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أمــن التمويــن ودمــج األســواق وتخفيــض انبعاثــات
ّ
الطاقــة هــي الدوافــع
الكربــون فــي قطــاع
ّ
الطاقويّــة
األساســيّة والمشــتركة للسياســات
المتوســط.
لبلــدان حــوض
ّ
الســاحل ّ
الشــمالي ،تعتبــر سياســات ّ
الطاقــة
علــى ّ
ّ
مهمــً فــي
عنصــرًا
اقــة
الط
وكفــاءة
دة
المتجــد
ّ
ّ
سياســات ّ
وتــم
الطاقــة فــي البلــدان األوروبيّــة،
ّ
وضــع آليّــات تحفيزيّــة وطنيّــة متينــة فــي هــذا
المجــال .وبال ّتالــي فـ ّ
ـإن انتشــار هــذه التكنولوج ّيــات
فــي مزيــج ّ
الطاقــة يصبــح أكثــر أهم ّيــة يومــً بعــد
يــوم.
ّ
فــإن اال ّتجــاه الديمغرافــي
ومــن جهــة أخــرى،
المتوســط الجنوبــي
واإلقتصــادي لبلــدان حــوض
ّ
ً
الســاحل
يعتبــر أكثــر ديناميكيّــة
مقارنــة مــع ّ
ّ
المتوســط.
الشــمالي للبحــر األبيــض
ّ
الطلــب علــى ّ
يرجــح أن يتزايــد ّ
الطاقة بســبب
لذلــكّ ،
ّ
ـدن والتنميــة اإلقتصاديّة.
تزايــد عــدد الســكان والتمـ ّ
وحاليــً بــات الوصــول إلــى ّ
الطاقــة مــن خــال
الهــم األساســي
نظــام امــدادات مســتدام هــو
ّ

ضمــن سياســة ّ
الطاقــة للعديــد مــن بلــدان حــوض
المتوســط الجنوبــي ،وأصبــح التنويــع فــي مزيــج
ّ
ّ
الطاقــة  -أي التقليــل مــن الوقــود األحفــوري
وزيــادة مصــادر ّ
المتجــددة  -بمــا يتــاءم
الطاقــة
ّ
مــع الســياق الوطنــي ،هــو الهــدف األســاس لهــذه
السياســات.

مــن المحتمــل أن يــزداد الطلــب علــى ّ
الطاقــة فــي
المتوســط الجنوبــي بســبب:
بلــدان حــوض
ّ

ّ
التمــدن
السكــــان //
تزايــد عدد
ّ
 //التنميــــة اإلقتصاد ّيـــــة

كفــاءة الطاقــة ا ّلتــي تتأ ّلــف مــن تقليــص هــدر
ّ
الطاقــة مــن الوقــود األحفــوري ،تتم ّتــع بمســاحة
ّ
والطاقــة
واســعة للتطــور فــي قطاعــات مختلفــة،
المتجــددة تتم ّتــع بإمكانــات كبيــرة فــي هــذا
ّ
ـاص توليــد ّ
الطاقــة الكهربائ ّيــة
المجــال وبشــكل خـ ّ
مــن ّ
الطاقــة الشمســيّة.
ّ
ّ
الشمســيّة المو ّزعــة تجــذب المزيــد
الطاقــة
ّ
كحــل للوصــول إلــى
والمزيــد مــن اإلهتمــام
ّ
خــاص فــي المناطــق ال ّنائيــة)
الطاقــة (وبشــكل
ّ
فعــا ً
ً
ّ
ّ
ال لتزايــد
ا
حــ
اقــة
الط
كفــاءة
تعتبــر
فيمــا
ّ
الطلــب الكبيــر علــى ّ
الطاقــة.

وترتكــز اســتراتيجيّة مشــروع التطويــر المتوســطي
لخطــط دعــم مبــادرات الطاقــة الشمســية
والطاقــات المتجــددة  MED-DESIREعلــى
ركيزتيــن أساســيّتين اثنتيــن:
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ّ
محفــزات جديــدة
األولــى مكرســة القتــراح
الطاقــة ّ
الختــراق ســوق ّ
الشمســيّة المو ّزعــة
وتكنولوجيّــات كفــاءة ّ
الطاقــة بفضــل تطويــر
مفصلــة وفــق الســياق
آليّــات ماليّــة مبتكــرة
ّ
الوطنــي وإلزامــات علــى مســتوى البلديّــات
الطاقــة ّ
الســتعمال تكنولوجيّــات ّ
الشمســيّة
(المســمات المراســيم
فــي المبانــي الجديــدة
ّ
ّ
الشمســيّة).

.

الرّ كيــزة الثانيــة تعــود إلــى تحســين نوعيّــة
الســوق
المكوّ نــات واألنظمــة المو ّزعــة فــي ّ
بفضــل قــوى عاملــة عاليــة اإلختصــاص واالتجــاه
إطــاق عمليّــة تب ّنــي معاييــر و مقاييــس تقنيــة
وطنيــة.

مصر ،إيطاليا ،لبنان ،إسبانيا وتونس

مصــر وإيطاليــا ولبنــان وإســبانيا وتونــس تعمــل
فعــال عابــر للحــدود مــن
معــً فــي إطــار تعــاون ّ
خــال مشــروع التطويــر المتوســطي لخطــط
دعــم مبــادرات الطاقــة الشمســية والطاقــات
المتجــددة  MED-DESIREالمدعــوم مــن اإلتحــاد
ّ
ّ
التطــرق إلــى
ويتمثــل عملهــا فــي
األوروبّــي.
ّ
التحديــات المشــتركة المتعلقــة باإلطــار القانونــي
ّ
والتنظيمــي والف ّنــي والهيكلــي لتحســين كفــاءة
الطاقــة ّ
الطاقــة ونشــر ّ
ّ
الشمســيّة فــي مناطــق
المتوســط.
البحــر
ّ

التحديات
تعمل معًا على مواجهة
ّ
المشتركة للنمو المستدام
المتوسط
في حوض
ّ

الطلب العالمي على ّ
نمو ّ
الطاقة بين العامين 2030/2013

األضعف

ضعيف

قوي

األقوى

الطلب العالمي على ّ
نمو ّ
الطاقة بين العامين 2030/2013

كيفيــــــة مواجهـــــة ّ
الطلــــب المتزايـــد
ّ

أنظمــــــــــة
ّ
الطاقة المستدامة

الوقود األحفوري
(البترول والغاز الطبيعي والفحم)

المتجددة
المصادر
ّ
ّ
الرياح والكتلة الحيو ّية)...
(الشمسّ ،

تحسين
كفاءة ّ
الطاقة

تطوير
ّ
المتجددة
الطاقة
ّ
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تحسين كفاءة ّ
الطاقة
هو طريقة لتخفيض استعماالت
الوقود األحفوري
فيمــا توجــد إمكانيّــات هائلــة لتقليــص اســتهالك
ّ
ّ
ـم تحديــد
الطاقــة فــي القطاعــات
كافــة ،فقــد تـ ّ
ّ
الســكني والخدماتــي علــى أنهمــا
القطاعيــن ّ
القطاعيــن ا ّللذيــن يتم ّتعــان باألولويّــة القصــوى،
ّ
خاصــً مــن واضعــي
يســتحقان اهتمامــً
وبال ّتالــي
ّ
المتوســط الجنوب ّيــة.
السياســات فــي بلــدان حــوض
ّ
ّ
بالكم ّيــة الكبيــرة لألبنيــة الجديــدة
وترتبــط األســباب
ّ
ّ
والمتوقعــة
والســياحة
للســكن
المخصصــة
ّ
ّ
ّ
لهذيــن القطاعيــن .وســيؤدّ ي ذلــك إلــى نمــوّ ثابــت
مســتمرّ فــي الكثافــة الكهربائيّــة (Electricity
.)Intensity

الطاقة ّ
تطوير ّ
مسية
الش
ّ

هــو طريقــة لتحقيــق اإلســتقالل ّية
الطاقو ّيــة

الطاقــة ّ
الشمسـيّة هــي مصــدر ّ
ّ
المتجددة
الطاقــة
ّ
األكثــر توافــرًا علــى األرض وال تنضــب .وتوجــد
مجموعــة كاملــة مــن التكنولوجيّــات ّ
الشمســيّة
الطاقــة مــن ّ
لتجميــع ّ
الشــمس وتحويلهــا إلــى
حــرارة أو تبريــد أو كهربــاء ،أو إنــارة أو وقــود للعديــد
مــن التطبيقــات االســتعماالت .فبعــد ّ
الطاقــة
الطاقــة ّ
المائيّــة وطاقــة الريّــاح ،تعتبــر ّ
الشمســيّة
ّ
أهــم مصــدر
الضوئيّــة الكهروضوئيــة ثالــث
ّ
ّ
ّ
المركبــة
المتجــددة مــن حيــث القــدرة
للطاقــة
ّ
عالميّــً.

