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SEA has embarked on several creative initiatives to
encourage renewable energy and improve effeciency
which is an important part of the Kingdom strive to
ensure sustainability by better utilisation of resources.
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STATEMENT OF
SEA PRESIDENT

The year 2019 marked yet another important

Kingdom of Bahrain a center for excellence in the

milestone in the history of the Kingdom

field of sustainable energy and to become among

of Bahrain towards achieving sustainable

the leading countries in achieving a comprehensive

development generally and sustainable energy

and integrated sustainable present and future.

in particular, as the Sustainable Energy Center
grew into The Sustainable Energy Authority in

2019 marks a year of extensive work by the

the same year.

Sustainable Energy Authority, resulting in important
achievements, initiatives, projects and partnerships

The establishment of The Sustainable Energy

with different sectors of the economy in energy

Authority, was by a Royal Decree which was

efficiency and sustainable energy.

issued carrying an announcement that defined
the important role played by the Center

We are focused to ensure the national vision and

enabling this transformation into the Authority,

objectives envisioned by the leadership “Bahrain

which enjoys a more senior governmental

Economic Vision 2030” and other endorsed

status, reporting directly to the Cabinet.

national plans in support of it thereof, are enabled
by a strong reliable and clean energy mix which

I was honored to have been appointed by royal

promote the prosperity of the country through

decree to lead the newly established authority

preserving our natural resources and making use

as a President and build on the momentum

of advanced technology to harness national and

of the journey which started 5 years ago

international opportunities to promote and attract

as a joint project with the UNDP, to today’s

investments in the sustainable energy sector.

independent government designated authority
for sustainable energy.
Such rapid and striking transformation is a strong
indicator of the wise vision and solid will of His
Majesty, King Hamad bin Isa Al Khalifa, with the
support of His Royal Highness, Prince Khalifa
Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister, and
His Royal Highness Prince Salman Bin Hamad
Al Khalifa, The Crown Prince, to make the

- His Excellency
Dr. Abdul Hussain Bin Ali Mirza
President, Sustainable Energy Authority
Kingdom of Bahrain
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SEA
GOVERNANCE STRUCTURE

cabinet

president of
sustainable energy authority

sustainable energy
authority (SEA)

implementation & follow up
committee members chaired by
president of SEA
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IFC members
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MISSION
S.M.A.R.T
Strengthening national strategies, policies and
regulations towards a clean energy future.

Maintaining partnerships with public and
private sectors for a responsive and efficient
energy environment.

Accelerating the uptake of efficient renewable
energy, fostering a greener economy.

Rationalizing and promoting efficient utilization
of resources.

Transitioning towards a sustainable, low-carbon
energy future.
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VISION
To serve the Kingdom of Bahrain as a center of excellence,
driving towards an efficient and sustainable energy future.

VALUES
E.A.R.T.H

Efficiency

Accessibility

Responsibility

Transparency

Honesty
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THE TEAM

H.E. Dr.
Abdul Hussain bin Ali Mirza
President of
Sustainable Energy Authority (SEA)

Alexander Al Samahiji

Ahmed Bucheery

Latifa Khalifa

Acting Chief
Operating Officer

Manager,
President Office

Associate President Office
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Rami Osman

Nar Khatiwora

Shereen Hussain

Energy Efficiency
Specialist

Renewable Energy
Specialist

Energy Researcher
& Legal Specialist

Dalal Al Baharna

Marie Daher

Jr. Technical Specialist

Communications
Specialist

Paranthaman Munusamy
Solar Engineer
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EXECUTIVE
SUMMARY

18

SEA Annual Report | 2019

2019 Key Achievements
2019 witnessed significant developments

2019 witnessed numerous initiatives taken

in the sustainable energy sector, notably,

at a national level. The initiatives aimed

the new Royal Decree issued by His Majesty

to implement pilot projects in the fields of

King Hamad bin Isa Al Khalifa containing

sustainable energy area (i.e. both renewables

the decision to establish the Sustainable

and energy efficiency).

Energy Authority (SEA), and to appoint His
Excellency Dr. Abdul Hussain bin Ali Mirza as

For example in Januar y 2019, the Green

President of the Sustainable Energy Authority,

Building Code was approved and was

on October 24, 2019.

published in the Official Gazette in the
Kingdom. This is a momentous step forward in

T h i s d e c i s i o n c a m e a s a r e s u l t of t h e

the history of Sustainable energy Development

remarkable progress and achievements made

in the Kingdom of Bahrain, as It constitutes

by the Sustainable Energy Center which

a fundamental reference for all sectors in

played a key role in promoting sustainable

securing future building permits, and sets

energy in Bahrain and contributed to the

mandatory standards and requirements that

implementation of some of the provisions

are needed in the future before a building

embodied in the Bahrain Economic Vision

permit is issued. These will be incorporated

2030, with the aim of enhancing the

in the BENAYAT Computerized (E-Governance)

Kingdom of Bahrain’s position as a centre of

system to expedite the approval process. In

excellence in sustainable energy.

addition, the Green Building Code includes
64 optional requirements to reduce the

The previous year 2018 witnessed the

consumption in the new building.

i m p l e m e n t a t i o n s of m a n y p o l i c i e s a n d
initiatives in the fields of renewable energy

The Green Building Code will help rationalize

a n d e n e rg y e f f i c i e n c y s u c h a s t h e N e t

energy consumption, by saving 20% to 30% of

Metering policy to allow individuals to produce

energy & water consumption in the construction

electricity from renewable sources for their

of new buildings and helps in preserving natural

own consumption and charging it back to the

resources. It also enables the classification

Government with any excess they may have

of n e w b u i l d i n g s a c c o r d i n g t o e n e r g y

produced. Another major achievement was

saving rates. This project was implemented in

tendering a solar farm with 100 megawatt

coordination between both the Sustainable

capacity and installations of solar systems

Energy Authority and the Ministry of Works,

on some of Government houses and private

Municipalities Affairs, and Urban Planning.

sector establishments.
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Summary of other
Achievements included:

21

awareness and enhance capabilities in the field
of energy efficiency and renewable energy, as
well as work with public and private schools,
colleges and universities with the aim of
integrating youth into the sustainable energy

• The procedures and regulations necessary

market in order to accompany the rapid

to develop a Renewable Energy Certification

progress of technology in the sustainable

System have been prepared. The Cabinet

energy sector.

appointed the Sustainable Energy Authority
as the designated government body to

• SEA held a number of discussions with

issue and manage the Renewable Energy

Tamkeen and the Bahrain Banking Association

Certificates.

(BAB) to develop mechanisms and criteria to
finance sustainable energy projects.

Under this scheme, certificates of value
shall be issued by the SEA and will be given

• SEA in cooperation with the Bahrain Society

to renewable energy producers who can

of Engineers (BSE) and with the support of

sell them to those who cannot produce

the UNDP, organized the first international

renewable energy but want to demonstrate

sustainable energy forum of its kind in the

that they benefit from clean energy (i.e.

Kingdom of Bahrain in April 2019 under

the Renewable Energy Certificates can be

the slogan “Fostering Bahrain’s Sustainable

traded).

Future”, which brought together more than
500 participants and lecturers from Bahrain

• SEA assisted in preparing energy audit

and abroad and attracted more than 25

studies aimed at reducing electricity and

companies from the sustainable energy sector

water consumption in some government

which participated in the exhibition

buildings and some companies, such as

accompanying the conference.

Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY).
• SEA also arranged Training and building
• A framework was also developed for the

capacities of more than 300 exper ts,

means of measuring energy in government

contractors, and consultants to enable them

buildings, where more than ten specialists

install solar panels, and to enhance the local

in energy auditing firms from the private

market of sustainable energy.

s e c to r we re t r a i n e d to t a ke o ve r t h e
implementation of the recommendations.

• SEA worked on enhancing partnership with
the major private sector pillars, such as the

• On the other hand, the Sustainable Energy

Gulf Petrochemical Industry Company (GPIC)

Authority has participated in many national,

and VIVA Telecom (later known as STC), to

regional and international events to increase

increase public awareness of energy efficiency

22
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most notably through organizing competitions

• SEA published a tender for a pilot project

and festivals in public places namely: the SEA

for the treatment of wastewater through

carnival event in Avenues Mall in November

renewable energy.

2019 under the slogan: “Be ambassador for
sustainable energy”, which attracted a large

• SEA Coordinated with the Ministry of Industry,

crowd.

Commerce & Tourism AND THE Council
of Regulating the Practice of Engineering

• SEA supported the Electricity and Water

Professions (CRPEP) to design and create a

Authority (EWA) in the replacement of street

commercial registration (CR) for renewable

lightings with improved energy-efficient

energy. Once approved and made available

lighting.

for the public, this will expedite the uptake
of renewable energy in Bahrain.

• SEA has also coordinated with the Ministry
of Housing to install solar street lighting, in

• SEA Coordinated with the Ministry of Oil

new housing projects. The pilot project was

to inaugurate 3 additional megawatts of

firstly implemented in Al Ramli new housing

solar energy in Tatweer Petroleum company.

project.

Consequently, the total solar energy produced
and consumed by the company reached 4

• In addition, SEA worked on a project to

megawatts of solar energy, this effectively

investigate the use of renewable energy for

d e c re a s e d Ta t we e r ’s c o s t of p ro d u c t i o n

water desalination.

through reduced electricity cost.
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Decrees & Resolutions
The Government of Bahrain has taken a number of

These endorsements have enabled the SEU to

noteworthy decisions in endorsing the objectives

achieve several milestones serving its mandate.

of establishing the SEU through the issuance of a

The following is a snapshot of the resolutions

number of Cabinet and Ministerial resolutions.

issued:

OCT
2019

MAR
2019

Cabinet Agreement
with UNDP to form SEU

JAN
2018

NOV
2014
DEC
2016
Cabinet Approval of

JAN
2017

SEC Became
Sustainable Energy
Authority (SEA)

SEU Became
Sustainable Energy
Centre (SEC)

Net-Metering Resolution is
put into effect

DEC
2017

NEEAP & NREAP

• Cabinet Approval of National Targets:
- 5% Renewable by 2025
- 10% Renewable by 2035
- 6% Efficiency by 2025
• Approval of IFC Committee Chaired by
Minister of Electricity & Water.
• Approval of Net-Metering policy.
• Approval to Consider SEU a Priority project.

Cabinet Approval of
Net-Metering Resolution

24
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Targets & Commitments
The Government’s support to the SEA’s mandate also enables the Kingdom to fulfil
several international, regional and national commitments:

Economic Vision 2030
“Protecting our natural environment will include directing investments
to technologies that reduce carbon emissions, minimize pollution and
promote the sourcing of more sustainable energy”
Government Action Plan (2015 - 2018)
“Improve the efficiency of electricity and water consumption and
reduce waste Find new sources of renewable energy to meet the
growing demand in Bahrain”
NEEAP & NREAP (2017 - 2025)
• Energy Efficiency Target: 6% by 2025
• Renewable Energy Target: 5% by 2025 and 10% by 2035

Sustainable Development Goals (SDGS), Goal No 7:
“Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy
for all”
PARIS AGREEMENT
Bahrain committed to reduce greenhouse gas emission through
submission of its First Nationally Determained Contribution (NDC)
League of Arab State, Arab Ministerial Council for Electricity
“Each Arab State shall adopt a National Renewable Energy Action Plan
(NREAP). Each of the member states shall develop a National Energy
Efficiency Action Plan (NEEAP)”

SEA Annual Report | 2019
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The Mandate
As the responsible entity for fostering the
renewable energy and energy efficiency
sectors in the Kingdom, the SEU is set to
achieve the following mandate:

Recommened sustainable energy
policies and set targets which
includes developing the National
Energy Action Plan NEEAP and
The National Renewable Energy
Action Plan NREAP

Promote energy efficiency

Coordinate energy efficiency

Increase public awareness

and renewable energy and

and renewable energy efforts,

on energy efficiency

technology transfer and

initiatives and opportunities

privat investments

Coordinate and

Initiate, Manage and

Support the development

implement regional and

implement renewable &

of energy regulations

international obligations

energy efficiency Projects

26

SEA Annual Report | 2019

The National Renewable Energy Action Plan (NREAP)
The National Renewable Energy Action Plan

renewable energy share in the energy mix by 5%

(NREAP) contains 3 policies and 7 key projects

by 2025 and 10% by 2035.

to achieve the national set targets of increasing

POLICIES

National Target: 5% by 2025 increased to 10% by 2035

NET METERING

TENDER BASED FEED IN TARIFF

RENEWABLE ENERGY MANDATE
FOR NEW BUILDINGS

Enable consumers to
Generate thier own power
from renewable sources for
self consumption and feed
excess to national grid

Attract private investors to
develop renewable energy
projects through a competitive
procurement process

Require new buildings and
real - estate developments to
integrate renewable energy in
the building design

PROJECTS

National Target: 5% by 2025 increased to 10% by 2035

Solar PV Systems for
Government Buildings

Solar System for New Town
Development & Housing Projects

Industrial Renewable
Energy Initiatives

Large scale Solar Farm
On Available land

On-Shore Off-Shore
Wind Farms

Waste to Energy
(biogas and others)

Renewables in Infrastructure projects and
Public Works (causeways & airport)
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In October 2016, the Sustainable Energy Unit

NREAP identifies feasible renewable energy

finalized the preparation of Bahrain’s first National

options for Bahrain, sets the targets, and proposes

Renewable Energy Action Plan (NREAP), which was

policies and initiatives to achieve the targets.

later endorsed by Cabinet Resolution No 2384-08

NREAP sets the national target to increase the

(2016) and No 2392-2 (2017) in January 2017.

share of renewable energy resources in the
total national energy mix to 5% by 2025 (which

The endorsement of the plan meant the

translates to 250 megawatts) and rising to 10% by

endorsement of the three key policies within the

2035 (which translates to 710 megawatts) via the

plan and 7 projects scopes.

adaptation of the three key policies and several
key projects.

The National Renewable Energy Action Plan
(NREAP) represents the Kingdom’s efforts to deliver

The preparation of the NREAP was completed

the sustainable energy transition envisioned in

through

the Economic Vision 2030. It also embodies the

government stakeholders, private and public

Kingdom’s efforts towards the achievement of

institutions with the support and participation of

its international commitments under the Paris

leading international expertise commissioned and

Agreement, the United Nations Sustainable

overseen by the SEA.

Development Goals (SDGs), and the League of
Arab States Renewable Energy Framework.

a

consultative

process

with

key

28
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The National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP)
The National Energy Efficiency Action Plan is

Efficiency Action Plan (NEEAP) in October 2016,

another integral part of the Kingdom’s efforts

which was later endorsed by Cabinet Resolution

to deliver the sustainable energy transition

in January 2017. The endorsement of the plan

envisioned in the Economic Vision 2030. It also

meant the endorsement of the 22 key initiatives

contributes towards the achievement of the

to increase energy efficiency across the different

Kingdom’s international commitments, such as the

sectors of the Kingdom.

Paris Agreement, the United Nations Sustainable
Development Goals, and the League of Arab

The

preparation

of

the

NEEAP

was

also

States Renewable Energy Framework.

completed through a consultative process with
key government stakeholders, private and public

The

Sustainable

Energy

Unit

finalized

the

preparation of Bahrain’s first National Energy

institutions,

leading

international

expertise

commissioned and overseen by the SEU.

THE 22 NEEAP INITIATIVES
National target 6% by 2025, resulting in 230 Million Bahraini Dinar savings p.a.
Minimum Energy Performance Standards & Labeling

Building Energy
Efficiency Code

Appliances

BUILDING

Building Energy Labeling

TRANSPORT

ELECTRICITY SUPPLY

CROSS SECTORAL

AC

Green Building
Initiative

District Cooling

Industry Program

INDUSTRY

GOVERNMENT

Lighting

Government Building
Lighting

Street Lighting

Vehicle Effeciency Standards & Labeling

Government Buildings
Energy Mnagement

Green Procurement

Transport Subsidy Reform

Electrical Production
Efieciency

Transmission &
Distribution Efficiency

Power Factor
Correction

Smart Metering

Awareness &
Information

Institutional
Infrastructure

Training for Market
Actors

Electricity Subsidy
Reform

Managed & Initiated

Implemented
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The Implementation Follow Up Committee (IFC)
•

•

•

The NREAP and NEEAP Implementation
Follow Up Committee (IFC) for the is a highlevel national committee chaired by H.E.
President of Sustainable Energy Authority
with a membership of over 14 high-level
representatives of government institutions.
Members of the committee represent
key stakeholders responsible for the
implementation of the different policies and
initiatives in the two plans.
> The IFC was formed by Cabinet
Resolution, and provides a shared platform
for representatives of each of the key
stakeholders identified in the NREAP and
NEEAP to coordinate and compliment efforts
and expertise to achieve the targets.

