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 على مصادر الطاقة المتجددة 19- تأثیر جائحة كوفید
 المھندس تركي حسن حمش 

 خبیر بترول/ استكشاف وإنتاج 

 

في التأثیر على األسواق االقتصادیة والمالیة الرئیسیة، تواجھ    19-كوفید جائحة    مع استمرار

ة تحدیات مرتبطة بالظروف االقتصادیة الناتجة عن الجھود المبذولة لمواجھ تقریباً  جمیع الصناعات  

 ھذه التأثیرات. ، ولم تكن صناعة الطاقة المتجددة بمنأى عن ھذه الجائحة

في تشرین األول/ أكتوبر أعلنت وكالة الطاقة الدولیة  في منظورھا لمستقبل صناعة الطاقة المتجددة،  

%  10نمواً یزید عن  الطاقة المتجددة ستحقق  السعات الجدیدة التي ستضاف إلى مصادر  أن    2019عام  

نھایة   عام    2019عام  حتى  تقریباً  النمو  توقف  بعد  من  اأرقام  ت  وكان  .2018وذلك  قریبة جداً  لنمو 

بالشبكة   المتصلة  الجدیدة  السعات  بلغت  إذ  الوكالة  بیاناتھا)  توقعات  بزیادة    191(بحسب  جیجاوات، 

 .20181% عن عام  7تعادل 

سیطرت الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة على نمو مصادر الطاقة الوكالة    منظورواستناداً إلى  

التي  وكالة  توقعات المن  بقلیل  أقل  وھي  جیجاوات،    109، حیث وصلت إلى  2019المتجددة في عام  

إلى   الرقم  السبب جیجاوات   114رّجحت أن یصل  إلى    ، وعزت  البسیط  تغییرات  في ھذا االختالف 

الثاني على مختلفة ھیمنت على سیاسات الطاقة، فقد   للعام  انخفضت إضافات الصین الكھروضوئیة 

حصة الصین  أي أن    ،في السابقمتوقعاً  وھو انخفاض أكثر حدة مما كان  جیجاوات،    30التوالي إلى  

في عام  %  30إلى أقل من    2017في عام  %  55من  تراجعت  من اإلضافات الكھروضوئیة العالمیة  

في المقابل، تجاوزت األسواق األخرى مثل الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي والبرازیل    .2019

 . باإلضافات الكھروضوئیة وفیتنام التوقعات الخاصة

في دول  بنمو أسرع في الصین ومدفوعة  ،  2015شھدت طاقة الریاح ثاني أكبر توسع لھا منذ عام  و

تراجع عدد المشاریع الجدیدة  نتیجة  إضافات الطاقة الكھرومائیة  تراجع معدل االتحاد األوروبي، بینما  

 . في الصین

تقدیرات بین وكالة الطاقة الدولیة وغیرھا من الجھات والبد من التنویھ إلى أن ھناك اختالفاً في ال 

على سبیل المثال تشیر إلى أن   British Petroleumالتي تنشر إحصائیات الطاقة المتجددة، فبیانات  

 
1 IEA. (2020) Renewable Energy Market Update, Outlook for 2020 and 2021. 
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بینما تشیر الوكالة الدولیة   .2جیجاوات   157بلغ    2019و   2018بین عامي    المتجددة نمو مصادر الطاقة  

من   ت جیجاوا  176أضافت  لوحدھا  إلى أن المصادر الشمسیة والریحیة     IRENAللطاقات المتجددة

 .20193جیجاوات عام   4.244سعة التولید اإلجمالیة المضافة عالمیاً والتي بلغت 

الدولیة   الطاقة  وكالة  في  توقعت  الملحوظ  النمو  المركبة  نتیجة  أن  2019عام  السعات  تسجل ، 

العالمیة   قیاسیة جدیدة  اإلضافات  أرقاماً  المتجددة  الطاقة  عام  لسعات  عام  ثم    2020في  تنخفض في 

 : التطورات التي تحركھا سیاسات األسواق الرئیسیةتوجھ رأت أنھ مرتبط ب، وھو 2021

o   ذروتھا في  إلى  طاقة الریاح على الیابسة  في الوالیات المتحدة، كان من المتوقع أن تصل إضافات

بدء    2020عام   مع  االنخفاض  في  تبدأ  لإلنتاج في  التدریجي  التراجع  ثم  الضریبي  االئتمان 

)PTC(4. 

