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 وفرص التمويل خيارات االنتاج: مستقبل الطاقة 

 : مقدمة

تختمف بمدان العالم في اعتمادىا بدائل الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكيربائية، استنادًا 
الوقود البديل، وعمى اقتصادية كمفة إنتاجو، إذ اعتمد العالم عمى مر السنين عمى إلى مدى تّوفر 

... الخ، لكونيا األكثر وفرة واقتصادية، ه بدائل الوقود التقميدية كالفحم، والغاز، والنفط، والرياح، والميا
ن يعد الفحم د إنتاج الطاقة الكيربائية من الوقود الحجري اقتصاديًا، في حييعفمثاًل في الصين 

والموارد السيمة المنال في كل من أمريكا  الحجري والغاز من البدائل المّصنفة ذات الُكمف الحرة
ومع اختالف بدائل الوقود المستخدم، تختمف محطات إنتاج الطاقة الكيربائية، فيناك  وأستراليا وأوربا.

ات ذات القدرة الغازية، اعتمادًا عمى الحرارية، اعتمادًا عمى المياه، أو المحط المحطات ذات ا لقدرة
 ، اعتمادًا عمى النفط.الييدروليكيةالقدرة  الغاز كوقود، أو المحطات ذات

 متكامل مزيج ضمن والمتجددة التقميدية المصادر بين الدمج في يتمثل جذرياً  تحولً  اليوم نشيد
 جامعة مع بالتعاون ة،الطاق مستقبل عن الوطني أبوظبي بنك تقرير اعده أشار حيث الطاقة من

 العرض بين سريعاً  تتسع التي اليائمة الفجوة إلى «كوبرز سووتر ىاو  برايس» وشركة ،«كامبردج
 مع عممي بشكل التحدي ذلك تأثير لمس العربي الخميج بدأ إذ العالم، في الطاقة عمى والطمب المتاح
 السريع النمو أن إذ .العالمي وسطالمت عن أضعاف ثالثة بواقع الطاقة عمى الطمب في ارتفاع تسجيل
 المنطقة في الطاقة عمى الطمب في كبير ارتفاع إلى يفضي العمراني التوسع وحركة التصنيع لعمميات

 طرق عن المنطقة ىذه بمدان وتبحث .العالمي النمو عجمة تدعم حيوية وصل حمقة بدورىا تشكل التي
 تعمل كما والمستدامة، النظيفة الطاقة تقنيات إلى لوالتحو  التقميدية الطاقة أنماط عن ابتعادىا تكفل

 وأن خاصة المستقبمي، الطمب لمواكبة الطاقة لقطاع التحتية بنيتيا تطوير عمى المنطقة حكومات
 .الغنية البمدان يتخّطى بما مبكرة مراحل منذ المتجددة المصادر دور لترسيخ قّيمة فرصة أماميا

 في النفط أسعار انخفاض سيتسبب ىل :ىو الجميع أذىان إلى يتبادر الذي األبرز السؤال ولكن
 غالباً  المتجددة المصادر استخدام يتم إذ ذلك؛ التقرير ينفي الواقع في المتجددة؟ الطاقة نمو عرقمة
 جامعة» من براون كروفورد دوغالس البروفيسور وأشار .النقل مجال في والنفط الطاقة، لتوليد

 المتجددة المصادر مسيرة يخص فيما الطويل المدى عمى مؤثرة جوىرية عوامل وجود إلى «كامبريدج
 العرض بين األفق في تموح قد التي اليّوة لرّدم اليوم ماسة حاجة وثمة .الكربون منخفضة والطاقة



 من مصادرىا تنويع جانب إلى اقتصاداتيا من الكربون بإزالة العالم بمدان تمتزم ولذلك والطمب،
 .الطاقة

 قدمًا؟ المتجددة الطاقة قطاع مسيرة تدفع التي لقوىا هي ما -

 في دؤوبة خطوات الحكومات وتتخذ .النظيفة الطاقة تفضيل نحو لفتاً  تحولً  المستيمكين طمب يشيد
 بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف» مؤتمر فعاليات اختتام بعد خاصة اإلطار، ىذا
 .اقتصاداتيا من الكربون إزالة إلى الرامية مساعييا بتعزيز العالم حول انالبمد والتزام) «المناخ تغير

