مجلة ف�صلية محكمة ت�صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول
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اال�شتراك ال�سنوي :

� 4أعداد (وي�شمل �أجور البريد)

البلـــدان العــربيـــة
للأفراد :

 8د .ك �أو  25دوالراً �أمريكياً

للم�ؤ�س�سات :

 12د.ك �أو  45دوالراً �أمريكياً

البلدان الأخرى
للأفراد :

 30دوالراً �أمريكياً

للم�ؤ�س�سات :

 50دوالراً �أمريكياً

اال�شتراكات با�سم  :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ويجوز االقتبــا�س مع ذكر ا�سم المجلة!.
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قواعد الن�شر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة ف�صلية محكمة تعني ب�ش�ؤون النفط والغاز والطاقة حيث
ت�ستقطب نخبة من المتخ�ص�صين العرب والأجانب لن�شر �أبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي في
المجاالت التي تغطيها المجلة ،كما تقوم على ت�شجيع الباحثين على �إنجاز بحوثهم المبتكرة
والأ�سهام في ن�شر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على
متابعة التطورات العلمية في مجال ال�صناعة البترولية.
الأبحاث

كافة االبحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف �إلى الح�صول على �إ�ضافات جديدة
في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.
مراجعة الأبحاث والكتب

تقوم المجلة بن�شر المقاالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب �أو درا�سات تم ن�شرها حول
�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقاالت مرجعاً للباحثين حول �أحدث و�أهم
الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.
التقارير

تتناول التقارير وقائع م�ؤتمر �أو ندوة ح�ضرها الكاتب� ،شريطة �أن تكون موا�ضيعها ذات �صلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما ي�شترط ا�ستئذان الجهة التي �أوفدته للم�ؤتمر �أو الم�ؤ�س�سات الم�شرفة
عليه لكي ت�سمح له بن�شرها في مجلتنا .وان ال تزيد عدد �صفحات التقرير عن � 10صفحات مع
كافة اال�شكال والخرائط والجداول ان وجدت.
�شروط البحث

•ن�شر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
•ان ال يتجاوز البحث العلمي المن�شور على � 40صفحة( ،متن البحث ،الجداول واال�شكال) بدون
قائمة المراجع ،وير�سل �إلكترونيا كام ً
ال �إلى المجلة على �شكل .word document
•تر�سل اال�شكال ،الخرائط وال�صور في ملف ا�ضافي على �شكل .JPEG
•ا�ستخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12وان تكون الم�سافة بين
اال�سطر  .1.5وان تكون تن�سيق الهوام�ش الكلمات بطريقة .Justified
•ان يتم اال�شارة الى م�صادر المعلومات بطريقة علمية وا�ضحة.
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•عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر (اذا كانت المعلومات رقميه او ر�ؤية معينة او تحليل
ما) يجب ان ال يتم االقتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�سا�س الفكرة واعادة �صياغتها ب�أ�سلوب
الباحث نف�سه ،واال�شارة الى م�صدر الإقتبا�س� .أما في حاالت الإقتبا�س الحرفي فت�ضع المادة
المقتب�سة بين عالمتي الإقتبا�س (“.)‟...
•يف�ضل ان تذكر المدن ومراكز االبحاث وال�شركات والجامعات االجنبية الواردة في �سياق
البحث باللغة االنجليزية وال تكتب باللغة العربية.
•�أرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
•تعبر جميع االفكار المن�شورة في المجلة عن �آراء كاتبيها وال تعبر بال�ضرورة عن وجهة نظر
جهة الإ�صدار ويخ�ضع ترتيب الأبحاث المن�شورة وفقاً لالعتبارات الفنية.
•البحوث المرفو�ضة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�سباب.
•يمنح لكل كاتب بحث خم�سة �أعداد من العدد الذي ن�شر فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة النفط والتعاون العربي� ،أوابك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف� 00965- 24959000 :أو 00965-24959779
الفاك�س00965 - 24959755 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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المحتويات
األبحاث
اتفاقيات تبادل الطاقة الكهربائية
بين الدول العربية
7

المهند�سة جميلة مطر
دور �شبكات الربط الكهربائي العربي
في تعظيم ا�ستغالل الطاقات المولدة
في وحدات الطاقات المتجددة غير المبرمجة
د� .سمير القطب

35

م�صادر الطاقات المتجددة في العالم العربي
وا�ستخداماتها في التوليد الكهربائي
د .محمد فرحات

89

مجلة عربية تهتم بن�شر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على متابعة التطورات العلمية في مجال ال�صناعة البترولية

المقاالت المن�شورة في هذه المجلة تعك�س �آراء م�ؤلفيها وال تعبر بال�ضرورة عن ر�أي منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول � -أوابك

البحـــــث األول

اتفاقيات تبادل الطاقة الكهربائية
بين الدول العربية.

املهند�سة جميلة مطر *

مديرة �إدارة الطاقة ،جامعة الدول العربية.
ورقة مقدمه �إلى م�ؤتمر الطاقة العربي الحادي ع�شر « -الطاقة والتعاون العربي»  -مراك�ش  -المملكة المغربية )� 4-1أكتوبر (2018
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اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮ�� �� ﻣﺠﺎل ���ﺎ� ﺳﻮق ﻋﺮ��ﺔ ﻣ���ﻛﺔ ﻟ���ﺮ�ﺎ�
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺣ��ت ﻣ�روﻋﺎت اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ اﻟﻌر�ﻲ �ﺎﻫ��ﺎم �ﺎﻟ� ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟ�����ﺎت اﻟ����ذ�ﺔ ����ﻪ أﺣد أﻫ�
اﻟ��روﻋﺎت اﻟ��ﺎﻣﻠ�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﺣ�� ﺑدأ اﻻﻫ��ﺎم �ﻪ ﻣ�ذ إﻧ�ﺎء اﻟ��ﻠ� اﻟ�زار� اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء اﻟذ� اﻋ��ر
ﻣ��ر ﻷﻋ�ﺎﻟﻪ  ،ﺛ� أﺧذ اﻟ����� ﯾ��ﻊ ﻟ���� ﺟزءاً ﻣ� ﺟﻬد ﺛﻼﺛﻲ ﺷﺎرك ﻓ�ﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ
اً
اﻟ��ﻠ� �ﻞ ﻣ� اﻟ��دوق اﻟﻌر�ﻲ ﻟ�ﻧ�ﺎء اﻻﻗ��ﺎد� واﻻﺟ��ﺎﻋﻲ واﻟ��� اﻟدوﻟﻲ ﺑدﻋ� �ﺎﻣﻞ ﻣ� و ازرات
اﻟ�ﻬر�ﺎء واﻟ�ﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ؛ ﻓ�ﻌد أن ﺑدأ اﻟ��� اﻟدوﻟﻲ ﺗﻘر�رﻩ ﺣ�ل اﻷ�ر اﻟ��ﺳ��ﺔ واﻟ��ر�ﻌ�ﺔ واﻟﻘﺎﻧ�ﻧ�ﺔ
ﻹﻧ�ﺎء اﻟ��ق ،واﻓ� اﻟ��دوق اﻟﻌر�ﻲ ﻋﻠﻰ إﻋداد دراﺳﺔ ﺣ�ل اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ اﻟﻌر�ﻲ اﻟ�ﺎﻣﻞ واﺳ�ﻐﻼل اﻟﻐﺎز
اﻟ���ﻌﻲ اﻣ�دت إﻟﻰ ﻣﺎ �ﻘر� اﻟﻌﺎﻣ�� ﻣ�ذ إ�ﻼق اﻟﻌ�ﻞ ﻓ�ﻬﺎ ﻓﻲ ﻓ�راﯾر 2012؛ وﻋﻘدت ﺧﻼل ﺗﻠ� اﻟ��رة
اﻟﻌدﯾد ﻣ� اﻻﺟ��ﺎﻋﺎت ودارت ﺣ�ل اﻟدراﺳﺔ اﻟ���ر ﻣ� اﻟ��ﺎﻗ�ﺎت.

��ﻬد اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ اﻟﻌر�ﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳ�ق ﻋر��ﺔ ﻣ��ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء ﺑ�� اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﺗ�� ﻣ� ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋ�ﻠ�ﺎت
و ّ

ﺗ�ﺎدل ﺗ�ﺎرة اﻟ�ﻬر�ﺎء ���ﻞ ��ﻘ� اﻟ���ر ﻣ� اﻟ�زا�ﺎ اﻻﻗ��ﺎد�ﺔ واﻻﺟ��ﺎﻋ�ﺔ ﻟ�ﺎﻓﺔ اﻟدول اﻟ��ﺎر�ﺔ ﻓﻲ اﻟ��ق.

ﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟ�رﻗﺔ واﻗﻊ ﻗ�ﺎ� اﻟ�ﻬر�ﺎء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﻣ� ﺣ�� اﻹﻧ�ﺎ� واﻻﺳ�ﻬﻼك ،و���ﻌﺔ اﻟﻌ�اﻣﻞ اﻟ�ﻲ
ﺗدﻓﻊ ﻧ�� اﻻﻫ��ﺎم ﺑ��ﺎﻣﻞ أﺳ�اق اﻟ�ﻬر�ﺎء اﻟﻌر��ﺔ واﻟ�زا�ﺎ اﻟ���ﻗﻊ اﻟ���ل ﻋﻠ�ﻬﺎ ﺟراء ﺗ�ﻘ�� ﻫذا اﻟ��ﺎﻣﻞ.

ﯾ�� اﻻﻧ�ﻘﺎل �ﻌد �ﻟ� إﻟﻰ اﺳ�ﻌراض اﻟ�ﻼﻣ� اﻟر����ﺔ ﻟﻠ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء ﻣﻊ اﻟ�ر��ز ﻋﻠﻰ اﻹ�ﺎر
اﻟ��ر�ﻌﻲ واﻟ��ﺳ�ﻲ ﻟﻠ��ق واﻟ��ﺔ اﻟ����ذ�ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟ��ﻘ�� ﻫذﻩ اﻟﻐﺎ�ﺔ ﻣﻊ إﺑراز دور اﻟ��ﻠ� اﻟ�زار� اﻟﻌر�ﻲ

ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء وﻣ�ﺳ�ﺎت اﻟ����ﻞ ﻓﻲ دﻋ� وﺗ���ذ ﻫذا اﻟ��رو�.

و اﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟ��ﺮ�ﺎ� �� اﻟﺪول اﻟﻌﺮ��ﺔ:

ً
أوﻻ :اﻟﻘﺪرات اﳌﺮﻛﺒﺔ:

ﺑﻠﻐت ﺟ�ﻠﺔ اﻟﻘدرات اﻟ�ر��ﺔ ﻹﻧ�ﺎ� اﻟ�ﻬر�ﺎء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﺣ�اﻟﻲ  264103ﻣ��ﺎوات ﻓﻲ ﻋﺎم ،2017
و���� اﻟ��ﻞ ) (1ﻧ��ﺔ ﻣ�ﺎﻫ�ﺔ اﻟ��ﺎدر اﻟ���ﻠ�ﺔ ﻹﻧ�ﺎ� اﻟ�ﻬر�ﺎء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ .و�ﻼﺣ� ﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت
اﺳ��دام اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ�ﻬر�ﺎ��ﺔ �رد ﻓﻌﻞ ﻟﻠ��� اﻟ��ﺎﻧﻲ اﻟ��رد ،واﻟ��ﺳﻊ ﻓﻲ ﻣ�ﺎﻻت اﻟ���ﺔ اﻟ����ﺔ واﻟ��ﺎﻋ�ﺔ،
ﺑز�ﺎدة ﻧ���ﺔ ﺗﻘدر ���اﻟﻲ  %24.5ﻣﻘﺎرﻧﺔ �ﻌﺎم  2010واﻟ�ﻲ ﺑﻠﻐت  814.3ﺗ� ار وات ﺳﺎﻋﺔ .وﺗ�در اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ أن اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﻣﺎ زاﻟت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧ�� ﻓﻲ ﺷ�ﻰ اﻟ��ﺎﻻت اﻻﻗ��ﺎد�ﺔ ﻣ�ﺎ ���دﻋﻲ ﺗﻠ��ﺔ اﻟ�ﻠب اﻟ��زاﯾد
1
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ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎ�� ،وﻟذﻟ� ﻓﺈن اﻟ�ﺎ�� اﻟ����ﺎ��� اﻟ����د�� �ﺎﻟدول اﻟﻌ���� ﻓﻲ ا���ﺎ� ����� ����ﺎً ،و�ﻌ�� اﻟ��ﻞ

) (2اﻟﻘدرات اﻟ����� واﻟ��ﻞ ا���ﻰ ﻟ����ﻋ� �� اﻟدول اﻟﻌ���� ﻓﻲ ﻋﺎم � 2017ﺎﻟ���ﺎوات.

ﻓﻲ اﻟ�ﻘﺎ�ﻞ ،ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟ���� ا��ﺎ��� ﻟﻘ�ﺎ� اﻟ����ﺎ� ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌ���� �� ﺿﻌﻒ اﻟ�ﻔﺎ���� ��� ،ﻞ �����

البحـث األول

اﻟﻔﻘد ﻓﻲ اﻟ�ﺎ�� اﻟ����ﺎ��� ﻋﻠﻰ �����ﺎت ا�ﻧ�ﺎ� واﻟ�ﻘﻞ واﻟ����� إﻟﻰ ��اﻟﻲ ���� ،%19ﺎ ��ﻠ� اﻟ�ﻌدل اﻟﻌﺎﻟ�ﻲ
��اﻟﻲ .1 %8

اﻟ��� ) ���� (1اﻟﻘدرات اﻟ����� ���ﺎ� اﻟ����ﺎ� ﻓﻲ اﻟدول اﻟ�����
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اﳌﻨﺘﺪى اﻟ���� ﻟﻠﺒ��ﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﻓﺪ(  ،2014اﳌ��� اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺘ���� أﻓﺪ ﺣﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ �� اﻟﺒﻠﺪان اﻟ���ﻴﺔ ،ص .7
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اﻟ��� ) (2اﻟﻘدرات اﻟ����� واﻟ��� ا���� ﻟ����ﻋ� �� اﻟدول اﻟ����� ﻋﺎم 2017
)�ﺎﻟ���ﺎوات(
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ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ:������� :
ﺗ��ﻠ� ﻣﻌدﻻت ﻧ�� اﺳ��دام اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ��ر�ﺎ��ﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ وﻓ� ���ﻌﺔ اﻻﺳ��دام ،وﻣ���� إﺗﺎﺣﺔ
البحـث األول

ﻣ�ﺎدر اﻟ�ﺎﻗﺔ ��� دوﻟﺔ ،وﺗ��ر ا�ﺣ�ﺎ�ات إﻟﻰ ��ﺎدة ﻣ��ﺳ� اﺳ���� اﻟﻔرد ﻣ� اﻟ��ر�ﺎ� ���� % 47.5

ﻣﻘﺎرﻧﺔ �ﻌﺎم  ،2010ﻟ��� ﻣ��ﺳ� ﻧ��ب اﻟ��ا�� اﻟﻌر�ﻲ إﻟﻰ �� 5278ﻠ� وات ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم �� ،2017ﺎ
ﻣ�ﺿﺢ ﻓﻲ اﻟ�دول ).(1
�� ّ
وﻗد ارﺗﻔﻊ اﻟ�ﻠب ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ��ر�ﺎ��ﺔ ﻋر��ﺎً ����ﺔ  % 6.2ﻓﻲ اﻟ���ﺳ� ﻓﻲ اﻟﻔ�رة ﻣﺎ ��� ،2010 -2000

ﻟ��� إﻟﻰ  655.8ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010ﻓﻲ ﺣ�� ارﺗﻔﻊ اﻟ�ﻠب ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ��ر�ﺎ��ﺔ ����ﺔ  %19.4ﻓﻲ اﻟﻔ�رة

ﻣﺎ ���  ،2014 -2010ﻟ��� إﻟﻰ ﺣ�اﻟﻲ  1166.4ﺗ� اروات ﺳﺎﻋﺔ ،وﻣ� اﻟ���ﻗﻊ أن ﯾرﺗﻔﻊ اﻟ�ﻠب إﻟﻰ
ﺣ�اﻟﻲ  1639ﺗ� اروات ﺳﺎﻋﺔ ��ﻠ�ل ﻋﺎم  ،2023وإﻟﻰ  2029ﺗ� اروات ﺳﺎﻋﺔ ﺣ�ﻰ ﻋﺎم �� ،2028ﺎ ارﺗﻔﻊ
اﻟ��� اﻷﻗ�ﻰ ﻟﻠدول اﻟﻌر��ﺔ إﻟﻰ  159969ﻣ��ﺎ وات ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2013وﻣ� اﻟ���ﻗﻊ أن ��� إﻟﻰ ﺣ�اﻟﻲ
 224539ﻣ��ﺎوات ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018و��ﺿﺢ اﻟ�دول ) (2ﺗ�ﻗﻌﺎت اﻟ�ﻠب ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎﻗﺔ واﻟ��� اﻷﻗ�ﻰ

ﻟ�ﻋ�ام .2028 ،2023 ،2018

وﻣ� اﻟ���ﻗﻊ أن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟ���ﺔ اﻟ����ﺔ ﻟﻘ�ﺎ� اﻟ��ر�ﺎ� اﻟﻌر�ﻲ ﻣ� ﺿ��� ���رة ﻓﻲ اﻟ���ات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻷﺳ�ﺎ�
ﻋدة ﻣ��ﺎ ﺗﻠ��ﺔ اﻟ�ﻠب اﻟ���اﯾد ﻋﻠﻰ اﻻﺳ���� واﻟ�ﺎ�ﺔ إﻟﻰ ﻣد اﻟ���ﺔ اﻟ��ر�ﺎ��ﺔ إﻟﻰ ﻣ�ﺎ�� ر�ﻔ�ﺔ ﻻ ﺗ��د

ﻓ��ﺎ ﺣﺎﻟ�ﺎً ��ﺎ �� اﻟ�ﺎل ﻓﻲ اﻟ��� واﻟ��دان ﻣ��ً.

4

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 169

اﻟ�دول ) (1اﻟ����� اﻟ���� �����ك اﻟﻔرد ﻣ� اﻟ��ر�ﺎ�

ﻋدد اﻟ��ﺎن )�ﺎﻟ����ن ﻧ��ﺔ(
اﻟدوﻟــــﺔ

2017

ﻣﻌدل اﻟ���%

ﻧ��ﺔ اﻟ��ود�� �ﺎﻟ��ر�ﺎ�
) (%إﻟﻰ إ��ﺎﻟ� اﻟ��ﺎن
)ﻣﻌدل اﻟ���ل إﻟﻰ
اﻟ���ﺔ(

ﻧ��� اﻟﻔرد

)ك.و.س /.اﻟ��ﺔ(

اﻷردن

10.1

2.6

99.9

1,995

اﻹﻣﺎرات

9.1

-

100

14,197

اﻟ��ر��

1.5

5.4

-

12,015

��ﻧ�

11.4

1.3

99.8

1,671

اﻟ��ا�ر

41.9

1.7

99

1,684

اﻟ�ﻌ�د�ﺔ

32.6

2.7

99.9

6,356

اﻟ��دان

40.8

3.0

30

403

��ر�ﺎ

22.0

-

99.9

1958

اﻟﻌراق

39.0

2.6

99.0

2,544

ُﻋ�ــﺎن

4.3

0.2

-

7,110

������

5.0

4

98

938

��ــر

2.64

1.5

100

17,248

اﻟ����

4.5

2

89

16,180

ﻟ��ــﺎن

6.0

3.2

99

2,980

ﻟ���ــﺎ

7.0

1.51

98

5,332

ﻣ�ــر

93.0

2.1

99.9

2,035

اﻟ��ر�

34.9

1.1

99

1,077

اﻟ��ــ�

26.5

8.6

52

289

ا���ﺎ� اﻟﻌر�� ﻟ���ر�ﺎء – اﻟ��ر� اﻹ��ﺎ��� 2017
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اﻟ�دو� ) (2ﺗ��ﻌﺎت اﻟ�ﻠ� ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎ�ﺔ واﻟ��� اﻷ��ﻰ ﻟ�ﻋ�ام 2028 ،2023 ،2018
اﻟ��ــــﺔ

البحـث األول

اﻟدوﻟــﺔ

2018

2028

2023

اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ����ﺔ

اﻟ��� اﻷ��ﻰ

اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ����ﺔ

اﻟ��� اﻷ��ﻰ

اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ����ﺔ

اﻟ��� اﻷ��ﻰ

اﻷردن

20,234

3,480

25,032

4,123

31,044

4,957

اﻹﻣﺎرات

128,000

27,661

اﻟ��ر��

19,265

3,800

149,000
23,406

38,795
4,591

174,838
28,117

54,413
5,489

ﺗ���

18,810

4,200

21,340

4,920

25,780

5,960

اﻟ��ا�ر

78,082

15,396

103,823

20,472

123,857

24,422

اﻟ�ﻌ�د�ﺔ

371,315

62,631

409,374

69,248

458,970

76,627

اﻟ��دان

21,333

3,992

29,104

5,302

56,466

6,607

��ر�ﺎ

30,000

5,300

42,077

7,434

53,702

9,487

اﻟﻌراق

122,700

17,000

214,650

26,200

275,000

42,700

ُﻋ�ــﺎن

34,164

6,550

48,005

8,960

59,534

11,112

�ﻠ����

4,770

1,450

6,380

1,850

8,147

2,360

��ــر

47,167

8,035

59,400

9,573

67,650

10,570

اﻟ����

77,154

14,628

103,250

19,576

130,497

24,742

ﻟ��ــﺎن

15,600

3,675

19,533

4,645

22,863

5,490

ﻟ���ــﺎ

44,845

7,797

58,004

10,217

90,943

15,624

ﻣ�ــر

199,902

30,800

266,283

40,855

344,449

52,670

اﻟ��ر�

38,884

6,465

50,049

8,211

64,541

10,419

اﻟ��ــ�

8,185

1,679

10,395

2,044

12,954

2,463

)ج.و.س(.

)م.و(.

)ج.و.س(.

ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء – ﺍﻟﻧﺷﺭﺓ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ 2017
6

)م.و(.

)ج.و.س(.

)م.و(.
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دو اﻓﻊ ����� أﺳﻮاق اﻟ������ �� اﻟﺪول اﻟ�����:
��ﺎ� اﻟ���ر ﻣ� اﻟﻌ�اﻣﻞ اﻟ�ﻲ ��ﺄت اﻟ�رو� ﻟﻠ�ﻔ��ر ﻓﻲ ﺿرورة ر�ط اﻟ���ﺎت اﻟ�ﻬر�ﺎﺋ�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ���� ،
ﺗﻠ���ﻬﺎ ﻓ��ﺎ ﯾﻠﻲ:


ﺗ��ع ﻣ�ﺎدر اﻟ�ﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟ��� اﻟﻌر�ﻲ ﻣ� ﻧﻔط وﻏﺎز ���ﻌﻲ ،و�ﺎﻗﺔ ﻣ��ددة �ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗ�ﺟ�



اﻻﺧ�ﻼ� اﻟ��ﻣﻲ واﻟﻔ�ﻠﻲ واﻟ���� ﻓﻲ اﻟ�ﻠ� ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎﻗﺔ ﺑ�� اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ.

�ﻌ� اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﻹدﺧﺎل اﻟ��ﺎر اﻟ��و� ﻹﻧ�ﺎ� اﻟ�ﻬر�ﺎ� ﺿ�� ﺧﻠ�ط اﻟ�ﺎﻗﺔ ﻟدﯾﻬﺎ.



ﺗﻔﺎوت أوﻗﺎت اﻟ��ﻞ اﻷﻗ�ﻰ ﻋﻠﻰ ﻣ���� اﻷﻗ�ﺎر اﻟﻌر��ﺔ.

ﻟذﻟ� أوﻟت اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ا���ﺎﻣﺎ ��� ار ﻟ��ﺿ�ع اﻟر�ط اﻟ�ﻬر�ﺎﺋﻲ و�ﻟ� ﻣ� ﻣ��ﻠ� إدراﻛﻬﺎ ﻟﻠﻌ�اﺋد اﻻﻗ��ﺎد�ﺔ
واﻟﻔ��ﺔ اﻟ�ﻲ ﺗﻌ�د ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﻣ� ﺧﻼل ر�ط ﺷ��ﺎﺗﻬﺎ اﻟ�ﻬر�ﺎﺋ�ﺔ واﻟ����ﻠﺔ ���ﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ:




ﺗﻘﻠ�ﻞ ﺣ�� اﻻﺳ���ﺎر ﻓﻲ ﻗ�ﺎع ﺗ�ﻟ�د اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ�ﻬر�ﺎﺋ�ﺔ ﻧ��� ًﺔ ﻟ�ﻘﻠ�ﻞ اﻻﺣ��ﺎ�ﻲ ﻓﻲ ﻣ��ﺎت اﻟ��ﻟ�د
اﻟ�ﻬر�ﺎﺋ�ﺔ ﻟ�ﻞ دوﻟﺔ.
اﻻﺳ�ﻔﺎدة ﻣ� اﺧ�ﻼ� أوﻗﺎت اﻟذروة واﺧ�ﻼ� اﻟ��ﻗ�ت ��ﺎ ���� ﺑ��ﺎدة اﻟﻘدرة اﻟ���� ﺗ�ﺎدﻟﻬﺎ ﺑ��
اﻟ���ﺎت اﻟ�رﺗ��ﺔ.



ز�ﺎدة �ﻔﺎ�ة اﻷﻧ��ﺔ اﻟ�ﻬر�ﺎﺋ�ﺔ واﻋ��ﺎدﯾ�ﻬﺎ ﺑ�ﻘد�� اﻟدﻋ� ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟ��ارئ.



اﺳ�ﻐﻼل ﺷ��ﺎت اﻟر�ط اﻟ�ﻬر�ﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﻧ�ﺎ� ﺷ��ﺎت ﻧﻘﻞ اﻟ�ﻌﻠ�ﻣﺎت ﺑ�� اﻟدول اﻟ�رﺗ��ﺔ.

وﻗد ﺧرﺟت ﻧ�ﺎﺋ� دراﺳﺎت اﻟ�دو� اﻻﻗ��ﺎد�ﺔ واﻟﻔ��ﺔ ﻟ��روع اﻟر�ط اﻟ�ﻬر�ﺎﺋﻲ اﻟﻌر�ﻲ اﻟ�ﺎﻣﻞ ﺑ��ﺎﺋ� إ��ﺎﺑ�ﺔ
ﻣ� ﻧﺎﺣ�ﺔ اﻹرﺗﻔﺎع اﻟ���ﻗ� ﻓﻲ ���ﺔ اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ���ﺎدﻟﺔ ﺑ�� اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ )ﺷ�ﻞ " ،("3أو اﻟ�ﻓر اﻟ�ﻘدر ﻓﻲ
ﺗ�ﺎﻟ�� اﻟ��ﻟ�د ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﺣ�ﻰ ﻋﺎم  2030ﺣ�� ﻗدرت اﻟﻘ��ﺔ اﻟ�ﺎﻟ�ﺔ � PVﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم  2014ﻟﻠ�ﻓ�رات
���اﻟﻲ  35ﻣﻠ�ﺎر دوﻻر �ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻓر إﺿﺎﻓﻲ �ﻘدر ���اﻟﻲ  11ﻣﻠ�ﺎر دوﻻر ﻧ���ﺔ ﻹﻧ�ﻔﺎ� اﻧ�ﻌﺎ�
اﻟﻐﺎزات اﻟ�ﺎرة �ﺎﻟ���ﺔ .وﺗﻌد ﻣ�ﺎر�� اﻟر�ط اﻟ�ﻬر�ﺎﺋﻲ ﻣ� أ�� اﻟ��ﺎر�� اﻟ�ﻲ ﻣ� ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻣ�اﺟﻬﺔ
اﻟ��ﺎدة ﻓﻲ اﻟ�ﻠ� ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ�ﻬر�ﺎﺋ�ﺔ اﻟ��ﺎﺣ�ﺔ ﻟ��ط اﻟ����ﺔ اﻻﻗ��ﺎد�ﺔ ،ﺣ�� ﯾ�� ﻣ� ﺧﻼل اﻟر�ط
اﻻﺳ�ﻌﺎﻧﺔ �ﻘدرات اﻟ��ﻟ�د اﻟﻔﺎﺋ�ﺔ أو اﻟرﺧ��ﺔ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ �ﺎﺣ��ﺎ�ﻲ ﻟﻠ�ﻠدا� اﻷﺧر� ،ﻣ�ﺎ ���� ﺗ�و�د

اﻟ���ﻬﻠ� �ﺎﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ�ﻬر�ﺎﺋ�ﺔ �ﺄﺳﻌﺎر ﻣ�ﺎﺳ�ﺔ وﻣ���ﻗ�ﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ.
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���  :3ﻓرص ����� ����ق ���ر��� �����ر�� ����ر���

البحـث األول

ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ
)ﺃﻟﻑ ﺟﻳﺟﺎﻭﺍﺕ /ﺳﺎﻋﺔ(
112.3

111.4

2030

2025

120

107

100
72.6

80
60
40
4

2015

2020

2012

20
0

ﺳﻌﺔ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ )ﺝ.ﻭ (.ﻭ ﻧﺳﺏ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ )(%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

71.0%

72.0%

2030

2025

17.9

17.9

74.0%

0.8

72.0%

0.7

16.5

0.6
11.6

0.5
10.2

0.4
0.3
0.2
0.04

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ

ﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ 7

2020

2015

2012

ﺳﻌﺔ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ )ﺟﻳﺟﺎﻭﺍﺕ(

ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ(
ﻭﻓﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ 120

8

0.1
0
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��ﺿ� ﺟدول ) ،(3واﻟ��� )��� (4ﺔ اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ��ر�ﺎ��ﺔ اﻟ���ﺎدﻟﺔ )ﺟ��ﺎوات/ﺳﺎﻋﺔ( ﻓﻲ ﻋﺎم  2017واﻟ�ﻲ
ﺗ��ر ارﺗﻔﺎع ���ﺔ اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ����رد� ﻣﻘﺎرﻧﺔ �ﺎﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ��در� ﻓﻲ ﻣﻌ�� اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ،وإذا ﻣﺎ أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ

ا�ﻋ��ﺎر �ﻘ�ﻘﺔ أن اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ����رد� ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻌ���ﺎ ﻣ� دول ��ر ﻋر��ﺔ ���ران وﺗر��ﺎ ��� اﺳ��ردت ﻣ���
اﻟﻌراق �ﺎ�ﺔ ��ر�ﺎ��ﺔ ﺑﻠﻐت  7785ج.و.س .ﺗ��� ��اﻟﻲ  ٪9ﻣ� ا�ﻧ�ﺎج اﻟ��ﻠﻲ ﻟﻠ���ﺔ اﻟ����ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
�� ،2014ﺎ اﺳ��ردت ﻓﻠ����  4670ج.و.س .ﻣ� اﻟ��ﺎن اﻟ����ﻧﻲ ﺗ��� ��اﻟﻲ ﻋ�ر أﺿﻌﺎف ﻣﺎ أﻧ����
ﻣ�ﻠ�ًﺎ ،وﺗ���رد اﻟ�ﻐر� ﻣ� إﺳ�ﺎﻧ�ﺎ ﻣﻌ�� اﻟ���ﺔ اﻟ���ﺎدﻟﺔ
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ﺟدول )��� (3ﺔ اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ����ﺎ��ﺔ اﻟ���ﺎ�ﻟﺔ
)�ﺎﻟ���ﺎوا� ﺳﺎﻋﺔ(

البحـث األول

اﻟدوﻟــــﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﺗﻭﻧﺱ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ
ﺳﻭﺭﻳــﺎ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻋﻣــﺎﻥ
ُ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﻗﻁــﺭ
ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ
ﻟﺑﻧــﺎﻥ
ﻟﻳﺑﻳــﺎ
ﻣﺻــﺭ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﺍﻟﻳﻣﻥ

اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ�������

اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟ��د��
57

51

513

410

513

556

412

449

880

537

438

389
891
0

543

13625
111

105

4300
95

76

531

553
3615

0.4

302

333

65

161

6058
2300

ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء – ﺍﻟﻧﺷﺭﺓ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ 2017
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اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺮ��ﺴ�� ﳌﺸﺮوع اﻟﺴﻮق اﻟ�ﺮ��� اﳌﺸ���� ﻟ���ﺮ���:
��ﺟد ﻓﻲ اﻟ����ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣ�ﺎر�� ��ر� ���ﻲ اﻟ��رق اﻟﻌر�ﻲ ،اﻟ��ر� اﻟﻌر�ﻲ واﻟ�ﻠ�� اﻟﻌر�ﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟ��� اﻟ�ﺎﻟﻲ )��� :(4
.1

ﻣ�رو� اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ اﻟ��ﺎ�ﻲ :ﯾﻬدف ﻫذا اﻟ��رو� إﻟﻰ ر�� اﻟ���ﺎت اﻟ�ﻬر�ﺎ��ﺔ ﻟ�� ﻣ� )اﻷردن،
��ر�ﺎ ،اﻟﻌراق ،ﻟ��ﺎن ،ﻣ�ر ،ﻟ���ﺎ ،ﻓﻠ����� ،ر��ﺎ( ﻋﻠﻰ ﺟﻬد  500/400ك.ف.

.2

ﻣ�رو� اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ ﻟدول اﻟ��ر� اﻟﻌر�ﻲ :ﯾﻬدف ﻫذا اﻟ��رو� إﻟﻰ ر�� اﻟ���ﺎت اﻟ�ﻬر�ﺎ��ﺔ ﻟ��
ﻣ� )ﻟ���ﺎ ،���� ،اﻟ��ا�ر ،اﻟ��ر� ،ﻣ�ر��ﺎ��ﺎ( ﻋﻠﻰ ﺟﻬد  400و 220ك.ف.

.3

ﻣ�رو� اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ ﻟدول ﻣ�ﻠ� اﻟ�ﻌﺎون ﻟدول اﻟ�ﻠ�� اﻟﻌر��ﺔ :و�ﻬدف ﻫذا اﻟ��رو� إﻟﻰ ر��
اﻟ���ﺎت اﻟ�ﻬر�ﺎ��ﺔ ﻟ�� ﻣ� )دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���د� ،ﻣ�ﻠ�ﺔ اﻟ��ر�� ،اﻟ��ﻠ�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ
اﻟ�ﻌ�د�ﺔ� ،ﻠ��ﺔ ُﻋ�ﺎن ،دوﻟﺔ ��ر ،دوﻟﺔ اﻟ����(.
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إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟ� ،ﻫ�ﺎك ﻣ��وﻋﺎت ﻓ�ﻋ�ﺔ ﻟﻠ��ط .اﻷول :اﻟ��ط اﻟ���� اﻟ�ﻌ�د� و���ط أ��� ﻣ���ﻣ��� ﻓﻲ
اﻟ��� اﻟﻌ��ﻲ ) 90أﻟﻒ ﻣ��ﺎوات( ﻣ� ﺧﻼل اﻟ��ط ﻋﻠﻰ ﺟﻬد  500ك.ف ﺗ�ﺎ� ﻣ���� و�ﻘد�� ﻧﻘﻞ 3000
البحـث األول

ﻣ��ﺎوات .وﻗد ﺗ� ﺗ�ﻗ�� ﻣذ��� ﺗ�ﺎﻫ� ﻓﻲ ��ﻧ�� 2013واﺗ�ﺎﻗ�ﺎت اﻟ��ط ﻓﻲ د����� ﻣ� اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ.
اﻟ�ﺎﻧﻲ :ﻣ��و� اﻟ��ط اﻟ�ﻬ��ﺎ�ﻲ اﻟ���� اﻟ��داﻧﻲ �ﻘد��  300ﻣ��ﺎوات ����ﻠﺔ أوﻟﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ��ﺳ� ��ﻰ
 3000ﻣ��ﺎوات.
�ﻌ��د ﻣ��و� اﻟ��ق اﻟﻌ���ﺔ اﻟ�����ﺔ ﻟﻠ�ﻬ��ﺎ� ﻋﻠﻰ اﻟ�ﻘدم اﻟ���� �ﺎﻟ�ﻌﻞ ﻓﻲ ﺗ���ذ اﻟ��ط اﻟ�ﻬ��ﺎ�ﻲ وﺗ�ﺎ��
اﻟ�ﻬ��ﺎ� ﺑ�� دول ﻣ���ﻋﺎت اﻟ��ط اﻟ���ﻠ�ﺔ ،و�ذﻟ� ﺧ�ط اﻟ��ﺎﻣﻞ ﺑ�� ���ﺎت ﻧ�� ﻣﻌزوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻗ� اﻟ�ﺎ��
)اﻟ��دا� واﻟ��� وﺟ���ﺗﻲ واﻟ��ﻣﺎل وﺟ�ﻬ���ﺔ اﻟﻘ�� وﻣ����ﺎﻧ�ﺎ(؛ و���ﺔ ﻓﻲ ﺗ�ﻘ�� اﻟ�ز�د ﻣ� اﻟ�ﻘدم ﻓﻲ ﺗ�ﺎ��

اﻟ�ﻬ��ﺎ� داﺧﻞ ﻣ���ﻋﺎت اﻟ��ط وﻓ��ﺎ ﺑ��ﻬﺎ ﻋ� ���� إﻧ�ﺎ� ﺳ�ق اﻟ�ﻬ��ﺎ� اﻟﻌ��ﻲ ﻹﻧ�ﺎ� وﺗ���ﻞ ﺳ�ق

�ﻬ��ﺎ� ﺗ�ﺎﻓ��ﺔ ﺗ��ﻲ ﺟ��� اﻟدول اﻟﻌ���ﺔ.
وﺗ���ﻞ ﻣ�ﺎد� وأﻫداف إﻧ�ﺎ� ﺳ�ق ﻋ���ﺔ ﻣ����ﺔ ﻟﻠ�ﻬ��ﺎ� ﻓﻲ ﺗ�ﻘ�� أﻓ�ﻞ اﻟ��ﺎ�� ﻋﻠﻰ اﻟ�د� اﻟﻘ���
واﻟ�د� اﻟ���ﻞ ﻹﻣدادات اﻟ�ﻬ��ﺎ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻗﻠ��ﻲ ﻋ��ﻲ ﻋﺎم ،وﻟ�� ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس و��ﻲ؛ و������
ﺗ�ﺎ�� وﺗ�ﺎدل اﻟ�ﻬ��ﺎ� ﺑ�� ﻣ���� و�ﺎ�ﻌﻲ اﻟ�ﻬ��ﺎ� ﻟ�� ﻓﻘط داﺧﻞ أﺳ�اﻗﻬ� اﻟ����ﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣ���� ﺟ���

أﺳ�اق اﻟدول اﻷﻋ�ﺎ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟ���ل اﻟﻌﺎدل ﻟﻠ���ﺔ واﻟ��ﺎﻓ�ﺔ .ﻫذا �ﺎﻹ�ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗ���� ا�ﺳ���ﺎ�

اﻟﻌﺎم واﻟ�ﺎ� ﻓﻲ اﻟ���وﻋﺎت اﻟ����� ﻓﻲ ﻣ�ﺎل ﺗ�ﻟ�د وﻧﻘﻞ اﻟ�ﻬ��ﺎ� ذات اﻷﻫ��ﺔ اﻹﻗﻠ���ﺔ.
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ﺷﻛﻝ  :4ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ

اﻹﻃﺎراﻟ������ �ا������ ﻟﻠﺴﻮق اﻟ����ﺔ ا����ﻛﺔ اﻟ����ﺎ� )ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺴﻮق(:
���� �ﻟ��ق �ﻟ����� �ﻟ������ ﻟﻠ����ﺎ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس �ﺟ�� إ�ﺎ� �����ﻲ� ���ﺎ� ��ﺳ�ﻲ ���� إﻟﻰ ﺟﺎﻧب

�ﻟ��ﺎ�� �ﻟ���� ﻟ����� ﻫدف ��ﺎ�� ﺳ�ق �ﻟ����ﺎ� �ﻟ�����؛ ����ﺎ ﯾﻠﻲ ��ﺎ��� �ﻟ�
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ً
أوﻻ :اﻹﻃﺎراﻟ��ﺮ���:
�ﻘ�م ا��ﺎر اﻟ����ﻌﻲ ﻟﻠ��ق اﻟﻌ���ﺔ اﻟ�����ﺔ ﻟﻠ�ﻬ��ﺎ� ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋ��ﺎد أر�ﻊ و�ﺎﺋ� أﺳﺎﺳ�ﺔ ﻟ����ﺔ ﺳ�ق
البحـث األول

ﻣ�ﺿﺢ �ﺎﻟ���  ،5ﻫﻲ:
اﻟ�ﻬ��ﺎ� ﻛ�ﺎ ﻫ� ّ

ﺷﻛﻝ  :5ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ – ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

o

ﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻡ

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ

ﻛﻭﺩ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﻭﻫ������ﻲ ﻭﺛﻴﻘ������ﺔ
�ﺎ������ﺔ �����ﻴ���ﺔ
ﻭﺗﺸﻤﻞ:
• ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ �ﻴﺎ���
ﺑﺘ��ﻴ�������������������
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣ������������������
ﻟﻠﺴ�������������������ﻮﻕ
ﺍﻟ�ﺮﺑﻴ������������������
ﺍﻟﻤ�������������ﺘﺮ��
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء.
• ﺍ���������������������
ﺍﻟ�ﺎ�ﻮ�ﻴ����������������
ﻟﻠﺴﻮﻕ

ﻭﻫﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ
���ﺎ����ﻴ� �����ﻴ��ﺔ
ﻭ�����ﻴ������������������ﺔ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ:
• ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
• ﺍﻟﻤ��������������������ﺎ��
ﺍ��ﺘﺮ��������ﺎ���
ﻟﺘ��������������������ﻮ�ﺮ
ﺍﻟﺴﻮﻕ.
• ﺗ����������������������ﻜﻴ�
ﻣﺆ�ﺴ��������������ﺎ�
ﺍﻟﺴ���������������������ﻮﻕ
ﻭﺃ�ﻭﺍ�ﻫ��������������ﺎ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.