o ) في الصین، كان من المتوقع أن یؤدي اإللغاء التدریجي لتعریفات التغذیةFITs(5   إلى دفع عجلة

في حین كان من    ،2020استكمال مشاریع طاقة الریاح والطاقة الشمسیة الكھروضوئیة في عام  

 . 2020المقرر بدء تشغیل العدید من مشاریع الطاقة الكھرومائیة التقلیدیة ومشاریع الضخ في عام  

o  الھند، كان من الضروري تسریع نمو مشاریع طاقة الریاح والطاقة الشمسیة لتحقیق ھدف في 

 . 2022في عام جیجاوات  175یطمح للوصول إلى  

o  ُالعقود في مجال  نحت  في االتحاد األوروبي، م الدول عدداً من  طاقة الریاح والطاقة العدید من 

 .2020أھداف عام  ضمن المتوقعة بین الطلب واإلمداد الشمسیة الكھروضوئیة لسد الفجوة 

 

 
2  BP. (2020) Statistical Review of World Energy2020, 69th edition. 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf  
3 IREAN. (2020) Renewables Account for Almost Three Quarters of New Capacity in 2019. 6 April. 
https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2020/Apr/Renewables-Account-for-Almost-Three-
Quarters-of-New-Capacity-in-2019  

4  Production Tax Credit قة المتجددة وخاصة طاقة  ، ھو أحد أنواع الدعم الذي تقدمھ الوالیات المتحدة إلنتاج الكھرباء من مصادر الطا
ساعة خالل السنوات العشر األولى من تشغیل المنشأة. وقد شھد ھذا الدعم توقفاً وتمدیداً عدة    تسنت لكل كیلووا  2.3الریاح، ویبلغ وسطیاً  

 .2020مرات خالل السنین السابقة، وآخر تمدید لھ ینتھي في كانون األول/دیسمبر 
5  in tariffs-out of feed-haseP ،    0.15ھو نوع من الدعم تقدمھ الحكومة الصینیة إلنتاج الكھرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ویبلغ نحو 

 . 2012الطاقة الشمسیة مع مطلع عام  عساعة. وقد قررت الصین إیقاف ھذا الدعم عن مشاری تسنت لكل كیلووا

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2020/Apr/Renewables-Account-for-Almost-Three-Quarters-of-New-Capacity-in-2019
https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2020/Apr/Renewables-Account-for-Almost-Three-Quarters-of-New-Capacity-in-2019
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الطاقة  أن یزداد إنتاج الوقود الحیوي واستھالك    ،19- كوفید  انتشار جائحة  قبل  كان من المتوقع  كما  

توقعات وكالة الطاقة  وراء  وكانت ھناك ثالثة عوامل    .2020في عام  %  3  بنحو  6المتجددةالحراریة  

 : ، وھي في ھذا المجال الدولیة

، حیث تخطط البرازیل لرفع نسبة الدیزل الحیوي  سیاسة الوقود الحیوي الجدیدة في البرازیل  ①

   .20237% بحلول عام 15في وقود السیارات إلى 

فبعد تجربة تمت ضمن ،  سیاسة مزیج اإلیثانول ضمن وقود السیارات توسع الصین في اعتماد  ②

 االستخدام اإللزامي سیاسة توسع في  ، عن  2017أعلنت الصین منذ أواخر عام  إقلیماً،  أحد عشر  

 .20209بحیث یعمم على كامل البالد في عام   E108للوقود 

  .ASEAN10عضاء في وقود الدیزل الحیوي في الدول األاستخدام التوسع المستمر في  ③

بقد    نكا   األوروبياالتحاد  كما أن   المتجددة  حیث یمثل عام  وضع نصب عینیھ سیاسة دعم الحرارة 

 .2030الطاقة المتجددة لعام الجدیدة لالتحاد في مجال ھداف األبدایة فترة تنفیذ  2020

 

ً عالمیاً لم تكن شیئاً    19- جائحة كوفید وبالرغم من أن سعة انتشار   الحالي    الوضع، إال أن  متوقعا

الطاقة المتجددة حصة  تنتج الزیادة المستمرة في  حیث    .كان من ضمن المتوقعالمتجددة  لقطاع الطاقة  

نة في قطاعات الطاقة في العدید والحوافز المضمّ النواظم  من السیاسات ومجموعة  عن  من مزیج الطاقة  

