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ألنها تسٌر كل ماكٌنات ، ومن طاقتها تستمد وتستمر الحٌاة على االرضالطاقة األم فوق كوكب األرض  الطاقة الشمسٌة تعتبر

هذه و المٌاه وتدفئ المحٌطات وتنمً النباتاتوٌر تولد الرٌاح وتدفع دورة تدفتبتسخٌن الجو المحٌط والٌابسة  وآلٌة األرض

    .وبرودة وكهرباءمباشرة لحرارة  الطاقة ٌمكن تحوٌلها مباشرة أو بطرق غٌر

وٌنعكس ما ٌقرب من  طبقة الغالف الجوي عند من اإلشعاعات الشمسٌة القادمة إلٌه طبٌتا وا 4:7ٌستقبل كوكب األرض 

ٌنتشر و ل األرضٌةت% من هذه اإلشعاعات عائدة إلى الفضاء بٌنما ُتمتص النسبة الباقٌة بواسطة السحب والمحٌطات والك63

وبالقرب من مدى األشعة تحت  المرئً المدىالضوء الشمسً الموجود على سطح األرض عبر  طٌف معظم

تمكن المخترع  74>4ً عام وف بالقرب من مدى األشعة فوق البنفسجٌة باإلضافة إلى انتشار جزء صغٌر منه الحمراء

 األمرٌكً )روسل أوهل( من إنتاج أول خلٌة شمسٌة مصنوعة من السلٌكون.

http://amr-poma.blogspot.com/2012/05/blog-post_5132.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B7#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B6.D8.A7.D8.B9.D9.81.D8.A7.D8.AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A_%D9%84%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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أخرى واألسالك وتصنع الخالٌا الشمسٌة فً العادة من السلٌكون المعالج كٌمٌائٌا، وٌتم ترتٌب طبقات من هذه المادة ومواد 

وفً حال تعرض هذه الخلٌة للضوء العادي أو ضوء الشمس فإنه ٌتحرر  الكهربائً ضمن نظام هندسً خاصر الناقلة للتٌا

منها الكترونات تنتقل عبر األســـالك الكهربائٌة وٌتم االستفادة منها فً تشغٌل بعض األجهزة الكهربائٌة أو استغاللها فً 

  .ئٌةإضاءة المصابٌح الكهربا

 أنواع تقنيات الطاقة الشمسية

 
 :جدر اإلشارة إلى أن هناك طرٌقتان لتولٌد الكهرباء بالطاقة الشمسٌةت

 ُاٌُٜوٝظٞئ٤خ قال٣با 

  المركزة اُش٤َٔخالطاقة 

 

 الكهروضوئيةخاليا الأوالً: 

 الضوئٌة الخالٌا تصنعحٌث  (الكترونات الى الفوتونات) كهرباء إلى الشمس ضوء تحول كهربائً جهد خالٌا عن عبارة هً

 .اآلن شٌوعا   أكثر استخدامه أن حٌث السٌلٌكون مثل موصالت أشباه تسمى خاصة مواد من

 اقسام= ثالثةٌمكن تقسٌمها الى و

 السٌلٌكون البلوري 

وفٌزٌائٌا  عبر مراحل مختلفة  وتعالج كٌمٌائٌا  ر ثم ٌضغط إلى رقائق وتصنع هذه الخالٌا من السٌلٌكون أحادي أو عدٌد التبل

ر غالٌة الثمن والسٌلٌكونٌة أحادٌة التبل الخالٌا وتعتبر%  >4 – >كفاءة هذه الخالٌا بٌن تتراوح و شمسٌةخالٌا  إلىلتصل 

مقارنة  بعدٌدة التبلور و لكنها  أعلى كفاءة. 
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 خ اُوهبئن اُش٤َٔ 

 طاقة كهربائٌة إلى الطاقة الشمسٌة لتحوٌل بتأثٌر الضوء مصنوعة من عدة طبقات من الرقائق التً تعمل خلٌة شمسٌة هً

 .مٌكرونال إلى عشرات نانومترات ٌختلف سمك الطبقات بٌن عدةو

 

 

 

 

 

 

مع  واإللكترونـات المساعدةوالتخزٌن الساكن  وأجهزة التحكمفً األسواق العالمٌة وفق التصمٌم تصنٌع الخالٌا تكلفة  وتختلف

 % من السوق العالمً. 01مالحظة ان حصة تقنٌة السٌلكون البلوري تمثل 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%AC%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
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 :اُقال٣ب اٌُٜوٝظٞئ٤خ أُوًيح 

زجاجٌة  طبقتٌن من وتتكون الخلٌةالوصالت  متعددة الشمسٌة تعتمد هذه التقنٌة على مبدا تركٌز االشعاع الضوئً على خالٌا

متركزة على الطبقة  المستقبلة الشمسٌةبٌنما تكون الخالٌا  لإلشعاعى تحتوي على عدسات مركزة حٌث ان الطبقة االول

 االخرى. 

