء

 104,218- 24,874- 40,231- 51,084- 37,087- 9,051- موازنة الكهرباء

 

، ٌبٌن الشكل رقم موازنة المتاح من الوقود االحفوري لمختلف القطاعات ما عدا الكهرباء  بالنسبة الىواما 

تطبٌق سٌاسات الترشٌد فً نتٌجة الى طلب هذه القطاعات من الوقود فً نخفا  اال، التالً  (07.2)

  ن كفاءة الطاقةاالستهالك والرفع م
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، ٌبٌن الشكل ‘ أما فً ما ٌتعلق بموازنة قطاع الكهرباء بعد تطبٌق برامج الترشٌد فً االستهالك والكفاءةو

تطبٌق سٌاسات الترشٌد فً االستهالك نتٌجة الى من الوقود  الكهرباءالتالً ، انخفا  طلب  (02.2)رقم 

  والرفع من كفاءة الطاقة

 

 
 

ز ضٝٓازٜٛ ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ ٚنريو َٛاش١ْ طًب ايهٗسبا٤ ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ بعد تطبٝل أخرا يف ا٫عتباٚ

ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ضٝٓازٜٛ ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤، ٜتطح دًٝا َطا١ُٖ تطبٝل بساَر ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ يف خؿض 

سؿٛزٟ يكطاع ايهٗسبا٤ اضتُساز ايعذص يف تًب١ٝ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫ا٫سؿٛزٟ ، إ٫ اْ٘ َٔ املِٗ ٬َسع١ 

ايرتغٝد ؾ٢ ا٫ضت٬ٗى ٚزؾع  ادسا٤اتتِ تٛؾريٖا ْتٝذ١ يتطبٝل ٜع٢ً ايسغِ َٔ أخنؿاض٘ بايهُٝات اييت 

ٜتطًب اؽاذ َصٜد َٔ ا٫دسا٤ت ا٫خس٣ ٚايبشح عٔ بدا٥ٌ يتػط١ٝ ايطًب، خصٛصا طًب قطاع  مماايهؿا٠٤، 

 32ب١ٝ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ يكطاع ايهٗسبا٤ سٛايٞ َٔ املتٛقع إٔ ٜبًؼ ايعذص يف تً، ٚاْ٘  ايهٗسبا٤
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، 7131ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط عاّ  015ٜستؿع يٝصٌ إىل سٛايٞ  7102ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط عاّ 

  .(08.2)ٌ زقِ يػهباٛضح ٖٛ َنُا ٚ، اع٬ٙ  (2.2) تؿص٬ٝ باؾدٍٚ مت تبٝاْ٘نُا 

 

 

 
 (7131 – 7103)يًؿرت٠  ب ايهٗسبا٤ ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ بايهُٝات املتاس١َكاز١ْ ملٛاش١ْ طً (08.2)ايػهٌ زقِ 

 (سطب سٛاز ا٫ضاع ٚبتطبٝل ادسا٤ات ايرتغٝد ٚزؾع ايهؿا٠٤ يًكطاع)

 

 إدخاٍ ايطاقات املتذدد٠ ضُٔ َصٜر ايطاق١ ايٛطين. ضٝٓازٜٛ 0. 7.0

 

ايطاق١  يت تتٛؾس ؾٝ٘ك١ اؿصاّ ايػُطٞ اييٝبٝا َٔ ضُٔ ايدٍٚ اييت تكع داخٌ َٓطتعترب 

ٖا١ً٥ إَهاْٝات ب، ْعسا ملطاستٗا ايػاضع١ تتُتع ، ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل، ٚ عد٫تاملايػُط١ٝ بأع٢ً 

املتاس١ َٔ طاق١ ايسٜاح، ؾإٕ ايطاق١ املتذدد٠  ا٫َهاْٝاتَٔ ايطاق١ ايػُط١ٝ، ٚإذا َا أضٝـ إيٝٗا 

تتذاٚش تػط١ٝ ا٫ستٝادات قد ٛؾري طاق١ يف يٝبٝا، يف ساٍ اضتػ٬هلا ا٫ضتػ٬ٍ ا٭َجٌ، ميهٓٗا ت

ا ٜعين ؼكٝل اضتدا١َ ايتصٚد بايطاق١ ممإىل ايتصدٜس ٭ضٛام ايطاق١ اجملاٚز٠، ٚتصٌ احمل١ًٝ 

 .  قًٝا ٚاضتُساز إضط٬ ع يٝبٝا بدٚزٖا املِٗ يف ضٛم ايطاق١ ايدٚيٞ ٚاإلقًُٝٞ

اعتُادا ع٢ً ، طاق١ ايٛطين ضُٔ َصٜر ائَ ضٝٓازٜٛ إدخاٍ ايطاق١ املتذدد٠  مت ٚضعيكد  

ْات املتٛؾس٠ َٔ قطاع ايطاقات املتذدد٠، سٝح تبني كططات اؾٗاش ايتٓؿٝرٟ يًطاقات اايبٝ
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املتذدد٠ إٔ ْطب١ َطا١ُٖ َصادز ايطاق١ املتذدد٠ )ايطاق١ ايػُط١ٝ ٚطاق١ ايسٜاح( يف إْتاز 

% َٔ إمجايٞ 00ٚقساب١  7171% خ٬ٍ ايعاّ 2ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥، َٔ املتٛقع إٔ تبًؼ سدٚد 

 .7131ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ املتٛقع إْتادٗا بٓٗا١ٜ ايعاّ 

 

ٜبني ْطب١ َطا١ُٖ َصادز ايطاقات املتذدد٠ يف اْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚؾكا  (8.2اؾدٍٚ زقِ )ٚ

ملدطط قطاع ايطاقات املتذدد٠، ٚايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ املتٛقع إْتادٗا ضٜٓٛا َٔ ٖرٙ املصادز، 

 – 7100يو  نُٝات ايٛؾس يف ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ اييت ميهٔ ؼكٝكٗا، خ٬ٍ ايؿرت٠ )ٚنر

إْتاز َا ٜصٜد  املتٛقع سٝح َٔ ،(8.2) ل ْطب املطا١ُٖ املٛضش١ باؾدٍٚ( يف ساي١ ؼك7131ٝ

َصادز ايطاقات املتذدد٠ خ٬ٍ  َٔ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ املٓتذ١ َٔدٝذاٚات ضاع١ ضٜٓٛا 0311عٔ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط  َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ، تستؿع ٖرٙ  7.0ٛؾس سٛايٞ ٝض مما، 7100ايعاّ 

إىل  َٔ ايهٗسبا٤ املتٛقع إْتادٗا  ايكدزاتايهُٝات بصٜاد٠ َطا١ُٖ َصادز ايطاقات املتذدد٠ يتصٌ 

ًَٕٝٛ  79سٛايٞ  ا ٜهاؾ٧ تٛؾري، 7131َدٝذاٚات ضاع١ ضٜٓٛا بٓٗا١ٜ ايعاّ  00011قساب١ 

 بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ.

 

 ( ْطب١ َطا١ُٖ َصادز ايطاقات املتذدد٠ ٚايٛؾس املتٛقع ؼكٝك٘ يف ايٛقٛد ا٫سؿٛز8.7ٟددٍٚ زقِ )

 7131 7170 7171 7100 البٌان

 00 01 2 3 )%( ١ يف إْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ْطب١ املطاُٖ

 15,538 8,970 4,974 1,358 ايطاق١ املتٛقع اْتادٗا ضٜٓٛا )ّ.ٚ.ع(

 29,323 16,928 9,387 2,562 .ب.ّ.ٕ(يـايٛؾس يف ايٛقٛد اإلسؿٛزٟ )أ

 

 

ادخاٍ تكٓٝات ايطاقات املتذدد٠ اضاؾ١ اىل  ايٛؾس املُهٔ ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ (09.2زقِ )ايػهٌ  ٜٚبني

  تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١
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 ادخاٍ تكٓٝات ايطاقات املتذدد٠  ايٛؾس املُهٔ ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ (09.2زقِ )ايػهٌ 

 ٫ضت٬ٗىاٚايرتغٝد يف  ٚتطبٝل بساَر زؾع ايهؿا٠٤

 

يطٓٛات ا خ٬ٍايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ طًب ايهٗسبا٤ ع٢ً تٛقعات َكاز١ْ  (71.2زقِ )ايػهٌ  ٜٚبني

، ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ َع َطا١ُٖ ايطاقات املتذدد٠ا٫ضاع َع ضٝٓازٜٛ ، باعٓباز  7131 – 7103

٬ٜٚسغ اخنؿاض ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ بػهٌ َكاز١ْ بطٝٓازٜٛ ا٫ضاع ٜٚتطح ا٫ثس 

 ا٫جيابٞ ملطا١ُٖ ايطاقات املتذدد٠ ٚتطبٝل بساَر ٚضٝاضات زؾع ايهؿا٠٤ ٚايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى.

 

 

 (7131 – 7103 )ايؿرت٠  خ٬ٍايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ طًب ايهٗسبا٤ ع٢ً تٛقعات َكاز١ْ  (71.2زقِ )ايػهٌ 

  ، ايهؿا٠٤ ٚايرتغٝد ٚايطاقات املتذدد٠ضاعيطٓازٜٖٛات ا٫

 

يكطاع ايهٗسبا٤ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ايهُٝات املتاس١ َٔ تٛقعات َكاز١ْ  (70.2زقِ )ايػهٌ  بُٝٓا ٜبني

ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ َع َطا١ُٖ ا٫ضاع َع ضٝٓازٜٛ ، باعٓباز ( 7131 – 7103 ) يطٓٛاتا خ٬ٍ

 ايطاقات املتذدد٠
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، ( 7131 – 7103 ) يطٓٛاتا يكطاع ايهٗسبا٤ خ٬ٍايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ايهُٝات املتاس١ َٔ تٛقعات َكاز١ْ  (70.2زقِ )ايػهٌ 

 ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ َع َطا١ُٖ ايطاقات املتذدد٠ا٫ضاع َع ضٝٓازٜٛ باعٓباز 

 
 

َٛاش١ْ املتاح َٔ نُٝات ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ املتٛقع اْتادٗا َكابٌ ( 9.2اؾدٍٚ زقِ )بُٝٓا ٜبني 

ا يف ا٫عتباز َطا١ُٖ ( أخر7131 – 7103ايطًب املتٛقع ملدتًـ قطاعات ا٫ضت٬ٗى يًؿرت٠ )

ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ َٚصادز ايطاقات املتذدد٠، سٝح تٛضح املٛاش١ْ إٔ إمجايٞ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد 

تطٝبل بساَر ، ب 7102، يف ايعاّ ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط  770ا٫سؿٛزٟ ٜٓدؿض إىل سٛايٞ 

 731ايطاق١ باملكاز١ْ عٛايٞ ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚزؾع ايهؿا٠٤ ٚإدخاٍ ايطاقات املتذدد٠ يف َصٜر 

ًَٕٝٛ ب.ّ.ٕ يف ضٝٓازٜٛ  739ًَٕٝٛ ب.ّ.ٕ عٓد تطبٝل ضٝٓازٜٛ ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤ ؾكط، ٚسٛايٞ 

