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27معا من أجل إنجاح تحّول الطاقة

SUBSCRIBE NOW!

لكي تصل الكهرباء المولدة بتكلفة معقولة من مصادر 
الطاقة المتجددة إلى حيث توجد حاجة لها، يجب علينا 

جميعا – الدولة االتحادية وحكومات الواليات والسلطات 
المحلية وكذلك المواطنين – أن ندفع بشكل مشترك 

بتوسيع شبكات الكهرباء إلى االأمام. وقد سبق ووضعنا 
االأسس لذلك. واالآن علينا أن نعمل على ضمان إمكانية 

توسيع الشبكات بسرعة ومع قبول  واسع النطاق من قبل 
السكان. 

نحن بحاجة إلى تصميم جديد لسوق الكهرباء يناسب 
تحول الطاقة. والهدف من ذلك هو التأكد من أن محطات 

الطاقة والطاقات المتجددة تتفاعل على النحو االأمثل، وأن 
تبقى في الوقت ذاته إمدادات الطاقة أيضا مضمونة في 
المستقبل. تحقيقا لهذه الغاية طورت الوزارة االتحادية 
لالقتصاد والطاقة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية 

إطاراً متيناً. 

ويجب مواصلة تعزيز فعالية الطاقة باعتبارها الركيزة الثانية 
لتحول الطاقة. سوف نضع القطاع العقاري بإمكاناته الهائلة 

لتوفير الطاقة وللطاقات المتجددة عن طريق استراتيجية 
فعالية الطاقة في المباني في بؤرة.

إن تحول الطاقة ال ينتهي عند حدود ألمانيا. فنحن نعمل 
جنبا إلى جنب مع شركائنا االأوروبيين والدوليين على أن 
تغدو السوق االأوروبية الداخلية للكهرباء واقعا كما أننا 

نطور حلوال دولية قابلة للتطبيق من أجل سياسات طاقة 
مستدامة. 

كل هذا لن يُكتب له النجاح إذا قمنا به منفردين. نحن 
بحاجة ليس فقط إلى الدعم من قبل السياسة واالقتصاد 

والعلوم بل أننا بحاجة قبل كل شيء إلى التأييد من 
المواطنين، الأنهم باعتبارهم المستهلكين والمستثمرين 

والمنتجين للكهرباء هم بذاتهم العمود الفقري الحقيقي 
لتحول الطاقة. معا يمكننا أن نصنع من تحول الطاقة قصة 

نجاح اقتصادي وبيئي.      

9. التطلعات

تحول الطاقة يمكن االشتراك بإصداراته...

سواء الطاقات المتجددة أو فعالية الطاقة، سوق الكهرباء في الغد أو 
توسيع الشبكة، مشاريع تشريعية مهمة أو أبحاث الطاقة الرائدة: يمكن 

العثور على خلفيات، حقائق، اتجاهات ووجهات نظر حول تحول الطاقة 
في النشرة نصف الشهرية "تحول الطاقة مباشرة" من الوزارة االتحادية 

www.bmwi-energiewende.de :لالقتصاد والطاقة
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إن تحول الطاقة هو أحد أهم مشاريع المستقبل في 
ألمانيا. فهو يتيح لنا أن نثبت أنه من الممكن القتصاد قومي 

على مستوى عاٍل جدا من التصنيع ان ينتقل إلى إمدادات 
الطاقة المستدامة دون أن يفقد قدرته التنافسية في عاَلم 

تسوده العولمة. بل و أكثر من ذلك: إن تحول الطاقة 
الناجح يجمع بين كل من االستدامة البيئية وحماية المناخ 

ووجود درجة عالية من التصنيع وابتكارات التكنولوجيا 
الفائقة والمزيد من الرفاهية وفرص العمل.

لقد أنجزنا بالفعل الكثير من الخطوات - ولكن ما زال علينا 
بعد القيام بالكثير. إن أجندة العشر نقاط للطاقة تُبّين 

الخطوات الهامة التالية لتحول الطاقة.

مدادات  اليوم تعد الطاقات المتجددة ركيزة أساسية الإ
الطاقة لدينا. وال يجوز أن تبقى على المدى الطويل منعزلة 

داخل نظام خاص منفصل بل يجب أن تشق طريقها أكثر 
فأكثر وسط المنافسة في سوق الكهرباء. في المستقبل 

سوف يتقرر مقدار الدعم مالياً بأسلوب طرح العطاءات 
في مناقصات تنافسية بين مشغلي المحطات. وسوف 

نختبر ذلك في خطوة أولى في منشآت الطاقة الشمسية 
على االأسطح الخالية. 

9. التطلعات
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بنقرة واحدة   

zz  :مبادرات التصدير في الوزارة االتحادية لالقتصاد
تساعد مبادرات التصدير "الطاقات المتجددة"     

و"فعالية الطاقة" عبر تقديمها مساعدات انطالق    
متنوعة الشركات االألمانية في نشاطاتها الخارجية.    

وتستفيد بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة    
من الجملة الواسعة من المعلومات حول أسواق    

قامة   مختارة ورحالت العمل في الخارج والتمهيد الإ  
اتصاالت مع شركاء التعاون في بلد المقصد وكذلك    

من المساعدة في التسويق في الخارج. ويعطي موقعا    
المبادرتين للشركات المهتمة لمحة جيدة عن العروض    
واسعة النطاق وكذلك الكثير من المعلومات القيمة:  

www.export-erneuerbare.de 

www.efficiency-from-germany.info

سياسة الطاقة االأوروبية والدولية:  .8 
كائنا في المائة على االأقل مقارنة بعام 1990 في أوروبا. كذلك     تنفيذ تحول الطاقة سوية مع �ش

يجب أن ينبع بحلول ذلك الوقت ما ال يقل عن 27 في 
المائة من الطاقة المستهلكة من مصادر الطاقات المتجددة 
وأن ينخفض استهالك الطاقة على مستوى االتحاد االأوروبي 

بنسبة 27 في المائة على االقل. 

التعاون من أجل تحقيق أهداف المناخ 

ضافة لما سبق، فإن المجلس االأوروبي يؤيد بوضوح  باالإ
إصالح تداول شهادات االنبعاثات االأوروبية. وتداول 

االنبعاثات هو االأداة االأوروبية الرئيسية لحماية المناخ. 
لكنه ال تنطلق منه الحوافز الكافية لالستثمار في التقنيات 

المنخفضة االنبعاثات نظراً الزدياد الفوائض من الشهادات 
واالنخفاض الشديد الأسعار ثاني أكسيد الكربون. لهذا 

السبب تُطالب الحكومة االتحادية بإلحاح بإصالح سريع 
ومستدام لتداول شهادات االنبعاثات. 

في الوقت ذاته اليجوز لمتطلبات حماية المناخ الطموحة 
أن تُلحق االأضرار بالشركات التي تحتاج إلى الكثير من 

الطاقة والتي تواجه المنافسة الدولية. لهذا السبب اتفقت 
الدول االأعضاء أيضا على أن تستمر التسهيالت القائمة 

حاليا لهذه الشركات. 

سياسة طاقة دولية ناجحة

حتى في المستقبل المنظور سوف تبقى ألمانيا بحاجة إلى 
استيراد النفط والفحم والغاز من الخارج. إن الهدف من 

سياسة الطاقة الدولية الألمانيا هو ضمان موثوقية هذه 
الواردات على المدى الطويل وبأسعار مقبولة. 

في الوقت نفسه تريد ألمانيا اكتساب شركاء في النضال من 
أجل تحول الطاقة. إن مزيداً من الحوار الدولي قد يساهم 

في تحسين التفهم لتحول الطاقة وتقليل التحفظات 
واالستفادة من االأثر التآزري لصالح سياسة طاقة مشتركة 

تطلعية. 

في ضوء هذه الخلفية أقامت الحكومة االتحادية عددا 
ناجحاً من حوارات وشراكات الطاقة الدولية - كما هو 

الحال مع تونس والمغرب والجزائر وروسيا والنرويج وتركيا 
وكذلك مع الدول المستهلكة الرئيسية مثل الهند والصين 
والبرازيل وجنوب أفريقيا. كذلك فإن الحكومة االتحادية 

تؤيد في منظمات الطاقة المتعددة االأطراف ومنتديات 
 )G7( الحوار مثل مجموعة الدول الصناعية السبع

 )IEA( والوكالة الدولية للطاقة )G20( ومجموعة العشرين
والوكالة الدولية للطاقة المتجددة )IRENA( والشبكة 

للطاقات المتجددة )REN 21( االأسواق الشفافة والمفتوحة 
ذات الهيكلية التنافسية وكذلك سياسة مستدامة للطاقة 

والمناخ. وخالل الرئاسة االألمانية لمجموعة الدول 
الصناعية السبع )G7( في عام 2015 أيدت ألمانيا على 

الخصوص تحسين أمن الطاقة المستدام.

