


مجلة فصلية تصدر عن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المشرف العام 
الرئيس التنفيذي: 

م. أحمد بن علي اإلبراهيم

رئيس التحرير: 
د. على بن عبد العزيز البخيت

فريق التحرير:
محمد الضبعي 
فيصل الزهراني 

أحمد فايق

اإلخراج الفني:
نادر الخليفة

المراسالت 
هيئة الربط الكهربائي الخليجي 

المملكة العربية السعودية
ص.ب 3894 الدمام 31481

هاتف:  
(+966) (13) 821 4201

فاكس:
(+966) (13) 821 1766



س
هر

لف
ا

www.gccia.com.sa
gccia

04
05
06
07
08
14
16
18
24
28
31
32
34

42

36

46

38

مستقبل صناعة الطاقة في دول مجلس التعاون

مواكبة مستمرة لتقنيات الطاقة

هيئة الربط الكهربائي فـوائـد تتجدد لدول مجلس التعاون

الزياني: »الربط الكهربائي« منع انقطاعات الكهرباء عن الدول الخليجية

الهيئة تنظم المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي 2015

GO15 الهيئة تستضيف النسخة الثانية من الملتقى والمنتدى السنوي لشـبـكة

مشاركة هيئة الربط في المؤتمــر الخــــامس للكهرباء الذي نظمه االتحاد العربي للكهرباء

قدرات االنتاج والتوليد الكهربائي في دول مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيــة

د.مطر النيادي: دول الخليج مستمرة في االستثمار في الطاقة الشمسية
ً
»تويتـــر« يضيـــــف أكثـــــر من 2500 ميجاواط في الساعـــة من الطلب على الكهرباء سنويا

الهيئة تضيف خاصيه التحكم بالتردد

م. بوشهري:الكويت شريكة في شبكة الربط الخليجية واستفادتها من المشروع تحقيق الهدافه

تقنية اإلنتاج المزدوج للطاقة .. أين تبدأ وكيف تنتهي؟

الطاقة الشمسية في منطقة الخليج

مصدر بوابــة العالم للطاقة البديلة

نموذج سوق الكهرباء في مجلس التعاون الخليجي والفرص السوقية

إعادة هيكلة دعم الطاقة ضرورة لكفاءة االقتصاد وتفعيل سوق الكهرباء
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 أصبحــــت صناعــــة الطاقــــة فــــي العصر 
الحديث شــــاملة لكل ما يتعلــــق بعمليات التطوير 

بهــــا مــــن  واالبتــــكار واإلنتــــاج والتوزيــــع واالتجــــار 

خــــالل أنظمــــة تعمل علــــى توفير طلــــب يواكب 

الحاجة االســــتهالكية فــــي ظل النمو الســــكاني 

واالقتصــــادي المتصاعد فــــي كل أقاليم العالم، 

ذلك أن االستهالك ينبغي أن يقابله إنتاج وعرض 

يتالءم مع مقتضيات التطور والنمو، وحين نتناول 

الطاقــــة فــــي منظورهــــا الصناعي فذلــــك يعني 

توسعا ديناميكيا في المنظومة بحيث تصبح أكثر 

شــــموال واســــتيعابا ألي أفكار مبدعة في اإلنتاج 

على نحو الطاقة المتجددة والبديلة.

وفي الواقع فإن الربط الكهربائي الخليجي 

يسعى لتطوير أدواته ووسائله من أجل مواجهة 

اســــتحقاقات المســــتقبل مــــن خــــالل فتــــح الباب 

للتوســــع في االســــتثمارات التي تتعلق بمحطات 

إنتــــاج الكهربــــاء، وللهيئــــة في ذلــــك نهجها الذي 

يقــــوم علــــى تخفيض احتياطــــي قــــدرات التوليد 

المطلوبة، وفي نفــــس الوقت المحافظة على 

نفــــس مســــتوى الموثوقيــــة لشــــبكات الكهرباء، 

وذلــــك يقودنا إلى تســــجيل وفر اقتصــــادي كبير 

وطمــــوح عبر تجارة الطاقة يصل الى حوالي 180 

مليون دوالر سنويا في فترة زمنية تصل الى 25 

عامــــا، وهي اســــتراتيجية مثالية تعــــزز خططنا ألن 

نضع أسســــا تســــتوعب احتياجــــات وتحديات هذه 

الفترة.

النجــــاح في الوصول الــــى هذا الهدف يحفز 

لمزيــــد مــــن الخطــــط التــــي تدعم إنشــــاء ســــوق 

خليجــــي لتجــــارة الطاقــــة، وهــــذا تطــــور نموذجي 

يتحقق لصالح جميع دول مجلس التعاون ورغبتها 

وإرادتهــــا فــــي العمل والتعاون المشــــترك، إذ أنه 

د.مطر بن حامد النيادي

مستقبل صناعة الطاقة 
في دول مجلس التعاون رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي 

يســــهم فــــي تحقيــــق مكاســــب اقتصاديــــة كبيرة 

نتيجــــة لتســــويق الطاقة الفائضة عقــــب الوصول 

إلى مرحلة الكفاية اإلنتاجية وتســــجيل وفرة في 

العــــرض، فضال عــــن أن ذلك يضعنا أمــــام خيارات 

ســــعرية تناسب المســــتهلكين في دول التعاون، 

انتهاء  بتوفير مقدر في استهالك كميات الوقود 

األحفــــوري، الســــائل والغازي، وبالتالــــي الحصول 

على طاقة مســــتمرة فــــي دورة انتاجية متطورة 

ونشطة.

ال يتوقف العمل في تطوير صناعة الطاقة 

والتجارة بها، وباستيعاب أنظمة الطاقة المتجددة 

فإننا نحصل على وفرة في المعروض من مصادر 

الطاقة في ظل استراتيجية رامية الى إمداد كل 

المنظومــــة االقتصاديــــة والســــكنية بحاجتهــــا من 

طاقــــة متوفــــرة ورخيصــــة ونظيفــــة، ألن صناعــــة 

الطاقة مبدأ يتعلق بالعناية بكل استثمارات اإلنتاج 

واالبتكار والوفرة واألســــعار، فهــــي عصب الحياة 

المعاصــــرة ولم يعد ممكنا تراجع انتاجها أو توقف 

البحث في المسار العلمي لمزيد من التطبيقات 

واألنظمــــة الســــهلة التــــي تتيــــح الوفــــرة والعائــــد 

االقتصــــادي المناســــب، ولتلــــك القضيــــة أبعادها 

العلمية التي تعمل على تطوير محطات التوليد 

والشــــبكات والتوزيــــع والنقــــل، وحتــــى توظيــــف 

المصــــادر الطبيعية في الطاقــــة المتجددة وهي 

متوفرة في دول مجلس التعاون بما يوجد بدائل 

تعتبــــر مخزونا عند الحاجة الى مزيد من التوســــع 

اإلنتاجــــي، بما يتوفر من شــــمس وريــــاح أصبحت 

ضمن وسائل اإلنتاج الجديدة ووجدت طريقا الى 

اإلنتاج وال تزال تخضع لمزيد من التطوير العلمي 

من أجل الحصول على طاقة أكثر وأوفر. 
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 تواصل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودها لتطوير 
األدوات التقنيـــة لـــكل العمليـــات الشـــبكية التي تســـتهدف التوليـــد والنقل والتوزيـــع، في وقت 

تتعاظم فيه الحاجة الى الطاقة وتتعدد مصادرها، ونمو الطلب عليها مبرر بالواقع االستهالكي 

في المجاالت المختلفة لدعم التنمية بشـــقيها المستدام والشامل، وذلك ما نخطط ألجله في 

نطـــاق دول مجلـــس التعاون بحيث تتوفر قدرات إنتاج عالية يمكنهـــا أن تواجه التحديات وتتكيف 

مع المتطلبات المستجدة دوما.

إن الهيئة ظلت تواصل أنشطتها وفقا لخططها للعام 2015م، وحققت الكثير من االنجازات 

واألهـــداف االســـتراتيجية فـــي جميع المجـــاالت التي تعمل علـــى إمداد كهربائي مســـتقر في 

جميـــع دول المجلـــس، وقد تحققت العديد من النجاحات التي حفزت الهيئة لمواصلة مســـيرتها 

النوعيـــة والكميـــة في توفير الطاقـــة، فالهيئة مؤسســـة ذات أهداف اســـتراتيجية تعنى بتوفير 

طاقـــة مســـتدامة لديهـــا القدرة الحيوية للتعامل مـــع أي طوارئ في اإلنتـــاج والتوزيع والصيانة 

وصوال الى أقصى مستويات الموثوقية اإلنتاجية.

 لقـــد ظلـــت هيئـــة الربط في حراك مســـتمر لتطوير وســـائلها وتنفيذ خططها، واســـتطاعت 

الوقـــوف علـــى كثيـــر من التجـــارب الدولية الحديثـــة في مجـــال الطاقة، فكانت مشـــاركاتها في 

كثيـــر مـــن الفعاليات بغية الوصول إلـــى فكر تقني حديث يتم توظيفه فـــي أعمالها المختلفة، 

وواالســـتفادة من كل التقنيات اإلنتاجية وصيانة الشـــبكات والمحطات، ما يضعها قريبة دوما من 

كل أعمـــال التطويـــر والتطور، وذلك أمر نحرص عليه مواكبة لكل المســـتجدات وخدمة ألغراض 

التنمية والحاجات االستهالكية بدول التعاون.

ولعل اإلنجاز األكبر واألهم هو المضي قدما في منظومة تجارة الطاقة والوصول بها إلى 

مســـتويات متقدمة تعمل على ضمان حركة سلســـة للطاقة وتوفير الكهرباء بصورة تســـويقية 

وفقـــا ألعلـــى المعايير الدولية، وذلك يوفر ضمانات كبيرة إلمداد مســـتمر ومعالجات فورية لكل 

الحاالت الطارئة على مستوى شبكات وكمحطات دول الخليج.

إن الهيئـــة مســـتمرة فـــي التطور والنمو رغم حداثة إنشـــائها قياســـا بالتطـــور والتنمية في 

دول التعـــاون، وستســـتمر جهودهـــا، بإذن الله في التوســـع وتحقيق كل أهدافها االســـتراتيجية 

لتظـــل مؤسســـة رائدة على المســـتوى اإلقليمي والدولي في مجال الطاقـــة، ولها المزيد من 

ل إضافة لعصر جديد للطاقة في دول 
ّ
األهداف التي تعمل على تحقيقها العام الجاري لتشـــك

مجلـــس التعـــاون التي تعيـــش مرحلة متقدمة النمـــو وازدهار تتطلب تزويدا دائمـــا بالطاقة التي 

تصنع المستقبل. 

م.أحمد علي اإلبراهيم

مواكبة مستمرة
لتقنيات الطاقة الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي
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هيئة الربط الكهربائي..
فـوائـد تتجدد لدول مجلس التعاون

مفاجــــئ  فصــــل  حــــادث 
لوحـــــــدات التوليـــــــد فــــي 
شبكات الدول المرتبطــــة  
تعـاملــت معــهـــــا الهيـئــة

التوفير  قيمة  دورالر  مليون 
فــــي تــكــالــيــف اســـتـــثـــمـــارات 
ــاء مــحــطــات الــطــاقــة  ــن فـــي ب
الكهربائية خالل العام 2014م 

التوفير  قيمة  دوالر  مليون 
التشغيلي  االحتياطي  فــي 
دوالر  مليون   281 أصــل  مــن 

خالل العام 2014م

مليار دورالر وفورات توفرها الهيئة على 
مدى 25 ســــنة القادمة حســــب دراسة 
القيمــــة االقتصاديــــة للربــــط الكهربائــــي 

الخليجي التي نفذتها الهيئة

مليون دوالر قيمــــة التوفير في تكاليف 
التشــــغيل والصيانة والوقــــود من خالل 
القيمة االقتصادية للطاقة المســــتوردة 

للدول االعضاء في العام 2014م

مليــــون دوالر  قيمة التوفير في خفض 
مجلــــس  بــــدول  الكربونيــــة  االنبعاثــــات 

التعاون في عام 2014م

مليــــون دوالر  قيمة التوفير 
التــــي حصلت عليهــــا الدول 
فعليــــا من الربــــط الكهربائي 

خالل عام 2014م 

الطاقــــة  حجــــم  واط  جيجــــا 
خــــالل عمليات  المســــتوردة 

تبادل الطاقة البينية 

قيمــــة  أمريكــــي  دوالر  مليــــون 
التوفير بســــبب الفصل المفاجئ 
لوحــــدات التوليــــد فــــي شــــبكات 
لعــــام  فــــي  المرتبطــــة  الــــدول 

2014م 

373

18.5

131

33

45.5

8.91

214.5

460

19.5
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الزياني: »الربط الكهربائي« منع انقطاعات 
الكهرباء عن الخليجيين

معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

العـــام  األميـــن  معالـــي  يتابـــع 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
العربية الدكتور عبداللطيف بن راشـــد 
الزيانـــي، كل مجريات العمل الخليجي 
المشـــترك بتفاعـــل كبيـــر، ومـــن ذلك 
اهتمامـــه ببرامـــج ومشـــروعات هيئـــة 
حيـــث  الخليجـــي،  الكهربائـــي  الربـــط 
الهيئـــة  تحقـــق  أن  علـــى  يحـــرص 
أهدافها في توفير الطاقة الكهربائية 
لدول مجلس التعـــاون بأعلى معايير 
الكفـــاءة االنتاجيـــة والتوزيـــع المتوازن 

للخدمات.
التقـــى  وفـــي ســـياق اهتمامـــه 
الزيانـــي فـــي فبراير الماضـــي بمكتبه 
فـــي مقـــر األمانـــة العامـــة بمدينـــة 
إدارة هيئـــة  رئيـــس مجلـــس  الريـــاض 
الربـــط الكهربائـــي الخليجـــي الدكتـــور 
التنفيـــذي  والرئيـــس  النيـــادي  مطـــر 
للهيئـــة المهنـــدس أحمـــد االبراهيم ، 
حيـــث تـــم خـــالل اللقاء بحـــث الجهود 
التـــي تقـــوم بهـــا الهيئة فـــي مجال 
تعزيز الترابـــط والتكامل الخليجي في 
مجال الطاقة الكهربائية وســـبل تعزيز 
التعاون والتنســـيق بين األمانة العامة 
وهيئـــة الربـــط الكهربائي فـــي مجال 

توفير الطاقة.
واطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة 
األمين العـــام للمجلس على الجهود 
التـــي تقـــوم بهـــا الهيئـــة فـــي هـــذا 
المجـــال والمشـــاريع الطموحـــة التي 

تنفذها.
وأشـــاد األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعاون بالجهـــود الحثيثة التي تبذلها 
الخليجـــي  الكهربائـــي  الربـــط  هيئـــة 
لتعزيـــز دورها المهـــم والفاعل لخدمة 
مســـيرة التنميـــة فـــي دول المجلس، 
التـــي  الخدمـــات  بمســـتوى  منوهـــا 
تقدمها الهيئة وإسهاماتها في دعم 
اقتصاديات الـــدول األعضاء من خالل 
خدمـــات اإلمـــدادات الكهربائيـــة فـــي 
تلك الـــدول في حاالت االنقطاع وما 
تقـــوم بـــه مـــن ســـعي دائـــم لتوفير 
المعرفـــة المتطـــورة وتطبيـــق أفضل 
التقنيـــات الحديثة لتطوير ربط وتكامل 

نظـــم الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي دول 
مجلس التعاون.

ولطالما أكد الزياني تفاؤله بشأن 
مســـيرة العمـــل الخليجـــي المشـــترك 
على جميع األصعـــدة، خاصة األمنية 
واالقتصادية منها في ظل الخطوات 
التـــي حققها مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية، تجـــاه التحديات الكبيرة 

التي تعصف بالمنطقة.
وأكد أن هنـــاك رغبة جدية لرفع 
مستوى التنسيق والتعاون والتكامل 
فيمـــا بين دول مجلـــس التعاون في 
المجـــاالت المختلفـــة، كمـــا أن تبنـــي 
رؤية خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز عكس اهتمام 
وحـــرص قـــادة دول المجلـــس علـــى 

تعزيز التعاون الخليجي.
وفيمـــا يتعلـــق بالمشـــاريع التـــي 
تقـــام تحت مظلـــة مجلـــس التعاون، 

كبـــرى  مشـــاريع  هنـــاك  أن  أوضـــح 
جـــرى تنفيذهـــا أبرزهـــا مشـــروع الربط 
الكهربائـــي، الـــذي تعامـــل مـــع أكثـــر 
من 186 انقطـــاع كهربائي في دول 
المجلـــس خالل العـــام 2015م، دون 
أن يشعر بها المواطنون في البيوت 
التجارية،  والمنشـــآت  والمستشـــفيات 
لوصول التيار بشكل فوري من إحدى 
الـــدول الخليجية األخرى في ثواٍن، ما 
يسهم في تشجيع االستثمار وإعطاء 

المصداقية للشركات.
وأضـــاف معاليـــه أن هيئـــة الربط 
الكهربائـــي الخليجـــي تعـــد مـــن أكبر 
18 شـــبكة كهرباء في العالم، وخالل 
العـــام 2015م نجحـــت الشـــبكة فـــي 
توفير أكثر من 215 مليون دوالر، وهو 
نجـــاح يعود للقادة الذيـــن نجحوا في 
إقامـــة مشـــاريع اقتصاديـــة عمالقـــة 

في المنطقة.
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مجلس اإلدارة

اجتماع مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي

الربـــط  هيئـــة  حـــرص  إطـــار  فـــي 
الكهربائي الخليجي على تعزيز اإلستفادة 
من الربـــط الكهربائـــي الخليجـــي للحدود 
القصوى نظمـــت المنتدى الرابـــع لتجارة 
الطاقة بإمارة أبوظبي بتاريخ 17 ديســـمبر 
تأثيـــر  (معالجـــة  شـــعار  تحـــت  م،   2015
سياســـات الدعـــم علـــى أســـعار الطاقـــة 
الكهربائيـــة لفتـــح آفاق تجـــاه الطاقة في 

الخليج) 
وقـــد أشـــار ســـعادة الدكتـــور مطر 
حامـــد النيـــادي، وكيـــل وزارة الطاقة في 
دولـــة اإلمارات رئيس مجلـــس إدارة هيئة 
الربـــط الكهربائي لدول مجلـــس التعاون 
الخليجي،أثنـــاء أفتتاحه المنتدى إلى بدء 

العمل في إنشـــاء السوق المشـــتركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية لتنطلق أعمالها بحلول 
العـــام 2020، حيـــث من المتوقع أن تحقق هذه الســـوق وفورات مالية بقيمـــة 26 مليار دوالر 
للدول األعضاء كافة. ووصف خبراء خالل المنتدى أن تشكيل سوق للطاقة في دول مجلس 

التعاون الخليجي هو الخطوة المأمولة من الربط الكهربائي الخليجي. 
وقال الدكتور النيادي، في خالل كلمته، إن هدف المنتدى هذا العام هو تعزيز االستفادة 
مـــن الربط الكهربائـــي الخليجي للحدود القصوى، والذي ســـيكون لـــه دور محوري في تطور 
قطـــاع تجـــارة الطاقة في المســـتقبل. وأضاف: »لقـــد نجحنا في تبادل الطاقـــة بغرض الدعم 
وتحقيق استقرار كفاءتها، ونسعى إلى توسعة هذا التعاون الخليجي عبر ضبطه بمساع تجارية 
تنم عنها فوائد اقتصادية للدول. وقد يسهل ذلك التوسع إلى أسواق أخرى في المستقبل«.  
مـــن جهته، قال المهندس أحمـــد بن علي اإلبراهيم الرئيس التنفيـــذي لهيئة الربط الكهربائي 
الخليجـــي: إن تبـــادل الطاقـــة المثلى بين الـــدول األعضاء من خالل الربـــط الكهربائي الخليجي 
 لكافة 

ً
يؤدي إلى انخفاض في تكاليف التشغيل والصيانة، وقد يحقق قيمة إيرادات هامة جدا

، يحتم علينا وضع خطة تنســـيق إنتاج 
ً
الدول األعضاء، وإن تحقيق هدف تبادل الطاقة اقتصاديا

الطاقـــة، وتطويـــر ســـوق لتجارة الكهرباء من خـــالل هيئة الربط الخليجي. ويمكـــن أن يضع ذلك 
 لتجارة الطاقة 

ً
 في قطاع الطاقة العالمي، ويفتح فرصا

ً
منطقـــة الخليج في موقع أكثر تقدما

مع األســـواق العالمية في المســـتقبل. بدوره قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء وعضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي 

، إن أعمـــال المنتـــدى اضافت قيمة إلى 
الجهـــود الجاريـــة لتفعيل ســـوق الكهرباء 
الخليجية واالستفادة من التجارب الدولية 
في هـــذا الصـــدد. وتوقـــع ســـعادته أن 
تظهر بوادر تفعيل الســـوق الخليجية بين 

سنتين وثالث سنوات. 
خـــالل  المشـــاركون  واســـتعرض 
المنتـــدى التحديـــات التـــي تواجـــه الربـــط 
الكهربائي الخليجي، وقاموا باقتراح حلول 
وخارطة طريق واضحة لتعزيز تجارة وتبادل 
الطاقـــة بين دول المجلس الســـت. ومن 
جملـــة التحديـــات التي تـــم طرحها ضمن 
أعمال المنتدى غياب الوعي حول فوائد 
الربط مـــن حيث التكلفة وتفاوت أســـعار 
 لمســـتويات الدعم المتفاوتة في دول المجلس وتباين السياســـات الوطنية في 

ً
الطاقة نظرا

مجـــال الطاقة، وتباين مفهوم األنظمة المحلية حول تجـــارة الكهرباء خارج حدود الدول، وتباين 
بنية قطاع الطاقة، وتضمن المنتدى ثالث جلسات عمل، األولى (تمحورت حول موضوع نقل 
الطاقة)، والثانية حملت عنوان (خطة مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع دعم الوقود)، أما 

الجلسة الثالثة فكانت بعنوان (التسعير في ضوء الدعم وتأثيره على أسواق الكهرباء). 
وناقـــش المنتدى ســـبل معالجـــة تأثير سياســـات الدعم على أســـعار الطاقـــة الكهربائية 
ومتطلبـــات ربـــط شـــبكات الطاقة الكهربائية بين الـــدول األعضاء في هيئـــة الربط الخليجي من 
خالل خطط تأمين االستثمارات الضرورية لتبادل الطاقة الكهربائية والحد من عدم القدرة على 
التوليـــد في حاالت الطوارئ ورفع االعتماديـــة االقتصادية لنظم الطاقة الكهربائية في الدول 
األعضـــاء، وإرســـاء أســـس تبادل الطاقـــة الكهربائية بما يعـــود بالنفع على االقتصـــاد الخليجي. 
وسلط المنتدى الضوء على زيادة موثوقية اإلمداد الكهربائي والتعاون مع الشركات والهيئات 
الكهربائية بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنسيق عملياتها بما يتالءم مع ظروف كل دولة. كما 

طرح استراتيجيات الدعم وتوزيعه بما يتناسب مع المخططات التنموية.
 بأكثر من 

ً
 فعليا

ً
 اقتصاديا

ً
وأتى هذا المنتدى في وقت حققت دول مجلس التعاون وفرا

215 مليون دوالر من شبكة الربط الخليجي خالل عام 2015م فقط نتيجة تجنب خسائر انقطاع 
الكهرباء وعدم الحاجة إلضافة محطات إضافية جديدة، ومن المســـتهدف زيادته إلى أكثر من 

500 مليون دوالر خالل السنوات السبع المقبلة.

الهيئة تنظم المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي 2015

جانب من فعاليات المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي
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شاركت الهئية في معرض ومؤتمر كهرباء الخليج 2015 (سيجري الخليج)، 

الذي يعد المؤتمر أحد أكبر المؤتمرات في مجال الطاقة الكهربائية بالمنطقة 

، ويجمع بين الخبراء والمتخصصين وصناع القرار بقطاع الطاقة من جميع دول 

مجلس التعاون الخليجي ، إليجاد أفضل الممارســـات العالمية التي من شأنها 

رفع كفاءة قطاع الكهرباء وفق معايير الجودة العالمية ، باإلضافة إلى وجود 

أكبر منصة عرض لكبرى الشـــركات العالمية لعـــرض آخر التقنيات الحديثة في 

مجال الطاقة والكهرباء.

وقد تضمن المؤتمر في فعالياته جلسة حوارية أدارها الرئيس التنفيذي 

لهيئـــة الربط الكهربائي الخليجي ســـعادة المهندس أحمد اإلبراهيم ، وشـــارك 

في الجلســـة ، معالي محافظ هيئة تنظيم الكهربـــاء واإلنتاج المزدوج الدكتور 

عبدالله الشـــهري ، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس 

زياد الشيحه ، و المهندسة فاطمة الشامسي من وزارة الطاقة بدولة األمارات 

العربية المتحدة.

والـــذي أســـتعرض مـــن خاللها ما تقوم بـــه هيئة الربـــط الكهربائي لدول 

مجلـــس التعـــاون لدول الخليج العربيـــة لتفعيل تجارة الطاقـــة، حيث أن الهيئة 

عملت بشكل دؤوب خالل عام 2015م الماضي في تحفيز فرص تبادل وتجارة 

الطاقـــة مـــن خالل تفعيل برنامـــج إدارة تجارة الطاقـــة االلكتروني،  حيث تمت 

مفاوضات واتفاقات دولية لتجارة الطاقة وهي مؤشـــر جيد لبداية االســـتفادة 

من الربط الكهربائي الخليجي بشكل تجاري.

وقـــد حصلـــت هيئة الربط الكهربائـــي الخليجي على أفضـــل ورقة علمية 

 عـــن هيئة الربط ســـعادة المهندس محمد 
ً

بالمؤتمـــر وقد تســـلم الجائزة نيابة

الشيخ مدير الصيانة وإدارة األصول.

وعلـــى هامش المؤتمر قام وكيـــل وزارة الطاقة والصناعـــة والثروة المعدنية 

لشؤون الكهرباء وعضو مجلس اإلدارة الدكتور صالح العواجي، والوفد المرافق 

له بزيارة المعرض الخاص بهيئة الربط الكهربائي ، والذي تم من خالله تدشين 

الموقع اإللكتروني الجديد للهيئة.

مشاركة الهيئة لدول مجلس 
التعاون العربي في المعرض 

الثامن لصناعة المعدات 
شاركت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 

المعـــرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الدول العربية، الذي 

اســـتضافته وزارة الطاقـــة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، الذي ُعقد تحت شـــعار( 

طاقة أقل،وكفاءة أكثر) بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الكهرباء والماء في الشـــرق 

األوسط (Bower Gen) ، وبدعم من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، وبالتعاون 

مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واالتحاد العربي للكهرباء، وشـــارك 

فـــي المعـــرض ممثلي األمانـــة العامـــة للجامعة الـــدول العربيـــة، ووزارات الطاقة 

والكهربـــاء، ووزارات التخطيـــط واألشـــغال العامة بالدول العربية، وضـــم كبار الخبراء 

في قطاع الكهرباء، والذي ُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقد شـــارك ســـعادة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد اإلبراهيم في 

حلقـــة نقاشـــية بعنوان (التوصيـــات والخطوات المســـتقبلية لتطويـــر الكهرباء في 

العالم العربي)، وألقى كلمة بعنوان (الربط الخليجي واالنتقال من تبادل الطاقة 

إلى ســـوق طاقة تنافسية لتجارة الطاقة) وأستعرض من خاللها ما تقوم به هيئة 

الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل تجارة الطاقة .

الهيئة تشارك في معرض 
ومؤتمر كهرباء الخليج 2015 

(سيجري الخليج)

افتتاح معرض ومؤتمر كهرباء الخليج 2015 )سيجري الخليج(

افتتاح المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية 

عقـــد مجلـــس ادارة الهيئـــة اجتماعاته برئاســـة الدكتـــور مطر حامد 

النيـــادي رئيس مجلس إدارة الهئية ، وبحضـــور أعضاء المجلس والرئيس 

التنفيذي للهيئة  المهندس أحمد اإلبراهيم. 

وقـــد صرح ســـعادة الرئيـــس التنفيذي بـــأن مجلـــس اإلدارة ناقش 

الموضوعـــات المدرجة على جدول أعماله، وأهمها: ترســـية عقد صيانة 

أنظمـــة الحماية والتحكم واالتصـــاالت بمحطات التحويـــل التابعة للهيئة 

على شـــركة (ســـيجلك) لمدة ثالث سنوات، و إقرار نتائج مؤشرات األداء 

المؤسســـي للهيئة لعـــام 2015م، واألهداف المخطـــط لتحقيقها لعام 

2016م.
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تـــم االنتهاء بنجـــاح من أعمال الفحوصـــات الفنية النهائية لمشـــروع تركيب 

الدائرة الثالثة ســـعة 650 ميجاوات بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء 

بدولة الكويت ، وتم تشغيل المحول الثالث بعد ربطه بالكابل األرضي جهد 275 

كيلو فولت وتوصيله بمحطة الزور للتوليد التابعة لوزارة الكهرباء بدولة الكويت مع 

تركيب أجهزة الحماية والتحكم الالزمة، و بذلك ارتفعت سعة الربط القصوى بين 

شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء الكويتية من 1300 ميجاوات إلى 1950 

ميجاوات، وتم تشغيلها بنجاح. 

وعّبـــر ســـعادة الرئيس التنفيذي عن ســـروره بالجهود التـــي تمت في إطار 

تركيـــب وتشـــغيل الدائـــرة الثالثة األمر الـــذي كان له أثر ملمـــوس، الفتا إلى أنه 

تم اســـتخدام تقنية حديثة تتمثل في إعادة هندســـة تخطيط وتنفيذ المشروع 

بطريقـــة اقتصاديـــة وتأهيـــل مقاولين جدد ممـــا أدى إلى خفـــض التكلفة إلى 

، وأضـــاف أنه نتيجة للتطور الكبير في حجم شـــبكات الكهرباء في 
ً
النصـــف تقريبا

دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج العربية ومـــن خالل نتائج بعض الدراســـات 

األخيـــرة فقـــد تبيـــن أن هناك حاجة ألن تتواءم ســـعة الربـــط الكهربائي مع هذه 

الزيادة المضطردة لكي تؤدي دورها األساســـي المطلوب منها، مشـــيرا إلى إن 

الهيئة تقوم بدراســـة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي، وخيارات 

التوسعة لتتناسب مع ذلك التطور لشبكات الدول األعضاء.

هيئة الربط الكهربائي تنشئ 
محطات إلختبار العوازل

 معروفا أنه مـــن الصعب محاكاة 
ً
فـــي الوقـــت الراهن اصبح أمـــرا

التلـــوث الطبيعـــي المؤثـــر على العـــوازل فـــي المختبـــرات وخصوصا 
عندمـــا يصبح هذا اإلختبار هو المعيار األساســـي إلختيار وقبول العازل 
المناســـب. في حين تبلغ كلفة العـــوازل %10-%7  فقط من قيمة 
مشـــروع إقامـــة خـــط هوائـــي إال أن اإلختيـــار الغير موفـــق للعازل قد 
يـــؤدي الـــى تكاليف الحقـــة قد تصل الـــى %60 من كلفـــة الصيانة 

للخط .
 وحيث أن الهيئة في صدد دراسة رفع سعة النقل للشبكة مما 
يعنـــي بنـــاء خطوط جديدة فإنه تم البدء في دراســـة أفضل العوازل 
أداًء لمنطقـــة الخليـــج العربـــي عـــن طريق إنشـــاء (5) محطـــات اختبار 
علـــى امتداد خط الرابط الخليجي. وحاليا تـــم اإلنتهاء من عمل أولى 
للمحطـــات فـــي منطقـــة  الفاضلي ،وتم اســـتقطاب كبرى شـــركات 
العوازل على مستوى العالم لهذه الدراسة وتم وضع جميع األنواع 

المتوقع توافقها مع المناخ في منطقة الخليج العربي.

مشاركة الهيئة في المنتدى العربي الثالث 
آلفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة 

النووية
شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي ممثلة في سعادة الرئيس التنفيذي م . أحمد 
علي اإلبراهيم ، في المنتدى العربي الثالث حول »آفاق إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة 
النووية« الذي افتتحه معالي وزير الطاقة البحريني عبدالحسين ميرزا في العاصمة البحرينية 
المنامة، وقد أقيم المنتدى تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية، وبرعاية األمانة العامة 
لجامعــــة الــــدول العربيــــة، وبتنظيم ودعــــم ومتابعة من المجلس األعلــــى للبيئة في مملكة 
البحريــــن، والغــــرض من إقامة المنتدى هو التشــــاور وتبــــادل الخبرات فيما يتعلــــق بآفاق انتاج 
الكهربــــاء، وتحليــــة المياه بالطاقة النووية، وذلك ألن الدول العربية تواجه مشــــكلة في شــــح 
الميــــاه واالعتمــــاد المتزايد على تحلية مياه البحر، مما يســــتنزف الموارد الطبيعية خاصة النفط 
والغاز. هذا وقد قدم اإلبراهيم عرض مرئي عن أثر الربط الكهربائي الخليجي في دعم إدماج 

محطات الطاقة النووية في الشبكات الخليجية المترابطة. 
 شــــارك في أعمال المنتدى باإلضافة إلى الجهات المنظمة باحثون متخصصون 

ً
وأيضا

ومسؤولون حكوميون من الدول العربية أعضاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، باإلضافة إلى 
ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسســــات ذات العالقة في الواليات المتحدة 

األمريكية، واالتحاد الروسي، والصين.

محطات إلختبار العوازل

الدائرة الثالثة لشبكة الربط

وزير الطاقة البحريني يتوسط عددًا من المشاركين في المنتدى

تشغيل الدائرة الثالثة لشبكة الربط الكهربائي 
الخليجـــي وكهربـــاء محطـــة الـــزور الكويتيـــة
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نظمت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية بمقرها الرئيســـي بمدينة الدمام بالمملكة العربية الســـعودية 

فى الفترة من 27 الى 31 ديسمبر 2015 دورة تدريبية فى مجال

» بنـــاء قـــدرات برنامج النظـــام الديناميكي لشـــبكات هيئـــة الربط 

الكهربائي ودول مجلس التعاون الخليجى«

 Capacity Building in PSS/E Dynamics for GCCIA and) 

(the Member States

وقـــدم الـــدورة الدكتـــور الماليزى / (كي هان شـــان) المتخصص 

فى تحليل شـــبكات الكهرباء  باستعمال برنامج التدريب على الحاسب 

 Power) اآللي. يعمل الدكتور الماليزى كي هان شـــان فى شـــركة

Systems Consultant)  الســـنغافورية، وحضـــر الـــدورة عـــدد مـــن 

الهيئات والشركات والجامعات السعودية والخليجية. 

وقام الدكتور كي هان شان بتسليم شهادات الحضور للمتدربين 

فـــي آخر يوم في الدورة ، وقامت هيئـــة الربط بترتيب زيارة للمتدربين 

إلى مركز التحكم الرئيسي بهيئة الربط الكهربائي ، وتم تقديم شرح 

وافي لهم عن طبيعة عمل مركز التحكم.

الهيئة تسقبل وفد منسوبي أرامكو السعودية 
وجامعة الملك فيصل في محطة الفاضلي

اســـتقبلت هيئة الربط الكهربائي ، وفد من منســـوبي شركة أرامكو السعودية 

و أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة الملك فيصل  في محطة الفاضلي الخاصة 

بتحويـــل الذبذبـــة، وتأتي هـــذه الزيارة ضمن تبـــادل الخبرات بين الهيئة وبين شـــركة 

أرامكـــو الســـعودية وجامعة الملك فيصل ،  وقام الوفـــد بأخذ جولة تفقدية داخل 

المحطـــة، كمـــا تم عمل عـــرض مرئي عن طبيعـــة عمل المحطـــة الخاصة بتحويل 

الذبذبة وكذلك نبذة عن مشـــروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي 

نشأة وواقعا ومراحل التكليف وتحديات المستقبل.

وتـــم اإلشـــارة إلـــى أن الربـــط الكهربائـــي الخليجـــي يعـــد مـــن أنجـــح وأهـــم 

المشـــاريع اإلســـتراتيجية لـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربيـــة وذلك ألن 

 الطاقـــة هـــي المحـــرك الرئيس والفاعل فـــي جميع العمليـــات التنمويـــة الحيوية .

وتأتي أهمية الربط القائم أنه نجح في تجنب االنقطاعات بنســـبة %100 مما أدى 

إلى منع الخسائر االقتصادية التي تسببها االنقطاعات الشاملة للكهرباء ، وأن الهيئة 

في طور تفعيل تجارة الطاقة وإنشـــاء ســـوق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول 

خيارات لالســـتخدام األمثل لمصادر الطاقة المختلفة .و أن مشروع الربط الكهربائي 

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يســـير بخطى ثابتة وســـريعة كما هو 

مخطط له .

هيئة الربط تنظم دورة 
تدريبية فى مجال 

» بناء قدرات برنامج 
النظام الديناميكي 
لشبكات هيئة الربط 

الكهربائي ودول 
مجلس التعاون 

الخليجى«

صورة جماعية ألعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الهندسة جامعة الملك فيصل بمحطة الفاضلي الخاصة بتحويل الذبذبة
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الهيئة تنظم  ورشة عمل حول إجراء 
دراسات لفرص تجارة الطاقة وأسعار 

السوق
نظمت الهيئة ورشــــة عمل حول إجراء دراســــات لفرص تجارة الطاقة وأســــعار الســــوق، 
بمملكة البحرين ، قَدم الورشة التي حضرها ضباط اتصال تجارة الطاقة بدول مجلس التعاون 

الخبير االمريكي (جون سكوت).
 حيــــث تــــم التدريب على كيفية تكوين نماذج لدراســــة الفرص التجارية بين دول مجلس 
التعاون، والتعرف على أنماط الدراسات الحديثة لسوق الطاقة الكهربائية وتأتي هذه الورشة 
 في تحفيز 

ً
ضمــــن خطط الهيئة لرفع مســــتوى الوعي والخبرة بعمليات ســــوق الكهرباء أمال

وإنشاء سوق خليجية للطاقة الكهربائية.
ضباط اتصال تجارة الطاقة في دول الخليج في ورشة العمل

نظمــــت الهيئــــة اليوم المفتوح الثاني لمنســــوبيها في المخيمــــات الصحراوية بضواحي 

مدينة الدمام ، وحضر المناسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة الطاقة بدولة اإلمارات 

ســــعادة الدكتــــور مطر حامد النيــــادي، وعضو مجلس إدارة الهيئة وكيــــل وزارة الكهرباء بدولة 

الكويــــت ســــعادة المهنــــدس محمــــد حجــــي بوشــــهري، والرئيــــس التنفيذي للهيئة ســــعادة 

المهندس أحمد علي اإلبراهيم، وشارك في اليوم المفتوح جميع منسوبي الهيئة.

واشــــتمل برنامــــج اليوم المفتوح على عــــدد من الفعاليات الترفيهية، مثل المســــابقات 

 
ً
الرياضيــــة، والبحرية، والذهنيــــة، والثقافية، والتعريف بالبيئة الصحراويــــة، وتضمن البرنامج عرضا

عن الرؤية والرســــالة والقيم الخاصة بمشروع الربط الكهربائي الخليجي، والخطة اإلستراتيجية 

للهيئة.  ويهدف اليوم المفتوح إلى تعزيز روح الزمالة واالنتماء والتعاون بين منسوبي الهيئة 

ونشــــر الوعــــي االجتماعــــي، وإتاحة الفرصة لمنســــوبي الهيئة للقاء بعيدا عــــن أجواء العمل 

الرسمية وتتويج عام من العمل والجهد.

الهيئة تنظم اليوم المفتوح الثاني  لموظفيها

صورة جماعية لموظفي الهيئة في اليوم المفتوح جانب من مشاركة موظفي الهيئة في فعاليات اليوم المفتوح
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مشاركة الهيئة 

في المنتدى الرابع 

ألصحاب األعمال 

الخليجين و نظرائهم 

من الهند

بســــعادة  الهيئــــة ممثلــــة  شــــاركت 

الرئيــــس التنفيذي فــــي المنتــــدى الرابع 

ألصحاب األعمــــال الخليجييــــن ونظرائهم 

مــــن الهنــــد، والــــذي ُعقــــد تحــــت رعايــــة 

معالــــي وزيــــر التجــــارة والصناعــــة الدكتور 

توفيــــق بن فــــوزان الربيعة وإتحــــاد الغرف 

اللــــه  عبــــد  الملــــك  بمدينــــة  التجاريــــة،  

االقتصاديــــة بجدة، وقد شــــارك في هذا 

المنتدى الــــوزارات المعنية مــــن الجانبين، 

والمؤسســــات  والهيئــــات  والمنظمــــات 

ذات الشــــأن اإلقتصادي، والشركات من 

الجانبيــــن الخليجــــي والهنــــدي، ومجالس 

األعمــــال الخليجيــــة الهنديــــة المشــــتركة، 

بمجلــــس  والصناعيــــة  التجاريــــة  والغــــرف 

التعــــاون الخليجي والهندي، والســــفارات 

وكذلــــك  الهنــــد،  بجمهوريــــة  الخليجيــــة 

المجلــــس،  بــــدول  الهنديــــة  الســــفارات 

واالستشــــاريين و األفــــراد ومراكز البحوث 

ووسائل اإلعالم واألكاديميين.

وقــــال ســــعادة الرئيــــس التنفيــــذي 

للهيئة في كلمتــــه بهذا المنتدى« تأتي 

مشــــاركة الهيئــــة فــــي المنتــــدى ضمــــن 

حرصها على زيادة التعاون مع الشــــركات 

الهندية، حيث نطرح أفكارا لفرص وخيارات 

جديــــدة لالســــتثمار فــــي مجــــال تطويــــر 

الشــــبكات وتحفيز انشــــاء مصــــادر الطاقة 

المتجددة لدول المجلس وإنشاء صناعات 

لمكونــــات محطــــات الطاقــــة الشمســــية 

فــــي الخليج، خاصــــة أن الربــــط الكهربائي 

الخليجي يزيــــد الجدوى االقتصادية لمثل 

تلــــك المشــــاريع، حيــــث يمكن مــــن خالل 

الربــــط االســــتفادة القصــــوى مــــن هــــذه 

المحطات بتحفيز التبادل التجاري«.

تدشين مركز مراقبة األصول بالمقر 
الرئيسي للهيئة بالدمام

دشــــنت الهيئة مركز مراقبة األصول في 
المبنى الرئيســــي بالدمام باستخدام تكنولوجيا 
المراقبة عن بعد لمراقبة األصول في محطات 
الهيئة بدول الخليج العربي  لتأســــيس عمليات 
إدارة األصــــول مما يؤدي إلى خفض التكاليف، 
والتقليــــل من المخاطــــر، وتحســــين االعتمادية 

وتحسين العمليات . 
ويقــــوم مركــــز مراقبــــة األصــــول بمراقبة 
الطــــور و األضطرابات الكهربائية ، الكشــــف عن 
الشــــحنات الجزئيــــة فــــي المفاتيــــح الكهربائيــــة , 
شــــبكة األتصــــاالت , أجهزة الحمايــــة و التحكم ، 
انظمــــة التحكــــم في الدخــــول ، أنظمة مراقبة 
التلفزيونية المغلقة ، قياس الغاز ، الكشف عن 
الشــــحنات الجزئية في المحوالت و المفاعالت 
الكهربائية و مراقبة أجهزة الضغط والتحكم في 

 من نوعة حيث يســــمح لمهندســــي هيئة الربط الكهربائي باالســــتفادة من االســــتثمارات الجديدة في 
ً
الكيابل البحرية. ويعتبر هذا المركز فريدا

تكنولوجيا الشــــبكة الذكية وتم التحقق من الفوائد التالية: تحليل دقيق لألصول الهامة لتحقيق أهداف األداء والتميز التشــــغيلي - تقليل من 
خطراالنقطاع غير مخطط له - تحســــين إنتاجية قوة العمل والكفاءة والفعالية لمشــــاريع الصيانة - إرجاع األجهزة الكهربائية عند الخلل بأســــرع 

وقت عن طريق التحليل السريع عن بعد.

الهيئة تستخدم الطائرة الالسلكية في 
عملية فحص الخطوط الهوائية

 تطمح إلى 
ً
هيئة الربط الكهربائي دائما

اســـتقطاب كل ما هو جديـــد في عمليات 

الصيانة للرفع من كفاءتها و اقتناص فرص 

الخفض من التكلفة ومن إحدى المشاريع 

الرائدة في الهيئة وعلى مســـتوى الخليج 

استخدامها للطائرة الالسلكية في عمليات 

فحـــص الخطوط الهوائيـــة، حيث أن الهيئة 

هـــي أول مـــن يطبـــق هـــذه التقنيـــة في 

الفحص على مستوى الخليج العربي. 