البلدان تساھم االبتكارات المستمرة في كما    .سوق الطاقةتصل إلى منحھا األولویة خالل تنظیم    من 

إلى أن خیارات تكالیف    IRENAخفض تكالیف الطاقة المتجددة، وتشیر الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة  

في   الطاقة  المرافق56تولید  مستوى  على  الجدیدة  المشاریع  من  التولید    %11  خیارات  من  أقل  كان 

عالوة على ذلك، یشیر منتدى الطاقة العالمي إلى أن مصادر    .2019باستخدام الوقود األحفوري في عام  

 . 12الطاقة المتجددة باتت تشكل الخیار المفضل لدى المستثمرین 

 
6  Renewable Heatمباشرة الحرارة  استخدام  وتعني  المتجددة،  الحرارة  الطاقة    ،  استخدام  مثل  كھرباء.  إلى  المتجددة  الطاقة  تحویل  بدل 

 الشمسیة لغلي الماء أو للتدفئة بشكل مباشر مثالً.
7 Biofuel International. (2020). Brazil increases volume of biodiesel in fuel to 12%. 3 March. 
https://rb.gy/jghjrv  

 % من اإلیثانول. 10ھو الغازولین الذي یحتوي على  8
9 Minghao Li et al. (2017) China’s New Nationwide E10 Ethanol Mandate and Its Global Implications. 
Agriculture Policy Review. Lowa State University, USA. Fall 2017. 
https://www.card.iastate.edu/ag_policy_review/pdf/fall-2017.pdf  

10 Association of Southeast Asian Nations ، رابطة دول جنوب شرق آسیا 
وأكثر.  تمیغاوا 10األمریكیة، المشاریع على مستوى المرافق ھي المشاریع التي تبلغ سعة التولید فیھا حسب تعریف وزارة الطاقة  11

https://rb.gy/gjtnst   
12 World Energy Forum (2020). COVID-19 is a game-changer for renewable energy. https://rb.gy/fdj7fz  

https://rb.gy/jghjrv
https://www.card.iastate.edu/ag_policy_review/pdf/fall-2017.pdf
https://rb.gy/gjtnst
https://rb.gy/fdj7fz
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 .13تراجع كلفة تولید الطاقة المتجددة بحسب المصدر خالل العقد الماضي 1الجدول  یبین 
 سنوات 10تغیر تكالیف تولید الطاقات المتجددة خالل  :1الجدول 

 سنوات 10تغیر الكلفة خالل  المصدر
% 

 % 82 - 14یة الطاقة الكھروضوئ
 % 47 - 15الطاقة الشمسیة المركزة

 % 39 - طاقة الریاح على الیابسة 
 % 29 - طاقة الریاح في المغمورة 

 IRENA ،2020 حسب بیانات:
 

 على انتشار مشاریع الطاقة المتجددة  19-تأثیر كوفید

مثلھا مثل   ،19-كوفید بـسبب جائحة  مـصادر الطاقة المتجددة لمخاطر جدیدة مـشاریع  تتعرض  

وصــلت تدابیر اإلغالق في   .حســب التقنیةحســب الســوق وھذه المخاطر تختلف  وباقي الصــناعات، 

حیث خضــع أكثر من نصــف  ،  2020أبریل  نیســان/   5إلى ذروتھا في   19-بســبب جائحة كوفید العالم 

العالم في التخفیف من ھذه  ت مختلف دولثم بدأ  .إلى إجراءات الحظر الجزئي أو الكليســـكان العالم 

ــھر   اراإلجراءات في شــ ام  ـمایو  /أـی د    .من نفس الـع ــبـبت  وـق دابیر  ا  تعلیـمات تســ اـعد االجتـماعي وـت لتـب

، مما كان لھ تأثیر مباـشر على بدء تـشغیل  إنجاز المـشاریعالتورید وتأخیر    ـسالـسلاإلغالق في تعطیل  

ــاریع الكھرـباء المتـجددة ومرافق الوقود الحیوي  ــتثـمارات الـطاـقة المتـجددةـبل وعلى  مشــ أدت  إذ    .اســ

ــفر وإغالق ا ــطة التجاریة والس ــة على األنش لحدود إلى انخفاض حاد في الطلب على  القیود المفروض

  .من اســتھالك الطاقة الحیویة ومصــادر الطاقة المتجددة األخرى   حد الطاقة في النقل والصــناعة، مما  

