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 صحفي خبر

 وفقًا ألحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
 باتت بدياًل أرخص من الفحم لتوليد الكهرباءالمتجددة  مصادر الطاقة

لدعم  حاجة ملحةالمتجددة  ةالطاقمشاريع تجعل االستثمار في  لتوليد الطاقة تنافسيةال التكلفة
 "19-جائحة "كوفيد بعداالقتصادي  مساعي الدول في تحقيق االنتعاش

 الوكالفففففة كشفففففي تقصيفففففص   فففففدرت  – 2020يونيوووووو  2أبووووووابيا اتمووووواراا الحربيوووووة المتحووووودةا 
الطاقففففففة  مففففففر مصففففففادر ن تكففففففاليي توليففففففد الك ص ففففففا  اليففففففو  )آيصينففففففا  المتجففففففددة  للطاقففففففة الدوليففففففة

 تعمففففففل باسففففففت دا توليففففففد جديففففففدة  محطففففففا  ي لتصفففففف م  قففففففل مففففففر  توا ففففففل ان فا فففففف االمتجففففففددة 
 كثفففففص   ن   2019 ففففففي عفففففا  المتجفففففددة الطاقفففففةتكفففففاليي توليفففففد تقصيفففففص  وُيظ فففففصالوقفففففود ايحففففففوري  

يففففففتم توفيصعففففففا ب سففففففعار  2019عففففففا  المتجففففففددة الميففففففافة فففففففي الطاقففففففة  سففففففعة توليففففففدمففففففر نصففففففي 
 الفحم ب العاملة الجديدة توليدالمحطا   الطاقة التي تنتج ا مر  رخص

تففففففوفص الك ص ففففففا   تكلففففففففة  باتفففففف  ا ن الجديففففففدة المتجففففففددة الطاقففففففةمشففففففاريع   نيو ففففففم التقصيففففففص و 
توليفففففد الك ص فففففا     ففففف مي، كمعفففففدل وسفففففطو   العاملفففففة بفففففالفحمالحاليفففففة محطفففففا  التوليفففففد  مفففففر  قفففففل
  قففففل تكلفففففة  مففففر ال صيففففةطاقففففة الصيففففا  و لطاقففففة الشمسففففية الك صو ففففوئية لجديففففدة لا المحطففففا  مففففر

عطفففففا ا  نتفففففائ   وتكشفففففيالفحفففففم، عاملفففففة علففففف  المصفففففانع ال العديفففففد مفففففرتشففففف يل  اإلبقفففففا  علففففف 
 الفحفففففففم تفففففففدريجيا  عفففففففر بفففففففالت لياالعتقفففففففاد  ليعففففففف   تسفففففففارل عففففففف ا التوجففففففف  توليفففففففد الك ص فففففففا  عفففففففر

مففففففففر الطاقفففففففففة واط جيجففففففففا 1,200 نحفففففففففو توليففففففففد  ن إلفففففففف  التقصيفففففففففص ويشففففففففيص  كمصففففففففدر للطاقففففففففة
الطاقفففففة  محطفففففا  تكلففففففة توليفففففدعا  واسفففففطةالعفففففا  القفففففاد   كثفففففص مفففففر  قفففففد   ل فففففي باسفففففت دا  الفحفففففم

   الجديدة الشمسية الك صو وئية

جيجفففففففاواط مفففففففر محطفففففففا  توليفففففففد الطاقفففففففة الحاليفففففففة  500اسفففففففت دال  وتشفففففففيص المعطيفففففففا  إلففففففف   ن
 مفففففر أففففف ن   ن   فففففف العاملفففففة بفففففالفحم بالطاقفففففة الشمسفففففية الك صو فففففوئية وطاقفففففة الصيفففففا  ال صيفففففة 

ر تقليففففففل ، عففففففدا عففففففمليففففففار دوالر  مصي ففففففي سففففففنويا   23بمففففففا  صففففففل إلفففففف   توليففففففد الطاقففففففة تكففففففاليي
 إجمفففففاليمفففففر  %5 عفففففادل  سفففففنويا  وعففففف اجيجفففففاطر  1,8  نحفففففوالكص فففففون ثفففففاني  كسفففففيد ان عاثفففففا  
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 حفففففف   ن    يفففففا   مفففففر أففففف ن  لففففف و   2019عفففففا  ففففففي  العالميفففففة الكص فففففون ثفففففاني  كسفففففيد  ان عاثفففففا 
% مفففففففر 1 وتعفففففففادل مفففففففا  قفففففففار  مليفففففففار دوالر  مصي فففففففي 940 علففففففف  إطفففففففقي اسفففففففتثمارا  بقيمفففففففة

  العالميإجمالي النات  المحلي 

"آيصينفففففا"ل "و ففففففلنا الوكالفففففة الدوليفففففة للطاقفففففة المتجفففففددة قفففففال فصانشيسففففف و ال كفففففاميصا، مفففففديص عفففففا  و 
توليفففففد الحيفففففا  ن اسفففففت دا  محطفففففا   الطاقفففففة  نظفففففا  تحفففففول مسفففففارففففففي إلففففف  مصحلفففففة مفصفففففلية 

