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افتتاحيــــة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني أن أرحــب بجميع قــراء ومتابعي مجلة كهرباء العرب راجيا أن تكون هذه
املجلة وسيلة ج ـيــدة إليـصــال املعلومة والـتــواصــل املستمر مــع جميع األع ـضــاء في
االتحاد وكذلك مع املختصني واملهتمني في مجال الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء
الوطن العربي.
سوف نستعرض في هذا العدد ملخصًا عن أعمال االتحاد و خطة عمله للمرحلة
القادمة والنشاطات التي يعقدها وينظمها بالتعاون مع مؤسسات عربية ودولية بما
يخدم قطاع الطاقة الكهربائية فــي الــوطــن العربي ويما يحقق األه ــداف التي يسعى
إليها  .باإلضافة إلى نشر العديد من املقاالت واملواضيع التي تتحدث عن قطاع الطاقة
الكهربائية في الدول العربية وما توصلت إليه من تطور وتقدم.
لقد تــم اختتام دورة املجلس السابقة لالتحاد (  ) 2015 - 2013بانعقاد فعاليات
املؤتمر العام الخامس لالتحاد في مدينة مراكش في اململكة املغربية خالل الفترة -26
 ،2016/1/28والبدء بدورة جديدة ( . )٢٠١٨ - 2016ومن أبرز القرارات التي صدرت عن
اجتماع الجمعية العامة ومجلس اإلدارة هو قرار تمديد فترة مجلس اإلدارة السابق
لثالث سـنــوات أخــرى  ،وذلــك لضمان تنفيذ األعـمــال املوكلة لالتحاد واالسـتـمــرار في
العمل إلنجازها بأفضل شكل ممكن مما يسهم في تطوير أعمال االتحاد .
ركز مجلس إدارة االتحاد في املرحلة القادمة على أهمية عقد النشاطات التي تعزز
من كفاءة إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك تطوير املوارد البشرية ملا لهذين
العنصرين من أهمية عظمى في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية بجميع مجاالتها.
من هــذا املنطلق فقد تقرر عقد دورة تدريبية في األردن حــول كفاءة الطاقة خالل
الفترة  2016/9/5-4بالتعاون مع االسكوا وشركة الكهرباء الوطنية  ،وذلك بهدف رفع
القدرات الفنية للعاملني في الــوزارات ومؤسسات الكهرباء للنجاح في مهام تحسني
كفاءة الطاقة الكهربائية في مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع واستهالك الطاقة الكهربائية
في الدول العربية.
كما اهتم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة لــدراســة ومــراجـعــة النظام املــالــي لالتحاد،
وكــذلــك االهـتـمــام بتطوير مجلة كـهــربــاء الـعــرب بحيث يتم إع ــادة النظر فــي هيكلية
أبوابها الستقطاب عدد أكبر من القراء وتوزيعها في املؤتمرات والندوات والتوسع في
نشر أخبار االتحاد بشكل دائم على مواقع التواصل االجتماعي.
كما حث مجلس إدارة االتحاد على تفعيل أعمال جميع اللجان املنبثقة عن االتحاد،
وعقد اجتماعات اللجان في املواعيد املقررة لها  .وتنفيذ القرارات املوكلة لها بأفضل
شكل ممكن.
متمنيا أن ينال هذا العدد رضاكم ومرحبًا بمقترحاتكم وآرائكم على عنوان االتحاد
اإللكتروني. auptde@nepco.com.jo :

م .عيسى بن هالل الكواري

رئيس املؤسسة العامة القطرية
للكهرباء واملاء  -دولة قطر
رئيس االتحاد
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االتحاد العربي
للكهرباء
نشأة االتحاد
تـ ـ ــم إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـع ــرب ــي
ملـ ـنـ ـتـ ـج ــي ون ـ ــاق ـ ـل ـ ــي ومـ ـ ــوزعـ ـ ــي
الكهرباء عام  1987خالل انعقاد
االجـتـمــاع التأسيسي األول في
تـ ــونـ ــس ف ـ ــي شـ ـه ــر ك ـ ــان ـ ــون أول
(دي ـس ـم ـبــر)  ، 1987وت ــم تـعــديــل
اس ــم االتـ ـح ــاد لـيـصـبــح االت ـح ــاد
ال ـعــربــي لـلـكـهــربــاء وذلـ ــك حسب
قـ ــرار اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة الـعــامــة
الذي عقد في تونس خالل الفترة
.2009/12/17-16

...............................................................................................................................................................................................................................
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يعمل االت ـحــاد مــن خــال األمــانــة الـعــامــة لالتحاد
ومـ ـق ــره ــا ش ــرك ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ال ــوط ـن ـي ــة فـ ــي ع ـ ّـم ــان/
األردن  ،ويضم االتحاد حاليا في عضويته معظم
وزارات ومــؤسـســات وشــركــات الـكـهــربــاء مــن جميع
ال ــدول العربية  -مــا عــدا الـكــويــت والـصــومــال وجــزر
القمر  -كأعضاء عاملني  ،باإلضافة إلى العديد من
ال ـشــركــات املـصـنـعــة لـلـمـعــدات الـكـهــربــائـيــة واملـنـفــذة
لألعمال الكهربائية كأعضاء مشاركني  ،ويبلغ عدد
األعضاء حاليا  ٣١عضوا عامال و 20عضوا مشاركا
و عضوين مراقبني  ،حيث يشكلون الجمعية العامة
لــات ـحــاد ال ـتــي تـعـقــد اجـتـمــاعـهــا ك ــل ث ــاث س ـنــوات
ضمن فعاليات املؤتمر العام لالتحاد.

أهداف االتحاد

 -١ت ـن ـم ـي ــة وت ـ ـطـ ــويـ ــر ق ـ ـطـ ــاع الـ ـت ــولـ ـي ــد والـ ـنـ ـق ــل
وال ـتــوزيــع لـلـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة فــي الــوطــن الـعــربــي.
 -٢الـعـمــل عـلــى تـنـمـيــة وت ـطــويــر وتـنـسـيــق مـجــاالت
ال ـع ـمــل ألع ـض ــائ ــه وت ــوث ـي ــق الـ ــروابـ ــط ف ـي ـمــا بـيـنـهــم.

مجلس اإلدارة

يتألف مجلس إدارة االتحاد من عشرة أعضاء يتم
انتخابهم خــال اجتماع الجمعية العامة لالتحاد
الذي يعقد كل ثالث سنوات من األعضاء العاملني.

الجمعية العامة

ت ـتــألــف الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــات ـحــاد م ــن األع ـضــاء
ال ـعــام ـلــن واملـ ـش ــارك ــن وامل ــراقـ ـب ــن  ،عـ ــدد األع ـض ــاء
الـعــامـلــن  ٣١عـضــوا عــامــا  ،و 20عـضــوا مـشــاركــا ،
و عـضــويــن مــراقـبــن ،علما ب ــأن األع ـضــاء العاملني
يمثلون شركات النقل والتوليد والتوزيع في الوطن
العربي  ،بينما األعضاء املشاركون يمثلون الشركات
املصنعة للمعدات الكهربائية.

الجهات التي يتعاون معها االتحاد

 املـ ــؤس ـ ـسـ ــات والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـع ــام ـل ــونواملشاركون في االتحاد
 جامعة الدول العربية  -القاهرة لـجـنــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــةلغربي آسيا ESCWA
 وحدة التنمية املستدامة في شؤون الطاقة /البنكالدولي
 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدولالخليج العربية ()GCCIA
 اللجنة املغاربية للكهرباء ()COMELECاألمانة العامة ملشروع الربط الكهربائي الثماني /
األردن
 االتحاد األفريقي ملنتجي الطاقة ( -)APUAساحلالعاج
 منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول (أوابك)-الكويت
لجنة التنسيق بني اتـحــادات ومؤسسات الكهرباء
لبلدان البحر األبيض املتوسط MEDELEC
املــركــز اإلقـلـيـمــي لـلـطــاقــة امل ـت ـجــددة وك ـف ــاءة الـطــاقــة
 /RCREEEمصر
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة  / IRENAاإلمارات
هيئة الطاقة الجديدة و املتجددة ( /)NERAمصر
املــركــز الوطني لبحوث الطاقة ( الجمعية العلمية
امللكية)
 -RES 4 MEDإيطاليا
  -Afrikavereinأملانيا  /GIZأملانيا -Med Gridفرنسا
 -EDFفرنسا
 الـغــرفــة الـتـجــاريــة الـصـنــاعـيــة الـعــربـيــة األملــانـيــة/أملانيا
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فيما يلي ملخص ألهــم اإلن ـجــازات التي عمل عليها االتحاد
خالل عام : 2016
 -١عـقــد املــؤتـمــر ال ـعــام الـخــامــس لــاتـحــاد فــي مــديـنــة مــراكــش
– املغرب خــال الفترة  ، 2016/1/28-26حيث اشتمل على عقد
اجتماعي مجلس اإلدارة الثالث واألربـعــن والعاشر للجمعية
الـعــامــة  ،كـمــا اشـتـمــل املــؤتـمــر عـلــى ن ــدوة بـعـنــوان“ :ال ـتــوازنــات
في مزيج الطاقات التقليدية  ،الجديدة واملتجددة في األنظمة
الكهربائية”.
 -٢إصــدار النشرة اإلحصائية لعام  .2015وتم توزيعها على
املعنيني في جميع الدول العربية .
 -٣تحديث دليل محطات الطاقة الكهربائية في الدول العربية.
 -٤تحديث دليل التعريفات الكهربائية في الوطن العربي .
 -٥عقد اجتماع مجلس إدارة االتحاد في ّ
عمان /األردن بتاريخ
ّ
 2016/5/19وسيتم عقد االجتماع الــذي يليه في عمان بتاريخ
.2016/12/8
 -٦عقد دورة تدريبية بالتعاون مع االسكوا وشركة الكهرباء
الوطنية في األردن خالل الفترة  2016/9/٥ - 4في موضوع كفاءة
الطاقة وترشيد االستهالك.
 -٧صدور ميزانية االتحاد لعام  2015من قبل املدقق الداخلي

والخارجي.
 -٨شارك األمني العام لالتحاد في مؤتمر األردن للطاقة والذي
ُعقد خالل الفترة  2016/5/17-16في ّ
عمان  ،بتقديم ورقــة حول
واقع الربط الكهربائي بني الدول العربية .
 -٩شــارك االتـحــاد في اجتماع لجنة الطاقة املتجددة وكفاءة
ال ـط ــاق ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة -23
 ، 2016/3/24مثل االتحاد في هذا االجتماع رئيس لجنة الطاقة
املتجددة التابعة لالتحاد.
 -١٠شــارك االتـحــاد في حضور املؤتمر السنوي الــذي تنظمه
حول
)bdservatoire Mideterraneen del’Energie) (OME
الربط الكهربائي في مستقبل الطاقة املستدامة األورومتوسطي
في تونس وذلك خالل الفترة .2016/9/30-29
 -١١شارك االتحاد في مؤتمر بعنوانSustainable electricity :
 generation for the MENA-regionوالـ ـ ــذي تـنـظـمــه الـجــامـعــة
األردن ـيــة بالتعاون مــع كــل مــن جامعة هامبورغ للتكنولوجيا
(أملانيا) والجامعة األملانية األردنية ( األردن) في ّ
عمان خالل
الفترة .2016/10/5-4
 -١٢يشارك االتحاد في منتدى الطاقة العربي األملاني السابع
الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية األملانية خالل الفترة -16
. 2016/11/17
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نشاطات لجان االتحاد
 - 1لجنة الهندسة واإلنتاج
عقدت لجنة الهندسة واإلن ـتــاج اجتماعها فــي مدينة جــدة خــال الفترة -30
 2016/3/31وناقشت املواضيع التالية :
 تـقــديــم مختصر عــن مـسـتـجــدات ق ـطــاع اإلن ـت ــاج ب ــال ــدول األع ـض ــاء عـنــد بــدءاالجتماع .
 عرض تحديث معلومات دليل محطات الكهرباء في الوطن العربي . ع ــرض دل ـيــل مــواص ـفــات امل ـكــونــات الــرئـيـسـيــة لـلـنـظــم الـكـهــربــائـيــة املــرتـبـطــةبمحطات اإلنتاج .
 اق ـتــراح ن ـمــوذج لـبـيــانــات قـطــع الـغـيــار االسـتــراتـجـيــة لـيـكــون أســاســا لبنكاملعلومات
 تجميع قائمة شركات اإلنتاج ( املصنعني ومــزودي الخدمة واملـعــدات ) منمصر والبحرين وبقية الدول مع العناوين.
 تقديم عرض عن تجربة املغرب للتوليد باستخدام الفحم الحجري / .املغرب تقديم عرض عن تحديات و بدائل وقود محطات اإلنتاج / .مصر تقديم ورقة عن التميز التشغيلي في محطات اإلنتاج / .السعودية تقديم ورقة عن الدروس املستفادة من حادث اإلظالم التام بتونس عام .2014 تـقــديــم ورق ــة عــن مـسـتـجــدات تـجــربــة ال ـجــزائــر فــي ب ـنــاء و تنفيذ املـحـطــاتوتصنيع بعض املكونات .

...............................................................................................................................................................................................................................
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 - 2لجنة الطاقة املتجددة
 عقدت لجنة الطاقة املتجددة اجتماعها في تونس خالل الفترة 2016/5/4-3وناقشت املواضيع التالية :
 مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالطاقة املتجددةمناقشة املــواضـيــع الـتــي طــرحــت فــي اجـتـمــاع لجنة الـطــاقــة املـتـجــددة التابعة
لجامعة ال ــدول الـعــربـيــة وض ــع الـطــاقــة امل ـت ـجــددة فــي كــل بـلــد  ،االسـتــراتـيـجـيــة ،
املشاريع  ،خطط مستقبلية .
 الدورة التدريبية حول كفاءة الطاقة التي عقدت في األردن . 2016/9/5-4 املشاكل والصعوبات التي تواجه ربط مشاريع الطاقة املتجددة على شبكاتالنقل والتوزيع (حاالت دراسية )

.................................................................................................................................................................................................................................
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 - 3لجنة التوزيع
عقدت لجنة التوزيع اجتماعها في األردن خالل الفترة 25-24
 2016/5/وناقشت اللجنة املواضيع التالية:
تقييم عمل اللجنة واتخاذ اإلجراءات لتطوير أعمالها
 عـ ــروض م ــن امل ـش ــارك ــن ع ــن أه ــم امل ـش ــاري ــع ال ـخــاصــة بـقـطــاعالتوزيع في بلدانهم:
 الطاقة املتجددة العدادات الذكية مراكز التحكم املوارد البشرية عرض دليل النظم التقنية املستخدمة في شركات التوزيع تحديث تقرير الفقد الكهربائي لعامي  ٢٠١٥ - ٢٠١٤ومناقشةتوحيد آلية االحتساب.
 دور القطاع الخاص في قطاع التوزيع ومقارنته مع اإلدارةالحكومية .
 -التحضير لعقد ورشة عمل للعام القادم .2017

 - 4لجنة تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي
العربي
 ت ـق ــرر ع ـقــد اج ـت ـم ــاع لـجـنــة ال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي ال ـق ــاه ــرة  -مصربالتعاون مع الشركة املصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 2016/10/20
حيث سيتم بحث املواضيع التالية :
 عرض لنشاطات اللجنة السابقة عرض تجارب الــدول العربية و الــدروس املستفادة من الربطالكهربائي القائم (الفوائد  ،املشاكل الفنية ..إلخ)
 ع ــرض ت ـقــدم سـيــر الـعـمــل فــي م ـشــروع الــربــط بــن الـسـعــوديــةومصر
 مشروع السودان – مصر مشروع السعودية – األردن تسمية أعضاء مجموعتي العمل : التشغيل وتقييم األداء نظم التطوير واملعلومات -خطة عمل اللجنة املستقبلية
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عقد اجتماع مجلس إدارة االتحاد
العربي للكهرباء الرابع واألربعين
في األردن بتاريخ 2016/5/19
تــم عـقــد اجـتـمــاع مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد ال ــراب ــع واألرب ـع ــن في
األردن بـتــاريــخ  ، 2016/5/19حـيــث ت ــرأس االج ـت ـمــاع س ـعــادة م.
عيسى بن هالل الكواري رئيس املؤسسة العامة القطرية للكهرباء
واملاء  /قطر وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة من كل من األردن ،
اإلمارات العربية  ،البحرين  ،الجزائر  ،السعودية  ،املغرب  ،مصر ،
حيث تم مناقشة البنود املدرجة على جدول األعمال ومن أبرزها :
 تقييم املؤتمر العام الخامس من النواحي التنظيمية والعلميةواملالية.

