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المحتويات

نمــت الطاقــة المتجــددة فــي دول الخليــج بوتيــرة أســرع مــن أي 
جديــدا  مشــروعا  تدشــين  دون  عــام  يمــر  يــكاد  ال  مضــى،  وقــت 
للطاقــة المتجــددة، ســواء التــي تعتمــد علــى الشــمس، أو الريــاح، 
وأيضــا الميــاه. عالميــا، تواصــل الطاقــة المتجــددة نموهــا بقيــاده 
الصيــن، وارتفعــت القــدرة الجديــدة للطاقــة المتجــددة نحــو %45 
فــي عــام 2020 لتصــل إلــى 280 جيجــاوات العــام 2021، وهــي أكبــر 
زيــادة علــى أســاس ســنوي منــذ 1999.  فــي هــذا العــدد أيضــا، 
الجديــدة فــي  المتجــددة  الطاقــة  عــن مشــاريع  تقاريــر مفصلــة 

اإلمــارات وقطــر وعمــان.

موضوع الغالف:

التحــدي األكبــر طاقــة نظيفــة ومســتدامة، المهنــدس عيســى أحمــد الزرعونــي، يتحــدث عضــو مجلــس إدارة هيئــة الربــط 
الكهربائــي، عــن فــرص التحــول إلــى الطاقــة المتجــددة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مشــددا علــى أن« أهــم تحديــات 
الطاقــة فــي الــدول الخليجيــة والعربيــة هــي تلبيــة االحتياجــات المتناميــة للطاقــة الناتجــة عــن النمــو االقتصــادي 

والســكاني، واســتدامة اإلمــداد لضمــان تقديــم خدمــات موثوقــة«.

شــاركت هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجــي بشــكل فعــال، فــي معــرض اكســبو 2020 
دبــي، مــن خــالل تواجــده فــي جنــاح مجلــس التعــاون فــي المعــرض.

وجــاءت مشــاركة الهيئــة مــن خــال حزمــة فعاليــات مختلفــة قدمهــا الجنــاح كان أهمها 
التعريــف بمشــروع الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون، واإلنجــازات المتحققــة، 

باإلضافــة إلــى الفــرص االســتثمارية التــي عرضتهــا الهيئــة ضمــن الجنــاح.
نظمــت الهيئــة خــال مشــاركتها، العديــد مــن النــدوات وورش العمــل، المتخصصــة، 
التــي شــارك فيهــا عشــرات الخبــراء والمهتميــن بالطاقــة مــن مختلــف دول العالــم.

حوار:

ملف:

حوار:

هدفنــا 30 % مــن الطاقــة المتجــدد، يراهــن المهنــدس يعقــوب الكيومــي عضــو مجلــس أدارة الربــط الكهربائــي، والرئيــس 
التنفيــذي للشــركة العمانيــة لشــراء الطاقــة والميــاه علــى نجــاح خطــط بــاده المســتقبلية، معتبــرا أن »البيئــة القانونيــة 
والتنظيميــة المســتقرة والشــفافة فــي قطــاع الكهربــاء والميــاه أدت إلــى تشــجيع القطــاع الخــاص الوطنــي واالجنبــي 
للدخــول فــي شــراكات لتطويــر مشــروعات حيويــة فــي القطــاع أســهمت فــي تســريع النمــو االقتصــادي وفتــح آفــاق 

24جديــدة فــي االقتصــاد الوطنــي«.
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الربط الخليجي
مجلة فصلية تصدر عن هيئة الربط الكهربائي

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العدد السادس – العام 2022

الكهربائي  الربط  هيئة  شاركت  تغطية: 

ــراعــــي مـــاســـي لــمــؤتــمــر  بــفــعــالــيــة، كــ

ومعرض كهرباء الخليج 2021، الذي أقيم 

عن بعد، وأيضا في المعرض االفتراضي 

فيه  شــارك  والــذي  للمؤتمر،  المصاحب 

أكثر من شركة إقليمية ودولية.

الكهربائي  الربط  هيئة  دشنت  الحدث: 

اإللكترونية  »المنصة  بنجاح  الخليجي 

دول  في  الكهربائية  الطاقة  لتسعير 

التدشين  حفل  تــم  الــتــعــاون«،  مجلس 

الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  جــنــاح  فــي 

 2020 إكسبو  مــعــرض  فعاليات  ضمن 

دبي.

لمنظمة  السنوي  االجتماع  حمل  تغطية: 

هيئة  اســتــضــافــتــه  ــذي  ــ ال الــدولــيــة   G-15

التعاون  مجلس  لـــدول  الكهربائي  الــربــط 

المنظمة  كــون  كــبــرى  أهمية  الخليجي، 

في  الطاقة  شبكات  مشغلي  أكبر  تضم 

الــعــالــم، وغــطــي مــا يــقــرب مــن 80% من 

مجمل الطلب العالمي للطاقة الكهربائية.

في هذا العدد:

رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور/ نايف بن محمد العبادي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/ فهد بن حسين السديري

الرئيس التنفيذي

المهندس/ أحمد على اإلبراهيم

رئيس التحرير

د. علي بن عبدالعزيز البخيت

فريق التحرير

خالد الشايع

أحمد فائق

اإلخراج الفني

أمجد صّباح

المراسالت

هيئة الربط الكهربائي الخليجي

المملكة العربية السعودية

ص . ب 3894

الدمام 31481

هاتف : 4201 821 - 13 )966+(

 فاكس: 1766 821 - 13 )966+(
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الكهربائي  الربط  هيئة  شاركت  تغطية: 

 2nd Edition( مــؤتــمــر  فــي  الــخــلــيــجــي 

أقــيــم  ــذي  ــ ال  ،)MENA Energy Meet

 )عـــن بــعــد( تــحــت رعــايــة وزارة 
ً
افــتــراضــيــا

ُعمان،  سلطنة  في  والمعادن  الطاقة 

كما شاركت الهيئة كراعي باتيني في 

المعرض االفتراضي المصاحب للقمة.
22
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20 تغطية: 5 نقاط لحل مشكلة تخزين الطاقة 

37 تغطية: الهيئة تدرس تطورات أسواق الكهرباء 

 44 دراسة تحليلة: توقعات بتضاعف الطلب على الكهرباء في السعودية بحلول عام 2030 

48 تقرير: نقلة ثورية لقطاع السيارات الكهربائي، تنبئ بالمزيد 

50 تقرير: الهيدروجين األخضر، اإليجابيات، والتحديات 

:
ً
اقرأ أيضا

المحتويات
مجلس  لــدول  الكهربائي  الربط  هيئة  عقدت  الــحــدث: 

وأمن  المناخ  »تغّير  منتدى  بنجاح  الخليجي،  التعاون 

مجلس  جناح  في  فعالياته  اختتم  والــذي  الطاقة«، 

معرض  فعاليات  ضمن  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 

إكسبو 2020 دبي بمشاركة مميزة من خبراء عالميين 

واقليميين في مجال الطاقة.

ــشــركــة الــســعــوديــة  تــقــريــر: تــســعــى ال

ــدة مــن أهــم  لــلــكــهــربــاء ألن تــكــون واحــ

العالم، من خالل  الكهرباء في  شركات 

الجديدة،  مشاريعها  في  أكثر  التوسع 

على الرغم من الصعوبات التي فرضتها 

جائحة »كوفيد 19«، على العالم.

تقرير: تخطط سلطنة عمان، لتنويع مصادر الطاقة بهدف الحفاظ على البيئة والحّد 

زيادة  في  ملحوظا  نموا  الماضية  السنوات  شهدت  أن  بعد  الضارة،  االنبعاثات  من 

االعتماد على الطاقة المتجددة.

دبي،  ومياه  كهرباء  تتوقع  تقرير: 

أن يسهم مشروع )محطة حتا( في 

للطاقة  دبــي  استراتيجية  تحقيق 

إلــى  تــهــدف  الــتــي   2050 النظيفة 

توفير 75 % من طاقتها من مصادر 

الطاقة النظيفة.

ــدأت قـــطـــر تـــتـــوســـع فــي  ــ ــ ــر: ب ــريـ ــقـ تـ

المتجددة،  الطاقة  مشاريع  أطــالق 

الطاقة  مشاريع  من  حصتها  زيــادة 

المتجددة، للوصول لتوفير نحو ٪10 

الطاقة من مصادر  حاجتها من  من 

مستدامة.

545658
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عامـــا بعـــد عـــام، وعقـــد بعـــد عقـــد، تكبـــر الطموحـــات، وتكبـــر 
معهـــا التحديـــات. منـــذ إطـــاق مشـــروع الربـــط الكهربائـــي لـــدول 
ملجلـــس اخلليـــج العربي يف عام 2001، وحتـــى اليوم، واصلت هيئة 
الربـــط الكهربائـــي دورها الريادي يف تأمني وضمان اســـتدامة أمن 
الطاقـــة لـــدول املجلـــس، وهـــو مـــا يعتبـــر أحد أهـــم وأبـــرز القضايا 
بوصفهـــا مؤسســـة  إلـــى حتقيقـــه  الهيئـــة  تســـعى  ومـــا  احليويـــة، 
رياديـــة يف مجالهـــا وأحـــد الروافـــد الداعمـــة لقطـــاع الطاقـــة يف 

منطقـــة اخلليـــج والعالـــم العربـــي، والعالـــم أجمـــع.
خـــال عقديـــن مـــن الزمـــن، جنحـــت الهيئـــة يف احلفـــاظ علـــى 
دون  األعضـــاء  للـــدول  الكهربائيـــة  الطاقـــة  تدفـــق  اســـتمرارية 
انقطـــاع، وجنحـــت يف جتنب شـــبكات كهرباء دول مجلـــس التعاون 
ألي انقطاع جزئي أو كلي بنســـبة 100 % من خال تقدمي الدعم 
اللحظـــي بنقـــل الطاقـــة املطلوبـــة عبـــر شـــبكة الربـــط الكهربائـــي 
بشـــكل مباشـــر، حيـــث متـــت مســـاندة أكثـــر مـــن 2300، حالـــة دعـــم 

منـــذ التشـــغيل وحتـــى نهايـــة عـــام 2021.
لـــدول  اقتصاديـــة  وفـــورات  دورهـــا يف حتقيـــق  الهيئـــة  واصلـــت 
الطاقـــة،  اســـتثمارات  تخفيـــض  عـــن  ناجتـــة  التعـــاون  مجلـــس 
والصيانـــة،  التشـــغيل  تكلفـــة  يف  وتخفيـــض  الوقـــود،  وتخفيـــض 

الكربونيـــة. االنبعاثـــات  وتقليـــل 
وقـــد مت تقديـــر هذه الوفـــورات االقتصادية التـــي حصلت عليها 
الـــدول األعضاء، منذ بدء التشـــغيل لتصـــل الى ما يقارب 3 مليار 

دوالر.
خـــال العامـــني املاضيني، ومع انتشـــار جائحة كوفيـــد 19، التي 
هـــزت اقتصـــاد العالم ســـعت الهيئـــة إلى مواصلة حتقيـــق أهدافها 

االســـتراتيجية رغـــم التحديـــات، وحتقيـــق قفزات نوعيـــة، مطبقة 
خططهـــا ملواصلـــة األعمـــال والتـــي مت إعدادهـــا مســـبقًا، واملتمثلة 
يف اســـتمرار رفع مســـتوى املوثوقيـــة واألمان لألنظمـــة الكهربائية 

اخلليجية.
قامـــت الهيئـــة بتنفيذ وإطـــاق عدة مبـــادرات يف مجال التحول 
الرقمـــي ومتكـــني التحكم الذكي عـــن بعد ألصـــول الهيئة وأنظمة 
املراقبـــة املتطـــورة التـــي تســـتخدم الـــذكاء االصطناعـــي يف حتليل 
أفضـــل  تضمـــن  التـــي  القـــرارات  اتخـــاذ  يف  واملســـاعدة  البيانـــات 

مســـتوى ملوثوقيـــة الرابـــط الكهربائـــي.
بالتزامـــن مـــع هـــذه اخلطـــوات العمليـــة، دشـــنت الهيئـــة خـــال 
األعوام الســـابقة عدة برامج طموحـــة لارتقاء باألنظمة اإلدارية 
للهيئـــة مثـــل برنامـــج اجلـــودة الشـــاملة، وبرنامـــج إدارة املخاطـــر، 
وبرنامـــج األمـــن والســـامة وصحـــة املجتمـــع، وبرنامـــج اســـتدامة 
االعمـــال، وهـــي برامـــج انعكـــس تأثيرهـــا اإليجابـــي بشـــكل الفـــت 

سريع. وبشـــكل 

خطط التوجه نحو الطاقة البديلة والمستدامة
لـــم يقتصـــر دور الهيئـــة علـــى الدعـــم خـــال الطـــوارئ وحســـب، 
بـــل ســـعت للتوســـع يف مجـــاالت مختلفـــة، بالتركيـــز علـــى خطـــط 
طموحـــة لاســـتفادة مـــن الطاقـــة املســـتدامة، بالتزامـــن مـــع منـــو 
جتـــارة الطاقـــة التـــي يتوقـــع أن تتحـــول خال ســـنوات قليلـــة، الى 
مصـــدر أساســـي للحصـــول علـــى الطاقـــة الكهربائيـــة املطلوبة من 

منظومـــات مختلفـــة وبأســـعار تنافســـية.
تســـريع  إلـــى  الهيئـــة  ســـعت  املاضيـــة،  الثـــاث  األعـــوام  خـــال 

عشرون عام لتصبح الهيئة من الكيانات المؤثرة 
بقوة في عالم الطاقة
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خطـــوات تفعيل ســـوق جتارة الطاقـــة وتعزيز تبادل وجتارة الطاقة 
الكهربائيـــة بـــني الـــدول األعضـــاء، ولتحقيق هذا الهـــدف أطلقت 
الهيئـــة منصـــة جتـــارة الطاقـــة لســـوق الكهربـــاء اخلليجيـــة، وهـــو 
برنامـــج مت تطويره من قبل منســـوبي الهيئـــة، ويهدف يف مرحلته 
األولـــى إلـــى حتفيـــز إبرام عقـــود يومية لتجارة الطاقـــة بني الدول 
األعضـــاء، علـــى غـــرار أســـواق الطاقـــة الكهربائيـــة العامليـــة، كمـــا 
أطلقـــت الهيئـــة املشـــروع التجريبـــي لتســـعير الطاقـــة الكهربائيـــة 

واملتاجـــرة لليـــوم التالـــي يف دول مجلـــس التعـــاون.
كمـــا قامـــت هيئـــة الربـــط الكهربائـــي اخلليجـــي بالعديـــد مـــن 
املشـــاريع واجلهـــود لتنميـــة جتـــارة الطاقـــة، يف العام املاضي دشـــنا 
منصـــة العقـــود الثنائيـــة لتـــداول الطاقـــة، والتـــي ســـاهمت بزيـــادة 
الطاقـــة املتبادلـــة بـــني الـــدول بأكثـــر مـــن 20 %، كمـــا ســـاعدت يف 
حتســـني وقـــت إجـــراء الصفقـــات بـــني دول بشـــكل ملحـــوظ، اآلن 
ميكـــن للـــدول عقـــد الصفقـــات يف دقائق معـــدودة، أيضا ســـاهم يف 
تســـجيل الصفقـــات وارشـــفتها، وعـــرض الصفقـــات بشـــكل حيادي 

وسهل.  وشـــفاف 
أســـفرت هـــذه اجلهـــود يف رفـــع قيمـــة صفقـــات تبـــادل الطاقـــة 
العينيـــة  بصفتيهـــا  2021م،  العـــام  يف  بلغـــت  والتـــي  الكهربائيـــة، 

ســـاعة.  ميجـــاواط  1.2الـــف  حوالـــي  والنقديـــة 
نحـــن علـــى يقني مـــن أن تكامل اجلهود من قبـــل ضباط اتصال 
جتـــارة الطاقـــة والتفاعـــل مـــع هـــذه النظـــم مبرحلتهـــا املختلفـــة 
سيســـهم يف فتح آفاق جديدة لاســـتغال األمثل لتجارة الطاقة، 
الطاقـــة  فـــرص جتـــارة  اقتنـــاص  مـــن  الـــدول  مـــن خـــال متكـــني 

وتداولهـــا يف الفتـــرات القصيـــرة والطويلـــة. 

طموح ال ينتظر الوقت
التقنيـــات  أفضـــل  واســـتغال  للتطويـــر،  دؤوب  ســـعى  هنـــاك 

للهيئـــة.  األســـمى  الهـــدف  حتقيـــق  ملواصلـــة 

مواردنـــا  لتعزيـــز  مـــن جهودنـــا  كثفنـــا  املاضيـــة  الفتـــرة  خـــال 
الذاتيـــة بتوفيـــر شـــبكات األليـــاف البصريـــة لشـــركات االتصـــاالت 
املرخصـــة يف دول مجلـــس التعـــاون، واالســـتخدام األمثـــل ألفضـــل 
سياســـات  الهيئـــة  يف  وضعنـــا  أمانـــًا،  وأكثرهـــا  املاليـــة  العوائـــد 
الســـتثمار أموالهـــا والفـــرص املتاحـــة لاســـتثمار، وعمـــل دراســـة 
ملراجعـــة النمـــوذج املالـــي للهيئـــة ليتواكـــب مـــع أفضـــل املمارســـات 

العامليـــة.
 لتحقيـــق هـــذه األهـــداف، وزيادة املـــوارد، كان البد مـــن التحرك 
الـــى  واحلاجـــة  الطاقـــة  التحـــول يف  ظـــل  ويف  أوســـع،  أفـــق  نحـــو 
مـــع  خاصـــة  الكهربائيـــة  للطاقـــة  أبعـــد  أســـواق  الـــى  الوصـــول 
التحـــوالت العامليـــة الســـائدة حاليا، بـــادرت الهيئة بدراســـة جدوى 
توســـعة الربـــط الكهربائـــي داخـــل وخـــارج منظومـــة دول مجلـــس 
التعـــاون، بهـــدف الربـــط مـــع دول اجلـــوار  لزيـــادة املوثوقيـــة أثنـــاء 
الطاقـــة  يف  اإلضافيـــة  الســـعات  واســـتغال  الطـــوارئ  حـــاالت 
الكهربائيـــة مـــن خال أســـواق جتارة الطاقـــة االقليمية، وتوفيرها 
كســـلعة اســـتراتيجية ميكن تســـويقها عبر اإلقليـــم العربي وصوال 
إلـــى أفريقيـــا وأوروبـــا، ملـــا ســـيجلب منافـــع اقتصاديـــة كبيـــرة لدول 

مجلـــس التعـــاون.
ويف ظل هذه الطموح، شـــاركت الهيئة يف مبادرات إنشـــاء السوق 
العربية املشـــتركة للكهرباء، من خال مشـــاركتها الفعالة يف فرق 
الـــذي  العربـــي للكهربـــاء،  الـــوزاري  العمـــل واجتماعـــات املجلـــس 
ناقـــش تطـــورات إنشـــاء الســـوق العربيـــة املشـــتركة للكهربـــاء، التي 
ُتعـــد إحـــدى دعائـــم التكامل االقتصـــادي العربي نظرًا ملـــا للطاقة 

الكهربائيـــة مـــن دور فّعـــال يف دفـــع التنميـــة االقتصادية.
بعد العشـــرون العـــام القادمة، لن تكون هيئـــة الربط الكهربائي 
كيانـــا إقليميـــا فقـــط، بـــل نخطـــط ألن نكـــون مـــن أهـــم الكيانـــات 
العامليـــة يف عالـــم الطاقـــة، ويف تصـــوري لـــن ننتظـــر عشـــرون عامـــا 

لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، فنحن جنـــده قريبـــًا جدًا.

م. أحمد علي اإلبراهيم
الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي
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أهمية  االجتماع  هــذا  وحمل 
أكبر  تــضــم  املنظمة  كـــون  كــبــرى 
ــات الــــطــــاقــــة يف  ــكـ ــبـ مــشــغــلــي شـ
الــعــالــم، وتــغــطــي مــا يــقــرب من 
80 % من مجمل الطلب العاملي 
للطاقة الكهربائية، وحوالي 21 
العاملي  االنـــتـــاج  مجمل  مــن   %

للطاقة املتجددة.
نــاقــش االجــتــمــاع على مدى 
يــوم كامل سبل وآلــيــات تطوير 
الطاقة وموثوقية شبكات  أمن 
ــاء، فـــيـــمـــا طـــرح  ــربــ ــهــ ــكــ ــقـــل الــ نـ
الــبــحــث القضايا  بــســاط  عــلــى 
االهــــتــــمــــام  ذات  ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ األســ
ــرار  ــ ــقـ ــ املــــشــــتــــرك لـــصـــانـــعـــي الـ
واخلـــبـــراء الــعــامــلــني يف مجال 
ــا شـــدد  ــمـ ــاء، كـ ــربــ ــهــ ــكــ إنــــتــــاج الــ
املجتمعون على أهمية تشكيل 

خــطــط عــمــل مــشــتــركــة تــخــدم 
ــالـــح  أهــــــــــداف املـــنـــظـــمـــة ومـــصـ

االعضاء.
هدف االجتماع السنوي الى 
واالطــاع على  تبادل اخلبرات 
اخلــــبــــرات الـــعـــاملـــيـــة يف مــجــال 
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــاقــ ــاج الــــطــ ــ ــتـ ــ إنـ
ــات لــلــدفــع  ــيـ ــتـــوصـ واقـــــتـــــراح الـ
واقتراح  العاملي قدمًا  بالقطاع 

ــيـــط وتـــســـهـــيـــل  ــنـــشـ ــتـ آلــــــيــــــات لـ
ــة  ــاقــ ــطــ إجـــــــــــــــــراءات جتـــــــــــارة الــ
ومــنــاقــشــة ســبــل الــتــغــلــب على 
تــواجــه ذلك  قــد  التي  املعوقات 
الطاقة  إنــتــاج  عجلة  وتــســريــع 

الكهربائية عامليًا. 

أهتمام كبير
ــبـــه أكـــــد املـــهـــنـــدس  ــانـ مــــن جـ

أحـــمـــد اإلبــــراهــــيــــم، الــرئــيــس 
ــربــــط  ــئـــة الــ ــيـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـ
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، رئيس 
لــعــام   )GO-15( ـــ  ـــ الـــ مــنــظــمــة 
هــذا  انـــعـــقـــاد  أن  عــلــى   ،2021
االجتماع الذي ُشرف برئاسته 
جـــاء يف وقـــت تــتــصــدر منطقة 
ــاقـــة  ــات الـــطـ ــاعــ ــطــ اخلـــلـــيـــج قــ
الــــعــــاملــــيــــة مــــــن خــــــــال تــبــنــي 
الــتــكــنــولــوجــيــات الـــهـــامـــة وال 
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــطــاقــة 
الــنــظــيــفــة واملـــتـــجـــددة، وأضــف 
ــدور  ــ ــد عـــلـــى الـ ــؤكـ ــا يـ :«هـــــــذا مــ
الـــدول  الـــذي تكتسبه  الــعــاملــي 
ــة  ــ ــارطـ ــ ــــى خـ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ اخلــ
ــاء كــتــكــتــل  ــربــ ــهــ ــكــ مـــنـــتـــجـــي الــ
جتـــاري عــاملــي بـــارز وذي موقع 
ــال الـــطـــاقـــة  ــتـــصـــدر يف مــــجــ مـ

 للمنظمة للدورة الحالية
ً
اإلبراهيم رأس أعمال االجتماع السنوي بوصفه رئيسا

GO-15  هيئة الربط الكهربائي تستضيف االجتماع السنوي لمنظمة

اإلبراهيم : تم تنظيم هذا االجتماع 
 ألهداف المنظمة األساسية 

ً
تنفيذا

المتمثلة في تحسين جودة الطاقة مع 
تطوير المستوى االقتصادي وجودة 

الحياة لمستخدمي الكهرباء

استاضفت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي االجتماع السنوي لمنظمة 
GO-15 الدولية والتي تضم كبار مشغلي شبكات الكهرباء العالمية يوم الثاثاء 23 نوفمبر 

2021، في فندق »سوفتيل دبي جميرا بيتش«، ورأس المهندس أحمد اإلبراهيم، الرئيس 
 للمنظمة للدورة الحالية، 

ً
التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي االجتماع بوصفه رئيسا

نتيجة االجتماع األخير السنوي لمجلس إدارتها والمساهمين. 
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دورة تدريبه بالتعاون مع 
المختبر الخليجي

اخلليجي،  الكهربائي  الــربــط  لهيئة  الرئيسي  املــقــر  يف  اختتمت 
الكهربائي  الــربــط  هيئة  نظمتها  الــتــي  التدريبية  الــــدورة  فعاليات 
حول  كانت  والــتــي  اخلليجي  املختبر  شركة  مــع  بالتعاون  اخلليجي 
 Advanced Training :الطاقات املتجددة وأثرها على العمليات بعنوان
استمرت   for Power Control Center Engineers in RES operations
ــدد مــن مــنــســوبــي الــشــركــات  ــدة خــمــســة أيــــام، وشــــارك فــيــهــا عـ الـــــدورة ملـ
تــكــرمي املشاركني  الـــدول األعــضــاء، ويف نهائيتها جــرى  والــهــيــئــات مــن 
التنفيذي  الرئيس  نائب  الشهراني  ناصر  املهندس  بحضور  بــالــدورة 
لــلــعــمــلــيــات بــالــهــيــئــة نــيــابــة عـــن  املــهــنــدس أحــمــد اإلبـــراهـــيـــم الــرئــيــس 
التنفيذي لـ هيئة الربط الكهربائي، واملهندس صالح العمري الرئيس 

التنفيذي للمختبر اخلليجي صالح العمري 

)EGI( ورش عمل مع
نظمت هيئة الربط الكهربائي اخلليجي ورشة عمل بالتعاون مع 
 Power System Ancillary Services( بعنوان:   )EGI( االســتــشــاري 
Market(، وشارك فيها نخبة من املختصني من قطاعات الكهرباء يف 

دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ــدار يـــومـــني، وهـــدفـــت لــبــحــث سبل  ــ ــة الــعــمــل عــلــى مـ ــ اقــيــمــت ورشـ
االســتــفــادة مــن الــتــجــارب الــعــاملــيــة يف انــشــاء وتــطــويــر ســـوق خــدمــات 
الطاقة الكهربائية وعكس هذه التجارب يف تطوير السوق اخلليجية.
وافتتحت فعاليات ورشة العمل بكلمه ترحيبية للمهندس أحمد 
مؤكدا  باحلضور،  فيها  رحب  بالهيئة،  التنفيذي  الرئيس  اإلبراهيم 
بــهــدف تطوير  وذلـــك  العاملية  الــتــجــارب  على أهمية االســتــفــادة مــن 

السوق اخلليجي للطاقة 

االجتماع ناقش القضايا األساسية 
لصانعي القرار والخبراء العاملين في 

مجال إنتاج الكهرباء

ألهــداف  تنفيذًا  االجتماع  هــذا  تنظيم  :«مت  وتابع  البديلة«، 
املنظمة األساسية املتمثلة يف حتسني جودة الطاقة مع تطوير 
ــودة احلــيــاة ملستخدمي الــكــهــربــاء،  املــســتــوى االقــتــصــادي وجــ
تخطيط  مجال  يف  املتخصص  الفني  الدعم  خبرات  وتوفير 
وإدارة وتــشــغــيــل أنــظــمــة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة حـــول الــعــالــم، 
والعمل كوسيط بني منتجي الطاقة الكهربائية واملستهلكني 
مبا يضمن موثوقية وأمن الطاقة، وأخذ دور استراتيجي يف 
عملية صنع القرار وعملية التحكيم الفني والقانوني وتطوير 

أسواق جتارة الطاقة الكهربائية حول العالم«. 
ــبـــادرة مــشــتــركــة فـــريـــدة تــضــم أكــبــر مشغلي  GO-15 مـ تــعــد 
ــقـــدم لــكــبــار  ــاء الـــعـــالـــم، وتـ شــبــكــات الــكــهــربــاء يف جــمــيــع أنـــحـ
للتحديات  للتصدي  منصة  واخلبراء  التنفيذيني  املسؤولني 
االجتماع  ويستقطب  الــكــهــربــاء.  شبكات  ومستقبل  الــراهــنــة 
الكهرباء، مبــا يف ذلك  الــقــرار يف قطاع  عــدد كبير مــن صناع 
التنظيمية  والهيئات  احلكومات  وممثلي  الشبكات  مشغلي 
وقادة اجلمعيات الدولية الرئيسية وخبراء الصناعة واملوردين 

الرئيسيني يف صناعة الكهرباء والسيارات الكهربائية.
 GO-15 ومـــن خـــال هـــذا االجـــتـــمـــاع، قـــام أعـــضـــاء مــنــظــمــة
والقيام  ومرافقها  الكهرباء  شبكات  مــن  لاستفادة  بالعمل 
بـــدراســـة حـــول الــتــقــدم احملــــرز يف تــولــيــد الــكــهــربــاء والــتــوزيــع 
الشراكات  توسيع  إلــى  األعضاء  سعى  كما  الشبكات.  وتكامل 
فتح  االجتماع على  كما ساعد  واخلــبــرات،  املعلومات  وتــبــادل 
تعاون جديدة، ويستعرض  قنوات مثالية للشراكات وعاقات 
التحديات، وقدم رؤى حديثة يف مختلف املوضوعات املتعلقة 

بالكهرباء 
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اســـــتـــــضـــــافـــــت هــــيــــئــــة الـــــربـــــط 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي االجــتــمــاع 
ــط  ــ ــربـ ــ ــرك بـــــــني هــــيــــئــــة الـ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ املــ
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، والــشــركــة 
املــصــريــة لنقل الــكــهـــــربــاء، وشــركــة 
ــاء الـــوطـــنـــيـــة يف املــمــلــكــة  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
األردنــــــــيــــــــة الــــهــــاشــــمــــيــــة، لــبــحــث 
ــة املـــــبـــــادئ الــتــأســيــســيــة  ــشـ ــاقـ ــنـ ومـ
ملشروع الربط الكهربائي املشترك، 
ــد عـــلـــى مــــــدار يــومــني  ــقـ والـــــــذي ُعـ
ــارة دبـــــي- اإلمــــــــارات الــعــربــيــة  ــإمــ بــ

املتحدة.
وناقش االجتماع مسودة الورقة 
والنماذج  واملــبــادئ  االستراتيجية، 
التجارية املطروحة ملشروع الربط 
ــثـــاثـــي، والـــتـــي قد  الــكــهــربــائــي الـ
ــدوى الـــربـــط  ــ ــة جــ ــ ــدراسـ ــ أثـــبـــتـــت الـ
بـــني األطــــــراف الـــثـــاثـــة، كــمــا ومت 
استعراض ملخص لدراسة جدوى 
الــربــط الــكــهــربــائــي والــتــي شملت 
وكذلك  واقتصادية،  فنية  دراســات 
اســـتـــعـــراض األمـــــــور الــتــنــظــيــمــيــة 
الرابط  وتشغيل  إلنشاء  والهيكلة 
ــــي، شــــــاركــــــت الـــهـــيـــئـــة  ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
بخبرتها يف هذا املجال من الربط 
التعاون  مجلس  لــدول  الكهربائي 

لدول اخلليج العربية.
وحضر االجتماع املهندس أحمد 
اإلبــراهــيــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــ 
هيئة الربط الكهربائي اخلليجي، 
واملــهــنــدس أمــجــد الــرواشــدة مدير 
ــاء الــوطــنــيــة  ــربـ ــهـ ــكـ عـــــام شـــركـــة الـ

األردنيـــة، واملهندسة صباح مشالي 
والــعــضــو  اإلدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ
لنقل  املصرية  الشركة  لـــ  املنتدب 
الـــكـــهـــربـــاء، كــمــا حــضــر االجــتــمــاع 

.)EGI( استشاري الدراسة
واتفق األطراف على خطة عمل 
إلمتــام اإلجـــراءات املطلوبة ومنها 
 )Business Case( تقرير  إعــداد 
الكهربائي  الــربــط  فــوائــد  يــوضــح 
ــلــــى دراســـــــــــة اجلـــــــــدوى(  ــاء عــ ــ ــنــ ــ )بــ
والـــهـــيـــكـــل الــتــنــظــيــمــي واملـــخـــاطـــر 
وخيارات التمويل قبل نهاية العام.

احلضور  عبر  االجتماع  وخــال 
عـــــــن أهـــــمـــــيـــــة مـــــــشـــــــروع الـــــربـــــط 
فــوائــد فنية  مــن  لــه  ملــا  الكهربائي 
ــة وخـــــــاصـــــــة متـــكـــني  ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ واقــ
الشبكات لتركيب وتشغيل الطاقة 

املــتــجــددة بــســعــات أكــبــر، كــمــا شــدد 
احلضور على البعد االستراتيجي 
لـــلـــمـــشـــروع حـــيـــث ســيــشــكــل جــــزءا 
أســاســيــا لــلــربــط الــعــربــي والــســوق 
وأيضا  للكهرباء  املشتركة  العربية 

الربط مع أوروبا.
وكــــــانــــــت مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بــني 
الــثــاثــة مت توقيعها يف  ــراف  األطــ
ــة  ــ دراسـ وهــــدفــــت   ،2019 نــوفــمــبــر 
الربط الكهربائي بني هيئة الربط 
وجمهورية  اخلليجي  الــكــهــربــائــي 
مــصــر الــعــربــيــة واملــمــلــكــة األردنــيــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة مبــــا يــضــمــن حتــقــيــق 
ــراف  ــ املـــنـــافـــع املـــشـــتـــركـــة بــــني األطــ
الكهرباء  شبكات  دعــم  يف  ويسهم 
وحتــســني جــــودة الــكــهــربــاء وزيــــادة 
مـــوثـــوقـــيـــة الـــشـــبـــكـــات املـــتـــرابـــطـــة، 

وأيضا العمل على تأسيس البنية 
ــيـــة لــتــطــويــر  الــكــهــربــائــيــة األســـاسـ
ســوق جتــارة الطاقة بني األطــراف 

الثاثة.
 وســـــيـــــســـــاهـــــم خــــــــط الـــــربـــــط 
الــكــهــربــائــي بــنــقــل حـــوالـــي 2000 
الكهربائية  الطاقة  من  ميجاوات 
ــة لـــلـــمـــشـــروع،  ــ ــيـ ــ ــل األولـ ــ ــراحـ ــ يف املـ
وستتم زيادة سعة النقل الكهربائي 
للمشروع مبا  الاحقة  املراحل  يف 
الكهرباء  على  الطلب  تلبية  يلبي 
يف أطراف الربط الثاثة، كما أنه 
التقنيات  أفضل  اســتــخــدام  سيتم 
يف مــجــال الــربــط الــكــهــربــائــي بني 
املـــشـــروع لتحقيق  هـــذا  ــــدول يف  الـ
أفضل معايير األمن واملوثوقية يف 

الربط الكهربائي 

اتفاق على خطة لدراسة الهيكل التنظيمي والمخاطر وخيارات التمويل 

مناقشة مشروع الربط الكهربائي مع مصر واألردن

المهندس اإلبراهيم خال االجتماع مع المهندس أمجد الرواشدة، والمهندسة صباح مشالي.

منسوبي هيئة للربط الخليجي والكهرباء في مصر واألردن يلتقطون صورة جماعية بعد نهاية االجتماع.
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نظمت هيئة الربط الكهربائي 
اخلــلــيــجــي بــالــتــعــاون مـــع معهد 
 ،)EEI( لــــلــــكــــهــــربــــاء  اديـــــــســـــــون 
ــوان:  ــنـ ــدوة افـــتـــراضـــيـــة حتــــت عـ ــ نــ
وناقشت   ،)Destination 2050(
التحوالت التي تشهدها قطاعات 
الــكــهــربــائــيــة يف منطقة  الــطــاقــة 
إفريقيا،  الشرق األوســط وشمال 
ــا يف ذلــــــك خـــفـــض الــبــصــمــة  ــ مبـ
ــتـــحـــول الــرقــمــي  الـــكـــربـــونـــيـــة، والـ
ــاء، والـــتـــحـــول  ــربـ ــهـ ــكـ ــاع الـ يف قـــطـ
يف قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء واخلـــطـــط 
تتبعها  الــتــي  واالســتــراتــيــجــيــات 
ــتــــعــــامــــل مـــــع هــــذه  الــــــــــدول يف الــ

املتغيرات.
لاطاع  فرصة  الندوة  ومثلت 
ــرات بــقــطــاع الــطــاقــة  ــبــ عــلــى اخلــ
والتقنيات احلديثة خال مرحلة 
التحول يف الطاقة التي يشهدها 
الندوة  وتضمنت  عامليا،  القطاع 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــــدار يــومــني 
عدة جلسات نقاشية حيث تضمن 
من  افتتاحية  كلمة  األول  الــيــوم 

الدكتور عبداحلسني ميرزا رئيس 
هيئة الطاقة املستدامة يف مملكة 
الــبــحــريــن، وكــلــمــة مـــن املــهــنــدس 
محمد بن جــرش الفاسي وكيل 
متبوعا  بأبوظبي،  الطاقة  دائـــرة 
ــات نـــقـــاشـــيـــة شــــارك  ــقـ ــلـ ــعــــدة حـ بــ
فــيــهــا مــتــحــدثــني مـــن املــســؤولــني 
الــتــنــفــيــذيــني ممــثــلــني لــعــدة دول 
رائـــدة  مــؤســســات  وعــــدة  خليجية 
يف مـــجـــال الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
يف أوروبـــــــــا والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 

األمريكية.
الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي كـــــــان مبـــثـــابـــة 
تناول  مستديرة  طــاولــة  اجــتــمــاع 
ــاء الــتــنــفــيــذيــني  ــ ــرؤسـ ــ خـــالـــهـــا الـ
مــــع نـــظـــرائـــهـــم األفــــكــــار والــــــرؤى 
الطاقة  التحول يف  حــول مسيرة 
الــكــهــربــائــيــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
التي تتبعها دول الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وجــــــاء تــنــظــيــم الــــنــــدوة ضــمــن 
جهود الهيئة للتعاون مع الهيئات 
واملـــنـــظـــمـــات الــعــاملــيــة مبـــا يــدعــم 

تبادل اخلبرات والتجارب وتبادل 
التي  القضايا  يخص  مبــا  اآلراء 

تتعلق بقطاع الكهرباء وسياساته 
وتطوره يف املنطقة 

االيزو 27001 لنظام إدارة أمن 
المعلومات في الهيئة

الكهربائي    الــربــط  هيئة  اجــتــازت 
ــيـــق  ــتـــدقـ ــات الـ ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ اخلـــلـــيـــجـــي مـ
اخلارجي لنظام إدارة أمن املعلومات 
املدقق  اجــراهــا  والــتــي   ،27001 ايـــزو 
ــي املــعــتــمــد لــلــهــيــئــة تـــي يو  ــارجــ اخلــ
الهيئة  استوفت  مــا  بعد   ،)TÜV( يف 
أمن  إدارة  نــظــام  وأهــــداف  متطلبات 
ــار ايــــزو  ــيـ ــعـ ــات. ويـــعـــتـــبـــر مـ ــومــ ــلــ ــعــ املــ
الـــذي  الـــدولـــي  املــعــيــار  هـــو   ،27001
ــع نـــظـــام إلدارة  ــ يـــوضـــح كــيــفــيــة وضـ

أمن املعلومات معتمد بالشكل املناسب مما يسمح باحلفاظ على 
البيانات املالية والسرية بشكل آمن والتقليل من احتمال الوصول 
املخاطر  بتحديد  ويــقــوم  إذن،  بـــدون  أو  قــانــونــي  غير  بشكٍل  إليها 

ووضع الضوابط املناسبة إلدارتها أو التخلص منها.
 2020 العام  املوضوعة خال  الهيئة مراحل اخلطة  واستكملت 
لتحقيق أهــــداف نــظــام إدارة أمـــن املــعــلــومــات مــن تــدريــب أعــضــاء 
جميع  مراجعة  وكــذلــك  الــداخــلــي،  التدقيق  عملية  على  الفريق 
الوصول  وإمكانية  للمواصفات  مطابقتها  من  للتأكد  اإلجـــراءات 

لها من جميع من يحتاجون لذلك 

بيئة عمل آمنة وصحية
مــؤخــًرا  اخلليجي  الكهربائي  الــربــط  هيئة  حصلت 
إدارة  ألنــظــمــة   ،)2018  :45001( مــعــيــار  ــــدث  أحـ عــلــى 

.)OH&S(  الصحة والسامة املهنية
وجاء احلصول على شهادة )ISO 45001: 2018(، بعد أن استوفت الهيئة جميع 
املقاييس واملعايير الدولية لتحسني ظروف سامة املوظفني، واحلد من مخاطر 
مكان العمل، وخلق ظروف عمل أفضل وأكثر أماًنا. ويعتبر احلصول على هذه 
الشهادة جزء من اإلطار املتكامل حلماية صحة وسامة موظفيها الذي اتبعته 
دائًما هيئة الربط الكهربائي اخلليجي، كما وتعتبر هذه الشهادة إضافة متميزة 
ملعايير التميز التي تفرضها الهيئة يف كل 

جانب من جوانب العمل لديها.
طورته  الـــذي   ،)ISO 45001( ومــعــيــار 
املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــتــوحــيــد الــقــيــاســي 
دولــي يحدد متطلبات  )ISO(، هو معيار 
مكان  والــســامــة يف  الصحة  إدارة  نــظــام 
الـــعـــمـــل، ويـــوفـــر إرشــــــــادات الســتــخــدامــه 
ــات مـــن تــوفــيــر أمــاكــن  لــتــمــكــني املـــؤســـسـ
عمل آمنة وصحية من خال منع وقوع 
احلــــــوادث واملـــشـــاكـــل الــصــحــيــة يف مــكــان 
الــعــمــل، بــاإلضــافــة إلـــى حتــســني أنظمة 
مكان  سامة  لضمان  استباقا  السامة 

العمل 

الهيئة وأديسون يناقشون خفض البصمة الكربونية

صورة لاجتماع الذي تم افتراضيا، ويظهر في الصورة المهندس اإلبراهيم.
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المهندس عيسى أحمد الزرعوني، 
عضو مجلس إدارة هيئة الربط 
الكهربائي، والمدير التنفيذي 

لعمليات الشبكة في شركة اإلمارات 
للمياه والكهرباء يتحدث عن فرص 

التحول إلى الطاقة المتجددة

التحدي األكبر 
طاقة نظيفة 

ومستدامة

كشف المهندس عيسى أحمد الزرعوني، عضو مجلس إدارة هيئة الربط 
الخليجي، عن خطط طموحة نحو التحول إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من 

 50 % من إنتاج الكهرباء في 
ً

مصادر نظيفة و متجددة ، تمثل مستقبا
الدولة و تخفيض %70 من نسبة الكربون من جراء إنتاج الكهرباء، مؤكًدا 
في حواره مع مجلة »الربط الخليجي« أن استراتيجية المستقبل تعتمد 

ا.
ً
على توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وأرخص ثمن

 يتولى المهندس عيسى الزرعوني منصب المدير التنفيذي لعمليات 
الشبكة في شركة مياه وكهرباء اإلمارات )إيويك( أبوظبي، دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة هيئة الربط 
الكهربائي الخليجي.

 ويعد واحًدا من المتخصصين في مجال الكهرباء في الخليج، ، فيما يلي 
تفاصيل الحوار:

توليد الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية في اإلمارات 

هي األرخص حاليا

استراتيجية اإلمارات للطاقة 
لسنة 2050 تهدف إلى 

تحريرنا من سيطرة الوقود 
األحفوري على إنتاج الطاقة
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إلــى  الــخــلــيــج  تــســعــى دول 
التخلص من سيطرة الوقود 
األحــــــفــــــوري عـــلـــى إنـــتـــاج 
في  خططكم  ما  الكهرباء، 
المتحدة  العربية  اإلمـــارات 

للحاق بالركب؟
ــام خــلــيــجــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاك اهـ ــ ــنـ ــ هـ
مصادر  نحو  بالتوجه  متزايد 
الــطــاقــة املــتــجــددة، تــولــي دولــة 
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة 
ــًا كــــبــــيــــرًا بـــالـــطـــاقـــة  ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
ــتــــجــــددة، حـــيـــث نــســعــى مــن  املــ
خــــال اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة 
% مــن مزيج   50 إلــى حتقيق 

الطاقة يف اإلمارات من الطاقة 
املتجددة، وتسعى وزارة الطاقة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــالــتــعــاون 
ــاء  ــع هـــيـــئـــات املــ والـــتـــنـــســـيـــق مــ
والكهرباء يف الدولة إلى زيادة 
مجمعات  ومشاريع  تطبيقات 
باإلضافة   ، الشمسية  الطاقة 
النووية  الطاقة  إلى مجمعات 

إلنتاج الطاقة الكهربائية.
 

المصدر  مــا  تصوركم،  فــي 
الكلمة  لــه  الـــذي ســتــكــون 
العليا في مستقبل الطاقة 
فــــي اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
ودول  ــة،  ــاصــ خــ الـــمـــتـــحـــدة 

الخليج العربي عامة؟ 
 جــمــيــع املـــــوارد مــتــوافــرة يف 
ــــدى دولــــة  ــة لـ ــاصـ املـــنـــطـــقـــة، خـ
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة، 
الفرصة  إلــى  نتنبه  أن  وعلينا 
ــوازن اســتــدامــتــنــا  ــ ــ لــتــحــقــيــق تـ
ــهــــة نـــظـــر اقـــتـــصـــاديـــة  مــــن وجــ
ــنـــا  ــيـــة، وإنـ ــئـ ــيـ ــيـــة وبـ ــتـــمـــاعـ واجـ
ننظر يف اإلمـــارات إلــى منــوذج 
مــن شــأنــه أن يفيد الــبــاد من 

جميع زوايا االستدامة.
 حـــالـــيـــًا، يـــوجـــد عـــديـــد من 
اإلنشاء  قيد  الطاقة  مشاريع 
يف مــخــتــلــف إمــــــارات الـــدولـــة، 
التخطيط  يــتــم  يـــوم  كـــل  ويف 

ــع جـــديـــدة  ــاريــ ــشــ لـــتـــشـــيـــيـــد مــ
نــحــن  الــــــطــــــاقــــــة،  قـــــطـــــاع  يف 
حـــريـــصـــون عــلــى اســتــمــراريــة 
أعمال اإلنشاءات وغيرها من 
ــداول  ــق اجلــ الــلــوجــســتــيــات وفـ
الـــزمـــنـــيـــة احملــــــــــددة، وهـــنـــاك 
ــروع  ــ ــشــ ــ ــــط إلنــــــــشــــــــاء مــ ــطــ ــ خــ
ــرة لـــلـــطـــاقـــة  ــ ــفـ ــ ــظـ ــ مـــحـــطـــة الـ
ــيـــة  ــكـــهـــروضـــوئـ الـــشـــمـــســـيـــة الـ
اإلنتاجية  قدرتها  تبلغ  التي 
ستكون  والــتــي  واط  جيجا   2
أكـــــبـــــر مــــحــــطــــة شـــمـــســـيـــة يف 
الــعــالــم، بــعــدمــا كــانــت محطة 
ــر مــحــطــة  ــبــ ــبــــي أكــ نــــــور أبــــوظــ
وكــذلــك   ، الــعــالــم  شمسية يف 
مــشــروع  تنفيذ  ــاري حــالــيــا  جــ
محطة الطويلة لتحلية املياه 
الــتــي تــعــد مــن أكــبــر محطات 
التناضح  بتقنية  املياه  حتلية 
ــم، بــقــدرة  ــالـ ــعـ الــعــكــســي يف الـ
إنتاجية تصل إلى 200 مليون 

جالون إمبريالي.
خاصة  استراتيجية  لدينا   
أيضًا  وهــي  املــتــجــددة،  للطاقة 
واحــــدة مــن الــنــقــاط املــهــمــة يف 
لعام  التنموية  الــرؤيــة  أجــنــدة 
2021 يف دولة اإلمارات العربية 
ُيعرف  ما  إلــى  املتحدة، إضافة 
بـــاســـم »اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة 
خالها  من  تتم  التي   »50/50
تلبية نصف احتياجات الدولة 
مـــن الــطــاقــة بــواســطــة الــوقــود 

النظيف بحلول عام 2050.

 وكــيــف ســتــتــحــقــق هــذه 
الخطة؟

 با شك هي خطة طموحة، 

»أهم تحديات الطاقة في 
الدول الخليجية والعربية 

هي تلبية االحتياجات 
المتنامية للطاقة الناتجة 

عن النمو االقتصادي 
والسكاني، واستدامة 
اإلمداد لضمان تقديم 

خدمات موثوقة«

الطاقة النووية ستوفر 
لنا 6 % من استهالكنا 

بشكل مستدام

نخطط كل يوم لتشييد 
مشاريع جديدة في 

قطاع الطاقة
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حـــيـــث يـــتـــكـــون الـــنـــصـــف غــيــر 
ــة من  ــادلـ ــعـ األحــــفــــوري مـــن املـ
44 % مــن الــطــاقــة املــتــجــددة، 
وســـــــتـــــــكـــــــون شــــــبــــــه شـــمـــســـيـــة 
% ســتــكــون من  و6  بــالــكــامــل، 
الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة، ســـيـــكـــون 
النصف اآلخر من الغاز بشكل 
أساس، لكونه يعد أنظف أنواع 

الوقود األحفوري.
نعتمد  كنا  التسعينيات  يف   
على  ــا  تــقــريــًب  %  100 بــنــســبــة 
الـــغـــاز لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة، لكن 
ــيــــدة قــــــررت يف  قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــ
بـــدايـــة هــــذا الـــقـــرن الـــبـــدء يف 
الطاقة  مــصــادر  يف  االستثمار 
املتجددة، لذلك أطلقنا مدينة 
مصدر وغيرها من املشاريع يف 

ذلك الوقت.
ــل أبـــــوظـــــبـــــي ودولــــــــة  ــمــ ــعــ  تــ
اإلمــــــــــــارات بـــشـــكـــل عــــــام عــلــى 
إنـــتـــاج  ــادر  ــ ــصـ الـــتـــنـــويـــع يف مـــ
الطاقة، فإلى سنة 2019 كانت 
ــدات إنـــتـــاج الــطــاقــة  ــ أغــلــب وحـ
ــلــــى الــــغــــاز  واملــــــيــــــاه تـــعـــتـــمـــد عــ
ــويــــك نــحــن  الـــطـــبـــيـــعـــي. يف إيــ
نتوقع أن نغطي نصف الطلب 
ــادر  ــن مــــصــ ــ ــى الــــطــــاقــــة مــ ــلــ عــ
 .2025 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول  نــظــيــفــة 
وهذا يعتبر حتول كبير وسريع 

يف نفس الوقت.
 

 حسب تصوركم، ما العنصر 

ــذي يـــجـــب أن  ــ ــ األســـــــاس ال
مصدر  اختيار  أســاس  يكون 

الطاقة؟ 
استراتيجية  بــدأنــا  عــنــدمــا 
ــة، متــــت دراســــــــة مـــدى  ــاقــ ــطــ الــ
والتأثير  الــصــحــة،  يف  التأثير 
هناك  كــان  أيــًضــا  التكلفة،  يف 
كثير مــن املــعــايــيــر الــتــي يجب 
االهــتــمــام بــهــا، كــانــت الــطــاقــة 
الـــشـــمـــســـيـــة مـــكـــلـــفـــة لـــلـــغـــايـــة، 
أفـــضـــل  اآلن  حـــقـــقـــنـــا  لـــكـــنـــنـــا 
ــة الــشــمــســيــة،  ــاقــ ــار الــــطــ ــ ــعـ ــ أسـ
الشمسية  الطاقة  توليد  وبات 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة يف اإلمـــــــارات 
ــــص بــالــنــســبــة لــلــطــاقــات  األرخـ
ــرة. وتــعــمــل  ــوفـ ــتـ اإلنــتــاجــيــة املـ
ــة  ــ ــلـــى دراســ ــا عـ ــيـ ــالـ ــة حـ ــ ــدولـ ــ الـ
مجال  يف  املختلفة  التقنيات 

تخزين الطاقة الشمسية.
 

هـــل يــمــكــن أن يــأتــي يــوم 
في  الغاز  من  فيه  نتخلص 

توليد الطاقة الكهربائية؟
 نــــــأمــــــل ذلــــــــــــك، ولــــــكــــــن ال 
ــان  ــبـ ــسـ احلـ يف  نــــأخــــذ  أن  بـــــد 
ــة اإلمـــــــداد  ــراريــ ــمــ ــتــ ــامــــل اســ عــ
ــيـــس لـــديـــنـــا  ــلـ واســــــتــــــقــــــراره، فـ

الـــيـــوم تــقــنــيــة الــتــخــزيــن الــتــي 
الشمسية  الطاقة  مرونة  تعزز 
ستظل  ولــهــذا  الشبكة،  داخـــل 
وحدات انتاج الطاقة املعتمدة 
ــعـــي مــن  ــيـ ــبـ ــطـ ــلــــى الـــــغـــــاز الـ عــ
األجـــــزاء املــهــمــة واحلــيــويــة يف 
يف  الطاقة  إنتاج  استراتيجية 
دولة اإلمارات، ولكن باستخدام 
بكفاءة  تعمل  الــتــي  الــوحــدات 
عالية. مع ذلك متضى الدولة 
قـــدمـــا يف اســتــراتــيــجــة تــنــويــع 
مصادر الطاقة والنظيفة منها 

بالتحديد.
ــر مــا  ــيـ ــوفـ  أيـــــًضـــــا، ســـيـــتـــم تـ
5.6 جيجاوات من  يقارب من 
ــة الـــنـــوويـــة مــــن خـــال  ــاقـ الـــطـ
ــة الــتــي يتم  ــعـ املــفــاعــات األربـ
بناؤها باستخدام التكنولوجيا 
بــــراكــــة  مـــــوقـــــع  ــة يف  ــ ــوريــ ــ ــكــ ــ الــ
الــســاحــلــي مـــن قــبــل مــؤســســة 
ــة  ــنـــوويـ اإلمـــــــــــارات لـــلـــطـــاقـــة الـ
التشغيل  مت  حــيــث   ،)ENEC(
لــلــمــفــاعــل األول يف  الــتــجــاري 
سنة 2021 واملفاعل الثاني يف 
إبريل 2022 و مبؤشرات جناح 
عالية جدا وهلل احلمد، وجاري 
ــى تــنــفــيــذ  ــلـ ــا عـ ــيـ ــالـ ــل حـ ــمـ ــعـ الـ
تشييد املفاعل الثالث والرابع 

حــســب اجلــــدول الــزمــنــي املعد 
لذلك.

 
جملة من التحديات

ــر  ــا أكــب ــــصــــوركــــم، مــ ــي ت فــ
تواجهها  الــتــي  الــتــحــديــات 
مــجــال  فـــي  ــيــج  ــخــل ال دول 
الكهربائية  الطاقة  توفير 

لسكانها؟
 أهــــم حتـــديـــات الـــطـــاقـــة يف 
الــــــدول اخلــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
ــاج  ــتــ ــادر إنــ ــ ــصــ ــ ــع مــ ــويــ ــنــ ــي تــ ــ هــ
ــز عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ الــــــطــــــاقــــــة والــ
والنظيفة  املــتــجــددة  الــطــاقــات 
ــيـــاجـــات  ــتـ مـــنـــهـــا لــتــلــبــيــة االحـ
عن  الناجتة  للطاقة  املتنامية 
والسكاني،  االقــتــصــادي  النمو 
واســـتـــدامـــة اإلمـــــــداد لــضــمــان 
ورفع  موثوقة،  تقدمي خدمات 
آلــيــة زيـــادة مــعــدالت استهاك 
الــفــرد مــن الــطــاقــة، خصوًصا 
الــــتــــعــــاون  ــلــــس  مــــجــ دول  يف 
اخلليجي، التي تتصدر الدول 
ــن حـــيـــث نــصــيــب  ــ الـــعـــربـــيـــة مـ
الـــفـــرد مـــن اســتــهــاك الــطــاقــة 
ــتــــحــــديــــات  ــة، والــ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــار  ــ ــاآلثـ ــ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة املـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ــفــــوري  ــلـــوقـــود األحــ الــبــيــئــيــة لـ
كالضباب الدخاني الكيميائي 
الــضــوئــي، وانــبــعــاثــات الــغــازات 

الدفيئة املسببة لتغير املناخ.

ملتزمون بالوصول إلى مجتمع يحافظ على 
موارده وينعم بطاقة متنوعة
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ــا هـــــو مــــــعــــــروف، تـــولـــد   كــــمــ
الطاقة النووية اآلن نحو 14 % 
مــن كــهــربــاء الــعــالــم، بــواســطــة 
31 بلًدا،  436 مفاعًا قوًيا يف 
بقدرة إجمالية تصل إلى 376 
كـــهـــربـــائـــي،  واط  مـــيـــجـــا  ألـــــف 
وهناك 17 بلدا تعتمد الطاقة 
النووية يف توليد أكثر من ربع 

حاجتها من الكهرباء.
كــمــا أن الــطــاقــات املــتــجــددة 
تــــشــــارك الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة يف 
خـــاصـــيـــة الـــنـــظـــافـــة الــبــيــئــيــة، 
منافستها  تستطيع  ال  لكنها 
بــشــكــل  ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ تــــوفــــيــــر  يف 
دائــــم عــلــى مــســتــوى األحــمــال 
لتحريك  الـــازمـــة  الــقــاعــديــة 

االقتصاد احلديث. 
 

لتحقيق  مــشــاريــعــكــم  ــا  مـ
الهدر  وتقليل  االستدامة، 

في الطاقة؟
نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بــتــحــقــيــق 
رؤيـــــــــة الــــــدولــــــة املـــتـــمـــثـــلـــة يف 
الوصول إلى مجتمع يحافظ 
عـــلـــى مــــــــوارده ويـــنـــعـــم بــطــاقــة 
ــدامـــة  ــتـ مـــتـــنـــوعـــة حتـــقـــق االسـ
ــون صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة يف  ــ ــكـ ــ وتـ
نفس الوقت، من خال إطاق 
مبادرات ومشاريع مبتكرة تعزز 
من ترشيد استهاك الكهرباء 
ــر اجلــــهــــود  ــ ــافـ ــ ــــضـ واملــــــــيــــــــاه، وتـ
لــتــحــقــيــق األهــــــداف الــوطــنــيــة 
الطموحة وتطلعاتنا لتحقيق 
التنمية املستدامة، ونشر هذه 
لتصبح  وتــعــمــيــمــهــا  الــثــقــافــة 

جزًءا من حياة الناس.
 نحن يف EWEC ، نتطلع إلى 
زيادة االستثمارات يف مشاريع 
سوف  والتي  املتجددة  الطاقة 

تسمح لنا بإحداث تأثير كبير 
الطاقة  قــطــاع  تغيير  يف  جـــًدا 
ــة لــتــقــنــيــات  ــ ــويـ ــ وإعــــطــــاء األولـ

اإلنتاج املتجددة.
 

عالمية  مخاوف  هناك  هل 
الــقــدرة  فــقــد  مــن  حقيقية 
ــاقــــة  ــطــ ــ عــــلــــى تــــولــــيــــد ال
حدوث  مع  خاصة   ،

ً
مستقبا

أي أزمة عالمية؟
يعد قطاع الطاقة يف العالم 
التي  احليوية  القطاعات  مــن 
يــتــســبــب فـــقـــدانـــهـــا يف حــــدوث 
أزمـــــــــات، أو يــــزيــــد مــــن تــأثــيــر 
الناجتة عــن مخاطر  األزمـــات 
أخـــرى، ذلــك الرتــبــاط الطاقة 
ــنــــفــــط والــــغــــاز  وبــــــاألخــــــص الــ
وسياسية  طبيعية  مبعطيات 
وفنية وبيئية، وقد يؤدي وقوع 
ــة مـــا إلـــى تعاقب  ــة يف دولــ أزمــ
آثار األزمة لتشمل دواًل أخرى. 
هـــذا الــتــأثــر بــا شــك يختلف 

من بلد إلى آخر، ويعتمد على 
البديلة  واخلــطــط  التحضير 
ملواجهة  الـــدول  وضعتها  التي 
مــثــل هــــذه األزمـــــــات الـــتـــي قد 
تــؤثــر يف قــطــاع الــطــاقــة فيها، 
اليابان  يف  فوكوشيما  فحادثة 
عنها  نــتــج  ومـــا   2011 عـــام  يف 
مـــن إيـــقـــاف جــمــيــع املــفــاعــات 
وبالتالي  الــيــابــان  يف  الــنــوويــة 
ــان إلــــى  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ زيــــــــــادة حــــاجــــة الـ
احلصول من األسواق العاملية 
يف وقــــت قــصــيــر عــلــى كــمــيــات 
ــيـــرة مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــبـ كـ
لتعويض النقص يف الكهرباء 
ــاف  ــقـ ــد إيـ ــعـ ــا بـ ــابــــهــ الـــــــذي أصــ
ــة، مــثــال  ــوويــ ــنــ مـــفـــاعـــاتـــهـــا الــ
واضح على املخاطر الطبيعية 
الــتــي قـــد يــتــعــرض لــهــا قــطــاع 
كــذلــك  ــلــــد،  بــ أي  الـــطـــاقـــة يف 
ــاع الــنــفــط  ــطــ ــعـــرض قــ ــتـ قــــد يـ
إلــى مــزايــدات يف األســعــار من 
الوسطاء تؤدي إلى ارتفاع غير 
معقول يف األسعار، كما حدث 

يف عــام 2007 األمــر الــذي من 
يـــوثـــر يف االقــتــصــاد  شـــأنـــه أن 

العاملي.

ــحــرص اإلمــــــارات ســنــوًيــا  ت
حدث  في  المشاركة  على 
»ساعة األرض«، ما المغزى 
مــن الــمــشــاركــة فــي هــذه 

التظاهرة العالمية؟ 
تــعــد حــدًثــا  »ســاعــة األرض« 
عــاملــًيــا لــدعــم اجلــهــود الدولية 
األرض  ــة  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ أجـــــــــل  مـــــــن 
واحملـــــــافـــــــظـــــــة عـــــلـــــى املــــــــــــوارد 
ــــال حــســن  الــطــبــيــعــيــة مــــن خـ
اســتــخــدامــهــا، نــحــن فــخــورون 
بـــــــأن نــــكــــون جــــــــــزًءا مـــــن هــــذا 
ــــذي يــؤكــد  ــــدث الـــعـــاملـــي، الـ احلـ
حــرص دولــة اإلمـــارات العربية 
املـــتـــحـــدة عـــلـــى دعـــــم اجلـــهـــود 
ــة لــلــتــصــدي  ــذولـ ــبـ ــة املـ ــيـ ــدولـ الـ
للتحديات البيئية والتأثيرات 

السلبية 

تلبية االحتياجات 
المتنامية للطاقة 

باستخدام طرق إنتاج 
مستدامة من أهم 

تحديات الطاقة في 
الخليج
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 نظمت هيئة الربط الكهربائي 
اخلليجي  الــتــعــاون  مجلس  لـــدول 
مقرها  2022، يف  يــونــيــو   5 األحـــد 
الرئيسي يف الدمام فعاليات خاصة 
لاحتفال بيوم البيئة العاملي التي 
للبيئة  املــتــحــدة  بــرنــامــج  تــنــظــمــه 
لتشجيع الوعي العاملي العمل من 

أجل البيئة.
استمر  الـــذي  الــبــرنــامــج  اشتمل 
قــرابــة الــثــاث ســاعــات، على زراعــة 
عدد من األشجار يف املقر الرئيسي 
للهيئة على يد عددا من منسوبي 
الهيئة تاها كلمة للمهندس احمد 
ــم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــيــ ــراهــ اإلبــ
لــلــهــيــئــة، ومــســابــقــة بـــني مــنــســوبــي 
وثائقيا  فيلما  عــرض  قبل  الهيئة 

عن التغيير املناخي.
وعـــقـــب خـــتـــام الــفــعــالــيــات الــتــي 
أكد  الهيئة،  حضرها جل منسوبي 
املهندس أحمد االبراهيم، على أن 

الهيئة 
 »تـــولـــي اهــتــمــام كــبــيــر بــالــبــيــئــة، 
االستراتيجيات  أهــم  مــن  كــواحــدة 
التي نعمل عليها، واحتفالنا باليوم 

العاملي للبيئة يبرز هذا االهتمام«، 
العدد  لتطبيق  كاشفا عن سعيهم 
طــور  يف  املستقبلية  الــبــرامــج  مـــن 
البيئة،  على  للحفاظ  مساعيهم 
ــادرات  ــبــ ــا عـــــدة مــ ــنــ وأضـــــــاف :«لــــديــ
التغيير  نعمل عليها منها منتدى 
ــذي أقــيــم عــلــى هــامــش  املــنــاخــي الــ

 ،2020 دبـــــــــي  اكـــــســـــبـــــو  مــــــعــــــرض 
ــعــــض اخلـــطـــط  ــه بــ ــيــ ــا فــ ــنــ ــشــ ــاقــ ونــ
واالســتــراتــيــجــيــات لــلــحــفــاظ على 
البيئة«، وكشف املهندس االبراهيم 
ــن ســعــيــهــم لــتــوســيــع االعـــتـــمـــاد  عــ
عــلــى مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة املــتــجــددة 
ودمــجــهــا يف الــشــبــكــة، كــواحــدة من 

ــفـــاظ عــلــي  ــلـــحـ ّأهــــــــم خـــطـــطـــهـــم لـ
ــع بـــتـــفـــصـــيـــل أكـــبـــر  ــ ــابـ ــ الـــبـــيـــئـــة، وتـ
ألعلى  خاضعة  منشأتنا  :«جــمــيــع 
مـــعـــايـــيـــر احلــــفــــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة، 
واألمــان، ونهتم أن نواصل حتديث 
تتماشى  أنــهــا  لــنــتــأكــد  مــحــطــاتــنــا 
أجهزة  ونستخدم  الهدف،  مع هذا 
ــات  ــفـ ــواصـ ــمـ ــلـ ومــــــــــواد مـــطـــابـــقـــة لـ
البيئية العالية، ولدينا العديد من 
املبادرات املستقبلية يف هذا املجال، 
ومشاركات يف منظمات عاملية لدعم 
ــاملـــي لــلــحــفــاظ عــلــى  ــتـــوجـــه الـــعـ الـ
:«لــديــنــا مــبــادرات  البيئة«، وأضـــاف 
استخدام  تطبيق  مجال  يف  مهمة 
لعملية  ونتطلع  املتجددة،  الطاقة 
دمـــج املــزيــد مــن مــحــطــات الطاقة 
التعاون  دول مجلس  يف  املــتــجــددة 
من  كــواحــدة  اخلليجي يف شبكتنا 
املبادرات املهمة التي نعمل عليها«.

وتـــشـــكـــل قــضــيــة احلــــفــــاظ عــلــى 
الــبــيــئــة واحـــــدة وتــقــلــيــل االنــبــعــاث 
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــب لـ ــ ــبــ ــ ــســ ــ احلـــــــــــــــــــراري املــ
االحـــتـــبـــاس احلـــــــراري واحــــــدة من 
الــقــضــايــا احلــيــويــة لــهــيــئــة الــربــط 

أهداف المبادرة
حتــديــد مــســتــوى الــوعــي لـــدى مختلف شــرائــح املجتمع   - 1

بالقضايا البيئية.
تنفيذ اخلطة الوطنية لنشر الوعي البيئي لدى جميع   - 2

فئات املجتمع.
تنفيذ البرامج واحلمات التوعوية البيئية املتنوعة.  - 3

ــوري لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة  ــ ــ ــدور احملـ ــ ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـ  - 4
والقطاعات املختلفة يف نشر الوعي البيئي.

تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل اإلعام لرفع مستوى   - 5
الوعي بقضايا البيئة.

رفـــع مــســتــوى الـــوعـــي الــبــيــئــي بـــني كــافــة فــئــات املجتمع   - 6
تدهورها  مــن  واحلـــّد  الطبيعية  ــوارد  املـ على  للمحافظة 

وتلوثها.