 

تشغٌلها بفعل فترة فً إنتاج الطاقة أثناء سبق تركٌب أنظمة مصغرة فً الكلٌة التقنٌة بالمدٌنة المنورة وأظهرت كفاءة عالٌة و

بالخالٌا استخدامها للخالٌا ثالثٌة االتصال والتً بمقدورها إنتاج كمٌات من الطاقة تتجاوز ضعف الطاقة المنتجة 

 مما ٌعطٌها مٌزة تنافسٌة فً المواقع ذات المستوٌات العالٌة لإلشعاعات الشمسٌة المباشرة.الكهروضوئٌة التقلٌدٌة 
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فً  طمٌجاوا 0تصل الى  لبناء محطة بتقنٌة الخالٌا الكهروضوئٌة المركزة بالمملكة بقدرة كما بدأت كذلك األعمال اإلنشائٌة

عطفاُ على الكفاءة العالٌة   فً شمال وشمال غرب المملكةإلشعاعات الشمسٌة المباشرة العالً لمستوى نظرا  للمدٌنة تبوك 

لتلك التقنٌة وقدرتها على االستمرار فً إنتاج الطاقة خالل فترات درجات الحرارة العالٌة والتً تتزامن مع فترة ذروة 

فً بتقنٌة الخالٌا الكهروضوئٌة المركزة صناعة الطاقة الشمسٌة األحمال الكهربائٌة، مما من شأنه التوسع مستقبال  فً نمو 

 . ةالمملك

تتكون من ألواح شمسٌة تسمح بتحوٌل أشعة الشمس مباشرة لطاقة بالنسبة لتقنٌة للسٌلٌكون البلوري والرقائق الشمسٌة فإنها 

الخالٌا الكهروضوئٌة تقنٌة ، بٌنما تعتمد وفً الغالب تكون هذه الخالٌا مثبتة بدرجة مناسبة الستقبال أشعة الشمس كهربائٌة،

إضافة   وتحوٌله لطاقة كهربائٌة عن طرٌق تركٌز اشعة الشمس على الخلٌة الشمسٌةالناتج  المستمر رالتٌاتجمٌع المركزة على 

  الشمس لزٌادة الكفاءة.أشعة خاصٌة تتبع زواٌا إلى 

حقول تتصل مباشرة بشبكة الكهرباء باستخدام عاكس لُتحّول الطاقة  فً الناتجة الكهربائٌةٌتم جمع الطاقة  التقنٌاتوفً جمٌع 
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 .ومتوافق مع الشبكة متناوبالشمسٌة إلى تٌار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركزة الشمسيةالطاقة  ثانياً: 

 الشمسٌة(الطاقة  )مصنع هً أنظمة تستخدم المراٌا أو العدسات لتركٌز مساحة كبٌرة من ضوء الشمس على مساحة صغٌرة 

عن الى بخار  تحوٌل الماءتسخٌن محلول مائع ومن ثم ٌتم تسخٌن و فًالطاقة الشمسٌة  تستخدمتنتج الطاقة الكهربائٌة عندما و

 )مصنع الطاقة الكهربائٌة(. بمولد طاقة كهربائٌة ةمتصلال التوربٌنات بتحرٌك البخار الناتج قومٌ ومن ثم طرٌق مبادل حراري

 مالحالخزانات خاصة تضاف الٌها ا )الخزن الحراري( فً بواسطة نظام تخزٌن حراريكما ٌمكن تخزٌن بخار الماء الناتج 

 .بعد غروب الشمسأو منخفضة  الشمسأشعة مستوٌات تكون فٌها  التًاالوقات حٌث ٌمكن استخدامها فً  ةتدعٌمٌ كأداة
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 =لىتقنٌات الطاقة الشمسٌة المركزة إ ٌمكن تقسٌمو

 اُجوط اُش٢َٔ 

مجموعة من المراٌا  تتألف هذه التقنٌة من 

وتسمى الموجهة  والتً تقوم” هٌلٌوستات“

برج مركزي ٌركب على  بتوجٌه أشعة الشمس إلى 

داخله  ٌكون حراري قمته مستقبل 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6102 - هندسة الطاقة المتجددةشعبة  –الهٌئة السعودٌة للمهندسٌن  –تعزٌز اإلقتصاد الوطنً  فً الشمسٌة الطاقةدور 

 تمرٌر هذاثم ٌتم إٌاه إلى بخار  حرارته إلى الماء محوال  ومن ثم ٌمرر هذا المحلول على مبادل حراري لٌعطً مائع محلول 

 .بمولد طاقة كهربائٌة ةمتصلال التوربٌناتعلى البخار 
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 أُوا٣ب أُوؼوح 

ثم من خاللها ٌتم تسخٌن سائل  لتركٌز أشعة الشمس على أنابٌب جهاز االستقبال مراٌا تستخدم هذه التقنٌة عاكسات مؤلفة من

 بمحول حراري ورا  عب لى وحدة التولٌد المركزيإعبر االنبوب  وٌضخ ن هذا السائلخبفعل هذه االشعاعات ٌسو نقل حراري

وتبرٌده ار خبعد ذلك ٌتم تجمٌع البو الذي ٌعمل على تولٌد الكهرباء الذي ٌعمل على تدوٌر التوربٌن بخار الماء حٌث ٌتم انتاج

سائل إلعادة  إلىتكثٌفه  ثم  برج للتبرٌد فً

 .استعماله
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 ٍّز٤و٤ُ٘ؾ غجن ٗظب 

هناك  ٌكونحٌث  كأشعة الشمس فً محرقطع مكافئ تقوم هذه المراٌا بتركٌز  شكل علىوٌتكون من مراٌا عاكسة تكون 