 انضمام هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى االتحاد تجديد االتفاقية مع دار الشرق القطرية لطباعة وتوزيع مجلةكهرباء العرب تسويق إصدارات االتحاد
 عرض األعمال الحالية التي تقوم بها األمانة العامة عــرض مسودة تقرير املدقق الخارجي حــول امليزانية العامةلعام 2015
 -عصف فكري لتطوير أعمال االتحاد

شركة السويدي للكهرباء راعية
لالتحاد العربي للكهرباء لعام 2016
تــم تــوقـيــع اتـفــاقـيــة لــرعــايــة االت ـح ــاد مــن قـبــل شــركــة الـســويــدي
للكهرباء لعام  ، 2016وذلك للعام الثاني على التوالي حيث كانت
شركة السويدي للكهرباء هي راعية االتـحــاد أيضا لعام ، 2015

وذلك بجهود مشكورة من سعادة رئيس االتحاد املهندس عيسى
بن هالل الكواري  /رئيس املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء
 /قطر .

انضمام هيئة الربط الكهربائي
الخليجي إلى االتحاد العربي
للكهرباء كعضو عامل
تقرر خالل اجتماع مجلس إدارة االتحاد الرابع واألربعون الذي
ُعـقــد فــي عـ ّـمــان بتاريخ  2016/5/19املــوافـقــة على انضمام هيئة
الربط الكهربائي الخليجي إلى االتحاد العربي للكهرباء كعضو

عامل حيث رحــب مجلس اإلدارة بانضمام الهيئة والــذي يعتبر
خطوة مهمة لتبادل الخبرات في مجال الربط الكهربائي العربي
وتعزيز الربط بني جميع األطراف بما يحقق الفائدة املشتركة.
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عقد الدورة التدريبية بعنوان «كفاءة
الطاقة في أنظمة إنتاج ونقل وتوزيع
الطاقة الكهربائية»
ّ
عمان -األردن 2016/9/5-4
افتتح عطوفة املهندس عبدالفتاح الدرادكة  /مدير عام شركة
ال ـك ـهــربــاء الــوطـنـيــة وامل ـه ـنــدس فـ ــوزي خــربــط أم ــن ع ــام االت ـحــاد
العربي للكهرباء واملهندسة بثينة راشد ممثلة االسكوا  -الدورة
التدريبية بعنوان «كفاءة الطاقة في أنظمة إنتاج ونقل وتوزيع
ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة» بــال ـت ـعــاون ب ــن االت ـح ــاد ال ـعــربــي للكهرباء
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) وشركة
الكهرباء الوطنية فــي عـمــان  -األردن خــال الفترة 2016/9/5-4
في مبنى شركة الكهرباء الوطنية  .حيث قام الخبراء من منظمة
االسكوا بتقديم عروض تقديمية حول املواضيع التالية :
 كـفــاءة إنـتــاج الطاقة الكهربائية :مــن الــوقــود األحـفــوري ومنالطاقات املتجددة
 الجدوى االقتصادية الخاصة بكفاءة الطاقة الكهربائية كـفــاءة الطاقة الكهربائية فــي مختلف قطاعات االسـتـهــاك -الترشيد – إدارة الطاقة .
 الفاقد على شبكات النقل والتوزيع -السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والخطط الوطنية

لتحسني كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء :أوراق وطنية
 الجوانب البيئية لكفاءة الطاقةوقد شارك في هذه الدورة حوالي  40مشاركًا من كل من  :األردن،
العراق  ،تونس  ،السودان  ،الجزائر  ،لبنان  ،السعودية  ،مصر و
املغرب .
كما شارك في تقديم املحاضرات خبراء من املؤسسات التالية :
, EDF ، RCREEE ، General Electric ، ESCWA
 املؤسسة االستشارية في شؤون الطاقة والبيئة – اكسرجيا/اليونان
 الشركة العاملية للمحوالت -ماتيليك /لبنان MATELEC الشريك اللبناني ملجموعة موت ماكدونالد انجيكون  /لبنانENGICON
 وزارة الطاقة والثروة املعدنية /األردن .لالطالع على املادة العلمية التي تم تقديمها خالل الدورة يرجى
االطالع على موقع االتحاد اإللكتروني www.auptde.org :هذا وقد
تــم فــي نهاية ال ــدورة التدريبية تسليم شـهــادات حضور لجميع
الحضور الذين شاركوا في هذه الدورة .
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Middle East Smart : مؤتمر بعنوان
Grid and Innovation Conference
 اإلمارات العربية المتحدة-في دبي
2017 /2 / 23-22 خالل الفترة
Middle East Smart Grid بالترتيب لعقد مؤتمر بعنوانNEFT يشارك االتحاد العربي للكهرباء مع شركة
 وسوف يتضمن املؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء2017/2/23-22  في دبي خالل الفترةand Innovation
:العرب واألجانب ملناقشة املواضيع التالية
Smart grids, Future technologies & Innovations (Intelligent Power Systems, Automation & Systems
Support, Smart Metering, HVDC Technology, M2M communications to smart grid.
Role of Regional Interconnection and Electricity market in RE and EE Investments.
Loss reduction in electrical systems. Energy Conservation, Demand side management.
Investment opportunities in the electricity sector through smart grid projects, Future Technologies and an
innovations, smart meters and HVDEC technology.
Alternate energy generation e.g: Nuclear/Solar/wind power for electricity generation in the Arab
countries: Current and Potential projects.
Restructuring the electricity sector in the Arab countries and its impact on private sector investment.
www.neft-em.com/mesgic: وملزيد من املعلومات يمكنكم زيارة موقع املؤتمر
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شركة الكهرباء الوطنية /األردن
مسيرة تطور وإنجازات

اسـتـمــرت شــركــة الـكـهــربــاء الــوطـنـيــة بــالـعـمــل املـتــواصــل
لتحقيق رســالـتـهــا املـعـلـنــة ،واملـتـمـثـلــة بــاملـحــافـظــة على
اع ـت ـمــاديــة واس ـت ـم ــراري ــة ال ـن ـظــام ال ـك ـهــربــائــي وتـطــويــر
شبكة الـنـقــل الــوطـنـيــة وشـبـكــات الــربــط الـكـهــربــائــي مع
الـ ــدول املـ ـج ــاورة ،وكــذلــك ش ــراء الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة من
املصادر املختلفة ،ونقلها وبيعها إلى شركات التوزيع
وامل ـس ـت ـه ـل ـكــن الــرئ ـي ـس ـيــن املـ ــزوديـ ــن م ــن ش ـب ـكــة الـنـقــل
الوطنية في كافة أنحاء اململكة.

وف ــي ه ــذا الـسـيــاق قــامــت الـشــركــة خ ــال ع ــام  2015بتوقيع عــدة
اتفاقيات إلنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام
مصادر الطاقة املتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ،وذلك
ضمن الجولة األولى والثانية للعروض املباشرة ملشاريع الطاقة
الكهربائية .فقد تضمنت الجولة األولــى ( )12مشروعًا لتوليد
الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة معان
التنموية جنوب اململكة ،باستطاعة إجمالية حوالي ( )200م.و.
أمــا بخصوص مشاريع طاقة الــريــاح ،فقد تم خــال شهر أيلول
املــاضــي الـبــدء بالتشغيل الـتـجــاري ملحطة ريــاح الطفيلة بقدرة
( )117م.و ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـش ــروع إن ـشــاء مـحـطــة ري ــاح بـقــدرة
( )83م.و فــي منطقة ال ــراج ــف ،وم ـش ــروع ري ــاح آخ ــر فــي جامعة
الـحـســن ب ــن ط ــال بــاسـتـطــاعــة إجـمــالـيــة ح ــوال ــي ( )80م.و .أمــا
بخصوص مشاريع الجولة الثانية فقد تم توقيع أربع اتفاقيات
ملشاريع طاقة شمسية باستطاعة إجمالية ( )200م.و ( 50م.و لكل
مشروع) وذلك في منطقة املفرق التنموية.
وب ـه ــدف تـعــزيــز ق ــدرة ال ـن ـظــام الـكـهــربــائــي عـلــى اسـتـيـعــاب كــافــة
مـشــاريــع الـطــاقــة امل ـت ـجــددة ،قــامــت الـشــركــة بــالـعـمــل عـلــى إنـشــاء
مشروع املمر األخضر ،وذلك لنقل الطاقة الكهربائية املولدة من
مشاريع الطاقة املتجددة من جنوب اململكة إلى مراكز األحمال،

املهندس عبدالفتاح الدرادكة
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية /األردن

وس ـي ـن ـقــل ه ــذا املـ ـش ــروع ح ــوال ــي ( )1000-800م.و ،م ــن الـطــاقــة
املتجددة ،هذا ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من تنفيذ أعمال هذا
املشروع في عام .2018
كــذلــك قــامــت الـشــركــة بــإنـشــاء خـطــوط  132ك.ف إضــافــة لخطوط
النقل  400ك.ف الالزمة لربط محطات التحويل الرئيسة ،وذلك
لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي للمواطنني ،إضافة
إلــى وجــود العديد من مشاريع خطوط النقل ،وإنـشــاء محطات
ت ـحــويــل رئ ـي ـســة ج ــدي ــدة ،وت ــوس ـع ــة ب ـعــض م ـح ـطــات الـتـحــويــل
القائمة.
كما قامت شركة الكهرباء الوطنية بتوقيع اتفاقية ربط مشروع
ميناء الـغــاز الطبيعي املـســال مــع أنـبــوب خــط الـغــاز العربي بني
وزارة الـطــاقــة وال ـثــروة املعدنية وشــركــة الـكـهــربــاء الوطنية من
جــان ــب وش ــرك ــة ف ـجــر األردنـ ـي ــة م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،وذل ـ ــك لـتــزويــد
محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي الذي يتم استيراده من
خالل ميناء الغاز الطبيعي املسال.
 )1االستطاعة التوليدية
أعدت شركة الكهرباء الوطنية خطة التوسع في التوليد للفترة
( ،)2040-2015وذلك لتأمني احتياجات النظام الكهربائي األردني
مــن االستطاعة التوليدية ملواجهة الطلب املتوقع على الطاقة
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الكهربائية ،وتأمني وضع التشغيل اآلمن للنظام الكهربائي مع
األخذ باالعتبار استغالل مصادر الطاقة املحلية ومصادر الطاقة
املتجددة.

بلغت االستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في األردن حتى
نهاية عام  2015حوالي ( )4266م.و ،وذلك على النحو التالي:

أما ما يتعلق باملشاريع املستقبلية للتوسع في االستطاعة التوليدية ،فقد تضمن ذلك املشاريع التالية:

.................................................................................................................................................................................................................................
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 )2مشاريع محطات التحويل وخطوط النقل
قامت شركة الكهرباء الوطنية خالل عام  2015بتنفيذ العديد من مشاريع محطات التحويل وخطوط النقل ،إضافة إلى قيامها بالعديد
من النشاطات الرئيسة التي تهدف في مجملها إلى تعزيز وتطوير شبكة النقل الوطنية ،إضافة إلى البدء بتنفيذ عدد آخر من املشاريع
التي ستنتهي في األعوام القادمة ،ويمكن إيجاز مشاريع ونشاطات الشركة على النحو التالي:
 )1-2مشاريع خطوط النقل

أطوال خطوط النقل الكهربائية (كم .دارة)

 )2-2مشاريع محطات التحويل
أ) مشاريع محطات التحويل  400ك.ف-:
مشروع إنشاء محطة تحويل غرب عمان  132/400ك.ف ،وذلك بإضافة محوالن  132/400ك.ف باستطاعة ( )800م.ف.أ ،وخاليا  400ك.ف
عدد تسعة ،وخاليا  132ك.ف عدد أحد عشر  .ومن املتوقع االنتهاء من كهربة املشروع في عام . 2017
محطة تحويل معان  33/132/400ك.ف (مشروع املمر األخضر) ،وذلك بإضافة محوالن  132/400ك.ف باستطاعة ( )800م.ف.أ ،وخاليا
 400ك.ف عدد ثالثة عشر ،وخاليا  132ك.ف عدد أحد عشر .هذا ومن املتوقع االنتهاء من كهربة املشروع في عام .2018
ب) مشاريع محطات التحويل  132ك.ف:
مشاريع توسعة محطات تحويل قائمة

...............................................................................................................................................................................................................................
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مشاريع إنشاء محطات تحويل جديدة

استطاعات محطات التحويل الرئيسة (م.ف.أ)

 )3أهم املؤشرات اإلحصائية لقطاع الكهرباء في األردن
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مهام لجان
االتحاد العربي للكهرباء
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لجنة تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي العربي
 التأكد من سالمة أداء الشبكات املرتبطة. وضع القواعد التي تتيح للشبكات الوطنية تبادل الطاقة إقليميا ودوليا على أساس تنافسي. توسيع سوق الطاقة من خالل امتداد الربط الكهربائي الى املناطق املجاورة. -تفعيل سوق الطاقة الكهربائية .

لجنة تنمية الموارد البشرية
 إعــداد دليل شامل لجميع مراكز التدريب بمؤسسات الكهرباء في الوطن العربي ،حتى يمكن منهمعرفة اإلمكانيات التدريبية بأعضاء االتحاد واالستفادة من الفرص التدريبية املتاحة .
 إعداد سياسة لتبادل الخبرات التدريبية بني املراكز التدريبية في الوطن العربي .اإلعداد لندوات التدريب في مؤسسات الكهرباء في الوطن العربي .

لجنة الهندسة واإلنتاج
 التعاون والتنسيق بــن أعـضــاء االتـحــاد بما يتعلق بتنمية وتطوير وتكامل مـجــاالت إنتاجالطاقة الكهربائية .
 العمل على تنمية وتدريب املوارد البشرية العاملة في مجاالت إنتاج الطاقة الكهربائية. توحيد املواصفات واملقاييس الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومكوناتها في الدولالعربية بالتعاون مع املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس.
 متابعة التطورات التكنولوجية في مجال محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعميم ما يطرأ منجديد على أعضاء االتحاد.
 متابعة اسـتـيــراد امل ـعــدات الكهربائية مــن قبل ال ــدول العربية مــن حيث مـصــادرهــا والكمياتاملستوردة وقيمتها .
 املساهمة في إعداد الدراسات القطاعية والجدوى االقتصادية ملشاريع إنتاج الطاقة الكهربائيةفي الدول العربية .
 -عقد ندوات ومؤتمرات فيما يتعلق بمحطات التوليد ومكوناتها وأنواعها في الوطن العربي.