مشاركة فعالة للربط الكهربائي في اليوم العالمي للبيئة

»ال نملك سوى أرضا واحدة«

»بعد مشاركة فعالة، اإلبراهيم أكد خال مشاركة هيئة الربط الكهربائي في 
اليوم العالمي، للبيئة على توسيع االعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة 

هم خططهم للحفاظ على البيئة«.
ّ
ودمجها في الشبكة، كواحدة من أ

عدد من منسوبي الهيئة خال زرع األشجار.
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ــنــــدس أحــــمــــد بـــــن عــلــي  ــهــ ــل املــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، وفــــدًا مــن الشركة 
ــًا من  الــٌعــمــانــيــة لــنــقــل الــكــهــربــاء ضـــم كــ
املهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس 
واملــهــنــدس  الــُعــمــانــيــة،  للشركة  التنفيذي 
ــي مـــديـــر أول  ــرواحــ ســلــطــان بـــن احـــمـــد الــ
ــال، واملــهــنــدس هشام  ــمـ مــركــز تــوزيــع االحـ
التصاميم  اول  الريامي مدير  بن عبداهلل 
للهيئة يف  الرئيسي  املقر  والتخطيط، يف 

الدمام.
ومت خـــــال الـــــزيـــــارة تـــوقـــيـــع عـــــدد مــن 
الــثــنــائــيــة يف مــجــال تشغيل  االتــفــاقــيــات 
الربط  لهيئة  الكهربائي  اخلــط  وصــيــانــة 
للكهربائي والذي يربط بني شبكة سلطنة 
عــمــان وشــبــكــة الــربــط اخلــلــيــجــي وتشمل 
هذه االتفاقيات )اتفاقيه مستوى اخلدمة، 
واتفاقيه حق استخدام األصول، واتفاقيه 
الكهربائي(،  للرابط  التشغيل  بروتوكول 
ــام بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى االتــــفــــاقــــيــــات مــن  ــ ــ وقـ
الكهرباء،  لنقل  الٌعمانية  الشركة  جانب 
املهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس 
جانب  ومــن  الُعمانية،  للشركة  التنفيذي 
هيئة الربط الكهربائي اخلليجي املهندس 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــم الـ ــيــ ــراهــ أحـــمـــد اإلبــ

للهيئة، وقـــد شــهــد مــراســم الــتــوقــيــع عــدد 
مــن مــســؤولــي الــشــركــة الــُعــمــانــيــة واإلدارة 

التنفيذية للهيئة.
 واطــــلــــع الــــوفــــد خـــــال الـــــزيـــــارة عــلــى 
ــــدث أســالــيــب وتــقــنــيــات صــيــانــة شبكة  أحـ
الـــربـــط الــكــهــربــائــي وتـــطـــويـــرهـــا، وكــذلــك 
الهيئة احلالية  تقدمي عــرض عن خطط 

تركز  حــيــث  الــربــط  لتوسعة  واملستقبلية 
الرابط  توسعة  أجــل  من  خططها  الهيئة 
اخلليجي وضمان توفير خيارات للتزويد 
الـــكـــهـــربـــائـــي تــلــبــي جــمــيــع االحـــتـــيـــاجـــات 
الوطنية التنموية للدول األعضاء، وذلك 
ُيــعــد هـــدفـــًا اســتــراتــيــجــيــًا يــتــفــق مـــع رؤيـــة 

الهيئة 

خال زيارة وفد الشركة الٌعمانية لمقر الهيئة 

اتفاقيات ثنائية بين الهيئة والعمانية لنقل الكهرباء

الــكــهــربــائــي، وكــانــت مــحــور منتدى 
»الــتــحــول املــنــاخــي« الــــذي نظمته 
الهيئة على هامش معرض اكسبو 
بأصداء عاملية  2020، وحظي  دبي 

كبيرة.
تــســتــغــل  أن  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ ــل  ــ ــأمـ ــ وتـ  

لتقليل  األمثل  بالشكل  مــواردهــا 
واالنــبــعــاثــات  الكربونية  البصمة 
ــال تــطــبــيــق  ــ ــة مــــن خــ ــيـ ــونـ ــربـ ــكـ الـ
ــة  ــيــ ــاملــ ــعــ أفــــــضــــــل املـــــــمـــــــارســـــــات الــ
والـــتـــكـــامـــل بـــني مـــصـــادر الــطــاقــة 
الــتــقــلــيــديــة والـــطـــاقـــة املــتــجــددة، 

الربط  مشروع  فوائد  من  كواحد 
التعاون  لدول مجلس  الكهربائي 
اخلــلــيــجــي، والــســعــي نــحــو تقليل 

حرارة األرض.
تـــهـــدف حــمــلــة »ال منــلــك ســوى 
أرض واحدة«، لرفع مستوى الوعي 

ــح املــجــتــمــع  ــرائــ لـــــدى مــخــتــلــف شــ
على  للحفاظ  البيئية  بالقضايا 
النوادر الطبيعية واحلد م تدهوها 
وتلوثها، وتفيد خطة وطنية لنشر 
ــة لــبــرامــج  ــافــ ــي الـــبـــيـــئـــي إضــ ــوعــ الــ

وحمات توعوية بيئية متنوعة 

عدد من منسوبي الهيئة خال زرع األشجار.

صورة جماعية للمشاركين في اليوم العالمي للبيئة.

اإلبراهيم يوقع مع الرمحي عدد من االتفاقيات.
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وافتتح فعاليات املؤمتر املهندس 
ناصر بن هادي القحطاني مساعد 
وزيـــر الــطــاقــة لــشــؤون الــكــهــربــاء يف 
وشارك  السعودية،  العربية  اململكة 
ــاح عــبــداملــلــك آل  ــتـ ــتـ يف حــفــل االفـ
الــشــيــخ نــيــابــة عـــن مــعــالــي االمـــني 
ــعــــاون  ــتــ ــلـــس الــ الـــــعـــــام لــــــــدول مـــجـ
ثاني  املهندس  وســعــادة  اخلليجي، 
بن محمد اخلصيبي رئيس مجلس 
آدم  ادارة سيجري اخلليج، وفيليب 

األمني العام لسيجري العاملية.
ــــط  ــربــ ــ الــ ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ هـ تـــــــكـــــــرمي  ومت 
ــي اخلـــلـــيـــجـــي يف حــفــل  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
االفــتــتــاح كــراعــي فضي مــشــارك يف 
مبــؤمتــر ومـــعـــرض كــهــربــاء اخلليج 

.2022
وُيـــعـــد مـــؤمتـــر ومـــعـــرض كــهــربــاء 
ــدًا مــن أهــم املــؤمتــرات  اخلليج واحــ

الــــطــــاقــــة  مــــــجــــــال  ــة يف  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
يختص  كونه  باملنطقة  الكهربائية 
بـــتـــقـــنـــيـــات إنـــــتـــــاج ونــــقــــل وتــــوزيــــع 
الــكــهــربــاء وشــهــد حــضــور عــدد كبير 
مـــن املــســؤولــني بــقــطــاع الــطــاقــة يف 
الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي،  دول مــجــلــس 
ــاء الــشــركــات الــعــامــلــة يف هــذا  ورؤســ
ــتـــوى اإلقــلــيــمــي  ــال عـــلـــى املـــسـ املــــجــ
والـــعـــاملـــي، إضـــافـــة إلــــى نــخــبــة من 
واملهتمني يف  واملــهــنــدســني  اخلــبــراء 

مجال الطاقة الكهربائية.

وهدف املؤمتر هذا العام مناقشة 
أهـــــــم املـــــواضـــــيـــــع وهـــــــي : تـــطـــويـــر 
صــنــاعــة الــكــهــربــاء بـــعـــرض أحـــدث 
التي  العاملية  والتقنيات  الــتــجــارب 
اخلبرات  وتبادل  تطوير  شأنها  من 
واملــعــلــومــات يف مــجــال إنــتــاج ونقل 
وتــــوزيــــع الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة بني 
املختصني يف دول مجلس التعاون، 
وأحدث التطورات يف صناعة مجال 
الكهرباء، واكتشاف أحدث منتجات 
وحــلــول الــطــاقــة الــتــي يــتــم طــرحــه، 

وتنظيم أسواق الطاقة.
ونـــــاقـــــش املـــــؤمتـــــر الــــعــــديــــد مــن 
الــتــقــنــيــات  حــــول  الــعــلــمــيــة  األوراق 
الــفــنــيــة، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــطــويــر 
مجلس  دول  يف  الـــكـــهـــربـــاء  قـــطـــاع 
ــــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة،  الـــتـــعـــاون لـ
ــرض أكــــثــــر مـــــن 90  ــ ــ ــال عـ ــ ــ مـــــن خـ
أعــدت بواسطة نخبة  ورقــة علمية، 
مــن الــبــاحــثــني واخلـــبـــراء يف مجال 

الطاقة الكهربائية.
وشارك املهندس أحمد اإلبراهيم 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة يف 
ــة الــرئــيــســيــة يف  ــ ــواريـ ــ اجلـــلـــســـة احلـ

املؤمتر التي كانت بعنوان:
 Challenges in GCC Power(
 System under Energy
)Transition

تواجه  التي  التحديات  ناقشت   

90  ورقة علمية في مؤتمر كهرباء الخليج 2022

الهيئة تناقش تمكين الطاقة المتجددة في الشبكات الخليجية
شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2022، والذي استضافته وزارة 

الطاقة في المملكة العربية السعودية، خال الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر 2022 بالرياض، والتي نظمته اللجنة 
اإلقليمية لنظم الطاقة الكهربائية )سيجري الخليج(، وبإشراف اللجنة الفنية لسيجري الخليج، والتي يرأسها 

عضو مجلس إدارة سيجري الخليج المهندس أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.

»المهندس اإلبراهيم ناقش في جلسة حوارية 
دور هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تمكين 

الشبكات الخليجية من ربط الطاقة المتجددة، من 
خالل دعم تشغيل الشبكة المترابطة عالية الجهد 

في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي«
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ــاع الــــطــــاقــــة يف  ــ ــطـ ــ الــــتــــحــــول يف قـ
الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي،  دول مــجــلــس 
ــار فــيــهــا إلــــى دور هــيــئــة الــربــط  ــ أشـ
الـــكـــهـــربـــائـــي اخلــلــيــجــي يف متــكــني 
ــن ربـــط  ــ الـــشـــبـــكـــات اخلـــلـــيـــجـــيـــة مـ
الــطــاقــة املــتــجــددة، مــن خـــال دعــم 
تــشــغــيــل الــشــبــكــة املــتــرابــطــة عالية 
مــجــلــس  دول  مــنــطــقــة  يف  اجلـــهـــد 
ــلــــيــــجــــي، ومــــشــــاركــــة  ــاون اخلــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
فعال  الــتــولــيــد بشكل  احــتــيــاطــيــات 
يف حاالت الطوارئ، وزيادة موثوقية 
الطاقة، وشــدد على احلاجة  وأمــن 
للتحضير لشبكة املستقبل املعتمدة 
على الطاقة املتجددة والتي تطرح 
التشغيل  اساليب  ملراجعة  احلاجة 
ــاذج جــديــدة  ــ والــتــخــطــيــط نــحــو منـ
بكفاءات   الهندسية  الكوادر  واعــداد 
املتطلبات  لتعالج  االبــعــاد  متعددة 
املــســتــقــبــلــيــة، وشــــــارك يف اجلــلــســة 
التنفيذيني  الرؤساء  من  مجموعة 
واخلبراء بقطاع الطاقة يف اخلليج 
ــا. كـــمـــا تــضــمــنــت  ــكــ ــريــ وأوروبــــــــــا وأمــ
فــعــالــيــات املـــؤمتـــر جــلــســة حـــواريـــة 
املستقبلية  والـــرؤى  التطلعات  عــن 
للمهندسني الشباب يف مستحدثات 
ــة عــلــى  ــثـ ــديـ تـــأثـــيـــر الـــتـــقـــنـــيـــات احلـ
املستقبلية،  الـــقـــدرة  شــبــكــات  جــيــل 
وذلــــك بــنــاًء عــلــى اقـــتـــراح املــهــنــدس 
ــلـــك اجلــلــســة  اإلبــــراهــــيــــم بـــعـــقـــد تـ
احلـــــواريـــــة، أقــيــمــت بـــالـــتـــعـــاون مع 
كليات األصــالــة، وشـــارك فيها عدد 
من أعضاء هيئة تدريس ونخبة من 
طاب الهندسة الكهربائية بكليات 

األصـــالـــة، وكـــذلـــك جــلــســة حــواريــة 
ناقشت دور املرأة يف قطاع الكهرباء.
وشاركت الهيئة بعدد من األوراق 
اســتــخــدام  نــاقــشــت  والــتــي  العلمية 
ــثــــة يف تــشــغــيــل  الـــتـــقـــنـــيـــات احلــــديــ
الكهربائي،  الــربــط  شبكة  وصــيــانــة 
ــع كــــفــــاءة الـــطـــاقـــة لــــدول  ــ ــر رفـ ــ وأطــ
لها  املصاحبة  والتحديات  اخلليج 
التي تسهم يف رفع موثوقية وكفاءة 
وكذلك  الكهربائية،  املنظومة  أداء 
احلــمــايــة والــتــحــكــم حملــطــة حتويل 
الذبذبة )HVDC(، وكيفية االستفادة 
من التجارب العاملية والتكنولوجيا 
احلــديــثــة لــتــعــزيــز أمـــن واعــتــمــاديــة 
الــشــبــكــات، وغــيــرهــا مـــن املــواضــيــع 
ــدم تــلــك األوراق عــدد  احلــيــويــة، وقـ
وشــارك  كما  الهيئة،  مهندسي  مــن 
ــإدارة  ــ ــدد مـــن مــنــســوبــي الــهــيــئــة بـ عــ
بــعــض احلــلــقــات الــنــقــاشــيــة خــال 

فعاليات املؤمتر.
كــمــا شــاركــت الــهــيــئــة يف املــعــرض 
الـــــدولـــــي لـــلـــمـــعـــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
يقام على  الــذي  والعشرون  السابع 
هــامــش املــؤمتــر، الـــذي يــشــارك فيه 
ــن شـــركـــة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  أكـــثـــر مـ
تــقــدم تقنيات ومــعــدات حــديــثــة يف 
مــــجــــاالت املـــنـــظـــومـــة الــكــهــربــائــيــة، 
إنــتــاج ونقل  وشــمــل جميع جــوانــب 
لــلــزوار  إذ يتيح  الــكــهــربــاء،  وتــوزيــع 
االطــاع على أحــدث التقنيات من 
إضافة  الكهرباء،  لقطاع  املصنعني 
الصناعات  توطني  دعم عملية  إلى 
لعدد  الفرصة  بإتاحة  الكهربائية 

مـــن الـــشـــركـــات احملــلــيــة والــشــركــات 
اخلـــلـــيـــجـــيـــة لــــعــــرض مــنــتــجــاتــهــم 

وخبراتهم.
ــــدس  ــنـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أكــــــــــد املـ
اإلبــــراهــــيــــم الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
:«حتـــرص  الــهــيــئــة  أن  عــلــى  للهيئة 
على التواجد يف الفعاليات الكبرى 
الــتــي يــشــارك فيها خــبــراء دولــيــون 
واألفكار  اآلراء  ملناقشة  وإقليميون 
واملقترحات والتوصيات التي تسهم 
يف تــطــويــر قــطــاع الــطــاقــة وتساعد 

دول  التعاون بني  زيــادة حجم  على 
اخلـــلـــيـــج واملـــنـــظـــمـــات الـــعـــاملـــيـــة يف 
أمن  لتعزيز  احلــيــوي  القطاع  هــذا 
االستثمارات  فــرص  وزيـــادة  الطاقة 
املتجددة،  الطاقة  مــصــادر  وتطوير 
وكــذلــك إلبـــراز اجلــهــود الــتــي هيئة 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي يف 
ــذا املــــجــــال احلــــيــــوي، واخلـــطـــط  ــ هـ
واملــشــاريــع واالســتــراتــيــجــيــات التي 
الطاقة  اســتــدامــة  لضمان  تنفذها 

وازدهارها«  

أهداف المؤتمر:

تطوير صناعة الكهرباء من خال أحدث التجارب والتقنيات . 1
العاملية.

تــطــويــر وتـــبـــادل اخلـــبـــرات واملــعــلــومــات يف مــجــال إنــتــاج ونقل . 2
مجلس  دول  يف  املختصني  بــني  الكهربائية  الــطــاقــة  وتــوزيــع 

التعاون.
متابعة أحدث التطورات يف صناعة مجال الكهرباء.. 3
اكتشاف أحدث منتجات وحلول الطاقة التي يتم طرحها.. 4
تنظيم أسواق الطاقة.. 5

أهم المواضيع التي ناقشها منسوبي الهيئة:

استخدام التقنيات احلديثة يف تشغيل وصيانة شبكة الربط . 1
الكهربائي.

أطر رفع كفاءة الطاقة لدول اخلليج والتحديات املصاحبة لها . 2
التي تسهم يف رفع موثوقية وكفاءة أداء املنظومة الكهربائية.

3 ..)HVDC( احلماية والتحكم حملطة حتويل الذبذبة
كيفية االستفادة من التجارب العاملية والتكنولوجيا احلديثة . 4

لتعزيز أمن واعتمادية الشبكات.
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ــــت رعـــايـــة  ــر حتـ ــ ــــؤمتـ ــم املـ ــ ــيـ ــ وأقـ
ــد بــــن خــلــيــفــة بــن  ــالــ ــخ خــ ــيـ ــشـ الـ
رئـــيـــس  ــــي  ــانـ ــ ثـ آل  ــز  ــزيــ ــعــ ــبــــدالــ عــ
الداخلية  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلس 
ــة قــطــر، ومت خـــال حفل  يف دولــ
اجلديد  الشعار  تدشني  االفتتاح 
لاحتاد العربي للكهرباء، حضر 
حفل االفتتاح األمير عبدالعزيز 
بن سلمان وزيــر الطاقة باململكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، واملــهــنــدس 
ســعــد بـــن شـــريـــدة الــكــعــبــي وزيـــر 
الــدولــة لــشــؤون الــطــاقــة يف دولــة 
قـــطـــر، و املـــهـــنـــدس عــبــدالــرحــيــم 
احلافظي رئيس االحتــاد العربي 

ــاء، وأصـــــحـــــاب املـــعـــالـــي  ــربـ ــهـ ــكـ ــلـ لـ
والسعادة وزراء الكهرباء والطاقة 
العرب، وأعضاء االحتاد وأعضاء 

اجلمعية العمومية.
ـــر إلــــــى تــعــزيــز  ــؤمتــ ــ وهــــــــدف املـ
التعاون وتبادل اخلبرات واكتساب 
املعرفة بني املختصني والعاملني 
يف أنظمة الكهرباء عربيا وعامليا 
بـــني الــــــدول الــعــربــيــة مـــن جــهــة، 
املنظمات  مــع  الــشــراكــات  وتعزيز 
الـــــدولـــــيـــــة والــــعــــاملــــيــــة صـــاحـــبـــة 
اخلــبــرات مــن وجــهــة أخــــرى، ومــا 
يصاحب ذلك من تشجيع البحث 
العلمي وطرح حتديات التشغيل 

ــكـــم والــــكــــفــــاءة والــكــلــفــة  ــتـــحـ والـ
الطاقة  مجاالت  يف  االقتصادية 
ــا الــتــقــريــب  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وأيــــضــ
ــرؤى واألهــــــداف مـــن أجــل  ــ بـــني الـ
ــتـــطـــور يف قــطــاعــات  ــلـــة الـ مـــواصـ
من  العربي  الــوطــن  يف  الكهرباء 
الــنــواحــي الــفــنــيــة، واالقــتــصــاديــة 
واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والــــبــــيــــئــــيــــة 
ــيـــة  ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ ــة والـ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ والــ
لتمكني صناع القرار من تنسيق 
اخلــطــط واالســتــراتــيــجــيــات بني 
ــــدول األعـــضـــاء وإرســـــاء ثقافة  الـ
ــة املــــســــتــــدامــــة بـــقـــطـــاع  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة يف الــوطــن 

الــعــربــي، وتــعــزيــز الـــشـــراكـــات مع 
ــيــــة واالنــــفــــتــــاح  ــبــ ــنــ الــــــــــدول األجــ
ــادة مـــن الــتــقــنــيــات  ــفـ ــتـ عــلــى االسـ
ونقل  انتاج  يف  املتقدمة  والنظم 
التحكم  وإدارة  الكهرباء  وتــوزيــع 
يف شـــبـــكـــات الــــربــــط الــكــهــربــائــي 
ــعـــي  ــسـ ـــات الــــذكــــيــــة والـ ــكـ ـــبــ ـــشـ والـ
ــاديــــة واألطــــر  لــتــوفــيــر الــبــنــيــة املــ
املناسبة  والتنظيمية  التشريعية 
لــتــشــجــيــع إقــــامــــة ســـــوق عــربــيــة 

مشتركة للكهرباء. 
ــر  ــؤمتــ ــات املــ ــيــ ــالــ ــعــ ــت فــ ــلــ ــمــ وشــ
ــعــــة ســيــتــم  ــقــــات مــــوســ ــلــ ــلــــى حــ عــ
مــنــاقــشــة مستقبل  مـــن خــالــهــا 
الـــطـــاقـــات املـــتـــجـــددة وإمــكــانــيــات 
ــة  ــاقــ الــــطــ أنــــظــــمــــة  دمــــجــــهــــا يف 
أنظمة  إلـــى  لتحويلها  الــعــربــيــة 
ــو مــا يــتــمــاشــى مع  مــتــكــامــلــة، وهـ
للكهرباء  العربي  االحتـــاد  توجه 
استدامة  لتحقيق  السعي  نحو 
تطوير  تــنــاول  سيتم  كما  بيئية، 
ــا يـــخـــدم  ــ ــة مبـ ــاقــ ــات الــــطــ ــاعــ قــــطــ
عجلة االقــتــصــاد ويــحــافــظ على 
األمــــن الــبــيــئــي مـــن خــــال احلــد 
مـــن انــبــعــاثــات الــكــربــون وغــــازات 
االحــــتــــبــــاس احلــــــــــراري، وهـــــو مــا 
يعتبر من أهم القضايا يف الوقت 

احلالي.
ــد  ــمــ وشــــــــــــــارك املــــــهــــــنــــــدس أحــ

الهيئة شاركت بفعالية في الندوات والمعرض المصاحب للمؤتمر

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مؤتمر 
االتحاد العربي للكهرباء

شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في المؤتمر العام السابع لاتحاد العربي 
للكهرباء، الذي نظمه االتحاد العربي للكهرباء بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية 

للكهرباء والماء »كهرماء«، وقطر للطاقة، تحت عنوان »نحو رؤية مشتركة لتحقيق 
مستقبل واعد للكهرباء في الوطن العربي«.، والتي أقيمت فعاليته على مدار ثاثة أيام.

المهندس اإلبراهيم يتحدث في الطاولة المستديرة عن دور الهيئة في دعم موثوقية الكهرباء في الخليج.
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ــيـــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  اإلبـــراهـ
للهيئة يف مائدة مستديرة خال 
فــعــالــيــات املـــؤمتـــر الـــعـــام الــســابــع 
والتي  للكهرباء  العربي  لاحتاد 
الكهربائية  »السوق  بعنوان  كانت 
الــعــربــيــة املــشــتــركــة مــن ضــــرورات 
والتي  العربي«،  الطاقي  التكامل 
حتدث خالها عن دور الهيئة يف 
تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى 
ــيــــة واألمــــــــــان لــألنــظــمــة  املــــوثــــوقــ
الكهربائية اخلليجية، والوفورات 
ــي حـــقـــقـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ
لــدول  الكهربائي  الــربــط  مــشــروع 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون، وكـــذلـــك دور 
الطاقة  جتـــارة  تفعيل  يف  الهيئة 
املشتركة  العربية  السوق  وإنشاء 

للكهرباء.
بعدد من  الهيئة  شــاركــت  كما   
احلــلــقــات  يف  الــعــلــمــيــة  األوراق 
فعاليات  تخللت  التي  النقاشية 
املـــؤمتـــر والـــتـــي حتــدثــت عـــن دور 
الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي الســتــيــعــاب 
دخول الطاقات املتجددة، وكذلك 
التطور اجلديد يف سوق الكهرباء 
لدول مجلس التعاون اخلليجي. 
ــت هــيــئــة الـــربـــط  ــاركــ أيـــضـــا شــ

املعرض  يف  اخلليجي  الكهربائي 
ــلـــمـــؤمتـــر ومـــعـــرض  ــاحــــب لـ املــــصــ
صـــنـــاعـــة املــــعــــدات والــتــجــهــيــزات 
وتوزيع  ونقل  إلنتاج  الكهربائية 
الــكــهــربــاء يف الــــدول الــعــربــيــة يف 
نسخته الــعــاشــرة، والـــذي شــارك 
فــيــه 27 شــركــة إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 
تقدم تقنيات ومعدات حديثة يف 
الكهربائية،  املــنــظــومــة  مــجــاالت 
والذي شمل جميع جوانب إنتاج 

ونقل وتوزيع الكهرباء 

مشاركة الهيئة:
شــــارك املــهــنــدس أحــمــد اإلبــراهــيــم يف مــائــدة مستديرة   - 1
بعنوان »السوق الكهربائية العربية املشتركة من ضرورات 

التكامل الطاقي العربي«.
احللقات  يف  العلمية  األوراق  مــن  بــعــدد  الهيئة  شــاركــت   - 2

النقاشية التي تخللت فعاليات املؤمتر.
ومعرض  للمؤمتر  املصاحب  املــعــرض  يف  الهيئة  شــاركــت   - 3
ونقل  إلنــتــاج  الكهربائية  والــتــجــهــيــزات  املــعــدات  صناعة 

وتوزيع الكهرباء.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر، مع األمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، خال أفتتاح المؤتمر.

جانب من مناقشات المؤتمر.
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نــظــمــت هــيــئــة الــربــط الــكــهــربــائــي 
اخلــلــيــجــي عــلــى مـــــدار ثـــاثـــة أيــــام، 
مــنــتــدى تــخــزيــن الــطــاقــة بــاملــشــاركــة 
مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية 

العاملي.
ــنــــوان األبـــــــرز لــلــمــنــتــدى  كـــــان الــــعــ
ــة حتــــدي تــخــزيــن الــطــاقــة  ــهـ ــواجـ »مـ
ــة  ــاقــ ــة عــــبــــر مــــــصــــــادر الــــطــ ــجــ ــتــ ــنــ املــ
مــنــطــقــة  وأن  خــــاصــــة  ــيـــة«،  الـــشـــمـــسـ
ــزام  ــ ــع يف حــ ــقــ ــج الــــعــــربــــي تــ ــيــ ــلــ اخلــ
الــشــمــس، الــــذي يــتــمــثــل يف املــنــاطــق 
الشمس  أشعة  تستقبل معظم  التي 
على سطح الكرة األرضية من حيث 
الكثير من  وتنكب  والضوء،  احلــرارة 
املـــســـاعـــي الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى اســتــنــبــاط 
حلول تخزين الطاقة الشمسية التي 
تولدها مصادر الطاقة الشمسية يف 

هذه الدول. 
ــتــــدى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــنــ ــر املــ حـــضـ
أبــــــــرز اخلــــــبــــــراء واملـــتـــخـــصـــصـــني يف 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة، الــذيــن 
ناقشوا كيفية حتقيق قطاع الطاقة 
ــــة يف قــطــاع  ــــدامـ ــتـ ــ املــــســــتــــدام، واالسـ
ــاقــــة، واجلـــــوانـــــب االقـــتـــصـــاديـــة  الــــطــ
املهمة يف تخزين الطاقة ومت تقدمي 
عـــرض شــامــل عـــن تــخــزيــن الــطــاقــة، 
واجلهات التي تتصدر السوق حاليًا، 
والــتــوزيــع،  والــتــقــنــيــات  والتطبيقات 
كما تناولت احللقات النقاشية سوق 

العاملي، حيث شارك  الطاقة  تخزين 
شرحًا  وقــدمــوا  خبراتهم  املتحدثون 
بالتخطيط  املــتــصــلــة  لــلــمــمــارســات 
وتنفيذ مبادرات التخزين، كما سّلط 
الضوء على حــاالت محددة  املنتدى 
تــتــصــل  ــيــــة  ــاملــ عــ ومت شـــــــرح جتــــــــارب 
واعتبارات  الطاقة،  وتوزيع  بتخزين 

السامة واالقتصاد.
حــواريــة  جلسة  امللتقى  شهد  كما 

ــتـــاج الــهــيــدروجــني  عـــن تــطــبــيــقــات انـ
ــدام. وركـــــزت  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــتـــخـــزيـــن واالسـ والـ
أعمال املنتدى على تخزين الطاقة، 
عــلــى املــســتــوى االقــلــيــمــي والــعــاملــي، 
وشـــدد املــشــاركــون عــلــى احلــاجــة إلــى 
تــخــزيــن الــطــاقــة مــن الــقــضــايــا التي 
يــجــب أخــذهــا بــعــني االعــتــبــار بشكل 
جاد، وأهمية االستفادة من التجارب 
العاملية يف معاجلة حتديات تخزين 

الطاقة يف املنطقة. 
استراتيجية  منصة  املنتدى  مّثل 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــن الـ ــ ملـــنـــاقـــشـــة الــــعــــديــــد مــ
والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة 
التخطيط  مــثــل  الـــراهـــن  الــوقــت  يف 
الطاقة،  تخزين  ومــشــاكــل  والــتــوزيــع 
ــوا يف أعـــمـــال  ــ ــاركـ ــ وأشــــــــار خــــبــــراء شـ
املــنــتــدى إلـــى أنـــه يف الــوقــت الــراهــن 
الــبــطــاريــات  تعتبر مــكــمــات تــخــزيــن 
حًا  الليثيوم  أيــونــات  بطاريات  مثل 
عمليًا للغاية ضمن مساعي منطقة 
الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
لــتــقــنــيــات تــخــزيــن الـــطـــاقـــة، ويــعــزي 
الليثيوم،  تكلفة  انخفاض  إلى  ذلك 
ــول، كما  ــ وقــدرتــهــا الــتــخــزيــنــيــة األطــ
لفترات  التشغيلية  بــقــدرتــهــا  متــتــاز 
ذلــك قّدم  وبــنــاًء على  زمنية طويلة، 
نقاط  خمسة  املنتدى  يف  املــشــاركــون 
ومعاجلتها  حولها  للنقاش  رئيسية 
تــضــمــنــت إمـــكـــانـــات تــخــزيــن الــطــاقــة 
يف حتـــول الــطــاقــة، الـــوضـــع احلــالــي 
لــلــســوق الــعــاملــي يف تــخــزيــن الــطــاقــة، 
إلى جانب وجود الفرص والتحديات 
منطقة  الــرئــيــســيــة يف  املـــجـــاالت  يف 
الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا، 
وتــبــادل املــعــارف واخلــبــرات املكتسبة 
يف مــجــال تــخــزيــن الــطــاقــة وإنــشــاء 
لتطوير  استراتيجية  طريق  خارطة 

وزيادة منو قطاع تخزين الطاقة 

حضره عدد كبير من أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع الكهرباء والطاقة

5 نقاط لحل مشكلة تخزين الطاقة

نقاط محورية:
إمكانات تخزين الطاقة يف حتول الطاقة.  - 1

الوضع احلالي للسوق العاملي يف تخزين الطاقة.  - 2
ــاالت الــرئــيــســيــة يف  ــجـ وجــــود الـــفـــرص والــتــحــديــات يف املـ  - 3

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ــرات املــكــتــســبــة يف مـــجـــال تــخــزيــن  ــبــ ــبـــادل املـــعـــارف واخلــ تـ  - 4

الطاقة.
وزيــــادة منو  لتطوير  استراتيجية  طــريــق  خــارطــة  إنــشــاء   - 5

قطاع تخزين الطاقة.

»جاء تنظيم المنتدى الذي أقيم في إمارة دبي في اإلمارات العربية المتحدة في 
إطار المساعي والجهود المبذولة في المنطقة من قبل الهيئة لتطوير المبادرات التي 

تعزز من إنتاج الطاقة المتجددة«.
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الكهربائي  الــربــط  هيئة  شــاركــت 
ــاق الـــربـــط  ــ ــ ــدوة »آفـ ــ اخلــلــيــجــي يف نــ
ــتــــي  ــائــــي اخلــــلــــيــــجــــي«، والــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
أقيمت بالتعاون بني األمانة العامة 
ملـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــــــدول اخلــلــيــج 
للدراسات  البحرين  ومركز  العربية، 
االســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة والــطــاقــة 
»دراســــــات«، والــتــي شـــارك فيها عــدٍد 
مــن املــؤســســات الــعــامــة واخلــاصــة يف 
املنطقة، ونخبٍة من خبراء ومهندسي 
مرافق الكهرباء، وواضعي السياسات 
بدول  الكهربائية  الطاقة  مجال  يف 
مجلس التعاون، وباحثني يف الطاقة 
من مراكز أبحاث خليجية، وانعقدت 
ــدوة يف مـــقـــر مــــركــــز »دراســـــــــات«  ــ ــنـ ــ الـ

مبملكة البحرين.
وتــضــمــنــت الـــنـــدوة ثـــاث جلسات 
نقاشية، واستعرضت اجللسة األولى 
»حتديات احلاضر وفرص املستقبل 
فيما  الكهربائي اخلليجي«،  للربط 
تناولت اجللسة الثانية »دور الشراكة 

الدولية يف تطوير الربط الكهربائي 
اخلــلــيــجــي وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون«، أمــا 
ــرة فــقــد  ــ ــيـ ــ اجلـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة واألخـ
تناولت مسألة »استكشاف اجتاهات 
مستقبل  نحو  اإلقليمية  األبــحــاث 

هيئة الربط الكهربائي«. 
كــمــا تــطــرقــت مــحــاور الــنــدوة إلــى 
لدعم  اإلقليمية  األبحاث  اجتاهات 
تنفيذ اخلطط املستقبلية للمشروع، 
عــــاوًة عــلــى تشجيع االســتــثــمــار يف 
ــارة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وخلق  جتــ
الــنــوع  لــهــذا  ســـوٍق خليجيٍة خــاصــة 
مــن االســتــثــمــار، ومـــا يــنــطــوي عليه 
الـــتـــعـــاون يف مـــجـــاالت الـــطـــاقـــة من 
أهــمــيــٍة وانـــعـــكـــاســـاٍت اســتــراتــيــجــيــٍة 
على العاقات االقتصادية والتنمية 

املستدامة يف املنطقة. 
ــد املــهــنــدس أحــمــد اإلبــراهــيــم  وأكـ
خــال  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
ــا يف اجلــلــســة  ــاهـ ــقـ كــلــمــتــه الـــتـــي الـ
االفتتاحية للندوة، على أن مشروع 

الــربــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي ُيــَعــدُّ 
ــــط الــبــنــيــة  ــم مـــشـــروعـــات ربـ ــ مــــن أهـ
ــيـــة الـــتـــي أقـــرهـــا قـــــادة دول  األســـاسـ
ــيــــجــــي،  ــلــ مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون اخلــ
االستراتيجية  أهدافه  أهم  محققًا 
املــتــمــثــلــة يف تـــعـــزيـــز أمـــــن الــطــاقــة 
ــان  ــع مــســتــوى املــوثــوقــيــة واألمـــ ورفـــ
لــألنــظــمــة الــكــهــربــائــيــة اخلــلــيــجــيــة، 
وجنــاحــه يف جتــنــب شــبــكــات كهرباء 
انقطاع  ألي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
مــن   100% بــنــســبــة  كـــلـــي  أو  جـــزئـــي 
خال تقدمي الدعم اللحظي بنقل 
الربط  شبكة  عبر  املطلوبة  الطاقة 
وأن  كما  مــبــاشــر،  بشكل  الكهربائي 
ــربـــط الــكــهــربــائــي حــقــق وفـــــورات  الـ
ــارب الــ  اقــتــصــاديــة لـــدول املــجــلــس قـ
3 مليار دوالر منذ التشغيل الكامل 

للمشروع.
وأشـــــــــــار املــــهــــنــــدس اإلبــــراهــــيــــم 
تــقــوم بها الهيئة  الــتــي  لــلــمــبــادرات 
خــــال األعـــــــوام املـــاضـــيـــة لــتــطــويــر 

ــوق جتـــــــارة الـــكـــهـــربـــاء  ــ وتـــنـــمـــيـــة ســ
اخلــلــيــجــي، ومـــواصـــلـــة الــهــيــئــة يف 
تطوير وحتديث أنظمتها وشبكتها 
ــورات الــتــقــنــيــة  ــتـــطـ ــر الـ ملـــواكـــبـــة آخــ
لتكون رائدة يف مجال تطبيق أحدث 
الــتــقــنــيــات يف شــبــكــات الــكــهــربــاء، 
وبــســبــب منــو الــطــلــب عــلــى الطاقة 
بدراسة  الهيئة  بـــادرت  الكهربائية 
الكهربائي  الــربــط  تــوســعــة  جـــدوى 
داخل وخارج منظومة دول مجلس 
التعاون، حيث سيتم توسعة الربط 
مع دولة الكويت، ومشروع التوسعة 
مع دولة اإلمــارات، والربط املباشر 
مشاريع  ــة  ــ ودراسـ ُعـــمـــان،  لسلطنة 
ــة خـــــــارج مـــنـــظـــومـــة دول  ــعـ ــوسـ ــتـ الـ
ــا الــربــط  مــجــلــس الـــتـــعـــاون ابــــرزهــ
مــع شبكة كــهــربــاء جــنــوب الــعــراق، 
ودراســــة الــربــط مــع مــصــر واألردن 
لتكوين  انــطــاقــة  سيشكل  والـــذي 
العربية  الـــدول  مــع  كهربائي  ربــط 

وأوروبا 

تضمنت ثاثة جلسات نقاشية

ندوة »آفاق الربط الكهربائي الخليجي«
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شاركت كراع باتيني للمؤتمر االفتراضي

 )2nd Edition MENA Energy Meet( إنجازات هيئة الربط في مؤتمر
 2nd Edition( مؤمتر  يف  اخلليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  شاركت 
MENA Energy Meet(، الذي أقيم افتراضيًا )عن بعد( حتت رعاية وزارة 
الطاقة واملعادن يف سلطنة ُعمان، خال الفترة 30 - 31 أغسطس 2021.

كما شاركت الهيئة كراعي باتيني يف املعرض االفتراضي املصاحب 
للقمة وقــد استعرضت من خــال جناحها اإلجنـــازات احملققة لشبكة 
التشغيل  يف  احلديثة  والتقنيات  األساليب  وأحــدث  اخلليجي،  الربط 

والصيانة وإدارة األصول وجتارة الطاقة. 
املصلحة  املثالي، ألصحاب  االفتراضي  االجتماع  بات احلــدث مكان 
والسياسات،  الــقــرار  وصــنــاع  وعــاملــيــا،  إقليميا  الطاقة  مبجال  املعنيني 
يف  للمشاركة  واخلبراء  التنفيذيني  والــرؤســاء  احلكوميني،  واملسؤولني 

احلـــــــوار ومـــنـــاقـــشـــة الـــتـــحـــديـــات 
احلـــــالـــــيـــــة وفــــــــــرص األعــــــمــــــال، 
وتطوير االستراتيجيات يف قطاع 
الطاقة وتبادل املعرفة واخلبرات 
والنهج املعتمد وحتديد احللول 
املبتكرة التي تهدف إلى تشكيل 
وكذلك  الطاقة،  قطاع  مستقبل 
الطاقة،  صناعة  جــوانــب  جميع 
ــتــــجــــددة  ومــــــصــــــادر الــــطــــاقــــة املــ
من  والعديد  واملــرافــق،  والطاقة 

القضايا املهمة.

جلسات نقاش
دارت  الــتــي  الــقــمــة  تضمنت 
ــومــــني الـــعـــديـــد  عـــلـــى مـــــــدار يــ

التقدميية،  والعروض  املوسعة  واجللسات  النقاشية  احللقات  من 
الطاقة  قطاع  يف  املتكاملة  والتحديات  الهامة  القضايا  ناقشت 
ومصادر الطاقة املتجددة، وجمعت نخبة من املتحدثني املشاركني 
توفر  التي  والــدراســات  التقدميية  والــعــروض  النقاش  حلقات  يف 
الوصول إلى ثروة من املعرفة الرائدة يف الصناعة وتبادل املعلومات 

والرؤى والتوقعات املتطورة القابلة للتنفيذ.
مــن جانبه أكــد املــهــنــدس أحــمــد اإلبــراهــيــم الــرئــيــس التنفيذي 
لهيئة الربط الكهربائي اخلليجي على أنهم يف الهيئة :«حريصون 
عــلــى الــتــواجــد يف الــفــعــالــيــات الــكــبــرى الــتــي يــشــارك فيها خــبــراء 
دوليون وإقليميون ملناقشة اآلراء واألفكار واملقترحات والتوصيات 
الــتــي تــســهــم يف تــطــويــر قــطــاع 
ــادة  الـــطـــاقـــة وتـــســـاعـــد عــلــى زيــ
دول  بـــــــني  الــــــتــــــعــــــاون  ــم  ــ ــجـ ــ حـ
اخلــلــيــج واملـــنـــظـــمـــات الــعــاملــيــة 
الـــــقـــــطـــــاع احلــــيــــوي  هــــــــذا  يف 
ــن الـــطـــاقـــة وزيـــــادة  لــتــعــزيــز أمــ
فـــرص االســتــثــمــارات وتــطــويــر 
ــتــــجــــددة،  ــاقــــة املــ ــادر الــــطــ ــ ــــصـ مـ
وكـــذلـــك إلبـــــراز اجلـــهـــود الــتــي 
بذلتها هيئة الربط الكهربائي 
ــال  ــجــ املــ هـــــــذا  ــلــــيــــجــــي يف  اخلــ
واملشاريع  واخلــطــط  احلــيــوي، 
واالستراتيجيات التي تنفذها 
لـــضـــمـــان اســــتــــدامــــة الـــطـــاقـــة 

وازدهارها« 

جانب من المعرض االفتراضي للمؤتمر.
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الكهربائي  الربط  هيئة  شاركت 
ــيـــجـــي يف مــــؤمتــــر ســيــجــري  ــلـ اخلـ
أقيم يف شهر  الــذي   2022 العاملي 
مشاركة  وجـــاءت   ،2022 أغسطس 
الهيئة بأوراق علمية يف املؤمتر من 
خال منسوبيها، واستعرضت هذه 
تشغيل  يف  الهيئة  خــبــرات  األوراق 
وتشغيل  األصـــول  وإدارة  الشبكات 
السوق وغيرها من املواضيع التي 
الكهربائية  الشبكات  بعمل  تتعلق 

بدول مجلس التعاون اخلليجي.

ــارك املـــهـــنـــدس أحــمــد  ــ ــا شــ أيـــضـ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــم الـ ــيــ ــراهــ اإلبــ
نــقــاشــيــة خــال  جــلــســة  للهيئة يف 
فــعــالــيــات مــؤمتــر ســيــجــري العاملي 
كــبــار  فــيــهــا  شـــــارك  والـــتـــي   ،2022
اخلـــبـــراء واملـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــني 
ــذيــــن ميـــثـــلـــون جــمــيــع املــنــاطــق  الــ

العاملية، وكانت بعنوان:
 Changes in planning and(
 Design of Transmissions and

,)Distribution System

اإلبراهيم خال  املهندس  وقدم 
احللقة عرض مرئي بعنوان:

 Vision of an Electricity(
 ،  )Highway towards Europe
والــتــي أشــار فيها إلــى دور وحاجة 
أهداف  لتلبية  اإلقليمي  الترابط 
ومتكني  للطاقة  الــعــاملــي  الــتــحــول 
ــة الــشــبــكــات من  ــرونــ ــرار ومــ ــقـ ــتـ اسـ
ــــال متـــكـــني الـــتـــكـــامـــل املــســتــقــر  خـ
ملــــــوارد الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة، والــتــي 
ــا لـــــــدور الـــهـــيـــئـــة يف  ــهـ ــالـ أشـــــــار خـ

جتنب شبكات كهرباء دول مجلس 
ــتـــعـــاون ألي انـــقـــطـــاع جـــزئـــي أو  الـ
خــــال  مـــــن   100% بـــنـــســـبـــة  ــلــــي  كــ
تــــقــــدمي الــــدعــــم الـــلـــحـــظـــي بــنــقــل 
الطاقة املطلوبة عبر شبكة الربط 

الكهربائي بشكل مباشر.
العاملي  سيجري  مؤمتر  ويعتبر 
من أهم وأكبر املؤمترات يف مجال 
شبكات الكهرباء حيث يشارك فيه 
واخلـــبـــراء ألكثر  املــهــنــدســني  آالف 

من 90 دولة 

ناقشت تشغيل الشبكات والسوق وإدارة األصول

خبرات الهيئة تثري سيجري باريس 2022

تمكين  الشبكات من خال  استقرار ومرونة  وتمكين  للطاقة  العالمي  التحول  أهداف  لتلبية  اإلقليمي  الترابط  وحاجة  دور  تحدث عن  اإلبراهيم 
التكامل المستقر لموارد الطاقة المتجددة
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ــن عـــقـــد مــن  بـــعـــد أكـــثـــر مــ
ــاذا اســتــفــادت  ــ ــان، مـ ــزمــ ــ ال
عــمــان مــن مــشــروع الــربــط 

الكهربائي الخليجي؟
الكهربائي  الــربــط  مــشــروع 
ـــدول مــجــلــس الــتــعــاون أحــد  لـ
املشاريع املشتركة التي دخلت 
حيز التنفيذ منذ سنوات على 
مــــراحــــل، انــضــمــت الــســلــطــنــة 
الكهربائي  الربط  إلى  رسمًيا 
ومــنــذ    .2014 يف  اخلــلــيــجــي 
ذلــــك الـــوقـــت حــقــقــت الــكــثــيــر 

من الفوائد، على سبيل املثال 
جتــــــاوزت مــبــيــعــات الــســلــطــنــة 
مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة عبر 
مليون   15 اخلليجية  الشبكة 

دوالر أمريكي يف 2020 فقط، 
ــلــــى ذلـــــــــك، يـــســـاعـــد  وقـــــــس عــ
املــــشــــروع عـــلـــى تــقــلــيــل تــأثــيــر 
الــفــجــوة بــني إنــتــاج الــكــهــربــاء 

واالستهاك الفعلي. با شك 
هناك فرص تظهر بني الفينة 
عبر  الكهرباء  لبيع  واالخـــرى 
الــشــبــكــة اخلــلــيــجــيــة ونــســعــى 

الستغالها بشكل أمثل.

لخفض  خــطــطــكــم  مــاهــي 
تكاليف القطاع أكثر، لتقليل 
المستهلك  على  ذلــك  أثــر 

النهائي؟
فعالة  خــطــوات  بــعــدة  قمنا 
يف هــذا اجلــانــب، أهمها إلغاء 

أكد المهندس يعقوب الكيومي عضو مجلس أدارة الربط الكهربائي، والرئيس التنفيذي 
للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، على أن مشروع الربط الكهربائي لدول الخليج، 
حقق للسلطنة الكثير من الفوائد على المدى القصير والبعيد في أن واحد، كاشفا عن 
دوالر  مليون   15 الخليجية  الشبكة  عبر  الكهربائية  الطاقة  من  السلطنة  مبيعات  تجاوز 

أمريكي في العام قبل الماضي، متوقعا فرص التبادل والبيع في األعوام المقبلة.
في حواره مع »الربط الكهربائي« كشف المهندس الكيومي عن خطط باده التوسعية 
في استغال الطاقة المستدامة من الشمس والرياح، بهدف الوصول فيها ألكثر من 30% 
من أنتاج السلطنة خال فترة قصيرة، مؤكدا على أن باده تملك موقعا متميزا يمكنها من 

فعل ذلك.
المهندس الكيومي، تحدث عن مشاريع باده المستقبلية إلنتاج الطاقة المستدامة، وأيضا 
عن مشاريع المياه الطموحة التي تسعى لتوفير حاجة السلطنة من المياه المحاة، دون 

المساس بالمياه الجوفية، فيما يلي التفاصيل:

مشروع الربط الكهربائي يساعد على 
تقليل تأثير الفجوة بين إنتاج الكهرباء 

واالستهالك الفعلي

نستهدف موارد الشمس والرياح والنفايات 
لتوفير الطاقة الكهربائية المستدامة

المهندس يعقوب بن سيف الكيومي عضو مجلس أدارة الربط 
الكهربائي، والرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه 

هدفنا 30 % من الطاقة 
المتجددة
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مشاريع إضافة سعات جديدة 
التي  السعات  وإعــادة مراجعة 
يف  العماني  السوق  يحتاجها 
املستقبل باإلضافة الى إدخال 
مشاريع الطاقة املتجددة الى 
منظومة انتاج الطاقة. هناك 

ايضا حتسني متواصل يف رفع 
كفاءة تشغيل شبكة الكهرباء.  

على  الخليج  دول  تتسابق 
مشاريع الطاقة المتجددة، 
منها  السلطنة  نصيب  مــا 

مستقبا؟  
ــة  ــمـــوحـ لــــديــــنــــا خــــطــــط طـ
ــع هــو  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ لـــــذلـــــك، أهـــــــم املـ
مــــــــشــــــــروع عــــــبــــــري لـــلـــطـــاقـــة 
تشغيله  مت  والـــذي  الشمسية 
جتـــاريـــا مـــؤخـــرا والـــــذي تبلغ 

ســعــتــه 500 مــيــجــاوات، قـــادرة 
على تزويد ما يقدر بـ 50 ألف 
منزل بالكهرباء والتقليل من 
انـــبـــعـــاثـــات غــــاز ثـــانـــي أكــســيــد 
ألــف   340 بــحــوالــي  الـــكـــربـــون 

طن سنويا.
ــروع الـــــــــذي مت  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــلــــف املـ كــ
ــامـــل مــــن قــبــل  ــكـ ــالـ تـــنـــفـــيـــذه بـ
القطاع اخلاص أكثر من 400 

مليون دوالر أميركي.
أيضا الشركة شرعت مؤخرا 
يف أعــمــال تــطــويــر مــشــروعــني 
ــن لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة  ــريــ آخــ
ــنــــح مبـــحـــافـــظـــة  مــ يف واليـــــــــة 
الـــداخـــلـــيـــة بـــســـعـــة اجــمــالــيــة 
مـــيـــجـــاوات   1000 ــى  ــ الـ تـــصـــل 
ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــتــم اســنــاد 
الثاني  النصف  يف  املشروعني 

من هذا العام. 
هـــدف هـــذه املــشــاريــع تلبية 
ــدة  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ــات املــ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ لـ
عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة يف 
الــســلــطــنــة ومتــاشــيــا مـــع رؤيـــة 
ــادر  الـــســـلـــطـــنـــة لـــتـــنـــويـــع مـــصـ
الــطــاقــة مــن خـــال اســتــخــدام 
ــتــــاج  ــيـــفـــة إلنــ ــنـــظـ الــــطــــاقــــة الـ

الكهرباء.

أكثر من اتجاه
لماذا التركيز على الشمس 
أنــتــاج  بــقــيــة وســـائـــل  دون 

الطاقة المستديمة؟
ليس الشمس فقط، تتميز 
ــادر  ــصــ الـــســـلـــطـــنـــة بــــــوفــــــرة مــ
الــطــاقــة املــتــجــددة فــيــهــا، مبا 
فيها طــاقــة الـــريـــاح، مــن أجــل 
مــوارد  تقييم  باشرنا يف  ذلــك 
الرياح يف عدة مواقع مقترحة 
لـــلـــمـــشـــروع واخـــتـــيـــار املـــواقـــع 

»البيئة القانونية والتنظيمية المستقرة والشفافة في قطاع الكهرباء 
والمياه أدت إلى تشجيع القطاع الخاص الوطني واالجنبي للدخول 

في شراكات لتطوير مشروعات حيوية في القطاع أسهمت في تسريع 
النمو االقتصادي وفتح آفاق جديدة في االقتصاد الوطني«

مبيعاتنا وصلت لحولي 
15 مليون دوالر في 

عام 2020 عبر الشبكة 
الخليجية، ونتطلع الى 
المزيد في المستقبل
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للبدء  متهيدا  ماءمة  األكثر 
يف عــمــلــيــة تـــطـــويـــر مــشــاريــع 
ــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء بــاســتــخــدام  إنـ
طاقة الــريــاح يف هــذه املــواقــع، 
ــراء الــتــقــيــيــم سيتم  ــ وبــعــد اجـ
يف  مــــخــــتــــلــــفــــة  مــــــــواقــــــــع  يف 
مــحــافــظــات جــنــوب الــشــرقــيــة 
تعتبر  التي  وظفار  والوسطى 
وفقا للمعطيات احلالية ذات 

مصدر عال للرياح.
نــعــكــف حــالــيــا عــلــى حتليل 
ــاح الــتــي  ــريــ بـــيـــانـــات مــــــوارد الــ
عــام  مــــدار  عــلــى  مت جتميعها 
كــامــل يف واليــتــي جــعــان بني 
بــو عــلــي والــدقــم والــتــي نأمل 
ان تسفر عن البدء يف تطوير 
ــاح   يف  ــريــ مــشــاريــع لــطــاقــة الــ
تلك الواليتني بسعة انتاجية 
ميجاوات   300 بحوالي  تقدر 
إلــى  تــصــل  تــقــديــريــة  وبتكلفة 
وسيأتي  أميركي،  دوالر  مليار 
بعد  املشروعني  هذين  تطوير 

جنـــاح عملية تــطــويــر مــشــروع 
ــاح بسعة  ــريــ ظـــفـــار لــطــاقــة الــ

انتاجية تبلغ 50 ميجاوات.
العمانية  الشركة  انهت  كما 
ــاه  ــ ــ ــيـ ــ ــ لــــــــشــــــــراء الــــــطــــــاقــــــة واملـ
بــالــتــنــســيــق مـــع هــيــئــة تنظيم 
ــات الـــعـــامـــة والــشــركــة  اخلــــدمــ
خلــدمــات  الــقــابــضــة  العمانية 
اجلــدوى  دراســة  »بيئة«  البيئة 
ــر مــــحــــطــــة كــــهــــربــــاء  ــويــ ــتــــطــ لــ
ــدام آلـــــيـــــة حتـــويـــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
كهربائية  طاقة  إلى  النفايات 
وســتــقــوم شــركــة بــيــئــة بــإمــداد 
ــات بــســعــة  ــايـ ــفـ ــنـ ــالـ املـــــشـــــروع بـ
تصل الى 1.4 مليون طن من 
النفايات سنويا إلنتاج حوالي 
مــيــجــاوات من   160 الـــى   125

املــشــروع  الكهربائية.  الــطــاقــة 
انــشــاؤه يف واليــة بركاء  سيتم 

مبحافظة جنوب الباطنة. 

تستفيدوا  أن  يمكن  كيف 
والخبرات  المزايا  هذه  من 

التي تراكمت لديكم؟
أن جنــاح نــظــام الــشــراكــة ما 
بني القطاعني العام واخلاص 
يف قــطــاعــي انـــتـــاج الــكــهــربــاء 
ــاه الـــبـــحـــر فــتــح  ــيــ وحتـــلـــيـــة مــ
ــاق لــتــوســعــة هـــذه الــشــراكــة  آفــ
يف القطاعات االخرى. وتقوم 
الــــشــــركــــة بــــعــــرض جتــربــتــهــا 
مـــع هــــذه الــقــطــاعــات بــغــرض 
ــم االســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن  ــيــ ــظــ ــعــ تــ

ــذه الــشــراكــة وبــنــاء الــكــوادر  هـ
هذه  إلدارة  املتمكنة  الوطنية 

الشراكة. 

الهدف، االستدامة
لماذا العمل على كل هذه 
المشاريع في وقت واحد؟
االستدامة، حتتل  لتحقيق 
االســـتـــدامـــة مـــكـــان الـــصـــدارة 
ــذي تـــشـــرع فــيــه  ــ يف الــــوقــــت الــ
مشاريع  تطوير  يف  السلطنة 
ــة املــــتــــجــــددة وهـــنـــاك  ــاقــ ــطــ الــ
ــن املــــــــبــــــــادرات يف  ــ الــــعــــديــــد مــ
املـــجـــال والـــتـــي ستحقق  هــــذا 
ــة  ــيـ ــالـ فـــــوائـــــد لــــألجــــيــــال احلـ

واملستقبلية.
نــتــوقــع أن تــصــل مــســاهــمــة 
ــددة يف انـــتـــاج  ــجـ ــتـ الـــطـــاقـــة املـ
الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــــى 
ولتحقيق   ،2030 ــام  عـ  %  30
لـــك ســيــتــم اســتــقــطــاب املــزيــد 
مــــــن اســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــقــــطــــاع 

المهندس الكيومي يتحدث في مؤتمر محلي.

مشروع »عبري« للطاقة الشمسية يقلل 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 

340 ألف طن سنويا
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ــع  ــاريـ ــشـ اخلـــــــاص لــتــنــفــيــذ املـ
املرتبطة بذلك.

ــة تــغــيــر  ــمــ ــ هـــــل هــــنــــاك ث
قطاع  إدارة  سياسة  فــي 
السلطنة،  فــي  الــكــهــربــاء 
القطاع  سياسة  نقل  بعد 
ــة  ــاقــ ــطــ ــ ال وزارة  الــــــــى 

والمعادن؟
إن أحـــد مــصــادر قـــوة قطاع 

الـــكـــهـــربـــاء يف الــســلــطــنــة هــو 
التطور املستمر مبا يتوائم مع 
املستجدات ذات العاقة. وقد 
ــأت احلــكــومــة قــبــل حــوالــي  ارتــ
ثــــاث ســـنـــوات بــــأن الــتــوقــيــت 
مناسب جلمع سياسة الطاقة 
حتت مظلة واحــدة مبا يكفل 
القصوى  االســتــفــادة  حتقيق 
لهذا  املختلفة  اجلــوانــب  مــن 
ــز الــــفــــائــــدة  ــزيــ ــعــ ــاع وتــ ــطــ ــقــ الــ
ــلــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة كـــمـــورد  لــ

الغاز. 

مشاريع المياه
الـــمـــيـــاه  ــر  ــيـ ــوفـ تـ ــل  ــقـ يـ ال 
أهمية عن توفير الكهرباء، 

كــيــف ســتــواجــهــون زيـــادة 
الطلب عليه؟

مـــشـــاريـــع مـــحـــطـــات حتــلــيــة 
املشاريع  تعد من  البحر  مياه 
الــكــبــيــرة الــتــي تــســاهــم بشكل 
ــن املــائــي  كــبــيــر يف تــعــزيــز األمــ
انتهجت  وبالتالي  للسلطنة 
على  تــقــوم  ســيــاســة  السلطنة 
التحلية  مياه  على  االعتماد 
كــمــصــدر رئــيــســي ملــيــاه الــشــرب 
املــيــاه اجلوفية  واإلبــقــاء على 
كمخزون استراتيجي لألجيال 
يف  استخدامه  ميكن  القادمة 

احلاالت الطارئة.
ــوم بــالــتــنــســيــق  ــقـ الـــشـــركـــة تـ
لتغطية  املعنية  اجلــهــات  مــع 
الــطــلــب املـــتـــزايـــد عــلــى املــيــاه 

حيث تبلغ السعات اإلنتاجية 
املــتــعــاقــد عــلــيــهــا حــالــيــا نحو 
مــلــيــون وســبــعــمــائــة ألـــف متر 
مــكــعــب يــومــيــا وســتــرتــفــع إلــى 
مــــا يـــزيـــد عــــن مـــلـــيـــونـــي مــتــر 
مكعب خال السنوات القليلة 
الــقــادمــة مــوزعــة على شبكات 
الـــتـــوزيـــع املــخــتــلــفــة: الــشــبــكــة 
الــرئــيــســيــة وشــبــكــة الــشــرقــيــة 

وشبكة ظفار وشبكة مسندم.

كــيــف تــــرى تــجــربــتــكــم مع 
قطاع  في  مشاريع  تنفيذ 

المياه؟
الـــكـــثـــيـــر  ــذ  ــيـ ــفـ ــنـ تـ ــد مت  ــقــ لــ
ــاريــــع حتـــلـــيـــة املـــيـــاه  ــن مــــشــ ــ مـ
يف الــســنــوات الــعــشــر االخــيــرة 
التناضح  بتقنية  وخــصــوصــا 
ايجابا  انعكس  ممــا  العكسي 
ــلـــفـــة االقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى الـــكـ
ــر  ــد ذلــــك االثـ ــتـ لـــإنـــتـــاج. وامـ
ــاع  ــطـ ــقـ االيــــــجــــــابــــــي ايـــــضـــــا لـ
تلك  سمحت  حيث  الكهرباء 
كفاءة  أكثر  بتشغيل  التقنية 
لعدم  نظرا  الكهرباء  حملطات 
تشغيلها  ــاط  ــبــ الرتــ احلـــاجـــة 
ــان يف  ــ ــ ــاج املـــــيـــــاه كــــمــــا كـ ــتــ ــإنــ بــ

السابق.  
انعكاسا  تأتي  املشاريع  هذه 
للبيئة القانونية والتنظيمية 
قطاع  يف  والشفافة  املستقرة 
إلـــى  أدت  واملـــــيـــــاه  الـــكـــهـــربـــاء 
تـــشـــجـــيـــع الــــقــــطــــاع اخلـــــاص 
للدخول  واالجــنــبــي  الــوطــنــي 
يف شراكات لتطوير مشروعات 
حــيــويــة يف الـــقـــطـــاع أســهــمــت 
االقتصادي  النمو  تسريع  يف 
وفـــــتـــــح آفــــــــــاق جــــــديــــــدة يف 

االقتصاد الوطني 

دمج سياسات الكهرباء 
مع وزارة الطاقة 
والمعادن، هدف 

لمواءمة سياسات 
قطاع الطاقة بجوانبه 

المختلفة

نعمل على رفع السعات 
اإلنتاجية المتعاقد 

عليها لتتجاوز المليونين 
متر مكعب خالل 

السنوات القادمة

محطات تحلية مياه 
البحر من المشاريع 

الكبيرة التي تساهم 
بشكل كبير في تعزيز 

األمن المائي للسلطنة
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إك
شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشكل فعال، في معرض اكسبو 2020 

دبي، من خالل تواجده في جناح مجلس التعاون في المعرض.
وجاءت مشاركة الهيئة من خالل حزمة فعاليات مختلفة قدمها الجناح كان 
أهمها التعريف بمشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، واإلنجازات 

المتحققة، باإلضافة إلى الفرص االستثمارية التي عرضتها الهيئة ضمن الجناح.

تواجد فعال لهيئة الربط 
الكهربائي في اكسبو 

دبي 2020
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من جانبه أكد املهندس أحمد اإلبراهيم، 
الرئيس التنفيذي للهيئة على أن مشاركة 
ــل جـــنـــاح األمـــانـــة  ــ الــهــيــئــة بــفــعــالــيــات داخـ
هيئة  توجه  لتعزز  جــاء  إكسبو،  بــــ  العامة 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي لــانــفــتــاح 
والـــتـــواجـــد يف الــفــعــالــيــات الـــكـــبـــرى الــتــي 
وإقليميون  دولـــيـــون  فــيــهــا خــبــراء  يــشــارك 

ــات  ــتـــرحـ ــقـ واملـ ــار  ــ ــكــ ــ واألفــ اآلراء  ملـــنـــاقـــشـــة 
الــتــي تسهم يف تطوير قطاع  والــتــوصــيــات 
الطاقة وتساعد على زيــادة حجم التعاون 
بـــني دول اخلــلــيــج واملــنــظــمــات الــعــاملــيــة يف 
الطاقة  أمن  لتعزيز  احليوي  القطاع  هذا 
وزيادة فرص االستثمارات وتطوير مصادر 
الــطــاقــة املــتــجــددة، حــيــث يــنــاقــش معرض 

العاملية  للتنمية  الرئيسة  العوامل  إكسبو 
وهي )االستدامة، التنقل، الفرص(.

ُيشار إلى أن معارض إكسبو الدولية تقام 
كل خمس سنوات حيث تستقطب مايني 
الــزوار وتنطلق فعاليته يف األول من شهر 
أكتوبر من عام 2021، وملدة ستة أشهر، يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة 
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ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي 

الهيئة تطلق المشروع األولي لتسعير الطاقة الكهربائية

دشنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بنجاح »المنصة اإللكترونية لتسعير الطاقة الكهربائية في دول مجلس 
التعاون«، تم حفل التدشين في جناح مجلس التعاون الخليجي ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

ورعى حفل التدشين المهندس أحمد اإلبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، بمشاركة وحضور 
مسئولي عدد من الهيئات الخليجية، ومختصين في مجال الطاقة والكهرباء.

الطاقة  تسعير  منصة  وتــُعــتــبــر 
الكهربائية املشروع األولي لتسعير 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، والــــذي يعد 
حــجــر الــــزاويــــة لــتــشــغــيــل مــشــروع 
منصة جتارة الطاقة التي دشنتها 
هــيــئــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي يف عــام 
تــطــويــر  يف  تـــســـهـــم  ــتــــي  الــ  ،2018
الـــســـوق الــفــوريــة لــتــجــارة الــطــاقــة 
أكمل  على  وإلمتــامــه  الكهربائية، 
وجـــه ممــكــن كــرســت هــيــئــة الــربــط 
ــا مــــن الــهــيــئــة  ــائـــي فـــريـــقـ ــهـــربـ ــكـ الـ
 CESI شيسي  شركة  مــع  باملشاركة 
 ENERWEB انـــــــرويـــــــب  وشــــــركــــــة 

لتشغيل ومتابعة هذا املشروع.
الهيئة  عقدت  التدشني،  وعقب 
ورشة عمل ملمثلي الدول األعضاء 
عـــن طــبــيــعــة وآلـــيـــة عــمــل املــنــصــة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــســعــيــر الـــطـــاقـــة 

مــجــلــس  دول  يف  ــة  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــة لــــزيــــارة جــنــاح  ــافــ ــاون، إضــ ــعــ ــتــ الــ

مجلس التعاون اخلليجي. 

خطوة مهمة
ــيــــم  ــنــــدس اإلبــــراهــ ــهــ ــشــــف املــ وكــ

ــدشـــني، عـــلـــى أن  ــتـ ــــال حـــفـــل الـ خـ
ــاء ضــمــن خطة  إطــــاق املــنــصــة جـ
الــهــيــئــة لــتــطــويــر الــســوق الــفــوريــة 
وهي  الكهربائية  الــطــاقــة  لــتــجــارة 
ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــطــويــر 
دول مجلس  بني  الكهرباء  أســواق 

التعاون.

 وأشار املهندس اإلبراهيم إلى أن 
هيئة الربط الكهربائي منذ العام 
2010 قامت بالعديد من املبادرات 
واملنتديات واملشاريع بهدف تنمية 
دول مجلس  بـــني  الــطــاقــة  جتــــارة 
الــتــعــاون عــبــر الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
اخلليجي وخلق السوق اخلليجية 

م. أحمد اإلبراهيم

المنصة تفتح آفاق جديدة تقود الى االستغالل 
األمثل لفرص تجارة الطاقة

الهيئة سعت لخلق سوق خليجية مشتركة 
وفعالة للطاقة الكهربائية

خالل العام 2020 بلغت صفقات تبادل الطاقة 
الكهربائية 1,056,000 ميغاواط/ساعة
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املـــشـــتـــركـــة لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، 
وأضاف بتفصيل أكبر: »كان آخرها 
ما مت يف العام املاضي من تدشني 
مــنــصــة الــعــقــود الــثــنــائــيــة لــتــداول 
الــطــاقــة، والــتــي ســاهــمــت يف ابـــرام 
املزيد من الصفقات وزيــادة حجم 
الــدول حيث  املتبادلة بني  الطاقة 
جتـــــــاوزت كــمــيــة الـــطـــاقـــة املــتــاجــر 
ـــال الــــعــــام املــــاضــــي أكــثــر  ــا خـــ ــهـ بـ
مـــن مــلــيــون مــيــغــاوات ســـاعـــة، كما 
ســاعــدت يف حتــســني كــفــاءة ووقــت 
إجراء الصفقات بني الدول بشكل 
من  الـــدول  تتمكن  ملحوظ حيث 
عقد الصفقات يف دقائق معدودة. 
كــمــا ســـاهـــم يف عــــرض الــصــفــقــات 

بشكل حيادي وشفاف وسهل. 
 وأشــــــــاد املــــهــــنــــدس اإلبــــراهــــيــــم 
ــاون مــن  ــعــ ــتــ ــود والــ ــهــ بــتــكــامــل اجلــ
الطاقة وضباط  قبل جلنة جتــارة 
اتصال جتارة الطاقة والتفاعل مع 
املختلفة،  مبراحلها  النظم  هــذه 
ــابــــع :»هـــــــذا ســيــســاهــم يف فــتــح  وتــ
آفاق جديدة تقود الى االستغال 
األمــــثــــل لـــفـــرص جتــــــارة الــطــاقــة 
مــــــن خــــــــال متــــكــــني الـــــــــــدول مــن 
الطاقة  املناسب لعروض  التسعير 
الفترات  يف  وتــداولــهــا  الكهربائية 

القصيرة«. 
اإلبراهيم شكره  املهندس  وقــدم 
املعنيني  األعـــضـــاء  الــــدول  ملمثلي 
بـــتـــجـــارة الـــطـــاقـــة عــلــى جــهــودهــم 
وتعاونهم يف هذا املجال، مشيدا يف 
الهيئة،  فريق  بجهود  ذاتــه  الــوقــت 
 )CESI( كــمــا شــكــر شــركــة شــيــســي
 ،)ENERWEB( انـــيـــرويـــب  وشـــركـــة 
على إعداد هذه املنصة، وللمفوض 
الــــعــــام جلـــنـــاح مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
اخلليجي أ. خالد إبراهيم الشيخ، 
ــــدث الـــهـــام داخـــل  الســتــضــافــة احلـ
جناح مجلس التعاون اخلليجي بــ 

اكسبو 2020 - دبي.