ومـــن أهم فوائـــد الطائرة الالســـلكية 

الحد مـــن مخاطر التســـلق والحفـــاظ على 

ســـالمة من يقـــوم بعمـــل صيانةالخطوط 

الهوائية، كما أنها تختصر وقت تسلق الخطوط حيث أن التقارير األولية تفيد اختصار وقت فحص البرج الواحد إلى %10 من الوقت 

  يمكنها التصوير من زوايا مختلفـــة األمر الذي يمكن األشـــخاص المعنين بصيانة الخطوط 
ً
المتطلـــب للفحص بالتســـلق، كما أيضـــا

الهوائية من مراجعة نتائج الفحص في المكتب وليس فقط اإلعتماد على الفحص في الموقع. 

وال يزال استخدام الطائرة تحت التجربة والتقييم ويتم دراسة النتائج وإمكانية التطوير حيث أن التوجه العالمي لفحص الخطوط 

الهوائية بالطائرات الالسلكية توجه حديث وتحرص الهيئة أن تكون سباقة في استخدام هذه التقنية على مستوى العالم.

مركز مراقبة األصول

استخدام الطائرة الالسلكية في عملية فحص الخطوط الهوائية
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الهيئة تستضيف
الملتقى السنوي الثاني 

GO15 لمنظمة

انطالقـــا مـــن موقعهـــا ضمـــن اكبـــر 
، تعـــزز 

ً
16 شـــبكة منتجـــة للكهربـــاء عالميـــا

دور دول الخليـــج  العالمـــي علـــى خارطـــة 
منتجـــي الكهربـــاء كتكتـــل تجـــاري عالمي 
بـــارز وموقـــع متصدر فـــي مجـــال الطاقة 
البديلة،استضافت الهيئة في نوفمبر 2015 
المنتدى الســـنوي لكبار مشـــغلي شبكات 
الكهربـــاء العالمية GO-15 فـــي إمارة دبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الذي عقد 
ألول مرة في دولة عربية واســـتمر 3 أيام. 
ناقـــش المؤتمر التكامـــل الموثوق لمصادر 
الطاقـــة فـــي األنظمـــة الكهربائية،أهميـــة 
المرونة في األنظمـــة الكهربائية، التغيرات 
المناخيـــة ودمـــج الطاقـــة المتجـــددة فـــي 
شبكات الكهرباء واألتمتة والتحول الذكي.

ويهـــدف هـــذا المنتـــدى الـــذي يعتبر 
المنطقة األهم لتبـــادل الخبرات إلى تبادل 
الخبـــرات واإلطـــالع على الخبـــرات العالمية 

في مجـــال إنتاج الطاقة الكهربائية واقتراح 
 
ً
التوصيـــات للدفع بالقطـــاع العالمي قدما

واقتـــراح آليات لتنشـــيط وتســـهيل إجراءات 
تجارة الطاقة ومناقشة سبل التغلب على 
المعوقـــات التي قد تواجه ذلك وتســـريع 

 .
ً
عجلة إنتاج الطاقة الكهربائية عالميا

الدوليـــة   GO-15 مجموعـــة  وتعتبـــر 
المســـؤولة عن إنتاج 80 بالمائة من اإلنتاج 
العالمي للكهرباء، ويعقد هذا الحدث للمرة 
األولى فـــي الدول العربية ودول الشـــرق 
األوسط بعد انضمام هيئة الربط الكهربائي 
لـــدول مجلـــس التعاون لعضويـــة منظمة 

GO-15 في سبتمبر من العام الماضي. 
ويصـــف مراقبـــون متخصصـــون في 
قطـــاع الطاقة بـــأن انعقاد هـــذا المنتدى 
العالمـــي فـــي دبـــي يؤكـــد علـــى الـــدور 
العالمـــي الذي تكتســـبه الـــدول الخليجية 
على خارطة منتجي الكهرباء كتكتل تجاري 

عالمي بارز وذي موقع متصدر في مجال 
الطاقة البديلة. 

وتعـــد GO15 مبادرة مشـــتركة فريدة 
شـــبكات  مشـــغلي  أكبـــر  مـــن   18 تضـــم 
الكهرباء فـــي جميع أنحـــاء العالم، وتقدم 
لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء منصة 
ومســـتقبل  الراهنـــة  للتحديـــات  للتصـــدي 
شـــبكات الكهرباء. واستقطب  الحدث أكثر 
مـــن 150 مـــن قـــادة العالـــم فـــي قطـــاع 
الكهرباء، بما في ذلك مشـــغلي الشبكات 
وممثلي الحكومـــات والهيئـــات التنظيمية 
وقـــادة الجمعيات الدولية الرئيســـية وخبراء 
الصناعة والموردين الرئيســـيين في صناعة 

الكهرباء والسيارات الكهربائية.
وكان المنتـــدى األول للجمعية عقد 
العام الماضي في “قوانغتشـــو” بالصين، 
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لجمعية 
دبـــي  فـــي  الحـــدث  وســـيتضمن   .GO15

ألول مرة في المنطقة العربية ونتيجة إلنضمام هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لعضويتها: 

ات
مر

ؤت
م

)GO15( صورة من جانب المنتدى السنوي لمنظمة الـــ
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منصتين تناقشـــان موضوعيـــن رائدين هما 
“التكامـــل الموثوق في توزيع الموارد في 
شبكات الطاقة” و”مرونة شبكات الطاقة”.

الهيئـــة  إدارة  رئيـــس مجلـــس  وذكـــر 
المنتـــدى  أن  النيـــادي  مطـــر  الدكتـــور 
اســـتقطب أكثـــر مـــن 150 مشـــاركا مـــن 
ومندوبيـــن  الطاقـــة  بقطـــاع  المهتميـــن 
رفيعي المستوى من الحكومات والهيئات 
التنظيميـــة، والمنظمـــات الدوليـــة، وخبـــراء 

الصناعة وكبار الموردين.
 وأضـــاف أن المنتدى تضمن حلقتي 
نقـــاش لمعالجـــة أهـــم قضايـــا المنظمـــة،  
تناقـــش األولـــى الموثوقيـــة فـــي الموارد 
الموزعة في شبكات الطاقة، بينما ناقشت 
الحلقـــة الثانيـــة مرونـــة شـــبكات الكهربـــاء 

الستيعاب آخر المستجدات.
وقـــال المهنـــدس أحمـــد اإلبراهيـــم، 
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة الربـــط الكهربائي 
الخليجي: “نحن سعداء بعقد هذا المنتدى 
في المنطقة، حيث يؤكد ذلك مرة جديدة 
بأن منطقة الخليج تتصدر قطاعات الطاقة 
العالمية. وقد إطلع المشاركون في العام 
الماضـــي على التكنولوجيـــات الهامة التي 
طرحتهـــا الصين فـــي العديد مـــن مجاالت 
الطاقة. وهـــذا العام، شـــاركنا في العديد 
من دراســـات الحـــاالت الناجحـــة خاصة فيما 
يتعلـــق بالطاقة النظيفـــة والمتجددة. كما 
سلطنا الضوء على كيفية زيادة االعتمادية 

وجعل الكهرباء متاحة وبأسعار معقولة”.

وأضـــاف: “ أطلعنا المشـــاركين على 
التعـــاون  مجلـــس  دول  منطقـــة  تجـــارب 
الخليجـــي خاصـــة فـــي موضـــوع الطاقـــة 
المتجـــددة، لكون المنطقـــة تحتضن جملة 
 في هذا 

ً
من أهم المشـــاريع الرائدة عالميا

المجـــال. كمـــا ســـلطنا الضـــوء علـــى عدة 
حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومشاريع 

المشاركين في الحدث”. 
المتحـــدة،  األمـــم   إلحصائيـــات 

ً
وفقـــا

هناك أكثر من 1.4 مليار شـــخص ال تصلهم 
الكهربـــاء، أي بمعنى آخر شـــخص من كل 
خمســـة أشـــخاص ليس لديه وصـــول إلى 

الكهرباء. 
ومن خالل هذا المنتدى، عمل أعضاء 
منظمـــة GO15 لالســـتفادة مـــن شـــبكات 
الكهربـــاء ومرافقهـــا والقيام بدراســـة حول 
التقدم المحرز في توليد الكهرباء والتوزيع 
وتكامـــل الشـــبكات. كما يســـعى األعضاء 
إلى توسيع الشـــراكات وتبادل المعلومات 

والخبرات. 
مـــن جهتـــه، قـــال »دانيـــال دوبيني«، 
الشـــبكة   (GO-15) إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
األوروبيـــة: »ســـاعد المنتـــدى علـــى فتـــح 
قنـــوات مثالية للشـــراكات وعالقات تعاون 
جديدة، واســـتعرض التحديات، وقدم رؤى 
حديثة في مختلف الموضوعات المتعلقة 

بالكهرباء«.
وتمحـــور المنتـــدى الثانـــي لجمعيـــة 
GO15 حـــول “شـــبكات الكهربـــاء وتحديات 

تغير المناخ”. كما أصدر الرؤساء التنفيذيين 
فـــي جمعيـــة GO15 فـــي ختـــام المنتدى 
تبـــادل  بتمكيـــن  التزامهـــم  حـــول  إعـــالن 
مزيـــج الطاقة مع الحفـــاظ على موثوقية 
ومرونـــة شـــبكة الكهرباء بتكلفـــة معقولة 

للمستهلكين.
ويأتـــي هـــذا المنتـــدى فـــي وقـــت 
أصبحـــت شـــبكة الربـــط الكهربائـــي لـــدول 
المركـــز  فـــي  تصنـــف  التعـــاون  مجلـــس 
 من حيـــث الحجم. 

ً
الســـادس عشـــر عالميـــا

وقد تم وضع استثمارات كبيرة في تطوير 
شـــبكة الربـــط الخليجي بيـــن دول مجلس 
التعـــاون منـــذ العام 2001 وعندما باشـــرت 
الشـــبكة العمـــل فـــي 2009 أصبحت في 
 في هذا 

ً
مقدمـــة الهيئـــات النظيرة عالميـــا

القطاع بســـبب قدرتها علـــى نقل الطاقة 
الكهربائيـــة بيـــن أعضـــاء هيئـــة الربـــط دون 

المرور بشبكات الدول األخرى. 
 (GO-15) وأضـــاف »دوبيني«: »توفـــر
الكهرباء ألكثر من 3.4 مليار مستهلك في 
6 قارات وهي مســـؤولة عن تكامل 2518 
غيغاواط مـــن طاقة التوليد، ٪21 منها من 
مصـــادر الطاقة المتجددة. وقد تم إنشـــاء 
بعـــد عـــدة  العـــام 2004  (GO-15) فـــي 
انقطاعات في التيار الكهربائي في جميع 
أنحـــاء العالـــم، وذلـــك بهـــدف وضع خطط 
عمل مشتركة تتناول تحسين نظام تأمين 
الطاقـــة وقد أصبحت  (GO-15) في العام 

2009 منظمة رسمية”. 

)GO15( صورة من جانب المنتدى السنوي لمنظمة الـــ

الجدير بالذكر أن هيئة الربط الكهربائي 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 لشـــبكة مشـــغلي شبكات 
ً
انضمت رســـميا

الربـــط الكهربائيـــة الدوليـــة  (GO15) فـــي 

سبتمبر 2014م.

الكهربائـــي  الربـــط  هيئـــة  وتهـــدف 

الخليجـــي مـــن انضمامهـــا إلـــى منظمـــة  

GO15 إلى االستفادة من التجارب العالمية 

فـــي إدماج مصـــادر الطاقة المتجددة في 

شـــبكات الكهرباء العالمية ، وتســـعى إلى 

تغييـــر نمـــط شـــبكات توليـــد الكهربـــاء في 

دول مجلـــس التعـــاون الى شـــبكات ذكية 

تســـتخدم التكنولوجيـــا الحديثـــة من خالل 

وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية متكاملة 

حول إنتاج الطاقة في منطقة الخليج.

لهـــذه  الهيئـــة  انضمـــام  ويســـاعد 

المنظومـــة علـــى االســـتفادة مـــن خبرات 

وأبحـــاث وشـــركاء جهـــة عالميـــة موثـــوق 

فيهـــا فـــي مجال الربـــط الكهربائـــي، على 

اعتبـــار أن االنضمـــام لهـــذه المنظمة يعد 

 على نجاح الربط الكهربائي الخليجي 
ً
تأكيدا

ومـــدى اســـتفادة جميـــع دول المجلـــس 

الرابـــط  مـــن  االســـتثناء  دون  المترابطـــة 

الكهربائي الخليجي، وتســـعى  الهيئة في 

هذه المرحلـــة إلى تحفيز اســـتغالل الرابط 

الكهربائـــي الخليجـــي لتجـــارة الطاقـــة بيـــن 

الدول األعضاء، وإنشاء سوق لتجارة الطاقة 

الكهربائيـــة فيمـــا بينهـــا، وذلك لالســـتفادة 

منـــه لتحقيـــق مكاســـب اقتصاديـــة أبعـــد 

من مســـاندة الـــدول األعضـــاء في حاالت 

االنقطاع المفاجئ للكهرباء فقط، وتقوم 

الهيئة بتشـــجيع الدول األعضاء على ذلك، 

لوجـــود الفرصـــة التـــي يمكـــن مـــن خاللها 

تحقيـــق عائـــد اقتصـــادي لجميـــع األطراف 

المشـــاركة، كما أن له جانب بيئي بالتوفير 

 من حرقـــه عند 
ً
فـــي كميـــة الوقـــود بـــدال

اســـتخدامه في المولـــدات الكهربائية ذات 

الكفاءة المتدنية.
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مشاركة هيئة الربط في المؤتمــر الخــــامس 
للكهرباء الذي نظمه االتحاد العربي للكهرباء

للكهربـــاء  العربـــي  االتحـــاد  نظـــم 

المؤتمر الخامـــس للكهرباء في مدينة 

مراكـــش بالمغـــرب تحت شـــعار »توازن 

مزيـــج وقود أنظمة الطاقـــة الكهربائية 

بيـــن المصـــادر التقليديـــة والمتجددة«، 

واســـتضاف المؤتمـــر الـــذي يعقد كل 

3 ســـنوات أكثـــر مـــن 300 من رؤســـاء 

وخبراء من شركات ومنظمات  الكهرباء 

من أكثر من 30 دولة. 

وفـــي كلمتـــه فـــي فـــي افتتـــاح 

المؤتمـــر ذكـــر رئيـــس االتحـــاد العربـــي 

للكهربـــاء المهندس عيســـى بن هالل 

االتحـــاد  تأســـيس  تـــم  أنـــه   الكـــواري 

العربـــي للكهربـــاء عـــام 1987 بمبـــادرة 

من عدد من المؤسســـات والشـــركات 

الكهربائية العربية بهدف تنمية وتطوير 

قطاعـــات توليد ونقـــل وتوزيع الطاقة 

الكهربائية في الوطن العربي ، وتنمية 

وتطوير وتنســـيق مجاالت التعاون بين 

أعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم. 

وأضـــاف أن االتحاد يتكون من 29 

عضوا عامال من جميـــع الدول العربية 

و20 عضوا مشـــاركا وعضوين مراقبين  

مشـــيرا إلى انه تـــم تحديد رؤية االتحاد 

لتتمثل بـ: منظومة كهربائية مستدامة 

ومتكاملة وآمنـــة في الوطن العربي. 

ورســـالته هي : تبـــادل وتطوير الخبرات 

بين المؤسســـات األعضـــاء في االتحاد 

العربي والمؤسسات العالمية المماثلة 

االلتـــزام،   ، التعـــاون   : . وقيمـــه هـــي 

االنتماء ، المرونة ، الشفافية.

وقـــال أن االتحـــاد دأب على عقد 

مؤتمـــره العام مرة كل ثالث ســـنوات، 

وأن المؤتمـــر العام الخامس يشـــتمل 

على اجتماع مجلس اإلدارة والجمعية 

العامـــة، وعقـــد نـــدوة علميـــة تناقش 

موضـــوع مـــن أهـــم المواضيـــع التـــي 

عنى بالتخطيط االســـتراتيجي لقطاع 
ٌ
ت

الكهرباء في الوطن العربي، بعنوان » 

التوازنـــات في مزيج الطاقات التقليدية 

والمتجددة في األنظمـــة الكهربائية«. 

كمـــا يشـــتمل المؤتمـــر علـــى إقامـــة 

معـــرض تشـــارك فيه كبرى الشـــركات 

العربية واألجنبيـــة في مجاالت صناعة 

المعدات وتنفيذ المشاريع  الكهربائية.

وبيـــن أن موضـــوع خليـــط الطاقة 

ا

ا

 نسب نمو األحمال
 العربية من 5 إلى 10%
بينما النسب
  العالمية %2.5

 غياب الطاقة
 المتجددة والنووية
 عن مزيج الطاقة في
العالم العربي
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العربيـــة  الكهربائيـــة  األنظمـــة  فـــي 

التوليـــد الحاليـــة  وتكاملهـــا مـــع نظـــم 

وشـــبكات الكهربـــاء أمر مهـــم جدا من 

النواحي الفنية واالقتصادية، ومواجهة 

الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، 

واستمرارية التزويد دون انقطاعات.

فـــي  النمـــو  نســـب  أن  وأوضـــح 

الحمـــل األقصـــى في الوطـــن العربي 

مـــن النســـب األعلـــى فـــي العالـــم. إذ 

تتـــراوح بيـــن 5-%10 ســـنويا مقارنة مع 

2 - 2.5  % عالميـــا، وأن نســـب النمـــو 

المتوقعة خالل العشر سنوات القادمة 

ســـتبقى حول هذا المعدل، ما يتطلب 

إضافة قـــدرات توليدية ســـنوية جديدة 

إلـــى  القدرات المركبة حاليا في الدول 

العربيـــة والبالغة في نهايـــة عام 2014 

حوالي 246 غيغا واط. 

كمـــا أوضـــح أن القـــدرات الحاليـــة 

في غالبيتها على تعتمد على الوقود 

األحفـــوري ( النفط والغـــاز الطبيعي) 

المتجـــددة  الطاقـــة  تشـــكل  بينمـــا   ،

منهـــا %0.7 فقـــط من مصـــادر الرياح 

والشـــمس، ونســـبة %1 مـــن الفحـــم 

المملكـــة  فـــي  تســـتعمل   ) الحجـــري 

المغربيـــة فقـــط)، بينما تغيـــب الطاقة 

الكهربائيـــة المولـــدة بواســـطة الطاقة 

النوويه.

وحول الخطة االســـتثمارية العربية 

القادمـــة (2015- الخمـــس  للســـنوات 

2020) والتـــي تتضمـــن إضافة قدرات 

جديـــدة حوالـــي 140 غيغا واط ، أشـــار 

المهنـــدس الكـــواري إلـــى أن الطاقـــة 

فـــي  تشـــارك  أن  يتوقـــع  المتجـــددة 

خليـــط الطاقة في عام 2020 بنســـبة 

%5.3، أي مـــا قيمتـــه 20 غيغا واط ، 

بينما تشارك الطاقة النووية المؤكدة ( 

مشروع أبو ظبي في االمارات العربية 

المتحـــدة ) بنســـبة %1.5 (5600 ميغا 

واط)، بينمـــا تبقى نســـبة الفحم دون 

تغيير. 

وقـــال أنه مـــن أجل تـــدارس هذا 

إلـــى  ، والوصـــول  المهـــم  الموضـــوع 

توصيـــات مبنيـــة علـــى العلـــم وعلـــى 

تجـــارب وخبرات اآلخرين الذين ســـبقونا 

،  فقـــد تـــم اختيار موضـــوع » التوازنات 

في مزيج الطاقات التقليدية والجديدة 

والمتجـــددة فـــي األنظمـــة الكهربائية 

» ليكـــون العنـــوان الرئيســـي لمؤتمرنـــا 

هـــذا، ودعوة نخبـــة من الخبـــراء العرب 

واألجانب ليتم مناقشـــة أهمية التنويع 

فـــي القـــدرات التوليديـــة فـــي النظم 

الكهربائيـــة العربيـــة ، واألســـس الفنية 

واالقتصاديـــة التـــي يعتمـــد عليها هذا 

التنويع. 

مـــن جانبـــه ذكـــر الدكتـــور مطـــر 

النيادي عضو االتحـــاد العربي للكهرباء 

وكيـــل وزارة الطاقة في دولة اإلمارات 

ارتفـــاع الطلـــب  العربيـــة المتحـــدة، أن 

العربي على الكهرباء يحتم االستفادة 

من آخر التقنيات في هذا المجال، كما 

أن السالمة البيئية أصبحت عامال مهما 

في خطط التوسع في إنتاج الكهرباء، 

لذلـــك كان البد من تنويع مصادر إنتاج 

المتجـــددة  الطاقـــة واعتمـــاد الطاقـــة 

الوقـــود  خليـــط  فـــي  أســـاس  كجـــزء 

المستخدم في إناتج الطاقة.

وأضـــاف أن المؤتمـــر يوفـــر أرضية 

مناسبة لالستفادة من األفكار العالمية 

في هذا المجال، ويساعد على تحديث 

واإلحصـــاءات  والبيانـــات  المعلومـــات 

الفنيـــة واالقتصاديـــة العربيـــة الخاصـــة 

بقطاع الكهرباء وتزويدها للمؤسســـات 

يســـاهم  كمـــا  المعنيـــة،  والشـــركات 

المؤتمـــر فـــي  تبـــادل الخبـــرات فـــي 

والتشـــغيل  اإلدارة  تطويـــر  مجـــاالت 

والصيانة فـــي قطاع الكهربـــاء وتنمية 

العربيـــة  والخبـــرات  البشـــرية  المـــوارد 

العاملة في هذا القطاع.

وذكـــر المهندس أحمـــد االبراهيم 

الربـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

الكهربائـــي الخليجـــي أن هيئـــة الربـــط 

الخليجية مشـــاركة في المؤتمر لطرح 

خبرتها المتميزة في الربط، وللمساهمة 

الكهربـــاء  ربـــط شـــبكات  فـــي تســـريع 

العربيـــة مـــع بعضهـــا. وقـــال إن نجـــاح 

مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد 

حافزا للربط بين الـــدول العربية باعتباره 

نموذجا متميزا يمكن االستفادة منه.

وقدمـــت هيئـــة الربـــط الكهربائي 

الخليجـــي ورقتي عمل فـــي المؤتمر، 

الورقـــة األولى قدمهـــا رئيس مجلس 

إدارة هيئـــة الربـــط الكهربائـــي الخليجي 

الدكتـــور مطـــر النيادي بعنـــوان الرؤى 

الطاقـــة  قطـــاع  فـــي  والتحديـــات 

الورقـــة  بينمـــا اســـتعرضت  الكهربائيـــة، 

الثانيـــة التـــي قدمها المهنـــدس أحمد 

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اإلبراهيـــم 

قوانين نقل وربط األنظمة الكهربائية. 

ا

 العالم العربي يحتاج
 إضافة 140 غيغا واط
 خالل السنوات األربع

القادمة
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المملكة العربية السعودية

70144 ميجــاوات 
قدرات التوليد المتاحة من الكهرباء

لـــــــدى الشركــــــــة السعـــوديـــــــــــــة

دول عربية من الكهرباء العام الماضي

 تشكل هـذه

 الـقــــــــــــــدرات

إجمالي إنتاج

تعد الشـــركة الســـعودية 
للكهربـــاء أكبـــر منتـــج للطاقة 

الكهربائية في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.

22 محطـــــــــة توليــــد وقدرات تحويل بلغت 
22686 ميجافولــــت أمبيــــر، باإلضافــــة إلــــى خطوط نقل 

بلغت 2864 كم دائري.

34 محطة غازية تمتلكها الشركة وتنتج 24527 
ميجاوات من الكهرباء و 4 محطات بخارية إلنتاج الكهرباء 

25
نسبة إنتـــــــــــــاج المملكـــــة

من إنتاج 18 دولة عربيـة

600ألف كيلومتر دائري من شبكات 
النقل والتوزيع، إلمداد المشــــتركين بالخدمة في 12,815 

مدينة وقرية وتجمعا سكنيا

48محطة لدى الشركة السعودية 
للكهربــــاء إلنتاج الكهرباء ما بيــــن محطات بخارية 

وغازية وذات الدورة المركبة والديزل 

معدالت استهالك 
النفط لتوليد الكهرباء وتحلية 
الميـــاه تبلغ نحـــو 4.2 مليون 
برميـــل نفـــط مكافئ يوميا، 
علـــى  تزيـــد  أن  ومتوقـــع 
نفـــط  برميـــل  مليـــون   9.5
مكافـــئ يوميـــا عـــام 2035

قدرات المحطات المركبة »محطتان« 
6171 ميجـــاوات مـــن الطاقـــة الكهربائية تنتج 

415 ميجـــاوات مـــن ثمانـــي محطـــات تعمل 

بالديزل

نجحت جهود نشاط التوليد بالشركة السعودية للكهرباء في تقليل المدة الزمنية
لخروج وحدات التوليـــد للصيانــــــة الدوريــــة حيث سجـــــل 1.1 % مقارنــــــة ب1.2 % 

2015
أغسطـــــــــس

سجلت المملكة أقصى حمل ذروي في تاريخها، في أغسطس 2015 وبلغت األحمال 

59900 ميجاوات بينما أقصى حمل ذروي ُسجل عام 2014م بلغ 54113 ميجاوات

19
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دولة قطر

مملكة البحرين

8600 ميجاوات من الكهرباء 
يبلـــغ إنتاج الشـــركة وشـــركاتها التابعـــة حاليا، 

وسيرتفع هذا اإلنتـــــــاج إلى حوالــــــي

11 ألف ميجاوات
في النصف األول من عــام 2018

بحلول عام 2018
تسعى قطر إلى توليــد 16 %

من احتياجاتها للكهرباء
من الطاقة الشمسية 

2014  طـــرح مناقصة لبناء 
محطة للطاقة الشمسية بقدرة 

1800 ميجاواط

2012 في ديسمبر افتتحت 
صاحبة السمو الشيخة موزة بنت 

ناصـــر منشـــأة اختبـــارات الطاقـــة 

الشمسية الرئيسية في قطر

123.3مليون دينار بحريني 
قيمة ما تم تنفيذه من مشاريــــــع الكهـربــاء

للعام 2015

محطة شمال الفاتح للكهرباء

بجهد 220 كيلوفولـت
وبكلفة اجمالية بلغت 16 مليون

دينار بحريني تساهم المحطــــة في

تزويد محطات كهربـــــــاء أخـرى جهد

66 كيلوفولت في منطقة الجفير 

تم توقيــــع اتفاقية بتكلفــــة اجمالية 

بحرينــــي  دينــــار  مليــــون   1.9 قدرهــــا 

المدنيــــة  األعمــــال  جميــــع  لتنفيــــذ 

المتعلقــــة بثــــالث محطــــات كهربــــاء 

رئيســــية ذات جهــــد 66 كيلوفولــــت، 

ضمــــن مشــــروع تطوير شــــبكة نقل 

الكهربــــاء ذات جهــــد 66 كيلوفولــــت 

وهي: محطة شمال البحير، والحنينية، 

حيــــث ســــتقوم  الســــلمانية  ومحطــــة 

الهيئة بتزويد مشروع البحير االسكاني 

من شبكة توزيع الكهربــــــــــاء القائمـــة 

123 ساحل الحدشرق الحدالساحل

 66 كيلوفولت خالل عام 2014 وهي:

مليون دينـــــار بحرينـــي
كلفة المحطات الثالث

تم تدشين
وتشغيـــــل

محطات ذات جهد

2.983 مليار ريال قطري 
بلغت إيرادات التشـــغيل بشركة »الكهرباء 

والماء« لعـــام 2015 مقارنة بمبلغ 2.898 

مليـــار ريـــال قطـــري لعـــام 2014م بزيادة 

بلغت نسبتها 3 %.

12

34

يجري العمل بمشروعات الشركة المختلفة :

مشروع توسعة رأس أبو فنطاس 

( أ3-) لتحلية المياه.

مشــــروع إنشــــاء محطــــة كهربــــاء وماء 

في المنطقة االقتصادية »أم الحول« 

مشــــروع انتاج مادة كلوريد الصوديوم 

المســــتخدمة في إنتاج مــــادة تعقيم 

مياه الشرب 

مشروع إنشاء برج لوسيل 
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المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء – كهرماء 

تعمـــل على تنفيذ مشـــروعات للطاقة الشمســـية 

بقـــدرة تبلـــغ 200 ميجاواط، بهـــدف توليد %2 من 

احتياجات البالد من الكهرباء بحلول عام 2020

لنقـــل  البحيـــر  إنشـــاء محطـــة 

كهربـــاء جهــــــــــــــــــد 66/220 

علـــى  ســـتعمل  كيلوفولـــت 

تعزيـــز الشـــبكة الكهربائية في 

المنطقة، وســـتلبي احتياجات 

المشروع االسكاني الى جانب 

احتياجـــات المناطـــق المجـــاورة 

مـــن الكهربـــاء بقيمـــة إجمالية 

قدرها 7.3 مليون دينار بحريني 

يمكـــن المشـــروع الهيئـــة من 

نقـــل وتوفيـــر مـــا مقـــداره 48 

ميجافولـــت أمبير مـــن الطاقة 

الكهربائية بجودة عالية.

تطوير شبكة الكهرباء لجهد 

شـــرعت  كيلوفولـــت   400

الهيئـــة فـــي مشـــروع رفع 

شـــبكة الكهربـــاء الـــى جهد 

400 كيلوفولت 

يتم بناء ثالث محطات جديدة 

لنقل كهرباء جهد 220/400 

مـــن  فـــي كل  كيلوفولـــت 

الحـــد وأم الحصم والرفـــــــاع 

الخطــــــــة الرئيسيـــة العامـــــة 

للكهرباء والماء 2030-2015 

مـــن المتوقـــع اكتمـــال بناء 

المحطـــات  تلـــك  وتشـــغيل 

خالل 24 شـــهرا مـــن توقيع 

العقـــود (أي حوالـــي قبـــل 

2016م) عـــام  صيـــف  بـــدء 

قامــــت الهيئــــة بالتوقيع على 
عقــــد بقيمــــة إجماليــــة قدرها 
622 ألــــف دينــــــــــــــــار بحرينــــي 
مــــع شــــركـــــــة استشــــاريــــــــــة 
وذلــــك لوضــــع الخطـــــــــــــــــــــــة 
للمشــــاريع  العامــــة  الرئيســــية 
 (Master Plan) المســــتقبلية
إلنتاج ونقــــل الكهربــــاء والماء 
لألعـــــــــــــوام 2015 – 2030م.

المتجــــددة  الطاقــــة  مشــــاريع 
والمحافظــــة عليهــــا اســــتلمت 
 2014 عــــام  خــــالل  الهيئــــة 
بتنفيــــذ  الخاصــــة  العطــــاءات 
المحطة التجريبية في منطقة 
الدور على مســــاحة 12 هكتار 

ــمــحــطــة  ــــم تــصــمــيــم ال ت
خالل  مــن  الطاقة  إلنــتــاج 
مصدرين رئيسيين أحدهما 
الـــــمـــــصـــــدر الـــشـــمـــســـي 
بــــــواســــــطــــــة الـــــخـــــاليـــــا 
وتوربينتين  الفوتوفولتية 
ــــاح بــطــاقــة  ــــري لــتــولــيــد ال
اجـــمـــالـــيـــة مـــركـــبـــة تــصــل 
يتم  مــيــجــاوات   5 سعتها 
المنظومتين  هاتين  ربــط 
بشبكة جهد 11 كيلوفولت 
يتم  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن 
التجريبي  التشغيل  بــدء 
.2015 ديـــســـمـــبـــر  فــــي 
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اإلمارات العربية المتحدة

تخطط الدولة لتقليل نســـبة اإلعتماد علـــى الغاز الطبيعي في 

توليد الكهرباء ليشكل نسبة ال تزيد عن %70 بحلول عام 2021م

128.4 مليار درهم 
تســـتثمر فـــي الطاقـــة النووية 

والمتجـــددة بحلــــــــــــــول 2021، 

لتنويـــع مواردهـــا والحـــــــد مـــن 

االعتماد علـــى واردات الغـــــــــــاز 

الطبيعــــــــــي لتوليـــــد الكهربــــــاء

تهـــدف الدولة إلـــى تقليـــص اعتمادها على 

الغـــاز الطبيعي من %100 إلى %70 بحلول 

عامـــي 2020 و2021، ومـــا يقارب من 25 % 

من مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة، وتطمح أن 

يكون %5 من مشاريع الطاقة النووية.

اإلمارات ماضية في زيادة طاقة 

إنتـــاج النفـــط إلـــى 3.5 مليـــون 

 بحلول عام 2017
ً
برميل يوميا

متكاملـــة  اســـتراتيجية  وضـــع 

تفي بمصـــادر التوليد لالســـتدامة 

مصـــادر  عبـــر  التكلفـــة  وتقليـــل 

توليـــد جديدة تحافظ علـــى البيئة 

»مصادر خضـــراء«، وأبرزهـــا الطاقة 

النـــووي  البرنامـــج  عبـــر  النوويـــة 

الســـلمي وتوفـــر 5400 ميجاوات 

من الكهرباء وتشـــكل عند اكتمال 

المشـــروع بحلول 2020 ما يتراوح 

بيـــن 24 إلـــى %25 مـــن توليـــد 

الكهرباء بالدولة.

المصـــادر الخضراء تشـــمل مشـــاريع الطاقة الشمســـية 

والريـــاح حيـــث أصبحـــت محطـــات الطاقـــة الشمســـية 

المتجـــددة في اإلمارات هـــي األقل تكلفة في العالم 
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دولة الكويت

سلطنة عمان

محطة صور المستقلة للطاقة بقدرتها 
البالغـــة 2000 ميجـــا واط تعـــد أكبـــر 
محطـــة لتوليـــد الكهرباء في ســـلطنة 
مـــن   28% حوالـــي  وتمثـــل  عمـــان 
القدرة المركبة الحالية من نظام الربط 
الكهربائي الرئيســـــي فــــي السلطنـــــة

منذ أن دخلت المحطة مرحلة 
التشـــغيل التجـــاري الكامـــل 
فـــي ديســـمبر 2014 تحقق 
 بشدة على 

ً
أداًء جيًدا مركزة

االمتثـــال لمتطلبـــات الصحة 
 عن 

ً
والسالمة والبيئة فضال

التشـــغيل  االعتماديـــة في 

في مارس 2015 وقــــع معهد الكويت لألبحاث 

العلميــــة خامس عقود المرحلــــة األولى لمبادرة 

الشــــقايا للطاقــــة المتجــــددة لتصميــــم وإنشــــاء 

وتشــــغيل أول محطة إلنتاج الطاقــــة الكهربائية 

باستخدام تقنية طاقة الرياح بسعة 10 ميجــاوات

تـــم التوقيع على هـــذه العقود 

التي تأتي  بكلفة 7 ماليين دينار 

لتصميم وانشـــاء وتشـــغيل أول 

محطة النتـــاج الطاقة الكهربائية 

باستخــدام تقنيـــة طاقــة الريـــــاح

إلنتــــاج  متكامــــل  مجمــــع  إنشــــاء 
باســــتخدام  الكهربائيــــة  الطاقــــة 
تقنيــــات مصادر الطاقــــة المتجددة 
ويشــــتمل على مزيــــج من تقنيات 
 1100 وهــــي  المتجــــددة  الطاقــــة 
ميجـــاوات لطاقـــة حرارة الشـــمس 
و750 ميجاوات لطاقة ضوء الشمس 
و150 ميجــــاوات لطاقــــة الريــــاح 

استخـــدام الطــاقـــــة 

الشمســــية وطاقــــة 

الريــــاح للوصول إلى 

إنتــــاج 15 فــــي المئة 

من حاجــــة دولـــــــــة 

الكويــــت للطاقــــــــــــة 

بحلول العـــام 2030

توطين تقنيات توليـد 
الطاقـــة المتجــــــددة 
للفتـــــــرة مـــــــن عــام 
2015 وحتـــــى عــــام 
2030 الســـتيعـــــــاب 
قـــدرة إنتاجيــــة تصل 
إلى 2000 ميجـاوات 
يتـــم تنفيذهــــا علـى 
ثـــــــــــالث مــراحـــــــــــــل

إنجاز المرحلة األولى للمشروع 
سيكتمل بحـلــــول عـــام 2017 

مجمــــع الشــــقايا يتنج طاقــــة كهربائية تكفي لســــد 
حاجــــة 30000 منزل في المرحلــــة األولى وتوفر 12 
مليون برميل نفط مكافئ كما يمنع انبعاث خمسة 
مالييــــن طن من غــــاز ثاني اكســــيد الكربون ســــنويا 
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في حوار مع »رابط« رئيس مجلس إدارة هيئة 
الربــط الكهربائــي الدكتـور مطر النيادي يؤكـد:

دول الخليج مستمــرة 
في االستثمــــــار في 
الطاقة الشمسية
بالرغـم من انخفــاض 
أسعـــــــــــار النفــــــــــــــط
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  تعزيـــز أمـــن الطاقـــة فـــي الخليـــج 

العربـــي أحد أهم أهداف مشـــروع 

الربط الكهربائي الخليجي، إلى أي 

مـــدى اســـتطاع المشـــروع تحقيق 

هذا الهدف؟

الخليجـــي  الكهربائـــي  الربـــط  مشـــروع 

مشـــروع فريد من نوعه فـــي المنطقة  

وقد أنشـــئ بإرادة قيادات دول المجلس 

والوحـــدة  االندمـــاج  مـــن  نـــوع  إليجـــاد 

الكهربائيـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

مختلـــف  فـــي  أكبـــر  الندمـــاج  تمهيـــدا 

القطاعات التنموية.

هذا المشـــروع من المشاريع الرائدة 

المتميزة في منطقة الخليج، وكان له دور 

كبيـــر في توحيد القـــدرات النتاج الكهرباء 

في منطقة الخليـــج وتوحيد االحتياطي 

الدوار، ومنذ دخول المشروع إلى مرحلة 

التشغيل في 2009 وحتى اليوم تعامل 

مع أكثر مـــن 1100 حالة انقطاع للكهرباء 

لم يشعر بها المستهلك.

إضافة إلـــى أن المشـــروع عزز أمن 

الطاقـــة فـــإن توحيـــد القـــدرات وإمكانية 

اســـتفادة كل دولة من االحتياطيات في 

الـــدول األخـــرى فـــي المجلـــس يشـــكل 

وفرا اقتصاديا كبيرا ويســـاعد الدول على 

تخفيض حجم احتياطاتها.

 تقوم هيئة الربط الكهربائي الخليجي 

بجهود كبيرة لتفعيل تجارة الطاقة 

بيـــن دول المجلـــس، أيـــن وصلتـــم 

في هذا المجال؟

دخلنا اآلن إلى المرحلة الثانية من أهداف 

الهيئـــة، وهي مرحلـــة تجـــارة الطاقة بين 

الدول األعضاء، وأقر مجلس إدارة الهيئة 

بتوجيـــه مـــن أصحـــاب المعالـــي الـــوزراء 

في لجنـــة التعـــاون الكهربائـــي والمائي 

الخليجـــي، بإعفـــاء الـــدول األعضـــاء من 

رســـوم اســـتخدام الرابـــط الخليجـــي منذ 

العـــام 2015، وتحديـــد رســـم ثابـــت لـــكل 

عملية  من عملية الشراء تقدر ب 3600 

دوالر.

الهدف مـــن ذلك هو تحفيـــز التجارة 

وإنشـــاء ســـوق لتجارة الكهرباء بين الدول 

االعضاء ونشـــر مفهم تجارة الطاقة في 

المنطقـــة وتوفيـــر البيئة المناســـبةإلبرام 

الصفقات بين دول مجلس التعاون.

علـــى  يســـاعد  كمفهـــوم  الربـــط 

االندماج ويساعد على االرتباط خارج دول 

المجلـــس مايضيف بعدا اقتصاديا ســـواء 

لـــدول المنطقـــة أو الـــدول القريبة منها 

لالســـتفادة من القدرات واالستفادة من 

االختالف في درجات الحرارة طول السنة.

االشـــادة  ونـــود  التوفيـــق  نتمنـــى   

بجهـــود قـــادة دول المجلـــس لدعم هذا 

المشـــروع الرائـــد وأشـــكر االخـــوة أعضاء 

مجلـــس االدارة فـــي الهيئـــة وموظفي 

العنصـــر  يعتبـــرون  الذيـــن  الربـــط  هيئـــة 

األساسي في تميز المنظومة واستمرار 

قيامها بالمهام المكلفة بها.

  دعم أســـعار الطاقة الكهربائية من 
التحديات التي تواجه إقامة ســـوق 

للكهربـــاء، كيف يمكن التعلب على 

هذا العائق؟

أحـــد التحديات التي تواجـــه تجارة الطاقة 

هـــو الدعـــم الـــذي توفـــره دول الخليـــج 

ويوجـــه لشـــركات إنتـــاج الكهربـــاء، ولكن 

اإلجـــراءات االخيـــرة التـــي تمـــت إلعـــادة 

للمســـتهلك  وتوجيهـــه  الدعـــم  هيكلـــة 

ســـيكون لها أثر إيجابـــي في تحفيز تجارة 

الطاقة بين الدول األعضاء وإنشاء سوق 

لتجـــارة الطاقـــة يتســـم بالتنافســـية التي 

تحكم الســـوق المفتوحـــة والتي يهدف 

إليها أي اقتصاد حر قادر على التنافسية. 

وقد وصلـــت اقتصاديـــات دول المجلس 

إلـــى مرحلـــة مـــن النضج تســـتطيع معه 

المنافسة.

تمتـــع الشـــبكات الخليجيـــة بفائـــض 

يمنـــح دول الخليج قدرة علـــى البيع،كما 

أن دول مجلس التعاون التتشـــابه تماما 

فـــي فترة الـــذروة، فقـــد أثبتت الدراســـة 

وجـــود بعض االختالفات، وتتـــوزع فترات 

الذروة بين دول المجلس ابتداء من شهر 

مايو وحتى شـــهر أغسطسوهو مايمنح 

هامشـــا للبيـــع، كمـــا أن دخـــول الطاقـــة 

المتجددة والنووية ســـيوفر كمية كهرباء 

أكبر متاحة للعرض والبيع.

أك���د رئي���س مجل���س إدارة هيئة الرب���ط الكهربائ���ي الدكتور مطر 
الني���ادي أن الربط الكهربائ���ي الخليجي يعزز أمن الطاقة في دول 
الخليج وفتح المجال إلنش���اء س���وق للكهرباء في المنطقة، وشدد 
الني���ادي في حوار م���ع »رابط« عل���ى أن رفع القدرة االس���تيعابية 
للشبكة أصبحت مطلبا ملحا في ظل زيادة قدرات الشبكات المحلية 
للدول، كما أكد على ضرورة إدراج مصادر الطاقة المتجددة والنووية 
إل���ى مزيج الطاقة الخليجي مؤكدا قدرة دول المجلس على إدارة 

منشآت نووية سلمية بكفاءة وأمان.. فإلى نص الحوار:

مشروع الربط 
الكهربائي 

الخليجي عزز 
أمن الطاقة 

في دول 
المجلس وفتح 

مجاال للتبادل 
التجاري للكهرباء

25
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شـــركاء  المجلـــس  دول  أن  بمـــا   

مؤسسين في مشروع الربط كيف 

سيتم بيع الكهرباء عليهم بصفتهم 

مالك للمشروع؟ 

مايميز مشروع الربط الكهربائي الخليجي 

أن الهييئـــة هـــي التـــي تملـــك الخطوط 

الرابطة ، بعكس معظم الشـــبكات التي 

تكـــون الخطـــوط الممتـــدة داخـــل الدول 

تكون مملوكة للدول. ولكن الهيئة ليس 

لديها محطات لإلنتاج، فانتاج الكهرباء دور 

محطـــات الكهربـــاء المحليـــة فـــي الدول 

ولكـــن هيئـــة الربـــط دورهـــا فقـــط نقـــل 

األحمال. 

تعمـــل دول المجلـــس على اعتماد 

الطاقـــة المتجـــددة ضمن مزيـــج الطاقة 

لديها بالرغم من وفرة الطاقة األحفورية، 

مالجدوى من ذلك؟

لـــكل بلـــد خصوصيـــة معينـــة تحدد 

مايتناســـب معهـــا مـــن مصـــادر الطاقـــة، 

فمثـــال فـــي الـــدول التـــي تمتلـــك أنهار 

تفضـــل الطاقـــة المائيـــة، والـــدول التـــي 

تتميـــز بنســـب ســـطوع شمســـي عاليـــة 

تركز على الطاقة الشمســـية، كما يمكن 

تنويـــع مصادر الطاقة في كل دولة نوع 

لتعزيز أمن الطاقة وتوفير امدادات طاقة 

مختلفة.

