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 متهيد

تتمتع املنطقة العربية بأعلى فيض إشعاع شمسي يف العامل حيث تصل كثافة 
 300اىل  250يف منتصف النهار ومبتوسط من مرت مربع /وات 1000شعاع الشمسي اال

، وتنطبق هذه )1( مرت مربع يف اليوم/كيلووات ساعة 6أي ما يعادل مرت مربع يف اليوم /وات
املزايا على اململكة العربية السعودية حيث تصل وحدات الطاقة الضوئية الساقطة على 

  .)2(كل مرت مربع يف السنة كيلووات ل 2200اململكة نحو 

وتأتي اهمية الطاقة الشمسية من كونها طاقة هائلة ميكن استغاللها يف أي مكان 
وتشكل مصدراً جمانياً للوقود ال ينضب كما تعترب طاقة نظيفة ، كما أنه ميكن إستخدامها يف 

ومعاجلة الصرف العديد من اجملاالت يف النشاط الزراعي وتسخني وتربيد املياه وحتلية املياه 
  .الصحي وتوليد الكهرباء أيضاً 

أهمية احلفاظ على حق األجيال القادمة يف الرثوة النفطية وجعل فرتة ويف ظل 
االستفادة من هذه الرثوة طويلة بالقدر الكايف ويف ظل تزايد إستهالك الكهرباء يف اململكة 

قود يف توليد الكهرباء ويف ظل أهمية بشكل كبري وبالتايل تزايد التكاليف الناجتة عن إستخدام الو
تقليل االنبعاثات الغازية ، فانه يجب االهتمام بتطوير مصادر الطاقة املتجددة يف اململكة والتي 

  .من أهمها الطاقة الشمسية 

شهد االهتمام بالطاقة الشمسية يف اململكة العربية السعودية تزايداً مستمراً  قدول
النتاج املياه والكهرباء  ات احلكومية منها املبادرة الوطنيةبادرومتثل ذلك يف العديد من امل

باستخدام الطاقة الشمسية حتت رعاية مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومشروع 
 االنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية اخلاص بجامعة امللك عبداهللا للعلوم والتكنولوجيا

  .ومشروع القرية الشمسية وغريها 

وتواجه جهود االستفادة من الطاقة الشمسية يف اململكة بعض التحديات منها توفر 
 البرتول وإنخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثري األتربة وعدم وجود دعم حكومي

  .لربامج الطاقةالشمسية  كاف

ط حركة البحث بتقدمي الدعم املادي واملعنوي وتنشيومن هنا يأتي أهمية قيام احلكومة 
والتبادل العلمي مع  للطاقة الشمسية وإنشاء بنك معلوماتيف جماالت الطاقة الشمسية 

الدول العربية ودراسة إمكانية إنشاء صندوق عربي لدعم مشاريع الطاقة الشمسية وسن 
  .القوانني احملفزة لالستثمار يف اجملاالت املتعلقة بالطاقة الشمسية 

                                                            
  . 2008، العدد الرابع ، ديسمرب  ، جملة فقيه للبحث والتطويرحسن البنا سعد فتح ، الطاقة الشمسية البديل الواعد ): 1(
  .املوقع االلكرتوين ملؤسسة عكاظ للصحافة والنشر): 2(
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  الشمسية مفهوم الطاقة : أوالً 

مرة  5000تقوم الشمس بإمداد األرض بطاقة تزيد عن إجمايل إحتياجات العامل من الطاقة بنحو 
دقيقة تكفي  105حيث أن الطاقة التي ميكن احلصول عليها من أشعة الشمس ملدة 

  .) 3(تياجات وإستهالك العامل ملدة عامحإ

 الشمسية اإلشعاعاتاملتوفرة على سطح األرض إىل  مصادر الطاقة املتجددةمعظم  وتعود
فجميع أنواع الطاقات مبا فيها البرتول والغاز والفحم تكونت بسبب أشعة الشمس وما تلى 

مثل طاقة  باإلضافة إىل مصادر الطاقة الثانوية ،ذلك من حرارة وضغط عرب األحقاب الزمنية
  . والطاقة الكهرومائية وطاقة األمواج الرياح

طاقة شمسية تتسم وسائل تكنولوجيا الطاقة الشمسية بشكل عام بأنها إما أن تكون نظم  و
وفقًا للطريقة التي يتم استغالل وحتويل وتوزيع ضوء  إيجابية طاقة شمسيةأو نظم  سلبية

وتشمل التقنيات التي تعتمد على استغالل الطاقة الشمسية اإليجابية ،  الشمس من خاللها
مع املعدات امليكانيكية  احلراري الشمسياستخدام اللوحات الفولتوضوئية واجملمع 

  .والكهربيةلتحويل ضوء الشمس إىل مصادر أخرى مفيدة للطاقة

الطاقات األخرى،  جميع أنواعب مقارنةضل مبواصفات جتعلها األف الشمسيةالطاقة وتتميز
 مصدراً جمانياً للوقود الذي ال ينضب تشكل و طاقة هائلة ميكن استغاللها يف أي مكان فهي

حمدودية هميتها بالنظر اىل أوتأتي  التلوث البيئي طاقة نظيفة ال تنتج أي نوع من أنواع كما تعترب
   .مصادر الطاقة التقليدية

ن اخلاليا الشمسية هي عبارة عن حموالت فولتضوئية تقوم شارة اىل أوبشكل عام ميكن اال
 . بتحويل ضوء الشمس املباشر إيل كهرباء

  إستخدامات الطاقة الشمسية: ثانياً 
  

الطاقة  تأمني بشكل عام ميكن االشارة اىل أن هناك تطبيقات عديدة للخاليا الشمسية ومنها
املنزلية كمضخة املاء  بعض االحتياجات ةتغذي ،ريةالكهربائية لقوارب املالحة واليخوت البح