سوق فعال
التدشني  الهيئة حفل  استبقت 
 ،2020 الـــعـــام  بـــأنـــه يف  ــاإلعــــان  بــ
الطاقة  لــتــبــادل  الــصــفــقــات  بلغت 
الــكــهــربــائــيــة بــصــفــتــيــهــا الــعــيــنــيــة 
 1,056,000 والنقدية قيمة قدرها 

ميغاواط/ساعة. 
الكهربائي  الربط  هيئة  وتخدم 
اخلليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 

تطوير  قيادة  وخارجها من خــال 
التميز  وتوفير  فعال،  طاقة  ســوق 
الطاقة  أنظمة  تكامل  يف  املــعــريف 

مع تعزيز ثقافة االبتكار.
كما تتيح هيئة الربط الكهربائي 
ــة يف  ــاقــ ــادل الــــطــ ــبــ ــتــ ــلـــيـــجـــي بــ اخلـ

منطقة اخلليج وتضمن موثوقية 
طاقة  كــمــزود  تعمل  الــتــي  الشبكة 

طارئ للمنطقة 

مشاركة الهيئة في احتفالية تأسيس مجلس التعاون الخليجي

يف  اخلليجي،  الكهربائي  الــربــط  هيئة  شــاركــت 
لــدول  العامة  األمــانــة  أقامتها   التي  االحتفالية 
مــجــلــس الــتــعــاون لــــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة ضمن 
فعاليتها يف معرض إكسبو 2020، مبناسبة ذكرى 

تأسيس ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
أقيمت احتفالية التأسيس حتت رعاية الشيخ 
نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش 
بدولة اإلمــارات العربية املتحدة، ومعالي الدكتور 
نايف فاح احلجرف األمني العام ملجلس التعاون 
ــارك املــهــنــدس أحمد  لـــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة، وشــ
اإلبـــراهـــيـــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــــــــ هــيــئــة الــربــط 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، وٌأقـــيـــم احلــفــل يف ســاحــة 
2020 دبــي، بحضور العديد من  بـــ إكسبو  الوصل 
قيادات األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي، 

وعدد من الوفود اخلليجية واألجنبية الرسمية.
وشـــاركـــت هــيــئــة الــربــط الــكــهــربــائــي اخلليجي، 
خال االحتفالية بأوبريت غنائي عبر عن امتنان 

الهيئة واالحتفال بتأسيس مجلس التعاون لدول 
روح  الفنية  دالالتــهــا  يف  وحــمــل  العربية،  اخلليج 
الوطنية والتعاون، وألهم املستمعني له مبكانة دول 
اخلليج ومستقبلها وطموحات قيادتها وشعوبها.

وأكـــــــد املـــهـــنـــدس أحــــمــــد اإلبــــراهــــيــــم الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي اخلليجي، على 
إن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 
بني  للتعاون  جتسيد  هــي  العربية  اخلليج  لـــدول 
املنطقة من أجل اإليفاء باحتياجات جميع  دول 
مشيرًا  الكهربائية،  الطاقة  مــن  األعــضــاء  الـــدول 
هــي قصة جناح  الكهربائي  الــربــط  »هيئة  أن  إلــى 
ــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة بـــدأت  ــ ملــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
بــنــاًءا على  الهيئة  ُأســســت  1981، حيث  عــام  منذ 
مجلس  دول  بــني  املــوحــدة  االقتصادية  االتفاقية 
قادة  أقرها  والتي  العربية،  لدول اخلليج  التعاون 
دول مجلس التعاون اخلليجي، يف دورتهم الثانية 

التي ُعقدت يف عام 1981«
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بمشاركة خبراء عالميين في مجال الطاقة

الربط الخليجي تناقش تغّير المناخ وأمن الطاقة

عقدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بنجاح منتدى »تغّير المناخ 
وأمن الطاقة«، والذي جرت فعالياته في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن 

فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي بمشاركة مميزة من خبراء عالميين واقليميين في 
مجال الطاقة والذين ناقشوا بشكل مستفيض التأثير المستقبلي لموضوع تغير المناخ 
على أمن الطاقة في العالم والمنطقة وأهمية التكاتف العالمي لتخفيض االنبعاثات 

الكربونية في العالم.

هـــدف املــنــتــدى بــشــكــل رئيسي 
املتعلقة  القضايا  إلى استكشاف 
ــاخ وتـــــأثـــــيـــــره عــلــى  ــ ــنــ ــ ــر املــ ــيـ ــغـ ــتـ بـ
الــطــاقــة وكيفية  أمــــن  مــســتــقــبــل 
مــكــافــحــتــه، حــيــث تــركــز الــنــقــاش 

على تقييم دور قطاع الطاقة يف 
اخلليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
الكربونية  البصمة  احلــد من  يف 
الذي  والــدور  الكربون  وانبعاثات 
الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  دول  تـــلـــعـــبـــه 

اخلليجي يف الترابط الشبكي يف 
اجلديدة  الطاقة  مــصــادر  تكامل 

واملتجددة.
أعلنت  وقــت  املنتدى يف  وجـــاء 
 ،2020 الــعــام  أنـــه يف  الهيئة  فــيــه 

الشبكة  الوفورات يف  قيمة  بلغت 
 182.87 اخلليجية  الكهربائية 
مــلــيــون دوالر والـــتـــي نــتــجــت عن 
ــارات يف  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــــورات يف االسـ
بــنــاء مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء 

المهندس اإلبراهيم يدير جلسات الحوار.
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اإلبراهيم: من واجبنا 
في الهيئة المساهمة 
في تطوير حلول عملية 

لمواجهة التغير المناخي 
والتخفيف من تأثيره

دالجي : احتياجات 
العالم اليوم هو 

مصادر طاقة موثوقة 
ومستدامة وذات تكلفة 

منخفضة

الشامسي: موضوع أمن 
الطاقة هو أمر 

جد حيوي ويأتي في 
صلب أجندة النمو 

االقتصادي

يرنارد : من الضروري 
وضع سياسات تهدف 

الى حماية الموارد 
الطبيعية وتعزز وعي 

المجتمع بكفاءة الطاقة

ــــض الــــــــــــذي حـــصـــل  ــيـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والـ
ــيــــف الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة  ــالــ ــكــ ــتــ مــــــن الــ
واالحتياط التشغيلي والوفورات 

االقتصادية. 

تجمع كبير
شــهــد املــنــتــدى جتــمــعــًا ضخما 
لـــصـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات وخــــبــــراء 
صناعة الطاقة يف العالم ناقشوا 
لهذا  املناخ  وتغير  الطاقة  أجندة 
الــبــارزة  الــعــام، ومــن الشخصيات 
الــتــي شـــاركـــت يف املــنــتــدى الـــذي 
أحــمــد  املـــهـــنـــدس  نــقــاشــاتــه  أدار 

التنفيذي  الــرئــيــس  اإلبـــراهـــيـــم، 
ــي  ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ ــئــــة الـــــــربـــــــط الــ ــيــ ــهــ لــ
ــيـــجـــي، كــــل مــــن املــهــنــدســة  ــلـ اخلـ
ــامــــســــي،  فــــاطــــمــــة الـــــــفـــــــورة الــــشــ
املـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــســيــاســة 
الــطــاقــة يف دائـــــرة الــطــاقــة بــأبــو 
ظبي، اإلمــارات العربية املتحدة، 
الرئيس  بيترز،  كريس  واملهندس 
ــة إلــــيــــا،  ــوعــ ــمــ ــجــ ــذي ملــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
لورنس جونز،  والدكتور  بلجيكا، 
يف  الدولية  البرامج  رئيس  نائب 
 ،)EEI( إلكتريك  إديــســون  معهد 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة، 

والـــدكـــتـــور أنــيــس دالجـــــي، مــديــر 
املــشــروع ومــديــر الــشــرق األوســط 
الــطــاقــة  لــنــظــم   EDF ــز  ــركـ مـ يف 
عمرو  والدكتور  النقل،  وهندسة 
ــاء، مـــســـتـــشـــار ســـيـــاســـة  ــ ــرفــ ــ ــشــ ــ الــ
الـــــطـــــاقـــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا يف 
مــركــز املــلــك عــبــد اهلل لــلــدراســات 

والبحوث البترولية.

أهمية كبيرة
كشف املهندس أحمد اإلبراهيم، 
الربط  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
املنتدى  أن  اخلليجي:  الكهربائي 

تقييم  أهمية  الــضــوء على  ســّلــط 
الــطــاقــة يف احلــــد من  قــطــاع  دور 
الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة وانــبــعــاثــات 
الــكــربــون وأهــمــيــة تــكــامــل مــصــادر 
الطاقة اجلديدة واملتجددة. وقال 
:«ســـعـــدنـــا يف الــهــيــئــة االســتــجــابــة 
املنتدى  يف  تلقيناها  التي  القوية 
ــارك فــيــه خــبــراء عامليون  الـــذي شـ
يف قطاع الطاقة، وإن قضية تغير 
وتستلزم  عاملية  قضية  هــي  املــنــاخ 
يف  ونــرى  ملواجهتها،  عامليًا  تكاتفًا 
املساهمة  واجــبــنــا  مــن  أنــه  الهيئة 
ملواجهة  عملية  حــلــول  تطوير  يف 
الــتــغــيــر املــنــاخــي والــتــخــفــيــف من 
املتحدثني  نشكر  أن  ونــود  تأثيره، 
رؤاهـــم  ملشاركتنا  املــنــتــدى  هـــذا  يف 
ــات نــظــرهــم. ونــتــطــلــع الــى  ــهـ ووجـ

»تركز النقاش على تقييم دور قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون في 
الحد من البصمة الكربونية وانبعاثات الكربون والدور الذي تلعبه دول المجلس 

في الترابط الشبكي في تكامل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة«

صورة لمعرض إكسبو دبي 2020 .
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تــنــظــيــم املـــزيـــد مـــن املــنــتــديــات يف 
املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب عــلــى هــامــش 

إكسبو 2020 دبي«. 
مــــن جــانــيــهــا أكــــــدت املــهــنــدســة 
املديرة  الشامسي،  الفورة  فاطمة 
الــتــنــفــيــذيــة لــســيــاســة الــطــاقــة يف 
ــرة الــطــاقــة بــأبــوظــبــي، خــال  ــ دائــ
املــنــتــدى عــلــى :«إن مـــوضـــوع أمــن 
الطاقة هو أمر جد حيوي ويأتي 
يف صلب أجندة النمو االقتصادي 
الطاقة  أمـــن  ويتعلق  الــعــالــم.  يف 
ــة  ــاقـ ــر بــــكــــفــــاءة الـــطـ ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــشـ بـ
ــــى  أولـ ــون يف  ــكــ تــ أن  ــجـــب  يـ ــي  ــتــ الــ
التنمية  لتعزيز  االولـــويـــات  ســلــم 

املستدامة«. 
رّكــز املهندس كريس  ومن جهته 
بيترز، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
إليا، على أهمية الشراكة بني هيئة 
إليا،  ومجموعة  الكهربائي  الربط 
ــى أكــثــر  ــال :«تــــعــــود شــراكــتــنــا الــ ــ وقـ
من عقد من الزمن ونحن نتطلع 
املستقبلية«،  الــنــتــائــج  افــضــل  الـــى 
الــتــحــول  :«تــعــتــبــر عملية  وأضــــاف 
نحو الطاقة املستدامة أمر جد هام 
لنا يف أوروبا يف وقت هناك جهودًا 
ــاثـــات  ــعـ ــبـ حــثــيــثــة لــتــخــفــيــض االنـ
الكربونية للحد األدنى املستطاع«، 
القادمة  اخلــطــوة  إن  على  مــشــددا 
»ستكون با أدنى شك تبني أنظمة 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــني اســـتـــدامـــة يف 
الــطــاقــة مــن خـــال االعــتــمــاد على 

موارد الطاقة املتجددة«. 

بيئة نظيفة
ــى أهــمــيــة  ــلـ ركــــــز املــــشــــاركــــون عـ
بيار  فــدعــا  البيئة،  على  احلــفــاظ 
برنارد، الرئيس التنفيذي لـ »أف.

أو.أس.جــيــه« صانعي الــقــرارات يف 
العالم الى »وضع سياسات تهدف 
الـــــى حـــمـــايـــة املـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
وتعزيز وعي كافة شرائح املجتمع 
ــة كــــفــــاءة اســـتـــهـــاك  ــيـ ــمـ ــول أهـ ــ حــ
الكثير  وقــت تتجه يف  الــطــاقــة يف 
ــادر  مـــصـ ــو  ــحـ نـ ــالــــم  ــعــ الــ دول  مــــن 
الطاقة املتجددة لسد احتياجاتها 

من الطاقة«. 
ودعــــا الـــدكـــتـــور لـــورنـــس جــونــز، 
نــائــب رئــيــس الــبــرامــج الــدولــيــة يف 
 ،)EEI( إلــكــتــريــك مــعــهــد إديـــســـون 
الى  األمريكية  املتحدة  الــواليــات 
:«تـــبـــنـــي رؤيـــــة شــامــلــة ومــتــكــامــلــة 
ــة  ــمـ أنـــظـ الـــــتـــــحـــــول يف  ملــــــوضــــــوع 
والكفاءة  املكاملة  قوامها  الطاقة 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
االعــتــمــاد على  قــدمــًا يف  للمضي 
مـــوارد الطاقة املــتــجــددة بــداًل من 

التقليدية«. 
ــور أنـــيـــس  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ بـــيـــنـــمـــا رّكــــــــز الـ
دالجـــــــي، مـــديـــر املــــشــــروع ومـــديـــر 
 EDF ــــط يف مـــركـــز ــشـــرق األوســ الـ
لــنــظــم الــطــاقــة وهــنــدســة الــنــقــل، 
الـــعـــالـــم  »احـــــتـــــيـــــاجـــــات   : وقـــــــــال 
الــيــوم هــو مــصــادر طــاقــة موثوقة 
ومستدامة وذات تكلفة منخفضة، 
حيث بات من الضروري تخفيض 

انبعاثات الكربون خدمة لألجيال 
املستقبلية. 

الشرفاء،  عمرو  الدكتور  ولفت 
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ مـــــســـــتـــــشـــــار ســ
والتكنولوجيا يف مركز امللك عبد 
اهلل للدراسات والبحوث البترولية 
الـــى :«أهــمــيــة تخفيض االنــبــعــاث 
الــكــربــونــي والــتــخــطــيــط لــتــنــويــع 
مــصــادر الــطــاقــة بشكل أمــثــل بني 
ــوارد  ــوارد الــطــاقــة املــتــجــددة ومــ ــ مـ
ــاقـــة الــتــقــلــيــديــة. كـــمـــا شـــدد  الـــطـ
تعزيز  أهمية  على  حديثه  خــال 
مقارنة  البديلة  الطاقة  موثوقية 

بالتقليدية.  
شــكــر  ــدى،  ــ ــتــ ــ ــنــ ــ املــ نــــهــــايــــة  ويف 
املهندس اإلبراهيم، املفوض العام 
جلـــنـــاح مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول 
اخلــلــيــج الــعــربــيــة خــالــد إبــراهــيــم 
األمانة  جناح  الستضافة  الشيخ، 
العامة لدول مجلس التعاون لهذا 
احلــدث الــهــام الــذي ناقش بشكل 
ــا املــتــعــلــقــة  ــايـ مــســتــفــيــض الـــقـــضـ
بتغير املناخ وتأثيره على مستقبل 

أمن الطاقة وكيفية مكافحته. 
وتخدم هيئة الربط الكهربائي 
اخلليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
قيادة تطوير  وخارجها من خال 
التميز  وتوفير  فعال،  ســوق طاقة 

الطاقة  أنظمة  تكامل  يف  املــعــريف 
مـــع تــعــزيــز ثــقــافــة االبـــتـــكـــار. كما 
تــتــيــح هــيــئــة الــــربــــط الــكــهــربــائــي 
ــاقــــة يف  ــبــــادل الــــطــ ــتــ اخلـــلـــيـــجـــي بــ
منطقة اخلليج وتضمن موثوقية 
طاقة  كــمــزود  تعمل  التي  الشبكة 

طارئ للمنطقة.
ــاريــــر، ســتــشــهــد  ــقــ ــتــ ــلــ ووفــــــًقــــــا لــ
منطقة الــشــرق األوســـط زيـــادة يف 
والـــذي من  الــطــاقــة،  الطلب على 
 %  3.35 بــنــســبــة  يــنــمــو  أن  املـــقـــرر 
ــدار اخلــمــســة عشر  ســنــويــًا عــلــى مـ
عــامــًا الــقــادمــة يف املــنــطــقــة، ومــن 
املتوقع أن ينمو عدد سكان الشرق 
األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا بنسبة 
الــطــلــب على  ــادة  ــ زيــ ــع  ومــ  .%  20
الــطــاقــة، ســـيـــؤدي تــكــامــل أنظمة 
تكامل  زيــادة  إلــى  املتزايد  الطاقة 
ــع ودفـــع  ــ الـــســـوق عــلــى نـــطـــاق أوسـ
الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة. وعــلــى هــذا 
ــر  ــو، ســـيـــوفـــر مـــنـــتـــدى »تــغــّي ــنـــحـ الـ
ــة« مــنــصــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ املـــــنـــــاخ وأمــــــــن الـ
ملناقشة اآلثار املترتبة على تغيير 
نـــظـــام الــطــاقــة يف هــــذه املــنــطــقــة، 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه صناعة 
ــة، والـــــتـــــعـــــاون مـــــع قـــــادة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
األفــكــار حول  ومــشــاركــة  الصناعة 

اجتاهات الطاقة العاملية 

بيترز : عملية التحول
 نحو الطاقة المستدامة 

أمر جد هام لنا في 
أوروبا والعالم

جونز : علينا تبني رؤية 
شاملة ومتكاملة 

لموضوع التحول في 
أنظمة الطاقة

الشرفاء : من المهم 
تخفيض االنبعاث 

الكربوني والتخطيط 
لتنويع مصادر الطاقة
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ــت ورشــــــــة الـــعـــمـــل الـــتـــي  ــولــ  حتــ
الكهربائي  الــربــط  هيئة  عــقــدتــهــا 
مـــجـــلـــس  جــــــنــــــاح  اخلــــلــــيــــجــــي يف 
يف  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون 
لفرصة  دبــي   2020 إكسبو  معرض 
استراتيجية ملواصلة تقييم ودراسة 
قطاع األمن السيبراني يف منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
جــــاء تــنــظــيــم الــــورشــــة يف ضــوء 
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ تـــــــســـــــارع تــــقــــنــــيــــات الـ
الــســيــبــرانــيــة الـــتـــي تــتــكــاثــر بشكل 
متزايد، وبسببها بات من املهم فهم 
الهجوم  نواقل  وديناميكيات  أسس 
ــد املــخــاطــر  ــديــ اإللــــكــــتــــرونــــي، وحتــ
والتحديات احملتملة التي ينطوي 
عــلــيــهــا تــصــمــيــم أنــظــمــة الــتــحــكــم 
على  للمحافظة   )ICS( الصناعية 
واستمرارها  العمليات  سير  حسن 
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــايـ ــمـ ــز أمـــنـــهـــا وحـ ــزيــ ــعــ وتــ

االختراق االلكتروني.
وضـــــمـــــت الـــــــورشـــــــة مـــجـــمـــوعـــة 
متميزة من اخلبراء واملتخصصني 
يف مجال األمن السيبراني وشددوا 
ــة مـــراقـــبـــة الــشــبــكــات  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ عـ
ــوي لـــتـــأمـــني أنــظــمــة  ــقــ واألمــــــــن الــ
فعال،  بشكٍل  التشغيلية  العمليات 
ــوء على  ــن تــســلــيــط الـــضـ فـــضـــًا عـ
واألدوات  االســتــراتــيــجــيــات  أحــــدث 

واألطـــــر لــتــأمــني أنــظــمــة الــتــحــكــم 
الــهــجــمــات  )ICS( ضـــد  الــصــنــاعــيــة 
ــزت ورشـــة العمل  ــ الــســيــبــرانــيــة. ورّك
عــلــى أهــمــيــة األمـــن الــســيــبــرانــي يف 
استخدامات قطاعات التكنولوجيا 
وقدم  املعلومات،  ونظم  التشغيلية 
األجـــهـــزة  إدارة  منــــــوذج  ــراء  ــ ــبـ ــ اخلـ
ــراز  ــ وإبـ  IED الــذكــيــة  اإللــكــتــرونــيــة 
األمن  ضوابط  تطبيق  يف  أهميته 
السيبراني على األجهزة القدمية، 
دفــاع  بناء  أهمية  شـــددوا على  كما 

ــدات حلــمــايــة  ــديـ ــهـ ــتـ ــالـ مــســتــنــيــر بـ
فضا  احلــيــويــة،  التحتية  الــبــنــيــة 
عن التأكيد على أهمية االستجابة 
الفورية يف التكنولوجيا التشغيلية 
ــز عـــلـــى كــيــفــيــة مــعــاجلــة  ــيـ ــركـ ــتـ والـ
منهجية  بــاســتــخــدام  الــتــهــديــدات 
لتنظيم  الــتــلــقــائــيــة  االســـتـــجـــابـــة 

األمن.
ونـــــــاقـــــــشـــــــت أهــــــمــــــيــــــة الــــنــــســــخ 
استجابتها  ــار  إطـ يف  االحتياطية 
لـــلـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، تـــقـــوم 

ــات عـــلـــى الــــفــــور بـــإطـــاق  املــــؤســــســ
ــادة  ــعــ ــتــ ــيــــة الســ ــيــــاطــ ــتــ نـــســـخـــة احــ
البينات، كما مت تقدمي منــاذج عن 
دور األمتتة يف التخفيف من حدة 
مختلفة  أشكال  وضــد  التهديدات 
مـــن الــهــجــمــات اإللــكــتــرونــيــة، كما 
أهــمــيــة تشخيص سياق  عــلــى  رّكـــز 
التهديد وحتديد أولوياته كعوامل 
هامة يف االستجابة الفعالة لألمن 
ــذلــــك مت تــقــدمي  ــبـــرانـــي، وكــ ــيـ الـــسـ
دفـــاع مستنير  لبناء  دلــيــًا شــامــًا 
ــة الـــبـــنـــيـــة  ــايــ ــمــ ــدات حلــ ــديــ ــهــ ــتــ ــالــ بــ

التحتية احليوية.
ووفـــــــــرت ورشـــــــة الـــعـــمـــل فـــرصـــة 
هـــامـــة لــلــمــشــاركــني فــيــه الكــتــســاب 
ــًا لـــلـــتـــهـــديـــدات  ــر تـــعـــمـــقـ ــثــ فـــهـــم أكــ
ــتـــي تــســتــهــدف بــيــئــات  احلـــالـــيـــة الـ
وتسليط  التشغيلية  التكنولوجيا 
ــيـــات  الــــضــــوء عـــلـــى مــنــهــجــيــات وآلـ
التحكم مبواجهة البرامج الضارة، 
وشددت الورشة على أهمية تذليل 
الـــتـــعـــقـــيـــدات املـــؤســـســـيـــة حلــمــايــة 
األنظمة املعلوماتية من الهجمات 
ــّجـــد  ــتـ ــي تـــسـ ــ ــتــ ــ االلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الــ
بــاســتــمــرار يف عــاملــنــا احلـــديـــث من 
للحلول  املستمر  التحديث  خــال 
أحدث  وتبني  املعتمدة  املعلوماتية 

ما توصل له القطاع دوليًا 

 للتهديدات الحالية
ً
وفرت فرصة هامة للمشاركين فيه الكتساب فهم أكثر تعمقا

ورشة عمل األمن السيبراني

أهم ما جاء في الورشة:
ــن الـــســـيـــبـــرانـــي يف قـــطـــاعـــات  ــ ــ رّكــــــــزت عـــلـــى أهـــمـــيـــة األمـ  - 1

التكنولوجيا التشغيلية ونظم املعلومات.
البنية  حلماية  بــالــتــهــديــدات  مستنير  دفـــاع  بــنــاء  أهمية   -  2

التحتية احليوية.
التكنولوجيا  الفورية يف  أهمية االستجابة  التأكيد على   -  3

التشغيلية والتركيز على كيفية معاجلة التهديدات.
استجابتها  إطــار  يف  االحتياطية  النسخ  أهمية  ناقشت   -  4

للهجمات.
ــــزت عــلــى أهــمــيــة تــشــخــيــص ســيــاق الــتــهــديــد وحتــديــد  5 - رّكـ
أولــويــاتــه كــعــوامــل هــامــة يف االســتــجــابــة الــفــعــالــة لألمن 

السيبراني. 
قــدمــت دلــيــًا شــامــًا لــبــنــاء دفـــاع مستنير بــالــتــهــديــدات   - 6

حلماية البنية التحتية احليوية.

»خال معرض أكسبو 2020 دبي، نظمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي على مدى يومين، ورشة عمل متخصصة 
حول تهديدات األمن السيبراني، ناقش أهم التحديات والحلول للتصدي للمخاطر السبرانية المتزايدة«
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ــيــــات املــــنــــتــــدى يف  ــالــ جــــــــاءت فــــعــ
وقــت يشهد فيه قــطــاع االتــصــاالت 
والــتــحــول الــرقــمــي انــتــعــاشــًا كبيرًا، 
ووفـــقـــًا لــتــقــريــر صــــدر مـــؤخـــرًا عن 
مــؤســســة »مــاكــيــنــزي« االســتــشــاريــة، 
فــــإن املـــســـار املـــتـــزايـــد الــــذي يشمل 
قــنــوات ومنتجات وخــدمــات  إنــشــاء 
االتــــــصــــــاالت  قـــــطـــــاع  جــــــديــــــدة يف 
لـــن يــتــبــاطــأ خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــّلــق 
لــوبــاء  الــعــاملــيــة للتصدي  بــاجلــهــود 

كورونا يف العالم.
واعتبر مختصون احلدث فرصة 
استراتيجية ملواصلة تقييم ودراسة 
قطاع االتصاالت يف منطقة الشرق 
أفريقيا، يف وقت  األوســـط وشــمــال 
يــعــمــل الــقــطــاعــني الــعــام واخلـــاص 
على زيادة سبل تعزيز االستثمار يف 

البنية التحتية يف املنطقة.
ــنـــتـــدى  ــنـــت فـــعـــالـــيـــات املـ ــمـ وتـــضـ
فيهما  شـــارك  نقاشيتني  حلقتني 

ــــني يف مـــجـــال  ــؤولـ ــ ــسـ ــ عـــــــدد مـــــن املـ
االتصاالت، ومت تسليط الضوء يف 
كا اجللستني على الرؤى ووجهات 
ــي تــغــطــي  ــتــ ــر الـــرئـــيـــســـيـــة الــ ــظـ ــنـ الـ
قــطــاع االتـــصـــاالت الــعــاملــي، وأشـــار 
ــول املــشــاريــع  املــشــاركــون إلـــى أن دخـ
االستثمارية واسعة النطاق وظهور 
دورًا  ســيــلــعــبــان  ــدة  ــديــ جــ تــقــنــيــات 
لتعزيز  املبذولة  رئيسيًا يف اجلهود 
عامليًا  مركزًا  لتكون  املنطقة  جهود 
ــاالت. كـــمـــا وركــــــز املــنــتــدى  ــصــ ــاتــ لــ
عــلــى أحـــــدث الــتــقــنــيــات والـــفـــرص 
االستثمارية يف هذا القطاع الواعد 
ــون يف  ــاركـ ــشـ يف الـــعـــالـــم، وأعــــــرب املـ

املنتدى عن ثقتهم بانتعاش قطاع 
االتـــصـــاالت والــتــحــول الــرقــمــي يف 
املنطقة يف وقت تؤكد تقارير عاملية 
ــار املـــتـــزايـــد الــــــذي يــشــمــل  أن املــــســ
قــنــوات ومنتجات وخــدمــات  إنــشــاء 
ــاالت لن  ــصــ ــديـــدة يف قـــطـــاع االتــ جـ
يــتــبــاطــأ مبــا يــتــمــاشــى مــع اجلــهــود 
كــورونــا يف  لــوبــاء  للتصدي  العاملية 

العالم.
النظر عن كثب يف  املنتدى  أتــاح 
السياسات العامة واألطر القانونية 
والتقنيات  لاستثمار  واملــؤســســيــة 
ــاالت  ــتـــمـــويـــل يف قـــطـــاع االتــــصــ والـ
وأهــمــيــة الــشــراكــات بــني القطاعني 

ــال،  ــذا املـــجـ ــ ــعــــام واخلـــــــاص يف هـ الــ
املستقبلية  الــتــقــنــيــات  نــاقــش  كــمــا 
ــا يف ذلــــك امــكــانــات  والـــنـــاشـــئـــة، مبـ
دول مجلس  األرضــيــة يف  الكابات 
ــرص  ــ ــفـ ــ ــيــــجــــي والـ ــلــ الـــــتـــــعـــــاون اخلــ
مقدمي  أمــام  املتاحة  االستثمارية 
ــبــــة  ــابــــة واحلــــوســ خـــــدمـــــات الــــســــحــ
الرقمي  التحول  وشــركــات  الفائقة 
ــك مــــن الـــقـــطـــاعـــات ذات  ــ وغـــيـــر ذلـ
الـــصـــلـــة، كــمــا طــــرح املـــنـــتـــدى على 
ــبــــحــــث الــــتــــحــــديــــات يف  ــاط الــ ــ ــسـ ــ بـ
تقنيات أجهزة االتصاالت للكابات 
الــضــوئــيــة األرضـــيـــة ذات املــســافــات 

الطويلة وكيفية التغلب عليها 

سلط الضوء على التقنيات والفرص االستثمارية في شبكات االتصاالت العالمية 

منتدى الهيئة يناقش التحديات ويوجد الحلول
نظمت هيئة الربط 

الكهربائي الخليجي ضمن 
فعاليات »إكسبو 2020 
 
ً
دبي« منتدى عالميا

 ركز على التقنيات 
ً
متخصصا

والفرص االستثمارية 
لشبكات االتصاالت العالمية.

أهداف المنتدى:
ــوء عــلــى الــــــرؤى ووجـــهـــات  تــســلــيــط الـــضـ  - 1
الـــنـــظـــر الــرئــيــســيــة لـــقـــطـــاع االتــــصــــاالت 

العاملي.
والفرص  التقنيات  أحــدث  على  التركيز   - 2

االستثمارية يف هذا القطاع.
الــنــظــر يف الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة واألطــــر   - 3
القانونية لاستثمار والتمويل يف قطاع 

االتصاالت.
ــات بــني  ــراكــ ــشــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــ  - 4
القطاعني العام واخلاص يف هذا املجال.

والناشئة،  املستقبلية  التقنيات  مناقشة   - 5
يف دول مجلس التعاون اخلليجي.
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ــة  ــابــ ــثــ حتـــــــــــول احلــــــــــــــدث مبــ
ملناقشة  اســتــراتــيــجــيــة  مــنــصــة 
الـــتـــطـــورات الــهــامــة يف أســــواق 
الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة واحملــلــيــة 
كما  املنطقة  أنــحــاء  جميع  يف 
ميــثــل خــارطــة طــريــق لتطوير 
دول  املزدهر يف  الكهرباء  سوق 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي، 
وجــاء يف إطــار مساعي الهيئة 
يف إجـــــراء املـــزيـــد مـــن الــبــحــث 
حول الزيادة املتوقعة يف الطلب 

على الطاقة الكهربائية.  
ــتـــدى ســـوق  ــنـ ــاف مـ ــتــــضــ واســ
مــجــلــس  دول  يف  الــــكــــهــــربــــاء 
اخلــلــيــجــي مجموعة  الــتــعــاون 
ــن كـــبـــار اخلــــبــــراء يف قــطــاع  مــ
ــاء لـــــلـــــتـــــداول حــــول  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
التحديات التي تفرضها حركة 

السوق ليصبح أكثر تنظيمًا. 
واشــتــمــل املــنــتــدى عــلــى أربــع 
جلسات رئيسية شملت تطوير 
أســــــواق الـــكـــهـــربـــاء االقــلــيــمــيــة 

مــجــلــس  دول  يف  واحملـــــلـــــيـــــة 
الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي وخـــارطـــة 
ــوق الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــسـ ــ الــــطــــريــــق لـ
الــــتــــعــــاون  ــلــــس  مــــجــ دول  يف 
النقل  قـــدرة  وإدارة  اخلليجي، 
يف هــيــئــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ لـــــــــــــدول مـ

ــوق  ــسـ اخلـــلـــيـــجـــي وقـــــوانـــــني الـ
مــجــلــس  دول  يف  والـــــتـــــبـــــادل 

التعاون اخلليجي.
ــــش اخلـــــبـــــراء قــضــايــا  ــاقـ ــ ونـ
الـــــســـــوق األخـــــــــرى مبـــــا فــيــهــا 
والــتــطــورات  املــشــاريــع احلالية 
والقوانني اجلديدة يف السوق 

وجتـــــارة الــكــهــربــاء، وقــــد قـــّدم 
استراتيجية  منصة  املــنــتــدى 
ــورات الــهــامــة  ــتــــطــ ملــنــاقــشــة الــ
ــن أســــــواق الــكــهــربــاء  ــل مـ يف كـ
كما  املــنــطــقــة،  ويف  الــوطــنــيــة 
مــّثــل خــارطــة طــريــق لتطوير 
سوق الكهرباء املتنامي يف دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي، 
كــمــا وقــــدم املــشــاركــون مقترح 
رامــي إلى تأسيس جلنة سوق 
لإشراف على حتسني قوانني 
املنطقة،  يف  الــكــهــربــاء  جتــــارة 
وبـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـــطـــبـــيـــق 
ــع  ــ الـــعـــنـــاصـــر الــرئــيــســيــة األربـ
السوق  فــرص  تتمثل يف  التي 
والــتــطــويــر، وخــارطــة الطريق 
الكهرباء،  نقل  وإدارة  للنمو، 
ــبــــادل  ــتــ وقـــــوانـــــني الــــســــوق والــ
والــتــي مــن شــأنــهــا أن تساهم 
ــو وتـــطـــور  بــشــكــل كــبــيــر يف منــ
ــواق األخـــرى يف املنطقة  األســ

العربية 

من خال منتدى السوق الخليجية لتداول 

الطاقة الكهربائية 

الهيئة تدرس تطورات 
أسواق الكهرباء

نظمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي ضمن 
فعاليات إكسبو 2020 دبي، منتدى السوق الخليجية 
لتداول الطاقة الكهربائية وعقد المنتدى في جناح 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض 
إكسبو 2020 دبي.

أبرز ما جاء في المنتدى:
1 - اشتمل على أربع جلسات رئيسية شملت تطوير أسواق الكهرباء 

االقليمية واحمللية يف دول مجلس التعاون اخلليجي.
املتنامي يف دول  الكهرباء  - مّثل خارطة طريق لتطوير ســوق   2

مجلس التعاون اخلليجي.
3 - ناقش اخلبراء قضايا السوق األخرى مبا فيها املشاريع احلالية 

والتطورات والقوانني اجلديدة يف السوق وجتارة الكهرباء.
4 - قّدم املنتدى منصة استراتيجية ملناقشة التطورات الهامة يف 

كل من أسواق الكهرباء الوطنية ويف املنطقة.
5 - قدم املشاركون مقترح رامي إلى تأسيس جلنة سوق لإشراف 

على حتسني قوانني جتارة الكهرباء يف املنطقة.
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توقعت وكالة الطاقة الدولية 
يف تــقــريــرهــا الــســنــوي أن يقود 
زيــادة  الشمسية  الطاقة  إنــتــاج 
املصادر  من  الكهرباء  إمـــدادات 
املــتــجــددة يف الــعــقــد املــقــبــل، إذ 
الطاقة  تشكل  أن  املنتظر  مــن 

املــتــجــددة 80 % مــن الــنــمــو يف 
مستوى  على  الــكــهــربــاء  توليد 
العالم يف ظل الظروف احلالية، 
ووفــــــقــــــا لــــتــــوقــــعــــات الــــوكــــالــــة 
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــعـــاملـــيـــة،  ــويـ ــنـ الـــسـ
السياسات  نــوايــا  يعكس  الـــذي 

إن  بالفعل-  املعلنة  واألهــــداف 
مصادر  تتجاوز  أن  املتوقع  مــن 
الــــطــــاقــــة املـــــتـــــجـــــددة الـــفـــحـــم 
األساسية  الوسيلة  باعتبارها 
إلنتاج الكهرباء بحلول 2025. 
وأضــافــت أن »احلــصــة املجمعة 

تعمل  التي  الشمسية  للطاقة 
الكهروضوئية وطاقة  باخلايا 
ــيـــد الـــكـــهـــربـــاء  ــاح يف تـــولـ ــ ــريـ ــ الـ
عــاملــيــا ســتــرتــفــع إلـــى مــا يقرب 
بـــدال   2030 عــــــام   %  30 ــن  ــ مـ
منــو  مــــع   ،2019 يف   %  8 مــــن 

السباق نحو الطاقة المتجددة يتسارع
االتجاه لمصادر طاقة نظيفة ينمو بوتيرة أسرع

باتت الطاقة المتجددة تنمو بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، بعد أن زاد عدد المشاريع الجديدة في 
مختلف دول العالم، بما فيها دول الخليج التي باتت هي أيضا تضع الطاقة المتجددة هدفا لها، 

وحاليا تمثل تكنولوجيات توليد الطاقة المتجددة أكثر من نصف جميع إضافات قدرة التوليد الكهربية 
ق بالطاقة المتجددة وبزيادة 

ّ
 تتعل

ً
 أهدافا

ً
الجديدة في كل سنة منذ عام 2011، وحاليا وضعت 164 بلدا

 فقط.
ً
عّما كان عليه الحال في عام 2005 الذي شهد 43 بلدا
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قــــــــــدرات الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
الــكــهــروضــوئــيــة مبــتــوســط 12 
يف املـــائـــة ســـنـــويـــا«. وقــــال فــاحت 
لوكالة  التنفيذي  املدير  بيرول 
ــاقـــة الـــدولـــيـــة »أتــــوقــــع أن  الـــطـ
تصبح الطاقة الشمسية امللك 
اجلــديــد ألســــواق الــكــهــربــاء يف 
ــادا إلـــــى وضـــع  ــنــ ــتــ ــالــــم، اســ ــعــ الــ
ــة، فـــإنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة احلـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الصحيح  الــطــريــق  على  تسير 
لــتــســجــيــل مــســتــويــات قــيــاســيــة 

 2022 عــام  بعد  جــديــدة سنويا 
فيما يتعلق باالنتشار«.

تنافسية أكبر
الّطاقة املتجددة هي الّطاقة 
الطبيعية  املــوارد  من  امُلسَتّمدة 
التي ال تنفذ وتتجدد باستمرار 
مــثــل الـــريـــاح واملـــيـــاه والــشــمــس 
املتوفرة يف معظم دول العالم، 
حركة  مــن  إنتاجها  ميكن  كما 
األمـــــــواج واملـــــد واجلــــــزر أو من 

طاقة حرارية أرضية وابتكارات 
اخرى، وهي تختلف أساسا عن 
الـــوقـــود األحـــفـــوري مــن بــتــرول 

وفحم وغاز الطبيعي.
تـــــــتـــــــســـــــم اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــات 
املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات 
ــري لــفــهــم  ــوهــ بـــأنـــهـــا عـــامـــل جــ
الـــدور الـــذي ميكن أن تــقــوم به 
هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــات يف قطاع 
الطاقة، وإلدراك مدى السرعة 
وحــجــم الــُكــلــفــة الـــذي تنطوي 
الطاقة  لقطاع  الت  حتـــوُّ عليه 

إلى مساٍر ُمستدام.
ُتـــــَعـــــد الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
ــارات الـــطـــاقـــة  ــ ــيــ ــ أحــــــد أهــــــم خــ
فكمية  والــنــظــيــفــة،  املـــتـــجـــددة 
اإلشعاع الــذي تبثه يف الساعة 
تكفي  بطاقة  لة  ُمحمَّ الــواحــدة 
كامًا،  عاًما  البشر  احتياجات 
ــورًدا جـــذاًبـــا من  ــ مـ مــا يجعلها 

الناحية البيئية واالقتصادية.
ــن ابـــتـــكـــار  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
اخلـــايـــا الــشــمــســيــة، الــوســيــلــة 
الــتــقــنــيــة املــــنــــوط بـــهـــا حتــويــل 
الـــســـطـــوع الــشــمــســي إلــــى تــيــار 
ــنـــصـــف الـــثـــانـــي  كـــهـــربـــي، يف الـ
املاضي،  الــقــرن  ثاثينيات  مــن 
إال أن الــُكــلــفــة وكـــفـــاءة املــــردود 
أمــام قدرتها على  ظاَّ عائَقني 

منافسة الوقود األحفوري.
التكاليف  تــنــافــســيــة  وصــلــت 
يف توليد الطاقة املتجددة إلى 
مستويات تاريخية؛ فاستخدام 
ــيـــة مــــن أجـــل  ــائـ ــيـ الــكــتــلــة اإلحـ
ــة إلـــى  ــافــ تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة، إضــ
والطاقة  الكهرومائية  الطاقة 
ــة وطـــاقـــة  ــ ــيــ ــ احلــــــراريــــــة األرضــ
ــح  ــبـ ــيــــة أصـ ــئــ الـــــــريـــــــاح الــــشــــاطــ
باإلمكان حاليًا توفير الكهرباء 
مع  بــاملــقــارنــة  تنافسية  بــصــورة 
احملروقات  من  الكهرباء  توليد 
األحــفــوريــة حيث تــوَجــد مــوارد 

جيدة وهياكل للتكاليف.
إلــى نظام  ل  من أجــل التوصُّ
لـــلـــطـــاقـــة يـــتـــســـم بـــاســـتـــدامـــة 
حــقــيــقــيــة فـــلـــســـوف يـــتـــعـــنّي أن 

ــعــــب اخلــــــايــــــا الـــشـــمـــســـيـــة  ــلــ تــ
ــى جــانــب  الــفــولــطــاضــوئــيــة، إلــ
يـــتـــزايـــد  دورًا  الـــــريـــــاح  ــة  ــاقــ طــ
بــاإلمــداد  يتعّلق  فيما  بسرعة 

بالكهرباء.
التحّدي  يتمّثل  ذلــك  وعلى 
العمل  بـــدء  إدارة  يف  الــرئــيــســي 
بـــهـــذه املـــــــــوارد، وبـــطـــريـــقـــة مــن 
ض إلى أدنى حّد  شأنها أن تخفِّ
أية تكاليف إضافية ناجمة عن 

إدخال هذه املصادر.
ــلــــة  ــئــ ــــل األســ ــّث ــمــ ــتــ  ولـــــكـــــن تــ
دفــــع  كـــيـــفـــيـــة  املـــــطـــــروحـــــة يف 
الـــتـــكـــالـــيـــف إلـــــــى املـــــزيـــــد مــن 
االنخفاض، وما هي التحّديات 
ــذا  ــي تــــــواِجــــــه حتـــقـــيـــق هــ ــ ــتـ ــ الـ

الهدف.
هـــذا هــو الــتــحــّدي األســاســي 
ــــذي تــواجــهــه مــعــظــم الــــدول  الـ
التعاون  مجلس  دول  فيها  مبا 

اخلليجي.
الــُفــرص  أن  اخلــبــراء  يعتقد 
يف  التكاليف  املــتــاحــة خلــفــض 
ما  املشاريع  إنشاء  ويف  املعدات 
بشكل،  زيــادتــهــا  بــاإلمــكــان  زال 
التكاليف  لتخفيضات  وميكن 
مــســتــقــبــًا أن تــنــدفــع خــطــاهــا 
ــدة بـــفـــضـــل  ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــــــصـــــــورة مـ
ــل إلـــى انــخــفــاض أكــبــر،  الــتــوصُّ
اإلجمالية  التكاليف  يف  ســواء 
الــتــكــالــيــف  يف  أو  لـــلـــمـــشـــاريـــع، 
األقـــــل يف مـــجـــاالت الــتــشــغــيــل 

والصيانة والتمويل.

 اهتمام خليجي
دول  أن  مـــــن  الـــــرغـــــم  ــلــــى  عــ
ــدول  ــ ــ ــر مـــــن الـ ــبـ ــتـ ــعـ ــلــــيــــج ُتـ اخلــ
النفط،  تــصــديــر  يف  الرئيسية 
إال أنــهــا كــانــت مــن أكــثــر الــدول 
ــاقـــة  ــر الـــطـ ــويـ ــطـ ــتـ اهــــتــــمــــامــــا بـ
املــــــتــــــجــــــددة، فـــــلـــــدى مــجــلــس 
ــاون اخلـــلـــيـــجـــي الـــغـــنـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
بالنفط خطط طموحة لزيادة 
حصة مصادر الطاقة املتجددة 
ــزيـــج الـــطـــاقـــة، ويــــأتــــي يف  يف مـ
مـــقـــدمـــة تـــلـــك الـــــــدول كــــل مــن 

وكالة الطاقة الدولية: الطاقة المتجددة نمت 
في العام الماضي أكثر مما فعلت في عقدين 

بقيادة من الصين

الحصة المجمعة للطاقة الشمسية وتوليد 
الكهرباء سترتفع إلى 30 % في عام 2030

َعد الطاقة الشمسية أحد أهم خيارات 
ُ
»ت

الطاقة المتجددة والنظيفة، فكمية اإلشعاع 
لة  الذي تبثه في الساعة الواحدة ُمحمَّ

 ،
ً

بطاقة تكفي احتياجات البشر عاًما كامال
ما يجعلها مورًدا جذاًبا من الناحية البيئية 

واالقتصادية«
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الــســعــوديــة واإلمـــــــارات، وخــال 
األعوام الثاثة املاضية حلقت 
ــر، والـــكـــويـــت  ــطــ بـــهـــا عـــمـــان وقــ

والبحرين.
النفط  محللي  كبيرة  تــؤكــد 
فـــيـــتـــش  وكــــــــالــــــــة  يف  والـــــــــغـــــــــاز 
سوليوشنز، إميا ريتشاردز، على 
أن مــنــطــقــة مــجــلــس الــتــعــاون 
اخلــلــيــجــي لــديــهــا الــكــثــيــر من 
ــال الـــطـــاقـــة  ــجــ اإلمــــكــــانــــات مبــ
ــددة، خـــصـــوًصـــا الــطــاقــة  ــتـــجـ املـ
ــيـــة الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة،  الـــشـــمـــسـ
مــنــطــقــة  تـــشـــهـــد  أن  ــتـــوقـــعـــة  مـ
اخلــلــيــج عــلــى املـــــدى الــطــويــل 
زيادة يف قطاع الطاقة النظيفة 
ــا نــحــو مـــزيـــج طــاقــة  ــهـ ــاهـ واجتـ
أكثر توازًنا واستدامة، ولكن مع 
بــقــاء الــوقــود األحــفــوري حجر 

الزاوية يف اقتصادات املنطقة.
الــعــديــد من  يــوجــد  وبالفعل 
مــحــطــات الــطــاقــة املــتــجــددة يف 
دول اخلليج التي دخلت بالفعل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، وجــــرى ربطها 
بشبكة الكهرباء، وما زال هناك 
العديد من املشروعات األخرى 
قيد التطوير من املتوقع ربطها 

بالشبكة قريًبا.
ــل  ُتــعــتــبــر اإلمـــــــارات مـــن أوائــ
ــلــــت ذلــــــك،  الـــــــــــدول الـــــتـــــي فــــعــ

أصــبــحــت   2013 مــــــارس  فـــفـــي 
اإلمــــــــارات إحـــــدى أهــــم الــــدول 
عن  املــتــجــددة  للطاقة  املنتجة 
طريق تقنية الطاقة الشمسية 
بـــدأت  أن  بــعــد   )CSP( املـــركـــزة 
إمــــــــارة  »شــــــمــــــس« يف  مــــحــــطــــة 
أبــوظــبــي إنــتــاج الــطــاقــة بــقــدرة 
تــســتــهــدف  ــاواط،  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ مـ  100
للطاقة  اإلمـــارات  استراتيجية 
مــــصــــادر  مـــــن  مــــزيــــجــــًا   2050

ــة  ــوويـ ــنـ ــة املـــتـــجـــددة والـ ــاقـ الـــطـ
والـــنـــظـــيـــفـــة، لـــضـــمـــان حتــقــيــق 
ــيــــاجــــات  ــتــ الـــــــتـــــــوازن بـــــني االحــ
االقتصادية واألهداف البيئية، 
وأن تستثمر الدولة 600 مليار 
لــضــمــان   ،2050 ــتـــى  حـ درهـــــــم 
تــلــبــيــة الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة. 
إلى  االستراتيجية  تهدف  كما 
الفردي  رفع كفاءة االستهاك 
%، ورفــع   40 واملــؤســســي بنسبة 

يف  النظيفة  الــطــاقــة  مساهمة 
املنتجة  الطاقة  مزيج  إجمالي 
مــنــهــا   %  50 إلـــــى  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ يف 
 % و6  مـــتـــجـــددة  ــة  ــاقـ طـ  %  44
طــاقــة نـــوويـــة، وحتــقــيــق توفير 
يــعــادل 700 مــلــيــار درهـــم حتى 
عن  موسع  )تقرير   ،2050 عــام 
مــحــطــة حـــتـــا إلنــــتــــاج الــطــاقــة 

النظيفة يف صفحة 56(.
يـــوكـــد الـــدكـــتـــور عــلــي سعيد 
الــعــامــري اخلــبــيــر االقــتــصــادي 
الــطــاقــة،  قــطــاع  يف  املتخصص 
بـــالـــطـــاقـــة  ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ أن 
النظيفة يف اإلمــارات لم تتأثر 
إلى  مشيرًا  باجلائحة،  سلبيًا 
الطاقة  يف  »االســتــثــمــارات  أن: 
الــنــظــيــفــة طـــويـــلـــة األمــــــد وال 
يظهر تأثيرها فورًا«، الفتًا إلى 
أن االســتــثــمــارات اإلمــاراتــيــة يف 
سوف  النظيفة  الطاقة  مجال 
يظهر تأثيرها بعد 10 سنوات، 
موضحًا أنه رغم التقدم الذي 
تسارعت خطاه خال السنوات 
العالم لن  املاضية، فإن  العشر 
يتمكن من تأمني طاقة حديثة 
ــة بــأســعــار  ــوقـ ــوثـ مــســتــدامــة ومـ
عام  بحلول  للجميع  معقولة 
2030 ما لم يتم تعزيز اجلهود 

بدرجة كبيرة.

الجعفري: تمتلك 
منطقة الخليج 

إشعاع شمسي 
ضخم، وهو أمر ال 

يتوفر في كثير من 
دول العالم

العامري : 
االستثمارات في 
الطاقة النظيفة 
طويلة األمد وال 

يظهر تأثيرها 
ً
فورا
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يف الــســعــوديــة، وعــلــى الــرغــم 
ــانــــت  كــ ــة  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ أن  مـــــــن 
الوقود  عن  االبتعاد  يف  بطيئة 
ــالـــح الـــطـــاقـــة  األحـــــفـــــوري لـــصـ
أظــــهــــرت عــزمــا  الــنــظــيــفــة إال 
أهــداف احملافظة  على حتقيق 
على املــنــاخ مــن خــال مشاريع 
ــا فــيــهــا  ــ لـــلـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة مبـ
الهيدروجني األخضر يف  إنتاج 
مـــشـــروع نــيــوم الــضــخــم الــبــالــغ 

قيمته نصف تريليون دوالر.
يــعــكــس تـــدشـــني الــســعــوديــة 
ــدة يف مــشــاريــع  ــديــ مـــرحـــلـــة جــ
الــطــاقــة املــتــجــددة أن الــســبــاق 
املتسارع نحو استثمار الطاقات 
أولوية  تبقى  للبيئة  الصديقة 
ضمن أجندة احلكومة لتنويع 
االقـــــتـــــصـــــاد، مـــــؤخـــــرا وضـــعـــت 
السعودية قدما أخرى يف اجتاه 
املتعلقة  استراتيجيتها  بــلــورة 
البديلة  الطاقة  إلــى  بالتحول 
مـــع اكــتــمــال جــمــع الــتــمــويــات 
ألحــــد أكـــبـــر مـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة يف الـــعـــالـــم والــــذي 
الشركات  مــن  حتــالــف  سيقوده 
بــاور  أكــوا  احمللية يف مقدمتها 
الطاقة  حــلــول  يف  املتخصصة 
ــددة وعـــــمـــــاق الـــنـــفـــط  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ املـ

أرامكو.
ــلــــل االقـــتـــصـــادي  يــــؤكــــد احملــ
عـــــلـــــى اجلــــــعــــــفــــــري عـــــلـــــى أن 
الــعــقــانــيــة حتــتــم االســـتـــعـــداد 
آٍت واالستثمار يف طاقة  ملا هو 
املستقبل التي لن تكون الطاقة 
وال  للنضوب،  اآليــلــة  النفطية 
الــطــاقــة الــنــوويــة الــتــي تــراجــع 
واضــح  بشكل  فيها  االســتــثــمــار 
ــرًا  نــــظــ يف اآلونــــــــــة األخـــــــيـــــــرة، 
ملـــخـــاطـــرهـــا املــــرتــــفــــعــــة، ولـــكـــن 
الشمس  مــن  املتجددة  الطاقة 
ـــ«الــــربــــط  ــول لــ ــ ــقـ ــ والـــــــريـــــــاح، ويـ
منطقة  :«متــتــلــك  اخلــلــيــجــي« 
اخلليج مساحات هائلة حتصل 
ــاع شــمــســي ضــخــم،  ــعــ عـــلـــى إشــ
وهــو أمــر ال يتوفر يف كثير من 
موقعها  أن  كــمــا  الـــعـــالـــم،  دول 
ــي  ــنـ ــا األمـ ــهــ ــعــ اجلـــــغـــــرايف ووضــ
املستقر يتيح لها مواصلة لعب 
لــطــاقــة  األســــاســــي  املـــنـــتـــج  دور 
الــــعــــالــــم«، ويـــضـــيـــف: »أثـــبـــتـــت 
ــربـــة الـــعـــمـــلـــيـــة يف كــثــيــر  ــتـــجـ الـ

االعــتــمــاد  أن  الــعــالــم  دول  مـــن 
ويف  اخلــضــراء،  التقنيات  على 
مــقــدمــتــهــا الــطــاقــة املــتــجــددة، 
املثلى ملشاكل  هــو مــن احلــلــول 
الــبــيــئــة، وهــــي أمــــر يــهــتــم دول 

اخلليج كثيرا«.
 

المزيد من النمو
الطاقة  ســوق  ينمو  قطر  يف 
املــتــجــددة يف قطر مبــعــدل منو 
لــيــصــل   %  20 بـــنـــحـــو  ــوي  ــنــ ســ
ــي 73 مـــلـــيـــار ريـــــــال، يف  ــوالــ حلــ

الوقت الذي حقق فيه القطاع 
ــدًا مـــدفـــوعـــا بــتــركــيــز  ــيـ منـــــوًا جـ
احلــكــومــة عــلــى االســتــثــمــار يف 
ــة الـــشـــمـــســـيـــة )تـــقـــريـــر  ــاقــ الــــطــ
ــراج  ــ ــ ــة سـ ــطــ ــحــ ــن مــ ــ ــ ــع عـ ــ ــوســ ــ مــ

الشمسية يف صفحة 58(
أمـــا يف عــمــان يــبــدو التحول 
املــتــجــددة ضــرورة  الطاقة  نحو 
حتمية، لم يعد األمــر رفاهية، 
يف منتصف العام اجلاري، بدأت 
الكهرباء  لتوليد  محطة  أكبر 
الشمسية  الــطــاقــة  بــاســتــخــدام 

يف ســلــطــنــة عـــمـــان الــتــشــغــيــل 
ــغ الـــطـــاقـــة  ــلــ ــبــ ــاري، وتــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ
اإلنــتــاجــيــة حملطة عــبــري 2 ما 
يعادل 500 ميغاواط. ومع بدء 
للمحطة،  الــتــجــاري  التشغيل 
ــإنــــه مــــن املـــتـــوقـــع أن تــشــهــد  فــ
مـــســـاهـــمـــة الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة 

ارتفاًعا أكبر. 
ــنـــدس ســـالـــم بــن  ــهـ  يـــؤكـــد املـ
وزارة  ــل  ــ ــيـ ــ وكـ ــويف  ــ ــعــ ــ الــ ــر  ــ ــاصـ ــ نـ
الطاقة و املعادن، عضو مجلس 
الكهربائي  الــربــط  هيئة  أدارة 
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ــة  ــبـ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــرغـ عــ
الكبيرة يف زيادة االعتماد على 
الطاقة املتجددة، يواجه النمو 
ــتـــزايـــد لـــهـــا، عــــدة حتـــديـــات،  املـ
أهــمــهــا ارتـــفـــاع تــكــالــيــف أنــشــاء 
املــشــاريــع، يعتقد عــدنــان  هـــذه 
أمني، وهو املدير العام للوكالة 
أن  املــتــجــددة،  للطاقة  الدولية 
التكاليف  ارتــفــاع  املشكلة  هــذه 
ــذه يف الـــــــــزوال، ويــــقــــول يف  ــ أخــ
ــع  ــوقـ ــى مـ ــلــ ــا عــ ــهـ ــبـ ــتـ ــة كـ ــالــ ــقــ مــ
الوكالة على اإلنترنت :"يواجه 
ل غير  العالم اليوم نقطة حتوُّ
ر املناخ  ل تغيُّ مسبوقة حيث ميثِّ
تهديدًا حقيقيًا وداهمًا للرخاء 
الذي يتمّتع به الكثيرون اليوم 
وما تطمح إليه املايني وتعمل 
ر  تغيُّ غــــدًا،  أجـــل حتقيقه  مــن 
املـــنـــاخ ال يــــزال مــتــواصــًا إلــى 
حٍد كبير من جّراء االنبعاثات 
ــواع  ــ ــراق أنــ ــ ــتـ ــ ــيـــة مــــن احـ ــأتـ ــتـ املـ
الوقود األحفوري وبرغم وجود 
الــكــثــيــر مــــن الـــعـــوامـــل املــهــمــة 
ــرى الــتــي تــســاهــم يف هــذا  األخــ
ر  األمر، ومن أجل احلّد من تغيُّ
ض  أن نخفِّ عــلــيــنــا  فـــإن  املـــنـــاخ 
احملروقات  استهاكنا من هذه 

الكثيفة الكربون، أما الطاقات 
دة فــيــمــكــن، ويــجــب، أن  املــتــجــدِّ
تــكــون جـــزءًا مــحــوريــًا مــن هذه 

اخلطة".
ــزايــــد  ــى تــ ــلــ ــدد أمـــــــني عــ ــ ــشـ ــ يـ
دة  املتجدِّ الطاقة  أنــواع  انتشار 
فوائد  عــن  ُيسفر  أن  مــن شأنه 
أخرى، باعتبار أن تكنولوجيات 
الــطــاقــة املـــتـــجـــددة تـــــؤّدي إلــى 
خـــلـــق فــــــرص الـــعـــمـــل واحلــــــّد 
مــن تــلــّوث الــهــواء على الُصعد 
احملـــلـــيـــة، فـــضـــًا عـــن احلــاجــة 
إلــــى كــمــيــات أقــــل مـــن املـــيـــاه"، 
تكنولوجيات  :"تــكــاد  ويــضــيــف 
على  تقتصر  املتجددة  الطاقة 
اســتــخــدام املــــوارد احملــلــيــة مما 
يساعد على حماية اقتصاداتنا 
الصدمات اخلارجية فيما  من 
الــطــاقــة، واألهـــم  بــأمــن  يتعّلق 
للكثير  فــبــالــنــســبــة  ــــك،  ذلـ مـــن 
ــاء والـــــدول  مـــن دولـــنـــا األعــــضــ
دولــــة،   173 ــا  ــددهــ وعــ ــة  ــعـ ـ ــوقِّ املـ
كذلك  املتجددة  الطاقة  ل  متثِّ
إحدى الُطرق األســرع الكفيلة 
بـــتـــوســـيـــع إتـــــاحـــــة الـــكـــهـــربـــاء 
الــنــمــطــي  ــع  ــابــ الــــطــ أن  حـــيـــث 
الــكــبــيــر الـــتـــي تــتــســم بـــه كثير 

مــن هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــات، وال 
ــا األمنــــــــــاط الــشــمــســيــة  ــمـ ــيـ سـ
ــاح  ــ ــريــ ــ ــة والــ ــيــ ــوئــ ــولــــطــــاضــ ــفــ الــ
الــشــاطــئــيــة، تــعــنــي كــذلــك أنــه، 
قــطــاع  تــــاريــــخ  يف  مـــــرة  وألول 
الكهرباء، أصبح ثّمة دور فعال 
واملجتمعات  ــراد  ــ األفـ بــه  يــقــوم 
فــيــمــا يــتــصــل بـــتـــزويـــدهـــم مبا 
ــاء"،  ــربـ ــهـ ــكـ ــن الـ يـــحـــتـــاجـــونـــه مــ
:"فوائد  أكبر  بتفصيل  ويتابع 
ــدة  ــديــ الــــطــــاقــــة املـــــتـــــجـــــددة عــ
وواضـــــــحـــــــة بـــــقـــــدر مــــــا يــتــســم 
بــــالــــوضــــوح أيـــــضـــــًا احلــــواجــــز 
ــا وبـــــني  ــنــ ــنــ ــيــ الــــــتــــــي حتــــــــــول بــ
اســتــيــعــابــهــا؛ فــهــيــاكــل الــســوق، 
للتكنولوجيات  الفهم  وغــيــاب 

ــافـــة  ــددة الـــنـــاشـــئـــة، إضـ ــتــــجــ املــ
ــول عــلــى  إلـــــى صـــعـــوبـــة احلــــصــ
ــاع  ــ ــفـ ــ الــــتــــمــــويــــل، وكـــــذلـــــك ارتـ
تكاليف التمويل ونقص اأُلطر 
الــتــنــظــيــمــيــة وغـــيـــاب املــكــافــآت 
ــواع  مــقــابــل اإلحــــــال مــحــل أنــ
الـــوقـــود األحـــفـــوري اخلــارجــيــة 
وِصــــغــــر حـــجـــم األســــــــواق ، كــل 
احلــيــلــولــة  يف  دورًا  َلـــعـــب  ــذا  هــ
دون انتشار الطاقات املتجددة، 
سن احلظ، ويف ضوء  ولكن حُلُ
ــود الــيــقــظــة مــــن جــانــب  ــهــ اجلــ
دوائـــــر الــصــنــاعــة واحلــكــومــات 
واجلهات  التمويل  ومــؤســســات 
التنظيمية، فإن كثيرًا من هذه 

احلواجز أصبحت تتداعى" 

عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

أمين: أكثر من تحدي

حـــاجـــة  أن  عـــلـــى  اخلـــلـــيـــجـــي، 
طاقة  مصادر  لتبّني  السلطنة 
جديدة ومتجددة تغذيه دوافع 
اســتــدامــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
جانب  إلــى  االقتصاد،  تنمية  و 
»يف  ويــقــول:  البيئية،  الـــدوافـــع 
ظل العرض والطلب احلاليني 
ــن نـــتـــمـــكـــن مــن  ــ ــاز لـ ــ ــغـ ــ عـــلـــى الـ
ــدادات الــغــاز  ــ احلــفــاظ عــلــى إمــ
 23 ملــدة  عند مستواها احلالي 
ناهيك  القادمة؛  عاًما   30 إلــى 
عن تنمية االقتصاد باستخدام 

إمدادات الغاز«.
وأضاف : »تتبوأ بلدنا مكانة 
وموقعها  ملناخها  نــظــًرا  جــيــدة 
اجلــــــــغــــــــرايف االســــتــــراتــــيــــجــــي 
وخـــبـــراتـــهـــا يف قـــيـــادة الــتــحــول 
املتجددة  الطاقة  مــصــادر  نحو 

ــــني األخــــــضــــــر«.  ــدروجــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ والــ
ــع عــــن مــشــاريــع  ــوسـ )تـــقـــريـــر مـ
الــطــاقــة املــتــجــددة يف عــمــان يف 

صفحة 60(.
من جهتها وضعت البحرين 
ُخــطــة مــتــكــامــلــة لـــزيـــادة حصة 
ــتــــجــــددة يف مــزيــج  الـــطـــاقـــة املــ
الـــــــبـــــــاد، ضــمــن  ــة يف  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
ــا لــلــتــنــمــيــة  ــهــ ــتــ ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ إســ
املستدامة، وخفض االنبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة، ضـــمـــن املـــســـاعـــي 

الدولية ملواجهة تغّير املناخ.
ــعـــى ممـــلـــكـــة الــبــحــريــن  وتـــسـ
لتعزيز اقتصاد الطاقة وتنويع 
ــددة،  ــجــ ــتــ ــة املــ ــاقــ ــطــ ــادر الــ ــ ــصـ ــ مـ
الكربونية،  االنبعاثات  خلفض 
املتجددة  الطاقة  وزيــادة حصة 
من املزيج الكّلي للطاقة بنسبة 
وبــنــســبــة   ،2025 بــحــلــول   %  5

10 % بحلول عام 2035.
ــة  ــعـ ــاك أربـ ــنــ ــت، هــ ــويــ ــكــ يف الــ
ــع خـــاصـــة يف تــوظــيــف  ــاريـ ــشـ مـ

ــــددة يف رؤيـــــة  ــــجـ ــتـ ــ املـ ــة  ــاقــ ــطــ الــ
الــشــقــايــا  مــجــمــع  وهــــي   ،2035
لــلــطــاقــة املــتــجــددة، ومت إجنــاز 
والـــثـــانـــي  ــروع،  ــ ــشـ ــ املـ مــــن   %  96
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
األلـــــــواح الــكــهــروضــوئــيــة على 
أســطــح خــزانــات مــيــاه الصبية 
% من   8 ــة، مت إجنـــــاز  ــيــ األرضــ
منه  االنتهاء  ومتوقع  املــشــروع 

يف سنة 2024.
ــالــــث فــهــو  ــثــ أمــــــا املـــــشـــــروع الــ
باستخدام  املــيــاه  حتلية  مــركــز 
الــطــاقــات املــتــجــددة، مت إجنــاز 
ــع  ــوقـ ــتـ ومـ املــــــشــــــروع  مـــــن   %  2
 ،2025 االنــتــهــاء مــنــه يف ســنــة 
واملشروع الرابع مجمع الشقايا 
املرحلة   - املــتــجــددة  لــلــطــاقــات 

الثالثة، لم يتم البدء فيه 

ريتشاردز: دول الخليج لديها الكثير من اإلمكانات 
بمجال الطاقة المتجددة، خصوًصا الشمسية

بيرول: شكلت الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة 
العام الماضي 90 % من إجمالي النمو في 

قطاع الطاقة العالمي
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يــفــتــح بــحــث عــلــمــي ُأجــــري 
بجامعة امللك عبد اهلل للعلوم 
ــبـــاب  ــت( الـ ــ ــاوســ ــ والـــتـــقـــنـــيـــة )كــ
أمـــام الـــوصـــول إلـــى حــلــم طــال 
انــتــظــاره، وهـــو حتــويــل أسطح 
ــازل إلــــــى ألــــــواح  ــ ــنــ ــ ــذ املــ ــ ــوافــ ــ ونــ
لتحويل الطاقة الشمسية إلى 

كهرباء.
بــــاران، الباحثة  ــا  رت دريـ طــــوَّ
يف  الشمسية  الطاقة  مركز  يف 
كاوست وزمالؤها، مادة عضوية 
)الفولطائية  ضوئية  فولطية 
الكهرباء  انتاج  تعني  الضوئية 
ــدام  ــخـ ــتـ ــر اسـ ــبـ مــــن الــــضــــوء عـ
على  مــواد شبه موصلة(،قادرة 

جتميع ضوء الشمس لتحويله 
إلى طاقة، وميكن استخدامها 
يف طالء أسطح ونوافذ املنازل.
األلـــــــواح  أن  املـــــعـــــروف  ومــــــن 
ت  الشمسية التقليدية التي ُتَثبَّ
املــنــازل تصنع من  على أســطــح 
أن  غير  السيليكون،  مــن  ــواح  ألـ
اجلزيئات العضوية التي جرى 
تـــطـــويـــرهـــا ميــكــنــهــا اســـتـــخـــراج 
ــن ضــــــوء الــشــمــس  ــ ــة مـ ــاقــ ــطــ الــ
إلى  أيــًضــا. كما ميكن حتويلها 
يتم  التكلفة  منخفضة  أحــبــار 
طــبــاعــتــهــا عــلــى أجـــــزاء املــبــانــي 

العادية مثل النوافذ.
ــة بـــــــاران  ــثــ ــاحــ ــبــ ــح الــ ــ ــوضــ ــ وتــ

مـــن كـــاوســـت أن حتـــويـــل ضــوء 
الشمس إلى كهرباء هي عملية 
ــددة اخلـــــطـــــوات، مــشــيــرة  ــعـ ــتـ مـ
إلــى أن العنصر األســاســي من 
فولطائية  ــواد  مــ تــطــويــر  أجـــل 
ضــوئــيــة عــضــويــة عــالــيــة األداء 
هــو اكــتــشــاف جــزيــئــات عضوية 
تـــنـــاســـب كــــل خـــطـــوة مــــن هـــذه 

اخلطوات.
ــا يــــصــــطــــدم الــــضــــوء  ــنــــدمــ عــ
ــة ضـــوئـــيـــة  ــيــ ــائــ ــولــــطــ مبــــــــــادة فــ
عــــضــــويــــة يـــــدفـــــع إلــــكــــتــــروًنــــا 
ــا مــكــانــه ثــغــرة  ــ ــارًك لـــلـــتـــحـــّرر، تــ
الـــشـــحـــنـــة، ويف حـــال  مـــوجـــبـــة 
ــرون  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ عــــــــــودة انـــــــدمـــــــاج اإللـ

ــرة الــــلــــذيــــن يـــحـــمـــالن  ــ ــغـ ــ ــثـ ــ والـ
شــحــنــتــن مــتــضــادتــن، ُتــفــَقــد 
لــذا، تضم  ُــحــَتــَجــَزة،  املـــ الطاقة 
اخلـــاليـــا الــشــمــســيــة الــعــضــويــة 
املانحة  اجلــزيــئــات  مــن  مزيًجا 
لها،  واملستقبلة  لإللكترونات 

إلبعاد الشحنات عن بعضها.
وتــضــيــف بـــأن تــوســيــع نطاق 
التالية  اخلــطــوة  هــي  التقنية 
ــع إلــيــهــا الــفــريــق،  الـــتـــي يــتــطــلَّ
وأن لديهم االن شركة منبثقة 
من مركز الطاقة الشمسية يف 
كـــاوســـت  يــعــمــلــون مــن خاللها 
من أجل إنتاج نوافذ فولطائية 

ضوئية لتوليد الكهرباء 

 بحث علمي من »كاوست« يحول
إلى محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء

جري بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية )كاوست( الباب أمام 
ُ
يفتح بحث علمي أ

الوصول إلى حلم طال انتظاره، وهو تحويل أسطح ونوافذ المنازل إلى ألواح لتحويل 
الطاقة الشمسية إلى كهرباء.
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إصاحات قطاع الكهرباء في السعودية

المالمح .. والتحديات .. والفرص لتفعيل أسواق مشتركة
يعد قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية أحد أكبر القطاعات في منطقة الخليج، تشير 

التوقعات إلى تضاعف الطلب على الكهرباء في السعودية بحلول عام 2030.
من المتوقع أن تقوم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بتحويله من كيان متكامل عموًديا إلى هيكل 

قائم على المنافسة في السوق. غير أن هذه الخطوة مرهونة بكثير من التحديات، جنبا إلى جنب 
مع الفرص المرتبطة بمبادرات تحرير السوق وتجارة الكهرباء عبر الحدود. 

