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ً
ســعرا ،وأكثــر قابليــة للتجــارة.
٣٨
The Digital transformation
of the energy trade, an
opportunity to expand

Abdulaziz Bin
Salman draws
new energy rules

Electricity waste, a
difficult challenge for the
Gulf States

Gulf States, 700
billion investments in
renewable

الدكتور نايف العبادي رئيس
مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي:

هدفنا سوق الطاقة العالمية
المهندس سالم العوفي:
الدمج لن يغير سياستنا

1

المهندس عيسى الزرعوني:
مهتمون بالمحافظة على
مواردنا

دول الخليج ،استثمارات

هدر الكهرباء ،التحدي

عبد العزيز بن سلمان يرسم

التحول الرقمي لتجارة

بـ  700مليار في المتجددة

الصعب لدول الخليج

قواعد جديدة للطاقة

الطاقة فرصة للتوسع

ّ
تصميم الغالف :أمجد صباح

حوار:
الهــدف ،موقــع متقــدم فــي ســوق الطاقــة العالميــة ،يؤكــد الدكتــور نايــف بــن محمــد
العبــادي رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الربــط الخليجــي أن الهــدف المقبــل للهيئــة يكمــن
فــي تطويــر منظومــة إنتــاج الكهربــاء ،ومواكبــة التطــور العالمــي الســريع فــي مجــال
إنتــاج الطاقــة ،لتنــال حصــة أكبــر فــي ســوق الطاقــة العالميــة.
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جــودة الحيــاة ،يكشــف المهنــدس العلمــاء عــن خطــط بــاده المســتقبلية
لتوفيــر الطاقــة الكهربائيــة ،واالتجــاه نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة ،خاصــة
النوويــة ،كمــا تحــدث عــن خطــة بــاده للســنوات العشــر المقبلــة.

14

حوار:
هيئــة الربــط مصــدر عالمــي للطاقــة ،يكشــف المهنــدس ســالم بــن ناصــر العوفــي،
عضــو مجلــس إدارة هيئــة الربــط الخليجــي ،عــن أن الســعي نحــو الطاقــة المتجــدد بــات
ً
ً
هدفــا رئيســا لــدول الخليــج ،لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة.
20

المحتويات
في هذا العدد:
يؤمن العمانيون بــأن الطاقة الشمسية هــي الحل
الحيوي واالستراتيجي لتوفير الطاقة الكهربائية،

ش ــارك ــت هــيــئــة ال ــرب ــط الــكــهــربــائــي ل ــدول

وهــم يــعــرفــون أن لديهم إمــكــانــات مــمــتــازة لتطوير

مــجــلــس الــتــعــاون لـ ــدول الــخــلــيــج الــعــربــي

مشاريع الطاقة الشمسية.
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الــعــالــمــيــة لــطــاقــة الــمــســتــقــبــل ،الــمــعــرض
كــان مــن الفعاليات الــبــارزة ضمن أسبوع
أبــوظــبــي لــاســتــدامــة  2020الــــذي كــان
موضوعه الرئيس «تسريع وتيرة التنمية
المستدامة».
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رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور /نايف بن محمد العبادي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /فهد بن حسين السديري

فتح تدشين المختبر الخليجي للطاقة
ً
ً
المتجددة بــابــا جــديــدا لصناعة الطاقة
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فــي المنطقة ،وشــكــل خــطــوة جــديــدة

ُ
تـ ــعـ ــد م ــح ــط ــة (بـــــراكـــــة) ال ــواق ــع ــة

خ ــال األعـ ــوام الخمسة الماضية،

تــســابــق وزارة ال ــك ــه ــرب ــاء وال ــم ــاء

نحو تحويل المنطقة إلى مركز عالمي

على بعد  280كلم مــن العاصمة

خطت السعودية خــطــوات واسعة

الكويتية الوقت ،إلنجاز مشاريعها

لتجارة الطاقة.

اإلم ــارات ــي ــة أبــوظــبــي ،أكــبــر مجمع

نــحــو اســتــغــال الــشــمــس وال ــري ــاح

لضمان تلبية احتياجات الــدولــة من

لتوليد الــطــاقــة الــنــوويــة السلمية

لــلــحــصــول عــلــى ط ــاق ــة كــهــربــائــيــة

كهرباء وم ــاء ،لتواكب تنفيذ رؤيــة

في العالم ،وتهدف إلى توفير ربع

نظيفة ،تحفظ النفط من الهدر.

الكويت  2035والطلب المتزايد على

٣٤

الرئيس التنفيذي

المهندس /أحمد على اإلبراهيم

احتياجات الدولة من الكهرباء.

رئيس التحرير

ً
يشهد العالم حاليا مــوجــة هائلة من

د .علي بن عبدالعزيز البخيت

التقدم التقني السريع الــذي يطمس

فريق التحرير
خالد الشايع
أحمد فائق

منذ إنشائها في عــام  2000عملت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

الــــحــــدود ب ــي ــن الـــمـــجـــاالت الــفــيــزيــائــيــة
ُ
والــرقــمــيــة والــبــيــولــوجــيــة ،يــعــد قــطــاع

«كهرماء» على تحقيق رسالتها الرامية إلى توفير كهرباء ومياه مستدامة وبجودة
عالية ،وبمختلف الطرق.

الكهرباء في قلب التحول الرقمي ،األمر
الذكي.
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ً
اقرأ أيضا:

صباح
أمجد ّ

هيئة الربط الكهربائي الخليجي
المملكة العربية السعودية
ص  .ب 3894

الدمام 31481

هاتف )+966( 13 - 821 4201 :

فاكس)+966( 13 - 821 1766 :

62

ال ــذي يفتح لــه مــجــاالت أوس ــع للتطور

اإلخراج الفني

المراسالت

الطاقة.

لم تعد الطاقة المتجددة أحد الخيارات
ال ــم ــط ــروح ــة ،تــــجــــاوزت ذل ـ ــك لــتــكــون
الهدف الرئيس لالستثمار في الطاقة
بــاســتــحــواذهــا على  % 56مــن صافي
االستثمارات الجديدة في هذا القطاع
الحيوي.
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الهيئة تبحث التعاون المشترك مع «أبوظبي للطاقة»
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هدر الكهرباء ،الخيار الصعب لدول الخليج
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خطة بحرينية لتوليد الكهرباء من الرياح في البر والبحر
ً
كهرباء دبي تؤمن الطاقة لـ  25عاما

64
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عمان تزيد سعة المناطق المرتفعة
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نمو الطاقة المتجدد العالمي ينخفض
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واس ــتمرارية يف الطاق ــة  ،وستس ــاعد مش ــاريع الطاق ــة املتج ــددة
للطاقة.األعض ــاء يف زي ــادة ه ــذا الوف ــر،
األمثل ال ــدول
االستخدامتدش ــنها
العمالق ــة الت ــي
الكهربائي
الربط
أثبت
الهيئة،
إطالق
من
بعد 11
عام ًااألمث ــل للطاق ــة خاص ــة بتنفي ــذ مش ــاريع
ـتخدام
وعل ــى االس ـ
التوس ــعة الداخلي ــة واخلارجي ــة للرب ــط الكهربائ ــي اخلليج ــي
الت ــي تفت ــح فرص ــا كبي ــرة لتب ــادل وجت ــارة الطاق ــة ب ــن دول

وخارجه ـط ــا.م ــوح ـ ًا ف ـح ـســب ،ب ــل م ـشــروع ـ ًا
ـاونش ــروع ـ ًا
ـسـم ي ـالتكـع ــن م ـ
مجلـه ـ ل ـ
أنـ ـ
ً
الربط
حققأثوب ـفــت
التعاون،ش ــروع،
الفعلي للم
ـدولش ــغيل
مهم ـ ًاـنلـالت
عامـ ـا م
بع ــد 11
ـورات
مجلس
استراتيجي ًا
فوائدـروع ًا
حتقيقبل مش ـ
فحس ــب،
جنحتطموح ًا
فقط،ش ــروع ًا
2019يكن م
عامـه ل ــم
الكهربائ ـيفـي أن ـ
الهيئة يف
هائلة،
حققهاـورات
التيق ــق وف ـ
ـاون ،يح
ـدول مجل ـ
مليون ًا ل ـ
ً 264ا مهمـ ـ
ـتراتيجي
اس ـ
التع ـالوفر
ووصلتـسقيمة
دوالر،
بقيمة
التشغيل،الوفر
سنواتــغ مقدار
خالل 2020بل
ويف عام
مليارط ــة،
2.6املرتب
نحوـدول
إلىل ــة لل ـ
الربط هائ
س ــنوية
دوالر
ً
املجلس.
لدول
الناجحة
املشاريع
أهم
من
ا
واحد
يجعله
ما
االقتص ــادي لل ــدول األعض ــاء م ــن خ ــال الرب ــط الكهربائ ــي
استثمارات
ـاديــة
االقـتـ
تتمثلـي الـفـ
القيم ــة
تخفيضووصل ــت
يف أمريك ــي،
دوالر
ملي ـصــون
ـدة183
حواـال ـئــي
اخلليج ـ
التشغيل.
وتكلفة
والوقود،
الطاقةي ــة للوف ــر الت ــي حققه ــا الرب ــط إل ــى نح ــو  2.8ملي ــار
التراكم
االستفادة
عند
أكبر
بشكل
يتضاعف
أن
ميكن
املبلغ
هذان ــذ ب ــدء التش ــغيل يف 2009م ،م ــا يجعل ــه واح ــد ًا من أهم
دوالر م
يقفز
ألن
نخطط
فاعلية،
أكثر
بشكل
الطاقة
جتارة
منـاريع الناجح ــة ل ــدول املجلس ،وتنتج الوف ــورات االقتصادية
املش ـ
سنوي ًا
مليار دوالر
يفالرقم
املقبلة.والتش ــغيل،
املرحلةالوق ــود
خاللوتكلف ــة
الطاق ــة
ـتثمارات
إلىـض اس ـ
تخفي ـ
يبلغ فائض الكهرباء لــدى الــدول اخلليجية نحو 70
والوف ــورات م ــن جت ــارة الطاق ــة .وميك ــن أن يتضاعف ه ــذا الوفر
جيجا واط يف الـشـتــاء ،تـتــوســع جميع دول الـتـعــاون يف
بش ــكل أكب ــر عن ــد االس ــتفادة م ــن جت ــارة الطاق ــة بش ــكل أكث ــر
قطاع الطاقة لديها ،للتغطية خالل فصل الصيف؛ وهو
فاعلية.
يولد فائض ًا أكبر يف الشتاء ،جراء تراجع األحمال مع
ما
جيجا
70
نحو
ـة
ـ
ي
اخلليج
الدول
لدى
ـاء
ـ
ب
الكهر
ـض
ـ
ئ
فا
يبل ــغ
انخفاض درجات احلرارة ،هذا الفائض ميكن الدفع به يف
الطاق ــة
نطمحقط ـ
جدعاـً،ـاون يف
ضخمة الت
جمي ــع دول
ليوفرس ــع
ـتاء ،تتو
يف الش ـ
واط
ألنـاعتزيد
مبالغ
الطاقة
جتارة
الصي ــف؛ وه ــو م ــا يول ــد فائضـ ـ ًا
املتوقعةص ــل
دوالر خ ــال ف
للتغطي ــة
لديه ـ
سنوي ًا.
علىـا،املليار
أكب ــر يف الش ــتاء ،ج ــراء تراج ــع األحم ــال م ــع انخف ــاض درج ــات
به يف جت ــارة الطاقة ليوفر
مشاريعالدفع
احل ــرارة ،ه ــذا الفائض ميك ــن
جديدة
لزيادة
اخلطط
جداً،هــذا؟
سيتحقق
املتوقعة
دوالر
منـى املليار
كثيرعل ـ
هناك تزيد
نطمح ألن
كيفضخم ــة
مبال ــغ
سـ ًاتـ.فــادة مــن الــوفــر املتحقق مــن الطاقة ،مــا يتم ذكــره
اال
سنوي
لـيــس م ـجــرد أح ــالم وآمـ ــال بـعـيــدة امل ـن ــال ،بــل هــي ق ــراءة
شبكاتالربط
ـني ،خطى
احتياجاتضـيـ
لدعمالعامني املــا
جديدةخــالل
مشاريعقــريــب،
ملستقبل
كهرباء
وأمن
دول مجلس التعاون

حت ــرص جمي ــع دول مجل ــس التع ــاون عل ــى توفي ــر الق ــدرات

5
اإلنتاجي ــة املطلوب ــة لتزويد الطاقة الكهربائية بش ــكل مس ــتمر
وموثوق خالل فترات ارتفاع الطلب يف فصل الصيف  ،وبالتالي
فعن ــد انخف ــاض الطل ــب بش ــكل كبي ــر خ ــال فص ــل الش ــتاء ،
يص ــل فائ ــض الكهرب ــاء ل ــدى ال ــدول اخلليجي ــة مجتمعة نحو
 70جيجا واط يف الش ــتاء ،جراء تراجع األحمال مع انخفاض
وحتقيقـروع
منهخ ــل املـشـ
ـتفادة ود
االلـستـــوســع،
نحو ا
ـذاطــوات أكـ
الكهربائيه ـخـ
الفائضبــرميكن
درج ــات احلرارة .و
خالل
من
االقتصادية،
املنافع
ـادة
ـ
ي
ز
يف
جديدة
مرحلة من خ ــال جتارة الطاقة م ــع األقاليم املجاورة.
عوائ ــد إضافي ــة
إط ــالق س ــوق تـفــاعـلـيــة حلـظـيــة ل ـت ـجــارة ال ـطــاقــة ،التي
كي ــف س ــيتحقق ه ــذا؟ هن ــاك كثي ــر م ــن اخلط ــط لزي ــادة
بدأت العام املاضي والتنسيق مع الدول األعضاء لزيادة
االس ــتفادة م ــن الوف ــر املتحق ــق م ــن الطاق ــة ،م ــن خ ــال قراءة
استخدام هــذه السوق وتفعيلها بشكل أكبر بني الــدول
األعضاء.ـب وم ــا مت حتقيق ــه يف الس ــنوات املاضي ــة.
للمس ــتقبل القري ـ
خطوات
الكهربائ ـ
الرب ــط
خطى
ـنالاملاضي ـ
فخ ــال العام ـ
نعمل
أفضل؛ـيحالي ًا
لنكون
العمل،
ـن،عن
نتوقف
نحن
ـن
ـ
م
ـة،
ـ
ي
االقتصاد
ـع
ـ
ف
املنا
ـادة
ـ
ي
ز
يف
ـدة
ـ
ي
جد
ـة
ـ
ل
مرح
أكب ــر جت ــاه
على ثالثة مشاريع جديدة هي توسيع الربط الكهربائي
سلطنةالت ــي
الطاق ــة،
حلظي ـ
تفاعلي
عمان
ـارةمــع
لتــاج ـشــر
ـطـةاملـب
ـاراتــةوالــربـ
س ــةـوقاإلم ـ ـ
ـاقدول ـ
خ ــال إط ـمــع
لزي ــادة
األعماض ــاء
دولةم ــع ال ـ
معس ــيق
والتن
وتوسعةض ــي
ب ــدأت الع ــام املا
الربط
يجعل
ـدولوهو
الكويت،
الربط
دولل ــدول
ـىب ـدـرع ـ ب ــمـن ا
ـكلـلـأك
وتفعيلـةه ـوـاقـ ـبش ـ
اس ـ
مجلس
ـدرة ع
ـوقثــر مـتــانـ
ـذهبــائـالـيس ـأك ـ
ـتخداملـكـه ـهــر
ا
الطاقة
لتجارة
تبادـ ًالـعةأكبر
داخلي ــا
الراب ــط
املجال توس
هذاش ــاريع
وسيوسعـك م
التعاون،ـي بع ــد ذل ـ
األعض ــاء .ويأت ـ
بني الدول األعضاء.
وخارجي ــا.
فعل ــى نط ــاق زي ــادة ق ــدرة الرب ــط الداخلي ــة ب ــن ال ــدول
أكبرجديدة هي توس ــعة
توسعـاريع
األعض ــاء ،فق ــد مت إق ــرار ثالثة مش ـ
الكهرباـ ًائ ـ وـيجـم ـنــوـعبـ ًا،
ـطـا ًال وغــرب
الرب ـش ـمـ
للتوسع
ـتـدي
بشكلي ـجـ
وتوس ــعة
نسعىـة الكو
الرب ــط م ــع دول ـ
ً
معني،
حد
عند
التوقف
ـدم
ـ
ع
و
ـام،
ـ
ع
بعد
ا
عام
والتوسع
دول ــة اإلم ــارات والرب ــط املباش ــر مع س ــلطنة عم ــان  ،وهو ما
لالستفادة من قدراتنا الهائلة ،والوفر الكبير يف الطاقة
س ــيجعل ش ــبكة الرب ــط الكهربائ ــي اخلليج ــي أكث ــر متان ــة
الذي نتمتع به يف املنطقة.
وق ــدرة عل ــى دع ــم احتياج ــات وأم ــن ش ــبكات كهرب ــاء دول
هـنــاك تــوجــه قــوي مــن ِقـبــل جلنة الــربــط الكهربائي
دولجت ــارة
ـادل و
ـاال أكب ــر لت
جدوى مج ـ
لدراسةس ــيفتح
املائي ــاون ،و
مجل ــس التع
اجلوار
الكهربائيب ـمع
الربط
ـراءـدول
ـن ال ـ
الكهربائي ـ
الطاق ـ
كمي ــات أكب ــر م ـ
األعضاء.ـات
بعض الــدراسـ
قمناـة ببـ ــإجـ
ـذاـةاإلط ــار
العربية،ـن يف هـ
ونتوقعال ــدول
واألردن ،ب ــن
الكهربائي ــة
الطاق ـ
الدراسةـارة
ـهدت جت ـ
وق ــد ش ـ
االنتهاء
معـةمصر
للربط
مثل
ـول ــرة
حلــيصـطف
اخللياج ـ
الكهرباعـئ ــي
ـطــق الرب ــط
طري
األعض ــاءمـع
على
ـراق بعد
الكهربائي مــع ال ـ
ـن ـ اـنلــربـ
من ــذ ع ــام  2016وصل ــت إل ــى أكث ــر م ــن ملي ــون ميج ــا واط
س ــاعة يف الع ــام  2020بنس ــبة من ــو س ــنوية تراوح ــت ب ــن 15
و % 20س ــنوي ًا .ونتيج ــة للتط ــور الكبي ــر يف ق ــدرات انت ــاج

الطاق ــة الكهربائي ــة م ــن مص ــادر الطاق ــة املتج ــددة ،ولك ــي
نتع ــرف أكث ــر عل ــى املعايي ــر والضواب ــط الت ــي حتت ــاج إليه ــا
عملي ــة إدم ــاج مص ــادر الطاق ــة املتج ــددة يف الش ــبكات مب ــا
يحق ــق أم ــن الطاقة ،فق ــد قامت الهيئ ــة بالتعاقد مع معهد
بح ــوث الطاق ــة الكهربائي ــة األمريكي «إب ــري ،« EPRIإلجراء
للطامـق ـفــةـاوضـ
ـاون ،كـاآلمــام ـ تــنـوجــد
ـان ال ـت ـ
جـلمـــس
ـاتقــةفنيمـــةـن مـ
درااملـس ــواف ـ
ـاتــددة
املتج
اإلدع ـم ــاج
لض
مع
الكهربائي
ـط
ـ
ب
ـر
ـ
ل
ا
إمكانات
لبحث
الهند
ـع
ـ
م
يفأوشلــيــة
ـبكة الكهرب ــاء اخلليجي ــة ،م ــن خ ــال دراس ــة مش ــتركة
القارة اآلسيوية عبر الهند وباكستان ،وأيض ًا يف القارة
تفصيلي ــة م ــع املعه ــد والت ــي ستس ــاهم نتائجه ــا يف تطوي ــر
اإلفريقية.
اخلليجية.
ـة
ـ
ي
الكهربائ
ـة
ـ
م
األنظ
ـتقرارية
ـ
س
وا
ـة
عم ــل الهيئ ـ
ما زالت الهيئة تدرس ربط اليمن وإثيوبيا وصو ًال إلى
الهنديأكب ــر
اجلانبج ــاالت
معـندرس م
جديةـا س ـ
نقاشاتــد أنن ـ
ونحنـل،يفأن ــا متأك
إفريقيا،ـام املقب ـ
يف الع ـ
حتقيق
األردنم ــن
ـرب أكثر
ـاريع أق ـ
القارةل ــق مش ـ
لربطـع ،ونط
للتوس ـ
ومصر
ونقرت ـبــط
ـوى،إلــى
إضافة
اآلسيوية،
ً
عام.
ـد
ـ
ع
ب
ا
ـ
ـ
م
عا
ـر
ـ
ب
تك
ـي
ـ
ت
ال
ـا،
ـ
ن
أهداف ــو ًال إلــى أوروب ــا ،ال ــذي مــن شــأنــه أن يــوفــر كثير ًا من
وص
املوارد التي حتقق أمن الطاقة.
ـن مجلس
دول
التجارة خارج
الكهرباء
البينية مـ
فرص التجارة
لفتحشهدت
مشاريع شــك
بــال أدنــي
التعاون الـكـهــربــائــي اخلليجي
بــني الـ ــدول األع ـض ــاء يف الــربــط
واط /
700ف ـألف
ـديإلى
وصلت
ـعىمنذ
طفرة
لزيادة
ميجاس ــبة
ـرص منا
لفتح
2016ـكل ج ـ
عامـة بش ـ
الهيئ ـ
تس ـ
التعاونو20
ـسبني 15
ـراوح
منو تـ
بنسبة
ساعةـد يف السنة
سنوي ًا،بحث
من%خالل
مجل ـ
لدول
االقتصادية
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الكهربائي ــة الى ال ــدول املجاورة.
لدولشبكة
املتجددة يف
التعاونـن للطاقة
جلنةـاج اآلمـ
من اإلدمـ
لضمان
فنية
مجلس
الكهربائي املائي
وبتوجيه
الكهرباء اخلليجية ،من خالل دراسة مشتركة تفصيلية
التعاون ،فقد قامت الهيئة بدراس ــة جدوى الربط الكهربائي
م ــع امل ـع ـهــد األم ــري ـك ــي «إبـ ـ ـ ــري» ،ن ـتــائــج هـ ــذه ال ــدراس ــة
م ــع بع ــض دول اجل ــوار العربية ،مثل دراس ــة الربط مع مصر
ستساعدنا أكثر على تطوير أعمالنا.
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ـ
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ـ
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م
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جمهوري ــة
حتقيق
أكثر من
أقوى،ـدادونقترب
ونطلق
ووزارة الكهرب ــاء العراقية يف
عام ًاالهيئ
تكبر بني
االطاري ــة
االتفاقي ــة
بعد ــةعام
أهدافنا ،التي
س ــبتمبر 2019م  ،واس ــتمرار التحضي ــر لالتفاقي ــات النهائية
ومناقص ــات املش ــروع ال ــذي م ــن املتوقع ارس ــاءه وب ــدء تنفيذه
خ ــال الرب ــع األول م ــن الع ــام  2021ليكون جاهزا للتش ــغيل
قب ــل صي ــف 2022م ب ــاذن اهلل تعالى

أخـبـار

تغييرات في مجلس اإلدارة الجديد لهيئة الربط الكهربائي الخليجي

ً
ً
العبادي رئيسا لمجلس اإلدارة والسديري نائبا
أ .فهد بن حسني السديري

د .نايف بن محمد العبادي

¦رئيس مجلس اإلدارة
¦مستشـــ ــار وزيـــ ــر الطاقــــــ ــة لش ــؤون
الكهربـــاء
¦اململكة العربية السعودية
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¦نائب رئيس مجلس اإلدارة
¦الرئيس التنفيذي ،الشركة السعودية
للكهرباء
¦اململكة العربية السعودية

م .عيسى أحمد الزرعوني

م .شريف سليم العلماء

العدد الخامس 2021 -

¦عضو مجلس اإلدارة
¦مدير دائــرة عمليات الشبكة ،شركة
ترانسكو ،أبوظبي
¦دولة اإلمارات العربية املتحدة

¦عضو مجلس اإلدارة
¦وكــيـــــــل وزارة الطـاقــــــــة والبنـــيــــــــة
التحتيـــة
¦دولة اإلمارات العربية املتحدة

م  .طه محمود فقيهي

م .الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة

¦عضو مجلس اإلدارة
¦الوكيـــل املســـاعد للعمليـــات املاليـــة،
وزارة املاليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي
¦مملكة البحرين

¦عضو مجلس اإلدارة
¦الرئيـــس التنفيـــذي ،هيئـــة الكهربـــاء
وامل ــاء
¦مملكة البحرين

م .يعقوب بن سيف الكيومي

م .سالم بن ناصر العويف

¦عضو مجلس اإلدارة
¦الرئي ــس التنفي ــذي ،الش ــركة العماني ــة
لش ــراء الطاق ــة
¦سلطنة ُعمان

¦عضو مجلس اإلدارة
¦وكــيــــــل الـــــــــــوزارة ،وزارة النفـــــــــط
والغـــاز
¦سلطنة ُعمان

م .عبد اهلل علي الذياب

م .عيسى بن هالل الكواري

¦عضو مجلس اإلدارة
¦مديــر شــؤون شــبكات الكهرباء ،املؤسســة
العامــة القطريــة للكهربــاء واملاء
¦دولة قطر

¦عضو مجلس اإلدارة
¦رئيـــس املؤسســـة العامـــة القطريـــة،
للكهربـــاء واملـــاء
¦دولة قطر

م .مطلق نايف العتيبي

م .جاسم محمد النوري

¦عضو مجلس اإلدارة
¦وكي ــل ال ــوزارة املكل ــف ،وزارة الكهرب ــاء
وامل ــاء
¦دولة الكويت

عقدت هيئة الربط الكهربائي اخلليجي
جمعيتها العامة العادية العشرين ،بحضور
ممثلي اجلمعية عن دول مجلس التعاون،
وصــادقــت اجلمعية خــال اجتماعها الــذي
ُعقد يف  23أبريل  ،2020على ترؤس اململكة

¦الوكيـــل املســـاعد لشـــبكات التوزيـــع
الكهربــــائيـــــــــة ،وزارة الكــــــهربـــــــــاء
واملـــــ ــاء
¦دولة الكويت

العربية السعودية الــدورة اجلديدة ملجلس
إدارة ال ـه ـي ـئــة ملـ ــدة ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوام ،بــرئــاســة
الــدك ـتــور نــايــف ب ــن مـحـمــد ال ـع ـبــادي وكـيــل
الــوزارة لشؤون الكهرباء يف وزارة الطاقة يف
اململكة العربية السعودية ،وفهد بن حسني

الـ ـس ــدي ــري ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـلـشــركــة
ال ـس ـعــوديــة لـلـكـهــربــاء يف املـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـسـعــوديــة نــائـبـ ًا لـلــرئـيــس ،حـســب الترتيب
الهجائي لترتيب ال ــدول يف رئــاســة مجلس
إدارة الهيئة.

كما متت املصادقة على تعيني أعضاء
بناء على
مجلس اإلدارة للدورة السابعةً ،
تــرشـيـحــات اجل ـهــات املـســاهـمــة بتمثيل
جميع دول مجلس الـتـعــاون ،وسيمثل
دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة كــل من
امل ـه ـن ــدس ــة ف ــاط ـم ــة م ـح ـمــد ال ـشــام ـســي
الوكيل املساعد لشؤون الكهرباء واملياه
وطـ ــاقـ ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل يف وزارة ال ـط ــاق ــة
وال ـص ـن ــاع ــة ،وامل ـه ـن ــدس ع ـي ـســى أحـمــد
الزرعوني مدير دائــرة عمليات الشبكة
يف شركة ترانسكو  -أبوظبي.
وسـيـمـثــل مملكة الـبـحــريــن املهندس
الـشـيــخ ن ــواف ب ــن إبــراه ـيــم آل خليفة،
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـهـيـئــة ال ـك ـهــربــاء
وامل ـ ــاء ،وامل ـه ـنــدس ط ــه مـحـمــود فقيهي
الوكيل املساعد للعمليات املالية يف وزارة
املــال ـيــة واالق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي ،وسيمثل
سلطنة ُعمان كل من املهندس سالم بن
ناصر العويف وكيل وزارة النفط والغاز،
وامل ـه ـنــدس يـعـقــوب ب ــن سـيــف الـكـيــومــي
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة العمانية
لشراء الطاقة.
ف ـي ـمــا سـيـمـثــل دول ـ ــة ق ـطــر امل ـه ـنــدس
عيسى بن هالل الكواري رئيس املؤسسة
الـ ـع ــام ــة ال ـق ـط ــري ــة ل ـل ـك ـه ــرب ــاء وامل ـ ـ ــاء،
واملـهـنــدس عبد اهلل علي الــذيــاب مدير
شؤون شبكات الكهرباء ،فيما ميثل دولة
الـكــويــت املـهـنــدس حـمــود ب ــدر الــروضــان
وكـيــل ال ــوزارة املكلف يف وزارة الكهرباء
وامل ــاء ،واملهندس جاسم محمد النوري
وك ـيــل ال ـ ــوزارة املـســاعــد لـشـبـكــات النقل
الكهربائية.
وقـ ّـدم الشيخ نــواف آل خليفة الشكر
والعرفان إلى قادة دول مجلس التعاون،
عـلــى الــدعــم والــرعــايــة الـلــذيــن حتظى
ب ـه ـمــا ال ـه ـي ـئــة ،وإل ـ ــى أصـ ـح ــاب امل ـعــالــي
ال ـ ـ ــوزراء املـعـنـيــن ب ـش ــؤون ال ـك ـهــربــاء يف
دول املـجـلــس ،واألمــانــة الـعــامــة ملجلس
التعاون لدول اخلليج العربية ،ملؤازرتهم
لها إلجن ــاح مـشــروع الــربــط الكهربائي
اخلليجي.
وق ــدم الـتـهـنـئــة إل ــى املـمـلـكــة العربية
ال ـس ـعــوديــة مب ـنــاس ـبــة رئــاس ـت ـهــا ال ـ ــدورة
امل ـق ـب ـل ــة مل ـج ـل ــس إدارة ه ـي ـئ ــة ال ــرب ــط
الكهربائي اخلليجي ،متمني ًا للرئيس
اجلديد كل التوفيق والنجاح ،كما قدم
الشكر إلــى األعضاء الذين انتهت مدة
عضويتهم ،وأشاد بعطائهم خالل فترة
عـضــويـتـهــم يف امل ـج ـل ــس ،مـتـمـنـيـ ًا لهم
التوفيق يف مسيرتهم العملية

ً
اإلبراهيم رئيسا لمنظمة ()GO15
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أعلنت منظمة ( )GO 15املتخصصة
يف الطاقة ،عن انتخاب املهندس احمد
اإلبــراه ـيــم الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لهيئة
ال ــرب ــط ال ـك ـهــربــائــي اخلـلـيـجــي رئـيـسـ ًا
للمنظمة لعام  ،2021وجاء ذلك خالل
االجتماع السنوي ملجلس إدارة املنظمة
واملساهمني ،وال ــذي ٌعقد عبر شبكات
التواصل االجتماعي ،وفيه مت انتخاب
سعادته كرئيس ًا للمنظمة للعام املقبل.
وحتـ ـم ــل ه ـي ـئــة ال ــرب ــط ال ـك ـهــربــائــي
اخلليجي عضوية منظمة ()GO-15
م ـنــذ انـضـمــامـهــا يف ع ــام  ،2014وهــي
منظمة متخصصة يف الـطــاقــة ،تضم
أكبر مشغلي شبكات الطاقة يف العالم،
وتغطي ما يقرب من ( )% 80من مجمل
الـطـلــب ال ـعــاملــي لـلـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة،
ونحو  )% 21من مجمل االنتاج العاملي
للطاقة املتجددة.
ومت إنـشــاء منظمة الـ ـ ( )GO-15يف
ع ــام  2004بـعــد تـسـجـيــل ال ـعــديــد من
حاالت انقطاع التيار الكهربائي الكلي
حول العالم بهدف تطوير أمن الطاقة
وم ــوث ــوقـ ـي ــة ش ـب ـك ــات ن ـق ــل ال ـك ـه ــرب ــاء،
وتطرح املنظمة القضايا األساسية ذات
االهتمام املشترك للنقاش وتبادل آراء
اخلبراء وتشكيل خطط عمل مشتركة
ت ـ ـخـ ــدم أهـ ـ ـ ـ ــداف املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ومـ ـص ــال ــح
االعضاء.
وتتلخص أهداف املنظمة األساسية

يف حتـســن ج ــودة ال ـطــاقــة مــع تطوير
امل ـس ـتــوى االق ـت ـص ــادي وج ـ ــودة احل ـيــاة
ملستخدمي الـكـهــربــاء ،وتوفير خبرات
ال ــدع ــم ال ـف ـنــي امل ـت ـخ ـصــص يف مـجــال
تخطيط وإدارة وتشغيل أنظمة الطاقة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وال ـع ـمــل
كوسيط بني منتجي الطاقة الكهربائية
واملستهلكني مبا يضمن موثوقية وأمن
الـ ـط ــاق ــة ،وأخ ـ ــذ دور اس ـتــرات ـي ـجــي يف
عملية صنع الـقــرار وعملية التحكيم
الفني والقانوني وتطوير أسواق جتارة
الطاقة الكهربائية حول العالم.
وتـ ـعـ ـط ــي امل ـن ـظ ـم ــة م ـن ـص ــة ل ـك ـبــار
املـ ـس ــؤول ــن ال ـت ـن ـف ـيــذيــن واخلـ ـب ــراء
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي ومـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات
الــراهـنــة ملستقبل شبكات الكهرباء،
كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــوم ب ــاسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف وت ــوجـ ـي ــه
امل ـ ـبـ ــادرات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة اجلــديــدة
ال ـ ـتـ ــي م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ت ــوجـ ـي ــه ت ـطــويــر
ش ـب ـكــات ال ـطــاقــة يف  15 - 10عــام ـ ًا
امل ـق ـب ـلــة ،وت ـس ـت ـهــدف هـ ــذه املـ ـب ــادرات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــواج ـه ــة حتــديــات
املستقبل واغتنام الـفــرص ملستقبل
أفضل للشبكات الكهربائية

حــوار

ً
مــع مـ ــرور نــحــو  11عــامــا
عـــلـــى إطـــــــاق مـــشـــروع
الـــربـــط الــخــلــيــجــي ،كيف
تــقــيــمــون هـ ــذه الــتــجــربــة
المهمة؟
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الدكتور نايف العبادي رئيس
مجلس إدارة هيئة الربط
الكهربائي لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية،
يكشف عن خطط الهيئة،
وأهدافها المستقبلية
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الخليج ..
المصدر األهم
للطاقة في
العالم

منذ إطالق هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،والهدف الذي يعمل عليه القائمون في الهيئة ،ضمان انسياب
ً
التيار الكهربائي للدول األعضاء دون انقطاع ،خالل  11عاما ،حققت الهيئة
هذا الهدف وأكثر منه ،بوفر كبير في النفقات وصل إلى نحو  2،5مليار
دوالر.
يؤكد الدكتور نايف العبادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي
أن الهدف المقبل هو تطوير منظومة نقل الكهرباء ،ومواكبة التطور
العالمي السريع في هذا المجال ،والتوسع في أكثر من أتجاه لضمان أمن
الطاقة في الخليج.

األرقـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ــي م ـ ــن حتـكــم
ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ،ل ـ ـ ــم يـ ـع ــزز
م ـش ــروع ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي
ال ـت ـعــاون املـشـتــرك بــن دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون يف مجال
الطاقة الكهربائية فحسب
بـ ـ ــل يف جـ ـمـ ـي ــع األنـ ـشـ ـط ــة
املتعلقة ب ـهــا .فـقــد أضحى
امل ـش ــروع منصة لـلـقــاء قــادة
وص ـنــاع ال ـق ــرار واملـهـنــدســن
وامل ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــن يف م ـ ـجـ ــال
الـكـهــربــاء لـتـبــادل اخل ـبــرات
وتـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـ ـ ـ ــرؤى وات ـ ـخـ ــاذ
توجهات استراتيجية تعزز
عمل وخطط أنظمة الطاقة
اخلـلـيـجـيــة وت ـق ــوي مــواقــف
شــركــات الكهرباء يف جميع
امل ـشــاريــع وامل ـ ـبـ ــادرات ،وص ــار
ل ـه ـي ـئــة ال ــرب ــط ال ـك ـهــربــائــي
ت ــواج ــد عــاملــي يف املـنـظـمــات
الـعــاملـيــة املـخـتـصــة بشبكات
ال ـك ـهــربــاء ال ـك ـبــرى وأسـ ــواق
جت ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وال ـ ــرب ـ ــط
العاملي ،مما سيعود بالنفع
ع ـل ــى ج ـم ـيــع دول مـجـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـت ـح ـق ـيــق ف ــرص
لــاس ـت ـفــادة م ــن امل ـمــارســات
واخلبرات العاملية يف تطوير
أنظمة الكهرباء يف دولنا.
كيف نجحت الهيئة في
االســتــمــرار فــي الــحــفــاظ
عـــلـــى تــــدفــــق ال ــط ــاق ــة
الــكــهــربــائــيــة فـ ــي دول
الخليج ألكثر من عقد من
الزمن؟

ح ــافـ ـظ ــت ه ـي ـئ ــة ال ــرب ــط
الكهربائي اخلليجي وللعام
احل ــادي عشر على التوالي
ع ـل ــى دع ـ ــم ومـ ـس ــان ــدة أم ــن
شبكات كهرباء دول املجلس
مبـسـتــوى  ،% 100ول ــم يــأت

حجم التبادل التجاري في الطاقة بين
دول الخليج زاد بنسبة % 20
نخطط ألن تكون منطقة الخليج حلقة
وصل مهمة في شبكة التبادل
العالمي للكهرباء
نجاحنا في الحفاظ على دعم أمن
شبكات الكهرباء لم يأت من فراغ
هذا النجاح من فراغ ،ولكن
من خــال عمل دؤوب سعى
مـ ــن خ ــال ــه م ـج ـل ــس إدارة
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،ألخ ـ ـ ــذ ت ــوجـ ـه ــات
استراتيجية لزيادة موثوقية
الشبكة مع نظرة مستقبلية
ملد الربط الكهربائي وجتارة
وتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـط ــاق ــة مـ ــع دول
اجلـ ـ ـ ــوار ،لـتـحـقـيــق ال ـه ــدف
األول لـلـهـيـئــة وهـ ــو تــأمــن
األمـ ـ ــن ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ل ـل ــدول
األعضاء.
م ـ ــا خ ــط ــط ــك ــم لــتــطــويــر
أعـــــمـــــال هـــيـــئـــة الـ ــربـ ــط
ال ــك ــه ــرب ــائ ــي الــخــلــيــجــي

لتواكب المستقبل؟

الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرة يف
نهجها االستراتيجي ألمن
طــاقــة احل ــاض ــر واملستقبل
لـ ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون،
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوري مــع
أي اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ط ـ ــارئ ـ ــة،
خ ــاص ــة أن الـ ـكـ ـه ــرب ــاء هــي
شــريــان االقتصاد املستدام،
ومـحــرك التنمية الشاملة،
لذلك تتوسع برامجنا من
أج ــل مــواكـبــة ت ـط ــورات نقل
الطاقة الكهربائية وابتكار
أفضل التقنيات واألنظمة
التي تساعدنا على ضمان
اس ـت ـمــرار أنشطتنا يف هــذا

املجال.
كــــــــيــــــــف تـــــخـــــطـــــطـــــون
لــاســتــفــادة مــن التقنية
في تطوير أعمال الربط
الكهربائي؟

بـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ــك أن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراءة
اجت ــاه ــات ال ـط ــاق ــة وامل ـضــي
يف تعزيز سوق الطاقة خيار
مهم للغاية لــدول اخلليج،
ولهذا تسخر الهيئة جميع
ق ــدرات ـه ــا لـتـفـعـيــل امل ـتــاجــرة
بالطاقة الكهربائية بني دول
مجلس الـتـعــاون يف السوق
الكهربائي اخلليجي ،نحن
يف ال ـه ـي ـئ ــة مـ ـسـ ـتـ ـم ــرون يف
تــوظ ـيــف أح ـ ــدث الـتـقـنـيــات
يف نـشــاطـهــا االسـتــراتـيـجــي
لتفعيل جت ــارة الـطــاقــة بني
دول املـ ـجـ ـل ــس ،وال ـت ـع ــام ــل
ال ـفــوري مــع أي احتياجات
طارئة.
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حــوار

كيف ترون بدايات إطالق
المنصة؟

منذ تدشني منصة جتارة
الـ ـط ــاق ــة لـ ـس ــوق ال ـك ـه ــرب ــاء
اخل ـل ـي ـج ـيــة يف عـ ــام ،2018
س ـ ـعـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ل ـت ـح ـف ـيــز
اس ـت ـخــدام الـ ــدول األع ـضــاء
لـتـلــك املـنـصــة ب ـهــدف إب ــرام
ع ـ ـقـ ــود جت ـ ــاري ـ ــة ك ـهــربــائ ـيــة
يــومـيــة يـتــم امتــامـهــا بشكل
آمـ ـ ـ ــن بـ ـ ـه ـ ــدف االس ـ ـت ـ ـغـ ــال
األم ـث ــل ل ـل ـمــوارد امل ـتــوافــرة،
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك خـ ـ ـط ـ ــط ح ــالـ ـي ــة
ومستقبلية ،لتطوير عمل
املنصة بتوسعة أنــواع جتارة
الكهرباء املتوفرة بها.
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لــمــاذا فكرتم فــي هذه
المنصة من األساس؟

؟؟؟؟؟؟

توسع أكبر
وقــعــت الهيئة مــذكــرات
واتــفــاقــيــات ،لــلــبــدء في
توسيع نشاطها بالربط
مــــــع الـــــــعـــــــراق ومـــصـــر
واألردن ،وه ــن ــاك خطط
للتوسع أوربيا وأفريقيا،
مــــا الــــهــــدف مــــن هـــذه
الـــــمـــــذكـــــرات والـــخـــطـــط
التوسعية؟

بـسـبــب االرتـ ـف ــاع املستمر
يف ن ـســب من ــو ال ـط ـلــب على
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة يف
ش ـب ـك ــات ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء،
وحرص ًا من الهيئة أن تواءم

العمل على التوسع للربط مع دول
الجوار كالعراق واألردن ومصر وغيرها
يعزز أمن الطاقة الكهربائية الخليجي
ويخدم الدول المنطقة العربية
الربط الكهربائي الخليجي بات منصة
للقاء قادة وصناع القرار والمهندسين
والمختصين في مجال الكهرباء
س ـعــات ال ــراب ــط الـكـهــربــائــي
مـ ـ ــع اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ش ـب ـك ــات
دول املجلس ،قامت الهيئة
بالتخطيط لتوسعة الرابط
الكهربائي باستغالل فرص

ال ــرب ــط داخـ ــل دول مجلس
ال ـت ـعــاون وخــارج ـهــا للربط
مع األقاليم املجاورة للبحث
ع ــن مـ ـص ــادر ج ــدي ــدة لــرفــع
كفاءة الطاقة واستدامتها.

يف تـصــورنــا يف الـهـيـئــة أن
هــذا التوسع مهم للجميع،
ألنـ ـ ـ ــه يـ ـحـ ـق ــق االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار
ألنـظـمــة الـكـهــربــاء لـيــس يف
منطقة اخلليج فقط ،ولكن
يف س ــائ ــر املـنـطـقــة الـعــربـيــة
وي ـ ـ ـخـ ـ ــدم م ـ ـصـ ــالـ ــح شـ ـع ــوب
املنطقة
منصة عالمية
تـــــضـــــع هــــيــــئــــة الـــــربـــــط
ً
الــكــهــربــائــي ،آمـــاال كبيرة
على منصة تجارة الطاقة
الــكــهــربــائــيــة ،ال ــت ــي تم
تدشينها قــبــل عــامــيــن ،

ألن ه ـنــاك فــرصــة كبيرة
لـتـصـبــح ال ـ ــدول اخلليجية
جـ ــزءا م ــن جتـ ــارة الـكـهــربــاء
ع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــا ،م ـن ــذ
البداية ،كانت شبكة الربط
اخل ـل ـي ـجــي بـ ــدايـ ــة ل ـت ـجــارة
ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة حيث
بـ ـل ــغ حـ ـج ــم الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل بــن
الـ ـ ــدول اخل ـل ـي ـج ـيــة 1.250
مليون ميغاواط ساعة ،وهو
مــا استدعى تشكيل منصة
جت ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة لـ ـس ــوق
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء اخل ـل ـي ـج ـيــة
.2018
وهنا يأتي دور هيئة
ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي
يف االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة
واإلفادة بخبرتها
ال ـتــي اكتسبتها
خ ــال الـسـنــوات
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف
إدارة ع ـم ـل ـيــات
جت ـ ـ ـ ــارة وتـ ـ ـب ـ ــادل
الـطــاقــة بــن دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
ب ــأخ ــذ دور ري ـ ــادي
لـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق الـ ـعـ ـم ــل
بــن ال ــدول األعـضــاء

االستثمار في الطاقة الشمسية
سيمنح دول الخليج ميزة تنافسية أكبر
وخــارجـهــا لتنفيذ م ـبــادرات
توسعة الربط وادماج أسواق
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة اخلـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة مــع
أسواق بلدان العالم العربي.
هل البدايات كانت
واعدة؟

ب ـ ــا ش ـ ــك ل ــديـ ـن ــا ط ـم ــوح
ك ـب ـي ــر ألن ي ـش ـك ــل اخل ـل ـيــج
يف امل ـس ـت ـق ـبــل ح ـل ـقــة وص ــل
م ـه ـم ــة يف ش ـب ـك ــة الـ ـتـ ـب ــادل
الـ ـع ــامل ــي ل ـل ـك ـه ــرب ــاء ،ن ـظــرا

ملوقعه املتميز ما بني الشرق
وال ـغ ــرب ،مــا يسمح بفرص
اق ـت ـص ــادي ــة ك ـب ـيــرة وت ـعــزيــز
إلمـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة ،خاصة
وأن حجم التبادل التجاري
يف الطاقة بني دول اخلليج
خـ ــال ال ـعــامــن األخ ـيــريــن
شهد زيادة تراوحت بني -15
.% 20
كــثــيــر مـــن دول الــخــلــيــج

ب ـ ــدأت تــتــجــه نــحــو تــولــيــد
الــكــهــربــاء مــن الشمس،
لماذا هذا االتجاه؟

االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار يف ال ـط ــاق ــة
الشمسية رغم تأخره كثيرا
سيمنح دول اخلـلـيــج ميزة
تـنــافـسـيــة يف إن ـتــاج الـطــاقــة
ال ـش ـم ـس ـي ــة واسـ ـتـ ـه ــاكـ ـه ــا،
سواء كان ذلك محليا ،أو يف
حال تصديرها إلى العالم،
ألنها ستوفر جاذبية عالية
يف األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ل ـل ـم ـش ـت ــري ــن
اخلارجيني ،عالوة على أنها
ستوفر جذبا للمستثمرين
الراغبني يف االستثمار فيها
الرت ـفــاع مستويات اإلشـعــاع
ال ـش ـم ـســي ال ـعــال ـيــة يف دول
اخلـ ـلـ ـي ــج ،وت ـك ـل ـفــة اإلنـ ـت ــاج
املنخفضة نسبيا
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وزير الطاقة اإلماراتي سهيل المزروعي يتحدث للمهندس أحمد اإلبراهيم.

مشاركة فعالة للهيئة في أسبوع أبوظبي لالستدامة

الربط الكهربائي تتخطط لمستقبل تجارة الطاقة
على مدار أربعة أيام ،شاركت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي بشكل الفت وفعال في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل .المعرض كان من
الفعاليات البارزة ضمن أسبوع أبوظبي لالستدامة  2020الذي استضافته شركة أبوظبي
لطاقة المستقبل "مصدر" وكان موضوعه الرئيس "تسريع وتيرة التنمية المستدامة".

اح ـ ـتـ ــوى «م ـ ـعـ ــرض ال ـق ـمــة
ال ـعــامل ـيــة ل ـطــاقــة املـسـتـقـبــل»
الـ ــذي اسـتـمــر أرب ـعــة أيـ ــام يف
العاصمة اإلماراتية أبوظبي،
ع ـلــى عــديــد م ــن الـفـعــالـيــات
املـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــت
م ـس ـت ـق ـبــل الـ ـط ــاق ــة ،أض ــاف ــة
إلى محاور النقاش الرئيسة
الـ ـت ــي مت ـث ـلــت يف الـتـقـنـيــات
الصاعدة واملــدن املستقبلية،
وال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،وهــو
جـعـلــه نـقـطــة جت ـ ّـم ــع عــاملـيــة
للنهوض بالتنمية املستدامة
يف ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وف ـ ـيـ ــه اج ـت ـمــع
نخبة مــن ص ـ ّنــاع السياسات

وخ ـ ـبـ ــراء ال ـق ـط ــاع ــات ورواد
التكنولوجيا وجيل الشباب
م ــن قـ ــادة االس ـت ــدام ــة ،ووف ــر
املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة تـ ـتـ ـي ــح
ل ـل ـم ـشــاركــن الـ ـتـ ـع ـ ّـرف عـلــى
ال ـت ـط ــورات ال ـتــي ت ـطــرأ على
القطاعات وسبل التك ّيف مع
التحديات والفرص الناشئة
يف مجال االستدامة.
وش ـه ــدت ف ـعــال ـيــات الـقـمــة

تـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع جـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ
زاي ـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ــاس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة ،ك ـم ــا
تـ ـض ــم الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات م ـع ــرض
وم ـن ـت ــدي ــات ال ـق ـمــة الـعــاملـيــة
ل ـطــاقــة املـسـتـقـبــل ،وملتقى
أبــوظـبــي للتمويل املـسـتــدام،
إضافة إلى ملتقى السيدات
لالستدامة والبيئة والطاقة
امل ـت ـجــددة ،ومــركــز شـبــاب من
أجل االستدامة.

شارك المهندس أحمد اإلبراهيم في
جلسات في منتدى الطاقة العالمي،
بحضور أكثر من  700شخصية دولية مؤثرة

مشاركة فعالة

حـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـ ــرب ـ ـ ــط
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي اخلـ ـلـ ـيـ ـج ــي ع ـلــى
الـتــواجــد يف الفعاليات الكبرى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـي ـ ـهـ ــا خـ ـ ـب ـ ــراء
دولـ ـ ـي ـ ــون وإق ـل ـي ـم ـي ــون مل ـنــاق ـشــة
اآلراء واألف ـ ـ ـكـ ـ ــار وامل ـق ـت ــرح ــات
وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـه ــم يف
تـطــويــر ق ـطــاع ال ـطــاقــة وتـســاعــد
عـلــى زي ـ ــادة حـجــم ال ـت ـعــاون بني
دول اخلليج واملنظمات العاملية
يف هذا القطاع احليوي ،لتعزيز
أمـ ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ــرص
االس ـت ـث ـم ــارات وت ـطــويــر م ـصــادر
الـطــاقــة املـتـجــددة ،واأله ــم إبــراز

اجلـ ـه ــود ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا هيئة
الــربــط الكهربائي اخلليجي يف
هــذا املـجــال احل ـيــوي ،واخلطط
واملشاريع واالستراتيجيات التي
تنفذها لضمان استدامة الطاقة
وازدهارها.
ت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ه ـي ـئ ــة
ال ــرب ــط ال ـك ـه ــرب ــائ ــي اخل ـل ـي ـجــي،
عــدة مـحــاضــرات ،ناقشت محاور
رئيسة متثلت يف عمليات الربط
الكهربائي والتخطيط املستقبلي
وجت ـ ـ ــارة الـ ـط ــاق ــة ،واس ـت ـعــرضــت
احمل ــاض ــرات اآلف ـ ــاق املستقبلية
واإلجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات احملـ ـقـ ـق ــة ل ـش ـب ـكــة
ال ــرب ــط اخل ـل ـي ـجــي ،إض ــاف ــة إلــى
العوائد االقتصادية واملجتمعية
مــن شـبـكــة الــربــط ال ـتــي تتحقق
م ــن جت ــارة ال ـطــاقــة ،وب ـن ــاء ســوق
لتجارة الطاقة مــن خــال شبكة
ال ــرب ــط ال ـك ـه ــرب ــائ ــي اخل ـل ـي ـجــي،
وح ـ ـلـ ــول ال ـص ـي ــان ــة امل ـس ـت ــدام ــة،
وكذلك االستدامة يف الشبكات.
شـ ـ ــارك ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للهيئة املهندس أحمد اإلبراهيم
يف ع ـ ـ ــدة جـ ـلـ ـس ــات يف م ـن ـت ــدى
ال ـط ــاق ــة ال ـع ــامل ــي الـ ـ ــذي نـظـمــه
املـ ـجـ ـل ــس األط ـ ـل ـ ـسـ ــي ،ب ـح ـضــور
أك ـثــر م ــن  700شـخـصـيــة دول ـيــة
مؤثرة يف قطاع الطاقة ،وناقش
التحديات التي يواجهها قطاع
ال ـط ــاق ــة يف امل ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم،
إضــافــة إلــى مشاركته يف أعمال
اجلمعية العامة العاشرة للوكالة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ــددة
(آيرينا) الذي استضافته مدينة
أب ــوظـ ـب ــي ،مبـ ـش ــارك ــة أكـ ـث ــر مــن
 1500شخصية رفيعة املستوى
مـ ــن رؤسـ ـ ـ ــاء احلـ ـك ــوم ــات وق ـ ــادة
املـنـظـمــات الــدولـيــة واإلقليمية،
الــذي ناقش القضايا األساسية
املـتـعـلـقــة ب ـت ـســريــع وت ـي ــرة تبني
م ـ ـصـ ــادر الـ ـط ــاق ــة املـ ـسـ ـت ــدام ــة،
ونـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــت خـ ـ ـط ـ ــط ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة
املستقبلية وتــوجـهـهــا املـيــدانــي،
وكــذلــك خريطة طــريــق للطاقة
املتجددة يف العالم حتى .2050
أيضا شارك املهندس اإلبراهيم
يف احلـ ـلـ ـق ــات ال ـن ـق ــاش ـي ــة ال ـتــي
أق ـي ـمــت ض ـمــن ف ـعــال ـيــات الـقـمــة
الـعــاملـيــة لـطــاقــة املستقبل ،التي
ناقشت التحول يف قطاع الطاقة،

جانب من معرض هيئة الربط الكهربائي.
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ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر حتـ ــدي ـ ـ ًا ل ـض ـمــان
اس ـت ـقــرار الـشـبـكــات الكهربائية،
ال ـتــي أشـ ــار فـيـهــا إل ــى دور هيئة
ال ــرب ــط ال ـك ـه ــرب ــائ ــي اخلـلـيـجــي
يف دعــم هــذا الـتـحــول مــن خالل
ال ـ ـ ــدور االس ـت ــرات ـي ـج ــي ل ـلــرابــط
الـكـهــربــائــي ،وال ــدراس ــات الفنية
التي تقوم بها ،بجانب املؤمترات
ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـهــا،
وشارك يف اجللسة مجموعة من
الرؤساء التنفيذيني واخلبراء يف

قطاع الكهرباء.
تجمع كبير

ي ـع ـت ـب ــر «أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع أبـ ـ ـ ــو ظ ـبــي
لالستدامة» أحد أكبر التجمعات
امل ـع ـن ـيــة يف مـ ـج ــال االس ـت ــدام ــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،ومي ـثــل
م ـن ـص ــة ع ــامل ـي ــة ت ـس ـه ــم يف دف ــع
ع ـج ـلــة ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ــدام ــة يف
العالم ،ويجمع خــال فعالياته
صنّاع السياسات واملتخصصني

أسبوع أبوظبي لالستدامة واحد من
أكبر التجمعات في مجال االستدامة
في العالم ،ويمثل منصة عالمية
تسهم في دفع عجلة التنمية

يف امل ـج ــال ورواد الـتـكـنــولــوجـيــا
واالس ـت ــدام ــة م ــن جـمـيــع أنـحــاء
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم مل ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة م ـس ـت ـق ـب ــل
االستدامة ،حيث إنه يهدف إلى
استكشاف سبل دمج القطاعات
للنهوض باألعمال واالقتصادات
العاملية ،إلى جانب املساهمة يف
مـعــاجلــة بـعــض أكـثــر التحديات
إحلاح ًا يف مجال االستدامة.
وحتـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي
اس ـت ـضــاف ـت ـهــا مــدي ـنــة (م ـص ــدر)
ضـمــن فـعــالـيــات أس ـبــوع أبوظبي
ل ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،بـ ـسـ ـج ــل ح ــاف ــل
بـ ــال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ،وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ــدورة
السابقة مــن القمة ،حـضــور 13
رئ ـي ــس دول ـ ــة ون ـح ــو  120وزي ـ ــر ًا
و 3000مسؤول تنفيذي
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وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية يكشف مالمح خطط
اإلمارات لتطوير قطاع الطاقة

العلماء :الطاقة
النووية خيارنا
األمثل
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كشف المهندس شريف سليم العلماء ،وكيل وزارة
الطاقة والبنية التحتية بدولة االمارات العربية المتحدة،
في حواره مع مجلة «الربط الكهربائي» ،عن خطط
بالده المستقبلية لتوفير الطاقة الكهربائية بجودة
وتنافسية عالية ،واالتجاه نحو مصادر الطاقة
النظيفة ،خاصة النووية ،كما تحدث عن
خطة بالده للسنوات العشر المقبلة،
ومدى مساهمة وزارة الطاقة
والبنية التحتية في برنامج جودة
الحياة ،ومئوية اإلمارات .2071

نستهدف تغطية
نصف احتياجاتنا من
الطاقة من مصادر
نظيفة بحلول 2050

نسير وفق خطة
مرسومة تهدف
إلى تعزيز استخدام
الطاقة النظيفة

15

محطة (براكة) للطاقة النووية.

ن ــج ــح ــت دولـــــــة اإلمــــــــارات
ال ــع ــرب ــي ــة ال ــم ــت ــح ــدة فــي
تشغيل المحطة األولــى
فـــــي (بــــــــراكــــــــة) ،فــكــيــف
ســيــنــعــكــس هــــذا اإلن ــج ــاز
على مسيرة التحول نحو
الطاقة النظيفة؟

بال شك أن تشغيل احملطة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى يف (ب ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــة) ،هــو
إجن ــاز كبير ملسيرة اإلم ــارات
العربية املتحدة ،وبالذات يف
مجال التحول نحو الطاقة
الـنـظـيـفــة يف الـ ــدولـ ــة ،فـهــذا
الـ ـنـ ـج ــاح س ـي ــوف ــر ال ـك ـه ــرب ــاء
بدون انبعاثات كربونية على
م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ،وه ــي خـطــوة
كـ ـبـ ـي ــرة ومـ ـهـ ـم ــة السـ ـت ــدام ــة
الـ ـط ــاق ــة وتـ ـن ــوعـ ـه ــا وأم ـن ـه ــا
ل ـ ـع ـ ـقـ ــود مـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وتـ ــؤسـ ــس
(بـ ــراكـ ــة) ملــرح ـلــة ج ــدي ــدة يف
س ـج ــل ن ـه ـض ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات يف
مجاالت االستدامة والطاقة
النظيفة والتنمية الشاملة.
لماذا االتجاه إلى الطاقة
النووية في هذا التوقيت
ً
تحديدا؟

ت ـعــد اإلم ـ ـ ــارات م ــن ال ــدول
الـ ـ ــرائـ ـ ــدة يف تـ ـط ــوي ــر ق ـط ــاع
الطاقة النظيفة ،والسباقة يف
ابتكار طرق وأساليب حديثة
لتعزيز كـفــاءة قطاع الطاقة
وت ــرشـ ـي ــد اسـ ـتـ ـه ــاك املـ ـ ــوارد
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وإيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـلــول
بديلة عن الطاقة التقليدية
مبا يدعم التنمية املستدامة،
وت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد ًا عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ف ـقــد
أطلقت استراتيجية اإلمارات
للطاقة  2050التي تستهدف
مــزي ـج ـ ًا مــن م ـصــادر الـطــاقــة
ال ـن ـظ ـي ـفــة ل ـض ـم ــان حتـقـيــق
الـ ـ ـت ـ ــوازن بـ ــن االح ـت ـي ــاج ــات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واأله ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
البيئية ،واعتماد مصادر وقود
ج ــدي ــدة إل ــى جــانــب امل ـصــادر
ال ـه ـي ــدروك ــرب ــون ـي ــة لتحقيق
رؤي ــة الـتـنــوع االق ـت ـصــادي يف
الدولة.
نـ ـح ــن يف اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـلــى
ث ـق ــة ب ـ ــأن الـ ـط ــاق ــة ال ـن ــووي ــة
ه ـ ــي م ـ ــن اخل ـ ـ ـيـ ـ ــارات امل ـث ـلــى
لتلبية الطلب املتنامي على
الطاقة ،لذا عملنا على بناء
م ـح ـط ــات (ب ـ ــراك ـ ــة) لـلـطــاقــة
الـ ـن ــووي ــة ،ال ـت ــي س ـت ـس ـهــم يف

تلبية احتياجات الدولة من
ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ودع ــم
أهداف التنمية املستدامة.
هل لديكم خطط لمصادر
أخـــــــرى ،أم أن الــطــاقــة
النووية تكفي؟

ت ــول ــي اإلمـ ـ ـ ــارات اه ـت ـمــام ـ ًا
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر ًا ب ـ ـت ـ ـنـ ــويـ ــع مـ ـ ـص ـ ــادر
الطاقة ،باعتبارها مالذ ًا أمن ًا
لتحقيق التوازن بني التنمية
امل ـس ـتــدامــة ،واحلـ ـف ــاظ على
البيئة ،وقــد اتبعت اإلم ــارات
نهج ًا طويل األمد للتخطيط
مل ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ،ورس ـ ــم
مالمح القطاع ،وبفضل ذلك
ف ـقــد من ــت االس ـت ـث ـم ــارات يف
قطاع الطاقة النظيفة العام
املاضي .% 1223
هناك أكثر من اجتاه ،نحن
يف دولــة اإلمــارات نتبع نهج ًا
طـ ــويـ ــل األمـ ـ ـ ــد لـلـتـخـطـيــط
مل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـط ــاق ــة وخ ـفــض
االنبعاثات الصادرة من قطاع
الطاقة ،يف  2017قمنا بإعداد
دراس ــة خياراتنا فيما يتعلق
مبـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وك ـي ـف ـيــة
ت ــوظ ـي ـف ـه ــا يف ج ـع ــل مــدن ـنــا

م ــن ب ــن أكـ ـث ــر م ـ ــدن ال ـعــالــم
مالءمة للعيش يف املستقبل،
ون ـس ـعــى ب ـح ـلــول عـ ــام 2050
إلـ ــى ال ـت ـحــول م ــن االع ـت ـمــاد
الكامل على الـغــاز الطبيعي
يف توليد الطاقة ،إلى حتقيق
مـسـتـهــدفــات االسـتــراتـيـجـيــة
الــوط ـن ـيــة  2050يف تغطية
نـ ـ ـص ـ ــف اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـنـ ــا م ــن
ال ـطــاقــة بــاس ـت ـخــدام م ـصــادر
نظيفة.
وإن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـن ـظ ـي ـف ــة
رك ـ ـيـ ــزة أس ــاسـ ـي ــة مـ ــن رك ــائ ــز
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة ،م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـهــا
يف م ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ــدول ـ ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـحــدة
الـتــي تـقــود اجلـهــود الس ّباقة
ل ـت ـب ـنــي أح ـ ـ ــدث االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات
الدافعة ملسيرة مواجهة آثار
تـغـ ّيــر امل ـنــاخ والـتـخـفـيــف من
االحتباس احلراري ،ومتاشي ًا
مــع تــوجـهــات االستراتيجية
لدولة اإلمارات.
الكثير من التحديات

هناك كثير من التحديات
التي تواجه مجلس التعاون
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ل ـ ـ ـ ــدول اخل ـ ـل ـ ـيـ ــج الـ ـع ــربـ ـي ــة،
خاصة التغير املناخي الذي
بــات يهدد كثير ًا من املناطق
حول العالم؟
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد إن م ـع ــاجل ــة
ال ـت ـغ ـيــر امل ـن ــاخ ــي واحـ ـ ــد مــن
أهــم الـتـحــديــات الـتــي تواجه
العالم أجمع ،ونحن يف دولة
اإلمــارات نسعى جلعل مددنا
أقــل تعرضا النبعاثات ثاني
أك ـس ـيــد الـ ـك ــرب ــون ،وس ـي ــؤدي
حت ـســن إدارة ال ـط ـلــب على
ال ـك ـه ــرب ــاء واعـ ـتـ ـم ــاد قــوانــن
ال ـب ـن ــاء اجلـ ــديـ ــدة وتــوظ ـيــف
ت ـق ـن ـيــات املـ ـ ــدن ال ــذك ـي ــة إل ــى
رفع كفاءة استهالك الطاقه
بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـ ـ ــن أح ـ ـ ــدث
التقنيات احلديثة.
مــا فــائــدة تحسين كفاءة
االســـــــتـــــــهـــــــاك ،وكـ ــيـ ــف
ســيــنــعــكــس عــلــى الــبــيــئــة
ً
مستقبال؟

بكل بساطة ،إذا كنا نرغب
يف استهالك طاقة أقل ،فهذا
يعني أننا بحاجة إلى حتسني
كـ ـف ــاءة اس ـت ـهــاك ـنــا لـلـطــاقــة،
ولـ ــن نـسـتـطـيــع حتـقـيــق هــذا
الـهــدف إال بتوظيف الــذكــاء
االص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي وإنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت
األش ـي ــاء وال ـت ـحــول الــرقـمــي،
لهذا أصبح االستثمار يف هذه
التقنيات وتوظيفها أولــويــة
مهمة لدولة اإلمارات ،وركيزة
أساسية الستراتيجيتنا.
فيما سيتم خالل املرحلة
املـقـبـلــة ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى إدراج
الطاقة املتجددة يف تصميم
وت ـش ـي ـي ــد امل ـ ـ ــدن امل ـس ـت ــدام ــة
التي متثل مستهدف ًا رئيس ًا
ل ــدول ــة اإلمـ ـ ـ ــارات يف سعيها
نـحــو احملــاف ـظــة عـلــى البيئة
وج ـ ـ ــودة ال ـ ـهـ ــواء ،واس ـت ــدام ــة
املـ ـ ــوارد ،والـتـنـمـيــة اخل ـضــراء
ذات االرتباط باالستراتيجية
الوطنية للدولة.