 .ا٫ضاع

املتٛقع إ تصٌ ٜصداد اخنؿاض ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ بإزتؿاع ْطب١ َطا١ُٖ ايطاقات املتذدد٠ ٚ

ًَٕٝٛ ب.ّ.ٕ َكاز١ْ  351ايطًب املتٛقع سٛايٞ  ٜبًؼ إمجايٞ ٜتٛقع إ ، سٝح7131% عاّ 00إىل 

 ًَٕٝٛ ب.ّ.ٕ يطٝٓازٜٛ ا٫ضاع. 578عٛايٞ 
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ا٫ضت٬ٗى  َٛاش١ْ املتاح َٔ نُٝات ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ املتٛقع اْتادٗا َكابٌ ايطًب املتٛقع ملدتًـ قطاعات ،( 9.2اؾدٍٚ زقِ )

 َٚصادز ايطاقات املتذدد٠َطا١ُٖ ايرتغٝد ٚايهؿا٠٤  باعتباز ،(7131 – 7103يًؿرت٠ )

 

ٌد
ش

تر
 ال

مع
س 

سا
ال
 ا
ٌو

ار
ٌن
س

 
  
ءة

فا
لك

وا
دة

جد
مت

 ال
ت

قا
طا

وال
 

 2030 2025 2021 2019 2017 2013 البٌــــــــــــــــان

 الطلب الكهرباء على الوقود
 مع ترشٌد وكفاءة 

 153360 137258 128015 123533 119831 68170 ج.و.س

 103585 89702 76632 65076 54432 38024 ج.و.س اجمالً الكهرباء المنتجة

 اجمالً الطلب على الوقود 
 مع ترشٌد وكفاءة

 369582 313558 281255 251434 230109 139475 الف ب م ن

 %15 %10 %7 %6 %5 %0 نسبة مساهمة الطاقات المتجددة

 15,538 8,970 5,364 3,905 2,722 0 ج.و.س الطاقة المتوقع انتاجها

 ً الوقودالوفر ف

 الف ب م ن

0 5,136 7,369 10,123 16,928 29,323 

 اجمالً الطلب على الوقود 
 مع ترشٌد ومتجددة

139,475 224,973 244,065 271,132 296,630 340,259 

 12,211 84,003 61,949 28,502- 40,696- 9,596 موازنة الوقود العامة

 107,787 149,627 110,923 88,414 93,017 59,119 الوقود المتاح للكهرباء

 45,573- 12,369 17,092- 35,119- 26,814- 9,051- موازنة الكهرباء

 

ع٢ً ناؾ١ ايكطاعات  طًبإٔ ايعذص يف تًب١ٝ  ٜتبني نريواع٬ٙ ، ( 9.2َٔ خ٬ٍ املٛاش١ْ يف اؾدٍٚ زقِ )ٚ

ٜتِ ،  7109 – 7102 اتٜعٗس عذص بطٝط خ٬ٍ ايطٓٛ، سٝح  ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ٜٓدؿض بػهٌ ًَشٛظ

   .(77.2زقِ )ايػهٌ ٚنُاٖٛ َبني ب،  7171إعتبازا َٔ ايعاّ نُٛاش١ْ عا١َ ١ بػهٌ عاّ تتػطٝ
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 ا٫ضاع َطا١ُٖ زؾع ايهؿا٠٤ ٚايرتغٝد ٚاطاقات املتذدد٠ َكاز١ْ بطٝٓازٜٛ َٛاش١ْ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ يطٓازٜٛ  (77.2زقِ )ايػهٌ 

ٜتطح اضتُساز ٚدٛد ايعذص يف تػط١ٝ طًب ايهٗسبا٤ ، ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ املتاح يكطاع ايهٗسبا٤  ٚبايٓعس اىل

، ٚيهٔ ٜٓدؿض ايعذص املتٛقع  غٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايهؿا٠٤ست٢ بعد َطا١ُٖ َصادز ايطاقات املتذدد٠ ٚايرت

 30، سٝح ضٝبًؼ ايعذص املتٛقع يف تػط١ٝ طًب ايهٗسبا٤ سٛايٞ  بػهٌ نبري باملكاز١ْ َع ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع

زقِ ايػهٌ ٚنُاٖٛ َبني ب،  7131ًَٕٝٛ ب ّ ٕ خ٬ٍ ايعاّ  57 ٚسٛايٞ  7109ب ّ ٕ خ٬ٍ ايعاّ   ًَٕٝٛ

(73.2)  

َٛاش١ْ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ املتاح يًهٗسبا٤  يطٓازٜٖٛات ايهؿا٠٤ ٚايرتغٝد َٚطا١ُٖ ايطاقات املتذدد٠ َكاز١ْ   (73.2زقِ )ايػهٌ 

 با٫ضاع
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، ٚتطٛز  املتاس١ ايهبري٠ ملصادز ايطاقات املتذدد٠ يف يٝبٝا خصٛصا ايطاق١ ايػُط١ٝبإعتباز ا٫َهاْٝات ٚ

ٚا٫خنؿاض املططسد يف تهًؿ١ اْتاز ٚسد٠ ايطاق١ َٔ ٖرٙ املصادز، ٜس٣ ؾسٜل ، تكٓٝاتٗا ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ

يف ٖرا اجملاٍ تعترب َتشؿع١ ددا َٚٓدؿط١  اـربا٤ إٔ ايٓطب املدطط تٓؿٝرٖا َٔ قبٌ امل٪ضطات املع١ٝٓ

املُه١ٓ َٔ ٖرٙ املصادز، سٝح ٜعترب قطاع ايطاقات املتذدد٠ أسد أِٖ ٫ٚٚ متهٔ َٔ ؼكٝل ا٫ٖداف املسد٠ٛ 

هلا ٚتكًٌٝ ا٫عتُاد ع٢ً ايٓؿط ٚايػاش نُصدز ٚسٝد  ايطاق١ميهٓٗا املطا١ُٖ يف تٜٓٛع َصادز اييت كطاعات اي

 دزاض١ ٜس٣ ؾسٜل اـربا٤ ضسٚز٠ ٚيف ٖرا ايطٝام ل دخٌ اضايف يدخٌ ايٓؿط ٚايػاش ، نُا ميهٔ إ حيك، 

ع٢ً  % 31زؾع ْطب١ َطا١ُٖ َصادز ايطاقات املتذدد٠ يف إْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ يتصٌ إىل سٛايٞ إَها١ْٝ 

 . 7131ا٫قٌ عاّ 

 . ضٝٓازٜٛ إدخاٍ َطا١ُٖ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف إْتاز ايهٗسبا0٤. 7.0

 

عترب ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ َٔ املصادز امل١ُٗ ٚايؿعاي١ ٚاييت ميهٓٗا تػط١ٝ دص٤ ٖاّ َٔ ايطًب ع٢ً ايطاق١ ت

ايهٗسبا١ٜ٤ ٚتٛؾري نُٝات نبري٠ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ غؿض ا٫ْبعاثات 

يط١َ٬ املتبع١ يف ، ع٢ً ايسغِ َٔ بعض اؿٛادخ اييت أدت إىل َسادع١ َعد٫ت اٯَإ َٚعاٜري اايطاز٠

 قطات ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ.

 

، ؾإٕ ايعذص يف تًب١ٝ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ يكطاع ايهٗسبا٤ ضابكا ٚنُا متت ا٫غاز٠ إيٝ٘ 

ضٛف ٜطتُس ست٢ بعد َطا١ُٖ َصادز ايطاقات املتذدد٠ ٚايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايهؿا٠٤،  ٖٚرا 

َكتطٝات ايٛضع ايكا٥ِ  ٚضسٚز٠ تؿسضٗاٟٛ ٚطين اىل خًل َصٜر طاقًَش١ اؿاد١ جيعٌ ا٫َس 

را َٚٔ ٖ ،ع٢ً ا٫خص ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ايطاق١ ٚايتصٚد بتشكٝل أَ يا١ُٖٝ ٚيًطاق١ يف يٝبٝا 

املتصاٜد ع٢ً إلْتاز ايهٗسبا٤ يف يٝبٝا ملٛاد١ٗ ايطًب  اي١ٜٚٛٓ تأتٞ ا١ُٖٝ إدخاٍ ايطاق١املٓطًل 

باإلضاؾ١ اىل عد٠ عٛاٌَ اخس٣ اقتصاد١ٜ ،  ايٛقٛد ا٭سؿٛزٟ ازتؿاع ايطًب ع٢ًد َٔ ٚاؿايهٗسبا٤ 

ايسغِ َٔ تهًؿ١ ايتػٝٝد باعتباز إٕ اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ فدٜا اقتصادٜا ع٢ً  ،ٚؾ١ٝٓ ٚب١ٝ٦ٝ

  ايعاي١ٝ.
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َٚد٣ ، يف إْتاز ايهٗسبا٤ يف يٝبٝا ٚيف ٖرا ايبٓد ضٛف ٜتِ تٛضٝح ْتا٥ر خٝاز إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ 

خصٛصا يف قطاع ايهٗسبا٤، سٝح مت ، ذيو ع٢ً تػط١ٝ ايعذص يف ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ  تأثري

 َسنب١ بكدز١ْٜٚٛ٠ ازبع١ َؿاع٬ت إْػا٤ قط١ ١ْٜٚٛ إلْتاز ايهٗسبا٤ َه١ْٛ َٔ أ٫عتباز ا٫خر يف 

ع٢ً إ ٜتِ   َٝذاٚات، 7511 تبًؼ ٚبكدز٠ إمجاي١ٝ َسنب١ َٝذاٚات يهٌ َؿاعٌ 0711 تبًؼ

ٚاملؿاعٌ ، 7170ايعاّ  ٍخ٬زبط املؿاعٌ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ بايػبه١  ايعا١َ يًهٗسبا٤ سنٝب ٚتػػٌٝ ٚت

إٔ ٜتِ إْتاز سٛايٞ  ٚبايتايٞ ٜتٛقع، 7179عاّ اي ٍخ٬، ٚاملؿاعٌ ايسابع 7172عاّ اي ٍخ٬ايجايح 

ٞ ايطاق١ % َٔ إمجاي72سٛايٞ  متجٌ، بٓطب١ إمجاي١ٝ 7170دٝذاٚات ضاع١ بٓٗا١ٜ ايعاّ  75111

 ايهٗسب١ٝ املتٛقع إْتادٗا خ٬ٍ ْؿظ ايعاّ، ٚبإضتهُاٍ تسنٝب ٚتػػٌٝ ناٌَ احملط١ اي١ٜٚٛٓ بٓٗا١ٜ

دٝذاٚات ضاع١  07111، ؾإٕ ايطاق١ املتٛقع إْتادٗا َٔ ٖرٙ احملط١ ضٛف تبًؼ سٛايٞ 7179ايعاّ 

ؿص٬ٝ باؾدٍٚ زقِ ، ٚنُا ٖٛ َبني ت %01 تبًؼ سٛايٞبٓطب١ َطا١ُٖ إمجاي١ٝ ٚ 7131خ٬ٍ ايعاّ 

(01.2.) 