 لترسيخ أوسعاً  مجال سنشيد األوسط، الشرق منطقة في األحفوري الوقود دعم سياسات انحسار ومع
 .ذلك حدوث بداية عمى واضحة دلئل الماضي العام شيدنا وقد المتجددة؛ الطاقة تقنيات دور

 التكاليف سيدفع مما التكنولوجي، التقّدم تنامي مع خاصة البتكار تعزيز في طاقةال شركات وستساىم
 أي مواجية في المتجددة لممصادر القتصادّية الجدوى يدعم أن ذلك شأن ومن .النخفاض نحو

 كامل في كمياً  نوعية نقمة إحداث الجديدة لمتقنيات ويمكن .النفط أسعار انخفاض عن تنجم تحديات
 المرحمة خالل ويمكن .الشمسية الطاقة مصادر مع رأينا كما مفاجئ بشكل ذلك يحدث وقد القطاع؛
 حاسماً  دوراً  تمعب أن المتوقع من التي الطاقة تخزين بطاريات تطوير مجال في تقّدم إحراز المقبمة

 .القطاع في

 المستدام التمويل عمى العمالء طمب تزايد -

 .اليوم العالم يشيدىا التي التغييرات مع بالتزامن «الوطني بيأبوظ بنك» في الرئيسيون العمالء يتغير
 ولو قاعدة امتالك حول الشكوك البنك ساورت – سنوات 5 قبل حتى أو – مضت سنوات عشر فقبل

 .الطاقة توليد بمجال المستدامة الممارسات مع يتفاعمون الذين العمالء من صغيرة

 والذين المتجددة، الطاقة قطاع في ينشطون الذين لعمالءا من كبيـرة قاعدة البنك يمتمك اليوم، أما
 أن حيث النمو؛ متسارع القطاع ىذا في السائدة الديناميكيات وفيم تبّني المالية مؤسساتيم من يريدون
 المطورين وكبار الحكومية، المرافق خدمات ومؤسسات والحكومية، الدولية النفط شركات من العديد
 بشكل تعمل والتي المتجددة بالطاقة متخصصة فرعية شركات جميعاً  يمتمكون الطاقة قطاع في

 .قبميم من مباشر غير أو مباشر



 واإلنشائية اليندسية المشتريات ومتعاقدي التقنيات لمطّوري مجزية فرصاً  المتجددة الطاقة قطاع ويوفر
 عن ناىيك لخاصة،ا الممكية أسيم في األساسيين والالعبين المكونات وموّردي التكنولوجي ومزودي
 فرصة اليوم المالي المجتمع ويمتمك .المنطقة إلى والشركات المؤسسات أموال رؤوس تدفق تعزيز

 وتقنيات حمول تطبيق في البدء بيدف منّسقة طريقة وفق العمالء أولئك متطمبات إلى لالستجابة
 .المقبمة السنوات خالل المتجددة المصادر

  المتجددة طاقةال مشاريع لنمو كحافز التمويل  -

 وشمال األوسط الشرق منطقة في النظيفة الطاقة مشاريع نمو لحفز المالي المجتمع جيود حشد
 خطـوات أولى إفريقيا وشمال األوسط الشــرق منطقة في الطاقة قطاع شيد التقرير، فحسب إفريقيا،
 مستقبل ويلتم» تقرير نشر وتاريخ 2015 مارس شير منذ والممارسات السياسات في التغيير
 تمعب بأن قوية توقعات وسط النظيفة الطاقة توليد لصالح التغيرات ىذه وتميل .الماضي «الطاقة
  .المستقبل طاقة مزيج في األىمية متنامي دوراً  المتجددة الطاقة مصادر

 عالية النظيفة الطاقة تكنولوجيا قدرة حول األول يتمحور :أساسيين عاممين إلى التحول ىذا ويعزى
 جانب إلى التقميدية، الطاقة مصادر مع قياساً  التكمفة حيث من تنافسية أكثر تكون أن عمى لكفاءةا

 العامل ويتمثل لقتصاداتيا الكربونية البصمة بخفض لمحكومات المتجددة الستراتيجية اللتزامات
 وتقمبات الطاقة عارأس بين الرتباط وفك الطاقة، بمجال الحكومات استقاللية بتعزيز الرغبة في الثاني
  .األساسية السمع أسعار

 بالنتقال الحكومية التعيدات ضوء في تاريخي منعطف أبواب عمى المنطقة في الطاقة مزيج ويبدو
 النظيفة الطاقة عمى يقوم ذكاءً  أكثر نظام إلى األحفوري الوقود عمى رئيسي بشكل يرتكز نظام من