لجنة التوزيع
 تقديم الطاقة الكهربائية إلى املستهلكني بشكل موثوق واقتصادي وضمن الشروط الفنية النظامية. إدارة الطلب على الطاقة . ترشيد االستهالك . دراسة تعرفات مبيع الطاقة بما يحقق ترشيد االستهالك وتأمني التوازن بني مختلف أشكال الطاقة. تحسني عامل االستطاعة في شبكات التوزيع . تحسني عامل الحمل في شبكات التوزيع . التغذية املثلى للمدن ومستويات جهد التغذية ،وعدد جهود التوزيع في املدن . التوسع (الشاقولي) في شبكات التوزيع بمختلف توتراتها وفي محطات التحويل ومراكز التحويلخاصة املدن الكبيرة التي تتنامى بمعدالت عالية .
 تقليل الفاقد الفني . نظم املراقبة والتحكم في شبكات التوزيع . رصــد ومـتــابـعــة تكاليف م ــواد ومـشــاريــع شـبـكــات الـتــوزيــع فــي مختلف دول االت ـحــاد وتـطــور هــذهالتكاليف .
 تحسني أداء نظم العد وإصدار الفواتير . تشجيع استخدام الطاقات املتجددة . تشجيع تبادل الخبرات والبيانات بني دول االتحاد في مجال التوزيع. -تشجيع اعتماد مواصفات قياسية موحدة في مجال مواد ونظم شبكات التوزيع .
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مهام لجنة الطاقة المتجددة
تـبــادل الـتـجــارب بــن وزارات وهـيـئــات وشــركــات الكهرباء فــي مـجــال الـطــاقــات الـجــديــدة واملـتـجــددة
والتعرف على املصاعب املعترضة والحلول املعتمدة لتجاوزها.
 رف ــع ال ـقــدرات فــي املـجــال التقني واملــالــي و القانوني فــي مـيــدان الـطــاقــات الـجــديــدة واملـتـجــددة معالتعريف بوسائل وبأهمية التدريب في تلك املجاالت.
  التعريف باإلنجازات العربية وتوفير زيارات ميدانية لنشر الخبرة امليدانية في هذا املجال.  توحيد اآلراء والرؤية املستقبلية بخصوص تطوير الطاقات الجديدة واملتجددة. رسم خرائط طاقات الرياح والطاقة الشمسية باملنطقة.  إنشاء دليل اعتماد آلية التنمية النظيفة . CDM  حوصلة املعايير والطرق املعتمدة لالرتباط بالشبكة.  إنشاء دليل للمعايير القياسية العاملية في مجال تصنيع و تركيب محطات الكهرباء التي تعملبالطاقات الجديدة واملتجددة.

لجنة التخطيط
 تجميع وتحليل البيانات واملعلومات املتعلقة باملنظومات الكهربائية القائمة املستقبلية في الوطنالعربي بما يخدم إجراء الدراسات التخطيطية ذات العالقة واملتمثلة في :
 املصادر األولية للطاقة املستخدمة في إنتاج الكهرباء . قدرات التوليد املركزة واملتاحة . شبكات النقل بما في ذلك شبكات الربط بني الدول . الدراسات الفنية التي تجرى بكل قطر من األقطار العربية . الــدراســات التخصصية التي نفذت في مجال الربط الكهربائي بني الــدول العربية وذلــك بما يخدمإجراء الدراسات التخطيطية التي من شأنها توثيق التعامل بني الدول العربية في مجاالت توليد ونقل
وتوزيع الكهرباء .
 متابعة تحليل الوضع الكهربائي بالوطن العربي واقتراح دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية بمايضمن التكامل في مجاالت التوليد وذلك عن طريق بعض مشاريع التوليد باملواقع التي تتوفر فيها
الظروف املثلى للتولد .
 النقل وذلك عن طريق الربط بني شبكات النقل اإلقليمية والعصرية تمهيدًا لربط كافة دول الوطنالعربي كهربائيًا .
 تجميع املعلومات والـبـيــانــات الخاصة بالخبرات العربية املـتــوفــرة فــي  -مـجــاالت قـطــاع الكهرباءاملختلفة وتوثيقها في دليل خبرات يكون مرجعًا لكافة املؤسسات العاملة في القطاع .
 إعداد وتنفيذ الندوات العلمية وورش العمل التخصصية في مجاالت الكهرباء ذات االهتمام املشتركللدول األعضاء بالتعاون مع املؤسسات اإلقليمية والدولية .
 املساعدة في تبادل اآلراء والخبرات بني املؤسسات األعضاء واللجان فيما يخص تخطيط وتنفيذوتشغيل املنظمات الكهربائية .
 حصر اإلمكانيات املتوفرة بالدول األعضاء والتي من شأنها املساعدة في إجــراء الــدراســات الفنيةالتخصصية .
أية مواضيع أخرى لها عالقة بالتخطيط للنظام الكهربائي .
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الكهربـاء في وطننـا العـــربي
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إنجازات شركة السمرا لتوليد الكهرباء  /األردن
خالل عام 2015

م .أمجد الرواشدة
مدير عام شركة السمرا
لتوليد الكهرباء

بني مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء املهندس أمجد
الرواشدة أنه تم إنجاز األهداف املخطط لها لعام  2015والتي
تأتي ضمن إطار خطتها االستراتيجية الثالثية 2017-2015
تحقيقًا لرؤيتها بالريادة في قطاع الكهرباء على مستوى
األردن للوصول إلــى أعلى درجــات اإلتـقــان واملهنية في أداء
دوره ــا بكل كـفــاءة ووفـقــا ملــا هــو مخطط لــه بــواسـطــة كــوادر
مؤهلة وممكنة.

مشروع محطة األزرق
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مشروع طاقة الرياح في معان
فقد تم االنتهاء من مشروع الدورة املركبة املرحلة الثالثة

سيدخل التشغيل التجاري في عام .2017

وذل ــك بــإضــافــة وح ــدة تــوربــن ب ـخــاري ب ـقــدرة  145ميجا

ح ــرص ــت ال ـش ــرك ــة ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ب ـن ــاء الـ ـق ــدرات

واط والــذي دخــل في التشغيل التجاري في 2015/6/15

املؤسسية وتحقيق مفهوم الـجــودة الشاملة مــن خالل

لترتفع القدرة التوليدية الكلية للشركة لتصبح حوالي

تحقيق متطلبات شهادات األيزو إلدارة الجودة والبيئة

 1200ميجا واط وبما يعادل  35%من احتياجات النظام

وال ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة امل ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــةISO9001, ISO14001,.

الكهربائي .وكذلك باشرت الشركة بطرح عطاء مشروع

OHSAS18001

املرحلة الــرابـعــة ال ــدورة املركبة واسـتــام الـعــوض الفنية

شــاركــت الشركة بجائزة املـلــك عبد الـلــه الثاني للتميز

واملــالـيــة ودراسـتـهــا مــع نهاية عــام  2015وإص ــدار كتاب

(الـ ــدورة الـثــامـنــة) عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاع ال ـخــاص علما

اإلحــالــة العطاء على ش ــرك ــة SEPCOIIIالصينية بتاريخ

بــأن الشركة مملوكة بالكامل لحكومة اململكة األردنية

 2016/2/25بــإضــافــة وح ــدة بـخــاريــة ب ـقــدرة حــوالــي 70

الهاشمية وذلك من خالل تطبيقها ملعايير هذه الجائزة

ميجا واط ومن املأمول االنتهاء من هذا املشروع مع نهاية

في جميع مجاالت العمل الفنية واملالية واإلدارية والذي

عام .2017

انعكس إيجابًا في تعزيز مفهوم التخطيط املؤسسي

ومن جانب آخر فقد تم تكليف الشركة من قبل الحكومة

الرامي الى تحقيق األهــداف بأقل التكاليف حيث ترجم

ب ــإدارة وتشغيل مشاريع الطاقة املتجددة التي تنفذها

مؤخرا التميز الذي وصلت إليه الشركة بحصولها على

وزارة الطاقة والثروة املعدنية وهذه املشاريع هي مشروع

ختم التميز مــن مؤسسة جــائــزة املـلــك عبد الـلــه الثاني

محطة األزرق بقدرة  5ميجا واط والذي دخل في التشغيل

للتميز عــن فـئــة الـشــركــات الصناعية الـكـبــرى وتتطلع

التجاري خالل عام ، 2015وكذلك مشروع طاقة الرياح في

الشركة الى االستمرار في التميز لتكون مثاال لشركات

معان وبـقــدرة حــوالــي  85ميجا واط وال ــذي سيدخل في

القطاع العام الناجحة وعلى درجة عالية من التنافسية

التشغيل التجاري خالل عام ، 2016باإلضافة إلى مشروع

مع شركات القطاع الخاص وتحقيق املزيد من جوائز

الـقــويــرة للطاقة الشمسية بـقــدرة  115ميجا واط والــذي

التميز .
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قطاع الكهرباء في المغرب

م .همان طارق
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  /املغرب
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تجربة املغرب بالفحم

استعمال الفحم إلنتاج الكهرباء منتشر عامليا وهو أكثر أنواع الوقود
انتشارا إلنتاج الكهرباء عامليا لكثرة احتياطاته ورخص ثمنه.
حتى اآلن غاب الفحم عن إنتاج الكهرباء العربية ( إال في املغرب)

دبي ورأس الخيمة ومصر أخذت القرارات بالبدء باستعمال الفحم
مشاكل التلوث من الفحم يمكن التغلب عليها تكنولوجيا  ،كما أن
مساهمة العالم العربي في الغازات املنبعثة محدودة.
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حادث االظالم التام بتونس
2014 / 8 / 31

م .هشام عنان  /مدير إدارة إنتاج الكهرباء  -الشركة التونسية للكهرباء والغاز /تونس

املقدمة :
تعريف اإلظالم التام: Blackout
هو االنقطاع الكلي للكهرباء في بلد
معني.
ي ـح ــدث عـ ـ ــادة ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان امل ـت ـط ــورة
ذات الـشـبـكــات الـكـهــربــائـيــة املترابطة
واملـ ـعـ ـق ــدة ب ـح ـيــث ت ـص ـبــح امل ـن ـظــومــة
الكهربائية عرضة للتداعي التام.
تنقسم أسباب اإلظالم التام إلى:
47%
			
أعطاب فنية للتجهيزات،
األحوال الجوية (عواصف  ،صواعق  ،رياح شديدة25% ).. ،
12%
				
أخطاء بشرية
9%
				
أعمال تخريب
		
ضعف القدرة االحتياطية لإلنتاج

الحادث :

			
التاريخ

 31أوت 2014

توقيت االنقطاع التام
		
بدء إعادة الشبكة

أسباب الخلل:

17:32
17:44

ان ـق ـطــاع كــابــل  OPGWبـسـبــب صــاع ـقــة أح ــدث ــت دائ ـ ــرة ق ـص ـيــرة على
مستوى خط نقل الكهرباء  225ك .ف الرابط بني مركز التحويل سوسة
– مساكن الشمالية

...............................................................................................................................................................................................................................
38

الكهرباء في وطننا العربي

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
39

الكهرباء في وطننا العربي

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
40

الكهرباء في وطننا العربي

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
41

الكهرباء في وطننا العربي

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
42

الكهرباء في وطننا العربي

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
43

الكهرباء في وطننا العربي

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................
44

الكهرباء في وطننا العربي

.................................................................................................................................................................................................................................

دراسة مقارنة

بين استخدام الغاز الطبيعي
وكل من المازوت و السوالر كوقود
بمحطات توليد الطاقة الكهربائية
م .محمد مختار فهمي
الشركة املصرية لنقل الكهرباء /مصر
مقدمة

والبخار داخل الغالية مما يعمل على تقليل معدل االنتقال الحراري

مــن أهــم اإلجـ ــراءات التي يتبناها قطاع الكهرباء والـطــاقــة لتحسني

خالل جسم املواسير وانخفاض كفاءة الغالية كذلك فإن التخلص من

ك ـف ــاءة ال ـتــول ـيــد ه ــي تـعـظـيــم اس ـت ـخ ــدام املـ ـص ــادر امل ـتــاحــة م ــن ال ـغــاز

هذه الرواسب الصلبة يحتاج إلى مجهود كبير وعمالة ووقت طويل

الطبيعي  ،وقد شملت هذه اإلجراءات إنشاء وحدات التوليد الكبيرة

من توقف الوحدات

الجديدة التي تعمل بالوقود الثنائي (غاز طبيعي  -مازوت) وتعديل

تؤدي املخلفات الصلبة إلى انسداد املسخنات الغازية مما يؤدي إلى

امل ـح ـطــات الـقــائـمــة ال ـتــي كــانــت مـصـمـمــة لـلـعـمــل ب ــامل ــازوت فـقــط لكي

تقليل الحمل املتاح للوحدات وقدرتها على إنتاج الكهرباء باإلضافة

تعمل بنظام الوقود املزدوج وإنشاء وحدات الدورة املركبة وتحويل

إل ــى الـحــاجــة إلي ـقــاف وح ــدات الـتــولـيــد كــل فـتــرة ال تــزيــد عــن  6أشهر

الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة املركبة .

لغسيل املسخنات وهــذا يوفر  15يوما من أعمال الصيانة السنوية

وكــان لذلك أثــرا ملموسا من الناحية الفنية واالقتصادية والبيئية

للوحدات .

ملـحـطــات الـتــولـيــد وأدى ذل ــك إل ــى تــوفـيــر ال ــوق ــود الـبـتــرولــي الـســائــل

نواتج احتراق الغاز الطبيعي خالية من أكاسيد الكبريت التي تؤدي

ألغراض التصدير .

إلى تآكل علب املسخنات الغازية وكذلك تآكل مسارات غازات العادم

استهالك الوقود بالشبكة املوحدة

مما يسبب خسائر كبيرة في تغيير األجزاء التالفة

تطور إجمالي الــوقــود بمحطات التوليد من  8,2مليون طن مــازوت

ملبات اإلشعال بالغاز الطبيعي ال تحتاج إلى تنظيف يومي كما هو

معادل عام  89/90إلى حوالي  34,1مليون طن معادل عام 2014/2015

الحال في ملبات املازوت .

بـنـسـبــة زيـ ــادة م ـقــدارهــا  316%وق ــد ك ــان لـلـغــاز الـطـبـيـعــي النصيب

في حالة تشغيل الغاز الطبيعي يتم إيقاف أجهزة ومعدات مساعدة

األعظم فى هذه النسبة حيث تطور استهالكه من  4645مليون م 3إلى

كثيرة تستخدم عند التشغيل بــوقــود امل ــازوت مما ي ــؤدي إلــى وفر

 18920مليون م 3فى نفس عامي املقارنة بنسبة زيادة مقدارها 307%

كبير في تكلفة التشغيل والصيانة واستبدال قطع الغيار ومن هذه

حيث يتم استخدام كمية الـغــاز املتاحة بالكامل مــن قطاع البترول

املعدات :

واستكمال احتياجات التوليد من مصادر الوقود األخرى

 -طلمبات املازوت

مقارنة استخدام الغاز الطبيعي واملازوت كوقود للغاليات

 -مسخنات املازوت البخارية

من خالل الخبرة العملية الستخدام كل من الغاز الطبيعي واملازوت

 -مسخنات الهواء البخارية

كــوقــود للغاليات بمحطات التوليد اتضح تــوافــر العديد مــن املزايا

 -إيقاف عمليات تسخني خزانات التخزين الرئيسية والوقود اليومي

الستخدام الغاز الطبيعي فى الجوانب الفنية واالقتصادية والبيئية

 -نظام تذرير املازوت بالبخار

الجوانب االقتصادية والفنية

 -تخفيض عدد مرات الهب بالبخار

استخدام الغاز الطبيعي يطيل العمر االفتراضي ملكونات الغالية مما

 -التوفير في استخدام البخار والكهرباء في طلمبات ضخ املــازوت

يقلل من تكاليف الصيانة وقطع الغيار ويتضح ذلك مما يلي :

وتسخني وقود املــازوت يؤدي إلى تحسني كفاءة التوليد بما ال يقل

نظرا ألن نــواتــج االحـتــراق فــي حالة الـغــاز الطبيعي ال تحتوي على

عن . 1%

مخلفات صلبة كما هو الحال في امل ــازوت والتي تــؤدي إلــى حدوث

 -ف ـت ــرة ب ــدء الـتـشـغـيــل بــاس ـت ـخــدام ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي أق ــل بـكـثـيــر من

الـكـثـيــر م ــن امل ـشــاكــل مـثــل تـكــويــن طـبـقــة ع ــازل ــة عـلــى مــواس ـيــر املـيــاه

املــازوت مما يعمل على سرعة تشغيل الغالية وذلــك بسبب الحاجة
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إل ــى تسخني خـطــوط املـ ــازوت نـظــرا ألن لــزوجــة املـ ــازوت مرتفعة في

املازوت .

درجة حرارة الجو العادية فيتم تسخني املــازوت فتنخفض اللزوجة

الـغــاز الطبيعي ال يحتوي على عناصر الكبريت والـفــانــديــوم التي

إلمكانية انسيابه داخــل الخطوط وأيـضــا لتحسني التذرير وزيــادة

ينتج عنها أكاسيد الكبريت والـفــانــديــوم الـضــارة بالصحة العامة

كفاءة االحتراق .

لإلنسان وبالبيئة املحيطة بكل ما فيها من حيوان أو نبات .