التحتية واإلسكان والنقل،
لـــتـــحـــديـــد م ــس ــت ــه ــدف ــات
الــعــمــل لــلــســنــوات العشر

تولي اإلمارات
ً
ً
اهتماما كبيرا بتنويع

تركز خريطة الطريق على
مجموعة من احملددات املبنية
عـلــى ال ـشــراكــة وال ـت ـكــامــل يف
ال ـع ـمــل احل ـك ــوم ــي مــدعــوم ـ ًا
ب ــالـ ـقـ ـط ــاع اخل ـ ـ ـ ــاص ،أيـ ـضـ ـ ًا
تقوم رؤيــة ال ــوزارة على إدراج
كل قطاعات الطاقة والبنية
التحتية وإس ـكــان املــواطـنــن
والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل ض ـ ـمـ ــن م ـن ـظ ــوم ــة
متكاملة إلدارة األص ــول ،مت
استحداثها يف إطار مبادرات
ال ــوزارة الرامية إلــى االرتقاء
بـ ــاخلـ ــدمـ ــات واسـ ـت ــدامـ ـتـ ـه ــا،
وفــق أعـلــى درج ــات الفاعلية
والكفاءة مبا يتسق مع أرفع
املعايير العاملية ،ومــن خالل
هذه املنظومة املتكاملة إلدارة
األص ــول ،مــن املتوقع خفض
تكلفة إدارة وصـيــانــة املباني
وامل ـن ـشــآت احلـكــومـيــة بنسبة
تصل إلى .% 20
ك ـم ــا ت ـش ـم ــل م ـس ـت ـهــدفــات
الـ ـعـ ـم ــل تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات
واخل ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــرات ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة
املــواط ـنــة ،وإكـســابـهــا امل ـهــارات
التي تساعدها على االرتقاء
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــل وحت ـ ـق ـ ـيـ ــق أعـ ـل ــى
مـسـتــويــات الـتـمـيــز والـتـطــور
واالبتكار ،ومواكبة التوجهات
ال ـه ـنــدس ـيــة ال ـع ــامل ـي ــة ،األم ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم يف زي ـ ـ ـ ـ ــادة
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى امل ـه ـنــدســن
املواطنني يف عملية تخطيط
وتصميم املشاريع واإلشــراف
عـلــى تـنـفـيــذهــا ،وه ــو م ــا من
شأنه توفير  % 6من تكاليف
اخلدمات الهندسية.

مصادر الطاقة
ً
ً
باعتبارها مالذا أمنا

الــمــقــبــلــة ،مــا أبـــرز مالمح
تلك الخطة؟

أفكار مستقبلية
قبل أشهر شاركت وزارة
الــطــاقــة والبنية التحتية

قبل أشهر قليلة ،أطلقت

فـــي فــعــالــيــات الــمــخــيــم

اإلمـــــــارات خــريــطــة طــريــق

الصيفي االفتراضي الذي

في مجال الطاقة والبنية

نــظــمــتــه وزارة الــثــقــافــة

لتحقيق التوازن بين
التنمية االقتصادية
المستدامة ،والحفاظ
على البيئة

جودة الحياة تجسيد لتوجيهات القيادة

الطاقة النووية من الخيارات المثلى

الرشيدة لتعزيز السعادة للمجتمع

لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة

وال ــش ــب ــاب ،كــيــف وجــدتــم
اإلقبال على جناح الوزارة
في هذا المخيم؟

م ـ ــن اجلـ ـمـ ـي ــل أن الـ ـ ــورش
ال ـت ــي قــدم ـهــا مــوظ ـفــو وزارة
ال ـط ــاق ــة وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة،
ش ـ ـهـ ــدت إق ـ ـ ـبـ ـ ــا ًال ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ًا مــن
أب ـ ـ ـنـ ـ ــائ ـ ـ ـنـ ـ ــا الـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة قـ ـ ـ ــادة
املستقبل ،الــراغـبــن يف نهل
امل ـعــرفــة واك ـت ـس ــاب اخل ـب ــرات
العملية املــرتـبـطــة بالثقافة
واإلبــداع ،ومهارات املستقبل،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـطــويــر ال ـ ــذات،
وت ـ ـ ـن ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم
بطريقة متكاملة ،تتماشى
مــع تــوج ـهــات دول ــة اإلمـ ــارات
العربية املتحدة ،التي بدورها
جت ـس ــد ع ـم ــق رؤيـ ـ ــة ال ـق ـي ــادة
الرشيدة بضرورة متكني جيل

ال ـش ـبــاب لـصـنــاعــة مستقبل
ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن ،واحلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ ع ـلــى
اإلجنـ ــازات واملكتسبات التي
حتـ ـقـ ـق ــت خ ـ ـ ــال اخل ـم ـس ــن
عام ًا املاضية ،وطريق العبور
إلــى مرحلة اخلمسني عام ًا
املقبلة ،وبناء مستقبل مشرق
ألج ـيــال املـسـتـقـبــل ،وعكست
م ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـنـ ــا يف فـ ـع ــالـ ـي ــات
املخيم الصيفي االفتراضي
تــوجــه وزارة الـطــاقــة والبنية
الـتـحـتـيــة يف دعـ ــم املـ ـب ــادرات
الــوطـنـيــة الــرام ـيــة إل ــى دعــم
ومت ـكــن األج ـي ــال اجل ــدي ــدة،
وإكسابهم اخلبرات والتجارب
العلمية والعملية الناجحة.
جودة الحياة
مــا الــهــدف المتوقع من

ال ـ ــم ـ ــؤش ـ ــرات الـــمـــوحـــدة
لقياس جودة الحياة في
قطاعي الطاقة والبنية
التحتية ،وكيف ستنعكس
ه ـ ــذه الـ ــمـ ــؤشـ ــرات عــلــى
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة
لجودة الحياة 2031؟

الهدف من تشكيل الفريق
ال ـت ـن ـف ـي ــذي جل ـ ـ ــودة احلـ ـي ــاة
يف قـطــاعــي الـطــاقــة والبنية
التحتية هو تأطير التنسيق
امل ـش ـت ــرك وت ـ ـبـ ــادل اخلـ ـب ــرات
بــن اجلـهــات احلكومية على
املستويني االحتادي واحمللي،
فـ ـضـ ـ ً
ا عـ ــن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
الـ ـسـ ـي ــاس ــات امل ـت ـم ـي ــزة ال ـتــي
تعمل وفقها اجلهات املرتبطة
ب ــال ـف ــري ــق مب ــا يـ ـع ــزز عـمـلـيــة

إطالق الدليل الوطني جلودة
احلياة يف القطاعات املعنية،
األمر الذي يصب يف مجمله
يف حتسني جودة حياة الفرد
واملجتمع وتشجيع الشركاء
ع ـل ــى تـبـنـيـهــا ض ـم ــن خـطــط
عملهم.
وبال شك ستخدم منظومة
العمل املستقبلية التي تبناها
الفريق توجه دولــة اإلمــارات
ل ـل ـخ ـم ـس ــن عـ ــامـ ــا امل ـق ـب ـل ــة،
وتعزز مكانتها على اخلريطة
العاملية كدولة رائدة يف مجال
جودة حياة املجتمع وسعادته،
وأن حـكــومــة اإلمـ ـ ــارات تضع
ج ــودة حـيــاة اإلن ـســان مـحــور ًا
رئيس ًا لتوجهاتها ومبادراتها
املستقبلية الهادفة إلى تعزيز
م ـس ـيــرة الـتـنـمـيــة املـسـتــدامــة

مل ــواص ـل ــة ال ـس ـي ــر ن ـح ــو رؤي ــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،م ـ ـ ـ ـ ـ ــرور ًا ب ــدع ــم
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
جلــودة احلياة  ،2031وصــو ًال
إل ــى حتـقـيــق أه ـ ــداف مـئــويــة
اإلم ـ ــارات  2071الـتــي تهدف
الـ ـ ــدولـ ـ ــة م ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا إلـ ــى
حتـقـيــق ال ــري ــادة ال ـعــامل ـيــة يف
مختلف املجاالت.
كـــيـــف س ــت ــس ــه ــم وزارة
الــــطــــاقــــة فـــــي تــحــقــيــق
استراتيجية جــودة الحياة
2031؟

ت ـ ــأت ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــودة احل ـ ـ ـيـ ـ ــاة يف
قـ ـط ــاع ــي ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وال ـب ـن ـي ــة
التحتية جتسيد ًا لتوجيهات
الـقـيــادة الــرشـيــدة يف الــدولــة،
لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة وج ـ ـ ــودة
احلياة يف مختلف املجاالت،
واعـتـبــارهــا مستهدف ًا للعمل
احلـكــومــي يف دول ــة اإلم ــارات،

ومن الضروري أن نبني خطة
وط ـن ـي ــة إع ــامـ ـي ــة وت ــوع ــوي ــة
داعمة حملور املدن واملجتمعات
احل ـي ــوي ــة وال ـط ــاق ــة والـبـنـيــة
التحتية ،لتكون مبنزلة أداة
معززة للعمل املستقبلي الذي
يتمحور حول توعية املجتمع
مبستهدفات دول ــة اإلم ــارات.
ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح وت ـب ـن ــي
األفـ ـ ـك ـ ــار امل ـب ـت ـك ــرة ال ــداع ـم ــة
جل ـ ـ ــودة احل ـ ـيـ ــاة يف ق ـطــاعــي
الـ ـط ــاق ــة وال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى تـ ـك ــامـ ـلـ ـي ــة يف
العمل بــن مختلف اجلهات
احلكومية ذات العالقة.
ال ـق ـطــاعــات امل ــدرج ــة حتت
اخ ـت ـصــاصــات ال ـ ـ ــوزارة تعتبر
ق ـطــاعــات ح ـيــويــة ل ـهــا تــأثـيــر
مباشر على مستويات الرفاه
املجتمعي وجودة حياة االفراد
ولـ ـ ــذلـ ـ ــك جـ ـ ـ ـ ــاءت م ـس ــاه ـم ــة
هـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات م ــن خــال
الـتـكــامــل يف اط ــاق م ـبــادرات
وبرامج مع الدوائر والهيئات
احمللية واالحتــاديــة لتحقيق
مستهدفات عدد من املؤشرات
الــوط ـن ـيــة الـتـنــافـسـيــة  .وكــل
مــؤشــر مــن ه ــذه امل ــؤش ــرات له
خطط تنفيذية مشتركة مع
اجلهات احلكومية االحتادية
واحمللية تعالج اهم التحديات
املـ ـ ــرصـ ـ ــودة وم ــوضـ ـح ــا فـيـهــا
األدوار وامل ـس ـئــول ـيــات واملـ ــدد
الزمنية القصيرة واملتوسطة
والطويلة املدى
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الربط الخليجي يواصل استدامة أمن الطاقة خالل جائحة كورونا
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جنـحــت هيئة الــربــط الـكـهــربــائــي لــدول
اخلليج العربي يف احلفاظ على استمرارية
تدفق الطاقة الكهربائية للدول األعضاء
دون انقطاع ،خــال اخلطوات االحترازية
جلائحة كــورونــا ،التي دهمت العالم منذ
يناير املاضي ،وتسببت يف توقف كثير من
األنشطة احلكومية والتجارية لعدة أشهر.
واعتمدت الهيئة يف أداء عملها وحتقيق
رســالـتـهــا عـلــى أفـضــل امل ـمــارســات الــدولـيــة
واملعايير العاملية ،من خالل الدعم املستمر
ألعضاء مجلس إدارة الهيئة ممثلي الدول
األعضاء.
وسعت الهيئة منذ انتشار جائحة كورونا
إلى مواصلة حتقيق أهدافها االستراتيجية
رغــم الـتـحــديــات الـتــي فرضتها اجلائحة،
مطبقة خططها ملواصلة األعمال ،التي مت
إعدادها مسبق ًا حلاالت الطوارئ ،املتمثلة
يف رفع مستوى املوثوقية واألمان لألنظمة
الكهربائية اخلليجية.
وقامت الهيئة بتنفيذ عــدة مـبــادرات يف
مـجــال الـتـحــول الــرقـمــي ومتـكــن التحكم
ال ــذك ــي ع ــن بـعــد ألص ــول الـهـيـئــة وأنـظـمــة

مقر هيئة الربط الكهربائي في الدمام.

املــراق ـبــة امل ـت ـطــورة ال ـتــي تـسـتـخــدم الــذكــاء
االصطناعي يف حتليل البيانات واملساعدة
على اتـخــاذ ال ـقــرارات الـتــي تضمن أفضل
مستوى ملوثوقية الربط الكهربائي.
حرصت الهيئة على احلفاظ على صحة
وســامــة موظفيها وعــائــاتـهــم ،ومكافحة
انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مــن خ ــال تعزيز
ال ـص ـحــة امل ـه ـن ـيــة ،واتـ ـخ ــاذ كــافــة الـتــدابـيــر

ال ــوق ــائ ـي ــة ل ـل ـحــد م ــن ت ـف ـشــي ال ـف ـي ــروس،
واتـخــذت عــديــد ًا مــن اإلجـ ــراءات الـتــي بدأ
تفعيلها فور اكتشاف الفيروس يف منطقة
اخلليج يف مارس املاضي.
مكنت هذه املبادرات الهيئة من مواصلة
األعـ ـ ـم ـ ــال يف اإلدارات ال ـف ـن ـي ــة وامل ــال ـي ــة
والتشغيلية دون انقطاع مع انتشار جائحة
كورونا

اجتماع مشترك بين هيئة الربط وأمانة مجلس التعاون الخليجي
ن ــاق ــش ال ــدكـ ـت ــور ن ــاي ــف بـ ــن مـحـمــد
الـ ـعـ ـب ــادي رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة هـيـئــة
ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي م ــع الــدك ـتــور نــايــف
ف ــاح م ـب ــارك احلـ ـج ــرف ،األمـ ــن ال ـعــام
ملجلس التعاون لــدول اخلليج العربية،
س ـبــل ت ـعــزيــز ال ـت ـن ـس ـيــق والـ ـتـ ـع ــاون بني
األمــانــة العامة ملجلس الـتـعــاون وهيئة
الربط الكهربائي واملشاريع املستقبلية
للهيئة.
وح ـضــر االج ـت ـمــاع ال ــذي مت يف مقر
األم ــان ــة يف ال ــري ــاض امل ـه ـنــدس الـشـيــخ
ن ـ ــواف ب ــن إب ــراه ـي ــم آل خ ـل ـي ـفــة ،عضو
مجلس اإلدارة ،واملهندس أحمد بن علي
اإلب ــراه ـي ــم ،الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لهيئة
الــربــط الـكـهــربــائــي ل ــدول املـجـلــس ،كما
شارك يف االجتماع الدكتور عبد العزيز
ب ــن ح ـم ــد ال ـع ــوي ـش ــق األمـ ـ ــن امل ـســاعــد
لـلـشــؤون السياسية وامل ـفــاوضــات ،وعبد
املـلــك آل الـشـيــخ رئـيــس قـطــاع الـشــؤون
االقـتـصــاديــة يف األمــانــة العامة ملجلس
التعاون

صورة ضوئية لالجتماع.

جائزة  SAPلهيئة الربط

أطـلـقــت هـيـئــة الــربــط الـكـهــربــائــي لــدول
مجلس الـتـعــاون اخلليجي استراتيجيتها
اخلــاصــة بالتحول الــرقـمــي ،حيث تضمنت
التعاون مع شركة « »SAPلتطوير نظام إدارة
امل ــوارد ،سعي ًا منها لالستفادة من عمليات
«الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي» واس ـت ـث ـم ــار «احلـ ـل ــول
الرقمية الذكية» ومتكني التحكم الذكي عن
بعد ألصول الهيئة وأنظمة املراقبة املتطورة
التي تستخدم الذكاء االصطناعي يف حتليل
الـبـيــانــات وامل ـســاعــدة عـلــى ات ـخــاذ ال ـقــرارات
التي تضمن أفضل مستوى ملوثوقية الرابط
الكهربائي .كذلك فقد مكنت الهيئة جميع
الـعــامـلــن فيها مــن الـعـمــل عــن بـعــد ،وأداء
أعـمــالـهــم ب ـص ــورة كــامـلــة م ــن خ ــال توفير
األنظمة اإللكترونية للتواصل عن بعد.
وتتطلع هيئة الــربــط الـكـهــربــائــي لــدول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون اخلـلـيـجــي مــن وراء هــذه
اخلطوة إلى تشغيل الربط الكهربائي بني
الـ ــدول األعـ ـض ــاء ،واحملــاف ـظــة عـلــى الــربــط
الـبـيـنــي بــن مختلف األصـ ــول ،إل ــى جانب
تسهيل التبادل الكهربائي بني دول اخلليج.
وترجم هذا التميز حصول الهيئة على
جــائــزة « »SAPلـلـجــودة يف ال ـشــرق األوس ــط
وشمال إفريقيا ،وتسلط هذه اجلائزة الضوء
على أهم املبادرات يف مجال التحول الرقمي
عن فئة املبادرات السريعة يف املنطقة.
من جانبه أعرب املهندس أحمد اإلبراهيم،
الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي
اخلـلـيـجــي عــن ش ـكــره لـلـجـهــود ال ـتــي قامت
بها شركة « »SAPعلى مدى األشهر املاضية
لتزويد الهيئة ب ــاألدوات والبرامج الكفيلة
بتحسني طريقة تنفيذ األعمال .ويف اإلطار
ذاته شدد طه املدني ،رئيس خدمة العمالء
لــدى شركة « »SAPالـشــرق األوس ــط وشمال
إفــريـقـيــا عـلــى أن هـيـئــة الــربــط الـكـهــربــائــي
لــدول مجلس التعاون اخلليجي باتت اآلن
متتلك األدوات والبرامج الذكية والفعالة
ال ـقــادرة على حتسني مستوى أداء وتنفيذ
العمليات ،مــن أجــل تـقــدمي خــدمــات عالية
اجلودة ملساهميها

الهيئة تبحث التعاون المشترك مع
«أبوظبي للطاقة»
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس
أحـ ـم ــد ب ــن ع ـل ــي اإلب ــراه ـي ــم
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لهيئة
الربط الكهربائي اخلليجي،
وف ـ ــد ًا م ــن مــؤس ـســة أبــوظـبــي
للطاقة ،ضم كـ ًا من جاسم
ث ــاب ــت ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
والعضو املنتدب ملؤسسة أبو
ظبي للطاقة ،وعثمان جمعة
الدكتور النيادي والمهندس اإلبراهيم مع جاسم ثابت عقب الزيارة.
الـ ـعـ ـل ــي ،املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة أي ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــك ،وع ـ ـمـ ــر
الهاشمي ،املدير التنفيذي إلدارة األصــول ملؤسسة أبوظبي للطاقة ،وعيسى أحمد
الــزرعــونــي ،مدير إدارة العمليات لشركة ترانسكو ،ذلــك يف املقر الرئيس للهيئة يف
الدمام.
ج ــاء االسـتـقـبــال يف إط ــار زيـ ــارة وف ــد مــؤسـســة أبــوظـبــي لـلـطــاقــة ملـقــر هيئة الــربــط
الكهربائي اخلليجي ،وبــدأت الــزيــارة مبشاهدة فيلم ،استعرض إجنــازات الهيئة ،كما
تضمنت الــزيــارة جولة يف مركز التحكم ،مت خاللها تقدمي عــرض عــن طبيعة عمل
املــركــز ،وقسم جتــارة الطاقة ،إضافة إلــى زيــارة مركز مراقبة األص ــول ،واطلع خاللها
الوفد على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها ،وكذلك
تقدمي عرض عن خطط الهيئة احلالية واملستقبلية ،حيث تركز الهيئة خططها من
أجل توسعة الرابط اخلليجي ،وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي تلبي جميع
االحتياجات الوطنية التنموية للدول األعضاء ،وذلك ُيعد هدف ًا استراتيجي ًا يتفق مع
رؤية الهيئة .وناقشت الزيارة بحث مجاالت التعاون املشترك بني هيئة الربط الكهربائي
اخلليجي ،ومؤسسة أبوظبي للطاقة ،مبا يحقق وفورات اقتصادية وتعزيز أمن الطاقة
لدول مجلس التعاون ،واالستثمار يف مجال الطاقة من خالل جتارة الطاقة وتوفيرها
كسلعة استراتيجية ميكن تسويقها عبر اإلقليم العربي وصو ًال إلى أوروبا.
وق ــف اجلــانـبــان عـلــى دور هيئة الــربــط يف دع ــم مــوثــوقـيــة وأم ــن شـبـكــات الكهرباء
اخلليجية ومواكبة حتديات توفير الطاقة والتوسع يف نظم الطاقة اجلديدة ،وابتكار
حلول ملعاجلة طوارئ الطاقة ،وتناولت الزيارة جهود الهيئة يف توفير طاقة مستدامة
وتوفير الطاقة يف الدول األعضاء ،وسعيها إلى فتح أسواق ومصادر جديدة للطاقة
عبر توسعة الربط الكهربائي إلى الدول واألقاليم املجاورة.
مؤسسة أبوظبي للطاقة ،هــي شركة مساهمة مملوكة حلكومة أبوظبي ،املكلفة
بإدارة االستثمارات واألصول الرئيسة يف قطاع املاء والكهرباء يف إمارة أبوظبي

صورة لوفد أبو ظبي للطاقة مع أعضاء إدارة هيئة الربط الكهربائي.
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التوسع مع األردن ومصر والعراق

حــوار

سيفتح أبواب أوروبا لكهرباء الخليج
هدفنا توفير  % 30من انتاج الكهرباء
من مصادر مستدامة بحلول عام 2030

المهندس سالم بن ناصر العوفي،
عضو مجلس إدارة هيئة الربط
الكهربائي الخليجي يكشف توجهات
السلطنة المستقبلية
20

أن ــه ي ـقــدم ال ــدع ــم امل ـتــواصــل
خـ ــال أي طـ ـ ــارئ ،وجنـ ــح يف
جتـنــب االن ـق ـطــاعــات بنسبة

.% 100

هــدف إطــاق هيئة الربط
الكهربائي ل ــدول الخليج
الـــــعـــــربـــــي ،هـــــو ت ــأم ــي ــن

العدد الخامس 2021 -

هيئة الربط
مصدر عالمي
للطاقة

أكد المهندس سالم بن ناصر العوفي ،عضو مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي أن الخطط المستقبلية
لدول الخليج تكمن في التوجه إلى الطاقة المتجددة والمستدامة ،خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
لتوفير الطاقة الكهربائية ،وهو أمر سيمكنها من التصدي للطلب المرتفع للكهرباء في المنطقة ،وتقليل
التلوث البيئي الذي يمكن أن تتسبب فيه الطرق التقليدية لتوفير الطاقة الكهربائية .وكشف المهندس
ً
العوفي أن هناك كثيرا من المشاريع التي بدأ العمل فيها أو يتم التخطيط لها ،سترفع من قدرة عمان
ً
تحديدا ،ودول الخليج عامة ،على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ،ولكن هناك الكثير من الجهد
المطلوب لتغير ثقافة االستهالك للمحافظة على هذا المورد الحيوي.

اســتــمــرار تــدفــق الــطــاقــة
ال ــك ــه ــرب ــائ ــي ــة فــــي دول
الــخــلــيــج ،إلـ ــى أي مــدى
نــجــحــت فــي تحقيق هــذا
الهدف؟

أكثر من عقد من الزمان مر
على إطالق مشروع هيئة
ال ــرب ــط الــكــهــربــائــي ل ــدول
مجلس التعاون الخليجي،
كيف تــرون ما تم تقديمه
خالل األعوام الماضية؟

يـ ـع ــد الـ ــربـ ــط ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
اخل ـل ـي ـجــي م ــن أجنـ ــح وأه ــم
املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة

لــدول مجلس التعاون لدول
اخل ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي ،بــاع ـت ـبــار
الطاقة هي احملــرك الرئيس
والفاعل يف جميع العمليات
ال ـت ـن ـم ــوي ــة احلـ ـي ــوي ــة ،تــأتــي
أهمية هــذا الــربــط مــن كونه
يتيح تـبــادل وجت ــارة الطاقة
على أســس جتارية لتحقيق
ق ـي ـم ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ـضــافــة
لـلــدول األع ـضــاء ،فـضـ ًـا عن

من الصعب عــدم مالمسة
انتائج اإليجابية والنجاحات
الكبيرة التي حققتها الهيئة،
حيث استطاع مشروع الربط
ال ـك ـهــربــائــي اخل ـل ـي ـجــي منذ
تشغيله يف ع ــام  2009منع
حدوث ما يقارب  1400حالة
انـقـطــاع للكهرباء يف الــدول
األعـ ـض ــاء ،وه ــذا هــو السبب
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ــذي أنـ ـش ــئ مــن
أجـلــه هــذا امل ـشــروع احلـيــوي،
لـيـكــون رك ـيــزة أســاسـيــة ألمــن
الطاقة بني دول املجلس.
جنـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ال ـ ــرب ـ ــط
الكهربائي اخلليجي خالل
ع ـ ـشـ ــرة أعـ ـ ـ ـ ــوام يف مـ ـن ــع أي
انقطاعات للكهرباء ،إضافة
إلــى زي ــادة الـتـبــادل التجاري
يف قـطــاع الـكـهــربــاء بــن دول
اخل ـل ـي ــج وحت ـق ـي ــق ال ـف ــائ ــدة
ل ـل ـمــورد واملـسـتـهـلــك ،ليصل
حجم الفائض يف الكهرباء
يف دول اخلليج خــال فصل
الـشـتــاء إل ــى نـحــو  % 70من
ال ـق ــدرة اإلن ـتــاج ـيــة ،وه ــو ما
يــؤكــد أهـمـيــة تــوسـيــع الــربــط
مع الــدول املـجــاورة لتصدير
ال ـفــائــض وحت ـق ـيــق ال ـفــائــدة
جلميع األطراف.

مـ ــا ال ــخ ــط ــط الــتــوســعــيــة
للهيئة الــتــي تضمن لها
االســـتـــمـــرار فـــي تحقيق
هدفها؟

ـوم ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ي ـ ـ ـ ــوم ،ت ـت ــأك ــد
يــ ً
ض ــرورة حتقيق التكامل بني
دول مجلس التعاون يف قطاع
الكهرباء لإليفاء باملتطلبات
امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة وارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـط ـلــب
عـلــى ال ـطــاقــة ،وه ـنــاك توسع
كبير يف النشاط وتوجه نحو
مساحات أرحــب خــارج حــدود
اخلـ ـلـ ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي ت ـت ـض ـمــن
ات ـفــاق ـيــات ب ــن الـهـيـئــة ودول
مـثــل ال ـع ــراق واألردن ومصر
ل ـلــربــط الـبـيـنــي م ـع ـهــا .مثل
ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع جت ـع ــل هـيـئــة
ال ـ ــرب ـ ــط اخلـ ـلـ ـيـ ـج ــي واح ـ ـ ــدة
مــن أكـبــر الـهـيـئــات املعنية يف
إدارة الـطــاقــة لتحقق هــدف
استقرار الطاقة يف املنطقة،
والـ ـت ــوج ــه ب ـق ــوة ن ـحــو جت ــارة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة .لـ ــم يـ ـع ــد ال ــرب ــط
مشروعا
الكهربائي اخلليجي
ً
اس ـتــرات ـي ـجـ ًـيــا لـ ــدول مجلس
إقليميا،
مشروعا
التعاون ،أو
ً
ً
وعامليا.
عربيا
بل
ً
ً
طاقة نظيفة
هــنــاك حــاجــة مــلــحــة إلــى
التوسع في إنتاج الطاقة
الــكــهــربــائــيــة ،ولــكــن كيف
يمكن أن نوفق بين توفير
الطاقة ،وبين عدم اإلضرار
بالبيئة المحيطة بنا؟

من الـضــروري حتقيق هذا
الـ ـت ــوزان ال ــدق ـي ــق ،يف الــوقــت
الـ ـ ــذي ع ـل ـي ـنــا أن ن ـع ـمــل فـيــه
ل ـت ـطــويــر ص ـن ــاع ــة ال ـك ـهــربــاء
للوفاء باحتياجات ومتطلبات
السوق واملستهلكني املتزايدة،
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حــوار
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علينا ايضا أن نُخفِّ ض بقدر
اإلمـ ـك ــان بـصـمـتـنــا الـبـيـئـيــة،
وأن ن ـق ـلــل مـ ــن االن ـب ـع ــاث ــات
الـ ـك ــرب ــونـ ـي ــة الـ ـن ــاجـ ـم ــة عــن
إن ـتــاج الـكـهــربــاء .رمب ــا يكون
التحدي األكبر إلنتاج الطاقة
الكهربائية هو اآلثــار البيئية
كثيرا ما تنسب إلى إنتاج
التي ً
الطاقة الكهربائية؛ وبالتالي
ه ـن ــاك كـثـيــر م ــن الـتـحــديــات
الـتــي تــواجــه الـقـطــاع؛ ومنها
الــوفــاء باملتطلبات املتزايدة،
واحملــاف ـظــة ع ـلــى الـبـيـئــة من
خ ــال تـخـفـيــض االنـبـعــاثــات
الكربونية.

العدد الخامس 2021 -

وكيف تخططون لتحقيق
هذا؟

ب ــال ـت ــأك ـي ــد اخل ـ ـيـ ــار األول
واألهـ ـ ـ ـ ــم ،هـ ــو الـ ـت ــوج ــه نـحــو
مـ ـص ــادر ال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة،
خ ـ ــاص ـ ــة الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة م ـن ـه ــا،
فـ ـه ــي تـ ــوفـ ــر طـ ــاقـ ــة ن ـظ ـي ـفــة
وم ـس ـتــدامــة ن ــوع ــا م ــا ونــامــل
أن نحقق ذلــك عبر مشاريع
ضخمة مـثــل م ـشــروع «م ــرأة»
لتوليد البخار حلقن مكامن
وأيضا مشروع «عبري»
النفط
ً
الـ ـ ـ ــذي مت ـ ــت ت ــرسـ ـيـ ـت ــه ع ـلــى
ش ــرك ــات خ ـل ـي ـج ـيــة ،وعــامل ـيــة،
ب ـطــاقــة إن ـتــاج ـيــة ت ـصــل الــى
 500ميجاواط من الكهرباء
باستخدام الطاقة الشمسية.
وتلبية لالحتياجات املتزايدة
عـلــى الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة يف
السلطنة ومتــاشـ ًـيــا مــع رؤيــة
ال ـس ـل ـط ـنــة ل ـت ـن ــوي ــع م ـص ــادر
الـطــاقــة مــن خــال استخدام
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـن ـظ ـي ـف ــة إلنـ ـت ــاج
الـ ـكـ ـه ــرب ــاءُ ،ت ـ ـقـ ــدر ال ـت ـك ـل ـفــة
التقديرية للمشروع «عبري»
الــذي سيتم تنفيذه بالكامل
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـقـ ـط ــاع اخلـ ــاص
بــأكـثــر مــن  400مـلـيــون دوالر
أمريكي.
م ــت ــى س ــي ــب ــدأ الــتــشــغــيــل
الــفــعــلــي لــهــذا الــمــشــروع
العمالق؟

سـ ـيـ ـت ــم ت ـش ـغ ـي ــل املـ ـ ـش ـ ــروع

من الضروري أن نوازن بين استدامة
الطاقة ،والحفاظ على البيئة
المحيطة بنا
نخطط للتوسع في استخدام الطاقة
المتجددة ،ولدينا مشاريع عمالقة
للمستقبل
ـاري ـ ـ ـ ــا يف عـ ـ ـ ـ ــام ،2021
جت ـ ـ ـ ـ ً
وس ـت ـق ــوم ال ـش ــرك ــة الـعـمــانـيــة
لنقل الكهرباء بنقل الطاقة
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة املـ ـنـ ـتـ ـج ــة مــن
احملـطــة عبر شبكة الكهرباء
الرئيسة .مثل هــذه املشاريع
الطموحة تؤكد أن االستدامة
حتتل مكان الصدارة يف الوقت
ال ـ ــذي ت ـش ــرع ف ـيــه الـسـلـطـنــة
يف ت ـطــويــر م ـشــاريــع الـطــاقــة
امل ـت ـجــددة وه ـن ــاك عــديــد من
املـبــادرات يف هــذا املجال التي
س ـت ـح ـق ــق ف ـ ــوائ ـ ــد ل ــأج ـي ــال
احلالية واملستقبلية.
كثير من الخطط
هل هناك مشاريع أخرى
ً
سترى النور قريبا؟

هـنــاك عــديــد مــن امل ـبــادرات
يف هذا املجال ،التي ستحقق
ف ـ ــوائ ـ ــد لـ ــأج ـ ـيـ ــال احل ــال ـي ــة
واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة ،شـ ــرع ـ ـنـ ــا يف
أع ـم ــال ت ـطــويــر م ـش ــروع آخــر
لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة يف واليــة
مـنــح بـطــاقــة إنـتــاجـيــة ت ــراوح
بــن  500و 1000مـيـجــاواط،
وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـت ــم ط ــرح
مستندات التأهيل خالل هذا
ال ـع ــام وامل ـس ـت ـنــدات الـنـهــائـيــة
ل ـل ـم ـشــروع ق ـبــل ن ـهــايــة ال ـعــام
احلـ ــالـ ــي ،وت ـش ـغ ـي ــل املـ ـش ــروع
جتاريا يف يونيو .2022
ً
ـض ــا ب ــاش ــرت ال ـشــركــة يف
أي ـ ً
تقييم م ــوارد الــريــاح يف عدة
م ــواق ــع م ـق ـتــرحــة ل ـل ـم ـشــروع
واخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع األك ـ ـثـ ــر
مـ ــاءمـ ــة متـ ـهـ ـي ـ ًـدا ل ـل ـب ــدء يف
عملية تطوير مشاريع إنتاج
ال ـك ـهــربــاء بــاس ـت ـخــدام طــاقــة

الرياح يف هذه املواقع ،نتهينا
تقري ًبا من إجراء التقييم يف
مواقع مختلفة يف محافظات
الـشــرقـيــة والــوس ـطــى وظـفــار
ال ـتــي تـعــد وف ــقً ــا للمعطيات
احل ــالـ ـي ــة ذات مـ ـص ــدر ع ــال
للرياح.
مشروع طاقة الرياح ،2030
ي ـع ــد ث ــان ــي م ـ ـشـ ــروع ب ـطــاقــة
ال ــري ــاح يف الـسـلـطـنــة بطاقة
إنـتــاجـيــة عــالـيــة ت ـقــدر بنحو
 300م ـ ـي ـ ـجـ ــاواط وب ـت ـك ـل ـفــة
ت ـق ــدي ــري ــة ت ـص ــل إل ـ ــى مـلـيــار
دوالر أم ــري ـك ــي ،ح ـيــث يــأتــي
تطوير هذا املشروع بعد جناح
عملية تطوير مـشــروع ظفار
لطاقة الرياح بطاقة إنتاجية
تبلغ  50ميجاواط.
هـــــــل يــــعــــنــــي هـــــــــذا أن
الــســلــطــنــة ســتــركــز بشكل
ً
أكــبــر مستقبل على
مشاريع الطاقة

المتجددة؟

فـ ـ ـع ـ ـ ًـا ،رف ـ ـعـ ــت ال ـس ـل ـط ـنــة
سـقــف الـطـمــوح فيما يتعلق
بــال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة ليصبح
املستهدف هو الوصول بنسبة
 % 30م ــن ال ـطــاقــة الـبــديـلــة
بـحـلــول ع ــام  2030ب ـ ً
ـدل من
 ،% 10وذلـ ـ ــك ب ــال ـت ــوس ــع يف
م ـشــاريــع ال ـطــاقــة الشمسية
وطاقة الرياح.
ك ـ ـمـ ــا أن هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ـصـ ــادر
أخ ــرى للطاقة تـتــم دراسـتـهــا
يف الـ ــوقـ ــت ال ـ ــراه ـ ــن وس ـي ـتــم
اإلفصاح عنها بعد التأكد من
جــدواهــا االقـتـصــاديــة ،أتوقع
أن تــرت ـفــع مـ ـع ــدالت طـلـبــات
إدخـ ـ ـ ــال الـ ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
إلى املساكن ،بعد أن تقرر أن
يتولى مـطــورون مــن القطاع
اخلاص عملية التمويل ،على
أن يـتـحـمــل ص ــاح ــب املـسـكــن
ن ـس ـب ــة  % 10ف ـ ـقـ ــط ،وي ـت ــم
تـعــويــض املستثمر أو املـطــور
مــن خ ــال بـيــع الـفــائــض من
الطاقة الشمسية.
هل تكفي هذه المشاريع
لتلبية الطلب المتزايد على
الكهرباء في المنطقة؟

هذه نقطة مهمة ،ال بد من
التركيز عليها ،التأثير القوي
يف اس ـت ـهــاك ال ـطــاقــة بشكل
ً
قويا من
عــام يتطلب
تدخل ً
جميع األطــراف ،ألنه يحتاج
إلى توعية متكاملة بتأثيرات
التوسع يف استخدام الطاقة،
ـدءا مــن مــرحـلــة الـطـفــولــة،
بـ ـ ً
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة لـ ـيـ ـس ــت ف ـ ـقـ ــط يف
إنـتــاج الطاقة أو املصدر
ال ــذي تنتج مـنــه ،بقدر
م ـ ــا ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـت ــوس ــع
الكبير يف االستهالك،
حتديدا غير الرشيد،
ً
ك ــاسـ ـتـ ـخ ــدام إضـ ـ ــاءة

كـهــربــائـيــة يف امل ـكــاتــب ن ـه ــا ًرا،
أو تـ ـ ــرك أجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـت ـك ـي ـيــف
ت ـع ـمــل ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة،
وغـيــرهــا مــن األســالـيــب التي
تنتج يف مجموعها استهالكً ا
مضاعفً ا حتـتــاج تلبيته إلى
عــديــد م ــن م ـص ــادر ال ـطــاقــة؛
سواء التقليدية أو اجلديدة.
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـط ـ ـنـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــدأت اتـ ـ ـخ ـ ــاذ
إج ـ ـ ـ ــراءات يف س ـب ـيــل ض ـمــان
ك ـفــاءة ال ـطــاقــة؛ مـنـهــا :وضــع
مواصفات خاصة باستهالك
الطاقة ملا يجري استيراده من
أجهزة التكييف ،كما ستكون
ه ـن ــاك م ــواص ـف ــات لبقية
األج ـه ــزة الكهربائية
ـاعـ ـ ــا ،لـ ـضـ ـم ــان
ت ـ ـ ـبـ ـ ـ ً
استهالك متوازن
للكهرباء.
سياسة
مستمرة
يــــــمــــــتــــــلــــــك
القطاع الخاص
في السلطنة
ً
ً
دورا ح ــي ــوي ــا
فــي االستثمار
فـــــــــــــــي مــــــــجــــــــال
الطاقة ،كيف تمكن
االســتــفــادة مــن هذا
الدور؟

ل ــه دور ف ـع ــال بــالـتــأكـيــد،

أغـ ـ ـل ـ ــب االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات يف
ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز تـ ـ ــأتـ ـ ــي م ــن
الـقـطــاع اخل ــاص باستثناء
االستثمارات التي تتم عبر
ش ــرك ــة تـنـمـيــة ن ـفــط ع ـمــان،
االسـتـثـمــارات احلكومية يف
ق ـطــاع الـنـفــط عـبــر الـشــركــة
متـ ـ ـث ـ ــل حـ ـ ـص ـ ــة احلـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
ال ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة  ،% 60يف حــن
تــرت ـفــع ن ـس ـبــة امل ـســاه ـمــة يف
االستثمارات إلى  % 100يف
مـ ـش ــاري ــع

الـ ـغ ــاز ع ـبــر ال ـش ــرك ــة ،أغـلــب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات يف م ـشــاريــع
ال ـق ـطــاع األخ ـ ــرى تــأتــي من
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات أج ـن ـب ـيــة عـلــى
غـ ــرار م ـشــروع خـ ــزان وغــزيــر
بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات م ـ ــن ش ــرك ــة
 BPال ـبــري ـطــان ـيــة ،وم ـش ــروع
غ ـ ــاز م ـ ـبـ ــروك بــاس ـت ـث ـمــارات
ه ــولـ ـن ــدي ــة-ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ع ـبــر
شراكة «شل» و»توتال».
هل ميكن أن يكون هناك
تغيير يف سياسة إدارة

قـطــاع الـكـهــربــاء يف سلطنة
ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،ب ـ ـعـ ــد دم ـ ـ ــج قـ ـط ــاع
ال ـك ـهــربــاء يف وزارة الـنـفــط
والغاز؟
م ــن امل ــؤك ــد أنـ ــه ل ــن يـكــون
هـنــاك تغيير يف السياسات
املتبعة يف عملية إدارة قطاع
الكهرباء بعد دمجه مع وزارة
النفط وال ـغــاز ،الــدمــج جاء
ب ـه ــدف ت ـقــريــب ال ـس ـيــاســات
املتبعة يف إنتاج الكهرباء مع
سياسات إنتاج الغاز
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لن يكون هناك تغيير
جذري في سياسة
قطاع الكهرباء بعد
دمج قطاع الكهرباء
مع وزارة الطاقة
والمعادن (وزارة النفط
والغاز سابقا)

التحدي االكبر لمنطقة
الخليج ليس في أساليب
إنتاج الطاقة ولكن في
ثقافة االستهالك في
غياب محفزات ملموسة
للترشيد

أخـبـار
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الهيئة و« »CESIيدرسان فرص السوق الخليجية للطاقة
استكملت هيئة الربط الكهربائي لدول اخلليج العربي مع
االستشاري ( )CESLدراسة فرص التجارة ووضع السوق اخلليجية
والعوائق التي تواجهها ،وجاءت نتائج الدراسة مبنية على مساهمات
ومعلومات الدول األعضاء ،وآخذة يف احلسبان اخلبرات واملمارسات
العاملية يف ذلك املجال .تأتي هذه اخلطوة تنفيذ ًا لتوصيات االجتماع
السابع للطاولة املستديرة لتجارة الطاقة ،التي تضمنت قيام الهيئة
بعمل دراسة الستشراف الفرص املتاحة لدول مجلس التعاون لعقد
صفقات لتداول الطاقة الكهربائية بني الدول األعضاء.
وبينت الدراسة أن قيمة الوفورات االقتصادية املتاحة لدول مجلس
التعاون من خالل استغالل فرص التجارة يف السوق اللحظية للفترات
القصيرة تصل إلى  219مليون دوالر يف السنة ،كما توجد فرص يف

إنشاء فريق عمل لألمن السيبراني

الفترات املقبلة تصل إلى  67مليون دوالر .وتعمل الهيئة على التعرف
على هذه الفرص وإبرازها للدول األعضاء ،كي يتسنى لها اقتناص هذه
الفرص لعقد صفقات ذات منفعة اقتصادية لها .علم ًا بأن الفرص
موجودة سواء يف عروض بيع الطاقة أو تبادلها يف مختلف منصات
السوق اخلليجية للكهرباء .كما بينت الدراسة أن ُ
األطر احلاكمة
املتمثلة يف االتفاقية العامة واتفاقية السوق هي أطر مالئمة للعمل
يف السوق اخلليجية ،وتوفر مساحة لتطوير األسواق خليجي ًا وعلى
املستوى اإلقليمي .وقد أسهمت الدراسة ليس فقط يف التعرف على
الفرص املتاحة يف السوق بل أيض ًا يف صياغة خريطة الطريق لتطوير
السوق اخلليجية .وستستخدم نتائج هذه الدراسة يف تنفيذ خريطة
الطريق االستراتيجية لبناء سوق خليجية لتبادل وجتارة الكهرباء
25
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مبادرة لتعزيز السالمة والصحة المهنية

ُ
جانب من فعاليات ملتقى تعزيز مفهوم السالمة والصحة المهنية الذي تم عن بعد.

دشـنــت هيئة الــربــط الكهربائي اخلليجي
مبادرة لتعزيز السالمة والصحة املهنية ،على
هامش فعاليات ملتقى تعزيز مفهوم السالمة
والـصـحــة املـهـنـيــة ،ال ــذي أقــامـتــه الهيئة عبر
شبكات التواصل االجتماعي ملنسوبيها ،الذي
أقـيــم حتــت رعــايــة املـهـنــدس أحـمــد اإلبــراهـيــم
الرئيس التنفيذي للهيئة ،وشارك فيه اإلدارة
التنفيذية ومنسوبو الهيئة .يف افتتاح برنامج
امللتقى أعلن املهندس اإلبراهيم إطالق مبادرة
الهيئة لتعزيز السالمة والصحة املهنية ،من
خالل حتمل الهيئة مسؤوليتها االجتماعية
يف م ـجــال االه ـت ـمــام بــالـقـضــايــا االجتماعية
والبيئية واالقتصادية.
ويأتي تدشني املبادرة استكما ًال للمبادرات

التي أطلقتها الهيئة ،منذ عــام  ،2018حيث
أطلقت الهيئة عدة برامج طموحة لالرتقاء
باألنظمة اإلدارية للهيئة مثل برنامج اجلودة
الـشــامـلــة ،وبــرنــامــج األم ــن والـســامــة وصحة
املـجـتـمــع ،وبــرنــامــج إدارة امل ـخــاطــر ،وبــرنــامــج
استدامة األعمال ،وهو ما كان له األثر البالغ
يف اس ـت ـع ــداد الـهـيـئــة لـلـتـعــامــل م ــع املـخــاطــر
احملتملة كافة.
وه ــدف امللتقى إلــى رفــع التوعية بأهمية
الـســامــة والـصـحــة املهنية يف تعزيز جاذبية
العمل ،من خالل نشر ثقافة الوقاية وتعزيز
أه ـم ـيــة تـطـبـيــق أن ـظ ـمــة ومـ ـب ــادئ ومم ــارس ــات
ال ـســامــة وال ـص ـحــة امل ـه ـن ـيــة ،وك ــذل ــك تـعــزيــز
دور إدارة السالمة والصحة املهنية يف مواقع

ال ـع ـمــل ،كـمــا ي ـهــدف إل ــى تـعــزيــز الــوقــايــة من
احلوادث ،من خالل زيادة الوعي وكيفية تعزيز
وإيجاد ثقافة الصحة والسالمة ،التي ميكن
أن تساعد على التقليل من احلوادث.
ومت خــال امللتقى تــدشــن تطبيق الهيئة
إدارة ن ـظ ــام األمـ ــن وال ـس ــام ــة ع ـلــى الـهــاتــف
الــذكــي ،الــذي مت تصميمه وتطويره من قبل
ال ـكــوادر الــذاتـيــة للهيئة ،ويـعــد أحــد مـبــادرات
الـتـحــول الــرقـمــي ضمن استراتيجية الهيئة
 ،2025ال ــذي ُي ـكــن مــن إدارة تـقــاريــر األمــن
والـســامــة وحتليلها بشكل دقـيــق ،مــا يحقق
التحسن والـتـطــور املستمر يف ثـقــافــة األمــن
وال ـس ــام ــة وال ـب ـي ـئــة ،ال ـت ــي يــدع ـم ـهــا أع ـضــاء
مجلس إدارة الهيئة

أنـ ـ ـش ـ ــأت ه ـي ـئ ــة ال ـ ــرب ـ ــط ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
اخلليجي ،فــريــق عمل مختص باألمن
السيبراني (،)GCC cyber security team
استجابة لتوصية جلنة التشغيل ،إحدى
ال ـل ـجــان ال ـتــاب ـعــة ملـجـلــس إدارة الـهـيـئــة
وأيض ًا توجيهات مجلس اإلدارة.
وي ـت ــأل ــف ف ــري ــق ال ـع ـم ــل م ــن ممـثـلــن
اثنني من كل دولــة ،ويعمل حتت إشراف
جلنة التشغيل ،وستكون املهمة الرئيسة
للفريق تطوير احلوكمة ورفع مستويات

األمن السيبراني لشبكات الكهرباء لدول
مجلس التعاون اخلليجي.
وقام فريق األمن السيبراني مبناقشة
م ــوض ــوع ــات أب ــرزه ــا األم ـ ــن الـسـيـبــرانــي
والـتـهــديــدات ،وتقييم املخاطر األمنية،
ورصد البرامج الضارة والتصيد ،وطرق
جتنب احليل ،وموضوعات أخرى.
ويـ ــركـ ــز الـ ـف ــري ــق ح ــالـ ـيـ ـ ًا ع ـل ــى األمـ ــن
ال ـس ـي ـبــرانــي ع ـنــد ن ـق ــاط االرتـ ـب ــاط بني
مراكز التحكم واملمارسات األمنية التي

تقوم بها كل منظمة.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ت ـقــوم هـيـئــة الــربــط
الكهربائي حــالـيـ ًا بعمل دراس ــة لتقييم
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ال ـتــي تــوفــر االرت ـب ــاط
مــع مــراكــز املــراق ـبــة والـتـحـكــم يف ال ــدول
األعضاء ،بهدف إبراز املخاطر احملتملة،
والـتـخـفـيــف مــن حــدت ـهــا ،ومت ـكــن هيئة
الــربــط الـكـهــربــي وال ـ ــدول األع ـض ــاء من
تعزيز موقفها األمـنــي السيبراني عبر
هذه النقاط

فريق عمل لبناء نموذج الشبكة المتكاملة
شكلت هيئة الــربــط الكهربائي
اخلـ ـلـ ـيـ ـج ــي فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل مـ ـك ــونـ ـ ًا
م ـ ــن ممـ ـثـ ـل ــن م ـ ــن ك ـ ــل دولـ ـ ـ ــة مــن
ذوي اخل ـبــرة يف مـجــال الــدراســات
التشغيلية وتطوير وضبط مناذج
الـ ـشـ ـبـ ـك ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ،ب ـهــدف
الــوصــول مبستوى منــوذج الشبكة

املتكامل إلى أعلى املعايير العاملية
وتطوير عملية بنائه.
بناء
العمل
فريق
وجــاء تشكيل
ً
على توصيات جلنة التشغيل خالل
اجتماعها احلادي واألربعني.
وم ـنــذ ال ـ ـ  16م ــن يـنــايــر ،2020
يـعـقــد ف ــري ــق ال ـع ـمــل اجـتـمــاعــاتــه

مــرتــن يف ال ـع ــام ،وي ـصــدر تـقــريــر ًا
للجنة التشغيل بذلك.
وق ـ ـ ـ ــام أعـ ـ ـض ـ ــاء ف ـ ــري ـ ــق ال ـع ـم ــل
بـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز وإرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
األســاس ـيــة ل ـب ـنــاء ودراسـ ـ ــة من ــوذج
الشبكة لألعوام  2021-2020من
ِقبل االستشاري

أخـبـار
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بدأت هيئة الربط الكهربائي اخلليجي ،يف التشغيل التجريبي
ملركز التحكم االحتياطي ،ضمن خطة تهدف ألن يكون مركز
التحكم االحتياطي جــاهــز ًا يف جميع األوق ــات وبكامل قدرته،
للتحكم ومراقبة الشبكة يف حال فقد املركز الرئيس ألي سبب
كان.
ومتتلك الهيئة مركز ًا رئيس ًا للتحكم لتشغيل ومراقبة النظام
الكهربائي لشبكة الربط اخلليجي يقع يف مقرها الرئيس يف
الدمام ،فيما يقع املركز االحتياطي يف محطة غونان.
وت ــأت ــي هـ ــذه اخلـ ـط ــوة يف إط ـ ــار حـ ــرص ال ـه ـي ـئــة ع ـلــى تنفيذ
اسـتــراتـيـجـيـتـهــا يف رف ــع مـسـتــوى املــوثــوق ـيــة واألم ـ ــان لألنظمة
الكهربائية اخلليجية.
ومت التأكيد بعد كل اختبار على أن مركز التحكم االحتياطي
يعمل بكامل جاهزيته وباإلمكان االعتماد عليه لتشغيل ومراقبة
الشبكة يف أي وقت سواء للطوارئ أو يف الوضع العادي.
وأج ــرت الهيئة عــدة اخـتـبــارات تشغيلية للمركز االحتياطي
وم ـح ــاك ــاة ف ـقــد امل ــرك ــز ال ــرئ ـي ــس ،واالع ـت ـم ــاد بـشـكــل كــامــل على
املـ ــركـ ــز االحـ ـتـ ـي ــاط ــي مل ــراقـ ـب ــة وت ـش ـغ ـي ــل الـ ـنـ ـظ ــام ال ـك ـه ــرب ــائ ــي.
وشملت االخـتـبــارات محاكاة لتعطيل كــل األنظمة احلاسوبية
والتطبيقات يف املركز الرئيس للتأكد من جاهزية مثيالتها يف
املركز االحتياطي وأنها تقوم بنفس الدور وبنفس الكفاءة.
والتنسيق مسبق ًا مع إدارات الصيانة واحلماية واالتصاالت
لالستعداد للتدخل يف حــال حــدوث أي انقطاع يف االتـصــاالت
مع احملطات أو يف نظام التشغيل  .SCADAوأيض ًا التنسيق مع
إدارة األمن والسالمة وصحة البيئة لالستعداد لتقدمي املساعدة

المهندسون يتابعون التجربة.

عند احلاجة .ومت أثناء االختبار التأكد من أن جميع التطبيقات
واألنـظـمــة واألدوات مثل اإلنـتــرنــت والـبــريــد اإللكتروني ونظام
التقرير الصباحي والطابعة واالتصاالت مع الدول ومع احملطات
وأنظمة  SAPو SCADAو PMUو DFRوغيرها ،تعمل بشكل جيد.
ومتــت هــذه االخـتـبــارات وفــق آلية معينة مت تطويرها للتعامل
مــع احل ــاالت الـطــارئــة واالخـتـبــارات ومت اعتمادها مــن أصحاب
الصالحية بعد مراجعتها مع بقية األقسام املعنية

تدشين تطبيق األمن والسالمة والصحة البيئية
دش ـنــت هـيـئــة ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي ل ــدول
اخلليج الـعــربــي تطبيق األم ــن والسالمة
وال ـص ـح ــة خـ ــال ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
 ،2020خ ـ ــال ح ـف ــل أقـ ـي ــم حتـ ــت رع ــاي ــة
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس أح ـ ـمـ ــد اإلب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي للهيئة ،يـهــدف ه ــذا التطبيق
إلى حتسني منظومة البالغات والتقارير
وإدارة مخاطر األمــن والسالمة والصحة
يف جميع املواقع واألصول التابعة للهيئة،
حـيــث ستتمكن الـهـيـئــة م ــن زيـ ــادة ســرعــة
استكمال البالغات ومتابعتها دون حاجة
املــوظــف إل ــى أن ي ـكــون يف املـكـتــب ،بــل من
خالل جهازه احملمول أو هاتفه النقال.
كما سيسهم التطبيق يف تطوير إجراءات
إدارة مخاطر األم ــن والـســامــة والصحة،
من حيث حتديد املخاطر وتقييمها ووضع
استراتيجيات التعامل مــع تلك املخاطر
ومتابعتها مبا ينسجم مع املعايير الدولية

المهندس اإلبراهيم يتحدث.

وأفضل املمارسات يف مجال أنظمة األمن
والسالمة والصحة.
تدشني تطبيق األمن والسالمة والبيئة
هــو ج ــزء مــن ع ــدة م ـب ــادرات عـلــى مستوى

ك ــاف ــة إدارات وأقـ ـس ــام ال ـه ـي ـئــة م ــن ضمن
اسـتــراتـيـجـيــات الـتـحــول الــرقـمــي للهيئة،
ومبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية
يف عصر التحول الرقمي

اجـتــازت هيئة الــربــط الكهربائي اخلليجي متطلبات التدقيق
اخلارجي لنظام اجلــودة آيزو  9001التي أجراها املدقق اخلارجي
املعتمد للهيئة  ،TUVبعدما استوفت الهيئة متطلبات وأهــداف
نظام اجلودة للعام الثاني.
واستكملت الهيئة مــراحــل اخلـطــة الـسـنــويــة لتحقيق أه ــداف
نظام اجلودة من تدريب أعضاء فريق اجلودة على عملية التدقيق
الداخلي لنظام اجلــودة  ،9001وكذلك مراجعة جميع اإلجــراءات
واملستندات لكل إدارة والتأكد من مطابقتها للمواصفات وإمكانية
الوصول إليها من جميع من يحتاجون إلى ذلك.
وأمتــت الهيئة عملية التدقيق الداخلي للجودة جلميع إدارات
وأقـســام الهيئة وإص ــدار تقرير التدقيق الــداخـلــي لـلـجــودة ،الــذي
يحوي جميع املالحظات وخطط العمل املطلوبة ،بعد ذلك عمل
فريق التدقيق الداخلي مع جميع اإلدارات واالقـســام الستكمال
خطط العمل املطلوبة وعرضها على اإلدارة العليا.
كما أنه سيستمر العمل على حتقيق التطور املستمر يف الهيئة
ودعــم عملية اإلبــداع واالبتكار مع االلـتــزام باملتطلبات القانونية
واملؤسسية للهيئة لتحقيق التطلعات واأله ــداف االستراتيجية
للهيئة
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ورشة عمل متخصصة في تحديات كورونا لقطاعي
الكهرباء والماء
شاركت الهيئة بورشة عمل متخصصة
بعنوان «التحديات والــدروس املستفادة
م ــن أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ع ـلــى ق ـطــاعــي امل ـيــاه
وال ـك ـه ــرب ــاء» ،نظمتها األم ــان ــة الـعــامــة
لـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون لـ ــدول اخلليج
العربية .وشــارك يف هــذه الــورشــة نخبة
مــن املختصني واخل ـبــراء ممثلني لعدة
جهات معنية بقطاع الكهرباء واملــاء يف
دول مجلس التعاون.
وهـ ـ ــدفـ ـ ــت ال ـ ـ ــورش ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة
ال ـت ـح ــدي ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي فــرضـتـهــا
جائحة كــورونــا على قطاعي الكهرباء
وامل ــاء مــن حيث حماية الـقــوى العاملة
من املخاطر وضمان استمرارية األعمال
ومناقشة استراتيجيات إدارة األزم ــات
وإدارة املخاطر.
وخ ــرج ــت ال ــورش ــة املـتـخـصـصــة بـعــدة
توصيات وخطط عمل ،كــان من أهمها
اس ـت ـمــراريــة الـعـمــل امل ـش ـتــرك خليجي ًا
بــن مؤسسات قطاعي الكهرباء واملــاء،
مــن أجــل تـبــادل اخلـبــرات ورفــع الفائدة
من الــدروس املستفادة ،وكذلك التركيز

على تطوير قدرات املواهب البشرية مبا
يتالءم مع خطط استمرارية األعمال
وإدارة األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات وم ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة خ ـطــط
الـطــوارئ مبا تفتضيه املستجدات بعد
جائحة كورونا.
وأوصـ ـ ــى املـ ـش ــارك ــون ك ــذل ــك ب ـض ــرورة
االستثمار يف األنظمة الذكية للتحكم
واملراقبة لألنظمة الكهربائية وأنظمة

امل ـي ــاه ورف ـ ــع اجل ــاه ــزي ــة ملـكــافـحــة وصــد
ال ـه ـج ـم ــات ال ـس ـي ـب ــران ـي ــة ،ك ـم ــا أوصـ ــى
املـ ـش ــارك ــون ب ــاس ـت ـم ــراري ــة ال ـع ـم ــل عـلــى
الـ ـت ــراك ــم امل ـع ـل ــوم ــات ــي جـ ـ ــراء ال ـت ـعــامــل
مــع اجلــائـحــة وعـقــد ورش ــة عمل قريبة
ملتابعة املستجدات ورفع االستفادة من
اخلبرات املشتركة للتعامل مع جائحة
كورونا

شاركت كراع ماسي لمؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2020

تغطيات

هيئة الربط ،تناقش رفع كفاءة الطاقة وتحديات
المنظومة الكهربائية
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شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج ،2020
ً
الذي أقيم هذا العام وألول مرة افتراضيا وعن بعد ،في الفترة  26-25نوفمبر ،2020
كراع ماسي للمؤتمر الذي ناقش استراتيجيات
هذه المرة جاءت مشاركة الهيئة
ٍ
تطوير قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

ن ــاق ــش م ــؤمت ــر ومـ ـع ــرض
كـ ـه ــرب ــاء اخل ـل ـي ــج  2020يف
نـسـخــه ه ــذا ال ـع ــام ،الـعــديــد
مـ ـ ـ ــن األوراق الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة
حـ ـ ــول ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـف ـن ـي ــة،
واستراتيجيات تطوير قطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء يف دول مـجـلــس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ل ـ ـ ـ ــدول اخل ـل ـي ــج
ال ـعــرب ـيــة ،م ــن خ ــال عــرض
 58ورقـ ـ ـ ــة عـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،أع ـ ــدت
بواسطة نخبة من الباحثني
واخل ـبــراء يف مجال الطاقة
الكهربائية.
جـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ه ـي ـئــة
الربط الكهربائي اخلليجي

كراعي ماسي ملؤمتر ومعرض
كهرباء اخلليج  ،2020يؤكد
املـهـنــدس أحـمــد اإلبــراهـيــم،
الــرئـيــس التنفيذي للهيئة
عـلــى أن ـهــم يف هـيـئــة الــربــط
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي لـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون اخلليجي « :حرصوا
على التواجد يف الفعاليات
ال ـك ـبــرى ال ـتــي ي ـشــارك فيها
خ ـبــراء دول ـي ــون وإقـلـيـمـيــون
ملـ ـن ــاقـ ـش ــة اآلراء واألفـ ـ ـك ـ ــار
واملـ ـقـ ـت ــرح ــات وال ـت ــوص ـي ــات
التي تسهم يف تطوير قطاع
الطاقة وتساعد على زيــادة
حـ ـج ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـ ــن دول

اخلليج واملنظمات العاملية
يف هـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع احلـ ـي ــوي
لتعزيز أمــن الطاقة وزي ــادة
فرص االستثمارات وتطوير
م ـصــادر الـطــاقــة امل ـت ـجــددة»،
وأيـ ـ ـض ـ ــا »:إلب ـ ـ ـ ـ ـ ــراز اجلـ ـه ــود
التي تقوم بها هيئة الربط
الكهربائي اخلليجي يف هذا
امل ـجــال احل ـي ــوي ،واخلـطــط
واملـشــاريــع واالستراتيجيات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـفـ ــذهـ ــا لـ ـضـ ـم ــان
استدامة الطاقة وازدهارها».
أوراق علمية

شـ ـ ــاركـ ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة الـ ــربـ ــط

ال ـك ـهــربــائــي ل ـ ــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون اخل ـل ـي ـجــي ،بـعــدد
مــن األوراق العلمية والتي
تـنــاقــش ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي
اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي واس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام
الـتـقـنـيــات احلــدي ـثــة ،وأط ــر
رفـ ــع كـ ـف ــاءة ال ـط ــاق ــة ل ــدول
اخل ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات
املـصــاحـبــة لـهــا ال ـتــي تسهم
يف رف ـ ــع م ــوث ــوق ـي ــة وكـ ـف ــاءة
أداء املـنـظــومــة الكهربائية،
وك ـ ـ ـي ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــة االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارب الـ ـع ــاملـ ـي ــة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا احل ــدي ـث ــة
ل ـت ـع ــزي ــز أمـ ـ ــن واعـ ـتـ ـم ــادي ــة

الـ ـ ـشـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــات ،وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا مــن
امل ــواض ـي ــع احل ـي ــوي ــة .وق ــدم
ت ـ ـلـ ــك األوراق م ـه ـن ــدس ــي
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس طـ ــال
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ب ـن ــدر
املـ ـ ـ ـ ـ ــري ،وامل ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس ربـ ـي ــع
املـ ـق ــاب ــي ،واملـ ـهـ ـن ــدس إك ـ ــرام
رحيم.
أيـ ـ ـض ـ ــا شـ ـ ــاركـ ـ ــت ال ـه ـي ـئ ــة
بـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة يف امل ـ ـ ـعـ ـ ــرض
االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــي امل ـ ـصـ ــاحـ ــب
للمؤمتر ،إلى جوار أكثر من
شركة إقليمية ودولية تقدم
ت ـق ـن ـيــات وم ـ ـعـ ــدات حــدي ـثــة
يف م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،والـ ـ ــذي شمل
جميع جــوانــب إن ـتــاج ونقل
وتوزيع الكهرباء.
تجارب وتقنيات حديثة

هــدف املــؤمتــر إلــى تطوير
صناعة الكهرباء من خالل
عـ ـ ـ ــرض أح ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب
والتقنيات العاملية التي من
املتوقع أن تسهم يف تطوير
وتبادل اخلبرات واملعلومات
يف مـ ـ ـج ـ ــال إنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ،ونـ ـق ــل
وتــوزيــع الطاقة الكهربائية
ب ـ ـ ــن امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــن يف دول

مجلس التعاون اخلليجي،
واك ـت ـشــاف أحـ ــدث منتجات
وح ـل ــول ال ـطــاقــة ال ـت ــي يتم
طرحها.

