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افتتاحية اجمللة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ي�سرين ان �أرحب بكم يف عدد جديد من جملة كهرباء العرب التي ت�صدر
عن االحتاد العربي للكهرباء.و�أتقدم جلميع املتابعني والقراء من جميع �أرجاء
الوطن العربي بخال�ص التمنيات ب�أن يعم الأمن والأمان وال�صحة وال�سالمة
على اجلميع خا�صة يف ظل الظروف احلالية التي ي�شهدها العامل.
�أود �أن �أذكر بالقرار اال�سرتاتيجي والهام الذي اتخذه �أع�ضاء جمل�س �إدارة
االحتاد العربي للكهرباء من �أجل و�ضع ر�ؤية ا�سرتاتيجية على املدى القريب
واملتو�سط والبعيد من �أجل النهو�ض بقطاع الكهرباء يف البلدان العربية وتفعيل
�سوق موحدة للكهرباء.فقد �أو�صى املجل�س املنعقد يف الأردن �شهر دي�سمرب
 2018ب�إجناز درا�سة خا�صة ب�إعادة هيكلةاالحتادحيث مت خالل هذا االجتماع
تعيني فريق عمل مكلف مبتابعة �إعداد وتنفيذ مراحل الدرا�سة التي ا�سندت
ل�شركة ا�ست�شارية عاملية.
ويف هذا الإطار مت التو�صل �إلى خطة عمل وخارطة طريق وا�ضحة لأعمال االحتاد
واملهام الرئي�سية من �ضمنها تعديل النظام الأ�سا�سي والأنظمة الداخلية� ،إعداد
هيكل تنظيمي لالحتاد� ،إعداد و�صف وظيفي للخرباء واملوظفني ،و�إعداد ميثاق
وا�ضح مبهام و�أعمال اللجان التابعة لالحتاد .ولقد مت عر�ض النتائج الأولية
للدرا�سة للأع�ضاء خالل اجتماع جمل�س �إدارة االحتاد املنعقد مبدينة طنجة
باململكة املغربية يف يناير .2020
هذا وقدحر�ص االحتاد على اال�ستمرار بالعمل خالل الفرتة املا�ضية من
خالل عقد اجتماعات مرئية مبا ي�ضمن ا�ستمرار العمل والتوا�صل مع الأع�ضاء.

رئي�س االحتاد
م .عبد الرحيم احلافظي

مدير عام املكتب الوطني للكهرباء
واملاء ال�صالح لل�شرب /املغرب

وبهذا ال�صدد،ف�إننا ن�أمل من جميع الأع�ضاء احلر�ص على التعاون والتوا�صل
وتقدمي الدعم امل�ستمر لالحتاد مبا يعينه على حتقيق �أهدافه ور�ؤيته امل�ستقبلية
ومبا يعززتنمية �أوا�صر الرتابط بني الأع�ضاء لتطوير �صناعة الطاقة الكهربائية
يف الوطن العربي ،بهدف الرقي باالحتاد �إلى �أعلى م�ستويات االحتادات العاملية
امل�شابهة.
ويف هذا العدد �سوف يتم ا�ستعرا�ض �أهم الن�شاطات والإجنازات التي
عمل عليها االحتاد منذ بداية العام احلايل ،كما �سيتم تقدمي موجز عن
و�ضع الطاقة الكهربائية يف الدول العربية وبع�ض املقاالت العلمية وموا�ضيع
متنوعة� ،آملني �أن تنال موا�ضيع املجلة ر�ضاكم وا�ستح�سانكم،ومرحبني ب�أرائكم
ومالحظاتكم على عنوان الأمانة العامة لالحتاد على الربيدالإلكرتوين:
 ، auptde@nepco.com.joوالهاتف0096265819164 :

7

كهرباء العرب

�أخبار ون�شاطات االحتاد
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عقد االجتماع احلادي واخلمسني جمللس إدارة االحتاد يف
مدينة عمان /األردن بتاريخ 2019/9/10

مت عقد اجتماع جمل�س �إدارة االحتاد احلادي واخلم�سني يف عمان  -الأردن بتاريخ  2019/9/10برئا�سة �سعادة املهند�س
عبدالرحيم احلافظي مدير عام املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�شرب  -املغرب وبح�ضور �أع�ضاء املجل�س من كل من
الأردن ،تون�س ،اجلزائر ،ال�سعودية ،فل�سطني ،قطر ،ليبيا وم�صر ،حيث مت مناق�شة املوا�ضيع املدرجة على جدول الأعمال من
�أبرزها متابعة تقدم �سريالعمل يف مو�ضوع �إعادة هيكلة االحتاد العربي للكهرباء .
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عقد االجتماع الثاين واخلمسني جمللس إدارة االحتاد والرابع
عشر للجمعية العامة يف مدينة طنجة  /املغرب
خالل الفرتة 2020/1/30-29

بناء على تو�صية �إجتماع جمل�س �إدارة الإحتاد الذي عقد يف الأردن بتاريخ  2019/9/10فقد مت عقد اجتماع جمل�س �إدارة االحتاد
الثاين واخلم�سني والإجتماع الرابع ع�شر للجمعية العامة يف مدينة طنجة /املغرب بتاريخ  2020/1/29حيث تر�أ�س االجتماعني
�سعادة م .عبدالرحيم احلافظي مدير عام املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�شرب يف املغرب كما ح�ضر االجتماع �أع�ضاء جمل�س
الإدارة من كل من الأردن  ،تون�س  ،اجلزائر ال�سعودية  ،ال�سودان  ،فل�سطني  ،قطر  ،ليبيا وم�صر .وقد مت تقدمي عر�ض حول تقدم العمل
يف م�شروع �إعادة هيكلة االحتاد  ،حيث ا�شتملت الدرا�سة على �أربع مراحل رئي�سية  :الت�شخي�ص التقييم ،املقارنة املعيارية  ،التو�صيات
و�إعداد خطة عمل وخارطة الطريق ومت ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سة والتو�صيات املقرتحة من فريق العمل وامل�ستندة �إلى تقرير امل�ست�شار
كما ومت االطالع على خطة العمل وخارطة الطريق الأولية  2021-2020حيث مت التو�صل �إلى مايلي:
•املوافقة على نتائج اعتماد خارطة الطريق وخطة العمل الأولية ،الإ�شراف على تنفيذ خارطة الطريق� ,إعداد خطة العمل
املف�صلة ملدة � 3-2سنوات � ،إعداد الأنظمة الداخلية  ،التن�سيق بني اللجان� ،إعداد الو�صف الوظيفي للخرباء ،درا�سة
مو�ضوع الر�سوم ال�سنوية  ،كما وافق املجل�س على الهيكل التنظيمي لالحتاد للمرحلة الأولى

10

كهرباء العرب
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ويف اليوم التايل ق��ام املكتب الوطني للكهرباء
وامل��اء ال�صالح لل�شرب برتتيب جوله تقنية من
�ضمنها زيارة حمطة الرياح ظهر �سعدان 140
ميغاواط وم�صنع Siemens-Gamesa
كما رتب املكتب زيارة �سياحية يف مدينة طنجة
التاريخية.

زيارة سياحية يف مدينة طنجة التاريخية

حمطة الرياح ظهر سعدان  140ميغاواط

توقيع اتفاقية مقر بني

اململكة األردنية الهاشمية واالحتاد العربي للكهرباء

مت بتاريخ  2020/7/20توقيع اتفاقية مقر بني اململكة الأردنية الها�شمية واالحتاد العربي للكهرباء  ،حيث قام بتوقيع االتفاقية عطوفة
�أمني عام وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني ال�سفرية �سجا املجايل وعطوفة املهند�س �أجمد الروا�شدة �أمني عام االحتاد العربي للكهرباء /
مدير عام �شركة الكهرباء الوطنية /الأردن ،علما ب�أن توقيع االتفاقية جاء تنفيذا لتو�صيات الدرا�سة املتعلقة ب�إعادة هيكلة االحتاد .
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عقد اجتماعني مرئيني للجنة الهندسة واإلنتاج
مت عقد اجتماعني مرئيني للجنة الهند�سة والإنتاج الأول بتاريخ  2020/7/2والثاين بتاريخ  2020/8/27بح�ضور رئي�س
اللجنة املهند�س حممد عثمان حمجوب من ال�شركة ال�سودانية للتوليد احلراري /ال�سودان  ،بح�ضور عدد من �أع�ضاء اللجنة من
الأردن ،تون�س ،ال�سعودية  ،لبنان  ،فل�سطني ،قطر واليمن ومب�شاركة من الأمانة العامة لالحتاد  ،مت مناق�شة بنود جدول الأعمال ومن
�أبرز املوا�ضيع التي مت مناق�شتها حتديث دليل حمطات الطاقة الكهربائية يف الوطن العربي ،ومناق�شة �أهداف وخطة عمل اللجنة.

عقد اجتماع مرئي للجنة التوزيع
مت عقد اجتماع مرئي للجنة التوزيع بتاريخ  2020/7/16بح�ضور رئي�س اللجنة املهند�س ح�سان الذنيبات مدير عام �شركة توزيع
الكهرباء /الأردن  ،وبح�ضور �أع�ضاء اللجنة من الأردن  ،فل�سطني  ،قطر ،املغرب  ،اجلزائر  ،ال�سودان وم�صر ،ومب�شاركة الأمانةالعامة
لالحتاد ،حيث مت مناق�شة بنود جدول الأعمال ومن �أبرز املوا�ضيع التي مت مناق�شتها مو�ضوع الفاقد يف الكهرباء  ،العدادات الذكية ،
�إعداد ميثاق للجنة التوزيع  ،حتديث دليل التقنيات امل�ستخدمة يف �أنظمة التوزيع الكهربائي .

عقد اجتماع مرئي للجنة تنمية املوارد البشرية
مت عقد اجتماع مرئي للجنة تنمية املوارد الب�شرية بتاريخ  2020/7/16بح�ضور رئي�س اللجنة ال�سيد عبد الرحمن العبيد من
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،وبح�ضور �أع�ضاء اللجنة من الأردن  ،فل�سطني  ،قطر ،تون�س والعراق ومب�شاركة الأمانة العامة لالحتاد،
حيث مت مناق�شة بنود جدول الأعمال ومن �أبرز املوا�ضيع التي مت مناق�شتها �إعداد خطة اللجنة لعامي  ، 2021-2020والتنظيم
لعقد ندوة بعنوان املوارد الب�شرية واال�ستدامة يف الربع الأخري من عام .2020

عقد اجتماع مرئي للجنة التخطيط
مت عقد اجتماع مرئي للجنة التخطيط بتاريخ  2020/7/20بح�ضور رئي�س اللجنة املهند�س �إبراهيم �أموناه من املكتب الوطني
للكهرباء واملاء ال�صالح لل�شرب /املغرب  ،وبح�ضور �أع�ضاء اللجنة من الأردن  ،ال�سعودية  ،فل�سطني � ،سلطنة عمان  ،العراق  ،وم�صر
ومب�شاركة الأمانةالعامة لالحتاد  ،حيث مت مناق�شة بنود جدول الأعمال ومن �أبرز املوا�ضيع التي مت مناق�شتها عر�ض ملخ�ص عن
درا�سة �إعادة هيكلة االحتاد � ،إعداد ميثاق عمل للجنة التخطيط �إعداد خطة عمل للجنة ملدة ثالث �سنوات قادمة  ،تزويد االحتاد
ببيانات الن�شرة الإح�صائية والتعريفات الكهربائية .

عقد اجتماع مرئي للجنة الطاقة املتجددة

مت عقد اجتماع مرئي للجنة الطاقة املتجددة بتاريخ  2020/7/21بح�ضور رئي�س اللجنة املهند�سة �أمال جنيم من ال�شركة
التون�سية للكهرباء والغاز /تون�س  ،بح�ضور عدد من �أع�ضاء اللجنة من الأردن البحرين العراق فل�سطني قطر و املغرب ومب�شاركة
الأمانة العامة لالحتاد  ،حيث مت مناق�شة العديد من البنود املدرجة يف جدول الأعمال منها حتديث بيانات الطاقة املتجددة يف الدول
العربية � ،إعداد ميثاق للجنة  ،الت�شريعات والقوانني املعمول بها يف �أنظمة الطاقة الكهربائية املتجددة يف الدول العربية ,
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دورة تدريبية مرئية حول تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية ودورها
يف إدارة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة املتجددة
يعمل االحتاد حاليا على عقد دورة تدريبية مرئية حول تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية ودورها يف �إدارة �إنتاج الطاقة الكهربائية
من م�صادر الطاقة املتجددة  ،وذلك بتاريخ  ، 2020/10/20وقد مت دعوة �أع�ضاء االحتاد لتقدمي �أوراق عمل من قبل املخت�صني
بهذا املو�ضوع الهام  ،وذلك بناء على تو�صيات اجتماع جلنة الطاقة املتجددة املرئي الذي عقد بتاريخ  ، 2020/7/21حيث مت ت�شكيل
فريق عمل م�صغر من �أع�ضاء اللجنة الذي قام ب�إعداد الرتتيبات لهذه الدورة التدرييية التي من املنوي عقدها ب�شكل مرئي من خالل
ا�ستخدام تطبيق  ، WEBEXو مدتها �أربع �ساعات  ،و�ستتناول الدورة املحاور الرئي�سية التالية :
 1 .1تخزين الطاقة :التقنيات امل�ستعملة ،التطورات احلالية وامل�ستقبلية.
 2 .2نظرة عامة على جتارب تخزين الطاقة يف البلدان العربية ،معيقات ومتطلبات.
 3 .3دور التخزين يف التحكم الذكي لل�شبكات الكهربائية وم�ساهمته يف حتقيق ادماج مثايل للإنتاج الطاقي من موارد املتجددة
املو�صولة بال�شبكات واملنف�صلة عنها ()Off-grid/Micro grid
 4 .4اجلدوى االقت�صادية لأنظمة تخزين الطاقة.
 5 .5املحددات الفنية لل�شبكة ومتطلبات ال�سالمة واحلماية.

مشاركة االحتاد العربي للكهرباء يف االجتماع الثاين عشر للجنة
خرباء الكهرباء يف الدول العربية و الدورة االستثنائية للمجلس
الوزاري العربي للكهرباء خالل الفرتة 2020/7/27-26
�شارك �أمني عام االحتاد العربي للكهرباء يف االجتماع الثاين ع�شر املرئي للجنة خرباء الكهرباء يف الدول العربية بتاريخ
 ، 2020/7/26كما �شارك يف الدورة اال�ستثنائية للمجل�س الوزاري العربي للكهرباء بتاريخ  . 2020/7/27حيث قرر املجل�س
الوزاري العربي للكهرباء املوافقة على �إن�شاء �سوق عربية م�شرتكة للكهرباء و�إقرار االتفاقية اخلا�صة بها  ،و مت عر�ض اجلدول الزمني
لإجناز هذه االتفاقية والتي �ستعمل على حتقيق تكامل الطاقة الكهربائية يف الدول العربية ،وتزيل العوائق والتحديات التي حتول
دون هذا التكامل والتي �ست�ؤدي �إلى حتقيق العديد من الفوائد الفنية واالقت�صادية والبيئية وال�سيا�سية وتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز
كفاءة ت�شغيل الأنظمة الكهربائية يف الدول العربية وتوفري �أ�س�س التجارة البينية للطاقة الكهربائية  ،وكذلك تعزيز اال�ستفادة من
م�صادر الطاقة املتجددة يف الدول العربية.