دعم تحول الطاقة عالميا

يُرّكز أكثر فأكثر من البلدان على فعالية الطاقة والتوجه 
نحو الطاقات المتجددة. و تقدم الشركات االألمانية التي 

تتوفر لها هنا خبرات خاصة حلوال مبتكرة. لذا فإن الهدف 
من سياسة الطاقة الدولية في ألمانيا هو أيضاً مساعدة 

نتاجية و الخدماتية في نشاطاتها  المؤسسات االألمانية االإ
مدادات المستدامة  التصديرية وفي الوقت ذاته تشجيع االإ

واالآمنة وبأسعار معقولة للطاقة في البلدان الشريكة.
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سياسة الطاقة االأوروبية والدولية:  .8 
كائنا     تنفيذ تحول الطاقة سوية مع �ش

 تندمج االأسواق االأوروبية للطاقة معاً بشكل متزايد. 
ويجلب ذلك فوائد كبيرة لزبائن الكهرباء والغاز: المزيد من 

مدادات.  الخيارات، وانخفاض االأسعار وزيادة أمن االإ
فالسوق المشتركة تجعل من الممكن استغالل مزايا الموقع 
التي تتمتع بها الدول االأعضاء في االتحاد االأوروبي. و كلما 

كبرت السوق المشتركة كلما أمكن تعويض تقلبات تغذية 
التيار المولد من الرياح والطاقة الشمسية بشكل أفضل. 

ينطبق هذا أيضا على قطاع الغاز: كلما تحسن تشبيك 
أوروبا كلما زاد أمن إمداداتها.

التعاون يخلق االطمئنان 

لكن السوق الداخلية المشتركة ال تعمل بنجاح إال إذا أمكن 
للطاقة أن تتدفق بال حدود إلى حيث توجد حاجة لها. 

ضافية الالزمة لذلك في  ولكنها كثيرا ما تفتقر للسعات االإ
خطوط االأنابيب الموجودة حاليا. كما يتعين مواصلة توسيع 

وتحديث الخطوط المتخطية للحدود لنقل الكهرباء والغاز. 
ضافة إلى ذلك فإن الوصول إلى محطات استيراد الغاز  باالإ
الطبيعي المسال )LNG( يحتاج إلى المزيد من التحسين. 

لن ينجح تحول الطاقة إال على المستوى االأوروبي

كلما التحمت معاً أسواق الطاقة في أوروبا كلما زادت أهمية 
االأهداف السياسية والقواعد المشتركة. وعلينا أن نمهد 
الطريق الصحيح جنبا إلى جنب مع شركائنا االأوروبيين 

لتحقيق مزيد من التقدم على المسار المختار نحو 
إمدادات الطاقة المستدامة. إن تحول الطاقة االألماني هو 

بحاجة إلى سياسة أوروبية طموحة على صعيدي الطاقة 
والمناخ وظروف إطارية يعتمد عليها. لذا ترحب الحكومة 
االتحادية بموافقة المجلس االأوروبي على أهداف المناخ 

والطاقة الطموحة للسنوات العشر القادمة. فبحلول عام 
2030 ينبغي تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 
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في الحوار: أبحاث الطاقة واالبتكار

، شكلت الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة شبكات 
البحوث "شبكات التيار الكهربائي" و"تحليل نظم الطاقة" 

و"الطاقة في المباني واالأحياء" وهذا لنقل نتائج أبحاث 
الطاقة مباشرة إلى الجهات الفاعلة في تحّول الطاقة. 

وباعتبار الشبكات نقطة تقاطع بين البحوث والممارسات 
العملية والسياسات فإنها تُفيدفي الوقت ذاته في تقديم 

المشورة لتطوير استراتيجيات دعم قريبة من الواقع 
العملي ولتنسيق االإجراءات الجديدة. 

إن "منصة البحث واالبتكار" الجديدة يقع في محورها 
التبادل االستراتيجي للمعلومات بين الحكومة االتحادية 
وقطاع الصناعة واالأوساط العلمية لتنفيذ برامج أبحاث 

الطاقة وبرامج الدعم ومتابعة تطويرها. والهدف من ذلك 
هو أيضا تطوير حوافز جديدة لالستخدام المنسق 

والمتسارع للتكنولوجيات االبتكارية للطاقة.

بنقرة واحدة   

zz   استشارات الدعم "بحوث وابتكار" من الدولة
االتحادية: هل هناك أي دعم مالي لمشروع     

البحث الخاص بي؟ أين يمكنني تقديم الطلب؟    
االإجابات على هذه االأسئلة والعديد غيرها حول    

تمويل البحوث تحصل عليها المؤسسات البحثية    
والجامعات والشركات من استشارات الدعم "     
بحوث و ابتكار". للوصول إلى الخط الساخن     

الستشارات الدعم اتصلوا بالرقم 08002623009    
لكتروني:  )مجانا( أو بالبريد االإ   

 beratung@foerderinfo.bund.de   
تقدم استشارات الدعم أيضا عبر االنترنت     

معلومات شاملة يتم تحديثها يوميا.   
 www.foerderinfo.bund.de  

zz   :التقرير االتحادي عن بحوث الطاقة
التقريراالتحادي السنوي عن بحوث الطاقة متوفر    

www.bmwi.de :للتحميل  

نقاط تركيز الدعم من الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة في أبحاث الطاقة 

تحويل الطاقة 

طاقة الرياح  •
وحدات الطاقة الشمسية )كهروضوئي(  •

الطاقة الحرارية االأرضية العميقة  •
محطات توليد الطاقة الحرارية الشمسية  •

الطاقة الكهرومائية وطاقة المحيطات  •
تقنيات محطة توليد الطاقة واحتجاز ثاني    •

أكسيد الكربون وتخزينه  
خاليا الوقود وتكنولوجيات الهيدروجين  •

توزيع الطاقة و تخزينها

شبكات الكهرباء  •
خزانات الطاقة  •

فعالية استخدام الطاقة

المباني واالأحياء السكنية المعدلة    •
نحو االستهالك االأمثل للطاقة -     

إمدادات الطاقة الالمركزية والشمسية  
فعالية استخدام الطاقة في    •

المصانع و الحرف والتجارة    
والخدمات  

العناصر الرئيسية لوسائل   • 
النقل الكهربائية فيما يتعلق   

باقتصاديات الطاقة  

بحوث الطاقة العابرة للمجاالت
نظام تكامل الطاقات المتجددة  •

تحليل نظم الطاقة  •
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بحوث الطاقة هي التي تُمّهُد الطريق لتحّول الطاقة في 
نجاز تحّول الطاقة بنجاح، فنحن بحاجة لحلول  الغد. والإ
تكنولوجية جديدة في جميع مجاالت نظام الطاقة عندنا 

بدءا من تحويل الطاقة مرورا بالنقل والتوزيع والتخزين 
ووصوال إلى استخدام الطاقة من قبل الشركات واالأسر. 

ولذلك فإن أبحاث الطاقة عنصر استراتيجي في سياسة 
الطاقة. وتدعم الحكومة االتحادية الشركات والمؤسسات 

البحثية في استكشاف وتطوير تكنولوجيات ابتكارية للطاقة. 
ولكي تفوز التقنيات االأفضل واالأقدر على التنافس يتم 

مكان. وهكذا يمكن تطوير  الدعم بانفتاح تكنولوجي بقدر االإ
حلول بديلة يتحدد نجاحها داخل السوق في نهاية 

المطاف.

البرنامج السادس لبحوث الطاقة يشكل االأساس

حددت الحكومة االتحادية الخطوط االأساسية ونقاط تركيز 
دعمها لبحوث الطاقة في البرنامج السادس لبحوث 
الطاقة. تحتل فيه إلى جانب مجاالت فعالية الطاقة 

والطاقات المتجددة التكنولوجيات الجديدة للشبكات 
وتخزين الطاقة بؤرة االهتمامات.

وبشكل عام فإن الحكومة االتحادية تدعم جميع مراحل 
البحث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة للطاقة، بدءا 

باالأساسيات وحتى دعم المشاريع شبه التطبيقية، وهذا 
بحوالي 820 مليون يورو سنويا. و يعرض التقرير االتحادي 
عن بحوث الطاقة والذي يصدر سنويا االإجراءات المدعومة 

ويكشف عن تدابير التعديل الهيكلي ومواءمة مضمون 
بحوث الطاقة المتخذة من قبل الحكومة االتحادية.

7.  بحوث الطاقة: ابتكارات من أجل 
تحّول الطاقة
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البحث من أجل تحّول الطاقة: الناقل 
الفائق 

لن يتحقق تحّول الطاقة بنجاح بدون 
تكنولوجيات جديدة. الناقل الفائق مثالً: 

إنه يكاد ينقل التيار تقريبا بدون خسارة 
وبشكل أكثر فعالية من الكابالت النحاسية 

التقليدية. وسوف يظهر من خالل المشروع 
البحثي " أمبا سيتي" "AmpaCity" في 

مدينة إيسن ما إذا أمكن للناقل الفائق في 
المستقبل خاصة في مناطق التجمعات 
السكانية أن يكون بديال مجزياً لخطوط 

التوتر العالي التقليدية. إن الحكومة 
االتحادية تشجع مثل هذا المشروع وغيره 
من المشاريع البحثية الواعدة بشأن تحّول 

الطاقة من خالل برنامجها السادس الخاص 
ببحوث الطاقة. 