•

< The formation of the IFC is another
embodiment of the Government’s support
and steadfast steps towards the sustainable
energy agenda of the Kingdom.

•

Since its formation, the IFC under the
chairmanship of H.E. President of Sustainable
Energy Authority, has convened (15) times.

The IFC through its forum executes the following:
• Oversee the implementation of the two
national energy targets in NEEAP and NREAP
and facilitate their execution;

•

Identify
action
items
to
overcome
implementation issues and challenges;

•

Put recommendations and suggest actions to
relevant Ministries;

•

Decide on making changes in NEEAP and
NREAP if / when required;

•

Discuss progress in the implementation
process;

•

Propose additional initiatives which may
further the contribution to the achievement
of the national renewable energy and energy
efficiency targets.

To demonstrate ownership and leadership from
each committee member who is called upon to:
• Ensure integration of renewable energy and
energy efficiency initiatives in this Ministry’s/
Government Agency’s work programs in order
to achieve the national energy efficiency and
renewable energy targets.
•

Endeavor to allocate, where applicable,
necessary resources for the implementation
of the assigned renewable energy and energy
efficiency initiatives.

30
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Net Metering
The Net Metering policy was developed by the

Among the many benefits, the introduction of

SEA in collaboration with the Electricity and Water

the Net Metering policy:

Authority (EWA) and is one of the three key policies

•

identified in the National Renewable Energy
Action Plan (NREAP) to encourage the uptake of

in

reducing

the

peakenergy

demand.
•

renewable energy in the Kingdom of Bahrain.

Offers end-users an opportunity to reduce
their electricity bills.

•
This policy allows individuals, companies and
industries to install renewable energy systems –

Contribute

Reduces carbon footprint from generated
electricity.

•

including Solar PV systems – on their properties.

Generates

investment

opportunities

and

attracts foreign investments.
•

Creates new job opportunities.

The Net Metering policy was endorsed through
Cabinet Resolution and established through

To support

the

implementation of the Net

Ministerial Resolution No.2 and was put into effect

Metering policy and encourage the uptake of

on the 1st of January 2018. The Net Metering policy

renewable energy systems in the Kingdom

allows citizens and residents of the Kingdom to

Bahrain, the SEU SEA extended its expertise

install renewable energy systems and directly

through a wide range of consultative services

contribute to the nation’s ability to diversify the

to various market actors. During the year 2019

energy mix.

the SEA was able to support the achievement

of

of several projects and a market snapshot was
The introduction of the Net Metering policy

captured as follows:

reduced the costs for end users to install renewable

•

Solar PV systems were installed on the roofs of

energy systems on their premises, and by knowing

15 residential units, which were commissioned

that a connection to the national electricity grid

and connected to the national electricity grid

allows its use as a virtual storing facility and

on the Net Metering scheme.

negates the need for battery storage.
•

The inauguration of Al Awqaf Al Jaffariya’s

Furthermore, excess clean energy generated

renewable

energy

system

as

the

first

from end users’ renewable energy systems are

Government building powered by Solar

exchanged as credit units (kWh) in their utility

Photovoltaic (PV) and micro-wind turbines.

accounts for later use.
•

Solar PV project implemented by Tatweer
Petroleum with 1 MW grid connected capacity.
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POLICIES

34
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Establishment of The
Sustainable Energy Authority

energy. In addition, the tasks aimed to incite the

Bahrain’s King, His Majesty Hamad bin Isa Al

sources to generate electricity.

establishment of private or joint firms that aim to
raise energy efficiency and use sustainable energy

Khalifa issued a Royal Decree appointing Dr.
Abdul Hussain bin Ali Mirza as the President
of the Sustainable Energy Authority (SEA). The
Authority, is directly affiliated to the Cabinet,
and reports to the cabinet through the Excutive

Issuance of the Green Building
Code Legislation

Committee Chaired by His Highness The Crown

The Green Building Code – as one of the 22

Prince, encourages more investments in the sector

initiatives identified in the National Energy

and conduct a comprehensive assessment to

Efficiency Action Plan (NEEAP) - was published

raise efficiency and develop a general policy. SEA

in the Official Gazette in September 2019 and is

also makes proposals to set national sustainable

an important and pioneering step in the history

energy goals in association with governmental

of the Kingdom of Bahrain.

and non-governmental entities. SEA also initiates,
manages, and implements projects in this respect.

It is a key reference for all sectors in introducing
special standards and requirements that must

Bahrain plans to provide around 5 percent of the

be followed to obtain new building permits,

electricity needs from the solar energy projects,

and to encourage the construction of green

which is equal to around 250 MW by 2025. Bahrain’s

buildings that rationalize energy consumption;

output will total around 5,000 MW daily by 2025.

thus, saving 20-30% of electricity and water and

The Decree also stipulated the authority’s tasks

preserving natural resources.

such as proposing a work-plan and determining
the goals to enhance the efficiency of sustainable

It will also facilitate categorizing new buildings

energy. In addition, the Decree suggests projects

based on saving electricity and water. This

and initiatives by which sustainable energy sources

project was executed in coordination with SEA,

are developed.

Ministry of Works, and Municipalities Affairs and
Urban Planning.

Some of the goals are to monitor the performance
of the sustainable energy sector and put economic
and technical indicators on the level of achieving
strategic goals and initiatives of sustainable energy
and efficiency. Other goals are transitioning into a
low-carbon economy.
The tasks also include directing the private sector
and activating its role in maintaining sustainable

SEA Annual Report | 2019
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Renewable Energy
Certificates Scheme

Moreover,

SEA developed “Renewable Energy Certification

ability to benefit from renewable energy, such as

System” approved by the Executive Committee

limited space for installing solar energy panels or

headed by His Royal Highness Prince Salman

technical limitations or financial ones. Users will

bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince, Deputy

be able, via the system, to invest in sustainable

Supreme Commander, and First Deputy Prime

energy projects by buying “Renewable Energy

Minister.

Certification”

Certificates”. This reflects the SDG 7 of UNSDGs,

program will enable solar energy systems to

which is a goal that the Kingdom of Bahrain has

generate sustainable energy and record their

committed itself to achieve.

“Renewable

Energy

“Renewable

Energy

Certificates”

system has other benefits that enable users to
override some challenges that may limit their

energy output in SEA. In turn, the quantity of
produced energy shall be verified and approved
in the form of a “Renewable Energy Certificate”,
which is awarded to each system for every 1
megawatt/hour of recorded production and is
approved by the Authority. Thus, energy output
reports can be checked and verified.
“Renewable

Energy

Certification”

Collaboration with DERASAT
Bahrain Center for Strategic, International and
Energy Studies (DERASAT) and The Sustainable
Energy Authority (SEA) signed a cooperation
agreement in order to complement national efforts

program

enables investors and funding institutions to
assess investments and funding opportunities in
sustainable energy projects and verify produced
energy through reliable and approved program
and tools. The first stage will be experimental
by registering a limited number of solar energy
systems. The system for executing the program
will be assessed in regard to its flexibility in
implementation and aligning it to the best

and achieve best utilization of national resources
to encourage sustainable energy initiatives and
projects.
The agreement was signed based on the common
commitment of governmental institutions to
support the reform project of His Majesty, and
out of the keen interest of the parties to promote
and foster cooperation between them, particularly
in

using, preserving, and raising efficiency of

international practices and experiments.

sustainable energy sources. The memorandum

At the first experimental stage, the system and the

the two parties in the following fields:

ability to extend its implementation nationally to

included coordination and cooperation between
•

studies, research programs, questionnaires,

include all solar energy systems in the Kingdom
will be assessed. It will also give an opportunity
to investigate the feasibility of implementing
Blockchain solutions to ensure transparency and
the ability to trace and verify each certificate.

Exchanging information and expertise on
events, and training activities.

•

Establishing common projects in research,
training, and awareness raising fields.

36
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Conducting questionnaires and surveys that
contribute to raising the awareness and
education in using, preserving and raising

•

•

•

Collaboration with The Intellect
Resources Management (IRM)

the efficiency of sustainable energy sources

The Sustainable Energy Authority (SEA) and

Preparing

and

Intellect Resources Management (IRM) have

common specialized studies that contribute

announced a collaboration committed to

to the interest in sustainable energy.

bridging capacity gaps in the fields of renewable

educational

publications

and

energy and energy efficiency, fostering the

common training courses on preserving

implementation of sustainable energy policies

sustainable energy.

-in terms of renewable energy sources and

Such cooperation fields will promote the

energy efficiency- in the Kingdom of Bahrain.

Organizing

seminars,

workshops

partnership principle, which is one of the most
important basics to integrate the concept

This agreement includes a two-year capacity

and practices of sustainable energy into the

building program that gives students of the

policies of all sectors and establishing them

University of Bahrain and its professionals an

in social and institutional culture.

opportunity to develop their skills and practices,
which will help them to advance their careers in
the sustainable energy sector.
The program is designed by InnoEnergy, which
is the one of the largest innovation engines for
sustainable energy in Europe that is focused
to achieve future innovative solutions in
sustainable energy.
The SEA, and IRM in this collaboration work
together in a number of education related
areas including promoting entrepreneurship
in sustainable energy, development of student
projects and industry professional projects,
conducting boot camps for university students
in the field of Engineering, Sciences, ICT and
Business

Administration,

and

connecting

the students and industry professionals to
domestic, regional, and international players in
the same field.
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Collaboration with the
University of Bahrain (UoB)

to medium investments” and “long-term capital-

The Sustainable Energy Authority (SEA) has signed

and individual return on investments forecasted

an agreement with the University of Bahrain (UoB),

by the experts.

intensive initiatives” with each representing
several different energy saving opportunities

which aims to advance research in the area of solar
powered water desalination.

Having assessed the recommendations
of the SEA and the energy audit report,

The agreement will aim to contribute to the

the management of ASRY have conducted

achievement of sustainable development goals

several stakeholder meetings and

and addressing problems of water scarcity, using

approved multiple investments towards

innovative means.

the recommended opportunities. Power
factor correction, energy efficient lighting

This collaboration recognizes the capacity of UoB

replacements, equipment upgrades and

in the research area and is aimed at finding ways to

a fuel management system are some of

reduce the energy required for generating potable

the improvements that have already been

water in the Kingdom and using renewable energy

approved with ROIs ranging from months to

to do so. The project is formulated to explore

several years.

research in the feasibility for piloting a solar
powered desalination unit in Bahrain.

Energy Auditing Support
to ASRY
The Sustainable Energy Authority (SEA) has
supported Arab Ship Repair Yard (ASRY) in
conducting an energy audit to highlight energy
efficiency improvement opportunities.
The energy audit was carried out by a team
of local energy services companies lead by
an international consultant. Over the course
of several days, on-site measurements and
observations were taken, and the collected data
was analyzed in the following weeks.
The recommendations that were made to ASRY
management include “no cost to low cost”, “small
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Promising Renewable Energy Initiatives are Underway
During the last two meetings of the

This will relieve financial burdens on

Implementation Follow-up Committee (IFC)

beneficiaries as to installing such solar systems

for the NREAP and NEEAP, chaired by H.E.

to generate electrical power.

Dr. Abdul Hussain Bin Ali Mirza, and with the
participation of committee members of senior

In t h is regard, t h e c o m m it t ee c h a irma n

officials in several ministries and governmental

and members valued the unprecedented

entities, a number of agenda topics were

cooperation by Tamkeen for their rapid

periodically discussed, lobbied and assessed.

response for the initiative and contribution to
the achievement of desired national objectives

Particularly, the initiatives for funding

of renewable energy and energy efficiency in

renewable energy projects in the Kingdom of

the Kingdom of Bahrain with their support and

Bahrain through presenting financial support

encouragement to make use of clean energy

to contractors to enable them to install

in the Kingdom of Bahrain.

renewable energy systems for individuals at
their homes.
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Public Tendering of 8
Government Schools’ Buildings
for Solar PV Installation

participants in the field of renewable energy and

An expression of Interest (EOI) was published with

More than 100 trainees of experts and technicians

the support of the United Nations Development
Programme (UNDP) on the 28th of January 2019,
in through which we received responses from 37

solar energy systems installation, which is part of
the strategy to execute and encourage the use
of renewable energy in the Kingdom of Bahrain.
of different companies that specialize in energy
have participated in the two courses.

bidders (60% Local and 40% International).

The on-the-job training was conducted over

The EOI evaluation was completed on the 5th of May

written examination that trainees must pass to

2019 by the evaluation committee (represented
by: Ministry of Education, Ministry of Finance
& National Economy, The Electricity & Water
Authority and the Sustainable Energy Authority).
24 companies were qualified in the EOI and were
eligible to participate in the Request For Proposal

a period of five consecutive days followed by a
obtain an approved certificate in the installation
and linkage of solar energy systems onto the
governmental Grid.
A total of 300 trainees have trained on the
installation of solar energy systems in the Kingdom
of Bahrain. The training is a quantum leap to save

(RFP).

energy consumption in general and improve the

The SEA, in conjunction with International Technical

homes, factories and hotels, and promote the

and Legal Consultants, has developed an RFP
document covering the inputs from MOFNE, MOE
and EWA. SEA has submitted the RFP document
to Tender Board on the 31st of December 2019 for
publishing the RFP by early January 2020.

Certification Program for
Solar PV Systems Installers,
Contractors and Consultants
In 2019, SEA conducted two training courses for
contractors on installing solar energy systems
in EWA training center in Sitra. This occurred
in cooperation with EWA, Cesi, and JLandka
companies with support from UNDP. Extensive
free training aims at promoting the abilities of

ability of people to install solar energy panels in
role played by private sector in spreading the
installation of solar energy panels. Such training
courses will continue to supply the needs of local
markets and provide qualified contractors and
consultants for solar energy installations.
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Renewable Energy Commercial
Registration (RE CR)

Integration of Solar System
Solutions in Bridges

SEA and The Council for Regulating the Practice of

The Sustainable Energy Authority (SEA) and the

Engineering Professions (CRPEP) in collaboration

Directorate of Roads,

with the Ministry of Industry, Commerce & Tourism

Municipalities Affairs and Urban Planning (MWMAUP)

initiated the development of the Renewable

intend to pilot the integration of renewable energy

Energy Commercial Registry (CR) for Consultancy.

into the bridges and infrastructure.

A sub-activity is being developed under the ISIC4

The SEA is working on a proposal to construct a

Code 711 - Architectural & Engineering Activities

‘Solar Walkway Bridge’ in Bahrain, which will be the

& Related Technical Consultancy for Renewable

first of its kind in the Gulf region. It is envisioned to

Energy Engineering.

make this bridge as an iconic engineering and design

at the Ministry of Works,

masterpiece. Also, by adding value on the current
The SEA is in the process of developing the

design, it will be more elegant with the integration

Renewable Energy CR for Contractors. A sub

of Solar and Wind energy technologies.

activity is being developed under the ISIC4 Code
422 - Construction of utility projects for Renewable

The integration of renewable energy into the

Energy Engineering. These Sub-Activities shall be

highway bridges and roadways is not only to utilize

active by the year of 2020.

the limited land space in Bahrain for harnessing
renewable energy, but also to integrate the concept

Expansion of Tatweer Solar
Plant to a Total Capacity of
4 MW
Tatweer installed a 1 MW Solar Power Plant
(SPP) in February 2016. The SPP is sized to
match the total energy requirements of Tatweer
Petroleum’s Headquarters.
Any excess supply of energy generated by the SPP
is supplied to Tatweer Petroleum’s High Voltage
(HV) distribution network; thereby, decreasing
the power demand from the Government’s grid
and reducing natural gas consumption. The 1
MW SPP was commissioned in the year 2016. In
addition to this, 3 MW SPP was commissioned in
the year 2019.

of ‘green and sustainable bridge into road design’
and promote the commitment of the transportation
sector towards achieving sustainable development.
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Kingdom of Bahrain Joined the International Solar Alliance
The First General Assembly of the International

with the International Solar Alliance (ISA) during

Solar Alliance (ISA) has opened its membership to

the month of August 2019.

all Member countries of the United Nations, and
the necessary amendments are being prepared.