اإلصدارات

النشرة اإلحصائية 2019

من املتوقع �إ�صدار الن�شرة الإح�صائية لعام  2019خالل
الربع الأخري من عام  2020والذي يعد موعدا ا�ستثنائيا
ب�سبب الظروف الوبائية التي �أدت �إلى تعذر ا�ستالم البيانات
من بع�ض الدول العربية.
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انعقاد مؤمتر املوارد البشرية يف مسقط – سلطنة ُعمان
بالتعاون بني اجلمعية العمانية إلدارة املوارد البشرية
 OSHRMوجمموعة مناء القابضة و االحتاد العربي للكهرباء

�أقيم م�ؤمتر املوارد الب�شرية حتت عنوان  « :املوارد الب�شرية قلب الأعمال» يف مركز ُعمان للم�ؤمترات واملعار�ض  /م�سقط خالل
الفرتة  ،  2019/ 12/ 12 - 10وذلك بالتعاون بني جمموعة مناء القاب�ضة واالحتاد العربي للكهرباء  ،حيث جاء امل�ؤمتر
للرتكيز على �أهمية املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سات وال�شركات ب�شكل عام مب�شاركة
فعالة من القطاعني العام واخلا�ص والعديد من امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية .رعى
امل�ؤمتر �صاحب ال�سمو الدكتور فهد بن اجللندى �آل �سعيد  /الأمني العام امل�ساعد
لتنمية االبتكار مبجل�س البحث العلمي  ،وبح�ضور املهند�س عمر بن خلفان الوهيبي -
الرئي�س التنفيذي ملجموعة مناء  ،واملهند�س �أجمد الروا�شدة – الأمني العام لالحتاد
العربي للكهرباء  ،و�أ�صحاب املعايل وال�سعادة من جمموعة مناء القاب�ضة واجلمعية
العمانية لإدارة املوارد الب�شرية .
كما �ألقى االمني العام لالحتاد كلمة حتدث فيها عن اهمية هذا امل�ؤمتر يف جت�سيد
الأفكار اخلالقة ونقل التجارب الإبداعية الواقعية ب�إعتبارة حدثا بارزا يف جمال
تطوير العن�صر الب�شري كما تطرق �إلى �أهمية مواكبة التطور التكنولوجي املت�سارع
يف جمال الطاقة املتجددة واحلاجة الندماجها مع م�صادر الطاقة االخرى والى
اهمية تعزيز م�شاريع التو�سع يف الربط الكهربائي بني الدول العربية من اجل حتقيق
االهداف املتمثلة يف التجارة البينية وامن التزود بالطاقة الكهربائية وتقليل الكلف
الت�شغيلية وزيادة ا�ستقرارية وموثوقية املنظومات الكهربائية العربية.
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عقد املؤمتر الصحفي بحضور ممثلي من اجلمعية العمانية
الدارة املوارد البشرية وشركة مناء القابضة واالحتاد العربي
عمان
للكهرباء يف مسقط – سلطنة ُ

مت عقد م�ؤمتر �صحفي يوم  2019/12/10يف فندق كراون بالزا يف مدينة م�سقط – �سلطنة ع ُمان بح�ضور ممثلي من اجلمعية العمانية
الدارة املوارد الب�شرية و�شركة مناء القاب�ضة واالحتاد العربي للكهرباء وذلك لت�سليط ال�ضوء على امل�ؤمتر اخلام�س للجمعية لتنمية املوارد الب�شرية الذي
عقد يف مركز امل�ؤمترات واملعار�ض – م�سقط خالل الفرته  ، 2019/12/12-10حيث مت عقد ور�شة عمل خالل اليوم االول لتقدمي �أوراق عمل
يف املوا�ضيع املختلفة املتعلقة بتنمية املوارد الب�شرية من قبل ال�شركات الأع�ضاء يف االحتاد  ،حيث ح�ضر امل�ؤمتر ال�صحفي الدكتور غالب احلو�سني
رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية العمانية الدارة املوارد الب�شرية واال�ستاذ علي العربي ع�ضو جمل�س االدارة وال�سيدة غادة اليو�سف م�س�ؤولة االت�صال يف
�شركة مناء القاب�ضة يف �سلطنة عُ مان  ،ومن جانب االحتاد ح�ضر اال�ستاذ عبد الرحمن العبيد رئي�س جلنة املوارد الب�شرية يف االحتاد واملهند�س نا�صر
املهندي من امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء ( كهرماء) – قطر والأ�ستاذ في�صل املنا�صري من �شركة الكهرباء الوطنية – الأردن  ،حيث يعترب
هذا التعاون اال�سرتاتيجي هو الأول من نوعه بني االحتاد واجلمعية العمانية الدارة املوارد الب�شرية و�شركة مناء القاب�ضة  .ومتنى اجلميع �أن تكون هذه
بداية موفقة للمزيد من التعاون لتطوير املوارد الب�شرية يف كافة القطاعات ب�شكل عام وقطاع الكهرباء ب�شكل خا�ص .

عقد ورشة عمل حول تنمية املوارد البشرية
نظمها االحتاد العربي للكهرباء

�سبق انعقاد امل�ؤمتر يوم  2019/ 12 / 10عقد ور�شة عمل نظمها االحتاد العربي للكهرباء ت�ضمنت تقدمي �أوراق عمل هامة حول �إدارة
الأداء  ،و�إعداد القادة والر�ضا الوظيفي  ،وكذلك الهياكل التنظيمية والو�صف الوظيفي  ،وت�أتي هذه الور�شة لت�أكيد �أهمية العن�صر الب�شري
واملوارد الب�شرية يف قطاع الكهرباء .حيث مت تكرمي املتحدثني لأوراقهم املتميزة من قبل �أمني عام االحتاد املهند�س �أجمد الروا�شدة
والرئي�س التنفيذي ملجموعة مناء -املهند�س عمر الوهيبي.
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الطاقة الكهربائية يف األردن
( واقع ،حتديات وإجنازات)

واجه الأردن خالل العقد الأخري العديد من التحديات يف قطاع الطاقة الكهربائية  ،وكان �أهم �أ�سبابها االعتماد �شبه الكلي على م�صدر
وحيد ( الغاز امل�صري) امل�ستورد والذي بلغت ن�سبته �أكرث من  %98يف عام  ، 2011مما �أدى بالنتيجة �إلى حتمل الأردن خ�سائر كبرية
ناجتة عن انقطاع هذا امل�صدر والذي �أثر بدوره على قطاع الطاقة ب�شكل خا�ص وعلى االقت�صاد الكلي ب�شكل عام.
وقد متخ�ض عن هذا التحدي الكبري الو�صول �إلى حلول عملية �ضمن خطة ا�سرتاتيجية متحورت �أهدافها حول طاقة �آمنة م�ستدامة
موثوقة وبكلفة قيا�سية يتم ت�أمينها من خالل تنويع امل�صادر وزيادة م�ساهمة امل�صادر املحلية يف خليط الطاقة ب�شكل عام والكهرباء ب�شكل
خا�ص  ،ومن هنا حقق الأردن جناحا يف هذا ال�سياق من خالل الرتكيز على م�شاريع الطاقة املتجددة حيث مت ا�ستقطاب العديد من م�شاريع
الطاقة املتجددة ( �شم�سية  ،ورياح) حيث و�صل �إجمايل الطاقة املتجددة حوايل  1400م .واط (  ) 1100م .و طاقة �شم�سية و 370
م .واط طاقة رياح  ،ومن املتوقع �أن ت�صل هذه القدرة �إلى حوايل  2400م واط نهاية عام  ، 2020وبن�سبة م�ساهمة ت�صل �إلى
حوايل  20%من خليط الطاقة الكلي  ،و�إن �أف�ضل ما ميتلكه النظام الكهربائي االردين من م�صادر الطاقة املتجددة (�شم�سية ورياح) هي
ا�ستطاعات كبرية تفوق ما حققته دول كثرية يف هذا املجال  ،وهذا الإجناز ماكان ليتحقق دون الدعم الذي توليه احلكومة لهذا القطاع الذي
ا�صبح ي�شكل جتربة رائدة على امل�ستوى الإقليمي والدويل  ،وبذلك �أ�صبح الأردن يعترب من الدول ال�سباقة والرائدة يف جمال ا�ستغالل الطاقة
املتجددة  ،وقد انطلق يف هذا امل�سار منذ عام  2012حيث بد�أ العمل على �إ�صدار قانون الطاقة املتجددة وتر�شيد الطاقة و�إ�صدار التعليمات
الناظمة مبوجب هذا القانون ،و�أ�صبح لدى الأردن قطاع كهرباء منظم وفقا لأف�ضل املمار�سات العاملية.
كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن اجلهود الأردنية يف جمال تعزيز ن�سبة م�شاركة املنتج املحلي من خليط الطاقة مل تقت�صر فقط على م�صادر
الطاقة املتجددة  ،بل تعدتها �إلى جماالت �أخرى عديدة �أهمها امل�ضي قدما يف ا�ستغالل ال�صخر الزيتي يف توليد الطاقة الكهربائية  ،حيث
مت توقيع اتفاقية ل�شراء الطاقة الكهربائية با�ستطاعة تبلغ  470م واط  ،ومن املتوقع �أن تكون املحطة يف اخلدمة يف بداية عام ، 2021
حيث �ستغطي هذه املحطة ما ن�سبته  15%من �إجمايل الطاقة املولدة.
كما �أن املنظومة احلكومية يف االردن تعمل ب�شكل فاعل على تعزيز القدرات اال�ستك�شافية للغاز الطبيعي املحلي  ،حيث مت م�ؤخرا رفع
القدرة االنتاجية حلقل الري�شة الغازي من  9مليون قدم مكعب يوميا �إلى حوايل  15مليون قدم مكعب يوميا وهي ن�سبة تغطي حوايل 5%
من احتياجات الكهرباء ال�سنوية.
كما تعري الأردن �أهمية كبرية للربط الكهربائي مع الدول املجاورة ،حيث بذلت جهودا حثيثة لتعزيز الربط الكهربائي مع م�صر و�إلى م�شاريع
ربط كهربائي جديدة مع كل من ال�سعودية والعراق وفل�سطني من �أجل حتقيق �أمن التزود بالطاقة وتقليل الكلف الت�شغيلية للنظام الكهربائي
الأردين واملنظومات الكهربائية املرتبطة معها وزيادة اعتمادية ال�شبكات الكهربائية وزيادة موثوقيتها واحلد من التكاليف الر�أ�سمالية والت�شغيلية .
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الطاقة الكهربائية يف األردن
اتفاقية الربط الكهربائي بني األردن والسعودية
وقعت اتفاقية م�شروع الربط الكهربائي بني اململكة الأردنية الها�شمية واململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  16/8/2020وبح�ضور وزيرة
الطاقة الرثوة املعدنية يف االردن م.هالة زواتي  ،ووزير الطاقة ال�سعودي الأمري عبدالعزيز �سلمان بن عبدالعزيز ،ويعترب هذا امل�شروع من
امل�شاريع الريادية يف املنطقة والذي �سيعمل على تعزيز التبادل البيني للطاقة الكهربائية بني البلدين ال�شقيقني  .ويعزز هذا امل�شروع �آفاق
ال�شراكة والتعاون بني البلدين ال�شقيقني يف جمال الربط الكهربائي ،كما �سيكون هذا امل�شروع بعد تنفيذه �أحد حماور الربط يف م�شروع
الربط العربي ال�شامل والذي يربط دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي مع دول امل�شرق العربي وباقي الدول العربية يف �شمال �أفريقيا .
و �سيكون لهذا امل�شروع الأثر الكبري يف تعزيز ا�ستقرارية وموثوقية الأنظمة الكهربائية املرتابطة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا الربط �سيكون
على جهد  400ك ف وبطول ي�صل �إلى حوايل 127كم.

الربط الكهربائي االردين -العراقي
وقعت مذكرة تفاهم مل�شروع الربط الكهربائي بني العراق واالردن بتاريخ  29/12/2018وبح�ضور كل من وزيرة الطاقة والرثوة
املعدنية الأردنية ونظريها العراقي.
وبناء على هذه االتفاقية �سيقوم اجلانب الأردين كمرحلة �أولى للم�شروع بتزويد اجلانب العراقي بالطاقة الكهربائية بنحو  200م واط.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا امل�شروع �سيكون على جهد  400ك ف  ،وبطول ي�صل �إلى حوايل 270كم  ،و�سيكون لهذا امل�شروع الأثر الكبري
يف تعزيز التجارة البينية للطاقة الكهربائية بني البلدين وزيادة موثوقية وا�ستقرارية الأنظمة الكهربائية يف البلدين ال�شقيقني.

الربط الكهربائي االردين -الفلسطيني
اتفق اجلانبان الأردين والفل�سطيني على م�سودة م�شروع الربط الكهربائي بني البلدين ال�شقيقني  ،حيث مت عقد عدة اجتماعات فنية بهذا
اخل�صو�ص  ،كما مت ت�شكيل جلان فنية وجتارية وقانونية لإر�ساء �أ�س�س التعاون بينهما ،ويجري العمل على حتديث الدرا�سات الفنية لهذا
امل�شروع ومناق�شة البدائل املقرتحة والكلف التقديرية لها.
هذا وقد اتفق اجلانبان على قيام اجلانب الأردين برفع القدرة الكهربائية املزودة �إلى اجلانب الفل�سطيني �إلى نحو  48م واط وذلك على
جهد  33ك ف لتغذية منطقتي القد�س و�أريحا يف فل�سطني.
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سعر تنافسي لوحدة الكهرباء
كهرماء :جناح اإلغالق املايل ملشروع حمطة سراج -1للطاقة
الشمسية وحتقيق أقل سعر عامليًا ملثل هذه املشاريع

�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء «كهرماء» عن جناح
الإغالق املايل و�إكمال جميع الرتتيبات املالية الالزمة مع املمولني
الدوليني امل�شاركني يف متويل م�شروع حمطة �سراج 1-للطاقة
ال�شم�سية باخلر�سعة ،الأولى من نوعها يف دولة قطر لإنتاج الكهرباء
باخلاليا الكهرو�ضوئية بطاقة �إنتاجية تبلغ  800ميغاواط.
وقد قامت �شركة امل�شروع(�شركة �سراج )1-بتحقيق جميع
متطلبات �أهل ّية احل�صول على قرو�ض لتمويل املحطة مبا يعرف
بقرو�ض متويل امل�شروع،حيث �ستقدم جمموعة مكونة من بنك
اليابان للتعاون الدويل وبنك ميزوهو الياباين القرو�ض الرئي�سية
للم�شروع.
ومع التو�صل �إلى الإغالق املايل للم�شروع وحتديد ال�سعر النهائي
لوحدة الكهرباء ملدة امل�شروع �ستح�صل كهرماء على الطاقة املنتجة
من حمطة �سراج 1-للطاقة ال�شم�سية ب�سعر للوحدة يبلغ 5.281
درهم (� 1.449سنت �أمريكي) لكل كيلواط �ساعة ،وهو �أقل �سعر

على م�ستوى العامل ملثل هذه امل�شاريع .ويعد حتقيق هذا ال�سعر
التناف�سي دلي ًال على ثقة امل�ستثمرين واملطورين بال�سوق القطري،
وتطبيق �أحدث و�أكف�أ احللول الهند�سية لبناء وت�شغيل حمطة الطاقة
ال�شم�سية.
وقد وقعت كهرماء يف يناير املا�ضي اتفاقيات م�شروع
حمطة�سراج 1-للطاقة ال�شم�سية لإنتاج الكهرباء بتقنية اخلاليا
الكهرو�ضوئية والتي مبوجبها تقوم كهرماء وهي اجلهة املالكة
وامل�شغلة ملنظومة �شبكات نقل وتوزيع الكهرباء واملياه يف دولة قطر
ب�شراء الطاقة الكهربائية املنتجة من املحطة يف حني تتحمل �شركة
�سراج 1-م�س�ؤولية تطويروت�شييد وت�شغيل امل�شروع ،وهي �شركة
مملوكة لكل من �شركة �سراج للطاقة (بن�سبة  )%60وحتالف
�شركة ماروبيني اليابانية و�شركة توتال الفرن�سية (بن�سبة ،)%40
وذلك ب�آلية البناء والتملك والت�شغيل ملدة خم�س وع�شرون عام ًا ،ثم
نقل الأ�صول �إلى كهرماء وفق ًا لنظام البناء والتملك والت�شغيل ونقل
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امللكية ()BOOTاملعروف عاملي ًا ،وذلك التزام ًا مببد�أ ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص ولت�شجيع اال�ستثمارات يف امل�شاريع
الكربى.
ويتم تنفيذ امل�شروع مبنطقة اخلر�سعة غرب الدوحة على الأر�ض
التي مت تخ�صي�صها للم�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء
«كهرماء» مبوجب املر�سوم الأمريي رقم ( )19ل�سنة 2018
مب�ساحة  10كيلومرت مربع ،وبتكلفة �إجمالية تقدر بحوايل 1,7
مليار ريـال قطري.
وتقدر ال�سعة الكلية مل�شروع حمطة الطاقة ال�شم�سية الكربى بنحو
 800ميغاواط ،وهو ما يقارب  %10من ذروة الطلب على
الكهرباء يف قطر و�سيتم ربط  350ميغاواط مع ال�شبكة كمرحلة
�أولى يف الربع الثاين من  2021على �أن يبد�أ الت�شغيل التجاري
لل�سعة الكلية يف الربع الأول من  2022حتقيق ًا للهدف اال�سرتاتيجي
املعلن يف ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية .2018-2022
وقد جنحت كهرماء من خالل هذا امل�شروع ،يف احل�صول على
�سعر تناف�سي للكهرباء املنتجة من امل�شروع ،كما جنحت يف تقليل
االعتماد على الغاز وتنويع م�صادر �إنتاج الكهرباء ،وتوفري الغاز
الطبيعي امل�ستخدم يف الإنتاج التقليدي ،بالإ�ضافة �إلى تقليل
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االنبعاثات وحت�سني البيئة املحيطة ،حيث ت�سهم املحطة يف خف�ض
حوايل  26مليون طن من االنبعاثات طوال فرتة امل�شروع ،وهو ما
يتفق مع �أحد �أهداف الربنامج الوطني لرت�شيد وكفاءة الطاقة
“تر�شيد” بخف�ض مليون طن من االنبعاثات �سنوي ًا على الأقل حتى
عام ،2022ويف �إطار التزام دولة قطر بتنظيم ن�سخة حمايدة
الكربون من بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم .2022
جدير بالذكر �أن كهرماء كانت قد �أعلنت عن طرح مناق�صة عامة
لإن�شاء �أول حمطة طاقة �شم�سية كربى لإنتاج الكهرباء با�ستخدام
تقنية اخلاليا الكهرو�ضوئية يف دولة قطر ،ومت ا�ستقطاب ال�شركات
ذات اخلربة يف جمال تطوير م�شاريع الطاقة ال�شم�سية الكربى،
وقامت بت�أهيل � 16شركة عاملية رائدة يف �إن�شاء وتطوير حمطات
الطاقة ال�شم�سية ،وا�ستلمت خم�سة عرو�ض تناف�سية من التحالفات
وال�شركات العاملية والذي ميثل عدد ًا كبري ًا ملثل هذه امل�شاريع ،مما
يعد دلي ًال على قوة وجاذبية ال�سوق القطري واهتمام املطورين
العامليني بامل�شاركة فيه .وقد ا�ستعانت كهرماء لإمتام امل�شروع
بتحالف ا�ست�شاريني بقيادة �إرن�ست �أند يوجن كا�ست�شاري مايل ،ودي
�إل �إي بايرب كا�ست�شاري قانوين ،وبويري �سوي�سرا كا�ست�شاري فني.
-انتهى البيان-
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مشاريع سلطة الطاقة الفلسطينية
م�شاريع طاقة �شم�سية على �أ�سطح املدار�س:
يهدف امل�شروع الى تزويد املدار�س احلكومية ب�أنظمة خاليا �شم�سية كم�صدر طاقة �آمن ونظيف لتلبية �إحتياجات املدار�س من الطاقة
الكهربائية وي�ساهم يف حت�سني العملية التعليمية ،وينفذ هذا امل�شروع من قبل عدة م�ؤ�س�سات مثل �سلطة الطاقة الفل�سطينية بالتعاون
مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة املالية� ،صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني بالإ�ضافة
الى عدة دول مانحة .كما يهدف امل�شروع الى �إجناز بع�ض ًا من الن�شاطات
البيئية والتي ت�شمل تزويد املدار�س مبواد ومعدات بيئية ،وتطوير برو�شور تعليمي
للمدار�س اخل�ضراء وتدريب مدربني ملعلمي املدار�س و�أع�ضاء املجال�س والبلديات
املحلية بالإ�ضافة الى تدريب الطالب لإجناز �أفكار تخدم البيئة وعمل معر�ض
بيئي مركزي لعر�ض �إجنازات الطالب والذي بدوره �سي�ساهم يف حت�سني العملية
التعليمية .وينفذ هذا امل�شروع من قبل م�ؤ�س�سة الر�ؤيا العاملية بالتعاون مع �سلطة
الطاقة الفل�سطينية وبتمويل من .BMZ
م�شروع الطاقة ال�شم�سية ملقر املقاطعة يف طولكرم
يهدف امل�شروع الى تركيب خاليا �شم�سية ل�صالح مبنى الأمن الوطني يف املقاطعة
يف مدينة طولكرم بقدرة  355كيلو واط من �أجل تغطية العجز يف توفري الطاقة
الكهربائية للمقر والذي يعاين من �إنقطاع التيار الكهربائي ب�شكل م�ستمر وبتمويل
من القن�صلية الأمريكية من خالل وزارةاملالية.

