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أصبح����ت

مستقبل صناعة الطاقة
في دول مجلس التعاون

صناع����ة الطاق����ة ف����ي العصر

الحديث ش����املة لكل ما يتعل����ق بعمليات التطوير
واالبت����كار واإلنت����اج والتوزي����ع واالتج����ار به����ا م����ن
خ��ل�ال أنظم����ة تعمل عل����ى توفير طل����ب يواكب

يس����هم ف����ي تحقي����ق مكاس����ب اقتصادي����ة كبيرة
نتيج����ة لتس����ويق الطاقة الفائضة عق����ب الوصول
إلى مرحلة الكفاية اإلنتاجية وتس����جيل وفرة في
الع����رض ،فضال ع����ن أن ذلك يضعنا أم����ام خيارات

الحاجة االس����تهالكية ف����ي ظل النمو الس����كاني

س����عرية تناسب المس����تهلكين في دول التعاون،

واالقتص����ادي المتصاعد ف����ي كل أقاليم العالم،

انتهاء بتوفير مقدر في استهالك كميات الوقود

ذلك أن االستهالك ينبغي أن يقابله إنتاج وعرض

األحف����وري ،الس����ائل والغازي ،وبالتال����ي الحصول

يتالءم مع مقتضيات التطور والنمو ،وحين نتناول

على طاقة مس����تمرة ف����ي دورة انتاجية متطورة

الطاق����ة ف����ي منظوره����ا الصناعي فذل����ك يعني

ونشطة.

توسعا ديناميكيا في المنظومة بحيث تصبح أكثر

ال يتوقف العمل في تطوير صناعة الطاقة

ش����موال واس����تيعابا ألي أفكار مبدعة في اإلنتاج

والتجارة بها ،وباستيعاب أنظمة الطاقة المتجددة

على نحو الطاقة المتجددة والبديلة.

فإننا نحصل على وفرة في المعروض من مصادر

وفي الواقع فإن الربط الكهربائي الخليجي
يسعى لتطوير أدواته ووسائله من أجل مواجهة
اس����تحقاقات المس����تقبل م����ن خ��ل�ال فت����ح الباب
للتوس����ع في االس����تثمارات التي تتعلق بمحطات
إنت����اج الكهرب����اء ،وللهيئ����ة في ذل����ك نهجها الذي
يق����وم عل����ى تخفيض احتياط����ي ق����درات التوليد
المطلوبة ،وفي نف����س الوقت المحافظة على
نف����س مس����توى الموثوقي����ة لش����بكات الكهرباء،
وذل����ك يقودنا إلى تس����جيل وفر اقتص����ادي كبير
وطم����وح عبر تجارة الطاقة يصل الى حوالي 180
مليون دوالر سنويا في فترة زمنية تصل الى 25
عام����ا ،وهي اس����تراتيجية مثالية تع����زز خططنا ألن
نضع أسس����ا تس����توعب احتياج����ات وتحديات هذه
الفترة.

الطاقة في ظل استراتيجية رامية الى إمداد كل
المنظوم����ة االقتصادي����ة والس����كنية بحاجته����ا من
طاق����ة متوف����رة ورخيص����ة ونظيف����ة ،ألن صناع����ة
الطاقة مبدأ يتعلق بالعناية بكل استثمارات اإلنتاج
واالبتكار والوفرة واألس����عار ،فه����ي عصب الحياة
المعاص����رة ولم يعد ممكنا تراجع انتاجها أو توقف
البحث في المسار العلمي لمزيد من التطبيقات
واألنظم����ة الس����هلة الت����ي تتي����ح الوف����رة والعائ����د
االقتص����ادي المناس����ب ،ولتل����ك القضي����ة أبعادها
العلمية التي تعمل على تطوير محطات التوليد
والش����بكات والتوزي����ع والنق����ل ،وحت����ى توظي����ف
المص����ادر الطبيعية في الطاق����ة المتجددة وهي
متوفرة في دول مجلس التعاون بما يوجد بدائل

النج����اح في الوصول ال����ى هذا الهدف يحفز

تعتب����ر مخزونا عند الحاجة الى مزيد من التوس����ع

لمزي����د م����ن الخط����ط الت����ي تدعم إنش����اء س����وق

اإلنتاج����ي ،بما يتوفر من ش����مس وري����اح أصبحت

خليج����ي لتج����ارة الطاق����ة ،وه����ذا تط����ور نموذجي

ضمن وسائل اإلنتاج الجديدة ووجدت طريقا الى

يتحقق لصالح جميع دول مجلس التعاون ورغبتها

اإلنتاج وال تزال تخضع لمزيد من التطوير العلمي

وإرادته����ا ف����ي العمل والتعاون المش����ترك ،إذ أنه

من أجل الحصول على طاقة أكثر وأوفر.

م.أحمد علي اإلبراهيم
الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي

تواصل

مواكبة مستمرة
لتقنيات الطاقة

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودها لتطوير

األدوات التقني���ة ل���كل العملي���ات الش���بكية التي تس���تهدف التولي���د والنقل والتوزي���ع ،في وقت
تتعاظم فيه الحاجة الى الطاقة وتتعدد مصادرها ،ونمو الطلب عليها مبرر بالواقع االستهالكي
في المجاالت المختلفة لدعم التنمية بش���قيها المستدام والشامل ،وذلك ما نخطط ألجله في
نط���اق دول مجل���س التعاون بحيث تتوفر قدرات إنتاج عالية يمكنه���ا أن تواجه التحديات وتتكيف
مع المتطلبات المستجدة دوما.
إن الهيئة ظلت تواصل أنشطتها وفقا لخططها للعام 2015م ،وحققت الكثير من االنجازات
واأله���داف االس���تراتيجية ف���ي جميع المج���االت التي تعمل عل���ى إمداد كهربائي مس���تقر في
جمي���ع دول المجل���س ،وقد تحققت العديد من النجاحات التي حفزت الهيئة لمواصلة مس���يرتها
النوعي���ة والكمي���ة في توفير الطاق���ة ،فالهيئة مؤسس���ة ذات أهداف اس���تراتيجية تعنى بتوفير
طاق���ة مس���تدامة لديه���ا القدرة الحيوية للتعامل م���ع أي طوارئ في اإلنت���اج والتوزيع والصيانة
وصوال الى أقصى مستويات الموثوقية اإلنتاجية.
لق���د ظل���ت هيئ���ة الربط في حراك مس���تمر لتطوير وس���ائلها وتنفيذ خططها ،واس���تطاعت
الوق���وف عل���ى كثي���ر من التج���ارب الدولية الحديث���ة في مج���ال الطاقة ،فكانت مش���اركاتها في
كثي���ر م���ن الفعاليات بغية الوصول إل���ى فكر تقني حديث يتم توظيفه ف���ي أعمالها المختلفة،
وواالس���تفادة من كل التقنيات اإلنتاجية وصيانة الش���بكات والمحطات ،ما يضعها قريبة دوما من
كل أعم���ال التطوي���ر والتطور ،وذلك أمر نحرص عليه مواكبة لكل المس���تجدات وخدمة ألغراض
التنمية والحاجات االستهالكية بدول التعاون.
ولعل اإلنجاز األكبر واألهم هو المضي قدما في منظومة تجارة الطاقة والوصول بها إلى
مس���تويات متقدمة تعمل على ضمان حركة سلس���ة للطاقة وتوفير الكهرباء بصورة تس���ويقية
وفق���ا ألعل���ى المعايير الدولية ،وذلك يوفر ضمانات كبيرة إلمداد مس���تمر ومعالجات فورية لكل
الحاالت الطارئة على مستوى شبكات وكمحطات دول الخليج.
إن الهيئ���ة مس���تمرة ف���ي التطور والنمو رغم حداثة إنش���ائها قياس���ا بالتط���ور والتنمية في
دول التع���اون ،وستس���تمر جهوده���ا ،بإذن الله في التوس���ع وتحقيق كل أهدافها االس���تراتيجية
لتظ���ل مؤسس���ة رائدة على المس���توى اإلقليمي والدولي في مجال الطاق���ة ،ولها المزيد من
ّ
األهداف التي تعمل على تحقيقها العام الجاري لتش���كل إضافة لعصر جديد للطاقة في دول
مجل���س التع���اون التي تعي���ش مرحلة متقدمة النم���و وازدهار تتطلب تزويدا دائم���ا بالطاقة التي
تصنع المستقبل.
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ح����ادث فص����ل مفاج����ئ
لوحـــ����دات التوليـــ����د ف����ي
شبكات الدول المرتبطــــة
تعـاملــت معــهـــــا الهيـئــة

18.5

33

مليار دورالر وفورات توفرها الهيئة على
مدى  25س����نة القادمة حس����ب دراسة
القيم����ة االقتصادي����ة للرب����ط الكهربائ����ي
الخليجي التي نفذتها الهيئة

45.5

214.5

ملي����ون دوالر قيمة التوفير
الت����ي حصلت عليه����ا الدول
فعلي����ا من الرب����ط الكهربائي
خالل عام 2014م

460

مليون دورالر قيمة التوفير
ف����ي ت��ك��ال��ي��ف اس���ت���ث���م���ارات
ف���ي ب��ن��اء م��ح��ط��ات ال��ط��اق��ة
الكهربائية خالل العام 2014م

مليون دوالر قيم����ة التوفير في تكاليف
التش����غيل والصيانة والوق����ود من خالل
القيمة االقتصادية للطاقة المس����توردة
للدول االعضاء في العام 2014م

جيج����ا واط حج����م الطاق����ة
المس����توردة خ��ل�ال عمليات
تبادل الطاقة البينية

131

8.91

19.5

مليون دوالر قيمة التوفير
ف��ي االحتياطي التشغيلي
م��ن أص��ل  281مليون دوالر
خالل العام 2014م

ملي����ون دوالر قيمة التوفير في خفض
االنبعاث����ات الكربوني����ة ب����دول مجل����س
التعاون في عام 2014م

ملي����ون دوالر أمريك����ي قيم����ة
التوفير بس����بب الفصل المفاجئ
لوح����دات التولي����د ف����ي ش����بكات
ال����دول المرتبط����ة ف����ي لع����ام
2014م

الزياني« :الربط الكهربائي» منع انقطاعات
الكهرباء عن الخليجيين
يتاب���ع معال���ي األمي���ن الع���ام
لمجل���س التع���اون ل���دول الخلي���ج
العربية الدكتور عبداللطيف بن راش���د
الزيان���ي ،كل مجريات العمل الخليجي
المش���ترك بتفاع���ل كبي���ر ،وم���ن ذلك
اهتمام���ه ببرام���ج ومش���روعات هيئ���ة
الرب���ط الكهربائ���ي الخليج���ي ،حي���ث
يح���رص عل���ى أن تحق���ق الهيئ���ة
أهدافها في توفير الطاقة الكهربائية
لدول مجلس التع���اون بأعلى معايير
الكف���اءة االنتاجي���ة والتوزي���ع المتوازن
للخدمات.
وف���ي س���ياق اهتمام���ه التق���ى
الزيان���ي ف���ي فبراير الماض���ي بمكتبه
ف���ي مق���ر األمان���ة العام���ة بمدين���ة
الري���اض رئي���س مجل���س إدارة هيئ���ة
الرب���ط الكهربائ���ي الخليج���ي الدكت���ور
مط���ر الني���ادي والرئي���س التنفي���ذي
للهيئ���ة المهن���دس أحم���د االبراهيم ،
حي���ث ت���م خ�ل�ال اللقاء بح���ث الجهود
الت���ي تق���وم به���ا الهيئة ف���ي مجال
تعزيز التراب���ط والتكامل الخليجي في
مجال الطاقة الكهربائية وس���بل تعزيز
التعاون والتنس���يق بين األمانة العامة
وهيئ���ة الرب���ط الكهربائي ف���ي مجال
توفير الطاقة.
واطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة
األمين الع���ام للمجلس على الجهود
الت���ي تق���وم به���ا الهيئ���ة ف���ي ه���ذا
المج���ال والمش���اريع الطموح���ة التي
تنفذها.
وأش���اد األمي���ن الع���ام لمجل���س
التعاون بالجه���ود الحثيثة التي تبذلها
هيئ���ة الرب���ط الكهربائ���ي الخليج���ي
لتعزي���ز دورها المه���م والفاعل لخدمة
مس���يرة التنمي���ة ف���ي دول المجلس،
منوه���ا بمس���توى الخدم���ات الت���ي
تقدمها الهيئة وإسهاماتها في دعم
اقتصاديات ال���دول األعضاء من خالل
خدم���ات اإلم���دادات الكهربائي���ة ف���ي
تلك ال���دول في حاالت االنقطاع وما
تق���وم ب���ه م���ن س���عي دائ���م لتوفير
المعرف���ة المتط���ورة وتطبي���ق أفضل
التقني���ات الحديثة لتطوير ربط وتكامل
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معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

نظ���م الطاق���ة الكهربائي���ة ف���ي دول

أوض���ح أن هن���اك مش���اريع كب���رى

مجلس التعاون.

ج���رى تنفيذه���ا أبرزه���ا مش���روع الربط

ولطالما أكد الزياني تفاؤله بشأن

الكهربائ���ي ،ال���ذي تعام���ل م���ع أكث���ر

مس���يرة العم���ل الخليج���ي المش���ترك

من  186انقط���اع كهربائي في دول

على جميع األصع���دة ،خاصة األمنية

المجل���س خالل الع���ام 2015م ،دون

واالقتصادية منها في ظل الخطوات

أن يشعر بها المواطنون في البيوت

الت���ي حققها مجلس التع���اون لدول

والمستش���فيات والمنش���آت التجارية،

الخلي���ج العربية ،تج���اه التحديات الكبيرة

لوصول التيار بشكل فوري من إحدى

التي تعصف بالمنطقة.
وأكد أن هن���اك رغبة جدية لرفع
مستوى التنسيق والتعاون والتكامل

ثوان ،ما
ال���دول الخليجية األخرى في
ٍ
يسهم في تشجيع االستثمار وإعطاء
المصداقية للشركات.

فيم���ا بين دول مجل���س التعاون في

وأض���اف معالي���ه أن هيئ���ة الربط

المج���االت المختلف���ة ،كم���ا أن تبن���ي

الكهربائ���ي الخليج���ي تع���د م���ن أكبر

رؤية خادم الحرمين الش���ريفين الملك

 18ش���بكة كهرباء في العالم ،وخالل

س���لمان بن عبدالعزيز عكس اهتمام

الع���ام 2015م نجح���ت الش���بكة ف���ي

وح���رص ق���ادة دول المجل���س عل���ى

توفير أكثر من  215مليون دوالر ،وهو

تعزيز التعاون الخليجي.

نج���اح يعود للقادة الذي���ن نجحوا في

وفيم���ا يتعل���ق بالمش���اريع الت���ي
تق���ام تحت مظل���ة مجل���س التعاون،

إقام���ة مش���اريع اقتصادي���ة عمالق���ة
في المنطقة.
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الهيئة تنظم المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي 2015
 ،إن أعم���ال المنت���دى اضافت قيمة إلى
ف���ي إط���ار ح���رص هيئ���ة الرب���ط
الجه���ود الجاري���ة لتفعيل س���وق الكهرباء
الكهربائي الخليجي على تعزيز اإلستفادة
الخليجية واالستفادة من التجارب الدولية
من الرب���ط الكهربائ���ي الخليج���ي للحدود
في ه���ذا الص���دد .وتوق���ع س���عادته أن
القصوى نظم���ت المنتدى الراب���ع لتجارة
تظهر بوادر تفعيل الس���وق الخليجية بين
الطاقة بإمارة أبوظبي بتاريخ  17ديس���مبر
سنتين وثالث سنوات.
 2015م ،تح���ت ش���عار (معالج���ة تأثي���ر
واس���تعرض المش���اركون خ�ل�ال
سياس���ات الدع���م عل���ى أس���عار الطاق���ة
المنت���دى التحدي���ات الت���ي تواج���ه الرب���ط
الكهربائي���ة لفت���ح آفاق تج���اه الطاقة في
الكهربائي الخليجي ،وقاموا باقتراح حلول
الخليج)
وخارطة طريق واضحة لتعزيز تجارة وتبادل
وق���د أش���ار س���عادة الدكت���ور مطر
الطاق���ة بين دول المجلس الس���ت .ومن
حام���د الني���ادي ،وكي���ل وزارة الطاقة في
جمل���ة التحدي���ات التي ت���م طرحها ضمن
دول���ة اإلمارات رئيس مجل���س إدارة هيئة
أعمال المنتدى غياب الوعي حول فوائد
الرب���ط الكهربائي لدول مجل���س التعاون جانب من فعاليات المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي
الربط م���ن حيث التكلفة وتفاوت أس���عار
الخليجي،أثن���اء أفتتاحه المنتدى إلى بدء
ً
الطاقة نظرا لمس���تويات الدعم المتفاوتة في دول المجلس وتباين السياس���ات الوطنية في
العمل في إنش���اء السوق المش���تركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية لتنطلق أعمالها بحلول
مج���ال الطاقة ،وتباين مفهوم األنظمة المحلية حول تج���ارة الكهرباء خارج حدود الدول ،وتباين
الع���ام  ،2020حي���ث من المتوقع أن تحقق هذه الس���وق وفورات مالية بقيم���ة  26مليار دوالر
بنية قطاع الطاقة ،وتضمن المنتدى ثالث جلسات عمل ،األولى (تمحورت حول موضوع نقل
للدول األعضاء كافة .ووصف خبراء خالل المنتدى أن تشكيل سوق للطاقة في دول مجلس
الطاقة) ،والثانية حملت عنوان (خطة مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع دعم الوقود) ،أما
التعاون الخليجي هو الخطوة المأمولة من الربط الكهربائي الخليجي.
الجلسة الثالثة فكانت بعنوان (التسعير في ضوء الدعم وتأثيره على أسواق الكهرباء).
وقال الدكتور النيادي ،في خالل كلمته ،إن هدف المنتدى هذا العام هو تعزيز االستفادة
وناق���ش المنتدى س���بل معالج���ة تأثير سياس���ات الدعم على أس���عار الطاق���ة الكهربائية
م���ن الربط الكهربائ���ي الخليجي للحدود القصوى ،والذي س���يكون ل���ه دور محوري في تطور
ومتطلب���ات رب���ط ش���بكات الطاقة الكهربائية بين ال���دول األعضاء في هيئ���ة الربط الخليجي من
قط���اع تج���ارة الطاقة في المس���تقبل .وأضاف« :لق���د نجحنا في تبادل الطاق���ة بغرض الدعم
خالل خطط تأمين االستثمارات الضرورية لتبادل الطاقة الكهربائية والحد من عدم القدرة على
وتحقيق استقرار كفاءتها ،ونسعى إلى توسعة هذا التعاون الخليجي عبر ضبطه بمساع تجارية
التولي���د في حاالت الطوارئ ورفع االعتمادي���ة االقتصادية لنظم الطاقة الكهربائية في الدول
تنم عنها فوائد اقتصادية للدول .وقد يسهل ذلك التوسع إلى أسواق أخرى في المستقبل».
األعض���اء ،وإرس���اء أس���س تبادل الطاق���ة الكهربائية بما يع���ود بالنفع على االقتص���اد الخليجي.
م���ن جهته ،قال المهندس أحم���د بن علي اإلبراهيم الرئيس التنفي���ذي لهيئة الربط الكهربائي
وسلط المنتدى الضوء على زيادة موثوقية اإلمداد الكهربائي والتعاون مع الشركات والهيئات
الخليج���ي :إن تب���ادل الطاق���ة المثلى بين ال���دول األعضاء من خالل الرب���ط الكهربائي الخليجي
ً
الكهربائية بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنسيق عملياتها بما يتالءم مع ظروف كل دولة .كما
يؤدي إلى انخفاض في تكاليف التشغيل والصيانة ،وقد يحقق قيمة إيرادات هامة جدا لكافة
ً
طرح استراتيجيات الدعم وتوزيعه بما يتناسب مع المخططات التنموية.
الدول األعضاء ،وإن تحقيق هدف تبادل الطاقة اقتصاديا ،يحتم علينا وضع خطة تنس���يق إنتاج
ً
ً
ً
وأتى هذا المنتدى في وقت حققت دول مجلس التعاون وفرا اقتصاديا فعليا بأكثر من
الطاق���ة ،وتطوي���ر س���وق لتجارة الكهرباء من خ�ل�ال هيئة الربط الخليجي .ويمك���ن أن يضع ذلك
ً
ً
 215مليون دوالر من شبكة الربط الخليجي خالل عام 2015م فقط نتيجة تجنب خسائر انقطاع
منطق���ة الخليج في موقع أكثر تقدما في قطاع الطاقة العالمي ،ويفتح فرصا لتجارة الطاقة
الكهرباء وعدم الحاجة إلضافة محطات إضافية جديدة ،ومن المس���تهدف زيادته إلى أكثر من
مع األس���واق العالمية في المس���تقبل .بدوره قال الدكتور صالح العواجي ،وكيل وزارة الطاقة
 500مليون دوالر خالل السنوات السبع المقبلة.
والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء وعضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي

عق���د مجل���س ادارة الهيئ���ة اجتماعاته برئاس���ة الدكت���ور مطر حامد
الني���ادي رئيس مجلس إدارة الهئية  ،وبحض���ور أعضاء المجلس والرئيس
التنفيذي للهيئة المهندس أحمد اإلبراهيم.
وق���د صرح س���عادة الرئي���س التنفيذي ب���أن مجل���س اإلدارة ناقش
الموضوع���ات المدرجة على جدول أعماله ،وأهمها :ترس���ية عقد صيانة
أنظم���ة الحماية والتحكم واالتص���االت بمحطات التحوي���ل التابعة للهيئة

الهيئة تشارك في معرض
ومؤتمر كهرباء الخليج 2015
(سيجري الخليج)
شاركت الهئية في معرض ومؤتمر كهرباء الخليج ( 2015سيجري الخليج)،

على ش���ركة (س���يجلك) لمدة ثالث سنوات ،و إقرار نتائج مؤشرات األداء

الذي يعد المؤتمر أحد أكبر المؤتمرات في مجال الطاقة الكهربائية بالمنطقة

المؤسس���ي للهيئة لع���ام 2015م ،واألهداف المخط���ط لتحقيقها لعام

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

2016م.

مجلس التعاون الخليجي  ،إليجاد أفضل الممارس���ات العالمية التي من شأنها
رفع كفاءة قطاع الكهرباء وفق معايير الجودة العالمية  ،باإلضافة إلى وجود
أكبر منصة عرض لكبرى الش���ركات العالمية لع���رض آخر التقنيات الحديثة في
مجال الطاقة والكهرباء.
وقد تضمن المؤتمر في فعالياته جلسة حوارية أدارها الرئيس التنفيذي
لهيئ���ة الربط الكهربائي الخليجي س���عادة المهندس أحمد اإلبراهيم  ،وش���ارك
في الجلس���ة  ،معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرب���اء واإلنتاج المزدوج الدكتور
عبدالله الش���هري  ،والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس
زياد الشيحه  ،و المهندسة فاطمة الشامسي من وزارة الطاقة بدولة األمارات
العربية المتحدة.
وال���ذي أس���تعرض م���ن خاللها ما تقوم ب���ه هيئة الرب���ط الكهربائي لدول
مجل���س التع���اون لدول الخليج العربي���ة لتفعيل تجارة الطاق���ة ،حيث أن الهيئة
عملت بشكل دؤوب خالل عام 2015م الماضي في تحفيز فرص تبادل وتجارة
الطاق���ة م���ن خالل تفعيل برنام���ج إدارة تجارة الطاق���ة االلكتروني ،حيث تمت

افتتاح المعرض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية

مشاركة الهيئة لدول مجلس
التعاون العربي في المعرض
الثامن لصناعة المعدات
شاركت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في

مفاوضات واتفاقات دولية لتجارة الطاقة وهي مؤش���ر جيد لبداية االس���تفادة
من الربط الكهربائي الخليجي بشكل تجاري.
وق���د حصل���ت هيئة الربط الكهربائ���ي الخليجي على أفض���ل ورقة علمية
ً
بالمؤتم���ر وقد تس���لم الجائزة نيابة ع���ن هيئة الربط س���عادة المهندس محمد
الشيخ مدير الصيانة وإدارة األصول.
وعل���ى هامش المؤتمر قام وكي���ل وزارة الطاقة والصناع���ة والثروة المعدنية
لشؤون الكهرباء وعضو مجلس اإلدارة الدكتور صالح العواجي ،والوفد المرافق
له بزيارة المعرض الخاص بهيئة الربط الكهربائي  ،والذي تم من خالله تدشين
الموقع اإللكتروني الجديد للهيئة.

المع���رض الثامن لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الدول العربية ،الذي
ُ
اس���تضافته وزارة الطاق���ة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الذي عقد تحت ش���عار(
طاقة أقل،وكفاءة أكثر) بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الكهرباء والماء في الش���رق
األوسط ( ، )Bower Genوبدعم من المجلس الوزاري العربي للكهرباء ،وبالتعاون
مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واالتحاد العربي للكهرباء ،وش���ارك
ف���ي المع���رض ممثلي األمان���ة العام���ة للجامعة ال���دول العربي���ة ،ووزارات الطاقة
والكهرب���اء ،ووزارات التخطي���ط واألش���غال العامة بالدول العربية ،وض���م كبار الخبراء
ُ
في قطاع الكهرباء ،والذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقد ش���ارك س���عادة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد اإلبراهيم في
حلق���ة نقاش���ية بعنوان (التوصي���ات والخطوات المس���تقبلية لتطوي���ر الكهرباء في
العالم العربي) ،وألقى كلمة بعنوان (الربط الخليجي واالنتقال من تبادل الطاقة
إلى س���وق طاقة تنافسية لتجارة الطاقة) وأستعرض من خاللها ما تقوم به هيئة
الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل تجارة الطاقة .

افتتاح معرض ومؤتمر كهرباء الخليج ( 2015سيجري الخليج)
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مشاركة الهيئة في المنتدى العربي الثالث
آلفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة
النووية
محطات إلختبار العوازل

هيئة الربط الكهربائي تنشئ
محطات إلختبار العوازل
10

ً
ف���ي الوق���ت الراهن اصبح أم���را معروفا أنه م���ن الصعب محاكاة

العدد األول 2016

التل���وث الطبيع���ي المؤث���ر على الع���وازل ف���ي المختب���رات وخصوصا
عندم���ا يصبح هذا اإلختبار هو المعيار األساس���ي إلختيار وقبول العازل
المناس���ب .في حين تبلغ كلفة الع���وازل  7%-10%فقط من قيمة

شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي ممثلة في سعادة الرئيس التنفيذي م  .أحمد
علي اإلبراهيم  ،في المنتدى العربي الثالث حول «آفاق إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة
النووية» الذي افتتحه معالي وزير الطاقة البحريني عبدالحسين ميرزا في العاصمة البحرينية
المنامة ،وقد أقيم المنتدى تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية ،وبرعاية األمانة العامة
لجامع����ة ال����دول العربي����ة ،وبتنظيم ودع����م ومتابعة من المجلس األعل����ى للبيئة في مملكة
البحري����ن ،والغ����رض من إقامة المنتدى هو التش����اور وتب����ادل الخبرات فيما يتعل����ق بآفاق انتاج
الكهرب����اء ،وتحلي����ة المياه بالطاقة النووية ،وذلك ألن الدول العربية تواجه مش����كلة في ش����ح
المي����اه واالعتم����اد المتزايد على تحلية مياه البحر ،مما يس����تنزف الموارد الطبيعية خاصة النفط
والغاز .هذا وقد قدم اإلبراهيم عرض مرئي عن أثر الربط الكهربائي الخليجي في دعم إدماج
محطات الطاقة النووية في الشبكات الخليجية المترابطة.
ً
وأيضا ش����ارك في أعمال المنتدى باإلضافة إلى الجهات المنظمة باحثون متخصصون
ومسؤولون حكوميون من الدول العربية أعضاء الهيئة العربية للطاقة الذرية ،باإلضافة إلى
ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسس����ات ذات العالقة في الواليات المتحدة
األمريكية ،واالتحاد الروسي ،والصين.

مش���روع إقام���ة خ���ط هوائ���ي إال أن اإلختي���ار الغير موف���ق للعازل قد
ي���ؤدي ال���ى تكاليف الحق���ة قد تصل ال���ى  60%من كلف���ة الصيانة
للخط .
وحيث أن الهيئة في صدد دراسة رفع سعة النقل للشبكة مما
يعن���ي بن���اء خطوط جديدة فإنه تم البدء في دراس���ة أفضل العوازل
ً
أداء لمنطق���ة الخلي���ج العرب���ي ع���ن طريق إنش���اء ( )5محط���ات اختبار
عل���ى امتداد خط الرابط الخليجي .وحاليا ت���م اإلنتهاء من عمل أولى
للمحط���ات ف���ي منطق���ة الفاضلي ،وتم اس���تقطاب كبرى ش���ركات
العوازل على مستوى العالم لهذه الدراسة وتم وضع جميع األنواع
المتوقع توافقها مع المناخ في منطقة الخليج العربي.

وزير الطاقة البحريني يتوسط عدد ًا من المشاركين في المنتدى

تشغيل الدائرة الثالثة لشبكة الربط الكهربائي
الخليج���ي وكهرب���اء محط���ة ال���زور الكويتي���ة

ت���م االنتهاء بنج���اح من أعمال الفحوص���ات الفنية النهائية لمش���روع تركيب
الدائرة الثالثة س���عة  650ميجاوات بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء
بدولة الكويت  ،وتم تشغيل المحول الثالث بعد ربطه بالكابل األرضي جهد 275
كيلو فولت وتوصيله بمحطة الزور للتوليد التابعة لوزارة الكهرباء بدولة الكويت مع
تركيب أجهزة الحماية والتحكم الالزمة ،و بذلك ارتفعت سعة الربط القصوى بين
شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء الكويتية من  1300ميجاوات إلى 1950
ميجاوات ،وتم تشغيلها بنجاح.
ّ
وعب���ر س���عادة الرئيس التنفيذي عن س���روره بالجهود الت���ي تمت في إطار
تركي���ب وتش���غيل الدائ���رة الثالثة األمر ال���ذي كان له أثر ملم���وس ،الفتا إلى أنه
تم اس���تخدام تقنية حديثة تتمثل في إعادة هندس���ة تخطيط وتنفيذ المشروع
بطريق���ة اقتصادي���ة وتأهي���ل مقاولين جدد مم���ا أدى إلى خف���ض التكلفة إلى
ً
النص���ف تقريبا ،وأض���اف أنه نتيجة للتطور الكبير في حجم ش���بكات الكهرباء في
دول مجل���س التع���اون ل���دول الخليج العربية وم���ن خالل نتائج بعض الدراس���ات
األخي���رة فق���د تبي���ن أن هناك حاجة ألن تتواءم س���عة الرب���ط الكهربائي مع هذه
الزيادة المضطردة لكي تؤدي دورها األساس���ي المطلوب منها ،مش���يرا إلى إن

الدائرة الثالثة لشبكة الربط

الهيئة تقوم بدراس���ة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي ،وخيارات
التوسعة لتتناسب مع ذلك التطور لشبكات الدول األعضاء.

هيئة الربط تنظم دورة
تدريبية فى مجال
« بناء قدرات برنامج
النظام الديناميكي
لشبكات هيئة الربط
الكهربائي ودول
مجلس التعاون
الخليجى»

صورة جماعية للمشاركين بالدورة التدريبية

نظمت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بمقرها الرئيس���ي بمدينة الدمام بالمملكة العربية الس���عودية
فى الفترة من  27الى  31ديسمبر  2015دورة تدريبية فى مجال
« بن���اء ق���درات برنامج النظ���ام الديناميكي لش���بكات هيئ���ة الربط
الكهربائي ودول مجلس التعاون الخليجى»
(Capacity Building in PSS/E Dynamics for GCCIA and
)the Member States
وق���دم ال���دورة الدكت���ور الماليزى ( /كي هان ش���ان) المتخصص
فى تحليل ش���بكات الكهرباء باستعمال برنامج التدريب على الحاسب

الهيئة تسقبل وفد منسوبي أرامكو السعودية
وجامعة الملك فيصل في محطة الفاضلي
اس���تقبلت هيئة الربط الكهربائي  ،وفد من منس���وبي شركة أرامكو السعودية
و أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة الملك فيصل في محطة الفاضلي الخاصة
بتحوي���ل الذبذب���ة ،وتأتي ه���ذه الزيارة ضمن تب���ادل الخبرات بين الهيئة وبين ش���ركة
أرامك���و الس���عودية وجامعة الملك فيصل  ،وقام الوف���د بأخذ جولة تفقدية داخل
المحط���ة ،كم���ا تم عمل ع���رض مرئي عن طبيع���ة عمل المحط���ة الخاصة بتحويل
الذبذبة وكذلك نبذة عن مش���روع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
نشأة وواقعا ومراحل التكليف وتحديات المستقبل.
وت���م اإلش���ارة إل���ى أن الرب���ط الكهربائ���ي الخليج���ي يع���د م���ن أنج���ح وأه���م

اآللي .يعمل الدكتور الماليزى كي هان ش���ان فى ش���ركة (Power

المش���اريع اإلس���تراتيجية ل���دول مجل���س التعاون ل���دول الخلي���ج العربي���ة وذلك ألن

 )Systems Consultantالس���نغافورية ،وحض���ر ال���دورة ع���دد م���ن

الطاق���ة ه���ي المح���رك الرئيس والفاعل ف���ي جميع العملي���ات التنموي���ة الحيوية .

الهيئات والشركات والجامعات السعودية والخليجية.

وتأتي أهمية الربط القائم أنه نجح في تجنب االنقطاعات بنس���بة  100%مما أدى

وقام الدكتور كي هان شان بتسليم شهادات الحضور للمتدربين

إلى منع الخسائر االقتصادية التي تسببها االنقطاعات الشاملة للكهرباء  ،وأن الهيئة
في طور تفعيل تجارة الطاقة وإنش���اء س���وق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول

ف���ي آخر يوم في الدورة  ،وقامت هيئ���ة الربط بترتيب زيارة للمتدربين

خيارات لالس���تخدام األمثل لمصادر الطاقة المختلفة .و أن مشروع الربط الكهربائي

إلى مركز التحكم الرئيسي بهيئة الربط الكهربائي  ،وتم تقديم شرح

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يس���ير بخطى ثابتة وس���ريعة كما هو

وافي لهم عن طبيعة عمل مركز التحكم.

مخطط له .

صورة جماعية ألعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الهندسة جامعة الملك فيصل بمحطة الفاضلي الخاصة بتحويل الذبذبة
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الهيئة تنظم ورشة عمل حول إجراء
دراسات لفرص تجارة الطاقة وأسعار
السوق
نظمت الهيئة ورش����ة عمل حول إجراء دراس����ات لفرص تجارة الطاقة وأس����عار الس����وق،
َ
بمملكة البحرين  ،قدم الورشة التي حضرها ضباط اتصال تجارة الطاقة بدول مجلس التعاون
الخبير االمريكي (جون سكوت).
حي����ث ت����م التدريب على كيفية تكوين نماذج لدراس����ة الفرص التجارية بين دول مجلس
التعاون ،والتعرف على أنماط الدراسات الحديثة لسوق الطاقة الكهربائية وتأتي هذه الورشة
ً
ضم����ن خطط الهيئة لرفع مس����توى الوعي والخبرة بعمليات س����وق الكهرباء أمال في تحفيز
وإنشاء سوق خليجية للطاقة الكهربائية.
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ضباط اتصال تجارة الطاقة في دول الخليج في ورشة العمل
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الهيئة تنظم اليوم المفتوح الثاني لموظفيها

جانب من مشاركة موظفي الهيئة في فعاليات اليوم المفتوح

صورة جماعية لموظفي الهيئة في اليوم المفتوح

نظم����ت الهيئ����ة اليوم المفتوح الثاني لمنس����وبيها في المخيم����ات الصحراوية بضواحي

ً
الرياضي����ة ،والبحرية ،والذهني����ة ،والثقافية ،والتعريف بالبيئة الصحراوي����ة ،وتضمن البرنامج عرضا

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

عن الرؤية والرس����الة والقيم الخاصة بمشروع الربط الكهربائي الخليجي ،والخطة اإلستراتيجية

س����عادة الدكت����ور مطر حامد الني����ادي ،وعضو مجلس إدارة الهيئة وكي����ل وزارة الكهرباء بدولة
الكوي����ت س����عادة المهن����دس محم����د حج����ي بوش����هري ،والرئي����س التنفيذي للهيئة س����عادة
المهندس أحمد علي اإلبراهيم ،وشارك في اليوم المفتوح جميع منسوبي الهيئة.
واش����تمل برنام����ج اليوم المفتوح على ع����دد من الفعاليات الترفيهية ،مثل المس����ابقات

للهيئة .ويهدف اليوم المفتوح إلى تعزيز روح الزمالة واالنتماء والتعاون بين منسوبي الهيئة
ونش����ر الوع����ي االجتماع����ي ،وإتاحة الفرصة لمنس����وبي الهيئة للقاء بعيدا ع����ن أجواء العمل
الرسمية وتتويج عام من العمل والجهد.

مشاركة الهيئة
في المنتدى الرابع
ألصحاب األعمال
الخليجين و نظرائهم
من الهند
ش����اركت الهيئ����ة ممثل����ة بس����عادة
الرئي����س التنفيذي ف����ي المنت����دى الرابع
ألصحاب األعم����ال الخليجيي����ن ونظرائهم
ُ
م����ن الهن����د ،وال����ذي عق����د تح����ت رعاي����ة
معال����ي وزي����ر التج����ارة والصناع����ة الدكتور
توفي����ق بن ف����وزان الربيعة وإتح����اد الغرف
التجاري����ة ،بمدين����ة المل����ك عب����د الل����ه
االقتصادي����ة بجدة ،وقد ش����ارك في هذا
المنتدى ال����وزارات المعنية م����ن الجانبين،
والمنظم����ات والهيئ����ات والمؤسس����ات
ذات الش����أن اإلقتصادي ،والشركات من
الجانبي����ن الخليج����ي والهن����دي ،ومجالس
األعم����ال الخليجي����ة الهندي����ة المش����تركة،
والغ����رف التجاري����ة والصناعي����ة بمجل����س
التع����اون الخليجي والهندي ،والس����فارات
الخليجي����ة بجمهوري����ة الهن����د ،وكذل����ك
الس����فارات الهندي����ة ب����دول المجل����س،
واالستش����اريين و األف����راد ومراكز البحوث
ووسائل اإلعالم واألكاديميين.
وق����ال س����عادة الرئي����س التنفي����ذي

تدشين مركز مراقبة األصول بالمقر
الرئيسي للهيئة بالدمام
دش����نت الهيئة مركز مراقبة األصول في
المبنى الرئيس����ي بالدمام باستخدام تكنولوجيا
المراقبة عن بعد لمراقبة األصول في محطات
الهيئة بدول الخليج العربي لتأس����يس عمليات
إدارة األص����ول مما يؤدي إلى خفض التكاليف،
والتقلي����ل من المخاط����ر ،وتحس����ين االعتمادية
وتحسين العمليات .
ويق����وم مرك����ز مراقب����ة األص����ول بمراقبة
الط����ور و األضطرابات الكهربائية  ،الكش����ف عن
الش����حنات الجزئي����ة ف����ي المفاتي����ح الكهربائي����ة ,
ش����بكة األتص����االت  ,أجهزة الحماي����ة و التحكم ،
انظم����ة التحك����م في الدخ����ول  ،أنظمة مراقبة
التلفزيونية المغلقة  ،قياس الغاز  ،الكشف عن مركز مراقبة األصول
الش����حنات الجزئية في المحوالت و المفاعالت
الكهربائية و مراقبة أجهزة الضغط والتحكم في
ً
الكيابل البحرية .ويعتبر هذا المركز فريدا من نوعة حيث يس����مح لمهندس����ي هيئة الربط الكهربائي باالس����تفادة من االس����تثمارات الجديدة في
تكنولوجيا الش����بكة الذكية وتم التحقق من الفوائد التالية :تحليل دقيق لألصول الهامة لتحقيق أهداف األداء والتميز التش����غيلي  -تقليل من
خطراالنقطاع غير مخطط له  -تحس����ين إنتاجية قوة العمل والكفاءة والفعالية لمش����اريع الصيانة  -إرجاع األجهزة الكهربائية عند الخلل بأس����رع
وقت عن طريق التحليل السريع عن بعد.