  .المنطقة في الوفيرة الطبيعية الرياح وطاقة شمسيةال المصادر من توليدىا يتم التي الموزعة

 عالمي منظور من المتجددة الطاقة -

 تدفقــات 2015 عام خالل النامية البمدان في المتجددة الطاقة قطاع استقطب مسبوقة، غير بصورة
 .«يةوالتنم القتصادي التعاون منظمة» في األعضاء الثالثين بالدول مقـارنةً  األموال رؤوس من أكبر

 الناشئة؛ النظيفة الطاقة ألسواق األىمية بالغة دروساً  تقدم أن نضجاً  األكثر المتقدمة لألسواق ويمكن
 .دائم نحو عمى وتصاعدية تاريخية تبدو الناشئة األسواق في الستثمارية التدفقات وأن خصوصاً 
 الماضية، العشر السنوات خالل المتحدة والوليات أوروبا من كل في المسجمة البيانات إلى وبالنظر



 ذروتيا بمغت التي الستثمارية التوجيات ارتفاع ومنيا الجوانب بعض في تتشابيان السوقين كال فإن
   .2011 عام تمت التي القميمة األعوام خالل تتراجع أن قبل 2011 عام في

 العقد نتصفم المتحدة الوليات شيدت فقد ذلك، إلى أفضت التي األسباب حول ىنا تساؤل ويبرز
 عمى بناءً  النظيفة الطاقة اعتماد نحو التحول في متسارعة خطوات والعشرين الحادي القرن من األول

 الصعبة القتصادية الظروف لكن .المتقدمة المال رأس أسواق عبر التمويل ووفرة اإليجابية األجواء
 دعم وتراجع الموقف تأزم إلى أفضت العالمية المالية األزمة بعد المتحدة الوليات واجيتيا التي

 تقمب وسط األخرى ىي السمبية بظالليا الضريبية السياسة ألقت كما .أيضاً  متسارعة بوتيرة القطاع
 يمثل ما وىو الضريبي، والئتمان الضريبية اإلعفاءات إلى والفتقار الستثمارية، التدفقات في كبير
 .سياسية دوافع عمى القائمة التمويمية الدورة أشكال إحدى

 الرئيسية األسباب إن غير أوروبا، في كبير حد إلى مشابية كانت المال رأس تدفقات أنماط أن ومع
 بشكل أّثرت قـد العالمية المالية األزمة أن صحيح .مختمفة تكون ربما المتجددة الطاقة مسيرة لنحسار
 الستثمار تراجع عوامل أبرز من واحداً  كان المباشر الحكومي العمل في اليقين انعدام أن إل كبير،
 البمدان بعض في واحد جانب من الكيرباء تعرفة خفض أن حيث النظيفة؛ الطاقة مشاريع في

 سبباً  شكل الذي األمر القطاع، جاذبية مستوى بزعزعة ساىم الشمسي الحزام نطاق ضمن األوروبية
 .أخرى قطاعات إلى الستثمارات تحويل في رئيسياً 

 خفض عمى مجدداً  والتركيز الشركات واندماج النفقات ضغط من جديدةً  موجةً  قانالسو  وشيد ىذا
 عمى والقدرة بالمرونة يتسم قوي قطاع إلى العوامل ىذه أفضت وقد .التكنولوجية والتحسينات التكاليف
 المتأخرين أولئك من الستفادة إلى التفاؤل من الجانب ىذا ويعزى .السيئة العمل ظروف مع التكيف

 .األوسط الشرق منطقة سيما ول المتجددة الطاقة قطاع دخول نع

 المناسب الوقت في المتجددة الطاقة سوق بدخول نجحت األوسط الشرق بمدان -

 عام في «باور أكوا» وشركة «دبي ومياه كيرباء ىيئة» بين الموقعة الطاقة شراء اتفاقية بدراسة
 ذلك وجاء الشمسية، الطاقة لتكاليف العالم في دنىاأل ىو لألسعار جديداً  معياراً التي ارست   2015

 وحزمة األسيم، لعائدات خانتين من وأسعار عادية، تجارية شروط وفق تنافسية مناقصة عمى بناءً 
  اإلقميمية التجارية البنوك من الديون لتمويل