وﻫــﻲ وﺛﯾﻘــﺔ ﺑ��ﺎﻟﻠ�ﺗﻳ�
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳ���ﺔ ﻭﺍﻹ�ﻛﻠﻳ�ﻳ���ﺔ
وﺗﺻـ ــف ﻛﯾﻔﯾـ ــﺔ ﺗﻧﻔﯾـ ــذ
أطراﻓﻬ ـ ـ ــﺎ ﻟﻼﻟﺗ ازﻣ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻣﺣ ـ ــددة ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ــذﻛرة
اﻟﺗﻔ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫم واﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ،ﻛﻣـ ــﺎ ﺗﻐطـ ــﻲ
اﻟﺟواﻧـ ـ ـ ـ ــب اﻟﺗﺟﺎرﯾـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻟﻠﺳوق وﺗﺣدد اﻟوﺿـﻊ
اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧوﻧﻲ واﻷدوار
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ
ﺑﻣؤﺳﺳ ـ ــﺎت أو ﻟﺟ ـ ــﺎن
اﻟﺳوق.

ﺗﺗﺿ ـ ـ ـ ــﻣن اﻟﺣ ـ ـ ـ ــد
اﻷدﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻔﻧﯾــﺔ
اﻟواﺟ ـ ــب ﺗواﻓرﻫ ـ ــﺎ
ﻟﺗﺷﻐﯾل وﺗﺧطـﯾط
ﺷ ـ ـ ـ ــﺑﻛﺎت اﻟﻧﻘ ـ ـ ـ ــل
اﻟوطﻧﯾﺔ وﺷﺑﻛﺎت
اﻟـ ـرﺑط اﻟﻛﻬرﺑ ــﺎﺋﻲ
ﺑﻣـ ــﺎ ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﻗواﻋـ ــد
ﺗﺷـ ـ ــﻐﯾل اﻟﺷ ـ ـ ــﺑﻛﺔ
وﻗﯾ ـ ــﺎس اﻟطﺎﻗ ـ ــﺔ/
اﻟﻌدادات ،اﻟﻔوﺗرة
واﻟﺗﺳوﯾﺔ.

ﻣﺬﻛﺮة اﻟ��ﺎ��:

14

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 169

�ﻌ�ر ﻋ� اﻻﻟ��ا� اﻟ��ﺎﺳﻲ ﻟﻠدول اﻟﻌر��ﺔ �ﺎﻟ��ﺔ اﻟ��ﻔ�ذ�ﺔ ﻟﻠ��ق ،و���ﻞ اﻟﻠ��ﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﻫ� ﻓﻲ إ��ﺎء

اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء؛ وﻗد �� اﻟ��اﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣذ�رة اﻟ�ﻔﺎﻫ� ���ﺟ� ﻗرار ﻣ�ﻠ� ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول

اﻟﻌر��ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ���� وزراء اﻟ�ﺎرﺟ�ﺔ رﻗ�  8088ﺑ�ﺎر�ﺦ �� 2016/9/8ﺎ �� اﻟ��ﻗ�ﻊ ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻣ� ﻗ�ﻞ وزراء
اﻟ�ﻬر�ﺎء واﻟ�ﻔراء اﻟ�ﻌ��د�� ﻟد� ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ��� اﻟ���� اﻟ��اﻓ�  6اﺑر�ﻞ  2017ﺿ�� اﺣ�ﻔﺎﻟ�ﺔ

���� ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟدورة  12ﻟﻠ��ﻠ� اﻟ�زار� اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء ،وأﺻ�� ﻫذا اﻟ��� أﺣد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ����ة
اﻟ�ﻲ أﺿﺎء ﺑﻬﺎ اﻟ��ﻠ� �ر�ﻘ� ��� اﻟ��ﺎﻣﻞ اﻻﻗ��ﺎد� ��وﺟﻬ� اﻟ��ﻌددة.
o

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
����� اﻷﻫداف واﻟ��ﺎد� اﻻﺳ�ر�ﺎد�ﺔ ﻟﻠ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء وﻣ�ﺎرﻫﺎ اﻻ��ﻘﺎﻟﻲ ،ﺣﻘ�ق
واﻟ��اﻣﺎت اﻟدول اﻷﻋ�ﺎء ،دور وﻣ���ﻟ�ﺎت ﻣ�ﺳ�ﺎت أو ﻟ�ﺎن اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء ،اﻟﻠ�ا��

اﻟداﺧﻠ�ﺔ ﻟ��ﺳ�ﺎت أو ﻟ�ﺎن اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء ،و�ﻟ�ﺔ ﻟﻔض اﻟ��ﺎزﻋﺎت ،و��ّﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻻ�ﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟدول اﻷﻋ�ﺎء.

o

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌ��ﻴﺔ ا����ﻛﺔ ﻟ�ﻜ���ﺎ�:
ﻫﻲ و��ﻘﺔ أ��ر �ﻔ��ﻼ ��ﻒ ��ﻔ�ﺔ ��ﻔ�ذ أ�راﻓﻬﺎ ﻟﻼﻟ��اﻣﺎت اﻟ��ددة ﻓﻲ ﻣذ�رة اﻟ�ﻔﺎﻫ� واﻻ�ﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،

و�ﻐ�ﻲ اﻟ��ا�� اﻟ��ﺎر�ﺔ ﻟﻠ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء ،و����� ��ﻌﺎً ﻟذﻟ� ﻗ�اﻋد اﻟ��ق )أو اﻟﻘﺎ��ن
اﻟ��ﺎر�( .و���ﺎول ﻫذﻩ اﻻ�ﻔﺎﻗ�ﺔ ��د�د اﻟ��ا� اﻷ�راف ،وﺻﻒ اﻟ��ق واﻟ�ﺿﻊ اﻟﻘﺎ���ﻲ واﻷدوار
واﻟ����ﻟ�ﺎت اﻟ�ﺎﺻﺔ ���ﺳ�ﺎت أو ﻟ�ﺎن اﻟ��ق ��د�د أدوار وﻣ���ﻟ�ﺎت اﻟ��ﻌﺎﻣﻠ�� ﻓ���� ،د�د اﻟ�دﻣﺎت

اﻟ�ﻘرر اﻻ��ﺎر ﻓ�ﻬﺎ وإﺟراءات �ﻟ� وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧدﻣﺎت اﻟ�ﻘﻞ وﺣ�ﺎ� ���ﺎت اﻟ�ﻬر�ﺎء واﻟ��ﺎﺳ�ﺔ واﻟ����ﺔ
وﺿ�ﺎ�ﺎت اﻟ�داد .و��ﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻ�ﻔﺎﻗ�ﺔ ﻣﻼك اﻷﺻ�ل )اﻟ�راﻓ� ،ﻣ�ﻐﻠ� ��� اﻟ�ﻘﻞ�� ،ﺎ�ﺎت اﻟ���ر�

اﻟ�اﺣد ،اﻟﺦ(.
o

ﻗﻮاﻋﺪ ���ﻴ� "ﻛﻮد" ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜ���ﺎ� اﻟﻌ��ﻴﺔ ا����ﻛﺔ:
ﻫﻲ و��ﻘﺔ ��دد ���رة ﻗﺎ����ﺔ اﻟ���ﻠ�ﺎت اﻟﻔ��ﺔ ﻟﻠر�� ﺑ��ﺎ� اﻟ�ﻘﻞ واﺳ��داﻣ� ﻣ� ﻗ�ﻞ ﻣ���دﻣﻲ اﻟ���ﺔ
ﻋﻠﻰ ��� ���� ﻣ���ﻗ�ﺔ وﻓﺎﻋﻠ�ﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟ��ﻐ�ﻞ .وﻗ�اﻋد ��ﻐ�ﻞ اﻟ���ﺎت ���� ﺿرور�ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟ�ﻐ�رات ﻓﻲ اﻟﻬ��ﻞ اﻟ�����ﻲ ،أو إﻋﺎدة ﻫ��ﻠﺔ ﻗ�ﺎ� اﻟ�ﻬر�ﺎء ،أو ﻣﻠ��ﺔ ﻗ�ﺎ� اﻟ�ﻬر�ﺎء ،واﻟ�ﺎﺟﺔ إﻟﻰ
"اﻟ�ﺻ�ل اﻟ�ﻔ���" ﻟ��ﺎ� اﻟ�ﻘﻞ ،و�ﻌ�ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘ�اﻋد ﻋﻠﻰ ����� ﻣ�ﻐﻠﻲ ��� اﻟ�ﻘﻞ ﻣ� إدارة ���ﺔ اﻟ�ﻘﻞ
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ذات اﻟ�ﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ��ر��ﺔ �ﻠ��ﺔ و�ﻣ�ﺔ واﻗ��ﺎد�ﺔ ،ﻓ�ﻼ ﻋ� ��ﻬ�د اﻟ���ﻞ ﻟﻔرص ﻣ��ﺎو�ﺔ ����دا�

���ﺔ اﻟ��ﻞ ��ﻔﺎﻓ�ﺔ و�دون ������� .ﻗﻌﻬﺎ ﻣ��ﻠ� ﻧ�� اﻟ��ﻞ و��رﻫ� ﻣ� اﻟ��ﺎر��� ﻓﻲ اﻟ��ق.
البحـث األول

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻹﻃﺎرا������:
���� اﻹ�ﺎر اﻟ����ﻲ ﻟﻠ��ق� ،ﺎﻹ�ﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ��ﻠ� اﻟ��ار� اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎ� وﻣ���� اﻟ��ﻔ�ذ� وأﻣﺎﻧ�� اﻟﻔ��ﺔ
واﻟﻠ�ﺎن ا�ﻧ��ﺎﻟ�ﺔ اﻟ����ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠ��ﺔ اﻟ����ﻬ�ﺔ وﻓر�� اﻟﻌ�ﻞ اﻟ�ﺎ�ﻊ ﻟﻬﺎ ،اﻟﻠذ�� �� ����ﻠﻬ�ﺎ ﻓﻲ ٍ
وﻗت �ﺎﺑ�،
��� إﻧ�ﺎ� ﻟ����� إﻗﻠ������ �ﻌد دﺧ�ل ا��ﻔﺎﻗ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣ�� اﻟ�ﻔﺎذ�� ،ت ﻣ��ﻰ:
�� :ŗʻʸʻʢʹʯƃ¦ ŗȂ°œʵʯŪƙ¦ ŗʹʱƄƃ¦ .1ﺎر� اﻟﻠ��ﺔ دو اًر ا���ﺎر�ﺎً ﻓ��ﺎ ��ﻌﻠ� �ﺎﻟ��ﺎ�ﻞ ذات اﻟ���ﻌﺔ اﻟ��ﺎد�ﺔ أو
اﻟ��ﺎر�ﺔ وذﻟ� ﻣ� ﺧﻼل ��د�� اﻟ����ﺎت ﻟﻠ���� اﻟ��ﻔ�ذ� واﻟ��ﻠ� اﻟ��ار� اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎ��� ،ﺎ ��ﺎر� دو ًار
������ﺎً ﻓ��ﺎ ��ﻌﻠ� �ﺎﻟ��ﺎ�ﻞ اﻟﻔ��ﺔ و���ﻞ اﻟﻠ��ﺔ ﻣ� ﻋ�� واﺣد ﻣ� �ﻞ دوﻟﺔ ﻣ� اﻟدول اﻷ�راف ﻓﻲ اﻟ��ق

اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎ��� .ﺎ أﻧﻬﺎ ���� ﻣ�ﺎر�ﺔ اﻟ���د� اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻬ��ﺎت ����� اﻟ�ﻬر�ﺎ� .و����ﻊ اﻟﻠ��ﺔ ���ﻞ
ﻣ���� ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣر��� ﻓﻲ اﻟ��ﺔ.
 :ʥʻʻʸʻƄſƗ¦ Ȇƀʹƃ¦ ʤʢƈ ƑƄźʵƆ ŗʹʱƃ .2اﻟ���ﻔﺔ اﻷ�ﺎ��ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠ��ﺔ ﻫﻲ اﻟﻌ�ﻞ ﻣﻊ ﻣ��ﻠﻲ ﻧ�� اﻟ��ﻞ
�����ﻋﺎت اﻟر�� واﻟ��� اﻟ����ﺔ ﻓ��ﺎ ��ﻌﻠ� �ﺎﻟ����� و����ﻞ اﻟ���ﺎت ،واﻟ�ﻌﺎون ﺑ�� ﻣ��ﻠﻲ ﻧ�� اﻟ��ﻞ

اﻟ������ .ﺑﻬدف اﻟ���د ﻣ� ����� ��ﺎﻣﻞ اﻟ��ق ،وﻣ���ﻗ�ﺔ و��ﻣ�� اﻹﻣدادات ،واﻟ�ﻔﺎ�� ،وا�ﺑ��ﺎر اﻟ���ﻲ.
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��� ���� ������� ����� :6ق ������� �������� ��������

ا���ﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ���ﺎ� اﻟﺴﻮق اﻟ���ﻴﺔ ا�����ﺔ ﻟ�����ﺎ� )ﺧﺎرﻃﺔ اﻟ����(:
�� اًر ﻟ���� ﻫ�ﺎ�ﻞ اﻷﺳ�اق اﻟ����ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء ،وﺗ�ﺎ�� وﺗ�ر� اﻟ�ﻘد� ﻓﻲ ﻋ�ﻠ�ﺎ� اﻹﺻﻼح ﻓﻲ �ﻞ دوﻟﺔ ،و�ذﻟ�

اﻻﺧ�ﻼﻓﺎ� اﻟﻔ��ﺔ ��� اﻟروا�� اﻟ�ﻬر�ﺎ��ﺔ �����ﻋﺎ� اﻟر�� اﻟﻘﺎ��ﺔ؛ ﻓﻘد �ﺎ� ﻣ� اﻟ�رور� اﻋ��ﺎد اﻟ�درج ﻓﻲ

ﺗ�ﻔ�ذ اﻟ��رو� ﻟ��ﻘ�� اﻟ��ا��ﺔ ��� ﻣ��ﻠ�ﺎ� اﻟ��ﻔ�ذ ﻓﻲ ﺟ��ﻊ اﻟدول اﻷﻋ�ﺎء ،ﻟذا ﻓﻘد ﺗ� اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ �ر�ﻌﺔ
ﻣراﺣﻞ ﻟﻠ��ﻔ�ذ ��ﻼ� اﻟ�رﺣﻠﺔ اﻟ��ﺳ���ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ��� اﻟ�ﺎﻟﻲ:

 oاﻟ�رﺣﻠﺔ اﻟ��ﺳ���ﺔ :دراﺳﺔ اﻟ�دو� اﻻ���ﺎد�ﺔ ﻟ�ﻌ��� وﺗ�ﺳﻌﺔ اﻟ���ﺔ اﻟ�ﻘ��ﺔ وﺗ�ﺳ�� وﺗ���ر اﻷ�ر

اﻟ��ﺳ��ﺔ واﻟ��ر�ﻌ�ﺔ ﻟﻠ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء وﻓﻘﺎً ﻟﻠ�ر�ﺎﻣ� اﻟ�ﻣ�ﻲ.
 oاﻟ�رﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺳ�ق ا��ﻘﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎء ��� ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟ�ر��� ﻋﻠﻰ ﺗ�د�د وﺗ�ﺳﻌﺔ ﻓرص اﻟ��ﺎر�.
وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟ�رﺣﻠﺔ ﺗ���ر اﻟدول اﻷﻋ�ﺎء ﻓﻲ اﺗ�ﺎ� إﺟراءاﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠ�ﺔ ﻹﺻﻼح �ﺳ�اق اﻟ�ﻬر�ﺎء
اﻟداﺧﻠ�ﺔ.

 oاﻟ�رﺣﻠﺔ اﻟ�ﺎ��ﺔ :ﺗ�ﺳ�ﻊ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟ��ق اﻻ��ﻘﺎﻟ�ﺔ ﻣﻊ اﻟ�ر��� ﻋﻠﻰ ﻓ�ﻞ ﻣ��ﻠﻲ ��� اﻟ�ﻘﻞ TSOs
ﻋ� �ﺎ�ﻲ اﻷ���ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣ�ﺎل اﻟ�ﻬر�ﺎء ��ﺎ ���ﺎﺳ� ﻣﻊ ﺳ�ﺎﺳﺎ� اﻟدول واﺳ��دا� اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣ���� اﻟ��ﻠﺔ.
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 oاﻟ�رﺣﻠﺔ اﻟ�ﺎﻟ�ﺔ :اﻟ��ر� ﻧ�� اﻟ����� اﻟ��ﺎ�ﻲ ﻟﻠ��ق ﻣﻊ اﻟ�ر��� ﻋﻠﻰ اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗ�ﺎع
اﻟ��ﻠﺔ.

البحـث األول

 oاﻟ�رﺣﻠﺔ اﻟرا�ﻌﺔ :ﺗ���� ﺳ�ق ﻋر��ﺔ ﻣ��ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎء ﻣ��ﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻊ اﻟ�ر��� ﻋﻠﻰ ���ﺔ ��ر�ﺎء
ﻋر��ﺔ ذات ر�� ��ر�ﺎ�ﻲ وﺗ�اﻣ� �ﺎﻣ�) .ﺗﻔﺎ��� أﻛ�ر ﻓﻲ اﻟ�ﻠ�ﻘ�� رﻗ� " "1و "("2

دور ا���� اﻟﻮزاري اﻟ�ﺮ�� ﻟ���ﺮ��� �� دراﺳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع:
ﻣﻊ �دا�ﺔ ﻋﺎم  2001أ��� ا�ﻫ��ﺎم ���روﻋﺎت اﻟر�� اﻟ��ر�ﺎ�ﻲ اﻟﻌر�ﻲ ﻋﻠﻰ ﻣ���� اﻟﻘ�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ،ﺣ�ث

ﻛّﻠﻔت ﻗ�ﺔ ﻋ�ﺎن ) 13ﻣﺎرس  (2001ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ رﻗ�  212اﻟ��ﻠ� اﻟ�زار� اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠ��ر�ﺎء ���ﻊ ﺧ�ﺔ

ﻣ�دد� ﻟﻺﺳراع ﻓﻲ اﺳ���ﺎل اﻟر�� اﻟ��ر�ﺎ�ﻲ اﻟﻌر�ﻲ وﺗﻘ���ﻪ ،ودﻋت ﻣ�ﺳ�ﺎت اﻟ����� اﻟﻌر��ﺔ ﻟﻠ��ﺎﻫ�ﺔ ﻓﻲ
ﺗ���� ﻣ�ﺎر�ﻊ اﻟر�� اﻟ��ر�ﺎ�ﻲ اﻟﻌر�ﻲ .وﻗد ﻓ�� اﻟ��ﻠ� ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟرا�ﻌﺔ )ا�ر��  (2001اﻟ���ب اﻟ��ﻔ�ذ�

���ﺎ�ﻌﺔ ﺗ�ﻔ�ذ ﻗرار اﻟﻘ�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟ��ﻌﻠ� ���ﻊ ﺧ�ﺔ ﻟ�رﻋﺔ اﺳ���ﺎل وﺗﻘ��ﺔ اﻟر�� اﻟ��ر�ﺎ�ﻲ ��� اﻟدول

اﻟﻌر��ﺔ ،ورﻓﻊ ﻣﺎ ��� اﻟ���� إﻟ�ﻪ إﻟﻰ اﻟﻘ�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﺎم  2002ﻣ� ﺧﻼل اﻟﻘ��ات اﻟ��دد� .وﻗد واﻓﻘت
ﻗ�ﺔ ��روت اﻟﻌﺎد�ﺔ ) 14ﻣﺎرس ��� (2002ﺟب اﻟﻘرار رﻗ�  236ﻋﻠﻰ اﻟ�ﻘر�ر اﻟ�ﻘدم ﻣ� اﻟ��ﻠ� ﺣ�ل اﻹﺳراع
ﻓﻲ اﺳ���ﺎل اﻟر�� اﻟ��ر�ﺎ�ﻲ ��� اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ،و�ّﻠﻔت اﻟ��ﻠ� �ﺎﻟﻌ�� ﻋﻠﻰ ﺗرﺗ�ب ﺗ�ﻓ�ر اﻟ����� اﻟﻼزم

ﻹﻋداد اﻟدراﺳﺎت اﻟ��ﻠ��ﺔ .واﺳ��ر اﻟ��ﻠ� اﻟ�زار� اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠ��ر�ﺎء ﻓﻲ ﻣ�ﺎ�ﻌﺔ �ﺎﻓﺔ اﻟ��اﻧب اﻟﻔ��ﺔ واﻟ�ﺎﻟ�ﺔ
اﻟ�ﺎ�ﺔ ���ﻔ�ذ اﻟ��روع ﺣ�ث ﻗرر اﻟ��ﻠ� ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟ�ﺎدﺳﺔ )ا�ر��  (2005ﺗ�ﻠ�� أﺣد اﻟ���ب ا�ﺳ��ﺎر�ﺔ

ﻹﻋداد دراﺳﺔ ﺗ���� ﺗ�� اًر ﻟ��ر أﻋ�ﺎل وﻣ�روﻋﺎت اﻟر�� اﻟ��ر�ﺎ�ﻲ ��� اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ وﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧر�

ﻟ�د� ﻋ�ر�� ﺳ�ﺔ و�ﻣ�ﺎﻧ�ﺎت اﺳ�ﻐﻼل اﻟ�ﻔ� واﻟﻐﺎز ﻟ��د�ر اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ��ر�ﺎ��ﺔ وﻣ��ﻠ�ﺎت اﻟ��اءﻣﺔ اﻟ��ﺳ��ﺔ

واﻟﻘﺎﻧ�ﻧ�ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ و�ﻠ� ﻓر�ﻘﺎً ﻣ� اﻟ��راء ﻹﻋداد اﻟ�رو� اﻟ�رﺟﻌ�ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ و��ﺎ ����� ﻣﻊ

ﻗرار اﻟﻘ�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ )اﻟ��ا�ر �� ،(2005ﺎ ﻗرر اﻟ���ب اﻟ��ﻔ�ذ�) -21-ﻣﺎ��  (2006ﺗ���� ﻓر�� ﻋ�� ﻣ�
ﺧ�راء اﻟدول ���ﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺳ��ا وﻫ��ﺔ اﻟر�� اﻟ�ﻠ��ﻲ ،واﻷوا�� ﻟﻠﻌ�� ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗ�د�ث اﻟ�رو� اﻟ�رﺟﻌ�ﺔ

ﻟﻠدراﺳﺔ ،وﺗ� إﻗرارﻫﺎ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟ�ﺎ�ﻌﺔ )ا�ر��  �� ،(2007واﻓ� ﻋﻠﻰ ﺗ���� اﻟﻠ��ﺔ اﻟ��ﺟ���ﺔ ﻣ� ﺧ�راء اﻟدول

اﻟﻌر��ﺔ أﻋ�ﺎء اﻟ���ب اﻟ��ﻔ�ذ� ﻋﻠﻰ أن ﺗ��ﻟﻰ اﻟﻠ��ﺔ ﻣ�ﺎ�ﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣ�ﻰ ا�ﻧ��ﺎء ﻣ��ﺎ وﺗ���� ﻓر�� ﻋ��
ﻣ���� ﻟﻠ�ﻘ��� اﻟﻔ�ﻲ واﻟ�ﺎﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧ�ﻧﻲ� ���� ،ﺎﻟ��ﺎ�ﻌﺔ اﻟ����ر� واﻟدور�ﺔ ﻹﻧ�ﺎز اﻷﻋ�ﺎل اﻟ��ﻌﻠﻘﺔ
�ﺎﻟدراﺳﺔ ،وﻓﻲ ��ء ﻣﺎ ﺗﻘررﻩ اﻟﻠ��ﺔ اﻟ��ﺟ���ﺔ ،وﻗد ّﺗ�ﺟت ﻫذﻩ اﻟ���د ﻣ���ﻌﺔ �ﺎ�ﺣ�ﻔﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﻲ أﻗ��ت ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣش اﺟ��ﺎع اﻟ��ﻠ� ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟ�ﺎﻧ�ﺔ ﻋ�ر� )ا�ر��  (2017ﺣ�ث ﺗ� ا�ﺣ�ﻔﺎل ���ﻗ�ﻊ ﻣذ�ر� اﻟ�ﻔﺎﻫ� ﻹﻧ�ﺎء
ﺳ�ق ﻋر��ﺔ ﻣ��ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎء ﻣ� ﺟﺎﻧب وزراء اﻟ��ر�ﺎء واﻟ�ﻔراء اﻟ�ﻌ��د�� ﻷر�ﻌﺔ ﻋ�ر� دوﻟﺔ ﻋر��ﺔ
18
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ﻫﻲ):اﻹﻣﺎرات ،اﻟ��ر�� ،اﻟ�زا�ر ،اﻟ�ﻌ�د�ﺔ ،اﻟ��دان ،اﻟﻌراق ،ﺳﻠ��ﺔ ﻋ�ﺎن ،ﻗ�ر ،اﻟﻘ�ر ،اﻟ���ت ،ﻟ���ﺎ،

ﻣ�ر ،اﻟ�ﻐر� ،اﻟ���( ��ﺎ وﻗﻊ ﻋﻠ�ﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ �ﻞ ﻣ� اﻻردن وﻓﻠ���� ،و�ذﻟ� ﺗ��ن ﻣذ�رة اﻟ��ﺎﻫ�

ﻗد دﺧﻠت إﻟﻰ ﺣ�ز اﻟ��ﺎ�.

دور ﻣﺆﺳﺴﺎت �������:
���ﻰ ﻫذا اﻟ��رو� �ﺎﻫ��ﺎم ﻣ�ﺳ�ﺎت اﻟ����ﻞ اﻟﻌر��ﺔ واﻟدوﻟ�ﺔ ﺣ�� ﻗﺎم اﻟ��دوق اﻟﻌر�ﻲ ﻟ�ﻧ�ﺎ� اﻻﻗ��ﺎد�
واﻻﺟ��ﺎﻋﻲ ﺑ����ذ دراﺳﺔ اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ اﻟﻌر�ﻲ اﻟ�ﺎﻣﻞ اﻟ�ﻲ �ﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ وﺿﻊ اﻹﺳ�راﺗ���ﺔ واﻟ����
ا� ﻋ� �ر�� اﻟﻐﺎز اﻟ���ﻌﻲ أو اﻟ�ﻬر�ﺎ� واﻟ��ﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟر���ﻲ ﻟ����ر ﺗ�ﺎدل اﻟ�ﺎﻗﺔ ﺑ�� اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ ﺳ� ً
اﻟ��ﺎﻟ�� واﻟ��ﺎﻓﻊ ﺑ�� ﺗ�د�ر اﻟ�ﻬر�ﺎ� و/أو اﻟﻐﺎز اﻟ���ﻌﻲ .وﻗد ﺑﻠﻐت ﺗ�ﻠ�ﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟ�ﻲ أﺟراﻫﺎ اﻟ��دوق

اﻟﻌر�ﻲ ﻟ�ﻧ�ﺎ� اﻻﻗ��ﺎد� واﻻﺟ��ﺎﻋﻲ ﺣ�اﻟﻲ  1.3ﻣﻠ��ن دوﻻر ﺗ� ﺗ���ذﻫﺎ ﻣ� ﺧﻼل ﻣﻊ ﻣ��� اﺳ��ﺎر�
ﻣ���� اﻧ�زﻫﺎ ﻓﻲ  18ﺷﻬ اًر )ﻓ�را�ر -2012أ����  .(2013وﻗد ﺗ� ﻓﻲ إ�ﺎر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑ�ﺎ� ﻗﺎﻋدة

ﺑ�ﺎﻧﺎت ﺣ�ل اﻟ�ﺿﻊ اﻟ�ﺎﻟﻲ ﻟ��ﺎر�ﻊ اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ اﻟﻘﺎ��ﺔ وﻗ�د اﻟ����ذ واﻟ����ﺔ ،ووﺿﻊ ﻣ���ﺎت
ﻟ����ﻣﺎت اﻟ��ﻟ�د واﻟ�ﻘﻞ واﻟر�� ﺣ�ﻰ ﻋﺎم  ،2030ووﺿﻊ ﻣذ�رة ﻟﻠ�ﻌﺎ��ر اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ����� ���ن اﻻﻋ��ﺎد�ﺔ
واﻷﻣﺎن ،واﺳ��راف اﻟ�ﻠ� ﻋﻠﻰ اﻟ�ﺎﻗﺔ واﻟ��ﻞ اﻷﻗ�ﻰ�� ،ﺎ ﺗ�ت ﻣراﺟﻌﺔ دراﺳﺎت اﻟر�� اﻟ�ﺎ�ﻘﺔ ﺑ�� اﻟدول

اﻟﻌر��ﺔ وﻣﻊ اﻟدول اﻷور��ﺔ وﺣ�� اﻟ��ﻞ.

ﻣ� ﺟﻬﺔ أﺧر�؛ �ﻘ�م اﻟ��� اﻟدوﻟﻲ ﺣﺎﻟ�ﺎً �ﺎﻻﺷ�را� ﻣﻊ أﻣﺎﻧﺔ اﻟ��ﻠ� اﻟ�زار� اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎ� وﻓر�� ﻓ�ﻲ

ﻣ���� ﺗﻘ�دﻩ ﻟ��ﺔ ﺗ�ﺟ�ﻬ�ﺔ ﻣ� أﻋ�ﺎ� اﻟ���� اﻟ����ذ� �ﺎﻻﻧ�ﻬﺎ� ﻣ� إﻋداد اﻷ�ر اﻟ��ﺳ��ﺔ واﻟ��ر�ﻌ�ﺔ
واﻟﻘﺎﻧ�ﻧ�ﺔ ﻟﻘ�ﺎم اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎ� واﻟ���ﻗﻊ أن ���ن ﻟﻬﺎ دور ���ر ﻓﻲ ﺗ�ﺎرة اﻟ�ﺎﻗﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج

اﻟ���ﻘﺔ اﻟﻌر��ﺔ ��ﺎ ��ﺿ� اﻟ��ﻞ رﻗ� " "7أدﻧﺎﻩ.

19

27

ا���ﻞ " : "7دور ا���ق ا������ ا������� ������ﺎ� ﻓﻲ ��ﺎر� ا�����ﺎ� داﺧﻞ وﺧﺎرج ا������

��ﻢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
�ﺎ��ﻴﺠﺎوات GW

1030
2466
130
110

83
56
ً
 ��ﻢ اﻟﺴﻮق وﻓﻘﺎ ﻹﺟﻤﺎ�� اﻟﻘﺪرة اﳌﺮﻛﺒﺔ -ا��ﺮ�ﻄﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻻ �ﻌﻜ� ا��ﺪو� ا���ﺮ اﻓﻴﺔ

البحـث األول

ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻜ�ﺮ�ﺎء

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻷورو�ﻴﺔ ﳌﺸ���
ﻧﻈﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻜ�ﺮ�ﺎء

اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺸ��ﻛﺔ
ﻟﻠﻜ�ﺮ�ﺎء

اﻟ��از�ﻞ – أوروﻏﻮاي –
اﻷرﺟﻨﺘ�ن

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻴﻜﻮ�� اﻟﻜ��ى
وﻣﺸﺮوع ﻧﺎم ﺛﻴﻮن 2
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ �� ﺟﻨﻮب
أﻓﺮ�ﻘﻴﺎ SAPP

ﻧﻈﺎم اﻟﺮ�� اﻟﻜ�ﺮ�ﺎ�� ﻷﻣﺮ��ﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
SIEPAC

10
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ﻣﻠ�� ��� )(1

اﻟ�ر��ﻣ� اﻟ�ﻣ�� اﻟ��ﻣﻞ ����� ��ق ﻋر��� ﻣ��ر�� ﻟﻠ�ﻬر��� ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣراﺣﻞ
اﻟر��

اﻟﻬدف

اﻟ�رﺣﻠ�

اﻟ��ﻋد اﻟ����
ﻟﻠ�د� �ا���ﻬ��

اﻟ�ر�ﻠﺔ اﻟ��ﺳ���ﺔ �ﺎﻟ�ﻌﺎون دراﺳﺔ اﻟ�دو� اﻟ���ﺔ وا�ﻗ��ﺎد�ﺔ ﻟ�ﻌ��� و��ﺳﻌﺔ اﻟ���ﺔ
ﻣﻊ �ﻞ ﻣ� اﻟ��دوق اﻟ����ﺔ ﻟﻠ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎ�� و��ﺳ��

1

اﻟﻌر�ﻲ ﻟ���ﺎ� ا�ﻗ��ﺎد� و����ر اﻷ�ر اﻟ��ﺳ��ﺔ واﻟ��ر�ﻌ�ﺔ ﻟﻠ��ق اﻟﻌر��ﺔ

2

وا�ﺟ��ﺎﻋﻲ واﻟ��� اﻟدوﻟﻲ

اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎ� .وﻣ���دات ����ﺔ اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ

اﻟ�ر�ﻠﺔ ا����ﺎﻟ�ﺔ اﻷوﻟﻰ

����� اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎ� ا���ﺎﻟﻲ ﻣﻊ

اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎ�.

اﻟ�ر��� ﻋﻠﻰ ��د�د و��ﺳﻌﺔ ﻓرص اﻟ��ﺎر�.
اﻟ�ر�ﻠﺔ ا����ﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﺎ��ﺔ

3

2018 – 2010

2024 -2019

��ﺳ�ﻊ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎ�
ا����ﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟ�ر��� ﻋﻠﻰ ﻓ�ﻞ ﻣ��ﻠﻲ ��� اﻟ��ﻞ

ﻋ� �ﺎﻗﻲ اﻷ���ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣ�ﺎل اﻟ��ر�ﺎ��

2031-2025

واﺳ��دا� اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ���� اﻟ��ﻠﺔ.

اﻟ�ر�ﻠﺔ ا����ﺎﻟ�ﺔ اﻟ�ﺎﻟ�ﺔ

4

اﻟ��ر� ��� اﻟ����� اﻟ��ﺎ�ﻲ ﻟﻠ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ
ﻟﻠ��ر�ﺎ�� ﻣﻊ اﻟ�ر��� ﻋﻠﻰ اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗ�ﺎ�

2036 -2032

اﻟ��ﻠﺔ اﻟ�دﻋ�ﻣﺔ ﻣ� أﺳ�اق ﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣ�ﻌدد�.
اﻟ�ر�ﻠﺔ ا����ﺎﻟ�ﺔ اﻟرا�ﻌﺔ

5

����� اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎ� اﻟ���ﺎﻣﻞ�
ﻣﻊ اﻟ�ر��� ﻋﻠﻰ ���ﺔ ��ر�ﺎ� ﻋر��ﺔ ذات ر��

2038 -2037

��ر�ﺎ�ﻲ و��اﻣ� �ﺎﻣﻞ.
ﻣ�ﺣ����������:
-1

�ﻌ��د ��ﻗ�� اﻟ�را�ﻞ ﻋﻠﻰ ����ﺎت دراﺳﺔ اﻟ�دو� اﻟ���ﺔ وا�ﻗ��ﺎد�ﺔ ﻟ�ﻌ��� و��ﺳﻌﺔ اﻟ���ﺔ اﻟ����ﺔ ﻟﻠ��ق

-2

ﻗد ��داﺧﻞ اﻟ�را�ﻞ اﻟ����ر� أﻋﻼﻩ أ��ﺎ� اﻟ����� �� اًر �ﺧ�ﻼ� ﻣ���� ���ر اﻟ��ق اﻟ����ﺔ ﻣ� دوﻟﺔ إﻟﻰ

-3

ﺟدول ﻣ�د�ﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠ��د�� ���ﻞ دور�.

اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ��ر�ﺎ�.
أﺧر�.
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ﻣﻠ�� ) :(2اﻟ�ر��ﻣ� اﻟ����ﻠﻲ ﻟ�راﺣ� اﻟ��ق اﻟ�ر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟﻠ��ر��� ﻣ� ﺣ�� اﻟ���ﺔ اﻷ����ﺔ
وا���ر اﻟ����ﻲ اﻟ�ﻘ���
البحـث األول

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ���ر

اﻟ���� ﻓﻲ اﻟ���ﺔ اﻷ����ﺔ و���ر�

اﻟ���� اﻟ����ﻲ� ا���ر اﻟﻘ����ﻲ� و�رق

اﻟ��ر���

ا���� اﻟﻘ اررات

ﺗ�دد ﻣ�ﺳ�ﺎ� ﺗ���ﻞ ﻧ�ﺎم ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎ�ﺔ/

ﺗ���ﻞ أﻣﺎﻧﺔ /ﺳ�رﺗﺎر�ﺔ

ﻣ�ﻬﻠ� اﻟ��ق ﻓرص اﻟ��ﺎر� ﺑ�ﺎ� ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻠ���د
��ﺎد� ��� اﻟ��ﺎر� اﻟ����ﻌﺔ ﺑ�� ﻣ���ﻋﺔ

ﺗ���ﻞ ﻟ��ﺔ اﺳ��ﺎر�ﺔ وﺗ�����ﺔ ﻋر��ﺔ ﻣ��ر�ﺔ

دول اﻟر�� اﻟ�ﻠ��ﻲ ،وﻣ���ﻋﺔ اﻟدول ﻟﻠر��
اﻟ�رﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﺳ�ق

اﻧ�ﻘﺎﻟﻲ

ُﯾر�� ﻋﻠﻰ ﺗ�دﯾد
اﻟ��ﺎر�

ﻓرص

واﻟ��ﺳ� ﻓ�ﻬﺎ

اﻟ��ﺎﻧﻲ ،و ﻣ���ﻋﺔ دول اﻟر�� اﻟ��ﺎر�ﻲ
اﻟﻌر�ﻲ
ﺗ�ﻔ�ذ اﻟ�داول وﻓ� ﻋﻘ�د ��ﺎ��ﺔ ﻣ�ﺎ�ر� ﺑ��

إﻧ�ﺎ� ﻟ��ﺔ ﻋر��ﺔ ﻣ��ر�ﺔ

اﻟ�راﻓ� ﯾ�� إﺑراﻣﻬﺎ ﺑ�� اﻟدول اﻟ��ﺎور� و��ر

اﻟﻌر��ﺔ ﻟ����ﻞ ﻧ�� ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎ�ﺔ

اﻟ��ﺎور�
إﻧ�ﺎ� ﻣ�ﺳ�ﺔ ﻟ����ﻞ ﻧ�� ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎ�ﺔُ /ﻣ��ر

ﺗﻘدم �ﻌ� اﻟدول ﺧدﻣﺔ اﻟ�ﻘﻞ /اﻟ�رور

ﺳ�ق ﻟ�ﻞ ﻣ��ﻘﺔ ﻓرﻋ�ﺔ


ﺗ�ﻔ�ذ اﻟ���ﺔ اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ ﻣ� ﺧﻼل:





ﺗ�ﺳ�� ﺗ�ﻟ�د اﻟ�ﺎ�ﺔ ﻟ�ﻠ��ﺔ اﻻ���ﺎ�ﺎ�



اﺳ��ﻼل ﺗ�ﻟ�د اﻟ�ﻬر�ﺎ� ﻓﻲ ﺗﻠ��ﺔ ﻓروق

2

ﺗ���ر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ واﻟ����� ﻋﻠ��:



ﻣذ�ر� ﺗﻔﺎﻫ� واﺗﻔﺎ��ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟ��ﺎﻣﻞ ﺳ�ق



اﺗﻔﺎ��ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟ��ق اﻟ�ﻬر�ﺎ� اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ

اﻟ����ﺔ واﻟ�ﺎدرا�

2

ﺗ�� اﻟ��ﺳ�ﺎ�

اﻟ�ﻬر�ﺎ� اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ

ﻟد� ﻫ��ﺔ اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ ﻟدول ﻣ�ﻠ� اﻟ�ﻌﺎون اﻟ�ﻠ��ﻲ ) (GCCIAاﻟﻌدﯾد ﻣ� اﻟ���وﻟ�ﺎ� اﻟ�ﻘ�ر�ﺔ ﻟ��ﺳ�ﺔ ﺗ���ﻞ ﻧ�� ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎ�ﺔُ /ﻣ��ر
اﻟ��ق ا��ﻠ��ﻲ اﻟﻔرﻋﻲ ،وﻟ�� ﻟ�� ﻟﻠ�ﻞ )ﻋﻠﻰ ﺳ��ﻞ اﻟ��ﺎل ،ﻻ ﺗ��ر ﻫذﻩ اﻟﻬ��ﺔ أﺳﻌﺎر اﻟ��ق( ،و�ﺎﻟ�ﺎﻟﻲ ﺳ���ن ﻣ� اﻟ�رور� إدﺧﺎل �ﻌ�
اﻟ�ﻌدﯾﻼ� ﻓﻲ ﻣ���ﻟ�ﺎﺗﻬﺎ ﻟ����� ﻣ� اﻻ��ﻼ� ﺑﻬذا اﻟدور.
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ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ���ر

اﻟ���� ﻓﻲ اﻟ���ﺔ ا�����ﺔ ����ر�

اﻟ���� اﻟ����ﻲ� ا���ر اﻟﻘ����ﻲ� ��رق

اﻟ��ر���

ا���� اﻟﻘ اررات

اﻟ�ﻠ� اﻟ����ﻲ واﻟ��ﻣﻲ ﻟ�ﺎ �� أ�ﻌد ﻣ�

ﺣدود اﻷ��اق اﻟ��ﻠ�ﺔ





ﺗ���ﻊ اﻟر�� اﻟ���ﻲ اﻟﻘﺎ�� ﻋ�ر اﻟ�دود



�ﺎﻟ���ﺔ ﻟ��ﺎرة اﻟ��ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻬر�ﺎ� )ﻋﻠﻰ



ﺗ���ﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟ��ﺎﻧﺎت ﻟﻠ�ﻬر�ﺎ� اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ
ﻟ�ﻞ دوﻟﺔ و�راﻣ� ا�����ﺎرات واﻟ���رات

وﻣ�ر� وﻣ�ر وﻟ���ﺎ� وﻟ���ﺎ وﺗ�ﻧ��


ﺗ���� اﻷ�ﺎ��ﺎت اﻟ���ﺔ وا�ﻋ��ﺎد�ﺔ ﻟﻠ���ﺔ

ﻟ����� ﻣﻌﻠ�ﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ وﺣد��ﺔ ﻟ��� اﻟ���ﻊ

���ﻞ اﻟ��ﺎل� ﺑ�� اﻟﻌراق و��ر�ﺎ� واﻷردن
واﻟ�زا�ر واﻟ��ر�(

أﻛ�اد اﻟ���ﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟ��ﺣدة

اﻟ������ﺔ


إﻋداد ﺗﻌر��ﺎ ت ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ واﻋداد ﻣزاد ﻗدرة ﻧﻘﻞ

اﻟ�ﺎﻗﺔ ﻋ�ر اﻟ�دود

ﺗ�د�� ﺷ��ﺎت اﻟ�ﻘﻞ اﻟ����ﺔ .

ر�� دوﻟﻲ إﺿﺎﻓﻲ ﺑ�� �ﻞ ﻣ� :ﻣ�ر –
اﻟ�ﻌ�د�ﺔ� ﻣ�ر -اﻟ��دان� ﻣ�ر��ﺎﻧ�ﺎ-

اﻟ��ر�� اﻟ�ﻌ�د�ﺔ – اﻟ���


ﺗ�ﻓ�ر

ﻋ��ر

اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ

أﻣﺎم

��ﺎر



اﻟ���ﻬﻠ��� اﻟ���ﻠ�� ����ﺔ ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ

ﺗ���ﻊ

اﻟ��ق

اﻹﻗﻠ��ﻲ ا�ﻧ�ﻘﺎﻟﻲ



ﻣز�د ﻣ� اﻟﻌ�ﻞ ﺑﻬدف ﺗ���� ا���داﻣﺔ



ﺗ�ﻬ�ﻞ اﻟ��ﺎرة ﻣ� ﺧﻼل ﻣز�د ﻣ� اﻟ�ﻌز�ز

وﺗ�ﻣ�� إﻣداد اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ�ﻬر�ﺎ��ﺔ

ﺗ���ﻞ ﻧ�� ﻧﻘﻞ

ﺧﻼل ﺗ���� اﻷ��اق اﻟ����ﺔ و�ﻧ�ﺎ� ﺟﻬﺎت
ﺗ�����ﺔ و���ﺔ ﻣ��ﻘﻠﺔ وﻣ����رة.



إﻧ�ﺎ� ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑ�ﺔ ﻋر��ﺔ )ﺗ�دأ ﺑدور �����

اﻹﻗﻠ���ﺔ )ﻣ���ﻋ�ﻲ اﻟر�� اﻟ�ﻠ��ﻲ و
ﻣ�زاﻣ��� �ﺎﻟ�ﻌﻞ� ﺗزاﻣ�

ﺗ��� ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑ�ﺔ ﺗ��ﻟﻰ اﻟﻘ�ﺎم ��ﺎﻣﻞ اﻟ�ﻬﺎم

ﻛﺎﻓﺔ ﻣ���ﻋﺔ دول اﻟ��ﺎﻧﻲ(



ﻓ�ﻞ ﻣ���ﺎت ﺗ���ﻞ ﻧ�� ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ ﻣ�

إﻋداد اﻟ�ﻘﺎر�ر واﻟ����� وﺣﻞ اﻟ��ﺎ�ﻋﺎت ﻗ�ﻞ أن

اﻟر�� اﻟ��ﺎر�ﻲ

اﻟ�ﺎﻗﺔ وا���دا�
اﻟ��ﻠﺔ

اﻟ��ﺎﻓ�ﻲ.



ﻋﻠﻰ ﻣ���� �ﻞ ﻣ���ﻋﺎت اﻟر�� دون

ﻓ�ﻞ ﻣ���ﺎت

اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ

�ﺎﻟ���ﺔ ﻟ��ﺎر اﻟ���ﻬﻠ��� ﺑ�ا��ﺔ اﻟ��ق

ﻟ���ﺎت اﻟ�ﻘﻞ واﻟ�زاﻣ� .و��� ﺗزاﻣ� اﻟ���

ﻣﻊ اﻟ�ر��ز ﻋﻠﻰ

ﺑ��ﺎم

اﻟ�ﻬد أﻣﺎم اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ واﻟ��ﺎ� ﺑ��د�د اﻟ�ﻌر��ﺎت

ﻣ�ﺎﺷرة

اﻟ�رﺣﻠﺔ اﻟ����ﺔ:

اﻟ��اﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ�� إﻣدادات اﻟ�ﻬر�ﺎ� ﻋﺎﻟ�ﺔ

ﺗ���� ا�����ﺎرات ﻓﻲ اﻟ���ﺔ اﻷ�ﺎ��ﺔ
ﻟ�ﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ.

اﻟ����ﺔ ﺑﻬﺎ(.



ا���دال اﻟﻠ��ﺔ اﻹﻗﻠ���ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟ����ﻞ ﻧ��

ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ �����ﺔ ﻋر��ﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗ��ﻟﻰ �ﻟ�
اﻷﻣر و���ن ﻟﻬﺎ ﻣ�ﻠ� إدارة و���ﺔ �ﺎﻣﻠﺔ ﻣ�

اﻟ������ اﻟ�������.
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ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ���ر

اﻟ���� ﻓﻲ اﻟ���ﺔ ا�����ﺔ ����ر�

اﻟ���� اﻟ����ﻲ� ا���ر اﻟﻘ����ﻲ� ��رق

اﻟ��ر���

ا���� اﻟﻘ اررات

البحـث األول



ﻣراﺟﻌﺔ أدوار اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻠ��ﺔ اﻹ�ﻠ���ﺔ

ا����ﺎر�ﺔ واﻟ������ﺔ

��ﺎ �ﻌ�� أدوار

اﻟ����ﺎت اﻟ����ﺔ اﻟ�دﯾدة ﻟ����ﻞ ﻧ�� ﻧﻘﻞ

اﻟ�ﺎ�ﺔ واﻟ�ﻬﺎت اﻟ������ﺔ.


ﺗﻌدﯾﻞ دور اﻟ����ﺎت ��� ا��ﻠ���ﺔ ﻟ����ﻞ

ﻧ�� ﻧﻘﻞ

اﻟ�ﺎ�ﺔ/ﻣ��ر� اﻟ��ق ﻟ���ﻟﻰ
ُ

ﻣ���ﻟ�ﺎت أ��ر ﺗ�ﻌﻠ� ��ﻬﺎم ﺗ���ﻞ اﻟ��ق.



ﺗﻌدﯾﻞ ��د اﻟ���ﺔ اﻹ�ﻠ���ﺔ ﺣ�� اﻟ�ﺎﺟﺔ،

وﻋ�ﻞ ﻣراﺟﻌﺎت ﻣ��ﻌﺔ ﻓﻲ ا�ﺗ�ﺎ��ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟ��ق اﻟ�ﻬر�ﺎ�

اﻟﻌر�ﻲ اﻟ���ر� ��ﺎ ﯾ��ﻊ

ﻟ��ﺎرة ﺗ�ﺎﻓ��ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ���� اﻟ��ﻠﺔ.



اﻟ�رﺣﻠﺔ اﻟ��ﻟ�ﺔ:
اﻟ���ل



وﺟﻬﺎت اﻟ��ز�ﻊ /اﻟ��ر�د ﺣ� اﺧ��ﺎر


اﻟ� ِّ
�رد.
ُ

اﻟ�ﻬﺎ�ﻲ
اﻟ�ر���

ﻋﻠﻰ

اﻟﻌر�ﻲ اﻟ���ر� ﻣ�ﻞ ��ق اﻟ��ازن اﻟﻘﺎ��

ﻣ���ﺎت ﺗ���ﻞ

 ،" balancing marketو ��ق اﻟ��م

ﻋﻠﻰ

اﻟ��اﯾدات

اﻟ��ق .اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ



" bid-based

اﻟ�ﺎﻟ�ﺔ اﻹ�ﻠ���ﺔ اﻟ�����ﺔ اﻟ�ﻲ ﻟ� ﯾ�� ﺗ����ﻫﺎ

 ،"intraday marketو��ق ﺗداول

وا���دا�

ا�ﻧ�ﻌﺎ�ﺎت ،اﻟﺦ.



ا���دال ﻣ��د� اﻟ����ﺎت اﻟ����ﺔ ﻟ����ﻞ ﻧ��

ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎ�ﺔُ /ﻣ��رو اﻟ��ق �����ﺔ ﺗ���ﻞ
��ق إ�ﻠ��ﻲ ���ن ﻣ���ل ﻋ� �ﺎﻓﺔ اﻷ��اق

اﻟ�ﺎﻟﻲ ،و��ق اﻟ��ﺎدل ﺧﻼل اﻟ��م "

ﻧ�� ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎ�ﺔ

اﻟ��ﻠﺔ

 (marketﺣ���ﺎ ���ﺎ� اﻟ��ﻌﺎﻣﻠ�ن ﻓﻲ

ﺗﻘ��ﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟ��ﻌﺎﻣﻠ�� ﻓﻲ اﻟ��ق

اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ

اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ

اﻟ��ﺎل�� ،ق اﻟ��م اﻟ�ﺎﻟﻲ " day-ahead

ا���دا� أ��اق ﻣﺎﻟ�ﺔ ﺟدﯾدة ﺣ���ﺎ

ﻣﻊ

���ﺎم



ﺗ���ﻞ اﻷ��اق اﻟ�ﺎﻟ�ﺔ اﻹ�ﺎﻓ�ﺔ )ﻋﻠﻰ ���ﻞ

ﻋﻠﻰ ﻣ���� ﻧ�ﺎم اﻟ��ﻠﺔ.

اﻟ��ﻠﺔ ﻣﻊ اﻟ��ﺎ� ﻟ�ﺎﻓﺔ ��ﺎر اﻟ���ﻬﻠ���

إﻟﻰ

اﻟ��ق اﻹ�ﻠ��ﻲ

ﺗ�ﻘ�� اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ���� ﻧ�ﺎم



اﻟ��اﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ�� اﻟ��ق أﻣﺎم اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ

وﺗ���ﻠﻬﺎ ��ا��ﺔ ﻣ���ﺎت اﻟﻘ�ﺎ� اﻟ�ﺎ�.



ﺗ�ر�� اﻷﻣﺎﻧﺔ و�ﻋ�ﺎ� ﻣ���ﻟ�ﺔ اﻟر�ﺎ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ

ﺗ���ﻊ اﻷ�ﻠ�� ا����ﺎد� اﻟ��� )��ﺎ

ﻋﻠﻰ اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ ﻟ����ﺔ ﺗ���ﻞ

اﻋ��ﺎد�ﺔ /ﺗ�ﻣ�� اﻹﻣداد(.

ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎ�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ،وﺟﻬﺎز اﻟ����� اﻟﻌر�ﻲ،

ﯾ��� ﻣﻊ أﻫداف اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ وا���داﻣﺔ و
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ﻣرﺣﻠﺔ اﻟ���ر

اﻟ���� ﻓﻲ اﻟ���ﺔ ا�����ﺔ ����ر�

اﻟ���� اﻟ����ﻲ� ا���ر اﻟﻘ����ﻲ� ��رق

اﻟ��ر���

ا���� اﻟﻘ اررات
ﻋﻠﻰ أن ﺗ��ن اﻟرﻗﺎ�ﺔ ﻣ� ﻗ�ﻞ اﻟ��ﻠ� اﻟ��ار�



إﺿﺎﻓﺔ ﻣ��د ﻣ� اﻟ����� ﻟﻘدرات ﻧﻘﻞ

اﻟ�ﺎﻗﺔ واﻟ��اﻣ� ﻋﻠﻰ اﻟ�����ﺎت اﻟ����ﺔ

اﻟﻌر�ﻲ ﻟﻠ�ﻬر�ﺎ�.



ﺗﻌدﯾﻞ وﺛﺎ�� ﺣ���ﺔ اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ

ﺣ�� اﻟ�ﺎ�ﺔ ﻟ����� اﻟ��ﺎﻓ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ ���ﺎم

واﻟدوﻟ�ﺔ� وذﻟ� �ﺎ�ﺗ�ﺎق ﻣﻊ اﺣ��ﺎ�ﺎت

اﻟ��ﻠﺔ واﻷ��اق اﻟ�ﺎﻟ�ﺔ اﻟ����� ﺣدﯾ�ﺎ.

اﻟ��ق اﻟﻌر�ﻲ اﻟ���ر�.



اﻟر�� اﻟ�ﻬر�ﺎ�ﻲ اﻟ���اﻣ� )أو ��ر



ﺿ�ﺎن أن ﺗ��ن ﻟد� ﻣ���ﺎت اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ
اﻟ���ر�ﺔ اﻟ����ﻟ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ ﻋ� ﺗ�دﯾد ﺗﻌر�ﻔﺎت

ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ وإﻧﻔﺎذ ﻗ�اﻋد ﻓ��ﺔ وﻣﺎﻟ�ﺔ ﻣ�ﺣد� ﻋ�ر
اﻟ��ق اﻟﻌر��ﺔ اﻟ���ر�ﺔ.



اﻟ�رﺣﻠﺔ اﻟرا��ﺔ:
��ق

ﻣ��ﺎﻣﻠﺔ ﺗ�ﺎﻣﺎ ﻣﻊ
اﻟ�ر���

ﻋﻠﻰ

اﻟر��

اﻟ���ﻲ

واﻟ���اﻣ�
���

اﻟ�ﻬر�ﺎ� اﻟﻌر��ﺔ

ﺣﺎﻟ�ﺎ ��� ﻣ� ﻣ���ﻋﺎت اﻟر�� دون

اﻟ��� اﻟ����ﺔ وﺗ��ﻲ �ﻞ ﻣ� ﻗدرات ﺗ�ﻟ�د

ﻟ����ﻋﺎت اﻟر�� دون ا�ﻗﻠ���ﺔ ﺗ��� ﻣﻊ

ا�ﻗﻠ���ﺔ.


ﯾ�� ﺗ�اﻣ� اﻟ���ﻘﺔ أ��ﺎ ﻣﻊ اﻟ���ﺔ



وﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ�ﻘﻠ�د�ﺔ واﻟ���دد�(



إﻋداد ﺧ�ﺔ ﻟ��اﻣ� )أو ﻋدم ﺗ�اﻣ�( ﻟ����ﻋﺎت

اﻷورو��ﺔ ﻟ����ﺎت ﻧ�� ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ

اﻟر�� اﻟ�ﻼث دون ا�ﻗﻠ���ﺔ ﻣﻊ

اﻷﺧر� ﻓﻲ اﻟ���ﻘﺔ اﻟ����ﺔ.

) (ENTSO-Eوأ��اق اﻟ�ﻬر�ﺎ� ا�ﻗﻠ���ﺔ ﻓﻲ

اﻟ�ﻬر�ﺎ��ﺔ

اﻟ�ﺎم
���ﺎت

اﻟ���اﻣ�( ﻟ����ﻋﺎت اﻟر�� دون ا�ﻗﻠ���ﺔ

اﻟ�ﺎﻣﻠﺔ )و���� أن ﺗ���� ﺛﻼث ﺧ��

اﻟ�ﻼث ��ﺎ ﻓﻲ ذﻟ� اﻟ�ﻠدان ��ر اﻟ���ﻠﺔ

ﻋر��ﺔ

إﻋداد وﺗ�ﻔ�� ﺧ�ﺔ ﻣ�ﺣد� ﻟ����ﺔ اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟﻌر��ﺔ

)(ENTSO-E

واﻷ��اق

إﺗﺎﺣﺔ اﻟ���� اﻟ�ﺎﻣﻞ إﻟﻰ ���ﺔ اﻟر��

واﻟ��ﺎﻓ�ﺔ اﻟ�ﺎﻣﺔ ���ﺎم اﻟ��ﻠﺔ ﻣﻊ ﺗ�ا�د
ﻣ���ﺎت ��ق

ﻋر��ﺔ ﻣ��ر�ﺔ ﺗ�ﺎر�

و�ﺎ�ﻔﻬﺎ �ﺎﻣﻠﺔ و��ا ﺗ�اﻓر وﺛﺎ�� ﺣ���ﺔ

ﻟﻬﺎ.

25

اﻟ���ﺔ

اﻷورو��ﺔ ﻟ����ﺎت ﻧ�� ﻧﻘﻞ اﻟ�ﺎﻗﺔ اﻟ�ﻬر�ﺎ��ﺔ

اﻟ���ﻘﺔ اﻟ��ﺎور�.
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البحـث الثاني

البحـــــث الثاني

دور شبكات الربط الكهربائي العربي في
تعظيم استغالل الطاقات المولدة
في وحدات الطاقات المتجددة غير المبرمجة
د� .سمري القطب*

.م�ست�شار مهند�س ،ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
ورقة مقدمه �إلى م�ؤتمر الطاقة العربي الحادي ع�شر « -الطاقة والتعاون العربي»  -مراك�ش  -المملكة المغربية )� 4-1أكتوبر (2018
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ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺷﻬﺪ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺭﺑﻂ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﻮﻧﺲ .ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺭﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟـ  15ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺷﺒﻜﺔ
ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
البحـث الثاني

ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻓﻖ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺳﻮﻕ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﺿﻄﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ،2030 – 2012ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻌﻴﺪﺍ ً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ .ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻡ  2013ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ  7ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﻭﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻲ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺃﻭﻟﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ً ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻭﺗﺰﺍﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻁﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺎﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  %150ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2012
– .2015
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ﻭﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ،
ﻭﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء
ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ،ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ 1ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ
ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻔﺾ ﺗﻘﻠﻴﺺ ) (curtailmentﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ
ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎﺭﻟﻮ.
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ  2025ﻹﺟﺮﺍء ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻷﺩﺍء
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺍﺭﺗﻜﺰﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﺪﺩ  2ﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ) Inertial
 ،(Scenarioﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻳﺒﻘﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ) ،(Policy Scenarioﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %35ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻟﻌﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺼﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ,
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺧﻔﺾ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﺎﻓﻲ
ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟـ  400ﻣﺮﺓ ،ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟﻔﺘﺮﺓ  400ﻋﺎﻡ .ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

 1ﺃﻋﺩ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻹﻳﻁﺎﻟﻲ  CESIﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ .2018/10 – 2017/12
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ﺩﻭﺭﺍ ً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﻮﻧﺲ
ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻁﻤﻮﺣﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫ� ﻋﻨﺎ���ﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ��ﺎ�ﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺬﺍ
ﺃﻭﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﻛﺒﻴﺮﺍ ً ﻟﺪﻋ� ﻗﻄﺎ� ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺳ�������ﻮﺍ ًء ﺑﺈﻧ��������ﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭ/ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺳ���ﻌﺔ ����ﺒﻜﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ .ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴ�������ﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍ�ﻧﺘﺎﺝ ،ﺑﺎﺳ�������ﺘ�ﺪﺍﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﻟ�����ﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳ����ﺘ�ﺪﺍﻡ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺳ����ﻌﺔ �����ﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺎ��������ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ �������ﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼ�������ﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ�
ﺣﻮﺍﻟﻲ  212.2ﺝ.ﻭ .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘ��ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒ��ﺔ ﻓﻴﻬ��ﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 264.1ﺝ.ﻭ ،.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺣﻮﺍﻟﻲ  1014.2ﺝ.ﻭ.ﺱ .ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺣﻮﺍﻟﻲ  888.2ﺝ.ﻭ.ﺱ ،.ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  126ﺝ.ﻭ.ﺱ،.
ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %12.4ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ.
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(1
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
)ﺝ.ﻭ(.
ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼﻰ )ﺝ.ﻭ(.
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ )ﺃﻟﻒ
ﺝ.ﻭ.ﺱ(.
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )ﺃﻟﻒ
ﺝ.ﻭ.ﺱ(.

2

2004

2008

2012

2016

2017

123.5

159.8

204.3

260.3

264.1

99.0

129

175.5

213.6

212.2

526.5

669.0

936.2

1002.3

1,014.2

477.5

607.1

755.5

880.0

888.2

 2ﺍﻟﻧﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎءhttp://auptde.org/Publications.aspx?lang=en&CID=36 ،
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ﻭﺗﻤﻴﺰﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2012 – 2004ﺑﺴ�������ﺮﻋﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﺴ������ﻨﻮ� ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %6.5ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %5.3ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  .2017 – 2012ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴ���ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣ����ﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟ ﻴﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ  57.3ﺝ.ﻭ .ﻭ 45.3ﺝ.ﻭ�������� ، .ﻜﻠ�
ﺣﻮﺍﻟﻲ  %39.8ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ ﻓﻴﻬ��ﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  126.3ﺝ.ﻭ ،.ﻳﻤﺜ��ﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %47.8ﻣﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻗ��ﺪﺭﺍﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣ��ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴ��ﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﺗﺸ���ﻜﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣ����ﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳ���ﻮﺭﻳﺎ ﻭﻓﻠﺴ���ﻄﻴﻦ �ﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ
البحـث الثاني

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %37.6ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃ��������ﻐﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  33.5ﺝ.ﻭ .ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  12.7ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸ��ﺒﻜﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻀﻴﻖ ﺟﺒﻞ ﻁﺎﺭﻕ.
ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘ� ﻣﺸ����ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳ����ﺎﻫ� ﺍﻟ�����ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ �ﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ،
ﻋﺪﺩﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘ���������ﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫ� ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸ�������ﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺺ
ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳ�������ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﺨ�����ﻮ� ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ� ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺍﺳ����ﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟ�����ﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2010ﻟﻄﻠ��� ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑ��ﺎء ﺑﺘﺨ��������ﻴﺺ ﻣﻌﻮﻧ��ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ��ﻞ ﺩﺭﺍﺳ���������ﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺸ��ﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳ��ﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻭﺃﻭ���� ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ��ﺔ ﺑ����ﺎﻓﺔ ﺃﻭ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺳ���ﺒﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺑﻂ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇ����ﺎﻓﺔ ﺃﻧﺒﻮﺑﻴﻦ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،
ﻭﺍﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻭﺗﻐﻮﻳﺰﻩ .
ﻭﺑﻬﺪ� ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣ������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻗﺎﻣ� ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺧ������ﻮ������ﺎ ً ﺍﻟﺪﻭﻝ �ﻴﺮ ﺍﻟﻤ������ﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎ��������ﻤﻴﺔ ،ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺓ ﻣﺸ��������ﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺸ���ﻤﺴ���ﻴﺔ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﺎ����ﻴﺔ ﺃﻋﻠﻨ� ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻁﻤﻮﺣﺔ ﻹﻧﺸ����ﺎء ﻣﺸ����ﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺴ����ﻴﺎﺳ����ﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣ�
ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺇﻧﺸ����ﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸ����ﺎﺭﻳﻊ ﺑﻤﺸ����ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎ� ﺍﻟﺨﺎ� ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣ����ﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴ���ﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸ���ﻜﻞ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %20ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2030
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ﻭﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸ����ﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺫﺭﻭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳ�������ﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻳﺴ�������ﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟ ﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸ�������ﺮﻭﻁ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍ�ﻥ ﺍ�ﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘ����ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟ����ﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻤ����ﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑ����ﺎﺋﻲ ﻳﺴ�������ﺘ����ﺪﻋﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘ����ﺎﺝ ﺍﻟﻘ����ﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ) ،(curtailmentﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼ��ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴ�������ﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺸ�������ﻐﻴﻞ ﻭﺍﺳ�������ﺘﻐﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻟﻔﺘﺮﺓ �ﻣﻨﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸ��ﺮ ﺳ��ﻨﻮﺍﺕ ،ﺑﺄﻥ ﺷ��ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺗﻮﻓﺮ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
ﻭﺗﺘﻨـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺎﻡ
 ،2013ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷ�������ﺒ ﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﺣﺘ ﻤﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎ ﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﺳ����ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋـ��ـ��ـ�ﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�ﺎﺓ ﺍﻹﺣﺼـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�ﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻧﺖ
ﻛـــﺎﺭﻟﻮ ).(Monte Carlo
ﻭﻳﺘ�������ﻤﻦ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺧﻼ�������ﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳ������ﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺸ����ﺎﻣﻞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺳ����ﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻐﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺼ����ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﻣﺼ������ﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺣﺘﻰ
ﻋﺎﻡ  ،2030ﺑﺎﻹﺿ����ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺨﺼ����ﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻟ� ﺩﺭﺍﺳ�����ﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷ�����ﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎﺭﻟﻮ ،ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺼﺔ.
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ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

3

ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﻓﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﺗﻢ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
البحـث الثاني

ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴـــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑــــــﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
 ،2030 –2012ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ؛ ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﻤﺎ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺳﻮﻕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺿﺒﺎﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ  16ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ،ﻭﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺨﻠﻠﺖ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ،ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪﺓ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺒﺎﻁ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺿﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ.
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻗﺎﻋﺪﺓ

 3ﺍﻟﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻺﻧﻣﺎء ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﻣﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁhttp://www.arabfund.org/Default.aspx?pageld=395&mid=227 :
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ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ
ﺗﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻧﻘﻞ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  1,450ﻣﺤﻄﺔ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭ 74ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﻭ 180ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭ 39ﺷﺒﻜﺔ ﺭﺑﻂ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭ  5ﺑُﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﻭﻧﻔﺬﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺧﻤﺴﺔ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ  :(BAU) Business As Usualﻭﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻬﺞ
ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ) :(IC Scenarioﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ،
ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ.
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻢ ) :(ICr Scenarioﻭﻫﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
) ،(ICﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﺑﻂ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺃﻳﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ) :(NG Scenarioﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ )ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ /ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ( ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
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ﻭﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2013ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ "ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ" ) (ICr + NG Scenarioﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍء  11ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺗﻢ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺘﺎﺑﻌﻲ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻵﺧﺮ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﻤﺪﻋﻢ ) (ICrﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺗﻮﺍﻓﻘﺎ ً .ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﺫﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
البحـث الثاني

ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ:
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

ﻁﻭﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ

ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ

ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻡ

ﺧﻁﻭﻁ ﺭﺑﻁ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺩﻋﻳﻡ ﻟﺧﻁﻭﻁ ﻗﺎﺋﻣﺔ

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﻛﻡ

ﺷﻬﺭ

ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
1

ﻟﻳﺑﻳﺎ )ﻁﺑﺭﻕ(  -ﻣﺻﺭ )ﺳﻠﻭﻡ( BTB + AC
 500 OHLﻛﻳﻠﻭ ﻓﻭﻟﺕ

267.45

ﺗﻮﻧﺲ )ﺑﻮﺷﻤﺔ ( ﻟﻴﺒﻴﺎ )ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ( AC OHL
2

3

4

5

280

57

112.00
 400ﻛﻳﻠﻭ ﻓﻭﻟﺕ
ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣﺻﺭ )ﻁﺎﺑﺎ(  -ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺭﺩﻥ
)ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ(  400ﻛﻳﻠﻭ ﻓﻭﻟﺕ AC
ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ )ﻋﻣﺎﻥ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ( -
ﺳﻭﺭﻳﺎ )ﺩﻳﺭ ﻋﻠﻲ(  400 AC OHLﻛﻳﻠﻭ ﻓﻭﻟﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ )ﺍﻟﻔﺎﻭ(  -ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ )ﺍﻟﺻﺑﻳﺔ(

 ACﺩﺍﺋﺭﺓ

ﻣﺯﺩﻭﺟﺔ  400 OHLﻛﻳﻠﻭ ﻓﻭﻟﺕ

61.42

60.41

60.015

ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺭﻳﺎﺕ( – ﺍﻷﺭﺩﻥ
6

165

50

)ﻗﻁﺭﺍﻧﺔ( BTB + ACﺩﺍﺋﺭﺓ ﻣﺯﺩﻭﺟﺔ OHL
 400ﻛﻳﻠﻭ ﻓﻭﻟﺕ
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ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

ﻁﻭﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ

ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ

ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻡ

ﺧﻁﻭﻁ ﺭﺑﻁ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺩﻋﻳﻡ ﻟﺧﻁﻭﻁ ﻗﺎﺋﻣﺔ

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﻛﻡ

ﺷﻬﺭ

ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻛﺩﻣﻲ( ‐ ﺍﻟﻳﻣﻥ
) 7ﺑﻧﻲ ُﺣﺷَﻳﺵ(  BTB + ACﺩﺍﺋﺭﺓ ﻣﺯﺩﻭﺟﺔ OHL

416

75

383.27

400ﻛﻳﻠﻭ ﻓﻭﻟﺕ

ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ:



ﺧﻂ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2018



ﺧﻂ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ .2017



ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2018

ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ "ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ" ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ :ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ(
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
 ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ :ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﻭﺇﺭﺳﺎء ﻁﺮﻕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ.
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 ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ :ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺪﻳﺮﻱ ) (Master Planﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻭﺃﻭﺻﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ
البحـث الثاني

ﻟﻠﺪﻭﻝ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ) ،(TSOsﻭﻣﺠﻬﺰﺓ
ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻧﻤﻮ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ،ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻟﺨﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﺑﻨﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻌﻬﺎ.

ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
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ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺧﻁﻁ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ

‐ ‐ 11

ﺃﻭﻟﺕ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺣﻭﺍﻟﻲ  5ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺍً ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ً ﺑﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ،ﻭﺗﺯﺍﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﻣﻊ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻫﻳﻛﻠﻳﺔ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ
ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺣﻳﺙ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ  1200ﻣﻳﺟﺎﻭﺍﺕ ﻋﺎﻡ  2012ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  3000ﻣﻳﺟﺎﻭﺍﺕ ﻋﺎﻡ
 2015ﺃﻱ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ  .(IRENA, 2016) ،%150ﻭﻭﺿﻌﺕ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺧﻁﻁ ﻁﻣﻭﺣﺔ
ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺭﺍﻛﻳﺏ ﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %20ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  .2030ﻭﺃﻗﺭﻧﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﻓﺭﺹ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻭﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻁﺭﺡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ) (Feed – in – Tariffsﺣﻳﺙ ﺧﺻﺻﺕ ﻣﺛﻼً ﻛﻝ ﻣﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ،
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻛﺫﻟﻙ ﻁﺭﺣﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺳﺎﻫﻣﺕ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻳﻊ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ .ﻭﺗﻬﺩﻑ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺗﻣﻠﻙ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻟﺗﺑﻳﻊ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
) .(Power Purchasing Agreementﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ  2ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻥ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ) (IRENA, 2016ﻭ).(APICORP, 2018
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�
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ � � 2ﻄ� �ﻄ��ﺮ ﻗﺪرا� اﻟﻄ�ﻗ�� اﻟﻤ�ﺠﺪ�ة �� اﻟﺪول اﻟ����ﺔ
�ﻄ� �ﻄ��ﺮ ﻗﺪرا� اﻟﻄ�ﻗ�� اﻟﻤ�ﺠﺪ�ة
اﻟ�ﻤ��ﺔ
اﻟﺨ���
اﻟ� اﺮر�ﺔ
اﻟ����
اﻟ�ﻤ��ﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰة
ﻣ�ﺠﺎ�ات
ﻣ�ﺠﺎ�ات
ﻣ�ﺠﺎ�ات
‐
3,000
1,010

اﻟ���ﺔ
اﻟ����ﺔ

اﻟ� اﺮر�ﺔ
ا�ر��ﺔ

ﻣ�ﺠﺎ�ات
360

ﻣ�ﺠﺎ�ات
5

ﻣ�ﺠﺎ�ات
4,375

5,010

13,575

2,000

1,000

15

21,600

اﻟ�����
�
��ﺒﻮ�
�
ﻣ�

‐

‐

‐

‐

‐

250

‐

500

1,000

2

7,200

2,300 +

‐

‐

‐

9,500

2

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

200

300

أﻓﻖ
اﻟﺨﻄﺔ

اﻟﻤﺠﻤ��
%
15
2

3

2020

37 /27

2030

5

2030

100

2025

20

2022

3

2

‐

300

‐

‐

‐

300

1

2020

اﻷردن

800

800

100

50

‐

1,750

4

10

2020

اﻟ����

700

4,600

5,700

‐

‐

11,000

2

15

2030

ﻟﺒﻨﺎن

400

‐

‐

950‐900

2

12

2020

600

344

125

‐

‐

7

2020

ﻟ���ﺎ
ﻣﻮر�ﺘﺎ��ﺎ
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اﻟﻤﻐﺮب
��
��ﺴﻄ�
ﻗﻄﺮ
اﻟﻌ���� اﻟﺴﻌﻮد��
اﻟﺴﻮدان
�ﻮر�ﺎ
�ﻮ��
اﻹﻣﺎرات
اﻟ�ﻤ�

��
��ﻮ � �
د�
��

150‐100

5

1,069

2
2

10

2025

2

20

2020

2,000

2,000

‐

‐

6

6,000

3

42

2020

4,200

4,560

‐

‐

10,090

3

52

2030

44

45

20

21

‐

130

2

10

2020

‐

‐

‐

‐

‐

1,800

3

20

2030

9,500

9

10

54,000

3

30

2040

1,582

3

11

2020

20
30

3

2030
2030

3

30

2030

1,000

844

375

‐

‐

2,219

30

30

‐

‐

‐

60

7

9,000

16,000

25,000

3,000

1,000

680

667

50

68

54

1,000
1,000

1,000
2,000

100
1,300

‐
250

‐
‐

~2,100
4,550

1,755

1,510

460

‐

‐

3,725

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
400

5,000
8.25

‐
100

‐
6

‐
200

5,000
714.25

1

�ﻤﺎ ���ﺎ اﻟ��ﺮ�ﻣﺎﺋ��
6

2

�ﻮﻟ�ﺪ اﻟ����ﺎ�

3

اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺮ���

�ﻤﺎ ���ﺎ  2000ﻣ�ﺠﺎ�ات ��ﺮ�ﻣﺎﺋ��
9

7

4

اﻟﻄﺎﻗ� اﻷ�ﻟ��

�ﺎﻗ� اﻟﻨ�ﺎ�ﺎت

8

8

5

3

2023

7

2020

25
3
15

2030
2025

2

�ﻤﺎ ���ﺎ  400ﻣ�ﺠﺎ�ات ��ﺮ�ﻣﺎﺋ��

�ﻤﺎ ���ﺎ  63ﻣ�ﺠﺎ�ات ��ﺮ�ﻣﺎﺋ�� ��ﺎ���

��ﻤﺎ� اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﺎم (APICORP, 2018) 2023
�

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ :ﻧﻅﺭﺍً ﻟﺷﺢ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻳﺔ ،ﻟﺟﺄﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ
ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻠﻎ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺣﻭﺍﻟﻲ  ،%6.5ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﺣﻡ ،ﻭﺯﻳﺕ
ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺛﻘﻳﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ .ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ ﻭﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻫﻭﺍﺋﻳﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻥ
ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺧﻁﻲ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﻻﺳﺗﺟﺭﺍﺭ ﺣﻭﺍﻟﻲ  4.3ﺕ.ﻭ.ﺱ .ﺳﻧﻭﻳﺎً .ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺗﻣﺕ
ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %13.5ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺷﻛﻠﺕ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %34ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﻣﻭﺯﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ،ﺑﻧﺳﺏ  22ﻭ 2ﻭ %15ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻫﻭﺍﺋﻳﺔ.
ﻭﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺣﻳﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ  1770ﻡ.ﻭ .ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  2900ﻡ.ﻭ .ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  .2030ﻭﺗﻌﻣﻝ
ﺑﺎﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻣﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ 661
ﻡ.ﻭ .ﻭ 1018ﻡ.ﻭ .ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  4800ﻡ.ﻭ .ﻭ 5000ﻡ.ﻭ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ .2030
ﻭﻧﺟﺣﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
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ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ :ﺗﺿﻣﻧﺕ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ،ﻋﺎﻡ  ،2011ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﻭﺍﻟﻲ  11.8ﺝ.ﻭ .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻫﻭﺍﺋﻳﺔ
ﻭﺷﻣﺳﻳﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  ،2030ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺗﺷﻛﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  % 41ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻗﺎﻣﺕ ﻣﺅﺧﺭﺍ ً ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺷﻣﻝ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ،ﺑﻭﺍﻗﻊ  450ﻡ.ﻭ .ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ – 2022
 .2030ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻋﺎﻡ  ،2030ﺣﻭﺍﻟﻲ  4632ﻡ.ﻭ ،.ﻣﻧﻪ ﺣﻭﺍﻟﻲ  4394ﻡ.ﻭ .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺷﻣﺳﻳﺔ ،ﻭﺣﻭﺍﻟﻲ  228ﻡ.ﻭ .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﺣﻭﺍﻟﻲ  10ﻡ.ﻭ .ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ،ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺷﻛﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺣﻭﺍﻟﻲ  % 15.3ﻣﻥ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ .2030
ﺗﻭﻧﺱ :ﻭﺿﻌﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2009ﺧﻁﻁﺎ ً ﻟﻼﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %4ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻭﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻵﻥ ،ﻟﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ،
ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﺃﻓﺿﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ .ﻭﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ،ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻁﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻟﻳﺩ  % 37ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ  1000ﻡ.ﻭ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ  ،2020 – 2018ﻭ 1250ﻡ.ﻭ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ – 2021
 .2030ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ،ﻋﺎﻡ  ،2030ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  % 22.2ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ % 14.1
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ،ﻭﺃﻗﻝ ﻣﻥ  % 1ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ.
ﺍﻷﺭﺩﻥ :ﻧﻅﺭﺍً ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻟﻠﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻣﻠﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻭﻳﻊ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻭﻗﺎﻣﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﻛﻔﺎءﺓ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺹ ﺃﻥ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﻣﻥ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ  %10ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  .2030ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻳﻠﺔ ﺑﻘﺩﺭﺓ  117ﻡ.ﻭ .ﺃﻭﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺷﻬﺩ ﻋﺎﻡ 2016
ﺩﺧﻭﻝ ﻣﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻳﺔ ﺑﻘﺩﺭﺓ  80ﻡ.ﻭ .ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺛﻼﺙ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺷﻣﺳﻳﺔ
ﻓﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﺇﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ  180ﻡ.ﻭ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺩﺧﻝ ﻣﺣﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﻳﺭﺓ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ﺑﻘﺩﺭﺓ 103
ﻡ.ﻭ .ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺷﻬﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ  2021 – 2019ﺩﺧﻭﻝ  7ﻣﺯﺍﺭﻉ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻠﺭﻳﺎﺡ ﻭ 12ﻣﺣﻁﺔ
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ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ .ﻭﺳﺗﺷﻛﻝ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %30ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ .2030
ﻣﺻﺭ :ﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳﺕ ﻋﺎﻡ  ،1986ﺑﺎﻹﺷﺭﺍﻑ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ .ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺧﻁﺔ
ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ  2022 – 2018ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ  1420ﻡ.ﻭ .ﻓﻲ ﺟﺑﻝ ﺍﻟﺯﻳﺕ ﻭﺧﻠﻳﺞ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺩﻗﺔ ﻭﻛﻭﻡ ﺃﻣﺑﻭ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻣﻭﻳﻬﺎ ﺑﻘﺭﻭﺽ ﻣﻳﺳﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﺃﺻﺩﺭﺕ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ  2014ﻗﺭﺍﺭﺍ ً ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭﺗﻌﻣﻝ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺗﻌﺭﻳﻔﺔ
ﺍﻟﺗﻐﺫﻳﺔ ) ،(Feed – in - Tariffﻭﺧﺻﺻﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺑﻧﺑﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺩ ﺣﻭﺍﻟﻲ
 80ﻛﻡ ﺷﻣﺎﻝ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺳﻭﺍﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺯﻋﻔﺭﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻳﺞ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺿﻳﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ
البحـث الثاني

ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﺇﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ  1700ﻡ.ﻭ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ  .2022 – 2018ﻭﻳﺟﺭﻱ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﺇﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ  2400ﻡ.ﻭ .ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ
ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺑﻧﺎء ،ﺍﻟﺗﻣﻠﻙ ،ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ) .(BOOﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  2025ﺣﻭﺍﻟﻲ  6400ﻡ.ﻭ .ﺗﻣﺛﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %10.6ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ،ﻭﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺣﺳﻥ ﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ :ﺗﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺳﺧﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ،ﺳﻭﺍ ًء ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺷﻣﺳﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻁﺎﺭ،
ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩ ﻭﺍﻟﺟﺯﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ .ﻭﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻐﻳﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﻁﻌﻬﺎ ) ،(intermittencyﺑﺷﻛﻝ ﺷﺑﻪ ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺷﻣﺳﻲ ،ﻭﺍﻟﻣﺩ ﻭﺍﻟﺟﺯﺭ ،ﺃﻭ
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺷﻭﺍﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺍﻷﻣﻭﺍﺝ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻫﻭ ﻣﺗﻐﻳﺭ
) (variable generation, VGﻭﻏﻳﺭ ﻣﺑﺭﻣﺞ ) ،(non-programableﻭﻏﻳﺭ ﻣﺅﻛﺩ .ﻭﺗﺻﻧﻑ ﻗﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻟﻳﺳﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ )non-
.(dispatchable
ﻭﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﺷ�����ﻛﻝ 4ﺭﻗﻡ ) (1ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺻ�����ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﺳ��ﺭﻋﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  8ﺃﻳﺎﻡ ﻻ ﺗﺗﻌﺩﻯ  750ﻡ.ﻭ/.
ﺍﻟﺳ��ﺎﻋﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻭﺍﻟﺳ��ﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﺭﻳﺎﺡ ﻳﺗﺳ��ﺑ� ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺳ��ﺭﻋﺔ
ﺗﻐﻳﺭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺣﻳﺙ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  1100ﻡ.ﻭ /.ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ.

 4ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻧﺑﻁ ﻣﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ )(NREL
ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺧﻼﻝ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﻳﺎﻡ.
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ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ 1
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ

ﺃﻣﺎ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺷ���ﻣﺳ���ﻳﺔ ﻓﻳﺗﺳ���ﺑﺏ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﺳ���ﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺻ���ﺎﻓﻲ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷ���ﻛﻝ 5ﺭﻗﻡ ) (2ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻅﻬﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﺍﻟﺷ���ﻣﺳ���ﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ 2020-2013
ﻋﻠﻰ ﺻ������ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ ،ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺳ������ﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﺧﻔﺽ ﺻ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﺳ��ﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﺎﺳ��ﻌﺔ ﺻ��ﺑﺎﺣﺎ ً ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  4500ﻣﻳﺟﺎﻭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺳ��ﺎﻋﺗﻳﻥ ﻣﻣﺎ ﻗﺩ
ﻳﺗﺳ�����ﺑﺏ ﺑﺣﺻ�����ﻭﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻋﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺷ�����ﺑﻛﺔ ) .(over-generationﻭﻟﺗﺟﻧﺏ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺧﻔﺽ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺑﺳﺭﻋﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻗﺩ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻣﻛﻧﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﺑﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﺎﻟﺏ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺑﻳﻥ ﻻﺣﻘﺎ ً .ﻭﻓﻲ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء ﻳﺗﺭﺍﺟﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ
ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺷ��ﻣﺳ��ﻳﺔ ﺑﺷ��ﻛﻝ ﺳ��ﺭﻳﻊ ،ﻭﻳﺗﺯﺍﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ﻣﻊ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺳ��ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﺳ��ﺎﺋﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳ�ﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﺻ������ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  12500ﻣﻳﺟﺎﻭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  2.5ﺳ������ﺎﻋﺔ .ﻭﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ ﻓ�ﻥ
ﺫﻟﻙ ﻳﺳ��������ﺗﺩﻋﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻭﺑﺳ��������ﺭﻋﺔ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻋﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻳﺄﺧﺫ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﺻ��������ﺎﻓﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺷﻣﺳﻲ ﺷﻛﻝ ﺍﻟﺑﻁﺔ ) ،(Duck Curveﺣﻳﺙ ﻳﻧﺧﻔﺽ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺳ������ﻁ ﺍﻟﻳﻭﻡ .ﻭﻳﺯﻳﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻛﻠﻣﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻟﻠﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷ������ﻣﺳ������ﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ������ﺑﺔ
ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ.

 5ﺍﻋﺩ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ )(California Independent System Operator, CAISO
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2013ﻻﺳﺗﺷﺭﺍﻑ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻁﺢ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﻭﺍﻷﺑﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ.
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ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ 2
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ

البحـث الثاني

ﻭﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﻠﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺳ��������ﺭﻳﻊ ﻭ�ﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭ ﻟﺩﺓ ﺑﺎﻟ ﻁﺎ ﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗ ﺟﺩﺩﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣ ﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺯﻥ
ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﺳﻭﺍ ًء ﺑﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺧﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ.
ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺳ����ﺭﻋﺔ ﺍﺳ����ﺗﺟﺎﺑﺔ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺧﺎﺻ����ﻳﺔ ﻣ�ﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻭﺍ� ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺑﺳ�����ﺭﻋﺔ ﻧﺳ�����ﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﻡ.ﻭ�.ﺩ � .(Ramp Rate, MW/minﻭﺗﺗﻣﻳﺯ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺑﺳ��ﺭﻋﺔ ﻧﺳ��ﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﻓﻳ�ﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠ�ﺎ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻔ���ﻠﺔ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺷ��ﺑﻛﺎﺕ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﺗﻧﺧﻔﺽ ﻧﺳ��������ﺑﻳ�ﺎ ً ﺳ��������ﺭﻋ��ﺔ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳ��ﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣ��ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﺧ��ﺎﺭﻳ��ﺔ ﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﻠﻌﻁ��ﺎﻟ��ﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳ��ﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻟﻠﻐﻼﻳ��ﺎﺕ،
ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ً ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻔﺣﻡ.
ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ :ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻳﺔ ﻟﺟﺄ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺳ���ﺑﺎ� ﻣﻧ�ﺎ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﺳ���ﺗﻭﺭﺩ ،ﺃﻭ ﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﻣﺻ���ﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻼﺳ�����ﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭ� ﺑﻳﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻛ�ﺭﺑﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻ�����ﺎﺩﺭ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳ��ﺑﺔ ﻣﻥ ﺗﺷ��ﻐﻳﻝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎ� ﻭﺍﺳ��ﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ،ﻭﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻ�������ﻳﻥ ﺃﻅ�ﺭﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳ�������ﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﺗﻠ� ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻳﺗﺄﺛﺭ ﺑﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﻭﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻭﺑﻧﻳﻭﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
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 -1ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺑﻳﻥ ﺫﺭﻭﺓ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ :ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ
ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺯﺍﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ��ﺎء .ﻛﺫﻟﻙ ﻓ�ﻥ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻳﺯﻳﺩ ﺑﺷ��ﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻠﻳﻝ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﺩﻧﻰ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺗﻌﻅﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺻ�����ﻭﻯ ﺍﻟﻣﺳ�����ﺎﺋﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻭﻓﺭﺕ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ،
ﺣﻳﺙ ﺗﺧﺯﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻹﺷ��ﻌﺎﻉ ﺍﻟﺷ��ﻣﺳ��ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ ﻟﺗﺳ��ﻬﻡ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺳ����ﺎء .ﻛﺫﻟﻙ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻟﻳﻼً ﻻﺳ����ﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ .ﻭﻳﺑﻘﻰ ﺍﺳ��ﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻣﺣﺩﻭﺩﺍً .ﻭﻳﻌﻭﺩ ﺍﻟﺳ��ﺑﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﻭﺃﻧﻅﻣﺔ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﺎﺳ��ﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻛﻳﻣﺎﻭ� )ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ( ﺃﻭ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ)ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻣﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻣﻠﺣﻲ( .ﻭﺗﺳ��������ﺗﻔﻳﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻣﻥ
ﺗﻭﻓﺭ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﻳﺎﻩ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﺗﺿﺎﺭﻳﺱ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﺦ ﻭﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ) Pumped
 ،(Storageﺣﻳﺙ ﺗﺳ������ﺗﻐﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ
ﻟﺿﺦ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﺭﺑﻳﻧﺎﺕ ﻋﻛﺳﻳﺔ ) (Reversible Turbinesﺇﻟﻰ ﺧﺯﺍﻥ ﻣﻳﺎﻩ ﻣﺭﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﺣﻣﻝ .ﻭﺧﻼﻝ ﺳ�����ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺗﺳ�����ﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء.
ﻭﺗﻧﻅﺭ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻ���ﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ َ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻧﺷ���ﺎء ﻣﺷ���ﺭﻭﻉ ﺿ���ﺦ ﻭﺗﺧﺯﻳﻥ ﺑﻘﺩﺭﺓ 2400
ﻡ.ﻭ .ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺧﻁﺗﻬ��ﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﻧﺳ��������ﺑ��ﺔ ﻭﺣ��ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁ��ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟ��ﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  �20ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋ��ﺎﻡ
.2022
 -2ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳ��ﺔ ﺍﻟﻧ��ﺎﺋﻳ��ﺔ ﻟﻣﺣﻁ��ﺎﺕ ﺍﻟﻁ��ﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟ��ﺩﺩﺓ :ﺇﻥ ﺍﻷﺻ���������ﻝ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﻳ��ﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻫﻭ ﺗﻭﻓﺭ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻ��������ﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ .ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ،ﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌﺩﻝ ﺳ����ﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳ����ﻧﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳ����ﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء.
ﻭﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ،ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﺟﻼﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻥ ﺳﺭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ،ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﺗﺗﺭﻛﺯ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻖ
ﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺳ���ﻔﻭﺡ ﺍﻟﺟﺑﺎﻝ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭ ،ﻭﺑﻌﻳﺩﺍ ً ﻋﻥ ﺷ���ﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭ� ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ���ﻳﺔ ،ﻭﺷ���ﺑﻛﺎﺕ ﻧﻘﻝ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء .ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﻧﺎﺋﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﻧﺧﻔﺽ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻ��ﺎﺩﻳﺔ ﻟ�ﺭﺽ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻭﻳﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﺷ��ﻌﺎﻉ ﺍﻟﺷ��ﻣﺳ��ﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳ��ﻧﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ
ﻷﻥ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺷ���ﻣﺳ���ﻳﺔ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﺳ���ﺎﺣﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺗﻘﺩﺭ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  1ﻫﻛﺗﺎﺭ /ﻡ.ﻭ .ﺫﺭﻭﺓ (MW
) .Peakﻭﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳ����ﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻧﺳ����ﺏ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺷ����ﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺃﻭ
ﺇﻧﺷ��ﺎء ﺧﻁﻭﻁ ﻧﻘﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺗﻭﺻ��ﻳﻝ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ ،ﻭﻳﻧﻌﻛﺱ ﺳ����ﻠﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺗﺻ����ﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷ����ﺎﺭﻳﻊ .ﻭﺗﻠﺟﺄ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ
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ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺧﻔﺽ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺭﺃﺳ���ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻣﺩ ﺧﻁﻭﻁ ﻧﻘﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻁ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻁﻭﻁ ﻧﻘﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ،ﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻌﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺧﻼﻝ
ﺳ���ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔ����ﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫ� ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻁﻰ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﻣﻧﺧﻔ����ﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺣﻁﺎﺕ
ﻓﻲ ﺃﻭﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟ��ﺫﺭﻭﺓ ﻭﺍﻻﺯﺩﺣ��ﺎﻡ ) (Congestionﻣﻣ��ﺎ ﻳ�ﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗ��ﺎﺝ ﺗﻠ��ﻙ ﺍﻟﻣﺣﻁ��ﺎﺕ
).(Curtailment
 -3ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ :ﻳﻣﺛﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺷ���ﺑﻛﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺳ���ﺎﺳ���ﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺋﻳﺳ���ﻳﺔ
ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺷ�����ﺑﻛﺔ ﺍ�ﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺩﻭﺙ ﺧﻠﻝ ﻁﺎﺭﺉ ﻭﺧﺭﻭﺝ ﻭﺣﺩﺓ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻼﺳ��������ﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ .ﻭﻳﻌﺭﻑ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻋﺎﺩﺓً
البحـث الثاني

ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ .ﻭﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ
 3ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺃﻫﻣﻬﺎ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻪ ﻣﻧﻅﻡ ﺳ��������ﺭﻋﺔ
ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﻧﺎﺕ ) .(governorﺃﻣﺎ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳ���ﺭﻳﻊ ﻓﻬﻭ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﺑﺷ���ﻛﻝ ﺭﺋﻳﺳ���ﻲ ﻣﻥ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﻏﺎﺯﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺎﺻ�ﻳﺔ ﺳ�ﺭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ،ﻭﻭﺣﺩﺍﺕ ﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ .ﻭﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻣﺗﻭﺳ�ﻁ ﺍﻟﺳ��ﺭﻋﺔ
ﻣﻥ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺑﺧﺎﺭﻳﺔ ﻣﺗﻭﺍﻗﺗﻪ .ﻭﺗﺧﺗﻠﻑ ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻭﺳ��������ﺭﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎ�
ﺑ��ﺎﺧﺗﻼﻑ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﻣ��ﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳ��ﺩ ﻓﻳﻬ��ﺎ ﻣﻥ ﻭﺣ��ﺩﺍﺕ ﻧﻭﻭﻳ��ﺔ ﻭﺑ��ﺎﻟﻔﺣﻡ ﻭﺑﺧ��ﺎﺭﻳ��ﺔ ﻭﻭﺣ��ﺩﺍﺕ ﺩﻭﺭﺓ
ﻣﺭﻛﺑﺔ ﻭﻏﺎﺯﻳﺔ ﻭﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺳﻠﺑﻲ ﻳ ﺳﻣﺢ ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺇﺧﺭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﺑﺎﺡ ﺣﻳﺙ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ )ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ .(2
ﻭﻳﺣﺩﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳ�����ﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻋﺎﺩﺓ ً ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺗﺷ�����ﻐﻳﻠﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻ�����ﺎﺩﻱ
ﻟﻠﻭﺣ��ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﺧ��ﺎﺭﻳ��ﺔ ﻭﺍﻟﻐ��ﺎﺯﻳ��ﺔ ،ﺍﻟ��ﺫﻱ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺧﻁﻳ��ﻪ ﻟﻠﺣﻔ��ﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣ��ﺎﻥ ﺗﺷ��������ﻐﻳ��ﻝ ﺍﻟﻭﺣ��ﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ .ﻭﺗﻭﺍﺟﻪ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺗﺷ�������ﻐﻳﻝ ﺍﻟﺷ�������ﺑﻛﺎﺕ ﺻ�������ﻌﻭﺑﺎﺕ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺳ���ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﻣﻣﺎ ﻳ����ﻁﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺽ ﻗﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ ﻛﺎﻓﻳﺎً ،ﺃﻭ ﻷﺳﺑﺎﺏ
ﺗﺗﻌﻠ� ﺑﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺷ��ﺑﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ) ،(Curtailmentﻣﻣﺎ ﻳﺧﻔﺽ ﺍﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻ������ﺎﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ.
ﻭﻟﻠﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺗﻠﺟﺄ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻧﻘﻝ ) (TSOﺇﻟﻰ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺯﺍﺋﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ،
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﺎﻟﺟﻭﺍﺭ.
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ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ 3
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻭﺳﺭﻋﺎﺕ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ

 -4ﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺷ����ﺑﻛﺔ :ﺗﺷ����ﻛﻝ ﺑﻧﻳﺔ ﺷ����ﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ) ،(Topologyﻭﺗﻭﺗﺭﺍﺕ ﻭﺃﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ،ﻭﻣﻭﺍﻗﻊ
ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ،ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ��������ﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻ ﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻭﻛﻣﺎ ﺃ ﺷﻳﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻫﻧﺎﻙ
ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺷ�����ﻐﻳﻠﻳﺔ ﻳﻧﺧﻔﺽ ﻓﻳﻬﺎ ������ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﻝ ،ﻭﻳﺗﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷ�����ﺑﻛﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺳ�����ﻠﺑﻲ ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻧﺳ��ﺑﻳﺎ ً ﻋﻥ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ��ﻲ،
ﻭﻳﺗﻌﺫﺭ ﺧﻔﺽ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺽ ﺍﻟﺗﻭﺗﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ،
ﻭ /ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﺯﻭﻳﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺑﻘﻰ ﺍﻟﺣﻝ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﻻﺳ������ﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻣﻝ
ﺍﻟﺷ����ﺑﻛﺔ ﻫﻭ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ .ﻭﺗﺑﺭﺯ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺷ����ﻐﻳﻠﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺑﻧﻳﺔ
ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺗﺿﻡ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺞ،
ﻣﺛﻝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺳﺑﺑﺎ ً ﺭﺋﻳﺳﻳﺎ ً ﻟﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺗﻭﻓﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺇﺭﺳ��ﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺷ��ﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ.
ﻭﻳﺗﺿ��������� ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷ��������ﻐﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﻭﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ،ﻗﺩ
ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺷ��ﻭﺍﺋﻳﺔ �ﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﺧ���ﻭﺹ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎ� ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺩ ﻣﻥ
ﺍﻻﺳ�������ﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻟﺔ ﻟﺗﻌﻅﻳﻡ ﺍﻻﺳ�������ﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳ������ﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻁﺎﺕ ،ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺷ������ﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ،ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﺗﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺑﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻋﺩﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﻗﺩ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺝ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺟﻭﺍﺭ.
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ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ� ﺩ�ﺍ�������� ��ﺪ�� ��ﺎ�� ���������ﺎﺕ ﺍﻟ��� ﺍﻟ����ﺎ�� ﺍﻟ���� �� ﺍ�������ﺘ���
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﻳﻣﺭ ﺃ� ﻣﺷ�����ﺭﻭ� ﻣﻥ ﻣﺷ�����ﺎﺭﻳﻊ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﻌﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳ�����ﺎﺕ ﻓﻧﻳﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻛﻣﻳﺎﺕ ﺍ�ﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺳ������ﻧﻭﻳﺎ ،ﻭﻟﺩﺭﺍﺳ������ﺔ ﺍﻟﺧ�������ﺎﺋﺹ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ﻟﻣ�������ﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻣﺷ�����ﺭﻭ� ﺍﻟﻣﻘﺗﺭ� .ﻭﻳﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺳ�����ﺎﺕ ﻓﻧﻳﺔ ﻭﺍﻗﺗ������ﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻣﺷ�����ﺭﻭ� ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ،ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻭﺑﻧﻳﺔ ﺷ��������ﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍ�ﻗﺗ���������ﺎﺩﻳﺔ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻭﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﻠﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺷ��������ﻭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭ�ﺣﺗﻣﺎﻝ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺗﺷ��������ﻐﻳﻠﻳﺔ ﺗﺣﺩ ﻣﻥ
البحـث الثاني

ﻣﻧﺎﻓﻌﻬﺎ ،ﺍﻧ���ﺑﺕ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎ���ﻳﺔ ﻭ
ﺍﻹﺣ���ﺎﺋﻳﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺭﻳﺎ���ﻳﺔ ) (mathematical modelsﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺗﻘ��ﺩﻳﺭ ﺩﺍﻟ��ﺔ ﺍﻟﻛﺛ��ﺎﻓ��ﺔ ﺍ�ﺣﺗﻣ��ﺎﻟﻳ��ﺔ ﻟﻣ����������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁ��ﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟ��ﺩﺩﺓ )(Probability Density Function
) .(Leite, P., et-al 2006ﻭﺍﺳ��������ﺗﺧﺩﻣﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣ� ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺗﻭﺳ��������ﻁ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺍ�ﻗﺗ���������ﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻣﺗﻭﺳ��������ﻁ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ .ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻣﻭﻧﺕ ﻛﺎﺭﻟﻭ ) Monte
 (Carlo Simulationﺇﺣﺩ� ﺃﻓ����ﻝ ﺍﻟﻁﺭ� ﻟﺩﺭﺍﺳ���ﺔ ﺗ�ﺛﻳﺭ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻋﺷ���ﻭﺍﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ���ﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﺎﺝ ﻧﻅﺎﻡ
ﻣﻌﻳﻥ  ،ﻭﻫﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻭﺍﺭﺯﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳ��������ﺎﺑﻳﺔ ) (algorithmsﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺫ
ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺷ��������ﻭﺍﺋﻳﺔ ) ،(random samplingﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ
ﺗﺷ���ﻐﻳﻝ ﺍﻓﺗﺭﺍ����ﻳﺔ ﺗﻣﺗﺩ ﻟﻣﺋﺎﺕ ﺍﻟﺳ���ﻧﻳﻥ ،ﻭﺑﺗﻁﺑﻳ� ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺭﻳﺎ����ﻲ ﻟ�ﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ) Law of Large
 ،(Numbersﻭﺍ�ﺳ��������ﺗﻘﺭﺍء ﺍ�ﺣ������������ﺎﺋﻲ ) (Statistical Inferenceﻳﺗﻡ ﺗﻘ����ﺩﻳﺭ ﻣﺗﻭﺳ��������ﻁ ﺃﺩﺍء
ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ) ،(Kroese, D.P., et-al, 2014ﻭ )(Anderson 2009
ﻫﺩﻑ ��ﺩﺭ����� :ﺗﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ��ﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷ��ﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻅﻳﻡ ﺍﺳ��ﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺧﻔﺽ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ
) (curtailmentﺍﻟﻧﺎﺗ� ﻋﻥ ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍ�ﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺷ������ﻭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺷ������ﻐﻳﻠﻳﺔ
ﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻣﻭﻧﺕ ﻛﺎﺭﻟﻭ.
ﺇﻁﺎﺭ ��ﺩﺭ������ :ﺗﺗﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ���ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻠﺗﻳﻥ ﺗﻡ ﺭﺑﻁ ﺷ���ﺑﻛﺎﺕ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﻓﻳﻬﻣﺎ ،ﻭﻫﻣﺎ:
 -1ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺗﻭﻧﺱ )ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ .(4
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ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) .(4ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

 -2ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻣﺻﺭ)ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ .(5
ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ)  .(5ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﺻﺣﺭﺍء ﺳﻳﻧﺎء

ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ����ﺔ :ﺗﺗﻣﺣﻭﺭ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ����ﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﺳ����ﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺣﺎﻛﺎﻩ ﻣﻭﻧﺕ ﻛﺎﺭﻟﻭ ﻟﺗ�ﺩﻳﺭ ﻣﺗﻭﺳ����ﻁ ﺗ�ﻠﻳ�
ﺍﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻟ ﺣﺎﻟﺗﻳﻥ،
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
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 -1ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﺗﻡ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺃﺩﺍء ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷ�������ﻣﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﺎﻓﺗﺭﺍﺽ ﻓﺻ�������ﻝ
ﺷ��������ﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ .ﻭﺗﺟﺭ� ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻝ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺅﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ
ﺍﻻﻋﺗﺑ��ﺎﺭ ﺇﻧﺗ��ﺎﺝ ﻭﺗﻛ��ﺎﻟﻳﻑ ﻭﺣ��ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳ��ﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳ��ﺔ ،ﻭﺑﺭﺍﻣ� ﻋﻣﻠﻬ��ﺎ ،ﻭﺃﻭﻗ��ﺎﺕ ﺧﺭﻭﺟﻬ��ﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧ��ﺩﻣ��ﺔ
ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺭﺋﺔ ،ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺷﺭﺍﻓﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻣﺎﺫﺝ
ﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭﺍﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻷﺩﺍء ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ.
ﻭﺗﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣــــﺎﻛﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳـــﺭ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁـــــﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺳﻧﻭﻳــــﺎ ً ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ )ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻲ( ،ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ،
ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ) ،(ancillary servicesﻭﻣﺗﻭﺳﻁ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
البحـث الثاني

ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻠﻳﺻﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ.
 -2ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﺗﺗﻡ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺃﺩﺍء ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺑﺎﺳ�������ﺗﺛﻧﺎء ﻋﺩﻡ ﻓﺻ�������ﻝ
ﺷ���ﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ،ﺣﻳﺙ ﺗﺳ���ﻬﻡ ﺷ���ﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻓﻲ ﺧﻔﺽ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻘﻠﻳﺹ
ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺳ��������ﺎﻝ ﺟ�ء ﻣﻥ �ﺫ� ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺟﻭﺍﺭ،
ﻭﺗﺗﻭﺻ����ﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻓﻲ �ﺫ� ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺗﻭﺳ����ﻁ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺗﻘﻠﻳﺻﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ.
ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻳﻘﺩﺭ ﻣﺗﻭﺳ��������ﻁ ﺧﻔﺽ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ
ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺣﺳ��������ﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭ� ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.
ﻭﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﻣﺟﻳﺔ )(Grid Reliability and Adequacy Risk Evaluation
 .(GRARE-2018) GRAREﻭﺗﺗﻳﺢ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﻣﻥ ﺇﺗﺎﺣﻳﺔ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺷﻭﺍﺋﻳﺔ ﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺷﻭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻸﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ .ﻭﺗﻌﻣﻝ ﺑﺭﻣﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ
ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺏ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻸﺣﻣﺎﻝ ) (optimal load flowﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎﻡ
ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺔ ﺑﺈﻳﺟﺎﺩ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺏ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻛﻝ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﺑﻧﻳﺔ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ
)ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ .( 6
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ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﻳﺎ����ﻲ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ :ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻧﻣﺫﺟﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎ����ﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷ�ﻡ ﻓﻲ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻣﻭﻧﺕ ﻛﺎﺭﻟﻭ .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﻧﻣﺫﺟﺔ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟ���������ﻣﺳ��������ﻳﺔ� ﻭﺑﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﺑﺳ���ﻼﺳ���� �ﻣﻧﻳﺔ ) (time seriesﺗﻡ ﺍﺳ���ﺗﻧﺑﺎﻁ ﺧﺻ���ﺎﺋﺻ����ﺎ ﻣﻥ ﺳ���ﺟﻼﺕ ﺣﻘﻠﻳﺔ� ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ� �ﻭ ﻣﻥ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ.
ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ :ﺑﻳﻧﺕ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ )� (Leite, et-al 2006ﻥ ﺳ��ﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ �ﺳ��ﺎﺑﻳﻊ
ﺍﻟﺳ�����ﻧﺔ ﺗﺗﺳ������ ﻣﻊ ﺩﺍﻟﺔ ﺗﻭ�ﻳﻊ ﻭﺍﻳﺑﻭ� ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟ�ﺎﻧﻳﺔ ).(second order Weibull distribution
ﻭﻳﺣﺻ��� ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻧﺳ��ﺑﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺳ��ﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﺧﻼ� ﺍﻷﺳ��ﺑﻭ� ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ� ﻭﻳﺗﻐﻳﺭ ﻣﺗﻭﺳ��ﻁ ﺳ��ﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ
ﺍﻷﺳ����ﺑﻭﻋﻲ ﻣﻊ ﺗﻐﻳﺭ ﻣﻭﺍﺳ����ﻡ ﺍﻟﺳ����ﻧﺔ .ﻭﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟ�����ﻛ� )ﺭﻗﻡ  (7ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳ��ﺩ ﺑ��ﺎﻟﺭﻳ��ﺎﺡ ﻣﻊ ﺳ��������ﺭﻋ��ﺔ ﺍﻟﺭﻳ��ﺎﺡ� ﺣﻳ��ﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻣﻳﻳ� ﺍﻟﺳ��������ﺭﻋ��ﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﺍﻟﻘﺻ��������ﻭﻯ ﻟﻌﻣ��� ﺍﻟﻭﺣ��ﺩﺓ
) .(Valente, et-al 2008ﻭﺗﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻋﻥ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛ�ﺭﺑﺎ� ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳ�����ﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻳ� ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺳ�����ﺭﻋﺔ
ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ )ﺱ ﺩ(� ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺑ�ﺍﻭﻳﺔ ����������ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ) (pitch angleﺇﺫﺍ �ﺍﺩﺕ ﺳ��������ﺭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻋﻥ
ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ )ﺱ ﻕ( ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺧﻁﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻭﺣﺩﺓ.
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البحـث الثاني

ﻛﺫﻟﻙ ﺑﻳﻧﺕ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ) (no-correlationﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺑﺎﻟﺭﻳﺎﺡ ) (wind farmsﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ .ﻭﻟﻬﺩﻑ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻣﻭﻧﺕ ﻛﺎﺭﻟﻭ ﺗﻡ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻧﻣﻁﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ،ﺗﻌﺭﻑ ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺑﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ )(mean
ﻭﺗﺑﺎﻳﻧﻬﺎ ) .(varianceﻭﻳﻣ�ﻝ ﺍﻟ���������ﻛﻝ ) ﺭﻗﻡ  ( 8ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻲ )(cumulative distribution
ﻹﺗﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ .ﻭﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻊ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﺭﻳﺎﺡ ﻫﻲ
ﻣﺳ���ﺗﻘ�ﺔ ﺇﺣ����ﺎﺋﻳﺎ ً ) (Statistically Independentﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ .ﻛﺫﻟﻙ ﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻧﺳ����ﺑﺔ ﺍ�ﺧﺗﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﻣﺟﻣﻊ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﺃﺧﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺇﺣ�������ﺎﺋﻳﺎ ً ﺑﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﻧﺗﻅﻡ )������� (uniform distributionﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ +
 0.05ﻭﺣﺩﺓ ﻣﺋﻭﻳﺔ ).(pu
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ﻭﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﺳ��ﻼﺳ��ﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎ� ﻓﻲ �ﻣ�ﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻ��ﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﻣﺛﻳﻝ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﺑﻌﺷﺭﺓ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﻧﻣﻁﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ )ﺭﻗﻡ .(9

ﺍﻟﺷﻛﻝ )ﺭﻗﻡ (9ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻲ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ
ﻧﻣﻁﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ
][p.u.
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ﻧﻣ ـــﻭﺫﺝ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ :ﺍﺳﺗﻧﺩﺕ ﻧﻣﺫﺟـــﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣـــﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﺎﺳﺎﺕ ﺣﻘﻠﻳﺔ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﻟ�ﺷﻌـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ﺎﻉ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺷﻣﺱ
) ،(Global Horizontal Irradiation - GHIﻭﺍﻹﺷ��ﻌﺎﻉ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺷ��ﺭ ) Diffuse Horizontal
 (Irradiation - GHIﻭﺍﻹﺷ���ﻌﺎﻉ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷ���ﺭ) .(Direct Normal Irradiationﻭﺗﺭﺗﺑﻁ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳ���ﺎﺕ
ﺑﺷ��ﻛﻝ ﺃﺳ��ﺎﺳ��ﻲ ﺑﺎﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻣﺣﻁﺔ ﻭﺑﺎﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷ��ﻣﺳ��ﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺳ��ﻣﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳ��ﺗﺷ��ﺭﺍﻓﻬﺎ ﺑﺩﻗﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺃﻳ���ﺎ ً ﺑﻐﻁﺎء ﺍﻟﻐﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺣﺭﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ) ،(ambient temperatureﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﻠﻭﺙ ﺍﻟﻐﻁﺎء ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﻲ ﻟﻠﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺷ����ﻣﺳ����ﻳﺔ ﺑﺎﻟﺭﻣﺎﻝ ﻭﻫﻲ
ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻋﺷ������ﻭﺍﺋﻳﺔ .ﻭﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺷ������ﻛﻝ )ﺭﻗﻡ  10ﺃ( ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺻ������ﻭ� ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﻟﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ
ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺳ���ﺎﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳ���ﻧﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺷ���ﻣﺳ���ﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﺣﻁﺔ .ﻭﺗﺑﻠ� ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
البحـث الثاني

ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺎ ً ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ ﺣﻳﺙ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺷﻣﺳﻲ ،ﻭﺗﺑﻘﻰ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﻣﻌﺗﺩﻟﺔ ).(mild ambient temperature
ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﻟﻳﺩﻫﺎ ﻳﻭﻣﻳﺎ ً ﺧﻼﻝ
ﺳ����ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ .ﻭﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺷ����ﻛﻝ )ﺭﻗﻡ  10ﺏ( ﻣﻧﺣﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺷ����ﻬﺭ ﺍﻟﺳ����ﻧﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺭﺗﺑﻁ
ﺑﺳ���ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺷ���ﺭﻭ� ﻭﺍﻟﻐﺭﻭﺏ ﻭﺑﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻳﻝ ﺍﻟﺷ���ﻣﺱ .ﻭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ ﻭﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺻ���ﻳ� ،ﻳﻣﺗﺩ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺍﻟﺷ�����ﻣﺳ�����ﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  14ﺳ�����ﺎﻋﺔ ﻭﻳﻧﺧﻔ� ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺷ�����ﺗﺎء ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  9ﺳ�����ﺎﻋﺎﺕ .ﻭﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ
ﺍﻟﻌﺷ���ﻭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺷ���ﻣﺳ���ﻲ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﺳ���ﺗﻧﺑﺎﻁ ﻣﻧﺣﻧﻳﺎﺕ ﺇﺣﺻ���ﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻳﻭﻣﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺷ���ﻬﺭ،
ﺣﻳﺙ ﺃﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﻳﻭﻡ ،ﻭﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ،ﻭﺷ�����ﺩﺓ ﺍﻟﺭﻳﺎ� ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﺳ�����ﺗﺧﺭﺍﺝ ﻣﻧﺣﻧﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻲ ) (cumulative distributionﻟﻠﻘ��ﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟ��ﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻼﻳ��ﺎ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳ��ﺔ ﺧﻼﻝ 12
ﺃﺳﺑﻭﻉ ﻧﻣﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ )ﺭﻗﻡ  10ﺝ( .ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ )ﺭﻗﻡ  10ﺃ  10،ﺏ
ﻭ10ﺝ( ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ً ﺭﻳﺎ����ﻳﺎ ً ﺇﺣﺻ���ﺎﺋﻳﺎ ً ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺷ���ﻣﺳ���ﻳﺔ ﻻﺳ���ﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ
ﻣﻭﻧﺕ ﻛﺎﺭﻟﻭ.
ﺍﻟﺷﻛﻝ )ﺭﻗﻡ 10ﺃ( ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺍﺳﺑﻭﻋﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )ﺭﻗﻡ 10ﺏ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻳﻭﻣﻳﺎ ً ﺧﻼﻝ  12ﺍﺳﺑﻭﻉ ﻧﻣﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ
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ﺍﻟﺷﻛﻝ )ﺭﻗﻡ 10ﺝ( ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻲ ) (cumulative distributionﻟﻣﻧﺣﻧﻳﺎﺕ
ﺍﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ﺧﻼﻝ  12ﺍﺳﺑﻭﻉ ﻧﻣﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ
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ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺗﻭﻧﺱ.
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ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺧﻔﺾ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ :ﺍﺳﺗﻧﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء .ﻭﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ
ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ – ﻣﻭﻧﺕ ﻛﺎﺭﻟﻭ – ﻟﻌﺎﻡ  ،2025ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ
ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ،ﻭﺑﻧﻳﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ،ﻭﺍﻷﺣﻣﺎﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ،
البحـث الثاني

ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﺗﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺩﻭﻝ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ،
ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻋﺩﺩ  2ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
 -1ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ) :(Inertial Scenarioﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺳﺗﻧﻣﻭ ﺑﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﻌﺗﺩﻝ ) (moderate growthﻣﻥ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ .2025
 -2ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ) :(Policy Scenarioﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﻁﻣﻭﺣﺔ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻔﻳﺯ
ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺳﺗﺭﻓﻊ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﻣﺭﺗﻔﻊ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ
 .2025ﻭﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻁﻁ ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﺗﻭﺳﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻣﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ.
ﻓﺭﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﺎﺓ:
ﺗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻟﺔ ) (hurdle costﻟﻣﻧﻊ
ﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺍﻟﺯﺍﺋﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻬﺎ .ﻭﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
) (demand responseﻭﺫﻟﻙ ﻟﻣﻧﻊ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫﻭ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭﺗﺧﺻﻳﺹ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ.
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺗﻭﻧﺱ:
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ :ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (3ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻷﻓﻖ ﻋﺎﻡ  2025ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺣﻳﺙ ﻗﺩﺭ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  188.3ﺃﻟﻑ ﺝ.ﻭ.ﺱ ،.ﻭﻗﺩﺭ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ 35.7
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ﺃﻟﻑ ﺝ.ﻭ.ﺱ .ﻭﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ  ،62017ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  2025ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  %5.6ﻭ .%4.9ﻭﻗﺩﺭ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2025ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  45.9ﺃﻟﻑ ﻡ.ﻭ ،.ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺳﻧﻭﻱ ﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ .%5.6
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
 -1ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ) :(Inertial Scenarioﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
ﺣﻭﺍﻟﻲ  11.06ﺃﻟﻑ ﻡ.ﻭ .ﻣﻥ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %19.4ﻣﻥ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2025ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﺣﻭﺍﻟﻲ  %36ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  %16.1ﻭ %11.8ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻭﻧﺱ
ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ .ﻭﺳﺗﻣﺛﻝ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2025ﻓﻲ ﻛﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  %29ﻭ %7ﻭ %10ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﻭﺗﻭﻧﺱ.
 -2ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ) :(Policy Scenarioﻳﻌﻛﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻲ
ﻭﺿﻌﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻟﻌﺎﻡ  ،2025ﺣﻳﺙ ﺳﻳﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﺣﻭﺍﻟﻲ  23.2ﺃﻟﻑ ﻡ.ﻭ .ﺗﻣﺛﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %35.6ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ .ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻐﻳﺭ ﺗﺭﺗﻳﺏ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻳﺙ ﺳﺗﺑﻠﻎ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %47ﻭ%31.1
ﻭ %27.4ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺗﻭﻧﺱ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ .ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %47ﻭ %19ﻭ %22ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺗﻭﻧﺱ.