الهيئة تستخدم الطائرة الالسلكية في
عملية فحص الخطوط الهوائية
ً
هيئة الربط الكهربائي دائما تطمح إلى
اس���تقطاب كل ما هو جدي���د في عمليات
الصيانة للرفع من كفاءتها و اقتناص فرص
الخفض من التكلفة ومن إحدى المشاريع

للهيئة في كلمت����ه بهذا المنتدى» تأتي

الرائدة في الهيئة وعلى مس���توى الخليج

مش����اركة الهيئ����ة ف����ي المنت����دى ضم����ن

استخدامها للطائرة الالسلكية في عمليات

حرصها على زيادة التعاون مع الش����ركات

فح���ص الخطوط الهوائي���ة ،حيث أن الهيئة

الهندية ،حيث نطرح أفكارا لفرص وخيارات

ه���ي أول م���ن يطب���ق ه���ذه التقني���ة في

جدي����دة لالس����تثمار ف����ي مج����ال تطوي����ر

الفحص على مستوى الخليج العربي.

الش����بكات وتحفيز انش����اء مص����ادر الطاقة
المتجددة لدول المجلس وإنشاء صناعات
لمكون����ات محط����ات الطاق����ة الشمس����ية
ف����ي الخليج ،خاص����ة أن الرب����ط الكهربائي
الخليجي يزي����د الجدوى االقتصادية لمثل
تل����ك المش����اريع ،حي����ث يمكن م����ن خالل
الرب����ط االس����تفادة القص����وى م����ن ه����ذه
المحطات بتحفيز التبادل التجاري».

وم���ن أهم فوائ���د الطائرة الالس���لكية
الحد م���ن مخاطر التس���لق والحف���اظ على

استخدام الطائرة الالسلكية في عملية فحص الخطوط الهوائية

س�ل�امة من يق���وم بعم���ل صيانةالخطوط
الهوائية ،كما أنها تختصر وقت تسلق الخطوط حيث أن التقارير األولية تفيد اختصار وقت فحص البرج الواحد إلى  10%من الوقت
ً
المتطل���ب للفحص بالتس���لق ،كما أيض���ا يمكنها التصوير من زوايا مختلف���ة األمر الذي يمكن األش���خاص المعنين بصيانة الخطوط
الهوائية من مراجعة نتائج الفحص في المكتب وليس فقط اإلعتماد على الفحص في الموقع.
وال يزال استخدام الطائرة تحت التجربة والتقييم ويتم دراسة النتائج وإمكانية التطوير حيث أن التوجه العالمي لفحص الخطوط
الهوائية بالطائرات الالسلكية توجه حديث وتحرص الهيئة أن تكون سباقة في استخدام هذه التقنية على مستوى العالم.
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مؤتمرات

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

الهيئة تستضيف
الملتقى السنوي الثاني

لمنظمة GO15
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صورة من جانب المنتدى السنوي لمنظمة الـــ ()GO15
انطالق���ا م���ن موقعه���ا ضم���ن اكب���ر
ً
 16ش���بكة منتج���ة للكهرب���اء عالمي���ا ،تع���زز
دور دول الخلي���ج العالم���ي عل���ى خارط���ة
منتج���ي الكهرب���اء كتكت���ل تج���اري عالمي
ب���ارز وموق���ع متصدر ف���ي مج���ال الطاقة
البديلة،استضافت الهيئة في نوفمبر 2015
المنتدى الس���نوي لكبار مش���غلي شبكات
الكهرب���اء العالمية  GO-15ف���ي إمارة دبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الذي عقد
ألول مرة في دولة عربية واس���تمر  3أيام.
ناق���ش المؤتمر التكام���ل الموثوق لمصادر
الطاق���ة ف���ي األنظم���ة الكهربائية،أهمي���ة
المرونة في األنظم���ة الكهربائية ،التغيرات
المناخي���ة ودم���ج الطاق���ة المتج���ددة ف���ي
شبكات الكهرباء واألتمتة والتحول الذكي.
ويه���دف ه���ذا المنت���دى ال���ذي يعتبر
المنطقة األهم لتب���ادل الخبرات إلى تبادل
الخب���رات واإلط�ل�اع على الخب���رات العالمية

في مج���ال إنتاج الطاقة الكهربائية واقتراح
ً
التوصي���ات للدفع بالقط���اع العالمي قدما
واقت���راح آليات لتنش���يط وتس���هيل إجراءات
تجارة الطاقة ومناقشة سبل التغلب على
المعوق���ات التي قد تواجه ذلك وتس���ريع
ً
عجلة إنتاج الطاقة الكهربائية عالميا.
وتعتب���ر مجموع���ة  GO-15الدولي���ة
المس���ؤولة عن إنتاج  80بالمائة من اإلنتاج
العالمي للكهرباء ،ويعقد هذا الحدث للمرة
األولى ف���ي الدول العربية ودول الش���رق
األوسط بعد انضمام هيئة الربط الكهربائي
ل���دول مجل���س التعاون لعضوي���ة منظمة
 GO-15في سبتمبر من العام الماضي.
ويص���ف مراقب���ون متخصص���ون في
قط���اع الطاقة ب���أن انعقاد ه���ذا المنتدى
العالم���ي ف���ي دب���ي يؤك���د عل���ى ال���دور
العالم���ي الذي تكتس���به ال���دول الخليجية
على خارطة منتجي الكهرباء كتكتل تجاري

عالمي بارز وذي موقع متصدر في مجال
الطاقة البديلة.
وتع���د  GO15مبادرة مش���تركة فريدة
تض���م  18م���ن أكب���ر مش���غلي ش���بكات
الكهرباء ف���ي جميع أنح���اء العالم ،وتقدم
لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء منصة
للتص���دي للتحدي���ات الراهن���ة ومس���تقبل
ش���بكات الكهرباء .واستقطب الحدث أكثر
م���ن  150م���ن ق���ادة العال���م ف���ي قط���اع
الكهرباء ،بما في ذلك مش���غلي الشبكات
وممثلي الحكوم���ات والهيئ���ات التنظيمية
وق���ادة الجمعيات الدولية الرئيس���ية وخبراء
الصناعة والموردين الرئيس���يين في صناعة
الكهرباء والسيارات الكهربائية.
وكان المنت���دى األول للجمعية عقد
العام الماضي في “قوانغتش���و” بالصين،
بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لجمعية
 .GO15وس���يتضمن الح���دث ف���ي دب���ي

منصتين تناقش���ان موضوعي���ن رائدين هما
“التكام���ل الموثوق في توزيع الموارد في
شبكات الطاقة” و”مرونة شبكات الطاقة”.
وذك���ر رئي���س مجل���س إدارة الهيئ���ة
الدكت���ور مط���ر الني���ادي أن المنت���دى
اس���تقطب أكث���ر م���ن  150مش���اركا م���ن
المهتمي���ن بقط���اع الطاق���ة ومندوبي���ن
رفيعي المستوى من الحكومات والهيئات
التنظيمي���ة ،والمنظم���ات الدولي���ة ،وخب���راء
الصناعة وكبار الموردين.
وأض���اف أن المنتدى تضمن حلقتي
نق���اش لمعالج���ة أه���م قضاي���ا المنظم���ة،
تناق���ش األول���ى الموثوقي���ة ف���ي الموارد
الموزعة في شبكات الطاقة ،بينما ناقشت
الحلق���ة الثاني���ة مرون���ة ش���بكات الكهرب���اء
الستيعاب آخر المستجدات.
وق���ال المهن���دس أحم���د اإلبراهي���م،
الرئي���س التنفي���ذي لهيئة الرب���ط الكهربائي
الخليجي“ :نحن سعداء بعقد هذا المنتدى
في المنطقة ،حيث يؤكد ذلك مرة جديدة
بأن منطقة الخليج تتصدر قطاعات الطاقة
العالمية .وقد إطلع المشاركون في العام
الماض���ي على التكنولوجي���ات الهامة التي
طرحته���ا الصين ف���ي العديد م���ن مجاالت
الطاقة .وه���ذا العام ،ش���اركنا في العديد
من دراس���ات الح���االت الناجح���ة خاصة فيما
يتعل���ق بالطاقة النظيف���ة والمتجددة .كما
سلطنا الضوء على كيفية زيادة االعتمادية
وجعل الكهرباء متاحة وبأسعار معقولة”.

وأض���اف “ :أطلعنا المش���اركين على
تج���ارب منطق���ة دول مجل���س التع���اون
الخليج���ي خاص���ة ف���ي موض���وع الطاق���ة
المتج���ددة ،لكون المنطق���ة تحتضن جملة
ً
من أهم المش���اريع الرائدة عالميا في هذا
المج���ال .كم���ا س���لطنا الض���وء عل���ى عدة
حلول مستدامة وصديقة للبيئة ومشاريع
المشاركين في الحدث”.
ً
وفق���ا إلحصائي���ات األم���م المتح���دة،
هناك أكثر من  1.4مليار ش���خص ال تصلهم
الكهرب���اء ،أي بمعنى آخر ش���خص من كل
خمس���ة أش���خاص ليس لديه وص���ول إلى
الكهرباء.
ومن خالل هذا المنتدى ،عمل أعضاء
منظم���ة  GO15لالس���تفادة م���ن ش���بكات
الكهرب���اء ومرافقه���ا والقيام بدراس���ة حول
التقدم المحرز في توليد الكهرباء والتوزيع
وتكام���ل الش���بكات .كما يس���عى األعضاء
إلى توسيع الش���راكات وتبادل المعلومات
والخبرات.
م���ن جهت���ه ،ق���ال «داني���ال دوبيني»،
رئي���س مجل���س إدارة ( )GO-15الش���بكة
األوروبي���ة« :س���اعد المنت���دى عل���ى فت���ح
قن���وات مثالية للش���راكات وعالقات تعاون
جديدة ،واس���تعرض التحديات ،وقدم رؤى
حديثة في مختلف الموضوعات المتعلقة
بالكهرباء».
وتمح���ور المنت���دى الثان���ي لجمعي���ة
 GO15ح���ول “ش���بكات الكهرب���اء وتحديات

تغير المناخ” .كما أصدر الرؤساء التنفيذيين
ف���ي جمعي���ة  GO15ف���ي خت���ام المنتدى
إع�ل�ان ح���ول التزامه���م بتمكي���ن تب���ادل
مزي���ج الطاقة مع الحف���اظ على موثوقية
ومرون���ة ش���بكة الكهرباء بتكلف���ة معقولة
للمستهلكين.
ويأت���ي ه���ذا المنت���دى ف���ي وق���ت
أصبح���ت ش���بكة الرب���ط الكهربائ���ي ل���دول
مجل���س التع���اون تصن���ف ف���ي المرك���ز
ً
الس���ادس عش���ر عالمي���ا من حي���ث الحجم.
وقد تم وضع استثمارات كبيرة في تطوير
ش���بكة الرب���ط الخليجي بي���ن دول مجلس
التع���اون من���ذ العام  2001وعندما باش���رت
الش���بكة العم���ل ف���ي  2009أصبحت في
ً
مقدم���ة الهيئ���ات النظيرة عالمي���ا في هذا
القطاع بس���بب قدرتها عل���ى نقل الطاقة
الكهربائي���ة بي���ن أعض���اء هيئ���ة الرب���ط دون
المرور بشبكات الدول األخرى.
وأض���اف «دوبيني»« :توف���ر ()GO-15
الكهرباء ألكثر من  3.4مليار مستهلك في
 6قارات وهي مس���ؤولة عن تكامل 2518
غيغاواط م���ن طاقة التوليد 21٪ ،منها من
مص���ادر الطاقة المتجددة .وقد تم إنش���اء
( )GO-15ف���ي الع���ام  2004بع���د ع���دة
انقطاعات في التيار الكهربائي في جميع
أنح���اء العال���م ،وذل���ك به���دف وضع خطط
عمل مشتركة تتناول تحسين نظام تأمين
الطاق���ة وقد أصبحت ( )GO-15في العام
 2009منظمة رسمية”.

الجدير بالذكر أن هيئة الربط الكهربائي
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ً
انضمت رس���ميا لش���بكة مش���غلي شبكات
الرب���ط الكهربائي���ة الدولي���ة ( )GO15ف���ي
سبتمبر 2014م.
وته���دف هيئ���ة الرب���ط الكهربائ���ي
الخليج���ي م���ن انضمامه���ا إل���ى منظم���ة
 GO15إلى االستفادة من التجارب العالمية
ف���ي إدماج مص���ادر الطاقة المتجددة في
ش���بكات الكهرباء العالمية  ،وتس���عى إلى
تغيي���ر نم���ط ش���بكات تولي���د الكهرب���اء في
دول مجل���س التع���اون الى ش���بكات ذكية
تس���تخدم التكنولوجي���ا الحديث���ة من خالل
وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية متكاملة
حول إنتاج الطاقة في منطقة الخليج.
ويس���اعد انضم���ام الهيئ���ة له���ذه
المنظوم���ة عل���ى االس���تفادة م���ن خبرات
وأبح���اث وش���ركاء جه���ة عالمي���ة موث���وق
فيه���ا ف���ي مجال الرب���ط الكهربائ���ي ،على
اعتب���ار أن االنضم���ام له���ذه المنظمة يعد
ً
تأكيدا على نجاح الربط الكهربائي الخليجي
وم���دى اس���تفادة جمي���ع دول المجل���س
المترابط���ة دون االس���تثناء م���ن الراب���ط
الكهربائي الخليجي ،وتس���عى الهيئة في
هذه المرحل���ة إلى تحفيز اس���تغالل الرابط
الكهربائ���ي الخليج���ي لتج���ارة الطاق���ة بي���ن
الدول األعضاء ،وإنشاء سوق لتجارة الطاقة
الكهربائي���ة فيم���ا بينه���ا ،وذلك لالس���تفادة
من���ه لتحقي���ق مكاس���ب اقتصادي���ة أبع���د
من مس���اندة ال���دول األعض���اء في حاالت
االنقطاع المفاجئ للكهرباء فقط ،وتقوم
الهيئة بتش���جيع الدول األعضاء على ذلك،
لوج���ود الفرص���ة الت���ي يمك���ن م���ن خاللها
تحقي���ق عائ���د اقتص���ادي لجمي���ع األطراف
المش���اركة ،كما أن له جانب بيئي بالتوفير
ً
ف���ي كمي���ة الوق���ود ب���دال من حرق���ه عند

صورة من جانب المنتدى السنوي لمنظمة الـــ ()GO15

اس���تخدامه في المول���دات الكهربائية ذات
الكفاءة المتدنية.
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ا

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

نظ���م االتح���اد العرب���ي للكهرب���اء

لتتمثل بـ :منظومة كهربائية مستدامة

العام���ة ،وعق���د ن���دوة علمي���ة تناقش

المؤتمر الخام���س للكهرباء في مدينة

ومتكاملة وآمن���ة في الوطن العربي.

مراك���ش بالمغ���رب تحت ش���عار «توازن

ورس���الته هي  :تب���ادل وتطوير الخبرات

موض���وع م���ن أه���م المواضي���ع الت���ي
ٌ
تعنى بالتخطيط االس���تراتيجي لقطاع

مزي���ج وقود أنظمة الطاق���ة الكهربائية

بين المؤسس���ات األعض���اء في االتحاد

الكهرباء في الوطن العربي ،بعنوان «

بي���ن المص���ادر التقليدي���ة والمتجددة»،

العربي والمؤسسات العالمية المماثلة

التوازن���ات في مزيج الطاقات التقليدية

واس���تضاف المؤتم���ر ال���ذي يعقد كل

 .وقيم���ه ه���ي  :التع���اون  ،االلت���زام،

والمتجددة في األنظم���ة الكهربائية».

 3س���نوات أكث���ر م���ن  300من رؤس���اء

االنتماء  ،المرونة  ،الشفافية.

كم���ا يش���تمل المؤتم���ر عل���ى إقام���ة

وخبراء من شركات ومنظمات الكهرباء
من أكثر من  30دولة.

غياب الطاقة
المتجددة والنووية
عن مزيج الطاقة في
العالم العربي

وق���ال أن االتح���اد دأب على عقد

مع���رض تش���ارك فيه كبرى الش���ركات

مؤتم���ره العام مرة كل ثالث س���نوات،

العربية واألجنبي���ة في مجاالت صناعة

وف���ي كلمت���ه ف���ي ف���ي افتت���اح

وأن المؤتم���ر العام الخامس يش���تمل

المعدات وتنفيذ المشاريع الكهربائية.

المؤتم���ر ذك���ر رئي���س االتح���اد العرب���ي

على اجتماع مجلس اإلدارة والجمعية

وبي���ن أن موض���وع خلي���ط الطاقة

للكهرب���اء المهندس عيس���ى بن هالل
الك���واري أن���ه ت���م تأس���يس االتح���اد
العرب���ي للكهرب���اء ع���ام  1987بمب���ادرة
من عدد من المؤسس���ات والش���ركات
الكهربائية العربية بهدف تنمية وتطوير
قطاع���ات توليد ونق���ل وتوزيع الطاقة
الكهربائية في الوطن العربي  ،وتنمية
وتطوير وتنس���يق مجاالت التعاون بين
أعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم.
وأض���اف أن االتحاد يتكون من 29
عضوا عامال من جمي���ع الدول العربية
و 20عضوا مش���اركا وعضوين مراقبين
مش���يرا إلى انه ت���م تحديد رؤية االتحاد

ا

ف���ي األنظم���ة الكهربائي���ة العربي���ة

تج���ارب وخبرات اآلخرين الذين س���بقونا

حافزا للربط بين ال���دول العربية باعتباره

وتكامله���ا م���ع نظ���م التولي���د الحالي���ة

 ،فق���د ت���م اختيار موض���وع « التوازنات

نموذجا متميزا يمكن االستفادة منه.

وش���بكات الكهرب���اء أمر مه���م جدا من

في مزيج الطاقات التقليدية والجديدة

وقدم���ت هيئ���ة الرب���ط الكهربائي

النواحي الفنية واالقتصادية ،ومواجهة

والمتج���ددة ف���ي األنظم���ة الكهربائية

الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية،

« ليك���ون العن���وان الرئيس���ي لمؤتمرن���ا

الخليج���ي ورقتي عمل ف���ي المؤتمر،

واستمرارية التزويد دون انقطاعات.

ه���ذا ،ودعوة نخب���ة من الخب���راء العرب

وأوض���ح أن نس���ب النم���و ف���ي

واألجانب ليتم مناقش���ة أهمية التنويع

الحم���ل األقص���ى في الوط���ن العربي

ف���ي الق���درات التوليدي���ة ف���ي النظم

م���ن النس���ب األعل���ى ف���ي العال���م .إذ

الكهربائي���ة العربي���ة  ،واألس���س الفنية

تت���راوح بي���ن  10%-5س���نويا مقارنة مع

واالقتصادي���ة الت���ي يعتم���د عليها هذا

 % 2.5 - 2عالمي���ا ،وأن نس���ب النم���و

التنويع.

الورق���ة األولى قدمه���ا رئيس مجلس
إدارة هيئ���ة الرب���ط الكهربائ���ي الخليجي
الدكت���ور مط���ر النيادي بعن���وان الرؤى
والتحدي���ات ف���ي قط���اع الطاق���ة
الكهربائي���ة ،بينم���ا اس���تعرضت الورق���ة
الثاني���ة الت���ي قدمها المهن���دس أحمد

المتوقعة خالل العشر سنوات القادمة

م���ن جانب���ه ذك���ر الدكت���ور مط���ر

اإلبراهي���م الرئي���س التنفي���ذي للهيئ���ة

س���تبقى حول هذا المعدل ،ما يتطلب

النيادي عضو االتح���اد العربي للكهرباء

قوانين نقل وربط األنظمة الكهربائية.

إضافة ق���درات توليدية س���نوية جديدة

وكي���ل وزارة الطاقة في دولة اإلمارات

إل���ى القدرات المركبة حاليا في الدول

العربي���ة المتح���دة ،أن ارتف���اع الطل���ب

العربي���ة والبالغة في نهاي���ة عام 2014

العربي على الكهرباء يحتم االستفادة

حوالي  246غيغا واط.

من آخر التقنيات في هذا المجال ،كما

كم���ا أوض���ح أن الق���درات الحالي���ة

أن السالمة البيئية أصبحت عامال مهما

في غالبيتها على تعتمد على الوقود

في خطط التوسع في إنتاج الكهرباء،

األحف���وري ( النفط والغ���از الطبيعي)

لذل���ك كان البد من تنويع مصادر إنتاج

 ،بينم���ا تش���كل الطاق���ة المتج���ددة

الطاق���ة واعتم���اد الطاق���ة المتج���ددة

منه���ا  0.7%فق���ط من مص���ادر الرياح

كج���زء أس���اس ف���ي خلي���ط الوق���ود

والش���مس ،ونس���بة  1%م���ن الفح���م

المستخدم في إناتج الطاقة.

الحج���ري ( تس���تعمل ف���ي المملك���ة

وأض���اف أن المؤتم���ر يوف���ر أرضية

المغربي���ة فق���ط) ،بينما تغي���ب الطاقة

مناسبة لالستفادة من األفكار العالمية

الكهربائي���ة المول���دة بواس���طة الطاقة

في هذا المجال ،ويساعد على تحديث

النوويه.

المعلوم���ات والبيان���ات واإلحص���اءات

وحول الخطة االس���تثمارية العربية

الفني���ة واالقتصادي���ة العربي���ة الخاص���ة

للس���نوات الخم���س القادم���ة (-2015

بقطاع الكهرباء وتزويدها للمؤسس���ات

 )2020والت���ي تتضم���ن إضافة قدرات

والش���ركات المعني���ة ،كم���ا يس���اهم

جدي���دة حوال���ي  140غيغا واط  ،أش���ار

المؤتم���ر ف���ي تب���ادل الخب���رات ف���ي

المهن���دس الك���واري إل���ى أن الطاق���ة

مج���االت تطوي���ر اإلدارة والتش���غيل

المتج���ددة يتوق���ع أن تش���ارك ف���ي

والصيانة ف���ي قطاع الكهرب���اء وتنمية

خلي���ط الطاقة في عام  2020بنس���بة

الم���وارد البش���رية والخب���رات العربي���ة

 ،5.3%أي م���ا قيمت���ه  20غيغا واط ،

العاملة في هذا القطاع.

بينما تشارك الطاقة النووية المؤكدة (

وذك���ر المهندس أحم���د االبراهيم

مشروع أبو ظبي في االمارات العربية

الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة الرب���ط

المتح���دة ) بنس���بة  5600( 1.5%ميغا

الكهربائ���ي الخليج���ي أن هيئ���ة الرب���ط

واط) ،بينم���ا تبقى نس���بة الفحم دون

الخليجية مش���اركة في المؤتمر لطرح

تغيير.

خبرتها المتميزة في الربط ،وللمساهمة

وق���ال أنه م���ن أجل ت���دارس هذا

ف���ي تس���ريع رب���ط ش���بكات الكهرب���اء

الموض���وع المه���م  ،والوص���ول إل���ى

العربي���ة م���ع بعضه���ا .وق���ال إن نج���اح

توصي���ات مبني���ة عل���ى العل���م وعل���ى

مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد

العالم العربي يحتاج
إضافة  140غيغا واط
خالل السنوات األربع
القادمة

ا
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قدرات االنتاج والتوليد الكهربائي

في دول مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيــة
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تعد

الش���ركة الس���عودية

للكهرب���اء أكب���ر منت���ج للطاقة

الكهربائية في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
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تشكل هـذه
الـقــــــــــــــدرات

دول عربية من الكهرباء العام الماضي

إجمالي إنتاج

25

48

محطة لدى الشركة السعودية

نسبة إنتـــــــــــــاج المملكـــــة
من إنتاج  18دولة عربيـة

للكهرب����اء إلنتاج الكهرباء ما بي����ن محطات بخارية
وغازية وذات الدورة المركبة والديزل

قدرات

محطة غازية تمتلكها الشركة وتنتج 24527

ميجاوات من الكهرباء و  4محطات بخارية إلنتاج الكهرباء

المحطات المركبة «محطتان»

 6171ميج���اوات م���ن الطاق���ة الكهربائية تنتج
 415ميج���اوات م���ن ثمان���ي محط���ات تعمل
بالديزل

نجحت جهود نشاط التوليد بالشركة السعودية للكهرباء في تقليل المدة الزمنية
لخروج وحدات التوليـــد للصيانــــــة الدوريــــة حيث سجـــــل  % 1.1مقارنــــــة ب% 1.2

2015

سجلت المملكة أقصى حمل ذروي في تاريخها ،في أغسطس  2015وبلغت األحمال
ُ
أغسطـــــــــس  59900ميجاوات بينما أقصى حمل ذروي سجل عام 2014م بلغ  54113ميجاوات
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600

محطـــــــــة تولي����د وقدرات تحويل بلغت

ألف كيلومتر دائري من شبكات

 22686ميجافول����ت أمبي����ر ،باإلضاف����ة إل����ى خطوط نقل

النقل والتوزيع ،إلمداد المش����تركين بالخدمة في 12,815

بلغت  2864كم دائري.

مدينة وقرية وتجمعا سكنيا

معدالت

استهالك
النفط لتوليد الكهرباء وتحلية
المي���اه تبلغ نح���و  4.2مليون
برميـــل نف���ط مكافئ يوميا،
ومتوق���ع أن تزي���د عل���ى
 9.5ملي���ون برمي���ل نف���ط
مكاف���ئ يومي���ا ع���ام 2035

19
19

دولة قطر

8600

ميجاوات من الكهرباء

بحلول عام 2018

يبل���غ إنتاج الش���ركة وش���ركاتها التابع���ة حاليا،

تسعى قطر إلى توليــد % 16

وسيرتفع هذا اإلنتـــــــاج إلى حوالــــــي

من احتياجاتها للكهرباء
من الطاقة الشمسية

 11ألفميجاوات

2012

في ديسمبر افتتحت

2014

ط���رح مناقصة لبناء

صاحبة السمو الشيخة موزة بنت

محطة للطاقة الشمسية بقدرة

ناص���ر منش���أة اختب���ارات الطاق���ة

 1800ميجاواط

الشمسية الرئيسية في قطر

في النصف األول من عــام 2018
20
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2.983

يجري العمل بمشروعات الشركة المختلفة :

1

مليار ريال قطري

بلغت إيرادات التش���غيل بشركة «الكهرباء
والماء» لع���ام  2015مقارنة بمبلغ 2.898

3

ملي���ار ري���ال قط���ري لع���ام 2014م بزيادة
بلغت نسبتها .% 3

مشروع توسعة رأس أبو فنطاس

2

مش����روع انتاج مادة كلوريد الصوديوم

4

( أ )-3لتحلية المياه.

المس����تخدمة في إنتاج م����ادة تعقيم

مش����روع إنش����اء محط����ة كهرب����اء وماء
في المنطقة االقتصادية «أم الحول»
مشروع إنشاء برج لوسيل

مياه الشرب

مملكة البحرين

123.3

مليون دينار بحريني

قيمة ما تم تنفيذه من مشاريــــــع الكهـربــاء

للعام 2015

تم توقي����ع اتفاقية بتكلف����ة اجمالية

تم تدشين
وتشغيـــــل

قدره����ا  1.9ملي����ون دين����ار بحرين����ي

محطات ذات جهد
 66كيلوفولت خالل عام  2014وهي:

 1الساحل  2شرق الحد 3

ساحل الحد

لتنفي����ذ جمي����ع األعم����ال المدني����ة
المتعلق����ة بث��ل�اث محط����ات كهرب����اء
رئيس����ية ذات جه����د  66كيلوفول����ت،
ضم����ن مش����روع تطوير ش����بكة نقل
الكهرب����اء ذات جه����د  66كيلوفول����ت
وهي :محطة شمال البحير ،والحنينية،

محطة شمال الفاتح للكهرباء

بجهد  220كيلوفولـت

وبكلفة اجمالية بلغت 16

مليون

دينار بحريني تساهم المحطــــة في

تزويد محطات كهربـــــــاء أخـرى جهد
 66كيلوفولت في منطقة الجفير

ومحط����ة الس����لمانية حي����ث س����تقوم
مليون دينـــــار بحرينـــي
كلفة المحطات الثالث

الهيئة بتزويد مشروع البحير االسكاني
من شبكة توزيع الكهربــــــــــاء القائمـــة

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء – كهرماء
تعم���ل على تنفيذ مش���روعات للطاقة الشمس���ية
بق���درة تبل���غ  200ميجاواط ،به���دف توليد  2%من
احتياجات البالد من الكهرباء بحلول عام 2020
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إنش���اء محط���ة البحي���ر لنق���ل
كهرب���اء جهـــــــــــــــ���د 66/220
كيلوفول���ت س���تعمل عل���ى
تعزي���ز الش���بكة الكهربائية في
المنطقة ،وس���تلبي احتياجات
المشروع االسكاني الى جانب
احتياج���ات المناط���ق المج���اورة
م���ن الكهرب���اء بقيم���ة إجمالية
قدرها  7.3مليون دينار بحريني
يمك���ن المش���روع الهيئ���ة من
نق���ل وتوفي���ر م���ا مق���داره 48
ميجافول���ت أمبير م���ن الطاقة
الكهربائية بجودة عالية.

تطوير شبكة الكهرباء لجهد
 400كيلوفول���ت ش���رعت
الهيئ���ة ف���ي مش���روع رفع
ش���بكة الكهرب���اء ال���ى جهد
 400كيلوفولت
يتم بناء ثالث محطات جديدة
لنقل كهرباء جهد 220/400
كيلوفول���ت ف���ي كل م���ن

قام����ت الهيئ����ة بالتوقيع على
عق����د بقيم����ة إجمالي����ة قدرها
 622أل����ف دينــــــــــــ����ار بحرين����ي
م����ع ش����ركـــــــة استش����اريــــــــــة
وذل����ك لوض����ع الخطـــــــــــــــــــ����ة
الرئيس����ية العام����ة للمش����اريع
المس����تقبلية ()Master Plan
إلنتاج ونق����ل الكهرب����اء والماء
لألعـــــــــــــوام 2030 – 2015م.

الح���د وأم الحصم والرفـــــــاع
الخطــــــــة الرئيسيـــة العامـــــة
للكهرباء والماء 2030-2015
م���ن المتوق���ع اكتم���ال بناء
وتش���غيل تل���ك المحط���ات
خالل  24ش���هرا م���ن توقيع
العق���ود (أي حوال���ي قب���ل
ب���دء صي���ف ع���ام 2016م)

مش����اريع الطاق����ة المتج����ددة
والمحافظ����ة عليه����ا اس����تلمت
الهيئ����ة خ��ل�ال ع����ام 2014
العط����اءات الخاص����ة بتنفي����ذ
المحطة التجريبية في منطقة
الدور على مس����احة  12هكتار

ت����م ت��ص��م��ي��م ال��م��ح��ط��ة
إلن��ت��اج الطاقة م��ن خالل
مصدرين رئيسيين أحدهما
ال�����م�����ص�����در ال���ش���م���س���ي
ب������واس������ط������ة ال�����خ��ل��اي�����ا
الفوتوفولتية وتوربينتين
ل��ت��ول��ي��د ال����ري����اح ب��ط��اق��ة
اج���م���ال���ي���ة م���رك���ب���ة ت��ص��ل
سعتها  5م��ي��ج��اوات يتم
رب��ط هاتين المنظومتين
بشبكة جهد  11كيلوفولت
وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن يتم
ب��دء التشغيل التجريبي
ف����ي دي���س���م���ب���ر .2015

اإلمارات العربية المتحدة

128.4

مليار درهم

تخطط الدولة لتقليل نس���بة اإلعتماد عل���ى الغاز الطبيعي في

تس���تثمر ف���ي الطاق���ة النووية

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

والمتج���ددة بحلـــــــــــ���ول ،2021
لتنوي���ع موارده���ا والحــــ���د م���ن
االعتماد علـــى واردات الغـــــــــــاز
الطبيعــــــــــي لتوليـــــد الكهربــــــاء
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ته���دف الدولة إل���ى تقلي���ص اعتمادها على
الغ���از الطبيعي من  100%إلى  70%بحلول
عام���ي  2020و ،2021وم���ا يقارب من % 25
من مش���اريع الطاق���ة المتج���ددة ،وتطمح أن
يكون  5%من مشاريع الطاقة النووية.

وض���ع اس���تراتيجية متكامل���ة
تفي بمص���ادر التوليد لالس���تدامة
وتقلي���ل التكلف���ة عب���ر مص���ادر
تولي���د جديدة تحافظ عل���ى البيئة
«مصادر خض���راء» ،وأبرزه���ا الطاقة
النووي���ة عب���ر البرنام���ج الن���ووي
الس���لمي وتوف���ر  5400ميجاوات
من الكهرباء وتش���كل عند اكتمال
المش���روع بحلول  2020ما يتراوح

اإلمارات ماضية في زيادة طاقة

بي���ن  24إل���ى  25%م���ن تولي���د

إنت���اج النف���ط إل���ى  3.5ملي���ون
ً
برميل يوميا بحلول عام 2017

الكهرباء بالدولة.

المص���ادر الخضراء تش���مل مش���اريع الطاقة الشمس���ية
والري���اح حي���ث أصبح���ت محط���ات الطاق���ة الشمس���ية
المتج���ددة في اإلمارات ه���ي األقل تكلفة في العالم

دولة الكويت
في مارس  2015وق����ع معهد الكويت لألبحاث

ت���م التوقيع على ه���ذه العقود

العلمي����ة خامس عقود المرحل����ة األولى لمبادرة

التي تأتي بكلفة  7ماليين دينار

الش����قايا للطاق����ة المتج����ددة لتصمي����م وإنش����اء

لتصميم وانش���اء وتش���غيل أول

وتش����غيل أول محطة إلنتاج الطاق����ة الكهربائية

محطة النت���اج الطاقة الكهربائية

باستخدام تقنية طاقة الرياح بسعة  10ميجــاوات

باستخــدام تقنيـــة طاقــة الريـــــاح

استخـــدام الطــاقـــــة
الشمس����ية وطاقــــة
الري����اح للوصول إلى
إنت����اج  15ف����ي المئة
من حاجــــة دولـــــــــة
الكوي����ت للطاقــــــــ����ة
بحلول العـــام 2030

توطين تقنيات توليـد
الطاق���ة المتجــــــددة
للفتــــ���رة مــــ���ن عــام
 2015وحتـــــى عــــام
 2030الس���تيعـــــــاب
ق���درة إنتاجيـ���ة تصل
إلى  2000ميجـاوات
يت���م تنفيذهـ���ا علـى
ثـــــــــــالثمــراحـــــــــــــل

مجم����ع الش����قايا يتنج طاق����ة كهربائية تكفي لس����د
حاج����ة  30000منزل في المرحل����ة األولى وتوفر 12
مليون برميل نفط مكافئ كما يمنع انبعاث خمسة
ماليي����ن طن من غ����از ثاني اكس����يد الكربون س����نويا

إنجاز المرحلة األولى للمشروع
سيكتمل بحـلــــول عـــام 2017
23
إنش����اء مجم����ع متكام����ل إلنت����اج
الطاق����ة الكهربائي����ة باس����تخدام
تقني����ات مصادر الطاق����ة المتجددة
ويش����تمل على مزي����ج من تقنيات
الطاق����ة المتج����ددة وه����ي 1100
ميج���اوات لطاق���ة حرارة الش���مس
و 750ميجاوات لطاقة ضوء الشمس
و 150ميجــــاوات لطاقــــة الريــــاح

سلطنة عمان
محطة صور المستقلة للطاقة بقدرتها
البالغ���ة  2000ميج���ا واط تع���د أكب���ر
محط���ة لتولي���د الكهرباء في س���لطنة
عم���ان وتمث���ل حوال���ي  28%م���ن
القدرة المركبة الحالية من نظام الربط
الكهربائي الرئيســـــي فــــي السلطنـــــة

منذ أن دخلت المحطة مرحلة
التش���غيل التج���اري الكام���ل
ف���ي ديس���مبر  2014تحقق
ً
ً
ً
أداء جيدا مركزة بشدة على
الصحة
االمتث���ال لمتطلب���ات ً
والسالمة والبيئة فضال عن
االعتمادي���ة في التش���غيل

حوار

في حوار مع «رابط» رئيس مجلس إدارة هيئة
الربــط الكهربائــي الدكتـور مطر النيادي يؤكـد:

دول الخليج مستمــرة
في االستثمــــــار في
24

الطاقة الشمسية
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بالرغـم من انخفــاض
أسعـــــــــــار النفــــــــــــــط

أك���د رئي���س مجل���س إدارة هيئة الرب���ط الكهربائ���ي الدكتور مطر
الني���ادي أن الربط الكهربائ���ي الخليجي يعزز أمن الطاقة في دول
الخليج وفتح المجال إلنش���اء س���وق للكهرباء في المنطقة ،وشدد
الني���ادي في حوار م���ع «رابط» عل���ى أن رفع القدرة االس���تيعابية
للشبكة أصبحت مطلبا ملحا في ظل زيادة قدرات الشبكات المحلية
للدول ،كما أكد على ضرورة إدراج مصادر الطاقة المتجددة والنووية
إل���ى مزيج الطاقة الخليجي مؤكدا قدرة دول المجلس على إدارة
منشآت نووية سلمية بكفاءة وأمان ..فإلى نص الحوار:
تعزي���ز أم���ن الطاق���ة ف���ي الخلي���ج

بي���ن دول المجل���س ،أي���ن وصلت���م

العرب���ي أحد أهم أهداف مش���روع

في هذا المجال؟

قيامها بالمهام المكلفة بها.

