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2022 أكتوبر  

 مراجعة 

 دندي  الفتاح  عبد
االقتصادية  اإلدارة   مدير   

 إعداد 

 عامر   ماجد
أول  اقتصادي  باحث   

 واملشرف على إدارة اإلعالم واملكتبة

 " 2022قانون خفض التضخم األمريكي لعام  " 

 

 ف  تغري املناخ و أمن الطاقة  استثمارات  
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 أمن الطاقة وتغير المناخ  استثمارات 

 "2022قانون خفض التضخم األمريكي لعام " في

 تقديم

  (IRA - Inflation Reduction Actقانون خفض التضخخخ)   بتوقيع  قام الرئيس األمريكي

 اتتجالز قيمته بإجمالي اسخختاماتا ، عقب موافقة مجلسخخي الاواو لالوخخيو ، 2022أغسخخ س   16في 

 للحد التزام أكبر لهو مليخات ولرت في مجخار  أما ال خاقة لت ير الماا ،  369ماهخا   مليخات ولرت،  430

لق اع ال اقة   ةالعام  ا أحد أكبر ارسختاماتاألمريكية، ل  المتحدة  الوريا   تاتيخ في  المااخي رالت ي ما

قانون إلى خفض تكاليف ال اقة  هذا السختدو  ارسختاماتا  المدتجة في ، حيث على اإلطالقاألمريكي 

 ارستهالكية، لزياوة أما ال اقة األمريكية، مع تقليل انبعاثا  غازا  ارحتباس الحرات  بوكل كبير.

 خفض تكاليف الطاقة   . 1

 ،ليوخخمل كل   ،مجموعة ما الحوافز للمسخختهلكيا توفيرسخخيت  خفض تكاليف ال اقة ما خال   

التي تعمل المركبا  اسخت)دام  الموفرة لل اقة، لالكهربائية  حوافز مباشخرة للمسختهلكيا لوخراأل األجهزة  

، لارسخخختامات في كفاألة ال اقة  أسخخخ ل المبانيال اقة الوخخخمسخخخية على بااأل لحدا   ، لبال اقة الاظيفة

          لباخاأل على كلخ ،   .لتمويخل لسسخخخخر كا  الخدخخل الما)فضالمازليخة، مع ت)يخخخخي  جزأل كبير ما ا

 التالية: األموتتحقيق العمل على سيت  

التي تسختفيد ما ال اقة الاظيفة لارعتماوا  الضخريبية للسخياتة الكهربائية أكار ما   ةاألسخرسختوفر   ➢

 .العامولرت في  1000

حراتية أل غيرها  المضخ)ا   الشخراأل  عادولرت   14,000لسسخرة قيمت  خيخ  مباشخر  إع األ   سخيت  ➢

 .ا  على األقل ساوي ولرت 350 لهاما األجهزة المازلية الموفرة لل اقة، مما يوفر  

ال اقة الوخمسخية على أسخ ل ماازله  ب)يخ  يخريبي  أنظمة  مليون أسخرة ما تركيب  7.5سخيتمكا  ➢

في العخام ولرت   300أل   ،ولرت على مخد  عمر الاظخام 9,000  مبلغ  لهخا، ممخا يوفر  %30 نسخخخخبتخ 

 على األقل.

لسخخياتا  الكهربائية الجديدة وخخراأل اولرت ما اإلعفاألا  الضخخريبية ل  7,500ما ييخخل إلى  تقدي   ➢

 .ا  ولرت ساوي 950على توفير  األسرولرت للسياتا  الكهربائية المستعملة، مما يساعد  4,000ل
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المااخية، لالتي ستوفر لكل   هاعلى المسات اليحيل لتحقيق أهداف المتحدة األمريكيةالوريا  ليع  ➢

 ما تكاليف ال اقة ال)اصة به .ا  ولرت ساوي 500ما متوس     أسرة

 األمريكي  أمن الطاقة والتصنيع المحلي.  2

يخ)مة اسختاماتا  يخخ إلى جانب   الاظيفةموثوقية ال اقة لإنتاج ال اقة   وع سخيت  بهذا الوخ ن 