م�شاريع طاقة �شم�سية على �آبار املياه
يهدف امل�شروع الى تزويد بئر ماء الفارعة بنظام طاقة �شم�سية بقدرة
 160كيلو واط لتغطية فاتورة الكهرباء الناجتة عن �ضخ مياه البئر ل�صالح
خميم الفارعة ،بالإ�ضافة الى تزويد خزان ع�صرية بنظام �شم�سي م�ستقل
Off-grid PV plantsمع بطاريات للتخزين بقدرة  3كيلو واط
لإنارة موقع اخلزان وتلبية �أغرا�ض احلرا�سة.
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م�شاريع ال�صندوق الدوار لقطاع غزة
ي�ستهدف هذا امل�شروع القطاع املنزيل وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص (ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة)يف قطاع غزة على اختالفها يف
جمال الطاقة املتجددةللتغلب على م�شكلة �شراء وتركيب �أنظمة الطاقة املتجددة ،مما �سي�ساعد يف حل م�شكلة الكهرباء و�سي�ساهم يف
توفري الطاقة .و�سيتم ا�سرتداد ر�أ�س املال الى ال�صندوق الدوار مما �سيخلق �أثر ًا متجدد ًا يتيح اال�ستثمار يف م�شاريع �أخرى م�شابهه يف
امل�ستقبل.توفر اجلهات املانحة الأموال الالزمة لال�ستثمار يف البداية .وبعد املوافقة على متويل الزبون توفر �سلطة الطاقة الفل�سطينية
التدريب والدعم الفني واملعدات �أو النظم الالزمة للجهة امل�ستفيدة لتح�سني قدرتها على ال�سيطرة من كميات الطاقة املهدورة.وتقوم
اجلهة امل�ستفيدة بت�سديد قيمة النظام حل�ساب ال�صندوق الدوار خالل فرتة تقارب الأربع �سنوات .وينتفع من هذا امل�شروع  94منزل
وم�ؤ�س�سة موزعة جغرافي ًا على حمافظات غزة حيث �سيتم تزويدها بخاليا �شم�سية بقدرات خمتلفة ت�صل مبجملها الى  270كيلو
واط بتمويل من البنك الدويل.
م�شروع املنطقة الزراعية ال�صناعية ب�أريحا
متكني البد�أب�إن�شاء م�شروع الطاقة ال�شم�سية يف املنطقة الزراعية ال�صناعية
ب�أريحا بقدرة  2ميجا (مت اجناز  1.5ميجا واط ذروة حتى االن والعمل جاري
ال�ستكمال ان�شاء امل�شروع) موزعة على �أ�سطح مباين امل�صانع املتواجدة يف املنطقة
و�إن�شاء �شركة طاقة جديدة ل�صيانة وت�شغيل و�إدارة م�شروع الطاقة ال�شم�سية يف
مدينة اريحا ال�صناعيةبتمويل من وكالة اليابان للتعاون الدويل(.)JICA
م�شروع التمويل الأخ�ضر  ” SUNREFفل�سطني”
برنامج  SUNREFهو برنامج اقرا�ض لتمويل م�شاريع الطاقة املتجددة وم�شاريع كفاءة الطاقة ،املوجه للأفراد وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ،ينفذ من خالل �سلطة الطاقة بالتعاون مع �شركة �إكنولري التي تقدم امل�ساعدة الفنية للم�ستفيدين بالإ�ضافة الى
البنوك ال�شريكة (بنك فل�سطني وبنك القاهرة عمان) ممول من الإحتاد الأوروبي .يهدف الربنامج الى ت�سهيل ح�صول الأفراد
واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة الفل�سطينية على التمويل امل�صريف الالزم لدعم ا�ستثمارات م�شاريع الطاقة املتجددة وم�شاريع كفاءة
الطاقة يف فل�سطني .ويعمل على حتفيز ودعم اال�ستثمارات اخل�ضراء التي تعزز
اخلدمات والتقنيات التي لها �أثر �إيجابي على البيئة وبالتايل تقلي�ص كمية
الطاقة امل�ستوردة من اجلانب الإ�سرائيلي واالعتماد على الطاقة املنتجة حمليا.
يقدم برنامج “ ”Sunref Palestineللم�ستفيدين فر�صة احل�صول
على منحة ت�صل لغاية  %25من قيمة القر�ض املمنوح عند �إمتام امل�شروع
املوا َفق على متويله باملوا�صفات الفنية املتفق عليها .حيث مت تنفيذ حوايل 136
م�شروع من خالل الربنامج منها  133م�شروع طاقة �شم�سية بقدرة �إجمالية
 21.6ميجا واط لإنتاج حوايل  2جيجا واط �ساعة �سنوي ًا طاقة كهربائية �سواء
لتلبية الإحتياجات الذاتية للجهة امل�ستفيدة �أو لإن�شاء حمطات للخاليا ال�شم�سية بهدف الإ�ستثمار وم�شروعني لكفاءة الطاقة وخف�ض
الإ�ستهالك وم�شروع بيئي بتكلفة �إجمالية حوايل  31مليون دوالر.
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م�شروع  GROWلتعزيز فر�ص الن�ساء الرياديات
بالتعاون مع �سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية ينفذ م�شروع  GROWاملمول
من احلكومة الكندية وذلك لتعزيز فر�ص الن�ساء الرياديات ،ال �سيما ال�شابات،
لدعم تبني الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،حيث قامت �سلطة الطاقة
الفل�سطينية بتدريب 10مهند�سات حديثات التخرج من كافة حمافظات الوطن
على كفاءة الطاقة من خالل �إجراء درا�سة التدقيق الطاقي للم�ؤ�س�سات املختلفة
و�أهميته فيما يتعلق ب�إ�ستهالك الطاقة بكفاءة عالية وب�شكل فعال .بالإ�ضافة الى
�إ�ستعرا�ض �أنواع التدقيق الطاقي املختلفة وتو�ضيح خطوات التنفيذ والتدرب
على �إ�ستخدام الأجهزة اخلا�صة به والتدريب العملي لتنفيذ التدقيق الطاقي
على بع�ض اجلمعيات امل�ستفيدة من امل�شروع والتي �سيتم تركيب خاليا �شم�سية على �أ�سطحها و�سيتم من خالل امل�شروع توزيع م�صابيح
موفرة للطاقة لعدد من اجلمعيات الن�سوية واملنازل ،يهدف الربنامج التدريبي �إلى تنمية املهارات التقنية والفنية لل�شابات امل�ستفيدات
لتعزيز فر�ص التوظيف بامل�ستقبل وتطوير اعمال الن�ساء ال�شابات يف قطاع الطاقة املتجددة.
⡞

⡞بناء حمطات حتويل الكهرباء :بناء حمطات لتحويل الطاقة الكهربائية من ال�ضغط العايل الى ال�ضغط املتو�سط ،لنقلها الى
�شبكات �شركات التوزيع وكبار امل�ستهلكني ،حيث قامت ال�شركة حتى االن ببناء �أربع حمطات حتويل  161/33 kVموزعة يف
ال�ضفة الغربية يف كل من حمافظة جنني وحمافظة نابل�س (�شمال ال�ضفة الغربية) ،وحمافظة رام اهلل (و�سط ال�ضفة الغربية)،
وحمافظة اخلليل (جنوب ال�ضفة الغربية) ،حيث تعترب تلك املحطات نواة نظام النقل امل�ستقل والتي تعمل على توفري القدرة
الكهربائية باجلودة والكفاءة وال�سعر املنا�سب للمواطن الفل�سطيني ،نف�صلها على النحو التايل:
 .أحمطة حتويل حمافظة جنني (حمطة اجللمة):تقع على �أرا�ضي بلدة اجللمة و من �ضمن حدود املنطقة ال�صناعية ملحافظة
جنني ،تبلغ قدرتها  ،150MVAتعمل املحطة حالي ًا ب�شكل جزئي وتقوم بتغذية كل من مدينتي جنني و طوبا�س يف املرحلة
احلالية.
 .بحمطة حتويل حمافظة نابل�س (حمطة �صرة) :تقع على على �أرا�ضي بلدة �صرة املحاذية ملحافظة نابل�س ،تبلغ قدرتها
 ،150MVAومبوجب اخلطة الت�شغيلية �ستقوم هذه املحطة بتغذية كل من حمافظة نابل�س وبع�ض مناطق حمافظتي
طولكرم وقلقيلية.
 .جحمطة حتويل حمافظة رام اهلل (حمطة قلنديا) :تقع بني حمافظتي القد�س و رام اهلل ،وتبلغ قدرتها ،200MVA
ومبوجب اخلطة الت�شغيلية �ستقوم هذه املحطة بتغذية مناطق امتياز �شركة كهرباء القد�س يف رام اهلل و �شرق مدينة القد�س.
 .دحمطة حتويل حمافظة اخلليل (حمطة بيت �أوال) :تقع يف حمافظة اخلليل على �أرا�ضي بلدة بيت �أوال ،تبلغ قدرتها
 ، 100MVAومبوجب اخلطة الت�شغيلية �ستقوم هذه املحطة بتغذية عدة مدن وبلدات جنوب حمافظة اخلليل باال�ضافة
الى مناطق امتياز �شركة توزيع كهرباء اجلنوب.

23

كهرباء العرب

و�ضع الطاقة الكهربائية يف الدول العربية

هيئة الربط الكهربائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
هيئة الربط تعلن تر�ؤ�س اململكة العربية ال�سعودية
ملجل�س �إدارت��ه��ا خ�لال الإجتماع الع�شرين العادي
للجمعية العامة
�أعلن االجتماع الع�شرون للجمعية العامة العادية لهيئة الربط
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ل ��دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة يف
اج�ت�م��اع��ه ب�ت��اري��خ � 23أب��ري��ل  ،2020ت��ر�ؤ���س اململكة العربية
ال�سعودية للدورة القادمة ملجل�س �إدارة الهيئة ملدة ثالث �سنوات،
برئا�سة �سعادة د .نايف بن حممد العبادي وكيل ال��وزارة ل�شئون
الكهرباء يف وزارة الطاقة باململكة العربية ال�سعودية ،و�سعادة �أ.
فهد بن ح�سني ال�سديري الرئي�س التنفيذي ال�شركة ال�سعودية
للكهرباء باململكة العربية ال�سعودية نائباً للرئي�س ،وذلك ح�سب
الرتتيب الهجائي لرتتيب الدول يف رئا�سة جمل�س �إدارة الهيئة.
وي�أتي هذا االنتقال طبقاً للنظام الأ�سا�سي للهيئة الذي ين�ص على
�أن جمل�س �إدارة الهيئة يتكون من ( )12ع�ضواً ،بحيث تعني كل
دولة ع�ضوين من مواطنيها ذوي الكفاءة ،ويكون ملجل�س الإدارة
رئي�س ون��ائ��ب للرئي�س ،وي�ت�ن��اوب �شغل ه��ذي��ن املن�صبني ممثلو
ال ��دول الأع �� �ض��اء ح�سب ال�ترت�ي��ب ال�ه�ج��ائ��ي الأب �ج��دي��ة لأ��س�م��اء
دولهم ،على �أن يكون الرئي�س ونائبه من دولة واحدة ،وتكون مدة
جمل�س الإدارة ثالث �سنوات من تاريخ التعيني.

كما متت امل�صادقة على تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة
ال�سابعة ،بنا ًء على تر�شيحات اجلهات امل�ساهمة بتمثيل كافة
دول جمل�س التعاون حيث ميثل:

þ þدولة الإمارات العربية املتحدة ك ً
ال من:
	�-سعادة م .فاطمة حممد ال�شام�سي الوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون الكهرباء واملياه وطاقة امل�ستقبل وزارة الطاقة
وال�صناعة
	�-سعادة م.عي�سى �أحمد الزرعوين مدير دائرة عمليات
ال�شبكة�شركة تران�سكو – �أبوظبي
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þ þمملكة البحرين ك ً
ال من:
	-املهند�س ال�شيخ نواف بن �إبراهيم �آل خليفة ،الرئي�س
التنفيذي لهيئة الكهرباء واملاء
	�-سعادة م .طه حممود فقيهي الوكيل امل�ساعد للعمليات
املالية-وزارة املالية واالقت�صاد الوطني
�þ þسلطنة عُمان ك ً
ال من:
	�-سعادة م� .سامل بن نا�صر العويف وكيل الوزارة -وزارة
النفط والغاز
	�-سعادة م .يعقوب بن �سيف الكيومي الرئي�س التنفيذي
ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة
þ þدولة قطر ك ً
ال من:
	�-سعادة م .عي�سى بن هالل الكواري رئي�س امل�ؤ�س�سة
العامة القطرية للكهرباء واملاء
	�-سعادة م .عبد اهلل علي الذياب مدير �ش�ؤون �شبكات الكهرباء
þ þدولة الكويت ك ً
ال من:
	�-سعادة م .جا�سم حممد النوري وكيل ال��وزارة املكلف
وزارة الكهرباء واملاء	�-سعادة م .حمود بدر الرو�ضان وكيل الوزارة امل�ساعد
مل�شاريع املياه-وزارة الكهرباء واملاء.
وق� ّدم ال�شيخ نواف �آل خليفة ال�شكر والعرفان لقادة دول جمل�س
التعاون «حفظهم اهلل» على الدعم والرعاية الذي حتظى به الهيئة،
و�إلى �أ�صحاب املعايل الوزراء املعنيني ب�ش�ؤون الكهرباء بدول املجل�س،
والأمانة العامة ملجل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية ،مل�ؤازرتهم
لها لإجناح م�شروع الربط الكهربائي اخلليجي ،وقدم التهنئة �إلى
اململكة العربية ال�سعودية مبنا�سبة رئا�ستها للدورة القادمة ملجل�س
�إدارة هيئة الربط الكهربائي اخلليجي ،متمني ًا للرئي�س اجلديد
كل التوفيق والنجاح ،كما قدم ال�شكر للأع�ضاء الذين انتهت مدة
ع�ضويتهم و�أ�شاد بعطائهم خالل فرتة ع�ضويتهم يف املجل�س متمنيا
لهم التوفيق يف م�سريتهم العملية.
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الربط الكهربائي اخلليجي يحقق وفر ًا ُقدر بـــــــ  264مليون دوالر خالل عام 2019
بلغ مقدارالوفراالقت�صادي الذي ح�صلت عليه الدول الأع�ضاء
فعلياًمن الربط الكهربائي بني دول املجل�س وفقاً ملا �أظهرته
تقديرات هيئة الربط الكهربائي اخلليجي بنهاية العام املا�ضي
� ،2019أنها حققت وف��راً مادياً ما قيمته  264مليون دوالر
�أمريكي ،متمثل يف خف�ض ال�ق��درة املركبة ،وتخفي�ض تكاليف
الت�شغيل وال�صيانة ،وتخفي�ض االحتياطي الت�شغيلي ،وتكاليف
بناء حمطات التوليد ،وتقليل االنبعاثات الكربونية ،وجتنب
القطع املربمج نتيجة للدعم يف حاالت الطواري.
و ُيع ُّد م�شروع الربط الكهربائي اخلليجي من �أجنح م�شاريع التعاون
اخلليجي و�أهم امل�شروعات اال�سرتاتيجية التي �أقرها جمل�س التعاون
اخلليجي ،فقد حافظ هذا امل�شروع منذ تد�شينه على ا�ستمرارية �أمن
الطاقة ل�شبكات كهرباء دول جمل�س التعاون ،وذلك برفع م�ستوى
املوثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية اخلليجية .كما جنحت الهيئة