إضاءة األرصفة على سواحل امليناء واملنشآت البحرية على  ، إنارة املنازل ،والنيون والتلفزيون 
يف عملية التكييف والتدفئة باستخدام مباشر لهذه اخلاليا من الطاقة  ،الشاطىء وداخل البحر 

الري وماء  تشغيل طلمبات ،) الراديو ومستقبالت الراديو(االت يف االتص ،منها  املتولدة احلرارية
  .عالمات الطرق السريعة والسكك احلديدية يف الطرق الصحراوية  ،الشرب

  
  

                                                            
Climatech web site : http://www.climatech‐sa.com):3(   
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  :االستخدام يف النشاط الزراعي 

يسعى املعنيون بتنمية الزراعة وتطويرها إىل زيادة قدر االستفادة من الطاقة الشمسية 
فبعض التقنيات التي تتمثل يف تنظيم مواسم . اجية النباتات املزروعةبهدف زيادة معدل إنت

الزراعة حسب أوقات العام وتعديل اجتاه صفوف النباتات املزروعة وتنظيم االرتفاعات بني 
الصفوف وخلط أصناف نباتية خمتلفة ميكن أن حتسن من إنتاجية احملصول ، واستخدامها يف 

 احملاصيل وتفريخ الدجاج وجتفيف السماد العضوي للدجاجإدارة ماكينات ضخ املاء وجتفيف 
 مت استخدام الطاقة املتولدة بواسطة اللوحات الشمسية يف عمل عصائر الفاكهة كما أنه

  : يف مميزات إنشاء البيت احملميتتمثل أهم و،

  .إنتاج حماصيل اخلضروات يف غري مواسمها العادية على مدار العام  •
  .راعات احلقلية إنتاج شتالت مبكرة للز •
  .زيادة اإلنتاج مع زيادة كثافة النباتات  •
  .إنتاج ثمار ذات مواصفات تسويقية عالية •
التحكم بدرجات  ،تقليل االستهالك يف كميات مياه الري املستخدمة وتنظيم عملية الري •

  .احلرارة من خالل عملية التدفئة والتربيد وحماية املزروعات من خطر الصقيع
آلفات الزراعية مقارنةً بالزراعة املكشوفة والسيطرة على األعشاب السيطرة على ا •

  .يدوياً أو كيميائياً
  .إنتاج الكثري من األزهار والنباتات الداخلية على مدار العام •
  .التوفري يف األيدي العاملة الالزمة لإلنتاج  •

  : تسخني املاء

ففي .  تسخني املاءتستخدم نظم التسخني التي تعمل بالطاقة الشمسية ضوء الشمس يف
% 70إىل % 60، ميكن أن يتم توفري ما يرتواح من )درجة 40حتت (املنخفضات اجلغرافية التي تقع 

درجة مئوية بواسطة نظم  60من املاء الساخن املستخدم يف املنازل بدرجات حرارة ترتفع إىل 
ياه التي تعمل ويعترب من أكرث أنواع سخانات امل. التسخني التي تعمل بالطاقة الشمسية

التي تستخدم %) 34(واأللواح املستوية املصقولة %) 44(بالطاقة الشمسية األنابيب املفرغة 
التي %) 21(بصفة عامة لتسخني املاء يف املنازل، وكذلك األلواح البالستيكية غري املصقولة 

سخني إجمايل سعة نظم ت وقد بلغ. تستخدم بصفة رئيسية يف تدفئة مياه حمامات السباحة
  .جيجاوات  154حوايل  2007خالل عام املاء التي تعمل بالطاقة الشمسية

حيث يتم تخزين احلرارة املوسمية ألغراض التدفئة وتسخني املاء  :التدفئة والتربيد والتهوية
  .على مدار السنة

  :املاء  حتلية
لية تطهري املاء مليون شخص يف البالد النامية يستخدمون عم 2من اجلدير بالذكر أن أكرث من  

حتلية ،ويف جمال  باستخدام الطاقة الشمسية ملعاجلة ماء الشرب العادية املستخدمة يوميًا
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، وتنقسم طرق حتلية املياه بالطاقة الشمسية اىل املياه بإستخدام املقطرات الشمسية 
، ويف  والثانية االستخدام غري املباشرطريقتني االوىل االستخدام املباشر للطاقة الشمسية 

هو نفسه جهاز التحلية وميثل حالة االستخدام املباشر يكون جهاز جتميع الطاقة الشمسية 
للطاقة الشمسية ذلك املقطرات الشمسية بأنواعها اخملتلفة ، أما االستخدام غري املباشر 

باستخدام املسخنات (اىل الصورة احلرارية اما جتميع الطاقة الشمسية وحتويلها يعني 
 لتشغيل وحدات التحلية احلراريةثم إستخدام هذه الطاقة احلرارية ) ت الشمسيةواملركزا

) باستخدام اخلاليا الشمسية(أو حتويل الطاقة الشمسية اىل طاقة كهربية االعتيادية 
  .الدارة وحدات التحلية واستخدام الطاقة الكهربية 

  
يضًا يف إزالة السموم من يتم استخدام الطاقة الشمسية أحيث  : معاجلة ماء الصرف الصحي

  . املاء امللوث بواسطة التحلل الضوئي
  

إن الطباخ الشمسي عبارة عن جهاز يستخدم ضوء الشمس يف  : الطهو بالطاقة الشمسية
  .ةوالبسرتالطهو والتجفيف 

  
ميكن حتويل ضوء الشمس املباشر إىل كهرباء باستخدام حموالت فولتوضوئية  : توليد الكهرباء

)PV ( وعملية تركيز الطاقة الشمسية)CSP (وتُستخدم . والعديد من األساليب التجريبية األخرى
  . احملوالت الفولتوضوئية بشكل أساسي إلمداد األجهزة الصغرية واملتوسطة بالكهرباء