مليخات ولرت   60ال خاقخة الاظيفخة األمريكيخة. ليوخخخخمخل أكار ما   صخخخخاخاعخةفي  األكبر على اإلطالق  هي  

،  توتيد لتقايا  الاقل السخلسخلة كامل  عبر األمريكية  في الوريا  المتحدة    البريةلتيخايع ال اقة الاظيفة  

ما خال  خفض تكلفة   ،عد في ت)فيف التضخ)  لتقليل م)اطر صخدما  األسخعات في المسختقبلسخامما سخي

سخخخيت  تحقيق هذا ل .الاظيفة لت)فيف اختااقا  سخخخلسخخخلة التوتيدالتي تعمل بال اقة الاظيفة لالمركبا  

 اإلجراألا  التالية: ات)اكاألمر ما خال   

اإلعفاألا  الضخخريبية لتنتاج لتسخخريع التيخخايع األمريكي لسلواس الوخخمسخخية، لتوتبياا  الرياس،   ➢

 مليات ولرت. 30 اتها بقيمةاستامات تقدتللالب اتيا ، لمعالجة المعاون الهامة، 

مليات ولرت لبااأل مرافق تيخخايع التكاولوجيا الاظيفة،    10ائتمان يخخريبي اسخختامات  بقيمة  توفير ➢

 .لسياتا  الكهربائية لتوتبياا  الرياس لاأللواس الومسيةل المياعةماوآ  مال ال

لمضخخ)ا  الحراتية لمعالجة نتاج اقانون اإلنتاج الدفاعي إل يخخمامليون ولرت    500ت)يخخي   ➢

 .المعاون الهامة

تعمل السخخخياتا  الحالية لتيخخخايع سخخخياتا    ميخخخانعمليات ولرت إلعاوة تجهيز    2مال بقيمة تقدي   ➢

 .التي تعتمد عليها المااطقمما يضما بقاأل لظائف تيايع السياتا  في  ،بال اقة الاظيفة

التي تعمل بال اقة  سخخياتا  التيخخايع  جديدة لمليات ولرت لبااأل ماوخخآ    20قرلض تيخخل إلى  مال  ➢

 .األمريكيةالوريا  المتحدة في جميع أنحاأل  الاظيفة

 مليات ولرت للم)تبرا  الوطاية لتسريع أبحاث ال اقة. 2ت)يي   ➢

 االقتصاد الخالي من الكربون.  3

 كخافخةعلى تقليخل ارنبعخاثخا  في    قخانون خفض التضخخخخ)  األمريكيسخخخختعمخل ارسخخخختامخاتا  في  

  ةالكهرباأل لالاقل لاليخااع ، مما يقلل بوخكل كبير ما ارنبعاثا  الااتجة عا إنتاج يةق اعا  ارقتيخاوال

 اإلجراألا  التالية:  ات)اكلسيت  تعزيز هذا الهدف ما خال   .لالمباني لالزتاعة
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مليات ولرت   30 ت)يخخي مع    ،اإلعفاألا  الضخخريبية للميخخاوت الاظيفة للكهرباأل لت)زيا ال اقة ➢

لالمرافق الكهربائية لتسخخخريع ارنتقا  إلى   األمريكية  المسخخختهدفة للوريا لالمال  برامج القرلض ل

 الكهرباأل الاظيفة.

 اإلعفاألا  الضريبية للوقوو الاظيف لالمركبا  التجاتية الاظيفة لتقليل ارنبعاثا  ما ق اع الاقل. ➢

مليخات ولرت  6  نحومال ائتمخانخا  يخخخخريبيخة لتقليخل ارنبعخاثخا  ما عمليخا  التيخخخخايع، بمخا في كلخ   ➢

صااعية متقدمة جديدة لتقليل ارنبعاثا  ما أكبر مياوت ارنبعاثا  اليااعية  لبرنامج نور ماوآ   

 .لاإلسماتمال ميانع الكيماليا  لالفورك 

 ، بهدفاظيفة أمريكية اليخخاعالتقايا   لمليات ولرت للموخختريا  الفيدتالية ل 9أكار ما ت)يخخي    ➢

مليات ولرت ل)دمة البريد األمريكية    3الاظيفة، بما في كل    ال اقة  سخخخخوق مسخخخختقر لماتجا  توفير

 لوراأل مركبا  عديمة ارنبعاثا .

