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أصشاب املعاي ٞشَٝالٚ ٟشٜس ايطاقٚ ٚ ١شٜس ٠ايب ٚ ١٦ٝايطاقات املتذدد،٠
ايطاد ٠األَٓا ٤ايعاَ ٕٛيًٛشازات،
ايطٝد ايسٝ٥ظ املدٜس ايعاّ جملُع ضْٛطساى،
ايطٝد ايسٝ٥ظ املدٜس ايعاّ جملُع ضًْٛػاش،
ايطٝدٚ ٠ايطادٚ ٠ايٚ ٞال ١ٜادتصا٥س  ٚايٛال ٠املٓتدبٕٛ
ايطٝدات ٚايطاد ٠ايٛال ،٠ايٛال ٠املٓتدبٚ ٕٛزؤضا ٤اجملايظ ايػعب ١ٝايبًدٚ ١ٜايٛال١ٝ٥
ايرٜ ٜٔتابع ٕٛعرب تكٓ ١ٝايتشاضس عٔ بعد،
ايطٝدات ٚايطاد ٠إطازات ايدٚي،١
ايطٝدات ٚايطاد ٠ارترباٚ ٤ايفاعًني االقتصادٜني ٚاالدتُاعٝني يف زتاٍ ايطاق١
أضس ٠اإلعالّ ،سطسات ايطٛٝف ايهساّ.

ايطالّ عًٝهِ ٚزمح ١اهلل تعاىل ٚبسنات٘،

ٜطعدْ ٞإٔ صتتُع اي ّٛٝيف ٖرا ايًكا- ٤زفٝع املطت -٣ٛاملدصص يسٖإ
االْتكاٍ ايطاق ٟٛعًَ ٢طت ٣ٛادتُاعات احملًٚ ١ٝايرٜٗ ٟدف أضاضا إىل اعتُاد
خازط ١طسٜل س ٍٛإضرتاتٝذ ١ٝستهُ ١يف اضتعُاٍ ايطاقٚ ١تسغٝد اضتٗالنٗا
ٚايًذ ٤ٛتدزظتٝا ضت ٛتطٜٛس ايطاقات املتذدد ٠عً ٢املطت ٣ٛاحملًٚ ٞفل َطع٢
قطاعَٓ ٞطل.
إْٓا يف َٓعسز ساضِ يف تازٜخ بالدْاَ ،طايبني باالْتكاٍ يف ٚقت قٝاضٞ
َٔ اقتصاد أساد ٟاإلْتاز قٛاَ٘ ايٓفط ،إىل اقتصاد َتٓٛع قٛاَ٘ املبادز٠
االقتصادٚ ١ٜاالبتهاز عً ٢مجٝع األصعد.٠
ٚال غو إٔ ايطاق ٖٞ ١عصب اذتٝا ٠يف نٌ زتتُع ،إذ حتتٌ َسنصا ٖاَا
يف ايتُٓ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝاحملً ،١ٝفٗ َٔ ٞاملدخالت األضاض ١ٝدتُٝع
األْػط ١اإلْتادٚ ١ٝارتدَات ١ٝاذتدٜج ٚ ،١يريو ظتب إٔ تهَ ٕٛتٛفس ٠بصٛز٠
داٚ ١ُ٥أضعاز اقتصادٚ ١ٜتٓافط ١ٝختدّ أٖداف ايتُٓ ١ٝاملطتداَٚ ١احملً.١ٝ
يف ٖرا اإلطاز ،دا ٤ايدضتٛز ادتدٜد اير ٟبادز ب٘ فداَ ١زٝ٥ظ
ادتُٗٛز ،١ٜايطٝد عبد ايعصٜص بٛتفًٝك ،١يٝهسّع دٚزَ ايدٚي ١يف االضتعُاٍ ايسغٝد
يًُٛازد ايطبٝع ،١ٝالضُٝا َصادز إْتاز ايطاقٚ ١اذتفاظ عًٗٝا يصاحل األدٝاٍ
عً ٢تجُني ايكدزات ايطبٝع١ٝ
ايكادَ ،١يف إطاز َكازب ١تَُٓ ١ٍ ّٜٛطتدميٍ ١تستهص 
ٚايبػسٚ ١ٜايعًُ ،١ٝبٗدف تٜٓٛع َصادز ايطاق ١خدَ ً١يالقتصاد ايٛطين خازز