ويعد هذا احلدث فرصة
ُ
مـ ـث ــالـ ـي ــة لـ ـ ـع ـ ــرض أحـ ـ ــدث
املـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات واخل ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
املـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام جـ ـمـ ـه ــور

مواضيع ناقشتها أوراق الهيئة:
1.1الربط الكهربائي اإلقليمي
2.2استخدام التقنيات احلديثة
3.3أطر رفع كفاءة الطاقة لدول اخلليج
4.4التحديات التي تهدد رفع موثوقية وكفاءة أداء املنظومة
الكهربائية
 5.5كيفية االستفادة من التجارب العاملية والتكنولوجيا
احلديثة لتعزيز أمن واعتمادية الشبكات
المهندس اإلبراهيم:
6.6حريصون على التواجد يف الفعاليات الكبرى التي تسهم
يف تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمنه
7.7نسعى إلبراز جهودنا يف هذا املجال ،واخلطط واملشاريع
التي تنفذها لضمان استدامة الطاقة

أهداف مؤتمر :2020
 1.1تطوير صناعة الكهرباء من خالل عرض أحدث التجارب
والتقنيات العاملية.
2.2تطوير وتبادل اخلبرات واملعلومات يف مجال إنتاج ونقل
وتوزيع الطاقة الكهربائية بني املختصني يف دول مجلس
التعاون اخلليجي.
3.3اك ـت ـشــاف أح ـ ــدث مـنـتـجــات وح ـل ــول ال ـطــاقــة ال ـت ــي يتم
طرحها.

افـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــي م ـت ـخ ـص ــص
رفيع املستوى من اخلبراء
واملـ ـس ــؤول ــن م ــن مختلف
دول اخل ـ ـل ـ ـيـ ــج وال ـ ـعـ ــالـ ــم
الـعــربــي وال ـعــالــم ،إذ يتيح
للزوار االطالع على أحدث
ال ـت ـق ـن ـيــات م ــن املـصـنـعــن
لقطاع الكهرباء.
كما ُيعد مؤمتر ومعرض
كـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء اخل ـ ـل ـ ـيـ ــج 2020
ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـنـ ـظـ ـم ــه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ل ـن ـظــم ال ـطــاقــة
الـكـهــربــائـيــة بـ ــدول مجلس
التعاون (سيجري اخلليج)
واحـ ـ ــد ًا م ــن أهـ ــم امل ــؤمت ــرات
السنوية يف مـجــال الطاقة
الكهربائية يف املنطقة وهو
ي ـخ ـت ــص ب ـت ـق ـن ـي ــات إنـ ـت ــاج
ون ـ ـقـ ــل وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
ويشهد سنويا حـضــور عدد
كبير مــن املـســؤولــن بقطاع
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة يف دول م ـج ـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون اخلـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،مــن
رؤســاء الشركات العاملة يف
هـ ــذا امل ـج ــال ع ـلــى املـسـتــوى
اإلقـلـيـمــي وال ـعــاملــي ،إضــافــة
إل ـ ـ ــى نـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن اخل ـ ـبـ ــراء
وامل ـه ـن ــدس ــن وامل ـه ـت ـم ــن يف
مجال الطاقة الكهربائية

تغطيات
30
العدد الخامس 2021 -

مشاركة فعالية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في المؤتمر

 .. MENA Energy Meetنظرة لما بعد أزمة (كوفيد )19
ُ
يعد مؤتمر  MENA Energy Meetالسنوي ،الحدث أحد أهم المؤتمرات في مجال الطاقة،
ً
ٌ
على الرغم من أنه أقيم هذا العام افتراضيا عن بعد ،بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا
المستجد (كوفيد  ،)19إال أن مخرجاته كانت بذات األهمية المعتادة.

الهيئة استعرضت في المعرض
االفتراضي اإلنجازات المحققة لشبكة
الربط الخليجي ،وأحدث األساليب
والتقنيات الحديثة في التشغيل
والصيانة وإدارة األصول وتجارة الطاقة.

شــاركــت هيئة الــربــط الكهربائي اخلليجي بفعالية يف
( ،MENA Energy Meet (Virtual Expo & Summitالذي
أقيم حتت رعاية وزارة الطاقة واملعادن يف سلطنة ُعمان ،يف
الفترة  2و 3نوفمبر .2020
أي ـضــا ش ــارك ــت هـيـئــة ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي لـ ــدول مجلس
التعاون اخلليجي يف املعرض االفتراضي املصاحب للقمة
واستعرضت من خالل جناحها اإلجنازات احملققة لشبكة

الــربــط اخلليجي ،وأحــدث
األسـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــب والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات
احل ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة يف ال ـت ـش ـغ ـي ــل
وال ـص ـيــانــة وإدارة األص ــول
وجتـ ـ ـ ــارة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،وك ـشــف
املـهـنــدس أحـمــد اإلبــراهـيــم
الرئيس التنفيذي للهيئة
على »:ح ــرص الهيئة على
ال ـ ـتـ ــواجـ ــد يف ال ـف ـع ــال ـي ــات
الكبرى الـتــي يـشــارك فيها
خـبــراء دول ـيــون وإقليميون
مل ـن ــاق ـش ــة اآلراء واألف ـ ـكـ ــار
وامل ـق ـت ــرح ــات وال ـتــوص ـيــات
التي تسهم يف تطوير قطاع
الطاقة وتساعد على زيادة
ح ـج ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ــن دول
اخلليج واملنظمات العاملية
يف ه ـ ــذا ال ـق ـط ــاع احل ـي ــوي
ل ـ ـت ـ ـعـ ــزيـ ــز أمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
وزي ــادة فــرص االستثمارات
وتـ ـط ــوي ــر مـ ـص ــادر ال ـطــاقــة
املـ ـتـ ـج ــددة» ،وأيـ ـض ــا «إب ـ ــراز
اجلـهــود الـتــي هيئة الربط
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــائ ـ ــي اخلـ ـلـ ـيـ ـج ــي
يف ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال احلـ ـي ــوي،
واخلـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــط واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع
واالس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ال ـت ــي
تنفذها لـضـمــان اسـتــدامــة
الطاقة وازدهارها».
وشدد املهندس اإلبراهيم
عـ ـل ــى أن مـ ـ ـش ـ ــروع ال ــرب ــط
الكهربائي اخلليجي ُيـ َعـ ُّـد
م ــن أهـ ــم مـ ـش ــروع ــات ربــط
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
أقـ ــرهـ ــا قـ ـ ــادة دول مـجـلــس
التعاون اخلليجي ،محقق ًا
أهم أهدافه االستراتيجية
امل ـت ـم ـث ـل ــة يف تـ ـع ــزي ــز أم ــن
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ورف ـ ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
املوثوقية واألمان لألنظمة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة اخل ـل ـي ـج ـيــة،
وجنــاحــه يف جتنب شبكات
كهرباء دول مجلس التعاون
ألي انقطاع جزئي أو كلي
بـنـسـبــة  % 100م ــن خــال
تـ ـق ــدمي الـ ــدعـ ــم ال ـل ـح ـظــي
بنقل الطاقة املطلوبة عبر
ش ـب ـكــة ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي

شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت
وفورات اقتصادية لدول المجلس العام
تصل إلى  2.65مليار دوالر

م .أحمد اإلبراهيم

بـشـكــل م ـبــاشــر ،حـيــث متت
مـســانــدة أكـثــر مــن ()2100
ح ــال ــة دع ـ ــم م ـن ــذ تـشـغـيـلــه
وحتى اآلن.
كــاشـفــا أن شـبـكــة الــربــط
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــائ ـ ــي اخلـ ـلـ ـيـ ـج ــي
«حققت وفــورات اقتصادية
ل ــدول املـجـلــس ال ـعــام تصل
إل ـ ـ ــى  2.65م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر
م ـ ـنـ ــذ الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل الـ ـك ــام ــل
مل ـشــروع الــربــط الكهربائي
اخل ـل ـي ـج ــي وح ـ ـتـ ــى اآلن»،
منوه ًا إلــى أن الــوفــر الــذي
حتقق شمل وفــر ًا يف توفير
تكلفة بناء محطات توليد
جديدة ،وبالتالي تخفيض
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــف ال ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل
وال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة ،وت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــل
االنبعاثات الكربونية.
اجتماع مثمر

قدم املؤمتر مكان ًا مثالي ًا
لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاع االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي
للمعنيني مبجال الطاقة،
الـ ـع ــاملـ ـي ــن واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــن،
وصناع القرار والسياسات،
وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن احل ـكــوم ـيــن،
والـ ـ ـ ــرؤسـ ـ ـ ــاء ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــن
واخل ـ ـ ـبـ ـ ــراء ل ـل ـم ـش ــارك ــة يف
احلوار ومناقشة التحديات
احلــالـيــة وف ــرص األع ـمــال،
وت ـطــويــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
يف ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة وت ـب ــادل
املـعــرفــة واخل ـب ــرات والنهج
املـعـتـمــد وحت ــدي ــد احل ـلــول
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ـ ــى تـشـكـيــل
مستقبل قطاع الطاقة.
ك ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ــدم ل ـل ـم ـش ــارك ــن

ً
الوفر الذي تحقق شمل وفرا في توفير
تكلفة بناء محطات توليد جديدة ،وبالتالي
تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة،
وتقليل االنبعاثات الكربونية.
واحل ـ ـضـ ــور م ـن ـصــة خــاصــة
متنوعا
مزيجا
حتتوي على
ً
ً
يف قـطــاع الـطــاقــة وجــوانــب
صناعة الطاقة عبر النفط
وال ـ ـغـ ــاز ،وم ـ ـصـ ــادر ال ـطــاقــة
امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،و ج ـم ــع نـخـبــة
من املتحدثني املشاركني يف
حلقات النقاش والعروض
التقدميية والدراسات التي
وفرت الوصول إلى ثروة من
املعرفة الرائدة يف الصناعة
وت ـب ــادل املـعـلــومــات وال ــرؤى
والتوقعات املتطورة القابلة
للتنفيذ ،كما أتعطي القمة
أه ـم ـيــة لـ ـع ــودة ال ـن ـمــو بعد
COVID-19
جنبا إلى جنب
ً
مــع متكني انـتـقــال الطاقة
وال ـت ـحــول جـنـ ًـبــا إل ــى جنب
مع التوقعات وراء األزمــات
احل ــالـ ـي ــة وحتـ ـلـ ـي ــل اآلثـ ـ ــار
املترتبة على قطاع الطاقة
يف امل ـس ـت ـق ـب ــل ،مـ ــن خ ــال
م ـ ــواءمـ ـ ـت ـ ــه م ـ ــع األه ـ ـ ـ ــداف
اجلــديــدة لصناعة الطاقة
حيث تشهد تغيرات سريعة.
نقاش حيوي

ت ـض ـم ـن ــت الـ ـقـ ـم ــة ال ـت ــي
استمرت على مــدار يومني
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن احل ـ ـل ـ ـقـ ــات
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ـ ـيـ ــة واجلـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات
املـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروض
ال ـت ـقــدمي ـيــة ،ال ـتــي ناقشت
القضايا الهامة والتحديات
املتكاملة يف قطاع الطاقة،
وسـلـطــت ال ـض ــوء عـلــى دور
الـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة يف

دفـ ــع االبـ ـتـ ـك ــار والـتـحـســن
عبر الصناعة ،كما ناقشت
اجلـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــؤث ــر
عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاع الـ ـط ــاق ــة مــن
حتليالت البيانات والذكاء
االصـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي والـ ـتـ ـعـ ـل ــم
اآللـ ــي واألم ـ ــن الـسـيـبــرانــي
وال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي ،إل ــى
جانب معرض  B2Bالشامل
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـم ــن الـ ـع ــدي ــد
مــن الـشــركــات الـتــي تعرض
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـن ـت ـجــات
واخلدمات والتقنيات

أهداف المؤتمر:
 1.1الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ثـ ــروة
مـ ــن املـ ـع ــرف ــة الـ ــرائـ ــدة
يف ال ـص ـن ــاع ــة وتـ ـب ــادل
املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات والـ ـ ـ ـ ــرؤى
والـ ـت ــوقـ ـع ــات امل ـت ـط ــورة
القابلة للتنفيذ
2.2أهمية لعودة النمو بعد
COVID-19
3.3متكني انـتـقــال الطاقة
والـ ـتـ ـح ــول ج ـن ـ ًب ــا إل ــى
جـ ـن ــب م ـ ــع ال ـت ــوق ـع ــات
وراء األزمات احلالية.
4.4ع ـ ــاج اآلث ـ ـ ــار امل ـتــرت ـبــة
عـلــى قـطــاع الـطــاقــة يف
امل ـس ـت ـق ـبــل ،م ــن خ ــال
مــواءمـتــه مــع األه ــداف
اجلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة لـ ـصـ ـن ــاع ــة
الـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــي تـشـهــد
تغيرات سريعة.
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تقرير

تهدف ألن تكون نواة لتجارة
عالمية للطاقة

الخليجي..
الربط
ً
التوسع شمال
ً
ً
وشرقا وغربا
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تبشر هيئة الربط الكهربائي الخليجي لدول مجلس التعاون بسوق عربية واعدة لتجارة الطاقة،
بعد أن نجحت في تجاوز الحدود والوصول إلى العراق واألردن ومصر ،وإلى قلب إفريقيا عبر
إثيوبيا ،وتخطط ألن تصل إلى وسط آسيا وجنوب أوروبا ،وهو ما يفتح لها أبوابا واعدة.

قبل نحو خمس سنوات ،بدأت
هيئة الربط الكهربائي اخلليجي
دراس ـ ـ ـ ــة اجل ـ ـ ـ ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة
والـفـنـيــة لـلــربــط الـكـهــربــائــي بني
دول مجلس الـتـعــاون اخلليجي
مع كل من قــارة آسيا ،وإفريقيا،
وأوروب ـ ــا ،بـهــدف تــوفـيــر اسـتــدامــة
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدول األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء،
وحتقيق وفر اقتصادي من خالل
التبادل التجاري للطاقة وإنشاء
س ــوق إقـلـيـمـيــة يـتــم مــن خاللها
بـيــع وشـ ــراء ال ـطــاقــة عـلــى أســس
اقتصادية تخدم االستراتيجيات
االقتصادية للدول األعضاء.
م ــرار ًا وت ـك ــراراً ،شــدد املهندس
أح ـ ـمـ ــد اإلبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ،ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ــرب ـ ــط
ال ـك ـهــربــائــي ،ع ـلــى أن اجت ــاه ــات
ال ــرب ــط ال ـك ـهــربــائــي املـسـتـهــدفــة
س ـت ـكــون م ــن خ ــال ع ــدة ن ـقــاط،
تشمل شـمــا ًال الــربــط مــع األردن
أو الـ ـ ـع ـ ــراق ،وامل ـ ـ ـ ــرور م ــن خ ــال
سورية وصو ًال إلى تركيا والشبكة
الكهربائية لدول البحر األبيض
املتوسط ،وغرب ًا الربط مع مصر
ومنها إلــى دول شـمــال إفريقيا،

تهدف الهيئة من مشاريعها الجديدة للوصول
إلى الشبكة األوروبية ودول شمال إفريقيا
وشرق ًا الربط مع باكستان والهند
مـ ـب ــاش ــرة ،وجـ ـن ــوبـ ـ ًا ال ــرب ــط مــع
اليمن ومــن ثــم إثيوبيا ،ويشدد
املـ ـهـ ـن ــدس اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم عـ ـل ــى أن
»:لدينا أكثر من طريق للتوسع
يف مختلف االجتاهات لتحقيق
األهداف التي قام عليها مشروع
الــربــط اخلـلـيـجــي ،وه ــو حتقيق
األمان إلمدادات الطاقة ،وتأمني
وصـ ـ ـ ــول الـ ـط ــاق ــة جل ـم ـي ــع دول
اخل ـل ـيــج ال ـعــربــي وجت ـن ــب خطر
االنقطاعات املفاجئة»
ال ـيــوم ،لــم تـعــد تـلــك اخلطط
مجرد طـمــوحــات ،خــال األشهر
امل ــاضـ ـي ــة ،خ ـط ــت ه ـي ـئــة ال ــرب ــط
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائـ ــي خ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات ج ـ ـ ــادة
لتنفيذها على أرض الواقع ،بدأت
مالمح مشاريع ربط طموحة مع
ال ـع ــراق واألردن وم ـصــر تـقـتــرب
م ــن االكـ ـتـ ـم ــال ،ب ـعــد أن اتـفـقــت
األط ـ ــراف ع ـلــى األطـ ــر ال ـعــامــة.
اتفقت هيئة الــربــط الكهربائي

لدول مجلس التعاون اخلليجي
ومصر واألردن على إسناد دراسة
اجل ـ ــدوى الـفـنـيــة واالق ـت ـصــاديــة
للمشروع املرتقب بــن األطــراف
ال ـث ــاث ــة إلـ ــى اس ـت ـش ــاري عــاملــي؛
ب ـهــدف االس ـت ـف ــادة م ــن ن ـحــو 60
ألــف ميجا واط كـهــربــاء يف دول
مجلس التعاون ونحو  50ألفً ا يف
مصر خلدمة املستهلك العربي.
تسعى هيئة الربط اخلليجي
مــن خ ــال إمت ــام م ـشــروع الــربــط
لـلــوصــول إلــى الشبكة األوروب ـيــة
ودول ش ـ ـمـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وه ــي
تـعـمــل حــال ـي ـ ًا عـلــى حتــديــد أطــر
للمشروع ،وصياغة مذكرة تفاهم
تؤطر أسس تنفيذ مشروع الربط
الـكـهــربــائــي بــن شبكة الكهرباء
اخلـلـيـجـيــة وأوروبـ ـ ــا عـبــر األردن
ومصر.
ب ـح ـســب ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـف ـن ـيــة،
تبرز اخليارات املتاحة يف الربط
ه ــي ب ــن م ـح ـطــة ال ـف ــاض ـل ــي يف

ال ـس ـع ــودي ــة وم ـح ـط ــة األزرق يف
األردن ،وميـ ـت ــد خـ ــط ال ــراب ــط
مـســافــة  1400كـيـلــو مـتــر وتصل
سعة النقل الكهربائي إلى 2000
ميجا واط ،أو الربط بني محطة
القريات ومحطة األزرق يف األردن
ومي ـتــد ملـســافــة  135كـيـلــو م ـتــراً،
وت ـص ــل س ـعــة ال ـن ـقــل الـكـهــربــائــي
إلــى  400ميجا واط ،أو الــربــط
الـكـهــربــائــي ب ــن ت ـبــوك ومحطة
ال ـع ـق ـبــة يف األردن مل ـســافــة 230
كيلو م ـتــر ًا وسـعــة نـقــل كهربائي
تصل إلى  400ميجا واط.
تـصــف املـهـنــدســة هــالــة زوات ــي
وزي ــرة الـطــاقــة وال ـث ــروة املعدنية
األردنية املشروع بأنه يشكل نواة
لسوق الكهرباء العربية «السوق
ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة ل ـل ـك ـهــربــاء»،
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى م ـ ـبـ ــدأ ت ـش ـغ ـيــل
األن ـظ ـمــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة بـطــريـقــة
تـنــافـسـيــة تـغـطــي جـمـيــع ال ــدول
العربية.
ً
ً
شماال وجنوبا

يف ال ـ ـعـ ــراق ،ت ـت ـس ــارع اخلـطــى
للبدء يف مشروع الربط بني شبكة

هـيـئــة ال ــرب ــط ال ـك ـهــربــائــي ،وبــن
العراق ،تنص املرحلة األولى من
االتفاقية ،على تزويد محافظة
الـبـصــرة بـ ـ  500مـيـجــا واط من
خــال خطي نقل الطاقة ،وهما
م ـح ـطــة الـ ـف ــاو الـ ـق ــدمي والـ ـف ــاو
اجلديد ،فض ًال عن إنشاء محطة
الفاو التحويلية ( ،kv )400يؤكد
أح ـمــد ال ـع ـبــادي امل ـت ـحــدث باسم
وزارة الكهرباء أن جائحة كورونا
تـسـبـبــت يف ب ـعــض ال ـع ـطــل لـهــم،
متوقع ًا أن يـبــدأ العمل بالربط
خالل عام أو أكثر.
يف إفريقيا ،اتفقت هيئة الربط
الكهربائي مع وزارة املياه والــري
والكهرباء اإلثيوبية على إعــداد
دراســة جــدوى الربط الكهربائي
مع إثيوبيا ،واالتفاق على صيغ
للتعاون بينهما خــال السنوات
املـقـبـلــة .ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي مع
إثيوبيا جــزء مــن االستراتيجية
التي أقرها مجلس إدارة الهيئة،
للمساهمة يف إيجاد سوق كهرباء
وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية،
واالسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام األم ـ ـثـ ــل ملـ ـص ــادر
الطبيعة .كشفت النتائج األولية
أن ال ـط ــرق امل ـتــاحــة ل ـلــربــط مع
إثيوبيا بني محطة جازان مرور ًا
ب ـخــط ع ـبــر ال ـي ـمــن وص ـ ــو ًال إلــى
محطة ديردافا يف إثيوبيا ،ويبلغ
ط ـ ــول ه ـ ــذا اخل ـ ــط  1061كـيـلــو
م ـتــراً ،أو الــربــط مــع أدي ــس أبابا
بخط طوله  1717كيلو متراً ،أو
الربط مع ديبرتابور بخط طوله
 1621كيلو متراً.
يؤكد املهندس أحمد اإلبراهيم
الرئيس التنفيذي للهيئة األمل
الذي تضعه دول مجلس التعاون
اخل ـل ـي ـج ــي عـ ـل ــى االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مــع
إثيوبيا ،التي متتلك طاقة مائية
هائلة ميكن االسـتـفــادة منها يف
تــول ـيــد ال ـك ـه ــرب ــاء ،ع ـلــى أن يتم
تـصــديــرهــا مــن إثـيــوبـيــا إلــى دول
املجلس مستقب ًال.
من جانبه شدد سلشي بيكيلي،
وزيـ ـ ــر املـ ـي ــاه وال ـ ـ ــري وال ـك ـه ــرب ــاء
اإلث ـي ــوب ـي ــة ،ع ـلــى أن ــه ي ـعــد ربــط
ال ـطــاقــة ب ــن ال ـب ـل ــدان وامل ـنــاطــق
والقارات من أهم الطرق لتوحيد
الشعوب ،من أجل حتقيق املنفعة
املتبادلة واالزدهار االقتصادي.

لحظة توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الربط الخليجي واألردن ومصر لتأطير التعاون لتنفيذ مشروع ربط شبكتي األردن
ومصر بشبكة الربط الخليجي ،المهندس الشيخ نواف آل خليفة مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية األردنية هالة زواتي،
ووزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر.

م .أحمد اإلبراهيم

لدينا أكثر من
طريق للتوسع،
ومصممون
على تحقيق
األهداف
التوجه نحو آسيا

يف آسيا ،بينت النتائج األولية
ل ـلــدراســات أن ط ــرق الــربــط هي
من خالل ربط مباشر عبر بحر
الـعــرب ملسافة  803كيلو مترات
من خــال سلطنة عمان ،ويصل
ع ـم ــق ب ـح ــر ال ـ ـعـ ــرب خ ـ ــال ه ــذا
امل ـســار إل ــى أكـثــر مــن  3500كيلو
مـتــر ،وه ــو مــا يشكل صـعــوبــة ،أو
ال ــرب ــط م ــن خ ــال خـلـيــج عـمــان
وصـ ـ ـ ــو ًال إل ـ ــى ب ــاك ـس ـت ــان مل ـســافــة
 1495كيلو م ـتــراً ،لكن ميــر هذا
املسار خالل محمية طبيعية يف
بــاكـسـتــان ق ــد متـنــع أي مـشــاريــع
ربط من خاللها.
هندي ًا ،تبدو املسارات املقترحة

م .هالة زواتي

سلشي بيكيلي

االتفاقيات مع
الربط تشكل
نواة للسوق
العربية المشتركة
للكهرباء

ربط الطاقة بين
البلدان والمناطق
والقارات من أهم
الطرق لتوحيد
الشعوب

ال ــرب ــط م ــن سـلـطـنــة ع ـم ــان من
خ ــال ب ـحــر ال ـع ــرب وص ـ ــو ًال إلــى
مومباي ملسافة  1400كيلو متر،
أو الربط من سلطنة عمان من
خالل بحر العرب إلى أحمد آباد
ملسافة  1323كيلو متراً ،أو الربط
من خالل الشارقة مرور ًا باخلط
ال ـس ــاح ـل ــي ل ـب ــاك ـس ـت ــان وصـ ـ ــو ًال
إلـ ــى أح ـم ــد آبـ ـ ــاد مل ـس ــاف ــة 2143
كيلو م ـتــراً ،أو الــربــط مــن خالل
الشارقة مرور ًا باخلط الساحلي
لباكستان وصــو ًال إلى جادبور يف
الهند ملسافة  2173كيلو متراً.
تأمل هيئة الربط الكهربائي
كـ ـثـ ـي ــر ًا مـ ــن الـ ـف ــوائ ــد مـ ــن ه ــذه
املشاريع ،أهمها تعزيز موثوقية

ال ـش ـب ـكــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وتــوف ـيــر
ال ـ ــدع ـ ــم واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـ ـ ــازم
لـلـشـبـكــات امل ـت ــراب ـط ــة يف أوقـ ــات
ذروة االسـ ـتـ ـه ــاك أو الـ ـط ــوارئ
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،واس ـت ـث ـمــار فــرصــة
تـ ـب ــادل ف ــائ ــض قـ ـ ــدرات الـتــولـيــد
الكهربائية ،من خالل االستفادة
من التنوع والتباين الــذي يطرأ
عـلــى الـطـلــب الـيــومــي واملــوسـمــي
على الكهرباء ،إضافة إلى تعزيز
دخــول مشاريع الطاقة املتجددة
يف الـشـبـكــات الكهربائية لـلــدول
املـتــرابـطــة ،األم ــر ال ــذي سيسهم
يف حتقيق مزيج الطاقة األمثل
إلنتاج الكهرباء ،ويف تعزيز جهود
احلفاظ على البيئة
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عبدالعزيز بن سلمان يدشن المختبر الخليجي للطاقة المتجددة

أحداث

ً
ً
األحدث عالميا  ..األكبر واألكثر تطورا
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األمير عبدالعزيز بن سلمان يستمع لشرح ألعمال الهيئة خالل زيارته لمقرها في الدمام.

العدد الخامس 2021 -
لقطة جماعية لألمير عبدالعزيز بن سلمان مع المهندس الشيخ نواف ال خليفة ،وأعضاء مجلس أدارة هيئة الربط الخليجي خالل زيارته لمقر الهيئة في الدمام.

ً
ً
"فتح تدشين المختبر الخليجي للطاقة المتجددة ،بابا جديدا لصناعة الطاقة في دول
ً
مجلس التعاون الخليجي ،وبناء منظومة متكاملة للطاقة بجميع أنواعها ،توفر مزيدا من
الطاقة الرخيصة ،خطوة جديدة نحو تحويل المنطقة إلى مركز عالمي لتجارة الطاقة"

رع ــى األم ـي ــر عـبــدالـعــزيــز بن
س ـل ـمــان ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،وزي ــر
الطاقة السعودي حفل تدشني
«امل ـخ ـت ـب ــر اخل ـل ـي ـج ــي ل ـل ـطــاقــة
املتجددة» ،الذي يقع يف مدينة
الــدمــام ،شــرق السعودية ،معلن ًا
ب ـ ـ ـ ــدء الـ ـ ـت ـ ــدش ـ ــن ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي
للمختبر بالكامل.
ي ـع ـت ـبــر امل ـخ ـت ـب ــر اخل ـل ـي ـجــي
للطاقة املـتـجــددة أكـبــر وأحــدث
املختبرات على مستوى العالم
وبتقنية فريدة من نوعها على
مستوى الشرق األوسط وشمال
إف ــري ـق ـي ــا ،وي ــأت ــي ض ـمــن جـهــود
وزارة الطاقة السعودية يف بناء

عبدالعزيز بن سلمان :الهيئة عززت العمل
الخليجي المشترك بصفته أحد أهم وأنجح
ثمرات مجلس التعاون

م ـن ـظ ــوم ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ل ـل ـطــاقــة
بجميع أنواعها ،وتعزيز صدارة
ال ـس ـع ــودي ــة واخل ـل ـي ــج يف ريـ ــادة
الطاقة عاملي ًا.
وهـ ـ ـ ـ ـ ــدف تـ ـ ــدشـ ـ ــن املـ ـخـ ـتـ ـب ــر
اخلليجي للطاقة املتجددة من
قـبــل وزي ــر ال ـطــاقــة ،إل ــى متكني
ال ـص ـن ــاع ــات الــوط ـن ـيــة وت ـقــدمي
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـس ــام ــة واجلـ ـ ــودة
وال ـك ـف ــاءة ب ــأح ــدث امل ــواص ـف ــات

العاملية واخلليجية والسعودية،
كما يهدف إلى توطني اخلدمات
الفنية املتطورة ملواكبة اخلطط
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي وضعتها
وزارة الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة يف امل ـم ـل ـك ــة
ووزارات الطاقة يف دول مجلس
ال ـت ـعــاون ،وشــرعــت يف تنفيذها
لزيادة االعتمادية على الطاقة
امل ـت ـج ــددة وت ــوط ــن صـنــاعــاتـهــا
وخــدمــاتـهــا وســاســل إم ــداده ــا،

وتنويع مزيج الطاقة مبا يضمن
ت ـع ــزي ــز اقـ ـتـ ـص ــادي ــات امل ـن ـط ـقــة،
وت ــوفـ ـي ــر ف ـ ــرص ع ـم ــل م ـجــديــة
لـلـشـبــاب ال ـس ـعــودي واخلليجي
ودعم البحوث والتطوير.
طموح كبير

أك ــد األم ـيــر عـبــدالـعــزيــز بن
سلمان بن عبدالعزيز ،خالل
حـ ـف ــل ال ـ ـتـ ــدشـ ــن أن ت ــوف ـي ــر
الطاقة الكهربائية سيعتمد
يف املرحلة املقبلة على الغاز
وال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة «ال ـطــاقــة
الـشـمـسـيــة  -ال ــري ــاح» بنسبة
 % 50ل ـكــل م ـن ـه ـمــا ،وأضــاف

«س ـ ـ ـيـ ـ ــوفـ ـ ــر ت ـ ــول ـ ـي ـ ــد ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
الكهربائية مــن ال ـغــاز والـطــاقــة
امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة ك ـم ـي ــات ه ــائ ـل ــة مــن
النفط اخلام ،التي تباع وحترق
مـحـلـيـ ًا بــأس ـعــار مـنـخـفـضــة ،ما
مي ـك ــن امل ـم ـل ـكــة م ــن ت ـصــديــرهــا
كـمــورد جــديــد لـلــدخــل» ،متأم ًال
توفير الطاقة منخفضة التكلفة
من حيث اإلنتاج ،ومشدد ًا على
أن «خفض تكلفة إنتاج الطاقة
ي ـعــزز ال ـق ــدرة الـتـنــافـسـيــة لــدول
املـجـلــس لتصدير الـفــائــض من
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» ،وأضـ ـ ـ ــاف «نـتـطـلــع
لـ ـئ ــا يـ ـك ــون هـ ـن ــاك ف ــائ ــض يف
الـكـهــربــاء ج ــراء وج ــود النشاط
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر احمل ـف ــز
ل ـت ـطــويــر ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
م ــن كــافــة امل ـ ـصـ ــادر» ،وأكـ ــد وزي ــر
الـطــاقــة ال ـتــزام الـ ــوزارة مبفهوم
احملتوى احمللي وتوفير الفرص
والـتـصـنـيــع ،الف ـت ـ ًا إل ــى أن «هــذا
التوجه يسهم يف توفير وظائف
كثيرة» ،وتابع «تسهم اجلامعات
الـسـعــوديــة وبــرامــج الـتــدريــب يف
تطوير الشباب من اجلنسني يف
اململكة ودول مجلس التعاون»،
وأضـ ــاف م ـش ـي ــداً ،ب ــال ــدور ال ــذي
تقوم به هيئة الربط الكهربائي
اخلليجي يف تعزيز أمن الطاقة
اخلليجي وتنويع مصادر الطاقة
وتطوير تقنياتها« ،عززت الهيئة
الـ ـعـ ـم ــل اخلـ ـلـ ـيـ ـج ــي املـ ـشـ ـت ــرك
بصفته أحد أهم وأجنح ثمرات
مجلس ال ـت ـعــاون» ،مبين ًا أيـضـ ًا

خفض تكلفة إنتاج الطاقة يعزز القدرة التنافسية
لدول المجلس لتصدير الفائض من الكهرباء

أن هيئة الربط ستصبح منصة
ل ـت ـج ــارة ال ـط ــاق ــة م ــع مـخـتـلــف
دول الـعــالــم ،وستدعم توجهات
دول اخلـلـيــج بـتـصــديــر الـطــاقــة
مبفهومها الــواســع إل ــى العالم
بعد أن كانت لعقود أهم مصدر
للنفط.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــم أب ـ ـ ــدى رئ ـي ــس
وأع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس امل ـخ ـت ـب ــر
اخلـلـيـجــي شـكــرهــم وتـقــديــرهــم
ل ــزي ــارة وزيـ ــر ال ـطــاقــة وتـشــديــن
امل ـخ ـت ـبــر ،م ـج ــددي ــن ال ـتــزام ـهــم
بدعم مبادرات الوزارة يف مجاالت
الـطــاقــة املـتـجــددة والتقليدية،
مب ــا ي ـض ـمــن حتـقـيـقـهــا بــأعـلــى
مــواص ـفــات ال ـســامــة وال ـك ـفــاءة
واجلـ ـ ــودة ،كـمـنـظــومــة متكاملة
تسهم يف حتقيق «رؤيــة اململكة»
بـ ـتـ ـح ــوالتـ ـه ــا االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة

امل ـت ـس ــارع ــة ورؤى دول مجلس
التعاون اخلليجي.
شراكة عالمية

مت اس ـت ـك ـمــال ب ـنــاء وتشغيل
امل ـخ ـت ـب ــر اخل ـل ـي ـج ــي ل ـل ـطــاقــة
املتجددة نتيجة لشراكة عاملية
ب ــن ش ــرك ــة امل ـخ ـت ـبــر اخلـلـيـجــي
وشركة يو إل األمريكية الرائدة
يف خدمات االختبارات وتطوير
امل ــواصـ ـف ــات وإجـ ـ ـ ــراء ال ـب ـحــوث
وال ــدراس ــات ،وتضمنت الشراكة
إقامة أحــدث مختبرات الطاقة
املـ ـتـ ـج ــددة يف م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ــط يف املــديـنــة الصناعية
الثالثة يف الدمام على مساحة
 7000م ـتــر م ــرب ــع وفـ ــق أح ــدث
امل ـعــاي ـيــر ال ـعــامل ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـقــدمي اخل ــدم ــات االسـتـشــاريــة

أهم خدمات المختبر:
1.1اختبارات معدات الطاقة املتجددة واعتمادها مبوجب املواصفات
العاملية واخلليجية والسعودية.
2.2الـقـيــام بــدراســات اجل ــدوى وال ــدراس ــات البنكية ملــواقــع الطاقة
املتجددة.
3.3التفتيش على مرافق الطاقة املتجددة وتقييم أدائها والتحقيق
يف املشكالت واالنقطاعات وإدارة األصول.
4.4ت ـقــدمي اخل ــدم ــات الـفـنـيــة واالس ـت ـشــاري ــة وت ـطــويــر املــواص ـفــات
وتدريب القدرات الوطنية.

والـتــدريــب واإلس ـهــام يف حتقيق
«رؤي ــة اململكة  »2030مــن خالل
م ـس ــاه ـم ـت ــه يف ب ـ ـنـ ــاء اق ـت ـص ــاد
م ـس ـت ــدام ،وت ــوط ــن الـصـنــاعــات
وتــأسـيــس اقـتـصــاد مـعــريف متني
وت ــوف ـي ــر فـ ــرص ال ـع ـم ــل لـشـبــان
ال ــوط ــن وت ـعــزيــز ق ـيــم الـســامــة
وحماية البيئة.
ويتم تشغيل املختبر وإدارتــه
بنسبة  % 100مــن قـبــل نخبة
م ـ ــن ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ــوط ـ ــن املـ ــدربـ ــن
واملؤهلني تأهي ًال عاملي ًا لتقدمي
اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات يف ع ـ ـ ــدة مـ ـج ــاالت
حيوية ،أهمها اختبارات معدات
ال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة واع ـت ـمــادهــا
مب ــوج ــب املـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـعــامل ـيــة
واخلليجية والـسـعــوديــة ،حيث
تتضمن إمكانيات املختبر إقامة
أكثر من  50اختبار ًا قياسي ًا وفق
املعايير العاملية واحمللية.
إضــافــة إلــى الـقـيــام بــدراســات
اجلـ ـ ــدوى وال ـ ــدراس ـ ــات الـبـنـكـيــة
ملواقع الطاقة املتجددة كالطاقة
الشمسية وطاقة الرياح.
والـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ع ـ ـلـ ــى مـ ــرافـ ــق
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة املـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة وت ـق ـي ـي ــم
أدائ ـهــا والتحقيق يف املشكالت
واالنقطاعات وإدارة األصول.
وأي ـ ـض ـ ــا ت ـ ـقـ ــدمي اخلـ ــدمـ ــات
الـفـنـيــة واالس ـت ـشــاريــة وتـطــويــر
امل ــواصـ ـف ــات وت ــدري ــب الـ ـق ــدرات
الوطنية وتأهيل مركبي أنظمة
ال ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ــددة وامل ـف ـت ـشــن
واملشغلني

تقرير
36

عبدالعزيز بن
سلمان يرسم قواعد
جديدة للطاقة

تكشف خطط وزير الطاقة
أن الرياض تريد إنتاج
وتخصيب اليورانيوم
في المستقبل في إطار
سعيها إلى االستفادة
من التكنولوجيا النووية
في األغراض السلمية

ً
خالل أقل من عام من تعيينه وزيرا الطاقة السعودية،

العدد الخامس 2021 -

بات األمير عبدالعزيز بن سلمان ،واحدا من أكثر الشخصيات
ً
العالمية تأثيرا ،خاصة بعد تزايد الحاجة إلى بوصلة جديدة
لصناعة الطاقة العالمية ،وتغيير قواعد اللعبة،
والتحول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة ،وأكثر كفاءة.

اس ـت ـغ ــل األم ـ ـيـ ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
خ ـبــرتــه ال ـع ــري ـض ــة ،يف ل ـعــب دور
كـبـيــر يف حت ــول سـيــاســات النفط
والطاقة حول للعالم ،ليمنح أكبر
مـصــدر للنفط يف الـعــالــم القول
الفصل يف حتديد اجتاه األسواق
ومالمح استراتيجيات الطاقة يف
العقود املقبلة.
تقوم سياسة النفط والطاقة
اجلـ ــديـ ــدة ال ـت ــي رس ـم ـه ــا األم ـي ــر
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،عـلــى
جتفيف متويل املشاريع مرتفعة
التكلفة ،وإجبارها على التوقف
م ـ ــن أجـ ـ ـ ــل زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة حـ ـصـ ـتـ ـه ــا يف
األس ـ ــواق ،وال تـقــف خـطــط وزيــر
الطاقة السعودي عند إعادة رسم
خــري ـطــة ال ـن ـف ــط ،ف ـهــو ي ــؤك ــد أن
ال ــري ــاض تــريــد إن ـت ــاج وتخصيب
الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ــوم يف املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل يف
إط ــار سعيها إل ــى االس ـت ـفــادة من
التكنولوجيا النووية يف األغراض
السلمية .وكانت السعودية أعلنت
يف يناير املاضي أنها تلقت عروض
إن ـشــاء أول مفاعلني نــوويــن من
خمس دول هي الواليات املتحدة
وروسـيــا وفرنسا وكــوريــا اجلنوبية
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــن .ومت ـ ـت ـ ــد طـ ـم ــوح ــات
ال ــري ــاض إلـ ــى تــوس ـيــع اس ـت ـغــال
الطاقات املتجددة حيث تؤكد أنها

تستهدف توليد ما يصل
إلـ ــى  9.5ج ـي ـجــا واط
مـ ــن م ـ ـصـ ــادر ال ـط ــاق ــة
النظيفة بحلول عام
.2023
يف م ـل ـت ـق ــى رواد
الـطــاقــة  ،2020كشف
األمـ ـ ـي ـ ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ع ــن سـعـيـهــم إل ــى وضــع
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ج ــدي ــدة
ل ـل ـط ــاق ــة يف ال ـ ـب ـ ــاد ،وأنـ ـه ــا
ستكون مبنزلة برنامج عمل ،ولن
تكون حبيسة األدراج.
وق ــال وزي ــر الـطــاقــة يف الـلـقــاء
الذي مت يف غرفة الشرقة «يف مزيج
ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة نـسـتـهــدف
ال ــوص ــول إل ــى إن ـت ــاج  % 90عبر
الغاز والطاقة املتجددة» ،مشير ًا
إل ــى أن حـقــل اجل ــاف ــورة سيمكن
ال ـس ـعــوديــة م ــن حتــويــل محطات
الـكـهــربــاء احلــالـيــة مــن املنتجات
الـنـفـطـيــة إل ــى ال ـغ ــاز ،ال ــذي يعد
تـ ــرش ـ ـيـ ــد ًا ل ـ ـلـ ــوقـ ــود امل ـس ـت ـه ـل ــك،

وأضــاف «األرق ــام التي مت كشفها
عن إمكانات حقل اجلــافــورة أقل
من واقع احلقل الضخم».
وتـ ــابـ ــع «ن ـس ـت ـه ـل ــك  688أل ــف
برميل مــن الــوقــود السائل إلنتاج
الكهرباء ،عوض ًا عن حرقها داخلي ًا
وبسعر منخفض ميكن تصديرها
إلــى اخل ــارج وبــاألسـعــار الــدولـيــة».
وعد وزير الطاقة بأن هذا التوجه
سـ ـيـ ـخـ ـف ــض مـ ـ ــن تـ ـكـ ـلـ ـف ــة إن ـ ـتـ ــاج
الكهرباء ،وبالتالي خفض تدريجي
ل ـت ـعــرفــة االس ـت ـه ــاك مـسـتـقـبـ ًا،

كان لألمير عبدالعزيز دور مهم في إقامة
المركز السعودي لكفاءة الطاقة ،بتحويل
البرنامج الوطني (المؤقت) إلدارة وترشيد
الطاقة القائم إلى مركز وطني دائم

كاشفا عــن أن وزارة الطاقة متلك
توجه ًا لربط األنشطة وامل ـبــادرات
كــافــة يف مـنـظــومــة واح ـ ــدة ،بـهــدف
تـعــزيــز احمل ـت ــوى احمل ـل ــي ،وتعظيم
الفائدة من كل ما تصرفه احلكومة
أو الشركات.
خبرة

ي ـص ــف ت ـش ــارل ــز ف ــرمي ــان وه ــو
السفير السابق للواليات املتحدة
األم ــري ـك ـي ــة يف ال ــري ــاض األم ـيــر
عبدالعزيز بأنه «ذكي عاملي األفق
وخبير يف عمل ال ــوزارة التي ظل
يعد نفسه إلدارت ـهــا منذ عشرات
األعـ ــوام» ،فيما يــؤكــد بـســام فتوح
رئـيــس معهد أكـسـفــورد لــدراســات
ال ـط ــاق ــة أن األمـ ـي ــر ع ـبــدال ـعــزيــز
«ك ــان طــرفـ ًا أســاسـيـ ًا يف السياسة

ال ـ ـن ـ ـف ـ ـط ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة م ـن ــذ
إصالحات الطاقة املتجددة ورفع
كفاءة استهالك الطاقة وخفض
الدعم احلكومي ألسعار الوقود».
يف مـ ـق ــال نـ ـش ــره امل ـخ ـت ــص يف
شـ ـ ــؤون ال ـن ـف ــط ،الـ ـع ــراق ــي س ــام
سـ ـ ــرحـ ـ ــان يف ص ـح ـي ـف ــة ال ـ ـعـ ــرب
اللندنية ،أكــد أن ال ــدور احملــوري
لــأم ـيــر ع ـبــدال ـعــزيــز ب ــن سـلـمــان
يف ق ـي ــادة ه ــذه امل ـعــركــة املـصـيــريــة
املؤجلة «ال يستند إلى كونه جنل
الـعــاهــل ال ـس ـعــودي املـلــك سلمان
ب ــن عـبــدالـعــزيــز ف ـقــط ،ب ــل أيـضــا
إلى كونه من أرفع خبراء الطاقة
يف ال ـبــاد وال ـعــالــم ،وإل ــى سجله
ال ـط ــوي ــل يف ص ـن ــاع ــة ال ـ ـقـ ــرار يف
قـطــاع النفط الـسـعــودي منذ 35
عاما» .يف التقرير ذاته شدد غاري
روس ف ـي ــرى وه ــو م ــؤس ــس شــركــة
بالك غولد إنفستورز ،على أنه «ما
مــن أحــد يف الـسـعــوديــة يعلم عن
صـنــاعــة الـنـفــط أكـثــر مــن األمـيــر
عبدالعزيز بــن سـلـمــان» ،معتبر ًا
سجله الـطــويــل يف عــالــم النفط
يؤكد أنه األقدر على إدارة معركة
الـ ـنـ ـف ــط ووضـ ـ ـ ــع أسـ ـ ــس ج ــدي ــدة
لصناعة النفط العاملية ،مشدد ًا
«مـعــادلــة خفض اإلنـتــاج مــن قبل
أك ـف ــأ امل ـن ـت ـجــن وأق ـل ـه ــم تـكـلـفــة،
لدعم األسعار ،وما ينطوي عليه
من نزيف احلصص يف األســواق،
التي تذهب إلى النفط الصخري
واحلقول األعلى تكلفة ،ميكن أن
تستمر لبعض الــوقــت ،لكنها ال
ميكن أن تستمر طوي ًال وال بد أن
حتني ساعة احلقيقة».
خبرة كبيرة

قضى األمير عبدالعزيز ثالثة
ع ـقــود ون ـصــف يف أروق ـ ــة الـطــاقــة

صور لزيارة األمير عبدالعزيز بن سلمان لـشركة اإللكترونيات المتقدمة أثناء مشاركتها في مؤتمر الطاقة العالمي.

والنفط ،منذ حصوله على شهادة
الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس ثـ ــم املــاج ـس ـت ـيــر
مــن جــامـعــة امل ـلــك فـهــد للبترول
واملـ ـ ـع ـ ــادن ق ـب ــل  35عـ ــام ـ ـ ًا ،ت ــدرج
خــال العقود الثالثة املاضية يف
مختلف أنواع املناصب احلساسة،
األمـ ــر الـ ــذي يـجـعـلــه واح ـ ــدا من
اخلبراء القالئل يف العالم الذين
ميكن أن يديروا دفة الطاقة على
الكوكب األزرق ،عمل لفترة طويلة
بصمت وبعيد ًا عن األضواء ،وكان
حــاضــر ًا بـقــوة يف كواليس معظم
امل ــؤمت ــرات وال ـن ــدوات الـتــي توجه
بوصلة سياسات الطاقة احمللية

والعاملية.
بــدأ األمـيــر عبدالعزيز حياته
الـعـمـلـيــة مــديــر إدارة ال ــدراس ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة يف
مــركــز ال ـب ـحــوث يف جــامـعــة املـلــك
فـهــد لـلـبـتــرول وامل ـع ــادن ،ليقضي
فيه نحو عقدين ويـكــون مبنزلة
منصة االنطالق إلى أعلى املواقع
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة يف ص ـنــاعــة ال ـطــاقــة
السعودية.
ُعـ ــن ب ـع ــده ــا مـ ـس ــاع ــد ًا ل ــوزي ــر
البترول والـثــروة املعدنية لشؤون
ال ـب ـتــرول ،خ ــال إدارت ـه ــا مــن قبل
وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط األسـ ـب ــق ع ـل ــي بــن

محطات من حياة
األمير عبدالعزيز بن
سلمان
:1982
:1985
:1985
:1987
:1995
:2004
:2015
:2017
:2019

حصل على درجة البكالوريوس يف اإلدارة الصناعية من
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف الظهران.
حـصــل عـلــى درجـ ــة املــاجـسـتـيــر يف إدارة األع ـم ــال من
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف الظهران.
ش ـغــل م ـن ـصــب م ــدي ــر إدارة ال ـ ــدراس ـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والـصـنــاعـيــة يف معهد الـبـحــوث يف جــامـعــة املـلــك فهد
للبترول واملعادن.
ُعني مستشار ًا لوزير البترول والثروة املعدنية.
ُع ــن وك ـي ـ ًا لـ ــوزارة ال ـب ـتــرول وال ـث ــروة املـعــدنـيــة لـشــؤون
البترول.
ُعــن مساعد ًا لوزير البترول والـثــروة املعدنية لشؤون
البترول.
عني نائب وزير البترول والثروة املعدنية.
شغل منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة.
ُعـ ِّـن األمـيــر عبدالعزيز بــن سلمان بــن عبدالعزيز آل
سعود وزير ًا للطاقة يف السعودية.

إبراهيم النعيمي .ويف عام 2015
تولى منصب نائب وزيــر البترول
والثروة املعدنية مبرتبة وزير.
وب ـعــد عــامــن ص ــدر أم ــر ملكي
بـتـعـيـيـنــه وزي ـ ــر ًا ل ـلــدولــة ل ـشــؤون
الطاقة يف وزارة الطاقة والصناعة
وال ـث ــروة املـعــدنـيــة .واكـتـمــل مسار
اخل ـبــرة الـطــويـلــة بتعيينه وزي ــر ًا
للطاقة ،أعقبه يف ديسمبر املاضي
إضافة مسؤولية جديدة بتعيينه
رئيس ًا ملجلس إدارة هيئة تنظيم
الكهرباء واإلنتاج املزدوج.
وإل ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب مـ ـنـ ـص ــب وزي ـ ــر
لـ ـل ــدول ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ،هــو
عـضــو يف الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـشــؤون
امل ـ ــواد ال ـه ـيــدروكــربــون ـيــة ،وعـضــو
يف م ـج ـلــس إدارة م ــدي ـن ــة امل ـلــك
ع ـبــدال ـعــزيــز ل ـل ـع ـلــوم وال ـت ـق ـن ـيــة،
ومـ ـجـ ـل ــس إدارة م ــديـ ـن ــة امل ـل ــك
عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة،
أي ـض ـ ًا يـشــرف األم ـيــر عبدالعزيز
عـلــى ال ـفــريــق املـعـنــي بــاتـفــاقـيــات
التغير املـنــاخــي ،وي ــرأس اللجنة
الوطنية آللية التنمية النظيفة.
ت ـ ـ ـ ــرأس األم ـ ـي ـ ــر ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الفريق املشكل من وزارة البترول
وال ـث ــروة املـعــدنـيــة لــإشــراف على
ال ــدع ــاوى املــرفــوعــة أم ــام احملــاكــم
األم ــري ـك ـي ــة ض ــد ش ــرك ــة أرامـ ـك ــو
السعودية والشركات التابعة لها
يف الــواليــات املـتـحــدة األمريكية،
والقضايا املــرفــوعــة ضــد منظمة
أوبـ ــك .ون ـتــج عــن ذل ــك احلـصــول
على حكم من احملكمة االبتدائية
يف إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األمريكية وتأييد هذا احلكم من
مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف األمــريـكـيــة
وصـ ـ ـ ــدور ح ـك ــم احمل ـك ـم ــة ال ـع ـل ـيــا
برفض تلك الدعاوى
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قفزة نحو مستقبل أكثر

االستثمار في
الشبكات الذكية
تخطط دول الخليج العربي لتنويع أسواق الكهرباء وتقليل استهالك الكربون في إنتاجها ،من
ً
خالل التحول إلى الطاقة النووية والمتجددة ،وهو ما يشكل دافعا إلنشاء سوق إقليمية
ومتكاملة للكهرباء ذات فوائد اقتصادية من خالل تكامل أنظمة إمدادات الطاقة في دول
الخليج وتخفيف تقلبات وانقطاعات اإلنتاج ،بيد أن تحقيق ذلك يحتاج إلى كثير من الجهود،
لتطوير شبكات الطاقة الحالية ،واالستثمار في تطويرها ،لتكون أكثر ذكاء ،وأكثر قدرة على
مواجهة التحديات المستقبلة ،وأكثر كفاءة.

م ـ ــع تـ ــوسـ ــع إنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـط ــاق ــة
امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،ب ـ ــات ت ـط ــوي ــر س ــوق
إقليمية متكاملة وفعالة لتجارة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ع ـم ـل ـي ــة ض ـ ــروري ـ ــة،
حت ـت ــاج إل ــى ت ـع ــاون احل ـكــومــات
وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب امل ـص ـل ـح ــة يف دول
م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون اخل ـل ـي ـجــي،
ل ــدم ــج شـبـكــاتـهــا احل ــال ـي ــة ،مع
الـشـبـكــات الــذكـيــة الـتــي تتغذى
على الطاقة املـتـجــددة ،لتوفير
طــاقــة أك ـثــر ،وأق ــل س ـعـ ًـرا ،وأكـثــر
قابلية للتجارة.

ت ـع ـت ـب ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء امل ـع ـج ــزة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــرت ش ـكــل
العالم
العالم ،منذ أن اكتشف
ِ
ال ـب ــري ـط ــان ــي م ــاي ـك ــل فـ ـ ـ ــاراداي
مبادئ توليدها األساسية يف عام
 ،1831مرت بتطورات مختلفة،
ســواء يف طــرق توليدها ،نقلها،
وت ـ ــوزيـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا ،وهـ ـ ــدفـ ـ ــت ج ـم ـيــع
م ـســاعــي ت ـطــويــرهــا إل ــى تــوفـيــر
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ـش ـك ــل آم ـ ــن وع ـلــى
نطاق أوسع وبأسعار يف متناول
اجلميع.