 6ﺍﻟﻧﺷﺭﺓ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﻛﻬﺭﺑﺎء ﻟﻌﺎﻡ .2017
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ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ  : 3ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ – ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ – ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ
ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ )2025 – (Simulation Horizon
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ

ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 53,600ﺝ.ﻭ.ﺱ.
ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ
 9,000ﻡ.ﻭ.

البحـث الثاني

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻡ.ﻭ(.
10,565

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ )ﻡ.ﻭ(
10,565

ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ

2,000

2,470

2,000
800

3,480
1390

1200

2130

16,565

20,035

ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻡ.ﻭ(.
29,935

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ )ﻡ.ﻭ(
29,935

-0-

-0-

1,010
3,000

3,010
8,290

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

33945

41235

ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻡ.ﻭ(.
5,405

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ )ﻡ.ﻭ(
5,405

60

60

600
450

1,000
1,465

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

6,515

7,930

ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ
ﺍﻟﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻔﻭﺗﻭﻓﻠﻁﻳﺔ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﺓ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ

ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 111,700ﺝ.ﻭ.ﺱ.
ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ
 21,400ﻡ.ﻭ.

ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ

ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ

ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 23,000ﺝ.ﻭ.ﺱ.
ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ
 5,300ﻡ.ﻭ.

ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ

ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
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ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ) :(Inertial Scenarioﺑﻳﻧﺕ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻷﺩﺍء ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺛﻼﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺭﺽ ﻓﺻﻝ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺭﺽ ﻭﺟﻭﺩ ﺷﺑﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺑﻁ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻳﺗﻡ ﺗﻠﺑﻳﺗﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺗﻭﻧﺱ ﺑﺧﻔﺽ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻟﻛﻥ ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺿﺋﻳﻠﺔ ﺟﺩﺍً .ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻳﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﺿﻣﻥ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺗﺳﺗﺟﻳﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ،ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺟﻭﺍﺭ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ) :(Policy Scenarioﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻟﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﻣﺎ
ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
 -1ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﺗﻡ ﻓﺻﻝ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻁﻲ ﺍﻟﺭﺑﻁ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ – ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ،ﻭﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ – ﺗﻭﻧﺱ..
 -2ﺗﺟﺭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﻳﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻌﻣﻝ
ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻟﻬﺎ ) ،(NTCﻣﻊ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻁﻲ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻊ ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﻭﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ.
 -3ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺗﺟﺭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺑﺎﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺳﻌﺔ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﻳﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ،
ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ) ،(Thermal Line Capacityﻣﻊ ﺇﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻁﻲ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ
ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﻭﺇﻳﻁﺎﻟﻲ.
ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺧﻼﺻﺔ ﺭﻗﻡ  4ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻭﻣﺗﻭﺳﻁ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ:
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ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 4
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺗﻘﻠﻳﺻﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ
ﺗﻭﻧﺱ

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺝ.ﻭ.ﺱ.
318.0
267.1
93.8

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺝ.ﻭ.ﺱ.
21.1
51.1
0.1

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺝ.ﻭ.ﺱ.
11.7
21.7
0.1

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺹ *
%
0.60
0.24
0.42

)*( ﺗﻡ ﺣﺳﺎﺏ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺹ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ.

البحـث الثاني

ﻭﻳﺗﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻫﻲ
ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺳﺑﺏ ﺧﻔﺽ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  296.9ﺝ.ﻭ.ﺱ).ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ( ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %93ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﻳﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺗﻭﻧﺱ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  216ﺝ.ﻭ.ﺱ ،.ﻭ 93.7ﺝ.ﻭ.ﺱ.
ﺗﻣﺛﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %81ﻭ %99ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.
ﻭﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) 11ﺃ( ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ )ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ  (12ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺃﻱ ﺑﻔﺻﻝ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ .ﻭﻳﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻳﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻅﻬﻳﺭﺓ ﺣﻳﺙ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻳﻧﺧﻔﺽ ﻧﺳﺑﻳﺎ ً ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺑﻘﻲ
ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺣﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ،ﻭﻟﻡ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) 11ﺏ( ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ
ﻳﻧﻌﺩﻡ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺃﻳﺎﻡ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺣﻳﺙ ﻳﻧﺧﻔﺽ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ.

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  11ﺃ  -ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  12ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  11ﺃ  -ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  12ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ – ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  12ﺃ  -ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  12ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ – ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

البحـث الثاني
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  12ﺏ  -ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  12ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ – ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  13ﺃ  -ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  12ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ – ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
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ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﺩﺍء ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﺗﻭﻧﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻠﻳﻥ ﺭﻗﻡ ) (12ﻭﺭﻗﻡ ) .(13ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) 12ﺃ( ﺗﻡ ﺇﺑﻘﺎء ﻭﺣﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﻋﻧﺩ ﺣﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) 12ﺏ( ،ﺃﺩﺕ
ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺽ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺃﻳﺎﻡ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ(.
ﻭﻟﻭﺣﻅ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﻧﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) 13ﺃ( ﺑﺄﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻳﺑﻘﻰ
ﺿﺋﻳﻼً ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺑﻘﻰ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ
ﻋﻧﺩ ﺣﺩﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) 13ﺏ( ﺗﺅﺩﻱ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ

البحـث الثاني

ﺍﻧﻌﺩﺍﻡ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ.
ﻭﻳﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ  14ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﻣﻊ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ،
ﻭﻳﺑﻠﻎ ﺃﻗﺻﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ،ﻭﻳﺳﺗﻣﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﺍﺑﺭﻳﻝ ،ﻭﺷﺑﻪ ﻳﻧﻌﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻟﺻﻳﻑ.

ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ :ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (5ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻷﻓﻖ ﻋﺎﻡ ) (2025ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .ﻭﻗﺩﺭ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  306.5ﺃﻟﻑ ﺝ.ﻭ.ﺱ 49.3 .ﺃﻟﻑ ﻡ.ﻭ .ﻭﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌﺎﻡ  ،72007ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ
7

ﺍﻟﻧﺷﺭﺓ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻌﺎﻡ .2017
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ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ  ،2025- 2017ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  %4.86ﻭ .%5.25ﻭﻗﺩﺭ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2025ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  53.6ﺃﻟﻑ ﻡ.ﻭ ،.ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺳﻧﻭﻱ ﻣﺗﻭﻗﻊ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ .%2.17
ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
 -1ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ) :(Inertial Scenarioﻳﻔﺗﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺳﺗﻧﻣﻭ ﺑﻣﺗﻭﺳﻁ ﻧﻣﻭ ﻣﻌﺗﺩﻝ .ﻭﻳﺳﺗﻧﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺗﻲ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2025ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﺍﻷﺭﺩﻥ .%18 ﻣﺻﺭ  %11ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ  %5ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ. -2ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ) :(Policy Scenarioﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻓﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺣﺻﻭﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﻠﻣﻧﺎﺥ " ،"COP21ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ) Nationally Determined
 (United Nations-2015) (Contributions-NDCﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﺃﻓﻖ ﻋﺎﻡ  .2035ﻭﺷﻣﻠﺕ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﺩﺓ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﻟﺧﻔﺽ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺩﻓﺊ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء .ﻭﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ) (2018 – 2017ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ) (Trans-Mediterranean Interconnectionsﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺿﻣﻧﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  .2030ﻭﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻟﻌﺎﻡ  2025ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  2018ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  .2030ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﻔﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2025ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﺍﻷﺭﺩﻥ .%18 -ﻣﺻﺭ  %30ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ  %5ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ.

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ  : 5ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

73

 -ﻣﺻﺭ  %30ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ  %5ﻣﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ.
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ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ  : 5ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
‐ ‐ 38
ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ )2025 – (Simulation Horizon
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ

البحـث الثاني

ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 26,100ﺝ.ﻭ.ﺱ.
ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ
 4,200ﻡ.ﻭ.

ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻡ.ﻭ(.
4,210

ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ

715
1,213

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

6,138

)(0

ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
 280,400ﺝ.ﻭ.ﺱ.
ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ
 45,100ﻡ.ﻭ.

ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻟﻳﺩ
ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺟﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻡ.ﻭ(.
49,373

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ )ﻡ.ﻭ(
49,373

2,800

2,800

2,600
3,581

12,328
15,750

58,354

80,251
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ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ) :(Inertial Scenarioﺃﻅﻬﺭﺕ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺃﺩﺍء ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ
ﻣﺻﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺭﺽ ﻓﺻﻝ ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﺃﻥ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ،ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﻘﻠﻳﺹ
ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ ﻻ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ
ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠﺩ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ) :(Policy Scenarioﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻟﺛﻼﺙ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﻣﺎ
ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
 -1ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻡ ﻓﺻﻝ ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ ﻭﺃﺟﺭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ.
 -2ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺃﺟﺭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺑﺎﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺣﺩﻭﺩ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ
) (NTCﻭﻫﻲ  550ﻡ.ﻭ.
 -3ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺃﺟﺭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺑﺎﻓﺗﺭﺍﺽ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻟﺗﺻﺑﺢ  1100ﻡ.ﻭ.
ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻅﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻌﺔ ﺧﻁ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ
ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ.
ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ  6ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ.
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 6
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺗﻘﻠﻳﺻﻬﺎ
ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺝ.ﻭ.ﺱ.

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺝ.ﻭ.ﺱ.

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺝ.ﻭ.ﺱ.

ﻣﺻﺭ

244

144

90

ﺍﻷﺭﺩﻥ

0

0

0

ﻳﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﺃﻥ ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺗﻣﻛﻥ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺧﻔﺽ ﻣﺗﻭﺳﻁ
ﻛﻣﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻣﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ  244ﺝ.ﻭ.ﺱ .ﺇﻟﻰ  144ﺝ.ﻭ.ﺱ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
‐ ‐ 40
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ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻓﻘﻁ ﺑﺣﺩﻭﺩ  100ﺝ.ﻭ.ﺱ ..ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺳﻌﺔ ﺧﻁ ﺍﻟﺭﺑﻁ ،ﻳﻧﺧﻔﺽ
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ  244ﺝ.ﻭ.ﺱ .ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  90ﺝ.ﻭ.ﺱ .ﻭﻳﺑﺭﺯ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺭﻗﻡ ) (15ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻛﻣﻳﺎﺕ
ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﺑﻳﻥ
ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺳﻭﻑ ﺗﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ) ﺍﻷﺳﺎﺑﻳﻊ  ،(16-13ﻭﺑﺎﻟﺧﺻﻭﺹ
ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ  .14ﻭﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻧﺳﺑﻳﺎ ً ﺧﻼﻝ ﻓﺻﻝ ﺍﻟﺭﺑﻳﻊ ،ﻭﻳﺑﻠﻎ
ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺫﺭﻭﺗﻪ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺑﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﺗﺿﺎﻑ ﺃﻱ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ
ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) ،(5ﻟﻡ ﻳﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ.
البحـث الثاني

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )(15
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﺎﻡ 2025

ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) (16ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  14ﻣﻦ
ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ،ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  600ﻡ.ﻭ ،.ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺣﻴﺚ
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ.
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )(16
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ 14

ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ،17ﺃ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  14ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﺓ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ
ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ،ﻭﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﻅﻬﻴﺮﺓ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪ.
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ،17ﺏ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ
ﺧﻂ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ )ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( .ﻭﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻳﺒﻘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ،ﻭﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪ.

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  17ﺃ  -ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  14ﻓﻲ ﻣﺼﺮ – ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
‐ ‐ 42
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والتعاون العربي
مجلة
ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪ.
النفطﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  17ﺃ  -ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  14ﻓﻲ ﻣﺼﺮ – ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
‐ ‐ 42
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ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  17ﺏ  -ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ  14ﻓﻲ ﻣﺼﺮ – ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ
‐ ‐ 43
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ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ
‐ ‐ 43

 -1ﺑﻴﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺩﻭﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً
ﺧﻼﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
 -2ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ – ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻌﺔ ﺧﻂ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺧﻔﺾ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﻌﺔ ﺧﻂ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﻦ  550ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 1100
ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ،ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺧﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ  144ﺝ.ﻭ.ﺱ .ﺇﻟﻰ  90ﺝ.ﻭ.ﺱ.
 -3ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺍ ًء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻬﺎ.
 -4ﺑﻴّﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭ /ﺃﻭ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﻱ ﻁﺎﻗﺔ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻜﻮﻥ ﻭﺣﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ.
ﺩﻗﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﺏ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎﺭﻟﻮ ) Accuracy and Convergence of Monte
(Carlo Simulation Results
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ) (Law of Large Numbersﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
) ،(Central Limit Theoremﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎء ) (errorﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ) (averageﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ) (expected valueﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ) Normal or Gaussian
 ،(Distributionﻭﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ) (Upper Boundﻟﻠﺨﻄﺎء ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ %95
) (with a probability of 95%ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
𝜎𝜎

𝑁𝑁√

���� �

| �𝜀𝜀|

ﻭﻳﻤﺜﻞ  εNﺍﻟﺨﻄﺎء ،ﻭ  σﻫﻮ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ،ﻭ  Nﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻓﺈﻥ  Nﺗﺴﺎﻭﻱ  .400ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎء ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ .ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎء ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ %3.15 +

ﻭ % 4.4 +ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﺗﺪﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎء ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ
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ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺃﺩﺍء ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺡ.
ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﺏ ) (Convergenceﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎﺭﻟﻮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻴﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ) seed of
 (random number generatorﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﺘﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ) (Nﻋﻦ ) 200ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ . (18
البحـث الثاني

ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  .18ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ )(Seed Number

ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺛﻘﺔ %

50.000
45.000

Original
seed

40.000

Different
seed

35.000
30.000
%

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
400

350

300

250

200

150

100

ﻋﺩﺩ ﺳﻧﻳﻥ ﻣﺣﺎﻛﺎﺓ ﻣﻭﻧﺕ ﻛﺎﺭﻟﻭ
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ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎﺭﻟﻮ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ .ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﺪﺩ  2ﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ) (Inertial Scenarioﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ) ،(Policy Scenarioﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ
ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %35ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻌﺪﺓ ﺩﻭﻝ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺼﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻠﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻦ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺧﻄﻮﻁ
ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻭﺭﺍ ً ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﻅﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻁﻤﻮﺣﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
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ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ:
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ﺗﻮﻧﺲ:
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ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ:
1.00
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0.80

0.10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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80%

40%
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ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:
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مقدمـــة
تتناااول هااذو الورقااة مصااادر الطاقااات المتجااددة فااي العااال وخصااائو كااد منهااا واسااتخداماتها فااي التوليااد
الكهربااائي .وتسااتعرض الورقااة األهااداف المعلنااة ماان جانااب الاادول العربيااة للتوسااع فااي التوليااد الكهربااائي
باساتخدام تلاك المصاادرا والمشاااريع التاي اكتملاتا والمشاااريع الجااري تنفياذهاا وتلااك المخطاط لهااا وذلااك
لتحقيق تلك األهداف.
تسعى الورقة إلى اإلجابة على عدد من التساؤالت حول التقدم الذي ت إحرازو من جاناب الادول العربياة فاي
تحقيااق األهااداف المعلنااة للطاقااات المتجااددةا وماادى مساااهمة القاادرات التااي ساايت تركي هااا فااي تل يااة الطلااب
المتزايد على القدرة والطاقة في كد دولة عربيةا وحج التوفير في استهالك الوقود الاذي ساوف يناتت نتيجاة
لالستغناء عان تشاغيد وحادات تولياد حرارياة قائماة والاوفر فاي التكااليا االساترمارية نتيجاة لالساتغناء عان
تركيب وحدات توليد حرارية جديدة.
كما تتناول الورقة بعض األماور الفنياة الخا اة با عض ا ااار السال ية التاي قاد تناتت عان التوساع فاي إنشااء
محطااات توليااد تعمااد علااى الطاقااات المتجااددةا وكيااا يمكاان لمشاااريع الااربط الكهربااائي القائمااة والمسااتق لية
التقليد من تلك ا اار.
البحـث الثالث

وفااي الختاااما تعاارض الورقااة تااااير االنخفاااض المسااتمر فااي تكلفااة ال طاريااات ومحطااات التوليااد الشمسااية
المركزة على تكلفة اإلنتاج من محطات التوليد باستخدام الطاقات المتجددةا وكياا يمكان أي يا دي ذلاك إلاى
تعديد أهداف الدول العربية في نسب القدرات المرك ة لتلك المحطات.

 0-1نظرة عامة
تعت ر الطاقة المحور الرئيسي لتحقيق التنمية المساتدامة واالساتقرار والتقادم ألي مجتماعا أخاذا فاي االعت اار
فعاليااة إدارة وتنويااع مصااادرها األوليااةا وتحسااين كفاااءة وترداايد اسااتخدامها وتااوافر تكنولوجياتهاااا وتااامين
الحصول عليها باسعار مق ولة من جانب المستهلك.
والطاقااة المتجااددة هااي الطاقااة المسااتمدة ماان المصااادر التااي يمكاان أي تعيااد الط يعااة تولياادها بشااكد مسااتمرا
وباادوي تاادخد اإلنسااايا مرااد المياااو وطاقااة الرياااح والطاقااة الشمسااية والطاقااة الحراريااة األرتااية والكتلااة
الحيوية .وتتميز الطاقة المتجددة عن الوقود األحفوري "بترولا فح وغاز ط يعاي" بااي مصاادرها ط يعياة
وغيار ناتا ةا ومتاوفرة فااي الط يعاةا ومتجااددة باسااتمرارا كاذلك فهااي طاقاة ن يفااة ال يترتاب علااى إنتاجهااا
تلوث بيئي.
تتمتع الدول العربية بوفرة ك يرة في مصادر الطاقات المتجددةا خا ة الطاقة الشمسية وطاقة الرياحا حيا
تقع مع

الادول العربياة فاي منطقاة الحازام الشمسايا متمتعاة بااعلى فايض إداعاعي دمساي علاى مساتوى
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العال  .كما تتمتع مع

دول المنطقة العربية أيضا بإمكاناات جيادة فاي مجاال طاقاة الريااح لتولياد الكهربااءا

عالوة على مصادر الطاقة المائية وطاقة الكتلة الحيوية.
وفي إطار تخفايض االساتهالك المساتق لي مان الانفط والغاازا وللحفاال علاى ال يئاة وتخفايض االن عاااات مان
محطـااـات التوليااد الحـااـراريةا توجااـ العديااد ماان الااـدول العـربيااـة إلااـى زيااـادة االعــتمااـاد عـلااـى التوليااد
الكهرباائي مان محطااات التولياد التاي تعمااد علاى الطاقااات المتجاددة .وقاد حققاات اإلماارات واألردي ومصاار
والسوداي والمغرب وموريتانياا داوطا ك يارا فاي هاذا المجاالا وقطعات الساعودية وتاونر والجزائار بعاض
التقدما بينما تسعى باقي الدول العربية للتوسع في استخدام تلك الطاقات في مجال التوليد الكهربائي.
وقااد قاماات الاادول العربيااةا خااالل العقاادين الماتاايينا بااربط أغلااب د ا كات الكهرباااء لااديها علااى التااوترات
المختلفةا إال أي نسب االستفادة من د كات الربط القائمة ال تتجاوز  %10من سعات الخطوط .وعلي ا تمراد
مشاريع التوليد باستخدام الطاقات المتجددة فر ة جيادة لزياادة نساب اساتغالل خطاوط الاربط القائماةا حيا
يمكن استغالل خطوط الربطا مرالا لتقليد التذبذبات في مستوى التوليد من محطات التوليد التي تعمد بطاقاة
الرياحا حي أي احتمال توقا كافة التربينات الهوائياةا فاي كاد الادول العربياةا عان العماد فاي وقات واحاد
تئيد للغاية.

 0-2مصادر الطاقات المتجددة واستخداماتها للتوليد الكهربائي
 1-2استعراض لمصادر الطاقات المتجددة عالميا
تتااوزم مصااادر الطاقااات المتجااددة فيمااا بااين طاقاااة الرياااح والطاقااة ال حريااة والطاقااة الشمسااية والطاقاااة
الكهرومائية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الحيويةا وذلك كما هو موتح في الشكد رق (.)1
الشكل رقم ( :)1مصادر الطاقات المتجددة
مصادر الطاقات المتجددة

الطاقة الحيوية

الوقود الحيوي

الطاقة الحرارية
الجوفية

الطاقة الحيوية لتوليد
الكهرباء الحرارة

الطاقة
الكهرومائية

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية المركزة

-2-

الفوتوفولطية

الطاقة ال حرية

طاقة الرياح

في ال حار

على اليابر

91

92

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 169

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر

قادرت إحادى الدراسااات[ ]1أي تلاك الطاقااات المتجاددة تكفااي لتغطياة كافااة احتياجاات العااال مان الطاقااة الف
المراتا وأي الطاقة المولدة من الشمر وحدها يمكنهاا تغطياة احتياجاات العاال مان الطاقاة أكرار مان 3000
مرةا بينما يمكن لطاقة الرياح أي تغطاي حاوالي  200تاعا احتياجاات العاال الحالياة مان الطاقاةا وبالمراد
بالنس ة ل اقي مصادر الطاقات المتجددة األخرى.
وتاات االسااتفادة ماان مصااادر الطاقااات المتجااددةا بصاافة أساساايةا فااي االاااة مجاااالتا وهااي النقااد والتسااخين
وتوليد الكهرباء .ساهمت مصادر الطاقات المتجددة في تل ية حاوالي  %20مان احتياجاات العاال مان الطاقاة
الكهربائية عاام 2010ا ومان المتوقاع أي ترتفاع تلاك المسااهمة إلاى حاوالي  %25عاام  2020وإلاى حاوالي
 %31عام 2035ا وبالمرد بالنس ة لمجالي النقد والتسخينا وذلك كما هو موتح في الشكد رق (.)2
الشكل رقم ( :)2نسب استخدامات الطاقات المتجددة في المجاالت المختلفة

البحـث الثالث
المصدر :المرجع رق [.]1

وقد قدرت دراسة أخرى[ ]2أي العال العربي يتمتع بقدرات متجددة يمكنهاا تولياد حاوالي  630ألاا ت.و...
سنوياا وهو ما يعادل  80تعفا الحتياجات كد من العاال العرباي والادول األوروبياة مان الطاقاة الكهربائياة
في عام 2050ا وأي الجزء األع

من هذو القدرات يتمرد في الطاقة الشمسية.

 2-2التوليد باستخدام الطاقة الكهرومائية
تتميااز محطااات القااوى التااي تنااتت الكهرباااء ماان الساادود بدرجااة كفاااءة عاليااةا وعااادة مااا تكااوي تكلفااة التوليااد
الكهرومائي أقد من تكلفة التوليد من أية مصادر أخرىا ن را ألي عمر السدود قد يصد إلى أكرار مان مائاة
عاااما كمااا أي التكاااليا التشااغيلية لمحطااات التوليااد الكهرومااائي الملحقااة بالساادود أقااد بكرياار ماان التكاااليا
التشااغيلية لمحطااات التوليااد الحااراري .عااادة مااا ياات اسااتخدام التوليااد الكهرومااائي لغرتااينا األول هااو تل يااة
جزء من حمد القاعدةا ن را النخفاض تكلفة التوليد من ا والراني هو االستجابة ألية تغيرات فاي األحماال أو
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فاي التوليادا حيا يمكاانا عان طرياق تغييار اتجاااو دافرات التربينااتا زياادة أو تخفاايض القادرة المولادة ماان
التربينةا بسرعة ك يرة .وعلي ا فإي وجاود تولياد كهروماائي فاي دول مراد مصار والمغارب يعاد مان أفضاد
الوسااائد لتخفاايض تااااير التذبااذبات فااي مسااتوى التوليااد ماان ماازارم الرياااح الموجااودة فااي تلااك الاادولا أو
المخطط إنشاؤهاا كنتيجة للتغيرات غير المتوقعة في سرعة الرياح المندفعة نحو التربينات الهوائية.
 3-2التوليد باستخدام الطاقة الشمسية
تزود الشامر األرض بطاقاة تزياد عان إجماالي احتياجاات العاال مان الطاقاة بحاوالي  3000مارةا حيا أي
الطاقة التي يمكن الحصول عليها مان أداعة الشامر لمادة حاوالي سااعتين تكفاي احتياجاات العاال لمادة عاام.
تتمتع المنطقة العربية باعلى فايض إداعام دمساي فاي العاال ا حيا يصاد متوساط كرافاة اإلداعام الشمساي
إلاااى حاااوالي  250وات  /متااار مرباااع فاااي السااااعةا أي ماااا يعاااادل حاااوالي  6ك.و /...متااار مرباااع /الياااوما
أو  2000ك.و /...متر مربع /السنة.
تتفاوت كرافة اإلدعام الشمسي في الدول العربية من دولة ألخرى .كما تختلاا كرافاة اإلداعام الشمساي مان
منطقة ألخرى داخد الدولة الواحدةا كما تختلا باين فصالي الشاتاء والصايا .علاى سا يد المراالا يقاع أدناى
مستوى لكمية اإلدعام الشمسي في دمال مصر في دهر يناايرا لتل اد الساماء بالساحبا حيا تتاراوح كمياة
اإلدعام ما بين  3و 4.7ك.و /...متر مربع /اليوم .أما فاي الساعوديةا فيقاع أعلاى معادل ل داعام الشمساي
في الجزء الغربي من المملكةا القريب من الحدود األردنية .يالحظ أي هذو األرقام تتجااوز األرقاام المشاابهة
في الدول الغربيةا حي ال يتعدى متوسط كرافة اإلداعام الشمساي حاوالي  3ك.و/...متار مرباع /الياوم فاي
ألمانيا وإس انياا وهي من الدول التي قامت بإنشاء محطات توليد ك يرة تستخدم الطاقة الشمسية.
بصافة عاماةا هنااك تقنيتااي لتولياد الكهربااء بواساطة الطاقاة الشمسايةا هماا التولياد باساتخدام أن ماة الخالياا
الفوتوفولطيةا والتوليد باستخدام مركزات الطاقة الشمسية .يت في أن مة الخاليا الفوتوفولطية تحويد الطاقاة
الشمسية م ادارة إلاى طاقاة كهربائياة .تتمياز هاذو التقنياة بانخفااض تكااليا التشاغيد والصايانة خاالل العمار
االفتراتاي للمحطاة الاذي تتاراوح ماا باين  25إلاى  30سانةا إال أنا يعي هاا أنهاا تقاوم بتولياد الكهربااء أاناااء
فترات النهار فقاط .أماا بالنسا ة ألن ماة مركازات الطاقاة الشمسايةا فيات فيهاا اساتخدام مراياا لتركياز الطاقاة
الشمسية على موقع محددا ذلك لتساخين ساائد أو ماادة

ال ة وإنتااج بخاارا يات توجيها إلاى تاربين بخااري

لتوليد الكهرباء .يتميز هذا الن ام بان يمكن توليد كهرباء أاناء النهار ولمادة حاوالي  4سااعات إتاافيةا بعاد
غروب الشمرا نتيجة الحتفال السائد (المادة الصل ة) الذي يجاري تساخين بواساطة األداعة المسالطة عليا
بدرجة حرارة مرتفعة لهذو الفترةا إال أي تكلفة التوليد بواسطة ن ام مركزات الطاقة الشمسية عادة ما تكاوي
حوالي تعا تكلفة التوليد باستخدام أن ماة الخالياا الفوتوفولطياةا كماا ترتفاع التكلفاة االساترمارية لمحطاات
التوليد باستخدام هذا الن

كلما ازدادت ساعات التخزينا وذلك كما هو موتح في الشكد رق (.)3
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الشكل رقم ( :)3ارتفاع تكلفة التوليد من محطات الطاقة الشمسية المركزة
عند زيادة ساعات التخزين أو معامل سعة التوليد

المصدر :الوكالة الدولة للطاقة المتجددة (.)IRENA

 4-2التوليد باستخدام طاقة الرياح
يت في محطات توليد الكهرباء التي تستخدم طاقة الرياح تحويد طاقاة الريااح الحركياة إلاى طاقاة كهربائياةا
من خالل تس ب تدفق الهواء في تدوير مجموعة مان الشافرات ذات تصامي انسايابي يشا كاد منهاا إلاى حاد
ك ير جناح الطائرة.
البحـث الثالث

ت دأ التربينات عادة في توليد الكهرباء عندما تصد سارعة الريااح إلاى حاوالي  3أو  4متار /الرانياةا ومان اا
ترتفع القدرة المولدة منها تدريجيا مع ارتفام سرعة الرياح لتصد إلاى أعلاى مساتوى للتولياد عناد سارعة ماا
بين  10و 14متر /الرانية .ي د التوليد في حدود هذو القدرة مع زيادة السرعة حتى تصد سرعة الريااح إلاى
أقصى حد من الممكن أي تتحمل مكونات وأجازاء التربيناة مان حيا اإلجهاادات الميكانيكياةا وهاو عاادة ماا
يكوي حوالي  25متر /الرانية .عندهاا يجب استخدام الفرامد وإيقاف التربينة عن العمد.
تتركز طاقة الرياح في العال العرباي فاي منااطق بعينهااا وال تتاوفر فاي كاد مكااي .علاى سا يد المراالا فاإي
دوال مرد مصر والمغرب وعُماي لديها مواقع بها متوسط سرعات رياح سنوي يتراوح ما بين  9و 11متارا
في الرانيةا خاالل فتارات طويلاة مان العاام .وتوجاد كاذلك فاي تلاك الادول مواقاع بهاا متوساط سارعات ريااح
سنوي يتراوح ما باين  7و 8متارا فاي الرانياةا وبالتاالي فهاي تصالح لتولياد الكهربااءا ولكان بمعاامالت ساعة
توليد أقدا وبالتالي بتكلفة توليد أعلى.
وقد دهدت السنوات الماتية زياادة فاي قادرة التولياد التاي يمكان توليادها مان التربيناة الواحادة بسا ب تطاور
التقنياتا وما

احب ذلك من ارتفام في أطوال األباراج .علاى سا يد المراالا كانات أك ار قادرة تولياد يمكان

الحصااول عليهااا ماان التربينااةا عااام 1995ا حااوالي  1.5م.و.ا بارتفااام لل اارج حااوالي  50متاارا .وقااد ارتفااع
هذاي الرقمااي بصافة مضاطردة إلاى حاوالي  8.8م.و.ا وارتفاام حاوالي  126متاراا علاى التاواليا فاي عاام
2017ا الشكد رق (.)4
-5-

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 169

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر

الشكل رقم ( :)4تطور أطوال أبراج التربينات الهوائية والقدرة المولدة منها
()2017-1985

المصدر :ورقة فنية من إعداد دركة إي.بي.بي .حول محطات التوليد التي تعمد بطاقة الرياح.

ويوتح الشاكد رقا ( )5مادى تااار االرت ااط ( )Correlationباين محطتاي تولياد هاوائيتين بالمساافة التاي
ت عدهما عن بعضهما.
الشكل رقم ( :)5تأثير المسافة بين محطتي توليد هوائيتين على معامل االرتباط بينهما

المصدر :المرجع رق

[] 5

.

