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اإلبراهيم: الرابط الخليجي فرصة إلنشاء محطات كهرباء خليجية مشتركة ومحطات 
للطاقة المتجددة

6 محــاضـــرات لهيئـــة الربــــط فــــي أسبـــــوع أبــو ظبــــي لالستــدامــــة

المؤتمر العام الخامس لالتحاد العربـــــي للكهـربــــــــاء ينـاقــــــش تهيئـة أســـواق الطــاقــــة 
الكهربائية بالدول العربية

العالم يسابق الزمن لـ »تجديـــد« الطاقـة

المهندس أحمد علي اإلبراهيم: محطات الطاقة المتجددة تعزز أمن الطاقة الخليجية

 جديـدا في الطاقــة
ً
السوق الفوري للكهرباء.. عمان تكتب تاريخـا

شمس السعوديـة مصدر الطاقة المقبل

التوجهات والرؤى والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة

تكامل الطاقة المتجددة: توصيات إلستراتيجيات الطاقة المتجددة في البلدان العربية

مثال على مزيج الكهرباء الفرنسي

تكامل الطاقة المتجددة، توصيات إلستراتيجيات الطاقة المتجددة في البلدان العربية 48

مستقبل الوقود األحفوري من أجل توليد الطاقة 

توصيات جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط (ميدريغ) المتعلقة بتهيئة 
بيئة سليمة الستثمارات الطاقة
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 إن التطـــور في شـــبكات الكهربـــاء الحديثة 
وخاصـــة فـــي أنظمـــة االنتـــاج والنقـــل والتوزيع 

يجب ان يســـتوعب متطلبـــات الطاقة المتجددة، 

ويواكـــب مســـتجداتها وذلـــك لتهيئـــة الشـــبكات 

للحلـــول المســـتقبلية للطاقـــة والتوســـع فـــي 

اســـتخدامها بجميع المجاالت، لذلك برزت العديد 

من المفاهيم التي تقود الى تأسيس منظومات 

عمـــل تعكس التطور الذي يحـــدث في تقنيات 

التوليد والنقل والتوزيع وتوفير معروض يكافئ 

الطلب المتنامي من واقع الحاجة االستهالكية.

هيئـــة الربـــط الكهربائي الخليجي تحســـبت مبكرا 

وإمكانيـــة  المتجـــددة،  الطاقـــة  الســـتخدامات 

حلولها مســـتقبال مكان الطاقة التقليدية، لذلك 

عمدت الى اســـتضافة الخبراء فـــي هذا المجال 

من خـــالل لقـــاءات وفعاليات علمية تســـتهدف 

الخـــروج بقراءات وتوصيات علمية تركز على كل 

ما يتعلق بهـــذه التقنيات وفي مقدمتها تكامل 

مصادر الطاقة المتجددة وارتباطها بتجارة الطاقة 

بيـــن دول المجلس، ولعل طروحـــات الخبراء من 

مختلف الدول تثري األفكار حول تطوير وتكامل 

مصـــادر هـــذه الطاقـــة التـــي تعتبـــر بحـــق طاقة 

المستقبل.

كما ان الهيئة حريصة في برامجها ومشـــروعاتها 

علـــى تعزيـــز الترابط والتكامل بيـــن دول مجلس 

التعـــاون فـــي مجال مصـــادر الطاقـــة المتجددة 

وإدماجهـــا فـــي الشـــبكات وإنشـــاء ســـوق تجارة 

الطاقـــة، وقـــد بدأت فـــي تطويـــر خططها في 

هذا اإلطار مـــن أجل زيادة حجم التعاون والتجارة 

فـــي قطاع الطاقة بيـــن دول المجلس واالتحاد 

األوروبـــي واالقاليـــم األخرى في آســـيا وأفريقيا 

لتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص االستثمارات في 

م.الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة

شبكة خليجية تدعم تكامل 
أنظمة الطاقة المتجددة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي

قطاع الطاقـــة، وزيادة النفاذ إلى مصادر الطاقة 

المتجـــددة، واالنطالق بها الى نطاقات واســـعة 

من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم برامج 

التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أقاليم 

العالم.

إن تكامل مصادر الطاقة المتجددة لمن األهمية 

بمكان في ظل نمو مجتمع عالمي يشهد زيادة 

مستمرة في التنمية الصناعية والنمو السكاني، 

ما يستدعي البحث عن مصادر بديلة ومستدامة 

للطاقـــة لتغذيـــة اقتصاداتهـــا، ولذلـــك تؤســـس 

الهيئة لمســـتقبل متجدد يواكب مســـاعي دول 

مجلـــس التعـــاون إلـــى االعتمـــاد علـــى الطاقة 

النووية والطاقة المتجددة الصديقة للبيئة بنسبة 

قـــد تصل إلـــى %50 بحلـــول 2030 في بعض 

البلدان.

الطاقة المتجددة تمتلك الكثير من الميزات التقنية 

التي تســـهم في تقليـــل األثر البيئي الســـلبي، 

وذلـــك يجعلهـــا أكثر مالءمة لحاجـــة المجتمعات 

التي تشـــهد نموا كبيرا ينبغي معه تقليل نتائج 

التلوث الصناعي الذي ينشأ عن عمليات التوليد 

التقليديـــة، وذلك هام للغاية فـــي الدفع بإتجاه 

األنظمة الذكية للحياة واســـتهالك الطاقة بأكبر 

قدر من الموثوقية والســـالمة الصحية، ولن يمر 

وقت طويل قبل أن نشـــهد مزيدا من االبتكارات 

والتقنيات الحديثة التي تعزز دور وسائل وأنظمة 

الطاقـــة المتجددة في حياتنـــا باعتبارها أكثر أمانا 

وإيفاء لمتطلبات البيئة السليمة، الى جانب توفر 

المـــوارد الطبيعيـــة التـــي يمكـــن أن تعمل على 

زيادة االنتاج وتوفيره بأسعار أكثر مرونة، وتخزينه 

بسعات جديدة ضخمة يمكن تزويد الجهات التي 

تحتاجها بأنظمة حديثة أكثر تطورا وفعالية.
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 يواصـــل الربـــط الكهربائـــي بيـــن دول مجلس التعـــاون كونه أهم مشـــروعات البنيـــة التحتية 
المشتركة لدول المجلس، بتوفير الدعم والموثوقية لشبكات كهرباء الدول األعضاء داعما لمستوى 

أمـــن الطاقـــة الخليجي باعتبـــاره جزءا ال يتجزأ من منظومة األمن القومـــي. وفي نفس الوقت فقد 

اســـتطاع الربـــط الكهربائي مـــن تحقيق وفورات اقتصادية للدول األعضاء وهـــي ناتجة من الوفر في 

اســـتثمارات بناء محطات الطاقة الكهربائية وتوفير تكاليف التشـــغيل والصيانة والوقود، والتوفير في 

االحتياطـــي التشـــغيلي وتفادي االنقطاعات في حـــاالت الطوارئ والتوفير الناتج عـــن تبادل وتجارة 

الطاقـــة بشـــكل اقتصـــادي والذي بلغ مجمـــوع تقديراتـــه لعـــام 2017م حوالي 445 مليـــون دوالر 

امريكي.  

كما تواصل هيئة الربط الكهربائي الخليجي جهودها وتنفيذ خططها من أجل توسعة الربط الخليجي 

وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع االحتياجات الوطنية التنموية للدول االعضاء، وذلك 

ُيعد هدف اســـتراتيجي يتفق مع رؤية الهيئة ومبادئها في العمل المشـــترك كهيئة ذات مســـؤولية 

كبيرة في أحد أهم المجاالت التنموية وهو مجال الطاقة الذي يشـــهد بدوره تطورات متســـارعة من 

خالل استحداث مزيد من التقنيات واألفكار العلمية في عمليات التشغيل الكلية للطاقة.

االســـتثمار في الطاقة ال يعد اســـتثمارا اقتصاديا وحســـب وإنما هو اســـتثمار استراتيجي يدعم التنمية 

في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية بما يتناسب مع النمو االقتصادي والسكاني واالنتاجي. 

لـــذا فقـــد تضاعفـــت جهود هيئـــة الربط فـــي تحفيز عمليـــات تجارة وتبـــادل الطاقة على المســـتوى 

الخليجي كما تســـعى لمد عمليات تجارة الطاقة الى المســـتوى اإلقليمي والعالمي بتوســـعة الربط 

خارج منظومة دول مجلس التعاون والربط مع شبكات الدول المجاورة.

ومن ناحية أخرى فإن شـــبكة الربط الكهربائي الخليجي تعتبر فرصة إلنشـــاء مشـــاريع محطات كهرباء 

خليجية مشتركة يتم ربطها بشبكة الربط الكهربائي الخليجي ويتم نقل انتاجها من الطاقة الكهربائية 

الـــى أكثـــر مـــن دولة خليجية عن طريـــق الربط الكهربائـــي. وتركز الهيئة في ســـياق بحثها عن أفضل 

مصادر الطاقة ونظم توليدها وتوزيعها وتخزينها ونقلها على فرص إنشاء محطات الطاقة المتجددة 

حيث تعتبر من التوجهات االســـتراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، كما أنها 

فرصة للشـــراكة في االســـتثمار بين القطاعين العام والخاص ما يعزز أمن الطاقة في الخليج، ويوفر 

حلول مستدامة وعملية لتزويد الطاقة وتأمينها على المدى البعيد.

إن الهيئة تســـعى لتأســـيس منظومة حلول متكاملة توفر الطاقة وبدائلها، وتواكب مستجداتها من 

خالل أحدث التطبيقات العلمية، ولذلك فإنها في حالة عمل دؤوب ومســـتمر في تنظيم الفعاليات 

التي يشارك فيها الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم في جميع مجاالت الطاقة لبلورة أفكارهم 

وخبراتهـــم العلميـــة لخدمـــة برامج ومشـــروعات الطاقـــة التي يمكن أن تســـتفيد منهـــا دول مجلس 

التعـــاون وترتقـــي بالعالقـــات مع اآلخرين في هذا المجـــال الى اقصى درجات التعـــاون وتبادل األراء 

واألفكار والخبرات ونقل التقنيات وتوظيفها واستثمارها لصالح دول المجلس.

م.أحمد علي اإلبراهيم

تطوير منظومة متكاملة 
لتوفير الطاقة وبدائلها الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي
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بحـــث الرئيـــس التنفيذي لهيئة الربـــط الكهربائي م. أحمـــد اإلبراهيم 

والمدير العام لشـــركة الكهربـــاء الوطنية بالمملكة األردنيـــة م. عبدالفتاح 

الدرادكة فرص التعاون والربط الكهربائي بين شبكة هيئة الربط الكهربائي 

الخليجي وشـــبكة الكهرباء فـــي األردن التي تعتبر مـــن الوجهات المهمة 

للهيئة وتتوافق مع رؤية التوســـع في الربـــط الكهربائي وصوال إلى تركيا 

وأوروبا ، كما تعتبر سوقا حيوية مرتقبة للكهرباء الخليجية.

واســـتعرضت هيئة الربط الخليجـــي خالل زيارة الوفـــد األردني مؤخرا، 

إنجازاتها للعام 2016م من خالل فيلم تعريفي، كما تم تقديم بث مرئي 

مباشـــر لطبيعـــة عمل مركـــز التحكم بالربـــط الكهربائي، وبـــث حي لمركز 

مراقبة األصول، كما ناقشت الزيارة الرؤى والتطلعات المستقبلية للهيئة.

وعلى هامش الزيارة رافق الرئيس التنفيذي للهيئة، مدير عام شركة 

الكهربـــاء الوطنيـــة بالمملكة األردنيـــة، في زيارة إلى مركـــز التحكم الخاص 

بهيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين. 

وتـــم عقـــد لقاء مع الشـــيخ نـــواف بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة الرئيس 

التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء - عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي 

الخليجـــي، تـــم خالله االطالع على آخر مســـتجدات تطور قطـــاع الكهرباء 

ومواضيع الطاقة الكهربائية ومناقشة أوجه التعاون المشترك، فيما قدم 

الوفد األردني عرضا مرئيا عن تجربة شـــركة الكهرباء الوطنية األردنية في 

إدماج مصادر الطاقة المتجددة في الشـــبكات والنظم التشريعية والفنية 

المطلوبة الستيعابها.

وأوضـــح الرئيـــس التنفيذي لهيئة الربط الخليجـــي أن اللقاء جاء تحت 

مظلة تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة الربط الكهربائي الخليجي 

مـــع شـــركة الكهرباء الوطنية األردنية العـــام الماضي حيث بدأ العمل من 

خالل فريق فني مشترك في دراسة خيارات الربط بين الشبكتين بما فيها 

الجـــدوى االقتصادية التي تعود على دول مجلـــس التعاون واألردن من 

خالل تبادل وتجارة الطاقة، كما أن األردن تعتبر نقطة انطالق مهمة للربط 

مـــع تركيـــا وصوال إلى أوروبا، وتم في ختـــام االجتماع االتفاق على خطة 

العمل للمرحلة القادمة.

الهيئة تبحث فرص الربط 
الكهربائي مع األردن

وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مؤخرا مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية لدراسة 
إمكانية الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء اليمنية.

 عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس  الشيخ 
ً
وقع االتفاقية ممثال

نواف بن إبراهيم آل خليفة، ومن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله األكوع 
بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووكالء الكهرباء والطاقة بدول المجلس.

وأكــــد المهندس الشــــيخ نــــواف آل خليفة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار خطط الهيئة لتوســــيع 
نطــــاق خدماتهــــا لدول الجوار وصوال إلى شــــبكات الكهرباء العربية وتنفيذا لرؤية إنشــــاء منظومة إقليمية 
وعربية لتجارة الطاقة لالســــتفادة من الفائض اإلنتاجي للشــــبكات الخليجية والحصول على مصادر طاقة 
بديلة ورخيصة من األقاليم األخرى، مبينا أن توقيع هذه المذكرة يســــهم في تعزيز اســــتراتيجيات الهيئة 
على المدى البعيد في البحث عن إمكانيات وفرص التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بدراسة 
فرص الربط مع الشــــبكات المجاورة وصوال إلى األقاليم األخرى مثل أوروبا، وأفريقيا وآســــيا، لما في ذلك 

من زيادة موثوقية الشبكات وفتح آفاق فرص جديدة وواعدة لتجارة الطاقة خارج دول مجلس التعاون.
وأضــــاف أن الهيئــــة مســــتمرة في أعمالهــــا وتنفيذ خططها مــــن أجل تقديم خدمــــات افضل وأكثر 
للدول األعضاء وتنمية التقنيات التي ترفع من كفاءة وجودة وموثوقية الشبكة، وذلك ما تسعى الهيئة 
لتحقيقه خالل الفترة المقبلة اســــتجابة لتنامي الطلب على الطاقة ســــواء من دول مجلس التعاون أو 
دول الجوار العربي واألفريقي وصوال إلى أوروبا، مضيفا أنه مع هذا التوسع تتزامن عمليات تنفيذ خطط 
التمديــــد ودراســــة المزيد من فرص االســــتثمار فــــي الطاقة التي يرتفع الطلــــب العالمي عليها من واقع 

عمليات النمو االقتصادي واالستهالكي.
ومن جهته، قال وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله األكوع، 
إن توقيــــع المذكرة يعزز الطلب اليمني على الطاقة ويوفر احتياجات مناســــبة 
منها في ظل نمو الطلب وقدرة الشبكات الخليجية على تزويد الشبكة اليمنية 

باحتياجاتها من الطاقة.
وأكــــد األكوع أن فوائد الربط الكهربائي تمتد لشــــبكة كهرباء اليمن لتوفر 
فرصا لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في 
الحــــاالت الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد وتحســــين اعتماديــــة نظام الطاقة 

الكهربائية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس احمد 
اإلبراهيــــم، أن الربــــط الكهربائــــي مع اليمن يتفــــق مع اســــتراتيجيات الهيئة في 
المضــــي بتجــــارة الطاقة إلى دول اإلقليم والتوســــع به إلــــى المنطقة العربية، 
ومن ثم إلى أوروبا وآســــيا وأفريقيا. وان النتائج األولية لدراســــة التوســــع كانت 
إيجابيــــة وتشــــجع على المضي قدما في الدراســــات التفصيليــــة لبعض خيارات 

الربط.

توقيع مذكرة تفاهم لربط 
اليمن  بشبكة الكهرباء الخليجية
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تؤكد زيارة معالي االمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لهيئة 

الربـــط الكهربائـــي الخليجي متابعته واهتمامه بالهيئة باعتبارها إحدى أهم ثمرات العمل الخليجي المشـــترك، ويتضح 

اهتمامه بدور الهيئة من خالل لقاءاته المتكررة بمسؤولي الهيئة ومتابعته المستمرة ألنشطتها.

وتدل هذه الزيارة على أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تســـهم بدور تنموي كبير في 

تطوير القدرات االنتاجية وتلبية الطلب على الطاقة بدول المجلس، كونها مؤسسة أثبتت كفاءتها وجدارتها من خالل 

تطور أنشطتها واستثماراتها في وقت قياسي ما يجعلها أحد أبرز وأهم مشروعات التعاون الخليجي.

وبالعودة إلى األرقام فإن الهيئة قد أنجزت كثيرا من األهداف في فترة قصيرة، ونجحت في توفير موارد مهمة 

للطاقة التي ترتكز عليها جميع مشـــروعات التنمية المتســـارعة في دول المجلس، وهي ثمرة مهمة لمبدأ التعاون 

وترســـيخه وتعزيزه بما يخدم مواطني دول الخليج ويســـاعدهم في استشراف المستقبل بوفرة مقدرة في مصادر 

الطاقة وانتاجها وتلبية االحتياجات الصناعية واالستهالكية في جميع األوقات وعند الطوارئ.

وتحظى جهود القائمين على الهيئة بإشادة أمانة مجلس التعاون الخليجي التي تثمن أدوارهم العملية والعلمية 

فـــي تطويـــر منظومة الطاقة بدول المجلس وتهيئة البنية التحتية الالزمة لـــكل ما يتعل بانتاج الطاقة وتوزيعها من 

خالل منظومة الشـــبكات والمحطات التي تم إنشـــاؤها، حتى تحققت وفرة انتاجية تتجه الى الدخول الى أســـواق 

الطاقة بما يشكل عامال إضافيا في تأكيد جدوى الهيئة وأهميتها التنموية التي تثري التنمية الشاملة والمستدامة 

والمتوازنة في جميع دول التعاون.

وتعتبر الهيئة نموذج فاعل لقيم التعاون ألنها تعمل في أحد أهم المجاالت التي تحتاجها دول المجلس وهو 

الطاقـــة الـــذي يعتبـــر المحور األهم في جميع عمليـــات النمو االقتصادي وبناء المســـتقبل، خاصـــة إذا ما نظرنا الى 

خططها ومشروعاتها فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة ومواكبة تطوراتها وتوظيفها لصالح طاقة الخليج، فضال 

عن مشروعات التعاون ومد الشبكات إقليميا ودوليا عبر أسواق الطاقة والتجارة بها من خالل الفائض االنتاجي الذي 

يوفر مسارا استثماريا مهما لتطوير مختبراتها والتوسع في انتاجها من الطاقة.

وقد أثبتت الهيئة أنها جديرة بأن تســـتمر في أعمالها خدمة ألجيال الخليج، وصناعة المســـتقبل والتوســـع في 

نظم الطاقة المتجددة التي تتوفر مصادرها بجميع دول المجلس حيث تتوفر البقع الشمسية والرياح وهي المصادر 

األساسية للطاقة المتجددة، ما ينبغي معه تأسيس المحطات والبنية التحتية الضرورية للشبكات والتخزين، وأن تسهم 

الهيئة بدور أكبر في توفير الطاقة مواكبة للنمو السكاني واالقتصادي المتسارع في دول مجلس التعاون.

الزياني: هيئة الربط نموذج فاعل
لقيم التعاون الخليجي
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أقـــر مجلـــس إدارة هيئـــة الربـــط الكهربائي لـــدول مجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية في اجتماعـــه الثامن والثمانين 
في 4 مارس 2017 بالمنامة نتائج مؤشرات األداء المؤسسي 

للهيئة لعام 2016.
وبحث المجلس من خالل تقرير لجنة التخطيط مستجدات 
دراســـة توســـعة شـــبكة الرابـــط الكهربائـــي الخليجـــي، والربط 
اإلقليمـــي مع الـــدول المجاورة والتـــي جاءت نتائجهـــا األولية 
مشـــجعة خاصة فيما يخص ربط دول مجلس التعاون مباشرة 
مـــع تركيـــا عـــن طريـــق األردن، ووجه لتضمين دراســـة إنشـــاء 
محطات مشتركة بين الدول األعضاء إلنتاج الكهرباء باستخدام 
الغاز أو المصادر المتجددة، وتحديد المواقع والتقنيات األفضل 

 .
ً
 وفنيا

ً
اقتصاديا

واســـتعرض المجلس على جـــدول أعماله توصيات اللجنة االستشـــارية 
والحوكمة، في شـــأن اعتماد سياســـة اســـتثمار أموال الهيئة، وخطة إنشاء 
الســـوق الخليجية لتجارة الكهرباء، ورسوم استخدام الرابط لعام 2017، وعقد 
ورشـــة التأميـــن الذاتي على األصـــول، والفوائد المرجوة فـــي حال انضمام 

الدول المشاركة إلى الهيئة في التأمين الذاتي على األصول.
كما اســـتعرض المجلـــس توصيات لجنة المشـــروعات والمناقصات، في 
شأن تعظيم االستفادة من الرابط الكهربائي الخليجي بتخفيض االحتياطي 
الدوار، وخيارات تغذية محطة تحويل الذبذبة الواقعة في الفاضلي بالكهرباء.
وبالنسبة لتوصيات لجنة المراجعة وإدارة المخاطر، فقد اعتمد المجلس 
التقريـــر المالـــي للعـــام 2016م لرفعه إلـــى الجمعية العموميـــة، واقر نتائج 

مؤشـــرات األداء المؤسســـي للهيئة لعـــام 2016، كما اعتمد 
جدول الصالحيات المقترح من اإلدارة التنفيذية.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة التشغيل ونتائج دراسة 
أسباب انخفاض األحمال مقارنة باألعوام السابقة، والتي بينت 
التأثير الكبير لتأخير بدء العام الدراسي في منطقة الخليج الى 
منتصف سبتمبر على انخفاض األحمال القصوى، واستحسن 
توصية اللجنة بالعمل مع الجهات المعنية في دول المجلس 
لتكون عودة المدارس بعد منتصف شهر سبتمبر، لما له من 

تأثير واضح في خفض األحمال. 
وأوضح الدكتور مطر النيـــادي رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الســـابق، أن الهيئـــة تدخـــل مرحلـــة جديدة من التطـــور تدفع 
بالتوسع خارج منظومة مجلس التعاون وذلك لتعظيم االستفادة من فرص 
تبادل وتجارة الطاقة مع األقاليم األخرى وإيجاد فرص افضل لدول المجلس 
لتســـويق الطاقة الفائضة، التقليدية منها والمتجددة، وكذلك الوصول إلى 
مصادر طاقة اقل تكلفة خاصة الطاقة المائية. وأشـــار رئيس مجلس اإلدارة 
الـــى أن دول المجلـــس تولـــى اهتماما كبيرا بإمكانية إنشـــاء محطات طاقة 
مشـــتركة بيـــن بعض دول المجلـــس ترفع مـــن الجـــدوى االقتصادية لتلك 

المشاريع. 
وأكـــد المهندس أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية تنفيذ 
خطة العمل التي تتبناها الهيئة إلنشاء سوق كهرباء تنافسية وتفاعلية في 
دول مجلس التعاون لتفعيل االستفادة التجارية من الربط الكهربائي والتي 

قد تبلغ عوائدها حوالي المليار دوالر سنويا.

مجلس الهيئة يبحث مستجدات توسعة الربط وإنشاء 
محطات مشتركة للكهرباء
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أكــــد رئيــــس مجلــــس إدارة هيئــــة مياه 
أبــــو ظبــــي عبداللــــه  بــــن علــــي  وكهربــــاء 
الحبابــــي، أهميــــة شــــبكة الربــــط الكهربائــــي 
الخليجي في تعزيز أمن الطاقة في الخليج 
العربــــي واعتبرهــــا تتويجــــا للعمــــل الخليجي 

المشترك.
وقــــال الحبابي خــــالل زيارته لمقر هيئة 
الربــــط الكهربائــــي الخليجــــي فــــي الدمــــام 
مؤخــــرا، إن العوائد من  شــــبكة الربط تتمثل 
فــــي الوفورات التي حققتهــــا الهيئة للدول 
األعضاء والتي وصلت في العام 2016 إلى 
٤٠٤ مليــــون دوالر، وأضــــاف أن الطموح أكبر 
وأن الشبكة ستشكل منصة للتبادل التجاري 

للطاقة ولالرتباط بشبكات عالمية.
وأشــــار إلــــى أن دول الخليــــج لــــم تكن 
ستســــتثمر فــــي بنــــاء هذه الشــــبكة لــــو لم 
تتحقــــق من العوائــــد الفتا إلى أن الشــــبكة 
الخليــــج  فــــي  الكهربائيــــة  القــــدرات  توحــــد 
ويمنحهــــا قــــوة وفاعليــــة فــــي التعامل مع 

العمالء والموردين.

أكــــد  االجتمــــاع الســــادس للطاولــــة 
المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية ، الذي 
نظمتــــه هيئــــة الربط الكهربائــــي الخليجي 
بأبوظبــــي، ضــــرورة التوافــــق علــــى خطة 
عمــــل تهدف إلى تطوير مــــا تم تحقيقه 
في العام السابق ومواصلة تطوير نظام 
ســــوق تجــــارة الطاقة خالل عــــام 2017م، 
وتطويــــر المشــــروع األولي إلى مشــــروع 
ســــوق تداول الطاقــــة الكهربائيــــة لتوفير 
نظام ذا أســــس يدفع بتبادل الطاقة بين 
الــــدول بمــــا يخــــدم النواحــــي االقتصادية 
ويدعم الموثوقية، الذي سيتيح لشركات 
وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون 
االســــتخدام األمثــــل للطاقــــة الكهربائيــــة 

والمتاجرة بها بشكل اقتصادي.
ويتوقــــع أن يعود ذلــــك بعوائد مالية 
وتوفيــــر اقتصــــادي تقــــدر بمئــــات ماليين 
الــــدوالرات، نتيجة لوجود فرق في تكلفة 
إنتــــاج الكهرباء في كل دولة عن األخرى، 
كما يسهم في خفض استهالك الوقود 
(البتــــرول والغاز) المســــتخدم في اإلنتاج، 
وتقليــــل انبعاثــــات الكربون فــــي منطقة 
الخليــــج العربــــي. حضــــر االجتمــــاع وكالء 
ورؤســــاء الهيئات التنفيذية للكهرباء بدول 
مجلس التعاون الخليجــــي، وذلك بهدف 

تفعيــــل ســــوق تجــــارة الطاقــــة بيــــن الدول 
األعضــــاء، والتــــي يتــــم اإلعــــداد لهــــا فــــي 
ظروف تربط الــــرؤى لدول مجلس التعاون 
حول السوق الكهربائية الخليجية المشتركة، 
التكامــــل  فــــرص  احــــدى  تعــــد  والتــــي 
االقتصادي الخليجي، وتعظيم االســــتفادة 
من مصادر الطاقة الكهربائية المتاحة بدول 
مجلس التعاون. وأوضح الرئيس التنفيذي 
لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس 
أحمــــد علــــي اإلبراهيــــم، أنه تم اســــتخدام 
نظام تجارة الطاقة إلدارة السعات المتوفرة 
للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات 
الطاقــــة  بيــــع  عــــن  المســــؤولة  والجهــــات 
وشــــرائها العــــرض واالطــــالع علــــى أفضل 
العــــروض المقدمة واســــتخدامها للمتاجرة 
بشــــكل تجــــاري.  وأشــــار اإلبراهيــــم الى أن 
الهيئــــة طــــورت نمــــاذج االتفاقيــــات الثنائية 
وقوانين الســــوق الخليجية لتــــداول الطاقة 
الكهربائيــــة وبادرت بالتنســــيق مــــع األطراف 
المتاجــــرة بإعداد نماذج لالتفاقيــــات الثنائية 
لسوق تبادل وتجارة الطاقة وأعدت قوانين 
جديــــدة للســــوق الخليجية لتــــداول الطاقة 
الكهربائيــــة وتم عرضها على الدول للعمل 

بها ابتداء من صيف 2016. 
وأكد حرص الهيئة على تدريب الكوادر 

هيئة ماء وكهرباء أبو ظبي: الربط الكهربائي عزز أمن 
الطاقة في الخليج 

وأضاف أن اختالف أنظمة التوليد في 
الخليج واختالف أوقات الذروة يشكل فرصة 
للتبادل التجاري للطاقة خارج منطقة الخليج 
ويعــــزز اســــتدامة الطاقــــة فــــي جميع دول 

المجلــــس الفتــــا إلــــى أن وجود هيئــــة الربط 
الخليجي يرفع من مســــتوى التنســــيق بين 
دول الخليــــج فــــي مجال الطاقــــة الكهربائية 

لجعل األنظمة الكهربائية متوائمة.

بــــدوره قــــال الرئيس التنفيــــذي للهيئة 
المهندس أحمد اإلبراهيم، إن رســــالة الهيئة 
هــــي االرتبــــاط بالعالــــم مــــن خالل توســــيع 
قــــدرات الشــــبكة وربطهــــا بشــــبكات عالمية 
لنتمكــــن من تصديــــر واســــتيراد الكهرباء من 
دول مختلفة خــــارج منطقة الخليج. وأضاف 
اإلبراهيــــم أن الشــــبكة أكــــدت جدواهــــا من 
لالنقطاعــــات  الخليــــج  دول  تجنيــــب  خــــالل 
وتحقيــــق  الــــدوار  االحتياطــــي  وتخفيــــض 
وفورات ســــنوية بمئــــات الماليين. وتضمنت 
الزيــــارة التي االطالع علــــى عدد من مرافق 
الهيئــــة مثــــل مركز التحكــــم ومركــــز مراقبة 
األصــــول ومركــــز مؤتمــــرات الفيديــــو، وضم 
الوفد الزائر  مدير عام شــــركة مياه وكهرباء 
أبو ظبي الدكتور ســــيف بن صالح الصيعري 
بينمــــا كان فــــي اســــتقبالهم رئيس مجلس 
إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور 
مطــــر النيادي، ونائب رئيــــس مجلس اإلدارة 
والرئيــــس  الفالســــي،  محمــــد  المهنــــدس 

التنفيذي المهندس أحمد اإلبراهيم.