ايعٛا٥د ايٓفطَ ،١ٝا ضٝطُح -ال ستاي -١بايتٛد٘ ضت ٛاعتُاد بدا ٌ٥اقتصادَٓ ١ٜتذ١
ٚتكٓٝات تهٓٛيٛدَ ١ٝطتذد.٠
ٚبريو أصبشت ايطاق ١عٓصسا ٖاَا َٔ عٓاصس االضتػالٍ ايعكالْٞ
يًُٛازد املتاسٚ ١االضتدداّ األَجٌ َٚتػريا أضاضٝا َٔ َتػريات ايتُٓ١ٝ
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املطتداَ ،١اييت ٜتشتِ اضتػالهلا ٚفل قٛاعد حتافغ عً ٢بكاٗ٥ا  ٚتكًص َٔ
األضساز ايٛخ ١ُٝاييت تطببٗا َٔ تًٛخ بٚ ٞ٦ٝاْبعاخ يًػاشات ايطاَ ١املطبب١
يالستباع اذتساز.ٟ
إٕ تٜٓٛع َصادز ايطاقٜ ١كًٌ َٔ اعتُادْا عً ٢املػتكات ايٓفط١ٝ
ٚايػاش ١ٜاييت حتتٌ ْطب ١نبري َٔ ٠إمجاي ٞايطاق ١املطتػً ١يف ادتصا٥س .حبٝح
ميهٔ ملصادز ايطاق ١املتذدد ٠إٔ ختفض َٔ نُٝات ايٓفط ٚايػاش املطتعًُ ١يف
إْتاز ايهٗسبا ٤ستًٝا ٚبايتاي ٞميهٔ االضتفادٖ َٔ ٠ر ٙايهُٝات مبذاالت أخس٣
تدز زحبا أنرب.
ٚقد أضد ٣فداَ ١ايطٝد زٝ٥ظ ادتُٗٛز ١ٜتعًُٝات يًشه ١َٛيتذطٝد
ٖر ٙاإلضرتاتٝذ ١ٝايبدَ ،١ًٜؤندا عًٚ ٢دٛب ٚضع ايطاقات املتذدد ٠عً ٢زأع
األٚيٜٛات ايٛطَٓٛٚ ١ٝاصً ١ادتٗٛد يعكًٓٚ ١تسغٝد االضتٗالى ايٛطين يًطاق١
َٚسافكت٘ بربْاَرصٓاعٚ ٞتهٓٛيٛد ٞيتطٜٛس ايطاقات املتذدد ٠ايطآَ ١يٓذاح
ضٝاض ١االْتكاٍ ايطاق، ،ٟٛمبا ٜهفٌ ضُإ دمي ١َٛاالضتكالي ١ٝايطاق ١ٜٛيًبالد
ٚحتكٝل ايتُٓ ١ٝاملطتداَ.١
إْٗا َصادز طبٝع ١ٝدا ١ُ٥التٓطبٚ ،ال ٜٓتر عٔ اضتدداَٗا أ ٟتًٛخ
بٖٚ ،ٞ٦ٝرا َا دعًٗا اي ّٛٝأٚيٚ ١ٜٛطٓ ١ٝتسمجٗا ايربْاَر ايٛطين يًطاقات
املتذددٚ ٠ايتشهِ يف ايطاق ١اير ٟصادقت عً ٘ٝاذته ١َٛيف ضٓٚ 3122 ١مت حت٘ٓٝٝ
يف ٚ 3122ايرٜ ٟطُحَ ،ع آفام  ،2030إىل حتكٝل
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َٔ اإلْتاز ايٛطين

يًطاقَ َٔ ١صادز ْكٚ ٚ ١ٝفٛزات طاق ١ٜٛتكدز ب  ًَٕٛٝ 63طٔ َٔ ايٓفط.
يتٓفٝر ٚحتكٝل شتططٗا ٚأٖدافٗا ،غسعت اذته ١َٛبٛضع إطاز
تػسٜعَ ٞالٚ ِ٥إْػا ٤ايعدٜد َٔ األدٗص ٠ايعاًَ ١يف ٖرا ايكطاع  ٚإطالم َػازٜع
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ٖاََ ١هٓت َٔ إصتاش
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َٝػا ٚاط .