( ستٌرلٌنغمحرك )المحرك الحراري المستخدم هنا عادة  ٌسمى و  كهربائٌةمحرك ٌقوم بتحوٌل الطاقة الحرارٌة إلى طاقة 

ٌتم تأمٌن الحرارة من مصدر حراري خارج المحرك لٌتم تحوٌلها داخل المحرك إلى  حٌثالخارجً  االحتراق محرك وهو

وتكون  بائٌةطاقة كهر ومنه إلىفعل مٌكانٌكً عن طرٌق تمدد وتقلص مائع تشغٌل ٌكون أحد أنواع الزٌوت الحرارٌة عادة  

تتبع أشعة مجهزة بنظام ل نظمة عادة ألا هذه

حصول الشمس لل .على كفاءة عالٌة

 

 

 

 

  أُوا٣ب أَُطؾخ 

 استقبال بأنابٌب البخار وإنتاج الزٌت عن بالتخلً اإلنتاج كلفة من الخفض تهدف تجارب أجرٌت الماضً القرن نهاٌة مع

  . الشمسٌة األشعة تركٌز لتحقٌق(  Fresnel) تقنٌة تعتمدراٌا مسطحة بم المقعرة ٌااالمر استبدال وكذلك  الشمسٌة، األشعة
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   الشمسية تخزين الطاقةأنظمة 

 

 ىاٍ عل٣لح ؽ٤ش الأًضو ٝاًزشبكبد  ثؾش ػ٢ِٔ إ٠ُٓٞظٞع رقي٣ٖ اُطبهخ اُش٤َٔخ ٖٓ أُٞاظ٤غ اُز٢ رؾزبط  

 رقي٣ٖ اُطبهخ اُش٤َٔخ ٖٓ أثوى اُزؾل٣بد اُز٢ ٣ٞاعٜٜب اُجبؽضٕٞ ٝأُطٞهٕٝ ك٢ ٓغبٍ اُطبهخ اُش٤َٔخ.

  اُزو٤ِل٣خ:اُجطبه٣بد 

الٍزقلآٜب  ٤ٜلا  اُزو٤ِل٣خ ُزقي٣ٖ اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ رٔاُجطبه٣بد اَُبئِخ  اُطو٣وخ اُشبئؼخ ٢ٛ اٍزقلاّؽ٤ش ال ىاُذ 

  ك٢ ٓؾطبد اُطبهخ اُش٤َٔخ ثزو٤٘بد اُقال٣ب اٌُٜوٝظٞئ٤خ.ػبكح  ثؼل ؿوٝة اُشٌٔ ٝ رَزقلّ 

ًبكخ األٗٞاع  ٛ٘بى ٤ٓيح ٝاؽلح ٣غت إٔ رٌٕٞ ٓشزوًخ ث٤ٖٖٓ اُجطبه٣بد ٌُٖٝ ثبُوؿْ ٖٓ إٔ ٛ٘بى أٗٞاع ٓقزِلخ 

إٕ ٍطؾ٢ ؽ٤ش ٢ٛٝ اُجطبه٣بد ماد أُلاه اُؼ٤ٔن ٢ٛٝ ٤َُذ ًجطبه٣خ ا٤َُبهح اُز٢ رز٤ٔي ثأٜٗب ماد ٓلاه 

 اُجطبه٣بد ماد أُلاه اُؼ٤ٔن رَزط٤غ إٔ رلوؽ أًضو ٖٓ غبهزٜب أُقيٝٗخ ٝأ٣عب  ُل٣ٜب ؽ٤بح غ٣ِٞخ أٓب ثطبه٣خ ا٤َُبهح

 .ر٤َو ا٤َُبهح كٞها ػ٘لٓبرطِن ر٤بها  ًج٤وا  ك٢ ٝهذ هص٤و ـ ٢ٌُ رشـَ ا٤َُبهح ـ ٝصْ رؼ٤ل اُشؾٖ 

٢ٛ أػ٠ِ ٝ ٢ٌَٛ٤ٗ ثطبه٣بد ؽٔط اُوصبص ٝأ٣عب  ثطبه٣بد ًبك٣ّٞ  اٍزقلآب  إٕ ثطبه٣بد أُلاه اُط٣َٞ األًضو 

 .ٌُٜٝ٘ب رجو٠ ُٔلح أغٍٞرٌِلخ  

و أٍب٢ٍ آفو ٣لػ٠ أُزؾٌْ ثبُشؾٖ ٍٝزؼ٤ش اُجطبه٣بد أًضو إما رِوذ اُجطبه٣بد رو٤ًت ػ٘ص اٍزقلا٣ّزطِت 

ػ٘لٓب رشؾٖ  أٝ ػلّ إكواؿٜب ًض٤وا  ٝٛ٘ب ٣أر٢ ػَٔ أُزؾٌْ ثبُشؾٖ اُؼ٘ب٣خ ٝمُي ثؼلّ اإلكواغ ثشؾٖ اُجطبه٣خ

رلوؽ اُجطبه٣بد إ٠ُ  ٣َزٔو ثبُزلكن إ٠ُ اُجطبه٣بد ٝأ٣عب  ػ٘لٓب ئٕ أُزؾٌْ ثبُشؾٖ ال ٣لع اُز٤بهاُجطبه٣بد ثبٌُبَٓ ك
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أُزؾٌْ ثبُشؾٖ ُٖ ٣َٔؼ ثئكواؽ ئٕ ِجطبه٣خ كَٓزٟٞ هل ؽلك َٓجوب  رؾذ ٤ٍطوح ه٤بً اُغٜل اٌُٜوثبئ٢ )اُلُٞط٤خ( ُ