طاولة مستديرة توصي 
بمواصلة تطوير نظام سوق 

تجارة الطاقة خالل 2017

الخليجية ونفــــذت دورات تدريبية لكل دولة 
علــــى حــــدة لتدريــــب فريقها علــــى كيفية 
تقديم عــــروض الطاقة في ســــوق تداول 
الطاقــــة الكهربائيــــة إضافة إلــــى حزمة من 
الــــدورات المتخصصــــة. وذكــــر اإلبراهيم أن 
جهــــود الهيئة أســــفرت عن تــــداول كميات 
الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون 
الخليجي تقدر بـــ 1.320 مليون ميجا واط/ 
ســــاعة بقيمة  تصل إلى 192مليون دوالر 
وأوضــــح  صيــــف 2016م،  خــــالل  أمريكــــي 
الرئيــــس التنفيــــذي أنــــه لتحفيــــز وتشــــجيع 
تجــــارة الطاقــــة بيــــن الــــدول األعضــــاء فقد 
قدمت الهيئــــة إعفاءات تشــــجيعية تتمثل 
في رسوم حقوق اســــتخدام الرابط والتي 
قدرت هذا العام 6.6 مليون دوالر أمريكي، 
ومن أســــباب نجاح مشــــروع تجــــارة الطاقة 
لعــــام 2016، أنه تمــــت معالجة االختالفات 
الجوهريــــة في تحديد ســــعر الطاقة، بفتح 
مجال المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، 
وقيام هيئة الربط عند الحاجة بدور إضافي 
كوســــيط مســــهل لعملية التبادل التجاري، 

للوصــــول إلــــى التوافقــــات بيــــن األطــــراف 
المتاجــــرة، و قامــــت الهيئــــة بإعداد مؤشــــر 
لنطاق أسعار الطاقة في السوق الخليجية 
لتجارة الطاقة، ما ساهم في التعرف على 
نطاق األســــعار ومقارنتها. وأضاف أن هيئة 
الربط نجحت في الســــنوات الســــابقة في 
معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس 
وأصبحــــت ضمــــن أكبــــر 18 شــــبكة مــــزودة 
للكهربــــاء في العالــــم. وقــــال اإلبراهيم إن 
هذه النجاحات تشكل دافعا لتسريع التبادل 
التجاري للطاقة بيــــن دول مجلس التعاون 
ثــــم التوجه لألســــواق اإلقليميــــة والعالمية 
فيمــــا تعمــــل الهيئــــة على االســــتفادة من 
مصــــادر الطاقــــة البديلة وخصوصــــا الطاقة 
الشمســــية. الجدير بالذكــــر أن االجتماع تم 
ضمن برامج هيئــــة الربط الكهربائي لتطوير 
أســــواق الطاقــــة الكهربائيــــة والمتاجــــرة بها 
بشكل اقتصادي بين دول مجلس التعاون 
لتحقيــــق وفــــورات ومكاســــب ماليــــة تعود 
بفوائدها على شــــركات ومؤسسات دول 

مجلس التعاون.
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ورشة رفيعة المستوى تناقش سياسات 
الكهرباء بمشاركة أوروبية

نظمــــت هيئــــة الربــــط الكهربائــــي الخليجي على مدار يومــــي 21 - 22 مايــــو 2017م بمملكة البحرين، ورشــــة عمل 

 Electricity Interconnections)رفيعــــة المســــتوى بالتعاون المنظمة الخليجية األوروبيــــة للطاقة المتجددة بعنــــوان

.(and Trading for Growth and Efficiency

وافتتح م. الشــــيخ نواف آِل خليفة رئيس مجلس إدارة الهيئة ورشــــة العمل، بمشــــاركة الدكتور عبدالله بن محمد 

الشــــهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج بالمملكة العربية الســــعودية، ومحمد المحروقي عضو مجلس 

إدارة الهيئــــة،  والمهنــــدس أحمــــد اإلبراهيــــم الرئيــــس التنفيــــذي للهيئــــة. 

كمــــا شــــارك Lucie Berger مندوبــــة االتحــــاد األوروبي في دول مجلــــس التعــــاون، و Frank Wouters مدير عام 

المنظمــــة الخليجيــــة األوروبيــــة للطاقة المتجددة، وشــــارك في الورشــــة أكثر مــــن 35 خبير من االتحــــاد األوروبي ودول 

مجلس التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتجارة الطاقة.

وناقش المشــــاركون السياســــات والممارسات المتعلقة بشــــبكات الكهرباء وتكامل مصادر الطاقة المتجددة وتجارة 

الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف جمع آراء أصحاب المصلحة الرئيســــيين بشــــأن اإلجراءات التي ستكون 

ذات قيمة أكبر لالتحاد األوروبي ومنطقة الخليج في تعزيز الترابط والتكامل مصادر الطاقة المتجددة والسوق التجاري. 

وتعــــد ورشــــة العمل فرصــــة لواضعي السياســــات والخبــــراء التقنيين من دول مجلــــس التعاون الخليجــــي واالتحاد 

األوروبي للتعلم من بعضهم البعض في دعم ونشر وتنفيذ المشاريع المتجددة على نطاق واسع.

وهدفت الورشــــة إلى زيادة حجم التعاون والتجارة بين دول مجلس التعاون واالتحاد األوروبي في قطاع الطاقة 

لتعزيــــز أمــــن الطاقــــة وتحقيق زيــــادة حجم االســــتثمارات في قطاع الطاقــــة، وتمكين زيــــادة النفاذ إلى مصــــادر الطاقة 

المتجددة.
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أقر االجتماع الســــادس عشر للجمعية 
العامة العادية لهيئة الربط الكهربائي لدول 
مجلس التعــــاون لدول الخليــــج العربية في 
اجتماعــــه الخميــــس 20 إبريــــل 2017 بدبي، 
تــــرؤس مملكــــة البحريــــن للــــدورة القادمــــة 
لمجلــــس إدارة الهيئــــة لمدة ثالث ســــنوات، 
برئاســــة المهندس الشــــيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفــــة، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والمــــاء بمملكــــة البحريــــن، والمهندس طه 
محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع بوزارة 
 للرئيس، وذلك 

ً
المالية بمملكة البحريــــن نائبا

حســــب الترتيب الهجائــــي لترتيب الدول في 
رئاسة مجلس إدارة الهيئة.

 للنظام األساسي 
ً
وجاء االنتقال طبقا

للهيئــــة الــــذي ينص على أن مجلــــس إدارة 
، بحيث تعين 

ً
الهيئــــة يتكون مــــن (12) عضوا

كل دولــــة عضويــــن مــــن مواطنيهــــا ذوي 
رئيــــس  اإلدارة  لمجلــــس  ويكــــون  الكفــــاءة، 
هذيــــن  شــــغل  ويتنــــاوب  للرئيــــس،  ونائــــب 
المنصبيــــن ممثلــــو الــــدول األعضاء حســــب 
الترتيــــب الهجائي األبجدية ألســــماء دولهم، 
علــــى أن يكــــون الرئيــــس ونائبــــه مــــن دولة 
واحــــدة، وتكون مــــدة مجلــــس اإلدارة ثالث 
وصادقــــت  التعييــــن.  تاريــــخ  مــــن  ســــنوات 
الجمعيــــة خــــالل اجتماعهــــا برئاســــة رئيــــس 
المجلس السابق الدكتور مطر حامد النيادي 
وكيــــل وزارة الطاقة بدولة اإلمــــارات العربية 
المتحــــدة، بحضــــور ممثلــــي الجمعيــــة عــــن 
دول مجلس التعاون لــــدول الخليج العربية، 
والرئيــــس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد 
علي اإلبراهيم، على تقرير مراجع الحسابات 
والقوائم الماليــــة المدققة للهيئة كما في 
2016/12/31م، وتعييــــن مكتــــب لمراجعــــة 

الحساب الختامي للهيئة للعام 2017.
وأوضــــح الدكتــــور النيــــادي أنــــه تمــــت 
المصادقــــة علــــى تعييــــن أعضــــاء مجلــــس 
اإلدارة للدورة السادسة، بناًء على ترشيحات 
دول  كافــــة  بتمثيــــل  المســــاهمة  الجهــــات 
مجلــــس التعاون حيث يمثل دولــــة اإلمارات 
 من الدكتور مطر حامد 

ً
العربية المتحدة كال

النيــــادي وكيــــل وزارة الطاقــــة، والمهنــــدس 
محمــــد بــــن جــــرش الفالســــي مديــــر عــــام 
شــــركة أبوظبي للماء والكهرباء، والمملكة 
 من الدكتــــور صالح 

ً
العربيــــة الســــعودية كال

بــــن حســــين العواجــــي وكيــــل وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء، 
والمهندس زياد بن محمد الشــــيحة، الرئيس 
للكهربــــاء،  الســــعودية  للشــــركة  التنفيــــذي 
 من الفاضل محمد بن 

ً
وســــلطنة ُعمان كال

عبــــد الله المحروقــــي رئيس الهيئــــة العامة 
للكهرباء والمياه، والمهندس عمر بن خلفان 
الوهيبي الرئيس التنفيذي لشــــركة الكهرباء 

القابضة. 
وأضــــاف: كمــــا يمثــــل دولــــة قطر في 
المجلــــس المهنــــدس عيســــى بــــن هــــالل 
الكــــواري رئيس المؤسســــة العامة القطرية 
للكهرباء والمــــاء، والمهندس عبد الله علي 
الذياب مدير شــــؤون شــــبكات الكهرباء، فيما 
المهنــــدس محمــــد  الكويــــت  يمثــــل دولــــة 
حجي بوشهري وكيل وزارة الكهرباء والماء، 
والمهندس جاســــم محمد النــــوري الوكيل 

المساعد لشبكات النقل الكهربائية.
الهيئــــة  أن  النيــــادي  الدكتــــور  وأكــــد 
حافظــــت وللعام الثامن على التوالي على 
استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول 
 كبيرة في 

ً
المجلس، كما أنها تبــــذل جهودا

تفعيل تجارة الطاقــــة لخفض تكلفة اإلنتاج 
واالســــتغالل األمثل لمصادر اإلنتــــاج، بإيجاد 

مصادر بديلة للطاقة.
وقّدم النيادي الشــــكر والعرفان لقادة 
دول مجلس التعاون "حفظهم الله" على 
الدعــــم والرعايــــة الــــذي تحظى بــــه الهيئة، 
وإلــــى أصحــــاب المعالــــي الــــوزراء المعنيين 
بشــــؤون الكهرباء بدول المجلــــس، واألمانة 

الخليــــج  لــــدول  التعــــاون  لمجلــــس  العامــــة 
العربية، لمؤازرتهم لها إلنجاح مشروع الربط 
الكهربائــــي الخليجي، وبتقديم الشــــكر إلى 
الســــادة أعضــــاء الجمعيــــة العامــــة ممثلــــي 
دول مجلــــس التعاون لــــدول الخليج العربية 
لحضورهــــم هــــذا االجتمــــاع، وقــــدم النيادي 
التهنئة إلى مملكة البحرين بمناسبة رئاستها 
للــــدورة القادمــــة لمجلــــس إدارة هيئة الربط 
 للرئيس الجديد 

ً
الكهربائي الخليجــــي، متمنيا

كل التوفيــــق والنجــــاح. ونيابــــة عــــن مجلس 
اإلدارة كّرم النيــــادي المهندس أحمد صالح 
الجهضمــــي ممثل ســــلطنة ُعمان الســــابق 
النتهــــاء عضويتــــه بالمجلــــس، وتقديم درع 

لسعادته وهدية مناسبة. 
من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة 
الربط الكهربائــــي الخليجي المهندس أحمد 
اإلبراهيــــم أن الهيئــــة تهــــدف إلى توســــعة 
الرابــــط الكهربائــــي الخليجــــي، وذلــــك لزيادة 
الموثوقيــــة أثنــــاء حــــاالت االنقطــــاع، وزيادة 
فــــرص تبــــادل وتجارة الطاقــــة الكهربائية بين 
الــــدول األعضــــاء، وإمكانيــــة التوســــع خــــارج 
منظومــــة دول مجلس التعــــاون بالربط مع 

شبكات الدول المجاورة.
وأضــــاف أن شــــبكة الربــــط الكهربائــــي 
تعتبــــر فرصــــة إلنشــــاء مشــــاريع  الخليجــــي 
محطات كهرباء خليجية مشتركة يتم ربطها 
بشــــبكة الربــــط الكهربائــــي الخليجي وتقدم 
خدماتها ألكثر مــــن دولة خليجية عن طريق 
الربــــط الكهربائــــي، مــــع التركيــــز على فرص 
إنشــــاء محطات الطاقة المتجددة التي تعد 

من التوجهات االســــتراتيجية لدول المجلس 
فــــي تنويع مصــــادر الطاقــــة الكهربائية، كما 
أنهــــا فرصــــة للشــــراكة فــــي االســــتثمار بين 
القطاع العام والقطاع الخاص ما يعزز أمن 

الطاقة في الخليج.
علــــى صعيد آخر، زار أصحاب الســــعادة 
رئيــــس وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة والرئيــــس 
التنفيــــذي للهيئة، ورئيــــس وممثلي اللجنة 
االستشــــارية والتنظيميــــة للربــــط الكهربائي، 
مجمــــع الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم 
للطاقــــة الشمســــية واطلعوا علــــى تقنيات 
اإلنتــــاج والتوليــــد وتطــــور منشــــآت المجمع 
عقب تدشين المرحلة الثانية منه، والوقوف 
الطاقــــة  توفيــــر  فــــي  الكبيــــر  دوره  علــــى 
المتجددة عبر أحدث األنظمة اإلنتاجية لهذه 

الطاقة.
وكان في اســــتقبال وفــــد هيئة الربط 
سعيد احمد الطاير العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لهيئة كهربــــاء ومياه دبي واحمد 
المحيربــــي أميــــن عــــام المجلــــس األعلــــى 
للطاقــــة بدبــــي ووليــــد أحمد ســــلمان نائب 
الرئيس التنفيــــذي بهيئة كهرباء ومياه دبي 
والمســــئولين بــــإدارة المجمــــع، حيــــث قــــدم 
 عن دور مجمع 

ً
سعيد الطاير شــــرحا مفصال

الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم للطاقة 
الشمســــية في تحقيق الرؤية االســــتراتيجية 
لدولــــة االمــــارات 2050 ومســــاهمته فــــي 
تحقيــــق أهــــداف الطاقــــة النظيفــــة لدولــــة 
االمــــارات العربيــــة المتحــــدة حيث يعــــد أكبر 
مشروع للطاقة الشمسية في العالم في 
موقــــع واحــــد، وبقدرة إنتاجية ســــتصل إلى 

5000 ميجاوات في عام 2030.
وتــــم تبادل الهدايــــا التذكارية بين هيئة 
الربــــط الكهربائــــي الخليجــــي وهيئــــة كهرباء 
ومياه دبي ممثلة بالعضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي ســــعيد محمــــد الطاير، وأشــــاد د. 
النيــــادي ببرامــــج هيئــــة كهرباء وميــــاه دبي 
لكفاءة الطاقة، فيما أشــــاد الطاير بمشــــروع 
الربــــط الكهربائــــي الخليجي ومــــا حققه من 
فوائد فنية واقتصادية للدول األعضاء وحث 
علــــى تفعيل التبــــادل التجــــاري للطاقة بين 
دول المجلس لما فيه من منفعة اقتصادية 
وتوفيــــر فــــي التكلفــــة لهيئــــات وشــــركات 

الكهرباء الخليجية.

عمومية هيئة الربط تصادق على القوائم المالية وتعّين مدقق حسابات 2017 

اإلبراهيم: الرابط الخليجي فرصة إلنشاء محطات كهرباء 
خليجية مشتركة ومحطات للطاقة المتجددة 
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لهيئـــة  المســـتمرة  الجهـــود  ضمـــن 

الربـــط الكهربائـــي لتفعيـــل تجـــارة الطاقـــة 

الربـــط  عبـــر  التعـــاون  مجلـــس  بيـــن دول 

العمـــل  ومتابعـــة  الخليجـــي،  الكهربائـــي 

الورقـــة االســـتراتيجية » مبـــــادرات  بخطـــة 

لتحفيـــز وتطوير تجارة الطاقة »، وبناء على 

توصيات االجتماع الرابع لرؤساء القطاعات 

المختصين بتجارة الطاقة، والذي عقد في 

2015/12/17م،  بتاريـــخ  أبوظبـــي  مدينـــة 

بالمشـــروع  باالســـتمرار  تتلخـــص  والتـــي 

االولـــي فـــي العـــام 2016م والمواصلـــة 

بـــه في العام 2017م. عليـــه قامت هيئة 

الربط الكهربائـــي بتنفيذ التوصيات وقامت 

بالعديد من اإلجراءات إلنجاح المشروع.

فقد قامت هيئة الربط بابتكار نموذج 

جديـــد لتبـــادل وتجـــارة الطاقة فـــي العام 

2016م، واســـتمرت بتطويـــره فـــي العـــام 

2017م، وذلـــك لتقديـــم عـــروض وطلبات 

مقبلـــة  لفتـــرات  الطاقـــة  وتجـــارة  لتبـــادل 

(شهر/أســـبوع/ يـــوم) مـــع تبيـــان كميـــة 

وسعر الطاقة المعروضة وفتراتها الزمنية، 

وتم اســـتخدام نظام تجارة الطاقة الحالي

EMMS  إلدارة السعات المتوفرة للمتاجرة، 

والقطاعـــات  للشـــركات  يمكـــن  بحيـــث 

والجهات المسئولة عن بيع وشراء الطاقة 

من عرض واالطالع على أفضل العروض 

المقدمـــة، واســـتخدامها للمتاجرة بشـــكل 

تجـــاري. 

نظمـــت الهيئـــة االجتمـــاع الســـادس 

20 % نسبة نمو تجارة الطاقة بين دول 
المجلس في العام2017م

لرؤســـاء القطاعـــات والجهـــات المســـئولة 

عن تجارة الطاقـــة بدول المجلس، والذي 

عقـــد فـــي 14 ينايـــر 2017م بأبـــو ظبي - 

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ، وقـــد احـــدث 

هـــذا االجتمـــاع نقلة نوعية للعمـــل بتجارة 

الطاقـــة، حيـــث  تـــم اعتمـــاد آليـــة جديدة 

لإلســـتفادة من عمليـــات التبـــادل التجاري 

 
ً
بين مؤسسات وشـــركات الدول ، وتنفيذا

لما اتفق عليه رؤســـاء القطاعات والجهات 

المســـئولة عن تجارة الطاقة الكهربائية تم  

عقـــد اجتماع لضباط اتصـــال دول مجلس 

التعـــاون لإلتفـــاق على اآلليـــات الجديدة ، 

والســـعي نحـــو تذليـــل العقبـــات و اعطاء 

دافعيـــة اكبر لتفعيل  عـــداد من صفقات 

تجارية من خالل ســـوق لتجارة الطاقة بين 

دول مجلـــس التعـــاون، واثمرت جهودهم 

بعقد عدد من الصفقات التي كان نتاجها 

توفيـــر ما قيمتـــه 109.3مليـــون دوالر بين 

دول المجلس المتاجرة.

: إنجـــازات مـــن خـــالل المشـــروع 
ً
أوال

األولي لتبادل وتجارة الطاقة لعام 2017م

المشـــروع  فـــي  الهيئـــة  حققـــت 

التجريبي إلنشاء ســـوق تجارة الطاقة في 

العـــام 2017م نمو وصـــل إلى %20 من 

كميات الطاقـــة الكهربائية المتبادلة ، حيث 

بهـــا  878,400  المتاجـــر  الطاقـــة  بلغـــت 

ميغاوات ساعة،  عن طريق نظام مبسط 

وفّعال لتســـلم عـــروض العـــرض والطلب 

وإبرام الصفقات بشـــكل مباشـــر من دون 

اللجوء إلى المباحثات الثنائية بين األطراف 

المتاجـــرة. وعلـــى ذلك قامـــت هيئة الربط 

الكهربائي بدور أكبر في تيســـير وتسهيل 

العمليات التجارية بين الدول األعضاء. 

وكان ملخص نتائج المشروع االولي 

2017 لتبادل وتجارة الطاقة كالتالي:

تـــم عقد اتفاقيتان بين اربع شـــركات 

بـــدول مجلس التعـــاون، حيث تـــم تداول 

الطاقـــة لعـــدد 184يـــوم بين تلـــك الدول، 

 MWh 878,400 إلـــى بكميـــات وصلـــت 

ميجـــا وات ســـاعة، حيـــث تمـــت المتاجـــرة 

بشـــكل عينـــي فـــي تلـــك العقـــود. حيث 

كانت حصة الدول المشـــاركة في تصدير 

الطاقـــة %46 من دولـــة الكويت ، و41% 

مـــن دولـــة االمـــارات، و %13 مـــن دولـــة 

البحرين.

المتداولـــة  الطاقـــة  قيمـــت  بلغـــت 

مـــا قيمتـــه  التعـــاون  بيـــن دول مجلـــس 

بحســـاب  امريكـــي  دوالر  مليـــون   109.3

عليهـــا  المتفـــق  الطاقـــة  متوســـط قيمة 

للتسوية.

وقد بلغ قيمة اإلعفاءات التشجيعية 

المقدمـــة للـــدول علـــى رســـوم حقـــوق 

قيمتـــه  مـــا  االضافيـــة  الرابـــط  اســـتخدام 

4.392 مليـــون دوالر امريكـــي خالل فترة 

المشـــروع األولي لتبـــادل وتجـــارة الطاقة 

الرســـوم  بلغـــت  وحيـــث  2017م.  لعـــام 

المتاجـــرة  لعمليـــات  المســـتلمة  الرمزيـــة 

60,000 دوالر امريكي.

: تحفيـــز الدول من خـــالل أعفاء 
ً
ثانيـــا

رسوم نقل الطاقة للعام 2017م:
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لتحفيـــز  بمشـــروع  الهيئـــة  قامـــت   

الـــدول األعضاء وذلك بنـــاء على رغبتهم 

علـــى   100% بمقـــدار  اعفـــاءات  بمنـــح 

رســـوم حقوق اســـتخدام الرابط االضافية 

لتبـــادل  األولـــي  المشـــروع  فتـــرة  خـــالل 

وتجارة الطاقـــة لعـــام 2016م، واقتصارها 

االعمـــال  تغطـــي  رمزيـــة  رســـوم  علـــى 

المكتبيـــة، وذلـــك لتشـــجيع الـــدول علـــى 

تبـــادل وتجـــارة الطاقـــة. وبـــادرت الهيئـــة 

وبالتنســـيق مع األطراف المتاجـــرة بإعداد 

نمـــاذج لالتفاقيـــات الثنائية لســـوق تبادل 

وتجـــارة الطاقـــة. وقامت بإعـــداد قوانين 

جديدة للســـوق الخليجية لتـــداول الطاقة 

الكهربائية، وتم عرضهـــا على الدول للبدا 

 في العام 2017م. 
ً
بالعمل بها بدأ

مـــن  الـــدول  : فوائـــد شـــركات 
ً
ثالثـــا

للعمليات التجارية خالل العام 2017م:

الجـــدول التالـــي يبين العقـــود التي 

تـــم ابرامها من خالل ســـوق تجارة الطاقة 

بهيئة الربط الكهربائي في العام 2017م 

، حيـــث بلغ النمـــو %20 لكميـــات الطاقة 

الكهربائيـــة المتبادلة ، حيث وصلت الطاقة 

ميغـــاوات   878,400 إلـــى  بهـــا  المتاجـــر 

بالساعة. 

كما يوضـــح الجدول التالي الوفورات 

تـــم تحقيقهـــا مـــن خـــالل ســـوق  التـــي 

الربـــط الكهربائـــي  تجـــارة الطاقـــة بهيئـــة 

حيـــث بلغت الوفـــورات 35 مليـــون دوالر 

امريكـــي. وكانت الوفورات مقســـمة بين 

توفيـــر تكلفة نقل الكهرباء بنســـبة 12%، 

 ،19% بلغـــت  الوقـــود  فـــي  ووفـــورات 

ووفـــورات فـــي قيمـــة الطاقـــة المتبادلة 

بلغـــت %69 كمـــا هو مبين في الشـــكل 

المقسم لنسب الوفورات من خالل تبادل 

وتجارة الطاقة.

كمـــا يوضـــح الرســـم البيانـــي التالـــي 

كميـــات الطاقـــة التي تـــم تداولهـــا خالل 

اشـــهر العـــام 2017م. حيث تميـــز التبادل 

الصيـــف  أيـــام  خـــالل  بوجـــوده  التجـــاري 

وبعض أيام الشـــتاء. وزادت التجارة البينية 

متواجـــدة خـــالل هـــذا العـــام بشـــهر عن 

المؤشـــرات  وتعطـــي  الماضـــي،  العـــام 

بإمكانيـــة التبـــادل التجـــاري خـــالل ثمانيـــة 

اشـــهر والتي تمثـــل الثلثيـــن األخيرين من 

العامين الماضيين.

كمـــا أوضحـــت البيانـــات عـــن النمـــط 

التجـــاري الجـــاري مـــن قبل شـــركات دول 

مجلس التعاون، حيث تعطي المؤشـــرات 

بوجود ســـلوك غالب في الدول بتسوية 

الطاقـــة بشـــكل عينـــي أكثر من تســـوية 

العمليات التجارية بشـــكل مادي. وغالبا ما 

تحاول الشـــركات تسوية عملياتها التجارية 

خالل شهر أو شهرين خالل العام. 

كمـــا زادت كميات العروض المقدمة 

فـــي الســـوق الخليجيـــة لتـــداول الطاقـــة 

الكهربائيـــة، مما ســـاهم في زيادة نســـبة 

الفرص لعقد الصفقات وتشجيع األطراف 

على تقديم عروض للبيع وشـــراء وتبادل 

الطاقة من خالل الرابط الكهربائي. 

تدريب الكوادر الخليجية  
بالمتاجرة فيما بينهم من خالل 

سوق الخليجية للكهرباء
قامـــت الهيئـــة بإعـــداد دورة تدريبية 

لتدريـــب الكـــوادر الخليجيـــة علـــى كيفيـــة 

ســـوق  فـــي  الطاقـــة  عـــروض  تقديـــم 

تـــداول الطاقة الكهربائيـــة، وعقدت عدة 

اجتماعات لمناقشـــة عروض البيع وشـــراء 

الطاقـــة الكهربائيـــة. حيـــث شـــارك ضبـــاط 

اتصـــال تجـــارة الطاقـــة مـــن دول مجلس 

التعـــاون إلعداد الكـــوادر الخليجية العاملة 

في حقل المتاجرة بالطاقة الكهربائية. 

كمـــا واشـــرف قســـم تجـــارة الطاقـــة 

على عملية تقديم عروض شركات دول 

 مـــن شـــهر ابريـــل 2017م 
ً
المجلـــس بـــدأ

حيث ساهمت العروض التي تم تقديمها 

واالجتماعات التي نســـقت بين المتاجرين 

إلى عقد عدد من الصفقات التجارية.  

لتجـــارة  اللحظـــي  الســـوق  انطـــالق 

الـــدول  بيـــن   (Spot Market) الطاقـــة  

األعضاء

قـــرار  تنفيـــذ  علـــى  الهيئـــة  قامـــت 

مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي بشأن 

إطـــالق ســـوق تجـــارة الطاقـــة اللحظـــي 

 
ً
(Spot Market) لمدة ســـتة أشـــهر بدءا

 الهتمام دول 
ً
من نوفمبر 2017م. ونظرا

األعضـــاء بتطويـــر أســـواق تجـــارة الكهرباء 

فـــي المنطقـــة لتعظيم االســـتفادة من 

الرابـــط الكهربائـــي من خالل ســـوق تجارة 

الطاقة اللحظـــي بما يعود بالفائدة على 

اقتصاديات الـــدول. وقامت الهيئة بعمل 

الرئيســـة  التشـــغيلية  للخطـــوات  الترتيـــب 

إلطالق هذه السوق وفتح باب االنضمام 

إلى ســـوق تجـــارة الطاقـــة اللحظي. كما 

قامـــت بعمل زيارات ميدانية لمؤسســـات 

دول مجلـــس التعـــاون المعنيـــة بإقامـــة 

تجـــارة الطاقـــة اللحظـــي. 

واثـــر ذلـــك فقـــد تـــم تكويـــن لجنـــة 

سوق التداول وفرق لضباط اتصال وتجارة 

الطاقة للســـوق الخليجية لتـــداول الطاقة 

الكهربائية ، وذلك لترتيب ومراجعة الخطط 

والبرامج واإلجـــراءات الالزمة لتفعيل هذه 

السوق. 
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أقــــر االتحــــاد العربــــي للكهرباء في اجتماع مجلــــس اإلدارة العادي الـــ 44  الذي عقد فــــي العاصمة األردنية عمان، 

بانضمــــام هيئــــة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكــــون عضوا عامال باالتحاد في إطار تعزيز 

منظومة التعاون بين الدول العربية في مجال الكهرباء، ويتركز نشاطه على قضايا التعاون الفني والمهني بين أعضاء 

االتحاد.

وأكــــد المهندس عيســــى هالل الكواري رئيس االتحاد العربي للكهرباء رئيس المؤسســــة العامــــة القطرية للكهرباء 

والمــــاء وعضــــو مجلس إدارة هيئــــة الربط الكهربائي الخليجي إلى أهمية مشــــروع الربط الكهربائــــي العربي في تحقيق 

تكامل اقتصادي عربي ينهض بمختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي.

 ورحــــب األميــــن العــــام لالتحاد المهندس فــــوزي خربط بانضمام هيئة الربــــط الكهربائي الخليجي إلــــى االتحاد، حيث 

سيساهم ذلك في تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الكهرباء بما يساعد على مواجهة التحديات التي تواجه 

قطاع الطاقة في الوطن العربي.