 ١ ٚايٛؾس املتٛقع ؼكٝك٘ يف ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟايطاق١ ايٜٓٛٚ( ْطب١ َطا١ُٖ 10.7ددٍٚ )
  

 2030 2025 2021 2017 ايبٝإ

ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ املتٛقع 

 ز.ٚ.ع((إْتادٗا

54432 76632 89702 103585 

ايهٗسبا٤ املٓتذ١ باضتدداّ 

 ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ)ز.ٚ.ع(

    23827 52434 

 %51 %27     ْطب١ املطا١ُٖ  

ايٛؾس ايطٟٓٛ يف ايٛقٛد 

 ا٭سؿٛزٟ )أ.ب.ّ.ٕ(

    44966 98953 

 

تطبٝل ضٝاضات ٚادخاٍ تكٓٝات ايطاقات املتذدد٠  ايٛؾس املُهٔ ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ (75.2زقِ )ايػهٌ  ٜٚبني

 ، بُٝٓا ٤ايهٗسبااضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٫ْتاز  ، اضاؾ١ اىل ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١
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تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚادخاٍ تكٓٝات ايطاقات املتذدد٠  ايٛؾس املُهٔ ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ (75.2زقِ )ايػهٌ 

 ٤ايهٗسبااضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٫ْتاز  ، اضاؾ١ اىل ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١

 

ادخاٍ تكٓٝات ايطاقات  َٔ خ٬ٍ اييت ضتهٕٛ َتاس١ يًهٗسبا٤ ٚذيوايهُٝات  (70.2زقِ )ايتايٞ  ايػهٌ  ٜبني

، اضاؾ١ اىل اضتدداّ ايطاق١  تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١املتذدد٠ ٚ

 ١ٜ ٫ْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ايٓٛٚ
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َع ( 7131- 7103)َٛاش١ْ ايهُٝات املتاس١ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ يًؿرت٠ ، (00.2زقِ ) دٍٚاؾ ٜٚٛضح

طاقات املتذدد٠ بعد تطبٝل بساَر ايهؿا٠٤ ٚايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى، ٚإدخاٍ َطا١ُٖ ايٚذيو طًب املتٛقع اي

 .ٚايطاق١ اي١ٜٚٛٓ

 (7131- 7103)َٛاش١ْ ايهُٝات املتاس١ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ يًؿرت٠ ، (00.2زقِ ) دٍٚاؾ

 2030 2025 2021 2019 2017 2013 بٌــــــــــــــــانال

الوقود المتاح للكهرباء 
 مع ترشٌد ومتجددة

 107787 149627 110923 88414 93017 59119 الف ب م ن

 103585 89702 76632 65076 54432 38024 ج.و.س اجمالً الكهرباء المنتجة

 اجمالً الطلب على الوقود
 مع ترشٌد ومتجددة

 340259 296630 271132 244065 224973 139475 م ن الف ب

 %51 %27 %0 %0 %0 %0 نسبة مساهمة النووٌة

 52,434 23,827 0 0 0 0 ج.و.س الطاقة المتوقع انتاجها

 الوفر فً الوقود

 الف ب م ن

0 0 0 0 44,966 98,953 

 241,307 251,664 271,132 244,065 224,973 139,475 اجمالً الطلب على الوقود

 111,163 128,969 61,949 28,502- 40,696- 9,596 موازنة الوقود العامة

 54,407 92,292 128,015 123,533 119,831 68,170 طلب الكهرباء 

 53,380 57,335 17,092- 35,119- 26,814- 9,051- موازنة الوقود للكهرباء

 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط قبٌ َطا١ُٖ  792ٞ ٜتطح إٔ ايطًب ع٢ً ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ٜٓدؿض َٔ سٛايٚ

بعد َطا١ُٖ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ، ،  7170ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ  707ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ أىل سٛايٞ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط ْٗا١ٜ  750ٚضٝصداد ا٫خنؿاض بعد تػػٌٝ ناٌَ احملط١ اي١ٜٚٛٓ يٝصٌ إىل سٛايٞ 

 ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط دٕٚ اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ. 351ايٞ باملكاز١ْ عٛ  7131ايعاّ 
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إٕ اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف إْتاز ايهٗسبا٤، ع٠ٚ٬ ع٢ً املُٝصات ايؿ١ٝٓ ٚاييت َٔ أُٖٗا شٜاد٠ اضتكساز١ٜ 

ايتصٚد ايػبه١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚزؾع دٛد٠ ايهٗسبا٤ بتشطني َطت٣ٛ اؾٗد ٚايتٝاز ٚا٫ِٖ َٔ ذيو شٜاد٠ تأَني 

بايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥، ؾإٕ املٝصات ا٫قتصاد١ٜ ٫ تكٌ أ١ُٖٝ، سٝح إٔ قطات ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ تٓتر ايهٗسبا٤ 

بهُٝات نبري٠ ٚمبعاٌَ ضع١ نبري َكاز١ْ باحملطات ا٫عتٝاد١ٜ، ْتٝذ١ يك١ً اـسٚدات هلرا ايٓٛع َٔ 

 خؿض تهًؿ١ ٚسد٠ إْتاز ايطاق١ إىل أقٌ َا ْٚتٝذ١ يتػػًٝٗا يؿرتات ط١ًٜٛ خ٬ٍ ايط١ٓ َا ٜ٪دٟ إىلاحملطات 

ميهٔ باملكاز١ْ َع قطات اْتاز ايهٗسبا٤ بٛاضط١ ايتكٓٝات اؿساز١ٜ ا٫خس٣، إضاؾ١ إىل ذيو، ؾإٕ َطا١ُٖ 

تٛؾري نُٝات ٫باع بٗا َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ، سٝح ٜتطح َٔ  حيكلايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف إْتاز ايهٗسبا٤ ضٛف 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط خ٬ٍ  50ٕ ن١ُٝ ايٛؾس يف ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ضتبًؼ سٛايٞ أ اع٬ٙاؾدٍٚ املػاز 

 . 7131ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهايف ْؿط بٓٗا١ٜ ايعاّ  011ٚتصٌ إىل قساب١  7170ايعاّ 

ادخاٍ  ؼكٝك٘ َٔ خ٬ٍ اـؿض يف طًب ايهٗسبا٤ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ املُهٔ، (77.2زقِ )ايػهٌ  ٜٚبني

، اضاؾ١ اىل  تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١طاقات املتذدد٠ ٚتكٓٝات اي

 اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٫ْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥

 

 

 طٝٓازٜٛاتايملدتًـ طًب ايهٗسبا٤ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ َكاز١ْ ، (77.2زقِ )ايػهٌ 

 

 

 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 طلب الكهرباء اساس

 الطلب بالترشٌد

 الطلب مع المتجددة والترشٌد

 الطلب بالترشٌد والمتجددة والنووٌة



47 
 

ادخاٍ  ، َكاز١ْ ملٛاش١ْ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ بني ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع َٚٔ خ٬ٍايتايٞ  (72.2زقِ )ايػهٌ  ٜٚٛضح

، اضاؾ١ اىل  تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١ٚتكٓٝات ايطاقات املتذدد٠ 

 اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٫ْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥

 

 

، َكاز١ْ ملٛاش١ْ طًب ايهٗسبا٤ َٔ ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ بني ضٝٓازٜٛ ا٫ضاع ايتايٞ  (78.2زقِ )ايػهٌ  ٜٚٛضح

 تطبٝل ضٝاضات ايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى ٚايسؾع َٔ نؿا٠٤ ايطاق١ٚ ادخاٍ تكٓٝات ايطاقات املتذدد٠ َٚٔ خ٬ٍ

 ، اضاؾ١ اىل اضتدداّ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٫ْتاز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥
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تطح دًٝا أ١ُٖٝ إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ضُٔ َصٜر ايطاق١ ايٛطين يًُطا١ُٖ يف تػط١ٝ ايطًب ، ٜمما تكدّ 

إلْتاز ايهٗسبا٤ ٚتٛؾريٙ ي٬ضتدداَات ا٫خس٣ ٚايتصدٜس، ٜٚبك٢ ايتُصاٜد ٚاؿد َٔ سسم ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ 

اهلاّ ايرٟ ٜٛاد٘ ايربْاَر ٖٛ ايتصاّ ايدٚي١ ايًٝب١ٝ طٌٜٛ املد٣ )املادٟ ٚاملعٟٓٛ( َٔ سٝح زصد ايتشدٟ 

اي١ املٝصاْٝات املطًٛب١ ملدد ط١ًٜٛ ٚتٓؿٝر بساَر ايتدزٜب ٚاإلعداد يًهٛادز ايبػس١ٜ ٚايتعإٚ ايتاّ َع ايٛن

ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ بػؿاؾ١ٝ تا١َ، ٜعٌ ٖٛ ايسنٔ ايس٥ٝطٞ ٚاؾٖٛسٟ إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ. ٚػدز 

اإلغاز٠ إىل إٔ ايتٛقعات ايص١َٝٓ إلدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف املصٜر ايطاقٟٛ ايًٝيب ميهٔ اإلٜؿا٤ بٗا يف ساي١ 

 َٔ امل٪ضطات ذات ايع٬ق١. تٛؾري نٌ اإلَهاْٝات املطًٛب١ ٚا٫يتصاّ ايهاٌَ ٚايصازّ

 . تًدٝص ٚاضتٓتاز7.7
اضرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ يًطاق١ تعتُد ع٢ً  ٚضعاييت متت دزاضتٗا ٚٚاؿٛازات َٔ خ٬ٍ ايطٝٓازٜٖٛات 

َٔ ايتصٚد بايطاق١ ٚحيكل ا٫ٖداف ٪اقٟٛ ٜتٓؿٝر ٚؼكٝل ز١ٜ٩ ٚاضش١ تعتُد ع٢ً ايٛصٍٛ إىل َصٜر ط

َٔ ايطسٚزٟ ايعٌُ ع٢ً زؾع نؿا٠٤ اضتدداّ ايطاق١  ٚضٝهٕٛ(، 0.2) ٚاملستهصات املػاز إيٝٗا يف ايبٓد

ٚاؿد َٔ اهلدز اؿايٞ ٚايرتغٝد يف ا٫ضت٬ٗى بٛضع اـطط ٚا٫ٖداف ٚتٓؿٝر بساَر قدد٠ 

ع٢ً أقٌ تكدٜس، نُا ٜٓبػٞ ايعٌُ ٚبػهٌ ددٟ  ايدزاض١يتشكٝل ايٓطب اييت مت إؾرتاضٗا يف ٖرٙ 

اق١ املتذدد٠ ٚايطاق١ اي١ٜٚٛٓ ٚزؾع َطاُٖتُٗا يف إْتاز ايهٗسبا٤ ٚسجٝح ع٢ً تطٜٛس قطاعات ايط

ٚتػط١ٝ ايطًب ع٢ً ايطاق١ ٚإعتُاد اضرتاتٝذٝات ٚبساَر تطبٝك١ٝ ت٪دٟ إىل ؼكٝل َعد٫ت املطا١ُٖ 

ايتٜٓٛ٘ نريو ع٢ً ضسٚز٠ ا٫ضتُساز يف دعِ ٚتطٜٛس ا٫ضتجُاز  َع، نشد اد٢ْ  اؾرتاضٗااييت متت 

ايطاقات ايتهسٜس١ٜ احمل١ًٝ زؾع ٚ ايػاش يصٜاد٠ ا٫ستٝاطٞ َٚعد٫ت ا٫ْتاز ٚايتصدٜسيف فاٍ ايٓؿط ٚ

 يطد ا٫ستٝاز ٚتصدٜس املٓتذات يًسؾع َٔ َطتٜٛات ايدخٌ اؿاي١ٝ.