Once the necessary amendments and ratification
have been completed, the Kingdom of Bahrain

In the interim, the SEA signed the “Statement of
Intent” on the collaboration of Kingdom of Bahrain

can officially join as a member country of the ISA.
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MEETINGS
& EVENTS
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iSEE2019 “Fostering Bahrain
Sustainable Future”

strategies related to renewable energy and energy

The President of SEA, Dr. Abdul Hussain Bin

practices internationally, regionally and nationally.

efficiency. This platform provided a unique forum
to exchange information, expertise and the best

Ali Mirza inaugurated the first international
sustainable energy forum (iSEE2019) in April 2019

The SEA intends to organize this forum annually

under the slogan theme of “Fostering Bahrain’s

with the aim to open a new market for sustainable

Sustainable Energy Future”.

energy and attract investments to provide new
work opportunities and raise awareness of how

More than 500 participants and lecturers from

important it is for all to depend on sustainable

Bahrain and abroad joined the conference,

energy as an alternative source of energy.

which attracted more than 25 companies from

Moreover, natural renewable resources relieves

sustainable energy sector that participated in the

health and economic burdens resulting from the

exhibition that accompanied the conference.

use of traditional energy and reduces the waste of
its sources.

The forum was organized by the SEA in Bahrain

The forum is the pioneering and best initiative

in cooperation with United Nations Development

to ensure

Programme (UNDP) and the Bahrain Society of

developed by SEA and approved by the

Engineers (BSE).

Cabinet through this forum, national vision
and

execution of

national action plans

international objectives of sustainable

The forum focused on two key objectives:

development meet sustainable energy plans. It

promoting information base and improving

also promotes the principle of partnership, which

the abilities of entities concerned with the

is a key element to execute such plans.

development and execution of programs and
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Bahrain on the Track to Achieve Sustainable Energy Goals
The Kingdom of Bahrain is committed to develop

Addressing the attendees, H.E. Dr. Mirza delivered

renewable energy as part of the Vision 2030 for

a detailed presentation that highlighted the salient

creating a sustainable future for energy sector by

features of the Government’s efforts to help

maximizing the use of technological advances.

achieve 2030 Sustainable Development Goals

This was stated by H.E. Dr Abdul Hussein bin Ali

(SGDs) for Bahrain and its global role as a part of

Mirza, President of Sustainable Energy Authority,

global community. During panel discussion,

during a seminar on ‘The Power of Finance in

experts deliberated upon the role of the financial

Developing a Sustainable Environment’ hosted by

institutions to finance the sustainable energy

Standard Chartered Bank. The seminar was

projects and support the Kingdom of Bahrain’s

attended by Government officials, financial sector

economic development.

experts and banking executives.
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SEA is a Partner in Bahrain
Summit Conference on
Smart Cities

Encouraging Sustainable Energy Projects and

SEA participated as a knowledge partner in The

accompanying the conference with a platform

Bahrain Conference and Exhibition on Smart Cities
2019, held for the fourth year in a row under the
patronage of H.E. Eng. Essam Bin Abdulla Khalaf,
Minister of Works, Municipalities Affairs and Urban

Developing Related Policies”.
SEA has also participated in the exhibition
exhibiting the most important projects executed
by the Kingdom of Bahrain, particularly the
Net Metering system, which is one of the most
important achievements by the Authority.

Planning, and the participation of governmental
entities and private sector companies.
Commenting on how important it is to promote
sustainable energy, SEA president, H.E. Dr. Abdul

The President of SEA, Key
Speaker and Patron
“Environmentalists by Nature”

Hussain Bin Ali Mirza on this occasion stated “in
the SEA, we are keen on taking key opportunities

H.E. Dr. Abdul Hussain Bin Ali Mirza, the President

that can promote investment in sustainable

of SEA, Environmentalists by Nature seminar

energy to achieve desired national objectives and

organized by Bahrain Woman Association for

spread awareness on the integration of renewable

Human Development.

energy policies and energy efficiency in national
strategies and plans and approving them by

H.E. Dr. Mirza delivered a speech recognizing

all other sectors.” H.E. Dr. Mirza also stated that

the importance of preserving natural resources

Smart Cities initiative depend on sustainability as

and maintaining efficiency goals and stated

the key pillar; and most importantly the adoption

that the goals of objectives of the event meet

of sustainable energy concepts.

the goals of the SEA, which work on promoting

H.E. Dr. Mirza concluded by extending his sincere

rationalization in energy consumption through

gratitude and appreciation to the Ministry of

its programs included in NEEAP, and plans for

Works , Municipalities Affairs and Urban Planning,

increasing useful opportunities and investment

in particular to H.E. Eng. Essam Bin Abdulla Khalaf

in renewable energy.

for championing the distinguished efforts and
initiatives by organizing this conference and

The president of SEA stated in his speech, "the

exhibition in the Kingdom of Bahrain”.

wise leadership

always

supports all efforts

and initiatives whether by public or private
SEA participated in Bahrain Conference and

sector or civil society institutions aiming at

Exhibition on Smart Cities by delivering a lecture

encouraging the best use of natural resources,

by Mr. Rami Othman, an energy efficiency expert

reducing pollution, and raising awareness on

at SEA, entitled “Participation of Smart Cities by

preserving the environment and its components.
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As a Governmental agency, we are coping with
developments and new technologies to provide
safe and sustainable energy for us and the
coming generations. In return, we must promote
the feeling of responsibility by all individuals in
rationalizing energy consumption and saving it. It
is a formula which will not give right results unless
each individual carries out its role, particularly
in our current situation. Rationalization is no
longer an option but a necessity that makes it a
must to rapidly transform towards efficiency and
effectiveness in energy production and use".
SEA has a vital role in protecting the environment
through executing national objectives approved
by the Cabinet to improve energy efficiency by 6%
by 2025 and increase the share of renewable
energy resources in the national energy mix by 5%
by 2025.
As an example of the many initiatives followed up
by the Authority: district cooling project in Bahrain
Bay aims to reduce the cost of cooling buildings
that constitute 60% of electricity consumption
during summer months. It is noteworthy that
the first district cooling system in the world was
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installed in Awali city in the thirties, and that the

that is being constructed on a build-own-operate

first pilot project in solar energy with a capacity of

model (BOOM) at the Askar landfill site in Bahrain’s

5 megawatts was achieved in Awaly city in 2012.

Southern Governorate.
H.E. Dr. Mirza concluded his speech by thanking

Another tendered project was the 100MW Askar

Bahrain Women Association for organizing this

Solar Farm, the country’s first lare-scale PV power

event and BAPCO for the partnership and support

plant. This project is an independent power plant

of such important initiative.
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Exchange of Information at
International Forums
The

Sustainable

Energy

Authority

(SEA)

participated in the International Seminar, which
was organized by the World Renewable Energy

25th Conference of the
Parties to the United Nations
Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC)
(COP-25)

Network / Congress in Britain. This was the 100th

SEA participated in the 25th Conference of

Seminar worldwide, and the 29th held in Brighton,

the Parties to the United Nations Framework

United Kingdom.

Convention on Climate Change (UNFCCC) (COP25), represented by Dalal AlBaharna, Jr. Technical

The conference was attended by over 24

Specialist at the Sustainable Energy Authority.

attendees from several countries from around the
world, including: Greece, Hungary, Italy, Kingdom

The COP25 was held in Madrid, Spain from 2 to 13

of Bahrain, Kingdom of Saudi Arabia, Morocco,

December 2019. As a party to the Paris Agreement,

Poland, Portugal, Sri Lanka, United Arab Emirates

the Kingdom of Bahrain attended the conference

and United Kingdom.

with a delegation headed by H.E. Shaikh
Mohammed Bin Khalifa Al Khalifa, the Minister

The conference program covered several topics

of Oil. The delegation comprised of members

relating to Renewable Energy, Climate Change,

from several government entities including the

Policy, Security, Electricity, Transport, Water

National Oil & Gas Authority, Supreme Council

Resources & the Built Environment.

for Environment, Ministry of Industry, Commerce
& Tourism, Electricity & Water Authority and the

The conference was followed by site visits to
Solar PV Installation at King’s Cross St. Pancras
Railway Station in London that has a capacity of
240kW, and a visit to Brighton Rampion Offshore
Windfarm, Brighton. The offshore windfarm has a
capacity of 430 MW and will reach 700 MW in the
next few years. It has 116 wind turbines, each with a
capacity of 3.5MW.

Ministry of Foreign Affairs.
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SEA President Patrons the
Authority’s National Celebrations

and increasing development the Kingdom is

Under the patronage of the President of the

surely contribute to strengthening Bahrain’s

Sustainable Energy Authority (SEA) Dr Abdul

position as a distinguished centre not only in

Hussain bin Ali Mirza, the Authority organized

the field of sustainable energy, but in all fields,

a special ceremony on the occasion of the

and at the same time promoting the Kingdom’s

Kingdom of Bahrain’s national celebration, in

leading international position as a role model of

commemoration of the establishment of the

determination, hard work and devotion.

witnessing in all fields, owing it to the directives
of the Wise Leadership, and stated that it would

modern kingdom of Bahraini state as an Arab and
Muslim country founded by Ahmed Al Fateh in
1783, the 48th anniversary of its full membership
in the United Nations, the 20th anniversary of His
Majesty the King’s accession to the throne, and

SEA President Recognizes
Female Employees Role

the historic triumph of Bahrain National Football
team in the 24th Arabian Gulf Cup.
The SEA’s celebration of the National Day came
with countless amounts emotions of love and
loyalty to the homeland and the Wise Leadership,
spearheaded by His Majesty King Hamad bin Isa Al
Khalifa the King of the Kingdom of Bahrain, as His
Majesty the King issued a Royal Decree in October
2019 this year to establish SEA, in an unparalleled
initiative to make Bahrain a distinguished centre for
sustainable energy and sustainable development,
and to ensure he implementation of the best
practices in energy consumption, and attracting
investments

and

innovations

to

implement

national plans related to renewable energy and

On the occasion of Bahraini Women’s Day, which
falls on December 1, President of the Sustainable
Energy Authority (SEA) Dr Abdul Hussain Bin Ali Mirza
honored the female employees of the Authority.
On this occasion, Dr Mirza praised the key role
played by the Supreme Council for Women (SCW),
led by SCW Chairperson Her Royal Highness Princess
Sabeeka Bent Ibrahim Al Khalifa, in empowering and

energy efficiency.”

honoring Bahraini women in both the private and

The SEA is full of hope and determination to

of SEA female employees comes to reflect the

achieve remarkable accomplishments in the areas
of sustainable energy, which will bring good and
great economic and social benefits to the citizens

public sectors, adding that the honoring ceremony
Authority’s appreciation to the essential role of
Bahraini women in the development of the Kingdom.

and residents of the kingdom.”

As the Bahraini Women’s Day comes this year

The SEA President also recognized the noticeable

Higher Education and Future Sciences”, Dr Mirza

under the theme “Bahraini Women in the Field of
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said that this field represents one of the most

During a keynote speech delivered during the

important fields that Bahraini women are present

launching ceremony, Dr Mirza underlined that

at a high level, as they have reached the highest

the success achieved by this Directory over

administrative positions, thanks to their broad

the years contributed to enriching the national

culture and solid knowledge. Dr Mirza expressed

memory by highlighting the development goals

pride in SEA female employees, commending on

of the vision of the Wise Leadership, as well as

their excellent performances and efforts that are

documenting the civilized and economic history

dedicated towards achieving national goals for

of the Kingdom of Bahrain and showing Bahrain's

renewable energy and energy efficiency, which is

position as a centre of excellence in many

the main role that the Authority seeks to achieve

areas, providing the necessary information that

in the Kingdom of Bahrain, and this indicates the

encourages

efficiency of women in an important field such as

towards achieving development in all sectors.

investments and moving forward

the sustainable energy field , which is the future of
energy in the whole world.

SEA President Patron’s the
Launch of GWWD 2020-2021

“Be The Ambassador of
Sustainable Energy” Campaign
SEA launched the “Be the Ambassador of

President of the Sustainable Energy Authority

Sustainable Energy” campaign through its social

(SEA) Dr Abdul Hussain Bin Ali Mirza yesterday

media platforms in order to raise awareness on

launched the new edition of the Gulf Who’s Who

energy efficiency and renewable energy and

Directory (GWWD) for the year 2020-2021 at the

encourage individuals to depend on the best

Gulf Hotel Bahrain, in the presence of officials,

practices to save energy. The on-going campaign

dignitaries and invitees.

includes competitions, prizes and activities that
aim at establishing the concept of sustainable

GWWD, which is published by Sunliz Publications

energy in the Kingdom of Bahrain.

since 1978, consists of database that is considered
the most important reference for obtaining

STC participated in supporting the campaign

information about decision makers, senior officials

through lighting the wall of its headquarter in Seef

and administrators in various sectors, as it includes

District with the name of the campaign for three

their biographies, accomplishments, features of

consecutive days.

their personalities and addresses to contact them
in the Kingdom of Bahrain.

As part of the Kingdom’s celebrations of its glorious
National Day and the Accession Day of His Majesty

documents the history of

the King of Bahrain, may Allah protect him, SEA

Bahrain through the testimonies of its citizens

organized an awareness raising festival aiming at

who are

centre of leadership in all

promoting the concept of sustainable energy for

important economic and commercial fields and in

citizens and residents of all ages on 29 November

major institutions.

2019. The festival was attended by artists from the

The Directory also
in the
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Kingdom of Bahrain who have held competitions
and awarded prizes to raise awareness on the
importance of sustainable energy.

Drawing Contest to Raise
Awareness on Sustainable Energy
SEA organized a drawing contest for children

Some artists also performed a set of national

during the festival that it held in Avenues Mall

and popular songs in addition to organizing

under the slogan “Be the Ambassador of

many accompanying events. The main focus

Sustainable Energy”.

of the celebration was to establish the concept
of economy in energy consumption, which has

The aim of the contest, held in cooperation

become a necessity to ensure a prosperous and

with Eng. Yousif Ameen Al Ameen, was to raise

sustainable future. The information was spread

awareness of children on sustainable energy

through the celebration to raise awareness of the

in a simple and pleasing way and encourage

audience on national programs and goals of

them to participate in energy consumption

sustainable

encouraging

rationalization process. H.E. Dr. Abdul Hussain

individuals to use means that ensure efficiency in

bin Ali Mirza, President of SEA, honored

using energy, and make them aware of the latest

Hooryah Mohammed Habeeb, who is the child

inventions in renewable energy.

that won the contest. Hooryah expressed her

energy,

pleasingly

happiness for winning the prize and her deep
SEA aims at inviting all to be sustainable energy

love for preserving natural resources including

ambassadors, preserve our natural resources and

those related to sustainable energy.

promote the horizons of our future ambitions in
this field. The event reflected the important role
of the private sector in fostering investment in
sustainable energy, particularly through support
offered by GPIC and its deep rooted faith in
sustainability in the Kingdom of Bahrain.
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SEA President Recognize
Support Initiatives from AIESEC

“You are the building block of our ambitions

H.E. Dr. Abdul Hussain Bin Ali Mirza, President of SEA,

achievement is placing the Kingdom of Bahrain on

honored some volunteers from the international

the list of the most country seeking sustainability,”

youth organization, AIESEC, as an appreciation

said H.E. Dr. Mirza addressing the youth.

and hopes so that they will become, due to
your determination, courage and enterprise, our

for their role in supporting awareness-raising
programs of sustainable energy and taking part

He added: “The instructions of the wise leadership

in organizing the festival under the slogan “Be The

include promotion of youth abilities out of its faith

Ambassador of Sustainable Energy”.

in your distinctive abilities, which will contribute
to making the Kingdom of Bahrain a center of

Dr. Mirza commended the mission of AIESEC, the

excellence in sustainable energy. SEA is seeking to

importance of voluntary action, its benefits for

make the youth the key participants in our march to

society and bringing up a generous and home-

achieve the goals of sustainable development and

country-loving generation. He highlighted the

national goals of energy efficiency and renewable

pioneering role of the youth in making sustainable

energy under the Economic Vision 2030 of His

energy a key landmark in the Kingdom of Bahrain.