الربط الكهربائي الخليجي ،إلى أي

دخلنا اآلن إلى المرحلة الثانية من أهداف

دعم أس���عار الطاقة الكهربائية من

م���دى اس���تطاع المش���روع تحقيق

الهيئ���ة ،وهي مرحل���ة تج���ارة الطاقة بين

التحديات التي تواجه إقامة س���وق

الدول األعضاء ،وأقر مجلس إدارة الهيئة

للكهرب���اء ،كيف يمكن التعلب على

مش���روع الرب���ط الكهربائ���ي الخليج���ي

بتوجي���ه م���ن أصح���اب المعال���ي ال���وزراء

هذا العائق؟

مش���روع فريد من نوعه ف���ي المنطقة

في لجن���ة التع���اون الكهربائ���ي والمائي

أح���د التحديات التي تواج���ه تجارة الطاقة

وقد أنش���ئ بإرادة قيادات دول المجلس

الخليج���ي ،بإعف���اء ال���دول األعض���اء من

ه���و الدع���م ال���ذي توف���ره دول الخلي���ج

إليج���اد ن���وع م���ن االندم���اج والوح���دة

رس���وم اس���تخدام الراب���ط الخليج���ي منذ

ويوج���ه لش���ركات إنت���اج الكهرب���اء ،ولكن

الكهربائي���ة ف���ي دول مجل���س التع���اون

الع���ام  ،2015وتحدي���د رس���م ثاب���ت ل���كل

اإلج���راءات االخي���رة الت���ي تم���ت إلع���ادة

تمهي���دا الندم���اج أكب���ر ف���ي مختل���ف

عملية من عملية الشراء تقدر ب 3600

هيكل���ة الدع���م وتوجيه���ه للمس���تهلك

القطاعات التنموية.

دوالر.

س���يكون لها أثر إيجاب���ي في تحفيز تجارة

هذا الهدف؟

هذا المش���روع من المشاريع الرائدة

الهدف م���ن ذلك هو تحفي���ز التجارة

الطاقة بين الدول األعضاء وإنشاء سوق

المتميزة في منطقة الخليج ،وكان له دور

وإنش���اء س���وق لتجارة الكهرباء بين الدول

لتج���ارة الطاق���ة يتس���م بالتنافس���ية التي

كبي���ر في توحيد الق���درات النتاج الكهرباء

االعضاء ونش���ر مفهم تجارة الطاقة في

تحكم الس���وق المفتوح���ة والتي يهدف

في منطقة الخلي���ج وتوحيد االحتياطي

المنطق���ة وتوفي���ر البيئة المناس���بةإلبرام

إليها أي اقتصاد حر قادر على التنافسية.

الدوار ،ومنذ دخول المشروع إلى مرحلة

الصفقات بين دول مجلس التعاون.

التشغيل في  2009وحتى اليوم تعامل

الرب���ط كمفه���وم يس���اعد عل���ى

وقد وصل���ت اقتصادي���ات دول المجلس
إل���ى مرحل���ة م���ن النضج تس���تطيع معه
المنافسة.

مع أكثر م���ن  1100حالة انقطاع للكهرباء

االندماج ويساعد على االرتباط خارج دول

لم يشعر بها المستهلك.

المجل���س مايضيف بعدا اقتصاديا س���واء

تمت���ع الش���بكات الخليجي���ة بفائ���ض

إضافة إل���ى أن المش���روع عزز أمن

ل���دول المنطق���ة أو ال���دول القريبة منها

يمن���ح دول الخليج قدرة عل���ى البيع،كما

الطاق���ة ف���إن توحي���د الق���درات وإمكانية

لالس���تفادة من القدرات واالستفادة من

أن دول مجلس التعاون التتش���ابه تماما

اس���تفادة كل دولة من االحتياطيات في

االختالف في درجات الحرارة طول السنة.

ف���ي فترة ال���ذروة ،فق���د أثبتت الدراس���ة

ال���دول األخ���رى ف���ي المجل���س يش���كل

نتمن���ى التوفي���ق ون���ود االش���ادة

وج���ود بعض االختالفات ،وتت���وزع فترات

وفرا اقتصاديا كبيرا ويس���اعد الدول على

بجه���ود ق���ادة دول المجل���س لدعم هذا

الذروة بين دول المجلس ابتداء من شهر

تخفيض حجم احتياطاتها.

المش���روع الرائ���د وأش���كر االخ���وة أعضاء

مايو وحتى ش���هر أغسطسوهو مايمنح

مجل���س االدارة ف���ي الهيئ���ة وموظفي

هامش���ا للبي���ع ،كم���ا أن دخ���ول الطاق���ة

تقوم هيئة الربط الكهربائي الخليجي

هيئ���ة الرب���ط الذي���ن يعتب���رون العنص���ر

المتجددة والنووية س���يوفر كمية كهرباء

بجهود كبيرة لتفعيل تجارة الطاقة

األساسي في تميز المنظومة واستمرار

أكبر متاحة للعرض والبيع.

مشروع الربط
الكهربائي
الخليجي عزز
أمن الطاقة
في دول
المجلس وفتح
مجاال للتبادل
التجاري للكهرباء
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الطلب على الكهرباء وقت الظهيرة التي

التق���دم ف���ي التقني���ات سيس���اهم

بم���ا أن دول المجل���س ش���ركاء

تشهد أعلى نس���بة طلب على الكهرباء

ف���ي تخفي���ض الطاقة الشمس���ية  ،في

مؤسسين في مشروع الربط كيف

بس���بب الحاجة إلى التكيي���ف متزامنة مع

اإلمارات بدأن���ا في إمارة دبي في العام

سيتم بيع الكهرباء عليهم بصفتهم

أعل���ى نس���بة س���طوع شمس���ي .وفي

 2014بوضع تش���ريع ينظم وضع األلواح

مالك للمشروع؟

فترة الشتاء تستطيع تصدير هذه الكهرباء

الشمس���ية على أس���طح المنازل وربطها

الرخيصة.

بالش���بكة وكي���ف يمك���ن لصاح���ب البي���ت

مايميز مشروع الربط الكهربائي الخليجي
أن الهييئ���ة ه���ي الت���ي تمل���ك الخطوط

االستفادة من خالل بيع الفائض للشبكة

الرابطة  ،بعكس معظم الش���بكات التي

لم���اذا تص���ف الطاق���ة الشمس���ية

تك���ون الخط���وط الممت���دة داخ���ل الدول

بالرخيص���ة رغ���م اس���تمرار ارتف���اع

تكون مملوكة للدول .ولكن الهيئة ليس

كلفتها؟

الوطنية.
هل أصبحت زيادة القدرة االستيعابية

لديها محطات لإلنتاج ،فانتاج الكهرباء دور

الطاقة الشمس���ية والنووية مكلفة في

لش���بكة الربط الخليجي حاجة ملحة

محط���ات الكهرب���اء المحلي���ة ف���ي الدول

إنشاء مرافقها ،ولكن تكلفة التوليد تكون

ف���ي ظ���ل ارتف���اع حج���م األحم���ال

ولك���ن هيئ���ة الرب���ط دوره���ا فق���ط نق���ل

أرخ���ص عل���ى الم���دى الطوي���ل .الطاقة

في ال���دول والنمو المس���تمر في

الشمس���ية إضاف���ة إل���ى كونه���ا نظيفة

الطلب؟

األحمال.
تعم���ل دول المجل���س على اعتماد

توفر ثروات الخليج النفطية وتعزز القدرة

ت���م تحديد مواصفات ش���بكة هيئة الربط

الطاق���ة المتج���ددة ضمن مزي���ج الطاقة

التصديرية للدول وتحاف���ظ عليه لالجيال

كان ذل���ك ف���ي التس���عينات الميالدية ،و

لديها بالرغم من وفرة الطاقة األحفورية،

القادم���ة ،كم���ا أن اس���تخدام الطاق���ة

كانت س���عات أنظم���ة الكهرب���اء الخليجية

مالجدوى من ذلك؟

الشمسية يس���اعد للحصول على مصدر

أق���ل بكثير م���ن الوقت الحالي ،وبس���بب

ل���كل بل���د خصوصي���ة معين���ة تحدد

منتظم في فترات الذروة.

االرتفاع ف���ي قدرات الش���بكات الخليجية

مايتناس���ب معه���ا م���ن مص���ادر الطاق���ة،

وفيم يتعلق باألس���عار فهناك تطور

فمث�ل�ا ف���ي ال���دول الت���ي تمتل���ك أنهار

ف���ي تقلي���ل كلفته���ا ،وأس���عار األنظمة

تفض���ل الطاق���ة المائي���ة ،وال���دول الت���ي

الشمسية انخفضت إلى حدود منافسة،

تتمي���ز بنس���ب س���طوع شمس���ي عالي���ة

وقد أعلنت اإلمارات في نهاية  2014أنها

تركز على الطاقة الشمس���ية ،كما يمكن

خفض���ت تكاليف الطاقة الشمس���ية إلى

تنوي���ع مصادر الطاقة في كل دولة نوع

مس���توى تنافس���ي يعتب���ر األرخص في

لتعزيز أمن الطاقة وتوفير امدادات طاقة

العال���م حيث وصل���ت القيمة  5.4س���نت

وهناك اتفاق أن رفع السعة أصبح مطلبا

للكيل���و واط  ،كم���ا أعلنت مصر أن تكلفة

ملحا لتوفير الدعم وقت االنقطاع وتلبية

يمكن االستعانة بالطاقة الشمسية

الكهرب���اء الناتجة عن طاق���ة الرياح تبلغ 4

احتياجات سوق الكهرباء في حالة تفعيل

في كل دولة من دول المجلس لتغطية

سنتات للكيلو واط ،وهذه اسعار قياسية.

تجارة الطاقة.

مختلفة.

راجعن���ا س���عة ش���بكة الربط ،وق���د اعتمد
مجل���س إدارة هيئ���ة الربط تنفيذ دراس���ة
يكل���ف به���ا أح���د مكات���ب الخب���رة لتحديد
الس���عة المطلوب���ة لهيئة الرب���ط ومقدار
اإلضاف���ة الت���ي نحتاجه���ا ف���ي الش���بكة.
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تعثرت مش���اريع الطاقة الشمس���ية

النف���ط يترتب عليه انخفاض أس���عار الغاز

وت���م تكليف هيئة الربط بإنش���اء اتفاقيات

ف���ي بع���ض دول الخلي���ج إث���ر

ال���ذي يعتب���ر الوقود الرئيس���ي لمحطات

وأنظمة الحوكمة والربط لمش���روع الربط

انخف���اض أس���عار النف���ط ف���ي

التولي���د ،وذل���ك س���يترتب علي���ه انخفاض

العربي الذي سينفذ تحت إشراف جامعة

الثماني���ات والتس���عينات الميالدي���ة،

سعر الكيلو واط.

ال���دول العربي���ة ،وس���يرى هذا المش���روع
النور بعد استقرار األوضاع السياسية في

هل س���يؤثر االنخفاض الحالي في
أسعار النفط على مشاريع الطاقة
المتجددة؟
بالرغم من انخفاض أس���عار النفط إال أن

مام���دى ق���درة دول الخلي���ج عل���ى

الوط���ن العرب���ي ،كما تم قب���ول مذكرة

إدارة مفاعالتها النووية المستقبلية

التفاه���م لوض���ع اإلط���ار الع���ام إلنش���اء

بأمان؟

الس���وق العربية المش���تركة .هه الس���وق

دول الخليج مستمرة في االستثمار في

تح���رص دول الخليج الت���ي في صدد بناء

س���تربط الخليج والجزيرة العربية مع مصر

مص���ادر الطاقة المتج���ددة وخصوصا بناء

مفاعالت نووية على اعتماد آخر تقنيات

ودول المغرب العربي.

محطات الطاقة الشمس���ية ،ففي دولة

السالمة في بناء مفاعالتها ،ففي دولة

ويش���كل االتف���اق بي���ن المملك���ة

اإلمارات تم اإلعالن في شهر يناير للعام

اإلم���ارات تحرص الجهات المس���ؤولة عن

وجمهورية مصر العربية أحد عناصر الربط

 2015ع���ن المرحل���ة الثاني���ة م���ن مجم���ع

تنفيذ المفاعالت النووية على االستفادة

وهناك مش���روع رب���ط بي���ن األردن ومصر

محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة

م���ن ال���دروس ومراجع���ة مواصف���ات

وف���رص األندم���اج موج���ودة ونتنمى أن

 800ميغ���ا واط ،وقب���ل  3ش���هور أعل���ن

الس�ل�امة وتعديلها على ض���وء الدروس

تكلل بنجاح .وحس���ب الدراس���ة س���تكون

محمد بن راشد عن المرحلة الثالثة وهي

المس���تفادة م���ن الح���وادث ف���ي بعض

س���وريا بعد عودة االس���تقرار لها ستكون

 5000ميغا واط للطاقة الشمس���ية في

دول العال���م .ومايبع���ث على االطمئنان

الطري���ق إل���ى أورورب���ا ع���ن طري���ق تركي���ا

.2030

أن دول الخلي���ج لديها من اإلمكانات في

ونسعى أن تكون هناك مشاريع أكبر.

يثبت ذلك أن انخفاض أسعار النفط

التخطي���ط والتنظي���م واالسس���تفادة من

ل���ن يؤثر عل���ى إنش���اء محط���ات الطاقة

تجارب ال���دول االخرى مايجعلنا مطمئنين

ماه���ي ال���دروس المس���تفادة م���ن

الشمس���ية ألن تنويع مصادر الطاقة خيار

من تنفيذ هذه المشاريع .وأحب أطمئن

مشروع الربط الكهربائي في مجال

اس���تراتيجي لدول مجلس التع���اون ،كما

مواطنين���ا أن جمي���ع معايي���ر الس�ل�امة

الربط المائي؟

أن انخفاض اس���عار النفط مرحلة مؤقتة

وأحدث التقنيات سترافق إنشاء مفاعالت

هناك فرق بين الربط المائي والكهربائي،

وليست جديدة س���يتعافى منها السوق

دول الخليج.

فالمياه اليمكن ابقاءها فترة طويلة في

ويصحح نفسه ،كما أن االقتصاد العالمي

األنابيب دون دوران ،وبعد طرح المش���رع

سيتعافى بمرور الوقت ويعود االنتعاش

ماه���ي خططك���م ف���ي توس���يع

اس���تقر الرأي أن يكون هن���اك ربط ثنائي

وكل مانحتاجه الصبر والرؤية االستراتيجية

االرتب���اط الكهربائي خ���ارج منظومة

بي���ن ال���دول وان يك���ون هن���اك ن���وع من

طويلة المدى.

دول مجلس التعاون؟

المش���اركة ف���ي إنت���اج المياه ع���ن طريق

من جهة أخرى فإن انخفاض أسعار

دول الخلي���ج ج���زء م���ن الوط���ن العرب���ي

اتفاقيات ثنائية.

إعفاء الدول
األعضاء من
رسوم استخدام
الرابط الخليجي
وتحديد رسم
ثابت لكل عملية
شراء تقدر ب
 3600دوالر

تقرير

التطور المتس���ارع لتقنية المعلومات
يرفع الطلب على الكهرباء  3أضعاف
المعدل الحالي بحل���ول العام 2050

ً
«تويتر» يضيف أكثر من  2500ميجاواط س���اعة من الطلب على الكهرباء س���نويا
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نم���و

الطل���ب عل���ى الطاق���ة م���ع
تعاظم األنماط االستهالكية لها بتطور
الحياة ،يتطلب خي���ارات مبتكرة لتوظيف
االس���تهالك واس���تخدام مبدأ الترش���يد
بص���ورة أكثر كف���اءة ،فهن���اك احتياجات
بش���رية متع���ددة أصبح���ت مس���تجدة
ف���ي الحي���اة اليومي���ة مث���ل الوس���ائط
التقني���ة وأجه���زة الكمبيوت���ر وكثي���ر من
اإللكترونيات التي تس���تنزف طاقة أكثر،
وقد ثبت أن اس���تخدام شبكة التواصل
االجتماع���ي «تويت���ر» ،والبني���ة التحتي���ة
الت���ي تحت���اج إليه���ا في عمله���ا ،وهي
من مس���تجدات الحياة العصرية ،يضيف
أكث���ر م���ن  2500ميجاواط س���اعة من
الطلب على الكهرباء س���نويا ،وذلك لم
يكن متاحا قبل خمس أعوام ،مثال ،أي
ما يعادل اس���تهالك مدين���ة تضم 825
أل���ف منزل ،وقياس���ا على ذل���ك عندما
تتم إضافة اس���تخدام ش���بكة اإلنترنت،
التليفزيون ،وتش���غيل الفيدي���و وألعاب
اإلنترنت ،وتحويل السجالت الطبية إلى
أخرى رقمية ،فستكون هناك حاجة إلى
مضاعفة إمدادات الكهرباء في العالم
ثالث���ة أضعاف بحل���ول الع���ام 2050م
حتى تتم تلبية الطلب المتزايد.

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

وألجل تطوير تقنيات االس����تهالك
وتعزي����ز مبدأ الترش����يد ظهرت تقنيات ما
يعرف بالش����بكات الكهرب����اء الذكية التي
تعمل على تحدي����د األوقات التي يبلغ
فيها استهالك العمالء للكهرباء ذروته،
ما يسمح لش����ركات الكهرباء باستخدام
تس����عيرة تتف����اوت حس����ب الع����رض
والطل����ب ،كم����ا أن سياس����ة التس����عير
ِّ
المتغي����ر تش����جع المس����تهلكين عل����ى
تغيي����ر أوق����ات اس����تخدامهم للكهرب����اء
إل����ى األوقات التي يكون الطلب عليها
منخفض����ا ،حت����ى يمكنه����م اس����تخدام
الطاق����ةبص����ورةأكث����ركف����اءة.
وقد تطورت في الواليات المتحدة
األمريكي����ة تقني����ات الش����بكات الكهرب����اء
الذكية ،إذ يوجد منها  16برنامجا لتطوير
تلك الش����بكات في مختلف المنظمات
بجمي����ع الوالي����ات ،كم����ا أن هن����اك أكث����ر
م����ن  100مش����روع ع����ام وخ����اص يعالج
أنظم����ة الكهرباء ،يتعل����ق العديد منهم
بالع����دادات الذكية ،ولكن ال توجد هيئة
ّ
تنس����يقية لصنع القرار على المس����توى
الوطني.
وتنقسم ش����بكات الكهرباء الذكية
ف����ي الوالي����ات المتحدة إلى قس����مين،
حي����ث تنظ����م اللوائ����ح الفيدرالي����ة الجزء
األكب����ر م����ن منظوم����ة الكهرب����اء ،بينم����ا
تقع ش����بكة التوزيع تحت إش����راف لجان
المراف����ق العامة بالوالية .وتكبح اللوائح
المحلية دوافع أي شركة من شركات
الكهرب����اء لقي����ادة أي جه����د إقليمي أو
وطني.

ماهية الشبكات الذكية
الش����بكة الذكي����ة) )Smart grid
ُ
هي الش����بكة الكهربائية التي تستخدم
فيه����ا تقني����ات االتص����االت (كالع����دادات
الذكي����ة الت����ي تعم����ل عل����ى تقنية 3G
أو أنظم����ة المراقب����ة س����كادا ()SCADA
وغيره����ا الكثي����ر لجم����ع معلوم����ات م����ن
نقاط اس����تهالك وتوليد ونقل الكهرباء
وم����ن ث����م تعدي����ل عم����ل الش����بكة بناء
على هذه المعلومات .إن المعلومات
الت����ي يمك����ن جمعه����ا كثي����رة وغني����ة،
مث����ال ذلك :أنم����اط اس����تهالك الكهرباء
ل����دى المس����تهلك (من����ازل ،معام����ل...
ال����خ) ،وأنماط التولي����د لمحطات الطاقة
خصوص����ا الطاق����ة المتج����ددة كالطاق����ة
الريحي����ة والشمس����ية والت����ي تتس����م
جميعه����ا بالتذب����ذب ف����ي مع����دالت
التولي����د ،وغي����ر ذل����ك م����ن المعلوم����ات
المهمة ع����ن أداء الش����بكة ،ودمج هذا

األس����لوب في إدارة الش����بكة ما هو إال
أتمتة لعملية تحس����ين كفاءة ووثوقية
وديموم����ةتولي����دونق����لالكهرب����اء.
ويتطلب تطبيق هذه التقنية على
أرض الواق����ع تعدي��ل�ات واس����عة على
البنية التحتية للش����بكة التقليدية ،والتي
لطالم����ا كان����ت مهمته����ا من����ذ اختراعه����ا
أواخر القرن التاس����ع عشر نقل الكهرباء
باتجاه المستهلك من دون األخذ بعين
االعتب����ار أي تفاعلية م����ع الذي يحصل
عل����ى الناحي����ة األخرى عند المس����تهلك
أو محط����ات التحويل لذلك يطلق على
أس����لوب عم����ل الش����بكة الذكي����ة بأن����ه
ثنائي االتجاه.

وظائف وفوائد
تتع����دد فوائ����د الش����بكة الذكي����ة
باعتباره����ا أح����د المتطلب����ات الحديث����ة
لتنظي����م االس����تهالك ،وتأت����ي ف����ي
مقدمة تلك الفوائد الوثوقية ،ومرونة
ف����ي طوبولوجي����ا الش����بكة الكهربائي����ة،
واإلدارة الجي����دة لألحم����ال ،وإش����راك
األف����راد كج����زء أساس����ي م����ن الش����بكة
كمس����تهلكين ،وتمكي����ن المس����تهلك
م����ن اختي����ار المصدر ،واس����تخدام المزيد
م����ن الطاقة الصديقة للبيئ����ة ،والتقليل
م����ن االعتم����اد عل����ى تولي����د الكهرب����اء
م����ن محطات تولي����د الطاق����ة الكهربية،
وتقلي����ل ح����وادث االنقط����اع الكام����ل
للكهرب����اء( ،)blackoutsوزي����ادة س����عة
الش����بكة وقدرتها على إم����داد الكهرباء،
وتقلي����ل الوق����ت ال��ل�ازم الس����تعادة
الكهرباء عند ح����دوث األعطال ،وتقليل
قمة منحنى األحمال.
وق����د أصبحت هذه الش����بكات خيارا
تقنيا ال غنى عنه ،لكل محطات التوليد
التي تس����عى الى انتاج طاقة كهربائية
تع����ادل الطل����ب الفعل����ي دون ه����در،
ومص����ادر تلك الطاقة تش����مل محطات
تولي����د الطاق����ة الكهربي����ة ،والتولي����د
ف����ي أماك����ن التوزيع ،ومص����ادر الطاقة
المتجددة ،ووحدات تخزين الطاقة.
وتعم����ل وظائ����ف تل����ك الش����بكات
عل����ى تحقي����ق فوائ����د إضافي����ة مهم����ة
لعملي����ات توفي����ر الطاق����ة ،وم����ن ذل����ك
الحفاظ على معالجة الشبكة الكهربائية
الذكية ،وخلوها من األضرار والهجمات،
وتحفي����ز مش����اركة المس����تهلك ،وتوفير
تخزين كاف من الطاقة الكهربائية عالية
الجودة ،وإتاحة سوق الكهرباء ،واالختيار
األمثل لألصول ،وإمكانية التغلب على
مصادر التوليد المتقطعة.

المستهلك المنتج
يرتب����ط بمفه����وم الش����بكة الذكية
ع����دة مفاهي����م م����ن صمي����م آلي����ات
عمله����ا ووظائفه����ا المتع����ددة ،فنظام
العم����ل فيه����ا يعتبر ثنائ����ي االتجاه في
كل م����ن االتصال وتدف����ق الطاقة ،أي
ف����ي كال االتجاهي����ن ف����ي ذات الوقت،
ويترت����ب على هذا المفه����وم عدد من
الخصائص تش����مل :الطل����ب المتفاعل،
وقابلية التش����غيل البيني ،والمستهلك
المنتج.
وم����ن خ��ل�ال الطل����ب المتفاع����ل
يس����تطيع المس����تهلك أن يضب����ط
اس����تهالكه تفاعلي����ا م����ع الس����عر
الديناميك����ي ،ال����ذي يتغير كل س����اعة،
ع����ن طريقي����ن ،إما أن يكبح اس����تهالكه
طوع����ا عن طري����ق آلية محددة س����لفا،
أو ع����ن طريق من����ح الش����بكة الكهربائية
الذكي����ة اإلج����ازة عل����ى التحك����م ف����ي
هام����ش مح����دد م����ن االس����تهالك ،كما
ف����ي األجه����زة المنزلي����ة الذكي����ة ،وذلك
بخ��ل�اف الطريق����ة التقليدية لالس����تجابة
ل����ذروة الطلب الت����ي تتمثل ف����ي زيادة
اإلنتاج.
وف����ي الواق����ع تفت����ح الش����بكة
الكهربائي����ة الذكي����ة آفاقا أوس����ع لتبادل
المعلوم����ات والس����يطرة البيني����ة .وذلك
ضم����ن أطر متفق عليه����ا بين مجموعة
م����ن مش����غلي الش����بكات الكهربائي����ة
المرتبطي����ن ببعضه����م .فاالس����تجابة
لح����دث م����ا كزيادة ف����ي األحم����ال في
ش����بكة أخرى مرتبطة ،يمكن اكتشافها
ً
ومعالجته����ا آنيا ع����ن طريق نظام الرصد
لش����بكة االتص����ال الممت����دة .كذل����ك
تس����تطيع البرمجي����ات الذكي����ة أن تج����د
ً
حلوال أكثر فاعلية لالستجابة ،بما يجنب
إقفال الش����بكة الجزئي أو الكامل.
وبالنس����بة للمس����تهلك المنت����ج،
فه����و أصبح ال����ذي يملك مص����در توليد
للطاقة ق����ادرا على بيع الج����زء الفائض
على عموم الش����بكة .وه����ذا ما يمكن
تس����ميته المس����تهلك المنت����ج ،وغالب����ا
يمل����ك ألواح����ا شمس����ية وبطاري����ة لخزن
الطاق����ة الكهربائية .وبغ����ض النظر عن
داف����ع المس����تهلك المنت����ج ،يمث����ل بيع
الطاق����ة الكهربائية وقت ال����ذروة فرصة
له لتحقيق عائد أفضل على استثماره.

التطور القادم
تف����رض تقني����ة الش����بكة الكهربائية
الذكي����ة تحدي����ات كبيرة في االس����تجابة
له����ا لتطبيقه����ا كخيار أساس����ي يتم من
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من خالل
الطلب المتفاعل
يستطيع
المستهلك أن
يضبط استهالكه
تفاعليا مع السعر
الديناميكي ،الذي
يتغير كل ساعة
تفتح الشبكة
الكهربائية الذكية
آفاقا أوسع
لتبادل المعلومات
والسيطرة البينية.
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المستهلك المنتج
يملك مصدر توليد
للطاقة يستطيع
بواسطته بيع
الجزء الفائض
على عموم
الشبكة

خالل����ه مواكب����ة نم����و الطل����ب والتولي����د
واالستهالك ،فالهدف النهائي هو بناء
ش����بكة ق����ادرة عل����ى مواجه����ة تحديات
الق����رن الواحد والعش����رين وفي الوقت
نفس����ه الحفاظ على خصائص الشبكة
الكهربائي����ة الصحية وم����ن هذا يظهر أن
اله����دف الرئي����س للتس����عير الديناميكي
ه����و إزاح����ة األحمال ع����ن وق����ت الذروة
مع الحفاظ على إجمالي االس����تهالك،
ويت����م ذلك عن طريق اس����تخدام س����عر
أكب����ر وق����ت ال����ذروة وأس����عار أقل في
الحاالت االعتيادية ،م����ع محفزات مالية
لضم����ان اس����تجابة المس����تهلك .فنظام
المحفزات والمكافآت المالية ذو أهمية
كبي����رة ف����ي تغيي����ر الس����لوك ،إذ يالحظ
أن انخفاض األس����عار وحده ذو فاعلية
متفاوتة وليس����ت كبيرة.
وجهته����ا ،تس����تطيع البرمجي����ات
الذكية تحديد حزمة المحفزات واألسعار
ل����كل مس����تهلك عل����ى ح����دة .كم����ا أن
بع����ض التقدي����رات المس����تقبلية ترجِّ����ح
أن تك����ون فائ����دة التس����عير الديناميكي
أكبر عن����د تطبيق التعظيم العش����وائي
الذات����ي عل����ى األجهزة المنزلي����ة الذكية
والس����يارات الكهربائي����ة ،عل����ى وج����ه
الخصوص.
والتط����ور أم����ر طبيع����ي ،وكلم����ا
تقدم����ت تقني����ات االنت����اج والتوزي����ع
والتولي����د فه����ي تف����رض تحدي����ات
االس����تجابة له����ا وتطبيقه����ا قياس����ا
بفوائدها المتعددة التي توفرها ،فعمر
معظم الش����بكات الكهربائي����ة في كثير

إضافة مصادر مثل
الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح إلى
الشبكة عامل
مساعد لتسريع
الترقية إلى الشبكة
الكهربائية الذكية
ً
ِّ
من ال����دول ،وخصوصا المتقدمة ،على
وش����ك االنتهاء .وكذلك ،فإن االستثمار
ف����ي تجدي����د عمر الش����بكة أم����ر محتم.
ً
ولن يكون من األج����دى اقتصاديا ،بعد
اآلن ،ترقي����ة الش����بكات المتقادم����ة إلى
معدات ليس����ت متوافقة مع الش����بكة
الكهربائي����ة الذكية التي تتجه ألن تصبح
الخيار رقم صفر لكل محطات وشركات
الكهرباء حول العالم.
كما أن إضافة مصادر مثل الطاقة
الشمس����ية وطاقة الرياح إلى الش����بكة
عام����ل مس����اعد لتس����ريع الترقي����ة إل����ى
الش����بكة الكهربائية الذكي����ة ،ومن دون
الش����بكة الكهربائي����ة الذكي����ة ،ل����ن يكون
هن����اك اخت����راق كبير له����ذه المصادر في
الش����بكة الكهربائي����ة .ويبدو أن الس����بب
في أهميتها يرجع إلى تغير كمية إنتاج
ه����ذه المصادر م����ن الطاق����ة الكهربائية
على م����دى اليوم وكذلك على مدى
الس����نة .فالبرمجي����ات الذكي����ة س����تكون

ق����ادرة عل����ى الحد م����ن التأثير الس����لبي
ُ
للتغير والعشوائية .وتعد رغبة البعض
ف����ي التح����ول إل����ى المس����تهلك المنتج
بتبن����ي تولي����د الطاق����ة الكهربائي����ة م����ن
الطاق����ة الشمس����ية وطاق����ة الرياح من
العوام����ل المس����اعدة لتبن����ي الش����بكة
الكهربائية الذكية.
وال يتوق����ع أن تتوق����ف الش����ركات
عن اس����تخدام تقنية وبرمجة الشبكات
الذكي����ة ،فهي من األهمية بما يجعلها
أم����را واقع����ا وذي ج����دوى تش����غيلية
واقتصادي����ة عالي����ة ،وهن����اك عوام����ل
تغ����ري بالتطبي����ق ومن ذل����ك المعالجة
الذاتي����ة ،والتعظي����م الذاتي ،والتس����عير
الديناميكي والتي تؤدي إلى تحس����ين
الجدوى االقتصادية للش����بكة ،ويتبقى
فق����ط التحدي����ات الت����ي تواج����ه الترقية
ف����ي الش����بكة الكهربائي����ة الذكي����ة مثل
ُّ
كبر حج����م البيان����ات ،وتعق����د معالجتها،
ٍّ
إضاف����ة الى أن هن����اك تحد ف����ي تعزيز
األمان المعلومات����ي والمحافظة على
خصوصية المستهلكين ،وتحدي توحيد
المواصفات والمس����ائل التقنية للترقية
للش����بكة الكهربائية الذكية من الشبكة
التقليدي����ة المتع����ددة المواصف����ات
أص��ل�ا ،وكلها م����ن القضاي����ا التي يمكن
التعامل معها تدريجيا في الطريق الى
الوصول الى تلك الش����بكات التي تعزز
الجان����ب التقني في تنظي����م العمليات
التش����غيلية النت����اج وتولي����د وتوزي����ع
واس����تهالك الطاقة الكهربائية.
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الهيئة تضيف خاصيه التحكم بالتردد
ضم���ن برام���ج هيئ���ة الربط الكهربائي لمواكبة اح���دث التطورات التقنية عالميا في مجال التش���غيل والتحك���م بالطاقه وكذلك لمواجهة
التحدي���ات التش���غيلية القائم���ة تم تحدي���ث محطه التحك���م بالذبذبه في الفاضل���ي التابعه لهيئه الرب���ط الكهربائي وأضاف���ت الهيئة خاصيه
مش���اركه االحتياط���ي ال���دوار بين ش���بكتي الطاقه ذات ال  50و60هيرتز .حي���ث تعمل هذه الخاصيه الى جانب خاصيه مش���اركه االحتياطي
ولتحكم افضل تبقى األولويه في العمل لخاصيه مش���اركه
الدينامكي���ه الس���ابقة .ولغرض الحرص الدائم على اس���تقرار النظ���م الكهربائية
ٍ
ً
االحتياطي الدينامكيه في الحوادث الحرجه.علما أن إضافه خاصيه التحكم بالتردد تعد األولى من نوعها في العالم والتى تربط بين شبكات
مختلفة التردد.
الخاصي���ه المضاف���ة تدع���ى خاصيه التحك���م بالتردد .حيث ال تقوم ه���ذه الخاصيه بالعمل فقط في حاالت انخفاض التردد بس���بب فقد
الوحدات التوليديه ،لكنها ايضا تقوم بالتحكم في حاالت ارتفاع التردد نتيجه فقد االحمال الكهربائية أيضا و تم ضبط الية عمل هذه الخاصيه
عن طريق التحكم بالتغير في التردد و الزمن.
تم تشغيل الخاصيه في المحطه بتاريخ  4اكتوبر من عام 2015ومنذ ذلك الحين عالجت خاصيه التحكم بالتردد اكثر من  29حالة عطل
حقيقي شاركت خاللها بمبادله و مشاركه الطاقه بين نظامي ال  50و  60هيرتز.
أدى النه���ج المصم���م لخاصي���ه التحكم بالتردد إلى مش���اركه المملكه العربيه الس���عوديه ف���ي االحتياطي الدوار األول���ي إلعاده التردد
لمستوياته الطبيعيه أثناء األعطال عبر الشبكه المتزامنه التي تعمل كشبكة واحدة متكاملة ويعد هذا أحد األهداف الرئيسيه الذي حققته
هيئ���ه الرب���ط الكهربائ���ي بمش���اركه االحتياطي الدوار بين جمي���ع دول الربط و الذي م���ن خالله نجحت في انخفاض ملح���وظ في التكلفه
التشغيليه للتوليد من خالل تقليل سعه الطاقه الكليه على نظام الربط و دمج االحتياطي الدوار لكافه الدول االعضاء.

ذك����ر وكي����ل وزارة الطاق����ة الكويت����ي
م.محم����د بو ش����هري أن الكويت ش����ريك
مؤس����س ف����ي ش����بكة الرب����ط الكهربائي
الخليج����ي ،واعتب����ر اس����تعانتها بالمش����روع
نجاحا للش����بكة وتحقيقا ألهدافه����ا ،وقال
«تأسس����ت ش����بكة الربط لمساندة شبكات
دول الخليج عند الحاجة ،واس����تفادتنا منها
أثن����اء االنقطاعات التي وقعت في فبراير

الكويت شريكة في شبكة الربط
الخليجية واستفادتها من المشروع
تحقيق الهدافه
ه����ذه الميزة تواجهها تحدي����ات مثل ارتفاع

 2015يشعرنا أن المشروع يحقق أهدافه

مس����توى الغب����ار الذي يؤثر عل����ى التبادل

وأن استثمار دول الخليج ببناء شبكة الربط

الحراري»

يؤتي ثماره»

وتابع « لقد خطت بعض دول الخليج

وأضاف أن جميع دول الخليج حصلت

خط����وات كبي����رة ف����ي الطاق����ة المتج����ددة

على دع����م من من الش����بكة كما أن كل

32

أو النووي����ة ونأمل أن يك����ون هناك نماذج

دولة قدمت كهرباء للشبكة ،وهو مايؤكد

أخرى في الخليج لتوظيف الطاقة النووية

العدد األول 2016

أن ه����ذا المش����روع الخليج����ي المش����ترك

في االستخدامات السلمية».

يحق����ق أهدافه ويس����اند أنظم����ة الكهرباء

رؤية مستقبلية

في دول المجلس ما يشعرنا بالفخر بنجاح
استثمارات دولنا في هذا المشروع الرائد.

وأعلن أن الرؤية المستقبلية للكهرباء
ف����ي الكويت أن يكون  15في المائة من

نموذج اقتصادي

إجمالي القدرة الكهربائية ناتج من الطاقة

وق����ال ب����و ش����هري أن الش����عوب

المتج����ددة بحل����ول ع����ام  ،2030وأض����اف

المتحض����رة هي التي تع����رف كيف تتعاون

«نعم����ل من خالل معهد الكويت لالبحاث

م����ع بعضه����ا ،والرواب����ط بي����ن دول الخليج

العلمية على مشروع تجريبي يصل إنتاجه

تتج����اوز التاري����خ والجغرافي����ا إل����ى المصي����ر

إلى  2500ميغا وات من الكهرباء».

المشترك ،وياتي مشروع الربط الكهربائي
الخليج����ي ليعب����ر ع����ن المس����توى ال����ذي

الزيادة السنوية.

وصل����ت ل����ه دول الخلي����ج ف����ي العم����ل

وأوض����ح ب����و ش����هري أن دول الخليج

المش����ترك ،وقد أصبح المش����روع نموذجا
للنج����اح بصفت����ه عم����ل حقيقي مش����ترك
على أرض الواقع..
وتاب����ع «الدول الحديثة تس����عي إلى
تحقيق النم����وذج االقتصادي الذي يعني
االس����تفادة م����ن الوف����ورات ف����ي س����لعة
معين����ة ل����دى ط����رف لصال����ح م����ن يعاني
نقصا في ه����ذه الس����لعة ،وبالتالي تبادل
الفوائ����ض وحس����ن اس����تغالل الم����وارد
وإدارتها للحصول على عائد أفضل .

سوق عالمي للطاقة
وأش����ار إل����ى أن هن����اك رغب����ة وفهما
مش����تركا لتطوي����ر ه����ذا العمل إل����ى آفاق
أبع����د م����ن الدع����م ،والوصول إل����ى تبادل

متقارب����ة ج����دا في ف����ي النمو الس����نوي
للطلب على الكهرباء والذي يتراوح من 7

م.محمد بوشهري

إلى  10في المائة .واس����تدرك «لكننا في

الدول الحديثة تسعي إلى تحقيق النموذج
االقتص���ادي ال���ذي يعن���ي االس���تفادة من
الوف���ورات ف���ي س���لعة معينة ل���دى طرف
لصال���ح من يعاني نقصا في هذه الس���لعة
بناء الشبكات.