 

اييت مت َٔ خ٬ٍ ايطٝٓازٜٖٛات  َطتٓتذ١املصادز ايطاق١ٜٛ،  تعددٚبتٓؿٝر بسْاَر ٚطين ٜعتُد ع٢ً 

 ْرنس َٓٗا:ايعٛا٥د َٔ ٝتِ ؼكٝل مج١ً ض أع٬ٙ، دزاضتٗا ٚتؿصًٝٗا

ٜصٌ إىل ( أدْاٙ،  07.2ٚنُا ٖٛ َبني باؾدٍٚ زقِ )ٚؾس يف ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ ) ايٓؿط ٚايػاش (  .0

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧  017، ٜستؿع يٝصٌ إىل سدٚد 7102ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط عاّ  05قساب١ 
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مما ٜٓذِ عٓ٘ ؼكٝل عٛا٥د  ،7131ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاؾ٧ ْؿط عاّ  082ٚسٛايٞ  7170ْؿط عاّ 

 َاي١ٝ َٔ ٖرا ايٛؾس تكدز قُٝتٗا مب٦ات امل٬ٜني َٔ ايدٜٓازات ضٜٓٛا.

 

 ؿ١ب. ّ. ٕ( بعد تطبٝل ايطٝٓازٜٛ املدتً يـ( ايٛؾس ايطٟٓٛ يف ايٛقٛد ا٫سؿٛزٟ  )أ07.2اؾدٍٚ )

 7131 7170 7171 7100 البٌان

 09111 51111 77811 8711 وفر من الكفاءة والترشٌد

 79311 07911 9511 0011 وفر من الطاقات المتجددة 

 99111 50111     وفر من الطاقة النووٌة 

 082311 010911 37711 03211 إجمالً الوفر السنوي فً الوقود

 

خؿض ا٫ضتجُازات املطًٛب١ إلْػا٤ قطات تٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ايتكًٝد١ٜ َكاز١ْ بطٓازٜٛ  .7

 Unintegrated Energyا٫ضاع ايرٟ ٜعتُد ايتدطٝط غري املتهاٌَ يًطاق١ )

Planning أنجس َٔ بات ايطاق١ يكطاعاملطًٛب١  ا٫ضتجُازاتإمجايٞ (، سٝح َٔ املُهٔ خؿض

 ًَٝاز دٜٓاز تكسٜبا 00

محا١ٜ ايب١٦ٝ غؿض ٬َٜني ا٫طٓإ َٔ ايػاشات ايطاز٠ ضٜٓٛا ٚؼكٝل عٛا٥د َاي١ٝ َٔ بٝع غٗا٥د  .3

 بعجات ايهسب١ْٝٛ تكدز قُٝتٗا مب٬ٜني ايدٜٓازات.اـؿض يف ا٫ْ

تصدٜس ايؿا٥ض َٔ ايطاق١ املٓتذ١ مبصادز أخس٣ غري ايٓؿط ٚايػاش )طاقات َتذدد٠ اَها١ْٝ  .5

  .)١ْٜٚٛٚ 

تطٜٛس ايتػسٜعات ٚايًٛا٥ح ٚع املطتجُسٜٔ احملًٝني ٚا٭داْب ع٢ً ا٫ضتجُاز يف ٖرا اجملاٍ ٝػذت .0

 املتعًك١ بايطاق١.

ٚعدّ ا٫عتُاد ايهًٞ ع٢ً ايٛقٛد  ًب ع٢ً  ايطاق١ مبدتًـ صٛزٖا ٚتأَني ايتصٚد بٗاتػط١ٝ ايط .7

 .  ا٫سؿٛزٟ

 انتطاب اـرب٠ ْٚكٌ املعسؾ١ ٚتٛطٝٓٗا خصٛصا يف فا٫ت ايطاق١ املتذدد٠ ٚاي١ٜٚٛٓ. .2

 ت١ُٝٓ َها١ْٝ َطتدا١َ ٚتٛؾري عػسات اٯ٫ف َٔ ؾسص ايعٌُ. .8
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 االضتجُازات املطًٛب١ 8.1

ضتػٗد يٝبٝا يف ايفرت٠ ايكاد١َ ْٗغ١ ت١ُٜٛٓ نرب٣ يف مجٝع اجملاالت ٚاالْػط١ االقتضاد١ٜ ٚتطٜٛس 

ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ )ايضٓاع١، ايتذاز٠، ايطٝاس١، َػازٜع االضهإ ٚاملسافل، ...اخل( ٖٚرا ٜتطًب تٛفري 

ٝا غب٘ ايهًٞ يف دخًٗا ايطاق١ ايالش١َ مبدتًف صٛزٖا َٚضادزٖا هلرٙ املػازٜع، عال٠ٚ ع٢ً إعتُاد يٝب

ايٛطين ع٢ً ايطاق١ نجس٠ٚ قَٛٝ٘ ٚسٝد٠ ٜطتفاد َٓٗا سايٝا يف متٌٜٛ شتتًف َػازٜع ايت١ُٝٓ ٚناف١ 

االْػط١ اذتٝات١ٝ، ٚيريو البد َٔ تطٜٛس قطاعات ايطاق١ ٚتٛفري االضتجُازات ايالش١َ ست٢ ميهٔ 

ٚفكا يطٝٓازٜٛ ١ ملدتًف قطاعات ايطاق١ تًب١ٝ ٖرٙ االستٝادات، ٚيف َاًٜٞ ْٛدص االضتجُازات املطاٚب

 االضاع ٚطبكا يًُدططات اذتاي١ٝ يت١ُٝٓ ٚتطٜٛس قطاعات ايطاق١ املدتًف١

 ايٓفط ٚايػاش ضٝٓازٜٛ االضاع   1.1.8
 يف ٚايػاش ايٓفط اضتهػافات يف بايتٛضع املٛعٛع١ يًدطط ٚطبكا ٚاالْتاز االضتهػاف زتاٍ يف 

 اإلْتاد١ٝ ايكدز٠ شٜاد٠ َػازٜع ٚتٓفٝر طٛز٠امل ٚغري املطٛز٠ ػف١املهت اذتكٍٛ ٚتطٜٛس ٚايبشس ايرب

 ايفرت٠ خالٍ ايبٓد هلرا االضتجُاز١ٜ ايتكدٜسات فإٕ ،(ZERO FLARING) ايػاش سسم تضفري َٚػازٜع

 دٚالز. ًَٝاز 21 إىل تضٌ قد (3121 -3102)

 قدز٠ َٔ بايسفع ضٛا٤ ايكطاع ٖرا يدعِ تٛد٘ ٖٓاى ٚايػاش ايٓفط ٚتضٓٝع ايتهسٜس  زتاٍ ٚيف 

 ايطًب تًب١ٝ بػسض ٚذيو ددٜد٠ َٚضاْع َضايف اْػا٤ أٚ اذتاي١ٝ ٚاملضاْع املضايف ٚنفا٠٤

 يٝتِ ْٛع١ٝ ْك١ً اسداخ أخس٣ د١ٗ َٚٔ د١ٗ َٔ  ٚايطًع ٚاملٓتذات ايٛقٛد َٔ املتصاٜد احملًٞ

 أٜغا رت٠فاي يٓفظ ايبٓد ٖرا اضتجُازات تكدز ٚ عامل١ٝ، ٚاقتضاد١ٜ ف١ٝٓ أضظ ع٢ً ػٌٝايتػ

 دٚالز. ًَٝاز 03 حبٛايٞ
 ً٘ٝيف ٖٞ (3303 – 3300) يًفرت٠ ٚايػاش ايٓفط يكطاع االضتجُاز١ٜ ايتكدٜسات إمجايٞ فإٕ ٚع 

 تكسٜبا. دٜٓاز( ًَٝاز 03 ٜعادٍ )َا  دٚالز ًَٝاز 03 سدٚد

 ضٝٓازٜٛ االضاع  يهٗسبا١ٝ٥ ايطاق١ ا 2.1.8

حيتاز قطاع ايهٗسبا٤ يتٓفٝر بسازت٘ ٚشتططات٘ قضري٠ َٚتٛضط١ ٚط١ًٜٛ األدٌ يتػط١ٝ ايطًب  

ع٢ً ايطاق١ ايهٗسبا٤ اضتجُازات يف ستطات االْتاز ٚغبهات ايٓكٌ ذات ادتٗد ايعايٞ ٚايفا٥ل 

األضعاز اذتاي١ٝ تكدز إمجايٞ ٚغبهات ادتٗد املتٛضط ٚايتٛشٜع مبدتًف املٓاطل، ٚمبطت٣ٛ 
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-3102ًَٝاز دٜٓاز( يًفرت٠ ) 01ًَٝاز دٚالز( َا ٜعادٍ ) 01االضتجُازات املطًٛب١ حبٛايٞ )

 (، ٚفكا يطٝٓازٜٛ االضاع َٛشع١ ع٢ً زتاالت ايكطاع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:3121

  ًَٝاز دٜٓاز 30يف زتاٍ إْتاز ايهٗسبا٤ 

 ًَٝاز دٜٓاز32 يف زتاٍ غبهات ايٓكٌ ٚايتشهِ ٚايتٛشٜع 
   ات املتذدد٠ ايطاق 3.1.8
 ( فإٕ  3130- 3102ٚفكا ملدطط قطاع ايطاقات املتذدد٠ ٚبسْازت٘ ايتُٟٓٛ يًفرت٠  ،)

إمجايٞ االضتجُازات املطًٛب١  يتٓفٝر َػسٚعات ايطاقات املتذدد٠ )طاق١ ايسٜاح، ايطاق١ 

ًَٕٝٛ  011دٜٓاز(، أٟ َا ٜكازب  ًَٝاز 5.0ًَٝاز دٚالز )َا ٜعادٍ  2.0ايػُط١ٝ( تكدز حبٛايٞ 

دٚالز ضٜٓٛا،  ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو فإٕ إمجايٞ االضتجُازات ايتكدٜس١ٜ املطًٛب١ يت١ُٝٓ ٚتطٜٛس قطاع 

 .3121ًَٝاز دٜٓاز(  حبًٍٛ عاّ  02ًَٝاز دٚالز ) 01ايطاقات املتذدد٠ قد تضٌ إىل أنجس َٔ 

 تذدد٠ ٜعترب َتشفاا ٚال ًٜي ٚسٝح إٔ ايربْاَر ايتُٟٓٛ ٚفكا ملدطط قطاع ايطاقات امل

ايطُٛسات يف ايتشٍٛ إىل َضادز ايطاقات ايبد١ًٜ ٚتكًٌٝ االعتُاد ع٢ً ايٓفط ٚايػاش ٚإجياد 

إمجايٞ َضادز دخٌ أخس٣ داع١ُ يًُضدز ايٛسٝد ايٓفط ٚايػاش، عًٝ٘ ٜس٣ فسٜل ارتربا٤ إٔ 

 32ًَٝاز دٚالز ) 31صٜد عٔ االضتجُازات املطًٛب١ يت١ُٝٓ ٚتطٜٛس ٖرا ايٓػاط قد ثضٌ إىل َا ٜ