كغٜبى اُزؾٌْ ثبُشؾٖ ظوٝه١ ُعٔبٕ ؽ٤بح  ٣بد ؽز٠ رشؾٖ اُجطبه٣خ ٓوح أفوٟأُي٣ل ٖٓ اُز٤به ٖٓ اُجطبه

  .اُجطبه٣خ اُط٣َٞ

 

 

 

 

 

  أُصٜٞهرو٤٘خ أُِؼ 

ٖٝٓ اُطوم أَُزقلٓخ أ٣عب ٢ٛ رو٤٘خ أُِؼ أُصٜٞه ػٖ غو٣ن اٍزقلاّ اُطبهخ اُؾواه٣خ أُٔزصخ ٖٓ اشؼخ 

اُشٌٔ ُزؾ٣َٞ ثقبه أُبء ٖٝٓ صْ ؽلظٚ ك٢ فياٗبد فبصخ ٓلػٔخ ثبُِٔؼ ٝأُٞاك أُ٘بٍجخ الٍزقلآٜب ُزؾو٣ي 

 ك٢ ٓؾطبد اُطبهخ اُش٤َٔخ أُوًيحٛنٙ اُزو٤٘خ ٝرَزقلّ  هذ ٓب كػذ اُؾبعخاُزٞهث٤٘بد أُزصِخ ثُٔٞلاد ًٜوثبئ٤خ ٝ

ؽٞض  أو ثوط ش٢َٔ بالطاقة المجّمعة من لالحتفاظمكن توظٌف الملح المصهور كطرٌقة لتخزٌن الطاقة الحرارٌة أهل ٝ

 صهرعن طرٌق  أو أثناء اللٌلعند إنخفاض مستوى اإلشعاعات الشمسٌة لتولٌد الكهرباء  استخدامهابحٌث ٌمكن  ش٢َٔ

مئوٌة فً خّزان درجة  ;;5 تقارب حرارةعلى درجة  وٌحفظ سائال   مئوٌةدرجة  464 تقارب الملح على درجة حرارة

 899 ما ٌقارب وتسخنه حتىة الشمسٌة ٌضخ الملح المصهور إلى المجّمع الشمسً حٌث ترّكز الحرار ومن ثم بارد

لدرجة أن الطاقة الحرارٌة ٌمكن تخزٌنها بشكل  جدا   وٌكون معزوال   ساخنٌرسل بعدها إلى خزان م ثومن  مئوٌةدرجة 

إلنتاج بخار شدٌد الحرارة  مبادل حراريخ الملح المصهور الحار إلى من خالل ضت الحاجة وقمنها  باالستفادةٌسمح 

 ومن ثم ٌتم تولٌد الطاقة. ي محطة كهرباء تقلٌدٌةأا ٌتم فً كم تماما   ةتوربٌنلتحرٌك ال

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 بالمملكة العربية السعودية في إنتاج الكهرباءالطاقة الشمسية  استخداماتآفاق 

ا فً معدالت  تتمٌز المملكة العربٌة السعودٌة بوفرة مصادر الطاقة الشمسٌة حٌث تعتبر المملكة أحد أكثر المناطق ارتفاع 

ا كم ،للوقود الذي ال ٌنضب مجانٌا   تشكل مصدرا  حٌث هذه الطاقة الهائلة وٌمكن اإلستفادة من  اإلشعاع الشمسً فً العالم

 الناتج عن حرق الوقود. التلوث صدٌقة للبٌئة و تقلل من مستوٌات تعتبر طاقة نظٌفة 
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من الموارد الطبٌعٌة إلنتاج الطاقة وال سٌما مع زٌادة الطلب همٌة االستفادة ملكة تبرز أوبالحدٌث عن الطاقة كهربائٌة بالم

 على الكهرباء وٌبٌن الجدول التالً معدالت استهالك الفرد فً العالم العربً=

 

 =ومنها الستخدامات الطاقة الشمسٌة فً تولٌد الكهرباءو تتعد الفوائد 

  ٤خ رؼَٔ ػ٠ِ رقل٤ق َأُقزِلخ ؽ٤ش إ ٓؾطبد اُطبهخ اُشٔكػْ اُشجٌخ اُٞغ٤٘خ ثبُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ ٖٓ فالٍ اُزو٤٘بد

فصٞصب  ك٢ أٝهبد  االؽٔبٍ ػ٠ِ أُؾطبد اُزو٤ِل٣خ ٓٔب ٣ٞك١ ا٠ُ رٞك٤و هله ًج٤و ٖٓ اُٞهٞك أَُزقلّ ك٢ االؽزوام

 .اُنهٝح

 

  أُل٤ٗخ:اُقلٓبد  

إلشبهاد اُعٞئ٤خ أُوٝه٣خ اٍزقلاّ اُقال٣ب اُش٤َٔخ ُألؿواض أُل٤ٗخ ًبُطوم ٖٓ فالٍ ا شبئؼب   أصجؼؽ٤ش 

اٍزقلاّ اُطبهخ اُش٤َٔخ ك٢ ٓغبٍ  ًٔب أصجؼ ٌٓٔ٘ب   ٝإظبءح اُشٞاهعٝاُؼالٓبد اُزؾن٣و٣خ ثبُقطٞغ اَُو٣ؼخ 