ايطٝدات ايفطًٝات ،ايطاد ٠األفاضٌ،
اضتفا٤ا َٔ املبادئ األضاض ١ٝاييت دا ٤بٗا ايدضتٛزٚ ،تعًُٝات فداَ١
ايطٝد زٝ٥ظ ادتُٗٛز ،١ٜفإْٓا ْعٌُ عًَ ٢طت ٣ٛدا٥ستٓا ايٛشاز ١ٜعً ٢إٔ تهٕٛ
ادتُاعات احملً ١ٝطسفا أضاضٝا ٚفاعال يف تعُٖ ِٝرا االْتكاٍ ايطاقٚ ٟٛاالطتساط
ف َٔ ،٘ٝخالٍ تطٜٛس  ٚتػذٝع املػازٜع املطتعًُ ١يًطاقات املتذدد ٚ ٠تسغٝد
اإلضتٗالى ايطاقٚٚ ٟٛضع ايطٛابط يسفع ايتشد ٟيًتُٓ ١ٝاحملً ١ٝاملطتدأََ ،١
خالٍ َكازب ١بساغُاتَٓ ١ٝطذُٚ ١يف إطاز َدَر عً ٢املطت ٣ٛاإلقً.ُٞٝ
إٕ تسغٝد اضتٗالى ايطاقٚ ١اضتدداّ َصادز ايطاق ١املتذددٜ ٠عد َٔ
ارتٝازات ادتٖٛس ١ٜيًذُاعات احملً ،١ٝإذ تعترب سًكٖ ١اَ ،١بٌ أضاض ١ٝيف حتكٝل
أٖداف ايربْاَر ايٛطين َع أفل  ٚ 0202جتطٝدٖا يف ايٛاقع.
فعًَ ٢طتٚ ٣ٛالٜات ادتٓٛب  ٚايٛالٜات املٓتدب ١يًذٓٛب ،زٖإ ايطاقات
املتذدد ٠يٝظ خٝازا بٌ ستُ ،١ٝفٗ ٞتتٛفس عً ٢إَهاْات مشطٖ ١ٝا ،١ً٥باإلضاف ١إٔ
ايتهٓٛيٛدٝات املطتعًُ ١يًطاق ١ايػُط ١ٝعسفت يف اآل ١ْٚاألخري ٠تطٛزا نبريا َٔ
سٝح ايٓذاعٚ ١ختفٝض تهايٝف االضتجُاز األٚي ٚ ٞأعبا ٤االضتػالٍ.
هلرا ،فإٕ نٌ ادتُاعات احملًَ ١ٝطايب ١بإٔ تجُٔ َجٌ ٖر ٙايفسص
يتطٜٛس َػازٜع ستً ١ٝصدٜك ١يًب ١٦ٝعً ٢نٌ ممتًهاتٗا ناإلْاز ٠ايعُ ،١َٝٛاملٓػآت
اإلداز ،١ٜاملدازع غري اجملٗص ٠بايتدف ٚ ١٦نرا املطادد  ٚتطبٝكات أخس ٣يف املٓاطل
املعصٚيٚ ١ايٓاٚ ١ٝ٥املٓاطل ايصزاعَٓٚ ١ٝاطل ايٓػاطات.
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إٕ اهلدف َٔ تأضٝظ منٛذز ددٜد الضتٗالى ايطاق ١عًَ ٢طت٣ٛ
ادتُاعات احملًٜ ،١ٝستهص عً ٢اضتٗالى عكالْٚ ٞزغٝد ،اضتعُاٍ نٌ ايبدا ٌ٥املتاس١
ٚايهف ١ًٝبايتشهِ يف ايتهايٝف ،زفع املٛازد  ٚنرا اعتُاد َكَٛات ايتُٓ١ٝاملطتداَ١
َٔ طاقات ْعٝفَ ١تذددٚ ٠عٓاصس اقتصاد دا٥س ٟصدٜل يًب.١٦ٝ
خاص ٚ ١إٔ ايٛضع ١ٝاملاي ١ٝاذتاي ١ٝيًذُاعات احملً ١ٝتٛاد٘ بعض
ايصعٛبات ٚتطتدع ،ٞاي ّٛٝأنجس َٔ أٚ ٟقت َط ،٢ايػسٚع يف ايبشح عٔ سًٍٛ
بد ١ًٜيتكًٝص ْفكات املٝصاْ ،١ٝخاص ١تًو املستبط ١باالضتٗالى ايطاق َٔ ٟٛإْاز٠