يجب أخذها في الحس����بان في مشاريعنا

الكويت حققنا العام الماضي إنجازا مهما،
حي����ث انخف����ض مع����دل نم����و الطلب من
 8ف����ي المائ����ة إلى  3ف����ي المائة ،وهي
زي����ادة تتماش����ى م����ع المع����دل العالم����ي،
وي����دل أن إجراءات الترش����يد التي تنتهجها
شركة كهرباء الكويت بالتعاون مع وسائل
اإلعالم حققت أهدافها بنجاح».
وزاد «لكن الدراسات التزال تعتمد أن

ويرى ب����و ش����هري أن الخليج مؤهلة

التنموية ،والكالم عن الريادة في الطاقة

ألن تكون مصدرا عالميا للطاقة الكهربائية

الكهربائية يحتم علينا تطوير قدراتنا التقنية

ووفق����ا لهذه القراءات س����تتضاعف القدرة

كم����ا كان����ت طيلة عقود م����ن أهم مصادر

وخطط السالمة البيئية»

اإلنتاجي����ة الحالي����ة التي تبل����غ  15ألف ميغا

تت����راوح الزي����ادة بين  7إل����ى  10في المائة،

الطاق����ة األحفوري����ة في العال����م ،وأضاف

وق����ال« :ننعم في الخلي����ج بإمكانت

واط إى  30ألف ميغا واط بحلول العام

بقي����ة دول العال����م عب����ر االردن إل����ى تركيا

« لك����ن ه����ذا اله����دف يواج����ه الكثي����ر م����ن

طبيعي����ة فريدة ف����ي الطاقة الشمس����ية،

 ،2030وبالرغم من التحس����ن في معدل

ومنه����ا إل����ى أوروبا من جه����ة ،وإلى مصر

التحدي����ات أهمه����ا اإلمكان����ات التقني����ة،

فع����دد الس����اعات الشمس����ية تص����ل إل����ى

الزيادة العام الماضي إال أننا كمس����ؤولين

ومنها إلى أفريقيا من جهة أخرى ،مؤكدا

فالتمي����ز في إنتاج الطاقة المتجددة يحتاج

 3000س����اعة شمس����ية في الس����نة بينما

الزلنا نعم����ل على كبح الزيادة في الطلب

أن����ه بتحقيق هذه األهداف س����نخلق قفزة

تقني����ات متطورة بينما ال ن����زال في الخليج

تتراوح في أوروبا بين  1500و  1800ساعة،

واس����تدامة ه����ذا االنخفاض بحي����ث تتراوح

حقيقية ف����ي موضوع اس����تغالل مواردنا

مس����توردين للتقنية .كم����ا أن قضايا البيئة

الفتا إل����ى أن هذا التميز يمنح الخليج ميزة

الزيادة الس����نوية من  3إل����ى  5في المائة

بالش����كل االمثل وتخفي����ض اإلنفاق على

أصبح����ت عنص����را مهما في برام����ج التنمية

نس����بية مهم����ة يح����ب واس����تغاللها ،ولكن

لتتناسب مع النسب العالمية المقبولة».

تج����ارة الطاق����ة ،وفتح خط����وط أخرى إلى
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تقنية اإلنتاج المزدوج للطاقة ..

أين تبدأ وكيف تنتهي؟
المهندس/عصام الشهري  -الشركة السعودية للكهرباء

يمكن
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تفسير مبدأ عمل تقنية اإلنتاج المزدوج كما يلي .في البداية ،عبراستخدام
الغاز الطبيعي كوقود إلنتاج الطاقة والحرارة ،ثم أن الطاقة يمكن اس���تخدامها إلنتاج
الكهرباء لالستخدام الصناعي أو ألي استخدامات أخرى مثل المناطق السكنية .أيضا،
يمكن استخدام الحرارة أو البخار الساخن في المناطق الصناعية بدال من التخلص منها.
هذا البخار الساخن يمكن استخدامه في العديد من المجاالت الصناعية مثل مصانع
البتروكيماويات عبر استخدام بخار ساخن ذات درجات حرارة مختلفة لعزل أنواع مختلفة
من البتروكيماويات.
الحرارة المهدرة والملتقطة من نظام اإلنتاج المزدوج للطاقة حتى يمكن حقنها في
جهاز يسمى مبرد االمتصاص .هذ الجهاز قادر على تحويل الحرارة المهدرة إلى التبريد.
ه���ذا يخفف من الضغط على عمل المب���ردات األخرى للموقع (والعاملة في العادة
بالكهرباء) لتكييف الهواء في الموقع.
في السطور التالية ،سوف ندخل إلى تفاصيل العملية  :كيف تبدأ وأين تنتهي.

ما فوائد هذه التقنية؟
هناك العديد من الفوائد الس���تخدام
اإلنت���اج الم���زدوج للطاق���ة إلنت���اج الطاق���ة
والبخ���ار .وتش���مل الفوائ���د االس���تخدامين
الصناعي والس���كني على حد سواء .كما
ً
ً
أن لهذه التقنية تأثيرا ملحوظا في خفض
الزي���ادة في الميزانية الحكومية التي تنفق
لتأمي���ن الطل���ب عل���ى الطاق���ة الكهربائية
لالس���تخدامات الصناعية أو السكنية .في
األس���طر التالية ،س���وف نس���تعرض بعض
أهم هذه الفوائد
ه���ل يقل���ل اإلنت���اج الم���زدوج للطاق���ة من
استهالك الطاقة وكذلك الغازات الدفيئة؟
استخدام نوع واحد من أنواع الوقود
إلنت���اج نوعي���ن م���ن المخرج���ات (الح���رارة
والطاقة)،يترجم مباشرة إلى خفض في
استهالك الطاقة ،وعدد أقل من انبعاثات
الغ���ازات الدفيئ���ة و بصم���ة كربوني���ة أصغر
مقارنة باألشكال التقليدية إلنتاج الطاقة.
هل يوفر مرونة في الوقود؟
الغ���از الطبيع���ي ه���و الوق���ود األكثر
شيوعا لتش���غيل توربينات الغاز المسؤولة
عن إنت���اج كل من الطاقة والحرارة  ،والتي
تؤدي إل���ى مصدر مس���تدام وموثوق به
م���ن الطاق���ة ،فضال ع���ن الحص���ول على
طاقة نظيفة ل���ن تؤثر على بيئتنا .كما أن
العدي���د من الدراس���ات تؤك���د أن المملكة
العربية السعودية لديها احتياطي كبير من
الغ���از الطبيعي .لن يك���ون اإلنتاج المزدوج
للطاق���ة هو المصدر الوحي���د للكهرباء لكن
م���ن ش���أنه أن يجعلن���ا أكث���ر ق���وة بتوفي���ر
مصادر متنوعة للطاقة.
يوج���د لدينا ف���ي أي م���ن التوربينات
الغازية (وهي أداة اإلنتاج المزدوج للطاقة)
ثالث خطوات مهمة من شأنها أن تؤدي

إلى فه���م المبدأ األساس���ي ألي محطة
إنتاج م���زدوج  .هذه المراح���ل الثالث هي:
ضاغ���ط ،غرفة احت���راق و مح���رك توربيني.
ف���ي البداي���ة  ،يك���ون الضاغ���ط مس���ؤوال
ع���ن امتص���اص اله���واء الب���ارد ال���ذي يأتي
من الخارج ويكبس���ه ليصل إلى مس���توى
معي���ن م���ن الضغ���ط  .بع���د ذل���ك ،لدين���ا
غرف���ة االحت���راق المكلفة باس���تالم الهواء
المضغ���وط و إش���عال الله���ب باس���تخدام
الوق���ود (وه���و هنا الغ���از الطبيع���ي) مما
ي���ؤدي إل���ى انفج���ار ضخم وق���وي يقوم
بتدوي���ر العم���ود المحوري وس���ط المحرك

للطاقة يكون في الع���ادة داخل الموقع،

بمثاب���ة نس���خة احتياطي���ة أو مكمل لنظام

تزويد هذه الحرارة وإنتاج الطاقة الكهربائية

التربين���ي مم���ا يؤدي إل���ى س���رعة دوران

وينتج عن ذلك تقليل الخسائر في الطاقة

اإلنتاج الم���زدوج للطاقة – مما يطيل مدة

أكثر لشفرات الضاغط وبالتالي زيادة دوران

للمحط���ة .أف���ران صهرالزج���اج ،الح���رارة من

الناتج���ة ع���ن خط���وط النق���ل الت���ي يت���م

بقائه لقلة استعماله .

أكثر فأكثر لريش التوربينات .س���يتم تحويل

غازات العادم يمكن استعادتها في مراجل

استخدامها في الطرق التقليدية لإلنتاج.

ما أهم الفوائد البيئية؟

إنتاج البخارمن الحرارة المهدرة .البخار يمكن

دوران العمود المحوري (عن طريق المولد
المتص���ل بالعم���ود المح���وري) م���ن طاقة
ميكانيكية إلى طاق���ة كهربائية .وبالعودة
إل���ى االنفج���ار الكبي���ر الحاصل ف���ي غرفة
االحت���راق ،ومنه إل���ى التوربين���ات ،فإن هذا
االنفجار سيتس���بب بكمية كبيرة من الغبار
الساخن والطاقة الحرارية.
بع���د ذلك،ه���ذا المق���دار الكبي���ر م���ن
الح���رارة والغب���ار الس���اخن س���وف يذه���ب
إل���ى ما نس���ميه (مول���د البخار م���ن الحرارة
المس���تعادة) والمس���ؤول ع���ن تس���خين

ما إمكانية التنبؤ بالتكاليف السنوية؟
واح���دة م���ن أه���م خصائ���ص اإلنت���اج
الم���زدوج ه���و إمكاني���ة تنبؤالمس���تخدم

بط���رق إنت���اج الطاقة التقليدي���ة ،من حيث

النهائ���ي بس���هولة بالتكلف���ة الس���نوية

الكف���اءة ،يمكن لمحطات اإلنت���اج المزدوج

للمحط���ة .يمك���ن أن يتم ذل���ك عن طريق

للطاق���ة العم���ل بكفاءة م���ن 70إلى80٪

موازن���ة اس���تهالك الكهرب���اء م���ن الطاق���ة

في حين أن الطرق التقليدية تعمل بنسبة

في المملكة العربية السعودية ،لدينا

المحلي���ة ف���ي مقاب���ل اإلنت���اج الم���زدوج

 50٪فقط .أيضا ،اإلنتاج المزدوج يستخدم
ً
ً
مص���درا نظيفا للطاقة وهو الغاز الطبيعي

فرصة كبيرة لالستفادة من اإلنتاج المزدوج
للطاقة .خصوصا أن لدينا موارد جيدة للغاز

والكفاءة.

وذل���ك م���ن ش���أنه أن ي���ؤدي إلى خفض

الطبيع���ي ومواق���ع منتش���رة ف���ي جميع

الكربون في الغالف الجوي ،وكذلك الحد

أنحاء البالد .ه���ذه الميزات تؤهلنا للحصول

من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى .30٪

عل���ى فوائ���د اإلنتاج الم���زدوج للطاقة من

للطاقة في الموقع على أساس التكلفة

ما درجة موثوقية الطاقة؟

وع���اء الم���اء بواس���طة عملي���ة كيميائي���ة
تس���تخدم الطاقة الحرارية والغبار الساخن.

للطاق���ة في الموقع حيث يتم اس���تخدام

ف���ي المولد ،س���يتم تس���خين المي���اه إلى

الطاقة المولدة ،مما يحد من فرص التدخل

بخ���ار ذي درج���ات ح���رارة مختلف���ة والت���ي

ف���ي النق���ل والتوزي���ع .و تنخف���ض أيض���ا

سيتم استخدامها ألغراض البتروكيماويات

بش���كل كبير األعطال الناتجة عن العوامل

الصناعية.

الجوي���ة والك���وارث الطبيعي���ة ،واألعط���ال

للطاقة وليس ألي تقنية أخرى؟
هناك العديد من الجوانب التي يمكن
أن نقارن ونفض���ل اإلنتاج المزدوج للطاقة
عل���ى الط���رق التقليدي���ة األخ���رى إلنت���اج
الطاقة ،في األس���طر التالية سوف نتعرف
على بعضها.

الطاقة الكهربائية.

الس���تخدام اإلنتاج المزدوج للطاقة مقارنة

توض���ع محط���ات اإلنت���اج الم���زدوج

لم���اذا نس���تخدم تقني���ة اإلنت���اج الم���زدوج

هن���اك العدي���د م���ن الفوائ���د البيئي���ة

تمدي���ده ف���ي التوربين���ات البخاري���ة إلنت���اج

الميكانيكية ،وغيرها من المشاكل .وتعمل
محطة اإلنتاج المزدوج للطاقة بالتوازي مع
المراف���ق الخاصة بك .لذا فأنت أقل عرضة
النقط���اع التي���ار الكهربائ���ي .أثن���اء انقطاع
التي���ار الكهربائ���ي ،يمكن لمحط���ات اإلنتاج
الم���زدوج للطاق���ة في الموقع االس���تمرار
في تش���غيل وتزويد العمالء بطاقة عالية
الجودة موثوقة األداء.
كيف يتم تمديد عمر المعدات؟

م���ا اإلمكاني���ات المحتملة لإلنت���اج المزدوج
في المملكة العربية السعودية؟

حي���ث البيئ���ة ،وتكلف���ة الطاق���ة والكف���اءة
أين يمكن أن نطبق هذه التقنية؟

والفاق���د من الطاقة .وبما أن لدينا العديد

هن���اك العدي���د م���ن المج���االت الت���ي

م���ن المواقع الت���ي تحتاج البخ���ار والطاقة

يمكننا تطبيق تقنية اإلنتاج المزدوج للطاقة

ف���ي نفس الوق���ت ،فإن اإلنت���اج المزدوج

به���ا .فيما ندرج أدناه بع���ض األمثلة األكثر
ش���يوعا الت���ي من ش���أنها أن ت���ؤدي إلى
تغير ملموس إذا استخدمنا اإلنتاج المزدوج
للطاقة ف���ي تزويده���ا .التغيي���رات الحادثة
ستكون في الغالب في استهالك الطاقة
والكفاءة واآلثار البيئية.
في الصناعات ،مثل الحرير الصناعي،
الورق والورق الخشن ،المعالجة الكيماوية،
والمنس���وجات الت���ي تتطل���ب الطاق���ة
والبخ���ار ف���ي وق���ت واحد ،فم���ن الممكن

للطاق���ة يتناس���ب بالضب���ط م���ع الحاج���ة
المطلوبة.
في الواق���ع ،الخطوات األولى لهذه
التقنية الجيدة قد اتخذت بالفعل من قبل
شركة أرامكو السعودية التي بدأت إنشاء
ث�ل�اث محط���ات للطاقة باس���تخدام اإلنتاج
المزدوج للطاقة في الحوية وبقيق ورأس
تن���ورة .قام���ت ش���ركة أرامكو الس���عودية
بعمل مش���اريع مشتركة تشمل الشركات
الياباني���ة وه���ي ماروبيني وش���ركة البنزين

كيف يتم تقليص التكلفة التشغيلية؟
ً
ألن اإلنتاج المزدوج يس���تخدم مصدرا
ً
واحدا للطاق���ة إلنتاج نوعين من المنتجات

محطات اإلنتاج المزدوج للطاقة تقلل

الكاملة والطاقة باستخدام توربينات البخار

من اهتراء المعدات الميكانيكية الموجودة،

وتوربينات الغاز مع مراجل استرداد الحرارة.

السعودية ،يسمى هذا المشروع المزدوج

هم���ا البخار والكهرباء .فمن ش���أن ذلك أن

مثل المراجل ،وتعم���ل على تمديد العمر

أف���ران األس���منت و الط���وب الت���ي

ش���ركة محطات اإلنت���اج الم���زدوج للطاقة

ي���ؤدي إلى انخف���اض في تكلف���ة الكيلو

التش���غيلي للمع���دات .عندم���ا يت���م وضع

تتطل���ب معالجتها كمية كبيرة م���ن الحرارة

( ،) PCPCهذه الش���ركة مسؤولة عن بناء

واط للس���اعة مقارن���ة مع أس���اليب اإلنتاج

محطة اإلنتاج الم���زدوج في الخدمة ،غالبا

المرتفع���ة .ع���ادم توربين���ات الغ���از ،م���ع أو

تل���ك المحط���ات الثالث بحل���ول نهاية عام

المنفصل���ة .أيض���ا ،ألن اإلنت���اج الم���زدوج

م���ا يتم إن���زال المعدات الموج���ودة لتكون

ب���دون نظام اإلش���عال اإلضاف���ي ،يمكنها

2016م.

تلبي���ة أي ج���زء منه���ا أو متطلب���ات الحرارة

الياباني���ة  JGCوالجمي���ح للطاق���ة والمي���اه
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الش����مس من أعظم نعم الل����ه علينا.
وق����د عرف اإلنس����ان منذ أق����دم العصور أن
الش����مس مص����در الحي����اة والق����وة .فف����ى
مص����ر القديم����ة كان����وا يرم����زون إليه����ا باإلله
رع ،وف����ى الدول����ة الروماني����ة القديمة كانوا
يرم����زون إليه����ا باإلل����ه ميت����را ،وكان س����كان
أمري����كا الجنوبية – خ��ل�ال مدنيتها القديمة -
يضع����ون المراي����ا فوق قمم الجب����ال لتجميع
أش����عة الش����مس وإش����عال الني����ران إلضاءة
س����فوح الجبال في الليل وتبادل اإلش����ارات
الضوئية عبر المسافات البعيدة .واستعمل
العالم األغريقي» أرخميدس» المرايا الحارقة
للدف����اع عن ب��ل�اده ونج����ح بواس����طتها في
إحراق أس����طول العدو الروماني عندما رأوه
يقت����رب من أس����وار س����يراكوز .وه����ذه المرايا
التي كش����ف عنها قد وضعت بشكل خاص
لتركي����ز األش����عة ف����ي بؤراتها ث����م توجيهها
ص����وب الهدف ،وفى القرن الس����ابع عش����ر
الميالدي قام العالم «بوفون» بعمل تجربة
أمام لويس الرابع عش����ر ملك فرنسا فجمع
أشعة الش����مس المنعكسة من مائة وأربع
وأربعي����ن مرآة فى بؤرة واحدة تبعد س����تين
مت����را عن المراي����ا وكان قد وض����ع كوما كبيرا
من األخش����اب فى هذه البؤرة فأحرقها عن
أخرها [.]1
وف����ى عام  1875اخترع «موش����و» ألة
بخاري����ة تتك����ون من غالي����ة أس����طوانية من
النح����اس طليت باللون األس����ود تس����ع مائة
لت����ر وتحي����ط به����ا م����رآة معدني����ة مخروطية
الشكل فترفع حرارة الماء إلى درجة الغليان
وأستعمل البخار فى إدارة آالت صغيرة.
ث����م ف����ى ع����ام  1911أق����ام العال����م
األمريك����ي «ش����ومان» جهازا لتولي����د القوى
الشمس����ية في فيالدلفيا وه����و مكون من
أح����واض معدني����ة يج����رى فيه����ا الم����اء وقد
غطي����ت بأل����واح م����ن الزج����اج لحف����ظ الحرارة
وثبت����ت على جوانب األرض مرايا مس����توية.
واس����تطاع الجه����از أن يحول مائت����ي لتر من
الماء إلى بخار في الساعة لكن عاب الجهاز

د .محمد علي عبيدو

ً
تقدم لنا الشمس مصدرا كبيرا للطاقة يبلغ حجمه
 885ملي���ون تيرا وات في الس���اعة وهذا ًحجم ما
يصل من طاقة الشمس إلى األرض سنويا ً ,وهذا
يع���ادل  6200قدر الطاقة المس���تهلكة تجاريا من
قبل بني اإلنسان في عام 2008
أن����ه مثبت في مكانه وال يس����تطيع متابعة
الش����مس في حركتها طول النه����ار وبذلك
تق����ل كفاءت����ه اإلنتاجية فى أغلب س����اعات
النه����ار وبع����د ذلك بعامي����ن أقام جه����ازا أخر
ف����ي مصر بالق����رب م����ن المع����ادي بعد أن
أدخ����ل علي����ه بع����ض التحس����ينات الطفيف����ة
إذ كان����ت المراي����ا الموضوع����ة عل����ى جوانب
األرض مقعرة وتتتبع الش����مس في دورانها
واس����تعمل البخار الناتج من هذا الجهاز في
إدارة آالت تص����ل قوته����ا إل����ى مائ����ة حصان
لرفع مياه النيل وري األراضي.
ثم انصرفت دول العالم إلى استغالل
الوق����ود األحف����وري واكتش����فت الق����وى
البخاري����ة والكهربائي����ة ،مرت األعوام وش����هد
العالم حروبا استنفذ فيها قواه ومع هبوط
رصيده من الفح����م والبترول ،أخذ يفكر في
قل����ق ع����ن بدائ����ل الطاق����ة وبذل����ك اتجهت
األنظار نحو الطاقة الطبيعية الكبرى التي ال
تنفد :الطاقة الشمسية[.]1
الش����مس مخزن الطاقة الذي ال ينفد

ً
تقدم لنا الشمس مصدرا كبيرا للطاقة يبلغ
حجم����ه  885ملي����ون تيرا وات في الس����اعة
وه����ذا حج����م ما يص����ل من طاقة الش����مس
ً
إل����ى األرض س����نويا  ,وه����ذا يع����ادل 6200
ً
ق����در الطاق����ة المس����تهلكة تجاريا م����ن قبل
بني اإلنس����ان في عام  2008و 4200قدر
الطاق����ة التي يس����تهلكها بنو اإلنس����ان في
ً
ع����ام  2035وذل����ك طبقا إلحصائي����ات وكالة
الطاقة الدولية  IEAوالخاصة بس����يناريوهات
االستهالك الحالية .
إن مع����دالت الطاق����ة الس����نوية الت����ي
نتلقاها من الش����مس تتج����اوز بمراحل كبيرة
إجمال����ي الطاق����ة األحفوري����ة والتقليدي����ة
وموارده����ا بم����ا ف����ي ذل����ك عملي����ات اندماج
اليورانيوم  ,كما أن����ه يصغر بجوارها المعدل
الس����نوي لبعض مصادر الطاق����ة المتجددة
األخ����رى الناتجة من الش����مس مثل عمليات
البناء الضوئ����ى فى الكتلة الحيوية أو طاقة
المي����اه أو طاق����ة الرياح والعنصر األساس����ي
المفق����ود هنا ه����و الطاق����ة الحرارية األرضية

ً
ً
والت����ي تعد مصدرا ضخما للطاقة المتجددة
ال يرتب����ط بالطاقة الشمس����ية وه����ي ال تزال
طاقة من الوجهة النظرية  ،فحجمها ضخم
لك����ن من المحتم����ل أن تك����ون أكثر صعوبة
ف����ي اس����تخدامها على مس����توى كبير من
الطاقة الشمسية .
و هناك طريقتان أساسيتان إلستغالل
الطاقة من الشمس وهما الحرارة والعملية
الكهروضوئي����ة ويمك����ن أن يندمج����ا بع����دة
وس����ائل إلنت����اج طاق����ة مش����تركة كالح����رارة
والكهرب����اء ،و يمكنن����ا أن نمي����ز م����ا بي����ن إنتاج
الح����رارة والعملي����ة الكهروضوئي����ة في أربعة
مجاالت أساسية من التطبيق وهي الكهرباء
الفوتوفولتي����ة وعملي����ات التس����خين والتبريد
والطاق����ة الكهربائي����ة الحرارية من الش����مس
وتصني����ع الوق����ود الشمس����ي ال����ذي يصنع
في العادة م����ن الهيدروجين وله عدة صور
معظمها غازي أو سائل والوقود الشمسي
الغازي يمكن أن يشكل هيدروجينا خالصا أو
مزيجا م����ن الهيدروجين والميثان  CH4الذي
يمكن أن يس����تخدم الحقا فى خاليا الوقود
أو تسيير السيارات [.]2

الطاقة الشمسية
في المنطقة
أما ع����ن الطاقة الشمس����ية فى دول
مجلس التعاون الخليج����ي فنجد أنها وفيرة
والمنطق����ة تع����رف باس����م منطق����ة الح����زام

األحمال الكهربائية عبر أيام العالم في الخليج العربي
الشمس����ي حيث تحتوي عل����ى كمية كبيرة
من اإلشعاع الشمسي معظم العام .
ومن ه����ذا الجدول يتض����ح أن منطقة
الخلي����ج العرب����ي تتمت����ع بكونه����ا م����ن أعلى
معدالت االش����عاع الشمس����ي فى العالم،
وبعك����س أوروب����ا فإن الخلي����ج العربي يتمتع
بمس����تويات مس����تقرة من إشعاع شمسي
ورياح ،كم����ا إنها متطابقة مع أوقات أحمال
الذروة فى الش����بكة الكهربائي����ة حيث يكون
أقصى طلب على الطاقة الكهربائية عندما
يكون الجو ح����ارا نتيجة اس����تخدام المكيفات
الكهربائية وهذه الفترة ش����ديدة الحرارة غالبا
ما تكون مالزمة لمستوى إشعاع شمسي
عال مما يجعل م����ن توليد الكهرباء
وح����راري ٍ
باس����تخدام الخالي����ا الشمس����ية والمحط����ات
الشمسية الحرارية خيارا ممتازا للحصول على
كهرباء نظيفة وتغذية أحمال الذروة كما هو
موض����ح فى الش����كل  3ال����ذي يوضح توزيع
األحمال عبر أيام العام.
فف����ى الكوي����ت عل����ى س����بيل المث����ال
تأخ����ذ أحم����ال ال����ذروة فت����رات طويل����ة تبل����غ
 1080س����اعة س����نويا وتتطل����ب تكلفة كبيرة
لتغذية تلك األحمال ،هذا في الوقت الذي
تشكل فيه الكويت والسعودية مكانا ممتازا
لمحطات الطاق����ة الشمس����ية الحرارية حيث
تكلف����ة وقود توليد الكهرباء تكاد تقترب من
الصف����ر مم����ا يوض����ح أهمية وم����دى التوفير
ال����ذي يمك����ن أن ينتج عن طريق اس����تخدام
ذلك النوع من الطاقة النظيفة.
وتش����ير العدي����د م����ن الدراس����ات أن
تكلف����ة الطاقة الشمس����ية وبخاص����ة الخاليا
الشمس����ية بالفع����ل لديه����ا الق����درة عل����ى
المنافس����ة م����ع الكهرب����اء الناتجة ع����ن حرق
البترول .وق����درت الوكالة الدولية للطاقة أن
كال م����ن الش����بكات الكهربائي����ة الت����ي تعمل
عل����ى الخاليا الشمس����ية أو محطات الطاقة
الشمس����ية الحراري����ة يمكنها المنافس����ة مع
محط����ات التوليد التى تعمل عل����ى البترول

إجمالي موارد الطالقة

منطق���ة الخليج العربي تتمت���ع بكونها من أعلى
معدالت االشعاع الشمسي فى العالم
عندما تكون تكلفة برميل البترول  80دوالرا،
وتعد الطاقة المتجددة بش����كل عام إحدى
الط����رق لتنويع إقتصاديات المنطقة وإدخال
قطاع����ات صناعي����ة جدي����دة ومن ث����م توفير
وظائف للشباب.

تحديات الطاقة الشمسية
في المنطقة
أم����ا ع����ن تحدي����ات الطاقة الشمس����ية
ف����ي منطقة الخليج العربي فهي تتش����ابه
م����ع دول الش����رق األوس����ط األخ����رى بدرجة
تقل أو تزيد فيما بين الدول المختلفة وتلك
التحديات تشمل:

أنظمة التمويل
على الرغ����م من أن تكلفة التش����غيل
لمحط����ات الطاق����ة الشمس����ية ت����كاد تقترب
م����ن الصف����ر إال أن التكلف����ة اإلبتدائي����ة لتلك
المحطات دائم����ا ما تكون عالية مما يتطلب
اس����تثمارات ورأس م����ال أولي مرتف����ع ،هذا
ف����ى الوقت الذى تمر في����ه منطقة الخليج
العرب����ي بأزم����ة نتيجة إنخفاض س����عر برميل
البت����رول مما أث����ر بقوة على بع����ض الدول،
مما قد يش����كل صعوبات مالية عند إنش����اء
تلك المحطات الجديدة ،لكن يمكن ألنظمة
التموي����ل أن تكون حكومي����ة أو من القطاع
الخ����اص ويمكن لبع����ض ال����دول أن تتخفف
م����ن حمل تلك التكلفة العالية بفتح المجال
للقط����اع الخاص للمش����اركة ف����ى مثل تلك
المشروعات وذلك يتطلب تغييرات تشريعية
وقانونية مناسبة.

تكلفة الكهرباء المدعمة
تق����وم دول الخلي����ج بدع����م أس����عار

الكهرباء للمس����تهلك ،فه����و يدفع أقل كثيرا
للكيل����و واط س����اعة مقارن����ة بتكلف����ة اإلنتاج
الحقيق����ة ،واله����دف األساس����ي م����ن دعم
الكهرب����اء يك����ون ألغ����راض إجتماعي����ة كم����ا
يساعد على جذب الصناعات الثقيلة كثيفة
االستخدام للطاقة.
س����عر التكلفة المدعمة للكهرباء يقلل
كثيرا من إمكانية منافسة الطاقة الشمسية
للوقود األحفوري بسبب التكلفة االبتدائية
العالي����ة له����ا والت����ى ل����ن تظه����ر فى س����عر
المستهلك ،كما أن المستثمرين من القطاع
الخاص لن يمكنهم بيع طاقتهم الشمسية
بس����بب تكلفته����ا العالي����ة مقارن����ة بتكلف����ة
الكهرباء المدعمة ،وبالتالى لن يقبل القطاع
الخاص على المساهمة فى إنشاء محطات
الطاقة الشمسية.

البنية التحتية
البد عند إنشاء محطات جديدة ،ضمان
نق����ل تل����ك الطاق����ة المولدة للمس����تهلكين
وبالتالى تنشأ التساؤالت عن قدرة محطات
المحوالت وشبكات النقل الحالية على نقل
تلك الطاقة الجدي����دة ،وإذا كان هناك حاجة
إلنش����اء ش����بكات نقل جديدة ،كيف س����يتم
تمويل تكلفة اإلنشاء ،لكن يمكننا أن نقول
أن تلك التس����اؤالت موجودة أيضا فى حالة
محطات الكهرباء التقليدية وبالتالى فهى ال
تمثل عائقا كبيرا بالنسبة للطاقة المتجددة.

التصنيع المحلى
حالي����ا ال يوج����د ف����ى منطق����ة الخلي����ج
الق����درات التصنيعية الالزمة لعمل المكونات
المختلفة لتلك المحطات ،وبالتالى فهى قد
تسعى الس����تيراد التقنية من الدول األخرى

مم����ا ق����د يرف����ع التكلفة أيض����ا ،لك����ن يمكن
الحص����ول عل����ى ميزة س����عرية بزيادة نس����بة
الكهرب����اء المولدة من المحطات الشمس����ية
وبالتال����ى ش����راء المكونات أش����به م����ا يكون
بالجملة وبالتالى تخفيض السعر ،كما يمكن
لدول مجلس التعاون إنش����اء مصانع محلية
تق����وم بتصني����ع بع����ض مكون����ات المحطات
الشمسية محليا مما قد يسهم في خفض
تكلفة اإلنشاء أكثر كما سيوفر فرص عمل
جدي����دة ويجع����ل العاملي����ن أكث����ر قرب����ا م����ن
عملي����ات تصني����ع التقني����ة الحديث����ة وبالتالي
إمكانية تطورهم المهني وتوس����عهم في
المستقبل.
وف����ى الختام يعتم����د نجاح اس����تخدام
الطاق����ة المتج����ددة ف����ى منطق����ة الخلي����ج
العرب����ي على قدرة الحكوم����ات على توفير
إطار قانونى وتش����ريعي مناس����ب لتوصيل
المحط����ات الجدي����دة بالش����بكات الكهربائي����ة
ومدى مالءم����ة تعريفة الطاقة وس����هولة
الحص����ول عل����ى التراخي����ص الالزم����ة لقي����ام
المستثمر بإنش����اء محطة للطاقة المتجددة
 ،كم����ا يج����ب األخ����ذ ف����ى األعتب����ار التحديات
التقني����ة الخاص����ة بق����درة الش����بكة الكهربائية
واس����تيعابها للطاقة الجديدة وكذلك مدى
توفر العنصر البش����ري الق����ادر على التعامل
مع تقنيات الطاقة الجديدة.
المصادر:
“الطاق����ة المتج����ددة” محم����د رأف����ت إس����ماعيل
ومحمد جمعان-دار الشروق -الطبعة الثانية
International Energy Agency. “Solar
Energy Perspectives”. [Online]. Available:
h t t p : / / w w w. i e a . o r g /p u b l i c a t i o n s /
_freepublications/publication/Solar_Energy
Perspectives2011.pdf
The French institute of International
relations. “The Gulf Countries’ Energy
Strategies What’s on the Menu for the Power
:Sector?”. [Online]. Available
http://www.connaissancedesenergies.
_org/sites/default/files/pdf-pt-vue/ifri_the
gulf_countries_energy_strategies.pdf
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تس����تهــدف التــــــ����وازن الفــــاعــــل
في س����ـــوق الطاقـــ����ة العالميـــة
الت����ي تواصل تطوره����ا بال توقف

مصدر
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بوابــة العــالــــم
للطاقة البديلة

صورة من جانب المنتدى السنوي لمنظمة الـــ ()GO15

تعتبر

مدينة مصدر ترجمة تقنية واقعية للمدن
الذكي���ة التي تعم���ل على مصادر طاق���ة متجددة،
وفقا لمتطلبات المستقبل ونمط الحياة فيه ،لذلك
فإنه���ا نموذج عالم���ي خليجي ال يس���تهدف الحياة
بأنظم���ة طاق���ة مبتك���رة وحس���ب وإنما انت���اج مزيد
م���ن األنظم���ة التي توفر الطاقة م���ن خالل البحث
المستمر عن أفضل تقنيات التوليد واالنتاج والتوزيع
بما يوجد فيها من مركز أبحاث متقدم يعمل على
ابت���كار أفضل وأحدث الوس���ائل الس���تهالك الطاقة
وتوظيفها لصالح التنمية المستدامة.
تل����ك المدينة الت����ي تضم منصة

أهداف المدينة

دولي����ة مش����تركة تس����تهدف إب����داع

يتمث���ل اله���دف األساس���ي ل���ـ

الحل����ول المناس����بة لع����دد م����ن أه����م

“مص���در” ف���ي إب���راز ري���ادة أبوظب���ي

القضاي����ا الملح����ة التي تؤث����ر في حياة

كمركز عالم���ي ألبحاث وتطوير تقنيات

اإلنس����ان بص����ورة عام����ة ،والمتمثل����ة

الطاق���ة المتج���ددة ،وتحقي���ق الت���وازن

في أم����ن الطاقة ،والتغي����ر المناخي،

الفاع���ل لموقعه���ا القوي في س���وق

وذل����ك من خالل مب����ادرة مصدر التي

الطاق���ة العالمية الت���ي تواصل تطورها

تقوده����ا ش����ركة أب����و ظب����ي لطاق����ة

بال توقف .وتعمل أبوظبي على تعزيز

مبادلة للتنمية (مبادل����ة) ،إضافة الى
بحث سبل تطوير الخبرة البشرية في

المس����تقبل (مصدر) ،التابعة لش����ركة
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العالمي.

وأكثره���ا إس���تدامة عل���ى مس���توى

الحفاظ على الكوكب
أسس���ت “مص���در” ع���ام 2006
كش���ركة تجاري���ة تعم���ل عل���ى تطوي���ر
وتوس���يع جميع مجاالت قطاع الطاقة
المتجددة والتقنيات المستدامة ،إضافة
إل���ى تحديد مس���ار للتص���دي للتحديات
ف���ي هذا المج���ال ،بهدف رئيس���ي هو
الرؤية المستقبلية الخضراء بدون تلويث،
وجاءت فكرة إنش���اء المدينة من أن أبو
ظبي تمتلك  8%من إحتياطيات النفط
الخام المؤكدة في العالم ،فيما تمتلك
اإلم���ارة م���ن إحتياطي���ات الهيدروكربون
م���ا يكف���ي لإلس���تمرار في مس���تويات

العالم ،وبذلك توفر المدينة بيئة خصبة
للمؤسس���ات العاملة في هذا القطاع
وتشجيعها على اإلبداع .
وتحاف���ظ المدين���ة عل���ى طاق���ة
المس���تقبل م���ن خ�ل�ال اإلس���تثمارات
الصحيحة ف���ي مجال الطاقة المتجددة
والمس���تدامة ،كم���ا تمن���ح المدين���ة
المؤسس���ات المش���اركة فيه���ا فرص���ة
غير مس���بوقة لتطوير وإختب���ار وإعتماد
تقنياته���ا عل���ى نطاق واس���ع في بيئة
واقعية تتناس���ب مع الظروف المناخية
واألنماط اإلستهالكية في المنطقة .

عمارة مدهشة

مواردها وخبرتها الواسعة في األسواق
ً
العالمي���ة للطاقة ،والبن���اء عليها وصوال

اإلنت���اج الحالي لمئة س���نة ،لذلك قامت

يتمي���ز مرك���ز المدين���ة بمظ�ل�ات

بتخصي���ص ملي���ارات ال���دوالرات لتطوي���ر

إلى تقنيات المستقبل.

مش���روع “مصدر” وترس���يخ مكانة إمارة

متحرك���ة عمالقة مس���توحاة من فكرة
ّ
زه���رة تباع الش���مس ،لتظلل الس���احات

ومن األه���داف وثيقة الصلة أيضا،

أب���و ظبي كمرك���ز عالم���ي للتميز في

واألماك���ن العام���ة ف���ي مرك���ز المدينة

تس���ويق وتطبيق هذه التقنيات وغيرها

مج���ال الطاق���ة المتج���ددة والتقني���ات

صباح���ا ،بجان���ب إمتصاصه���ا لح���رارة

وتمت����د المدينة على مس����احة 6

ف���ي مج���االت الطاق���ة المس���تدامة،

النظيفة .

الشمس ،ثم تغلق على نفسها مساء

كيلومترات ،وتتس����ع لـ 50ألف نسمة،

مج����ال الطاق����ة المتج����ددة والتنمي����ة
المستدامة.

