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  : بداية فكرة استخدام تقنية الطاقات المتجددة في العراق 

فً جوانب الغزارة والتنوع ٌعتبر العراق من البلدان الغنٌة بمصادر الطالة الخضراء 

فً إستغاللها على وفك ما ٌتمتع  وعلى وجه التحدٌد الطالة الشمسٌة فهً األكثر مالئمة

به مولعه الجغرافً من مزاٌا شمسٌة متعددة تمنحه مولع الرٌادة فً تسخٌر هذه المزاٌا 

وتوظٌفها باتجاه مشروعات كبرى ذات جدوى فاعلة فً مجال الطالات المتجددة ، 

 063ٌوم سنوًٌا من أصل  033فأغلب مناطك العراق ٌكون عدد األٌام المشمسة فٌها 

ٌوم وخصوصاً  فً المناطك الغربٌة منه كمحافظات النجف واألنبار والسماوة والبد 

من األشارة هنا على بروز إهتمامات جادة فً العراق تخص هذا المجال ومنذ بداٌة 

ثمانٌنٌات المرن الماضً عندما إنطلمت فكرة استخدام التكنولوجٌا الخاصة فً استغالل 

م لٌرتبط  2891مركز خاص للبحوث الشمسٌة فً عام الطالة الشمسٌة حٌث تم إنشاء 

بمجلس البحث العلمً والذي ٌتبع الى مجلس الوزراء ، حٌث كانت إحدى التوصٌات 

م وبوساطة الدراسات المنجزة  2896المعتمدة التً صدرت عن هذا المركز فً عام 

لتٌار فٌه آنذان هً أن ٌتم تنفٌذ مشروعات استخدام الطالة الشمسٌة فً توفٌر ا

الكهربائً للمناطك النائٌة التً تعانً من معولات نمل الطالة الكهربائٌة الٌها ، وفً عام 

م تم إنجاز تصمٌم متكامل لوحدة سكنٌة تعتمد خدماتها على الطالة الشمسٌة  2883

وجرى تطوٌره الحما لٌتماشى مع نتائج البحوث المتوفرة على مستوى ألعالم آنذان 

م بتصامٌم نهائٌة من الممكن تنفٌذها فً إنشاء منازل غٌر  2886حٌث تم عرضه عام 

ملوثة بٌئًٌا بوساطة الحاق تصامٌم أخرى النظمة تموم بمعالجة المٌاه دون شبكات 

المجاري باالضافة الى معالجة النفاٌات ، اال ان من أبرز إنجازات مركز البحوث الذي 

مل ٌمع على ضفاف نهر دجلة وسط تم التعرٌف به سابما كان تنفٌذ مجمع سكنً متكا

العاصمة بغداد فً منتصف ثمانٌنٌات المرن الماضً حٌث كان هذا المجمع ٌتبع الى 

الشمسٌة ( ،  إطلك على مشروع المجمع تسمٌة ) عمارات الطالة…. المركز المذكور

( االلمانٌة اال ان التصامٌم  Heilt & Warnerتم االنشاء بوساطة التعالد مع شركة )

ساسٌة واألشراف على التنفٌذ كان من حصة المهندسٌن العرالٌٌن ، فً هذا المشروع اال

( بالمائة من كامل حاجة استهالن الكهرباء باستخدام الطالة  63 - 33تم توفٌر نسبة  )

الشمسٌة ، وعلى وفك التمنٌات المتوفرة آنذان كان مبدأ التشغٌل فً هذا المجمع المؤلف 

 ,Generatorد على أربعة مكونات رئٌسٌة وهً )عتموحدة سكنٌة ٌ 179من 

Condenser Evaporator, Absorber  وهذه نصبت لتامٌن تبرٌد وتسخٌن المٌاه )

الذي ٌدفع الى المراوح للحصول على التبرٌد والتكٌٌف ، حٌث ٌجري تسخٌن المٌاه 



وع ( كما جهز المشر Solar cellsولٌس )ال  ( Solar collectorsبوساطة ال )

إعتبر هذا المشروع من المشارٌع  (Energy back up equipmentبمنظومة  ) 

 المنطمة.الرائدة فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع مجمع الطالة الشمسٌة فً بغداد على شاطئ دجلة فً منطمة أبو نؤاس فً منتصف 

 الثمانٌنٌات

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصادر الطاقة المتجددة في العراق: 

 

 الطاقة الشمسية 
ع حول غزارة مصادر باألضافة الى تم تناوله فً الجزء االول من الموضو

الطالة المتجددة فً العراق اال إن الطالة الشمسٌة تعتبر من المصادر األولى 

المتاحة لالستثمار اآلمن على وفك ما تتصف به من عوامل متعددة فعلى سبٌل 

المثال الممدار المرتفع لشدة األشعاع الشمسً فً المنطمة الغربٌة من العراق 

مرة ومع هذا تعتبر المانٌا من الدول  1.3انٌا ب الذي ٌفوق على شدته فً الم

 المتمدمة  االولى فً استغالل الطالة الشمسٌة على مستوى العالم. 