عُٚ ،١َٝٛفٛاتري ضري املدازع ايعُ ،١َٝٛاملطادد ٚاملٓػآت اإلداز ،١ٜاييت باتت تػهٌ
عب٦ا تكٝال عً ٢املٝصاْٝات احملً ،١ٝإذ أْٗا متجٌ َا بني  %0إىل  َٔ %5إمجايٞ
َٝصاْ ١ٝتطٝري ايبًد.١ٜ
َٔ ٖرا املٓطًل ،ضطسْا بسْازتا طُٛسا ،ضٝدخٌ سٝص ايتٓفٝد إبتدا٤ا
َٔ ايطداض ٞايجاْ ٞهلر ٙايطٓٚ ١ضتُتد فرت ٠جتطٝد ٙنُسسً ١أٚىل عً 20 ٢ضٓٛات،
ٜٗدف إىل تسغٝد اضتٗالى ايطاقٚ ١تطٜٛس اضتعُاٍ ايطاقات املتذدد ٠يف ممتًهات
ٚأقاي ِٝادتُاعات احملً،١ٝمما ضٝطِٗ يف ختفٝض َعدالت االضتٗالىٚ ،محا١ٜ
ايب ،١٦ٝنُا ضٝػذع عًْ ٢ػ ٤ٛغبه ١ددٜد َٔ ٠املؤضطات االقتصاد ١ٜاييت تعٓ٢
بٗرا اجملاٍَ ٚ ،ا يريو َٔ أثس أنٝد عً ٢خًل َٓاصب ايػػٌ يفا٥د ٠غبابٓا املكاٚ ٍٚ
تػذٝع٘ عً ٢ايتشهِ يف مجٝع َطتٜٛات ايعٌُ يف ٖرا ايكطاع َٔ زتاالت اإلداز٠
ايتصٓٝع ،ايرتنٝب  ،ايصٝاْٚ ،١املساقب ،١اييت ْس ٣فٗٝا َطتكبٌ اقتصادْا ايٛطين.
ففٖ ٞرا اإلطاز َٔ ،أٚىل ارتطٛات  ٚأبططٗا اييت بادزْا بٗا ٖ ٛايػسٚع يف
عًُ ١ٝاضتبداٍ املصابٝح ايهالضٝه ١ٝمبصابٝح ذات االضتٗالى املٓدفض عً٢
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َطت ٣ٛاملٓػآت اإلداز ،١ٜاملدازع ٚاملطادد ٚاإلْاز ٠ايعُ ٚ،١َٝٛاييت ضتُهٔ َٔ
بًٛغ َسسً ١عكًٓٚ ١تسغٝد اضتٗالى ايطاق ١عًَ ٢طت ٣ٛبًدٜاتٓا.
نُا أضدٜٓا تعًُٝات يتعُ ِٝاإلْاز ٠ايعُ ١َٝٛاملطتعًُ ١يأليٛاح ايػُط،١ٝ
باألخص يف ٚالٜات ادتٓٛب ٚاهلطاب ايعًٝا  ٚاملٓاطل ايبعٝد ٠عٔ ايػبه ١ايٛطٓ١ٝ
يًهٗسبا.٤
فطال عٔ ذيو ٚمبٓاضب ١ايتشطري يًدخ ٍٛاملدزض ،3122/3122 ٞقسزْا
إصتاش َػازٜع منٛذدَ ١ٝطتعًُ ١يًطاقات املتذدد ٠عًَ ٢طتَ 82 ٣ٛدزض١
ابتدا ، ١ٝ٥تهَ ٕٛسدعا َٚجاال ٜكتد ب٘ ،إلنتطاب ارتربات ايالشَ ١يف ٖرا اجملاٍ مما
ضٝطُح بتعُٖ ِٝر ٙاملبادز ٠تدزظتٝا عًَ ٢دازع أخس.٣
نريو ،ميهٔ يًذُاعات احملً ١ٝإٔ تطِٗ بػهٌ نبري يف ايتُٓ ١ٝاملطتداَ١
يًُٓاطل املعصٚي،١ادتبًٚ ١ٝايبعٝد ٠عٔ ايػبه ١ايعُ ١َٝٛيتٛشٜع ايهٗسبا َٔ ،٤خالٍ