يمكن االستعانة بالطاقة الشمسية 

في كل دولة من دول المجلس لتغطية 

الطلب على الكهرباء وقت الظهيرة التي 

تشهد أعلى نســـبة طلب على الكهرباء 

بســـبب الحاجة إلى التكييـــف متزامنة مع 

أعلـــى نســـبة ســـطوع شمســـي. وفي 

فترة الشتاء تستطيع تصدير هذه الكهرباء 

الرخيصة.

  لمـــاذا تصـــف الطاقـــة الشمســـية 

ارتفـــاع  اســـتمرار  رغـــم  بالرخيصـــة 

كلفتها؟

الطاقة الشمســـية والنووية مكلفة في 

إنشاء مرافقها، ولكن تكلفة التوليد تكون 

أرخـــص علـــى المـــدى الطويـــل. الطاقة 

الشمســـية إضافـــة إلـــى كونهـــا نظيفة 

توفر ثروات الخليج النفطية وتعزز القدرة 

التصديرية للدول وتحافـــظ عليه لالجيال 

الطاقـــة  اســـتخدام  أن  كمـــا  القادمـــة، 

الشمسية يســـاعد للحصول على مصدر 

منتظم في فترات الذروة.

وفيم يتعلق باألســـعار فهناك تطور 

فـــي تقليـــل كلفتهـــا، وأســـعار األنظمة 

الشمسية انخفضت إلى حدود منافسة، 

وقد أعلنت اإلمارات في نهاية 2014 أنها 

خفضـــت تكاليف الطاقة الشمســـية إلى 

مســـتوى تنافســـي يعتبـــر األرخص في 

العالـــم حيث وصلـــت القيمة 5.4 ســـنت 

للكيلـــو واط ، كمـــا أعلنت مصر أن تكلفة 

الكهربـــاء الناتجة عن طاقـــة الرياح تبلغ 4 

سنتات للكيلو واط، وهذه اسعار قياسية.

 التقـــدم فـــي التقنيـــات سيســـاهم 

فـــي تخفيـــض الطاقة الشمســـية ، في 

اإلمارات بدأنـــا في إمارة دبي في العام 

2014 بوضع تشـــريع ينظم وضع األلواح 

الشمســـية على أســـطح المنازل وربطها 

بالشـــبكة وكيـــف يمكـــن لصاحـــب البيـــت 

االستفادة من خالل بيع الفائض للشبكة 

الوطنية.

 هل أصبحت زيادة القدرة االستيعابية 

لشـــبكة الربط الخليجي حاجة ملحة 

فـــي ظـــل ارتفـــاع حجـــم األحمـــال 

في الـــدول والنمو المســـتمر في 

الطلب؟

تـــم تحديد مواصفات شـــبكة هيئة الربط 

كان ذلـــك فـــي التســـعينات الميالدية، و 

كانت ســـعات أنظمـــة الكهربـــاء الخليجية 

أقـــل بكثير مـــن الوقت الحالي، وبســـبب 

االرتفاع فـــي قدرات الشـــبكات الخليجية 

راجعنـــا ســـعة شـــبكة الربط، وقـــد اعتمد 

مجلـــس إدارة هيئـــة الربط تنفيذ دراســـة 

يكلـــف بهـــا أحـــد مكاتـــب الخبـــرة لتحديد 

الســـعة المطلوبـــة لهيئة الربـــط ومقدار 

اإلضافـــة التـــي نحتاجهـــا فـــي الشـــبكة. 

وهناك اتفاق أن رفع السعة أصبح مطلبا 

ملحا لتوفير الدعم وقت االنقطاع وتلبية 

احتياجات سوق الكهرباء في حالة تفعيل 

تجارة الطاقة.
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  تعثرت مشـــاريع الطاقة الشمســـية 

إثـــر  الخليـــج  دول  بعـــض  فـــي 

فـــي  النفـــط  أســـعار  انخفـــاض 

الثمانيـــات والتســـعينات الميالديـــة، 

هل ســـيؤثر االنخفاض الحالي في 

أسعار النفط على مشاريع الطاقة 

المتجددة؟

بالرغم من انخفاض أســـعار النفط إال أن 

دول الخليج مستمرة في االستثمار في 

مصـــادر الطاقة المتجـــددة وخصوصا بناء 

محطات الطاقة الشمســـية، ففي دولة 

اإلمارات تم اإلعالن في شهر يناير للعام 

2015 عـــن المرحلـــة الثانيـــة مـــن مجمـــع 

محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة 

800 ميغـــا واط، وقبـــل 3 شـــهور أعلـــن 

محمد بن راشد عن المرحلة الثالثة وهي 

5000 ميغا واط للطاقة الشمســـية في 

.2030

يثبت ذلك أن انخفاض أسعار النفط 

لـــن يؤثر علـــى إنشـــاء محطـــات الطاقة 

الشمســـية ألن تنويع مصادر الطاقة خيار 

اســـتراتيجي لدول مجلس التعـــاون، كما 

أن انخفاض اســـعار النفط مرحلة مؤقتة 

وليست جديدة ســـيتعافى منها السوق 

ويصحح نفسه، كما أن االقتصاد العالمي 

سيتعافى بمرور الوقت ويعود االنتعاش 

وكل مانحتاجه الصبر والرؤية االستراتيجية 

طويلة المدى. 

من جهة أخرى فإن انخفاض أسعار 

النفـــط يترتب عليه انخفاض أســـعار الغاز 

الـــذي يعتبـــر الوقود الرئيســـي لمحطات 

التوليـــد، وذلـــك ســـيترتب عليـــه انخفاض 

سعر الكيلو واط.

 مامـــدى قـــدرة دول الخليـــج علـــى 

إدارة مفاعالتها النووية المستقبلية 

بأمان؟

تحـــرص دول الخليج التـــي في صدد بناء 

مفاعالت نووية على اعتماد آخر تقنيات 

السالمة في بناء مفاعالتها، ففي دولة 

اإلمـــارات تحرص الجهات المســـؤولة عن 

تنفيذ المفاعالت النووية على االستفادة 

مواصفـــات  ومراجعـــة  الـــدروس  مـــن 

الســـالمة وتعديلها على ضـــوء الدروس 

المســـتفادة مـــن الحـــوادث فـــي بعض 

دول العالـــم. ومايبعـــث على االطمئنان 

أن دول الخليـــج لديها من اإلمكانات في 

التخطيـــط والتنظيـــم واالسســـتفادة من 

تجارب الـــدول االخرى مايجعلنا مطمئنين 

من تنفيذ هذه المشاريع. وأحب أطمئن 

الســـالمة  معاييـــر  جميـــع  أن  مواطنينـــا 

وأحدث التقنيات سترافق إنشاء مفاعالت 

دول الخليج.

توســـيع  فـــي    ماهـــي خططكـــم 

االرتبـــاط الكهربائي خـــارج منظومة 

دول مجلس التعاون؟ 

دول الخليـــج جـــزء مـــن الوطـــن العربـــي 

إعفاء الدول 
األعضاء من 

رسوم استخدام 
الرابط الخليجي 

وتحديد رسم 
ثابت لكل عملية  

شراء تقدر ب 
3600 دوالر

وتـــم تكليف هيئة الربط بإنشـــاء اتفاقيات 

وأنظمة الحوكمة والربط لمشـــروع الربط 

العربي الذي سينفذ تحت إشراف جامعة 

الـــدول العربيـــة، وســـيرى هذا المشـــروع 

النور بعد استقرار األوضاع السياسية  في 

الوطـــن العربـــي،  كما تم قبـــول مذكرة 

التفاهـــم لوضـــع اإلطـــار العـــام إلنشـــاء 

الســـوق العربية المشـــتركة. هه الســـوق 

ســـتربط الخليج والجزيرة العربية مع مصر 

ودول المغرب العربي.

المملكـــة  بيـــن  االتفـــاق  ويشـــكل 

وجمهورية مصر العربية أحد عناصر الربط 

وهناك مشـــروع ربـــط بيـــن األردن ومصر 

وفـــرص األندمـــاج موجـــودة ونتنمى أن 

تكلل بنجاح. وحســـب الدراســـة ســـتكون 

ســـوريا بعد عودة االســـتقرار لها ستكون 

الطريـــق إلـــى أوروربـــا عـــن طريـــق تركيـــا 

ونسعى أن تكون هناك مشاريع أكبر.

  ماهـــي الـــدروس المســـتفادة مـــن 

مشروع الربط الكهربائي في مجال 

الربط المائي؟

هناك فرق بين الربط المائي والكهربائي، 

فالمياه اليمكن ابقاءها فترة طويلة في 

األنابيب دون دوران، وبعد طرح المشـــرع 

اســـتقر الرأي أن يكون هنـــاك ربط ثنائي 

بيـــن الـــدول وان يكـــون هنـــاك نـــوع من 

المشـــاركة فـــي إنتـــاج المياه عـــن طريق 

اتفاقيات ثنائية.
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مـــع  الطاقـــة  علـــى  الطلـــب  نمـــو 
تعاظم األنماط االستهالكية لها بتطور 
الحياة، يتطلب خيـــارات مبتكرة لتوظيف 
االســـتهالك واســـتخدام مبدأ الترشـــيد 
بصـــورة أكثر كفـــاءة، فهنـــاك احتياجات 
مســـتجدة  أصبحـــت  متعـــددة  بشـــرية 
فـــي الحيـــاة اليوميـــة مثـــل الوســـائط 
التقنيـــة وأجهـــزة الكمبيوتـــر وكثيـــر من 
اإللكترونيات التي تســـتنزف طاقة أكثر، 
وقد ثبت أن اســـتخدام شبكة التواصل 
االجتماعـــي »تويتـــر«، والبنيـــة التحتيـــة 
التـــي تحتـــاج إليهـــا في عملهـــا، وهي 
من مســـتجدات الحياة العصرية، يضيف 
أكثـــر مـــن 2500 ميجاواط ســـاعة من 
الطلب على الكهرباء ســـنويا، وذلك لم 
يكن متاحا قبل خمس أعوام، مثال، أي 
ما يعادل اســـتهالك مدينـــة تضم 825 
ألـــف منزل، وقياســـا على ذلـــك عندما 
تتم إضافة اســـتخدام شـــبكة اإلنترنت، 
التليفزيون، وتشـــغيل الفيديـــو وألعاب 
اإلنترنت، وتحويل السجالت الطبية إلى 
أخرى رقمية، فستكون هناك حاجة إلى 
مضاعفة إمدادات الكهرباء في العالم 
ثالثـــة أضعاف بحلـــول العـــام 2050م 

حتى تتم تلبية الطلب المتزايد.

التطور المتســـارع لتقنية المعلومات 
يرفع الطلب على الكهرباء 3 أضعاف 
المعدل الحالي بحلـــول العام 2050

ير
قر

ت

ر تشجع  سياسة التسعير المتغيِّ
المستهلكين على تغيير أوقات 
استخدامهم للكهرباء إلى األوقات 
التي يكون الطلب عليها منخفضا

ً
»تويتر« يضيف أكثر من 2500 ميجاواط ســـاعة من الطلب على الكهرباء ســـنويا
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وألجل تطوير تقنيات االســــتهالك 
وتعزيــــز مبدأ الترشــــيد ظهرت تقنيات ما 
يعرف بالشــــبكات الكهربــــاء الذكية التي 
تعمل على تحديــــد األوقات التي يبلغ 
فيها استهالك العمالء للكهرباء ذروته، 
ما يسمح لشــــركات الكهرباء باستخدام 
العــــرض  حســــب  تتفــــاوت  تســــعيرة 
التســــعير  سياســــة  أن  كمــــا  والطلــــب، 
علــــى  المســــتهلكين  تشــــجع  ــــر  المتغيِّ
للكهربــــاء  اســــتخدامهم  أوقــــات  تغييــــر 
إلــــى األوقات التي يكون الطلب عليها 
اســــتخدام  يمكنهــــم  حتــــى  منخفضــــا، 

الطاقــــة بصــــورة أكثــــر كفــــاءة.
وقد تطورت في الواليات المتحدة 
األمريكيــــة تقنيــــات الشــــبكات الكهربــــاء 
الذكية، إذ يوجد منها 16 برنامجا لتطوير 
تلك الشــــبكات في مختلف المنظمات 
بجميــــع الواليــــات، كمــــا أن هنــــاك أكثــــر 
مــــن 100 مشــــروع عــــام وخــــاص يعالج 
أنظمــــة الكهرباء، يتعلــــق العديد منهم 
بالعــــدادات الذكية، ولكن ال توجد هيئة 
تنســــيقّية لصنع القرار على المســــتوى 

الوطني.
وتنقسم شــــبكات الكهرباء الذكية 
فــــي الواليــــات المتحدة إلى قســــمين، 
حيــــث تنظــــم اللوائــــح الفيدراليــــة الجزء 
األكبــــر مــــن منظومــــة الكهربــــاء، بينمــــا 
تقع شــــبكة التوزيع تحت إشــــراف لجان 
المرافــــق العامة بالوالية. وتكبح اللوائح 
المحلية دوافع أي شركة من شركات 
الكهربــــاء لقيــــادة أي جهــــد إقليمي أو 

وطني. 

ماهية الشبكات الذكية
 (  (Smart  gridالذكيــــة الشــــبكة 
ستخدم 

ُ
هي الشــــبكة الكهربائية التي ت

فيهــــا تقنيــــات االتصــــاالت (كالعــــدادات 
  3G الذكيــــة التــــي تعمــــل علــــى تقنية
 (SCADA) أو أنظمــــة المراقبــــة ســــكادا
وغيرهــــا الكثيــــر لجمــــع معلومــــات مــــن 
نقاط اســــتهالك وتوليد ونقل الكهرباء 
ومــــن ثــــم تعديــــل عمــــل الشــــبكة بناء 
على هذه المعلومات. إن المعلومات 
وغنيــــة،  كثيــــرة  يمكــــن جمعهــــا  التــــي 
مثــــال ذلك: أنمــــاط اســــتهالك الكهرباء 
لــــدى المســــتهلك (منــــازل، معامــــل...
الــــخ)، وأنماط التوليــــد لمحطات الطاقة 
خصوصــــا الطاقــــة المتجــــددة كالطاقــــة 
تتســــم  والتــــي  والشمســــية  الريحيــــة 
معــــدالت  فــــي  بالتذبــــذب  جميعهــــا 
التوليــــد، وغيــــر ذلــــك مــــن المعلومــــات 
المهمة عــــن أداء الشــــبكة، ودمج هذا 

األســــلوب في إدارة الشــــبكة ما هو إال 
أتمتة لعملية تحســــين كفاءة ووثوقية 

وديمومــــة توليــــد ونقــــل الكهربــــاء.
ويتطلب تطبيق هذه التقنية على 
أرض الواقــــع تعديــــالت واســــعة على 
البنية التحتية للشــــبكة التقليدية، والتي 
لطالمــــا كانــــت مهمتهــــا منــــذ اختراعهــــا 
أواخر القرن التاســــع عشر نقل الكهرباء 
باتجاه المستهلك من دون األخذ بعين 
االعتبــــار أي تفاعلية مــــع الذي يحصل 
علــــى الناحيــــة األخرى عند المســــتهلك 
أو محطــــات التحويل لذلك يطلق على 
أســــلوب عمــــل الشــــبكة الذكيــــة بأنــــه 

ثنائي االتجاه.

وظائف وفوائد
الذكيــــة  الشــــبكة  فوائــــد  تتعــــدد 
الحديثــــة  المتطلبــــات  أحــــد  باعتبارهــــا 
فــــي  وتأتــــي  االســــتهالك،  لتنظيــــم 
مقدمة تلك الفوائد الوثوقية، ومرونة 
فــــي طوبولوجيــــا الشــــبكة الكهربائيــــة، 
وإشــــراك  لألحمــــال،  الجيــــدة  واإلدارة 
األفــــراد كجــــزء أساســــي مــــن الشــــبكة 
المســــتهلك  وتمكيــــن  كمســــتهلكين، 
مــــن اختيــــار المصدر، واســــتخدام المزيد 
مــــن الطاقة الصديقة للبيئــــة، والتقليل 
الكهربــــاء  توليــــد  علــــى  االعتمــــاد  مــــن 
مــــن محطات توليــــد الطاقــــة الكهربية، 
الكامــــل  االنقطــــاع  حــــوادث  وتقليــــل 
ســــعة  وزيــــادة   ،(blackouts)للكهربــــاء
الشــــبكة وقدرتها على إمــــداد الكهرباء، 
الســــتعادة  الــــالزم  الوقــــت  وتقليــــل 
الكهرباء عند حــــدوث األعطال، وتقليل 

قمة منحنى األحمال.
وقــــد أصبحت هذه الشــــبكات خيارا 
تقنيا ال غنى عنه، لكل محطات التوليد 
التي تســــعى الى انتاج طاقة كهربائية 
هــــدر،  دون  الفعلــــي  الطلــــب  تعــــادل 
ومصــــادر تلك الطاقة تشــــمل محطات 
والتوليــــد  الكهربيــــة،  الطاقــــة  توليــــد 
فــــي أماكــــن التوزيع، ومصــــادر الطاقة 

المتجددة، ووحدات تخزين الطاقة. 
وتعمــــل وظائــــف تلــــك الشــــبكات 
علــــى تحقيــــق فوائــــد إضافيــــة مهمــــة 
لعمليــــات توفيــــر الطاقــــة، ومــــن ذلــــك 
الحفاظ على معالجة الشبكة الكهربائية 
الذكية، وخلوها من األضرار والهجمات، 
وتحفيــــز مشــــاركة المســــتهلك، وتوفير 
تخزين كاف من الطاقة الكهربائية عالية 
الجودة، وإتاحة سوق الكهرباء، واالختيار 
األمثل لألصول، وإمكانية التغلب على 

مصادر التوليد المتقطعة.

المستهلك المنتج
يرتبــــط بمفهــــوم الشــــبكة الذكية 
آليــــات  صميــــم  مــــن  مفاهيــــم  عــــدة 
عملهــــا ووظائفهــــا المتعــــددة، فنظام 
العمــــل فيهــــا يعتبر ثنائــــي االتجاه في 
كل مــــن االتصال وتدفــــق الطاقة، أي 
فــــي كال االتجاهيــــن فــــي ذات الوقت، 
ويترتــــب على هذا المفهــــوم عدد من 
الخصائص تشــــمل: الطلــــب المتفاعل، 
وقابلية التشــــغيل البيني، والمستهلك 

المنتج.
المتفاعــــل  الطلــــب  خــــالل  ومــــن 
يضبــــط  أن  المســــتهلك  يســــتطيع 
الســــعر  مــــع  تفاعليــــا  اســــتهالكه 
الديناميكــــي، الــــذي يتغير كل ســــاعة، 
عــــن طريقيــــن، إما أن يكبح اســــتهالكه 
طوعــــا عن طريــــق آلية محددة ســــلفا، 
أو عــــن طريق منــــح الشــــبكة الكهربائية 
فــــي  التحكــــم  علــــى  اإلجــــازة  الذكيــــة 
هامــــش محــــدد مــــن االســــتهالك، كما 
فــــي األجهــــزة المنزليــــة الذكيــــة، وذلك 
بخــــالف الطريقــــة التقليدية لالســــتجابة 
لــــذروة الطلب التــــي تتمثل فــــي زيادة 

اإلنتاج. 
الشــــبكة  تفتــــح  الواقــــع  وفــــي 
الكهربائيــــة الذكيــــة آفاقا أوســــع لتبادل 
المعلومــــات والســــيطرة البينيــــة. وذلك 
ضمــــن أطر متفق عليهــــا بين مجموعة 
الكهربائيــــة  الشــــبكات  مشــــغلي  مــــن 
فاالســــتجابة  ببعضهــــم.  المرتبطيــــن 
لحــــدث مــــا كزيادة فــــي األحمــــال في 
شــــبكة أخرى مرتبطة، يمكن اكتشافها 
 عــــن طريق نظام الرصد 

ً
ومعالجتهــــا آنيا

كذلــــك  الممتــــدة.  االتصــــال  لشــــبكة 
تســــتطيع البرمجيــــات الذكيــــة أن تجــــد 
 أكثر فاعلية لالستجابة، بما يجنب 

ً
حلوال

إقفال الشــــبكة الجزئي أو الكامل.
المنتــــج،  للمســــتهلك  وبالنســــبة 
فهــــو أصبح الــــذي يملك مصــــدر توليد 
للطاقة قــــادرا على بيع الجــــزء الفائض 
على عموم الشــــبكة. وهــــذا ما يمكن 
وغالبــــا  المنتــــج،  المســــتهلك  تســــميته 
يملــــك ألواحــــا شمســــية وبطاريــــة لخزن 
الطاقــــة الكهربائية. وبغــــض النظر عن 
دافــــع المســــتهلك المنتــــج، يمثــــل بيع 
الطاقــــة الكهربائية وقت الــــذروة فرصة 
له لتحقيق عائد أفضل على استثماره.

التطور القادم
تفــــرض تقنيــــة الشــــبكة الكهربائية 
الذكيــــة تحديــــات كبيرة في االســــتجابة 
لهــــا لتطبيقهــــا كخيار أساســــي يتم من 

تفتح الشبكة 
الكهربائية الذكية 

آفاقا أوسع 
لتبادل المعلومات 
والسيطرة البينية.

من خالل 
الطلب المتفاعل 

يستطيع 
المستهلك أن 

يضبط استهالكه 
تفاعليا مع السعر 
الديناميكي، الذي 

يتغير كل ساعة
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خاللــــه مواكبــــة نمــــو الطلــــب والتوليــــد 
واالستهالك، فالهدف النهائي هو بناء 
شــــبكة قــــادرة علــــى مواجهــــة تحديات 
القــــرن الواحد والعشــــرين وفي الوقت 
نفســــه الحفاظ على خصائص الشبكة 
الكهربائيــــة الصحية ومــــن هذا يظهر أن 
الهــــدف الرئيــــس للتســــعير الديناميكي 
هــــو إزاحــــة األحمال عــــن وقــــت الذروة 
مع الحفاظ على إجمالي االســــتهالك، 
ويتــــم ذلك عن طريق اســــتخدام ســــعر 
أكبــــر وقــــت الــــذروة وأســــعار أقل في 
الحاالت االعتيادية، مــــع محفزات مالية 
لضمــــان اســــتجابة المســــتهلك. فنظام 
المحفزات والمكافآت المالية ذو أهمية 
كبيــــرة فــــي تغييــــر الســــلوك، إذ يالحظ 
أن انخفاض األســــعار وحده ذو فاعلية 

متفاوتة وليســــت كبيرة. 
البرمجيــــات  تســــتطيع  وجهتهــــا، 
الذكية تحديد حزمة المحفزات واألسعار 
لــــكل مســــتهلك علــــى حــــدة. كمــــا أن 
ــــح  ترجِّ المســــتقبلية  التقديــــرات  بعــــض 
أن تكــــون فائــــدة التســــعير الديناميكي 
أكبر عنــــد تطبيق التعظيم العشــــوائي 
الذاتــــي علــــى األجهزة المنزليــــة الذكية 
وجــــه  علــــى  الكهربائيــــة،  والســــيارات 

الخصوص.
وكلمــــا  طبيعــــي،  أمــــر  والتطــــور 
والتوزيــــع  االنتــــاج  تقنيــــات  تقدمــــت 
تحديــــات  تفــــرض  فهــــي  والتوليــــد 
قياســــا  وتطبيقهــــا  لهــــا  االســــتجابة 
بفوائدها المتعددة التي توفرها، فعمر 
معظم الشــــبكات الكهربائيــــة في كثير 

مة، على   المتقدِّ
ً
من الــــدول، وخصوصا

وشــــك االنتهاء. وكذلك، فإن االستثمار 
فــــي تجديــــد عمر الشــــبكة أمــــر محتم. 
، بعد 

ً
ولن يكون من األجــــدى اقتصاديا

اآلن، ترقيــــة الشــــبكات المتقادمــــة إلى 
معدات ليســــت متوافقة مع الشــــبكة 
الكهربائيــــة الذكية التي تتجه ألن تصبح 
الخيار رقم صفر لكل محطات وشركات 

الكهرباء حول العالم.
كما أن إضافة مصادر مثل الطاقة 
الشمســــية وطاقة الرياح إلى الشــــبكة 
عامــــل مســــاعد لتســــريع الترقيــــة إلــــى 
الشــــبكة الكهربائية الذكيــــة، ومن دون 
الشــــبكة الكهربائيــــة الذكيــــة، لــــن يكون 
هنــــاك اختــــراق كبير لهــــذه المصادر في 
الشــــبكة الكهربائيــــة. ويبدو أن الســــبب 
في أهميتها يرجع إلى تغير كمية إنتاج 
هــــذه المصادر مــــن الطاقــــة الكهربائية 
على مــــدى اليوم وكذلك على مدى 
الســــنة. فالبرمجيــــات الذكيــــة ســــتكون 

قــــادرة علــــى الحد مــــن التأثير الســــلبي 
عد رغبة البعض 

ُ
للتغير والعشوائية. وت

فــــي التحــــول إلــــى المســــتهلك المنتج 
بتبنــــي توليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة مــــن 
الطاقــــة الشمســــية وطاقــــة الرياح من 
لتبنــــي الشــــبكة  العوامــــل المســــاعدة 

الكهربائية الذكية.
وال يتوقــــع أن تتوقــــف الشــــركات 
عن اســــتخدام تقنية وبرمجة الشبكات 
الذكيــــة، فهي من األهمية بما يجعلها 
تشــــغيلية  جــــدوى  وذي  واقعــــا  أمــــرا 
عوامــــل  وهنــــاك  عاليــــة،  واقتصاديــــة 
تغــــري بالتطبيــــق ومن ذلــــك المعالجة 
الذاتيــــة، والتعظيــــم الذاتي، والتســــعير 
الديناميكي والتي تؤدي إلى تحســــين 
الجدوى االقتصادية للشــــبكة، ويتبقى 
فقــــط التحديــــات التــــي تواجــــه الترقية 
فــــي الشــــبكة الكهربائيــــة الذكيــــة مثل 
ــــد معالجتها، 

ُّ
كبر حجــــم البيانــــات، وتعق

إضافــــة الى أن هنــــاك تحدٍّ فــــي تعزيز 
األمان المعلوماتــــي والمحافظة على 
خصوصية المستهلكين، وتحدي توحيد 
المواصفات والمســــائل التقنية للترقية 
للشــــبكة الكهربائية الذكية من الشبكة 
المواصفــــات  المتعــــددة  التقليديــــة 
أصــــال، وكلها مــــن القضايــــا التي يمكن 
التعامل معها تدريجيا في الطريق الى 
الوصول الى تلك الشــــبكات التي تعزز 
الجانــــب التقني في تنظيــــم العمليات 
وتوزيــــع  وتوليــــد  النتــــاج  التشــــغيلية 

واســــتهالك الطاقة الكهربائية.

المستهلك المنتج 
يملك مصدر توليد 
للطاقة يستطيع 
بواسطته بيع 
الجزء الفائض 
على عموم 
الشبكة

إضافة مصادر مثل 
الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح إلى 
الشبكة عامل 
مساعد لتسريع 
الترقية إلى الشبكة 
الكهربائية الذكية
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الهيئة تضيف خاصيه التحكم بالتردد
ضمـــن برامـــج هيئـــة الربط الكهربائي لمواكبة احـــدث التطورات التقنية عالميا في مجال التشـــغيل والتحكـــم بالطاقه وكذلك لمواجهة 

التحديـــات التشـــغيلية القائمـــة  تم تحديـــث محطه التحكـــم بالذبذبه في الفاضلـــي التابعه لهيئه الربـــط الكهربائي وأضافـــت الهيئة خاصيه 

مشـــاركه االحتياطـــي الـــدوار بين شـــبكتي الطاقه ذات ال 50 و60هيرتز. حيـــث تعمل هذه الخاصيه الى جانب خاصيه مشـــاركه االحتياطي 

الدينامكيـــه الســـابقة. ولغرض الحرص الدائم على اســـتقرار النظـــم الكهربائية ولتحكٍم افضل تبقى األولويه في العمل لخاصيه  مشـــاركه 

 أن إضافه خاصيه التحكم بالتردد تعد األولى من نوعها في العالم والتى تربط بين شبكات 
ً
االحتياطي الدينامكيه في الحوادث الحرجه.علما

مختلفة التردد.

الخاصيـــه المضافـــة  تدعـــى خاصيه التحكـــم بالتردد. حيث ال تقوم هـــذه الخاصيه بالعمل فقط في حاالت انخفاض التردد بســـبب فقد 

الوحدات التوليديه، لكنها ايضا تقوم بالتحكم في حاالت ارتفاع التردد نتيجه فقد االحمال الكهربائية أيضا و تم ضبط الية عمل هذه الخاصيه 

عن طريق التحكم بالتغير في التردد و الزمن.

تم تشغيل الخاصيه في المحطه بتاريخ 4 اكتوبر من عام 2015ومنذ ذلك الحين عالجت خاصيه التحكم بالتردد اكثر من 29 حالة عطل 

حقيقي شاركت خاللها بمبادله و مشاركه الطاقه بين نظامي ال 50 و 60 هيرتز. 

أدى النهـــج المصمـــم لخاصيـــه التحكم بالتردد إلى مشـــاركه المملكه العربيه الســـعوديه فـــي االحتياطي الدوار األولـــي إلعاده التردد 

لمستوياته الطبيعيه أثناء األعطال عبر الشبكه المتزامنه التي تعمل كشبكة واحدة متكاملة ويعد هذا أحد األهداف الرئيسيه الذي حققته 

هيئـــه الربـــط الكهربائـــي بمشـــاركه االحتياطي الدوار بين جميـــع دول الربط  و الذي مـــن خالله نجحت في انخفاض ملحـــوظ في التكلفه 

التشغيليه للتوليد من خالل تقليل سعه الطاقه الكليه على نظام الربط و دمج االحتياطي الدوار لكافه الدول االعضاء. 
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الكويت شريكة في شبكة الربط 
الخليجية واستفادتها من المشروع 

تحقيق الهدافه

يجب أخذها في الحســــبان في مشاريعنا 

التنموية، والكالم عن الريادة في الطاقة 

الكهربائية يحتم علينا تطوير قدراتنا التقنية 

وخطط السالمة البيئية«

وقــــال: »ننعم في الخليــــج بإمكانت 

طبيعيــــة فريدة فــــي الطاقة الشمســــية، 

فعــــدد الســــاعات الشمســــية تصــــل إلــــى 

3000 ســــاعة شمســــية في الســــنة بينما 

تتراوح في أوروبا بين 1500 و 1800 ساعة، 

الفتا إلــــى أن هذا التميز يمنح الخليج ميزة 

نســــبية مهمــــة يحــــب واســــتغاللها، ولكن 

هــــذه الميزة تواجهها تحديــــات مثل ارتفاع 

مســــتوى الغبــــار الذي يؤثر علــــى التبادل 

الحراري« 

وتابع » لقد خطت بعض دول الخليج 

خطــــوات كبيــــرة فــــي الطاقــــة المتجــــددة 

أو النوويــــة ونأمل أن يكــــون هناك نماذج 

أخرى في الخليج لتوظيف الطاقة النووية 

في االستخدامات السلمية«.

رؤية مستقبلية
وأعلن أن الرؤية المستقبلية للكهرباء 

فــــي الكويت أن يكون 15 في المائة من 

إجمالي القدرة الكهربائية ناتج من الطاقة 

المتجــــددة بحلــــول عــــام 2030، وأضــــاف 

»نعمــــل من خالل معهد الكويت لالبحاث 

العلمية على مشروع تجريبي يصل إنتاجه 

إلى 2500 ميغا وات من الكهرباء«.

الزيادة السنوية.
وأوضــــح بــــو شــــهري أن دول الخليج 

متقاربــــة جــــدا في  فــــي النمو الســــنوي 

للطلب على الكهرباء والذي يتراوح من 7 

إلى 10 في المائة. واســــتدرك »لكننا في 

الكويت حققنا العام الماضي إنجازا مهما، 

حيــــث انخفــــض معــــدل نمــــو الطلب من 

8 فــــي المائــــة  إلى 3 فــــي المائة، وهي 

زيــــادة تتماشــــى مــــع المعــــدل العالمــــي، 

ويــــدل أن إجراءات الترشــــيد التي تنتهجها 

شركة كهرباء الكويت بالتعاون مع وسائل 

اإلعالم حققت أهدافها بنجاح«.

وزاد »لكن الدراسات التزال تعتمد أن 

تتــــراوح الزيــــادة بين 7 إلــــى 10 في المائة،  

ووفقــــا لهذه القراءات ســــتتضاعف القدرة 

اإلنتاجيــــة الحاليــــة التي تبلــــغ 15 ألف ميغا 

واط إى 30 ألف ميغا واط  بحلول  العام 

2030، وبالرغم من التحســــن في معدل 

الزيادة العام الماضي إال أننا كمســــؤولين 

الزلنا نعمــــل على كبح الزيادة في الطلب 

واســــتدامة هــــذا االنخفاض بحيــــث تتراوح 

الزيادة الســــنوية من 3 إلــــى 5 في المائة 

لتتناسب مع النسب العالمية المقبولة«.

م.محمد بوشهري

ذكــــر وكيــــل وزارة الطاقــــة الكويتــــي 

م.محمــــد بو شــــهري أن الكويت شــــريك 

مؤســــس فــــي شــــبكة الربــــط الكهربائي 

الخليجــــي، واعتبــــر اســــتعانتها بالمشــــروع 

نجاحا للشــــبكة وتحقيقا ألهدافهــــا، وقال 

»تأسســــت شــــبكة الربط لمساندة شبكات 

دول الخليج عند الحاجة، واســــتفادتنا منها 

أثنــــاء االنقطاعات التي وقعت في فبراير 

2015 يشعرنا أن المشروع يحقق أهدافه 

وأن استثمار دول الخليج ببناء شبكة الربط 

يؤتي ثماره«

وأضاف أن جميع دول الخليج حصلت 

على دعــــم من من الشــــبكة كما أن كل 

دولة قدمت كهرباء للشبكة، وهو مايؤكد 

أن هــــذا المشــــروع الخليجــــي المشــــترك 

يحقــــق أهدافه ويســــاند أنظمــــة الكهرباء 

في دول المجلس ما يشعرنا بالفخر بنجاح 

استثمارات دولنا في هذا المشروع الرائد.

نموذج اقتصادي
الشــــعوب  أن  شــــهري  بــــو  وقــــال 

المتحضــــرة هي التي تعــــرف كيف تتعاون 

مــــع بعضهــــا، والروابــــط بيــــن دول الخليج 

تتجــــاوز التاريــــخ والجغرافيــــا إلــــى المصيــــر 

المشترك، وياتي مشروع الربط الكهربائي 

الخليجــــي ليعبــــر عــــن المســــتوى الــــذي 

العمــــل  فــــي  الخليــــج  دول  لــــه  وصلــــت 

المشــــترك، وقد  أصبح المشــــروع نموذجا 

للنجــــاح بصفتــــه عمــــل حقيقي مشــــترك 

على أرض الواقع..

وتابــــع »الدول الحديثة تســــعي إلى 

تحقيق النمــــوذج االقتصادي الذي يعني 

االســــتفادة مــــن الوفــــورات فــــي ســــلعة 

معينــــة لــــدى طــــرف لصالــــح مــــن يعاني 

نقصا في هــــذه الســــلعة، وبالتالي تبادل 

المــــوارد  اســــتغالل  وحســــن  الفوائــــض 

وإدارتها للحصول على عائد أفضل .

سوق عالمي للطاقة
وأشــــار إلــــى أن هنــــاك رغبــــة وفهما 

مشــــتركا لتطويــــر هــــذا العمل إلــــى آفاق 

أبعــــد مــــن الدعــــم، والوصول إلــــى تبادل 

تجــــارة الطاقــــة، وفتح خطــــوط أخرى إلى 

بقيــــة دول العالــــم عبــــر االردن إلــــى تركيا 

ومنهــــا إلــــى أوروبا من جهــــة، وإلى مصر 

ومنها إلى أفريقيا من جهة أخرى، مؤكدا 

أنــــه بتحقيق هذه األهداف ســــنخلق قفزة 

حقيقية فــــي موضوع اســــتغالل مواردنا 

بالشــــكل االمثل وتخفيــــض اإلنفاق على 

بناء الشبكات.

ويرى بــــو شــــهري أن الخليج مؤهلة 

ألن تكون مصدرا عالميا للطاقة الكهربائية 

كمــــا كانــــت طيلة عقود مــــن أهم مصادر 

الطاقــــة األحفوريــــة في العالــــم، وأضاف 

» لكــــن هــــذا الهــــدف يواجــــه الكثيــــر مــــن 

التقنيــــة،   اإلمكانــــات  أهمهــــا  التحديــــات 

فالتميــــز في إنتاج الطاقة المتجددة يحتاج 

تقنيــــات متطورة بينما ال نــــزال في الخليج 

مســــتوردين للتقنية. كمــــا أن  قضايا البيئة 

أصبحــــت عنصــــرا مهما في برامــــج التنمية 

الدول الحديثة تسعي إلى تحقيق النموذج 
االقتص���ادي ال���ذي يعن���ي االس���تفادة من 
الوف���ورات ف���ي س���لعة معينة ل���دى طرف 
لصال���ح من يعاني نقصا في هذه الس���لعة
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تقنية اإلنتاج المزدوج للطاقة .. 
أين تبدأ وكيف تنتهي؟

ما فوائد هذه التقنية؟ 

هناك العديد من الفوائد الســـتخدام 

اإلنتـــاج المـــزدوج للطاقـــة إلنتـــاج الطاقـــة 

والبخـــار. وتشـــمل الفوائـــد االســـتخدامين 

الصناعي والســـكني على حد سواء. كما 

 في خفض 
ً
 ملحوظا

ً
أن لهذه التقنية تأثيرا

الزيـــادة في الميزانية الحكومية التي تنفق 

لتأميـــن الطلـــب علـــى الطاقـــة الكهربائية 

لالســـتخدامات الصناعية أو السكنية. في 

األســـطر التالية، ســـوف نســـتعرض بعض 

أهم هذه الفوائد 

هـــل يقلـــل اإلنتـــاج المـــزدوج للطاقـــة من 

استهالك الطاقة وكذلك الغازات الدفيئة؟ 

استخدام نوع واحد من أنواع الوقود 

(الحـــرارة  المخرجـــات  مـــن  نوعيـــن  إلنتـــاج 

والطاقة)،  يترجم مباشرة إلى خفض  في 

استهالك الطاقة، وعدد أقل من انبعاثات 

الغـــازات الدفيئـــة و بصمـــة كربونيـــة أصغر 

مقارنة باألشكال التقليدية إلنتاج الطاقة.

هل يوفر مرونة في الوقود؟

الغـــاز الطبيعـــي هـــو الوقـــود األكثر 

شيوعا لتشـــغيل توربينات الغاز المسؤولة  

عن إنتـــاج كل من الطاقة والحرارة ، والتي 

تؤدي إلـــى مصدر مســـتدام وموثوق به 

مـــن الطاقـــة، فضال عـــن الحصـــول على 

طاقة نظيفة لـــن تؤثر على بيئتنا. كما أن 

العديـــد من الدراســـات تؤكـــد أن المملكة 

العربية السعودية لديها احتياطي كبير من 

الغـــاز الطبيعي. لن يكـــون اإلنتاج المزدوج 

للطاقـــة هو المصدر الوحيـــد للكهرباء لكن 

مـــن شـــأنه أن يجعلنـــا أكثـــر قـــوة بتوفيـــر 

مصادر متنوعة للطاقة.

يوجـــد لدينا فـــي أي مـــن التوربينات 

الغازية (وهي أداة اإلنتاج المزدوج للطاقة) 

ثالث خطوات مهمة من شأنها أن تؤدي 

يمكن تفسير مبدأ عمل تقنية اإلنتاج المزدوج كما يلي. في البداية، عبراستخدام 
الغاز الطبيعي كوقود إلنتاج الطاقة والحرارة، ثم أن الطاقة يمكن اســـتخدامها إلنتاج 
الكهرباء لالستخدام الصناعي أو ألي استخدامات أخرى مثل المناطق السكنية. أيضا، 
يمكن استخدام الحرارة أو البخار الساخن في المناطق الصناعية بدال من التخلص منها. 
هذا البخار الساخن يمكن استخدامه في العديد من المجاالت الصناعية مثل مصانع 
البتروكيماويات عبر استخدام بخار ساخن ذات درجات حرارة مختلفة لعزل أنواع مختلفة 

من البتروكيماويات.
الحرارة المهدرة والملتقطة من نظام اإلنتاج المزدوج للطاقة حتى يمكن حقنها في 
جهاز يسمى مبرد االمتصاص. هذ الجهاز قادر على تحويل الحرارة المهدرة إلى التبريد. 
هـــذا يخفف من الضغط على عمل المبـــردات األخرى للموقع (والعاملة في العادة 

بالكهرباء) لتكييف الهواء في الموقع.
 في السطور التالية، سوف ندخل إلى تفاصيل العملية : كيف تبدأ وأين تنتهي.

المهندس/عصام الشهري - الشركة السعودية للكهرباء
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إلى فهـــم المبدأ األساســـي ألي محطة 

إنتاج مـــزدوج . هذه المراحـــل الثالث هي: 

ضاغـــط، غرفة احتـــراق و محـــرك توربيني. 

فـــي البدايـــة ، يكـــون الضاغـــط مســـؤوال 

عـــن امتصـــاص الهـــواء البـــارد الـــذي يأتي 

من الخارج ويكبســـه ليصل إلى مســـتوى 

معيـــن مـــن الضغـــط . بعـــد ذلـــك، لدينـــا 

غرفـــة االحتـــراق المكلفة باســـتالم الهواء 

المضغـــوط و إشـــعال اللهـــب باســـتخدام 

الوقـــود (وهـــو هنا الغـــاز الطبيعـــي) مما 

يـــؤدي إلـــى انفجـــار ضخم وقـــوي يقوم 

بتدويـــر العمـــود المحوري وســـط المحرك 

التربينـــي ممـــا يؤدي إلـــى ســـرعة دوران 

أكثر لشفرات الضاغط وبالتالي زيادة دوران  

أكثر فأكثر لريش التوربينات. ســـيتم تحويل 

دوران العمود المحوري (عن طريق المولد 

المتصـــل بالعمـــود المحـــوري) مـــن طاقة 

ميكانيكية إلى طاقـــة كهربائية. وبالعودة 

إلـــى االنفجـــار الكبيـــر الحاصل فـــي غرفة 

االحتـــراق، ومنه إلـــى التوربينـــات، فإن هذا 

االنفجار سيتســـبب بكمية كبيرة من الغبار 

الساخن والطاقة الحرارية.

بعـــد ذلك،هـــذا المقـــدار الكبيـــر مـــن 

الحـــرارة والغبـــار الســـاخن ســـوف يذهـــب 

إلـــى ما نســـميه (مولـــد البخار مـــن الحرارة 

تســـخين  عـــن  والمســـؤول  المســـتعادة) 

وعـــاء المـــاء بواســـطة عمليـــة كيميائيـــة 

تســـتخدم الطاقة الحرارية والغبار الساخن. 

فـــي  المولد، ســـيتم تســـخين الميـــاه إلى 

بخـــار ذي درجـــات حـــرارة مختلفـــة والتـــي 

سيتم استخدامها ألغراض البتروكيماويات 

الصناعية.

لمـــاذا نســـتخدم تقنيـــة اإلنتـــاج المـــزدوج 

للطاقة وليس ألي تقنية أخرى؟

هناك العديد من الجوانب التي يمكن 

أن نقارن ونفضـــل اإلنتاج المزدوج للطاقة 

علـــى الطـــرق التقليديـــة األخـــرى إلنتـــاج 

الطاقة، في األســـطر التالية سوف نتعرف 

على بعضها.

 كيف يتم تقليص التكلفة التشغيلية؟

 
ً
ألن اإلنتاج المزدوج يســـتخدم مصدرا

 للطاقـــة إلنتاج نوعين من المنتجات 
ً
واحدا

همـــا البخار والكهرباء. فمن شـــأن ذلك أن 

يـــؤدي إلى انخفـــاض في تكلفـــة الكيلو 

واط للســـاعة مقارنـــة مع أســـاليب اإلنتاج 

المـــزدوج  اإلنتـــاج  ألن  أيضـــا،  المنفصلـــة. 

للطاقة يكون في العـــادة داخل الموقع، 

وينتج عن ذلك تقليل الخسائر في الطاقة 

الناتجـــة عـــن خطـــوط النقـــل التـــي يتـــم 

استخدامها في الطرق التقليدية لإلنتاج.