يف جتنب �شبكات كهرباء ال��دول الأع�ضاء لأي انقطاع كلي خالل
العام املا�ضي من خالل تقدمي الدعم اللحظي بنقل الطاقة املطلوبة
عرب �شبكة الرابط الكهربائي ب�شكل فوري.
ومن املتوقع �أن يوفر الربط الكهربائي ل��دول املجل�س على مدى
الثالث والع�شرين �سنة املقبلة ما قيمته  30مليار دوالر .حيث بلغت
تكلفة امل�شروع الر�أ�سمالية مبراحله الثالث  1.5مليار دوالر ،وبلغت
تكلفة امل�شروع الت�شغيلية منذ  2009ما يقارب  350مليون دوالر،
بالتايل ف�إن كلفة امل�شروع الر�أ�سمالية والت�شغيلية بلغت حوايل 1.85
مليار دوالر حتى نهاية عام 2018م ،وبلغ الوفر االقت�صادي الذي
وفره الربط الكهربائي للدول الأع�ضاء منذ بدء الت�شغيل يف 2009
حتى نهاية عام 2019م ما فاق  2.739مليار دوالر� ،أي ما يفوق
الكلفة الر�أ�سمالية والت�شغيلية للم�شروع.
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هيئة الربط الكهربائي اخلليجي تطبق خطط ا�ستدامة الأعمال و�إدارة الأزم��ات وخطط التحول الرقمي
ملوا�صلة ا�ستدامة �أمن الطاقة �أثناء جائحة فريو�س كورونا.
جنحت هيئة الربط الكهربائي اخلليجي يف احلفاظ على ا�ستمرارية
تدفق الطاقة الكهربائية ل�ل��دول الأع���ض��اء دون انقطاع ،خالل
اخلطوات االحرتازية التي اتخذتها ملواجهة جائحة كورونا والتي
داهمت العامل منذ يناير املا�ضي ،وت�سببت يف توقف الكثري من
الأن�شطة احلكومية واالقت�صادية ،واعتمدت الهيئة يف �أداء عملها
وحتقيق ر�سالتها على �أف�ضل املمار�سات الدولية واملعايري العاملية،
من خالل الدعم امل�ستمر لأ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة
الهيئة ممثلي الدول الأع�ضاء.
و�سعت الهيئة منذ انت�شار جائحة كورونا موا�صلة حتقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية رغ��م التحديات التي فر�ضتها اجلائحة ،مطبقة
خططها ملوا�صلة الأع �م��ال وال�ت��ي مت �إع��داده��ا م�سبقا حل��االت
ال �ط��وارئ ،واملتمثلة يف رف��ع م�ستوى املوثوقية والأم ��ان للأنظمة
الكهربائية اخلليجية،اعتمادا على جاهزية وانت�شار جميع مهند�سي
وفنيي العمليات وال�صيانة و�إدارة اال�صول يف املواقع املطلوبة خالل
تلك اجلائحة ،واالعتماد على �أنظمة تقنيات املعلومات و�أنظمة
العمل عن بعد وبا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية ،وبالتايل مل تت�أثر
عمليات الهيئة وال موثوقية �شبكة الربط ب��أي �شكل يذكر خالل

اجلائحة ومتكنت الهيئة من موا�صلة دعم �شبكات كهرباء دول
جمل�س التعاون خالل الأوقات الطارئة لتجنب �أي انقطاع جزئي �أو
كلي خالل هذه الفرتة احلرجة.
كما قامت الهيئة بتنفيذ ع��دة م�ب��ادرات يف جم��ال التحول الرقمي
ومتكني التحكم الذكي عن بعد لأ�صول الهيئة و�أنظمة املراقبة املتطورة
التي ت�ستخدم الذكاء الإ�صطناعي يف حتليل البيانات وامل�ساعدة يف
اتخاذ القرارات التي ت�ضمن �أف�ضل م�ستوى ملوثوقية الربط الكهربائي.
كما حر�صت الهيئة على احلفاظ على �صحة و�سالمة موظفي الهيئة
وعوائلهم ومكافحة انت�شار جائحة فريو�س كورونا ،وذلك من منطلق
تعزيز ال�صحة املهنية ،واتخاذ كافة التدابري الوقائية للحد من تف�شي
الفريو�س ،ومن خالل حتمل الهيئة مل�س�ؤوليتها االجتماعيةيف جمال
االهتمام بالق�ضايا االجتماعية والبيئية واالقت�صادية فقد �أطلقت
حملة توعوية على مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بالهيئة وذلك
ملحاربة انت�شار واحل��د من تف�شي فريو�س كورونا ،ودعما جلهود
وحمالت اململكة ودول جمل�س التعاون يف تطبيق �إجراءات التباعد
االجتماع واملمار�سات التي تكافح انت�شار الفريو�س.

هيئة الربط الكهربائي ت�ستعر�ض تطورات عمليات الربط الكهربائي و�إدارة الأ�صول وفر�ص جتارة الطاقة يف
�أ�سبوع �أبو ظبي لال�ستدامة.
�شاركت هيئة الربط الكهربائي اخلليجي يف معر�ض الق ّمة العاملية لطاقة
امل�ستقبل ،وهو �إحدى الف ّعاليات البارزة �ضمن �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة
 ،2020الذي ت�ست�ضيفه �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل «م�صدر» والذي
يكون املو�ضوع الرئي�سي لأ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة هذا العام وهو «ت�سريع
وترية التنمية امل�ستدامة» ،بالإ�ضافة �إلى حماور النقا�ش الرئي�سية التي تتمثل
يف التقنيات ال�صاعدة وامل��دن امل�ستقبلية ،والذكاء اال�صطناعي ،وهو يعد
نقطة جت ّمع عاملية للنهو�ض بالتنمية امل�ستدامة يف العامل� ،إذ يجمع نخبة من
�ص ّناع ال�سيا�سات وخرباء القطاعات ورواد التكنولوجيا وجيل ال�شباب من
قادة اال�ستدامة ،ويو ّفر من�صة تتيح للم�شاركني التع ّرف على التطورات التي
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تطر�أ على القطاعات و�سبل التك ّيف مع التحديات والفر�ص النا�شئة يف جمال
اال�ستدامة والذي اقيمت فعالياته يف يناير  2020م ،يف مركز �أبو ظبي
الوطني للمعار�ض.
وت�ضمنت م�شاركة الهيئة داخل معر�ضها يف �أ�سبوع �أبو ظبي لال�ستدامة ،عدة
حما�ضرات ا�ستعر�ضت الدور الريادي ل�شبكة الربط الكهربائي اخلليجي لرفع
م�ستوى املوثوقية للأنظمة الكهربائية اخلليجية ،وتطورات عمليات الربط
الكهربائي والآفاق امل�ستقبلية والإجنازات املحققة ل�شبكة الربط اخلليجي،
�إ�ضافة للعوائد االقت�صادية واملجتمعية من �شبكة الربط التي تتحقق من
جتارة الطاقة ،وبناء �سوق لتجارة الطاقة من خالل �شبكة الربط الكهربائي
اخلليجي ،وحلول ال�صيانة امل�ستدامة ،وكذلك اال�ستدامة يف ال�شبكات.
وقد �شارك الرئي�س التنفيذي للهيئة م� .أحمد الإبراهيم يف عدة جل�سات
مبنتدى الطاقة العاملي ال��ذي ينظمه املجل�س الأطل�سي ،بح�ضور �أك�ثر من
� ٧٠٠شخ�صية دولية م�ؤثرة يف قطاع الطاقة ،وناق�ش امللتقى التحديات التي
يواجهها قطاع الطاقة يف املنطقة والعامل ،بالإ�ضافة مل�شاركة �سعادته يف �أعمال
اجلمعية العامة العا�شرة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�آيرينا) الذي
ت�ست�ضيفه مدينة �أبوظبي ،مب�شاركة �أكرث من � 1500شخ�صية رفيعة امل�ستوى
من ر�ؤ�ساء احلكومات وق��ادة املنظمات الدولية والإقليمية ،وال��ذي ناق�ش
الق�ضايا الأ�سا�سية املتعلقة بت�سريع وترية تبني م�صادر الطاقة امل�ستدامة،
وناق�شت خطط الوكالة امل�ستقبلية وتوجهها امليداين ،وكذلك خريطة طريق
للطاقة املتجددة يف العامل حتى .2050
كما �شارك �سعادته يف احللقات النقا�شية التي �أقيمت �ضمن فعاليات القمة
العاملية لطاقة امل�ستقبل ،والتي ناق�شت التحول يف قطاع الطاقة والذي يعترب
حتدي ل�ضمان ا�ستقرار ال�شبكات الكهربائية ،والتي �أ�شار فيها �إلى دور هيئة
الربط الكهربائي اخلليجي يف دعم هذا التحول من خالل الدور اال�سرتاتيجي
للرابط الكهربائي ،والدرا�سات الفنية التي تقوم بها ،بجانب امل�ؤمترات
الدولية التي ت�شارك فيها ،و�شارك باجلل�سة جمموعة من الر�ؤ�ساء التنفيذيني واخلرباء بقطاع الكهرباء.
ٌيذكر �أن الهيئة حتر�ص على التواجد يف الفعاليات الكربى التي ي�شارك فيها خرباء دوليون و�إقليميون ملناق�شة الآراء والأفكار واملقرتحات
والتو�صيات التي ت�سهم يف تطوير قطاع الطاقة وت�ساعد على زيادة حجم التعاون بني دول اخلليج واملنظمات العاملية يف هذا القطاع احليوي
لتعزيز �أمن الطاقة وزيادة فر�ص اال�ستثمارات وتطوير م�صادر الطاقة املتجددة ،وكذلك لإبراز اجلهود التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي
اخلليجي يف هذا املجال احليوي ،واخلطط وامل�شاريع واال�سرتاتيجيات التي تنفذها ل�ضمان ا�ستدامة الطاقة وازدهارها ،و ٌيعد �أ�سبوع �أبو ظبي
لال�ستدامة �أحد �أكرب التجمعات املعنية مبجال اال�ستدامة على م�ستوى العامل ،وميثل من�صة عاملية ت�سهم يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة يف
العامل.
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هيئة الربط الكهربائي اخلليجي حت�صد جائزة «�إ�س �إيه بي» للجودة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
�أطلقت هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي” ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بالتحول
الرقمي حيث ت�ضمنت التعاون مع �شركة “�إ�س �إيه بي” لتطوير نظام �إدارة املوارد ،وذلك �سعي ًا
منها لال�ستفادة من عمليات “التحول الرقمي” وا�ستثمار “احللول الرقمية الذكية” ومتكني
التحكم الذكي عن بعد لأ�صول الهيئة و�أنظمة املراقبة املتطورة التي ت�ستخدم الذكاء الإ�صطناعي
يف حتليل البيانات وامل�ساعدة يف اتخاذ القرارات التي ت�ضمن �أف�ضل م�ستوى ملوثوقية الرابط
الكهربائي .كذلك فقد مكنت الهيئة جميع العاملني بها من العمل عن بعد و�أداء �أعمالهم ب�صورة
كاملة من خالل توفري الأنظمة الإلكرتونية للتوا�صل عن بعد.
وتتطلع “هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي” من وراء هذه اخلطوة �إلى
ت�شغيل الربط الكهربائي بني الدول الأع�ضاء ،واملحافظة على الربط البيني بني خمتلف الأ�صول،
�إلى جانب ت�سهيل التبادل الكهربائي بني دول اخلليج� ،إذ تعمل الهيئة على تعزيز م�سرية تقدمها
وتطورها الدائم من خالل ت�سخري التقنيات القادرة على حت�سني طريقة تنفيذ و�سري الأعمال ،وعلى تقدمي خدمات عالية اجلودة لدول
اخلليج .ويعد هذا التعاون امل�شرتك ما بني هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي و�شركة “�إ�س �إيه بي” من اخلطوات املهمة
على طريق حتقيق التميز يف عمليات الهيئة.
وقد عملت “هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي” بال�شراكة مع �شركة “تايكونز”� ،إحدى �شركات �شبكة التوزيع التابعة
لـ “�إ�س �إيه بي” ،من �أجل تنفيذ ون�شر حزمة حلول  S/4HANAلل�شركات� ،إلى جانب من�صة �إدارة املوارد الب�شرية Success
 ،Factorsوذلك �سعيا منها لتح�سني طرق تنفيذ املهام املتعلقة ب�إدارة املواهب الب�شرية ،و�إدارة العقود ،واملخزون ،وعمليات ال�شراء .كما
�سي�ساهم هذا النظام �أي�ضا يف تعزيز م�ستوى اجتماعات العمل ،و�إجراءات ال�سفر ،و�أن�شطة �إدارة الأ�صول املخطط لها.

هيئة الربط الكهربائي ُت�شكل فريق عمل الأمن ال�سيرباين اخلليجي
(.)GCC cyber security team
وفق ًا لتو�صية جلنة الت�شغيل �إحدى اللجان التابعة ملجل�س �إدارة الهيئة وكذلك توجيهات
جمل�س الإدارة فقد مت �إن�شاء فريق عمل االمن ال�سيرباين وال��ذي يت�ألف من ممثلني
اثنني من كل دولة ،ويعمل حتت �إ�شراف جلنة الت�شغيل ،واملهمة الرئي�سية للفريق هي
تطوير احلوكمة ورفع م�ستويات الأمن ال�سيرباين ل�شبكات الكهرباء لدول جمل�س التعاون
اخلليجي.
وقام فريق الأمن ال�سيرباين مبناق�شة مو�ضوعات متعددة منها «الأمن ال�سيرباين والتهديدات ،وتقييم املخاطر الأمنية ،ور�صد الربامج
ال�ضارة والت�صيد ،وطرق جتنب احليل ،ومو�ضوعات �أخرى» ،ويركز الفريق حالي ًا على الأمن ال�سيرباين عند نقاط االرتباط بني مراكز
التحكم واملمار�سات الأمنية التي تقوم بها كل منظمة.
وتقوم هيئة الربط الكهربائي حالي ًا بعمل درا�سة لتقييم البنية التحتية التي توفر االرتباط مع مراكز املراقبة والتحكم بالدول الأع�ضاء،
والهدف من هذه الدرا�سة هو �إبراز املخاطر املحتملة ،والتخفيف من حدتها ،ومتكني هيئة الربط الكهربي والدول الأع�ضاء من تعزيز
موقفهم الأمني ال�سيرباين عرب هذه النقاط .ومن املتوقع �أن يكون التقرير النهائي لنتائج الدرا�سة جاهزا خالل عام .2020
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اإلجراءات اخلاصة التي اتخذها املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب حلماية مسريي النظام الكهربائي
ملواجهة جائحة كوفيد 19

يواجه املغرب كجميع ال��دول جائحة « الكوفيد « 19
مند  11مار�س  2020وللت�صدي ملخاطرهذه الأزمة مت
اتخاد خطة وطنية،ت�شمل جميع القطاعات ،ملكافحة
هذا الوباء على امل�ستوى الوطني ،وكان القرار الرئي�سي
الذي اتخذته احلكومة املغربية هو�إعالن حالة الطوارئ
ال�صحية من  20مار�س � 2020إلى  10يوليو.2020
فيما يتعلق بالبنية التحتية اال�سرتاتيجية لقطاع
الكهرباء ،ال�سيمااملركز الوطني للتحكم و املراقبة
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�شرب واملن�ش�آت
اال�سرتاتيجية لإنتاج الكهرباء ،مت �إن�شاء جلنة وطنية
لليق�ضة ،بتن�سيق من املكتب الوطني للكهرباء وامل��اء
ال�صالح لل�شرب وي�شمل �شركاء املكتب يف �إنتاج الكهرباء
بالتعاون امل�شرتك مع مديري ف��رع الكهرباء ومديري
املكتب بهدف تنفيذ نهج متكامل وت�شاركي ملكافحة �آثار
جائحة» الكوفيد  « 19و�ضمان ا�ستمرارية اخلدمة
العامة يف البالد يف توفري الكهرباء مع حماية �إمكاناتهم
الب�شرية.
يف هذا ال�صدد  ،مت �إن�شاء فريق عمل خم�ص�ص على م�ستوى
كل �شركة ويتم تن�سيق �إجراءاتهم من �أجل اال�ستجابة
بطريقة مت�شاركة لهذه الأزم��ة وذال��ك من خالل و�ضع
خطة ا�ستمرارية العمل التي تتوفرعلى عدة مراحل يتم

تفعيلها وفقا لتطور الو�ضع.