إعداد: شاهد حسن، وتركي العقيل، 
ونواز بيربوكس

ــاء يف  ــربــ ــهــ ــكــ يـــعـــتـــبـــر نــــظــــام الــ
ــر يف مــنــطــقــة  ــبــ ــة األكــ ــعـــوديـ الـــسـ
ووصل  العربي،  والعالم  اخلليج 
الطلب إلى 61.7 جيجاواط من 
أصل 89.2 متاحة يف عام 2019.

ومثل كل دول الشرق األوسط 
الصيف  الــطــلــب يف  ذروة  تــرتــفــع 
بشكل كبير مقارنة بذروة الطلب 

يف فصل الشتاء. 
ويــــعــــزى الـــنـــمـــو يف اســتــهــاك 
الـــطـــاقـــة إلــــى الــنــمــو الــســكــانــي، 
والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والــصــنــاعــيــة الــفــعــالــة، وحتسني 

مستويات املعيشة. 
زاد عدد سكان اململكة العربية 
الفترة ما بني عام  السعودية يف 

سبعة  مـــن  بــأكــثــر  و2018   1960
أضعاف، ليصل إلى 33.4 مليون، 
ويـــرتـــفـــع   الـــعـــدد ســنــويــا بنسبة 

.% 5.57
الــطــبــيــعــي  الـــــغـــــاز  يــــــــزال  وال 
والــنــفــط اخلــــام ميــثــان مــصــادر 
ــة األســـــاســـــيـــــة لـــتـــولـــيـــد  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
ــاء وحتـــــلـــــيـــــة املــــــيــــــاه،  ــ ــربــ ــ ــهــ ــ ــكــ ــ الــ
الــتــدريــجــي  االنـــخـــفـــاض  وأدى 
ــزل يف إنـــتـــاج  ــ ــديـ ــ ــتــــخــــدام الـ الســ
الكهرباء خال السنوات املاضية 
إلى زيادة اعتماد قطاع الكهرباء 
ــاز الــطــبــيــعــي والــنــفــط  ــغـ عــلــى الـ

اخلام.
2018، مت استخدام  عــام   ويف 
ما يقرب من ثلث إجمالي إنتاج 
مليون   10.32 البالغ  السعودية 
برميل يف اليوم من النفط اخلام 

من  احمللية  االحتياجات  لتلبية 
الــــطــــاقــــة، مبـــــا يف ذلــــــك إنـــتـــاج 

الكهرباء.
هناك عــدة أسباب وراء حتول 
ــة نـــحـــو تــنــويــع  ــ ــدولــ ــ ســـيـــاســـة الــ
ارتــفــاع  فمع  للطاقة؛  مــصــادرهــا 
الــطــلــب عــلــى الـــكـــهـــربـــاء بشكل 
ــة إلـــى  ــوديـ ــعـ ــسـ ــت، تـــهـــدف الـ ــابــ ثــ
من  الطاقة  توليد  مــزيــج  تنويع 
الطاقة  مصادر  استخدام  خــال 
املــــتــــجــــددة والــــطــــاقــــة الـــنـــوويـــة 
الــوقــود  عــلــى  اعــتــمــادهــا  لتقليل 
ــوري، وال ســيــمــا الــنــفــط  ــ ــفـ ــ األحـ

اخلام. 
زاد  1990م،  عــــــــــام  فــــمــــنــــذ 
االستهاك السنوي للكهرباء يف 
اململكة العربية السعودية بنسبة 
5،86 % وتهدف الرؤية السعودية 

2030 إلى إنشاء اقتصاد مستدام 
ال يعتمد على النفط فقط، من 
اخلاص.  القطاع  مشاركة  خال 
هــــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســتــزيــد 
مـــن مــســاهــمــة مـــصـــادر الــطــاقــة 
لديها  اململكة  أن  كما  املــتــجــددة، 
ــغـــال مـــــوارد  ــتـ الــــقــــدرة عـــلـــى اسـ
الطاقة املتجددة، خاصة الطاقة 
ــاقــــة  ــيـــة املــــــركــــــزة والــــطــ الـــشـــمـــسـ

الشمسية الضوئية، والرياح. 
مدينة  أعــلــنــت   2013 عـــام  يف 
املــلــك عــبــد اهلل لــلــطــاقــة الــذريــة 
واملــتــجــددة خــطــة لـــزيـــادة توليد 
ــجـــددة مبــــقــــدار 54  ــتـ الـــطـــاقـــة املـ
ــام 2032.  جــيــجــاواط بــحــلــول عـ
25 جيجاواط من  ذلــك  ويشمل 
و16  املـــركـــزة،  الشمسية  الــطــاقــة 
جيجاواط من الطاقة الشمسية 
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الــكــهــروضــوئــيــة، و9 جــيــجــاواط 
ــاح، و4 جــيــجــاواط من  ــريـ مــن الـ

النفايات.
بسبب التحديات التي واجهت 
الطموحة،  اخلطة  هــذه  تطبيق 
ــا بـــخـــطـــة مــزيــج  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ مت اسـ
مــن الــطــاقــة املــتــجــددة والــطــاقــة 
وزارة  وضعتها  الــتــي  التقليدية 
الطاقة، ويهدف برنامج التحول 
الوطني إلى زيادة حصة اململكة 
مـــن قــــدرة الــطــاقــة املـــتـــجـــددة يف 
 9.5 إلــى  الطاقة  مزيج  إجمالي 

جيجاواط بحلول عام 2023.
يــركــز نــهــج الــبــرنــامــج الوطني 
لــلــطــاقــة املـــتـــجـــددة بــشــكــل كبير 
عــلــى زيـــــادة مــتــطــلــبــات احملــتــوى 
احملــــــلــــــي مـــــــن خـــــــــال تـــصـــنـــيـــع 
تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــاقـــة املــتــجــددة 
ــة. وكــــجــــزء مــــن هـــذا  ــكـ ــلـ ــمـ يف املـ
أيضا  اململكة  البرنامج، تخطط 
إلنــشــاء مــركــز لــصــنــاعــة الــطــاقــة 
جيجاواط   200 بقدرة  املتجددة 
لتلبية متطلبات توطني وتصدير 

معدات الطاقة املتجددة. 
النفط  يهيمن  أن  املرجح  من 
ــاز الــطــبــيــعــي عـــلـــى إنـــتـــاج  ــ ــغـ ــ والـ
الـــكـــهـــربـــاء يف املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية يف العقود املقبلة. ومع 
ذلــك فــإن هــنــاك خطة طموحة 
ــادة حـــصـــة مــــــــوارد الـــطـــاقـــة  ــ ــزيـ ــ لـ
الطاقة  مــن  معظمها  املــتــجــددة 
الرياح، خاصة  الشمسية وطاقة 
يف املناطق النائية التي ال تتوافر 

فيها البنية التحتية للغاز.
وتـــنـــظـــر احلـــكـــومـــة يف جــمــيــع 
اخليارات املمكنة لتوليد الطاقة 
الــنــوويــة، مبــا يف ذلــك املفاعات 
املــتــقــدمــة، ويف مطلع  الــصــغــيــرة 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ احلـ ــت  ــ ــنــ ــ ــ ــل ــ أعــ  ،2019
ــى 4  ــ عــــن خـــطـــط لـــتـــولـــيـــد 3 إلــ
النووية،  الطاقة  من  جيجاواط 
ومن املتوقع أن يتم تشغيلها يف 

عام 2027. 

مبادرات اإلصالح 
القرن  أواخــر سبعينيات  حتى 
الكهرباء  خدمات  كانت  املاضي، 
ــاء الـــســـعـــوديـــة  ــ ــحـ ــ يف مـــعـــظـــم أنـ
ــات مـــرافـــق عــامــة  تــقــدمــهــا شـــركـ
صغيرة تعمل يف املدن الرئيسة. 

ومت اتخاذ عديد من اخلطوات 

يف قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بـــدايـــة من 
منتصف إلى أواخر السبعينيات 
لــتــخــطــيــط وتــنــســيــق األنــشــطــة 

التنموية بشكل أفضل. 
وزارة  ــاء  ــ ــشــ ــ إنــ ذلـــــــك  ــل  ــ ــمـ ــ وشـ
والــكــهــربــاء،  للصناعة  منفصلة 
واحلفاظ على تعريفة الكهرباء 
أنحاء  مبــعــدل مــوحــد يف جميع 
ــم مـــن ذلــــك، دمــج  ــ الـــبـــاد. واألهـ
شــــركــــات اخلــــدمــــة الـــصـــغـــيـــرة يف 
ــات إقــلــيــمــيــة عــرفــت  ــركــ أربــــــع شــ
املوحدة  الشركة السعودية  باسم 
الشركة  هـــذه  شملت  لــلــكــهــربــاء. 
املستقل  اإلنتاج  املوحدة شركات 
ــزاء الــشــرقــيــة،  ــ الــتــي تــخــدم األجـ
والوسطى، والغربية، واجلنوبية. 
يف عام 1998، أعلنت احلكومة 
عـــــن خـــطـــط لــــدمــــج الـــشـــركـــات 
ــاة  ــمــ ــة األربــــــــــــع املــــســ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
ــة املـــوحـــدة  ــوديـ ــعـ ــسـ بـــالـــشـــركـــة الـ
ــاريــــع شـــركـــات  لـــلـــكـــهـــربـــاء، ومــــشــ
الــكــهــربــاء والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
التشغيلية يف الشمال، يف شركة 
مــســاهــمــة واحـــــدة هـــي »الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء«، الــتــي 
ومتلك   ،2000 ــام  عـ يف  تــأســســت 
الــشــركــة  مـــن   %  74.3 احلــكــومــة 
و6.9 % إضافية مملوكة من قبل 

أرامكو السعودية. 
تــأســيــس  مت   ،2001 عــــام  ويف 
واإلنــتــاج  الكهرباء  تنظيم  هيئة 

املزدوج كهيئة تنظيمية مستقلة 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــى صـ ــ ــلــ ــ لــــــــــإشــــــــــراف عــ
بتقييم  تقوم  والتوليد  الكهرباء 
التعريفات، وإصدار التراخيص، 
ــة مـــقـــدمـــي اخلــــدمــــات،  ــبــ ــراقــ ومــ
والتحقيق يف الشكاوى، وحتديد 
معايير جودة اخلدمة، وتشجيع 
ــادلـــة بـــني شــركــات  ــعـ املــنــافــســة الـ

مقدمي اخلدمات واملوردين.
ــة يف مــايــو  ــومـ ــكـ ــنـــت احلـ ــلـ وأعـ
هــيــكــلــة  إلعـــــــادة  خــطــتــهــا   2016
وإنــشــاء  والــكــهــربــاء،  املــيــاه  وزارة 
والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة 
ــة عــن  ــؤولـ ــسـ ــة، تـــكـــون مـ ــيـ ــدنـ ــعـ املـ
ــر وتـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســـات  ــويــ تــــطــ
املتعلقة بالنفط، والغاز، واملعادن 
املــتــجــددة،  والــطــاقــة  الطبيعية، 
شــهــر  نـــهـــايـــة  والــــكــــهــــربــــاء. ويف 
أغسطس عام 2019، صدر مرسوم 
الطاقة  وزارة  فصل  بقرار  ملكي 
إلى  املعدنية  والــثــروة  والصناعة 
وزارة  هــمــا  منفصلتني،  وزارتــــني 
الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة 
املــعــدنــيــة، بحيث تــتــولــى األولـــى 
الطاقة  وزارة  مسؤوليات  جميع 
والصناعة والثروة املعدنية فيما 

يتعلق بقطاع الطاقة. 
تــهــدف الــتــشــريــعــات اجلــديــدة 
إلى حتقيق عدة أهــداف، أهمها 
أكبر للقطاع اخلاص  دور  إيجاد 
يف تطوير قطاع الطاقة، وتنويع 

استدامة  لتعزيز  الطاقة  مـــوارد 
إمــــدادات الــطــاقــة، ومتــكــني إدراج 
ــتـــجـــددة والــــذريــــة يف  الـــطـــاقـــة املـ
وحماية  الوطني،  الطاقة  مزيج 
الــبــيــئــة واملــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، مبا 
يف ذلـــك زيــــادة كــفــاءة اســتــخــدام 
ــود يف قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء،  ــ ــوقــ ــ الــ
وتوطني قطاع الطاقة املتجددة، 
ــاع اخلـــــــاص  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ بــــتــــحــــفــــيــــز الــ
للصناعة، وحتسني قدرة العيش 
ــــك  ــة، وذلــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ املـــــــــدن  يف 
بتحسني جودة خدمات الكهرباء 

وزيادة تغطية اخلدمات. 

أعادة الهيكلة
يف عام 1995، كانت السعودية 
اخلــلــيــج  مــنــطــقــة  ــة يف  ــ دولــ أول 
ــاع  ــم قـــطـ ــيـ ــيـ ــقـ ــادة تـ ــ ــ ــإعـ ــ ــ ــوم بـ ــ ــقـ ــ تـ
ــرار مجلس  الــكــهــربــاء، وأعــلــن قــ
30 نوفمبر  169 يف  الـــوزراء رقــم 
ــادة  ــ إعـ يف  املــمــلــكــة  ــة  ــبـ رغـ  1998
ملعاجلة  الــكــهــربــاء  قــطــاع  هيكلة 
واستدامتها.  كفاءتها  انخفاض 
وشــدد الــقــرار على أنــه »يجب أن 
تعكس أسعار الكهرباء التكاليف 
االقـــتـــصـــاديـــة لــتــقــدمي خــدمــات 
تــعــتــمــد صــنــاعــة  الــكــهــربــاء، وأن 
ومنوها  استمرارها  يف  الكهرباء 
دون  الـــذي حتققه  الــدخــل  على 

احلاجه إلى الدعم احلكومي«.
هيئة  أعـــــدت   2007 عــــام  ويف 

أهداف الطلب على الكهرباء والطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية
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تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج 
خـــطـــة إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة صــنــاعــة 
ــي تـــقـــتـــرح حتـــوال  ــ الـــكـــهـــربـــاء وهـ
تدريجيا يف صناعة الكهرباء من 
هيكل مرافق مدموج عموديا إلى 
من  تنافسية  أكثر  كهرباء  قطاع 
خـــال ثـــاث مــراحــل عــلــى مــدى 
ــوات تــقــتــرح اخلــطــة  ــنـ ثــمــانــي سـ
فــصــل أنــشــطــة الــتــولــيــد والــنــقــل 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ والـــــتـــــوزيـــــع لــــشــــركــــة الـ
ــة، وإدخــــــــال املــنــافــســة  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
يف كــــــل مــــــن الــــــعــــــرض والـــبـــيـــع 
بالتجزئة. واقترحت خطة إعادة 

هيكلة صناعة الكهرباء. 
هــيــئــة  عـــــــاودت   2014 ــام  ــ عـ يف 
تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج 
الـــنـــظـــر يف مـــخـــطـــط اإلصــــــاح 
اخلـــــاص بـــهـــا، وطــــــورت خــريــطــة 
تــوضــيــحــيــة جــــديــــدة لــتــصــمــيــم 
الوطنية  الكهرباء  سوق  وتنفيذ 
اخلــبــرات  على  بــنــاء  التنافسية، 
األولـــى  املــرحــلــة  املكتسبة خـــال 
صناعة  هيكلة  إعـــادة  خطة  مــن 
الــــكــــهــــربــــاء واقــــتــــرحــــت اخلـــطـــة 
خـــــمـــــس مــــــــراحــــــــل لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، 
السعودية  الشركة  فصل  األولــى 
ــاء وآلــــــيــــــة الـــتـــمـــويـــل  ــربــ ــهــ ــكــ ــلــ لــ
التنافسي،  والــتــولــيــد  احلــكــومــي 
والثانية إصاح سعر الوقود وما 
يترتب على ذلك من تغييرات يف 

عقود الكهرباء. 
ــثــــة عــلــى  ــالــ ــثــ ــا ركــــــــزت الــ ــمـ ــيـ فـ
والتجارة  الفورية  السوق  إدخــال 
ــّولــــديــــن وكـــبـــار  الــثــنــائــيــة بــــني املــ
ــلـــكـــني، والـــــرابـــــعـــــة عــلــى  ــهـ ــتـ املـــسـ
كانت  السعة، فيما  إدخـــال ســوق 
املــيــزات  إلــغــاء  اخلامسة  املرحلة 

االنتقالية بشكل تدريجي. 
على الرغم من أن خطة إعادة 
هــيــكــلــة صــنــاعــة الــكــهــربــاء لــعــام 
مــدى  عــلــى  تــنــفــيــذهــا  2007 مت 
مراحل،  ثــاث  ثماني سنوات يف 
مــــتــــأخــــرة عــن  كــــانــــت  أنــــهــــا  إال 

اجلدول الزمني. 

الخصخصة
يف عام 1997، وضعت احلكومة 
ثــمــانــيــة أهـــــــداف اســتــراتــيــجــيــة 
ــل تـــعـــزيـــز  ــكـ ــشـ لـــلـــخـــصـــخـــصـــة، تـ
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي، وتــشــجــيــع االســتــثــمــار 

الــقــطــاع اخلـــاص ومشاركته  مــن 
الــفــعــالــة يف االقــتــصــاد الــوطــنــي، 
ــع مــلــكــيــة  ــيــ ــوســ ـــة إلـــــــى تــ ــ ــافـ ــ إضــ
املؤسسات  األصول اإلنتاجية يف 
ــة، وتــشــجــيــع  ــامــ ــعــ واملــــشــــاريــــع الــ
الـــوطـــنـــيـــة  املــــــــال  رأس  أســــــــــواق 
ــيــــة عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار يف  والــــدولــ

اململكة. 
أيــــضــــا زيـــــــــادة فــــــرص الــعــمــل 
ــيــــف لـــلـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة  ــتــــوظــ والــ
ــقــــدمي اخلـــدمـــات  ــة. وتــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
لـــلـــمـــواطـــنـــني واملـــســـتـــثـــمـــريـــن يف 
فعالة  وبطريقة  املناسب  الوقت 

من حيث التكلفة. 
العام  اإلنــفــاق  التحكم يف  مع 
ميزانية  عــلــى  الــعــبء  لتخفيف 
ــرادات  ــ ــادة إيـ ــ الـــدولـــة، وأخـــيـــرا زيـ
الـــدولـــة مـــن عـــوائـــد املــشــاركــة يف 
ــراد حتــويــلــهــا إلـــى  ــ ــ األنـــشـــطـــة املـ

القطاع اخلاص. 
اخلـــلـــيـــج،  دول  ــــن  مـ كـــغـــيـــرهـــا 
ــوذج  ــ اعــــتــــمــــدت الــــســــعــــوديــــة منــ
املرحلة  الــرئــيــس«، يف  »املــشــتــري 
األولــــــــــى إلصـــــــــاح الــــــســــــوق، مت 
تعيني »الشركة »السعودية لشراء 
ــاقـــة« كــمــشــتــر رئـــيـــس، وهــي  الـــطـ
شــركــة ذات مــســؤولــيــة مــحــدودة 
ــا الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة  ــهـ ــكـ ــلـ متـ

للكهرباء.
تـــشـــمـــل أنـــشـــطـــتـــهـــا الــرئــيــســة 
ــري الـــرئـــيـــس،  ــتــ ــشــ بـــصـــفـــتـــهـــا املــ
ــراء وبــيــع الــكــهــربــاء والــطــاقــة  شــ
واحلصول  والتقييم  واخلدمات، 

عــلــى الــوقــود األســاســي والــوقــود 
االحـــتـــيـــاطـــي إلمــــــداد املــنــتــجــني 
إلى عديد  املرخص لهم، إضافة 
من األنشطة األخرى، ومع وجود 
ــن املـــســـؤولـــيـــات ضــمــن  عـــديـــد مــ
يلعب  أن  املـــتـــوقـــع  مـــن  نـــطـــاقـــه، 
الــرئــيــس دورا أســاســيــا  املــشــتــري 
يف الوقت الــذي تتجه فيه سوق 

الكهرباء نحو التنافسية.
 

نظرة مستقبلية 
السعودية  تتبع  أن  املــقــرر  مــن 
نـــهـــج فـــصـــل قـــطـــاعـــات الــتــولــيــد 
والـــنـــقـــل والــــتــــوزيــــع يف إصــــاح 
لــم  ــه  ــ ــ أنـ الــــكــــهــــربــــاء، إال  ــوق  ــ ــ سـ
ــن وضـــع  ــاء مــ ــهــ ــتــ يـــتـــم بـــعـــد االنــ
مــــخــــطــــط اإلصــــــــــــــاح لـــقـــطـــاع 
الــكــهــربــاء، ومـــن املــتــوقــع أن يتم 
االنــتــقــال نــحــو ســـوق الــكــهــربــاء 
الــتــنــافــســيــة عــلــى عـــدة مــراحــل، 
التصميم اجلديد  سيمنح ذلك 
لقطاع الكهرباء خمس مميزات 
ــــى فــصــل الــعــنــاصــر  مــهــمــة، األولـ
الــتــنــافــســيــة وغـــيـــر الــتــنــافــســيــة، 
التكاليف  مع  التعامل  والثانية 
العالقة للمرافق، وامليزة الثالثة 
ــي املـــنـــافـــســـة واالســـتـــثـــمـــار يف  هــ
من  االنتقال  والرابعة  التوليد، 
إلى  النقل  نــظــام  منـــوذج مشغل 
املستقل،  النظام  مشغل  منــوذج 
أمــا املــيــزة اخلــامــســة فهي فصل 
ــات  املــــشــــتــــري الـــرئـــيـــس  ــابــ ــســ حــ

املستقل.

ــة  ــلـ ــكـ ــيـ هـ إعــــــــــــــــادة  ــة  ــ ــطــ ــ خــ يف 
ــي هــي  ــتــ ــاء -الــ ــربـ ــهـ ــكـ صـــنـــاعـــة الـ
قــيــد املــنــاقــشــة- مـــن املــتــوقــع أن 
يــتــم اعـــتـــبـــار املـــشـــتـــري الــرئــيــس 
كتنظيم انتقالي يف الفترة التي 
تــســبــق تــنــظــيــم الـــســـوق الــفــوريــة 
باجلملة.  للكهرباء  التنافسية 
مت تعيني املشتري الرئيس إلدارة 
شراء الكهرباء لضمان موثوقية 
اإلنـــتـــاج وجــمــيــع اخلـــدمـــات ذات 
الصلة. وتشير التجربة الدولية 
إلـــى أن هــنــاك حــاجــة إلـــى كيان 
مــســتــقــل، يــســمــى غــالــبــا »مشغل 
الـــــســـــوق« حـــتـــى تـــعـــمـــل الـــســـوق 

الفورية بفعالية. 

دروس مستقاة   
يف حني إن األهــداف الصغرى 
ــهـــربـــاء  ــكـ ــات قــــطــــاع الـ ــ ــــاحــ إلصــ
قـــد تــخــتــلــف مـــن بــلــد إلــــى آخـــر، 
كــانــت  الـــعـــامـــة  األهـــــــداف  أن  إال 
ماليا،  مستقرة  صناعات  إنــشــاء 
وتهيئة األوضــاع ملشاركة القطاع 
ــاءة  ــ ــفــ ــ اخلــــــــــــــــاص، وحتـــــــســـــــني كــ
التنافسية  وقــدرتــهــا  الــصــنــاعــات 

واستدامتها.
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن قـــــرار املــمــلــكــة 
بـــإعـــادة هــيــكــلــة قــطــاع الــكــهــربــاء 
ــعــــاجلــــة انــــخــــفــــاض كـــفـــاءتـــهـــا  ملــ
واســـتـــدامـــتـــهـــا ال يــخــتــلــف عــن 
ــرارات الــتــي اتــخــذهــا عــديــد  ــقــ الــ
من الدول األخرى. لذلك ميكن 
الكهرباء يف  أن تقدم إصــاحــات 
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ــدروس  ــــرى بــعــض الــ ــــدول األخـ الـ
املـــفـــيـــدة لــلــســعــوديــة، أهــمــهــا أن 
خـــطـــة إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة صــنــاعــة 
الـــكـــهـــربـــاء حتـــتـــاج إلــــى تــوضــيــح 
أهــــدافــــهــــا، فــيــجــب أن تــتــمــاشــى 
اســتــراتــيــجــيــة اإلصــــاحــــات مع 
ــات إعـــــــادة  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أهـــــــــــداف واحـ
يف  تنفيذها  يــتــم  حــتــى  الهيكلة 

مدة محددة. 
وإلنـــشـــاء ســـوق تــنــافــســيــة، من 
املستحسن فصل أنشطة التوليد 
والتجزئة -التي يحتمل أن تكون 
قادرة على املنافسة- من قطاعات 
ــي لــلــنــقــل  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــار الـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ االحـ
والــــتــــوزيــــع، وهـــــذا بــــــدوره يسهل 
الدخول التنافسي وتخفيف قوة 

السوق املركزة. 
ــل تــعــمــيــق املــنــافــســة  ــ ــن أجـ ــ ومـ
ــوق الــكــهــربــاء بــاجلــمــلــة يف  يف سـ
املــمــلــكــة، هــنــاك اقـــتـــراح إلدخـــال 
ــة -مــــبــــدئــــيــــا- عــلــى  ــ ــوريـ ــ ســــــوق فـ
أســاس جتريبي. وخــال املرحلة 
عــدة  اخــتــبــار  سيتم  التجريبية، 
قوانني مصممة حلوكمة السوق 
فعاليتها.  مــن  لــلــتــأكــد  الــفــوريــة 
ــاركــــني  ــشــ ــــرض املــ ــعـ ــ ــل تـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ولـ
ملخاطر السوق الفورية، سيستمر 
الــتــعــاقــد وفــقــا التــفــاقــيــات شــراء 
الــطــاقــة الــتــي يــديــرهــا املــشــتــري 
الــدفــع جلميع  الــرئــيــس، وسيتم 
شــركــات الــتــولــيــد اجلــديــدة على 
أساس مدفوعات السعة املرتبطة 
بــطــاقــة الــتــولــيــد الـــتـــي تــوفــرهــا 
شــــركــــات الـــتـــولـــيـــد، ومـــدفـــوعـــات 
ــة بــــإنــــتــــاج  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــة املـ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
ــة الـــفـــعـــلـــي. وتـــدريـــجـــيـــا،  ــاقـ الـــطـ
وكبار  لــلــمــولــدات  الــســمــاح  ميكن 
ــتــــداول الــكــهــربــاء  املــســتــهــلــكــني بــ

مباشرة فيما بينهم.

 الموجز والرؤى 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن االعــــتــــراف 
بــأهــمــيــة إعــــــادة هــيــكــلــة صــنــاعــة 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــنـــب الـ ــتـــجـ الــــكــــهــــربــــاء لـ
ــتــــدامــــة يف مــنــتــصــف  غـــيـــر املــــســ
جـــهـــود  أن  إال  ــات،  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ ــسـ ــتـ الـ
اإلصـــــاح تــقــدمــت بـــبـــطء. لكن 
 2030 السعودية  الــرؤيــة  تطبيق 
دفـــع  قـــــوة  قـــــدم   ،2016 عـــــام  يف 
جديدة لتسريع وتيرة اإلصاح.

تــتــمــاشــى  أن  ــمـــل  ــتـ ــن احملـ ــ ومــ

املستقبلية  اإلصـــــاح  ــادرات  ــبــ مــ
األهــداف  الكهرباء مع  يف قطاع 
ومخطط التنفيذ لرؤية 2030. 

الكهرباء  تنظيم  تنظم هيئة   
واإلنتاج املزدوج جميع األنشطة 
املـــرخـــصـــة يف قـــطـــاع الــكــهــربــاء، 
وخدمات اإلنتاج املزدوج وحتلية 
إحــــدى مهامها  وتــتــمــثــل  ــاه.  ــيـ املـ
الـــكـــهـــربـــاء  يف حتــــديــــد أســـــعـــــار 
وخدمات اإلنتاج املزدوج للطاقة 
تعريفة  وتصميم  املياه.  وحتلية 
الـــهـــيـــئـــة مـــســـتـــوحـــى مــــن ثــاثــة 
أهداف رئيسة، هي: القدرة على 

للمستهلكني  الــتــكــالــيــف  حتــمــل 
الـــنـــهـــائـــيـــني، وســـهـــولـــة الــتــنــفــيــذ 
كاف.  التكاليف بشكل  واسترداد 
ـــزال إيــــجــــاد الــــتــــوازن  ــ لـــكـــن ال يــ
الــصــحــيــح لــتــصــمــيــم الــتــعــريــفــة 
الفعالة اقتصاديا وعمليا لقطاع 
الكهرباء حتديا هائا أمام هيئة 
تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج 

واملنظمني حول العالم عموما.
فــمــع أنـــه متـــت زيـــــادة تعريفة 
ــزء مــــن تـــدابـــيـــر  الـــكـــهـــربـــاء كــــجــ
إصاح األسعار التي مت إدخالها 
مــتــوســط  أن  إال   ،2015 ــام  عــ يف 

الــســعــر احملـــصـــل لــكــل وحـــــدة ال 
ــل مـــن مــتــوســط تكلفة  ــزال أقــ ــ يـ

العرض. 

عن كابسارك 
مركز امللك عبد اهلل للدراسات 
»كابسارك«  البترولية  والبحوث 
ــي غـــيـــر ربـــحـــي،  ــاملــ ــز عــ ــركــ ــو مــ ــ هـ
ــلـــة يف  ــقـ ــتـ يـــــجـــــري بــــحــــوثــــا مـــسـ
وتقنيات  وسياسات  اقتصاديات 
الــطــاقــة بشتى أنــواعــهــا، إضــافــة 
املرتبطة  البيئية  الــدراســات  إلــى 

بها 

طاقة توليد الطاقة في المملكة العربية السعودية للمرخص لهم 

معالم اإلصالح الرئيسة
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كبار الشركات تستعد إلطاق نسخها الكهربائية، للحصول 

على نسبة من السوق اآلخذة باالتساع

السيارات الكهربائية .. 
الرهان القادم

»يعيش قطاع السيارات الكهربائية نقلة ثورية في تقنيات المحركات الكهربائية 
وأنظمة الكمبيوتر التي تتحكم بها، وأنظمة الشحن وتصميمها الرياضي؛ واألهم 

من ذلك، تقنيات البطاريات التي تستخدمها والتي تدوم أطول من غيرها وبتكلفة 
شحن زهيدة، مقارنة بالسيارات التي تعمل على الوقود التقليدي.

خال سنوات قليلة، ستسيطر السيارات الكهربائية على سوق السيارات«

السيارات حاليا،  يعش قطاع 
نقلة ثورية لم يشهد لها مثيل 
منذ أن بدأ هنري فورد بتشغيل 
أول خــط إنــتــاج لــلــســيــارات عــام 
التي  الفورة  هي  السبب   ،1913
الكهربائية  الــســيــارات  تعيشها 
الــــتــــي مــــن املـــتـــوقـــع أن تــطــغــى 
البنزين  على سيارات  مبيعاتها 
والــديــزل يف وقــت قياسي قــد ال 

يتجاوز العقد الواحد.
يتوقع كــبــار صــنــاع الــســيــارات 
أن يــحــدث ذلــك يف وقــت أســرع، 
على سبيل املثال، تعتزم جاكوار 
بيع السيارات الكهربائية فقط 
2025 وســتــفــعــل  ــن عــــام  بــــدء مـ
فولفو ذلك بدء من عام 2030.

 CNN ــا لـــوكـــالـــة لـــقـــنـــاة ــ ــًق وفــ
ــة تــــخــــطــــط شـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ

هـــيـــونـــداي الـــكـــوريـــة اجلــنــوبــيــة 
السيارات  نوًعا من   23 إلطــاق 
الكهربائية بحلول العام 2025، 
إنفاق  العماقة  الشركة  وتنوي 
تقنيات  عــلــى  دوالر  مــلــيــار   1.9

السيارات املبتكرة.
ــة  ــركـ شـ ــدت  ــهــ ــعــ تــ أن  وســـــبـــــق 
بإنفاق  األملانية  فاجن  فولكس 
مـــدى  عـــلـــى  دوالر  مـــلـــيـــار   34
األعوام اخلمسة املقبلة، إلنتاج 
من  أو هجينة  كهربائية  نسخة 

كل مركبة تصنعها.
ــع املــاضــيــة،  ــيـ ــابـ وخـــــال األسـ
صــــــــــرحــــــــــت شــــــــــركــــــــــة لــــــوتــــــس 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة املـــتـــخـــصـــصـــة يف 
ــارات الــريــاضــيــة  ــيـ ــسـ تــصــنــيــع الـ
ــا بـــبـــيـــع الـــســـيـــارات  ــ ــرارهـ ــ عــــن قـ
عام  مــن  بــدء  فقط  الكهربائية 

.2028
أن  يــــــــتــــــــوقــــــــع  وال 
الشركات  كبار  تبتعد 
عـــــــــن ذلـــــــــــــــك، بـــعـــد 
الكبيرة  النجاحات 
الـــــتـــــي حــقــقــتــهــا 
مـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 

املتنامي  والطلب 
عليها.

تحدي البطارية
ــى خـــــــاف الــــســــيــــارات  ــلــ عــ

التقليدية التي تعمل بالبنزين 
الـــســـيـــارات  تــعــمــل  ــزل،  ــ ــديـ ــ الـ أو 
الــكــهــربــائــيــة عـــــادة بــالــكــهــربــاء 
ومُيكن  بطارياتها.  يف  امُلــخــّزنــة 

ــات  ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــن بـ ــ ــحـ ــ إعـــــــــــــادة شـ
امُلستخدمة  الليثيوم-أيون 
الــكــهــربــائــيــة  ــيــــارة  الــــســ يف 
ــا  ــهـ ــلـ ــيـ عـــــــن طــــــريــــــق تـــوصـ
مبصدر خارجي للكهرباء. 
ومُيــكــن لــصــاحــب الــســيــارة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة شــحــنــهــا يف 
ــه بـــتـــركـــيـــب نــقــطــة  ــزلــ ــنــ مــ
شحن، أو يف محطة عامة 
متوسط  ويبلغ  للشحن. 
مـــــــــدى قـــــــيـــــــادة مـــعـــظـــم 
الكهربائية  الــســيــارات 
حاليا نحو 350 كلم، 
املـــســـافـــة  أن  ــيـــد  بـ
التي تقطعها 
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شحن  لكل  الكهربائية  السيارة 
واحــد أخــذه يف االزديـــاد مؤخرا 

بفضل التطور يف التقنيات.
قادت سيارات تيسا القطاع، 
نــحــو أفـــق أبـــعـــد، بــعــد أن بــاتــت 
 350 قـــادرة على قطع أكثر مــن 
كــلــم بــالــشــحــنــة الــــواحــــدة، كما 
ميكنها االنطاق من صفر إلى 
60 ميل يف الساعة يف 3.1 ثانية 
مواصفاتها  عــن  فــضــًا  فــقــط، 
تفوقت  الــتــي  الــهــائــلــة  التقنية 
فيها على السيارات التقليدية.

بيد أن التحول األبرز الذي 
ــراع،  ــ ــــصـ الـ يـــحـــســـم  أن  ميـــكـــن 
أسعارها.  انخفاض  يف  يكمن 
تبلغ  كانت  منذ عشر سنوات، 
ــلـــوواط الــســاعــي  ــيـ ــكـ تــكــلــف الـ
دوالر   1000 ــا  ــهــ ــتــ ــاريــ ــبــــطــ لــ
ال  اآلن  تكلفته  أمـــا  أمــريــكــي، 
ساعد  مــا  دوالر.   100 تتجاوز 
الـسيارات  أسعار  خفض  على 
مرغوبة  وجعلها  الكهربائية، 

أكثر.
حسب خبراء، هذه التكلفة 
الــعــالــيــة تــتــنــاقــص مـــع مـــرور 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــــــوقـــــــت، لـــــكـــــون الـ
الــكــهــربــائــيــة حتـــتـــاج لــصــيــانــة 
امليكانيكية  ومــشــاكــلــهــا  أقــــل، 
أهــــون، يــؤكــد املــهــنــدس ماجد 
الشمري، اخلبير يف السيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــنـــدمـــا جنـــري 
مـــــقـــــارنـــــة مــــــا بــــــني تـــكـــالـــيـــف 
الكهربائية  السيارات  تشغيل 
والــســيــارات الــعــامــلــة بــالــوقــود 

الــتــقــلــيــدي ومـــا 

صيانة،  خدمات  من  حتتاجه 
استخدام  تكاليف  أن  سنجد 
ــارات الــكــهــربــائــيــة أقـــل  ــيــ ــســ الــ
ــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــلــــك الـ ــن تــ ــ ــيـــر مــ ــثـ ــكـ بـ
ويضيف  والـــديـــزل،  بالبنزين 
الكهربائي:  للربط  يف حديثة 
أكثر،  الكلفة  تقل  أن  »يــتــوقــع 
ــور تــقــنــيــات  ــطــ ــع تــ ــــ ــة مـ ــاصــ خــ
فيها،  املستخدمة  البطاريات 
ملحوظًا  حتسنًا  تشهد  التي 
لــنــاحــيــة املــســافــة الــتــي ميكن 

الــكــهــربــائــيــة قطعها  لــلــســيــارة 
وانــعــدام  الـــواحـــدة،  بالشحنة 
الـــــوقـــــود  نــــقــــل  املـــــشـــــاكـــــل يف 

وحرقة«.
ــا هـي  بــحــســب الــشــمــرانــي مـــ
إال مــســألــة وقــــــــت حــتــى تهيمن 
الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عــلــى 
السيارات،  عرش مبيعات قطاع 
جـيـدًا  تــدركــه  مــا  »هـــذا  متابعا: 
ــارات  ــيــ ــســ شـــــــركـــــــات تـــصـــنـــيـــع الــ
الكبرى، حيث تعمل معظم هذه 
الشركات على تطوير منتجاتها 

على  وقـــادرة  كهربائية  لتصبح 
املنافسة يف هـذا القطاع اآلخذ 

بالنمو بوتيرة متسارعة«.

اهتمام كبير
خــال الــعــام املــاضــي، كشفت 
الــرائــدة  الصينية   CATL شــركــة 
الــســيــارات  بــطــاريــات  يف صناعة 
الــكــهــربــائــيــة، عـــن أول بــطــاريــة 
ــادرة عــلــى تشغيل  ــ قـ الــعــالــم  يف 
الـــســـيـــارة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ملــســافــة 

مــلــيــون مــيــل، ويــتــوقــع اخلــبــراء 
الــســيــارات  أن تبلغ  أنـــه مبــجــرد 
التنافسية  مرحلة  الكهربائية 
التكلفة مــع ســيــارات  مــن حيث 
ــود األحــــــفــــــوري، فــالــكــفــة  ــ ــوقـ ــ الـ
ــارات  ــيــ ــســ ســـتـــرجـــح لـــصـــالـــح الــ
ــذا مـــا يــراهــن  ــ الــكــهــربــائــيــة. وهـ
عــلــيــه إيـــلـــون مـــاســـك، مــؤســس 
ــســـا والــــــــــذي أخـــبـــر  ــيـ شــــركــــة تـ
املستثمرين يف يونيو املاضي أن 
3 أصبحت واحــدة  ســيــارة تسا 
ــدان  ــيـ ــسـ ــر ســـــيـــــارات الـ ــثــ مــــن أكــ
ــرة مـــبـــيـــعـــًا يف الـــعـــالـــم،  ــاخــ ــفــ الــ
وقــال ماسك ملجموعة من 

ــهـــدنـــا حتـــواًل  املــســتــثــمــريــن :«شـ
مـــلـــحـــوظـــًا يف نـــظـــرة الــعــمــاء 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، حيث 
على  الطلب  مستويات  ارتفعت 
مــنــتــجــاتــنــا أكـــثـــر مـــن أي وقــت 

مضى«.
اخلليج  دول  بـــدأت  خليجيا، 
خـــطـــوات جــديــة لــلــتــحــول جنو 
تعتزم  الــكــهــربــائــيــة،  الـــســـيـــارات 
ــة زيــــــــــادة االعــــتــــمــــاد  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــســيــارات، وتخطط  هــذه  على 
أول خــمــس مــحــطــات  إلطـــــاق 
شــــــحــــــن ســـــــريـــــــع لـــــلـــــســـــيـــــارات 
الكهربائية يف 2022، بعد تزايد 
التي ال  الــســيــارات  الطلب على 

تعمل بالوقود التقليدي.
ــلــــقــــت إمــــــــــارة دبــــي  ــا أطــ ــمـ ــيـ فـ
مـــــشـــــروع الـــشـــحـــن الـــاســـلـــكـــي 
اآللي للسيارات الكهربائية دون 
ــوقـــف، يف فـــتـــرة جتــريــبــيــة، يف  تـ
كخطوة  للسيلكون  دبـــي  واحـــة 
كما  بها،  التوسع  قبل  جتريبية 
دشنت دبي أكثر من 300 محطة 
يف  الكهربائية  للسيارات  شحن 
مختلف أنحاء اإلمــارة، وهناك 
خـــطـــط يف الــــدوحــــة ومــســقــط 
الكويت واملنامة للحاق بالركب 

سريعا.
ــار  ــتــــشــ مــــــا يــــشــــجــــع عــــلــــى انــ
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، أنــهــا  ــيــ ــســ الــ
ــفــرز  صــديــقــة لــلــبــيــئــة، كــونــهــا ُت
انـــبـــعـــاثـــات أقـــــل مــــن مــحــركــهــا 
التقليدية،  بالسيارات  مقارنة 
ولكن هناك يف املقابل حتديات 
جمة، يزداد اجلدل عن اجلدوى 
املركبات  استخدام  من  البيئية 
احتواء  عــن  فضًا  الكهربائية، 
تصنيع  يف  املــســتــخــدمــة  ــواد  ــ املــ
البطاريات املتوافرة يف األسواق 
ــــا، عـــلـــى عـــنـــاصـــر مــضــرة  ــًي ــالــ حــ
ــر  ــاريـ ــقـ بـــالـــبـــيـــئـــة، وإشــــــــــــارة تـ
إتــاف  أن خطط  إلــى  عاملية 
الـــبـــطـــاريـــات يــشــبــه ضــخــامــة 
خـــــــطـــــــط الــــــتــــــخــــــلــــــص مــــن 

املفاعات النووية.
الــســيــارات  شــركــات  تستمر 
تـــلـــك  حــــــــل  مـــــــــحـــــــــاوالت  يف 
جنحت  مـــا  وإذا  ــكـــات؛  املـــشـ
يف ذلـــك فــقــد تــكــون املــســمــار 
األخـــيـــر يف نــعــش الــســيــارات 

التقليدية 

، ارتفعت 
ً
 ملحوظا

ً
إيلون ماسك، : نشهد تحوال

مستويات الطلب على منتجاتنا أكثر من أي 
وقت مضى

الشمراني : ما هي إال مسألة وقت حتى 
تهيمن السيارات الكهربائية على عرش مبيعات 

قطاع السيارات



20
22

 - 
س

اد
س

 ال
دد

لع
ا

50

ير
قر

ت

ــورة  ــن ثــ ــم مــ ــالـ ــعـ يـــقـــتـــرب الـ
تـــوفـــيـــر  ــم  ــ ــالــ ــ عــ جـــــــديـــــــدة يف 
ــنــــوات مــن  الـــطـــاقـــة، فــبــعــد ســ
ــود األحــــفــــوري  ــ ــوقـ ــ هــيــمــنــة الـ
كمولد للطاقة، إال أن البطل 
ــدروجــــني  ــيــ ــهــ الـــــــقـــــــادم هــــــو الــ
ــد يـــكـــون  ــ األخـــــضـــــر، الـــــــذي قـ
األحجية التي ميكن بها حل 
لغز منع تغير املناخ، فهو أوفر 

وصديق للبيئة، ومستدام.
ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
فــكــرة الـــهـــيـــدروجـــني، مــغــريــة، 
ومـــثـــيـــرة لــلــحــمــاس، إال أنــهــا 
جتـــربـــة مـــاتـــزال يف بــدايــتــهــا، 
وحتــتــاج للكثير مــن األمـــوال 

ــقــــة، يـــتـــوقـــع  ــيــ ــقــ ــح حــ ــصـــبـ ــتـ لـ
يصل  أن  األوروبــــــــي  االحتــــــاد 
حــجــم ســـوق الـــوقـــود اجلــديــد 
700 مليار دوالر بحلول  نحو 

عام 2050، ويف حال جناح هذه 
حتويل  شأنها  فمن  اخلــطــط 
العالم بالكامل للسير يف ذات 
االجتـــــــاه أن يـــضـــاعـــف حــجــم 

السوق ألكثر من الضعف.
ــة  ــاقـ ــطـ ووفــــــقــــــًا لــــوكــــالــــة الـ
على  الطلب  سجل  الــدولــيــة، 
للطاقة  كمصدر  الهيدروجني 
أضعاف  ثاثة  تناميًا مبعدل 
خــــال الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، كما 
وصـــل حــجــم اإلنـــتـــاج الــعــاملــي 
ــى 70 مـــلـــيـــون طــــن مــتــري  ــ إلـ
سنويًا، األمــر الــذي سيساهم 
اإلنــتــاجــيــة  كلفته  خــفــض  يف 
بنسبة تصل إلى 64 % بحلول 

،2040

فكرة الهيدروجين األخضر
الــهــيــدروجــني  فــكــرة  تعتمد 

يلتزم الهيدروجين األخضر بأهداف حماية البيئة 
ومكافحة االحتباس الحراري، لكونه يعتمد إزالة 

الكربون وتقليص نسبته في الهواء

على الرغم من الحماس العالمي، هناك الكثير 
من المعوقات التي يجب أن تحل أوال، فحتى يتم 

إنتاج كمية من الهيدروجين األخضر تغطي 25 % 
من الطلب العالمي من الطاقة، البد من إنتاج 

كهرباء أوال تفوق حجم اإلنتاج العالمي حاليا

»بوسع الهيدروجين أن يعمل على توليد الطاقة المستخدمة في صناعات كبيرة مثل الصلب، 
واإلسمنت، واألسمدة، وتسيير شاحنات الوقود، والقطارات، والسفن وحتى الطائرات؛ وشبكات 

الطاقة العاملة بالرياح والطاقة الشمسية، مايميزه أنه قادر في حال تطويره بالشكل المناسب 
القضاء على ما يقرب من ربع االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، يكاد 

يكون الهيدروجين األخضر، مصدر الطاقة الكهربائية السحري، مستمر، ونظيف، وصديق للبيئة، 
دول الخليج التي تعتبر من أهم مصدري الطاقة في العالم، تعتزم ألن يكون لها السبق في 

هذا القطاع الجديد الحيوي، أكثر من دولة خليجية لديها خطط طموحة لتكون في الريادة«.

الهيدروجيـن ألخضــــــــر ..
ثورة قادمة في عالم الطاقة
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جزيئات  فصل  على  األخضر 
األكسجني  عــن  الــهــيــدروجــني 
املـــاء عبر عملية  املــوجــودة يف 
الــتــحــلــيــل الـــكـــهـــربـــائـــي وهـــي 
عملية تتطلب طاقة كهربائية 
الل  مــن  توفيرها  يتم  عالية، 
القادمة  الــكــهــربــاء  اســتــخــدام 
من مصادر متجددة، ومن ثم 
استخدام الهيدروجني الناجت 
ــذه الــعــمــلــيــة مــبــاشــرة  ــ عــــن هـ

كوقود.
أهـــم مــا ميــيــز الــهــيــدروجــني 
األخــضــر أنــه ملتزم بــأهــداف 
ــئـــة ومـــكـــافـــحـــة  ــيـ ــبـ حـــمـــايـــة الـ
ــبــــاس احلـــــــــــراري، فــهــو  ــتــ االحــ
ــد إزالــــــــــــــة الـــــكـــــربـــــون  ــمــ ــتــ ــعــ يــ

الــهــواء،  يف  نسبته  وتــقــلــيــص 
للبيئة  وقــود صديق  لهذا هو 

بكل املقاييس.

طموح خليجي
يف تـــقـــريـــر لــــهــــا، صــــــدر يف 
ــالــــت  ســـبـــتـــمـــبـــر املــــــــاضــــــــي، قــ
دول مجلس  أن   GHD شــركــة 

الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي تــتــمــتــع 
بفرصة فريدة لتهيئة صناعة 
الهيدروجني األخضر الناشئة 
لتحقيق النجاح منذ بدايتها 
مـــن خــــال تــطــبــيــق الـــــدروس 
املــســتــفــادة مــن قــطــاع النفط 
ــخ، وتــقــنــيــات  ــ ــراســ ــ والـــــغـــــاز الــ
اعباء  لتقليل  الناشئة  املـــزج 

االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، وان 
ــذه الــصــنــاعــة تــســاعــد دول  هــ
املجلس على توفير نحو 200 
مليار دوالر، وتخلق لها مليون 
فرص عمل بحلول عام 2050، 
تريليونات  استثمار  وتوقعت 
الطاقة  ــدوالرات يف مصادر  الـ
العقد،  انتهاء  قبل  املــتــجــددة 
ــادات  ــصــ ــتــ ــاج االقــ ــتــ فـــيـــمـــا حتــ
القائمة على الطاقة عبر دول 
اخلليجي،  الــتــعــاون  مــجــلــس 
املتخصصة  الــشــركــة  وقـــالـــت 
ــنــــاخ  يف أبــــحــــاث الـــطـــاقـــة واملــ
»دول  الـــعـــاملـــي  ــا  ــريـــرهـ ــقـ تـ يف 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي 
ــا  مبـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه مـــــن مــــزايــ
ــة بـــفـــضـــل امـــتـــاكـــهـــا  ــ ــحـ ــ واضـ

تخطط عدد من دول الخليج لتكون أكبر منتج للهيدروجين األخضر، مستفيدة من امتالكها إمدادات وفيرة من 
طاقة الشمس والرياح، ومساحات شاسعة من األراضي التي لم تستغل

ريتشيل فخري: 
الهيدروجين األخضر 
واعد للغاية، ويعد 

مكمال لمصادر الطاقة 
المتجددة

روكي ماونِتن : 
للهيدروجين األخضر 

إمكانيات كامنة كبيرة،  لحل 
مشكلة التغير المناخي 

التي تبدو غير قابلة للحل
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أرخــــــــص طــــاقــــة شـــمـــســـيـــة يف ت
الــعــالــم، ووفــــرة الـــريـــاح أيضا 
ناهيك عن اقتصادات تعتمد 
الطاقة  على  متجذرة  بصورة 
وطـــمـــوحـــات قـــيـــادة واضـــحـــة، 
حتسد  وضــع  يف  تعتبر  فإنها 
عليه لتتولى زمام القيادة يف 
ســبــاق إنــتــاج الــهــيــدروجــني يف 

العالم«.
اخلــــلــــيــــج  دول  تــــــعــــــتــــــزم 
االســـتـــثـــمـــار يف هــــذا الــقــطــاع 
ــد بــشــكــل يــضــمــن لــهــا  ــ ــواعـ ــ الـ
الــــريــــادة فــيــه، يف الــســعــوديــة، 
تعكف شــركــة »آيـــر بــرودَكــتــس 
ــد كــيــمــيــكــالــز« األمــريــكــيــة  ــ آنـ
على إنشاء وحدة صناعية يف 
مشروع »نيوم«، ستكون األكبر 

من نوعها يف العالم.
ــروع الـــــذي  ــ ــشــ ــ ــتـــج املــ ــنـ ــيـ وسـ
سيكلف خمس مليارات دوالر 
650 مــلــيــون طـــن يــومــيــًا من 
الــهــيــدروجــني األخـــضـــر، ومــن 
املــتــوقــع أن يـــكـــون جـــاهـــزًا يف 

بداية عام 2025.
لـــــــدى »نــــــيــــــوم« إمـــكـــانـــيـــات 
عــالــيــة مــن الــطــاقــة املــتــجــددة 
ــذا ميــكــن  ــ ــهـ ــ يف املـــنـــطـــقـــة، ولـ
إنــتــاج الــهــيــدروجــني األخــضــر 
بــتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة، كــمــا أن 
ــيـــدروجـــني ســيــكــون وقـــود  ــهـ الـ
للموجة  والـــقـــائـــد  املــســتــقــبــل 
ــــة حتــــول  ــلـ ــ ــة مـــــن رحـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الــطــاقــة عــاملــيــًا، وفــيــمــا يــقــدر 
ســعــر كــيــلــوغــرام الــهــيــدروجــني 
دوالرات،   5 بـ  حاليًا  األخضر 
فـــإن الــهــيــدروجــني الــســعــودي 
لن تزيد كلفته على 1،5 دوالر 
أرخـــص  ــو  وهــ  ،2030 بــحــلــول 
ــيـــــرًا مــــــن الــــهــــيــــدروجــــني  كـــــثـــ
املــصــنــوع مــن مــصــادر الطاقة 

غير املتجددة.

الـــعـــربـــيـــة  االمـــــــــــــــارات  ويف 
املــتــحــدة، دشــنــت دبــي مشروع 
الــهــيــدروجــني األخــضــر الــذي 
يعد األول من نوعه يف منطقة 
الــــــشــــــرق األوســـــــــــط وشــــمــــال 
الهيدروجني  إلنــتــاج  أفريقيا 
الطاقة  بــاســتــخــدام  األخــضــر 

الشمسية.
وكشف عيد محمد الطاير، 

ــيـــس  ــرئـ ــعــــضــــو املــــنــــتــــدب الـ الــ
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
ـــي أن املــــشــــروع الــتــجــريــبــي  دبـ
تبلغ تكلفته 40 مليون درهم، 
وميكن أن تزيد وسيكون على 
أبــوظــبــي  ــراحــــل عــــــدة، ويف  مــ
وقعت شركة أبوظبي الوطنية 
ــرة  ــذكــ لـــلـــطـــاقـــة »طـــــــاقـــــــة«، مــ
تــفــاهــم مـــع مـــوانـــئ أبــوظــبــي 

إلنتاج  مشروع  تطوير  لبحث 
ــاد عــلــى  ــتــــمــ األمــــونــــيــــا بــــاالعــ
الـــهـــيـــدروجـــني األخـــضـــر على 
مستوى القطاع الصناعي يف 

العاصمة اإلماراتية.
وتـــــخـــــطـــــط  عــــــــــمــــــــــان،  يف 
ــد مــن  ــ الــســلــطــنــة لـــبـــنـــاء واحــ
ــر مـــصـــانـــع الـــهـــيـــدروجـــني  ــبـ أكـ
األخـــضـــر بــالــعــالــم يف خــطــوة 
جلعل الدولة املنتجة للنفط 
الطاقة  تكنولوجيا  يف  رائـــدة 
الذي  املــشــروع  يقع  املتجددة، 
ويبدأ  مليار   30 تكلفته  تبلغ 
2028، على  عـــام  فــيــه  الــعــمــل 
ــافــــظــــة  ــر الـــــــعـــــــرب بــــاحملــ ــ ــحـ ــ بـ
 25 الوسطى، ويــهــدف إلنــتــاج 
غــيــغــاواط مـــن طــاقــة الــريــاح 

والطاقة الشمسية.
  

سوق واعدة
يلقى هذا النوع اجلديد من 
مختلف  يف  الترحيب  الوقود 
دول العام، وخاصة أوروبا التي 
بالتكاليف  اقتصاداتها  ُتثقل 
الطاقة،  الستهاك  املرتفعة 
وتـــعـــتـــمـــد بــــشــــدة عـــلـــى الـــغـــاز 
روســيــا،  مــن  ــوارد  ــ الـ الطبيعي 
ــاوة، يف  ــفــ ــذه احلــ وتــتــجــســد هــ
الــازم  التمويل  توفير  صـــورة 
لــتــشــيــيــد وحـــــــدات الــتــحــلــيــل 
الكهربائي، الضرورية للفصل 
بــــــني جـــــزيـــــئـــــات األكــــســــجــــني 
املـــــــــاء،  يف  ــــني  ــ ــدروجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــهـ ــ ــ والـ
البنية  مــنــشــآت  مـــن  وغــيــرهــا 
ــرى املــرتــبــطــة  ــ الــتــحــتــيــة األخــ
بإنتاج ذاك النوع من الوقود. 
ــذا اإلطــــــــار، خــصــصــت  ــ ويف هـ
األخضر،  للهيدروجني  أملانيا 
اجلانب األكبر من ميزانيتها 
الـــــرامـــــيـــــة لـــتـــحـــفـــيـــز تـــولـــيـــد 

الطاقة النظيفة.

اإليجابية  املــيــزات  مــن  بالعديد  األخــضــر  الهيدروجني  يتمتع 
أهمها:

الــغــازات  انــبــعــاث  يتسبب يف  وال   ،%  100 بنسبة  مــتــجــدد  أنـــه   - 1
امللوثة سواًء خال اإلنتاج أو االستهاك.

قابل للتخزين، سهل التخزين مما يسمح باستخدامه بشكل   - 2
مباشرًة  إنتاجه  بعد  وليس  األغـــراض،  مــن  للعديد  متعاقب 

فقط.
أو غاز  إلــى كهرباء  الهيدروجني األخضر  مــرن، ميكن حتويل   - 3

اصطناعي واستخدامه يف القطاعات التجارية والصناعية.
قــابــل لــلــنــقــل، ميــكــن مــــزج الــهــيــدروجــني األخـــضـــر مـــع الــغــاز   - 4
األنابيب  ونقله عبر نفس   ،%  20 إلــى  بنسب تصل  الطبيعي 

والبنية التحتية امُلستخدمة لنقل الغاز.
على طرف أخــر، هناك الكثير من السلبيات التي تعيق تطور 

مشاريع الهيدروجني األخضر، منها٬
الكلفة العالية، الكلفة املرتفعة للطاقة املتجددة، التي تعتبر   - 1
العنصر األساسي يف إنتاج الهيدروجني األخضر، جتعل منه 

مكلفًا أيضًا.
استهاك الطاقة املرتفع، تتطلب علميات انتاجه طاقة أكبر   - 2

من بقية أنواع الوقود.
وقابل  الهيدروجني عنصر متطاير  والسامة،  األمــان  قضايا   - 3
أعلى  ســامــة  معايير  يتطلب  ممــا  عالية،  بــدرجــة  لاشتعال 

إلنتاجه منعًا للحوادث.

الهيدروجين األخضر .. 
إيجابيات وسلبيات

ِبن غاالغار: من العسير 
في الوقت الحاضر، 

النظر إليه الهيدروجين 
األخضر باعتباره نوعا 

جديدا من النفط

مايكل ليبريك : هناك 
الكثير من العيوب تحيط 

بالهيدروجين األخضر، 
مماثلة لقائمة المزايا التي 

تنطوي على االستعانة به
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يــوجــد انــدفــاع بــاجتــاه الــهــيــدروجــني، يف 
الكثير  تعتقد  العالم،  من  مختلفة  بقاع 
واملستثمرين  والــشــركــات  احلــكــومــات  مــن 
ميكن  أنــه  كذلك،  البيئة  حماية  ونشطاء 
ــاء عــصــر االعــتــمــاد  ــهـ أن يــســاعــد عــلــى إنـ
ــواع الــوقــود األحـــفـــوري املختلفة،  عــلــى أنــ
وإبطاء وتيرة االحتباس احلــراري، املؤذي 
بالهيدروجني  ُيــســتــعــان  وحــالــيــا،  للبيئة، 
ــائــــل نـــقـــل ضــخــمــة  بــالــفــعــل لــتــســيــيــر وســ
واململكة  كأملانيا  دول  يف  الــقــطــارات،  مثل 
املتحدة، كما ميكن أن يكون مصدر مثالي 
للطاقة، لتشغيل قطاعات صناعية كثيفة 
االستهاك للطاقة، مثل تصنيع الصلب 
واخلـــرســـانـــة، كــمــا ميــكــن اســـتـــخـــدامـــه يف 
ــوانـــب مـــن قـــطـــاع الـــنـــقـــل، مـــن الــصــعــب  جـ
الــوســائــل  بــالــكــهــربــاء لتشغيل  االســتــعــانــة 

امُلستخدمة فيه. 
بــيــد أن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
التي يجب تخطيها أوال، بحسب تقديرات 
لــوكــالــة »بــلــومــبــرج« فــأنــه حــتــى يــتــم إنــتــاج 
كمية من الهيدروجني األخضر تغطي 25 
% مــن الطلب الــعــاملــي مــن الــطــاقــة، البد 
أوال من إنتاج كهرباء تفوق حجم اإلنتاج 
العاملي احلالي، كما أن استثمارات اإلنتاج 
والتخزين تتطلب مبلغ ضخم يصل إلى 
اآلن  الــتــوجــه  لــذلــك  دوالر،  تــريــلــيــون   11
إنتاج كمية من هذا الوقود لتوفير 15 % 

حسنا،  العاملي،  االقتصاد  احتياجات  من 
عــلــى الـــرغـــم مــنــذ لــــك، الــنــتــائــج املــرجــوة 
واعــدة، وتستحق ما سينفق عليها، تقول 
ريـــتـــشـــيـــل فــــخــــري، وهـــــي مــحــلــلــة شــئــون 
ــاع عـــن املـــــوارد  ــدفــ الـــطـــاقـــة يف مــجــلــس الــ
الهيدروجني  »أن  نيويورك:  يف  الطبيعية، 
األخضر واعد للغاية، ويعد مكما ملصادر 
الطاقة املتجددة«، وتضيف يف حديث لها 
الـــذي ميكن  الــوقــت  »يف  بلومبرج:  نشرته 
فـــيـــه االعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســي 
والرياح يف توفير كهرباء املنازل والسيارات 
الوقود  هــذا  استخدام  ميكن  الكهربائية، 
االستهاك  كثيفة  الصناعات  يف  اجلديد 

للطاقة«.
يوكد ِبن غاالغار، احمللل املتخصص يف 
شؤون الطاقة يف مجموعة »وود ماكنزي« 
ــاث الــطــاقــة  ــحـ االســـتـــشـــاريـــة الـــدولـــيـــة ألبـ
أن  على  والتعدين  واملــعــادن  والكيماويات 
الــهــيــدروجــني األخـــضـــر، وقــــود جــديــد من 
نــوعــه، إلـــى حــد يجعل الــغــمــوض يكتنف 
أحــد  لـــدى  يــوجــد  :«ال  ويــقــول  مستقبله. 
فكرة حقيقية عما يدور على هذا الصعيد، 
األمر كله ال يعدو تكهنات يف هذه املرحلة، 
مـــن الــعــســيــر يف الـــوقـــت احلـــاضـــر، النظر 
نوعا  باعتباره  األخضر  الهيدروجني  إليه 
جديدا، رغــم ذلــك، فمن املمكن أن يشكل 

جزءا مهما من املزيج الكلي للوقود« 

استخدامات 
الهيدروجين األخضر

الــنــقــل واحلــــركــــة، تــســمــح املـــرونـــة   - 1
ــع بـــهـــا  ــتــ ــمــ ــتــ الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــــتــــــي يــ
الــــهــــيــــدروجــــني بـــاســـتـــخـــدامـــه يف 
مــنــافــذ االســتــهــاك الــتــي يصعب 
فيها التخلص من الكربون بشكل 
نهائي مثل قطاع الطيران والنقل 

البحري.
تــخــزيــن الــطــاقــة، متتلك خــزانــات   - 2
الــهــيــدروجــني املــضــغــوطــة الــقــدرة 
على تخزين الطاقة لفترات زمنّية 
طــويــلــة، وإدارتـــهـــا أســهــل مــن إدارة 
كونها  ــون  أيـ  - الليثيوم  بــطــاريــات 

أخف.
ــاه الـــشـــرب،  ــيـ تــولــيــد الــكــهــربــاء ومـ  - 3
ــى املــــــــاء  ــ ــلــ ــ ــن احلــــــــصــــــــول عــ ــ ــكــ ــ ميــ
والكهرباء من تفاعل الهيدروجني 
الوقود،  خايا  يف  األوكسجني  مع 
ــبـــتـــت هـــــذه الــعــمــلــيــة فــائــدتــهــا  أثـ
الــكــبــيــرة يف الــبــعــثــات الــفــضــائــيــة 
ــاقـــم مبـــيـــاه الـــشـــرب  ــد الـــطـ ــزويـ ــتـ لـ

والكهرباء على نحو متجدد.
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الثامنة بين أكبر شركات الكهرباء 
في دول مجموعة العشرين بـ128 

مليار دوالر من األصول

الكهرباء 
السعودية .. تربح

تسعى الشركة السعودية للكهرباء ألن تكون واحدة من 
أهم شركات الكهرباء في العالم، من خال التوسع أكثر 

في مشاريعها الجديدة.
خال العام الماضي حققت شركة الكهرباء السعودية، 
الكثير من النجاحات الرغم من الصعوبات التي فرضتها 

جائحة »كوفيد 19«، على العالم.
وقعت الشركة في الفترة الماضية الكثير من العقود، 

سواء عن طريق الشركة األم، أو الشركات التابعة تهدف 
من خالها لزيادة انتاجيتها، واإليفاء بدورها في أنتاج 

الكهرباء، وإيصاله لكل بيت في السعودية.

ــي صـــــــدر يف  ــ ــالـ ــ ــر مـ ــريــ ــقــ ــشــــف تــ كــ
الشركة  2021 عن حصول  منتصف 
الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء عــلــى املــرتــبــة 
الكهرباء  شــركــات  أكــبــر  بــني  الثامنة 
بــــ128  الــعــشــريــن،  مجموعة  دول  يف 
إجـــمـــالـــي  ــيـــث  حـ ــــن  مـ دوالر  ــار  ــيـ ــلـ مـ
قــيــمــة األصـــــول، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
الــطــاقــة إطــــاق إصـــاحـــات شــامــلــة 
إلى حتقيق  الكهرباء تهدف  لقطاع 
االستدامة وتعزيز الفاعلية للقطاع 

على املدى الطويل
الــشــركــة  حــقــقــت   ،2020 عــــام  يف 
ــاء  ــربــ ــهــ الــــســــعــــوديــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء »كــ
الــســعــوديــة« قــفــزة يف صــايف األربـــاح، 
بلغت نسبتها 118 %، مقارنة بأرباح 
وســــط منو   ،2019 عــــام  الــشــركــة يف 

اإليرادات 5.6 %.
ووفقا لبيانات الشركة، على موقع 

ــداول«،  ــ الــســوق املــالــيــة الــســعــوديــة »تـ
قــفــز صـــايف الــربــح إلـــى 3.03 مليار 
مقابل  والضريبة،  الــزكــاة  بعد  ريــال 

1.39 مليار ريال يف عام 2019.
منو  السعودية«  »كهرباء  وأرجعت 
ــاح بشكل أســاســي؛ إلـــى ارتــفــاع  األربــ
يعزى  الــــذي  التشغيلية  اإليــــــرادات 
الشركة  إيــرادات  اعتماد تنظيم  إلى 
الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء وفــــق منـــوذج 
التشغيلية  للتكاليف  األدنـــى  احلــد 
ــلـــوب لــلــعــام  لــتــحــديــد اإليــــــــراد املـــطـ
ــي، وتـــغـــطـــيـــة حــــســــاب املــــوازنــــة  ــ ــالـ ــ املـ

املعتمد  املطلوب  اإليــراد  للفرق بني 
واإليــراد املتحقق للشركة السعودية 
للكهرباء للعام املاضي مبقدار 6.13 
ــال، وذلــــك وفـــقـــًا ملـــا أقــرتــه  ــ مــلــيــار ريـ
اللجنة الوزارية إلعادة هيكلة قطاع 

الكهرباء.
واصــــــــلــــــــت الــــــشــــــركــــــة خـــطـــطـــهـــا 
ــة، أعـــلـــنـــت مــــؤخــــرا عــن  ــريـ ــويـ ــطـ ــتـ الـ
االنــتــهــاء مــن تركيب واســتــبــدال 10 
مايني عــداد كهربائي ذكــي يف وقت 
ــًرا، يف  ــهــ قــيــاســي لـــم يـــتـــجـــاوز 13 شــ

جميع مناطق الباد.