المصدر :المرجع رق [.]2

علااى س ا يد المرااالا لااو ت ا إنشاااء المحطتااين بااالقرب ماان بعضااهماا فإنهمااا تكوناااي مرت طاااي بشااكد كامااد
()100% Co-efficient of Correlationا بحيا ساتتوقفاي عان العماد فاي وقات واحاد لاو انخفضات
سرعة الرياح في منطقة المحطتين عن  3متر /الرانية .وينخفض معامد االرت ااط كلماا ازدادت المساافة باين
محطتي التوليدا بحي ال يكوي أي ارت اط يذكر بينهما في حال ت إنشاؤهما على مسافة أكرر من  400ك .
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 5-2التوليد باستخدام الطاقات المتجددة األخرى
تشااامد مصاااادر الطاقاااات المتجاااددة األخااارى الطاقاااة الحرارياااة الجوفياااةا والوقاااود الحياااويا وغيرهاااا.
والطاقااة الحراريااة الجوفيااة هااي طاقااة حراريااة تولاادت وت ا تخزينهااا فااي باااطن األرض .ويعااود مصاادرها
األساسااي ماان عمليااات تحلااد عضااوي ل ا عض العنا اار فااي مركااز األرضا وجاازء

ااغير منهااا مصاادرو

الحرارة المصاح ة لنشاة األرضا التي تصد درجة حرارة مركزهاا إلاى حاوالي  5000درجاة مئوياة .تنشاا
من هذو الحالة تيارات مستمرة من الغازاتا أهمها الهيليوم ون اائروا تحماد معهاا الطاقاة الحرارياةا وتتجا
بها نحو سطح األرض .تقوم هاذو التياارات بصاهر بعاض الصاخور مكوناة ماا يسامى بالصاهارةا التاي تنقاد
حرارتها إلى المياو الجوفية التي قد تصد درجة حرارتها إلى  370درجة مئوية.
أوتااحت األبحاااث واالستكشااافات ودراسااات الجاادوى باااي محطااات توليااد الكهرباااء التااي تسااتخدم الطاقااة
الحرارية الجوفية اقتصادية التكلفة وذات اعتمادية عالية وذات إنتاج مستمرا كما أنها

ديقة لل يئاة .وعليا ا

فهي تصلح كوحدات توليد لتل ية األحمال األساسية على الش كةا لكونهاا محصانة عموماا مان تقل اات الطقار
والت اين الموسميا اللذين يعاني منهما التوليد الشمسي الفوتوفولطي والتوليد بواسطة طاقة الرياح.
أما الوقود الحيويا فهو وقود يستخلو من بعض المحا يد الزراعيةا وأدهر أنواعا هاو الاديزل الحياوي
واإليرانولا حيا يساتخدما فاي تشاغيد المحركاات والمرك اات وتولياد الكهربااء داخاد خالياا الوقاود .وحتاى
البحـث الثالث

ا يا ل يت استخدام الوقود الحيوي بصورة ك يرة لتوليد الكهرباء في الدول العربية.
 6-2أهمية اختيار مواقع مشاريع الطاقات المتجددة
يعت ر اختيار موقع المشروم أحد أه هذو األمورا حي يجب أي تتوفر في الموقع عادة عواماد مراد ارتفاام
مستوى اإلدعاعات الضوئية وقلة السحب على مدار العام وقارب الموقاع مان دا كة الكهربااء .وعليا ا عاادة
ما تت االستعانة بالخرائط الدولية التي توتح مستوى اإلدعاعات الشمساية الختياار أفضاد المواقاعا اا يلاي
ذلك أخذ قياسات لمدة عام في الموقع الذي يت تحديدوا وذلك لتقدير بدرجة عالية من االعتمادية كمياة الطاقاة
المتوقع توليدها من الموقعا وتكلفة المشاروم وجادواو االقتصااديةا ماع األخاذ فاي االعت اار أي كفااءة التولياد
من الخاليا الفوتوفولطية تنخفض بمعدل حوالي  %1سنويا خالل عمار المشاروما الاذي يقادر عاادة بحاوالي
 20عاما.
بالنس ة لمحطات التوليد التي تعمد بطاقة الرياحا فيلزم أيضا عمد قياسات لسرعة واتجاو الرياح خاالل عاام
كامدا حي تكوي أفضد المواقع تلاك التاي تكاوي فيهاا سارعة الريااح اابتاة بقادر اإلمكااي طاوال العااما وأي
يكوي متوسطها من  7إلى  10متر /الرانية وأي تهب في اتجاو واحد.
أما بالنس ة للمناطق النائيةا غير المرت طة بالش كة الكهربائياةا والتاي ال توجاد فيهاا إمكانياة للتولياد الهاوائيا
فياات فيهااا إنشاااء محطااات توليااد هجينااة .تتكااوي تلااك المحطااات ماان جاازئينا األول هااو محطااة توليااد دمسااية
فوتوفولطياة تقاوم بتوليااد الكهربااء خاالل ساااعات النهاارا والرااني هااو محطاة تولياد دياازل يات تشاغيلها أاناااء
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الليدا أو في حالة مرور سحب فوق المحطة الشمسيةا حي ت دي تلك السحب إلى انخفاض مساتوى التولياد
من المحطة الشمسية إلى حوالي الرل  .وعلي ا فإي تكلفة التولياد مان محطاات التولياد الهجياة عاادة ماا تكاوي
فااااي حاااادود  10-9ساااانت /ك.و ...مقارنااااة بحااااوالي  6-5ساااانت /ك.و ...لمحطااااات التوليااااد الشمسااااية
الفوتوفولطية (بدوي تخزين).
كما يمكن لشركات الكهرباء المزج بين التوليد الشمسي والتوليد الهاوائيا إذ عاادة ماا يكاوي التولياد الشمساي
في أعلى مستويات في ساعات ال هيرةا بينما ي دأ مستوى التولياد الهاوائي فاي االرتفاام عناد حاوالي السااعة
السادسة مساء ويستمر عند مستوى مرتفع حتى ساعات الص اح ال اكر.

 0-3تكلفة التوليد من مصادر الطاقات المتجددة مقارنة بتكلفة التوليد الحراري
تعتمااد تكلفااة التوليااد ماان محطااات التوليااد ماان مصااادر الطاقااات المتجااددة علااى عاادة عواماادا منهااا حجاا
المشااروما وط يعااة المنطقااةا ونااوم التموياادا والتسااهيالت المقدمااة ماان الدولااة لتشااجيع االسااترمار فااي تلااك
المحطات.
عادة ما تتراوح تكلفة التوليد الهوائي ما باين  5و 7سانت /ك.و...ا إال أنهاا يمكان أي تانخفض حتاى حاوالي
 3ساااانت /ك.و ...عناااادما يتجاااااوز معامااااد سااااعة التوليااااد حااااوالي  .%50أمااااا بالنساااا ة للتوليااااد الشمسااااي
الفوتوفاولطيا فتتاراوح تكلفتا مااا باين  5سانت /ك.و ...و 9سانت /ك.و...ا اعتمااادا علاى حجا المحطااة.
علااى سا يد المرااالا تكااوي تكلفااة التوليااد فااي حاادود  9ساانت /ك.و ...لمحطااات توليااد

ااغيرةا ذات قاادرات

تتراوح بين  10إلى  20م.و.ا وتنخفض إلاى حاوالي  3سانت /ك.و...ا بالنسا ة لمحطاات عمالقاةا إجماالي
قدراتها في حدود  800م.و.ا الشكد رق (.)6
الشكل رقم ( :)6متوسط تكلفة التوليد من محطات التوليد المختلفة

المصدر :م سسة فراونهوفر لن

الطاقة الشمسيةا تكلفة التوليد من محطات الطاقة المتجددة.
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وكنتيجاة للتطاورات الك يارة المتوقعاة فاي كفااءة األلاواح الضاوئية المساتخدمة فاي محطاات التولياد الشمساية
الفوتوفولطيةا وانخفاض تكاليا إنتاجها مع زيادة الكميات المصنعة منهاا فمن المتوقاع أي يانخفض متوساط
تكلفة التوليد من المحطات الفوتوفولطيةا بقدرة تتراوح ماا باين  50و 100م.و.ا مان حاوالي  10 – 5سانت/
ك.و ...عام  2015إلى حوالي  5 – 3.5سنت /ك.و ...عام 2035ا حيا يتوقاع أي يكاوي متوساط تكلفاة
التوليدا عام 2035ا أقد من متوسط تكلفة التوليد مان مازارم الريااحا بقادرات مشاابهةا والاذي مان المتوقاع
أي ي قااى عنااد مسااتوى حااوالي  5 – 4ساانت /ك.و...ا وتكلفاة التوليااد ماان محطااات الشمسااية المركاازة الااذي
سوف يتراوح ما بين  15 – 11سنت /ك.و...ا الشكد رق (.)7
الشكل رقم ( :)7التكلفة المتوقعة للتوليد من المحطات التي تعمل بالطاقات المتجددة

البحـث الثالث

المصدر :م سسة فراونهوفر لن

الطاقة الشمسيةا تكلفة التوليد من محطات الطاقة المتجددة.

من المتوقع أي يستمر متوسط تكلفة التوليد من محطات التوليد باستخدام الديزل ومحطات التوليد التاي تعماد
بن ااام الاادورة المرك ااة عنااد مسااتواو الحاااليا حيا أي أغلااب التكلفااة هااي تكلفااة الوقااودا والااذي تتوقااع أغلااب
الدراسات أي ال ينخفض سعرو عن حوالي  60دوالر /برميد في المديين القصير والمتوسط.
عليا ا سااتكوي لمحطااات التولياد الهوائيااة والشمسااية مياازة نسا ية ك ياارة ماان ناحياة التكلفااةا مقارنااة بمحطااات
التوليد الحراريةا خا ة إذا ما ت استخدام تلك المحطات مع بطاريات لتخزين الكهرباء المولادة منهااا حيا
سيت دحن تلك ال طاريات في الص احا وتفريغها في المساء لزيادة معاماد ساعة التولياد مان محطاات التولياد
الشمساية الفوتوفولطياةا ولتن ااي كمياة القاادرة المنتجااة ماان مازارم الرياااح عنااد تذباذب مسااتوى التوليااد منهااا
نتيجة للتغير غير المتوقع في سرعة الرياح.

 0-4الوضع الحالي لمنظومات الكهرباء في الدول العربية
دهدت الفترة ( )2017-2005ارتفاعا ك يرا في الطلب على الحمد األقصى في الدول العربيةا حيا ارتفاع
الطلااب ماان حااوالي  107ج.و .عااام  2005إلااى حااوالي  210ج.و .عااام 2017ا أي بمتوسااط زيااادة ساانوية
حااوالي  %5.8خااالل تلااك الفتاارة .كمااا ارتفااع إجمااالي الطاقااة المسااتهلكة خااالل الفتاارة ذاتهااا ماان حااوالي
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 498ت.و ...عام  2005إلى حوالي  888ت.و ...عام  .2017أي بمتوسط زيادة سنوية حاوالي %5.0ا
وذلك كما هو موتح في الجدول رق (.)1
الجدول رقم ()1
تطور الطلب على الحمل والطاقة المستهلكة في الدول العربية
خالل الفترة ()2017– 2005
2005

2010

2015

2016

2017

الطلب على الحمد األقصى (ج.و).

106.6

152.8

195.3

204.9

209.9

الطاقة المستهلكة (ت.و)...

497.7

688.9

852.3

892.2

888.2

وعلي ا قامت الدول العربيةا خالل الفترة ذاتهاا بإتافة قدرات توليد حرارية وكهرومائية ودمسية مقادارها
حوالي  134.4ج.و.ا حي بلغ إجمالي قدرات التوليد المرك ة عاام  2017حاوالي  288ج.و.ا يمراد تاعا
إجماالي قادرات التولياد المرك اة عاام 2005ا مماا تجاااوز إجماالي الحماد األقصاى فاي الادول العربياة بنسا ة
حوالي %27ا وهو ما يعد احتياطيا مناس ا.
ويوتااح الجاادول رق ا ( )2تطااور توزيااع القاادرات المرك ااة حسااب نااوم التوليااد .يالحااظ أي إجمااالي قاادرات
وحااادات التولياااد الحرارياااة ارتفاااع مااان حاااوالي  74ج.و .عاااام  2005إلاااى حاااوالي  251ج.و .عاااام 2017ا
أي بمعاادل نمااو ساانوي بلااغ حااوالي %10.7ا بينمااا ارتفااع إجمااالي قاادرات وحاادات التوليااد التااي تعمااد علااى
الطاقات المتجددة من حوالي  9.6ج.و .إلاى حاوالي  13.6ج.و .خاالل الفتارة ذاتهااا أي بنسا ة زياادة سانوية
أقد من .%3
الجدول رقم ()2
تطور قدرات التوليد للدول العربية خالل الفترة ()2017– 2005
موزعة حسب نوع التوليد
محطات التوليد الحرارية
 محطات بخارية محطات غازية محطات دورة مرك ة محطات ديزل أخرىمجموع
محطات توليد تعمد بالطاقات المتجددة
 محطات دمسية محطات هوائية محطات كهرومائيةمجموع
اإلجمالـــي

2005

2010

2015

2017

5,898
49,893
9,787
3,232
5,299
74,109

56,019
79,833
28,721
3,651
8,445
176,669

70,752
85,537
67,700
6,651
20,785
251,425

68,106
92,703
80,363
6,046
3310
250,528

115
100
9,396
9,611
83,720

300
466
10,500
11,266
187,935

444
1,713
10,808
12,965
264,390

1,189
2,224
10,164
13,577
264,105
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يالحااظ أي إجمااالي قاادرات محطااات التوليااد التااي تعمااد بالطاقااات المتجااددة بلااغ حااوالي  %5.3ماان إجمااالي
قاادرات التوليااد علااى الش ا كة فااي عااام 2017ا وأي فااي قاادرات التوليااد باسااتخدام مصااادر الطاقااات المتجااددة
تمرلت فاي إنشااء محطاات تولياد هوائياة ودمساية فاي عادد محادود مان الادول العربياةا مراد مصار واألردي
واإلمارات والمغرب وموريتانياا وأنا لا يحادث تطاور ك يار فاي قادرات التولياد الكهرومائياةا حيا ارتفاع
إجماااالي قااادرات محطاااة التولياااد الكهرومائياااة مااان حاااوالي  9.4ج.و .عاااام  2005إلاااى حاااوالي  10.2ج.و.
عام 2017ا أي بنس ة زيادة سنوية أقد من  %1ا الشكد رق (.)8
الشكل رقم ( :)8توزيع قدرات التوليد في العالم العربي
بين أنماط التوليد المختلفة في عام 2017

البحـث الثالث

قامت محطات التوليد التاي تعماد علاى الطاقاات المتجاددة بتولياد حاوالي  26.9ت.و ...عاام 2017ا مرلات
حوالي  %2.5من إجمالي الطاقة المولدة في الدول العربية في ذلك العام.
ماان المتوقااع أي يرتفااع الطلااب علااى الحمااد األقصااى فااي الاادول العربيااة إلااى حااوالي  240ج.و .بحلااول عااام
2020ا وإلى حوالي  345ج.و .بحلول عاام 2030ا وأي يرتفاع إجماالي الطاقاة المولادة مان وحادات التولياد
الموجااودة علااى د ا كات الاادول العربيااة إلااى حااوالي  1428ت.و ...وحااوالي  2104ت.و ...فااي عااامي
 2020و .2030وقاااد بلاااغ اساااتهالك الااادول العربياااةا عاااام 2017ا حاااوالي  241ملياااوي طااان مكاااافف نفاااط
(ط.م.ي ).ألغراض توليد الكهرباءا وهو ما يعاادل اساتهالك حاوالي  4.6ملياوي برمياد مكاافف نفاط يومياا.
واستنادا إلى دراسة فنية( )1أجريت عام 2014ا فإن لو استمر اعتماد الادول العربياة بصافة دا كاملاة علاى
التوليد الكهربائي من مصادر الطاقة الحراريةا وباستخدام سعر نفط يساوي  60دوالر لل رميد خالل الفتارة
التي دملتها الدراسةا فإي تكلفة الوقود الالزم للتوليد سوف ت لغ حاوالي  58ملياار دوالر عاام 2020ا ترتفاع
( )1الصندوق العربي ل نماء االقتصادي واالجتماعي (" .)2014تقرير دراسة الربط الكهربائي العربي الشامد واستغالل الغاز الط يعي".

- 11 -

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 169

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر

إلااى حااوالي  95مليااار دوالر عااام 2030ا وهااو مااا ساايمرد ع ئااا ماليااا ك ياارا علااى الاادول العربيااة سااواء
المستوردة للنفط أو المنتجة والمصدرة ل ا بإتاعة الفر ة ال ديلة المتمرلة في تصدير هذا الوقود.

 0-5التوليد الكهربائي في الدول العربية باستخدام مصادر الطاقات المتجددة
1-5

تفاوت فرص التوليد في الدول العربية

تتفاوت الدول العربية في مصادر الطاقة المتجددة الموجودة لديهاا وفي مدى مناسا ة كاد مان تلاك المصاادر
لمناخ الدولة وط يعتها الجغرافية .وقد تمكنت كد من مصر وساورية والعاراق والجزائار مان االساتفادة دا
الكاملة من مصادر التوليد المائي في أراتايهاا وتت قاى فارص للتولياد الكهروماائي فاي الساوداي والمغارب.
على س يد المراالا تخطاط الحكوماة الساودانية إلنشااء االااة سادود رئيساية علاى نهار النياد إجماالي قادراتها
حوالي  2500م.و.ا إال أنا ال يتوقاع أي يات اكتماال تنفياذ أي مان هاذو السادود ق اد نهاياة عاام 2030ا ن ارا
الرتفام تكلفتها و عوبة توفير التمويد الالزم لها في المستق د القريب.
وتتفاوت فارص االساتفادة مان الطاقاة الشمساية باين دولاة عربياة وأخارى ن ارا ألي كفااءة الخالياا الضاوئية
تنخفض بمعدل حوالي نصا بالمائة لكد درجة حرارة تزيد عن  25درجاة مئوياةا كماا تانخفض كفااءة تلاك
الخاليا عندما تتجمع األتربة عليهاا حي تقدر الدراسات أي القدرة المولدة منها قد تنخفض إلى النصاا عناد
تراك األتربة على الخاليا الضوئية .وعلي ا فاإي التولياد الكهرباائي باساتخدام الطاقاة الشمساية مناساب لادول
مرد مصر واألردي وتونر والجزائر والمغرب العتدال درجة الحرارة فيهاا بينما هو أقاد مناسا ة فاي دول
الخليت الرتفام درجة الحرارة فيها ووجود العديد من العوا ا الرملية.
أما بالنس ة للتوليد بواسطة طاقة الرياحا فيتركز في المناطق الساحليةا على األخو في دول دامال إفريقياا.
كما توجد فرص جيدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في سلطنة عماي.
2-5

األهداف المعلنة من جانب الدول العربية لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة

قام العديد من الدول العربيةا خالل األعوام الماتيةا بإعالي أهدافها لزيادة االعتماد على التولياد الكهرباائي
باستخدام مصادر الطاقات المتجددةا وذلك كما هو موتح في الجدول رق (.)3
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الجدول رقم ()3
األهداف المعلنة لبعض الدول العربية لزيادة االعتماد على محطات الطاقات المتجددة
نسبة القدرات المركبة لمحطات
الطاقات المتجددة إلجمالي قدرات
التوليد على الشبكة ()%

أفق
الخطة

األردي

1,750

( 10طاقة أولية)

2020

اإلمارات (دبي)

5,000

25

2030

ال حرين

250

5

2030

تونر

3,725

30

2030

الجزائر

21,600

37

2030

السعودية

54,000

30

2040

قطر

1,800

20

2030

الكويت

11,000

( 15طاقة منتجة)

2030

ل ناي

950

( 12طاقة منتجة)

2020

المغرب

10,090

52

2030

مصـر

9,500

( 20طاقة منتجة)

2022

الــــدول

مجموع القدرات المركبة لمحطات
تعمل بالطاقات المتجددة

البحـث الثالث

المصدر :تقارير مختلفة للمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقد اختلا هذا التوزيعا بين مصادر الطاقات المختلفة مان دولاة ألخارىا حيا توزعات الخطاة الجزائرياة
على النحاو التاالي %23.2 :قادرات ريااحا  %62.8قادرات تولياد مان محطاات تولياد دمساية فوتوفولطياةا
 %9.3قدرات توليد من محطات تولياد دمساية مركازةا  %4.6مان قادرات تولياد باساتخدام الكتلاة الحيوياةا
و  %0.1من محطات توليد تعمد بالطاقة الحرارية الجوفيةا بينما تركازت خطاط التولياد باساتخدام الطاقاات
المتجددة في الكويت وال حرين وقطر على التوليد باستخدام الطاقة الشمسية (الفوتوفولطية والمركزة).
3-5

المشاريع التي اكتملت وتلك الجاري والمخطط تنفيذها

األردن :دهدت الفتارة ()2011-2008ا اعتمااد األردي علاى الغااز الط يعاي المصاري لتولياد الكهربااء مان
خااالل خااط الغاااز العربااي الااذي ت ا إنشاااؤو لتصاادير الغاااز المصااري إلااى كااد ماان األردي وسااورية وتركيااا
وق رصا حي قامات الحكوماة األردنياة بتحوياد محطاة تولياد العق اة لتعماد علاى الغااز الط يعايا بادال مان
زيت الوقود الرقيدا وإنشاء محطة تحويد السمرا الحكوميةا والسماح للقطاام الخااص بإنشااء محطتاي تولياد
دارق ع اماااي والقطرانااةا والتااي تعمااد كلهااا بن ااام الادورة المرك ااةا وتسااتخدم الغاااز الط يعااي المسااتورد ماان
الش كة المصرية كوقود.
إال أن نتيجة عدم انت ام إمدادات الغاز المصريا والنخفاض مساتوى إنتااج الحقاول المصارية خاالل الفتارة
()2017 – 2012ا فقد انخفض مستوى الغاز المصري ال ُمصدر إلى األردي إلاى أقاد مان  %6مان مساتواو
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في عام  2010ا مما س ب مشاكد كريرة لمن ومة التوليد في األرديا حي اتطرت الحكوماة األردنياة إلاى
استيراد زيت الغااز الخفيا اا مرتفاع التكلفاةا لتشاغيد تلاك المحطااتا مماا أدى لتك اد الحكوماة خساائر تقادر
بحوالي  1.5مليار دوالر سنويا نتيجة الرتفام تكلفة التوليد وعدم قدرتها على رفع سعر الكهرباءا بالمقابادا
لتغطية الزيادة في التكاليا.
تمرلت خطة الحكومة األردنيةا للتغلب على تلك المشكلةا فاي المضاي قادما علاى مساارين :األول هاو إنشااء
محطات ديازلا تعماد علاى زيات الوقاود الرقيادا لتل ياة أحماال القاعادةا والرااني إنشااء محطاات تولياد تعماد
بالطاقات المتجددة لتخفيض استهالك الوقود .وعلي ا قامت الحكوماة األردنياة بإنشااء مزرعاة ريااح الطفيلاة
بقدرة  117م.و.ا التي دخلت في الخدمة في نهاية عام 2015ا ودكلت أول محطة تولياد بالطاقاات المتجاددة
يات تنفيااذها بعاد

اادور قاانوي الطاقااة المتجااددة وكفااءة الطاقااة الاذي قاماات الحكوماة بإ اادارو عااام 2010ا

والااذي ياانو علااى أي ت لااغ قاادرة التوليااد المرك ااة ماان محطااات الطاقااة المتجااددة  %10ماان إجمااالي قاادرات
التوليد الموجودة على الش كة بحلول عام .2030
يقوم القطام الخاص بالدور الرئيسي فاي إنشااء هاذو المحطااتا باالساتعانة بقاروض مان م سساات التموياد
الدولية مرد ال نك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ()EBRDا والاذي قاام بتموياد حاوالي عشارة مشااريع
للطاقات المتجددة في األردي حتى ا يا إجمالي قدراتها حوالي  800م.و.
دهد عام  2016دخول مزرعة الملك حسين الهوائية بقدرة  80م.و .في الخدمةا إتاافة إلاى ااالث محطاات
توليد دمسية فوتوفولطيةا إجمالي قدراتها  180م.و .ومن المتوقع أي تدخد محطة "القويرة" الفوتوفولطياةا
بقدرة  103م.و.ا في الخدمة عام 2018ا وأي تشهد الفترة  2021 – 2019دخول  7مازارم أخارى للريااح
و 12محطة توليد دمسية أخرى في الخدمةا بحي يتوقع أي ي لاغ إجماالي قادرات التولياد لمحطاات الطاقاات
المتجددة فاي الخدماةا بحلاول عاام 2030ا حاوالي  1930م.و.ا منهاا  715م.و .مازارم ريااح و 1203م.و.
من محطات توليد دمساية فوتوفولطياةا و 12م.و .محطاات تولياد كهرومائياة .ساوف يشاكد إجماالي قادرات
التوليااد ماان المحطااات الهوائيااة والشمساايةا فااي ذلااك العاااما حااوالي  %29.2ماان إجمااالي قاادرات التوليااد
الموجودة على الش كة في ذلك العام.
اإلمارات :بلغ الحمد األقصى في اإلمارات عام  2017حوالي  24.4ج.و.ا تمت تل ياة أكرار مان  %99منا
بواسااطة وحاادات توليااد حااراري تسااتخدم الغاااز الط يعااي .وبااالن ر إلااى أي جاازءا ك ياارا ماان ذلااك الغاااز ياات
اسااتيرادو ماان قطاارا ماان خااالل خااط أنابيااب "دولفااين"ا وألي الطلااب علااى الكهرباااء فااي اإلمااارات يتوقااع أي
ياازداد بمعاادل ساانوي متوسااط ي لااغ حااوالي  %4.3خااالل الفتاارة 2025 – 2018ا تركاازت جهااود الحكومااة
اإلماراتية في تنويع مصادر التوليد باستخدام مصادر الطاقة الشمسية.
وعلي ا قامت هيئة الميااو والكهربااء فاي أباول يا عاام 2014ا بإنشااء محطاة تولياد دامر " "1التاي تعماد
بن ام الطاقة الشمسية المركزةا بقدرة  100م.و.ا والتي كانات عناد افتتاحهااا تعاد مان أك ار محطاات التولياد
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الشمسااية المركاازة فااي العااال  .وقاماات الهيئااةا عااام 2017ا بالتعاقااد مااع تجمااع إلنشاااء محطااة توليااد دمسااية
فوتوفولطية في منطقة سويحاي بقدرة  1177م.و .من المقرر أي تدخد هذو المحطة في الخدمة عاام 2019ا
وأي يكااوي السااعر الااذي تشااتري ب ا الهيئااة الكهرباااء ماان التجمااع هااو  2.4ساانت /ك.و...ا والااذي يعااد ماان
أرخو أسعار الكهرباء لمحطات دمسية فوتوفولطية.
وبالمردا قامت هيئة دبي للكهرباء والمياو بالتعاقاد علاى العدياد مان محطاة التولياد الشمسايةا كلهاا فاي مجماع
محمد بن رادد ل مكتوم للطاقاة الشمسايةا دخاد بعضاها فاي الخدماة وجااري تنفياذ الا عض ا خارا الجادول
رق (.)4
الجدول رقم ()4
خطوات تنفيذ مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
المرحلة
األولى
الرانية
الرالرة

البحـث الثالث

الرابعة
(مستق لية)
المجمـوع

الجزء

األول
الراني
الرال

القدرة المرك ة
(م.و).
13
200
200
300
300
700
3287
5000

عام الدخول
في الخدمة
2013
2017
2018
2019
2020
2020
2030-2010

نوم التقنية
فوتوفولطية
فوتوفولطية
فوتوفولطية
فوتوفولطية
فوتوفولطية
طاقة دمسية مركزة
غ.م.

سعر الكهرباء
(سنت /ك.و)...
غ.م.
5.84
2.99
7.3

يالحظ االنخفااض الك يار فاي ساعر داراء الكيلاووات سااعة باين المرحلاة الرانياة والمرحلاة الرالراة .كماا يعاد
السعر الذي حصلت علي الهيئة لشراء الكهرباء المولادة مان المرحلاة الرابعاة للمجماع مان أرخاو األساعار
للطاقة الكهربائية المولدة من محطات توليد تعمد بن ام الطاقة الشمسية المركزة.
وال توجااد بيانااات حااول اعتاازام اإلمااارات األخاارى فااي دولااة اإلمااارات المتحاادة إنشاااء محطااات توليااد تعمااد
بالطاقات المتجددة .وعلي ا فمن المتوقعا بحلول عام 2030ا أي يكوي إجماالي قادرات التوليادا مان محطاات
الطاقة المتجددةا حوالي  6,500م.و.ا منها  1500م.و .مان محطاات تولياد دمساية فاي أباو ل ايا و 5000
م.و .ماان محطااات توليااد دمسااية فااي دبااي .سااوف يشااكد إجمااالي قاادرة هااذو المحطااات حااوالي  %14.3ماان
إجمالي قدرة التوليد في دولة اإلمارات المتحدة في عام 2030ا وسيشكد إجمالي الطاقة المولدة منهاا حاوالي
 %6-4من إجمالي الطاقة المولدة في اإلمارات بالن ر إلى أي نصا هذو المحطاتا تقري ااا ساوف يساتخدم
تقنية الطاقة الشمسية المركزةا التاي تتاراوح معاامالت ساعاتها ماا باين  50و %70ا مقارناة بحاوالي %15
لمحطات التوليد الشمسية الفوتوفولطية.
البحرين :قامت ال حرين عام  2014بإنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية الفوتوفولطياة بقادرة  5م.و .تتكاوي
المحطة من ألواح توئية موزعة على تسعة مواقعا وت تركيب تلك األلواح فوق أساطح سااحات االنت اار.
ويت حاليا تنفيذ مشروم ااي بقدرة  5م.و .في موقع بالقرب من محطة توليد الدور .سيتضمن ذلاك المشاروم
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إنشاء محطاة تولياد فوتوفولطياة بقادرة  3م.و .ومحطاة تولياد هوائياة بقادرة  2م.و .يعت ار هاذاي المشاروعاي
تجري ياي تمهيدا إلنشاء مشاريع توليد أخرى مخططةا منها مشروم إلنشاء محطة توليد دمسية بقادرة 100
م.و.ا وذلك بهدف توفير  %10من احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول عام .2030
تونس :تضمنت الخطط التي وتعتها الحكومة التونسية في نهاية عام  2009أي يت االعتمااد علاى مصاادر
الطاقة المتجاددة لتل ياة  %4مان إجماالي احتياجاات الا الد مان الطاقاة عاام 2014ا وأي يات ذلاك عان طرياق
القطااام الخاااص .إال أي القطااام الخاااص ل ا يهاات بإنشاااء أيااة مشاااريع للتوليااد باسااتخدام الطاقااات المتجااددةا
حتاااى ا يا لعااادد مااان األسااا اب منهاااا عااادم إدراج مواقاااع إلنشااااء محطاااات الطاقاااة المتجاااددة علاااى الشااا كة
الكهربائيااةا وعاادم إعطاااء المحطااات التااي يقااوم القطااام الخاااص بإنشااائها أيااة أفضاالية عاان الااربط بالش ا كة
القومية .ومن أجاد تساهيد تلاك العق ااتا قامات الحكوماة التونسايةا فاي نهاياة عاام 2016ا باساتحداث خطاة
عماد للطاقااة المتجااددة تهادف إلااى أي ياات توليااد  %37مان الطاقااة الكهربائيااة فااي الا الد ماان مصااادر الطاقااة
المتجااددةا وذلااك ماان خااالل إتااافة  1000م.و .خااالل الفتاارة 2020-2018ا و  1250م.و .خااالل القاادرة
 .2030-2021وعلي ا ا ماان المتوقااع أي ترتفااع نس ا ة قاادرات التوليااد الهوائيااةا ماان إجمااالي قاادرات التوليااد
الموجااودة علااى الش ا كة التونساايةا عااام 2030ا إلااى حااوالي  %22.2ماان تلااك القاادراتا وأي ت لااغ حااوالي
 %14.1بالنس ة لقدرات التوليد الشمسيةا وأقد من  %1لقدرات التوليد الكهرومائية.
الجزائر :تضمنت خطط الحكومة الجزائرياةا عاام 2011ا إتاافة حاوالي  11.8ج.و .قادرات تولياد هوائياة
ودمسية بحلول عام 2030ا كانت ستشكد حوالي  %41من إجماالي قادرات التولياد الموجاودة علاى الشا كة
في ذلاك العاام .إال أي الحكوماة الجزائرياة قامات ما خرا بتعاديد بارامت تطاوير قادرات التولياد بحيا تشامد
إتااافة محطااات توليااد دمسااية بن ااام الطاقااة الفوتوفولطيااةا بواقااع  450م.و .كااد عااام خااالل الفتاارة -2022
 .2030وال توجد بيانات عن محطات التوليد باستخدام الطاقات المتجددة التي تا إنشااؤها حتاى ا يا إال أنا
من المتوقع أي ي لغ إجماالي قادرات التولياد مان المحطاات التاي تعماد علاى الطاقاات المتجاددةا عاام 2030ا
حااوالي  4632م.و.ا منا حااوالي  4394م.و .قاادرات توليااد ماان محطااات توليااد دمساايةا وحااوالي  228م.و.
قدرات توليد كهرومائيةا وحوالي  10م.و .قدرات توليد من محطات توليد تعمد بطاقة الرياحا بحي يشاكد
إجمالي قدرة التوليد من محطاات الطاقاة المتجاددة حاوالي  %15.3مان إجماالي قادرات التولياد علاى الشا كة
بحلول عام .2030
جزززر القمززر :قاماات الحكومااة القمريااة بااإجراء عاادة دراسااات جاادوى لتحديااد أنسااب وسااائد التوليااد باسااتخدام
الطاقااات المتجااددة لسااد كااد أو جاازء ماان احتياجاتهااا .تماات دراسااة التوليااد الكهرومااائي باسااتخدام "تاادفق
األنهااار"ا وأوتااحت تلااك الدراسااة أي هناااك إمكانيااة لتوليااد حااوالي  10م.و .فااي كااد ماان جزياارة انجااواي
وجزياارة مااوهيليا إال أي تكلفااة التوليااد سااتكوي مرتفعااة نتيجااة الرتفااام تكلفااة إنشاااء الساادود الالزمااة ن اارا
لصعوبة التضارير الجغرافية في الجزيرتينا باإلتافة إلاى أنا ساتكوي هنااك فتارة تقادر بحاوالي  4أداهر
من كد عام يتوقا فيها التولياد نتيجاة لتوقاا تادفق الميااو .وعليا ا تا اسات عاد باديد التولياد الكهروماائي فاي
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الوقت الراهن .وت بعد ذلاكا دراساة باديد التولياد الهاوائي نتيجاة له اوب الريااح علاى الجازر الارالث طاوال
فترات العام .إال أي سرعة تلك الرياح قد تتجاوز  40متر /الرانية خالل بعض الفتراتا مما يساتلزم تصاميما
خا اا لبباراجا مماا يجعاد تكلفاة التولياد الهاوائي غياار اقتصاادية .عليا ا تا االساتقرار علاى االعتمااد علااى
التوليد الكهرباائي باساتخدام الطاقاة الشمساية الفوتوفولطياة .وقاد تمات دراساة باديلين للتولياد الشمساي :األول
بدوي تخزين والراني عن طريق إتافة بطاريات .وأوتاحت الدراساة التاي أجريات فاي هاذا الخصاوص أي
تكلفااة إنتاااج الكهرباااء بواسااطة ال ااديد األول سااتكوي بحاادود  28ساانت /ك.و...ا وأنهااا سااتكوي بحاادود 35
سانت /ك.و ...فااي حالاة ال ااديد الرااني .وبااالرغ مان أي هااذو األرقاام مرتفعااةا إال أنهاا ت ااد أقاد ماان تكلفااة
التوليد الحاليةا باستخدام وحدات توليد ديزل

غيرة تعمد علاى زيات الغااز الخفياا المساتوردا والتاي ت لاغ

حوالي  40سنت /ك.و ...وعلي ا تعتزم الحكومة القمرية إنشااء محطاة تولياد تعماد بالطاقاة الفوتوفولطياةا
في جزيرة مورونيا بقدرة  2م.و.
جيبوتي :ن را لوجود مصادر للطاقة الحرارياة الجوفياة فاي بحيارة عساد التاي ت عاد حاوالي  150كا دارق
مدينة جي وتيا تقوم الحكومة الجي وتية حاليا بإنشاء محطة توليد بخارية بقادرة  15م.و .فاي موقاع جاالكوماا
القريب من ال حريةا وذلك كمرحلاة أولاى مان مشاروم لتولياد  100م.و .مان الموقاع ذاتا  .ستتضامن محطاة
التوليااد االاااة مولاادات بخاريااةا بقاادرة  5م.و .لكااد منهاااا تعمااد علااى الحاارارة المولاادة ماان المياااو الجوفيااة
البحـث الثالث

الموجودة في تلك المنطقة .من المتوقع أي ت لغ تكلفة التوليد من المحطة ال خارية حاوالي  7سانت /ك.و...ا
تعااادل تكلفااة اسااتيراد الكهرباااء ماان أايوبياااا وتقااد بدرجااة ك ياارة عاان تكلفااة التوليااد ماان محطتااي الااديزل
الموجودتين بالعا مةا حي ي لغ متوسط تكلفة التوليد من محطة توليد بوالو .حاوالي  15سانت /ك.و...
بينما ي لغ متوسط تكلفة التوليد من محطة توليد مارابو حوالي  25سنت /ك.و...ا حيا تعماد األولاى علاى
زيت الوقود الرقيدا بينما تعمد الرانية على زيت الغاز الخفيا.
السعودية :بلغ إجمالي استهالك الانفط والغااز لتولياد الكهربااء فاي الساعوديةا عاام 2017ا ماا يعاادل ملياوي
برميااد مكااافف نفااطا منهااا حااوالي  700ألااا برميااد مكااافف نفااط اسااتهالك وقااود اقيااد وزياات غاااز خفيااا
(ديزل)ا وحاوالي  300ألاا برمياد مكاافف فقاط اساتهالك غااز ط يعاي .يالحاظ أي كمياة الغااز المنتجاة فاي
السعودية تكفي لتغطية حاوالي  %70مان احتياجاات الوقاود لوحادات التولياد أانااء أداهر الشاتاءا إال أي هاذو
النس ة تنخفض إلى حوالي  %40أانااء أداهر الصاياا كنتيجاة لزياادة الحماد األقصاى أانااء الفتارة (ماايو –
س تم ر) .وبالتالي تعت مد الشركة الساعودية للكهربااء علاى زيات الوقاود والاديزلا بصاورة ك يارة خاالل تلاك
األدهر.
يتوقع أي يتضاعا استهالك الوقود في المملكاة بحلاول عاام  2030فاي حالاة عادم تنفياذ أياة مشااريع للتولياد
باستخدام الطاقات المتجددةا بافتراض أي متوسط معدل الزيادة في استهالك الوقاود ألغاراض التولياد ساوف
يكوي بحدود  %6سانوياا وذلاك بالمقارناة ماع معادل زياادة فاي اساتهالك الوقاود للتولياد ي لاغ حاوالي %2.5
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سنويا للدول ا سيوية وحاوالي  %1.5لادول أمريكاا الالتينياةا وحاوالي  %1.5انخفاتاا فاي االساتهالك فاي
الواليات المتحدة و %1.0انخفاتا في الدول األوروبية.
في م حاولة منها لتخفيض استهالك الوقود المستخدم للتوليادا قامات المملكاة العربياة الساعوديةا عاام 2010ا
بإنشاء مدينة الملك ع د هللا للطاقة الذرية والمتجاددة تامن جهودهاا لزياادة قادرة المملكاة علاى تولياد الطاقاة
باستخدام طاقة الرياح والطاقات الشمسية والحرارية والنوويةا وذلك بهدف أي يت بحلاول عاام  2040إنتااج
حوالي  % 34من إجمالي الكهرباء في المملكة من غير مصادر الوقود األحفوري .وفاي سا يد ذلاكا تضامن
ال رنامت الذي أعدت المدينة إتافة حوالي  17.6ج.و .من الطاقة النووياةا و 41ج.و .مان الطاقاة الشمسايةا
بواقع  16ج.و .من الطاقة الشمساية الفوتوفولطياة و 25ج.و .مان الطاقاة الشمساية المركازةا بتكلفاة إجمالياة
تقدر بحوالي  360مليار دوالر أمريكي.
إال أن ت ا في وقات الحاقا تخفايض تلاك األرقاام بنساب ك يارة تامن "رؤياة الساعودية "2030ا حيا مان
المتوقعا وفق تلاك الرؤياةا أي يات االكتفااء بإتاافة حاوالي  9.5ج.و .مان الطاقاات الشمساية الفوتوفولطياةا
بتكلفة إجمالية  24مليار دوالر أمريكيا ومشاريع للتوليد الهوائي إجمالي قادراتها حاوالي  700م.و.ا وعادم
المضي قدما في تنفيذ أية مشاريع للتوليد باستخدام الطاقة النووية أو باستخدام الطاقة الشمسية المركزة.
من المتوقعا بحلول عام 2030ا أي تشاكد القادرات المرك اة مان محطاات التولياد الشمساية حاوالي  %7مان
إجمالي قدرات التوليد في المملكةا ومحطات التوليد الهوائياة حاوالي  %1مان إجماالي قادرات التوليادا بينماا
ساوف تشااكد قاادرات محطااات التوليااد الحراريااة نسا ة الااـ  %92المت قيااة .وماان المتوقااع كااذلك أي ال تتجاااوز
كمية الطاقة المولدة من المحطات الشمسية حوالي  %1.7من الطاقة المولدة في المملكةا وبالتاالي لان يكاوي
لها تااير ك ير على تخفيض استهالك المملكة من الوقاود األحفاوري .إال أنا باالن ر إلاى أي الحماد األقصاى
في المملكة يحدث خالل فترات ال هيرةا وهي الفترات التي يكاوي فيهاا إنتااج محطاات التولياد الشمساية فاي
أعلاى مساتويات ا فمان المتوقااع أي يا دي تركياب المحطااات الشمساية إلاى تخفايض كااد مان التكلفاة التشااغيلية
والتكلفة االسترمارية لمحطات التوليد الحراري في المملكة .وبالن ر إلى

غر قادرات التولياد الهاوائي التاي

سااتت إتااافتها للشا كةا فماان غياار المتوقااع أي تساااه ا هااي األخاارىا فااي تل يااة جاازء ك ياار ماان الطلااب علااى
الطاقة.
ويجدر بالذكر أن ا من أجد تحديد الحج األمرد للمحطاات الشمساية المطلاوب إتاافتها علاى الشا كةا قامات
الحكوماة السااعودية بااإجراء دراساة تفصاايلية تضاامنت حسااب التكلفااة الكليااة للن اام الكهربااائي فااي السااعودية
( .)System Analysisتضمنت الدراسة حساب تكلفة إتافة محطات توليد دمساية فوتوفولطياة تراوحات
سعاتها ما بين

فر و  20ج.و.ا موزعة على عدد من المناطق المختلفة في المملكةا وقامات بحسااب تكلفاة

دمات تلاك المحطاات فاي الشا كةا والتاي تتضامن تكلفاة ( Ramping Costو  )Spinning Costلوحادات
التوليد الحرارية الموجودة على الش كةا باإلتاافة إلاى تكلفاة تقوياة دا كة النقادا اعتماادا علاى المواقاع التاي
سيت فيها تركيب المحطات الشمسية الفووفولطية.
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تمت دراسة  15باديال ( )2()A1, A2, ……., A15تشامد إتاافة محطاات تولياد دمساية تتاراوح إجماالي
قدراتها مان

افر حتاى  20ج.و.ا تا توزي عهاا علاى عادم منااطق فاي المملكاةا لبخاذ فاي االعت اار تكااليا

الااربط المختلفااة بالش ا كة نتيجااة للحاجااة إلنشاااء خطااوط نقااد جدياادةا واخااتالف كرافااة اإلدااعام الشمسااي ماان
منطقة ألخرىا كما هو موتح في الشكد رق (.)9
الشكل رقم ( :)9أطلس الطاقة الشمسية للمملكة العربية السعودية

البحـث الثالث
المصدر :المرجع رق

[] 3

.