يمكــن شــرح هــذه ّ
الظاهــرة بشــكل اساســي مــن
الســريع فــي ّ
الطلــب علــى الكهربــاء
خــال النمــوّ ّ
ّ
الســكني بالتزامــن مــع الزيــادة فــي
فــي القطــاع ّ
ملكيّــة األدوات الكهربائيّــة.

وانخفضــت كلفــة وحــدات ّ
الطاقــة كهروضوئيّــة
إلــى خمــس قيمتهــا منــذ سـ ّ
ـت ســنوات  :والكلفــة
الكاملــة ألنظمــة ّ
الطاقــة الكهروضوئيّــة إلــى
ثلثهــا.

كمــا ّ
أن األدوات المباعــة فــي الســوق المحليّــة
غالبــً مــا تكــون منخفضــة كفــاءة ّ
ممــا
الطاقــة ّ
بســرّ ع اإلتجــاه المتصاعــد فــي الكثافــة الكهربائ ّيــة.

ّ
المتجــددة
الطاقــة
مثــل معظــم مصــادر
ّ
الطاقــة ،تتط ّلــب ّ
وتحســينات كفــاءة ّ
الطاقــة
تتــم معظــم
عــال :إذ
الكهروضوئيّــة رأســمال
ٍ
ّ
المصاريــف فــي البدايــة .وبال ّتالــي فــإن اإلبقــاء علــى
كلفــة رأس المــال متدنيّــة بالــغ لتحقيــق إنتشــار
ناجــح.

تحسيـــن

كفاءة ّ
الطاقة
تطويــــر

الطاقة ّ
ّ
مسية
الش
ّ
وتحقيـــق

متعددة
منافع
ّ

وتســمح ّ
كل الســيناريوهات بتوزيــع ّ
الطاقــة فــي
هــذا ّ
ّ
الشــكل بيــن الســكان والضواحــي والمناطــق
المدنيّــة غيــر الم ّتصلــة بالشــبكة وبتحقيــق
ُ
متعــددة:
مكاســب
ّ

.
.
.
.

الوصول إلى ّ
الطاقة

تحسين مستوى الحياة
تقليص تكاليف ّ
الطاقة
تطويــر المهــارات اإلدار ّيــة والفن ّيــة والتكنولوج ّيــة
لتصميــم المنشــآت وإدارتهــا وصيانتهــا علــى
المســتويين اإلقليمــي والمح ّلــي

الطاقة ّ
ّ
مسية
الش
ّ
المتوسط الجنوبية
اإلمكانات الهائلة لدول حوض
ّ

Africa Report 2012 Source: JRC
الطاقــة الشمســيّة ّ
“الطاقــة المحتمــل إنتاجهــا مــن ّ
هــذا الرّ ســم ّ
الشمســيّة الكهروضوئيّــة للمعامــل المشــار إليهــا
الطاقــة مــن ّ
جغرافيــً” يظهــر اإلمكانــات اإلقليميّــة المختلفــة إلنتــاج ّ
الطاقــة ّ
الضوئيّــة الكهروضوئيّــة .وتمتلــك دول
ّ
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا اإلمكانــات الفضلــى ّ
للطاقــة ّ
الضوئيّــة.
يتــم اســتثمار هــذه اإلمكانــات ّ
الــدول تســتعمل مصــادر الوقــود األحفــوري ال ّتقليديّــة
فــي الوقــت الحالــي ال
ألن هــذه ّ
ّ
بشــكل أساســي فــي إنتــاج ّ
المتوســط.
الطاقــة خالفــً للجانــب األوروبــي مــن حــوض
ّ

المتوســـــط وفـــــرة واسعـــــــــة
تمتلـــــك منطقـــــة حوض
ّ
ّ
في مصادر ّ
مسيـــــة
الطاقــة الش
ّ
ويمكــــــــن تسخيــــــرها لالستعمـــــــال المنزلـــــــي
االستقالليـــة ّ
الطاقو ّيــــــة
مما يرفع
ّ
ّ

الطاقة ّ
ّ
مسية
الش
ّ
الطاقــة ّ
الشمس ـيّة هائلــة مقارنــة مــع احتياجاتنــا
مــن ّ
الطاقــة.
ويمكــن تجميــع هــذه ّ
الطاقــة وتحويلهــا إلــى
الكم ّيــة
حــرارة أو كهربــاء .وهــي تختلــف مــن حيــث
ّ
ً
وأيضــا حســب الوقــت.
وال ّنوعيّــة فــي المناطــق
األشــعة ّ
الشمســيّة
ومكوّ ناهــا األساســيّان همــا
ّ
المباشــرة والمنتشــرةDirect and diffuse( .
.)irradiance
تقدمهــا ّ
الشــمس هــي
والمنفعــة األولــى ا ّلتــي
ّ
الضــوء ،ويمكــن تحســين اســتعمال ّ
ّ
الضــوء فــي
المبانــي لتخفيــض اســتهالك ّ
الطاقــة .وهــذا مــا
يســمى بــاﻹﺿﺎءة اﻟﻧﻬﺎرﻳﺔ ( )Daylightingوالتدفئــة
ّ
الســلبيّة (.)Passive heating

9
شمول ّية الوصول إلى ّ
الطاقة
والطاقــة ّ
ّ
الشمســيّة يمكــن تحويلهــا بســهولة
مــن ضــوء إلــى حــرارة مــن خــال امتصاصهــا
الصلبــة .ويمكــن
الســائلة أو ّ
مــن المــواد الغازيّــةّ ،
ـذ لتوفيــر الراحــة ،مــن خــال
اســتعمال الحــرارة حينئـ ٍ
اســتعمالها فــي تســخين الميــاه لالســتعماالت
الصح ّيــة أو لتســخين ميــاه المســابح ،لتبخيــر الميــاه
ّ
أو فــي تدفئــة األماكــن .يمكــن أيضــً تحويــل
الحــرارة إلــى عمــل ميكانيكــي أو إلــى كهربــاء؛ كمــا
يمكنهــا تشــغيل أو تســهيل التحــوّ الت الكيميائ ّيــة
الصناعيّــة أو
أو الفيزيائيّــة وبال ّتالــي العمليّــات
ّ
تصنيــع نواقــل ّ
الطاقــة المختلفــة أو الوقــود
ّ
وتحديــدًا الهيدروجيــن .بالتالــي ،ومــن وســيليتين
الطاقــة ّ
أساســيّتين لتجميــع ّ
الشمســيّة يمكــن
ال ّتمييــز بيــن ثــاث مجــاالت أساســيّة للتطبيقــات:
ّ
الطاقــة الكهروضوئيّــة ،ال ّتدفئــة (وال ّتبريــد)
والكهربــاء الشمســيّة الحراريّــة.