للكهرباء،  الــســعــوديــة  وأوضـــحـــت 
أن تركيب الــعــداد الــذكــي مت دون أن 

يتحمل املشترك أي تكلفة.

إصالحات جوهرية
وزارة  ــقــــت  ــلــ أطــ الــــــعــــــام،  ــع  ــلـ ــطـ مـ
الــطــاقــة، عـــدة إصـــاحـــات جــوهــريــة، 
ــر كــبــيــر يف تــطــويــر  ــ ســـيـــكـــون لـــهـــا أثـ
للكهرباء  الــســعــوديــة  الــشــركــة  عــمــل 
ــلـــت اإلصــــاحــــات  ــكـ مـــســـتـــقـــبـــا، وشـ
الــتــي أعــلــنــهــا وزيــــر الــطــاقــة األمــيــر 
عبدالعزيز بن سلمان نقطة انطاق 
الطاقة  وزارة  مستهدفات  لتحقيق 
مــــن الـــقـــطـــاع، املـــتـــوافـــقـــة مــــع رؤيــــة 
جوانب  تشمل  الــتــي   ،2030 اململكة 
منها االنــتــقــال نــحــو املــزيــج األمــثــل 
الكهرباء  إلنتاج  املستخدم  للطاقة 
إلى الطاقة  التحول  اململكة، مع  يف 

بلغت أطوال شبكة الكهرباء أكثر من 89 ألف كم 
دائري تنقل 333 ألف جيجاوات / ساعة

الشركة تخدم 10 ماليين مشترك في 13 ألف 
مدينة وقرية وهجرة، عبر 1140 محطة
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ــاز عـــالـــي  ــ ــغـ ــ ــادر الـ ــ ــصــ ــ املــــتــــجــــددة ومــ
الكفاءة، والتقليل من االعتماد على 

الوقود السائل لتوليد الكهرباء.
السلطان  خالد  الــدكــتــور  ويعتبر 
ــة  ــركــ ــشــ الــ إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ رئـــــيـــــس 
بــرنــامــج  لــلــكــهــربــاء أن  الـــســـعـــوديـــة 
اإلصاح التاريخي والشامل سُيعزز 
من  ويــرفــع  للشركة،  املالية  القوائم 
قــدرتــهــا عــلــى متـــويـــل مــشــروعــاتــهــا، 
استراتيجيتها  تنفيذ  مــن  وميكنها 
الرامية إلى اإلسهام يف جعل قطاع 
ــر اســـتـــدامـــة  ــثــ ــاء أقــــــوى وأكــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
وكفاءة. وتتضمن اإلصاحات تعزيز 
كـــفـــاءة مــنــظــومــة الـــكـــهـــربـــاء، ورفـــع 
مستويات األمان واملوثوقية لشبكات 
ــع، لــتــيــســيــر إدمــــاج  ــوزيــ ــتــ الــنــقــل والــ
مصادر الطاقة املتجددة ضمن هذه 
الــشــبــكــات، والـــربـــط الــكــهــربــائــي مع 
الــــدول املـــجـــاورة، وحتــقــيــق مستوى 
أفضل من االلتزام البيئي والتقليل 

من األثر الكربوني للقطاع.
كــمــا تــتــضــمــن هــــذه احلـــزمـــة من 
ــد األكـــبـــر  ــ ــَعـ ــ ــي ُتـ ــتــ اإلصـــــــاحـــــــات، الــ
واألشــمــل يف الــعــالــم، حــزمــة شاملة 
مـــن اإلجــــــــــراءات، مــنــهــا وضــــع آلــيــة 
لتمكني مــزودي اخلدمة يف القطاع 
من حتقيق العائد املطلوب، وإيجاد 
حساب للموازنة الستعادة التكاليف 
املــتــرتــبــة عــلــى تــقــدمي اخلـــدمـــة، من 
ــارق بـــني اإليــــراد  ــفـ خــــال تــغــطــيــة الـ
ــلــــوب والـــــدخـــــل املـــتـــحـــقـــق مــن  املــــطــ

التعريفة املعتمدة.
تتضح ضخامة هذه اإلصاحات 
أكبر  أمــر، أهمها تنفيذ  أكثر من  يف 
عملية متويٍل متوافقة مع الشريعة 
اإلسامية يف العالم، من خال أداة 
مليار   45 نحو  قيمتها  تبلغ  مالية 
حتويل  عملية  أكــبــر  وتنفيذ  دوالر، 
مالية مصنفة ضمن  أداة  إلــى  ديـــٍن 
حقوق املساهمني، دون أن يكون لها 
تأثير على نسبة ِملكية حملة أسهم 

الشركة واحلقوق املتصلة بها.
ــفـــت مـــؤســـســـة  ــشـ مـــــن جـــانـــبـــهـــا كـ
»اســـتـــراتـــيـــجـــي« الـــتـــابـــعـــة ملــجــمــوعــة 
بــرايــس واتـــرهـــاوس كـــوبـــرز، واجلــهــة 
الــطــاقــة  وزارة  لـــــدى  االســـتـــشـــاريـــة 
الـــســـعـــوديـــة إلعــــــــادة هــيــكــلــة قــطــاع 
والنجاح  »اإلصــاحــات  أن  الكهرباء، 

الذي حتقق يف جتاوز وحل إشكاالت 
مــالــيــة عــايــشــهــا قــطــاع الــكــهــربــاء يف 
الــســعــوديــة لــعــقــوٍد طــويــلــة، وإحـــال 
ــاف  ــفــ إطـــــــــار تـــنـــظـــيـــمـــي راســـــــــخ وشــ
ومــن شأنها حتقيق  وثــابــت محلها، 
االستدامة املالية للشركة السعودية 
للكهرباء، وُتعزز قدرتها على الوفاء 
ــيـــة، مبـــا يف ذلــك  ــالـ بــالــتــزامــاتــهــا املـ
ســــداد مــســتــحــقــات الــــوقــــود، وســــداد 
ــاح املــســتــثــمــريــن،  ــ ــع أربـ الـــديـــون، ودفــ
كــمــا أنــهــا ســتــمــنــح الــشــركــة الــقــدرة 
الازمة  السيولة  توفير  على  املالية 
النقل  شبكات  تعزيز  يف  لاستثمار 
والتوزيع، لتحقيق مستهدفات رؤية 
:«نتيجة  وتــابــعــت:   ،»2030 املــمــلــكــة 
ــم، ارتـــفـــع  ــ ــاســ ــ لــــهــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر احلــ
قطاع  مــن  املــرجــوة  التوقعات  سقف 

الــكــهــربــاء يف الـــبـــاد، إذ وّفــــرت هــذه 
لتحقيق  مهمًة  أدوات  اإلصــاحــات 
الــقــطــاع،  الــقــيــادة مــن  مــا تستهدفه 
ورفع  القطاع،  وهو حتسني خدمات 
أن  اعتبار  على  وموثوقيته،  كفاءته 
هذا هو أحد متطلبات حتقيق رؤية 

اململكة 2030.

خطط للتوسع
السعودية  الكهرباء  شركة  تسعى 
أعلنت  أن  بعد  التوسع،  للمزيد من 
مؤخرا عن االنتهاء بنجاح من طرح 
صكوك خضراء دولية، مقسمة على 
دوالر  مليار   1.3 بقيمة  شريحتني، 

األمريكي.
وقــالــت الــشــركــة يف بــيــان لــهــا، إن 
مقومة  الدولية  الصكوك اخلضراء 
بالدوالر األمريكي، وذات دخل ثابت 
وذات أولوية، وغير مدعومة بأصول، 
ــرح 650 مــلــيــون  وبــلــغــت قــيــمــة الـــطـ
 2.438 ُيـــعـــادل  ــا  مبـ أمــريــكــي  دوالر 
مـــلـــيـــار ريــــــال لــشــريــحــة 5 ســـنـــوات، 
و650 دوالر أمريكي أخرى لشريحة 
10 ســنــوات، وبــلــغ الــعــدد اإلجــمــالــي 
للصكوك 6500 صك بقيمة اسمية 

200 ألف دوالر للصك الواحد.
والقى إصدار الصكوك اخلضراء 
طلبًا قويًا من املستثمرين الدوليني 
مــن الــشــرق األوســـط وأســيــا وأوروبـــا 
وجاءت نسبة التغطية أكثر من أربع 

مرات من املبلغ املطلوب 

خالد السلطان : برنامج اإلصالح سُيعزز القوائم 
المالية للشركة، ويرفع من قدرتها على تمويل 

مشروعاتها

أكثر من 89 ألف كم دائري.. 1
تنقل 333 ألف جيجاوات/ساعة من الطاقة الكهربائية.. 2
أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة يف.. 3
10 مايني مشترك يف مختلف.. 4
1140 محطة.. 5
أكثر من 3.659 محول.. 6
بقيمة أصول ثابتة 150 مليار ريال.. 7

الكهرباء السعودية

مهندسون من السعودية للكهرباء يشرفون على أحد المشاريع.
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تدخل حيز العمل في 2024، ويصل عمرها االفتراضي لـ80 عاما

حتا .. طريق اإلمارات للطاقة النظيفة
تتوقع كهرباء ومياه دبي، أن يسهم مشروع محطة حتا لتوليد توليد الطاقة الكهرومائية في تحقيق استراتيجية دبي 

للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75 % من القدرة اإلنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة 
بحلول عام 2050، يأتي المشروع ضمن المبادرات التي اعتمدتها هيئة كهرباء دبي والهادفة إلى توفير فرص عمل 

مبتكرة للمواطنين في حتا، إضافة إلى تطوير المنطقة وتلبية احتياجاتها التنموية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية.

الــواقــعــة يف  تعتبر محطة »حــتــا« 
دبـــــي، وحتــــديــــدًا يف منطقة  أمــــــارة 
حتا، أول محطة كهرومائية لتوليد 
إلى  تصل  إنتاجية  بقدرة  الكهرباء 
250 ميغاوات على مستوى اخلليج، 
درهـــم  مــلــيــار   1.437 تــصــل  بتكلفة 
إماراتي،  وهي تعتمد بشكل رئيسي 
عــلــى مــيــاه ســد حــتــا الــبــالــغــة سعته 
غــالــون،  مــلــيــون   1716 الــتــخــزيــنــيــة 
املــاضــي،  يونيو  يف  الــطــاقــة.  لتوليد 
دبي عن  ومياه  كهرباء  أعلنت هيئة 
وصـــــول نــســبــة اإلجنــــــاز يف احملــطــة 
الكهرومائية إلى 23 %، ويتوقع يبدأ 
فبراير من  املشروع يف شهر  تشغيل 
2024، وبعمر افتراضي يصل  العام 
80 عامًا، ويعمل على أجنازها  إلــى 
ائــتــاف يضم أربــع شــركــات متمثلة 
بكل من  ستراباج إي جي  وستراباج 
دبي ذ.م.م  وأندريتز هيدرو  و أوزكار، 
ومت تعيني مجموعة EDF الفرنسية 

كطرف استشاري للمشروع.

تــتــمــيــز مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة 
الــكــهــرومــائــيــة، بــالــكــثــيــر مــن املــزايــا 
املهمة، أبرزها توفير املبالغ الباهظة 
ــادة املــيــاه  عــلــى الــدولــة وإمــكــانــيــة إعــ
الطاقة،  هــذه  توليد  يف  املستخدمة 
ينتج  وال  للغاية،  نظيفة  أنــهــا  كما 
انــبــعــاثــات  أو  مــخــلــفــات  أي  عــنــهــا 
متجددة،  كونها  عــن  فــضــًا  ملوثة، 
وبالتالي ميكن تشغيلها يف أي وقت.
يف  الكهرومائية  احملطة  تعتمد 
ــاج الــكــهــربــاء عــلــى االســتــفــادة  ــتـ إنـ
مــــن املــــيــــاه املــــخــــزنــــة يف ســــد حــتــا 
وســـد آخـــر عــلــوي سيتم إنــشــاؤه يف 
املنطقة اجلبلية، وخارج أوقات ذروة 
االستهاك تقوم توربينات متطورة 

ــاقـــة الــشــمــســيــة  تــعــتــمــد عـــلـــى الـــطـ
الــنــظــيــفــة مـــن مــجــمــع مــحــمــد بن 
الشمسية  للطاقة  آل مكتوم  راشــد 
إلى  السفلي  السد  من  املياه  بضخ 
تشغيل  يتم  العلوي يف حني  السد 
الكهرباء  الــتــوربــيــنــات إلنــتــاج  هـــذه 
احلاجة  عند  الهيئة  وتزويد شبكة 
إليها من خال االستفادة من قوة 
انـــدفـــاع املـــيـــاه املــنــحــدرة مـــن الــســد 
الـــعـــلـــوي إلــــى الـــســـد الــســفــلــي عن 
طـــريـــق قـــنـــاة مــائــيــة يــصــل طــولــهــا 
ــة يف  ــيـ ــالـ ــكــــفــــاءة عـ بــ كــــم   1.2 إلــــــى 
عــمــلــيــة إنـــتـــاج وتــخــزيــن الــكــهــربــاء 
مــع اســتــجــابــة فــوريــة للطلب على 

الطاقة خال 90 ثانية.

خطط بعيدة
يـــؤكـــد ســعــيــد مــحــمــد الـــطـــايـــر، 
التنفيذي  الرئيس  املنتدب  العضو 
لــهــيــئــة كـــهـــربـــاء ومـــيـــاه دبـــــي، على 
ــة، يـــأتـــي ضــمــن  ــطــ أن تــنــفــيــذ احملــ
الطاقة  نسبة  لزيادة  الهيئة  جهود 
مزيج  ضــمــن  واملــتــجــددة  النظيفة 
الطاقة يف دبي، مبا يسهم يف تعزيز 
مكانة اإلمارة كمركز عاملي للطاقة 
ــاد األخـــضـــر،  ــتــــصــ الــنــظــيــفــة واالقــ
ــانـــة حــتــا  ــكـ ــعـــزيـــز مـ ــى تـ ــ إضــــافــــة إلــ
كـــواحـــدة مــن أبــــرز مــنــاطــق اجلــذب 
ــارة دبـــي، يضيف:  الــســيــاحــي يف إمــ
»تــتــضــمــن األعـــمـــال اإلنــشــائــيــة يف 
احملـــطـــة الــكــهــرومــائــيــة اســتــخــدام 
تقنيات  املبتكرة يف  الــطــرق  أحـــدث 
ــورًا وأمــــانــــًا  ــ ــطـ ــ ــا تـ ــرهــ ــثــ احلــــفــــر وأكــ
ــم الـــــظـــــروف اجلـــيـــولـــوجـــيـــة  ــتـــائـ لـ
أكبر:   بتفصيل  ويتابع  للمنطقة«، 
»مـــشـــروع احملــطــة الــكــهــرومــائــيــة يف 
منطقة حتا ترجمة جلهود الهيئة 

لوتاه : كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء 
في المحطة تصل إلى 78.9 %

الطاير : المحطة ضمن جهود زيادة نسبة الطاقة 
النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة في دبي
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الدؤوبة يف تنفيذ توجيهات القيادة 
املـــوارد  عــلــى  للمحافظة  الــرشــيــدة 
ــادة االعــتــمــاد على  ــ الــطــبــيــعــيــة وزيــ
مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة 
وهو ما نعمل على تأكيده من خال 
بتقنية  الــكــهــربــاء  تــولــيــد  مــحــطــة 
من  األولــى  املخزنة  املائية  الطاقة 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  نوعها 
ــا يــســهــم يف تــعــزيــز مــكــانــة دبــي  مبـ
ــاملـــي لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة  كـــمـــركـــز عـ

واالقتصاد األخضر«.
ــلــــى أهـــمـــيـــة  وشــــــــدد الــــطــــايــــر عــ
ــة حــتــا  ــيـ ــمـ ــحـ ــة عــــلــــى مـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ احملـ
اجلــبــلــيــة، الفـــتـــًا إلـــى أن األعــمــال 
ــيــــة تـــتـــضـــمـــن اســـتـــخـــدام  ــائــ اإلنــــشــ
تقنيات  املبتكرة يف  الــطــرق  أحــدث 
ــًا  ــانــ ــورًا وأمــ ــ ــــطـ ــا تـ ــثــــرهــ احلـــفـــر وأكــ
ــروف اجلــيــولــوجــيــة  ــ ــظـ ــ لـــتـــائـــم الـ
املعايير  أعلى  وتراعي  ملنطقة حتا 
البيئية العاملية، وأضاف : »سيسهم 
ــيـــجـــي يف  ــراتـ ــتـ ــروع االسـ ــ ــشـ ــ هـــــذا املـ
يف  للمواطنني  عمل  فــرص  توفير 
حــتــا، إضــافــة إلـــى تــطــويــر منطقة 
»حتا« وتلبية احتياجاتها التنموية 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة واالقـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
عدد  عن جتــاوز  والبيئية«،  كاشفا 
ســاعــات الــعــمــل اآلمــنــة حــتــى اآلن 
عمل،  ساعة  3.5 مايني  مــن  أكثر 

دون تسجيل إصابات بشرية.
ــب الـــــطـــــايـــــر، يــتــضــمــن  ــســ ــحــ وبــ
ــزوار وأنــشــطــة  ــلــ ــزًا لــ ــركــ ــروع مــ ــشــ املــ
خارجية ومرافق سياحية مرتبطة 
باملشروع، ما يسهم يف دعم التنمية 
املستدامة للمنطقة وتعزيز موقع 
ــن أبــــــرز مــنــاطــق  ــدة مــ ــ ــواحـ ــ حـــتـــا كـ
اجلــــذب الــســيــاحــي يف إمــــارة دبــي. 
مــن جــانــبــه كــشــف املــهــنــدس ناصر 
للرئيس  التنفيذي  النائب  لــوتــاه، 
ــاج يف هــيــئــة كــهــربــاء  ــتـ لــقــطــاع اإلنـ
ومــيــاه دبـــي، أن كــفــاءة دورة عملية 
إنتاج وتخزين الكهرباء يف احملطة 
% مـــع اســتــجــابــة   78.9 إلـــى  تــصــل 
خال  الطاقة  على  للطلب  فورية 

90 ثانية، فقط.

مشاريع شمسية
ــأتــــي مــــشــــروع مـــحـــطـــة حــتــا،  يــ
ــاء ومــــيــــاه  ــربــ ــهــ ضــــمــــن خــــطــــط كــ
الطاقة  لزيادة حصتها من  دبــي، 
الكهرومائية  احملطة  املستدامة، 
املنطقة قبل  تــكــن األولــــى يف  لــم 

أنشاء  على  الهيئة  عامني عملت 
الشمسية،  للطاقة  حتا  مــشــروع 
ــروع عــلــى تــركــيــب  ــشــ ويــشــتــمــل املــ
الشمسية  للطاقة  لــوحــة   7.756
يف  يــأتــي  املــشــروع  الكهروضوئية، 
ــادرة شــمــس دبــــي الــتــي  ــبــ إطـــــار مــ
أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، 
إلى توليد 3.612.357 كيلو واط 
ســاعــي مــن الــكــهــربــاء ســنــويــًا من 
لوحات الطاقة الشمسية التي مت 
فيا،   554 أســطــح  عــلــى  تركيبها 
ويــبــلــغ مــتــوســط تــولــيــد الــطــاقــة 
الطاقة  لنظام  ــذروة  الــ أوقـــات  يف 
كيلو   4.5 فــيــا  كــل  يف  الشمسية 
واط ساعي، أما إجمالي متوسط 
يف  النظام  يولدها  التي  الطاقة 
كيلو   2.493 فيبلغ  الــفــلــل  كــافــة 
املــــشــــروع  ــهـــم  ويـــسـ ســــاعــــي،  واط 
مــن  ــن  ــ طـ  2.159 تـــخـــفـــيـــض  يف 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
الشمسية  للطاقة  حتا  مــشــروع 
جزءًا من مبادرة شمس دبي، التي 
تشجع أصحاب املنازل على تركيب 
لوحات الطاقة الكهروضوئية على 
أســطــح مــنــازلــهــم مـــن أجـــل توليد 
الشمسية  الــطــاقــة  مـــن  الــكــهــربــاء 
وربــطــهــا بــنــظــام تــوزيــع الــطــاقــة يف 
ــل الـــســـمـــاح بــتــصــديــر  ــن أجــ ــي مـ دبــ
كهرباء  هيئة  شبكة  إلــى  الــفــائــض 

ومياه دبي 

الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم،  يتفقد سير األعمال في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا.

تتميز محطات توليد الطاقة الكهرومائية، بأنها توفير مبالغ باهظة على 
الدولة، وإمكانية إعادة المياه المستخدمة في توليد هذه الطاقة، كما أنها 

نظيفة للغاية، وال ينتج عنها أي مخلفات أو انبعاثات ملوثة

أهداف محطة كهرباء حتا

توليد طاقة كهربائية بكفاءة  ¦
إنتاجية تصل إلى 90 %

ــع مـــــــصـــــــادر الــــطــــاقــــة  ¦ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ تـ
املختلفة يف دولة اإلمارات

النظيفة  ¦ الطاقة  زيــادة نسبة 
يف دبــــي لــتــصــل إلــــى 75 % 

بحلول عام 2050
تطوير منطقة حتا وتنميتها  ¦

من مختلف النواحي
تعزيز موقع املنطقة كإحدى  ¦

أبرز مناطق اجلذب السياحي 
يف دبي

التنمية  ¦ أشكال  كافة  حتقيق 
املـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة بــــجــــوانــــبــــهــــا 
ــة  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــ

واالجتماعية يف اإلمارات
فـــرص عــمــل متنوعة  ¦ تــوفــيــر 

ودعم قدرات الشباب املبتكرة 
مـــــن خــــــال إنـــــشـــــاء احملـــطـــة 

الكهرومائية يف حتا
ــادة الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة  ¦ زيــ

املتنوعة يف املنطقة
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قطر  وّقـــعـــت   ،2020 يــنــايــر  يف 
مــشــروع محطة  تنفيذ  اتــفــاقــيــة 
»اخلــــرســــعــــة« الـــكـــبـــرى لــلــطــاقــة 
مــحــطــة  أول  وهــــــو  الـــشـــمـــســـيـــة، 
ــيــــة إلنــــتــــاج  ــة الــــشــــمــــســ ــاقــ ــطــ ــلــ لــ
ــهــــربــــاء يف الـــــبـــــاد، بــقــيــمــة  ــكــ الــ
مليون   467 نحو  تبلغ  إجمالية 
تصل  أجــمــالــيــة  وبــطــاقــة  دوالر، 
ــيــــغــــاوات، اخلــطــة  مــ  800 لــنــحــو 
 350 بـــطـــاقـــة  املــــشــــروع  ــدأ  ــبـ يـ أن 
ــتـــه  ــاقـ مــــــيــــــغــــــاوات، ويـــــصـــــل لـــطـ
الــقــصــوى بــحــلــول الـــربـــع األول 
من العام 2022، ويف حال اجنازه 
بــالــكــامــل، ســيــكــون مــن بــن أكبر 
مــحــطــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة يف 

الــعــالــم، خــاصــة وأنـــه ميــتــد على 
كــيــلــومــتــرات مربعة   10 مــســاحــة 
ــة، غــــرب  ــ ــعـ ــ ــرسـ ــ يف مـــنـــطـــقـــة اخلـ

العاصمة الدوحة.
أول  »اخلـــــــرســـــــعـــــــة«  ــة  ــطــ ــحــ مــ
ــه يف قـــطـــر،  ــ ــوعـ ــ ــن نـ ــ ــروع مــ ــ ــشــ ــ مــ
اخلايا  بتقنية  الكهرباء  إنــتــاج 
يغطي  أن  يتوقع  الكهروضوئية، 
احــتــيــاجــات قــطــر مـــن الــكــهــربــاء 
بــنــســبــة 10 %، بــنــاء عــلــى أرقــــام 
الطاقة القصوى املستهلكة التي 
املــاضــي،  الـــعـــام  الـــبـــاد  سجلتها 

لشركة  االجمالية  الطاقة  تبلغ 
الــكــهــربــاء. واملــــاء الــقــطــريــة إلــى 
ــــب مـــشـــاريـــعـــهـــا املـــشـــتـــركـــة  ــانـ ــ جـ
الكهرباء  من  ميجاوات   10,590
ــات ســتــقــوم  ــيـ ــاقـ ــفـ ومبــــوجــــب االتـ
ــة  ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ املـ
املالك  »كهرماء«  واملــاء  للكهرباء 
واملــشــغــل ملــنــظــومــة شــبــكــات نقل 
وتــوزيــع الكهرباء واملــيــاه يف دولة 
الكهربائية  الطاقة  بشراء  قطر، 
املنتجة مــن شــركــة ســـراج1 وهي 
شــركــة مـــشـــروع مــحــطــة الــطــاقــة 

ــة الـــــكـــــبـــــرى، كــمــنــتــج  ــيـ ــسـ ــمـ ــشـ الـ
مـــســـتـــقـــل لـــلـــطـــاقـــة، وســـتـــتـــولـــى 
سراج1 مسؤولية تنفيذ وتشغيل 
ــروع ملــــدة خــمــســة وعـــشـــرون  ــشــ املــ
ــول إلــى  عــامــًا، ثــم مي نــقــل األصــ
ــنـــظـــام الـــبـــنـــاء  كـــهـــرمـــاء وفــــقــــًا لـ
والتملك والتشغيل ونقل امللكية 

.)BOOT(
 

مشاريع قادمة
املــشــروع ضمن مساهمة  يأتي 
لــــلــــوفــــاء  ــة يف  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ قــــــطــــــاع 
بــالــتــزامــات قــطــر يف مــلــف كــأس 
 ،2022 الـــــقـــــدم  لــــكــــرة  الــــعــــالــــم 
أضعاف   8 حــوالــي  سيولد  حيث 

سراج .. طريق قطر نحو الشمس

بدأت قطر تتوسع في أطالق مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تقليل االعتماد على الغاز 
في أنتاج الكهرباء، وزيادة حصتها من مشاريع الطاقة المتجددة، للوصول لتوفير نحو 

10 % من حاجتها من الطاقة من مصادر مستدامة، لديها أكثر من فكرة تنوي تطبيقها، 
بعد نجاح مشروح »سراج 1«، الذي فاق التصورات.

الخرسعة أول مشروع من نوعه في قطر، يوفر 
10 % من احتياجات الدولة من الكهرباء
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التزمت  التي  الشمسية  الطاقة 
الدولة ببنائها يف هذا امللف، كما 
ســيــســاعــد املـــشـــروع عــلــى ضــمــان 

حيادية الكربون.
بــحــســب تــصــريــحــات املــهــنــدس 
ســعــد بـــن شـــريـــده الــكــعــبــي وزيـــر 
الــدولــة لــشــؤون الطاقة هــذا أول 
مـــشـــروع تــرســيــه قــطــر يف مــجــال 
ــــن الـــطـــاقـــة  ــاج الــــكــــهــــربــــاء مـ ــ ــتـ ــ إنـ
الشمسية ولن يكون آخر مشروع، 

وهـــو يــأتــي ضــمــن جــهــود الــدولــة 
للحفاظ على الطاقة والبيئة مبا 
يضمن املوازنة بني منفعة اجليل 
احلالي ومنفعة األجيال املقبلة، 
متــاشــيــًا مــع رؤيـــة قــطــر الوطنية 
2030، وأضاف يف مؤمتر صحفي 
نــقــلــتــه وكـــالـــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة 
الــرســمــيــة :»إنـــشـــاء هـــذه احملــطــة 
يأتي تنفيذًا لسياسات دولة قطر 
يف تــنــويــع مــصــادر إنــتــاج الطاقة 

وزيـــــــادة االعـــتـــمـــاد عــلــى الــطــاقــة 
املتجددة وتعزيز كفاءتها، وهو ما 
ُيعد ركيزة أساسية نحو مستقبل 
مستدام لألجيال القادمة«، وبني 
الوزير الكعبي إن األسعار التي 
لتوليد  الـــدولـــة  عــلــيــهــا  حــصــلــت 
تعتبر  املشروع  هذا  من  الكهرباء 
أفضل األسعار على مستوى  من 
كهرماء  :»أدارت  وأضـــاف  العالم، 
ــة تــنــافــســيــة  ــقـ املـــنـــاقـــصـــة بـــطـــريـ
وحـــرفـــيـــة عـــالـــيـــة، ســتــكــون كلفة 
إنــتــاج الكهرباء مــن هــذه احملطة 
مــنــافــســة جــــدا مـــقـــارنـــة بــتــولــيــد 

الكهرباء من الوقود التقليدي«.
ــرب املـــهـــنـــدس الــكــعــبــي  ــ كــمــا أعـ
ــدة  ــ ــلــــعــــه لــــتــــأســــيــــس عـ عـــــــن تــــطــ
أنحاء  عــدة  مــشــاريــع مشابهة يف 
مــن الـــدولـــة يف إطــــار ســعــى قطر 
الطاقة  إلنتاج  مصادرها  لتنويع 
الــكــهــربــائــيــة، قـــائـــا »إنـــــه سيتم 
األخــذ يف االعتبار مــدى النجاح 
الــــــذي ســيــحــقــقــه هـــــذا املـــشـــروع 
نــوعــه يف  الـــذي يعتبر األول مــن 
قطر ومن ثم االستفادة من هذه 
املعطيات يف أي مشاريع مشابهة 

يف الدولة«.
ــة اســـتـــغـــال  ــيــ ــانــ ــكــ وحـــــــــول إمــ
طـــاقـــة الـــريـــاح كــمــصــدر مــتــجــدد 
الطاقة  بجانب  الكهرباء  إلنتاج 
الشمسية، أجاب املهندس الكعبي 
بـــأن هـــذا األمـــر يصعب حتقيقه 
ــة قــطــر نــظــرا ألن الــريــاح  يف دولــ
فترات  أغلب  يف  مستمرة  ليست 
العام، لذا يصعب االعتماد عليها 
الكهرباء وأضاف  كمصدر إلنتاج 
»إنــــه مــنــذ نــحــو 12 عــامــا شـــارك 
يف جلنة لتقييم املصدر املتجدد 
األفـــضـــل يف إنـــتـــاج الــكــهــربــاء يف 
أن  حينها  الــلــجــنــة  ورأت  الـــدولـــة 
ــو الـــطـــاقـــة  ــ ــل هـ ــ ــضـ ــ ــدر األفـ ــ ــصـ ــ املـ

الشمسية«.

تطوير كبير
ســيــخــفــف مـــشـــروع »ســــــراج 1« 
القائمة  املــشــاريــع  على  الضغط 
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  ــاقــ ــاج الــــطــ ــ ــتـ ــ ألنـ
ــة  ــاقــ ــطــ وســـــتـــــكـــــون مـــــشـــــاريـــــع الــ
املستدامة ركيزة أساسية يف قطاع 

الكهرباء واملاء يف دولة قطر.
يؤكد املهندس عيسى بن هال 
الكواري رئيس »كهرماء« على أنه 

»بعد متابعة التطور امللحوظ يف 
تصنيع األلواح الشمسية وارتفاع 
كــفــاءتــهــا وانـــخـــفـــاض أســعــارهــا، 
الــغــاز الطبيعي  كــمــيــات  ــة  ــ ودراسـ
املـــمـــكـــن تـــوفـــيـــرهـــا جــــــراء إنـــتـــاج 
الــكــهــربــاء بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، 
ــررت كــهــرمــاء وبــالــتــنــســيــق مع  ــ قـ
اجلـــــهـــــات املـــعـــنـــيـــة الــــــشــــــروع يف 
تــنــفــيــذ مــحــطــة طـــاقـــة شمسية 
باخلايا  الكهرباء  إلنتاج  كبرى 
وأضاف »جنحنا  الكهروضوئية«، 
مــن خــال الــتــفــاوض الــفــعــال يف 
تنافسية  أســعــار  عــلــى  احلــصــول 
لــلــكــهــربــاء املــنــتــجــة مـــن اخلــايــا 
أقل  يعد  والـــذي  الكهروضوئية، 
ســعــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ملثل 

هذه املشاريع«.
مـــن جــهــتــه، كــشــف فــهــد حمد 
املــهــنــدي، املـــديـــر الـــعـــام والــعــضــو 
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ املـــــنـــــتـــــدب لـ
واملــــــاء الــقــطــريــة عــضــو مجلس 
أن  لــلــطــاقــة  ســـــراج  شـــركـــة  إدارة 
ــة الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة  مــــحــــطــ
الــكــبــرى بــاخلــرســعــة تــعــد إجنـــازًا 
عــلــى مــســتــوى املــنــطــقــة، وقــــال: 
»ســـيـــتـــضـــمـــن املـــــــشـــــــروع أحــــــدث 
الطاقة  تكنولوجيا  يف  احلــلــول 
ــواح  ــ الــشــمــســيــة كــاســتــخــدام األلـ
املـــــــــزدوجـــــــــة وتــــطــــبــــيــــق أحـــــــدث 
األنظمة اآللية لتعقب الشمس، 
الروبوتات  استخدام  إلى  إضافًة 
يف عــمــلــيــة الــتــنــظــيــف املــســتــمــرة 
ــة لـــضـــمـــان  ــيـ ــسـ ــمـ ــشـ لــــــأللــــــواح الـ
استمرارية كفاءة اإلنتاج وتقليل 
كلفة التشغيل يف احملطة وغيرها 
من التقنيات، ويأتي هذا اإلجناز 
يف مــجــال الــطــاقــة املــتــجــددة يف 
ســيــاق الـــريـــادة الــدائــمــة لشركة 

الكهرباء واملاء القطرية«.
تعتزم »كهرماء« انشاء محطة 
ــتـــاج الــطــاقــة واملـــيـــاه  جـــديـــدة النـ
ابــو  رأس  E( يف مجمع  )املــنــشــأة 
 2025-2024 بــحــلــول  فــنــطــاس 
قـــــدرة  ــلـــغ  ــبـ تـ أن  املــــتــــوقــــع  ــن  ــ ــ ومـ
 100 و  مــيــغــاوات   2600 احملــطــة 
مليون جــالــون مــن املــيــاه احملــاه 
واملاء  الكهرباء  شركة  وستمتلك 
حــصــص  مــــن   %  55 ــة  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
املــشــروع و مــزيــد مــن التفاصيل 
حول املشروع سوف يتم االنتهاء 

منها يف بدايات 2022 

؟؟؟؟؟؟؟

الكواري : نجحنا في الحصول على أسعار 
تنافسية للكهرباء المنتجة من الخاليا 

الكهروضوئية

 لسياسات 
ً
الكعبي : إنشاء هذه المحطة يأتي تنفيذا

قطر في تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة االعتماد 
على الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها

المهندي : المشروع يطبق أحدث األنظمة اآللية 
لتعقب الشمس، ويستخدم الروبوتات في 

التنظيف األلواح الشمسية
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شهدت السنوات املاضية منوا 
ملحوظا يف زيادة االعتماد على 
ــتــــجــــددة مــــن خـــال  الـــطـــاقـــة املــ
اجنــــاز الــعــديــد مـــن املــشــروعــات 
الشمسية  الــطــاقــة  مــجــالــي  يف 
وطاقة الرياح لتغطية استهاك 
توقيع  إلــى  بــاإلضــافــة  الكهرباء 
عـــــدد مــــن االتــــفــــاقــــيــــات لـــشـــراء 
ــة الــــتــــي متـــهـــد إلقـــامـــة  ــاقــ ــطــ الــ
مجال  مستقبلية يف  مشروعات 

الطاقة املتجددة.
ــذه اخلــــطــــوات،  ــ ــتـــســـريـــع هــ ولـ
ــان إلـــى  ــ ــمـ ــ أنـــظـــمـــت ســـلـــطـــنـــة ُعـ
ــاء  ــ ــــشـ االتــــــــفــــــــاق اإلطـــــــــــــــاري إلنـ
ــالــــف الــــــدولــــــي لــلــطــاقــة  ــتــــحــ الــ
خطتها  مــع  متــاشــًيــا  الشمسية 
الطاقة  مــصــادر  مــن  لاستفادة 
ــة الـــطـــاقـــة  ــ ــاصــ ــ املـــــتـــــجـــــددة وخــ

الشمسية.

مــن خــال  السلطنة  وتــهــدف 
ــتـــفـــادة  ــى االسـ ــ ــذا االتــــفــــاق إلـ ــ هـ
ــاء  مــــن جتـــــــارب الــــــــدول األعــــضــ
ــال تـــطـــويـــر واســـتـــخـــدام  يف مـــجـ
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة واملـــشـــاركـــة 
واألنشطة  الــبــرامــج  يف  الفاعلة 
التحالف  يتبناها  ســـوف  الــتــي 

الدولي للطاقة الشمسية.

أتجاه مبكر
ــم  ــى دعـ ــ تـــتـــجـــه الـــســـلـــطـــنـــة إلــ
مـــشـــروعـــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة 
املتجددة،  للطاقة  مهم  كمصدر 
ــدأت يف وقـــت مبكر يف  بــعــد أن بـ
الطموحة،  املشاريع  تنفيذ تلك 
وتعمل شركة »تنوير« وهي إحدى 
شركات مجموعة مناء القابضة 
عــلــى تــنــفــيــذ رؤيــتــهــا يف مــجــال 
 %  20 وحتقيق  البديلة  الطاقة 

 ،2025 عـــام  بــحــلــول  مــن سعتها 
وإقامة العديد من املشروعات يف 
هذا املجال مبختلف محافظات 

السلطنة.
ــت  ــ وقــ يف  ــرك  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ جـــــــــــاء 
مــبــكــر، قــبــل نــحــو ســبــع ســنــوات 
الطاقة  محطة  »تنوير«،  دّشنت 
الــشــمــســيــة يف واليــــــة املـــزيـــونـــة 
ــار إلـــــى جــانــب  مبـــحـــافـــظـــة ظــــفــ
ــذ مـــــشـــــروعـــــات الـــطـــاقـــة  ــيـ ــفـ ــنـ تـ
الشمسية الهجينة يف 11 موقًعا 
ومشروع الطاقة الشمسية على 

أســطــح مــبــانــي مــكــاتــب الــشــركــة 
واملــشــتــركــني كــجــزء مـــن مــبــادرة 
»ســــاهــــم« الـــتـــي أطــلــقــتــهــا هيئة 
تنظيم اخلدمات العامة وتهدف 
الطاقة  اســتــخــدام  تشجيع  إلــى 
ــن أجــل  الــشــمــســيــة الــنــظــيــفــة مـ
إيجاد مصدر مستدام للسلطنة 

واألجيال القادمة. 
ــبــــر مـــحـــطـــة املــــزيــــونــــة  ــتــ ــعــ وتــ
مشروع  أول  الشمسية  للطاقة 
ــاء  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ جتــــــــــــاري إلنـــــــتـــــــاج الـ
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة املــتــجــددة 

تخطط سلطنة عمان، لاستثمار 
بشكل أكبر في مشاريع الطاقة 

المستدامة من خال تنويع 
مصادر الطاقة والحفاظ على 

البيئة والحّد من االنبعاثات 
الضارة. وتسعى وزارة الطاقة 

والمعادن العمانية، لوضع 
وتنفيذ الدراسات والخطط 

والسياسات الكفيلة بتحقيق 
االستغال األمثل للطاقة 

واالهتمام بتنمية مشروعات 
الطاقة المتجددة في مختلف 

محافظات السلطنة وتعزيز 
إسهاماتها بنسبة 11 % من 

إنتاج الطاقة بحلول عام 2023، 
إلى جانب توفير 30 % من 

حاجتها من الكهرباء عبر مصادر 
الطاقة المتجددة بحلول عام 

.2030

ُعمان .. تتوسع

البوسعيدي: المشروع يساعد على خفض 
االنبعاثات السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون 

بنحو 225 ألف طن

اليافعي: انتجت المحطة في عامها األول أكثر 
من 100 ميجاواط ساعة من الكهرباء النظيفة
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يقام على مساحة ثمانية آالف 
ــة إنــتــاجــيــة  ــاقـ مـــتـــر مـــربـــع وبـــطـ
واط  550 ميجا  بــ  تقدر  سنوية 

ساعة.
تنوعت املشاريع يف العديد من 
محطة  تعتبر  حــالــيــا  املــنــاطــق، 
منطقة  يف  الرياح  لطاقة  ظفار 
ــزر  ــة شــلــيــم وجــ ــواليــ فــتــخــيــت بــ
احلانيات احملطة األكبر إلنتاج 
الــكــهــربــاء مــن طــاقــة الـــريـــاح يف 
بقدرة  الــعــربــي  اخلليج  منطقة 
إنــتــاجــيــة قــدرهــا 50 مــيــجــاواط 
عــلــى مــســاحــة إجــمــالــيــة قــدرهــا 
 100 بلغت  بتكلفة  1900 هكتار 

مليون دوالر أمريكي.
يــكــشــف املـــهـــنـــدس أحـــمـــد بــن 
رمضان اليافعي مدير أول شراء 
وتــشــغــيــل الــطــاقــة املـــتـــجـــددة يف 
ظفار  محطة  أن  »تنوير«  شركة 

 13 على  تشتمل  الــريــاح  لطاقة 
إنتاجية  بسعة  هوائية  توربينة 
للتوربينة  مــيــجــاواط   3.8 تبلغ 
الـــواحـــدة، وتــنــقــل الــكــهــربــاء عن 
طــريــق خــطــوط اجلــهــد الــعــالــي 
الشبكة  مــع  فــولــت(  كيلو   132(
ــافــــظــــة ظـــفـــار  الــــرئــــيــــســــة مبــــحــ
وتخدم املشتركني املرتبطني بها.

ويضيف : »جاء إقامة مشروع 
ــاح  ــريـ ــار لـــطـــاقـــة الـ ــفـ مــحــطــة ظـ
مشتركة  تطوير  اتفاقية  نتيجة 
حـــكـــومـــة  بــــــني   2014 عــــــــام  يف 
السلطنة ممثلة يف شركة كهرباء 
املناطق الريفية تنوير وحكومة 
أبوظبي ممثلة يف شركة أبوظبي 
لطاقة املستقبل مصدر«. مؤكدا 
ــم شــبــكــة  ــ ــلـــى أهـــمـــيـــتـــه يف دعــ عـ
ــهـــربـــاء يف احملـــافـــظـــة،  ــكـ نـــقـــل الـ
وتــابــع :«أكــمــلــت احملــطــة عامها 

األول بنجاح منذ بدء تشغيلها 
 2019 التجاري يف شهر نوفمبر 
ميجاواط   100 من  أكثر  بإنتاج 
ساعة من الكهرباء النظيفة إلى 
اآلن وتـــايف أكــثــر مــن 100 ألف 
طـــن مـــن االنــبــعــاثــات الــغــازيــة«، 
ظفار  محطة  مــشــروع  أن  مبيًنا 
ـــــاءم مــع  ــتـ ــ ــة الـــــــريـــــــاح يــ ــاقــ ــطــ لــ
ــيـــط الــبــيــئــي وُروعـــــــــَي عــنــد  احملـ
الفنية  اجلوانب  جميع  تنفيذه 

والتوسعات املستقبلية.

المزيد من المشاريع
لــــيــــس يف ظـــــفـــــار فـــــقـــــط، يف 
دخــلــت   ،  ،2020 ــام  عــ مــنــتــصــف 
الطاقة  لتوليد  »أمـــني«  محطة 
التشغيل  مرحلة  الكهروضوئية 
ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ ــة إنـ ــاقــ ــطــ الـــــتـــــجـــــاري بــ
وبتكلفة  مــيــجــاواط   100 تــبــلــغ 
دوالر  مليون   94 بلغت  إجمالية 
بالقرب  املــشــروع  ويقع  أمريكي، 
من منطقة منر وعلى بعد 300 
ــا شـــمـــال شــرق  كــيــلــومــتــر تــقــريــًب

صالة.
يــــؤكــــد مـــحـــمـــد الــبــوســعــيــدي 
املتجددة  الطاقة  قسم  مــســؤول 
بــشــركــة تــنــمــيــة نــفــط ُعـــمـــان إن 
كـــثـــافـــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة يف 
ــّول  الــســلــطــنــة مُتـــثـــل نــقــطــة حتـ
ــة الـــنـــظـــيـــفـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــكـــني الـ ــمـ ــتـ لـ

املـــــســـــتـــــدامـــــة والــــتــــقــــلــــيــــل مـــن 
االنبعاثات الكربونية.

»أمــني«  مشروع محطة  ُيعتبر 
الكهروضوئية  الــطــاقــة  لتوليد 
ــات الــطــاقــة  ــروعـ أحــــد أبـــــرز مـــشـ
الــشــمــســيــة يف الــســلــطــنــة وهـــو 
يقام على مساحة 4 كيلومترات 
مربعة وينتج الطاقة الكهربائية 
بواسطة األلواح الشمسية التي 
تــكــفــي لـــتـــزويـــد 15 ألــــف مــنــزل 
ــروع  ــشــ املــ أن  مـــبـــيـــنـــا  بـــالـــطـــاقـــة 
االنبعاثات  خفض  على  يساعد 
ــي أكــســيــد  ــانــ ــاز ثــ ــغــ ــويـــة لــ ــســـنـ الـ

الكربون بنحو 225 ألف طن.
ــروع أحــــدث  ــ ــشـ ــ ويـــســـتـــخـــدم املـ
املــتــطــورة يف صناعة  الــتــقــنــيــات 
ــا الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة الــتــي  اخلــــايــ
الوجه  ثنائية  الــوحــدات  تشمل 
إلى جانب األجهزة التي تتعقب 
مـــســـار الـــشـــمـــس لــــزيــــادة إنـــتـــاج 

الطاقة خال ساعات النهار.
وكـــشـــف الــبــوســعــيــدي عـــن أن 
تقّيم  ُعــمــان  نفط  تنمية  شــركــة 
حاليا عددا من الفرص املتاحة 
إلقامة منشآت لطاقة الرياح يف 
جنوب منطقة االمتياز وهي يف 
أنهت  أن  بــعــد  متقدمة  مــراحــل 
الــشــركــة جــمــع قــيــاســات الــريــاح 
كما أنها بصدد تطوير مناقصة 

املشروع  

السلطنة تدشن المزيد من مشاريع الطاقة 
المستدامة في الشمال والجنوب

الهدف توفير 30 % من الكهرباء عبر مصادر 
الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
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وكــــــــشــــــــف وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
تخطط  »اململكة  أن  الــســعــودي 
مليار   142 بقيمة  الستثمارات 
ــال يف تـــوزيـــع الــطــاقــة حتى  ــ ريـ

.»2030
من جانب أخر قالت مصادر: 
إن شـــركـــة أكــــــوا بـــــــاور، الـــوافـــد 

السعودي،  السوق  إلى  اجلديد 
فازت مبشروع لتوليد الكهرباء 
مـــن الــطــاقــة الــشــمــســيــة ضمن 
ــاريـــع احلــكــومــيــة  ــشـ بـــرنـــامـــج املـ

لقطاع الطاقة املتجددة.
ــافـــت  أضـ  ،CNBC لـــــ  ووفـــــًقـــــا 
فازت  الــذي  املشروع  أن  املصادر 

بــه الــشــركــة هــو مــشــروع الـــرس، 
وتــبــلــغ طــاقــتــه اإلنــتــاجــيــة نحو 
الـــفـــوز يف  وأن  مـــيـــغـــاواط،   700
املناقصة جاء بعد منافسة مع 
شركة  بينها  من  عاملية  شركات 
السعودية  الشركة  لكن  Jinko؛ 
ــل يف  ــ ــضــ ــ ــر األفــ ــعــ ــســ ــت الــ ــ ــدمـ ــ قـ

نــّظــمــه مكتب  الـــــذي  الـــعـــطـــاء 
مشاريع الطاقة املتجددة.

وقدمت »أكوا باور« السعودية، 
الثالثة  اجلولة  أفضل سعر يف 
مستوى  عند  املكتب  لعطاءات 
5.6 رياالت للكيلو واط الواحد 

من الكهرباء 

األمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية

٣80 مليار استثمارات سعودية في مشاريع الطاقة المتجددة

أعلن األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن باده تخطط 
الستثمارات بقيمة 380 مليار ريال في مشاريع للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
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AIRBAG SuperDry الكابالت الُعمانية تحمي

أكملت شركة صناعة الكابالت العمانية  
 AIRBAG SuperDry تركيب نظام الكابالت
املــشــروع بوالية  املصنع يف عــمــان، وميــتــد 
الواقعة يف محافظة  جعالن بني بو علي 
جـــنـــوب الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى طـــــول الــشــريــط 
الساحلي لبحر العرب، ومت تركيب الكابل 
ــرة بــعــد أن مت حتــديــد  يف مــديــنــة األشـــخـ
الظروف البيئية احلالية املعقدة والنادرة 
عــلــى أنــهــا شــديــدة اخلــشــونــة وذات طابع 

مميز
كابل حماية بطبقة  AIRBAG هو نظام 
بـــن املـــوصـــالت والــغــمــد اخلـــارجـــي يعمل 
كممتص للصدمات، من خالل امتصاص 
طبقة AIRBAG التي تعمل كنظام لتوفير 
دفاع فّعال للغاية ضد الصدمات، والتشوه 

الناجت عن التأثير.
ــاجت  نـ  AIRBAG SuperDry ويـــعـــتـــبـــر 
الُعمانية  الــكــابــالت  بــن صناعة  الــشــراكــة 
ــة حتــــديــــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ومــــجــــمــــوعــــة منــــــــاء ملـ
للغاية، ومتت  احملــددة  املــشــروع  متطلبات 
عــمــلــيــة الــبــحــث والــتــطــويــر املــكــثــفــة الــتــي 
مع  بالتعاون  األخــيــرة  األشهر  أجريت يف 
مجموعة مناء إلنشاء تقنية كابالت تلبي 
ظــروف  يف  للتركيب  الــدقــيــقــة  املتطلبات 

منطقة ساحلية  من  قريبة  بيئية خاصة 
ذات ملوحة عالية.

االقتصادية  التحديات  الرغم من  على 
والــتــشــغــيــلــيــة الـــتـــي واجــهــتــهــا مــجــمــوعــة 
2020، أســوة ببقية  مناء القابضة يف عام 
املجموعة  واصلت  العالم،  الشركات حول 
توسيع قاعدة عمالئها لتصل إلى مليون 
بنسبة  بــزيــادة  مشترًكا،  و822  ألــًفــا  و316 

3.1 % عن عام 2019. 
واســتــمــرت املــجــمــوعــة يف االســتــثــمــار يف 
ــام 2020  ــتـــوزيـــع يف عــ شــبــكــات الــنــقــل والـ
لتوسعة الشبكة وضمان موثوقيتها والتي 

بلغت 99.99 %.
وشهدت مجموعة مناء زيادة يف إيراداتها 
بنسبة 4.77 % لتصل إلى 1.3 مليار ريال 
ــام املــــاضــــي، كــمــا ارتــفــعــت  ــعـ ُعـــمـــانـــي يف الـ
 %  12.29 بنسبة  الــضــريــبــة  بــعــد  ــاح  ــ األربـ
لتصل إلى 67.82 مليون ريال ُعماني، يف 
حن انخفضت إيرادات دعم الكهرباء لعام 
2020 إلى 615 مليون ريال ُعماني وبنسبة 
1.5 % مقارنة بعام 2019، إضافة إلى ذلك 
بلغ إجمالي أصول املجموعة 6.75 مليار 

ريال ُعماني.
وتــــتــــضــــمــــن املــــــشــــــاريــــــع املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 

ــة »ُعـــمـــان  ــرؤيــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ لــلــمــجــمــوعــة واملـ
2040« تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة 
املـــتـــجـــددة مـــن خــــالل الــشــركــة الــُعــمــانــيــة 
إلى  واملــيــاه وشــركــة تنوير،  الطاقة  لــشــراء 
ــروع »ربــــــط« املــعــنــي بــتــوصــيــل  ــشـ جـــانـــب مـ
أنظمة الكهرباء يف السلطنة بتنفيذ من 

الشركة الُعمانية لنقل الكهرباء. 
وتسعى املجموعة من خالل املشروع إلى 
ربط شبكة الكهرباء الرئيسية يف الشمال 
اجلــنــوب  للطاقة يف  ظــفــار  شــركــة  بشبكة 
مرحلتن،  على  الــوســطــى  محافظة  عبر 
املرحلة األولى تغطي 660 كم من خطوط 
كيلوفولت،   400 بسعة  العلوية  الكهرباء 
ومـــن املــتــوقــع االنــتــهــاء مــن نــطــاق العمل 
الـــكـــامـــل لــلــمــرحــلــة األولــــــى مـــن املـــشـــروع 
وتبلغ   2023 عــام  الربع األول من  بحلول 
الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة لــهــذه املــرحــلــة 183 

مليون ريال ُعماني.
فــيــمــا ســتــغــطــي املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 425 
كـــم مـــن الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة بــســعــة 400 
بعد  لــهــا  التخطيط  وســيــتــم  كــيــلــوفــولــت، 
بتكلفة  الــالزمــة  املوافقات  على  احلصول 
ريــال  مليون   158 تبلغ  متوقعة  إجمالية 

ُعماني 

مهندسون تابعون لشركة صناعة الكابالت العمانية خالل علمية تركيب الكابالت الجديدة
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»كهرماء« تطلق مبادرة وطنية لخفض استهالك الطاقةأ
أطلقت املؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
الوطني  البرنامج  »كهرماء«، من خال  واملــاء 
مــبــادرة  »تــرشــيــد«،  الــطــاقــة  وكـــفـــاءة  للترشيد 
ــدة وذلــــــك خلـــفـــض اســتــهــاك  ــديــ وطـــنـــيـــة جــ

الكهرباء واملاء يف القطاع السكني بنسبة 5%
املـــبـــادرة لتحقيق االســتــدامــة  هـــذه  وتـــأتـــي 
البيئة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهداف التنمية 
املجتمعي  الــوعــي  وتنمية  العاملية  املستدامة 
وضـــمـــان كـــفـــاءة اســتــهــاك الــكــهــربــاء واملـــيـــاه 
إذ تعد أحدث مبادرات »ترشيد«،  بدولة قطر، 
وستسهم يف حتفيز اجلهود لتحقيق اخلفض 
الــذي سيتم اإلعــان عن نتائجه يف  املنشود، 

النصف األول من العام املقبل 2022.
وأكـــــد مــحــمــد عــلــي املـــهـــنـــدي، مـــديـــر إدارة 
املؤسسة  واالتصال: »حرص  العامة  العاقات 
ــن أجــــل رفــع  ــادرات مـ ــ ــبـ ــ عــلــى تـــدشـــني كـــافـــة املـ
كـــفـــاءة وحتــســني الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة، مبا 
ــل اخلـــــدمـــــات لــعــمــوم  ــقــــدمي أفــــضــ يـــضـــمـــن تــ
املــشــتــركــني، ويــســهــم يف احلــفــاظ عــلــى املـــوارد 
الــطــبــيــعــيــة لـــدولـــة قــطــر، واســتــغــالــهــا بعيدا 
عــن االســتــنــزاف، مــشــددا على أهمية املــبــادرة 
وفق  الطاقة  استدامة  إلى  الهادفة  اجلديدة، 
-2018 الوطنية  واالستراتيجية   ،2030 رؤيــة 

.»2022
ــادرة تــعــزيــز ثقافة  ــبـ ــأن املـ وأضـــــاف: »مـــن شـ
تــرشــيــد االســتــهــاك، الــتــي يــســعــى الــبــرنــامــج 
تــكــريــســهــا مجتمعيا مــع مــرور  إلـــى  الــوطــنــي 
الوقت، كي تصبح جزءا ال يتجزأ من حياتنا، 
وأســلــوبــا يوميا ال غنى لنا عــنــه، وصـــوال إلى 
ــوازن، يتحمل من  ــتـ بــنــاء منــط اســتــهــاكــي مـ
ذلــك«،  كاملة جتــاه  املسؤولية  خاله اجلميع 
وتابع »«سيكون للمبادرة دورا هاما يف التوعية 

بأساليب ترشيد االستهاك، فضا عن كيفية 
املــســاهــمــة يف احلــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة احمللية، 
واستدامة توازنها الطبيعي لألجيال احلالية 
واملــقــبــلــة، حتــقــيــقــا لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة الــتــي 

نسعى لتحقيقها«
ــداف، هــي:  ــ أهـ  3 املـــبـــادرة لتحقيق  وتــســعــى 
االســـــتـــــدامـــــة الـــبـــيـــئـــيـــة عـــــن طــــريــــق خــفــض 
ــوارد  ــارة، واحلـــفـــاظ عــلــى املــ االنــبــعــاثــات الـــضـ
الــطــبــيــعــيــة، وأخــــيــــرا تــنــمــيــة املــجــتــمــع عــبــر 
إدخال كفاءة استخدام الطاقة كأسلوب حياة 
أساسية،  مــراحــل   4 إلــى  وتنقسم  مجتمعي. 
باملبادرة وأهدافها  التعريف  تتمثل األولى يف 
والنتائج املتوقعة وتعبئة استبانة االستهاك 
السكني املوجودة على رابط ترشيد يف موقع 

»كهرماء اإللكتروني.
وتــوقــع املــهــنــدس محمد الــشــرشــنــي، رئيس 
املــبــادرة  حتقق  أن  الترشيد  تكنولوجيا  قسم 
بنحو  الكهرباء  توفير  حالة  يف  مؤثرة  نتائج 
بــــ600 جيجاوات ســاعــة، مــقــدرا كذلك توفير 
11 مليون متر مكعب من املياه عند الوصول 
0.4 مليون طــن من  ذاتــهــا، وحــوالــي  للنسبة 
مالي  وبوفر  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

إجمالي يقدر بنحو 212 مليون ريال.
وإلجنـــاح املـــبـــادرة، وقــعــت »كــهــرمــاء« مؤخرا 
اليابانية  ماروبيني  شركة  مــع  تفاهم  مــذكــرة 
إلنشاء منصة ذكية لكفاءة استخدام الطاقة، 
ــج الــوطــنــي  ــامـ ــرنـ ــبـ تــســهــم فـــيـــدعـــم جـــهـــود الـ

للترشيد وكفاءة الطاقة »ترشيد« 

  أعلنت شركة أسمنت عمان، أنها طرحت 
مــنــاقــصــة لــعــقــود هــنــدســيــة وتـــأمـــني وبــنــاء 
مــحــطــة كــهــربــاء جــديــدة يف إطــــار تــوســعــات 
الـــذي يضم مــشــروع مصفاة  الــدقــم،  ميناء 
ــــني الــســلــطــنــة  ــــت اإلنـــــشـــــاء بـ ــتـــرك حتـ ــشـ مـ

والكويت،  
:«نستهدف  بــيــان لها  الــشــركــة يف  وقــالــت 
حتقيق مستوى أعلى من كفاءة الطاقة يف 
تقرر  لذلك  للشركة،  التشغيلية  العمليات 
تدشني محطة توليد كهرباء تعمل بأحدث 

التقنيات«
ــاه  ــفـ ــسـ ــة يف مـــنـــطـــقـــة املـ ــ ــــطـ وُتــــــقــــــام احملـ

الصناعية، على بعد 32 كيلو مترا من مطار 
مسقط الدولي.

ولـــم حتـــدد الــشــركــة الــطــاقــة الــتــولــيــديــة 
اإلجـــمـــالـــيـــة حملـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء اجلــــديــــدة، 
ولــكــنــهــا تــعــمــل حــالــيــا عــلــى مــشــروع جديد 
تستعد  كما  الــدقــم،  يف  املتكامل  لألسمنت 

لــطــرح مناقصة لــتــدشــني وحـــدة الســتــرداد 
احلـــرارة امُلــهــدرة من التوربني الــذي يعتمد 

على الغاز يف توليد الكهرباء.
يـــذكـــر أن مــنــطــقــة الـــدقـــم االقــتــصــاديــة 
ــة، تـــشـــمـــل عــــــــدًدا مــــن مـــشـــروعـــات  ــ ــاصـ ــ اخلـ
والبعض  بعضها،  حتديث  يجري  الطاقة، 

اآلخر حتت اإلنشاء
ومن بني تلك املشروعات مصفاة الدقم، 
التي بدأت أعمالها يف 2018، ومن املقرر أن 
تصبح جاهزة للتشغيل العام املقبل، وتصل 
230 ألـــف برميل  طــاقــتــهــا اإلنــتــاجــيــة إلـــى 

يومًيا 

أسمنت ُعمان تستعد لتدشين محطة ميناء الدقم
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توقعت شركة مياه وكهرباء اإلمارات، خفض 
عام  بحلول   %  50 بنحو  الكربونية  االنبعاثات 
2025، نتيجة التحول نحو إنتاج أكثر استدامة 

للمياه والكهرباء.
املستقبلية  السعة  »متطلبات  تقرير  وتضمن 
إلنتاج املياه والكهرباء يف إمارة أبوظبي«، الذي 
نشره املوقع الرسمي حلكومة أبوظبي، توقعات 
الطلب على املياه والكهرباء يف الفترة بني عامي 
2021 و2027، وحدد عملية صناعة القرار فيما 
يتعلق مبتطلبات القدرة اإلنتاجية املستقبلية 
إلى توصيات بشأن  ألبوظبي وخارجها، إضافة 
العام  اتــخــاذهــا  الــتــي يجب  التخطيط  قــــرارات 

املقبل.
أنه ووفًقا للسيناريو لألساس،  التقرير  وأكد 
من املتوقع أن ُتسهم االستثمارات التي ُخصصت 
حــتــى اآلن يف مـــشـــروعـــات الــطــاقــة الــشــمــســيــة، 

والطاقة النظيفة مثل الطاقة النووية وحتلية 
سيبدأ  الــتــي  العكسي  الــتــنــاضــح  بتقنية  املــيــاه 
تشغليها يف السنوات املقبلة، بخفض االنبعاثات 
الكربونية إلى نحو 20 مليون طن بحلول العام 

2025، مقارنًة بـ40 مليون طن يف العام 2020.
ــارات عــدًدا  ونــّفــذت شــركــة مــيــاه وكــهــربــاء اإلمــ
خلفض  أّدت  التي  االستراتيجية  اخلطط  من 
االنبعاثات، وتراجع متوسط كثافة الكربون يف 
412 غرام/كيلوواط:  % من   15 النظام مبعدل 
ساعة عام 2015، نظًرا لتشغيل محطات جديدة 

تستخدم الطاقة بكفاءة أعلى.
ــد عــثــمــان آل عــلــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــ وأكـ
ــارات إن »ضــمــان اســتــدامــة  ــ لــشــركــة كــهــربــاء اإلمـ
وكــفــاءة إنــتــاج املــيــاه والــكــهــربــاء يــأتــي يف صميم 
عملنا مع مواصلة ضمان اإلمداد للدولة، ويعّد 
تقرير متطلبات السعة املستقبلية إلنتاج املياه 

والــكــهــربــاء يف إمــــارة أبــوظــبــي مــرجــًعــا أســاســًيــا 
ملتطلبات املاء والكهرباء املستقبلية«

ــرارات االســتــراتــيــجــيــة  ــقــ وأضــــــاف: »ُتــظــهــر الــ
زيادة  أن  املستقبلية،  والتوصيات  ــِخــَذت  اُتّ التي 
االســتــثــمــارات يف مــشــروعــات الــطــاقــة املــتــجــددة 
ستتيح لنا إحداث حتّول جذري يف قطاع الطاقة 
ومنح األولوية لتقنيات إنتاج الطاقة املتجددة، 
وذلك ملا نتمتع به من موقع ريادي على صعيد 

تطوير مشروعات الطاقة الشمسية«
وتـــابـــع: »نــتــطــلــع لـــزيـــادة الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة 
لريادة  العكسي  التناضح  بتقنية  املياه  لتحلية 
املنطقة يف مجال اإلنتاج املستدام للمياه.. ومع 
سنتمّكن  الشبكة،  إلــى  النووية  الطاقة  إضافة 
من خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، وجعل 
إنتاج  وتعزيز  اإلمــارات منارة لاستدامة،  دولــة 

املياه والكهرباء« 

اإلمارات تخطط لخفض االنبعاثات الكربونية إلى النصف

محطة تابعة لشركة مياه وكهرباء اإلمارات

التابعة  بــوان عن قيام احــدى شركاتها  أعلنت شركة 
الكهربائية  الــتــوزيــع  مــحــوالت  تــوريــد  اتفاقية  بتوقيع 
مع الشركة السعودية للكهرباء، وبحسب بيان للشركة 

بلغت قيمة العقد 82.4 مليون ريال.
وميتد العقد حتى تاريخ أواخر مارس 2022، وتتوقع 
الشركة بأن يكون لاتفاقية تأثير إيجابي على نتائجها 

املالية خال العام 2021 والربع األول من العام 2022.
ومت تــوقــيــع الــعــقــد مــع الــشــركــة املــتــحــدة للمحوالت 
واململوكة  التابعة  بــوان  الكهربائية وهي إحــدى شركات 

لها بنسبة 85.5 يف املائة  

82 مليون قيمة 
اتفاقية كهرباء 

السعودية 
والمتحدة 
للمحوالت 
الكهربائية
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نفذت إدارة خورفكان يف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عددا 
من املشروعات التطويرية مبدينة خورفكان خال الربع األول 
الداخلية مبنطقتي  الــشــوارع  إنــارة  تضمنت  احلالي  العام  من 
أفــضــل اخلــدمــات  تــقــدمي  بــهــدف  والــيــرمــوك باملدينة  القادسية 

للسكان.
إلــى جــانــب مصابيح وكشافات  إنـــارة  عــمــود   155 تركيب  ومت 
مــوفــرة لــلــطــاقــة مــع تــوصــيــل خــدمــات الــكــهــربــاء لــــ74 مشروعا 
جديدا و توصيل خدمات املياه لـ 72 مشروعا عاوة على تنفيذ 
اليرموك  منطقة  القدمية يف  املــيــاه  شبكات  اســتــبــدال  مــشــروع 
بــهــدف رفــع كــفــاءة الشبكات مــن خــال اســتــخــدام مـــواد أفضل 

حتافظ على جودة املياه والبيئة.
أن:  إدارة خـــورفـــكـــان  ــر  ــديـ مـ ــا  ــ املـ ــد  ــمـ أحـ املـــهـــنـــدس  ــشـــف  وكـ
»املــشــروعــات اجلــديــدة الــتــي مت توصيل خــدمــات الــكــهــربــاء لها 
خال الربع األول من العام احلالي تضمنت 68 فيا سكنية و 
مشروعني حكوميني و4 مشروعات جتارية، أما املشروعات التي 
57 فيا سكنية و4  مت توصيل خدمات املياه لها فقد تضمنت 

مشروعات صناعية و10 مشروعات جتارية ومشروعا حكوميا«.
فيما مت تركيب 6 محطات 11 ك.ف ومتديد كابات اجلهد 
بأطوال مختلفة  وكابات اخلدمات  املنخفض  واجلهد  العالي 
وجاري العمل على توصيل خدمات الكهرباء ملشروع استراحة 

السحب.
الشارقة  وغــاز  ومياه  كهرباء  هيئة  استقبلت  أخــر  جانب  من 
3745 طلبًا العتماد مخططات املشاريع للكهرباء واملياه والغاز 
الطبيعي خال الربع األول من العام احلالي كما استقبلت 756 
إجمالي عدد طلبات  وبلغ  للمشروعات  الدائم  للتوصيل  طلبًا 

التوصيل املؤقت للمشروعات التي مت استامها 84 طلبًا 

كهرباء الشارقة تطور 146 مشروعا

جتـــــــــــري شـــــــركـــــــة أبـــــوظـــــبـــــي 
ــة »طــــاقــــة  ــاقــ ــطــ ــلــ الــــوطــــنــــيــــة لــ
اإلمـــاراتـــيـــة« مــحــادثــات لــشــراء 
مــحــطــات كــهــربــاء يف اإلمــــارات، 
ورمبــــا تــصــدر ســـنـــدات خــضــراء 
يف   ،2022 عـــــام  يف  مـــــرة  ألول 
توليد  للتوسع يف  إطــار سعيها 

الطاقة املتجددة
ريدلينغتون  ســتــيــف  وكــشــف 
املـــديـــر املـــالـــي لــلــشــركــة عـــن أن 
»طـــــــاقـــــــة« جتــــــــري مــــحــــادثــــات 
كهرباء  محطات  لــشــراء  مبكرة 
ــال إن »كــــل من  ــ يف أبــوظــبــي وقـ
الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة 
ــة اإلمـــــــــارات  ــ ــركـ ــ »أدنـــــــــــــوك«، وشـ
ــوم متــتــلــكــان  ــيـ ــنـ ــة لـــألملـ ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
مـــحـــطـــات لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، 

وســـنـــنـــظـــر يف هـــــــذه احملــــطــــات 
بإمكاننا  كــان  إذا  ونتحدث عما 
ــام وكـــيـــف  ــظــ ــنــ الــ ــا يف  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ إدخـ

ميكننا ذلك«.

»طاقة«  أن  ريدلينغتون  وأكــد 
استحواذ  أيًضا عمليات  تــدرس 
محتملة يف اخلارج، مضيًفا أن: 
خــاص  بشكل  مهتمة  »الــشــركــة 

واالستحواذ  االندماج  بأهداف 
يف مصادر الطاقة املتجددة«.