  خ أُ٘بٍجخ.أعٜيح االهٍبٍ ٝاالٍزوجبٍ ثبُطبهاالرصبالد ٝاُجش ػٖ غو٣ن ري٣ٝل 
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 :أُغبٍ اُص٘بػ٢ 

ٝص٘بػ٢ أصجؾذ اُؾبعخ ا٠ُ رِج٤خ اؽز٤بعبد اُطِت أُزيا٣لح إ٠ُ اُطبهخ ٓغ ٓب رشٜلٙ أٌُِٔخ ٖٓ رٍٞغ ػٔوا٢ٗ 

 ؽ٤ش إ ٛنٙ اُشو٣ؾخ ٖٓكْٜٔ٘ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓورجػ ثبُشجٌخ اُٞغ٤٘خ ، ٝال ٤ٍٔب ك٢ أُغبٍ اُص٘بػ٢ ًج٤وح علا  

ن ُٓٞلاد ٖٓ ُل٣ٚ ٓصله ثل٣َ ػٖ غو٣ْٜٝٓ٘  اُشجٌخ ؽٔبٍأأَُز٤ٌِٜٖ ٣ٔضِٕٞ َٗجخ ًج٤وح ٖٓ ؽ٤ش االٍزٜالى ػ٠ِ 

إٍزٜالى ٓورلغ ُِٞهٞك ٝك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ ٣ٌٕٞ ُل٣٘ب ، اٌُٜوثبء اُزو٤ِل٣خ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ ؽوم اُٞهٞك إلٗزبط اُطبهخ

ؽٔبٍ ػ٠ِ اُشجٌخ ٤َخ أصجؼ ثبإلٌٓبٕ اُزقل٤ق ٖٓ األاُزو٤٘بد أُ٘بٍجخ ُِطبهخ اُشٔ بٍزقلآّوبثَ اٗزبط اُطبهخ ٝث

شؼبػبد اإلٔب ك٢ أٝهبد اُٜ٘به ؽ٤ش إ ثالكٗب رؼل ٖٓ أُٞاهغ اُغـواك٤خ ماد اُٞهٞك ٝال ٤ٍ إٍزٜالىٝاُزٞك٤و ك٢ 

 . ب٤ُخاُؼخ ٤شَٔاُ

 

ثبُ٘ظو ك٢ اُزٍٞغ اُؾبصَ ٖٓ ؽ٤ش اُ٘شبغ اُؼٔوا٢ٗ ٝاُزولّ اُص٘بػ٢ ٝاُزطٞه ك٢ اُغبٗت اُزؼ٢ٔ٤ِ ًَ ٛنٙ اُؼٞآَ 

 ٕاُطبهخ أُزغلكح ؽ٤ش إٖٓ ٓصبكه ٝفبصخ اٌُٜوثبئ٤خ اُطبهخ أُقزِلخ إلٗزبط د ٔغبالرجوى أ٤ٔٛخ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُ

ٍزؼٔبٍ ثلائَ اُطبهخ ٓوكٝك٣ٖ ٤ٜٖٔٓ أٝال رَبػل ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞو ك٢ ٓصبكه ٓزؼلكح ُِطبهخ، صب٤ٗب ًٔب ٗؼِْ إ إ

 اُطبهخ اُ٘لط٤خ غبهخ ٗبظجخ كجبٍزقلاّ غبهخ ثل٣ِخ كئٗ٘ب َٗبػل ػ٠ِ إغبُخ ػٔو اُطبهخ اُ٘لط٤خ.

بهخ أُزغلكح ػ٠ِ َٓزٟٞ أُشوٝع اُٞغ٢٘ ُو٤بً ٓصبكه اُطأُِي ػجلهللا ُِطبهخ اُنه٣خ ٝأُزغلكح ل٣٘خ أغِوذ ٓٝهل 

عٔغ اُوواءاد االهظ٤خ ث٘ؾٞ ش٢ُٞٔ ٖٓ ٓٞاهغ ٓقزِلخ ثبٌُِٔٔخ ٝمُي  إظبكخ  إ٠ُ اُطبهخ اُش٤َٔخثٔب ك٤ٜب أٌُِٔخ 

ٜٓ٘ب ٖٓ  ٝأ٣عب  ُالٍزلبكح ٝرؾ٤ِخ ا٤ُٔبٙٔزغلكح إلٗزبط اٌُٜوثبء ُج٘بء هبػلح ث٤٘بد ٣َزلبك ٜٓ٘ب ك٢ ر٘ل٤ن ٓشبه٣غ اُطبهخ اُ

 .اُ٘ٞاؽ٢ اُجؾض٤خ ُزط٣ٞو اُزو٤٘بد ٝاُؾٍِٞ أُ٘بٍجخ ألعٞاء أٌُِٔخ ٝٓ٘بفٜب أُقزِق ك٢ ٓ٘بغوٜب أُقزِلخ

اُغٜبد ثٔشبهًخ ٓقزِق  كهاٍخ رأص٤و هثػ ٓؾطبد اُطبهخ أَُزلآخ ثبُشجٌخ اٌُٜوثبئ٤خ اَُؼٞك٣خًٔب رجوى أ٤ٔٛخ 