وإدارة الكرب���ون ،والحف���اظ على المياه.
ً
ً
وس���تلعب “مص���در” دورا حاس���ما ف���ي

وقد تأسس���ت المدينة كمش���روع
للطاق���ة

إلطالق الحرارة التي امتصتها.
ّ
ومن خالل استثماراتها الذكية ،تتبوأ

س����تكون مقرا لكبرى شركات الطاقة

االرتق���اء بإم���ارة أبوظب���ي م���ن مرحل���ة

وللحف���اظ عل���ى الكوك���ب وضم���ان

مدين���ة “مص���در” مرتب���ة الطليع���ة في

البديلة في العالم.

استهالك التكنولوجيا إلى إنتاجها.

الس���تقبل بأبو ظبي عن طريق إضافة

توفي���ر بصمة خض���راء يحتذى بها لمدن

ويت����م تخصي����ص  30%م����ن

وتس���عى المب���ادرة إلى تأس���يس
ً
قط���اع اقتص���ادي جدي���د كلي���ا يق���وم

الكربون والحفاظ على المياه ،فهدفها

المستقبل الستيعاب التوسع الحضري

ه���و توفير أفض���ل بيئة للحي���اة والعمل

الس���ريع وخف���ض اس���تهالك الطاق���ة

لمنطقة األعم����ال واألبح����اث ،و13%

عل���ى ه���ذه الصناع���ات المبتك���رة ف���ي

بأقل ضرر بيئي ممكن .

للمش����اريع التجارية بما فيها الصناعات

أبوظبي ،والذي من شأنه دعم التنوع

وترع���ى المدين���ة بإس���تمرار أحدث

الخفيف����ة ،و 6%لمعه����د مص����در

االقتصادي ،وتنمية القطاعات المرتكزة

وآخ���ر مش���اريع البح���وث والتطوير في

والمياه والحد من التلوث والنفايات.
ً
ويجس���د تصمي���م المدين���ة مزيج���ا
ً
متناغم���ا بي���ن فن���ون العم���ارة العربي���ة

للعلوم والتكنولوجيا ،و 19%للخدمات

عل���ى المعرف���ة ،وتعزيز س���جل إنجازات

مج���االت التقني���ات النظيف���ة ،وتج���ري

التقليدي���ة والتكنولوجي���ا العصري���ة ،كما

والمواصالت ،و 8%للفعاليات المدنية

أبوظب���ي ف���ي مج���ال الحف���اظ عل���ى

في���ه المش���اريع التجريبي���ة ،وإختب���ارات

والثقافية.

البيئة ،والمساهمة في تطور المجتمع

التكنولوجيا ،وبناء بعض أحدث المباني

تستفيد من حركة مرور الهواء المنعش
ً
أجواء
فيها لتوفير برودة طبيعية تضمن

بتكلفة تقدر بـ 22مليار دوالر ،كما أنها

مساحة مدينة مصدر للسكن ،و24%

المتج���ددة

والمس���تدامة
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مدينة مصدر  ..مدينة المستقبل
أول مدين���ة خالية من انبعاثات غاز ثاني أكس���يد الكربون
ً
مريحة خالل ارتفاع درجات الحرارة صيفا.
وتس���تفيد مدين���ة “مص���در” م���ن
ً
أش���عة الش���مس أيضا ،حيث يتم توليد

أكثر من  800ميجاواط بالنسبة لمدينة
تقليدي���ة بنف���س الحج���م ،إضاف���ة الى
حاجتها إلى حوال���ي  8000متر مكعب
ً
م���ن مي���اه التحلية يومي���ا ،مقارن���ة بأكثر
ً
من  20000متر مكعب يوميا بالنس���بة

والنفاي���ات ف���ي العالم ومعتم���دة على مص���ادر الطاقة
المتجددة.
على مساحة ستة كيلومترات بالقرب من مطار أبو ظبي
تتس���ع إليواء حوالي  40ألف س���اكن وحوالي  50ألف زائر

الطاق���ة الكهربائية النظيفة باس���تخدام
ّ
تكنولوجي���ا األل���واح الشمس���ية المثبت���ة
ً
عل���ى أس���طح المبان���ي ،فض�ل�ا ع���ن

لمدين���ة تقليدية ،كما انها تحتوي على

امتالكه���ا إح���دى أضخ���م التجهي���زات

محط���ة تولي���د كهرب���اء تعم���ل بالطاقة

الكهروضوئي���ة ف���ي منطق���ة الش���رق

الشمس���ية ،كم���ا س���يتم إع���ادة تكري���ر

بعد االنتهاء من تشييد معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا،

األوسط.

مياهها لتستخدم في الري والزراعة.

تصبح جاهزة في عام .2018

الحياة على كوكب واحد

يوميا
ت���أوي إلى جان���ب معهد مص���در للعل���وم والتكنولوجيا،
مبان���ي س���كنية ومحالت تجاري���ة ومق���رات حوالي 1500
شركة ومؤسسة.

مصدر من الداخل

مدين���ة مص���در ه���ي أول مدين���ة

وتعي���ش مدين���ة مص���در الواق���ع
ً
ال���ذي ق���د يتص���وره البعض فيلم���ا من

كم���ا أنه���ا أول مدين���ة كامل���ة تعم���ل

الخي���ال ,حيث س���يارة حقيقي���ة من غير

الشمس���ية بتولي���د حوال���ي  ،40%من

بالطاقة الشمسية ،وتأتي ضمن مبادرة
ً
واعدة جدا تحمل اس���م مب���ادرة “الحياة

س���ائق ,وهي أحد الوسائل التي تنقلنا

إجمالي استهالك المدينة.

خالية من الكربون والنفايات في العالم،

ً
وتض���م مص���در معه���دا للعل���وم
والتكنولوجي���ا ,وش���ركات تعم���ل ف���ي

إل���ى مدين���ة مص���در ف���ي أبوظب���ي,
ً
المدين���ة الت���ي أرادت أن تك���ون مث���اال

كما أن المباني تسهم في توفير

مجال الطاقة المس���تدامة منها أس���ام

اس���تهالك المي���اه والكهرب���اء والطاق���ة

تتلخص ف���ي عالم يعي���ش فيه الناس

للعال���م أجمع���ه ,والتي حول���ت الخيال

الالزمة للتبريد ,وهي موجهة نحو زاوية

عالمي���ة .كم���ا أن وكال���ة ايرين���ا للطاقة
ً
المتجددة تس���تعد قريبا التخ���اذ مركزها

حياة س���عيدة وصحي���ة ،ويتمتع كل فرد

إلى واقع.

 45درجة من إش���راق وغروب الش���مس

بحص���ة عادلة من موارد األرض ،وهو ما

لالس���تفادة م���ن أكبر نس���بة من الظل،

عل���ى كوك���ب واح���د” ،وه���ي مب���ادرة

الرئيسي من مدينة مصدر.

ً
ً
ويعطي مزي���ج األزمنة ج���وا فريدا

وم���ن س���طوح مبان���ي المدين���ة,
ً
تق���دم مصدر مث���اال للري���ادة في مجال

وجمي���ع الم���واد التي اس���تخدمت في

وتحتاج مدينة مصدر إلى نحو 200

الطاقة المس���تدامة ،حيث تساهم هذه

المباني هي مواد صديقة للبيئة ,مثل

الحي���ل الذكي���ة تس���مح بتقلي���ل الحرارة

ميجاواط من الطاق���ة النظيفة ،مقابل

األل���واح ,إل���ى جان���ب محط���ة الطاق���ة

اإلسمنت والطابوق واأللمنيوم.

بحوالي  10درجات بالمقارنة مع الخارج.

تحققه مدينة مصدر بامتياز.

م���ن اله���دوء والراح���ة للمدين���ة ,وهذه

أما تحت األرض ,فتقدم لنا مصدر مثاال
لمسؤولية االستدامة.

اس���تثماريين هم���ا “صن���دوق مص���در
للتقني���ات النظيفة” ال���ذي يهدف إلى

وداخ���ل المختبرات يج���ري الطالب

االس���تثمار ف���ي التقني���ات الواعدة في

والعلم���اء األبح���اث الت���ي تصم���م لن���ا

مراحلها المبكرة وصندوق “دويتشه بنك

مس���تقبال أفض���ل ,مثل أبح���اث الوقود

 -مص���در للتقنيات النظيفة” لالس���تثمار

الحيوي ،حيث يتم تحقيق هذه األبحاث

في أسهم الملكيةالخاصة.

من خالل أجهزة في غاية التطور ,مثل

وبعد  5س���نوات من االس���تثمارات

المجه���ر الذي يع���د من األق���وى في

الفاعل���ة والمباش���رة ،يتمح���ور تركي���ز

العالم تستطيع رؤية مدار اإللكترون.

الصندوق���ان حالي���ا على بن���اء المحافظ

وقد أظه���رت ري���ادة مدينة مصدر

االس���تثمارية الخاصة بع���دد من كبريات

للعالم أن االستدامة واجب ومسؤولية

الش���ركات العالمي���ة الرائ���دة بمج���ال

عل���ى جميع ال���دول ,الس���يما النفطية

التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

منه���ا ،وقريب���ا س���تصبح مص���در مدين���ة

وتواص���ل “مص���در لالس���تثمار”

متكاملة تستقبل السكان وتؤمن لهم

إطالق صناديق جديدة لالس���تفادة من
ً
القطاعات الربحية إضافة إلى تعزيز نمو

لتض���ع بذلك معايي���را عالية المس���توى

األصول التي تديرها.

كافة الخدمات الالزم���ة منها المدارس,
لمستقبل أفضل.

االستثمارات في مصدر

استهالك الطاقة والمياه
م���ن مزاي���ا الحي���اة ف���ي مص���در

الجوائ����ز الت����ي حصل����ت عليه����ا مدين����ة
«مصدر» منذ تأسيسها
2007
«مدينة العام المستدامة”“ -يوروموني وإرنست آند يونج العالمية
للطاقة المتجددة»
«أفضل مشروع عقاري بيئي”“ -جوائز سيتي سكيب العقارية»

2009
فئة االستدامة -جائزة “كوندي ناست ترافيلر” العالمية لالبتكار والتصميم
«أفضل مشروع تطويري”“ -جوائز سيتي سكيب العقارية»

2011
جائزة “ريبا” العالمية

2012
«الجوائز العالمية للمجتمعات الحيوية»
«أفضل مشروع بنا ء أخضر للعام”“ -مشروع العام للمباني الكبيرة»
«أفضل مشروع شامل للعام” و”أفضل مشروع مستدام للعام”-
جوائز أسبوع البناء

ترتك���ز “مص���در” عل���ى منه���ج

أنه���ا تخف���ض الطل���ب عل���ى المي���اه

عم���ل ش���امل؛ حي���ث تض���م  4وح���دات

«أفض���ل رؤية لمش���روع في منطقة الش���رق األوس���ط وإفريقيا”-

والطاق���ة ضم���ن المبان���ي بنس���بة

أعم���ال مترابط���ة المهام ه���ي “مصدر

“اللجنة التوجيهية الدوليةللمنتدى العالمي لكفاءة الطاقة»

( 40%وفق���ا لمعيار جمعية “آش���ري»

«جائ���زة المعرض العقاري العالمي ألفضل المش���روعات المعمارية

(»/)ASHRAEاس���تدامة”) م���ن خ�ل�ال

المستقبلية ( -»)MIPIMمجلة “اركتكتشرال ريفيو»

مص���در”؛ باإلضافة إلى “معهد مصدر”

الجم���ع بي���ن التصمي���م الذك���ي وغي���ر

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

التدخل���ي ،كم���ا أن به���ا أكب���ر كتلة في

جائزتي “أفضل مش���روع مستدام للعام” و”أفضل مشروع تجاري

للدراس���ات العليا تس���اهم بدعم أعمال

العال���م م���ن المباني عالي���ة األداء التي
ً
ً
ً
توفر مجتمع���ة مختبرا حقيقي���ا لمراقبة

للع���ام”“ -جوائز المهندس���ين المعماريين في الش���رق األوس���ط”-

لالستثمار” ،و”مصدر للطاقة النظيفة”،
و”مصدر للمش���اريع الخاصة” ،و”مدينة
ال���ذي يعتب���ر جامع���ة بحثية مس���تقلة
تل���ك الوح���دات وترك���ز عل���ى األبح���اث
الخاصة بالشركة.
وترك���ز كل واح���دة م���ن وح���دات
أعم���ال “مص���در” على جان���ب مختلف
من سلس���لة القيمة ،مما يتيح للشركة
العم���ل عل���ى نط���اق أوس���ع لمواكب���ة
ّ
تحدي���ات االس���تدامة المس���تقبلية.
ويساعد هذا النهج الشامل على ترسيخ
مكانة “مصدر” في طليعة رواد قطاع
ً
الطاق���ة النظيف���ة العالم���ي ،فضال عن

ودراس���ة س���لوك المدن في استخدام
واس���تهالك ومشاركة الموارد .وتواكب
المباني على األقل  3درجات من نظام
التقيي���م بدرجات اللؤل���ؤ الخاص بمعايير

مؤسسة “آي تي بي بزنس»

2013
الجائزة الذهبية عن فئة “ترشيد الطاقة للقطاع العام”“ -اإلمارات للطاقة»
«جائ���زة المش���روع المعم���اري العالم���ي المتمي���ز”“ -جوائ���ز الخبرات

“اس���تدامة” (مقارن���ة بـش���هادة “لييد”

البريطانية الدولية»

الذهبية للمباني الخضراء)

جائزت���ي “أفض���ل مش���روع مس���تدام ف���ي دول مجل���س التع���اون

شبكة نقل ذكية
تتميز المدينة بأنها مريحة للمشاة،
وهي مصممة للتش���جيع والمس���اعدة
على توفي���ر خيارات نقل ع���ام بمعدل

ضمان تحقيق أهدافها المتمثلة بتطوير
ًّ
تقنيات ونظم مبتكرة ومجدية تجاريا.

صف���ر من انبعاث���ات الكرب���ون ،وتتضمن

وتتول���ى “مصدر لالس���تثمار” إدارة

خي���ارات النق���ل :نظ���ام نق���ل ش���خصي

جميع االس���تثمارات الرامية إلى تجسيد

س���ريع ب���دون س���ائق م���ن م���كان آلخر،

أفكار “مصدر” بمجال الطاقة المتجددة

وبرنامج مش���اطرة المركبات الكهربائية،

على أرض الواقع .وتعد الش���ركة ذراع
ّ
االستثمار في أسهم الملكية الخاصة/

أماك���ن رك���ن الس���يارات متاح���ة وذات
مواقع استراتيجية

الخليجي” و”أفضل مش���روع مس���تدام في دولة اإلم���ارات العربية
المتحدة” -مجلة “ميد »MEED
«الجائزة األولى لالستدامة» -جوائز “سيتي سكيب»
«الجائ���زة األولى لألداء المتميز في إدارة سالس���ل التوريد بمنطقة
أوروبا والش���رق األوس���ط وأفريقي���ا”“ -المعهد الدول���ي للتميز في
عمليات التوريد والشراء المتقدمة»

2014
«مشروع البناء المستدام للعام” -مجلة « »BGreen
«المشروع األخضر للعام”“ -جوائز المشاريع الكبرى في الشرق األوسط»

2015

رأس الم���ال المس���اهم ،حي���ث تعم���ل

فيم���ا تتضم���ن خي���ارات النق���ل

لصالح “مصدر” وعدد من المستثمرين

المس���تقبلية :الحاف�ل�ات الكهربائي���ة،

“أفض����ل بناء تج����اري أخضر” من “جوائز مجلس اإلم����ارات لألبنية الخضراء”-

الدوليين.

وتطوير شبكة مواصالت مركزية عامة

“مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء”

وتدير “مصدر لالستثمار” صندوقين

مؤتمتة وخالية من االنبعاثات الكربونية.
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أوراق علمية

نموذج سوق الكهرباء في
مجلس التعاون الخليجي
والفرص السوقية
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ملخص األطروحة

إن تج���ارة الطاقة مفهوم جديد في دول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث حضرت هذه الصناعة في
الص���ورة حديثا في منطقة الخلي���ج .وتأمل الدول
بع���د تنفيذ مش���روع الرب���ط الكهربائي بي���ن الدول
الس���ت األعضاء أن تعد ش���بكاتها الوطنية للتبادل
التجاري للطاقة.

ف���ي الورق���ة العلمي���ة الت���ي
قدمته���ا الهيئ���ة ف���ي مؤتم���ر
س���يجري الخليج  2015وشارك في
إعداده���ا المهندس أحمد اإلبراهيم
الرئيس التنفي���ذي د .محمد الحمد،
والمهن���دس هاش���م الزهران���ي
بإالضافة إلى البروفس���ور عيس���ى
قمبر من جامع���ة البحرين ،أوضحت
الورقة أن الدافع الرئيس���ي للطلب
على األحمال الكهربائية في دول
الخلي���ج ه���و الطل���ب المحلي على

األحمال ،ويش���كل التكييف المكون
األكب���ر لهذا الطلب .وأن���ه مع تزايد
النم���و عل���ى الطل���ب ف���ي الخلي���ج
تب���رز أهمي���ة إنش���اء س���وق إقليمي
للكهرب���اء .وأش���ارت الورق���ة إلى أن
دول الخلي���ج تهدف من خالل الربط
الكهربائ���ي إلى المش���اركة بقدراتها
المركب���ة واس���تغالل االحتياط���ي
بش���كل أمثل ورفع فعالية األنظمة
الكهربائي���ة لديه���ا ،وتوفي���ر خدم���ات
الدع���م في ح���االت الط���وارئ في

أي وقت.
وباإلضافة لتلك الفوائد ،تتطلع
دول مجل���س التع���اون الخليج���ي
ً
المرتبطة كهربائيا أن تجد فرصا لفتح
بوابة تج���ارة الطاقة الكهربائية .وقد
تم انجاز الكثير من الفوائد من شبكة
الرب���ط منذ بداية عمله���ا في العام
 ،2009لكن تفعيل تجارة الطاقة هو
المرحلة الثانية من المشروع.
وأوضح���ت األطروحة أن جميع
دول مجل���س التع���اون الخليج���ي

تعتم���د بش���كل رئي���س عل���ى الغ���از
والنفط في توليد الطاقة الكهربائية
ً
 ،حيث تعتمد اثنتان منهما كليا على
الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ،و
تعتمد دولتان أخريان على الغاز مع
اعتماد ثانوي على النفط ،في حين
أن الدولتين الباقيتين تعتمدان على
النفط بش���كل رئيس���ي ف���ي توليد
الكهرباء.
ّ
وتقي���م هذه األطروح���ة وتقدر
نموذج الس���وق اإلقليم���ي للكهرباء

مقدمة
إن تج����ارة الطاق����ة مفه����وم جدي����د

و تق����دم كمية متوس����طة من الطاقة و

ف����ي دول مجل����س التع����اون الخليج����ي،

تكلفتها صفر من الوقود ،وكذلك تكلفة
التش����غيل ه����ي األق ً
����ل .وتظه����ر أهمية

طاقة التوليد للوحدة الحرارية تعتمد

حديثا في منطقة الخليج .وتأمل الدول

هذا النوع بسبب التنظيمات التكنولوجية

عل����ى متغيرات كثي����رة ،والت����ي هي كما

بعد تنفيذ مش����روع الربط الكهربائي بين

والبيئية مثل شهادات الطاقة المتجددة

يلي:

الدول الس����ت األعضاء أن تعد ش����بكاتها

وتراخيص التلوث القابل للتجارة ،أو ضرائب

 - 1معدل الحرارة

الوطنية للتبادل التجاري للطاقة.

الكربون.

 - 2االستطاعة و السعة

حي����ث حضرت هذه الصناع����ة في الصورة

كلفة المولد وصفات التشغيل

 - 3نوع الوقود

الش����بكة تعط����ي فوائ����د بزي����ادة

ب) معام����ل األحم����ال األساس����ية

أم����ان تقديم الكهرب����اء وفعالية األنظمة

وه����ي ذات تكالي����ف متغي����رة منخفض����ة

 - 4توزيع التوليد

والحص����ول عل����ى الدع����م أثن����اء ح����االت

لكن تكاليف التشغيل وإيقاف التشغيل
ً
مرتفع����ة ،وله����ا مق����درة محدودة نس����بيا

 - 5التنظيم المتغير
 - 6التنظيم الثابت

األه����داف الرئيس����ية الثالثة المس����تهدفة

لرفع أو خفض اإلنتاج لمتابعة األحمال.

 - 7التوقف اإلجباري

الط����وارئ ( .)4،5ه����ذه الفوائ����د كان����ت

 - 8معدل الصيانة

منذ توقي����ع االتفاق الع����ام واتفاق تجارة

ج) الوح����دات متوس����طة المي����زة

الطاق����ة ،وكان البن����د الرابع ع����ن االنتفاع

أو المتابع����ة لألحم����ال ،وه����ي معام����ل
ً
متوس����طة الكلفة طبع����ا ضمن مفهوم

الطاق����ة غي����ر مفعل����ة بع����د بي����ن ه����ذه

الكلف����ة المتغي����رة وكلف����ة ب����دء وإنه����اء
ً
التش����غيل ،وهي مؤثرة تماما في ضبط

 - 12وحدات إصدار األسعار

كلفة في القطاع الكهربائي باستخدام

( رف����ع أو خفض) اإلنت����اج ليالئم التغيرات

 - 13مخاطر األعطال

الربط للمش����اركة ف����ي الق����درة المركبة.
وبذلك س����يقدم ٌ
كل عضو في الش����بكة

السريعة في الطلب.

إن اآلالت المس����تعملة ف����ي بلدان

بالش����بكة ألجل تج����ارة الطاق����ة .إن تجارة
الدول .ومن الفوائد المكتس����بة أن نوفر
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 - 9تكاليف البناء
 - 10نوع التوليد
 - 11دورة حياة الوحدة

د) معام����ل ال����ذروة الت����ي تس����تند

مجل����س التع����اون الخليج����ي م����ن أن����واع

خدم����ات لآلخ����ر ف����ي ح����االت وأح����داث

غالب����ا إل����ى تكنولوجي����ا توربين����ات الغ����از.
ً
ه����ذه الوح����دات مؤثرة جدا ف����ي متابعة

وحدات الوق����ود القابل لالش����تعال التي
تس����تخدم بش����كل رئيس����ي النفط والغاز

األعضاء مما يس����اعد ف����ي تقليل أحجام

األحمال ويمكن أن تبدأ وتقفل بس����رعة

المتوفر في المنطقة.

االحتياطيات الفردية .وهذا س����وف يفتح

وبش����كل أرخ����ص .وم����ع ذل����ك ،تبق����ى
ً
التكلفة المتغيرة مرتفعة ،خصوصا عندما

الوح����دات المول����دة متغي����رة الكلفة هي

وق����د بلغ عدد الح����وادث المدعومة عبر

استخدام تكنولوجيا تقطير الوقود.

فعالي����ة تحوي����ل الوق����ود إل����ى كهرب����اء،

الطوارئ واالستفادة من احتياطيات كل

الب����اب لتج����ارة الطاقة بين الدول الس����ت.

المش����غل الرئيس����ي لهذا النوع من

ه����ذه النماذج من التوليد تس����تخدم

والتي تق����اس بمعدل ح����رارة اآللة ،وهو

ع����ادة لتغطي طلبات األحم����ال اليومية،

كمية الوقود المس����تخدم في الوحدات

في هذه المقدمة س����وف نغطي

ربم����ا تكون إحدى العوائ����ق التي ينبغي

الحراري����ة المطلوب����ة لتولي����د واح����د كيل����و

نم����اذج مختلف����ة من تكنولوجي����ات توليد

مواجهته����ا ف����ي تج����ارة الطاق����ة توحي����د

واط س����اعة م����ن الطاق����ة الكهربائية .إن

الطاق����ة والعوامل المؤث����رة في تكاليف

أنماط التوليد في الدول الست .فأوقات

جداول كثيرة تستخدم لتحويل كمية من

الطاق����ة ،منهجي����ة التحلي����ل المال����ي

الذروة تتشابه بسبب التشابه في ظرف

الوقود من شكل آلخر ،وكلفة المولدات

والفرضي����ات األساس����ية ،إضاف����ة إل����ى

الطقس في اإلقليم.

المتغي����رة متناس����بة مباش����رة م����ع معدل

شبكة مجلس التعاون الخليجي أكثر من
 1200حادث.

في دول مجلس التعاون الخليجي،
وتس���عى الكتشاف أس���عار وفرص
مناف���ذ الطاق���ة ليصب���ح لدين���ا تبادل
تجاري بين شبكات الكهرباء الخليجية.
واس���تخدم النم���وذج حج���م
الطل���ب المتوقع لل���دول المرتبطة
لتحقي���ق فرص الحصول على تبادل
تج���اري للطاق���ة بي���ن هذه ال���دول،
ومس���تند عل���ى الس���عر األفض���ل
ً
للطاقة وآخذا في االعتبار محدودية
التوصيل.

غير دائمة مثل الرياح و الطاقة الشمسية،

أحمال النظام .

ح����رارة اآلل����ة حيث تك����ون فعالي����ة المولد
ً
متناسبة عكسيا مع معدل حرارة اآللة ،و

تقدي����رات التكالي����ف اإلجمالي����ة للطاق����ة

بش����كل عام ،نم����اذج التحميل لدول

الكهربائية.
ً
ّ
عموم����ا ،تح����دى الطل����ب اللحظ����ي

الخليج المرتبطة بالش����بكة هي النموذج
ً
األكث����ر تش����ابها .وح����دات التولي����د ينبغي
ً
أن تش����ترك مجان����ا ف����ي س����وق الكهرباء

مع����دالت الحرارة المبي����ن بالمعادلة ( )1ال
ُ
تطبق للوقود ألنواع وحدات الوقود غير

تلب����ي الطل����ب ،تغي����ر وفق����ا لمتطلب����ات

مستندة على األسعار المعروضة الذي

القابل لالحتراق مثل مولدات الوقود غير

األعم����ال والنش����اطات ،الت����ي تتفاع����ل

قدمته����ا ش����ركات التولي����د .وقب����ل ذلك،

األحفوري و الذري.

م����ع حالة الطق����س .وقد صنف «س����تان

وحدات التوليد استعدت اقتصاديا لتلبية

عل����ى األحم����ال بوح����دات التولي����د الت����ي

البريطانية/كيلو واط ساعة

كاب��ل�ان» نماذج التوليد ف����ي كتابه إلى
ثالثة أصناف لتلبية الطلب على األحمال
ف����ي النظام ،وهي األحمال األساس����ية،
واألحمال المتوس����طة ،وأحم����ال الذروة.
ُ
بينم����ا يصن����ف «أدام م����اك ه����و» نم����اذج
التوليد في أطروحت����ه إلى أربعة أصناف
كما يلي:
أ) المصان����ع التي تس����تخدم مصادر

مع����دالت الح����رارة = وح����دات الحرارة

إحدى العوائق التي
ينبغي مواجهتها في
تجارة الطاقة توحيد
أنماط التوليد في
الدول الست

االس����تفادة م����ن وح����دة التولي����د
يسمى :عامل االستطاعة وهو متوسط
كمي����ة الطاق����ة الكهربائي����ة المنتج����ة أثناء
الفترة ،كما تبين المعادلة (:)2
 8760س����اعة (س����نة)(MW

X

 )) (2عام����ل االس����تطاعة = اس����تطاعة
التوليد

نماذج توليد لتغطية الطلب على األحمال اليومية
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إن القدرة المتوفرة
للتجارة بين الدول
األعضاء هي 10,5
تيرا وات ساعة خالل
السنة .والتوفير
المتوقع والفوائد
تقدر
لألطراف المتاجرة
ً
ب ِـ  105مليون دوالرا
 1050مليون
إلى ً
ً
دوالرا سنويا لألطراف
المتاجرة.

ً
وم����ن اله����ام ج����دا أن نس����تعمل

الزائ����دة  .أن كلف����ة تولي����د الوح����دة التي

المجمع����ة م����ن ال����دول األعض����اء ف����ي

الوح����دات الصحيحة ف����ي كل مرحلة من

����وش» باالس����تناد إل����ى
حس����بها «المه ِ

مجلس التعاون الخليجي.

حس����اب كلفة الكهرب����اء المتولدة وكلفة

التحلي����ل المال����ي للش����ركات ،والحس����اب

* وبحس����اب متوس����ط التوربين����ات

اإلنت����اج لآللة بس����بب مجموع����ة مختلفة
ُ
من الوحدات التي تستخدم من الوقود

االقتصادي المس����تند على عقد الكلفة

البخاري����ة إل����ى ق����درة التوربين����ات الغازي����ة

الزائدة.

المتضمن����ة بمع����دالت الح����رارة المفترضة

المستخدم لمحطة الطاقة حتى الكهرباء
المتول����دة من المول����دات .كلفة الكهرباء

المعادلة التالية كل مكونات وحدات
كلفة التوليد كما يلي:

لتكنولوجي����ا تولي����د ال����دورة المركب����ة
وتوربينات الغاز بدورة بس����يطة مفترضين

( )4كلف����ة توليد الوح����دة = الكلفة

أن كل تكنولوجيا لتوليد بالدورات المركبة

الثابتة  +الكلفة المتغيرة * عامل المخاطر

تش����تمل عل����ى توربين����ي غ����از وتوربي����ن

وكمث����ال ،إذا كان����ت تكلف����ة تولي����د

( )5الكلف����ة الثابت����ة = كلفة التأمين

بخاري.
ً
* أخيرا ،نضرب المتوسط أعاله في

الكهرب����اء من مولد الديزل المس����تأجر10 ،

 +كلفة االهتالك  +فائدة اس����تثمار رأس

ق����درة التولي����د المتوس����طة و نضيف هذا

دوالر بجال����ون م����ن الدي����زل م����ن الوقود

المال  +كلفة التنظيم والمنهج الثابتة

المحسوبة كما تبينه المعادلة (:)3
ع����دد الس����اعات ف����ي العملي����ةx
معدل بالساعة  )3( $الكلفة =

المس����تخدم ،ويس����تهلك  - 55جال����ون
برمي����ل م����ن الوق����ود ف����ي الس����اعة (1

حيث:

( )6الكلفة المتغيرة = كلفة الوقود
 +كلفة التنظيم و المنهج المتغيرة

إل����ى وح����دة الحج����م المفت����رض لتوربي����ن
التولي����د ب����دورة بس����يطة م����ن تكنولوجيا
توليد بدورة مركبة.

س����اعة ) فترة التشغيل .ومن ثم الكلفة

النتائ����ج م����ن الحس����اب االقتص����ادي

كلفة التوليد تحسب من المنهج

االستئجارية لمولد الديزل لمدة  24ساعة

كال الكلفة الثابتة والكلفة المتغيرة ليس����ا

المعط����ى ال����ذي توضح����ه التص����ورات

كفترة تشغيل هي كما يلي:

متش����ابهين بالنس����بة لآلالت ،التي تقدم
ً
فرصا لتوفير أكثر في حالة تغيرات كلفة

أدن����اه من خالل المنحيات للداخل الجديد
لمول����دات ال����دروة المركب����ة التوربيني����ة

الوقود في أسواق الوقود.

والمولدات التوربينية بدورة بسيطة في

الكلفة/س����اعة =  10دوالر/جال����ون
*  55جال����ون /برميل1 +برميل/س����اعة =

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

تبادل الطاقة بين دول الخليج بواسطة شبكة الربط

 550دوالر الكلفة = دوالر في الس����اعة
* ع����دد الس����اعات ف����ي العملي����ة = 550
دوالر*  24س����اعة من العملية = 13200
دوالر

حساب كلفة توليد الوحدة

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

إقليم مجلس التعاون الخليجي،
وبالنظر لحساب كلفة اإلنتاج لوحدة
التولي����د المس����تعمل ف����ي دول مجلس
التعاون الخليجي ،وبرمجيات  12,0فولت
ونظام اورورا و برومو اس����تعملت لتعالج

بالنظ����ر لحس����اب متوس����ط كلف����ة

م����ع كمي����ة م����ن المعلومات ل����كل مولد

من وجه����ة نظر اقتصادي����ة ،الكلفة

التولي����د لمول����دات ال����دورة المركب����ة و

في كل وحدات الدول األعضاء .أس����عار

اإلجمالي����ة لإلنتاج يتأل����ف من كال التكلفة

توربينات الغاز ذات الدورة البس����يطة في

الوقود المس����تخدمة لحساب كلفة إنتاج

الثابتة والكلف����ة المتغيرة .وتتألف الكلفة

مجلس التعاون الخليجي ،فإن افتراضات

الطاق����ة ه����ي أس����عار الوق����ود الدولي����ة

الثابتة من استثمار رأس المال ،والعمليات

الكلفة والصفات الفنية المتنوعة لتجنب

وأس����عار الوقود المتعاق����د عليها .وهذه

الثابت����ة والصيانة وكلف����ة االهالك وكلفة

التع����ارض بين أن����واع توربين����ات الغاز في

النتائ����ج تمث����ل كلف����ة تموي����ن المنت����ج أو

التأمي����ن .والتكالي����ف المتغي����رة تتأل����ف

المعامل تنص على مايلي:

السلعة لسوق الكهرباء اإلقليمي.

م����ن تكالي����ف الوق����ود وتكالي����ف الصيانة

* الق����درة المتوس����طة للمول����دات

كلف����ة اإلنتاج الس����عودي في عام

التش����غيلية و المتغي����رة كم����ا قدمه����ا
ً
«المهوش» مس����تخدما مكون����ات كلفة
ِ

التوربينية تستخدم في المصانع القائمة

 2015لنظ����ام التولي����د لديه ف����ي القدرة

بالمح����ركات التوربيني����ة ب����دورة بس����يطة

القصوى تصل إلى  67612ميجا وات  ،و

توليد الوح����دة باس����تعمال منهج الكلفة

( 1963ميجا وات ) بناء على المعلومات

كلفة تشغيل قصوى تساوي  568ميجا

منحنى الطلب على األحمال في دول المجلس

وات س����اعة  ،وكلف����ة تش����غيل قص����وى
تس����اوي  373دوالر بالميجا وات س����اعة
باستخدام أسعار الوقود الدولية.
نتائج كلفة اإلنتاج المستعملة في

مكونات التكلفة في وحدات التوليد

والمتعاقد عليها على التتالي.
ونظ����ام التولي����د في عم����ان الذي
لدي����ه  8657ميجا واط ،وكلفة تش����غيل
ً
ً
قص����وى  32دوالرا و  39دوالرا بالميج����ا

أسعار الوقود المتعاقد عليها أدنى من

واط س����اعة ،وكلفة تشغيل قصوى 88
ً
دوالرا و 115دوالرا بالميج����ا واط س����اعة

كمي����ة واضح����ة م����ن الدعم في أس����عار

مقابل أس����عار الوق����ود ،ومقابل أس����عار
َ
الوقود العالمي والمتعاقد عليه.

العربية السعودية .معظم أسعار وحدة
ُ ّ
التولي����د في اإلقليم المقدر للس����عودية
ً
أقل من  90دوالرا بالميجا واط س����اعة و

إن كلف����ة إنت����اج بل����دان مجل����س

أس����عار الوق����ود العالمي����ة .وه����ذا يقدم
الوق����ود في الجان����ب التقديري للمملكة

التع����اون الخليجي عن����د القدرة القصوى
ه����ي  138350ميج����ا وات .وتتراوح كلفة
اإلنت����اج ف����ي ال����دول األعضاء م����ن دولة

يصل س����عر اآللة األكث����ر تكلفة إلى 150
ً
دوالرا بالميجا واط ساعة.

ألخ����رى وهناك فرق بي����ن الدول األعضاء

كلف����ة اإلنت����اج ف����ي الكوي����ت لعام

بمع����دل  10دوالر إلى  100دوالر بالميجا

 2015لنظ����ام التولي����د في االس����تطاعة

وات س����اعة .إن الق����درة المتوفرة للتجارة

القص����وى تس����اوي  19729ميج����ا وات،

بين ال����دول األعضاء ه����ي  10,5تيرا وات

والكلفة التش����غيلية األدنى تس����اوي 50
ً
دوالرا و 95,89بالميجا واط ساعة ،كلفة
ً
التش����غيل القصوى تس����اوي  140دوالرا

س����اعة خالل الس����نة .والتوفي����ر المتوقع

و 281ميجا واط س����اعة للتعاقد وس����عر
الوقود العالمي على التتالي.
نظ����ام تولي����د البحري����ن الت����ي ف����ي

والفوائ����د لألطراف المتاجرة تق����در ب ِـ 105
ً
ً
ملي����ون دوالرا إل����ى  1050ملي����ون دوالرا
ً
سنويا لألطراف المتاجرة.

خاتمة

الق����درة القصوى تصل إل����ى  6316ميجا
ً
واط ،وكلفة التش����غيل األدنى  50دوالرا
ً
و  82,51دوالرا بالميج����ا واط س����اعة،

لمجل����س التع����اون الخليجي بي����ن الدول

وكلفة التش����غيل القصوى تساوي 114
ً
دوالرا و  179بالميج����ا واط س����اعة مقابل

الخليجية بينت أن سوق الكهرباء المقترح
ً
ُ
يظهر فرصا في النموذج المقترح ويمثل

أس����عار الوقود الدولي����ة والمتعاقد عليها

فوائد اقتصادية عالية.

على التتالي.
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النتائ����ج لتقدي����ر الس����وق اإلقليم����ي
ونم����وذج س����وق الكهرب����اء اإلقليم����ي

تكلفة التوليد في كال من توربينات الدورة البسيطة والمركبة في مختلف
النسب من األحمال
معينة وأس����عار س����وق أعلى في فترات
أخرى.
إن اختالفات كلفة اإلنتاج بين الدول
ً
األعضاء خلقت فرص����ا لتجارة الطاقة بين
دول مجلس التعاون الخليجي .وباإلشارة
إلى اإلنتاج ،التكاليف بين الدول األعضاء
محس����وبة في الجدول ( ،)1مستعملين
األس����عار المتعاقد عليها و أسعار الوقود
العالمية.
هناك فرق بين الدول األعضاء في
مع����دل م����ن  10دوالر إل����ى  100دوالر
بالميج����ا واط س����اعة .والق����درة المتوفرة

للتج����ارة بي����ن ال����دول األعض����اء  10,5تي����را
فول����ت حص����ان خ��ل�ال الس����نة .التوفي����ر
والفوائ����د المتوقع����ة لألط����راف التجاري����ة
المق����درة أن تس����اوي  105ملي����ون دوالر
ً
إلى  1050مليون دوالر س����نويا لألطراف
الجارية.
بشكل عام ،سيوفر النموذج المقرح
للس����وق اإلقليم����ي و الحكم����ي لس����وق
الكهرباء اإلقليمي فوائد اقتصادية لدول
مجل����س التع����اون الخليج����ي تص����ل إلى
ً
بليون دوالر سنويا.