وقد أوتحت الدراسات أي التكلفة اإلجمالية طوال فترة الدراسة ( 20عاما) تنخفض م دئيا فاي حالاة إتاافة
كمية

غيرة من محطات التوليد الشمساية الفوتوفولطياةا وت لاغ أدناى مساتوى عناد إتاافة محطاات دمساية

قدراتها تتراوح ما بين  7و  10ج.و.ا اا تاخاذ فاي االرتفاام بصاورة مضاطردة عناد إتاافة محطاات تولياد
دمسية تتراوح قدراتها ما بين  10و  20ج.و .وذلك كما هو موتح في الشكد رق (.)10
وعليااا ا اختاااارت الحكوماااة الساااعودية تورياااد وتركياااب محطاااات تولياااد دمساااية فوتوفولطياااة علاااى الشااا كة
الكهربائية بقدرة  9.5ج.و.

( )2يتمرد ال ديد ( )A1في توزيع محطات التوليد الفوتوفولطية على المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من ال الدا بينما يتمرد ال ديد
( )A2في توزيع تلك المحطات على المناطق الشرقية والوسطى والغربيةا وهكذا.
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الشكل رقم ( :)10العالقة بين التكلفة اإلجمالية لدمج محطات الطاقة المتجددة بالشبكة
والقدرة المضافة على الشبكة

المصدر :المرجع رق

[] 4

.

السززودان :توجااد فااي السااوداي حاليااا ساات محطااات توليااد كهرومائيااةا إجمااالي قاادراتها حااوالي  1814م.و.ا
ملحقة بسدود ماروي والرو ايو وسانار وخشا القرباة المقاماة علاى النياد األزرقا وج اد األوليااء المقاام
على النيد األبيضا وأعالي عط ة وستيت المقام على نهر عط رة .دكلت قدرات التولياد مان تلاك المحطاات
حوالي نصا قدرات التولياد فاي الا الد .وباالن ر إلاى الط يعاة الموسامية للتولياد مان نهار النيادا فاإي القادرة
والطاقة الكهربائية المولدة من تلك السدود تكوي عند أعلى مساتوى خاالل أداهر الشاتاء وتانخفض إلاى أدناى
مسااتوى خااالل أدااهر الصااياا واألخياارة هااي الفتاارة التااي يقااع فيهااا أقصااى حمااد كهربااائي كنتيجااة للحاجااة
لتشغيد أجهزة التكييا.
تتمرااد خطااط الحكومااة السااودانية المسااتق لية فااي الماادى القصااير (الفتاارة  )2025-2018فااي إتااافة حااوالي
 1000م.و .قدرات توليد من محطات تولياد دمساية ومازارم للريااحا بحيا يصا ح إجماالي قادرات التولياد
ماان مصااادر الطاقااات المتجااددةا بحلااول عااام 2025ا حااوالي  2814م.و.ا سااوف تشااكد حااوالي  %51ماان
إجمالي قدرات التوليد في ذلك العاما منها  %33قدرات توليد كهرومائية .وتتمرد أها المشااريع التاي تعتازم
الحكومة السودانية تنفيذها في المدى القصير في إنشاء محطة توليد هوائية بقدرة  80م.و .في مدينة عط ارة.
وفي انشاء محطات توليد دمسية اجمالي قدراتها حوالي  200م.و .بالقرب من مدينة الخرطوم.
سززورية :توجااد فااي سااورية عاادة ساادود إلنتاااج الكهرباااء إجمااالي قاادراتها حااوالي  1494م.و .د ا اكد اجمااالي
قدرات التولياد المرك اة فاي محطاات التولياد الملحقاة بتلاك السادود حاوالي  %15مان إجماالي قادرات التولياد
المرك ة على الش كة السورية عام 2010ا بينما دكلت الطاقاة المولادة منهاا حاوالي  %9مان الطاقاة المنتجاة
فااي ذلااك العااام .وقااد داارعت الحكومااة السااوريةا خااالل الفتاارة 2011-2005ا فااي ال ح ا عاان باادائد لتوليااد
الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة .وفاي سا يد ذلاكا قامات بإعاداد أطلار للريااح وأطلار للطاقاة
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الشمسية بتمويد من االتحاد األوروبي تمهيدا لل دء في تنفيذ مشاريع للتولياد باساتخدام الطاقاات المتجاددة .إال
أي الصراعات الداخلية في سوريةا أدت إلى عدم تنفيذ أيا من تلك المشاريع.
العراق :دهد العراقا عام 2017ا عجزا ك يرا في قدرة وحادات التولياد الموجاودة عليهاا الشا كة علاى تل ياة
الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ حوالي  31.9ت.و...ا ت تغطية جزء من من خالل استيراد حاوالي 4.9
ت.و ...من الش كة التركيةا وتمرد ال اقي في وجود العديد مان االنقطاعاات علاى الشا كة لعادم القادرة علاى
تل ية الطلب .ومن أجاد تخفياا حادة تلاك المشاكلةا تعاقادت الحكوماة العراقياة ماع مساترمرين خاواص لتنفياذ
تساعة مشاااريع للتوليااد الكتاار ومااائي باسااتخدام الطاقااة الشمسااية الفوتوفوليطااةا إجمااالي قاادراتها حااوالي 706
م.و .من المتوقع أي تدخد تلك المشااريع فاي الخدماة ق اد نهاياة عاام 2018ا وساوف تشاكد إتاافة مقادارها
حوالي  %2.7لقدرات التوليد الموجاودة علاى الشا كةا وحاوالي  %1مان إجماالي الطلاب علاى الكهربااء فاي
ذلك العام.
عُمزان :تعتماد الشا كة العمانياةا حالياااا بصافة دا كة كاملاة علاى محطااات التولياد الحرارياة لتولياد الكهرباااء.
تعمد هذو المحطات على الغاز ألغراض التصدير تقوم الحكومة العمانيةا من خالل دركة كهرباء المنااطق
الريفيااة بإنشاااء محطااة توليااد هوائيااة بقاادرة حااوالي  50م.و .فااي منطقااة لفااار .كم اا تتضاامن خطااة الحكومااة
العمانية السماح للقطام الخاص بإنشااء سا ع محطاات تولياد جديادة بن اام ال نااء والتملاك والتشاغيد )(Booا
البحـث الثالث

إجمالي قادراتها حاوالي  2,550م.و .تادخد فاي الخدماة ت اعاا خاالل الفتارة 2024-2018ا منهاا  4محطاات
للتوليد الشمسي إجمالي قدراتها حوالي  2000م.و .واالث محطاات للتولياد الهاوائي إجماالي قادراتها حاوالي
 550م.و .وعليا ا ماان المتوقااع أي ي لااغ إجمااالي قاادرات التوليااد لمحطااات الطاقااات المتحااددة الموجااودة علااى
الش كة العمانيةا بحلول عام 2030ا حوالي  2600م.و.ا ساوف تشاكد حاوالي  %18.9فاي إجماالي قادرات
التوليد في السلطنة.
فلسطين :تعتمد فلسطين حالياا بصورة د كاملةا على دراء الكهرباء من الجانب اإلسارائيليا ن ارا لعادم
وجود أية وقود احفوري في الا الدا وح ار اساتيرادو مان جاناب قاوات االحاتالل .وعليا ا يعت ار التولياد مان
مصادر الطاقات المتجددة الوسيلة المرلى لتخفيض فاتورة دراء الكهربااءا والتاي بلغات حاوالي  400ملياوي
دوالر عام  .2017توجد في فلسطين إمكانيات جيدة للتوليد الشمسي وبعض االمكانياات للتولياد الهاوائيا إال
أي عدد المشاريع التي ت تنفيذها قليد ن را لل روف السياسية فاي الا الد .وعليا ا اقتصارت مشااريع التولياد
باستخدام الطاقات المتجددة في فلسطين على عدة مشاريع

غيرةا بقدرة إجمالياة حاوالي  12م.و.ا يات فيهاا

وتااع خاليااا تااوئية فااوق أسااطح الم اااني الحكومااة اإلداريااة والماادار .والمستشاافياتا وربطهااا بالش ا كة
الكهربائية على التوتر المنخفض أو المتوسط .تقاوم م سساات التموياد العربياة واإلقليمياة وحكوماات الادول
األوروبية بتغطية تكاليا أغلب تلك المشاريع.
قطززر :تعت اار من ومااة التوليااد فااي قطاار ماان أكفااا من ومااات التوليااد فااي الاادول العربيااةا حيا تشااكد قاادرات
محطااات التولياادا بن ااام الاادورة المرك ااة مرتفااع الكفاااءةا حااوالي  %80ماان قاادرات التوليااد الموجااودة علااى
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الش كةا كما يت استخدام الغاز الط يعاي كوقاود فاي كاد محطاات التولياد .وعليا ا يقادر متوساط تكلفاة التولياد
علااى الشاا كة القطريااة بحااوالي  6ساانت /ك.و...ا مقارنااة بحااوالي  10-8ساانت /ك.و ...فااي باااقي دول
الخليت .وبالرغ من الهدف المعلن من الحكوماة القطرياة هاو الو اول إلاى نسا ة  %20مان الطاقاة المولادة
عاان طريااق محطااات التوليااد الشمسااية والهوائيااة عااام 2030ا إال أي كااد مااا تا تنفيااذو حتااى ا ي هااو محطااة
دمسية بقدرة  15م.و .في منطقة الدهيد.
الكويززت :قاماات الحكومااة الكويتيااةا خااالل األعااوام الخمسااة الماتاايةا بإنشاااء  26مشااروعا

ااغيرا للتوليااد

الكهربائي بواسطة الطاقة الشمسايةا بلاغ إجماالي قادراتها حاوالي  10م.و.ا وتمراد أغل هاا فاي تغطياة أساقا
بعض الم اني الحكومية ومواقا االنت ار بالواح دمسية .وت م خرا تشاغيد محطاة تولياد الشاجايا الشمساية
بقدرة حوالي  50م.و .وقد تعاقدت الحكوماة الكويتياة ما خرا علاى إنشااء محطاة تولياد الدبدباة بقادرة 1500
م.و .كجزء من خططها ألي يشكد إجمالي قدرات التوليدا من مصادر الطاقات المتجاددةا حاوالي  %15مان
قدرات التولياد فاي الا الد فاي عاام  .2030ساوف تشاكد قادرة محطاة تولياد الدبدباة حاوالي  %6مان إجماالي
قدرات التوليد الموجودة على الش كة عام 2030ا إال أي الطاقة المولدة منها لن تغطي سوى حوالي  %1مان
إجمالي الطلب الطاقةا حي أي معامد سعة توليدها سيكوي بحادود %15ا مقارناة بحاوالي  %70لمحطاات
التوليااد الحراريااة العاملااة .وسااوف تحتاااج الكوياات إلااى إنشاااء محطااات توليااد أخاارى تعمااد علااى الطاقااات
المتجددة إجمالي قدراتها حوالي  1ج.و .لتصد إلى الهدف المنشود في الخطة.
لبنان :تعاني الش كة الل نانية من عجز ك يار فاي التولياد يقادر بحاوالي  454م.و.ا حيا بلاغ الحماد األقصاى
عااام  2017حااوالي  3,500م.و.ا بينمااا ل ا تتعاادى قاادرة التوليااد المرك ااة علااى الش ا كة حااوالي  3046م.و.ا
أغل ها من وحدات تولياد بخارياة موجاودة فاي محطاات الاذوق والجياةا ومحطاات تولياد تعماد بن اام الادورة
ا لمرك ة في محطتي الزهراني وال داوي .وباإلتافة إلى المحطات الحرارياة الماذكورة أعاالوا توجاد بعاض
محطااات للتوليااد الكهرومااائي إجمااالي قاادراتها حااوالي  280م.و .ملحقااة بساادود الليطاااني وال ااارد والصاافاةا
د اكلت قدرات التوليد من تلك المحطات حاوالي  %9مان القادرة المرك اة علاى الشا كة .وقاد وافقات الحكوماة
الل نانية م خرا على دراء  200م.و .بموجب عقد دراء طاقة من مشروم تنفذو االث دركات ل نانياة لتولياد
الطاقة في تربينات الرياحا ومن المخطط أي يدخد هذا المشروم في الخدمة عام .2020
ليبيززا :تاات تل يااة الطلااب علااى الحمااد األقصااى والطاقااة فااي لي يااا بواسااطة محطااات توليااد بخاريااة وغازيااة
ومحطات توليد تعمد بن اام الادورة المرك اة .كانات الحكوماة اللي ياة تهادف إلاى إنشااء محطاات تولياد تعماد
بالطاقات المتجددة إجمالي قدراتها  1000م.و .تعمد بالطاقة الشمسية الفوتوفولطيةا ومحطات توليد إجماالي
قااادراتها  1200م.و .تعماااد بالطاقاااة الشمساااية المركااازةا إال أي األحاااداث السياساااية فاااي لي يااااا بااادءا مااان
عام 2011ا أدت إلى توقا أية جهود إلنشاء تلك المحطات.
مصزر :بلغات القادرة الكهربائياة المرك اة علاى الشا كة المصاريةا عاام 2010ا حاوالي  24.7ج.و.ا موزعااة
علاى النحاو التاالي :وحادات تولياد حراريااة بقادرة  21.4ج.و.ا وحادات تولياد كهرومائياة بقادرة حااوالي 2.8
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ج.و.ا ومحطاااات تولياااد تعماااد بطاقاااة الريااااح والطاقاااة الشمساااية بقااادرة حاااوالي  490م.و .وداااكلت الطاقاااة
الكهربائية المولدة مان المحطاات الكهرومائياة والهوائياة والشمساية حاوالي  %7مان إجماالي الطاقاة المولادة
على الش كة .دهدت الفترة ( )2011-2017زيادة ك يرة في قدرات التوليد في مصرا تمرد أغل ها فاي إنشااء
محطااات توليااد حراريااةا حي ا قاماات الحكومااة المصاارية خااالل تلااك الفتاارة بإنشاااء محطااات توليااد بخاريااة
ومحطات توليد تعماد بن اام الادورة المرك اة إجماالي قادراتها حاوالي  20ج.و.ا بينماا لا تقا بإتاافة ساوى
 397م.و .قدرات توليد هوائية ودمسية.
من المتوقع أي تشهد الفتارة ( )2022-2018طفارة ك يارة فاي قادرات التولياد مان مصاادر الطاقاة المتجاددةا
حي ا تقااوم هيئااة الطاقااة المتجااددة باإلدااراف علااى تنفيااذ مشاااريع توليااد بطاقااة الرياااح والطاقااـة الشمسااية
الفـوتوفـولطية في مناـاطق ج اد الزيات وخلايت الساوير والغردقاة وكاوم أم او عان طرياق قاروض ميسارةا
بينما يقوم القطام الخاص بتنفيذ محطات توليد بطاقة الرياح وبالطاقة الشمسية الفوتوفولطياة تامن مشاروم
تعرفة التغذية ()Feed-in-Tariffا أك رها مجمع بن اي للطاقاة الشمساية الفوتوفولطياةا بقادرة  1450م.و.ا
والااذي ساايكوي عنااد اكتمالا ماان أك اار المجمعااات الشمسااية فااي العااال  .وكااذلك ياات اإلعااداد لمشاااريع بالطاقااة
الشمسية الفوتوفولطية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية حوالي  2400م.و.ا تنفذ عن طرياق ن اام ال نااء والتملاك
والتشغيد (.)BOO
البحـث الثالث

وكنتيجة ل ق ال المتزايد من جانب القطام الخاص على تنفيذ مشاريع للتوليد في مصارا فقاد قامات الحكوماة
المصااريةا م ا خراا بتعااديد مخططهااا إلنشاااء محطااات توليااد تعمااد بن ااام الطاقااة المتجااددةا لتشاامد إتااافة
حوالي  20ج.و .محطات توليد تعمد بالطاقة الشمسيةا وحوالي  20ج.و .أخرى لمحطات توليد تعمد بطاقة
الرياح خالل الفترة ()2030 – 2018ا إال أي السيناريو األكرر واقعيةا نتيجة لط يعة إجراءات التعاقاد علاى
المشاريع في مصرا هو إنشاء محطاات تولياد دمساية إجماالي قادراتها حاوالي  7.9ج.و.ا ومحطاات توليادا
تعمد بطاقة الرياحا إجمالي قدراتها حوالي  13.6ج.و.ا خالل تلك الفترةا الجدول رق (.)5
الجدول رقم ( :)5قدرات التوليد الحالية والمتوقع إضافتها
على الشبكة المصرية
نوع التوليد
توليد حراري
توليد
كهرومائي
محطات توليد
دمسية
فوتوفولطية
مزارم للرياح
المجمــوع

قدرة التوليد
الحالية (م.و).
41582

إجمالي القدرات
قدرات التوليد (م.و ).متوقع إضافتها على الشبكة
المتوقع وجودها على
خالل الفترة
الشبكة ()2030
()2030-2024( )2023-2021( )2020-2018
55472
13890

2800

32

-

-

2832

140

1740

1500

4620

8000

747
45269

1042
16704

2970
4470

9541
14161

14300
80604

المصدر :المنتدى العربي لمن مي الكهرباءا تقرير حول التجربة المصرية لتنمية الطاقات المتجددة.
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يتضح أن ا بحلول عام 2030ا سوف تشكد قادرات التولياد مان مصاادر الطاقاة المتجاددة فاي مصار حاوالي
 % 31.2من إجمالي قدرات التوليد على الشا كةا وساوف يمراد التولياد الكهروماائي حاوالي  %3.5مان تلاك
القدراتا بينماا ستشاكد القادرة المرك اة لمحطاات التولياد الشمساية والهوائياة حاوالي  10.0و%17.8ا علاى
التواليا من تلك القدرات.
المغزر  :دااهد المغارب خااالل العقاادين الماتايين نمااوا ك ياارا فاي مختلااا المجاااالت االقتصااديةا حيا بلااغ
متوساط االرتفااام الساانوي فاي الناااتت المحلااي اإلجماالي حااوالي %5.3ا وبلااغ متوساط االرتفااام الساانوي فااي
استهالك الكهربااء حاوالي  .%6.5قامات الحكوماة المغربياة بتل ياة الطلاب علاى الكهربااء بواساطة محطاات
توليااد حراريااة تحاارق الفح ا وزياات الوقااود الرقيااد والغاااز الط يعاايا ومحطااات توليااد كهرومائيااة ودمسااية
وهوائيةا باإلتافة إلى استيراد حوالي  4.3ت.و ...من الش كة اإلس انيةا دكلت حوالي  %14من إجماالي
الطلب على الطاقة في ال الد.
لطالمااا تمتااع المغاارب بمااوارد ك ياارة بالنس ا ة لمصااادر الطاقااة المتجااددةا سااواء كاناات الطاقااات الشمسااية أو
طاقات الرياح .تقدر الدراسات إمكانية تولياد حاوالي  327ج.و .مان الطاقاة الهوائياة الموجاودة فاي المنااطق
الساحليةا حي تتراوح سرعة الرياح فيها ماا باين  7.5و 11متارا فاي الرانياةا وإمكانياة تولياد حاوالي 10.8
ألا ج.و .من محطات توليد فوتوفولطيةا وحوالي  8.8ألا ج.و .من محطات توليد تعماد بالطاقاة الشمساية
المركزةا وهي كميات هائلة.
دكد إجماالي قادرات التولياد المائياة والشمساية والهوائياةا حتاى عاام 2015ا حاوالي  22و 2و%10ا علاى
التواليا من إجمالي قدرات التوليد الموجودة على الشا كة .قامات تلاك القادرات بتغطياة حاوالي  %13.5مان
إجمالي الطلب على الكهرباء في ذلك العاما وقامات محطاات التولياد الحرارياة بتغطياة حاوالي  %71.7مان
ذلك الطلبا بينما قامت المغارب باساتيراد نسا ة الاـ  %14.8المت قياة مان الشا كة اإلسا انية .فاي سا يد تقلياد
االعتماد على التولياد الحاراري والطاقاة المساتوردةا تحركات الحكوماة المغربياة علاى االااة محااور .يتمراد
األول في زياادة قادرة التولياد الكهروماائي مان  1770م.و .عاام  2015إلاى حاوالي  2900م.و .بحلاول عاام
2030ا والراني في زيادة قدرة التوليد الشمسي سا عة أتاعاف مان  661م.و .إلاى  4800م.و.ا والرالا فاي
زيادة قدرة التوليد الهوائي بنحو خمسة أتعاف من  1018م.و .إلى حوالي  5000م.و.ا خالل الفترة ذاتهااا
بحي تشكد قدرات التوليد من تلك المحطات حوالي  %52من إجمالي قدرات التولياد المرك اة علاى الشا كة
في ذلك العاما الشكد رق (.)11
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الشكل رقم ( :)11تطور التوزيع النسبي لقدرات التوليد المركبة
على الشبكة المغربية ()2030 – 2015

المصدر :وزارة الطاقة والمعادي والتنمية المستدامة – المملكة المغربيةا تقرير
Renewable Energy in Morocco: Large Scale Deployment

بالنس ا ة للتوليااد الكهرومااائيا هناااك مشااروم إلنشاااء محطااة توليااد "مااديز المناازل" بقاادرة توليااد  130م.و.ا
و خر لمشروم إنشاء محطة "ع د المنع " بقدرة توليد  350م.و.ا بتكلفة إجمالية حوالي  500ملياوي دوالرا
على أي يدخال في الخدمة بحلول عام 2020ا مما سوف يرفع من قدرة التولياد الكهروماائي مان  1770م.و.
البحـث الثالث

إلى  2250م.و .بحلاول عاام 2020ا باإلتاافة لمشااريع تولياد كهروماائي أخارى مساتق لية إجماالي قادراتها
حوالي  650م.و.
بالنسااا ة للتولياااد الهاااوائيا ف اإلتاااافة إلاااى مااازارم "ريااااح تطاااواي" و"أم جااادول" و"طنجاااة" و"العياااـوي"
و"طرفيـا"ا التي قـام المكتـب الوطني للكهاـرباء بإنشاائها خاـالل الفتارة ()2014 – 2000ا قاام المطاوروي
ماان القطااام الخاااص بإنشاااء ماازارم "رياااح أخضاانير" و"فا الااواد" و"الحاوم ا " و"ج ااد خااالدي" بقاادرات
 420م.و.ا و  200م.و.ا و  50م.و .و  120م.و.ا علاى التااوالي .كمااا توجااد لاادى المكتااب الااوطني للكهرباااء
برامت إلنشاء مزارم رياح جديدة إجمالي قدراتها حوالي ألاا م.و.ا موزعاة علاى ساتة مواقاع .مان المتوقاع
أي تدخد تلك المزارم في الخدمة ت اعا خالل الفترة (.)2020 – 2018
أما بالنس ة للتوليد الشمسيا فتمرلت جهاود الحكوماة المغربياة فاي إنشااء محطاات تولياد دمساية فوتوفولطياة
ومحطااات توليااد تعمااد بالطاقااة الشمسااية المركاازة إجمااالي قاادراتها حااوالي  2000م.و .فااي خماار مناااطقا
لتغطي حوالي  %10من إجمالي الطلب على الكهرباء بحلاول عاام  .2020وقاد تا تكلياا الوكالاة المغربياة
للطاقة الشمسية ( )MASENبتنفيذ جزء ك ير من هذا ال رنامت.
مرلاات محطااة توليااد نااور ()1ا بقاادرة  160م.و .فااي منطقااة ورزازات أول مشااروم ك ياار للتوليااد باسااتخدام
الطاقة الشمسية ال ُمركزة في المغربا وقاد دخلات المحطاة فاي الخدماة عاام 2015ا وتقاوم الوكالاة المغربياة
حاليا بتنفيذ محطات نور ()2ا ونور ()3ا ونور ( )4بقدرات  200و 150و 170م.و.ا على التوالي .وقد تا
تصمي محطات نور ( )2ونور ( )3لتعمال بن ام الطاقة الشمساية ال ُمركازة لتغطياة جازء مان حماد القاعادةا
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بينمااا ت ا اختيااار تصاامي محطااة نااور ( )4بحي ا تعمااد علااى الطاقااة الشمسااية الفوتوفولطيااة منخفضااة تكلفااة
التوليد.
موريتانيا :تمرد التوليد الكهرباائي فاي موريتانيااا حتاى عاام 2015ا فاي وحادات ديازل

اغيرة تعماد علاى

زيت الغ از الخفياا أو وحدات ديزل متوسطة الحج تعمد على زيت الوقود الخفيا .تاراوح متوساط تكلفاة
التوليااد ماان الوحاادات الصااغيرة مااا بااين  25و 30ساانت /ك.و...ا بينمااا تااراوح متوسااط تكلفااة التوليااد ماان
الوحدات متوسطة الحج ما بين  12و 15سنت  /ك.و...ا مما دكد ع ئا ك يرا على الحكوماة الموريتانياةا
حي اتطرت الستيراد الوقود الالزم للتوليد لعدم توفرو داخد ال الد.
ماان أجااد تقليااد االعتااـماد علااى الوقااـود المسااتوردا س اتقوم الحكااـومة الموريتانااـيةا خااـالل الفتااـرة (–2010
) 2020ا بتنفيااذ برنااامت طمااوح إلنشاااء محطااات توليااد تعمااد علااى الطاقااات المتجااددة .تمرااد أول المش ااريع
المشمولة في ال رنامت في إنشاء محطة توليد دمسيةا بقدرة  15م.و .دمال مديناة نواكشاوطا دخلات الخدماة
عام  .2013ت ع ذلك إنشاء محطاة تولياد هوائياة بقادرة  30م.و .جناوب المديناةا دخلات الخدماة عاام .2015
بلغ متوسط تكلفة التوليد من المحطة الشمسية عام  2015حاوالي  9سانت /ك.و ...بينماا بلاغ متوساط تكلفاة
التوليااد ماان المحطااة الهوائيااة حااوالي  6ساانت /ك.و...ا ممااا دااجع الحكومااة الموريتانيااة علااى التوسااع فااي
التوليد بواساطة مصاادر الطاقاة المتجاددة .وعليا ا قامات الحكوماة بإنشااء محطاة تولياد دمساية فوتوفولطياة
اانيااة بقاادرة  50م.و .داارق العا اامةا دخلاات الخدمااة نهايااة عااام 2017ا وتقااوم حاليااا بإنشاااء محطااة توليااد
هوائية بقدرة  100م.و .في مدينة بوالنوارا على بعد حوالي  400ك دمال العا مة.
سيت ربط محطة توليد بوالنوار في موريتانيا بش كة الكهرباء في نواكشوط بخاط مفارد الادارةا فاي المرحلاة
األولى للمشروما على أي يت تحويل في مرحلة الحقة إلى خط مزدوج الدارة.
بالن ر إلى أي تلك المحطة يتوقع أي تقاوم عناد دخولهاا فاي الخدماة عاام  2020بتل ياة حاوالي نصاا الطلاب
على القدرة في المدينةا فاإي فقاداي دارة علاى الخاط (بوالناوار – نواكشاوط)ا ق اد تحويلا إلاى خاط مازدوج
الدارة في المستق دا سوف ي دي إلى فقداي حوالي نصاا قادرة التولياد علاى الشا كةا مماا ساوف يا دي إلاى
عدم استقرارها.
وعلي ا تدر .الشركة الموريتانية للكهرباء عددا من الحلول لتالفي تلك المشكلةا منهاا اإلسارام فاي تحوياد
الخط (بوالنوار – نواكشوط) إلاى دارة مزدوجاةا أو إنشااء الو الة (الشاامي – اكجوجات) إلعطااء الشا كة
جاازء ماان االعتماديااة عنااد فقااداي جاازر الخااط (الشااامي – نواكشااوط) .تقاادر تكلفااة ال ااديد االول بحااوالي
 60مليوي دوالر أمريكيا وتكلفة ال ديد الراني حاوالي  40ملياوي دوالر أمريكايا إال أي ال اديد األول ياوفر
اعتمادية كاملة للخط بينما يوفر ال ديد الراني اعتمادية كاملة فاي حالاة وجاود أعطاال علاى النصاا الجناوبي
من الخط فقطا وذلك كما هو موتح في الشكد رق (.)12
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الشكل رقم ( :)12بعض الحلول المقترحة لزيادة اعتمادية مشروع محطة توليد بوالنوار في موريتانيا

من المتوقع أي ي لغ إجمالي قدرات محطات التوليد التاي تعماد بالطاقاات المتجاددةا فاي عاام 2030ا حاوالي
 195م.و .سوف تمرد حوالي  %45من إجمالي قدرات التوليد الموجودة على الش كة الموريتانيةا حينئذٍ.
تقدر تكلفة التوليد من محطاة التولياد الشمساية الرانياة حاوالي  5.5سانت /ك.و...ا بينماا مان المقادر أي ي لاغ
البحـث الثالث

متوساااط تكلفاااة التولياااد مااان محطاااة تولياااد "بوالناااوار" الهوائياااةا عناااد دخولهاااا فاااي الخدماااة عاااام 2020ا
حوالي  3.5سنت /ك.و...ا حي أي معامد سعة التوليد المتوقع منها يقادر بحاوالي %57ا مقارناة بمعاماد
سعة يتراوح ما بين  30و %35ألغلب المحطات الهوائياة .وعليا ا فمان المتوقاع أي يانخفض متوساط تكلفاة
التوليااد علااى الشاا كة الموريتانيااة ماان حااوالي  13.5ساانت /ك.و ...عااام  2013إلااى حااوالي  6.5ساانت/
ك.و ...بدءا من عام .2020
اليمن :ال توجدا حتى ا يا أية محطات توليد حكومية تعمد بالطاقات المتجددة في اليمنا إذ تعتمد الحكوماة
اليمنية على محطات توليد بخارية تعمد علاى زيات الوقاود الرقياد ومحطاة تولياد ماارب الغازياة التاي تعماد
علااى الغاااز الط يعااي الموجااود فااي منطقااة

ااافر بااالقرب ماان موقااع محطااة التولياادا باإلتااافة إلااى بعااض

محطااات التوليااد الااديزل الصااغيرة .وكنتيجااة لالنقطاعااات المتكااررة للكهرباااء فااي الاايمن نتيجااة لل ااروف
السياسية في الا الدا وتادمير أغلاب خطاوط النقاد الهوائياةا فقاد لجاا الساكاي إلاى تركياب خالياا دمساية فاوق
أسطح مناازله  .يقادر إجماالي قادرات التولياد المرك اة باساتخدام الخالياا الشمساية بحاوالي  450م.و.ا إال أي
الش كة الكهربائية ال تستفيد من تلك القدرات لعدم وجود تعرفة للتغذية في الايمن ()Feed-in Tariffا وألي
جزءا ك يرا من د كة التوزيع ت تدميرو نتيجة لل روف السياسية في ال الد.
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 0-6توقعات بخصوص منظومات التوليد في الدول العربية بحلول عام 2030
اسااتنادا إلااى ال يانااات المتااوفرة حااول باارامت وخطااط التوليااد المسااتق لية للاادول العربيااة والمشاااريع الجاااري
تنفيذهاا وبافتراض أي أغلاب الادول العربياة ساوف تقاوم بسان التشاريعات التاي تسااعد علاى زياادة مسااهمة
القطام الخاص في هاذا المجاالا فمان المتوقاع أي تقاوم الادول العربياة خاالل الفتارة ( )2030-2018بإنشااء
محطااات توليااد تعمااد بالطاقااات المتجااددة إجمااالي قاادراتها حااوالي  65.0ج.و.ا منهااا حااوالي  41.6ج.و.
( )%64لمحطات توليد تعمد بالطاقاة الشمسايةا وحاوالي  22.2ج.و )%34( .لمحطاات تولياد تعماد بطاقاة
الرياحا وحوالي  1.6ج.و )%2( .لمحطات كهرومائية ومحطات تعمد بالطاقة الحرارياة الجوفياة أو الكتلاة
الحيوية.
باإلتااافة إلااى محطااات التوليااد القائمااة التااي تعمااد بالطاقااات المتجااددةا والتااي بلااغ إجمااالي قاادراتها حااوالي
 15ج.و .فااي نهايااة عااام 2017ا فماان المتوقااع أي ي لااغ إجمااالي قاادرات تلااك المحطااات عااام  2030ح اوالي
 80.2ج.و .سوف تشكد هذو القدرات حوالي  %18.3من إجمالي القادرات المرك اة علاى الشا كاتا مقارناة
بحوالي  %5.3في عام 2017ا الشكد رق (.)13
الشكل رقم ( :)13تطور نسب القدرات المركبة والطاقات المنتجة لمحطات الطاقات المتجددة
خالل الفترة 2030-2017

ومن المتوقع أي تقوم محطات التولياد التاي تعماد بالطاقاات المتجاددةا الجديادة منهاا والقائماةا بتولياد حاوالي
 239ت.و ...عااام 2030ا سااوف تغطااي حااوالي  %8.2ماان الطلااب علااى الطاقااة فااي ذلااك العاااما مقارنااة
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بحوالي  %2.5فاي عاام  .2017ساتكوي هاذو النسا ة أقاد بكريار مان النساب المشاابهة فاي الادول األوروبياةا
حيا أ اادرت الاادانمارك تشاريعات باااي ال تقااد نسا ة الطاقااة المولاادة مان محطااات التوليااد التاي تعمااد علااى
الطاقااات المتجااددة عاان  %50ماان إجمااالي الطاقااة الكهربائيااة المولاادة علااى الشا كة بحلااول عااام  .2030كمااا
أ درت كد من ألمانيا وانجلترا تشريعات باي ال تقد هذو النس ة عن  %30بحلول العام ذات .
سوف ي دي زيادة اعتماد الدول العربية على التوليد الكهربائي مان مصاادر الطاقاات المتجاددة إلاى تخفايض
استهالك الدول العربية من النفط والغاز لتوليد الكهرباء بما يعادل حاوالي  900ألاا برمياد مكاافف نفاط فاي
اليوم في عام 2030ا وهو ما يمكن أي يوج إلى زياادة

اادرات الادول العربياة مان الانفط والغاازا مقارناة

باستمرار االعتماد علاى محطاات التولياد الحرارياة .ويتوقاع كاذلك أي يا دي هاذا التحاول إلاى تاوفير حاوالي
 200ألا فر ة عمد في قطام الكهرباءا تشمد مجاالت تصنيع معدات التوليد وتركي ها و يانتهاا ناهياك
عان تخفاايض ان عااااات الغااازات الضاارة كنتيجااة لالسااتغناء عاان تشااغيد عادد ماان محطااات التوليااد الحراريااة
الملواة لل يئة.
يوتح الشكد رق ( )14أي إجمالي قدرات التوليد المرك ة للمحطات الكهرومائياة فاي الادول العربياة ساوف
يرتفع من حوالي  10.5ج.و .عام  2010إلى حوالي  12.1ج.و .عام 2030ا وهي زيادة

غيرةا بينما مان

المتوقع أي يرتفع إجماالي قادرات تولياد المحطاات الشمسايةا خاالل الفتارة ذاتهااا مان حاوالي  300م.و .إلاى
البحـث الثالث

حاااوالي  43.6ج.و.ا وأي يرتفاااع إجماااالي قااادرات تولياااد المحطاااات الهوائياااة مااان حاااوالي  466م.و .إلاااى
حوالي 24.4ج.و.
شكل رقم ( :)14تطور إجمالي قدرات التوليد المركبة
لمحطات الطاقات المتجددة في الدول العربية خالل الفترة ()2030-2010