ما إمكانية التنبؤ بالتكاليف السنوية؟

واحـــدة مـــن أهـــم خصائـــص اإلنتـــاج 

تنبؤالمســـتخدم  إمكانيـــة  هـــو  المـــزدوج 

الســـنوية  بالتكلفـــة  بســـهولة  النهائـــي 

للمحطـــة. يمكـــن أن يتم ذلـــك عن طريق 

موازنـــة اســـتهالك الكهربـــاء مـــن الطاقـــة 

المـــزدوج  اإلنتـــاج  مقابـــل  فـــي  المحليـــة 

للطاقة في الموقع على أساس التكلفة 

والكفاءة.

ما درجة موثوقية الطاقة؟

المـــزدوج  اإلنتـــاج  محطـــات  توضـــع 

للطاقـــة في الموقع حيث يتم اســـتخدام 

الطاقة المولدة، مما يحد من فرص التدخل 

فـــي النقـــل والتوزيـــع. و تنخفـــض أيضـــا 

بشـــكل كبير األعطال الناتجة عن العوامل 

الجويـــة والكـــوارث الطبيعيـــة، واألعطـــال 

الميكانيكية، وغيرها من المشاكل. وتعمل 

محطة اإلنتاج المزدوج للطاقة بالتوازي مع 

المرافـــق الخاصة بك. لذا فأنت أقل عرضة 

النقطـــاع التيـــار الكهربائـــي. أثنـــاء انقطاع 

التيـــار الكهربائـــي، يمكن لمحطـــات اإلنتاج 

المـــزدوج للطاقـــة في الموقع االســـتمرار 

في تشـــغيل وتزويد العمالء بطاقة عالية 

الجودة موثوقة األداء.

كيف يتم تمديد عمر المعدات؟

محطات اإلنتاج المزدوج للطاقة  تقلل 

من اهتراء المعدات الميكانيكية الموجودة، 

مثل المراجل، وتعمـــل على تمديد العمر 

التشـــغيلي للمعـــدات. عندمـــا يتـــم وضع 

محطة اإلنتاج المـــزدوج في الخدمة، غالبا 

مـــا يتم إنـــزال المعدات الموجـــودة لتكون 

بمثابـــة نســـخة احتياطيـــة أو مكمل لنظام 

اإلنتاج المـــزدوج للطاقة – مما يطيل مدة 

بقائه  لقلة استعماله .

ما أهم الفوائد البيئية؟

هنـــاك العديـــد مـــن الفوائـــد البيئيـــة 

الســـتخدام اإلنتاج المزدوج للطاقة مقارنة 

بطـــرق إنتـــاج الطاقة التقليديـــة، من حيث 

الكفـــاءة، يمكن لمحطات اإلنتـــاج المزدوج 

للطاقـــة العمـــل بكفاءة مـــن70 إلى80٪ 

في حين أن الطرق التقليدية تعمل بنسبة 

٪50 فقط. أيضا، اإلنتاج المزدوج يستخدم 

 للطاقة وهو الغاز الطبيعي 
ً
 نظيفا

ً
مصـــدرا

وذلـــك مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلى خفض 

الكربون في الغالف الجوي، وكذلك الحد 

من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 30٪.

أين يمكن أن نطبق هذه التقنية؟

هنـــاك العديـــد مـــن المجـــاالت التـــي 

يمكننا تطبيق تقنية اإلنتاج المزدوج للطاقة 

بهـــا. فيما ندرج أدناه بعـــض األمثلة األكثر 

شـــيوعا التـــي من شـــأنها أن تـــؤدي إلى 

تغير ملموس إذا استخدمنا اإلنتاج المزدوج 

للطاقة فـــي تزويدهـــا. التغييـــرات الحادثة 

ستكون في الغالب في استهالك الطاقة 

والكفاءة واآلثار البيئية. 

في الصناعات، مثل الحرير الصناعي، 

الورق والورق الخشن، المعالجة الكيماوية، 

الطاقـــة  تتطلـــب  التـــي  والمنســـوجات 

والبخـــار فـــي وقـــت واحد، فمـــن الممكن 

تلبيـــة أي جـــزء منهـــا أو متطلبـــات الحرارة 

الكاملة والطاقة باستخدام توربينات البخار 

وتوربينات الغاز مع مراجل استرداد الحرارة.

التـــي  الطـــوب  و  األســـمنت  أفـــران 

تتطلـــب معالجتها كمية كبيرة مـــن الحرارة 

المرتفعـــة. عـــادم توربينـــات الغـــاز، مـــع أو 

بـــدون نظام اإلشـــعال اإلضافـــي، يمكنها 

تزويد هذه الحرارة وإنتاج الطاقة الكهربائية 

للمحطـــة. أفـــران صهرالزجـــاج، الحـــرارة من 

غازات العادم يمكن استعادتها في مراجل 

إنتاج البخارمن الحرارة المهدرة. البخار يمكن 

تمديـــده فـــي التوربينـــات البخاريـــة إلنتـــاج 

الطاقة الكهربائية.

 مـــا اإلمكانيـــات المحتملة لإلنتـــاج المزدوج 

في المملكة العربية السعودية؟

في المملكة العربية السعودية، لدينا 

فرصة كبيرة لالستفادة من اإلنتاج المزدوج 

للطاقة. خصوصا أن لدينا موارد جيدة للغاز 

الطبيعـــي ومواقـــع منتشـــرة فـــي جميع 

أنحاء البالد. هـــذه الميزات تؤهلنا للحصول 

علـــى فوائـــد اإلنتاج المـــزدوج للطاقة من 

حيـــث البيئـــة، وتكلفـــة الطاقـــة والكفـــاءة 

والفاقـــد من الطاقة. وبما أن لدينا العديد 

مـــن المواقع التـــي تحتاج البخـــار والطاقة 

فـــي نفس الوقـــت، فإن اإلنتـــاج المزدوج 

الحاجـــة  مـــع  بالضبـــط  يتناســـب  للطاقـــة 

المطلوبة. 

في الواقـــع، الخطوات األولى لهذه 

التقنية الجيدة قد اتخذت بالفعل من قبل 

شركة أرامكو السعودية التي بدأت إنشاء 

ثـــالث محطـــات للطاقة باســـتخدام اإلنتاج 

المزدوج للطاقة في الحوية وبقيق ورأس 

تنـــورة. قامـــت شـــركة أرامكو الســـعودية 

بعمل مشـــاريع مشتركة تشمل الشركات 

اليابانيـــة وهـــي ماروبيني وشـــركة البنزين 

اليابانيـــة JGC والجميـــح للطاقـــة والميـــاه 

السعودية، يسمى هذا المشروع المزدوج 

شـــركة محطات اإلنتـــاج المـــزدوج للطاقة 

(PCPC )، هذه الشـــركة مسؤولة عن بناء 

تلـــك المحطـــات الثالث بحلـــول نهاية عام 

2016م.
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نبذة تاريخية
الشــــمس من أعظم نعم اللــــه علينا. 
وقــــد عرف اإلنســــان منذ أقــــدم العصور أن 
الشــــمس مصــــدر الحيــــاة والقــــوة.  ففــــى 
مصــــر القديمــــة كانــــوا يرمــــزون إليهــــا باإلله 
رع، وفــــى الدولــــة الرومانيــــة القديمة كانوا 
باإللــــه ميتــــرا، وكان ســــكان  إليهــــا  يرمــــزون 
أمريــــكا الجنوبية – خــــالل مدنيتها القديمة - 
يضعــــون المرايــــا فوق قمم الجبــــال لتجميع 
أشــــعة الشــــمس وإشــــعال النيــــران إلضاءة 
ســــفوح الجبال في الليل وتبادل اإلشــــارات 
الضوئية عبر المسافات البعيدة. واستعمل 
العالم األغريقي« أرخميدس« المرايا الحارقة 
للدفــــاع عن بــــالده ونجــــح بواســــطتها في 
إحراق أســــطول العدو الروماني عندما رأوه 
يقتــــرب من أســــوار ســــيراكوز. وهــــذه المرايا 
التي كشــــف عنها قد وضعت بشكل خاص 
لتركيــــز األشــــعة فــــي بؤراتها ثــــم توجيهها 
صــــوب الهدف، وفى القرن الســــابع عشــــر 
الميالدي قام العالم »بوفون« بعمل تجربة 
أمام لويس الرابع عشــــر ملك فرنسا فجمع 
أشعة الشــــمس المنعكسة من مائة وأربع 
وأربعيــــن مرآة فى بؤرة واحدة تبعد ســــتين 
متــــرا عن المرايــــا وكان قد وضــــع كوما كبيرا 
من األخشــــاب فى هذه البؤرة فأحرقها عن 

أخرها ]1[.
وفــــى عام 1875 اخترع »موشــــو« ألة 
بخاريــــة تتكــــون من غاليــــة أســــطوانية من 
النحــــاس طليت باللون األســــود تســــع مائة 
لتــــر وتحيــــط بهــــا مــــرآة معدنيــــة مخروطية 
الشكل فترفع حرارة الماء إلى درجة الغليان 

وأستعمل البخار فى إدارة آالت صغيرة.
العالــــم  أقــــام   1911 عــــام  فــــى  ثــــم 
األمريكــــي »شــــومان« جهازا لتوليــــد القوى 
الشمســــية في فيالدلفيا وهــــو مكون من 
أحــــواض معدنيــــة يجــــرى فيهــــا المــــاء وقد 
غطيــــت بألــــواح مــــن الزجــــاج لحفــــظ الحرارة 
وثبتــــت على جوانب األرض مرايا مســــتوية. 
واســــتطاع الجهــــاز أن يحول مائتــــي لتر من 
الماء إلى بخار في الساعة لكن عاب الجهاز 

أنــــه مثبت في مكانه وال يســــتطيع متابعة 
الشــــمس في حركتها طول النهــــار وبذلك 
تقــــل كفاءتــــه اإلنتاجية فى أغلب ســــاعات 
النهــــار وبعــــد ذلك بعاميــــن أقام جهــــازا أخر 
فــــي مصر بالقــــرب مــــن المعــــادي بعد أن 
أدخــــل عليــــه بعــــض التحســــينات الطفيفــــة 
إذ كانــــت المرايــــا الموضوعــــة علــــى جوانب 
األرض مقعرة وتتتبع الشــــمس في دورانها 
واســــتعمل البخار الناتج من هذا الجهاز في 
إدارة آالت تصــــل قوتهــــا إلــــى مائــــة حصان 

لرفع مياه النيل وري األراضي.
ثم انصرفت دول العالم إلى استغالل 
القــــوى  واكتشــــفت  األحفــــوري  الوقــــود 
البخاريــــة والكهربائيــــة، مرت األعوام وشــــهد 
العالم حروبا استنفذ فيها قواه ومع هبوط 
رصيده من الفحــــم والبترول، أخذ يفكر في 
قلــــق عــــن بدائــــل الطاقــــة وبذلــــك اتجهت 
األنظار نحو الطاقة الطبيعية الكبرى التي ال 

تنفد: الطاقة الشمسية]1[.  
الشــــمس مخزن الطاقة الذي ال ينفد 

 كبيرا للطاقة يبلغ 
ً
تقدم لنا الشمس مصدرا

حجمــــه 885 مليــــون تيرا وات في الســــاعة 
وهــــذا حجــــم ما يصــــل من طاقة الشــــمس 
 , وهــــذا يعــــادل 6200 

ً
إلــــى األرض ســــنويا

 مــــن قبل 
ً
قــــدر الطاقــــة المســــتهلكة تجاريا

بني اإلنســــان في عام 2008 و4200 قدر 
الطاقــــة التي يســــتهلكها بنو اإلنســــان في 
 إلحصائيــــات وكالة 

ً
عــــام 2035 وذلــــك طبقا

الطاقة الدولية IEA والخاصة بســــيناريوهات 
االستهالك الحالية .

إن معــــدالت الطاقــــة الســــنوية التــــي 
نتلقاها من الشــــمس تتجــــاوز بمراحل كبيرة 
والتقليديــــة  األحفوريــــة  الطاقــــة  إجمالــــي 
ومواردهــــا بمــــا فــــي ذلــــك عمليــــات اندماج 
اليورانيوم , كما أنــــه يصغر بجوارها المعدل 
الســــنوي لبعض مصادر الطاقــــة المتجددة 
األخــــرى الناتجة من الشــــمس مثل عمليات 
البناء الضوئــــى فى الكتلة الحيوية أو طاقة 
الميــــاه أو طاقــــة الرياح والعنصر األساســــي 
المفقــــود  هنا هــــو الطاقــــة الحرارية األرضية 

 للطاقة المتجددة 
ً
 ضخما

ً
والتــــي تعد مصدرا

ال يرتبــــط بالطاقة الشمســــية وهــــي ال تزال 
طاقة من الوجهة النظرية ، فحجمها ضخم 
لكــــن من المحتمــــل أن تكــــون أكثر صعوبة 
فــــي اســــتخدامها على مســــتوى كبير من 

الطاقة الشمسية .
و هناك طريقتان أساسيتان إلستغالل 
الطاقة من الشمس وهما الحرارة والعملية 
الكهروضوئيــــة  ويمكــــن أن يندمجــــا بعــــدة 
وســــائل إلنتــــاج  طاقــــة مشــــتركة كالحــــرارة 
والكهربــــاء، و يمكننــــا أن نميــــز مــــا بيــــن إنتاج 
الحــــرارة والعمليــــة الكهروضوئيــــة في أربعة 
مجاالت أساسية من التطبيق  وهي الكهرباء 
الفوتوفولتيــــة وعمليــــات التســــخين والتبريد 
والطاقــــة الكهربائيــــة الحرارية من الشــــمس 
وتصنيــــع الوقــــود الشمســــي الــــذي يصنع 
في العادة مــــن الهيدروجين وله عدة صور 
معظمها غازي أو سائل والوقود الشمسي 
الغازي يمكن أن يشكل هيدروجينا خالصا أو 
مزيجا مــــن الهيدروجين والميثان CH4 الذي 
يمكن أن يســــتخدم الحقا فى خاليا الوقود 

أو تسيير السيارات ]2[.

الطاقة الشمسية
في المنطقة

أما عــــن الطاقة الشمســــية فى دول 
مجلس التعاون الخليجــــي فنجد أنها وفيرة 
والمنطقــــة تعــــرف باســــم منطقــــة الحــــزام 

الطاقة الشمسية في منطقة الخليج
د. محمد علي عبيدو

أستاذ- قسم الهندسة الكهربائية- جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن

سامي فضل
طالب دكتوراة- قسم الهندسة الكهربائية- 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 كبيرا للطاقة يبلغ حجمه 
ً
تقدم لنا الشمس مصدرا

885 مليـــون تيرا وات في الســـاعة وهذا حجم ما 
 , وهذا 

ً
يصل من طاقة الشمس إلى األرض سنويا

 من 
ً
يعـــادل 6200 قدر الطاقة المســـتهلكة تجاريا

قبل بني اإلنسان في عام 2008

د. محمد علي عبيدو
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الشمســــي حيث تحتوي علــــى كمية كبيرة 

من اإلشعاع الشمسي معظم العام .
ومن هــــذا الجدول يتضــــح أن منطقة 
الخليــــج العربــــي تتمتــــع بكونهــــا مــــن أعلى 
معدالت االشــــعاع الشمســــي فى العالم، 
وبعكــــس أوروبــــا فإن الخليــــج العربي يتمتع 
بمســــتويات مســــتقرة من إشعاع شمسي 
ورياح، كمــــا إنها متطابقة مع أوقات أحمال 
الذروة فى الشــــبكة الكهربائيــــة حيث يكون 
أقصى طلب على الطاقة الكهربائية عندما 
يكون الجو حــــارا نتيجة اســــتخدام المكيفات 
الكهربائية وهذه الفترة شــــديدة الحرارة غالبا 
ما تكون مالزمة لمستوى إشعاع شمسي 
وحــــراري عاٍل مما يجعل مــــن توليد الكهرباء 
باســــتخدام الخاليــــا الشمســــية والمحطــــات 
الشمسية الحرارية خيارا ممتازا للحصول على 
كهرباء نظيفة وتغذية أحمال الذروة كما هو 
موضــــح فى الشــــكل 3 الــــذي يوضح توزيع 

األحمال عبر أيام العام.
ففــــى الكويــــت علــــى ســــبيل المثــــال 
تأخــــذ أحمــــال الــــذروة فتــــرات طويلــــة تبلــــغ 
1080 ســــاعة ســــنويا وتتطلــــب تكلفة كبيرة 
لتغذية تلك األحمال، هذا في الوقت الذي 
تشكل فيه الكويت والسعودية مكانا ممتازا 
لمحطات الطاقــــة الشمســــية الحرارية حيث 
تكلفــــة وقود توليد الكهرباء تكاد تقترب من 
الصفــــر ممــــا يوضــــح أهمية ومــــدى التوفير 
الــــذي يمكــــن أن ينتج عن طريق اســــتخدام 

ذلك النوع من الطاقة النظيفة.
أن  الدراســــات  مــــن  العديــــد  وتشــــير 
تكلفــــة الطاقة الشمســــية وبخاصــــة الخاليا 
علــــى  القــــدرة  لديهــــا  بالفعــــل  الشمســــية 
المنافســــة مــــع الكهربــــاء الناتجة عــــن حرق 
البترول. وقــــدرت الوكالة الدولية للطاقة أن 
كال مــــن الشــــبكات الكهربائيــــة التــــي تعمل 
علــــى الخاليا الشمســــية أو محطات الطاقة 
الشمســــية الحراريــــة يمكنها المنافســــة مع 
محطــــات التوليد التى تعمل علــــى البترول 

عندما تكون تكلفة برميل البترول 80 دوالرا، 
وتعد الطاقة المتجددة بشــــكل عام إحدى 
الطــــرق لتنويع إقتصاديات المنطقة وإدخال 
قطاعــــات صناعيــــة جديــــدة ومن ثــــم توفير 

وظائف للشباب.

تحديات الطاقة الشمسية
في المنطقة

أمــــا عــــن تحديــــات الطاقة الشمســــية 
فــــي منطقة الخليج العربي فهي تتشــــابه 
مــــع دول الشــــرق األوســــط األخــــرى بدرجة 
تقل أو تزيد فيما بين الدول المختلفة وتلك 

التحديات تشمل:

أنظمة التمويل
على الرغــــم من أن تكلفة التشــــغيل 
لمحطــــات الطاقــــة الشمســــية تــــكاد تقترب 
مــــن الصفــــر إال أن التكلفــــة اإلبتدائيــــة لتلك 
المحطات دائمــــا ما تكون عالية مما يتطلب 
اســــتثمارات ورأس مــــال أولي مرتفــــع، هذا 
فــــى الوقت الذى تمر فيــــه منطقة الخليج 
العربــــي بأزمــــة نتيجة إنخفاض ســــعر برميل 
البتــــرول مما أثــــر بقوة على بعــــض الدول، 
مما قد يشــــكل صعوبات مالية عند إنشــــاء 
تلك المحطات الجديدة، لكن يمكن ألنظمة 
التمويــــل أن تكون حكوميــــة أو من القطاع 
الخــــاص ويمكن لبعــــض الــــدول أن تتخفف 
مــــن حمل تلك التكلفة العالية بفتح المجال 
للقطــــاع الخاص للمشــــاركة فــــى مثل تلك 
المشروعات وذلك يتطلب تغييرات تشريعية 

وقانونية مناسبة.

تكلفة الكهرباء المدعمة
أســــعار  بدعــــم  الخليــــج  دول  تقــــوم 

الكهرباء للمســــتهلك، فهــــو يدفع أقل كثيرا 
للكيلــــو واط ســــاعة مقارنــــة بتكلفــــة اإلنتاج 
الحقيقــــة، والهــــدف األساســــي مــــن دعم 
يكــــون ألغــــراض إجتماعيــــة كمــــا  الكهربــــاء 
يساعد على جذب الصناعات الثقيلة كثيفة 

االستخدام للطاقة.
ســــعر التكلفة المدعمة للكهرباء يقلل 
كثيرا من إمكانية منافسة الطاقة الشمسية 
للوقود األحفوري بسبب التكلفة االبتدائية 
العاليــــة لهــــا والتــــى لــــن تظهــــر فى ســــعر 
المستهلك، كما أن المستثمرين من القطاع 
الخاص لن يمكنهم بيع طاقتهم الشمسية 
العاليــــة مقارنــــة بتكلفــــة  بســــبب تكلفتهــــا 
الكهرباء المدعمة، وبالتالى لن يقبل القطاع 
الخاص على المساهمة فى إنشاء محطات 

الطاقة الشمسية.

البنية التحتية
البد عند إنشاء محطات جديدة، ضمان 
نقــــل تلــــك الطاقــــة المولدة للمســــتهلكين 
وبالتالى تنشأ التساؤالت عن قدرة محطات 
المحوالت وشبكات النقل الحالية على نقل 
تلك الطاقة الجديــــدة، وإذا كان هناك حاجة 
إلنشــــاء شــــبكات نقل جديدة، كيف ســــيتم 
تمويل تكلفة اإلنشاء، لكن يمكننا أن نقول 
أن تلك التســــاؤالت موجودة أيضا فى حالة 
محطات الكهرباء التقليدية وبالتالى فهى ال 
تمثل عائقا كبيرا بالنسبة للطاقة المتجددة.

التصنيع المحلى
حاليــــا ال يوجــــد فــــى منطقــــة الخليــــج 
القــــدرات التصنيعية الالزمة لعمل المكونات 
المختلفة لتلك المحطات، وبالتالى فهى قد 
تسعى الســــتيراد التقنية من الدول األخرى 

ممــــا قــــد يرفــــع التكلفة أيضــــا، لكــــن يمكن 
الحصــــول علــــى ميزة ســــعرية بزيادة نســــبة 
الكهربــــاء المولدة من المحطات الشمســــية 
وبالتالــــى شــــراء المكونات أشــــبه مــــا يكون 
بالجملة وبالتالى تخفيض السعر، كما يمكن 
لدول مجلس التعاون إنشــــاء مصانع محلية 
تقــــوم بتصنيــــع بعــــض مكونــــات المحطات 
الشمسية محليا مما قد يسهم في خفض 
تكلفة اإلنشاء أكثر كما سيوفر فرص عمل 
جديــــدة ويجعــــل العامليــــن أكثــــر قربــــا مــــن 
عمليــــات تصنيــــع التقنيــــة الحديثــــة وبالتالي 
إمكانية تطورهم المهني وتوســــعهم في 

المستقبل.
وفــــى الختام يعتمــــد نجاح اســــتخدام 
الطاقــــة المتجــــددة فــــى منطقــــة الخليــــج 
العربــــي على قدرة الحكومــــات على توفير 
إطار قانونى وتشــــريعي مناســــب لتوصيل 
المحطــــات الجديــــدة بالشــــبكات الكهربائيــــة 
ومدى مالءمــــة تعريفة الطاقة وســــهولة 
الحصــــول علــــى التراخيــــص الالزمــــة لقيــــام 
المستثمر بإنشــــاء محطة للطاقة المتجددة 
، كمــــا يجــــب األخــــذ فــــى األعتبــــار التحديات 
التقنيــــة الخاصــــة بقــــدرة الشــــبكة الكهربائية 
واســــتيعابها للطاقة الجديدة وكذلك مدى 
توفر العنصر البشــــري القــــادر على التعامل 

مع تقنيات الطاقة الجديدة.   

المصادر:
رأفــــت إســــماعيل  المتجــــددة” محمــــد  “الطاقــــة 
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إجمالي موارد الطالقةاألحمال الكهربائية عبر أيام العالم في الخليج العربي

 منطقـــة الخليج العربي تتمتـــع بكونها من أعلى 
معدالت االشعاع الشمسي فى العالم
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)GO15( صورة من جانب المنتدى السنوي لمنظمة الـــ
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تلــــك المدينة التــــي تضم منصة 

إبــــداع  تســــتهدف  مشــــتركة  دوليــــة 

الحلــــول المناســــبة لعــــدد مــــن أهــــم 

القضايــــا الملحــــة التي تؤثــــر في حياة 

والمتمثلــــة  بصــــورة عامــــة،  اإلنســــان 

في أمــــن الطاقة، والتغيــــر المناخي، 

وذلــــك من خالل مبــــادرة مصدر التي 

تقودهــــا شــــركة أبــــو ظبــــي لطاقــــة 

المســــتقبل (مصدر)، التابعة لشــــركة 

مبادلة للتنمية (مبادلــــة)، إضافة الى 

بحث سبل تطوير الخبرة البشرية في 

مجــــال الطاقــــة المتجــــددة والتنميــــة 

المستدامة.

وتمتــــد المدينة على مســــاحة 6 

كيلومترات، وتتســــع لـ50 ألف نسمة، 

بتكلفة تقدر بـ22 مليار دوالر، كما أنها 

ســــتكون مقرا لكبرى شركات الطاقة 

البديلة في العالم.

مــــن   30% تخصيــــص  ويتــــم 

مساحة مدينة مصدر للسكن، و24% 

لمنطقة األعمــــال واألبحــــاث، و13% 

للمشــــاريع التجارية بما فيها الصناعات 

مصــــدر  لمعهــــد  و6%  الخفيفــــة، 

للعلوم والتكنولوجيا، و%19 للخدمات 

والمواصالت، و%8 للفعاليات المدنية 

والثقافية.

أهداف المدينة
لــــ  األساســـي  الهـــدف  يتمثـــل 

أبوظبـــي  ريـــادة  إبـــراز  فـــي  “مصـــدر” 

كمركز عالمـــي ألبحاث وتطوير تقنيات 

الطاقـــة المتجـــددة، وتحقيـــق التـــوازن 

الفاعـــل لموقعهـــا القوي في ســـوق 

الطاقـــة العالمية التـــي تواصل تطورها 

بال توقف. وتعمل أبوظبي على تعزيز 

مواردها وخبرتها الواسعة في األسواق 

 
ً
العالميـــة للطاقة، والبنـــاء عليها وصوال

إلى تقنيات المستقبل.

ومن األهـــداف وثيقة الصلة أيضا، 

تســـويق وتطبيق هذه التقنيات وغيرها 

المســـتدامة،  الطاقـــة  مجـــاالت  فـــي 

وإدارة الكربـــون، والحفـــاظ على المياه. 

 فـــي 
ً
 حاســـما

ً
وســـتلعب “مصـــدر” دورا

االرتقـــاء بإمـــارة أبوظبـــي مـــن مرحلـــة 

استهالك التكنولوجيا إلى إنتاجها.

وتســـعى المبـــادرة إلى تأســـيس 

 يقـــوم 
ً
قطـــاع اقتصـــادي جديـــد كليـــا

علـــى هـــذه الصناعـــات المبتكـــرة فـــي 

أبوظبي، والذي من شأنه دعم التنوع 

االقتصادي، وتنمية القطاعات المرتكزة 

علـــى المعرفـــة، وتعزيز ســـجل إنجازات 

أبوظبـــي فـــي مجـــال الحفـــاظ علـــى 

البيئة، والمساهمة في تطور المجتمع 

العالمي.

الحفاظ على الكوكب
 2006 عـــام  “مصـــدر”  أسســـت 

كشـــركة تجاريـــة تعمـــل علـــى تطويـــر 

وتوســـيع جميع مجاالت قطاع الطاقة 

المتجددة والتقنيات المستدامة، إضافة 

إلـــى تحديد مســـار للتصـــدي للتحديات 

فـــي هذا المجـــال، بهدف رئيســـي هو 

الرؤية المستقبلية الخضراء بدون تلويث، 

وجاءت فكرة إنشـــاء المدينة من أن أبو 

ظبي تمتلك %8 من إحتياطيات النفط 

الخام المؤكدة في العالم، فيما تمتلك 

اإلمـــارة مـــن إحتياطيـــات الهيدروكربون 

مـــا يكفـــي لإلســـتمرار في مســـتويات 

اإلنتـــاج الحالي لمئة ســـنة، لذلك قامت  

بتخصيـــص مليـــارات الـــدوالرات لتطويـــر 

مشـــروع “مصدر” وترســـيخ مكانة إمارة 

أبـــو ظبي كمركـــز عالمـــي للتميز في 

مجـــال الطاقـــة المتجـــددة  والتقنيـــات 

النظيفة .

وقد تأسســـت المدينة كمشـــروع 

والمســـتدامة  المتجـــددة  للطاقـــة 

وضمـــان  الكوكـــب  علـــى  وللحفـــاظ 

الســـتقبل بأبو ظبي عن طريق إضافة 

الكربون والحفاظ على المياه، فهدفها 

هـــو توفير أفضـــل بيئة للحيـــاة والعمل 

بأقل ضرر بيئي ممكن .

وترعـــى المدينـــة بإســـتمرار أحدث 

وآخـــر مشـــاريع البحـــوث والتطوير في 

وتجـــري  النظيفـــة،  التقنيـــات  مجـــاالت 

وإختبـــارات  التجريبيـــة،  المشـــاريع  فيـــه 

التكنولوجيا، وبناء بعض أحدث المباني 

مســـتوى  علـــى  إســـتدامة  وأكثرهـــا 

العالم، وبذلك توفر المدينة بيئة خصبة 

للمؤسســـات العاملة في هذا القطاع 

وتشجيعها على اإلبداع .

طاقـــة  علـــى  المدينـــة  وتحافـــظ 

اإلســـتثمارات  خـــالل  مـــن  المســـتقبل 

الصحيحة فـــي مجال الطاقة المتجددة 

المدينـــة  تمنـــح  كمـــا  والمســـتدامة، 

المؤسســـات المشـــاركة فيهـــا فرصـــة 

غير مســـبوقة لتطوير وإختبـــار وإعتماد 

تقنياتهـــا علـــى نطاق واســـع في بيئة 

واقعية تتناســـب مع الظروف المناخية 

واألنماط اإلستهالكية في المنطقة .

عمارة مدهشة
بمظـــالت  المدينـــة  مركـــز  يتميـــز 

متحركـــة عمالقة مســـتوحاة من فكرة 

زهـــرة تّباع الشـــمس، لتظلل الســـاحات 

واألماكـــن العامـــة فـــي مركـــز المدينة 

لحـــرارة  إمتصاصهـــا  بجانـــب  صباحـــا، 

الشمس، ثم تغلق على نفسها مساء 

إلطالق الحرارة التي امتصتها.

ومن خالل استثماراتها الذكّية، تتبوأ 

مدينـــة “مصـــدر” مرتبـــة الطليعـــة في 

توفيـــر بصمة خضـــراء يحتذى بها لمدن 

المستقبل الستيعاب التوسع الحضري 

الطاقـــة  اســـتهالك  وخفـــض  الســـريع 

والمياه والحد من التلوث والنفايات.

 
ً
ويجســـد تصميـــم المدينـــة مزيجـــا

 بيـــن فنـــون العمـــارة العربيـــة 
ً
متناغمـــا

التقليديـــة والتكنولوجيـــا العصريـــة، كما 

تستفيد من حركة مرور الهواء المنعش 

فيها لتوفير برودة طبيعية تضمن أجواًء 

تعتبر مدينة مصدر ترجمة تقنية واقعية للمدن 
الذكيـــة التي تعمـــل على مصادر طاقـــة متجددة، 
وفقا لمتطلبات المستقبل ونمط الحياة فيه، لذلك 
فإنهـــا نموذج عالمـــي خليجي ال يســـتهدف الحياة 
بأنظمـــة طاقـــة مبتكـــرة وحســـب وإنما انتـــاج مزيد 
مـــن األنظمـــة التي توفر الطاقة مـــن خالل البحث 
المستمر عن أفضل تقنيات التوليد واالنتاج والتوزيع 
بما يوجد فيها من مركز أبحاث متقدم يعمل على 
ابتـــكار أفضل وأحدث الوســـائل الســـتهالك الطاقة 

وتوظيفها لصالح التنمية المستدامة.
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ً
مريحة خالل ارتفاع درجات الحرارة صيفا

وتســـتفيد مدينـــة “مصـــدر” مـــن 

، حيث يتم توليد 
ً
أشـــعة الشـــمس أيضا

الطاقـــة الكهربائية النظيفة باســـتخدام 

تكنولوجيـــا األلـــواح الشمســـية المثّبتـــة 

عـــن   
ً
فضـــال المبانـــي،  أســـطح  علـــى 

التجهيـــزات  أضخـــم  إحـــدى  امتالكهـــا 

الشـــرق  فـــي منطقـــة  الكهروضوئيـــة 

األوسط.

الحياة على كوكب واحد
مدينـــة مصـــدر هـــي أول مدينـــة 

خالية من الكربون والنفايات في العالم، 

كمـــا أنهـــا أول مدينـــة كاملـــة تعمـــل 

بالطاقة الشمسية، وتأتي ضمن مبادرة 

 تحمل اســـم مبـــادرة “الحياة 
ً
واعدة جدا

علـــى كوكـــب واحـــد”، وهـــي مبـــادرة 

تتلخص فـــي عالم يعيـــش فيه الناس 

حياة ســـعيدة وصحيـــة، ويتمتع كل فرد 

بحصـــة عادلة من موارد األرض، وهو ما 

تحققه مدينة مصدر بامتياز. 

وتحتاج مدينة مصدر إلى نحو 200 

ميجاواط من الطاقـــة النظيفة، مقابل 

أكثر من 800 ميجاواط بالنسبة لمدينة 

تقليديـــة بنفـــس الحجـــم، إضافـــة الى 

حاجتها إلى حوالـــي 8000 متر مكعب 

 بأكثر 
ً

مـــن ميـــاه التحلية يوميـــا، مقارنـــة

 بالنســـبة 
ً
من 20000 متر مكعب يوميا

لمدينـــة تقليدية، كما انها تحتوي على 

محطـــة توليـــد كهربـــاء تعمـــل بالطاقة 

الشمســـية، كمـــا ســـيتم إعـــادة تكريـــر 

مياهها لتستخدم في الري والزراعة. 

مصدر من الداخل
الواقـــع  وتعيـــش مدينـــة مصـــدر 

 من 
ً
الـــذي قـــد يتصـــوره البعض فيلمـــا

الخيـــال, حيث ســـيارة حقيقيـــة من غير 

ســـائق, وهي أحد الوسائل التي تنقلنا 

إلـــى مدينـــة مصـــدر فـــي أبوظبـــي, 

 
ً
المدينـــة التـــي أرادت أن تكـــون مثـــاال

للعالـــم أجمعـــه, والتي حولـــت الخيال 

إلى واقع.

ومـــن ســـطوح مبانـــي المدينـــة, 

 للريـــادة في مجال 
ً
تقـــدم مصدر مثـــاال

الطاقة المســـتدامة، حيث تساهم هذه 

األلـــواح, إلـــى جانـــب محطـــة الطاقـــة 

مدينة مصدر .. مدينة المستقبل

 أول مدينـــة خالية من انبعاثات غاز ثاني أكســـيد الكربون 

والنفايـــات فـــي العالم ومعتمـــدة على مصـــادر الطاقة 

المتجددة.

 على مساحة ستة كيلومترات بالقرب من مطار أبو ظبي

تتســـع إليواء حوالي 40 ألف ســـاكن وحوالي 50 ألف زائر 

يوميا

 تـــأوي إلى جانـــب معهد مصـــدر للعلـــوم والتكنولوجيا، 

مبانـــي ســـكنية ومحالت تجاريـــة ومقـــرات حوالي 1500 

شركة ومؤسسة.

 بعد االنتهاء من تشييد معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، 

تصبح جاهزة في عام 2018.

الشمســـية بتوليـــد حوالـــي %40، من 

إجمالي استهالك المدينة.

كما أن المباني تسهم في توفير 

اســـتهالك الميـــاه والكهربـــاء والطاقـــة 

الالزمة للتبريد, وهي موجهة نحو زاوية 

45 درجة من إشـــراق وغروب الشـــمس 

لالســـتفادة مـــن أكبر نســـبة من الظل، 

وجميـــع المـــواد التي اســـتخدمت في 

المباني هي مواد صديقة للبيئة, مثل 

اإلسمنت والطابوق واأللمنيوم.

للعلـــوم   
ً
معهـــدا مصـــدر  وتضـــم 

والتكنولوجيـــا, وشـــركات تعمـــل فـــي 

مجال الطاقة المســـتدامة منها أســـام 

عالميـــة. كمـــا أن وكالـــة ايرينـــا للطاقة 

 التخـــاذ مركزها 
ً
المتجددة تســـتعد قريبا

الرئيسي من مدينة مصدر.

 
ً
 فريدا

ً
ويعطي مزيـــج األزمنة جـــوا

مـــن الهـــدوء والراحـــة للمدينـــة, وهذه 

الحيـــل الذكيـــة تســـمح بتقليـــل الحرارة 

بحوالي 10 درجات بالمقارنة مع الخارج. 
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أما تحت األرض, فتقدم لنا مصدر مثاال 

لمسؤولية االستدامة.

وداخـــل المختبرات يجـــري الطالب 

لنـــا  تصمـــم  التـــي  األبحـــاث  والعلمـــاء 

مســـتقبال أفضـــل, مثل أبحـــاث الوقود 

الحيوي، حيث يتم تحقيق هذه األبحاث 

من خالل أجهزة في غاية التطور, مثل 

المجهـــر الذي يعـــد من األقـــوى في 

العالم تستطيع رؤية مدار اإللكترون.

وقد أظهـــرت ريـــادة مدينة مصدر 

للعالم أن االستدامة واجب ومسؤولية 

علـــى جميع الـــدول, الســـيما النفطية 

منهـــا، وقريبـــا ســـتصبح مصـــدر مدينـــة 

متكاملة تستقبل السكان وتؤمن لهم 

كافة الخدمات الالزمـــة منها المدارس, 

لتضـــع بذلك معاييـــرا عالية المســـتوى 

لمستقبل أفضل.

االستثمارات في مصدر
منهـــج  علـــى  “مصـــدر”  ترتكـــز 

عمـــل شـــامل؛ حيـــث تضـــم 4 وحـــدات 

أعمـــال مترابطـــة المهام هـــي “مصدر 

لالستثمار”، و”مصدر للطاقة النظيفة”، 

و”مصدر للمشـــاريع الخاصة”، و”مدينة 

مصـــدر”؛ باإلضافة إلى “معهد مصدر” 

الـــذي يعتبـــر جامعـــة بحثية مســـتقلة 

للدراســـات العليا تســـاهم بدعم أعمال 

تلـــك الوحـــدات وتركـــز علـــى األبحـــاث 

الخاصة بالشركة.

وتركـــز كل واحـــدة مـــن وحـــدات 

أعمـــال “مصـــدر” على جانـــب مختلف 

من سلســـلة القيمة، مما يتيح للشركة 

العمـــل علـــى نطـــاق أوســـع لمواكبـــة 

المســـتقبلّية.  االســـتدامة  تحديـــات 

ويساعد هذا النهج الشامل على ترسيخ 

مكانة “مصدر” في طليعة رواد قطاع 

 عن 
ً
الطاقـــة النظيفـــة العالمـــي، فضال

ضمان تحقيق أهدافها المتمثلة بتطوير 

.
ً
تقنيات ونظم مبتكرة ومجدية تجارّيا

وتتولـــى “مصدر لالســـتثمار” إدارة 

جميع االســـتثمارات الرامية إلى تجسيد 

أفكار “مصدر” بمجال الطاقة المتجددة 

على أرض الواقع. وتعد الشـــركة ذراع 

االستثمار في أسهم الملكّية الخاصة/ 

رأس المـــال المســـاهم، حيـــث تعمـــل 

لصالح “مصدر” وعدد من المستثمرين 

الدوليين.

وتدير “مصدر لالستثمار” صندوقين 

مصـــدر  “صنـــدوق  همـــا  اســـتثماريين 

للتقنيـــات النظيفة” الـــذي يهدف إلى 

االســـتثمار فـــي التقنيـــات الواعدة في 

مراحلها المبكرة وصندوق “دويتشه بنك 

- مصـــدر للتقنيات النظيفة” لالســـتثمار 

في أسهم الملكيةالخاصة.

وبعد 5 ســـنوات من االســـتثمارات 

تركيـــز  يتمحـــور  والمباشـــرة،  الفاعلـــة 

الصندوقـــان حاليـــا على بنـــاء المحافظ 

االســـتثمارية الخاصة بعـــدد من كبريات 

بمجـــال  الرائـــدة  العالميـــة  الشـــركات 

التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

لالســـتثمار”  “مصـــدر  وتواصـــل 

إطالق صناديق جديدة لالســـتفادة من 

 إلى تعزيز نمو 
ً

القطاعات الربحية إضافة

األصول التي تديرها.

استهالك الطاقة والمياه
مصـــدر  فـــي  الحيـــاة  مزايـــا  مـــن 

الميـــاه  علـــى  الطلـــب  تخفـــض  أنهـــا 

بنســـبة  المبانـــي  ضمـــن  والطاقـــة 

%40 (وفقـــا لمعيار جمعية “آشـــري« 

خـــالل  مـــن  (ASHRAE)/«اســـتدامة”) 

الجمـــع بيـــن التصميـــم الذكـــي وغيـــر 

التدخلـــي، كمـــا أن بهـــا أكبـــر كتلة في 

العالـــم مـــن المباني عاليـــة األداء التي 

 لمراقبة 
ً
 حقيقيـــا

ً
 مختبرا

ً
توفر مجتمعـــة

ودراســـة ســـلوك المدن في استخدام 

واســـتهالك ومشاركة الموارد. وتواكب 

المباني على األقل 3 درجات من نظام 

التقييـــم بدرجات اللؤلـــؤ الخاص بمعايير 

“اســـتدامة” (مقارنـــة بـشـــهادة “لييد” 

الذهبية للمباني الخضراء)

شبكة نقل ذكية
تتميز المدينة بأنها مريحة للمشاة، 

وهي مصممة للتشـــجيع والمســـاعدة 

على توفيـــر خيارات نقل عـــام بمعدل 

صفـــر من انبعاثـــات الكربـــون، وتتضمن 

خيـــارات النقـــل: نظـــام نقـــل شـــخصي 

ســـريع بـــدون ســـائق مـــن مـــكان آلخر، 

وبرنامج مشـــاطرة المركبات الكهربائية، 

الســـيارات متاحـــة وذات  ركـــن  أماكـــن 

مواقع استراتيجية

النقـــل  خيـــارات  تتضمـــن  فيمـــا 

الكهربائيـــة،  الحافـــالت  المســـتقبلية: 

وتطوير شبكة مواصالت مركزية عامة 

مؤتمتة وخالية من االنبعاثات الكربونية.