ـام ــا ،ب ــدأت
مـنــذ نـحــو  190ع ـ ً
م ـح ـطــات ال ـك ـه ــرب ــاء يف تـغــذيــة
امل ـ ـ ــدن ،ح ـي ــث ت ــرس ــل ال ـش ـب ـكــات
الكهربائية التقليدية الطاقة
الكهربائية يف اجتــاه واحــد من
م ـح ـطــة تــول ـيــد ال ـك ـه ــرب ــاء إلــى
امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن ،ظـ ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام
الفحم كم ّولد أســاســي للطاقة
الكهربائية لفترة زمنية طويلة،
ق ـب ــل أن ي ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـغ ــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي ،وال ـط ــاق ــة ال ـنــوويــة،
وبــرزت اليوم الطاقات املتجددة

ك ـم ـصــدر م ـهــم لـتــولـيــد الـطــاقــة
الكهربائية.
ومع تزايد استخدام الطاقة
امل ـت ـج ــددة ،ب ــات م ــن ال ـض ــروري
تغيير منط الشبكات ،إلى شبكة
أكثر ذكاء ،ميكن أن توفر تكامال
أكبر بني شبكة توزيع الكهرباء،
وأن ـظ ـم ــة املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وأجـ ـه ــزة
القياس ،وتوفر جريان الكهرباء
م ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــو ّرد إل ـ ـ ــى امل ـس ـت ـه ـل ـكــن
والعكس ،من خالل شبكة توزيع
الـطــاقــة وبــاسـتـخــدام التقنيات

الرقمية ثنائية االجتاه.
تـ ـعـ ـط ــي الـ ـشـ ـبـ ـك ــات ال ــذكـ ـي ــة
املــو ّرد القدرة على التواصل مع
األجهزة الكهربائية للمستخدم
النهائي وجمع املعلومات منها
أو التحكم فيها ،مــا ميكنه من
ال ـت ـن ـبــؤ بـ ــزيـ ــادة ال ـط ـل ــب خ ــال
س ــاع ــات الـ ـ ـ ــذروة وال ـع ـم ــل عـلــى
حت ـق ـيــق ال ـ ـتـ ــوازن ب ــن ال ـعــرض
والطلب بشكل أفضل.
تجارة أوسع

دف ـ ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد الـ ـطـ ـل ــب ع ـلــى
ال ـك ـهــربــاء يف مـنـطـقــة اخلـلـيــج
الـعــربــي وال ـشــرق األوس ــط ،دول
املنطقة ،إلى زيادة االستثمارات
يف قـ ـط ــاع الـ ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ــددة،
األكثر فعالية من حيث التكلفة
إضــافــة إل ــى اس ـت ـخــدام الـطــاقــة
النووية ،وهــي خطط ستساعد
بشكل أكبر على إيجاد دافع أكبر
إلنشاء ســوق إقليمية متكاملة

اإلبراهيم :حريصون على
تعزيز أمن الطاقة وزيادة
فرص االستثمارات ،خاصة
في مجال االستثمار في
الشبكات الذكية

سامودراال :ثورة
الطاقة الذكية ستبقى
مجرد حلم ،إذا لم تتم
إعادة هيكلة الشبكات
الحالية

للكهرباء ،تعتمد على شبكات
تنوعا.
أقوى وأكثر ً
م ــع تـنــامــي م ـشــاريــع الـطــاقــة
امل ـت ـج ــددة ،ب ــات م ــن ال ـض ــروري
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــع يف دمـ ـ ـ ـ ــج شـ ـبـ ـك ــات
الطاقة التقليدية ،مع الطاقة
املــولــدة مــن املـشــاريــع اجلــديــدة،
واالسـتـثـمــار يف شبكات الطاقة
لتكون على مستوى التحدي،
والـ ـتـ ـح ــول ب ـش ـك ــل أس ـ ـ ــرع نـحــو
الـشـبـكــات الــذك ـيــة ،واالسـتـثـمــار
فيها بشكل جدي.
مـ ـن ــذ إن ـ ـشـ ــاء ه ـي ـئ ــة ال ــرب ــط

ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائـ ــي لـ ـ ـ ـ ــدول اخل ـل ـي ــج
ال ـع ــرب ــي ،ات ـخ ــذت دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون اخل ـل ـي ـج ــي خ ـط ــوات
م ـ ـه ـ ـمـ ــة لـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــع إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
ال ـطــاقــة ب ـهــدف حت ـســن الـنـمــو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واحل ـ ـصـ ــول عـلــى
الطاقة واملوثوقية واالستدامة
البيئية.
خطت هيئة الربط الكهربائي
اخلـ ـلـ ـيـ ـج ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات واس ـ ـعـ ــة
القـتـحــام س ــوق جت ــارة الـطــاقــة،
واستثمار الطلب املتوسع على
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،الس ـت ـغ ــال فــائــض

الطاقة املتوافر ،لتحقيق دخل
أكبر لدول اخلليج.
ي ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس أح ـ ـمـ ــد
اإلبــراهـيــم ،الــرئـيــس التنفيذي
لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ــربـ ـ ــط الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي
اخلليجي أنهم حريصون على
املـشــاركــة يف الفعاليات الكبرى
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـش ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا خـ ـب ــراء
دول ـ ـيـ ــون وإق ـل ـي ـم ـي ــون ملـنــاقـشــة
اآلراء واألفـ ـ ـك ـ ــار وامل ـق ـت ــرح ــات
والـ ـت ــوصـ ـي ــات الـ ـت ــي ت ـس ـه ــم يف
تـطــويــر قـطــاع الـطــاقــة وتساعد
عـلــى زيـ ــادة حـجــم ال ـت ـعــاون بني
دول اخلليج واملنظمات العاملية
يف هذا القطاع احليوي لتعزيز
أم ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ــرص
االستثمارات ،خاصة يف مجال
االستثمار يف الشبكات الذكية،
التي يعتبرها «فــورة املستقبل»،
ويـضـيــف « ُي ـ َع ـ ُّـد م ـشــروع الــربــط
الـكـهــربــائــي اخلـلـيـجــي مــن أهــم
مشاريع ربــط البنية األساسية
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يف االجتـ ـ ــاه ذاتـ ـ ــه ،ت ـق ــول آنــا
بـ ـي ــردي وهـ ــي م ــدي ــرة الـ ـش ــؤون
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وال ـع ـم ـل ـي ــات
ملنطقة الشرق األوسط وشمال
إف ــريـ ـقـ ـي ــا يف الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
«الوطن العربي لديه اآلن فرصة
غير مسبوقة لتفعيل التبادل
التجاري للطاقة ،يف ظل توافر
بـنـيــة حتـتـيــة مـنــاسـبــة وم ـصــادر
متنوعة لتوليد الكهرباء ،غير
أن هذا يتطلب شبكات أكثر قوة
وتنوعا يف توليد الطاقة ،لتكون
ً
قادرة على تلبية الطلب».
هدف استراتيجي
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ال ـتــي أق ــره ــا ق ــادة دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون اخل ـل ـي ـج ــي ،مـحـقــقً ــا
أه ـ ــم أهـ ــدافـ ــه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
املتمثلة يف تعزيز أمــن الطاقة
ورفع مستوى املوثوقية واألمان
لألنظمة الكهربائية اخلليجية،
وجنـ ـ ــاحـ ـ ــه يف جت ـ ـنـ ــب ش ـب ـك ــات
ك ـهــربــاء دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة
 % 100من خالل تقدمي الدعم
اللحظي بنقل الطاقة املطلوبة
ع ـبــر شـبـكــة ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي
بشكل مباشر».
كاشفً ا أن الوفر الذي حتقق
ش ـم ــل وفـ ـ ـ ـ ًـرا يف ت ــوف ـي ــر تـكـلـفــة
ب ـنــاء م ـح ـطــات تــول ـيــد جــديــدة،
وبــال ـتــالــي تـخـفـيــض مـصــاريــف
الـتـشـغـيــل وال ـص ـي ــان ــة ،وتـقـلـيــل
االنبعاثات الكربونية.
شبكات متجددة

ظ ـهــرت الـشـبـكــة الـكـهــربــائـيــة
مـنــذ اك ـت ـشــاف ال ـك ـهــربــاء ،وبــدء
استخدامها يف تغذية القطاع
ال ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــي وقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت
الـصـنــاعـيــة وال ـت ـجــاريــة نتيجة
لـ ـلـ ـح ــاج ــة املـ ـ ــاسـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ربـ ــط
محطات التوليد باملستهلكني.
ت ـ ـقـ ــوم الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
بـعـمــل مـشــابــه ل ـشــرايــن القلب

بيردي :تبادل الطاقة
يتطلب شبكات قوية
ومتنوعة في توليد
الطاقة ،لتكون قادرة
على تلبية الطلب
يف ج ـســم اإلنـ ـس ــان ح ـيــث تـقــوم
بـ ـنـ ـق ــل الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء م ـ ـ ــن ق ـل ــب
الشبكة الكهربائية املتمثل يف
محطات التوليد إلــى األعضاء
التي حتتاج إلــى هــذه الكهرباء
املتمثلة يف املستهلكني.
عملت الشبكات الكهربائية يف
البداية على تغذية املستهلكني
م ـ ــن م ـ ـص ـ ــادر ت ــولـ ـي ــد كـ ـه ــرب ــاء
مــركــزيــة ومـ ـح ــدودة ،ســرعــان ما
تـطــورت طــرق التوليد وتنوعت
طـ ــرق االس ـت ـه ــاك إض ــاف ــة إلــى
الـ ـت ــوس ــع ال ـك ـب ـي ــر جـ ـ ـ ـ ًـدا الـ ــذي
شـهــدتــه الـشـبـكــات الـكـهــربــائـيــة،
ودخــول الشبكات الذكية املــدارة
بالذكاء االصطناعي يف الصورة.
اليوم ،متثل شبكات الكهرباء
املوجهة عبر الكمبيوتر مستقبل
جت ــارة الـطــاقــة ،ه ــذه «الشبكات
الــذك ـيــة» تـتــولــى إن ـت ــاج الـطــاقــة
وت ـن ـس ـيــق اس ـت ـهــاك ـهــا وت ـســاعــد

يف التغلب على مشكلة تذبذب
اإلمدادات.
يسعى عــديــد مــن احلكومات
الـ ـي ــوم إلـ ــى الـ ـت ــروي ــج لـشـبـكــات
الكهرباء الذكية كوسيلة ملعاجلة
مــوثــوق ـيــة ال ـط ــاق ــة ،االح ـت ـبــاس
احلــراري ،والقدرة على التكيف
مع حاالت الطوارئ.
ت ـت ـض ـمــن مـ ـكـ ـ ّون ــات ال ـش ـب ـكــة
الذكية نظام مراقبة ذك ًيا يتتبع
ت ــدف ــق الـ ـكـ ـه ــرب ــاء يف ال ـن ـظ ــام،
واسـتـخــدام خطوط نقل فائقة
التوصيل لتقليل فقد الطاقة،
إضافة إلى إمكانية دمج مصادر
الـطــاقــة املـتـجــددة مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ووصلها
بالشبكة الكهربائية مــن طرف
أيضا.
املورد واملستهلكني ً
ي ــؤك ــد خـ ـب ــراء م ـخ ـت ـصــون يف
جت ــارة ال ـطــاقــة ،أهـمـيــة تطوير
ال ـش ـب ـك ــات ،وحت ــدي ـث ـه ــا لـتـكــون
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى م ــواكـ ـب ــة ال ـت ـحــول
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ،خ ــاص ــة بـ ـع ــد أن مت
دمــج كثير من أنظمة الكهرباء
واألســواق حول العالم لتشكيل
م ـج ـم ـع ــات ط ــاق ــة تـ ـه ــدف إل ــى
حت ـ ـق ـ ـيـ ــق أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة
وتخطيطية وبيئية.
بحسب ما يتوقع االستشاري
سـ ــريـ ــدهـ ــار سـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــودراال ،وه ــو

رئ ـيــس احت ــاد إم ـ ــدادات الـطــاقــة
الــامــركــزيــة  ،WADEف ــإن «ث ــورة
الـطــاقــة الــذكـيــة ستبقى مجرد
ح ـلــم ل ــن يـتـحـقــق ،إذا ل ــم يتم
ال ـق ـيــام ب ــإع ــادة هـيـكـلــة جــذريــة
لـلـشـبـكــات ال ـقــائ ـمــة وامل ــوج ــودة
ـاسـ ــا» ،ولـيـصـبــح االسـتـثـمــار
أسـ ـ ً
يف مـ ـ ـج ـ ــال ش ـ ـب ـ ـكـ ــات الـ ـط ــاق ــة
ال ــذك ـي ــة م ـج ــد ًي ــا م ــن الـنــاحـيــة
االقتصادية.
يف تـ ـق ــري ــر صـ ـ ـ ــادر يف م ــاي ــو
املــاضــي ،أكــد البنك الــدولــي أن
حتقيق الربط البيني الكامل يف
الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
س ـي ـج ـع ــل الـ ـ ـس ـ ــوق اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
للطاقة يف املنطقة ثــانــي أكبر
س ــوق إقـلـيـمـيــة ل ـل ـك ـهــربــاء بعد
سوق االحتاد األوروبي.
غـ ـي ــر أن امل ـ ــدي ـ ــر اإلق ـل ـي ـم ــي
لـلـبـنـيــة الـتـحـتـيــة يف مجموعة
البنك الــدولــي ،بــول نومبا أوم،
أك ـ ــد خ ـ ــال ف ـع ــال ـي ــات «م ــؤمت ــر
تـ ـفـ ـعـ ـي ــل الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
ل ـل ـط ــاق ــة يف الـ ــوطـ ــن ال ـع ــرب ــي»
يف دورتـ ــه األخـ ـي ــرة ،أن حتقيق
الربط يتطلب توافر مجموعة
م ــن الـ ـع ــوام ــل ال ــداعـ ـم ــة ،مـثــل
شـبـكــات نـقــل أك ـثــر ق ــوة ،وزي ــادة
االستثمارات يف مصادر الطاقة
املتجددة منخفضة التكلفة.

ت ـع ــد ال ـش ـب ـك ــة ال ــذكـ ـي ــة أح ــد
احل ـ ـلـ ــول املـ ـهـ ـم ــة يف مـسـتـقـبــل
ال ـط ــاق ــة وحت ـس ــن مــوثــوقـيـتـهــا
وسـتـسـمــح مـسـتـقـبـ ًا بــالـتــوســع
اآلم ــن للشبكة الكهربائية مع
ضـمــان ال ـتــوازن السليم مــا بني
املستهلكني واملنتجني وتخفيض
تكلفة الطاقة وتقليل األعطال.
وت ـت ـم ـيــز ال ـش ـب ـك ــات الــذك ـيــة
ب ــال ـق ــدرة ع ـلــى دعـ ــم اسـتـجــابــة
الطلب بشكل سريع وفوري ،كما
أنـهــا تتميز باملوثوقية ،وتسهم
يف حت ـســن اك ـت ـشــاف األع ـط ــال

تتميز الشبكات الذكية بالقدرة على دعم
استجابة الطلب بشكل سريع وفوري ،كما
أنها تتميز بالموثوقية والقدرة على التطور
وتسمح بالعالج الذاتي للشبكة
دون احلاجة إلى تدخل الفنيني
والتقنيني.
مي ـل ــك اجلـ ـي ــل اجلـ ــديـ ــد مــن
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـنـقــل وتــوزيــع
الكهرباء الـقــدرة على التعامل
مع تدفق الطاقة يف االجتاهني،
م ـ ــا ي ـس ـم ــح بـ ـت ــوزي ــع ال ـت ــول ـي ــد
م ـ ــن األل ـ ـ ـ ـ ــواح ال ـك ـه ــروض ــوئ ـي ــة
ع ـل ــى أسـ ـط ــح األبـ ـنـ ـي ــة إض ــاف ــة
إل ــى شـحــن ب ـطــاريــات الـسـيــارات
وطاقة الــريــاح وتخزين الطاقة
بالضخ واستعمال خاليا الوقود
ومصادر الطاقة األخرى.
صـمـمــت ال ـش ـب ـكــات الـقــدميــة
ل ـت ـت ـع ــام ــل مـ ــع ت ــدف ــق ال ـط ــاق ــة
يف اجت ــاه واح ــد بينما الشبكة
الكهربائية الــذكـيــة تـهــدف إلــى
ال ـت ـعــامــل م ــع م ـش ـكــات األم ــان
وموثوقية الشبكة الناجتة عن
ع ـكــس ت ــدف ــق ال ـط ــاق ــة ،ك ـمــا يف
احلالة التي يكون فيها التوليد
يف الشبكات الفرعية أعلى من

االستهالك.
كما أن هــذه الشبكات تتميز
ب ــالـ ـكـ ـف ــاءة ،ويـ ـت ــوق ــع أن يـنـتــج
عــن تنفيذ الشبكة الكهربائية
الذكية عديد مــن املـشــاركــات يف
حتسني البنية التحتية للطاقة،
ـوص ــا ع ــن ط ــري ــق اإلدارة
خـ ـص ـ ً
اجلانبية للطلب.
أي ـ ـ ـ ًـض ـ ـ ــا تـ ـتـ ـمـ ـي ــز الـ ـشـ ـبـ ـك ــات
ال ــذك ـي ــة ب ــال ـق ــدرة ع ـلــى م ــوازن ــة
األحـمــال ،وتوقع عــدد العناصر
املولدة االحتياطية التي ميكن
اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ــى
مستوى خطأ معني باستخدام
خوارزميات رياضية تنبؤية.
لكن أهم ما مييزها االستدامة
واملـ ـ ــرونـ ـ ــة ب ـس ـم ــاح ـه ــا ب ــدخ ــول
أك ـب ــر ملـ ـص ــادر ال ـط ــاق ــة الـبــديـلــة
املـخـتـلـفــة كــالـطــاقــة الشمسية،
وإن كــان يتم ذلــك دون تخزين
للطاقة ،البنية التحتية للشبكة
التقليدية ال تسمح بعديد من
نقاط التوليد بقدرات مختلفة،

فــإن تقنية الشبكة الــذكـيــة هي
ش ــرط ضـ ــروري ل ــزي ــادة الـطــاقــة
الكهربائية املــولــدة مــن مصادر
متجددة يف الشبكة.
لكن على الرغم من أهميتها،
عديدا
تــواجــه الشبكات الذكية
ً
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،أهـ ـمـ ـه ــا قـلــة
الــوعــي :فــا ي ــزال هـنــاك طريق
ط ــوي ــل ح ـت ــى ت ـت ــواف ــر امل ـعــاي ـيــر
الـنــاضـجــة وامل ـم ــارس ــات األمـثــل
الـتــي ميـكــن تطبيقها لتسهيل
تفعيل الشبكات الذكية ،إضافة
إلـ ــى ص ـع ــوب ــة ت ـط ـب ـيــق امل ـعــاي ـيــر
ال ــدول ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة ع ـلــى أرض
دائما ،لكن أهم املشكالت
الواقع ً
ي ـك ـمــن يف ال ـت ـح ــدي ــات الـفـنـيــة،
فالشبكة الكهربائية تتكون من
عـ ــدد ك ـبـيــر م ــن ال ـع ـقــد امل ــوزع ــة
واملــرتـبـطــة الـتــي تشتغل فــور ًيــا،
وإن حتديد املكان الذي يجب أن
تضاف إليه العناصر الذكية هو
أمر بالغ التعقيد.
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـهـ ــل الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ــى
حلول لهذه التحديات حتقيق
تـ ـن ــاغ ــم بـ ــن عـ ـن ــاص ــر ال ـش ـب ـكــة
على املستويني اإلداري واملــادي،
ويجعل مــن تكاليفها العالية،
أمرا ميكن القبول به
ً

السديري :أمن الشبكات هدفنا األول
ميثل احلـفــاظ على أمــن الشبكات،
ال ـه ــم األول لـلـقــائـمــن ع ـلــى شــركــات
الـطــاقــة ،كــونـهــا ت ــدار بــاحلــواسـيــب ،ما
يجعلها عرضة لالختراق والعبث .يؤكد
فـهــد ال ـســديــري ،نــائــب رئـيــس مجلس
إدارة هيئة الربط الكهربائي اخلليجي
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية
كبيرا
اهتماما
للكهرباء ،أنهم يولون
ً
ً
مبشاريع وبرامج األمــن السيبراني يف
مـجــال الـشـبـكــات الـكـهــربــائـيــة ،مـشــد ًدا
على أن «عــديـ ًـدا مــن األوراق العلمية
واألفكار اإلبداعية التي قدمتها كوادر
وك ـ ـفـ ــاءات وط ـن ـي ــة ،أس ـه ــم يف تـطــويــر
وحتـ ـس ــن خ ـط ــط وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ــن
الـسـيـبــرانــي لـلـشـبـكــات الـكـهــربــائـيــة يف
الـسـعــوديــة حت ــدي ـ ًـدا ،واخلـلـيــج عــامــة»،
وأض ــاف «األم ــن الـسـيـبــرانــي يـعــد أحــد

السديري

ـامــا
أه ــم الـقـضــايــا ال ـتــي نــولـيـهــا اهـتـمـ ً
ـدم ــا يف تنفيذ
ك ـب ـي ـ ًـرا ،وه ــي مت ـضــي ق ـ ً
خططها وبرامجها لتطوير التقنيات
الــذك ـيــة لـلـشـبـكــات الـكـهــربــائـيــة ،حيث
تعد هــذه الـبــرامــج م ـحــو ًرا أســاسـ ًيــا يف

إج ــراءات ـه ــا ومـشــاريـعـهــا ك ــاف ــة» ،وشــدد
ً
سباقا
السديري على أنهم يخوضون
مــع الــزمــن نحو تــوطــن وتـطــويــر هذه
ال ـت ـق ـن ـيــات احل ــدي ـث ــة ،وم ـن ـهــا الـطــاقــة
ً
ملحوظا
الكهربائية التي تشهد منـ ًـوا
يف الطلب عليها خالل األعوام األخيرة
نتيجة للنهضة االقتصادية والتوسع
العمراني واملـشــاريــع الكبيرة الـتــي لم
تقتصر على املــدن الكبرى ،بل شملت
أرجاء البالد كافة».
ك ــاش ــفً ــا عـ ــن أن ـ ـهـ ــم ي ـع ـم ـل ــون عـلــى
«استقطاب وتوطني التقنيات احلديثة
يف مـ ـج ــال الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وال ـش ـب ـك ــات ال ــذكـ ـي ــة وأمتـ ـت ــة ش ـب ـكــات
التوزيع ،من خالل إنشاء ثمانية مراكز
ِ
حتكم وطنية يف املدن الرئيسة ملراقبة
كامل شبكات التوزيع يف البالد»
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النوري :األنظمة الذكية ضرورة لمواكبة المستقبل
ل ــم ي ـع ــد ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ال ـش ـب ـكــات
نوعا من الترف،
احمللية ،لتكون شبكات ذكيةً ،
بل ضــرورة ملواكبة املستقبل .يشدد املهندس
جــاســم الـ ـن ــوري ،ع ـضــو مـجـلــس إدارة هيئة
الــربــط الكهربائي اخلليجي ،وكـيــل ال ــوزارة
املـكـلــف يف وزارة الـكـهــربــاء واملـ ــاء الـكــويـتـيــة،
على احلاجة امللحة إلى الشبكات الكهربائية
ال ــذك ـي ــة يف ظ ــل ت ـط ــور امل ـش ــاري ــع الـتـنـمــويــة
الـكـبــرى ،ال ــذي تشهده منطقة اخلليج وما
يـتـطـلــب م ــن تــوفـيــر لـلـطــاقــة ب ـطــرق حديثة
موضحا أن تعزيز
تتماشى مع تلك املشاريع،
ً
الشبكات الذكية سيسهم يف توفير استهالك
ال ـطــاقــة ،كــونـهــا متـكــن مــن اس ـت ـخــدام أحــدث

التقنيات املتاحة يف تشغيل وتأمني خدمات
الكهرباء وتعزيز الفرص االقتصادية وتقليل
مؤكدا حرصهم على
االنبعاثات الكربونية،
ً
أهمية حتويل شبكاتهم الكهربائية إلى ذكية
مبــا يــواكــب تطلعاتهم ،وأض ــاف «بــات تطوير
الـشـبـكــات الـكـهــربــائـيــة واس ـت ـخــدام األنـظـمــة
ال ــذك ـي ــة يف م ـج ــال ال ـط ــاق ــة ض ـ ــرورة ملــواكـبــة
تطلعات رؤي ــة دول منطقة اخلليج العربي
مــن نــاحـيــة اسـتـيـعــاب الـشـبـكــات الكهربائية
م ـصــادر الـطــاقــة امل ـت ـجــددة املـتـنــوعــة وتـعــزيــز
آليات النقل والتحكم والتفاعل السريع مع
تغيرات الطلب على الطاقة ليجعلها أكثر
موثوقية وفعالية»

المهندس جاسم النوري
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 8توصيات لمواجهة التحديات
خرج املؤمتر السعودي للشبكات الذكية
الــذي اختتم مــؤخـ ًـرا ،بثماني توصيات،
ت ـهــدف إل ــى أن ت ـكــون شـبـكــات الـكـهــربــاء
احلالية قــادرة على مواجهة التحديات
املستقبلية ،خاصة يف مجاالت االندماج
والتجارة ،فيما يلي أبرزها:
 - 1جت ـه ـي ــز الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة امل ــادي ــة
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ل ــدع ــم
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام واالن ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ــواس ــع
للسيارات الكهربائية.
 - 2زيادة االستثمارات يف توطني معدات
ن ـق ــل وتـ ــوزيـ ــع الـ ـط ــاق ــة ،ال ـش ـب ـكــات

الذكية ،والعدادات الذكية.
 - 3دراســة اجلــدوى االقتصادية للنظم
ال ـه ـج ـي ـن ــة امل ـ ـكـ ــونـ ــة م ـ ــن الـ ـط ــاق ــة
الشمسية والـطــاقــة املــولــدة بالغاز
واملدعومة بأنظمة تخزين الطاقة.
 - 4دراس ـ ـ ـ ــة ت ـط ـب ـي ـق ــات ـه ــا يف امل ـن ــاط ــق
املعزولة ،وتسريع املـبــادرات الرامية
إلــى تفعيل مبدأ «الــوصــول املفتوح
للشبكات الكهربائية».
 - 5االستفادة من التطبيقات املتنوعة
للشبكات الــذكـيــة ،املـبــانــي الذكية،
الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ،وإنـ ـت ــرن ــت

األش ـ ـيـ ــاء ل ـل ـت ـن ـبــؤ ال ــدق ـي ــق بـطـلــب
الذروة.
 - 6جت ـه ـي ــز خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق وط ـن ـيــة
ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى اق ـت ـص ــاد ال ـك ــرب ــون
الـ ــدائـ ــري ،ع ـبــر دع ــم ال ـت ـع ــاون بني
القطاعني العام واخلاص.
 - 7تـ ـط ــوي ــر م ـع ــاي ـي ــر وطـ ـنـ ـي ــة ل ــأم ــن
السيبراني يف قطاع الطاقة.
 - 8تـ ـشـ ـجـ ـي ــع اجلـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ـب ـن ــي م ـنــاهــج
متخصصة تدعم املهارات اجلديدة
املطلوبة يف سوق العمل

5
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خطوات لتسريع االندماج

ً
الشبكة الكهربائية هي واحدة من أكثر اآلالت على األرض تعقيدا ،كما أنها تتطور بسرعة مع إضافة

مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة .بسبب التباين الكامن في الرياح والطاقة الشمسية ،تواجه الشبكة
ً
الحالية عديدا من التحديات في التوفيق بين الطاقات المتجددة المتنوعة ،ولتجاوزها تحتاج إلى
أنظمة ذكية تمكنها المساعدة على تحسين إدماج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الحالية
ً
ً
وجعل الطاقة المتجددة العبا مساويا في إمدادات الطاقة ،كيف يمكن تحقيق ذلك ،يعتقد الخبراء أنه
سيتم من خالل تجاوز خمسة تحديات رئيسة:

 .1مراكز التحكم املركزية الذكية
ميـكــن رب ــط شـبـكــة ال ـطــاقــة بــاألجـهــزة
وأجهزة االستشعار جلمع كمية كبيرة من
البيانات.
عند االقتران مع الذكاء االصطناعي،
ميكن لهذه البيانات أن تقدم رؤى جديدة
مل ـش ـغ ـلــي ال ـش ـب ـك ــات ل ـت ـح ـســن عـمـلـيــات
الـتـحـكــم ،وتــوفــر مــرونــة ملـ ــزودي الـطــاقــة
لضبط العرض مع الطلب بطريقة ذكية.
 .2حتسني إدماج الشبكات املصغرة
ميكن أن يساعد الــذكــاء االصطناعي
على دمج الشبكات املصغرة وإدارة الطاقة
املوزعة ،عند إضافة وحدات توليد الطاقة
املـ ـتـ ـج ــددة ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـج ـت ـمــع إلــى
الشبكة األســاس ـيــة ،يصبح مــن الصعب

موازنة تدفق الطاقة داخل الشبكة.

س ـت ـك ــون األنـ ـظـ ـم ــة امل ـ ـ ـ ــزودة ب ــال ــذك ــاء
االصطناعي قــادرة على حتليل البيانات
املتعلقة بجمع الطاقة وتقدمي رؤى حول
استهالك الطاقة.

 .3حتسني السالمة واملوثوقية
يف حـ ــن إن ال ـ ـهـ ــدف األك ـ ـبـ ــر ل ـلــذكــاء
االصطناعي يف مجال الطاقة املتجددة
ـضــا أن يوفر  .5الشبكة الذكية مــع التخزين
هــو إدارة التقطع ،ميكنه أيـ ً
سالمة وكفاءة وموثوقية محسنة.
الذكي
ميكنه أن يـســاعــدك على فهم أمنــاط
دمــج الــذكــاء االصطناعي مــع تخزين
استهالك الطاقة ،وحتديد تسرب الطاقة ال ـط ــاق ــة ال ــذك ــي ( )IESمي ـكــن أن يــوفــر
ح ً
ً
وصحة األجهزة.
وموثوقا لصناعة الطاقة
مستداما
ال
ً
املتجددة.
 .4توسيع السوق
سـتـتـمـكــن هـ ــذه ال ـش ـب ـكــة ال ــذك ـي ــة من
مي ـ ـكـ ــن أن ي ـ ـسـ ــاعـ ــد إدمـ ـ ـ ـ ـ ــاج ال ـ ــذك ـ ــاء حتليل كمية هائلة من البيانات التي مت
االصطناعي مزودي الطاقة املتجددة على جمعها من عدة أجهزة استشعار ،واتخاذ
تــوسـيــع ال ـس ــوق م ــن خ ــال ت ـقــدمي من ــاذج الـقــرارات يف الوقت املناسب بشأن توزيع
خدمة جديدة وتشجيع ارتفاع املشاركة.
الطاقة

دراسة
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لماذا تركز دول
الخليج على االحتباس
الحراري؟
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تعرضت منطقة اخلليج العربي الرتفاعا ملموسا يف درجة احلرارة
عما كانت عليه قبل عصر الصناعية
( ُيقدر بحوالي  2درجة مئوية) ّ
ًالعاملية  1880على الــرغــم مــن أنها لــم تشهد الـثــورة الصناعية اال
حــديـثــا و ال تصنف مــن ضـمــن ال ــدول الصناعية الـكـبــرى املـســؤولــة
عن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون مبليارات الطن املتري سنويا،
فالصني وحدها تتسبب يف انبعاث  % 28من االنبعاث الكلي املقدر
بـب 34مليار طن يف السنة تليها الــواليــات املتحدة ثم الهند ولكن
تلك الــدول لم تشهد ارتفاعا ،مثلما تعيشه دول اخلليج والــذي أثر
سلبا على معدل هطول األمطار وارتفاع نسبة التلوث مع االخذ بعني
االعتبار ان االنبعاث التصاعدي بدأ منذ الثورة الصناعية بينما يف
دول اخلليج العربي بالتحديد بدأ منذ عام  ،1980حسن ًا ،إلى ماذا
يعزو هذا االرتفاع الواضح يف درجة احلــرارة وبشكل مفاجئ ؟ وملاذا
اختص هذا االرتفاع يف دول اخلليج دونا عن دول احلزام.
هذه املقال يسلط الضوء على دولتني من اجلزيرة العربية واألكثر
تــأثــرا بــارتـفــاع درج ــة وهـمــا الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات العربية املـتـحــدة،،
ويتضمن حتليل شامل جلميع اجلوانب التي ترتبط بارتفاع درجة
احلرارة بدأ من تاريخ احلرارة للمناطق املذكورة ومتى حدث االرتفاع
ومــا عالقتها بالعوامل الطبيعية لتي متــر بها االرض باستعراض
املتغيرات التي حصلت بعد االزدهار االقتصادي وعالقتها باملناخ مثل
كثافة السكان ،التطور العمراني ،رطوبة الساحل وملوحة البحر.
نظرة إلى تاريخ الحرارة

قبل عام  1970كانت املنطقة تنعم مبعدل ثابت من انخفاض يف
درجة احلــرارة السنوية اذا ما قورنت ببقية العالم آنذاك و استمرت
على هذا احلال لنحو قرن ثم بدأت الثورة الصناعية ومت استكشاف
النفط يف املنطقة مما نتج عنه ازده ــار اقتصادي مفاجئ ولكن يف
املقابل خلّف ارتفاع يف درجة احلرارة ايضا بذات الوتيرة الى ان كافئ
االرتفاع العاملي للدول املتقدمة يف فترة وجيزة  ،ولكن وبعد عام 1998
حدث ارتفاع أكثر حده يف درجة احلرارة حتى تعدى متوسط االرتفاع
يف درجة احلــرارة العاملي من بعد عام  2014من املتعارف أن منطقة
اخلليج العربي تقع يف منطقة خط االستواء وتتعامد عليها الشمس
بشكل مباشر لذلك هــي مــن اكثر املناطق التي تعتبر حــارة وجافة
وهــذه احلــرارة ظلت على حالها لسنني طويلة لم ترتفع ولم تهبط
ولكن يكمن التساؤل يف سبب التغير وارتـفــاعــه عــن ال ــدول األخــرى
الصناعية و التي تعتبر مصدر انبعاث الغازات الدفيئة على األرض؟
مبا أن املصدر الرئيسي للحرارة على سطح األرض هي الشمس ،فإنه
يتوجب علينا معرفة أن شدة أشعة الشمس ال تبقى على حالها فهي
تشتد لسنني وتخف لسنني أخرى.
إحدى النظريات تنص على أن مدار االرض حول الشمس يتسع
ويـضـيــق بحسب جــاذبـيــة ال ـكــواكــب األخ ــرى وب ــال ــذات كــوكــب عـطــارد
وهناك ظاهرة أخــرى حتــدث للشمس نفسها وتستمر إلحــدى عشر
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سنة تسمى بالبقع الشمسية وبها ي ــزداد النشاط الشمسي ليصل
إلــى أقصاه فترتفع أشعة الشمس التي تصل األرض وتستمر هذه
الظاهرة إحدى عشر سنة.
يـخـبــرنــا مــؤشــر احل ـ ــرارة بــأنـنــا االن يف مــرحـلــة ال ــدخ ــول للعصر
اجلليدي وبــه يتوقع أن ترتفع درجــة حــرارة الكوكب لدرجتني أكثر
لسنني اخ ــرى قـبــل أن تــدخــل عـصــر جليديا طــويــل ،إال أن ــه ومهما
اش ـتــدت اشـعــة الـشـمــس او انخفضت ف ــإن نـصــف ه ــذه األش ـعــة يرتد
عائدا للفضاء ،بفعل خاصية تسمى األلبيدو تختص بها كل مادة
«يستخدم للتعبير عــن النسبة املئوية لإلشعاع الشمسي املــرتــد او
املنعكس» ،فالسحب لها خاصية ألبيدو يصل لـ  ،% 90أمــا الرمال
فإنها تعكس ما بني  % 30إلى .% 50
ومب ــا أن الــرمــال تغطي مـســاحــة شــاسـعــة مــن دول اخلـلـيــج فــإن
 % 70الى  % 50من اشعة الشمس تصل إلى سطح األرض ،ثم يف
الليل تطلق األرض االشعة التي امتصتها على شكل أشعة حتت
احلمراء وهي التي متثل احلرارة التي نشعر بها ،إال أنه ومع ذلك
تستمر احلــرارة مساء بحيث أنه يف املــدن ذات العمران االسمنتي
واالرض املرصفة باألسفلت ذات األلبيدو املنخفض والتي لها قدرة
امتصاص عالية جدا ألشعة الشمس فإنها حتتفظ بها مدة اطول
ثم تطلقها مساء لذلك جند أن احلرارة يف املدن تظل مرتفعة حتى
مساء بينما يف املــدن الداخلية ذات الغطاء الرملي فــإن احلــرارة
بها تنخفض مبعدل  10درجــات وهــو سبب قضاء اهالي املــدن يف
فترة الصيف يف املدن الصحراوية «فترة املقيض» ،ولكن حني يتم
التخلص من احلرارة ليال فإن االشعة املرتدة يتم امتصاصها عبر
غاز ثاني اكسيد الكربون وبذلك تبقى احلرارة حبيسة يف الغالف

اجلوي حلني اليوم التالي.
تراكم الغازات الدفيئة

• متخصصة في الهندسة الكيميائية.
• العمل بشركة ابوظبي الوطنية للنفط
والغاز.
• كاتبة في مجال العلوم والطاقة ،ولها
اس ــه ــام ــات ف ــي ال ــخ ــدم ــة المجتمعية
ومـــوقـــع عــلــمــي ال ــك ــت ــرون ــي فـــي هــذا
المجال.

نتيجة لالزدهار االقتصادي الذي تنعم به منطقة اخلليج ،شهدت
على إث ــره ارتـفــاعــا يف الكثافة السكانية وجنــم عنه زي ــادة يف انتاج
الكهرباء وعدد السيارات مما ادى إلى زيادة يف تركيز غاز ثاني اكسيد
الكربون ،ولكن كمية الغازات الدفيئة يف تراكم مستمر بسبب ندرة
النباتات التي تساهم يف تقليل الكربون من خــال عملية التمثيل على ارتفاع درجــة احلــرارة يف الشرق األوســط إال أن املتسبب
الضوئي.
االك ـبــر هــو نـسـبــة ال ـغ ــازات الــدفـيـئــة يف اجل ــو ،واك ـبــر متسبب
يف
الكربون
من
الكمية
ثلث
امتصاص
يف
دور
لها
البحار
ان
ومع
ل ـل ـغ ــازات الــدف ـي ـئــة ه ــو احـ ـت ــراق ال ـن ـفــط الـ ـن ــاجت م ــن وســائــل
الغالف ،إال ذلك ال يتحقق يف منطقة اخلليج العربي السيما وأن املــواصــات ،محطات انتاج الطاقة الكهربائية واملصانع ،من
اخلليج العربي يعتبر مالح جدا مقارنة بسواحل املناطق األخــرى ،البديهي اقتصاديا أن تعتمد دول اخلليج على النفط كمصدر
وكـفــاءة امتصاص املــاء للكربون يعتمد عن درجــة احل ــرارة وامللوحة طاقة رئيسي مبا أنها متتلك يف باطنها اكثر من ثلثي النفط
فكلما زادت درجة احلرارة وامللوحة كلما قل امتصاص املذيب وهو املاء يف األرض والتي يعتمد عليها العالم يف استيراد وقود الطاقة
للغاز وهو ثاني اكسيد الكربون ،وقد ظهرت يف دراسة ميدانية اجربت إال أن تأثيرها يعتبر مضاعف مقارنة باملناطق التي تصدره
يفضل ان تكتفي
بــأن ملوحة اخلليج الـعــربــي يف ازديـ ــاد ،ممــا ابـقــى غــاز ثــانــي اكسيد لها ذات املساحات اخلضراء واملطيرة لذلك ُ ّ
الـكــربــون يف الـغــاف اجلــو بشكل اكـبــر نسبة املـلــوحــة يف املسطحات بــاإلن ـتــاج عــوضــا عــن االس ـت ـخــدام وم ــع ذل ــك بـ ــادرت اإلمـ ــارات
املائية كنتيجة الرتـفــاع درجــة احل ــرارة ،ارتفعت الرطوبة وانخفض والسعودية يف تطبيق مشاريع تهدف إلى التنويع يف مصادر
هطول االمطار ،مما فاقم من مشكلة تركيز الغازات الدفيئة ثم درجة الطاقة اضافة إلــى استخدام الطاقة الــذريــة حتقيقا لرؤية
احلرارة حتى باتت درجة احلرارة يف منطقتنا اكبر من متوسط درجة  ،2030نأمل بذلك أن تعود حالة املناخ إلى ما كانت عليه قبل
احلرارة يف العالم.
استخدام النفط ومشتقاته.
املصادر واملراجع
النتائج والتحليل

نستنتج من الــدراســة ان شــدة الشمس لها تأثير متوسط

climate science the earth orbit.climatewarmingcentra
l climate change.climatewarmingcentral

دراسة

هدر الكهرباء  ..الخيار
الصعب لدول الخليج
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46



  אא  אאכ
א  :

40.4

12.3

אכ

אאא א  

الكهرباء ،وبين الحد من هدره ،من خالل مراجعة مدروسة لألسعار،

2021
2020
الخامس -
العدد الرابع -

دون المساس بالدعم الذي يحظى به المواطن الخليجي.

31.8

11.1



כ א

24.0

8.0

א

 א

17.6

7.8

אאאא

א

15.3

7.4

א

  א


* כ  א א

ي ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــن
الدراسات ،والتقارير الدولية،
ارتفاع معدل استهالك الفرد
يف دول اخل ـ ـل ـ ـيـ ــج الـ ـع ــرب ــي
ل ـل ـك ـهــربــاء ،ب ـش ـكــل ي ـف ــوق ما
يـسـتـهـلـكــه الـ ـف ــرد يف أوروبـ ـ ــا
والواليات املتحدة األمريكية،
مدفوع ًا باألسعار الرخيصة
للكهرباء.

يف يناير املاضي ،أكد تقرير
لشركة "استراتيجي ،الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط" ،ال ـت ــاب ـع ــة لـشـبـكــة
"بــي دبليو ســي" ،جــاء بعنوان
"إصـ ـ ـ ــاح أس ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــاء:
اخليار الصعب لصناعات دول
مجلس الـتـعــاون اخلليجي"،
أن سـيــاســة تسعير الـكـهــربــاء
احلـ ــال ـ ـيـ ــة يف دول م ـج ـلــس

ال ـت ـعــاون اخلـلـيـجــي ال تتسم
بـ ــاالس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،أدى ال ــدع ــم
على مــدى عـقــود طويلة إلى
ارت ـف ــاع م ـعــدالت االسـتـهــاك
والهدر يف الطاقة ،فض ً
ال عن
استنزاف مئات املليارات من
ميزانيات حكومات املنطقة.
يـ ـش ــدد ال ـت ـق ــري ــر ع ـل ــى أن
املنطقة بـحــاجــة إل ــى إصــاح

هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ل ـت ـح ـق ـيــق
ط ـم ــوح ــات تـنـمـيــة الـصـنــاعــة
احملـلـيــة وب ـنــاء قـطــاع كهرباء
مستدام اقتصادي ًا.
يف االجت ـ ـ ـ ــاه ذات ـ ـ ـ ــه ،أظ ـه ــر
إحـ ـص ــاء صـ ـ ــادر ع ــن مـجـلــس
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي ،أن دول
اخل ـل ـي ــج ت ـت ـص ــدر ال ـع ــال ــم يف
استهالك الطاقة يف املـنــازل،

ت ـت ـصــدر ال ـك ــوي ــت ال ـع ــال ــم يف
االستهالك ،تليها قطر.
بحسب التقرير الصادر يف
منتصف عــام  ،2019تتصدر
الكويت قائمة ال ــدول األكثر
استهالك ًا للكهرباء يف املنازل،
حيث بلغ متوسط استهالك
الـكـهــربــاء املـنــزلــي يف الكويت
 40.4كـيـلــو واط س ـن ــوي ـ ًا .يف

حني حلت قطر ثانية ()31.8
ثــم الـسـعــوديــة ( )24.0تلتها
اإلمــارات ( )17.6ثم النرويج
( )15.3والـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
( )12.3وكـ ـن ــدا ( )11.1ثــم
فنلندا ( )8.0وبعدها السويد
( )7.8ونيوزيلندا (.)7.4
م ـ ـعـ ــدل اسـ ـتـ ـه ــاك الـ ـف ــرد
للطاقة يف قطر يعادل خمسة

أضـعــاف استهالك نظيره يف
أملانيا.
كـثـيــرة ه ــي ال ـت ـقــاريــر الـتــي
ت ــدور يف فـلــك املــوضــوع ذات ــه،
وفق ًا لكتاب "ممالك الطاقة:
النفط والبقاء السياسي يف
دول اخلليج" للصحايف جيم
كــريــن ،ال ــذي يعمل يف معهد
(بـ ـيـ ـك ــر) ل ـل ـس ـي ــاس ــة ال ـع ــام ــة

يف ج ــامـ ـع ــة (راي ـ ـ ـ ـ ـ ــس) ،ف ــإن
«الـسـبــب يف ارت ـفــاع استهالك
اخلليجيني للكهرباء يكمن
يف انـ ـع ــدام ال ـع ــزل يف امل ـنــازل
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدميـ ـ ــة مـ ـنـ ـه ــا،
وال ـ ـب ـ ـيـ ــوت ال ـ ـتـ ــي ال ت ـت ــواف ــق
ومـ ـع ــايـ ـي ــر ت ــوفـ ـي ــر الـ ـط ــاق ــة،
وأيـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ًا األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء شـ ــديـ ــدة
احلرارة يف الصيف»
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مشروع محطة سكاكا الشمسية.

التحول الرقمي في تجارة
الطاقة فرصة للتوسع
ً
يشهد العالم حاليا موجة هائلة من التقدم التقني السريع الذي يطمس
الحدود بين المجاالت الفيزيائية والرقمية والبيولوجية.
فمن خالل الربط بين األصول المادية ،مثل اآلالت المزودة بأنظمة رقمية،
يمكن لألعمال أن تطور رؤى دقيقة والتصدي للتحديات بصورة آنية
وتحقيق كفاءة أعلى .ال تختلف الحال في قطاع تجارة الطاقة ،النشاط
ً
األكثر نموا ،يتوقع الخبراء أن يؤدي التحول الرقمي الكامل إلى تحقيق
تحول جذري في كيفية تزويد العالم بالطاقة.

يـعـتـبــر ق ـط ــاع ال ـك ـهــربــاء يف
ق ـلــب ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،وهــو
م ــا مي ـك ـنــه م ــن ك ـســر احلـ ــدود
بني قطاعات الطاقة ،وحتويل
الـكـهــربــاء بشكل أســاســي عبر
أنظمة مترابطة رقـمـ ًـيــا ،وهو
ما سيساعد على زيادة املرونة
ومتكني التكامل عبر األنظمة
ك ــام ـل ــة ،أي ـ ًـض ــا ي ـع ــد ال ـت ـحــول
الرقمي وسيلة لدمج مصادر

الـطــاقــة املـتـجــددة املـتـعــددة يف
ال ـش ـب ـكــة م ــن خـ ــال متكينها
من تلبية الطلب على الطاقة
بشكل أفضل يف األوقــات التي
تـسـطــع فـيـهــا ال ـش ـمــس وتـهــب
الرياح.
م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ًـرا ،عـ ـم ــد ك ـث ـي ــر مــن
شركات تزويد وجتارة الطاقة،
إلـ ـ ــى إدخـ ـ ـ ــال أنـ ـظـ ـم ــة رق ـم ـيــة
م ـح ــوس ـب ــة مل ــراقـ ـب ــة األعـ ـم ــال

وت ـط ــوي ــره ــا ،مي ـكــن أن يـحــدد
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي لـ ـتـ ـج ــارة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة م ـ ـ ــدى ال ـ ـق ـ ـصـ ــور يف
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض عـلــى
ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء ،وإمت ـ ـ ـ ــام ال ـص ـف ـق ــة،
وحتى الدفع دون احلاجة إلى
قرارات بشرية.
احلــوسـبــة الــرقـمـيــة ،ليست
زه ـي ــدة ال ـث ـمــن ،لـكـنـهــا ليست
مجرد منصة سريعة فحسب،

ً
وفقا لوكالة الطاقة
الدولية ،يمكن
الستجابة الطلب
الذكي توفير 185
جيجاواط بسبب
مرونة النظام

أه ـ ــم م ــا مي ـي ــزه ــا أنـ ـه ــا قــابـلــة
للتطوير للذكاء االصطناعي،
وال ـب ـيــانــات الـضـخـمــة وتقنية
إن ـتــرنــت األش ـي ــاء الـصـنــاعـيــة،
وأهـ ـ ـ ــم م ـ ــا ف ـي ـه ــا أن ـ ـهـ ــا ت ـت ـيــح
اتخاذ قرارات مبنية على رؤية
معمقة من خالل التحليالت،
وبسرعة فائقة.
وف ـ ـ ــقً ـ ـ ــا ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،مي ـك ــن الس ـت ـجــابــة
ال ـط ـل ــب الـ ــذكـ ــي ت ــوف ـي ــر 185
جـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــاواط بـ ـسـ ـب ــب مـ ــرونـ ــة
الـنـظــام ،أي مــا يـعــادل تقري ًبا
ال ـط ــاق ــة اإلن ـت ــاج ـي ــة احلــال ـيــة
إلمدادات الكهرباء يف أستراليا
وإي ـط ــال ـي ــا م ـج ـت ـم ـع ـتــن ،كـمــا
ميكنها توفير  270مليار دوالر
م ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات امل ـط ـلــوبــة
يف البنية التحتية اجلــديــدة
للكهرباء.
ميكن ملليار أسرة و 11مليار
جهاز ذكي ،املشاركة بنشاط يف
أنظمة الكهرباء املترابطة ،ما
يسمح لـهــذه األس ــر واألجـهــزة
بالتغيير عند سحب الكهرباء
من الشبكة.
أي ـ ًـض ــا ،مي ـكــن لـلــرقـمـنــة أن
تـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى دمـ ـ ــج مـ ـص ــادر
الـ ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ــددة امل ـت ـغ ـيــرة
م ــن خ ـ ــال ت ــأه ـي ــل ال ـش ـب ـكــات
ل ـت ـت ـنــاســب ب ـش ـكــل أف ـض ــل مع
الطلب وتغير أوقات الذروة من

المتوقع نمو سوق الرقمنة في قطاع
الطاقة إلى  64مليار دوالر في عام
ً
ً
ً
 2025بدال من  52مليارا حاليا
منطقة إلى أخرى.
بحلول عــام  2040ميكن أن
تؤدي زيــادة التخزين والطلب
الــرقـمــي يف االحت ــاد األوروب ــي
وح ــده إل ــى تقليص الكهرباء
امل ــول ــدة مــن الـشـمــس والــريــاح
إلى  % 1.6مقابل  % 7حال ًيا،
وكذلك جتنب  30مليون طن
م ــن ان ـب ـع ــاث ــات ث ــان ــي أك ـس ـيــد
الكربون يف عام .2040
مرونة أكبر

ي ــؤك ــد امل ـخ ـت ــص يف شـ ــؤون
ال ـط ــاق ــة ل ــوك ــا سـبـيـنـيـلـلــي يف
سلسلة م ـقــاالت ،،نشرها عبر
مــوقــع « ،»ELEMIZEأن جتــارة
ال ـطــاقــة ،دخـلــت حقبة تغيير
ك ـب ـي ــرة يف األعـ ـ ـ ـ ــوام ال ـق ـل ـي ـلــة

امل ــاضـ ـي ــة ،وأن ه ـ ــذا الـتـغـيـيــر
يـتـطـلــب م ــن م ـص ــادر الـطــاقــة
خـ ـ ــاصـ ـ ــة امل ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــددة مـ ـنـ ـه ــا،
حتـ ــوالت أك ـب ــر ،وي ـق ــول «ميـثــل
الـتـقــدم الــرقـمــي فــرصــة لنمو
أكـبــر لـلـقـطــاع ،مــن خ ــال منو
جمع البيانات وتبادلها بشكل
فرصا ثمينة»،
كبير ،هذا يوفر ً
ويضيف «يف العصر الرقمي،
أص ـب ـح ــت شـ ــركـ ــات الـتـشـغـيــل
وال ـص ـي ــان ــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى إمت ــام
إدارة أصولها ،بفضل عشرات
األنظمة ،مثل التقارير املالية
وتقارير األداء ،وإدارة العقود،
وحتـســن نتائجها مــن عديد
من األدوات األخــرى ،ما يؤدي
إلى إدارة أصول أكثر كفاءة».
وي ـت ــاب ــع م ـت ـحــدثــا ع ــن دور
الــرق ـم ـنــة يف جت ـ ــارة ال ـطــاقــة،

تهدف الرقمنة في مجال تجارة الطاقة إلى:
1.1التمييز بني التوليد واالستهالك.
2.2متكني أربع فرص مترابطة ألن تكون أفضل.
3.3االستجابة الذكية للطلب.
4.4تكامل مصادر الطاقة املتجددة املتغيرة.

وإدارة تقلبات األسعار يف أسواق
ال ـطــاقــة «هـ ــذه فــرصــة ملــديــري
األصـ ـ ـ ــول وأح ـ ـيـ ــا ًنـ ــا ل ـش ــرك ــات
التشغيل والصيانة .يف الواقع،
لــم يـكــن تـ ــداول الـطــاقــة بهذه
ال ـب ـس ــاط ــة مـ ــن قـ ـب ــل ،بـفـضــل
كثير من جتــارة الطاقة وإدارة
املـ ـخ ــاط ــر ( )ETRMوب ــرام ــج
حت ـس ــن احلـ ـم ــل يف الـ ـس ــوق،
ميكن أن تغطي تطبيقات هذه
األيام جميع جوانب دورة حياة
املعامالت ،ما يقضي على أي
ف ــرص ــة خل ـط ــأ بـ ـش ــري أث ـن ــاء
جتميع امل ــدخ ــات مــن جميع
م ـ ـصـ ــادر الـ ـبـ ـي ــان ــات وم ــزج ـه ــا
وحتليلها ،ما يسمح لك بإدارة
وإمتام تداول الطاقة».
يؤكد سبينيللي أن كل تاجر
للطاقة ومنتج للطاقة يرغب
يف أن ي ـص ـبــح م ـج ـمـ ًـعــا ملـ ــوارد
الطاقة املتجددة أو التخزين
أو االستجابة للطلب ،ويضيف
«ميـكـنـهــم ال ـق ـيــام ب ــذل ــك ،من
خـ ـ ــال اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـت ـج ـم ـيــع
وال ـع ـمــل يف ال ــوق ــت احلقيقي
ألص ـ ـ ــول الـ ـط ــاق ــة واألح ـ ـمـ ــال
الصناعية».
يـ ـ ـش ـ ــدد س ـب ـي ـن ـي ـل ـل ــي ع ـلــى
أن ال ــرق ـم ـن ــة ت ـس ـمــح مل ـط ــوري
األنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــروضـ ــوئ ـ ـيـ ــة
ومـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــي األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ذوي
اخل ـل ـف ـي ــة ال ـت ـق ـن ـي ــة وامل ــالـ ـي ــة
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ال ـق ــوي ــة بـتـشـغـيــل مـجـتـمـعــات
مشتركة الطاقة ،وهــي تسمح
ل ـع ــدي ــد مـ ــن األدوات ب ــإمت ــام
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـ ـف ـ ــوت ـ ــرة ،وحت ـس ــن
إنتاج الطاقة املعقدة ،وأنظمة
الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــزي ـ ــن واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاك،
وال ـت ـج ــارة يف م ـص ــادر الـطــاقــة
أو املــرونــة يف أســواق الكهرباء،
لذلك بفضل الطاقة الرقمية،
مي ـك ــن لـ ـه ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــات اآلن
ال ـت ـنــافــس م ــع م ــراف ــق أك ـب ــر»،
ويضيف «يف الواقع ،البرنامج
الـ ـض ــروري لـتـحـقـيــق ك ــل هــذه
الـ ـف ــرص ال ـع ـظ ـي ـمــة م ــوج ــود،
ال ـش ــرك ــات ب ـحــاجــة ف ـقــط إلــى
ف ـهــم م ــا ت ــري ــد ح ــقً ــا حتقيقه
والذهاب إليه» .بيد أن املعضلة
الـ ـكـ ـب ــرى ل ـل ـت ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي،
تكمن يف توفير بيئة آمنة من
االخـ ـ ـت ـ ــراق والـ ـعـ ـب ــث .تـكـشــف
دراسـ ـ ـ ــة مل ــؤس ـس ــة bird&bird
املتخصصة يف الطاقة ونشرها
م ــوق ــع  ،twobirds.comأن
ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي األك ـ ـ ـبـ ـ ــر ل ـل ـت ـح ــول
الرقمي ،يكمن يف ضمان أمن
املعلومات ،يف عالم يتزايد فيه
خطر القرصنة اإللكترونية،
تـبــدو جت ــارة الطاقة يف خطر،
ت ــؤك ــد ال ـ ــدراس ـ ــة أن «ت ـش ـغ ـيــل
نظام إمــداد طاقة آمــن يشمل
بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ح ـ ـمـ ــايـ ــة ك ــاف ـي ــة
ض ــد ال ـت ـهــديــدات لــات ـصــاالت
والبيانات اإللكترونية وأنظمة
امل ـ ـعـ ــاجلـ ــة» ،م ـ ـشـ ــددة ع ـل ــى أن
م ـش ـغ ـل ــي مـ ـحـ ـط ــات الـ ـط ــاق ــة
وال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة م ـل ــزم ــون
بتوفير احلماية الكافية ضد
التهديدات لهذه األنظمة».
تحول سريع

مــع ت ـطــور أسـ ــواق الـكـهــربــاء
ل ـ ــدم ـ ــج ك ـ ـم ـ ـيـ ــات ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
الـطــاقــات املـتـجــددة ولتحسني
ك ـ ـفـ ــاءة الـ ـط ــاق ــة يف مـخـتـلــف
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ،جتـ ـ ــد شـ ــركـ ــات
ال ـط ــاق ــة واملـ ــرافـ ــق ص ـعــوبــة يف
احلفاظ على هوامشها ودمج
التقنيات اجلديدة التي لم تكن
تعرفها من قبل .واليوم ،توفر
مـئــات مــن الـشــركــات التقنيات
واملنصات التي تسمح ملنتجي

لوكا سنتيلي

اليساندرو سانتوس

أنتي بيلت

الرقمنة طورت
المجال ،الشركات
بحاجة فقط إلى
فهم ما تريد
ً
حقا تحقيقه
والذهاب إليه

التحول الرقمي
في تجارة
الطاقة آخذ في
التزايد ،لكنه
يحتاج إلى تسريع
أكبر

المكونات
المختلفة للثورة
التي تجري في
مجال الطاقة هي
جزء من العملية
الصعبة للتحول

الـطــاقــة وامل ــراف ــق وغـيــرهــا من
الـ ـش ــرك ــات يف قـ ـط ــاع ال ـطــاقــة
ب ـخ ـف ــض ت ـك ــال ـي ــف الـتـشـغـيــل
وزي ـ ـ ــادة اإليـ ـ ـ ــرادات واس ـت ـغــال
ف ـ ـ ــرص األع ـ ـ ـمـ ـ ــال اجل ـ ــدي ـ ــدة،
ورقمنة أنظمة الطاقة .توقع
تقرير صــادر عــن Bloomberg

الرقمي يف جتارة الطاقة آخذ
مؤكدا أن الشركات
يف التزايد،
ً
ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى تـبـنــي الـتـحــول
الــرقـمــي يف جت ــارة الـطــاقــة يف
املستقبل هــي الـتــي ستنجح،
ويقول «البيانات هي جوهر كل
شيء وهي بحاجة إلى التدفق
عبر املؤسسة كاملة الستخراج
أقصى إمكاناتها ،وهناك أربعة
معالم يف الرحلة إلى التحول
الرقمي يف جتارة الطاقة ،مبا
يف ذلك استخدام خوارزميات
التنفيذ وتطويع اآلالت».
ب ـح ـس ــب سـ ــان ـ ـتـ ــوس ،يـعـنــي
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي أش ـ ـيـ ــاء
مختلفة ألشخاص مختلفني،
لـ ـكـ ـن ــه بـ ـشـ ـك ــل مـ ــوجـ ــز ي ـع ـنــي
«التغيير التنظيمي من خالل
اسـتـخــدام التقنيات الرقمية
ومن ـ ـ ـ ــاذج األعـ ـ ـم ـ ــال لـتـحـســن
األداء» ،مــن ه ــذا امل ـن ـظــور ،لم
تعد دورة ترقية التكنولوجيا
كاملعتاد كافية.
من جانب آخر ،يعتقد أنتي
بيلت وه ــو مــؤســس شــريــك يف
جتارة السلع الرقمية ملجموعة
بوسطن االستشارية أن هناك
عــاملــن مختلفني يـعـيـشــان يف
م ـج ــال جتـ ــارة ال ـط ــاق ــة ،وق ــال
يف املــؤمتــر ذات ــه «ن ـحــن نعيش
يف عــالــم مــن ســرعـتــن ،العبو

ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز يـ ـس ــارع ــون
ويتحولون بسرعة من التجارة
ال ـت ـق ــدي ــري ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة إل ــى
ال ـتــداول املنهجي ،يف حــن إن
صناعة النفط بدأت االهتمام
ال ــرقـ ـم ــي فـ ـق ــط يف ال ـع ــام ــن
املــاضـيــن» ،ويضيف «املكونات
املختلفة لـلـثــورة الـتــي جتــري
يف م ـجــال ال ـط ــاق ــة ،ه ــي جــزء
من العملية الصعبة للتحول،
لكنها مثمرة يف نهاية املطاف،
سـتـخـتـصــر ك ـث ـيـ ًـرا م ــن الــوقــت
واجلهد».

New Energy Finance BNEF

حــدوث حتــوالت كبيرة يف ذكاء
التقنيات الرقمية املستخدمة
يف الـ ـط ــاق ــة مـ ــن ال ـ ـيـ ــوم حـتــى
ع ــام  ،2025وتـغـيـيـ ًـرا كـبـيـ ًـرا يف
ق ـطــاعــات ن ـظــام ال ـطــاقــة الـتــي
يـسـتـفـيــد مـعـظـمـهــا م ــن ه ــذه
التقنيات.
وتـ ـ ـب ـ ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ن ـف ـس ـهــا
أن االس ـت ـث ـم ــارات يف الـطــاقــة
الــرقـمـيــة تـنـمــو مب ـعــدل % 20
كــل ع ــام لتصل إل ــى  55مليار
دوالر ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـعــالــم
ال ـعــام امل ــاض ــي .يـتــم تقاسمها
بني العدادات الذكية ،وأنظمة
إدارة الطاقة واستجابة الطلب
اآللي أو جدولة احلمل.
يف اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه يـ ــؤكـ ــد
اليساندرو سانوس ،وهو مدير
تـطــويــر يف مـعـهــد كاليفورنيا
لـلـتـقـنـيــة ،يف ورقـ ــة نـشــرهــا يف
م ــؤمت ــر داف ـ ـ ــوس  2019حتــت
ع ـن ــوان «ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي يف
جتـ ــارة ال ـط ــاق ــة» ،أن الـتـحــول

لـ ـ ـ «بـ ـل ــومـ ـبـ ـي ــرج» عـ ــن أن ـ ــه مــن
املـ ـت ــوق ــع من ــو س ـ ــوق الــرق ـم ـنــة
يف ق ـطــاع جتـ ــارة ال ـطــاقــة إلــى
 64مليار دوالر يف عــام 2025
مقابل  52مليار دوالر يف عام
.2017
وشـ ـ ـ ــدد الـ ـتـ ـق ــري ــر عـ ـل ــى أن
أكبر استخدام للتكنولوجيات
الرقمية اليوم يكمن يف أجهزة
االس ـت ـش ـعــار وج ـمــع الـبـيــانــات
وال ـت ـح ـل ـيــات ،ل ـكــن م ــع ذلــك
بحلول عــام  ،2025ستتقلص
فـ ـ ـ ــرص األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
اجلديدة يف الوقود األحفوري
مل ـص ـل ـحــة من ــوه ــا يف خ ــدم ــات
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة املـ ــوزعـ ــة
واملنازل املتصلة.

يشير الـتـقــريــر ال ــذي صــدر
يف ن ــوفـ ـمـ ـب ــر  2019إل ـ ـ ــى أن
ت ـك ـنــولــوج ـيــات إدارة ال ـطــاقــة
امل ـنــزل ـيــة سـتـشـكــل أهـ ــم تغير
يف اإليـ ـ ــرادات الــرقـمـيــة ،حيث
سـتــرتـفــع م ــن م ـل ـيــار دوالر يف
عام  2017إلى  11مليار دوالر
يف عام  ،2025وسيكون احملرك
األك ـ ـبـ ــر لـ ـه ــذه اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات هــو
العدادات الذكية التي ستنمو
بـنـسـبــة  % 44م ــن اآلن حتى
عام  2025إلى  26مليار دوالر.
تـ ـش ــدد ك ـل ــودي ــا كــونـيـتـشـنــا،
وه ــي م ــدي ــرة م ـع ــرض ال ـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ل ـل ـط ــاق ــة ،ع ـل ــى أن
عنصرا
قـطــاع الكهرباء يظل
ً
أس ـ ــاسـ ـ ـ ًي ـ ــا يف مـ ـ ـج ـ ــال جتـ ـ ــارة

ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة األوس ـ ـ ــع
ً
نطاقا ،وتضيف «القطاع مليء
اآلن بالتكنولوجيات املتقدمة
ال ـتــي تـشـمــل م ـص ــادر الـطــاقــة
والطاقة املتجددة والرقمنة»،
م ـش ـيــرة إل ــى أن ـهــا (الــرق ـم ـنــة)
رئيسيا يف تطوير
تلعب دو ًرا
ً
القطاع ،ودفعه إلى األمام».
ال يقتصر التحول الرقمي
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــاق الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري
ال ـ ـ ـ ــواس ـ ـ ـ ــع؛ مي ـ ـكـ ــن ت ـط ـب ـي ـق ــه
ض ـم ــن إطـ ـ ــار م ـ ـحـ ــدود ،ح ــدث
ذلـ ـ ــك يف أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،ع ـنــدمــا
ق ــام ــت م ـج ـمــوعــة مـ ــن س ـكــان
م ــدي ـن ــة بــوس ـي ـل ـتــون بـتـجــربــة
نظام يعتمد على تكنولوجيا
«بلوك تشني» لتداول الفائض

مــن إن ـتــاج ال ـطــاقــة الشمسية
فـ ـيـ ـم ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ،بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ـ ًـدا عــن
شبكة الكهرباء ،أشــرفــت على
التجربة شركة «ب ــاور ليدجر»
األسترالية الناشئة يف مجمع
سكني للمتقاعدين يف مدينة
بوسيلتون يف والي ــة أستراليا
ً
دليل
الغربية ،وتقدم الفكرة
جــديـ ًـدا على تنامي االهتمام
بتكنولوجيا «بلوك تشني» يف
قطاع الطاقة.
ل ـ ـيـ ــس هـ ـ ـن ـ ــاك شـ ـ ــك يف أن
الرقمنة ستواصل تغيير قطاع
ال ـط ــاق ــة ،ل ـكــن يـبـقــى ال ـســؤال
حول سرعة هذا التغير ومداه
الــزم ـنــي؟ يـتــوقــع اخل ـب ــراء أال
بعيدا
يكون هذا املدى ً

الذكاء االصطناعي

ال ي ـن ـح ـصــر دور «ال ـب ـل ــوك
شـ ـ ـ ــن» ،يف جتـ ـ ـ ــارة الـ ـعـ ـم ــات
الــرقـمـيــة فـقــط ،يـتـجــاوز ذلــك
ل ـي ـك ــون ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا شــام ـلــة
ميكن االعتماد عليها إلنشاء
نظام تكنولوجي متكامل.
وه ــو ميـثــل عـصــب الـتـحــول
ال ــرقـ ـم ــي يف جتـ ـ ــارة ال ـط ــاق ــة،
ي ـع ـمــل ح ــال ـ ًي ــا حت ــال ــف يـضــم
شركات «شل» و»بي بي» و»ستات
أوي ـ ـ ـ ــل» عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر مـنـصــة
جت ـ ـ ــارة ل ـس ـل ــع الـ ـط ــاق ــة عـلــى
«بلوك تشني» ،جن ًبا إلى جنب
مع جتار السلع الثالث الكبرى
«جانفور» و»كوك» و»ميركوريا».
م ـ ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ـ ًـرا ،كـ ـ ـش ـ ــف تـ ـق ــري ــر

 5فوائد لرقمنة صناعة الطاقة
مـ ـ ــن بـ ـ ــن ع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــوائـ ــد
الرئيسة للتحول الرقمي يف جتارة
الطاقة ،متكن خمس فوائد رئيسة
هي:
1.1ص ـيــانــة مـحـسـنــة ،االن ـت ـق ــال من
ال ــوق ــائـ ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـنـ ـب ــؤ ،يـقـلــل
م ــن تـكــالـيــف املـلـكـيــة م ــن خــال
احل ـفــاظ عـلــى مــوثــوقـيــة وتــوافــر
األصول ،إضافة إلى تقليل فترة

ال ـتــوقــف ع ــن ال ـع ـمــل م ــن خــال
حتديد نقطة الفشل بسرعة.
2.2الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى خ ـف ــض ت ـكــال ـيــف
إدارة األص ــول مــن خــال حترير
ال ــوق ــت امل ـه ــم مل ــدي ــري األص ـ ــول،
حتى يتمكنوا مــن التركيز على
املسؤوليات التي تهم حقً ا.
3.3من خالل إدارة أحمال الكهرباء
استجابة إلش ــارات األسـعــار ،فإن

هـ ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــن قـ ـ ـ ــادرون عـلــى
امل ـشــاركــة يف ال ـســوق واالس ـت ـفــادة
من انخفاض تكاليف الطاقة.
4.4ال ـط ــاق ــة الــرق ـم ـيــة ه ــي الـطــريــق
لفتح فرص جتارية جديدة.
5.5توفر األدوات الرقمية للشركات
يف قـطــاع الـطــاقــة طـ ً
ـرقــا جــديــدة
للتفاعل مع عمالئها ،ما يجعلها
أكثر والء
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لــقــطــة الــتــقــطــت مـــن طــائــرة
دون طـ ــيـ ــار ،تــظــهــر مــامــح
مشروع مجمع الشقايا لإلنتاج
الكهرباء من الطاقة المتجدد
في شمال غرب الكويت.