انضمام هيئة الربط الخليجي لالتحاد العربي 
للكهرباء
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نموذج حاوية كمركز سيطرة على عمليات الربط في حاالت 
: (CEICC) الطوارئ

تقلــــل تكلفة الصيانــــة، وتوفر الطاقة، مع مرونة في إعــــادة تحديد مواقع الربط 

الكهربائــــي. كنا نظن مــــن أطلقت الكل في واحد حاوية الطــــوارئ مركز التحكم في 

االتصال سيك الحل. 

مــــن خالل ميــــزات هذه الفكرة مثــــل انخفاض متطلبــــات البنية التحتيــــة، والطاقة 

العاليــــة الكثافــــة والطاقة ذات الكفــــاءة العالية، فإن حل »الكل فــــي واحد« يقلل من 

النفقات الرأسمالية والتشغيلية بشكل كبير.

حل التوقف الواحد:
يشــــتمل حل »الــــكل في واحد« قدرة علــــى التحكم في الربــــط الكهربائي على 

جميع المرافق المطلوبة، ويمكن استخدامه مباشرة بعد تشغيله. كما يمكن من خالله 

أن تحول الخدمات إلى أي محطة فرعية أو أن يعمل في أي مكان.

تكلفة منخفضة:
تصميم وحدات قياسي، مرونة في التمدد، وتكلفة تركيب منخفضة تساعد في 

توفير النفقات الرأســــمالية؛ نظام تبريد عالي الكفاءة. اســــتهالك الكهرباء أقل بنســــبة 

٪90 مما يعني توفيرا كبيرا في الكهرباء وتحسين البيئة.

تكلفــــة النمــــوذج: 250،000 دوالر أمريكــــي مــــع تكلفــــة ســــنوية للصيانــــة قدرها 

18،000 دوالر أمريكي

وتبلغ التكلفة السنوية لصيانة المركز الحالي 160.000 دوالر أمريكي

تبلغ التكلفة الرأسمالية الحالية الالزمة الستبدال نظام التناقض والبطارية للهواء 

000. 800 دوالر أمريكي

تكلفــــة النمــــوذج أكثــــر مــــن 8 ســــنوات: 160،000 دوالر أمريكــــي + 100،000 = 

260،000 دوالر أمريكي

العائد في االستثمار: 1 سنة للمشروع.

أدوات التخطيــــط التشــــغيلي المتقــــدم فــــي دول مجلس 
التعاون الخليجي

تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تجارة الطاقة بين الدول األعضاء وربما 

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع الحالة الراهنة لعملية الطوارئ. ومن 

أجل هذا االنتقال، ال بد من أدوات تخطيط تشــــغيلية أكثر ســــرعة وكفاءة.  إن أتمتة 

نقل صافي الطاقة (NTC)هي مقياس شائع للقدرة القصوى لمبادالت الطاقة التي 

تدعمها الشبكة (اإلرسال) في أنظمة الطاقة المترابطة.  بالنظر إلى أهمية المجلس 

الوطني االنتقالي لألنظمة المترابطة، وسوق الكهرباء المحتملة، فإنه سيصبح ضرورة 

لدول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف التشــــغيل اآللي ليحل محل األعمال اليدوية 

المرهقة مع عملية ذاتية التشــــغيل إما على أســــاس الوقت، أو تغييرات على بيانات 

النظام المترابط مثل بيانات الشــــبكة الدائمة، والجــــدول الزمني للتوليد، توقعات التنبؤ 

وانقطــــاع البيانــــات.  ســــتوفر أتمتة نقل صافــــي الطاقة (NTC) الوقــــت والجهد إلدارة 

العمليات والرقابة، وال سيما قسم تخطيط العمليات في األعمال اليومية واألسبوعية 

والشهرية في جميع ظروف التشغيل.

جائــــزة هيئــــة الربــــط الخليجــــي الكهربائي للصحة وللســــالمة 
المهنية والبيئية

  77 ٪ ســــاعدت في االلتزام بالنظام = تقلیل مخاطر المالحقات القضائیة بســــبب 
اإلخفاق بااللتزام بمعايير الصحة والسالمة

 64 ٪ تحســــن فــــي صورة الشــــركة = تحســــين ســــمعة الشــــركة - الحصــــول على 
العطاءات

555 ٪ تحســــن التدريــــب = انخفــــاض أوقــــات التوقف بســــبب الحوادث البســــيطة - 
تحسين الوعي بمخاطر الصحة والسالمة

 32 ٪ انخفاض التكاليف اإلجمالية للحوادث / ٪17 انخفاض أقســــاط التأمين = تأثير 
إيجابي على النتيجة النهائية ناقصا تكاليف تغطية المرض على المدى الطويل

 53 ٪ انخفاض عدد الساعات المفقودة بسبب المرض = نقص عدد الموظفين - 
تحسين رفاه الموظفين - تحسين رضا الموظفين ومعنوياتهم

األفكار اإلبداعية الفائزة بمسابقة اإلبداع لعام 2016
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تـــم مؤخرا تحديث محطة التحكـــم بالذبذبة في الفاضلي التابعة 

للهيئة عن طريق إضافة خاصية التحكم بالتردد والتي يمكن من خاللها 

مشاركة االحتياطي الدوار بين شبكتي الطاقة ذات الـ 50 و60 هيرتز. 

حيـــث تعمـــل هـــذه الخاصية إلـــى جانب خاصيـــة مشـــاركة االحتياطي 

الديناميكيـــة الســـابقة، ولغـــرض الحرص الدائـــم على اســـتقرار النظم 

الكهربائية ولتحكٍم أفضل تبقى األولوية في العمل لخاصية مشاركة 

االحتياطـــي الديناميكيـــة في الحـــوادث الحرجة. وتعـــد خاصية التحكم 

بالتـــردد هـــي األولى من نوعهـــا في العالم والتي تربط بين شـــبكات 

مختلفة التردد.

وطبيعـــة عمـــل هذه الخاصية أنهـــا ال تقوم بالعمـــل في حاالت 

انخفاض التردد بسبب فقد الوحدات التوليدية فقط، بل تقوم بالتحكم 

في حاالت ارتفاع التردد نتيجة فقد األحمال الكهربائية كذلك وتم ضبط 

آلية عمل هذه الخاصية عن طريق التحكم بالتغير في التردد و الزمن.

ومنـــذ تشـــغيل الخاصيـــة بالمحطة فـــي أكتوبـــر 2015م عالجت 

أكثـــر مـــن 42 حالة عطل حقيقي شـــاركت خاللها بمبادلة ومشـــاركة 

إضافة التحكم بالتردد في محطة تحويل الذبذبة 
الطاقة بين نظامي الـ 50 و 60 هيرتز.، وقد أدى إضافة خاصية التحكم 

بالتردد الى مشـــاركة كاملة لشبكة كهرباء المملكة العربية السعودية 

في االحتياطي الدوار األولي إلعادة التردد لمســـتوياته الطبيعية أثناء 

األعطال عبر الشبكة المتزامنة التي تعمل كشبكة واحدة متكاملة. 

الجدول والشكل التالي يوضح عدد مرات تقديم الدعم من خالل 

خاصية التحكم بالتردد:

اجمالي عدد الحوادث التي شاركت 
بها خاصية التحكم بالتردد

حاالت انخفاض 
التردد

حاالت ارتفاع 
التردد

االجمالي

82            20             62

استخدام التكنولوجيا المتطورة في صيانة الخطوط الهوائية
تســـعى هيئة الربط الكهربائي الخليجي الستخدام أحدث التقنيات في عمليات 

الصيانة للرفع من كفاءتها واقتناص فرص الخفض من التكلفة، ومن بين المشـــاريع 

الرائدة وعلى مستوى الخليج استخدام طائرة السلكية في عمليات فحص الخطوط 

الهوائية، حيث أن الهيئة هي أول من يطبق هذه التقنية في الفحص على مستوى 

الخليج العربي. 

ومـــن أهـــم فوائـــد الطائرة الالســـلكية الحد مـــن مخاطر التســـلق والحفاظ على 

ســـالمة من يقوم بعمل صيانة الخطوط الهوائية، وحيث أن التقارير األولية لتســـلق 

الخطـــوط أثبتـــت اختصار وقت فحص البرج الواحد بنســـبة %90 من الوقت المتطلب 

 يمكنها التصويـــر من زوايـــا مختلفة األمر الـــذي يمكن 
ً
للفحـــص بالتســـلق، كمـــا أيضـــا

األشخاص المعنيين بصيانة الخطوط الهوائية من مراجعة نتائج الفحص في المكتب 

وليس فقط اإلعتماد على الفحص في الموقع.

 تقييم فرص اســـتخدام كمرات األشـــعة تحت الحمـــراء لقياس حرارة 
ً
ويجري أيضا

الموصل وكمرات األشـــعة فوق البنفســـجيه والتي تقوم بالكشف عن نقط التفريغ 

الجزئـــي بالعـــازل لكـــي تصبح الطائـــرة االســـلكية قادرة فـــي الوقت نفســـه بالتصوير 

بالكمـــرات الثـــالث كمـــا يجري تحضيـــر  ورقة عمل فـــي مؤتمر ســـيجري الخليج 2017 

بمسقط تتحدث عن تجربة الهيئة في هذا المجال.
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تشـــارك هيئـــة الربـــط الكهربائـــي 

لـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 

أبوظبـــي  أســـبوع  فـــي  العربيـــة 

لالســـتدامة، والـــذي ســـيعقد خـــالل 

الفتـــرة مـــن 16 إلـــى 19 ينايـــر  2017 

الوطنـــي  أبوظبـــي  مركـــز  فـــي  م 

للمعارض.

هـــذا  الهيئـــة  مشـــاركة  وجـــاءت 

العام بمحاضـــرات داخل معرضها في 

أســـبوع أبوظبي لالستدامة، وغطت 

ثالثـــة محـــاور رئيســـية هـــي: الصيانـــة 

والتشغيل وتجارة الطاقة. وتستعرض 

المحاضرات: حلول الصيانة المستدامة 

فـــي فحـــص خطـــوط أبـــراج الضغـــط 

العالـــي، االســـتدامة فـــي الشـــبكات، 

القيمـــة المضافـــة القتصاديـــات دول 

اآلفـــاق  الربـــط،  شـــبكة  مـــن  الخليـــج 

المســـتقبلية لشـــبكة الربـــط الخليجي، 

العوائـــد المجتمعية من شـــبكة الربط 

التـــي تتحقق من تجـــارة الطاقة، وبناء 

ســـوق تبادل الطاقة من خالل شبكة 

الربط الكهربائي الخليجي.

ظبـــي  أبـــو  أســـبوع  وتضمـــن 

لالســـتدامة مؤتمـــر القمـــة العالميـــة 

لطاقة المستقبل، التي احتفلت في 

عام 2017 بالذكرى الســـنوية العاشرة 

لتأسيسها، واستعرض المؤتمر خطط 

مشـــاريع البنـــى التحتيـــة المســـتقبلية 

واالســـتراتيجيات الحكومية واالبتكارات 

العالمية الرائدة في هذا المجال.  

أبوظبـــي  أســـبوع  واســـتضاف 

لالســـتدامة نخبـــة مـــن صنـــاع القـــرار 

مجتمعـــات  وقـــادة  والسياســـيين 

األكاديمييـــن  والباحثيـــن  األعمـــال 

بحـــث  بهـــدف  العالـــم،  حـــول  مـــن 

الخطـــوات العملية القادمـــة للتعامل 

مـــع التحديـــات الملحـــة التـــي تواجـــه 

دول العالـــم، والتـــي تشـــمل التنميـــة 

المســـتدامة وتبني الطاقة المتجددة 

وتحقيق األمن المائي والخروج بحلول 

اقتصادية مجدية يمكن تطبيقها.

6 محــاضـــرات لهيئـــة الربــــط فــــي 
أسبـــــوع أبــو ظبــــي لالستــدامــــة

أبوظبـــي  أســـبوع  وتمحـــور 

لالســـتدامة حـــول عـــدد مـــن الركائـــز 

السياســـات  تطويـــر  وهـــي  الرئيســـية 

ونشـــر  األعمـــال  وتعزيـــز  والقيـــادة، 

التوعيـــة والتعليـــم واالبتـــكار من خالل 

األنشـــطة واإلعالنات والنقاشات التي 

ســـتجري ضمـــن برنامج األســـبوع لهذا 

العـــام ويشـــارك بهـــا مجموعـــة مـــن 

رؤساء الدول والوزراء والوفود الدولية 

والجهات األكاديمية.

وبحســـب التوقعات بوصول عدد 

سكان العالم بحلول عام 2050م الى 

9 بليون نســـمة، فإن أسبوع أبوظبي 

لالســـتدامة يســـعى إلى تعزيـــز الفكر 

والتطويـــر التعاونـــي للتعجيـــل بإيجـــاد 

متطلبـــات  لمقابلـــة  الالزمـــة  الحلـــول 

دعـــم النمـــو االقتصـــادي والســـكاني 

المتسارع. 

العالميـــة  القمـــة  مؤتمـــر  وركـــز 

لطاقـــة المســـتقبل في عـــام 2017م 

بتمويـــل  الخاصـــة  التوجهـــات  علـــى 

مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة، وأهمية 

كفاءة إستهالك الطاقة في المنشآت 

الحاليـــة والمســـتقبلية، باإلضافـــة إلى 

االبتكارات والبنى التحتية الذكية. وركز 

المؤتمـــر علـــى دولتيـــن، حيـــث ناقش 

فـــرص وتوجهـــات الطاقـــة الشمســـية 

والنوويـــة وطاقـــة الرياح فـــي كل من 

المملكة العربية السعودية وجمهورية 

الـــدول  أهـــم  مـــن  باعتبارهمـــا  الهنـــد 

لمشاريع الطاقة النظيفة المستقبلية.

العـــرض  أجنحـــة  خـــالل  ومـــن 

المخصصـــة للـــدول المشـــاركة، تمكن 

الجمهور من مقابلـــة كافة المختصين 

و ذوي التأثيـــر في المجالين الصناعي 

والحكومي، فبالعودة إلى قمة 2016 

اســـتقطبت المعارض والمؤتمرات أكثر 

مـــن 600 شـــركة تمثـــل 32 دولة كما 

وصل عـــدد الحضور الـــى أكثر من 30 

ألفا يمثلون أكثر من 150 دولة.

وذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 

الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربيـــة المهندس أحمد 

الربـــط  مشـــروع  أن  اإلبراهيـــم  علـــي 

الكهربائـــي الخليجـــي يعـــد مـــن أنجـــح 

وأهـــم المشـــاريع االســـتراتيجية لـــدول 

مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 

ونمـــوذج للتكامـــل االقتصـــادي ، حيث 

تمثل الطاقة المحرك الرئيس والفاعل 

في جميع العمليات التنموية الحيوية، 

القائـــم  الربـــط  أهميـــة  إلـــى   
ً
منوهـــا

ونجاحه في تجنب االنقطاعات بنسبة 

(%100) ممـــا أدى إلى منع الخســـائر 

االقتصادية التي تســـببها االنقطاعات 

الكهربائيـــة،  الفتـــا إلـــى دور االنتقـــال 

من عمليات تبادل الطاقة، إلى ســـوق 

طاقة تنافسية لتجارة الطاقة.

وأكـــد أن الهيئـــة عملـــت بجهـــد 

لتحفيـــز فرص تبادل وتجارة الطاقة بين 

الدول األعضاء من خالل إقامة منتدى 

تجـــارة الطاقـــة وتفعيـــل برنامـــج إدارة 

تجـــارة الطاقـــة اإللكترونـــي، ممـــا أدى 

إلى إيجـــاد بعض العروض التنافســـية 

لتجـــارة الطاقـــة حيث تمـــت مفاوضات 

واتفاقـــات دولية لتجارة الطاقة. واعتبر 

االبراهيـــم أن ذلك  يعتبر مؤشـــرا جيدا 

لبداية االستفادة من الرابط الكهربائي 

الخليجي بشـــكل تجـــاري، مشـــيرا إلى 

اهتمـــام دول المجلس بتجـــارة الطاقة 

مـــن خالل مشـــاركات منســـوبيها في 

ورشـــة العمل التي نظمتها الهيئة.



20
18

ير 
ينا

 ـ 
ي

ثان
 ال

دد
لع

ا

18

ن خدمات 
ّ
المختبر الخليجي يوط

الطاقة المتجددة
أشـــاد المهنـــدس مهـــدي بن ناصر الدوســـري رئيس مجلـــس إدارة المختبر الخليجـــي بالقرارات التـــي صدرت مؤخرا 

عن هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج وشـــركة الكهرباء الســـعودية بخصوص التصريح بإنتاج الطاقة الشمســـية في 

المباني السكنية والتجارية والحكومية. 

وقـــال الدوســـري إن المبادرة تأتـــي متوافقة مع رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ في 

االســـتفادة مـــن مـــوارد المملكـــة الطبيعيـــة المتجددة إلنتـــاج الكهرباء وتشـــجيع 

الجميـــع على اإلســـهام في ترشـــيد اســـتخدام النفـــط والغاز، ودعـــم االقتصاد 

الوطنـــي، وحمايـــة البيئـــة، وتوفير الحلول المتعددة أمام المســـتفيدين لترشـــيد 

الطاقـــة وتقليل التكاليف. وأفاد بأن القرار سيفســـح مجاال واســـعا لالســـتثمارات 

فـــي خدمـــات الطاقة المتجـــددة بجميع مراحلهـــا من تصنيع األلواح الشمســـية، 

واختباراتها وتركيبها، وتشـــغيلها وصيانتها، وســـيفتح فرصـــا وظيفية عالية المهارة 

للفنييـــن الســـعوديين، مضيفـــا أنـــه مـــن المتوقـــع أن تتضافـــر جهـــود الجهـــات 

والشـــركات والبنوك لتحقيق هذه األهـــداف الوطنية المهمة لبناء اقتصاد متنوع 

ومتين.

وأشـــار الدوســـري الى أن شـــركة المختبر الخليجي بادرت إلى جعل الطاقة 

المتجـــددة إحـــدى ركائـــز االســـتثمار الرئيســـية وقامـــت ببنـــاء شـــراكة عالمية مع 

شـــركة يو إل األمريكية لتوطين هذه الخدمات وجلب هذه الخبرات لتكون المملكة هي المركز الرئيس لها في الشـــرق 

األوسط، ومن المقرر أن يرعى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفل التوقيع مع »يو إل« خالل افتتاح الملتقى 

السعودي للكهرباء بتاريخ ٢٠ محرم ١٤٣٩.

مـــن جهتـــه، أكد المهنـــدس صالح بن علي العمـــري الرئيس التنفيذي لشـــركة المختبر الخليجـــي أن القرار متوقع 

فـــي ظـــل التوجهات العليا للمملكة وتركيزها على بدائل الطاقة المتجددة وبنـــاء اقتصاد مالي متنوع ومعرفي قوي، 

وأفـــاد بـــأن شـــركة المختبر الخليجي قد قامت بدورها في دعـــم مبادرات رؤية المملكة وذلك ببناء شـــراكة عالمية في 

مجال الطاقة المتجددة مع شـــركة “يو إل” األمريكية العريقة لتأســـيس شركة تقوم بتقديم اختبارات الكفاءة والجودة 

القياسية وفق أحدث المواصفات العالمية، وتقديم التأهيل المهني للفنيين وشركات المقاوالت التي سيتم اعتمادها 

بعـــد تدريبهـــا وتأهيلها من الجهات المعنية في وزارة الطاقة  الشـــركة الســـعودية للكهرباء وشـــركة أرامكو الســـعودية 

وهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج. وأضاف العمري أن شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة ستقدم خدماتها 

من مركزها في المملكة لجميع بلدان الخليج والشـــرق األوســـط ومصر، كما ســـتقدم خدمات االستشـــارات الهندســـية 

ودراسات الجدوى لتقييم الكثافة الشمسية وطاقة الرياح والتي تعتمدها البنوك في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، 

إضافة إلى التدريب المتخصص والتأهيل المهني للمقاولين والفنيين.

الجديـــر بالذكـــر أن شـــركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية هي مشـــروع اســـتراتيجي كبير قامت على 

إنشـــائه عشـــر جهات تمثل كبرى الجهات العاملة في مجاالت الطاقة واختبارات الكفاءة والجودة في المملكة والخليج 

العربي، وهي الشـــركة الســـعودية للكهرباء، وشـــركة أرامكو السعودية، وصندوق االســـتثمارات العامة، وجامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن، وهيئة الربط الخليجي، وشـــركة مطابقة، وشـــركة الفنار  وأكوا باور وشركة الصناعات الكهربائية 

والشـــركة الســـعودية للخدمات الكهرو ميكانيكية، وتهدف الشـــركة إلى تحقيق الريادة العالمية في مجاالت االختبارات 

والجودة والمطابقة والمعايرة، وتوطين هذه الخبرات في الســـوق الســـعودية والخليجية على أعلى المستويات، وتقع 

الشـــركة في الدمام وتقدم خدماتها في مجال القوى الكهربائية والطاقة المتجددة والشـــبكات الذكية، واالستشارات 

الهندسية، والمعايرة والمعاينة، والتدريب والبحوث والتطوير.
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ً
هيئة الربط تنظم يوما

 لمنسوبيها
ً
مفتوحا

نظمـــت هيئة الربط الكهربائـــي الخليجي مؤخرا يوما مفتوحا لموظفيها اشـــتمل 

علـــى العديد من الفعاليات المتنوعة، منها المســـابقات الرياضية، والبحرية، والذهنية، 

 عن الرؤية والرســـالة والقيم الخاصة بمشروع الربط الكهربائي 
ً
والثقافية، وكذلك عرضا

الخليجي، والخطة اإلستراتيجية للهيئة. 

وشارك في اليوم جميع منسوبي الهيئة، إذ هدف إلى تعزيز أواصر األخوة، وروح 

التعاون بين منســـوبي الهيئة، ونشـــر الروح االجتماعية بين الموظفين وقد عبر عدد 

من المشاركين عن سعادتهم ومشاعرهم وانطباعاتهم الطيبة حول اليوم المفتوح.
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 الطاقة المتجددة توفر
 حاليا %28 من إجمالي
 شبكة الكهرباء في
ألمانيا

 تريليون دوالر الرقم 16.5
 المطلوب لالستثمار في
 الطاقة النظيفة على
مدى السنوات المقبلة
 
 الطاقة النظيفة
 وصلت إلى منعطف
 حيوي بتصدرها الطاقة
 التقليدية في المنشآت
الجديدة

ير
قار

ت
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العالم يسابق الزمن
لـ »تجديـــد« الطاقـة 

 في العام 2015 تم
 جذب نحو 329 مليار
 دوالر في االستثمار

 العالمي لطاقة الرياح
والطاقة الشمسية

 التحول لالستثمار في
 الطاقة المتجددة

 يؤدي إلى خفض
 استهالك المياه

 في قطاع الطاقة
 الخليجي بنسبة 16%

تتوسع أنظمة الطاقة المتجددة واستثماراتها على المستوى 
الدولـــي بصـــورة متســـارعة، وأخذت جميـــع أنواع الطاقـــة البديلة 
تحتـــل حيزا واســـعا في واقع الطاقة العالميـــة لما توفره من عدة 
مزايا تتعلق بالتكاليف وتقليل األضرار البيئية، وســـهولة االســـتخدام 

واالنتاج.



20
18

ير 
ينا

 ـ 
ي

ثان
 ال

دد
لع

ا

22

أعلى دول العالم إنتاجا للكهرباء وفقا للمصدر - بيانات 2015 )تيرا واط/ ساعة(
النفطالمصادر المتجددةالغاز الطبيعيالفحم

اإلنتاجالدولةاإلنتاجالدولةاإلنتاجالدولةاإلنتاجالدولة
150السعودية1398الصين1373أمريكا4109الصين
103اليابان568أمريكا530روسيا1471أمريكا
50العراق430البرازيل410اليابان1042الهند
43الكويت423كندا222إيران343اليابان
41باكستان212الهند189السعودية284ألمانيا
40إيران187ألمانيا186المكسيك237كوريا
 جنوب
39أمريكا169روسيا145الصين229أفريقيا

38مصر165اليابان129مصر159أستراليا
32المكسيك141النرويج127تايالند159روسيا
29البرازيل109إيطاليا125اإلماراتاإلماراتبولندا
 باقي
 باقي1372الدول

 باقي2107الدول
 باقي1732الدول

425الدول

990العالم5534العالم5543العالم9538العالم

الدراســـات  مـــن  عـــدد  وأثبتـــت 

الجـــدوى الفائقـــة للطاقـــة المتجـــددة 

وضـــرورة تطويرهـــا وتكامـــل مصادرهـــا، 

وأبـــرز مـــا صدر فـــي هذا الشـــأن تقرير 

فـــي  المعلوماتيـــة  بلومبـــرغ  لشـــركة 

العـــام 2015، بعنـــوان: “ألمانيـــا تثبـــت 

أن الحياة مع معـــدل أقل من الوقود 

األحفـــوري، كالنفـــط والغـــاز، أصبحـــت 

فـــي  ألمانيـــا  تنـــاول  وتـــم  أســـهل”، 

التقريـــر كنمـــوذج بوصفهـــا أحد أقوى 

اقتصاديـــات العالم، واألكبر في االتحاد 

األوروبـــي، تعتمد كثيرا علـــى الكهرباء 

المتجددة، حيث توفر الطاقة المتجددة 

حاليا %28 من إجمالي شبكة الكهرباء 

فيها، فيما تصل إلى %40 في بعض 

المناطق.

منعطف حيوي
فـــي الســـنوات األخيـــرة انتشـــرت 

فـــي  المتجـــددة  الطاقـــة  منظومـــة 

العديـــد من دول العالـــم، خاصة إذا ما 

نظرنا الى مصادرها الطبيعية المتوفرة 

وقلة تكلفة تشغيلها وتأثيراتها القليلة 

على البيئة، وقـــد قدرت وكالة الطاقة 

الدولية الرقم المطلوب لالستثمار في 

الطاقة النظيفة على مدى الســـنوات 

المقبلة بنحو 16.5 تريليون دوالر. 

وافقـــت  الوكالـــة  وبحســـب 

الحكومات على توفير 100 مليار دوالر 

على األقل فـــي مجال التمويل العام 

والخاص لمشاريع الطاقة النظيفة من 

العـــام 2020 حتى العـــام 2025، كما 

وافقـــت علـــى تجـــاوز هذا المســـتوى 

 اإلمارات ستولد ما ال
 يقل عن %25 من

 الكهرباء من مزيج
 الطاقة الشمسية
والطاقة النووية

 الطلب على الطاقة
 في السعودية ُيتوقع
 أن ينمو بنسبة 45%

 خالل 25 عاما إلى
 100 جيجاواط في

العام 2040

مصادر الطاقة المتجددة
تعتبـــر الكهربـــاء المولدة من الميـــاه (الطاقة الكهرومائيـــة) أكبر مصدر طاقة 
متجدد وبفارق كبير عن أقرب منافســـيه وتعتمد عليها بلدان مثل كندا والبرازيل 

بشكل كبير.
الى جانب الطاقة الكهرومائية تعتمد إيطاليا على الطاقة الشمســـية بنسبة 
%6 من استهالكها من الكهرباء وتستأثر ثماني دول فقط بنحو %80 من إنتاج 
طاقة الرياح بالعالم وهي فرنسا وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا والهند وألمانيا 

والواليات المتحدة والصين.
توجـــد أربـــع دول تعتمـــد بشـــكل كامل أو شـــبه كامل على مصـــادر الطاقة 
المتجددة في توليد الكهربا وهي آيســـلندا (%72 طاقة كهرومائية - 28 حرارية) 
وألبانيا (%100 كهرومائية) وباراجواي (100 كهرومائية) والنرويج (97 كهرومائية).
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بعد عام 2025، ووفقا لهذه التطورات 

والخطـــى المتجهة الى هذا النوع من 

الطاقـــة دعـــا “بـــالك روك” وهـــو أكبر 

مدير لألصـــول في العالـــم، متصيدي 

الصفقات إلى االســـتثمار المكثف في 

مصـــادر الطاقة المتجـــددة، فيما أعلن 

بنك “جولدمان ساكس” عن مضاعفة 

تمويل مصـــادر الطاقة المتجددة ثالث 

مرات إلى 150 مليار دوالر.

الطاقـــة  أن  أكـــد  البنـــك  ذلـــك   

النظيفة وصلت إلـــى منعطف حيوي 

حتى أنها تتصدر الطاقة التقليدية في 

المنشـــآت الجديـــدة، وذلـــك مـــا أكدته 

االســـتثمارية  بلومبـــرغ  وكالـــة  تقاريـــر 

“BNEF”، بإشارتها الى أن العام 2015 

كان قياســـيا لالســـتثمار فـــي الطاقـــة 

النظيفة، حيث تم جذب نحو 329 مليار 

دوالر فـــي االســـتثمار العالمي لطاقة 

الرياح والطاقة الشمسية، وكانت الرياح 

على رأس القدرات الجديدة.

فوائد الطاقة المتجددة
الوكالـــة الدولية للطاقة المتجددة 

(آيرينـــا)، أكـــدت أن رفع حصـــة الطاقة 

المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي 

 2030 العـــام  بحلـــول   %  36 إلـــى 

سيســـاهم فـــي رفـــع الناتـــج المحلـــي 

اإلجمالـــي العالمـــي أكثـــر مـــن 1.1 % 

بمـــا يعـــادل 1.3 تريليـــون دوالر تقريبـــا، 

مـــا يفـــوق الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 

القتصـــادات تشـــيلي وجنـــوب أفريقيا 

وسويسرا مجتمعة.

وأشـــارت الوكالـــة فـــي تقريـــر لها 

فـــي ينايـــر الماضـــي بعنـــوان: “فوائد 

الطاقـــة المتجـــددة: قيـــاس الجوانـــب 

االقتصاديـــة”، إلـــى أن تحقيـــق التطور 

الـــالزم في القطاع لـــن يثمر في الحد 

من ظاهرة االحتباس الحراري فحسب، 

بل سيســـاهم فـــي إنعـــاش االقتصاد 

وتعزيـــز رفاه البشـــرية وتوفير مزيد من 

فرص العمل عالميا.