مت تنفيد املراحل التالية :
املرحلة  :1مت تفعيل هذه املرحلة بعدما مت الإع�لان عن الأزمة
ال�صحية على ال�صعيد العاملي .ويف هذا ال�صدد  ،متت التوعية
ب�ش�أن هذا الوباء و القيام بتدابري الوقاية والنظافة ال�ضرورية.
املرحلة  :2مت تفعيل هذه املرحلة مبجرد الإعالن عن وباء » الكوفيد
 « 19على امل�ستوى الوطني .ولهذه الغاية  ،مت اعتماد تدابري عامة
وخا�صة كما يلي :

التدابري العامة :

•التوعيةحول تدابريالوقاية والنظافة
•تعزيزو�سائل الوقاية والنظافة
•اللجوء�إلىالعمل عن بعدعندمايكون ذل��ك ممك ًنا و�إر�سال
الأفراد ذوي احلالةال�صحيةال�ضعيفة �إلى منازلهم.

التدابرياخلا�صة :
�إع��ادة تنظيم العمل من �أج��ل توفري فرق �إ�ضافية للتعزيز وذلك
بتقلي�ص عدد امل�ستخدمني املوجودين يف حمل العمل بن�سبة ت�صل
الى حوايل  %60وذالك باللجوء �إلى العمل عن بعد ( بالن�سبة
لوظائف الدعم) والطلب من ف��رق التعزيز (بالن�سبة لوظائف
ال�صيانة) البقاء يف منازلهم و الإ�ستجابة واحل�ضور�إذا لزم الأمر.
ت�أجيل اخلدمات غري املرتبطة بالأن�شطة الأ�سا�سية ال�ستمرارية
اخلدمة.
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مراقبة املوظفني الرئي�سيني م��ن اج��ل احل�ف��اظ على �سالمتهم
ال�صحية وكذلك توفري جميع الو�سائل الالزمة حلمايتهم.
امل��رح�ل��ة  :3مت تفعيل ه��ذه املرحلة مبجرد الإع�ل�ان ع��ن حالة
الطوارئ ال�صحية ،بالإ�ضافة �إلى الإجراءات العامة واخلا�صة التي
مت تعزيزها  ،قام املكتب بالتن�سيق مع جميع �شركائه اال�سرتاتيجيني
بتفعيل الإج�� ��راءات ال�ل�ازم��ة ،وخ��ا��ص��ة «و� �ض��ع االح��ت��واء» على
م�ستوىاملن�ش�آت اال�سرتاتيجية.
يمُ ِّكن «و�ضع االحتواء» تعزيز حماية املوظفني الرئي�سيني من خطر
الإ�صابة بالوباءو احلد من �إنت�شاره و توفريالعديد من احلواجز
الوقائية ل�ضمان ا�ستمرارية خدمة الكهرباء واملاء ال�صالح ال�شرب.
بالن�سبة لقطاع الكهرباء  ،يتعلق «و�ضع االحتواء» باملن�ش�آت اال�سرتاتيجية
للم�شغلني يف قطاع الكهرباء  ،وال �سيما وحدات الإنتاج التي يديرها
املنتجون اخلا�صون للكهرباء وحمطات �إنتاج الكهرباء للمكتب ومركز
املراقبة والتحكم الوطني واملحطات الفرعية اال�سرتاتيجية لتوزيع
الكهرباء و امل�صالح الإقليمية لت�سيريتوزيع الكهرباء.

التدابريالرئي�سية لهذا الو�ضع هي كما يلي :

ً
منخف�ض
•�إع ��ادة تنظيم العمل للح�صول على فريق عمل
على م�ستوى موقع ال�شغل ،وفريق بديل حم�صور يف حمل
خ�صي�صا لهذا الغر�ض وفريق تعزيز يبقى يف
�سكن جمهز
ً
منزله وفريق احتياط يبقى �أي�ضا يف منزله كمالذ �أخ�ير.
ويحظراالت�صال بني هذه الفرق.
•ف�صل �صارم بني فرق الت�شغيل املختلفة فيما بينها وكذلك مع
فرق ال�صيانة� ،سواء يف مكان العمل �أو على م�ستوى �أماكن
االحتواء ،من �أجل احلد من خماطر العدوى باهتمام خا�ص
لفرق ت�سيري املن�ش�آت .بالن�سبة خلدمات ال�صيانة املرتبطة
بالأن�شطة الأ�سا�سية والتي تقوم بها ال�شركاتُ ،طلب من هذه
ال�شركات حجز فرق خم�ص�صة لهذه التدخالت ،من خالل
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ح�صر املوظفني املعنيني ،ومراعاة نف�س التعليمات املطبقة من
طرف املكتب.
•املراقبة الدقيقة للحالة ال�صحية للموظفني الرئي�سيني من
قبل �أطباءالعمل للمكتب وذال��ك من �أج��ل توقع الإج��راءات
التي يجب اتخاذها �إذا مت اكت�شاف حالة م�شتبهة يف هالوباء
»الكوفيد .« 19
يخ�ضع امل�ستخدمون املح�صورون على م�ستوى املن�ش�آت اال�سرتاتيجية،
والتي ميثل عددهم ح��وايل � 25إل��ى  %45من �إجمايل القوى
العاملة خالل فرتات الت�شغيل العادية (اعتمادًا على خ�صو�صية
كل موقع) للمراقبة الطبية املنتظمة  ،وال �سيما من خالل القيا�س
اليومي لدرجة احلرارة ومطلوب من اجلميع احرتام جميع التدابري
الوقائية وال�صحية.
فيما يتعلق بامل�ستخدمني ال�ب��اق�ين يف منازلهم  ،تتم التوعية
ومطالبتهم باالمتثال ال�صارم لنف�س تدابري الوقاية والنظافة
وباخل�صو�ص التعليمات الداخلية للمكتب وتو�صيات و�أحكام وزارة
ال�صحة ووزارة الداخلية يف هذا ال�سياق.
بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،مت و�ضع خطط حمددة ل�ضمان �أمن متوين
املحروقات واملواد اال�سرتاتيجية.
كل هذه التدابري ،بالإ�ضافة �إلى التزام املوظفني  ،مكنت املكتب
من �ضمان ا�ستمرارية اخلدمة العامة على مدار ال�ساعة طوال �أيام
الأ�سبوع من �أجل توفري الطاقة الكهربائية.
عالوة على ذلك،ويف �إطار خطته املنهجية  ،حدد املكتب الوطني
التدابري ال�ضرورية التي يجب اتخاذها يف حالة تطورالأزمة ال �سيما
عند الإعالن عن حاالت الإ�صابة لوباء » الكوفيد  « 19من طرف
م�ستخدمي املكتب وذالك من �أجل �ضمان ا�ستمرارية اخلدمة يف
حالة حدوث �أي احتمال.
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االنتهاء بنجاح من �أ�شغال �إ�صالح اخلط البحري للربط الكهربائي الثاين بني املغرب و�إ�سبانيا
تعر�ضت نهاية اواخ��ر �2019إحدى خطوط الربط الكهربائي الثاين بني
املغرب و�إ�سبانيا ذو امللكية امل�شرتكة بني املكتب الوطني للكهرباء و املاء ال�صالح
لل�شرب وال�شركة الإ�سبانيةRED ELECTRICA DE ESPAŇA
) ،(REEللإتالف من طرف باخرة على بعد  13كلم من ال�سواحل املغربية.
و�إبان اكت�شاف العطب� ،أمرت �أنظمة التحكم واحلماية بعزل الربط الكهربائي
الثاين بني املغرب و�إ�سبانيا و�أطلقت جلنة ال�صيانة املكونة من خرباء مغاربة
و�إ�سبان خطة عمل لإ�صالحه.
وقد تطلب �إ�صالح العطب الواقع على عمق كبري ( 490م) ،خربة و م�ؤهالت
عليا وو�سائل لوجي�ستيكية و تقنية مهمة ،و مت اال�ستناد على �سفن خم�ص�صة
لهذا النوع من العمليات.
بعد عدة �أ�سابيع من الأ�شغال وبف�ضل اخلربة الكبرية لفرق املكتب و �شركة
 ،REEمتت ا�ستعادة العمل بالربط الثاين يف ظروف جيدة.
وقد قام ال�سيد احلافظي ،املدير العام لـلمكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح
لل�شرب رفقة م�س�ؤولني من املكتب ،يوم الثالثاء  9يونيو 2020باال�ضطالع
على نتائج الأعمال و�سريورة ت�شغيل جميع من�ش�آت املحطة النهائية للخطوط
البحرية مبحطة فرديوة (بالقرب من الق�صر ال�صغري) ،املكونة من معدات عالية التوتر  400كيلو فولت ومن النظام الهيدروليكي ل�ضغط
الزيت العازل للأ�سالك.
للتذكري  ,الربط الكهربائي بني املغرب و�إ�سبانيا ذو  700 × 2ميغاواط كقدرة عبور يعد ور�شا ا�سرتاتيج ًيا يف قلب النظام الكهربائي
الوطني� ،إذ يت�شجع التبادل و ي�أمن التزويد الطاقي ويعزز امل�ساعدة الفورية واملتبادلة بني �ضفتي البحر الأبي�ض املتو�سط يف جمال الكهرباء.
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املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب باململكة املغربية ،
عازم على تعزيز ريادته اإلقليمية يف جمال التخزين الطاقي من خالل
حمطة عبد املومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخ
املصدر :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب /املغرب

تقع حمطة عبد املومن لتنقيل الطاقة بوا�سطة ال�ضخ على بعد  70كلم تقريبا �شمال �شرق مدينة �أكادير باململكة
املغربية وتبلغ م�ساحتها  100هكتار وي�شكل هذا امل�شروع جزءا من برنامج التجهيز للمكتب الوطني للكهرباء واملاء
ال�صالح لل�شرب املتعلق بو�سائل �إنتاج الكهرباء .وتندرج حمطة عبد املومن يف �إطار تنفيذ الر�ؤية الوجيهة وامل�ستنرية
ل�صاحب اجلاللة ن�صره اهلل و�أيده ل�ضمان ت�أمني الإمدادات الطاقية يف اململكة املغربية.

�أعمال ان�شاء املعمل الكهربائي
�سيمكن م�شروع حمطة عبد املومن باخل�صو�ص ،من تلبية الطلب من الكهرباء خالل �ساعات الذروة وتخزين الطاقة وحت�سني ا�ستغالل
و�سائل الإنتاج واملرونة يف ت�شغيل املنظومة الكهربائية الوطنية كما �سيعمل على الرفع من حجم �إدماج الطاقات املتجددة وحت�سني ا�ستقرار
�شبكة نقل الطاقة الكهربائية يف مناطقنا اجلنوبية تبلغ قدرة املن�ش�أة  350ميجاواط بتكلفة اجمالية تناهز  3.8مليار درهم ،و�ست�ستغرق
مدة �إجنازها � 48شهرا على �أن ي�شرع يف ا�ستغاللها خالل الن�صف الأول من �سنة  2022وتتكون من املرافق الرئي�سية التالية:
•حو�ض علوي و�آخر �سفلي لتخزين املياه بحجم فردي ي�ساوي  1 300 000مرت مكعب؛
•خط مائي ي�صل طوله  3كلم تقريبا مبا فيه قناة حتت ال�ضغط ،تربط بني احلو�ضني وتزود املعمل؛
•معمل جمهز مبجموعتني قابلتني للعك�س تبلغ قدرة كل واحدة  175ميجاواط؛
•مركز حتويل الكهرباء  225ك ف ،ي�شمل خطني للمجموعة و 4خطوط ان�صرافية؛
•حمطة امللء الأويل للأحوا�ض مباء خزان ال�سد احلايل؛
•طرق الولوج �إلى خمتلف مرافق املحطة بطول �إجمايل يناهز  20كلم.
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بيان ت�شغيل املحطة
وتقدر ن�سبة تقدم الأ�شغال بحوايل  ،%40متجليةيف النحو التايل:
•�أ�شغال الهند�سة%55 :
•توريد املعدات%20 :
•الهند�سة املدنية والت�شييد%40 :
وعلى امل�ستوى البيئي ،لن ي�سبب م�شروع حمطة عبد املومن لتنقيل الطاقة بوا�سطة ال�ضخ �أية انبعاثات لغاز ثاين �أوك�سيد الكربون وللغازات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري كما �سي�ساهم يف احلفاظ على املوارد املائية على اعتبار �أن املحطة ت�شتغل بنظام الدارة املغلقة.
ي�ساهم امل�شروع يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية للجهة من خالل �أعمال اجتماعية متعددة� ،أهمها فك العزلة على الدواوير املجاورة،
وتعزيز العمل على امل�ستوى اجلهوي وت�أهيل اليد العاملة املحلية من خالل التكوين امل�ستمر داخل امل�شروع (عمال اللحام ،م�شغلي االت
اللحام� ،سائقي الآالت� ،إلخ).
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن حمطة عبد املومن لتنقيل الطاقة بوا�سطة ال�ضخ ت�ستفيد من متويل مزدوج بقيمة  140مليون �أورو مقدمة من طرف
البنك الأوروبي لال�ستثمار و 134مليون �أورو من طرف البنك الإفريقي للتنمية و 60مليون دوالر من طرف �صندوق التقنيات النظيفة
التابع للبنك الإفريقي للتنمية.
و للإ�شارة ف�أن املغرب يعترب البلد العربي الوحيد الذي ميتلك هذه التكنولوجيا ،وعلى ال�صعيد القاري ،ثاين بلد مع جنوب �إفريقيا .وت�أتي
هذه املن�ش�أة اجلديدة لتعزز حمطة �أفورار لتنقيل الطاقة بوا�سطة ال�ضخ البالغة قدرتها  460ميغاواط وامل�شغلة منذ �سنة .2004

زيارة موقع حفر نفق ال�ضغط املنخف�ض

زيارة ور�شة ت�صنيع �أجزاء القناة حتت ال�ضغط
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مدينة – صاللة – سلطنة ُعمان

ال�سياح ّية �شهر ًة بني مدن اخلليج العربي ،وهي مدينة عرب ّية تقع يف �سلطنة عمان �أحد دول
�صاللة ،هي �أكرث املدن ّ
اخلليج العربي ،وتعترب �صاللة مدينة تتبع ملحافظة ظفار �أحد حمافظات �سلطنة عمان. ،وت�شتهر �صاللة ّ
بالطبيعة
اخلالبة التي جعلتها منطقة �سياح ّية على مدار العام.
ال�ساحل اجلنوبي ل ُعمان ،وتتم ّيز باجلبال التي حتيطها من جميع اجلهات عدا اجلهة اجلنوب ّية التي يربطها بطريق يو�صلها
تقع �صاللة على ّ
بالعا�صمة م�سقط ،وت�شتهر �صاللة باجلو ال ّرطب وهذا ما �صنع منها مدينة �سياحية ال ي�ستطيع الزّائر �أن ين�ساها ،وكغريها من املدن
ال�سياحية.
ال�سياح ّية تتميز وت�شتهر �صاللة بالكثري من املق ّومات ّ
ّ
ت�شتهر �صاللة بكونها مدينة �ساحل ّية �أي ت�شرف على مياه البحر ،ولذلك ت�شتهر برمال �شواطئها البي�ضاء ،وتتع ّدد ّ
ال�شواطئ امل�شهورة يف
�صاللة ونذكر منها� :شاطئ القرم� ،شاطئ خور البليد� ،شاطئ الدهاريز� ،شاطئ اخلندق ،و�شاطئ املغ�سيل وهو من �أجمل ال�شواطئ يف
�صاللة ويف العامل �أجمع ،وما مي ّيز �شواطئ �صاللة هي كرثة �أ�شجار جوز الهند �أو �أ�شجار النارجيل وغريها من الأ�شجار التي تنمو باملناطق
اال�ستوائ ّية ال ّرطبة فمناخ �صاللة مناخ ا�ستوائي رطب على مدار العام.
تنت�شر بني جبال �صاللة الكثري من عيون املاء ،ونذكر منها عني رزات ،عني جرزيز ،وعني �صحلنوت ،و ّمت �إن�شاء الكثري من احلدائق واملتن ّزهات وهي متنف�س
للكثري من ال ّزائرين ول�سكان مدينة �صاللة ،وينت�شر اللون الأخ�ضر حول هذه العيون ،فاملناظر الطبيع ّية مبثابة ب�ساط �أخ�ضر تتخ ّلله عيون املياه اجلارية.
من �أبرز اجلبال التي ت�شتهر بها مدينة �صاللة هي جبال �سمحان ،جبال �إتني،
ال�سهول ،وب�سبب مناخها املعتدل نهارًا
وجبال القمر ،وتنت�شر بني اجلبال عدد من ّ
وليلاً على مدار العام �أ�صبحت مكا ًنا منا�س ًبا للتخييم وال ّتمتع باملناظر ّ
الطبيع ّية.
ت�شتهر �صاللة باملناطق الأثرية التي ميكن زيارتها وم�شاهدتها ونذكر منها:
موقع دحقة ناقة �صالح ويقع يف منطقة احل�صيلة ،ومنطقة البليد التي
ت�شتهر بح�صن �صاللة ّ
ال�شهري ،وت�ضم الكثري من املقابر التي تعود قبل عهد
الإ�سالم وبعده ،و� ً
أي�ضا ت�ضم الكثري من امل�ساجد القدمية و�أ�ضرحة الأنبياء
ال�سالم،
ال�سالم ،و�ضريح ال ّنبي عمران عليه ّ
مثل� :ضريح ال ّنبي �أيوب عليه ّ
ال�سالم.
وقرب ال ّنبي هود عليه ّ
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حتول طوب البناء إىل بطاريات واملنازل حملطات طاقة
تكنولوجيا النانو ّ
عرب ا�ستخدام تكنولوجيا النانو ،متكن فريق بحثي �أمريكي من حتويل طوب بناء
املنازل املتوا�ضعة �إلى بطارية ميكنها تخزين الكهرباء ،مما يزيد من احتمال �أن ت�صبح
املباين ذات يوم حمطات قوى فعلية .ففي مقال له مبوقع �صحيفة الغارديان الربيطانية
يقول حمرر البيئة داميان كارينجتون «ت�ستغل التكنولوجيا اجلديدة الطبيعة امل�سامية
للطوب الأحمر املحروق من خالل ملء امل�سام ب�ألياف نانوية دقيقة من البال�ستيك
املو�صل للكهرباء الذي ميكنه تخزين ال�شحنات».