المـشاریع الكبیرة والـصغیرة   لبعض إلى إلغاء أو تعلیق قرارات االـستثمار    یةتحدیات االقتـصاد وأدت ال

ــاھمت  كل ھذه العوامل   .الحجم قید التطویر ــاریع للخطر حتى لو في تعریض بعض  سـ تلك التي  المشـ

 .من اإلنجاز في مرحلة متقدمةكانت 

وبعد ثمانیة أسابیع من اإلغالق، أكبر انخفاض في الطلب على    2020شھدت الصین في مطلع عام  

وانخفض الطلب كذلك في الوالیات   .% حتى نھایة آذار/مارس7الطاقة، حیث انخفض الطلب بنسبة  

انخفض استخدام الطاقة في أوروبا كما    .202016% في الربع األول من عام  6المتحدة األمریكیة بنسبة  

بمستویات مماثلة، باستثناء إیطالیا التي كانت لبضعة أسابیع بؤرة تفشي المرض في أوروبا فقد انخفض  

 
13 IRENA (2020), Renewable Power Generation Costs in 2019. https://rb.gy/mtxqt6  
14 Photovoltaics 
15 Concentrating Solar Power 

 ھذا العام.فیھا  ، مما یرّجح أن السبب یعود إلى أن الشتاء كان معتدال الوالیات المتحدةفي قبل سریان قیود اإلغالق ھذا كان  16

https://rb.gy/mtxqt6
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غالق في الھند إلى انخفاض الطلب على الطاقة بنحو وأدى اإل   .% 25الطلب على الكھرباء بأكثر من  

30 % . 

تحمل الوقود األحفوري التأثیر األكبر النخفاض الطلب وكان الفحم ھو مصدر الطاقة األكثر 

الفحم   العالمي على  الطلب  انخفاض  إلى  النشاط االقتصادي  المفروضة على  القیود  أدت  إذ  تضرراً، 

كما انخفض   .انخفاض الطلب على الكھرباءبسبب  ، وذلك  2020في الربع األول من عام  %  8بنسبة  

الفحم لألغراض الصناعیة وخاصة في الصین  ال إنتاج المصانع،    إذ طلب على  أوقفت قیود اإلغالق 

 . 2019أكثر من نصف استھالك العالم أجمع في عام    الحجري مثّلعلماً أن استھالك الصین من الفحم  

بنسبة  و النفط  على  الطلب  انخفاض  في  السفر  على  المفروضة  القیود  وكان  5ساھمت  بین  %،  من 

انتقال السیارات سباب األساسیة  األ تراجعت ، حیث  1الشكل  كما ھو مبین في    لذلك انخفاض حركة 

% مقارنة  53بأكثر من ، 2020في النصف الثاني من شھر آذار/مارس عالمیاً على الطرقات حركة ال

الفترة من عام   الصین حتى شھر  2019بنفس  في  التراجع كان سریعاً جداً  أن  الشكل  . ویالحظ من 

. بینما لم یظھر التراجع في باقي دول العالم مثل أوروبا وأمریكا والھند إال مع 2020ط/فبرایر  شبا

 . 17تتالي عملیات اإلغالق في شھر آذار/مارس

 
 ) 2020 -2019( خالل األشھر األربعة األولى من عامي : مقارنة تأثیر اإلغالق على حركة السیارات1الشكل 

 
 IEA ،2020المصدر:        

 

 
17 IEA. (2020) Evolution of road passenger transport activity in selected countries in early 2020. 30 April. 
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، حیث في تراجع الطلب على النفط  االنخفاض الحاد في الطلب من صناعة الشحنساھم  كذلك  

توقفت أساطیل الطیران في معظم دول العالم، وأغلقت البلدان مطاراتھا باستثناء رحالت اإلعادة إلى  

  2019مقارنة بین عدد رحالت الطیران الیومیة بین عامي    2الشكل  یبین  الوطن ورحالت الشحن،  

حیث 202018و بنحو    ،  الطائرات  وقود  على  الطلب  مارس    % 25انخفض  آذار/   . 202019حتى 

حتى األسبوعین األخیرین من شھر    2020% بین مطلع عام  41وانخفض عدد رحالت الطیران بنسبة  

% فقط من متوسط عدد 26نحو    2020، وبلغ متوسط عدد الرحالت في شھر نیسان/أبریل  آذار/مارس