إثراء مصادر الطاقة
دول  تحفـــز  الطبيعيـــة  المصـــادر 

الطاقـــة  هـــذه  لتوظيـــف  العالـــم 

المتجـــددة فـــي االســـتخدام المتعدد 

لهـــا واالســـتغناء تدريجيـــا عـــن الطاقة 

لـــدول مجلـــس  التقليديـــة، وبالنســـبة 

التعـــاون الخليجي فإنهـــا أمام تحديات 

تراجـــع أســـعار النفـــط والغـــاز مطالبـــة 

بتأســـيس منظومـــات حديثـــة تواكـــب 

متطلبـــات الطاقـــة البديلة مـــا يدفعها 

الى توظيف االتجاه العالمي نحو هذه 

الطاقـــة مـــن خالل تحفيـــز االبتكار في 

إيجـــاد حلـــول أكثر ذكاء، وزيـــادة التركيز 

علـــى األبحـــاث واالســـتثمار في مجال 

الطاقة المتجددة. 

وقـــد أفاد تقريـــر (آيرينا) بـــأن إثراء 

لتحقيـــق  المتجـــددة  الطاقـــة  مصـــادر 

األهـــداف والخطـــط الخليجية، ســـيقلل 

من اســـتهالك الطاقة والمياه بنســـبة 

العربيـــة  اإلمـــارات  50 % فـــي دولـــة 

المتحدة، و23 % في المملكة العربية 

السعودية، و21 % في دولة الكويت؛ 

كما ســـيقلل البصمـــة الكربونيـــة للفرد 

في المنطقة بنسبة 8 %. 

النموذج الخليجي
وترى الوكالة أن التحول لالستثمار 

فـــي الطاقـــة المتجـــددة يـــؤدي إلى 

خفـــض اســـتهالك الميـــاه فـــي قطاع 

الطاقـــة الخليجـــي بنســـبة %16 على 

 – المتجـــددة  المصـــادر  أن  اعتبـــار 

وخصوصا أنظمة الطاقة الكهروضوئية 

الشمســـية – قد تكون أقل اســـتهالكا 

للمياه من تقنيـــات الوقود األحفوري. 

مســـتثمر  أكبـــر  اإلمـــارات،  وتهـــدف 

مســـتوى  علـــى  المتجـــددة  للطاقـــة 

الشـــرق األوســـط، إلـــى توليـــد 10 % 

من مصـــادر الطاقة المتجـــددة بحلول 

العـــام 2030، ذلـــك مـــن خـــالل تعزيـــز 

قطـــاع الطاقـــة الشمســـية مـــن خالل 

مؤسســـة محمد بن راشـــد آل مكتوم 

بارك للطاقة الشمســـية، أكبر مشـــروع 

للطاقة الشمســـية، فـــي موقع واحد، 

في العالم بطاقة توليد ستصل إلى 5 

جيجاواط بحلول العام 2030.

ووفقـــا لـــوزارة الطاقـــة اإلماراتيـــة 

فإن ما ال يقل عن 25 % من الكهرباء 

الطاقـــة  مزيـــج  مـــن  توليدهـــا  ســـيتم 

الشمســـية والطاقـــة النوويـــة، والتـــي 

تعـــد المصدر الرئيســـي لتوليـــد الطاقة 

غير الهيدروكربونية في الدولة. 

العربيـــة  للمملكـــة  وبالنســـبة 

الســـعودية، فإن مؤسســـة “فروســـت 

أند ســـوليفان” لالستشارات، تتوقع أن 

تضـــخ أكثـــر مـــن 100 مليـــار دوالر في 

الفحم أكبر مصادر إنتاج 
الكهرباء العالمية

أكـــدت التقاريـــر اإلحصائيـــة الصادرة مـــن وكالة الطاقـــة الدولية 
للعـــام 2015، أن الفحـــم ال يزال من أكبر مصـــادر إنتاج الكهرباء في 

العالم بنسبة تجاوزت 39%.
ويلـــى الفحـــم في أكبر مصـــادر توليد الكهرباء الغـــاز الطبيعي 
بنســـبة تقترب من %23، وبنسبة %16 من محطات التوليد المائية 
والســـدود، ومـــن المفاعـــالت النوويـــة بنســـبة %10.6، والمصـــادر 

المتجددة بأعلى قليال من %7، ومن النفط بحوالي 4%.
وخـــالل عام 2015 بلغ إجمالـــي الطاقة الكهربائية المنتجة من 
كل دول العالم 24,225 تيراواط/ ســـاعة، استحوذت الصين وحدها 

على قرابة الربع منها “5844 تيراواط/ ساعة”.
وبلـــغ نصيب الواليات المتحدة ما يناهز %18 أو 4297 تيراواط/ 
ســـاعة، وحلت الهنـــد ثالثا بنســـبة %5.7 أو 1383 تيراواط/ ســـاعة، 
دت وحدها 

ّ
وروسيا 1066 تيراواط/ ساعة، أي أن هذا الدول األربع ول

أكثـــر من نصف إنتاج العالم من الكهربـــاء، في الوقت الذي احتلت 
فرنسا صدارة الدول المصدرة بحوالي 64 تيراواط/ ساعة.

وتبلـــغ حصـــة كل دول الشـــرق األوســـط %4.3 وهـــي تماثل 
حصة اليابان التي تعد خامس أكبر منتج عالمي للكهرباء عند 1035 

تيراواط/ ساعة.
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الوقود األحفوري
ال يزال الوقود األحفوري المصدر الرئيســـي للكهرباء في أنحاء 

العالم لكن مصادر طاقـــة أخرى ومنها الرياح والطاقة الهيدروليكية 

والطاقة النووية تكتسب موطئ قدم متناميا.

يوفـــر الوقود األحفوري (وأهم مصادره النفط والغاز الطبيعي 

والفحـــم) نحو 66 % مـــن الكهرباء المولدة في أنحـــاء العالم وهو 

أيضا المصدر الرئيسي لتشغيل السيارات والطائرات والسفن.

قطــــاع الطاقة المتجــــددة، لتلبية الطلب 

المرتفــــع علــــى الطاقــــة وتنويــــع هــــذا 

القطاع. وأكدت المؤسســــة، أن الطلب 

علــــى الطاقــــة في المملكــــة ُيتوقع أن 

ينمو بنســــبة %45 خــــالل 25 عاما، إلى 

100 جيجــــاواط فــــي العــــام 2040، مــــا 

يعــــادل حجم الطلب علــــى الطاقة في 

بقيــــة دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي 

مجتمعة.

أنــــد  “فروســــت  تقريــــر  وأضــــاف 

ســــوليفان” أن المملكــــة تخطط إلنفاق 

109 مليــــارات دوالر إلنتــــاج 54 جيجاواط 

مــــن الطاقــــة المتجــــددة بحلــــول العــــام 

الســــعودية  2040، وســــتمثل مشــــاريع 

وحدهــــا فــــي العــــام 2020 نحــــو 70% 

مــــن القيمة اإلجمالية لمشــــاريع الطاقة 

المتجــــددة فــــي دول مجلــــس التعاون 

الخليجي.

تطور االستثمارات
اســــتثمارات  بتطــــور  يتعلــــق  فيمــــا 

الطاقــــة المتجددة عالميا، فقد ســــجلت 

 
ً
أرقامــــا  2016 الماضــــي  العــــام  خــــالل 

قياســــية جديــــدة فــــي إضافاتهــــا حيــــث 

بلغــــت 161 جيجاواط، ممــــا رفع إجمالي 

الطاقة العالمي بنسبة ٪9 تقريبا مقارنة 

بالعــــام 2015، ليصــــل إلى حوالى 2017 

جيجــــاواط، وتمثــــل الطاقــــة الشمســــية 

الكهروضوئيــــة حوالــــى ٪47 من القدرة 

المضافة، تليها طاقة الرياح بنســــبة 34٪ 

والطاقة الكهرومائية بنسبة 15.5٪.

مصــــادر  أصبحــــت  الواقــــع،  وبهــــذا 

الطاقــــة المتجــــددة الخيار األقــــل تكلفة، 

كما شــــهدت الصفقات األخيرة في كل 

من الدانمرك ومصر والهند والمكسيك 

وبيــــرو واإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة بيع 

الكهربــــاء المتجــــددة بســــعر 0.05 دوالر 

للكيلــــو واط/ســــاعة أو أقــــل، أي أدنى 

بكثيــــر مــــن التكاليــــف المكافئــــة للوقود 

األحفــــوري والقدرة علــــى توليد الطاقة 

النووية في كل من هذه البلدان. 

ومن المزايا الرئيســــي في ذلك أنه 

يمكــــن دمج نســــب كبيــــرة مــــن الطاقة 

المتجددة متغيرة اإلنتاج (مثل الشمس 

والريــــاح) دون حاجــــة إلــــى ضــــخ وقــــود 

أحفــــوري أو طاقــــة نووية فــــي “حمل 

األســــاس” مع وجود مرونة كافية في 

نظــــام الطاقــــة، وذلــــك مــــن خــــالل ربط 

شبكات الكهرباء ببعضها، ودمج القطاع 

واالتصــــاالت،  المعلومــــات  بتكنولوجيــــا 

وأنظمــــة التخزيــــن بالســــيارات الكهربائية 

والمضخات الحرارية. 

توسع دولي
مــــن  المســــتوى  هــــذا  يــــوازن  وال 

المرونــــة بيــــن توليد متغير فحســــب، بل 

إنه يحســــن أيضا من النظام ويقلل من 

تكاليــــف التوليد بشــــكل عــــام، ومن غير 

المفاجــــئ أن يــــزداد عدد البلــــدان التي 
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الطاقة النووية
تنتـــج الطاقـــة النووية نحو %10 من الكهرباء فـــي أنحاء العالم 
وفرنســـا أكبـــر بلـــد بالعالم يعتمـــد عليها في نحـــو %74 تقريبا من 
االستهالك. كانت الطاقة النووية المصدر األول للكهرباء في اليابان 
لكـــن البلد اآلســـيوي تحـــول عنها إلـــى الوقود الحفـــري بعد كارثة 
مجمع فوكوشيما النووي في العام 2011. الطاقة النووية مصدر 
رئيسي للطاقة في كثير من الدول األوروبية وفي مقدمتها بلجيكا 
%51 والســـويد 43 % والمجـــر %51 وســـلوفاكيا %55 وأوكرانيـــا 

%43 وسلوفينيا 33 % وجمهورية التشيك %35 وفنلندا 33 %.

تديــــر بنجاح نظم طاقــــة متجددة تقترب 

العــــام 2016،  تتجــــاوز ٪100، ففــــي  أو 

نجحــــت الدنمــــارك وألمانيا، على ســــبيل 

الطاقــــة  مشــــاركة  إدارة  فــــي  المثــــال، 

المتجــــددة بنســــبة ٪140 و ٪86.3 على 

التوالي.

المؤثــــرة  اإليجابيــــة  المزايــــا  ومــــن 

كذلك، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

المتعلقة بالطاقــــة العالمية من الوقود 

األحفــــوري والصناعــــة ظلــــت مســــتقرة 

للعــــام الثالــــث علــــى التوالــــي رغم نمو 

االقتصــــاد العالمــــي بنســــبة ٪3 وتزايــــد 

ذلــــك  ويعــــود  الطاقــــة،  علــــى  الطلــــب 

بشــــكل رئيســــي إلى انخفاض مشاركة 

الفحم، ولكنه يشــــير في الوقت نفسه 

إلى نمو الطاقة المتجددة والتحســــينات 

التي طرأت في كفاءة استخدامها.

مزيد من االتجاهات اإليجابية
يتوقع أن تؤمن االبتكارات ونقالت 

تكنولوجيا التخزين تدريجيا مرونة إضافية 

 ،2016 عــــام  ففــــي  الطاقــــة،  لنظــــام 

 0.8 قــــارب 
ُ
ت تخزينيــــة  قــــدرة  ضيفــــت 

ُ
أ

جيجــــاواط من الطاقة الجديدة وأصبحت 

قيد التشــــغيل، وبذلك وصــــل المجموع 

بنهاية السنة إلى ما يقدر 4.6 جيجاواط.

تتطور أســــواق الشــــبكات المصغرة 

واألنظمة القائمة بسرعة وتزدهر نماذج 

حســــب  المدفوعــــة  التجاريــــة  األعمــــال 

الطلب (Pay-As-You-Go, PAYG) التي 

تدعمها تكنولوجيا الهاتف النقال، وفي 

االســــتثمارات  تتخــــط  لــــم  العــــام 2012، 

ضمــــن آلية PAYG في شــــركات الطاقة 

وبحلــــول  دوالر،  مالييــــن   3 الشمســــية 

العام 2016 ارتفــــع هذا الرقم إلى 223 

مليون دوالر (بزيــــادة قدرها 158 مليون 

دوالر في عام 2015).

البنية التحتية
ويضيف العالــــم من قدرات الطاقة 

المتجــــددة كل عام مــــا يفوق ما يضيفه 

الجديــــدة  األحفوريــــة  القــــدرات  مــــن 

مجتمعــــة، ومــــع زيــــادة حصــــة الطاقــــة 

المتجددة، ســــنحتاج إلى االســــتثمار في 

مجموعــــة  عــــن  فضــــال  التحتيــــة  البنيــــة 

شــــاملة مــــن األدوات: شــــبكات النقــــل 

والتوزيع المتكاملــــة والمترابطة، وتدابير 

تحقيــــق التــــوازن بيــــن العــــرض والطلب، 

والدمــــج (مثــــل تكامل شــــبكات الطاقة 

والنقــــل) ونشــــر مجموعة واســــعة من 

التكنولوجيات التمكينية.

االســــتثمارات  أن  رغــــم  ولكــــن 

العالمية الجديدة في الطاقة المتجددة 

والوقــــود الحيــــوي التــــي بلغــــت ضعف 

نظيرتهــــا في الوقــــود األحفوري، إال أن 

االســــتثمارات في المشــــروعات الجديدة 

للطاقة المتجددة انخفضت بنسبة 23٪ 

مقارنــــة بالعــــام 2015. ومن بين البلدان 

النامية وبلدان األســــواق الناشــــئة، تراجع 

االســــتثمار في الطاقة المتجددة بنسبة 

٪30 ليصــــل إلى 116.6 مليار دوالر، في 

حيــــن انخفضــــت النســــبة فــــي البلــــدان 

المتقدمــــة بنحــــو ٪14 لتصــــل إلــــى 125 

مليار دوالر. 

بشــــدة  يركــــز  االســــتثمار  يــــزال  وال 

على طاقــــة الرياح والطاقة الشمســــية 

الكهروضوئيــــة، غير أنه يلزم نشــــر جميع 

تكنولوجيــــات الطاقة المتجددة من أجل 

إبقــــاء االحتــــرار العالمي أقــــل بكثير من 

درجتين مئويتين.

مطلوب الكثير
مــــن جهتها، ال تزال قطاعات النقل 

والتدفئــــة والتبريــــد متأخــــرة عــــن قطــــاع 

الطاقــــة، كما ال يزال نشــــر التكنولوجيات 

المتجددة فــــي قطاع التدفئــــة والتبريد 

يشكل تحديا في ضوء الطبيعة الموزعة 

لهذا الســــوق، كمــــا ال ُينظــــر بجدية إلى 

عدم كربنة De-carbonization قطاع 

النقــــل اعتمادا علــــى الطاقة المتجددة، 

ذلك على الرغم من التوسع الكبير في 

مبيعات السيارات الكهربائية، ويرجع ذلك 

أساســــا إلى انخفاض تكلفــــة تكنولوجيا 

البطاريــــات، إال أنــــه ال يــــزال هنــــاك الكثير 

مما ينبغي القيام به لضمان وجود بنية 

تحتية كافية تدعمها كهرباء متجددة. 

ويبــــدو أن العالــــم فــــي ســــباق مع 

الزمــــن. والشــــيء الوحيد األكثــــر أهمية 

مــــن  للحــــد  بــــه  القيــــام  يمكــــن  الــــذي 

انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون بســــرعة 

وفعاليــــة مــــن حيــــث التكلفــــة، هــــو إزالة 

الفحم وتسريع االستثمارات في كفاءة 

الطاقــــة  ومصــــادر  الطاقــــة  اســــتخدام 

المتجــــددة. وعندمــــا أعلنــــت الصين أنها 

ألغت إنشاء أكثر من 100 محطة كهرباء 

تعمــــل بالفحم كانت قيد التطوير، فإنها 

بذلــــك تقدم ِمثاال يحتذى به للحكومات 

في كل مكان، فالتغيير يحدث بســــرعة 

عندما تضع الحكومات إشــــارات وحوافز 

سياسية ومالية واضحة وطويلة األجل.
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الهـــدف األساســـي لدائـــرة ســـوق 

الطاقـــة الفورية، هو تطويـــر اإلجراءات 

والنظم لخلق ســـوق طاقة فورية في 

نظـــام الشـــبكة الرئيســـية يعمل بصفة 

يوميـــة، حيث أن هذا التطوير يســـتغرق 

عدة ســـنوات وينفذ على فترات زمنية 

تتضمن:

القانونيـــة  المســـتندات  إعـــداد  أ) 

المنظمة للسوق. 

المعلومـــات  نظـــم  تطويـــر  ب) 

واالتصاالت لتشغيل السوق. 

موظفـــي  قـــدرات  تطويـــر  جــــ) 

الشركة إلدارة وتشغيل السوق. 

خطـــت ســـلطنة عمـــان خطـــوات متقدمـــة فـــي 
تطبيقات إنشـــاء ســـوق فورية للكهربـــاء تجعلها تواكب 
متطلبات التوزيع وتلبية احتياجات الســـوق االستهالكية 

بأنظمة تشغيل حديثة.
وذلـــك يجعل من ســـلطنة عمـــان نموذجا لهـــذه اآللية 
المتطـــورة فيما يتعلق بتطورات قطـــاع الكهرباء، ويفتح 
الباب واســـعا لتأهيل الخبرات العمانية واالرتفاع بقدراتها 
فـــي اتجاهـــات البحث العلمي وابتـــكار مزيد من الحلول 
التشـــغيلية التي ترتكز على الحوسبة ومواكبة متغيرات 

االنتاج وتوفير الطاقة لمختلف األغراض.

26

د) التنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 

للتأكـــد مـــن جاهزيتهـــا للمشـــاركة في 

السوق. 

ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي 

للســـوق خالل عامي 2018م و2019م 

علـــى أن يتـــم تفعيلـــه خـــالل عامـــي 

2020م و2021م.

مسودة قواعد السوق
إنشـــاء هذه الســـوق الفورية يضع 

ســـلطنة عمان فـــي موقـــع تنظيمي 

يهيئها لمزيد من عمليات تجارة الطاقة، 

إذ أنـــه يؤســـس لقاعـــدة معلوماتيـــة 

وانفتـــاح تســـويقي واكتســـاب خبـــرات 

السوق الفوري للكهرباء.. عمان
 جديـدا في الطاقــة

ً
تكتب تاريخـا

ير
قار

ت
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مهمـــة فـــي مجـــال حيـــوي يتوقع أن 

يتوسع مستقبال باضطراد، ومن جانبها 

تسعى الشركة العمانية لشراء الطاقة 

والميـــاه إلنشـــاء الســـوق لبيـــع الكهرباء 

بالجملة.

تكمن أهداف السوق الفوري في 

تحســـين كفـــاءة وشـــفافية العمليـــات 

التشغيلية لقطاع الكهرباء، ومنح فرص 

للقطـــاع الخاص مـــن خالل المشـــاركة 

فـــي توليد الكهرباء من مصادر مختلفة 

لم يسبق المنافسة بها في مناقصات 

الشـــركة المعتادة، كما يهدف الســـوق 

أيضـــا إلعطـــاء الخيـــار لمحطـــات التوليد 

التي انقضت مدة عقود شـــراء الطاقة 

(والميـــاه) الخاصـــة بها، لالســـتمرار في 

المشـــاركة في توليد الطاقة من خالل 

السوق.

يتم إعداد مسودة قواعد السوق 

والتي ســـتنظم مختلف جوانب السوق 

الفـــوري، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب 

التشـــغيلية الخاصـــة بالســـوق في عام 

2019م، بحيث يكون السوق نافذا خالل 

عام 2020م.

وستكون شـــبكة الكهرباء الرئيسية 

المترابطة في الســـلطنة بمثابة النطاق 

يتضمـــن  ولـــن  للســـوق،  الجغرافـــي 

السوق كال من شبكة كهرباء محافظة 

ظفـــار، وشـــبكة كهربـــاء شـــركة تنميـــة 

نفط عمان، وشـــبكة كهربـــاء محافظة 

مســـندم، وكذلـــك الشـــبكات الخاضعة 

ه 
ّ
لشـــركة كهرباء المناطق الريفية، إال أن

يجوز أن يتوّسع نطاق السوق مستقبال 

ليشمل بعضا من تلك الشبكات.

للكهربـــاء  الفـــوري  الســـوق  يعـــّد 

سوقا للبيع بالجملة، حيث ستتمكن من 

خالله الشـــركات المالكة لمحطات انتاج 

الكهربـــاء من بيع الكهرباء إلى الشـــركة 

العمانية لشـــراء الطاقـــة والمياه، والتي 

ســـتبقى المشـــتري الوحيـــد للكهربـــاء 

في الســـلطنة، وأما فيمـــا يخص إعادة 

تنظيـــم ســـوق التجزئة - والتي تســـمح 

للمســـتهلك باختيـــار المـــوّرد - فلن يتم 

ادراجها ضمن مشروع السوق الفوري.

دور السوق
يتبادل كّل من منتســـبي الســـوق 

الفوري - حسب اإلطار العام للسوق – 

عددا من األدوار تشمل:

لشـــراء  العمانيـــة  الشـــركة   -  1

دورهـــا  وسينقســـم  والميـــاه،  الطاقـــة 

إلـــى وظيفتين رئيســـيتين وفقا لرخصة 

الشركة وألحكام قواعد السوق، وهما:

- مشـــغل الســـوق: يعمـــل علـــى 

إدارة وتشغيل السوق الفوري.

- مشـــتري الطاقـــة: يقوم بشـــراء 

الطاقة المتوفرة للبيع من خالل السوق 

الفـــوري وكذلـــك يســـتمر فـــي تولـــي 

األدوار والمســـؤوليات األخرى المنوطة 

شـــراء  بعقـــود  والمرتبطـــة  بالشـــركة 

الطاقـــة، علما بأنه ســـيظل المشـــتري 

الوحيد للطاقة في السوق الفوري.

2 - الشركة العمانية لنقل الكهرباء: 

سيســـتمر مركز التحكـــم باألحمال في 

القيام بدوره كمشـــغل لنظام الكهرباء 

في الســـلطنة والمســـؤول عن إعطاء 

أوامر التشغيل للمحطات وفقا لقواعد 

الشبكة الرئيسية.

3 - هيئة تنظيم الكهرباء: باإلضافة 

إلى أدوارها الحالية، ستتولى الهيئة دور 

الرقابة التنظيمية على السوق الفوري 

وبما في ذلك مراقبة مخالفات قواعد 

السوق وإساءة االستخدام.

4 - شـــركات انتـــاج الكهرباء: تعمل 

على تقديم العروض اليومية لمشغل 

البيانـــات  علـــى  ـــالع 
ّ
واالط الســـوق 

المختلفـــة الخاصـــة بالســـوق كالجداول 

واألسعار، وكذلك استالم المبالغ نظير 

الطاقـــة التـــي تـــم بيعها في الســـوق، 

ويتوجـــب على كافـــة المنتجيـــن ذوي 

سعة معينة – حسب ما حددتها قواعد 

الســـوق - أن تشـــارك في السوق، ولن 

ر الســـوق على عقود شـــراء الطاقة 
ّ
يؤث

والميـــاه الخاصـــة بالمحطـــات، حيـــث إن 

أحـــكام تلـــك العقـــود ستســـتمر فـــي 

السريان دون تغيير.

ولن تشارك شركات توزيع الكهرباء 

في الســـوق الفـــوري، وإنما ستســـتمر 

في شراء الطاقة من الشركة العمانية 

لشراء الطاقة والمياه عبر عقود التزويد 

بالجملة.

تشغيل السوق
تتكّرر عمليات المتاجرة في السوق 

بشـــكل يومي، حيث تقـــوم من خاللها 

لليـــوم  عروضهـــا  بتقديـــم  المحطـــات 

التالي، ومن ثّم يقوم مشـــغل السوق 

بإعـــداد جـــدول مبدئي للســـوق لليوم 

التالـــي، ويتولـــى مـــن بعد ذلـــك مركز 

التحكم باألحمال بإعطاء أوامر التشغيل 

لمحطات انتاج الكهرباء.

ل 
ّ

وال تتضمن قواعد السوق التدخ

فـــي دور مركز التحكـــم باألحمال، حيث 

لقواعـــد  تخضـــع  اإلجـــراءات  تلـــك  إن 

ه ســـيتم تبادل 
ّ
الشـــبكة الرئيســـية، إال أن

المعلومـــات حـــول توقعـــات األحمـــال 

وجـــداول التوليد بين مشـــغل الســـوق 

والشركة العمانية لنقل الكهرباء.

أما األســـعار النهائية للسوق، فيتم 

حســـابها - لـــكل فتـــرة متاجـــرة - بعـــد 

مضـــي يوم مـــن المتاجـــرة وذلك وفق 

ســـعر موحد يتم نشـــره لكل يوم على 

حده، ويكون مبنيا على ســـعر المحطة 

الهامشـــية والتـــي تعتبر بمثابـــة أغلى 

وآخـــر محطـــة يتـــم تشـــغيلها لمقابلـــة 

األحمال خالل كل فترة متاجرة.

تتم تسوية المبالغ بشكل شهري، 

حيـــث يتم حســـاب المبالغ التـــي يتعّين 

دفعهـــا لكافـــة المحطـــات عبر الســـوق 

الفـــوري، إال أنـــه يتـــم تســـديد المبالـــغ 

المتعاقـــد معهـــا  بالمحطـــات  الخاصـــة 

بموجـــب عقـــود شـــراء الطاقـــة وفـــق 

ر بأســـعار 
ّ
أحكام تلك العقود ودون التأث

الســـوق النهائيـــة، وأمـــا المحطـــات غير 

المتعاقـــد معهـــا بموجب عقود شـــراء 

م مبالغها وفق أسعار 
ّ
الطاقة، فستتسل

السوق.

فـــي  يتـــم  أن  المحتمـــل  مـــن 

المســـتقبل إعداد عقود شـــراء للطاقة 

وفـــق أحـــكام مختلفـــة عـــن العقـــود 

الحالية، بحيث يتم شراء جزء من الطاقة 

المنتجة ويعرض الباقي للبيع من خالل 

السوق الفوري.

العروض المجّمعة
ســـتظل الشـــركة العمانية لشـــراء 

الطاقة والمياه بمثابة المشتري الوحيد 

للطاقـــة فـــي الســـوق الفـــوري، ولـــن 

يتطلب الســـوق في هـــذه المرحلة من 

المشـــاركين ضمـــان اإلنتـــاج أو المراقبة 

المتعلقـــة  األمـــور  وأمـــا  التحوطيـــة، 

بالمستهلك - كتجميع قراءات العدادات 

- فال تعد جزءا من اطار السوق الفوري.

الســـوق  العـــام  اإلطـــار  يتضمـــن 

بالعـــروض  يعـــرف  بمـــا  الفـــوري 

»المجّمعـــة«، حيـــث تتضمـــن العـــروض 

تكاليـــف بداية تشـــغيل وحـــدات اإلنتاج 

وتكاليـــف التشـــغيل األخـــرى وتكاليـــف 

اســـتهالك الوقود التزايديـــة، فضال عن 

األخذ بعين االعتبـــار المواصفات الفنية 

للوحـــدات كمعـــدل تزايـــد الحمل وزمن 

التشغيل والحد األدنى للتحميل وفترات 

اإلطفاء والتشغيل، وقد تأخذ العروض 

بيـــن  المـــزج  طريقـــة  الحســـبان  فـــي 

الوحـــدات لمحطات اإلنتـــاج ذات الدورة 

المركبـــة، ويتم تقديـــم العروض بحيث 

تعكـــس أســـعار الوقـــود »االقتصادية« 

- غيـــر المدعومة – وتأثيـــر درجة الحرارة 

المحيطـــة على انتـــاج الوحـــدات وتأثير 

الســـعة  علـــى  المســـاندة  الخدمـــات 

المتاحة.

يتـــم تقديـــم العروض مـــرة واحدة 

في صباح كل يوم - من اليوم التجاري 

– لليـــوم التجـــاري الذي يليـــه، وال يجوز 

تعديـــل تلـــك العـــروض إال فـــي حاالت 

اســـتثنائية كانقطـــاع إمـــدادات الوقود، 

ويتوجـــب علـــى المحطـــات أن تقـــدم 

التكلفـــة  يعكـــس  بشـــكل  عطاءاتهـــا 

الحقيقيـــة علـــى المدى القصيـــر، وأما 

المحطـــات المتعاقـــد معهـــا بموجـــب 

عقـــود شـــراء الطاقـــة، فســـيتم ضبـــط 

تكلفتهـــا التعاقديـــة بما ويتناســـب مع 

عروض السوق.

تسجيل المحطات
ســـيتم تســـجيل المحطـــات التـــي 

تولد الطاقة بشكل متقطع - محطات 

الطاقة الشمســـية والريـــاح - كمحطات 

آخـــذة ألســـعار الســـوق، ويتعيـــن عليها 

توفيـــر بيانـــات إنتاجهـــا المتوقعـــة، وأما 

المحطـــات المســـجلة كمحطـــات الزمة 

الكهربـــاء  انتـــاج  التشـــغيل (كمحطـــات 

والمياه والتي تســـتخدم تقنيـــة التبخير 

السريع لتحلية المياه) فستقوم بتسليم 

عـــروض مزدوجـــة، بحيث أن جـــزءا منها 

يأخذ أسعار الســـوق والجزء اآلخر يدخل 

في تحديد سعر السوق.

سيستخدم مشـــغل السوق كافة 

العـــروض المســـتلمة مـــن قبـــل جميع 

التوليـــد  جـــدول  إلعـــداد  المحطـــات، 

واألســـعار الخاصـــة بالســـوق لـــكل فترة 

متاجـــرة، ومـــن ثـــّم توفير هـــذه البيانات 

لمركز التحكم باألحمال لالسترشاد بها.
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باإلضافة إلى الدفعات المستحقة 

للمتاجريـــن نظيـــر تكلفـــة بيـــع الطاقة، 

م المحطـــات كذلـــك دفعـــة 
ّ
فستتســـل

الندرة، وهي عبارة عن مبلغ محدد يتم 

توزيعـــه - عبر مختلف الفتـــرات التجارية 

فـــي الســـوق - نظيـــر توفيـــر الســـعة 

المتاحـــة وبشـــكل يتوافـــق مـــع كميـــة 

الســـعة االحتياطية للشـــبكة، بحيث إن 

ت تلك السعة، ارتفعت قيمة دفعة 
ّ
قل

الندرة.