تكد ِٜخدَات أضاض ١ٝيطهإ ٖر ٙاملٓاطل املعصٚي ١غري املصٚد ٠بايهٗسبا ،٤اعتُادا
عًْ ٢عاّ ايهٗسب ١ايفسد ١ٜيًبٛٝت عٔ طسٜل جتٗٝصات مشط ١ٝستُٛيَ ١تال ،١ُ٥أٚ
ضخ املٝا ٙاملٛد٘ يالضتٗالى أ ٚايس.ٟ
نُا ال خيف ٢عًٝهِ أْ٘ تطتعٌُ سايٝا ،عًَ ٢طت ٣ٛاحملٝطات ايصزاع١ٝ
غري املصٚد ٠بايهٗسبا ،٤أْعُ ١ضخ يًُٝاَ ٙػرا ٠عٔ طسٜل املٛيدات ايهٗسبا ،١ٝ٥اييت
تتطًب نُٝات نبري َٔ ٠ايٛقٛد (املاشٚت ٚايبٓصٖ .)ٜٔر ٙاألْعُ ١املهًف ١ددا
تتطبب يف اْبعاخ غاشات ضاَ ١يف ادت ٛتؤد ٟإىل سدٚخ ايتًٛخ ايب ،ٞ٦ٝالضُٝا تًٛخ
املٝا ٙادتٛف.١ٝ
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يف سني إٔ اذتٌ ٜهُٔ يف إْتاز ايطاق ١بٛاضط ١ايطاق ١ايػُط ١ٝباضتعُاٍ
جتٗٝصات ستُٛيٚ ١أْعُ ١ضخ َٔ غأْٗا َٓح اضتكالي ١ٝناًَ ١يفالسٓٝا  ٚحتكٝل
تٛفري نبري يًُدصصات املاي ١ٝاملٛدٗ ١ضابكا يإلْاز ٠ايسٜف.١ٝ
ايطٝدات ايفطًٝات ،ايطاد ٠األفاضٌ،
إٕ بًدٜاتٓا ،عً ٢اختالفٗا ٚخصٛصٝاتٗا ،تصخس مبكَٛات تُٓ ١ٜٛذات١ٝ
ٜتعني االدتٗاد َٔ أدٌ إظتاد آيٝات نف ١ًٝبتجُٗٓٝاٚ ،ئ ٜتأت ٢ذيو َٔ د ٕٚاعتُاد
َبادئ ايتُٓ ١ٝايـُطتداَ ١يف تطٝريٖاَ ،سدشني ايتكٓٝات ايـُعتُد ٠عً ٢ايطاقات
ايٓعٝفٚ ١ايـُتذددٚ ٠تسغٝد ٚعكًٓ ١اضتػالهلا اقتصادٜا ،يف إطاز االقتصاد ايدا٥سٟ
ايصدٜل يًبٚ ١٦ٝايـُشافغ عًٗٝا .إضاف ١إىل اعتُاد تكٓٝات ددٜد ٠يتطٝري ذَنِ ٍّٞ
يـُدْٓا ،اقتصادا يًٛقت ٚيًـُاٍ ٚيًـُٛازد ايطبٝع.١ٝ
إٕ قطاعٓا ايٛشاز ٟقطع غٛطا ٖاَا يف زتاٍ ايعصسْٚ ١ايتشدٜح ٚيهٓ٘
يٝظ ض ٣ٛيف بدا ١ٜاملطري ،٠فٓشٔ َكبً ٕٛعً ٢د ٌٝددٜد َٔ ايٛزغات اييت ضتػري
ْعس ٠املطؤٚيني احملًٝني إىل تطٝري ايػإٔ احملً ،ٞيرا عً ِٗٝمجٝعا ايتشطس هلرا
ايتش ٍٛاير ٟضتٔ بصدد َباغست٘.
االْتكاٍ ايطاقٜ ٟٛعد َٔ بني احملاٚز اهلاَ ١هلرا ايتش ٍٛعً ٢املطت٣ٛ
احملً ،ٞقد ٜبد ٚصعبا يًبعض ،يهٓ٘ ضسٚز ٚ ٟضٓك ّٛب٘ َعا  ٚبصٛز ٠تدزظت١ٝ
يػا ١ٜبًٛغ نٌ أٖداف٘ ايطُٛسَ ٖٛٚ ،١ا ضٝتشكل يف إطاز تصٛز ددٜد  ٚغاٌَ
يٛظٝف ١ايبًد ،١ٜتًعب َٔ خالي٘ ٖر ٙاألخري ٠دٚزا ٖاَا يف تٝطري َطببات صتاس٘.