بحساب الـنــاتــج عــن اسـتـخــدام الـغــاز الطبيعي بــدال مــن امل ــازوت في

اس ـت ـخــدام ال ـغــاز الطبيعي يـعـمــل عـلــى اس ـت ـمــرار نـظــافــة املــوقــع ففي

وحدات التوليد فإنه يساوي  32,57قرشًا  /ك.و.س تقريبا .

حالة استخدامه يتم إيقاف مهمات استخدام املازوت التي ينتج عن

ب  -الجوانب البيئية

صيانتها عند التشغيل تلوثًا باملوقع .

الغاز الطبيعي وقود نظيف ال يسبب أضرارًا بيئية مقارنة باملازوت
وذلك لألسباب التالية :
نواتج احتراق الغاز الطبيعي ال تحتوي على رماد كما هو الحال في

دراسة مقارنة بني استخدام كل من الغاز الطبيعي
واملازوت كوقود بالغاليات

املازوت

الغاز

صعوبة التداول والحاجة إلى معدات إلمكان استخدامه كوقود مثال

سهولة التداول وال يحتاج إال إلى خطوط إلى الحوارق بلوازمها من

( :خزانات تخزين – خزانات استهالك يومي – مسخنات – تسخني

بلف إيقاف رئيسي وبلوف فرعية وهوايات.

للخطوط – مضخات للشحن والـتـغــذيــة ومستلزماتها مــن بلوف

إمكانية التخزين  ،وعلى ذلك يمكن استخدامه كوقود احتياطي

ونظم تحكم فى الحرارة) .
إمكانية التخزين  ،وعلى ذلك يمكن استخدامه كوقود احتياطي

أ -التداول
ب  -معدالت الصيانة
املازوت

الغاز

زمن الصيانة السنوية (شهر) بسبب :

انخفاض زمن الصيانة السنوية (أسبوعني) بسبب :

زيادة الرواسب على أسطح املواسير بالغالية زيادة الرواسب في علب

وجود نسبة ضئيلة من الرواسب بالغالية .

مسخنات الهواء وهوبر الغالية .

يتم تغيير العلب بمعدل ( 24 – 18شهرًا) .

االحتياج إلى تغيير علب املسخنات الغازية .

انخفاض معدالت التآكل بممرات الغازات ومراوح إعادة الغازات

الكشف على ممرات الـغــازات ومــراوح إعــادة الـغــازات الحتمال حدوث

لعدم احتواء الغازات الخارجة على مركبات الكبريت .

تآكل بها الحتواء الغازات الخارجة على أكاسيد الكبريت
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ج -البيئة
الغاز

املازوت
ملوثات الهواء

ملوثات الهواء

وجود ملوثات للبيئة ضمن الغازات الخارجة من املداخن منها :

انـ ـخـ ـف ــاض أو انـ ـ ـع ـ ــدام امل ـ ـلـ ــوثـ ــات املـ ـح ــددة

زيادة معدل انبعاث أكاسيد النيتروجني عن مثيلتها فى الغاز .

باملازوت كاآلتي :

تحتوي على أكاسيد الكبريت .

انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض مـ ـ ـعـ ـ ــدل انـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاث ـ ــات أك ــاسـ ـي ــد

وجود رواسب متطايرة مع الغازات الخارجة (رماد) .

النيتروجني .

ملوثات باملوقع

عدم وجود أكاسيد كبريت

احتمال وجــود ملوثات باملوقع بسبب صيانة الفالتر الخاصة بطلمبات املــازوت ونظافة

عدم وجود رواسب متطايرة (وقود نظيف) .

اللمبات والخطوط مع احتمال وجود ملوثات بالنسبة ملياه التصافي في حالة حدوث ثقب

ملوثات باملوقع

أو تهريب بمسخنات املازوت

ال توجد ملوثات باملوقع نتيجة استخدام
الغاز

د -التكلفة
الغاز

املازوت
زيادة تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة عن الغاز لألسباب التالية :

ال يوجد .

الحاجة إلى استهالك بخار لتسخني الخزانات والخطوط بدوائر املازوت .

ال يوجد

الـحــاجــة إل ــى اسـتـهــاك بـخــار لـتــذريــر ال ــوق ــود داخ ــل الـغــايــة لتحسني حالة

يتم الهب مرة واحدة فى اليوم

الحريق .

انخفاض زمن الصيانة السنوية (إلى أسبوعني)

الحاجة الستهالك بخار لتكرار عمليات الهب للمواسير ومسخنات الهواء
بكل وردية ( 3مرات يوميا) .
زيــادة التكلفة بقيمة الطاقة املستهلكة في طلمبات الــوقــود وم ــراوح الهواء
والغازات

زيادة زمن الصيانة السنوية (إلى شهر)

زمن الصيانة السنوية (أسبوعان)

زيادة معدل تغيير علب املسخنات الغازية (يتم تغييرها سنويا) .

انـخـفــاض مـعــدل تغيير علب املسخنات الـغــازيــة يتم

الـحــاجــة إل ــى اسـتـخــدام املــرحـلــة األخ ـيــرة مــن عـلــب املـسـخـنــات مــن ال ـنــوع املغطى

تغييرها من ( 24 – 18شهرًا)

(إناميلد) ذو السعر األعلى .

استخدام علب املسخنات من النوع العادي

الحاجة إلى استخدام إضافات للوقود للمساعدة على خفض كميات الرواسب

ال يوجد

على أسطح املواسير وعلب املسخنات .

ال يوجد

ال ـحــاجــة إل ــى اس ـت ـخ ــدام ك ـي ـمــاويــات إلج ـ ــراء عـمـلـيــات غـسـيــل ك ـي ـمــاوى ل ـكــل من
املسخنات الغازية
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استخدام الغاز الطبيعي
والسوالركوقود لوحدات التوليد الغازية
يتم تشغيل الشبكة الكهربائية املوحدة تشغيال اقتصاديا يراعى فيه عدم استخدام السوالر كوقود للوحدات الغازية إال في الحاالت
الطارئة ملا الستخدام الغاز الطبيعي كوقود بها من مميزات فنية واقتصادية وبيئية .
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دراسة مقارنة بني استخدام كل من الغاز الطبيعي والسوالر كوقود للوحدات الغازية
أ -التداول
الغاز

السوالر
إمكانية التخزين وعلى ذلك يمكن استخدامه كوقود احتياطي .

عدم إمكانية التخزين.

االحتياج إلى عدد كبير من السيارات مللء الخزانات حيث يصل

يتم النقل عن طريق خطوط أنابيب

عدد السيارات املطلوب تفريغها يوميا حوالي  50سيارة

ب – معدالت الصيانة
السوالر

الغاز

احتواؤه على أمالح الصوديوم والبوتاسيوم والفانديوم التى تسبب

انخفاض معدل الكشف على غــرف االحـتــراق (الكشف كل

تآكل ريش التربينة عند درجات الحرارة العالية وبالتالي :

 8000ساعة)

زيادة معدل الكشف على غرف االحتراق (الكشف كل  4000ساعة)

انخفاض معدل الكشف على مـســارات الـغــازات الساخنة

زيادة معدل الكشف على مسارات الغازات الساخنة (الكشف كل  16ألف

(الكشف كل  24ألف ساعة)

ساعة)

ان ـخ ـفــاض م ـعــدل ال ـع ـمــرات الـجـسـيـمــة (ع ـم ــرة ك ــل  48ألــف

زيادة معدل العمرات الجسيمة (عمرة كل  32ألف ساعة) .

ساعة)

ج -البيئة
الغاز

السوالر
وجود ملوثات للبيئة ضمن غازات العادم منها

أكاسيد الكبريت (.)P.P.M 168

أكاسيد الكبريت (.)P.P.M 168

ثاني أكسيد الكربون ( )4,4%بالحجم .

ثاني أكسيد الكربون ( )4,4%بالحجم .

د .التكلفة
الغاز

السوالر
ارتفاع التكلفة بسبب إجــراء عملية غسيل باملياه املقطرة للسوالر العادي إلذابة

ال يوجد

الشوائب وإزالــة املياه بعد ذلك قبل االستخدام بالوحدات الغازية (من  10 : 5لتر

 14,1قرش  /م 1150( 3جنيه  /طن معادل)

مياه) لكل طن سوالر

ال يوجد

ارتفاع سعر السوالر  180قرش  /لتر ( 2050جنيه لكل طن معدل)

الكفاءة الحرارية 32,7%

استخدام إضافات الوقود للسوالر ملقاومة تأثير الفانديوم (التآكل)

املعدل الحراري  2631ك كالوري  /ك.و.س

انخفاض الكفاءة الحرارية إلى 32,25%

ارتفاع الحمل األقصى للوحدة

ارتفاع املعدل الحراري  2666ك كالوري  /ك.و.س
انخفاض الحمل األقصى للوحدة
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بــدراســة التكلفة اإلجـمــالـيــة لــوحــدة غــازيــة بمحطة جـنــوب الـقــاهــرة

استخدام الغاز كوقود للوحدات الغازية يــؤدى إلــى خفض التكلفة

( 110م.و) كمثال وباعتبار معامل الحمل  75,0ومعامل اإلتاحية 0,9

املباشرة لإلنتاج كما يلى :

يتضح اآلتي :
الوفر في تكاليف الوقود نتيجة الوفر في معدل االستهالك

=  5,49مليون جنيه سنويا

			
الوفر في الوقود نتيجة لفرق السعر

=  11,8مليون جنيه سنويا

العائد املادي نتيجة لزيادة الحمل األقصى		

=  1,58مليون جنيه سنويا

				
الوفر في تكاليف الصيانة

=  6,25مليون جنيه سنويا

إجمالي الوفر املباشر				

=  25,12مليون جنيه سنويا

					
الوفر لكل ك.و.س

=  17,5قرش  /ك.و.س

عائد ناتج عن استغالل الطاقة املتاحة من الوحدة ملدة  15يومًا (مدة

أهم التأثيرات السلبية نتيجة استخدام املازوت
 - 1مشاكل التآكل في املناطق الساخنة

الوفر فى زمن الصيانة) =  7مليون جنيه سنويا

تكوين رواسب منصهرة تلتصق على أسطح املواسير للغالية تؤدي

هذا بخالف التكلفة الغير مباشرة وأهمها تكلفة التداول والتخزين

إلى انسداد مسارات الغازات مما يقلل االنتقال الحراري عالوة على

والطاقة املستخدمة فى طلمبات النقل والتغذية للسوالر

حــدوث تآكل في مواسير الغالية مما يــؤدي إلــى تلفها وانفجارها

العائد الغير مباشر :

وزيادة مرات الخروج االضطراري

مشاكل التآكل في املناطق الباردة
حــدوث تآكل في علب املسخن الغازي يــؤدي إلى تخفيض األحمال وزيــادة معدل الخروج االضطراري وزيــادة فترات الصيانة السنوية
للوحدات.
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 -زيادة نسبة التلوث البيئي

اإلضافات الكيميائية ملعالجة املازوت ومكوناتها
الغرض من اإلضافة  :ـ
 تقليل التآكل والرواسب في املناطق الساخنة. تقليل معدل التآكل باملناطق الباردة بالغالية. تحسني كفاءة االحتراق. -خفض التلوث البيئي.

 أنواع إضافات الوقود : إضافات عضوية سائلة وهي مركبات عضوية للعناصر الفعالة مذابة في مذيب (.)Organo - Metallic -إضافات معلقة وهي مركبات غير عضوية للعناصر الفعالة في مادة عضوية أو ماء (.)Slurry

.................................................................................................................................................................................................................................
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مشروع بحثي في

دراسة انهيار محوالت القدرة الكهربائية
الناتج عن وجود مركب الكبريت
المسبب للتآكل
م .خالد املطيري  ،م .سطام الدلقان  ،م .عاصم اليمني  ،م .باقر الفرج
الشركة الوطنية لنقل الكهرباء  /السعودية

خ ــال الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة لــوحــظ ازديـ ــاد ح ــاالت األع ـطــال في

أي درج ــة ح ــرارة  ،وه ــل ملـكــونــات املـحــول والتصاميم املختلفة دور

مـحــوالت ال ـقــدرة الكهربائية فــي شبكة نقل الكهرباء بسبب وجــود

في بداية التفاعل وبالتالي بداية الصدأ النحاسي وانهيار العازل

مركب الكبريت  ) DibenzylDisulfide ( DBDSفي الزيوت املستخدمة

الــورقــي تباعًا .أيضا لــم يكن معروفا عند أي مستوى مــن مثبطات

للعزل بدون أي سابق إنذار أو تحذير من أجهزة الحماية املستخدمة

التآكل ( )Passivatorsوأي نوع وأي درجة حرارة يمكن للمثبط ان يمنع

في املحوالت خاصة تلك املتعلقة بتحليل الغازات املتحللة في الزيوت

التفاعل وعملية صدأ النحاس.

؛ علما بــأن تلك الــزيــوت تـتــوافــق مــع املــواصـفــات العاملية .ولعله من

لــذا قامت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عن طريق دراســة عــدد من

املناسب ذكره أنه ال توجد طريقة ملعرفة ما إذا كان املحول قد تعرض

املحوالت املوجودة في الخدمة لتحديد أسباب هذه الظاهرة وإيجاد

لصدأ النحاس أم ال بعد التأكد من وجــود  DBDSفي زيــت املحول،

الحلول املناسبة ملواجهة خطر أعطال محوالت نقل الطاقة.

وكذلك لم يتم معرفة عند أي تركيز أو مستوى من مادة  DBDSوعند

حيث تقدم هذه الورقة عرضًا ملشروع دراسة انهيار عازلية محوالت
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ال ـقــدرة الكهربائية الـنــاتــج عــن وج ــود مــركــب الـكـبــريــت ( )DBDSفي

 ،أنــواع الزيوت املستخدمة) مع أخذهم باالعتبار تعريض العينات

زيوت املحوالت والذي يتفاعل مع ملفات املحوالت النحاسية بوجود

لـعــدة عــوامــل تساهم فــي إيـجــاد حـلــول للمشكلة  ،مثل الـقـيــام بهذه

الحرارة الالزمة مكونا مادة كبريتيد النحاس ( )Cu2Sاملعروفة بصدأ

االخـتـبــارات عند (جميع درج ــات ال ـحــرارة التشغيلية فــي املـحــوالت،

النحاس والـتــي تكون طبقة موصلة كهربائيا على الـعــازل الورقي

مستويات أحمال مختلفة) وتكون تلك االخـتـبــارات وفــق اإلج ــراءات

للمحوالت مما يؤدي الى انهيار العازل ،باإلضافة إلى وصف خطوات

التالية :

العمل والتجارب التي تخللت هذه الدراسة.

مراقبة العينات لتحديد مستوى الكبريت املسبب لصدأ النحاس.

ال ـهــدف مــن ه ــذه املـقــالــة هــو دراس ــة وتحليل أس ـبــاب تـعــرض الـعــازل

تواجد الصدأ حسب املواصفات العاملية (. )IEC,ASTM

الورقي ملحوالت القدرة الكهربائية للكبريت املسبب لصدأ النحاس

معرفة تركيز الكبريت و التركيز الحمضي داخل املحول.

( )Cu2Sف ــي ش ـب ـكــة ن ـقــل ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـس ـع ــودي ــة وت ـق ــدي ــم تــوص ـيــات

إقامة االختبارات في الحاالت التشغيلية االعتيادية والغير اعتيادية

لتالفي األعـطــال الناتجة عنه و دراس ــة أن ــواع املثبطات املستخدمة

لتحديد تركيز األكسيجني املذاب والحر في الزيت.

(.)Passivators

حيث تهدف هــذه االختبارات إلــى دراســة ( اللمعان الكيميائي لغاز

خطوات العمل

الكبريت  ،جــودة املـعــدن  ،الــرواســب على املـعــدن  ،التركيز الحمضي

انطلق املشروع البحثي بتقديم العرض الفني من الشركة الوطنية

 ،التوصيل ال ـح ــراري ،ومـضــان األش ـعــة ،نسبة األكسيجني امل ــذاب و

لنقل الكهرباء لطلب التعاون مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

الحر في العينة و فحص طاقة اإللكترون وغيرها) لتحليل النتائج

كجهة بحثية على أن تـكــون امل ــدة الزمنية للمشروع هــي  18شهرا

وتحديد حالة الزيوت.