Majesty, King Hamad Bin Isa Al Khalifa,” he added.
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First Renewable Energy Lab

APRIL The First Renewable Energy Lab was opened in

2019

Bahrain by University of Bahrain (UoB).

SEA Technical Support was offered to:

since

MARCH

2018

• Ministry of works: Solar PV & Energy Audits
- Agriculture: Solar PV & Energy Efficiency
• Ministry of Justice: ESCO / ESPC Project Assessment
• Ministry of Health: Solar PV
• Ministry of Youth & Sports: Solar PV & Wind Turbines
• Ministry of Interior: Solar PV & Energy Efficient Design
• Ministry of Education: Government Schools Rooftop Project
• Economic Development Board: Solar Potential, Technology Assessments,
Attracting FDI
• Mumtalakat: Technical Evaluation of Projects
• ASRY: Energy Efficiency
• NOGA Holding: RECs
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The First Official Wind Atlas Launching

APRIL The First Official Wind Atlas was launched.

2017

*digitally available on

www.seu.gov.bh

Certificates

Legislation to track
Renewable Energy

shows source from where consumers get their

Green Energy
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LIST OF ACRONYMS
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ACRONYMS

TECHNICAL TERM

TRANSLATION

BEEC

Building Energy Efficiency Code

دليل كفاءة طاقة المباني

EE

Energy Efficiency

كفاءة الطاقة

ENMS

Energy Management Systems

أنظمة إدارة الطاقة

ESCO

Energy Services Companies

شركات خدمات الطاقة

Energy Savings Performance

التعاقد على األداء المتعلق بوفورات الطاقة

ESPC

Contracting

GBC

Green Building Code

دليل المباني الخضراء

GSO

Gulf Standard Organization

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية

IFC

Implementation Follow Up Committee

المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

ISA

International Solar Alliance

التحالف الدولي للطاقة الشمسية

Minimum Energy Performance

الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة والوسم
ألجهزة تكييف الهواء

MEPS

Standards and Labeling for ACs

لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة
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ACRONYMS

TECHNICAL TERM

TRANSLATION

NEEAP

National Energy Efficiency Action Plan

الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

National Renewable Energy

الخطة الوطنية للطاقة المتجددة

NREAP

Action Plan

PSH

Peak Sun Hours

ساعات ذروة الشمس

RE

Renewable Energy

الطاقة المتجددة

SEA

Sustainable Energy Authority

هيئة الطاقة المستدامة

SEC

Sustainable Energy Center

مركز الطاقة المستدامة

SM

Smart Metering

العدادات الذكية

SPV

Solar PV System

أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

TBFT

Tender Based Feed in Tariff

مناقصات تعرفة التغذية
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تـــدشين أول أطـــلس رسمي للريــاح

مفتاح المصطلحات

متوسط سرعة الرياح  100م (م/ث)

أبــريـل

2017

تدشين أول أطلس رسمي للرياح
*النسخة الرقمية متوفرة على www.seu.gov.bh

الشــــهـادات

تــشريـعـات لـتــتـبـع
الطـــاقة المـتجددة

لمعرفة المصادر التي تمد المستهلك بــ

الطاقة اخلضراء
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أول مختبر للطاقة المتجددة

أبــريـل

2019

افتتحت جامعة البحرين أول مختبر
للطاقة المتجددة في مملكة البحرين.

عرضت هيئة الطاقة المستدامة الدعم الفني على الجهات التالية:

منذ
مــارس

2018

• وزارة األشغال :الطاقة الشمسية وتدقيق الطاقة
 وزارة الزراعة :الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة• وزارة العدل :تقييم مشروع شركات خدمات الطاقة  ،ESCOوعقد أداء وفر الطاقة ESPC
• وزارة الصحة :الطاقة الشمسية
• وزارة الشباب والرياضة :الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
• وزارة الداخلية :تصميم الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة
• وزارة التربية والتعليم :مشروع أسطح مباني المدارس الحكومية
• مجلس التنمية االقتصادية :إمكانات الطاقة الشمسية ،تقييم التكنولوجيا،
جذب االستثمار األجنبي المباشر
• مؤسسة ممتلكات :التقييم الفني للمشاريع
• الشركة العربية لبناء وإصالح السفن :كفاءة الطاقة
• الشركة القابضة للنفط والغاز (نوغا القابضة) :شهادات الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة المستدامة  -التقرير السنوي | 2019
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ي
عوعـ 
مســابق ةالطـاق ةالمســتدام ةلرفـ 
ن
لالطــاق ةالمســتـدامـةمـ 
لحــو 
األطفا 
لالـرســم
خــال 

الدكتور ميرزا يكرم متطوعين من منظمة
آيــزك  AIESEC -لـدعـــمـهـم لــلـبــرامــج
ِ
التوعـويـة الخاصــة بالطـاقـة المســـتدامـة

ة رس 
م
ة مسابق 
ة المستدام 
ة الطاق 
ت هيئ 
نظم 
ل المهرجان الذي أقامته في مجمع األفنيوز
لألطفال خال 
ة المستدامة".
ن سفي ًر ا للطاق 
ت شعار" ك 
تح 

كرم سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس
هيذة الطاقة المستدامة متوطعين من منظمة
شباب آيزك  AIESEC -العالمية ،تقدير ًا لمساهمتهم في
ِ
دعم البرامج التوعوية للطاقة المستدامة ،والمشاركة
في تنظيم المهرجان الذي أقيم تحت شعار "كن سفير ًا
للطاقة المستدامة".

وكان الهدف من المسابقة التي جرت بالتعاون م 
ع
ي لدى
ى الوع 
ع مستو 
ى رف 
ن إل 
ف أمي 
س يوس 
المهند 
األطفال حول الطاقة المستدامة بأسلوب بسيط
ة ترشي 
د
ي عملي 
ة ف 
ى المشارك 
م عل 
ومحبب  ،وتشجيعه 
ة الدكتو ر عبدالحسين
م سعاد 
ة .وكر 
ك الطاق 
استهال 
بن علي ميرز ا رئيس هيئة الطاقة المستدامة ،الطفلة
د عبرت
ة .وق 
ت بالمسابق 
ي فاز 
ب الت 
د حبي 
ة محم 
حوري 
ة وعن
ة حورية عن سعادتها بالفوز بالجائز 
الطفل 
ة ومنها
ى الموار د الطبيعي 
ة عل 
شغفه ا بالمحافظ 
ة.
ة المستدام 
ة بالطاق 
المتعلق 

وأشاد الدكتور ميرزا برسالة منظمة آيزك AIESEC -
ِ
وبأهمية العمل التطوعي وفوائده على المجتمع ولبناء
جيل معطاء ومحب لوطنه ،مشدد ًا على دور الشباب
الريادي في جعل الطاقة المستدامة معلم أساسي في
مملكة البحرين.
وقال سعادة الدكتور ميرزا متوجه ًا إلى الشباب" :زنتم
حجر األساس الذي نبني عليه طموحاتنا وآمالنا لتصبح
جميعها بفضل عزمكم وشجاعتكم وإقدامكم ،إنجازات
تضع مملكة البحرين على الئحة أكثر الدول سعي ًا
لتحقيق االستدامة".
وأضاف" :تتضمن توجيهات القيادة الرشيدة تعزيز
قدرات السباب إيمان ًا منها بإمكاناتكم المميزة التي
سوف تسهم في جعل مملكة البحرين مركز ًا للتميز
في مجال الطاقة المستدامة .وبدورنا كهيئة الطاقة
المستدامة ،نسعى إلى أن يكون الشباب من ضمن
المشاركين األساسيين في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،واألهداف الوطنية لكفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة تحت مظلة الرؤية اإلقتصادية 2030
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى".
ودعا سعادة الدكتور ميرزا منظمة آيزك AIESEC -
ِ
للمشاركة في تنظيم مؤتمر الشباب المزمع عقده على
هامش ملتقى الطاقة المستدامة الدولي الذي سيبدأ
في  15 - 13أبريل  2020في فندق الخليج تحت شعار
"االستدامة من أجل مستقبل مشرق".
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المجاالت التي تمثلها المرأة البحرينية بمستوى عال 
ي
ووصلت فيه إلى اعلى المناصب االدارية بثقافتها
ة وعلمه ا الراسخ  ،
الواسع 
ة نفخ ر بوجو د
ة المستدام 
ة الطاق 
ي هيئ 
ل ايض ًا بأنن ا ف 
وقا 
ى عالي
ل بمستو 
ة تعم 
ي الهيئ 
ن منتسب 
ة م 
عناص ر نسائي 
ومتميز من االداء مع باقي اعضاء فريق العمل سعي ًا
إلى تحقيق االهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة والتي هي الدور الرئيسي الذي تسعى الهيئة إلى
ة المرأة
ى كفاء 
ل عل 
ة البحرين  ،وهذ ا يد 
ي مملك 
ه ف 
تحقيق 
ي هي
ة الت 
ة المستدام 
ع الطاق 
ل قطا 
م مث 
ع ها 
ي قطا 
ف 
ع.
م أجم 
ي العال 
ة ف 
ل الطاق 
مستقب 

واعرب رئيس هيئة الطاقة المستدامة باالصالة ع 
ن
ت قطاع
ي ومنتسبا 
ع منتسب 
ن جمي 
ة ع 
ه وبالنياب 
نفس 
الطاقة المستدامة عن خالص الشكر والتقدير للقيادة
ل لمشاريع
م المتواص 
ى دعمه 
هللا عل 
م 
ة حفظه 
الحكيم 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين
ة النظيفة
م الطاق 
ع استخدا 
م بتشجي 
واهتمامه 
ة.
ة للبيئ 
المستدامةوالصديق 

ناالصدار
ترعايت هالدكتورميرزايدش 
تح 
الخليج Who’s Who

ل
الجدي دلدلي 
دشن الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة
الطاقة المستدامة مساء امس بفندق الخليج WHO’S
 .WHOاإلصدار الجديد من دليل الخليج ،لعام - 2021
 2020بحضور عدد كبير من المسؤولين والمدعوين.حيث
الذي تصدره  WHO’S WHOيحتوي دليل الخليج للنشر
منذ  1978على قاعدة  SUNLIZمؤسسة بيانات تعتبر
المرجع األبرز للحصول على المعلومات لصناع القرار
من كبار المسئولين واإلداريين بمختلف القطاعات ،من
خالل الكشف عن سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم ومالمح
شخصياتهم وعناوين اتصاالتهم في مملكة البحرين.
كما يوثق دليل الخليج تاريخ البحرين من خالل شهادات
مواطنيها الذين هم في مركز القيادة في كافة المجاالت
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االقتصادية والتجارية المهمة وفي المؤسسات الكبرى.
وقال الدكتور ميرزا في كلمته التي ألقاها خالل حفل
التدشين ،ان النجاح الذي حققه هذا الدليل على مر
السنوات ساهم في اثراء الذاكرة الوطنية من خالل
تسليط الضوء على األهداف التنموية لرؤية القيادة
الحكيمة وتوثيق التاريخ الحضاري واالقتصادي لمملكة
البـحرين وإظــهار مكانة البحرين كمركز للتميز في
عديد من المجــاالت ،وتـوفير المــعلومات الالزمــة التي
تـشــجـع االستثمارات والمضي قدما نحو تحقيق النماء
في كافة القطاعات.
وأعرب ميرزا في كلمته ايضا عن شكره وتقديره
للقائمين على اصدار هذا الدليل على مر السنين في
االعداد والتوثيق لهذا الدليل الذي يعتبر معلم من
معالم المعرفة ،مثني ًا الدكتور ميرزا على االصدار الحديث
للدليل وعلى محتواه الثري بالمعلومات والصور ومتمنيا
للقائمين عليه المزيد من النجاح ومواكبة التطورات في
إصداراته القادمة.

سفيراللطاق ة
ن
قحمل ة“ك 
إطال 
ً
نشركة STC
المستدامة ”بمساهم ةم 
أطلقت هيئة الطاقة المستدامة حملة "كن سفير ًا
للطاقة المستدامة" عبر مواقعها على شبكات
التواصل االجتماعي ،بهدف زيادة الوعي حول كفاءة
الطاقة والطاقة المتجددة وتحفيز األفراد على رعتماد
أفضل الممارسات لتوفير الطاقة.
وتضم هذه الحملة المستمرة مسابقات وجوائز
ونشاطات هدفها ترسيخ مفهوم الطاقة المستدامة
في مملكة البحرين .وقد ساهمت شركة  STCلالتصاالت
في دعم هذه الحملة من خالل إضاءة جدار واجهة مقرها
العام في منطقة السيف باسم الحملة ،وعرضها على
مدى ثالثة أيام متتالية.
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رئيس هيئة الطاقة المستدامة يرعى
احتفال الهيئة بمناسبة عيد جلوس جاللة
الملك المفدى والعيد الوطني المجيد
تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
رئيس هيئة الطاقة المستدامة أقامت هيئة الطاقة
ً
حفال بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين
المستدامة
بأعيادها الوطنية الحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية
الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح دولة عربية
مسلمة عام  1783ميالدية ،والذكرى  19لتسلم حضرة
صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه
لمقاليد الحكم ،والذكرى  48النضمامها لألمم المتحدة
كدولة كاملة العضوية ،وكذلك بمناســـبة فـــوز منـــتخبنا
الوطني لكــرة القـــدم بــبــطولــة كــأس الخــليـج العـربي
الرابــعة والعشرين.
وصرح الدكتور ميرزا قائال“ :احتفاالتنا بالعيد الوطني
لهذا العام تحمل الكثير من معاني ومشاعر المحبة
والوالء لوطننا العزيز وللقيادة الحكيمة وعلى رأسهم
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه ،الذي تفضل
جاللته بإصدار المرسوم الملكي إلنشاء هيئة الطاقة
المستدامة في اكتوبر من هذا العام ،وهي مبادرة سباقة
في السعي لجعل مملكة البحرين مركز ًا متميز ًا للطاقة
المستدامة والتنمية المستدامة وضمان أفضل
الممارسات في استهالك الطاقة وجذب االستثمارات
واالبتكارات لتنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأضاف ميرزا :أننا هذا العام نشارك شعب البحرين
أفراحه بهذا المناسبة الجلية بطريقة مميزة ،يملؤها
األمل والعزم بتحقيق إنجازات مهمة في محال الطاقة
المستدامة مما سيعود بالخير وبفوائد اقتصادية
وإجتماعية ّ
جمة على المواطنين والمقيمين في مملكتنا
الحبيبة” .وأشار رئيس هيئة الطاقة المستدامة إلى
األداء المميز والتطور النوعي المضطرد الذي تشهده
مملكة البحرين في تحقيق االزدهار على جميع األصعدة
ومختلف المجاالت بفضل توجيهات القيادة الحكيمة،
وأكد ان ذلك سيسهم بجعل مملكة البحرين مركزا
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للتميز ليس فقط في مجال الطاقة المستدامة وانما
في كافة المجاالت التي شملت مختلف نواحي الحياة،
اذ يتجلى العمل الدؤوب في الشراكات الدولية التي
تحققها والمكانة المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين
على الصعيد العالمي مما جعلها منارة للقاصي والداني
ومثال يحتذى به في العزم والتفاني.