 .  2019الرحالت لنفس الفترة في عام 

 
 2020و 2019بین عامي . مقارنة الیومیة : عدد رحالت الطیران2الشكل 

 
 Flightradar24 ،2020مصدر البیانات:  

 

الربع األول من    خاللكانت الطاقة المتجددة ھي المصدر الوحید الذي شھد نمواً في الطلب  رغم ذلك  

ً وكان ھذا النمو  ،  2020عام   وقدمت   .جزئیاً ببدء تشغیل منشآت جدیدة للطاقة الشمسیة والریاح  مدفوعا

 
18 Flight Radar 24 ل العالم على مدار الساعة.  ، وھو موقع عالمي یقدم خدمة تتبع رحالت الطیران حو

19-covid-by-caused-traffic-air-in-decline-the-https://www.flightradar24.com/blog/charting/  
19 EIA. (2020) Short Term Energy Outlook. 9 September. 
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مجر وإیطالیا  مصادر الطاقة المتجددة مساھمات قیاسیة في تولید الكھرباء في كٍل بلجیكا وألمانیا وال

 . والوالیات المتحدة

 تأجیل مشاریع قید االنشاء 
الكھرباء والوقود الحیوي للنقل، سیعتمد على طول وشدة  ترى وكالة الطاقة الدولیة أن تأخر مشاریع  

بحلول منتصف شھر   .المدینةحسب  أو حتى  الدولة  یمكن أن تختلف حسب  وھي تدابیر    .اإلغالقتدابیر  

قد   2020في العالم في عام  نمواً  األسواق األكثر  غیر األساسیة في  الخدمات  ت  كان  ،2020  مایوأیار/  

أسابیع من اإلغالق، مع تطبیق بعض اإلجراءات األكثر صرامة في    10  -4لما یتراوح بین  خضعت  

 .مارسآذار/من منتصف اعتباراً بعض الوالیات األمریكیة وأوروبا والھند 

ال تعني إجراءات اإلغالق   لذلك  ،البلدان یعد من بین الخدمات األساسیةقطاع الطاقة في معظم  لكن  

  ت في مشاریع الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، قد توقفاإلنشاء    ات بالضرورة أن نشاط 

 ً بالوصول إلى المواقع في ظل اإلغالق في بعض البلدان سمح إذ السوق،  حسب  یختلففھذا أمر  تماما

فعلى   .حتى في ظل اإلغالق الجزئي  في بلدان أخرىبعض المشاریع  تم إیقاف العمل في    الكامل، بینما

اإلغالق، بینما  في الیابان استجابة لحالة  أعمال اإلنشاء في مشاریع الطاقة المتجددة  لقت  عُ سبیل المثال  

،  ة أسابیع خالل فترة اإلغالق الكامل التي استمرت ثالثفي عملیات اإلنشاء  سمحت الھند باالستمرار  

 .20% من مشاریع الطاقة الشمسیة وطاقة الریح في الھند 21.6بتأخر ذلك مع توقعات  قوتراف

تمثلت إلى نتیجة واضحة  العمل  أدت التأخیرات بسبب اضطرابات سلسلة التورید وإغالق مواقع  وقد  

النتیجة الثانیة فھي أن أما  الجدیدة من الطاقات المتجددة.   قصیرة األجل للسعات ضافات  الحد من اإلفي  

حتى مع  ف  .2020المشاریع المتأخرة قد تتعرض لخطر عدم جني فوائد الحوافز التي تنتھي في عام  

إلى  إمكانیة   اإلنشاءالوصول  للتباعد    تفرض ،  مواقع  التوجیھیة  والمبادئ  اإلغالق  إجراءات  جمیع 

تؤدي القیود المفروضة على عدد   ك لذل  .ع إجراءات السالمة االحترازیةالشركات اتباعلى  االجتماعي  

،  أعمال اإلنشاء إلى إبطاء  الصارمة  بروتوكوالت النظافة  عالوة على  العمال المسموح بھم في الموقع  

التأخیر مخاطر  من  یزید  في    .مما  التأخیرات  للعمل  المكونات  وصول  تؤدي  الالزمة  المواد  إلى  أو 

الشركات   المھمة  تجاوز  لخطر  تعریض  النھائیة  الحوافز  المواعید  والوالیات  لسیاسات  الصین  في 

