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كلمة الرئيس
لقــد حافظــت مملكــة البحريــن خــال العــام المنصــرم

بــأن هــذه المســاعي ُتضيــف بُعــد ًا آخــر ألهميــة بنــاء

علــى وتيــرة النمــاء بــكل ثبــات ،وذلــك علــى الرغــم

الشــراكات اإلســتراتيجية بيــن الحكومــة ،والقطــاع

مــن الظــروف والتحديــات ،بــل وتمكنــت مــن تحقيــق

الخــاص وخبــراء الصناعــة ،والمســتثمرين ،واألوســاط

العديــد مــن اإلنجــازات الهامــة فــي مختلــف المجــاالت

األكاديميــة والمجتمــع المدنــي ،وذلــك لتوحيــد الجهــود

ّ
وخاصــة فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة
واألصعــدة،

وتبــادل األفــكار والخبــرات ،وللوقــوف علــى أفضــل

وكفــاءة الطاقــة.

الممارســات فــي مختلــف المجــاالت ومــن ّ
ثــم تبنــي
ُ
ً
جــدوى وفائــدة منهــا.
الممارســات األكثــر

وفــي الواقــع فإن ما حققه قطاع الطاقة المســتدامة
إنمــا اصبــح ممكنـ ًا بفضــل توجيهــات القيادة الرشــيدة

وفــي هــذا الســياق ،فإننــا نؤكــد التــزام هيئــة الطاقــة

والحكومــة الموقــرة ،فــي ظــل القيــادة الرشــيدة

ّ
ُ
بتبنــي مُ خرجــات التجــارب الدوليــة فــي
المســتدامة

لســيدي صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى

التحــول إلــى الطاقــة المســتدامة ،وذلــك للفتــرة

آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه،

الحاليّــة مــن مواجهتنــا للجائحــة وللفتــرة التــي

وســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن

ُ
حيــث ســيكون لذلــك أثــ ٌر كبيــر فــي وصلِنــا
ســتتلوها،

حمــد آل خليفــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء

بشــكل مباشــر بالجهــود الوطنيــة والعالميــة التــي

ـث يلقــى هــذا القطــاع مــن ّ
ســدد هللا خطــاه ،حيـ ُ
لدنهــم

ُتبــذل لتحقيــق الخطــط التنمويــة فــي مجــاالت الطاقــة

كل الدعــم والمســاندة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن

المســتدامة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،سيُســاعدنا هــذا

ّ
ليحقــق هــذا المســتوى مــن
قطــاع الطاقــة لــم يكــن

األمــر فــي إجــراء بحــوث الجــدوى ُ
المناســبة مــن أجــل

النمــوّ والتطــوّ ر لــوال تكامــل الجهــود الوطنيــة بيــن

تطبيــق أفضــل الحلــول فــي مملكــة البحريــن ،بالشــكل

مختلــف الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،ولــوال

الــذي يُســاهم فــي تحقيــق الــرؤى التنمويــة الشــاملة

دعمهــم ألعمــال وأهــداف هيئــة الطاقــة المســتدامة،

للمملكــة .

مُ دركيــن بمــا تعــود بــه هــذه األهــداف مــن منفعــة
عامــة علــى كافــة األصعــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة

وختامـ ًا أود ان أتقــدم بالشــكر الجزيــل الــى جميــع أفــراد

التــي تصــب فــي المصلحــة الوطنيــة.

فريــق العمــل فــي الهيئــة علــى جهودهــم المضنيــة،
وأشــكر كذلــك برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي

وإنــه علــى الرغــم مــن الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة

 UNDPوكافــة أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ

فيــروس كورونــا ،وبالرغــم مــن قســوة هــذه الجائحــة

الخطــط الوطنيــة للطاقــة وجميــع الــوزارات والجهات

علــى الجميــع ،إال أنهــا كشــفت عــن أهميــة التســريع

الحكوميــة والســلطة التشــريعية التــي تعاونــت مــع

فــي تبنــي مفاهيــم االســتدامة وتفعيلهــا فــي مختلــف

الهيئــة فــي تحقيــق اإلنجــازات التــي وردت فــي هــذا

األصعــدة التنمويــة .وعلــى وجــه الخصــوص ،فــإن

التقريــر.

هنالــك أهمي ٌ
ّــة كبــرى لتبنــي وتفعيــل تلــك المفاهيــم
علــى صعيــد إنتــاج الطاقــة مــن مــوارد متجــددة،
نظيفــة وأكثــر اســتدامة ،باإلضافــة لتحســين كفــاءة
ّ
ّ
شــك فيــه
وممــا ال
آن معــ ًا.
اســتهالك الطاقــة فــي ٍ
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موجز تنفيذي