رئيس هيئة الطاقة المستدامة يحتفي
بالمرأة في يومها ويؤكد مكانتها ودورها
المرموق في المجتمع

س هيئ 
ة
ي ميرز ا رئي 
ن عل 
ن ب 
م الدكتو ر عبدالحسي 
قا 
ت من
ن الموظفا 
م عد د م 
ة بتكري 
ة المستدام 
الطاق 
م المرأة
ة يو 
ة بمناسب 
ة المستدام 
ة الطاق 
ي هيئ 
منتسب 
ن ديسمبر  ،
ل م 
ف االو 
ي يصاد 
ة الذ 
البحريني 
وبهذه المناسبة أشاد الدكتور ميرز ا بالدور االساس 
ي
والمهم الذي يقوم به المجلس األعلى للمرأة بقيادة
ت إبراهيم
ة بن 
ة سبيك 
ي األمير 
ة السم و الملك 
صاحب 
آل خليفة رئيسة المجلس االعلى للمرأة حفظها هللا
ل البال د المفدى
ة عاه 
ب الجالل 
ة صاح 
ة حضر 
وقرين 
ن جهو د تجاه
س م 
ه المجل 
م ب 
ه هللا  ،ومايقو 
حفظ 
المرأة البحرينية وتكريمها على كافات اإلنجازات في
ي هذ ا التكريم
ة والخاصة  ،ويأت 
ت الحكومي 
المؤسسا 
إيمانا واعتزاز ا لمكانة المرأة البحرينية عند القيادة
ي والعالم.
ب البحرين 
والشع 
ي احتفا 
ء
م يأت 
ة لهذ ا العا 
م المرأ 
ن يو 
ف ميرز ا بأ 
وأضا 
بالمرأة العاملة في مجال التعليم العالي وعلوم
المستقبل ،حيث يمثل هذا القطاع واحد ًا من اهم
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تبادل المعلومات في المنتديات الدولية
شاركت هيئة الطاقة المستدامة في الندوة الدولية التي
نظمتها الشبكة الدولية للطاقة المتجددة بالمملكة
المتحدة ،وكانت الندوة المائة  WRENفي جميع أنحاء
العالم والتاسعة والعشرون التي تعقد في مدينة
برايتون في المملكة المتحدة.
وحضر المؤتمر أكثر من  24من الحضور من مختلف الدول
من جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليونان ،هنغاريا،
إيطاليا ،مملكة البحرين ،المملكة العربية السعودية،
المملكة المغربية ،بولندا والبرتغال وسريالنكا واإلمارات
العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وتطرق برنامج المؤتمر لعدة مواضيع تتعلق بالطاقة
المتجددة والتغير المناخي والسياسات واألمن والكهرباء
والنقل وموارد المياه والبيئة المبنية .وتبع المؤتمر
زيارات ميدانية لمواقع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية
ٍ
في شارع كنغ كروس ،في محطة بانكراس في لندن
بقدرة  240كيلوواط ومحطة طاقة الرياح المائية في
برايتون رامبيون بقدرة  430ميغاواط وستصل إلى 700
ميغاواط في األعوام القليلة القادمة ،وهي مزودة بعدد
 116عنفة رياح قدرة كل منها  3,5ميغاواط.
ٍ
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الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر أطراف
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير
المناخ ()COP-25
برآسة وزير النفط ،معالي الشيخ محمد بن خليفة آل
خليفة ،شاركت مملكة البحرين في الدورة الخامسة
والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة
والذي انعقد في ( - COP25اإلطارية لتغير المناخ)
مدينة مدريد في إسبانيا في الفترة من  2إلى 13
ديسمبر .2019
وبما أن مملكة البحرين عضو في اتفاقية باريس،
ضم الوفد التفاوضي عدة جهات حكومية بما في ذلك
ٍ
ٍ
اآلنسة دالل البحارنة أخصائي تقني في هيئة الطاقة
المستدامة ،إضافة إلى ممثلي من الهيئة الوطنية
للنفط والغاز ،والمجلس األعلى للبيئة ،ووزارة
الصناعة والتجارة والسياحة ،وهيئة الكهرباء والماء،
ووزارة الخارجية.
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ً
قائال“ :في هذا السياق ،لهيئة الطاقة المستدامة
وأوضح
دور محوري في حماية البيئة من خالل تنفيذها لألهداف
الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر لتحسين كفاءة
الطاقة بنسبة  6%بحلول عام  ،2025وإدخال مزيج من
الطاقة المتجددة بنسبة  5 %بحلول عام  .2025وكأمثلة
سريعة للمبادرات العديدة التي تتابعها الهيئة :مشروع
محطة التبريد المركزي في خليج البحرين لتخفيض كلفة
تبريد المباني والتي تشكل حوالي  60%من استهالك
الكهرباء خالل أشهر الصيف.
ومن الجدير بالذكر هنا أن أول نظام للتبريد المركزي في
العالم كان في مدينة عوالي في الثالثينيات ،وإن أول
مشروع تجريبي للطاقة الشمسية بسعة خمسة
ميغاوات قمنا به كان في مدينة عوالي في عام ،2012
وهناك مشروع تم طرحه في مناقصة لمحطة طاقة
شمسية بطاقة  100ميجا وات في منطقة عسكر.
وفي األسبوع الماضي ،قمنا بتدشين مشروع شركة
تطوير للطاقة الشمسية بسعة أربعة ميغاوات ونبحث
اآلن مع وزارة التربية والتعليم مشروع لتركيب أنظمة
الطاقة الشمسية على أسطح  8مباني مدارس حكومية،
لتخفيض تكلفة الكهرباء لديها وترسيخ المفاهيم
الصحيحة للطاقة النظيفة في أذهان الطلبة والناشئة.
وختم سعادة الدكتور ميرزا“ :ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر
والتقدير لجمعية البحرين النسائية – للتنمية اإلنسانية
لتنفيذ هذه الفعالية ،ولشركة نفط البحرين لشراكتها
ودعمها لمثل هذه المبادرات الهادفة ،ومع خالص
تمنياتي أن تتكلل أعمال الفعالية بالتوفيق والنجاح.
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هيئة الطاقة المستدامة شريك في
مؤتمر قمة البحرين للمدن الذكية
شاركت هيئة الطاقة المستدامة كشريك معرفي
ٍ
في مؤتمر ومعرض البحرين للمدن الذكية  2019الذي
يقام للعام الرابع على التوالي برعاية سعادة المهندس
عصام بن عبدهللا خلف ،وزير األشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني وبمشاركة الجهات الحكومية
وشركات القطاع الخاص.
وفي تعليقه على أهمية تعزيز الطاقة المستدامة،
قال رئيس هيئة الطاقة المستدامة سعادة الدكتور
عبدالحسين بن علي ميرزا" :إننا نحرص في هيئة
الطاقة المستدامة على اقتناص أهم الفرص التي
من شأنها تعزيز االستثمار في الطاقة المستدامة
لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة ونشر الوعي
حول دمج سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
في االستراتيجيات والخطط الوطنية واعتمادها من
القطاعات األخرى كافة .كما ننتهز هذه الفرصة لنتقدم
بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسها زميلي العزيز
الوزير المهندس عصام خلف على الجهود والمبادرات
المتميزة بتنظيم هذا المؤتمر والمعرض على أرض
مملكة البحرين".
وأضاف ميرزا أن "المدن الذكية تعتمد على االستدامة
كركيزة أساسية واهم ما في ذلك تبنيها لمفهوم
استدامة الطاقة ،وإننا مسرورون اليوم بما أنجزته الهيئة
ً
مميز ا على
من مشاريع رائدة ال بد من أن يكون لها أث ًر ا
جميع القطاعات ،كما أننا نتطلع إلى األمام بطموح كبير
لتحقيق كل ما هو في صالح مملكة البحرين ومواطنيها
في مجال الطاقة المستدامة".
وتمثلت مشاركة هيئة الطاقة المستدامة في مؤتمر
ومعرض البحرين للمدن الذكية عن طريق تقديم
محاضرة من قبل خبير كفاءة الطاقة بالهيئة السيد رامي
عثمان بعنوان" :مساهمة المدن الذكية بتحفيز مشاريع
الطاقة المستدامة وتطوير السياسات المتعلقة بها"،
كما شاركت الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر
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بمنصة احتوت على عرض ألبرز المشاريع التي تقوم
بتنفيذها في مملكة البحرين وباألخص نظام صافي
القياس الذي يعتبر من أهم إنجازات الهيئة.

رئيـس هيئة الطـاقة المســتدامة
يفتـتح نـدوة “بـيــئيـون بالفــطـرة”
افتتح سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس
هيئة الطاقة المستدامة ندوة "بيئيون بالفطرة" التي
نظمتها جمعية البحرين النسائية للتنمية اإلنسانية.
وقد ألقى سعادة الدكتور ميرزا كلمة تطرق في
مطلعها عن سعادته لرعايته للفعالية التي هدفت إلى
نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية،
ومؤكدً ا على أن أهداف الفعالية تلتقي مع أهداف هيئة
الطاقة المستدامة التي تعمل على تعزيز مفهوم
الترشيد في استهالك الطاقة من خالل برامجها
ُ
المدرجة تحت الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وخطط
زيادة االستفادة من الطاقة المتجددة واالستثمار فيها.
ً
قائال :أن القيادة
وصرح رئيس هيئة الطاقة في كلمته
الرشيدة دومً ا ما تدعم كل الجهود والمبادرات سواء من
القطاع العام أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني
الرامية لتشجيع االستخدام األمثل للموارد وتقليل
التلوث وتنمية الوعي بالحفاظ على البيئة ومكوناتها.
وأننا كهيئة حكومية نواكب التطورات والتقنيات الجديدة
لتوفير طاقة آمنة ومستدامة لنا ولألجيال القادمة.
وفي المقابل البد من تنمية اإلحساس بالمسؤولية
من قبل جميع األفراد في ترشيد استهالك الطاقة
وتوفيرها ،فهي معادلة ال يتحقق ناتجُ ها الصحيح إال
ِ
بقيام كل بدوره .خاصة في وضعنا الحالي ،فإن الترشيد
ً
جميعا
لم يعد ٍ خيا ًر ا وإنما ضرورة ملحة تحتم علينا
سرعة التحول نحو الكفاءة والفاعلية في إنتاج الطاقة
وفي استخدامها .لذلك نثمن عاليًا حمل جمعية البحرين
النسائية – للتنمية اإلنسانية هذا الهم والهاجس البيئي،
ً
جميعا
ونقدِّ ر بعمق تنظيم هذه الفعالية لتذكيرنا
بأهمية قيامنا بدورنا وواجبنا تجاه البيئة.
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البحرين تسير في االتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة
تلتزم مملكة البحرين بتطوير الطاقة المتجددة في
إطار الرؤية االقتصادية  2030لخلق مستقبل مستدام
لقطاع الطاقة من خالل االستفادة القصوى من التقدم
في المجال التكنولوجي ،األمر الذي سلط عليه الضوء
الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا ،رئيس هيئة الطاقة
المستدامة خالل مشاركة الهيئة في ندوة "قوة المال
في تطوير البيئة المستدامة" التي استضافها مصرف
ستاندرد تشارترد.
ً
عرضا تفصيليًا شدد فيه
قدم سعادة الدكتور ميرزا

على السمات البارزة في الجهود الحكومية للمساعدة
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2030للبحرين
ودورها العالمي بوصفها جزءً ا من المجتمع العالمي.
وخالل حلقة النقاش تحدث الخبراء عن دور المؤسسات
المالية في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة ودعم
التنمية االقتصادية في مملكة البحرين ،وعُ قدت الندوة
في متــحف قــلـعة البـــحرين .وـحضــرها المســؤولون
الحــكومــيـون وخـــــبــراء القـــطـاع المــــالي والـمــديــــرون
التــنفـيـذيون للبــنوك.
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الملتقى الدولي األول للطاقة المستدامة "تعزيز مستقبل مملكة البحرين المستدام"
افتتح رئيس هيئة الطاقة المستدامة سعادة الدكتور
عبدالحسين بن علي ميرزا ملتقى الطاقة المستدامة
الدولي األول في أبريل  2019تحت شعار "تعزيز الطاقة
المستدامة في مملكة البحرين" .بمشاركة أكثر
من  500مشارك ،وعدد من المحاضرين من داخل
وخارج المملكة ونجح بجذب أكثر من  25شركة من
قطاع الطاقة المستدامة للمشاركة في المعرض
المصاحب للمؤتمر.
ُن ِّظم هذا الملتقى من قبل هيئة الطاقة المستدامة
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وجمعية
المهندسين البحرينية بهدف تسليط الضوء على
هدفين أساسيين:
•تعزيز قاعدة المعلومات
•وتحـسين قـدرات الجــهات المعنــية بتــطوير
وتـنفيذ البـرامج واالســـتــراتيــجـــيات المتــعــلــقــة
بالــطــاقـــة المتجددةوكفاءة الطاقة
وذلك من خالل المنصة التي يوفرها الملتقى سنويًا

لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على
الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني.
كما تهدف هيئة الطاقة المستدامة من خالل هذا
الملتقى السنوي إلى فتح سوق جديدة للطاقة
ً
فرصا جديدة
المستدامة وجذب االستثمارات ،موف ًر ا
للعمل ،وإلى رفع مستوى الوعي بأهمية اعتماد
الطاقة المستدامة من الجميع كطاقة بديلة تعتمد
على المصادر الطبيعية المتجددة مما يوفر من األعباء
الصحية واالقتصادية التي تنتج عن استخدام الطاقة
التقليدية ويقلل من هدر مصادرها.
الملتقى هو المبادرة الرائدة واألمثل لضمان تنفيذ
الخطط الوطنية التي أعدتها هيئة الطاقة المستدامة
ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر ،وحيث تلتقي
من خالله الرؤية الوطنية واألهداف العالمية للتنمية
المستدامة بخطط الطاقة المستدامة .كما يعزز
الملتقى مبدأ الشراكة التي هي عنصر اساسي لتنفيذ
تلك الخطط.
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االجتماعات
والفعاليات
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مملكة البحرين تنضم إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية
دعت جمعية التحالف الدولي للطاقة في إإلجتماع
العمومي األول جميع الدول العضوة في األمم المتحدة
للمشاركة بالعضوية.
وبادرت مملكة البحرين باإلستجابة للدعوة متمثلة في
هيئة الطاقة المستدامة حيث َّ
وقعت الهيئة "بيان

النوايا" حول التعاون بين مملكة البحرين والتحالف
الدولي للطاقة الشمسية في شهر أغسطس من
عام  ،2019وبمجرد االنتهاء من التعديالت والتصديقات
الالزمة ،ستنضم مملكة البحرين رسميًا كأحد الدول
األعضاء في التحالف.
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سجل تجاري خاص للطاقة المتجددة

دمج حلول الطاقة الشمسية في الجسور

بدأت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون ومجلس
تنظيم ممارسات المهندسين المحترفين ()CRPEP
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة للبحث في إنشاء
سجل تجاري خاص بالطاقة المتجددة.

تتعاون هيئة الطاقة المستدامة وإدارة الطرق بوزارة
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للبدء
في الدمج التجريبي للطاقة المتجددة في الجسور
ومشاريع البنية التحتية ،بما في ذلك مقترح لدمج
أنظمة الطاقة الشمسية في "جسور عبور المشاة" في
البحرين ليكون األول من نوعه في منطقة الخليج ،ومن
المقرر أن يصبح هذا الجسر عالمة في مجال الهندسة
والتصميم من خالل إضافة القيمة على التصميم
الحالي وإكسابه المزيد من األناقة بدمج تقنيات الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح فيه.

ومن بين األنشطة الفرعية الحالية ما يتم تطويره
بموجب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع
األنشطة ISIC4 Code :األنشطة االقتصادية ()711
المعمارية والهندسية والخدمات االستشارية الفنية
ذات الصلة الخاصة بهندسة الطاقة المتجددة ،وتعمل
هيئة الطاقة المستدامة حاليًا على إنشاء سجل تجاري
للطاقة المتجددة للمقاولين.
ويجري حاليًا العمل كذلك على أحد األنشطة الفرعية
بموجب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع
األنشطة االقتصادية ISIC4 Code :إنشاء ()422
مشاريع المرافق الخاصة بهندسة الطاقة المتجددة،
ويجري تفعيل تلك األنشطة الفرعية بحلول نهاية
الربع األول من عام .2020

مشروع توسعة المحطة الشمسية
لدى شركة تطوير إلى قدرة انتاجية
تصل  4ميغاواط
قامت شركة "تطوير" للبترول بتدشين محطة
طاقة بقدرة  3ميغاواط كتوسعة إضافية للمحطة
الشمسية بقدرة  13ميغاواط – لتصل الطاقة اإلجمالية
إلى  4ميغاواط  -والتي تم تدشينها في شهر فبراير من
عام  ،2016لتقوم بتوفير الطاقة الالزمة لتشغيل المقر
الرئيسي لشركة تطوير للبترول ،ويُضخ فائض الطاقة
التي تولدها المحطة إلى شبكة توزيع الضغط العالي
الخاصة بالشركة ،ما يقلل من الطلب على الطاقة من
الشبكة الوطنية للكهرباء واستهالك الغاز الطبيعي.