بحيث تكون مراحل املشروع مقسمة إلى خمس مراحل:
مرحلة جمع املعلومات.
مرحلة جمع عينات الزيوت.

النتائج والتوصيات

مرحلة اختبارات الزيوت.

بعد القيام بهذه االختبارات تم االنتقال إلــى مرحلة تقييم النتائج

مرحلة تحليل النتائج.
التوصيات و املخرجات.

وذلــك بعد دراســة املـصــادر املكونة للمحول التي قد تكون سببا في
ّ
تكون الكبريت املسبب لصدأ النحاس و كذلك أثر درجة الحرارة على

تـلــى ذل ــك تشكيل الـفــريــق الـبـحـثــي مــن األطـ ــراف املـعـنـيــة فــي الشركة

تكونه و الخروج بعد ذلك بالتوصيات و املخرجات الالزمة  ،حيث

الوطنية لنقل الـكـهــربــاء وكــذلــك الجهة البحثية (جــامـعــة املـلــك فهد

قدمت عدة توصيات في نهاية املشروع البحثي تهدف إلى مساعدة

للبترول و املـعــادن) ،على شكل مجموعات (مجموعة بحوث الطاقة
الكهربائية  ،مجموعة بحوث ّ
تكون املواد  ،مجموعة بحوث التحليل

اإلدارات املعنية بــالـشــركــة فــي التخلص مــن مشكلة انـهـيــار عازلية

الهندسي ،مجموعة بحوث الصدأ) و معامل فحص (معمل تحليل
املواد و معمل املقايسات)  ،في تفاعل تام للقيام بالدراسة و الحصول

امل ـحــوالت بسبب صــدأ الـنـحــاس و كــذلــك تـفــادي احتمالية حدوثها
ً
مستقبال.
و كانت من أهم التوصيات النهائية:

على النتائج بشكل صحيح.
تعريض الــزيــوت الـجــديــدة للمحوالت ملستويات مختلفة مــن درجــة
ْ
ال ـحــرارة ابـتــداء مــن ْ
150م كــل  72ساعة ملعرفة معدل تشكل
40م إلــى
بعد وضــع خطة العمل و الـضــوابــط الــازمــة  ،قــام الـفــريــق البحثي

الكبريت و التآكل واالختالف مع املركبات األخرى مع درجة الحرارة.

بـجـمــع عـيـنــات زيـ ــوت م ــن م ـح ــوالت تـحــت ال ـخــدمــة م ــن ع ــدة مناطق
ً
شملت ( )82مـحــوال ،و كذلك جمع عينات زيــوت غير مستخدمة من

مراقبة املــواد املستخدمة في صناعة مكونات املحول مثل تلك املواد
الداخلة في تصنيع القضيب املعدني و ملفات املحول و في صناعة

( )9مواقع من مخازن و مستودعات زيوت املحوالت في الشركة على

أوراق الـعــزل وكــذلــك فــي مــوانــع التسرب املطاطية ( )Gasketوالـغــراء

أن يـتــم الـقـيــام بعمل ع ــدة اخ ـت ـبــارات عـلــى عـيـنــات الــزيــوت بنوعيها

( ، )Glueالحتمالية احتوائها على الكبريت املسبب لصدأ النحاس

(الجديدة و املستخدمة) من قبل الفريق البحثي بعد حصر املعلومات

وضــرورة عمل االختبارات الالزمة للتأكد من خلو تلك املكونات من

الالزمة (نــوع املحول و الشركة املصنعة وتاريخ و ظــروف التشغيل

الكبريت  ،حيث وجــد خــال الــدراســة أن الــزيــوت قــد ال تكون العامل
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الوحيد املحتوي على الكبريت .

ال ـتــوص ـيــة بـعـمــل دراسـ ـ ــة تـجــريـبـيــة طــوي ـلــة امل ـ ــدى مل ـح ــوالت ال ـق ــدرة

إيجاد القيم األولية لتراكيز األحماض و املعادن في زيوت املحوالت

الكهربائية الجديدة في مواقع جغرافية متميزة.

قبل وضعه في الخدمة من أهمها:

كما تمت دراسة أنواع املثبطات ( )Passivatorsاملستخدمة في الشركة
)1-Acidity (IEC62021
)pH value (ASTM WK35536

الوطنية لنقل الكهرباء و التوصية باستخدام ما تم التوصل إليه
بناء على نتائج املشروع البحثي.

)Sulfur content RSH (ASTM D2622

أيضا نتج عن هــذه الــدراســة إنشاء برنامج حاسوبي مساعد يقوم

)Active sulfur (ASTM D3227

بإعطاء مؤشرات الحتمالية وجــود الكبريت املسبب لصدأ النحاس

)Tarnish level (ASTM D130

من عدمه  ،عن طريق ادخال قيم تراكيز العناصر والغازات الخاصة

)Passivator (ASTM WK24216

بزيوت املحوالت في البرنامج و من ثم تحليل البيانات املدخلة على

)Corrosivity (IEC 62535

شكل رســومــات بيانية تــوضــح للمستخدم مــدى التغير فــي تراكيز

[)Iron (Fe), Copper (Cu+) and Aluminum (Al) ] (ASTM D5185

العناصر و الغازات خالل الفترة السابقة .

ومــن ثــم القيام بمتابعة مسار تلك الخصائص ورصــدهــا مــع مــرور

ون ـتــج عـنـهــا أي ـضــا ك ـتــابــة ورقـ ــة عـلـمـيــة ب ـنــاء ع ـلــى ن ـتــائــج امل ـشــروع

الوقت  ،مع تسجيل الحمل والجهد و التيار الكهربائي لفهم الظروف

الـبـحـثــي ب ـع ـنــوانStudy of Optimal Concentrations of DBDS,“ :

املسببة للتآكل في زيوت املحوالت للمساعدة في التنبؤ قبل حدوث

Sulfur Mercaptan and Passivators for Safe and Prolonged Operation

انهيار عازلية املحول.

 ”of Power Transformersو الـحـصــول على املــوافـقــة املبدئية لنشر

تصميم و تطوير موقع تدار فيه قاعدة البيانات املتعلقة بمحوالت

الورقة العلمية في مجلة ( )IEEEوإرسالها للمشاركة بها في مؤتمر

القدرة الكهربائية بحيث تكون :

( ،)2016EICكما سيتم تقديمها لعرض الخبرة املستفادة في مؤتمر

مركزية نظام إدارة قواعد البيانات.

(سيجري الخليج  ، ) 2016وفي نهاية املشروع تمت إقامة ورش عمل

في متناول املشغلني في جميع أنحاء اململكة.

فــي مختلف مناطق أعـمــال الـشــركــة الرئيسية بـهــدف تعميم نتائج

رفع التقارير من املشغلني عن حالة التآكل في املحوالت.

املـشــروع البحثي واالسـتـفــادة مــن هــذه املخرجات ملهندسي و فنيي

رفع التقارير لإلدارة العليا.

الشركة.
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“توصيات مؤتمر مراكش ”2016
المؤتمر العام الخامس لالتحاد العربي للكهرباء
“التوازنات في مزيج الطاقة التقليدية ،الجديدة
والمتجددة في األنظمة الكهربائية “

ف ــي إطـ ـ ــار ال ـع ـم ــل ع ـل ــى م ــواص ـل ــة قـ ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـع ــرب ــي ال ــوف ــاء
باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية في إطــار بيئي مستدام،
اعتمادًا على تنويع مـصــادره واالسـتـفــادة املثلى من امل ــوارد املتاحة
وتـحـســن ك ـفــاءة إن ـتــاج واس ـت ـخــدام ال ـطــاقــة ،وإع ـ ــادة هيكلة أس ــواق
الطاقة ،ودعم مشروعات الربط الكهربائي ،بما يضمن تحقيق املزيد
من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة العربية واإلقليمية والعاملية.
وف ــي إط ــار املـحــافـظــة عـلــى أم ــن الـطــاقــة فــي الـبـلــدان الـعــربـيــة وتقليل
االعتمادية على مصادر الطاقة املستوردة ،واالعتماد على املصادر
املحلية في كل بلد ،وأخذ مبدأ الحفاظ على البيئة في االعتبار.
وف ــي إطـ ــار االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـعــرب ـيــة لـتـطــويــر اس ـت ـخ ــدام ــات الـطــاقــة
امل ـت ـج ــددة ،ال ـتــي أق ــره ــا ال ـق ــادة ال ـع ــرب خ ــال الـقـمــة االق ـت ـصــاديــة في
الــريــاض  ،2013والـتــي تعمل على تنويع مـصــادر الـطــاقــة فــي الــدول
العربية من خالل زيادة مشاركات املصادر املتجددة من خالل أهداف
طوعية تحددها كل دولة.

وفــي إطــار أهــداف التنمية املستدامة لخطة التنمية املستدامة لعام
 ،2030التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر  ،2015وأقروا بدء نفاذها
في يناير ،2016والتي تتضمن ضمن أهدافها “طاقة نظيفة بأسعار
معقولة”.
ً
يرفع املؤتمر توصياته التالية آمــا فــي تعزيز أداء قطاع الكهرباء
بالدول العربية:

ً
أوال :البيانات واملعلومــات

استمرار االتحاد العربي للكهرباء في إصدار اإلحصائيات والبيانات
السنوية املتعلقة بالطاقة الكهربائية في الــدول العربية ،باإلضافة
إلى دليل محطات الكهرباء وخرائط الربط الكهربائي .وذلك بالتعاون
مع الجهات العربية املعنية ،خاصة جامعة الدول العربية واألعضاء
العاملني واملشاركني واملراقبني في االتحاد.
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ثانيًا :األطر التشريعية

الـعـمــل عـلــى تـطــويــر األطـ ــر الـتـشــريـعـيــة لـقـطــاع ال ـك ـهــربــاء ف ــي ال ــدول
العربية ،بما يضمن وجود سوق كهرباء عربي مشترك ،يتسع لكافة
أنواع مصادر الطاقة الكهربائية طبقًا لظروف وإمكانات كل دولة.
تعظيم دور القطاع الخاص في العمل على املشاركة في أسواق الطاقة
ُ
الكهربائية في الدول العربية من خالل آليات عمل تزيد من تنافسية
السوق.
تطوير تشريعات أسواق الطاقة الكهربائية في الدول العربية بحيث
تستوعب املصادر املختلفة إلنتاج الكهرباء كالطاقة النووية ،والطاقة
املتجددة ،والفحم إضافة إلى الطاقة التقليدية كأحد الخيارات لتأمني
اإلمداد بالطاقة الكهربائية واملساهمة في تنويع مصادرها.
اع ـت ـمــاد بــرنــامــج مـتـكــامــل لـتـطــويــر آل ـي ــات وض ــع وتـقـيـيــم ومـتــابـعــة
إجراءات كفاءة الطاقة في املنطقة العربية.
تـبـنــي تـشــريـعــات وأن ـظ ـمــة لـلـحــد م ــن ظ ــاه ــرة ال ـت ـعــدى عـلــى شبكات
الكهرباء والعبث بالعدادات.

ثالثًا :املشروعــات

السعي الستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي وتقويته ،من
أجــل املشاركة فــي االحتياطي ،واالسـتـفــادة مــن التفاوت فــي ساعات
الحمل القصوى وتقليل االنقطاعات.
العمل على تحقيق الــربــط الكهربائي بــن ال ــدول العربية وأوروب ــا،
وذلك لالستفادة القصوى من مشروعات الطاقة املتجددة.
تشجيع الــدول العربية على تنفيذ مشروعات تحسني كفاءة إنتاج،
ونقل ،وتوزيع ،واستهالك الطاقة الكهربائية وفقًا لظروف كل دولة.
العمل على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
العمل على توسيع االعـتـمــاد على الـغــاز الطبيعي إلنـتــاج الكهرباء
وتعميمه عن طريق التوسع في بناء شبكات غاز إقليمية عربية.
إن ـش ــاء م ـح ـطــات كـهــربــائـيــة ج ــدي ــدة ملــواج ـهــة األحـ ـم ــال الـكـهــربــائـيــة
املستقبلية ،مع األخــذ باالعتبار االستفادة من كافة مصادر الطاقة
املتاحة لكل بلد للوصول إلى خليط متوازن يخدم استدامة اإلمدادات
بأسعار مقبولة للمستهلك النهائي.
ٍ
ال ـتــوســع ف ــي اسـتـعـمــال الـشـبـكــات وال ـ ـعـ ــدادات الــذك ـيــة ل ــدى شــركــات
الكهرباء والتي من شأنها املساعدة بالتفاعل املتبادل بني جانبي
اإلمداد واالستهالك ،واملساهمة في ترشيد استهالك الكهرباء.

رابعـًا :مصادر التمويل

تشجيع مؤسسات الطاقة الكهربائية في الدول العربية على تعظيم
اسـتـفــادتـهــا م ــن ب ــرام ــج الـتـمــويــل ال ـتــى تتيحها ال ـب ـنــوك وصـنــاديــق
ال ـت ـمــويــل ال ـعــرب ـيــة وال ــدول ـي ــة لـتـطــويــر وتـنـفـيــذ م ـش ــروع ــات الـطــاقــة
الكهربائية.
دراسة آليات خفض مخاطر االستثمار في مشروعات إنتاج الكهرباء
وخاصة من الطاقة املتجددة ،والطاقة النووية.
التسعير الواقعي واملالي السليم بحيث تعكس التعرفات الكهربائية
كلفة الكهرباء الفعلية على االقتصاد الوطني.
تشجيع الـقـطــاع الـخــاص على االسـتـثـمــار فــي مـشــاريــع الـطــاقــة بما
يخدم مصلحة جميع األطراف.

خامسًا :التوعية وبنــاء القدرات وتبادل الخبرات

مساعدة ودعم االتحاد العربي للكهرباء في تقديم برامج تدريبية في
املجاالت املختلفة إلنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
التعاون والتنسيق بني االتحاد العربي للكهرباء واملؤسسات العربية
والدولية املتخصصة بالتدريب ونقل الخبرات ،مع إيالء برامج كفاءة
الطاقة أولوية خاصة ،وذلك ملا لها من دور مباشر في خفض الطلب
على الطاقة وتعظيم االستفادة من املوارد املتاحة.
زيادة التنسيق بني منتجي الكهرباء من مصادر الطاقة غير التقليدية
ومشغلي الشبكات الكهربائية لتعظيم االستفادة من الطاقة املنتجة
من هذه املشروعات وتقليل املخاطر.
تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب الدول العربية فيما بينها من
جهة ،ومع الدول األجنبية من جهة أخرى.

س ــادس ــا :يــوصــي املـنـظـمــون وامل ـش ــارك ــون ف ــي مــؤتـمــر م ــراك ــش 2016
“املؤتمر العام الخامس لالتحاد العربي للكهرباء” برفع برقية شكر
وعرفان إلى جاللة امللك محمد السادس ملك اململكة املغربية ،وذلك
بمناسبة انتهاء أعمال املؤتمر.

كلمة شكر وعرفان
إلى جاللة امللك محمد السادس نصره الله

ملك اململكة املغربية بمناسبة انتهاء أعمال املؤتمر العام السادس
لالتحاد العربي للكهرباء
سيدي جاللة امللك محمد السادس نصره الله /ملك اململكة املغربية
يطيب لنا نحن املنظمني واملـشــاركــن والـضـيــوف فــي املــؤتـمــر العام
الخامس لالتحاد العربي للكهرباء ،عربا وأجانب ،بمناسبة انتهاء
مؤتمرنا الــذي ُعقد في مدينة مراكش في الفترة  28-26كانون ثاني
(يناير)  2016بدعوة كريمة من السيد علي الفاسي الفهري ،املدير
ال ـعــام للمكتب الــوطـنــي لـلـكـهــربــاء واملـ ــاء الـصــالــح لـلـشــرب ()ONEE
ونائب رئيس االتحاد العربي للكهرباء ،أن نرفع إلى مقام جاللتكم
آيــات الشكر والتقدير لتمكيننا من عقد املؤتمر املذكور على التراب
الوطني املغربي بعنوان “ :الـتــوازنــات في مزيج الطاقات التقليدية
والجديدة واملتجددة في األنظمة الكهربائية”.
وما هذا املؤتمر الذي ُيعقد كل ثالث سنوات ،إال مناسبة للبحث
مع إخواننا الخبراء في الدول العربيه ،والخبراء من الدول األجنبية
في أمور تعمل على رفع وتطوير مستوى قطاع الطاقة الكهربائية في
وطننا العربي .
نـعــرب عــن امـتـنــانـنــا الـعـمـيــق لـصــاحــب الـجــالــة املـلــك محمد
الـســادس ،وحكومة اململكة املغربية والشعب املغربي األصـيــل ،على
ك ــرم ال ــوف ــادة وحـســن االسـتـقـبــال ،داع ــن الـلــه عــز وج ــل أن يــديــم على
اململكة املغربية التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.
وفقكم الله ملا فيه خير األمة وسدد خطاكم وحفظكم ورعاكم.
املنظمون واملشاركون و الضيوف
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الكهرباء من أساسيات الحياة حيث يعتمد عليها كل ما نملكه من أدوات

كــون الشحنة بإمكانها أن تـحــرك شيئًا مــا فــي طريقها يــوحــي أنها

وم ـعــدات وامل ـنــازل واملـصــانــع واملـخـتـبــرات فكل األش ـيــاء مهما كانت

جسيمات مادية.