باتت الهدف الرئيس لالستثمار في الطاقة في المنطقة

دول الخليج  ..خطى سريعة للطاقة المتجددة
لم تعد الطاقة المتجددة أحد الخيارات المطروحة في دول الخليج العربي ،تجاوزت ذلك لتكون الهدف
الرئيس لالستثمار المستقبلي في الطاقة ،باستحواذها على  % 56من صافي االستثمارات الجديدة في
هذا القطاع الحيوي ،تهدف دول الخليج الست ألن تضاعف إنتاجها من الطاقة الكهربائية من مصادر
متجددة خالل السنوات العشر المقبلة.

رفـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــت دول اخل ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج
استثماراتها يف مجاالت الطاقة
املـ ـتـ ـج ــددة إلـ ــى  12ض ـع ــفً ــا بــن
ع ــام ــي  2008و ،2018تـتـلـقــى
دول مجلس الـتـعــاون اخلليجي
كميات وافــرة من ضوء الشمس،
فهي تشكل بيئة خصبة إلنتاج
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة ص ــاح ـب ــة
احلصة السوقية األكبر للطاقة
البديلة يف الــوقــت الــراهــن ،كما
ت ـت ـم ـتــع امل ـن ـط ـق ــة أي ـ ًـض ــا ب ــري ــاح
عالية السرعة خاصة يف سلطنة
عمان واململكة العربية السعودية
صاحبتي االستثمارات املتزايدة
يف مزارع الرياح.
يـ ـكـ ـش ــف املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس م ـح ـم ــد

الطعاني وهــو أمــن عــام الهيئة
الـعــربـيــة لـلـطــاقــة امل ـت ـج ــددة ،أن
ح ـج ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـعــرب ـيــة
امل ـتــوق ـعــة يف ال ـط ــاق ــة امل ـت ـجــددة
وك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ي ـ ـفـ ــوق 700
مليار دوالر بحلول عــام ،2040
م ـتــوق ـعــا «ازدي ـ ـ ـ ــاد ال ـط ـل ــب عـلــى
الطاقة الكهربائية إلى أكثر من
 300جيجا واط يف عــام ،»2030
ويقول «يشهد العالم اآلن نقلة
نوعية يف املدن الذكية والسيارات
الـ ــذك ـ ـيـ ــة وال ـ ـطـ ــاقـ ــة اخل ـ ـضـ ــراء
والشبكات الذكية ،ومــن املتوقع
أن يـنـتــج ال ـعــالــم أك ـثــر م ــن 500
مليون سـيــارة كهربائية بحلول
عام .»2040

خطط أكبر

ت ـع ـمــل دول اخل ـل ـي ــج خــاصــة
الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات عـلــى ضخ
اسـتـثـمــارات ضخمة يف مشاريع
الـطــاقــة امل ـت ـجــددة داخ ــل الـبــاد
وخارجها.
اخ ـت ــرق ــت ال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة
ح ــاج ــز ًا ج ــدي ــد ًا خ ــال األعـ ــوام
القليلة املاضية لتكون مصدر ًا
رئيس ًا للطاقة ال ميكن جتاهله،
بحسب تقرير لـ «شبكة سياسات
الطاقة املتجددة للقرن احلادي
والـ ـعـ ـش ــري ــن» ،ت ــرت ـف ــع م ـش ــارك ــة
ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة م ــن إجـمــالــي
مـ ـص ــادر ال ـط ــاق ــة ب ـش ـكــل مـطــرد
عاما بعد عام ،وسط توقعات بأن

تشكل أكثر من  % 45من الطاقة
املولدة يف عام .2022
يف إطـ ــار ال ـت ـح ـ ُّـول لــاعـتـمــاد
على الطاقة املتجددة بنسبة 75
 %بحلول  2050تبني اإلم ــارات
م ــا ق ــد ي ـص ـبــح أضـ ـخ ــم مـجـمــع
لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة بــاسـتـطــاعــة
تـصــل إل ــى  5000ميجا واط يف
سنة  .2030ويف الـسـعــوديــة ،من
املتوقع أن تبلغ االستثمارات يف
ق ـط ــاع ال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة خــال
السنوات اخلمس املقبلة ما بني
 30إلى  40مليار دوالر ،علما بأن
البالد تسعى إلــى االعتماد على
ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة بنسبة % 30
بحلول .2030

م ــؤخ ــراً ،ك ـشــف األم ـي ــر عبد
العزيز بن سلمان وزيــر الطاقة
السعودي ،عن أن بــاده تستعد
ل ــإع ــان ع ــن مـ ـش ــروع لـلـطــاقــة
ال ـ ـش ـ ـم ـ ـس ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـن ـت ــج
الكهرباء بأقل تكلفة لكل كيلو
واط ،وق ـ ــال خـ ــال م ــؤمت ــر (ال
ت ـن ـســوا ك ــوك ـب ـن ــا) ،ال ـ ــذي نــاقــش
االسـ ـت ــدام ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ونـظـمـتــه
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة م ـس ـت ـق ـبــل
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار« ،إن الـ ـسـ ـع ــودي ــة
تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف إنـ ـ ـت ـ ــاج  % 50مــن
ال ـك ـه ــرب ــاء ع ــن ط ــري ــق ال ـطــاقــة
امل ـت ـجــددة بـحـلــول ع ــام ،»2030
مؤكد ًا رغبة اململكة يف التوسع
يف استخدام طاقة الرياح.
وأش ـ ـ ــار األمـ ـي ــر ع ـب ــد ال ـعــزيــز
بــن سـلـمــان إل ــى أن الـعـمــل جـ ٍـار
حــالـيــا عـلــى حتـلـيــل مـشــروعــات
الطاقة الشمسية للوصول إلى
أقــل تكلفة ممكنة يف العالم يف
إنتاج وحدة الواط ،والدخول يف
املجال بتنافسية عاملية عالية.
وكشف عن أن اململكة جتري
يف الـ ـ ــوقـ ـ ــت ال ـ ـ ــراه ـ ـ ــن ت ـف ـع ـيــل
كـثـيــر م ــن ال ـب ــرام ــج ،بـيـنـهــا رفــع
استخدام طاقة الكهرباء بنسبة
 % 50ع ـبــر ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة،
بينما ستكون  % 50مــن خالل
الطاقة الهيدروكربونية ،مشدد ًا
على أن العمل جـ ٍـار كذلك على
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن مـ ـش ــروع طــاقــة
ال ــري ــاح لـتـسـخـيــرهــا يف تــولـيــد
الطاقة.

السعودية توسع استثماراتها في
المجال ،واإلمارات أضخم مجمع للطاقة
الشمسية
وقــادة الصناعة على اتخاذ عدد
مــن اخل ـط ــوات ل ــزي ــادة ،وتسريع
اسـتـخــدام الـطــاقــة الشمسية يف
جميع أنحاء املنطقة.
ويف اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،وف ــرت
املـنـطـقــة بـعـضـ ًا م ــن أق ــل أسـعــار
ال ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ــددة ،وك ــان ــت من
املـ ـن ــاط ــق الـ ـن ــامـ ـي ــة بـ ـق ــوة عـلــى
ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـع ـ ــامل ـ ــي ل ـل ـط ــاق ــة
الشمسية الكهروضوئية وطاقة
الرياح ،وفق ًا خلبراء الصناعة.
س ـي ـح ـت ــاج م ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
اخلليجي إلى إضافة مشروعات
بقدرة  100جيجا واط إضافية
على مدى السنوات الـ  10املقبلة
لتلبية الطلب.
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،تـكـتـســب

أنظمة دمج الطاقة يف أسواق يف
دول مجلس الـتـعــاون اخلليجي
زخ ـم ـ ًا أكـبــر خ ــال تـلــك الـفـتــرة،
ومن املتوقع أن يقدم هذا الدمج
ع ــدد ًا كـبـيــر ًا مــن الـفــوائــد لقطر
واملنطقة على حد سواء.
ي ــؤك ــد تـ ـق ــري ــر ف ـي ـن ـش ــرز أون
س ـ ــاي ـ ــت الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي أن ال ـق ـي ـم ــة
اإلج ـمــال ـيــة مل ـش ــروع ــات الـطــاقــة
الـكـهــربــائـيــة يف مـنـطـقــة الـشــرق
األوس ــط وشـمــال إفريقيا بلغت
يف العام املاضي نحو  6.2مليار
دوالر ،حـســب تـقــديــرات الشركة
العربية لالستثمارات البترولية
(أب ـي ـك ــورب) مــع تــوق ـعــات بــزيــادة
هذا الرقم بصورة متسارعة حتى
عام .2022

وم ـ ـ ــن احملـ ـتـ ـم ــل أن ت ـت ـط ـلــب
املشروعات املستقبلية يف املنطقة
مبلغ ًا يصل إلى  152مليار دوالر
من االستثمارات ،يتم ضخها يف
مـشــروعــات زي ــادة طــاقــة التوليد
و 108م ـل ـي ــارات دوالر إضــاف ـيــة
ملشروعات نقل الطاقة والتوزيع.
يف التقرير ذاتــه ،أكد معدوه
أن م ـن ـط ـقــة اخل ـل ـي ــج حت ــدي ــد ًا
ل ــدي ـه ــا سـ ـ ــوق جـ ــذابـ ــة ل ـل ـطــاقــة
امل ـت ـج ــددة ب ـس ـبــب ت ــواف ــر مـ ــوارد
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
ال ــوف ـي ــرة ،إض ــاف ــة إل ــى تـطـلـعــات
الطاقة النووية.
واخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــت مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة
ف ـي ـن ـشــرز أون س ــاي ــت تـقــريــرهــا
بالتأكيد على أنه «مع استمرار
ارتفاع الطلب على الكهرباء يف
دول مجلس التعاون اخلليجي،
حت ـ ـ ـ ـ ــاول احل ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــات ت ــركـ ـي ــز
االسـتـثـمــارات يف قـطــاع الطاقة
والنظر إليها كأولوية

% 30
2030

نمو كبير

أثبتت الطاقة املتجددة بشكل
كبير أنها خيار مربح وسيستمر
يف ج ـ ــذب ح ـص ــة مـ ـت ــزاي ــدة مــن
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار يف مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات
الكهرباء اجلديدة والقدرة على
ت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة ،ألنـ ـه ــا تـشـكــل
مـ ـص ــدر الـ ـط ــاق ــة األسـ ـ ـ ــرع منـ ــو ًا
لتوليد الطاقة.
وأصبحت املشروعات العمالقة
حملطات الطاقة الشمسية خيار ًا
مـفـضـ ًا يف جميع دول مجلس
التعاون اخلليجي.
أدى انخفاض أسـعــار الطاقة
الشمسية ،إلــى تشجيع صانعي
السياسات والهيئات التنظيمية
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موقع مثالي

تقرير
عبري  ..شمس عمان الساطعة
يؤمن العمانيون ،بأن الطاقة الشمسية هي الحل الحيوي
واالستراتيجي لتوفير الطاقة الكهربائية في السلطنة ،وهم يعرفون
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أن لديهم إمكانات ممتازة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية التي
ً
ً
باتت اليوم خيارا قابال للتطبيق في عمان ،وهو الحال مع استخدام
الرياح إلنتاج الطاقة.

مهندس يتجول في محطة عبري.

ال ت ـ ـ ـهـ ـ ــدف ه ـ ـ ـ ــذه اخلـ ـط ــط
ال ـ ـط ـ ـم ـ ــوح ـ ــة؛ ألن أن ت ـل ـب ــي
احل ــاج ــة امل ـت ــزاي ــدة إل ــى تـنــويــع
مـصــادر الطاقة ،لكن أيضا من
شأنها أن تساعد على التنويع
االقتصادي.
مـشــاريــع «ع ـبــري  »2و»ظ ـفــار»
ه ــي مـ ـج ــرد الـ ـب ــداي ــة ،ل ــدخ ــول
عصر جديد من إنتاج الطاقة،
بشكل مستدام ونظيف.
حتـ ـت ــاج س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان إل ــى
زيــادة إنتاج الطاقة الكهربائية،
بشكل أسرع من غيرها من دول
اخلليج ،مع عدد السكان وتسارع
وت ـيــرة إط ــاق امل ــدن الصناعية
مثل الدقم وصحار وصاللة.
األه ـ ـم ـ ـيـ ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
واملـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع اجل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرايف لـ ـعـ ـم ــان
يـ ـجـ ـع ــانـ ـه ــا ق ــابـ ـل ــة ل ـت ـس ـخ ـيــر
تكنولوجيات الطاقة املتجددة،
لـ ـ ــزيـ ـ ــادة تـ ـط ــوي ــر اقـ ـتـ ـص ــاده ــا،
وتساعد ليس فقط على احلد
م ـ ــن االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى الـ ــوقـ ــود
األحـ ـ ـف ـ ــوري ل ـك ــن ع ـل ــى إي ـج ــاد
بيئة أنـظــف ومـسـتــدامــة أيـضــا،
ك ـمــا مي ـكــن خل ــدم ــات األب ـح ــاث

والتطوير والتكنولوجيا العالية
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة
أن ت ــوف ــر األعـ ـ ـم ـ ــال اجل ــدي ــدة
والتوظيف.
تسابق عمان إلطالق مشاريع
إن ـتــاج ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة من
مصادر متجددة ،متكنت أخير ًا
م ـ ــن ت ــوفـ ـي ــر الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـ ــازم
ل ـت ـش ـغ ـيــل م ـح ـطــة «ع ـ ـبـ ــري ،»2
أك ـبــر م ـش ــروع مـسـتـقــل للطاقة
الـشـمـسـيــة يف الـ ـب ــاد ،يف إط ــار
استراتيجية تهدف إلى حتقيق
االسـتــدامــة يف الطاقة ،وتقليل
االعتماد على الوقود األحفوري،
وال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى ع ـق ـبــات ارت ـف ــاع
أسعار النفط وتذبذب إمــدادات
الغاز الطبيعي.
يعمل حتالف مكون من شركة
أكـ ــوا بـ ــاور ال ـس ـعــوديــة لـلـطــاقــة،
ومــؤسـســة اخلـلـيــج لــاسـتـثـمــار،
وشركة مشاريع الطاقة البديلة
آيبك ،على اتفاق اإلغالق املالي
للمشروع الــذي يقع يف منطقة
ع ـبــري ،ب ـحــدود  300كـيـلــو متر
غ ـ ــرب م ـس ـق ــط .س ـع ــة املـ ـش ــروع
 500م ـي ـجــا واط م ــن ال ـطــاقــة

الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة الـ ـكـ ـه ــروض ــوئـ ـي ــة،
وي ـتــوقــع أن ي ـك ـفــي ل ـتــزويــد 33
أل ــف مـنــزل بــالـكـهــربــاء ،وه ــو ما
ميكن تفادي  340ألف طن من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
سنوي ًا.
ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ ت ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع
التقديرية  400مليون دوالر
أمريكي ،سيقوم حتالف أكوا
ب ــاور بـبـنــاء ،ملكية ،وتشغيل
احملـطــة وفــق منهجية املنتج
املستقل للطاقة  ،IPPكما مت
حتــديــد تــاريــخ بــدء التشغيل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري  CODيف ي ــون ـي ــو
.2021
وصـ ـ ــف بـ ـ ـ ــادي بـ ــادمـ ــانـ ــاثـ ــان،
الرئيس التنفيذي لشركة أكوا
باور ،الوصول إلى االتفاق املالي
يف ظــل ه ــذه ال ـظ ــروف الصعبة
بالنجاح الكبير ،وق ــال «أثبتنا
وش ــرك ــاؤن ــا تـصـمـيـمـنــا وعــزم ـنــا
ـدم ــا يف تـنـفـيــذ
ع ـل ــى املـ ـض ــي ق ـ ً
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ومـ ــواص ـ ـلـ ــة ج ـه ــودن ــا
لتقدمي أفضل أداء ،على الرغم
م ــن ال ـص ـعــوبــات وال ـق ـي ــود الـتــي
شهدتها الفترة األخيرة».

مشروع جديد

املـ ـش ــروع ل ـيــس ال ــوح ـي ــد من
نوعه ،فخالل األعوام األخيرة،
شـ ـ ـه ـ ــدت الـ ـسـ ـلـ ـطـ ـن ــة م ـس ــاع ــي
حـكــومـيــة مـتـســارعــة الستثمار
ال ـط ــاق ــة ال ـن ـظ ـي ـفــة ،وأط ـل ـقــت
مـ ـطـ ـل ــع عـ ـ ـ ــام  2018م ـ ـشـ ــروع
«م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآة» ،وهـ ـ ـ ــو أحـ ـ ـ ــد أضـ ـخ ــم
مـ ـش ــاري ــع الـ ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
عـ ــامل ـ ـي ـ ـ ًا ،يف م ـح ــاف ـظ ــة ظ ـف ــار
ج ـن ــوب الـ ـب ــاد ،ب ـه ــدف تــولـيــد
ن ـح ــو  1021م ـي ـج ــا واط مــن
الـطــاقــة احل ــراري ــة ،لتُ ستخ َدم
يف توليد بـخـ ٍـار يفصل النفط
الثقيل عن اخلفيف ،ما يسهل
عـمـلـيــة اس ـت ـخــراجــه م ــن حقل
أمل النفطي.
ونفذت املـشــروع شركة تنمية
نـ ـف ــط ُعـ ـ ـم ـ ــان بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
ش ــرك ــة جـ ـ ــاس ب ــويـ ـن ــت سـ ــوالر
األمريكية؛ وبينت شركة تنمية
نفط ُعمان أن املشروع يوفر بعد
استكماله  5.6تــريـلـيــون وحــدة
حـ ــراريـ ــة بــري ـطــان ـيــة م ــن ال ـغ ــاز
الـطـبـيـعــي س ـن ــو ًي ــا؛ وه ــي كمية
ميكن االستفادة منها يف توفير

الكهرباء للمنازل ألكثر من 209

آالف شخص يف السلطنة.
أيض ًا استمرت سلطنة عمان
يف تـنـفـيــذ م ـشــروع ـهــا الـطـمــوح
القائم على تركيب ألــواح طاقة
ش ـم ـس ـي ــة م ـ ــزدوج ـ ــة وم ـت ـع ـق ـبــة
ل ـل ـش ـم ــس ،يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وه ــو
املشروع الذي بدأ يف عام ،2016
بالتعاون مع شركة شل ،بهدف
تــوفـيــر ال ـطــاقــة املـسـتـخــدمــة يف
امل ــدارس واحلـفــاظ على البيئة
والتركيز على تطوير املؤسسات

عدد من المهندسين العمانيين.

الصغيرة واملتوسطة العاملة يف
قطاع الطاقة املتجددة.
ت ـ ـسـ ــارعـ ــت وتـ ـ ـي ـ ــرة املـ ـش ــاري ــع
اجلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ف ـ ـ ـبـ ـ ــدأت الـ ـش ــرك ــة
العمانية لشراء الطاقة واملياه
 OPWPأخير ًا يف أعمال تطوير
مشروع آخــر للطاقة الشمسية
يف والي ــة مـنــح بـطــاقــة إنتاجية
ت ـ ــراوح ب ــن  500و 1000ميجا
واط ع ـل ــى أن ي ـت ــم الـتـشـغـيــل
ال ـت ـج ــاري ل ـل ـم ـشــروع يف يــونـيــو
.2022

ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي تــواجـهـهــا
صناعة الطاقة الشمسية أنها
تدخل إلــى ســوق تهيمن عليها
صـنــاعــة ال ـن ـفــط ،وحت ـت ــاج إلــى
ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ــدعـ ــم احل ـك ــوم ــي
لـ ـتـ ـم ــوي ــل املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ،ول ــدع ــم
سعر الكهرباء قبل بيعها إلى
الـشـبـكــة الــوطـنـيــة خ ــال دمــج
تـقـنـيــات الـطــاقــة الشمسية يف
توليد الطاقة.

تتميز سلطنة عمان مبوقع
م ـثــالــي إلنـ ـت ــاج ال ـك ـه ــرب ــاء من
الشمس ،فهي تستقبل كميات
هــائـلــة م ــن اإلش ـع ــاع الشمسي
ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـ ـعـ ــام ،م ــا يــوجــد
مجا ًال كبير ًا لتسخير وتطوير
م ـ ـ ــوارد ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة يف
جميع أنحاء السلطنة.
وتـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى احل ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة إل ـ ــى
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة ل ـت ـل ـب ـيــة
من الرياح أيضا
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات مـ ــن ال ـك ـه ــرب ــاء
ال تقتصر اخلطط احلكومية
الداخلية للبالد ،ووضع بعض على استخدام الشمس فقط،
منها للتصدير.
فهناك عدة مشاريع تهدف إلى
كشفت دراس ــة بتكليف من استغالل الرياح إلنتاج الطاقة
الهيئة العامة للكهرباء واملياه الكهربائية،
( )PAEWأن األنظمة الضوئية
يف الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي أك ـم ـل ــت
املـثـبـتــة عـلــى املـبــانــي السكنية سلطنة عمان إجناز أول مشروع
يف السلطنة ميكن أن توفر ما م ــن نــوعــه يف اخلـلـيــج لتوليد
ي ـقــدر بـ ـ  1.4جـيـجــا واط من الكهرباء من الرياح.
الـكـهــربــاء ،وتـشـيــر الـتـقــديــرات
امل ـشــروع يـقــوم عـلــى مساحة
إل ـ ـ ــى أن مـ ـح ــافـ ـظ ــة م ـس ـقــط إجمالية تبلغ  1900هكتار يف
وح ــده ــا مي ـكــن أن ت ــول ــد  450محافظة ظفار ،بتكلفة إجناز
ميجا واط ،على غــرار محطة نحو  100مليون دوالر أمريكي.
ل ـت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة م ـتــوس ـطــة
ي ـ ـت ـ ـكـ ــون املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع مـ ـ ــن 13
احل ـ ـجـ ــم ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد عـلــى تـ ـ ــورب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــة ،وت ـ ـ ـصـ ـ ــل ط ــاقـ ـت ــه
الغاز.
اإلنتاجية الــى  50ميجا واط
م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع أن ت ـص ـب ــح من الكهرباء النظيفة ،مبا يفي
ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة يف ع ـمــان باحتياجات نحو  16ألف منزل
أرخ ــص تــدريـجـيـ ًا يف املستقبل من الكهرباء.
الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــب ،ومي ـ ـكـ ــن أن ت ـك ــون
ُت ـع ــد ال ـتــورب ـي ـنــات ال ـهــوائ ـيــة
أفـ ـض ــل ع ــائ ــد ل ــاس ـت ـث ـم ــارات .املستخدمة يف املشروع «األحدث
ويـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدد جنـ ــاح ـ ـهـ ــا مبـ ـج ــرد م ــن ال ـنــاح ـيــة الـتـكـنــولــوجـيــة»،
حتديث السياسات التنظيمية و»أكـ ـث ــره ــا م ــاءم ــة للمحيط
واحلـ ــوافـ ــز احل ـكــوم ـيــة املــال ـيــة البيئي» ،بسعة  3.8ميجا واط
والتمويل العام.
لكل واحدة
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مجمع (براكة) ،يضم  4محطات جاهزة للتشغيل

اإلمارات تدخل النادي النووي السلمي
أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،نجاح الدولة في تشغيل أول
مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي ،وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ مـ ـحـ ـم ــد بــن
راش ـ ــد أن فـ ــرق ال ـع ـمــل جنحت
يف حتميل حــزم الــوقــود النووي
وإجــراء اختبارات شاملة وإمتام
عملية التشغيل بنجاح.
عـنــد تشغيل مـحـطــات بــراكــة
األربـ ـ ـ ــع ب ـش ـكــل كـ ــامـ ــل ،سـتـنـتــج
 5.6غ ـي ـغ ــاواط م ــن ال ـك ـهــربــاء،
وستحد من  21مليون طن من
االن ـب ـعــاثــات الـكــربــونـيــة سـنــويــا،
وهــو ما يعادل إزالــة  3.2مليون
سيارة من طرق الدولة كل عام.
تهدف األم ــارات ف تشغيل 4
محطات للطاقة النووية ستوفر
ربع حاجة الدولة من الكهرباء
بطريقة آمنة وموثوقة وخالية
مــن االنـبـعــاثــات ،واأله ــم دخــول
عصر جــديــد مــن أنـتــاج الطاقة
الكهربائية.
يف فـ ـب ــراي ــز املـ ــاضـ ــي أع ـل ـنــت
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة االحت ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ل ـل ــرق ــاب ــة
النووية ،اجلهة الرقابية املسؤولة
عــن تنظيم الـقـطــاع ال ـنــووي يف
اإلمــارات ،إصدار رخصة تشغيل
ال ــوح ــدة األولـ ــى حملـطــة (بــراكــة
للطاقة النووية) لصالح شركة

ن ــواة لـلـطــاقــة ،الـتــابـعــة ملؤسسة
اإلم ــارات للطاقة النووية ،التي
تتولى بدورها مسؤولية تشغيل
احملـ ـط ــة الـ ــواق ـ ـعـ ــة يف مـنـطـقــة
الـظـفــرة يف إم ــارة أبــوظـبــي ،كان
اإلعــان اخلطوة األهــم لدخول
اإلمارات العربية املتحدة النادي
النووي السلمي.
مبــوجــب الــرخ ـصــة ،أصبحت
ش ــرك ــة نـ ـ ــواة ل ـل ـط ــاق ــة م ـفــوضــة
بـتـشـغـيــل الـ ــوحـ ــدة األول ـ ـ ــى مــن
محطة بــراكــة للطاقة الـنــوويــة
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى األع ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـس ـتــن
املقبلة.
التوجه نحو الطاقة النووية،
هـ ـ ــو اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ل ـ ـتـ ــوجـ ــه دولـ ـ ــة
األم ـ ــارات نـحــو م ـصــادر الـطــاقــة
املـ ـسـ ـت ــدام ــة ،خـ ـ ــال ال ـع ـقــديــن
األخيرين ،متكّ نت اإلمــارات من
تـ ـص ـ ّـدر دول ال ـع ــال ــم يف مـجــال
الطاقة الشمسية ،واستقطاب
تـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـطـ ــاقـ ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـددة
املبتكرة.
تـ ـع ــد مـ ـحـ ـط ــة بـ ـ ــراكـ ـ ــة ال ـت ــي
أنشأتها الشركة الكورية للطاقة
الكهربائية (كيبكو) أكبر مجمع

لتوليد الطاقة النووية السلمية
يف ال ـع ــال ــم ،وهـ ــي تـعـتـمــد على
اجل ـي ــل ال ـث ــال ــث م ــن م ـفــاعــات
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة م ـ ــن ط ـ ــراز
 ،APR1400وت ـق ــع يف مـنـطـقــة
الظفرة على ُبعد نحو  280كيلو
مـ ـت ــر ًا ع ــن أب ــوظ ـب ــي ،وسـتـشـهــد
امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ربـ ــط احمل ـطــة
األولى بشبكة الكهرباء الرئيسة
للدولة وتزويدها بالكهرباء.
يـ ـ ــؤكـ ـ ــد م ـ ـح ـ ـمـ ــد احل ـ ـ ـمـ ـ ــادي
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ملــؤس ـســة
اإلمارات للطاقة النووية ،إن «ما
حتقق تتويج ألكثر من عقد من
الــرؤيــة الـطـمــوحــة والتخطيط
االستراتيجي واإلدارة احملكمة
ل ـل ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي ال ـس ـل ـمــي
اإلماراتي»
وقـ ـ ـ ــال احل ـ ـم ـ ــادي »:س ـت ـن ـت ــج
احمل ـط ــات األربـ ــع ف ــور تشغيلها
بالكامل  25باملئة من الكهرباء
اخلـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــن االنـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاث ـ ــات
الكربونية يف الدولة».
م ــن جــان ـبــه ،يـكـشــف السفير
حـمــد الـكـعـبــي ،امل ـن ــدوب الــدائــم
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

ل ــدى الــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
ال ــذري ــة ون ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
إدارة الهيئة االحتــاديــة للرقابة
النووية ،أن نسبة إجناز احملطة
بلغت  ،% 93بـعــد اكـتـمــال بناء
احملطة األولــى ووصــول احملطة
الثانية إلى  % 95من االنتهاء،
واحمل ـط ــة ال ـثــال ـثــة  ،% 92فيما
وصـ ـ ــل ب ـ ـنـ ــاء احمل ـ ـطـ ــة ال ــرابـ ـع ــة
إل ــى نـسـبــة  ،% 83م ـش ـيــر ًا إلــى
أن م ـح ـطــات ال ـط ــاق ــة ال ـنــوويــة
ستسهم يف إنتاج طاقة كهربائية
تغطي  % 25من احتياجات دولة
اإلمـ ــارات مــن الـكـهــربــاء وحتــول
دون انبعاث ما يقارب  21مليون
طن من الكربون سنوي ًا.
بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة مت خ ـ ــال عـمـلـيــة
التقييم التي جــرت يف نوفمبر
 ،2019ع ـم ــل ف ــري ــق ال ـت ـق ـي ـيــم
على اختبار عــدد من الوظائف
التخصصية ،الـتــي شملت أداء
مشغلي امل ـفــاعــات والـعـمـلـيــات
وال ـص ـي ــان ــة ،وصـ ـ ــو ًال إلـ ــى إدارة
الـ ـعـ ـم ــل واجل ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة حل ـ ــاالت
الطوارئ.

يؤكد محمد احلمادي الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي مل ــؤس ـس ــة اإلمـ ـ ـ ــارات
للطاقة النووية أن «جناح احملطة
النووية األولى يف براكة يف اجتياز
تقييم الــرابـطــة العاملية ملشغلي
الطاقة النووية يعد إجنازا كبيرا
بالنسبة إل ــى الـبــرنــامــج الـنــووي
ال ـس ـل ـم ــي اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي» ،وأض ـ ــاف
«ميثل هذا اعتراف ًا دولي ًا بالتزام
احملطة وفريق العمل والعمليات
الـتـشـغـيـلـيــة بــامل ـعــاي ـيــر الـعــاملـيــة،
كما ميثل اعـتــرافـ ًا بــأن محطات
بــراكــة للطاقة الـنــوويــة السلمية
تستويف االلتزامات التي تعهدت
بها اإلم ــارات يف عــام  2008حول
الـشـفــافـيــة الـتـشـغـيـلـيــة الـكــامـلــة
والسعي إلى حتقيق أعلى معايير
السالمة واجلودة واألمان».
من جانبه شدد مارك ريدمان
الــرئـيــس التنفيذي لـشــركــة نــواة
لـلـطــاقــة عـلــى أن اجـتـيــاز تقييم
م ــا قـبــل الـتـشـغـيــل الـ ــذي أجــرتــه
الرابطة العاملية ملشغلي الطاقة
النووية للمحطة النووية األولى
يف براكة يعتبر إجنــاز ًا استثنائي ًا
ودل ـي ـ ًـا ع ـلــى ال ـت ــزام شــركــة ن ــواة
بــالـلــوائــح التنظيمية واملـعــايـيــر
احمللية والعاملية.
وأضــاف «ستواصل شركة نــواة
جـهــودهــا لـضـمــان ب ــدء التشغيل
اآلم ــن للمحطة الـنــوويــة األولــى
وس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ـشـ ـك ــل وث ـ ـ ـيـ ـ ــق م ــع
ش ــرك ــائ ـه ــا ،ل ـض ـم ــان جــاهــزي ـت ـنــا
لـلـعـمــل ،بــالـتــزامــن مــع الـتــزامـنــا
ال ـكــامــل بــأعـلــى مـعــايـيــر التميز
التشغيلي».

حمد الكعبي

مارك ريدمان

محمد الحمادي

المحطة ستغطي

نجاح (براكة)

اجتياز تقييم

 % 25من احتياجات

في اجتياز

ما قبل التشغيل

اإلمارات من

التقييم إنجاز

إنجاز استثنائي

الكهرباء وتحد من

كبير للبرنامج

ودليل على

انبعاث  21مليون

النووي السلمي

التزامنا بالمعايير

طن من الكربون

اإلماراتي

العالمية

على منطقة الظفرة العتبارات
أبرزها الظروف املواتية من حيث
األمــن واإلنـشــاء وطــرق اإلخــاء،
والقرب من مــوارد املياه ،والقرب
مـ ــن ش ـب ـك ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ــازم ــة
لعمليات اإلنشاءات.
ونـ ـ ـف ـ ــذت م ــؤسـ ـس ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
لـ ـلـ ـط ــاق ــة الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــدد ًا مــن

التعديالت على تصاميم الشركة لـ ــزيـ ــادة مـ ـع ــدل ت ــدف ــق املـ ـي ــاه يف
الـكــوريــة للمحطة ،للتكيف مع أنظمة التبريد ،وبالتالي زيــادة
ال ـظ ــروف املـنــاخـيــة يف اإلمـ ــارات ،القدرة على التعامل مع درجات
وتلبية اللوائح اخلاصة بالهيئة احل ــرارة ملياه البحر يف اخلليج،
االحتادية للرقابة النووية.
وأس ـه ــم املـ ـش ــروع يف م ـنــح عـقــود
وت ـ ـ ـض ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــات بأكثر مــن  11مليار درهــم ألكثر
اس ـت ـخ ــدام م ـض ـخــات وم ـب ــادالت مــن  1400شــركــة إمــارات ـيــة حتى
ح ــراري ــة وأن ــاب ـي ــب أك ـب ــر حـجـمـ ًا نهاية عام 2016
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تقييم دولي

بــدأت رحلة البرنامج النووي
السلمي اإلماراتي يف أبريل 2008
عـنــدمــا أصـ ــدرت وثـيـقــة «سـيــاســة
دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة املتحدة
املتبعة لتقييم وإمكانية تطوير
برنامج للطاقة النووية السلمية
يف اإلمارات».
وارت ـ ـكـ ــزت اإلمـ ـ ـ ــارات يف كـتــابــة
س ـيــاس ـت ـهــا ع ـل ــى أعـ ـل ــى مـعــايـيــر
السالمة والشفافية واألمان.
ووفق بيانات مؤسسة اإلمارات
للطاقة ال ـنــوويــة ،وق ــع االخـتـيــار

 :2008إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
 :2009ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﶈﻄﺔ.
 :2012اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ إﻧﺸﺎء اﶈﻄﺘﲔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺮاﻛﺔ.
 :2013ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ إﻧﺸﺎء اﶈﻄﺘﲔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ ﺑﺮاﻛﺔ.
 :2015ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﶈﻄﺘﲔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﺮاﻛﺔ.
 :2016ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻧﻮاة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ« ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
 :2018اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎءات ﰲ اﶈﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺒﺮاﻛﺔ.
 :2019ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻠﻲ اﳌﻔﺎﻋﻼت ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
 :2020اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
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يؤكد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة

تقرير

المتجددة أن دول الخليج قادرة على توليد 470
جيجا واط من الطاقة الفوتوفلطية

لم يعد التحول إلى الطاقة
ً
ً
المتجددة خيارا مترفا بل خيار
58
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استراتيجي بالغ األهمية

الطاقة المتجددة فرصة
سانحة للسعودية

صورة لمشروع محطة سكاكا الشمسية.

تشهد المملكة العربية السعودية تحوالت كبيرة في مجال إنتاج الطاقة من خالل التوسع في استخدام
الطاقة المتجددة على حساب الوقود األحفوري ،خالل األعوام الخمسة الماضية ،خطت السعودية خطوات
واسعة نحو استغالل الشمس والرياح للحصول على طاقة كهربائية نظيفة ،تحفظ النفط من الهدر.

تكشف تقارير شركة الكهرباء
السعودية أن أكبر مصدر للنفط
يف ال ـعــالــم يـسـتـهـلــك ن ـحــو 700
أل ــف بــرمـيــل م ــن الـنـفــط يــومـيـ ًا
لـتــولـيــد ال ـك ـهــربــاء خ ــال أشـهــر
ال ـص ـي ــف احلـ ــارقـ ــة ،ال ـت ــي متـتــد
مــن منتصف مــايــو حـتــى أواخ ــر
سبتمبر ،كمية كبيرة من النفط
يـتــم إه ــداره ــا س ـنــوي ـ ًا ،ميـكــن أن
يتم توجيهها إلى التصدير بد ًال
مــن اسـتـهــاكـهــا مـحـلـيـ ًا ،وميكن
للسعودية أن تصدر أكثر من نحو
 2.6مـلـيــار بــرمـيــل م ــن الـنـفــط،
التي صدرتها خالل العام املاضي
 ،2019إن جن ـحــت خـطـطـهــا يف
تقليل استهالك النفط محلي ًا.
لـعــدة أع ــوام ،سعت السعودية
إلى تخفيض إنتاجها من النفط
املخصص للطاقة احمللية ،ووفق ًا
ألرقام شركة كهرباء السعودية يف
ع ــام  ،2018انـخـفــض اسـتـهــاك

ال ــدي ــزل  % 48م ــن  35مـلـيــون
برميل يف  2017إلى  18.3مليون
ب ــرمـ ـي ــل ،وانـ ـخـ ـف ــض اس ـت ـه ــاك
ال ـن ـف ــط اخلـ ـ ــام يف ن ـف ــس ال ـع ــام
بـنـحــو  % 20م ــن  107مــايــن
ب ــرمـ ـي ــل إلـ ـ ــى نـ ـح ــو  85م ـل ـيــون
برميل ،لكن ما زالت الكمية التي
يتم استهالكها كبيرة.
تـ ـت ــرك ــز اخل ـ ـطـ ــة ال ـط ـم ــوح ــة
ع ـ ـلـ ــى االجتـ ـ ـ ـ ـ ــاه إلـ ـ ـ ــى الـ ـط ــاق ــة
املتجددة إلنـتــاج الكهرباء بــد ًال
م ــن ال ــوق ــود األحـ ـف ــوري ،تتميز
السعودية بــوفــرة األراض ــي ونــور
الشمس ،وهــي تتمتع بأفضلية
جـ ـغ ــرافـ ـي ــة ت ـت ـي ــح لـ ـه ــا ت ــول ـي ــد
ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة عـلــى نـطــاق

واس ــع وبتكلفة أق ــل مستقب ًال،
ووفق ًا لتقرير صادر عن الوكالة
ال ــدول ـي ــة لـلـطــاقــة امل ـت ـج ــددة يف
ع ـ ــام  ،2016م ــن ش ـ ــأن ت ـطــويــر
الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة يف نـسـبــة
ال ت ـت ـع ــدى  % 1مـ ــن امل ـنــاطــق
املـ ــائ ـ ـمـ ــة يف ب ـ ـ ـلـ ـ ــدان م ـج ـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون اخل ـل ـي ـج ــي أن يـتـيــح
الـقــدرة على توليد  470جيجا
واط مــن الطاقة الفوتوفلطية
فـضـ ًا عــن اسـتـحــداث أكـثــر من
 100ألف وظيفة ،أشار التقرير
إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض
اس ـت ـع ـم ــال ال ـن ـف ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز يف
توليد التيار الكهربائي بنسبة
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تستهلك السعودية نحو  700ألف برميل نفط
ً
يوميا لتوليد الكهرباء ،والهدف تأمين الطاقة
ً
من خالل الشمس والرياح بدال من النفط

برنامج طموح

ي ـع ـت ـب ــر الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي
للطاقة املـتـجــددة يف السعودية
بــرنــام ـج ـ ًا ط ــوي ــل امل ـ ــدى مـتـعــدد
األوجـ ـ ـ ـ ــه ،ومـ ـصـ ـمـ ـمـ ـ ًا لـتـحـقـيــق
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازن يف م ـ ــزي ـ ــج الـ ـط ــاق ــة
الكهربائية والــوفــاء مبساهمات
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـع ــامل ـي ــة يف جتـنــب
انـبـعــاثــات ثــانــي أكسيد الكربون
وغ ـ ـ ـ ــازات االحـ ـتـ ـب ــاس احل ـ ـ ــراري
األخرى ،متاشي ًا مع رؤية اململكة
 ،2030وهـ ــو ي ـه ــدف إلـ ــى زيـ ــادة
حـصــة ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة بشكل
كبير يف مزيج الطاقة الكهربائية
يف امل ـم ـل ـك ــة .يف م ـق ــال ــة نـشــرهــا
ي ــورغ ــن ب ــرون ـس ـت ــاي ــن ،وأول ـي ـف ــر
مــاكـفــرســون سـمـيــث ،عـلــى موقع
 ،Carnegieأكـ ــد ال ـب ــاح ـث ــان أن
ال ـس ـع ــودي ــة" ،بــاس ـت ـطــاع ـت ـهــا أن
مت ـت ـل ــك املـ ـق ــوم ــات اجل ـغ ــراف ـي ــة
ال ـ ــازم ـ ــة ألن تـ ـهـ ـن ــدس حت ـ ـ ـ ّو ًال

اق ـت ـصــادي ـ ًا نــاع ـم ـ ًا ن ـحــو م ـصــادر
الطاقة املتجددة ،وحتافظ على
دورهــا األســاس يف قطاع الطاقة
الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي" .يـ ــؤكـ ــد ب ــرون ـس ـت ــاي ــن
وسميث أن "السعودية التي تقع
بني املعاقل االقتصادية الكبرى
يف أوروب ــا وآسيا وإفريقيا ،قــادرة
عـلــى أداء دور مـنـ ّـصــة تصديرية
لتكنولوجيا الـطــاقــة الشمسية
من أماكن مثل الصني إلى بلدان
أخ ـ ــرى يف امل ـن ـط ـقــة ت ـس ـعــى إلــى
تعزيز قدراتها يف هذا املجال".
يف ع ــام  ،2018وقّ ـع ــت شــركــة
 LONGiال ـص ـي ـن ـيــة ال ـ ــرائ ـ ــدة يف
تصنيع الـطــاقــة الفوتوفلطية،
اتفاق ًا مع مجموعة السبق ،وهي
شركة جتارية وصناعية كبرى يف
الـسـعــوديــة ،لتشييد بنى حتتية
واس ـعــة ال ـن ـطــاق إلن ـتــاج الـطــاقــة
الشمسية يف البالد.
خيار استراتيجي

لــم يعد الـتـحــول إلــى الطاقة
املتجددة خيار ًا مترف ًا ،بل خيار
اس ـتــرات ـي ـجــي ،تـتـجــه الـسـعــوديــة
ب ـق ــوة ن ـح ــو ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
وطــاقــة الــريــاح حتى تتمكن من
حـ ــرق ك ـم ـي ــات أقـ ــل م ــن الـنـفــط
ل ـتــولـيــد ال ـك ـهــربــاء يف ال ــداخ ــل،

وتـ ـه ــدف خ ـط ــط وزارة ال ـطــاقــة
ال ـط ـمــوحــة إل ــى تــوف ـيــر  60ألــف
ميجا واط من محطات الطاقة
املـ ـتـ ـج ــددة ب ـح ـل ــول ع ـ ــام ،2030
أي مــا ي ـقــارب إجـمــالــي طاقتها
اإلنتاجية اآلن.
تـ ـتـ ـج ــه ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ب ـخ ـطــى
مـتـســارعــة نـحــو أداء دور ري ــادي
يف قـطــاع الطاقة املـتـجــددة ،وما
مينحها فرص ًا أفضل أنها تدخل

السوق العاملية للطاقة الشمسية
مـتــأخــرة ،وبــالـتــالــي لــديـهــا فكرة
أوضــح عــن التكاليف والـفــوائــد.
وبإمكانها االعتماد على جتارب
البلدان األخرى التي سبقتها يف
هذا املجال.
م ــؤخ ــرا أص ــدر مـكـتــب تطوير
مشاريع الطاقة املتجددة يف وزارة
الطاقة ،طلبات التأهيل ()RFQ
للمرحلة الثالثة مــن البرنامج
الوطني للطاقة املتجددة ،التي
ت ـت ـك ــون م ــن  4م ـش ــاري ــع إلن ـت ــاج
الطاقة الشمسية الكهروضوئية
بسعة إجمالية تصل إلى 1.200
ميجا واط.
سـيـتــم تـقـسـيــم م ـشــاريــع هــذه
امل ــرحـ ـل ــة إلـ ـ ــى فـ ـئـ ـت ــن ،األولـ ـ ــى
(ال ـف ـئــة أ) تـشـمــل م ـش ــروع ليلى
ب ـقــدرة  80مـيـجــا واط وم ـشــروع
وادي الدواسر بقدرة  120ميجا
واط ،أمـ ــا (ال ـف ـئ ــة ب) فتشمل
مـشــروع سعد بـقــدرة  300ميجا
واط ومـشــروع الــرس بـقــدرة 700
ميجا واط.
وك ــان مـكـتــب تـطــويــر مـشــاريــع
ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة ط ــرح يف عــام
 2017املرحلة األولى من مشاريع
الطاقة املتجددة يف البالد ،التي

ض ـمــت م ـش ــروع س ـكــاكــا لـلـطــاقــة
الشمسية الكهروضوئية بقدرة
 300ميجا واط ،الــذي مت ربطه
مؤخر ًا بشبكة الكهرباء الوطنية،
وم ـش ــروع دوم ــة اجل ـنــدل لطاقة
الــريــاح ب ـقــدرة  400ميجا واط،
وهو قيد البناء حالي ًا.
ويف  18يــول ـيــو  ،2019أطـلــق
مـكـتــب تـطــويــر مـشــاريــع الـطــاقــة
امل ـت ـج ــددة امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة من
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـطــاقــة
املـتـجــددة ،التي تألفت مــن ستة
م ـ ـشـ ــاريـ ــع ل ـل ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة
الـكـهــروضــوئـيــة ،بسعة إجمالية
تصل إلى  1.470ميجا واط.
ي ــؤك ــد رئ ـي ــس مـكـتــب تـطــويــر
م ـش ــاري ــع ال ـط ــاق ــة امل ـت ـج ــددة يف
وزارة ال ـطــاقــة امل ـه ـنــدس فيصل
بــن عـبــداهلل اليمني ،أن "جميع
املشاريع التي سيتم طرحها يف
املــرحـلــة الـثــالـثــة ستتطلب حــد ًا
أدنــى من احملتوى احمللي بنسبة
 ،% 17وي ـتــم قـيــاســه ب ـنــاء على
مـنـهـجـيــة وآل ـي ــة هـيـئــة احمل ـتــوى
احمل ـلــي وامل ـش ـتــريــات احلـكــومـيــة،
ال ـتــي تــركــز عـلــى ق ـيــاس القيمة
امل ـض ــاف ــة ل ـل ـم ـح ـتــوى احمل ـل ــي يف
االقتصاد الوطني"

مراحل مشاريع الطاقة المتجددة
المرحلة األولى 2017

 - 1مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية300 :
ميجا واط (مت ربطه بشبكة الكهرباء).
 - 2مشروع دومة اجلندل لطاقة الرياح 400 :ميجا واط
(قيد اإلنشاء).

المرحلة الثانية 2019

 - 1مشروع الفيصلية 600 :ميجا واط
 - 2مشروع جدة 300 :ميجا واط
 - 3مشروع رابغ 300 :ميجا واط
 - 4مشروع القريات 200 :ميجا واط
 - 5مشروع املدينة املنورة 50 :ميجا واط
 - 6مشروع رفحاء 20 :ميجا واط

المرحلة الثالثة 2020

 - 1مشروع ليلى 80 :ميجا واط
 - 2م ـش ــروع وادي الـ ــدواسـ ــر120 :
ميجا واط
 - 3مشروع سعد 300 :ميجا واط
 - 4مشروع الرس 700 :ميجا واط
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تخطط لبناء  3محطات جديدة تولد  15.300ميجا واط

كهرباء الكويت تستعد للمستقبل
تسابق وزارة الكهرباء والماء الوقت ،إلنجاز مشاريعها لضمان تلبية
احتياجات الدولة من كهرباء وماء ،لتواكب تنفيذ رؤية الكويت  ،2035والطلب
المتزايد للطاقة الذي يتوقع أن يصل إلى نحو  30جيجا واط خالل األعوام
الخمسة عشر المقبلة.

بـ ــدأت وزارة ال ـك ـهــربــاء وامل ــاء
يف الـ ـك ــوي ــت يف رفـ ـ ــع ال ـط ــاق ــة
اإلنتاجية للطاقة الكهربائية
يف الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،حتـ ـسـ ـبـ ـ ًا الرتـ ـف ــاع
الـطـلــب املـتــوقــع خ ــال األع ــوام
املقبلة ،وتعمل وزارة الكهرباء
واملـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة عـ ـل ــى ب ـن ــاء
م ــزي ــد م ــن احملـ ـط ــات اجل ــدي ــدة
إلنـتــاج الـكـهــربــاء وامل ــاء ،ملواكبة
ارتـ ـف ــاع عـ ــدد ال ـس ـك ــان ،والـنـمــو
االقتصادي للدولة.
تـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه اخل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوات
امل ـ ـت ـ ـسـ ــارعـ ــة ،ل ـت ـل ـب ـي ــة ال ـط ـل ــب
امل ـ ـتـ ــزايـ ــد عـ ـل ــى ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء يف
الـكــويــت ،الــذي يتوقع أن يصل
ف ـي ــه إلـ ــى  30ج ـي ـجــا واط مــن
الكهرباء يف عــام  ،2035نتيجة
ل ـل ـت ــوس ــع يف املـ ـ ـ ــدن ال ـس ـك ـن ـيــة

النوري :إنتاجنا يفوق أقصى استهالك
متوقع بـ  ،% 15ومستعدون لكل طارئ
اجلديدة.
يؤكد املهندس غنام العجمي،
مم ـثــل وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـي ــاه
ال ـكــوي ـت ـيــة يف م ـع ــرض الـطــاقــة
ال ـع ــامل ــي يف أب ــوظـ ـب ــي ،أن سـعــة
ت ــول ـي ــد ال ـك ـه ــرب ــاء يف ال ـكــويــت
سـ ـ ـت ـ ــزداد  % 15ح ـت ــى ،2035
م ـض ـي ـف ـ ًا "مـ ــن املـ ـق ــدر أن تصل
سعة توليد الكهرباء يف الكويت
إل ــى  32جـيـجــا واط يف 2035
ب ــزي ــادة بـنـسـبــة  % 70م ـقــارنــة
بــالـسـعــة ال ـبــال ـغــة  18.8جيجا
واط حالي ًا".
كــاشـفـ ًا أن احمل ـطــات العاملة
بـنـظــام الـ ــدورة املــركـبــة ستشكل

مشدد ًا على أن الكويت لديها
خطة لتدشني ثماني محطات
مـسـتـقـبـلـيــة ل ـتــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
ح ـت ــى  ،2030ب ـس ـعــة تــول ـيــديــة
بطاقة إجمالية  17،300جيجا
واط ،وتشمل محطة يف الــزور
الشمالية واجلنوبية والــدوحــة
الشرقية واخليران والنويصيب
والـصـبـيــة ،والـشـقــايــا والشعبية
اجلنوبية.
مشاريع جديدة

م ـش ــاري ــع يـ ـج ــري ت ـن ـف ـيــذهــا،
 % 61مــن إجمالي سعة توليد وأخرى تستعد الوزارة لطرحها،
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء يف  ،2035ب ـي ـن ـمــا وثـ ــال ـ ـثـ ــة سـ ـيـ ـت ــم ط ــرحـ ـه ــا عــن
س ـت ـش ـك ــل احملـ ـ ـط ـ ــات ال ـع ــام ـل ــة طــريــق هيئة مـشــاريــع الـشــراكــة
بالبخار نحو  ،% 19وستستخدم بني القطاعني العام واخلــاص،
هذه احملطات النفط والغاز يف لتتمكن الوزارة من تزويد املدن
توليد الكهرباء.
ال ـس ـك ـن ـي ــة اجل ـ ـ ـ ــاري ت ـن ـف ـيــذهــا
ـى
ـ
ل
إ
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ـ
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ـ
ج
ـ
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ـ
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ا
ولـ ـف ــت غـ ـن ــام
واألخـ ـ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ــزم ـ ــع ت ـن ـف ـي ــذه ــا
أن م ـشــاريــع ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة مستقب ًال ،وعلى رأسها مشروع
حتــوز مكانة كبيرة يف مستقبل تطوير اجل ــزر ،مبــا يحتاج إليه
وزارة الكهرباء واملــاء الكويتية ،من كهرباء وماء.
ـوج ــه
يف مطلع الـعــام أعلنت هيئة
خ ــاص ــة يف ظـ ــل وج ـ ـ ــود ت ـ ّ
حـ ـك ــوم ــي لـ ـتـ ـك ــون  % 15مــن مشاريع الشراكة بني القطاعني
إج ـمــالــي الـطـلــب عـلــى الـطــاقــة العام واخلــاص املرحلة الثالثة
مــن الـطــاقــات املـتـجــددة بحلول م ــن مـ ـش ــروع م ـج ـمــع ال ـش ـقــايــا
.2030
لـلـطــاقــات امل ـت ـجــددة ،وه ــو أحــد

املشاريع املقدمة من قبل معهد
الكويت لألبحاث العلمية التي
تتبع وزارة الكهرباء واملــاء ،وهو
مشروع متكامل إلنتاج الطاقة
املتجددة مبا ال يقل عن 2.000
مـيـجــا واط مــن خ ــال الـطــاقــة
ال ـش ـم ـس ـي ــة ب ــواسـ ـط ــة األل ـ ـ ــواح
ال ـ ـك ـ ـهـ ــروضـ ــوئ ـ ـيـ ــة ،وبـ ــواس ـ ـطـ ــة
الطاقة احلــراريــة املــركــزة ،CSP
وطاقة الرياح.
أي ـ ـض ـ ـ ًا ت ـس ـع ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ــى
إن ـشــاء ع ــدة مـحـطــات تقليدية
إضــافـيــة ،تـهــدف إل ــى تــولـيــد ما
ال يقل عن  15.300ميجا واط
جـ ــديـ ــدة تـ ـض ــاف إل ـ ــى الـشـبـكــة
الـكـهــربــائـيــة يف الـ ـب ــاد ،ومتـثــل
هذه املشاريع املرحلتني الثانية
والـ ـث ــالـ ـث ــة مـ ــن م ـح ـط ــة الـ ـ ــزور
الـشـمــالـيــة ومـحـطـتــي اخل ـيــران
والنويصيب.
ت ـب ـل ــغ الـ ـ ـق ـ ــدرة اإلن ـت ــاج ـي ــة
للمرحلتني الـثــانـيــة والثالثة
م ــن مـحـطــة الـ ـ ــزور الـشـمــالـيــة
ن ـح ــو  2700م ـي ـجــا واط مــن
الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،و165
م ـل ـي ــون جـ ــالـ ــون إمـ ـب ــراط ــوري
ي ــوم ـي ـ ًا ،أم ــا مـحـطــة اخل ـي ــران
احلــراريــة فيتم تنفيذها على
ثالث مراحل ،قدرة كل مرحلة
نحو  1800ميجا واط ،و125
م ـل ـي ــون جـ ــالـ ــون إمـ ـب ــراط ــوري
يومي ًا.
وسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــم تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـح ـط ــة
النويصيب وهي محطة غازية
تـعـمــل ب ـن ـظــام ال ـ ـ ــدورة املــركـبــة
ل ـتــول ـيــد ال ـط ــاق ــة الـكـهــربــائـيــة
وت ـق ـط ـي ــر املـ ـ ـي ـ ــاه ،عـ ـل ــى ث ــاث
مـ ــراحـ ــل ،ت ـب ـلــغ قـ ـ ــدرة ك ــل مــن
املرحلتني األولى والثانية منها
 3600م ـي ـجــا واط م ــن إن ـتــاج
الطاقة ،و 75مليون جالون من
املياه يومي ًا لكل مرحلة.
أمـ ـ ــا امل ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة مــن
املـ ـش ــروع ف ـس ـت ـكــون عـ ـب ــارة عن
مـحـطــة لـتـحـلـيــة امل ـي ــاه تعمل
ب ـن ـظ ــام ال ـت ـن ــاض ــح ال ـع ـك ـســي،
بـقــدرة تبلغ  30مليون جالون
إم ـب ــراط ــوري يــوم ـي ـ ًا ،م ــا يــرفــع
إج ـم ــال ــي ال ـ ـقـ ــدرة اإلن ـتــاج ـيــة
جلـمـيــع امل ــراح ــل  180مـلـيــون
جالون يومي ًا.
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محطة الزور.

العجمي :سعة توليد الكهرباء في
الكويت ستزداد  % 15حتى 2035
وضع مطمئن

ال ت ـع ــان ــي الـ ـك ــوي ــت ح ــال ـي ـ ًا
ن ـ ـق ـ ـص ـ ـ ًا يف إنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ي ــؤك ــد امل ـه ـنــدس
ج ــاس ــم الـ ـ ـن ـ ــوري ،وكـ ـي ــل وزارة
الكهرباء واملاء الكويتي املكلف،
لقطاع شبكات النقل أن وضع
الشبكة يف بالده مطمئن جداً،
م ـش ــدد ًا عـلــى أن ه ـنــاك "ق ــدرة
إنـتــاجـيــة عــالـيــة ت ـفــوق أقـصــى
اس ـت ـهــاك م ـتــوقــع ه ــذا ال ـعــام

بنحو  2000ميجا واط ،وهو
مــا ي ـقــارب  % 15مــن إجمالي
الطلب على الطاقة يف البالد».
وأشـ ــار ال ـن ــوري إل ــى أن لــدى
الـ ــوزارة سـيـنــاريــوهــات معتمدة
للتعامل مع أي طارئ يحدث،
م ـث ــل خ ـ ـ ــروج أي م ـح ـط ــة مــن
اخل ـ ــدم ـ ــة ،ومت وضـ ـ ــع خـطــط
ســري ـعــة لـتـعــويــض ال ـف ـقــد من
دون أن تتأثر الشبكة ،معتبر ًا
االنقطاعات واردة يف الصيف
ح ــال أي شبكة يف الـعــالــم ،إال

أبرز مشاريع الكويت
1.1مــشــروع مجمع الشقايا :مـ ـش ــروع م ـت ـكــامــل إلن ـتــاج
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة بــاسـتـخــدام تكنولوجيا األل ــواح
الكهروضوئية وتكنولوجيا الطاقة احلرارية املركزة.
2.2محطة الزور الشمالية ،املرحلة األولى :يهدف إلى
إنتاج  1,500ميجا واط و 102جالون إمبراطوري من
املاء كحد أدنى.
3.3محطة اخلــيــران :ي ـهــدف امل ـش ــروع إل ــى إن ـت ــاج طــاقــة
كهربائية بنحو  1800ميجا واط .وحتلية املياه بقدرة
إنتاجية  125جالون ًا إمبراطوري ًا.
4.4محطة الزور الشمالية ،املرحلة الثانية :يهدف إلى
إنتاج  2700ميجا واط وحتلية املياه بقدرة إنتاجية
 165جالون ًا إمبراطوري ًا.

أن رهانهم الدائم "على سرعة
التعامل مع االنقطاع ،وتقليل
زم ـ ــن إصـ ـ ــاح اخلـ ـل ــل ،وإعـ ـ ــادة
األم ــور إل ــى طبيعتها يف وقــت
قياسي ،وكذلك توفير املولدات
الـتــي يـتــم االع ـت ـمــاد عليها يف
حـ ــال اس ـت ــدع ــت احل ــاج ــة إلــى
ح ــن إصـ ـ ــاح اخل ـ ـلـ ــل" ،وت ــاب ــع
"ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ذات طبيعة
خــاصــة بسبب جــائـحــة كــورونــا
وتداعياتها ،وهــو أمــر تعاملت
م ـع ــه وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء واملـ ـ ــاء
على أكـثــر مــن خــط وأكـثــر من
مستوى ،بدء ًا بتقسيم كوادرها
وموظفيها يف محطات القوى
إلى نوبات صغيرة ،مع تسكني
ال ـق ـس ــم األك ـ ـبـ ــر م ـن ـهــم داخـ ــل
احملـ ـ ـط ـ ــات نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،حـ ـف ــاظـ ـ ًا
ع ـل ـي ـهــم وض ـ ـمـ ــان ـ ـ ًا السـ ـتـ ـم ــرار
اإلنتاج الكهربائي بال تأثر".
وشدد املهندس النوري على
أن ش ـب ـكــة ال ــرب ــط الـكـهــربــائــي
اخلليجي توفر أريحية كبيرة
ل ـلــوزارة وملختلف دول مجلس
التعاون ،على مستوى االعتماد
على الشبكة لتعويض أي خلل
تتعرض له أي شبكة خليجية،
وتــابــع "يتم يف احلــال تعويض
النقص بشكل فوري ،للحفاظ
عـ ـل ــى تـ ـ ـ ـ ــوازن الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ال ـت ــي
تـعــرضــت خل ـلــل ،حلــن ت ــدارك
األمر داخلي ًا وإعادة األمور إلى
طبيعتها"

تقرير

«كهرماء»
تستعد لتحدي
2022
منذ إنشائها في عام  2000عملت المؤسسة العامة
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القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» على تحقيق
رسالتها الرامية إلى توفير كهرباء ومياه مستدامة

العدد الخامس 2021 -

وبجودة عالية ،وبمختلف الطرق.