الجوائــــز التــــي حصلــــت عليهــــا مدينــــة 
»مصدر« منذ تأسيسها 

 »مدينة العام المستدامة”- “يوروموني وإرنست آند يونج العالمية 

للطاقة المتجددة«

 »أفضل مشروع عقاري بيئي”- “جوائز سيتي سكيب العقارية«

 فئة االستدامة- جائزة “كوندي ناست ترافيلر” العالمية لالبتكار والتصميم

 »أفضل مشروع تطويري”- “جوائز سيتي سكيب العقارية«

»BGreen « مشروع البناء المستدام للعام”- مجلة« 

 »المشروع األخضر للعام”- “جوائز المشاريع الكبرى في الشرق األوسط«

 “أفضــــل بناء تجــــاري أخضر” من “جوائز مجلس اإلمــــارات لألبنية الخضراء”- 

“مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء”

 الجائزة الذهبية عن فئة “ترشيد الطاقة للقطاع العام”- “اإلمارات للطاقة«

 »جائـــزة المشـــروع المعمـــاري العالمـــي المتميـــز”- “جوائـــز الخبرات 

البريطانية الدولية«

 جائزتـــي “أفضـــل مشـــروع مســـتدام فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي” و”أفضل مشـــروع مســـتدام في دولة اإلمـــارات العربية 

»MEED المتحدة”- مجلة “ميد

 »الجائزة األولى لالستدامة«- جوائز “سيتي سكيب«

 »الجائـــزة األولى لألداء المتميز في إدارة سالســـل التوريد بمنطقة 

أوروبا والشـــرق األوســـط وأفريقيـــا”- “المعهد الدولـــي للتميز في 

عمليات التوريد والشراء المتقدمة«

 »الجوائز العالمية للمجتمعات الحيوية«

 »أفضل مشروع بنا ء أخضر للعام”- “مشروع العام للمباني الكبيرة«

 »أفضل مشروع شامل للعام” و”أفضل مشروع مستدام للعام”- 

جوائز أسبوع البناء

 »أفضـــل رؤية لمشـــروع في منطقة الشـــرق األوســـط وإفريقيا”- 

“اللجنة التوجيهية الدوليةللمنتدى العالمي لكفاءة الطاقة«

 »جائـــزة المعرض العقاري العالمي ألفضل المشـــروعات المعمارية 

المستقبلية (MIPIM)«- مجلة “اركتكتشرال ريفيو«

 »أفضل هندسة معمارية للمكاتب”- “جائزة العقارات الدولية«

 جائزتي “أفضل مشـــروع مستدام للعام” و”أفضل مشروع تجاري 

للعـــام”- “جوائز المهندســـين المعماريين في الشـــرق األوســـط”- 

مؤسسة “آي تي بي بزنس«

 جائزة “ريبا” العالمية

2007

2009

2014

2015

2013

2012

2011
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نموذج سوق الكهرباء في 
مجلس التعاون الخليجي

والفرص السوقية

التـــي  العلميـــة  الورقـــة  فـــي 
مؤتمـــر  فـــي  الهيئـــة  قدمتهـــا 
ســـيجري الخليج 2015 وشارك في 
إعدادهـــا المهندس أحمد اإلبراهيم 
الرئيس التنفيـــذي د. محمد الحمد، 
الزهرانـــي  هاشـــم  والمهنـــدس 
بإالضافة إلى البروفســـور عيســـى 
قمبر من جامعـــة البحرين، أوضحت 
الورقة أن الدافع الرئيســـي للطلب 
على األحمال الكهربائية  في دول 
الخليـــج هـــو الطلـــب المحلي على 

األحمال، ويشـــكل التكييف المكون 
األكبـــر لهذا الطلب.  وأنـــه مع تزايد 
النمـــو علـــى الطلـــب فـــي الخليـــج 
تبـــرز أهميـــة إنشـــاء ســـوق إقليمي 
للكهربـــاء. وأشـــارت الورقـــة إلى أن 
دول الخليـــج تهدف من خالل الربط 
الكهربائـــي إلى المشـــاركة بقدراتها 
االحتياطـــي  واســـتغالل  المركبـــة 
بشـــكل أمثل ورفع فعالية األنظمة 
الكهربائيـــة لديهـــا، وتوفيـــر خدمـــات 
الدعـــم في حـــاالت الطـــوارئ في 

أي وقت.
 وباإلضافة لتلك الفوائد، تتطلع 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
 أن تجد فرصا لفتح 

ً
المرتبطة كهربائيا

بوابة تجـــارة الطاقة الكهربائية. وقد 
تم انجاز الكثير من الفوائد من شبكة 
الربـــط منذ بداية عملهـــا في العام 
2009، لكن تفعيل تجارة الطاقة هو 

المرحلة الثانية من المشروع.
وأوضحـــت األطروحة أن جميع 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 

تعتمـــد بشـــكل رئيـــس علـــى الغـــاز 
والنفط في توليد الطاقة الكهربائية 
 على 

ً
، حيث تعتمد اثنتان منهما كليا

الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، و 
تعتمد دولتان أخريان على الغاز مع 
اعتماد ثانوي على النفط، في حين 
أن الدولتين الباقيتين تعتمدان على 
النفط بشـــكل رئيســـي فـــي توليد 

الكهرباء.
وتقيـــم هذه األطروحـــة وتقّدر 
نموذج الســـوق اإلقليمـــي للكهرباء 

ص األطروحة
ملخ

ية
لم

 ع
ق

ورا
أ
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إن تجـــارة الطاقة مفهوم جديد في دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث حضرت هذه الصناعة في 
الصـــورة حديثا في منطقة الخليـــج. وتأمل الدول 
بعـــد تنفيذ مشـــروع الربـــط الكهربائي بيـــن الدول 
الســـت األعضاء أن تعد شـــبكاتها الوطنية للتبادل 

التجاري للطاقة. 
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مقدمة
إن تجــــارة الطاقــــة مفهــــوم جديــــد 
فــــي دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي، 
حيــــث حضرت هذه الصناعــــة في الصورة 
حديثا في منطقة الخليج. وتأمل الدول 
بعد تنفيذ مشــــروع الربط الكهربائي بين 
الدول الســــت األعضاء أن تعد شــــبكاتها 

الوطنية للتبادل التجاري للطاقة. 
بزيــــادة  فوائــــد  تعطــــي  الشــــبكة 
أمــــان تقديم الكهربــــاء وفعالية األنظمة 
والحصــــول علــــى الدعــــم أثنــــاء حــــاالت 
الفوائــــد كانــــت  الطــــوارئ (4،5). هــــذه 
األهــــداف الرئيســــية الثالثة المســــتهدفة 
منذ توقيــــع االتفاق العــــام واتفاق تجارة 
الطاقــــة، وكان البنــــد الرابع عــــن االنتفاع 
بالشــــبكة ألجل تجــــارة الطاقــــة. إن تجارة 
الطاقــــة غيــــر مفعلــــة بعــــد بيــــن هــــذه 
الدول. ومن الفوائد المكتســــبة أن نوفر 
كلفة في القطاع الكهربائي باستخدام 
الربط للمشــــاركة فــــي القــــدرة المركبة. 
وبذلك ســــيقدم كٌل عضو في الشــــبكة 
وأحــــداث  حــــاالت  فــــي  لآلخــــر  خدمــــات 
الطوارئ واالستفادة من احتياطيات كل 
األعضاء مما يســــاعد فــــي تقليل أحجام 
االحتياطيات الفردية. وهذا ســــوف يفتح 
البــــاب لتجــــارة الطاقة بين الدول الســــت. 
وقــــد بلغ عدد الحــــوادث المدعومة عبر 
شبكة مجلس التعاون الخليجي أكثر من 

1200 حادث.
في هذه المقدمة ســــوف نغطي 
نمــــاذج مختلفــــة من تكنولوجيــــات توليد 
الطاقــــة والعوامل المؤثــــرة في تكاليف 
المالــــي  التحليــــل  منهجيــــة  الطاقــــة، 
إلــــى  إضافــــة  األساســــية،  والفرضيــــات 
للطاقــــة  اإلجماليــــة  التكاليــــف  تقديــــرات 

الكهربائية.
، تحــــّدى الطلــــب اللحظــــي 

ً
عمومــــا

علــــى األحمــــال بوحــــدات التوليــــد التــــي 
تلبــــي الطلــــب، تغيــــر وفقــــا لمتطلبــــات 
تتفاعــــل  التــــي  والنشــــاطات،  األعمــــال 
مــــع حالة الطقــــس. وقد صنف »ســــتان 
كابــــالن«  نماذج التوليد فــــي كتابه إلى 
ثالثة أصناف لتلبية الطلب على األحمال 
فــــي النظام، وهي األحمال األساســــية، 
واألحمال المتوســــطة، وأحمــــال الذروة. 
بينمــــا يصنــــف »أدام مــــاك ُهــــو« نمــــاذج 
التوليد في أطروحتــــه إلى أربعة أصناف 

كما يلي:
أ) المصانــــع التي تســــتخدم مصادر 

غير دائمة مثل الرياح و الطاقة الشمسية، 
و تقــــدم كمية متوســــطة من الطاقة و 
تكلفتها صفر من الوقود، وكذلك تكلفة 
التشــــغيل هــــي األقــــًل. وتظهــــر أهمية 
هذا النوع بسبب التنظيمات التكنولوجية 
والبيئية مثل شهادات الطاقة المتجددة 
وتراخيص التلوث القابل للتجارة، أو ضرائب 

الكربون.
األساســــية  األحمــــال  معامــــل  ب) 
وهــــي ذات تكاليــــف متغيــــرة منخفضــــة 
لكن تكاليف التشغيل  وإيقاف التشغيل 
 
ً
مرتفعــــة، ولهــــا مقــــدرة محدودة نســــبيا
لرفع أو خفض اإلنتاج لمتابعة األحمال.

الميــــزة   متوســــطة  الوحــــدات  ج) 
المتابعــــة لألحمــــال، وهــــي معامــــل  أو 
 ضمن مفهوم 

ً
متوســــطة الكلفة طبعــــا

الكلفــــة المتغيــــرة وكلفــــة بــــدء وإنهــــاء 
 في ضبط 

ً
التشــــغيل، وهي مؤثرة تماما

( رفــــع أو خفض) اإلنتــــاج ليالئم التغيرات 
السريعة في الطلب.

تســــتند  التــــي  الــــذروة  معامــــل  د) 
الغــــاز.  توربينــــات  تكنولوجيــــا  إلــــى  غالبــــا 
 فــــي متابعة 

ً
هــــذه الوحــــدات مؤثرة جدا

األحمال ويمكن أن تبدأ وتقفل بســــرعة 
تبقــــى  ذلــــك،  ومــــع  أرخــــص.  وبشــــكل 
 عندما 

ً
التكلفة المتغيرة مرتفعة، خصوصا

استخدام تكنولوجيا تقطير الوقود.
هــــذه النماذج من التوليد تســــتخدم 
عــــادة لتغطي طلبات األحمــــال اليومية، 
ربمــــا تكون إحدى العوائــــق التي ينبغي 
مواجهتهــــا فــــي تجــــارة الطاقــــة توحيــــد  
أنماط التوليد في الدول الست. فأوقات 
الذروة تتشابه بسبب التشابه في ظرف 

الطقس في اإلقليم.
بشــــكل عام، نمــــاذج التحميل لدول 
الخليج المرتبطة بالشــــبكة هي النموذج 
. وحــــدات التوليــــد ينبغي 

ً
األكثــــر تشــــابها

 فــــي ســــوق الكهرباء 
ً
أن تشــــترك مجانــــا

مستندة على األسعار المعروضة الذي 
قدمتهــــا شــــركات التوليــــد. وقبــــل ذلك، 
وحدات التوليد استعدت  اقتصاديا لتلبية 

أحمال النظام .  

كلفة المولد وصفات التشغيل
طاقة التوليد للوحدة الحرارية تعتمد 
علــــى متغيرات كثيــــرة، والتــــي هي كما 

يلي:
1 - معدل الحرارة

2 - االستطاعة و السعة
3 - نوع الوقود

4 - توزيع التوليد 
5 - التنظيم المتغير
6 - التنظيم الثابت

7 - التوقف اإلجباري
8 -  معدل الصيانة

9 - تكاليف البناء
10 - نوع التوليد 

11 - دورة حياة الوحدة
12 - وحدات إصدار األسعار

13 - مخاطر األعطال
إن اآلالت المســــتعملة فــــي بلدان 
مجلــــس التعــــاون الخليجــــي مــــن أنــــواع 
وحدات الوقــــود القابل لالشــــتعال التي 
تســــتخدم بشــــكل رئيســــي النفط والغاز 

المتوفر في المنطقة.
المشــــغل الرئيســــي لهذا النوع من 
الوحــــدات المولــــدة متغيــــرة الكلفة هي 
فعاليــــة تحويــــل الوقــــود إلــــى كهربــــاء، 
والتي تقــــاس بمعدل حــــرارة اآللة، وهو 
كمية الوقود المســــتخدم في الوحدات 
الحراريــــة المطلوبــــة لتوليــــد واحــــد كيلــــو 
واط ســــاعة مــــن الطاقــــة الكهربائية. إن 
جداول كثيرة تستخدم لتحويل كمية من 
الوقود من شكل آلخر، وكلفة المولدات 
المتغيــــرة متناســــبة مباشــــرة مــــع معدل 
حــــرارة اآللــــة حيث تكــــون فعاليــــة المولد 
 مع معدل حرارة اآللة، و 

ً
متناسبة عكسيا

معــــدالت الحرارة المبيــــن بالمعادلة (1) ال 
طبق للوقود ألنواع وحدات الوقود غير 

ُ
ت

القابل لالحتراق مثل مولدات الوقود غير 
األحفوري و الذري.

معــــدالت الحــــرارة = وحــــدات الحرارة 
البريطانية/كيلو واط ساعة

التوليــــد  وحــــدة  مــــن  االســــتفادة 
يسمى: عامل االستطاعة وهو متوسط 
كميــــة الطاقــــة الكهربائيــــة المنتجــــة أثناء 

الفترة، كما تبين المعادلة (2):
 X    (MW(ســــنة) 8760 ســــاعة  
2) () عامــــل االســــتطاعة = اســــتطاعة 

التوليد

في دول مجلس التعاون الخليجي، 
وتســـعى الكتشاف أســـعار وفرص 
منافـــذ الطاقـــة ليصبـــح لدينـــا تبادل 
تجاري بين شبكات الكهرباء الخليجية.

حجـــم  النمـــوذج  واســـتخدم 
الطلـــب المتوقع  للـــدول المرتبطة 
لتحقيـــق فرص الحصول على تبادل 
تجـــاري للطاقـــة بيـــن هذه الـــدول، 
األفضـــل  الســـعر  علـــى  ومســـتند 
 في االعتبار محدودية 

ً
للطاقة وآخذا

التوصيل.

إحدى العوائق التي 
ينبغي مواجهتها في 

تجارة الطاقة توحيد  
أنماط التوليد في 

الدول الست
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نســــتعمل  أن   

ً
جــــدا الهــــام  ومــــن 

الوحــــدات الصحيحة فــــي كل مرحلة من 
حســــاب كلفة الكهربــــاء المتولدة وكلفة 
اإلنتــــاج لآللة بســــبب مجموعــــة مختلفة 
ستخدم من الوقود 

ُ
من الوحدات التي ت

المستخدم لمحطة الطاقة حتى الكهرباء 
المتولــــدة من المولــــدات. كلفة الكهرباء 

المحسوبة كما تبينه المعادلة (3):
   xالعمليــــة فــــي  الســــاعات  عــــدد   

معدل بالساعة  $ (3) الكلفة = 
  وكمثــــال، إذا كانــــت تكلفــــة توليــــد 
الكهربــــاء من مولد الديزل المســــتأجر، 10 
دوالر بجالــــون مــــن الديــــزل مــــن الوقود 
جالــــون   -  55 ويســــتهلك  المســــتخدم، 
 1) الســــاعة  فــــي  الوقــــود  مــــن  برميــــل 
ســــاعة ) فترة التشغيل. ومن ثم الكلفة 
االستئجارية لمولد الديزل لمدة 24 ساعة 

كفترة تشغيل هي كما يلي:
الكلفة/ســــاعة = 10 دوالر/جالــــون 
* 55 جالــــون/ برميل+ 1برميل/ســــاعة = 
550 دوالر الكلفة = دوالر في الســــاعة 
* عــــدد الســــاعات فــــي العمليــــة = 550 
دوالر* 24 ســــاعة من العملية = 13200 

دوالر

حساب كلفة توليد الوحدة
من وجهــــة نظر اقتصاديــــة، الكلفة 
اإلجماليــــة لإلنتاج يتألــــف من كال التكلفة 
الثابتة والكلفــــة المتغيرة. وتتألف الكلفة 
الثابتة من استثمار رأس المال، والعمليات 
الثابتــــة والصيانة وكلفــــة االهالك وكلفة 
تتألــــف  المتغيــــرة  والتكاليــــف  التأميــــن. 
مــــن تكاليــــف الوقــــود وتكاليــــف الصيانة 
قدمهــــا  كمــــا  المتغيــــرة  و  التشــــغيلية 
 مكونــــات كلفة 

ً
»المهِوش« مســــتخدما

توليد الوحــــدة باســــتعمال منهج الكلفة 

الزائــــدة . أن كلفــــة توليــــد الوحــــدة التي 
إلــــى  باالســــتناد  »المهــــِوش«  حســــبها 
التحليــــل المالــــي للشــــركات، والحســــاب 
االقتصادي المســــتند على عقد الكلفة 

الزائدة. 
المعادلة التالية كل مكونات وحدات 

كلفة التوليد كما يلي:
(4) كلفــــة توليد الوحــــدة = الكلفة 
الثابتة + الكلفة المتغيرة * عامل المخاطر

حيث:
(5) الكلفــــة الثابتــــة = كلفة التأمين 
+ كلفة االهتالك + فائدة اســــتثمار رأس 

المال + كلفة التنظيم والمنهج الثابتة 
(6) الكلفة المتغيرة = كلفة الوقود 

+ كلفة التنظيم و المنهج المتغيرة
النتائــــج مــــن الحســــاب االقتصــــادي 
كال الكلفة الثابتة والكلفة المتغيرة ليســــا 
متشــــابهين بالنســــبة لآلالت، التي تقدم 
 لتوفير أكثر في حالة تغيرات كلفة 

ً
فرصا

الوقود في أسواق الوقود.

متوسط كلفة التوليد 
»لتكنولوجيا التوليد التوربيني 
بدورة مركبة« و»توربين الغاز 

بدورة بسيطة« 
كلفــــة  متوســــط  لحســــاب  بالنظــــر 
و  المركبــــة  الــــدورة  لمولــــدات  التوليــــد 
توربينات الغاز ذات الدورة البســــيطة في 
مجلس التعاون الخليجي، فإن افتراضات 
الكلفة والصفات الفنية المتنوعة لتجنب 
التعــــارض بين أنــــواع توربينــــات الغاز في 

المعامل تنص على مايلي:
للمولــــدات  المتوســــطة  القــــدرة   *
التوربينية تستخدم في المصانع القائمة 
بســــيطة  بــــدورة  التوربينيــــة  بالمحــــركات 
(1963 ميجا وات ) بناء على المعلومات 

الــــدول األعضــــاء فــــي  المجمعــــة مــــن 
مجلس التعاون الخليجي.

التوربينــــات  متوســــط  وبحســــاب   *
البخاريــــة إلــــى قــــدرة التوربينــــات الغازيــــة 
المتضمنــــة بمعــــدالت الحــــرارة المفترضة 
المركبــــة  الــــدورة  توليــــد  لتكنولوجيــــا 
وتوربينات الغاز بدورة بســــيطة مفترضين 
أن كل تكنولوجيا لتوليد بالدورات المركبة 
تشــــتمل علــــى توربينــــي غــــاز وتوربيــــن 

بخاري. 
، نضرب المتوسط أعاله في 

ً
* أخيرا

قــــدرة التوليــــد المتوســــطة و نضيف هذا 
إلــــى وحــــدة الحجــــم المفتــــرض لتوربيــــن 
التوليــــد بــــدورة بســــيطة مــــن تكنولوجيا 

توليد بدورة مركبة.
     كلفة التوليد تحسب من المنهج 
التصــــورات  توضحــــه  الــــذي  المعطــــى  
أدنــــاه من خالل المنحيات للداخل الجديد 
التوربينيــــة  المركبــــة  الــــدروة  لمولــــدات 
والمولدات التوربينية بدورة بسيطة في 

إقليم مجلس التعاون الخليجي،
وبالنظر لحساب كلفة اإلنتاج لوحدة 
التوليــــد المســــتعمل فــــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، وبرمجيات 12,0 فولت 
ونظام اورورا و برومو اســــتعملت لتعالج 
مــــع كميــــة مــــن المعلومات لــــكل مولد 
في كل وحدات الدول األعضاء. أســــعار 
الوقود المســــتخدمة لحساب كلفة إنتاج 
الطاقــــة هــــي أســــعار الوقــــود الدوليــــة 
وأســــعار الوقود المتعاقــــد عليها. وهذه 
النتائــــج تمثــــل كلفــــة تمويــــن المنتــــج أو 

السلعة لسوق الكهرباء اإلقليمي.
كلفــــة اإلنتاج الســــعودي في عام 
2015 لنظــــام التوليــــد لديه فــــي القدرة 
القصوى تصل إلى 67612 ميجا وات ، و 
كلفة تشغيل قصوى تساوي 568 ميجا 

تبادل الطاقة بين دول الخليج بواسطة شبكة الربطنماذج توليد لتغطية الطلب على األحمال اليومية

إن القدرة المتوفرة 
للتجارة بين الدول 
األعضاء هي 10,5 
تيرا وات ساعة خالل 
السنة. والتوفير 
المتوقع والفوائد 
لألطراف المتاجرة تقدر 
 
ً
بـِ 105 مليون دوالرا

إلى 1050 مليون 
 لألطراف 

ً
 سنويا

ً
دوالرا

المتاجرة.

سيوفر النموذج المقرح 
للسوق اإلقليمي 
و الحكمي لسوق 
الكهرباء اإلقليمي 
فوائد اقتصادية 
لدول مجلس التعاون 
الخليجي تصل إلى 
 .

ً
بليون دوالر سنويا
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وات ســــاعة ، وكلفــــة تشــــغيل قصــــوى 
تســــاوي 373 دوالر بالميجا وات ســــاعة 

باستخدام أسعار الوقود الدولية.
نتائج كلفة اإلنتاج المستعملة في 
أسعار الوقود المتعاقد عليها أدنى من 
أســــعار الوقــــود العالميــــة. وهــــذا يقدم 
كميــــة واضحــــة مــــن الدعم في أســــعار 
الوقــــود في الجانــــب التقديري للمملكة 
العربية السعودية. معظم أسعار وحدة 
التوليــــد في اإلقليم الُمقّدر للســــعودية 
 بالميجا واط ســــاعة و 

ً
أقل من 90 دوالرا

يصل ســــعر اآللة األكثــــر تكلفة إلى 150 
 بالميجا واط ساعة.

ً
دوالرا

كلفــــة اإلنتــــاج فــــي الكويــــت لعام 
2015  لنظــــام التوليــــد في االســــتطاعة 
القصــــوى تســــاوي 19729 ميجــــا وات، 
والكلفة التشــــغيلية األدنى تســــاوي 50 
 و95,89 بالميجا واط ساعة، كلفة 

ً
دوالرا

 
ً
التشــــغيل القصوى تســــاوي 140 دوالرا

و281 ميجا واط ســــاعة  للتعاقد وســــعر 
الوقود العالمي على التتالي.

نظــــام توليــــد البحريــــن التــــي فــــي 
القــــدرة القصوى تصل إلــــى 6316 ميجا 
 
ً
واط، وكلفة التشــــغيل األدنى 50 دوالرا

ســــاعة،  واط  بالميجــــا   
ً
دوالرا  82,51 و 

وكلفة التشــــغيل القصوى تساوي 114 
 و 179 بالميجــــا واط ســــاعة مقابل 

ً
دوالرا

أســــعار الوقود الدوليــــة والمتعاقد عليها 
على التتالي.

اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة، نظــــام 
التوليــــد في أبو ظبي الــــذي لديه قدرة 
وكلفــــة  واط،  ميجــــا  قصــــوى25080 
 
ً
دوالرا  74 و  دوالرا   33 أدنــــى  تشــــغيل 

تشــــغيل  وتكلفــــة  بالميجــــا واط ســــاعة 
 بالميجا 

ً
قصــــوى 88 دوالرا و124,5 دوالرا

واط ساعة حسب أسعار الوقود العالمية 

والمتعاقد عليها على التتالي.
 ونظــــام التوليــــد في عمــــان الذي 
لديــــه 8657 ميجا واط، وكلفة تشــــغيل 
 بالميجــــا 

ً
 و 39 دوالرا

ً
قصــــوى 32 دوالرا

واط ســــاعة، وكلفة تشغيل قصوى 88 
ســــاعة  واط  بالميجــــا   

ً
دوالرا و115  دوالرا 

مقابل أســــعار الوقــــود، ومقابل أســــعار 
الوقود العالمي والمتَعاقد عليه.

مجلــــس  بلــــدان  إنتــــاج  كلفــــة  إن   
التعــــاون الخليجي عنــــد القدرة القصوى 
هــــي 138350 ميجــــا وات. وتتراوح كلفة 
اإلنتــــاج فــــي الــــدول األعضاء مــــن دولة 
ألخــــرى وهناك فرق بيــــن الدول األعضاء 
بمعــــدل 10 دوالر إلى 100 دوالر بالميجا 
وات ســــاعة. إن القــــدرة المتوفرة للتجارة 
بين الــــدول األعضاء هــــي 10,5 تيرا وات 
ســــاعة خالل الســــنة. والتوفيــــر المتوقع 
والفوائــــد لألطراف المتاجرة تقــــدر بـِ 105 
 
ً
 إلــــى 1050 مليــــون دوالرا

ً
مليــــون دوالرا

 لألطراف المتاجرة.
ً
سنويا

   

خاتمة
النتائــــج لتقديــــر الســــوق اإلقليمــــي 
اإلقليمــــي  الكهربــــاء  ســــوق  ونمــــوذج 
لمجلــــس التعــــاون الخليجي بيــــن الدول 
الخليجية بينت أن سوق الكهرباء المقترح 
 في النموذج المقترح ويمثل 

ً
ُيظهر فرصا

فوائد اقتصادية عالية.
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  األســــعار 
الســــعودية في الجنوب، والشــــمال تؤثر 
بكل أسعار مناطق السوق في المملكة 
العربيــــة الســــعودية. الكويــــت واإلمارات 
 أســــعار 

ً
العربيــــة المتحــــدة  تملــــكان أيضا

منطقــــة عاليــــة. تملــــك قطــــر والبحريــــن 
المنطقــــة،  أدنــــى أســــعار ســــوق فــــي 
وعمان لديها أســــعار منخفضة في فترة 

معينة وأســــعار ســــوق أعلى في فترات 
أخرى.

إن اختالفات كلفة اإلنتاج بين الدول 
 لتجارة الطاقة بين 

ً
األعضاء خلقت فرصــــا

دول مجلس التعاون الخليجي. وباإلشارة 
إلى اإلنتاج، التكاليف بين الدول األعضاء 
محســــوبة في الجدول (1)، مستعملين 
األســــعار المتعاقد عليها و أسعار الوقود 

العالمية. 
هناك فرق بين الدول األعضاء في 
إلــــى 100 دوالر  معــــدل مــــن 10 دوالر 
بالميجــــا واط ســــاعة. والقــــدرة المتوفرة 

مكونات التكلفة في وحدات التوليدمنحنى الطلب على األحمال في دول المجلس

تكلفة التوليد في كال من توربينات الدورة البسيطة والمركبة في مختلف 
النسب من األحمال 

تكلفة اإلنتاج بأسعار الوقود العالمية واألسعار المتعاقد عليها

للتجــــارة بيــــن الــــدول األعضــــاء 10,5 تيــــرا 

التوفيــــر  فولــــت حصــــان خــــالل الســــنة. 

والفوائــــد المتوقعــــة لألطــــراف التجاريــــة  

المقــــدرة أن تســــاوي 105 مليــــون دوالر 

 لألطراف 
ً
إلى 1050 مليون دوالر ســــنويا

الجارية.

بشكل عام، سيوفر النموذج المقرح 

للســــوق اإلقليمــــي و الحكمــــي لســــوق 

الكهرباء اإلقليمي فوائد اقتصادية لدول 

مجلــــس التعــــاون الخليجــــي تصــــل إلى 

.
ً
بليون دوالر سنويا
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إعادة هيكلة دعم الطاقة 
ضـــورة   لكفـــاءة  االقتصـــاد

وتفعيل سوق الكهرباء دد
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لــكــن نــســب الـــدعـــم الــحــكــومــي 
المرتفعة خلقت العديد من المشاكل، 
فقد ساهمت في الزيادة الكبيرة في 
بكافة  للطاقة  المحلي  االســتــهــالك 
اقتصاديا  عبئا  شكلت  كما  أنــواعــهــا، 
حيث  ــمــجــلــس  ال دول  عــلــى  كــبــيــرا 
وصــلــت تــكــالــيــف دعـــم الــطــاقــة في 
المائة  فــي   10 نــحــو  المجلس  دول 
من إجمالي الناتج المحلي، وتستنزف 
تكاليف دعم الطاقة أكثر من 20 في 
الدعم  وألحق   ، ـــرادات  االي من  المائة 

ضررا باقتصاديات دول المجلس.
 لألسعار المتدنية للمنتجات 

ً
ونظرا

تــأثــر االســتــثــمــار فــي قــطــاع الــطــاقــة 
وخلق حوافز للهدر والتهريب. كما أن 
الدعم يحد من حوافز االستثمار في 
كفاءة الطاقة والنقل العام والطاقة 
الــمــتــجــددة ويـــزيـــد مـــعـــدالت الــتــلــوث 

واالختناقات المرورية.

دعم الطاقة في العالم
الطاقة   دعــم  تكاليف  تقدير  يتم 
االستهالك  قيمة  بين  الــفــرق  باعتبار 
بالسعر  وقــيــمــتــه  الــمــحــلــي  بــالــســعــر 
صندوق  تقديرات  وحسب  العالمي، 
النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة 
بلغ اجمالي دعم الطاقة التي تشمل 
الطبيعي  ــغــاز  وال والــكــهــربــاء  ــوقــود  ال
العالم  في  دوالر  مليار   492 حوالي 

للعام  2011.
ويعود نصف اجمالي هذا الدعم 
أو حوالي 250 مليار دوالر لمجموعة 
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

على  ينمو  الطلب  أن  وبــاعــتــبــار 
الطاقة بمعدل وسطي 4 في المائة 
 فان مقدار الزيادة السنوية على 

ً
سنويا

اجمالي الدعم في العالم يتوقع أن 
يصل الى 20 مليار دوالر في السنة.

ــطــاقــة  ـــقـــد قــــــدرت وكــــالــــة ال ول
في  الــطــاقــة  دعـــم  تكاليف  الــدولــيــة 
العالم بحوالي 544 مليار دوالر للعام 
2012 نصف هذه القيمة تعود لدعم 

المشتقات البترولية
.

نموذج المملكة العربية 
السعودية

ــيــف دعــم  ــكــال وكـــمـــثـــال عــلــى ت
الوقود في دول الخليج حسب جاءت 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 

العالم  مستوى  على  الثاني  المركز 
بتكلفة  والكهرباء  الوقود  تكاليف  في 
 46) دوالر  مليار   61 سنوية  اجمالية  
و15  النفطية   للمشتقات  دوالر  مليار 
الكهرباء)  قــطــاع  فــي  للوقود  مليارا 
ولم يتم حساب تكلفة الدعم المقدم 

للغاز الطبيعي. 
وســجــلــت اإلعــــانــــات الــحــكــومــيــة 
للكهرباء في المملكة مستوى قياسيا 
حيث  الماضية،  الثالث  السنوات  خالل 
ريال. وقد  مليار  قاربت مستوى 450 
العام  خــالل  الحكومي  الدعم  سجل 
ريــال،  مليار   150 نحو  فقط  الماضي 
ويأتي هذا الدعم بتوفير الوقود من 
نفط ومشتقاته وغاز طبيعى بأسعار 
زهيدة. وتستهلك المملكة أربعة أنواع 
وهــي:  الكهرباء،  لتوليد  الــوقــود  مــن 
الطبيعى،  والغاز  الثقيل،  الوقود  زيت 

والديزل، والنفط الخام. 
من  المحلي  االستهالك  وارتفع 
بنسبة   2014 خالل  الكهربائية  الطاقة 
11 في المائة، كأعلى نمو خالل الفترة 
الممتدة من 2006 حتى 2014، لذلك 
الكهرباء  دعــم  عن  التحدث  يمكننا  ال 
المواطن  لمسؤولية  التعرض  بــدون 
والمقيم في ترشيد االستهالك. حيث 
الصيف  فــصــل  فــي  المملكة  تــحــرق 
لتوليد الكهرباء كمية كبيرة من النفط 
برميل  الــف   700 حــوالــي  الــى  تصل 
من  المتزايد  الطلب  لتأمين  بــالــيــوم، 
من  الكمية  وهــذه  السكني،  القطاع 
النفط تعادل ما يستهلكه بلد اقليمي 
يقارب  الذي  بعدد سكانها  تركيا  مثل 

75 مليون نسمة.
اآلثار السلبية لدعم الطاقة

ـــرة فــي  ـــي ـــكـــب ــــلــــزيــــادة ال  ل
ً
نــــظــــرا

بكافة  للطاقة  المحلي  االســتــهــالك 
دعم  تكاليف  تــجــاوزت  فقد  أنــواعــهــا 
المائة  فــي   9 المملكة  فــي  الطاقة 
من إجمالي الناتج المحلي، وتستنزف 
تكاليف دعم الطاقة أكثر من 20 في 
المائة من االيــرادات الحكومية. وفي 
الى  الدعم  يــؤدي  األحــيــان  من  كثير 
ويؤثر  الوطني  باالقتصاد  الضرر  إلحاق 

على ميزان المدفوعات الحكومية.
المنتجات  ألســعــار   

ً
نــظــرا أنــه  كما 

الــمــتــدنــيــة قـــد يــتــأثــر االســتــثــمــار في 
للهدر  حوافز  وينشئ  الطاقة  قطاع 
والــتــهــريــب. ويــحــد الــدعــم مــن حوافز 

ــكــافــة  تــعــد الـــطـــاقـــة ب
أنـــواعـــهـــا مـــن الــمــواضــيــع 
ـــة الـــهـــامـــة  ـــي ـــج ـــي ـــرات االســـت
والــشــغــل الــشــاغــل لــلــدول 
األرض  بـــقـــاع  كـــافـــة  فـــي 
الرتباطها بالمجاالت الحياتية 
وفــــي دول  والــصــنــاعــيــة، 
الخليج العربي تلعب الطاقة 
عملية  فـــي  ــا  مــحــوري دورا 
ولذلك  االقتصادية،  التنمية 
أولت دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي قــطــاع الــطــاقــة 
الــعــنــايــة  مـــن  يستحقه  مـــا 
 ألهــمــيــتــه 

ً
والــــدعــــم، نـــظـــرا

اقتصادياتها  نمو  تعزيز  في 
الوطنية.

وبـــــدأ هــــذا االهـــتـــمـــام من 
خـــــــالل تــــطــــويــــر مــــصــــادر 
وعمليات  التقليدية  الطاقة 
االســـتـــكـــشـــاف والــتــنــقــيــب 
للبترول  الــخــاصــة  ـــاج  ـــت واالن
والغاز والقطاعات المرتبطة 
كــالــكــهــربــاء وتــحــلــيــة الــمــيــاه 
وخاصة  الصناعي  والقطاع 
ــات وقــطــاع  ــمــاوي ــروكــي ــت ــب ال
النقل وغيرها من القطاعات 

األخرى.
على  الخليج  دول  وحرصت 
تنويع مصادر الطاقة لديها، 
وتــبــذل اســتــثــمــارات ضخمة 
طاقة  مصادر  لتطوير  للبدء 
بديلة واضافية غير تقليدية 
ــــة  وغـــيـــر نـــاضـــبـــة مــــن ذري
الطاقة  تتضمن  ومتجددة 
ــريــاح  ال وطــاقــة  الشمسية 
الطاقة  أشكال  من  وغيرها 

المتجددة.
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والنقل  الطاقة  كفاءة  االستثمار في 
ــزيــد  ــجــددة وي ــمــت الـــعـــام والـــطـــاقـــة ال
معدالت التلوث واالختناقات المرورية.

تهريب الوقود
التي  التحديات  أحد  التهريب  يعد 
نتيجة  المحروقات  وقــود  دعم  تواجه 
اخــتــالف أســعــار الـــوقـــود بــيــن الـــدول 
مشكلة  ايجاد  الــى  أدى  ما  المجاورة 
كثير  وانقلبت  الداعمة  للدول  كبيرة 
لشعوب  اهداؤها  المراد  االمــوال  من 
ــدول الــى امــوال ضائعة في  هــذه ال

جيوب المهربين.
 والـــتـــهـــريـــب مــشــكــلــة مــعــقــدة 
لجأت  لذلك  حلها  السهل  من  وليس 
ـــدول الــى اســتــخــدام كــروت  بعض ال
العملية  وإلثبات  النقود  لدفع  ذكية 
التهريب  عمليات  مــن  للحد   

ً
الكترونيا

ـــوقـــود الـــذي  وخــفــض هـــدر دعـــم ال
يلحق باالقتصاد الوطني خسائر كبيرة. 
يكمن  الــحــل  ان  يــرى  اآلخـــر  والبعض 
قريبة  تكون  بحيث  االسعار  رفع  في 
من دول الجوار حتى ال يصبح للتهريب 

لكن  التبذير،  من  ويحد  زبائن  أو  منفذ 
فـــي نــفــس الـــوقـــت يــجــب تــعــويــض 

المواطنين بطرق أخرى.
في  المبرر  وغير  الكبير  النمو  إن 

في  البترولية  المشتقات  استهالك 
الــوقــود بدأ  التي تطبق دعــم  ــدول  ال
عليها،  الكئيب  بظالله  ويلقى  يؤرقها 
الحل  الذكي  الدعم  يكون  قد  لذلك 
للمواطن  الدعم  يصل  بحيث  األمثل 

فقط دون تبذير أو تهريب.
القطاع الصناعي والطاقة

البتروكيماوية  الصناعة  تساهم 
مساهمة كبيرة في استهالك الطاقة 

كوقود ولقيم إلنتاج المواد البالستيكية 
والمواد الكيماوية واألسمدة، باإلضافة 

الى القطاعات الصناعية األخرى.
من  الــصــنــاعــي  الــقــطــاع  ويعتبر   
االقتصادية  للتنمية  الحيوية  القطاعات 
وتوفير  ــتــعــاون  ال مجلس  دول  فــي 

الوظائف وتحقيق القيمة المضافة.
ــــاعــــة  ولــــــــقــــــــد حـــــقـــــقـــــت صــــن
البتروكيماويات السعودية على سبيل 

1 - انخفاض أسعار النفط: 
يشـــكل انخفاض أســـعار النفط تحدي لدول الخليج ألنه يحد من قدرة 
الـــدول علـــى دعم أســـعار الطاقة وسيشـــكل عبء يكبر علـــى اقتصاديات 

مجلس التعاون الخليجي.
ووفقـــا لإلحصائيـــات من البنك الدولـــي و صندوق النقـــد الدولي التي 
أعلنـــت في نوفمبـــر 2014 فإن فمجلس التعاون الخليجـــي يدفع أكثر من 
160 بليون دوالر على دعم الطاقة سنويا باعتبار أسعار النفط عند 80 دوالرا 
للبرميل في تلك الفترة ولكن أنخفاض أسعار النفط إلى مستوياتها الحالية 
يشكل فرصة فمن األسهل التعامل مع الدعم المالي في ظل االنخفاض.

2 - التغير المناخي ونتائج اتفاق مؤتمر باريس، 
أظهـــر مؤتمـــر باريس أنه ليـــس هناك ترحيب بالوقـــود اإلحفوري ويتزايد الموقـــف المعارض من 
الدعم المالي للطاقة ألن األســـعار هي أكبر محفز للناس على الترشـــيد والتوفير. كما كانت فعالية 

الطاقة على رأس جدول األعمال 

فـــي ورقة عمل عن إعـــادة هيكلة دعم الكهرباء 
فـــي مجلس التعـــاون الخليجـــي قدمهـــا المهندس 
الربـــط  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  االبراهيـــم  أحمـــد 
الخليجي والمهندس ياس فايسري في مؤتمر تجارة 
الطاقـــة الـــذي نظم في أبو ظبي في 17 ديســـمبر 
الماضي اســـتعرضت الورقة تأثير دعم أسعار الكهرباء 

على تجارة الطاقة في مجلس التعاون الخليجي.
واســـتعرضت الورقـــة جهـــود هيئـــة الربـــط فـــي 
تفعيـــل تجـــارة الطاقـــة فـــي الخليج حيث بـــدأت في 
2010  نقـــاش وتطويـــر فكـــرة تجـــارة الطاقـــة فـــي 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وفي 2013  تـــم تحديد 
العوائق التي تواجه طريق تجارة الطاقة، وفي 2014 
اســـتعرضت الهيئـــة خبـــرات العالـــم في مجـــال تجارة 

الطاقة.
وحـــددت الورقة 4 عوامل أساســـية مؤثرة على 

سياسات الدعم وهي :

 شجع الدعم الحكومي الزيادة في االستهالك المحلي للطاقة وشكل 
عبئا اقتصاديا على دول مجلس  التعاون 

 وصلت تكاليف دعم الطاقة في دول المجلس نحو 10 في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي وتستنزف أكثر من 20 في المائة من االيرادات
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من  مــرمــوقــة  عالمية  مــرتــبــة  الــمــثــال 
ناحية قدرة االنتاج والتوسع في كافة 

أنحاء العالم. 
التوسع  يتواصل  التحديات  ورغم 
زيادة  ذلك  بما في  القطاع  هذا  في 
والــتــكــامــل مــع صناعة  ــثــمــارات  االســت
جديدة  صناعات  إنشاء  وفــي  التكرير 
الجبيل  مدينتي  فــي  الــحــال  هــو  كما 
التعدينية  والمدينة  الصناعيتين  وينبع 

في رأس الخير ووعد الشمال اضافة 
الى المدن االقتصادية األخرى، ولكن 
طائلة  أمـــواال  يستنزف  الــقــطــاع  هــذا 

على هيئة دعم للغاز.
(غاز  الطبيعي  الغاز  دعم  تكلفة 

البيع)
يــســتــهــلــك الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
ــة مـــن الــغــاز  ــمــائ حـــوالـــي 40 فـــي ال
ولقيم في صناعة  كوقود  الطبيعي 

األسمدة،  النتاج  واألمونيا  الميثانول 
ــســنــوي الرامــكــو  وحــســب الــتــقــريــر ال
اجمالي  بلغ   2013 للعام  السعودية 
 8.09 البيع  غاز  من  المباعة  الكميات 

بسعر  باليوم  حــراريــة  وحـــدة  تريليون 
للمليون  دوالر   0.75 عــنــد  مــدعــوم 

وحدة حرارية.
ــى هـــذا يــمــكــن تــقــديــر ولــو  وعــل
باعتماد  الدعم  تكلفة  تقريبية  بصورة 
سعر عالمي وسطي للغاز الطبيعي 
عند 10 دوالرات للمليون وحدة حرارية 
مع أن هذا السعر اقل من سعر الغاز 
الطبيعي المسال في اوروبا او اليابان 
او كوريا الجنوبية وأقل من  سعر الغاز 
أللمانيا  المصدر  الــروســي  الطبيعي 
وحدة  للمليون  دوالرا   12 يبلغ  الــذي 

حرارية.
كقيمة  دوالرات   10 اعتمدنا  وإذا 
في  الطبيعي  الغاز  ألسعار  تقديرية 
العالم فإن تكلفة دعم الغاز الطبيعي 
فـــقـــط لــصــنــاعــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
واالســـمـــدة حـــوالـــى 40 مــلــيــار ريـــال 

.
ً
سنويا

وقود قطاع النقل
من  النقل  قطاع  استهالك  بلغ 
بــرمــيــل  الــــف  حـــوالـــي 850  ـــوقـــود  ال

3 - التكنولوجيا:
الطاقـــة المتجـــددة غيـــر المدعمة يمكـــن أن تنافس في مجلـــس التعاون 

الخليجي 
وتمنـــح التقنيـــات الحديثة فرصـــا لتنمية عناصر الســـوق الجديدة مثل ســـوق 

االحتياطيات، االستجابة للطلب، سوق تخزين الطاقة، أسواق توزيع الطاقة.

4 - الرغبة في إنشاء السوق الخليجي للتبادل التجاري للطاقة
 القـــرارات  الهامـــة للقمـــة األخيـــرة لمجلس التعـــاون الخليجي تؤكـــد الرغبة 
في إنشـــاء ســـوق للطاقة فـــي مجلس التعـــاون الخليجي، هذا الســـوق  يمكن 
أن يؤســـس في ظل وجود بعض الدعـــم المالي للطاقة، ولكن يجب أن تكون 
على مســـتوى المستهلك ( لدعم األسر،وقطاع محدودي الدخل) فقط سوق 
إقليمـــي يمكـــن أن يدفع بما فيه لتصفية كافية ليصبح قادرا على المنافســـة و 

على تخصيص الرعاية االجتماعية لشعب مجلس التعاون الخليجي.

 األســـعار المتدنيـــة للمنتجـــات أثـــرت على االســـتثمار في قطاع 
الطاقة والنقل العام والطاقة المتجددة

 الدعـــم خلـــق حوافـــز للهـــدر والتهريـــب ورفـــع معـــدالت التلوث 
واالختناقات المرورية 
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وفـــي مشـــاركته في مؤتمر تجـــارة الطاقة عن الدعم المالي للكهرباء فـــي دول مجلس التعاون الخليجي  
أوضح الدكتور عبد الله م. الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج

أن الدعم الحكومي ســـاعد في مالقاة النمو الســـريع  واتخذ 

 عديدة بما فيها: 
ً
أشكاال

قروض بال فوائد أو بفوائد قليلة ، أســـعار الوقود المنخفضة 

الدعـــم  أن  وبيـــن  المرتفـــع.  الحكومـــي  االســـتهالك  ،تعريفـــات 

الحكومي يفتقد ما يلي :
وضـــوح المبالـــغ وتوقيـــت القـــروض ، االتجـــاه إلـــى الجهـــات 
المقصودة و المســـتحقة ، نقص أو تأخير الدعم الحكومي يؤدي 
إلـــى: قفـــزات كبيرة فـــي التعريفات ، ونوعيـــة منخفضة أو نقص 

في الخدمة.

يوضـــح الرســـم  نمو الطلب على الكهربـــاء من العام (2002 إلـــى 2015 وتوقعات 
النمو حتى العام 2032)
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نــســبــتــه 25 في  مـــا  أو  الـــيـــوم  فـــي 
الطاقة  استهالك  اجمالي  من  المائة 
المائة  فــي   45 ونــحــو  المملكة  فــي 
ــوقــود الــســائــل في  مــن اســتــهــالك ال
يرتفع  االستهالك  يــزال  وال  المملكة. 