زؼظ٤ْ اُلبئلح ٝرؼبظل اُقطػ االٍزوار٤غ٤خ أُشزوًخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثزط٣ٞو شجٌخ ُثوطبع اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ أُؼ٤٘خ 

ُٔ٘ظٞٓخ اُطبهخ ك٢ اٌُٜوثبء ثبٌُِٔٔخ ًٝنُي رن٤َُ أُؼٞهبد ثٔب ٣قلّ االٍزوار٤غ٤خ اُٞغ٤٘خ إلكفبٍ اُطبهخ أَُزلآخ 

 .رطج٤وبرٜب أُقزِلخكػْ أٌُِٔخ ٝ



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 6102 - هندسة الطاقة المتجددةشعبة  –الهٌئة السعودٌة للمهندسٌن  –تعزٌز اإلقتصاد الوطنً  فً الشمسٌة الطاقةدور 

 

ُغبٓؼبد ٝٓؼبٛل اُزله٣ت إثواى أ٤ٔٛخ ٓٞاظ٤غ اُطبهخ اُش٤َٔخ ك٢ ٓ٘بٛظ ا ٖٝٝٓ أُْٜ ًنُي رأ٤َٛ اٌُٞاكه اُٞغ٤٘خ 

 ٖٓ ٍَِِخ ٣ٞاكوٚ ٝاُن١ اُزو٤٘خ ك٢ اَُو٣غ اُزطٞه ٓغاُؾل٣ضخ  زٞاًت كػْ اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ ٝإهبٓخ أُواصلُأُؾ٤ِخ 

ٌلبءاد ُِ ٝأُؼوكخ اُؼِْ ٗوَ ٣ز٠َ٘ ؽز٠ اُش٤َٔخ اُطبهخ ٓغبٍ ك٢ اُؼبِٓخ اُوٟٞ رله٣ت ٍٓغب ك٢اُعوٝه٣خ  اُغٜٞك

ػ٠ِ كهاٍخ أكاء ٓؾطبد ًنُي ك٢ ٛنٙ اُزو٤٘بد أُزقصصخ ٓغ ظوٝهح اُزو٤ًي  اُؼَٔ كوص ك٢ ى٣بكحاُٞغ٤٘خ ٝ 

 اُطبهخ اُش٤َٔخ ك٢ اُظوٝف أُ٘بف٤خ ثبٌُِٔٔخ. 

 

  طبهخ اُش٤َٔخ ثبٌُِٔٔخ: ٓشبه٣غ اُثؼط 

ٓٔب ٤ًِٞ ٝاغ  500ثولهح ّ رْ اٗشبء ٓشوٝع اُطبهخ اُش٤َٔخ ثغي٣وح كوٍبٕ  2012ٓؾطخ كوٍبٕ: ك٢ ػبّ  -

٣ؤًل رٞعٚ أٌُِٔخ الٍزـالٍ اُطبهخ أُزغلكح ك٢ ٓغبٍ اٗزبط اُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ ٝاُزو٤َِ ػ٠ِ االػزٔبك ػ٠ِ 

 اُجزوٍٝ الٗزبط اُطبهخ. 

ّ ػيٓذ اُشوًخ اَُؼٞك٣خ ٌُِٜوثبء ػ٠ِ اٗشبء اٍٝ ٓشوٝع ُِطبهخ  2014ثلا٣خ ػبّ ٓؾطخ ظجبء: ٓغ  -

أُلٓغخ. ؽ٤ش ٝعٜذ اُشوًخ اَُؼٞك٣خ ٌُِٜوثبء اُلػٞح َُِٔزضٔو٣ٖ أُؾ٤٤ِٖ ٝاُؼب٤٤ُٖٔ إلٗشبء ٓؾطخ 

ش٤َٔخ، ٤ٓغبٝاغ، ٝرؼَٔ ث٘ظبّ اُلٝهح أُوًجخ، ٝٓؼيىح ثبُطبهخ اُ 550ظجبء اُـبى٣خ، اُز٢ رجِؾ هلهرٜب 

 .٤ًِٞٓزوا، شٔبٍ ظجبء ك٢ ٓ٘طوخ رجٞى 50ٝروغ ػ٠ِ ثؼل 

أهآٌٞ: ؽ٤ش رؼَٔ شوًخ أهآٌٞ اَُؼٞك٣خ ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُشوًخ اَُؼٞك٣خ ٌُِٜوثبء ػ٠ِ غوػ ٓشبه٣غ  -

 ٤ٓغبٝاغ.  300ُِطبهخ أُزغلكح ثطبهخ اعٔب٤ُخ 

قال٣ب اٌُٜوٝظٞئ٤خ أُوًيح ثبٌُِٔٔخ ٓشوٝع رجٞى: ًٔب ثلأد ًنُي األػٔبٍ اإلٗشبئ٤خ ُج٘بء ٓؾطخ ثزو٤٘خ اُ -

٤ٓغبٝاغ ك٢ ٓل٣٘خ رجٞى ٗظوا  َُِٔزٟٞ اُؼب٢ُ ُإلشؼبػبد اُش٤َٔخ أُجبشوح ك٢ شٔبٍ  1ثولهح رصَ ا٠ُ 