األس����عار ف����ي المملك����ة العربي����ة

اإلم����ارات العربي����ة المتح����دة ،نظ����ام

الس����عودية في الجنوب ،والش����مال تؤثر

التولي����د في أبو ظبي ال����ذي لديه قدرة

بكل أسعار مناطق السوق في المملكة

قص����وى 25080ميج����ا واط ،وكلف����ة
ً
تش����غيل أدن����ى  33دوالرا و  74دوالرا

العربي����ة الس����عودية .الكوي����ت واإلمارات
ً
العربي����ة المتح����دة تمل����كان أيضا أس����عار

بالميج����ا واط س����اعة وتكلف����ة تش����غيل
ً
قص����وى  88دوالرا و 124,5دوالرا بالميجا

منطق����ة عالي����ة .تمل����ك قط����ر والبحري����ن
أدن����ى أس����عار س����وق ف����ي المنطق����ة،

واط ساعة حسب أسعار الوقود العالمية

وعمان لديها أس����عار منخفضة في فترة

تكلفة اإلنتاج بأسعار الوقود العالمية واألسعار المتعاقد عليها

ملف العدد
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إعادة هيكلة دعم الطاقة
ض���ورة لكف���اءة االقتص���اد
وتفعيل سوق الكهرباء

العدد األول 2016

ت��ع��د

ال���ط���اق���ة ب��ك��اف��ة
أن���واع���ه���ا م���ن ال��م��واض��ي��ع
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ه���ام���ة
وال��ش��غ��ل ال��ش��اغ��ل ل��ل��دول
ف���ي ك���اف���ة ب���ق���اع األرض
الرتباطها بالمجاالت الحياتية
وال��ص��ن��اع��ي��ة ،وف����ي دول
الخليج العربي تلعب الطاقة
دورا م��ح��وري��ا ف���ي عملية
التنمية االقتصادية ،ولذلك
أولت دول مجلس التعاون
ال��خ��ل��ي��ج��ي ق��ط��اع ال��ط��اق��ة
م���ا يستحقه م ً���ن ال��ع��ن��اي��ة
وال����دع����م ،ن���ظ���را أله��م��ي��ت��ه
في تعزيز نمو اقتصادياتها
الوطنية.
وب�����دأ ه����ذا االه���ت���م���ام من
خ���ل���ال ت����ط����وي����ر م����ص����ادر
الطاقة التقليدية وعمليات
االس���ت���ك���ش���اف وال��ت��ن��ق��ي��ب
واالن���ت���اج ال��خ��اص��ة للبترول
والغاز والقطاعات المرتبطة
ك��ال��ك��ه��رب��اء وت��ح��ل��ي��ة ال��م��ي��اه
والقطاع الصناعي وخاصة
ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات وق��ط��اع
النقل وغيرها من القطاعات
األخرى.
وحرصت دول الخليج على
تنويع مصادر الطاقة لديها،
وت��ب��ذل اس��ت��ث��م��ارات ضخمة
للبدء لتطوير مصادر طاقة
بديلة واضافية غير تقليدية
وغ���ي���ر ن���اض���ب���ة م����ن ذري����ة
ومتجددة تتضمن الطاقة
الشمسية وط��اق��ة ال��ري��اح
وغيرها من أشكال الطاقة
المتجددة.

ل��ك��ن ن��س��ب ال���دع���م ال��ح��ك��وم��ي

المركز الثاني على مستوى العالم

المرتفعة خلقت العديد من المشاكل،

في تكاليف الوقود والكهرباء بتكلفة

فقد ساهمت في الزيادة الكبيرة في

اجمالية سنوية  61مليار دوالر (46

االس��ت��ه�لاك المحلي للطاقة بكافة

مليار دوالر للمشتقات النفطية و15

أن��واع��ه��ا ،كما شكلت عبئا اقتصاديا

مليارا للوقود ف��ي ق��ط��اع الكهرباء)

ك��ب��ي��را ع��ل��ى دول ال��م��ج��ل��س حيث

ولم يتم حساب تكلفة الدعم المقدم

وص��ل��ت ت��ك��ال��ي��ف دع���م ال��ط��اق��ة في

للغاز الطبيعي.

دول المجلس ن��ح��و  10ف��ي المائة

وس��ج��ل��ت اإلع����ان����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة

من إجمالي الناتج المحلي ،وتستنزف

للكهرباء في المملكة مستوى قياسيا

تكاليف دعم الطاقة أكثر من  20في

خالل السنوات الثالث الماضية ،حيث

المائة من االي���رادات  ،وألحق الدعم

قاربت مستوى  450مليار ريال .وقد

ضررا باقتصاديات دول المجلس.
ً
ونظرا لألسعار المتدنية للمنتجات

سجل الدعم الحكومي خ�لال العام
الماضي فقط نحو  150مليار ري��ال،

ت��أث��ر االس��ت��ث��م��ار ف��ي ق��ط��اع ال��ط��اق��ة

ويأتي هذا الدعم بتوفير الوقود من

وخلق حوافز للهدر والتهريب .كما أن

نفط ومشتقاته وغاز طبيعى بأسعار

الدعم يحد من حوافز االستثمار في

زهيدة .وتستهلك المملكة أربعة أنواع

كفاءة الطاقة والنقل العام والطاقة

م��ن ال��وق��ود لتوليد الكهرباء ،وه��ي:

ال��م��ت��ج��ددة وي���زي���د م���ع���دالت ال��ت��ل��وث

زيت الوقود الثقيل ،والغاز الطبيعى،

واالختناقات المرورية.

والديزل ،والنفط الخام.
وارتفع االستهالك المحلي من

دعم الطاقة في العالم

الطاقة الكهربائية خالل  2014بنسبة

يتم تقدير تكاليف دع��م الطاقة

 11في المائة ،كأعلى نمو خالل الفترة

باعتبار ال��ف��رق بين قيمة االستهالك

الممتدة من  2006حتى  ،2014لذلك

ب��ال��س��ع��ر ال��م��ح��ل��ي وق��ي��م��ت��ه بالسعر

ال يمكننا التحدث عن دع��م الكهرباء

العالمي ،وحسب تقديرات صندوق

ب��دون التعرض لمسؤولية المواطن

النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة

والمقيم في ترشيد االستهالك .حيث

بلغ اجمالي ﺩﻋﻢ الطاقة التي تشمل

ت��ح��رق المملكة ف��ي ف��ص��ل الصيف

ال��وق��ود وال��ك��ه��رب��اء وال��غ��از الطبيعي

لتوليد الكهرباء كمية كبيرة من النفط

حوالي  492مليار دوالر في العالم

تصل ال��ى ح��وال��ي  700ال��ف برميل

للعام .2011

ب��ال��ي��وم ،لتأمين الطلب المتزايد من

ويعود نصف اجمالي هذا الدعم

القطاع السكني ،وه��ذه الكمية من

أو حوالي  250مليار دوالر لمجموعة

النفط تعادل ما يستهلكه بلد اقليمي

دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وب��اع��ت��ب��ار أن الطلب ينمو على

مثل تركيا بعدد سكانها الذي يقارب
 75مليون نسمة.

الطاقة بمعدل وسطي  4في المائة
ً
سنويا فان مقدار الزيادة السنوية على

اآلثار السلبية لدعم الطاقة
ً
ن����ظ����را ل����ل����زي����ادة ال���ك���ب���ي���رة ف��ي

اجمالي الدعم في العالم يتوقع أن

االس��ت��ه�لاك المحلي للطاقة بكافة

يصل الى  20مليار دوالر في السنة.

أن��واع��ه��ا فقد ت��ج��اوزت تكاليف دعم

ول���ق���د ق������درت وك����ال����ة ال��ط��اق��ة

الطاقة ف��ي المملكة  9ف��ي المائة

ال��دول��ي��ة تكاليف دع���م ال��ط��اق��ة في

من إجمالي الناتج المحلي ،وتستنزف

العالم بحوالي  544مليار دوالر للعام

تكاليف دعم الطاقة أكثر من  20في

 2012نصف هذه القيمة تعود لدعم

المائة من االي��رادات الحكومية .وفي

المشتقات البترولية

كثير من األح��ي��ان ي��ؤدي الدعم الى

.

إلحاق الضرر باالقتصاد الوطني ويؤثر

نموذج المملكة العربية
السعودية

على ميزان المدفوعات الحكومية.
ً
كما أن��ه ن��ظ��را ألس��ع��ار المنتجات

وك���م���ث���ال ع��ل��ى ت��ك��ال��ي��ف دع��م

ال��م��ت��دن��ي��ة ق���د ي��ت��أث��ر االس��ت��ث��م��ار في

الوقود في دول الخليج حسب جاءت

قطاع الطاقة وينشئ حوافز للهدر

ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة في

وال��ت��ه��ري��ب .وي��ح��د ال��دع��م م��ن حوافز
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االستثمار في كفاءة الطاقة والنقل
ال���ع���ام وال���ط���اق���ة ال��م��ت��ج��ددة وي��زي��د
معدالت التلوث واالختناقات المرورية.

تهريب الوقود
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يعد التهريب أحد التحديات التي
تواجه دعم وق��ود المحروقات نتيجة
اخ��ت�لاف أس��ع��ار ال���وق���ود ب��ي��ن ال���دول
المجاورة ما أدى ال��ى ايجاد مشكلة
كبيرة للدول الداعمة وانقلبت كثير
من االم��وال المراد اهداؤها لشعوب
ه��ذه ال��دول ال��ى ام��وال ضائعة في
جيوب المهربين.
وال���ت���ه���ري���ب م��ش��ك��ل��ة م��ع��ق��دة
وليس من السهل حلها لذلك لجأت
بعض ال���دول ال��ى اس��ت��خ��دام ك��روت
ذكية لدفع النقود وإلثبات العملية
ً
الكترونيا للحد م��ن عمليات التهريب
وخ��ف��ض ه���در دع���م ال���وق���ود ال���ذي
يلحق باالقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
والبعض اآلخ���ر ي��رى ان ال��ح��ل يكمن
في رفع االسعار بحيث تكون قريبة
من دول الجوار حتى ال يصبح للتهريب

ا
منفذ أو زبائن ويحد من التبذير ،لكن
ف���ي ن��ف��س ال���وق���ت ي��ج��ب ت��ع��وي��ض
المواطنين بطرق أخرى.
إن النمو الكبير وغير المبرر في

شجع الدعم الحكومي الزيادة في االستهالك المحلي للطاقة وشكل
عبئا اقتصاديا على دول مجلس التعاون
وصلت تكاليف دعم الطاقة في دول المجلس نحو  10في المائة من
إجمالي الناتج المحلي وتستنزف أكثر من  20في المائة من االيرادات

ف���ي ورقة عمل عن إع���ادة هيكلة دعم الكهرباء
ف���ي مجلس التع���اون الخليج���ي قدمه���ا المهندس
أحم���د االبراهي���م الرئي���س التنفي���ذي لهيئ���ة الرب���ط
الخليجي والمهندس ياس فايسري في مؤتمر تجارة
الطاق���ة ال���ذي نظم في أبو ظبي في  17ديس���مبر
الماضي اس���تعرضت الورقة تأثير دعم أسعار الكهرباء
على تجارة الطاقة في مجلس التعاون الخليجي.
واس���تعرضت الورق���ة جه���ود هيئ���ة الرب���ط ف���ي
تفعي���ل تج���ارة الطاق���ة ف���ي الخليج حيث ب���دأت في
 2010نق���اش وتطوي���ر فك���رة تج���ارة الطاق���ة ف���ي
مجل���س التع���اون الخليج���ي ،وفي  2013ت���م تحديد
العوائق التي تواجه طريق تجارة الطاقة ،وفي 2014
اس���تعرضت الهيئ���ة خب���رات العال���م في مج���ال تجارة
الطاقة.
وح���ددت الورقة  4عوامل أساس���ية مؤثرة على
سياسات الدعم وهي :

استهالك المشتقات البترولية في
ال��دول التي تطبق دع��م ال��وق��ود بدأ
يؤرقها ويلقى بظالله الكئيب عليها،
لذلك قد يكون الدعم الذكي الحل
األمثل بحيث يصل الدعم للمواطن
فقط دون تبذير أو تهريب.

القطاع الصناعي والطاقة

تساهم الصناعة البتروكيماوية
مساهمة كبيرة في استهالك الطاقة

كوقود ولقيم إلنتاج المواد البالستيكية
والمواد الكيماوية واألسمدة ،باإلضافة
الى القطاعات الصناعية األخرى.
ويعتبر ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي من
القطاعات الحيوية للتنمية االقتصادية
ف��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون وتوفير
الوظائف وتحقيق القيمة المضافة.
ول��������ق��������د ح�����ق�����ق�����ت ص����ن����اع����ة
البتروكيماويات السعودية على سبيل

 - 1انخفاض أسعار النفط:
يش���كل انخفاض أس���عار النفط تحدي لدول الخليج ألنه يحد من قدرة
ال���دول عل���ى دعم أس���عار الطاقة وسيش���كل عبء يكبر عل���ى اقتصاديات
مجلس التعاون الخليجي.
ووفق���ا لإلحصائي���ات من البنك الدول���ي و صندوق النق���د الدولي التي
أعلن���ت في نوفمب���ر  2014فإن فمجلس التعاون الخليج���ي يدفع أكثر من
 160بليون دوالر على دعم الطاقة سنويا باعتبار أسعار النفط عند  80دوالرا
للبرميل في تلك الفترة ولكن أنخفاض أسعار النفط إلى مستوياتها الحالية
يشكل فرصة فمن األسهل التعامل مع الدعم المالي في ظل االنخفاض.

 - 2التغير المناخي ونتائج اتفاق مؤتمر باريس،
أظه���ر مؤتم���ر باريس أنه لي���س هناك ترحيب بالوق���ود اإلحفوري ويتزايد الموق���ف المعارض من
الدعم المالي للطاقة ألن األس���عار هي أكبر محفز للناس على الترش���يد والتوفير .كما كانت فعالية
الطاقة على رأس جدول األعمال

تريليون وح���دة ح��راري��ة باليوم بسعر
م��دع��وم ع��ن��د  0.75دوالر للمليون
وحدة حرارية.
وع��ل��ى ه���ذا ي��م��ك��ن ت��ق��دي��ر ول��و
بصورة تقريبية تكلفة الدعم باعتماد
سعر عالمي وسطي للغاز الطبيعي
عند  10دوالرات للمليون وحدة حرارية
مع أن هذا السعر اقل من سعر الغاز
الطبيعي المسال في اوروبا او اليابان
او كوريا الجنوبية وأقل من سعر الغاز
الطبيعي ال��روس��ي المصدر أللمانيا
ال��ذي يبلغ  12دوالرا للمليون وحدة
حرارية.
وإذا اعتمدنا  10دوالرات كقيمة
تقديرية ألسعار الغاز الطبيعي في
العالم فإن تكلفة دعم الغاز الطبيعي

ال��م��ث��ال م��رت��ب��ة عالمية م��رم��وق��ة من
ناحية قدرة االنتاج والتوسع في كافة
أنحاء العالم.
ورغم التحديات يتواصل التوسع
في هذا القطاع بما في ذلك زيادة
االس��ت��ث��م��ارات وال��ت��ك��ام��ل م��ع صناعة
التكرير وف��ي إنشاء صناعات جديدة
كما ه��و ال��ح��ال ف��ي مدينتي الجبيل
وينبع الصناعيتين والمدينة التعدينية

في رأس الخير ووعد الشمال اضافة
الى المدن االقتصادية األخرى ،ولكن
ه��ذا ال��ق��ط��اع يستنزف أم���واال طائلة
على هيئة دعم للغاز.
تكلفة دعم الغاز الطبيعي (غاز
البيع)
ي��س��ت��ه��ل��ك ال���ق���ط���اع ال��ص��ن��اع��ي
ح���وال���ي  40ف���ي ال��م��ائ��ة م���ن ال��غ��از
الطبيعي كوقود ولقيم في صناعة

 - 3التكنولوجيا:
الطاق���ة المتج���ددة غي���ر المدعمة يمك���ن أن تنافس في مجل���س التعاون
الخليجي
وتمن���ح التقني���ات الحديثة فرص���ا لتنمية عناصر الس���وق الجديدة مثل س���وق
االحتياطيات ،االستجابة للطلب ،سوق تخزين الطاقة ،أسواق توزيع الطاقة.

 - 4الرغبة في إنشاء السوق الخليجي للتبادل التجاري للطاقة
الق���رارات الهام���ة للقم���ة األخي���رة لمجلس التع���اون الخليجي تؤك���د الرغبة
في إنش���اء س���وق للطاقة ف���ي مجلس التع���اون الخليجي ،هذا الس���وق يمكن
أن يؤس���س في ظل وجود بعض الدع���م المالي للطاقة ،ولكن يجب أن تكون
على مس���توى المستهلك ( لدعم األسر،وقطاع محدودي الدخل) فقط سوق
إقليم���ي يمك���ن أن يدفع بما فيه لتصفية كافية ليصبح قادرا على المنافس���ة و
على تخصيص الرعاية االجتماعية لشعب مجلس التعاون الخليجي.

الميثانول واألمونيا النتاج األسمدة،
وح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي الرام��ك��و
السعودية للعام  2013بلغ اجمالي
الكميات المباعة من غاز البيع 8.09

ف���ق���ط ل��ص��ن��اع��ة ال���ب���ت���روك���ي���م���اوي���ات
واالس���م���دة ح���وال���ى  40م��ل��ي��ار ري���ال
ً
سنويا.

وقود قطاع النقل
بلغ استهالك قطاع النقل من
ال���وق���ود ح���وال���ي  850ال����ف ب��رم��ي��ل

األس���عار المتدني���ة للمنتج���ات أث���رت على االس���تثمار في قطاع
الطاقة والنقل العام والطاقة المتجددة
الدع���م خل���ق حواف���ز لله���در والتهري���ب ورف���ع مع���دالت التلوث
واالختناقات المرورية
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وف���ي مش���اركته في مؤتمر تج���ارة الطاقة عن الدعم المالي للكهرباء ف���ي دول مجلس التعاون الخليجي
أوضح الدكتور عبد الله م .الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
أن الدعم الحكومي س���اعد في مالقاة النمو الس���ريع واتخذ
ً
أشكاال عديدة بما فيها:
قروض بال فوائد أو بفوائد قليلة  ،أس���عار الوقود المنخفضة
،تعريف���ات االس���تهالك الحكوم���ي المرتف���ع .وبي���ن أن الدع���م

50

الحكومي يفتقد ما يلي :
وض���وح المبال���غ وتوقي���ت الق���روض  ،االتج���اه إل���ى الجه���ات
المقصودة و المس���تحقة  ،نقص أو تأخير الدعم الحكومي يؤدي
إل���ى :قف���زات كبيرة ف���ي التعريفات  ،ونوعي���ة منخفضة أو نقص
في الخدمة.
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يوض���ح الرس���م نمو الطلب على الكهرب���اء من العام ( 2002إل���ى  2015وتوقعات
يوضح الرسم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد في عام  2008في الدول
النمو حتى العام )2032
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Average Per Capita Electricity Consumption in the GCC States.
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يوض���ح الرس���م البياني حجم انبعاثات غاز ثاني أكس���يد الكرب���ون مقابل الناتج
المحل���ي اإلجمال���ي ف���ي ع���ام  ( 2008ك���غ / co2دوالر أميرك���ي) ف���ي ال���دول
الصناعية ودول الخليج العربي
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يبين الرسم البياني معدل استهالك الكهرباء للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي

Domestic Liquid Fuel Consumption in KSA
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ال��دي��زل  30في المائة ويمثل وقود

العالمي وتحتل المرتبة الخامسة من
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الطائرات وزيت الوقود للسفن النسبة

حيث احتياطيات ال��غ��از الطبيعي ،إال

الباقية.

أنها تواجه العديد من التحديات نتيجة
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ت��ش��ي��ر خ��ري��ط��ة م�����وارد المملكة
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2021

المملكة .وال ي��زال االستهالك يرتفع

وقد مثل استهالك النقل البري

عدد من العوامل والمتغيرات أبرزها

م��ن ال���وق���ود  760أل���ف ب��رم��ي��ل في

الحاجة الماسة لتلبية متطلبات التنمية.
ً
ونظرا لطبيعة الموارد البترولية

استهالك الطاقة في هذا القطاع.

والغازية غير المتجددة والناضبة تحتم

اليوم أو  89في المائة من إجمالي

38.50%

9

م��ن اس��ت��ه�لاك ال��وق��ود ال��س��ائ��ل في

نمو استهالك الطاقة

م��ن النفط ي��س��اوي رب��ع االحتياطي

Generation efficiency Improvement
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ف��ي المملكة ون��ح��و  45ف��ي المائة

االجمالي للمملكة.
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يوضح الرسم البياني تعريفات وكلفة الكهرباء في المملكة العربية السعودية
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المائة من اجمالي استهالك الطاقة

ال��م��س��ت��ه��ل��ك ح���وال���ي ن��ص��ف االن��ت��اج

ويمثل البنزين  60ف��ي المائة
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ف���ي ال���ي���وم أو م���ا ن��س��ب��ت��ه  25في

وت��ص��ل ن��س��ب��ة ال���غ���از الطبيعي

الى أنها تملك أكبر احتياطي مؤكد

5

Gov.

نصف اجمالي دعم الطاقة العالمي في دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا

2011

واستعرض الدكتور الشهري التحديات التي تواجه دول المجلس وهي-:
مع���دالت نم���و عالي���ة ج���دا  -نم���و اإلنتاج  -زي���ادة اس���تهالك الف���رد  -التطورات
ع���ال على الدعم الحكومي  -اعتماد
االقتصادي���ة  -فعالية منخفضة  -اعتماد
ِ
على المصادر التقليدية

االستغالل األمثل لهذه الثروة لتنويع

قطاع الكهرباء والمياه

القاعدة االقتصادية وتوفير مصادر

يعتبر قطاع الكهرباء والمياه من

الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

أكبر مستهلكي الطاقة في المملكة

وفي الفترة األخيرة ارتفع الطلب

بنسبة تفوق  52في المائة أو حوالي

المحلي على الطاقة الى مستويات

مليوني ب��رم��ي��ل ن��ف��ط م��ك��اف��ئ في

غير مسبوقة لتصبح المملكة في

اليوم.

المرتبة ال��س��ادس��ة ألك��ب��ر مستهلكي

وتطورت وتضاعفت قدرات توليد
ً
ً
ً
ً
الكهرباء كما ون��وع��ا ت��ط��ورا كبيرا كما

النفط في العالم.
وق������د ت���خ���ط���ى م����ع����دل ال��ن��م��و

يستفاد م��ن ب��ع��ض م��ح��ط��ات تحلية

ال��س��ن��وي الس��ت��ه�لاك ال��ط��اق��ة في

المياه بالمملكة.

المملكة  5في المائة ،بينما معدل

وي��س��ت��ح��وذ ال���ق���ط���اع ال��س��ك��ن��ي

ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي  4ف���ي ال��م��ائ��ة،

على  50في المائة من االستهالك

ووص���ل اج��م��ال��ي اس��ت��ه�لاك إجمالي

والصناعي  18في المائة والتجاري 16

ال��ط��اق��ة (منتجات م��ك��ررة وزي���ت خام

في المائة والحكومي  13في المائة.

وغ���از طبيعي) ح��وال��ي  3.8مليون
ً
برميل نفط مكافئ يوميا مع التباين

والنتاج الكهرباء يستخدم النفط
الخام (ح��رق مباشر ) إلنتاج  37في

ال���واض���ح ف��ي م��ع��دالت االس��ت��ه�لاك

المائة م��ن حجم الطاقة الكهربائية

خالل فصول السنة .وتشير التقارير أن

المنتجة.
كما يستخدم الغاز إلنتاج  37في
ال��م��ائ��ة ،ويستخدم ال��دي��زل إلن��ت��اج 15

حجم االستهالك سوف يصل الى 8.4
مليون برميل اذا لم يتم تدارك الوضع
ومعالجته.

في المائة بينما يستخدم زيت الوقود

ويعد ه��ذا النمو في استهالك

الثقيل في انتاج بقية االحتياج من

ال��ط��اق��ة األع��ل��ى ف��ي ال��ع��ال��م ،حيث

الطاقة.

يصل اجمالي استهالك الفرد للطاقة
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ف���ي محاضرت���ه عن إعادة هيكلة الدعم الحكومي ألس���واق الكهرباء في دول
مجلس التعاون الخليجي يرى الخبير دينيس كولينت أن البداية تكون بالتعامل مع
دعم الوقود .
وفي تعريفة للدعم الحكومي أوضح دينيس كولينت أن الدعم هو أي إعانة
حكومية لجعل سعر السلعة اقل من سعر السوق.
وق���ال إنه صدر بحث مؤخرا من مب���ادرة الدعم العالمي يعرف الدعم على أنه
“أي ش���كل من أشكال المعالجة المفضلة الممنوحة للمستهلكين أو المنتجين من
قبل الحكومة “(على أساس نهج منظمة التجارة العالمية).
ولكنه اعتبر الدعم في قطاع الطاقة معقدا لألسباب التالية:
العديد من واضعي السياسات تنظر إلى كون الوقود األحفوري مدعوما حتى
بأسعار السوق  ،ألن أسعاره ال تحتسب التكاليف الخارجية (كتغيرات الطقس).
العدي���د م���ن اإلعانات المالية الحكومية في قط���اع الطاقة تدفع حاليا لتغطية
التكاليف اإلضافية لتوليد الطاقة المتجددة و النووية .
ولتعري���ف المش���كلة قال إنه ف���ي لوقت الحالي  ،تعتبر القضية الرئيس���ية هي
الدعم المرتبط بأس���عار “الس���وق” ،أو”تكلفة الفرصة البديل���ة” (حيث يوجد أقل من
سعر السوق):
سعر السوق
ويوضح الرسم البياني مايلي:
األعلى  :سعر السوق
سعر التكلفة
األوسط  :تكلفة الفرصة البديلة
األدنى  :سعر الدعم
السعر المدعوم

وبذل���ك يتض���ح أن جميع دول مجلس التع���اون الخليجي تقدم مس���تويات عالية من
الدعم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يشكلون حوالي  5.5٪من سكان العالم و
يمثلون  48٪من دعم الطاقة العالمية.
حتى على تعريفنا للدعم ،جميع الدول األعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي
ً
يقدمون دعما كبيرا ألسعار الكهرباء  -في بعض الحاالت لم ترفع األسعار لسنوات عديدة .
يش���كل الدع���م أكثر من  5٪م���ن الناتج المحلي اإلجمالي ف���ي معظم دول مجلس
التعاون الخليجي ،وأكثر من  10٪في بعض الحاالت .
واستعرض حاالت الدعم والتحديات التي تواجه ادول الخليج
فمثال قدمت عمان إعانات كبيرة للمستهلكين لعدة سنوات  ،عبر :
 الدعم المقدم من خالل أسعار وقود مخفضة واإلعانات للمستهلك تدفعهاالحكومة.
 أقرت هيئة تنظيم الكهرباء لكيانات قطاع الطاقة باس���ترداد تكاليف التش���غيلالكاملة ،بتعويضها من الحكومة .لكن شهدت السنوات األخيرة تطورات هامة:
تضاعفت أسعار الغاز لتوليد الطاقة في يناير  ،2015مع جدولة سنوية .
 بع���ض تصريح���ات صناع الق���رار تقترح تغيير في تعريفات المس���تهلك تتطلبتخفيض تكلفة الدعم.
كما قدمت السعودية إعانات كبيرة للمستهلكين لعدة سنوات  ،ولكن :
ال توجد عملية رسمية لتمويل اإلعانات ،من خالل توفيرمزيج من أسعار الوقود
المنخفضة ،والقروض المدعومة ،وغيرها من القروض للش���ركة السعودية للكهرباء
من قبل الحكومة.
هيئ���ة تنظيم الكهرب���اء واإلنتاج الم���زدوج ليس لها أي دور رس���مي في تحديد
متطلبات اإليرادات للشركة السعودية للكهرباء  ،لذلك حجم اإلعانات غير واضح.
لي���س هن���اك بيانات منش���ورة تبين حجم الدعم المتاح ،لكن حس���ابات الش���ركة
الس���عودية للكهرباء لعام  2014تش���ير إلى أن متوسط العائد لكل كيلو واط ساعة
بيعت هو في حدود  3.5سنتا أمريكيا
لم تالحظ وجود أية تغييرات جديدة  ،وليس هناك مؤشر رسمي ألي مقترحات

الى أكثر من  40برميل نفط مكافئ
ً
سنويا ويتركز استهالك الطاقة في
قطاع الكهرباء والتحلية  52في المائة
وقطاع النقل  21في المائة والقطاع
الصناعي  15في المائة.
وي�����ؤدي االس���ت���ه�ل�اك ال��م��ح��ل��ي
المفرط للبترول الخام ومشتقاته الى
التقليل م��ن كمية ال��ب��ت��رول المتاحة
للتصدير.
وي��ع��ان��ي ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي أي��ض��ا
ارت��ف��اع م��ع��دل االس��ت��ه�لاك المحلي،
ح���ي���ث ي���ت���وق���ع أن ي����واص����ل ال��ط��ل��ب
المحلي على الغاز ارتفاعه مع اتساع
االحتياجات المحلية والصناعية وفي
مقدمتها توليد الكهرباء وتحلية المياه
والقطاعات الصناعية .ولمواكبة النمو
المفرط على الطاقة ،ب��دأت المملكة
تطبيق سياسات صارمة للحد من الهدر
في استهالك الكهرباء ومنها تطبيق

تغيري���ة  ،لك���ن بع���ض المعلقي���ن يش���يرون إل���ى أن الضغط من
انخف���اض أس���عار النفط العالمي���ة قد يؤدي إل���ى انخفاض في
الدعم.
وقدمت أبو ظبي إعانات كبيرة لبعض أنواع المس���تهلكين لعدة
سنوات  ،عبر :
تح���دد الحكوم���ة أس���عار المس���تهلك و تع���وض عج���ز اإلي���رادات
المخصصة لش���ركات التوزيع ،بحس���ب مدخالت مكتب التنظيم و
الرقابة .
شهدت السنوات األخيرة تطورات هامة:
من يناير  ،2015العديد من فئات أسعار الكهرباء للمستهلك زادت
زيادة كبيرة.
م���ن أغس���طس  ، 2015ت���م خفض دعم الوق���ود  ،بما في ذلك
المستخدم لوسائل النقل .
تش���ير بعض التقديرات إلى أن التكلف���ة اإلجمالية لدعم الكهرباء
سلسلة التوريد للكهرباء ()1
انخفضت بأكثر من . 40٪
ماذا بشأن المستهلك ؟
سياسات توفير الدعم المباشر لسعر الكهرباء للمستهلكين مفهومة.
حتى في قطاع الطاقة التقليدية ،يمكن أن يكون للدعم آثار س���لبية على كل أجزاء
اإلجتماعية
للسياس���ات
ق���د يك���ون القص���د من ه���ذه اإلعانات اعتباره���ا عناصر مهم���ة
من سلسلة التوريد:
والصناعية ،و قد تتطلب:
المربعات الحمراء من اليس���ار  :أس���عار وقود مدعومة  ،أسعار جملة مدعومة  ،أسعار
المحدود
الدخ���ل
ذوي
وخاص���ة
المحليين،
للمس���تهلكين
قيم���ة
مس���اعدات
 تقدي���منهائية مدعومة .
وقليلي االستهالك.
الدوائ���ر الزرق���اء م���ن اليس���ار  :م���زودي الوق���ود  ،محط���ات التولي���د ،النق���ل و التوزيع ،
 مساعدة الشركات الصغيرة لتنمو وتزدهر.المستهلكون
 مساعدة التنمية الصناعية خاصة الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة .إصالحها
أن
من
لكن إعانات المستهلك ليست هي القضية الرئيسية هنا  -على الرغم
االش���كال الحمراء من اليس���ار  :إس���تخدام غير فعال للوقود  ،إس���تثمار غير فعال في
مرحب به ،القضية الحقيقية هي أن الدعم يرفع على سلسلة التوريد
النقل و التوزيع و كذلك في العمليات و الصيانة  ،إستهالك غير فعال

مواصفات كفاءة الطاقة على األجهزة

قدرة توليد للدول الكبرى إذ تقارب ثلث

وال��غ��از م��ن المستويات الحالية التي

الحديثة الدول الصناعية الكبرى على

عالية االستهالك وغيرها من المبادرات.

ق��درة الهند ونصف ق��درة ق��ارة افريقيا

تصل ال��ى  5-4في المائة وتخفضها

استهالك نفط أقل ،حيث إن استهالك

التي تقدر بحوالي  140جيجاوات.

ال��ى مستويات  2.8ف��ي ال��م��ائ��ة ،اذا

ال��ن��ف��ط ف���ي دول م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون

التزمت بخطط ادخال الطاقة النظيفة

والتنمية ( )OCEDفي تراجع مستمر

كالطاقة الشمسية واستغالل طاقة

بفضل المكاسب التي تحققت في

الرياح ،واذا نفذت برنامج ترشيد الطاقة

مجال الكفاءة في استخدام المركبات.

وال ش��ك أن المملكة أح���د أكبر
م���ص���ادر ال���ط���اق���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ،ول��ك��ن
استنزافها على النحو الذي يتم يجعل

تحسن أداء كفاءة االستهالك

عملية ال��ه��در أك��ث��ر ق���درة على تآكل

ي���ب���ق���ى ت���ح���س���ن أداء ك���ف���اءة

الذى يهدف الى رفع كفاءة الطاقة.

وان��ت��ج��ت ت��داب��ي��ر تحسين ك��ف��اءة

العائد من تلك الطاقة ،ألن استمرار

االستهالك وترشيده من أهم العوامل

الزيادة في معدالت االستهالك يهدد

التي تؤثر على مستقبل الطاقة في

وتستطيع هذه االجراءات أن توفر

اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة ف��ي  11دول���ة من

حجم الصادرات النفطية بشكل يجعل

المملكة وف��ى العالم ،وذل��ك يشمل

على المملكة ح��وال��ي  2-1.5مليون

الدول األعضاء توفير ما يقرب من 420

ال��ب�لاد تستهلك جميع م��ا تنتجه في

الكفاءة في جميع القطاعات؛ النقل

برميل نفط مكافئ في اليوم ،وهذه

مليار دوالر من قيمة النفط بين عامي
 2005و.2010

غضون عقدين من الزمان ،ما يتطلب

وال���م���واص�ل�ات ،ال��م��ب��ان��ي ،ال��ص��ن��اع��ة،

تقارب الكمية التي تحتاجها المملكة

مزيد من المراجعات واإلج���راءات للحد

وكذلك الكفاءة في القطاعات التجارية

للحفاظ على قدرتها االحتياطية من

ورغ����م زي�����ادة اس��ت��ه�لاك ال��ن��ف��ط

حيث انتاج النفط التي تعد صمام أمان

في دول العالم الثالث ،إال أن حصة

ألسواق النفط العالمية.

ال��ن��ف��ط انخفضت ف��ي م��زي��ج ال��وق��ود

من هدر الطاقة ومصادرها.

والسكنية.

وت��ص��اع��د االس���ت���ه�ل�اك ال��م��ح��ل��ى

وي��ؤدي ترشيد استهالك الطاقة

للطاقة ي��أت��ي بصعوبات مستقبلية،

في جميع القطاعات بالمملكة الى

وقد ارتفع حجم االستثمارات في

العالمي جزئيا بفضل تحسين الكفاءة

حيث تنامت قدرة المملكة على توليد

خفض نمو الطلب على الطاقة خالل

مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة

في قطاع النقل والمواصالت وإلى

الكهرباء بواسطة ح��رق النفط الخام

العقود المقبلة .ويجمع الخبراء على

ف��ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء ال��ع��ال��م م��ا جعلها

التوسع الكبير في استخدام الطاقة

وم��ش��ت��ق��ات��ه وال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي حتى

ان المملكة ق��ادرة على أن تكبح نمو

مساهما كبيرا في تلبية نمو الطلب

المتجددة والغاز الطبيعي في مجال

ت��ج��اوزت  70جيجا واط وه��ى تعادل

الطلب الداخلي السنوي على النفط

على الطاقة .ولقد ساعدت التقنيات

توليد الطاقة الكهربائية.
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Keeping Abreast with Energy
Technologies

The Chief Executive Officer of GCC
Interconnection Authority (GCCIA)

GCC

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

5
modern technical thinking which can
be utilized in its various tasks, and to
use all techniques of production and
maintenance of networks & terminals.
This make it close to every business
development and improvement. We are
keen to keep up with new developments
to help the GCC development growth
and consumption needs.
Perhaps the biggest and most important
performance is to move forward in the
energy trading system and progressing
to advanced levels, to ensure smooth
movement of energy and provide
commercial electricity to the market
with the highest international standards.
This provides a great insurance to a
continuous supply and immediate
processing and for emergency cases at
the level of GCC networks & stations.
The Authority continue to develop and
grow despite its recent establishment
compared to the evolution and
development in the GCC, and will
continue its efforts to expand and
achieve all its strategic goals to remain
a leading regional and international
organization in the field of energy. It
has more goals to achieve in this year,
to give an additive to the new era of
energy in the GCC countries which live
in an advanced stage of growth and
prosperity required continuous supply
of energy that makes the future.

Dr. Matar Bin Hamed Neyadi
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Chairman of the Board of the GCC
Interconnection Authority.

In

The future of the energy industry
in the GCC Countries

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

the achievement of significant economic
gains due to the marketing of excess energy
after reaching sufficient production and
getting abundance of supply. It will, also,
give us pricing options suitable to GCC
consumers, and make a significant saving in
fossil fuel consumption amounts either gas
or liquid fuel, which resulted in a continuous
and active energy production cycle.
The trade and development of energy
industry is a continuous process, and by
utilizing the renewable energy systems
we get oversupplied of «Energy» with a
strategy aimed to supply all economic and
housing systems by their need of cheap
and clean energy. Because the industry of
energy is a principle related to the caring
of all production investment, innovation,
availability and prices, it is the backbone of
modern life which no longer been possible
to decrease its production or neglect
researching in its scientific path to discover
more easy systems and applications that
yield abundance and a convenient economic
income. This issue has scientific dimensions
that are related to the development of
power stations, networks, distribution and
transportation. It is, also, involved in the
utilization of renewable energy natural
resources. These resources are available
in the GCC countries and are considered as
an alternatives reservoir when there is a
need for further production expansion. Sun
and winds became part of the new means
of energy production and found their way
to production but still subject to further
scientific development in order to have the
best way for their uses.