يريو ،عً ٢نٌ بًدٚ ١ٜضع شتطط عٌُ ستً ٞيرتق ١ٝايطاقات املتذدد٠
ٚحتكٝل ايفعاي ١ٝايطاقٚ ١ٜٛختصٝص َٝصاْ ١ٝضٓ ١ٜٛيتٓفٝر َػازٜع٘ ٚتهًٝف
دتٓ ١مبتابع ١تٓفٝر.ٙ
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إْٓا ْطع ٢يتُهني مجاعاتٓا احملً َٔ ١ٝنٌ ٚضا ٌ٥ايٓذاحٚ ،ايطُاح هلا
بايعٌُ بفعاي ١ٝيتذطٝد املػازٜع ايطُٛس ١يف ٖرا اجملاٍ ٚذيو يف إطاز ْعس٠
َتهاًَ ،١إذْ يـِ ٜبل ض ٣ٛإٔ ٜٓدسط ادتُٝع ضُٔ ٖر ٙايسؤ ١ٜاإلضرتاتٝذ١ٝ
ٚايػسٚع يف تٓفٝرٖا َٝداْٝا.
ظتب إٔ ٜه ٕٛادتُٝع عًٚ ٢ع ٞبإٔ إصتاح ٖرا االْتكاٍ ايطاقٜ ٟٛطتدعٞ
ستُا ْػس خربات ٚمناذز زتسبٚ ١شتتربٚ ،٠حتطني َٗازات ايفاعًني احملًٝني
َٛٚاصً ١تطٜٛس ايتػسٜعات  ٚايتٓعُٝات إلْػا ٤إطاز حتفٝص ٟيتطٜٛس املػازٜع
بٗرا ارتصٛص َٔ ،ايٛادب ايتأنٝد إٔ ايتشدٜات اذتكٝك ١ٝال تأتَٔ ٞ
االضتجُازات فكط ،بٌ تتٛقف أٜطا عً ٢ته ٜٔٛاملٛازد ايبػس ١ٜايالشَٚ ١إغساى نٌ
ايفاعًني عً ٢املطت ٣ٛاحملًَٓ َٔ ٞتدبنيَٛ ،ظفني ،زتتُع َدَْٛٚ ٞاطٓني .إْٗا
منٛذز إضتٗالن ٞددٜد ظتب ايتعسٜف ب٘  ٚأقًُ ١ايطانَٓ ١ع خصٛصٝات٘
ٚحتطٝطِٗ مبٓافع٘.
ٖٚرا َا متت تسمجت٘ عً ٢أزض ايٛاقع َٔ خالٍ بسزت ١دٚزتني
تهٜٝٓٛتني يف زتاٍ ايطاقات املتذدد ٠بايتٓطٝل ٚايتعاَ ٕٚع َسنص تُٓ ١ٝايطاقات
املتذددٚ ،٠اييت اضتفاد َٓٗا  221إطاز تكين ًَٚشل بايدٜٛإ ،عٔ نٌ ٚ 82ال،١ٜ
باإلضاف ١إىل ايٛالٜات ايعػس املٓتدبٚ .١قد تهًًت ٖاتني ايدٚزتني بتٓعًَ ِٝتكٝني
حتطٝطٝني يف زتاٍ ايطاقات املتذدد ٠يفا٥د ٠إطازاتٓا.
نريو ،قد مت تعٝني َهًفني بايطاق ١عًَ ٢طتٚ 48 ٣ٛالٚ ،١ٜايرٜٔ
ضٛف ضٝتابع ٕٛايرباَر احملً ١ٝيف ٖرا اجملاٍ.
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ايطٝدات ايفطًٝات ،ايطاد ٠األفاضٌ،
إٕ االبتهازات ٚاذتً ٍٛايتهٓٛيٛد ١ٝارتطساَ ٤هسض ١يف نٌ ايكطاعات
َٚتشهِ فٗٝاٚ ،يريو فايسٖإ اذتكٝك ٞاي ّٛٝيٝظ بايتهٓٛيٛد ٚ ٞإمنا ٜهُٔ يف
اإلزاد ٚ ٠ايعٌُ َعا َٔ أدٌ دفع عذً ١ايتٛشٜع  ٚاضتدداّ ايطاقات املتذدد ٠عً٢
ْطام ٚاضع.