ســـنوي  ســـقف  هنـــاك  ســـيكون 

للمبالغ المتوفـــرة لتغطية تكلفة الندرة 

بحيث يتم توزيعها بطريقة معينة على 

أشهر السنة، ويتم تجميع المبالغ الغير 

مستهلكة لكل شـــهر ودفعها لتغطية 

األشـــهر التـــي زادت فيها تكلفـــة الندرة 

بشرط أال تكون المبالغ المدفوعة أكبر 

من الســـقف الســـنوي، وأما المحطات 

المتعاقـــد معهـــا بموجب عقود شـــراء 

الدفـــع  فســـيتم  (والميـــاه)،  الطاقـــة 

لهـــا وفقا ألحـــكام تلـــك العقـــود دون 

استحقاقها لدفعة الندرة.

وبالنســـبة الى فاقد نقل الكهرباء 

والقيـــود المترتبة علـــى نقلها فلن يتم 

تضمينها في الســـوق الفوري، وكذلك 

ال يتضمـــن الســـوق أي مـــن الخدمـــات 

ه مـــن الممكن أن يتم 
ّ
المســـاندة، إال أن

تصحيـــح عروض المحطات وبما يعكس 

االحتياطـــي  لتوفيـــر  المتاحـــة  الســـعة 

الدوار.

ســـتقوم الشـــركة العمانية لشراء 

- بصفتهـــا مشـــتري  والميـــاه  الطاقـــة 

الطاقـــة - بمعالجـــة العـــروض الخاصـــة 

كبـــار  طـــرف  مـــن  الطلـــب  بتقليـــص 

التعاقـــد  خـــالل  مـــن   - المســـتهلكين 

معهم - وكذلك سيتعين عليها تصحيح 

الطلب في الســـوق الفوري ليســـتثني 

الطاقـــة المتبادلـــة مـــن خـــالل خطوط 

الربط الدولية للطاقة.

أحكام السوق
يتم تنظيم السوق الفوري بموجب 

قواعد خاصة به تسمى قواعد السوق 

الفوري، وســـتكون القواعـــد عبارة عن 

عقـــد يشـــمل عـــدة أطـــراف متعاقدة، 

وفضال عن الجوانب التشغيلية، ستنظم 

قواعد السوق التالي:

- الدخـــول والخـــروج مـــن الســـوق 

الفوري، وكذلك تسجيل المحطات.

بتســـوية  الخاصـــة  اإلجـــراءات   -

المنازعات.

- لجنـــة مراجعـــة الســـوق والتـــي 

تعديـــل  اقتراحـــات  مراجعـــة  ســـتتولى 

قواعد السوق.

 السوق الفورية تضع
 سلطنة عمان في
 موقع تنظيمي
 يهيئها لمزيد من
عمليات تجارة الطاقة

 السوق يسهم
 في تحسين كفاءة
 وشفافية العمليات
 التشغيلية لقطاع
الكهرباء
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مشاركة المحطات
معهـــا  المتعاقـــد  المحطـــات  أ- 

بموجـــب عقود شـــراء الطاقة (والمياه) 

ســـارية المفعـــول: لـــن تتغيـــر أحـــكام 

المحطـــات،  بتلـــك  الخاصـــة  العقـــود 

تســـلم  فـــي  المحطـــات  وستســـتمر 

الدفعـــات الخاصـــة بهـــا وفقـــا ألحـــكام 

العقـــود إلـــى أن تنتهـــي مدتهـــا، ولن 

تتســـلم المحطـــات أي دفوعـــات عـــن 

طريق السوق الفوري.

يتعيـــن على هـــذه المحطـــات أن 

م 
ّ
تســـجل في الســـوق الفوري وتســـل

عروضها اليومية إلى مشـــغل السوق. 

فـــي  المحطـــات  ممثلـــو  وسيشـــارك 

المســـائل المتعلقـــة بحوكمة الســـوق، 

بما في ذلك مسائل تسوية المنازعات 

ويحق لهم كذلك المشـــاركة في لجنة 

مراجعة السوق.

ب- المحطـــات المتعاقـــدة معهـــا 

بموجـــب عقود شـــراء الطاقة (والمياه) 

والتي ســـتنتهي مـــدة التعاقـــد معها: 

بعد انقضـــاء مدة عقود شـــراء الطاقة 

(والمياه)، ســـيتعين علـــى المحطة أن 

تقـــرر فيمـــا إن كانـــت ترغـــب فـــي أن 

تشـــارك فـــي الســـوق الفـــوري أم ال، 

فـــإن شـــاركت فســـيحق لهـــا أن تتمتع 

بدفوعات الســـوق الفوري والمتضمنة 

دفوعات الندرة.

ت- المحطات غير المتعاقد معها: 

يتعيـــن علـــى المحطات غيـــر المتعاقد 

معهـــا (بمـــا فـــي ذلـــك المســـتثمرين 

الراغبين في إنشاء محطات جديدة) أن 

يســـجلوا في الســـوق الفوري وتسليم 

عـــروض يوميـــة إلى مشـــغل الســـوق 

لدفوعـــات  يكونـــوا مســـتحقين  لكـــي 

السوق والمتضمنة دفوعات الندرة.

المحطـــات  هـــذه  ك 
ّ

لمـــال ويجـــوز 

المشاركة في حوكمة السوق الفوري، 

بمـــا في ذلك إجراءات تســـوية النزاعات 

والمشـــاركة في لجنة مراجعة السوق. 

ك هـــذه المحطات 
ّ

وكذلـــك يجـــوز لمـــال

الخاصـــة  المناقصـــات  المنافســـة فـــي 

بعقود شـــراء الطاقـــة الجديـــدة عندما 

يحين موعدها.

زيادة التنافس
يتوقـــع قطـــاع الكهرباء بســـلطنة 

عمـــان تطـــورات جديـــدة تســـهم فـــي 

مواكبـــة الطلـــب المتزايد علـــى الطاقة 

الذي يبلغ معدل نموه السنوي 10% 

والذي من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 

%11 بحلول 2020م.

وأعلنـــت الشـــركة العمانية لشـــراء 

الطاقـــة والميـــاه فـــي مطلـــع العـــام 

الماضـــي عزمهـــا علـــى تنفيـــذ ترتيبات 

جديدة في المستقبل للطاقة والمياه 

من منتجين مســـتقلين، وتتضمن هذه 

الترتيبـــات إدخال نظام الســـوق الفورية 

للطاقة في عام 2017م مع بدء انتهاء 

العقود طويلة األمد التي تم توقيعها 

سابقا مع محطات إنتاج الكهرباء والمياه 

بحيث يتم تشـــغيل النظام الجديد إلى 

جانب النظام الحالي القائم على شـــراء 

الطاقة وفقا التفاقيات طويلة األمد.

كما تتضمن الترتيبات الجديدة اتباع 

طريقـــة أكثـــر مرونـــة إلبـــرام اتفاقيـــات 

جديدة لشـــراء الطاقة من قبل الشركة 

العمانية لشـــراء الطاقـــة والمياه بهدف 

زيـــادة التنافس بين المحطـــات الحديثة 

والقائمة.

ســـيوفر النظـــام المقترح للســـوق 

الفوريـــة خيارا آخر للمنتجين لبيع الطاقة 

للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، 

فبدال عن إبـــرام اتفاقيات طويلة األمد 

ســـيكون بإمـــكان المنتجيـــن المؤهلين 

المشـــاركة في نظام الســـوق الفورية 

والحصـــول على أســـعار محـــددة على 

أســـاس يومي وفقا للقواعد المحددة 

للســـوق، ومـــن خـــالل توفيـــر وســـيلة 

إضافية وعلنية وشفافة للمنتجين فإنه 

يعتقـــد أن يزيـــد نظام الســـوق الفورية 

المقترح من التنافس في ســـوق توليد 

الطاقـــة الكهربائيـــة بما يواكـــب الطلب 

المتنامي على الطاقة في السلطنة.

 تبدأ التجارب التشغيلية
 الخاصة بالسوق في

 2019 ويكون نافذا
خالل 2020

 شبكة الكهرباء
 الرئيسية المترابطة

 في السلطنة
 ستكون بمثابة النطاق

الجغرافي للسوق
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شمــس السعوديـة
مصدر الطاقة المقبل

 أشعة الشمس تمد
 كل متر مربع بنحو

 7000 واط من
 الطاقة وذلك لمدة

12 ساعة يوميا

 أراضي المملكة
 تتعرض إلى الشمس

 لفترة زمنية أطول
 وبالتالي تستطيع
إنتاج الطاقة أكثر

ير
قار

ت



31
وتقتــــرب تكاليــــف الطاقــــة الشمســــية 
بســــرعة مــــن الكهربــــاء التــــي يتــــم توليدها 
بحــــرق الفحم، فيمــــا تنخفض األســــعار أكثر 
بنسبة%40 بحلول عام 2020م، مستحدثة 
4 تريليونــــات دوالر مــــن حيــــث القيمــــة في 

السنوات العشرين المقبلة.
ومع هــــذه التطــــورات، بدأت شــــركات 
تنفيــــذ  فــــي  الكبــــرى  الطاقــــة  محطــــات 
منعطفات تحول تامــــة في نماذج أعمالها 
في مواجهــــة ذلك، ففي عامــــي 2014 و 
 GDFو ،EON 2015م، أعلنت كل من شركة
وســــويس، واينــــل، وRWE أنها ســــوف تركز 
في النمو على الطاقة الشمسية، ومصادر 
الطاقة المتجددة األخرى، وخدمات الطاقة، 
وتقليص اســــتخدام الوقود التقليدي. بينما 
أنشــــأت شتات أويل، الشــــركة الرائدة للنفط 
والغــــاز قســــما للطاقــــة المتجــــددة، ولــــدى 
توتال اســــتثمارات كبيرة فــــي مجال الطاقة 

الشمسية.
شــــركات النفــــط الكبرى األولى تســــير 
في االتجاه نفســــه الذي تســــلكه شــــركات 
الثــــورة ليســــت فقــــط حــــول  الكهربــــاء ألن 
الطاقة، ولكن النقل. فشركة تسال موتورز 
تتحول إلى تسال الطاقة، الشركة المصنعة 
ولكــــن  للســــيارات  فقــــط  ليــــس  لبطاريــــات 

ألصحاب المباني، والمحطات. 
دعم المستقبل المستدام

هــــذه التطــــورات المتســــارعة واكبتهــــا 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية التــــي تتمتع 
بمســــاحات شاســــعة تتوفــــر بهــــا الشــــمس 
والرياح ما يجعلها تمتلــــك المصادر الضرورية 
لالســــتثمار فــــي الطاقــــة المتجــــددة بــــذات 
الحضور الدولــــي في ذلك، وذلك امر بدأته 
المملكــــة مبكــــرا إذ أنها أنشــــأت العديد من 
المشــــروعات الرائــــدة فــــي مجــــال الطاقــــة 
الشمســــية منــــذ ســــبعينيات القرن التاســــع 

عشر والتي ال تزال تعمل حتى اآلن.
وقــــد عبــــرت المملكــــة في الســــنوات 
الماضيــــة عــــن دعمهــــا الكبيــــر للمســــتقبل 
المســــتدام فــــي البــــالد من خالل تشــــجيع 
تنمية قــــدرات الطاقــــة البديلة المســــتدامة 
التــــي تلقــــى تأييــــدا كامــــال مــــن الصناعــــات 
المحلية على مســــتوى العالــــم، ولذلك تم 
في 17 أبريل 2010م تأسيس مدينة الملك 

عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
تتوفر للمملكة عدة مقومات للطاقة 
الشمســــية فــــي مقدمتهــــا وفــــرة األراضي 
الصحراويــــة المشمســــة أغلــــب أيام الســــنة 
كما أن أشــــعة الشــــمس تمد كل متر مربع 
بنحــــو 7000 واط مــــن الطاقــــة وذلك لمدة 
12 ســــاعة يوميا، إضافة الــــى امتداد أراضي 
المملكــــة مــــن الشــــرق إلــــى الغــــرب وليس 
مــــن الشــــمال إلــــى الجنــــوب ممــــا يعرضهــــا 
إلى الشــــمس لفترة زمنية أطــــول وبالتالي 

تستطيع إنتاج الطاقة أكثر.
وتشير بعض الدراسات الى أن الطاقة 
الشمســــية التي تمتلكهــــا المملكة أكبر من 
الطاقة الناتجة من النفط المتوفرة حاليا في 
المملكة وذلك التســــاع مساحاتها واستمرار 
تعرضها لكميات عالية من موجات اإلشعاع 
الضوئي والكهرومغناطيســــي الصادرة من 
الشــــمس حيث أن متوسط وحدات الطاقة 
الضوئية الســــاقطة على المملكة يســــاوي 
2200 وحــــدة كيلــــو واط لكل متر مربع في 

السنة.
توسع انتاجي

شــــهد االهتمــــام بالطاقــــة الشمســــية 
في المملكة تزايدا مستمرا وتمثل ذلك في 
العديد من المبادرات الحكومية منها المبادرة 
الوطنية النتــــاج المياه والكهرباء باســــتخدام 
الطاقة الشمسية تحت رعاية مدينة الملك 
عبــــد العزيــــز للعلوم والتكنولوجيا ومشــــروع 

االنتقال الى أنظمة الطاقـــة المتجددة يتجه الى 
أن يصبح خيارا ال مفر منه في ظل ارتفاع االســـتثمارات 
فـــي هذا المجال وتأكد جدوى هـــذه الطاقة وأهميتها 
التي تتزايد يوما بعد آخر، مع ارتفاع االستهالك والطلب 
وتطـــور نظم االنتـــاج، وذلك ما أكدته عـــدد من التقارير 
الحديثـــة حول اتجـــاه الغالبيـــة العظمى من االســـتثمار 
العالمي في الطاقة الى مصادر الطاقة المتجددة في 
الســـنوات المقبلـــة، مع اعتبـــار الطاقة الشمســـية العبا 

رئيسا. 
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االنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية الخاص 
بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا 

ومشروع القرية الشمسية وغيرها.
ويتوقــــع مع تزايــــد االهتمــــام بالطاقة 
الشمســــية فــــي المملكــــة أن يتزايــــد اإلنتاج 
تــــم  وإذا  أيضــــا،  الفائــــض  تصديــــر  ويمكــــن 
افتــــراض تصدير واحد جيجا وات من الكهرباء 

في الســــاعة وبما يعني 24 جيجاواط في 
اليوم وبما يقدر 732 جيجا واط في الشهر 
وبما يقدر بنحو 8784 جيجا واط في السنة، 
وإذا ما تم افتراض أنه لن يمكن إنتاج سوى 
 لعوامــــل 

ً
%85 مــــن هــــذه الطاقــــة ســــنويا

عديدة منها ســــوء األحوال الجوية والصيانة 
 افتراض أن الربحية في الكيلوواط 

ً
وتم أيضا

الواحــــد هــــي 2 ســــنت أمريكــــي فقط بعد 
حــــذف كل تكاليــــف إنتــــاج وتوصيــــل هــــذه 
الطاقــــة إلــــى العمالء فعليه تكــــون الربحية 
الخالصة لواحــــد جيجا واط (ما يعادل مليون 

كيلو واط) هي 149.328.000 دوالر.
تنظيمات الطاقة الشمسية

في أغسطس 2017م اعتمدت هيئة 

 الطاقة الشمسية
 التي تمتلكها المملكة

 أكبر من الطاقة
 الناتجة من النفط

المتوفرة حاليا

 متوسط وحدات
 الطاقة الضوئية
 الساقطة على

 المملكة يساوي
 2200 وحدة كيلو

 واط لكل متر مربع
في السنة

طاقة شمسية تكفي العالم
تمــــد الشــــمس األرض بطاقة تزيد عن إجمالي احتياجات العالم مــــن الطاقة بنحو 5000 مرة 
حيث أن الطاقة التي يمكن الحصول عليها من أشعة الشمس لمدة 105 دقيقة تكفي احتياجات 

واستهالك العالم لمدة عام.
تعــــود معظــــم مصــــادر الطاقــــة المتجــــددة المتوفرة علــــى ســــطح األرض إلى اإلشــــعاعات 
الشمســــية فجميع أنواع الطاقات بما فيها البترول والغاز والفحم تكونت بســــبب أشــــعة الشمس 
ومــــا تلــــى ذلك من حرارة وضغــــط عبر األحقاب الزمنية، باإلضافة إلى مصــــادر الطاقة الثانوية مثل 

طاقة الرياح وطاقة األمواج والطاقة الكهرومائية .
تتسم وسائل تكنولوجيا الطاقة الشمسية بشكل عام بأنها إما أن تكون نظم طاقة شمسية 
ا للطريقة التي يتم اســــتغالل وتحويــــل وتوزيع ضوء 

ً
ســــلبية أو نظــــم طاقة شمســــية إيجابية وفق

الشــــمس من خاللها، وتشــــمل التقنيات التي تعتمد على اســــتغالل الطاقة الشمســــية اإليجابية 
استخدام اللوحات الفولتوضوئية والمجمع الحراري الشمسي مع المعدات الميكانيكية والكهربية 

لتحويل ضوء الشمس إلى مصادر أخرى مفيدة للطاقة.
تتميــــز الطاقة الشمســــية بمواصفات تجعلها األفضل مقارنة بجميع أنــــواع الطاقات األخرى، 
فهي طاقة هائلة يمكن استغاللها في أي مكان و تشكل مصدرا مجانيا للوقود الذي ال ينضب 
كمــــا تعتبــــر طاقــــة نظيفــــة ال تنتج أي نــــوع من أنــــواع التلوث البيئــــي وتأتي أهميتهــــا بالنظر الى 

محدودية مصادر الطاقة التقليدية.
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تنظيــــم الكهربــــاء واإلنتــــاج المــــزدوج وثيقــــة 
بعنوان »تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية 
الصغيرة« في إطار جهودها لتنظيم الكهرباء 
واإلنتاج المزدوج لمواكبة التطورات العالمية 
الطاقــــة  اســــتخدامات  نشــــر  مجــــال  فــــي 
الشمســــية، تحقيقا ألهداف رؤيــــة المملكة 

.2030
هــــذه  إصــــدار  مــــن  الهيئــــة  وتهــــدف 
الوثيقة إلى توفير بيئة تشجع المستهلكين 
الســــكنيين وغيرهم في المملكة إلى تبني 
أنظمــــة توليــــد الكهربــــاء باســــتخدام الطاقة 
اإلطــــار  الوثيقــــة  تحــــدد  حيــــث  الشمســــية، 
التنظيمــــي لربط أنظمة الطاقة الشمســــية 
الصغيــــرة المركبــــة فــــوق أســــطح المنــــازل 
بشــــبكة التوزيــــع العامــــة، وإتاحــــة الفرصــــة 
للمســــتهلك إلنتاج الكهرباء وتصدير الفائض 
عــــن اســــتهالكه منهــــا إلــــى شــــبكة التوزيع 
العامة وفق الضوابط التي حددتها الوثيقة.
حوتهــــا  التــــي  التنظيمــــات  وتضمنــــت 
الوثيقــــة الشــــروط والمتطلبــــات التنظيمية، 
الهادفة لضمــــان فعالية بنــــاء تلك األنظمة 
وتركيبهــــا وأمــــان األعمــــال المرتبطــــة بالبناء 
والتركيــــب، وكذلــــك ضمــــان فعاليــــة صيانة 
جميع المنشآت، وأمنها وسالمتها، وسيبدأ 
 من الربع األخير 

ً
تنفيذ هذه التنظيمــــات بدءا

من العام الهجري القادم 1439هـ (منتصف 
عام 2018م).

تضمنتــــه  الــــذي  التنظيــــم  وبموجــــب 
الوثيقــــة فإنــــه يمكن للمســــتهلك أن يصدر 
إلــــى الشــــبكة العامــــة الكميــــة الفائضة من 
الطاقة التــــي ينتجها وتزيد عن الكمية التي 
يســــتهلكها، ويتــــم ذلك مــــن خــــالل ترتيبات 
يحــــدد بموجبها صافــــي قياس الفــــرق بين 
كميــــة الطاقــــة الكهربائيــــة التي اســــتوردها 
من الشــــبكة العامــــة والكمية التــــي صدرها 
إليهــــا، وبموجــــب هــــذه الترتيبــــات فإنه يحق 
للمستهلك في نهاية السنة التعويض عن 
أي فــــروق لصالحــــه (أو ما يســــمى بالطاقة 
الفائضــــة المتراكمة) بموجب التعريفة التي 

تحددها الهيئة.
طاقة الرياح

مــــن  كبيــــر  عــــدد  اطــــالع  بموجــــب 
الخطــــط  علــــى  األجانــــب  المســــتثمرين 
المتجــــددة  الطاقــــة  لقطــــاع  المســــتقبلية 
بالمملكــــة، فقــــد أبــــدوا رغبتهم االســــتثمار 
فيــــه، فيمــــا يجــــري العمل إلرســــاء مشــــاريع 
إلنتــــاج الطاقة المتجددة تصل إنتاجيتها إلى 
700 ميجــــاواط، لتصــــل إلــــى ألــــف ميجاواط 
فــــي 2018م. وإلــــى 3500 ميجــــاواط في 
لتحســــين  جيــــدة  خطــــوة  وهــــي  2024م، 
وتنويــــع مصــــادر الطاقــــة وتوفير اســــتخدام 

الوقود السائل والغاز.
الكهربــــاء  تنظيــــم  هيئــــة  وأصــــدرت 
واإلنتــــاج المــــزدوج أول رخصــــة مــــن نوعهــــا 
في الســــعودية لصالح شركة الزيت العربية 
الســــعودية “أرامكو” فــــي محافظة طريف 
شمال المملكة، لمزاولة نشاط توليد الطاقة 
الكهربائيــــة باســــتخدام أحد أشــــكال الطاقة 

المتجددة وهي طاقة الرياح.
ويتــــم إنتاج الطاقة الكهربائية في هذا 
المشــــروع مــــن خــــالل توربيــــن هوائي في 
مشــــروع يمثــــل شــــراكة ناجحة بين شــــركة 
أرامكو وشــــركة جنــــرال إلكتريــــك، حيث تبلغ 
السعة اإلنتاجية للمشــــروع 2.75 ميجاواط، 
وهــــذه الكمية مــــن الكهرباء تكفــــي إلمداد 
250 منزال بالكهرباء عوضا عن اســــتهالك ما 
يعــــادل 19 ألف برميل نفطي ســــنويا إلنتاج 

الكمية ذاتها من الكهرباء.
ويمثل هذا المشــــروع باكورة مشــــاريع 
الطاقــــة المتجددة في المملكة، والتي من 
المزمــــع أن يبلغ إنتاجها للكهرباء باســــتخدام 
مصــــادر الطاقــــة المتجــــددة 9500 ميجاواط 

من الكهرباء بحلول عام 2030م.
أول محطة شمسية

في يوليو 2015م أبرمت مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية مذكرتي تفاهم 
مع »الشركة الســــعودية للكهرباء« وشركة 
»تقنيــــة« للطاقــــة، إلنشــــاء مركــــز مشــــترك 
لألبحاث والتطوير فــــي قطاع التوزيع التابع 
للشركة، وإنشــــاء محطة الطاقة الشمسية 
األولى المستقلة في المملكة، بسعة 50 

ميغاوات في مدينة األفالج.
وتعمــــل المدينــــة على تأميــــن وتزويد 
وتقديــــم  الشمســــية  باأللــــواح  المشــــروع 
المساعدة الفنية لشــــركة »تقنية« للطاقة، 
فتــــرة  طيلــــة  المحطــــة  وصيانــــة  لتشــــغيل 
المشــــروع الذي يمتد لـ 25 عاما، وستتولى 
شــــركة »تقنيــــة« تصميــــم وبنــــاء وتشــــغيل 
وصيانــــة المحطــــة بالتعــــاون مع »الشــــركة 
الســــعودية للكهرباء« التي ســــتقوم بشراء 
كل إنتاج المشــــروع من الكهرباء طوال مدة 
المشــــروع بســــعر يعتبر األرخص في العالم 
يبدأ من 18.75 هلله لكل كيلوواط/ ساعة، 
وتوفيــــر مســــاحة كافية للحقل الشمســــي 
فــــي محافظة األفالج للمحطة التي أطلق 

عليها اسم محطة »ليلي«.
ويتوقــــع أن يســــهم المشــــروع فــــي 
توفير ما يزيد عن 4 ماليين برميل من وقود 
الديزل العالي التكلفة، ما يوفر حوالى 900 
مليــــون ريال، إضافة إلــــى الحد من انبعاثات 
الغــــازات الضــــارة والســــامة بمــــا يعــــادل 1.7 

مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

محطة الطاقة الشمسية - مركز الملك عبد اهلل 
للدراسات والبحوث البترولية

توجــــد محطــــة الطاقة الشمســــية في مقر مركــــز الملك عبد الله للدراســــات 

والبحــــوث البتروليــــة بالرياض في المملكة العربية الســــعودية وتقوم بتوليد أقصى 

قدرة ذروية تقدر بـ 3.5 ميجاواط وتعد أكبر مصنع لتوليد الطاقة الشمســــية يعمل 

بالنظم األرضية المتصاعدة في المملكة. 

تحت المحطة في 25 ديسمبر 2012م، وسوف تمكنها قدرتها على توليد 
ُ
افت

الطاقــــة المتجــــددة التي تبلــــغ 5800 ميجــــا وات هرتز من الحصول على الشــــهادة 

البالتينية في تصميمات الطاقة والبيئة التي تقلل من انبعاثات الكربون التي تقدر 

بـ 4900 طن سنويا.

محطة الطاقة الشمسية - جامعة الملك عبد 
اهلل للعلوم والتقنية

نشــــئت المحطة الشمســــية ذات 2 ميجاواط على ســــطح جامعة الملك عبد 
ُ
أ

اللــــه للعلوم والتقنية بمدينــــة ثول بالقرب من جدة بالمملكــــة، وتعد أولى كبريات 

المحطات الشمسية التي تم إنشاؤها في السعودية على نطاق واسع. 

وتم بناؤها بواســــطة كونرجي، وهو اتحاد للشــــركات يقع مقره في هامبورج 

ويضــــم الخبراء في مجال الطاقة الشمســــية، وأنظمة الطاقة الشمســــية المحلية. 

وتتكــــون المحطة من ســــقيفتين شمســــيتين بقدرة تبلغ 1 ميجــــاواط وتم تركيبهما 

على المعامل الشمالية والجنوبية بالجامعة. 

ها 
َ
ل ونظــــرا ألن المحطة كانت تعد المشــــروع األكبر في العالــــم آنذاك فقد أهَّ

ذلك للفوز بالشهادة البالتينية في تصميمات الطاقة والبيئة ومن ثم أصبحت أول 

مشروع يحصل على هذه الشهادة البالتينية المعتمدة في المملكة.

محطة الطاقة الحرارية - جامعة األميرة نورة 
بنت عبد الرحمن

جرى تشــــغيل أكبر محطة طاقة حرارية في العالم تعمل بكامل طاقتها في 

جامعــــة األميــــرة نــــورة بنت عبــــد الرحمن بالقرب مــــن الرياض وذلك بعــــد فترة تجربة 

وتركيب اســــتمرت 6 أشــــهر، وتســــتطيع المحطة إنتاج ما يزيد عن 900000 لتر من 

الماء الساخن. 

وتــــم تصنيع المحطة بواســــطة معهد البحوث النمســــاوي جرين ون تك وتم 

إنشاؤها بواسطة الشركة الهندسية األردنية ميلينيوم لصناعات الطاقة وذلك على 

مســــاحة 36305 أمتار مربعة وتتكون من األلواح الزجاجية الشمســــية وتعمل على 

تغذية مســــاحة تتسع لـ 40000 طالب بالطاقة الشمسية بجامعة األميرة نورة بنت 

عبد الرحمن للبنات.
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المؤتمر العام الخامس لالتحاد 
العربـــــي للكهـربــــــــاء ينـاقــــــش

تهيئـة أســـواق الطــاقــــة 
الكهربائية بالدول العربية 

فتـــح المؤتمـــر العـــام الخامس 
خـــالل  للكهربـــاء  العربـــي  لالتحـــاد 
جلســـات أعمالـــه بمدينـــة مراكش 
اإلطـــار  لتطويـــر  البـــاب  المغربيـــة، 
التشـــريعي لقطـــاع الكهربـــاء فـــي 
الـــدول العربيـــة، بما يضمـــن وجود 
ســـوق كهربـــاء عربي يتســـع لكافة 
وفقـــا  الطاقيـــة،  المصـــادر  أنـــواع 

لظروف وإمكانات كل دولة.

الجلســــة  خــــالل  المشــــاركون  أكــــد 

الختاميــــة للمؤتمــــر أهميــــة تهيئــــة أســــواق 

الطاقــــة الكهربائيــــة بالدول العربية إلنشــــاء 

شــــركات خدمات الطاقة ودمج مشروعات 

القطــــاع  دور  وتعزيــــز  المتجــــددة،  الطاقــــة 

الخــــاص للمشــــاركة فــــي أســــواق الطاقــــة 

الكهربائيــــة بهــــذه البلــــدان من خــــالل آليات 

عمل مبتكرة وتنويع المصادر الطاقية.

دعــــا المشــــاركون مؤسســــات الطاقة 

لتعزيــــز  المتجــــددة  والطاقــــة  الكهربائيــــة 

اســــتفادتها من برامج التمويل التي تتيحها 

البنوك وصناديق التمويــــل العربية والدولية 

لتطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة 

وتوســــعة  وتحديــــث  الطاقيــــة  والنجاعــــة 

شــــبكات الكهرباء الوطنيــــة الحالية وخطوط 

الربط بين الــــدول العربية، الى جانب ضرورة 

العمــــل علــــى تقديــــم برامــــج تدريبية في 

المجاالت المختلفة إلنتاج الكهرباء من كافة 

المصادر مع إيالء برامج كفاءة الطاقة عناية 

خاصة.