 صاحب من دمةالمق التعرفة مقترحات أن فيو واسع نطاق عمى إليو اإلشارة تتم لم الذي الجانب أما
 الميمة التوجيات ثالث يشكل مما العالم، حول األدنى ىو جديداً  سعراً  أيضاً  أرست قد الثاني العرض

  :المنطقة في

 عمى الشمسية الطاقة مجمعات مثل – المتجددة الطاقة تقنيات تكمفة انخفاض أن شك ل أوًل،
 التقنيات تمك أن ىو ذلك من واألىم .لتجاريةا الناحية من التنافسية قدرتيا ستعزز -الخدمي المستوى

 المتقطعة النقدية التدفقات عن الستغناء تم حيث الحكومي، الدعم أو اإلعانة عمى تعتمد تعد لم
 لمسمع التجاري النطاق انحسار ضوء وفي .العالم من كثيرة أجزاء في الضريبية باإلعفاءات والمرتبطة

 مع مستقبالً  الطاقة مزيج في تدخل أن المتجددة الطاقة نياتلتق الضروري من بات البتروكيماوية،
 األوسط الشرق منطقة في التعرفة مقترحات عمى وبناء .الطبيعية الموارد من كبيرة كميات توفر

 الطاقة تقنيات تعمل ثانيًا،  .البرية الرياح طاقة مشاريع عمى أيضاً  ينطبق ذلك فإن أفريقيا، وشمال
 بأن قميمة أعوام قبل ليظن أحد يكن فمم .العالم في القديمة المؤسسية لمنظومةا تغيير عمى المتجددة
 األساسيين الالعبين عمى التغمب يمكنيم العالم في البترولي القتصاد مركز تعتبر منطقة من مطورين

 مطوري من متنامية استجابة إلى ذلك سيفضي سابقًا، حدث وكما .المزدىرة العالمية األسواق في
 الطاقة قطاع ضمن التنافسية تعزيز في ستسيم بأنيا شك فال ذلك، يتم وحين الخدمية، فقالمرا

 من المقدم المال رأس عمى أساساً  «دبي ومياه كيرباء ىيئة» مشروع تمويل يعتمد ثالثًا،  .النظيفة
ثبات التقنية القدرات توافر ومع .الخاص القطاع  صرالعن التمويل ىذا أصبح التجارية، الجدوى وا 
 الكم مواكبة لناحية أم التنافسي المنظور من سواء المنطقة في المتجددة الطاقة قطاع لتطوير األىم
  .المتجددة الطاقة لمشاريع التمويمية المتطمبات من اليائل

 مستوياتيا أدنى إلى الشمسية الطاقة مجمعات تكاليف وانخفاض القطاع تماسك الوقت بمرور ويزداد
 إلى تباعاً  والتحول المزايا ىـذه من لالستفادة األوسط الشرق لمنطقة ميماً  حافزاً  يشكل مما عالميًا،
   .المتجددة الطاقة قطاع في رائد عالمي مركز

  المتجددة الطاقة قطاع لنمو أساسي شرط :التمويالت تنويع -

 عام في يأمريك دولر مميار 329 إلى النظيفة الطاقة قطاع في العالمية الستثمارات إجمالي وصل
 إجمالي أن إلى «الشمسية الطاقة لصناعات األوسط الشرق جمعية» تقديرات وتشير .2015

 تجاوزت بالكاد إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في الشمسية الطاقة مجمعات في الستثمارات
 الطمب بين ةالكبير  لمفجوة ونظراً  .العالمية األسواق في حصتيا بزيادة توقعات مع العام ىذا خالل 1%



نتاجيا الطاقة عمى  متسارعاً  نمواً  المتجددة الطاقة مشاريع تمويل عمى الطمب سيشيد المنطقة، في وا 
 من متنوعة مجموعة من الستفادة المتجددة الطاقة قطاع عمى يحتم مما .المقبمة األعوام خالل

  .الطمب ىذا تمبية بيدف السيولة مصادر

ر الطاقة الكيربائية يوثر بشكل سمبي مباشر عن طريق انقطاع التيار في العراق مثال فان عدم استقرا
بميون دولر حيث الحق اضرارا بمصانع البتروكيماويات  40الكيربائي والذي يكمف الدولة ما يقارب 

ساعة بحسب تقرير لجنة الطاقة النيابية عام  20-15والمصانع الخاصة فالنقطاع يتراوح من 
كذلك من خالل كل المعطيات  ت الدولرات التي صرفت عمى ىذا القطاع.، مقابل مميارا  2013

لتكاليف النتاج والستيالك فان استخدام الغاز الطبيعي يكون النسب من حيث توفير الطاقة 
الالزمة لسد حاجة الستيالك الكبيرة والنوعية في البمد في ظل الولوج في مجال انتاج الغاز مؤخرا 

ستخدام الطاقات المتجددة يكون الفضل لممناخ لكن تظير كمفو اكبر وتمبيتو حيث فضال عن ان ا
 لمحاجة ليست بمستوى الكتفاء .