وعلي ا يتوقع بحلول عام  2030أي يمرد إجمالي قدرات التوليد من المحطات الشمساية حاوالي  %54.3مان
إجمااالي قاادرات التوليااد ماان مصااادر الطاقااات المتجااددةا وأي يمرااد إجمااالي قاادرات التوليااد ماان المحطااات
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الهوائيااة حااوالي %30.4ا وأي تاانخفض نس ا ة قاادرات التوليااد ماان المحطااات الكهرومائيااة ماان  %92.4ماان
إجمالي قدرات التوليد من محطات الطاقة المتجددة عاام  2010إلاى حاوالي  %15.1فاي عاام 2030ا وذلاك
كما هو موتح في الجدول رق (.)6
الجدول رقم ( :)6تطور التوزيع النسبي لقدرت
التوليد المركبة للمحطات الكهرومائية والشمسية والهوائية في الدول العربية
2010

2017

2025

2030

كهرومائية

%92.4

%71.2

%24.6

%15.1

دمسية

%2.6

%13.4

%46.6

%54.3

هوائية

%4.1

%14.7

%28.5

%30.4

متجددة أخرى

%0.9

%0.7

%0.3

%0.2

نوع المحطة  /العام

إال أي الوتع سيكوي مختلفا بعض الشيء بالنس ة لتوزيع الطاقاات المنتجاةا باالن ر إلاى اخاتالف معاامالت
سعات التوليد بين التولياد الكهروماائي والتولياد الشمساي والتولياد الهاوائيا كماا هاو موتاح فاي الشاكد رقا
( )15والجدول رق (.)7
الشكل رقم ( :)15الطاقة المولدة من محطات الطاقات المتجددة
في الدول العربية خالل الفترة ()2030-2010
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الجدول رقم ( :)7تطور الطاقة المولدة من محطات الطاقات المتجددة
في الدول العربية
2010
50.6
1.3
1.2
0
53.1

نوع المحطة  /العام
كهرومائية
دمسية
هوائية
أخرى
المجموم

2017
51.6
3.25
6.9
0
61.75

2025
52.8
57.3
48.9
0
159.0

(ت.و.س).
2030
58.5
99.0
81.9
0.1
239.6

بحلول عام 2030ا يتوقع أي ت لغ الطاقة المولدة مان محطاات التولياد الشمساية حاوالي  99ت.و...ا ساوف
تمرااد حااوالي  %41.3ماان إجمااالي الطاقااة المنتجااة ماان كافااة محطااات التوليااد التااي تعمااد علااى الطاقااات
المتجددةا بينما ستمرد الطاقة المنتجة من محطات التولياد الكهرومائياة والهوائياة  %24.4و %34.2ا علاى
التواليا من تلك الطاقة.
وسوف تتفااوت نساب قادرات محطاات الولياد باساتخدام الطاقاات المتجاددة بدرجاة ك يارة مان دولاة ألخارىا
حي ا يتوقااع أي تتجاااوز هااذو النس ا ة  %50فااي كااد ماان المغاارب والسااودايا وأي ت لااغ حااوالي  %45فااي
البحـث الثالث

موريتانياا وحوالي  %37في تونرا وحوالي  %30في كد مان مصار واألردي وجي اوتيا وأي تتاراوح ماا
بين  10و  %20في كد من عماي واإلماارات والساعودية وعُمااي والكويات وال حارين والعاراق والجزائارا
كما هو موتح في الشكد رق (.)16
الشكل رقم ( :)16مدى مساهمة محطات الطاقات المتجددة
في مزيج القدرة والطاقة في بعض الدول العربية
60.0%

نسبة قدرات توليد محطات الطاقة
المتجددة إلى إجمالي قدرات التوليد
على الشبكة
نسبة الطاقة المولدة من محطات
الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة
المولدة على الشبكة

50.5%

37.2%

8.2%
1.7%

15.3% 15.7% 14.9% 14.4%
10.6%

5.6%

3.0% 3.0%

50.0%

45.2%

27.5%

3.2%

52.0%

29.2%

31.2%

28.8%

18.9%
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35.7%

30.0%

19.8%
9.9%

5.4%

35.2%

20.0%

23.6%

6.6%

40.0%

15.2%

10.0%
0.0%
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يوتح الشاكد ( )12أيضاا نسا ة الطاقاة المولادة مان المحطاات التاي تعماد علاى الطاقاات المتجاددةا مقارناة
بإجمالي الطاقة المولدةا ألغلب الدول العربية .ومن يتضح أي حوالي  %35من الطاقة المولدة فاي المغارب
وموريتانيا سوف تاتي من محطاات تعماد علاى الطاقاات المتجاددةا وساتكوي هاذو النساب حاوالي  %29فاي
موريتانيا و  %19.8في تونر و  %15.2في مصر وحوالي  %10في كد من األردي.
يالحظ من الشكد أيضا أن بالرغ مان أي قادرات محطاات التولياد مان المحطاات التاي تعماد علاى الطاقاات
المتجددة في كد من السعودية والكويت وال حرين ساوف تتاراوح ماا باين  %8و %16ا إال أي نساب الطاقاة
المولاادة ماان تلااك المحطاااتا مقارنااة بإجمااالي الطاقااة المولاادة فااي من وماتهاااا سااتتراوح مااا بااين %1.7
و % 3.2ا وذلك ألي محطات التولياد مان مصاادر الطاقاات المتجاددة فاي تلاك الادول ساتكوي بصافة أساساية
محطااات توليااد دمسااية فوتوفولطيااة .ومااع االنخفاااض المسااتمر فااي تكلفااة محطااات التوليااد بالطاقااة الشمسااية
المركزةا قد يكوي من المناسب لتلك الدول إنشاء عدد من تلك المحطات وذلاك لتخفايض التكلفاة االساترمارية
والتشغيلية للتوليد.
وجاادير بالااذكر أي التوقعااات المسااتق ليةا نفااة الااذكرا عالميااا وعربياااا عرتااة للتغياارات التقنيااة والتطااورات
التكنولوجيااة التااي قااد تا ار فااي معطيااات التوليااد باسااتخدام الطاقااات المتجااددة وتكاليفهااا وجاادواها وانتشااارها
وحصتها في كد سوق الطاقةا في مقابد التطورات في إنتاج وتسويق النفط وأسعارو.
من غير المتوقع أي تشكد نسب التوليد المستق ليةا باستخدام الطاقاات المتجاددةا مشااكد كهربائياة تاذكر لكاد
من المغرب ومصار وموريتانياا وجي اوتيا حيا يوجاد تولياد كهروماائي فاي مصار والمغارب يمكنا تقلياد
التذبذبات غير المتوقعة في القدرة المولدة من المحطات الهوائية والشمسايةا بينماا تارت ط موريتانياا كهربائياا
بمالي التي يوجد بها سد "ماننتالي"ا كما أي خطط تلك الدول تعتمد على المزج بين التولياد الهاوائي والتولياد
الشمسيا بحي يت االعتماد بصورة ك يرة على التوليد الشمسي أاناء سااعات النهاار والتولياد الهاوائي أانااء
فتاارات الليااد .أمااا بالنس ا ة للش ا كة الجي وتيااةا فااال يتوقااع أيضااا وجااود مشاااكد لااديهاا ألنهااا ساات د مربوطااة
بالش ا كة االايوبيااةا التااي ياات فيهااا أغلااب التوليااد بواسااطة محطااات كهرومائيااة .وبالمراادا ال يتوقااع أي تشااكد
محطات التوليد الشمسية والهوائية الجديدة المزمع إنشاؤها في السوداي أياة مشااكد للشا كة الساودانيةا حيا
ست د قدرات التوليد المائي في السوداي تشكد أكرر من ال قدرات التوليد على الش كة.
سيكوي الوتع مختلفا بعض الشيء بالنس ة لبردي وتونر والجزائرا ن را لقلاة أو عادم وجاود تولياد ماائي
لديها .علي ا من المتوقع أي تستفيد تلاك الادول مان مشااريع الاربط الكهرباائي القائماة وتلاك المخطاط تنفياذها
لتخفيض مستوى التذبذبات المتوقعةا حي سوف تستفيد د كة األردي من الربط الكهربائي القائ ماع الشا كة
المصرية والربط الكهربائي المخطط مع الش كة السعوديةا وهما د كتاي قادرتاي على تحقياق اتازاي للشا كة
األردنية .كما سوف تستفيد تونر والجزائر من الربط الكهرباائي بينهمااا ومان ارت اطهماا بالشا كة المغربياة
المرت طاااة بااادورها بالشااا كة األوروبياااة مااان خاااالل خطاااين للاااربط ال حاااري ي لاااغ إجماااالي ساااعاتهما حاااوالي
 1400م.و.
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بالنسا ة لاادول مجلاار التعاااوي لاادول الخلاايت العربيااةا فماان غياار المتوقااع أي يكااوي لمشاااريع إنشاااء محطااات
التوليد الفوتوفولطية في السعودية تاايرا ك يرا على د كة الكهرباء فيهااا ن ارا ألي إجماالي قادرة التولياد لهاا
لتلاك المحطاات لان يشاكد ساوى حاوالي  %10ماان إجماالي قادرة التولياد علاى الشا كةا وألي تلاك المحطااات
ستقوم بتوليد أقصى قدرة خالل أوقات ال هيارةا وهاي فتارة الحماد األقصاى فاي الساعودية .سايكوي الوتاع
مختلفا بعض الشيء في اإلمااراتا حيا أي دخاول محطاات الطاقاة النووياة األرباعا بإجماالي قادرة 5600
م.و.ا سوف ي دي إلى تقليد االعتماد علاى محطاات التولياد الغازياة القائماةا وهاي الوحادات التاي يمكان مان
خاللها زياادة أو تخفايض قادرة التولياد بصاورة ساريعة لتعاويض التفااوت فاي قادرات التولياد مان المحطاات
الشمسااية والهوائيااة .علي ا ا ت اارز أهميااة د ا كة الااربط الخليجااي فااي تحقيااق تااوازي لح ااي بااين كميااة التوليااد
واالستهالك على الش كة اإلماراتية.

 0-7دور شبكات الربط الكهربائي العربي في التغلب على بعض المشاكل الفنية التي
قد تسببها مشاريع التوليد باستخدام الطاقات المتجددة
قامت الدول العربيةا خالل العقدين الماتيينا بربط أغلب د كات الكهربااء لاديها علاى التاوترات المختلفاة.
علااى س ا يد المرااالا فهناااك ربااط كهربااائي علااى التااوتر  400ك.ف .بااين د ا كات الكهرباااء فااي دول مجلاار
البحـث الثالث

التعاوي لدول الخليت العربيةا وربط كهربائي علاى التاوتر  500/400ك.ف .باين األردي وساورية والعاراق
ومصرا ورباط كهرباائي علاى التاوتر  200ك.ف .باين مصار ولي ياا وتاونرا ورباط كهرباائي علاى التاوتر
 400ك.ف .بين تونر والجزائر والمغرب .كما توجد هناك امانية مشاريع مستق لية للربطا منها االاة لادع
قدرات خطوط ربط قائمةا والخمسة األخرى لتحقيق ربط بين دولتين غير مرت طتين حاليا بصورة م ادارةا
الشكد رق (.)17
الشكل رقم ( :)17خطوط الربط الكهربائي القائمة والمستقبلية بين الدول العربية

المصدر :الصندوق العربي ل نماء االقتصادي واالجتماعي (" .)2014تقرير دراسة الربط
الكهربائي العربي الشامد واستغالل الغاز الط يعي"ا .2014
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يالحظ أي نسب استغالل خطاوط الاربط الكهرباائي المختلفاة منخفضاة بدرجاة ك يارةا حيا ال تتجااوز %5
ماان سااعات الخطااوطا مقارنااة بحااوالي  %60-50فااي حالااة خطااوط الااربط لشاا كات الكهرباااء فااي الاادول
األوروبية .يعود أحاد أسا اب انخفااض حجا الطاقاة المت ادلاة إلاى أي تكلفاة التولياد فاي أغلاب الادول العربياة
متقاربةا باإلتافة لعدم وجود سوق عربية مشتركة للكهرباء.
تمرد مشاريع التوليد باستخدام الطاقات المتجاددة فر اة جيادة لزياادة نساب اساتغالل خطاوط الاربط القائماةا
وذلك لعدد من األس اب :يتمرد األول في وجود اختالف في التوقيت يقدر بخمر ساعات باين الادول العربياة
الواقعة في أقصى الشرق والدول العربياة الواقعاة فاي أقصاى الغارب .بالتااليا فاإي عادد سااعات الياوم التاي
توجد فيها إمكانية توليد كهربائي فوتوفولطي في الدول العربية مجتمعة هو حوالي  15 – 14ساعةا مقارناة
بحوالي  10 – 9ساعات فقط في دول عربية بعينهاا .ويتمراد الرااني فاي أي الادول العربياة تمتاد علاى مساافة
حوالي  5الف كيلومترا وبالتالي فإي احتماال توقاا كافاة التربيناات الهوائياةا فاي كاد الادول العربياةا عان
العمد في وقت واحد هو احتمال تئيد جدا.
سااوف ت لااغ سااعة خااط الااربط المصااري السااعوديا المتوقااع تشااغيل عااام 2020ا حااوالي  %42ماان إجمااالي
قدرات التوليد الهوائي في مصر .وعلي يمكن للش كة السعودية تقادي دعا كاماد للشا كة المصارية حتاى فاي
حالااة انخفاااض إجمااالي مسااتوى التوليااد الهااوائي علااى الشا كة المصاارية بنسا ة %58ا بينمااا ساايمكن للشا كة
األردنية تقدي دع كامد للش كة المصرية في األوقات التي ينخفض فيها مستوى التوليد الهوائي على الشا كة
المصرية بنس ة ال تتجاوز حوالي  .%6ويمكن كذلك للش كة التونسية التعاويض الجزئاي للشا كة الجزائرياة فاي
حالة االنخفاض اللح ي للتوليد الهوائي فيها .وبالمردا بالنس ة ل اقي الش كاتا الجدول رق (.)8
الجدول رقم ( :)8سعات التبادل المتاحة على خطوط الربط،
مقارنة بقدرات التوليد الهوائية المتوقع تواجدها عام 2030
خط الربط
مصر – األردي
مصر – السعودية
األردي – سورية
األردي – السعودية
تونر – الجزائر
الجزائر – المغرب

سعة التبادل المتاحة
على الخط (م.و).
450
3000
350
200
150
400

قدرات التوليد الهوائية المتوقع تواجدها
بحلول عام 2030
القدرة
القدرة
الدولة
الدولة
(م.و).
(م.و).
1100
األردي
7200
مصر
السعودية
7200
مصر
سورية
1100
األردي
السعودية
1100
األردي
5000
الجزائر
1500
تونر
4200
المغرب
5000
الجزائر

المصدر :الصندوق العربي ل نماء االقتصادي واالجتماعيا تقرير دراسة الربط الكهربائي العربي الشامد واستغالل
الغاز الط يعيا .2014

وحتى يمكنا بصورة دقيقةا تقادير الفوائاد التاي يمكان أي تناتت كنتيجاة لزياادة اساتخدام دا كات الاربطا يقاوم
الصندوق العرباي حالياا بتموياد دراساة لتحدياد االنخفااض فاي كمياة الطاقاة غيار المل ااو فاي دا كات الادول
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العربيةا عند استخدام خطوط الربطا مقارنة بالطاقة غير المل او في حالاة عادم اساتخدام تلاك الخطاوط .تاخاذ
الدراسة في الحس اي التغيرات العشوائية في التوليد الهوائي.

 0-8بعض العقبات التي قد تعوق مساهمة القطاع الخاص في إنشاء محطات توليد
باستخدام الطاقات المتجددة
يالحظ أي اغلب الدول العربية سوف تعتمد على القطام الخاص إلنشااء محطاات تولياد تعماد علاى مصاادر
الطاقة المتجددةا إال أي هناك عددا من التحديات قد ت دي إلى عدم إق ال القطام الخااص علاى المشااركة فاي
ذلكا منها عدم وجود ليات تمويد مشاجعة لالساترمار فاي ذلاك المجاالا مقارناة بالادول األوروبياةا ووجاود
قيااود علااى تحويااد العملااةا حي ا يقااوم المسااترمر بشااراء المعاادات بااالعمالت األجن يااة بينمااا يقااوم باسااترداد
استرمارات بالعملة المحليةا وعدم وجود تمانات للمسترمر في حالة حدوث تغيرات في سعر

رف العملاة

المحلية مقارنة بالعمالت األجن يةا وافتقار عدد من الدول العربية للتشريعات المناس ة لحماية المسترمرين.
وقد كاي لقيام أغلب الدول العربية بادع أساعار الوقاود المقادم لشاركات التولياد تاااير سال ي ك يار علاى قادرة
محطات التوليد المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة على المنافسة .ومع قيام العديد من الدول العربياة بإلغااء
أو تخفيض الدع على الوقودا وانخفاض تكلفة التوليد من المحطات الشمسية والهوائيةا فسوف يازداد حاافز
البحـث الثالث

القطام الخاص للدخول في تمويد مشاريع التوليد بواسطة مصادر الطاقة المتجددة.
كما يوجد هناك عامالي إتافياي يحداي من سرعة انتشاار الطاقاات المتجاددة فاي الادول العربياة .أولهماا أي
أنشطة الطاقة المتجددة في بعض الدول العربية تنحصر في إدارات فرعياة تامن هيئاات وم سساات أك ارا
أو نجد مزجا بين إدارة د وي الطاقة المتجددة وأنشطة أخارى مراد تردايد االساتهالك ورفاع كفااءة اساتخدام
الطاقااة .واانيهمااا أنا بااالرغ ماان وجااود عاادد ماان مراكااز ال حا والتطااوير فااي مجاااالت الطاقااات المتجااددة
وكفاااءة الطاقااةا إال أي نس ا ة مشاااركة هااذو المراكااز فااي وتااع الخطااط واالسااتراتيجيات المسااتق لية مازالاات
محدودة.

 0-9نظرة مستقبلية
دااهدت الفتاارة  2017-2009انخفاتااا ك ياارا فااي تكلفااة التوليااد ماان المحطااات الشمسااية والهوائيااةا إذ بلااغ
متوساااط هاااذا االنخفااااض حاااوالي  %80للمحطاااات الشمساااية الفوتوفولطياااة و  %50للمحطاااات الشمساااية
المركزةا و %40للمحطات التي تعمد بطاقة الرياح.
وكنتيجة لذلكا قاام العدياد مان الادول الغربياة باالتركيز علاى التولياد الهاوائي والشمساي علاى حسااب التولياد
الحراريا مما أدى إلى انخفاض نسب استغالل وحادات التولياد الحاراري فاي تلاك الادول مان حاوالي %70
عااام  2006إلااى حااوالي  %20عااام 2017ا والنساا ة األخياارة متدنيااة للغايااة حياا يفضااد أي ياات تشااغيد
الوحدات الحرارية بنسب تتراوح ما بين  %60و  %90ألس اب فنية واقتصادية.
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تتوقااع أغلااب الدراسااات أي يسااتمر االنخفاااض فااي تكلفااة التوليااد ماان المحطااات الشمسااية والهوائيااةا ولكاان
بمعدالت أقدا إذ يتوقع أي ت لغ تكلفة التوليد مان المحطاات الشمساية الفوتوفولطياةا فاي عاام 2040ا ماا باين
 1.8و  3.5سنت /ك.و...ا وما بين  2و  3سنت /ك.و ...للمحطات الهوائية .ساتكوي تلاك التكلفاة حاوالي
نصا تكلفة التوليد مان محطاات التولياد التاي تعماد بن اام الادورة المرك اةا وحاوالي الا تكلفاة التولياد مان
المحطات ال خارية والغازية.
إال أن ل يصاحب ذلك انخفاض مشاب في أسعار الكهربااء فاي الادول التاي داهدت زياادة ك يارة فاي قادرات
التوليااد الهوائيااة والشمسااية .علااى سا يد المرااالا ارتفااع متوسااط تكلفااة التوليااد فااي ألمانياااا ماان جميااع مصااادر
التوليدا بنس ة  %51خالل الفتارة 2016-2006ا وبنسا ة  %24فاي والياة كاليفورنياا خاالل الفتارة -2011
2017ا وبنس ة مشابهة في الدانمارك.
يوتح الشكد رق ( )18تكلفة التوليد في عدد من الدول األوروبياة .يالحاظ مان الشاكد أي تكلفاة التولياد فاي
الادانمارك وألمانياا وال رتغاالا وهااي الادول التاي تعتمااد بصاورة ك يارة علاى التوليااد الكهرباائي مان مصااادر
الطاقة المتجددةا مرتفعة للغاية مقارنة بادول مراد فرنساا والنارويت وإساتونيا والوالياات المتحادة التاي تعتماد
على التوليد الحراري أو التوليد من المحطات النوويةا بصفة أساسية لتل ية الطلب على الطاقة.
الشكل رقم ( :)18سعر بيع الكهرباء في بعض الدول الغربية
(يورو /ك.و.س).

المصدر :المرجع رق [.]6

يعااود الس ا ب الرئيسااي فااي ذلااك إلااى أي دااركات الكهرباااءا حتااى ا يا ال تعت اار محطااات التوليااد الهوائيااة
والشمسية الفوتوفولطية تمن القدرات الم كدة على د كاتهاا فتقوم بإنشاء (أو اإلبقااء علاى) محطاات تولياد
حراريةا أو نوويةا الستخدامها في حالة عدم تاوفر الريااح أو أانااء اللياد .وبالتاالي ارتفاع مساتوى احتيااطي
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التوليد لدى دركات الكهرباء التاي توساعت فاي اساتخدام الطاقاات المتجاددة مان حاوالي  %115إلاى حاوالي
%150ا وما يقابل ذلك من زيادة في التكاليا االسترمارية التي تنعكر على تكلفة التوليد.
إال أنا يتوقااع أي يتغيار الوتااع بصاورة ك ياارة خااالل األعاوام العشاارة القادماةا وذلااك نتيجاة لعاااملينا وهمااا
االنخفااااض فاااي تكلفاااة ال طارياااات التاااي تساااتخدم لتخااازين الطاقاااة المولااادة مااان محطاااات التولياااد الشمساااية
الفوتوفولطية واالنخفاض في تكلفة إنشاء محطات التوليد الشمسية المركزة.
كما ذكر سابقاا يمكن استخدام بطاريات لتخازين الطاقاة الكهربائياة المولادة فاي الصا اح لتغذياة األحماال فاي
المساءا أو لتخفيض التذبذب في القدرة المولدة من مزارم الرياح نتيجة لتغير سارعة الريااح بشاكد مفااجفا
ممااا ي ا دي إلااى تحسااين معامااد سااعة التوليااد عاان محطااات التوليااد الشمساايةا وزيااادة اعتماديااة المن ومااة
الكهربائية.
كما يتوقع أي ينخفض متوسط تكلفة التوليد من محطات التوليد الشمسي المركزة ( Concentrated Solar
 )Powerماان حااوالي  15ساانت /ك.و ...عااام 2017إلااى حااوالي  5ساانت /ك.و ...عااام 2022ا كمااا هااو
موتح في الشكد رق ()19ا مما سيكوي لا أك ار األاار فاي تخفايض متوساط تكلفاة التولياد علاى الشا كاتا
حي سوف يمكان لشاركات الكهربااء عندئا ٍذ إخاراج وحادات تولياد حرارياة مان الخدماة علاى أساا .اعت اار
البحـث الثالث

القدرات المرك ة في محطات التوليد الشمسية المركزة قدرات م كدة على الش كة.
الشكل رقم ( :)19االنخفاض المتوقع في تكلفة التوليد من المحطات الشمسية
التي تعمل على الطاقة الشمسية المركزة

المصدر:
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الخالصــــة
استنادا على ما س قا يمكن القول باي العديد من الدول العربية قاد قطعات خطاوات ملموساة مان أجاد تاذليد
بعااض العق ااات التااي قااد تحااول دوي مساااهمة القطااام الخاااص فااي إنشاااء مشاااريع توليااد باسااتخدام الطاقااات
المتجااددة .علااى س ا يد المرااالا أنشااات مصاار واألردي والمغاارب وتااونر والسااعودية هيئااات لتن ااي قطااام
الكهرباء .تتضمن مهام تلك الهيئات تن ي العالقة بين الحكومة والمساترمرينا بماا فاي ذلاك تحدياد ساعر بياع
الكهرباء وإعداد عقود نموذجية لشراء الطاقة.
علي ا سيتعين على الادول التاي لا تقا بعاد بفاتح ساوق الكهربااء سان التشاريعات التاي تسااعد علاى مشااركة
القطااام الخاااص فااي إنش ااء مشاااريع التولياادا وتمكين ا ماان بيااع الطاقااة المولاادة منهااا للمسااتهلكين ودااركات
الكهرباء الحكوميةا لكي تقوم بتهيئة المناخ التشريعي المناسب للمسترمرينا ساواء كااي ذلاك فاي ا اات ساعر
الصرف أو قابلية تحويد األرباح خارج ال الدا باإلتافة لوجود من

كهرباء مستقد.

أمااا ماان ناحيااة تااوفير التمويااد بشااروط ميساارةا فاايمكن القااول أي م سسااات التمويااد الدوليااةا مرااد اإلتحاااد
األوروبي ووكالة إيرينا للطاقات المتجددة تقوم بتوفير قروض ميسرة للمسترمرين للادخول فاي هاذا المجاالا
بينما يت تط يق نفر سعر الفائدة أو فترة السداد للقروض المقدمة مان م سساات التموياد العربياة ساواء كااي
ذلااك لقااروض لتمويااد مشاااريع للتوليااد الحااراري أو مشاااريع للتوليااد باسااتخدام الطاقااات المتجااددة .كمااا تقااوم
بعاااض م سساااات التموياااد الدولياااةا مراااد ال ناااك األوروباااي إلعاااادة اإلعماااار والتطاااويرا بتقااادي تااامانات
للمسترمرين لتعويضاه فاي حالاة تعرتاه لخساائر نتيجاة لتغيار ساعر الصارف .وعليا ا فهنااك حاجاة لقياام
م سسات التمويد العربية باستحداث ليات تمويد جديدة لمشااريع التولياد باساتخدام الطاقاات المتجاددة لتقلياد
المخاطر على المسترمرين.
باإلتافة إلى ذلكا يتعين على الدول العربية االستفادة مان وجاود المركاز اإلقليماي للطاقاة المتجاددة وكفااءة
الطاقة بالقاهرةا الذي ت إنشاؤو بغرض تفعيد التعاوي العربي واإلقليماي فاي مجاال نشار السياساات الداعماة
للطاقاة المتجااددة وت اادل ا راء علااى الصاعيد اإلقليمااي حااول القضاايا ذات الصاالة بالطاقاة المتجااددةا وكااذلك
االستفادة من وجود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( )IRENAفي أبول ي.
كما يو ى بإنشاء

ندوق عربي لتمويد مشروعات الطاقة المتجددةا على أي تكوي لدي القدرة واالساتعداد

لتمويد مشروعات الطاقة المتجددة في كافة الدول العربيةا ولير الدول التي داركت فاي إنشاائ فقاطا علاى
أي يت تحديد دروط اإلقراضا للدول المختلفةا بناء على الوتع االقتصادي لتلك الدول.
وسوف يتعين على أغلب الدول العربية تقوياة دا كات النقاد الداخلياة فيهاا حتاى تاتمكن مان تصاريا الطاقاة
التي سيت توليدها من المحطات الجديدة .وساتكوي هنااك أيضاا حاجاة لتطاوير أسااليب إدارة الشا كات بحيا
يت استخدام العدادات الذكية وال ارامت المتطاورة لحسان إدارة الشا كة فاي لاد وجاود التولياد غيار المركازي
(.)Distributed Generation
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كما يجب على الادول العربياة كاذلك العماد علاى تاوفير ال يئاة الداعماة لتعزياز مصاادر الطاقاة المتجاددة مان
خالل توفير اإلطار التشاريعي والتن يماي والم سساي الاداع لنماو مصاادر الطاقاة المتجاددة مان خاالل سان
التشااريعات الكفيلااة بتطااوير مساااهمة القطااام الخاااص فااي إنتاااج مصااادر الطاقااة المتجااددة وتحسااين فاارص
االسترمار في هاذا القطااما إتاافة إلاى العماد علاى إيجااد إطاار تن يماي وم سساي كفياد بادع نماو الساوق
و ياغة االستراتيجيات الوطنية و ليات التنفيذ الالزماة لزياادة مسااهمة مصاادر الطاقاة المتجاددة فاي مازيت
الطاقة المساتخدم علاى مساتوى الادول العربياة بماا يضامن االساتغالل األمراد للطاقاات المتاوافرة فاي ال لاداي
العربية وتعزيز الكفاءة االقتصادية.

البحـث الثالث
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(*) ال توجد أية بيانات عن الش كة الصومالية.
(**) متوقع.
المصدر :االتحاد العربي للكهرباءا النشرات اإلحصائية لبعوام 2005ا 2010ا 2015ا  2016و .2017

الدولــــة
األردي
اإلمارات
ال حرين
تونر
الجزائر
جزر القمر
جي وتي
السعودية
السوداي
سورية
العراق
عُماي
فلسطين
قطر
الكويت
ل ناي
لي يا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
المجمـــوع

2005
1,751
10,907
1,725
2,172
5,921
15
54
29,913
685
6,008
7,000
2,813
630
2,735
8,400
2,022
3,857
15,678
3,520
85
740
106,631

2010
2,670
16,980
2,708
3,010
7,718
18
63
45,661
1,314
7,843
7,920
4,020
820
5,090
10,890
2,510
4,759
22,750
4,790
106
1,137
152,777

2015
3,070
21,768
3,041
3,299
11,877
22
99
58,900
2,560
6,240
13,643
5,310
1,315
6,480
12,687
2,797
6,835
28,060
5,860
143
1,312
195,318

2016
3,250
23,163
3,418
3,500
12,839
23
106
60,828
2,787
5,327
14,355
5,920
1,340
7,435
13,390
3,400
7,017
29,200
6,050
152
1,358
204,858

2017
3,320
24,375
3,572
4,025
14,182
24
113
59,131
2,972
5,307
15,625
6,304
1,380
7,855
13,800
3,500
7,383
29,400
6,180
161
1,312
209,921

2020
3,943
28,217
4,018
4,398
16,417
25
135
72,438
3,343
5,468
18,088
7,508
1,508
9,355
15,523
3,825
7,607
34,523
7,725
210
1,392
245,667

(**)

الملحق رقم ( :)1تطور الطلب على الحمل األقصى في الدول العربية(*)
()2030 - 2005

2025
4,776
34,330
4,772
5,076
20,459
27
172
92,451
3,971
5,747
22,541
9,813
1,748
12,227
18,437
4,327
7,995
44,061
11,278
268
1,537
306,012

(**)

2030
5,754
40,774
5,532
6,230
24,892
30
209
107,176
4,716
6,662
27,424
12,524
1,930
14,605
21,373
4,896
9,268
56,234
15,789
330
1,782
368,129

(**)

(م.و).
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المصدر :االتحاد العربي للكهرباءا النشرات اإلحصائية لبعوام 2005ا 2010ا 2015ا  2016و .2017

(*) متوقع.

الدولــــة
األردي
اإلمارات
ال حرين
تونر
الجزائر
جزر القمر
جي وتي
السعودية
السوداي
سورية
العراق
عُماي
فلسطين
قطر
الكويت
ل ناي
لي يا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
المجمـــوع

2005
10,636
60,698
8,867
11,700
33,528
95
298
176,124
4,125
34,935
34,000
13,230
0
16,114
39,500
10,125
19,000
101,299
19,158
470
4,774
598,676

2010
14,777
88,184
13,230
14,821
45,173
102
349
239,892
7,498
46,413
48,906
18,535
0
26,362
57,029
11,211
32,559
138,782
22,681
626
6,400
833,530

2015
18,258
121,881
16,428
17,509
63,382
115
478
328,670
13,874
18,861
94,856
26,758
151
40,680
67,076
11,598
36,069
176,567
29,115
803
5,241
1,088,371

البحـث الثالث

2016
19,171
127,366
17,085
18,209
66,234
118
501
345,104
14,429
19,050
99,599
28,096
156
42,307
70,094
11,975
36,430
186,278
30,716
840
5,346
1,139,104

2017
20,054
129,597
17,979
19,083
70,898
120
524
266,936
15,542
21,613
85,594
30,567
156
45,555
72,787
14,263
36,797
189,550
31,631
889
5,346
1,075,481

الملحق رقم ( :)2تطور الطاقة الكهربائية المنتجة
()2030 - 2005

2020
23,595
161,501
21,874
23,217
88,352
132
701
72,438
18,909
22,715
102,242
39,012
200
55,425
88,706
106,358
38,674
247,734
41,340
1,156
5,902
1,160,186

(*)

2025
29,140
191,813
25,980
27,933
110,102
143
895
92,451
22,458
23,874
129,424
48,616
250
65,827
107,924
125,070
40,647
316,179
54,030
1,540
6,517
1,420,813

(*)

(ج.و)...
(*)
2030
33,984
222,364
30,118
34,105
130,767
154
1,089
107,176
26,673
27,677
149,630
57,741
300
76,312
126,070
141,505
47,121
403,533
68,958
1,895
7,555
1,694,726
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المصدر :االتحاد العربي للكهرباءا النشرات اإلحصائية لبعوام 2005ا 2010ا 2015ا  2016و .2017

الدولــــة
األردي
اإلمارات
ال حرين
تونر
الجزائر
جزر القمر
جي وتي
السعودية
السوداي
سورية
العراق
عُماي
فلسطين
قطر
الكويت
ل ناي
لي يا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
المجمـــوع

2005
1,931
15,710
1,849
3,234
7,492
8
98
32,301
1,213
7,059
12,015
3,166
0
2,829
10,229
2,312
5,125
18,827
5,237
99
641
131,375

2010
3,243
23,238
3,167
3,571
11,332
10
118
49,138
2,509
8,200
15,006
4,006
140
7,801
13,383
2,313
8,349
24,726
6,320
99
1,232
187,901

2015
4,275
28,761
3,921
4,249
17,239
14
118
69,156
3,152
10,050
21,111
6,500
152
8,561
17,819
3,046
10,224
35,220
8,159
257
1,519
253,503

2016
4,415
28,761
3,921
5,202
19,006
15
118
74,709
3,302
10,050
25,177
6,898
152
8,561
18,870
3,046
10,224
39,103
8,262
347
1,519
271,658

الملحق رقم ( :)3تطور القدرات المركبة في الدول العربية
()2017 - 2005

2017
4,415
28,761
3,927
5,202
19,474
18
118
80,702
3,567
10,050
26,096
7,236
152
10,171
18,870
3,046
10,224
45,269
8,820
331
1,519
287,968

(م.و).
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3,809
28,448
3,921
4,854
18,892
18
118
80,701
1,814
8,556
23,583
7,236
140
10,156
18,800
2,766
10,224
41,582
5,371
236
1,519
272,744
%94.7

البحـث الثالث

المصدر :االتحاد العربي للكهرباءا النشرات اإلحصائية لبعوام 2005ا 2010ا 2015ا  2016و .2017

األردي
اإلمارات
ال حرين
تونر
الجزائر
جزر القمر
جي وتي
السعودية
السوداي
سورية
العراق
عُماي
فلسطين
قطر
الكويت
ل ناي
لي يا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
المجمـــوع
النسبة المئوية ()%

الدولــــة

محطات توليد حرارية

محطات توليد تعمل بالطاقات المتجددة
المجمــوع
ريـــاح
شمسي
كهرومائية
606
198
396
12
313
0
313
0
6
1
5
0
348
240
46
62
582
10
344
228
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1,753
0
0
1,753
1,494
0
0
1,494
2,513
0
0
2,513
0
0
0
0
12
0
12
0
15
0
15
0
70
10
60
0
280
0
0
280
0
0
0
0
3,687
747
140
2,800
3,449
1,018
661
1,770
95
30
65
0
0
0
0
0
15,224
2,254
2,058
10,912
%5.3
%0.8
%0.7
%3.8

الملحق رقم ( :)4توزيع القدرات المركبة عام  2017حسب نوع التوليد

4,415
28,761
3,927
5,202
19,474
18
118
80,702
3,567
10,050
26,096
7,236
152
10,171
18,870
3,046
10,224
45,269
8,820
331
1,519
287,968
%100.0

إجمالي القدرات المركبة

(م.و).
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12
0
0
62
228
0
0
0
1,814
1,494
2,513
0
0
0
0
280
0
2,832
2,900
0
0
12,135

1,203
6,500
1,000
986
4,394
2
20
9,501
500
0
0
2,000
50
1,000
3,600
0
0
8,000
4,800
65
0
43,621

715
0
0
1,550
10
0
20
700
500
0
700
600
0
0
0
200
0
14,300
5,000
130
0
24,425

المصدر :بيانات الدول وتقديرات الصندوق العربي ل نماء االقتصادي واالجتماعي.

األردي
اإلمارات
ال حرين
تونر
الجزائر
جزر القمر
جي وتي
السعودية
السوداي
سورية
العراق
عُماي
فلسطين
قطر
الكويت
ل ناي
لي يا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
المجمـــوع

الدولــــة

كهرومائي

شمسي

رياح

0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15

أخرى

محطات توليد بالطاقات المتجددة
1,930
6,500
1,000
2,598
4,632
2
55
10,201
2,814
1,494
2,213
2,600
50
1,000
3,600
480
0
25,132
12,700
195
0
80,196

المجموع

4,680
38,759
5,362
4,380
23,994
33
145
113,519
2,753
6,034
27,227
11,176
450
15,796
20,551
4,906
10,000
55,472
11,700
236
1,960
359,133

محطات توليد
حرارية

6,610
45,259
6,362
6,978
28,626
35
200
123,720
5,567
7,528
30,440
13,776
500
16,796
24,151
5,386
10,000
80,604
24,400
431
1,960
439,329

المجموع

(م.و).
نسبة قدرات التوليد من محطات
الطاقة المتجددة إلى إجمالي القدرة
المركبة ()%
29.2
14.4
15.7
37.2
16.2
5.7
27.5
8.2
50.5
19.8
10.6
18.9
10.0
6.0
14.9
8.9
0
31.2
52.0
45.2
0
18.3

الملحق رقم ( :)5قدرات التوليد باستخدام الطاقات المتجددة المتوقع تواجدها على الشبكات الكهربائية للدول العربية
ونسبها من إجمالي قدرات التوليد ()2030
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