مكثفات فائقة

يخزن الطوب «البطارية» ما يكفي من الكهرباء لت�شغيل الأ�ضواء ال�صغرية ،ولكن �إذا كان
من املمكن زيادة �سعته ،فقد ي�صبح بديال منخف�ض التكلفة لبطاريات الليثيوم �أيون امل�ستخدمة
حاليا .وباملعنى الدقيق للكلمة ،ف�إن طوب الطاقة عبارة عن مكثفات فائقة ولي�س بطاريات ،تخزن الكهرباء ك�شحنة ثابتة يف املواد ال�صلبة ،ولي�س
من خالل التفاعالت الكيميائية كما يف البطاريات .وكما يقول كارينجتون «تكمن ميزة املكثفات الفائقة يف �أن ال�شحن والتفريغ فيها �أ�سرع بكثري من
البطاريات ،لكنها حتى الآن ال ميكنها االحتفاظ �إال بجزء �صغري من الطاقة» .وي�ضيف «ميزة �أخرى للمكثفات الفائقة هي �إمكانية �شحنها و�إعادة
�شحنها عدة مرات �أكرث من البطاريات قبل �أن تفقد قدرتها على تخزين الكهرباء .وميكن تدوير طوب الطاقة � 10آالف مرة قبل �أن تنخف�ض �سعتها
ب�شكل كبري» .ويعمل الباحثون يف جميع �أنحاء العامل على زيادة قدرة املكثفات الفائقة ،ف�ضال عن �سرعة �شحن البطاريات .ويعد العثور على طرق �أف�ضل
لتخزين الكهرباء جزءا مهما من مكافحة �أزمة املناخ ،حيث �سي�سمح بتخزين طاقة متجددة وفرية ولكن متقطعة حلني االحتياج �إليها.

مناذج �أولية �صغرية:

ابتكر الباحثون مناذج �أولية �صغرية من طوب الطاقة با�ستخدام �أبخرة كيميائية للتفاعل مع �أكا�سيد احلديد الأحمر يف الطوب ثم لت�شكيل
�شبكة من الألياف النانوية البال�ستيكية .ومت ا�ستخدام مادة بال�ستيكية خا�صة ت�سمى بيدوت ( ،)Pedotلأنها مو�صل جيد جدا للكهرباء،
وقد ح ّول التفاعل الطوب الأحمر �إلى اللون الأزرق الداكن .ويقول دار�سي �إن التفاعالت امل�ستخدمة لإن�شاء طوب الطاقة قد يكون لها ت�أثري
�ضعيف ب�سيط على خ�صائ�صها الهيكلية ،ولكن على �أي حال كان الطوب ي�ستخدم اليوم ب�شكل �شائع يف املنازل كواجهات زخرفية .وقال
ريت�شارد مكماهون� ،أ�ستاذ �إلكرتونيات الطاقة بجامعة واريك ( )University of Warwickباململكة املتحدة� ،إن البحث كان
مثريا لالهتمام� ،إذ �إن «تخزين الطاقة له �أهمية كبرية يف الع�صر احلديث ،وال �سيما يف ال�شكل الكهربائي».

هواتفنا احملمولة تلعب دورا يف القضاء على احلشرات
�أظهرت بيانات �أخذت من  190درا�سة جمعت من قبل  3منظمات غري حكومية �أن �إ�شعاع الهاتف املحمول �-إلى جانب ا�ستخدام املبيدات احل�شرية
و�إزالة الغابات -قد يكون من بني الأ�سباب التي تف�سر تراجع �أعداد احل�شرات يف �أوروبا .وذكرت �صحيفة «نوفال �أوب�سرفاتور» الفرن�سية يف هذا التقرير
�أنه ح�سب حتليل ن�شر يف � 17سبتمرب�/أيلول ت�ضمن بيانات م�أخوذة من  190درا�سة �أجرتها اجلمعية الأملانية للحفاظ على الطبيعة بالتعاون مع منظمتني
غري حكوميتني �أملانيتني و�أخرى من لوك�سمبورغ ،ف�إنه من املحتمل �أن يكون للإ�شعاع الكهرومغناطي�سي املتزايد ت�أثري على البيئة ،خا�صة على عامل احل�شرات.
ويتزامن �إ�صدار هذا التحليل مع ا�ستعداد �أوروبا ال�ستخدام �شبكة اجليل اخلام�س التي من املتوقع �أن توفر �إنرتنت �أ�سرع بـ 100مرة مقارنة ب�شبكة اجليل
الرابع ،مما �أثار العديد من التحذيرات ،خا�صة من قبل دعاة حماية البيئة .يف املقابل ،تظهر حوايل  %60من هذه الدرا�سات الآثار ال�سلبية ال�ستخدام هذه
التقنيات على النحل والدبابري والذباب ،وذلك وفقا لهذه املنظمات غري احلكومية.
ترتاوح هذه الآثار ال�ضارة بني فقدان احل�شرات القدرة على حتديد االجتاهات ب�سبب املجاالت املغناطي�سية وتدهور املورثات اجلينية و�ضعف الريقات.
وي�سبب الإ�شعاع ال�صادر عن الهواتف املحمولة وال�شبكات الال�سلكية مثل الواي فاي بفتح قناة الكال�سيوم يف خاليا احل�شرات ،مما ي�ؤدي �إلى تدفق كميات
كبرية من �أيونات الكال�سيوم ،وت�ؤدي اجلرعة العالية من الكال�سيوم �إلى حدوث تفاعالت مت�سل�سلة م�سببة «الإجهاد اخللوي» ،وذلك وفقا ملا �أظهرته �إحدى
الدرا�سات .وت�شمل الآثار ال�سلبية لتعر�ض احل�شرات للإ�شعاع انخفا�ض القدرة على حتديد االجتاهات وتراجع اخل�صوبة ،كما ي�شري م�ؤلفو التحليل �إلى �أن
�إيقاع الليل والنهار يتعطل عند احل�شرات وتختل وظائف اجلهاز املناعي .وقد �أظهرت جمموعة من الدرا�سات �أجريت يف اليونان �أن الإ�شعاع ال�صادر عن
الهواتف املحمولة �أكرث �ضررا بكثري من املجال املغناطي�سي .ويقول تقرير نوفال �أوب�سرفاتور �أنه وفقا لدرا�سة �أملانية ن�شرت يف جملة «نيت�شر» يف �أكتوبر/
ت�شرين الأول  ،2019انخف�ضت الكتلة احليوية للمف�صليات خالل � 10سنوات يف �أوروبا بن�سبة  %67يف املراعي ،و %41يف الغابات.
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طرق ترشيد استهالك الكهرباء

طرق تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء يف الأجهزة الكهربائية:
ا�ستعمال الأجهزة املوفرة للطاقة ينبغي ا�ستعمال و�شراء
الأجهزة املو ِّفرة للطاقة للمحافظة على الكهرباء وتر�شيد
ا�ستهالك الطاقة� ،أو ا�ستبدال الأجهزة القدمية ب�أجهزة
حديثة ُتوفر الطاقة ،فعلى �سبيل املثال ُين�صح با�ستبدال الفرن
الكهربائي القدمي� ،أو غ�سالة ال�صحون� ،أو املجفف ب�أجهزة
�أحدث ،مع احلر�ص على البحث عن الأجهزة التي حتتوي على
معيار جنمة الطاقة (بالإجنليزية ،)Energy Star :حيث
توجد هذه الإ�شارة غالباً على الأجهزة احلديثة ،والتي ُتبينّ
كمية الطاقة التي ي�ستهلكها ك ّل جهاز.
 �إيقاف ت�شغيل احلا�سوب ُتع ّد �أجهزة احلا�سوب من الأجهزةالتي ت�ستهلك كم ّية كبرية من الطاقة الكهربائ ّية يف املكاتب
وال�شركات ،لذا من املهم �إيقاف ت�شغيل ال�شا�شة خالل الليل �أو
عند عدم ا�ستخدام اجلهاز بد ًال من �إبقائها على و�ضعية حفظ
الطاقة ،مع الإ�شارة �إلى �أنّ �إيقاف ت�شغيل ال�شا�شة ال ي�ؤ ّثر �سلب ًا
على عمر اجلهاز.
 ف�صل الإلكرتونيات ي�ؤدّي ترك �شاحن الهاتف املحمول دونا�ستخدامه �إلى بقائه مت�ص ًال بالكهرباء ،وامت�صا�صه لقدر معني

من الطاقة الكهربائية ،الأمر الذي يت�سبب يف هدر الكهرباء ،وزيادة
تكلفة الفاتورة ،حيث يمُ كن منع ح�صول ذلك من خالل اال�ستعانة
مبج ّمعات مداخل الكهرباء (الو�صالت الكهربائية) التي ُت�ساعد
على ف�صل هذه الأجهزة دفعة واحدة حال االنتهاء من ا�ستخدامها.
 غ�سل املالب�س باملاء البارد ب ّينت الدرا�سات �أنّ حوايل 90%من الطاقة التي ت�ستعملها الغ�سالة ت�أتي من ت�سخني املياه
ال�ستعمالها يف الغ�سيل ،لذا ُين�صح با�ستعمال املاء البارد �أثناء
الغ�سيل خا�صة عند غ�سل املالب�س غري املت�سخة ب�شكل كبري.
ن�صائح �أخرى متعلقة بالأجهزة يوجد العديد من الن�صائح
الأخرى التي تتع ّلق برت�شيد ا�ستهالك الطاقة يف الأجهزة
الكهربائية ،ومنها ما ي�أتي:
غ�سالة
•غ�سل ال�صحون بوا�سطة اليد ،بد ًال من ا�ستعمال ّ
ال�صحون.
•اال�ستغناء عن بع�ض الأجهزة ال�صغرية التي ال حاجة
لها؛ مثل معطرات اجلو التي تعمل من خالل �شحن
البطاريات �أو املو�صولة بالكهرباء؛ حيث يمُ كن اال�ستغناء
عنها من خالل فتح النوافذ.
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•جت ّنب ت�شغيل الأجهزة الكهربائية ،مثل :الغ�سالة،
وغ�سالة ال�صحون يف حال عدم امتالئها متام ًا.
•جت ّنب ترك الأجهزة الكهربائية تعمل عبث ًا ،مثل ترك
باب الثالجة مفتوح ًا �أثناء ممار�سة بع�ض الأمور الأخرى
•ملء جم ّمد الطعام بالكامل ،حيث ال ي�شرتط مل�ؤه
بالأطعمة فقط ،بل يمُ كن و�ضع �أكيا�س ثلجية بجانب
الأطعمة ،وهذا يعني �صرف ًا �أقل للطاقة الكهربائية.
•جتفيف املالب�س ب�شكل طبيعي بو�ضعها يف الهواء الطلق،
وتقليل ا�ستخدام املجففات الكهربائية.
•غ�سل املالب�س مرة واحدة يف الأ�سبوع.
•�صيانة الأجهزة الكهربائية.
•حماولة االعتماد على ال�سخان ال�شم�سي قدر الإمكان
بد ًال من ال�سخان الكهربائي.
•ا�ستبدال الأجهزة التي ت�ستهلك كميات �أقل من الطاقة
الكهربائية كامليكرويف �أو جهاز التحمي�ص عند ت�سخني
وجبات �صغرية بالفرن الكهربائي.
•تنظيف امللف الكهرومغناطي�سي (بالإجنليزية)Coil :
املوجود يف اجلزء اخللفي من الثالجة مرة واحدة على
الأقل �سنوي ًا ،حيث ُيق ّلل امللف املت�سخ من كفاءة الثالجة،
بالتايل زيادة ا�ستهالكها للطاقة.
•ق�ضاء وقت �أقل عند اال�ستحمام بوا�سطة الد�ش
الكهربائي ،حيث ُي�ساهم توفري دقيقة واحدة من
اال�ستحمام يف تقليل �إجمايل اال�ستهالك ال�سنوي
للكهرباء.
•طرق تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء يف الإنارة اختيار
ال�ضوء ال�صحيح يمُ كن املحافظة على الكهرباء والتقليل
من ا�ستهالكها من خالل ا�ستبدال امل�صابيح من نوع
( )LEDبامل�صابيح املتوهجة املوجودة يف املنزل،
حيث ُتع ّد �أكرث اخليارات كفاءة للحفاظ على الطاقة،
�إذ ت�ستهلك كمية �أقل مقارنة مع امل�صابيح املتوهجة
بن�سبة  ،75%كما �أ ّنها خالية من الزئبق ،وتدوم 25
مرة �أكرث من امل�صابيح املتوهجة.
•ا�ستخدام كا�شفات احلركة يمُ كن التخ ّل�ص من عادة
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التنقل بني الغرف اخلالية من الأ�شخا�ص لإطفاء
امل�صابيح امل�شتعلة فيها عن طريق تركيب امل�صابيح
الكهربائية املرتبطة بكا�شفات احلركة ،والتي تنطفئ
تلقائي ًا عند خل ّو املكان من � ّأي حركة ُي�صدرها الأ�شخا�ص.
•خف�ض القوة الكهربائية يجب اختيار امل�صابيح التي
تتنا�سب قوتها الكهربائية مع املكان املوجودة فيه
والأغرا�ض الوظيفة التي ت�ؤ ّديها ،حيث �إنّ الإفراط يف
قوة �إ�ضاءة الغرفة يجعل منها مكان ًا وظيفي ًا كاملكاتب
وامل�صانع� ،إلى جانب ا�ستهالكها كمية كبرية من الطاقة.
•تقليل عدد امل�صابيح يف املكان الواحد يجب تقليل
امل�ستخدمة يف الغرفة �إلى ِوحدة
عدد وحدات الإنارة
َ
واحدة ،حيث �إنّ تركيب �أكرث من م�صباح بقوة كهربائية
منخف�ضة لال�ستغناء عن م�صباح واحد بقوة كهربائية
عالية من املعلومات اخلاطئة التي ت�ؤ ّدي �إلى هدر
امل�ستخدمة يف
الطاقة ،حيث �إ ّنه ك ّلما زاد عدد الوحدات
َ
الغرفة زاد ا�ستهالك الطاقة.
ن�صائح �أخرى متعلقة بالإنارة يمُ كن تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
امل�ستخدَمة للإنارة با ّتباع عدد من اخلطوات ،ومن �أه ّمها ما
ي�أتي:
•ا�ستغالل �ضوء ال�شم�س قدر الإمكان .تنظيف امل�صابيح
امل�ستخدمة.
با�ستمرار ،و�إطفاء امل�صابيح يف الغرف غري
َ
طالء اجلدران بالألوان العاك�سة لل�ضوء .ن�شر مفاتيح
التحكم يف الإنارة على �أماكن متعددة ،حيث ُي�ساعد ذلك
على التحكم يف الإنارة يف الغرف الوا�سعة واملفتوحة من
خالل �إ�ضاءة �أماكن حم ّددة من املكان بد ًال من ا�ستخدام
مفتاح واحد لإ�ضاءة كا ّفة امل�صابيح مرة واحدة.
•تركيب امل�صابيح يف زوايا الغرف؛ ال�ستغالل اجلدران
ك�أ�سطح عاك�سة لل�ضوء ،ويكون ذلك من خالل ارتداد
مما ي�ؤ ّدي �إلى تقليل
ال�ضوء بني �سطحي جداري الزاويةّ ،
امل�ستخدمة.
عدد امل�صابيح
َ
•تثبيت مفاتيح التحكم بالإنارة عند مداخل الغرف
وخمارجها ،حيث ُي�ساعد ذلك على الت�سهيل على
الأ�شخا�ص وتذكريهم ب�إطفاء امل�صابيح عند اخلروج
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من املكان ،كما يمُ كن و�ضع مالحظات ورقية �صغرية
بالقرب من مفاتيح التحكم لتذكري الأ�شخا�ص ب�ضرورة
�إطفاء امل�صابيح عند خروجهم من الغرفة.
•طرق تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء يف التربيد زراعة
الأ�شجار ُتع ّد زراعة الأ�شجار من الطرق التي يمُ كن من
خاللها تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء ،وذلك من خالل
زراعتها يف اجلهة اجلنوبية �أو اجلنوبية ال�شرقية من
حديقة البيت� ،إذ �إنّ وجودها يح ّد من دخول �أ�شعة ال�شم�س
مما ي�ؤدي �إلى املحافظة على برودة البيت،
�أيام ال�صيفّ ،
وبالتايل التقليل من ا�ستخدام املراوح ،و�أنظمة التكييف،
عدا عن كونها متنح منظر ًا طبيعي ًا ومريح ًا.
•ا�ستخدام املراوح الكهربائية للتربيد ُتع ّد املروحة
امل�ستخدمة يف تربيد الغرف واملنازل يف
الكهربائية
َ
املناطق احلارة من الأجهزة التي ال ت�ستهلك قدر ًا كبري ًا
من الطاقة ،حيث تبلغ ن�سبة ا�ستهالكها للطاقة حوايل
 10%فقط مقارنة مع مكيفات الهواء املركزية الأخرى،
وذلك ِوفق ًا ملجل�س الدفاع عن املوارد الطبيعية الأمريكي
(بالإجنليزيةUS Natural Resource :
 ،)Defense Councilحيث ُت�ساهم املروحة
بتحقيق ج ّو �أكرث برودة بع�شر درجات.
•التحقق من موقع جهاز تنظيم احلرارة ُيراعى عند
ا�ستخدام منظمات احلرارة القابلة للربجمة و�ضعها على
احلائط ال�صحيحّ � ،أي �أن تكون بعيدة عن �أ�شعة ال�شم�س
املبا�شرة� ،أو حرارة الفرن ،وغري ذلك من العوامل التي
قد تت�سبب يف ت�شغيل مكيف الهواء وعدم اال�ستفادة منه.
•تغيري مر�شحات الهواء ُيع ّد ا�ستبدال ُمر�شحات الهواء
دوري من طرق املحافظة على الكهرباء ،حيث ُتعيق
ب�شكل ّ
املر�شحات املت�سخة تد ّفق الهواء ،الأمر الذي ُي�ؤدّي �إلى
ت�شغيل نظام التربيد لفرتة طويلة وا�ستهالك الكثري من
الطاقة ،لذا ُين�صح با�ستبدال فلرت الهواء ك ّل �شهر تقريب ًا.
٭ ٭ن�صائح �أخرى متعلقة بالتربيد ي�ستخدم جهاز التكييف
الكهربائي لتنظيم حرارة اجلو املوجودة يف البيئة املنزلية،
وذلك عن طريق رفع درجات احلرارة �شتا ًء وخف�ضها �صيفاً،
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ومن �أه ّم الن�صائح التي يجب ا ّتباعها لرت�شيد ا�ستهالك
اخلا�صة باملكيف الكهربائي ما ي�أتي:
الطاقة الكهربائية
ّ
•�صيانة وتنظيف جهاز التكييف ب�شكل دوري .عزل قنوات
التهوية الناقلة للهواء من جهاز التكييف لتقليل هدر
الطاقة الناجت عن تربيد الهواء بداخلها� .ضبط جهاز
التكييف على درجة حرارة معتدلة� .إزالة الغبار والأتربة
املرتاكمة على فالتر الهواء .تثبيت اجلزء اخلارجي من
جهاز التكييف يف منطقة الظل.
•�إغالق ال�ستائر؛ ل�ضمان عدم دخول �أ�شعة ال�شم�س ب�شكل
مبا�شر �إلى الغرفة.
•ت�شغيل جهاز التكيف عند ال�ضرورة ،والتقليل من
ا�ستخدامه ،حيث ُيع ّد مكيف الهواء من الأجهزة التي
ت�ستهلك الكثري من الكهرباء.
•�إغالق الأبواب والنوافذ عند ت�شغيل جهاز التكييف.
•�إعادة ترتيب الأثاث املوجود يف الغرفة ولو م�ؤقت ًا؛ للت�أك ّد
من عدم �إعاقة قطع الأثاث لفتحات تكييف الهواء،
ومترير الهواء يف كافة �أنحاء املكان بان�سيابية وراحة،
كما يمُ كن تركيب قطع بال�ستيكية خا�صة على فتحات
تكييف الهواء؛ لتمرير الهواء ودفعه باالجتاه ال�صحيح،
وا�ستغالله ب�شكل ج ّيد.
•التحكم يف الإنارة الطبيعية وال�صناعية� ،إذ ُي�ساهم
�إيقاف ت�شغيل امل�صابيح يف تقليل درجة حرارة الغرفة،
بالإ�ضافة �إلى م�ساهمة �إغالق النوافذ يف احل ّد من رفع
درجة حرارة املكان �أو خف�ضها ،الأمر الذي ُي�ساهم
ب�شكل عام يف مقدار حرارة جهاز تكييف الهواء.
•�إيقاف ت�شغيل الأجهزة التي تنبعث منها احلرارة
كفرن الطبخ ،و�أجهزة احلا�سوب ،والطابعة ،والتلفاز
وغريها ،والتي تت�س ّبب يف بذل مكيف الهواء جهد ًا �أكرب
للمحافظة على درجة حرارة املكان ،ما يعني ا�ستهالك
قدر �أكرب من الطاقة ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية ممار�سة
بع�ض الن�شاطات خارج حدود الغرف� ،أي يف الهواء
الطلق؛ لتقليل ا�ستخدام مكيفات الهواء ،وبالتايل تقليل
ا�ستهالك الطاقة ب�شكل وا�ضح.
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تأثري املطر احلمضي على جلب و عوازل احملوالت
يف حمطات توليد الطاقة
م.حممد �سمارة
حمطة كهرباء ال�سمرا SEPCO
اململكة الأردنية الها�شمية