بففففا   شفففف ل ع اففففا  اقتصففففاد ا  و يايففففا  ال م ففففصر ، القائمففففة   ففففق   من ففففا  و، الجديففففدة العاملففففة بففففالفحم
 لتصفففففففف م المصففففففففدرالمتجففففففففددة  فففففففففي المقا ففففففففل،  سففففففففتمص ان فففففففففا  تكففففففففاليي توليففففففففد الطاقففففففففة لفففففففف  
 وعفففففففودةاالقتصفففففففاد العفففففففالمي   يفففففففحفتو ففففففف ل  يتعفففففففا م دورعفففففففا ففففففففي رخفففففففص لتوليفففففففد الك ص فففففففا ، اي

باسففففففتقصارعا وكفا ت ففففففا العاليففففففة  المتجففففففددة كمففففففا تمتففففففا  اسففففففتثمارا  الطاقففففففةالنففففففاأ إلفففففف   عمففففففال م  
  "فوائد اقتصاد ة  وسع نطاقا  و ثا تة  دا مر حيا التكلفة، و  ل  توفص عائ

  فففففففففد قة لل يافففففففففة   ن تكفففففففففون  االنتعفففففففففاش العفففففففففالميسفففففففففتصاتيجية ال ين  فففففففففيكفففففففففاميصال " ال و  فففففففففا 
 ايجففففففل قصففففففيصة التعففففففافي تففففففدا يص  ففففففير يوفففففففق مثاليففففففا   حففففففق   المتجففففففددة ةالطاقفففففف وتشفففففف ل مصففففففادر

ويتعفففففير  ن تكفففففون الطاقفففففة   والمتوسففففف  ال عيفففففد المفففففديير علففففف  والطاقفففففة المنفففففا  اسفففففتدامة و عفففففدا 
 جائحففففففة عففففففادة تنشففففففي  االقتصففففففادا  بعففففففدإل الصاميففففففة الج ففففففود الوطنيففففففة المتجففففففددة   يففففففا   سففففففاأ

الطاقفففففففففة  توليففففففففد وان ففففففففففا  تكففففففففاليي ،  لفففففففف   ن و فففففففففع السياسففففففففا  الصففففففففحيحة‘19-كوفيففففففففد’
، و ن  سفففففففاعم ففففففففي إرسفففففففا   سففففففف  االنتعفففففففاش ايسفففففففواي يفففففففدعم تحفففففففول مفففففففر أففففففف ن   ن المتجفففففففددة

 صا " خي المنشود عل   س 

وأففففف د  تكفففففاليي توليفففففد الك ص فففففا  مفففففر مصفففففادر الطاقفففففة المتجفففففددة ان فا فففففا  ك يفففففصا  علففففف  مفففففدار 
العقففففففد الما ففففففي، و لفففففف  نتيجففففففة تطففففففور التقنيففففففا ، ووفففففففورا  الحجففففففم، و يففففففادة تنافسففففففية سقسففففففل 

، سفففففففجل  تكفففففففاليي الطاقفففففففة الشمسفففففففية 2010التوريفففففففد، وتنفففففففامي خ فففففففصة المطفففففففورير  ومنففففففف  عفففففففا  
%، تلت فففففففففا الطاقفففففففففة 82المصاففففففففففق اإلن ففففففففففا  ايك فففففففففص  نسففففففففف ة الك صو فففففففففوئية علففففففففف  مسفففففففففتو  

%، وطاقففففففففة الصيففففففففا  39%، ثففففففففم طاقففففففففة الصيففففففففا  ال صيففففففففة  نسفففففففف ة 47الشمسففففففففية المصكفففففففف ة  نسفففففففف ة 
 % 29ال حصية  نس ة 
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علفففف   سففففاأ   ففففدورعا وا ففففل  تكففففاليي الطاقففففة الشمسففففية وطاقففففة الصيففففا  تسففففجيل ان فففففا  ك يففففص
الشمسفففففية الك صو فففففوئية   حيفففففا ان فيففففف  تكلففففففة توليفففففد الك ص فففففا  مفففففر مشفففففاريع الطاقفففففة سفففففنوي 

 0,068 عفففففالميمعفففففدل  ، لتصفففففل إلففففف 2019خفففففقل عفففففا  % 13علففففف  مسفففففتو  المصاففففففق  نسففففف ة 
دوالر  مصي ففففففيو كيلففففففوواط سففففففاعي  كمففففففا ان فيفففففف  تكلفففففففة توليففففففد الك ص ففففففا  مففففففر مشففففففاريع طاقففففففة 

 0,053، لتصفففففل إلففففف  %9 نحفففففو  2019الصيفففففا  ال صيفففففة وال حصيفففففة التفففففي تفففففم تشففففف يل ا ففففففي عفففففا  
 دوالر  مصي يو كيلوواط ساعي عل  التوالي   0,115دوالر  مصي يو كيلوواط ساعي و