سخـانـــات الميـــــاه ّ
مسيـــة
الش
ّ
ّ
مجان ّية)
(للحصول على مياه ساخنة ّ

الكهروضوئيـــــــة
األلـــواح
ّ
(إلنتاج الكهرباء بنفسك)

الطاقـــــة ّ
ّ
ّ
المركــــــزة
مسيـــــــة
الش
ّ
(لتوليد الكهرباء ّ
الشمس ّية الحرار ّية)

األنظمة ّ
مسية الحرار ّية
الش
ّ

بالطاقة ّ
سخانات المياه ّ
ّ
ّ
الشمس ّية
الشمس ّية  /ال ّتدفئة والتبريد

ما هي؟
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كيف تعمل؟

التطبيقات
و مالءمتها

ـعة ّ
تحــوّ ل األنظمــة ّ
الشمس ـيّة إلــى حــرارة .هــذه األنظمــة تســتعمل
الشمس ـيّة الحرار ّيــة األشـ ّ
لرفــع حــرارة مائــع (غــاز أو ســائل) ناقــل للحــرارة ،يمكــن أن يكــون هــواءًا أو مــاءًا أو مائعــً
الســاخن بشــكل مباشــر الحتياجــات الميــاه
خصيصــً لهــا .يمكــن اســتعمال المائــع ّ
مصممــً ّ
ّ
التدفئــة وال ّتبريــد.
الســاخنة أو الحتياجــات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ســخانات الميــاه الشمسـيّة هــي التكنولوجيــا األبســط لجمــع الطاقــة الشمسـيّة وإنتــاج الميــاه
ّ
تــم نشــرها بنجــاح فــي عــدد مــن
الســاخنة لل ّتطبيقــات المنزليّــة ،وهــي تكنولوجيــا ناضجــة ّ
ّ
للطاقــة ّ
أمــا االســتعمال المتزايــد حال ّيــً ّ
الشمسـيّة الحرار ّيــة
البلــدان منــذ أكثــر مــن ثالثيــن عامــًّ .
فهــو مــن خــال أنظمــة ال ّتدفئــة والتبريــد ّ
الشمس ـيّة لتكييــف المبانــي.
ّ
ّ
فــإن
وفعالــة مــن حيــث التكلفــة .وبال ّتالــي
الســخانات المائيّــة مثبتــة وبســيطة
تكنولوجيــا
ّ
ال ّتوفيــر فــي ّ
الطاقــة الناتــج عنهــا يــؤدّ ي إلــى تقليــص فواتيــر الكهربــاء ومنافــع بيئ ّيــة معروفــة
أمــا أنظمــة ال ّتدفئــة والتبريــد ّ
فعــا ً
فتؤمــن حـ ًّ
ال لتقليــص اســتهالك الكهرباء
الشمسـيّة
ا ّ
ّ
وثابتــةّ .
ـذروة عندمــا يكــون ّ
فــي أوقــات الـ ّ
الطلــب علــى ال ّتبريــد فــي أقصــاه.
الطاقــة ّ
فضــ ً
ا عــن ذلــك ،تخلــق ســوق ّ
الشمســيّة الحراريّــة فــرص عمــل جديــدة علــى
الصعيديــن اإلقليمــي والمح ّلــي ،بمــا ّ
أن قســمًا كبيــرًا مــن سلســلة القيمــة value chain
(الهندســة وال ّتصميــم وال ّتركيــب وال ّتشــغيل والصيانــة) يعتمــد علــى مهــارات وخبــرات ومــوارد
مح ّليّــة .
ّ
ّ
ـخانات الشمس ـيّة علــى التقــاط ّ
ـص ّ
ترتكــز السـ ّ
الضــوء
الطاقــة الشمس ـيّة مــن خــال عناصــر تمتـ ّ
(جوهــر الالقــط ّ
ً
مائــع
مباشــرة أو مــن خــال
(إمــا
الش
ٍ
مســي) وتحويــل الحــرارة إلــى الميــاه ّ
ّ
ــخانات ّ
الشمســيّة علــى حــرارة منخفضــة (وصــو ً
الس ّ
ال إلــى
ناقــل للحــرارة) .تعمــل تكنولوجيــا ّ
متقدمــة فــي مجــال التطبيقــات المنزليّــة وفــي قطــاع
 90-80درجــة مئويّــة) وهــي تعتبــر
ّ
ـخانات ّ
الخدمــات ،لـ ّ
ـكل مــن اإلســتعمالين الفــردي والجماعــي .وبعــض تطبيقــات السـ ّ
الشمسـيّة
ـي قيــد ال ّتطويــر .تتــراوح مســاحة السـ ّ
ـخانات الشمس ـيّة بيــن بضــع األمتــار
فــي القطــاع الصناعـ ّ
الصناع ّيــة
أمــا بال ّنســبة لل ّتطبيقــات ّ
المربّعــة مــن مســاحة اللواقــط إلــى مئــات األمتــار المربّعــةّ .
الســطح واإلمكانــات
فـ ّ
ـأي مســاحة ل ّللواقــط تعتبــر ممكنــة وترتبــط بشــكل أساســي بمســاحة ّ
الماليّــة.
ً
نســبة إلــى مــا تتط ّلبــه التدفئــة أو
أمــا ال ّتبريــد فيتط ّلــب مســتوى أكثــر ارتفاعــً مــن الحــرارة
ّ
فــإن اللواقــط ّ
ّ
المزججــة غيــر مناســبة وحدهــا
الشمســيّة غيــر
تســخين المســابح .وبال ّتالــي
ّ
أمــا لواقــط األنابيــب المفرّ غــة ( )evacuated tube collectorsفيمكنهــا إنتــاج
لهــذه التطبيقــاتّ .
كاف لتشــغيل جهــاز تبريــد ،طالمــا يتناســب عــدد اللواقــط مــع حجــم
الســاخنة بشــكل
ٍ
الميــاه ّ
جهــاز ال ّتبريــد.
توجــد مجموعــة مــن التكنولوج ّيــات اللتقــاط أشــعة ّ
الشــمس وتحويلهــا إلى حــرارة لعــدد كبير
بالطاقــة ّ
الشمس ـيّة ناضجـ ً
ّ
ـة
مــن ال ّتطبيقــات .وأصبحــت بعــض تكنولوج ّيــات تســخين الميــاه
نســبيًا ومنافسـ ً
الســاخنة لالســتعماالت المنزل ّيــة والتدفئــة
ـة فــي بعــض المجــاالت مثــل الميــاه ّ
يتــم تطويــر شــهادة
وتدفئــة المســابح .ولضمــان أعلــى جــودة وســامة للمســتهلكين،
ّ
للمنتجــات ّ
ـدول العرب ّيــة تعــرف بـ»شمســي» (،)SHAMCI
الشمس ـيّة الحرار ّيــة فــي العديــد مــن الـ ّ
ـماة بـــ «.»Solar Keymark
مشــابهة لعالمــة الجــودة المعروفــة فــي أوروبــا والمسـ ّ
بالطاقــة ّ
ّ
ّ
الضــروري
الســوق؛ فمــن
الشمســيّة فــي المراحــل
ال يــزال التبريــد
ّ
المبكــرة لتطويــر ّ
تقليــص التكاليــف مــن خــال المزيــد مــن ال ّتطويــر واالنتشــار المتزايــد.

الطاقة ّ
يوجد نوعان من أنظمة ّ
مسية الحرار ّية،
الش
ّ
ـاء علــى درجــة الحــرارة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن
بنـ ً
المائــع الناقــل للحــرارة.

.
.

أجهــزة الحــرارة المنخفضــة :األجهــزة األكثــر شــيوعًا ا ّلتــي
تعمــل علــى طاقــة أقـ ّ
الســاخنة
ـل مــن  100درجــة مئو ّيــة تســتعمل إلنتــاج الميــاه ّ
لالســتعمال المنزلــي.
أجهــزة الحــرارة العاليــة :ا ّلتــي تعمــل علــى حــرارة أكثــر مــن  100درجــة مئو ّية
وتص ّنــع بهــدف توليــد ّ
الطاقــة الكهربائ ّيــة (مــن خــال توربينــات تعمــل علــى البخــار ا ّلــذي
الصناعــة لتوليــد البخــار واســتعماله فــي
ـي
ـ
ف
ـتعمل
ـ
تس
ـا
ـ
م
ـً
ـ
غالب
ـي
ـ
وه
تنتجــه هــذه األجهــزة)
ّ
أشــغال ميكانيك ّيــة.