صغيرة او كبيرة فإنها تعتمد على الكهرباء فسبحان الــذي أعطى

كونها ال تتغير في خواصها عند استخدام أي غاز يعني أن كل املواد

اإلنسان العقل وجعله يفكر وينتج الكهرباء لتسهل علينا حياتنا..

تحتويها.

ويمكن إنـتــاج الكهرباء مــن الــريــاح عــن طــريــق امل ــراوح الهوائية ومن

إذًا فالكهرباء ما هي إال جسيمات أساسية موجودة في كل املــواد و

البحار عن طريق السدود ومن النفط عن طريق املولدات ومن أشعة

تدعى االلكترونات و هي نفس األجسام التي اكتشفها ستوني منذ

الشمس عن طريق اللوحات الشمسية وأيضا اخترعت طــرق كثيرة

ثالثني عام.

إلنتاج الكهرباء حديثا حيث أصبحت تنتج عن طريق الطاقة النووية

أم ــا الـتـيــار الـكـهــربــائــي فـمــا هــو إال فـيــض مــن تـلــك األج ـس ــام تتحرك

كما في السويد وأيضا يمكن إنتاجها عن طريق الفحم..

بسرعة عالية من القطب السالب إلى القطب املوجب لبطارية كهربائية

ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  1834أج ـ ـ ـ ــرى عـ ــالـ ــم إنـ ـجـ ـلـ ـي ــزي يـ ــدعـ ــى م ــايـ ـك ــل ف ـ ـ ـ ــراداي
تـ ـج ــرب ــة م ـ ـ ـ ـ ّـرر بـ ـه ــا تـ ـ ـي ـ ــارًا كـ ـه ــرب ــائـ ـي ــا بـ ـمـ ـحـ ـل ــول م ـ ـ ـ ــادة ك ـي ـم ـيــائ ـيــة

في دائرة مغلقة .سرعة االلكترونات مماثلة لسرعة الضوء و هي 300
ألف كيلومتر كل ثانية.

ف ــاح ــظ ح ـ ــدوث ت ـغ ـي ـي ـرًا كـيـمـيــائـيــا ب ـهــا و ت ـحــول ـهــا مل ـ ــادة ج ــدي ــدة.

يمر  5.2بليون بليون الكترون في ملبة قوتها  100وات كل ثانية تتم

أجـ ـ ــرى ف ـ ـ ـ ــراداي ت ـل ــك الـ ـتـ ـج ــارب ق ـب ــل أن ي ـت ــم ال ـت ـع ــرف ع ـل ــى تــرك ـيــب

فيه إلضاءتها.

املـ ــادة (كــونـهــا تـتـكــون مــن بــروتــونــات و ن ـيــوتــرونــات و الـكـتــرونــات)

ل ـك ــي ت ـح ـصــل ع ـل ــى ت ـي ــار ك ـه ــرب ــائ ــي ع ـل ـيــك ب ـتــوص ـيــل س ـل ــك مـعــدنــي

و ال عـلــى طـبـيـعــة ال ـك ـهــربــاء و اسـتـنـتــج مـنـهــا أن املـ ــادة ذات طبيعة

(م ـث ــل ال ـن ـح ــاس و ه ــو أف ـض ــل م ــوص ــل ل ـل ـك ـه ــرب ــاء) ب ـط ــرف ــي ب ـطــاريــة

ك ـه ــرب ــائ ـي ــة .ب ـع ــد أرب ـ ـعـ ــن عـ ــامـ ــا ،اف ـ ـتـ ــرض الـ ـع ــال ــم س ـت ــون ــي وجـ ــود

ب ـ ـح ـ ـيـ ــث ي ـ ـت ـ ـصـ ــل أح ـ ـ ـ ــد األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف بـ ــال ـ ـق ـ ـطـ ــب امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــب و الـ ـ ـط ـ ــرف

جـســم يـحـمــل شـحـنــة كـهــربــائـيــة ب ــداخ ــل املـ ــادة و أس ـم ــاه اإلل ـك ـت ــرون.

اآلخـ ـ ـ ــر ب ــال ـق ـط ــب الـ ـس ــال ــب فـ ـيـ ـس ــري الـ ـتـ ـي ــار بـ ــن ق ـط ـب ــي ال ـب ـط ــاري ــة

فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــام  ،1897أجـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي

ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن امل ـ ـع ـ ـل ـ ــوم ـ ــة األغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي لـ ـ ـ ــم ي ـ ــاحـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر أن

س ــاع ــدت ـه ــم ع ـل ــى ال ـت ـع ــرف ع ـل ــى م ــاه ـي ــة ال ـك ـه ــرب ــاء و ت ــرك ـي ــب ال ـ ــذرة:

الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ف ـ ــي املـ ـ ـن ـ ــزل ال ت ـ ـكـ ــون م ــوص ــول ــة ب ـش ـك ــل دائـ ـ ـ ــم ب ـ ــل أن ـه ــا

أحضروا أنبوبة زجاجية و فرغوا معظم الهواء الذي بها ثم وضعوا
بكل طرف منها قطعة معدنية ثم أحكموا غلق الزجاج تمامًاّ .
وصل

ت ـن ـق ـط ــع وت ـ ـت ـ ـصـ ــل ولـ ـ ـك ـ ــن عـ ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ال ت ـ ــاح ـ ــظ هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــيء
فعندما تنظر إلى املصباح املضيء في البيت ال تالحظ انه ينطفئ مع

العلماء كل قطعة معدنية بسلك ثم بأحد أقطاب بطارية فالحظوا اآلتي:

انــه في األســاس ينطفئ ويشتغل بسرعة كبيرة جــدا ال تالحظه عني

مرور التيار الكهربائي في تلك الدائرة.

اإلنسان ألن تردد الكهرباء في املنزل  50هيرتز وهذا تردد عال يمنعنا

توهج الغاز املوجود باألنبوبة.

من مالحظتنا النقطاع التيار الكهربائي.

اتجاه مرور التيار من القطب السالب إلى القطب املوجب.
ُ
أن تلك األشعة متماثلة في خصائصها مهما تكن املادة التي وضعت

ومـ ـث ــال ب ـس ـيــط ع ـل ــى ذلـ ــك ي ــوض ــح ف ـك ــرة عـ ــدم مــاح ـظ ـت ـنــا الن ـق ـطــاع
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ووصـ ـلـ ـه ــا لـ ــو عـ ـن ــدك مـ ــروحـ ــة فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت قـ ــم بـتـشـغـيــل

في األنبوبة أو املعدن املستخدم.

امل ــروح ــة شـغـلـهــا أوال عـلــى ال ــدرج ــة األول ـ ــى س ــوف تــاحــظ أن ــك تــرى

قد وضعوا في األنبوبة من الداخل عجلة يمكنها الدوران فتمكنت تلك

شـ ـف ــرات امل ــروح ــة ث ــم ب ـع ــد ذل ـ ــك زد س ــرع ــة ال ـت ـش ـغ ـيــل ع ـل ــى املــرح ـلــة

األشعة من إدارتها.

ال ـث ــان ـي ــة سـ ــوف ت ــاح ــظ أنـ ــك تـ ــرى شـ ـف ــرات املـ ــروحـ ــة ول ـك ــن ب ـص ــورة

ماذا تستنتج من تلك املالحظات؟

غ ـيــر ج ـيــدة ثــم ق ــم ب ـتــزويــد ال ـســرعــة أق ـصــى م ــا يـمـكــن س ــوف تــاحــظ

أن املعدن و الغاز في األنبوبة يحتويان على جسيمات تحمل شحنة

أن ــك ل ــن ت ــرى ش ـف ــرات امل ــروح ــة ألن ســرعــة دورانـ ـه ــا عــال ـيــة ج ــدا جــدا

كهربائية.

وهذا مثال بسيط يوضح لنا كيفية عمل الكهرباء في البيت حيث أن

تلك الشحنة سالبة لذلك تحركت بعيدًا عــن القطب السالب باتجاه

الكهرباء تنقطع وتتصل في الواقع ولكنها تنقطع وتتصل بسرعة

ال ـق ـطــب امل ــوج ــب( .فـ ــي ال ـك ـهــربــاء ك ـمــا ف ــي املـغـنــاطـيـسـيــة ،الـشـحـنــات

كبيرة فنحن البشر ال نالحظ هذا الشيء ألن أعيننا ال ترى الترددات

املتشابهة تتنافر و الشحنات املختلفة تتجاذب).

العالية.
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الكهرباء والطاقة

حني نضغط مفتاح اإلضــاءة أو الكمبيوتر أو الراديو أو التلفزيون،

ذرة أخــرى وهكذا دواليك .وتمثل هذه اإللكترونات املتحركة الطاقة.

فنحن بذلك نعتمد على أنسب صور الطاقة ،أال وهي الكهرباء .وهي

وتكون مسؤولة عن تدفق التيار الكهربائي عند انتقال مليارات منها

مناسبة نظرا لسهولة إرســالـهــا عبر األس ــاك والـكــابــات ،فضال عن

في االتجاه نفسه من ذرة ألخرى.

سهولة تحويلها إلى عدة صور مختلفة من الطاقة بما في ذلك الضوء

ليس من الـضــروري أن تتدفق الشحنات أو الطاقة الكهربائية على

والحرارة والصوت والحركة.

الدوام؛ إذ يمكن أن تتجمع عل سطح عازل بعد حك مشط بالستيكي
مـثــا .وتسمى هــذه الشحنات بالكهرباء اإلستاتيكية وهــي تجذب

ما املقصود بالكهرباء؟

األجسام خفيفة الوزن مثل قطع املناديل الورقية الصغيرة.

هل تحمل كل األجسام شحنات

تـجـمــع األقـ ـ ــراص ال ـخــزف ـيــة وتـسـتـخــدم

كهربائية؟

كمواد عازلة تحول دون تسرب التيار

كيف تعمل البطاريات؟

ال ـك ـهــربــائــي الـ ـق ــوي ألس ـ ــاك ال ـك ـهــربــاء

م ـ ـ ـ ــاذا ي ـ ـحـ ــدث داخ ـ ـ ـ ــل م ـح ـط ــات

أو ان ـت ـقــالــه إلـ ــى األرض وع ـل ــى الــرغــم

الطاقة؟

مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه ف ـ ـ ـ ــإذا اشـ ـ ـت ـ ــد ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ح ـتــى

م ــا امل ـق ـص ــود بــال ـت ـيــار ال ـط ــردي

بـ ـل ــغ نـ ـص ــف مـ ـلـ ـي ــون فـ ــولـ ــت أو أك ـث ــر

والتيار املتناوب؟

وت ــواف ــرت الـ ـظ ــروف الــرط ـبــة (ح ـيــث أن

ما املقصود بالكهرباء؟

املـ ــاء يـعـتـبــر مــوصــا ج ـيــدا لـلـكـهــربــاء)

الـكـهــربــاء هــي ع ـبــارة عــن حركة

ف ـق ــد ت ـس ـق ــط ال ـش ـح ـن ــات ال ـك ـهــربــائ ـيــة

األج ـ ــزاء الــدقـيـقــة م ــن ال ـ ــذرات أو

ع ـ ـلـ ــى األرض ع ـ ـلـ ــى هـ ـيـ ـئ ــة شـ ـ ـ ـ ــرارات

تدفقها ويطلق على هذه األجزاء
الدقيقة اســم اإللكترونات وهي

هـ ـ ــل تـ ـحـ ـم ــل كـ ـ ــل األجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ش ـح ـن ــات

وتـ ـحـ ـم ــل شـ ـحـ ـن ــات ك ـه ــرب ــائ ـي ــة،

كهربائية؟

ت ــدور اإلل ـك ـتــرونــات ح ــول مــركــز

ك ــا ،فـكــل األج ـس ــام ال تـحـمــل شحنات

ال ـ ـنـ ــواة بـ ــالـ ــذرة ول ـك ــن إن تـلـقــى

كـهــربــائـيــة؛ ف ـمــواد معينة فـقــط تسمى

اإللكترون الطاقة الكافية فسوف

بــاملــوصــات هــي الـتــي تحمل شحنات

ينفصل عــن الـ ــذرة ويـنـتـقــل إلــى

ك ـه ــرب ــائ ـي ــة وت ـع ـت ـب ــر م ـع ـظ ــم ال ـف ـل ــزات

ذرة أخرى يكون قد انفصل عنها

خاصة الفضة والذهب موصالت جيدة

أح ــد إلـكـتــرونــاتـهــا وان ـت ـقــل إلــى

ل ـل ـك ـه ــرب ــاء .ولـ ـك ــن هـ ـن ــاك مـ ـ ــواد أخ ــرى
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كـثـيــرة تسمى بــاملــواد

ال ـ ـ ــدوارة لـلـتــربـيـنــات

ال ـع ــازل ــة ال ت ـحـمــل أي

ف ــي دورانـ ـه ــا يتصل

ش ـح ـن ــات ك ـهــربــائ ـيــة،

ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــن ب ـ ـمـ ــولـ ــد

ملـ ـق ــاومـ ـتـ ـه ــا ال ـع ــال ـي ــة

يـحـتــوي عـلــى مـجــال

لـ ـ ـت ـ ــدف ـ ــق الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء.

م ـغ ـن ــاط ـي ـس ــي يـ ــدور

وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواد

بالقرب مــن ملف من

الـ ـ ـخـ ـ ـش ـ ــب وال ـ ـ ــزج ـ ـ ــاج

األس ـ ــاك األمـ ــر ال ــذي

والـبــاسـتـيــك والـ ــورق

ي ــول ــد ال ـك ـه ــرب ــاء فــي

الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــادي والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورق

هـ ـ ــذه األس ـ ـ ـ ــاك وف ــي

املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزف كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

محطات توليد الطاقة الكهرومائية تقوم املياه الجارية بتدوير ريش

ع ــادة مــا يـكــون لــأســاك الـكـهــربــائـيــة قـلــب مــوصــل لـلـكـهــربــاء يتكون

التربني أمــا فــي حالة طــواحــن الـهــواء تــدور الــريــش املــروحـيــة بفضل

من الضفائر املعدنية املحاطة بغالف بالستيكي عــازل يمنع تسرب

الرياح فتتولد الكهرباء.

الكهرباء.

تنتقل الطاقة الكهربائية املـتــولــدة عــن محطات الطاقة عبر كابالت
عـمــاقــة ف ــوق األرض أو تـحــت سطحها وتـقـلــل امل ـحــوالت مــن الجهد

كيف تعمل البطاريات؟

الكهربائي الـنــاتــج عــن محطات الـطــاقــة مــن مـئــات اآلالف إلــى بضعة

تـقــوم الـبـطــاريــات بتحويل الـطــاقــة الكيميائية إل ــى طــاقــة كهربائية
فالروابط بني ّ
ذرات العناصر الكيميائية تحتوي على طاقة وبمجرد

آالف فقط إلدارة املصانع الكبيرة وبضع مئات أخرى الستخدامها في
املنازل واملكاتب واملدارس.