الشمسية إلى الشبكة. وهذا يعني أن على الخطوط نقل 
الكهرباء االآن في كال االتجاهين، كما أن عليها تحقيق 

التوازن لدى حدوث تقلبات تيار الكهرباء من إمدادات 
الطاقات المتجددة وتقلبات في استهالك الطاقة من قبل 

الشركات واالأسر. ولذلك ال يتوجب فقط أن يتم توسيع 
شبكات التوزيع وتحديثها بل ينبغي في كثير من االأماكن 

أيضا أن تصبح أكثر "ذكاء" في المستقبل.

تشابك ذكي

تستخدم شبكات التوزيع الذكية ) الشبكات الذكية( 
تكنولوجيا المعلومات الحديثة للتوفيق بين شبكات الكهرباء 

وتوليد الطاقة واستهالك الطاقة بشكل أفضل. وال تقيس 
أنظمة القياس الذكية )العدادات الذكية( فقط كمية 

استهالك الطاقة بل تُسجل أيضا متى اسُتهلكت الكهرباء. 
وبذلك فهي على سبيل المثال تضع االأساس التقني لكي 

يستهلك كبار مستهلكي الكهرباء في المستقبل حاجتهم من 
الكهرباء عندما يكون الكثير من الطاقة متاحاً والسعر 

منخفضاً. 

طار لكي  في ضوء هذه الخلفية تقدم الحكومة االتحادية االإ
يستثمر في وقت مبكر حوالي 800  ُمشّغل لشبكات توزيع 
الطاقة في شبكات جديدة وحديثة. إن الحكومة االتحادية 
تحلل االأغراض التي تُستخدم الشبكات الذكية والعدادات 

من أجلها بحكمة وتمهد الطريق بحيث يُمكن استخدامها 
بشكل آمن واقتصادي. 

بنقرة واحدة   

zz  حوار مع المواطن - شبكة التيار الكهربائي: في
نترنت والخاص    مكتب المواطن المتاح عبر االإ  

بمبادرة الحوار مع المواطن يتلقى المواطنون إجابة    
سريعة وشخصية على جميع االأسئلة حول توسيع    

نترنت أيضا    شبكة الطاقة. ويُبّين الموقع في االإ  
العروض في عين المكان التي تشجع المبادرة من    

خاللها التبادل حول شبكة الكهرباء في المستقبل:    
www.buergerdialog-stromnetz.de  

zz  إن بوابة المعلومات التابعة :Netzausbau.de
لوكالة الشبكة االتحادية تقدم استعراضا شامال    
لتوسيع شبكة الكهرباء الحالية. وهي تُبّين مدى    

تقّدم تنفيذ كل مشروع توسيع على حدة:    
www.netzausbau.de  
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منصة شبكات الطاقة  

الجميع حول مائدة واحدة: يتناقش في 
الجلسات العامة وفي مجموعات عمل شبكات 
الطاقة مشغلو الشبكات االأربعة والمؤسسات 

االتحادية ومؤسسات الواليات وكذلك 
الجمعيات حول مقترحات الحلول لتوسيع 

الشبكة وتحديث شبكات الكهرباء.

حوار مع المواطنين 

تحّول الطاقة هو مشروع مشترك. وهو ال 
يمكن أن ينجح إال إذا كان مدعوماً من 

الشعب. لذلك فمن المهم أن يتم إبالغ 
المواطنين في وقت مبكر عن الشبكات 

الجديدة المخطط لها وأخذ رغباتهم 
وهمومهم بعين االعتبار.

من خالل ترتيبات توسيع الشبكة يمكن 
اليوم للمواطن أن يشارك بنشاط في جميع 

مراحل تخطيط التوسيع. ومنذ بداية عام 
2015 يتم عالوة على ذلك تشجيع مبادرة 

الحوار مع المواطن – شبكة التيار الكهربائي 
من قبل الوزارة االتحادية لالقتصاد، وهي 
مبادرة تتوجه إلى المناطق التي تكثر فيها 

االأسئلة المتعلقة بتوسيع الشبكة حاملة 
معها مكاتب للمواطنين و عروض للحوار.

تجاوز حدود الواليات 

كثيراً ما كانت مدة عمليات التخطيط والموافقة تطول 
خصوصا في المشاريع التوسيعية عبر حدود الواليات، إذ 
توجب على مشغلي شبكات النقل تقديم طلبات مختلفة 
في كل والية اتحادية. لقد تم تغيير ذلك: فقد أصبحت 

وكالة الشبكات االتحادية االآن هي المسؤولة بشكل موحد 
عن إصدار التراخيص للخطوط السريعة الجديدة لنقل 

الكهرباء التي تمر عبر عدة واليات اتحادية أو تربط ألمانيا 
بالبلدان المجاورة لها. 

 

تعزيز شبكات التوزيع من أجل تحّول الطاقة 

ال يتعين فقط تأهيل خطوط نقل الكهرباء السريعة بل 
أيضا شبكات التوزيع في الموقع لتصبح صالحة لتحّول 

الطاقة. كانت مهمة شبكات التوزيع الرئيسية في الماضي 
"توزيع" الكهرباء على جميع المستهلكين من االأسر 

والشركات. وقد تغير هذا مع التوسع في مصادر الطاقات 
المتجددة. فهي تتولى اليوم أيضا مهمة توصيل الطاقة من 

العديد من محطات توربينات الرياح ومحطات الطاقة 

مجموعة عمل 
سالمة النظام 

الجلسة العامة

مجموعة عمل 
شبكات و عدادات 

ذكية 

مجموعة عمل 
تنظيم 

مجموعة عمل 
تخطيط الشبكة
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6. الضوء االأخ�ض لتوسيع الشبكة
إذا كانت خطة تطوير الشبكة مؤكدة في نهاية المطاف، 

 تغدو بانتظام أساساً لخطة متطلبات الدولة االتحادية. 
و قد دخلت للمرة االأولى حيز النفاذ في يوليو عام 2013. 

وهي تحدد بحكم القانون مشاريع توسيع شبكة نقل 

ضافة إلى  الطاقة ذات الضرورة القصوى )انظر الشكل(. باالإ
ذلك يسّرع القانون إجراءات التخطيط والترخيص االأخرى 

نشاء الخطوط. الضرورية الإ

شبكة الجهد العالي االألمانية المستقبلية

هناك حاجة إلى خطوط جديدة وحديثة لنقل الكهرباء من 
الشمال إلى مراكز االستهالك في الغرب والجنوب. من خالل 
قانون خطة االحتياج في الدولة االتحادية تتحدد نقاط بداية 

ونهاية خطوط نقل الكهرباء. 

المصدر: جيوبازس ألمانيا/المصلحة االتحادية للخرائط و المساحة في 2015/03/31
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الرقم المتسلسل للمشروع ) اختصاص الوكالة االتحادية للشبكة(
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بيان رموز الخريطة
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6. الضوء االأخ�ض لتوسيع الشبكة

سيكون نظام توليد الكهرباء عندنا في المستقبل المركزيا 
إلى حد كبير. هناك اليوم ما يقرب من 1,5 مليون محطة 

كهروضوئية و 23000 محطة توربينات رياح. ولكن ال يجوز 
الخلط بين الالمركزية واالكتفاء الذاتي. فهناك عدة آالف 

من الكيلومترات من خطوط نقل الكهرباء بحاجة للتقوية أو 
نشاء من جديد لكي يمكن ضمان تزويد ألمانيا بأكملها في  لالإ

المستقبل بشكل موثوق به بالكهرباء بتكلفة مناسبة. 

هذا االأمر ضروري الأن تحّول الطاقة يُعيد ترتيب خريطة 
إنتاج الطاقة لدينا تماما. على مرعقود عديدة كانت محطات 

الطاقة النووية ومحطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز 
و بالفحم في جنوب وغرب ألمانيا تزود التجمعات السكانية 
هناك بالكهرباء. لكن محطات الطاقة النووية تخرج االآن من 
مدادات بشكل تدريجي وحتى عام 2022. وال يمكن  شبكة االإ

للطاقات المتجددة في الموقع أن تعوض عنها بمفردها. 
لذا ينبغي نقل كميات كبيرة من الكهرباء المولدة بواسطة 

الرياح من الشمال الغني بالرياح إلى الجنوب والغرب. في 
أحيان أخرى البد من نقل تيار كهرباء الطاقة الشمسية من 

الجنوب إلى الشمال. لكن خطوط نقل الطاقة الكهربائية 
العلوية الحالية ليست مصممة لهذا الغرض. فذلك يجعلها 

تبلغ أقصى حدود قدراتها. 