 .  3121ًَٝاز دٜٓاز( يًفرت٠ ست٢ ايعاّ 
   ١ اي١ٜٚٛٓ  ايطاق 4.1.8

تتبأٜ املضادز يف حتدبد ايتهًف١ ايسامساي١ٝ  يبٓا٤ احملطات اي١ٜٚٛٓ، سٝح إ ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ 

 تدخٌ يف تكدٜسا ت تًو ايتهًف١ َٚٓٗا:
 

 ) ٙطسٜك١ ايتعاقد ) تطًِٝ َفتاح أٚ غري 

 ٌُٜٛأضًٛب ٚطسٜك١ ايت 
 .املطا١ُٖ احمل١ًٝ يف تضٓٝع َهْٛات احملط١ 
 .عدد املفاعالت اي١ٜٚٛٓ املساد بٓا٥ٗا ٚادتدٍٚ ايصَين يريو 
 .َ٘تٛفري اذتُٛي١ االٚىل يًٛقٛد ايٟٓٛٚ َٔ عد 
 .ْكٌ ٚتٛطني املعسف١ 
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فظ ايٓٛع َٔ اىل تبأٜ تهًف١ ْ  3101يط١ٓ   (WNA)ٜٚػري تكسٜس ايسابط١ اي١ٜٚٛٓ ايعامل١ٝ

املفاعالت باختالف ايدٚي١ اييت ٜػٝد بٗا املفاعٌ. ٚٚفل ٖرا ايكسٜس فإ تهًف١ االْػا٤ ملفاعالت 

دٚالز يهٌ نًٝٛ ٚات َسنب، عًٝ٘ فإ  2211دٚي١ االَازات ايعسب١ٝ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ سٛايٞ 

طع١ أزبع َٝذاٚات، أٟ ب 2011تهًف١ اْػا٤ ستط١ ١ْٜٚٛ يف يٝبٝا بكدز٠ إمجاي١ٝ َسنب١ 

يهٌ َفاعٌ بهاٌَ املسافل ٚاملٓاَٛات  َٝذاٚات 0211نٗسبا١ٝ٥ امجاي١ٝ َفاعالت ١ْٜٚٛ ٚبكدز٠ 

ًَٝاز دٜٓاز  21ًَٝاز دٚالز َا ٜعادٍ ) 32شتاز اىل اضتجُاز ٜكدز حبٛايٞ تضايالش١َ يًتػػٌٝ 

 (. 3121 – 3102تكسٜبا(خالٍ ايفرت٠ )

   يت١ُٝٓ ٚتطٜٛس قطاعات ايطاق١ يف يٝبٝا  إمجايٞ االضتجُازات املطًٛب١  5.1.8

بٓا٤ ع٢ً َا تكدّ، تبًؼ إمجايٞ االضتجُازات املطًٛب١ يكطاعات ايطاق١ املدتًف١ يف ساي١ إضتُساز 

 052ًَٝاز دٚالز َا ٜعادٍ ) 002ايطٝاض١ اذتاي١ٝ يًتدطٝط ٚايتٓفٝر يف زتاٍ ايطاق١ سٛايٞ 

، إ٣ َا 3121دٜٓاز( ٚذيو يًفرت٠ ست٢ ايعاّ  0.2ز   دٚال 0ًَٝاز دٜٓاز ٚفكا يطعس ايضسف اذتايٞ 

 ًَٝاز دٜٓاز( ضٜٓٛا. 7ًَٝاز دٚالز ) 0ٜصٜد ع٢ً 

ملؤضطات ايدٚي١ ايعا١ًَ يف زتاٍ ايطاق١، ٚقد ال ٖرٙ االضتجُازات َستفع١ ددا ٚمتجٌ حتدٟ نبري 

ت ايهبري٠ باالعاف١ إىل ٜطتطٝع ايكطاع ايعاّ أٟ ايدٚي١ أٚ املٝصا١ْٝ ايعا١َ زتاب١ٗ ٖرٙ االضتجُازا

 املتطًبات  االخس٣ ملدتًف قطاعات ايدٚي١.

ٚتأضٝطا ع٢ً ذيو، ٜٛصٞ فسٜل ارتربا٤ بغسٚز٠ االْتباٙ هلرا ايتشدٟ ٚدزاض١ ضبٌ ايتٌُٜٛ 

املٓاضب١ ٚايعٌُ ع٢ً بٓا٤ غسان١ فاع١ً َع ايكطاع ارتاظ ٚزمبا فتح ايطٛم يالضتجُازات 

 ارتازد١ٝ املباغس٠.

 َٚضادز ايتٌُٜٛآيٝات   8.1

 يف َاًٜٞ: تتُجٌ أيٝات ايتٌُٜٛ ملػسٚعات ايت١ُٝٓ ٚغريٖا َٔ االْػط١ االقتضاد١ٜ

 متٌٜٛ املٝصا١ْٝ ايعا١َ يًدٚي١ 
 َؤضطات ايتٌُٜٛ ٚاالضتجُاز ٚاملضازف ايتذاز١ٜ احمل١ًٝ 
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 ايكطاع ارتاظ املتُجٌ يف االفساد ٚايػسنات ارتاص١ 
 َؤضطات ايتٌُٜٛ االق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ 
 ( االضتجُاز ارتازدٞ املباشFDI) 

يهٌ َٔ ٖرٙ اآليٝات َٝصاتٗا ٚعٝٛبٗا، ٚع٢ً ايدٚي١ دزاض١ أفغٌ ايطبٌ يتٛفري ايتُٜٛالت ايالش١َ 

ٚضٔ ايتػسٜعات ايغسٚز١ٜ يريو ٚدزاض١ املداطس ٚاملٓافع يهٌ اضًٛب َٔ أضايٝب ايتٌُٜٛ، ملػسٚعاتٗا 

 ٚيف ٖرا اجملاٍ ٜس٣ فسٜل ارتربا٤ َا ًٜٞ:

  ٔتطتطٝع ايدٚي١ عُٔ َٝصاْٝاتٗا ايط١ٜٛٓ زتاب١ٗ االضتجُازت ايعاي١ٝ املطًٛب١ يكطاعات ي

ايطاق١ باالعاف١ إىل بك١ٝ قطاعات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚارتد١َٝ االخس٣، ْتٝذ١ حملدٚد١ٜ ايدخٌ 

 ٚاعتُادٙ ع٢ً َضدز ٚسٝد ٖٚٛ ايٓفط ٚايػاش
  ٚبػهٌ نبري ع٢ً َضدز ايدخٌ إٕ تربرب اضعاز ايٓفط ٚايػاش ٚتكًبات ايطٛم ضٛف تؤثس

 ٚبايتايٞ ايكدز٠ ع٢ً تٛفري االضتجُازات املطًٛب١
  اذتضٍٛ ع٢ً ايتُٜٛالت ايالش١َ عرب َؤضطات ايتٌُٜٛ ٚاالضتجُاز ٚاملضازف ايتذاز١ٜ احمل١ًٝ

ٚعًٝ٘ ضٛف ٜهٕٛ ميهٔ إٔ ٜطاعد ع٢ً املد٣ املتٛضط ٚيهٔ ٜبك٢ متٌٜٛ عاّ ممًٛى يًدٚي١ 

ع٢ً َطت٣ٛ ايدخٌ ايطٟٓٛ ايرٟ بدٚزٙ ٜعتُد ع٢ً ضٛم ايٓفط ستدٚد نريو ٜٚعتُد 

 ٚايػاش
  ايتٌُٜٛ عٔ طسٜل ايكطاع ارتاظ، َؤضطات ٚصٓادٜل ايتٌُٜٛ االق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ

ٚاالضتجُاز ارتازدٞ املباغس، ٜتطًب فتح ايطٛم ٚنطس االستهاز ايكاْْٛٞ املعٍُٛ ب٘ اآلٕ 

 .خضٛصا يف زتاٍ ايطاق١
 ٚإصداز ايكٛاْني املٓا١ُ ملصاٚي١ ايٓػاط ٚإعاد٠ ٖٝه١ً املؤضطات  عسٚز٠ ضٔ ايتػسٜعات

ٚايػسنات ايتابع١ يًدٚي١ يتهٕٛ قاب١ً يًُٓافط١ ٚفكا يالقتضاد املفتٛح ٚإْػا٤ أيٝات 

    يًتٓاِٝ ٚاملساقب١ طبكا ألسدخ ايٓاِ ٚايٝاضات املتبع١ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ

 ِ ضٛم ايطاق١ املفتٛحايكٛاْني ٚايتػسٜعات املطًٛب١ يتٓاٝ  8.1

َٔ أِٖ ايتشدٜات اييت تٛاد٘ قطاعات ايطاق١ عال٠ٚ ع٢ً زتاب١ٗ ايطًب املتصاٜد؛ تطٜٛس االطاز 

ايكاْْٛٞ ٚاملؤضطٞ ٚإعاد٠ ٖٝه١ً شتتًف قطاعات ايطاق١ مبا ٜتال٥ِ ٚايتطٛزات احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ يف 
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صٝاغ١ ٚإصداز تػسٜعات ددٜد٠ َٔ ٖرا اجملاٍ، ٖٚرا ٜتطًب َسادع١ ٚتطٜٛس ايتػسٜعات ايٓافر٠ ٚ

غأْٗا نطس االستهاز ٚايتشٍٛ إىل ايطٛم ايتٓافط١ٝ يف زتاٍ ايطاق١، ٚنريو دعِ ٚحتفٝص 

االضتدداَات ذات ايهفا٠٤ ايعاي١ٝ ٚايٓاٝف١ اييت تطاِٖ يف احملافا١ ع٢ً ايب١٦ٝ، ٚيف ٖرا االطاز، 

 اذتاد١ ًَش١ إلختاذ االدسا٤ات ايتاي١ٝ:

 كٛاْني ٚايتاغسٜعات ٚاالتفاقٝات املعٍُٛ بٗا سايٝا يف قطاع ايٓفط ٚايػاش َسادع١ ٚحتدٜح اي

يتأخر يف االعتباز املطتذدات اذتاي١ٝ يضٓاع١ ايٓفط ٚايػاش ٚايتشٛالت املطًٛب١ يطٛم 

 ايطاق١ احملًٞ ٚاالقًُٝٞ ٚايدٚيٞ
 ع الشاٍ قطاع اْتاز ْٚكٌ ٚتٛشٜع ايهٗسبا٤ ستتهس َٔ قبٌ غسن١ ٚاسد٠ ممًٛن١ يًكطا

ايكغٞ بإْػا٤ ايػسن١ ايعا١َ يًهٗسبا٤  0850يط١ٓ  07ايعاّ، تداز ٚفكا يًكإْٛ زقِ 

ٚتعدٜالت٘، ٚالشايت ايػسن١ ايعا١َ يًهٗسبا٤ تعٌُ بُٓٛذز قدِٜ ٜعتُد ع٢ً ٖٝه١ًٝ ايتهاٌَ 

( ٚايرٟ مل ٜعد َٓاضبا هلرا ايكطاع املِٗ ٚايهبري Vertical Integrationايعُٛدٟ ) 