عفففففففف ا االن فففففففففا  فففففففففي  اسففففففففتمصارايخيففففففففصة إلفففففففف   الطاقففففففففة أففففففففصا  واتفاقيففففففففا  المفففففففف ادا  وتشففففففففيص
 الشمسفففففففية الطاقفففففففة  سفففففففعار متوسففففففف  فقفففففففد  صفففففففلومفففففففا بعفففففففد   2020عفففففففا  المشفففففففاريع المقفففففففصرة ل

 كيلففففففوواط و مصي ففففففي دوالر 0,039 إلفففففف  ة نففففففا   علفففففف  عففففففصو  الشففففففصا  التنافسففففففي الك صو ففففففوئية
% 42  عفففففففففادل بان فففففففففا   ي ،2021 عففففففففا  فففففففففي تشفففففففف يل ا المقففففففففصر المشففففففففاريع فففففففففي سففففففففاعي
 العاملففففة المنافسففففة المحطففففا   قففففل مففففر ال مفففف  مففففر بفففف كثص  دنفففف  و معففففدل 2019 بعففففا  مقارنففففة
التففففففي حققت ففففففا مفففففف ادا   ايسففففففعار القياسففففففيةوتؤكففففففد   الفحففففففم وتحديففففففدا   تكلفففففففة   ايحفففففففوري  بففففففالوقود

الطاقففففففففففة الشمسففففففففففية الك صو ففففففففففوئية فففففففففففي   ففففففففففو  ي ود ففففففففففي )اإلمففففففففففارا  ، وتشففففففففففيلي، و ثيو يففففففففففا، 
ال  سفففففعصب تفففففوفيص الك ص فففففا والم سفففففي ، وال يفففففصو، والمملكفففففة العص يفففففة السفففففعود ة  نففففف  مفففففر المم فففففر 

 كيلوواط ساعي  ودوالر  مصي ي  03 0 يتجاو 

ان ففففففففا  قيمفففففففة االسفففففففتثمارا  مفففففففر  اويفففففففة السفففففففنوي  "آيصينفففففففا" تقصيفففففففص يتنفففففففاولللمفففففففصة ايولففففففف ، و 
إلفففف   ن نففففف  الم ففففالف المسففففتثمصة فففففي تقنيففففا  الطاقففففة المتجففففددة  ويشففففيص تكففففاليي توليففففد الطاقففففة 

، تفففففم 2019عفففففا  ففففففي ف  ق فففففل عشفففففص سفففففنوا  تنفففففت  اليفففففو  سفففففعة توليفففففد  ك فففففص ممفففففا كانففففف  عليففففف 
ع فففففففص اسفففففففتثمارا   2010عفففففففا   المتجفففففففددة المنتجفففففففة ففففففففي سفففففففعة توليفففففففد الطاقفففففففة فففففففعفي  إنتفففففففا 
 % فق   18ال تتجاو  نس ت ا  إ افية

  ناع قصا ة التقصيص كامق   م ر  
 

### 
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 حول "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"

رائففففدة تقففففود مسففففار تحففففول نظففففا  الطاقففففة العففففالمي وتففففدعم  دوليففففة عففففي وكالففففة ح وميففففة"الوكالففففة الدوليففففة للطاقففففة المتجففففددة" 
مصكفففف ا  عالميففففا ، ومنصففففة  رئيسففففية    وتعت ففففص الوكالففففة  لففففدان العففففالم فففففي االنتقففففال إلفففف  مسففففتق ل قففففائم علفففف  الطاقففففة المسففففتدامة

والمففففففوارد والمعصفففففففة الماليففففففة المت صصففففففة فففففففي مجففففففال الطاقففففففة للتعففففففاون الففففففدولي، وملتقفففففف  لففففففصواد السياسففففففة والتكنولوجيففففففا 
وتسفففففع   كثفففففص مفففففر  ، لفففففدا  إ فففففافة إلففففف  االتحفففففاد ايورو فففففي  160عيفففففوا  ) 161 الوكالفففففة ي لفففففف عفففففدد  عيفففففا  المتجفففففددة 

علفففف  تشففففجيع اعتمففففاد واسففففت دا  جميففففع  أفففف ال الطاقففففة المتجففففددة فففففي  تعمففففلوعففففي  إلي ففففا دولففففة إ ففففافية لقنيففففما   22
إطفففففار سفففففعي ا المتوا فففففل لتحقيفففففق التنميفففففة المسفففففتدامة، وتع يففففف  سففففف ل الحصفففففول علففففف  الطاقفففففة، وتحقيفففففق  مفففففر الطاقفففففة، 

 ودفع عجلة النمو االقتصادي من ف  الكص ون للو ول إل  مستق ل م دعص 

 محلوماا االتصال:

+، 971 56 681 69 46، االتصفففففففففففال ففففففففففففي "الوكالفففففففففففة الدوليفففففففففففة للطاقفففففففففففة المتجفففففففففففددة"، مسفففففففففففؤول  وكسفففففففففففتالصني فففففففففففول 
nbockstaller@irena.org 

 www.facebook.com/irena.org و  www.twitter.com/irena للتوا ل مع الوكالةل

 www.linkedin.com/company/irenaو
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