 . 2014اُضب٢ٗ ٖٓ ػبّ ٝشٔبٍ ؿوة أٌُِٔخ ٖٝٓ أُزٞهغ ثلء اُزشـ٤َ فالٍ اُ٘صق 
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اُش٤َٔخ ُزول٣ْ ٤ٓيح ر٘بك٤َخ ػب٤ُخ ك٢ اُظوٝف ؽ٤ش رؼل ٛنٙ أُشبه٣غ فطٞح ًج٤وح ك٢ ٍٞم اُطبهخ 

ُ ػ٠ِ اٌُلبءح اُؼب٤ُخ ُزِي اُزو٤٘خ ٝهلهرٜب ػ٠ِ االٍزٔواه ك٢ إٗزبط اُطبهخ فالٍ  أُ٘بف٤خ ثبٌُِٔٔخ ػطلب

 . كزواد كهعبد اُؾواهح اُؼب٤ُخ ٝاُز٢ رزيآٖ ٓغ كزوح مهٝح األؽٔبٍ اٌُٜوثبئ٤خ

  

  اُزؾل٣بدأثوى 

 

٢ ٓولٓزْٜ أٌُِٔخ إ٠ُ اٍزضٔبه ع٤ٔغ ٓٞاهك اُطبهخ أُزٞكوح ثٔب ك٤ٜب اُطبهخ اُش٤َٔخ ٌُٖٝ رَؼ٠ اُلٍٝ اٌُجوٟ ٝك

 رٞاعٜٜب صؼٞثبد ٣ٌٖٔ رِق٤صٜب ك٢:

 

o ٝكوح اُٞهٞك ٝاٗقلبض رٌب٤ُلٚ ٓوبهٗخ ثبُطبهخ اُش٤َٔخ ُز٤ُٞل اٌُٜوثبء: 

اُ٘لػ ك٢ ر٤ُٞل اُطبهخ ؽ٤ش أصجؼ أُصله ٗظوا ُٔب ؽجب هللا أٌُِٔخ ٖٓ ٝكوح ك٢ اُٞهٞك كئٜٗب رؼزٔل ؽب٤ُب ػ٠ِ 

ًٔب إ أٌُِٔخ رلػْ أٍؼبه اُٞهٞك ُِٔ٘زغ٤ٖ أُؾ٤٤ِٖ ُطبهخ ٢ ، اُـبى اُطج٤ؼاُوئ٢َ٤ ٌُِٜوثبء ٛٞ ؽوم اُ٘لػ اُقبّ ٝ

ٝإلػطبء كٌوح ػٖ ؽغْ اُلػْ ٣ج٤ٖ اُغلٍٝ اُزب٢ُ ٓوبهٗخ ث٤ٖ أٍؼبه اُٞهٞك* اُن١ ٣لكؼبٙ أُ٘زغٕٞ أُؾ٤ِٕٞ 

 اُؼب٤ُٔخ: ٝاألٍؼبه
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o اُلػْ اُؾ٢ٌٓٞ اُٜبئَ ُوطبع اٌُٜوثبء ثشوائؾٚ أُقزِلخ 

ؽ٤ش ٣غؼَ اٍزقلاّ اُقال٣ب اُش٤َٔخ ثبُٔ٘بىٍ ماد علٟٝ ؿ٤و 

 اهزصبك٣خ. 

غله اإلشبهح ثأٗٚ إظبكخ ُِلػْ اُؾ٢ٌٓٞ إلٗزبط اٌُٜوثبء اال إ رٝ

ؽ٤ش إ ٓزٍٞػ اُو٤ٔخ أُؾ٤ِخ  ٛنا اُلػْ ٓٔزل إ٠ُ أَُز٤ٌِٜٖ

ٍ٘ذ ٤ٌُِِٞ  4أُؾصِخ ٖٓ أَُز٤ِٜٖ رؼل أهَ ٖٓ ه٤ٔخ اإلٗزبط 

 21ِِٛخ ٤ٌُِِٞ ٝاغ(. ؽ٤ش إ اُزٌِلخ اُؼب٤ُٔخ روله ة  14ٝاغ )

 ِِٛخ ٤ٌُِِٞ ٝاغ( *. 00ٍ٘زب ٤ٌُِِٞ ٝاغ )

 

 

 

 مقارنة بٌن أسعار الوقود 

 رسم بٌانً ٌوضع الدعم الحكومً
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*ECRA.GOV.com ٤ٛئخ ر٘ظ٤ْ اٌُٜوثبء ٝاإلٗزبط أُيكٝط 

 

 

ٛـ ثقصٞص رطج٤ن رؼو٣لخ اٍزٜالى  1431/03/11ٝربه٣ـ  55صله هواه ٓغٌِ اُٞىهاء أُٞهو ههْ ٛنا ٝهل 

 عل٣لح ٌُبكخ كئبد أُشزو٤ًٖ ؽَت اُغلٍٝ اُزب٢ُ:

 

 

  

شرائح االستهالك 

 )ك.و.س/ شهر(

 

  

 السكني

 ك.و.س()هللة/ 

 

  

 التجاري

 )هللة/ ك.و.س(

 

  

 الزراعي

 والجمعيات

 )هللة/ ك.و.س(

 

  

  الحكىمي

 )هللة/ ك.و.س(

المصانع والمنشآت 

الصحية الخاصة 

والمؤسسات والمعاهد 

 األهلية

 )هللة/ ك.و.س(

2000 – 1 

  

  

5 

16 10  

  

 

  

32 

 