مليات ولرت لدع  نوخخر التقايا    27بقيمة  ما خال  اسخختاماتا   تكاولوجيا ال اقة الاظيفة   تسخخريع ➢

 .للحد ما ارنبعاثا 

 إنتاج لتوزيع ال از ال بيعي. الياوتة عابرنامج للحد ما انبعاثا  غاز المياان ع يل ➢

بخخال خخاقخخة الاظيفخخة بحلو  عخخام   ➢                  مليون  950  ، بمخخا في كلخخ 2030تزليخخد الماخخاز  لالوخخخخركخخا  

 .مح ة ب اتيا  2300، لتوتبيا تياسألف  120، للوحة شمسية

مقخاتنخة   %40أل  جيجخا طا    1باحو   2030عخام   بحلو خفض انبعخاثخا  غخازا  ارحتبخاس الحرات    ➢

 .2005بمستويا  عام 

 "Environmental Justice " االستثمار في العدالة البيئية.  4

، مليات ولرت  60أكار ما إلى   ةالبيئي العدالةتيخخخل قيمة ارسخخختاماتا  الم)يخخخيخخخة لتحقيق  

 لهي: ،الاقاط الهامةلتومل بعض 

يقووها المجتمع  موخخرلعا مليات ولرت، في  3لبيئة، الممولة بقيمة ل  الم)يخخيخخةالمال   اسخختامات ➢

 المحلي لمعالجة األيرات البيئية لاليحية العامة المتعلقة بالتلوث لت ير الماا .

تدع  شراأل لتركيب معدا   مليات ولرت،   3مال لتقليل تلوث الهواأل في الموانئ، ممولة بمبلغ  تقدي    ➢

 لتكاولوجيا عديمة ارنبعاثا  في الموانئ.

 .الاظيفة، مال الحافال  المدتسية العاملة بال اقة الاقيل لمركبا  الاقلمليات ولرت  1 ت)يي  ➢
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 الغابات والمجتمعات الريفية القادرة على الصمود  أراضي  ومالكوالمزارعون . 5

لضخخخمان أن تكون المجتمعا  الريفية في طليعة الحلو    غير مسخخخبوقةاسخخختاماتا  ت)يخخخي  

 الحلو أتايخخخخي ال ابا  في  لمالكيعلى الدلت المركز  للماتجيا الزتاعييا  لهو ما يدكد المااخية.  

ليخخخ    ،المااخية ما خال  ارسخختامات في الزتاعة المااخية لاسخختعاوة ال ابا  لالحفاظ على األتايخخي

 :باآلتيالقيام  ، لسيت  كل  ما خال استاماتا  كبيرة في ت وير ال اقة الاظيفة في المجتمعا  الريفية

 مااخيا .مليات ولرت لدع  مماتسا  الزتاعة الذكية  20أكار ما ت)يي   ➢

            حمخايخة مخا يقرو مال  ،مليخات ولرت لخدع  ال خابخا  اليخخخخحيخة المقخالمخة للحرائق  5مال بقيمخة  تقخدي    ➢

 لزتاعة األشجات في المااطق الحضرية.، مليون فدان ما ال ابا  الوطاية 2

الالزمخة   اإلعفخاألا  الضخخخخريبيخة لالمال لخدع  اإلنتخاج المحلي للوقوو الحيو  ، لباخاأل البايخة التحتيخة ➢

 لوقوو ال يران المستدام لأنواع الوقوو الحيو  األخر .

ومن خالل استتتتتعرات استتتتتثمتارات أمن الطتاقة وتغير المنتاخ في "قانون خفض التضتتتتخم  

تكلفة التقنيات منخفضة الكربون على  "، يتضح أن هذا القانون يستهدف خفض2022األمريكي لعام 

 التقنيات القائمة على الوقود األحفوري منافستتتةنطاق واستتتع، مما يجعل العديد منها أكثر قدرة على  

لطتاقتة المتجتددة والمركبتات الكهربتائيتة  من خالل تعزيز ا، 2030بحلول عتام    في العتديتد من القطتاعتات

 .منخفض الكربون  تصادلالقوالمكونات الرئيسية األخرى   والهيدروجين