األنظمة ّ
مسية الحرار ّية
الش
ّ

الطاقة ّ
ّ
ّ
المركزة CSP
الشمسي ّية

ما هي؟

المركــزة ّ
الطاقــة ّ
ّ
تســتعمل أنظمــة ّ
الشــمس كمصــدر الحــرارة إلنتــاج البخــار
الشمســيّة
أشــعة ّ
وتشــغيل توربينــات المو ّلــدات إلنتــاج ّ
الشــمس
الطاقــة .تســتعمل أيضــً المرايــا لتركيــز
ّ
ّ
يتدفــق فــي المســ َت ْقبِل .Receiver
لتســخين مائــع

ما هي المنافع؟

الطاقــة ّ
ّ
ااألثــر البيئــي األدنــى ألنظمــة ّ
المركــزة  CSPيتســبّب فــي احتمــال توليــد
الشمســيّة
ّ
الطاقــة قريبــً مــن المســتهلك وبال ّتالــي اإلســتفادة مــن إلغــاء خســائر نقــل الطاقــة مقارنــة
ّ
محطــات الوقــود األحفــوري األخــرى.
مــع
الطاقــة ّ
فعــا ً
المركــزة حــ ًّ
ال ليــس فقــط لتأميــن إنتــاج ّ
ّ
محطــات ّ
ّ
الطاقــة
الشمســيّة
تعتبــر
ا ّ
الكهربائيّــة بطريقــة مرنــة ومســتدامة ،بــل وايضــً لتأميــن ّ
الطاقــة لل ّتحليــة الحراريّــة .وتحليــة
ميــاه البحــر عمليّــة كثيفــة اســتخدام ّ
يتــم تشــغيلهامن خــال اســتعمال
الطاقــة وغالبــً مــا
ّ
محطــات ّ
ّ
إن جمــع منفعــة ّ
الوقــود األحفــوريّ .
الطاقــة
البخــار العالــي الحــرارة والكهربــاء مــن
ّ
ّ
يحســن فقــط مــن الكفــاءات الشــاملة
المركــزة لقيــادة عمل ّيــات تحليــة ميــاه البحــر ال
الشمسـيّة
ّ
ّ
الدفيئــة بشــكل كبيــر.
غــازات
انبعاثــات
ــض
يخف
أن
أيضــً
يمكنــه
لكــن
ّ

كيف تعمل؟

التطبيقات
و مالءمتها

الطاقــة ّ
ّ
ّ
نظــام ّ
ـاص
المركــزة  CSPمصنــوع مــن
الشمسـيّة
مركــز ( )Concentratorومســتقبِل مـ ّ
( )receiver-absorberومحــرّ ك أساســي (.)prime mover
المركــز مصنــوع نموذجيّــً مــن مرايــا مقوّ ســة لتركيــز اإلشــعاعات ّ
ّ
الشمســيّة إلــى أقصــى
ـتقبل-الماص هــو جهــاز موجــود عنــد
ـد ممكــن للوصــول إلــى أعلــى درجــات الحــرارة .المسـ
ّ
حـ ّ
الطاقــة الحرار ّيــة بشــكل مســتمرّ مــن ّ
نقطــة تركيــز االشــعاعات الشمس ـيّة ويســتخرج ّ
الطاقــة
الطاقــة ّ
ّ
الشمس ـيّة .جــزء مــن ّ
ـع أو
ـم تحويلهــا إلــى مائـ ٍ
الشمس ـيّة ا ّلتــي ترتطــم بالمســتقبل يتـ ّ
ـم خســارة بعــض هــذه ّ
الطاقــة فــي البيئــة المحيطــة.
أكثــر فيمــا تتـ ّ
ّ
المكثفــات :مركــزات القطــع المكافــىء  ، Parabolic Trough Concentratorsعواكــس
أنــواع
فرنــل  ، Frensel Concentratorsمركــزات البــرج الشمســي  ، Solar Tower Concentratorsوالطبــق
أشــعة ّ
الشمســي ّ .Solar Dish
الشــمس
تركــز مركــزات القطــع المكافــىء وعواكــس فرنــل،
ّ
خــط ارتــكاز فيمــا ّ
ّ
تركزهــا مركــزات البــرج الشمســي والطبــق الشمســي علــى نقطــة
علــى
ً
عــادة مــع األجهــزة ا ّلتــي
واحــدة .تســتعمل مركــزات القطــع المكافــىء وعواكــس فرنــل
ترتكــز علــى دورات البخــار وتكــون عـ ً
أمــا مركــزات
ـادة بشــكل وحــدات بقــدرة بضــع ميغــاواتّ .
البــرج الشمســي والطبــق الشمســي فلديهــا القــدرة علــى زيــادة حــرارة المائــع إلــى درجــة
جــدًا ( 1000 -800درجــة مئويّــة) ولديهــا بالتالــي القــدرة علــى تشــغيل التوربينــات الغازيّــة.
عاليــة
ّ
ممــا يجعلهــا
كميّــة كبيــرة مــن المرايــا ّ
وتســتعمل مركــزات القطــع المكافــىء أيضــً مــع ّ
ّ
ّ
المقســمة إلــى
محطــات األطبــاق الشمســيّة
أمــا
مالئمــة
ّ
لمحطــات بقــدرة بضــع ميغــاواتّ .
أجــزاء مقرونــة بمحــركات دورة برايتــون و مقرونــة بــدورة البخــار ،فقــد أثبتــت كفــاءة عاليــة
نســبيا ( )٪33-30لوحــدات الطاقــة الكهربائيــة ذات قــدرة أعلــى مــن 30كيلــووات .األطبــاق
الشمســيّة هــي األكثــر مالءمــة ألنظمــة تتــراوح قدرتهــا بيــن  3و  10كيلــووات.

الســكانيّة ومتط ّلبــات ّ
ّ
بســبب التغيّــرات فــي ّ
الطاقــة المتغيّــرة
الطلــب اســتنادًا إلــى الكثافــة
فــإن نظامــً مؤ ّلفــً مــن وحــدات يمكــن تجميعهــا إلنتــاج متط ّلبــات ّ
ّ
الطاقــة المحليّــة
للفــرد،
يكــون حــ ًّ
ا مثاليــً للمجتمعــات الريفيّــة والزراعيّــة ،لكــن يمكــن أيضــً تجميــع هــذه الوحــدات
متوســط علــى ّ
الطاقــة.
بأعــداد كبيــرة لتأميــن طلــب
ّ
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الكهروضوئيــــــة
األنظمة
ّ

ما هي؟

الطاقــة ّ
تحــوّ ل أنظمــة الطاقــة الشمســيّة الكهروضوئيّــة ّ
ً
مباشــرة إلــى طاقــة
الشمســيّة
كهربائيّــة.
األساســي لنظــام الطاقــة الشمســيّة الكهروضوئيّــة هــو الخليّــة الكهروضوئيّــة،
والمكــوّ ن
ّ
الطاقــة ّ
وهــي جهــاز شــبه موصــل ( )semiconductorيحــوّ ل ّ
الشمســيّة إلــى تيّــار كهربائــي
مســتمرّ (.)DC – direct current
أمــا التكنولوج ّيــات الكهروضوئ ّيــة ّ
الشمس ـيّة األكثــر تطــوّ رًا فهــي أنظمــة الســيليكون الب ّلــوري
ّ
( .)crystalline siliconفيمــا ّ
تمثــل وحــدات الفيلــم الرفيــع ( %10 )thin-filmمــن الســوق العالمــي.
والتكنولوجيّــات الكهروضوئيّــة ّ
ّ
يتــم تركيــز
المركــزة ( ،)concentrated PVحيــث
الشمســيّة
ّ
ـعة الشــمس علــى مســاحة أصغــر ،ال تــزال فــي أوّ ل مراحــل التطبيــق فــي الســوق .وتتم ّتــع
أشـ ّ
الخاليــا ّ
ّ
ـدًا تصــل إلــى  - %40لك ّنهــا تســتفيد
الشمسـيّة الكهروضوئ ّيــة
المركــزة بكفــاءات عاليــة جـ ّ
ـي المباشــر .وال تــزال تكنولوجيــات أخــرى ،كالخاليــا الكهروضوئ ّيــة
فقــط مــن اإلشــعاع الطبيعـ ّ
العضو ّيــة ،فــي مرحلــة البحــث.