  

 

  

18 

4000– 2001 

  

  

10 

6000– 4001 

  

  

20 

24 12 

8000– 6001 30 

0000اًضو ٖٓ   30 16 

 

الكهرباءالتعرفة العامة لقطاع   
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o  ٓ٘بؿ أٌُِٔخ: 

ُؼٞاصق ٓزوِجخ رشَٔ اٗظوا إ٠ُ ؽغْ أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ٝٓٞظؼٜب اُغـواك٢ ك٢ٜ رزؼّوض إ٠ُ ؽبالد غوٌ 

اُـي٣وح ػ٠ِ  ك٢ أُ٘طوخ اٍُٞط٠ إ٠ُ األٓطبه اُو٤ِٓخ ث٤ٖ اُؾ٤ٖ ٝاألفوٟ ػ٠ِ أَُبؽبد اُصؾوا٣ٝخ فبصخ  

ٓورلؼبد ػ٤َو ٝؽز٠ ه٣بػ شٔب٤ُخ ؿوث٤خ ه٣ٞخ ٝاُضِٞط ك٢ ثؼط األؽ٤بٕ ك٢ أُ٘بغن اُشٔب٤ُخ ػ٠ِ ؽلٝك األهكٕ 

كصَ كهعخ ٓئ٣ٞخ ك٢  45زغبٝى ٝاُؼوام ك٢ ؽ٤ٖ ٣شٜل اَُبؽَ اُـوث٢ َٗجخ هغٞثخ ٓورلؼخ ٝكهعبد ؽواهح ر

 ُ٘ظبّ اُش٢َٔ.اأكاء ك٢  ا  ًج٤و ا  هٛنٙ اُؼٞآَ كٝٝثبُزب٢ُ رِؼت اُص٤ق 

ك٢ ٤ٓغب ٝاغ ػ٠ِ ٍطؼ عبٓؼخ أُِي ػجل هللا ُِؼِّٞ ٝاُزو٤٘خ  2رْ اٗشبء ٓؾطخ ش٤َٔخ ماد ، ُٝلهاٍخ أًضو كبػ٤ِخ 

  ُزٌٕٞ ٓضبٍ ؽ٢ ُغٔغ أُؼِٞٓبد ٝاإلؽصبءاد ٝػَٔ اُلهاٍبد.أُ٘طوخ اُـوث٤خ 

ثطبهخ ك٢ أُ٘طوخ اُشوه٤خ ًٔب هبٓذ شوًخ أهآٌٞ ثزو٤ًت فال٣ب ًٜوٝظٞئ٤خ ػ٠ِ ٍطؼ ٓٞاهق ا٤َُبهاد ثبُشوًخ 

 ٤ٓغبٝاغ. 10اعٔب٤ُخ 

 

 

o ٍزضٔبه ك٢ اُزو٤٘بد اُغل٣لح ُِطبهخ اُش٤َٔخُإلُوطبع اُقبص اُزشو٣ؼبد ٝاُزصبه٣ؼ ُزشغ٤غ ا: 

خ اُشَٔخ ٖٓ أُ٘بكغ غ٣ِٞخ غ اُؼِْ إ االٍزضٔبه ك٢ اُطبهؽ٤ش إ هؿجخ أَُزضٔو٣ٖ رؾو٤ن أهثبػ هص٤وح أُلٟ ٓ

ٖٝٓ اُغٞاٗت اُز٢ رؤعَ عنة أَُزضٔو٣ٖ ٛٞ ػلّ ٝعٞك رشو٣ؼبد ٝفطٞاد هب٤ٗٞٗخ ٓٞؽلح ٣ٝشَٔ مُي ، األعَ

اٍزقواط اُزصبه٣ؼ ٝأُٞاكوبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝارلبه٤بد شواء اُطبهخ فالٍ كزوح اٗزبط اٌُٜوثبء ٖٓ ٓؾطبد اُطبهخ 

 اُش٤َٔخ.

o اٌُلبءاد اُجشو٣خ: 

إٕ اُزطٞه اَُو٣غ ك٢ اُزو٤٘خ ٣زطِت ٍَِِخ ٖٓ اُغٜٞك اُز٢ ٣غت إ رجنٍ ك٢ ٓغبٍ رله٣ت اُوٟٞ اُؼبِٓخ، ؽ٤ش ٖٓ 

أُالؽظ ٓؾلٝك٣خ اُشوًبد أُؾ٤ِخ أُزقصصخ ك٢ ٓغبٍ ث٘بء ٓشبه٣غ اُطبهخ اُش٤َٔخ ٝرشـ٤ِٜب ٝٛنا ٣ؾزبط ا٠ُ 

ٗشبغ اُشوًبد ػٖ غو٣ن اُزله٣ت ٝاٍزوطبة اُقجواء ك٢ ٓغبٍ اُطبهخ اُش٤َٔخ ؽز٠ ى٣بكح ك٢ اُزو٤ًي ػ٠ِ ر٘ٞع 

اُؼَٔ ثٔؾطبد ٣ز٠َ٘ ٗوَ اُزو٤٘خ ٝأُؼوكخ ُِشجبة ٝثبُزب٢ُ ى٣بكح ك٢ كوص اُؼَٔ ٝاٌُلبءاد اُجشو٣خ اُوبكهح ػ٠ِ 

 اُطبهخ اُش٤َٔخ.