  
  للطاقة الشمسة عاملياً  االساسية االقتصادية املؤشرات:لثاً ثا

  
 .مليار دوالر  20يصل حجم االستثمار العاملي يف جمال الطاقة الشمسية نحو  -
مليون  140تزيد املساحة املستخدمة حالياً لتجميع الطاقة الشمسية يف العامل عن  -

 .مليون مرت مربع  10تزيد سنوياً بنحو  ومرت مربع 
دت نسبة مساهمة الطاقة املتجددة يف إجمايل إنتاج الطاقة يف دول وكالة الطاقة تزاي -

، وقد بلغ معدل النمو السنوي إلنتاج الطاقة % 5.5اىل   1970عام % 4.6الدولية من 
وقد نتج ذلك عن  2001حتى عام  1980خالل الفرتة من عام % 23الشمسية وحدها 

طوير يف تكنولوجيا الطاقة الشمسيةخاصة بعد تزايد االنفاق على جماالت البحث والت
 ).4(أزمة إرتفاع أسعار البرتول يف السبعينات 

نتيجة النمو احلادث يف  2007خالل عام % 15الطاقة الشمسية منواً بنحو  إنتاجشهد  -
، وذلك على الرغم من إنخفاض  2008خالل عام % 42واملتوقع بلوغه% 22الصني بنحو 

 .%30خاصة املانيا مبعدل % 9ول األوروبية بنحو السعة املتولدة يف الد
                                                            

 Renewable Energy Markets – Fact Sheet , IEA .):4(  
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من املتوقع يف ظل إستمرار السياسات احلالية أن يصل إجمايل إستهالك الطاقة   -
 .مليون طن من املكافىء النفطي  45نحو  2030الشمسية بحلول 

إستخدام الطاقة الشمسية يف توليد حرارة ميكن إستخدامها يف عملية  يعترب -
يد يف منو مستمر وتقدر السعة احلالية جملمعات احلرارة الشمسية التسخني أو الترب
جيجاوات حرارية، ومتتلك الصني ما يزيد عن نصف هذه السعة  171يف العامل بنحو 
 ويلي الصني كل من أمريكا واملانيا وتركيا GWth)(جيجاوات حرارية 101العاملية وبنحو 

، وبالنظر اىل  مسا واليونان وذلك على التوايلواليابان واسرتاليا واسرائيل والربازيل والن
أكرب دولة حيث يصل هذا  صمؤشر نصيب الفرد من الطاقة الشمسية جند أن قرب

شخص  1000/ كيلو وات 499شخص يليها إسرائيل  1000/كيلووات 651املؤشر فيها 
 .)5( شخص 1000/كيلو وات 273ثم النمسا 

تسخني املياه يف كل من اسرتاليا والصني  نطاق إستخدام الطاقة الشمسية يفيتزايد  -
وتركيا والربازيل ، بينما يتسع إستخدامها يف تربيد املياه يف الدول  لوأوروبا واسرائي

 .األوروبية خاصة املانيا والنمسا 
نظام الستخدام الطاقة  45يوجد نحو بالنسبة الستخدام الطاقة الشمسية يف التربيد  -

 4.8الف مرت مربع وبسعة تبلغ  19وعلى مساحة   باالشمسية يف التربيد يف أورو
إرتفاع تكلفة ، وقد مت إنشاء وحدة تربيد يف كاليفورنيا ، واجلدير بالذكر أن ميجاوات 

وتنخفض التكلفة إذا إستخدام الطاقة الشمسية يف التربيد من أهم معوقات إنتشارها 
 .)6(يد والتدفئة أيضاً ما مت تصميم جممع احلرارة الشمسية بحيث يستخدم يف الترب

ألف  200يوظف قطاع إستخدام الطاقة الشمسية يف التسخني والتربيد ما يزيد عن  -
 .شخص على مستوى العامل 

 15سنوياً خالل الـ% 4نخفضت أسعار الكهرباء املولدة من الطاقة الشمسية مبعدل إ -
كلفة انتاج الوحدة، ض تعاماً السابقة وذلك نتيجة عوامل اقتصاديات احلجم الكبري وإنخفا

كيلووالت /سنت أمريكي  40-20وتبلغ األسعار احلالية غري املدعومة من قبل احلكومات 
 .ساعة وذلك بالنسبة لوحدات االنتاج كبرية احلجم 

دوالرات بـــالنسبة للــدول  10إيل  8ترتاوح تكلفة الوات ذروة يف األسواق العاملية ما بني  -
الوات ذروة بالنسبة للتطبيقات ذات القدرة املتوسطة  املستوردة بينما تصل تكلفة

دوالر و تزيد هذه التكلفة وفق التصميم و أجهزة  30والقدرة املتوسطة و العالية إيل 
التحكم والتخزين الساكن و اإللكرتونـات املساعدة إال أن تكلفة الـوات ذروة بالنسبة 

 20تقل قليالً عن ) يجاواتاملاحملطات الكهـروشمسية ذات سعة (للقدرة العاليــة 
الدول الصناعية من خالل مراكز البحث والتطوير إيل تخفيض تكلفة الوات ، وتسعى  دوالر

                                                            
Renewable Energy Essentials : Solar Heating and Cooling , IEA .):5(  
Cedric Philibert  ,The Present and Future Use of Solar Thermal Energy as a Primary Source of Energy , IEA.):6(   
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دوالر  350 – 300دوالر وال غرابة يف ذلك فقد كانت تكلفة الوات ذروة  1أو  0.5ذروة إيل 
  .)7( يف اخلمسينــات حني كـان هذا اجملـال مقصوراً على أبحاث الفضاء