المداد بالطاقة الولية العالمي لعام  بإجماليقة عة لنسب وحصص استيالك واعتماد العالوبنظرة سري
 3486 –غاز  2281 –م فح 2884والتي تم احتسابيا عمى اساس قيمتيا الحترارية وىي )  2008
% تتضمن الطاقة )  1289نووية ( نسب مئوية ) % ( في حين نجد ان الطاقة المتجددة  2 –غاز 

  كما موضح في الشكل ادناه. اح، المائية، الحرارية الرضية(الشمسية8 البحرية، الحيوية، الري



فاظ عمى البيئة والمناخ وكذلك من ىذا فان ارتباط التحول لستخدام الطاقة المتجددة ضرورة ممحة لمح
لنخفاض كمفتة تقنياتيا يفتح البواب لمتنافس اول  وتساىم بتغيير المنظومة المؤسسية القديمة في 

 العالم ثانيا وىذا من منظور اقتصادي.

( بالدولر  kw 1ويمكن فيم اىمية استخدام الطاقة بحسب تكمفة انتاج الكيمو واط الواحد منيا ) 
 : كما في الجدول والشكل ادناه لبعض انواع الطاقة وىيالمريكي 

  1kwكمفة  نوع الطاقة ت
بالدولر/ 

 معدل

  1kwكمفة  نوع الطاقة ت
بالدولر/ 

 معدل
 2500 الفحم 6 7500 المياه ) المحيطات( 1
 2425 الكيرومائية 7 4950 الشمسية 2
 2300 الرياح 8 4450 الحرارية الرضية 3
 1000 الغاز الطبيعي 9 3750 النووية 4
    2757 الحيوية 5

 

 

 

 

 

 

 

 



الطاقة مع مدى ودرجة تمويثو لمبيئة والغازات او  إلنتاجكما يمكن استعراض عالقة الوقود المستخدم 
المخمفات المصاحبة والتي عن طريقيا يمكن تحديد اييما يناسب الستخدام الفضل لبمد ما مع الخذ 

ه نجدىا في الجدول يولة الحصول عمى ذلك الوقود ، ولبيان العالقة اعالبنظر العتبار توفر وس
البياني ادناه وفيو نجد بيانات الغاز الطبيعي نسبة الى الوقود المتوفر والسيل استخداما في دول 

ىي القل تمويثا من الفحم او النفط وىما القرب لالستخدام الحالي المنطقة ) بالنسبة لمعراق ( 
ان الطاقة النووية مرتبطة بالوضع السياسي والقميمي وكذلك الطاقة المتجددة قد ل تصل باعتبار 

 .لسد الحاجة بنسبة مقبولة

 

 

 

 

 



 االستنتاج 

 واستثمارات خبرات لحشد راسخاً  نموذجاً  لمتالكيا محظوظة إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تعد
 إلى النموذجية المال رأس ىيكميات وتستند .الطاقة تاجإلن المستقمة الييكمية عن عدا الخاص، القطاع
 ىذه عمى الحصول ويتم .األساسية لألصول القتصادية الحياة مع يتماشى بما طويمة لفترات التمويل

 ومن خالل بحثنا اعاله فان استنتاجنا يتمحور في جانبين ىما: .البنوك من عادة التمويالت

 الطاقة : اجإلنتالوقود المستخدم نوع اوال / 

 يكون الطبيعي الغاز استخدام فان والستيالك النتاج لتكاليف المعطيات كل خالل ومن العراق فيف 
 الولوج ظل في البمد في والنوعية الكبيرة الستيالك حاجة لسد الالزمة الطاقة توفير حيث من النسب