 . المتحدة وأوروبا، مما یحرمھا من الحوافز المالیة التي كانت مؤھلة لھا في السابق

 
20 Energy World. (2020) India's renewables installation could fall by a fifth due to lockdown: Wood 
Mackenzie. https://rb.gy/gcfzhm  

https://rb.gy/gcfzhm
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، كما تعدیالت أدخل عدد من البلدان  ولمعالجة المخاوف من تجاوز المشاریع لمواعیدھا النھائیة، فقد  

 . 2021وھي تغییرات یتوقع أن یظھر تأثیرھا في عام   2 الجدولفي ھو مبین 

 
 في بعض دول العالم  لتأخر مشاریع الطاقة المتجددةر المرونة یالتغییرات في سیاسة توف : 2الجدول 

 بدءاً من: لتغییر ا لدولةا

 2021 -2020 شھور  6تمدید فترة البناء لمزارع الریاح  النمسا

للتكلیف  5-3 الدنمارك  النھائیة  المواعید  تمدید  الریاح    أشھر  لتوربینات 
 تمدید شھرین لطلبات الدعم لمشاریع الغاز الحیوي  .المنزلیة

2020 

 2021 -2020 الشھور 6-2لمدة تمدید المواعید النھائیة للتكلیف  فرنسا 

موعد  فیما یتعلق بأنھا ستكون مرنة  أعلنت وكالة الشبكة الفیدرالیة   ألمانیا 
ً  اریعالمش  المعلن عنھا سابقا

2020- 2021 

 2021 -2020 2020في منتصف عام  تشغیلھا   أشھر للمشاریع المرتقب  6تمدید   الیونان 

ً  30  لمشاریعلتمدید المواعید النھائیة  الھند   2021 -2020 یوما

مشاریع  6تمدید   المتحدةالمملكة  إلكمال  النھائي  للموعد  حسب   أشھر  التعرفة 
 21لطاقة الشمسیة المجتمعیةل)   FIT( التغذیة

2020 

 2021 -2020 ولالستثمارات   االئتمان الضریبي لإلنتاجاقتراح تمدید موعد  الوالیات المتحدة األمریكیة
 2020المصدر: وكالة الطاقة الدولیة، 

 

والمتوسطة  خطراً    19-كوفید نتشار  ایشكل  إجماالً،   الصغیرة  والمؤسسات  األفراد  استثمارات  على 

وسخانات المیاه الحراریة   22الحجم في تطبیقات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكھروضوئیة الموزعة 

 . الكتلة الحیویةالسخانات العاملة على طاقة الشمسیة والمضخات الحراریة و

أعلى من المشاریع الكبیرة فیما یخص تأخیر مواعیدھا النھائیة  تنطوي ھذه االستثمارات على مخاطر  

إجراءات بسبب  تركیب األلواح الشمسیة الكھروضوئیة في العدید من البلدان    ؤتباطمع  و  .أو حتى إلغائھا

منعت  اإلغالق   التجاریةالتي  المباني  أو  المنازل  إلى  والشركات  فإن    ،الوصول  األسر  من  العدید 

خططھا لتركیب الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة أو سخانات المیاه بالطاقة أجلت أو ألغت  قد  الصغیرة  

عدم الیقین  ، بسبب الوضع المالي الناتج عن إجراءات اإلغالق، وبسبب الشمسیة أو مضخات الحرارة

 . االقتصاديحول الوضع 

 
21  in tariff-Feedال التغذیة،  تقدیم عقود طویلة األجل  سیاسة مصممة لجذب  ،  تعرفة حسب  یتم  المتجددة.  الطاقة  تقنیات  االستثمارات في 

 . لمنتجي الطاقة المتجددة، تعتمد عادة على كلفة إنتاج كل تقنیة
22 Distributed PV power generation .تحویل الطاقة الشمسیة إلى طاقة كھربائیة مباشرة من خالل الوحدات الكھروضوئیة ، 
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 التأثیرات على األصول الحالیة 
محمیة في الغالب من انخفاض الطلب القائمة  محطات الكھرباء  خالف المشاریع قید اإلنشاء، فإن  على  

األسعار وانخفاض  الكھرباء  أن    .على  الكھرباء  ذلك  تولید  محطات  من  الطاقة  العدید  على  العاملة 

وتُ المتجددة   ثابتة  أسعار  الشبكة،  لدیھا عقود  إلى  الوصول  أولویة  تقلی منح  تواجھ  قد  صاً ضئیالً  لذلك 