عدد وحدات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يف الصني وتايوان لتصل عام  تتزايد -
وحدة بينما  1172وحدة ويف اليابان  1729وحدة بينما بلغت يف أوروبا  3304عدد  2008

 .) 8( وحدة 375بلغت يف أمريكا 
ضوئية املولدة من  الفولتو فيما يتعلق بالطاقة -

 )قة الشمسيةحموالت الطا(الطاقة الشمسية
Solar Photovoltaic  الواحدت االنتاجية  حجمفقد بلغ

منو  ومبعدل 2008جيجاوات عام  5.95يف العامل 
، وقد شكلت الدول  2007مقارنة بعام % 110بلغ 

من الطلب العاملي وأظهرت % 82األوروبية نسبة 
ول عاملياً تليها لتحتل املركز األ% 285االحصاءات تزايد معدل منو الطلب األسباين مبعدل 

، وبالتحليل تبني أن عدد الدول املستهلكة ثم ايطاليا ثم اليابان ثم كوريا املانيا ثم أمريكا 
جيجاوات  6.85العرض فقد بلغ حجم االنتاج  بدولة ، وفيما يتعلق بجان 81يف العامل بلغ 

، % 99 أي مبعدل منو بلغ 2007جيجاوات عام  3.44مقارنة بحجم بلغ  2008خالل عام 
نحو  2008وفيما يتعلق باألرباح التي نتجت عن االستثمار يف هذا النشاط فقد بلغت عام 

 .مليار دوالر  37.1

 
على عوامل عديدة باالعتماد تختلف أسعار جممعات الطاقة الشمسية من دولة ألخرى  -

دة ، فيبلغ سعر اجملمع الذي يكفي الستهالك أسرة واحمنها تكلفة العمالة والرتكيب 
 . )9(يورو يف الصني 200يورو يف اليونان و 700لرت نحو  150مرت مربع و 2.4يتكون سعته 

                                                            
 .لى املوقع االلكرتوين ملركز املدينة املنورة للعلوم الهندسية بحث منشور ع،  الطاقة الشمسية،  أسامة ابراهيم الزعلوك:  )7(

 Renewable Energy Essentials: Concentrating Solar Thermal Power , IEA .):8 (  
Renewable Energy Essentials : Solar Heating and Cooling , IEA .):9(  



 صاديات الطاقة الشمسية يف اململكة العربية السعوديةإقت
 

9    مركز الدراسات والبحوث/ غرفة الشرقية 
 

 –الشركات العاملية املصنعة للخاليا الشمسية كثرية من بينها شركة سوالر األملانية  -
اسرتوبور يف كندا  –كرونار يف يوغسالفيا  –اتيار سوالر يف إيطاليا  –الفواتوات الفرنسية 

 .دينايكا يف الربازيل وهيليو –
  

  : Concentrating Solar Thermal Powerاملركزة إجتاهات إستخدام الطاقة الشمسية 
  

تقوم الطاقة الشمسية املركزة بتحويل أشعة الشمس اىل كهرباء ويتطلب توليد  -
الطاقة الشمسية املركزة سماء صافية وضوء قوي وتتوفر هذه الظروف الطبيعية يف 

ا واملكسيك وشمال أفريقيا والشرق األوسط ووسط اسيا وجنوب جنوب غرب أمريك
والهند ، ومن املتوقع أن تقوم هذه أفريقيا واسرتاليا وجنوب أوروبا وأجزاء من الصني 

 .   2050من الكهرباء يف العامل بحلول عام % 5الطاقة بإمداد نحو 
 2006أمريكا منذ عام شهد  توليد الطاقة الشمسية املركزة منواً كبرياً يف أسبانيا و -

 .جيجاوات  15ويبلغ حجم السعات احلالية يف العامل بنحو 
وات وذلك حسب الطاقة التخزينية /دوالر 8.4اىل  4.2ترتاوح التكاليف االستثمارية بني  -

ومصدر الطاقة وتكلفة العمالة واألرض والتكنولوجيا ، وترتاوح تكلفة الكهرباء املولدة 
 .كيلو وات ساعة  /سنت أمريكي  25-17بني 

  
  واقع الطاقة الشمسية يف الدول العربية: رابعاً 

  
على % 30 سنوي أن تقنيات الطاقة املتجددة تتزايد مبعدلعلى الرغم من  -

 .متأخراً يف الوطن العربي  ال يزال الوضعاال ان مستوى العامل 
بية أن استخدام السخانات الشمسية أصبح شيئاً مألوفاً يف بعض البلدان العر -

بينما بقيت صناعة اخلاليا بصورة جتارية متأخرة يف جميع البلدان العربية بسبب 
 .نشاء املصنعال االولية تكلفةال

تعطي الطاقة  فمثالً يف الوطن العربي طاقة شمسية غري مستغلة يوجد -
كيلوواط يف الساعة يف الكيلومرت املربع الواحد يف سورية،  2300الشمسية 

مستوى االشعة الشمسية ويعد يلوواط فقط يف أملانيا، ك 1000بينما تعطي 
 .يف سورية هو ثاين أعلى مستوى بني الدول العربية

تقع بعض دول اخلليج مثل الكويت ضمن املناطق التي حددتها التقارير الدولية  -
جزيرة بوبيان والتي فللطاقة الشمسية  28كأحد أفضل املواقع على خط عرض 

بإمكانها ) من مساحة الكويت% 5أي تقريبا (رت مربع كيلوم 863تبلغ مساحتها 
التكلفة التقديرية ، وتقدر  إنتاج أكرث من ضعفي الطاقة الكهربائية لدولة الكويت

ميجا  100بسعة  يف الكويت املبدئية لبناء حمطة للطاقة الشمسية احلرارية
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وبناءاً عليه مليون دينار  150 -100تبلغ حوايل ) ميجا وات 1000= جيجا وات 1(وات 
ميكن تقدير التكلفة املالية لإلنتقال إىل تكنولوجيا الطاقة الشمسية إلنتاج إحتياج 