وعلى ضوًء ذلن ٌمكن استغالل هذه الطالة فً تحوٌلها الى طالة كهربائٌة عن 

 .(CSP( أو أنظمة المركزات الشمسٌة )P.Vطرٌك االنظمة الكهروضوئٌة )

لى إمكانٌة إنشاء مشارٌع ذات الجدوى االلتصادٌة فٌما ٌتعلك باألضافة ا

وعلى مستوى  On gridو  Off gridباالنظمة الكهروضوئٌة بنوعٌها ال 

 .المنازل والمرافك الخاصة والعامة المختلفة

 

مولع  / الخارطةعلى 

العراق المتمٌز فً 

لشمسٌة كمٌة الطالة ا

لى سطحه و السالطة ع

ً المناطك  خصوصا

 الغربٌة.

 

 

 

 

  



  طاقة الرياح 

فٌما ٌخص طالة الرٌاح فإن التحرٌات التً جرت فً العدٌد من المناطك داخل العراق 

لى وجود معدالت لسرعة الرٌاح مناسبة النشاء عنفات هوائٌة فً محافظتً تشٌر ا

( متر /  3.3&  8.9البصرة وذي لار حٌث تراوحت سرعة الرٌاح فٌها ما بٌن )

لم تطبك فكرة استخدام هذه الطالة بل وضعت الدراسات الخاصة بها على … ثانٌة

 .الرفوف

 

 الطاقة الكهرومائية 

د المائٌة على مجرى االنهار ألغراض األحتفاظ بالخزٌن بالتوازي مع انشاء السدو

المائً وتنظٌم االطاللات ألغراض الري فالعدٌد من محطات تولٌد الكهرباء فً العراق 

عشرة  لد تم انشائها وانجزت مع االنتهاء من خطوات بناء هذه السدود ، فمد تم انشاء

مٌة مختلفة.. اال ان نسبة وحدة تولٌدٌة بسعات تصمٌ 07محطات كهرومائٌة بوالع 

االعتماد علٌها فً المساهمة بتجهٌز المنظومة الوطنٌة للكهرباء بمٌت متذبذبة ومتدنٌة 

بالمائة من االنتاج المتحمك  1.1فعلى سبٌل المثال بلغت نسبةً مساهمة هذه المحطات 

ذلن م  حٌث ٌخضع  2883بالمائة عام  17م ، ، بٌنما كانت النسبة  1327الكلً لعام 

لممدار حجم إطالق المٌاه من دول المنبع والتً غالبًا ماتخضع للظروف المناخٌة 

 المتغٌرة من سنة الى أخرى أو تكون خاضعة لجوانب سٌاسٌة وأمنٌة مختلفة.

 

 



 

 

 ( الطاقة الحيويةBio Mass)  

تتوافر فً العراق مصادر لهذا النوع من الطالة حٌث كانت هنان محاولة الستغاللها 

م عن طرٌك التعالد مع إحدى الشركات الفرنسٌة النشاء محطة 1333فً عام جرت 

مٌكاواط  13تولٌد كهربائٌة فً منطمة التاجً شمال العاصمة بغداد بطالة تمارب ال 

وذلن باستخدام النفاٌات التً تموم بتجمٌعها دوائر البلدٌة التابعة ألمانة بغداد ، اال ان 

روف االستثنائٌة المعروفة ، وعلى ضوًء ما تم هذا المشروع لم ٌرى النور للظ

التصرٌح به من لبل أمانة بغداد حول حجم النفاٌات المطروحة للعاصمة بغداد وحدها 

طن ٌومٌا أعلنت العدٌد من الجهات تبنٌها اللامة مشارٌع خاصة  23333بأنه لد بلغ 

 .ن مشارٌع كثٌرةالستغاللها اال ان هذا ذهب ادراج الرٌاح حاله حال ما ٌعلن عنه م

 

  أما عن المصادر األخرى للطاقات المتجددة كالحرارة األرضية وحركة

 .االمواج فلم يجري االستقصاء عنها بشكل جدي لحد اآلن

 

 

 

 



   واقع االهتمام الحالي 

ٌعانً العراق منذ بداٌة ثمانٌنٌات المرن الماضً الى عدم االستمرار نتٌجة لظروف 

عام للفترة  21ض علٌه بمرار دولً لما ٌمارب الحروب والحصار االلتصادي الذي فر

م اال ان الفوضى التً اجتاحت البالد بعد االحتالل سنة  1330ولغاٌة  2882من عام 

م لد أضافت األسوأ فً االحوال العامة فً جوانب االستمرار السٌاسً  1330

تشارها بشكل واأللتصادي واألمنً ، ومازاد الحالة تعمًٌدا هو استفحال ظاهرة الفساد وان

خطٌر كان تأثٌرها على جمٌع جوانب الحٌاة وأجهضت الكثٌر من خطط التنمٌة ،وعلى 

وفك هذا نرى األخفاق فً المشارٌع الحكومٌة على نحو كبٌر فً حٌن ان الكثٌر من 

مشارٌع المطاع الخاص لد كتب لها النجاح الى حد ما باألضافة الى النشاط االلتصادي 

ففً مجال مشارٌع إستغالل الطالات المتجددة نرى تمدم المطاع  ..على مستوى األفراد 

الخاص على المطاع الحكومً فً إستٌراد الواح الخالٌا الشمسٌة وتنصٌبها على أسطح 

منازل المواطنٌن الراغبٌن بالتنائها للتخفٌف من وطئة المعاناة المستمرة جراء 

 إنمطاعات الكهرباء المجهزة من الشبكة الحكومٌة.