ـامــا ،جنحت
خــال عشرين عـ ً
«ك ـه ــرم ــاء» يف حتـقـيــق رســالـتـهــا
وإح ـ ـ ـ ــداث ن ـق ـلــة ن ــوع ـي ــة ك ـب ـيــرة
يف ق ـطــاعــي ال ـك ـه ــرب ــاء واملـ ـي ــاه،
ـدمـ ـ ــا يف
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال املـ ـ ـض ـ ــي قـ ـ ـ ً
تنفيذ املـشــاريــع االستراتيجية
واحليوية مع الوفاء بالتزاماتها
بـ ــاحملـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـتـ ــدامـ ــة
اخلدمات وحتقيق األمن املائي
وأم ــن الـطــاقــة ،على الــرغــم من
ت ـن ــام ــي ال ـط ـل ــب املـ ـت ــزاي ــد عـلــى
الطاقة.
م ـ ــؤخ ـ ـ ًـرا ،بـ ـ ــدأت ق ـط ــر تـتـجــه
بـ ـشـ ـك ــل أك ـ ـب ـ ــر ن ـ ـحـ ــو الـ ـط ــاق ــة
ال ـن ـظ ـي ـفــة ،بـ ـه ــدف أن تـتـخـلــى
الدولة بحلول  2030عن الوقود
األحفوري يف إنتاج الكهرباء.
يف األشهر املاضية ،استكملت
«كـهــرمــاء» إجنــازاتـهــا ،وحافظت
عـ ـل ــى أدائـ ـ ـه ـ ــا املـ ـمـ ـي ــز يف ك ــاف ــة
قـ ـط ــاع ــاتـ ـه ــا الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــةُ ،ت ـع ــد
م ــؤش ــرات أداء شـبـكــة الـكـهــربــاء
األف ـض ــل ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم ،مـ ــن حـيــث
االع ـت ـم ــادي ــة وم ــواك ـب ــة الـتـطــور
الـعـمــرانــي وتــوفـيــر بنية حتتية
جاذبة لالستثمار.
تبلغ الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة من
ال ـك ـهــربــاء  10578مـيـجــا واط
ف ـي ـمــا ب ـل ــغ أعـ ـل ــى ح ـم ــل 8475
مـ ـيـ ـج ــا واط وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـعــل

ال ـشــركــة األع ـل ــى عـلــى املـسـتــوى
العربي يف احتياطي الكهرباء.
ومـ ــع دخ ـ ــول إنـ ـت ــاج مـحـطــة
أم احلـ ـ ـ ــول ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ال ـط ــاق ــة
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة لـ ــدولـ ــة قـ ـط ــر مــن
الكهرباء بنحو  % 30ومن املياه
بنحو  ،% 40وهــو مــا يسهم يف
ت ــأم ــن م ـت ـط ـل ـبــات ال ـ ــزي ـ ــادة يف
الطلب على الطاقة.
قـ ــامـ ــت «ك ـ ـه ـ ــرم ـ ــاء» م ــؤخ ــرا
برفع كفاءة الشبكة الكهربائية
مبـخـتـلــف ج ـه ــوده ــا م ــن خــال
تنفيذ برامج الصيانة الدورية،
التي شملت  32مـحــو ً
ال و1359
قــاط ـع ـ ًا يف احمل ـط ــات الــرئـيـســة،
م ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـتـ ـصـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــة يف احمل ـ ـطـ ــات
والكابالت واخلطوط الهوائية،
التي نتج عنها وفر يقدر بنحو
 14م ـل ـيــون دوالر ،إض ــاف ــة إلــى
تــوف ـيــر ن ـحــو  3،5م ـل ـيــون دوالر
ن ـت ـي ـج ــة عـ ـم ــل وح ـ ـ ــدة م ــراق ـب ــة
املـعــدات الكهربائية للمحطات
الــرئـيـســة ،مــع اس ـت ـمــرار العمل
ب ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد يف
استخدام الغاز الطبيعي الذي
نتج عنه توفير  7ماليني وحدة
غاز ( )MMBTUبقيمة  19مليون
دوالر ،كما قامت بترقية مركزي
ال ـت ـح ـك ــم ال ــوطـ ـن ــي وال ــوطـ ـن ــي
ل ـل ـطــوارئ بــأحــدث الـبــرمـجـيــات

ملعب الوكرة المجهز الستضافة مونديال .2022

رفعت محطة أم الحول إنتاج قطر من الكهرباء

بسبب تنظيم قطر بطولة كأس العالم ،تسعى

بنحو  % 30لتكون األعلى على المستوى العربي

قطر إلى ضمان وجود ما يكفي من الطاقة

في احتياطي الكهرباء

لتلبية الطلب الهائل المتوقع للكهرباء

والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات وت ـ ـعـ ــزيـ ــز األمـ ـ ــن
السيبراني.
االستعداد للمونديال

بـسـبــب تـنـظـيــم ق ـطــر بـطــولــة
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم  ،2022تـسـعــى
ك ـ ـهـ ــرمـ ــاء إل ـ ـ ــى ض ـ ـمـ ــان وج ـ ــود
م ــا يـكـفــي م ــن ال ـط ــاق ــة لتلبية
الطلب الهائل للكهرباء بحلول
ذلــك الــوقــت ،ولتزويد الفنادق،
وامل ــاع ــب ،وامل ــراك ــز اإلعــام ـيــة،
وم ـن ـشــآت االتـ ـص ــاالت ،ومــرافــق
تـكـنــولــوجـيــا امل ـع ـلــومــات كــذلــك
ب ــال ـط ــاق ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى تـلـبـيــة
احتياجات الــزيــادة املتوقعة يف
عـ ــدد ال ـس ـك ــان .وب ــال ـت ــال ــي ،من
املنتظر أن يتطلب احلدث كمية

هائلة مــن الـطــاقــة ،الـتــي يجب
توليدها من أكثر من مصدر.
قــامــت «ك ـه ــرم ــاء» خ ــال عــام
 2019بـ ـت ــدش ــن  32م ـح ـطــة
نقل كـهــربــاء جــديــدة و 26كاب ًال
كـهــربــائـيـ ًا واألع ـم ــال املصاحبة
لـهــا ورب ـط ـهــا مب ــرك ــزي التحكم
الوطني وحتكم التوزيع ،خلدمة
م ـخ ـت ـل ــف م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـت ـن ـم ـيــة
يف ال ــدول ــة بـقـيـمــة إج ـمــال ـيــة 3
م ـل ـيــارات ري ــال ق ـطــري تـقــريـبـ ًا،
ال ـتــي ت ـخــدم مـخـتـلــف مـشــاريــع
التنمية يف الدولة ،حيث انتهت
«ك ـهــرمــاء» خ ــال ال ـعــام املــاضــي
مـ ــن ج ـم ـي ــع م ـح ـط ــات مــاعــب
ك ــأس ال ـعــالــم بـتـشـغـيــل محطة
رأس أبـ ـ ــو عـ ـب ــود آخـ ـ ــر مـحـطــة

م ــن خ ـم ــس م ـح ـط ــات تـنـفــذهــا
املــؤسـســة لتغذية مــاعــب كــأس
العالم بتكلفة نحو  800مليون
ريال.
وتسخر دولــة قطر مجموعة
م ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ــذك ـي ــة يف
توليد كــل مــن الـطــاقــة الدائمة
واملـ ــؤق ـ ـتـ ــة ،ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام م ــزي ــج
م ــن ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز وال ـط ــاق ــة
املتجددة ،ومن املرجح أن يكون
ك ــأس ال ـع ــال ــم فـيـفــا  2022أول
حــدث ك ــروي متكامل مــن نوعه
ي ــدار بشبكة الطاقة الذكية يف
البالد.
ويف هذا الصدد ،تقدر الشركة
العربية لالستثمارات البترولية
«أب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــورب» االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات

الـ ـقـ ـط ــري ــة يف ق ـ ـطـ ــاع ال ـط ــاق ــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة بـنـحــو  9م ـل ـيــارات
دوالر أمــريـكــي لتقوية مفاصل
ق ـطــاع ال ـطــاقــة يف ال ـب ــاد ،ومــن
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع إنـ ـ ـف ـ ــاق ذل ـ ـ ــك امل ـب ـل ــغ
إلضافة  4.2جيجا واط ،وتلبية
ال ـط ـل ــب املـ ـت ــزاي ــد ل ـل ـب ــاد عـلــى
املدى املتوسط.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ي ـك ـشــف
تقرير «فينشرز أون سايت» ،أن
مبلغ الـ 9مليارات دوالر يتألف
من قسمني ،األول ويبلغ نحو
 6مـلـيــارات دوال أمــريـكــي ،يتم
إنـفــاقـهــا عـلــى مـشــاريــع توليد
ال ـك ـهــربــاء مبختلف أنــواع ـهــا،
خ ـ ــاص ـ ــة مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـط ــاق ــة
امل ـت ـجــددة .أم ــا الـثــانــي ويصل

إل ـ ــى م ــا ي ــزي ــد ق ـل ـي ـ ً
ـا ع ـل ــى 3

مـلـيــارات دوالر ،فيتم إنفاقها
عـلــى مـشــاريــع نـقــل الـكـهــربــاء،
ك ـمــا س ـي ـكــون مـ ـش ــروع تــوسـعــة
نظام نقل الطاقة.
مشاريع جديدة

سـ ـ ـل ـ ــط تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر م ــؤسـ ـس ــة
«فـيـنـشــرز أون ســايــت» الـضــوء
عـ ـل ــى اإلجن ـ ـ ـ ـ ـ ــازات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة،
الـتــي حتققها قـطــر يف قطاع
ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،ب ـع ــد أن
دخلت املجال بكل قوتها قبل
نحو  10أعــوام ،وتتوقع البالد
أن تـشـكــل ال ـطــاقــة الشمسية
امل ــول ــدة مـحـلـيـ ًا ج ـ ــزء ًا رئـيـسـ ًا
فيها لتلبية احلاجة املتزايدة
إل ـ ــى الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ـح ـل ــول ع ــام
 .2022أكـ ـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن
مستقبل الطاقة الشمسية يف
ال ـبــاد يتطور بشكل متسارع
وهو ما دفع احلكومة القطرية

إلــى وضــع هــدف طـمــوح يرفع
من مساهمة الطاقة املتجددة
بنسبة  % 2يف مــزيــج الطاقة
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ع ـ ــام ـ ــن،
وف ــق اإلح ـ ـصـ ــاءات وال ـب ـيــانــات
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ق ــدم ـت ـه ــا
امل ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ال ـق ـطــريــة
لـلـكـهــربــاء واملـ ــاء «ك ـهــرمــاء» يف
خطتها اخلمسية األخيرة.
وأضاف التقرير «تسير قطر
عـلــى الـطــريــق الصحيح نحو
ال ـت ـح ــول إلـ ــى م ــرك ــز إقـلـيـمــي
للطاقة الشمسية».
وم ــؤخ ــراً ،وضـعــت «كـهــرمــاء»
ع ـلــى رأس أول ــوي ــات ـه ــا تــولـيــد
ط ــاق ــة ش ـم ـس ـيــة ب ـ ـقـ ــدرة 200
مـيـجــا واط يف  60مــوق ـع ـ ًا يف
جميع أن ـحــاء ال ـب ــاد ،وسيتم
إنشاء محطة قطرية عمالقة
لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة بإمكانها
تــول ـيــد  200م ـي ـجــا واط من
الطاقة الشمسية يف املرحلة
األولـ ــى إلطــاق ـهــا ،وه ــي أحــد
األهداف االستراتيجية أيض ًا،
الـتــي تــركــز عليها خـطــة قطر
الوطنية  ،2030الـتــي تؤسس
ل ـف ـك ــرة اعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـب ــاد عـلــى
ال ـطــاقــة الـنـظـيـفــة وامل ـت ـجــددة
كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدي ـ ـ ــل آمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ورخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــص
للهيدروكربونات ،التي حتقق
الـ ـ ـب ـ ــاد أرب ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ًا ه ــائـ ـل ــة مــن
تصديرها إلى اخلارج.
ويف ه ــذا الـسـيــاق خصصت
ال ــدول ــة ق ــاع ــدة رأس ـم ــال تبلغ
 500مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،ب ـه ــدف
االنتهاء من احملطة الشمسية
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاقـ ــة ،وي ـ ـتـ ــوقـ ــع زي ـ ـ ــادة
اإلن ـت ــاج إل ــى  500ميجا واط
م ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة يف
املرحلة الثانية.
بحسب التقرير ذاتــه ارتفع
ع ــدد مـحـطــات نـقــل الـكـهــربــاء
الــرئـيـســة يف قـطــر بـنـحــو 430
م ـح ـطــة ،ويـ ـق ــدر زيـ ـ ــادة حجم
امل ـ ـبـ ــالـ ــغ ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ــم رص ــده ــا
لـتـطــويــر امل ـبــانــي ذات الـصـلــة
بقطاع الطاقة يف قطر من 24
مليون دوالر يف عام  2018إلى
 3.5مليار دوالر ما يجعل العام
احلالي عام ًا مبشر ًا للغاية يف
قطاع الطاقة
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خطة بحرينية لتوليد الكهرباء من الرياح في البر والبحر

عمان تزيد سعة المناطق المرتفعة

ك ـش ـف ــت ه ـي ـئ ــة الـ ـط ــاق ــة املـ ـسـ ـت ــدام ــة يف
البحرين عن خطة مشروع لتوليد الطاقة
م ــن ال ــري ــاح عـلــى الـيــابـســة ويف ال ـب ـحــر ،من
خ ــال إع ــداد ش ــروط مرجعية لطرحها يف
مناقصة عامة إلنتاج الطاقة الكهربائية من
الرياح.
وت ــوقـ ـع ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،أن ت ـ ـ ـ ــراوح ال ـط ــاق ــة
اإلن ـتــاج ـيــة لـلـمـشــروع ب ــن  50و 100ميجا
واط ،وبينت الهيئة أن هناك عــدة مشاريع
تعمل هيئة الطاقة املستدامة عليها ،عديد
مـنـهــا م ـنــدرج يف اخل ـطــة الــوطـنـيــة للطاقة
املتجددة واخلطة الوطنية لكفاءة الطاقة
ومبادراتهما.
م ــن جــانــب آخ ــر وق ـعــت الـبـحــريــن أخ ـيــر ًا
خمسة عقود لتنفيذ مشروع تطوير شبكات
نقل الكهرباء جهد  220كيلو فولت و 66كيلو
فولت ضمن املرحلة الثانية لتزويد املشاريع
اإلسكانية االستراتيجية بالكهرباء.
تأتي هذه املشاريع ضمن اخلطة الرئيسة
الـتــي وضعتها الـبـحــريــن لتطوير وتوسعة
شبكات نقل الكهرباء يف اململكة جلعل شبكة
الكهرباء قــادرة على تلبية الطلب املتنامي
عـلــى اس ـت ـخــدام الـكـهــربــاء يف جميع أنـحــاء
اململكة ألغراض التنمية والتوسع العمراني
والصناعي والتجاري

انـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـع ـم ــان ـي ــة
ل ـن ـقــل ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن اس ـت ـك ـمــال
أكـ ـب ــر م ـش ــاري ـع ـه ــا ال ــرامـ ـي ــة إل ــى
زي ــادة السعة الكهربائية ملناطق
م ــرتـ ـفـ ـع ــات املـ ـ ـط ـ ــار وم ــرت ـف ـع ــات
غـ ــا والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــرات داخـ ـ ــل ن ـط ــاق
محافظة مسقط ،ملواكبة الطلب
املتزايد على الطاقة الكهربائية
يف املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد منـ ــو ًا
متسارع ًا.
وك ــان املـهـنــدســون والـفـنـيــون يف
ال ـشــركــة أجن ـ ــزوا م ــؤخ ــرا عملية
ش ـح ــن الـ ـك ــاب ــات األرض ـ ـيـ ــة مــن
محطة مرتفعات غال إلى محطة
بوشر جهد  132ك.ف ،وأضافت
الـشــركــة بنجاح احملــولــن الثالث
والــرابــع إلــى مرتفعات غــا ،التي
مت شحنها يف وقت سابق.
وكانت الشركة العمانية لنقل
الكهرباء انتهت يف وقت سابق من
شحن احملولني الثالث والرابع يف
محطة مرتفعات املطار.
تهدف الشركة من هذه املشاريع
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صورة جماعية لمهندسون عمانيون أمام محطة مرتفعات غال.

إلـ ـ ــى ضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـش ـب ـكــة
الرئيسة للكهرباء يف السلطنة،
وتــدفـقـهــا بـســاســة وي ـســر لتلبية
ك ــاف ــة االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ،وم ــواج ـه ــة
األحمال الزائدة يف هذه املناطق،
التي تشهد أعلى معدل لألحمال

الكهربائية مع تزايد الطلب على
الكهرباء نتيجة الزيادة السكانية
والتوسع العمراني فيها.
وش ـهــد ال ـع ــام اجل ـ ــاري افـتـتــاح
م ـ ـشـ ــروع ت ــدش ــن أول مـنـظــومــة
ك ـهــربــائ ـيــة ج ـهــد  400ك ف ،يف

مـحــافـظــة شـمــال الـبــاطـنــة ،التي
تـتـكــون مــن ث ــاث مـحـطــات جهد
 400ك.ف واخل ـط ــوط األرض ـيــة
والهوائية املصاحبة لها ،وبلغت
تـكـلـفــة ه ــذه امل ـش ــاري ــع ن ـحــو 100
مليون ريال عماني

طموح كبير :البحرين تخطط لمشاريع جديدة لتوليد الطاقة.

قفزة كبيرة لكهرباء أبوظبي

ً
كهرباء دبي تؤمن الطاقة لـ  25عاما
وق ـ ـ ـعـ ـ ــت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء
ومـ ـي ــاه دب ـ ــي ،م ــع االئ ـت ــاف
الـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوده ش ــرك ــة «أك ـ ــوا
بـ ـ ـ ـ ــاور» ومـ ــؤس ـ ـسـ ــة اخل ـل ـي ــج
لــاسـتـثـمــار ،اتـفــاقـيــة شــراء
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة مل ـ ـ ـ ــدة  25عـ ــام ـ ـ ًا
ل ـل ـم ــرح ـل ــة اخلـ ــام ـ ـسـ ــة مــن
مجمع محمد بــن راشــد آل
م ـك ـتــوم لـلـطــاقــة الشمسية
بـ ـ ـق ـ ــدرة  900مـ ـيـ ـج ــا واط
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
بـتـقـنـيــة األلـ ـ ــواح الشمسية
وي ـعــد مـجـمــع مـحـمــد بن
ال ـك ـهــروضــوئ ـيــة وفـ ــق نـظــام دب ــي قــد أعـلـنــت يف نوفمبر
املـ ـنـ ـت ــج املـ ـسـ ـتـ ـق ــل ،وس ـي ـتــم  2019اختيار االئـتــاف من راشـ ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ل ـل ـطــاقــة
تـشـغـيــل املــرح ـلــة اخلــامـســة بني  60عرض ًا عاملي ًا لتنفيذ الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة أك ـ ـبـ ــر مـ ـش ــروع
على مراحل بدء ًا من الربع املرحلة اخلامسة من مجمع استراتيجي لتوليد الطاقة
محمد بــن راش ــد آل مكتوم املـ ـتـ ـج ــددة يف م ــوق ــع واح ــد
الثالث من عام .2021
يف العالم ،وفق نظام املنتج
وكانت هيئة كهرباء ومياه للطاقة الشمسية.

املستقل ( ،)IPPللوصول إلى
 5000م ـي ـجــا واط بـحـلــول
عـ ــام  ،2030وبــاس ـت ـث ـمــارات
تبلغ  50مليار دره ــم ،حيث
سيسهم من خالل مشاريعه
يف تـ ـس ــري ــع الـ ـتـ ـح ــول نـحــو
ت ـب ـن ــي الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة
واستخدامها.
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم املـ ـ ـش ـ ــروع
أح ـ ـ ـ ــدث تـ ـقـ ـنـ ـي ــات األل ـ ـ ـ ــواح
ال ـش ـم ـس ـيــة ال ـك ـهــروضــوئ ـيــة
ثنائية األوجــه ،التي تسمح
بــاس ـت ـخــدام أش ـعــة الـشـمــس
املنعكسة على كال الوجهني
األمامي واخللفي ،مع نظام
تتبع شمسي أح ــادي احملــور
لزيادة إنتاجية الطاقة

نجحت أمارة أبوظبي في رفع معدالت أنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

حققت إم ــارة أبوظبي خــال الـعــام املــاضــي قفزة كبيرة يف
معدالت إنتاج الكهرباء من املصادر املتجددة ،التي ارتفعت
مــن  250.390ميجا واط /ســاعــة يف عــام  2018لتصل إلى
 2.163.799ميجا واط /ساعة يف عــام  ،2019وفـقـ ًا لتقرير
اإلحصاء السنوي  2020الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وتستهدف إمارة أبوظبي التوسع يف إنشاء وتطوير مشاريع
الطاقة املتجددة لدعم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة ،وفق
استراتيجية اإلمارات للطاقة ،الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة
الطاقة النظيفة يف إجمالي مزيج الطاقة إلــى  50يف املائة
بحلول  ،2050وتعزيز النمو االقتصادي املستدام يف أبوظبي.
وش ـه ــدت إمـ ــارة أبــوظ ـبــي يف يــونـيــو امل ــاض ــي ب ــدء التشغيل
التجاري حملطة «نور أبوظبي» ،أكبر محطة مستقلة للطاقة
الشمسية يف العالم ،بطاقة إنتاجية قدرها  1.177ميجا واط.
ويـتـيــح امل ـش ــروع زي ـ ــادة إن ـت ــاج إم ـ ــارة أبــوظ ـبــي م ــن الـطــاقــة
امل ـت ـجــددة واحلـ ــد م ــن اس ـت ـخــدام ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي يف توليد
الكهرباء ،وبلغت كمية الطلب على الكهرباء مــن مختلف
مصادر التوليد يف إمارة أبو ظبي  62.681.608ميجا واط/
ساعة يف عام  ،2019واستحوذت منطقة أبوظبي على النسبة
الكبرى من كمية الطلب على الكهرباء تلتها منطقة الظفرة
ثم منطقة العني

أخـبـار
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«موديز» تصنف كهرماء بـ «مستقرة»

العدد الخامس 2021 -

حـ ـصـ ـل ــت املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة لـ ـلـ ـكـ ـه ــرب ــاء واملـ ـ ـ ــاء
«كهرماء» على تقييم أولي طويل
األجــل عند درجــة  ،A1مع نظرة
مستقبلية مستقرة ،مــن وكالة
موديز للتصنيفات االئتمانية.
وكشفت الــوكــالــة يف تقييمها
أن ال ـت ـص ـن ـي ــف طـ ــويـ ــل األجـ ــل
لـ ـ ـ "ك ـ ـهـ ــرمـ ــاء» ي ــدع ــم امل ـخ ــاط ــر
املـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة ألن ـ ـش ـ ـطـ ــة تـ ــوزيـ ــع
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،ك ـمــؤس ـســة
ح ـكــوم ـيــة ه ــي امل ــال ــك وامل ـش ـغــل
الــوح ـيــد ملـنـظــومــة شـبـكــات نقل
يؤكد تقرير موديز على قدرة «كهرماء» في الوفاء بالتزاماتها نحو تلبية النمو
وتوزيع الكهرباء واملياه يف دولة
المتنامي في الطلب على الكهرباء والماء.
ق ـطــر ،إل ــى جــانــب األداء املــالــي
سـنــويـ ًا خ ــال األعـ ــوام اخلمسة على الـكـهــربــاء وامل ــاء يف ظــل ما
القوي للمؤسسة.
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت "م ـ ـ ــودي ـ ـ ــز" ارت ـ ـفـ ــاع امل ـق ـب ـل ــة ،مـ ــع ق ـ ـ ــدرة "كـ ـه ــرم ــاء" تنفذه من مشاريع توسعة شبكة
الـطـلــب عـلــى الـكـهــربــاء بنحو  5عـلــى ال ــوف ــاء بــالـتــزامــاتـهــا نحو الكهرباء يف دولــة قطر ومشروع
يف املائة واملياه بنحو  4يف املائة تلبية النمو املتنامي يف الطلب خ ــزان ــات املـ ـي ــاه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة

تمويل بـ  2.4مليار دوالر لـ «السعودية للكهرباء»
الكبرى.
م ــن جــان ـبــه ،اع ـت ـبــر املـهـنــدس
عيسى بن هــال الـكــواري رئيس
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـق ـط ــري ــة
لـلـكـهــربــاء وامل ـ ــاء «كـ ـه ــرم ــاء» ،أن
الـتـقـيـيــم املــرت ـفــع يـعـكــس جنــاح
خ ـطــط "ك ـه ــرم ــاء" املـبـنـيــة على
االس ـ ـتـ ــدامـ ــة املـ ــال ـ ـيـ ــة ،وأضـ ـ ــاف
«أيضا يؤكد األداء املالي القوي
ال ــذي حققته املــؤس ـســة» ،وتــابــع
«التصنيف املرتفع لوكالة موديز
للمرة األولى لـ "كهرماء" يضعنا
أم ـ ــام الـ ـت ــزام ج ــدي ــد يـتـمـثــل يف
االستمرار يف العمل على تعزيز
االسـ ـت ــدام ــة امل ــال ـي ــة وم ــواص ـل ــة
حتسني كفاءة التشغيل وترشيد
الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف بـ ـشـ ـت ــى ع ـم ـل ـي ــات
املــؤس ـســة ،مــن خ ــال تبني عــدد
من املبادرات اجلديدة»

وق ـع ــت ال ـشــركــة ال ـس ـعــوديــة لـلـكـهــربــاء
اتفاقية متويل مشترك محلي بقيمة 2،4
مليار دوالر أمريكي مع  7بنوك محلية
كبرى.
وميتد التمويل املوقع متوسط األجل
إلـ ــى س ـبــع سـ ـن ــوات ،ب ـ ــدون ض ـم ــان ــات من
البنوك.
وقال فهد السديري الرئيس التنفيذي
للشركة السعودية للكهرباء «إن الشركة
تـعـمــل بــاس ـت ـمــرار عـلــى حتـســن الـكـفــاءة
التشغيلية وإحداث قفزة نوعية يف تطوير
أعـمــالـهــا وحت ـســن خــدمــات املـشـتــركــن»،
مبنى السعودية للكهرباء من الداخل.
مبين ًا أن التمويل جزء من خطة الشركة
لـتـمــويــل أغ ــراض ـه ــا ال ـعــامــة ومـشــاريـعـهــا
الرأسمالية ،ومن أهمها مشروع العدادات ويـتــوقــع أن ينعكس إيـجــابـ ًا على خفض ال ـب ـنــوك احمل ـل ـيــة يف ال ـشــركــة الـسـعــوديــة
الذكية وحتسني موثوقية الشبكة وربط املـتــوســط املــرجــح لتكلفة التمويل لدى ل ـل ـك ـهــربــاء ،ال ـت ــي متـتـلــك ق ــاع ــدة أص ــول
كـبـيــرة ومم ـتــدة يف جميع أرجـ ــاء الـبــاد،
مشاريع جديدة.
الشركة.
وأشار السديري إلى أن اإلقفال الناجح تؤدي دور ًا حيوي ًا وضروري ًا يف دعم وتطور
ك ـمــا أنـ ــه س ـي ـمــدد م ــن م ـتــوســط مــدى
االسـتـحـقــاق ملــزيــج التمويل يف الشركة ،لهذا التمويل يعد إشارة ثقة مستمرة من اقتصادها بقطاعاته كافة

ً
ألول مرة منذ  20عاما

«كهرباء الشارقة»

نمو الطاقة المتجددة العالمي ينخفض

تشغل  29محطة جديدة

البحرين تهدف إلى بناء 40
محطة كهرباء جديدة

أعلنت هيئة كهرباء ومـيــاه الشارقة تشغيل أربــع
م ـح ـطــات ج ـهــد  132ك ـي ـلــو ف ــول ــت خـ ــال ال ـعــامــن
املاضيني ،تشمل محطات أبوشغارة ومركز الشارقة
لالستثمار واملدينة اجلامعية ،وتشغيل محطة تالل
وإضافة مفاتيح  123كيلو فولت يف محطة الطي ،كما
كشفت الهيئة عن تشغيل  25محطة فرعية ،جهد 33
كيلو فولت يف مختلف مناطق إمــارة الـشــارقــة ،كما
مت االنتهاء من مشاريع جديدة لتعديل الشبكات يف
عدد من مناطق مدينة الشارقة تشمل خطوط 132
جديدة ومشاريع تعديل شبكات  33و 11كيلو فولت
يف أكثر من  51منطقة يف الشارقة .وكشف الدكتور
امل ـه ـنــدس راشـ ــد ال ـل ـيــم رئ ـيــس هـيـئــة ك ـهــربــاء وم ـيــاه
الشارقة أن احملطات اجلديدة تأتي يف إطار التوسعات
واملشاريع التطويرية الضرورية والتوسع يف مشاريع
الطاقة واملياه وشبكات النقل والتوزيع ملواجهة الطلب
امل ـت ــزاي ــد ع ـلــى ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه .م ــن جــانـبـهــا كشفت
املـهـنــدســة مــي الـلـيــم مــديــر إدارة الـتـخـيــل الهندسي
أن «دخـ ــول احمل ـط ــات اجل ــدي ــدة يف اخل ــدم ــة وتـعــديــل
الشبكات وفــق أفضل املــواصـفــات العاملية سيسهم يف
حتقيق الثبات واالسـتـقــرار لشبكة الكهرباء وتوزيع
األحمال يف مختلف مناطق اإلمارة

كشف وزيــر شــؤون الكهرباء
وامل ـ ــاء يف ال ـب ـحــريــن املـهـنــدس
وائل املبارك ،عن عدة مشاريع
جــديــدة تعتزم هيئة الكهرباء
تـنـفـيــذهــا يف ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة،
م ــن أب ــرزه ــا ب ـن ــاء  40محطة
ل ـن ـقــل ال ـك ـه ــرب ــاء يف مختلف
مـحــافـظــات املـمـلـكــة ،لتغطية
جـ ـمـ ـي ــع األح ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـن ــاش ـئ ــة
عـ ــن الـ ـت ــوسـ ـع ــات اإلس ـك ــان ـي ــة
المهندس وائل المبارك
والصناعية واالستثمارية.
مـبـيـنـ ًا إن ال ـ ـ ــوزارة تخطط
لتزويد جزر حوار بالطاقة الكهربائية لتغذية التطور العمراني املستقبلي
وتغذية جميع املنشآت احليوية يف اجلزر بالكهرباء ،ولتحقيق ذلك سيتم
بناء محطة نقل كهرباء جهد  66كيلو فولت وربطها بشبكة نقل الكهرباء
الرئيسة عبر مد كابالت بحرية جهد  66كيلو فولت بني جزيرة البحرين
وجزر حوار.
وكشف الوزير البحريني أن من أهم املشاريع الكبرى التي تنفذها الهيئة
حال ًيا محطة الــدور للطاقة واملياه وتبلغ سعتها اإلنتاجية  1500ميجا
واط من الكهرباء و 50مليون جالون من الشرب يوم ًيا

كشفت وكالة الطاقة الدولية ،أن النمو
العاملي يف قــدرة توليد الطاقة املتجددة
سجل خالل العام اجلاري أول انخفاض
س ـن ــوي م ـن ــذ  20ع ــامـ ـ ًا ب ـس ـبــب جــائـحــة
«كــورونــا» لكن مــن املتوقع أن ينتعش يف
العام املقبل.
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــاء تـ ــورب ـ ـي ـ ـنـ ــات الـ ــريـ ــاح
وم ـح ـطــات ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة وغـيــرهــا
من منشآت توليد الكهرباء من املصادر
املـ ـتـ ـج ــددة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،يف ظ ــل ت ــراج ــع
الطلب على الطاقة يف شتى القطاعات
الـتـجــاريــة والـصـنــاعـيــة وتـعـطــل مشاريع
بفعل مشكالت لوجيستية.
وق ــال ف ــاحت ب ـي ــرول ،املــديــر التنفيذي
لــوكــالــة الـطــاقــة «ت ــواص ــل الـ ــدول تشييد
تتوقع وكالة الطاقة الدولية تعافي بناء الطاقة المتجددة العام المقبل.
ت ــورب ـي ـن ــات الـ ــريـ ــاح وم ـح ـط ــات ال ـطــاقــة
الـشـمـسـيــة اجل ــدي ــدة ل ـكــن ب ــوت ـي ــرة أقــل واملناخ».
استمرار سياسات الدعم احلكومية.
ومـ ـ ــن املـ ـت ــوق ــع تـ ـع ــايف بـ ـن ــاء ال ـط ــاق ــة
ك ـمــا ي ـتــوقــع أن ي ـك ــون ال ـن ـمــو لـعــامــي
بـكـثـيــر» ،وأضـ ــاف «ح ـتــى قـبــل أن تضرب
ً
جائحة (كوفيد  )19كان العالم يف حاجة املتجددة العام املقبل لتعود إلى مستوى  2020و 2021معا أقل بنسبة  10يف املائة
إلـ ــى ت ـس ــري ــع ن ـش ــر الـ ـط ــاق ــات امل ـت ـج ــددة النمو الذي بلغته يف  2019مع استئناف عــن الـتــوقـعــات الـســابـقــة لــوكــالــة الطاقة
ب ــدرج ــة ك ـب ـيــرة لـتـلـبـيــة أه ـ ــداف الـطــاقــة العمل يف املـشــاريــع املعطلة ،وبافتراض الدولية قبل تفشي فيروس «كورونا»
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their production through a shift to nuclear and
renewable energy But with the expansion of
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their existing networks with smart grids that
feed on renewable energy to provide more
energy less priced and more tradeable.
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The Kuwaiti Ministry of Electricity
and Water is racing for time to
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Vision 2035” and the growing
demand for energy.
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electricity, sustainable water and high quality, in various ways.
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opportunities for energy exchange and trade
ب
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Gulf electricity interconnection amounted to
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about US$ 183 million. The cumulative value
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therefore when demand falls significantly
during the winter, the combined electricity
surplus in the Gulf States is about 70 GW due
to drop in electrical load as temperatures
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in the process of integrating renewable
energy sources into networks to achieve energy
security, the GCCIA has contracted with the
American Electric Energy Research Institute

(EPRI) to conduct technical studies to ensure
the safe integration of renewable energy into
the Gulf electricity network, through a detailed
joint study with the Institute, the results of
which will contribute to the development of the
work of the Authority and the stability of the
نوا ـع ـت ـلا سـلـجـم ن ـم ة ـق ـفاو ـملا، تاـضواـفـم د ـجو ـت اـمـك
Gulf electricity systems.
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لبقملا ماعلا يف، ربكأ تالاجم سردنس اننأ دكأتم انأ
the Iraqi Ministry of Electricity in September
ل
ل
ت
و
ع، شم قلطنوfor
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ى، نوagreements
قيقحت نم رثكأ برتق
2019. س
Preparations
هأtenders
انفاد، تلاfor
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 ربكproject,
دعب ًاماعwhich
 ماعis expected
and
to be established and started during the first
quarter of 2021, will continue to be ready for
operation before the summer of 2022, God
willing
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Changes in the new Board of Directors of GCCIA

Al Abadi as Chairman of the Board of Directors
and Al Sudairy as Deputy
Board of Directors
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Dr. Nayef bin Muhammad Al-Abadi
• Chairman of the Board
• Adviser to the Minister of
Energy for Electricity, Saudi
Arabia

Fahd bin Hussain Al-Sudairy

M. Sherif Salim Al Olama
• Board Member
• Undersecretary of the Ministry of
Energy and Infrastructure
• United Arab Emirates

Eng. Issa Ahmed Al Zarouni
• Board Member
• Director (Network Operations
Department)
• Transco - Abu Dhabi
• United Arab Emirates

M. Sheikh Nawwaf bin Ibrahim Al
Khalifa
• Board Member Chief Executive
Officer, Electricity and Water
Authority
• Bahrain

Eng. Taha Mahmoud Faqihi
• Board Member
• Assistant Undersecretary for
Financial Operations, Ministry of
Finance and National Economy
• Bahrain

M. Salem bin Nasser Al-Awfi
• Board Member
• Deputy Minister, Ministry of Oil
and Gas
• Oman

Eng. Yaqoub bin Saif Al-Kiyumi
• Board Member
• Chief Executive Officer,Oman
Power Procurement Company
• Oman

M. Issa bin Hilal Al-Kuwari
• Board Member
• Chairman of the Qatar General
Electricity and Water Corporation
• Qatar

Eng. Abdullah Ali Al-Dhiab
• Board Member
• Director of Electricity Networks
Affairs
• Qatar General Electricity and
Water Corporation
• Qatar

M. Jassim Muhammad Al-Nouri
• Board Member
• Acting Undersecretary, Ministry of
Electricity and Water
• Kuwait

Eng. Mutlaq Naif Al-Otaibi
• Board Member
• Assistant Undersecretary for
Electrical Distribution Networks
• Ministry of Electricity and Water
• Kuwait

GCCIA held its twentieth ordinary
general assembly, in the presence of
representatives of the assembly from the
countries of the Gulf Cooperation Council.
During its meeting held on April 23, 2020,

• Vice Chairman

• CEO, Saudi Electricity Company
• Saudi Arabia

the Assembly approved the presidency of
the Kingdom of Saudi Arabia for the new
session of the Board of Directors for a
period of three years, headed by Dr. Nayef
bin Muhammad Al-Abadi (Adviser to the

Minister of Energy for Electricity Affairs
in the Kingdom of Saudi Arabia) and
Fahd bin Hussein Al-Sudairy (CEO of the
Saudi Electricity Company in the Kingdom
of Saudi Arabia) as a vice Chairman ,

according to the alphabetical order of
the countries in the chairmanship of the
Authority’s Board of Directors.
The appointment of the members of
the Board of Directors for the seventh
session was also approved, based on
the nominations of the contributors
representing all countries of the
Cooperation Council.
The United Arab Emirates will be
represented by Eng. Issa Ahmed Al
Zarouni (Director of the Network
Operations Department at Transco
- Abu Dhabi) and Eng. Sherif Salim
Al Olama (Member of the Board of
Directors and Undersecretary of the
Ministry of Energy and Infrastructure).
Bahrain will be represented by
Engineer Sheikh Nawaf bin Ibrahim Al
Khalifa (CEO of the Electricity and Water
Authority) and Eng. Taha Mahmoud
Faqihi (Assistant Undersecretary for
Financial Operations at the Ministry of
Finance and National Economy).
Oman will be represented by
Eng. Salem bin Nasser Al-Awfi
(Undersecretary of the Ministry of
Oil and Gas) and Eng. Yaqoub bin Saif
Al-Kiyumi (CEO of the Oman Power
Purchase Company).
Qatar will be represented by Eng.
Issa bin Hilal Al-Kuwari (President of
the Qatar General Electricity and Water
Corporation) and Eng. Abdullah Ali AlDhiab (Director of Electricity Networks
Affairs).
Kuwait is represented by Eng.
Jassim Muhammad Al-Nouri (Assistant
Undersecretary for Electrical
Transmission Networks) and Eng.
Mutlaq Nayef Al-Otaibi (Assistant
Undersecretary for Electrical
Distribution Networks at the Ministry of
Electricity and Water).
Sheikh Nawwaf Al Khalifa extended
his thanks and gratitude to the leaders
of the Gulf Cooperation Council
countries for the support and patronage
the GCCIA receives, and to their
Excellencies the ministers concerned
with electricity affairs in the GCC
countries, and the General Secretariat
of the Cooperation Council for the Arab
States of the Gulf, for their support
for the success of the Gulf electrical
interconnection project.
He congratulated the Kingdom of
Saudi Arabia on the occasion of its
chairmanship of the next session of the
GCCIA Board of Directors, wishing the
new president all success and success.
He also thanked the members whose
term of membership had expired, and
praised their efforts during their term
in the Council, wishing them success in
their career

Al-Ebrahim as President of (GO 15)
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The organization (GO 15),
specialized in energy, announced the
election of Eng. Ahmed Al-Ebrahim,
CEO of the GCCIA, as President of the
organization for the year 2021. This
came during the annual meeting of
the organization’s Board of Directors
and shareholders, which was held
on social networks, at which his
Excellency was elected as the
organization’s president for the next
year.
GCCIA is a member of (GO-15)
since its accession in 2014, and
it is an organization specializing
in energy. It includes the largest
operators of energy networks in the
world and covers approximately
(80) of the total global demand for
electrical energy, and about 21%
of the total global production of
renewable energy.
The GO-15 was established in 2004
after recording many cases of total
power outages around the world
with the aim of developing energy
security and reliability of electricity
transmission networks. The
organization raises the basic issues
of common interest for discussion,
exchange of expert opinions, and the
formation of joint action plans that
serve the goals of the organization
and the interests of the members.
The main objectives of the

organization are summarized in
improving energy quality while
developing the economic level
and quality of life for electricity
users, and providing expertise and
specialized technical support in
the field of planning, managing and
operating electric power systems
around the world, and to act as a
mediator between electric power
producers and consumers to ensure
energy reliability and security, and to
take a strategic role in the decisionmaking process, the technical and
legal arbitration process, and the
development of electric energy trade
markets around the world.
The organization provides a
platform for senior executives and
experts to address and confront the
current challenges of the future of
electricity networks. It also explores
and directs new strategic initiatives
that will guide the development of
energy networks in the next 10-15
years. These strategic initiatives aim
to meet future challenges and seize
opportunities for a better future for
electric grids

Interview
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Nearly 11 years after
the launch of the Gulf
Connectivity Project,
how do you evaluate this
important experience?
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The numbers are the
verdict, not us, the electric
connectivity project has
not only strengthened
the cooperation of the
GCC countries in the field
of electric power, but
in all related activities,
The project has become
a platform to meet with
leaders, decision makers,
engineers and specialists
in the field of electricity to
share experiences, unify
visions and take strategic
directions that enhance
the work and plans of
gulf energy systems and
strengthen the positions
of electricity companies in
all projects and initiatives,
GCCIA has a
global

Dr. Nayef Al-Abadi,
Chairman of GCCIA,
reveals the authority's
plans and futur
e objectives

Gulf .. the
world's most
important
source of
energy

Since the launch of GCCIA, the goal of its operators to ensure
uninterrupted power flow to Member States, in 11 years, the GCCIA
has achieved this goal and more, with a significant expenditure
saving of about $2.5 billion.
Dr. Nayef Al-Abadi, Chairman of GCCIA, confirms that the next goal
is to develop the electricity transmission system, keep pace with the
rapid global development in this field, and expand in more than one
direction to ensure energy security in the Gulf.

The volume of energy trade between
the Gulf states increased by 20 %

We plan the Gulf region to be
an important link in the Global
Electricity Exchange network
Our success in maintaining the
security of electricity networks did
not come out of nowhere
presence in global
organizations specializing in
major electricity networks,
energy trading markets and
global connectivity, which
will benefit all GCC countries
by providing opportunities
to benefit from global
practices and expertise
in the development of
electricity systems in our
countries.

How has GCCIA managed
to maintain the flow of

electricity in the Gulf
states for more than a
decade?

For the 11th year in a
row, GCCIA has maintained
100% support and support
for the security of gcc
electricity networks, and
this success did not come
out of nowhere, but through
the tireless work of the
GCCIA Board of Directors,
to take strategic directions
to increase the reliability of
the network with a vision of
the extension of electricity
connectivity and energy
trade and exchange with
neighboring countries, to
achieve the authority’s

first goal of providing
electricity security to
member states.

What are your plans to
develop GCCIA business
to keep pace with the
future?

GCCIA continues its
strategic approach to the
security of the current
and future energy of
the GCC countries, and
immediately deal with
any emergency needs,
especially that electricity is
the artery of the sustainable
economy and the engine
of comprehensive
development, so our
programs are expanding in
order to keep up with the
developments of electric
power transmission and to
create the best technologies
and systems that help us to
ensure the continuation of
our activities in this field.

How do you plan to use
technology to develop
electrical connectivity?

There is no doubt that
reading energy trends and
continuing to strengthen the
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systems not only in the Gulf
region, but in the rest of the
Arab region and serves the
interests of the peoples of
the region.

A global platform
GCCIA has high hopes
on the electric power
trading platform, which
was launched two years
ago, how do you see the
start of the platform’s
launch?

Since the launch of the
Energy Trading Platform for
the Gulf Electricity Market
in 2018, GCCIA has sought
to stimulate the use of the
platform by member states
with the aim of concluding
daily electricity trading
contracts that are securely
completed with the aim
of optimizing available
resources, and there are
current and future plans to
develop the platform’s work
by expanding the types of
electricity trade available
there.

10

GCC Grid

Issue (5) - 2021

Why did you think about
this platform in the first
place?

energy market is a very
important option for the Gulf
states, and for this the GCCIA
harnesses all its capabilities
to activate the trade of
electric power between the
GCC countries in the Gulf
electricity market, we in the
Authority continue to employ
the latest technologies in its
strategic activity to activate
energy trade between
the GCC countries, and to
deal immediately with any
emergency needs.

Greater expansion
GCCIA has signed
memorandums and
agreements, to begin

Working to expand the link with
neighboring countries such as Iraq,
Jordan, Egypt and others enhances
the security of gulf electricity and
serves the Arab countries
Gulf electrical connectivity has
become a platform to meet leaders,
decision makers, engineers and
specialists in the field of electricity
expanding its activity by
linking with Iraq, Egypt
and Jordan, and there
are plans to expand

Europe and Africa, what
is the purpose of these
memorandums and
expansion plans?

Due to the continued
rise in the growth rates of
demand for electric power
in member state networks,
and the desire of GCCIA to
adapt the capacities of the
electrical connection to the
needs of the gcc networks,
GCCIA has planned to
expand the electrical link by
exploiting the opportunities
of connectivity within and
outside the GCC countries
to link with neighboring
regions to seek new
sources to raise energy
efficiency and sustainability,
In our view at GCCIA, this
expansion is important
for everyone, because it
brings stability to electricity

Because there is a great
chance that the Gulf states
will become part of the
global electricity trade
in the future, from the
beginning, the Gulf
connectivity network
was the beginning of
the electricity trade,
with the volume
of exchange
between the Gulf
states reached
1.250 million
megawatt hours,
which necessitated
the formation of
the energy trading
platform for the Gulf
electricity market
2018, Here comes
the role of GCCIA
in taking advantage
of the experience

Investing in solar energy will give
Gulf countries a greater competitive
edge

gained in recent years in
managing energy trading
and exchange operations
between gcc countries by
taking a leading role in
coordinating work between
member countries and
beyond to implement
initiatives to expand
connectivity and integrate
Gulf energy markets with
the markets of the Arab
world.

Were the beginnings
promising?

There is no doubt that
we have great ambition for
the Gulf to be an important
link in the global electricity
exchange network in the
future, given its excellent
east-west location,
allowing great economic
opportunities and enhanced
energy supply, especially
since the volume of energy

trade between the Gulf
countries during the last
two years has increased by
15-20%.

Many Gulf countries are
beginning to tend to
generate electricity from
the sun, why this trend?

Investing in solar energy,
though long overdue,
will give the Gulf states a
competitive advantage in the
production and consumption
of solar energy, whether
domestically or if exported
to the world, because it
will provide high price
attractiveness to external
buyers, as well as attracting
investors wishing to invest
in it for high levels of solar
radiation in the Gulf states,
and the relatively low cost
of production

11
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Effective participation GCCIA in Abu Dhabi Sustainability Week

electrical interconnection, planning for
the future of energy trade
Over the course of four days, GCCIA participated remarkably and effectively in the
World Future Energy Summit, The exhibition was a prominent event within Abu Dhabi
Sustainability Week 2020, hosted by the Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar),
and its main theme was «Accelerating the Pace of Sustainable Development».
The «World Future Energy
Summit», which lasted
for four days in the UAE
capital, Abu Dhabi, included
many important events
that discussed the future
of energy. In addition to the
main topics of discussion that
were emerging technologies
and future cities, artificial
intelligence، it made it a
global rallying point for the
advancement of sustainable
development in the world,
in which an elite group
of policy makers, sector

experts, technology pioneers
and the young generation
of sustainability leaders
gathered, The exhibition
provided a platform allowing
participants to learn about
developments in sectors
and ways to adapt to
emerging challenges and

opportunities in the field of
sustainability.The activities
of the summit witnessed the
distribution of the Sheikh
Zayed Sustainability Prize,
and the activities include the
exhibition and forums of the
World Future Energy Summit,
the Abu Dhabi Sustainable

Eng. Ahmed Al-Ebrahim participated
in sessions at the World Energy
Forum, in the presence of more than
700 influential international figures

Finance Forum, in addition
to the Women›s Forum for
Sustainability Environment
and Renewable Energy,
and the Youth Center for
Sustainability.

Active participation

The GCCIA was keen to
be present at major events
in which international
and regional experts
participated to discuss
opinions, ideas, proposals
and recommendations that
contribute to the development

of the energy sector and
help increase the volume of
cooperation between the Gulf
countries and international
organizations in this vital
sector, To enhance energy
security, increase investment
opportunities and develop
renewable energy sources,
and most importantly
highlight the efforts
undertaken by the GCCIA in
this vital area, and the plans,
projects and strategies it
implements to ensure energy
sustainability and prosperity.
The participation of
GCCIA included several
lectures, which discussed
the main axes of electrical
interconnection, future
planning and energy trade,
The lectures reviewed

the future prospects and
accomplishments of the Gulf
interconnection network, in
addition to the economic and
societal returns from the
electrical connection network
and the gains made from
energy trade, and building
an energy trade market
through the Gulf electrical
interconnection network، And
sustainable maintenance
solutions, as well as
sustainability in networks.
GCCIA CEO Eng. Ahmed

Al-Ebrahim participated in
several sessions at the World
Energy Forum organized
by the Atlantic Council, in
the presence of more than
700 international influential
figures in the energy sector,
and discussed the challenges
that the energy sector faces
in the region and the world,
He also participated in in the
tenth general assembly of
the International Renewable
Energy Agency (IRENA),
which was hosted by the

Abu Dhabi Sustainability Week is one
of the largest gatherings in the field
of sustainability in the world, and
it represents a global platform that
contributes to advancing development

city of Abu Dhabi, with the
participation of more than
1500 high-level personalities
from heads of government
and leaders of international
and regional organizations,
which discussed the basic
issues related to accelerating
the pace of adoption of
sustainable energy sources
and discussed the agencys
future plans and field
direction, as well as a road
map for renewable energy in
the world until 2050.
Eng. Al-Ebrahim
participated in the seminars
that were held within the
activities of the World Future
Energy Summit, which
discussed the transformation
in the energy sector, which
is considered a challenge
to ensure the stability of
electrical networks, in which
he referred to the role of
the GCCIA in supporting this
transformation through the
strategic role of the electrical
link, and the technical
studies it is carrying out, in
addition to the international
conferences in which it
participates, and a group of
executives and experts in the
electricity sector participated
in the session.
Abu Dhabi Sustainability
Week is one of the largest
gatherings concerned with
sustainability in the world,
and it represents a global
platform that contributes
to advancing sustainable
development in the world.
During its activities, it brings
together policymakers,
industry professionals,
technology and sustainability
leaders from all over the
world to discuss the future
of sustainability. The summit,
hosted by Masdar City within
the activities of Abu Dhabi
Sustainability Week, was
a great success, and the
previous session witnessed
the attendance of 13 heads
of state, about 120 ministers,
and 3000 executives
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Undersecretary of the Ministry of Energy and
Infrastructure reveals the features of the UAE plans to
develop the energy sector

Al Ulema: Nuclear
energy is our
best choice
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Eng Sherif Salim Al Ulema, Undersecretary of the
Ministry of Energy and Infrastructure of the United
Arab Emirates, revealed in an interview with the
magazine „Electrical Connection”, his country's
future plans to provide electricity with high
quality and competitive quality, He also
spoke about his country's plan for
the next 10 years, the extent to
which the Ministry of Energy and
Infrastructure contributed to the
Quality of Life Program, and the
UAE's 2071 centenary.

We are following
a planned
plan aimed at
promoting the use
of clean energy

We aim to cover
half of our energy
needs from clean
sources by 2050

15

The UAE has
successfully operated
the first station in
„Barakah” so how
will this achievement
be reflected in the
transition to clean
energy?

There is no doubt that
the operation of the first
station in „Barakah” is a
major achievement for
UAE march, This success
will provide 24-hour
electricity without carbon
emissions, a major
and important step for
energy sustainability,
diversity and security
for decades to come,
Barakah is setting up a
new phase in the UAE’s
renaissance record in the
areas of sustainability,
clean energy and overall
development.

Why is the trend
towards nuclear power
at this particular time?
The UAE is one of the
leading countries in the

development of the clean
energy sector, and is the
first to develop modern
methods and methods
to enhance energy
efficiency, rationalize
the consumption of
natural resources and
find alternative solutions
to traditional energy
to support sustainable
development, To confirm
this, emirates energy
strategy 2050 has
launched a mix of clean
energy sources to ensure
a balance between
economic needs and
environmental objectives,
and the adoption of new
fuel sources along with
hydrocarbon sources
to achieve the vision of
economic diversification in
the country.
We at UAE are confident
that nuclear power is
the best option to meet
the growing demand for
energy, so we have built
barakah nuclear power
plants, which will help
meet the uae’s electricity

needs and support the
Sustainable Development
Goals.

Do you have plans for
other sources, or is
nuclear power enough?

The UAE attaches
great importance to
the diversification of
energy sources, as a
safe haven for balancing
sustainable development
and environmental
conservation, The UAE
has taken a long-term
approach to planning for
the future of energy and
shaping the sector, and
as a result, investments
in the clean energy sector
grew by 1,223% last year.
There are more than
one trend, we in the UAE
are taking a long-term
approach to planning for
the future of energy and
reducing emissions from
the energy sector, In 2017
we have prepared our
options for energy sources
and how to use them to
make our cities among

the world’s most livable
cities in the future, and
by 2050 we are seeking
to shift from full reliance
on natural gas for power
generation, To meet the
goals of the National
Strategy 2050 to cover
half of our energy needs
using clean sources.
Clean energy is a key
pillar of sustainability,
making it a strategic
priority for the UAE,
which is leading the way
in adopting the latest
innovations to address the
effects of climate change
and climate change, in
line with the UAE strategic
directions.
A lot of challenges

There are many
challenges facing
the GCC, especially
climate change, which
is threatening many
regions around the
world, how will you
face it?
Addressing climate
change is certainly one

Interview
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of the most important
challenges facing the
whole world, and we
in the UAE are seeking
to make our time less
exposed to CO2 emissions,
and improving electricity
demand management,
adopting new building
codes and employing
smart city technologies
will increase energy
efficiency by taking
advantage of the latest
technologies.
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What is the use of
improving consumption
efficiency, and how
will it affect the
environment in the
future?
Simply put, if we want
to consume less energy,
it means that we need
to improve our energy
efficiency, and we can
only achieve this goal
by employing artificial
intelligence, the Internet
of Things and digital
transformation, so
investing in and employing
these technologies has
become an important
priority for the UAE and a
key pillar of our strategy.
During the next phase,
the focus will be on the
inclusion of renewable
energy in the design
and construction of
sustainable cities, which
are the main target
sought by the UAE in its
quest for environmental
conservation, air quality,
resource sustainability
and green development
linked to the national
strategy of the UAE.

A few months ago, the
UAE launched a road
map in the field of
energy, infrastructure,
housing and transport,
to set the targets for
the next 10 years,

what highlighted the
features of that plan?

The road map focuses
on a set of parameters
based on partnership and
integration in government
work supported by the
private sector, also
based on the ministry’s
vision to include all
sectors of energy,
infrastructure, housing,
citizens and transport
within an integrated asset
management system,
developed as part of
the Ministry’s initiatives
to upgrade and sustain
services, in accordance
with the highest efficiency
and efficiency in line with
the highest international
standards, and through
this integrated asset
management system,
it is expected to reduce
the funds spent on
the management
and maintenance of
government buildings and
facilities by up to 20 %.
The aims of the work
also include enhancing
the competencies and
engineering expertise of
the citizen, and providing
them with skills that
help them to improve
the work and achieve
the highest levels of
excellence, development
and innovation, and
keep up with the global
engineering trends, which
contributes to increasing
reliance on national
engineers in the process
of planning and designing
projects and supervising
their implementation,
which will save 6% of
the costs of engineering
services.

Future ideas
A few months ago,
the Ministry of Energy
and Infrastructure
participated in the

The UAE attaches
great importance to
diversifying energy
sources as a safe
haven for balancing
sustainable
economic
development and
preserving the
environment

Quality of life is the embodiment of
the guidance of good leadership to
promote happiness for society
virtual summer camp
organized by the
Ministry of Culture and
Youth, how did you
find the turnout in the
ministry’s wing in this
camp?
It is nice that the
workshops provided
by the employees of
the Ministry of Energy
and Infrastructure,
witnessed a great
turnout of our students
and future leaders, who
want to gain knowledge
and gain practical
experiences related to
culture and creativity,
future skills, in addition
to self-development,

and the development
of their personalities
in an integrated way, in
line with the trends of
the UAE, Which in turn
reflects the depth of the
vision of good leadership
on the need to empower
the younger generation
to make the future of
the nation, preserve
the achievements and
gains achieved over the
past 50 years, and the
road to transit to the
next 50 years, Building
a bright future for
future generations, our
participation in the virtual
summer camp events
reflected the ministry’s
direction in supporting

Nuclear power is the best option
to meet the growing demand for
energy
national initiatives to
support and empower new
generations, and to give
them successful scientific
and practical experiences
and experiences.

Quality of life
What is the expected
objective of the
Consolidated Quality
of Life Indicators
in the energy and
infrastructure sectors,
and how will these
indicators be reflected
in the National Quality
of Life Strategy 2031?

The aim of the formation
of the Executive Team
for Quality of Life in the

energy and infrastructure
sectors is to frame
the co-ordination and
exchange of experiences
between government
agencies at the federal
and local levels, as well
as to take advantage of
the outstanding policies
that the associated parties
work on to enhance the
process of launching the
National Quality of Life
Guide in the relevant
sectors, which is aimed at
improving the quality of
life of the individual and
society and encouraging
partners to adopt them
within their work plans.
The UAE government
is putting the quality of

human life at the centre
of its future trends and
initiatives aimed at
promoting sustainable
development to continue
the uae vision, supporting
the National Quality of
Life Strategy 2031, and
achieving the UAE’s 2071
Centennial goals, through
which the UAE aims to
achieve global leadership
in various fields.

How will the Ministry
of Energy contribute to
the 2031 Quality of Life
Strategy?

The quality of life in the
energy and infrastructure
sectors reflects the guidance
of the uae’s good leadership,
to promote happiness and
quality of life in various
fields, and to consider it a
target for government action
in the UAE, It is essential

that we build a national
media and awareness plan
in support of the axis of
cities, vital communities,
energy and infrastructure,
to be a tool for future work
that is focused on educating
the community about the
uae’s targets. Ambitious
change and innovative
ideas supporting quality
of life in the energy and
infrastructure sectors need
to be integrated into the
work between the various
relevant government
agencies, The sectors
listed under the ministry’s
terms of reference are vital
sectors that have a direct
impact on the levels of
social welfare and quality
of life of individuals, so the
contribution of these sectors
came through integration
in launching initiatives and
programs with local and
federal departments and
bodies to achieve the targets
of a number of national
competitive indicators,
Each of these indicators
has joint operational plans
with federal and local
government agencies that
address the most important
challenges monitored
and explain the roles,
responsibilities and short,
medium and long-term time
periods
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GCCIA limits the impact of Covid 19 by 16 steps
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GCCIA has succeeded in maintaining
the uninterrupted flow of electricity
to Member States, during the
precautionary steps of the Covid 19
pandemic, which has been in the world
since January 2020, and has caused
many government and commercial
activities to be halted for several
months.
In fulfilling its mission, GCCIA has
relied on international best practices
and international standards, with the
continued support of GCCIA board
members and representatives of
member states.
Since the spread of the Covid
19 pandemic, GCCIA has sought to
continue to achieve its strategic
objectives despite the challenges posed
by the pandemic, applying its preprepared contingency plans to increase
reliability and safety for Gulf electrical
systems.
GCCIA has implemented several
initiatives in the field of digital
transformation and enabling intelligent
remote control of the body’s assets and

advanced surveillance systems that
use artificial intelligence to analyze
data and help make decisions that
ensure the best level of reliability of
electrical connectivity.
GCCIA has been keen to maintain the
health and safety of its employees and
their families, and to combat the spread
of Covid 19, by promoting occupational
health, and taking all preventive

GCCIA and GCC Secretariat meet
Dr. Nayef bin Mohammed Al
Abadi, Chairman of the GCCIA
Board of Directors, discussed
with Dr. Nayef Falah Mubarak
Al Hajarf, Secretary General of
the Gulf Cooperation Council,
ways to enhance coordination
and cooperation between the
GCC Secretariat and GCCIA and
its future projects.
The meeting, which took
place at the secretariat’s
headquarters in Riyadh, was
attended by Eng. Sheikh
Nawaf bin Ebrahim Al Khalifa, Member of the Board of
Directors, Eng. Ahmed bin Ali
Al-Ebrahim, CEO of GCCIA, and
Dr. Abdul Aziz bin Hamad Al
Aweiq, Assistant Secretary for
Political Affairs and Negotiations, and Abdul Malik Al
Sheikh, Head of Economic Affairs at the General Secretariat
of the Cooperation Council

measures to reduce the spread of the
virus, and has taken several measures
that were activated immediately after
the discovery of the virus in the Gulf
region last March.
These initiatives enabled GCCIA to
continue work in the technical, financial
and operational departments without
interruption with the spread of the
Covid 19 pandemic

SAP Award for GCCIA

GCCIA has launched its digital
transformation strategy, which
included collaborating with SAP to
develop a resource management
system, seeking to take advantage
of ‘”digital transformation”
processes, invest ‘smart digital
solutions’ and enable intelligent
remote control of GCCIA assets and
advanced surveillance systems that
use artificial intelligence to analyze
data and help make decisions that
ensure the best level of reliability
of the electrical link، GCCIA has
also enabled all its employees to
work remotely and fully perform
their work by providing electronic
communication systems.
The GCCIA is looking forward to
operating the power connection
between Member States,
maintaining interconnection
between different assets, and
facilitating electricity exchange
between the Gulf States.
This distinction was translated
into the SAP Award for Quality
in the Middle East and North
Africa, which highlights the most
important initiatives in the field
of digital transformation from the
rapid initiatives category in the
region.
Eng. Ahmed ِ Al-Ebrahim, CEO of
GCCIA, thanked SAP for its efforts
over the past months to provide
the Authority with the tools and
programs to improve the way the
business is carried out. Taha Al
Madani, Head of Customer Service
at SAP Middle East and North Africa, said GCCIA now has smart and
effective tools and programs that
can improve the performance and
execution of operations, in order to
provide high quality services to its
shareholders

GCCIA discusses joint cooperation
with Abu Dhabi Energy

Dr. Matar Al Nayadi,
GCCIA Board Member
and Eng. Ahmed Bin
Ali Al-Ebrahim, CEO of
GCCIA received a delegation from Abu Dhabi
Energy Corporation,
which included Jassim
Thabet, CEO and Managing Director of Abu
Dhabi Power Corporation, Osman Juma al-Ali,
CEO of Aywick, Omar Al
Hashimi, CEO of Asset Management of Abu Dhabi Energy Corporation,
and Issa Ahmed Al Zarouni, Operations Manager for Transco, at GCCIA
headquarters in Dammam.
The reception came as part of the visit of the Delegation of Abu Dhabi
Power Corporation to GCCIA headquarters, and began the visit by watching the film presentation of the achievements of the Authority, as well as
a tour of the Control Center, during which a presentation was also made
on the nature of the work of the Center, and the department of energy
trade, in addition to visiting the center of asset control, during which
the delegation was briefed on the latest methods and techniques for
maintaining the electrical connection network and developing, as well as
making a presentation on the current and future plans of GCCIA, where
the Authority focuses its plans for expanding the Gulf link, and ensuring
the provision of electricity options to meet all national needs. The development of Member States is a strategic goal consistent with the GCCIA
vision.
In addition to supporting the reliability and security of Gulf electricity
networks, keeping pace with the challenges of energy saving, expanding
new energy systems, and creating solutions to address energy emergencies, the visit addressed GCCIA’s efforts to provide sustainable energy
and energy savings in Member States, and to open new markets and
sources of energy by expanding electricity connectivity to neighboring
countries and regions.
Abu Dhabi Power Corporation (AD Power) is a joint stock company
owned by the Government of Abu Dhabi, which manages major investments and assets in the water and electricity sector in Abu Dhabi
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Expansion with Jordan, Egypt and
Iraq opens the doors of Europe for
Gulf electricity

We aim to save 30% of our energy
from renewable sources by 2030

Eng. Salem Bin Nasser Al Oufi,
GCCIA Board Member reveals

any emergency, and
succeeded in avoiding
interruptions by 100%.

Oman's future direction
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The goal of GCCIA
launch is to ensure
the continued flow of
electricity in the Gulf
states, to what extent
have you succeeded in
achieving this goal?

GCCIA is a
global energy
source

Eng Salem Al-Bin Nasser Al-Oufi, gccia board member, confirmed that the future plans of the Gulf
states lie in the orientation to renewable energy, Especially solar and wind, to provide electricity,
which will enable it to cope with the high demand for electricity in the region and to preserve the
environment from pollution that can be caused by traditional ways of saving energy.
He revealed that many projects that have begun or are being planned will increase the ability of Oman
specifically, and the Gulf states in general, to meet the growing demand for energy.
Eng. Salem Al-Oufi has been undersecretary of the Omani Ministry of Oil and Gas since December
2013 and has previously chaired the General Authority for Civil Aviation, Prior to that, he worked as
director of the northern sector at The Oman Petroleum Development Company, then Vice President of
Production at Shell Canada, and holds a master's degree in petroleum engineering from Heriot-Watt
University.

More than a decade
has passed since the
GCCIA project was
launched, how do you
see what has been
presented over the past
years?

GCCIA is one of the most
successful and important
strategic projects of
the GCC countries,
considering energy as the

main and active engine
in all vital development
processes, The
importance of this linkage
comes from the fact that
it allows the exchange
and trade of energy on
a commercial basis to
achieve added economic
value to member states,
as well as providing
continuous support during

It is difficult not to
touch the positive results
and the great successes
achieved by GCCIA, since
its operation in 2009
has prevented nearly
1,400 electricity failures
in member states, That
is why this vital project
was established, to be
a fundamental pillar of
energy security among the
GCC states.
In 10 years, GCCIA
project has succeeded
in preventing any power
outages, in addition
to increasing trade in
the electricity sector
between the Gulf states
and benefiting the
supplier and consumer,
The gulf’s electricity
surplus during the
winter will reach about
70% of the production
capacity, underscoring the
importance of expanding
connectivity with
neighbouring countries
to export the surplus and
benefit all parties.