واملياه العذبة بحوايل ) جيجا وات 10(الكويت اإلجمايل احلايل من الطاقة الكهربائية 
ويستغرق بناء هذه احملطات الشمسية مدة مساوية لبناء . مليار دينار 15 - 10

التقليدية حيث ال يستغرق صنع املعدات الشمسية وقت  حمطات الكهرباء
 .)10( طويل كما هو احلال يف حمطات الطاقة الذرية

وقامت بعملية  العربية عدد من الدول مزايا الطاقة الشمسيةلقد تنبه إىل و -
دولة اإلمارات حيث مت االستثمار يف ومنها االستثمار يف الطاقة الشمسية 

مليار دوالر، وكذلك مشروع مصنع  ١٥كلفته حوايل الذي تبلغ ت) مصدر(مشروع 
أما يف مصر فقد مت إنشاء حمطة لتوليد الطاقة الشمسية . الطبقة الرقيقة

ميجاوات، ويف املغرب مت إنشاء حمطة لتوليد الطاقة الشمسية ) ١٥٠(بقوة 
ليبيا، : ميجاوات وقد حذا حذو هذه الدول عدد من الدول األخرى مثل) ٢٠٠(بقوة 

 العربية من أوائل الدول العربية السعودية اململكة وقد كانت، زائر، وغريهماواجل
 .) 11(التي استفادت من الطاقة الشمسية حيث بنت القرية الشمسية يف العيينة

 منطقة الشرق األوسط يف تفعيل دول من أهمتعد اململكة األردنية الهاشمية  -

لسخانات الشمسية، والتي استخدام الطاقة الشمسية وتصنيع وإنتاج وتطوير ا
من جمموع البيوت السكنية، ويركب فيها سنوياً % 40استخدامها إىل  تصل نسبة

جهاز طبقاً لإلحصاءات الرسمية، هذا باإلضافة إىل  15.000ما يقارب من 
والفنادق وتدفئة برك السباحة، ويف  استخدامها يف املستشفيات واملدارس

والزراعية، حيث يتم تركيب السخان  خلدميةالعديد من التطبيقات الصناعية وا
أحجامها كنظام  الشمسي والذي يتناسب مع جميع التطبيقات على إختالف

 مستقل ودائم أو كنظام مساعد ألنظمة التدفئة املركزية وأنظمة تسخني

  ). 12( املياه
  

  لكة العربية السعوديةمللمأهمية الطاقة الشمسية بالنسبة :خامساً 
  

دائل الطاقة مردودين مهمني أولهما جعل فرتة استعمال الطاقة إن الستعمال ب -
 . للطاقة بجانب مصدر النفط احلايل آخر النفطية طويلة وثانيهما تطوير مصدر

ومن % 5مبعدل منو سنوي تزايد إستهالك الكهرباء يف اململكة العربية السعودية  -
دوالر يف قطاع الطاقة  مليار 117أن يتم استثمار سنة القادمة  25املتوقع خالل الـ

                                                            
  http://kuwait‐solar.blogspot.com: املوقع االلكرتوين ):10(
  .املوقع االلكرتوين جلريدة الرياض ): 11(
  .املوقع االلكرتوين لشركة نور لألنظمة الشمسية ): 12(
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ميجاوات ومن  25000كما تبلغ سعة املولدات الكهربائية يف اململكة حالياً السعودي 
 ).13( 2023ميجاوات عام  66400املتوقع أن تصل 

 .تقليل االنبعاثاث الكربونية يف اململكة العربية السعودية  -
يف املصانع ميكن بيعه زيادة القدرة التصديرية للبرتول فبدالً من إستهالك البرتول  -

 .بالسعر العاملي 
توفري التكلفة املادية الضخمة التي تتكبدها موازنة اململكة العربية السعودية بسبب  -

تي يتم إنتاجها عن طريق البرتول ، باالضافة اىل أن ذلك الستخدام الطاقة الكهربائية إ
مثل الشوارع يتكلف جهد كبري من حفريات قد تؤثر على بعض املشاريع املقامة 

تشري ، ومما يزيد من تكلفة هذه الطاقةوغريها وكذلك متديد األسالك ملسافات طويلة 
تبلغ  يف اململكة أن تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية اىل التقديرات

 . )14(كيلووات ساعة / دوالر 0.12
إضافة اىل تقليل االعتماد حتويل اململكة العربية السعودية اىل مصدر للطاقة الكهربائية  -

 .على البرتول 
يف حال تزايد االهتمام بالطاقة  من املتوقع : تصدير الطاقة الشمسية إمكانية -

مت إفرتاض إذا و الشمسية يف اململكة أن يتزايد االنتاج وميكن تصدير الفائض أيضاً ،
اليوم ومبا جيجاوات يف  24 ومبا يعنيجيجا وات من الكهرباء يف الساعةواحد  تصدير

مت  ، وإذا ماجيجا وات يف السنة 8784 ومبا يقدر  بنحوجيجا وات يف الشهر  732 يقدر
من هذه الطاقة سنوياً لعوامل عديدة منها سوء % 85إنتاج سوى  ميكنلن  أنه إفرتاض

سنت  2أن الربحية فى الكيلووات الواحد هي  ومت أيضاً إفرتاضاألحوال اجلوية والصيانة
فعليه تكون العمالء بعد حذف كل تكاليف إنتاج وتوصيل هذه الطاقة إىل أمريكي فقط 

دوالر  149.328.000 هي) ما يعادل مليون كيلو وات(الربحية اخلالصة لواحد جيجا وات 
 . )15( أمريكي