GCC Interconnection Authority organized the
Fourth Regional Power Trade Forum in 2015
In its keenness to
enhance the benefit
of the gulf power
interconnection,
GCC Interconnection
Authority organized the
Fourth Regional Power
Trade Forum in the
Emirate of Abu Dhabi
on December 17, 2015
AD, titled (addressing
the impact of subsidies
policies on Electricity
prices Markets to open
the horizons to power in
the Gulf)
During the inauguration,
Dr. Mattar Hamed Al-Neyadi , Undersecretary of the
Ministry of Energy in the UAE, Chairman of the Board
Interconnection Authority pointed that the work is
proceeding in the establishment of Gulf Common Market
for power trade to launch its activities by 2020. This
market is expected to achieve financial savings amount
to $ 26 billion for all Member States. Experts attended
the forum described the formation of energy market in
the GCC countries as a step hoped for the Gulf power
interconnection.
Dr. Neyadi said the goal of this year's forum is to enhance
the utilization of Gulf power interconnection to its limits,
which would have a pivotal role in the future development
of energy trading sector. "We have succeeded in energy
exchange in order to support and stabilize its efficiency,
and we seek to expand this cooperation to a commercial
level reflecting economic benefits for the region, which
may make it easier to expand into other markets in the
future".
H.E. Eng. Ahmed Bin Ali Al Ibrahim, Chief Executive
Officer of GCC Interconnection Authority, said: The
optimal energy exchange between Member Countries
through the GCC Interconnection Authority leads to a
reduction in operating and maintenance costs, and it
may achieved very important revenues for all Member
Countries. Achieve the power exchange economically,
requires a coordinating plan for energy production,
and to develop a power trade market through the GCC
Interconnection Authority. This may put the Gulf region in
more advanced position in the global energy sector, and
opens opportunities for energy trade with global markets
in the future.
In turn, Dr. Saleh Al-Awaji, Undersecretary of Ministry of
Water and Electricity for Electricity Affairs and member of
the GCC Interconnection Authority, said that the agenda
Forum makes a valuable addition to the ongoing efforts
for activating the GCC power market and benefiting from
the international experiences in this field. He predicted

that the signs of the Gulf
market activation will
appear between two and
three years.
The attendees reviewed
the challenges facing the
interconnection, to put
forward solutions and
create a clear roadmap
to start energy trade
between the six GCC
states. These challenges
were identified as the
absence of visibility and
awareness of electricity
costs and the benefits
that can be achieved
by power trading; energy price distortion due to varying
levels of subsidies in GCC countries; differences in
national energy policies; differences in local regulations
towards cross border power trading; differences in
national power sector structure; and low number of
market participants. The forum included three working
sessions, the first (centered on the theme of energy
transfer), and the second came to bear the title (GCC
Plan to deal with Fuel Subsidies), and the third session
was entitled (Pricing in light of subsidies & impact on
Electricity Markets).
The Forum discussed ways to address the impact of
Subsidies policies on electricity prices and the grid
interconnection requirements between members of
the GCC Interconnection Authority countries through
providing the necessary investments for power energy
exchange, reducing the generating failure in emergency
cases, improving the economic reliability of the power
systems in the Member Countries, and laying the
foundations for power exchange for the benefit of the
Gulf economy. The forum highlighted the increment
of power reliability and cooperation with electrical
companies and authorities in order to enhance
operational efficiency and coordinate their operations in
line with the conditions of each country. It also proposed
subsidy strategies and its distribution in proportion to
the development plans.
The forum witness a time when the GCC countries,
actually, saved about 214.5 million dollars from the GCC
interconnection network during 2015, as a result of, only,
avoiding the losses of power outage and the unnecessary
to add additional new plants. The targeted saving to be
increased to more than $ 500 million over the next seven
years.
Dr. Mattar Al-Neyadi inaugurate the Fourth Regional
Power Trade Forum
A side of the Forum activities
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Al Zayani: "Electricity Interconnection"
Eliminated Power Outages in the Gulf
Countries
H.E. Dr. Abdullatif bin
Rashid Al Zayani, the
Secretary General of the
Gulf Cooperation Council
(GCC), constantly follows all
GCC joint working activities
with great interaction,
represented in his interest
in the programs and projects
of the GCC Interconnection
Authority, where he keens
to have the Authority aims
(in providing electrical
power to the GCC countries
with the highest standards
of production efficiency
and balanced services
distribution) achieved.
In the context of his
interest, Dr. Al Zayani met,
last February, Dr. Mattar
Neyadi, Chairman of GCC
Interconnection Authority
and Engineer Ahmed Al
Ibrahim Chief Executive
Officer of the Authority in
his office at the Secretariat
General in Riyadh. During
the meeting, they discussed
the efforts undertaken by
the Authority to enhance
coherence and integration
of the GCC countries in the
field of electric power and
ways to boost cooperation
and coordination between
the Secretariat General of
the Gulf Cooperation Council
and the GCC Interconnection
Authority in the field of
energy saving.
Dr. Mattar Neyadi briefed the
Council Secretary General
on the efforts undertaken by
the Authority in this area and
the ambitious projects being
implemented.
The Cooperation Council
Secretary General praised
the determined efforts made
by the GCC Interconnection
Authority to strengthen its

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

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

the GCC countries during the
year 2015. These outages
were unfelt by the citizens in
their homes, hospitals and
businesses, due to getting
the power instantaneously,
in seconds, from another
Gulf States. This contributes
to encourage investment
and to give credibility to the
companies.
His Excellency said that
the GCC Interconnection
Authority is one of the
world's largest 18 companies.
During 2015, the company
has succeeded in saving
more than $ 215 million,
which is due to the leaders›
successfulness in setting up
giant economic projects in
the region.

in Dubai will include two
platforms discussing two
topics pioneers are "reliable
integration in the distribution
of energy networks resources
"and "the flexibility of power
grids."
Chairman of the GCC
Interconnection Authority
Dr. Matar Neyadi said that
the forum attracts more
than 150 participants who
are interested in energy and
VIP representatives from
governments, regulatory
bodies, international
organizations, industry
experts and leading suppliers.
The Forum includes two panel
discussions to address the
Association most important
issues. The first discussed
the reliability of distributed
energy resources in the
network, while the second
discussed the flexibility of
power grids to accommodate
the latest developments. He
added.
Engineer Ahmed Al Ibrahim,
The Chief Executive Officer
of the GCC Interconnection
Authority, said: "We are
delighted to hold this
forum in the region, which
confirms once again that
the Gulf region is in the
leading position of the global
energy sectors. Participants
were briefed last year about
the Chinese significant
technologies put in use in
many areas of energy. This
year, we will discuss many
successful case studies
particularly with regard to
clean and renewable energy.
We will, also, shed light on
how to increase the reliability
and make electricity available
and affordable. "
"We briefed the participants
of the GCC region experiences
especially in the subject of
renewable energy, considering
the fact that the region
embraces a number of the
most important pioneer
projects in this field. We, also,
underlined several sustainable
and environmentally friendly

projects and solutions.
According to UN statistics,
there are more than 1.4 billion
people – nearly one fifth of
the world's inhabitants are
living without electricity.
In this forum, members of
GO15 Association work to
utilize the electricity networks
and facilities and carry out a
study on the progress made
in electricity generation,
distribution and integration of
networks. Members will also
seek to expand partnerships
and exchange of information
and experiences.
For his part, Mr. Daniel
Dobbeni, Chairman of
the Board of Eurogrid
International said: "The forum
helped to open ideal channels
for partnerships, new
relationships of cooperation,
accept challenges, and
introduced modern insights
on various topics related to
electricity."
The second forum of the
GO15 Association focused
on "electricity grids and
climate change challenges"
and the Association CEOs'
issued a statement at the
end of the forum about their
commitment to enable the
exchange of the energy
mix while maintaining the
reliability and flexibility of
the electricity network at a
reasonable cost to consumers.
The Forum comes at the time
where the interconnected
power grid of the GCC
countries classified as the

sixteenth position worldwide
in terms of size. Large
investments had been put
in the GCC interconnection
network since 2001, and when
it start working in 2009, it
became at the forefront of
the corresponding bodies
worldwide in this sector
because of its ability to
transfer electrical energy
between GCC interconnection
members without passing
through other countries
networks.
Mr. Dobbeni said "GO-15
offers electricity for more
than 3.4 billion consumers
across six continents and
it is responsible for the
integration of 2518 gigawatts
of generating capacity,
21% of it from renewable
energy resources. GO-15 was
established in 2004 after
several power outage all
over the world, in order to
develop joint work plans deal
with improving the energy
security system. In 2009,
GO-15 became an official
Association. "
It is worth mentioning that
GCC interconnection Authority
joined the GO15 Reliable
and Sustainable Power Grid
Association in September
2014.
The aim of joining GO15
Association is to benefit
from the global experience
in the integration of
renewable energy resources
in the international electricity

networks. Through the
development of a future
vision of integrated strategy
on GCC energy production, the
GCC interconnection Authority
seeks to change the pattern
of electricity networks in the
GCC countries to intelligent
networks uses modern
technology.
Joining GO15 Association
will help the Authority to
benefit from the expertise,
researches and partners of a
global reliable entity in the
field of electrical connection,
as it is a confirmation of
the success of the Gulf
electricity interconnection
and the benefits of all GCC
countries, without exception,
from this interconnection.
In this phase, the Authority
is seeking to use the GCC
interconnection to stimulate
energy trading among
Member countries, and to
establish a trading power
market between them.
This will creates economic
gain besides supporting
the members in cases of
sudden interruption of
electricity. The Authority is
encouraging its members
to work in this regard as
there is an opportunity to
achieve an economic return
to all parties, also, it has an
environmental aspect through
saving in the fuel amount
instead of burning it while
using the low-efficiency
electric generators. If a GCC
country purchases its needs
of electrical energy from
the surplus of another GCC
country instead of producing
it with higher cost, It will lead
to the reduction of operating
expenses, fuel cost, making
economic value added, which
will enable the GCC countries
to direct their financial
revenues to areas other
than the area of electricity
generation, as they can buy
electricity from the Gulf
energy market.
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Conferences

For the first time in the Arab region as a result of joining GCC Interconnection
Authority to GO 15 membership:

Authority hosted the
2nd International
GO15 Forum

8

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

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

This event is held for the first
time in the Arab and Middle
East countries as a result of
joining Go 15 membership by
GCC Interconnection Authority
in September last year.
Specialize observers in the
energy sector describes that
holding this Global Forum
in Dubai underlines the role
that the GCC countries had
as international commercial
mass of electricity producer
and in the top position in the
field of alternative energy.
The GO15 is a voluntary
initiative of the world's 18
largest Power Grid Operators,
offering senior executives and

experts a platform to address
current and future challenges
in electricity networks. The
event attracted more than
150 world electricity leaders,
including network operators,
government representatives,
regulatory bodies, leaders
of major international
associations, industry experts
and key suppliers of the
electric power and electric
vehicles.
The first forum GO15 Reliable
and Sustainable Power Grid
Association was held last year
in the "Guangzhou" in China
in the tenth anniversary of
the Association. The event

seminar on the most
important topics related
to the strategic planning
for the electricity sector
in the Arab world, entitled
"Balances in the Combination
of Conventional, New and
Renewable Energies in
Electrical Systems". The
conference also includes
an exhibition combines the
largest Arab and foreign
companies in the fields of
equipment manufacture and
implementation of electrical
projects.
He pointed out that energy
mix in the Arab electrical
systems and its integrity
with the current generation
systems and electric grids
is very important with
respect to the technical and
economic views, meets the
growing demand for electric
power, and maintains the
continuity of supply without
outages.
He explained that the growth
rates in the maximum load
in the Arab world are of the
highest in the world, ranging
between 5- 10% annually,
compared with 2 - 2.5%
globally, and the expected
growth rates over the next
ten years will stay around
these rates, which requires
to add new generating
capacities every year to the
currently installed in the Arab
countries. The generating
capacity was about 246
gigawatts at the end of 2014.
The current capacity relies
mainly on fossil fuels (oil,
natural gas), while the
renewable energy constitute
0.7% only from solar & wind
resources and 1% from coal
(used in the Kingdom of
Morocco only), while the
electrical energy generated
by nuclear power is absent.
Regarding the Arab
investment plan for the
next five years (2015- 2020),
which includes adding
new capacity of about
140 gigawatts, Eng. Al-

Kuwari pointed out that
the renewable energy is
expected to contribute in the
energy mix in 2020 by 5.3%,
equivalent to about 20
gigawatts, while the actual
contribution of nuclear
power (Abu Dhabi project in
the United Arab Emirates)
is 1.5% (5600 MW), and the
proportion of coal remain
unchanged.
He said that in order to
discuss this important topic,
and put recommendations
based on science and the
experiences of former
producers, the conference
subject entitled " Balances
in the Combination of
Conventional, New and
Renewable Energies in
Electrical Systems", was
chosen to be the headline for
this conference, and a group
of Arab and foreign experts
were invited to discuss the
importance of diversification
of generating capacity in the
Arab electrical systems, and
to discuss the technical and
economic foundations of this
diversification.
For his part, Dr. Mattar
Neyadi, member of the Arab
Union for Electricity and
Undersecretary of the UAE
Ministry of Energy, pointed
that the Arab demand growth
for electricity makes it
important to benefit from the
latest technologies in this
area. Environmental safety
has become an important
factor in the expansion of the
electricity production plans,
therefore, we must diversify
our energy production
sources and adopting
renewable energy as a main
part of the mix fuel used in
producing energy.
The conference provides a
suitable ground to benefit
from the global ideas in this
field and helps to update
the information, technical &
economic data and statistics
related to Arab electricity
sector that are used by the

specialized institutions and
companies. Moreover, the
conference will contribute to
the exchange of experiences
in developing administration,
operation, maintenance,
human resources and
Arab expertise working in
electricity sector.
Engineer Ahmed Ali
Al-Ebrahim, the Chief
Executive Officer (CEO)
of GCC Interconnection
Authority said that the GCC
Interconnection Authority
participate in the conference
to share its outstanding
expertise in connectivity,
and to contribute in the
acceleration of connecting
Arab electricity networks.
The success of the GCC

Interconnection project
is a motivation for
interconnecting the Arab
countries as an excellent
applicable model.
GCC Interconnection
Authority presented two
working papers at the
conference, the first paper
presented by the Chairman
of the GCC Interconnection
Authority Dr. Mattar Al
Neyadi entitled "Visions
and Challenges in the Power
Sector", while the second
paper presented by Ahmed
Ibrahim, Chief Executive
Officer of the Authority
entitled" Transferring and
Connecting Laws of Electrical
Systems".
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The Fifth Conference of Electricity
Discussed the Optimal Fuel Mix for
Arab Electricity Systems

10

Arab Union for Electricity
organized the Fifth General
Conference of AUE in
Marrakech, Morocco, under
the slogan "The balance of
Mix Fuel for Power Systems
between Conventional and
Renewable Resources". The
conference, which is held
every three years, hosted
more than 300 experts and
heads of power companies
and power regulators
companies from more than
30 countries.
In his speech at the
conference inauguration,
H. E. Eng. Essa bin Hilal
Al-Kuwari, president of the
Arab Union for Electricity,
said the founding of the Arab
Union for Electricity in 1987
at the initiative of a number
of Arab electrical institutions
and companies in order to
develop the generating,
transmission and distribution
of electric power in the Arab
world. Moreover, to develop
and coordinate in areas
of cooperation among its

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

members of Arab Union
and similar international
institutions. Its values are:
collaboration, commitment,
affiliation, flexibility, and
transparency.
The Union has consistently
held its general conference
once every three years,
and that the Fifth General
Conference includes a
meeting for the Board
of Directors, the General
Assembly and a scientific

Saudi Arabia

70144

Megawatts Generation capacity
of electricity available from the
Saudi Electricity Company

Saudi Electricity

Company is the largest
electricity producer in
the Middle East and
North Africa

34

These
capabilities
represent
the total
production
of

25

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

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

three Arab countries
last year.

48

Saudi Electricity
Company has 48 stations to
produce electricity i.e. Steam,
gas, combined-cycle and diesel

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

Saudi Electricity Company Efforts were successful in reducing the
length for routine maintenance as it reported 1.1% compared to 1.2%.

2015
August

22

The Kingdom recorded a maximum load (peak load) in its
history, in August 2015 where it reached 59900 megawatts
loads - The maximum load (peak load) recorded in 2014
amounted to 54113 MW

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

600

The company has nearly
600 thousand kilometers circular of
transmission and distribution networks, to
supply subscribers in 12,815 cities, villages
and groups of houses.
The rate of oil
consumption for power
generation and water
desalination was around
4.2 million barrels of oil
equivalent per day, and
it is expected to increase
to 9.5 million barrels of
oil equivalent per day in
2035.
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The Production Capacity and
the Electricity Generation
in the GCC Countries

Qatar General Electricity & Water
Corporation (KAHRAMAA) aiming
to implement solar projects with
200 MW, in order to generate 2%
of the country's electricity needs
by 2020

15

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

Bahrain Electricity
and Water Authority
upgrade the grid up
to 400 KV.

Three main transmission
substations at the voltage
of 400 kV in Hidd, Umm Al
Hassam and Riffa were in
construction.
It is expected to be
completed during
24 months of the
signing of contracts
(about before
the start of the
2016summer)

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

249 generators will supply
electricity to subscribers on power
outage Regarding renewable
energy projects and conservation,
on 2014, the Authority received the
bids of Al Dur experimental station
in an area of 12 hectares.

The station is
designed to
produce energy
through two
main resources
, one source by
photovoltaic solar
cells and two windturbines to generate
5 MW of combined
capacity. The two
systems are linked
to 11 kV network. It
is expected to start
trial operation in
December 2015.

Qatar
The company executes various projects:

2.983

The operating
income for Qatar Electricity and
Water Company in 2015 amount
to QR 2.983 billion compared
to QR 2.898 billion in 2014, an
increase of 3%.
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The company and its subsidiaries
currently produce more than

8,600

1

Expansion of Ras Abu Fontas
desalination project (a-3)

2

3

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

4

Qatar seeks to generate

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

16%

of its electricity
from solar energy by
2018

The construction of a power and
water station in the economic
zone, «Um Alhoul».
The construction of an
administrative tower
Lucille

On December 2012 Her
Highness Sheikha Mozah
bint Nasser opened the
main facility for solar
energy tests in Qatar

On 2014, Qatar placed
a tender for the
construction of solar
power plant with a
capacity of 1800 MW

Bahrain
On 2015, Kingdom of Bahrain
implemented electricity
projects worth

123.3 million dinars

On 2014

3

66-KV transmission
substations in

1 Al Sahel 2 Sharq Al Hidd 3 Sahel Al Hidd

Launch a number of power
stations, including the
inauguration of Shamal Al

220

kV
Fateh substation
and a total cost
million BHD.
of
The station contribute
to provide other 66 kV
substations in Juffair
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were launched
with a total cost of

11

million

An agreement was signed
at a total cost of 1.9 million
dinars for the execution of all
civil works related to three
66KV substations, included
in the development project
of the 66 kV transmission
network, namely: Shamal Al
Buhair, Huneniy & Salmaniya
Medical Complex where
the Authority will supply Al
Buhair housing project from
the existing network.

United Arab Emirates
128.4

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

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

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

17
By 2020 and 2021, United
Arab Emirates aims to reduce
its dependence on natural
gas from 100% to 70% gas,
25% nuclear energy, and 5%
renewable energy.

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

Green resources include solar energy and
wind projects. Renewable solar energy
stations in the United Arab Emirates are the
least expensive in the world.

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

On March 2015, the Kuwait Institute
for Scientific Research signed the fifth
contract of the first phase of Al shqaya
Renewable Energy initiative in order to
design, construct and operate the first
10 MW plant for electricity production
using wind power technology.
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Using solar
and wind
energy to
reach 15
percent of
Kuwait›s need
for energy by
2030.

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

Al Shqaya complex produce enough electricity
to meet the needs of 30,000 houses in the
first phase and save 12 million barrels of oil
equivalent. It also prevents the emission of
five million tons of carbon dioxide annually

The project first phase will
be completed by 2017
Establishment of an integrated
complex for power production
using renewable energy resources
technologies. The complex
include a mix of renewable
energy technologies generates
1100 megawatts of solar thermal
power and 750 megawatts
of solar light power and 150
megawatts of wind power.

Oman
Sour independent gas plant
with a capacity amounting
to 2000 MW is the largest
power plant in the Sultanate
of Oman, representing
approximately 28% of the
current combined capacity
of the main electrical
connection system in the
Sultanate

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

HE Dr. Mattar Al- Neyadi – Chairman of the Board, GCC In-

terconnection Authority confirmed that the GCC Interconnection enhances energy security in the gulf countries and
it paves the way for electricity market establishment in the
region. He stressed, in dialogue with "Rabet", that raising
the network capacity has become an urgent requirement in
view of the increased local network capacities. Dr. Neyadi,
also, stressed the need to include renewable and nuclear
energy resources to the GCC energy mix pointing to the
ability of GCC countries to manage peaceful nuclear facili:ties efficiently and safely. To the text of the dialogue
Enhancing the energy
security in the Arabian
Gulf is one of the
main goals of the GCC
power interconnection
project; to which
extent was the project
able to achieve this
goal?.
GCC power
interconnection project
is unique in the region,
the project has been
established by the will of
the GCC countries leaders
to find some kind of
electrical integration and
unity in the GCC countries
as a prelude to greater
integration in various
development sectors.
This project is one of
the leading projects in
the Gulf region, and had
a major role in uniting
power producing in the
Gulf region and uniting
the circulated reservoir.
Since it started in the
operational phase in 2009,
the project dealt with
more than 1,100 power
outages unfelt by the
consumer.
The project boosted the
energy security of the

unification of resources
and the potential benefit
for each member in using
of the reserves of other
GCC countries. This forms
a significant economic
savings and help countries
to reduce the size of their
reserves.
The GCC
Interconnection
Authority do great
efforts to activate the
energy trade between
the GCC countries,
what are the recent
updates?
We have now started
the second phase of the
Authority objectives, the
energy trade between GCC
members. The Authority
Board of Directors, with
the recommendation
of the Ministers of the
GCC Power and Water
Cooperation Committee,
approved exempting
GCC members from the
fees of using the GCC
interconnection network
from 2015 and set a fixed
fee for each purchase
estimated at US $ 3,600.
The goal is to promote

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

GCC power
interconnection
project
enhanced energy
security in the
GCC countries
and opens the
field of energy
trading.
Exempt members
from fees of
using the GCC
interconnection
network and set
a fixed fee for
each purchase
estimated at US $
3,600.
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In an interview with the «RABIT», Chairman
of the Board of the GCC Interconnection
Authority, Dr. Matar Neyadi confirms:

GCC countries
continuing to
invest in solar
power despite
the drop in oil
prices

Increase the
capacity of the GCC
interconnection
network has
become an urgent
need to provide
support regarding
interruptions
and activation of
energy trading.

outages and to meet the
needs of the electricity
market in the case of
energy trade activation.
Solar energy projects
stumbled in some Gulf
countries following
the decline in oil
prices in the eighties
and nineties; will it be
affected by the current
decline in oil prices?
Despite of low oil prices,
GCC countries continue to
invest in renewable energy
resources, especially in
the construction of solar
power stations. In January
2015, UAE announced
the second phase of
Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Solar Park
with a capacity of 800
megawatts, and by 3
months Mohammed bin
Rashid announced the
third phase of a 5,000 MW
solar power by 2030.
This proves that low oil
prices will not affect the
establishment of solar
power stations because
the diversification of
energy sources is a
strategic choice of the
Gulf Cooperation Council,

and the drop in oil prices
is a temporary phase and
not a new. The Market
will recover and corrects
itself, and that the global
economy will recover over
time. We need the longterm strategic vision and
to be patient.
On the other hand, the
decline in oil prices result
in lower gas prices, which
is the main fuel for power
plants, and it will result in
lower price per kilo watt.
Do the GCC countries
have the ability
to safely manage
their future nuclear
reactors?
GCC countries keen to
get the latest safety
technologies related
to the construction of
nuclear reactors. In UAE,
authorized agencies
for nuclear reactors
implementation keen to
benefit from the lessons,
review safety standards
and modified them
according to the lessons
learned from the accidents
in some countries. The
assuring thing is that
GCC countries have more

potential in the planning,
organization and utilizing
the experiences of
other countries, which
makes us assured of
the implementation of
these projects. I like to
reassure our citizens that
all safety standards and
the latest technology
will accompany the
construction of nuclear
reactors in the GCC
countries.
What are your plans
related to the expansion
of power interconnection
outside GCC countries?
Gulf states is part of
the Arab world and the
Interconnection Authority
has been assigned to
establish agreements,
governance systems and
Arab interconnecting
project which will be
implemented under the
supervision of the Arab
League. This project will
be initiated after the
stability of the political
situation in the Arab
world. A memorandum of
understanding to develop
a general framework for
the establishment of the

Arab Common Market
has been approved. This
market will connect the
Gulf and Arabian Peninsula
with Egypt and the
Maghreb countries.
The agreement between
Kingdom of Saudi Arabia
and the Arab Republic
of Egypt is one of the
connecting elements
and there is a connecting
project between Jordan
and Egypt. Integration
opportunities exist and we
wish they will succeed.
According to the study,
Syria will be, through
Turkey, the gate to Europe
after its stability. We are
seeking to have larger
projects.
What are the lessons
learned from the
power interconnecting
project in the field of
water interconnection?
There is a difference
between water and
electrical connection;
water cannot be kept for a
long time in pipes without
circulation. When the
project was discussed,
we found that it will be
better to have bilateral
agreement between the
interested countries and
we could have some
kind of participation
in the production of
water through bilateral
agreements.
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Power prices
Support forms a
challenge facing the
establishment of
energy market, how
can the Authority
overcome this
challenge?
One of the challenges
facing the energy trading
is the support provided
by the GCC countries
to power generating
companies, but the recent
actions redirect the
support to the consumer.
This will have a positive
impact in stimulating the
energy trade between
GCC member and the
establishment of energy
trading market able to
compete in the open
markets. GCC economies
have reached a stage of
maturity and are able to
compete.
Gulf networks enjoy
surplus which enable
them to sell, and they
are not identical in the
peak period. Studies
demonstrated the
existence of some
differences between
them and the peak period
distributed between May
and August which allow
a margin for sale. The
emergence of renewable
energy and nuclear power
will provide large amount
of energy available for
supply and sale.
Since the GCC
countries are
founding partners
and owners of the
power interconnection
project, how will
the power be sold to
them?
GCC Interconnection
Authority is the owner
of the connecting lines.
Unlike the local networks
that have stretching
lines inside the country,
the Authority does not

have power station, but
its role limited only on
transferring loads.
In spite of the
abundance of fossil
energy, GCC countries
are working on the
adoption of renewable
energy within its
energy resources
mixture, what is the
benefit from that?
Each country had specific
privacy determine the
sources of energy it needs,
for example, in countries
that have rivers prefer
hydropower, and countries
with high rates solar
brightness focus on solar
energy. Energy sources
can be diversified in each
country to promote energy
security and providing
different power supplies.
In all GCC countries, Solar
Energy can be used to
cover the demand for
electricity at noon time
wich witness the highest
percentage of electricity
demand due to the need
of air conditioning at that
particular time. In winter,
GCC countries can export
this cheap electricity.
Why do you describe solar

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

started in Dubai in the
year 2014 to introduce
legislation regulating
the placement of solar
panels on houses› roofs
of and connect them to
the grid and how can the
homeowner benefit by
selling the surplus to the
national grid.
Did the increasing of
the Authority capacity
become an urgent
need due to the high
volume of loads in
countries and the
continued growth of
demand?
Network specification
of Interconnection
Authority was identified
in the nineties, and
GCC countries power
systems were much
less than the current
time. Because of the
rise, the Authority Board
approved and authorized
a specialized office to
study and determine the
needed capacity for the
Authority network. There
is agreement that rising
capacity has become an
urgent requirement to
provide support in power

the electricity systems, many of
them deals with smart metering,
but there is no coordinating body to
make decision at the national level.
Smart grid in the United States
divided into two parts, where the
Federal Regulations governing
the bulk of the electricity system,
while the distribution network is
under the supervision of the state
public utilities commission. Local
regulations prevent the motives of
electrical companies from leading
any regional or national effort.
What is smart grid?
Smart Grid is the electrical grid
which uses communication
technologies (smart meters that
run on 3G or SCADA monitoring
systems and many others to
gather information from the points
generating, consumption and
transmission points and then
modifying the work of the network
based on these information. Many
rich information can be collected;
for example: patterns of the
consumer electricity consumption
(homes, laboratories, etc. ),
patterns of generation for power
plants, especially renewable energy
like wind and solar, which are all
fluctuate in the generation rates,
and important information about
network performance. Merging
of grid control method is only a
process automation to improve the
efficiency, reliability and durability
of the generation and transmission
of electricity.
Applying this technique on
the ground requires extensive
modifications to the infrastructure
of the traditional grid. The mission
of the traditional grid, since
invented in the late nineteenth
century, has always been to transmit
electricity toward the consumer
without considering any interactive
with the consumer or transfer
stations. Therefore, smart grid is
called a bi-directional business
style.
Functions and Benefits
Smart grid had many benefits,
as modern requirements of
consumption regulation. The
forefront of this benefits is
reliability, flexible topology of the
electrical grid, good management

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

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

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

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

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

heat energy .
After that, as the above
picture show, this much
of heat and hot dust
will go to what we call
HRSG (Heat Recovery
Steam Generator) which
is responsible to heat
up water container by
chemical process using
the heat energy and
hot dust. The water will
be heated to various
temperature of steam in
the HRSG which is going
to be used to industrial
petrochemical purposes.
Why cogeneration not any
other technology
There are many aspect
where we can compare
and prefer cogeneration
over other conventional
ways of power generation.
In the following lines you
will know some of them.
cut off in operational cost
As the cogeneration use
one source of energy and
produce two productions
which are steam and
power. Therefore, that
will lead to reduction
in kWh costs comparing
to separated generation
methods. Also, since
cogeneration usually
located onsite, so that
will lead on cut off in
losses of transmission
lines that is used in
conventional ways of
generation.
Annual costs can be
predicted
One of the most
important properties of
cogeneration is the end
user can easily predict the
annual cost of the plant.
That can be done by
balancing consumption
of electricity from local
utility versus onsite
cogenerated power based
on cost and efficiency..

Energy Reliability
Cogeneration plants
are located on the site
where the generated
power is used,
limiting opportunities
for interferences in
transmission and
distribution. Disruption
from weather,
natural disasters,
mechanical failures,
and other troubles are
significantly reduced.
The cogeneration plant
operates in parallel with
your utility; therefore
you’re less susceptible
to power outages. During
power outages, onsite
cogeneration plants
can continue to run and
provide customers with
reliable, high-quality
energy.
Extended Lifespan of
Equipment
CHP plants will reduce
wear and tear on existing
mechanical equipment,
such as boilers, and
extend the operational
life of the equipment.
When a cogeneration
plant is put into service,
existing equipment
is often relegated to
serve as a back-up or
supplement to the
cogeneration system prolonging its lifespan
by putting less “mileage”
on it.
Environmentally
There are many
environmental benefits
for using CHP or
cogeneration over the

conventional power
generation ways. In
terms of efficiency,
cogeneration can run at
70- 80% whereas the
conventional ways at only
50%. Also, cogeneration
use clean source of
energy which natural
gas and that will lead
to reduced carbon in
atmosphere as well as
reduction of greenhouses
gases to 30%.
Where can we apply such
technology (Application) :
There many fields
where we can apply
cogeneration technology.
We listed below some
of the most common
examples that will lead
to significant change of
we used cogeneration
to supply it. Changes
will be mainly in power
consumption, efficiency
and environmental
impacts
In industries, such as
rayon, pulp and paper,
chemical processing, and
textile, which require
simultaneous steam and
power, it is possible
to meet either part or
full heat and power
requirements using steam
turbine, gas turbine with
heat recovery boiler.
Cement kilns and
brick kilns require a
large amount of high
temperature process
heat. The gas turbine
exhaust, with or without

supplementary firing,
can supply this heat and
produce electric power
for the factory.
In glass melting furnaces,
heat from the exhaust
gases can be recovered
in waste heat boiler to
produce steam. The steam
can be expanded in steam
turbines to produce
electrical power.
Potentials of
Cogeneration in Kingdom
of Saudi Arabia :
In Kingdom of Saudi
Arabia, we have big
potential to take
benefits of cogeneration.
Specially, we have good
potential of natural
gas and scattered sites
all over the country.
That will lead to
getting the benefits of
cogeneration in terms of
the environment, cost of
energy, efficiency and
energy losses. Also,
since we have many sites
need steam and power
in the same time, so
that , cogeneration will
exactly fit the needed
demand. Actually, first
steps for such good
technology has been
already taken by Saudi
Aramco which started
establishing three power
plant using cogeneration
in Hawaiyah, Abqaiq
and Ras Tanura. Saudi
Aramco made a Joint
venture company that
include the Japanese
companies Marubeni and
JGC and Saudi company
Jumaiah. This joint
venture is called PCPC
which is abbreviation
for Power Cogeneration
Plant Company. PCPC is
responsible to builds
those three plants by the
end of 2016.
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Cogeneration
Technology
Eng: Issam al-shehri saudi electricity company
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Cogeneration is simply a way of generating power which use one source of
energy for example fuel or gas to produce mainly electricity and hot steam. It
is commonly called CHP which is abbreviation of Combined Heat and Power
worldwide. Therefore, Co- in the beginning of the word to indicate that generating
both Power and Hot Steam. Significantly more efficient than traditional power
generation, cogeneration can dramatically reduce utility costs while providing
numerous benefits to including increased reliability, predictability, and significant
reduction of carbon emissions
How it works ?
Cogeneration principles
can be explained as the
following. First of all,
using the natural gas as
the fuel to produce power
and heat. Then that power
can used to generate
electricity for indusial use
or any other uses such
as resident areas. Also,
that heat or hot steam
can be used in industrial
area instead of getting
rid of it. this hot steam
can be used in many
fields in industry such as
petrochemical plants with
different temperature hot
steam to isolate different
types of petrochemicals.
Waste heat captured
from the cogeneration
system can even be fed
into a device called an
absorption chiller, which
is able to convert the
waste heat into cooling.
This relieves the site’s
other chillers (typically,
electricity-powered) from
having to do so much of
the site’s air conditioning.
In the following lines, we
will get into the detail of
the process and how it
starts and ends.
What its benefits

There are many
benefits for using CHP
or cogeneration to
produce energy and
steam. Benefits include
both indusial usage or
residential. Also, It has
remarkable impact in
cutting governmental
budget that spent
in ensuring power
demands for industrial or
residential uses. In the
following lines , we will
show some of the most
powerful benefits
Cogeneration reduce
consumption of energy
as well as gases of

greenhouses
When one input fuel is
used to produce two
types of outputs (heat and
power), this translates
directly into reduced
energy consumption,
fewer greenhouse gas
emissions and a smaller
carbon footprint than
traditional forms of power
generation .
Provides fuel flexibility
As the natural gas is most
common fuel to operate
the gas turbines which is
going to be responsible
to generate both power
and heat. That will lead to
sustainable and reliable

source of energy as well
as clean energy that will
not affect our enviroment.
Also, many studies
insures that Saudi Arabia
has reliable reserve of
natural gas. Cogeneration
will not be the only
source of electricity but
that will make us more
powerful to provide
diverse sources of energy.
As the diagram above
shows, we have mainly
in any gas turbine (which
is the cogeneration tool)
three important steps that
will lead to understand
the core principle for
any cogent plant. Those
three stages are the
following: Compressor,
Combustion chamber and
Turbine. First of all, the
compressor is responsible
to intake the cold air that
comes from environment
to COMPRESS it up to
certain level of pressure.
After that, we have the
combustion chamber
which responsible to
receive this pressured air
and sparks in that flame
using the fuel (which is
here natural gas). That
will end up with huge
and powerful explosion
which is going to rotate
greatly the axial shaft
centered along the gas
turbine leading to more
fast rotation in the
compressor blades and
so increase the rotation
again more and more in
the Turbine blades. The
rotation of axial shaft
will be converted ( by
the connected generator
to the axial shaft) as
mechanical energy
to electrical energy.
However, back to the
great explosion going
on in the combustion
chamber and from there
to the turbine. This
explosion will cause great
amount of hot dust and
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gccia adds Frequency Control at
HVDC Station
GCCIA’s HVDC facility has been upgraded by installing an additional feature for normal spinning reserve sharing
between the two asynchronous control blocks (50 & 60 Hz). This has been incorporated such that its existing
Dynamic Reserve Power Sharing function (DRPS), for stability issues, shall remain fully predominated over
its applications, on the critical incidents. The addition has brought an innovative feature to the GCCIA’s HVDC
facility, ever first in the world.
The newly installed function is known as “Frequency Control (FC)”. The function is not only supporting the drop
in frequency due to generation loss, but it also manages the over frequency due to load loss. The activation of
FC has been defined by applying settings of ΔF and ΔT.
FC software release was successfully deployed at site on 4th October 2015. Since the installation, there were
more than 40 incidents for which FC has operated to manage the frequency by transferring reserve margin
across the two asynchronous control blocks. Out of these 30 incidents relate to under-frequency where the
deficit side was supported, and there were 10 incidents due to over-frequency activation.
The enhanced design philosophy has brought Saudi Arabia to participate in primary spinning reserve sharing
for normative frequency incidents across the asynchronous control block, quite similar to AC synchronized
power systems. Hence leading GCCIA to the achievement of one of the primary goals of GCC interconnection
i.e., Primary reserve sharing among all MS. These in turn, contributes to savings in cost, by reducing the on-line
generation capacity and rely on combined system reserve.

Kuwait is a partner in GCC
Power Interconnection
Projects and its use of
the project resources
is achievement of the
project objectives
26

Eng. Mohammad Boushehri,
Undersecretary, Kuwait Ministry
of Electricity and Water said that
Kuwait is a founding partner of
the GCC Power Interconnection
network, and getting assistant
from the project is considered a
success and goals achievement
for the project .
Mr. Boushehri said, “ Power
Interconnection network was
established to support the
GCC countries networks when
needed, and using it during
February 2015 outages makes us
feel that the project achieves its
investment objectives and the
GCC countries are reaping their
investment”.
All GCC countries got support
from the network and all of
them have provided electricity
for the network. This stresses
that the GCC joint project
achieve its objectives and
supports the electricity
systems in the GCC countries,
which makes us proud of our
successful investments in this
pioneer project.
Economic model
Mr. Boushehri pointed that
civilized people are those
who know how to cooperate
with each other, and the links
between the GCC countries go
beyond history and geography
to a common destiny. The GCC
Power Interconnection project
reflects the level of cooperation
and joint work accomplished by
GCC countries. The project has
become a model for success as
a real joint work on the ground.
“Modern countries seek to
pursue their economic model,
which means to benefit from

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

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

Boushehri explained that the
GCC countries are very close in
the annual growth in demand for
electricity, which ranges from
7 to 10 per cent. However, “but
we, in Kuwait, have achieved
a significant achievement last
year as demand fell from 8 per
cent to 3 per cent, an increase
which is in line with the global
average. This indicates that
the rationalization measures
adopted by Kuwait Electricity
Company in cooperation with
the media achieved their
objectives successfully.”
“But studies are still adopted
an increase between 7 to 10
per cent, according to these
readings the current production
capacity will double from 15,000
megawatts, to 30,000 MW by
2030. Despite the improvement
in the increasing rate of the last
year, but we as officials are still
working to curb the increase
in demand and look to the
sustainability of this decline
with an annual increase ranging
from 3 to 5 per cent to match
the acceptable global rates. “ He
added.