الــشــركــة تخطط  وأوضــــح أن 
تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة  ــتـــوســـع يف  ــلـ لـ
ُتـــصـــدر  ــكــــن أن  ــتــــجــــددة، ومُيــ املــ
سندات خضراء مصممة لدعم 
أو  بــاملــنــاخ  املتعلقة  املــشــروعــات 
عام  مــن  مبكر  وقــت  يف  البيئة، 

 .»2022
ومتـــتـــلـــك مـــؤســـســـة أبــوظــبــي 
عليها  تسيطر  -الــتــي  للطاقة 
شـــــركـــــة الــــقــــابــــضــــة املـــمـــلـــوكـــة 
شــركــة  مــــن   %  98.6 لـــلـــدولـــة  
أصــول  نقل معظم  بعد  طــاقــة، 
توليد وتوزيع الكهرباء وحتلية 
أسهم  الشركة مقابل  إلى  املياه 

جديدة 

طاقة اإلماراتية تخطط لشراء محطات كهرباء في أبوظبي 

عمال يعملون ضمن مشاريع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في مدينة اليرموك.
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فازت بحائزة االبتكار المميز

»كهرباء دبي« تدشن 4٣8 محطة توزيع جديدة

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 
"ديوا" 438 محطة توزيع جديدة 
مختلف  يف  كيلوفولت   11 جهد 
أنحاء إمارة دبي منذ بداية العام 
اجلــــاري وحــتــى 30 أبــريــل 2021 
وتركزت هذه احملطات يف مناطق 
 2 3 واليفرة  مرسى دبــي وأم نهد 

والقصيص الصناعية 5.
ــازت كــهــربــاء  ــر فــ مــن جــانــب أخـ
ــائــــزة االبـــتـــكـــار  ــاه دبــــــي بــــجــ ــ ــيـ ــ ومـ
التميز  ــز  ــوائـ "جـ املــتــمــيــز، ضــمــن 
 ،"2021 األعـــــمـــــال  يف  ــة  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
 Awards مؤسسة  تنظمها  الــتــي 
اململكة  ومــقــرهــا   ،Intelligence
ــادرة "احلـــيـــاة  ــ ــبـ ــ ــن مـ ــتــــحــــدة، عــ املــ
كهرباء  أطلقتها  الــتــي  الــذكــيــة"، 
ــي لــتــمــكــني املــتــعــامــلــني  ــاه دبــ ــيـ ومـ
مـــن تــبــنــي منـــط حــيــاة مــســتــدام، 

يف  ــكـــم  ــتـــحـ والـ وإدارة  ــة  ــبــ ــراقــ ومــ
اســـتـــهـــاكـــهـــم لـــلـــكـــهـــربـــاء واملــــيــــاه 
ــي ورقــمــي،  ــ بــشــكــل اســتــبــاقــي وذاتـ
وحل كل املشاكل واملعوقات، التي 
ــادة الــهــدر واالســتــهــاك  تسبب زيـ

دون الرجوع إلى الهيئة
ــد ســعــيــد مــحــمــد الــطــايــر،  وأكــ
الـــــعـــــضـــــو املــــــنــــــتــــــدب الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــكــهــربــاء ومــيــاه دبــي 
أن هذه اجلائزة املرموقة تضاف 
ــة بـــرنـــامـــج حــــمــــدان بــن  ــ ــــى رايــ إلـ
مــحــمــد لـــلـــخـــدمـــات احلــكــومــيــة 
بــفــوزهــم  يـــعـــتـــزون  الـــتـــي   ،2020
بها مــؤخــرًا عــن مــبــادرة "احلــيــاة 
ــذا  ــ ــة" أيـــــضـــــًا، وقـــــــال :"هــ ــيــ ــذكــ الــ
التوجيهات  ثمرة  اجلديد  الفوز 
السديدة لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

ــيـــس مــجــلــس  ــيـــس الــــدولــــة رئـ رئـ
ــم دبـــــــي، لــتــعــزيــز  ــاكــ الـــــــــــوزراء حــ
على  واحملافظة  الترشيد  ثقافة 
املـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة"، وأضــــــاف: 
"تـــتـــبـــنـــى كــــهــــربــــاء ومـــــيـــــاه دبــــي 
الثورة  تقنيات  وأحـــدث  االبــتــكــار 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة والــتــقــنــيــات 
االصطناعي  بــالــذكــاء  املــدعــومــة 
ــرة، لــتــطــويــر  ــيـ ــبـ ــكـ والـــبـــيـــانـــات الـ
ــق أعـــلـــى مــعــايــيــر  ــ خـــدمـــاتـــهـــا وفـ
واالستدامة،  والفعالية  الكفاءة 
ــلـــني مـــــن رفـــع  ــامـ ــعـ ــتـ ومتــــكــــني املـ
كفاءة استهاك الكهرباء واملياه، 
ــا يــســهــم يف خــفــض الــبــصــمــة  مبـ
استراتيجية  ويحقق  الكربونية، 
واملياه  الطاقة  الطلب على  إدارة 
خلفض االستهاك بنسبة 30 % 
بحلول عام 2030، ورؤية كهرباء 

ومــيــاه دبــي يف أن تــكــون مؤسسة 
رائدة عامليًا مستدامة ومبتكرة".

ــلـــى دعـــم  ــادرة عـ ــ ــبــ ــ وتـــعـــتـــمـــد املــ
استباقية  آلــيــة  واعــتــمــاد  تــنــفــيــذ 
ممن  املتعاملني  مــع  التفاعل  يف 
لــديــهــم عـــــــدادات كـــهـــربـــاء ومــيــاه 
ذكـــيـــة، حــيــث تــتــيــح لــهــم مــراقــبــة 
اســـتـــهـــاكـــهـــم واحلــــــصــــــول عــلــى 
استهاك سنوية وشهرية  تقارير 
ــادرة كــذلــك  ــبــ ويـــومـــيـــة، وتــتــيــح املــ
"نهجي  برنامج  عبر  للمتعاملني 
املـــســـتـــدام" مـــقـــارنـــة اســتــهــاكــهــم 
مـــع اســتــهــاك املـــنـــازل املــمــاثــلــة، 
واالســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن الــــــعــــــروض 
الــــتــــي تــــوفــــرهــــا الـــهـــيـــئـــة ضــمــن 
لــتــعــزيــز التحكم  ديـــــوا"،  "مــتــجــر 
األجهزة  واستخدام  باالستهاك 

املوفرة للطاقة واملياه 

مبنى كهرباء دبي.
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ــتـــخـــدام مـــصـــادر الــطــاقــة  اسـ
ــزداد يــوًمــا بعد يوم  املــتــجــددة يـ
بــســبــب مــيــزاتــهــا الــبــيــئــة وغــيــر 
ناضبة ومتاحة مقارنة بالطرق 
الــتــقــلــيــديــة.  مـــصـــادر الــطــاقــة 
ــتــــدامــــة وغـــيـــر  ــددة مــــســ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ املـ
ملوثة وذات تأثير أقل بيئيًا  أو 
أكسيد  كثاني  ملوثات  تنتج  ال 
الكربون أو امللوثات الكيميائية 
ــاقــــة  ــكــــل الــــطــ األخـــــــــــــــرى.  تــــشــ
ــزًءا صغيًرا  املــتــجــددة الــيــوم جــ
مـــن مـــزيـــج الـــطـــاقـــة ، وتــهــدف 
إلى  السعودية  العربية  اململكة 
املتجددة  الــطــاقــة  زيـــادة حصة 
مــن 50%  أكثر  إلــى  كبير  بشكل 
لرؤية  وفــًقــا   2030 عــام  بحلول 

اململكة 2030.
وفــيــًرا  مــصــدًرا  الشمس  تعد 
لــلــطــاقــة وتــبــلــغ كــمــيــة الــطــاقــة 
حوالي  الشمس  تنتجها  الــتــي 
لكن  واط.   كيلو   1023  ×  3.8
ــذه الــطــاقــة  جــــزًءا فــقــط مــن هـ
وهــو حوالي  األرض  إلــى  يصل 
واط.   ــلـــو  ــيـ كـ  1610  ×  1.73
ــزء الــــواصــــل مــــن الــطــاقــة  ــ اجلــ
كــمــيــة   يـــعـــتـــبـــر  األرض  إلــــــــى 

كــبــبــرة وكــافــيــة لــتــلــبــيــة جميع 
احتياجات اإلنسان ]1[.

ميـــكـــن اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة 
الـــشـــمـــســـيـــة لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة.  يــتــم اســتــخــدام 
طــــريــــقــــتــــني بــــشــــكــــل رئـــيـــســـي 
لـــــــهـــــــذا الـــــــــغـــــــــرض. األولـــــــــــــى: 
ــة  ــ ــراريــ ــ ــة احلــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــل الـ ــ ــويـ ــ حتـ
استخدام  يتم  حيث  الشمسية 
الـــطـــاقـــة احلــــراريــــة الــشــمــســيــة 
إلنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء، والــطــريــقــة 
ــي نـــظـــام الــطــاقــة  ــة: هــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة يف 
ــذه الــــطــــريــــقــــة يــــتــــم تـــولـــيـــد  ــ ــ هـ
باستخدام  الكهربائية  الطاقة 
الــكــهــروضــوئــي.  ميكن  التأثير 
الكهروضوئي  النظام  تصنيف 
الــــشــــمــــســــي بـــشـــكـــل عــــــــام إلــــى 
ونــظــام  نــظــام مستقل  نــوعــني: 
مــتــصــل بــالــشــبــكــة.  يف الــنــظــام 
الطاقة  تــغــذيــة  يــتــم   ، املستقل 
ــال  ــمـ املــــــولــــــدة مــــبــــاشــــرة لـــاحـ
ــربـــط  ــلـ لـ حـــــاجـــــة  يـــــوجـــــد  وال 
ــع االــشــبــكــة بــيــنــمــا يف حــالــة  مـ
ــال املــرتــبــطــة بــالــشــبــكــة  ــمــ االحــ
، يــتــم تــغــذيــة الــطــاقــة املــولــدة 

الكهربائية  الــقــدرة  شبكة  إلــى 
القدرة  توليد  يتعذر  عندما    .
الــكــهــربــائــيــة ، ســتــوفــر بــطــاريــة 
بينما  الطاقة  املستقل  النظام 
يف الـــنـــظـــام املــتــصــل بــالــشــبــكــة 
ــدرة  ــ ــقـ ــ الـ ــبــــكــــة  الــــشــ ــر  ــوفــ ــتــ ، ســ

الكهربائية املطلوبة للحمل.
ــة لــــوجــــود  ــامــ ــعــ ــع الــ ــ ــ ــدوافـ ــ ــ الـ
ــدرة  ــقـ أنـــظـــمـــة الـــكـــتـــرونـــيـــات الـ
ــــني األنـــظـــمـــة  ــيــــة بــ ــائــ الــــكــــهــــربــ
ــا أو  ــلـــهـ الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة وحـــمـ

الشبكة هي:
جــهــد  عـــلـــى  ــول  ــ ــــصـ احلـ  )1(
ــتــــردد مـــن الــفــولــتــيــة  الـــتـــيـــار املــ
الـــتـــيـــار  ذات  الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة 

. DC املستمر
أقــصــى  )2( احلـــصـــول عــلــى 
طــاقــة خـــرج عــن طــريــق ضبط 

حمل اللوحة الكهروضوئية .
)3( أداء التعويض التوافقي 
مــســتــوى  فــــــرق  تـــطـــابـــق   )4(.
اجلهد بني املولد الكهروضوئي 

واحلمل .
)5( تنفيذ املعايير القانونية 
واجلــــــــــــــودة مــــثــــل مــــواصــــفــــات 

IEEE19 و EN61000-3-2 ؛.

الــنــظــام يف حالة  فــصــل   )6(
حدوث أي أعطال أو عزل ، إلخ. 
ميكن حتقيق هذه األغراض 
بــــاســــتــــخــــدام أجـــــهـــــزة ودوائـــــــــر 
إلــكــتــرونــيــة جـــديـــدة لـــلـــقـــدرة ، 
ــورة ، وعــنــاصــر  ــطــ وتـــقـــنـــيـــات مــ
ــيــــة ،  ــمــ ــيــــة رقــ ــتــــرونــ ــكــ ــكــــم إلــ حتــ
وقــيــاس عــن ُبــعــد ]2[.  حــالــيــًا، 
ــوذج  600 منــ ــن  أكـــثـــر مــ هـــنـــاك 
أولــــــي حملـــــول الـــتـــيـــار املــســتــمــر
يف  كـــمـــا   converter  DC-DC
الشكل 1 ]3[ ، مت تصنيفها إلى 
ستة أجــيــال.  اجليل األول هو 
اجليل الكاسيكي أو التقليدي 
 100 إلــى  املقننة تصل  وقــدرتــه 
واط.  اجلــيــل الــثــانــي هـــو نــوع 
قــدرة مقننة  ذو  األربـــاع  متعدد 
يف املدى املتوسط الذي يتراوح 
وات.   1000  -  100 بـــــني  مـــــا 
املبدالت  ذو  نــوع  الثالث  اجليل 
switched -component ، بينما 
الــرابــع هو نــوع التبديل  اجليل 
الــنــاعــم.  اجلــيــل اخلــامــس هو 
نوع املضخم املتزامن ، واجليل 
السادس عبارة عن قــدرة طنني 

متعددة-العناصر  

أنواع واهمية محوالت 
التيار المستمر في أنظمة 

الطاقة الكهروضوئية

إبراهيم المحيسن
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of the extent of the driving 
of most electric cars is 
about 350 km, however, the 
distance that the electric car 
travels for each shipment 
has become longer thanks 
to the development in the 
technologies.

Tesla cars drove the 
market, towards a further 
horizon, after being able to 
walk more than 350 km In 
one shipment, and can start 
from zero to 60 miles per 
hour in just 3.1 seconds, as 
well as their tremendous 
technical specifications in 
which they outperformed 
traditional cars.

However, the most 
prominent transformation 
that can resolve the conflict 
lies in its low prices. Ten 
years ago, the cost of kilowatt 
of its battery was $ 1,000, 
while its cost now does not 
exceed 100 dollars, which 
helped reduce the prices of 
electric cars, and make it 
more desirable.

According to experts, this 
high cost decreases over 
time, because electric cars 
need less maintenance, and 
their mechanical problems 
are easier, Engineer Majid 
Al -Shammari, an expert in 
electric cars, says :”When 
we make a 

comparison between the 
costs of operating electric 
cars and cars operating 
in traditional fuel and the 
maintenance services they 
need, we will find that the 
costs of using electric cars 
are much lower than that 
worker with gasoline and 
diesel”.

He adds in a speech to 
‘GCC GRID’: ‘It is expected 
that the cost will decrease 

more, especially with the 
development of batteries 
used in it, which is witnessing 
a remarkable improvement 
in terms of the distance that 
the electric car”

According to Al -Shamrani, 
it is only a matter of time 
until electric cars dominate 
the throne of the car sector 
sales, continuing: ‘This is 
what is well realized by 
major cars manufacturing 

companies, as most of these 
companies work to develop 
their products to become 
electric and able to compete 
in this growth sector at an 
accelerated pace.

Great interest
During the past year, the 

leading Chinese company 
Catl in the electric car 
batteries industry revealed 
the first battery in the world 

capable of operating the 
electric car for a distance of 
one million miles, Experts 
expect that once electric 
cars are the same price of 
fuel cars, the scale will be 
in favor of electric cars, 
This is what Elon Musk , the 
founder of Tesla, who told 
investors last June that Tesla 
3 has become one of the 
best -selling luxury sedans 
in the world, He told a group 
of investors: ‘We witnessed 

a remarkable shift in 

customer view of electric 
cars, as the levels of demand 
for our products increased 
more than ever”.

In the Arab Gulf region, 
started serious steps to 
transform electric cars, 
Saudi Arabia intends to 
increase dependence on 
these cars, and plans to 
launch the first five rapid 
charging stations for electric 
cars in 2022, after increasing 
demand for electric cars.

While Dubai launched 
the automated wireless 
charging project for electric 
cars without stopping, in the 
Dubai Silcon Oasis as a trial 
step before expanding it, and 
Dubai launched more than 
300 charging stations for 
electric cars in various parts 
of the emirate, and there are 
plans in Qatar, Oman, Kuwait 
and Bahrain to catch up 
Quickly knee.

What encourages the 
spread of electric cars, as it 
environmentally friendly, as 
they secrete less emissions 
than their engine compared 
to traditional cars, But 
there are many challenges 
in return, the controversy 
over the environmental 
feasibility of the use of 
electric vehicles, as well as 
the harmful substances of 
the environment used in the 
manufacture of batteries 
currently available in the 
markets, Global reports 
indicate that batteries 
destroying plans are similar 

to the huge plans to get rid 
of nuclear reactors.

Car companies continue 
to attempts to solve these 
problems; If it succeeds in 
that, the last nail may be 
in the coffin of traditional 
cars  

Elon Musk : We are witnessing a 
remarkable shift, levels of demand for our 
products increased more than ever

Al -Shamrani : It is only a matter of time 
until electric cars dominate the throne of 
the car sector sales
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Senior companies are preparing to launch their electrical copies, 
to obtain a percentage of the market that can expand quickly

Electric car s.. the next bet

The electric cars sector lives a revolutionary shift in electric motor 
technologies and computer systems that control them, charging systems and 
their sports design; And most importantly, the batteries that you use that last 
longer than others and at a low cost of charging, compared to cars that run 
on traditional fuel, Within a few years, electric cars will take control of the 
auto market

The auto sector is going 
through a revolutionary 
transformation that has not 
seen an unparalleled since 
Henry Ford began operating 
the first auto production line 
in 1913, the reason is the 
boom that electric cars are 
experiencing that their sales 
are expected to overwhelm 
gasoline and diesel cars in 
a period that will not exceed 
one contract.

Senior car makers expect 
this to happen faster, for 
example, Jaguar plans to sell 
electric cars only at 2025 and 
Volvo will do so in 2030.

According to the American 

CNN channel, the South 
Korean company Hyundai 
plans to launch 23 types of 
electric cars by 2025, and the 
company intends to spend $ 
1.9 billion on innovative car 
technologies.

The German company 
Volkswagen has also pledged 
to spend $ 34 billion over the 
next five years, to produce an 
electric or hybrid version of 
each vehicle you make.

Senior companies are 
not expected to move away 
from this, after the great 
successes achieved by 
electric car sales, after the 
growing demand for them.

For example, 
during the past 
weeks, the 
British company, 
Lotus, which 
specializes 
in the 
manufacture 
of sports 
cars, said about 
its decision to sell 
electric cars only 
starting in 2028.

Battery challenge
Unlike traditional gasoline 

or diesel cars, electric cars 
usually work with electricity 
stored in their batteries. The 

lithium-ion batteries 
used in the electric 
car can be recharged 
by connecting it to 
an external source of 
electricity.

The owner of the 
electric car can ship it at 
his home by installing 
a charging point, or 
at a public shipping 
station. The average 
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The Al Mazyona solar 
power plant is considered 
the first commercial project 
to produce electricity using 
renewable energy, and it 
is being built on an area of 
8,000 square meters, with an 
annual production capacity of 
550 MW hours.

The projects have 
diversified in many regions. 
Currently, the Dhofar Wind 
Power Plant in the Fetakheet 
area in the Wilayat of 
Shaleem and the Hallaniyat 
Islands is the largest wind 
power plant in the Arab Gulf 
region, with a production 
capacity of 50 MW on a total 
area of 1900 hectares, at a 
cost of $100 million.

According to Eng. 
Ahmed bin Ramadan Al 

Yafei, Senior Manager of 
Renewable Energy Purchase 
and Operation at Tanweer 
Company, the Dhofar Wind 
Power Plant includes 13 wind 
turbines with a production 
capacity of 3.8 MW per 
turbine, and transmits 
electricity through high 
voltage lines 132 KV

Al Yafei says: „The 
establishment of the Dhofar 
Wind Power Plant project 
came as a result of a joint 
development agreement 
in 2014 between the 
Sultanate's government 
represented by Tanweer 
Rural Electricity Company and 
the Abu Dhabi government 
represented by Abu Dhabi 
Future Energy Company 
Masdar”, he continued: 

„The plant has successfully 
completed its first year since 
its commercial operation 
began in November 2019, 
with the production of more 
than 100 MW-hours of 
clean electricity so far and 
avoiding more than 100,000 
tons of gaseous emissions,” 
indicating The project of 
the Dhofar Wind Power 
Plant is compatible with the 
environmental environment, 
and when implementing it, all 
technical aspects and future 
expansions were taken into 
account.

More projects
Not only in Dhofar, in mid-

2020, the „Amin” photovoltaic 
power plant entered 
commercial operation with 
a production capacity of 
100 MW, a total cost of 94 
million US dollars. The 
project is located near Nimr, 
approximately 300 km north-
east of Salalah.

Mohammed Al Busaidi, 
Head of Renewable Energy 
Department at Oman Oil 
Development Company, 
confirms that the intensity 
of solar energy in Oman 
represents a turning point 
to enable sustainable clean 

energy and reduce carbon 
emissions. He added: “The 
Amin photovoltaic power 
plant project is considered 
one of the most prominent 
solar energy projects in 
the Sultanate. It is being 
built on an area of 4 square 
kilometers and produces 
electrical energy using solar 
panels that is sufficient to 
supply 15,000 homes with 
energy, indicating that the 
project helps reduce annual 
emissions of carbon dioxide. 
carbon by about 225 thousand 
tons.

The project uses the latest 
advanced technologies in the 
manufacture of photovoltaic 
cells, which include bifacial 
units, as well as devices that 
track the path of the sun to 
increase energy production 
during daylight hours.

Al Busaidi revealed that 
Petroleum Development 
Oman is currently evaluating 
a number of opportunities to 
build wind energy facilities in 
the south of the concession 
area, which are in advanced 
stages after the company has 
completed collecting wind 
measurements and is in the 
process of developing the 
project tender 

The Sultanate launches more sustainable 
energy projects in the north and south

The goal is to provide 30% of electricity 
through renewable energy sources by 2030
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The past years witnessed 
a remarkable growth in 
increasing reliance on 
renewable energy through the 
completion of several projects 
in the fields of solar and wind 
energy to cover electricity 
consumption, in addition to 
signing a number of energy 
purchase agreements, a step 
towards establishing new 
projects based on renewable 
energy.

To accelerate these steps, 
Oman joined the Framework 
Agreement to establish the 
International Solar Energy 
Alliance in line with its plan 
to benefit from renewable 
energy sources, especially 
solar energy.

Through this agreement, 

Oman aims to benefit from 
the experiences of member 
states in the development 
and use of solar energy and 
to actively participate in 
the programs and activities 
that will be adopted by the 
International Solar Energy 
Alliance.

early trend
Oman tends to support 

solar energy projects as 
an important source of 
renewable energy, after 
it started early in the 
implementation of these 
ambitious projects, and 
„Tanweer”, one of the Nama 
Holding Group companies, 
is working to implement 
its vision in the field of 

alternative energy and 
achieve 20% of its capacity by 
2025. And the establishment 
of many projects in this field 
in the various governorates of 
the Sultanate.

The move came early, 
about seven years ago, when 
“Tanweer” inaugurated the 
solar power plant in the 
Wilayat of Al Mazyona in the 
Dhofar Governorate, along 
with the implementation of 

hybrid solar energy projects 
in 11 sites and a solar power 
project on the rooftops of the 
company’s office buildings 
and subscribers as part 
of the „Sahem” initiative 
launched by Public Services 
Regulatory Authority aims to 
encourage the use of clean 
solar energy in order to 
create a sustainable source 
for the Sultanate and future 
generations.

stainable energy projects by 
diversifying energy sources, 
preserving the environment 

and reducing harmful 
emissions.

It seeks in the Ministry of 
Energy and Minerals to 
develop and implement 

studies, plans and policies to 
ensure optimum utilization 

of energy and attention 
to the development of 

renewable energy projects in 
the various governorates of 

the Sultanate and to enhance 
its contributions by %11 of 

energy production by 2023, 
in addition to providing %30 

of its electricity need through 
renewable energy sources by 

2030.

Oman .. expanding

Al Busaidi: The project helps reduce 
annual emissions of carbon dioxide by 225 
thousand tons
Al Yafei: In its first year, the plant produced 
more than 100 MW -hours of clean 
electricity
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of Engineer Saad bin Sherida 
Al-Kaabi, Minister of State for 
Energy Affairs, this is the first 
project awarded by Qatar in the 
field of electricity production 
from solar energy, and it will 
not be the last project. Qatar 
National Vision 2030, and added 
in a press conference carried 

by the official Qatar News 
Agency: “The establishment 
of this station comes in 
implementation of the policies of 
the State of Qatar in diversifying 
sources of energy production 
and increasing reliance 
on renewable energy and 
enhancing its efficiency, which 

is a fundamental pillar towards 
a sustainable future for future 
generations”.

Minister Al-Kaabi said that 
the prices obtained by the 
state for generating electricity 
from this project are among 
the best in the world, and 
added: „Kahramaa managed 
the tender in a competitive and 
professional manner, The cost of 
producing electricity from this 
plant will be very competitive 
compared to generating 
electricity from traditional 
fuels”.

Eng. Al Kaabi reveals his 
aspiration to establish several 
similar projects in several 
parts of the country as part of 
Qatar’s endeavor to diversify 
its sources of electric power 
production, saying: „It will be 
taken into account the extent of 
success that this project, which 
is the first of its kind in Qatar, 
will achieve, and then benefit 
from these data.” In any similar 
projects in the state”.

 On the possibility of utilizing 
wind energy as a renewable 
source to produce electricity 
besides solar energy, Eng. Al 
Kaabi replied that this matter is 
difficult to achieve in the State 
of Qatar because wind is not 
continuous for most of the year, 
so it is difficult to rely on it as a 
source of electricity production. 
He added, “For about 12 years, 
he participated in A committee 
to evaluate the best renewable 
source in the production of 
electricity in the country, and 
the committee considered at 
the time that the best source is 
solar energy”.

big development
The „Siraj 1” project will 

relieve pressure on existing 
projects to produce electric 
power, and sustainable energy 
projects will be a mainstay in 
the electricity and water sector 
in the State of Qatar.

 Engineer Issa bin Hilal Al-
Kuwari, head of „KAHRAMAA” 
asserts that “after following up 
on the remarkable development 

in the manufacture of solar 
panels, their high efficiency 
and low prices, and studying 
the quantities of natural gas 
that can be provided as a 
result of producing electricity 
with solar energy, KAHRAMAA 
decided, in coordination with 
the concerned authorities, 
to start implementing a 
solar power plant. He added, 
„Through effective negotiation, 
we succeeded in obtaining 
competitive prices for electricity 
produced from photovoltaic 
cells, which is the lowest price 
in the world for such projects”.

On the other hand, Fahd 
Hamad Al-Mohannadi, General 
Manager and Managing Director 
of Qatar Electricity and Water 
Company, member of the Board 
of Directors of Siraj Energy 
Company, revealed that the 
large solar power plant in 
Al-Kharsaa is an achievement 
at the region level, and said: 
„The project will include the 
latest solutions in solar energy 
technology, such as the use of 
dual panels and the application 
of solar energy. The latest 
automated systems to track 
the sun, in addition to the use 
of robots in the continuous 
cleaning process of the solar 
panels to ensure continuity 
of production efficiency and 
reduce the operating cost of the 
plant and other technologies. 
This achievement in the field 
of renewable energy comes in 
the context of the permanent 
leadership of the Qatar 
Electricity and Water Company”.

„Kahramaa” intends to 
construct a new power and 
water production plant (Facility 
E) in Ras Abu Fontas complex by 
2024-2025. The plant capacity 
is expected to reach 2,600 
megawatts and 100 million 
gallons of desalinated water. 
The Qatar Electricity and Water 
Company will own 55% of the 
project’s shares and more 
Details about the project will be 
completed in early 2022 

Al-Kuwari: We succeeded in obtaining 
competitive prices for electricity produced 
from photovoltaic cells

Al-Kaabi: The establishment of this station 
comes in implementation of Qatar's policies 
in diversifying sources of energy production, 
increasing reliance on renewable energy and 
enhancing its efficiency.

Al-Mohannadi: The project applies the 
latest automated systems to track the sun, 
and uses robots to clean solar panels
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In January 2020, Qatar signed 
an agreement to implement the 
large “Al-Kharsa’a” solar power 
plant project, which is the first 
solar power plant to produce 
electricity in the country, with 
a total value of about $467 
million, and a total capacity 
of about 800 megawatts. The 
plan is to start the project with 
a capacity of 350 MW, It will 
reach its maximum capacity 
by the first quarter of 2022, 
and if fully completed, it will be 
among the largest solar power 
plants in the world, especially 
as it extends over an area of 
10 square kilometers in the Al-
Kharsa area, west of the capital, 

Doha.
The “Al-Kharsa’a” Station 

is the first project of its kind 
in Qatar, the production of 
electricity using photovoltaic 
technology, and it is expected to 
cover Qatar’s electricity needs 
by 10%, based on the maximum 
energy consumption figures 
recorded by the country last 
year. Qatar Water and its joint 
projects 10,590 megawatts of 
electricity.

Under the agreements, 

the Qatar General Electricity 
and Water Corporation 
„KAHRAMAA”, the owner and 
operator of the electricity 
and water transmission and 
distribution networks system in 
the State of Qatar, will purchase 
the electric energy produced 
from „Siraj 1” Company, the 
major solar power plant project 
company, as an independent 
energy producer, and „Siraj1” 
will be responsible for 
implementing and operating 

the project for a period of 
five years. Twenty years, then 
the assets are transferred 
to KAHRAMAA according to 
the Build, Own, Operate and 
Transfer (BOOT) system.

Future projects
The project comes as 

part of the energy sector’s 
contribution to fulfilling Qatar’s 
commitments in the 2022 FIFA 
World Cup dossier, as it will 
generate about 8 times the 
solar energy that the country 
has committed to building in 
this file, and the project will also 
help ensure carbon neutrality.

According to the statements 

Siraj .. Qatar's road to the sun

Qatar began to expand in launching renewable energy projects, with the aim of 
reducing dependence on gas in the production of electricity, and increasing its share 
of renewable energy projects, in order to provide about %10 of its energy needs from 

sustainable sources. It has more than one idea that it intends to implement, after 
the success of „Siraj 1”, which exceeded expectations.

Al-Kharsa'a is the first project of its kind 
in Qatar, providing 10% of the country’s 
electricity needs
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to confirm through the power 
plant with stored hydropower 
technology, the first of its kind 
in the region. The Arabian 
Gulf, which contributes to 
strengthening Dubai’s position 
as a global center for clean 
energy and green economy”.

Al Tayer stressed the 
importance of preserving 
the Hatta Mountain Reserve, 
pointing out that the 
construction works include 
the use of the latest innovative 
methods in drilling techniques, 
the most advanced and safe 
ones to suit the geological 
conditions of the Hatta 
region and take into account 
the highest international 
environmental standards, and 
added: “This strategic project 
will contribute to providing job 
opportunities for citizens in 
Hatta, in addition to developing 
the “Hatta” region and meeting 
its development, social, 
economic and environmental 
needs, revealing that the 
number of safe working hours 
has so far exceeded 3.5 million 
working hours, without human 
casualties recorded”.

According to Al Tayer, the 
project includes a visitor’s 
center, outdoor activities and 
tourism facilities linked to the 
project, which will contribute 
to supporting the sustainable 
development of the region and 
enhancing Hatta’s location as 
one of the most prominent 
tourist attractions in the 
Emirate of Dubai.

For his part, Engineer 
Nasser Lootah, Executive Vice 
President of the Production 
Sector at DEWA, revealed 
that the efficiency of the cycle 
of the electricity production 
and storage process at the 
plant reaches 78.9%, with an 
immediate response to energy 
demand within 90 seconds, 
only.

solar projects
The Hatta plant project is 

part of Dubai Electricity and 
Water’s plans to increase its 
share of sustainable energy. 
The hydroelectric plant was not 

the first in the region.
 two years ago, The authority 

worked on the establishment 
of the Hatta Solar Project, 
and the project includes the 
installation of 7,756 solar 
photovoltaic panels. The project 
comes within the framework 
of an initiative Shams Dubai, 
launched by the Dubai 
Electricity and Water Authority, 
aims to generate 3,612,357 
KW-hours of electricity 
annually from solar panels 
installed on the roofs of 554 
villas. The average peak power 
generation for the solar energy 
system in each villa is 4.5 KW-
hours, The total average energy 
generated by the system in 
all villas is 2,493 KW-hours, 
and the project contributes to 
reducing 2,159 tons of carbon 
dioxide emissions.

The Hatta Solar Project 
is part of the Shams Dubai 
initiative, which encourages 
homeowners to install 
photovoltaic panels on the 
roofs of their homes in order 
to generate electricity from 
solar energy and connect it to 
the power distribution system 
in Dubai in order to allow the 
surplus to be exported to the 
DEWA grid 

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, inspecting the progress of works on the hydroelectric station project in Hatta.

Hydroelectric power plants are characterized by saving exorbitant 
amounts for the state, and the possibility of returning the water 
used to generate this energy, as it is very clean, and does not result 
in any waste or polluting emissions

Objectives of Hatta Power Station

1. Generating electrical energy 
with a production efficiency 
of up to 90%.

2.  Diversification of different 
energy sources in the UAE.

3. Increasing the percentage 
of clean energy in Dubai to 
reach 75% by 2050.

4. The development of 
the Hatta region and its 
development in various 
aspects.

5. Enhancing the area’s 
position as one of the most 
prominent tourist attractions 
in Dubai.

6. Achieving all forms of 
sustainable development in 
its economic, environmental 
and social aspects in the 
UAE.

7. Providing diverse job 
opportunities and supporting 
innovative youth capabilities 
through the establishment 
of the hydroelectric station 
in Hatta.

8. Increasing the variety of 
events and activities in the 
region.
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It enters into force in 2024, and has a life span of 80 years

Hatta .. Emirates Clean Energy Road
Dubai Electricity and Water expects that the Hatta hydroelectric power plant project will contribute to 
achieving the Dubai Clean Energy Strategy 2050, which aims to provide %75 of the energy production 
capacity in Dubai from clean energy sources by 2050. The project is among the initiatives adopted by 

the Dubai Electricity Authority The aim is to provide innovative job opportunities for citizens in Hatta, in 
addition to developing the area and meeting its development, social, economic and environmental needs.

The „Hatta” plant located 
in the Emirate of Dubai, 
specifically in the Hatta region, 
is the first hydroelectric plant 
to generate electricity with a 
production capacity of 250 MW 
at the Gulf level, at a cost of 
1.437 billion UAE dirhams.

It mainly depends on the 
water of the Hatta Dam, which 
has a storage capacity of 1716 
million gallons, to generate 
power.

Last June, the Dubai 
Electricity and Water Authority 
announced that the completion 
rate of the hydroelectric station 
had reached 23%, and the 
project is expected to start 
operating in February of the 
year 2024, with a lifespan of up 
to 80 years, and a consortium 
of four companies represented 
by Strabag AG is working on 
its completion. Strapage Dubai 
LLC, Andritz Hydro and Ozkar, 
and the French EDF Group 
have been appointed as the 
consultant for the project.

Hydroelectric power 

plants have many important 
advantages, most notably the 
saving of exorbitant amounts 
for the state and the possibility 
of returning the water used 
in generating this energy, as 
it is very clean, and does not 
result in any waste or polluting 
emissions, as well as being 
renewable, and therefore it can 
be operated in any time.

In the production of 
electricity, the hydroelectric 
plant depends on making use 
of the water stored in the 
Hatta Dam and another upper 
dam that will be built in the 
mountainous region. The upper 
dam, while these turbines are 

operated to produce electricity 
and supply the authority’s 
network when it is needed by 
taking advantage of the rush 
of water sloping from the 
upper dam to the lower dam 
through a 1.2 km long water 
channel with high efficiency 
in the process of producing 
and storing electricity with an 
immediate response to demand 
On power within 90 seconds.

far plans
Saeed Mohammed Al 

Tayer, Managing Director 
and CEO of Dubai Electricity 
and Water Authority, affirms 
that the implementation of 

the plant comes as part of 
the authority’s efforts to 
increase the proportion of 
clean and renewable energy 
in Dubai’s energy mix, which 
contributes to strengthening 
the emirate’s position as 
a global center for clean 
energy and green economy, in 
addition to promoting Hatta’s 
position as one of the most 
prominent tourist attractions 
in the Emirate of Dubai, he 
adds: “The construction work 
of the hydroelectric station 
includes the use of the latest 
innovative methods in drilling 
techniques, the most advanced 
and safest, to suit the geological 
conditions of the region”, 
And he continues in greater 
detail: “The hydroelectric plant 
project in the Hatta region is a 
translation of the Authority’s 
tireless efforts to implement 
the directives of the rational 
leadership to preserve natural 
resources and increase reliance 
on clean and renewable energy 
sources, which we are working 

Lootah: The cycle efficiency of the 
electricity production and storage process 
at the plant reaches 78.9%

Al Tayer: The plant is part of efforts to 
increase the proportion of clean and 
renewable energy in Dubai's energy mix
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Kingdom, with the transition to 
renewable energy and highly 
efficient gas sources, and 
reducing dependence on liquid 
fuels to generate electricity.

Dr. Khaled Al-Sultan, 
Chairman of the Board 
of Directors of the Saudi 
Electricity Company, 
considers that the historic 
and comprehensive reform 
program will strengthen 
the company’s financial 
statements, increase its ability 
to finance its projects, and 
enable it to implement its 
strategy aimed at contributing 
to making the electricity sector 
stronger, more sustainable and 
efficient.

The reforms include 
enhancing the efficiency 
of the electricity system, 
raising the levels of safety 
and reliability of transmission 
and distribution networks, to 
facilitate the integration of 
renewable energy sources 
within these networks, 
electrical interconnection 
with neighboring countries, 
achieving a better level of 
environmental commitment 
and reducing the carbon impact 
of the sector.

This package of reforms, 
which is considered the largest 
and most comprehensive in 
the world, also includes a 
comprehensive package of 
measures, including setting 

up a mechanism to enable 
service providers in the 
sector to achieve the required 
return, and creating a budget 
account to recover the costs 
of providing the service, 
by covering the difference 
between the required revenue 
and income. The approved 
tariff verifier.

The importance of these 
reforms is reflected in more 
than one topic, the most 
important of which is the 
implementation of the largest 
financing operation compatible 
with Islamic law in the world, 
through a financial instrument 
amounting to about $ 45 billion, 
without having an impact on 
the percentage of ownership 
of the company’s shareholders 
and related rights.

For its part, the “Strategy” 

Corporation of the 
Pricewaterhouse Coopers 
Group, and the advisory 
body to the Saudi Ministry of 
Energy for restructuring the 
electricity sector, revealed 
that “the reforms and the 
success that has been 
achieved in overcoming and 
resolving financial problems 
that the electricity sector has 
experienced in Saudi Arabia for 
decades, and replacing them 
with a solid, transparent and 
stable regulatory framework.” 
and that would achieve the 
financial sustainability of the 
Saudi Electricity Company, 
It will enhance its ability to 
meet its financial obligations, 
including paying fuel dues, 
paying debts, and paying 
investors’ profits, and will 
also give the company the 

financial ability to provide the 
necessary liquidity to invest in 
strengthening transmission and 
distribution networks, And she 
continued: „As a result of this 
decisive change, the ceiling of 
expectations of the electricity 
sector in the country has risen, 
as these reforms have provided 
important tools to improve the 
sector’s services, and raise 
its efficiency and reliability, 
given that this is one of the 
requirements to achieve „the 
Kingdom’s Vision 2030”.

plans to expand
The Saudi Electricity 

Company is seeking further 
expansion, after it recently 
announced the successful 
completion of the issuance 
of international green sukuk, 
divided into two tranches, with 
a value of $1.3 billion.

The company said in a 
statement that the international 
green sukuk is denominated in 
US dollars, with fixed income 
and priority, and is not backed 
by assets, The total number of 
sukuk amounted to 6,500, with 
a nominal value of $200,000 
per check.

The issuance of green sukuk 
met a strong demand from 
international investors from 
the Middle East, Asia and 
Europe, and the coverage ratio 
was more than four times the 
required amount 

Khaled Al-Sultan: The reform program 
will strengthen the company's financial 
statements and increase its ability to 
finance its projects

1. More than 89 thousand km circle
2. Transmits 333,000 GW-hours of electrical energy
3. More than 13,000 cities, villages and immigration in 

Saudi Arabia
4. 10 million subscribers in different
5. 1140 - stations
6. More than 3,659 adapters
7. Fixed assets valued at 150 billion riyals

Saudi Electricity

Engineers from Saudi Electricity are supervising a project.
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Eighth among the largest 
electricity companies in the G20 
countries, with 128$ billion in 
assets

Saudi electricity 
profits .. increasing

The Saudi Electricity Company seeks to be one of the 
most important electricity companies in the world, by 

expanding further in its new projects.
During the past year, the Saudi Electricity Company 

achieved many successes, despite the difficulties 
imposed by the „Covid 19” pandemic, on the world.

In the past, the company has signed many contracts, 
whether through the parent company, or subsidiaries, 

aiming to increase its productivity, fulfill its role in 
producing electricity, and deliver it to every home in 

Saudi Arabia.

A financial report issued in 
mid-2021 revealed that the 
Saudi Electricity Company 
ranked eighth among the 
largest electricity companies 
in the G20 countries, with 
128 billion dollars in terms of 
total assets value, while the 
Ministry of Energy announced 
the launch of comprehensive 
reforms to the electricity 
sector aimed at achieving 
sustainability and enhancing 
the efficiency of the sector on 
the whole. the long term.

In 2020, the Saudi Electricity 
Company achieved a jump in 
net profits of 118%, compared 
to the company’s profits in 
2019, amid a growth of 5.6% in 
revenue.

According to the company’s 
data, on the Saudi Stock 
Exchange website “Tadawul”, 
the net profit jumped to 

3.03 billion riyals after tax, 
compared to 1.39 billion riyals 
in 2019.

The „Saudi Electricity” 
mainly attributed the profit 
growth; The increase in 
operational revenues, which is 
attributed to the adoption of the 
regulation of the revenues of 
the Saudi Electricity Company 
according to the model of the 
minimum operating costs 
to determine the required 
revenue for the fiscal year, and 
the budget account covering 

the difference between the 
required and achieved revenue 
for the past year by 6.13 billion 
riyals, according to what was 
approved by the Ministerial 
Committee for Restructuring 
the Electricity Sector.

The company continued 
its development plans, and 
recently announced the 
completion of the installation 
and replacement of 10 million 
smart electric meters in a 
record time of no more than 
13 months, in all regions of the 

country.
Saudi Electricity explained 

that the smart meter was 
installed without any cost to 
the subscriber.

fundamental reforms
At the beginning of the 

year, the Ministry of Energy 
launched several fundamental 
reforms, which will have 
a significant impact on the 
development of the work of 
the Saudi Electricity Company 
in the future. The reforms 
announced by the Minister 
of Energy Prince Abdulaziz 
bin Salman formed a starting 
point to achieve the Ministry of 
Energy’s goals in the sector, in 
line with the Kingdom’s vision 
2030, which include Aspects 
of this include moving towards 
the optimal mix of energy used 
to produce electricity in the 

The lengths of the electricity network 
reached more than 89 thousand circular 
km, transmitting 333,000 GW / hour

The company serves 10 million subscribers 
in 13,000 cities, villages and emigration, 
through 1140 stations
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called the Saudi Consolidated 
Electricity Company, the 
electricity company projects 
and the small operating 
companies in the north, into a 
single joint stock company, „the 
Saudi Electricity Company”, 
which was established in 2000, 
and the government owns 
74.3% of the company. An 
additional 6.9% is owned by 
Saudi Aramco.

In 2001, the Electricity and 
Cogeneration Regulatory 
Authority was established as 
an independent regulatory 
body to oversee the electricity 
and generation industries 
that assesses tariffs, issues 
licenses, monitors service 
providers, investigates 
complaints, sets service quality 
standards, and encourages fair 
competition between service 
provider companies and 
suppliers.

In May 2016, the government 
announced its plan to 
restructure the Ministry 
of Water and Electricity, 
and establish the Ministry 
of Energy, Industry and 
Mineral Resources, to be 
responsible for developing 
and implementing policies 
related to oil, gas, natural 
minerals, renewable energy, 
and electricity. At the end of 
August 2019, a royal decree 
was issued to separate the 
Ministry of Energy, Industry 
and Mineral Resources into 
two separate ministries, 
namely the Ministry of Energy 
and the Ministry of Industry 
and Mineral Resources, so 
that the first assumes all the 
responsibilities of the Ministry 
of Energy, Industry and Mineral 
Resources in relation to the 
energy sector.

Restructuring
In 1997, the government set 

eight strategic objectives for 
privatization, which constitute 
enhancing the competitiveness 
of the national economy, 
encouraging private sector 
investment and its effective 
participation in the national 
economy, expanding ownership 

of productive assets in public 
institutions and projects, and 
encouraging national and 
international capital markets to 
invest in the Kingdom.

It also works to increase 
employment and employment 
opportunities for the national 
workforce. Providing services 
to citizens and investors in 
a timely and cost-effective 
manner. With control of 
public spending to reduce the 
burden on the state budget, 
and finally to increase state 
revenues from the proceeds of 
participation in the activities to 
be transferred to the private 
sector.

a future vision
Saudi Arabia is set to follow 

the approach of separating 
the generation, transmission 
and distribution sectors in 
reforming the electricity 
market, but the reform plan 
for the electricity sector has 
not yet been completed, and it 
is expected that the transition 
towards a competitive 
electricity market will take 
place in several stages. This 
will give the new design of 
the electricity sector five 
advantages Important, the first 
is the separation of competitive 
and non-competitive elements, 

the second is dealing with 
the outstanding costs of 
utilities, the third advantage 
is competition and investment 
in generation, the fourth 
is the transition from the 
transmission system operator 
model to the independent 
system operator model, and 
the fifth advantage is the 
separation of the accounts of 
the independent main buyer.

In order to deepen 
competition in the wholesale 
electricity market in the 
Kingdom, there is a proposal 
to introduce a spot market - in 
principle - on a trial basis. 
During the pilot phase, several 
laws designed to govern spot 
market governance will be 
tested for effectiveness. To 
reduce participants’ exposure to 
spot market risk, the contracting 
will continue in accordance with 
the power purchase agreements 
managed by the lead buyer, 
and all new generation 
companies will be paid on the 
basis of capacity payments 
related to generation capacity 
provided by the generators, 
and energy payments linked 
to actual energy production. 
Gradually, generators and major 
consumers could be allowed 
to trade electricity directly 
between themselves.

Summary and visions
The Electricity and 

Cogeneration Regulatory 
Authority regulates all licensed 
activities in the electricity 
sector, cogeneration services 
and water desalination. One 
of its tasks is to set prices for 
electricity and cogeneration 
services for power and water 
desalination. The design of the 
Authority’s tariff is inspired 
by three main objectives: 
affordability of costs to 
end consumers, ease of 
implementation and adequate 
cost recovery. However, finding 
the right balance for designing 
an economically and practically 
effective tariff for the electricity 
sector remains a huge 
challenge for the Electricity 
and Cogeneration Regulatory 
Authority and regulators 
around the world in general.

About KAPSARC
The King Abdullah 

Petroleum Studies and 
Research Center (KAPSARC) 
is a non-profit international 
center that conducts 
independent research in 
the economics, policies and 
technologies of energy of 
all kinds, in addition to the 
associated environmental 
studies 

Demand goals for electricity and renewable energy in the Kingdom of Saudi Arabia
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Electricity sector reforms in Saudi Arabia

Features .. Challengess .. and Opportunities to 
Activate Common Markets

The electricity sector in Saudi Arabia is considered one of the largest in the Gulf region, 
Expectations indicate that the demand for electricity in Saudi Arabia will double by 2030.

Structural and organizational changes are expected to transform it from a vertically 
integrated entity into a market-competitive one. However, this step is subject to many 

challenges, along with opportunities associated with market liberalization initiatives and 
cross-border electricity trade.

by - Shahid Hasan, Turki Al-Aqeel 
and Nawaz Burbox

The electricity system in 
Saudi Arabia is considered the 
largest in the Gulf region and 
the Arab world, and demand 
reached 61.7 GW out of the 
89.2 available in 2019.

Like all Middle Eastern 
countries, peak demand in 
summer is significantly higher 
than peak demand in winter.

The growth in energy 
consumption is attributed to 
population growth, efficient 
economic and industrial 
development, and improvement 
in living standards.

Between 1960 and 2018, 
the population of Saudi Arabia 
increased more than sevenfold, 
reaching 33.4 million, and the 
number is increasing annually 

by 5.57%.
Natural gas and crude oil are 

still the main sources of energy 
for electricity generation and 
water desalination, and the 
gradual decline in the use of 
diesel in electricity production 
over the past years has led to 
an increase in the electricity 
sector’s dependence on natural 
gas and crude oil.

In 2018, nearly a third of 
Saudi Arabia’s total production 
of 10.32 million barrels per 
day of crude oil was used to 
meet domestic energy needs, 
including electricity production.

There are several reasons 
behind the shift in the state’s 
policy towards diversifying 
its energy sources; With 
demand for electricity steadily 
rising, Saudi Arabia aims to 

diversify its power generation 
mix by using renewables and 
nuclear energy to reduce its 
dependence on fossil fuels, 
particularly crude oil.

The National Renewable 
Energy Program’s approach 
places great emphasis on 
increasing local content 
requirements through the 
industrialization of renewable 
energy technology in the 
Kingdom. As part of this 
program, the Kingdom is also 
planning to establish a center 
for the renewable energy 
industry with a capacity of 200 
GW to meet the requirements 
of localizing and exporting 
renewable energy equipment.

Oil and natural gas are 
likely to dominate electricity 

production in Saudi Arabia in 
the coming decades. However, 
there is an ambitious plan 
to increase the share of 
renewable energy resources, 
mostly solar and wind energy, 
especially in remote areas that 
do not have gas infrastructure.

The government is 
considering all possible options 
for nuclear power generation, 
including advanced small 
reactors, and in early 2019, 
the government announced 
plans to generate 3 to 4 GW of 
nuclear power, expected to be 
commissioned in 2027.

reform initiatives
In 1998, the government 

announced plans to merge 
the four regional companies 
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already used to conduct 
huge transportation such 
as trains, in countries 
such as Germany and the 
United Kingdom, and it can 
also be an ideal source 
of energy, to operate the 
industrial sectors of intense 
energy consumption, such 
as steel and concrete 
manufacturing, and can 
also be used in aspects of 
the transport sector, which 
is difficult to use Electricity 
to operate the means used 
in it.

However, there are 
many challenges that 
must be transcended first, 
according to estimates by 
Bloomberg Agency in order 
to produce a quantity of 
green hydrogen sufficient 
for 25% of global energy 
demand, Electricity must 
be produced more than 
the current rate, also 
requires production and 

storage investments a huge 
amount It reaches 11 trillion 
dollars, for this trend goes 
to produce a quantity of 
this fuel to provide 15% 
of the needs of the global 
economy, well, with this, 
the desired results are 
promising, and deserve 

what will be spent on.
„The green hydrogen is 

very promising, and it is a 
supplement to the sources 
of renewable energy,” says 
Richele Fakhry, the energy 
affairs analyst of the Natural 
Resources Defense Council.

A spokeswoman for 

Bloomberg adds: „While 
solar energy and wind can 
be relied upon to provide 
home electricity and electric 
cars, this new fuel can be 
used in intense energy 
consumption industries”.

Ben Gallagar, an energy 
-specialist analyst at the 
Wood McKinsey Group 
International Consultant for 
Energy, Chemicals, Minerals, 
and Mining, emphasizes that 
green hydrogen is a new 
fuel of its kind, to the extent 
that the mystery surrounds 
its future, He says: „No one 
has a real idea of what is 
going on in this regard, The 
whole matter is nothing 
more than speculation at 
this stage, from the time at 
the present time, looking 
at the green hydrogen 
as a new type, though, 
it is possible that it is an 
important part of the total 
mixture For fuel” 

Green hydrogen uses

1. Transportation and movement, the great flexibility that 
hydrogen enjoys allows its use in consumption outlets 
in which carbon is difficult to permanently get rid of, 
such as the aviation and marine transport sector.

2. Energy storage, compressed hydrogen cabinets have 
the ability to store energy for long periods, and manage 
them easier than managing lithium-ion batteries as 
lighter.

3. Electricity and drinking water, water and electricity can 
be obtained from hydrogen interaction with oxygen in 
fuel cells. This process has proven its great benefit in 
space missions to supply the crew with drinking water 
and electricity renewed.



62

Reports
Issue (6) - 2022

G
C

C
 G

rid

countries, with its clear 
advantages thanks to 
having cheap solar energy 
with the abundance of wind, 
not to mention economies 
that depend on the energy 
rooted and clear leadership 
aspirations, they are 
considered to be an envy to 
take over the reins. Driving 
in the world of hydrogen 
production in the world”.

The Gulf states 
intend to invest in this 
promising sector in a way 
that guarantees them 
leadership, in Saudi Arabia, 
the American company 
‘Air Products & Chemicals’ 
company is to create 
an industrial unit in the 
„NEOM” project, which will 
be the largest of its kind in 
the world.

NEOM has high 
capabilities of renewable 
energy in the region, and 
this is why green hydrogen 
can be produced at a low 
cost, and the hydrogen will 
be the fuel of the future and 
the leader of the second 
wave of the global energy 
transformation journey, 
and while the price of a 
kilogram of green hydrogen 
is currently at $ 5, the Saudi 
hydrogen will not Its cost 
exceeds $ 1.5 by 2030, 
which is much cheaper 
than hydrogen made of non 
-renewable energy sources.

In the United Arab 
Emirates, Dubai launched 
the green hydrogen project, 
which is the first of its kind 
in the Middle East and North 
Africa region to produce 
green hydrogen using solar 
energy.

Eid Mohammed Al  Tayer, 

Managing Director, CEO of 
Dubai Electricity and Water 
Authority, revealed that the 
experimental project costs 
40 million dirhams, and it 
can increase and will be in 
several stages, and in Abu 
Dhabi, Abu Dhabi National 
Energy Company ‘Energy’ 
signed a memorandum of 
understanding with Abu 
Dhabi Ports to discuss the 
development of a project to 
produce Ammonia depends 

on green hydrogen at the 
industrial sector level in the 
UAE capital.

In the Sultanate of Oman, 
the Sultanate plans to build 
one of the largest green 
hydrogen factories in the 
world in a step to make 
the oil -producing country 
a pioneer in renewable 
energy technology, the 
cost of the project in which 
work will begin in 2028, is 
approximately 30 billion 

dollars, and it will be in 
the central province on 
the Arabian Sea, It aims to 
produce 25 gigawatts of 
wind and solar energy.

Promising market
This new type of fuel 

is welcomed in various 
countries of the year, 
especially Europe, whose 
economy suffers from 
high costs for energy 
consumption, and depends 
on the natural gas received 
from Russia, and this 
hospitality is embodied 
in the form of providing 
the necessary funding 
for the construction of 
electrolysis units, which 
are necessary to separate 
the oxygen molecules 
Hydrogen in water, and 
other infrastructure 
facilities associated with 
the production of that type 
of fuel. In this context, 
Germany has allocated the 
largest part of its budget 
to stimulate clean energy 
generation to develop green 
hydrogen.

There is a impulsion 
towards hydrogen, in 
different parts of the 
world, many governments, 
companies, investors and 
environmental protection 
activists as well, that it 
can help end the era of 
dependence on different 
fossil fuels, and slow 
the frequency of global 
warming, harmful to the 
environment.

Currently, hydrogen is 

Green hydrogen has many positive features, the most 
important of which are:
1. It is 100% renewable, and does not emit polluting gases 

either during production or consumption.
2. Stackable, easy to store allowing it to be used 

sequentially for many purposes, not just right after 
production,

3.  Flexible, green hydrogen can be converted into 
electricity or synthetic gas and used in the commercial 
and industrial sectors.

4. Transportable, green hydrogen can be blended 
with natural gas in proportions of up to 20%, 
and transported through the same pipelines and 
infrastructure used to transport the gas.

On the other hand, there are many negatives that hinder 
the development of green hydrogen projects, including:
1. The high cost, the high cost of renewable energy, which 

is the main ingredient in green hydrogen production, 
also makes it expensive.

2. High energy consumption, its production processes 
require more energy than other types of fuel.

3. Safety and Security Issues, Hydrogen is a highly volatile 
and flammable element, which requires higher safety 
standards for its production to prevent accidents.

Pros and Cons

Ben Galaghar: It is a 
difficult time to look 
at the green hydrogen 
as a new type of oil

Michael Liberate: 
There are a lot of 
defects surrounding 
green hydrogen, 
similar to the list 
of advantages that 
involve the use of it
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hydrogen depends on 
separating the hydrogen 
molecules from the oxygen 
in the water through the 
electrolysis process, a 
process that requires 
high electrical energy, it 
is provided from the use 
of electricity coming from 
renewable sources, and 
then the use of hydrogen 
resulting from this process 
directly as fuel.

The most important 
characteristic of green 
hydrogen is that it is 
committed to the goals of 
environmental protection 
and global warming, as it 

depends on the removal 
of carbon and reduce its 
percentage in the air, so it 
is environmentally friendly 
fuel by all standards.

The ambition of the Gulf 
countries

In a report, issued last 

September, GHD said that 
the Gulf countries have 
a unique opportunity to 
create emerging green 
hydrogen industry to 
achieve success from its 
inception by applying the 
lessons learned from the 
established oil and gas 

sector, and emerging mixing 
techniques to reduce carbon 
emissions, and that this 
industry helps countries 
The Council is to save 
about 200 billion dollars, 
and create a million job 
opportunities by 2050, and 
expected to invest trillion 
dollars in renewable energy 
sources before the end of 
the contract, while energy 
-based economies through 
the Gulf Cooperation Council 
countries need.

The company specialized 
in energy and climate 
research said in its 
global report, „The Gulf 
Cooperation Council 

A number of Gulf countries are planning to be the largest producer of green hydrogen, 
benefiting from their abundant supplies of solar and wind energy, and vast areas of 
untapped land

Richele Fakhri: The 
green hydrogen is 
very promising, and 
it is a supplement to 
renewable energy 
sources

Rocky Mountin: Green 
hydrogen has great 
potential, to solve the 
problem of climate 
change that seems not 
solved
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The world is close to 
a new revolution in the 
world of energy saving. 
After years of fossil fuel 
dominance as an energy 
generator.

 the next hero is the green 
hydrogen, which may be 
the puzzle that can solve 
the mystery of preventing 
climate change, it is more 
and more environmentally 
friendly, and sustainable. 

But although the idea 
of hydrogen is attractive, 
and enthusiastic, it is an 
experience that is still in its 
infancy, and it needs a lot of 
money to become a reality.

The European Union 

expects the size of the 
new fuel market to reach 
about 700 billion dollars 

by 2050, and if these plans 
are successful, it will 
completely transform the 

world to walk in the same 
direction to double the 
market size to more than 
twice. 

According to the 
International Energy 
Agency, the demand for 
hydrogen was registered 
as an energy source at a 
rate of three times during 
the last period, and the 
global production volume 
reached 70 million metric 
tons annually, which will 
contribute to reducing its 
production cost by up to 
64% by 2040.

Green hydrogen idea
The idea of green 

Green hydrogen adheres to the objectives 
of protecting the environment and 
combating global warming, as it depends 
on the removal of carbon and reducing its 
percentage in the air

Despite global enthusiasm, there are many 
obstacles that must be solved first, in order 
to produce a quantity of green hydrogen 
covering 25% of the global demand of energy, 
electricity must be produced first exceeding 
the global production currently

Hydrogen can generate energy used in large industries such as steel, cement, fertilizers, 
fuel trucks, trains, ships and even aircraft; And the power networks operating with wind 

and solar energy, which distinguishes that if it is developed appropriately, it is able to 
eliminate nearly a quarter of emissions from carbon dioxide in the world, almost green 

hydrogen, magic power source, continuous, clean, and environmentally friendly.
The Gulf states, which are considered one of the most important energy exporters in the 
world, intends to have the first in this vital new sector, more than one Gulf country that 

has ambitious plans to be in leadership.

Green hydrogen .. a future 
revolution in the world of energy
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led by an alliance from 
local companies, led by 
Aqua Power specializing in 
renewable energy solutions 
and oil giant Aramco.

The economic analyst 
affirms Al -Jaafari that 
rationality requires 
preparation for what is 
coming and investing in the 
energy of the future that 
will not be the oil energy 
that is depleted, nor the 
nuclear energy in which 
investment has declined 
clearly in recent times, 
given its high risks, But 
renewed energy from the 
sun and wind, and tells 
‘GCC GRID’ ‘: „The Gulf 
region has huge spaces 
that get a huge solar 
radiation, which is not 
available in many countries 
of the world, and its 
geographical location and 
stable security situation 
allows it to continue playing 
the role of the product The 
basic world energy”.

He added: ‘The practical 
experience in many 
countries of the world 
has proven that relying 
on green technologies, 
foremost of which is 
renewable energy, is one 
of the best solutions to 
environmental problems, 
and it is something that 

the Gulf states are very 
concerned”.

More growth
In Qatar, the renewable 

energy market is growing 
at an annual growth rate of 
about 20 % to reach about 
73 billion riyals at the end 
of 2022, while the sector 
achieved good growth 
driven by the government’s 
focus on investing in solar 
energy (a broader report on 
Siraj Solar Station on page 
58).

In Amman, the shift 
towards renewable energy 
appears an inevitable 
necessity. It is no longer a 
luxury, in the middle of this 
year. The largest power 
plant began using solar 
energy in the Sultanate 
of Oman, commercial 
operation, The production 
capacity of the (apera 2) 
station is the equivalent 
of 500 megawatts. With 
the start of the station’s 
commercial operation, it is 

expected that the renewed 
energy contribution will 
witness a greater rise.

Engineer Salem 
bin Nasser Al -Awfi, 
Undersecretary of the 
Ministry of Energy and 
Minerals in Amman, 
member of the GCCIA Board 
of Directors, confirms that 
the Sultanate’s need to 
adopt new and renewable 
energy sources feed by 
the motives for sustaining 
the industrial sector 
and the development of 
the economy, along with 
environmental motives, and 
says:”’In light of the offer 
and demand The current 
gas we will not be able to 
maintain the gas supply at 
its current level for the next 
23 to 30 years”.

For its part, Bahrain has 
developed an integrated 
plan to increase the 
renewable energy share in 
the country’s energy mix, 
as part of its sustainable 
development strategy and 

reduce carbon emissions, 
within international 
endeavors to counter 
climate change.

Bahrain seeks to enhance 
the energy economy and 
diversify renewable energy 
sources, to reduce carbon 
emissions, and increase 
the renewable energy 
share of the total energy 
mix by 5% by 2025, and by 
10% by 2035.

In Kuwait, there are four 
special projects in the use 
of renewable energy in 
Vision 2035, which is the 
Al -Shaqaya Complex for 
Renewable Energy, 96 % 
of the project has been 
completed, and the second 
is the supply, installation, 
operation and maintenance 
of photovoltaic panels on 
the surfaces of the flooding 
water tanks, 8 % of the 
project was completed and 
the completion is expected 
From it in the year 2024.

As for the third project, 
it is the water desalination 
center using renewable 
energies. 2 % of the project 
was completed and is 
expected to be completed 
in the year 2025, and the 
fourth project, Al -Shqaya 
Complex for renewable 
energies - the third stage, 
was not started 

Richards: The Gulf countries have a lot 
of capabilities in the field of renewable 
energy, especially solar

Birol: The increase in renewable energy 
capacity last year constituted 90 % of the 
total growth in the global energy sector

Despite the great desire to increase 
dependence on renewable energy, the 
growing growth has several challenges, the 
most important of which is the high costs 
of establishing these projects, Adnan Amin, 
the general manager of the International 
Renewable Energy Agency, believes that 
this problem is the high costs on its way to 
disappear.

 He says in an article he wrote on the 
agency's website: „The world today faces an 
unprecedented turning point where climate 

change represents a real threat and raid on 
the prosperity that many enjoy today and 
what millions aspire to and work to achieve 
tomorrow, climate change is still largely 
continuous from As a result of emissions 
from the burning of fossil fuels, and despite 
the presence of many other important factors 
that contribute to this matter.

In order to reduce climate change, we have 
to reduce our consumption of these dense 
carbon fuels, while renewable energies can, 
and they must be a pivotal part of this plan 

Amin: More than one challenge

Adnan Amin, Director General of the International 
Renewable Energy Agency.
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will witness an increase 
in the clean energy sector 
and its direction towards 
a more balanced and 
sustainable energy mix, but 
with fossil fuels remaining 
cornerstone in the 
economies of the region.

Indeed, there are many 
renewable power plants 
in the Gulf countries that 
have already entered 
into force, and they were 
linked to the electricity 
network, and there are 
still many other projects 
under development, which 
is expected to be connected 
to the network soon.

The UAE is considered 
one of the first countries 
to do so. In March 2013, 
the UAE became one of the 
most important countries 
producing renewable 
energy through the 
concentrated solar energy 
technology (CSP) after 
the ‘Shams’ station in the 
Emirate of Abu Dhabi began 
producing energy with a 
capacity of 100 megawatts, 
The UAE Energy Strategy 
aims to 2050 mixes of 

renewable, nuclear and 
clean energy sources, to 
ensure a balance between 
economic needs and 
environmental goals, and 
that the state invests 600 
billion dirhams until 2050, 
to ensure that the demand 
for energy is met.

The strategy also aims 
to raise the efficiency of 

individual and institutional 
consumption by 40%, and 
to raise the contribution of 
clean energy to the total 
energy mixture produced 
in the country to 50% of it 
44% renewable energy and 
6% nuclear energy.

Dr. Ali Al -Amiri, an 
economist specializing 
in the energy sector, 

confirms that clean 
energy investments in 
the Emirates were not 
negatively affected by 
COVID 19, indicating that: 
„Investments in clean 
energy are long -term 
and their impact does 
not appear immediately’, 
pointing out that Emirati 
investments in the field of 
clean energy will Its effect 
appears after 10 years”.

In Saudi Arabia, although 
it was slow to stay away 
from fossil fuels in favor 
of clean energy, it showed 
a determination to achieve 
the goals of preserving 
climate through alternative 
energy projects, including 
the production of green 
hydrogen in the huge NEOM 
project of 500 billion dollar.

 Recently, Saudi Arabia 
has placed another feet in 
the direction of crystallizing 
its strategy related to the 
transition to alternative 
energy, with the completion 
of the collection of funds 
for one of the largest 
solar energy projects in 
the world, which will be 

Al -Jaafari: The 
Gulf region has 
a huge solar 
radiation, which 
is not available in 
many countries of 
the world

Al -Amiri: 
Investments in 
clean energy 
are long -term 
and their impact 
does not appear 
immediately
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solar energy that works 
with photovoltaic cells and 
wind energy to generate 
electricity globally will 
rise to approximately 30 
% in 2030 instead of 8 % 
in 2019, with the growth 
of solar photovoltaic 
capabilities with an average 
of 12 % annually”.

„I expect the solar energy 
to become the new king of 
electricity markets in the 

world, based on the status 
of the current policy, it is 
going on the right path to 
record new record levels 
annually after 2022”, said 
Fateh Birol, director of 
the International Energy 
Agency.

More competitiveness
Renewable energy is 

the energy delivery of 
natural resources that 

are constantly renewed 
such as wind, water and 
sun, available in most 
countries of the world, as it 
can be produced from the 
movement of waves, tides 
and carrots or from other 
thermal thermal energy 
and innovations, and it is 
mainly different from fossil 
fuels from oil, coal and 
natural gas.

Solar energy is one of 
the most important and 
clean energy options. The 
amount of radiation that it 
broadcasts in one hour is 
enough for humans for a 
whole year, which makes 
it an attractive resource 
in terms of environmental 
and economic.

However, despite the 
innovation of solar cells, 
which converts solar 
brightness into an electric 
current, in the second 
half of the thirties of the 
last century, the cost and 
efficiency of the returns 
remained an obstacle to 
their ability to compete 
with fossil fuels.

In order to reach 
a system of energy 
characterized by a real 
sustainability, solar cells, 
along with wind energy, 
must play a role that 
rapidly increases with 
electricity supply.

The main challenge is to 

manage these resources in 
a way that can reduce the 
minimum of any additional 
costs, the questions posed 
to how costs are to be more 
decreased.

This is the main 
challenge facing most 
countries, including the 
Gulf Cooperation Council 
countries.

Gulf attention
Although the Gulf states 

are considered one of 
the main countries in 
exporting oil, they were 
one of the most interested 
countries in developing 
renewable energy, and 
they also have ambitious 
plans to increase the 
share of renewable energy 
sources in the energy mix,  
At the forefront of these 
countries, Saudi Arabia and 
the Emirates come, and 
during the past three years, 
Oman, Qatar, Kuwait and 
Bahrain entered their own 
projects.

The chief oil and gas 
analyst at Fitch Solichins, 
Emma Richards, confirms 
that the Gulf Cooperation 
Council region has a 
lot of capabilities in 
the field of renewable 
energy, Especially solar 
photovoltaic energy, 
expected that the Gulf 
region in the long term 

International Energy Agency: Renewable 
Energy grew more last year than it did in 
two decades led by China

The share of solar energy and the generation 
of electricity will rise to 30 % in 2030

''Solar energy is one of the most important 
and clean energy options, as the amount 
of radiation it broadcasts in one hour 
loaded with a card that suffices the 
needs of humans for a whole year, which 
makes it an attractive resource in terms of 
environmental and economic
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In its annual report, 
the International Energy 
Agency expected that 
the production of solar 
energy will lead to the 
increase in electricity 
supply from renewable 

sources in the next 
decade, as it is expected 
that renewable energy 
will make up 80 % of the 
growth in the generation 
of electricity worldwide 
under the current 

circumstances, According 
to the expectations of the 
annual Agency for World 
Energy, which reflects 
the intentions of the 
policies and goals already 
announced: „It is expected 

that renewable energy 
sources will exceed coal 
as the basic means of 
producing electricity by 
2025”.