الربط الكهربائي العربي
ناقشــــت الجلســــة االفتتاحية للمؤتمر 

العــــام الخامــــس لالتحــــاد العربــــي للكهرباء 

موضــــوع “التوازنــــات فــــي مزيــــج الطاقــــات 

فــــي  والمتجــــددة  والجديــــدة  التقليديــــة 

األنظمــــة الكهربائيــــة”، فيمــــا شــــهد كذلك 

تنظيــــم حلقة نقاش وســــت جلســــات عن 

القضايــــا المرتبطــــة بقطــــاع الكهربــــاء، حيث 

تناولت حلقة النقاش “وضع قطاع الطاقة 

الكهربائية بمنطقة الشرق األوسط وشمال 

الجلســــات قضايــــا:  تنــــاول  أفريقيــــا”، فيمــــا 

“التوجهــــات والرؤى والتحديات التي تواجه 

قطــــاع الطاقــــة” و”دمــــج مصــــادر الطاقــــة 

الطاقــــة  توليــــد  و”مســــتقبل  المتجــــددة” 

باســــتخدام المصــــادر األحفوريــــة” و”مكانة 

الطاقة النووية فــــي مزيج مصادر الطاقة” 

و”دور شــــبكات النقــــل والربــــط الكهربائي”، 

فيمــــا ستســــعى الجلســــة الختاميــــة إلــــى 

اإلجابة عن التساؤل التالي: “كيف ستكون 

أنظمة الطاقة الكهربائية في الدول العربية 

على المديين المتوسط والبعيد؟”.

شــــدد المؤتمــــر علــــى أهميــــة تطوير 

واســــتكمال مشــــروعات الربــــط الكهربائــــي 

العربــــي وتقويته باعتباره وســــيلة للوصول 

لســــوق عربية متكاملة ومتجانسة للكهرباء، 

والعمــــل علــــى ترشــــيد اســــتهالك الطاقة 

الكهربائية من خالل إرســــاء تسعيرة واقعية 

ونشــــر التكنولوجيات الرشــــيدة التي تحافظ 

على الطاقة.

تــــم التأكيد علــــى أن الغــــاز الطبيعي 

يعتبر من بين أفضل الموارد لتوليد الكهرباء، 

لذلك دعا المشــــاركون البلدان العربية التي 

تتوفر علــــى مخزون هام منــــه إلى العمل 

على تعميمه عن طريق خلق شبكات للغاز 

بين هذه الدول.

اندرجــــت التوصيــــات في إطــــار العمل 

على مواصلة قطاع الكهرباء العربي الوفاء 

باحتياجــــات التنميــــة من الطاقــــة الكهربائية، 

اعتمــــادا على تنويــــع مصادره واالســــتفادة 

المــــوارد المتاحــــة وتحســــين  المثلــــى مــــن 

كفــــاءة إنتــــاج واســــتخدام الطاقــــة وإعــــادة 

هيكلــــة أســــواق الطاقة ودعم مشــــروعات 

الربط الكهربائي، بمــــا يضمن تحقيق المزيد 

مــــن التعاون والتكامل مع أســــواق الطاقة 

العربية واإلقليمية والعالمية.

أوجه المعاناة العربية
تناولــــت أوراق العمل كثيــــرا من قضايا 

الكهربــــاء في الدول العربية وســــبل تطوير 

أنظمتهــــا، وأشــــارت الــــى أن جميــــع الدول 

العربية تعاني من:

- نمــــو ســــريع جــــدا فــــي الطلــــب على 

الكهرباء.

- انتشار الدعم في قطاع الكهرباء.

- مستويات عالية من الطاقة المفقودة. 

- نقــــص فــــي توافــــر الغــــاز الطبيعــــي 

وبالتالــــي االعتمــــاد علــــى النفط في 

كثير من الدول.

- نقــــص فــــي التمويــــل فــــي معظــــم 

الدول.

- عدم انتظــــام التزويد وانقطاعات في 

بعض المدن والعواصم العربية.

- ضعــــف الربــــط الكهربائــــي والشــــبكات 

اإلقليمية وشبكات الغاز.

نمو الطلب العالمي
أشار المشــــاركون الى أن نمو الطلب 

النســــب  أعلــــى  الكهربــــاء  علــــى  العربــــي 

العالمية إطالقا ويتراوح بين 5 -  %8 سنويا 

(وأحيانــــا %10) فيمــــا المعدل العالمي بين 

2.3 – %2.4  مــــا يجعل المعدل العربي 3 

أضعاف نظيره العالمي، ويتوقع أن يستمر 

النمو السريع هذا لســــنوات عديدة قادمة، 

مبينيــــن أن الطلــــب علــــى الكهربــــاء ينمــــو 

 بصــــورة مرتبطة مع نمــــو االقتصاد، 
ً
عالميــــا

ولكــــن فــــي العالــــم العربــــي هــــذا االرتباط 

غيــــر موجــــود، حيث أن الطلــــب ينمو بغض 

النظــــر عــــن االقتصــــاد. الســــبب هــــو الدعم 

المفرط ألســــعار الكهرباء في جميع الدول 

العربية (لكــــن بصور متفاوتة)  - مما يؤدي 

لالستعمال المفرط وغير الرشيد.

الدعم والترشيد
أوضــــح المشــــاركون أن الدعــــم يأخــــذ 

عدة أشكال:

الكهرباء العربية تبحث فرص النمو والتطور

ات
مر

ؤت
م

- تعرفة أقل من سعر الكلفة.

- وقود رخيص ومدعوم بسعر أقل من 

سعر الفرصة البديلة.

- عدم تقاضي أسعار الكهرباء في كثير 

من الحاالت.

لذلــــك فــــإن سياســــات الدعــــم لقطــــاع 

الكهربــــاء والطاقة هي اآلفــــة الكبرى 

في قطــــاع الكهرباء العربــــي، ويؤدي 

الدعم الى : 

- اإلسراف والتبذير في االستعمال

- الحاجة الملحة الستثمارات زائدة

  - تآكل الثروات النفطية العربية

والكهرباء العربية في أمّس الحاجة الى 

ترشيد االستهالك عن طريق:

- التسعير الصحيح.

الحديثــــة  التكنولوجيــــا  اســــتخدام   -

للمحافظة على الطاقة. 

- وعي المستهلكين بأساليب الترشيد.

تبلــــغ مســــتويات الضيــــاع العربيــــة 13-

%25 أي ضعف المعدالت العالمية.

نقص االستثمارات 
إن حاجــــة االســــتثمارات فــــي قطــــاع 

الكهرباء 2016-2020 تصل الى حوالي 157 

الــــف مليون دوالر، ومعظــــم الدول العربية 

تعاني مــــن عجز وخاصة بعد تراجع أســــعار 

النفط.

لذلــــك لجــــأت  معظــــم الــــدول العربية 

للقطاع الخاص (العربي واألجنبي) لتمويل 

االســــتثمارات وخاصــــة في قطــــاع التوليد – 

المنتجون المستقلون.

الممولــــون يطلبون ضمانــــات وكذلك 

علــــى الدولــــة تحمــــل مســــؤولية الوقــــود 

وتقلبــــات أســــعاره، وهــــذا أدى الــــى بعض 
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االرتفــــاع في كلفة االنتاج، لكن المنافســــة 

جلبت أســــعارا مغريــــة: محطــــة فحم دبي 

4.5 ســــنت لكل ك.و.س.,  طاقة شمّسية  

5.85 سنت.

االستطاعة الطهربائية
االســــتطاعة التوليدية العربيــــة الحالية 

تبلغ حوالي 260 جيجاوات، يتوقع أن تصل 

في (عام 2016م) بحوالي 13.4 جيجاوات 

(أي %5) اكثــــر مــــن نصفها فــــي المملكة 

العربية السعودية، منها:

7.3 جيجاوات نفط ومشتقاته

5.8 جيجاوات غاز

250 ميجاوات طاقة متجددة (معظم 

المشاريع تدخل الخدمة عام 2017).

أكثر من نصــــف االســــتطاعة الجديدة 

ســــتحرق النفــــط . وتبلــــغ كلفة اســــتثمارات 

التوليد 15 بليون دوالر، واستثمارات القطاع 

الكلية حوالي 27 بليون دوالر.

الطاقة المتجددة
مســــاهمة الطاقة الجديدة المتجددة 

(شمســــية ورياح) حاليــــا  1.5 % من الطاقة 

العالمّية و %5 من انتاج الكهرباء ؛ في عام 

2040 يتوقع أن تكون  8-9 % من الكهرباء 

العالمية.

الطاقــــة النوويــــة مكون رئيســــي في 

 وتشــــكل حاليا حوالى 
ً
انتاج الكهربــــاء عالميا

 انتاج 
ً
%11 مــــن انتاج الكهرباء، وال يوجد حاليا

نــــووي للكهرباء فــــي العالــــم العربي وإنما 

يتوقــــع أن يتــــم ذلك فــــي وألول مرة في 

أبو ظبي.

هنــــاك تطلــــع فــــي عــــدد مــــن الدول 

العربية للطاقة النووية وهو تطلع مشروع 

ومن حق أية دولة اتخاذ القرارات المستقلة 

المتعلقة بها؛ إنما يجب مراعاة ما يلي:

الحســــاب  (عنــــد  النوويــــة  الطاقــــة   -

االقتصادي السليم) هي أعلى أساليب 

 انتاج الكهرباء كلفة واقلها هو الفحم.

- الطاقة النووية تتطلب االعتماد شبه 

الكامــــل علــــى الخارج (في االســــتثمار 

والبناء والتجهيز والتشغيل وأيضا في 

 دوره الوقود النووي وتخزين  النفايات).

- معظــــم / جميــــع مشــــاريع الطاقــــة 

النوويــــة تكلــــف أكثــــر مــــن الميزانيــــات 

 فــــي التنفيذ ممــــا يرفع 
ً
وتتأخــــر كثيــــرا

الكلفة الفعلية.

متغيرات الكهرباء عالميا

قطــــاع الكهرباء العالمــــي الذى بقي 

 لعقود عديدة يمر حاليــــا بمرحلة تغيير 
ً
ثابتــــا

وتطــــور بطئ لكن مســــتمر، وذلك ناشــــئ 

عن:

الجديــــدة  للطاقــــة  الســــريع  الدخــــول   -

والمتجددة.

اإللكترونيــــة  االســــتعماالت  انتشــــار   -

جميــــع  فــــي  الذكيــــة  وتطبيقاتهــــا 

المجاالت وخاصة قطاع الكهرباء.

- االهتمــــام بموضوع المنــــاخ وتخفيض 

انبعاثات الكربون.

- االتجاهات الحاليــــة هي التفاعل بين 

المزود والمشترك.

أيضــــا  أصبحــــوا  المشــــتركين  بعــــض 

مزودين، وهذا تطور جديد ومستمر.

 تطورات قطاع الكهرباء 
تشــــمل أهــــم التطــــورات فــــي مجــــال 

توليد وانتاج الكهرباء ما يلي:

 - الشبكات الذكية والتي تمكن التفاعل 

المباشــــر والمتبــــادل  بيــــن المشــــترك 

يســــمح  وهــــذا  (المــــزود)  والشــــبكة 

الــــذروة  وقــــت  األحمــــال  بتخفيضــــات 

والطوارئ واســــتمرارية أفضل وتقليل 

للمــــزود  مشــــتركة  وفوائــــد  الكلــــف 

والمستهلك.

- اســــتعمال الشــــبكة لغايــــات أبعــــد من 

نقل وتوزيع الكهرباء (االتصاالت مثال)

- نجاح الشبكات الذكية يتطلب استعمال 

العداد الذكي والذي يسمح بالتفاعل 

المتبادل بين المزود والمشترك.

مؤتمرات دورية
يعقد المؤتمر العام لالتحاد كل ثالث 

ســــنوات فــــي نهايــــة دورة مجلــــس اإلدارة 

بحيــــث يمكن جميــــع األعضاء فــــي االتحاد 

من االلتقاء مع نظرائهم من المؤسســــات 

العربيــــة واألجنبيــــة التي تعمــــل في مجال 

توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لتبادل 

الخبرات العلمية والفنية واالطالع على آخر 

المســــتجدات واإلنجازات والخــــروج بتوصيات 

ونتائــــج تخدم قطاع الطاقة الكهربائية في 

الوطن العربي.

كان المؤتمــــر األول قــــد عقــــد فــــي 

األردن عــــام 2003م، والثانــــي في البحرين 

عــــام 2006م، والثالــــث فــــي تونــــس عــــام 

2009م، والرابــــع فــــي قطر عــــام 2013م. 

وتأســــس االتحــــاد العربــــي للكهربــــاء ســــنة 

1987م، ويضم، في عضويته، 19 بلدا عربيا، 

ويوجد مقره فــــي عمان، وهو يهدف إلى 

تنميــــة وتطويــــر قطاع الكهربــــاء في مجال 

اإلنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق 

األعضــــاء  الــــدول  اهتمــــام  مجــــاالت  بيــــن 

وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.

 دعوة إلنشاء شركات
 خدمات الطاقة ودمج

 مشروعات الطاقة
 المتجددة

 تعزيز دور القطاع
 الخاص للمشاركة

 في أسواق الطاقة
 الكهربائية

 التأكيد على أهمية
 تطوير واستكمال

 الربط الكهربائي
 العربي وتقويته
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مؤشرات األداء المؤسسي للهيئة 2017

الخطة االستراتيجية الشاملة
للهيـئـــــــــة حتـــــى 2020

 زيادة اإليرادات.

الطاقـــة  تجـــارة  حجـــم  فـــي  التوســـع   
واستكشاف أسواق جديدة لها.

 إعداد األنظمة الالزمة لتجارة الطاقة.

 تعزيـــز التعاون بين الجهـــات المعنية في 
قطـــاع الكهربـــاء بـــدول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي وخارجها. 

والخدمـــات  االتصـــاالت  خدمـــات  توفيـــر   
االستشارية

 التطوير والتميز في الموارد البشرية. 

 النمو طويل األجل .

 رفع مستوى التأثير. 

1
2
3
4

5
6
7
8

مؤشر أداء
15

هدف مؤسسي
20

نسبة اإلنجاز من 
الهدف المحدد

 92%
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القيمة االقتصادية

خفض القدرة المركبة

تخفيض التكاليف التشغيلية

تخفيض االحتياطي 
التشغيلي

تجنب القطع المبرمج نتيجة 
للدعم في حاالت الطوارئ

تجارة الطاقة على أسس 
اقتصادية

المجموع

قيمة الوفر
بالدوالر األمريكي

2015

201 مليون دوالر ، 62 مليون دوالر 
من خالل القيمة االقتصادية للطاقة 

المستوردة للدول األعضاء

109 مليون دوالر من أصل 
324 مليون دوالر

حوالي  18 مليون دوالر

لم يكن هناك أي وفر خالل 
عام 2015م لهذا البند

390 مليون دوالر

قيمة الوفر
بالدوالر األمريكي

2016

212.41 مليون دوالر، حوالي 83 مليون 
دوالر من خالل القيمة االقتصادية 

للطاقة المتبادلة بيت شبكات الدول 
األعضاء

بلغ الوفر الفعلي 38  مليون 
دوالر من أصل 301 مليون دوالر 

حوالي  15 مليون دوالر

55.4 مليون دوالر 

390 مليون دوالر

403.81 مليون دوالر
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م.أحمد علي اإلبراهيم:

محطـــات الطاقـــــة 
المتجددة تعزز أمن 
الطـاقـــة الخليجيـــة

وار
ح

38
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وقـــال م.أحمد علي اإلبراهيم  إن الهيئة 

حققت عمليا أهداف اســـتراتيجية بتوفير 

الطاقة، الى جانب العمل على توســـعة 

الرابـــط الكهربائي الخليجـــي، وذلك لزيادة 

الموثوقية أثناء حـــاالت االنقطاع، وزيادة 

فرص تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين 

الـــدول األعضـــاء، وإمكانية التوســـع خارج 

منظومة دول مجلس التعاون بالربط مع 

شبكات الدول المجاورة.

وأشـــار الـــى أن شـــبكة الربـــط الكهربائي 

الخليجـــي بمثابة فرصة إلنشـــاء مشـــاريع 

محطـــات كهربـــاء خليجيـــة مشـــتركة يتم 

ربطها بشـــبكة الربط الكهربائي الخليجي 

وتقدم خدماتها ألكثـــر من دولة خليجية 

عن طريـــق الربط الكهربائي، مـــع التركيز 

علـــى فـــرص إنشـــاء محطـــات الطاقـــة 

التوجهـــات  التـــي تعـــد مـــن  المتجـــددة 

االســـتراتيجية لـــدول المجلس في تنويع 

مصادر الطاقة الكهربائية.

  الـــى أي مـــدى نجحت مشـــروعات 

الربـــط الكهربائـــي في زيـــادة رصيد 

الطاقة لدول المنطقة؟

ال شك في أن الربط الكهربائي الخليجي 

أثبـــت جـــدواه خـــالل الســـنوات الماضيـــة 

منذ بدء تشـــغيله في 2009م وســـاعد 

الـــدول األعضاء في تجنـــب االنقطاعات 

الكبيـــرة فـــي الكهربـــاء، وعالج كثيـــرا من 

مشـــكالت التوليد واالنتـــاج واألعطال، ما 

يعنـــي تحقيق األهداف االســـتراتيجية له 

بنسبة كبيرة حتى تمضي مسيرة التنمية 

نحـــو غاياتها في دول مجلـــس التعاون، 

وهذا إنجاز ضخم حينما ننظر الى الطاقة 

كعامـــل أساســـي فـــي النمـــو والتنمية 

وتلبية احتياجات المواطنين والمنشآت.

هـــذا التطور تؤكـــده اإلحصائيات واألرقام 

وما اتجهنا اليـــه مؤخرا من تطوير أنظمة 

التشـــغيل واالســـتثمار من خالل الدخول 

فـــي مجال تجارة الطاقـــة التي أصبح لها 

ســـوق دولية واعدة نظرا لما توفره هذه 

التجـــارة مـــن العديد مـــن الميـــزات وفي 

التشـــغيل  تكاليـــف  تخفيـــض  مقدمتهـــا 

واســـتهالك الوقـــود لبعـــض الـــدول من 

الســـعات  مـــن  االســـتفادة  مـــع  ناحيـــة، 

الفائضة للتوليد في بعض الدول.

وتســـهيال للعمليـــات التجاريـــة المتعلقـــة 

بتجـــارة الطاقة بين الـــدول األعضاء فقد 

أطلقـــت هيئة الربـــط الكهربائي الخليجي 

نظامـــا إلكترونيا إلدارة تجـــارة الطاقة، عبر 

موقـــع محمـــي علـــى شـــبكة اإلنترنـــت 

بالـــدول  المخوليـــن  األشـــخاص  ُيمكـــن 

النظـــام،  إلـــى هـــذا  بالدخـــول  األعضـــاء 

للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة 

ســـواء بالعـــرض أو الطلـــب، ممـــا يمكنها 

مـــن اســـتغالل ســـعات اإلنتـــاج الفائضة 

وغير المســـتغلة داخليا، أو الحصول على 

طاقـــة من دولـــة أخرى لســـد أي نقص 

فـــي قـــدرات التوليـــد أو تجنـــب تشـــغيل 

الكلفـــة  ذات  المحليـــة  اإلنتـــاج  وحـــدات 

العاليـــة والكفـــاءة المنخفضة، واســـتيراد 

طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر ذات 

، مما 
ً
كفاءة عالية وكلفة منخفضة نسبيا

لفة ســـعر وحدة إنتاج 
ُ
ينتج عنه خفض ك

الكهرباء.

ونتطلع في الهيئة خالل المدى القصير 

لالســـتفادة القصـــوى مـــن هـــذا الرابـــط 

فـــي تحفيز تبـــادل وتجارة الطاقـــة البينية 

بين دول المجلس، وإنشـــاء ســـوق لتجارة 

الطاقة، كما نســـعى في المدى البعيد 

إلـــى تبادل وتجارة الطاقة مع منظومات 

الربط األخرى في المنطقة، ومع الدول 

األوروبية الختالف مواسم ذروة األحمال 

الكهربائية لديها عن دول الخليج.

  وأيـــن وصلـــت جهودكم في مجال 
تأسيس منظومة للربط الكهربائي 

المستدام بين دول المجلس؟

كمـــا ذكرت ســـابقا فـــإن الهيئـــة حققت 

عمليا أهداف اســـتراتيجية بتوفير الطاقة، 

الـــى جانـــب العمل على توســـعة الرابط 

لزيـــادة  وذلـــك  الخليجـــي،  الكهربائـــي 

الموثوقية أثناء حـــاالت االنقطاع، وزيادة 

فرص تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين 

الـــدول األعضـــاء، وإمكانية التوســـع خارج 

منظومة دول مجلس التعاون بالربط مع 

شبكات الدول المجاورة.

وبالطبـــع فـــإن شـــبكة الربـــط الكهربائي 

أكد الرئيس التنفيذي لـ هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية 
المهندس أحمد علي اإلبراهيم ،أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي 
تســـهم في إنشاء مشـــاريع محطات كهرباء خليجية مشتركة، مع 
التركيـــز على فرص إنشـــاء محطات الطاقـــة المتجـــددة، مبينا أنها 
تعد من التوجهات االســـتراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر 
الطاقـــة الكهربائيـــة، كمـــا أنها فرصة للشـــراكة في االســـتثمار بين 

القطاع العام والقطاع الخاص، ما يعزز أمن الطاقة في الخليج.

الهيئة حققت 
عمليا أهداف 

استراتيجية بتوفير 
الطاقة الى جانب 

على توسعة 
الرابط الكهربائي 

الخليجي

إنشاء محطات 
الطاقة المتجددة 

من التوجهات 
االستراتيجية 

لدول المجلس 
في تنويع مصادر 
الطاقة الكهربائية
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الخليجـــي بمثابة فرصة إلنشـــاء مشـــاريع 

محطـــات كهربـــاء خليجيـــة مشـــتركة يتم 

ربطها بشـــبكة الربط الكهربائي الخليجي 

وتقدم خدماتها ألكثـــر من دولة خليجية 

عن طريـــق الربط الكهربائي، مـــع التركيز 

علـــى فـــرص إنشـــاء محطـــات الطاقـــة 

التوجهـــات  التـــي تعـــد مـــن  المتجـــددة 

االســـتراتيجية لـــدول المجلس في تنويع 

مصادر الطاقة الكهربائية، كما أنها فرصة 

للشراكة في االستثمار بين القطاع العام 

والقطاع الخاص ما يعزز أمن الطاقة في 

الخليج.

  وهل هناك اتجاه للتوسع في إنشاء 

محطات للطاقة المتجددة؟

شـــبكة الربط الكهربائي الخليجي تسهم 

فـــي إنشـــاء مشـــاريع محطـــات كهربـــاء 

خليجية مشتركة، يتم ربطها بشبكة الربط 

الكهربائي الخليجي وتقدم خدماتها ألكثر 

من دولة خليجية، وذلك من طريق الربط 

الكهربائـــي، وذلـــك يتم مـــع التركيز على 

فرص إنشـــاء محطات الطاقة المتجددة، 

التـــي تعـــد من التوجهـــات االســـتراتيجية 

لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة 

الكهربائية، كما أنها فرصة للشـــراكة في 

االســـتثمار بين القطـــاع العـــام والقطاع 

الخاص، ما يعزز أمن الطاقة في الخليج. 

مـــن دولـــة خليجيـــة  أكثـــر  فـــي  ولدينـــا 

نمـــاذج مهمة وتجـــارب مثاليـــة لمحطات 

ومشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة، ومنها 

على سبيل المثال، مجمع الشيخ محمد 

بن راشـــد آل مكتوم للطاقة الشمســـية، 

الذي يحتوي على تقنيات متقدمة في 

اإلنتـــاج والتوليـــد، مـــا يجعل لـــه دور كبير 

في توفير الطاقـــة المتجددة عبر أحدث 

األنظمـــة اإلنتاجيـــة لهذه الطاقـــة، وهذا 

المجمـــع يلعـــب دورا حيويا فـــي تحقيق 

الرؤية االستراتيجية لدولة اإلمارات 2050، 

الى جانب مساهمته في تحقيق أهداف 

الطاقـــة النظيفة لدولة اإلمـــارات العربية 

المتحـــدة إذ يعـــد أكبـــر مشـــروع للطاقة 

الشمســـية في العالم في موقع واحد، 

 5000 إلـــى  ســـتصل  إنتاجيـــة  وبقـــدرة 

بـــدأت  ومؤخـــرا   ،2030 عـــام  ميغـــاواط 

المملكة العربية الســـعودية مشـــروعات 

طموحـــة للطاقـــة الشمســـية وانتاجهـــا 

واستخدامها.

  ذلـــك يعنـــي أن االتجـــاه للطاقـــة 

المتجـــددة خيار مســـتقبلي لجميع 

دول الخليج..

تنظيـــم  علـــى  نعمـــل  لذلـــك  بالتأكيـــد، 

فعاليـــات يشـــارك فيها خبـــراء من جميع 

دول العالـــم لتقديـــم أوراق علميـــة وأراء 

تســـهم  وتوصيـــات  ومقترحـــات  وأفـــكار 

فـــي تطويـــر هـــذا الجانب، وقـــد نظمت 

هيئـــة الربـــط الكهربائي الخليجـــي مؤخرا 

ا
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بالتعاون مع المنظمة الخليجية األوروبية 

للطاقة المتجددة بالبحرين، ورشـــة عمل 

عن »السياســـات والممارســـات المتعلقة 

بشـــبكات ربـــط الكهربـــاء وتكامـــل مصادر 

الطاقة المتجددة وتجارة الطاقة بين دول 

مجلـــس التعاون الخليجي«، شـــارك في 

فعالياتهـــا أكثـــر من 45 خبيرا مـــن االتحاد 

األوروبـــي ودول مجلـــس التعـــاون في 

مجـــال الطاقة المتجددة وتجـــارة الطاقة، 

هدفت إلى زيـــادة حجم التعاون والتجارة 

واالتحـــاد  التعـــاون  مجلـــس  دول  بيـــن 

األوروبي فـــي قطاع الطاقة لتعزيز أمن 

الطاقـــة وزيـــادة فرص االســـتثمارات في 

قطاع الطاقة، وزيـــادة النفاذ إلى مصادر 

الطاقـــة المتجددة، وفـــي اعتقادي أنها 

كانت فرصة لواضعي السياسات والخبراء 

التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  التقنييـــن 

لتبـــادل  األوروبـــي  واالتحـــاد  الخليجـــي 

الخبـــرات فـــي تطويـــر وتنفيـــذ مشـــاريع 

الطاقة المتجددة على نطاق واسع. كما 

أن الورشة ركزت على تبادل الخبرات بين 

دول مجلس التعـــاون واالتحاد األوروبي 

بشأن المبادرات التي ستكون ذات قيمة 

أكبـــر للجانبين في تعزيز الترابط والتكامل 

بيـــن مصـــادر الطاقـــة المتجددة وســـوق 

تجارة الطاقة.

  ما دور التوسع في الربط الكهربائي 

مـــع اليمن واألردن في تعزيز تجارة 

الطاقة بالنسبة للهيئة؟

تســـعى هيئة الربـــط الكهربائي الخليجي 

اإلقليميـــة  األســـواق  علـــى  لالنفتـــاح 

والدوليـــة والدخـــول فـــي مجـــال تجـــارة 

الطاقة على نطاق واسع وبشكل قوي 

ومنهجي يؤسس الستدامة في توفير 

الطاقـــة وتطوير أنظمة انتاجها وحفظها 

وتســـويقها وتوزيعهـــا، لذلـــك وفي هذا 

اإلطـــار بحثت مؤخـــرا فرص التعـــاون مع 

الربط الكهربائي 
الخليجي أثبت 

جدواه خالل 
السنوات الماضية 
منذ بدء تشغيله 

في 2009م 

في أكثر من 
دولة خليجية 
نماذج مهمة 
وتجارب مثالية 

لمحطات 
ومشروعات 

الطاقة المتجددة

ا

باعتبـــار  األردن،  فـــي  الكهربـــاء  شـــبكة 

األردن مـــن الوجهـــات المهمـــة للهيئـــة 

الخليجيـــة التي تتوافق مع رؤية التوســـع 

 إلى تركيا 
ً
فـــي الربـــط الكهربائي وصـــوال

 حيوية مرتقبة 
ً
وأوروبـــا، كما تعتبر ســـوقا

الكهربـــاء  ولشـــركة  الخليجيـــة،  للكهربـــاء 

الوطنية األردنية تجربة مهمة في إدماج 

مصـــادر الطاقة المتجددة في الشـــبكات 

والنظـــم التشـــريعية والفنيـــة المطلوبـــة 

الستيعابها، وذلك ما يجعلها شريكا مهما 

في االنفتـــاح الذي يتوافق مع تطلعات 

الهيئة لبناء سوق واسعة للطاقة وعمالء 

متميزيـــن يمتلكـــون التقنيـــات والقـــدرات 

للعمل مع غيرهم في هذا المجال.
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عنـــوان الورقة العلمية التي قدمهـــا  د. وليد الدفغيلي في المؤتمر الخامس 
لالتحاد العربي للكهرباء وذكر فيها أن  قطاع الكهرباء هو أحد الدعائم الرئيسة للنمو 

االقتصادي واالجتماعي.
وأوضح إن معظم السكان في الدول العربية، يستفيدون من خدمات الطاقة 
الكهربائيـــة الحديثـــة، باســـتثناء بعـــض الدول حيث يســـتفيد في اليمـــن (%52) من 
السكان وفي السودان (%31)،  أما في موريتاني، الصومال وجزر القمر فإنها تحتاج 

الى بنية تحتية لكهربة الريف.
كما يتم تقنين على الشـــبكات في لبنان بمعدل تغذية  12 ســـاعة يوميا خارج 
بيروت وفي العراق استيراد  8000 جيجاواط ساعة سنويا من خارج المنطقة العربية.

التوقعات تشـــير الى تزايد الطاقة المنتجة بين عامي 2020/2011  الى 115% 
وبين عامي 2014/2025 الى 114%.

إجمالي كميات الطاقة الكهربائية في العام 2014 بحدود 1040 جيجاواط ساعة 

الحاجة المستقبلية إلى الطاقة الكهربائية 
 الى اســـتخدام الســـيارات الكهربائية 

ً
- الحاجـــات اإلضافية عبر التحول مســـتقبال

وأساليب النقل العام الجماعي (المترو- سكك الحديد).
- نتائج اإلقبال على استخدام الطاقة المتجددة وتحويلها الى طاقة كهربائية.

- الحاجة الى انتاج المياه ومعالجتها.