 ذات َطاس١ غاضع١ َٚٓاطل َتعدد٠. خضٛصا إٔ يٝبٝا
  ٚيف ٖرا ارتضٛظ، البد َٔ إصداز قإْٛ ددٜد ٜٓاِ ْػاط إْتاز ْٚكٌ ٚتٛشٜع ايطاق١

ايهٗسبا١ٝ٥ ع٢ً اضاع ْااّ ايطٛم املفتٛح ٚايتٓافطٞ ايرٟ ٜهطس االستهاز ٚميهٔ َٔ 

 االضتجُاز َٚػازن١ ايكطاع ارتاظ يف َػسٚعات ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس ٚنريو ايطُاح

، نُا ٜأخر يف االعتباز تٓٛع (IPPبإْػا٤ َػسٚعات االْتاز املطتكٌ يًطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ )

 َضادز ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٜٚطُح بإدخاٍ َضادز ايطاقات املتذدد٠ ٚايطاق١ اي١ٜٚٛٓ.
  إعاد٠ ٖٝه١ً ايػسن١ ايعا١َ يًهٗسبا٤ ٚفضٌ االْػط١ ايتابع١ هلا قاْْٛٝا ٚإْػا٤ غسنات

ٚايتٛشٜع متًو أصٍٛ ايدٚي١ َسسًٝا ع٢ً إٔ ٜتِ ٚععٗا يف ضٛم االٚزام َٓعدد٠ يالْتاز 

 املاي١ٝ متٗٝدا يفتح االنتتاب بٗا ٚخضضتٗا.
 (ٌ ِأصداز قإْٛ إْػا٤ املٓاRegulator يًُشافغ١ ع٢ً سكٛم املطتًٗو ٚتٓاِٝ ايطٛم )

 ٚتكِٝٝ ٚاعتُاد االضعاز َٚٓح زخط املصاٚي١. 
 ٛعٛع نفا٠٤ ايطاق١، ٚاصداز ايتػسٜعات ايغسٚز١ٜ إليصاّ ايعٌُ ع٢ً إْػا٤ ١٦ٖٝ تع٢ٓ مب

ناف١ ايكطاعات ٚادتٗات املٓتذ١ ٚايٓاق١ً ٚاملٛشع١ ٚاملطتًٗه١ يًطاق١ مبدتًف صٛزٖا 

 ٚاْٛاعٗا يتطبٝل ٚإسرتاّ بساَر زفع ايهفا٠٤ ٚايرتغٝد يف اضتٗالى ايطاق١.  
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  َٔ غأْٗا تكدِٜ اذتٛافص ٚايدعِ إصداز قإْٛ خاظ بايطاقات املتذدد٠، ٚٚعع ضٝاضات

ملضادز ايطاقات املتذدد٠ خضٛصا ايطاق١ ايػُط١ٝ ٚطاق١ ايسٜاح، ست٢ ٜتِ ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس 

 ٖرا اجملاٍ ٜٚطاِٖ يف تػط١ٝ ايطًب ع٢ً ايهٗسبا٤ ٚتأَني ايتصٚد بايطاق١
   َسادع١ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات ايضادز٠ يف زتاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ، ٚحتدٜجٗا ٚفكا يطٛم

  ايطاق١ املفتٛح املصَع إْػا٤ٙ ٚاالخر يف االعتباز ايعالق١ َع ايكٛاْني االخس٣ املرنٛز٠ أعال٠



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسع الباب 
 االستنتاج والتوصيات 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

٫ٚ ميهٔ ا٫ضتُساز ٚفص١٦ٜ ا٫زنإ  ضعٝف١إٕ َٓع١َٛ ايطاق١ ايٛط١ٝٓ بٛضعٗا اؿايٞ ٖٞ َٓع١َٛ 

نْٛٗا َٓع١َٛ ٫ ، ايطاق١ ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ املٓصٛد٠ يف ا٫عتُاد عًٝٗا يف املطتكبٌ يتًب١ٝ ايطًب ع٢ً 

َٔ خ٬ٍ َطا١ُٖ ايتكٓٝات ايبد١ًٜ  ١ْٜٚٛ ٚمشط١ٝ ٚزٜاح يف إْتاج  تٜٓٛع َصادز ايطاق١تأخر يف ا٫عتباز 

تصاٜد  ٘ٓجِ عٓٝضا٫َس ايرٟ  ،ع٢ً ضٝاضات  ت٪دٟ اىل تفاقِ ايٛضع ايكا٥ِ نُا اْٗا تعتُد، ايهٗسبا٤

١ًٝ خفض يف مما ضٝرتتب ع ايٓفط١ٝ،اشدٜاد ايٛازدات يبعض املصتكات ٚا٫ضت٬ٗى احملًٞ يًًٓفط ٚايػاش 

 :ا٫ضاف١ اىل(، بGDPٚاخنفاض َطت٣ٛ ايٓاتج احملًٞ ا٫مجايٞ )  ايدخٌ ايٛطين، أٟ تدْٞ ا٫ٜسادات

 ٗا تٗدٜد ا٭َٔ ايٛطين يًطاق١، با٫عتُاد ع٢ً ايٓفط ٚايػاش نُصدز ٚحٝد يًتصٚد ب. 

  ًٞاملتصاٜد َٔ ايطاق١ ازتفاع ْطب١ ايفكد يف َٓع١َٛ ايطاق١ بصهٌ عاّ ٚصعٛب١ تًب١ٝ ايطًب احمل

 ايهٗسبا١ٝ٥.

 ٗٚغٝاب بساَج ٚآيٝات  ا،ضعف ايٛعٞ با٫ضتدداّ ايسشٝد يًطاق١، ٚاهلدز ايهبري يف منط اضت٬ٗن

 . ٚايرتشٝد يف ا٫ضت٬ٗى يهفا٠٤ زفع ا

  ا٫ثس ايطًيب يطٝاضات ايدعِ غري املسشد ٚاملدزٚس بعٓا١ٜ ع٢ً اضت٬ٗى ايهٗسبا٤ ٚايٛقٛد مبدتًف

  اْٛاع٘. 

 عتُاد ايدخٌ ايٛطين ع٢ً تصدٜس ايٓفط ٚايػاش فكط.إ 

  ١٦ٝبتصاٜد ا٫ْبعاثات ايطاز٠ بايتٗدٜد ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ْتٝج١ 

 

ٚذيو يتخكٝل مج١ً َٔ  يف يٝبٝا مما تكدّ تتطح ا١ُٖٝ٫ ا٫ضرتاتٝج١ٝ يًتدطٝط املبهس يًطاق١  

 :١ٝ٦ َٔ اُٖٗاٝايف١ٝٓ  ٚا٫قتصاد١ٜ ٚايب ا٫ٖداف 

 الطلب وتلبٍت االحتٍبجبث المتزاٌذة من الطبلت بمختلف صىرهبمىاجهت  •

 تأمٍن التزود ببلطبلت وصىال لتحمٍك تنمٍت مستذامت •

 تفبدي التملببث السٍبسٍت وااللتصبدٌت التً ٌىاجههب سىق الطبلت العبلمً •

المحبفظت على البٍئت وخفض االنبعبثبث الكربىنٍت الضبرة للحذ من ظبهرة االحتببس  •

 الحراري

 

يًطاق١،  ٚط١ٝٓ ٚاضرتاتٝج١ٝ اعتُاد ٚتٓفٝر خط١ْتٝج١  ٗاؼكٝكاملُهٔ ًَدصا يًعٛا٥د  ايبابٜتٓاٍٚ ٖرا 

نُا ضٝتِ اضتد٬ص أِٖ ايٓكاط اييت ٜٓبػٞ ايرتنٝص عًٝٗا  ،َتها١ًَ ا٫زنإ َٚتعدد٠ املصادزٚشا١ًَ 

ايتٛصٝات املطًٛب تطبٝكٗا يتخكٝل  َطتكب٬ ملٛاج١ٗ ايتخدٜات يف ٖرا اجملاٍ اؿٟٝٛ ٚايتطسم ٭ِٖ

 .ا٫ٖداف ا٫ضرتاتٝج١ٝ يف ٖرا اجملاٍ
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 ا٭بعاد ايطٝاض١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ يًربْاَج ايٛطين يًطاق١ 9.1

بتٓفٝر ا٫ضرتاتٝج١ٝ ايٛط١ٝٓ يًطاق١ ضٛف ٜتِ ؼكٝل مج١ً َٔ ا٫بعاد ايطٝاض١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ 

 ٚا٫جتُاع١ٝ ْرنس َٓٗا:

( أدْاٙ،  ٜصٌ إىل قساب١ 1.6ايٛقٛد ا٫حفٛزٟ ) ايٓفط ٚايػاش ( ٚنُا ٖٛ َبني باؾدٍٚ زقِ )ٚفس يف  .1

ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاف٧ ْفط  117، ٜستفع يٝصٌ إىل حدٚد 7114ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاف٧ ْفط عاّ  11

، مما ٜٓجِ عٓ٘ ؼكٝل عٛا٥د 7101ًَٕٝٛ بسٌَٝ َهاف٧ ْفط عاّ  154ٚحٛايٞ  7172عاّ 

 ايٛفس تكدز قُٝتٗا مب٦ات امل٬ٜني َٔ ايدٜٓازات ضٜٓٛا. َاي١ٝ َٔ ٖرا

 

 ف١ب. ّ. ٕ( بعد تطبٝل ايطٝٓازٜٛ املدتً يف( ايٛفس ايطٟٓٛ يف ايٛقٛد ا٫حفٛزٟ  )أ1.6اؾدٍٚ )

 7101 7172 7171 7112 البيان

 26111 11111 77511 5311 وفر من الكفاءة والترشيد

 76011 13611 6111 2111 وفر من الطاقات المتجددة 

 66111 12111     وفر من الطاقة النووية 

 154011 111611 07711 10411 إجمالي الوفر السنوي في الوقود

 

خفض ا٫ضتجُازات املطًٛب١ إلْصا٤ قطات تٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ايتكًٝد١ٜ َكاز١ْ بطٓازٜٛ  .7

 Unintegrated Energyا٫ضاس ايرٟ ٜعتُد ايتدطٝط غري املتهاٌَ يًطاق١ )

Planning َٔ حٝح َٔ املُهٔ خفض إمجايٞ ا٫ضتجُازات املطًٛب١ يكطاعات ايطاق١ بأنجس ،)

 ًَٝاز دٜٓاز تكسٜبا 12

محا١ٜ ايب١٦ٝ غفض ٬َٜني ا٫طٓإ َٔ ايػاشات ايطاز٠ ضٜٓٛا ٚؼكٝل عٛا٥د َاي١ٝ َٔ بٝع شٗا٥د  .0

 مب٬ٜني ايدٜٓازات.اـفض يف ا٫ْبعجات ايهسب١ْٝٛ تكدز قُٝتٗا 

تصدٜس ايفا٥ض َٔ ايطاق١ املٓتج١ مبصادز أخس٣ غري ايٓفط ٚايػاش )طاقات َتجدد٠ اَها١ْٝ  .1

  .)١ْٜٚٛٚ 

تطٜٛس ايتصسٜعات ٚايًٛا٥ح ٚع املطتجُسٜٔ احملًٝني ٚا٭جاْب ع٢ً ا٫ضتجُاز يف ٖرا اجملاٍ ٝصجت .2