The report added that : 
„the collective session of 

The race towards renewable energy is accelerated
Increased direction for clean energy sources

Renewable energy is growing at a faster pace than ever, after the number of new projects 
in various countries of the world, including the Gulf states that put renewable energy for 

them, increased.
Currently, renewable power generation technologies represent more than half of all the 

additions of the new electrical generation capacity each year since 2011, and currently 164 
countries have set renewable energy targets and increased what was the case in 2005, 

which witnessed only 43 countries.
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GCCIA’s workshop in the Arab 
Gulf Cooperation Council pavilion 
at the Expo 2020 Dubai has 
turned a strategic opportunity 
to continue evaluating and 
studying the cyberspace in the 
Middle East and North Africa.

The organization of the 
workshop came in light of the 
acceleration of the techniques 
of cyber threats that are 
increasingly multiplied, and 
because of it it became 
important to understand the 
foundations and dynamics of the 
vehicles of the electronic attack, 
and to determine the potential 
risks and challenges involved in 
the design of industrial control 
systems (ICS) to maintain 
the proper functioning and 
continuity of operations and 
enhance their security and 
protect them from penetration 
Electronic.

The workshop included a 
distinguished group of experts 
and specialists in the field of 
cybersecurity and stressed 
the importance of monitoring 
networks and strong security to 
secure operational operations 
systems effectively, as well as 
highlighting the latest strategies, 
tools and frameworks to secure 
industrial control systems (ICS) 

against cyber attacks.
The workshop focused 

on the importance of 
cybersecurity in the uses of 
operational technology and 
information systems, and 
experts presented the ID smart 
devices management model 
and highlighting its importance 
in applying cybersecurity 
controls to old devices, They 
also stressed the importance 
of building an enlightened 
defense with threats to protect 
vital infrastructure, as well as 

emphasizing the importance 
of immediate response to 
operational technology and 
focusing on how to address 
threats using the automatic 
response methodology for 
security regulation.

She also discussed the 
importance of backup copies in 
the context of their response to 
cyber attacks, the institutions 
immediately launch a backup 
copy of the restoration of 
evidence, and examples of 
the role of automation were 

presented in alleviating the 
severity of threats and against 
various forms of electronic 
attacks, It also focused on 
the importance of diagnosing 
the context of the threat and 
identifying its priorities as 
important factors in the effective 
response to cybersecurity, as 
well as a comprehensive guide 
to build a defense enlightened 
by threats to protect biological 
infrastructure.

The workshop provided an 
important opportunity for its 
participants to gain a more 
deepening understanding of 
the current threats targeting 
operational technology 
environments and highlighting 
the methodologies and 
mechanisms to control the 
confrontation of harmful 
programs, and the workshop 
stressed the importance of 
overcoming the institutional 
complications to protect 
information systems from 
electronic attacks that 
constantly find in our modern 
world through modernization 
Continuous for the approved 
information solutions and 
adopting the latest achievement 
of the sector internationally 

I provided an important opportunity for the participants to gain a more deepening understanding 
of the current threats

cybersecurity workshop

The most important thing in the 
workshop:
1. It focused on the importance of cybersecurity in the sectors 

of operational technology and information systems.
2. The importance of building an enlightened defense with 

threats to protect vital infrastructure.
3. Emphasizing the importance of immediate response to 

operational technology and focusing on how to address 
threats.

4. Discussing the importance of backup copies in the context 
of their response to the attacks.

5. Focusing on the importance of diagnosing the context of the 
threat and defining its priorities as important factors in the 
effective response to cybersecurity.

6. Providing a comprehensive guide to building an enlightened 
defense with threats to protect vital infrastructure.

During the Expo 2020 Dubai, GCCIA was organized for two days, a specialized workshop on cybersecurity 
threats, discussed the most important challenges and solutions to address the increasing captivity risks
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of Elia Group, also focused 
on the importance of the 
partnership between the 
Electrical Link Authority and 
the Elia Group, He said: „Our 
partnership is more than a 
decade and we look forward 
to the best future results”, 
He added: „The process of 
shift towards sustainable 
energy is a very important 
matter for us in Europe at a 
time when there are efforts 
to reduce carbon emissions 
to the minimum possible”, 
Stressing that the next 
step „will be undoubtedly 
the adoption of systems 
capable of securing energy 
sustainability by relying 
on renewable energy 
resources”.

clean environment
Participants have focused 

on the importance of 
preserving the environment, 
and Pierre Bernard, CEO 
of „F O S J”, called on the 
world’s decision makers 
to „develop policies aimed 
at protecting natural 
resources and enhancing 
the awareness of all 
segments of society about 
the importance of energy 
efficiency, At a time when 
many countries of the 
world are heading towards 
renewable energy sources 
to meet their energy needs”.

Dr. Lawrence Jones, Vice 
President of International 
Programs at the Electric 
Institute (EEI), called on the 

United States of America 
to: „adopt a comprehensive 
and integrated vision of 
the issue of transformation 
in energy systems based 
on integral and economic 
and dynamic efficiency to 
move forward in relying 
on renewable energy 
resources instead of 
traditional”.

While Dr. Anis Dallaji, 
project manager and Middle 
East director at the EDF 
Center for Energy and 
Transport Engineering, 
said: „The needs of the 
world today are reliable, 
sustainable and low -cost 
energy sources, as it has 
become necessary to 
reduce carbon emissions 
in the service of future 
generations”

Dr. Amr El -Shurafa, 
Advisor to Energy and 
Technology Policy at the 
King Abdullah Center 
for Petroleum Studies 
and Research, pointed 
out: „The importance of 
reducing carbon emission 
and planning to optimize 
the energy sources 

between renewable energy 
resources and traditional 
energy resources. During 
his speech, he also 
stressed the importance of 
strengthening alternative 
energy reliability compared 
to traditional”

At the end of the forum, 
Eng. Al Ebrahim thanked 
the Commissioner General 
of the Cooperation 
Council pavilion, Khaled 
Al -Sheikh, to host the 
General Secretariat of the 
Cooperation Council states 
for this important event, 
which discussed extensively 
issues related to climate 
change and its impact on 
the future of energy security 
and how to combat it.

GCCIA serves the 
countries of the Gulf 
Cooperation Council 
and abroad through the 
leadership of developing 
an effective energy market, 
and providing cognitive 
excellence in the integration 
of energy systems while 
enhancing the culture 
of innovation. The Gulf 
Electricity Electricity 

Authority also allows 
energy exchange in the 
Gulf region and ensures the 
reliability of the network 
that works as an emergency 
energy provider for the 
region.

According to reports, the 
Middle East will witness an 
increase in energy demand, 
which is scheduled to grow 
by 3.35 % annually over 
the next fifteen years in the 
region, and the population 
of the Middle East and 
North Africa is expected 
to grow by 20 %, With the 
increased energy demand, 
the increased integration 
of energy systems will 
increase market integration 
on a wider scale and push 
sustainable development. 
As such, the „Climate and 
Energy Security” forum 
will provide a platform 
to discuss the effects 
of changing the energy 
system in this region, 
the challenges facing 
the energy industry, 
cooperation with industry 
leaders and share ideas on 
global energy trends 

Peters: The process 
of shift towards 
sustainable energy 
is very important to 
us in Europe and the 
world

Jones: We have to 
adopt a comprehensive 
and integrated 
vision of the topic 
of transformation in 
energy systems

El -Shurafa: It is 
important to reduce 
carbon emissions 
and planning to 
diversify energy 
sources
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Eng. Al -Ebrahim: It is 
our duty in GCCIA to 
contribute to developing 
practical solutions to 
counter climate change 
and mitigate its impact

Dalji: The needs
of the world
today are reliable, 
sustainable and
low cost energy 
sources

Al -Shamsi: The issue 
of energy security is 
very vital and comes 
at the heart of the 
economic growth 
agenda

Bernard: It is necessary 
to develop policies 
aimed at protecting 
natural resources and 
enhances society's 
awareness of energy

President of International 
Programs at the Edison 
Electric Institute (EEI), USA, 
Dr. Anis Dallaji, project 
manager and Middle East 
director at the EDF Energy 
and Engineering Systems 
Center Transport, Dr. Amr El 
-Shurafa, Advisor to Energy 
and Technology Policy at 
the King Abdullah Center 
for Petroleum Studies and 
Research.

Great importance
Eng. Ahmed Al -Ebrahim 

revealed: „The forum 
highlighted the importance 
of assessing the role 
of the energy sector in 
reducing carbon fingerprint, 
carbon emissions, and the 
importance of integrating 
new and renewable energy 
sources. He said: „We were 
pleased with the strong 
response that we received 
in the forum in which 

international experts in the 
energy sector participated, 
The issue of climate change 
is a global issue and 
requires global solidarity 
to confront it, and we see 
in GCCIA that it is our duty 
to contribute to developing 
practical solutions to 
confront climate change 
and mitigate its impact, and 
we would like to thank the 
speakers in this forum for 
sharing their visions and 

views. We look forward to 
organizing more forums 
in the near future on the 
sidelines of Expo 2020 
Dubai”.

For her part, Eng. Fatima 
Al Shamsi, Executive 
Director of Energy Policy 
in the Energy Department 
in Abu Dhabi, said during 
the forum: „The issue of 
energy security is very vital 
and comes at the heart of 
the agenda of economic 
growth in the world. Energy 
security is highly related to 
energy efficiency that must 
be in the first priority ladder 
to enhance sustainable 
development”.

Eng. Chris Peters, CEO 

''The discussion in the Forum (Climate Change and Energy Security) 
focused on evaluating the role of the energy sector in the countries 
of the Cooperation Council in reducing the carbon footprint, carbon 
emissions and the role that the GCC states play in networking in the 
integration of new and renewable energy sources''

Photo of Dubai Expo 2020.
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With the participation of international energy experts

GCCIA discusses climate change and energy security

GCCIA was successfully held the „Climate Change and Energy Security” forum, which was 
activities in the Pavilion of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf within 
the activities of the Expo 2020 Dubai with a distinguished participation of international 
and regional experts in the field of energy and who discussed extensively the future impact 
of the subject of climate change on energy security in The world and the region and the 
importance of global solidarity to reduce carbon emissions in the world

The forum’s goal is 
mainly to explore issues 
related to climate change 
and its impact on the future 
of energy security and 
how to combat it, Where 
the discussion focused 
on evaluating the role of 
the energy sector in the 
Gulf Cooperation Council 
countries in reducing 
carbon emissions and 
the role played by the 

Gulf Cooperation Council 
countries in network 
interdependence in the 
integration of new and 
renewable energy sources.

The forum came at a time 
when GCCIA announced 
that in the year 2020, the 
value of savings in the 
Gulf electrical network 
amounted to 182.87 million 
dollars, which resulted from 
savings in investments in 

building power plants and 
the reduction that occurred 
from operational costs, 
operating reserves and 
economic savings.

big crowd
The forum witnessed a 

huge gathering of policy 
makers and energy experts 
in the world who discussed 
the energy agenda and 
climate change for this year, 

and its discussions were 
moderated by Eng. Ahmed 
Al -Ebrahim, CEO of GCCIA, 
Eng. Fatima Al -Shamsi, 
Executive Director of 
Energy Policy in the Energy 
Department in Abu Dhabi, 
United Arab Emirates.

Among the most 
important attendees were 
Eng. Chris Peters, CEO 
of Elia Group, Belgium, 
Dr. Lawrence Jones, Vice 

Eng. Al - Ebrahim runs the dialogue sessions.
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The event has been 

transformed as a strategic 
platform to discuss important 
developments in the national 
and local electricity markets 
throughout the region. It 
also represents a road map 
to develop the prosperous 
electricity market in the Gulf 
Cooperation Council countries, 
It was part of GCCIA’s efforts 
to make more research on the 
expected increase in electricity 
demand.

The Electricity Market 
Forum in the Gulf Cooperation 
Council countries hosted a 
group of senior experts in the 
electricity sector to on the 
challenges imposed by the 
market movement to become 
more organized.

 The forum included four 
main sessions that included 
the development of regional 
and local electricity markets 

in the Gulf Cooperation Council 
countries and the road map for 
the electricity market in the Gulf 
Cooperation Council countries, 
and the management of 
transmission capacity in GCCIA 
and market laws and exchange 

in the Gulf Cooperation 
Counciles countries.

Experts discussed 
other market issues, 
including current projects, 
developments and new 
laws in the market and 

electricity trade. The forum 
has presented a strategic 
platform to discuss important 
developments in both the 
national electricity markets 
and in the region, He also 
represented a road map to 
develop the growing electricity 
market in the Gulf Cooperation 
Council countries, and the 
participants also presented 
proposal to establish a market 
committee to supervise the 
improvement of the electricity 
trade laws in the region, in 
addition to the application of 
the four main elements that 
are market opportunities and 
development, Also a road 
map for growth, electricity 
transmission management, 
market laws and exchange, 
which would contribute greatly 
to the growth and development 
of other markets in the Arab 
region 

Through the Gulf Market Forum for 
Electric Energy Trading 

GCCIA is studying the 
developments of the 
electricity markets

GCCIA organized the Gulf Market Forum for 
Electrical Energy Trading, as part of its activities 

in Expo 2020 Dubai, and the forum was held 
in the wing of the Cooperation Council for the 

Arab States of the Gulf at the Expo 2020 Dubai.

The most prominent thing in the forum:
1. It included four main sessions that included the 

development of regional and local electricity markets in 
the Gulf Cooperation Council countries.

2. He represented a road map to develop the growing 
electricity market in the Gulf Cooperation Council 
countries.

3. Experts discussed other market issues, including 
current projects, developments and new laws in the 
market and electricity trade.

4. The forum presented a strategic platform to discuss 
important developments in both the national electricity 
markets and in the region.

5. The participants presented proposal to establish a 
market committee to supervise the improvement of the 
electricity trade laws in the region.

A number of participants in the forum, taking a memorial photo. A side of the forum sessions.

Eng. Al-Ebrahim  speaks in the forum.
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The activities of the 
forum came at a time when 
the telecommunications 
and digital transformation 
sector is witnessing a great 
recovery, and according to a 
recent report by the McKinsey 
Consulting Foundation, the 
increasing path that includes the 
establishment of new channels, 
products and services in the 
telecommunications sector 
will not slow down, especially 
with regard to global efforts to 
address 19-COVID epidemic in 
the world 

The event specialists 
considered a strategic 
opportunity to continue the 
evaluation and study of the 
telecommunications sector in 
the Middle East and North Africa 
region, at a time when the public 
and private sectors are working 
to increase ways to enhance 
investment in infrastructure in 
the region.

The activities of the forum 
included two discussions in 
which a number of officials in 
the field of communications 
participated, and both sessions 
were highlighted on the main 
visions and views covering the 
global telecommunications 
sector, Participants pointed out 
that the entry of large  scale 
investment projects and the 
emergence of new technologies 
will play a major role in the 
efforts made to enhance the 
region's efforts to be a global 
telecommunications center.

The forum also focused on 
the latest technologies and 
investment opportunities in this 

promising sector 

in the world, and participants 
in the forum expressed their 
confidence in the recovery of 
the telecommunications sector 
and digital transformation 
in the region at a time when 
global reports confirm that the 
increasing path that includes the 
establishment of new channels, 
products and services in the 
telecommunications sector will 
not slow down with what is in 
line with With global efforts to 
address 19-COVID epidemic in 
the world.

The forum has made a close 
consideration of public policies 
and legal and institutional 
frameworks for investment, 
technologies and financing in the 

telecommunications sector and 
the importance of partnerships 
between the public and private 
sectors in this field.

it also discussed future 
and emerging technologies, in 
addition to the capabilities of the 
ground cables in the countries 
of the Gulf Cooperation Council 
and the investment opportunities 
available to providers of cloud 
services, super computing, digital 
transformation companies and 
other relevant sectors.

The forum also presented 
the research challenges in the 
techniques of communications 
devices for the light -distance 
light cables and how to overcome 
them 

it highlighted the technologies and investment opportunities in global communications networks 

GCCIA Forum discusses challenges and solutions
GCCIA, within the 

activities of Expo 2020 
Dubai, organized a world 

specialized forum that 
focused on technologies 

and investment 
opportunities for global 

communications networks.

Forum goals:
1. Highlighting the main visions of the 

global communications sector.
2. Focusing on the latest technologies and 

investment opportunities in this sector.
3. Consider public policies and legal 

frameworks for investment and 
financing in the telecommunications 
sector.

4. Focusing on the importance of 
partnerships between the public and 
private sectors in this field.

5. Discussing future and emerging 
technologies in the Gulf Cooperation 
Council countries.

Eng. Al-Ebrahim mediates a number of attendance of the forum.

A side of the forum sessions.
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has exceeded the stores 
during more than a million 
megawatts, and also helped 
to improve the efficiency and 
time of making deals between 
countries significantly, as 
countries can conclude 
deals in a few minutes. 
He also contributed to the 
presentation of deals in a 
neutral, transparent and easy 
way”.

Eng. Al -Ebrahim praised 
the integration of efforts and 
cooperation by the Energy 
Trade Committee and Energy 
Trade Communication officers 
and interaction with these 
systems in their various 
stages, and continued: „This 
will contribute to opening 
of new horizons that lead to 
the optimal exploitation of 
energy trade opportunities by 
enabling countries to pricing 
appropriate to electric energy 
offers and circulating them in 
short periods”.

Eng. Al -Ebrahim thanked 
the representatives of the 
member states involved in the 
energy trade for their efforts 
and cooperation in this field, 
praising at the same time the 
efforts of the GCCIA team, 
and also thanked (Cesi) and 
the company (Enerweb) for 
preparing this platform, and 
the General Commissioner of 
the Gulf Cooperation Council 
wing Khaled Ibrahim Al 
-Sheikh to host the important 
event inside the Gulf 
Cooperation Council pavilion 
in Expo 2020 - Dubai.

An effective market
GCCIA preceded the 

inauguration ceremony by 
announcing that in the year 
2020, deals to exchange 
electrical energy as in kind 
and cash reached a value of 
1,056,000 megawatts/hour.

GCCIA serves the countries 
of the Gulf Cooperation 
Council and abroad through 
the leadership of developing 
an effective energy market, 
and providing cognitive 

excellence in the integration 
of energy systems while 
enhancing the culture of 

innovation.
GCCIA also allows energy 

exchange in the Gulf region 

and ensures the reliability of 
the network that works as an 
emergency energy provider 

GCCIA celebrates the founding of the Gulf Cooperation Council

GCCIA participated in the celebration 
organized by the General Secretariat of the 
Cooperation Council for the Arab States of 
the Gulf as part of its effectiveness at the 
Expo 2020, on the occasion of the founding 
of the Cooperation Council for the Arab 
States of the Gulf.

The founding ceremony was held under 
the patronage of Sheikh Nahyan Mubarak 
Al Nahyan, Minister of Tolerance and 
Coexistence in the United Arab Emirates, 
and Dr. Nayef Al -Hajraf, Secretary 
-General of the Cooperation Council for the 
Arab Gulf States, with the participation of 
Eng. Ahmed Al -Ebrahim, CEO of GCCIA, The 
ceremony was held in Al -Wasl Square in 
Expo 2020 Dubai, in the presence of many 
leaders of the General Secretariat of the 
Gulf Cooperation Council, and a number of 
official Gulf and foreign delegations.

GCCIA participated, during the 
celebration of a lyric operett, expressing 

its gratitude for the establishment of 
the Cooperation Council for the Arab 
Gulf states, and carried in its artistic 
connotations the spirit of patriotism and 
cooperation, and inspired the listeners with 
the status of the Gulf states, their future 
and the aspirations of their leadership and 
peoples.

Eng. Ahmed Al -Ibrahim, CEO of GCCIA, 
stressed that GCCIA is an embodiment of 
cooperation between the countries of the 
region in order to fulfill the needs of all 
member states of electric energy, Pointing 
out that „GCCIA is a success story for the 
Cooperation Council for the Arab States of 
the Gulf that started since 1981, as it was 
established based on the unified economic 
agreement between the countries of the 
Cooperation Council for the Arab Gulf 
States, which was approved by the leaders 
of the Gulf Cooperation Council states, in 
their second session held in 1981” 
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Within the activities of the Expo 2020 Dubai 

GCCIA launches the initial project for electric power pricing
GCCIA successfully launched the, electronic platform for electric power pricing in the countries of the 
Cooperation Council, The inauguration ceremony was held in the Gulf Cooperation Council pavilion within the 
activities of the Expo 2020 Dubai.
The inauguration ceremony was done by Eng. Ahmed Al -Ebrahim, CEO of GCCIA, with the participation and 
presence of officials of a number of Gulf organizations, and specialists in the field of energy and electricity.

The electrical power 
pricing platform is the 
initial project for electric 
power pricing, which is the 
cornerstone of operating 
the power trade platform 
project launched by GCCIA in 
2018, which contributes to 
the development of the spot 
market for electric energy 
trade.

 To complete it to the fullest 
possible, GCCIA set a special 
team to participate with CESI 
and Enerweb to run and follow 
this project.

After the inauguration, 
GCCIA held a workshop for 
representatives of Member 
States on the nature and 
mechanism of electronic 
platform for pricing electrical 
energy in the countries of 
the Cooperation Council, In 
addition to visiting the Gulf 

Cooperation Council pavilion.

Important step
The Eng. Al -Ebrahim, 

said during the inauguration 
ceremony, that the launch of 
the platform came within the 
GCCIA plan to develop the spot 
market for electric energy 
trade, which is part of its 
strategy to develop electricity 
markets between the 

countries of the Cooperation 
Council.

Eng. Al -Ebrahim indicated 
that GCCIA has implemented 
since 2010 many initiatives, 
forums and projects with the 
aim of developing energy 
trade between the countries 
of the Cooperation Council 
through the Gulf electrical 
connection and creating the 

joint Gulf market for electric 
energy, He added: „The 
most recent of which was 
the launch of the bilateral 
contracts platform for energy 
trading, which contributed 
to the conclusion of more 
deals and the increase in 
the volume of mutual energy 
between countries, as the 
amount of energy trade 

Eng. Al-Ebrahim

The platform opens new horizons that 
lead to the optimal exploitation of energy 
trade opportunities
GCCIA sought to create a joint and 
effective Gulf market for electric power
During the year 2020, the value of 
energy exchange deals reached 1,056,000 
megawatts/hour
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For his part, Eng. Ahmed Al 
-Ebrahim, CEO of GCCIA stressed 
that participating in activities 
within the Public Secretariat 
pavilion in Expo came to strengthen 
GCCIA's approach to openness and 
presence in the major events in 
which international and regional 
experts participate to discuss 
opinions, ideas, proposals and 

recommendations that contribute 
to developing the energy sector and 
helping to increase The volume of 
cooperation between the Gulf states 
and global organizations in this vital 
sector to enhance energy security, 
increase investment opportunities 
and develop renewable energy 
sources, Especially since Expo 
discusses the main factors for global 

development, namely (sustainability, 
movement, opportunities).

It is noteworthy that Expo 
International Exhibitions are held 
every five years, as they attract 
millions of visitors and have been 
effective on the first of October 
of 2021, and lasted for a period 
of six months, in the United Arab 
Emirates 
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GCCIA participated effectively, at the Expo 2020 Dubai, through its 
presence in the wing of the Cooperation Council at the exhibition.
The participation of GCCIA was represented by a different events 

package presented by the pavilion, the most important of which was 
the definition of the electrical link project for the countries of the 

Cooperation Council, the achievements achieved, in addition to the 
investment opportunities presented by GCCIA within the pavilion.

An effective presence 
of GCCIA in Expo 
Dubai 2020
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have already been identified by academics & worldwide. 
Knowledge of power system inertia will provide 
information to the system operator about how much & how 
fast frequency will decline during the first moments after 
a certain disturbance. Ramping is the ability of generation 
to start or stop by command while ramping rate is the time 
needed to increase or decrease the output. The problem is 
the majority of based load generators are not designed to 
cycle rapidly up or down. 

Future Techniques to be adopted for RES Penetration:
• Real Time Inertial Analytical Tools  
• Studies Of System Inertia Data & Modelling 
• Marketization Of Inertia Related Services
• Introducing Intelligent VRE Power Plants 

Conclusion 
• GCCIA power systems have to face several challenges in 

coming years, such as reduction of power system inertia. 
As GCCIA started monitoring system inertia; more 
data to be collected so that the system operator can 
schedule appropriate actions for the case of any large 
disturbance. In a similar fashion, frequency response 
should be assessed to examine if frequency will remain 
in between its specified limits. If inertia & frequency 
response are estimated, then system operator can react 
more effectively. A measurement window of around 
120-500 ms is generally being used across different 
utilities, while 500 ms appears to be more appropriate 
time window for averaged ROCOF measurement, 
further technical analysis along with the member states 

discussion can help in arriving at standardizing the 
ROCOF measurement in GCC grid.

• GCCIA should focus on upgrading its procedure 
along grid investments plan on ancillary services for 
integration of RES. For secure & stable grid operation 
there is need to study further grid support services 
provided by inverter based resources (including 
technologies such as grid forming inverters, BESS). 
As these technologies evolve & the understanding 
improves, suitable regulatory mandates/ incentivization 
for providing these services could be considered as the 
RE penetration increases beyond a certain threshold. 
The most common way of thinking is to apply synthetic 
inertia, which is a combination of algorithms that 
emulate the mathematical model of synchronous 
generation based on physical models.

• Operational level effort may be undertaken to revise 
grid code regulations/technical standards to incorporate 
related technical definitions, standardize ROCOF 
measurements, provision of inertial response control 
capability from IBRs, inertia estimation/ measurement/
forecast, & new frequency support ancillary service 
products, such as FFR.

• One of the main directions suggest using a purely 
control-based approach instead of complex dynamic 
equations; droop control of cooperating power plants 
provides very similar response before the activation of 
FFR. Keeping synchronous resources online when they 
otherwise would have been turned off (operational costs 
will come).

• Synchronous condensers, bulk energy storage, 
flywheels, hvdc technologies, demand side resources, 
investment needed that could provide synthetic inertia or 
FFR (fast frequency response) which are good solution 
for system inertial issues but costly. 

• Consideration of Intelligent VRE Power Plants as 
regulation could be a good idea (Luz del Norte, 141 MW 
PV Plant of Chile). Graph shows Luz del Norte’s reaction 
to stabilize grid after an increase in grid frequency of 
0.01 Hz. This event was recorded during injection of 70 
MW in less than 5 seconds. 
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Discussion Photovoltaic (PV) system demands trusted 
weather forecast data as it produce the fluctuating 
energy, which may influence the system stability. Clouds 
have a significant impact on solar energy generation that 
intermittently block the sun & significantly reduce solar 
irradiance reaching solar panels. An accurate prediction 
of solar irradiance is needed for the system operators 
to mitigate the effects of a power generation ramp up/
down. Sand storms which can strike during summer for 
several days will impose further challenges for the RES 
in the short & long term. Generally, the solar forecasting 
techniques depend on the forecasting horizon. 

• Nowcasting (forecasting 3–4 hours ahead) Statistical 
Techniques, 

• Short Term Forecasting (up to seven days ahead) 
Satellite Imagery Approaches,

• Long Term Forecasting (weeks, months, years) 
Numerical Weather Prediction, 

Experimental Setup & Test Results System Operation in-
hand Tools Utilization 
1. Primary Reserve Allocation
2. More Flexible Generation.
3. System Defense Plans 
4. Geographical Distribution Of RES
5. ROCOF & UFLS Schemes Revision

Accuracy of primary & secondary reserve allocation on any 
network is very important; placement of primary reserve 
on fast ramp rate generating units will give good response 
to system behavior. More flexible generation should be 
made available on network which will be easier to handle 
such issues but will be cost ultimately to run, as merit will 
break in case of open cycle machine running. Pump hydro 
storage play important role in this scenario or having 
battery energy storage systems to provide fast frequency 
support during disruptions. System defense plan should 
be made ready. System split locations, relays & other 
settings may be discussed based on generation & dynamic 
studies along different scenarios time to time. To reduce 
the impact of clouds on the solar system, many solar 
plants should be existed & distributed geographically all 
over the country or on interconnected system; this could 
be an advantage if done as all of them will not be affected 
by weather at same time. ROCOF & Frequency nadir 
based UFLS schemes, need to be revisited periodically 
& adopted to account for changing grid characteristics 
due to increase in RE penetration. Similar approach 
may be adopted for ROCOF & under/over frequency 
protection settings for generating units, however, this 
would need closer member states consultation to factor 
technical limitations of the existing generation fleet 
& cost implications that may arise due to retrofitting 
requirements potentially required to adopt the generating 
units to higher ROCOF limits.

Challenges:
• Solar Power Forecasting Tools
• Inertial & Frequency Response of the System
• RES Uncertainty Output On/Off 
• High Ramp Rate Generation Impact
Solar power forecasting is the process of gathering & 
analyzing data in order to predict solar power generation 
on various time horizons with the goal to mitigate the 
impact of solar intermittency. Solar power forecasts 
are used for efficient management of the electric grid & 
for power trading. Reduction of inertia & its challenges 
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inertia. RE power plants, in particular, photovoltaic (PV) 
systems do not contribute to the system inertia, because 
they are 

connected to the network by power electronic devices, 
& they are electrically isolated from the network. As a 
result, besides the frequency & rotor angle stabilities of 
a power system, it also effects the transient stability with 
larger rotor oscillations. 

Objects of Investigation
Real Case Event-1 
• One morning around 10:50 Hrs; One GCCIA member state 

started reducing its generation due to PV irradiance 
effect of cloud cover which led to reduction of PV 
generation approx. 500 MW within 2- 3 minutes, which 
caused drop of system frequency from 50.02 Hz to 49.89 
Hz while load demand pattern was on rise trend. GCCIA 
Interconnection provided support by auto activation of 

HVDC under frequency controller operation facility (FC/
UF), system frequency raised immediately to 49.960 Hz 
(above operational limit).

Real Case Event-2
• One another morning around 11:48 Hrs one of the GCCIA 

member states PV Intermittent output changes due to 
irradiance effect of cloud cover led to reduction of PV 
generation about of 555 MW in short period of time. This 
event caused drop of system frequency from 50.03 Hz 

to 49.89 Hz & GCCIA provided support by Auto activation 
of HVDC under frequency controller facility (FC/UF) 
operation & provided additional support to stabilize the 
system frequency.

• RES is still in the beginning phase in GCC; so far GCCIA 
interconnection made it successful possible to connect 
larger amount of RES within its member states network. 
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Motivation
• GCCIA is witnessing significant growth in RES resources 

for now & for coming years 2030 within its member 
state networks, which is making it a great challenge for 
system itself & alternate system operators to deal with; 
by keeping system reliability integrity as a core resilient 
factor for GCC interconnection authority & ensuring 
member states smooth power availability as security 
with economic benefits as basic responsibility which is 
describe in GCCIA mission. 

• Growing rapidly renewable penetration within GCC 
member state networks is big challenge for system 
operation point of view & imperative to assess promises 
made under future climate scenarios COP27. Worldwide, 
a great deal of research has been devoted to these 
trends in mean of solar & cloud irradiance.

• Major concern is PV plants; its variability & 
unpredictability of sunlight along cloud behavior. If it 
is overcast or cloud cover present during the day, then 
photovoltaic cells are unable to produce electricity, or 
will do so inefficiently, or transient generation behavior 
due to small/large cloud pockets which are difficult to 

predict & poses big threat to grid operational reliability 
for the system operator in GCC & throughout the world. 
Aim of this paper is to highlight current & coming 
challenges along way forward solution for short & long 
term basis. 

Method /Approach
• Traditional power systems rely on conventional 

synchronous generators, whose output power is fully 
controllable, to satisfy the power demand at each time 
instant. With the increasing share of renewables in 
the grid, new stability & reliability problems arise in 
the power grid. Gulf States mostly rely on generating 
electricity from fossil fuels, there is a significant growing 
trend of renewable energy sources & Gulf countries are 
planning to enhance the RES capability as replacement 
of fossil power generation plants. This transition to 
RES will result environmental benefits along capacity & 
resources savings with operational challenges.

• Like rest of the world; GCCIA network was completely 
dependable on the fossil fuel for decades on decades, 
here comes the challenge for system & for real time 
system operation due to integration of renewable power 
sources within member states network & ultimately 
GCCIA. The main challenges is the operational process 
of power injected to & from the renewable energy. There 
are various variables, which control the renewable 
energy sources, & because these variables are non-
controllable (weather related), this leads to serious 
problems related to frequency & voltage control 
fluctuations. 

• The needs for sudden, high ramping, & frequent startups 
caused by the intermittent & variable nature of the 
electricity generation from RES, coupled with net load 
changes, cause difficulties for conventional generation 
units to control power system frequency decline/
incline. More frequency control & reserves are needed 
in seconds to minute’s time interval, increase ramping 
capability. One of the most important parameters in the 
simultaneous operation of power systems is system 
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a relatively simple product and already in practice with the 
Member States to trade power in the GCC electricity market. 

Considering bilateral contracts, the benefits achievable 
via in-kind exchanges are lower in comparison to the 
in-cash options, therefore the in-kind product, even if 
it can be maintained in the short term for incentivizing 
the Member State in trading and for creating confidence 
in market, in the future the focus should be on in-cash 
products only. 

It is expected that the implementation of such in-cash 
products can provide a benefit to the system of USD 116 
million/year in the short-term and USD 41 million/year in the 
mid-term. 

It is observed that the identified market potential comes 
from detailed market simulations assuming aligned natural 
gas prices among the Member States. However, the market 
scenarios was also analyzed for different scenarios, 
assuming different NG prices among the Member States, 
with slightly lower prices for Member States with higher 
availability of Natural Gas. In this case, the benefits of power 
trading increased, increased from USD 219 million/year to 
USD 263 million/year and from USD 67 million/year to USD 
102 million/year in the short-term and mid-term respectively. 

This means that, even if the final definitions of the market 
products will depend on the actual internal generation costs 
known by the Member State and on the final agreements 
that will be reached, the benefits of electricity trading are 
solid, needs to be unveiled, and applies to both exporting 
and importing countries, identifying in this way a win-win 
situation. 

Another aspect to be considered, and that makes the 
presented estimation of the power trading potential as 
conservative, regards the assumed evolution of the power 
systems in the Member States. In the mid-term scenario, 
all the Member States foresee ambitious targets in terms 
of new generation capacity, based on CCGT using Natural 
Gas, and, in lower measure, on renewables. Such massive 
investments in all the region, together with the assumption 
of same natural gas price, leads to an alignment in the 
variable generation costs, diminishing in this way the 
price differential among the Member States and therefore 
the power trading opportunities. However, in case some 
generation projects should be postponed, the trading 
potential can be expected higher than the one evaluated in 
this study. 

In the mid-term, the implementation of the IDM can be also 
envisaged as per the evolution of the regional market. This 
will provide additional USD 36 million/year of benefits to 
the GCC electricity market. A benefit that could become even 
larger in the long-term, considering the ambitious renewable 
targets of the GCC countries that will introduce more 
variability in the power system and, therefore, will require 
more adjustments in the intraday for matching generation 
and load.

In relation to renewables, the simulations also 

demonstrated the role of the interconnector in facilitating the 
integration of renewable energy, giving the possibility to the 
Member States to export energy in moment of RES generation 
surplus, additional energy that in case of isolated systems 
should be curtailed otherwise. With a more advanced regional 
market, therefore, the implementation also of a coordinated 
ancillary services market should be assessed.

6. CONCLUSIONS 
The outcomes presented in this paper has shown that there 

are huge benefits (USD 100+ million per year) that can be 
achieved due to electricity trading in the GCC region. Even if 
the implementation of a full DAM scheme could be considered 
ambitious in a short time frame, however it has been 
observed that approximately the 50% of these benefits can be 
achieved quickly through bilateral contracting, which should 
be based on cash products. The in-kind products, instead, 
should not be considered further by the Member States 
considering the very limited benefits that can be achieved 
using this schema.

The analyses have shown also the solidity of the 
benefits from implementing a regional electricity market. 
In fact, the benefits are maintained (actually higher) with 
different assumptions for generation costs and fuel prices. 
Furthermore, it has been clear that the enhancement of the 
region GCC market is a win-win situation for both importing 
and exporting Member States.

Looking more to the future, the IDM can provide additional USD 
65 million/year of benefits in the mid-term. A benefit that could 
become even larger in the longer-term, considering the ambitious 
renewable targets in the GCC region, introducing in this way more 
uncertainty and variability in the GCC power Systems.

Bearing in mind the results of the study, GCCIA has been 
constantly working together with the Member States to facilitate 
the realization of the power trade potential and has also defined 
a roadmap for setting the strategy for the future of the electricity 
trading in the region.
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technology, provision of reserve etc.), of hydro power plants 
(optimization of the usage of water reservoirs, volumes of 
the reservoirs etc.) and renewable generation.

Thanks to its features, PROMED+ is a powerful tool for 
many applications such as studying the optimal evolution 
scenarios of the thermoelectric generation in the context of 
an open energy market; identifying the congestions between 
market zones and so evaluating the transmission system 
adequacy compared to geographical placing of generation 
and load; improving the operational planning, forecasting 
market prices and testing the effectiveness of market 
regulations (addressed to Regulatory Authorities).

5. ELECTRICITY TRADING OPPORTUNITIES 
The Figure 6 and Figure 7 below reports the optimal power 

flows (total TWh in import and export) and the electricity 
prices (average value of the hourly marginal cost in each 
Member State over a whole year 2020 and 2025 respectively) 
in the baseline scenario for the two horizons considered in 
the study. Furthermore, the color of the arrows indicates the 
level of congestions of a certain section. A red color means a 
high value of hours in which the section is congested, while 
the green color means a low value of hours with congestions. 

As represented in the map, in the modelled scenario it is 
possible to identify in both target years an optimal power 
flow that is generally from the southern part of the Gulf 
towards the northern part of the Gulf with a high level of 
congestions in the sections between Salwa and Ghunan and 
Ghunan and Fadhili. 

The Member State that are generally strong exporters 
are Qatar, due to the efficiency of the power fleet and the 
high availability of natural gas, and Abu Dhabi, driven by 
the investments in Nuclear Power Plants and renewable 
energies. Kuwait, instead, is the main importer due to the 
presence, especially in the shorter term, of power plants 
fueled by oil products.

The analyses carried out in this study showed then that 
there are huge benefits that can be achieved due to electricity 
trading in the GCC region. The summary of the results of the 
benefits associated to the various market products is reported 
below. The IDM was estimated only in the mid-term, because it 
was not considered realistic an implementation of this market 
in the short-term.

Going into the details of the Figure 8, it was identified that 
with the implementation of a day-ahead market, which can 
be considered as a proxy for the estimation of the maximum 
trading potential, benefits of USD 219 million/year in the 
short-term and USD 67 million/year in the mid-term can be 
achieved. In addition, it is also observed that in a “copper 
plate” situation, meaning no network constraints in the GCC 
Interconnector, the maximum theorical benefit achievable in 
the mid-term would be around USD 200 million/year. This 
indicates that the reinforcement of the GCC grid to overcome 
the south-north congestions would provide important benefits 
to the Member State in terms of improved power trading 
potential.

While the implementation and full realization of the 
day-ahead market will take some time, a consistent part 
of the benefits can be achieved in the very short-term 
trough bilateral contracting. Bilateral contracting is in fact 

Figure 6 - GCCIA map, 2020 time horizon

Figure 7 - GCCIA map, 2025 time horizon

Figure 8 - Expected benefits in the short and mid terms thanks to the power 
trading in the GCC System
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in different time periods so that the net effect in terms of 
generation cost savings over the whole year for each Party 
would be the same (the cost of electricity in summer is 
typically higher than in winter. Therefore, who exports in 
summer will import from the other party a bigger amount of 
energy during winter). In this regard, it should be highlighted 
that if from one side an in-kind contract facilitates the 
approval, negotiation, and agreement between parties due to 
the lack of direct money transactions, on the other side the 
necessary constraints for building these contracts strongly 
limit its market potential and related benefits for the MS.

Finally, additional market simulations were carried out for 
quantifying the potential benefits of the implementation of an 
Intra-Day market at regional level. In these simulations we 
introduced additional constraints to be optimized by PROMED+ 
like operating reserve requirements in each area and the 
variation of load and renewable generation patterns respect to 
what modelled in the DAM simulations. These new constraints 
were aimed to model the challenges that are necessary to 
be fulfilled by the dispatching of the conventional generation 
in the electricity markets in real time and in particular the 
unavoidable errors between the forecasts performed during 
the day-ahead respect to the actual patterns in real time.

The proposed products, with the related prices and 
quantities were properly designed also in relation to the legal 
and regulatory framework of the GCCIA system. 

3. ASSUMPTIONS OF THE SCENARIOS 
As mentioned in the previous section, the scenarios 

considered in the analyses referred to two target years:
• Target year 2020, to represent the short-term period. 
• Target year 2025 respectively to represent the mid-term 

period. 
For both target years, all the six interconnected Member 

Countries are represented. Each Country is modelled by 
the expected demand, generation fleet, fuel costs and 
Net Transfer Capacity. To fully exploit the potential of the 
simulation tool, as described more in section below, the 
granularity of the input was hourly.

The main source of information for building the 
generation and demand models were the GCC Member 
States. For the assumptions that were not directly available 
from GCCIA or the Member States, appropriate assumptions 
were developed on the basis of previous experiences in the 
Gulf and on the basis of the relevant international literature. 

The summary of the assumptions for creating the 
scenarios in the short and mid-term are reported in the 
Figure 5 below. From the figure it is possible to see how 
the power sectors in the region are still dominated by fossil 
fuels, however, already in the mid-term the increase of 
renewable energies is significant. Furthermore, it should be 
highlighted that the graph below includes data only for the 
eastern region of KSA, while for UAE, only the perimeter of 
Abu Dhabi is considered.

Fuel prices were linked to international prices, as per 

best practices when assessing the cross-border trading 
potential, to not have biased results due to subsidies in the 
domestic prices. In fact, the use of domestic, subsidized 
prices, would lead to distortions in the results.  

Considering the lack of a fuel market and a transparent 
pricing of Natural Gas, the fuel price forecast has been 
taken in line with previous studies carried out for the GCCIA 
in the region, with assumptions discussed and agreed with 
all the Member States. Moreover, the prices for both liquid 
fuels and natural gas were aligned among all the Member 
States, to have a situation as neutral as possible.

4. TOOLS - PROMED+ Description 
As discussed in the previous sections, the evaluation of 

the benefits associated with a project required the use of 
a market simulator. PROMED+ is a market simulator that 
emulates a coordinated hydro-thermal generation scheduling 
optimization over a year with hourly details [10].

The optimization procedure performs the dispatching 
of the generation portfolio with the aim of minimizing the 
overall generation cost or maximizing the market surplus 
(sum of the generator’s surplus, consumer’s surplus and 
congestion surplus). These objective functions are both 
consistent with the two basic approaches indicated by 
ENTSO-E to assess the benefits based on the economic social 
welfare gain [6].

The simulations are based on an equivalent network model 
that represents the market zones. The perimeter of the 
study can be very large. The software has been successfully 
used, among others, for simulating the European System 
[10]. The merit order of the offers is created on the basis of 
the generation variable costs and on the bidding strategies 
of the units. In particular, the bids of the thermal power 
units are obtained adding a bid-up to the variable costs of 
generation. The scope of the bid-up from each generation 
unit is to fix a set of clearing prices such that power units are 
able to recover at least all their variable costs in the short 
term. These costs are related to energy generation and to 
the start-up costs. The optimization process also takes into 
account the main constraints of thermal units (flexibility, 

Figure 5 - Peak Demand and Installed generation in the modelled scenarios
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interconnector in enabling the integration of high level of 
renewable energies was also studied. 

The aim of this paper is to present and discuss the main 
outcomes of the study for the enhancement of the electricity 
trading in the GCC region. Accordingly to such scope, the rest of 
the paper is structured as the following:
• In section 2, the high-level methodology adopted in the study 

is described.
• In section 3, the main assumptions used for building the 

scenarios are reported.
• In section 4, a detailed description of the simulation tool 

used in the study is provided.
• In section 5, the main outcomes of the analyses are 

presented.
• In section 6, the conclusions of the study are discussed.

2. METHODOLOGY
The analysis of the study was based on the execution of 

proper dispatching simulations aimed to identify the optimal 
power flows and electricity prices for the Member States 
to identify the benefits from electricity trading at regional 
level. The simulations were executed utilizing the software 
PROMED+, a market simulator developed by CESI, broadly 
used in Europe as well as in the MENA region. The PROMED+ 
software tool carries out an optimal coordinated hydrothermal 
scheduling of the modelled electric system generation set, 
over a period of one year, with an hourly time discretization. 
More details on this tool are reported in this paper. 

The GCC power system has been modelled in detail and the 
dispatching of the power producers has been assessed hour by 
hour for the two target years:
• January 2020 – December 2020, to have a detailed 

estimation of the potential in the short-term.
• January 2025 – December 2025, to have a detailed 

estimation of potential in the medium-term.
The trading opportunities were estimated in terms of energy 

exchanged but also in terms of economic benefit for each 
Member State. The potential benefits for each Member State 
have been investigated under the assumption of a complete 
market integration with respect to an “Isolated scenario” where 
no exchanges for trading are present. The achievable savings 
are linked to the opportunity to reduce the generation costs for 
importing countries and to increase the exporting revenues for 
exporting countries, as shown in the schemas below.

In order to facilitate the exploitation of all the potential 
benefits linked to the GCC interconnection, different market 
products can be structured. With reference to basically all 
the electricity markets all over the world, as illustrated in the 
figure below, a series of market products with different time 
scales and different scopes can be foreseen.

Generally, four different markets can be distinguished: 
• The day-ahead market: where the quantities are exchanged 

one day before delivery for the next 24 h or 48 half-hours 
of the next day. Typically, in each hour, the balance between 
the offer for selling and buying electricity produces a certain 
market price (system marginal price), which is the value of 
all the energy traded in this market. 

• The Intra-Day market: the intraday market is a fundamental 
tool in combination to the DAM because it allows to change 
the generation and demand programs fixed in the day-
ahead. 

• The forward market: The forward contacts can be 
considered as bilateral contracts between a buyer and a 
seller to make/take a physical delivery of electricity at some 
time in the future at a specified price. The price included 
in the forward contract, reflects the price signal of the day 
ahead market.

• Balancing market: it is typically used for real-time 
regulation and ancillary services provision. This kind of 
market was not investigated in the described study.
The trading potential for the various market products 

was obtained via different types of market simulations and 
analyses.

At first, market simulations with hourly detail defined the 
optimal dispatching of the power systems of the MS with and 
without the presence of the link and the related opportunity 
to trade on an hourly Day-Ahead Market (DAM). This led to the 
benefit of implementing a DAM at regional level thanks to the 
analysis of the optimal power flows, marginal and average 
generation costs in each Country in each hour.

Then, starting from such optimal “ideal” situation, 
appropriate post-processing analyses were carried out 
for the definition of the forward contracts. Here the focus 
was in identifying if certain areas or groups of consumers/
generators import or export electricity on a stable basis for 
a certain period. Different periods were investigated like 
peak, off-peak and base-load, in accordance with the typical 
arrangements of forward contracts. An additional step that 
was considered was the definition of an “in-kind” version of 
these contracts, which means that the trading will be based 
purely on electricity exchanges instead of cash exchanges to 
regulate the transactions. To make the in-kind contracts fair 
it was considered the different value of energy transactions Figure 3 - Benefits for importing and exporting countries

Figure 4 – Different products for different time-horizon.
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Member State can help each other in regulating their power 
systems. Also, this use has become more and more popular 
and it could be even more useful in the future with the 
expected huge renewable capacity additions in the region. 
Renewables, in fact, will increase the variability of the 
power systems and will require related regulations.

• Electricity trading: Although transfer capacities are 
relatively high, scheduled power exchanges hitherto have 
been limited. The focus of this paper is to find solutions for 
stimulating the electricity trading on the interconnection to 
maximize the benefits achievable with the Interconnection.

GCCIA actively worked to help expand electricity trade 
within the GCC leading to the creation of a GCC electricity 
market. GCCIA efforts included awareness sessions and 
training events, studies to identify and appraise the potential 
and benefits of power trade, and even included reducing the 
minimum auction price of interconnector transmission right 
charges (interconnector Rights for Operations IRO) to zero 
dollar for the Member States during 2014 to 2018 [2], which 
encouraged Member States to trade electricity. GCCIA’s latest 
effort to promote power trade saw GCCIA launch a pilot project 
for a GCC power exchange with simple negotiating tools and 
agreed market rules. GCCIA has also played an important role 
in facilitating various bilateral contracts for electricity trade 
between Member States. The achievements of the Pilot project 
for years 2010 and 2020 are illustrated in Figure 3, which was 
updates from previous studies [3,4].

Member State’s recent trade record shows a shift in the trade 
model preferred where during the initial phase (2016 to 2018) 
the preference was to have in-kind trade, but since the year 
2019 energy trade transactions on in-cash basis started to grow 
eventually becoming the major share of power trade in 2020. 

Table 1 shows an increase in the trade in the GCC Electricity 
Market in the three years starting from 2016, and some drop 
in trade in year four then it continue to increase in year 2020. 

Table 1: Power Trade Growth in percentage from 2017 to  
2020.

Figure 4 presents a comparison between power traded 
during the years 2018 to 2020, which indicates that the 
electricity trade was not only limied to summar but also 
during the winter months. Trading durin the years 2019 & 
2020 increased durng the winter period compared to the year 
2018. Based on the feedback from the Member States, the 
electricity trade not only brought them economic benefit, and 
it opened more opportunities for them to optimize their energy 

resources in different seasons of the year.
In this framework, in 2019/2020 GCCIA, supported by CESI, 

facilitated the enhancement of the Power Trading at GCC 
regional level and identified the trading potential of different 
market products to be introduced in the short and mid-term. 
The assessment was based on quantitative simulations aimed 
to identify the most profitable products, on the basis of the 
variable generation costs of the Member States. The products 
analyzed and identified in terms of volumes and exchanges 
prices were: Day-Ahead Market, Long-Term Bilateral 
Contracting and Intra-Day Market. In addition, the role of the 

Figure 2 - Targets of the GCCIA Interconnection.

Figure 3: Power Traded in GCC from 2010 to 2020 – Source: GCCIA data.

Figure 4: Comparison of Monthly Power Traded in 2018 to  2020

Year Traded Energy (GWh) Growth in percentage %

2017 878.4 20%

2018 952.3 8%

2019 823.2 -14%

2020 1056.0 28%
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Abstract 
The GCC Power Grid is a high-voltage electrical 

interconnection between the six Arab Gulf States, namely 
Bahrein, Kuwait, Qatar, Oman, United Arab Emirates and 
Saudi Arabia. The GCC Interconnection Authority (GCCIA) was 
established to be the independent and neutral owner and 
operator of the interconnection. The interconnection, which 
can rely on a relatively high transfer capacity, has different 
targets: installed capacity and operating reserve sharing, 
mutual support during emergency and electricity trading.

Year after year, the interconnection has been used more and 
more for the mentioned benefits even if, focusing on electricity 
trading, scheduled power exchanges to date have been 
limited.  However, thanks to the efforts of GCCIA and Member 
States, an increasing trend in the commercial transactions 
is happening. In fact, the traded energy increased from 
practically zero in 2015, up to around 1 TWh in 2018.

This result, even if extremely positive, is not enough: Power 
Systems of the Arab Gulf States are growing very fast and it 
is challenging from a technical and an economic point of view 
to plan and operate such systems for providing electricity 
supply in the most-cost effective way. To support a greater 
exploitation of the system capabilities, the enhancement of 
the current power market and the analysis of the potential 
improvement of the power trade in the region with respect to 
each country and different markets is needed.

In this framework, GCCIA, supported by CESI, initiated to 
support the enhancement of the Power Trading at regional 
level and to identify the trading potential of different market 
products to be introduced in the short and mid-term. The 
assessment was based on quantitative simulations aimed 
to identify the most profitable products, on the base of the 
variable generation costs of the Member States. The products 
analyzed and identified in terms of volumes and exchanges 
prices were: Day-Ahead Market, Long-Term Bilateral 
Contracting and Intra-Day Market. In addition, the role of the 
interconnector in enabling the integration of high level of 
renewable energies was also studied. 

The aim of this paper is to present and discuss the main 
outcomes of the study and to propose a potential evolution 
roadmap for the enhancement of the electricity trading in the 
GCC region.

1. INTRODUCTION 
The GCC Power Grid is a high-voltage electrical 

interconnection between the six Arab Gulf States (namely 
Bahrein, Kuwait, Qatar, Oman, Abu Dhabi and Saudi Arabia), as 
illustrated in the Figure 1 below. 

The GCC interconnection project was completed in three 
phases and as of now and it has been operational for around 
15 years, providing considerable benefits to the Member 
States.

The owner and the responsible entity for the Interconnector 
planning, maintenance and operation is the GCC 
Interconnection Authority (GCCIA), established by the Member 
States in 2001.

As reported in the figure 2 below, the interconnection has 
different targets:

• Installed capacity sharing: the Member States in shortage 
of generation capacity can procure capacity from another 
Member States who is instead in excess. Each Member State 
is responsible to provide generation expansion plans that 
respect adequacy constraints at GCC level.

• Support during emergency: till now, this has been the main 
use of the interconnection. Thanks to the mutual support 
between Member States during faults and emergency 
conditions, the reliability of the power systems in the GCC 
has constantly improved.

• Operating reserve sharing: as per the previous point, the 

Figure 1 – Map of the GCC Power grid (Source: GCCIA) 
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• ICE shall communicate Maintenance head for evaluating 
and arrange for staffing the SSs in case of Scada/
communication failure or any delay in approaching BCC.

• ICE shall request HVDC team to take control of facility 
to local mode and act as per ICC instructions in case of 
DRPS, FC or any emergency.

• ICE shall send notification message to management 
narrating the emergency and transferring to BCC.

Steps for shifting from MCC to BCC
• ICE shall collect BCC keys, security cards, mobile phone 

and other necessary stuff.
• ICE shall call SCADA and telecom engineer and proceed 

together to BCC as soon as possible.
• In case of shifting Drill, one ICE shall stay at MCC and the 

other will proceed to BCC.
• In some cases, it is possible that BCC also may not have 

monitoring available,  SCADA team need to provide 
WAMS access through internet on mobile device

Resuming ICC Operation at BCC
• Once the ICE log on to the EMS from at BCC, he has 

to communicate with all MS NCCs and GCCIA staff to 
confirm that GCCIA backup control center has become 
functional. 

• ICE shall communicate MS NCCs and GCCIA staff about 
the contact numbers at BCC.

• SCADA Engineer will check all SCADA servers, front 
ends, communication links with GCCIA network and 
NCC’s.

• Inform all MS’s that the emergency control center 
presently has been declared as main control center until 
further notification.

• ICE shall send notification message to the management.
• Once the MCC declared normal, the following shift will 

take charge at MCC and operation at BCC be terminated
• All MSs and GCCIA management will be intimated 

accordingly.
• ICE will prepare detailed report of the incidents, 

inadequacies of technical and accessory facilities and 
lesson learnt.

Main to Backup control center evacuation drill
GCCIA is conducting time-to-time evacuation drills to 

authenticate the operation of BCC during any unforeseen 
circumstances. It is performed to test and verify the 
capability of Backup Control Center with regard to 
the reliable operations when Main control center 
functionality is lost. During such testing, the following 
actions are taken:

• Software failure simulation is conducted by the ICCS 
Team to be sure all services are up and running from 
GHUNAN.

• Maintenance and Protection, & Telecom Heads are 
informed to keep their substation staff standby in 

case the substations needed to be manned due to loss 
of communication, SCADA or Control Operation. HSE 
personnel were also informed related to the emergency 
drill.

• WhatsApp message sent to management to inform the 
start of shift from BCC as a planned drill.

• Upon resuming duties from BCC, it is to confirm the 
communication with all MSs & to inform them about 
planned Drill & operation from BCC 

• Checking the availability of  Internet and Web Mail 
access, DPSR, SAP system, Safety Documents , E-log, 
SCADA HIS , Z drive, EMS SCADA, PMU, DFR and printer 
and confirm all working fine

Monthly Visit to Emergency Control Center
On ever first Monday of the month, GCCIA control 

staff manages monthly inspection visits to BCC Ghunan 
alongwith the personal from Scada/EMS section, IT Section 
and Telecom section. A comprehensive report is prepared 
and followed up the shortcomings with the concerned 
section. Following are the items to be checked during the 
monthly visit:
• Internet and Web Mail access
• SCADA HIS  Data Availability
• Updated Printed telephone list check
• SIP & STC network send/recieve  availability
• Internal Call to HQ
• HVAC Availability in Control Room
• HVAC Availability in SCADA/Communication Server Room
• GCCIA SS’s Telephony Communication
• Analogs /Status live data
• Control Check by Dummy CB’s & alarm received 

correctly
• Hotline and Greenline Communication with MSs 

Finally, the checklist prepared during the visit, signed by 
all concerns is circulated among all concerns to identify 
and address the issues.

Conclusion
A control center uses real-time data to support the 

operation of a power system to ensure a high level 
of reliability and an efficient operation of the market. 
Operational security and reliability of GCCIA Interconnector 
has been achieved via the establishment of a Backup 
Control Center at Ghunan, which can handle normal ICC 
operations, the same as at MCC Dammam. Hence, in the 
case of outage of MCC, an emergency backup control 
center shall be in place to cover the functions of the failed 
MCC. 

This paper explains that generally, Backup control center 
has sufficient facilities and can be used in emergency. 
ICE can manage all the operational activities from BCC 
Ghunan. Regular drills and monthly visits are the core 
activities to authenticate and confirm the healthiness of 
the BCC Ghunan.
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Structural view of Main control system shows Scada EMS 
server, HIS Cluster System, DTS and PDS Server and main 
system Time /frequency component.

Following is the single line diagram of the BCC Ghunan, 
which elaborates the source of supply and typical load of 
the control center, which include HVAC units, Chargers, 
UPSs, CCTV, PABX exchange, Server room etc.

ICC staff organizes regular visits to BCC on monthly 
basis to confirm its operational healthiness. Moreover, 
to authenticate the functionality of BCC with respect to 
all essentials, sometime a real time shift operation is 
organized at BCC.

Guidelines for shifting to Backup Control Center
 A dedicated procedure has been developed to provide 

guidelines and steps for the Interconnection Control 
Engineer (ICE) to be followed during emergency and 
planned evacuation from MCC HQ and commence the shift 
operation at BCC Ghunan. 

Once ICEs notices emergency situation such as failure in 
power system monitoring from MCC or smoke or fire near/ 
inside control room or any force majeure situation, the 
following action has to be taken immediately

Situation Assessment & Pre-steps
• In case of SCADA failure or loss of communication, Sr. 

Control Engineer shall take the decision to shift to BCC.
• In the event of fire, the followings important actions need 

to be taken, in chronological order, prior to evacuate if 
time permits: 

• Call on duty Security staff to  summon the fire brigade 
and measures to extinguish the fire   

• Raise concern to   Safety officer/ Substation Team 
Member/ Building Management over telephone to 
rush site to apply appropriate measures to control and 
prevent spread of fire 

• If the Fire or smoke was very close or inside control 
room or FM200 operated, ICE immediately shall escape 
from control room to a safe place. 

• ICE shall inform ICC Systems and telecom department in 
accordance to the assessed situation.

• Sr. Control Engineer shall brief the Head ICC and secure 
approval to proceed to BCC.

• ICE shall inform MSs and declare emergency for 
transferring to BCC.

 Figure- 5: Main Control Center Dammam
Figure- 8: Structural view of Backup control center

Figure- 6: Structural view of Main control center

Figure- 7: Backup Control Center Ghunan
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control center, has the ability to control remote equipment. 
Data acquisition indicates that information is gathered 
characterizing the state of the remote equipment and sent to 
the ECC for monitoring purposes. 

The monitoring equipment is normally located in the 
substations and is consolidated in what is known as the remote 
terminal unit (RTU). Generally, the RTUs are equipped with 
microprocessors having memory and logic capability, together 
with some form of telemetry to provide the communication link 
to the ECC. 8 relays located within the RTU, on command from 
the ECC, open or close selected control circuits to perform a 
supervisory action. 

Information gathered by the RTU and communicated to 
the control center includes both analog information and 
status indicators. Analog information includes, for example, 
frequency, voltages, currents, and real and reactive power 
flows. Status indicators include alarm signals and whether 
switches and circuit breakers are open or closed. Such 
information is provided to the control center through a periodic 
scan of all RTUs. A 2-second scan cycle is typical.

The process of data acquisition is explained in the below 
diagram

Once the data is deposited in the real-time database, it can 
be used by various applications to serve the required functions 
of EMS or BMS. The output of an application may be used by 
another application. As long as an application has access 
through the network to the database with sufficient speed and 
ensured security, the physical location of the application server 
and the data will be of little concern. The network should be 
capable of hosting any kind of applications and supporting 
intelligent information gathering through it.

GCCIA Control Centers
System operations is the core activity of GCCIA which covers 

the actions taken to ensure the optimal and secure operation 
of the grid in real-time. The GCCIA’s Interconnection Control 
Center (ICC) is responsible for the coordination of the 50 Hz 
and 60 Hz Control Blocks and for the control of the Energy 
and Power flows over the Connections Points and across the 
Gulf Interconnector. GCCIA maintains Main Control Center 
(MCC) at Head Quarter Dammam and Backup Control Center 
(BCC) at Ghunan. Backup Control Center have capability to 
meet its control functional obligations with regard to the 
reliable operations in the event that primary control center 
functionality is lost.

Ghunan control center was utilized as the main Control 
Center from 2009 to 2014 and upon completion and shifting 
to Dammam HQ, it was then declared as Backup Control 
Center. Since GCCIA shifted its control center from Ghunan to 
Dammam Head Quarter in 2014

Figure-2 shows the conceptual architecture of main and 
backup control centers. Both the control centers are the exact 
replica of each other. 

Figure-1: Components of Control Centers

Figure-3: EMS and SCADA working structure

Figure-4: Architecture of main and backup control centersFigure-2: Data acquisition and control center working
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MAINTAINING OF GCCIA CONTROL CENTERS TO ATTAIN 
FULL OPERABILITY OF THE INTERCONNECTED SYSTEM

Presented By: Eng. Talal Al Shaikh

Abstract 
The Gulf Cooperation Council Interconnection Authority 

(GCCIA), with Headquarter located in Dammam, Saudi 
Arabia is the first of its kind in the Middle East Region for 
a cross-border electrical interconnector that connects 
the six GCC countries namely Bahrain, Kingdom of Saudi 
Arabia (KSA), Kuwait, Qatar, UAE and Oman though 
400 kV and 220 kV Transmission Lines. Monitoring, 
controlling and all other related operational activities of 
the interconnector is essential for smooth operation and 
to maintain high reliability of the interconnected system. 
To achieve the objectives of full operability functionality 
of the interconnector, GCCIA has established two (2) 
control centers located in different strategic sites - the 
primary or main control center (MCC), where day to day 
operational activities are performed is located in Dammam 
and backup or emergency control center (ECC), about 60 
Kilometers away from the main control center is located 
in Ghunan. The back-up control center acts as redundancy 
which is significant in today’s modern world in case of any 
unforeseen circumstances or emergency conditions that 
may arise due to equipment force majeure, communication 
or SCADA failures, fire, civil emergencies and natural 
disasters. Both control centers replicate each other having 
all the technical facilities fully maintained, in a regularly 
basis. SCADA and Telecommunication systems and all 
related facilities having their own redundancy with two (2) 
servers for each are present at both Control Centers.

 This paper will highlight the efforts contributed by GCCIA 
operation and maintenance teams in keeping both control 
centers ready and updated all the time through routine 
weekly, monthly and quarterly visits and inspections to 
the emergency control center. Additionally, this paper 
will discuss planned drills and real life example of actual 
shifting from main control center to emergency control 
center due to fire, fiber optic cable cut or SCADA failure and 
has proven the redundancy perfect when needed. GCCIA 
has developed a checklist for monthly visits and procedure 
for shifting based on actual drills and recent experiences. 
Moreover, this paper will highlight the redundancy in case 
of fiber optic cut or SCADA failure in MCC and on the other 
hand, ECC can be accessed through an alternative link while 
the shift staff is being transferred from MCC to ECC without 
losing any monitoring and control of Interconnector.

Keywords
EMS- Energy Management system 
ICC- Interconnection Control Center 
MS- Member State 
SCADA- Supervisory Control and Data Acquisition 
BCC-Backup Control Center
MCC-Main Control Center

Introduction
The control center is the central nerve system of the power 

system. It senses the pulse of the power system, adjusts its 
condition, coordinates its movement, and provides defense 
against exogenous events. 

 The control center has traditionally been the decision-
center for the electric interconnected system. The control 
center provides the functions necessary for monitoring and 
coordinating the minute-by-minute physical and economic 
operation of the power system.

GCCIA is maintaining two control centers; Main Control 
Center-MCC and Backup Control Center–BCC. Maintaining 
integrity and economy of an inter-connected power system 
requires significant coordinated decision-making. So one of 
the primary functions of the control center is to monitor and 
regulate the physical operation of the interconnected grid.

The backup control center is a redundant control system that 
mirrors the primary control center. The backup control center 
allows a complete transfer of control from the main control 
center to the backup control center in the event of emergency 
or planned operations without losing Operational control 
and monitoring capability for the associated operational 
requirements. 

Basic Components and functions of Control Centers
A high-level view of the control center is illustrated in Fig. 

1 where we can identify the substation, the remote terminal 
unit (RTU), a communication link, and the control center, which 
contains the energy management system (EMS). The EMS 
provides the capability of converting the data received from the 
substations to the types of screens observed in Fig. 1.

The system control function traditionally used in electric 
utility operation consists of three main integrated subsystems: 
the energy management system (EMS), the supervisory 
control and data acquisition (SCADA), and the communications 
interconnecting the EMS and the SCADA.

There are two parts to the term SCADA; Supervisory 

Control Engineer                                   Sr. Control Engineer                                 Sr. Control Engineer                                      ICC Manager  
Operation & Control Department          Operation & Control Department             Operation & Control Department            Operation & Control Department

 GCC Interconnection Authority            GCC Interconnection Authority                GCC Interconnection Authority                GCC Interconnection Authority
     Dammam, Saudi Arabia                        Dammam, Saudi Arabia                               Dammam, Saudi Arabia                        Dammam, Saudi Arabia

Talal Al Shaikh                                     Muhammed Masood                                  Abdurrazzaq Ahmed                              Hashem Al Zahrani
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• Maximum secured generation loss not violating the 49.5 Hz 
frequency limit:
- Using RoCoF of 0.9 Hz/sec, to sustain a frequency dip of 
0.45 Hz within 500ms.

“Restricted to the maximum stable generation trip due to any 
other stability constraints”

• Expected Instantaneous RoCoF following LUR Loss 
calculated in Hz/s:

“Represents the MS in isolation assuming a single bus 
system”

• Inertia Floor for Frequency Limit:
− Required to arrest the frequency at or above 49.5 Hz 
following the loss of the reference incident

• Inertia Floor for RoCoF Withstand Capability:
− Required to maintain RoCoF Withstand Capability 
following the loss of the reference incident. 

• Critical inertia margin:

RESULTS AND ANALYSIS
The following table shows the Inertia parameters for a 

typical off peak in 2022:

High df/dt record following LUR loss:
During 2022 off peak period, a high df/dt were recorded 

immediately (within the first 80ms) following the LUR loss at 

Silla and penetrated throughout the GCCIA backbone.

This illustrates the need to perform detailed and localized 
RoCoF withstand capability evaluation to ensure resiliency 
against any possible cascaded tripping.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
To ensure system resiliency with the increasing RES 

penetration:
• Observe RoCoF penetration carefully inside the MSs network 

to ensure mitigation of any violation of RoCoF withstand 
capability.

• Include inertia constrained economic dispatch while 
performing generation dispatch during off peak.

• All synchronous areas should contribute in the data sharing 
to get accurate results.

• Improve the estimation of all possible restriction to the 
Inertia pooling/participation among the MSs.

Item GCC MS A MS B MS C MS D MS E

Time  non-coincide
13 Jan

3:30
12 Feb
15:27

22 Jan
01:00

06 Jan
03:06

16 Feb
08:58

H (s)  5.165 3.596 5.706 6.039 5.470 6.180
SIR (MVA’s)  169620 32053 13829 38149 63526 22063
Secured Loss (MVA)  2287 1154 498 1373 2287 794
RoCoF Following LUR Loss  0.218 0.281 0.7 0.277 0.636 0.37
SIR FloorFL  47302 11224 11406 13100 47303 10063
SIR FloorROCOF WC  43388 10280 9527 11989 43388 6250
Critical Inertia Margin  122319 20829 2424 25049 16223 11999
Potential Inertia for Pooling (%)  76524 27.22 3.17 32.73 21.20 15.68
LUR Inertia (MVA’s)  8163 1780 1877 1989 8163 1683
LUR MW  1409 340 306 400 1409 302
Generation capacity  32839 8914 2423 6317 11612 3570

“The Critical Inertia Margin can be represented as the amount of Inertia in MVA*s from a synchronies condenser located in the 
deficit MS center of inertia that can provide the same MW support provided by the supporting MS”
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Online Generation 
Capacity

Load RES Capacity
% of RES Capacity to online 

Generation Capacity
% of Load to online 
Generation Capacity

GCCIA (50hz) 24614 16,100 2,323 9.44% 65%

MS A 7766 5365 79 1.02% 69%

MS B 1812 927 6 0.33% 51%

MS C 4238 3159 388 9.16% 75%

MS D 8039 4650 1300 16.17% 58%

MS E 2759 1999 550 19.93% 72%

Inertia Monitoring and Calculation 
on the Interconnected GCC Grid

Inertia is the energy stored in the rotating mass of the 
synchronous machines which opposes the change in frequency 
to be within system threshold. The inertia is reducing with the 
increasing penetration of RES in the GCC Member States. The 
frequency changes across the GCC interconnected system 
may not be uniform, where a MS with low synchronous inertia 
may experience rapid divergence in frequency and angle from 
its neighboring state. This raises the concern to monitor the 
system inertia in real time. The focus of this work will be on 
the SUM method to estimate hourly available system inertia in 
50 Hz interconnected system.