الكفاءة في قطاع الكهرباء بالدول العربية
تراوحت األرقام الرسمية لكفاءة محطات اإلنتاج الحرارية في البلدان العربية في 

العام 2014 بين 28.8 % في السودان و 42 % في مصر والجزائر. 

كيف نحقق التوازن المالي في قطاع الكهرباء بالدول العربية؟
- أجمالي القدرات المركبة في محطات إنتاج الكهرباء في الدول العربية 246 
ج.و.(2014 )، وتتوقع الدول العربية حاجة الى رفع القدرات المركبة إلى حدود 500 

ج.و.، خالل العشرة أعوام القادمة.
- إضافـــة قـــدرات مركبة جديدة بحـــدود 255 ج.و. لتلبية الطلب المتوقع على 

الطاقة. 
- إحالل وتجديد القدرات المركبة الحالية طبقا لدورات العمر االفتراضي، والتي 
قدر بثلث القدرات المركبة العاملة حاليا (أي حوالي 82 ج.و.) تتطلب  اســـتثمارات 

ُ
ت

قدر بحوالي 50 مليار دوالر أمريكي سنويا إضافة الى استثمارات خاصة بتطبيقات 
ُ
ت

الطاقة المتجددة وتقوية وتطوير الربط الكهربائي. إذ ستعاني البنية التحتية لقطاع 
الكهرباء العربي من ضغوط كبيرة في السنوات القادمة.

- تخفيـــض الخســـائر الفنيـــة مـــن 15 % الى 10 %، سيســـمح بتحاشـــي تجهيز 
بة إجمالية بحدود 14000 ميجا اواط مع ما يلزم لنقل الطاقة 

ّ
وحدات انتاج بقدرة مرك

المنتجـــة منهـــا وتوزيعها، للفترة حتى عام 2020 ، أي توفير ما ال يقل عن عشـــرين 
مليار دوالر أمريكي كلفة تجهيز إضافة الى أسعار المحروقات.

- االعتماد على الموازنات الحكومية + سياسات الدعم والتعرفة = غياب التوازن 

التوجهات والرؤى والتحديات
التي تواجه قطاع الطاقة

المالي + تراجع األداء + سوء النوعية + عجز في تأمين الكمية.

الخالصة:
- أهمية التشـــريعات واألنظمة: هيئة تنظيم القطـــاع، مراقبة الكلفة والكفاءة، 
التوازن في مزيج الطاقة األمثل، فتح باب المنافســـة، خلق مناخ مالئم للمنافســـة، 

مشاركة القطاع الخاص.

انبعاثات غاز co عن استهالك الطاقة للفرد في العالم

أوقات ذروة استهالك الكهرباء في عامي 2013، 2014

مزيج الطاقة العالمي في قطاع الكهرباء:

د.وليد الدفغيلي| المؤتمر العام الخامس لالتحاد العربي للكهرباء
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 بـــدأت فكـــرة االتحـــاد العربـــي للكهرباء 
فـــي المغـــرب العربي فـــي مؤتمـــر الطاقة 
العربية الثالث في الجزائر صيف 1985م، ومنذ 
ذلك التاريخ تطورت الطاقة الكهربائية العربية 

ونمت حوالي 8 الى 10 أضعاف.
إن مـــا تحقق جديـــر بالتقديـــر؛ إال أن ما 
يواجهنا في المســـتقبل كثيـــر من التحديات، 
فـــال يمكـــن النظـــر للطاقـــة الكهربائيـــة في 

العالم العربي بمنظار واحد.
فـــي العالـــم العربي أعلى مســـتويات 
الطلب للفـــرد في العالم (الـــدول الخليجية) 
وأيضـــا ادنى مســـتويات الطلب (دول شـــرق 
أفريقيـــا) ومـــع ذلـــك فـــإن هنـــاك مظاهـــر 

مشتركة في جميع الدول العربية.
 جميع الدول العربية تعاني من:

- نمـــو ســـريع جـــدا فـــي الطلـــب على 
الكهرباء.

- انتشار الدعم في قطاع الكهرباء.
الطاقـــة  مـــن  عاليـــة  مســـتويات   -

المفقودة.
- نقـــص فـــي توافـــر الغـــاز الطبيعـــي 
وبالتالـــي االعتماد على النفط في كثير من 

الدول.
- نقـــص فـــي التمويـــل فـــي معظـــم 

الدول.
- عدم انتظام التزويد وانقطاعات في 

بعض المدن والعواصم العربية.
- ضعـــف الربـــط الكهربائـــي والشـــبكات 

اإلقليمية وشبكات الغاز.
نمو الطلب العربي على الكهرباء أعلى 
 
ً
النســـب العالمية إطالقا: %5 -  %8 ســـنويا

(وأحيانا 10%)
المعدل العالمي: -2.3% 2.4%    

المعـــدل العربـــي 3 أضعـــاف المعـــدل 
العالمي

يتوقـــع أن يســـتمر النمـــو الســـريع هذا 
 ينمو الطلب 

ً
لسنوات عديدة قادمة، وعالميا

علـــى الكهربـــاء بصـــورة مرتبطـــة مـــع نمـــو 
االقتصاد.

يأخذ الدعم عدة أشكال:
- تعرفة أقل من سعر الكلفة.

بســـعر  ومدعـــوم  رخيـــص  وقـــود   -
البديلـــة. الفرصـــة  ســـعر  مـــن   أقـــل 
- عدم تقاضي أسعار الكهرباء في كثير من 

الحاالت.
الكهربـــاء  لقطـــاع  الدعـــم   سياســـات 

والطاقـــة هـــي اآلفـــة الكبـــرى فـــي قطـــاع 
الكهرباء العربي.

ويؤدي الدعم الى : 
- اإلسراف والتبذير في االستعمال.

- الحاجة الملحة الستثمارات زائدة.
- تآكل الثروات النفطية العربية.

والكهربـــاء العربيـــة فـــي أمـــّس الحاجـــة الى 
ترشيد االستهالك عن طريق:

- التسعير الصحيح.
- اســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة للمحافظة 

على الطاقة. 
- وعي المستهلكين بأساليب الترشيد. 

 نقص االستثمارات 
قطـــاع  فـــي  االســـتثمارات  حاجـــة  إن 
الكهربـــاء 2016-2020 تصل الى حوالي 157 
الـــف مليـــون دوالر، ومعظم الـــدول العربية 
تعانـــي من عجز وخاصـــة بعد تراجع أســـعار 
النفـــط، لذلك لجـــأت  معظم الـــدول العربية 
للقطاع الخاص (العربـــي واألجنبي) لتمويل 
االســـتثمارات وخاصـــة فـــي قطـــاع التوليد – 

المنتجون المستقلون.
الممولـــون يطلبـــون ضمانـــات وكذلك 
الوقـــود  مســـؤولية  تحمـــل  الدولـــة  علـــى 
وتقلبـــات أســـعاره وهـــذا أدى الـــى بعـــض 
االرتفـــاع في كلفـــة االنتاج، لكن المنافســـة 
جلبت أســـعارا مغرية: محطة فحم دبي 4.5 
ســـنت لكل ك.و.س., طاقة شمّسية  5.85 
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سنت.
االستثمارات عام  2016

االســـتطاعة التوليديـــة العربيـــة الحالية 
هـــي حوالـــي 260 جيجـــاوات، ويتوقـــع أن 
ترتفع بحوالي 13.4 جيجاوات (أي %5) اكثر 
من نصفها في المملكة العربية السعودية، 

منها:
7.3 جيجـــاوات نفـــط ومشـــتقاته 5.8- 
جيجاوات غاز - 250 ميجاوات طاقة متجددة 
(معظـــم المشـــاريع ســـتدخل الخدمـــة عام 
2017) اكثـــر من نصف االســـتطاعة الجديدة 

ستحرق النفط .  

الطاقة المتجددة
تأخـــر العالـــم العربـــي فـــي اســـتغالل 
إمكانيـــات الطاقـــة المتجـــددة ؛ لكـــن األمـــور 
ابتـــدأت في التغير وخاصة نتيجة اســـتثمارات 

القطاع الخاص.
قـــد  المتجـــددة  الطاقـــة  أســـعار  إن 
 الى مســـتوى معقولة بفضل 

ً
هبطت حديثا

التكنولوجيا والّدعم المادي المستمر (إال أنها 
ستظل مدعومة) إال أن هذه األسعار ليست 

الكلف الحقيقية.  

 الدور المستقبلي للطاقة الجديدة 
المتجددة

من الضروري تشجيع الطاقة المتجددة 
ولكن علينا أيضا ادراك محدوديتها.

الكلفة الفعلية للنظام أعلى من كلفة 
االســـتثمار وبالتالـــي فهـــي بحاجة مســـتمرة 

للدعم.
مســـاهمة الطاقـــة الجديـــدة المتجددة 
(شمســـية وريـــاح) حاليا  1.5 % مـــن الطاقة 
العالمّية و %5 من انتاج الكهرباء ؛  في عام 
2040 يتوقـــع أن تكون  8-9 % من الكهرباء 

العالمية
الـــدور  لـــن تلعـــب  الطاقـــة المتجـــددة 
الرئيســـي في قطاع الكهربـــاء إال بعد تطور 
جـــدي وكبير فـــي تكنولوجيا تخزيـــن الطاقة 
الكهربائّية؛ حتى اآلن ال توجد بوادر مشجعة. 

 الربط الكهربائي العربي
ال يزال الربط العربي محدودا وشـــبكات 

الربـــط متواضعـــة االســـتطاعات وهـــذا ناتـــج 
مـــن عـــدة أســـباب أهمهـــا ُبعـــد المســـافات 

ومحدودية الفولطية.
الربط العربي يتطور ولكن بصورة بطيئة 
-  شـــبكة الخليج العربي ؛ شـــبكة شرق البحر 

األبيض المتوسط ؛ شبكة شمال أفريقيا.
الربـــط ضـــروري – تخفيـــض االحتياطي 
ســـاعات  فـــي  التفـــاوت  مـــن  واالســـتفادة 
الحمل القصوى وتقليل االنقطاعات . ولكن 
أيضا الســـتيعاب مشـــاريع الطاقـــة المتجددة 

الجديدة.

شبكات الغاز العربي
احتياطيـــات الغـــاز العربـــي تصـــل الـــى 
2000 ترليـــون قدم مكعـــب، ومع ذلك فإن 
اســـتغالل الغـــاز ال يـــزال محـــدودا ويتم حرق 
النفط الخام ومشـــتقاته وهي مصادر قيمة 

وخاصة على المدى البعيد.
هنـــاك حاجـــة لالســـتثمار في شـــبكات 
الغـــاز اإلقليميـــة العربيـــة. مـــا يحد مـــن ذلك 
بعد المســـافات والتســـعير المحلي الرخيص 
للغـــاز ممـــا يحول دون التوســـع فـــي انتاجه 

واالستثمار به.
مســـتقبل الكهرباء العربية يتوقف الى 
حـــد بعيـــد علـــى اســـتغالل الغـــاز  وبالتالـــي 
فإن التوســـع في شـــبكات الغـــاز العربية أمر 

ضروري.
ومعالجـــة  الكهربـــاء   اســـتمرارية 

االنقطاعات
الكهربـــاء متوفـــرة بصـــورة كافيـــة فـــي 
معظـــم الـــدول العربية وللغالبيـــة العظمى 

من السكان.
المشـــكلة هـــي النقـــص واالنقطاعات 
في التزويد وخاصـــة في الصيف في غالبية 

العواصم والمدن العربية.
االنقطاعـــات ناتجة من الظروف الجوية 
القاســـية لكنهـــا أيضا ناتجـــة عن النمـــو الزائد 
في الطلب نتيجة الدعـــم وغياب نظم إدارة 

الطلب وفي بعض الحاالت انتشار الفساد.

 االنتاج المشـــترك للماء والكهرباء
المنطقـــة العربيـــة رائـــدة فـــي االنتـــاج 

المشترك للماء والكهرباء.

االنتـــاج المشـــترك منتشـــر وخاصة في 
الخليـــج العربي وأكثر من نصـــف التحلية يتم 
في العالم العربي.بنقص الماء في معظم 
الـــدول العربيـــة فـــإن الطلـــب علـــى التحلية 

سيتزايد.
التناضـــح  بواســـطة  المـــاء  انتـــاج  إن 
العكســـي أصبح أكثر أســـاليب التحلية كفاءة 

وأقلها كلفة. 
هذا ســـيزيد من أهمية الكهرباء العربية 
ودورهـــا ليس فقط في انتـــاج الكهرباء وإنما 

الماء أيضا.
 استعمال الفحم النتاج الكهرباء منتشر 
عالميا وهـــو أكثر أنواع الوقود انتشـــارا النتاج 
 لكثرة احتياطياته ورخص ثمنه.

ً
الكهرباء عالميا

حتى اآلن غاب الفحم عن انتاج الكهرباء 
العربية (إال في المغرب) 

دبـــي ورأس الخيمـــة أخـــذت القـــرارات 
الصحيحـــة بالبدء باســـتعمال الفحـــم وهو ما 
آمـــل إن تحـــذوه العديـــد من الـــدول العربية 

(مصر).
مشـــاكل التلـــوث مـــن الفحـــم يمكـــن 
التغلـــب عليها تكنولوجيا ؛ كما أن مســـاهمة 
المنبعثـــة  الغـــازات  فـــي  العربـــي  العالـــم 

محدودة.
 الطاقة النووية

الطاقـــة النوويـــة مكـــون رئيســـي في 
 وتشـــكل حاليـــا حوالى 

ً
انتـــاج الكهربـــاء عالميا

%11 من انتاج الكهرباء.
 انتاج نووي للكهرباء في 

ً
ال يوجد حاليـــا

العالم العربي وإنما يتوقع أن يتم ذلك في 
العام القادم وألول مرة في أبو ظبي.

هنـــاك تطلـــع فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
العربيـــة للطاقة النووية وهو تطلع مشـــروع 
ومن حق اًية دولة اتخاذ القرارات المســـتقلة 

المتعلقة بها؛ إنما يجب مراعاة ما يلي:
الحســـاب  (عنـــد  النوويـــة  الطاقـــة   -
االقتصـــادي الســـليم) هـــي أعلى أســـاليب 
 انتـــاج الكهربـــاء كلفـــة وأقلهـــا هـــو الفحـــم.

- الطاقـــة النوويـــة تتطلـــب االعتمـــاد شـــبه 
االســـتثمار  (فـــي  الخـــارج  علـــى  الكامـــل 
فـــي  وأيضـــا  والتشـــغيل  والتجهيـــز  والبنـــاء 
النفايـــات) وتخزيـــن  النـــووي  الوقـــود   دورة 
- معظـــم / جميع مشـــاريع الطاقـــة النووية 

 في 
ً
تكلـــف أكثر مـــن الميزانيات وتتأخـــر كثيرا

التنفيذ مما يرفع الكلفة الفعلية.

 مستقبل الكهرباء العربية
 
ً
قطاع الكهرباء العالمي الذى بقي ثابتا
لعقـــود عديدة يمر حاليا بمرحلة تغيير وتطور 

بطىء لكن مستمر،وهذا ناشئ عن:
- الدخـــول الســـريع للطاقـــة الجديـــدة 

والمتجددة.
االلكترونيـــة  االســـتعماالت  انتشـــار   -
وتطبيقاتهـــا الذكيـــة فـــي جميـــع المجاالت 

وخاصة قطاع الكهرباء.
- االهتمـــام بموضـــوع المناخ وتخفيض 

انبعاثات الكربون.
واالتجاهـــات الحاليـــة هـــي التفاعل بين 
المشـــتركين  وبعـــض  والمشـــترك،  المـــزود 
أصبحـــوا أيضـــا مزوديـــن، وهـــذا تطـــور جديد 

ومستمر.

 التطورات في قطاع الكهرباء 
اهم التطورات هي:

تمكـــن  والتـــي  الذكيـــة  الشـــبكات   -  
التفاعـــل المباشـــر والمتبادل  بين المشـــترك 

والشبكة (المزود)
 Intelligent networks and

intelligent grids
هذا يســـمح بتخفيضـــات األحمال وقت 
الذروة والطوارئ واســـتمرارية افضل وتقليل 
الكلف وفوائد مشتركة للمزود والمستهلك.

- اســـتعمال الشـــبكة لغايـــات ابعد من 
نقل وتوزيع الكهرباء (االتصاالت مثال)

يتطلـــب  الذكيـــة  الشـــبكات  نجـــاح   -
اســـتعمال العـــداد الذكـــي والـــذي يســـمح 

بالتفاعل المتبادل بين المزود والمشترك.

التواصي والمستقبل
إن العالـــم العربـــي فـــي حاجة ماســـة 
لترشيد استهالكه من الطاقة الكهربائية عن 

طريق:
- التســـعير الواقعـــي والمالي الســـليم 
الكهربـــاء  التعرفـــات كلفـــة  تعكـــس  بحيـــث 

الفعلية على االقتصاد الوطني.
- نشـــر التكنولوجيـــات المرشـــدة التـــي 
تحافظ على الطاقة وتقلص الضياع.     

الكهربـــاء  ســـرقة  ظاهـــرة  محاربـــة   -
والتملص من تسديد الفواتير.    

- الغـــاز الطبيعـــي هو الوقـــود األفضل 
لتوليـــد الكهربـــاء. العمل علـــى تعميمه عن 

طريق شبكات الغاز والتسعير السليم.
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نقل الطاقة قيد التنفيذ
  قطــــاع الطاقــــة حاليا في حالة انتقال في أجــــزاء كثيرة من العالم. هذا 
التحــــول له تأثير كبير علــــى جميع الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة: فهناك 
إتجاه لزيادة الغاز الطبيعي، وتقليل الفحم، وزيادة الكفاءة، والمزيد من مصادر 
الطاقــــة المتجــــددة (وصلــــت ســــعة الطاقــــة المتجددة رقــــم قياســــيا يبلغ 130 

جيجاوات في عام 2014).
 التكنولوجيات الناشــــئة واالبتكارات المتجددة، وقيم العمالء والتوقعات، 
والوعــــي البيئــــي وأمــــن إمــــدادات الطاقةتدفــــع بالصناعة إلعــــادة النظر في 

نموذجهم لألعمال الذي عفا عليه الزمن
 يمكــــن للمرافق التقليدية المتكاملة رأســــيا أن تمهــــد الطريق في نهاية 
المطــــاف إلــــى تكويــــن مرفــــق خدمــــات الطاقــــة بحيث تصبــــح الشــــبكة الذكية 

والمصادر المتجددة جزءا ال يتجزأ منه.

المحركات الرئيسية للطاقة المتجددة
تتلخص العوامل الرئيســــية وراء ثورة الطاقة المتجددة على النحو التالي:

 المخاوف البيئية
 أمن إمدادات الطاقة

 سباق نحو القيادة التقنية
 التنافسية على أساس التكلفة المتوازنة للكهرباء

  التغييرات األخيرة في سوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إنقاذ األرض! نحو إنبعاثات أقل
 في ديســــمبر الماضي، خالل مؤتمر باريس بشــــأن المناخ، اعتمد 195 بلدا 
أول اتفاق عالمي ملزم قانونا بشأن المناخ: ويعتبر ذلك على نطاق واسع 

أهــــم اتفــــاق مناخــــي منــــذ بروتوكــــول كيوتــــو لعــــام 1997
 يجــــب علــــى جميع الــــدول أن تتغلــــب على مســــتويات الكربــــون المرتفعة 

كمحاولة للقضاء على مجمل آثار الغازات الدفيئة
 ســــيتم توجيه المزيد من االستثمارات في شــــركات الطاقة المتجددة، في 

حين أن شركات الفحم والنفط قد ترى لوائح أكثر صرامة.

أمن إمدادات الطاقة
 إعتمــــاد جميــــع الصناعــــات تقريبــــا علــــى الطاقــــة الكهربائيــــة والوقــــود يبين 

اعتمادها على قطاع الطاقة
 إن اإلفــــراط فــــي االعتمــــاد علــــى الوقــــود األحفــــوري، والنضــــوب الحتمي 
للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وندرة الموارد المائية، يمهد الطريق لمصادر 

الطاقة الجديدة (المتجددة) وبرامج الحفظ الفعالة
  القيادة التكنولوجية

  ســــيصبح االندماج الكامل للطاقة المتجددة مع الشبكة الذكية من صميم 
نظام الطاقة.

 التكنولوجيا الجديدة هي البديل الوحيد المتبقي للســــماح للمنشآت أن 

تكــــون أكثــــر كفاءة. وهذا يعطي ميزة تنافســــية واضحة ويوفر ســــوقا ضخمة 
لألطراف التي تظهر القيادة في استخدام الطاقة النظيفة.

القدرة التنافسية للتكلفة على أساس التكلفة المتوازنة للكهرباء
  ومن شــــأن التحســــن الكبير والمســــتمر في القدرة التنافسية لتكنولوجيات 
توليد الطاقة المتجددة، إلى جانب التطور الســــريع ، أن يتيح لها االستفادة 

من دورة انخفاض التكاليف
  ينــــص قانون سوانســــون أنه في كل مــــرة يتضاعف إنتاج الحجم التراكمي 
لأللواح الشمســــية تنخفض األســــعار بنســــبة ٪20.  في المعدالت الحالية 

تنخفض التكاليف إلى النصف كل 10 سنوات
  في عام 2015، وافقت شركة فيرست سوالر على تزويد الطاقة الشمسية 
 Playa بســــعر 3.87 ســــنت / كيلووات ساعة من مشــــروعها 100 ميجاوات
Solar 2  إلى شركة نيفادا للطاقة بسعر أرخص من سعر بيع الكهرباء من 

محطات توليد الكهرباء التقليدية
  فــــي عــــام 2015، كانــــت دبي أول من حطمت أســــعار الطاقة الشمســــية 
لتصــــل إلى 5.84 ســــنت / كيلووات ســــاعة دون أي دعم حكومي وذلك 

من خالل محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

سوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  لعــــب قطــــاع الطاقة في منطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال أفريقيا منذ 
فترة طويلة دورا حاسما في ضمان نوعية الحياة التي يتوقعها المواطنون 
وخاصــــة فــــي منطقــــة الخليج العربي بســــبب وفــــرة المعروض مــــن الخام 

وارتفاع مستوى الدعم
  حدث توسع في السوق بسبب النمو بأرقام مزدوجة، والتمدن والتطورات 

االقتصادية، وكل ذلك يؤدي إلى نمو هائل في االستهالك
  تشــــير الدالئــــل الحاليــــة إلى تحول كبيــــر في جهود التنويــــع في المنطقة 

خالل العقد القادم، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي
  مع االنخفاض الحالي في أســــعار النفط وزيادة تعرفة الكهرباء بين الدول 
المصدرة للنفط بســــبب انخفاض الدعم، إلى جانب المزايا المناخية التي ال 
تضاهــــى (خاصة في مجال الطاقة الشمســــية)، أصبحت الطاقة المتجددة 

تكامل الطاقة المتجددة: 
توصيات إلستراتيجيات الطاقة 
المتجددة في البلدان العربية
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برنامج األمم المتحدة للبيئة، بلومبرغ تمويل الطاقة الجديدة االســــتثمار العالمي الجديد 
في الطاقة المتجددة حسب المنطقة 2004 - 2014 مليار دوالر

برنامــــج األمم المتحدة للبيئــــة، بلومبرغ 
االســــتثمار  الجديــــدة  الطاقــــة  تمويــــل 
العالمي الجديد في الطاقة المتجددة 

حسب القطاع ($ بن)

الحواجز أمام مصادر الطاقة المتجددة
  علــــى الرغم من الفوائــــد الواضحة للطاقة المتجددة، هناك العديد من الحواجز التقنية 
واالقتصاديــــة والتنظيميــــة والمؤسســــية الســــتخدام أنظمــــة توليــــد الطاقــــة المتجددة 

والموزعة.
  ينبغــــي معالجــــة هــــذا األمر بوضــــوح والتخفيف مــــن حدته من أجل إتاحــــة تغلغل أكبر 

للطاقة المتجددة.
  ســــوف نبدأ بعنونة المســــائل التقنية المرتبطة بدمج توليد الطاقة المتجددة للشــــبكة 
القائمة. وهذا قد يتطلب بعض التغييرات في طريقة عمل أنظمة الطاقة الكهربائية

عنصرا جذابا في مزيج الطاقة
سوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  بالنســــبة للــــدول المصــــدرة للنفط فإن ارتفــــاع التکلفــــة االقتصادیة لألعمال 
المعتادة یثیر مخاوف کبیرة علی المدى الطویل. فعلى سبيل المثال، فإن 
ارتفاع اســــتهالك النفط المحلي على مدى الســــنوات األخيرة يقيد حصتها 
المتزايدة من طاقتها اإلنتاجية بســــوقها المنظم لألســــعار بدال من التصدير 

بسعر أعلى بكثير. ويمكن أن تكون تكلفة الفرصة الناتجة كبيرة.
  أمــــا بالنســــبة لمجمل البلدان المســــتوردة ، على الرغــــم من أنها في اآلونة 
األخيرة تســــتفيد من انخفاض أسعار النفط، أو المعامالت التفضيلية، قامت 
فــــي اآلونة األخيرة بتنويــــع مصادر الطاقة ، وتقليــــل اعتمادها على الوقود 

األحفوري واالبتعاد عنه .
  النمو السنوي بأرقام مزدوجة يضع ضغطا كبيرا على البنية التحتية القائمة، 

وبالتالي هناك حاجة إلى مصادر طاقة جديدة لسد الفجوة. 

إتجاهات اإلستثمار في الطاقة المتجددة

التحديات التقنية

تلخــــص التحديــــات التقنية الناتجة عن دمج مصــــادر الطاقة المتجددة في 
الشبكة على النحو التالي:

   التباين والتقطع
   استجابة التردد
    موازنــــة النظــــام
   تخزيــــن الطاقــــة

   البنية التحتية للتسليم
   التنبؤ بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح

   نظم إدارة الطاقة
    نظم إدارة التوزيع

التقلب والتقطع
  أنظمــــة الطاقــــة مصممــــة للتعامل مع الطبيعــــة المتغيــــرة للحمل (جانب 

المستهلك) مع توليد معروف
  تضيــــف الطاقة المتجــــددة التباين في جانب اإلمداد، مما يشــــكل تحديات 
جديــــدة للمرافق ومشــــغلي النظم. وفقا لذلك، واعتمادا على مســــتوى 
تغلغل الطاقة المتجددة، يمكن أن يكون للتغيرات تأثير كبير على الشبكة
  على سبيل المثال، تعمل محطات الطاقة الكهروضوئية في الغالب خالل 
األيام المشمسة، في حين أن طاقة الرياح تكون متاحة بشكل أكبر خالل 

فصل الشتاء أو في الليل
  وعالوة على ذلك، يحدث التغيير في الرياح على مدى فترة أطول (في 
ساعات) مقارنة بالتغيرات السريعة في انتاج الطاقة من الطاقة الشمسية 

(الذي يحدث في ثوان) بسبب السحاب

التقلب والتقطع
مقيــــاس الطاقــــة الكهروضوئيــــة للمرافق معلومات آنية لمشــــغلي نظم 
الطاقة في حين أن مقياس الطاقة الكهروضوئية التجاري يتصل مباشرة مع 
جانــــب التوزيــــع مما يجعل من الصعــــب التنبؤ ما إذا كانت الزيــــادة في صافي 
الحمولــــة ترجــــع إلــــى زيــــادة فعلية فــــي الحمل أو إلــــى نقصان فــــي الطاقة 

الشمسية.
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تخزين الطاقة
  مصــــادر توليد الطاقة المتجددة متغيــــرة بطبيعتها. وبناء على ذلك، فإن تخزين الطاقة 

المخصص يمكن أن يدعم توافر الطاقة.
  علــــى مســــتوى النقل، يتم التعامل مع االختالفــــات في نظام الطاقة الكهربائية على 
مســــتوى النظــــام حيــــث أنه من األفضــــل تجميع المتغيــــرات قبل موازنة ذلــــك. ولذلك 
ينبغي النظر في تخزين الطاقة على مستوى النظام وينبغي عمل تغذية من مصادر 

مختلفة.
  من ناحية أخرى وعلى مستوى التوزيع، وفي العداد الكهربائي (جانب العميل ) ، بدأنا 

نرى أن التخزين يلعب دورا في تعزيز االستهالك الذاتي للطاقة الشمسية الموزعة.
  التطــــورات الحديثــــة في تقنيات البطاريــــات تجعل تخزين البطارية أكثــــر اقتصادا وقابلية 
للتوســــع في مســــتويات النقــــل والتوزيع. فهي تكمــــل موارد التوليــــد المتغيرة ويمكن 

وضعها في أي مكان.
  كان عــــام 2015 عامــــا بــــارزا لتخزين الطاقــــة: جذب الداخلون الجدد مثل تســــال االهتمام 
الوطنــــي، ونشــــرت الشــــركات بطاريات أكثــــر من أي وقــــت مضى. مؤخــــرا قامت لجنة 
المرافق العامة بكاليفورنيا بتوجيه المرافق المملوكة للمســــتثمرين في والية كاليفورنيا 

للحصول على 1.3جيجاوات من تخزين الطاقة بحلول عام 2020.