ما هي المنافع؟

تجمــع أنظمــة الطاقــة الشمســيّة الكهروضوئيّــة ميزتيــن أساســيّتين .مــن جهــة ،يمكــن أن
يتــم تصنيــع الوحــدات فــي المصانــع الكبيــرة ،والــذي يســمح بالتوفيــر مــن كلفــة التصنيــع
( .)economies of scaleومــن جهــة أخــرى ،فتكنولوجيــا الطاقــة الشمســيّة الكهروضونئيّــة
مؤ ّلفــة مــن وحــدات يمكــن نشــرها فــي كميــات صغيــرة جــدا ،ممــا يســمح بمجموعــة واســعة
مــن التطبيقــات .فاألنظمــة يمكــن أن تكــون صغيــرة جــدا ،كمــا هــو الحــال فــي اآلالت الحاســبة،
كمــا يمكنهــا أن تصــل إلــى حجــم مرافــق توليــد الطاقــة.
مــع اســتمرار تكلفــة التكنولوجيــا الكهروضوئيــة باالنخفــاض وبقــاء أســعار الكهربــاء عاليــة،
ســتصبح التكنولوجيــا الكهروضوئيــة قريبــً قــادرة علــى المنافســة تجاريــا فــي قطــاع الطاقــة.
ويمكــن أن يســتغرق ســداد االســتثمار األولــي فــي البلــدان التــي تتم ّتــع بالكثيــر مــن أشــعة
الشــمس فتــرة أقــل مــن عاميــن.

كيف تعمل؟

تو ّلــد األجهــزة الكهروضوئيــة الطاقــة الكهربائيــة عــن طريــق تحويــل أشــعة الشــمس إلــى
كهربــاء التيــار المســتمرّ .
ـي للتكنولوجيــا الكهروضوئيــة ،تســتغل التأثيــر
ـ
األساس
ن
ـ
المك
ـي
ـ
ه
ـي
والخليــة الشمســية ،التـ
ـوّ
ّ
ـي ،حيــث يتــم فصــل أزواج اإللكترونــات والثقــوب ( )electron-hole pairsفــي أشــباه
الكهروضوئـ ّ
الموصــات بواســطة حقــل كهربائــي داخلــي .وهــذا يــؤدي إلــى شــحنة ســلبيّة علــى جهــة
مــن الخليــة وشــحنة ايجاب ّيــة علــى الجهــة األخــرى – ويــؤدّ ي هــذا الفصــل بيــن الشــحنتين إلــى
ـم إضــاءة الخليــة وبعــد ربــط الجهتيــن إلــى حمــل
جهــد كهربائــي ( .)electrical voltageعندمــا تتـ ّ
معيّــن ،يتدفــق تيــار مــن جانــب واحــد مــن الخليّــة عــن طريــق الحمــل إلــى الجانــب اآلخــر مــن
الخليــة .ويمكــن تعريــف كفــاءة التحويــل للخاليــا الشمســية علــى أســاس نســبة انتــاج الطاقــة
ـعة الشــمس الســاقطة عليهــا (.)W / CM2
مــن الخاليــا مقســومة علــى مســاحة أشـ ّ
وتترابــط الخاليــا الكهروضوئيــة لتشــكيل وحــدة كهروضوئيــة ،وعــادة مــا تصــل قدرتهــا الــى
تــم جمعهــا فيمــا بينهــا ومــع مكونــات إضافيــة
 250واط .والوحــدات الكهروضوئيّــة ،متــى ّ
(كالعواكــس ،والبطاريــات ،والمكونــات الكهربائيــة ،وأنظمــة التركيــب علــى ســبيل المثــال)،
ّ
تشــكل نظامــً كهروضوئيّــً.

التطبيقات
ومالءمتها

تضــم األجهــزة الكهروضوئيــة عــددًا مــن التقنيــات واألجهــزة فــي مختلــف مراحــل التوافــر
والنضــج التجاريّيــن ،والتــي يمكــن دمجهــا بطــرق مختلفــة.
تكنولوجيــا الطاقــة الشمسـيّة الكهروضونئ ّيــة مؤ ّلفــة مــن وحــدات يمكــن ربطهــا معــا لتوفيــر
طاقــة تتــراوح بيــن بضعــة واط لمئــات الميجــاوات ،ممــا يتيــح العديــد مــن التطبيقــات :الســكنية
والتجاريــة والمرافــق الكبيــرة إلنتــاج الكهربــاء ،كمــا فــي الســلع االســتهالكية.
ألن تكنولوجيــا الطاقــة الشمس ـيّة الكهروضونئ ّيــة تو ّلــد الطاقــة مــن أشــعة الشــمس ،يقتصــر
توليــد الطاقــة علــى األوقــات التــي تكــون فيهــا الشــمس مشــرقة .لكــن عــددا مــن الخيــارات
ـكل
(اســتجابة الطلــب ،مرونــة اإلنتــاج ،والبنيــة التحتيــة للشــبكة والتخزيــن) موجــود للتعامــل بشـ ٍ
فعــال مــع هــذا التحــدي.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مقارنــة مــع أنظمــة الطاقــة الشمس ـيّة المركــزة واألنظمــة الكهروضوئ ّيــة الشمس ـيّة المركــزة
ّ
أشــعة الشــمس المباشــرة فقــط ،بــل وأيضــا
غير-المركــزة ميــزة أنهــا ال تســتخدم
 ،لألنظمــة
ّ
العنصــر المنتشــر مــن أشــعة الشــمس ،أي ّ
أن بإمــكان األنظمــة الشمســية الكهروضوئيــة إنتــاج
الطاقــة حتــى لــو لــم تكــن الســماء صافيــة .وهــذا يســمح بنشــر هــذه األنظمــة أكثــر مــن األنظمة
ّ
المركــزة فــي العديــد مــن المناطــق فــي العالــم.

13
الكهروضوئية
تطبيقات الطاقة
ّ
وحــدات الطاقــة الكهروضوئيّــة يمكــن
اســتخدامها فــي تطبيقــات م ّتصلــة بالشــبكة
أو خارجهــا وبقــدرات تتــراوح بيــن أقــل مــن  1واط
عــدة جيجــاوات .تتطلــب األنظمــة المتصلــة
إلــى
ّ
بالشــبكة عواكــس ( )invertersلتحويــل التيــار
المســتمر ( )DCإلــى تيــار متــردد (.)AC
وتتضمــن مكوّ نــات رصيــد النظــام (balance
 )of systemالعواكــس والمحــوالت واألســاك
ومعــدات الرصــد ،وكذلــك المكونــات الهيكليــة
لتثبيــت الوحــدات ،ســواء علــى أســطح المنــازل أو
الواجهــات ،أو فــوق مواقــف الســيارات ،أو علــى
األرض .والمنشــآت يمكــن أن تكــون ثابتــة أو يمكنهــا
أن تتبــع الشــمس علــى محــور واحــد (ألنظمــة غيــر
ّ
المركــزة أو المنخفضــة التركيــز) أو علــى محوريــن
(ألنظمــة عاليــة التركيــز).

.
.
.

الكهربــاء المنتجــة مــن خــال نظــام طاقــة
كهر و ضو ئيّــة :
يمكــن تخزينهــا أو اســتخدامها مباشــرة (island/
)stand-alone/off-grid plant
يمكــن تغذيتهــا لشــبكة الكهربــاء الكبيــرة
المدعومــة مــن محطــات توليــد مركزيــة (grid
)connected/grid tied plant
ضمهــا إلــى واحــد أو أكثــر مــن مولــدات
يمكــن ّ
الكهربــاء لتغذيــة شــبكة صغيــرة ()hybrid plant
ّ
وألن أنظمــة الطاقــة الكهروضوئيّــة مؤ ّلفــة مــن
وحــدات يمكــن ربطهــا معــا لتوفيــر طاقــة تتــراوح
بيــن بضعــة واط لمئــات ميجــاوات ،تكــون الطاقــة
الكهروضوئيّــة مناســبة لعــدة تطبيقــات:

..
..