من سنة ألخرى.
المائة  فــي   60 البنزين  ويمثل   
يمثل  فيما  النقل،  اجمالي وقود  من 
وقود  ويمثل  المائة  في   30 الــديــزل 
الطائرات وزيت الوقود للسفن النسبة 

الباقية.
 وقد مثل استهالك النقل البري 
بــرمــيــل في  ألـــف  الـــوقـــود 760  مــن 
إجمالي  المائة من  أو 89 في  اليوم 

استهالك الطاقة في هذا القطاع.

قطاع الكهرباء والمياه
من  والمياه  الكهرباء  قطاع  يعتبر 
أكبر مستهلكي الطاقة في المملكة 
بنسبة تفوق 52 في المائة أو حوالي 
في  مــكــافــئ  نــفــط  بــرمــيــل  مليوني 

اليوم.
وتطورت وتضاعفت قدرات توليد 
كما   

ً
كبيرا  

ً
تــطــورا  

ً
ونــوعــا  

ً
كما الكهرباء 

تحلية  مــحــطــات  بــعــض  مــن  يستفاد 
المياه بالمملكة. 

ويــســتــحــوذ الـــقـــطـــاع الــســكــنــي 
االستهالك  من  المائة  في   50 على 
والصناعي 18 في المائة والتجاري 16 
في المائة والحكومي 13 في المائة.
النفط  يستخدم  الكهرباء  والنتاج 
في   37 إلنتاج   ( مباشر  (حــرق  الخام 
الكهربائية  الطاقة  حجم  مــن  المائة 

المنتجة.
 كما يستخدم الغاز إلنتاج 37 في 
 15 إلنــتــاج  الــديــزل  ويستخدم  الــمــائــة، 
في المائة بينما يستخدم زيت الوقود 
من  االحتياج  بقية  انتاج  في  الثقيل 

الطاقة.

الطبيعي  الـــغـــاز  نــســبــة  وتــصــل 
الــمــســتــهــلــك حـــوالـــي نــصــف االنــتــاج 

االجمالي للمملكة.

نمو استهالك الطاقة
المملكة  مـــــوارد  خــريــطــة  تــشــيــر 
مؤكد  احتياطي  أكبر  تملك  أنها  الى 
االحتياطي  ــع  رب يــســاوي  النفط  مــن 
الخامسة من  المرتبة  وتحتل  العالمي 
إال  الطبيعي،  الــغــاز  احتياطيات  حيث 
أنها تواجه العديد من التحديات نتيجة 
أبرزها  والمتغيرات  العوامل  من  عدد 
الحاجة الماسة لتلبية متطلبات التنمية.
البترولية  الموارد  لطبيعة   

ً
ونظرا  

والغازية غير المتجددة والناضبة تحتم 
الثروة لتنويع  االستغالل األمثل لهذه 
مصادر  وتوفير  االقتصادية  القاعدة 

الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
 وفي الفترة األخيرة ارتفع الطلب 
الى مستويات  الطاقة  المحلي على 
في  المملكة  لتصبح  مسبوقة  غير 
مستهلكي  ألكــبــر  الــســادســة  المرتبة 

النفط في العالم.
ــمــو  ــن وقــــــد تـــخـــطـــى مــــعــــدل ال
ــطــاقــة في  ــهــالك ال ــوي الســت ــســن ال
معدل  بينما  المائة،  في   5 المملكة 
ــنــمــو االقـــتـــصـــادي 4 فـــي الــمــائــة،  ال
إجمالي  اســتــهــالك  اجــمــالــي  ووصـــل 
خام  وزيـــت  مــكــررة  (منتجات  الــطــاقــة 
مليون   3.8 حــوالــي  طبيعي)  وغـــاز 
التباين   مع 

ً
يوميا برميل نفط مكافئ 

الـــواضـــح فــي مــعــدالت االســتــهــالك 
خالل فصول السنة. وتشير التقارير أن 
حجم االستهالك سوف يصل الى 8.4 
مليون برميل اذا لم يتم تدارك الوضع 

ومعالجته.
استهالك  في  النمو   هــذا  ويعد 
الــطــاقــة األعــلــى فــي الــعــالــم، حيث 
يصل اجمالي استهالك الفرد للطاقة 
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يوضح الرسم البياني تعريفات وكلفة الكهرباء في المملكة العربية السعودية

واستعرض الدكتور الشهري التحديات التي تواجه دول المجلس وهي:-
معـــدالت نمـــو عاليـــة جـــدا - نمـــو اإلنتاج - زيـــادة اســـتهالك الفـــرد - التطورات 
االقتصاديـــة - فعالية منخفضة - اعتماد عـــاِل على الدعم الحكومي - اعتماد 

على المصادر التقليدية

استهالك الوقود السائل المحلي في المملكة العربية السعودية

 نصف اجمالي دعم الطاقة العالمي في دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

 المملكة العربية الســــعودية فــــي المركز الثاني على 
مستوى العالم في تكاليف الوقود والكهرباء 

 توليــــد الســــعودية للكهربــــاء يعــــادل ثلــــث قــــدرة الهند 
ونصف أفريقيا

Generation efficiency Improvement
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فـــي محاضرتـــه عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي ألســـواق الكهرباء في دول 
مجلس التعاون الخليجي يرى الخبير دينيس كولينت  أن البداية تكون بالتعامل مع 

دعم الوقود .
وفي تعريفة للدعم الحكومي أوضح دينيس كولينت  أن الدعم هو أي إعانة 

حكومية لجعل سعر السلعة اقل من سعر السوق.
وقـــال إنه صدر بحث مؤخرا من مبـــادرة الدعم العالمي يعرف الدعم على أنه 
“أي شـــكل من أشكال المعالجة المفضلة الممنوحة للمستهلكين أو المنتجين من 

قبل الحكومة “(على أساس نهج منظمة التجارة العالمية).
ولكنه اعتبر الدعم في قطاع الطاقة معقدا لألسباب التالية:

العديد من واضعي السياسات تنظر إلى كون الوقود األحفوري مدعوما حتى 
بأسعار السوق ، ألن أسعاره ال تحتسب التكاليف الخارجية (كتغيرات الطقس).

العديـــد مـــن اإلعانات المالية الحكومية في قطـــاع الطاقة تدفع حاليا لتغطية 
التكاليف اإلضافية لتوليد الطاقة المتجددة و النووية .

ولتعريـــف المشـــكلة قال إنه فـــي لوقت الحالي ، تعتبر القضية الرئيســـية هي 
الدعم المرتبط بأســـعار “الســـوق”، أو”تكلفة الفرصة البديلـــة” (حيث يوجد أقل من 

سعر السوق):
ويوضح الرسم البياني مايلي:

األعلى  : سعر السوق
األوسط : تكلفة الفرصة البديلة

األدنى  : سعر الدعم

وبذلـــك يتضـــح أن جميع دول مجلس التعـــاون الخليجي تقدم مســـتويات عالية من 
الدعم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يشكلون حوالي ٪5.5 من سكان العالم و 

يمثلون ٪48 من دعم الطاقة العالمية.
حتى على تعريفنا للدعم، جميع الدول األعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي 
 ألسعار الكهرباء - في بعض الحاالت لم ترفع األسعار لسنوات عديدة .

ً
يقدمون دعما كبيرا

يشـــكل الدعـــم أكثر من ٪5 مـــن الناتج المحلي اإلجمالي فـــي معظم دول مجلس 
التعاون الخليجي، وأكثر من ٪10 في بعض الحاالت .

واستعرض حاالت الدعم والتحديات التي تواجه ادول الخليج 
فمثال قدمت عمان إعانات كبيرة للمستهلكين لعدة سنوات ، عبر : 

- الدعم المقدم من خالل أسعار وقود مخفضة واإلعانات للمستهلك تدفعها 
الحكومة.

- أقرت هيئة تنظيم الكهرباء لكيانات قطاع الطاقة باســـترداد تكاليف التشـــغيل 
الكاملة، بتعويضها من الحكومة. لكن شهدت السنوات األخيرة تطورات هامة:
 تضاعفت أسعار الغاز لتوليد الطاقة في  يناير 2015، مع جدولة سنوية .

- بعـــض تصريحـــات صناع القـــرار تقترح تغيير في تعريفات المســـتهلك تتطلب 
تخفيض تكلفة الدعم.

كما قدمت السعودية إعانات كبيرة للمستهلكين لعدة سنوات ، ولكن :
ال توجد عملية رسمية لتمويل اإلعانات، من خالل توفيرمزيج من أسعار الوقود 
المنخفضة، والقروض المدعومة، وغيرها من القروض للشـــركة السعودية للكهرباء 

من قبل الحكومة.
هيئـــة تنظيم الكهربـــاء واإلنتاج المـــزدوج ليس لها أي دور رســـمي في تحديد 

متطلبات اإليرادات للشركة السعودية للكهرباء ، لذلك حجم اإلعانات غير واضح.
ليـــس هنـــاك بيانات منشـــورة تبين حجم الدعم المتاح، لكن حســـابات الشـــركة 
الســـعودية للكهرباء لعام 2014 تشـــير إلى أن متوسط العائد لكل كيلو واط ساعة 

بيعت هو في حدود 3.5 سنتا أمريكيا
لم تالحظ وجود أية تغييرات جديدة ، وليس هناك مؤشر رسمي ألي مقترحات 

برميل نفط مكافئ  أكثر من 40  الى 

في  الطاقة  استهالك  ويتركز   
ً
سنويا

قطاع الكهرباء والتحلية 52 في المائة 

وقطاع النقل 21 في المائة والقطاع 

الصناعي 15 في المائة.

ـــــؤدي االســـتـــهـــالك الــمــحــلــي   وي

الى  ومشتقاته  الخام  للبترول  المفرط 

المتاحة  الــبــتــرول  كمية  مــن  التقليل 

للتصدير.

ــعــانــي الـــغـــاز الــطــبــيــعــي أيــضــا  وي

المحلي،  االســتــهــالك  مــعــدل  ــفــاع  ارت

الــطــلــب  يــــواصــــل  أن  يـــتـــوقـــع  حـــيـــث 

المحلي على الغاز ارتفاعه مع اتساع 

وفي  والصناعية  المحلية  االحتياجات 

المياه  وتحلية  الكهرباء  توليد  مقدمتها 

النمو  ولمواكبة  الصناعية.  والقطاعات 

المملكة  بــدأت  الطاقة،  على  المفرط 

تطبيق سياسات صارمة للحد من الهدر 

تطبيق  ومنها  الكهرباء  استهالك  في 

سعر السوق

سعر التكلفة

السعر المدعوم
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تغيريـــة ، لكـــن بعـــض المعلقيـــن يشـــيرون إلـــى أن الضغط من 
انخفـــاض أســـعار النفط العالميـــة قد يؤدي إلـــى انخفاض في 

الدعم.
وقدمت أبو ظبي إعانات كبيرة لبعض أنواع المســـتهلكين لعدة 

سنوات ، عبر :
تحـــدد الحكومـــة أســـعار المســـتهلك و تعـــوض عجـــز اإليـــرادات 
المخصصة لشـــركات التوزيع، بحســـب مدخالت مكتب التنظيم و 

الرقابة .
شهدت السنوات األخيرة تطورات هامة:

من يناير 2015، العديد من فئات أسعار الكهرباء للمستهلك زادت 
زيادة كبيرة.

مـــن أغســـطس 2015 ، تـــم خفض دعم الوقـــود ، بما في ذلك 
المستخدم لوسائل النقل .

تشـــير بعض التقديرات إلى أن التكلفـــة اإلجمالية لدعم الكهرباء 
انخفضت بأكثر من 40٪ .

ماذا بشأن المستهلك ؟
سياسات توفير الدعم المباشر لسعر الكهرباء للمستهلكين مفهومة.

قـــد يكـــون القصـــد من هـــذه اإلعانات اعتبارهـــا عناصر مهمـــة للسياســـات اإلجتماعية 
والصناعية، و قد تتطلب:

- تقديـــم مســـاعدات قيمـــة للمســـتهلكين المحليين، وخاصـــة ذوي الدخـــل المحدود 
وقليلي االستهالك.

- مساعدة الشركات الصغيرة لتنمو وتزدهر.
- مساعدة التنمية الصناعية خاصة الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة .

لكن إعانات المستهلك ليست هي القضية الرئيسية هنا - على الرغم من أن إصالحها 
مرحب به، القضية الحقيقية هي أن الدعم يرفع على سلسلة التوريد 

حتى في قطاع الطاقة التقليدية، يمكن أن يكون للدعم آثار ســـلبية على كل أجزاء 
من سلسلة التوريد:

المربعات الحمراء من اليســـار : أســـعار وقود مدعومة ، أسعار جملة مدعومة ، أسعار 
نهائية مدعومة .

الدوائـــر الزرقـــاء مـــن اليســـار : مـــزودي الوقـــود ، محطـــات التوليـــد، النقـــل و التوزيع ، 

المستهلكون 

االشـــكال الحمراء من اليســـار : إســـتخدام غير فعال للوقود ، إســـتثمار غير فعال في 

النقل و التوزيع و كذلك في العمليات و الصيانة ، إستهالك غير فعال

مواصفات كفاءة الطاقة على األجهزة 

عالية االستهالك وغيرها من المبادرات.

أكبر  أحـــد  المملكة  أن  شــك  وال 

مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الــعــالــمــيــة، ولــكــن 

استنزافها على النحو الذي يتم يجعل 

تآكل  على  قـــدرة  أكــثــر  الــهــدر  عملية 

استمرار  ألن  الطاقة،  تلك  من  العائد 

الزيادة في معدالت االستهالك يهدد 

يجعل  النفطية بشكل  الصادرات  حجم 

في  تنتجه  مــا  جميع  تستهلك  الــبــالد 

الزمان، ما يتطلب  غضون عقدين من 

للحد  واإلجـــراءات  المراجعات  من  مزيد 

من هدر الطاقة ومصادرها.

وتــصــاعــد االســـتـــهـــالك الــمــحــلــى 

مستقبلية،  بصعوبات  يــأتــي  للطاقة 

حيث تنامت قدرة المملكة على توليد 

الخام  النفط  حــرق  بواسطة  الكهرباء 

ومــشــتــقــاتــه والـــغـــاز الــطــبــيــعــي حتى 

تعادل  وهــى  واط  جيجا   70 تــجــاوزت 

قدرة توليد للدول الكبرى إذ تقارب ثلث 

افريقيا  قــارة  الهند ونصف قــدرة  قــدرة 

التي تقدر بحوالي 140 جيجاوات.

تحسن أداء كفاءة االستهالك
كـــفـــاءة  أداء  تـــحـــســـن  يـــبـــقـــى 

االستهالك وترشيده من أهم العوامل 

التي تؤثر على مستقبل الطاقة في 

يشمل  وذلــك  العالم،  وفــى  المملكة 

النقل  القطاعات؛  جميع  في  الكفاءة 

ــي، الــصــنــاعــة،  ــان ــمــب والـــمـــواصـــالت، ال

وكذلك الكفاءة في القطاعات التجارية 

والسكنية.

الطاقة  استهالك  ترشيد  ويــؤدي 

الى  بالمملكة  القطاعات  جميع  في 

خفض نمو الطلب على الطاقة خالل 

على  الخبراء  ويجمع  المقبلة.  العقود 

نمو  تكبح  أن  قــادرة على  المملكة  ان 

النفط  السنوي على  الداخلي  الطلب 

التي  الحالية  المستويات  مــن  والــغــاز 

وتخفضها  المائة  في   5-4 الــى  تصل 

اذا  الــمــائــة،  فــي   2.8 مستويات  ــى  ال

النظيفة  الطاقة  ادخال  التزمت بخطط 

طاقة  واستغالل  الشمسية  كالطاقة 

الرياح، واذا نفذت برنامج ترشيد الطاقة 

الذى يهدف الى رفع كفاءة الطاقة.

وتستطيع هذه االجراءات أن توفر 

مليون   2-1.5 حــوالــي  المملكة  على 

برميل نفط مكافئ في اليوم، وهذه 

المملكة  تحتاجها  التي  الكمية  تقارب 

من  االحتياطية  قدرتها  على  للحفاظ 

حيث انتاج النفط التي تعد صمام أمان 

ألسواق النفط العالمية. 

وقد ارتفع حجم االستثمارات في 

مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة 

ــحــاء الــعــالــم مــا جعلها  فــي جــمــيــع أن

الطلب  نمو  تلبية  في  كبيرا  مساهما 

التقنيات  ولقد ساعدت  الطاقة.  على 

على  الكبرى  الصناعية  الدول  الحديثة 

استهالك نفط  أقل، حيث إن استهالك 

الــتــعــاون  الــنــفــط فـــي دول مــنــظــمــة 

مستمر  تراجع  في   (OCED) والتنمية 

في  تحققت  التي  المكاسب  بفضل 

مجال الكفاءة في استخدام المركبات.

كــفــاءة  تحسين  تــدابــيــر  وانــتــجــت 

اســتــخــدام الــطــاقــة فــي 11 دولـــة من 

الدول األعضاء توفير ما يقرب من 420 

مليار دوالر من قيمة النفط بين عامي 

2005 و2010.

ـــــادة اســتــهــالك الــنــفــط  ورغــــم زي

حصة  أن  إال  الثالث،  العالم  دول  في 

الــوقــود  مــزيــج  فــي  انخفضت  الــنــفــط 

الكفاءة  تحسين  بفضل  جزئيا  العالمي 

وإلى  والمواصالت  النقل  قطاع  في 

الطاقة  استخدام  في  الكبير  التوسع 

مجال  في  الطبيعي  والغاز  المتجددة 

توليد الطاقة الكهربائية.

سلسلة التوريد للكهرباء (1)
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gCC interconnection Authority 
(gCCiA) continues its efforts to develop 
the technical tools for all networked 
operations that target generation, 
transmission and distribution, where 
there is a growing need for energy and 
a need for diversifying its sources. The 
growth of demand is due to the real 
consumption in different areas which 
required to support sustainable and 
comprehensive development. That what 
we plan within gCC countries in order to 
have high production capacities capable 
of facing the challenges and always 
adapting to the emerging requirements.
gCC interconnection Authority has been 
continuing its activities in accordance 
with its plans for 2015, and made a lot of 
achievements and strategic objectives 
in all areas that aim to offer stable 
electric supply to all gCC countries. 
many successes have stimulated the 
Authority to continue its qualitative and 
quantitative method in energy saving. 
The Authority is a foundation that has 
strategic goals related to the provision 
of sustainable energy has a vital 
capacity to deal with any contingency 
in the production, distribution, and 
maintenance to get the maximum levels 
of reliable productivity.
 gCC interconnection Authority continue 
in constant movement to develop its 
methods and implementation of its 
plans. it was able to share many modern 
international experiences in the field 
of energy, and its contribution, in 
these events, was in order to reach a 

modern technical thinking which can 
be utilized in its various tasks, and to 
use all techniques of production and 
maintenance of networks & terminals. 
This make it close to every business 
development and improvement. we are 
keen to keep up with new developments 
to help the gCC development growth 
and consumption needs.
perhaps the biggest and most important 
performance is to move forward in the 
energy trading system and progressing 
to advanced levels, to ensure smooth 
movement of energy and provide 
commercial electricity to the market 
with the highest international standards. 
This provides a great insurance to a 
continuous supply and immediate 
processing and for emergency cases at 
the level of gCC networks & stations.
The Authority continue to develop and 
grow despite its recent establishment 
compared to the evolution and 
development in the gCC, and will 
continue its efforts to expand and 
achieve all its strategic goals to remain 
a leading regional and international 
organization in the field of energy. it 
has more goals to achieve in this year, 
to give an additive to the new era of 
energy in the gCC countries which live 
in an advanced stage of growth and 
prosperity required continuous supply 
of energy that makes the future. 

engineer Ahmed Ali Al-ebrahim

Keeping AbreAsT wiTh energy 
TeChnologies

The Chief executive officer of gCC 
interconnection Authority (gCCiA) 5



 in these days, energy industry has 
become a comprehensive industry for 
everything related to its development, 
innovation, production, distribution and 
commercializing through systems that 
meet consumer needs in the light of 
population growth and economic escalating 
in all regions of the world. Therefore, 
consumption should be offset by production 
and supply consistent with the requirements 
of development and growth. when we 
discuss energy in its industrial perspective 
we meant a dynamical expansion in the 
system so that it becomes more inclusive 
and accommodating any innovative ideas in 
production toward renewable and alternative 
energy.
in fact, the gCC interconnection Authority 
aims to develop its tools and methods in 
order to face the future needs by opening 
the door for investments expansion related 
to electricity producing plants.  in this 
approach, the Authority reduced the required 
generating capacities but maintained 
the same level of reliability for networks 
electricity. This will lead to have large and 
ambitious saving may yield up to $ 180 
million annually in the period of time up 
to 25 years through energy trading. This 
is an ideal strategy enhances our plans to 
put the foundations to cover the needs and 
challenges of this period.
success in reaching this goal will stimulate 
further plans that support the creation of 
the gCC energy trading. This is a typical 
development achieved for the benefit of all 
the gCC countries and their desire of mutual 
work and cooperation, as it contributes to 

dr. matar bin hamed neyadi

The fuTure of The energy indusTry 
in The gCC CounTries

Chairman of the board of the gCC 
interconnection Authority. 

the achievement of significant economic 
gains due to the marketing of excess energy 
after reaching sufficient production and 
getting abundance of supply. it will, also, 
give us pricing options suitable to gCC 
consumers, and make a significant saving in 
fossil fuel consumption amounts either  gas 
or liquid fuel, which resulted in a continuous 
and active energy production cycle.
The trade and development of energy 
industry is a continuous process, and by 
utilizing the renewable energy systems 
we get oversupplied of «energy» with a 
strategy aimed to supply all economic and 
housing systems by their need of cheap 
and clean energy. because the industry of 
energy is a principle related to the caring 
of all production investment, innovation, 
availability and prices, it is the backbone of 
modern life which no longer been possible 
to decrease its production or neglect 
researching in its scientific path to discover 
more easy systems and applications that 
yield abundance and a convenient economic 
income. This issue has scientific dimensions 
that are related to the development of 
power stations, networks, distribution and 
transportation. it is, also, involved in the 
utilization of renewable energy natural 
resources.  These resources are available 
in the gCC countries and are considered as 
an alternatives reservoir when there is a 
need for further production expansion. sun 
and winds became part of the new means 
of energy production and found their way 
to production but still subject to further 
scientific development in order to have the 
best way for their uses. 
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in its keenness to 
enhance the benefit 
of the gulf power 
interconnection, 
gCC interconnection 
Authority organized the 
fourth regional power 
Trade forum in the 
emirate of Abu dhabi 
on december 17, 2015 
Ad, titled (addressing 
the impact of subsidies 
policies on electricity 
prices markets to open 
the horizons to power in 
the gulf)
during the inauguration, 
dr. mattar hamed Al-neyadi , undersecretary of the 
ministry of energy in the uAe, Chairman of the board 
interconnection Authority pointed that the work is 
proceeding in the establishment of gulf Common market 
for power trade to launch its activities by 2020. This 
market is expected to achieve financial savings amount 
to $ 26 billion for all member states. experts attended 
the forum described the formation of energy market in 
the gCC countries as a step hoped for the gulf power 
interconnection.
dr. neyadi  said the goal of this year's forum is to enhance 
the utilization of gulf power interconnection to its limits, 
which would have a pivotal role in the future development 
of energy trading sector. "we have succeeded in energy 
exchange in order to support and stabilize its efficiency, 
and we seek to expand this cooperation to a commercial 
level reflecting economic benefits for the region, which 
may make it easier to expand into other markets in the 
future".
h.e. eng. Ahmed bin Ali Al ibrahim, Chief executive 
officer of gCC interconnection Authority, said: The 
optimal energy exchange between member Countries 
through the gCC interconnection Authority leads to a 
reduction in operating and maintenance costs, and it 
may achieved very important revenues for all member 
Countries. Achieve the power exchange economically, 
requires a coordinating plan for energy production, 
and to develop a power trade market through the gCC 
interconnection Authority. This may put the gulf region in 
more advanced position in the global energy sector, and 
opens opportunities for energy trade with global markets 
in the future.
in turn, dr. saleh Al-Awaji, undersecretary of ministry of 
water and electricity for electricity Affairs and member of 
the gCC interconnection Authority, said that the agenda 
forum makes a valuable addition to the ongoing efforts 
for activating the gCC power market and benefiting from 
the international experiences in this field. he predicted 

gCC inTerConneCTion AuThoriTy orgAniZed The 
fourTh regionAl power TrAde forum in 2015

that the signs of the gulf 
market activation will 
appear between two and 
three years.
The attendees reviewed 
the challenges facing the 
interconnection, to put 
forward solutions and 
create a clear roadmap 
to start energy trade 
between the six gCC 
states. These challenges 
were identified as the 
absence of visibility and 
awareness of electricity 
costs and the benefits 
that can be achieved 

by power trading; energy price distortion due to varying 
levels of subsidies in gCC countries; differences in 
national energy policies; differences in local regulations 
towards cross border power trading; differences in 
national power sector structure; and low number of 
market participants. The forum included three working 
sessions, the first (centered on the theme of energy 
transfer), and the second came to bear the title (gCC 
plan to deal with fuel subsidies), and the third session 
was entitled (pricing in light of subsidies & impact on 
electricity markets).
The forum discussed ways to address the impact of 
subsidies policies on electricity prices and the grid 
interconnection requirements between members of 
the gCC interconnection Authority countries through 
providing the necessary investments for power energy 
exchange, reducing the generating failure in emergency 
cases, improving the economic reliability of the power 
systems in the member Countries, and laying the 
foundations for power exchange for the benefit of the 
gulf economy. The forum highlighted the increment 
of power reliability and cooperation with electrical 
companies and authorities in order to enhance 
operational efficiency and coordinate their operations in 
line with the conditions of each country. it also proposed 
subsidy strategies and its distribution in proportion to 
the development plans.
The forum witness a time when the gCC countries, 
actually, saved about 214.5 million dollars from the gCC 
interconnection network during 2015, as a result of, only, 
avoiding the losses of power outage and the unnecessary 
to add additional new plants. The targeted saving to be 
increased to more than $ 500 million over the next seven 
years.

dr. mattar Al-neyadi  inaugurate the fourth regional 
power Trade forum  
A side of the forum activities    
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New
s

Al ZAyAni: "eleCTriCiTy inTerConneCTion" 
eliminATed power ouTAges in The gulf 
CounTries
h.e. dr. Abdullatif bin 
rashid Al Zayani, the 
secretary general of the 
gulf Cooperation Council 
(gCC), constantly follows all 
gCC joint working activities 
with great interaction, 
represented in his interest 
in the programs and projects 
of the gCC interconnection 
Authority, where he keens 
to have the Authority aims 
(in providing electrical 
power to the gCC countries 
with the highest standards 
of production efficiency 
and balanced services 
distribution) achieved.
in the context of his 
interest, dr. Al Zayani met, 
last february, dr. mattar 
neyadi, Chairman of gCC 
interconnection Authority 
and engineer Ahmed Al 
ibrahim Chief executive 
officer of the Authority in 
his office at the secretariat 
general in riyadh. during 
the meeting, they discussed 
the efforts undertaken by 
the Authority to enhance 
coherence and integration 
of the gCC countries in the 
field of electric power and 
ways to boost cooperation 
and coordination between 
the secretariat general of 
the gulf Cooperation Council 
and the gCC interconnection 
Authority in the field of 
energy saving.
dr. mattar neyadi briefed the 
Council secretary general 
on the efforts undertaken by 
the Authority in this area and 
the ambitious projects being 
implemented.
The Cooperation Council 
secretary general praised 
the determined  efforts made 
by the gCC interconnection 
Authority to strengthen its 

important and effective role 
in serving the gCC countries 
development process, noting 
the level of services provided 
by the Authority and its 
contributions to support the 
economies of its members 
through the electricity supply 
services in those countries 
in the outages and its role 
to provide cutting-edge 
knowledge and application 
of the best modern 
technologies to develop the 
electrical power systems 
connection and integration in 
the gCC countries.
Al Zayani has always 
emphasized his optimism 
about the gCC joint action at 
all levels, especially on the 
security and economic areas 
in light of gCC steps towards 

the great challenges ridden 
the region.
he stressed that there is 
a serious desire to raise 
the level of coordination, 
cooperation and integration 
among the gCC countries in 
various fields. embracing 
the vision of the Custodian 
of the Two holy mosques 
King salman bin Abdulaziz, 
reflects the interest and 
keenness of the gCC 
leaders to promote the gulf 
countries› cooperation.
with respect to the projects 
held under the gCC umbrella, 
he pointed that there are 
major projects that have been 
implemented: most notably, 
the gCC interconnection 
project, which dealt with 
more than 200 outages in 

the gCC countries during the 
year 2015. These outages 
were unfelt by the citizens in 
their homes, hospitals and 
businesses, due to getting 
the power instantaneously, 
in seconds, from another 
gulf states. This contributes 
to encourage investment 
and to give credibility to the 
companies.
his excellency said that 
the gCC interconnection 
Authority is one of the 
world's largest 18 companies. 
during 2015, the company 
has succeeded in saving 
more than $ 215 million, 
which is due to the leaders› 
successfulness in setting up 
giant economic projects in 
the region.
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in dubai will include two 
platforms discussing two 
topics pioneers are "reliable 
integration in the distribution 
of energy networks resources 
"and "the flexibility of power 
grids."
Chairman of the gCC 
interconnection Authority 
dr. matar neyadi said that 
the forum attracts more 
than 150 participants who 
are interested in energy and 
vip representatives from 
governments, regulatory 
bodies, international 
organizations, industry 
experts and leading suppliers.
The forum includes two panel 
discussions to address the 
Association most important 
issues. The first discussed 
the reliability of distributed 
energy resources in the 
network, while the second 
discussed the flexibility of 
power grids to accommodate 
the latest developments. he 
added.
engineer Ahmed Al ibrahim, 
The Chief executive officer 
of the gCC interconnection 
Authority, said: "we are 
delighted to hold this 
forum in the region, which 
confirms once again that 
the gulf region is in the 
leading position of the global 
energy sectors. participants 
were briefed last year about 
the Chinese significant 
technologies put in use in 
many areas of energy. This 
year, we will discuss many 
successful case studies 
particularly with regard to 
clean and renewable energy. 
we will, also, shed light on 
how to increase the reliability 
and make electricity available 
and affordable. "
"we briefed the participants 
of the gCC region experiences 
especially in the subject of 
renewable energy, considering 
the fact that the region 
embraces a number of the 
most important pioneer 
projects in this field. we, also, 
underlined several sustainable 
and environmentally friendly 

projects and solutions.
According to un statistics, 
there are more than 1.4 billion 
people – nearly one fifth of 
the world's inhabitants are 
living without electricity.
in this forum, members of 
go15 Association work to 
utilize the electricity networks 
and facilities and carry out a 
study on the progress made 
in electricity generation, 
distribution and integration of 
networks. members will also 
seek to expand partnerships 
and exchange of information 
and experiences.
for his part, mr. daniel 
dobbeni, Chairman of 
the board of eurogrid 
international said: "The forum 
helped to open ideal channels 
for partnerships, new 
relationships of cooperation, 
accept challenges, and 
introduced modern insights 
on various topics related to 
electricity."
The second forum of the 
go15 Association focused 
on "electricity grids and 
climate change challenges" 
and the Association Ceos' 
issued a statement at the 
end of the forum about their 
commitment to enable the 
exchange of the energy 
mix while maintaining the 
reliability and flexibility of 
the electricity network at a 
reasonable cost to consumers.
The forum comes at the time 
where the interconnected 
power grid of the gCC 
countries classified as the 

sixteenth position worldwide 
in terms of size. large 
investments had been put 
in the gCC interconnection 
network since 2001, and when 
it start working in 2009, it 
became at the forefront of 
the corresponding bodies 
worldwide in this sector 
because of its ability to 
transfer electrical energy 
between gCC interconnection 
members without passing 
through other countries 
networks.

mr. dobbeni said "go-15 
offers electricity for more 
than 3.4 billion consumers 
across six continents and 
it is responsible for the 
integration of 2518 gigawatts 
of generating capacity, 
21% of it from renewable 
energy resources. go-15 was 
established in 2004 after 
several power outage all 
over the world, in order to 
develop joint work plans deal 
with improving the energy 
security system. in 2009, 
go-15 became an official 
Association. "
it is worth mentioning that 
gCC interconnection Authority 
joined the go15 reliable 
and sustainable power grid 
Association in september 
2014.
The aim of joining go15 
Association is to benefit 
from the global experience 
in the integration of 
renewable energy resources 
in the international electricity 

networks. Through the 
development of a future 
vision of integrated strategy 
on gCC energy production, the 
gCC interconnection Authority 
seeks to change the pattern 
of electricity networks in the 
gCC countries to intelligent 
networks uses modern 
technology.
joining go15 Association 
will help the Authority to 
benefit from the expertise, 
researches and partners of a 
global reliable entity in the 
field of electrical connection, 
as it is a confirmation of 
the success of the gulf 
electricity interconnection 
and the benefits of all gCC 
countries, without exception, 
from this interconnection.  
in this phase, the Authority 
is seeking to use the gCC 
interconnection to stimulate 
energy trading among 
member countries, and to 
establish a trading power 
market between them. 
This will creates economic 
gain besides supporting 
the members in cases of 
sudden interruption of 
electricity. The Authority is 
encouraging its members 
to work in this regard as 
there is an opportunity to 
achieve an economic return 
to all parties, also, it has an 
environmental aspect through 
saving in the fuel amount 
instead of burning it while 
using the low-efficiency 
electric generators. if a gCC 
country purchases its needs 
of electrical energy from 
the surplus of another gCC 
country instead of producing 
it with higher cost, it will lead 
to the reduction of operating 
expenses, fuel cost, making 
economic value added, which 
will enable the gCC countries 
to direct their financial 
revenues to areas other 
than the area of electricity 
generation, as they can buy 
electricity from the gulf 
energy market.
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 Authority hosted the
 2nd international
go15 forum

for the first time in the Arab region as a result of joining gCC interconnection 
Authority to go 15 membership:

on november 2015, the 
Authority hosted the annual 
forum for the world's largest 
power grid operators go-15 in 
dubai, united Arab emirates, 
which was held for the first 
time in an Arab country and 
lasted for three days. The 
conference discussed the 
reliable integration of energy 
resources and the importance 
of flexibility in electrical 
systems. it, also, discussed 
the climate change and the 
integration of renewable 
energy in electricity grids, 
automation and intelligent 
transformation, for being the 
most important platform in 

the exchange of experiences.
The aim of this forum to 
exchange experiences, 
access to the world expertise 
in the field of electrical 
energy production, give 
recommendations to push 
the global sector forward, 
propose mechanisms to 
promote and facilitate 
energy trade procedures, 
discuss ways to overcome 
the obstacles that may face it 
and accelerate production of 
electrical energy worldwide.
The go -15 international 
group is responsible for the 
production of 80 % of the 
world's electricity production. 

This event is held for the first 
time in the Arab and middle 
east countries as a result of 
joining go 15 membership by 
gCC interconnection Authority 
in september last year.
specialize observers in the 
energy sector describes that 
holding this global forum 
in dubai underlines the role 
that the gCC countries had 
as international commercial 
mass of electricity producer 
and in the top position in the 
field of alternative energy.
The go15 is a voluntary 
initiative of the world's 18 
largest power grid operators, 
offering senior executives and 

experts a platform to address 
current and future challenges 
in electricity networks. The 
event attracted more than 
150 world electricity leaders, 
including network operators, 
government representatives, 
regulatory bodies, leaders 
of major international 
associations, industry experts 
and key suppliers of the 
electric power and electric 
vehicles.
The first forum go15 reliable 
and sustainable power grid 
Association was held last year 
in the "guangzhou" in China 
in the tenth anniversary of 
the Association. The event 
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seminar on the most 
important topics related 
to the strategic planning 
for the electricity sector 
in the Arab world, entitled 
"balances in the Combination 
of Conventional, new and 
renewable energies in 
electrical systems". The 
conference also includes 
an exhibition combines the 
largest Arab and foreign 
companies in the fields of 
equipment manufacture and 
implementation of electrical 
projects.
he pointed out that energy 
mix in the Arab electrical 
systems and its integrity 
with the current generation 
systems and electric grids 
is very important with 
respect to the technical and 
economic views, meets the 
growing demand for electric 
power, and maintains the 
continuity of supply without 
outages.
he explained that the growth 
rates in the maximum load 
in the Arab world are of the 
highest in the world, ranging 
between 5- 10% annually, 
compared with 2 - 2.5% 
globally, and the expected 
growth rates over the next 
ten years will stay around 
these rates, which requires 
to add new generating 
capacities every year to the 
currently installed in the Arab 
countries. The generating 
capacity was about 246 
gigawatts at the end of 2014.
The current capacity relies 
mainly on fossil fuels (oil, 
natural gas), while the 
renewable energy constitute 
0.7% only from solar & wind 
resources and 1% from coal 
(used in the Kingdom of 
morocco only), while the 
electrical energy generated 
by nuclear power is absent.
regarding the Arab 
investment plan for the 
next five years (2015- 2020), 
which includes adding 
new capacity of about 
140 gigawatts, eng. Al-

Kuwari pointed out that 
the renewable energy is 
expected to contribute in the 
energy mix in 2020 by 5.3%, 
equivalent to about  20 
gigawatts, while the actual 
contribution of nuclear 
power (Abu dhabi project in 
the united Arab emirates) 
is 1.5% (5600 mw), and the 
proportion of coal remain 
unchanged.
he said that in order to 
discuss this important topic, 
and put recommendations 
based on science and the 
experiences of former 
producers, the conference 
subject entitled " balances 
in the Combination of 
Conventional, new and 
renewable energies in 
electrical systems", was 
chosen to be the headline for 
this conference, and a group 
of Arab and foreign experts 
were invited to discuss the 
importance of diversification 
of generating capacity in the 
Arab electrical systems, and 
to discuss the technical and 
economic foundations of this 
diversification.
for his part, dr. mattar 
neyadi, member of the Arab 
union for electricity and 
undersecretary of the uAe 
ministry of energy, pointed 
that the Arab demand growth 
for electricity makes it 
important to benefit from the 
latest technologies in this 
area. environmental safety 
has become an important 
factor in the expansion of the 
electricity production plans, 
therefore, we must diversify 
our energy production 
sources and adopting 
renewable energy as a main 
part of the mix fuel used in 
producing energy.
The conference provides a 
suitable ground to benefit 
from the global ideas in this 
field and helps to update 
the information, technical & 
economic data and statistics 
related to Arab electricity 
sector that are used by the 

specialized institutions and 
companies. moreover, the 
conference will contribute to 
the exchange of experiences 
in developing administration, 
operation, maintenance, 
human resources and 
Arab expertise working in 
electricity sector.
engineer Ahmed Ali 
Al-ebrahim, the Chief 
executive officer (Ceo) 
of gCC interconnection 
Authority said that the gCC 
interconnection Authority 
participate in the conference 
to share its outstanding 
expertise in connectivity, 
and to contribute in the 
acceleration of connecting 
Arab electricity networks. 
The success of the gCC 

interconnection project 
is a motivation for 
interconnecting the Arab 
countries as an excellent 
applicable model.
gCC interconnection 
Authority presented two 
working papers at the 
conference, the first paper 
presented by the Chairman 
of the gCC interconnection 
Authority dr. mattar Al 
neyadi entitled "visions 
and Challenges in the power 
sector", while the second 
paper presented by Ahmed 
ibrahim, Chief executive 
officer of the Authority 
entitled" Transferring and 
Connecting laws of electrical 
systems".
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Arab union for electricity 
organized the fifth general 
Conference of Aue in 
marrakech, morocco, under 
the slogan "The balance of 
mix fuel for power systems 
between Conventional and 
renewable resources". The 
conference, which is held 
every three years, hosted 
more than 300 experts and 
heads of power companies 
and power regulators 
companies from more than 
30 countries.
in his speech at the 
conference inauguration, 
h. e. eng. essa bin hilal 
Al-Kuwari, president of the 
Arab union for electricity, 
said the founding of the Arab 
union for electricity in 1987 
at the initiative of a number 
of Arab electrical institutions 
and companies in order to 
develop the generating, 
transmission and distribution 
of electric power in the Arab 
world. moreover, to develop 
and coordinate in areas 
of cooperation among its 

members and enhancing ties 
among themselves.
Al-Kuwari declared that the 
union consists of 29 active 
members from all Arab 
countries and 20 associate 
members and two observers 
pointing out that the union 
vision was determined 
to be: electrical system 
sustainable, integrated and 
safe in the Arab world. its 
mission is to: share and 
develop expertise among 

members of Arab union 
and similar international 
institutions. its values are: 
collaboration, commitment, 
affiliation, flexibility, and 
transparency.
The union has consistently 
held its general conference 
once every three years, 
and that the fifth general 
Conference includes a 
meeting for the board 
of directors, the general 
Assembly and a scientific 

 The fifTh ConferenCe of eleCTriCiTy
 disCussed The opTimAl fuel mix for
ArAb eleCTriCiTy sysTems
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saudi Arabia

70144
 megawatts generation capacity
 of electricity available from the
 saudi electricity Company

three Arab countries 
last year.

These 
capabilities 
represent 
the total 
production 
of

saudi electricity 
Company is the largest 
electricity producer in 
the middle east and 
north Africa

22 electricity transmission 
station were implemented with 
converting capabilities amounted 
to 22686 mvA, in addition to the 
transmission lines totaling 2864 km 
circular.

34  The company owns 34 gas 
station produces 24 527 mw of electricity 
and 4 steam plants to produce electricity

 

 25
Kingdom›s production 
forms more than of 
the production of 18 
Arab countries

600 The company has nearly 
600 thousand kilometers circular of 
transmission and distribution networks, to 
supply subscribers in 12,815 cities, villages 
and groups of houses.

48 saudi electricity 
Company has 48 stations to 
produce electricity i.e.  steam, 
gas, combined-cycle and diesel

The rate of oil 
consumption for power 
generation and water 
desalination was around 
4.2 million barrels of oil 
equivalent per day, and 
it is expected to increase 
to 9.5 million barrels of 
oil equivalent per day in 
2035.

The capabilities of the combined 
stations "two stations" 6171 
megawatts of electric power and 
415 megawatts produced from 
eight diesel-powered stations

saudi electricity Company efforts were successful in reducing the 
length for routine maintenance as it reported 1.1% compared to 1.2%.

2015
August

The Kingdom recorded a maximum load (peak load) in its 
history, in August 2015 where it reached 59900 megawatts 
loads  - The maximum load (peak load) recorded in 2014 
amounted to 54113 mw
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The produCTion CApACiTy And 
The eleCTriCiTy generATion 
in The gCC CounTries
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qatar general electricity & water 
Corporation (KAhrAmAA) aiming 
to implement solar projects with 
200 mw, in order to generate 2% 
of the country's electricity needs 
by 2020

Constructing Al 
buhair 220 /66 kv 
transmission station, 
with a total value of 
7.3 million bhd, will 
enhance the electrical 
grid in the region, and 
will meet the housing 
project needs, along 
with the needs of the 
surrounding areas.
The project enables the 
authority to transfer up 
to 48 mvA of electrical 
energy with high 
quality.

bahrain electricity 
and water Authority 
upgrade the grid up 
to 400 Kv.

Three main transmission 
substations at the voltage 
of 400 kv in hidd, umm Al 
hassam and riffa were in 
construction.

it is expected to be 
completed during 
24 months of the 
signing of contracts 
(about before 
the start of the 
2016summer)

general master plan of electricity 
and water 2015- 2030:
The electricity and water Authority 
has signed a contract with 
consulting company by a total 
value of 622 thousand bhd, to 
develop a general master plan for 
future projects for electricity and 
water production and transmission 
in the years 2015 to 2030.

249 generators will supply 
electricity to subscribers on power 

outage regarding renewable 
energy projects and conservation, 

on 2014, the Authority received the 
bids of Al dur experimental station 

in an area of 12 hectares.

The station is 
designed to 

produce energy 
through two 

main resources 
, one source by 

photovoltaic solar 
cells and two wind-
turbines to generate 
5 mw of combined 

capacity. The two 
systems are linked 
to 11 kv network. it 

is expected to start 
trial operation in 
december 2015.
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qATAr

bAhrAin

2.983 The operating 
income for qatar electricity and 
water Company in 2015 amount 
to qr 2.983 billion compared 
to qr 2.898 billion in 2014, an 
increase of 3%.

1 2

3 4

expansion of ras Abu fontas 
desalination project (a-3) 

The construction of a power and 
water station in the economic 
zone, «um Alhoul».