 لكن لممناخ الفضل يكون ةالمتجدد الطاقات استخدام ان عن فضال مؤخرا الغاز انتاج مجال في
 في المستيمك الوقود ارتفاع مشكمة لعالج و.  الكتفاء بمستوى ليست لمحاجة وتمبيتو اكبر كمفو تظير
 ولمحفاظ تكمفتو لنخفاض الغاز استخدام نحو بالتجاه يكون الحالي الوقت في الكيربائية الطاقة إنتاج
 بين كنسبة 1/3 الى تصل التكمفة ان حيث لستيالكا في الخام النفط ىدر بدل الوطنية الثروة عمى
 لممناخ الفضل يكون المتجددة الطاقات استخدام ان عن فضال. والوقود الطبيعي الغاز استخدام كمفة

8 وكما في النموذج المقارن في الشكل الكتفاء بمستوى ليست لمحاجة وتمبيتو اكبر كمفو تظير لكن
 ادناه:

 عمى العاشرة بالمرتبة العراق يأتي المريكي الطاقة تقرير ووفقالطبيعي  ومما يؤيد استخدام الغاز
 ويتواجد المنفرد، والغاز المصاحب الطبيعي الغاز من المؤكدة الحتياطات حيث من العالم مستوى

 .العراق جنوب البصرة محافظة في منو% 70



 في النفط احتياطات مع متوافر منيا 2/3، مكعب قدم تريميون( 112)ب العراقية الغاز كميات وتقدر
 يوجد بينما والزبير القرنة وغرب والرميمة الناصرية في وحمفايا ومجنون عمر بن حقل وجنوب كركوك

 وباي وجمجمال بجمبور الشمال في مركزة وىي نفط حقول فييا يتواجد ل مناطق في منو% 20
 .نبارال في عكاس وحقل والمنصورية ىمر وقاسم كركر وبابا وعجيل حسن

 في النفط بعد كربوىيدراتية ثروة اىم لثاني يرشحيا الغاز من الحتياطات ىذه مثل وجود ويعتبر
 .لمتصدير او المحمي الستيالك ألغراض انتاجيا مباشرة العراق يستطيع حيث البالد،

 ثانيا / نوع التمويل واقامة مشاريع االنتاج :

لمبنى التحتية اص الوطني العراقي في الستثمار في اعطاء فرصة لمقطاع الخحيث ىنالك اىمية 
لقطاعات الطاقة ) النفط والكيرباء ( وتوفير الرضية الخصبة لذلك عمى ان تبقي الدولة المراقبة 

وضمان  اختصار الروتين والبيروقراطيةو  قة وتحت اشراف مباشروالسيطرة عمى قطاع انتاج الطا
 دمة ويحقق تسديد الكمف وتوفير تخصيصات لتطويرىا.اليات تحكم بيذه القطاعات بما يقدم الخ

 الييكميات بيذه الخدمي المستوى عمى الشمسية الطاقة مجمعات مشاريع معظم تمسك من بالرغمو  و 
 -المشاريع في خطورة حاجة ونشوء القدرات في نقص حدوث المتوقع من فإنو ليا، مشابية أخرى أو

 نطاق توسيع أنظمتيا في الجيات المستثمرة تتفادى الحال، ةوبطبيع .اإلنشائية العمميات مرحمة وىي
 رأس أسواق تعد ذلك، من النقيض وعمى .التنافسية التعرفة تسييل في تسيم التي األمد طويمة الديون
 المستثمرين من فئات وثمة المصرفية، القطاعات توفره الذي التمويل من بكثير أضخم العالمية المال
 النمط بالتحديد وىو منخفضة، مخاطر وذات األمد طويمة نقدية تدفقات عمى لمحصول يسعون الذين
 .المستدامة الطاقة مشاريع توفره الذي

 اليوة ردم المالي المجتمع أراد ما إذا السوقين ىاتين بين التعاون إلى ماسة حاجة ىنالك لذا
 ائتمان وكالت دعمو  ، التمويل بمجال لممنطقة الغنية الخبرات ذلك إلى ويضاف التمويل، في

.  والمرونة البتكار من كبير بقدر التحمي المعنية األطراف جميع من ذلك ويتطمب الصادرات،
 سنشيد البداية، نقطة منذ المال رأس وأسواق المؤسسي التمويل لجذب طريقة القطاع يجد وعندما
 اسبة والمالئمة والمن الطاقة نحو بالتحول الخاصة البرامج تقديم سرعة في جذري تحول حدوث
 .المنطقة في النظيفة
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