سكنية
تجارية
ّ
محطات انتاج كبيرة
تتطبيقات صغيرة ،كالسلع االستهالكية

إرشادات
ّ
لمركبي األنظمة الكهروضوئ ّية
ّ
ّ
مســية إلــى تأميــن
الش
والســريع لتركيــب األنظمــة
المتوقــع
ســيؤدي اإلنتشــار
ّ
ّ
ّ
ّ
المحليــة الواضحــة األهــداف
أمــا السياســات
ـن.
ـ
لي
المؤه
ـراد
ـ
لألف
ـازة
ـ
ممت
ـل
ـ
عم
فــرص
ّ
ّ
ّ
ّ
الســكني والتجــاري لإلســتفادة
واإلنخفــاض المسـ
ـتمر فــي الكلفــة فســتحفز القطاعيــن ّ
ّ
ّ
يركبونهــا .وأهــم مــا
العمــال ا ّلذيــن
ـؤدي إلــى طلــب أكبــر علــى
ممــا يـ ّ
ّ
مــن هــذه األنظمــة ّ
ّ
المركبيــن عملــه هــو الحصــول علــى شــهادات معتــرف بهــا (شــهادات اعتماد)
يمكــن لهــؤالء
ورخــص صالحــة للتركيــب.

الخاصــة أخــرى .ويمكــن أن
راجــع المعاهــد المحليّــة ومعاهــد ال ّتدريــب المهنــي أو معاهــد التدريــب
ّ
ّ
ـدة خمســة أ ّيــام .وتتط ّلــب حوالــي 40
ـدروس مــن دروس بــدوام كامــل إلــى دروس
مكثفــة لمـ ّ
تتــراوح الـ ّ
ـي.
ـ
العمل
ـب
ـ
والتدري
ـة
ـ
ي
النظر
ـوف
ـ
الصف
ـن
ســاعة مـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مركبــً لألنظمــة الكهروضوئيّــة ،ولكــن
والشــفهيّة لتصبــح
الخطيّــة
تتخطــى اإلمتحانــات
يجــب أن
ّ
حــد
الدراســة المســتمرّ ة وتركيــب
ّ
للحفــاظ علــى هــذه التســمية المهنيّــة ،يجــب أن تلبّــي متطلبــات ّ
الســنة الواحــدة.
أدنــى مــن األنظمــة فــي ّ

ّ
مركبًا لألنظمــة الكهروضوئ ّيــة» :والمهنة
ال توجــد أي شــروط الزمــة للخضــوع المتحان الدخــول لتصبــح «
بالطاقــة ّ
مفتوحــة أمــام ّ
ّ
ّ
ولكــن خبــرة ســابقة ككهربائــي،
الشمســيّة
كل شــخص لديــه اهتمــام
ّ
ّ
موظــف جديــد.
ـدة تدريــب
مركــب لألســطح ،أوعامــل بنــاء يمكــن أن
تقصــر مـ ّ
ّ
ّ
فــإن المتط ّلبــات الضروريّــة العمليّــة و/أو التعليميّــة مطلوبــة ليصبــح المتــدرّب
بالفعــل
ّ
ـم تحــت مراقبــة جهــاز دولــي
ـدروس تتـ ّ
«مركبــً معتمــدًا لألنظمــة الكهروضوئ ّيــة»  .هــذه الـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالصناعــة الشمس ـيّة .تؤكــد الشــهادة أن الشــخص يمتلــك أعلــى
الخاصــة
مانــح للشــهادات
ّ
ّ
مســتوى مــن المعرفــة والخبــرة ألداء وتركيــب التمديــدات ّ
الشمس ـيّة بمــا يتوافــق مــع المعايــرر
واإلرشــادات .وعنــد الحصــول عليهــا ،يجــب الحفاظ على شــهادة االعتمــاد ويجب أن يعمــل المهنيّون
المعتمــدون علــى تحديــث معارفهــم بشــكل دائــم .ويمكــن أن يحصــل حامــل هــذه الشــهادة علــى
مهمــة.
ممــا يمنحــه منافــع مهن ّيــة
عمــل فــي معظــم الشــركات المحل ّيــة
ّ
ّ
والدول ّيــة ّ
الوطنــي للطاقــة للحصــول علــى معلومــات عــن دورات تدريبيّــة
ا ّتصــل بالمكتــب
ّ
ـددة فــي مصــر ،المركــز اللبنانــي
معتمــدة فــي منطقتــك (هيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجـ ّ
ّ
للتحكــم فــي الطاقــة فــي تونــس).
لحفــظ الطاقــة فــي لبنــان ،والوكالــة الوطنيّــة

ّ
«المركــب المعتمــد لألنظمــة الكهروضوئ ّيــة» هــو شــخص يمتلــك الكفــاءة
القصــوى فــي الميــدان ،وشــهادات االعتمــاد التــي يبحــث عنهــا أربــاب العمــل،
التــام للعمــاء
فضــا عــن الدقــة والموثوقيــة لتلبيــة الرضــا
ّ

نصائـــــح
إرشادات ألصحاب المنازل
الكهروضوئيــة األمثــل لمنزلــك ،يجــب أن
الشمســية
عنــد اختيــار نظــام الطاقــة
ّ
ّ
تؤخــذ مجموعــة مــن العوامــل فــي عيــن االعتبــار .فمــن المهــم النظــر فــي خصائــص
ـوي والتكاليــف) ،وإذا كان تحجيــم النظــام كافيــً
الوحــدات
الكهروضوئيــة (األداء الطاقـ ّ
ّ
ـم أيضــً النظــر فــي كفــاءة المهنييــن
لتلبيــة احتياجــات الطاقــة الخاصــة بــك ،ومــن المهـ ّ
الكهروضوئيــة وتركيبــه
ـية
ّ
العامليــن فــي تصميــم نظــام الطاقــة الشمسـ ّ

الكهروضوئية
النظر في األنواع المختلفة من الوحدات
ّ
إمــا علــى أســاس رقاقــات الســيليكون الب ّلــوري
تقنيــات الطاقــة الشمســيّة الكهروضوئيّــة التجاريــة الحاليــة تقــوم ّ
وإمــا وحــدات الفيلــم الرفيــع (.)thin-film
(ّ ،)crystalline silicon
تهيمــن تقنيــات الســيليكون الب ّلــوري أحاد ّيــة التب ّلــر ( )sc-Siأو عديــدة التب ّلــر ( )mc-Siحاليــا فــي الســوق مــع حصــة تتراوح
بيــن  .٪90- ٪85وعــادة مــا تكــون الوحــدات مضمونــة لفتــرة حيــاة مــن  25إلــى  30ســنة فــي حــد أدنــى  ٪80مــن القــدرة
األساس ـيّة .ولوحــدات الســيليكون الب ّلــوري أحاد ّيــة التب ّلــر كفــاءة  -نســبة االنتــاج الكهربائــي علــى الطاقــة الشمســية
أمــا وحــدات الســيليكون الب ّلــوري عديــدة التب ّلــر فكفاءتهــا مــن  ٪12إلــى .٪19
الــواردة  -تتــراوح بيــن  ٪14إلــى ّ ،٪22
وتصنــع وحــدات الفيلــم الرفيــع مــن أشــباه الموصــات المودعــة فــي طبقــات رقيقــة علــى حامــل منخفــض التكلفة،
مــع كفــاءة مــن  ٪6إلــى . .٪12
هــذه الكفــاءة المنخفضــة لوحــدات الفيلــم الرفيــع مقارنـ ً
ـة بوحــدات الســيليكون الب ّلــوري تعنــي أن هنــاك حاجــة
إلــى مســاحة أكبــر إلنتــاج نفــس الطاقــة الكهربائيــة .وعلــى الرغــم مــن أنهــا أقــل تكلفــة ،فتكاليــف مكوّ نــات رصيــد
النظــام ( - )balance of systemجميــع التكاليــف األوّ ليــة المرتبطــة بنظــام الطاقــة الشمسـيّة الكهروضوئيّة باســتثناء
الوحــدات  -لمتع ّلقــة بهــا أعلــى.
مهمــة فــي المناخــات الحــارة ،وهــي ّ
أن
أفضل ّيــة واحــدة تتم ّيــز بهــا وحــدات الفيلــم الرفيــع الــا ســيليكونيّة  ،وهــي
ّ
ـل بطريقــة أخـ ّ
ـل مــع الدرجــات العاليــة للحــرارة ،أو تقـ ّ
كفاءتهــا ال تقـ ّ
ـف بكثيــر مــن الخاليــا الكهروضوئيــة الســيليكونيّة.