لذلك فإن الحكومة االتحادية قد مهدت الطريق لمشغلي 
نظام نقل الكهرباء حتى يتمكنوا من توسيع خطوطهم على 
نحو أسرع وأفضل تنسيقا وشفافية. النظام يعمل على هذا 

النحو: يجب على المشغلين االأربعة الرئيسيين لشبكات 
النقل أن يقدموا معاً ما يسمى خطة تطوير شبكة نقل 

التيار التي تُبّين أين تدعو الحاجة إلى إنشاء خطوط سريعة 
جديدة لنقل الكهرباء في السنوات القليلة المقبلة. عالوة 

على ذلك يصمم مشغلو الشبكة خطة تنمية الشبكة 
البحرية لكي يمكن ربط توربينات الرياح في بحر الشمال 

وبحر البلطيق بسرعة بخطوط النقل، وتقوم وكالة الشبكة 
االتحادية بدراسة الخطتين بنظرة موضوعية ومحايدة 

وتقرهما - مع إجراء التغييرات الالزمة إذا اقتضى االأمر.
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المطلوب: سوق الكهرباء في المستقبل

المهمة الكبرى االآن هي تنظيم سوق الجملة للكهرباء 
بحيث تبقى إمدادات الطاقة آمنة وموثوق بها في 

المستقبل. إن سمة هامة من سمات "سوق الكهرباء في 
المستقبل" هذا هي المرونة. ففي آخر االأمر يتوجب على 
مكان بمرونة مع إنتاج  سوق الكهرباء أن يتجاوب بقدر االإ

الكهرباء المتقلب من الرياح والشمس. وفي الوقت نفسه 
مكانيات المختلفة  يجب عليه أن يخلق تنافسا بين االإ

لمعادلة انخفاضات التوليد، حيث يكفل ذلك بقاء التكاليف 
االإجمالية منخفضة. 

إن الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة قد قدمت في ما 
يُسمى بالكتاب االأخضرعدداً من التدابير للمناقشة من أجل 

جعل سوق الكهرباء مؤهال لتحّول الطاقة. وقد دار حوار 
موسع مع االتحادات والواليات واالأوساط العلمية 

والمواطنين وكذلك مع البلدان االأوروبية المجاورة. وُسجلت 
نتيجة هذا الحوار في كتاب أبيض يجمع مقترحات ملموسة 

عن التنمية المستقبلية لسوق الكهرباء ويشّكل قاعدة 
القانوني.  للتنفيذ 

سوق كهرباء لتحّول الطاقة  .5

منصة سوق الكهرباء 
كيف يجب تنظيم سوق الكهرباء في 

المستقبل؟ هذه المسألة تُناقُش بشكل 
مكثف في منصة سوق الكهرباء. 

وقد جمعت الوزارة االتحادية لالقتصاد لهذا 
الغرض ممثلين رفيعي المستوى من أركان 

االقتصاد والسياسة والمجتمع 
على طاولة واحدة.

مجموعة عمل 4
تكامل سوق 

الكهرباء االأوروبي

مجموعة عمل 3
متابعة تطوير دعم 
الطاقة المتجددة 

الجلسة العامة

مجموعة عمل 2
مرونة

مجموعة عمل 1
مدادات أمن االإ

تصميم السوق 

 توليد الكهرباء واالستهالك من 9 و لغاية 17 أغسطس/ آب عام 2014 بالغيغاوات 
)GW(

)Agora Energiewende( المصدر: أغورا - تحول الطاقة

أغسطس

 محطات الطاقة التقليدية     الطاقة الشمسية     رياح     المياه الجارية     الكتلة الحيوية     التخزين بالضخ وتخزين المياه     استهالك الطاقة
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في هذه االأثناء بدأت مرحلة جديدة من تحّول الطاقة. 
أصبحت الطاقات المتجددة مصدر الكهرباء المهيمن. لم 

يعد التركيز موجهاً االن إلى دعم تكنولوجياتها بل أصبح 
إيجاد نظام تيار قادر على التعامل مع تزايد حصة إنتاج 

الكهرباء بقوة الرياح ومن الطاقة الشمسية المرتبطين كثيراً 
بتقلبات الطقس ويكون في الوقت نفسه آمناً وغير مكلف. 

عندما تسكن الرياح وال تشرق الشمس يتوجب على 
محطات التوليد المرنة التي تعمل بالغاز وبالفحم تغطية 

الطلب المتبقي. وقد تسهم وسائل أخرى في تعويض 
التغذية الناقصة من إمدادات الطاقة التي تتأثر بعوامل 

الطقس. وهكذا يمكن على سبيل المثال للشركات الصناعية 
المرنة أن تستهلك الكثير من التيار الكهربائي في االأوقات 

التي يتوفر فيها التيار بأسعار منخفضة جدا. شبكات 
الكهرباء المتطورة جيداً تعادل التقلبات بشكل متجاوز 

للمناطق والحدود. كذلك يمكن للخزانات أن تسهم على 
المدى الطويل في خلق توازن بين توليد الكهرباء 

واستهالكها. 

سوق كهرباء لتحّول الطاقة  .5
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مدادات مكانا تحتل ألمانيا دوليا فيما يتعلق بجودة شبكات الطاقة وأمن االإ
طار العام لكي ً في مجموعة القمة. وتخلق الحكومة االتحادية االإ

 يبقى ذلك على هذا الحال في المستقبل أيضا.

انقطاع التيار الكهربائي غير المخطط 2013 )دقائق/سنة(

2014 CEER المصدر:مجلس منظمي الطاقة االأوروبيين
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القانون بالمتعلق بالحرارة والطاقات المتجددة على أنّه 
يتوجب على مقاولي البنايات الجديدة توليد جزء من 

الحرارة من مصادر الطاقات المتجددة. فإذا انتقل أصحاب 
المباني القائمة إلى استخدام الطاقات المتجددة الأغراض 

التدفئة، مثل المنشآت الحرارية الشمسية أو مواقد بيليه أو 
مضخات الحرارة عالية الفعالية فإنهم يحصلون على 

مساعدة مالية عبر برنامج حوافز السوق )MAP( الذي تم 
تعديله في نيسان/ أبريل عام 2015 وحّسن الدعم المالي. 

ويمكن حتى للشركات التي تنتج الحرارة المطلوبة بمصادر 
الطاقات المتجددة أو البلديات التي تُنِشئ شبكات التدفئة 
المحلية لتوزيع الحرارة المولدة من الطاقات المتجددة أن 

تحصل على الدعم عبر برنامج حوافز السوق. 

بنقرة واحدة   

zz  المشورة في الموقع" للمباني السكنية: تجدون"
مستشارين للطاقة من المختصين المؤهلين     

والمستقلين من أجل "تقديم المشورة في الموقع"    
في جميع أنحاء ألمانيا تحت    

 .www.energie-effizienz-experten.de    
www.bafa.de :تجدون المزيد من المعلومات هنا  

zz   نشاء و تجديد برامج بنك التنمية االألماني الإ
المباني الموفرة في استهالك الطاقة : سواء لغرض   

تحديث نظام الطاقة أو من أجل إقامة بناء جديد    
الأشخاص أو لشركات أو لبلديات: إن آلية البحث عن    

المنتجات لدى بنك التنمية االألماني تقود بعدد    
قليل من النقرات إلى المنتج المناسب للدعم     

www.kfw.de  

zz  برنامج حافز السوق: يمكن االطالع على معلومات
تفصيلية عن خطة عمل برنامج حوافز السوق تحت:    

www.bmwi.de/go/marktanreizprogramm  
www.bafa.de و كذلك تحت  

zz  إعادة تحديد مواصفات: أّي تحديث من شأنه أن
يؤدي في منزلك إلى أي توفيرفي الطاقة؟ ما هي    

التكاليف المترتبة على ذلك وما هي التدابير سيتم    
تمويلها من قبل الدولة؟ إن نظام إعداد     

  

المواصفات التابع للوزارة االتحادية لالقتصاد     
والطاقة يجيب على أهم االأسئلة:    

www.sanierungskonfigurator.de  

zz  عالمية المسلية: "تحديث الوسائط المتعددة االإ
تجهيز المباني بالطاقة ": أطلقوا عملية تحّول     

الطاقة الخاصة بكم شخصيا. لتعرفوا كيف يتم    
ذلك شاهدوا التقرير المتعدد الوسائط الصادر عن    

الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة:   
http://info.bmwi.de/energieeffiziente-

 gebaudesanierung

zz :نترنت نشرات على االإ

http://info.bmwi.de/energieeffiziente-gebaudesanierung
http://info.bmwi.de/energieeffiziente-gebaudesanierung
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ُل "برنامج حوافز فعالية الطاقة" الجديد برامج  و يُكمَّ
ضافية الجديدة  الدعم القائمة و يُعززها. إن االإجراءات االإ
سوف تعطي التمويل زخما إضافيا هاما وتشجع االبتكارفي 

مجال فعالية الطاقة في المباني. وسيكون من الموضوعات 
القادمة على سبيل المثال دخول أجهزة التدفئة بخاليا 

الوقود ذات الفعالية العالية إلى السوق من خالل ِمَنح 
االستثمار.

من المهم أن يستفيد جميع االطراف من زيادة فعالية 
الطاقة: المستأجر وكذلك صاحب العقار واالأسر وكذلك 

الشركات. إن استراتيجية فعالية طاقة المباني، والتي 
يجري تطويرها حاليا، تضع حزمة تشمل العديد من 

التدابير الفردية وتأخذ بعين االعتبار وجهات نظر أعلى مثل 
القضايا االجتماعية أو قضايا الريعية والتمويل.