 املتعًك١ بايطاق١.
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ٚعدّ ا٫عتُاد ايهًٞ ع٢ً ايٛقٛد  ٚتأَني ايتصٚد بٗاتػط١ٝ ايطًب ع٢ً  ايطاق١ مبدتًف صٛزٖا  .3

 .  ا٫حفٛزٟ

 انتطاب اـرب٠ ْٚكٌ املعسف١ ٚتٛطٝٓٗا خصٛصا يف فا٫ت ايطاق١ املتجدد٠ ٚاي١ٜٚٛٓ. .4

 ت١ُٝٓ َها١ْٝ َطتدا١َ ٚتٛفري عصسات اٯ٫ف َٔ فسص ايعٌُ. .5

 

  ـ٬صــ١ ا 2.1

 تكدّ  ميهٔ ايٛصٍٛ إىل مج١ً َٔ ا٫ضتٓتاجات أُٖٗا: َٔ خ٬ٍ َا 

  ،متجٌ ايطاق١ أ١ُٖٝ نبري٠ يهاف١ اجملتُعات بصهٌ عاّ ٚاجملتُعات ايٓا١َٝ بصهٌ خاص

 يدٚز ايطاق١ ا٫ضاضٞ يف ناف١ ا٫ْصط١ ا٫قتصاد١ٜ ٚاؿٝات١ٝ.
 ثسا٭ ايٛضع اؿايٞ يًطاق١ يف يٝبٝا َجريا يًكًل  ٜٚٓرز مبداطس نبري٠ ضٝهٕٛ هلا 

ا٭َٔ ايطاقٞ ، ٚع٢ً بصهٌ عاّ ايٛطين ٚايت١ُٝٓ يف ايب٬د ا٫قتصاد ايطًيب ع٢ً

إذا َا اضتُس نُا ٖٛ عًٝ٘ ٭ْ٘ ٫ ٜ٪دٟ  ،بصهٌ خاص َٚطت٣ٛ املعٝص١ يًُٛاطٔ ايًٝيب

 .إىل ضُإ ايتصٚد بايطاق١ ع٢ً املد٣ ايبعٝد
  ٚايػاش( ٚحباٖا اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل تتُتع يٝبٝا مبصادز ١َُٗ يًطاق١ ايتكًٝد١ٜ )ايٓفط

مبٛقع اضرتاتٝجٞ ٜتٛضط قازات ايعامل ٚيف قًب َٓطك١ اؿصاّ ايصُطٞ ايرٟ ٜٛفس 

أع٢ً َعد٫ت يًطاق١ ايصُط١ٝ يف ايعامل، باإلضاف١ إىل َا ٜتٛفس َٔ َصادز طاق١ 

 ايسٜاح.
  ،ايطًب احملًٞ ع٢ً ايطاق١ مبدتًف صٛزٖا يف تصاٜد َطتُس ٚمبعد٫ت ض١ٜٛٓ عاي١ٝ

ايٓفط١ٝ، َا ٜٓجِ عٓ٘ ايتصاَات ثك١ًٝ خصٛصا ايطًب ع٢ً ايهٗسبا٤ ٚبعض املصتكات 

ع٢ً ايكطاعات املدتص١ ٚع٢ً ايدٚي١ بٛج٘ عاّ، ٜٚ٪ثس ضًبٝا ع٢ً ايٓاتج احملًٞ 

 ا٫مجايٞ. 
  فاظ ع٢ً املٛازد ٜطاِٖ يف اؿ 2025إْتاج ايهٗسبا٤ بايطاق١ اي١ٜٚٛٓ يف يٝبٝا عًٍٛ ض١ٓ

ايٓفط١ٝ ايًٝب١ٝ ٫ضتعُاهلا يف صٓاعات ذات ق١ُٝ إضاف١ٝ أع٢ً. ْٚعسا يهٕٛ ايطاق١ 
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ًٝا ملصادز  اي١ٜٚٛٓ َصدز نٗسبا٤ يٮمحاٍ ا٭ضاض١ٝ املطتكس٠،  فإْٗا تعترب َه٬ُ أضاض

 أخس٣ يًطاق١ نايطاقات املتجدد٠.
  ملٛاج١ٗ ايطًب ع٢ً ايطاق١  خٝاز إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلْتاج ايهٗسبا٤ يف يٝبٝا

ٚايتخدٜات املكب١ً ٫ضُٝا ْطٛب ايٛقٛد ا٫حفٛزٟ ٚايتٛضع يف اضتدداّ ايطاقات 

 .١حتُٝضسٚز٠ ٚقد ٜهٕٛ  املتجدد٠ )مشط١ٝ ٚزٜاح( ، ٖٛ خٝاز اضرتاتٝجٞ
  ازتفاع ا٫ضتجُازات املطًٛب١ يت١ُٝٓ ٚتطٜٛس قطاعات ايطاق١ خ٬ٍ ايفرت٠ ايكاد١َ، حٝح

( ًَٝاز 168)َا ٜعادٍ  ز( ًَٝاز د134٫ٚ)تكدز إمجايٞ ا٫ضتجُازات املطًٛب١ عٛايٞ 

 ( ضٜٓٛاًَٝاز دٜٓاز7) ًَٝاز د٫ٚ 5، أٟ َا ٜصٜد ع٢ً 2000يًفرت٠ حت٢ ايعاّ  ،دٜٓاز
  ٍٖرٙ ا٫ضتجُازات َستفع١ جدا ٚمتجٌ ؼدٟ نبري مل٪ضطات ايدٚي١ ايعا١ًَ يف فا

ايعاّ أٟ ايدٚي١ أٚ املٝصا١ْٝ ايعا١َ فاب١ٗ ٖرٙ ايطاق١، ٚقد ٫ ٜطتطٝع ايكطاع 

خصٛصا  ات  ا٫خس٣ ملدتًف قطاعات ايدٚي١،ا٫ضتجُازات ايهبري٠ با٫ضاف١ إىل املتطًب

يف ضٌ تربرب ضٛم ايٓفط ٚايػاش املصدز ايٛحٝد يًدخٌ ايٛطين ، ا٫َس ايرٟ حيتِ 

 دزاض١ َصادز ايتٌُٜٛ ملصسٚعات ٚبساَج ايطاق١ ٚآيٝاتٗا. 
  ايتدطٝط املتهاٌَ يًطاق١ ٚزفع نفا٠٤ اضتدداَٗا ٜ٪دٟ إىل خفض ٖرٙ ا٫ضتجُازات

ْطبٝا، فإذا َا مت اعتُاد اضرتاتٝج١ٝ ٚط١ٝٓ يًطاق١ َب١ٝٓ ع٢ً تٜٓٛع َصادزٖا؛ تكًٝد١ٜ 

)ْفط ٚغاش(، َتجدد٠ )مشط١ٝ ٚزٜاح ( ٚجدٜد٠ )١ْٜٚٛ(، فإْ٘ ميهٔ ملصادز ايطاق١ 

ٔ إمجايٞ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ َ (%02-15)تصٌ إىل  املتجدد٠ إٔ تطاِٖ بٓطب١ قد

 %05َٔ ، ٚايطاق١ اي١ٜٚٛٓ قد تطاِٖ بٓطب١ تصٌ إىل أنجس 2000املٓتج١  عًٍٛ ايعاّ 

 .2025يكدزات املسنب١ عًٍٛ ايعاّ َٔ إمجايٞ ا

  َصٜج  ايٛصٍٛ إىلإعتُاد بسْاَج ٚطين ٜعتُد ع٢ً ؼكٝل ايس١ٝ٥ٚ ا٫ضرتاتٝج١ٝ يف

٪دٟ إىل ضٛف ٜ طاقٞ ٜعتُد ع٢ً كتًف املصادز ٚتكًٌٝ ا٫عتُاد ع٢ً ايٓفط ٚايػاش

 ،ًَٝاز دٜٓاز 55بأنجس َٔ يكطاعات ايطاق١ إمجايٞ ا٫ضتجُازات املطًٛب١ خفض 

اٙ ٖرا اجملاٍ املِٗ ٚا٫ضرتاتٝجٞ، اعتُاد آيٝات متٌٜٛ َٓاضب١ ٚاؽاذ ايكساز ايطٝاضٞ اػ

حٝح تتٛفس املٛازد املاي١ٝ اي٬ش١َ حايٝا تفادٜا ملا آيت إيٝ٘ بعض ايدٍٚ اييت أدزنت 
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حاجتٗا املًخ١ يتٜٓٛع َصادز ايطاق١ ٚمل ػد املٛازد املاي١ٝ ٫ٚ حت٢ املُٛيني ايعاملٝني 

 يتخكٝل ذيو. 
 ٠ٚ ع٢ً فاب١ٗ ايطًب املتصاٜد؛ تطٜٛس َٔ أِٖ ايتخدٜات اييت تٛاج٘ قطاعات ايطاق١ ع٬

ا٫طاز ايكاْْٛٞ ٚامل٪ضطٞ ٚإعاد٠ ٖٝه١ً كتًف قطاعات ايطاق١ مبا ٜتٮّ ٚايتطٛزات 

احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ يف ٖرا اجملاٍ، ٖٚرا ٜتطًب َساجع١ ٚتطٜٛس ايتصسٜعات ايٓافر٠ ٚصٝاغ١ 

م ايتٓافط١ٝ يف ٚإصداز تصسٜعات جدٜد٠ َٔ شأْٗا نطس ا٫حتهاز ٚايتخٍٛ إىل ايطٛ

فاٍ ايطاق١، ٚنريو دعِ ٚؼفٝص ا٫ضتدداَات ذات ايهفا٠٤ ايعاي١ٝ ٚايٓعٝف١ اييت 

  تطاِٖ يف احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ.

  ٌَيٝبٝا دٚي١ ١َُٗ ٚتًعب دٚزا اضاضٝا يف فاٍ ايطاق١ َا جيعًٗا تتأثس بايعٛا

٫بد َٔ ٚضع  اؾٝٛضٝاض١ٝ احمل١ًٝ ٚا٫ق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ ضًبا أٚ إجيابا، يريو

اضرتاتٝج١ٝ ٚط١ٝٓ، َب١ٝٓ ع٢ً ز١ٜ٩ ٚاضخ١ ٚأٖداف قدد٠ َٚعاٜري َساقب١ ٚأدا٤ تطُٔ 

 َصاحل يٝبٝا احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ ٚؼافغ ع٢ً َصادزٖا ٚإَهاْٝاتٗا.
  يف ٖرا ا٫طاز ٫بد يًٝبٝا إ تصازى ٚتطاِٖ ٚتتفاعٌ َع كتًف املبادزات ايدٚي١ٝ يف

طت٣ٛ ا٫قًُٝٞ ٚمبا خيدّ َصًخ١ يٝبٝا ايعًٝا ٚحيافغ فاٍ ايطاق١ خصٛصا ع٢ً امل

   َتبادي١  ع٢ً ضٝادتٗا ع٢ً َصادزٖا ٚثسٚاتٗا ايطبٝع١ٝ ٚٚفل اتفاقٝات ذات َٓفع١

(Win – Win Situation)  . 