التنبؤ بالطاقة الشمسية والرياح
  الهــــدف مــــن التنبؤ بالطاقة الشمســــية والرياح هو التنبؤ بإنتــــاج الطاقة من خالل نماذج 

التنبؤ بالطقس والتنبؤ اإلحصائي من أجل مواءمة الحمل المتوقع.
  يمكن التنبؤ بالشكل العام إلنتاج الطاقة المتجددة على الرغم من حدوث أخطاء كبيرة 

في مستوى وتوقيت إنتاج طاقة الرياح 
  يمكن تحســــين التنبؤ بتجميع الطاقة المتجددة بشــــكل عام. وأظهرت الدراســــات التي 
أجريــــت فــــي ألمانيــــا أن أخطاء التنبــــؤ يمكن تخفيضهــــا باالنتقال من موقــــع واحد إلى 
المســــتوى اإلقليمــــي / الوطني. وعالوة على ذلك، فإن اســــتخدام عــــدة خوارزميات 

للتنبؤ يمكن أن تحسن أيضا دقة التنبؤ بالرياح
   التنبؤ الطاقة الشمسية يعد معتبرا بشكل كبير اعتمادا على الموقع. ومع ذلك، فإن 

العناصر الخارجية (السحب والغبار ...) قد تكون لها آثار كبيرة على الناتج.
مستقبل الشبكة (القريب) 

الطريق إلى األمام
  إن االتفاقات األخيرة بشــــأن المناخ والتطورات المســــتدامة تجعل الطاقة المتجددة في 

طليعة مزيج الطاقة

  ینبغي وضع أھداف حکومیة محددة زمنیا لمصادر الطاقة المتجددة بهدف غرس الثقة 

لدى المستثمرین ووضع خارطة طریق للقطاع

  ینبغي نشــــر سیاســــات جدیدة لتســــھیل اعتماد مصادر الطاقة المتجددة مثل تعریفات 

التغذیة، صافي القیاس، الحوافز المالیة وآلیات الســــوق لشراء وبیع الطاقة. ومن شأن 

خلق الحوافز المناســــبة أن يقلل في نهاية المطاف من تشــــوهات الســــوق التي تجعل 

من الطاقة المتجددة خارج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  نظــــرا لالنخفــــاض األخيــــر فــــي أســــعار النفــــط والمراجعــــة الحاليــــة لإلعانــــات الحكومية، 

ينبغــــي إصالح أســــعار الطاقة المحلية تدريجيا مع األخذ في االعتبار وقت االســــتخدام، 

التسعيرفي وقت الذروة والتسعير في الوقت الحقيقي لتمكين الترشيد. وينبغي دعم 

ذلــــك ببرامــــج اجتماعية تســــاعد األســــر ذات الدخــــل المنخفض على تحمــــل الزيادة في 

التعريفات.

  ينبغــــي أن تشــــارك مرافــــق الطاقــــة ومنتجــــي الطاقة المســــتقلين بشــــكل نشــــط في 

تطوير هذه اإلصالحات الجديدة للطاقة جنبا إلى جنب مع الوزارات المعنية والســــلطات 

التنظيمية.

  يلزم بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب ونقل المعرفة لدعم التوسع في التقنية 

واالستفادة من إمكاناتها الكاملة

  تعزيــــز االقتصــــاد المحلــــي مطلوب لتوفير الفرص لتوطين شــــرائح مختلفة من سلســــلة 

القيمــــة للطاقــــة المتجــــددة (اإلدارة والمشــــتريات والتصنيع والنقــــل والتركيب واالتصال 

والتشغيل والصيانة).

  ينبغي تنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة في التطبيقات الصناعية والمحلية

  الصناعية: محركات توفير الطاقة، وتحسين العمليات، وإعادة تدوير الطاقة

  المحليــــة: تحســــين تصميــــم المباني والعــــزل، وأجهزة توفيــــر الطاقة وأنظمــــة اإلضاءة، 

وسخانات المياه بالطاقة الشمسية

  ینبغــــي تعزیــــز حركة رأس المال من خالل الشــــراکة بین القطاعین العــــام والخاص جنبا 

إلی جنب مع توفیر مرافق الضمان للتخفیف من مخاطر عدم سداد القروض المرتبطة 

بالطاقة المتجددة للمؤسسات المالیة 

  إنشاء صندوق للطاقة المتجددة بشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الشركات 

الناشئة، ...

  توفيــــر الدعــــم المالــــي فــــي الجامعــــات لخلــــق تخصصــــات في هــــذه الصناعة للســــماح 

للمهندسين المحليين والتكنولوجيين الكتساب المهارات الالزمة

خاتمة 

  نشــــر تقنيات الطاقة المتجددة تواجه عدة عوائق وعقبات بما في ذلك الموارد المالية 

والتقنية والسياسية والموارد البشرية والتوعية

  ومــــع ذلك، فمن خــــالل فتح الفرص االقتصادية التي تتيحهــــا الطاقة المتجددة للبلدان 

العربيــــة، وتطبيق اإلصالحات الهيكلية المطلوبة المرتبطة بآليات تســــعير ســــوق الطاقة، 

ستصبح الطاقة المتجددة في نهاية المطاف عنصرا هاما من عناصر التحول في الطاقة

  إننــــا نؤمــــن إيمانا قويا بأن الطاقة المتجددة هي شــــريك طبيعــــي لكفاءة الطاقة، وأنه 

ينبغي اتباع نهج شامل لدمج الطاقة المتجددة كجزء من الشبكة
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مزيج الكهرباء الفرنسي
 خصائص النظام
 الفوائد الرئيسية

 تحديات الغد
مزيج الكهرباء الفرنسي هو ٪95 منخفض الكربون

EDF PWR Nuclear Fleet in France
EDF is the first nuclear operator 

كهرباء فرنسا هو أول مشغل نووي فى العالم :
 58 مفاعال في 19 موقعا

 كود بين عامي 1977 و 1996
 متوسط العمر: 29 سنة

 السعة الكهربية 63.1 جيجاوات
  416 تيراوات ساعة ولدت في عام 2014

  1 مشروع قيد اإلنشاء في فالمانفيل

أسطول الطاقة المتجددة في فرنسا
فـــي عـــام 2014: أكثر من 40 جيجـــاوات و 90 تيراوات ٪19،5 من اســـتهالك 

الطاقة

مثال على مزيج الكهرباء الفرنسي

المؤسسة: كهرباء فرنسا / القسم الجديد 
للهندسة النووية والهندسة

63,1    نووي
مائي  25,4

المصادر المتجددة األخرى  16
إحفوري  24,4
المجموع  128,9

مزيج الكهرباء الفرنسي جيجاوات

باتريك زاك / مدير المشروع | المؤتمر العام الخامس لالتحاد العربي للكهرباء
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األسطول النووي في فرنسا للطاقة الكهربية

ويوفر مزيج الكهرباء الفرنسي فوائد كبيرة: 
 توليد الكهرباء منخفض الكربون

 الكهرباء بأسعار معقولة
 أمن اإلمدادات، ودعم الميزان التجاري

 عدد كبير من الوظائف في الصناعات عالية األداء

مزيج التوليد وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
إنبعـــاث ثانـــي أكســـيد الكربون / كيلوواط ســـاعة هـــو أقل بكثير في فرنســـا من 

An affordability possible thanks to competitive generation 
means

وسائل النقل الالزمة لمواجهة تقطع الطاقة الكهروضوئية والرياح مزيج يوفر استقاللية الطاقة .. تبادل العقود من فرنسا في عام 2014 – تريليون وات / ساعة

المســــتهلكين الفرنسيين يدفعون الكهرباء أرخص من غيرها من األوروبيين الكهرباء في 
القدرة على تحمل التكاليف ممكن بفضل وسائل توليد تنافسيةفرنسا أرخص ٪30 من متوسط االتحاد األوروبي للسكن

المتوسط األوروبي
 انبعاثات ثاني أکسید الکربون في النظام الکھربائي الفرنسي = 19 طن متري 

في عام 2014 .
 معامـــل ثاني أكســـيد الكربـــون لمزيج كهرباء فرنســـا = 17 غ من ثاني أكســـيد 

الكربون/ كيلوواط ساعة في عام 2014 (العاصمة الفرنسية + جزء من الخارج)

انبعاثات غاز ثاني أكســـيد الكربون (غ من ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة) 
فـــي عام 2011 من قطاع الكهرباء)  متوســـط االتحاد األوروبـــي  = 352  (غ من ثاني 

أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة)
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التحدي الصناعي لبرنامج "غراند كارينيج"
تواجه كهرباء فرنسا برنامجا مهما لإلستثمارات حتى عام 2025 من أجل تجديد 

وزيادة مفاعالته:
 استبدال العديد من المكونات الرئيسية (مولدات البخار والمحوالت والمولدات .
 تعديـــالت هامـــة على الســـالمة، مـــع مراعاة الـــدروس المســـتفادة من حادث 

فوكوشيما.
 استثمار حوالي 55 مليار يورو من عام 2013 حتى عام 2025.

 سيتماشـــى هـــذا البرنامـــج تدريجيا، مع الخطة االســـتراتيجية للقانون الفرنســـي 
الجديد بشأن انتقال الطاقة .

التحدي الصناعي للبناء النووي الجديد
 تقوم كهرباء فرنسا ببناء محطة نووية في فالمانفيل
 هذه المحطة هي األولى من نوعها بالنسبة لفرنسا:

 في سياق لم يبنى فيه مفاعل جديد لسنوات

الخاتمة
 أسعار الكهرباء وأمان الطاقة هي قضايا رئيسية بالنسبة لفرنسا.

 التوليد النووي في فرنسا، موزع على 19 محطة و 58 مفاعال، يضمن كفاءة 
الكهرباء، آمن، دون انبعاث غازات الدفيئة.

 بنـــاء محطـــات جديدة ، غالبا ما يثيـــر ردود فعل من أمثال "ليس في حديقتي 
الخلفية"  في جميع أنحاء العالم.

 حلول مختلفة من مزيج الكهرباء وفقا للبلدان.
ال شـــك أن الطاقة النووية ســـوف تجد مكانها كطاقة مستدامة وآمنة وبأسعار 

معقولة وحل جيد لتوليد األساس في مزيج مكمل للطاقة المتجددة

(GEN3)  مع خطوة السالمة 
 الدروس المستفادة مستوحاة من هذا التطور

 العمـــل الجـــاري على تحســـين التصميم األساســـي من قبل كهرباء فرنســـا و 
. AREVA شركة
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مالمـــح ســـوق الكهربـــاء فـــي الدول 
العربية:

  كان الدعم الحكومي للوقود األحفوري حوالي 
490 مليار دوالر في عام 2014، ولكنه كان ســـيبلغ 610 
بالييـــن دوالر مـــن دون اإلصالحات التي ســـنت منذ عام 
2009. أثبتـــت التغييرات األخيرة أن تعديل الدعم للوقود 
األحفـــوري ممكنـــا: فالنقص في أســـعار النفط يعطي 
مجمل المســـتوردين مجاال لإلصالح، وتعزز الحاجة للقيام 
بذلـــك، من قبـــل المصدريـــن. (الوكالة الدوليـــة للطاقة، 

توقعات الطاقة العالمية، 2015 (.
  وتســـتهلك دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
حوالي ثلثي إجمالي الدعم للوقود األحفوري. (الوكالة 

الدولية للطاقة، توقعات الطاقة العالمية، 2015 (.
  وعلـــى الرغـــم من قيـــام بلـــدان مختلفة بتنفيذ 
إصالحـــات دعـــم الطاقة فـــي كل مـــن قطـــاع الكهرباء 
وأســـعار المنتجـــات النفطيـــة ، كمصـــر واألردن والمغرب 
وتونس والسودان واليمن والسعودية وعمان والكويت 

وقطر، لكن أسعار الطاقة ال تزال مدعومة بشكل كبير.

مالمـــح ســـوق الكهربـــاء فـــي الدول 
العربية:

 تتميز المنطقة بارتفاع الطلب على الطاقة يتراوح 
من 3 - ٪8، (إيرينا، 2015).

 فيمـــا يتعلـــق بإســـتقاللية الطاقة، هنـــاك إختالف 
كبير بين الدول العربية. وبعبارة أخرى، تستورد فلسطين 
واألردن ولبنان والمغرب وتونس في المتوسط أكثر من 

٪90 من احتياجاتها من الطاقة.
  من حيث الطاقة المولدة للفرد، هناك فرق كبير، 
يتراوح بين 273 كيلووات / ساعة إلى 16،840 كيلووات 

/ ساعة، (أيه يو إي، 2014).

تكامـــل الطاقة المتجددة، توصيات إلســـتراتيجيات 
الطاقة المتجددة في البلدان العربية

مالمـــح الطاقة المتجددة في الدول 

العربية:
  تزداد حصة استثمارات القطاع الخاص في مجال 
الطاقـــة المتجددة في المنطقة يومـــا بعد يوم. الدول 
الرائـــدة في هذا المجال هي المغـــرب واإلمارات العربية 

المتحدة واألردن ومصر.
  ويتم تنفيذ معظم االســـتثمارات حاليا من خالل 
القروض األجنبية، مع حصة جزئية من القروض الوطنية. 
ونتيجـــة لذلك، هنـــاك حاجة إلـــى إطالق خطـــط تمويل 

ية
لم

 ع
ق

ورا
أ

محمد مصطفى الخياط | المؤتمر العام الخامس لالتحاد العربي للكهرباء
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توصيات
1 - هنـــاك حاجـــة لزيـــادة حصـــة مشـــاريع الطاقـــة 

المتجددة الصغيرة.
2 - هناك حاجة لتطوير آليات مالية جديدة وشراكات 

تتميز بمخاطر منخفضة وربحية معقولة.
3 - تدعـــم مشـــاريع الربط الكهربائـــي الكهربي كال 
مـــن تبـــادل الكهرباء بين الـــدول العربيـــة وتعظيم فرص 

االستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
4 - تعزيـــز وتطويـــر سياســـات الطاقـــة المتجـــددة 
وتعظيـــم دور القطـــاع الخاص من خـــالل خطط مبتكرة 
مثل التعرفة حســـب التغذيـــة (Feed-in-Tariff )، نظام 
اإلنشـــاء والتشـــغيل والتملك (BOO) ، اإلنتـــاج الكهربي 

. ( IPP) المستقل

ابتكارية، وال سيما للمشاريع الصغيرة الحجم.
  نقص الكهربـــاء في بعض البلدان فرصة فريدة 
لنشـــر الطاقة المتجـــددة على نطاق صغيـــر. وفي هذا 
الصـــدد، نجح لبنان في االســـتفادة مـــن األموال الخاصة 
لتطوير مشـــاريع الطاقة المتجـــددة الصغيرة النطاق من 

خالل آليته المالية الوطنية المبتكرة.

مالمح ســـوق الطاقة المتجددة في 
الدول العربية:

  هنـــاك سياســـات مختلفـــة قيـــد التنفيـــذ ، مثـــل 
التعرفة حسب التغذية (Feed-in-Tariff )، نظام اإلنشاء 
والتشـــغيل والتملك (BOO) ، اإلنتاج الكهربي المستقل 
  .(net metering ).عـــدادات صافـــي القيـــاس ،( IPP)
وقدمـــت المغـــرب واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة عمليات 
المناقصات التنافســـية العامة لإلنتاج الكهربي المستقل 
ومنحت عقود لتطوير مشـــاريع الطاقة الشمسية على 

نطاق واسع.
  هناك إمكانية كبيرة لتطبيق خطط كفاءة الطاقة 
الوطنيـــة فـــي قطاعـــات االســـتهالك المختلفـــة. وقـــد 
وضـــع حوالي 12 بلدا خطط عمل وطنية بشـــأن كفاءة 
اســـتخدام الطاقـــة مـــع تدابيـــر وأهداف محـــددة تتعلق 

بكفاءة استخدام الطاقة. (ريكريي، 2015).
  اســـتنادا إلى نمط االســـتهالك الحالي للكهرباء، 
يســـتهلك القطـــاع الســـكني أكثـــر مـــن نصـــف الكهرباء 
المنتجـــة في الدول العربية. وفي هذا الصدد، يمكن أن 
تكون نظم الطاقة المتجـــددة الصغيرة الحجم هي أكثر 

البرامج قابلية للتطبيق مقترنة ببرامج كفاءة الطاقة.



20
18

ير 
ينا

 ـ 
ي

ثان
 ال

دد
لع

ا

54

  ما الذي يدفع هذا التحول؟
  ديناميكية النمو السكاني
  قيود الموارد واالستدامة

  تغير المناخ واالهتمامات البيئية
  اإلنجازات التقنية .

ينتـــج عن هذه التحـــوالت العالمية تأكيدا متزايدا على مصادر الطاقة المتجددة 
وتوزيع التوليد، وغالبا على حساب الوقود األحفوري

... مع الوقود األحفوري عند مفترق الطرق

ما الذي يجعل الوقود األحفوري جذابا؟
  القدرة على التكيف العالمي

 التنقل

علـــى الرغم من أن االقتصادات المتقدمة تعتمـــد اعتمادا أقل على الوقود 
األحفوري من البلدان النامية

دور الوقود األحفوري في توليد الطاقة أقل بروزا في االقتصاديات المتقدمة 
مقارنة بالبلدان النامية

المنتمين لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مستقبل الوقود األحفوري من أجل توليد الطاقة
 بناء على الطلب

 كفاءة / حجم صغير
 سهولة النقل

 القدرة التخزينية
 التكلفة

ما هي أكبر التحديات؟
 تغير المناخ واالهتمامات البيئية

 ندرة الموارد واالستدامة
 القدرة التنافسية للتكلفة

واليوم، يهيمن الوقود األحفوري على التوليد العالمي ...
على الصعيد العالمي، يظل الوقود األحفوري المصدر المهيمن لتوليد الطاقة، 

وهو ما يمثل أكثر من ثالثة أرباع إنتاج الكهرباء في العالم
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ومن المقرر أن يكون لمصادر الطاقة المتجددة دورا متزايدا في توليد 
الطاقـــة ... إن تكاليـــف التوليد العالمية لتقنيات الطاقة المتجددة آخذة في 
االنخفـــاض مؤشـــرات تكاليـــف توليـــد الطاقـــة العالمية للمحطـــات الجديدة، 

ميغاوات/ ساعة

أهداف للطاقة المتجددة في عام 2020 لبلدان مختارة 
الجزائر     6 ٪ من توليد الطاقة

مصر     20 ٪ من توليد الطاقة
العراق     10 ٪ من توليد الطاقة

األردن     10 ٪ من الطاقة األولية
الكويت    5 ٪ من توليد الطاقة
ليبيا     7 ٪ من توليد الكهرباء

المغرب    42 ٪ من القدرة المركبة
قطر     6 ٪ من توليد الطاقة

اإلمارات    1 ٪ من الطاقة المركبة (دبي) ، ٪7 من توليد الطاقة (أبوظبي)

اإلعالنات المؤخرة ألسعار العقود طويلة األجل للطاقة المتجددة 
األردن                               61-77 دوالر/ ميجاوات بالساعة

اإلمارات العربية المتحدة     58 دوالر/ ميجاوات بالساعة
مصر              41-50 دوالر/ ميجاوات بالساعة 

مشاريع الطاقة المتجددة الحالية وااللتزامات
المغرب      9 مليار دوالر

الكويت      4 مليارات دوالر
األردن       2.1 م ليار دوالر

مصر       1 مليار دوالر
المصـــدر: المركـــز اإلقليمـــي للطاقـــة المتجددة وكفاءة اســـتخدام الطاقـــة؛ القمة 

العالمية لطاقة المستقبل؛ الوكالة الدولية للطاقة
هل سيحتفظ الوقود األحفوري بمكانته المهيمنة في توليد الطاقة العالمية 

بعد 15 عاما من اآلن؟
وفقا لتوقعات الصناعة الرئيسية - نعم

الحواجز الرئيسية لنشر مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع:
- انخفاض الكفاءة

- غير قابل للنشر
- التخزين مكلف

- األرض
- المعارضة الشعبية

- الزال مكلفا

مالحظات ختامية
-  تختلـــف التوقعـــات فـــي تقديـــر المـــدى الذي ســـوف ينمـــو / ينخفض فيه 

استخدام الوقود األحفوري، والنطاق الجغرافي والقوى الدافعة.
-  تختلـــف اإلســـقاطات من تراجع للوقـــود األحفوري (إنخفاض متســـارع في 
البلـــدان المتقدمـــة و نمـــو متواضـــع فـــي العالـــم النامي) إلـــى الهيمنـــة العالمية 
المستمرة (االنخفاضات المعتدلة في الواليات المتحدة وأوروبا، مصحوبة بنمو كبير 

في أماكن أخرى).
-  مـــا إذا كان بإمـــكان الوقود األحفـــوري اإلحتفاظ بهيمنته على توليد الطاقة 
يعتمد بشـــكل رئيســـي على قدرته على التفوق على البدائل(وبالخصوص مصادر 

الطاقة المتجددة ) من حيث:
-  الكلفـــة المحتملة (فقط مع انخفاض التكاليـــف األخيرة، يمكن اعتبار الطاقة 

المتجددة ذات أسعار تنافسية)؛ و
- الموثوقية (حتى اآلن، يمكن أن توفر الطاقة المتجددة فقط طاقة متقطعة، 

غير قادرة على التنافس مع القدرة األساسية التي يوفرها الوقود األحفوري).
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توصيات جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر 
المتوسط (ميدريغ) المتعلقة بتهيئة بيئة سليمة 

الستثمارات الطاقة

احتياجات االستثمار في العالم العربي
فـــي الدراســـة الموجهة من جامعـــة الدول العربية و بدعـــم مالي من الصندوق 
العربي للتنمية االجتماعية واالقتصادية وهي:   "دراسة جدوى الربط الكهربائي وتجارة 

الطاقة بين الدول العربية"
الهـــدف من الدراســـة هـــو معالجة مـــدى كفاية نظـــام التوليد المعد والشـــبكة 
المترابطـــة لتقديـــم الكميـــة االقتصادية لتجارة الكهربـــاء والغاز الالزمـــة لتحقيق أهداف 

أسواق تداول الكهرباء العربية
ويشمل نطاق الدراسة ما يلي:

 االستراتيجية والخطة الرئيسية لتطوير تجارة الطاقة بين الدول العربية
 تحديد المفاضلة بين تصدير الكهرباء و / أو الغاز الطبيعي

  تـــم تأســـيس »مدريـــغ« كمجموعة عمل دائمـــة في مايـــو 2006 لمنظمي 
الكهرباء والغاز حول البحر األبيض المتوسط.

 في عام 2007 تم اإلعالن عنها كرابطة غير ربحية بموجب القانون اإليطالي 
باسم »رابطة منظمات الطاقة المتوسطية«

 تجمـــع مدريـــغ 23 من منظمـــات الطاقة للكهربـــاء والغاز فـــي 20 دولة حول 
حوض المتوسط

استراتيجية مدريج لعام 2030
1 - إطار تنظيمي مؤسسي سليم.

2 - الظروف المثلى الستثمارات البنية التحتية.

3 - أداء أسواق الكهرباء والغاز التنافسي والشفاف.
4 - حماية المستهلكين بكفاءة مع مراعاة الحالة الخاصة للمستهلكين الضعفاء.

5 - تكثيف التعاون اإلقليمي وإقامة مشاريع تجريبية.

 دراسة مدريغ حول »البنية التحتية للربط البيني في البحر 
األبيض المتوسط: بيئة صعبة لالستثمارات

  تم إعداد تقریر عن تحدیات استثمارات البنیة التحتیة في البحر األبیض المتوسط 
من قبل مدريغ في عام 2015

 تم التشاور مع المنفعين  بخصوص التقرير.
 وردت ردود من 37 مؤسسة بما في ذلك المؤسسات الحكومية (وزارات الطاقة، 
والمفوضيـــة األوروبيـــة، واالتحـــاد من أجل المتوســـط)، والمؤسســـات الماليـــة الدولية، 
والرابطات اإلقليمية، والخبراء االستشـــاريون، ومشـــغلي نظم النقل (على المســـتوى 

الوطني وكذلك اإلقليمي) ، والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.

تحليل مدريج للتحديات التي تواجه استثمارات الطاقة
  التحدي الرئيسي أمام االستثمارات هو عدم اليقين

- الجوانب الفنية: تتعلق هذه الجوانب بالسمات الفيزيائية لألنظمة المترابطة
-  الجوانـــب االقتصادیة والمالیة: وتشـــمل ھذه الجوانب تکالیف شـــراء و / أو إنتاج 
الوقود المســـتخدم في تولید الکھرباء، والتکالیف الرأســـمالیة إلنشـــاء محطات التوليد، 

والدخل من مبیعات الکھرباء
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خطة التوسع الجماعي للبلدان العربية على أساس األعمال
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- الجوانـــب الخارجية: تجســـد هذه الجوانـــب فوائد مالية واجتماعيـــة وبيئية غير 

مباشـــرة، مثـــل توظيـــف العمالـــة، وآثار تحســـين إمـــدادات الطاقة فـــي تعزيز تنمية 

الصناعة المحلية، وتحسين نوعية الطاقة

التقييم الكمي للعوامل المتغيرة التي تزيد من شك المستثمر
• قام���ت مدريغ باس���تقصاء تص���ور الجهات التنظيمية وأصح���اب المصلحة حول 

8 مـــن العوامل المتغيرة التي يمكن أن تزيد من شـــك المســـتثمرين وتعيق التطور 

السليم للشبكات عبر الحدود:

1 - العقبات التنظيمية و / أو القانونية (مثل اإلدارة، والســـماح، والترخيص، وما 

إلى ذلك)

2. عدم االهتمام بمشاريع الربط البيني من القطاع العام

3. الحواجز التقنية

4 - الجـــدوى الماليـــة للمشـــروع (أي الجـــدوى التقنية والمالية، مثـــل اإليرادات 

الكافية)

5. عدم كفاية الطلب في السوق بسبب تخلف األسواق

6 - االفتقار إلى اإلصالحات الوطنية

7 - عدم االستقرار السياسي و / أو عدم وجود أطر مؤسسية واضحة، بما في 

ذلك الحواجز الجيوسياسية (مثل النزاعات أو التوترات بين البلدان)

8 - االفتقار إلى التنسيق و / أو التعاون (على سبيل المثال، بين مشغلي نظم 

النقل،أو بين مشغلي نظم النقل و المنظمين) 

الرسائل الرئيسية للتقرير 
تتضمن الرسائل الرئيسية األخرى مايلي:

- ينبغي ترشـــيد األنشـــطة الرامية إلى تحســـين منـــاخ اســـتثمارات الطاقة في 
منطقة البحر األبيض المتوسط وتنسيقها بشكل أفضل (بي سي آي)

- تمثل مخاطر الطلب مصدرا هاما للشـــك بالنســـبة للمســـتثمرين في المراحل 
األولى، وينبغي أن تنظر فيه الهيئات التنظيمية عند إدارة تطور أسواق المستعملين 

النهائيين.
- ينبغـــي أن تكـــون نمـــاذج األعمـــال مصممـــة خصيصـــا لالحتياجـــات المحـــددة 

للمنطقة.
- تعد إشـــارات األســـعار الواضحة وإلغاء اإلعانات شـــروطا مســـبقة ألي نموذج 

عمل وينبغي تنفيذها اآلن.
- يتم دائما تقييم مشـــاريع البنية التحتية المقترحة على أســـاس تحليل التكلفة 
والفوائد، وتشمل تخصيص التكاليف عبر الحدود لتسليط الضوء على االهتمام الذي 

يوليه كل بلد في المشاريع

إتحاد منصات الطاقة المتوسطية
- مـــن خالل أنشـــطة مؤتمر الطاقة الوزاري المتوســـطي الذي عقد في روما 
في نوفمبر 2014، تم تبني مبادرة إلنشاء ثالث منصات للطاقة لتعزيز تكامل الطاقة 

بين البلدان األوروبية المتوسطية
-  تولى االتحاد مسؤولية هذه المنصات

-  وتشمل هذه المنصة:
" REM " سوق الكهرباء اإلقليمي -

- منصة الغاز
- منصة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

كيف يمكن للمنظمين المستقلين أن يحفزوا االستثمارات
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الحواجز المؤسسية التي 
حددهـــا المجيبـــون على 

االستشارة العامة
•  تم تحديد ستة حواجز، وهي:

-  انعدام الشفافية؛
-  انخفاض مستوى مشاركة القطاع 

الخاص.
- اإلطار القانوني والتنظيمي الجزئي 

.
- اإلعانات الكبيرة.

- البنية المؤسســـية غير واضحة على 
المستوى الوطني

- االفتقار إلى آليات الحوافز التنظيمية

متطلبات الحد األدنى للمنظمين
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دور النقل و الربط

مزيج الطاقة في منطقة مجلس التعاون الخليجي
حتى اآلن:

o تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من بين أعلى مستهلكي الطاقة نموا.
o تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل تقريبا على الغاز والنفط إلنتاج الكهرباء.

o هذا اإلعتماد على الغاز والنفط غير قابل لإلستمرار
هناك حاجة إلى مزيج جديد للطاقة المستدامة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي (مثل 

الطاقة المتجددة، النووية، وغيرها)

الطاقة النووية لدول مجلس التعاون الخليجي
o في ديسمبر 2006، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عزمها على اإلنتقال إلى 

توليد الطاقة النووية.
o المملكــــة العربية الســــعودية واإلمارات العربية المتحدة، لديهــــا خطط الطاقة النووية 

األكثر تقدما حتى اآلن.
o تقوم أبوظبي ببناء محطة بركة للطاقة النووية بأربع وحدات طاقة كل منها 1400 

ميجاوات ويتوقع اإلنتهاء من الوحدة األولى بحلول عام 2017.
o تخطــــط المملكــــة العربيــــة الســــعودية لبنــــاء 16 مفاعــــال للطاقة النوويــــة على مدى 
الســــنوات العشــــرين المقبلــــة بتكلفة تزيد عــــن 80 مليار دوالر، مع بدء تشــــغيل أول مفاعل 

في عام 2022.

دور الشبكات الفائقة والربط الكهربي
- توفير إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة »المتجددة« و »الجديدة« على نطاق واسع، 

والتي غالبا ما تكون بعيدة عن شبكات النقل القائمة.
- توفير الوصول إلى تخزين الطاقة على نطاق واســــع (على ســــبيل المثال المضخات 

المائية) التي يمكن أن تكون بعيدة عن محطات توليد الطاقة.
- السماح بتشكيل تجمعات الطاقة واألسواق لتجارة الكهرباء وتبادلها و المشاركة في 

االحتياطي 
- إتاحــــة الفرصــــة لبيع / تصديــــر الطاقة الزائدة من محطات توليــــد الطاقة الكبيرة (مثل 

النووية).
- السماح لتبادل الطاقة الستيعاب اإلنقطاع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

فوائد الربط الكهربائي
- تحسين عامل الحمل وزيادة تنوع الحمل.

- انخفاض االستثمار في توليد الطاقة. (دول مجلس التعاون الخليجي: اإلستثماريصل 
إلى 6 مليارات دوالر أمريكي خالل 25 عاما).

- فــــرص تحقيــــق وفــــورات اقتصادية من خــــالل تجارة الطاقــــة. (دول مجلــــس التعاون 
الخليجي: 26 مليار دوالر أمريكي خالل 25 عاما)

- تخفيض تكاليف الوقود والتشغيل. (166.5 مليون دوالر أمريكي في عام 2014).
 - تجنــــب انقطــــاع التيــــار الكهربائي وحفظ الحمولــــة المفقودة (20 مليــــون دوالر من 

دوالرات الواليات المتحدة في عام 2014).
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