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حقائق سريعة
وقعــت شــركة "مصــدر" فــي نوفمبــر 2019 اتفاقيــة لشــراء الطاقــة واتفاقيــة 
دعــم حكومــي مــع حكومــة جمهوريــة أوزبكســتان لتصميــم وتمويــل 
وبنــاء وتشــغيل أول مشــروع مســتقل للطاقــة الشمســية يتــم تمويلــه 

بنجــاح فــي أوزبكســتان.

وقــد تــم منــح عطــاء تطويــر المشــروع لشــركة "مصــدر" بعــد تقديــم أقــل 
ســعر تكلفــة مــن بيــن 40 عرضــًا متنافســًا لتطوير محطة للطاقة الشمســية 

الكهروضوئيــة وذلــك فــي إطــار برنامــج "توســيع الطاقــة الشمســية."

وتقــع محطــة "نــور نافــوي" التــي تبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة 100 ميجــاواط فــي 
منطقــة نافــوي، وقــد تــم تدشــينها فــي أغســطس 2021. وتوفــر المحطــة 
الطاقــة لنحــو 31 ألــف منــزل وتســاهم فــي تفــادي إطــالق 150 ألــف طــن 

مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون ســنويًا. 

قامــت "مصــدر" بتأســيس "نــور نافــوي" كشــركة محليــة لتســليم وتشــغيل 
محطــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة. وســوف تتولــى الشــركة مهمــة 

تشــغيل وصيانــة محطــة الطاقــة لمــدة 25 عامــًا.

وتعتبــر محطــة "نــور نافــوي" أول مشــروع لشــركة "مصــدر" فــي أوزبكســتان 
يدخــل حيــز التشــعيل، حيــث تلتــزم الشــركة بعــدد مــن مشــاريع طاقــة 
الشــمس والريــاح فــي أوزبكســتان. وقــد بــدأت المحطــة بتوليــد الطاقــة، 
بالطاقــة  الخاصــة  أوزبكســتان  أهــداف  تحقيــق  فــي  بذلــك  لتســاهم 
محطتيــن  لتطويــر  اتفاقيــات  وقعــت  قــد  "مصــدر"  وكانــت  المتجــددة. 
جديدتيــن للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي البــالد بطاقــة إجماليــة 
تبلــغ 440 ميجــاواط، كمــا فــازت بعطــاء تطويــر محطــة طاقــة شمســية 
بقــدرة انتاجيــة تبلــغ 457 ميجــاواط فــي أوزبكســتان، فضــالً عــن توقيــع 

 أول مشروع طاقة شمسية مستقل يتم تمويله بنجاح في 	 
أوزبكستان وأول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق في 

الدولة
 تم منح عطاء تطوير المشروع لشركة "مصدر" بعد تقديم أقل 	 

سعر تكلفة بلغ 2.679 سنت دوالر لكل كيلوواط ساعي
القدرة اإلنتاجية للمحطة 100 جيجاواط 	 
تتولى "مصدر" تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل المحطة لمدة 25 	 

عامًا
تعد المحطة أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يتم تمويله 	 

بنجاح في أوزبكستان
أكسيد الكربون سنويًا	 

محطة نور نافوي للطاقة الشمسية
منطقة نافوي، أوزبكستان

ــاواط  ــتطاعة 500 ميج ــاح باس ــة الري ــة لطاق ــغيل محط ــاء وتش ــة إلنش اتفاقي
فــي إقليــم زارافشــون، والتــي ســتكون األكبــر مــن نوعهــا فــي منطقــة آســيا 

الوســطى.

وتســعى أوزبكســتان لتحقيــق هدفهــا المنشــود بإنتــاج 5 جيجــاواط مــن طاقة 
الشــمس و3 مــن طاقــة الريــاح بحلــول عــام 2030.

وفــي إطــار برنامجهــا للطاقــة المتجــددة، تهــدف أوزبكســتان إلــى تطويــر 
مشــاريع طاقــة شمســية تصــل قدرتهــا اإلنتاجيــة إلــى 1 جيجــاواط.