 التوصيات 3.1

 إصداز ايتصسٜعات ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ يكطاعات ايطاق١ مبدتًف َ٪ضطاتٗا، 

مبا إعاد٠ تأًٖٝٗا ٖٚٝهًتٗا يتهٕٛ قادز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايٛضع املطتكبًٞ يًطاق١ ٚ

  حيكل ايتهاٌَ بٝٓٗا ٚؼت َط١ً ا٫ضرتاتٝج١ٝ ايٛط١ٝٓ يًطاق١.

  ايطاق١ ٚضُإ ايتصٚد بٗا، ٫ َٓاص َٔ تٜٓٛع َصادز اْتاج ايطاق١ يتأَني َصادز

با٫ضتجُاز يف ايطاقات املتجدد٠ ٚايطاق١ اي١ٜٚٛٓ، َا ٜ٪دٟ إىل  إطاي١ عُس احتٝاطات 

 ايٓفط ٚايػاش  ٚتكًٌٝ ا٫عتُاد عًُٝٗا.
  تٛجٝ٘ قطاع ايٓفط إلقا١َ َصايف يتهسٜس ايٓفط َٚصاْع برتٚنُٝاٜٚات، تطاِٖ يف

  ٚخًل ت١ُٝٓ َها١ْٝ َطتدا٠.١َ ايك١ُٝ ا٫قتصاد١ٜ يًٓفط ٚايػاش ٚاتاح١ فسص عٌُ شٜاد
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   نفا٠٤ ايطاق١ َٔ املٛضٛعات امل١ُٗ ٚاييت تطاِٖ بكدز َِٗ يف احملافع١ ع٢ً ايطاق١

ٔ املطاعد٠ يف ٚايتخهِ يف ايطًب خصٛصا ع٢ً املد٣ ايكصري ٚاملتٛضط َا ٜطفس ع

فاب١ٗ ايطًب  ٚإدازت٘، يريو جيب ايتأنٝد ع٢ً ا٫ٖتُاّ بٗرا اجملاٍ ٚتٛجٝ٘ 

كتًف قطاعات اْتاج ٚاضت٬ٗى ايطاق١ يتبين ضٝاضات ٚاجسا٤ات َٔ شأْٗا زفع نفا٠٤ 

 اضتدداّ ايطاق١ ٚاحملافع١ ع٢ً جٛد٠ ايتصٚد بٗا.
 ٚ بٓا٤ ايكدزات ايبصس١ٜ اي٬ش١َ ٫داز٠ ٚضع خط١ اٚ بسْاَج ٚطين ٜٗدف اىل تطٜٛس

ٚتصػٌٝ َٓعَٛات ايطاق١ املطتكب١ًٝ مبدتًف َصادزٖا، ٚإصداز ايتصسٜعات ايٛط١ٝٓ 

 اي٬ش١َ يًتخفٝص ٚا٫ضتجُاز يف فاٍ ايطاق١.

    دزاض١ تٛجٝ٘ ْطب١ َٔ ايدعِ اؿايٞ ٭ْٛاع ايطاق١ ايتكًٝد١ٜ ايٓفط ٚايػاش ٚنريو

تطبٝكات ايطاق١ ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ املٓتج١ َٔ َصادز تكًٝد١ٜ يدعِ ٚتصجٝع اضتدداّ 

 املتجدد٠ ٚايدخٍٛ يف إْتاج ايهٗسبا٤ ٚؼ١ًٝ املٝاٙ بايطاق١ اي١ٜٚٛٓ.
 ٚايتٛضع  , ٞ ايًٝيباقضسٚز٠ إدخاٍ ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ إلْتاج ايهٗسبا٤ ظد١ٜ يف املصٜج ايط

 يف اضتدداّ ايطاقات املتجدد٠ ٚتٓفٝر املصازٜع املكرتح١ ٚاييت بد٨ يف تٓفٝر بعض َٓٗا

 ذنست آْفا، حٝح تتٛفس املٛازد املاي١ٝ اي٬ش١َ حايٝا تفادٜا ملا آيت إيٝ٘ بعض يٮضباب اييت

 ٚمل ػد املٛازد املاي١ٝ ٫ٚ يتٜٓٛع َصادز ايطاق١ بٗاايدٍٚ اييت أدزنت حاجتٗا املًخ١ 

 حت٢ املُٛيني ايعاملٝني يتخكٝل ذيو.
  

 

 



  فريق إعداد التقرير
  

رئيس اللجنة في إطار المهام المناطة بمجلس التخطيط الوطني ، وتنفيداً لقرار السيد 
م ، بشأن تشكيل فريق عمل 2012)) لسنة 2التسييرية بمجلس التخطيط الوطني رقم ((

تحقيق  لوضع إستراتيجية وطنية للطاقة ترتكز على عدة اعتبارات وبيانات وطنية تستهدف
تم تشكيل الفريق المذكور من عدد من الخبراء  رؤية مستقبلية لليبيا فى مجال الطاقة فقد

قام فريق العمل المكلف بانجاز المطلوب والمتخصصين عن الجهات المختلفة للطاقة و
"وضع إستراتيجية وطنية للطاقة " مستعين فى ذلك بعدد من الفرق النوعية عن الجهات 

  -ومن تم فقد شارك فى إعداد ومراجعة هذا التقرير الفرق التالية :، المختلفة لقطاع الطاقة 

أوال : فريق إعداد الدراسة المشكل بموجب قراري اللجنة التسييرية لمجلس التخطيط 
وقد ضم هذا الفريق األعضاء م ، 2013) لسنة 10ورقم ( 2012) لسنة 2الوطني رقم (

   -االتية أسمائهم وهم:

ً ــدون            م.محمد نصر الدين سيـ -  رئيسا
 أ.عبدالناصر عبدالسالم احمد            عضواً  -
 د.موسى المبروك الذويــــب             عضواً  -
 د.وداد ابوالقاسم االسطـــــي             عضواً  -
 د.علي محمد قشــــــــــــوط              عضواً  -
 م.محمد نوري سبيطــــــــــة             عضواً  -
 عضواً  لد عوض عبدالحفيـــــظ            م.خا -
 عضواً  م.يوسف خليفــــــة بوكــــــر            -
 عضواً  م.مسعود خمــــــــاج العريفي           -
 عضواً  م.مختار محمد الوحيشــــــــي           -
 م.محمد علي موســــــــــــــي           عضواً  -
 عضواً  م.فتحي محمد ابوقــــــــراض           -
 عضواً  م.محمد علـــــــــي الطيـــــف           -
 م.عبدالناصر ساسي شامــــخ          عضواً  -
 د.خيـــري قاســـــــــم أغـــــا           عضواً  -
 عضواً            م.احمد محمد الحبـــــــروش -
 مقرر الفريق           أ.محمد سالــــــــم بلــــــــوط -
 رحمــــه علي ناجـــم قحمان           أعمال الطباعة -
 هويـــــــدا عبدهللا زرتــــــي           أعمال الطباعة -



ضمت عدداً من المنذوبين ، وهم كما نوعية عن القطاعات المختلفة للطاقة الفرق الثانياً : 
  - يلي:

 عزالدين سالم ابوراس  -
 فوزي عامر قشـــوط -

  

 محمد المزوغي  بشير -
 علي الطــــــاهر غوله -

 

 يعجيلال سالمالهادي  -
 مصطفي بن علـــــــي  -

  
  

 بلقاسم علي بلقاسم                         -

  

،  أسمائهم اآلتية األعضاءوقد تكون من التقرير النهائي ،  بإعدادثالثاً : الفريق المكلف 
  - وهم:

ً            فتحي محمد ابوقراض -  رئيسا
 عضواً            وطـــــــعلي محمد قش -
 عضواً           مختار محمد الوحيشي -
 عضواً           ةـــــمحمد نوري سبيط -
 عضواً          الـــــــــــسمير سالم كم -

  

  

  

  

  

 عن قطاع الكهرباء

 عن قطاع النفط والغاز

 يةنووعن قطاع الطاقة ال

 عن الجهاز اإلداري للمجلس



  أعضاء فريق الطاقةتوقيعات 

  

 رئيساً ..............................م.محمد نصر الدين سيـــدون             -
 ..............................أ.عبدالناصر عبدالسالم احمد            عضواً  -
 ..............................د.موسى المبروك الذويــــب             عضواً  -
 د.وداد ابوالقاسم االسطـــــي             عضواً.............................. -
 ..............................د.علي محمد قشــــــــــــوط              عضواً  -
 ..............................م.محمد نوري سبيطــــــــــة             عضواً  -
 ..............................عضواً  م.خالد عوض عبدالحفيـــــظ             -
 ..............................عضواً  م.يوسف خليفــــــة بوكــــــر            -
 ..............................عضواً  م.مسعود خمــــــــاج العريفي           -
 ..............................عضواً  ــي          م.مختار محمد الوحيشــــــ -
 ..............................عضواً  م.محمد علي موســــــــــــــي            -
 ..............................عضواً   م.فتحي محمد ابوقــــــــراض           -
 ..............................عضواً   م.محمد علـــــــــي الطيـــــف           -
 ..............................عضواً  م.عبدالناصر ساسي شامــــخ           -
 ..............................عضواً   د.خيـــري قاســـــــــم أغـــــا           -
 ..............................عضواً             م.احمد محمد الحبـــــــروش -
 ......................مقرر الفريق أ.محمد سالــــــــم بلــــــــوط            -
 .....................أعمال الطباعة رحمــــه علي ناجـــم قحمان            -
 .....................أعمال الطباعة هويـــــــدا عبدهللا زرتــــــي            -

  

  

  

 



  المراجع

  

 تقارير ومنشورات المؤسسة الوطنية للنفط 
  تقارير وبيانات منظمة المصدرة للنفط (أوبك) ، ومنظمة الدول العربية المصدرة

 للنفط (أوبك) .
  السنوي للشركة العامة للكهرباء . اإلحصائيالتقرير 
  مخططات الشركة العامة للكهرباء المستقبلية والموقع االلكتروني للشركة

)WWW.gecol.ly. ( 
 . بيانات ومنشورات جهاز الطاقة المتجددة 
 ) 2025- 2013مخطط قطاع الطاقات المتجددة المقترح للفترة.( 
  ر عن أنواع وفروع الطاقة المتجددة الصادالدولي لمختلف  اإلحصائيالتقرير

 . 2011) لسنة REN21المنظمة الدولية (
 وبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( تقاريرIAEA PRIS 12/2012. ( 
  السنوي للوكالة الدولية للطاقة ( اإلحصائيالتقريرWorld Energy – IEA 

Outlook -2011. ( 
 ) تقرير الوكالة الدولية للطاقةIEA حول مستقبل الطاقة ( 2010) سنةETP2010.( 
  األلمانيتقرير نتائج الدراسة التي أعدها معهد الفضاء )DLR ( وأخرون حول

 . إفريقياوشمال  األوسطاستغالل الطاقة الشمسية في منطقة الشرق 
 نووية في إنتاجتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تقديرات مساهمة الطاقة ال 

 . 2012الصادر سنة  2050الكهرباء للفترة حتي عام 
  الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( وإحصائياتتقاريرIRENA (GSKM 2011-

2012. 
 . تقرير الفريق النوعي لقطاع النفط والغاز 
 . تقرير الفريق النوعي لقطاع الكهرباء 
 . تقرير الفريق النوعي لقطاع الطاقة المتجددة 
 ية .ر الفريق النوعي لقطاع الطاقة النووتقري 