What expansion plans
for GCCIA to ensure
that it continues to
achieve its objectives?
Day after day, the
need to integrate the

GCC countries in the
electricity sector to meet
the growing demand and
high demand for energy
is confirmed, There is a
significant expansion of
activity and is directed
towards larger areas
outside the borders of the
Arabian Gulf, including
agreements between the
Authority and countries
such as Iraq, Jordan
and Egypt to link with
it, Such projects make
GCCIA one of the largest
stakeholders in energy
management to achieve
the goal of energy stability
in the region, and a strong
trend towards energy
trade. Gulf electricity
connection is no longer
a strategic project for
the GCC countries, or a
regional project, but an
Arab and global project.

Clean energy
There is an urgent
need to expand
the production of
electric power, but
how can we reconcile
energy savings with
not harming our
environment?

It is necessary to
achieve this delicate
balance, at a time when
we must work to develop
the electricity industry
to meet the needs and
requirements of the
growing market and
consumers, We must also
reduce our environmental
footprint as much as
possible and reduce the
carbon emissions from
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electricity production.
Perhaps the greatest
challenge for electric
power production is the
environmental impacts
that are often attributed
to the production of
electric power; There
are therefore many
challenges facing the
sector, including meeting
growing demands
and preserving the
environment by reducing
carbon emissions.

And how do you intend
to achieve this?
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Certainly the first and
most important option
is to move towards
renewable energy
sources, especially
solar ones, they provide
clean and somewhat
sustainable energy and
we hope to achieve this
through large projects
such as the „Mirror”
steam generation project
to inject oil reservoirs
and also the „Abrei”
project, which has been
awarded to Gulf and
international companies,
With a production capacity
of up to 500 MW of solar
electricity. In order to
meet the growing needs
for electricity in Oman
and in line with Oman’s
vision to diversify energy
sources through the
use of clean energy to
produce electricity, The
estimated cost of the
„Abrei” project, which
will be fully implemented
by the private sector, is
estimated at more than
US$400 million.

When will this huge
project actually start
operating?

The project will be
commercially operational
in 2021, and The Oman
Electricity Transmission

It is essential to balance energy
sustainability with the preservation
of our environment

We plan to expand the use of
renewable energy, and we have
giant projects for the future
Company will transfer
the electricity produced
from the plant through
the main power grid,
Such ambitious projects
confirm that sustainability
is at the forefront as
Oman embarks on the
development of renewable
energy projects and there
are many initiatives in
this area that will bring
benefits to current and
future generations.

A lot of plans
Are there other projects
to be worked on soon?
There are many
initiatives in this
area, which will bring
benefits to current and
future generations, we
have embarked on the
development of another
solar energy project in
the state of granting a
production capacity of
between 500 and 1000
MW, Rehabilitation
documents are
expected to be
released this
year and final
documents for the
project before the
end of the year,
and the project
will be operational
commercially in
June 2022.
The company
has also begun
to evaluate wind
resources at
several proposed
sites for the project
and to select the

most suitable sites in
preparation for the start
of the development of
wind power electricity
projects at these sites, We
have almost completed
the assessment at
various locations in the
provinces of Eastern and
Central And Zafar, which
according to current data
are highly wind-sourced.
Wind Power Project
2030, the second wind
power project in Oman
with a high production
capacity of 300 MW and
an estimated cost of US$1
billion, comes after the
successful development
of the Dhofar wind power
project with a production
capacity of 50 MW.

Does this mean that
Oman will focus more
on renewable energy
projects in the
future?

Indeed, Oman has
raised the ambition for
renewable energy to
reach 30% of alternative
energy by 2030 instead
of 10%, by expanding
solar and wind energy
projects, Other sources
of energy are currently
being studied and will
be disclosed after their
economic feasibility is
confirmed, i expect that
the rates of applications
for the introduction of
solar energy to homes
will rise, After it is
decided that private
developers will take over
the financing process,
the homeowner will bear
only 10%, and the investor
or developer will be
compensated by selling
the surplus of solar
energy.

Are these projects
sufficient to meet
the growing demand
for electricity in the
region?

This is an important
point, to focus on, the
strong impact on energy
consumption in general
requires strong intervention
from all parties, as it needs
to be fully aware of the
effects of energy expansion,
starting in childhood, The
problem is not only in the
production of energy or
the source from which it
is produced, but also with
the large expansion
of consumption,
specifically irrational,
such as the use of
electric lighting
in offices during
the day, or the

abandonment of air
conditioners that operate
around the clock, Other
methods that collectively
produce doubly
consumption need to
be met by many energy
sources, both traditional
and new, Oman has begun
to take measures to ensure
energy efficiency, including:
developing energy
consumption specifications
for air conditioning
imports, and there will be
specifications for the rest
of the electrical appliances
respectively, to ensure
balanced electricity
consumption.

Ongoing
methodology
Oman’s
private
sector has a
vital role to
play in energy
investment,
so how can it
be used?

It has a
certainly effective
role, most of the
investments in the
gas sector come from
the private sector
except for investments
made through The Oman

Petroleum Development
Company, government
investments in the oil
sector through the
company represent the
government’s share of 60%,
While the contribution to
investments increases to
100% in gas projects across
the company, Most of the
investments in other sector
projects come from foreign
investments such as the
Tank and

Copious project with
investments from BP uk
and Mabrouk Gas with
Dutch-French investments
through „shell” and „Total”.

Could there be a
change in the policy
of managing oman’s
electricity sector, after
the integration of the
electricity sector into the
Ministry of Oil and Gas?

certainly be no change in
the policies of managing
the electricity sector after
it was merged with the
Ministry of Oil and Gas,
the merger was aimed
at bringing electricity
production policies closer
to gas production policies

There will

There will be no
radical change in
the - policy of the
electricity sector
after the integration
of the electricity
sector with the
Ministry of Energy
and Minerals

The biggest challenge
for the Gulf region
is not in energy
production methods
but in the culture
of consumption
in the absence of
concrete incentives for
rationalization
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GCCIA and CESI examine Gulf Energy Market Opportunities
GCCIA has completed with the consultant CESI the study of
trade opportunities, the status of the Gulf market and the obstacles it faces, and the results of the study are based on the
contributions and information of Member States, taking into
account global experiences and practices in that area.
The move follows the recommendations of the 7th Energy
Trade Round Table meeting, which included GCCIA conducting
a study to explore opportunities for GCC countries to make
deals for electric power trading between Member States.
The study showed that the economic savings available to
the GCC countries through the short-term real-time market
trade opportunities amounted to $219 million in 2020 $245
million in 2021 and $67 million in 2025.
GCCIA is working to identify and highlight these opportunities to Member States, so that they can seize these op-

portunities to make deals of economic benefit. Opportunities
exist both in energy sales on cash basis as well as energy
exchange on in-kind basis in various platforms of the Gulf
electricity market.
The study also showed that the governing frameworks
represented by the General Agreement (GA) and the Power Exchange and Trade Agreement (PETA) are appropriate
frameworks for working in the Gulf market and provide space
for the development of markets in the Gulf region. The study
contributed not only to the identification of opportunities in
the market but also to the formulation of the road map for the
development of the Gulf electricity market.
The results of this study will be used to implement the strategic road map to build a Gulf electricity exchange and trade
market

Creating a cybersecurity team
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Initiative to promote occupational safety and health

Part of the event of the forum to promote the concept of occupational safety and health, which was done remotely.

GCCIA launched an initiative to
promote occupational safety and health,
on the sidelines of the Forum to promote
the concept of occupational safety
and health, which was held through
social networks for its employees,
which was held under the leadership
of Engineer Ahmed Al ِEbrahim, CEO of
GCCIA, and participated in the executive
management and GCCIA staff.
At the opening of the forum program,
Eng Al ِEbrahim announced the launch
of the GCCIA initiative to promote safety
and occupational health, through the
responsibilities of GCCIA in the field of
social, environmental and economic
issues.
The launch of the initiative
complements the initiatives launched by

GCCIA since 2018, where it has launched
several ambitious programs to upgrade
the Authority’s management systems
such as the Comprehensive Quality
Program, the Safety and Community
Health Program, the Risk Management
Program and the Business Sustainability
Program, which has had a significant
impact on GCCIA’s willingness to deal
with all potential risks.
The aim of the forum was to raise
awareness of the importance of
occupational safety and health in
promoting the attractiveness of work,
by spreading the culture of prevention
and promoting the importance of
applying occupational safety and
health regulations, principles and
practices, as well as enhancing the

role of occupational safety and health
management in the workplace, as well
as promoting accident prevention by
raising awareness and how to promote
and create a culture of health and safety,
which can help reduce accidents.
During the forum, the GCCIA smartphone security and safety system management application, designed and developed by GCCIA’s self-help staff, was
launched and is one of the digital transformation initiatives within the “GCCIA
2025” strategy, which enables the accurate management and analysis of security and safety reports, thereby achieving
continuous improvement and development in the culture of security, safety and
environment, supported by GCCIA Board
Members

GCCIA has established a GCC cyber
security team in response to the
recommendation of the Operating
Committee, which is a Board committee and also the guidance of the
Board of Directors.
The team is made up of two representatives from each country and
operates under the supervision of the
Operating Committee, and the team's
main task will be to develop gover-

nance and raise the levels of cybersecurity of GCC electricity networks.
The cybersecurity team discussed
topics such as cybersecurity and
threats, security risk assessment,
malware monitoring and phishing,
ways to avoid scams, and other
topics.
The team is currently focusing on
cybersecurity at the points of engagement between the control centers

and security practices of each
organization, and GCCIA is currently
conducting a study to assess the
infrastructure that provides connectivity with Member State control
and control enters, with the aim of
highlighting potential risks, mitigating them, and enabling GCCIA and
Member States to strengthen their
cyber security position across these
points

Team to implement integrated network model
GCCIA has formed a team
of representatives from each
country with expertise in operational studies, development and
control of electrical network
models, with the aim of bringing
the integrated network model
to the highest global standards

and developing its construction
process.
The composition of the
working group was based on
the recommendations of the
Operating Committee during its
41st meeting.
Since January 16, 2020, the

working group has met twice
and issues a report to the Operating Committee.
The team members processed and sent basic data to
build and study the network
model for 2020-2021 by the
consultant.
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26

Operational testing of the Reserve Control Centre

GCC Grid

Issue (5) - 2021

GCCIA, in the pilot operation of the Reserve Control
Center, has begun a plan to have the backup control center
ready at all times and at full capacity to control the network
in case the main position is lost for any reason.
GCCIA has a major control center for the operation and
control of the gulf network’s electrical system located at
its headquarters in Dammam, while the reserve center is
located at one of its sub-station.
The move comes as part of GCCIA’s keenness to
implement its strategy of increasing the reliability and
security of Gulf electrical systems.
After each test, it was confirmed that the reserve control
centre was fully operational and reliable to operate and
monitor the network at any time, either for emergencies or
in normal mode.
GCCIA conducted several operational tests of the reserve
center and simulated the loss of the main center, relying
entirely on the reserve center to monitor and operate the
electrical system.
The tests included a simulation of the disruption of all
computer systems and applications in the main center to
ensure the readiness of the counterparts in the reserve
center and that they perform the same role and the
same efficiency and coordination in advance with the
maintenance, protection and communications departments
to prepare for intervention in the event of any interruption
in communications with the stations or in the Operating
System SCADA.
It is also coordinating with the Department of Security,

A snapshot shows an engineer at the main control headquarters
in Dammam, following the work of the networks.

Safety and Environmental Health to prepare for assistance
when needed.
During the test, it was ensured that all applications,
systems and tools such as the Internet, e-mail, morning
report system, printer, communications with countries,
stations, SAP, SCADA, PMU, DFR, etc., worked well.
These tests were carried out in accordance with a
specific mechanism developed to deal with emergencies
and tests and approved by the authorities after review with
the rest of the relevant departments

GCCIA meets ISO9001 requirements
GCCIA has met quality system „ISO 9001” external audit requirements conducted by the External Auditor TUV, having met
the quality system requirements and objectives for the second
year in a row.
GCCIA has completed the stages of the annual plan to
achieve the objectives of the quality system from training
quality team members to the internal audit process of quality
system 9001, as well as reviewing all procedures and documents for each department and ensuring that they conform to
specifications and accessible from all those who need it.
It also completed the internal quality audit process for all
departments and departments and issued the internal quality
audit report, which contains all the required observations and
work plans, after which the internal audit team worked with all
departments and departments to complete the required work
plans and present them to the senior management.
It will also continue to work to achieve continuous development in GCCIA and support the process of innovation and
innovation while adhering to the legal and institutional requirements to achieve the strategic aspirations and objectives
of GCCIA

Workshop specialized in the challenges of “Covid 19”
for the electricity and water sectors

Launch app of security, safety and environmental health
GCCIA launched the security,
safety and health application during
the first quarter of 2020, during a
ceremony sponsored by Engineer
Ahmed AL-Ebrahim, CEO of GCCIA,
this application aims to improve the
communications system and reports
and manage the security, safety and
health risks in all GCCIA sites and
assets, so that it can speed up the
completion and follow-up of communications without the employee
having to be in the office, but.
The application will also contribute to the development of security,
safety and health risk management
procedures, in terms of identifying
and assessing risks and developing
strategies to deal with those risks
and follow up them in line with international standards and best practices

in the field of security, safety and
health regulations.
The launch of the Security, Safety
and Environment Application is part
of several initiatives across all GCCIA

departments and departments as
part of the authority’s digital transformation strategies, in line with
international best practices in the age
of digital transformation
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GCCIA participated in a specialized
workshop entitled ‘Challenges and
Lessons learned from the “Covid 19”
crisis on the water and electricity
sectors’, organized by the General
Secretariat of the Gulf Cooperation
Council GCC.
A group of specialists and experts
participated in this workshop, representing several stakeholders in the

electricity and water sector in the GCC
countries.
The workshop aimed to discuss the
various challenges posed by the Coied
19 pandemic to the electricity and
water sectors in terms of protecting
the workforce from risks, ensuring
business continuity and discussing
crisis management and risk management strategies.

The workshop came out with several
recommendations and action plans,
the most important of which was the
continuity of joint work between the
institutions of the electricity and water
sectors, in order to exchange experiences and raise the benefit of lessons
learned, as well as focus on developing the capabilities of human talent
in line with business continuity plans
and crisis management and reviewing
contingency plans in accordance with
the developments after the Covid 19
pandemic.
Participants also recommended the
need to invest in smart systems for the
control and control of electrical and
water systems and raise readiness to
combat and repel cyber attacks, and
recommended continuing to work on
information accumulation as a result
of dealing with the pandemic and to
hold a workshop close to follow up on
developments and raise the benefit of
shared experiences to deal with the
Covid 19 pandemic
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This is the first of a series of three articles; the first is to
describe briefly what is the lightning how it is form and some
general important information. The other two articles will
demonstrate some details about a research took place in
Saudi Arabia funded by King Abdulaziz City of Science and
Technology.
Most of this articl are extract from well known source on
Lightnng and it is just to give some readers some knowledge
and background of what we have to study and map lightning
frequencies in each country to depict the density of flashover
from the lightning which will definitely help our utilities and
industries to select the right protection schemes.

Tall objects such as trees and skyscrapers are commonly
struck by lightning. Mountains also make good targets. The
reason for this is their tops are closer to the base of the
storm cloud. Remember, the atmosphere is a good electrical
insulator. The less insulation the lightning has to burn
through, the easier it is for it to strike. However, this does
not always mean tall objects will be struck. It all depends
on where the charges accumulate. Lightning can strike the
ground in an open field even if the tree line is close by.

What is lightning?

What causes lightning?

Lightning is a giant spark of electricity in the atmosphere
between clouds, the air, or the ground. In the early stages of
development, air acts as an insulator between the positive
and negative charges in the cloud and between the cloud and
the ground. When the opposite charges builds up enough, this
insulating capacity of the air breaks down and there is a rapid
discharge of electricity that we know as lightning. The flash
of lightning temporarily equalizes the charged regions in the
atmosphere until the opposite charges build up again.
Lightning can occur between opposite charges within
the thunderstorm cloud (intra-cloud lightning) or between
opposite charges in the cloud and on the ground (cloud-toground lightning)
Lightning is one of the oldest observed natural
phenomena on earth. It can be seen in volcanic eruptions,
extremely intense forest fires, surface nuclear detonations,
heavy snowstorms, in large hurricanes, and obviously,
thunderstorms.

arrival times.

Where does lightning strike?

The creation of lightning is a complicated process. We
generally know what conditions are needed to produce
lightning, but there is still debate about exactly how a cloud
builds up electrical charges, and how lightning forms.
Precipitation and convection theories both attempt to explain
the electrical structure within clouds.
Precipitation theorists suppose that different sized raindrops,
hail, and grouper get their positive or negative charge as they
collide, with the heavier particles carrying negative charge to
the lower part of the cloud.
Convection theorists believe that updrafts transport
positive charges found near the ground upward through the
cloud while downdrafts carry negative charges downward.

How is electrical charge distributed through a
thunderstorm?

What causes thunder?

Lightning causes thunder! Energy from a lightning channel
heats the air to around 18,000 degrees Fahrenheit. This
causes the air to rapidly expand, creating a sound wave
known as thunder. The stepped leader causes the initial
tearing sound, and the ground streamer causes the sharp
click or crack heard at a very close range, just before the
main crash of thunder.
Thunder can be heard up to 25 miles away from the
lightning discharge. At these distances, thunder sounds like
a low rumble because the higher frequency pitches are more
easily absorbed by the surrounding environment, and the
sound waves set off by the lightning discharge have different

Charge distribution in storm clouds

A conceptual model shows the electrical charge distribution
inside deep convection (thunderstorms), developed by NSSL

and university scientists. In the main updraft (in and above
the red arrow), there are four main charge regions. In the
convective region but outside the out draft (in and above the
blue arrow), there are more than four charge regions.

Mapping the World’s Lightning Activity

The distribution of lightning on Earth is far from uniform.
The ideal conditions for producing lightning and associated
thunderstorms occur where warm, moist air rises and mixes
with cold air above. These conditions occur almost daily in
many parts of the Earth, but only rarely in other areas.
NASA has satellites orbiting the Earth with sensors
designed to detect lightning. Data from these satellites is
transmitted to Earth and used to construct a geographic
record of lightning activity over time. The maps on this page
are based upon the average yearly count of lightning flashes
per unit of area. This data was plotted geographically to
create the maps.
Much more lightning occurs over land than over the ocean
because daily sunshine heats the land surface faster than the
ocean. The heated land surface warms the air above it, and
that warm air rises to encounter cold air aloft. The interaction
between air masses of different temperature stimulates
thunderstorms and lightning.
The maps also show that more lightning occurs near the
equator than at the poles. The poles have very little lightning
because their white snow- and ice-covered surfaces are
not effectively warmed by the sun to produce convection.
There is also very little moisture in polar air. These factors
significantly reduce the amount of lightning produced near
the poles.
Regions of Intense Lightning Activity
Several broad regions on Earth experience an unusual
amount of lightning. Six of these areas are listed below along
with the reasons for their unusual levels of lightning activity.
The Democratic Republic of the Congo in central Africa
has the highest frequency of lightning on Earth. Yearround thunderstorms there are caused by local convection
and moisture-laden air masses from the Atlantic Ocean
encountering mountains as they move across the continent.
Northwestern South America, where warm winds from the
Pacific Ocean carry moisture-laden air masses up the Andes
Mountains, causing cooling and thunderstorm activity.
The Himalayan Forelands, where seasonal winds carry
warm, moist air from the Indian Ocean up the front of the
mountain range, causing cooling and thunderstorm activity.
Central Florida, between Tampa and Orlando, is known as
“lightning alley.” There, warm, rising air pulls in sea breezes
from the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico.
The Pampas of Argentina, where moist seasonal winds
coming off the Atlantic Ocean in summer and spring produce
violent thunderstorms.
Indonesia, where winds from the Indian Ocean push
warm, moist air up the volcanic mountain ranges of Java and
Sumatra to produce thunderstorms.

Why Is Lightning Mapping Important?

Lightning maps, lightning tracking, and lightning databases
have many practical and academic uses. According to NASA’s

Lightning and Atmospheric Electricity Research Center, they
are used as part of the activities below and much more:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Severe storm detection and warning.
Convective rainfall estimation.
Storm tracking.
Predicting aviation hazards.
Warnings to power companies, fuel depots, golf courses,
etc.
Forest fire forecasting.
Predicting cyclone development.
Understanding the physics of the global electric circuit.
Understanding the magnetosphere and ionosphere.
Studies of NOx generation.
Studies of whistler and other wave propagation
phenomena.
Magnetospheric-ionospheric research.
Solar-tropospheric studies.
Planning of Electric Transmission and network

Lightning fatalities in the U.S.: A map of total lightning
fatalities in the United States between 1959 and 2013. With
471 deaths, Florida has more than double the number of
fatalities of any other state.

World Lightning Map: The map above shows the average yearly counts of

lightning flashes per square kilometer based on data collected by NASA’s

Lightning Imaging Sensor on the Tropical Rainfall Measuring Mission satellite
between 1995 and 2002. Places where less than one flash occurred (on
average) each year are gray or light purple. The places with the largest
number of lightning strikes are deep red, grading to black

World Lightning Map

Lightning is not uniformly distributed across the Earth
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An increasing interest has been gaining attention
recently for meeting the peak-hours energy
demand by harvesting it from the solar energy
potential. Research works have regarded the
consumption of electrical energy as being caused
by the household energy usage, which is having
one of the most significant influences on the overall
electrical load of Saudi Arabia. The 1000-1700
hours’ time duration of any single day shows peak
energy consumption identical in pattern to that of
the May-October months of a year. Peak demand
has become a concern for engineers in power
supply systems, as it is here when the Electric
Supply System is operating under increasing
pressure as the demand goes beyond the available
energy capacity of Saudi Electric Supply Company
(SCECO). The consumption of electrical energy
has risen dramatically from 49984 GWh in 2016 to
72788 GWh in 2019. The increased consumption of
electricity has resulted into an equivalent increase
in revenue investment into the capacity and related
energy transmission infrastructure building. Hence,
it can be concluded that there is an extremely
serious need for meeting the peak-demand from
environmentally friendly means rather than
investing into the traditional avenues of generating
electrical energy. The geographical location of GCC
countries including Saudi Arabia is described to be
associated with hot and dry desert climate enriched
with the abundance of solar energy potential.
Research studies have suggested annual solar
radiation in what is ranging in between 2100 kW/
m2 and 2200 kW/m2 in this region, making it the
best option for solar electricity generation, ensuring
efficient energy planning on long-terms as well
as on short-terms basis. This articles describe
compensating the peak-energy demand from solar
potential of Saudi Arabia.

Hybrid of Solar and Electrical energy storage
(EES).

Over 850 million people around the world, mostly
those in the developing and underdeveloped
remotely located rural areas do not access to the

electric supply of main utility grid. With affordable
prices of both solar photovoltaic (PV) and electrical
energy storage (EES), the need for large scale
solar farms is increasing at an ever increasing
pace, and feasibility studies to this effect have
been suggesting [1]. However, the intermittent and
diurnal nature of solar does not guarantee a steady
level of supply. The solar energy generation picks
up to a steady increase from 0700 hours to reach
its peak during mid-day during the high intensity
irradiance levels at 1200-1500 hours of the day,
slowly falling down to low levels at 1730 hours in
the GCC countries. The SCECO electrical load data is
obtained for studying the load variation. It is found
that electrical load variation round the clock of a
day follows almost a pattern closely resembling
to that of the electrical variation around a year in
a solar calendar. The load profile for the months
of November-December of a year stays almost
similar to that of March-April of the succeeding
year. One may consider the Saudi Arabia electrical
load for November-to-April load as a base load,
which grows up gradually to reach its peak in
the months of July-September. The twenty years
electrical load data if split into four groups of five
years would indicate that the peak load occurs
during the 1200-1530 hours of a day resembling
closely the solar irradiance hours of any single day.
The landscape, location and weather conditions
of the Arab peninsula are more than suitable for
adopting solar generation closely matching the peak
hours of its load through what is called micro-grid
(MG). A micro-grid facilitates the connections of
distributed generations, energy storage systems
and several of DC or AC loads by using power
electronics converters. The cost analysis of 50%
solar penetration along with the EES system can be
used to assist better the policymakers to consider it
as an analysis for the whole country due to its linear
inter-relationship. The optimum operation of such
MGs in association with the power systems would
make a challenging task to for securing a balance
between the supply-demand and the main grid, so
that the value of objective function be minimized
[2]. Rooftop solar installation makes one easily
implementable option for making easily in the range

25-30% of domestic electric supply demand would
be a good incentivized start for deeper penetration
of solar by 2050 [3-4]. It is suggested to KSA to
start implementing this option with a good level of
incentivized option for the Kingdom energy users in
which the use of energy storage system (ESS) has
been of pivotal importance [5-6].

Electrical Load Peak Hours

The SCECO supplied data shows that electrical load
demand reaches its peak during the months of JunSeptember as shown in Figure 1.

Figure 2: Solar energy potential of Saudi Arabia [12]

load, making up the peak demand minimum for a peak
period hours.

RFID-based Peak Hour Compensation
Figure 1: Saudi Arabia Electrical Load profile for four years

The above demand can be analytical assessed as
well. Consider a household which is considered like a
load unit, consisting of Ni appliances of i device type.
If each appliance of Pi Watts rating is run for hi hours,
then the energy consumed is given by (1):
(1)

Hence, by using equation (1), the monthly and yearly
load consumption for the given household may be
calculated by using equations (2) and (3) as.
(2)
(3)
Furthermore, in order to calculate the daily load of
a load region consisting of K number of residential
houses of type given by (1), one can develop a model
for electrical load of a region and hence of a country
by proceeding accordingly.
The energy demand by the technique of SCECO data
and that by analytical estimation may be compared for
authentic validation, which will help us understand not
only the amount of energy consumed but also know
what times of a day and what months of a year, how
much peak demand is expected to take place.
Exactly equivalently, if we know of the solar energy
potential that can be generated each hour, given the data
and geological parameters of a locality, then one would
be able to figure out the mismatch between the two.
Such parameters when coupled with average demand
(or average) and base load and diversity factor, can
prove to be effective for designing a solar micro-grid

The structure of micro-grid consists of connections
of distributed generations, energy storage systems
and several of the DC or AC loads by using power
electronics converters, the conceptual structure of
one such micro-grid is as shown in Figure 1.
Among the main activities of a micro-grid
monitoring include current flow to loads, checking
on the battery voltage levels, showing loads
connected and loads disconnected, making sure
that the daily load curve is served efficiently [7].
The highest point on the load curve represents
the maximum demand on the station on that day
while the area under the load curve divided by the
total number of hours gives the average load on
the micro-grid. The ratio of the area under the load
curve to the total area of rectangle in which it is
contained gives the load factor, which define the
ration of average load to the maximum demand.
The higher load factor indicates that load is using
the electric system more efficiently, whereas
consumers or generators that underutilize the
electric distribution will have a low load factor.
It is then desirable to lower its peak demand, to
flatten its daily load curve through using a properly
followed load control regime [8]. Another way of
addressing this issue is to find a way of serving
the peak load hours from stored energy kept a side
from energy obtained from solar sources during
peak generation hours. Among the most important
requirements are label position & information,
tagging with identification devices and loads,
number of devices per bus-bar, loads per busbar and load size in Watt. Such opportunities are
being explored for reaching an optimum planning
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and control for making sure peak-hours are met
smoothly and efficiently by using the ESS into
the mixed sort of MG being operated as a mixed
kind of operational unit [9-10]. Such studies have
been proving effecting for countries of moderate
similar humid climate as well [11], which has been
showing more promising by any means for the dry
and more solar irradiance climate more efficiently
[12]. Getting an electrical load into the grid is done
by getting it associated with an RFID, where the
reader and receiver antennas are mounted onto
the load for archiving its information onto the
host computer database. Once the process of load
archiving has been done, the load data attributes
can be easily located and read through the RFID
localization technique. The micro-grid is thus
calibrated regularly for ascertaining that the loads
attributes correlate with those in the host database.
The computer is also using algorithms for placing
on records (or accessing) any load for connection
and disconnection. Similarly, the Internet of Things
(IoT) has interconnected all the load-related
resources in the micro-grid computer. IoT basically
plays the role of getting into the database all the
loads and devices appliances are fitted with Radio
Frequency Identification (RFID) tags, embedded
systems, sensors, and software that enable loads
and devices for collection and exchange of data for
a common goal.

Conclusion

The article using the SCECO electrical load data,
has presented an actual load profile of the KSA. The
load profile has been shown to be how analytically
validated, showing times of day and months of
the year when such profiles are reaching their
maxima. The maxima put pressure on SCECO for
investing heavily into power generation and the
infrastructure development. However, we have
shown how the abundantly available solar of
energy can be harvested and usefully used for
compensating the load peak hours demand. The
design details the associated cost involved for
saving the revenues as a result of new investment
is another stage we are working on as future part
this article.
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Abstract

Equipment failures, operator errors, natural disasters
and cyber-attacks can and have caused extended
blackouts of the electric grids. Even though such events
are rare, preparedness for them is critical because
extended power outages endanger human lives,
compromise national security, or result in economic
losses. Blackouts are events that put the electrical
power system into a state of severe crisis in no time
and the restoration of normalcy post the event is a
challenging task.
The objective of this paper is to describe black-start
operations, to discuss the studies that should be part
of a black-start planning process, and in particular to
describe the system dynamics and control aspects of
the black start process.
Due to longitudinal nature of the GCC interconnector
comprising only two lines on the same tower for each
corridor, there always a challenge of extending Black
Start power to neighboring control block particularly
through submarine cables. Discussion to mitigate such
type of challenges is also included.
The paper also includes the discussion on the
strategies adopted by GCC power grid during
restorations like All Open Strategy, Selective Open
Strategy, Feeding Strategy, Cross Feeding Strategy
etc. Member states restoration plans have also
been examined to identify the energization blocks
surrounding the area of interconnectors. For Black
Start restoration plans, two approaches; Bottom up
approach & Top-down approach have been analyzed.
The paper also elaborates the role of GCCIA in the
black-start and restoration plans of all Member States
and will suggest required modifications for speeding
up the restoration plans. In the end, coordinated
automatic measures are discussed which intended
to ensure that the overall power system is protected
against major disturbances involving multiple
contingency events. These Defense Plans are used to
minimize and reduce the severity and consequence of
unexpected events and to prevent system collapse.
The paper includes a Case study for restoration load at
one MS with support of GCCIA during partial blackout
event.
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In recent years, the world experienced a number of
real-world supply chain attacks of different types
due to the lack of robust processes to manage supply
chain risks. Supply chain attacks have caused some
of the most damaging cyber incidents in history. In a
supply chain attack, attackers target external service
providers such as developers, suppliers, vendors or
shippers seeking to exploit the trust model between
entities to strike a target, for example, by counterfeit,
tempering or insertion of malicious software or
hardware into systems. As a result, exploitation can
occur at a large scale and may remain undetected for
a long period of time. The risk to all industries and
sectors – from oil and gas utilities to other critical
infrastructure – has increased significantly.
A chain is only as strong as its weakest link. Though

extensive supply chains can increase capabilities
and reduce costs, they can also increase potential
attack surface and exposure to adversaries,
particularly for small and medium-size businesses.
Resiliency and supply chain visibility—such as
knowing the source and synthesis of our software
and hardware components, and the resilience and
reliability of our vendors—are significant to address
supply chain risks. In this paper, we highlight some
potential threats in supply chains, techniques used
by adversaries and discuss how organizations
can establish and maintain supply chain visibility
for mitigating supply chain risks in proactive and
pragmatic manner. Moreover, we present some
examples of publically disclosed supply chain
attacks and best practices in cyber supply chain risk
management.

Introduction

In power systems, inertia is a measure of resilience
against a large power imbalances as well as it allows
slow-moving generator governors enough time to
respond to preserve frequency stability in the time
frame of seconds. System inertia, therefore, helps to
keep the power system running at the right frequency.
Traditionally, synchronous generators have played a
major role in frequency regulation. When a frequency
change occurs, the kinetic energy of rotating masses
will transfer into or out of the grid in proportion to the
power imbalance.
Facing the challenge of having to reduce CO2
emissions, many countries nowadays are committed
to increasing the share of renewables in their electric
power systems.
Inertia in System Operation
Frequency is undoubtedly the heartbeat of the power
system that ensures everything is in sync. It gives us
information about the electricity supply and demand
balance in real time.
Maintaining the grid frequency within an acceptable
range is a compulsory requirement for the stable
operation of power systems. Frequency stability and
stable operation of the system both depend on the
active power balance, meaning that the total power

generation minus the total demand (including system
losses) is kept close to zero.
If there is a large imbalance between the supply and
demand of electricity, for example the loss of a large
generator, the stable frequency will be disturbed.
It is useful to mention that how the generation-demand
balance is currently managed. Two phases can be
distinguished;
• In an initial stage, imbalances are partially
compensated through the rotational energy of
the rotors. Regulators have not reacted yet. This
response is generally called “inertial response”.
• In a second stage, after the suppression of the
frequency fluctuation by the inertial response,
regulators of generating units react.
•

Inertia, RoCoF and Frequency Nadir

There are two distinct challenges.
• Limit the system initial RoCoF – df/dt
• Limit the lower/higher nadir of the frequency to
avoid demand/generation disconnection.

Illustration of Inertia and RoCoF

RoCoF is the measured speed at which the system
frequency changes in response to a system
disturbance. The amount of inertia in a grid is
inversely proportional to the RoCoF curve following
an event. A high RoCoF is, therefore, a symptom of a
low inertia system

Impact on System Stability
Concept of inertial response following a power imbalance

Inertial response has an important role in system
stability against the volatility in the frequency as
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clear from below;
• Higher inertia, slowdown frequency decay, hence,
manageable and cost effective frequency reserves
can be maintained.
• Low inertia leads to rapid frequency decay,
higher ROCOF, that can trigger cascade tripping
of other generators depending on their withstand
capabilities.
Reduced inertia, therefore, weakens the grid and
a weak grid is exposed to many technical issues
impacting grid performance and operational stability,
for example there is more likely to be a blackout
following a disturbance.

GCC Combined System Analysis
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Due to the unique topology of the GCC Interconnected
System, it acts as multiple linked centers of inertia
as dispersed groups of generators within the GCC
Member States (MSs) are radially linked by long
transmission corridors of the GCCIA Interconnector.

GCC Interconnected System

The impact of low inertia on the GCC Interconnected
System, therefore, require a detailed analysis and
tailored solutions.
GCCIA as part of the Operational Studies for year
2021 analyzed the impact of planned renewables
and the corresponding RoCoF against the loss of
Largest Unit Running (LUR). Snapshot studies were
performed to investigate the GCC combined system
performance under off-peak condition when a
minimum number of synchronous generators are
available in the system.
The LUR in each MS was tripped during the dynamic
simulation in PSSE. The system inertia, RoCoF
withstand Capability, Frequency and power flow
through corridors were monitored.
The maximum RoCoF limit for the existing plants
within Continental Europe is within 0.5 to 1Hz/s. If the
same standard is considered for GCC Interconnected
System then the studies showed that, except KSA, all
MSs are in the alert zone while UAE will violate the
RoCoF withstand capability limit.
It is essential that before integration of further

renewables, each Member State validate the
withstand capability of existing generators against
the LUR outages. Each generator to be tested to
demonstrate the ability to comply with the minimum
RoCoF standard. Testing will need to consider a wide
range of aspects for each generator.
It is also required that each Member State analyze
the impact of changing the size of LUR against the
withstand capability of the existing generators.
For the existing LURs, the minimum withstand
capabilities for each MS against different levels of
renewables are tabulated below;
Minimum RoCoF limits for existing LURs for different
renewables levels within GCC Interconnected System
2021
10%

20%

30%

Kuwait

1.0

1.0

2.0

KSA

0.5

1.0

1.0

Bahrain

1.0

1.0

1.0

Qatar

1.0

1.0

1.0

UAE

2.0

3.0

3.0

Oman

2.0

2.0

2.0

Detailed system studies are needed to identify
the conditions under which inertia levels may
complicate system operation. If such studies
demonstrate a shortfall of system inertia, then, for
avoiding undesirable events, additional synchronous
generators within the respective MS to supplement
existing inertia and / or reducing the size of LUR
outage for reducing RoCoF will be required.
Fast frequency response (delivered in the very first
seconds) may be an alternative or supplement as
reaching the nadir is likely to take several seconds.
Fast frequency response based on frequency
deviation can significantly improve the minimum
instantaneous frequency.
Careful investigations are required in order to
ensure that these responses do not cause instability,
overshoot or larger frequency deviations.
In the GCC region, the renewables integration,
enlarged LUR sizes and the topology of the grid
necessitate a fundamental change in the way System
Operators operate their networks and manage
system stability. It is therefore recommended that all
MSs to start the process of measuring and estimating
inertia.
GCCIA shall consider redefining requirements for all
three (3) types of operating reserves & introducing
ancillary services for managing the transition to
lower inertia and ensure there are adequate and
effective price signals for incentivizing flexibility.
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Why focus the Gulf
countries on global
warming?
The Arab Gulf region was exposed to a significant
increase in temperature (estimated at about 2
degrees Celsius) than it was before the global
industrial era in 1880, although it did not witness the
Industrial Revolution until recently.
It is not classified among the major industrialized
countries responsible for emitting carbon dioxide in
billions of metric tons annually.
China alone emits 28 of the total emissions estimated
at 34 billion tons per year, followed by the United
States and India, but these countries have not
witnessed an increase, as the Gulf countries are
experiencing, which negatively affected the rate of
rainfall and the high rate of pollution,Taking into
consideration that the upward emission began since
the Industrial Revolution, while in the Arab Gulf states
in particular it began in 1980, well, what do you
attribute to this apparent rise in temperature, and
suddenly? And why was this rise in the Gulf countries
exclusive to other countries? And why was this rise in

Fatima Salem Al Ameri
• Specialized in Chemical Engineering.
• Work for the Abu Dhabi National Oil
and Gas Company.
• Writer in the field of science and
energy, and has contributions to
community service and a scientific
website in this field.
the Gulf countries exclusive to the belt countries?
This article sheds light on two countries from the
Arabian Peninsula that are most affected by the
rise in temperature, namely Saudi Arabia and the
United Arab Emirates, and includes a comprehensive
analysis of all aspects that are related to high
temperature, starting from the history of the
temperature of the mentioned regions.
When did the rise occur, and what is their relationship
to the natural factors that the earth is going through
by reviewing the variables that took place after the
economic boom and their relationship to the climate
such as population density, urban development,

coastal moisture and sea salinity.

Studies
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A look at the history of heat
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Before 1970, the region was enjoying a steady rate of
decrease in annual temperature if compared to the
rest of the world at that time and it continued in this
way for about a century, then the industrial revolution
began and oil was explored in the region, which
resulted in a sudden economic boom.
On the other hand, it also caused a rise in
temperature at the same rate until the global rise
in the developed countries was sufficient in a short
period, but after 1998 there was a more severe
increase in temperature until it exceeded the average
rise in global temperature after 2014.
It is well known that the Arab Gulf region is located
in the equator region and the sun is directly
perpendicular to it. Therefore, it is one of the areas
that are considered hot and dry, and this temperature
remained the same for many years. It did not rise
or decline, But the question lies in the reason for
the change and its rise above other industrialized
countries, which are the source of greenhouse gas
emissions on Earth? Since the main source of heat
on Earth’s surface is the sun, We must know that the
intensity of the sun’s rays does not remain the same,
as it intensifies for years and diminishes for others.
One of the theories states that the earth’s orbit
around the sun widens and narrows according to
the gravity of the other planets, especially the planet
Mercury, There is another phenomenon that occurs
to the sun itself and lasts for eleven years, called
sunspots, and by it the solar activity increases to
reach its maximum, so the rays of the sun that reach
the earth rise and this phenomenon continues for
eleven years.
However, no matter how intense or low the sun’s
rays, half of these rays bounce back into space, due
to a property called albedo that is specific to each

substance [used to express the percentage of the
reflected or reflected solar radiation], Clouds have
albedo characteristics of up to 90%, while sand
reflects between 30% and 50%.
Since sand covers a vast area of the Gulf countries,
70% to 50% of the sun’s rays reach the surface of
the earth, then at night the earth releases the rays
that it absorbed in the form of infrared rays, which
represent the heat that we feel, Nevertheless, the
heat continues in the evening, so that in cities with
concrete construction and paved land with low
albedo asphalt, which has a very high absorption
capacity of sunlight, it keeps it for a longer period
and then releases it in the evening, Therefore, we
find that the temperature in cities remains high until
evening, while in the inner cities with sand cover,
the temperature in them decreases at a rate of 10
degrees, which is the reason why urban residents
spend the summer period in desert cities [the period
of distress], But when the heat is removed at night,
the rays in the rays are absorbed by carbon dioxide
and thus the heat remains trapped in the atmosphere
until the next day.

Accumulation of greenhouse gases

As a result of the economic prosperity enjoyed
by the Gulf region, it witnessed an increase in
population density and resulted in an increase in
electricity production and the number of cars, which
led to an increase in the concentration of carbon
dioxide, But the amount of greenhouse gases is
constantly accumulating due to the scarcity of
plants that contribute to reducing carbon through
photosynthesis.
Although the seas have a role in absorbing a third of
the amount of carbon in the atmosphere, this is not
achieved in the Arab Gulf region, especially since the
Arabian Gulf is very salty compared to the coasts of
other regions, The efficiency of water absorption of

carbon depends on the temperature and salinity, so
the higher the temperature and the salinity, the less
the solvent, which is water for gas absorption, which
is carbon dioxide, As a result, carbon dioxide in the
atmosphere kept more salinity in water bodies as a
result of the high temperature.
Also, humidity rose and precipitation decreased,
which exacerbated the problem of greenhouse gas
concentration and then the temperature, until the
temperature in our region became greater than the
average temperature in the world.

Results and analysis

We conclude from the study that the intensity of the
sun has a moderate effect on the rise in temperature
in the Middle East, but the biggest culprit is the
percentage of greenhouse gases in the atmosphere,
And the biggest cause of greenhouse gases is the
combustion of oil produced from cars, buses, electric
power plants and factories.
It is economically evident that the Gulf countries
depend on oil as a main energy source, since they
possess more than two-thirds of the oil in the ground
on which the world relies on importing energy fuels,
but their impact is double compared to the areas that
are exported to them with green areas And the And
the rainy.
Therefore, it is preferable to be satisfied with
production rather than use. Nevertheless, the
UAE and Saudi Arabia have taken the initiative to
implement projects aimed at diversifying energy
sources in addition to using atomic energy to achieve
Vision 2030, By this, we hope that the climate will
return to what it was before the use of oil and its
derivatives.

Sources and references
climate science the earth orbit.
climatewarmingcentral climate change.
climatewarmingcentral
Data from
EIA, NOAA, Our world in data
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Diamond Sponsor for Gulf Electricity Conference and Exhibition 2020

GCCIA discusses energy efficiency and the challenges
of the electrical system
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conference and exhibition, held this 2020 GCCIA participated in the Gulf Electricity
this time the ,2020 November 26-25 year for the first time by default and remotely, on
participation of GCCIA as a diamond sponsor of the conference, which discussed the
.strategies for the development of the electricity sector in the GCC countries
In its edition this
year, Gulf electricity
conference and exhibition
2020 discussed many
scientific papers on
technical techniques
and strategies for the
development of the
electricity sector in the
GCC countries, through
the presentation of
58 scientific papers,
prepared by a group of
researchers and experts
in the field of electric
power.
This year, GCCIA
participated as a diamond
sponsor of the Gulf

Electricity Conference
and Exhibition 2020,
confirmed by Eng
Ahmed Al-Ebrahim,
CEO of GCCIA: „we were
keen to be present at
major events involving
international and regional
experts to discuss
opinions, ideas, proposals
and recommendations
that contribute to the
development of the
energy sector, It helps
increase cooperation
between Gulf States
and international
organizations in this
vital sector to enhance

energy security, increase
investment opportunities
and develop renewable
energy sources as well
as to highlight GCCIA’s
efforts in this vital area,
Also the plans, projects
and strategies that they
implement to ensure
the sustainability and
prosperity of energy”.

Scientific papers

GCCIA has participated
in a series of scientific
papers discussing
regional electrical
connectivity and the use
of modern technologies,

energy efficiency raising
frameworks for the Gulf
States and the associated
challenges that
contribute to raising the
reliability and efficiency
of the electrical system
performance, as well
as how to benefit from
global experiences and
modern technology to
enhance network security
and reliability, and other
vital topics. These papers
were presented by GCCIA
engineers Talal al Sheikh,
Bandar al Marri, Rabie
al Maqabi, and Engineer
Ikram Rahim.

GCCIA also participated
actively in the virtual
exhibition accompanying
the conference, along
with more than one
regional and international
company offering
modern technologies
and equipment in the
fields of the electrical
system, which covered
all aspects of electricity
production, transmission
and distribution.

New experiences and
techniques

The conference
aims to develop the
electricity industry by
showcasing the latest
global experiences and
technologies that are
expected to contribute
to the development and
exchange of expertise
and information in the
field of production,
transmission and
distribution of electric
power among specialists
in the GCC, and the
discovery of the latest
energy products and

solutions that are being
launched.
This event is an ideal
opportunity to showcase

the latest products
and services available
to a high-level virtual
audience of experts and

Topics discussed by GCCIA:

1. Regional electrical connection
2. The use of modern technologies
3. Ways to raise energy efficiency for the Gulf states
4. Challenges to increase the reliability and efficiency
of the electrical system
5. How to take advantage of global experiences and
modern technology to enhance network security
and reliability

Eng. AL-Ebrahim:

1. We are keen to be present in major events that
contribute to the development of the energy sector
and enhance its security.
2. We seek to highlight our efforts in this field, and the
plans and projects that they implement to ensure
energy sustainability.

conference objectives:
1- Developing the electricity industry by showcasing
the latest global experiences and technologies.
2- Developing and exchanging expertise and
information in the field of the production, transmission
and distribution of electric power among specialists in
the GCC countries.
3- Discover the latest energy products and solutions
that are being launched.

officials from across
the Gulf, the Arab world
and the world, allowing
visitors to see the latest
technologies from
manufacturers for the
electricity sector.
The Gulf Electricity
2020 Conference and
Exhibition, orderly by
the Regional Committee
for Electric Power
Systems in the GCC
countries will be one
of the most important
annual conferences in the
field of electric power in
the region, which deals
with the technologies of
electricity production,
transmission and
distribution and annually
witness the presence of a
large number of officials
in the energy sector in
the GCC countries, from
the heads of companies
working in this field
at the regional and
global level, in addition
to a group of experts,
engineers and interested
in the field of electric
power

Coverages
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GCCIA active participation in the conference

(MENA Energy Meet), Post Crisis View (Covid 19)
The annual MENA Energy Meet conference is one of the most important energy
conferences, although this year was held by default remotely, due to the
circumstances of the new Corona pandemic (Covid 19), but its outputs were as
important as usual.

GCCIA showcased the achievements
of the Gulf Connectivity Network,
the latest modern methods and
techniques in operation, maintenance,
asset management and energy trading

GCCIA actively participated in the MENA Energy
Meeting (Virtual Expo& Summit), which was held under
the auspices of the Ministry of Energy and Minerals of
Oman, from 2 to 3 November 2020.
GCCIA also participated in the virtual exhibition
accompanying the summit and reviewed through its
pavilion the achievements of the Gulf Connectivity
Network, the latest methods and techniques in

operation, maintenance,
asset management and
energy trading.
ENG Ahmed AlEbrahim, CEO of GCCIA,
said: „They are keen to be
present at major events
involving international
and regional experts
to discuss opinions,
ideas, proposals and
recommendations
that contribute to the
development of the
energy sector and
help increase the
volume of cooperation
between the Gulf States
and international
organizations in this
vital sector to enhance
energy security, increase
investment opportunities
and develop renewable
energy sources”, It also
„highlights GCCIA’s
efforts in this vital area,
plans, projects and
strategies to ensure
energy sustainability and
prosperity”.
Eng. Ebrahim stressed
that the GCCIA project
is one of the most
important infrastructure
connectivity projects
approved by GCC
leaders, achieving its
most important strategic
objectives of enhancing
energy security and
increasing the reliability
and security of Gulf
electrical systems, at
succeeded in avoiding
the power grids of the
GCC for any partial
or total interruption
of 100% by providing
real-time support for
the direct transmission
of energy through the
power grid, where more
than 2,100 support cases
have been supported
since its operation to

GCCIA has achieved economic savings
for GCC countries of up to $2.65 billion

Engineer Ahmed Al-Ebraham

date.
He revealed that the
GCCIA network ‘has
achieved economic
savings for the GCC
countries up to
$2.65 billion since
the full operation of
the Gulf electricity
interconnection project
to date’, noting that
the savings achieved
included savings in
saving the cost of
building new power
plants, thereby
reducing operating and
maintenance costs,
and reducing carbon
emissions.

A productive meeting

The conference
provided an ideal
venue for a virtual
meeting of global
and regional energy
stakeholders, decision
makers and policy
officials, government
officials, CEOs and
experts to engage
in dialogue, discuss
current challenges and
business opportunities,
develop strategies in
the energy sector, share
knowledge, expertise and
approaches and identify
solutions that shape
the future of the energy
sector.
Give participants and
attendees a special

Savings included savings in saving
the cost of building new power
plants, thereby reducing operating
and maintenance costs, and reducing
carbon emissions
platform that contains
a diverse mix of energy
sector, energy industry
aspects across oil and
gas, renewable energy
sources, and bring
together a selection of
speakers participating
in panel discussions,
presentations and
studies that have
provided access to a
wealth of industryleading knowledge and
exchange of advanced
and achievable insights
and insights and
expectations, The summit
also gives importance
to the return of growth
after COVID-19 along
with enabling energy
transmission and
transformation along
with the expectations
behind the current
crises and analysing
the implications for the
energy sector in the
future, by aligning it with
the new goals of the
energy industry where
rapid changes are taking
place.

A lively discussion

The two day summit
featured several
panel discussions,
extended sessions and
presentations, which
discussed important
issues and integrated
challenges in the energy

sector, highlighted the
role of digital technology
in driving innovation and
improvement across
industry, and discussed
key topics affecting
the energy sector
from data analytics,
artificial intelligence,
machine learning,
cybersecurity and digital
transformation, as well
as a comprehensive
B2B exhibition featuring
many companies
offering a range of
products, services and
technologies

Conference objectives:
1. Access to a wealth
of industry-leading
knowledge and
share advanced and
achievable insights
and expectations
2. Importance for the
return of growth
after COVID-19
3. Enabling energy
transmission and
transformation along
with the expectations
behind current
crises
4. Addressing the
implications of the
energy sector in the
future, by aligning
it with the new
targets of the rapidly
changing energy
industry.
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The plan is to be the nucleus
of a global energy trade

GCCIA,
expanding
North, East
and West
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GCCIA promises a promising Arab energy market, having successfully crossed borders
and reached Iraq, Jordan and Egypt, and to the heart of Africa via Ethiopia, and plans
to reach Central Asia and Southern Europe, opening promising doors.
About five years ago,
GCCIA began the economic
and technical feasibility
study of the GCC’s electrical
connection with Asia and
Africa, Also, Europe, with
the aim of providing energy
sustainability to Member
States, achieving economic
savings through energy
trade and creating a regional
market through which
energy is sold and bought
on economic bases serving
Member States’ economic
strategies.
Engineer Ahmed AlEbrahim, CEO of GCCIA,
stressed that the targeted
electrical connection trends
will be through several points,
including the north connecting
with Jordan and/or Iraq, and
pass through Syria all the way
to Turkey and the electrical
network of the Mediterranean
countries, and westly
connecting with Egypt and
then to the countries of North
Africa, east connecting with
Pakistan and India directly,
and south connecting with

GCCIA seeks from its new projects
to reach the European network and
North African countries
Yemen and then Ethiopia. „We
have more than one way to
expand in different directions
to achieve the objectives of
the Gulf Connectivity Project,
which is to achieve the safety
of energy supplies, to ensure
energy access to all Gulf
countries and avoid the risk
of sudden interruptions,” says
Al-Ebrahim.
Today, these plans are
no longer just ambitions,
over the past months, GCCIA
has taken serious steps
to implement them on the
ground, and the features of
ambitious linkage projects
with Iraq, Jordan and Egypt
are coming to reality after the
parties agreed on the general
frameworks.
GCCIA, Egypt and Jordan
have agreed to assign the
technical and economic
feasibility study of the project
between the three parties to

a global consultant, with the
aim of utilizing about 60,000
megawatts of electricity in
the GCC countries and about
50,000 in Egypt to serve the
Arab consumer.
By completing the
connectivity project to reach
the European network and
North African countries,
GCCIA is currently working
on identifying frameworks
for the project and
drafting a memorandum
of understanding that will
frame the implementation of
the project between the Gulf
electricity grid and Europe
through Jordan and Egypt.
According to technical
studies, the options available
in the connection are between
al-Fadhili station in Saudi
Arabia and al Azraq station
in Jordan, and the link line
extends 1,400 kilometers
and the power transmission

capacity reaches 2,000 MW,
Or the connection between al
Qaryat station and al-Azraq
station in Jordan, which
extends for 135 kilometers,
with a capacity of 400 MW,
or the electrical connection
between Tabuk and Aqaba
station in Jordan for 230
kilometers and an electric
transmission capacity of up to
400 MW.
Jordanian Minister
of Energy and Mineral
Resources Hala Zouati
describes the project as the
nucleus of the Arab electricity
market, the „Arab Common
Electricity Market”, based
on the principle of operating
electrical systems in a
competitive manner covering
all Arab countries.

North and South

In Iraq, the pace of the
project to link the GCCIA
network with Iraq is
accelerating, and the first
phase of the agreement
provides for the provision of
500 MW to basra province

through the two power
transmission lines, the Old
FAO plant and the new FAO, In
addition to the construction of
the FAO 400 kv manufacturing
plant, Ministry of Electricity
spokesman Ahmed Al-Abadi
confirmed that the Corona
pandemic had caused some
disruption to them, with the
connection expected to begin
in a year or more.
In Africa, GCCIA has
agreed with Ethiopia’s
Ministry of Water, Irrigation
and Electricity to prepare a
feasibility study for electricity
connection supplication with
Ethiopia, and to agree on
formulas for cooperation
between them in the coming
years.
Electrical connectivity with
Ethiopia is part of the strategy
approved by the GCCIA Board
of Directors to contribute to
the creation of an electricity
market and promote the
exchange of electricity, and
the optimal use of natural
resources.
Preliminary results
revealed that the roads
available to connect with
Ethiopia between the Jazan
station and the line through
Yemen to Deirdava station in
Ethiopia.
GCCIA CEO Ahmed ALEbrahim confirms the hope
that the GCC countries are
putting in place to agree with
Ethiopia, which has enormous
hydropower that can be used
to generate electricity, to be
exported from Ethiopia to GCC
countries in the future.
Salshi Bekele, Ethiopia’s
Minister of Water, Irrigation
and Electricity, said linking
energy between countries,
regions and continents is one
of the most important ways
to unite peoples, in order to
achieve mutual benefit and
economic prosperity.

Heading towards Asia

In Asia, preliminary results
of the studies showed that
the connecting routes are
by direct linking through the
Arabian Sea for a distance

the moment of the signing of the memorandum of understanding between GCCIA, Jordan and Egypt to frame cooperation to
implement the project to connect the networks of Jordan and Egypt to the Gulf connectivity network, Eng. Sheikh Nawaf Al Khalifa
with Jordanian Minister of Energy and Mineral Resources Hala Zuati, and Egyptian Minister of Electricity Dr. Mohammed Shaker

Eng. AL-Ebrahim

We have more
than one way
to expand,
and are
determined
to achieve the
goals
of 803 kilometers through
Oman, and the depth of the
Arabian Sea during this route
reaches more than 3,500
kilometers, This is difficult, or
to connect through the Gulf
of Oman to Pakistan for 1,495
kilometres, but this route
passes through a nature
reserve in Pakistan that
may prevent any connecting
projects.
In India, the proposed
routes appear to link from
Oman through the Arabian
Sea to Mumbai for 1,400
km, or connect from Oman

Hala Zwati

Salshi Bekele

Agreements
with GCCIA
form the
nucleus of the
Arab Common
Electricity
Market

Connecting
energy between
countries, regions
and continents is
one of the most
important ways
to unite peoples

through the Arabian Sea to
Ahmedabad for 1,323 km,
Or connect through Sharjah
through Pakistan’s coastline
to Ahmedabad for 2,143 km,
or connect through Sharjah
through Pakistan’s coastline
to Gadpur in India for 2,173
km.
GCCIA hopes many of the
benefits of these projects,
the most important of which
is to enhance the reliability
of the electrical grid, and
to provide the necessary
support and reserve for
interconnected networks at

times of peak consumption
or electrical emergencies.
To invest the opportunity
to exchange surplus power
generation capacity, by taking
advantage of the diversity
and variation in daily and
seasonal electricity demand.
In addition, renewable energy
projects are promoted
in the electricity grids of
interconnected countries,
which will contribute to
the optimal energy mix for
electricity production and to
strengthen environmental
conservation efforts
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Prince Abdulaziz bin Salman inaugurates the Gulf Renewable Energy Laboratory

The world's newest, largest, and most advanced

Prince Abdulaziz bin Salman listens to an explanation of the work of the GCCIA during his visit to its headquarters in Dammam.
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A group shot of Prince Abdulaziz bin Salman with the engineer Sheikh Nawaf Al Khalifa, and members of the GCCIA during his visit to the headquarters of the authority in Dammam

„The inauguration of the Gulf Renewable Energy Laboratory opened a new door for
the energy industry in the Gulf Cooperation Council countries, and the building of an
integrated energy system of all kinds that provides more cheap energy.
A new step towards transforming the region into a global energy trade center”

Prince Abdulaziz bin Salman
bin Abdulaziz, the Saudi
Minister of Energy, sponsored
the inauguration ceremony
of the „Gulf Renewable
Energy Laboratory’, located
in Dammam, eastern Saudi
Arabia, announcing the start of
the operational launch of the
entire laboratory.
The Gulf Renewable Energy
Laboratory is the largest
and most modern laboratory
in the world with a unique
technology in the Middle East
and North Africa، It comes
within the efforts of the Saudi
Ministry of Energy to build an
integrated energy system of

Abdulaziz bin Salman : GCCIA
promoted joint Gulf action as one of
the most important and successful
fruits of the Cooperation Council

all kinds, and to enhance the
supremacy of Saudi Arabia
and the Arab Gulf states in
global energy leadership.
The inauguration of the Gulf
Renewable Energy Laboratory
by the Minister of Energy
aims to empower national
industries and provide safety,
quality and efficiency tests
with the latest international,
Gulf and Saudi standards, It
also aims to localize advanced

technical services to keep
pace with plans set by the
Ministry of Energy in the
Kingdom and the ministries of
energy in the countries of the
Cooperation Council, and has
embarked on implementing
them to increase dependence
on renewable energy and
localize its industries,
services and supply chains،
Diversifying the energy mix to
ensure strengthening of the

region’s economies, providing
meaningful job opportunities
for Saudi and Gulf youth,
and supporting research and
development.

Big ambition

Prince Abdulaziz bin
Salman bin Abdulaziz
confirmed, during the
inauguration ceremony,
that the provision of electric
energy will depend in the next
stage on gas and renewable
energy ‘solar energy - wind’ at
a rate of 50% each,
He added :”The generation
of electric power from gas
and renewable energy will

provide huge quantities of
crude oil, which are sold and
burned locally at low prices,
enabling the Kingdom to
export it as a new source
of income”, Hoping to save
energy at low cost in terms
of production, stressing that
:”reducing the cost of energy
production enhances the
competitiveness of the GCC
countries to export surplus
electricity”.
He added:”We are looking
for a surplus of electricity
due to the presence of the
great economic activity that
stimulates the development
of electric energy from all
sources”, The Minister of
Energy affirmed the ministry’s
commitment to the concept
of local content and the
provision of opportunities
and industrialization, pointing
out that “this approach
contributes to creating many
jobs”, He continued :”Saudi
universities and training
programs contribute to the
development of youth of both
sexes in the Kingdom and the
countries of the Cooperation
Council”.
Praising the role played by
the GCCIA in enhancing Gulf
energy security, diversifying
energy sources and
developing its technologies,
he added, “GCCIA has
promoted joint Gulf action as
one of the most important
and successful fruits of the
Cooperation Council”.
He also indicated that

Reducing the cost of energy production
enhances the competitiveness of the GCC
countries to export surplus electricity
GCCIA will become a platform
for energy trade with various
countries of the world, and
will support the direction of
the Gulf countries to export
energy in a broad sense to
the world after it was for
decades the most important
source of oil. the Chairman
and members of the Gulf
Laboratory Council expressed
their thanks and appreciation
for the visit of the Minister of
Energy and the intensification
of the laboratory, renewing
their commitment to support
the Ministry’s initiatives in
the fields of renewable and
traditional energy, In order
to ensure its achievement
with the highest standards
of safety, efficiency and
quality, as an integrated
system that contributes to the
realization of the Kingdom’s
‘vision’ with its rapid strategic

transformations and the
visions of the Gulf Cooperation
Council countries.

Global partnership

The construction and
operation of the Gulf
Renewable Energy Laboratory
has been completed as a
result of a global partnership
between the Gulf Laboratory
Company and the American
company UL, which is a leader
in testing services, developing
specifications and conducting
research and studies
The partnership included
the establishment of the
latest renewable energy
laboratories in the Middle
East in the third industrial
city in Dammam on an area
of 7,000 square meters
according to the latest
international standards, In
addition to providing advisory

The most important services
1- Renewable energy equipment testing and approval
in accordance with international, Gulf and Saudi
standards.
2- Conducting feasibility studies and bank studies for
renewable energy sites.
3- Inspecting renewable energy facilities, assessing
their performance, investigating problems and
outages, and managing assets.
4- Providing technical and consulting services, developing
specifications and training national capabilities.

services and training, and
contributing to the realization
of „the Kingdom’s Vision
2030” through its contribution
to building a sustainable
economy, localizing
industries, establishing a
solid knowledge economy,
providing job opportunities
for the nation’s youth, and
promoting the values of safety
and environmental protection.
The laboratory is operated
and managed 100% by an
elite of the youth who are
trained and internationally
qualified to provide services
in several vital areas, the
most important of which
are renewable energy
equipment testing and
approval in accordance
with international, Gulf and
Saudi specifications, The
laboratory’s capabilities
include conducting more
than 50 standardized tests in
accordance with international
and local standards. In
addition to carrying out
feasibility studies and bank
studies for renewable energy
sites such as solar and wind
energy, Inspect renewable
energy facilities, evaluate
their performance, and
investigate problems and
outages, and manage assets,
As well as providing technical
and advisory services,
developing specifications,
training national capabilities,
and qualifying installers of
renewable energy systems,
inspectors and operators
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Abdulaziz bin
Salman drawing
new energy rules
Within less than a year of his appointment as Saudi
Minister of Energy, Prince Abdulaziz bin Salman
became one of the most influential global figures,
especially after the growing need for a new
compass for the global energy industry, And
change the rules of the game by switching to
more efficient and less expensive resources.
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Prince Abdulaziz used his
vast experience in playing a
major role in the transformation
of oil and energy policies
around the world, to give the
world’s largest oil exporter the
final say in determining the
direction of markets and the
features of energy strategies in
the coming decades.The new
oil and energy policy drawn
up by Prince Abdulaziz bin
Salman is based on drying
up the financing of high-cost
projects and forcing them
to stop in order to increase
their market share. The Saudi
Energy Minister’s plans do
not stop at redrawing the oil
map, He confirms that Riyadh
wants to produce and enrich
uranium in the future as part
of its endeavor to benefit from
nuclear technology for peaceful

purposes.
Saudi Arabia announced last
January that it had received
offers to build the first nuclear
reactors from five countries:
the United States, Russia,
France, South Korea and China,
Riyadh’s ambitions extend to
expanding the use of renewable
energies, as it affirms that
it aims to generate up to 9.5
gigawatts of clean energy
sources by 2023.
At the Energy Pioneers
Forum 2020, Prince Abdulaziz

revealed that
they are
seeking to
develop a
new energy
strategy in
the country,
and that
it will be
like a work
program,
and it will
not be locked
into drawers.“In the electric
energy mix, we aim to reach
90% production through gas
and renewable energy, “ the
Minister of Energy said in the
meeting that took place in the
Sharjah Chamber, Pointing
out that the Jafurah field will
enable Saudi Arabia to convert
the current power stations
from oil products to gas, which
is a rationalization of spent
fuel, and added, :”The numbers
that have been revealed about

Prince Abdulaziz played an important role
in establishing the Saudi Energy Efficiency
Center, by transforming the existing
(temporary) national program for energy
management and rationalization into a
permanent national center

the potential of the Jafurah
field are less than the reality of
the huge field”. He continued,
“We consume 688 thousand
barrels of liquid fuel to produce
electricity, instead of burning
it internally at a low price
that can be exported abroad
at international prices”. The
Minister of Energy promised
that this approach will reduce
the cost of producing electricity,
Consequently, a gradual
reduction in consumption tariffs
in the future, revealing that
the Ministry of Energy has a
tendency to link all activities
and initiatives in one system,
with the aim of enhancing local
content and maximizing the
benefit from everything that
the government or companies
spend.