االنتقال إلى الطاقات المتجددة

ال يتعين فقط إنتاج الكهرباء بل الحرارة أيضا من مصادر 
الطاقة المتجددة على نحو متزايد. ولذلك فقد نص 

منصة تحّول طاقة المباني 

يعمل في منصة تحّول طاقة المباني أهم الفاعلين من جانب قطاع 
العقارات والتجارة والصناعة وكذلك من جانب المستهلك والقطاع العام 
جنبا إلى جنب. والهدف من ذلك هو العمل معا لالستفادة من إمكانيات 

متنوعة في قطاع البناء في تحّول الطاقة وتطوير التدابير المناسبة.

مجموعة عمل
طار القانوني * االإ

مجموعة عمل
مشورة و إعالم*

الجلسة العامة

مجموعة عمل
مخططات تمويل 

ابتكارية*

مجموعة عمل
استراتيجية فعالية 

الطاقة – مباني 

مجموعة عمل 
الدعم 

*مجموعة عمل مشتركة مع منصة فعالية الطاقة 
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برنامج إعادة تأهيل البناء من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: برامج بنك التنمية االألماني KFW لتشييد المباني وتأهيلها 
بزياده فعالية الطاقة

برامج بنك التنمية االألماني KFW لتشييد المباني وتأهيلها بزيادة فعالية الطاقة

لمباني المنشآت البلدية و للمباني السكنية
واالجتماعية

للمباني التجارية

إن عزل غالف المبنى واستبدال أنظمة التدفئة القديمة التي 
عفا عليها الزمن وتجديد النوافذ يقلل من تكاليف التدفئة 

ويزيد من راحة السكن. 

إن َمن يريد أن يجعل منزله على أحدث وضع للطاقة 
ينبغي عليه في البداية أن يستفيد مما يُسمى بـ"خدمات 

االستشارة في الموقع". يقوم هنا مستشار الطاقة بتحليل 
عادة إصالح حالة الطاقة.  العقار ووضع نهج مفصل الإ

وتغطي الدولة ما يصل إلى 60 بالمائة من تكاليف 
االستشارة، بحد أقصى 800 يورو للدور السكنية الأسرة 

واحدة أو الأسرتين و1100 يورو بحد أقصى بالنسبة للدور 
السكنية الأسر متعددة. و تُمنح إعانة إضافية عندما يتم 

شرح تقرير استشارات الطاقة في اجتماعات أصحاب 
الشقق أو اجتماعات المجلس االستشاري للمالك. 

وعندما يتقرر االستثمار تدخل ساحة الملعب برامج بنك 
نشاء و تجديد  التنمية االألماني )KfW( المخصصة الإ

البناء الموفر للطاقة والتي أثبتت جدواها. تم بمساعدة 
الِمَنح والقروض منخفضة الفائدة من بنك التنمية االألماني 

تجديد أو إنشاء أكثر من 3.9 مليون شقة مجهزة بفعالية 
الطاقة منذ عام 2006. وترصد الحكومة االتحادية لهذا 

الغرض سنوياً ملياري يورو. إن معايير دعم التمويل 
الواجب التقيد بها والتابعة لبرامج بنك التنمية االألماني هي 

أعلى بكثير من الحد االأدنى للمتطلبات القانونية الخاصة 
بتعليمات التوفير في استهالك الطاقة )EnEV(. والمبدأ 

المعمول به هو أنه كلما زادت فعالية الطاقة ارتفعت 
إعانات الدعم.

ي
ي مجال المبا�ض

الس�ي قدما بتحّول الطاقة �ض  .4

ماذا يُدعم ماليا؟
تدابير تأهيل فردية )تدفئة،   )1

نوافذ، عزل( أو تأهيل شامل   
وفقاً لنموذج بيت فعالية الطاقة   

لبنك التنمية االألماني.   

المباني التجارية الجديدة   )2
الموفرة للطاقة التي تصل إلى   
70 أو 55 من مستوى فعالية   

بيت بنك التنمية االألماني.  

كيف يتم الدعم؟
التأهيل: بقروض مخفضة الفائدة 

مع منح عالوة على السداد
تشييد بناء جديد: بقروض مخفضة 

الفائدة؛ في حالة تشييد بيت جديد 
د وفقاً لنموذج بيت فعالية الطاقة 

لبنك التنمية االألماني 55 تُمنح عالوة 
سداد إضافية.

مزيد من المعلومات؟
بنك التنمية االألماني- مركز 

االستعالمات)مجانا(:
0800 539 9001

"برنامج بنك التنمية االألماني لزيادة 
فعالية الطاقة – تشييد وتأهيل 

بزيادة فعالية الطاقة"

"تشييد وتأهيل بزيادة فعالية 
IKK/IKU "الطاقة

 "تشييد البناء بزيادة
فعالية الطاقة"

 "تأهيل البناء بزيادة
فعالية الطاقة"

ماذا يُدعم ماليا؟
تدابير تأهيل فردية )تدفئة،    )1

نوافذ، عزل( أو تأهيل شامل   
وفقاً لنموذج بيت فعالية الطاقة   

لبنك التنمية االألماني.   

المباني السكنية الجديدة   )2
الموفرة للطاقة التي تصل إلى   
70 أو 55 من مستوى فعالية   

بيت بنك التنمية االألماني.  

كيف يتم الدعم؟
التأهيل: بقروض مخفضة الفائدة 

مع منح عالوة على السداد
تشييد بناء جديد: بقروض مخفضة 

الفائدة؛ في حالة تشييد بيت جديد 
وفقاً لنموذج بيت فعالية الطاقة 

لبنك التنمية االألماني 55 تُمنح عالوة 
سداد إضافية.

مزيد من المعلومات؟
بنك التنمية االألماني- مركز 

االستعالمات)مجانا(:
0800 539 9008

ماذا يُدعم ماليا؟
المباني السكنية الجديدة الموفرة 

للطاقة التي تصل إلى 70 أو 55 أو 
40 من مستوى فعالية بيت بنك 

التنمية االألماني. 

 كيف يتم الدعم؟
بقروض مخفضة الفائدة، و في حالة 
تشييد بيت جديد وفقاً لنموذج بيت 
فعالية الطاقة لبنك التنمية االألماني 

55 أو 40 تُمنح عالوة سداد إضافية. 

مزيد من المعلومات؟
بنك التنمية االألماني- مركز 

االستعالمات)مجانا(:
0800 539 9002

ماذا يُدعم ماليا؟
تدابير تأهيل فردية )تدفئة، نوافذ، 
عزل( أو تأهيل شامل وفقاً لنموذج 

بيت فعالية الطاقة لبنك التنمية 
ضافة إلى ذلك تُدفع  االألماني. باالإ

عالوة مالية لدى تكليف خبير مستقل 
يضع التخطيط الفني للطاقة ويرافق 

أعمال البناء

كيف يتم الدعم؟
إما بقروض مخفضة الفائدة مع منح 

عالوة على السداد
أو: منح عالوة على تكاليف االستثمار 

)فقط الأصحاب المنازل المسكونة 
من أسرة واحدة أو أسرتين، 

والأصحاب الشقق وجماعات المالك 

مزيد من المعلومات؟
بنك التنمية االألماني- مركز 

االستعالمات )مجانا(:
0800 539 9002

مبدأ أساسي: كلما ازدادت فعالية الطاقة في المبنى كلما ارتفع الدعم
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يلعب قطاع البناء دورا حاسما في تنفيذ تحّول الطاقة. فإن 
ما يقرب من 40 في المائة من استهالك الطاقة في ألمانيا 

هو من نصيب هذا القطاع. ومن هذا المنطلق فإن هدف 
الحكومة االتحادية أن تكون المباني في ألمانيا بحلول عام 

2050 محايدة مناخياً. لهذا الغرض ينبغي أن ينخفض 
استهالك الطاقات االأولية )النفط والغاز( حتى ذلك بنسبة 

80 في المائة. وهذا ال يمكن أن ينجح إال من خالل تحسين 
فعالية الطاقة والمزيد من الطاقات المتجددة.

زيادة فعالية طاقة المباني 

يجب أن تبنى المباني الجديدة بحيث ال تستهلك إال أقل 
قدر ممكن من الطاقة. وعلى مقاولي البناء االمتثال 

لمتطلبات الحد االأدنى لتعليمات التوفير في االستهالك 
للطاقة. ولكن الكثير من العقارات القائمة يجب أن تصبح 

أكثر فعالية في استخدام الطاقة. النوافذ غير المحكمة 
وكذلك االأسطح غير المعزولة والجدران الخارجية تؤدي 

 خاصة في المباني القديمة إلى استهالك عاٍل للطاقة. 