إلى انخفاض الطلب األسبوعي   19-نتیجة كوفید غالق  اإلأدت إجراءات  لقد    .لإلنتاج أو قد ال تواجھھ أبداً 

مصادر الطاقة المتجددة  بزیادة حصة  وھذا سمح  ،  المتأثرةعبر المناطق  %  35  -10على الكھرباء بنسبة  

النخفاض الطلب على الكھرباء، والسعات اإلضافیة التي تمت إضافتھا إلى الشبكة   ونتیجة .من الطلب 

العدید من  حصص التغذیة من مصادر الطاقة المتجددة في  ارتفعت  ،  2020في الربع األول من عام  

 . العالم مناطق

  VRE23الطاقات المتجددة المتغیرة  حصة  تغیر  ، الذي یبین  3الشكل  ح في  و ویمكن مالحظة ذلك بوض

أیار/ مایو  2020منذ مطلع عام   تاریخ منتصف شھر  الفترة من عام  2020، وحتى  بنفس  ، مقارنة 

2019. 
 من الطلب في ألمانیا وإیطالیا المتغیرة : حصة الطاقات المتجددة 3الشكل 

 
 2020المصدر: وكالة الطاقة الدولیة، 

 

 
23  energy ariable renewableV  مثل الطاقة الشمسیة  حسب الظروف الجویة   الطاقات المتجددة المتغیرة ھي تلك ذات الطبیعة المتغیرة ،

 وطاقة الریاح.
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في الطاقة المتجددة المتغیرة  مشاركة  من  حصصاً    2020عام  شھدت كل من إیطالیا والنمسا وبلجیكا  

  . على التوالي %  67،  70،  63مقارنة بالعام الماضي، حیث وصلت إلى  أعلى بكثیر  تولید الكھرباء  

ألمانیا   قیاسیاً جدیداً  باإلضافة إلى ذلك، سجلت  نتیجة على الشبكة  في انخفاض صافي الحمولة  رقماً 

الطلب  مشاركة  و  .النخفاض  وتكساس  كالیفورنیا  ذلك، شھدت  من  العكس  المتجددة  على  الطاقة  من 

لطقس تأثیرات أقوى من انخفاض لیدل على أنھ في بعض الحاالت كان  ، مما  2019لعام  مماثلة  المتغیرة  

 . 19-كوفید الطلب على الكھرباء بسبب  

أواخ مع أنھ    Wood Mackenzie، رأت مؤسسة  2020ر شھر تشرین األول/أكتوبر  وفي 

جائحة  فرضتھا  استمرار األسواق العالمیة للطاقة الشمسیة الكھروضوئیة في التغلب على التحدیات التي  

حتى نھایة   ت جیجاوا  115الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة إلى    سعات من المتوقع أن تصل  ف،  19-كوفید 

وسوف  2020 في  یس،  السنوي  النمو  عام  السعات  تمر  حتى  عام  إلى  2025كل  لتصل   ،145  

 .24جیجاوات 

الخالصة  یمكن   باقي األسواق  في  المتجددة تعرضت مثل  الطاقات  لتحدیات القول إن سوق 

لكن وعلى الرغم من التحدیات، یبدو مسار النمو  ،  19- نتیجة انتشار جائحة كوفید مباشرة وغیر مباشرة  

كالیف، وزیادة القدرة التنافسیة للبطاریات  ، فانخفاض التالمتجددة متفائالً طویل األجل لصناعة الطاقة  

 على تخزین الطاقة، مھدت الطریق لھذا النمو المتوقع. 

ل  الزمنیة  الجداول  أن  التأكید على  الكن ھذا ال یمنع من  الطاقة  قید اإلنشاء تتعرض  مشاریع  لمتجددة 

األخرى التي تنتج  األسواق  أو من    من الصینوبسبب انقطاع سلسلة التورید  اإلغالق  لضغوط بسبب  

الشمسیة والطاقة  الریاح  طاقة  تولید  منشآت  في  المستخدمة  المكونات  من  في ضوء  العدید  ، خاصة 

 . 19-انتشار الموجة الثانیة من كوفید التي سببھا  المخاوف الحالیة 

 

 
24  Wood Mackenzie. (2020) Global solar PV installations to hit 115 GWdc in 2020. 
https://www.woodmac.com/press-releases/global-solar-pv-installations-to-hit-115-gwdc-in-2020/  

https://www.woodmac.com/press-releases/global-solar-pv-installations-to-hit-115-gwdc-in-2020/
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