GCC GRID Off-peak INERTIA CONCERN
The percentage in the figure represents the increase in 

Frequency Dips in the off peak season compared to peak 
season of the same year for different ranges of MW loss. 
This trend illustrates the impact of lower system inertia in 
the off peak season due to lower synchronous generation 

availability.

RES CAPACITY IN GCCIA SYSTEM
The percentage of RES output to online Generation Capacity 

almost reached 20% in some MSs during the off peak period, 
indicating a reduction of the GCC inertia by almost 9%. The 
following table shows 2022 GCC System coincidental off Peak 
(Jan-Feb):

ESTIMATING INERTIA PARAMETERS
Estimating real time system inertia through SCADA is 

performed using the following parameters:
• Synchronous generation units’ inertia in seconds is given by:

• In order to estimate the reduction of inertia resulting from 
the inverter-based generators and/or imported capacity 
then: 

• The kinetic energy (KE) or Synchronous Inertial Response 
SIR stored in the synchronous generation in MVA . Seconds 
is given by:

Presented By: Eng. Ahmed Al-Jaafari
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Developing spinning reserve 
allocation criteria in GCCIA

The main goal of the interconnection between the six Gulf 
Cooperative Countries in GCC interconnection Authority 
(GCCIA) was sharing their resources to provide emergency 
support among their power systems to avoid or reduce 
number of events might causing load shedding or blackouts.

As the interconnection operator, GCCIA responsible 
to ensure each MS has to maintain required spinning 
reserves to restore the combined system frequency. In 
the Interconnection Transmission Code (ITC) of GCCIA, 
the required amount of spinning reserve was set equal to 
largest unit running (LUR) in the combined system which 
was 664MW and its allocation criterion rated as sharing 
percentage proportional with online generation at all 
member states (MS’s).

After integrating  a new nuclear unit in GCC combined 
system with 1390MW generation capacity per unit in 2017, 
GCCIA operational studies mentioned that the existing 
spinning reserve criteria will not be sufficient and the 

tripping of the new LUR might lead to unstable system 
operation. Accordingly, many dedicated studies had been 
conducted to review the existing spinning reserve criteria 
and its allocation at each MS. In the conclusion of the studies 
different scenarios of proposal spinning reserve criteria 
were recommended which were secure to be implemented in 
the GCCIA network. The benchmark of international practices 
compared with the results of the studies showed the best 
criteria will be the combine of two ratio criteria.

In this paper presented the initial spinning reserve criteria 
and the different scenarios recommended by the study. 
Also, the benchmark of the international practices with the 
developed procedure of the implemented criteria. Moreover, 
lessons learned from the developing spinning reserve 
allocation criteria in GCCIA will be mentioned which can be 
considered in the future with regards of the balance reserve 
requirement of high penetration of renewable energy in the 
Gulf Countries network.

Presented By: Eng. Bandar Al-Marri
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The application of renewable 
energy sources augmented 
day by day because it’s 
clean, inexhaustible, and 
abundant as compared with 
conventional methods. The 
renewable energy sources are 
sustainable and produce less 
or no waste products such 
as carbon dioxide or other 
chemical pollutants. Hence 
it has minimum impact on 
the environment. Today the 
renewable energy constitutes 
a small fraction of the energy 
mix which is around less than 
1% and the kingdom aims to 
heavily increase the share of 
renewable energy to greater 
than 50% on 2030 as Saudi 
Arabia 2030 vision. 

The sun is an abundant 
source of energy and the 
amount of energy produced 
by the sun is approximately 
around 3.8 × 1023 kW. But only 

a part of this energy reaches 
the earth which is around 1.73 
× 1016 kW. This part of energy 
reaches the earth is more than 
enough to meet all the human 
needs [1].

Solar energy can be used 
to generate electrical energy. 
Two methods are mainly used 
for this purpose. First one 
is the solar thermal energy 
conversion in which solar heat 
energy is used to produce 
electricity and the second 
method is solar photovoltaic 
system in this method 
electrical energy is generated 
using photovoltaic effect. The 
solar photovoltaic system can 
generally be classified into 
two types, standalone system 
and grid connected system. 
In stand-alone system the 
generated power is directly 
fed to load and there is no grid 
connection required while in 

the case of grid connected load 
the generated power is fed to 
the power grid. When there is 
no generation take place, in 
stand-alone system battery 
will supply the energy and in 
grid connected system the grid 
will supply the required energy 
to the load.

 The general motives of the 
electronic connection between 
Photovoltaic PV systems and 
their load or the grid are: 
(1)  obtain AC voltage from 
the  PV-DC Voltage; (2) obtain 
the maximum output power  
by adjusting the PV panel 
load; (3) perform harmonic 
compensation; (4) match 
the voltage level difference 
between the PV generator 
and load; (5) carry out legal 
and quality standard such 
as IEEE19 and EN61000-3-
2 regulations; (6) shut the 
system off in the case of any 

failures or islanding, etc. 
These purposes can be met by 
using new power electronics 
devices and circuits, new 
topologies, digital electronic 
controls, and telemetering 
[2].  Nowadays, there are 
more than 600 prototypes 
of   DC-to-DC Converter  as 
Figure.1 [3], sorted them into 
six generations. The first-
generation is the classical 
or traditional one and it has 
rated power up to 100W. 
The second-generation is 
a multi-quadrant type of 
rated power in medium 
range which is around 100 to 
1000 W. Third generation is 
switched – component type, 
while the fourth generation is 
soft-switching type. The fifth 
generation is the synchronous 
rectifier type, and the sixth 
generation is multi-element 
resonant power.

Types of DC DC 
Converter and its 
worth in Photovoltaic 
Systems

Ibrahim Al Muhaisen

Referances:
[1]   J. Keane, Pico-Solar Electric Systems The Earthscan Expert Guide to The Technology and Emerging Market, vol. 1, Routledge, 2014. 
[2]  F. A. Farret, „Photovoltaic Power Electronics,” in Power Electronics for Renewable and Distributed Energy Systems, Springer-Verlag London, 13 
June 2013, pp. 61-109.
[3] F. L. Luo and H. Ye, Power Electronics Advanced Conversion Technologies, Taylor and Francis Group, LLC, 2010.
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generations.
We expect that the 

contribution of renewable 
energy to the production of 
electric energy will reach 
30 % in 2030, and to achieve 
you, more private sector 
investments will be attracted to 
implement the projects related 
to that.

Is there a change in the 
policy of managing the 
electricity sector in the 

Sultanate, after transferring 
the sector’s policy to the 
Ministry of Energy and 
Minerals?

One of the sources of 
the power of the electricity 
sector in the Sultanate is 
the continuous development 
in line with the relevant 
developments, about three 
years ago, the government 
decided that the timing is 
suitable for collecting energy 
policy under one umbrella to 
ensure the maximum benefit 
from the various aspects of 
this sector and enhance the 

benefit of natural resources 
such as gas resource.

Water projects
Water saving is no less 
important than providing 
electricity, how will you face 
increased demand for it?

Sea water desalination 
plants projects are among the 
large projects that contribute 
greatly to enhancing the water 
security of the Sultanate, and 
therefore the Sultanate has 
adopted a policy based on 
dependence on desalination 
water as a main source of 
drinking water and maintaining 
groundwater as a strategic 
stock of future generations 
that can be used in emergency 
cases.

The company coordinates 

with the concerned authorities 
to cover the increasing demand 
for water, as the contracted 
production capacities currently 
reach about one million and 
seven hundred thousand cubic 
meters per day and will rise 
to more than two million cubic 
meters during the next few 
years distributed over the 
various distribution networks: 
the main network, the eastern 
network, the Dhofar and the 
network Musandam.

How do you see the 
experience of implementing 
projects in the water sector?

Many desalination projects 
have been implemented in the 
last ten years, especially with 
reverse osmosis technology, 
which reflected positively 
on the economic cost of 
production. This positive impact 
also extended to the electricity 
sector, as this technology 
allowed for more efficient 
operation of power stations, 
given that there was no need 
for their operation to be linked 
to water production, as it was 
in the past.

These projects come as 
a reflection of the stable 
and transparent legal and 
regulatory environment in the 
electricity and water sector 
that led to the encouragement 
of the national and foreign 
private sector to enter into 
partnerships to develop vital 
projects in the sector that 
contributed to accelerating 

economic growth and opening 
new horizons in the 

national economy 

Merging electricity 
policies with the 
Ministry of Energy 
and Minerals, a goal 
to align the energy 
sector policies in its 
various aspects

We are working to 
raise the contracted 
production capacities 
to exceed one million 
cubic meters in the 
coming years

Sea water desalination 
projects are large 
projects that contribute 
greatly to enhancing 
the water security of 
the Sultanate
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considered in accordance with 
the current data with a high 
source of wind.

We are currently analyzing 
the wind resources data that 
have been collected over a full 
year in the states of Jaalan Bani 
Bou Ali and Duqm, which we 
hope to start developing wind 
energy projects in those states 
with a production capacity of 
about 300 megawatts and at 
an estimated cost of one billion 
US dollars, The development 
of these two projects will come 
after the success of the Dhofar 
Wind Energy Project, with 
a production capacity of 50 
megawatts.

The Oman Power and 
Water Procurement Company, 
in coordination with the 
Department of Public 
Services Regulation and the 
Oman Holding Company for 
Environmental Services (Baah), 

has completed a feasibility 
study for developing a power 
station using a mechanism for 
converting waste into electrical 
energy.

The (Baah) will provide 
the project with waste, with 
a capacity of 1.4 million 
tons of waste annually, to 
produce between 125 and 160 
megawatts of electric power. 
The project is located in the 
Wilayat of Barka in the Al 
Batinah South Governorate.

The Oman Power and 
Water Procurement Company, 
in coordination with the 
Department of Public 
Services Regulation and the 
Oman Holding Company for 

Environmental Services (Baah), 
has completed a feasibility 
study for developing a power 
station using a mechanism for 
converting waste into electrical 
energy.

The (Baah) will provide 
the project with waste, with 
a capacity of 1.4 million 
tons of waste annually, to 
produce between 125 and 160 
megawatts of electric power. 
The project is located in the 
Wilayat of Barka in the Al 
Batinah South Governorate.

 How can you benefit from 
these advantages and 
experiences that you have 
accumulated?

The success of the 
partnership system between 
the public and private sectors 
in the electricity production 
and water desalination sectors 
has opened prospects for 
expanding this partnership in 
other sectors, The company 
displays its experience with 
these sectors in order to 
maximize the benefit of this 
partnership and build the 
national cadres that are able to 
manage this partnership.

The goal, sustainability
Why work on all these 
projects at the same time?

To achieve sustainability, 
sustainability occupies the 
forefront at a time when the 
Sultanate begins developing 
renewable energy projects 
and there are many initiatives 
in this field that will achieve 
benefits for current and future 

Eng .Al -Kayoumi speaking at a local conference.

We always strive to transfer the experience 
of partnership between the public and 
private sectors to the other sectors in the 
private sector
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future in addition to introducing 
renewable energy projects to 
the energy production system, 
There is also a continuous 
improvement in raising the 
efficiency of the electricity 
network.

The Gulf countries are 
racing for renewable energy 
projects, what is the share 
of the Sultanate in the 
future?

We have ambitious plans 
for that, the most important 

projects is the IBRI solar 
project that has been operating 
commercially, which has a 
capacity of 500 megawatts, is 
able to provide an estimated 
50,000 homes with electricity 
and reduce carbon dioxide 

emissions by about 340 
thousand tons annually, 
The project, which was fully 
implemented by the private 
sector, cost more than $ 400 
million.

Also, the company has 
recently started the work of 
developing two other solar 
energy projects in the state 
of (Manah) in the Al -Dakhila 
Governorate with a total 
capacity of 1000 megawatts, 
and the two projects are 
expected to be assigned in the 
second half of this year.

The goal of these projects is 
to meet the increasing needs 
of electrical energy in the 
Sultanate and in line with the 
Sultanate’s vision to diversify 
energy sources through the 
use of clean energy to produce 
electricity.

More than one direction
Why focus on the sun 
without the rest of the 
methods of sustainable 
energy?

Not only the sun, the 
Sultanate is characterized by 
the abundance of renewable 
energy sources, including wind 
energy, for this we have begun 
to evaluate wind resources in 
several proposed sites for the 
project and choose the most 
suitable sites in preparation 
for the start of the process 
of developing electricity 
production projects using wind 
energy in these sites, After the 
evaluation, it will take place 
in various locations of the 
governorates of South East and 
Central and Dhofar, which is 

«The stable and transparent legal and regulatory environment in 
the electricity and water sector has led to encouraging the national 
and foreign private sector to enter into partnerships to develop vital 
projects in the sector that contributed to accelerating economic 
growth and opening new horizons in the national economy»

Our sales reached 
around $ 15 million 
in 2020 via the Gulf 
network, and we look 
forward to more in the 
future
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After more than a decade, 
what did Oman benefit 
from the Gulf electrical 
connection project?

The electrical link project 
for the countries of the 
Cooperation Council is one of 
the joint projects that entered 
into force years ago in stages, 
the Sultanate officially joined 
the Gulf electrical connection 
in 2014, Since that time, many 
benefits have achieved, for 
example, the Sultanate’s sales 

of electric energy over the Gulf 
network exceeded $ 15 million 
in only 2020, and measured 
on that, the project helps to 
reduce the effect of the gap 
between electricity production 

and actual consumption, 
there is no doubt that there 
are opportunities that appear 
between The time and the other 
to sell electricity via the Gulf 
network and we seek to take 

advantage of it optimally.

What are your plans to 
reduce the costs of the 
sector, to reduce the 
impact of this on the final 
consumer?

We have made several 
effective steps in this aspect, 
the most important of which 
is the cancellation of projects 
to add new capacities and re 
-review the capacities that the 
Omani market needs in the 

Engineer Yaqoub Al -Kiumi, a member of the GCCIA Board, and CEO of the Omani 
Energy and Water purchase company, stressed that the electrical link project for the 
Gulf states has achieved many benefits for his country in the short term and also the 
long term at the same time, He revealed that the sales of the Sultanate of Oman, 
from the electric energy across the Gulf network, revealed 15 million US dollars in the 
past year, expecting opportunities for exchange and sale in the coming years.
In his interview with 'GCC GRID' MAGAZINE,  Eng. Al -Kiyumi revealed his country's 
expansion plans to exploit sustainable energy from the sun and wind, with the aim 
of reaching more than 30 % of the Sultanate’s production within a short period, 
stressing that his country has a distinguished position that enables it to do so.
Al -Kayumi, talked about his country's future projects to produce sustainable 
energy, and also about ambitious water projects that seek to provide their need for 
desalinated water, without prejudice to groundwater, the following are the details:

The electrical link project helps to reduce 
the effect of the gap between electricity 
production and actual consumption

We target the sun, wind and waste to 
provide sustainable electric power

Eng.Yaqoub bin Saif Al -Kayoumi, a member of the GCCIA Board of 
Directors, and CEO of the Omani Power and Water purchase company 

Our goal is 30 % of 
renewable energy
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GCCIA participated in CIGRE 
International Conference 2022, 
which was held in August 
2022, and the participation in 
the conference came through 
scientific papers presented by 
its employees, and these papers 
reviewed GCCIA experiences in 
operating networks, managing 
assets, operating the market and 
other topics related to the work 
of electrical networks in the Gulf 
Cooperation Council countries.

Eng. Ahmed Al -Ebrahim, CEO 
of GCCIA, also participated in a 

discussion session during the 
activities of CIGRE International 
Conference 2022, in which 
senior experts and executives 
representing all international 
regions, were entitled:

(Changes in planning and 
Design of Transmissions and 
Distribution System), During 
the episode, Eng. Al -Ebrahim 
presented a visual presentation 
entitled:

(Vision of an Electricity 
Highway towards Europe) , in 
which he referred to the role 

and need for regional bonding 
to meet the goals of the global 
energy transformation and 
enable the stability and flexibility 
of networks by enabling stable 
integration of renewable energy 
resources.

He referred to the role and 
need of regional bonding to meet 
the goals of the global energy 
transformation and enable 
the stability and flexibility of 
networks by enabling stable 
integration of renewable energy 
resources, He also stressed 

the role of GCCIA in avoiding 
electricity networks of the 
Cooperation Council countries for 
any partial or total interruption 
by 100% by providing instant 
support by transferring the 
required energy through the 
electrical link network directly.

CIGRE International Conference 
is one of the most important and 
largest conferences in the field 
of electricity networks, in which 
thousands of engineers and 
experts participate in more than 
90 countries 

discussed the operation of networks, market and asset management

GCCIA experiences at the CIGRE Paris 2022 conference

Eng. Al Ebrahim talked about the role and need for regional bonding to meet the goals of the global energy transformation and enable the stability 
and flexibility of networks by enabling stable integration of renewable energy resources
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She participated as a Platini sponsor of the virtual conference

GCCIA Achievements at
(2nd Edition Mena Energy Meet) conference

GCCIA participated in the (2nd Energy Meet) conference, 
which was held by default, under the auspices of the Ministry 
of Energy and Minerals in the Sultanate of Oman, during the 
period 30 and 31 August 2021.

GCCIA also participated as a Platini sponsor in the virtual 
exhibition accompanying the summit, and through its wing 
it reviewed the achievements of the Gulf link network, and 
the latest modern methods and technologies in operation, 
maintenance, asset management and energy trade.

The event has become the ideal virtual meeting place for 
regional and global energy stakeholders, decision and policy 
makers, government 
officials, CEOs and experts 
to engage in dialogue and 
discuss current challenges 
and business opportunities, 
develop strategies in the 
energy sector, exchange 
knowledge, experiences and 
approaches adopted and 
identify innovative solutions 
aimed at shaping the future 
of the energy sector, As 
well as all aspects of the 
energy industry, renewable 
energy sources, energy 
and facilities, and many 
important issues.

Discussion sessions
The conference, whose 

activities were held over two days, included many discussion 
episodes, expanded sessions and presentations, discussed 
important issues and integrated challenges in the energy 
sector and renewable energy sources, A group of speakers 
participated in the discussion episodes, presentations, 
and studies that provide access to a wealth of leading 
knowledge and exchange of information, visions and advanced 
implementable expectations.

For his part, Eng. Ahmed Al -Ebrahim, CEO of GCCIA, 
revealed: „They are keen to be present in the major events in 
which international and regional experts participate to discuss 

opinions, ideas, proposals 
and recommendations that 
contribute to developing 
the energy sector It helps 
to increase the volume 
of cooperation between 
the Gulf states and global 
organizations in this vital 
sector to enhance energy 
security and increase 
investment opportunities 
and develop renewable 
energy sources, as well 
as to highlight the efforts 
made by GCCIA in this vital 
field, and the strategies 
it implements to ensure 
energy sustainability and 
prosperity” 

photo of the virtual exhibition of the conference.
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GCCIA participated in the 
symposium on the „Gulf Electric 
Element Prospects”, which was 
held in cooperation between 
the General Secretariat of the 
Cooperation Council for the 
Arab States of the Gulf and the 
Bahrain Center for Strategic 
and International Studies and 
Energy (Studies), and a number 
of public and private institutions 
in the region, a group of experts 
and engineers of the electricity 
facilities, the policymakers in 
the field of electric energy in the 
Gulf Cooperation Council states 
participated in it, and energy 
researchers from Gulf research 
centers, and the symposium was 
held at the headquarters of the 
‘Studies’ Center in the Kingdom 
of Bahrain.

The symposium included 
three discussion sessions, and 
the first session reviewed the 
„challenges of the present and 
future opportunities for the Gulf 
electrical connection”, while the 

second session dealt with „the 
role of international partnership 
in developing Gulf electrical 
connection and promoting 
cooperation”, while the third and 
final session dealt with the issue 
of „exploring regional research 
trends towards the future 
GCCIA”.

The symposium’s axes 
also touched on regional 
research trends to support 
the implementation of future 
plans for the project, in addition 
to encouraging investment in 
electric energy trade, creating 
a special Gulf market for this 
type of investment, and the 
importance of cooperation in the 
fields of energy and strategic 
repercussions on economic 
relations and sustainable 
development in the region.

Eng. Ahmed Al -Ebrahim, CEO 
of GCCIA, stressed during his 
speech at the opening session 
of the symposium, that the Gulf 
electrical linking project is one 

of the most important projects to 
link the infrastructure approved 
by the leaders of the Gulf 
Cooperation Council countries, 
achieving its most important 
strategic goals of enhancing 
energy security and raising the 
level of reliability And safety for 
Gulf electrical systems, and its 
success in avoiding electricity 
networks of the Cooperation 
Council countries for any partial 
or total interruption by 100% 
by providing instant support 
by transferring the required 
energy through the electrical 
link network directly, Also, 
the electrical connection has 
achieved economic savings for 
the countries of the Council of a 
boat of $ 3 billion since the full 
running of the project.

Engineer Ibrahim pointed 
out the initiatives undertaken 
by GCCIA during the past years 
to develop and develop the 
Gulf electricity trade market, 
and to continue to develop and 

modernize their systems and 
networks to keep pace with the 
latest technical developments 
to be a leader in the field 
of implementing the latest 
technologies in electricity 
networks, Because of the growth 
of the demand for electric energy, 
GCCIA initiated the feasibility 
of expanding the electrical 
connection inside and outside 
the system of the Cooperation 
Council states, Where the linkage 
will be expanded with the State 
of Kuwait, the expansion project 
with the UAE, the direct linking 
of the Sultanate of Oman, And 
the study of expansion projects 
outside the system of the Gulf 
Cooperation Council states, the 
most prominent of which is the 
link with the electricity network 
in southern Iraq, and the study 
of linking with Egypt and Jordan, 
which will constitute a start to 
form an electrical connection 
with the rest of the Arab 
countries and Europe 

Three discussion sessions included

The ''Gulf Electrical Connect Prospects'' symposium

Engineer Al -Ebrahim, during his speech at the symposium.
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GCCIA organized over a period 
of three days, the Energy Storage 
Forum in partnership with the 
Global Electricity Research 
Institute.

The most prominent title of the 
forum was „facing the challenge 
of storing energy produced 
through solar energy sources”, 
especially since the Arabian Gulf 
region is located in the sun belt, 
which is represented in the areas 
that receive most of the sun’s 
rays on the surface of the globe 
in terms of temperature and 
light, and many great endeavors 
are left on Developing the 
solar energy storage solutions 
generated by solar energy 
sources in these countries.

The forum was attended 
by a large number of the 
most prominent experts and 
specialists in the electricity and 
energy sector, who discussed 
how to achieve the sustainable 
energy sector, sustainability 
in the energy sector, and the 
important economic aspects of 
energy storage.

The discussion episodes dealt 
with the global energy storage 
market, where the speakers 
shared their experiences and 
provided an explanation of the 
practices related to planning and 

implementing storage initiatives, 
The forum also highlighted 
specific cases, and international 
experiences related to storing 
and distributing energy, safety 
and economics were explained.

The forum also witnessed a 
dialogue session on hydrogen 
production applications, storage 
and use.

The forum’s business focused 
on energy storage, at the 

regional and global levels, and 
the participants stressed the 
need to store energy from issues 
that must be taken into account 
seriously, and the importance 
of benefiting from global 
experiences in addressing the 
challenges of energy storage in 
the region.

The forum represented a 
strategic platform to discuss 
many issues and challenges 

facing the energy sector at 
the moment such as planning, 
distribution and energy storage 
problems, and experts who 
participated in the forum’s 
work indicated that at the 
present time, batteries storage 
supplements such as lithium 
ion batteries are a very practical 
solution within the endeavors 
of the Middle East region And 
North Africa for Energy Storage 
Technologies, This is attributed 
to the decrease in the cost of 
lithium, and its longer storage 
capacity, as it is characterized 
by its operational capacity 
for long periods of time, and 
accordingly the participants 
in the forum provided five 
main points of discussion and 
treatment that included the 
capabilities of energy storage in 
the transformation of energy, The 
current situation of the global 
market in energy storage, as well 
as the presence of opportunities 
and challenges in the main fields 
in the Middle East and North 
Africa region, and the exchange 
of knowledge and expertise 
acquired in the field of energy 
storage and the establishment of 
a strategic road map to develop 
and increase the growth of the 
energy storage sector 

was attended by a large number of the most prominent experts and 
specialists in the electricity and energy sector

5 points to solve the energy storage problem

Basic points:
1. Energy storage capabilities in the transformation of energy.
2. The current situation of the global market in energy 

storage.
3. The presence of opportunities and challenges in the main 

areas in the Middle East and North Africa.
4. Exchanging knowledge and expertise acquired in the 

field of energy storage.
5. Establishing a strategic road map to develop and 

increase the growth of the energy storage sector.

The organization of the forum, which was held in  Dubai in the United Arab Emirates, 
came within the framework of the efforts and efforts made in the region by GCCIA to 

develop initiatives that enhance the production of renewable energy

Eng. Al - Ebrahim, with a number of participants in the forum.

A side of the forum's work.
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present time.
Eng. Ahmed Al -Ibrahim, CEO 

of GCCIA, participated in a round 
table during the activities of the 
seventh General Conference 
of the Arab Electricity Union, 
which was entitled ‘The joint 
Arab electric market from the 
necessities of Arab energy 
integration’, during which he 
talked about the role of GCCIA in 
enhancing energy security and 
raising the level of reliability 
and safety for electrical systems 
Gulf, the economic savings 
achieved by the electrical link 
project for the Gulf states, as 
well as activating the energy 
trade and establishing the joint 
Arab market for electricity.

GCCIA also participated in 
a number of scientific papers 
in the discussion episodes 
that included the conference 
activities, which talked about 
the role of electrical connection 
to accommodate the entry of 
renewable energies, as well 
as the new development in the 
electricity market for the Gulf 
Cooperation Council countries.

GCCIA also participated in the 

exhibition accompanying the 
conference and the equipment 
industry exhibition and electrical 
equipment to produce, transport 
and distribute electricity in 
the Arab countries in its tenth 
edition, in which 27 regional 
and international companies 
participated in providing modern 
technologies and equipment 
in the fields of the electrical 
system, which included all 
aspects of the production, 
transmission and distribution of 
electricity 

GCCIA Share:
1.  Eng. Ahmed Al-Ebrahim participated in a round 

table entitled 'The Joint Arab Electric Market from 
the necessities of Arab energy integration'.

2. GCCIA participated in a number of scientific 
papers in the discussion episodes that included 
the conference activities.

3. GCCIA participated in the exhibition accompanying 
the conference and the equipment industry 
exhibition and electrical equipment for the 
production, transmission and distribution of 
electricity.

Eng. Al- Ebrahim speaks during the round table about the role of GCCIA in supporting the reliability of electricity in the Gulf.

Part of the conference discussions.
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The conference was held 
under the patronage of Sheikh 
Khalid bin Khalifa Al Thani, 
Prime Minister and Minister 
of Interior in the State of 
Qatar, and during the opening 
ceremony, the new slogan of 
the Arab Electricity Federation 
was inaugurated, The opening 
ceremony was attended by 
Prince Abdulaziz bin Salman, 
Minister of Energy in the 
Kingdom of Saudi Arabia, Eng. 
Saad bin Shaida Al -Kaabi, 
Minister of State for Energy 
Affairs in Qatar, Eng. Abdul 
Rahim Al -Hafizi, President of 

the Arab Electricity Federation, 
Excellencies and Excellencies, 
Arab Electricity and Energy 
Ministers, members of the Union 
and members of the General 
Assembly.

The aim of the conference 
is to enhance cooperation and 
exchange experiences and 
acquire knowledge between 
specialists and workers in 
the Arab and global electricity 
systems between the Arab 
countries on the one hand, and 
to enhance partnerships with 
international and international 
organizations with experiences 

on the other hand, and the 
accompanying encouragement 
of scientific research and 
offering the challenges of 
employment, control, efficiency 
and economic cost in The 
electrical energy fields, And also 
the approximation of visions 
and goals in order to continue 
to develop in the electricity 
sectors in the Arab world in 
the technical, economic, social, 
environmental, legislative and 
organizational aspects to enable 
decision makers to coordinate 
plans and strategies between 
member states and establish 

a culture of sustainable 
development in the electric 
energy sector in the Arab world, 
Promote partnerships with 
foreign countries and openness 
to benefit from the technologies 
and advanced systems in 
the production, transfer and 
distribution of electricity and 
the control management in 
electrical connection networks 
and smart networks and seek to 
provide the appropriate physical 
structure and legislative and 
regulatory frameworks to 
encourage the establishment of 
a joint Arab electricity market.

The conference activities 
included extensive episodes 
through which the future of 
renewable energies and the 
possibilities of integrating 
them into Arab energy systems 
will be discussed to convert 
them into integrated systems, 
which is in line with the Arab 
Electricity Union’s orientation 
towards seeking to achieve 
environmental sustainability, 
The development of the energy 
sectors was also addressed to 
serve the wheel of the economy 
and maintain environmental 
security by reducing carbon 
emissions and global warming, 
which is considered one of the 
most important issues at the 

GCCIA participated effectively in the seminars and the 
exhibition accompanying the conference

Enhancing cooperation and 
exchanging experiences at the Arab 
Electricity Union Conference

GCCIA participated in the seventh General Conference of the Arab Federation of Electricity, 
which was organized by the Arab Electricity Federation in cooperation with the Qatar 

General Electricity and Water Corporation 'Kahramaa', and Qatar Energy, under the slogan: 
'Towards a common vision to achieve a promising future of electricity in the Arab world'.

Sheikh Khalid bin Khalifa Al Thani, Prime Minister and Minister of Interior in Qatar, with Prince Abdulaziz bin Salman Minister of Energy in the Kingdom of Saudi 
Arabia, during the opening of the conference.
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and the effective participation 
of generation reserves in 
emergency situations, the 
increase in reliability and 
energy security, The session 
stressed the need to prepare 
for the future network that 
depends on renewable energy, 
which raises the need to review 
operating methods and planning 
new models and preparing 
engineering cadres with multiple 
-dimensional competencies to 
address future requirements,  A 
group of executives and experts 
in the energy sector from the 
Gulf, Europe and America 
participated in the dialogue 
session.

The conference activities also 
included a dialogue session 
on the aspirations and future 
visions of young engineers in 
the innovations of the impact 
of modern technologies on the 
generation of future capacity 
networks, after the proposal of 
Eng. Ahmed Al -Ebrahim to hold 
that dialogue session.

A number of faculty 
members and a group of 
electrical engineering students 
in the colleges of originality 
participated in the session, as 
well as a dialogue session that 
discussed the role of women in 
the electricity sector.

GCCIA participated through 
a number of scientific papers, 
which discussed the use 
of modern technologies in 
operating and maintaining 
the electrical link network, 
and raising energy efficiency 

frameworks for the Gulf 
states and the accompanying 
challenges that contribute 
to raising the reliability and 
efficiency of the performance 
of the electrical system, As 
well as the protection and 
control of the vibration station 
(HVDC), how to benefit from 
global experiences and modern 
technology to enhance the 
security and dependence of 
networks, and other vital topics, 
and those papers presented a 
number of GCCIA engineers, and 
a number of them participated 
in managing some discussion 
episodes during the conference 
activities.

GCCIA was honored at the 
opening ceremony as a silver 
sponsor participating in the 
Gulf Electricity Conference and 
Exhibition 2022. 

GCCIA also participated in 
the International Exhibition of 
Electrical Equipment, which 
is held on the sidelines of the 
conference, in which more than 
one regional and international 
company that provides modern 
technologies and equipment 
participated in the fields of the 
electrical system, and included 
all aspects of the production, 
transmission and distribution of 
electricity.

The exhibition provided 
visitors with the opportunity 
to see the latest technologies 
from manufacturers for the 
electricity sector, in addition 
to supporting the process 
of localizing the electrical 
industries by providing an 

opportunity for a number 
of local companies and Gulf 
companies to display their 
products and experiences.

For his part, Eng.Al -Erahim 
stressed the keenness of GCCIA: 
„To be present in the major 
events in which international 
and regional experts 
participate in discussing 
opinions, ideas, proposals 
and recommendations that 
contribute to developing the 
energy sector and helping 

to increase the volume 
of cooperation between 
the Gulf states and global 
organizations in this vital 
sector, In order to enhance 
energy security, increase 
investment opportunities and 
develop renewable energy 
sources, as well as to highlight 
GCCIA efforts in this vital field, 
plans, projects and strategies 
it implements to ensure 
energy sustainability and 
prosperity”  

Conference objectives:
1. Developing the electricity industry through the latest 

experiences and global technologies.
2. Developing and exchanging experiences and information 

in the field of production, transfer and distribution of 
electric energy between specialists in the countries of 
the Cooperation Council.

3. Follow up the latest developments in the electricity field 
industry

4. Discover the latest energy products and solutions that 
are offered. 

5. Organizing energy markets.

The most important topics discussed by the 
employees of GCCIA:

1. Using modern technologies to operate and maintain the 
electrical link network.

2. The frameworks of raising energy efficiency to the Gulf 
states and the accompanying challenges that contribute 
to raising the reliability and efficiency of the performance 
of the electrical system.

3. Protection and control of the vibration station (HVDC).
4. How to take advantage of global experiences and modern 

technology to enhance the security and dependence of 
networks.
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The conference was opened 
by Eng. Nasser Al -Qahtani, 
Assistant Minister of Energy 
for Electricity Affairs in the 
Kingdom of Saudi Arabia, and 
participated in the opening 
ceremony, Abdul -Malik Al 
-Sheikh on behalf of the 
Secretary -General of the Gulf 
Cooperation Council states, Eng. 
Thani Al -Khusaibi, Chairman 
of the Board of Directors of 
(CIGRE Gulf), and Philip Adam, 
Secretary -General of (CIGRE 
Gulf) International.

The Gulf Electricity 
Conference and Exhibition 
is one of the most important 
annual conferences in the 
field of electrical energy in the 
region, as it specializes in the 
technologies of production, 
transmission and distribution of 
electricity.

The presence of a large 

number of officials in the energy 
sector in the Gulf Cooperation 
Council countries witnessed, in 
addition to a number of heads 
of companies operating in this 
field at the regional and global 
levels, with a group of experts, 
engineers and those interested 
in the field of electric energy.

The conference this year 
aimed to discuss the most 
important topics: developing 
the electricity industry by 
presenting the latest global 
experiences and technologies 

that would develop and 
exchange experiences and 
information in the field of 
production, transfer and 
distribution of electric energy 
between specialists in the 
countries of the Cooperation 
Council, and the latest 
developments in the electricity 
industry, And discover the latest 
energy products and solutions 
that are offered, and the 
regulation of energy markets.

The conference discussed 
many scientific papers on 

technical technologies and 
strategies for developing the 
electricity sector in the Arab 
Gulf countries, through the 
presentation of more than 90 
scientific papers, prepared by 
a group of researchers and 
experts in the field of electric 
energy.

Eng. Ahmed Al -Ebrahim, CEO 
of the Authority, participated in 
the main dialogue session in the 
conference, which was entitled:

(Challenges in GCC Power 
System under Energy 
Transition).

It focused on the challenges 
facing the transformation in 
the energy sector in the Gulf 
Cooperation Council countries, 
and also pointed to the role of 
GCCIA in enabling Gulf networks 
to connect renewable energy, 
By supporting the operation 
of the high -voltage network 

90 scientific papers at the Gulf Electricity Conference 2022

GCCIA discusses the promotion of renewable energy 
in Gulf networks

GCCIA participated in the 2022 Gulf Electricity Conference and Exhibition, which was hosted by the Ministry of Energy 
in the Kingdom of Saudi Arabia, during the period from 14 to 16 November 2022 in Riyadh, which was organized by 

the Regional Committee for Electrical Energy Systems (CIGRE Gulf), And under the supervision of the CIGRE Technical 
Committee, which is chaired by a member of the CIGRE GULF, Eng. Ahmed Al -Ebrahim, CEO of GCCIA.

''Eng. Al Ebrahim discussed in a dialogue 
session the role of GCCIA in enabling Gulf 
networks to connect renewable energy, 
by supporting the operation of the high 
-voltage network in the Gulf Cooperation 
Council states''
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Eng. Ahmed Al -ِEbrahim, CEO of 
GCCIA, received a delegation from 
the Omani Electricity Transmission 
Company, including Eng. Saleh Al 
-Ramahi, CEO of the Omani company, 
And Eng. Sultan Al -Rawahi, Director 
of the Center for Obserial Distribution, 
Eng. Hisham Al -Rayami, Director 
of Designs and Planning, at the 
headquarters of GCCIA in Dammam.

During the visit, a number of 
bilateral agreements were signed in 
the field of operation and maintenance 
of the GCCIA electrical line, which 
links the Sultanate of Oman Network 
with the Gulf link network, These 
agreements include (the service level 
agreement, its agreement to use 
assets, and the Convention on the 
Operation Protocol for the Electric 
link), He signed the agreements by 
the Omani Electricity Transmission 
Company, Eng. Saleh Al -Ramahi, CEO 
of the Omani Company, and by GCCIA, 
Eng. Ahmed Al -Ebrahim, CEO of the 
Authority, and the signing ceremony 
witnessed a number of officials of the 
Omani company and the executive 
management of GCCIA.

During the visit, the delegation 
was briefed on the latest methods 
and technologies of the maintenance 
and development of the electrical 
link network, as well as presenting a 
presentation on the current and future 
GCCIA plans to expand the connection 

as GCCIA focuses its plans to expand 
the Gulf link and ensure the provision 
of electrical supply options that meet 
all the national development needs of 
member states, and this is a strategic 
goal It is consistent with the view of 
GCCIA 

During the visit of the Omani company delegation 

Bilateral agreements between GCCIA and Omani to 
transfer electricity

Cooperation Council countries 
in our network as one of the 
important initiatives that we 
plan”.

The issue of preserving the 
environment and reducing 
thermal emission that 

causes the global warming 
phenomenon is one of the vital 
issues of GCCIA, and the axis of 
the „Climate Transformation” 
forum organized by GCCIA was 
on the sidelines of the Expo 
Dubai 2020 exhibition, and it 

had great global echoes.
The „We have only one land” 

campaign aims to raise the 
level of awareness among the 
various segments of society 
with environmental issues to 
maintain natural anecdotes 

and limit them to its end 
and pollution, and it benefits 
a national plan to spread 
environmental awareness 
in addition to various 
environmental awareness 
programs and campaigns 

A number of GCCIA employees during tree planting.

A group photo of the participants on the International Environment Day.

Al -Ebrahim signs with Al-Ramahi a number of agreements.



14

Coverages
Issue (6) - 2022

G
C

C
 G

rid

On Sunday, June 5, 2022, 
GCCIA organized, at its 
headquarters in Dammam, 
special events to celebrate 
the International Environment 
Day organized by the United 
Environment Program to 
encourage global awareness 
for work for the environment.

The program, which lasted 
for nearly three hours, 
included the cultivation of 
a number of trees at the 
headquarters of GCCIA by a 
number of its employees, after 
which a speech by Eng. Ahmed 
Al -Ebrahim, CEO of GCCIA, 
and a competition between 
employees and then presented 
a documentary film on climate 
change.

After the conclusion of the 
activities attended by most 
GCCIA employees, Eng. Ahmed 
Al -Ebrahim stressed that 
they „pay a great interest in 
the environment, as one of the 
most important strategies that 

we are working on, and our 
celebration of the International 
Environment Day highlights 
this interest,” revealing 
their endeavor to apply the 
number of future programs in 
their efforts To preserve the 
environment, he added: „We 
have several initiatives that we 

are working on, including the 
Climate Change Forum, which 
was held on the sidelines of 
the Dubai Expo 2020, and we 
discussed some plans and 
strategies to preserve the 
environment”.

Eng. Al -Ebrahim revealed 
their endeavor to expand 

dependence on renewable 
energy projects and integrate 
them into the network, as one 
of the most important plans 
to preserve the environment, 
and continued: „All our facility 
is subject to the highest 
standards of environmental 
preservation and safety, and 
we are interested in continuing 
to update our stations to make 
sure that they are in line with 
this goal, and we use Devices 
and materials identical to high 
environmental specifications, 
and we have many future 
initiatives in this field, and 
partnerships with international 
organizations to support 
the global orientation of the 
environment”.

He added: „We have 
important initiatives in the 
field of implementing the use 
of renewable energy, and we 
look forward to the process 
of merging more renewable 
energy stations in the Gulf 

Initiative objectives
1. Determine the level of awareness among the various 

segments of society with environmental issues.
2. Implementing the national plan to spread 

environmental awareness among all groups of 
society.

3. Implementing various environmental awareness 
programs and campaigns.

4. Emphasizing the pivotal role of national institutions 
and various sectors in spreading environmental 
awareness.

5. Enhancing partnership with various media to raise 
awareness of environmental issues.

6. 6- Raising the level of environmental awareness 
among all groups of society to preserve natural 
resources and reduce their deterioration and 
pollution.

Effective participation of GCCIA on World Environment Day

«We only have one ground»

After effective participation, Al -Ebrahim stressed during the participation of 
GCCIA on the International Day, the environment, to expand dependence on 

renewable energy projects and integrate them into the network, as one of the 
most important plans to preserve the environment

A number of GCCIA employees during tree planting.
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megawatts of electricity, 
and there are 17 countries 
that depend on nuclear 
energy to generate more 
than a quarter of its need for 
electricity.

Renewable energies have 
environmental hygiene 
property, but they cannot 
compete with nuclear 
energy, in providing energy 
permanently at the level of 
basal loads needed to move 
the modern economy.

What are your projects to 
achieve sustainability and 
reduce energy waste?

We are committed to 
achieving the leadership 
vision of reaching a society 
that preserves its resources 
and enjoys a variety of 
energy that achieves 
sustainability and be 
environmentally friendly at 
the same time, by launching 
innovative initiatives and 
projects that enhance the 
rationalization of electricity 
and water consumption, and 
concerted efforts to achieve 
ambitious national goals 
and aspirations to achieve 
sustainable development, 
and publish This culture and 
its generalization to become 
part of people’s lives.

We at EWEC are looking 
to increase investments in 
renewable energy projects 
that will allow us to make 
a very significant impact 
on changing the energy 
sector and giving priority 
to renewable production 

technologies.

Are there real global 
concerns about losing the 
ability to generate energy 
in the future, especially 
with any global crisis?

The energy sector in the 
world is one of the vital 
sectors whose loss causes 
crises, or increases the 
impact of crises resulting 
from other risks, because 
of the connection of energy, 
especially oil and gas, with 
natural, political, technical 
and environmental data, 
The occurrence of a crisis 
in a country may punish 
the effects of the crisis to 
include other countries. This 
influence is undoubtedly 
different from one country to 
another, and depends on the 
preparation and alternative 
plans that the countries have 

developed to confront such 
crises that may affect the 
energy sector in them.

Are there real global 
concerns about losing the 
ability to generate energy 
in the future, especially 
with any global crisis?

The energy sector in the 
world is one of the vital 
sectors whose loss causes 
crises, or increases the 
impact of crises resulting 
from other risks, because 
of the connection of energy, 
especially oil and gas, with 
natural, political, technical 
and environmental data, 
The occurrence of a crisis 
in a country may punish 
the effects of the crisis to 
include other countries. This 
influence is undoubtedly 
different from one country to 
another, and depends on the 

preparation and alternative 
plans that the countries have 
developed to confront such 
crises that may affect the 
energy sector in them.

The UAE is keen annually 
to participate in the 
'Earth Hour' event, 
what is the meaning 
of participating in this 
global demonstration?

‘Earth Hour’ is a 
global event to support 
international efforts to 
protect the land and 
preserve natural resources 
through its good use, we 
are proud to be part of 
this global event, which 
confirms the keenness of 
the United Arab Emirates to 
support international efforts 
to address environmental 
challenges and negative 
effects. 

Providing the 
growing energy needs 
using sustainable 
production methods 
is one of the most 
important energy 
challenges in the Gulf
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almost solar, and 6 % will be 
of nuclear energy, the other 
half of the gas will be mainly, 
because it is one of the 
cleanest types of fossil fuels.

In the nineties, we were 
almost 100 % dependent on 
gas to generate energy, but 
our wise leadership decided 
at the beginning of this 
century to start investing in 
renewable energy sources, 
so we launched the city of 
Masdar and other projects at 
that time.

Abu Dhabi and the entire 
UAE are working to diversify 
in energy production 
sources, To 2019, most 
of the energy and water 
production units depended 
on natural gas. In Euik, 
we expect to cover half of 
the energy demand from 
clean sources by 2025, 
This is a major and fast 
transformation at the same 
time.

According to your 
perception, what is the 
basic element that should 
be the basis for choosing 
the power source?

When we started the 

energy strategy, the extent 
of influence on health and 
the effect of cost was also 
studied, there were also 
many criteria to take care 
of, solar energy was very 
expensive, but we have now 
achieved the best solar 
energy prices, currently, 
generating photovoltaic 
energy in the UAE cheaper 
for For the available 
productive energies. The 
state is currently working 
on studying various 
technologies in the field of 
solar energy storage.

Can a day come to get rid 
of gas in the generation 
of electric power?

We hope that, but we 
must take into account the 
construction and stability 
of supply factor, so today 
we do not have a storage 
technology that enhances 
solar energy flexibility 
within the network, and 
for this reason the energy 
production units that depend 
on natural gas will remain 
from the important and 

vital parts of the energy 
production strategy in the 
UAE, however Using highly 
efficient units. However, the 
state is moving forward in 
the strategy of diversification 
of energy and clean sources 
of them specifically.

Also, approximately 5.6 
GB of nuclear energy will be 
provided through the four 
reactors that are built using 
Korean technology at the 
coastal site of Baraka by the 
Emirates Nuclear Energy 
Corporation (ENEC), where 
the commercial operation 
of the first reactor was 
operated in the year 2021, 
And the second in April 2022 
and with very high success 
indicators, praise be to 
God, and work is currently 
underway to implement the 
construction of the third and 
fourth reactor according to 
the schedule prepared for 
that.

A number of challenges
In your perception, 
what are the biggest 
challenges facing the Gulf 

countries in the field of 
providing electric energy 
to their residents?

The most important 
energy challenges in the Gulf 
and Arab countries are to 
diversify energy production 
sources and focus on 
renewable and clean 
energies from them to meet 
the growing needs of energy 
resulting from economic 
and population growth, 
and the sustainability 
of supply to ensure the 
provision of reliable 
services, and to raise the 
mechanism of increasing 
individual consumption 
rates, especially in the 
Gulf Cooperation Council 
countries , Which leads the 
Arab countries in terms of 
the per capita electric energy 
consumption, environmental 
challenges related to the 
environmental effects of 
fossil fuel such as chemical 
smoky fog, and greenhouse 
gas emissions that cause 
climate change.

As is known, nuclear 
energy is now born about 14 
% of the world’s electricity, 
by 436 strong reactors in 
31 countries, with a total 
capacity of 376 thousand 

We are committed to reaching a society 
that perfectly maintains its resources
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The Gulf states seek 
to get rid of fossil fuel 
control over electricity 
production. What are 
your plans in the United 
Arab Emirates to catch up 
with the rest?

There is an increasing Gulf 
interest in heading towards 
renewable energy sources. 
The United Arab Emirates 
pays great attention to 
renewable energy, as we 
seek through the energy 
strategy to achieve 50 % of 
the energy mix in the UAE of 
renewable energy.

The Ministry of Energy 
and Infrastructure, in 
cooperation and coordination 
with the water and electricity 
organizers in the country, 
seeks to increase the 
applications and projects of 
solar energy complexes, in 
addition to nuclear power 
complexes to produce 
electric power.

In your perception, what 
source will have the 
supreme word in the 
future of energy in the 
United Arab Emirates in 

particular, and the Arab 
Gulf region in general?

All resources are available 
in the region, especially with 
the United Arab Emirates, 
and we must notice the 
opportunity to achieve 
our sustainability from 
an economic, social and 
environmental point of view, 
and we look in the UAE to a 
model that will benefit the 
country from all angles of 
sustainability.

Currently, there are many 
energy projects under 
construction in the various 
rest of the country, and 

every day it is planned to 
construct new projects in the 
energy sector, we are keen 
to continue construction and 
other logistics according to 
the specified time schedules.

There are plans to 
establish the Al -Dhafra 
Solar Energy Station project, 
whose production capacity 
is 2 GB Watt, which will be 
the largest solar station in 
the world, after the Noor Abu 
Dhabi station was the largest 
solar station in the world, 
as well as the project of the 
Touila water desalination 
plant, which is one of 
the largest desalination 
plants, is currently being 
implemented Water with 
reverse osmosis technology 
in the world, with a 
production capacity of up to 
200 million imperial gallons.

We have a special strategy 
for renewable energy, 
which is also one of the 
important points in the 2021 
developmental vision agenda 
in the United Arab Emirates, 
in addition to what is known 
as the ‘Energy Strategy 
50/50’ through which half of 
the state’s energy needs are 
met by clean fuel in 2050.

How will this plan be 
achieved?

Undoubtedly, it is an 
ambitious plan, where the 
half of the traditional oil 
consists of the equation of 
44 % of renewable energy, 

The most important 
energy challenges in the 
Gulf and Arab countries 
are to meet the growing 
needs of energy resulting 
from economic and 
population growth, 
and the sustainability 
of supply to ensure the 
provision of reliable 
services

Nuclear energy will 
provide us with 6 % of 
our consumption in a 
sustainable way

We plan every day to 
construct new projects 
in the energy sector
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Eng. Issa Al -Zarouni, member of the Board 
of Directors of GCCIA and Executive Director 
of Network Operations at Emirates Water 
and Electricity Company talks about the 
opportunities to turn into renewable energy

The biggest 
challenge is 
clean and 
sustainable

Eng. Issa Ahmed Al -Zarouni, a member of the GCCIA Board of Directors, 
revealed ambitious plans towards the transformation of electrical energy 
production from clean and renewable sources, which represents a future of 
50 % of electricity production in the country and reduce 70 % of the carbon 
percentage due to electricity production, stressing in his dialogue with 'GCC 
Grid' magazine that the future strategy depends on providing clean and 
sustainable energy, and cheaper.
Engineer Issa Al -Zarouni holds the position of Executive Director of 
Network Operations at the Emirates Water and Electricity Company (IWic) 
Abu Dhabi, the United Arab Emirates, in addition to his membership in the 
GCCIA Board of Directors.
It is considered one of the specialists in the field of electricity in the Gulf, 
here are the details of the dialogue:

The generation of 
solar PV energy in 
the Emirates is the 
cheapest in the world

The Emirates Energy 
Strategy for the year 
2050 aims to free 
us from fossil fuel 
control over energy 
production
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GCCIA, in cooperation 
with the Addison Electricity 
Institute (EEI), organized 
a virtual symposium 
entitled: (Destination 
2050), and discussed the 
transformations taking 
place in the electric power 
sectors in the Middle East 
and North Africa region, 
including reducing the 
carbon footprint, digital 
transformation in the 
electricity sector, and the 
transformation in The 
electricity sector, plans 
and strategies followed by 
countries in dealing with 
these variables.

The symposium 
represented an opportunity 
to see experiences in 
the energy and modern 
technologies sector during 
the transformation stage 
in the sector globally, and 
the symposium, which was 

held over two days, included 
several discussion sessions.

The first day included an 
opening speech from Dr. 
Abdel Hussein Mirza, head 
of the Sustainable Energy 
Authority in Bahrain, and a 
speech by Eng. Mohammed 
bin Jerash Al -Falasi, 
Undersecretary of the 
Energy Department in Abu 
Dhabi, followed by several 
discussion episodes in 
which spokes of executives 
participated in several 
Gulf countries and several 
leading institutions in the 
field of electrical energy 
in Europe and the United 
States of America.

The second day was a 
round table meeting during 
which the executives with 
their counterparts dealt 
with ideas and visions 
about the process of 
transformation in electrical 

energy and strategies 
followed by the countries of 

the Middle East and North 
Africa 

ISO 27001 for GCCIA 
Information Security System

  
GCCIA has passed the external 

audit requirements of the ISO 
27001 information security 
system, which was conducted by 
the accredited external auditor 
(TUV), after GCCIA fulfilled the 
requirements and goals of the 
Information Security Management 
System.

The ISO 27001 standard is 
the international standard that 
shows how to develop a system of 
information security management adopted properly, which 
allows the preservation of financial and secret statements 
safely and reduce the possibility of illegal access to them 
or without permission, and determines the risks and set 
the appropriate controls to manage or dispose of them.

GCCIA completed the stages of the plan developed 
during the year 2020 to achieve the goals of the 
information security management system from training 
team members on the internal audit process, as well as 
reviewing all procedures to ensure that they conform to 
the specifications and access to them from all those who 
need this 

A safe and healthy work 
environment

GCCIA recently obtained the latest standard, 
for occupational health and safety management 
systems (ISO 45001: 2018), after meeting all 
international standards and standards to improve employee 
safety conditions, reduce the risk of workplace, and create better 
and safer working conditions.

Obtaining this certificate is part of the integrated framework to 
protect the health and safety of its employees, which is always 
followed by GCCIA, and this certificate is a distinct addition to 
the standards of excellence imposed by GCCIA in every aspect of 

its work. The ISO 45001 standard, 
which was developed by the 
International Organization (ISO), 
is an international standard that 
defines the requirements of the 
health and safety system in the 
workplace, and provides instructions 
for its use to enable institutions to 
provide safe and healthy workplaces 
by preventing accidents and health 
problems at the workplace, in 
addition To improve safety systems 
in anticipation to ensure the safety 
of the workplace 

GCCIA and Edison discuss ''lower carbon footprint''

Explanation of a picture: A picture of the virtual meeting, and the engineer 
Ahmed Al -Ebrahim appears in the picture.
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GCCIA hosted the joint 
meeting with the Egyptian 
Electricity Transmission 
Company and the National 
Electricity Company in 
Edran, to discuss and 
discuss the foundational 
principles of the joint 
electrical link project, which 
was held over two days in 
Dubai in the United Arab 
Emirates.

The meeting discussed the 
draft of the strategic paper, 
the commercial principles 
and models offered for the 
triple electrical connection 
project, which the study 
demonstrated the feasibility 
of the link between the three 
parties, and a summary 
was also reviewed to 
study the feasibility of the 
electrical connection, which 
included technical and 
economic studies, as well 
as reviewing organizational 
and structuring matters 
to create and operate the 
electrical link, participated 
GCCIA With her experience 
in this field of electrical 
connection to the countries 
of the Cooperation Council 
for the Arab States of the 
Gulf.

The meeting was 
attended by Eng. Ahmed 

Al -Ebrahim, CEO of GCCIA, 
Eng. Amjad Al -Rawashdeh, 
Director General of 
the Jordanian National 
Electricity Company, Eng. 
Sabah Masali, Chairman 
and Managing Director of 
the Egyptian Electricity 
Transmission Company, The 
meeting also attended the 
study consultant (EGI).

The parties agreed on 
an action plan to complete 
the required procedures, 
including preparing the 
Business Case, explaining 
the benefits of electrical 
connection (based on 
the feasibility study), 
organizational structure, 

risks and financing options 
before the end of the year.

During the meeting 
expressed the importance 
of the electrical connection 
project because of its 
technical and economic 
benefits, especially enabling 
networks to install and 
operate renewable energy 
with larger capacities, as 
the attendees stressed 
the strategic dimension of 
the project, as it will be an 
essential part of the Arab 
connection and the joint 
Arab market for electricity 
and also linking with 
Europe.

The electrical connection 

line will contribute to 
the transportation of 
about 2000 megawatts 
of electrical energy in 
the initial stages of the 
project, and the electrical 
transmission capacity 
will be increased in the 
subsequent stages of 
the project to meet the 
fulfillment of the demand 
for electricity in the three 
links of the connection, and 
the best technologies in the 
field of electrical connection 
between countries will be 
used in this The project to 
achieve the best standards 
of security and reliability in 
the electrical connection 

An agreement on a plan to study the organizational structure, risks and financing options

Discussing the electrical link project with Egypt and Jordan

Eng. Al -Ebrahim, during the meeting with Eng. Amjad Al -Rawashdeh, and the Eng. Sabah Mashali

GCCIA employees and electricity in Egypt and Jordan take a collective photo after the end of the meeting
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A training course in cooperation 
with the Gulf laboratory

It ended in the headquarters of GCCIA, the activities of 
the training course organized by GCCIA in cooperation with 
the Gulf Laboratory Company Which was about renewable 
energies and their impact on the operations entitled: 
„Advanced Training for Power Control Center Engineers in 
RES Operess”.

The course lasted for five days, and a number of employees 
of companies and organizations from member states 
participated, and in its final, the participants were honored 
in the presence of Eng. Nasser Al- Shahrani, Executive Vice 
President of Operations at GCCIA on behalf of Eng. Ahmed Al- 
Ebrahim, CEO of GCCIA, and Eng. Saleh Al- Omari 

Workshops with (EGI)
GCCIA organized a workshop in cooperation with the 

consultant (EGI) entitled: (Power System Ancillary Services 
Market), and a group of specialists from the electricity 
sectors in the Gulf Cooperation Council countries participated 
in it, The workshop was held for two days, and aimed 
to discuss ways to benefit from global experiences in 
establishing and developing the electric energy services 
market and reflected these experiences in developing the 
Gulf market.

The activities of the workshop were opened with a 
welcome speech by Engineer Ahmed Al- Ebrahim, CEO of 
GCCIA, in which he welcomed the attendees, stressing the 
importance of benefiting from global experiences, „with the 
aim of developing the Gulf Energy Market” 

The meeting discussed the basic issues 
of decision makers and experts working 
in the field of electricity production

alternative energy”.
 He continued: ‘This meeting was organized to achieve 

the main goals of the organization represented in 
improving energy quality with the development of the 
economic level and the quality of life for electricity users, 
and the provision of technical support expertise in the 
field of planning, managing and operating electric energy 
systems around the world،Adding to work as a mediator 
between electric power producers and consumers to 
ensure reliability and energy security, and take a strategic 
role in the decision -making process and the technical 
and legal arbitration process and the development of 
electric energy trade markets around the world”.

The meeting attracts a large number of decision 
makers in the electricity sector, including network 
operators, government representatives, organizational 
bodies, leaders of the main international societies, 
industry experts and main suppliers in the electricity and 
electric cars industry.

Through this meeting, the members of the Go-15 
organization worked to benefit from electricity networks 
and its facilities and a study on the progress made 
in generating electricity, distribution and network 
integration. Members also sought to expand partnerships 
and exchange information and experiences, and 
the meeting also helped to open ideal channels for 
partnerships and new cooperation relations, review 
challenges, and presented modern visions in various 
issues related to electricity 

A group photo of GCCIA employees with members of the Gulf Laboratory Company.

Eng. Al- Ebrahim, with a number of engineers participating in the workshop.
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This meeting carried 
great importance, as the 
organization includes the 
largest operators of energy 
networks in the world, and 
covers approximately 80% 
of the total global demand 
for electric energy, and 
about 21% of the total global 
production of renewable 
energy.

During the day, the 
meeting discussed the ways 
and mechanisms of energy 
security development and 
the reliability of electricity 
transmission networks, 
while the research was 
presented to the basic 
issues of common concern 
for decision makers and 

experts working in the field 
of electricity production, and 
the meeting also stressed 
the importance of shaping 
joint action plans that serve 
the goals of the organization 
and the interests of the 
members.

The goal of the annual 
meeting is to exchange 
experiences and see 

global experiences in the 
field of electrical energy 
production, propose 
recommendations to push 
the global sector ahead 
and propose mechanisms 
to stimulate and facilitate 
energy trade procedures, 
discuss ways to overcome 
obstacles and accelerate 
electricity production in the 

world.

Great interest
Eng.  Ahmed Al- Ebrahim, 

CEO of GCCIA, President 
of the GO-15 for the year 
2021, confirms that the 
convening of this meeting 
came at a time when the 
Gulf region leads the global 
energy sectors by adopting 
important technologies, 
especially with regard 
to clean and renewable 
energy, He says: ‘This is 
what confirms the global 
role that the Gulf states gain 
on the map of electricity 
producers as a prominent 
global commercial bloc 
and a leader in the field of 

Al- ِEbrahim chaired the annual meeting as head of the organization for the current session

GCCIA hosts the annual meeting of Go- 15

Al- ِEbrahim: This meeting was organized 
to implement the main goals of the 
organization of improving energy quality 
while developing the economic level and 
the quality of life for electricity users

GCCIA held the annual GO15- meeting, which includes the largest operators of global 
electricity networks on Tuesday, November 2021 ,23, at the Dubai Jumeirah Beach Hotel.
Eng. Ahmed Al- Ebrahim, CEO of GCCIA chairs the meeting as head of the organization 

for the current session, as a result of the last meeting The annual of its board of directors 
and shareholders.

Eng. Al -ِEbrahim, with members of Go15-, takes a memory picture after the end of the annual meeting.



55

market and enhance the exchange and trade 
of electric energy between member states. To 
achieve this goal, GCCIA launched the power trade 
platform for the Gulf electricity market, a program 
developed by GCCIA employees, and aims in its 
first stage to stimulate The conclusion of daily 
energy trading contracts between member states, 
similar to global electric energy markets, GCCIA 
also launched the experimental project for electric 
power pricing and trading for the next day in the 
Cooperation Council countries.

GCCIA also made several projects and efforts 
to develop energy trade, last year, we launched 
the bilateral contract for energy trading, which 
contributed to increasing mutual energy between 
countries by more than 20%, and also helped in 
improving the time of deals between countries 
significantl.

Now countries can make deals in a few minutes, 
also contribute to recording and archiving deals, 
and displaying deals neutral, transparent and easy.

These efforts resulted in raising the value of 
electrical energy exchange deals, which in the year 
2021 amounted to about 1,200 MW.

We are sure that the integration of efforts by 
energy trade officers and interaction with these 
systems in its various stage will contribute to 
opening new horizons for optimal exploitation of 
energy trade, by enabling countries to seize energy 
trade opportunities and circulate them in short and 
long periods.

Ambition is not waiting for time
There is a tireless endeavor to develop, and to 

exploit the best technologies to continue achieving 
the supreme goal of GCCIA.

During the last period, we intensified our efforts 
to enhance our self -resources by providing optical 
fiber networks for licensed communications 

companies in the Cooperation Council countries, 
and the optimal use of the best and most secure 
financial returns, we put in GCCIA policies to invest 
their money and the opportunities available for 
investment, and a study to review the financial 
model of GCCIA to keep pace with international 
best practices.

To achieve these goals and increase resources, 
it was necessary to move towards a broader 
horizon, and in light of the transformation of 
energy and the need to reach markets that are 
further for electrical energy, especially with the 
prevailing global transformations, GCCIA initiated 
the feasibility of the expansion of electrical 
connection inside and outside the system of the 
Cooperation Council states, with a goal Connecting 
with neighboring countries to increase reliability 
during emergency situations and exploiting 
additional capacities in electrical energy through 
regional energy trade markets, In order to provide 
it as a strategic commodity that can be marketed 
across the Arab region to Africa and Europe, which 
will bring great economic benefits to the countries 
of the Cooperation Council.

In light of this ambition, GCCIA participated in 
the initiatives to establish the joint Arab market for 
electricity, through its effective participation in the 
work teams and meetings of the Arab Ministerial 
Council for Electricity, which discussed the 
establishment of the joint Arab electricity market,  
Which is one of the pillars of Arab economic 
integration due to the effective role of electrical 
energy in advancing economic development.

After the next twentieth year, GCCIA will not only 
be a regional entity, but rather plan to be one of 
the most important international entities in the 
energy world, and in my perception we will not 
wait twenty years to achieve this goal, we find it 
very soon.

 Engineer Ahmed Ali Al-Ebraham
GCCIA Chief Executive Officer
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Year after year, aspirations grow, and challenges 
grow with them, Since the launch of the electrical 
connection project for countries of the Arab Gulf 
Council in 2001, until today, GCCIA has continued 
its pioneering role in securing and ensuring the 
sustainability of energy security for the countries 
of the Council, which is considered one of the 
most important and most prominent vital issue,  
what GCCIA is seeking to achieve as a pioneering 
institution in its field and one of the tributaries 
Supporting the energy sector in the Gulf region, the 
Arab world, and the whole world.

During 20 years, GCCIA has succeeded in 
maintaining the continuity of the flow of electrical 
energy to member states without interruption, and 
has succeeded in avoiding electricity networks of 
the Cooperation Council countries for any partial 
or total interruption by 100% by providing instant 
support by transferring the required energy through 
the electrical link network directly, where More than 
2,300 support cases have been supported from 
operation until the end of 2021.

GCCIA has continued its role in achieving economic 
savings of the Gulf Cooperation Council states as a 
result of reducing energy investments, reducing fuel, 
reducing the cost of operation and maintenance, and 
reducing carbon emissions.

These economic savings obtained by member 
states have been estimated since the start of the 
operation to reach approximately 3 billion dollars.

During the past two years, with the spread of Covid 
19, which rocked the world’s economy, GCCIA sought 
to continue achieving its strategic goals despite the 

challenges, and achieving qualitative leaps, applying 
its plans to continue the pre -prepared businesses, 
which are to continue to raise the level of reliability 
and safety for Gulf electrical systems.

GCCIA has implemented several initiatives in the 
field of digital transformation and the intelligence 
empowerment of remote control of the authority’s 
assets and advanced monitoring systems that use 
artificial intelligence in analyzing data and helping 
decisions that guarantee the best level of reliability 
of the electrical link.

In conjunction with these practical steps, 
GCCIA launched several ambitious programs 
during previous years to improve administrative 
systems such as the total quality program, 
the risk management program, the security, 
safety and community health program, and the 
business sustainability program, these programs 
have positively and quickly affected the work 
environment.

Plans to turn towards alternative and sustainable 
energy

The role of GCCIA was not only limited to support 
during the emergency, but also sought to expand in 
various fields, by focusing on ambitious plans to take 
advantage of sustainable energy, in conjunction with 
the growth of energy trade, which is expected to turn 
into a basic source to obtain the required electrical 
energy from different systems and at competitive 
prices.

During the past three years, GCCIA has sought 
to accelerate the steps to activate the energy trade 

20 years, GCCIA becomes one of the vigorously 
influencing entities in the energy world
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and Exhibition 2021, and also in the 
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the conference, in which more than 
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An event: GCCIA successfully 

launched “the electronic platform 

for electrical energy pricing in 

the countries of the Cooperation 

Council”, the inauguration ceremony 

was launched in the Gulf Cooperation 

Council pavilion within the activities 

of the Expo 2020 Dubai.

An event: The GO15- meeting, which 

was hosted by GCCIA, was of great 

importance, as the organization 

includes the largest operators of 

energy networks in the world, and 

covered nearly %80 of the total global 

demand for electric energy.
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exhibition accompanying the 

summit.
22



1

The biggest challenge is clean and sustainable energy, Engineer Issa Al  Zarouni, a member of the GCCIA 
Board of Directors, talks about the opportunities to shift to renewable energy, stressing that ''the most 
important energy challenges in the Gulf and Arab countries are to meet the growing needs of energy 
resulting from economic and population growth, and sustainability of supply to ensure the provision of 
services Reliable''.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

GCCIA launches the 
initial project for electric 
power pricing

Green hydrogen, 
a revolution in 
the energy world

Features of reforming 
the electricity sector in 
Saudi Arabia

Gulf Electricity: 
effective plans to raise 
energy efficiency
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Interview:

interview:

interview:

Our goal is 30 % of renewable energy, Engineer Yaqoub Al Kayumi, a member of the GCCIA Board of 
Directors, and the CEO of the Omani Energy and Water purchase company, is betting on the success of 
his country's future plans in accelerating economic growth and opening new horizons in the national 
economy.
He emphasizes:” The organizational and legal environment encouraged the private and foreign sector to 
launch new projects”.

Expo 2020, effective presence.
GCCIA participated effectively, at the Expo 2020 Dubai, through its presence 
in the wing of the Gulf Cooperation Council at the exhibition.
 GCCIA's participation came through different event package presented by 
the pavilion, the most important of which is the definition of the electrical 
link project for the countries of the Cooperation Council, the achievements 
made, in addition to the investment opportunities presented by GCCIA 
within the pavilion.
During its participation, GCCIA organized many seminars and workshops, 
in which dozens of experts and those interested in energy from different 
countries of the world participated.

cover theme:

Content

Renewable energy capacity addition in the Gulf states has 
become faster than ever, barely a year passes without the 
inauguration of a new project for renewable energy, whether 
that depends on the sun, wind, or even water.
Globally, renewable energy continues its growth led by China, 
and the new renewable capacity increased by 45% from 2020 to 
280 GB in 2021, which is the largest increase on an annual basis 
since 1999.
 Also in this version of the magazine, detailed reports on new 
renewable energy projects in the Emirates, Qatar and Oman.




	WhatsApp Image 2023-01-11 at 1.40.52 PM (1)
	GCCGridMagazine 062023
	شوسل ميديا copy
	غلاف مجلة الربط الخليجي المعتمد (1)
	مجلة الربط العدد السادس Ar_Eng
	02