Most experienced

Charles Freeman, a former
ambassador of the United
States of America in Riyadh,
describes Prince Abdulaziz
as :”an intelligent, globalminded, expert in the work of
the ministry that he has been
preparing himself to run for
decades”, Bassam Fattouh,
president of the Oxford Institute
for Energy Studies, confirms
that Prince Abdulaziz : “has

The Energy Minister’s
plans reveal that
Riyadh wants to
produce and enrich
uranium in the future
as part of its efforts
to benefit from
nuclear technology for
peaceful purposes.
been a key party in Saudi oil
policy since the renewable
energy reforms, raising
energy efficiency and reducing
government subsidies for fuel
prices”. In an article published
by the Iraqi oil specialist,
Salam Sarhan, in the Londonbased Arab newspaper, he
emphasized that the pivotal role
of Prince Abdulaziz bin Salman
in leading this fateful and
deferred battle ‘is not based
on his being the son of King
Salman bin Abdulaziz only, But
also to being one of the highest
energy experts in the country
and the world, and to his long
record in decision-making in
the Saudi oil sector 35 years
ago. In the same report, Gary
Ross Ferry, founder of Black
Gold Investors, stressed that
:”no one in Saudi Arabia knows
more about the oil industry than
Prince Abdulaziz bin Salman”،
Considering his long record
in the world of oil confirms
that he is the most capable of
managing the oil battle and
laying new foundations for the
global oil industry, stressing:
And what it entails from the
bleeding of shares in the
markets, which go to shale oil
and more expensive fields, can
continue for some time, but
it cannot last for long and the
hour of truth must come، ‘”the
equation of reducing production
by the most efficient and least
expensive producers to support
prices”.

Great experience

Prince Abdulaziz spent

photos Photos of Prince Abdulaziz bin Salman’s visit to the Advanced Electronics Company during its participation
in the International Energy Conference.

three and a half decades in
the corridors of energy and oil,
since he obtained his bachelor’s
and then master’s degrees
from King Fahd University of
Petroleum and Minerals 35
years ago، During the past three
decades he has been included
in various types of sensitive
positions, which makes him one
of the few experts in the world
who can manage the energy on
the blue planet, he worked for
a long time silently and out of
the limelight، He was strongly
present in the scenes of most
conferences and seminars that
guide the compass of domestic
and global energy policies.
Prince Abdulaziz began

his career as Director of the
Department of Economic
and Industrial Studies at the
Research Center at King Fahd
University of Petroleum and
Minerals, where he spent nearly
two decades, and the position
was the launch pad to the
highest executive positions in
the Saudi energy industry. After
that, he was appointed assistant
to the Minister of Petroleum
and Mineral Resources for
Petroleum Affairs, during its
administration by former Oil
Minister Ali bin Ibrahim AlNuaimi., In 2015, he assumed
the position of Deputy Minister
of Petroleum and Mineral
Resources, with the rank of

Stations from
the life of Prince
Abdulaziz
1922: Obtained a Bachelor’s degree in Industrial
Management from King Fahd .

1985: Obtained a Master’s degree in Business Administration

from King Fahd University of Petroleum and Minerals in
Dhahran.
1985: held the position of Director of the Department of
Economic and Industrial Studies at the Research Institute at
King Fahd University of Petroleum and Minerals.
1987: Appointed as Adviser to the Minister of Petroleum and
Mineral Resources.
1995: Appointed Undersecretary of the Ministry of Petroleum
and Mineral Resources for Petroleum Affair.
2004: Appointed Assistant Minister of Petroleum and Mineral
Resources for Petroleum Affairs.
2015: appointed Deputy Minister of Petroleum and Mineral
Resources.
2017: held the position of Minister of State for Energy Affairs.
2019: Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud
was appointed Minister of Energy in Saudi Arabia.

minister. Two years later,
a royal order was issued
appointing him as Minister of
State for Energy Affairs in the
Ministry of Energy, Industry
and Mineral Resources.
And he completed his long
track of experience with his
appointment as Minister of
Energy, Last December, he
was followed by the addition of
a new responsibility, with his
appointment as Chairman of
the Board of Directors of the
Electricity and Cogeneration
Regulatory Authority.
In addition to the position
of Minister of State for Energy
Affairs, he is a member of
the Supreme Committee for
Hydrocarbon Affairs, and
a member of the Board of
Directors of King Abdulaziz City
for Science and Technology,
And the Board of Directors of
King Abdullah City for Nuclear
and Renewable Energy, Prince
Abdulaziz also supervises the
team concerned with climate
change agreements, and chairs
the National Committee for the
Clean Development Mechanism.
Prince Abdulaziz headed the
team formed by the Ministry
of Petroleum and Mineral
Resources to oversee the
lawsuits filed before American
courts against Saudi Aramco
and its subsidiaries in the United
States of America, and the
cases filed against OPEC, This
resulted in obtaining a judgment
from the Court of First Instance
in one of the United States of
America and the confirmation of
this ruling from the US Court of
Appeals and the issuance of the
Supreme Court ruling rejecting
these cases
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Smart grids have the potential to evolve as a
window into the future of energy trade
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Investing in smart
grids, a leap towards
the future
The Arab Gulf states plan to diversify electricity markets and reduce carbon
consumption in their production, by switching to nuclear and renewable energy, This
constitutes a drive to create a regional and integrated market for electricity with
economic benefits through the integration of energy supply systems in the Gulf
countries and the mitigation of production fluctuations and interruptions, However,
achieving this requires many efforts to develop the current energy networks, and
invest in developing them, to be smarter, more capable of facing future challenges,
and more efficient.
With the expansion
of renewable energy
production, the development
of an integrated and efficient
regional market for electricity
trade has become a necessary
process, requiring the
cooperation of governments
and stakeholders in the Gulf
Cooperation Council states,
To integrate its existing grids,
with smart grids that thrive on
renewable energy, to provide
more energy, less price and
more tradability.

Electricity is considered
the major miracle that has
changed the shape of the
world, since British scientist
Michael Faraday discovered
the basic principles of its
generation in 1831, and it
has gone through various
developments, Whether
in the ways of generating
it, transmitting it, and
distributing it, and all its
development endeavors
aimed at providing electricity
safely, on a larger scale, and

at an affordable price.
About 190 years ago, power
stations began to feed cities,
as traditional electric grids
send electrical energy in one
direction from the power plant
to consumers. The use of coal
has been a primary generator
of electrical energy for a long
period of time, Before natural
gas and nuclear energy were
used, and today renewable
energies emerged as an
important source of electric
power generation.

With the increasing use
of renewable energy, it has
become necessary to change
the pattern of networks, to
a smarter network that can
provide greater integration
between the electricity
distribution network and
information systems,
Measuring devices, which
provide the flow of electricity
from the supplier to the
consumers and vice versa,
through the power distribution
network using two-way digital

technologies.
Smart grids give the
supplier the ability to
communicate with the enduser’s electrical devices and
collect information from
them or control them, which
enables him to predict the
increase in demand during
peak hours and work to
achieve a better balance
between supply and demand.

Wider trade

The increasing demand for
electricity in the Arab Gulf
region and the Middle East
has pushed the countries
of the region to increase
investments in the renewable
energy sector, which is more
cost-effective in addition to
the use of nuclear energy,
These plans will help to
create a greater incentive
for creating an integrated
regional market for electricity,

Samudrala: The
smart energy
revolution will
remain only a
dream, if the
current grids are not
restructured
relying on stronger and more
diversified networks.
With the growth of
renewable energy projects,
it has become necessary to
expand the integration of
traditional energy networks,
with the energy generated
from new projects, and to
invest in energy networks to
be up to the challenge, and to
move faster towards smart
grids, and to invest in them

Al-Ebrahim : keen
to enhance energy
security and
increase investment
opportunities,
especially in the
field of investing in
smart grids

seriously.
Since the establishment
GCCIA, the GCC countries
have taken important steps
to diversify their energy
supply with the aim of
improving economic growth,
energy access, reliability and
environmental sustainability.
The GCCIA has taken great
steps to enter the energy
trade market, and invest
the expanding demand for

electricity, to exploit the
available surplus energy, to
achieve greater income for
the Gulf countries.
Eng. Ahmed Al-Ebrahim,
CEO of the GCCIA confirms
that they are keen to
participate in major events
involving international and
regional experts to discuss
opinions, ideas, proposals
and recommendations that
contribute to the development
of the energy sector and it
helps to increase the volume
of cooperation between the
Gulf States and international
organizations in this vital
sector to enhance energy
security and increase
investment opportunities,
Especially in the field of
investing in smart grids,
which he considers the „boom
of the future”, adding, „The
Gulf electrical interconnection
project is one of the most

Cover story

increased investments in lowcost renewables.
Likewise, says Anna
Birdie, Director of Strategic
Affairs and Operations
for the Middle East and
North Africa at the World
Bank :”’Arab countries now
have an unprecedented
opportunity to activate
energy trade, in light of the
availability of adequate
infrastructure and various
sources for generating
electricity, but this requires
more robust and diversified
networks in power
generation, to be able to
meet demand”.
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Strategic goal

important infrastructure
interconnection projects
approved by the leaders of
the Gulf Cooperation Council
states, Realizing its most
important strategic goals of
enhancing energy security
and raising the level of
reliability and safety of Gulf
electrical systems, and
his success in avoiding the
electricity networks of the
GCC countries, any partial
or 100٪ interruption, by
providing rapid support by
transferring the required
energy directly through the
electrical interconnection
network”.
He revealed that the
savings achieved included
savings in the cost of building
new generating stations,
thus reducing operating and
maintenance expenses, and
reducing carbon emissions.

Renewable networks

The electric grid has
appeared since the discovery
of electricity, and the
beginning of its use in feeding
the residential sector and the
industrial and commercial
establishments sector
as a result of the urgent
need to link the generation

stations with consumers, The
electrical network performs
similar work to the arteries of
the heart in the human body,
as it transfers electricity from
the heart of the electrical
network represented in
the generation stations to
the organs that need this
electricity, represented by
consumers.
The electrical networks
initially served to feed
consumers from central and
limited electricity generation
sources, Generation
methods have evolved and
consumption methods have
diversified, in addition to
the very large expansion
of electrical networks, and
the introduction of smart
networks managed by
artificial intelligence.
Today, computer guided
electricity grids represent the
future of energy trade. These
‘smart grids’ take charge of
energy production, coordinate
energy consumption and help
overcome supply fluctuations.
Many governments today
seek to promote smart
electricity grids as a way to
address energy reliability,
global warming, and
emergency resilience.

Birdie: Energy
Exchange requires
robust and diverse
power generation
networks to be able
to meet demand
Smart grid components
include an intelligent
monitoring system that
tracks the flow of electricity
in the system, and the use of
superconducting transmission
lines to reduce energy loss,
In addition to the possibility
of integrating renewable
energy sources such as solar
energy and wind energy
and connecting them to the
electrical grid by the supplier
and consumers as well.
Experts specializing in
energy trade stress the
importance of developing
networks and updating them
to be able to keep pace with
the expected transformation,
especially after many
electricity systems and
markets around the world
have been merged to form
energy complexes aimed

at achieving operational,
planning.
According to what
the consultant Sridhar
Samudrala, president of the
WADE Decentralized Energy
Supply Association, predicts,
„The smart energy revolution
will remain just a dream that
will not come true, If a radical
restructuring of existing and
already existing grids is not
undertaken”, investment in
smart energy grids will be
economically feasible.
In a report issued last May,
the World Bank confirmed that
achieving full interconnection
in the Middle East and North
Africa will make the regional
energy market in the region
the second largest regional
market for electricity after the
European Union market.
However, the Regional
Director for Infrastructure
at the World Bank Group,
Paul Numba Ohm, stressed
during the activities of the
‘Conference on Activating
Trade in Energy in the Arab
World’ in its last session,
that achieving connectivity
requires the availability of
a set of supporting factors,
Such as more robust
transmission networks, and

The smart grid is one of
the important solutions in
the future of energy and
improving its reliability, and
in the future it will allow
the safe expansion of the
electric grid while ensuring
a proper balance between
consumers and producers,
reducing energy costs and
reducing faults. Smart
networks are characterized
by the ability to support the
response of demand quickly

Smart grids are characterized by the
ability to support rapid and immediate
demand response, as well as being
reliable and scalable
and immediately, as they are
characterized by reliability,
and contribute to improving
fault detection and allow
self-healing of the network
without the need for the
intervention of technicians
and technologists.
The new generation of
electricity transmission and
distribution infrastructure
has the potential to handle
the two-way flow of energy,
This allows the generation
of photovoltaic panels to
be distributed on the roofs
of buildings, in addition
to charging car batteries,
storing energy by pumping,
and using fuel cells and other
energy sources. Legacy grids
are designed to deal with a
one-way power flow while
the smart electric grid aims
to deal with safety and grid
reliability issues resulting
from reversing the flow of
energy, as in the case where

generation in sub-networks
is higher than consumption.
These networks are also
efficient, and it is expected
that the implementation of
the smart electric grid will
result in many contributions
to improving the energy
infrastructure, especially
through side demand
management.
Also, smart grids are
characterized by the ability
to balance loads, and to
predict the number of spare
generating elements that can
be used to reach a certain
error level using predictive
mathematical algorithms.
But the most important
characteristic of smart grids
is sustainability and flexibility
by allowing greater access
to various alternative energy
sources such as solar energy،
Even without energy storage,
the traditional network
infrastructure does not allow

many generation points with
different capacities, the smart
grid technology is a necessary
condition to increase the
electrical energy generated
from renewable sources in
the network.
Despite its importance,
smart grids face many
challenges, the most
important of which is a lack
of awareness. There is still a
long way to go until mature
standards and optimal
practices that can be applied
to facilitate the activation
of smart grids, In addition
to the difficulty of always
implementing international
standards adopted on
the ground, but the most
important problem lies in the
technical challenges, as the
electrical network consists of
a large number of distributed
and connected nodes that
operate immediately, Deciding
where to add smart elements
is a very complicated matter.
Reaching solutions to these
challenges will facilitate the
harmonization of network
elements at the administrative
and financial levels, and make
its high costs acceptable

Al Sudairi :Network Security is Important
Maintaining the security of
networks is the main concern
of energy companies, because
they are managed by computers.
which makes them vulnerable to
hacking and tampering, Fahad
Al-Sudairy, Vice Chairman of
GCCIA, CEO of the Saudi Electricity
Company, confirms, They attach
great importance to cybersecurity
projects and programs in the field
of electrical networks, stressing
that „many scientific papers
and creative ideas presented by
national cadres and competencies,
It has contributed to developing
and improving cybersecurity
plans and procedures for
electrical networks in Saudi
Arabia specifically, and the Gulf in
general”.

Al Sudairi

He added :”Cybersecurity is
one of the most important issues
that we pay great attention to,
and it is moving forward with
implementing its plans and
programs to develop smart
technologies for electrical

grids, as these programs are an
essential axis in all its procedures
and projects”. Al-Sudairy
stressed that they are running a
race against time to indigenize
and develop these modern
technologies, including electric
power, which is witnessing a
remarkable growth in demand
as a result of the economic
renaissance, urban expansion and
large projects that are not limited
to major cities only.
He revealed that they are
working on „attracting and
settling modern technologies in
the field of electrical industries,
smart networks, by establishing
eight national control centers in
major cities to monitor the entire
distribution networks”
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Al Nouri: smart systems are a necessity to keep pace with the future

Engineer Jassem Al-Nouri

Working on developing local networks
as smart networks is no longer a luxury, but rather a necessity to keep pace
with the future, GCCIA Board Member,
Assistant Undersecretary for Electrical
Transmission Networks at the Kuwaiti
Ministry of Electricity and Water, Engineer Jassem Al-Nouri „stresses the urgent need for smart electric networks
in light of the development of major
development projects”، He explained
that promoting smart grids will contribute to saving energy consumption, as it
enables the use of the latest available
technologies in operating and securing

electricity services, enhancing economic opportunities and reducing carbon
emissions, Stressing their keenness on
the importance of transforming their
electrical networks into smart, in line
with their aspirations, He added, „The
use of smart systems has become a
necessity to keep pace with the aspirations of the vision of the Gulf countries
in terms of absorbing the electric grids
of various renewable energy, enhancing
transmission and control mechanisms,
and rapidly interacting with changes in
energy demand to make it more reliable
and efficient”
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8 recommendations for facing challenges
The recently concluded Saudi Smart
Grids Conference resulted in eight
recommendations aimed at making
the current electricity networks able
to face future challenges, especially
in the areas of mergers and trade,
the most prominent of which are as
follows:
1 - Providing the physical and
organizational infrastructure
necessary to support the
widespread use and spread of
electric vehicles.
2 - Increasing investments in

localizing power transmission
and distribution equipment, smart
grids, and smart meters.
3 - Economic feasibility study for
hybrid systems consisting of
solar and gas-fired energy and
supported by energy storage
systems.
4 - Study its applications in isolated
areas, and accelerate initiatives
aimed at activating the principle
of „open access to electrical
networks”.
5 - Leverage the diverse applications

of smart grids, smart buildings,
big data, and the Internet of Things
for accurate forecasting of peak
demand.
6 - Preparing a national road map to
reach a circular carbon economy,
by supporting cooperation between
the public and private sectors.
7 - Developing national cybersecurity
standards in the energy sector.
8 - Encouraging educational and
training bodies to adopt specialized
curricula that support the new skills
required in the labor market

5

55

Steps to Speed Up Integration

The electrical grid is one of the most complex machines on Earth and is rapidly developing
with the addition of variable renewable energy sources. Due to the inherent disparity in wind
and solar energy, the current grid faces many challenges in reconciling the various renewable
energies. Due to the inherent disparity in wind and solar energy, the current grid faces many
challenges in reconciling the various renewable energies, To overcome it, you need smart
systems that can help improve the integration of renewable energy sources into the current
network and make renewable energy an equal player in energy supply. How can this be
achieved? Experts believe that it will be done by overcoming five main challenges:
1- Smart Central Control Centers
The power grid can be linked to
devices and sensors to collect a
large amount of data.
When combined with artificial
intelligence, this data can provide
new insights for network operators
to improve control processes,
and provide flexibility for energy
providers to adjust supply with
demand in an intelligent way.
2- Improving the inclusion of minigrids
Artificial intelligence can help
integrate mini-grids and distributed
energy management, when
community-wide renewable energy

generation units are added to the
backbone grid, it becomes difficult
to balance the flow of energy within
the grid.
3- Improve safety and reliability
While the biggest goal of AI in
renewable energy is intermittent
management, it can also provide
improved safety, efficiency and
reliability. It can help you understand
energy consumption patterns,
identify energy leaks and appliance
health.
4- Expanding the market
The incorporation of AI can help
renewable energy providers expand

the market by introducing new
service models and encouraging
higher participation, Systems
equipped with artificial intelligence
will be able to analyze data related
to energy harvesting and provide
insights on energy consumption.
5- Smart grid with smart storage
Combining AI with Intelligent
Energy Storage (IES) can provide
a sustainable and reliable solution
for the renewable energy industry,
This smart grid will be able to
analyze a massive amount of data
collected from multiple sensors, and
make timely decisions about power
distribution

News
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Skaka solar plant project

Digital transformation
in the energy trade, an
opportunity to expand
The world is currently witnessing a tremendous wave of rapid
technical progress that blurs the boundaries between physical,
digital and biological fields, By linking physical assets, such as
machines with digital systems, businesses can develop accurate
insights, address challenges in real time and achieve higher
efficiency. In the energy trading sector, the most developed activity,
experts predict that a complete digital transformation will lead to a
radical shift in how the world is powered.
At the heart of digital
transformation, the
electricity sector is
at the heart of digital
transformation, enabling
it to break the boundaries
between energy sectors
and essentially transform
electricity through digitally
interconnected systems,
which will help increase

flexibility and enable
integration across entire
systems, and digital
transformation is also a
way to integrate multiple
renewable energy sources
into the grid by enabling
them to better meet energy
demand in times when the
sun shines and the wind
blows.

Recently, many energy
supply and trading
companies have introduced
computerized digital
systems for business control
and development, and
the digital transformation
of the energy trade can
determine the extent of
network failures, negotiate
purchases, complete the

According to the
International Energy
Agency, intelligent
demand response
can save 185 GW
due to system
flexibility

transaction, and even pay
without the need for human
decisions.
Digital computing is not
cheap, but it’s not just a fast
platform, the most important
thing is that it’s scalable
for artificial intelligence,
big data and industrial
IoT technology, and most
importantly it allows for
in-depth, vision-based
decisions.
According to the
International Energy Agency,
smart demand response can
save 185 GW because of the
system’s flexibility, roughly
equivalent to the current
production capacity of
australia and Italy combined,
and $270 billion in required
investment in new electricity
infrastructure.
One billion households
and 11 billion smart devices
can actively participate in
interconnected electricity
systems, allowing them
to change when power is
withdrawn from the grid.
Also, digitization can
help integrate changing
renewable energy sources
by rehabilitating networks
to better match demand and
changing peak times from
one region to another.

The digitization market in the energy
sector is expected to grow to $64
billion in 2025 instead of the current
$52 billion
By 2040, increased
storage and digital demand
in the EU alone could reduce
solar and wind electricity to
1.6% from the current 7%,
as well as avoid 30 million
tonnes of CO2 emissions in
2040.
More flexibility
Energy specialist Luca
Spinelli confirms in a series
of articles, published on
eLEMIZE, that the energy
trade has entered an era
of great change in the last
few years, and that this
change requires renewable
energy sources, especially
renewable ones.
he says: „Digital progress
represents an opportunity

for greater growth for the
sector, through significant
growth in data collection
and exchange, which offers
valuable opportunities”,
adding : „In the digital
age, operators and
maintenance companies
are able to complete asset
management, thanks
to dozens of systems,
such as financial and
performance reports,
contract management,
and improved results from
many other tools, leading
to more efficient asset
management”.
Spinelli continues to talk
about the role of digitization
in energy trading and
managing price fluctuations

Digitization in the energy trade aims to:
1- The distinction between generation and consumption.
2- Enable four interconnected opportunities to be better.
3- Smart response to demand.
4- Integration of changing renewable energy sources.

in energy markets :”This
is an opportunity for asset
managers and sometimes
for operating and
maintenance companies.
In fact, energy trading has
never been so simple,
thanks to much energy
trading, risk management
(ETRM) and market load
improvement programs,
these days’s applications
can cover all aspects of
the transaction life cycle,
eliminating any chance
of human error while
collecting, blending and
analysing inputs from all
data sources, allowing you
to manage and complete
energy trading”.
Spinelli asserts that every
energy trader and energy
producer wants to become
a renewable energy, storage
or demand-response pool,
adding that „they can do
this, by exploiting assembly
and working in real time for
energy assets and industrial
loads”.
Spinelli stresses that
digitization allows PV
system developers and
integrators of systems
with a strong technical
and financial background
to operate energy-shared
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communities, It allows many
instruments to complete
billing, improve complex
energy production, storage
and consumption systems,
trade in energy sources
or flexibility in electricity
markets, so thanks to digital
energy, these companies
can now compete with
larger facilities, „In fact,
the program necessary
to realize all these great
opportunities exists,
companies just need to
understand what they really
want to achieve and go”, he
says.
The greatest dilemma,
however, is to provide a
safe environment from
penetration and tampering,
The biggest challenge for
digital transformation is to
ensure information security
in a world where the threat
of cyberpiracy is increasing,
according to a study by
an energy-specialized
organization published by
twobirds.com, The energy
trade appears to be at risk,
with the study asserting
that :”the operation of
a secure power supply
system necessarily includes
adequate protection against
threats to communications,
electronic data and
processing systems’,
stressing that power plant
and infrastructure operators
are obliged to provide
adequate protection against
threats to these systems”.

Quick makeover

As electricity markets
evolve to integrate large
amounts of renewable
energies and improve
energy efficiency in various
sectors, energy and utility
companies find it difficult to
maintain their margins and
integrate new technologies
that they did not know
before.
Today, hundreds of
companies provide

Luca Santilli

Digitization has
developed the
field, companies
just need to
understand what
they really want
to achieve and go
technologies and platforms
that allow energy
producers, utilities and
other energy companies
to reduce operating costs,
increase revenue, exploit
new business opportunities,
and digitise energy systems.
A report by Bloomberg
New Energy Finance
(BNEF) predicted significant
shifts in the intelligence of
digital energy technologies
from today to 2025, and a
significant change in energy
system sectors, most of
which benefit from these
technologies.
The same study shows
that investments in digital
energy are growing at a
rate of 20% each year to
reach $55 billion globally
last year. They are shared
between smart meters,
power management
systems, automated
demand response or load
scheduling.
Alessandro Sanos,
director of development at
the California Institute of
Technology, said in a paper
published at the Davos
2019 conference entitled
„Digital Transformation

Alessandro Santos

Digital
transformation
in energy trade
is on the rise,
but needs to
be accelerated
more
in the Energy Trade”, The
digital transformation of the
energy trade is increasing,
he said, stressing that
companies that are able
to embrace the digital
transformation of the
energy trade in the future
will succeed.
„Data is at the heart of
everything and it needs
to flow across the entire
organization to maximize its
potential, and there are four
milestones in the journey to
digital transformation in the
energy trade, including the
use of execution algorithms
and machine adaptation,”
he says.
According to Santos,
digital transformation
means different things for
different people, but briefly
it means „organizational
change through the use of
digital technologies and
business models to improve
performance”, from this
perspective, the technology
upgrade cycle as usual is no
longer sufficient.
On the other hand, Aniti
Belt, a founder and partner
in digital commodities
trading for The Boston

Aniti Belt

The various
components
of the energy
revolution are
part of the
difficult process of
transformation
Consulting Group,
believes، There are two
different worlds living in
the energy trade, he said
at the same conference
:”There we live in a world
of two speeds, energy
and gas players rushing
and moving quickly from
traditional discretionary
trade to systematic trading,
while the oil industry
has only begun to pay
off digital attention in
the past two years, the
various components of
the energy revolution are
part of the difficult process
of transformation, but
ultimately fruitful, that will
shorten a lot of time and
effort”.

Artificial Intelligence

Blockchain role is not
limited to cryptocurrency
trading alone, as a
comprehensive and reliable
technology to create an
integrated technology
system, Representing the
backbone of the digital
transformation of the energy
business, a consortium
of Shell, BP and Statoil
is currently developing

a blockchain energy
commodity trading platform,
along with the big three
commodity traders Ganfort,
Cook and Mircuria.
Recently, a Bloomberg
report revealed that the
digitization market in the
energy trade sector is
expected to grow to $64
billion in 2025 from $52
billion in 2017.
The report stressed that
the greatest use of digital
technologies today lies in
sensors, data collection
and analytics, but by 2025,
new digital business
opportunities in fossil
fuels will be reduced in

the interest of their growth
in distributed renewable
energy services and
connected homes.
The November 2019
report indicates that home
energy management
technologies will be the most
significant change in digital
revenue, rising from $1
billion in 2017 to $11 billion
in 2025, and the biggest
driver of these revenues will
be smart meters, which will
grow by 44% between now
and 2025 to $26 billion.
Claudia Konitchena,
Director of the Middle East
Energy Fair, stresses that the
electricity sector remains a

key element in the broader
digital energy business,
adding that „the sector
is now full of advanced
technologies including
energy, renewable energy
and digitization”, noting
that it (digitization) plays
a key role in the sector’s
development and pushing it
forward.
Digital transformation
is not limited to a large
commercial scale; it can
be applied within a limited
framework, which occurred
in Australia, when a group
of Busselton residents
experimented with a
blockchain-based system

to trade excess solar
energy production among
themselves, away from the
electricity grid, Australian
startup Power Ledger has
overseen the experiment
at a retirement housing
complex in Busselton,
Western Australia, and the
idea provides new evidence
of growing interest in
blockchain technology in the
energy sector.
There is no doubt that
digitization will continue to
change the energy sector,
but the question remains as
to how fast and how long it
will take, Experts expect this
range will not be far away

5 Benefits of digitizing the energy industry
Among the many key benefits
of digital transformation in the
energy trade, five are the most
important:
1. Improved maintenance,
transition from prevention
to forecasting, reduces
ownership costs by
maintaining the reliability
and availability of assets, as
well as reducing downtime by

quickly identifying the failure
point.
2. The ability to reduce asset
management costs by
releasing important time for
asset managers, so that they
can focus on responsibilities
that really matter.
3. By managing electricity loads
in response to price signals,
these players are able to

participate in the market and
benefit from lower energy
costs.
4. Digital power is the way
to open up new business
opportunities.
5. Digital tools for companies in
the energy sector offer new
ways to interact with their
customers, making them more
loyal
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the Difficult Choice
for the Gulf States

Four Gulf countries lead the world in electricity
consumption. Kuwait is the first in the world,
followed by Qatar, Saudi Arabia and the United
Arab Emirates:

The Gulf states are trying to balance between keeping the cost
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a thoughtful review of prices, without compromising the
support that Gulf citizens enjoy.

31.8

11.1

Qatar

Canada

24.0
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Saudi Arabia

Finland
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7.8
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* kilowatts annually

Numerous studies and
international reports
reveal that the per capita
consumption of electricity in
the Arab Gulf states exceeds
that of the individual in
Europe and the United
States of America, driven
by the cheap prices of
electricity.

Last January, a report
by the PwC affiliate,
Strategy Middle East, titled
„Electricity price reform
is the difficult choice for
industries in the Gulf
Cooperation Council states”.
The current electricity
pricing policy in the Gulf
Cooperation Council states

is not sustainable. For
decades, subsidies have led
to high rates of consumption
and waste of energy, as
well as a drain on hundreds
of billions of budgets for
regional governments.
The report stresses
that the region needs to
reform this policy to achieve

ambitions for developing
local industry and building
an economically sustainable
electricity sector.
In the same direction,
a statistics issued by the
World Energy Council
showed that the Gulf
countries lead the world
in household energy

consumption, Kuwait leads
the world in consumption,
followed by Qatar.
According to the report
issued in mid-2019, Kuwait
tops the list of countries
with the most electricity
consuming in homes, as
the average household
electricity consumption in

Kuwait is 40.4 kilowatts
per year, While Qatar came
second (31.8), Saudi Arabia
(24.0), followed by the UAE
(17.6), Norway (15.3), the
United States (12.3), Canada
(11.1), Finland (8.0), followed
by Sweden (7.8) and New
Zealand (7.4).
The average per capita

energy consumption in
Qatar is five times that of
Germany.
There are many reports
that revolve around the same
topic, according to the book
„Kingdoms of Energy” Oil
and Political Survival in the
Gulf States’ by Jim Crane,
who works at the (Baker)

Institute for Public Policy at
(Rice) University, The reason
for the high consumption of
electricity by Gulf citizens
lies in the lack of insulation in homes, especially old
ones, and homes that do not
comply with energy-saving
standards, as well as very hot
weather in the summer
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A picture taken from a drone,
showing the features of the
Shagaya complex for the
production of electricity from
renewable energy in Kuwait

It has become the main target for energy investment in the region

Gulf countries .. quick steps for renewable energy
Renewable energy is no longer one of the options offered in the Arab Gulf states. It has gone
beyond that to be the main target for future investment in energy, By acquiring 56% of net new
investments in this vital sector, the six Gulf states aim to double their production of electrical
energy from renewable sources over the next ten years.

Gulf countries have
increased their investments
in renewable energy to 12
times between 2008 and
2018.
The Gulf Cooperation
Council countries receive
ample amounts of sunlight,
They constitute a fertile
environment for the
production of solar energy,
which has the largest
market share for alternative
energy at the present time,
The region also enjoys highspeed winds, especially in
the Oman and Saudi Arabia,

which are the two countries
with increasing investments
in wind stations.
Engineer Mohamed AlTaani, Secretary General of
the Arab Renewable Energy
Authority, reveals that the
volume of Arab investments
in renewable energy
and energy efficiency is

expected to exceed 700
billion dollars by 2040,
Expecting”the demand for
electric power will increase
to more than 300 gigawatts
in 2030, „The world is now
witnessing a quantum leap
in smart cities, smart cars,
green energy and smart
grids, and the world is

Saudi Arabia is expanding its
investments in the field, and the
UAE is building a huge solar energy
complex

expected to produce more
than 500 million electric
cars by 2040”, he says.

Bigger plans

The Gulf states, especially
Saudi Arabia and the UAE,
are working to pump huge
investments in renewable
energy projects inside and
outside the country.
Renewable energy has
breached a new barrier
over the past few years to
be a major source of energy
that cannot be ignored,
according to a report by „the
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Renewable Energy Policy
Network for the TwentyFirst Century”, Renewable
energy participation from
total energy sources is
rising steadily year after
year, with expectations that
it will account for more
than 45% of the energy
generated in 2022.
In the context of the
transition to the reliance
on renewable energy by
75% by 2050, the UAE is
adopting what may become
the largest solar energy
complex with a capacity of
5,000 megawatts in 2030, In
Saudi Arabia, investments
in the renewable energy
sector are expected to
increase over the next five
years to reach about $ 40
billion, as the country seeks
to rely on renewable energy
by 30% by 2030.
Recently, Prince
Abdulaziz bin Salman, the
Saudi Minister of Energy,
revealed that his country
is preparing to announce
a huge solar energy
project, which will produce

Declining solar prices have caused
projects to accelerate across the
region
electricity at the lowest
cost per kilowatt, He said
during the (Don’t Forget Our
Planet) conference, which
discussed environmental
sustainability and was
organized by the Future
Investment Initiative
Foundation, “Saudi
Arabia aims to produce
50 electricity through
renewable energy by 2030”,
He stressed Saudi Arabia’s
desire to expand the use of
wind energy.
Prince Abdulaziz bin
Salman indicated that work
is currently underway
to analyze solar energy
projects to reach the lowest
possible cost in the world in
producing a unit watt, and
to enter the field with high
global competitiveness.
He revealed that
Saudi Arabia is currently
activating many programs,
including raising the use of

electricity by 50٪ through
renewable energy, while
it will be 50٪ through
hydrocarbon energy, He
stressed that work is also
underway to benefit from
the wind energy project to
harness it in generating
energy.

Rapid growth

Renewable energy
is largely proving to be
a profitable option and
will continue to attract
an increasing share
of investment in new
electricity projects and
power generation capacity,
as it is the fastest growing
energy source for power
generation، Mega projects
for solar power plants have
become a preferred option
in all countries of the Gulf
Cooperation Council.
Lower solar energy
prices have encouraged

policymakers, regulators
and industry leaders to
take a number of steps to
increase and accelerate the
use of solar energy across
the region, More recently,
the region offered some
of the lowest renewable
energy prices and was one
of the strongest developing
regions globally for solar PV
and wind energy, according
to industry experts.
The Gulf Cooperation
Council will need to add
additional 100 GW projects
over the next 10 years to
meet demand, Moreover,
energy integration systems
in GCC markets are gaining
more momentum during
this period, and this merger
is expected to provide a
large number of benefits to
the region.
A Global Ventures On Site
report confirms that the
total value of electric power
projects in the Middle
East and North Africa
region last year amounted
to about $ 6.2 billion،
Also, the Arab Petroleum

Investments Corporation
(APICORP) expects to
increase this number
rapidly until 2022، It is
likely that future projects
in the region will require
investments of up to $
152 billion, to be pumped
into projects to increase
generation capacity by an
additional $ 108 billion for
power transmission and
distribution projects.
The report authors
emphasized that the Gulf
region in particular has
an attractive market for
renewable energy due to
the abundant availability
of solar and wind energy
resources, in addition to
the aspirations of nuclear
energy.
Ventures Onsite
concluded its report by
stressing that „with the
continued high demand
for electricity in the Gulf
Cooperation Council states,
governments are trying to
focus investments in the
energy sector and view it as
a priority”

Renewable energy
aspirations for the
Gulf states
Saudi Arabia

30% gigawatts
by 2030

United Arab Emirates

27%

Qatar

200 - 500

clean energy by 2021

44%

megawatts
of solar energy by 2022

of capacity by 2050

Bahrain
Oman

10%

from electricity
generation by 2025

%5

Kuwait

10%

from electricity
generation by 2030

from electricity
generation by 2025
by 2035

15%

Reports

project to be commercially
operational in June 2022.

A good place

Abri, The Bright Sun of Oman
Omanis believe that solar energy is a vital and strategic solution
to the provision of electricity, and they know that they have
excellent potential to develop solar projects that are now a
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viable option in Oman, as is the case with the use of wind to
produce energy.

These ambitious plans
are not intended to meet
the growing need to
diversify energy sources,
but also to help economic
diversification، „The ‘Abri 2”
and „Dhofar” projects are
just the beginning, entering
a new era of energy
production, sustainably and
cleanly.
Oman needs to increase
electricity production
faster than other Gulf
states, with a population
and accelerated launch of
industrial cities such as
Duqm, Sohar and Salalah.
Oman’s strategic
importance and
geographical location make
it capable of harnessing
renewable energy
technologies to further
develop its economy, It
helps not only reduce
dependence on fossil
fuels but also create a
cleaner and sustainable
environment.

Research, development
and high-tech renewable
energy services can also
provide and more jobs.
Oman is racing to launch
renewable energy projects,
finally providing funding for
the operation of the „Abri
2” plant, The country’s
largest independent
solar project, as part
of a strategy to achieve
energy sustainability,
reduce dependence on
fossil fuels, and overcome
the obstacles of rising
oil prices and fluctuating
natural gas supplies.
An alliance of Saudi
Arabian Energy Company,
Gulf Investment
Corporation and
Alternative Energy Projects
Company is working
on a financial closure
agreement for the project,
which is located in Abri
region, 300 km west of
Muscat. The project has
a capacity of 500 MW of

solar PV and is expected
to be enough to power
33,000 homes, which can
avoid 340,000 tonnes of
CO2 emissions per year.
The project is estimated to
cost US$400 million, and
ACWA Power alliance will
build, own, and operate the
plant in accordance with
the IPP methodology, and
the commercial start-up
date has been set for June
2021.
Paddy Padmanathan,
CEO of ACWA Power,
described reaching the
financial agreement
under these difficult
circumstances with
great success, „We
and our partners have
demonstrated our
determination and
determination to move
forward with the project
and continue our efforts
to deliver the best
performance, despite the
difficulties and limitations

of recent times”, he said.

New project

The project is not the only
one of its kind, in recent
years, Oman has witnessed
accelerated government
efforts to invest in clean
energy, and launched in
early 2018 the project
„Mirro”’, one of the largest
solar projects in the world,
In the southern province
of Dhofar, with the aim of
generating about 1,021
MW of thermal energy, to
be used to generate steam
that separates heavy oil
from light, making it easier
to extract from Amal oil
field, The project was
carried out by The Oman
Petroleum Development
Company in partnership
with the American company
GlassPoint Solar. The
project provides 5.6 trillion
BTU of natural gas annually,
a quantity that can be used
to provide electricity to

more than 209,000 people in
Oman. The Oman Petroleum
Development Company
(PDO) said.
Oman has also continued
to implement its ambitious
project of installing dual
solar panels and suntracking, in schools,
which began in 2016, in
collaboration with Shell.
The project aims to provide
energy used in schools,

preserve the environment
and focus on the
development of small and
medium-sized enterprises
operating in the renewable
energy sector.
The pace of new projects
has accelerated, and OPWP
has finally begun the
development of another
solar energy project with
a production capacity of
500 to 1,000 MW, with the

Ideally located for solar
electricity production,
Oman receives huge
amounts of solar radiation
throughout the year, there
is considerable scope for
harnessing and developing
solar energy resources
throughout the Sultanate.
The government is
seeking to use a large
amount of solar energy to
meet the country’s internal
electricity needs, some of
which have been put up for
export.
A study commissioned
by the Public Authority for
Electricity and Water (PAEW)
revealed that optical systems
installed on residential
buildings in Oman can
provide an estimated 1.4 GW
of electricity. It is estimated
that Muscat province alone
could generate 450 MW,
equivalent to the production
of a medium gas-powered
plant.
Solar power in Oman
is expected to become
progressively cheaper in
the near future and could
be the best return on
investment. Its success is
determined by the mere
modernization of regulatory
policies, government
financial incentives and
public funding.

The challenges facing the
solar industry are that they
enter a market dominated
by the oil industry, and
need a lot of government
support to finance projects
and also to support the
price of electricity before it
is sold to the national grid
by integrating solar energy
technologies into power
generation.

From the wind too

Government plans are
not limited to using the
sun only, as there are
several projects that aim
to harness the wind to
produce electric energy.
Last year, the Sultanate of
Oman completed the first
project of its kind in the
Gulf to generate electricity
from wind.
The project is based on a
total area of 1900 hectares
in the Dhofar Governorate,
with a completion cost
of about 100 million US
dollars.
The project consists of 13
turbines, and its production
capacity reaches 50
megawatts of clean
electricity, which meets the
electricity needs of about
16 thousand homes.
The wind turbine used in
the project is considered
technologically newest
and ‘most environmentally
friendly, with a capacity of
3.8MW each
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Barakah complex, with 4 stations First unit Operated

UAE enters peaceful nuclear club
Sheikh Mohammed bin Rashid, Vice President of the UAE and Prime Minister of Dubai, announced
the success of the UAE in the operation of the first peaceful nuclear power reactor in the Arab
world, at Barakah nuclear power plants in Abu Dhabi.
Sheikh Mohammed bin
Rashid confirmed that the
teams succeeded in loading
nuclear fuel packages,
conducting thorough tests
and successfully completing
the operation.
When fully operational,
the four Barakah plants will
produce 5.6 GW of electricity
and reduce 21 million tons of
carbon emissions annually,
equivalent to the removal of
3.2 million vehicles from the
country’s roads each year.
In Last February, the
Federal Nuclear Control
Commission, the regulator
responsible for regulating
the UAE’s nuclear sector,
announced the issuance of
a license to operate the first
unit of the Barakah nuclear
power plant for „Nawa”
Energy”, It is the company
responsible for the operation
of the plant located in alDhafra area of Abu Dhabi,
The announcement was the
most important step for the
UAE to enter the peaceful

nuclear club.
Under the license, Nawa
Power became authorized to
operate the first unit of the
Barakah nuclear power plant
over the next 60 years.
The trend towards nuclear
energy is a continuation
of the UAE trend towards
sustainable energy sources,
and over the last two
decades, the UAE has been
able to lead the world in the
field of solar energy and
attract innovative renewable
energy technologies.
Mohammed Al Hammadi,
CEO of ENEC, said: „What
has been achieved is the
culmination of more than a
decade of ambitious vision,
strategic planning and the
careful management of
the UAE’s peaceful nuclear
program”.
„Once fully operational,
the four plants will produce
25 percent of the country’s
carbon-free electricity”. Al
Hammadi said.
For his part, Ambassador

Hamad Al- Kaabi, permanent
representative of the
United Arab Emirates to the
International Atomic Energy
Agency and vice chairman
of the Board of Directors of
the Federal Committee for
Nuclear Control, revealed,
The completion rate of
the station reached 93%,
after the completion of the
construction of the first
station and the arrival of
the second station to 95%
of the completion, and the
third station 92%, while the
construction of the fourth
station reached 83%, He
pointed out that nuclear
power plants will contribute
to the production of
electricity that covers 25% of
the UAE’s electricity needs
and prevents the emission
of approximately 21 million
tons of carbon annually.
According to the UAE
News Agency, during
the evaluation process
in November 2019, the
evaluation team tested

a number of specialized
functions, including the
performance of reactor
operators, operations
and maintenance, to
work management and
emergency preparedness.

International recognition

„The success of the
first nuclear plant in
Barakah in passing the
World Association of
Nuclear Power Operators
assessment is a major
achievement for the
UAE’s peaceful nuclear
program This represents
an international recognition
of the commitment of
the station, the team and
operational processes to
global standards, It also
recognizes that Baraka’s
peaceful nuclear power
plants meet the UAE’s
commitments in 2008 on full
operational transparency
and the pursuit of the
highest standards of safety,
quality and safety”, said

Mohammed Al Hammadi,
CEO of ENEC.
Mark Redman, CEO
of „Nawa Energy”, Said:
„that passing the World
Association of Nuclear
Power Operators’ preoperation assessment of
the first nuclear power
plant in Barakah was an
extraordinary achievement
and a testament to Noah’s
commitment to local and
global regulations and
standards”.
Mark Redman, CEO
of „ Nawa Energy”, said
:”that passing the World
Association of Nuclear
Power Operators’ preoperation assessment of
the first nuclear power
plant in Barakah was an
extraordinary achievement
and a testament to Noah’s
commitment to local and
global regulations and
standards، (Nawa) will
continue its efforts to ensure
the safe operation of the first
nuclear plant and will work
closely with its partners to
ensure that we are ready
to operate, in full and in full
commitment to the highest
standards of operational
excellence”.

International assessment

The journey of the UAE
„peaceful nuclear program
began in April 2008 when
it issued the „UAE Policy
to Assess and Develop a
Peaceful Nuclear Energy
Program in the UAE”, The
UAE has based its policy
on the highest standards
of safety, transparency and
security.
Al Dhafra area was chosen
for reasons most notably
the favorable conditions
in terms of security,
construction and evacuation
routes, proximity to water
resources, and proximity to
the electricity grid required
for construction operations.
ENEC has implemented a

Hamad al-Kaabi

The plant will
cover 25%
of the UAE's
electricity needs
and reduce the
emission of 21
million tons of
carbon
number of modifications to
the Korean plant’s designs
to adapt to the climate
conditions in the UAE and
to meet the regulations of
the Federal Authority for
Nuclear Control.

Mohammed Al Hammadi

Baraka's success
in passing the
assessment
is a major
achievement
of the UAE's
peaceful nuclear
program
The amendments included
the use of larger pumps,
heat exchangers and pipes
to increase the rate of
water flow in refrigeration
systems, thereby increasing
the ability to deal with

Mark Redman

Passing a preoperating
assessment is
an exceptional
achievement and
a testament to our
commitment to
global standards

seawater temperatures in
the Gulf, and the project
contributed to the awarding
of contracts of more than
AED 11 billion to more than
1,400 UAE companies by the
end of 2016

Ambitious program
The journey of the UAE’s peaceful nuclear program
began 12 years ago, and since then the UAE has made
great strides towards the actual operation of the first
nuclear power plant in the Arabian Gulf region.

2008: UAE policy document for the development of a nuclear energy program is issued.
2009: Signing the contract with the Korean Electric Power Company to build the plant.
2012: Obtaining a license to build the ﬁrst and second stations in Barakah.
2013: Delivery of the application for a permit for the construction of the third and fourth stations in
Barakah.

2015: Apply for a license to operate the ﬁrst and second stations in Barakah.
2016: Nawa Energy is established to take charge of the operation and maintenance of nuclear
power plants.

2018: Construction completed at Barakah’s ﬁrst station.
2019: License of the ﬁrst batch of reactor operators from the Federal Nuclear Regulatory Authority.
2020: Get an actual startup license.
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A report issued by the International
Renewable Energy Agency confirms that
the Gulf states are able to generate 470
gigawatts of photovoltaic energy
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Switching to renewable energy is
no longer a luxury option, but a
critically important strategic option
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Renewable energy
is an opportunity for
Saudi Arabia

Image of the Sakaka solar plant project

The Kingdom of Saudi Arabia is witnessing major transformations in the field of energy production
through the expansion of the use of renewable energy at the expense of fossil fuels, during the
past five years, Saudi Arabia has made great strides towards exploiting the sun and winds to
obtain clean electrical energy that saves oil from being lost.
Reports of the Saudi
Electricity Company reveal
that the world’s largest oil
exporter consumes about
700,000 barrels of oil per
day to generate electricity
during the scorching summer
months, This stretches from
mid-May to late September. A
large amount of oil is wasted
annually. It can be directed to
export rather than consumed
locally, Saudi Arabia could
add more than about 2.6
billion barrels of oil to the
amount it sells annually, if its
plans to reduce domestic oil
consumption succeed.
For several years, Saudi
Arabia has sought to reduce
its production of oil destined
for domestic energy, and
according to figures from the
Saudi Electricity Company
in 2018, diesel consumption

decreased 48% from 35
million barrels in 2017 to 18.3
million barrels.
The consumption of crude
oil decreased in the same year
by about 20% from 107 million
barrels to about 85 million
barrels, but the amount
consumed is still large.
The ambitious plan focuses
on the trend to renewable
energy to produce electricity
instead of fossil fuels. Saudi
Arabia is characterized by
abundant land and sunlight,
and it enjoys a geographical

advantage that allows it to
generate solar energy on a
large scale and at a lower
cost in the future, According
to a report issued by the
International Renewable
Energy Agency in 2016,
the development of solar
energy in a proportion not
exceeding 1% of suitable
areas in the countries of the
Gulf Cooperation Council
would provide the capacity
to generate 470 gigawatts
of photovoltaic energy, In
addition to creating more

Saudi Arabia consumes about 700
thousand barrels of oil per day to
generate electricity, and the goal is
to secure energy through the sun and
wind instead of oil

than 100,000 jobs, the report
indicated that this would
reduce the use of oil and gas
in generating electricity by
25%.

An ambitious program

The National Renewable
Energy Program in Saudi
Arabia is a long-term, multifaceted program designed to
balance the electrical energy
mix and fulfill Saudi Arabia’s
global contributions to
avoiding emissions of carbon
dioxide and other greenhouse
gases, In line with Saudi
Arabia’s Vision 2030, which
aims to significantly increase
the share of renewable energy
in the Kingdom’s electrical
energy mix.
In an article published
by Jürgen Bronstein and
Oliver Macpherson Smith,

on the Carnegie website, the
researchers emphasized that
Saudi Arabia, “can possess
the geographic foundations
necessary to engineer a soft
economic transition towards
renewable energy sources”,
And maintain its essential role
in the global energy sector ‘.
Bronstein and Smith assert
that “Saudi Arabia, which is
located between the major
economic strongholds in
Europe, Asia and Africa, able
to play the role of an export
platform for solar energy
technology from places like
China to other countries in
the region seeking to enhance
their capabilities in this field”.
In 2018, China’s leading
photovoltaic manufacturer,
LONGi, signed an agreement
with Al-Sabq Group, a major
commercial and industrial
company in Saudi Arabia, to
construct large-scale solar
energy infrastructure in the
country.

A strategic choice

Switching to renewable
energy is no longer a luxury
option, but rather a strategic
one. Saudi Arabia is moving
aggressively towards solar

and wind energy so that it
can burn less oil to generate
electricity locally,The Ministry
of Energy’s ambitious plans
aim to provide 60,000
megawatts of renewable
energy plants by 2030, close
to its total production capacity
now. Saudi Arabia is moving
rapidly towards playing a
leading role in the renewable
energy sector, and what gives

it better opportunities is that
it enters the global solar
energy market late, and thus
has a clearer idea of the costs
and benefits, And it can rely
on the experiences of other
countries that preceded it in
this field.
Recently, the Renewable
Energy Projects Development
Office of the Ministry of
Energy issued Qualification
Requirements (RFQ) for the
third phase of the National
Renewable Energy Program,
which consists of 4 projects to
produce solar PV energy with
a total capacity of 1,200 MW.
The projects of this phase
will be divided into two
categories, the first (Category
A) includes the Layla project
with a capacity of 80 MW and
the Wadi Al Dawasir project
with a capacity of 120 MW,
and (Category B) includes the
Saad project with a capacity
of 300 MW and the Al Rass
project with a capacity of 700
MW. In 2017, the Renewable
Energy Projects Development
Office launched the first
phase of renewable energy

projects in the country, which
included the 300MW Sakaka
solar photovoltaic project,
Which was recently connected
to the national electricity grid,
and the Dumat Al-Jandal wind
power project, with a capacity
of 400 MW, is currently under
construction.
On July 18, 2019, the
Renewable Energy Projects
Development Office launched
the second phase of the
National Renewable Energy
Program, which consisted of
six solar PV projects, with a
total capacity of 1,470 MW.
The head of the Renewable
Energy Projects Development
Office at the Ministry of
Energy, Engineer Faisal bin
Abdullah Al-Yamani confirms
„that ‘all the projects that will
be tendered in the third phase
will require a minimum local
content of 17%, It is measured
based on the methodology
and mechanism of the Local
Content and Government
Procurement Authority, which
focuses on measuring the
added value of local content in
the national economy”

Phases of renewable energy projects
first phase 2017
1. Sakaka solar PV project 300MW (connected
to the electricity grid)
2. Domat Al-Jandal wind energy
project 400MW (under
construction)
The second phase 2019
1. Al-Faisaliah project 600MW
2. Jeddah project 300MW
3. Rabigh project 300MW
4. Qurayyat project 200MW
5. Madinah project 50MW
6. Rafha project 20MW

The third phase 2020
1. Layla project 80 megawatts
2. Wadi al-Dawasir project 120
megawatts
3. Saad project 300 megawatts
4. al-Rass project 700
megawatts
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Plans to build 3 new stations that generate 15,300 megawatts

Kuwait’s electricity is preparing for the future
The Ministry of Electricity and Water in Kuwait is racing for time to
complete its projects to ensure that the country's electricity and water
needs are met, in line with the implementation of „Kuwait Vision
2035”،In addition to the growing demand for power, which is expected
to reach about 30 GW over the next 15 years.
Kuwait’s Ministry of
Electricity and Water
has begun to increase
the country’s electricity
production capacity, in
anticipation of the expected
increase in demand in the
coming years, The Kuwaiti
Ministry of Electricity
and Water is building
more new power and
water production plants
to keep pace with the
rising population and the
country’s economic growth.
These accelerated
steps are the result of
the expansion of new
residential cities in Kuwait,
which is expected to reach
30 GW of electricity in
2035.

Al Nouri: Our production exceeds the
maximum expected consumption by 15,
and we are prepared for every emergency

Engineer Ghannam Al
Ajami, representative of
the Kuwaiti Ministry of
Electricity and Water at
the World Energy Fair
in Abu Dhabi, confirms
that kuwait’s electricity
generation capacity will
increase by 15% until
2035, „Kuwait’s electricity
generation capacity is
estimated to reach 32 GW
in 2035, up 70% from the
current 18.8 GW capacity”.
The installed Combined
system will account
for 61% of total power

generation capacity in
2035, while steam plants
will account for about 19%,
and will use oil and gas
to generate electricity, he
said.
He said :”renewable
energy projects have a
high profile in the future
of the Kuwaiti Ministry
of Electricity and Water,
especially given the
government’s orientation to
account for 15% of the total
demand for renewable
energy by 2030”.
He stressed that Kuwait

has a plan to launch
eight future power plants
until 2030, with a total
generating capacity of
17,300 MW, They include
a station in the north
and south of Al Zawr, the
eastern Doha, al Khairan,
Nuiss, al Sabia, Shaqaya
and Southern Shuabih.

New projects

Projects are currently
being implemented, others
are preparing for the
ministry to start them, and
a third will be launched
through the Public-Private
Partnership Projects
Authority,, To be able to
provide the housing cities
under way and the others
planned for the future,
notably the project for the
development of the islands,
with the electricity and
water it needs.
At the beginning of the
year, the Public-Private
Partnership Projects
Authority announced
the third phase of the
Al Shaqaya Renewable

Energy Complex project,
one of the projects
submitted by the Kuwait
Institute for Scientific
Research under the
Ministry of Electricity and
Water, It is an integrated
project for the production
of renewable energy of at
least 2,000 MW through
solar energy through
photovoltaic panels, and
wind power.
The ministry is also
seeking to establish
several additional
traditional stations,
which aim to generate at
least 15,300 MW to the
country’s electricity grid,
representing the second
and third phases of the
Northern Al Zawr station
and al Khairan and Nuwesi
stations.
The production capacity
of the second and third
phases of the Northern
Zour plant is about 2,700
MW of electricity and 165
million imperial gallons
per day, while the alKhairan thermal plant
is implemented in three
stages, each stage has a
capacity of about 1,800 MW
and 125 million imperial
gallons per day.
The Nuisab plant will
also be implemented
in three phases, with a
capacity of 3,600 MW of
power production and 75
million gallons of water per
day for each stage.
The third phase of the
project will be a reverse
osmosis desalination
plant, with a capacity of 30
million imperial gallons
per day, bringing the total
production capacity of
all phases to 180 million
gallons per day.

Reliable situation

Kuwait is currently
not experiencing a
shortage of electricity
production, said Jassim
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Al Ajami: The electricity generation capacity
in Kuwait will increase by 15% until 2035
al Nouri, undersecretary
of the Kuwaiti Ministry
of Electricity and Water
in charge of transport
networks, said that the
situation of the network
in his country is very
reassuring، He stressed
that there is „a high
production capacity that
exceeds the maximum
consumption expected this
year by about 2,000 MW,
which is about 15% of
the country’s total energy
demand”.
Al Nouri pointed out

that the ministry has
approved scenarios to
deal with any emergency
that occurs, such as the
departure of any station
from service, and quick
plans were drawn up to
compensate for the loss
without the network being
affected, considering
the interruptions in the
summer as any network
in the world, but their
constant bet ‘on the
speed of dealing with the
interruption, reducing the
time of fixing the defect,

Most prominent Kuwait projects
1. Al Shagaya Complex project: is an integrated
project for the production of electrical energy
using photovoltaic panels and concentrated
thermal energy technology.
2. Al Zour North Plant Phase 1: aims to produce a
minimum of 1,500 megawatts and 102 imperial
gallons of water.
3. Khiran Station: aims to produce electrical energy
of about 1800 MW. Desalination has a production
capacity of 125 imperial gallons.
4. Al Zour North Plant, Phase Two: aims to produce
2,700 MW and desalinate water with a production
capacity of 165 imperial gallons.

and returning things to
normal in record time,
„The coming period is of a
special nature due to the
Covid 19 pandemic and its
repercussions”, he said.
This is something that
the Ministry of Electricity
and Water has dealt with
on more than one line
and more than one level,
starting with the division
of its staff and staff in
power plants into small
shifts, with the majority
of them staying inside
the stations themselves,
to preserve them and
ensure that electricity
production continues
unaffected.
Al-Nouri stressed
that the Gulf electrical
connectivity network
provides great comfort
to the ministry and the
various GCC countries, at
the level of relying on the
network to compensate
for any defects to any Gulf
network, „The shortage is
immediately compensated,
in order to maintain the
balance of the network that
has been disrupted, until
it is resolved internally
and things are normal,” he
said
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Since its inception in 2000, The Qatar General
Electricity and Water Corporation (Kahramaa)
has worked to achieve its mission to provide
electricity, sustainable water and high quality, in
various ways.
In 20 years, Kahramaa
has succeeded in
achieving its mission
and bringing about
a major qualitative
shift in the electricity
and water sectors, By
moving forward with
strategic and vital
projects while fulfilling
their commitments to
maintain the sustainability
of services and achieve
water security and energy
security, despite growing
energy demand.
Recently, Qatar has
begun to move more
towards clean energy, with
the aim of giving up fossil
fuels by 2030 in electricity
production.
In the past months,
Kahramaa has completed
its achievements and
maintained its outstanding
performance in all its key
sectors, preparing the
best electricity network
performance indicators
in the Arab countries and
the world, in terms of
reliability, keeping pace
with urban development
and providing an attractive
infrastructure for
investment.

The electricity
production capacity
is 10,578 MW and the
highest load is 8,475 MW,
making the company the
highest in the Arab world
in the electricity reserves.
With the entry of the
production of um al Houl
plant, Qatar’s electricity
capacity increased by
about 30% and water
by about 40%, which
contributes to the demand
for increased energy
demand.
Kahramaa recently
upgraded the electrical
grid with its various
efforts through the
implementation of
periodic maintenance
programs, which included
32 transformers and
1,359 cutters at the
main stations, With
the implementation of
corrective measures
in stations, cables and
airways, which resulted in
an estimated saving of $14
million, in addition to the
provision of approximately
$3.5 million as a result of
the work of the electrical
equipment control unit for
the main stations, With the

Um al-Hul plant increased Qatar's
electricity production by about 30% to
be the highest in the Arab world in the
electricity reserves
continuation of the natural
gas economy strategy,
which has provided more
than 7 million Gas Units
(MMBTU) worth $19
million, it has upgraded
the national and national
emergency control centers
with the latest software
and technology and
enhanced cybersecurity.

Preparing for the World
Cup

As Qatar organizes
the 2022 World Cup,
„Kahramaa” is seeking
to ensure that there is

enough power to meet
the huge demand for
electricity by then, and
to supply hotels and
stadiums, Information
centres, communications
facilities and information
technology facilities are
powered. The event is
therefore expected to
require an enormous
amount of energy, which
must be generated from
more than one source.
During 2019,
„Kahramaa”inaugurated
32 new power stations,
26 power cables and
associated works,

As Qatar organizes the World Cup, it
seeks to ensure that there is enough
energy to meet the expected huge
demand for electricity
connecting them to the
national control and
distribution control
centers, to serve various
development projects in
the country with a total
value of approximately QR
3 billion, It serves various
development projects
in the country, where
„Kahramaa” ended last
year from all stations of
the World Cup stadiums
to operate the station Ras
Abu Abboud the last of the
five stations implemented
by the Foundation to feed
the world cup stadiums at
a cost of about 800 million

riyals.
Qatar offers a range
of smart investments
in the generation of
both permanent and
temporary energy, using a
combination of oil, gas and
renewable energy, and
the FIFA World Cup 2022
is likely to be the first
full-fledged football event
of its kind managed by the
country’s smart energy
grid.
In this regard, A
PICORP estimates Qatar’s
investments in the electric
power sector at $9 us
billion to strengthen the

country’s energy sector,
That amount is expected
to be spent to add 4.2 GW,
and meet the country’s
growing demand in the
medium term.

New projects

The Ventures on Site
report highlighted Qatar’s
significant achievements
in the solar energy sector,
having entered the field
with all its power nearly
10 years ago, The country
expects domestically
generated solar energy
to be a key part of it to
meet the growing need for
electricity by 2022.
The report confirmed
that the future of solar
energy in the country
is developing rapidly,
which prompted the
Qatari government to set

an ambitious goal that
increases the contribution
of renewable energy by
2% to the national energy
mix within two years,
According to official
statistics and data, the
Qatar General Electricity
and Water Corporation
(Kahramaa ) provided
‘Kahramaa’ in its latest
five-year plan.
„Qatar is on track to
become a regional solar
hub” the report said.
Recently, Kahramaa has
prioritized the generation
of 200 MW of solar power
in 60 locations across
the country, and a giant
country solar power plant
that can generate 200
MW of solar power in its
first phase of launch will
be built, It is also one of
the strategic objectives
of Qatar’s National Plan
2030, which builds on
the idea of the country’s
reliance on clean and
renewable energy as a
safe and cheap alternative
to hydrocarbons, which
the country makes huge
profits from its export
abroad.
In this context, the state
has allocated a capital
base of $500 million, with
the aim of completing
the giant solar plant, and
is expected to increase
production to 500 MW of
solar power in the second
phase.
According to the same
report, the number of
major power plants
in Qatar increased by
about 430 in 2024, and
it is estimated that the
amount allocated for the
development of buildings
related to Qatar’s energy
sector increased from
$24 million two years ago
to $3.5 billion in 2019,
making this year a very
promising year in the
energy sector
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Linxon has a unique
position in the EPC
substation market,
combining under one single company the technology of Hitachi ABB
Power Grids with the project and construction management expertise
of SNC Lavalin to meet and exceed customers’ expectations in T&D,
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