وال يهدف دمج الطاقة المتجددة في جسور الطرق
السريعة وغيرها من الطرق فقط إلى االستفادة
من المساحة المحدودة في البحرين لتسخير الطاقة
المتجددة ولكن كذلك لدمج مفهوم "الجسور الخضراء
المستدامة في تصميم الطرق" وتعزيز التزام قطاع
النقل بإنجاز التنمية المستدامة.
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وأشادت اللجنة بما تم إنجازه من الخطط الوطنية،
وشكر رئيس اللجنة األعضاء لمتابعة تنفيذ الخطط
الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على
مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة
واقتراحاتهم البناءة.

مناقصة عامة لتركيب أنظمة الطاقة
الشمسية في  8مدارس حكومية
تم طرح طلب إلبداء الرغبة في تقديم العطاءات بدعم
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  28يناير ،2019
حيث تم استالم  37طلب من جميع أنحاء العالم (%
 60شركات محلية و 40 %شركات عالمية) ،وتم تقييم
طلبات إبداء الرغبة في الخامس من شهر مايو من
عام  2019من خالل لجنة التقييم تمثلها وزارة التربية
والتعليم ووزارة المالية واالقتصاد الوطني وهيئة
الكهرباء والماء وهيئة الطاقة المستدامة ،وتأهلت 24
شركة للمشاركة في مرحلة تقديم العطاءات.
وأعدت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع
االستشاريين التقنيين والقانونيين الدوليين مستند
طلب تقديم العطاءات الذي يشمل مدخالت من وزارة
المالية واالقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم وهيئة
الكهرباء والماء ،وقدمت هيئة الطاقة المستدامة
مستند طلب تقديم العطاءات إلى مجلس البحرين
للمناقصات والمزايدات في  31ديسمبر  2019لنشر
الطلب بحلول أوائل شهر يناير من عام .2020

البرنامج التدريبي لتأهيل المقاولين
واإلستشاريين لتركيب أنظمة الطاقة
الشمسية
نظمت هيئة الطاقة المستدامة دورتين لتدريب
المقاولين والمستشاريين على تركيب أنظمة الطاقة
الشمسية بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء
في سترة ،وذلك بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء،
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وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والشركتين
اإلستشاريتين الرائدتين  JLankaو .CESI
تهدف هذه التدريبات المكثفة والمجانية إلى تعزيز
قدرات المشاركين في مجال الطاقة المتجددة
وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ،وتعتبر جزء مهم
من استراتيجية تنفيذ وتشجيع استخدامات الطاقة
المتجددة في مملكة البحرين .وشارك في الدورتين
أكثر من مائة متدرب من الخبراء والفنيين من مختلف
الشركات المختصة في مجال الطاقة.
ويجري هذا التدريب العملي على مدى خمسة أيام
متتالية ،يتبعه امتحان كتابي يجب أن يجتازه المتدربون
بنجاح ،حيث يحصلون على شهادة معتمدة لتركيب
وربط أنظمة الطاقة الشمسية في الشبكة الوطنية
للكهرباء .وقد بلغ مجموع المتدربين على تركيب أنظمة
الطــاقة الشـمسية في مـملكة البــحرين حتى اليــوم
 300متدرب.
تعتبر هذه التدريبات نقلة نوعية نحو توفير استهالك
الطاقة بشكل عام ،ورفع مستوى الكفاءات لدى
األشخاص لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في المنازل
وفي المصانع والفنادق وتعزيز دور القطاع الخاص
في مجال تركيب ألواح الطاقة الشمسية .وسيستمر
تنظيم هذه الدورات التدريبية بين فترة وأخرى للتمكن
من تغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير المقاولين
واالستشاريين المؤهلين لتركيبات الطاقة الشمسية.

38

هيئة الطاقة المستدامة  -التقرير السنوي | 2019

مبادرات واعدة للطاقة المتجددة
يجري تنفيذها

حكومية تتكون من  20مبنى بقدرة طاقة إجمالية تبلغ 3
ميغاواط بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جرى خالل االجتماعين األخيرين للجنة متابعة وتنفيذ
الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية
لكفاءة الطاقة ،برئاسة سعادة الدكتور ميرزا وبمشاركة
أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات
وجهات حكومية ،مناقشة عدد من المواضيع المدرجة
على جدول األعمال وأهمها مبادرة تمويل مشاريع
الطاقة المتجددة في مملكة البحرين عن طريق تقديم
الدعم المالي للمقاولين لتمكينهم من تركيب أنظمة
الطاقة المتجددة لألفراد في منازلهم ،والتي سوف
تخفف األعباء المالية عن المستفيدين من تركيب تلك

وتم التطرق خالل االجتماع لمواضيع عديدة هامة مثل
مشروع دليل المباني الخضراء والذي صدر بشأنه قرار
وزاري تم نشره في الجريدة الرسمية ،وهذا الدليل يهدف
إلى ترشيد استهالك الطاقة في المباني والمنشآت،
وتوفير ما نسبته  20%إلى  30%من الطاقة الكهربائية
والمحافظة على الموارد الطبيعية .كما تم بحث
مستجدات مشروع التبريد المركزي ""District Cooling
ً
بديال عن
للمباني والمنشآت الكبيرة والذي سيكون
أنظمة التكييف السائدة حاليًا في تلك المنشآت ،كما
سيساعد على توفير استهالك الطاقة الكهربائية

األنظمة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

المستخدمة لتشغيل المكيفات.

وفي هذا الخصوصّ ،
ثمن رئيس اللجنة واألعضاء
التعاون المنقطع النظير من (تمكين) واستجابتهم
السريعة للمبادرة واإلسهام في تحقيق األهداف
الوطنية المنشودة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
في مملكة البحرين وذلك من خالل دعمهم وتشجيعهم
لالستفادة من الطاقة النظيفة في مملكة البحرين.

بعدها وبتكليف من رئيس اللجنة ،قام كل ممثل من
أعضاء اللجنة بتقديم آخر المستجدات للخطة الزمنية
والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة
اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة ( )NEEAPوالخطة الوطنية للطاقة المتجددة
( ،)NREAPومن ضمن تلك المبادرات مبادرة تحويل
المشتريات الحكومية إلى مشتريات خضراء متوافقة
مع البيئة والطاقة النظيفة ،وكذلك مبادرة تحويل
النفايات إلى طاقة ""Waste to Energy

كما وتم مناقشة مستجدات طرح مناقصةمشروع
تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على  8مدارس
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اتفاقية تعاون بحثية مع جامعة البحرين
َّ
وقعت هيئة الطاقة المستدامة اتفاقية مع جامعة
البحرين تهدف إلى تحقيق تقدم في األبحاث في مجال
تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
وتفيد االتفاقية مملكة البحرين التي تساهم في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة ومواجهة مشاكل ندرة
المياه باستخدام الوسائل المبتكرة.
وهذه الشراكة تؤكد على قدرة جامعة البحرين في
المجال البحثي وتهدف إلى إيجاد طرق لتقليل الطاقة
الالزمة للحصول على مياه الشرب في مملكة البحرين
واستخدام الطاقة المتجددة في ذلك .وجاء المشروع
في إطار الجهود البحثية لتحديد مدى جدوى إقامة وحدة
تجريبية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في البحرين.

تعاون مشترك مع شركة أسري
لتدقيق الطاقة
قدمت هيئة الطاقة المستدامة الدعم الفني للشركة
العربية لبناء وإصالح السفن (أسري) في إجراء تدقيق
للطاقة للتأكيد على فرص تحسين كفاءة الطاقة،
وذلك من خالل التعاقد مع عدد من الشركات المحلية
للخدمات اإلستشارية للطاقة إلجراء تدقيق الطاقة،
وذلك بقيادة أحد االستشاريين الدوليين من قبل هيئة
الطاقة المستدامة ،على مدى عدة أيام تم خاللها أخذ
القياسات والمالحظات في الموقع ،كما جرى تحليل
ُ
وقدمت
البيانات المجمعة خالل األسابيع التالية،
التوصيات إلدارة الشركة العربية لبناء وإصالح السفن
بما في ذلك "الحلول المجانية ومنخفضة التكلفة"
و"االستثمارات الصغيرة والمتوسطة" و"المبادرات
كثيفة رأس المال وطويلة األمد" ،وكل منها يمثل عددً ا
من فرص توفير الطاقة المختلفة والعائد الفردي على
االستثمار الذي رصده الخبراء.
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وبعد تقييم التوصيات التي قدمتها هيئة الطاقة
المستدامة وتقرير تدقيق الطاقة ،عقدت إدارة الشركة
العربية لبناء وإصالح السفن عدة اجتماعات للجهات
المعنية واعتمدت عدة استثمارات فرص توفير الطاقة
الموصى بها ،مما نتج عنه عائدات على االستثمار تتراوح
من أشهر إلى عدة سنوات كالتالي" :تصحيح معامل
ٍ
القدرة"ٍ ،و"استبدال اإلضاءة بأخرى تتميز بكفاءة
الطاقة" ،و"تحديث المعدات" ،و"نظام إدارة الوقود".
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•إجراء استطالعات الرأي والدراسات المسحية التي
تساهم في التوعية والتثقيف في مجال استخدام
مصادر الطاقة المستدامة والمحافظة عليها
ورفع كفاءتها.
•اعـــــداد اإلصــــدارات التــثــــقيــــفـــيـــــة والــدراســـــات
المتخــصصة المشتركة التي تساهم في االهتمام
بالطاقة المستدامة.
•تنظيم ندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة
في مجال الحفاظ على الطاقة المستدامة.
من شأن مجاالت التعاون هذه تعزيز مبدأ الشراكة
الذي يعتبر احد أهم االسس لدمج مفهوم وممارسات
الطاقة المستدامة ضمن سياسات كافة القطاعات
وترسيخه في الثقافة المجتمعية والمؤسسية.
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اتفاقية تعاون مشترك مع معهد إدارة
الموارد البشرية الذكية
وقعت هيئة الطاقة المستدامة اتفاقية تعاون مشترك
مع معهد إدارة الموارد البشرية الذكية (Intellect
 )Resources Management – IRMالتزام ًا بدعم وتنفيذ
سياسات الطاقة المستدامة ،فيما يخص مصادر
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين.
وشملت تلك االتفاقية إعداد برنامج بناء قدرات مدته
عامان يمنح طالب جامعة البحرين ومتخصصيها فرصة
تطوير مهاراتهم وممارساتهم ما يساعدهم في تطوير
مستقبلهم المهني في قطاع الطاقة المستدامة.
وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة إينوانرجي
( )InnoEnergyالتي ُتعد أكبر محرك للتجديد في مجال
الطاقة المستدامة في أوروبا وتركز على تحقيق حلول
مستقبلية مبتكرة في مجال الطاقة المستدامة.
وفي إطار مذكرة التفاهم ،يتعاون كل من هيئة
الطاقة المستدامة وإدارة الموارد الفكرية في عدد من
ٍ
المجاالت التعليمية التي تشمل تعزيز ريادة األعمال
في مجال الطاقة المستدامة وتطوير مشاريع الطالب
والمشاريع المتخصصة في المجال ومعسكرات
تدريب لطالب الجامعة في مجال الهندسة والعلوم
وتقنيات المعلومات واالتصاالت وإدارة األعمال للربط
بين الطالب والمتخصصين في المجال باألطراف
المحلية واإلقليمية والدولية الفاعلة في المجال ذاته.
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مبادرة شهادات الطاقة المتجددة
عملت هيئة الطاقة المستدامة على تطوير نظام
"شهادات الطاقة المتجددة" والذي تمت الموافقة
عليه من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،هذه
الشهادات تمنح إلى الجهات المستثمرة في أنظمة
الطاقة الشمسية وتمكنها من تسجيل إنتاجها من
الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة والتي
بدورها ستقوم بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة
واعتــمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة"
ومن ثم مــنحها للمســـتـثــمـرين عن كل ( 1ميــغاوات/
ســاعة) ،وبذلك يمــكن التــحقــق من تــقارير انتــاج
الطــاقــة ومصداقيتها.
ِّ
ويمكن برنامج "شهادات الطاقة المتجددة"
المستثمرين والمؤسسات التمويلية من تقييم فرص
االستثمار والتمويل في مشاريع الطاقة المستدامة
والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات
موثوقة ومعتمدة ،حيث سيتم تنفيذ المرحلة األولى منه
في صورة تجريبية من خالل تسجيل عدد محدود من
أنظمة الطاقة الشمسية ،وسيتم تقييم نظام تنفيذ
البرنامج من حيث مرونته فيما يتعلق بتطبيقه وامتثاله
ألفضل الممارسات والتجارب الدولية.
في المرحلة األولى التجريبية ،سيتم تقييم هذا النظام
وتحديد قابلية توسعة تطبيقه على الصعيد الوطني
ليشمل بذلك كافة أنظمة الطاقة الشمسية
في المملكة ،باإلضافة إلى أنه سيمنح الفرصة
إلجراء بحث جدوى تتعلق بتطبيق حلول سلسلة
الكتل " "Blockchainلضمان الشفافية وإمكانية التتبع
والتحقق من كل شهادة.
باإلضافة إلى ذلك فإن نظام "شهادات الطاقة
المتجددة" له منافع أخرى تمكن المستخدمين من
تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدرتهم
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من االستفادة من الطاقة المتجددة مثل محدودية
المساحة لديهم لتركيب ألواح الطاقة الشمسية
أو القيود التقنية أو المالية ،حيث سيسمح لهم هذا
النظام من االستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة
من خالل شراء "شهادات الطاقة المتجددة" ،وذلك
يعكس الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة
الخاصة باألمم المـــتحدة والتي التــزمت مــــمــلكة
البحرين بتحقيقها.

اتفاقية تعاون مشترك مع "دراسات"
وقعت وهيئة الطاقة المستدامة اتفاقية تعاون
مع مركز البحرين للدراسات االســـتراتيجية والدولية
والطاقة "دراسات" ،يتم بموجبها تشجيع مبادرات
ً
مهما
ومشاريع الطاقة المستدامة التي تمثل رافدً ا
لالقتصاد والبيئة.
ً
انطالقا من االلتزام
إن توقيع هذه االتفاقية جرى
المشترك بين مؤسسات الدولة لدعم المشروع
اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى،
ً
وحرصا من الطرفين على تعزيز وتدعيم أواصر التعاون
ً
خصوصا في مجال استخدام مصادر الطاقة
بينهما
المستدامة والمحافظة عليها ورفع كفاءتها:
تضمنت المذكرة التنسيق والتعاون بين الطرفين
في المجاالت اآلتية:
•تبادل المعلومات والخبرات حول برامج الدراسات
والبحـــــوث واستــطالعـــات الـــرأي والـفــعاليـــات
وأنشــطة التدريب.
•إقامة المشاريع المشتركة في المجاالت البحثية
والتدريبية والتوعوية.
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إنشاء هيئة الطاقة المستدامة
أصدر جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه مرسومً ا ملكيًا بتعيين
رئيسا لهيئة الطاقة
د .عبدالحسين بن علي ميرزا
ً
ً
مباشرة
المستدامة ،وتتبع الهيئة مجلس الوزراء الموقر
وتحفز على المزيد من االستثمار في القطاع وتجري
ً
ً
شامال لرفع الكفاءة ووضع السياسة العامة،
تقييما
كما تقدم الهيئة مقترحات لتحديد األهداف الوطنية
ٍ
للطاقة المستدامة بالتعاون مع الهيئات الحكومية
والغير حكومية .كما أن هيئة الطاقة المستدامة تقوم
بتدشين ،وإدارة ،وتنفيذ عدة مشاريع في هذا الصدد.
وتخطط مملكة البحرين للحصول على حوالي خمسة
بالمئة من احتياجات الكهرباء من مشاريع الطاقة
الشمسية ،أي ما يعادل حوالي  250ميجاواط بحلول
 ،2025ويبلغ إجمالي إنتاج البحرين حوالي  5000ميجاواط
يوميًا من محطات الغاز الطبيعي ،كما اشترط المرسوم
على الهيئة القيام ببعض المهام مثل اقتراح خطة
عمل وتحديد األهداف لتعزيز كفاءة الطاقة المستدامة
باإلضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات الالزمة
لتطوير مصادر الطاقة المستدامة في مملكة البحرين.
ومن بين تلك األهداف مراقبة األداء في قطاع الطاقة
المستدامة ووضع مؤشرات اقتصادية وفنية على
ٍ
ٍ
ٍ
مستوى تحقيق األهداف والمبادرات االستراتيجية
للطاقة المستدامة والكفاءة ،ومن بين األهداف األخرى
التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

هيئة الطاقة المستدامة  -التقرير السنوي | 2019

وتشمل المهام كذلك توجيه القطاع الخاص وتفعيل
دوره في الحفاظ على الطاقة المستدامة باإلضافة إلى
تحفيزه على تأسيس شركات خاصة أو مشتركة تهدف
إلى زيادة كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة
المستدامة لتوليد الكهرباء.