تعترب جلب املحوالت ( )Bushingsيف حمطات التوليد �إحدى العنا�صر املهمة املرتبطة بج�سم املحول و خا�صة تلك التي تربط ما بني
خمرج اجلهد العايل للمحول باعتباره حمول رفع و ما بني كوابل �أو �أ�سالك ال�ضغط العايل ملحطة التحويل بغية النقل الى ال�شبكة.
من هذا املنطلق و لأهمية هذا العن�صر كان ال بد من �إيالئه اهتماما زائدا خا�صة و �أن �أي عطل على اجللب �سي�ؤدي الى توقف �إمداد ال�شبكة
بالكهرباء حتى و �إن كانت عنا�صر التوليد يف املحطة �سليمة.
يعترب االهتمام باجللب �أمر م�ستمر ال يتوقف عند نقطة معينة خالل فرتة خدمتها حيث يبد�أ من االختيار ال�سليم للجلبة من الناحية
الكهربائية و االبعاد و الفحو�صات و النقل و التخزين و الرتكيب الى ال�صيانة الدورية لها للت�أكد من �سالمتها بني احلني و االخر.
�إن املت�صفح لكثري من الأبحاث العلمية يف هذا املجال �سيقر�أ و يرى مدى االهتمام بهذه النقاط و ذلك لكرثة الأوراق البحثية التي تركز
على هذا االمر و توليه جل االهتمام � ،إال �أن هناك بع�ض النقاط و التي تعترب جوهرية لأهميتها ال ت�أخذ بعني االعتبار بالقدر الكايف على
الرغم من �أهميتها و �أثرها الكبري مع الوقت على اجللب و فرتة خدمتها فكان ال بد لنا كمهند�سني �ضمن حمطات توليد الطاقة �أن نتطرق
لها من اجل تعميم الفائدة و التي تنعك�س يف النهاية على م�صلحة و موثوقية النظام الكهربائي .
من �أنواع اجللب امل�ستخدمة يف حمطات التوليد  ) Oil Impregnated Paper( OIPو Resin Impregnated ( RIP
 ) Paperذلك ان النوع الأول  OIPعادة ما يكون �سطحه اخلارجي من البور�سالن يف حني �أن النوع االخر  RIPعادة ما يكون ال�سطح
اخلارجي من ال�سيليكون املطاطي  ،فعلى الرغم من �أن كلتا املادتني قد مت اختيارهما و فح�صهما لتحمل الكثري من الظروف اخلارجية �إال
�أن هناك بع�ض الظروف اخلارجية تعترب على املدى البعيد ذات ت�أثري �سلبي على اجللب مما ي�ؤدي مع الوقت الى تق�صري العمر االفرتا�ضي
للجلب و من هذه الظروف و امل�ؤثرات اخلارجية الناجتة عن طبيعة عمل حمطات التوليد ما ي�سمى باملطر احلم�ضي �أو �إذا جاز التعبري يف
حالتنا هذه بالرذاذ احلم�ضي نتيجة لطبيعته التي ت�شبه الرذاذ كما �سيجري تو�ضيحه الحقا.
ينتج املطر احلم�ضي من انبعاث كل من �أكا�سيد الكربيت ( )SO2و النيرتوجني ( )NOxيف اجلو و احتادها مع املاء و االك�سجني و
الكيماويات االخرى حيث تعترب حمطات توليد الطاقة و التي حترق الوقود الإحفوري �إحدى امل�صادر الرئي�سية لهذه الأكا�سيد  ،و با�ستخدام
مقيا�س  pHيتم حتديد املطر احلم�ضي �ضمن مقيا�س  4.2-4.4مع العلم ب�أن نقطة التعادل لهذا املقيا�س هي  7كما هو معروف.
�أظهرت كثري من التجارب العملية ت�أثري املطر احلم�ضي على العوازل اخلارجية و خا�صة فيما يتعلق بتيار الت�سرب بعد غمر قطع من
العوازل �ضمن حملول مطر حم�ضي حيث �أو�ضحت ازدياد تيار الت�سرب مما يعني بال �شك زيادة خطر  Flash Overعلى هذه القطع
يف حال تطبيق فولتية عالية عليها خا�صة �إذا تطرقنا الى حاالت الفولتية العابرة على ال�شبكة و ما لها من زيادة وا�ضحة للفولتية �إن حدثت،
هذا مع اختالف الت�أثر من نوع عازل لأخر بح�سب طبيعته و تركيبه.
تت�أثر املادة العازلة للجلب �سواء البور�سالن او ال�سيليكون املطاطي باملطر احلم�ضي حيث ي�ؤدي تعر�ضها له مع الوقت الى ت�شويه وا�ضح
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يف بنية العازل مما ي�ؤدي الى ت�أثر الأبعاد اخلارجية مل�سافة
امل�سار  Creepage Distanceكذلك ف�إن بع�ض
مواد العزل مثل ال�سيليكون املطاطي قد حتدث حتويالت
كيميائية يف بنيته مع الوقت بحيث ي�صبح عا�شق للماء
 Hydrophilicو ما الى ذلك من ت�أثري قوي يف زيادة
تيار الت�سرب على اجللب و بالتايل دمارها.
من هنا و لهذا الت�أثري ال�ضار للمطر احلم�ضي على املادة
العازلة للجلب كان ال بد من درا�سة كيفية تكون املطر
احلم�ضي يف حمطات التوليد و ذلك من اجل و�ضع احللول
و التو�صيات لتقليل فر�ص حدوثه و بالتايل املحافظة
على املعدات �سليمة مبا ي�ضمن و يدعم موثوقية النظام
الكهربائي.
ك�إحدى احلاالت و التي متت درا�ستها بح�سب التوافرية هي املحطات العاملة على نظام الدورة املركبة حيث وجد ب�أن املحطة عينة الدرا�سة
ت�ستخدم كل من الغاز الطبيعي كم�صدر رئي�سي للتوليد و الديزل كم�صدر ثانوي حيث يعترب كالهما من م�صادر الوقود االحفوري و الذي
متت الإ�شارة م�سبقا الى دورها الفاعل يف انتاج �أكا�سيد الكربيت و النيرتوجني على الرغم من التفاوت الكبري يف كمية االنتاج لكليهما حيث
يعترب حرق الديزل �أكرث انتاجا لهذه االكا�سيد و بالتايل �أكرث �ضررا لقدرته االكرب يف تكوين املطر احلم�ضي.
كما مت التو�ضيح �سابقا و ك�إحدى الطرق لتكون املطر احلم�ضي �أو الرذاذ احلم�ضي بناء على املالحظة هو احتاد هذه الأكا�سيد مع املاء
لذلك فقد وجدنا بناء على املالحظة ب�أن هناك احتمالية قوية حلدوث دمج مابني غازات االحرتاق املنبعثة من املدخنة و املحملة باالكا�سيد
و ما بني بخار املاء اخلارج من الوحدات التوليدية حيث يزيد من احتمالية هذا االندماج حركة الهواء و �شدته و بالتايل حدوث فر�صة كبري
لتكون الرذاذ احلم�ضي (الرطب).
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اخلال�صة و التو�صيات :
نتيجة لأهمية اجللب و العوازل بالن�سبة لكل من حمطات التوليد و النظام الكهربائي ككل كان ال بد من املحافظة عليها
من امل�ؤثرات اخلارجية ما �أمكن و من هذه امل�ؤثرات املطر احلم�ضي �أو الرذاذ احلم�ضي و بالتحديد ذلك املتكون داخل
حمطات التوليد نتيجة لطبيعة الوقود امل�ستخدم يف االحرتاق و كذلك مناخ املنطقة  ،و بناء عليه و على ما تقدم فقد
خل�صنا الى جمموعة من التو�صيات و التي يف حال �أخذها بعني االعتبار فقد ت�ساعد الى حد ما بالإ�ضافة الى تو�صيات
امل�صنعني و اخلربة يف التعامل الى احلفاظ على هذه اجللب و العوازل �أطول مدة ممكنة  ،و من هذه التو�صيات :
	-االبتعاد عن االماكن ذات املناخ الرطب ما امكن يف حال �إن�شاء حمطة توليد جديدة و خا�صة عند ا�ستخدام
الوقود االحفوري  ،طبعا هذا اخليار مقرتن بتواجد البديل من الناحية العلمية و العملية .
	�-أخذ مو�ضوع اجتاه الهواء بعني االعتبار عند ت�صميم حمطات التوليد و خا�صة فيما يتعلق بالرتتيب الداخلي
لكل من مواقع املحوالت مع اجتاه انبعاث الغازات من املداخن و كذلك موقع املداخن مع �أماكن انبعاث بخار املاء.
	-حماولة ا�ستخدام مواد معينة طاردة للماء تطلى بها �سطوح اجللب و العوازل.
	-التقليل من ا�ستخدام الوقود ذات االنبعاثات العالية من �أكا�سيد الكربيت و النيرتوجني �إال يف احلاالت
الإ�ضطرارية و كوقود بديل ما امكن.
	-تفعيل �أجهزة مراقبة �أكا�سيد الكربيت و النيرتوجني يف حمطات التوليد .
	-معاجلة ت�سريبات بخار املاء و تقليلها الى �أكرب حد ممكن يف املحطات.
	-ال�صيانة الدورية للجلب و العوازل للك�شف عن �أي خطر قبيل تطوره.