الكهروضوئية مع الوقت
تغير أداء اللوحات
التحكم في
ّ
ّ
اللوحــات الكهروضوئيــة هــي اســتثمار علــى المــدى الطويــل ،لذلــك عليــك دراســة عامــل آخــر ،وهــو كيف ّيــة تغ ّيــر أداء
اللوحــات الكهروضوئ ّيــة مــن حيــث االنتــاج مــع مــرور الوقــت .لضمــان فتــرة عمليــة طويلــة ،يجــب أن تتم ّتــع الوحــدات
الكهروضوئيــة بالخصائــص الكهربائيــة ،الحراريــة والميكانيكيــة المناســبة للبيئــة الخارجيّــة ،وبالتالــي يجــب شــراء
وحــدات ،حاصلــة علــى شــهادات تضمــن مطابقتهــا للمعاييــر الدوليــة ( 61215 IECلوحــدات الســيليكون الب ّلــوري IEC ،
 61646لوحــدات الفيلــم الرفيــع).

تامة
قراءة تفاصيل ضمان جودة األلواح الشمسية بعناية ّ
ـدة  25ســنة ،ممــا يعنــي أن انتــاج الطاقــة ال ينبغــي أن ينخفــض عــن ٪80
لأللــواح الشمســية ضمــان لجــودة األداء لمـ ّ
مــن القــدرة األساس ـيّة.

الكهروضوئية وتركيبه
دعوة المهنيين المختصين لتصميم نظام الطاقة
ّ
ّ
والمركبيــن المعتمديــن) الموثــوق
المســجلين،
علــى الشــركات أو األفــراد (المهندســين
ّ
بهــم لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمس ـيّة الكهروضوئ ّيــة ،تقديــم شــرح واضــح
للخيــارات المختلفــة مــن حيــث الموقــع ومظهــر المعــدات والتكاليــف
والحوافــز المعمــول بهــا ،واألذون والجوانــب القانونيــة األخــرى.

طلب المنتجات المعتمدة
ـي للطاقــة للحصــول علــى معلومــات عــن المنتجــات
ا ّتصــل بالمكتــب الوطنـ ّ
المعتمــدة وفقــا للمعاييــر المحليــة أو الوطنيــة (هيئــة الطاقــة الجديــدة
ـددة فــي مصــر ،المركــز اللبنانــي لحفــظ الطاقــة فــي لبنــان ،والوكالــة
والمتجـ ّ
ّ
للتحكــم فــي الطاقــة فــي تونــس).
الوطنيّــة

وتحولــك نحــو كفــاءة
مــن خــال فهــم «عــادات الطاقــة» الخــاص بــك
ّ
اســتخدام الطاقــة ،يمكنــك تقليــص حجــم نظــام الطاقــة الشمســ ّية
الكهروضوئ ّيــة الــذي تحتــاج إليــه ،وتخفيــض تكاليــف رأس المــال والتشــغيل.
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السياســــات
توفيـــق ّ
لإلنتقال بنجاح إلى إقتصاد منخفض الكربون

.
.
.
.

يتطلــب نشــر كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة
دعمــً قويــً ،متناســقًا ومتوازنــً للسياســات.

إعــادة النظــر بتصميــم ســوق الكهربــاء
للســماح باالنتقــال نحــو تنافســية فــي الســوق

وتعمــل دول جنــوب البحــر األبيــض المتوســط
بنشــاط علــى تطويــر خطــط عمــل وطنيــة للطاقــة
المتجــددة ( )NREAPوكفــاءة الطاقــة (،)NEEAP
وفقــا للنمــوذج المعتمــد فــي االتحــاد األوروبــي.

تصميم الحوافز بما يتناسب مع السوق

وتصــف جميــع خطــط العمــل تدابيــر تحســين
كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة المخطــط
لهــا للوصــول إلــى األهــداف المحــددة ،وتشــمل
الــدور المثالــي للقطــاع العــام وتوفيــر المعلومــات
وتقديــم المشــورة للمســتهلكين النهائييــن
للطاقــة.
وهنــاك حاجــة إلــى أطــر مســتقرة لكفــاءة الطاقــة
يتــم وضعهــا
ونشــر ســوق الطاقــة المتجــددة،
ّ
لتتضمــن المجــاالت
علــى مســتوى وطنــي،
ّ
ّ
السياســي:
ــل
للتدخ
الرئيســية التاليــة
ّ

.

إزالــة أو تخفيــف الحواجــز غيــر االقتصاديــة
كاإلجــراءات الطويلــة والصعبــة للحصــول علــى
التراخيــص واألذون

التمويــل هــو واحــد مــن الحواجــز غيــر
التكنولوجيّــة الرئيســية لتحــوّ ل الســوق إلــى
الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ّ
ألن هــذه
االســتثمارات تتميــز بشــكل عــام بتكاليــف
أوليــة مرتفعــة وأوقــات ســداد طويلــة .وتواجــه
منافســة تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة
وكفــاءة الطاقــة فــي الســوق ،فــي كثيــر مــن
األحيــان ،نظــام دعــم الوقــود األحفــوري مــن
جهــة وقيــود الســوق الماليــة مــن جهــة أخــرى.
فتوافــر التمويــل ،وشــروط اإلقــراض (مثــل أســعار
الفائــدة وفتــرات الســداد) والضمانــات كلهــا
عناصــر لهــا تأثيــر عميــق علــى نشــر التقنيــات
كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة الموزعــة.
لهــذا الســبب اســتثمر شــركاء مشــروع التطويــر
المتوســطي لخطــط دعــم مبــادرات الطاقــة
الشمســية والطاقــات المتجــددة MED-DESIRE
جهــدا كبيــرا فــي وضــع آليــات ماليــة مصممــة
خصيصــا لــكل مــن البلــدان المســتهدفة الثالثــة
المشــاركة فــي المشــروع.

توفير خطط تمويل مبتكرة

ستســاعد االســتثمارات الموجهــة لكفــاءة الطاقــة
والطاقــة المتجــددة علــى:
زيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى الطاقــة فــي
المناطــق النائيــة والريفيــة ،للتخفيــف مــن
الطاقــوي والبشــري :الوصــول إلــى
حــدة الفقــر
ّ
الطاقــة

.

إحتــواء وتقليــل الطلــب علــى الطاقــة كمــا
انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون وخلــق
أعــداد كبيــرة مــن فــرص العمــل المحليــة
العاديّــة وصاحبــة االختصــاص :التنميــة
ا لمســتد ا مة

.

 اكتســاب ميــزة تنافســية فــي األســواق الناشــئة
الجديــدة ،مــع التنســيق الدقيــق مــع سياســات
البحــوث الصناعيــة :التوســع فــي نظــام التصنيــع