إعداد واعتماد دليل المباني الخضراء
تم العمل على اعداد دليل المباني الخضراء كإحدى
المبادرات الـ  22المتضمنة في الخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة ،وتم نشره في الجريدة الرسمية في سبتمبر
 2019حيث يعتبر هذا الدليل خطوة سباقة ومهمة في
ً
مرجعا أساسيًا لكافة
تاريخ مملكة البحرين ،إذ انه يشكل
القطاعات بحيث يضع معايير واشتراطات خاصة يجب
التقيد بها عند طلب رخص البناء الجديدة ،والتي تشجع
وتساهم لبناء مباني خضراء لترشيد استهالك الطاقة،
وبالتالي توفير ما نسبته  20 %إلى  30 %من الطاقة
الكهربائية والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية.
ً
مهما في
كما سيكون لتصنيف المباني الجديدة دو ًر ا
تسهيل هذا التوفير ،وتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق
بين كل من هيئة الطاقة المستدامة ووزارة األشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
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التــشــريعات
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نظام صافي القياس
ُ
المستدامة سياسية صافي
أعدت وحدة الطاقة
القياس بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء ،وهي
إحدى السياسات الرئيسية الثالث المحددة في الخطة
الوطنية للطاقة المتجددة لتشجيع االستفادة من
الطاقة المتجددة في مملكة البحرينُ .
وتمكن هذه
السياسة األفراد والشركات والصناعات من تركيب
أنظمة الطاقة ُ
المتجددة -بما في ذلك أنظمة الطاقة
الشمسية  -على منشآتهم.
تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر
بموجب "نظام صافي القياس" على اعتماد سياسة 07
ودخلت حيز التنفيذ في  1يناير  - 2018قرار رقم .2392
ُتمكن سياسة نظام صافي القياس المواطنين
والمقيمين في المملكة من تركيب أنظمة الطاقة
ُ
والمساهمة بشكل مباشر في زيادة قدرة
المتجددة
ٍ
البالد على تنويع مزيج الطاقةٍ .
ساهمت سياسة "نظام صافي القياس" في تخفيض
التكلفة التي تقع على ُ
المستخدمين لتركيب أنظمة
الطاقة ُ
المتجددة في منشآتهم ،وذلك ألن االتصال
ّ
ُ
المستخدم من
يمكن
بالشبكة الوطنية للكهرباء
استخدام الشبكة كمرفق تخزين افتراضي ويُغني عن
الحاجة إلى البطاريات ،باإلضافة إلى مُ بادلة الطاقة
المتولدة من أنظمة الطاقة ُ
النظيفة ُ
المتجددة لدى
ُ
المستخدم كوحدات ائتمانية (كيلو واط ساعة) في
ٍ
ٍ
حسابات المرافق الخاصة بهم لالستفادة منها بعد
ذلك .ومن بين العديد من مميزات تطبيق سياسية
"نظام صافي القياس":
• ُ
المساهمة في الحد من ذروة الطلب على الطاقة.
•منــح ُ
المـسـتخدم فرصــة لخفـض فـاتـورة الكــهــرباء.
•تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء.
•توليد فرص استثمارية وجذب االستثمارات األجنبية.
•خلق فرص عمل جديدة.

خالل العام  2019وبهدف دعم تنفيذ سياسة صافي
القياس وتشجيع تركيب أنظمة الطاقة المتجددة في
مملكة البحرين واإلستثمار فيها ،قدمت هيئة الطاقة
المستدامة الدعم الفني من خالل مجموعة واسعة
من الخدمات االستشارية لمختلف الجهات في القطاع
الخاص والعام.
وكان لهذا الدعم والخدمات اإلستشارية أثر واضح في
تمكين عدد من المشاريع الهامة التي تم رصدها على
النحو التالي:
•تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح
 15وحدة سكنية ،تم تشغيلها وتوصيلها بشبكة
الكهرباء الوطنية ضمن نظام صافي القياس.
•تم تدشين نظام للطاقة المتجددة على مبنى
الألوقاف الجعفرية كأول مبنى حكومي يعمل
بالطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح
الصغيرة.
•تــم تدشـــين مشـــروع التوسـعة بقـــدرة  1مـيـــغـاواط
لـمـــــحـطـــة الطـاقـــة الشـــمســيــة لــدى شـــركــة
تــطــــويــر للبـــتــرول.
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اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
ُتعد لجنة مُ تابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة
ُ
المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لجنة
وطنية رفيعة المستوى ،يرأسها سعادة رئيس هيئة
الطاقة المستدامة باإلضافة إلى عضوية أكثر من 14
مم ً
ثال رفيعي ُ
ُ
المستوى عن المؤسسات الحكومية.
ويمثل هؤالء أهم الجهات المعنية المسؤولة عن
تنفيذ السياسات والمبادر ات ُ
المختلفة المتضمنة
في كلتا الخطتين.
و يُعد تشكيل لجنة مُ تابعة التنفيذ تجسيدً ا آخ ًر ا
لدعم الحكومة والخطوات الثابتة نحو جدول أعمال
المملكة للطاقة المستدامة.
و قد ُ
ش ِّكلت لجنة مُ تا بعة ا لتنفيذ بمو جب قر ا ر
ً
مشتركا
مجلس الوز ر اء رقم  ،032392 -و توفر منب ًر ا
للممثلين المعنيين الرئيسيين ُ
المحددين في الخطة
الوطنية للطاقة ُ
المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة
الطاقة من أجل تنسيق واستكمال الجهود والخبرات
لتحقيق األهداف.
ُ
ومنذ تأسيسها ،تر أس اللجنة سعادة رئيس هيئة
الطاقة المستدامة ،واجتمعت )  ( 15مرة .وتنفذ
اللجنة من خالل اجتماعاتها ما يلي:
•اإلشر اف على تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة
ا ُ
لمتجد د ة و ا لخطة ا لو طنية لكفا ء ة ا لطا قة
وتسهيل تنفيذهما؛

•تحد يد بنو د ا لعمل للتغلب على قضا يا
وتحديات التنفيذ؛
•تقديم التوصيات واقتر اح اإلجر اءات على
الوز ار ات المعنية؛
•اتخاذ القر ار ات بشأن إجر اء التغيير ات في
الخطط الوطنية للطاقة عند الحاجة إليها؛
•مناقشة التقدم المحر ز في عملية التنفيذ؛
•اقتر اح مبادر ات إضافية من شأنها اإلسهام
بقدر أكبر في تحقيق األهداف الوطنية للطاقة
ُ
الم ٍتجددة وكفاءة الطاقة؛
حرص ًا على تحقيق األهداف المر جوة والتفعيل
األمثل لدور كل عضو في اللجنة ،يُطلب من كل
عضو من أعضاء اللجنة القيام بما يلي:
ٍ
ُ
المتــجددة
•ضــمان دمــج مُ بـادر ات الطـاقة
وكفاءة استخدام الطاقة في بر امج عمل
الجهات الحكومية لتحقـيق األهــداف الوطــنية
لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
•السعي ،كلما أمكن ذلك ،إلى تخصيص الموارد
ُ
المتجددة
الالزمة لتنفيذ مُ بادر ات الطاقة
وكفاءة الطاقة.
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الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
تمثل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة جزءً ا ال يتجزأ من
جهود المملكة لتحقيق التحول إلى الطاقة ُ
المستدامة
الوارد في الرؤية االقتصادية  2030كما تساهم في
الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تلبية التزاماتها
الدولية ،مثل اتفاقية باريس للتصدي آلثار التغير
المستدامة لألمم ُ
المناخي وأهداف التنمية ُ
المتحدة،
وإطار عمل جامعة الدول العربية لكفاءة الطاقة.
أنهت وحدة الطاقة ُ
المستدامة إعداد الخطة الوطنية
األولى لكفاءة الطاقة في البحرين في شهر أكتوبر من

عام  ،2016التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر
في ديسمبر من عام  2016وإعتمد النسب واألهداف
المتضمنة فيها الحق ًا في يناير .2017
ويعني إقرار الخطة ،إقرار  22مُ بادرة رئيسية تحسين
كفاءة الطاقة عبرالقطاعات ُ
المختلفة في المملكة.
كما تم إعداد الخطة عبر عملية تشاورية مع المعنيين
ٍ
ٍ
الرئيسيين بالجهات الحكومية ،ومؤسسات القطاع
العام والخاص ،ومشاركة الخبرات الدولية الرائدة ،وذلك
برعاية وإشراف وحدة الطاقة ُ
المستدامة آنذاك.

 22مبادرة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
الهدف الوطني 6% :بحلول عام  ،2025بتوفير يصل إلى  230مليون دينار بحريني سنوي ًا

دليل المباني الخضراء

المــــبـــانــي

القطاعات المشتركة

اإلضاءة

مكيفات الهواء

مبادرة المباني الخضراء

التبريد المركزي

مبادرة الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة

إضاءة المباني الحكومية

إضاءة الشوارع

معايير ووسم كفاءة المركبات

المواصالت

التزود بالكهرباء

األجهزة

تصنيف المباني حسب استهالك الطاقة

الصــــناعة

الحــــكومة

الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة والوسم

إدارة الطاقة في
المباني الحكومية

المشتريات الخضراء

إعادة توجيه الدعم لقطاع المواصالت

كفاءة إنتاج الكهرباء

كفاءة النقل والتوزيع

تصحيح معامل القدرة

العدادات الذكية

نشر الوعي والمعلومات

البنية التحتية المؤسسية

التدريب للسوق المحلي

إصالح دعم الكهرباء

مشاريع قيد التنفيذ واإلدارة

مشاريع تم تنفيذها
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في أكتوبر  ،2016أنهت وحدة الطاقة ُ
المستدامة إعداد
خطة العمل الوطنية األولى للطاقة ُ
المتجددة في
البحرين ،التي اعتمدها وافق عليها مجلس الوزراء
لموقر بموجب قراره رقم  2384 - 08في ديسمبر من
العام  ،2016وإعتمد النسب واألهداف المقترحة فيها
بموجب القرار رقم  2-2392في يناير من العام .2017
وتشكل هذه الموافقة واإلعتماد للنسب واألهداف
الوطنية إعتماد ًا للسياسات الرئيسية الثالث سبعة
مشاريع في إطار الخطة تمثل الخطة الوطنية للطاقة
ُ
المتجددة جهود المملكة لتحقيق التحول في مجال
الطاقة ُ
المستدامة الوارد في الرؤية االقتصادية .2030
كما ُتجــــسـد الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تلبية
التزاماتها الدولية بموجب اتــــفاقية باريــس للتــصــدي
ُ
المســتدامة
آلثار التغــير المناخي وأهـــداف التنمية
لألمــم ُ
المتـــــحدة وإطار عمل جامـــعة الدول العربية
للطـــاقة المتجددة.

27

وتحدد الخطة الوطنية للطاقة ُ
المتجددة الخيارات
الممكنة للبحرين واألهداف وتقترح السياسات
والمبادرات لتحقيق هذه األهداف .هذا وإن الهدف
الوطني للطاقة المتجددة مُ تمثل في زيادة حصة
موارد الطاقة ُ
المتجددة في المزيج الكلي للطاقة
بنسبة  5 %بحلول عام )_ 2025أي ما يعادل 250
ميجاواط( لترتفع إلى  10 %بحلول عام ) 2035أي
ما يعادل  710ميجاواط( من خالل تبني السياسات
الثالث المحورية والمشاريع األساسية العديدة.
تم إعداد الخطة الوطنية للطاقة ُ
المتجددة عبر عملية
تشاورية مع المعنيين الرئيسيين بالجهات الحكومية
ومؤسسات القطاع العام والخاص بدعم ومشاركة
الخبرات الدولية الرائدة برعاية وإشراف وحدة الطاقة
ُ
المستدامة آنذاك.
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خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة
تشمل خطة العمل الوطنية للطاقة ُ
المتجددة ثالث
سياسات وسبعة مشاريع أساسية لتحقيق األهداف
القومية لزيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي

لمصادر الطاقة بنسبة  5 %بحلول عام  2025و10 %
بحلول عام .2035

سياسات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة

الهدف الوطني 5% :بحلول عام  2025ترتفع إلى  10%بحلول عام 2035

سياسية صافي القياس

طرح مناقصات تعرفة التغذية

سياسة حلول الطاقة
المتجددة في المباني الجديدة

هذا النظام يسمح لألفراد بتركيب

جذب المستثمرين من القطاع الخاص

اشتراط دمج الطاقة المتجددة

أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم

لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة من

في تصاميم البناء الخاصة بالمباني

خالل عملية الشراء التنافسية

والتطويرات العقارية الجديدة

ومنشآتهم واالستفادة من الكهرباء
المنتجة الستهالكهم ،ويمكنهم تحويل
الفائض إلى الشبكة الحكومية للكهرباء
والحصول على خصم في فواتيرهم

مشاريع الخطة الوطنية للطاقة المتجددة

الهدف الوطني 5% :بحلول عام  2025ترتفع إلى  10%بحلول عام 2035

أنظمة الطاقة الشمسية
للمباني الحكومية

أنظمة الطاقة الشمسية لمشاريع
التطوير واإلسكان الجديدة

مبادرات الطاقة
المتجددة الصناعية

محطات الطاقة الشمسية
على نطاق واسع من
األراضي المتاحة

مشاريع طاقة الرياح
البرية والبحرية

تحويل المخلفات إلى طاقةٍ
(الغاز الحيوي وغيرها من
مصادر الطاقة)

مشاريع البنية التحتية في الطاقة المتجددة
واألشغال العامة (الجسور والمطارات)

25
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التكليف
بوصفها الكيان المسؤول عن تعزيز قطاعي
الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة
في المملكة ،من المقرر أن تحقق هيئة الطاقة
المستدامة التكليف التالي:
التوصية بسياسات الطاقة
المستدامة وتحديد أهداف
تشمل تطوير الخطة الوطنية
لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية
للطاقة ُ
المتجددة.

تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة ونقل التكنولوجيات
واالستثمارات الخاصة.

تنسيق االلتزامات اإلقليمية
والدولية وتطبيقها.

تنسيق الجهود الخاصة بتعزيز
كفاءة الطاقة وجهود الطاقة
المتجددة والمبادرات والفرص
ذات الصلة.

زيادة الوعي العام بشأن
كفاءة الطاقة.

بدء ،إدارة وتنفيذ مشاريع الطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة.

دعم اعداد األنظمة
الخاصة بتطوير الطاقة.

24
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األهداف وااللتزامات
ّ
كما أن دعم الحكومة لمهمة هيئة الطاقة ُ
يمكن المملكة من تحقيق العديد من
المستدامة
االلتزامات الدولية واإلقليمية والوطنية:

الرؤية االقتصادية 2030
"تشمل حماية بيئتنا الطبيعية توجيه االستثمارات إلى التكنولوجيات التي تحدُ
من انبـعاثات الكـربون وتـحد من التـلوث وتعـزز موارد الطـاقـة ُ
المسـتدامـة
بشـكل أكبر"
ٍ
خطة عمل الحكومة ()2015-2018
"تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء والمياه وخفض كمية النفايات ،وإيجاد موارد
جديدة للطاقة المتجددة لتلبية االحتياجات المتزايدة في البحرين"
الخطة الوطنية للطاقة المُ تجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
()2017-2025
 هدف كفاءة الطاقة 6% :بحلول 2025 -هدف الطاقة المتجددة 5% :بحلول  2025و 10%بحلول 2035

أهداف التنمية المستدامة :الهدف رقم 7
" ضـمان حصـول الجــميع على الطـاقة المـوثــوقة والمسـتدامة والنظيفة
بأسـعار ٍ معـقولـةٍ "
اتفاقية باريس
التزمت البحرين بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل تقديم إسهامها
المقرر وطنيًا األول
جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء
"يجب أن تتبع كل دولةٍ عربيةٍ خطة عمل وطنية للطاقة ُ
المتجددة .ويجب أن
تطور كل دولةٍ من الدول األعضاء خطة عمل وطنية لكفاءة الطاقة
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المراسيم والقرارات
ومكن هذا الدعم هيئة الطاقة ُ
المستدامة من تحقيق
عددً ا من ُ
المنجزات في مهمتها .وفيما يلي نبذة عن
القرارات الصادرة:

أخذت حكومة البحرين عدد من المبادرات الهامة لدعم
ٍ
أهداف تأسيس هيئة الطاقة ُ
المستدامة من خالل
إصدار عدد من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء
ٍ
والقرارات الوزارية.