املراجع :
United States Environment Protection Agency EPA

-

Analytical Chemistry , SKOOG WEST HOLLER CROUCH , seventh edition

-

NaturalGas.Org

-

HIGH VOLTAGE ENGINEERING , M S Naidu , V Kamaraju , Second Edition

-
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مستقبل الطاقة املتجددة يف العامل العربي
بعد �أن حطم العلماء� 3 ،أرقام قيا�سية يف جمال الطاقة ال�شم�سية،
خالل �شهر واحد ،يربز ت�سا�ؤل م�شروع عن موقعنا كعامل عربي من
هذا التطور ،وقدرتنا على مواكبة �أحدث التقنيات الرائدة لإيجاد
بدائل جمدية عن م�شتقات الوقود الأحفوري ،يف ظل تراجع �أ�سعار
النفط وتذبذب �أ�سواق الغاز.
ا�ستمر التناف�س العاملي لتحقيق كفاءة �أعلى يف قطاع الطاقة
ال�شم�سية ،و�شهد ال�شهر الأخري ،ك�سر ثالثة �أرقام قيا�سية على الأقل
يف كفاءة الألواح ال�شم�سية ؛ وف ًقا ملوقع �ساين�س �ألريت الأمريكي.
الرقم الأول؛ حققه علماء يف املخترب الأمريكي للطاقة املتجددة،
�إذ طوروا خاليا �شم�سية �سدا�سية الو�صالت بقدرة غري م�سبوقة
على حتويل الطاقة .وحتول تلك اخلاليا ،ال�ضوء املكثف �إلى كهرباء
بكفاءة ت�صل �إلى  ،%47.1وهي الكفاءة الأعلى يف العامل يف ظل
ظروف الإ�ضاءة املركزة ،و�أن التقنية اجلديدة تو�ضح الإمكانيات
غري العادية للخاليا ال�شم�سية متعددة الو�صالت .و�ساعد تركيز
�أ�شعة ال�شم�س ،حتى �أ�صبح �أ�شد قوة بنحو  143مرة ،يف الو�صول
�إلى هذا الإجناز .ولكن حتى حتت �إ�ضاءة ال�شم�س العادية ،ف�إن هذه
اخللية ال�شم�سية �أف�ضل من �أي خلية �أخرى.
كما حقق علماء يف املخترب الأمريكي للطاقة املتجددة ،رق ًما
قيا�س ًيا ثان ًيا؛ بعد اختبار الفريق لن�سخة �أخرى من خليته �سدا�سية
الو�صالت ،دون تركيز ال�ضوء ،وحقق كفاءة غري م�سبوقة ،بن�سبة
 .39.2%ما يعني القدرة على حتويل مزيد من طاقة ال�شم�س
�إلى كهرباء ،فكل من و�صالت اخللية ال�ست ،متخ�ص�صة يف التقاط
نطاق معني من ال�ضوء ،من الطيف ال�شم�سي .وعند جمعها م ًعا،
يحتوي اجلهاز على  140طبقة من املواد املُمتَ�صة لل�ضوء ،مع �أن
�سماكته �أرق بثالث مرات من ال�شعر الب�شري.
الرقم القيا�سي الثالث؛ متعلق باخللية الرتادفية ،وو�صل �إليه
مهند�سون من مركز الأبحاث الأملاين هلمهولنز ،عن تطوير
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جهاز ال تتجاوز �سماكته ،ب�ضع ميكرو مرتات ،ويجمع بني اثنني
من �أ�شباه املو�صالت املختلفة؛ �أحدهما للأجزاء املرئية من طيف
نوعا
ال�ضوء ،والآخر للأ�شعة حتت احلمراء� .إذ �أن�ش�أ املهند�سون ً
جديدً ا من اخلاليا الرتادفية امل�صنوعة من ال�سيليكون املكد�س
والبريوف�سكايت ،بكفاءة م�ؤكدة تبلغ  ،%24.16حيث يعترب هذا
املزيج خفيف الوزن ،وم�ستقر �ضد التعر�ض للإ�شعاع ،وقد ي�صبح
مالئ ًما لتطبيقات خا�صة بتقنيات الأقمار اال�صطناعية يف الف�ضاء.
و�أمام هذا التقدم الكبري للتقنيات احلديثة يف جمال الطاقة
ال�شم�سية ،ي�سعى ال�شباب العربي �إلى تقلي�ص الفجوة واللحاق
بالركب ،وطور مبتكرون �شباب من خمتلف الدول العربية ،تقنيات
عموما.
تنم عن تزايد االهتمام العربي بالعلوم ً

تنقية املياه يف ال�سعودية
ويف هذا الإطار؛ ابتكر فريق بحثي من جامعة امللك عبد اهلل
للعلوم والتقنية ،يف اململكة العربية ال�سعودية ،جها ًزا للطاقة
ال�شم�سية ينقي املياه �أثناء �إنتاجه الكهرباء من �أ�شعة ال�شم�س،
وهي تقنية واعدة ميكن �أن ت�سهم يف حل �أزمتني عامليتني .ون�شر
الفريق تفا�صيل االبتكار اجلديد يف درا�س ٍة ن�شرتها جملة نيت�شر
كوميونيكي�شن الربيطانية.
ويت�ألف اجلهاز من لوح �شم�سي قيا�سي َ
يو�ضع �أفق ًيا مع عدة
طبقات �أ�سفله ،وبعد جريان املياه امللوثة �أو املاحلة يف الطبقات
ال�سفلية قادم ًة من وعاء خارجي ،ت�سخن مياه الطبقة العليا ب�سب
احلرارة ال�ضائعة الناجتة عن الألواح ال�شم�سية ،ما ي�ؤدي �إلى
تبخرها عرب غ�شاء معني .ويجمع املاء النظيف الناجت عن التبخر
يف وعاء خم�ص�ص ،ثم ت�سخن احلرارة الناجمة عن عملية التبخر
الطبقة التالية من املاء وت�ستمر العملية على هذا النحو.

نوافذ �شم�سية ذكية
وطور فريق من مركز �أبحاث الطاقة ال�شم�سية يف جامعة امللك

املقاالت
عبد اهلل للعلوم والتقنية ،يف العام  ،2019نوافذ �شم�سية ذكية
�شفافة حتول طاقة �ضوء ال�شم�س ال�ساقط عليها �إلى طاقة كهربائية،
لتناف�س الألواح ال�شم�سية التقليدية امل�صنوعة من مواد معتمة.
وت�ستند التقنية اجلديدة على جزيئات ع�ضوية اللتقاط ال�ضوء،
ميكن طباعتها على الزجاج مثل احلرب ،لتلتقط ال�صيغة الع�ضوية
الكهرو�ضوئية ،الأ�شعة حتت احلمراء ،فتمنع دخول احلرارة �إلى
داخل املبنى ،لكنها ت�سمح مبرور ال�ضوء.

م�شاريع عربية متعددة يف قطاع الطاقة املتجددة
ُتعد املنطقة العربية من �أكرث مناطق العامل مواءمة مل�شاريع
ا�ستثمار الطاقة ال�شم�سية الت�ساع رقعة ال�صحارى؛ وت�ؤكد �أبحاث
متخ�ص�صة على �أن ما ي�صل �إلى الأرا�ضي العربية من طاقة
�شم�سية ،يبلغ  5كيلو واط�/ساعة يف املرت املربع الواحد يف اليوم.
م�شروع �سكاكا يف اململكة العربية ال�سعودية
تقدما يف �أعمال ت�شييد م�شروع �سكاكا
�أحرزت ال�سعودية
ً
للطاقة ال�شم�سية يف منطقة اجلوف� ،شمال غرب البالد ،وهو �أول
م�شروعاتها للطاقة املتجددة ،بتكلفة ت�صل �إلى نحو  300مليون
دوالر ،ما يوفر نحو  930فر�صة عمل يف مراحل الإن�شاء والت�شغيل
وال�صيانة ،و�سط توقعات ب�إ�سهام امل�شروع بنحو  120مليون دوالر
يف الناجت املحلي الإجمايل .ومتتد حمطة �سكاكا على م�ساحة تزيد
على  6كيلومرتات مربعة.

الإمارات ُتن�شئ �أكرب جممع للطاقة ال�شم�سية يف العامل
تعكف هيئة كهرباء ومياه دبي على �إن�شاء جممع حممد بن را�شد
�آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية ،يف موقع واحد وفق نظام املنتج امل�ستقل
ب�إجمايل ا�ستثمار يبلغ  50مليار درهم ( 13.6مليار دوالر) بهدف
تخفي�ض �أكرث من  6.5مليون طن من انبعاثات الكربون �سنو ًيا.
ويت�ضمن امل�شروع ت�شييد �أطول برج �شم�سي يف العامل ،بارتفاع ي�صل
�إلى  260مرتًا ،بقدرة �إنتاجية �ستبلغ  800ميجاواط بحلول العام
 ،2020و�ست�صل �إلى � 5آالف ميجاواط بحلول العام .2030
ويف العام � ،2019أطلقت �إمارة دبي ا�سرتاتيجيتها للطاقة
النظيفة ،وتتلخ�ص يف الدخول �إلى العام  ،2030وهي قادرة على

توفري  25%من الطاقة النظيفة من طاقة ال�شم�س ،و 7%من
الطاقة النووية ،و 7%من الفحم النظيف ،و 61%من الغاز،
بالإ�ضافة �إلى حتويل  80%من نفاياتها �إلى طاقة.

�أ�ضخم حمطة طاقة �شم�سية يف م�صر
ا�ستمرت م�صر يف �أعمال ت�شييد �أ�ضخم م�شروع للطاقة ال�شم�سية،
حيث جذب امل�شروع �أكرث من ملياري دوالر من اال�ستثمارات .وانتهت
منت�صف مار�س�/آذار املا�ضي �أعمال ت�شييد  3حمطات من امل�شروع
الذي يحمل ا�سم «�شمو�س النوبة» يف جممع بنبان للطاقة ال�شم�سية
يف حمافظة �أ�سوان .وي�صل �إنتاج املحطات الثالث �إلى 186
ميجاواط .،ويهدف امل�شروع �إلى توليد  752ميجاواط من الطاقة
الكهربائية لإمداد �أكرث من � 350أل ًفا من ال�سكان بالكهرباء يف
املرحلة الأولى ،و�سط توقعات بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة عامل ًيا
ب�أكرث من ن�صف مليون طن من ثاين �أك�سيد الكربون �سنو ًيا.

�ألواح طاقة �شم�سية يف مدار�س �سلطنة عُمان
ا�ستمرت �سلطنة ُعمان بتنفيذ م�شروعها الطموح لرتكيب �ألواح
طاقة �شم�سية مزدوجة ومتعقبة لل�شم�س لتزويد املدار�س بالطاقة
ال�شم�سية بالتعاون مع �شركة �شل ،ويهدف امل�شروع �إلى حت�سني حياة
�أكرث من � 1000شخ�ص من خالل احلد من االنبعاثات ال�ضارة
بالبيئة مبعدل  73.5طن �سنو ًيا من ثاين �أك�سيد الكربون من كل
مدر�سة ُتز َّود ب�ألواح �شم�سية ،حيث يعترب هذا امل�شروع �أول جتربة
متكاملة لتطبيق �أنظمة الطاقة ال�شم�سية وتو�صيلها ب�شبكة الكهرباء
الأ�سا�سية ويحظى بدعم من اجلهات الر�سمية.
كما �أطلقت ال�سلطنة م�شروع مر�آة �أحد �أ�ضخم م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية عامل ًيا ،يف حمافظة ظفار جنوب البالد ،بهدف توليد نحو
ُ�ستخدم يف توليد بخا ٍر
 1021ميجاواط من الطاقة احلرارية ،لت َ
يف�صل النفط الثقيل عن اخلفيف ،ما ي�سهل عملية ا�ستخراجه من
«حقل �أمل» النفطي.
اقتبا�س من مر�صد دبي للم�ستقبل� 25 /إبريل 2020
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مهام جلان االحتاد
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جلنة التخطيط
•جتميع وحتليل البيانات واملعلومات املتعلقة باملنظومات الكهربائية القائمة وامل�ستقبلية يف الوطن العربي مبا يخدم
�إجراء الدرا�سات التخطيطية ذات العالقة واملتمثلة يف :
�أ -امل�صادر الأولية للطاقة امل�ستخدمة يف� إنتاج الكهرباء .
ب -قدرات الطلب على الطاقة الكهربائية
ج -قدرات التوليد التقليدية
د -قدرات توليد الطاقة املتجددة و�أنظمة تخزينها .
ه� -شبكات النقل مبا يف ذلك �شبكات الربط بني الدول .
و -الدرا�سات الفنية التي جتري بكل قطر من الأقطار العربية .
ز -الدرا�سات التخ�ص�صية التي نفذت يف جمال الربط الكهربائي بني الدول العربية وذلك مبا يخدم �إجراء
الدرا�سات التخطيطية التي من �ش�أنها توثيق التعامل بني الدول العربية يف جماالت توليد ونقل وتوزيع الكهرباء .
•متابعة حتليل الو�ضع الكهربائي بالوطن العربي واقرتاح درا�سات اجلدوى الفنية واالقت�صادية مبا ي�ضمن التكامل
يف جماالت التوليد وذلك عن طريق بع�ض م�شاريع التوليد باملواقع التي تتوفر فيها الظروف املثلى للتوليد .
•امل�شاركة يف درا�سة م�شاريع الربط الكهربائي وذلك عن طريق الربط بني �شبكات النقل الإقليمية والقطرية
متهيد ًا لربط كافة دول الوطن العربي كهربائي ًا .
• جتميع املعلومات والبيانات اخلا�صة باخلربات العربية املتوفرة يف جماالت قطاع الكهرباء املختلفة وتوثيقها يف
دليل خربات يكون مرجع ًا لكافة امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع .
• �إعداد وتنفيذ الندوات العلمية وور�ش العمل التخ�ص�صية يف جماالت الكهرباء ذات االهتمام امل�شرتك للدول
الأع�ضاء بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية .
• امل�ساعدة يف تبادل الآراء واخلربات بني امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء واللجان فيما يخ�ص تخطيط وتنفيذ وت�شغيل
املنظومات الكهربائية .
• ح�صر الإمكانيات املتوفرة بالدول الأع�ضاء والتي من �ش�أنها امل�ساعدة يف �إجراء الدرا�سات الفنية واالقت�صادية
التخ�ص�صية .
• �أية موا�ضيع �أخرى لها عالقة بالتخطيط للمنظومات الكهربائية.
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جلنة التوزيع
•تقدمي الطاقة الكهربائية �إلى امل�ستهلكني ب�شكل موثوق واقت�صادي و�ضمن ال�شروط الفنية النظامية.
•�إدارة الطلب على الطاقة .
•تر�شيد اال�ستهالك .
•درا�سة تعرفات مبيع الطاقة مبا يحقق تر�شيد اال�ستهالك وت�أمني التوازن بني خمتلف �أ�شكال الطاقة.
•حت�سني عامل اال�ستطاعة يف �شبكات التوزيع .
•حت�سني عامل احلمل يف �شبكات التوزيع .
•التغذية املثلى للمدن وم�ستويات جهد التغذية ،وعدد جهود التوزيع يف املدن .
•التو�سع ال�شاقويل يف �شبكات التوزيع مبختلف توتراتها ويف حمطات التحويل ومراكز التحويل خا�صة املدن الكبرية
التي تتنامى مبعدالت عالية.
•تقليل الفاقد الفني .
•نظم املراقبة والتحكم يف �شبكات التوزيع .
•ر�صد ومتابعة تكاليف مواد وم�شاريع �شبكات التوزيع يف خمتلف دول االحتاد وتطور هذه التكاليف .
•حت�سني �أداء نظم العد و�إ�صدار الفواتري .
•ت�شجيع ا�ستخدام الطاقات املتجددة .
•ت�شجيع تبادل اخلربات والبيانات بني دول االحتاد يف جمال التوزيع .
•ت�شجيع اعتماد موا�صفات قيا�سية موحدة يف جمال مواد ونظم �شبكات التوزيع .
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جلنة الهندسة واإلنتاج
•التعاون والتن�سيق بني �أع�ضاء الإحتاد مبا يتعلق بتنمية وتطوير وتكامل جماالت �إنتاج الطاقة الكهربائية.
•العمل على تنمية وتدريب املوارد الب�شرية العاملة يف جماالت �إنتاج الطاقة الكهربائية.
•توحيد املوا�صفات واملقايي�س اخلا�صة مبحطات توليد الطاقة الكهربائية ومكوناتها يف الدول العربية بالتعاون مع
املنظمة العربية للموا�صفات واملقايي�س.
•متابعة التطورات التكنولوجية يف جمال حمطات توليد الطاقة الكهربائية وتعميم ما يطر�أ من جديد على �أع�ضاء
الإحتاد.
•متابعة �إ�سترياد املعدات الكهربائية من قبل الدول العربية من حيث م�صادرها والكميات امل�ستوردة وقيمتها .
•امل�ساهمة يف �إعداد الدرا�سات القطاعية واجلدوى الإقت�صادية مل�شاريع �إنتاج الطاقة الكهربائية يف الدول العربية.
•عقد ندوات وم�ؤمترات فيما يتعلق مبحطات التوليد ومكوناتها و�أنواعها يف الوطن العربي.
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جلنة تنمية املوارد البشرية
• تبادل اخلربات ونقل املعرفة
• اال�ستفادة من التجارب الناجحة بني الدول الأع�ضاء من م�ؤ�س�سات الكهرباء
• ت�سهيل وتن�سيق عقد امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل واللقاءات العلمية.
• تبادل الزيارات بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد.
• التدريب والتطوير
• �إعداد الدليل التدريبي ال�شامل جلميع م�ؤ�س�سات الكهرباء يف الدول الأع�ضاء على �أن يتم حتديثه �سنويا
• تبادل زيارة املدربني واملخت�صني بني الدول الأع�ضاء للم�ساهمة يف نقل املعرفة واخلربات.
• تبني مفهوم التطوير امل�ؤ�س�سي ون�شره بني الدول الأع�ضاء.
• ت�سهيل االطالع على �سيا�سات و�إجراءات املوارد الب�شرية بني الدول.
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واملتجددة
جلنة الطاقات اجلديدة
ّ
•تبادل التّجارب بني �شركات الكهرباء يف جمال الطاقات اجلديدة واملتج ّددة والتّعرف على امل�صاعب املعرت�ضة و
احللول املعتمدة لتجاوزها
•رفع القدرات يف املجال التّقني واملايل والإقت�صادي يف ميدان الطاقات اجلديدة واملتج ّددة.
•التّعريف بالإجنازات العرب ّية يف املجال
•توحيد الآراء و الر�ؤية امل�ستقبل ّية بخ�صو�ص تطوير الطاقات اجلديدة واملتج ّددة
ال�صناعة العرب ّية يف جمال الطاقات اجلديدة واملتج ّددة والتّعريف بها
•امل�ساهمة يف تطوير ّ
•ر�سم خرائط طاقات ال ّرياح والطاقة ّ
ال�شم�س ّية باملنطقة
•�إن�شاء دليل �إعتماد �آلية التّنمية ال ّنظيفة ()CDM
•حو�صلة املعايري والطرق املعتمدة للإرتباط ّ
بال�شبكة
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جلنة تنسيق تشغيل
شبكات الربط الكهربائي العربي
•الت�أكد من �سالمة �أداء ال�شبكات املرتبطة.
•و�ضع القواعد التي تتيح لل�شبكات الوطنية تبادل الطاقة �إقليميا ودوليا على �أ�سا�س تناف�س.
•تو�سيع �سوق الطاقة من خالل امتداد الربط الكهربائي الى املناطق املجاورة.
•تفعيل �سوق الطاقة الكهربائية .

A.C.P
ﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺘ
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