Masdar city is considered a realistic translation
technique of smart cities that run on renewable energy
sources, according to the future lifestyle requirements.
Therefore it is a gulf universal model does not target life
with innovative energy systems only but by producing

29

more power generating systems through constant search
for a better generation, production and distribution
techniques, with its Advanced Research Center aims to
create the best and latest methods of energy consumption
and employ them in favor of sustainable development.

That city, which includes a
joint international platform
aimed to create appropriate
solutions to a number of the
most pressing issues that
affect human life in general,
such as energy security,
climate change, and through
Masdar initiative led by the
Abu Dhabi Future Energy
Company (the source), a
subsidiary of Mubadala
development Company
(Mubadala), as well as to
discuss ways to develop the
human experience in the
field of renewable energy and
sustainable development.
The city stretches over an
area of 6 km with a capacity
of 50 thousand people, at a
cost estimated at $ 22 billion.
It will be the home to major
alternative energy companies
in the world.
In Masdar City, 30% of
its volume is allocated to
housing, 24% to business
and research area, 13%
for commercial projects,
including light industry, 6%

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

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

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

Achievements
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Targeting the effective balance
in the global energy market that
continues to evolve continually

Masdar

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

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

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

Abu Dhabi has reserves
of hydrocarbon enough
to continue at the current
levels of production for a
hundred years
The city maintains future
energy through the
proper investments in
the field of renewable
and sustainable energy
The first zero carbon and
zero waste city and in
the world, it is also the
first fully solar-powered
city
City needs about 200
megawatts of clean
energy but more than
800 MW is needed for a
conventional city of the
same size
“ Masdar “ is based
on a comprehensive
approach where the
work comprises four
interconnected tasks
business units.
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Amazing architecture
The city center has moving
giant umbrellas inspired by
the idea of sunflower, to
shade the squares and public
places in the city center in
the morning and to absorb
the sun heat, then, in the
same evening, the umbrellas
close for the launch of the
heat absorbed.
Through its smart
investments, Masdar
occupies the forefront rank
in providing green footprint
can be adopted by future
cities to accommodate rapid
urban, reduce energy and
water consumption and the
reduction of pollution and
waste.
The city’s design embodies

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

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

City contains Electricitygenerating solar powered
plant, and will re-refining
water for irrigation and
agriculture use.
A source from the inside
Living in Masdar is Reality
that might be seen by some
as a fiction movie, where
there is a real car without
a driver, a means to take
passengers from to Masdar
City in Abu Dhabi, which
turned fantasy into reality
and become a model for the
entire world.
From the roofs of the city’s
buildings, Masdar provides
an example of leadership
in the field of sustainable
energy. These panels, as

on unscheduled imports
of power by Member
States during “frequency
incidents”2 over the
period 2009- 2013.
Based on analysis of
the above data, we found
that the Interconnector
allowed Member States
to avoid 7,359 MWh of
load-shedding due to
unscheduled outages,
over the period 2009 -13.
Applying an assumption
regarding the Value
of Lost Load (VOLL) of
between $3,053 and
$4,001 per megawatt
hour (MWh), which
varies depending on the
year, we estimated the
value of avoided outages
amounts to $28.6

million, or $6 million per
annum.
Since 2009, we
understand that the
Interconnector has not
been used extensively
for the trading of
energy or the sharing of
reserves, and that the
GCC Member States have
not accounted for the
Interconnector in the
planning of
their local power
systems. Hence, we have
not sought to estimate
these historical benefits
directly in this paper.
For instance, we have
examined historical data
on spinning reserves
and found that Member

States have held more
spinning reserves than
required to meet the
GCCIA’s N-1 standard
across the whole GCC
power system.
To help assess the
extent to which Member
States have missed out
on the potential benefits
of reserve sharing, and
thus the quantum of
potential future savings,
we estimated the level
of spinning reserves that
Member States would
have been required to
hold over this period
to comply with GCCIA’s
standards, both in the
interconnected case and
the isolated case.
We found that Member
States would have
saved US$ 144 million
per annum if they had
adopted the N-1 standard
in their respective
isolated systems.
Member States would
have saved a further $25
million per annum if
they had only held the
reserves necessary to
meet the N-1 standard
across GCC power system
as a whole, taking into
account the ability to
share spinning reserve
through use of the
Interconnector.
Hence, the value of
$25 million per annum
represents our estimate
of the incremental value
of the Interconnector
through the potential to
share reserves, taking the
N-1 standard as given.
This estimate could,
however, be an over
estimate:
Even if plant
were scheduled and
despatched in a way that
exploited all gains from
trade and reserve sharing
opportunities, there may
be technical reasons why

Member States require
more spinning reserves
than would be necessary
to meet the N-1 standard
in the GCC power system,
such as local grid
constraints; or
In some situations,
a surplus of spinning
reserves may effectively
be provided “for free”
by cogeneration plant
being required to
part-load in order to
meet heat demand for
water desalination.
If this happens to a
greater extent than we
have assumed in our
modelling, we may
have underestimated
the supply of spinning
reserve.
Non-Quantified Benefits
In addition to above
quantified benefits, the
Interconnector provides
other benefits that we
have not estimated in
this study. These include
economies of scale
derived from building
large shared generation
units, better integration
of renewables and
nuclear generation and
reductions in frequency
management costs,
savings in transmission
costs within countries,
and increased scope for
the exchange of energy
with neighbouring
countries outside the
GCC.
Keywords
Below we list keywords
which characterise this
paper:
Capacity-cost,
Emissions, Fuel-cost,
Interconnector, Loadshedding, Loss-of-LoadExpectation, Power-trade,
Reliability-standard,
Reserve-margin,
Spinning-reserve,
System-security.
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This paper presents
the findings of a study
commissioned by the
Gulf Cooperation Council
Interconnection Authority
(GCCIA) to estimate the
benefits accruing to the
Member States of the
Gulf Cooperation Council
(GCC)1 as a result of the
presence of the GCC
Interconnector.
The GCC Interconnector
delivers a range of
potential benefits to
the electric utilities of
the GCC Member States.
This study estimates the
following categories of
such benefits:
Savings in the amount
of installed generation
capacity each Member
State requires in order to
maintain a given level of
security of supply; and
Reductions in fuel
costs, generation plants’
variable operating and
maintenance (VO&M)
costs, and carbon dioxide
(CO2) emissions due
to more efficient plant
despatch because of:
− Savings from sharing
spinning reserve amongst
Member States; and
− Trade in energy
between Member States.

Estimating the benefits
of the Interconnector
requires that we perform
simulation modelling to
estimate the costs of the
GCC power system:
In a scenario
that assumes the
Interconnector is present;
and
A hypothetical
counterfactual
scenario in which the
Interconnector does not
exist
This study estimates
both potential future
benefits of the
Interconnector, and
the benefits that it
has delivered since its
commissioning in 2009.
Future Benefits
We assume that,
in the scenario with
the Interconnector,
that Member States
will make full use of
the Interconnector in
the future, realising
all opportunities for
optimising despatch of
plant across the region
to trade energy and
share spinning reserve to
achieve an N-1 standard
across the GCC power
system as a whole.
We also assume that

Member States build no
more generation capacity
than is needed to achieve
the security standard of 5
hours per year expected
loss of load (LOLE).
In the hypothetical
counterfactual, we
assume that each
Member State operates
as an isolated system,
and to make up for
the absence of the
Interconnector, builds
more generation capacity
to meet the same
security standard of
5 hours per year LOLE
and schedules plant
to provide sufficient
spinning reserves to
achieve the same N-1
standard as in the
interconnected case, but
within its own power
system.
Our modelling
estimates that the GCC
Member States can
potentially accrue the
following benefits over
the period 2014 – 2038:
A total saving from
reductions in installed
generation capacity of
5.23 GW, which equates
to total monetary savings
of $5.66 billion (or $0.43
billion per annum);
Savings in fuel and

VO&M costs of over $27
billion (or $2.07 billion
per annum); and
A reduction in CO2
emissions of 225 million
tonnes.
Historical Benefits
The main benefit
that Member States
have enjoyed since
the introduction of the
Interconnector in 2009
is the ability to import
power at times of system
stress, thereby helping
to avoid system outages.
To assess the extent to
which Member States
have benefited from the
avoidance of outages, we
examined historical data
provided by the GCCIA

1.0 INTRODUCTION
Power trading is a new
concept in the GCC countries,
where this industry just
comes into the picture in the
oil Arab Gulf region. After
implementation of the largest
transmission line project
between these six, countries
number of member states is
looking forward to introduce
their national electric
markets. The project build
by a counterpart authority
taking the responsibility and
development of a network
interconnecting the between
these six countries.

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

This interconnection gives
benefits of increasing
the security of electricity
supply, system reliability
and having the support
during the emergency [4,
5]. These benefits were the
main three goals targeted
since signing the general
agreement and Power Energy
Trading Agreement. The fourth
item was about utilizing
the network for power
trading. The power trading
not utilized yet between
these six countries as shown
in Figure 1. The benefits
gained are to save the cost
in electricity sector by
using the Interconnection to
share the Installed Capacity
Resources. This will provide
to each other the emergency
services in contingencies
and to have a Provision of
Operating Reserve. This will
open the door for Scheduled
Energy trading between the
six member states. Number of
incidents supported through
the GCCIA is more than 1200
incidents.
In this introduction we will
cover different types of
generating technologies;
where the factors drive
the power plant cost;
the financial analysis
methodology and key
assumption; plus estimates of

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

particularly when distillate
used as the fuel input.
These types of generation
usually dispatched to cover
the daily load curve as shown
in Figure 2. One of the major
obstacles may be faced in
the power trading is having
the same load among the six
counties. They have same
peak at the same time due to
the similarity of the weather
condition for the region.
In general, the load patterns
for the interconnected
countries shown in Figure 2
are most similar pattern. The
physical generating units
should be freely participate in
the Electricity Market based
on offered prices submitted
by Generation Companies.
Earlier the generating units
dispatched economically to
meet system load illustrated
in Figure (3).
2.0 Generator Cost Function
and Operating Characteristics
Generating energy for thermal
unit depends on many
parameters, which are as
follow:
1- Heat Rate
2- Capacity
3- Fuel type
4- Generation allocation
5- Variable O&M	
6- Fixed O&M	
7- Forced Outage
8- Maintenance Rate
9- Start Up Costs
10- Type of generation (Non
Cycling, Must Run)
11- Life cycle of unit
12- Emission Price Units
13- Risk Outage
The machines used in the GCC
countries are combustible
fuel unit types that are using
mainly oil and gas available
in the region.
The key driver for such type
of variable cost generating
units is the efficiency of
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Abstract

End of 2014, Oman Electricity
Network joined officially the Six
Gulf Council Countries Electricity
Networks through the a backbone
of 400kV super grid network. The
Main driver of load demand in these
countries is the domestic load, where
air-conditioning load comprises the
largest load component, where the
growth in demand in this region is
one of the main driver for the Regional
Electricity Market. These countries
interconnected to share their installed

capacity and operating reserves, and
increase their system reliability, and
providing emergency support services
all the time. In addition to these
benefits, the GCC interconnected
countries would like to find window of
opportunities to open the gate for the
power energy trading through bilateral
contracts. Many benefits achieved
from this interconnection since it’s
commissioning in 2009, where the
interconnector not utilized for power
trading to initiate a regional power

market only [1].
The GCC countries are depending
mainly on gas and oil in generating
their bulk electrical energy. It is also a
fact that two of the GCC countries are
fully depending on gas in generating of
power electricity. Two other countries
are depending on gas with minor
dependence on oil while the last two
countries are heavily dependent on oil
in generating the electricity [2].
In this paper, we will estimate a zonal
and mandatory Market Model for the

Figure 3: Load Curve demand for the GCC countries

contract and international
fuel price respectively.
Bahrain Generation System,
which has Maximum
Capacity 6,316 MW, Minimum
operational cost $50 and
$82.51 per MWh, and
Maximum operational cost
equal to $114 and $179 per
MWh for contracted and
international fuel prices
respectively.
Qatar Generation System,
which has a Maximum
Capacity of 7,100 MW,
Minimum operational cost
$42 and $66 per MWh,
and Maximum operational,
cost $89 and $110.85 per
MWh for the contracted and
international fuel prices.
UAE Abu Dhabi Generation
System, which has Maximum
Capacity 25,080 MW,
Minimum operational cost
$33 and $74 per MWh, and
Maximum operational cost
$88 and $124.5 per MWh
for the contracted and
international fuel prices
respectively.
Oman Generation System,
which has a Maximum
Capacity 8,657 MW, Minimum

operational cost $32 and
$39 per MWh, and Maximum
operational, cost $88 and $115
per MWh for the contracted
and international fuel prices.
Figure 8: Incremental Cost
Curves of the GCCIA Countries
(2015) using contracted fuel
prices
The GCC Countries production
cost with Maximum Capacity
of 138,350 MW. The range of
production cost varied from
member states to another as
shown in Figure (7) and Figure
(8). Table (1) summarized
the production cost using
contracted/shallow prices
and international fuel prices.
There is difference between
member states in in range
of $10 to $100 per MWh. The
capacity available for trading
between member states is
10.5TWh during the year.
The expected saving and
benefits for the traded parties
estimated to be equal to
$105 Million to $1050 Million
yearly for the traded parties.
Table 1 : Production Cost using
Contracted and International
fuel prices
The GCC Countries interaction
in case of having a mandatory

Figure 9: GCC Countries REM prices forecasted
in 8 March 2016 at Hour 5.

with zonal prices for the GCC
Regional Electric Market
expresses for different times
as shown in Figures from 9
to 11.
The suggested nodes for
the GCC REM model is 13 as
shown in Figures from 9 to
11. The prices is color coded
where below colors shows
low market price and red
color shows high market
price. The flow of energy is
from the high market prices to
the lower market prices.
Kuwait, KSA, UAE and Oman
shows the highest node
prices in the REM model
presented, where Qatar, and
Bahrain.
9.0 CONCLUSION
The results of estimate
a zonal and mandatory
Market Model for the
GCC Regional Electricity
Market among the Gulf
countries carried out through
Electricity Market Simulator
shows opportunities in
the suggested model and
presents high economic
benefits from such model
used.
The zone prices at KSA in
south, north affecting the

Figure 10: GCC Countries REM prices
forecasted in summer 28 June 2016 at Hour 5.

all market zones prices at
KSA. Kuwait and UAE also
have high market zone price.
Qatar and Bahrain has lowest
market zone price. Oman
market zone price has low
price in certain period and
higher market price in another
period.
The production cost
differentials between the
member states creates
opportunities for energy
trading among GCC Countries.
Referring to production,
Costs between Member
States calculated and
presented Table 1 using
Contracted/shallow Prices
and International fuel prices.
There is difference between
member states in in range
of $10 to $100 per MWh. The
capacity available for trading
between member states is
10.5TWh during the year.
The expected saving and
benefits for the traded parties
estimated to be equal to
$105 Million to $1050 Million
yearly for the traded parties.
Generally, proposed zonal and
mandatory Market Model for
the GCC Regional Electricity
Market will provides high
economic benefits for the
GCC countries to yearly Billion
of US dollar.

Figure 11: GCC Countries REM prices forecasted
during in 25 March 2016 at Hour 18.
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Figure 1: Energy Exchanges through GCC Interconnection.
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converting fuel to electricity,
and measured by the
machine’s Heat Rate, which
is amount of fuel used in
British Thermal Units (BTU)
required to generate one
Kilowatt-hour of electricity
energy. Many tables used
to convert amount of the
fuel used from one shape to
another. Generator variable
cost is directly proportional
with the machine Heat Rate
where generator efficiency is
inversely proportional with
the machine Heat Rate. The
heat rates shown in equation
(1) are not applicable for the
non-combustible fuel unit
types like nuclear and nonbiomass renewable plants.
Heat Rate = BTUs / kWh (1)
The utilization of generating
unit called the capacity
factor is the ratio of amount
of electrical power produced
during period as shown in
equation (2):
Capacity factor = Generation
capacity (MW) x 8760 Hours
(year) (2)
It is very important to use
the correct units in every
stage of calculating the cost
of generated electricity and
the production cost of the
machine due to different
set of units, which are used,
from the used fuel for power
station until the electricity
generated from generator.
The cost of generation
calculated as shown in
equation (3):
Cost=$ rate per hour ×
quantity of hours in operation
(3)
As an example, if the cost of
generating electricity from
rented diesel generator,

quoted at $10 per gallon
of diesel fuel used, and
consumes one 55-gallon (Gal)
barrel of fuel per 1-hour (h)
running period. Therefore,
the rental cost of the diesel
generator for a 24-h running
period is as follows:
Cost/Hour=$10/gal×55gal/
barrel+1barrel/hour=$550
Cost=$ rate per hour ×
quantity of hours in operation
=$550/h×24 h of
operation=$13200
3.0 Unit Generation Cost
Calculation
From economic point view,
the total cost of production is
consisting of both the fixed
costs and the variable costs.
The fixed cost is consisting
of capital investment, fixed
operation, maintenance,
depreciation costs and
Insurance costs. The variable
costs is consist of fuel costs,
and variable operational
and maintenance costs as
presented by AL-Muhawesh
(2005) [8] using Unit
Generation Cost Components
using Cost-Plus method
shown in Figure 4. The unit
generation cost calculated
by AL-Muhawesh based on
financial analysis of firms,
and economic calculation
based on Cost-Plus contract.
The following equation
derived from Figure 4 for
all units generation cost
components as follows:
Unit Generation Cost = [Fixed
(FC) + Variable (VC)] x Risk
Factor (RF) (4)
Where:Fixed Costs = Insurance Costs
(IC) + Depreciation Costs (DC)
+ Capital Inv. Profit. (CIP) +
Fixed O&M Costs (FOMC) (5)
And;

Figure 2: Utilization of Generation Technology in Daily Load Curve

Variable Costs = Fuel Costs +
Variable O&M Costs (6)
The results form economic
calculation illustrated in
Figure (5). Both variable and
fixed costs are not the same
for the machines, which
present opportunities in
gaining more saving in case
of fuel cost variation in the
fuel markets.
4.0 Average Generation Cost
for CCGT’s and OCGT’s in GCC
In regard calculating
average generation cost
for CCGT’s and OCGT’s in
GCC, the assumptions on
costs and various technical
characteristics to avoid the
inconsistencies between
the size of OCGT and steam
units within CCGT plants for
the new entrant CCGT and
GTs based in the following
method:
•
Average capacity of
the gas turbine component
is used in existing CCGT
plants (196.3 MW), based on
the data collected from GCC
Member States.
•
Calculate the ratio
of steam turbine to gas
turbine capacity implied
by the assumed heat rates
for new entrant CCGT and
OCGTs, assuming each CCGT
is comprised of two gas
turbines and one steam
turbine;
• Finally, we multiplied the
above ratio by the average
gas turbine capacity and
added this to our OCGT unit
size assumptions, to give an
estimate of the unit size of a
CCGT.
The generation cost
calculated from the given
method illustrates in below

depicts the screening curves
for our new entrant CCGT and
OCGT plants in GCC region as
shown in Figure (6).
In regard of calculating the
production cost calculation
for the unit generation used
in the GCC countries, the
PROMO and AURORA xmp
v12.0 software used to deal
with high amount of data
used for each generator in all
member states units. The fuel
prices used for calculating the
energy production cost are
the international fuel price
and contracted fuel prices.
These results represents the
supply cost of product or
commodity for the regional
electricity market.
Saudi Arabia production
Cost in 2015 for Generation
System has a Maximum
Capacity of 67,612 MW,
Minimum operational cost
equal to $68 per MWh and
Maximum operational cost
equal to $373 per MWh using
international fuel prices.
The results of production cost
using contracted fuel prices
is lower that the international
fuel prices. This presents
clearly amount of subsidies
in fuel prices at eastern side
of KSA. Most of generation
unit prices at eastern region
of KSA is less than $90 per
MWh. The most expensive
machine reaches to $150 per
MWh.
Kuwait production Cost in
2015 for Generation System
with Maximum Capacity
equal to 19,729 MW,
Minimum operational cost
equal to $50 and $95.89
per MWh, and Maximum
operational cost equal to
$140 and $281 per MWh for

All kinds of energy are of important
strategic themes and the main
concern of the countries in all parts
of the world because it is related to
life and industrial areas. Kingdom
of Saudi Arabia plays a pivotal
role in the economic development
process; therefore it devoted a great
care and support to the energy
sector, because of its importance
in promoting national economic
growth.
This interest began through
the development of traditional
energy resources, exploration and
production of oil and gas and other
related sectors such as electricity,
water desalination and industry
sector especially petrochemicals,
transportation and other private
sectors.
GCC countries seek to diversify their
energy sources, and make a huge
investment to start developing
alternative, non-traditional and nondepleted resources such as atomic
and renewable energy sources
include solar, wind and other forms
of renewable energy.
But the high subsidy rates have
created many problems; it has
contributed to the large increase in
domestic energy consumption of all
kinds. It, also, formed a significant
economic burden on the GCC
countries, reaching about 10 per cent
of GDP, depleted more than 20 per
cent of revenue. This subsidy harms
the economies of the GCC countries.
Moreover, due to the products› low
prices, investment in the energy
sector was affected and encourages
wasting and smuggling. Subsidies,
also, limits the incentives for
investment in power efficiency,
public transportation and renewable
energy, besides, it increases
pollution and traffic jams rates.

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

During 2014, domestic
electricity consumption
increased by 11 percent.
That was the highest
growth during the period
from 2006 to 2014,
so we cannot address
electricity subsidy without
referring to the liability
of a citizen and resident
in the rationalization
of consumption. In the
summer, Kingdom of Saudi
Arabia burns a large amount
of oil (about 700,000
barrels per day) to generate
electricity, in order to meet
the growing demand from
the residential sector. This
quantity of oil is equivalent
to the consumed oil by a
regional country like Turkey
with a population of about
75 million.
The negative effects of
energy subsidies
Due to the large increase
in domestic energy
consumption of all types,
Kingdom energy subsidies
has exceeded 9 percent of
GDP, consuming more than
20 percent of government
revenue. In many cases,
subsidy leads to damage
the national economy and
affects the government›s
balance of payments.
Moreover, due to the
products› low prices,
investment in the energy
sector was affected and
encourages wasting and
smuggling. Subsidies,
also, limits the incentives
for investment in power
efficiency, public
transportation and
renewable energy, besides,
it increases pollution and
traffic jams rates.
Fuel smuggling
Smuggling is one of the
challenges facing the
subsidies of hydrocarbons
fuel as a result of the
difference in fuel prices
between the neighboring
countries, which led to
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Restructuring the Energy Subsidy
is a Necessity to the Efficiency of
the Economy and to activate the
Electricity Market

& Yanbu industrial cities,
Waad Al Shamal, Ras AlKhair mining city and other
economic cities.

The industrial sector is
one of the vital sectors for
the Kingdom economic
development, providing jobs
and bringing added value.
Saudi petrochemical

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

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

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

save on energy

Market - Important decision of
the last GCC Summit

Fundamentals (3): Energy
Sector
– Field of Technology
Revolution

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

Opportunity: With lower oil
prices it is easier to deal
with the subsidies
Fundamentals (2): Climate
change
and Paris Agreement
perspective
No more sentiment to fossil
fuels – fuel
subsidies in growing
contradiction to the Paris
agreement
Energy efficiency on the top
of the agenda –
only market prices can
encourage people to

Renewable energy can
compete in GCC while
fuels not subsidized (not to
repeat mistakes
done by others where RES
subsidized)
Chances to quickly develop
new market
segments – market of
reserves, demand
response, energy storage
market, distributed
energy markets etc.
Fundamentals (4): Common
GCC

Only regional market can
develop enough
liquidity to become
competitive and properly
allocate social welfare of GCC
people
Possible Next Steps for GCC
Power Sector ??

The cost of natural gas
subsidies (Sale Gas)
The industrial sector
consumes about 40 percent
of natural gas as fuel and
feedstock in methanol and
ammonia industries to
produce fertilizer. According
to Saudi Aramco annual
report for 2013, the total
sold quantities of gas was
8.09 trillion BTUs per day at
a subsidized price of US$
0.75 per million BTUs.
Therefore, the approximate
cost of subsidies can be
predicted with the adoption
of average global price for
natural gas at US$ 10 per
million BTUs, even though,
this price is less than the
price of liquid natural gas
(LNG) in Europe, Japan or
South Korea. Moreover, it is
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a big problem facing the
subsiding countries and a
lot of money donated to the
peoples of these countries
changed to lost money in
smugglers› pockets.
Smuggling is a complex
problem and it is not
easy to solve and, as
a consequence, some
countries have resorted to
the use of smart cards to pay
money proving the process
electronically to curb
smuggling operations and
reduce wasting subsidies,
which caused huge losses
to the national economy.
Others believe that the
solution lies in raising
prices to be near prices
in neighboring countries
to prevent smuggling and
reduces waste, but at the
same time, citizens must be
compensated in other ways.
The excessive and
unjustified growth in the
petroleum derivatives

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

subsidies to citizens only
without extravagance or
smuggling.
Industrial sector & Energy
Petrochemical industry
contributes significantly

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

Reforming Subsidies
for Electricity Markets
in the GCC
“Introduction:
The Effect of Subsidies on
Power Trade in GCC”

Ahmed Al-Ebrahim
Chief Executive Officer
(CEO) – GCCIA
Our Journey Continues
2014 Presented world wide experience
2013 Identified Obstacles facing Power
Trading and way forward
2010 Promoting the idea of power trading
in GCC
Fundamentals (1): Low prices for oil & gas is
a long-term perspective
Challenge: Limited ability for GCC to

Abdullah M. Al-Shehri
ECRA

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

Government Support

Government Support
Government support helped
meeting the fast growth and
took several forms
including:
Low or no interest loans
Low fuel prices
High government
consumption tariffs
The Government support
lacks the following:
Clarity of amount and timing
of loans
Direction to intended and
deserving entities

Government Support
 Government support helped meeting the fast growth and took several forms
including:
 Low or no interest loans
 Low fuel prices
 High government consumption tariffs
 The Government support lacks the following:
 Clarity of amount and timing of loans
 Direction to intended and deserving entities
 Lack or delay of Government support leads to:
 Big jumps in tariffs
 Lower quality or lack of service

Challenges
• Very High Growth Rates
Due to:
• Population growth
• Per capita consumption
increase
• Economic developments
• Rigid and low tariffs
• Low Efficiency
• High Dependence on
government Support
• Dependence on
Conventional Sources
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Electricity Peak Demand Growth (2002-2032)
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Average Per Capita Electricity Consumption in the GCC States.
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Electricity Subsidies in the GCC States
Domestic Liquid Fuel Consumption in KSA
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less than the Russian natural
gas exported to Germany,
which is US$12 for a million
BTUs.
Accordingly, the adoption
of US$10 value as estimated
price for global natural gas
is very suitable.
The subsidies of natural gas
for petrochemical industry
and fertilizer therefore may
reach about 40 billion Saudi
riyals annually.
Transportation Fuel
Transportation sector›s fuel
consumption amounted to
about 850,000 barrels per
day or 25 percent of the
total energy consumption
and about 45 percent of
liquid fuels consumption in
the Kingdom. Consumption
is still rising every year.
Gasoline represents
60 percent of the total
transportation fuel, while
diesel is 30 percent. Jet
fuel and fuel oil for ships
represent the remaining
percentage.
Fuel consumption for ground
transportation is equal to
760 thousand barrels per
day or 89 percent of total
energy consumption in this
sector.
Electricity & Water
Electricity & Water sector
is one of the largest energy
consumers in the Kingdom
by more than 52 percent or
about two million barrels of

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

Electricity Tariffs and Cost in KSA
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Challenges
Very High Growth Rates Due to:
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Population growth
Per capita consumption increase
Economic developments
Rigid and low tariffs

•

Low Efficiency

•

High Dependence on government Support

•

Dependence on Conventional Sources

2023

2025

Defining the Problem

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

revenue shortfall of the distribution
KSA has operated significant
Market
companies, based on RSB input
consumer subsidies for some years,
price
Recent years have seen significant
but: No formal process for funding of
developments:
the subsidies, though provision through
Opp cost
From January 2015, many categories
a combination of low fuel prices,
price
of consumer electricity prices increased
subsidised loans, and other credits to
significantly.
SEC from Govt.
From August 2015 fuel subsidies
ECRA has no formal role in
Subsidy
have also been reduced, including for
determining SEC’s revenue requirement,
price
transport use.
so scale of subsidies not clear. No
Some estimates suggest the total
published data on the scale of subsidies
cost of electricity subsidies has fallen by
is available, but 2014 SEC accounts
45
more than 40% .
suggest that the average revenue per
kWh sold is around 3.5 US cents.
GCC countries are all in situations with significant levels of subsidy:
But consumer subsidies are not
What about consumers?
No recent changes have been noted,
the
main issue
here – though
theirof the world’s popul
and there is no formal indication of any
 The ME and N Africa region account
for around
5.5%
reform is desirable. The real issue is
Policies
of
providing
direct
electricity
proposed changes to this position, but
48% of global energy subsidies
subsidies higher up the supply Chain.
price subsidies to consumers are
some commentators suggest that the
pressure from lower global oil prices may understandable.
Even on our definition of subsidy,
six GCC
Member
Theall
Electricity
Supply
Chain States have signific
These
subsidies
may be–intended
result in a reduction in subsidies
price
subsidies
in
some
cases
consumer
prices
had
not increased for m
Even in a traditional power
sector,
as important elements of social and
subsidies
can
have
adverse
effects
on
industrial policy, and may provide
Abu Dhabi has also operated

Subsidies
account
for
over
5%
of
GDP
in
most
GCC
states,
and over 10%
all
parts
of
the
supply
chain:
valuable aid to domestic consumers,
significant subsidies for certain
especially vulnerable consumers, aid
categories of consumers for some years,
small businesses to thrive and grow,
with:
assist industrial development, especially
Government determining the
energy-intensive industries.
consumer prices and making up the

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

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

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

Economic Co-operation
and Development
countries (OCED) in a
continuous decline due to
the improvement in the
efficiency of using vehicles.
Procedures of improving
energy efficiency in 11
Member States resulted
in saving nearly US$ 420
billion of oil value between
2005 and 2010.
Despite the increase in oil
consumption in the third
world countries, the share of
oil decreased in the global
fuel mix partially due to the
improvement of efficiency
in transportation sector and
to a large expansion in the
use of renewable energy
and natural gas in power
generation.

The Electricity Supply Chain (1)

Reforming Subsidies for
Electricity
Markets in the GCC
Session 2 – Dealing with Fuel Subsidies
Dennis Colenutt
What is a Subsidy?
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A subsidy is any Government support
to bring the price of a commodity below
its market price.
A recent paper from the Global
Subsidies Initiative defined subsidy
as “any form of preferred treatment
granted to consumers or producers by
a government” (based on the WTO’s
approach).
For the power sector it’s complicated
because:
– Many policy makers consider
fossil fuels even at market prices are
subsidised, because their price does not
capture their external (climate change)
costs; and
– Many subsidies in the power sector

urgent need to meet the
development requirements.
Due to the nature of oil
and gas resources, nonrenewable and depleted, it
is necessary to exploit this
fortune optimally in order to
diversify the economic base,
provide sources of income
and achieve sustainable
development.
In recent period, domestic
demand for energy has
risen to unprecedented
levels in the Kingdom and it
became the sixth largest oil
consumers in the world.
The rate of energy
consumption annual
growth in the Kingdom has
exceeded 5 percent, while
the economic growth rate
of 4 percent, and the total

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

Fuel
Suppliers

Subsidised
bulk prices

Power
Generators

Inefficient fuel
use

Subsidised
final prices

Transmission
& Distribution

Inefficient T&D
investment
and O&M

Consumers

Inefficient
consumption

Even on our definition of subsidy, all
six GCC Member States have significant
electricity price subsidies – in some
cases consumer prices had not increased
for many years.
Subsidies account for over 5% of
GDP in most GCC states, and over 10% in
some cases.
All MSs face subsidy issues
Oman has operated significant
consumer subsidies for some years, with:
Subsidies provided through low fuel
prices and subsidies in consumer prices
paid for by Govt.
Power sector entities allowed by AER
to recover their full operation costs,
compensated by Govt.
But recent years have seen significant
developments:
Gas prices for generation were
doubled in Jan 2015, with planned annual
indexation.
Some statements by policymakers
suggest changes to consumer tariffs may
cut the cost of subsidies
7

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

Defining the Problem

For today, the main issue is
subsidies relative to “market” prices, or
“opportunity cost” (where that is lower
than the market price):
GCC countries are all in situations
with significant levels of subsidy:
The ME and N Africa region account
for around 5.5% of the world’s
population and around 48% of global
energy subsidies.

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

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

the application of energyefficiency specifications on
high consumption devices
and other initiatives.
There is no doubt that
the Kingdom is one of the
world›s largest sources of
energy, but with this rate of
depletion, wasting process
will be more capable
to diminish the yield of
that energy, because the
continuous increase in
the rates of consumption
threatens oil exports
and forces the country to
consume all its production
within two decades. This
requires more checks to
reduce the waste of energy
and resources.
Rising of domestic energy
consumption causes future
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CCIA Pollution Test Station: ”An Optimizing Tool
For Pollution Site Severity & Selection Of Optimum
Insulators Profile In Eastern KSA”
SUMMARY
With the main aim to increase the
reliability of Gulf Cooperation Council
Interconnection Authority “GCCIA” 400KV
Network, in general, and to improve
External insulation performance in
particular, GCCIA has started off with an
Optimizing Maintenance and Diagnostic
Program targeting the most exposed
OHL to severe environmental conditions
including field investigations , lines
diagnostic and close inspection of
insulators.
The promising first results drove
GCCIA to move one step more and built
the first “Pilot Pollution Test Station”
located at Al-Fadhili, one among the
most representative of severe service
conditions in Eastern KSA, with the view
to:
• Estimate the Site Pollution Severity
“SPS”,
• Characterize the  deposit pollution in
terms of Density, Solubility , Conductivity,
sand particle size,
• Be in a position to accurately  assess
under Natural Pollution different insulator

designs as well as Materials and Profiles,
• Detect in a relatively short testing
period, Material Degradation, unsuitable
shape, Poor design or Improper
manufacturing of insulators and RTV
coatings,
• Rank  by order of merit the preselected
different candidate-insulators,
• Select  the appropriate material and
optimum insulator profile ,
• Alert Maintenance team at each time the
critical pollution level is reached.
• Optimize  lines maintenance program &
Inspection technique based on realistic
field measurements and results,
• Establish the First Pollution Map of
GCCIA Network…
In this updated paper we present the
preliminary field testing & investigation
results from the last born “ Al-Fadhili
Pilot Pollution Test station” as well as
from preselected existing lines in service,
basic step for realistic Selection and
Dimensioning of the suitable insulator
material and profile in the one hand and
in the other for the establishment of the
first Pollution Map of GCCIA Network .

Operational Functions of GCCIA
HVDC: Dynamic Reserve Power Share
and Frequency Control
46

GCCIA (Gulf Cooperation
Council Interconnection
Authority) is the
Transmission System
Operator links the power
grids of GCC countries.
GCCIA operates three back to
back (btb) HVDC converters
each rated 600 MW
connecting the combined
network of the 50 Hz GCCIA
Member States with the 60
Hz Saudi system. The note
explains the key operational
dynamic features of the
HVDC frequency converter
functions, particularly with
regard to slow Frequency
Control (FC) and fast
Dynamic Reserve Power
Share (DRPS). It discusses
the FC augmentation of
DRPS controller for the HVDC
converters and frequency
controller actions and
strategies used for these
applications.
II. HVDC IN GCCIA
GCCIA network
interconnection as present
in Figure 1
III. FC OPERATING
PRINCIPLES
The additional requirements
of sharing reserve in a
non-dynamic stability
application, slower
frequency changes due
to relatively smaller
(than DRPS invoking)
generation deficiencies is
implemented. Accordingly,
an augmented frequency
controller has been
designed to work in
conjunction with the

existing DRPS function. This
uses frequency deviation
only rather than the dynamic
frequency change derivative
used by DRPS. FC and
DRPS to function together
and latter has operational
priority.
Basic requirement, any
change in frequency from
nominal (Δf) is recorded
and when this Δf crosses a
settable threshold (Δf limit),
a timer (Td) begins as shown
in Figure. For Δf remaining
outside the threshold and
expiry of Td, the HVDC pole
is de-blocked with the
deficient end.
This is design to work for
under frequency and also
over frequency same time
prevents mal operation
during electrical fault
condition by introducing
time thresholds.
A frequency guard is a limit
at which point the transfer
of power is curtailed to
protect donor side.
FC functionality also

includes prior EPD cases and
event happened in either
side is covered with unique
limit setting.
The FC/DRPS controller
functions coordinated for (1)
DRPS triggered due to 2nd
event while operating in FC
(2) FC detected but not yet
de-blocked (due to large
Td setting), DRPS detected

thereafter(3) FC and DRPS
occurring at different points
for a single event (4) Second
DRPS event detected on
Side B while FC is active on
Side A
The integration of both DRPS
and FC functional operation
using the same control
system is a unique project of
its kind in the world.

Omexom - an international network
operating across the Power & Grid chain
Omexom is the brand of VINCI Energies dedicated
to Power and Grid solutions. Omexom delivers an
impressive range of business lines and services
to our Power customers around the world: from
generation through to substation, transmission
and distribution infrastructures.

With its close-knit network of 1,500 business units,
VINCI Energies is now a leading provider of energy
and information technology services in Europe and
throughout the world.
GIS Substations Maintenance

Our unique expertise makes us the preferred
choice for electricity producers, grid operators and
managers, large power equipment managers and
power-intensive industries.
Every day, our 250 Business Units operating in
more than 40 countries with a 12,000-strong
global workforce designs and builds the power
infrastructures of tomorrow, while maintaining and
upgrading those of today.
As an integrator in the energy sector, we support all
our customers with complex project management
and turnkey solutions. We also supply innovative
offerings
to
manage
more
conventional
development and maintenance projects.
Overhead Lines Maintenance

A key player on the middle east market
Omexom Saudi has been providing maintenance
services for the Gulf Cooperation Council
Interconnection Authority’s assets for the last 4	
  
years, in all GCC countries.
With dedicated and professional teams maintaining
GCCIA’s 400kV substations and overhead lines,
Omexom operates in all the GCC countries and
is expanding into the design and construction of
electrical infrastructure: greenfield, extensions,
deviations and upgrades in the generation,
transmission and distribution fields.
Thanks to the power and skills of the brand
network, Omexom can supply a complete offer on
the Power & Grid Market and follow its customers
all over the world.

Operating in over 50 countries, including 30 outside	
  
Europe, VINCI Energies employs 63,000 people
and generated revenues of €9.3 billion in 2014.

YOUR PARTNER
FOR WORKS & MAINTENANCE
IN ELECTRICAL INFRASTRUCTURE

•

Overhead & undergound
lines, Substations,
Automation, control &
monitoring

•

In Saudi since 2010

•

An international key
player
-

€2 billion revenue
12,000 employees