  
  اململكة العربية السعوديةمقومات الطاقة الشمسية يف : سادساً 

كما ان أشعة الشمس السنة  وفرة األراضي الصحراوية املشمسة أغلب أيام -
 .)16(ساعة يومياً  12واط من الطاقة وذلك ملدة  7000متد كل مرت مربع بنحو 

من الشرق إىل الغرب وليس من الشمال إىل اجلنوب مما  اململكة إمتداد اراضي -
  . يعرضها إىل الشمس لفرتة زمنية أطول وبالتايل تستطيع إنتاج الطاقة أكرث

                                                            
  .املوقع االلكرتوين للربنامج الوطني لالدارة وترشيد الطاقة ): 13(

  (14):Mohamed Nabil Metwally and Abdel-Majeed S. Alghamdi," Prospective Contribution of Solar Energy 
in Thermal and Electrical Applications in Umm Alqura University at  Makkah , Saudi Arabia. 

  
  http://kuwait‐solar.blogspot.com: املوقع االلكرتوين ):15(
 . Menafn Newsاملوقع االلكرتوين لـ ): 16(
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ات أو أمطار موسمية أو جبال أو أية إعاقات تعيق عدم وجود غابات أوحممي -
  .االستغالل األمثل للطاقة الشمسية

تشري بعض الدراسات اىل أن الطاقة الشمسية التي متتلكها اململكة أكرب من  -
يف اململكة وذلك التساع مساحات الطاقة الناجتة من النفط املتوفرة حالياً 

ن موجات االشعاع الضوئي اململكة واستمرار تعرضها لكميات عالية م
مغناطيسي الصادرة من الشمس حيث أن متوسط وحدات الطاقة والكهرو

وحدة كيلو وات لكل مرت مربع يف  2200يساوي الضوئية الساقطة على اململكة 
 . )17(السنة

أن هناك التزامات للعديد من دول العامل ومن ضمنها اململكة العربية  -
يف كوبنهاجن لتخفيض املؤثرات السلبية  يف مؤمتر املناخ الدويلالسعودية

مزارع النتاج الطاقة الشمسية يف  التوسع يف إنشاءوبالتايل فان النتاج الطاقة 
اململكة سيعمل على تخفيض االنبعاثات امللوثة التي تسبب االحتباس احلراري 

 .وتغري املناخ 
س املال استعادة رأأثبتت العديد من دراسات اجلدوى يف اململكة أنه ميكن  -

املستثمر يف الطاقة الشمسية خالل فرتة ترتاوح بني ثالث وخمس سنوات 
تتمكن بعدها اجلهة املنفذة ملشاريع الطاقة الشمسية من احلصول على 

 .) 18(طاقة نظيفة منخفضة التكلفة
توجد باململكة جممعات قروية صغرية متفرقة ومتباعدة وأنه قد يتعذر  أنه -

ة ربط هذه القرى بالشبكة الرئيسة للكهرباء لذا فإن أو اقتصادي ألسباب عملية
احلالة هو استغالل الطاقة الشمسية يف هذه  احلل املنطقي يف هذه

 .اجملمعات النائية

  العائد االقتصادي من االستثمار يف توليد الكهرباء 
 )19(باستخدام الطاقة الشمسية

  :رأس املال األويل 
وحدة االنتاج املستثمر فيها وقدراتها  يعتمد حجم االستثمار األويل على حجم -

وميكن أن يعرب عن ذلك السعر املعتمد على حجم الطاقة املتولدة فمثالً وحدة 
دوالر مبا يتضمن الرتكيب ومبا يعني أن  16000وات تتكلف  2000االنتاج سعة 

 .دوالر 8تكلفة الوات 
  

  :العائد االقتصادي وفرتة االسرتداد 
إذا ما مت تقديرياً ي يف الطاقة الكهربائية املتولدة ويتمثل العائد االقتصاد -

سنت أمريكي وتكلفة تركيب وشراء اجلهاز  20ساعة /إفرتاض أن سعر الكيلوات

                                                            
   .املوقع االلكرتوين ملؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ): 17(
 .املوقع االلكرتوين ملؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ): 18(

 www.solarbuzz.com):19(   
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عام وذلك بفرض قيام  15الوات فان مدة اسرتداد رأس املال هي /دوالر4
 .احلكومة بدعم تكلفة الرتكيب والشراء 

  
  
  

  طاقة الشمسية يف اململكة العربية السعودية االستفادة من المبادرات : سابعاً 
  

قامت : النتاج املياه والكهرباء بإستخدام الطاقة الشمسية وطنيةالبادرة امل -
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا باالعالن عن مبادرة قومية النتاج 

رت املياه والكهرباء بإستخدام الطاقة الشمسية بتكلفة تقل عن الريال لكل م
هلله لكل كيلووات من الكهرباء يف الساعة ، ومن املتوقع  3مكعب من املياه و

، ومن املتوقع % 40أن يؤدي ذلك اىل خفض تكلفة إنتاج املياه والكهرباء مبعدل 
إنشاء أول وحدة إنتاجية للطاقة الشمسية يف إطار هذه املبادرة يف منطقة 

 . )20(ألف شخص 100بخدمة م ألف مرت مكعب وتقو  30اخلفجي بسعة إنتاجية 
بناء حمطة ): املرحلة األوىل(تنفيذ هذا املشروع على ثالث مراحل وسوف يتم 

ألف مرت مكعب يومياً لسد احتياجات  30املياه املاحلة بطاقة إنتاج تبلغ  لتحلية
سكان مدينة اخلفجي من مياه الشرب وذلك من خالل بناء حمطة  ألف من 100

ميجاوات وأغشية التناضح العكسي  10بطاقة  ةإلنتاج الطاقة الشمسي
سيتم ) املرحلة الثانية(،  سنوات باستخدام أحدث التقنيات املتطورة خالل ثالث