A project for sodium chloride 
production to be used in the 
production of drinking water 
disinfection agent

The construction of an 
administrative tower 
lucille

The company and its subsidiaries 
currently produce more than 

8,600 megawatts of 
electricity, this production will rise 
to about 11 thousand megawatts in 
the first half of 2018.

qatar seeks to generate 

16% of its electricity 
from solar energy by 
2018

on 2014, qatar placed 
a tender for the 
construction of solar 
power plant with a 
capacity of 1800 mw 

on december 2012 her 
highness sheikha mozah 
bint nasser opened the 
main facility for solar 
energy tests in qatar

on 2015, Kingdom of bahrain 
implemented electricity 
projects worth

123.3 million dinars 

launch a number of power 
stations, including the 
inauguration of shamal Al 
fateh substation 220 kv 
and a total cost 
of 16 million bhd.
The station contribute 
to provide other 66 kv 
substations in juffair

An agreement was signed 
at a total cost of 1.9 million 

dinars for the execution of all 
civil works related to three 
66Kv substations, included 
in the development project 

of the 66 kv transmission 
network, namely: shamal Al 

buhair, huneniy & salmaniya 
medical Complex where 

the Authority will supply Al 
buhair housing project from 

the existing network.

321 sahel Al hiddsharq Al hidd  Al sahel

were launched
with a total cost of

11 million

on 2014

3
66-Kv transmission 

substations in

The company executes various projects:
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uniTed ArAb emirATes

united Arab emirates plans to reduce the reliance on 
natural gas in generating electricity in order to not 
exceed 70% by the year 2021.

uAe invests 128.4 
billion dirhams (35 
billion dollars) in 
nuclear and renewable 
energy by 2021, to 
diversify its resources 
and reduce dependence 
on natural gas imports 
to generate electricity

by 2020 and 2021, united 
Arab emirates aims to reduce 
its dependence on natural 
gas from 100% to 70% gas, 
25% nuclear energy, and 5% 
renewable energy.

emirates continues to 
increase oil production 
to 3.5 million barrels per 
day by 2017

An integrated strategy 
to meet generating 
sustainable resources 
requirements and 
to reduce costs 
through introducing 
new generating 
resources, preserve the 
environment «green 
resources », most 
notably is nuclear 
energy through peaceful 
nuclear program. These 
resources provide 5,400 
megawatts of electricity 
and upon completion 
in 2020, it will provide 
between 24 to 25% of 
uAe power generation.

green resources include solar energy and 
wind projects. renewable solar energy 
stations in the united Arab emirates are the 
least expensive in the world.
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Kuwait

oman

since its full commercial 
operation in december 2014, the 
station performed well focusing 
heavily on compliance with 
health, safety and environment 
requirements as well as 
reliability in operation

sour independent gas plant 
with a capacity amounting 
to 2000 mw is the largest 
power plant in the sultanate 
of oman, representing 
approximately 28% of the 
current combined capacity 
of the main electrical 
connection system in the 
sultanate

on march 2015, the Kuwait institute 
for scientific research signed the fifth 
contract of the first phase of Al shqaya 
renewable energy initiative in order to 
design, construct and operate the first 
10 mw plant for electricity production 
using wind power technology.

7 million Kwd was the 
cost of these contracts 
to design, construct and 
operate the first plant 
for electricity production 
using wind power 
technology.

establishment of an integrated 
complex for power production 
using renewable energy resources  
technologies. The complex 
include a mix of renewable 
energy technologies generates 
1100 megawatts of solar thermal 
power and 750 megawatts 
of solar light power and 150 
megawatts of wind power.

using solar 
and wind 
energy to 
reach 15 
percent of 
Kuwait›s need 
for energy by 
2030.

localization 
of renewable 
energy 
generation 
technologies, 
in three phases, 
for the period 
from 2015 and 
2030, is to meet 
the production 
capacity of up 
to 2,000 mw.

The project first phase will 
be completed by 2017

Al shqaya complex produce enough electricity 
to meet the needs of 30,000 houses in the 
first phase and save 12 million barrels of oil 
equivalent. it also prevents the emission of 
five million tons of carbon dioxide annually
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 enhancing the energy 
security in the Arabian 
gulf is one of the 
main goals of the gCC 
power interconnection 
project; to which 
extent was the project 
able to achieve this 
goal?.

gCC power 
interconnection project 
is unique in the region, 
the project has been 
established by the will of 
the gCC countries leaders 
to find some kind of 
electrical integration and 
unity in the gCC countries 
as a prelude to greater 
integration in various 
development sectors.
This project is one of 
the leading projects in 
the gulf region, and had 
a major role in uniting 
power producing in the 
gulf region and uniting 
the circulated reservoir. 
since it started in the 
operational phase in 2009, 
the project dealt with 
more than 1,100 power 
outages unfelt by the 
consumer.
The project boosted the 
energy security of the 

HE Dr. Mattar Al- Neyadi – Chairman of the Board, GCC In-
terconnection Authority confirmed that the GCC Intercon-
 nection enhances energy security in the gulf countries and
 it paves the way for electricity market establishment in the
 region. He stressed, in dialogue with "Rabet",  that raising
 the network capacity has become an urgent requirement in
 view of the increased local network capacities. Dr. Neyadi,
 also, stressed the need to include renewable and nuclear
 energy resources to the GCC energy mix pointing to the
ability of GCC countries to manage peaceful nuclear facili-
:ties efficiently and safely. To the text of the dialogue

gCC power 
inTerConneCTion 
projeCT 
enhAnCed energy 
seCuriTy in The 
gCC CounTries 
And opens The 
field of energy 
TrAding.

exempT members 
from fees of 
using The gCC 
inTerConneCTion 
neTworK And seT 
A fixed fee for 
eACh purChAse 
esTimATed AT us $ 
3,600.

unification of resources 
and the potential benefit 
for each member in using 
of the reserves of other 
gCC countries. This forms 
a significant economic 
savings and help countries 
to reduce the size of their 
reserves.

 The gCC 
interconnection 
Authority do great 
efforts to activate the 
energy trade between 
the gCC countries, 
what are the recent 
updates?

we have now started 
the second phase of the 
Authority objectives, the 
energy trade between gCC 
members. The Authority 
board of directors, with 
the recommendation 
of the ministers of the 
gCC power and water 
Cooperation Committee, 
approved exempting 
gCC members from the 
fees of using the gCC 
interconnection network 
from 2015 and set a fixed 
fee for each purchase 
estimated at us $ 3,600.
The goal is to promote 

trade industry and create 
energy trading market 
between gCC members, 
disseminate the concept 
of energy trading in the 
region and provide a 
suitable environment for 
transactions between gCC 
countries.
interconnection concept 
helps to integrate and 
connect with other 
countries outside 
gCC countries, both 
for regional or nearby 
countries, which will add 
economic dimension to all 
countries by utilizing their 
resources and benefit 
from the difference in 
temperature throughout 
the year.
 we wish to be successful 
and we would like to 
praise the efforts of the 
gCC leaders to support 
this pioneer project and 
extending our thanks 
to the Authority board 
members and all staff 
who are considered 
a key element in this 
organization and the 
essential factor on task 
continuity.

19



in an interview with the «rAbiT», Chairman 
of the board of the gCC interconnection 
Authority, dr. matar neyadi confirms:

gCC CounTries 
ConTinuing To 
invesT in solAr 
power despiTe 
The drop in oil
    priCes
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outages and to meet the 
needs of the electricity 
market in the case of 
energy trade activation.

 solar energy projects 
stumbled in some gulf 
countries following 
the decline in oil 
prices in the eighties 
and nineties; will it be 
affected by the current 
decline in oil prices?

despite of low oil prices, 
gCC countries continue to 
invest in renewable energy 
resources, especially in 
the construction of solar 
power stations. in january 
2015, uAe announced 
the second phase of 
mohammed bin rashid 
Al maktoum solar park 
with a capacity of 800 
megawatts, and by 3 
months mohammed bin 
rashid announced the 
third phase of a 5,000 mw 
solar power by 2030.
This proves that low oil 
prices will not affect the 
establishment of solar 
power stations because 
the diversification of 
energy sources is a 
strategic choice of the 
gulf Cooperation Council, 

and the drop in oil prices 
is a temporary phase and 
not a new. The market 
will recover and corrects 
itself, and that the global 
economy will recover over 
time. we need the long-
term strategic vision and 
to be patient.
on the other hand, the 
decline in oil prices result 
in lower gas prices, which 
is the main fuel for power 
plants, and it will result in 
lower price per kilo watt.

 do the gCC countries 
have the ability 
to safely manage 
their future nuclear 
reactors?

gCC countries keen to 
get the latest safety 
technologies related 
to the construction of 
nuclear reactors. in uAe, 
authorized agencies 
for nuclear reactors 
implementation keen to 
benefit from the lessons, 
review safety standards 
and modified them 
according to the lessons 
learned from the accidents 
in some countries. The 
assuring thing is that 
gCC countries have more 

potential in the planning, 
organization and utilizing 
the experiences of 
other countries, which 
makes us assured of 
the implementation of 
these projects. i like to 
reassure our citizens that 
all safety standards and 
the latest technology 
will accompany the 
construction of nuclear 
reactors in the gCC 
countries.

what are your plans 
related to the expansion 
of power interconnection 
outside gCC countries?
gulf states is part of 
the Arab world and the 
interconnection Authority 
has been assigned to 
establish agreements, 
governance systems and 
Arab interconnecting 
project which will be 
implemented under the 
supervision of the Arab 
league. This project will 
be initiated after the 
stability of the political 
situation in the Arab 
world. A memorandum of 
understanding to develop 
a general framework for 
the establishment of the 

Arab Common market 
has been approved. This 
market will connect the 
gulf and Arabian peninsula 
with egypt and the 
maghreb countries.
The agreement between 
Kingdom of saudi Arabia 
and the Arab republic 
of egypt is one of the 
connecting elements 
and there is a connecting 
project between jordan 
and egypt. integration 
opportunities exist and we 
wish they will succeed. 
According to the study, 
syria will be, through 
Turkey, the gate to europe 
after its stability. we are 
seeking to have larger 
projects.

 what are the lessons 
learned from the 
power interconnecting 
project in the field of 
water interconnection?

There is a difference 
between water and 
electrical connection; 
water cannot be kept for a 
long time in pipes without 
circulation. when the 
project was discussed, 
we found that it will be 
better to have bilateral 
agreement between the 
interested countries and 
we could have some 
kind of participation 
in the production of 
water through bilateral 
agreements.

inCreAse The 
CApACiTy of The gCC 
inTerConneCTion 
neTworK hAs 
beCome An urgenT 
need To provide 
supporT regArding 
inTerrupTions 
And ACTivATion of 
energy TrAding.
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 power prices 
support forms a 
challenge facing the 
establishment of 
energy market, how 
can the Authority 
overcome this 
challenge?

one of the challenges 
facing the energy trading 
is the support provided 
by the gCC countries 
to power generating 
companies, but the recent 
actions redirect the 
support to the consumer. 
This will have a positive 
impact in stimulating the 
energy trade between 
gCC member and the 
establishment of energy 
trading market able to 
compete in the open 
markets. gCC economies 
have reached a stage of 
maturity and are able to 
compete.
gulf networks enjoy 
surplus which enable 
them to sell, and they 
are not identical in the 
peak period. studies 
demonstrated the 
existence of some 
differences between 
them and the peak period 
distributed between may 
and August which allow 
a margin for sale. The 
emergence of renewable 
energy and nuclear power 
will provide large amount 
of energy available for 
supply and sale.

 since the gCC 
countries are 
founding partners 
and owners of the 
power interconnection 
project, how will 
the power be sold to 
them?

gCC interconnection 
Authority is the owner 
of the connecting lines. 
unlike the local networks 
that have stretching 
lines inside the country, 
the Authority does not 

have power station, but 
its role limited only on 
transferring loads.

 in spite of the 
abundance of fossil 
energy, gCC countries 
are working on the 
adoption of renewable 
energy within its 
energy resources 
mixture, what is the 
benefit from that?

each country had specific 
privacy determine the 
sources of energy it needs, 
for example, in countries 
that have rivers prefer 
hydropower, and countries 
with high rates solar 
brightness focus on solar 
energy. energy sources 
can be diversified in each 
country to promote energy 
security and providing 
different power supplies.
in all gCC countries, solar 
energy can be used to 
cover the demand for 
electricity at noon time 
wich witness the highest 
percentage of electricity 
demand due to the need 
of air conditioning at that 
particular time. in winter, 
gCC countries can export 
this cheap electricity.
why do you describe solar 

energy as cheap despite 
its persistently high cost?
solar and nuclear 
energy are expensive in 
establishing its facilities, 
but, in the long run, the 
generation cost will be 
cheaper. in addition 
to being clean, solar 
energy saves the gulf oil 
treasures, enhances the 
export capacity of the 
countries and preserves 
it for future generations. 
using solar energy helps 
to get a regular source in 
peak periods.
regarding prices, there is 
a trend to reduce the cost, 
the price of solar systems 
fell to competitive limits. 
At the end of 2014, uAe 
announced lowering the 
cost of solar energy to a 
competitive level that is 
considered the cheapest 
in the world, reaching 
the value of 5.4 cents 
per kilowatt. egypt, on 
the other hand, declared 
a record price for wind 
power  that is 4 cents per 
kilowatt .
 Advances in technology 
will contribute to the 
reduction of prices for 
solar energy, in uAe, we 

started in dubai in the 
year 2014 to introduce 
legislation regulating 
the placement of solar 
panels on houses› roofs 
of and connect them to 
the grid and how can the 
homeowner benefit by 
selling the surplus to the 
national grid.

 did the increasing of 
the Authority capacity 
become an urgent 
need due to the high 
volume of loads in 
countries and the 
continued growth of 
demand?

network specification 
of interconnection 
Authority was identified 
in the nineties, and 
gCC countries power 
systems were much 
less than the current 
time. because of the 
rise, the Authority board 
approved and authorized 
a specialized office to 
study and determine the 
needed capacity for the 
Authority network. There 
is agreement that rising 
capacity has become an 
urgent requirement to 
provide support in power 
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the electricity systems, many of 
them  deals with smart metering, 
but there is no coordinating body to 
make decision at the national level.
smart grid in the united states 
divided into two parts, where the 
federal regulations governing 
the bulk of the electricity system, 
while the distribution network is 
under the supervision of the state 
public utilities commission. local 
regulations prevent the motives of 
electrical companies from leading 
any regional or national effort.
what is smart grid?
smart grid is the electrical grid 
which uses communication 
technologies (smart meters that 
run on 3g or sCAdA monitoring 
systems and many others to 
gather information from the points 
generating,  consumption and 
transmission points and then 
modifying the work of the network 
based on these information. many 
rich information can be collected; 
for example: patterns of the 
consumer electricity consumption 
(homes, laboratories,  etc. ), 
patterns of generation for power 
plants, especially renewable energy 
like wind and solar, which are all 
fluctuate in the generation rates, 
and important information about 
network performance. merging 
of grid control method is only a 
process automation to improve the 
efficiency, reliability and durability 
of the generation and transmission 
of electricity.
Applying this technique on 
the ground requires extensive 
modifications to the infrastructure 
of the traditional grid. The mission 
of the traditional grid, since 
invented in the late nineteenth 
century, has always been to transmit 
electricity toward the consumer 
without considering any interactive 
with the consumer or transfer 
stations. Therefore, smart grid is 
called a bi-directional business 
style.
functions and benefits
smart grid had many benefits, 
as modern requirements of 
consumption regulation. The 
forefront of this benefits is 
reliability, flexible topology of the 
electrical grid, good management 

of loads, individuals engagement 
as consumers is an essential part of 
the grid, consumer empowerment 
of source selection, using more 
environmentally friendly energy, 
reduce reliance on the generation 
of electricity from power plants, 
and reduce total outage (blackouts), 
increase the grid capacity and its 
ability to supply electricity, reduce 
the time needed to restore power 
failure, and to lower the top of the 
loads curve.
These grids have become 
indispensable technical option 
for all power generators, which 
seeks to produce electrical energy 
equivalent to the actual demand 
without waste. The sources of that 
energy include power generators, 
generating power in the place of 
distribution, renewable energy 
sources, and energy storage units.
operating functions of those 
networks had significant additional 
benefits to the operations of energy-
saving, such as maintaining the 
smart grid process, keeping it free 
of damage and attacks, stimulating 
consumer participation, providing 
adequate storage of quality power, 
availability of the power market, 
optimal choice of assets, and 
the possibility of overcoming the 
intermittent generation sources.
Consumer product
The concept of smart grid links to 
several concepts at the heart of its 
work mechanisms and its multi-
functions. The work system of it is a 
bi-directions in both communication 
and flow of energy, or in both 
directions at the same time. The 
concept includes a number of 
characteristics such as interactive 
demand, interoperability, and the 
consumer producer.
Through interactive demand, 
consumer can control his 
interactive consumption with the 
dynamic price, which changes 
every hour, in two ways, either to 
curb consumption voluntarily by 
a predetermined mechanism, or 
through granting a permission to the 
smart grid to control the specific 
margin of consumption, such as 
smart home appliances, rather than 
the traditional way which respond 
to peak demand with an increase in 

production.
in fact, smart grid opens wider 
horizons for the exchange of 
information and interface control, 
through agreed frameworks between 
groups of associated electrical 
network operators. responding 
to an event, as an increase in the 
loads on other network connected, 
can be detected and processed in 
real time through the monitoring 
system of the extended connection 
network. smart software can, also, 
find more effective solutions in 
response, including avoiding partial 
or complete closure of the network.
The consumer producer become 
the owner of power generation 
source and he is able to sell the 
surplus to the public grid. Consumer 
producer often have solar panels 
and a battery for storing electrical 
energy. regardless of the consumer 
producer motives, selling electric 
power in the peak time represents 
an opportunity for him to gain a 
better return on his investment.
The next evolution
smart grid technology imposes 
significant challenges in applying 
it as a prime option to meet the 
growing demand, generation and 
consumption. The ultimate goal is to 
build a network capable of meeting 
the challenges of the twenty-first 
century while maintaining the 
properties of healthy electric 
network. This shows that the 
objective of dynamic pricing is to 
shift loads from the peak time while 
maintaining the total consumption. 
This is achieved through putting 
a bigger price on peak period and 
lower prices in normal times, in 
addition to financial incentives to 
ensure consumer response. The 
system of incentives and financial 
rewards of great importance in 
changing behavior. it is noted 
that low prices alone varied in 
its efficiency and it was not great 
affect.
smart software can identify the 
package of incentives and consumer 
prices for each individual. Also, 
some future estimates suggest that 
the usefulness of dynamic pricing 
will be greater when applying on 
smart household appliances and 
electrical cars, in particular.

The development is normal and 
advanced production, distribution 
and generation techniques impose 
challenges in applying it, but the 
multiple benefits offered make it 
worth. most electrical networks 
lifetime in many countries, 
especially the developed, is almost 
finished. moreover, the investment 
in the renewal of these network 
is inevitable, but it would not be 
economically feasible, to upgrade 
these old network with equipment 
that are not compatible with the 
smart grid, which is moving to 
become a zero option for all stations 
and power companies around the 
world.
The addition of another sources 
such as solar and wind power to 
the grid is an assistant to speed 
up the upgrade to smart grid, 
and without a smart grid, there 
will be a major breakthrough for 
these sources to the power grid. 
The importance of the smart grid 
seems to be its ability to change 
the amount of production of these 
sources throughout the day and 
over the year. smart software will 
be able to reduce the negative 
impact of changes and randomness. 
The desire of some to switch to 
consumer producer by adopting the 
generation of electric power from 
solar and wind energy will help the 
smart grid.
Companies are not expected to 
stop using the technology and 
programming of smart grids, 
it became a reality and of high 
operational and economic 
feasibility. There are factors that 
encourage applying it such as auto-
processing and dynamic pricing, 
which leads to improving the 
economic feasibility of the network. 
The only challenges still facing the 
upgrade of the smart grid are the 
large volume of data, the complexity 
of processing, informational safety, 
consumer privacy, and the challenge 
of standardization and technical 
issues to upgrade the smart grid 
from traditional multi-specifications 
grid. All these issues can be handled 
gradually in order to switch to those 
networks that enhance the technical 
aspect of operational processes 
for the production, generation, 
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The way to more efficient energy
internet, television, and converting medical 
records to digital doubled the supply of 
electricity in the world three times by the 
year 2050
There are 16 programs for smart grid 
techniques in the united states to be 
developed in various organizations for all 
states.
Applying this technique on the ground 
requires extensive modifications to the 
infrastructure of the traditional grid.
These grids have become indispensable 
technical option for all power generators, 
which seeks to produce electrical energy 
equivalent to the actual demand.
demand for energy with the growing 
consumption patterns, requires innovative 
options for employment of consumption and 
using the principle of rationalization more 
efficiently. There are multiple emerging tools 
became contemporary needs in everyday 
life, such as technical media, computers and 
a lot of electronics that drain more energy. it 
has been proven that the use social network 
“Twitter”, and the infrastructure it needs 
for work, add a demand of more than 2,500 
megawatt-hour per year, and that doesn’t 
exist five years ago. The consumed energy 
is equivalent to the consumption of 825 
houses. similarly, when we added the use 
of the internet, television, video and online 
games, and the conversion of  medical 
records to digital, there will be a need to 
double the supply of electricity in the world 
three times by the year 2050 to meet the 
growing demand.

"TwiTTer" Adds more ThAn 
2,500 megAwATT per hour 
of eleCTriCiTy demAnd 
AnnuAlly smArT grid

variable pricing policy encourages 
consumers to change the time of 
using electricity to the times of less 
demand, so that they can use energy 
more efficient.
in united states, there are 16 
program to develop the smart grid 
technology in  various organizations 
for all states, and more than 100 
public & private projects  process 

in order to develop the consumption 
techniques and promote the 
principle of rationalization, 
the smart grid technique was 
introduced. The new technology 
determines the times that of the 
customer’s consumption peak, 
allowing electrical companies to 
use different tariffs depending 
on supply and demand.  The 
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heat energy .   

After that, as the above 
picture show, this much 
of heat and hot dust 
will go to what we call 
hrsg (heat recovery 
steam generator) which 
is responsible to heat 
up water container by 
chemical process using 
the heat energy and 
hot dust. The water will 
be heated to various 
temperature of steam in 
the hrsg which is going 
to be used to industrial 
petrochemical purposes. 

why cogeneration not any 
other technology
There are many aspect 
where we can compare 
and prefer cogeneration 
over other conventional 
ways of power generation. 
in the following lines you 
will know some of them. 
cut off in operational cost
As the cogeneration use 
one source of energy and 
produce two productions 
which are steam and 
power. Therefore, that 
will lead to reduction 
in kwh costs comparing 
to separated generation 
methods. Also, since 
cogeneration usually 
located onsite, so that 
will lead on cut off in 
losses of transmission 
lines that is used in 
conventional ways of 
generation. 

Annual costs can be 
predicted
one of the most 
important properties of 
cogeneration is the end 
user can easily predict the 
annual cost of the plant. 
That can be done by 
balancing consumption 
of electricity from local 
utility versus onsite 
cogenerated power based 
on cost and efficiency..

energy reliability
Cogeneration plants 
are located on the site 
where the generated 
power is used, 
limiting opportunities 
for interferences in 
transmission and 
distribution. disruption 
from weather, 
natural disasters, 
mechanical failures, 
and other troubles are 
significantly reduced. 
The cogeneration plant 
operates in parallel with 
your utility; therefore 
you’re less susceptible 
to power outages. during 
power outages, onsite 
cogeneration plants 
can continue to run and 
provide customers with 
reliable, high-quality 
energy.

extended lifespan of 
equipment
Chp plants will reduce 
wear and tear on existing 
mechanical equipment, 
such as boilers, and 
extend the operational 
life of the equipment. 
when a cogeneration 
plant is put into service, 
existing equipment 
is often relegated to 
serve as a back-up or 
supplement to the 
cogeneration system - 
prolonging its lifespan 
by putting less “mileage” 
on it.

environmentally 
There are many 
environmental benefits 
for using Chp or 
cogeneration over the 

conventional power 
generation ways. in 
terms of efficiency, 
cogeneration can run at 
70- 80% whereas the 
conventional ways at only 
50%. Also, cogeneration 
use clean source of 
energy which natural 
gas and that will lead 
to reduced carbon in 
atmosphere as well as 
reduction of greenhouses 
gases to 30%.

where can we apply such 
technology (Application) :
There many fields 
where we can apply 
cogeneration technology. 
we listed below some 
of the most common 
examples that will lead 
to significant change of 
we used cogeneration 
to supply it. Changes 
will be mainly in power 
consumption, efficiency 
and environmental 
impacts  

in industries, such as 
rayon, pulp and paper, 
chemical processing, and 
textile, which require 
simultaneous steam and 
power, it is possible 
to meet either part or 
full heat and power 
requirements using steam 
turbine, gas turbine with 
heat recovery boiler.
Cement kilns and 
brick kilns require a 
large amount of high 
temperature process 
heat. The gas turbine 
exhaust, with or without 

supplementary firing, 
can supply this heat and 
produce electric power 
for the factory.
in glass melting furnaces, 
heat from the exhaust 
gases can be recovered 
in waste heat boiler to 
produce steam. The steam 
can be expanded in steam 
turbines to produce 
electrical power.

potentials of 
Cogeneration in Kingdom 
of saudi Arabia : 
in Kingdom of saudi 
Arabia, we have big 
potential to take 
benefits of cogeneration. 
specially, we have good 
potential of natural 
gas and scattered sites 
all over the country. 
That will lead to 
getting the benefits of 
cogeneration in terms of 
the environment, cost of 
energy, efficiency  and 
energy losses. Also, 
since we have many sites 
need steam and power 
in the same time, so 
that , cogeneration will 
exactly fit the needed 
demand. Actually, first 
steps for such good 
technology has been 
already taken by saudi 
Aramco which started 
establishing three power 
plant using cogeneration 
in hawaiyah, Abqaiq 
and ras Tanura. saudi 
Aramco made a joint 
venture company that 
include the japanese 
companies marubeni and 
jgC and saudi company 
jumaiah. This joint 
venture is called pCpC 
which is abbreviation 
for power Cogeneration 
plant Company. pCpC is 
responsible to builds 
those three plants by the 
end of 2016.  

25



CogenerATion 
TeChnology
Cogeneration is simply a way of generating power which use one source of 
energy for example fuel or gas to produce mainly electricity and hot steam. it 
is commonly called Chp which is abbreviation of Combined heat and power 
worldwide. Therefore, Co- in the beginning of the word to indicate that generating 
both power and hot steam. significantly more efficient than traditional power 
generation, cogeneration can dramatically reduce utility costs while providing 
numerous benefits to including increased reliability, predictability, and significant 
reduction of carbon emissions

source of energy as well 
as clean energy that will 
not affect our enviroment. 
Also, many studies 
insures that saudi Arabia 
has reliable reserve of 
natural gas. Cogeneration 
will not be the only 
source of electricity but 
that will make us more 
powerful to provide 
diverse sources of energy.
As the diagram above 
shows, we have mainly 
in any gas turbine (which 
is the cogeneration tool) 
three important steps that 
will lead to understand 
the core principle for 
any cogent plant. Those 
three stages are the 
following: Compressor, 
Combustion chamber and 
Turbine. first of all, the 
compressor is responsible 
to intake the cold air that 
comes from environment 
to Compress it up to 
certain level of pressure. 
After that, we have the 
combustion chamber 
which responsible to 
receive this pressured air 
and sparks in that flame 
using the fuel (which is 
here natural gas). That 
will end up with huge 
and powerful explosion 
which is going to rotate 
greatly the axial shaft 
centered along the gas 
turbine leading to more 
fast rotation in the 
compressor blades and 
so increase the rotation 
again more and more in 
the Turbine blades. The 
rotation of axial shaft 
will be converted ( by 
the connected generator 
to the axial shaft) as 
mechanical energy 
to electrical energy. 
however, back to the 
great explosion going 
on in the combustion 
chamber and from there 
to the turbine. This 
explosion will cause great 
amount of hot dust and 

how it works ?
Cogeneration principles 
can be explained as the 
following. first of all, 
using the natural gas as 
the fuel to produce power 
and heat. Then that power 
can used to generate 
electricity for indusial use 
or any other uses such 
as resident areas. Also, 
that heat or hot steam 
can be used in industrial 
area instead of getting 
rid of it. this hot steam 
can be used in many 
fields in industry such as 
petrochemical plants with 
different temperature hot 
steam to isolate different 
types of petrochemicals.
waste heat captured 
from the cogeneration 
system can even be fed 
into a device called an 
absorption chiller, which 
is able to convert the 
waste heat into cooling. 
This relieves the site’s 
other chillers (typically, 
electricity-powered) from 
having to do so much of 
the site’s air conditioning. 
in the following lines, we 
will get into the detail of 
the process and how it 
starts and ends. 

what its benefits 

There are many 
benefits for using Chp 
or cogeneration to 
produce energy and 
steam. benefits include 
both indusial usage or 
residential. Also, it has 
remarkable impact in 
cutting governmental 
budget that spent 
in ensuring power 
demands for industrial or 
residential uses. in the 
following lines , we will 
show some of the most 
powerful benefits     

Cogeneration reduce 
consumption of energy 
as well as gases of 

greenhouses
when one input fuel is 
used to produce two 
types of outputs (heat and 
power), this translates 
directly into reduced 
energy consumption, 
fewer greenhouse gas 
emissions and a smaller 
carbon footprint than 
traditional forms of power 
generation .
provides fuel flexibility
As the natural gas is most 
common fuel to operate 
the gas turbines which is 
going to be responsible 
to generate both power 
and heat. That will lead to 
sustainable and reliable 
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gCCiA Adds frequenCy ConTrol AT 
hvdC sTATion 
gCCiA’s hvdC facility has been upgraded by installing an additional feature for normal spinning reserve sharing 
between the two asynchronous control blocks (50 & 60 hz). This has been incorporated such that its existing 
dynamic reserve power sharing function (drps), for stability issues, shall remain fully predominated over 
its applications, on the critical incidents. The addition has brought an innovative feature to the gCCiA’s hvdC 
facility, ever first in the world. 
The newly installed function is known as “frequency Control (fC)”. The function is not only supporting the drop 
in frequency due to generation loss, but it also manages the over frequency due to load loss. The activation of 
fC has been defined by applying settings of Δf and ΔT. 
fC software release was successfully deployed at site on 4th october 2015. since the installation, there were 
more than 40 incidents for which fC has operated to manage the frequency by transferring reserve margin 
across the two asynchronous control blocks. out of these 30 incidents relate to under-frequency where the 
deficit side was supported, and there were 10 incidents due to over-frequency activation.
The enhanced design philosophy has brought saudi Arabia to participate in primary spinning reserve sharing 
for normative frequency incidents across the asynchronous control block, quite similar to AC synchronized 
power systems. hence leading gCCiA to the achievement of one of the primary goals of gCC interconnection 
i.e., primary reserve sharing among all ms. These in turn, contributes to savings in cost, by reducing the on-line 
generation capacity and rely on combined system reserve.
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KuwAiT is A pArTner in gCC 
power inTerConneCTion 
projeCTs And iTs use of 
The projeCT resourCes 
is AChievemenT of The 
projeCT objeCTives
eng. mohammad boushehri, 
undersecretary, Kuwait ministry 
of electricity and water said that 
Kuwait is a founding partner of 
the gCC power interconnection 
network, and  getting assistant 
from the project is considered a 
success and goals achievement 
for the project . 
mr. boushehri said, “ power 
interconnection network was 
established to support the 
gCC countries networks when 
needed, and using it during 
february 2015 outages makes us 
feel that the project achieves its 
investment objectives and the 
gCC countries are reaping their 
investment”.
All gCC countries got support 
from the network and all of 
them have provided electricity 
for the network. This stresses 
that the gCC joint project 
achieve its objectives and 
supports the electricity 
systems in the gCC countries, 
which makes us proud of our 
successful investments in this 
pioneer project.
economic model
mr. boushehri pointed that 
civilized people are those 
who know how to cooperate 
with each other, and the links 
between the gCC countries go 
beyond history and geography 
to a common destiny.  The gCC 
power interconnection project 
reflects the level of cooperation 
and joint work accomplished by 
gCC countries. The project has 
become a model for success as 
a real joint work on the ground.
“modern countries seek to 
pursue their economic model, 
which means to benefit from 

a partner having abundance 
of a particular commodity at a 
party to another partner having 
shortage of it. Therefore, proper 
utilization and management of 
resources and surpluses to get 
the best return.
global energy market
boushehri stated that there 
is a desire and a common 
understanding for the 
development of this work to 
further development in order to 
have exchange of energy trade, 
and open other lines to the rest 
of the world via jordan to Turkey 
and then to europe on the one 
hand, and on the other hand, to 
egypt and from there to Africa, 
stressing that the achievement 
of these goals will create a real 
leap in optimally utilization 
of our resources and reduce 
spending on building networks.
boushehri believes that 
the gulf is qualified to be 
a global source of electric 
power as it was for decades 
the most important fossil 
energy resources in the world, 
“but this goal is facing a lot 
of challenges, mainly the 
technical potential, excellency 
in renewable energy production 
needs advanced technologies 
while we are still “in the gulf 
countries, importers of the 
technology. The environmental 
issues have become another 
important element that 
should be considered in the 
development of our projects. 
Talking about leadership in 
the electrical energy requires 
to develop our technical 
capabilities and environmental 
safety plans. “

“in the gulf, we enjoy natural 
unique source of solar energy. 
sunshine in the region reach 
up to 3000 solar hours per 
year while the range in europe 
between 1500 and 1800 hours. 
This distinction gives the 
gulf a significant comparative 
advantage must be exploited, 
but this feature is faced 
challenges such as high dust 
which affects the heat exchange 
level.”
“some of the gulf countries 
have made great strides in 
renewable or nuclear energy and 
we hope that there will be other 
models in the gulf to employ 
nuclear energy for peaceful 
uses.” he continued
vision for the future
he announced that the future 
vision for electricity in Kuwait 
is that 15 per cent of the total 
electric power output will 
be produced from renewable 
energy by 2030, “we are 
working in Kuwait institute 
for scientific research on 
experimental project to produce 
up to 2500 mw of electricity.”
Annual increase.

boushehri explained that the 
gCC countries are very close in 
the annual growth in demand for 
electricity, which ranges from 
7 to 10 per cent. however, “but 
we, in Kuwait, have achieved 
a significant achievement last 
year as demand fell from 8 per 
cent to 3 per cent, an increase 
which is in line with the global 
average. This indicates that 
the rationalization measures 
adopted by Kuwait electricity 
Company in cooperation with 
the media achieved their 
objectives successfully.”
“but studies are still adopted 
an increase between 7 to 10 
per cent, according to these 
readings the current production 
capacity will double from 15,000 
megawatts, to 30,000 mw by 
2030. despite the improvement 
in the increasing rate of the last 
year, but we as officials are still 
working to curb the increase 
in demand and look to the 
sustainability of this decline 
with an annual increase ranging 
from 3 to 5 per cent to match 
the acceptable global rates. “ he 
added.
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That city, which includes a 
joint international platform 
aimed to create appropriate 
solutions to a number of the 
most pressing issues that 
affect human life in general, 
such as energy security, 
climate change, and through 
masdar initiative led by the 
Abu dhabi future energy 
Company (the source), a 
subsidiary of mubadala 
development Company 
(mubadala), as well as to 
discuss ways to develop the 
human experience in the 
field of renewable energy and 
sustainable development.
The city stretches over an 
area of   6 km with a capacity 
of 50 thousand people, at a 
cost estimated at $ 22 billion. 
it will be the home to major 
alternative energy companies 
in the world.
in masdar City, 30% of 
its volume is allocated to 
housing, 24% to business 
and research area, 13% 
for commercial projects, 
including light industry, 6% 

masdar city is considered a realistic translation 

technique of smart cities that run on renewable energy 

sources, according to the future lifestyle requirements. 

Therefore it is a gulf universal model does not target life 

with innovative energy systems only but by producing 

more power generating systems through constant search 

for a better generation, production and distribution 

techniques, with its Advanced research Center aims to 

create the best and latest methods of energy consumption 

and employ them in favor of sustainable development.

for the masdar institute of 
science and Technology, 
19% for services and 
transportation, and 8% for 
civil and cultural events.
City goals  
The main objective of 
“masdar “ to highlight the 
leadership of Abu dhabi as a 
global center for research and 
development in renewable 
energy technologies, and to 
achieve an effective balance 
, a strong position in the 
global energy market, which 
continues its development. 
Abu dhabi is working to 
strengthen its resources and 
its extensive experience in 
global energy markets, and 
building on the way to future 
technologies
other related goals 
represent marketing and 
implementation of these 
techniques and other 
techniques in the areas of 
sustainable energy, carbon 
management, and water 
conservation. “masdar” plays 
a crucial role in improving 

the emirate of Abu dhabi 
from the stage of technology 
consumption to production. 
This initiative seeks to 
establish a new economic 
sector based entirely on 
these innovative industries 
in Abu dhabi, which 
would support economic 
diversification, develop 
the knowledge-based 
sectors, promote the 
achievements of Abu dhabi’s 
record on preserving the 
environment, and contribute 
to the evolution of the global 
community.
preserve the planet
masdar  was established in 
2006 as a trading company 
aims to develop and expand 
all areas of renewable 
energy and sustainable 
technologies sector, in 
addition to specifying a path 
to address the challenges 
in this area, with its main 
objective “green future 
without polluting”.  The idea 
of   creating a city came from 
the fact that Abu dhabi owns 
8% of the world crude oil 
reserves and it owns reserves 
of hydrocarbons enough to 
continue at current levels 
of production for a hundred 
years, therefore it allocated 
billions of dollars to develop 
the project “masdar” and 
consolidate the position of 
Abu dhabi emirate as a global 

center of excellence in the 
field of renewable energy and 
clean technology.
The city was founded as a 
project of renewable and 
sustainable energy and to 
preserve the planet and to 
secure the future of Abu 
dhabi by adding carbon 
and water conservation. 
its objective is to provide 
a better life and work with 
minimal environmental 
damage.
The city constantly patronage 
the newest and latest 
research and development 
projects in the areas of clean 
technology, conduct the 
pilot projects, technology 
tests and construct some of 
the newest and sustainable 
buildings in the world to 
provide a fertile environment 
for businesses operating in 
this sector and to encourage 
creativity.
The city preserves the future 
energy through proper 
investments in the field of 
renewable and sustainable 
energy, and it gives the 
participating institutions an 
unprecedented opportunity 
to develop, test and certify 
their technology on a 
large scale in a realistic 
environment commensurate 
with the climatic conditions 
and patterns of consumer in 
the region.
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Targeting the effective balance 
in the global energy market that 
continues to evolve continually

mAsdAr 
The world gATe 
of AlTernATive 
energy

28

Achievem
ents



well as solar power plant 
generation contribute to 
about 40%, of the total 
consumption of the city.
The buildings contribute to 
the conservation of water and 
electricity needed for cooling 
and energy. These building 
are facing the sunshine and 
the sunset by a 45 degrees 
angle to get the best benefit 
of the shadows. All materials 
used in the buildings are 
environmentally friendly, 
such as cement, bricks and 
aluminum.
masdar includes an institute 
of science and technology, 
and companies working 
in the field of sustainable 
energy, including The Assam 
energy development Agency 
(AedA). The international 
renewable energy Agency: 
irenA is preparing soon to 
have its headquarters in 
masdar City.
Combination of times gives 
a unique calm and comfort 
atmosphere to the city, and 
these smart tricks allow to 
reduce the temperature by 
about 10 degrees, compared 
with outside. in underground, 
masdar provides us an 
example of responsibility for 
sustainability.
inside the laboratory, 
students and scholars make 
research for designing 
a better future, such as 
bio-fuel research, where it 
is performed with highly-
developed devices, such 
as a microscope which is 
one of the strongest in the 
world that able to reveal the 
electron orbit.
masdar entrepreneurship 
to the world shown that 
sustainability is a duty and 
responsibility of all countries, 
especially oil countries, and 
masdar will soon become 
an integrated city receives 
population and provide them 
with all necessary services 
such as schools, in order 
to develop the high-level 
standards regarding a better 

future.
investments in source
masdar depend on a 
comprehensive approach 
system; where it comprises 
four interconnected tasks 
business units; namely “ 
masdar for investment”, “ 
masdar for Clean energy”, 
“ masdar for private 
enterprise,” and “masdar 
City”; in addition to the 
“masdar institute,” which 
is an independent research-
based postgraduate university 
contribute to support the 
work of these units and focus 
on the company’s research.
each of masdar business 
units focus on a different side 
of the value chain, allowing 
the company to work on a 
larger scale to keep pace 
with the challenges of the 
future sustainability. This 
comprehensive approach 
helps to strength masdar 
status at the forefront of 
the pioneers of the global 
clean energy sector, as well 
as to ensure its objectives 
achievement for developing 
cost effective innovative 
systems & technologies.
“masdar for investment” 
controls all investments 
aimed to embody the ideas 
of “masdar” in the field of 
renewable energy on the 
ground. The company is the 
investment arm of the private 
property / venture capital 
shares, where it works for 
“masdar” and a number of 
international investors.
“masdar for investment” 
runs two investment funds; 
“masdar fund for Clean 
Technologies”, which aims 
to invest in promising 
technologies in the early 
stages and “masdar-
deutsche bank fund for Clean 
Technologies” to invest in the 
private property shares.
After five years of active 
and direct investments, the 
two funds focus on building 
investment portfolios 
owned by a number of major 

international companies 
leading the field of clean 
and renewable energy 
technologies.
“masdar for investment” 
continues to launch new 
funds to accommodate profit 
sectors as well as enhanced 
the asset-run growth.
energy and water 
consumption
one the advantages of 
living in masdar city is 
that it reduces the demand 
for water and energy 
within buildings by 40% 
(according to the standard 
of the American society of 
heating, refrigerating and 
Air-Conditioning engineers 
(AshrAe) and istedama) 
through a combination of 
intelligent and non-intrusive 
design. Also, it has the largest 
bloc in the world highest 
performance buildings that 
constitute a real laboratory 
to observe and study the 
behavior of the cities in 
the use and consumption 
and share resources. These 
buildings maintain at least 3 
pearls degrees of “ istedama 
“evaluation system  (opposed 
to “leed” gold green building 
certification).
smart grid transfer
The city is convenient 
for pedestrians, and 
designed to encourage and 
assist in providing public 
transportation at the rate 
of zero-carbon. The options 
transportation includes: 
a system of fast private 
transport without a driver 
from one place to another, 
and the second option is 
sharing electric vehicles 
program. parking lots 
available and in relevant 
strategic locations.
options of future 
transportation include 
electric buses, and the 
development of a central 
public transportation network 
that is automated and free of 
carbon emissions.

Abu dhabi has reserves 
of hydrocarbon enough 
to continue at the current 
levels of production for a 
hundred years

The city maintains future 
energy through the 
proper investments in 
the field of renewable 
and sustainable energy

The first zero carbon and 
zero waste city and in 
the world, it is also the 
first fully solar-powered 
city

City needs about 200 
megawatts of clean 
energy but more than 
800 mw is needed for a 
conventional city of the 
same size

“ masdar “ is based 
on a comprehensive 
approach where the 
work comprises four 
interconnected tasks 
business units. 
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Amazing architecture
The city center has moving 
giant umbrellas inspired by 
the idea of   sunflower, to 
shade the squares and public 
places in the city center in 
the morning and to absorb 
the sun heat, then, in the 
same evening, the umbrellas 
close for the launch of the 
heat absorbed.
Through its smart 
investments, masdar 
occupies the forefront rank 
in providing green footprint 
can be adopted by future 
cities to accommodate rapid 
urban, reduce energy and 
water consumption and the 
reduction of pollution and 
waste.
The city’s design embodies 

a harmonious blend 
of traditional arts and 
modern technology of Arab 
architecture. it also benefit 
from the movement of fresh 
air to provide a natural 
cooler ensuring a relaxed 
atmosphere during the high 
summer temperatures.
masdar city benefits from 
the sun’s rays as well, where 
clean electricity generated 
using installed solar panels 
technology on the roofs of 
buildings. it owns also the 
largest pv installations in the 
middle east.
life on one planet
masdar City is the first city 
free from carbon and waste 
in the world, it is also the 
first city fully solar-powered. 

it comes as a part of a very 
promising initiative called 
“life on a single planet,”, an 
initiative summed up in a 
world where people live a 
happy and healthy life, and 
every individual enjoyed 
a fair share of the earth’s 
resources, which is achieved 
with excellence by masdar 
city.
masdar City consumes 
about 200 megawatts of 
clean energy, compared to 
more than 800 mw for a 
conventional city of the same 
size. in addition, it needs 
about 8,000 cubic meters of 
desalinated water per day, 
compared with more than 
20,000 cubic meters per day 
for a traditional city. The 

City contains electricity-
generating solar powered 
plant, and will re-refining 
water for irrigation and 
agriculture use.
A source from the inside
living in masdar is reality 
that might be seen by some 
as a fiction movie, where 
there is a real car without 
a driver, a means to take 
passengers from to masdar 
City in Abu dhabi, which 
turned fantasy into reality 
and become a model for the 
entire world.

from the roofs of the city’s 
buildings, masdar provides 
an example of leadership 
in the field of sustainable 
energy. These panels, as 
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on unscheduled imports 
of power by member 
states during “frequency 
incidents”2 over the 
period 2009- 2013.

based on analysis of 
the above data, we found 
that the interconnector 
allowed member states 
to avoid 7,359 mwh of 
load-shedding due to 
unscheduled outages, 
over the period 2009 -13. 
Applying an assumption 
regarding the value 
of lost load (voll) of 
between $3,053 and 
$4,001 per megawatt 
hour (mwh), which 
varies depending on the 
year, we estimated the 
value of avoided outages 
amounts to $28.6 

million, or $6 million per 
annum.

since 2009, we 
understand that the 
interconnector has not 
been used extensively 
for the trading of 
energy or the sharing of 
reserves, and that the 
gCC member states have 
not accounted for the 
interconnector in the 
planning of

their local power 
systems. hence, we have 
not sought to estimate 
these historical benefits 
directly in this paper.

for instance, we have 
examined historical data 
on spinning reserves 
and found that member 

states have held more 
spinning reserves than 
required to meet the 
gCCiA’s n-1 standard 
across the whole gCC 
power system.