ي
ي مجال المبا�ض

الس�ي قدما بتحّول الطاقة �ض  .4
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إجراءات أساسية أخرى لتعزيز فعالية الطاقة

zzمبادرة شبكات فعالية الطاقة: لقد أطلقت الوزارة االتحادية لالقتصاد والوزارة االتحادية للبيئة بالتعاون مع 
االتحادات االقتصادية الرائدة مبادرة شبكات فعالية الطاقة. والهدف هو تأسيس نحو 500 شبكة طوعية لفعالية    

الطاقة حتى عام 2020 يعكف في كل منها من ثمانية إلى خمسة عشر شركة بشكل مشترك على تحديد أهداف    
الفعالية وتنفيذها بمساعدة من االستشاريين في مجال الطاقة من ذوي الخبرة.   

zz  استراتيجية أكفأ المعروضات للمنتجات فعالة الطاقة: لتحسين فعالية الطاقة في الثالجات واالأفران وأجهزة
التلفزيون والعديد من المنتجات االأخرى هناك على المستوى االأوروبي ما يسمى "استراتيجية أكفأ      

المعروضات". وهي تشمل أوالً حدوداً دنيا واضحة من متطلبات استهالك منخفض للطاقة وثانياً تُظهر بوضوح    
من خالل مقياس الفعالية الملون مقدار ما يستهلكه المنتج من طاقة. في استراتيجية أكفأ المعروضات الوطنية    

تُِعدُّ الحكومة االتحادية حزمة من التدابير المختلفة لتعزيز وتطوير فعالية الطاقة المتعلقة بالمنتجات وهذا    
لدى الشركات المصنعة لالأجهزة والتجار والمستهلكين، وبالتالي فهي تقدم الدعم للتدابير االأوروبية.   

zz  زيادة فعالية الطاقة في قطاع النقل: تتكفل الحكومة االتحادية بأن يساهم قطاع النقل أيضا في تخفيض
طارية    استهالك الطاقة وحماية المناخ. وهذا ينطوي، من بين أمور أخرى، على مواصلة تحسين الظروف االإ  

للمحركات البديلة وتشجيع بدائل المحروقات التقليدية وزيادة درجة تحويل نقل البضائع من الطرق البرية إلى    
المجاري المائية.  

zz زيادة فعالية الطاقة في قطاع المباني: تكمن في قطاع البناء إمكانات هائلة لتخفيض استهالك الطاقة. ويوضح 
الفصل الرابع ما هي التدابير الملموسة التي تتخذها الحكومة االتحادية هنا.   

بنقرة واحدة   

zz  مشورات لالأسر حول الطاقة: التوفير في استهالك
الطاقة – معيشة أفضل تعرض مراكز المشورة على    

المستهلكين مشورتها بالنسبة للطاقة بشكل كفؤ    
ومستقل، ويتم دعمها من قبل الوزارة االتحادية    

لالقتصاد:   
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

zz  بوابة االستعالمات لالأسر: توفر بوابة االستعالمات
لمبادرة فعالية استخدام الطاقة معلومات سديدة عن    

نترنت وقواعد البيانات   إمكانيات التوفير وأدوات االإ  
 www.stromeffizienz.de :الخاصة باالأجهزة  

zz  استشارات حول الطاقة للشركات المتوسطة: من
خالل برنامج الدعم "استشارات حول الطاقة للشركات    

المتوسطة" تُدعم االستشارات حول الطاقة للشركات    
الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 80 في المائة.    
إذا استثمرت الشركات في مزيد من فعالية استخدام    

الطاقة تتاح لها إعانات مالية وقروض بفوائد مالية    
 www.bafa.de :منخفضة  

zz  مبادرة الشركات المتوسطة لتحّول الطاقة وحماية
المناخ: تساعد مبادرة الشركات المتوسطة الشركات    

الصغيرة والمتوسطة لتحديد واستغالل إمكاناتها    
لتوفير الطاقة. تحتل هنا المساعدات الملموسة   

للشركات من خالل الحوار والمعلومات والتأهيل     
مكاناً محوريا:      

www.mittelstand-energiewende.de  

zz   برنامج إعانات مالية للتقنيات عالية الفعالية
المتجاوزة للقطاعات: تحصل الشركات الصغيرة    

والمتوسطة على إعانات مالية تصل إلى 30 في المائة    
إذا كانت تستثمر في تكنولوجيات توفير الطاقة مثل    

المحركات الكهربائية عالية الفعالية والمضخات    
والمراوح وأنظمة الهواء المضغوط وأنظمة تكييف    

 www.bafa.de :الهواء  

zz  تشجيع نظم إدارة الطاقة: تجعل نظم إدارة الطاقة
أوضاع الطاقة في الشركة شفافة. وهي تساعد هنا    

على خفض استهالك الطاقة وتكاليفها. وتساعد الوزارة    
االتحادية لالقتصاد الشركات في التعريف باالأنظمة    

 www.bafa.de :المماثلة  

zz  تشجيع عمليات إنتاجية تستخدم الطاقة عالية
الفعالية وتراعي المناخ: تتلقى المؤسسات الصناعية    
التي تنظم مجرى عمليات إنتاجها وطرق االنتاج على    

أساس يوفر استهالك الطاقة و يراعي المناخ دعما    
يصل إلى 20 في المائة من تكاليف االستثمار:     

 www.ptka.kit.edu  
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النموذج الريعي لفعالية الطاقة

إذا استثمرت الشركات في فعالية استخدام الطاقة في 
مصانعها، تحرز عادة ريعاً أعلى من عائدات االستثمار في 
ودائع سوق رأس المال. لكن العوائق المختلفة في سياق 

االأعمال اليومية تؤدي في كثير من االأحيان إلى عدم 
االستثمار على الرغم من كونه مربحا. فعلى سبيل المثال 

تتردد بعض الشركات إذا كان رأس المال الالزم قد تقرر 
تخصيصه بالفعل الأغراض أخرى. الكثير من المستثمرين 
يتخوفون من إقراض مشاريع الفعالية الأنها غالبا ما تكون 

مجّزأة للغاية كما يكون من الصعب تقييم المخاطر. 
للتغلب على هذه العقبات يتم تطوير مخططات ابتكارية 

للتمويل. أحد االأهداف يتمثل في تحويل أرباح الفعالية 
المستقبلية إلى سيولة في هذا اليوم. كما أن االأمر يدور 

أيضا حول تعزيز تقديم المشورة لمستهلكي الطاقة 

والتوضيح لهم أن فعالية استخدام الطاقة تؤتي ثمارها - 
ليس فقط للشركات، بل وعلى وجه الخصوص بالنسبة 

لالأسر. 

ومن التدابير الهامة االأخرى طرح المناقصات في مجال 
الفعالية في استهالك الطاقة – "!STEP up" ) االستفادة 

من إمكانيات فعالية الكهرباء( حيث تُدعى الشركات 
الصناعية وشركات الطاقة من مختلف القطاعات إلى تقديم 

مقترحات تدابير فردية للحد من استهالك الطاقة في 
مسابقة للحصول على إعانات دعم مالي. التدابير الصغيرة 

حتى لدى االأُسر، يمكن هنا أن تُجمع مع بعضها في 
مشاريع جماعية. االأمر المميز هنا هو أنه يتم دعم تلك 
التدابير التي تحقق أعلى توفير في استهالك الطاقة لكل 

"يورو من الدعم". هكذا يتم اكتشاف أفضل إمكانيات 
التوفير وأجزاها ربحاً وتطبيقها.  

تطور استهالك الطاقة االأولية حسب مصدر الطاقة
)PJ( قيم غير معدلة بالبيتاجول

المصدر: مجموعة العمل موازنات الطاقة

* قيم مؤقتة     ** التقدير االأول

مجموعة عمل
طار القانوني * االإ

مجموعة عمل
مشورة و إعالم*

الجلسة العامة

مجموعة عمل
مخططات تمويل 

ابتكارية*

مجموعة عمل
نموذج طرح 

مناقصات تنافسية

مجموعة عمل 
مسائل االأنظمة

* مجموعة عمل مشتركة مع منصة تحّول الطاقة في البناء

منصة فعالية الطاقة

في منصة تحول الطاقة – فعالية 
الطاقة تجمع الوزارة االتحادية 

لالقتصاد ممثلين من الدولة 
االتحادية والواليات والمؤسسات 

االقتصادية وجمعيات 
المستهلكين حول مائدة واحدة 

لكي يضعوا معاً أفكارا مناسبة 
بشكل تام وحلوال الإحداث مزيد 

من فعالية الطاقة.

 الطاقات المتجددة     الزيوت المعدنية     الفحم الحجري     الفحم البني     الغاز الطبيعي، غاز النفظ     الطاقة النووية     غيرها     20 بالمائة - الهدف

الهدف: ناقص 20 بالمائة
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التعامل بفعالية مع الكهرباء والحرارة والوقود يوفر المال 
مدادات ويحمي المناخ. لذا فإن فعالية  ويزيد من أمن االإ

الطاقة هي إلى جانب التوسع في مصادر الطاقات 
المتجددة الركيزة الثانية لتحّول الطاقة. 