ألف مرت  300املياه بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاج  فيها بناء حمطة لتحلية
مكعب يومياً ويستغرق تنفيذ هذه املرحلة ثالث سنوات بعد استكمال املرحلة 

يبلغ عشرة أضعاف إنتاج حمطة املرحلة األوىل، يف حني سيتم يف  ىل وبإنتاجاألو
 .)21( عدة حمطات للتحلية ملناطق خمتلفة من اململكة بناء) املرحلة الثالثة(
 

الشمسية اخلاص بجامعة امللك عبد اهللا  مشروع اإلنتاج الكهربائي بالطاقة -
ليون ريال والذي فاز به حتالف م 65بتكلفة إجمالية قدرها  : للعلوم والتكنولوجيا

يعد ووكونرجي األملانية  شركتي أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية السعودية
وينص العقد املربم بني شركة  األكرب من نوعه يف اململكة يف هذا اجملال

سعودي أوجيه املقاول الرئيسي للمباين األكادميية والتحالف على بناء معملني 
كيلو واط لكل من مركز اخملتربات الشمايل  1000للطاقة الشمسية بسعة 

مرت مربع من األلواح  12000واجلنوبي ويغطي مساحة إجمالية قدرها 
 ويهدف، الشمسية ذات الكفاءة العالية واخلاضعة ألعلى املواصفات العاملية

                                                            
 .  Menafnاملوقع االلكرتوين لـ ): 20(
 http://forum.arab‐mms.com/t215307.html :املوقع االلكرتوين ): 21(
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ميجاواط من الطاقة الكهربائية عن طريق اخلاليا الضوئية  2املشروع إلنتاج 
، ومن املتوقع أن يقوم هذا لكهربائي للشبكة السعودية للكهرباء الربط ا بنظام

يوفر  ميجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا مما 3300شروع بإنتاج امل
 11700طنًا من االنبعاثات الكربونية وهو ما يعادل االنبعاثات الناجتة من  1666

 .)22( مليون كيلومرت من الطريان
  

تعد من أوائل مشروعات الطاقة الشمسية يف :  مشروع القرية الشمسية -
) كيلو مرت 45تبعد عن شمال الرياض (يف وادي حنيفة  اوجاري تنفيذهاململكة 

 3000ويعيش فيهما نحو )23(والعيينهاجلبيله " حيث يتم التنفيذ يف قريتني هما 
وذلك مليون دوالر  16.5، وتقدر التكاليف املقررة لهذا املشروع بنحو  شخص

، ويعد هذا هاتني القريتني بالكهرباء املولدة من الطاقة الشمسية  المداد
حتت مظلة الربنامج السعودي املشروع من أكرب املشاريع التي يتم تنفيذها 

 . SOLERASاالمريكي لبحوث الطاقة الشمسية 

                                                            
  .املوقع االلكرتوين لشبكة األسواق العربية ): 22(
كيلووات وتعد أول حمطة بحثية  350وذلك لتوفري الكهرباء بقدرة  1980ة يف العيينه عام مت إنشاء مشروع القرية الشمسي:  )23(

 .خاليا شمسية  9لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية ، ويوجد بها حالياً 
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دينة مبمعهد بحوث الطاقة  بإشرافقائمةمبشروعات الطاقة الشمسية التي مت تنفيذها 
  :) 24(بد العزيز للعلوم والتكنولوجياامللك ع

  
  

                                                            
S.A.M.said , I.M.EL‐Amin and A.M.AL‐Shehri, Renewable Energy Potentials in Saudi Arabia. ):24(   
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  معوقات منو الطاقة الشمسية:ثامناً 
  :معوقات عامة                            
تتعلق بتزايد النفقات االستثمارية أمام املستثمرين :  معوقات إقتصادية -

 الراغبني يف إسرتاداد رأس املال يف األجل القصري بينما يتوقع من االستثمار يف
الطاقة الشمسية منافع يف األجل الطويل ، وتذبذب أسعار الوقود ، قيام بعض 
الدول بدعم الوقود بشكل كبري ومبا يقيد من قرارات االستثمار يف الطاقة 

 .الشمسية
والتي تختلف من دولة ألخرى وعلى املستوى احمللي داخل  :معوقات قانونية  -

فقات القانونية واملسائل السلوكية الدول أيضاً ويتعلق ذلك بالرتاخيص واملوا
 .اخلاصة بنقص الوعي بأهمية التكنولوجيا اجلديدة 

تواجه الباحثني يف جماالت استخدام الطاقة  من اهم املشاكل التي:  لتلوثا -
الشمسية هي وجود الغبار وحماولة تنظيف أجهزة الطاقة الشمسية منه وقد 

من فعالية الطاقة % 50كرث من برهنت البحوث اجلارية حول هذا املوضوع أن أ
الشمسية تفقد يف حالة عدم تنظيف اجلهاز املستقبل ألشعة الشمس ملدة 

إن أفضل طريقة للتخلص من الغبار هي استخدام طرق التنظيف  ،شهر
املستمر أي على فرتات ال تتجاوز ثالثة أيام لكل فرتة وتختلف هذه الطرق من بلد 

  .ر وطبيعة الطقس يف ذلك البلد إيل آخر معتمدة على طبيعة الغبا
ن الطاقة يخزتيعتمد :  ن الطاقة الشمسية واالستفادة منها أثناء الليليخزت -

و نوع االستخدام وفرتة  ،الشمسية على طبيعة وكمية الطاقة الشمسية 
االستخدام باإلضافة إيل التكلفة اإلجمالية لطريقة التخزين ويفضل عدم 

ل التكلفة واالستفادة بدالً من ذلك من الطاقة ن لتقلييخزتاستعمال أجهزة لل
الشمسية مباشرة حني وجودها فقط ويعترب موضوع تخزين الطاقة الشمسية 