أن تتفكك ه ــذه ال ــرواب ــط امل ــوج ــودة بــن الـ ــذرات فــي أث ـنــاء التفاعالت
الكيميائية تنتقل هذه الطاقة إلى اإللكترونات املوجودة في الذرات

مـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــردي والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــار امل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاوب؟

وتحركها وال يحدث إال في حالة وجود مسار لإللكترونات مثل سلك

التيار الطردي هو التيار الكهربائي املباشر ،أما التيار املتناوب فهو

أو دائرة كهربائية من األسالك وباقي املكونات.

التيار الكهربائي املتغير يتدفق التيار الكهربائي املباشر بثبات في

تـ ـت ــأل ــف ب ـ ـطـ ــاريـ ــة امل ـ ـص ـ ـبـ ــاح املـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارف ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن وصـ ـلـ ـت ــن أو

اتجاه واحد في حني أن التيار الكهربائي املتناوب يغير اتجاه تدفقه

إلـكـتــرونــن هـمــا :الـقـطــب املــوجــب والـقـطــب ال ـســالــب ،فــي وج ــود مــواد

بسرعة  50أو  60مرة في الثانية .تولد البطاريات التيار الكهربائي

كيميائية فــي الــوســط بينهما

امل ـب ــاش ــر أم ـ ــا ك ـهــربــاء

تـسـمــى إل ـك ـتــرول ـيــت .وت ـكــون

املــوصــات الرئيسية

ال ـت ـفــاعــات الـكـيـمـيــائـيــة بني

املوجودة في مقابس

هــذيــن القطبني الكهربائيني

الـجــدران وتجهيزات

واإلل ـك ـتــرول ـيــت م ـســؤولــة عن

اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة فـ ـتـ ـسـ ـم ــى

تدفق التيار الكهربائي.

بــال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي
املتناوب.

مـ ــاذا ي ـح ــدث داخـ ــل مـحـطــات

إن امل ـق ـصــود بـتــدفــق

الطاقة؟

ال ـك ـهــربــاء ه ــو حــركــة

ي ـت ــم ح ـ ــرق الـ ــوقـ ــود كــالـفـحــم

مــايــن اإللـكـتــرونــات

والـنـفــط والـبـنــزيــن فــي بعض

الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــل ب ــن

م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ،ف ـت ـن ـتــج

ال ـ ـ ــذرات ف ــي املــوصــل

حــرارة تــؤدي إلــى غليان املاء

الذي يكون في العادة

وت ـ ـب ـ ـخـ ــره ف ـي ـت ـس ـب ــب مـ ـ ــرور

سلكا نحاسيا.

ال ـب ـخ ــار ب ــال ــري ــش امل ــروح ـي ــة
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معلومات مهمة

تقاس الكهرباء بطرق شتى وبعدة

تمثل قوة الحصان وحدة قديمة لقياس الطاقة

وحدات علمية هي كالتالي:

وتعادل الوحدة منها  746وات

األم ـب ـي ــر :ه ــو وح ـ ــدة ق ـي ــاس كمية

تـ ــولـ ــد ط ــاح ــون ــة ال ـ ـه ـ ــواء ال ـ ـعـ ــاديـ ــة حـ ــوالـ ــي 1

التدفق الكهربائي ويرمز له بالرمز

مـيـجــا وات (م ــاي ــن م ــن وح ـ ــدات الـ ـ ــوات) عند

 Aويـ ـ ـس ـ ــاوي األمـ ـبـ ـي ــر ال ـ ــواح ـ ــد 6

تــولـيــد الـكـهــربــاء وتـنـتــج أكـبــر مـحـطــات الطاقة

مليارات املليارات من اإللكترونات

الكهرومائية ما ال يقل عن  100000ميجا وات

املتدفقة في كل ثانية.
الـ ـف ــول ــت :هـ ــو ال ـ ـقـ ــوة ال ـك ـهــربــائ ـيــة

إذا ك ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدار ال ـ ـش ـ ـح ـ ـنـ ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة

ال ـض ــاغ ـط ــة ويـ ــرمـ ــز لـ ــه ب ــال ــرم ــز V

م ـ ـت ـ ـسـ ــاويـ ــا ،فـ ـ ـ ــإن هـ ـ ـ ــذه األدوات واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة

فتعمل بطارية املصباح املتعارف

تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة:

عـلـيـهــا ب ـق ــوة  1.5ف ــول ــت ،ف ــي حني
ت ـب ـل ــغ ق ـ ــوة بـ ـط ــاري ــة الـ ـسـ ـي ــارة 12
فــول ـتــا ،وت ـصــل ك ـهــربــاء امل ــوص ــات الــرئـيـسـيــة ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ــدول

دش كهربائي باملاء الساخن  15-10دقيقة

كفرنسا والــواليــات املتحدة األمريكية إلــى  110فولتات ،وفــي اململكة

سخان كهربائي (حراري) ساعة واحدة

املتحدة ما بني  240 – 220فولتا.

غسالة كهربائية ساعتان

األوم :هو وحدة قياس مقاومة التيار الكهربائي ويرمز له بالرمز Ω

ثالجة كبيرة  3ساعات

وال يحتوي املتر الــواحــد مــن موصل مناسب سلك النحاس على أي

تلفزيون عادي  5-3ساعات

وحدة مقاومة ،في حني أن الطول نفسه من أي عازل مناسب ـ كالخشب

مدفأة كهربائية  6ساعات

مثال يحتوي على ماليني من وحدات املقاومة.

مصباح إضاءة  100وات  10ساعات

الـ ــوات :هــو وح ــدة قـيــاس الـطــاقــة وه ــو عمليا يشير إل ــى مـعــدل تغير

ماكينة حالقة كهربائية  80ساعة

الطاقة أو تحولها ويعادل الوات الواحد جوال من الطاقة في الثانية.
ويستهلك مصباح اإلن ــارة الـعــادي  60أو  100وات أمــا مشع التدفئة

يمكن االستعانة باملقياس الكهربائي املتنقل متعدد القياسات لقياس

فيستهلك  1000وات

الفولت واألمبير واألوم ووحدات قياس الكهرباء األخرى فهذا الجهاز

يمكن استخدام الــوات لقياس أي صــورة من صــور الطاقة ،ال الطاقة

ع ـبــارة عــن أداة حـيــويــة يستخدمها ع ـمــال الـكـهــربــاء ومـهـنــدســوهــا؛

الكهربائية فحسب على سبيل املثال يحتاج الراكض إلى حوالي 500

لفحص مستوى األمــان باألجهزة ولضمان عــدم تدفق الكهرباء إلى

وات أما سيارة األسرة فتنتج  100000وات تقريبا

أجزاء من اآلالت التي يلمسها اإلنسان وإال تعرضت حياته للخطر.
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زيادة الموثوقية بإعادة
تشكيل الشبكة الكهربائية
م .معتز سليمان السبعان
الشركة الوطنية لنقل الكهرباء
اململكة العربية السعودية

تواجه شبكات النقل في العالم العديد من التحديات في ظل الطلب

الــوطـنـيــة لنقل الـكـهــربــاء باململكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة ورق ــة علمية

املـتــزايــد على الطاقة  ،األم ــر ال ــذي يحفز مهندسي تخطيط شبكات

تـنــاولــت أف ـك ــارًا تخطيطية تــم اتـبــاعـهــا لتلبية احـتـيــاجــات الشبكة

الكهرباء دائمًا إلى اإلبــداع في إيجاد حلول وأفكار جديدة ملواجهة

الكهربائية املستقبلية وفق أسس علمية وتجارب عملية.

تـلــك الـتـحــديــات بـكـفــاءة عــالـيــة وبتكلفة منخفضة ،واس ـت ـخــدام تلك

الورقة بعنوانTransmission Network Reconfiguration for Reliable :

الـحـلــول املـبـتـكــرة و األف ـكــار الـجــديــدة فــي وض ــع الـخـطــط املستقبلية

Operation

الـتــي تـقــود الشبكة الكهربائية إلــى بــر األم ــان فــي مختلف ظروفها

و ف ــي ه ــذا امل ـق ــال سـيـكــون حــديـثـنــا بمشيئة ال ـلــه ح ــول ه ــذه الــورقــة

التشغيلية.

العلمية بشكل مختصر وبسيط.

ومن هذا املنطلق أعد الزميل املهندس محمود اسماعيل من الشركة

تناولت هذه الورقة دراسة لشبكة النقل باملنطقة الوسطى باململكة

...............................................................................................................................................................................................................................
64

منتدى» الكهرباء

.................................................................................................................................................................................................................................

العربية السعودية لعام  2011لبيان املشاكل التي كانت تعاني منها

تحديدًا في فترة الذروة و تتلخص في القيم العالية لتيارات القصر

الشبكة ثم شرح للمنهجيات التي استخدمت في التخطيط للشبكة

فــي بـعــض املـحـطــات بــاإلضــافــة إل ــى زي ــادة فــي التحميل عـلــى بعض

لعام  2014ثم عام  2018وبيان كيف أدت تلك املنهجيات إلى معالجة

الخطوط واملحوالت.

مـشـكــات الـشـبـكــة و تحسني أدائ ـه ــا و زي ــادة املــوثــوقـيــة فـيـهــا ،و قد

ثــم بينت الــورقــة املنهجيات التي تــم تبنيها ملعالجة تلك املشكالت

استخدم في دراسات تحليل أداء الشبكة برنامج املحاكاة املسمى بـ :

أثناء التخطيط للشبكة ملواجهة فترة الذروة في عام  2014ووضحت

)PSS/E (Power System Simulator for Engineering

كـيــف ســاهـمــت تـلــك املـنـهـجـيــات فــي خـفــض ش ــدة ت ـي ــارات الـقـصــر في

وتمهيدًا للقارئ الكريم فــإن شبكة النقل في تلك املنطقة تتكون من

جميع محطات الشبكة و تخفيف تحميل خطوط الشبكة و محوالت

مستويني للجهد الكهربائي كالتالي:

محطاتها في عام .2014

شبكة الجهد الفائق ( 380كــف) بمحطاتها املركزية وشبكة الجهد

ثم شرحت الورقة الحالة املتوقعة للشبكة في عام  2018مع استمرار

الـعــالــي ( 132كــف) بمحطاتها الرئيسية ،حيث تـقــوم شبكة الجهد

اتباع نفس املنهجيات ،حيث توضح نتائج الدراسات أنه بالرغم من

الفائق بنقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى جميع أنحاء

الزيادة الكبيرة في قدرات التوليد املنقولة والزيادة الكبيرة املتوقعة

املنطقة و نقل الطاقة إلــى شبكة الجهد العالي عــن طــريــق محطات

في األحمال إال أنه وبسبب املنهجيات املتبعة في التخطيط سيستمر

التحويل املــركــزيــة جهد  132/380ك ف ،ثــم تـقــوم شبكة الجهد 132

عدم وجود ارتفاع في شدة تيارات القصر أو ارتفاع في التحميل على

ك ف بنقل الطاقة من محطات التحويل املركزية إلى مراكز األحمال

خطوط ومحوالت الشبكة.

وتغذية شبكة التوزيع عن طريق محطات التحويل الرئيسية جهد

و يمكن تلخيص منهجيات التخطيط التي تطرقت لها الــورقــة في

 13.8/132ك ف أو  33/132ك ف وبالتالي إيصالها إلى املشتركني عن

النقاط التالية:

طريق شبكة التوزيع.

إعــادة تشكيل شبكة الجهد العالي  132ك ف :بحيث تكون محطات

تطرقت الــورقــة إلــى املشاكل التي عانت منها الشبكة فــي عــام 2011

الجهد العالي على شكل مجموعات معزولة ،كل مجموعة مرتبطة
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ببعضها ويـتــم نـقــل الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة لـكــل مـجـمــوعــة عـبــر محطة

مما يعطي املزيد من االستقرار في الحاالت الطارئة.

مركزية واحدة من محطات الجهد الفائق جهد  132/380ك ف ،وعليه

التخطيط لتعزيز شبكة خطوط الجهد العالي بما يسمح بتنفيذ

تصبح مـحـطــات الـجـهــد الـفــائــق مرتبطة ببعض عـبــر شبكة الجهد

خطط تقاعد وح ــدات التوليد املشغلة على شبكة الجهد العالي أو

الفائق ومنفصلة عن بعض في شبكات الجهد العالي مما يؤدي إلى

نقلها إلى شبكة الجهد الفائق لتقليل شدة تيارات القصر في الشبكة

الحد من ارتفاع شدة تيارات القصر على املحطات وبالذات داخل املدن

وكذلك مراعاة إتاحة إمكانية تحقيق التشغيل االقتصادي لوحدات

الرئيسية ،و ألغراض زيادة املوثوقية يتم اإلبقاء على بعض خطوط

التوليد.

الجهد العالي الرابطة بني املجموعات مفصولة ليتم توصيلها في

بــاإلضــافــة إلــى مــا ذكــر أع ــاه فــا بــد مــن األخ ــذ فــي االعـتـبــار املعايير

الحاالت الطارئة والظروف التشغيلية الحرجة.

التخطيطية املحددة في كود النقل السعودي وذلك من ناحية القيم

مراعاة املواقع الجغرافية في تشكيل مجموعات الجهد العالي :بحيث

املسموح بها للجهود ونسب التحميل على املحطات والخطوط.

تـكــون املحطات الـتــي ضمن املجموعة الــواحــدة فــي مــواقــع جغرافية

و قد أوضحت الورقة كيف ساهم إنشاء العديد من مشاريع الجهد

يسهل من خاللها نقل األحمال بني املحطات لتخفيف التحميل على

الـفــائــق فــي تسهيل إع ــادة تشكيل شبكة الـجـهــد الـعــالــي باستخدام

املـحــوالت واختيار املوقع املناسب للمحطات الجديدة املقترحة في

املـنـهـجـيــات امل ــذك ــورة أعـ ــاه و ك ـيــف ظ ـهــر ف ــي ن ـتــائــج دراس ـ ــة شبكة

منطقة الحمل املراد تغذيته ،وبذلك يقل الفقد الكهربائي في شبكات

 2018انخفاض في شدة تيارات القصر وفي التحميل على الخطوط
ً
وامل ـ ـحـ ــوالت و ك ـيــف أص ـب ـحــت ال ـش ـب ـكــة أك ـث ــر م ــوث ــوق ـي ــة واس ـت ـق ــرارا

التخطيط إلضــافــة مـحـطــات جــديــدة للشبكة عـلــى أس ــاس أن السعة

باستمرار العمل بهذه املنهجيات.

التوزيع.
املؤمنة للمحطات القائمة ال تزيد عن ثلثي السعة املركبة في املحطة،
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الطاقة الكهربائية
في العالم العربي
د.هشام الخطيب /األردن
إن فكرة االتحاد العربي للكهرباء بدأت في املغرب العربي في
مؤتمر الطاقة العربية الثالث في الجزائر صيف 1985
منذ ذلك التاريخ فقد تطورت الطاقة الكهربائية العربية ونمت
حوالي  8الى  10أضعاف.
إن ما تحقق جدير بالتقدير؛ إال أن ما يواجهنا في املستقبل
كثير من التحديات وهو ما سأركز عليه في الساعة التالية.
ال يمكن النظر للطاقة الكهربائية في العالم العربي بمنظار
واحد
فــي الـعــالــم الـعــربــي أعـلــى مـسـتــويــات الـطـلــب لـلـفــرد فــي العالم
(الدول الخليجية)
وأيضا أدنى مستويات الطلب (دول شرق أفريقيا)
مــع ذلــك فــإن هناك مظاهر مشتركة فــي جميع ال ــدول العربية
وهي ما سنستعرضه تاليا :

جميع الدول العربية تعاني من:
* نمو سريع جدا في الطلب على الكهرباء
* انتشار الدعم في قطاع الكهرباء
* مستويات عالية من الطاقة املفقودة
* نقص في توافر الغاز الطبيعي وبالتالي االعتماد على النفط
في كثير من الدول
* نقص في التمويل في معظم الدول
* عدم انتظام التزويد وانقطاعات في بعض املدن والعواصم
العربية
* ضعف الربط الكهربائي والشبكات اإلقليمية وشبكات الغاز
* االهتمام الزائد بالطاقة املتجددة
(وأيضا حديثا بالطاقة النووية في بعض الدول العربية)
* البدء في استخدام الفحم في عدد محدود من الدول.