يوفر المواطن المال عندما ينتقل إلى استخدام االأجهزة 
المنزلية الفّعالة ويوقف تشغيل االأجهزة المستهلكة بنهم 

للكهرباء، ويشتري سيارات مقتصدة في استهالك الوقود أو 
يستثمر في تحسين فعالية استخدام الطاقة في المباني 

السكنية. ولكن فعالية الطاقة أمٌر بالغ االأهمية أيضا 
قتصاد ألمانيا، حيث أن الشركات التي  بالنسبة لموقع االإ

يقل استهالكها للموارد وتقل االنبعاثات الصادرة عنها 
تضمن لنفسها ميزة هامة متعلقة بالتكاليف في المنافسات 

الدولية. وفي الوقت نفسه تتوفر لمن يقدم الحلول 
والمنتجات االبتكارية فرص كبيرة. إن "فعالية الطاقة من 

صنع ألمانيا" مرغوبة في جميع أنحاء العالم. 

لقد وضعت ألمانيا لنفسها أهدافا طموحة بأن تقتصد في 
ااستهالك الطاقة وتزيد من فعالية استخدامها. يتعين 

خفض االستهالك الكلي للطاقة االأولية مقارنة بعام 2008 

بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2020. وقد تم انجاز الكثير 
على هذا الطريق. إن استهالك الطاقة في ألمانيا هو في 
أدنى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990. 

ومع ذلك فلم يزل هناك الكثير مما يتوجب القيام به.

خطة العمل تحدد اتجاه الطريق

لهذا تدعم الحكومة االتحادية االأَُسَر والشركات والبلديات 
في طريقها إلى استخدام الطاقة بصورة أكثر فعالية في 

المستقبل. هناك العديد من إمكانيات الحصول على 
المعلومات واالستشارات والدعم، ويتم استخدامها على 

نطاق واسع. من أجل مواصلة تعزيز الجهود قدمت 
الحكومة االألمانية برنامج عمل واسع النطاق: خطة العمل 
الوطنية لفعالية الطاقة )NAPE(. وهي تتضمن الكثير من 

التدابير الجديدة والمحّسنة لزيادة فعالية استخدام 
الطاقة.

3. فعالية الطاقة: زيادة مردود الطاقة
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تكنولوجيات الطاقات المتجددة - أكثر الصادرات رواجاً.

 توفرمصادر الطاقات المتجددة للشركات االألمانية فرصاً هامة للتصدير 
والنمو. فعلى سبيل المثال بدأ عام 2014 تشغيل إحدى أول منشآت 

التبريد الشمسية الحرارية التي تستخدم الطاقة الشمسية في تبريد 
المكان في جنوب أفريقيا بخبرات ألمانية،. والنتيجة: انبعاثات أقل 

بمعدل 47 طن من ثاني أكسيد الكربون وصفقة ناجحة للمصنع المبتكر 
في فرايبورغ. و قد تم هذا المشروع في جوهانيسبورغ بدعم من 

"مبادرة تصدير الطاقات المتجددة" التابعة للوزارة االتحادية لالقتصاد 
والطاقة وبمساعدة من وكالة الطاقة االألمانية )dena(. و هو في الوقت 

ذاته مساهمة في شراكة الطاقة االألمانية الجنوب أفريقية.
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ضافية  ظهرت النجاحات االأولى لقانون مصادر الطاقات المتجددة المعدل. الأول مرة انخفضت في عام 2015 التكلفة االإ
التقاسمية بناء على قانون مصادر الطاقة المتجددة منذ وجودها وأصبحت اعتباراً من 1 يناير/كانون ثاني 2015 تبلغ 6.17 سنت 

لكل كيلوواط/ساعة مستهلك من الكهرباء.

بنقرة واحدة   

zz   تُوفر بوابة المعلومات لدى الوزارة االتحادية
لالقتصاد والطاقة الأصحاب منشآت مصادر     

الطاقات المتجددة وكذلك للمواطنين المهتمين    
جملة متكاملة من المعلومات الخلفية والمعرفة    

العملية حول الطاقات المتجددة ودعمها:  
www.erneuerbare-energien.de  

ضافية التقاسمية بالسنت لكل كيلوواط/ ساعة التكلفة االإ

المصدر: الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة

 قوة المياه، الغازات والحرارة الجوفية      قوة الرياح فوق االأرض      قوة الرياح فوق مياه البحر      الكهروضوئية      الكتلة العضوية     

 معادل احتياطي لالنحرافات التنبؤية
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ضافية  فيتحملها مستهلكو الكهرباء بتقسيم التكلفة االإ
 عليهم بموجب قانون مصادر الطاقات المتجددة. 

نتيجة لهذا الدعم تحولت مصادر الطاقات المتجددة من 
منتوج نادر إلى أحد ركائز إمدادات الطاقة، كما أن تكاليف 

توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة انخفضت من 
خالل التقدم التكنولوجي بشكل ملحوظ. لكن التوسع 

السريع في إمدادات الطاقات المتجددة كان من نتيجته 
ضافية التقاسمية ازدادت بشكل ملحوظ  أيضا أّن التكلفة االإ

لغاية عام 2014. 

انطالق تحّول الطاقة المجدد

النطالقا من هذه االأسباب قامت الحكومة االتحادية بإصالح 
قانون مصادر الطاقات المتجددة بشكل جذري. ودخل 

القانون الجديد في تاريخ 1 آب/ أغسطس حيز التنفيذ. 
بهذا يستمر التوسع في مصادر الطاقات المتجددة بقوة. 

ولكنه يتم االآن بتوجيه أفضل و تطبيق أقل تكلفة. 

يتم تركيز الدعم على مصادر الطاقة االأقل تكلفة مثل 
الرياح والشمس للحد من ارتفاع التكاليف كما كان الحال في 

السنوات االأخيرة. في هذه االأثناء انخفضت تكاليفها كثيراً 
بحيث يمكنها توليد الكهرباء بنفس التكلفة االإجمالية 

لمحطات توليد الكهرباء الجديدة العاملة بالفحم أو الغاز.

واالآن تحدد خطط التوسع الملموسة الحد الذي ينبغي أن 
يتم التوسع في الطاقات المتجددة به في السنوات 

المقبلة، ما يجعل نموها قابال للتخطيط. كما يمكن التوفيق 
بين التوسع في خطوط نقل الكهرباء وغيره من مقومات 

تحّول الطاقة. 

وهناك هدف آخر وهو زيادة دمج الكهرباء المنتجة من 
مصادر الطاقات المتجددة في السوق. في المستقبل يجب 

على الطاقات المتجددة أن تقوى على المنافسة بشكل 
متزايد وأن يسّوق أصحاب محطات التوليد ما ينتجونه من 

ضافة إلى أن معدالت دعم التمويل  الكهرباء بأنفسهم. باالإ
في المستقبل لن تعود الدولة تحددها بل سُيترك هذا االأمر 

للمناقصات. هكذا ينال منتجو الطاقة االأقل كلفة واالأكثر 
فعالية نصيبهم. وهذا ما يتم اختباره في مرحلة أولى من 
خالل مشروع تجريبي مخصص لمنشآت الطاقة الشمسية 

على أراض مفتوحة.

المتجددة في طريق النمو
حصة مصادر الطاقات المتجددة في االستهالك االإجمالي للكهرباء

المصدر: الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة بناء على بيانات مجموعة عمل الطاقات المتجددة - إحصائيات

بالمائة 40–45 

بالمائة
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ة أساسية ض  2. الطاقات المتجددة: رك�ي
مدادات الطاقة    الإ

تزداد إمدادات الطاقة في ألمانيا من سنة إلى أخرى 
"اخضرارا". بينما لم يكن في عام 2000 سوى نحو ستة في 

المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة من الطاقات 
المتجددة، تبلغ النسبة اليوم حوالي 28 في المائة. وألمانيا 

تسير على الطريق الصحيح لتحقيق النسبة المخطط لها 
من 40 الى 45 في المائة عام 2025.

غالبية االألمان تؤيد تحّول الطاقة 

تتمتع مصادر الطاقة المتجددة بمستوى عال من التأييد 
لدى السكان. حسب استطالعات الرأي الحالية ترى الغالبية 

العظمى من االألمان أن التوسع في إنتاج الطاقات 
المتجددة واستخدامها مهم أو مهم جدا.

دعم الطاقات المتجددة

لقد وضع قانون مصادر الطاقة المتجددة )EEG( االأساس 
لتطوير مصادر الطاقات المتجددة. و كان المبدأ الذي تم 
على أساسه تشريع هذا القانون عام 2000 أّن كل من يولد 

الكهرباء من الطاقة الشمسية أوطاقة الرياح أو الماء أو 
الكتلة الحيوية يحصل على مكافأة مالية ثابتة لكل كيلوواط 

/ ساعة من الكهرباء مضمونة له لمدة 20 سنة. أما التكاليف 
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تعاون ناجح

أسست وزارة االقتصاد االتحادية بهدف التبادل مع قطاعات 
االأعمال والعلوم والسياسة والمجتمع خمس منصات 

لتحّول الطاقة. هنا يتم تطوير الحلول واالستراتيجيات 
الشاملة لحقول العمل الرئيسية لتحّول الطاقة ومناقشتها.

رصد تحّول الطاقة

هل التحّول في مجال الطاقة على المسار الصحيح؟ وهل 
سنحقق االأهداف التي وضعناها الأنفسنا؟ هذا ما تفحصه 

الحكومة االتحادية بانتظام بواسطة عملية رصد مبنية على 
الحقائق. هكذا يمكنها على مر السنين اكتشاف التطورات 
في وقت مبكر وتغيير اتجاهها إذا اقتضى االأمر. و تقوم 

لجنة من خبراء الطاقة المستقلين بدعم هذه العملية.