ويعترب تخزين .من املواضيع التي حتتاج إيل بحث علمي أكرث واكتشافات جديدة 
أما . احلرارة بواسطة املاء والصخور أفضل الطرق املوجودة يف الوقت احلاضر 

ة لتخزين الطاقة الكهربائية فما زالت الطريقة الشائعة هي استخدام بالنسب
وتوجد حالياً أكرث من عشر ) بطاريات احلامض والرصاص ( البطاريات السائلة 

طرق لتخزين الطاقة الشمسية كصهر املعادن والتحويل الطوري للمادة وطرق 
  .املزج الثنائي و غريها 

بسبب األمـالح  : ــة بسبب األمـالححدوث التـآكل يف اجملمعـات الشمسي -
املوجودة يف امليــاه املستخدمــة يف دورات التسخــني وتعترب الــدورات 
املغلقـة واستخـــدام مــاء خـال من األمالح فيها أحسن احللول للحد من مشكلة 

 .التآكل والصدأ يف اجملمعات الشمسية 
احات كبرية لتجميع كمية استخدام مساالستفادة من الطاقة الشمسية  يلزم -

مناسبة من الطاقة الشمسية و يعيب الطاقة الشمسية أنها غري منتظمة مما 
قد يلزم االستعانة بتخزينها سواء على الصورة احلرارية أو على الصورة الكهربية 
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وهذه العيوب وحلولها تزيد من تكلفةاستخدام الطاقة الشمسية بشكل عام 
لوقود التقليدي ميكن تقليله بالتوفري الناجت عن ولكن الفرق يف التكلفة عن ا

  .معاجلة تلوث البيئة من الوقود التقليدي 
  

  :معوقات خاصة باململكة العربية السعودية 
  

 .وإنخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية : توفر البرتول  -
رتاوح والتي ميكن أن تؤدي اىل تخفيض الطاقة الشمسية مبعدل ي :تأثري األتربة  -

 % .20-10بني 
مثل الدعم املقدم  :لربامج الطاقة الشمسية  كاف عدم وجود دعم حكومي -

  .لقطاع البرتول والكهرباء 

 

  مقرتحات لتعظيم االستفادة من الطاقة الشمسية : تاسعاً 
  يف اململكة العربية السعودية 

  . الدعم املادي واملعنوي وتنشيط حركة البحث يف جماالت الطاقة الشمسية -
القيام بإنشاء بنك ملعلومات اإلشعاع الشمسي ودرجات احلرارة وشدة الرياح وكمية  -

  .الغبار وغريها من املعلومات الدورية الضرورية الستخدام الطاقة الشمسية 
القيام مبشاريع رائدة وكبرية نوعاً ما وعلى مستوى يفيد البلد كمصدر آخر من الطاقة  -

باإلضافة إيل عدم تكرارها بل تنويعها يف البلدان العربية وتدريب الكوادر العربية عليها 
  .لالستفادة من جميع تطبيقات الطاقة الشمسية 

تنشيط طرق التبادل العلمي واملشورة العلمية بني البلدان العربية وذلك عن طريق  -
  . عقد الندوات واللقاءات الدورية 

ربي وحصر وتقومي ما هو حتديث دراسات استخدامات الطاقة الشمسية يف الوطن الع -
  .موجود منها 

تطبيق جميع سبل ترشيد احلفاظ على الطاقة ودراسة أفضل طرقها باإلضافة إيل دعم  -
  .املواطنني اللذين يستعملون الطاقة الشمسية يف منازلهم 

تشجـيع التعاون مع الـــدول املتقدمــة يف هـذا اجملال واالستفــادة من خرباتهــا على  -
 .لك مبنيــاً على أســاس املنفعة املتبادلة أن يكـون ذ

 يفالشمسية الطاقةلدعم مشاريع  العربيةقامة صندوق عربي حتت إشراف اجلامعة إ -
كل منها حسب اقتدارها، وأيضاً جميع  العربية الدولالعامل العربي، بحيث تسهم جميع 

 الدولوهكذا، تتمكن  متويل هذا الصندوق يفاخلاصة  العربيةاملانحني من املؤسسات 
، الطاقةوتوليد الكهرباء من هذه  الشمسية الطاقةالفقرية من إقامة مشاريع  العربية

هذه تعود من جديد إىل الصندوق من  الطاقةمشاريع نفس الوقت، فإن إيرادات  يفو
 .أجل متويل مشاريع أخرى
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توفري األراضي الصاحلة إلنتاج أكرب قدر ممكن من الطاقة الشمسية وحماية هذه  -
  .األراضي من االستغالل اخلطأ 

  .يب وجتهيز الطاقات والكوادر البشرية يف جماالت الطاقة الشمسيةتدر -
العمل على نقل التكنولوجيا اخلاصة بالطاقة املتجددة وبناء املصانع إلنتاج املواد  -

مثال على ذلك بناء مصانع السيليكون . واملعدات واألجهزة الالزمة إلنتاج هذه الطاقة
  ا الكهروضوئيةإلنتاج املرايا الشمسية العاكسة واخلالي

ضرورة قيام اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف البحث العلمي مبنح فرص أكرب  -
، ومن للباحثني والطلبة من أجل التفاعل مع نظرائهم يف مناطق أخرى من العامل 

املمكن حتقيق ذلك من خالل تشجيع االكادمييني والباحثني على املشاركة يف مؤمترات 
  .ضوعاتها على الطاقة الشمسية واملتجددة إقليمية وعاملية ترتكز مو

سن قوانني وتشريعات ملكافأة كل من ينتج طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية بحيث  -
يتم تخفيض الضرائب على اجلهات املنتجة وإعطاؤها مميزات وحوافز عن غريها من 

  .الشركات 
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