النمو السريع للطلب
نمو الطلب العربي على الكهرباء أعلى النسب العاملية اطالقًا
 8% - 5%سنويًا (وأحيانا )10%

املعدل العاملي 2.4% 2.3%-

املعدل العربي  3أضعاف املعدل العاملي

يتوقع أن يستمر النمو السريع هذا لسنوات عديدة قادمة
عامليًا ينمو الطلب على الكهرباء بـصــورة مرتبطة مــع نمو
االقتصاد.
Coupling between economic growth and electricity 50%-60%
) growth (2% of economic growth means 1% electricity
فــي الـعــالــم الـعــربــي ه ــذا االرت ـب ــاط غـيــر مــوجــود .الـطـلــب ينمو
بغض النظر عن االقتصادFree wheeling growth .

السبب هو الدعم املفرط ألسعار الكهرباء في جميع
ال ــدول العربية (لـكــن بـصــور مـتـفــاوتــة)  -مما يــؤدي
لالستعمال املفرط وغير الرشيد

يأخذ عدة أشكال:
تعرفة أقل من سعر الكلفة
وقود رخيص ومدعوم بسعر أقل من سعر الفرصة البديلة
عدم تقاضي أسعار الكهرباء في كثير من الحاالت
سياسات الدعم لقطاع الكهرباء والطاقة هي اآلفة الكبرى في
قطاع الكهرباء العربي
ّ
املستفيد من الدعم هو الطبقات الغنية
الطبقات املحتاجة تلبى احتياجاتها بدعم الشريحة األولــى
من االستهالك
يؤدي الدعم الى :
 اإلسراف والتبذير في االستعمال الحاجة امللحة الستثمارات زائدة -تآكل الثروات النفطية العربية

الكهرباء العربية في ّ
أمس الحاجة الى ترشيد
االستهالك عن طريق:
التسعير الصحيح
واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمحافظة على الطاقة
ووعي املستهلكني بأساليب الترشيد

مستويات الضياع (الفقد) الكبير
مستويات الضياع العربية  25%-13أي ضعف املعدالت العاملية
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 الشبكات القديمة واملهلهلة في كثير من املدن. عدم توفر التخطيط السليم في بعض الحاالت . سرقة الكهرباء واالعتداء على الشبكات. عدم دفع وتحصيل فواتير االستهالك .كل ذلك يؤدي الى زيادة االستهالك وضعف إمكانيات التمويل
الذاتي

 250ميجاوات طاقة متجددة (معظم املشاريع ستدخل الخدمة
عام . )2017
أكثر من نصف االستطاعة الجديدة ستحرق النفط  .إن هذه
حالة فريدة في العالم.
كلفة استثمارات التوليد  15$بليون .استثمارات القطاع الكلية
حوالي  $ 27بليون .

نقص توافر الغاز الطبيعي

الطاقة املتجددة

إن احـتـيــاطـيــات ال ـغــاز الـطـبـيـعــي م ـتــوفــرة فــي ال ـعــالــم الـعــربــي
وبكميات كبيرة
حوالي ثلث االحتياطات العاملية
الغاز الطبيعي هو الوقود املثالي لتوليد الكهرباء

تأخر العالم العربي في استغالل إمكانيات الطاقة املتجددة؛
لـكــن االمـ ــور اب ـت ــدأت فــي الـتـغـيــر وخــاصــة نتيجة اسـتـثـمــارات
القطاع الخاص.
إن أس ـع ــار ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة ق ــد هـبـطــت حــديـثــا إل ــى مستوى
معقول بفضل التكنولوجيا والـ ّـدعــم املــادي املستمر (إال أنها
ستظل مدعومة) إال أن هذه األسعار ليست الكلف الحقيقية.
ما يهمنا هو الكلف الحقيقية للنظام نتيجة إدخال هذه الطاقة
الجديدة ()system cost
التكلفة الحقيقية (كلفة النظام) أعـلــى  -نقل ؛ احتياطي ؛
انخفاض الكفاءة ؛ الدعم .
هذه يجب حسابها قبل الدخول في االستثمار .وهي تختلف
من نظام آلخر.
إذا زاد حجم الطاقة املتجددة عن  15%-10من االستطاعة فإن
هذا يؤدي الى مشاكل في التزويد ويجب التحوط عليها.
Dispatching Problems

أسباب النقص في معظم الدول:
* عدم وجود شبكات إقليمية عربية لبعد املسافات .
* الغاز يباع محليا بأقل من سعر التكلفة مما ّ
يحد من إمكانية
إنتاجه .
 أدى هذا لالعتماد على النفط الخام ومنتجاته . املنطقة العربية هي املنطقة الوحيدة في العالم التي ال تزالتعتمد على النفط إلنتاج الكهرباء .

نقص االستثمارات
* إن حاجة االستثمارات في قطاع الكهرباء  2020-2016تصل
الى حوالي  157ألف مليون دوالر
* معظم الــدول العربية تعاني من عجز وخاصة بعد تراجع
أسعار النفط
* لذلك لجأت معظم الــدول العربية للقطاع الخاص (العربي
واألجنبي) لتمويل االستثمارات وخاصة في قطاع التوليد –
املنتجون املستقلون.
* امل ـم ــول ــون ي ـط ـل ـبــون ض ـم ــان ــات وك ــذل ــك ع ـلــى ال ــدول ــة تحمل
مسؤولية الوقود وتقلبات أسعاره
* إن هذا يؤدي إلى بعض االرتفاع في كلفة اإلنتاج
* لكن املنافسة جلبت أسـعــارًا مغرية  -محطة فحم دبــي 4.5
ّ
شمسية  5.85سنت .
سنت لكل ك.و.س , .طاقة

االستثمارات عام 2016
االس ـت ـط ــاع ــة ال ـتــول ـيــديــة ال ـعــرب ـيــة ال ـحــال ـيــة ه ــي ح ــوال ــي 260
جيجاوات .
ي ـتــوقــع أن تــرت ـفــع االس ـت ـطــاعــة ف ــي ع ــام  2016ب ـحــوالــي 13.4
ج ـي ـج ــاوات (أي  )5%أك ـث ــر م ــن نـصـفـهــا ف ــي املـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية .منها:
 7.3جيجاوات نفط ومشتقاته
 5.8جيجاوات غاز

الدور املستقبلي للطاقة الجديدة املتجددة
من الضروري تشجيع الطاقة املتجددة ولكن علينا أيضا إدراك
محدوديتها.
الكلفة الفعلية للنظام أعلى من كلفة االستثمار وبالتالي فهي
بحاجة مستمرة للدعم.
مساهمة الطاقة الـجــديــدة املـتـجــددة (شمسية وري ــاح) حاليا
ّ
العاملية و  5%من إنتاج الكهرباء ؛
 1.5%من الطاقة
في عام  2040يتوقع أن تكون  % 9-8من الكهرباء العاملية
الطاقة املتجددة لن تلعب الــدور الرئيسي في قطاع الكهرباء
إال بـعــد ت ـطــور ج ــدي وكـبـيــر فــي تـكـنــولــوجـيــا تـخــزيــن الـطــاقــة
ّ
الكهربائية؛ حتى اآلن ال توجد بوادر مشجعةEnergy Storage .
الربط الكهربائي العربي
ال ي ــزال ال ــرب ــط ال ـعــربــي م ـح ــدودا وش ـب ـكــات ال ــرب ــط مـتــواضـعــة
االستطاعات وهذا ناتج من عدة أسباب أهمها ُبعد املسافات
ومحدودية الفولطية.
الــربــط العربي يتطور ولكن بـصــورة بطيئة  -شبكة الخليج
العربي ؛ شبكة شــرق البحر األبيض املتوسط ؛ شبكة شمال
أفريقيا.
الربط ضروري – تخفيض االحتياطي واالستفادة من التفاوت
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في ساعات الحمل القصوى وتقليل االنقطاعات  .ولكن أيضا
الستيعاب مشاريع الطاقة املتجددة الجديدة.
إن ربط الشبكة املصرية مع شبكة الخليج أساسي في هذا املجال
(دراسة الصندوق العربي)

شبكات الغاز العربي

إن احتياطيات الغاز العربي تصل الى  2000ترليون قدم مكعب
ومع ذلك فإن استغالل الغاز ال يزال محدودا ويتم حرق النفط
الخام ومشتقاته وهي مصادر قيمة وخاصة على املدى البعيد
هناك حاجة لالستثمار في شبكات الغاز اإلقليمية العربية .ما
يحد من ذلك بعد املسافات والتسعير املحلي الرخيص للغاز
مما يحول دون التوسع في إنتاجه واالستثمار به
مستقبل الكهرباء العربية يتوقف الى حد بعيد على استغالل
ال ـغــاز وبــالـتــالــي فــإن الـتــوســع فــي شبكات الـغــاز العربيه أمر
ضروري

استمرارية الكهرباء ومعالجة االنقطاعات
ال ـك ـهــربــاء م ـتــوفــرة ب ـص ــورة كــافـيــة ف ــي مـعـظــم الـ ــدول الـعــربـيــة
وللغالبية العظمى من السكان
املشكلة هــي الـنـقــص واالن ـق ـطــاعــات فــي الـتــزويــد وخــاصــة في
الصيف في غالبية العواصم واملدن العربية
االنقطاعات ناتجة من الظروف الجوية القاسية لكنها أيضا
ناتجة عن النمو الــزائــد في الطلب نتيجة الدعم وغياب نظم
اداره الطلب وفي بعض الحاالت انتشار الفساد

اإلنتاج املشترك للماء والكهرباء
املنطقة العربية رائدة في اإلنتاج املشترك للماء والكهرباء.
اإلنتاج املشترك منتشر وخاصة في الخليج العربي وأكثر من
نصف التحلية يتم في العالم العربي.
بنقص املاء في معظم الدول العربية فإن الطلب على التحلية
سيتزايد.
إن انتاج املاء بواسطة التناضح العكسي أصبح أكثر أساليب
التحلية كفاءة وأقلها كلفة.
إن هذا سيزيد من أهمية الكهرباء العربية ودورها ليس فقط
في إنتاج الكهرباء وإنما املاء أيضًا
استعمال الفحم إلنـتــاج الـكـهــربــاء منتشر عامليا وهــو أكثر
أنواع الوقود انتشارا إلنتاج الكهرباء عامليًا لكثرة احتياطياته
ورخص ثمنه.
حـتــى اآلن غ ــاب الـفـحــم ع ــن ان ـت ــاج ال ـك ـهــربــاء الـعــربـيــة (إال في
املغرب)
دبـ ــي ورأس ال ـخ ـي ـمــة أخـ ـ ــذت الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـص ـح ـي ـحــة بــال ـبــدء
باستعمال الـفـحــم وه ــو مــا آم ــل أن ت ـحــذوه الـعــديــد مــن ال ــدول

العربية (مصر)
مشاكل التلوث من الفحم يمكن التغلب عليها تكنولوجيا ؛ كما أن
مساهمة العالم العربي في الغازات املنبعثة محدودة

الطاقة النووية

إن الطاقة النووية مكون رئيسي في إنتاج الكهرباء عامليًا وتشكل
حاليا حوالي  11%من إنتاج الكهرباء
ال يــوجــد حــالـيــا إن ـتــاج ن ــووي للكهرباء فــي الـعــالــم الـعــربــي وإنـمــا
يتوقع أن يتم ذلك في العام القادم وألول مرة في أبو ظبي.
هناك تطلع في عدد من الدول العربية للطاقة النووية وهو تطلع
مشروع ومــن حق أيــة دولــة اتخاذ الـقــرارات املستقلة املتعلقة بها؛
إنما يجب مراعاة ما يلي:
* إن الطاقة النووية (عند الحساب االقتصادي السليم) هي أعلى
أساليب إنتاج الكهرباء كلفة وأقلها هو الفحم.
* إن الطاقة النووية تتطلب االعتماد شبه الكامل على الخارج (في
االستثمار والبناء والتجهيز والتشغيل وأيضا في دورة الوقود
النووي وتخزين النفايات)
معظم  /جميع مشاريع الطاقة النووية تكلف أكثر من امليزانيات
وتتأخر كثيرًا في التنفيذ مما يرفع الكلفة الفعلية
هناك فرق جدي بني السعر الفوري والسعر الفعلي والــذي يشمل
كلفة التمويل خالل فترة التنفيذ(over night cost versus investment
)cost
املنطقة العربية غنية بالغاز الطبيعي والــذي هو الــوقــود املثالي
إلنتاج الكهرباء
ّ
في قناعتي العلمية فإن التوجه العربي للطاقة النووية هو نتيجه
محدودية املعرفة الكافية باقتصاديات توليد الكهرباء مع دوافع
سياسية وتفاخرية أكثر مما هي عقالنية واقتصادية

مستقبل الكهرباء العربية
إن قطاع الكهرباء العاملي الذي بقي ثابتًا لعقود عديدة يمر حاليا
بمرحلة تغيير وتطور بطيء لكن مستمر  ،إن هذا ناشئ عن:
* الدخول السريع للطاقة الجديدة واملتجددة
* انتشار االستعماالت اإللكترونية وتطبيقاتها الذكية في جميع
املجاالت وخاصة قطاع الكهرباء
* االهتمام بموضوع املناخ وتخفيض انبعاثات الكربون
االتجاهات الحالية هي التفاعل بني املزود واملشترك
بـعــض املـشـتــركــن أصـبـحــوا أي ـضــا م ــزودي ــن .إن ه ــذا ت ـطــور جديد
ومستمر.

التطورات في قطاع الكهرباء
أهم التطورات هي:
 الشبكات الذكية والتي تمكن من التفاعل املباشر واملتبادل بنياملشترك والشبكة (املزود)
Intelligent networks and intelligent grids
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ه ــذا يـسـمــح بـتـخـفـيـضــات األحـ ـم ــال وق ــت الـ ـ ــذروة والـ ـط ــوارئ
واسـتـمــراريــة أفـضــل وتقليل الكلف وفــوائــد مشتركة للمزود
واملستهلك.
 اسـتـعـمــال الشبكة لـغــايــات أبـعــد مــن نـقــل وتــوزيــع الكهرباء(االتصالت مثال)
 نجاح الشبكات الذكية يتطلب استعمال العداد الذكي والذييسمح بالتفاعل املتبادل بني املزود واملشترك.

التوصيات واملستقبل

إن العالم العربي في حاجة ماسة لترشيد استهالكه من الطاقة
الكهربائية عن طريق:
* التسعير الواقعي واملــالــي السليم بحيث تعكس التعرفات
كلفة الكهرباء الفعلية على االقتصاد الوطني
* ن ـشــر الـتـكـنــولــوجـيــات امل ــرش ــدة ال ـتــي ت ـحــافــظ ع ـلــى الـطــاقــة
وتقلص الضياع
* م ـح ــارب ــة ظ ــاه ــرة س ــرق ــة ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـت ـم ـلــص م ــن تـســديــد
الفواتير
الغاز الطبيعي هو الوقود األفضل لتوليد الكهرباء.

العمل على تعميمه عن طريق شبكات الغاز والتسعير السليم

إن الطاقة املتجددة (وأيـضــا الطاقة النووية) مصادر مهمة
لـلـكـهــربــاء؛ إال أن ــه يـجــب ال ــول ــوج فيها بعقالنية وبالتقييم
االقتصادي السليم وليس املتسرع.
ال تــزال استمرارية الكهرباء غير مقبولة في العديد من العواصم
واملــدن العربية  .التخطيط املناسب والــربــط الكهربائي ومحاربة
الفساد أساس الوصول للخدمة الكهربائية املقبولة.
إن قـطــاع الـكـهــربــاء يـمــر عــاملـيــا بـمــرحـلــة جــديــدة تـسـتـهــدف إدم ــاج

املـسـتـعـمــل ف ــي خ ــدمــة اإلنـ ـت ــاج واإلدارة بــاسـتـعـمــال تـكـنــولــوجـيــا
املعلومات والتكنولوجيا الرقمية والشبكات الذكية.
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـسـ ـ ــايـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة م ـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــى اآلن.
من الضروري اللحاق بهذه التطورات التكنولوجية بالتفاعل مع
من تقدموا بدون مزيد من التأخير.
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