اتيجية الشاملة لتحّول الطاقة االس�ت  .1

بنقرة واحدة   

zz  موقع الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة في
لكتروني للوزارة    االنترنت "طاقة": الموقع االإ  

االتحادية لالقتصاد والطاقة هو البوابة المركزية    
للمعلومات حول تحّول الطاقة. وهو يوفر     
المعلومات عن أحدث المعلومات اليومية،     

والبيانات والتحليالت والتقارير والمنشورات حول    
جميع جوانب سياسات الطاقة:    

www.bmwi.de/go/energiewende  

zz  النشرة الدورية "تحّول الطاقة مباشرة": تحّول
الطاقة يمكن االشتراك بإصداراته. وتقدم النشرة    

االإخبارية على االنترنت "تحّول الطاقة مباشرة"     
معلومات عن التطورات الراهنة والحقائق:    

www.bmwi-energiewende.de  

منصات تحّول الطاقة لوزارة االقتصاد االتحادية 

 منصة سوق
الكهرباء

 منصة فعالية
الطاقة

منصة شبكات 
الطاقة

منصة البحث 
العلمي و االبتكار

منصة المباني

 

  

 
  

  

 

أجندة العشر نقاط للطاقة

تقرير مرحلي

مداد بالغاز تطوير استراتيجية لالإ

إعداد خارطة طريق االإصالح

خطة العمل فعالية الطاقة

إطار سيناريو 2015

تقرير

تقرير الخبرةق ط م )2.0(

الكتاب االأخضر

ق ط م 3.0 )مناقصات(مزادات تجريبية + بناءالئحة مناقصة تجريبية

قانون تصميم السوق )تعديل قانون اقتصاد الطاقة(الكتاب االأبيض

تعديل قانون خطة تطويرالشبكة 2015 )الهدف عام 2025(
متطلبات االتحاد

حزمة قوانين لتحديث شبكات التوزيع )قانون تنظيم 
الحوافز/ نظام رسوم الشبكة/ شبكات ذكية(

عملية تعليمات التوفير في استهالك الطاقة و قانون الحرارة من الطاقة المتجددةإعداد استراتيجية فعالية الطاقة للمباني

بداية معاملة التعديل )تعليمات لصقة تصنيف االتحاد االأوروبي و تعلميات التصميم البيئي(
تنفيذ خطة عمل فعالية الطاقة بما يشمل تنفيذ تعليمات االتحاد االأوروبي بشأن فعالية الطاقة

افتتاح تجريبي لقانون مصادر الطاقة المتجددة لمناقصة الخاليا الكهروضوئية

إصالح االتجار باالنبعاثات )احتياطي استقرارية السوق( 
التفاوض حول أطر قانونية جديدة داخل االتحاد االأوروبيإدارة التنمية 2030اتحاد أوروبي 2030-أهداف

إصالح االتجار باالنبعاثات بعد 2020 

مدادات في منتدى بنتا مواصلة المناقشات حول اقتران السوق وأمن االإ
قليمي في قطاع الكهرباء تعزيز التعاون االإ

مسودة حزمة قوانين الشبكات الذكية

تقييم قانون تنظيم الحوافز
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مدادات بالطاقة في ألمانيا بشكل جذري  ال يتحقق تغييراالإ
بين عشية و ضحاها. لذا يتعين تنفيذ تحّول الطاقة خطوة 

تلو االأخرى حتى عام 2050. فهو يحتك بكافة مستويات 
السياسة وبالشركات الصغيرة والكبيرة مثلها مثل مجاالت 

حياة جميع المواطنين. مهمة عابرة لالأجيال كتلك ال تنجح 
إال بوجود بوصلة واضحة وجدول زمني دقيق وتعاون جيد.

بوصلة واضحة 

مخطط الطاقة في الحكومة االتحادية هو بوصلة تحّول 
الطاقة. إذ أنه يحدد أهدافاً واضحة بالنسبة لجميع 
قطاعاته – الكهرباء والتدفئة والنقل. ويحتل هدفان 

محوريان هنا الصدارة: أوال يجب أن ينتقل التزويد بالطاقة 
بوتيرة متزايدة إلى الطاقات المتجددة. وثانيا، يتعين 

استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية.

أجندة العشر نقاط للطاقة 

إن الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة هي الجهة المسؤولة 
عن تحقيق أهداف تحّول الطاقة بواسطة االجراءات 
الصحيحة. وتتبع في هذا الوزارة جدوالً زمنيا دقيقاً: 

فالخطوات الضرورية في الدورة التشريعية الحالية محددة 
بالخطوط العريضة في أجندة العشر نقاط للطاقة ومتشابكة 

مع بعضها من حيث المضمون والتوقيت. ويُبين العرض 
الشامل ما حققناه – و ما هي الوظائف التي ال تزال أمامنا. 

تحّول الطاقة جهٌد مشترك. لذلك فإن كل أولئك الذين 
يشاركون في عملية تحّول الطاقة منخرطون أيضا بشكل 

وثيق في التنفيذ. وهذا يشمل االتحاد الفيدرالي وحكومات 
الواليات والسلطات المحلية فضال عن الفاعلين من 

االقتصاد والمجتمع. ففي آخر االأمر لن ينجح تحّول الطاقة 
إال إذا ساهم فيه الجميع بما لديهم من مقدرة ومهارة.

اتيجية الشاملة لتحّول الطاقة االس�ت  .1
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زيغمار غابرييل 
الوزيراالتحادي لالقتصاد والطاقة

إن تحّول الطاقة هو طريق ألمانيا إلى مستقبل آمن وسليم 
بيئيا ومزدهر اقتصاديا. لقد قررنا تبديل إمدادات الطاقة في 

ألمانيا بشكل جذري: التخلي عن الطاقة النووية و االعتماد 
على الطاقات المتجددة. ونحن نعول على أن يصبح 

استخدامنا للطاقة أكثر فعالية في المستقبل. وبذلك تقدم 
ألمانيا مساهمة كبيرة في حماية المناخ.

وفي الوقت نفسه نريد تحّول الطاقة الأنه فرصة فريدة من 
نوعها الألمانيا باعتبارها موقعاً لالقتصاد. وهو من شأنه أن 

يُصبح محّرك التحديث الحاسم في المجتمع الصناعي 
المستقبلي وكذلك أن يفتح مجاالت أعمال جديدة ويمنح 

دفعة لالبتكار ويخلق فرص عمل ونمو. فنحن نريد في نهاية 
المطاف أن نصبح أقل اعتماداً على النفط والغاز من الخارج 

وهذا من خالل الطاقات المتجددة والمزيد من فعالية 
الطاقة. 

ولكي يغدو تحّول الطاقة قصة نجاح بيئي واقتصادي 
بالشكل المنشود يجب أن تظل إمدادات الطاقة آمنة 

وبأسعار معقولة. عندها فقط سوف يستمر تأييد المواطن 
لتحّول الطاقة. وفقط إذا ظلت ألمانيا موقع اقتصاد 

قادراعلى التنافس يُمكن أن يبقى تحّول الطاقة ناجحاً على 
المدى الطويل.

من الواضح اليوم أننا قد تمكننا من تحقيق العديد من 
االأهداف. وأصبحت الطاقات المتجددة في هذه االأثناء 

مصدر الكهرباء الرئيسي لدينا. وفي الوقت ذاته تُستخدم 
الطاقة بشكل أكثر فعالية. فاالأداء االقتصادي في تزايد دون 
الحاجة إلى استهالك المزيد من الطاقة. وقد ظهرت أسواق 
عالمية جديدة متمركزة حول التوسع في الطاقات المتجددة 

وفعالية استخدام الطاقة. هنا تلعب الشركات االألمانية دورا 
بارزا. فهي تُطور التقنيات الرائدة عالميا وتخلق النمو وفرص 

العمل.

ومع ذلك، فإن تحّول الطاقة َطموٌح وما زال هناك الكثير 
مما يتوجب القيام به. لهذا لدينا خارطة طريق 

واضحة،وهي أجندة العشر نقاط للطاقة. وكان من االأهداف 
المرحلية الهامة أن يصبح دعم الطاقات المتجددة ذا مقدرة 

مقدمة

مستقبلية. و لقد عززنا من خالل حزمة من التدابير واسعة 
النطاق فعالية الطاقة وحماية المناخ وحددنا بهذا معالم 

مرحلية هامة تالية.

وتهدف هذه النشرة إلى منحكم لمحة عامة عن وضعنا 
الحالي في إطار تحّول الطاقة وعن الخطوات الهامة 

القادمة. ولن يتحقق لنا النجاح هنا إال عندما نتعامل مع 
تحّول الطاقة بصفته مهمة تشكيل وتصميم تشمل المجتمع 

بأكمله. معا نستطيع مواجهة التحديات على الطريق نحو 
مستقبل طاقة نظيفة آمنة وبأسعار معقولة.
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