To help assess the 
extent to which member 
states have missed out 
on the potential benefits 
of reserve sharing, and 
thus the quantum of 
potential future savings, 
we estimated the level 
of spinning reserves that 
member states would 
have been required to 
hold over this period 
to comply with gCCiA’s 
standards, both in the 
interconnected case and 
the isolated case.

we found that member 
states would have 
saved us$ 144 million 
per annum if they had 
adopted the n-1 standard 
in their respective 
isolated systems. 
member states would 
have saved a further $25 
million per annum if 
they had only held the 
reserves necessary to 
meet the n-1 standard 
across gCC power system 
as a whole, taking into 
account the ability to 
share spinning reserve 
through use of the 
interconnector.

hence, the value of 
$25 million per annum 
represents our estimate 
of the incremental value 
of the interconnector 
through the potential to 
share reserves, taking the 
n-1 standard as given. 
This estimate could, 
however, be an over 
estimate:

  even if plant 
were scheduled and 
despatched in a way that 
exploited all gains from 
trade and reserve sharing 
opportunities, there may 
be technical reasons why 

member states require 
more spinning reserves 
than would be necessary 
to meet the n-1 standard 
in the gCC power system, 
such as local grid 
constraints; or

  in some situations, 
a surplus of spinning 
reserves may effectively 
be provided “for free” 
by cogeneration plant 
being required to 
part-load in order to 
meet heat demand for 
water desalination. 
if this happens to a 
greater extent than we 
have assumed in our 
modelling, we may 
have underestimated 
the supply of spinning 
reserve.

non-quantified benefits
in addition to above 

quantified benefits, the 
interconnector provides 
other benefits that we 
have not estimated in 
this study. These include 
economies of scale 
derived from building 
large shared generation 
units, better integration 
of renewables and 
nuclear generation and

reductions in frequency 
management costs, 
savings in transmission 
costs within countries, 
and increased scope for 
the exchange of energy 
with neighbouring 
countries outside the 
gCC.

Keywords
below we list keywords 

which characterise this 
paper:

Capacity-cost, 
emissions, fuel-cost, 
interconnector, load-
shedding, loss-of-load-
expectation, power-trade, 
reliability-standard, 
reserve-margin, 
spinning-reserve, 
system-security.
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This paper presents 
the findings of a study 
commissioned by the 
gulf Cooperation Council 
interconnection Authority 
(gCCiA) to estimate the 
benefits accruing to the 
member states of the 
gulf Cooperation Council 
(gCC)1 as a result of the 
presence of the gCC 
interconnector.

The gCC interconnector 
delivers a range of 
potential benefits to 
the electric utilities of 
the gCC member states. 
This study estimates the 
following categories of 
such benefits:

  savings in the amount 
of installed generation 
capacity each member 
state requires in order to 
maintain a given level of 
security of supply; and

  reductions in fuel 
costs, generation plants’ 
variable operating and 
maintenance (vo&m) 
costs, and carbon dioxide 
(Co2) emissions due 
to more efficient plant 
despatch because of:

− savings from sharing 
spinning reserve amongst 
member states; and

− Trade in energy 
between member states.

estimating the benefits 
of the interconnector 
requires that we perform 
simulation modelling to 
estimate the costs of the 
gCC power system:

  in a scenario 
that assumes the 
interconnector is present; 
and

  A hypothetical 
counterfactual 
scenario in which the 
interconnector does not 
exist

This study estimates 
both potential future 
benefits of the 
interconnector, and 
the benefits that it 
has delivered since its 
commissioning in 2009.

future benefits
we assume that, 

in the scenario with 
the interconnector, 
that member states 
will make full use of 
the interconnector in 
the future, realising 
all opportunities for 
optimising despatch of 
plant across the region 
to trade energy and 
share spinning reserve to 
achieve an n-1 standard 
across the gCC power 
system as a whole. 
we also assume that 

member states build no 
more generation capacity 
than is needed to achieve 
the security standard of 5 
hours per year expected 
loss of load (lole).

in the hypothetical 
counterfactual, we 
assume that each 
member state operates 
as an isolated system, 
and to make up for 
the absence of the 
interconnector, builds 
more generation capacity 
to meet the same 
security standard of 
5 hours per year lole 
and schedules plant 
to provide sufficient 
spinning reserves to 
achieve the same n-1 
standard as in the 
interconnected case, but 
within its own power 
system.

our modelling 
estimates that the gCC 
member states can 
potentially accrue the 
following benefits over 
the period 2014 – 2038:

  A total saving from 
reductions in installed 
generation capacity of 
5.23 gw, which equates 
to total monetary savings 
of $5.66 billion (or $0.43 
billion per annum);

  savings in fuel and 

vo&m costs of over $27 
billion (or $2.07 billion 
per annum); and

  A reduction in Co2 
emissions of 225 million 
tonnes.

historical benefits
The main benefit 

that member states 
have enjoyed since 
the introduction of the 
interconnector in 2009 
is the ability to import 
power at times of system 
stress, thereby helping 
to avoid system outages. 
To assess the extent to 
which member states 
have benefited from the 
avoidance of outages, we 
examined historical data 
provided by the gCCiA 
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1.0 inTroduCTion
power trading is a new 
concept in the gCC countries, 
where this industry just 
comes into the picture in the 
oil Arab gulf region. After 
implementation of the largest 
transmission line project 
between these six, countries 
number of member states is 
looking forward to introduce 
their national electric 
markets. The project build 
by a counterpart authority 
taking the responsibility and 
development of a network 
interconnecting the between 
these six countries. 

This interconnection gives 
benefits of increasing 
the security of electricity 
supply, system reliability 
and having the support 
during the emergency [4, 
5]. These benefits were the 
main three goals targeted 
since signing the general 
agreement and power energy 
Trading Agreement. The fourth 
item was about utilizing 
the network for power 
trading. The power trading 
not utilized yet between 
these six countries as shown 
in figure 1. The benefits 
gained are to save the cost 
in electricity sector by 
using the interconnection to 
share the installed Capacity 
resources. This will provide 
to each other the emergency 
services in contingencies 
and to have a provision of 
operating reserve. This will 
open the door for scheduled 
energy trading between the 
six member states. number of 
incidents supported through 
the gCCiA is more than 1200 
incidents. 

in this introduction we will 
cover different types of 
generating technologies; 
where the factors drive 
the power plant cost; 
the financial analysis 
methodology and key 
assumption; plus estimates of 

power plant overall cost.  
 
generally, the load demand 
challenged momently by 
generation units meeting 
the demand, changes in 
customers’ requirements 
in business and residential 
activities, which interact 
with the weather condition.  
stan Kaplan [6] classify 
the generation types in his 
book into three categories 
to meet load demand in the 
system, which are the base 
load, intermediate load and 
peak load generating units. 
Adam mchugh [7] classifies 
the generation types in his 
Technical paper into four 
types as follows:
a) plants use intermittent 
resources like wind and 
solar provide a relatively 
indeterminate amount of 
energy and have zero fuel 
costs and so are typically 
the lowest short run 
marginal Cost plants. This is 
particularly likely to be the 
case where environmental 
and technological regulations 
such as renewable energy 
certificates, tradable 
pollution permits, and/or 
carbon taxes are significant.
b) base load plants have 
low variable costs but high 
startup and shutdown costs, 
and have a relatively limited 
capability to ramp output up 
or down to follow load.
c) mid-merit or load following 
units are normally medium 
cost plants both in terms of 
variable cost, startup cost 
and shutdown cost, and are 
quite effective at adjusting 
(ramping) output up or down 
to cover reasonably rapid 
changes in demand. 
d) peaking plants 
mostly based on gas turbine 
technology. These units are 
very effective at following 
load and can be started up 
and shutdown quickly and 
cheaply. however, they are 
usually the highest variable 
cost plants in a portfolio, 

gCC regional electricity market. 
we would like to explore energy 
windows prices and opportunity of 
having power trading between the 
interconnected electricity networks. 
This model used the forecasted 
load demand for the interconnected 
countries to realize the 
opportunities of having power 
trading between these countries 
based on best energy price and 
taking in consideration the limitation 
in the interconnection [3].

particularly when distillate 
used as the fuel input.
 These types of generation 
usually dispatched to cover 
the daily load curve as shown 
in figure 2. one of the major 
obstacles may be faced in 
the power trading is having 
the same load among the six 
counties. They have same 
peak at the same time due to 
the similarity of the weather 
condition for the region.
 
in general, the load patterns 
for the interconnected 
countries shown in figure 2 
are most similar pattern. The 
physical generating units 
should be freely participate in 
the electricity market based 
on offered prices submitted 
by generation Companies. 
earlier the generating units 
dispatched economically to 
meet system load illustrated 
in figure (3).

2.0 generator Cost function 
and operating Characteristics 
generating energy for thermal 
unit depends on many 
parameters, which are as 
follow:
 
1- heat rate 
2- Capacity 
3- fuel type 
4- generation allocation 
5- variable o&m 
6- fixed o&m 
7- forced outage 
8- maintenance rate 
9- start up Costs 
10- Type of generation (non 
Cycling, must run)
11- life cycle of unit
12- emission price units 
13- risk outage 
 
The machines used in the gCC 
countries are combustible 
fuel unit types that are using 
mainly oil and gas available 
in the region.

The key driver for such type 
of variable cost generating 
units is the efficiency of 
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modeling for gCC The 
regionAl eleCTriCiTy 
mArKeT And mArKeT 
opporTuniTies 

end of 2014, oman electricity 
network joined officially the six 
gulf Council Countries electricity 
networks through the a backbone 
of 400kv super grid network. The 
main driver of load demand in these 
countries is the domestic load, where 
air-conditioning load comprises the 
largest load component, where the 
growth in demand in this region is 
one of the main driver for the regional 
electricity market. These countries 
interconnected to share their installed 
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capacity and operating reserves, and 
increase their system reliability, and 
providing emergency support services 
all the time. in addition to these 
benefits, the gCC interconnected 
countries would like to find window of 
opportunities to open the gate for the 
power energy trading through bilateral 
contracts. many benefits achieved 
from this interconnection since it’s 
commissioning in 2009, where the 
interconnector not utilized for power 
trading to initiate a regional power 

market only [1]. 
The gCC countries are depending 
mainly on gas and oil in generating 
their bulk electrical energy. it is also a 
fact that two of the gCC countries are 
fully depending on gas in generating of 
power electricity. Two other countries 
are depending on gas with minor 
dependence on oil while the last two 
countries are heavily dependent on oil 
in generating the electricity [2]. 
in this paper, we will estimate a zonal 
and mandatory market model for the 
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contract and international 
fuel price respectively. 

bahrain generation system, 
which has maximum 
Capacity 6,316 mw, minimum 
operational cost $50 and 
$82.51 per mwh, and 
maximum operational cost 
equal to $114 and $179 per 
mwh for contracted and 
international fuel prices 
respectively. 

qatar generation system, 
which has a maximum 
Capacity of 7,100 mw, 
minimum operational cost 
$42 and $66 per mwh, 
and maximum operational, 
cost $89 and $110.85 per 
mwh for the contracted and 
international fuel prices. 

uAe Abu dhabi generation 
system, which has maximum 
Capacity 25,080 mw, 
minimum operational cost 
$33 and $74 per mwh, and 
maximum operational cost 
$88 and $124.5 per mwh 
for the contracted and 
international fuel prices 
respectively. 
oman generation system, 
which has a maximum 
Capacity 8,657 mw, minimum 

operational cost $32 and 
$39 per mwh, and maximum 
operational, cost $88 and $115 
per mwh for the contracted 
and international fuel prices. 
figure 8: incremental Cost 
Curves of the gCCiA Countries 
(2015) using contracted fuel 
prices

The gCC Countries production 
cost with maximum Capacity 
of 138,350 mw. The range of 
production cost varied from 
member states to another as 
shown in figure (7) and figure 
(8). Table (1) summarized 
the production cost using 
contracted/shallow prices 
and international fuel prices. 
There is difference between 
member states in in range 
of $10 to $100 per mwh. The 
capacity available for trading 
between member states is 
10.5Twh during the year. 
The expected saving and 
benefits for the traded parties 
estimated to be equal to 
$105 million to $1050 million 
yearly for the traded parties.

Table 1 : production Cost using 
Contracted and international 
fuel prices
The gCC Countries interaction 
in case of having a mandatory 

with zonal prices for the gCC 
regional electric market 
expresses for different times 
as shown in figures from 9 
to 11. 
The suggested nodes for 
the gCC rem model is 13 as 
shown in figures from 9 to 
11. The prices is color coded 
where below colors shows 
low market price and red 
color shows high market 
price. The flow of energy is 
from the high market prices to 
the lower market prices. 

Kuwait, KsA, uAe and oman 
shows the highest node 
prices in the rem model 
presented, where qatar, and 
bahrain. 

9.0 ConClusion
The results of estimate 
a zonal and mandatory 
market model for the 
gCC regional electricity 
market among the gulf 
countries carried out through 
electricity market simulator 
shows opportunities in 
the suggested model and 
presents high economic 
benefits from such model 
used. 
The zone prices at KsA in 
south, north affecting the 

all market zones prices at 
KsA. Kuwait and uAe also 
have high market zone price. 
qatar and bahrain has lowest 
market zone price. oman 
market zone price has low 
price in certain period and 
higher market price in another 
period.

The production cost 
differentials between the 
member states creates 
opportunities for energy 
trading among gCC Countries. 
referring to production, 
Costs between member 
states calculated and 
presented Table 1 using 
Contracted/shallow prices 
and international fuel prices. 
There is difference between 
member states in in range 
of $10 to $100 per mwh. The 
capacity available for trading 
between member states is 
10.5Twh during the year. 
The expected saving and 
benefits for the traded parties 
estimated to be equal to 
$105 million to $1050 million 
yearly for the traded parties.
generally, proposed zonal and 
mandatory market model for 
the gCC regional electricity 
market will provides high 
economic benefits for the 
gCC countries to yearly billion 
of us dollar.
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figure 10: gCC Countries rem prices 
forecasted in summer 28 june 2016 at hour 5.

figure 9: gCC Countries rem prices forecasted 
in 8 march 2016 at hour 5.

figure 11: gCC Countries rem prices forecasted 
during in 25 march 2016 at hour 18.

figure 3: load Curve demand for the gCC countries



converting fuel to electricity, 
and measured by the 
machine’s heat rate, which 
is amount of fuel used in 
british Thermal units (bTu) 
required to generate one 
Kilowatt-hour of electricity 
energy. many tables used 
to convert amount of the 
fuel used from one shape to 
another. generator variable 
cost is directly proportional 
with the machine heat rate 
where generator efficiency is 
inversely proportional with 
the machine heat rate. The 
heat rates shown in equation 
(1) are not applicable for the 
non-combustible fuel unit 
types like nuclear and non-
biomass renewable plants. 

heat rate = bTus / kwh (1)
The utilization of generating 
unit called the capacity 
factor is the ratio of amount 
of electrical power produced 
during period as shown in 
equation (2): 
Capacity factor = generation 
capacity (mw) x 8760 hours 
(year)  (2)
it is very important to use 
the correct units in every 
stage of calculating the cost 
of generated electricity and 
the production cost of the 
machine due to different 
set of units, which are used, 
from the used fuel for power 
station until the electricity 
generated from generator.  
The cost of generation 
calculated as shown in 
equation (3):
Cost=$ rate per hour × 
quantity of hours in operation    
(3)

As an example, if the cost of 
generating electricity from 
rented diesel generator, 

quoted at $10 per gallon 
of diesel fuel used, and 
consumes one 55-gallon (gal) 
barrel of fuel per 1-hour (h) 
running period. Therefore, 
the rental cost of the diesel 
generator for a 24-h running 
period is as follows:
Cost/hour=$10/gal×55gal/
barrel+1barrel/hour=$550
Cost=$ rate per hour × 
quantity of hours in operation
            =$550/h×24 h of 
operation=$13200

3.0 unit generation Cost 
Calculation
from economic point view, 
the total cost of production is 
consisting of both the fixed 
costs and the variable costs. 
The fixed cost is consisting 
of capital investment, fixed 
operation, maintenance, 
depreciation costs and 
insurance costs. The variable 
costs is consist of fuel costs, 
and variable operational 
and maintenance costs as 
presented by Al-muhawesh 
(2005) [8] using unit 
generation Cost Components 
using Cost-plus method 
shown in figure 4. The unit 
generation cost calculated 
by Al-muhawesh based on 
financial analysis of firms, 
and economic calculation 
based on Cost-plus contract. 
 The following equation 
derived from figure 4 for 
all units generation cost 
components as follows:
unit generation Cost = [fixed 
(fC) + variable (vC)] x risk 
factor (rf) (4)
where:- 
fixed Costs = insurance Costs 
(iC) + depreciation Costs (dC) 
+ Capital inv. profit. (Cip) + 
fixed o&m Costs (fomC) (5)
And;

variable Costs = fuel Costs + 
variable o&m Costs (6)
 
The results form economic 
calculation illustrated in 
figure (5). both variable and 
fixed costs are not the same 
for the machines, which 
present opportunities in 
gaining more saving in case 
of fuel cost variation in the 
fuel markets.
4.0 Average generation Cost 
for CCgT’s and oCgT’s in gCC
in regard calculating 
average generation cost 
for CCgT’s and oCgT’s in 
gCC, the assumptions on 
costs and various technical 
characteristics to avoid the 
inconsistencies between 
the size of oCgT and steam 
units within CCgT plants for 
the new entrant CCgT and 
gTs based in the following 
method: 
•	 Average	capacity	of	
the gas turbine component 
is used in existing CCgT 
plants (196.3 mw), based on 
the data collected from gCC 
member states.  
•	 Calculate	the	ratio	
of steam turbine to gas 
turbine capacity implied 
by the assumed heat rates 
for new entrant CCgT and 
oCgTs, assuming each CCgT 
is comprised of two gas 
turbines and one steam 
turbine; 
•	Finally,	we	multiplied	the	
above ratio by the average 
gas turbine capacity and 
added this to our oCgT unit 
size assumptions, to give an 
estimate of the unit size of a 
CCgT. 

The generation cost 
calculated from the given 
method illustrates in below 

depicts the screening curves 
for our new entrant CCgT and 
oCgT plants in gCC region as 
shown in figure (6).
in regard of calculating the 
production cost calculation 
for the unit generation used 
in the gCC countries, the 
promo and AurorA xmp 
v12.0 software used to deal 
with high amount of data 
used for each generator in all 
member states units. The fuel 
prices used for calculating the 
energy production cost are 
the international fuel price 
and contracted fuel prices. 
These results represents the 
supply cost of product or 
commodity for the regional 
electricity market. 
saudi Arabia production 
Cost in 2015 for generation 
system has a maximum 
Capacity of 67,612 mw, 
minimum operational cost 
equal to $68 per mwh and 
maximum operational cost 
equal to $373 per mwh using 
international fuel prices. 
The results of production cost 
using contracted fuel prices 
is lower that the international 
fuel prices. This presents 
clearly amount of subsidies 
in fuel prices at eastern side 
of KsA. most of generation 
unit prices at eastern region 
of KsA is less than $90 per 
mwh. The most expensive 
machine reaches to $150 per 
mwh. 
 
Kuwait production Cost in 
2015 for generation system 
with maximum Capacity 
equal to 19,729 mw, 
minimum operational cost 
equal to $50 and $95.89 
per mwh, and maximum 
operational cost equal to 
$140 and $281 per mwh for 
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All kinds of energy are of important 
strategic themes and the main 
concern of the countries in all parts 
of the world because it is related to 
life and industrial areas. Kingdom 
of saudi Arabia plays a pivotal 
role in the economic development 
process; therefore it devoted a great 
care and support to the energy 
sector, because of its importance 
in promoting national economic 
growth.
This interest began through 
the development of traditional 
energy resources, exploration and 
production of oil and gas and other 
related sectors such as electricity, 
water desalination and industry 
sector especially petrochemicals, 
transportation and other private 
sectors.
gCC countries seek to diversify their 
energy sources, and make a huge 
investment to start developing 
alternative, non-traditional and non-
depleted resources such as atomic 
and renewable energy sources 
include solar, wind and other forms 
of renewable energy. 
but the high subsidy rates have 
created many problems; it has 
contributed to the large increase in 
domestic energy consumption of all 
kinds. it, also, formed a significant 
economic burden on the gCC 
countries, reaching about 10 per cent 
of gdp, depleted more than 20 per 
cent of revenue. This subsidy harms 
the economies of the gCC countries.
moreover, due to the products› low 
prices, investment in the energy 
sector was affected and encourages 
wasting and smuggling. subsidies, 
also, limits the incentives for 
investment in power efficiency, 
public transportation and renewable 
energy, besides, it increases 
pollution and traffic jams rates.

energy subsidies in the 
world
energy subsidies cost is 
estimated as the difference 
between the consumption 
price locally and its price 
globally. According to the 
international monetary fund 
imf and international energy 
Agency ieA, the total energy 
subsidies for fuel, electricity 
and natural gas is estimated 
of about us$ 492 billion 
worldwide in 2011. 
half of these subsidies or 
about us$ 250 billion are 
for middle east and north 
Africa.
As the demand for energy 
is growing at an average 
annual rate of 4 percent, 
the amount of the annual 
increase on the total world 
subsidy is expected to reach 
us$ 20 billion per year.
The international energy 
Agency estimated that the 
world's energy subsidy 
costs about us$ 544 
billion in 2012; half of it is 
for petroleum derivatives 
subsidies.
The model of saudi Arabia 
As an example on the cost of 
energy subsidy, the Kingdom 
comes in the world›s second 
place in fuel and electricity 
subsidies with a total annual 
cost of us$ 61 billion (us$ 
46 billion for petroleum 
products and us$ 15 billion 
for fuel in the electricity 
sector), natural gas 
subsidies were not included.
government subsidies for 
electricity in the Kingdom 
hit a record high over 
the past three years. it 
approached the level of 450 
billion riyals. in the past 
year only, it was about 150 
billion riyals, as a result of 
providing fuel oil, petroleum 
products and natural gas 
at low prices. The Kingdom 
consumes four types of fuel 
for electricity generation, 
namely: heavy fuel oil, 
natural gas, diesel, and 
crude oil.

during 2014, domestic 
electricity consumption 
increased by 11 percent. 
That was the highest 
growth during the period 
from 2006 to 2014, 
so we cannot address 
electricity subsidy without 
referring to the liability 
of a citizen and resident 
in the rationalization 
of consumption. in the 
summer, Kingdom of saudi 
Arabia burns a large amount 
of oil (about 700,000 
barrels per day) to generate 
electricity, in order to meet 
the growing demand from 
the residential sector. This 
quantity of oil is equivalent 
to the consumed oil by a 
regional country like Turkey 
with a population of about 
75 million.
The negative effects of 
energy subsidies
due to the large increase 
in domestic energy 
consumption of all types, 
Kingdom energy subsidies 
has exceeded 9 percent of 
gdp, consuming more than 
20 percent of government 
revenue. in many cases, 
subsidy leads to damage 
the national economy and 
affects the government›s 
balance of payments.
moreover, due to the 
products› low prices, 
investment in the energy 
sector was affected and 
encourages wasting and 
smuggling. subsidies, 
also, limits the incentives 
for investment in power 
efficiency, public 
transportation and 
renewable energy, besides, 
it increases pollution and 
traffic jams rates.

fuel smuggling
smuggling is one of the 
challenges facing the 
subsidies of hydrocarbons 
fuel as a result of the 
difference in fuel prices 
between the neighboring 
countries, which led to 
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restructuring the energy subsidy 
is a necessity to the efficiency of 
the economy and to activate the 
electricity market
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 The industrial sector is 
one of the vital sectors for 
the Kingdom economic 
development, providing jobs 
and bringing added value.
saudi petrochemical 

industry has achieved a 
prestigious global ranking 
in terms of its capability of 
production and expansion 
all over the world.
despite challenges, the 

expansion continues in this 
sector, including increasing 
investments and integration 
with the refining industry 
and in establishment of 
new industries as in jubail 

& yanbu industrial cities, 
waad Al shamal, ras Al-
Khair mining city and other 
economic cities.

The cost of natural gas 
subsidies (sale gas)
The industrial sector 
consumes about 40 percent 
of natural gas as fuel and 
feedstock in methanol and 
ammonia industries to 
produce fertilizer. According 
to saudi Aramco annual 
report for 2013, the total 
sold quantities of gas was 
8.09 trillion bTus per day at 
a subsidized price of us$ 
0.75 per million bTus.
Therefore, the approximate 
cost of subsidies can be 
predicted with the adoption 
of average global price for 
natural gas at us$ 10 per 
million bTus, even though, 
this price is less than the 
price of liquid natural gas 
(lng) in europe, japan or 
south Korea. moreover, it is 

continue with subsidies - 
(A growing burden on gCC 
economies)
gCC paying more than $160 
billion on energy
subsidies annually

opportunity: with lower oil 
prices it is easier to deal
with the subsidies

fundamentals (2): Climate 
change
and paris Agreement 
perspective

no more sentiment to fossil 
fuels – fuel
subsidies in growing 
contradiction to the paris
agreement

energy efficiency on the top 
of the agenda –
only market prices can 
encourage people to

save on energy

fundamentals (3): energy 
sector
– field of Technology 
revolution

renewable energy can 
compete in gCC while
fuels not subsidized (not to 
repeat mistakes
done by others where res 
subsidized)

Chances to quickly develop 
new market
segments – market of 
reserves, demand
response, energy storage 
market, distributed
energy markets etc.

fundamentals (4): Common 
gCC

market - important decision of
the last gCC summit

Creating gCC power market: 
market can be
created with some subsidies 
still in place, but
only on consumer level (to 
support families,
low income and vulnerable 
sectors)

only regional market can 
develop enough
liquidity to become 
competitive and properly
allocate social welfare of gCC 
people

possible next steps for gCC 
power sector ??
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reforming subsidies 
for electricity markets 
in the gCC
“introduction:
The effect of subsidies on
power Trade in gCC”

Ahmed Al-ebrAhim 
Chief exeCuTive offiCer
(Ceo) – gCCiA

our journey Continues 
2014 presented world wide experience

2013 identified obstacles facing  power 
Trading and way forward

2010 promoting the idea of power trading 
in gCC

fundamentals (1): low prices for oil & gas is 
a long-term perspective
Challenge: limited ability for gCC to 

a big problem facing the 
subsiding countries and a 
lot of money donated to the 
peoples of these countries 
changed to lost money in 
smugglers› pockets.
smuggling is a complex 
problem and it is not 
easy to solve and, as 
a consequence, some 
countries have resorted to 
the use of smart cards to pay 
money proving the process 
electronically to curb 
smuggling operations and 
reduce wasting subsidies, 
which caused huge losses 
to the national economy. 
others believe that the 
solution lies in raising 
prices to be near prices 
in neighboring countries 
to prevent smuggling and 
reduces waste, but at the 
same time, citizens must be 
compensated in other ways.
The excessive and 
unjustified growth in the 
petroleum derivatives 

consumption in subsiding 
countries have become a 
serious concern in these 
countries, , so intelligent 
subsidies may be the perfect 
solution by giving these 

subsidies to citizens only 
without extravagance or 
smuggling.
industrial sector & energy
petrochemical industry 
contributes significantly 

in consumption of energy 
of fuel and feedstock for 
the production of plastic 
materials, chemicals and 
fertilizers, as well as other 
industrial sectors.
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Government  Support

 Government  support helped meeting the fast growth and took several forms 
including:

 Low or no interest loans
 Low fuel prices
 High government consumption tariffs

 The Government support lacks the following:
 Clarity of amount and timing of loans
 Direction to intended and deserving entities

 Lack or delay of Government support leads to:
 Big jumps in tariffs
 Lower quality or lack of service

2

Abdullah m. Al-shehri
eCrA
government support

government support
 government support helped 
meeting the fast growth and 
took several forms
including:
 low or no interest loans
 low fuel prices
 high government 
consumption tariffs
 The government support 
lacks the following:
 Clarity of amount and timing 
of loans
 direction to intended and 
deserving entities
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electricity subsidies in the gCC states
 lack or delay of 
government support 
leads to:
 big jumps in tariffs
 lower quality or lack of 
service

Challenges
•	Very	High	Growth	Rates	
due to:
•	Population	growth
•	Per	capita	consumption	
increase
•	Economic	developments
•	Rigid	and	low	tariffs
•	Low	Efficiency
•	High	Dependence	on	
government support
•	Dependence	on	
Conventional sources
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Generation efficiency Improvement
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• Very  High  Growth  Rates Due to:
• Population  growth
• Per  capita  consumption  increase
• Economic  developments
• Rigid and low tariffs

• Low  Efficiency  

• High Dependence on government  Support

• Dependence on Conventional   Sources

Challenges
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Electricity

less than the russian natural 
gas exported to germany, 
which is us$12 for a million 
bTus.
Accordingly, the adoption 
of us$10 value as estimated 
price for global natural gas 
is very suitable.
The subsidies of natural gas 
for petrochemical industry 
and fertilizer therefore may 
reach about 40 billion saudi 
riyals annually.
Transportation fuel 
Transportation sector›s fuel 
consumption amounted to 
about 850,000 barrels per 
day or 25 percent of the 
total energy consumption 
and about 45 percent of 
liquid fuels consumption in 
the Kingdom. Consumption 
is still rising every year.
gasoline represents 
60 percent of the total 
transportation fuel, while 
diesel is 30 percent. jet 
fuel and fuel oil for ships 
represent the remaining 
percentage.
fuel consumption for ground 
transportation is equal to 
760 thousand barrels per 
day or 89 percent of total 
energy consumption in this 
sector.

electricity & water 
electricity & water sector 
is one of the largest energy 
consumers in the Kingdom 
by more than 52 percent or 
about two million barrels of 

oil equivalent per day.
Capacity of generating 
electricity had a significant 
quantitatively and 
qualitatively development 
and multiplied, and some 
desalination plants were 
utilized for this purpose in 
the Kingdom.
residential sector acquires 
50 percent of consumption, 
18 percent for industrial, 16 
percent for commercial and 
13 percent for governmental 
sector.
using crude oil (directly 
burning) to produce 
electricity constitutes 
37 percent of electricity 
produced.
 gas is also used for the 
production of 37 percent, 
and diesel is used for the 
production of 15 percent, 
while the heavy fuel oil is 
used to produce the rest of 
the needed energy.
The rate of consumed 
natural gas is about half the 
Kingdom production of gas.
 growth of energy 
Consumption
Although the Kingdom 
resources map indicates 
that it has the largest proven 
reserves of oil equal to a 
quarter of global reserves 
and occupies the fifth 
place in terms of natural 
gas reserves, yet it faces 
many challenges as a result 
of a number of factors and 
variables; especially the 

electricity subsidies in the gCC states
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difficulties. Kingdom›s 
ability to generate electricity 
using crude oil, petroleum 
products and natural gas 
exceeded 70 gw, which is 
equivalent to the generation 
capacity of the major 
countries and it is nearly 
one third of indian capacity 
and half of the continent of 
Africa (about 140 gigawatt).
improving the performance 
of consumption efficiency 
perform efficient 
consumption and 
rationalization remain the 
most important factors 
affecting the future of 
energy improvement in the 
Kingdom and in the world, 
and that includes efficiency 
in all sectors; transportation, 
communication, buildings, 

industry, as well as 
efficiency in commercial and 
residential sectors.
The rationalization of energy 
consumption in all sectors 
in the Kingdom, leads to 
reduced growth in energy 
demand over the coming 
decades. experts agree that 
the kingdom is capable 
of curbing the annual 
domestic demand for oil 
and gas from the current 
from 4.5 percent down to 
2.8 percent, if it committed 
to the plans of introducing 
clean energy such as solar 
and wind energy with the 
implementation of energy 
rationalization program, 
which aims to raise energy 
efficiency.
These measures can save 

about 1.5 - 2.0 million 
barrels of oil equivalent per 
day in the Kingdom, and 
this amount is equivalent 
to the quantity needed by 
the kingdom to maintain 
spare capacity in terms of 
oil production, which is 
consider a safety valve for 
the world oil markets.
The volume of investments 
increased in improving 
energy efficiency in all 
around the world, which 
make it a significant 
contributor to meet the 
growth in energy demand. 
modern technologies 
have helped the major 
industrialized countries 
to consume less oil, 
as oil consumption in 
the organization for 

economic Co-operation 
and development 
countries (oCed) in a 
continuous decline due to 
the improvement in the 
efficiency of using vehicles.
procedures of improving 
energy efficiency in 11 
member states resulted 
in saving nearly us$ 420 
billion of oil value between 
2005 and 2010.
despite the increase in oil 
consumption in the third 
world countries, the share of 
oil decreased in the global 
fuel mix partially due to the 
improvement of efficiency 
in transportation sector and 
to a large expansion in the 
use of renewable energy 
and natural gas in power 
generation.

KsA has operated significant 
consumer subsidies for some years, 
but: no formal process for funding of 
the subsidies, though provision through 
a combination of low fuel prices, 
subsidised loans, and other credits to 
seC from govt.

eCrA has no formal role in 
determining seC’s revenue requirement, 
so scale of subsidies not clear. no 
published data on the scale of subsidies 
is available, but 2014 seC accounts 
suggest that the average revenue per 
kwh sold is around 3.5 us cents.

no recent changes have been noted, 
and there is no formal indication of any 
proposed changes to this position, but 
some commentators suggest that the 
pressure from lower global oil prices may 
result in a reduction in subsidies

Abu dhabi has also operated 
significant subsidies for certain 
categories of consumers for some years, 
with:

government determining the 
consumer prices and making up the

revenue shortfall of the distribution 
companies, based on rsb input

recent years have seen significant 
developments:

from january 2015, many categories 
of consumer electricity prices increased 
significantly.

from August 2015 fuel subsidies 
have also been reduced, including for 
transport use.

some estimates suggest the total 
cost of electricity subsidies has fallen by 
more than 40% .

whAT AbouT Consumers?

policies of providing direct electricity 
price subsidies to consumers are 
understandable.

These subsidies may be intended 
as important elements of social and 
industrial policy, and may provide 
valuable aid to domestic consumers, 
especially vulnerable consumers, aid 
small businesses to thrive and grow, 
assist industrial development, especially 
energy-intensive industries.

2

Defining the Problem

For today, the main issue is subsidies relative to “market” prices, or 
“opportunity cost” (where that is lower than the market price):

GCC countries are all in situations with significant levels of subsidy:

 The ME and N Africa region account for around 5.5% of the world’s population and around 
48% of global energy subsidies 

 Even on our definition of subsidy, all six GCC Member States have significant electricity 
price subsidies – in some cases consumer prices had not increased for many years

 Subsidies account for over 5% of GDP in most GCC states, and over 10% in some cases

Subsidy 
price

Opp cost 
price

Market 
price

but consumer subsidies are not 
the main issue here – though their 
reform is desirable. The real issue is 
subsidies higher up the supply Chain.

The electricity supply Chain
even in a traditional power sector, 

subsidies can have adverse effects on 
all parts of the supply chain:
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urgent need to meet the 
development requirements.
 due to the nature of oil 
and gas resources, non-
renewable and depleted, it 
is necessary to exploit this 
fortune optimally in order to 
diversify the economic base, 
provide sources of income 
and achieve sustainable 
development.
 in recent period, domestic 
demand for energy has 
risen to unprecedented 
levels in the Kingdom and it 
became the sixth largest oil 
consumers in the world.
The rate of energy 
consumption annual 
growth in the Kingdom has 
exceeded 5 percent, while 
the economic growth rate 
of 4 percent, and the total 

energy consumption (refined 
products, crude oil, and 
natural gas) is approximately 
3.8 million barrels of oil 
equivalent per day with 
the apparent disparity in 
the rates of consumption 
during the different seasons. 
reports indicate that the 
consumption volume will 
increase to 8.4 million 
barrels if the situation is not 
remedied.
This growth is the highest 
energy consumption in 
the world, with a total per 
capita energy consumption 
of more than 40 barrels 
of oil equivalent annually. 
Consumption of energy 
concentrated in electricity & 
desalination by 52 percent, 
transportation by 21 percent 

and the industrial sector by 
15 percent.
excessive domestic 
consumption of crude oil 
and its derivatives leads to 
reduce the amount of oil 
available for export.
natural gas also suffers 
from the rising of domestic 
consumption rate. it is 
expected that the domestic 
demand for gas continues 
to increase with the 
expansion of domestic and 
industrial needs, particularly 
power generation, water 
desalination and industrial 
sectors. To cope with the 
excessive growth of energy 
demand, the kingdom began 
to apply strict policies to 
reduce wasteful electricity 
consumption, including 

the application of energy-
efficiency specifications on 
high consumption devices 
and other initiatives.
There is no doubt that 
the Kingdom is one of the 
world›s largest sources of 
energy, but with this rate of 
depletion, wasting process 
will be more capable 
to diminish the yield of 
that energy, because the 
continuous increase in 
the rates of consumption 
threatens oil exports 
and forces the country to 
consume all its production 
within two decades. This 
requires more checks to 
reduce the waste of energy 
and resources.
rising of domestic energy 
consumption causes future 

reforming subsidies for 
electricity
markets in the gCC

session 2 – dealing with fuel subsidies
dennis Colenutt
what is a subsidy?

A subsidy is any government support 
to bring the price of a commodity below 
its market price.

A recent paper from the global 
subsidies initiative defined subsidy 
as “any form of preferred treatment 
granted to consumers or producers by 
a government” (based on the wTo’s 
approach).

for the power sector it’s complicated 
because:

– many policy makers consider 
fossil fuels even at market prices are 
subsidised, because their price does not 
capture their external (climate change) 
costs; and

– many subsidies in the power sector 

are now paid to cover the extra costs of 
nuclear and renewable generation

defining The problem
for today, the main issue is  

subsidies relative to “market” prices, or 
“opportunity cost” (where that is lower 
than the market price):

gCC countries are all in situations 
with significant levels of subsidy:

The me and n Africa region account 
for around 5.5% of the world’s 
population and around 48% of global 
energy subsidies.

even on our definition of subsidy, all 
six gCC member states have significant 
electricity price subsidies – in some 
cases consumer prices had not increased 
for many years.

subsidies account for over 5% of 
gdp in most gCC states, and over 10% in 
some cases.

All mss face subsidy issues
oman has operated significant 

consumer subsidies for some years, with:
subsidies provided through low fuel 

prices and subsidies in consumer prices 
paid for by govt.

power sector entities allowed by Aer 
to recover their full operation costs, 
compensated by govt.

but recent years have seen significant 
developments:

gas prices for generation were 
doubled in jan 2015, with planned annual 
indexation.

some statements by policymakers 
suggest changes to consumer tariffs may 
cut the cost of subsidies

7

The Electricity Supply Chain (1)

Even in a traditional power sector, subsidies can have adverse effects on all 
parts of the supply chain:

Fuel 
Suppliers

Subsidised 
fuel prices

Inefficient fuel 
use

Power 
Generators ConsumersTransmission 

& Distribution

Subsidised 
bulk prices

Subsidised 
final prices

Inefficient T&D 
investment 
and O&M

Inefficient 
consumption
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summAry
with the main aim to increase the 
reliability of gulf Cooperation Council 
interconnection Authority “gCCiA” 400Kv 
network, in general, and to improve 
external insulation performance in 
particular, gCCiA has started off with an 
optimizing maintenance and diagnostic 
program targeting the most exposed 
ohl to severe environmental conditions 
including  field investigations , lines 
diagnostic and close inspection of 
insulators. 
    The promising first results drove 
gCCiA to move one step more and built 
the first “pilot pollution Test station” 
located at Al-fadhili, one among the 
most representative of severe service 
conditions in eastern KsA, with the view 
to:

•	Estimate	the	Site	Pollution	Severity	
“sps”, 
•	Characterize	the		deposit	pollution	in	
terms of density, solubility , Conductivity, 
sand particle size, 
•	Be	in	a	position	to	accurately		assess	
under natural pollution different insulator 

designs as well as materials and profiles,
•	Detect	in	a	relatively	short	testing	
period,  material degradation, unsuitable 
shape,  poor design or  improper 
manufacturing of insulators and rTv 
coatings,
•	Rank		by	order	of	merit	the	preselected	
different candidate-insulators,
•	Select		the	appropriate	material	and	
optimum insulator profile ,
•	Alert	Maintenance	team	at	each	time	the	
critical pollution level is reached.
•	Optimize		lines	maintenance	program	&	
inspection technique based on realistic 
field measurements and results,
•	Establish	the	First	Pollution	Map	of	
gCCiA network…

in this updated paper we present the 
preliminary field testing & investigation 
results  from the last born “ Al-fadhili 
pilot pollution Test station” as well as 
from preselected existing lines  in service, 
basic step for realistic selection and 
dimensioning of  the suitable insulator 
material and  profile  in the one hand and 
in the other for the  establishment of  the 
first pollution map  of gCCiA network .

CCiA pollution Test station: ”An optimizing Tool 
for pollution site severity & selection of optimum 
insulators profile in eastern KsA”



gCCiA (gulf Cooperation 
Council interconnection 
Authority) is the 
Transmission system 
operator links the power 
grids of gCC countries. 
gCCiA operates three back to 
back (btb) hvdC converters 
each rated 600 mw 
connecting the combined 
network of the 50 hz gCCiA 
member states with the 60 
hz saudi system. The note 
explains the key operational 
dynamic features of the 
hvdC frequency converter 
functions, particularly with 
regard to slow frequency 
Control (fC) and fast 
dynamic reserve power 
share (drps). it discusses 
the fC augmentation of 
drps controller for the hvdC 
converters and frequency 
controller actions and 
strategies used for these 
applications.

ii. hvdC in gCCiA
gCCiA network 
interconnection as present 
in figure 1 
iii. fC operATing 
prinCiples
The additional requirements 
of sharing reserve in a 
non-dynamic stability 
application, slower 
frequency changes due 
to relatively smaller 
(than drps invoking) 
generation deficiencies  is 
implemented. Accordingly, 
an augmented frequency 
controller has been 
designed to work in 
conjunction with the 

operational functions of gCCiA 
hvdC: dynamic reserve power share 
and frequency Control

existing drps function. This 
uses frequency deviation 
only rather than the dynamic 
frequency change derivative 
used by drps. fC and 
drps to function together 
and latter has operational 
priority.

basic requirement, any 
change in frequency from 
nominal (Δf) is recorded 
and when this Δf crosses a 
settable threshold (Δf limit), 
a timer (Td) begins as shown 
in figure. for Δf remaining 
outside the threshold and 
expiry of Td, the hvdC pole 
is de-blocked with the 
deficient end.
This is design to work for 
under frequency and also 
over frequency same time 
prevents mal operation 
during electrical fault 
condition by introducing 
time thresholds. 
A frequency guard is a limit 
at which point the transfer 
of power is curtailed  to 
protect   donor side. 

fC functionality also 

includes prior epd cases and 
event happened in either 
side is covered with unique 
limit setting. 

The fC/drps controller 
functions coordinated for (1) 
drps triggered due to 2nd 
event while operating in fC 
(2) fC detected but not yet 
de-blocked (due to large 
Td setting), drps detected 

thereafter(3) fC and drps 
occurring at different points 
for a single event (4) second 
drps event detected on 
side b while fC is active on 
side A

The integration of both drps 
and fC functional operation 
using the same control 
system is a unique project of 
its kind in the world.
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