إٕ ٖرا االْتكاٍ ايطاق ٟٛيٝظ تكٓٝا حبتا ،بٌ ٜتعًل األَس باْتكاٍ تكين
ادتُاع ٞيف قطاعات عدٜد ٠نايٓكٌ  ٚايتدف ٚ ١٦ايتهٝٝف  ٚايتربٜد  ٚايبٓا.٤
ذيو إٔ ،تطٜٛس ايطاقات املتذدد ٠ال ظتب إٔ ٜػط ٞاحملطات ايهرب٣
املتصً ١بايػبه ١فكط ،بٌ نريو ٜػٌُ األْعُ ١ايالَسنص ١ٜنايطاق ١يف ايكس،٣
املٛاطٔ املٓتر  ٚايفالسني.
 ٚبٗر ٙاملٓاضب ، ١فأْا ٚاثل َٔ إٔ نٌ شَال ٞ٥يف اذته ،١َٛضٓعهف عً٢
تري ٌٝنٌ ايعكبات  ٚجتاٚش نٌ ايصعٛبات اييت قد تٛادٗٗا ادتُاعات احملً ١ٝيف زتاٍ
االْتكاٍ ايطاق ،ٟٛألْٓا َتٝكٓ ٕٛإٔ ٖرا ايتش ٍٛإىل منط طاقْ ٟٛعٝفَ ،طتداّ ٚ
َسٕ ٜعد أَسا ممهٓا ٚيف َتٓاٚيٓا  ٚضٓسفع ايتشد ٟيتشكٝك٘ َعا مبػازن ١نٌ
ايفاعًني ،يف إطاز إضرتاتٝذ ١ٝستهُٚٚ ١اضش ١املعاملٚ .ضٝه ٕٛيٓا خالٍ ٖرا ايًكا،٤
فسص ١ايٛقٛف عً ٢أِٖ ايصعٛبات  ٚايتٛصٝات يًٓػس ايٛاضع يًطاقات املتذدد.٠
يف األخري ،أؤنّد يهِ االٖتُاّ ارتاص ايرْٛ ٟي ٘ٝيًربْاَر اير ٟضٝتِ
إصتاش ٙيف زتاٍ ايطاقات املتذدد ٚ ٠تدابري ايفعاي ١ٝايطاق .١ٜٛنُا أعدنِ أّْٓا ئ
ْدخس أ ٟدٗدٍ يطُإ صتاس٘ ٚتجُني ْتا٥ذ٘ ،اييت ضٛف متجٌ زأع َاٍ ضٝطُح
بتعُْٚ ِٝػس املُازضات اإلظتاب ١ٝعرب ناٌَ بًدٜات ايرتاب ايٛطين َٔ دٗ ،١نُا
ضتطتجُس ْتا٥ذ٘ يتعصٜص االْطذاّ بني ايطٝاضات احملًٚ ١ٝايطٝاضات ايٛطٓ ١ٝيٛضع
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أضظ اقتصاد ٚطين ددٜدَٛ ،انب يًعصس ٚٚاع بسٖاْات املطتكبٌ َٔ ،دٗ ١أخس.٣
ٖٚرا سفعا ذتكٛم أدٝايٓا ايالسك ٚ ١ضُاْا ملطتكبٌ ٚاعد يطانٓتٓا.
إٕ مجاعاتٓا احملً ١ٝضته ٕٛيف طًٝعٖ ١را ايٓٗر اإلصالس ٚ ٞأسح ادتُٝع
عً ٢تهجٝف َطاع ِٗٝيًٛص ٍٛإىل إصتاش ايتعٗدات ٚدعٌ املٛاطٔ ٜػاٖد بأّ ع٘ٓٝ
مثاز ٖرا ايتش ٍٛايطاق ٚ ٟٛاالقتصاد ٟيف ستٝط٘ املعٝػ.ٞ
ختاَا ،أٚد إٔ أددد ايرتسٝب ٚايػهس يهٌ ضٛٝفٓا يف ٖرا ايًكا ٤ايٛطين
ٚأزد ٛإٔ تهًٌ أغػاٍ ٖرا ايًكا ٤ايٛطين بتٛصٝات ختدّ َصاحل األَٚ ١زقٗٝا ٚأعًٔ
زمسٝا عٔ افتتاح أغػاٍ ٖرا ايًكا.٤
أمتٓ ٢يهِ نٌّ ايٓذاح ٚايتٛفٝل ٚ ،أغهس يهِ سطٔ ٚنسّ اإلصػا.٤
ايطالّ عًٝهِ ٚزمح ١اهلل تعاىل ٚبسنات٘
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