إزاء هذه الحالة وتصاعد المطالبات التً نادى بها الخبراء وكذلن العدٌد من المنتدٌات 

ذات العاللة والمتضمنة حث المعنٌٌن فً ادارة لطاع الكهرباء بالتوجه نحو تنفٌذ 

مشارٌع الطالات المتجددة لدعم منظومة انتاج الطالة الكهربائٌة والتً تعتمد فً تشغٌل 

لى إستٌراد الغاز االٌرانً باتفالٌات فاشلة ال تضمن انسٌابٌة العدٌد من محطاتها ع

مٌكاواط ( تمرٌبًا من االنتاج  6333التجهٌز وهذا ما ٌهدد انتاج ما ممداره الثلث  ) 

المتاح .. اال ان مستوى االستجابة كانت خجولة منها االعالن عن اتفالٌات ) ورلٌة( 

مجال االستثمار فً انتاج الطالة مع شركات متخصصة وكما تم االعالن عن فتح 

الكهربائٌة من الطالة الشمسٌة اال ان الفشل كان نصٌبه للشروط غٌر المشجعة التً 

تضمنها هذا االعالن والتً كانت سببًا فً عزوف المستثمرٌن عن التنافس والمشاركة 

 فً هذه المشارٌع.

 

 

 

 



  ضوابط وقوانين مقترحة  

ت ولوانٌن واضحة لتشجٌع المواطنٌن فً العدٌد من دول ألعالم وضعت تعلٌما

وأصحاب المرافك االنتاجٌة والخدمٌة المختلفة على التوجه نحو إستخدام الطالات 

المتجددة لتغطٌة لسًما أو جزًء من الحاجة فً استهالن الطالة الكهربائٌة ، ففً برٌطانٌا 

ن لبل مثاًل وعلى الرغم من ندرة السطوع الشمسً اال انه لد حصل توجه كبٌر م

األفراد نحو وضع منظومات الطالة الشمسٌة واحاللها محل أسمف المرمٌد لتولٌد 

الكهرباء حٌث تم تحفٌزهم من لبل الدولة عن طرٌك الدعم وشراء الطالة الفائضة عن 

ً من وسائل الدعم الممترحة ومنها ما تم العمل بموجبها فً  الحاجة ، وفً أدناه بعضا

من خلك أجواء مشجعة الستخدام الطالات المتجددة فً انتاج العدٌد من الدول والتً تض

 الكهرباء :

 * األعفاء الكلً او الجزئً لمعدات الطالة النظٌفة من الضرائب والرسوم الجمركٌة.

* الدعم الممدم من الحكومات فً تموٌل مشارٌع الطالات المتجددة عن طرٌك منح 

 لمالٌة المترتبة علٌها .لروضاً طوٌلة االجل مع إعفاءها من الفوائد ا

* تمدٌم المنح المالٌة لتغطٌة تكالٌف تنصٌب معدات الطالة النظٌفة وبما ٌعادل نصفها 

وعلى وجه التحدٌد لمنظومات الطالة الشمسٌة المنزلٌة وهذا ما ٌعمل به فً العدٌد من 

 الدول األوروبٌة .

والخارجة للمرفك ( على  * تجهٌز وتنصٌب العدادات ثنائٌة التسجٌل ) للطالة الداخلة

 النفمة الحكومٌة .

* لٌام الجهة الحكومٌة المعنٌة بشراء الفائض من الطالة عن االستهالن كالً أو جزًء 

 منه وعلى وفك تسعٌرات مشجعة.

* عدم منح إجازات البناء لتشٌٌد المنازل والمرافك االخرى اال بشرط وضع منظومة 

ولٌكن لغرض تسخٌن المٌاه على ألل تمدٌر.. وهذا خاصة لالستفادة من الطالة الشمسٌة 

 ما ٌعمل علٌه االن فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة .

* تموم بعض الدول برفع التعرفة الكهربائٌة لدفع المواطنٌن الى االتجاه الى استخدام 

 الطالة النظٌفة .



دف الى * وضع منهاج تثمٌفً واسع تتبناه الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنً ٌه

 التشجٌع على استخدام الطالة النظٌفة .

* التوسع فً فتح الفروع الدراسٌة الخاصة بالطالات المتجددة فً كلٌات الهندسة 

 والمعاهد التمنٌة .

* تشجٌع االستثمارات فً إنشاء المصانع الخاصة بانتاج االلواح الشمسٌة واالجزاء 

 الملحمة بها التً تتطلبها أعمال التشٌٌد.