• مرسوم ملكي بإنشاء
هيئة الطاقة المستدامة
• مرسوم ملكي بتعيين الدكتور

اكتوبر
2019

أبريل
2019

اتفاقية مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي لتأسيس

عبدالحسين بن علي ميرزا
رئيس ًا لهيئة الطاقة المستدامة

مرسوم ملكي بإنشاء
مركز الطاقة المستدامة

وحدة الطاقة المستدامة

نوفمبر
2014

الموافقة على الخطة الوطنية

يناير
2018
ديسمبر
2016

لكفاءة الطاقة والخطة

يناير
2017

ديسمبر
2017

الوطنية للطاقة المتجددة

• اعتماد األهداف الوطنية
 زيادة نسبة موارد الطاقة المتجددة بنسبة  5%بحلول عام 2025 ترتفع إلى  10%من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 تحسين كفاءة الطاقة بنسبة  6%بحلول عام 2025• الموافقة على لجنة مُ تابعة تنفيذ الخطط الوطنية للطاقة
برئاسة رئيس هيئة الطاقة المستدامة
• الموافقة على سياسة “نظام صافي القياس”
• الموافقة على إعطاء األولوية لمشروع وحدة الطاقة ُ
المستدامة

الموافقة على قرار
"نظام صافي القياس"

تنفيذ قرار
"نظام صافي القياس"
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•ا لتنسيق مع و ز ا ر ة ا لصنا عة و ا لتجا ر ة
والسياحة الستحداث سجل تجار ي خاص
للطاقة المتجددة ،ما سيؤدي إ لى تسر يع
إجر اءات الموافقات الالزمة لتركيب أنظمة
الطاقة المتجددة في المستقبل.

•وقعت الهيئة العديد من االتفاقيات ومذكر ات
التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة
مثل جامعة البحر ين ومركز "در اسات" للتعاون
في مجا الت الطاقة المتجددة وإلجر ا ء البحوث
والدر اسات في هذا الخصوص.

•التنسيق مع وز ارة النفط لتدشين  3ميغاواط
إضافية من الطاقة الشمسية في شركة
" تطو ير " للبتر و ل بحيث يصبح مجمو ع ما
تنتجه وتستهلكه الشركة  4ميغاواط من

• ُتنسق ا لهيئة مع و ز ا ر ة ا أل شغا ل و شؤ و ن
البلديات والتخطيط العمر اني لالستفادة من
ا لطا قة ا لمتـجد د ة في ا لجــسر ا لـر ا بع بين
المنــامة والمــحر ق.

الطاقة الشمسية مع التوفير المجز ي في
تكلفة الكهر باء.
•تم التعاون مع وز ارة التر بية والتعليم لطرح
منا قصة للقطا ع ا لخا ص لتر كيب أ نظمة
الطاقة الشمسية على أسطح ثماني من
مباني المدارس الحكومية.
•تقد يم ا لد عم ا لفني للعد يد من ا أل فر ا د
والشركات ممن يحرصون على االستفادة
من الطاقة المتجددة.

•أعدت الهيئة القوانين الالزمة لالستفادة من
أنظمة التبر يد المركز ي.
•و َّقعت ا لهيئة على ا تفا قية ا نضما م مملكة
البحرين إلى المعاهدة الدولية للطاقة الشمسية.
•تمثيل مــملكة ا لبحر ين في ا جتما عا ت صنع
القر ار في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة،
وتصنيف البحر ين بين الدول التي تدعم الطاقة
والبيئة النظيفة.

هيئة الطاقة المستدامة  -التقرير السنوي | 2019

ومن بين اإلنجازات األخرى:
•إعداد اإلجر اءات والتشر يعات الالزمة الستحداث
نظا م شهاد ات الطاقة المتجددة .وهذا النظام
سيُدار من قبل هيئة الطاقة المستدامة .و
ُتمنح هذه ا لشهادات َ
القيِّمة لمنتجي الطاقة
المتجددة الذين يمكنهم بيعها للجهات التي
ال يمكنها إنتاج الطاقة المتجددة ولكنها تر يد
أن تثبت أنها تستفيد من الطاقة النظيفة ،أي
أنه يمكن بيع تلك الشهادات.
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• َّ
نظمت الهيئة ملتقى الطاقة المستدامة الدولي
األول من نوعه في مملكة البحر ين في شهر
أبر يل من عا م  2019تحت شعار "تعز يز مستقبل
البحر ين المستدام" الذي ضم أكثر من 500
مشارك ومحاضر من داخل وخارج البحرين وجذب
أكثر من  25شركة من قطاع الطاقة المستدامة
والتي شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر.
•قامت الهيئة بتدر يب أكثر من 300خبير  ،ومقاول ،
ٍ
ٍ
تركيب
مجال
واستشار ي وبناء قدر اتهم في
االلــواح الشـــمسية لتـــعز يز الســوق المـــحلية
للطا قــــة ا لمستد ا مة .

•ساعدت الهيئة في إعداد در اسات تدقيق الطاقة
التي تهدف لتخفيض استهالك الكهر باء والماء
في بعض المباني الحكومية وبعض الشركات
ا لكبر ى مثل ا لشر كة ا لعر بية لبنا ء و إ صال ح
السفن "أسر ي".

•تعز يز الشر اكة مع القطاع الخاص مثل شركة
الخليج لصناعة البتر وكيماويات (  )GPICوشركة
فيفا لالتصاالت ( )VIVAلتعز يز الوعي العام حول
كفاءة الطاقة من خالل تنظيم فعاليات توعوية
عامة أبر زها مسابقات ومهرجانات في األماكن
ً
وخاصة فعالية الكرنفال الذي عقد في
العامة
مجمع األفنيوز في شهر نوفمبر من عام 2019
تحت شعار“ :كن سفي ًر ا للطاقة المستدامة”،
والتي جذب أعداد كبيرة من الحاضر ين.

•من ناحية أخر ى ،شاركت هيئة الطاقة المستدامة
في العديد من الفعاليات الوطنية واإلقليمية
والدولية لز يادة الوعي وتعز يز القدر ات في مجال
كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ،إلى جانب
ا لعمل مع ا لمد ا ر س و ا لكليا ت و ا لجا معا ت
ا لحكو مية و ا لـــخا صة بـــهد ف د مج ا لشــبا ب
في ســـو ق ا لطــا قة ا لمســتد ا مة و مــو ا كبة
ا لتــطو ر ا ت ا لتكــنـو لو جــيــة ا لمتــســـا ر عة في
قــطاع الــطاقـــة المستدامة.

•التعاون مع هيئة الكهر باء والماء الستبدال
إنارة الشوارع بإضاءة موفرة للطاقة.
ٍ
ٍ

•وضع إطار لوسائل قياس الطاقة في المباني
الحكومية وتدر يب أكثر من عشرة من المختصين
في شركات تدقيق الطاقة في القطاع الخاص
لتولي تنفيذ التوصيات.

•عقد ت ا لهيئة مع صند و ق ا لعمل " تمكين " ،
و جمعية مصا ر ف ا لبحر ين  B A Bعد دً ا من
ا لمنا قشا ت إل عد ا د آ ليا ت و معا يير لتمو يل
مشار يع الطاقة المستدامة.

ً
لالستفادة من
•التنسيق مع وز ارة االسكان
الطاقة الشمسية إلنارة الطر ق في مشر وع
إسكان الرملي.
•البدء في مشر وع لبحث إمكانية تحلية مياه
البحر من خالل ٍ
ً
المتجددة .
الطاقة
•البدء في مشر وع تجر يبي لمعالجة مياه الصرف
الصحي من خالل الطاقة المتجددة باستخدام
تور بينات الر ياح.
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موجز إنجازات هيئة الطاقة المستدامة 2019
شهد عام  2019تطور ات بار زة في قطاع الطاقة
المستدامة أهمها المرسوم الملكي الجديد الذي
أصدره حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه
بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة برئاسة سعادة
رئيسا
الدكتور عبدالحسين بن علي مير ز ا الذي عين
ً
للهيئة في  24أكتوبر .2019
وقد جاء قر ار تعز يز ورفع صالحيات المركز بتحويله
إ لى هيئة متما شيًا مع ر ؤ ية ا لقيا د ة ا لر شيد ًة ،
وكانت اإلنجاز ات والتقدم الملحوظان اللذان تم
تحقيقهم في مجا ل ا لطا قة ا لمستد ا مة عا ً
مال
أساسيًا قر ار إنشاء هيئة الطاقة المستدامة،
إذ كان للهيئة دو ًر ا أساسيًا في تعز يز الطاقة
المستدامة في المملكة والمساهمة في تطبيق
بعض اشتر اطات ر ؤية البحر ين االقتصادية 2030
ً
كمركز ا للتميز في قطاع
بهدف دعم مكانة البحر ين
الطاقة المستدامة.
وشهد عام  2018تطبيق الكثير من السياسات
والمبادر ات في مجال الطاقة المستدامة وكفاءة
الطاقة مثل سياسة نظام صافي القياس التي
تسمح لأل فر ا د بإ نتا ج ا لكهر با ء من ا لمصا د ر
المتجددة الستهالكهم الخاص وتحويل الفائض
إلى الشبكة الحكومية للكهر باء والحصول على
خصم في فواتيرهم ،ومن بين اإلنجاز ات الكبر ى
ا أل خر ى طر ح مشر و ع محطة مر كز ية للطا قة
شمسية بقدرة  100ميغاواط وتركيب أنظمة
الطاقة الشمسية على بعض المناز ل الحكومية
ومؤسسات القطاع الخاص.

كما ُ
اتخذت العديد من المبادر ات على المستوى
ِ
الوطني لتنفيذ مشار يع ر ائدة في مجال الطاقة
المستدامة في  ،2019أي ً
كال من مصادر الطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة؛ فقد ُ
اعتمد دليل المباني
ِ
ا لخضر ا ء على سبيل ا لمثا ل و ُنشر في ا لجر يد ة
ِ
الرسمية في شهر سبتمبر من عام  ،2019و ي َُعد
هذا الدليل خطوة سباقة ومهمة في تار يخ مملكة
البحر ين في مجال الطاقة المستدامة ،إذ أنه يشكل
ً
مرجعا أساسيًا لكافة القطاعات لوضعه المعايير
واالشتر اطات التي يجب التقيد بها عند طلب رخص
ً
الجديدة في المستقبل ،ومن المقر ر إدر اج تلك
البناء
المعايير واالشتر اطات في نظام بنايات المحوسب
لتسر يع إجر اءات الموافقة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
دليل المباني الخضر اء يحتوي على  64توصيات
اختيار ية والتي تهدف إلى تقليل االستهالك في
المباني الجديدة.
ويساعد دليل المباني الخضر اء في ترشيد استهالك
الطاقة بتوفير ما نسبته  20 %إلى  30 %من الطاقة
الكهر بائية والمياه في المباني الجديدة ،والمحافظة
على الموارد الطبيعية ،ويساعد كذلك في تصنيف
المباني الجديدة وفق التوفير الحاصل؛ ُ
ون ِّفذ هذا
ا لمشر و ع با لتنسيق بين كل من هيئة ا لطا ً
قة
ً
المستدامة  ،ووز ارة األشغال ،وشؤون البلديات
والتخطيط العمر اني.

10
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مــوجز تــنفـيذي
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رامي عثمان

15

نار خاتيوارا

شرين حسين

أخصائي كفاءة الطاقة

أخصائي في الطاقة المتجددة

أخصائي قانوني وأبحاث

دالل البحارنة

ماري ضاهر

بارنثمان مونوسوامي

أخصائي تقني في البيئة والطاقة

مسؤول االعالم والعالقات العامة

مهندس الطاقة الشمسية
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الفــريـق
معالي الوزير الدكتور
عبدالحسين بن علي ميرزا
رئيس هيئة الطاقة المستدامة

الكسندر السماهيجي

القائم بأعمال مدير عام للعمليات

أحمد بوجيري

مدير مكتب الوزير

لطيفة خليفة
منسق مشاريع

13
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الرؤية
خدمةمملكةالبحرينكمركزللتميز،
والسيرنحومستقبلطاقةفعالةومستدامة.

القيم

الكفاءة

سهولة الوصول

المسؤولية

الشفافية

األمانة
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الرسالة

دعماالستراتيجياتوالسياساتواألنظمة
الوطنيةنحومستقبلللطاقةالنظيفة.

الحفاظعلىالشراكاتمعالقطاعينالعام
والخاصنحوبيئةطاقةفعالةوإيجابية.

تسريعاالعتمادعلىالطاقةالمتجددةالفعالة،
وإيجاداقتصادأكثرمراعاةللبيئة.

ترشيدوتشجيعاالستخداماإليجابيللموارد.

التحولإلىمستقبلطاقةمستدامة
منخفضةالكربون.
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اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ
الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
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هيكل الحوكمة

مجلس الوزراء

رئيس هيئة
الطاقة المستدامة

هيئة الطاقة المستدامة

لجنة متابعة التنفيذ برئاسة رئيس
هيئة الطاقة المستدامة
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كلمة سعادة رئیس هیئة الطاقة
المستدامة الدكتور عبدالحسین
بن علي میرزا

يشكل عام  2019محطة هامة في تاريخ مملكة البحرين
نحو تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام والطاقة
المستدامة بشكل خاص ،فبدايات هذا العام شهدت
تحول وحدة الطاقة المستدامة إلى مركز الطاقة
المستدامة ،ولم يلبث المركز حتى نال شرف صدور
المرسوم الملكي معزز ًا دور المركز ليصبح بموجب
المرسوم الملكي هيئة الطاقة المستدامة تتمتع
ً
مباشرة،
بكيان حكومي مستقل تابع لمجلس الوزراء
ويشرفني تولي زمام القيادة كرئيس للهيئة ألكمل
المسيرة التي كنا قد بدأناها منذ خمسة أعوام.
إن هذا التحوّ ل السريع والملفت ما هو إال داللة على
رؤية حكيمة وإرادة ثابتة لسيدي صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
هللا ورعاه ،والدعم السامي من لدن سيدي صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه ،وسيدي صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد األمين حفظه هللا ورعاه ،لجعل مملكة البحرين
ً
مركز ا للتميز في مجال الطاقة المستدامة ،ولتصبح
من الدول السباقة في تحقيق حاضر ومستقبل
مستدام شامل ومتكامل.
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كما وسطر عام  2019عدد من اإلنجازات الهامة لفريق
هيئة الطاقة المستدامة ومبادراته ومشاريعه
وشراكاته مع مختلف القطاعات في مجال كفاءة
الطاقة والطاقة المتجددة.
ً
دائما إلى أن تتضمن رؤيتنا وأهدافنا
وإننا نسعى
المساهمة في دعم رؤية االبحرين االقتصادية 2030
لتعزيز ازدهار المملكة من خالل الحفاظ على مواردنا
الطبيعية واالستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتطورة
لتسخير موارد الطاقة المتجددة التي ننعم بها في
مملكة البحرين .كما نعمل على ترسيخ مفهوم
استدامة الطاقة على جميع األصعدة وفي كافة
المجاالت ،واقتناص الفرص الدولية والمحلية لجذب
االستثمارات ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

سعادة الدكتور
عبدالحسين بن علي ميرزا
رئيس هيئة الطاقة المستدامة
مملكة البحرين
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