مصــر :اتضــح أن اآلليــة الماليــة الواعــدة لهــا صلــة بتســخين الميــاه
بالطاقــة الشمســية للتطبيقــات المنزليــة .اآلليــة المقترحــة لمصــر
هــي خليــط مــن منحــة ،وقــرض ميســر وســداد عبــر فاتــورة
الكهربــاء .هــذا يمكــن أن تعطــي زخمــا لقطــاع تســخين الميــاه
بالطاقــة الشمســية فــي مصــر ،ويتم ّتــع هــذا القطــاع بإمكانــات
هائلــة لــم تســتغل بعــد تقريبــً.
لبنــان يتم ّتــع بآليــة ماليــة متطــورة لمشــاريع كفــاءة الطاقــة
والطاقــة المتجــددة  -وهــي المبــادرة الوطن ّيــة لكفــاءة الطاقــة
والطاقــة المتجــددة  .NEEREAهــذه المبــادرة مفتوحــة فقــط
(وباألخــص
للقطــاع الخــاص ،فــي حيــن أن الســلطات العامــة
ّ
البلديــات) ال يمكــن أن تســتفيد مــن قــروض  .NEEREAلهذا الســبب
اقتــرح المشــروع مخططــات مختلفــة  -ولكــن هنــاك حاجــة
لقوانيــن جديــدة لتنفيذهــا  -للســماح البلديــات بتمويــل مشــاريع
الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة مــع إشــراك القطــاع الخــاص:
شــراكة القطاعيــن العــام والخــاص ونمــوذج شــركات الخدمــات.
تونــسّ :
ركــز مشــروع التطويــر المتوســطي لخطــط دعــم
مبــادرات الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة MED-DESIRE
اهتمامــه علــى االنظمــة الكهروضوئيّــة المتوســطة الحجــم
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم .وكشــف التحليــل
المعمــق لســوق كفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة فــي تونــس
ّ
ضــرورة دعــم مشــاريع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم،
ال ســيما مــا يتع ّلــق باإلنتــاج الذاتــي للكهربــاء عــن طريــق االنظمــة
الكهروضوئيّــة .وتســتند اآلليــة المقترحــة علــى تدخــل الشــركة
التونســيّة للضمــان ( ).SO.TU.GARلدعــم المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة الحجــم تجــاه البنــوك التجاريــة ،وذلــك للحــد مــن
مخاطــر توســيع فــرص الحصــول علــى االئتمــان لهــذا النــوع مــن
االســتثمارات.

الشمسية
المراسيم
ّ

فعالة من حيث ال ّتكلفة للبلد ّيات المستدامة
سياسة طاقو ّية ّ

ما هي؟

ما هي الفوائد؟

كيف تعمل؟

التطبيقات
ومالءمتها

المبادرات الرائدة
لمشروع
MED-DESIRE

االلتزامــات الشمســية ( ،)solar obligationsوالتــي تعــرف أيضــا بـ»المراســيم» ،هــي األحــكام
القانونيــة التــي تتطلــب تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية لتغطيــة جــزء مــن الطلــب علــى
المرممــة (للمــاء الســاخن و  /أو التدفئــة ،أو الكهربــاء).
الطاقــة فــي المبانــي الجديــدة أو
ّ
وقــد تــم اعتمــاد االلتزامــات الشمســية أو مناقشــتها فــي عــدد مــن البلــدان والســلطات
المحليــة فــي أوروبــا ومناطــق أخــرى.
تزيد االلتزامات الشمسية حصة الطاقة من المصادر المتجددة في قطاع البناء.
وهــي أداة قويــة لتشــجيع اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة ،والحــد مــن انبعاثــات غــاز
ّ
ومحفــز لنمــوّ ســريع لســوق الطاقــة الشمســية.
ثانــي أكســيد الكربــون
ً
مباشرة عن وضع االلتزامات الشمسية ومتابعة تنفيذها.
االسلطات المحلية مسؤولة
ويتــم ذلــك باتخــاذ تدابيــر مالئمــة فــي أنظمــة البنــاء ،وذلــك لزيــادة حصــة مصــادر الطاقــة
ّ
المتجــددة فــي قطــاع البنــاء.
ويمكــن تطبيــق قواعــد إلزاميــة علــى المبانــي الجديــدة والمبانــي قيــد ترميــم ،بحســب نــوع
المبنــى ومســاحة الســطح المتاحــة .وقــد تختلــف هــذه القواعــد مــن بلــد إلــى آخــر ومــن ســلطة
مح ّليّــة إلــى أخــرى داخــل نفــس البلــد .ويمكــن تعريــف نــوع ،وحجــم النظــام وغيرهــا مــن
المواصفــات وفقــا لذلــك ،علــى ان تخضــع للكشــف حســب متطلبــات التنفيــذ والجــودة.

قــد تكــون االلتزامــات الشمســية ســهلة التطبيــق فــي المناطــق الريفيــة بــدال مــن المناطــق
الحضريــةّ ،
ألن المبانــي المنفصلــة هــي األكثــر انتشــارًا .وقــد تكــون بعــض التكنولوجيــات
أســهل للتركيــب فــي المبانــي الجديــدة مقارنـ ً
ـة بالمبانــي القائمــة .ويمكــن اعتمــاد االلتزامــات
الشمســية علــى المســتوى الوطنــي ،أو المســتوى المحلــي ،أو مســتوى المحافظــات حســب
حماســة الســلطات المحليــة ،وســوق الطاقــة الشمســية ،والوعــي ،واألهــداف الوطنيــة للطاقــة.
حراري كمبادرة رائدة في بلدية حمام سوسة.
شمسي
تونس :يجري تنفيذ مرسوم
ّ
ّ
حــراري كمبــادرة رائــدة مــن قبــل هيئــه المجتمعــات
شمســي
مصــر :يجــري تنفيــذ مرســوم
ّ
ّ
العمرانيــة الجديــدة فــي مدينــة بــرج العــرب .كمــا وضــع المشــروع وثيقــة أساســية فــي شــكل
موجــز للسياســات لمعالــي وزيــر الكهربــاء.
ـراري كمبــادرة رائــدة فــي اتحــاد بلد ّيــات قضــاء صــور
ـي حـ ّ
لبنــان :يجــري تنفيــذ مرســوم شمسـ ّ
علــى أســاس طوعــي .كمــا يجــري البحــث مــع المجلــس األعلــى للتنظيــم المدنــي مــن أجــل
ّ
كافــة المناطــق .كمــا وضــع المشــروع وثيقــة
الشمســي ليشــمل
توســيع نطــاق المرســوم
ّ
أساســية فــي شــكل موجــز للسياســات.

أثبتت المراسيم الشمسية كونها أداة قوية جدًا لتعزيز إدخال
الطاقة الشمسية الحرارية في األسواق الوطنية أو على
المستوى المحلي
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE RICERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE

ONAL A LA
R DE ALMERÍA”

y Técnica Singular
ERGÍA SOLAR TÉRMICA
MICA

nomía y Competitividad

الشركاء

لمزيد من المعلومــات

اسأل المكتب
الوطني للطاقة
\\ مصــر

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
www.nrea.gov.eg
Chairperson@nrea.gov.eg
T.vicechair@nrea.gov.eg

\\ لبنـــــان

المركز اللبناني لحفظ الطاقة
www.lcec.org.lb
energy@lcecp.org.lb

\\ تونـــس

الوكالة الوطنية
للتحكم في الطاقة
www.anme.nat.tn

boc@anme.nat.tn
abdelkader.baccouche@anme.nat.tn

www.med-desire.eu // info@med-desire.eu

ـم تحضيــر هــذ الكتيّ ــب كجــزء مــن مشــروع التطويــر المتوســطي لخطــط دعــم مبــادرات الطاقــة
تـ ّ
الشمســية والطاقــات المتجــددة .MED-DESIRE
وقــد تــم إنتــاج هــذه النشــرة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي فــي إطــار برنامــج التعــاون عبــر الحــدود فــي
أمــا محتويــات هــذه الوثيقــة فهــي مســؤولية الشــركاء المنفذيــن
البحــر األبيــض المتوســط (ّ .)ENPI CBC MED
وال يمكــن إعتبارهــا ،تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،كنشــرة تعكــس موقــف االتحــاد األوروبــي أو الهيئــات
اإلداريــة للبرنامــج.
ويتــم تنفيــذ مشــروع  MED-DESIREفــي إطــار برنامــج التعــاون عبــر الحــدو د فــي البحــر األبيــض المتوســط
( .)www.enpicbcmed.euميزانيتــه اإلجماليــة  ٤٤٧٠٤٦٣،٧٠يــورو ويتــم تمويلــه ،بمبلــغ  ٤٠٢٣٤١٧،٢٤يــورو ،مــن قبــل
االتحــاد األوروبــي مــن خــال آليــة الجــوار والشــراكة األوروبية .ويهــدف برنامــج التعــاون عبــر الحــدود فــي البحــر
األبيــض المتوســط إلــى تعزيــز التعــاون بيــن االتحــاد األوروبــي ومناطــق البلــدان الشــريكة علــى طــول شــواطئ
البحــر األبيــض المتوســط.