موجز انجازات الهيئة
شــهد عــام  2020تطــورات بــارزة لهيئــة الطاقــة

الشمســية العائمــة ،ومشــروع إنتــاج طاقــة الريــاح

المســتدامة ،وذلــك بدعـ ٍ
ـم المحــدود مــن قبــل حضــرة

فــي الميــاه الســاحلية والعميقــةُ .
ُ
ســهم جميــع
وت

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة

هــذه ُ
المقترحــات فــي تحقيــق الــرؤى التنمويــة فــي

عاهــل البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه ،وصاحــب

مجــال اســتدامة مــوارد الطاقــة وتنويعهــا ،كمــا أن

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة

المقترحــات َتضــع المملكــة فــي مصـ ّ
هــذه ُ
ـاف الــدول

ولــي العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء .ويأتــي هــذا

وتؤســس لمزيــد مــن
المتقدمــة فــي هــذا المجــال،
ّ

الدعــم إيمانــ ًا منهــم ،حفظهــم هللا ،بأهميــة دور

االســتثمار فــي مجــال البيئــة النظيفــة ،باإلضافــة الــى

الهيئــة فــي النهــوض بقطــاع الطاقــة المســتدامة فــي

مــا ُتســهم بــه تلــك ُ
المقترحــات فــي الوفــاء بااللتزامات

المملكــة ،وتعزيــز ًا لدورهــا الرائــد فــي جعــل مملكــة

الدوليّــة واإلقليميّــة والعالميّــة.

البحريــن مركــز ًا للتميــز فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة
ً
ومثــاال يُحتــذى بــه فــي تحقيــق
وكفــاءة الطاقــة،

وفيمــا يتع ّلــق باالســتفادة مــن أســطح المبانــي،

التنميــة الشــاملة والمســتدامة.

وتوســعية فــي
فقــد ســارت الهيئــة بوتيــرة إيجابيــة
ّ
ّ
الموزعــة
مبــادرة تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية

إن مــا ّ
إنجــازات علــى مختلــف
حققتــه الهيئــة مــن
ٍ

علــى أســطح المبانــي الحكوميــة ،وذلــك مــن خــال

األصعــدة خــال العــام  2020يُعــدّ عامـ ً
ـا أساســي ًا فــي

مناقصــات عامــة يتقــدّ م القطــاع الخــاص بعطائاتهــا

التغيــرات والتطــورات التــي شــهِ دَ ها مشــهد الطاقــة

دون أي تكلفــة إســتثمارية علــى الجهــات الحكوميــة.

كل الحــرص علــى
فــي المملكــة ،إذ إن الهيئـ َـة حريصـ ٌـة ّ

ولقــد تــم حصــ ُر المبانــي الحكوميــة التــي يُمكــن

اســتمرار المســيرة التنمويــة فــي قطــاع الطاقــة

االســتفادة منهــا مــن ناحيــة تركيــب أنظمــة الطاقــة

المســتدامة .وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد تــم البــدء بتنفيــذ

الشمســية علــى أســطحها ،وقــد بلــغ عددُ هــا 535

ّ
المبــادرات ُ
عــد ٍد مــن ُ
الخطــة الوطنيــة
المدرجــة فــي

مبنــى.

ّ
والخطــة الوطنية لكفاءة الطاقة.
للطاقــة المتجــدّ دة،
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كمــا وتـ ّ
ـم البــدء فــي إنجــاز عــد ٍد مــن المشــاريع الرائــدة

وفــي هــذا الســياق ،قامــت هيئــة الطاقــة ُ
المســتدامة

فــي مجــال الطاقــة المتجــددة علــى وجــه الخصــوص،

بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم بطــرح مناقصــة

تنخفــض التكاليــف الكهربائ ّيــة لهــذه المــدارس بنحــو

ّ
شــكلت هــذه ُ
المناقصــة المرحلــة األولــى مــن
لقــد

باإلضافــة إلــى ّ
تبنــي الحكومــة الموقــرة لمختلــف

عامــة لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى

ُ
حيــث ســتقوم الشــركة الفائــزة بالمناقصــة
،30%

المشــروع ،وســيلي هــذه المرحلــة مراحــل أخــرى مــن

المبــادرات والمقترحــات التــي قدّ متهــا هيئــة الطاقــة

أســطح المبانــي فــي  8مــدارس حكوميــة كمشــروع

بتركيــب النظــام وتمويلــه وإدارتــه وتأميــن أعمــال

ـان تابعــة لــوزارات وهيئــات ومؤسســات
العمــل علــى مبـ ٍ

المســتدامة مــن أجــل التغلــب علــى تحديــات محدوديــة

تجريبــي مــن دون أي تكلفــة إســتثمارية أو مصاريــف

الصيانــة فيــه علــى مــدى  20عام ـ ًا ومــن الجديــر بالذكــر

حكوميــة أخــرى .ولقــد ســجّ لت الهيئــة طلبــات مــا

المســاحة ،مثــل مبــادرة االســتفادة مــن أســطح

ّ
ّ
وضمــت
تتحملهــا وزارة التربيــة والتعليــم.
تشــغيلية

ً
المســتدامة لعبــت دورا محوريــا
ان هيئــة الطاقــة

يزيــد عــن  23جهــة حكوميــة أبــدت مــن خاللهــا تلــك

ّ
المبانــي واســتخدام المســاحات الغيــر مُ
شــغلة فــي

مبنــى تــم
هــذه المــدارس الثمــان بمــا مجموعــهُ 20
ً

فــي هــذه المناقصــات حيــث ان الهيئــة تقــوم باعــداد

الجهــات رغبتهــا لطــرح مبانيهــا والمســاحات المتوفــرة

مشــاريع البنيــة التحتيــة( ،كتركيــب األلــواح الشمســية

اســتخدامهم لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية

الشــروط المرجعيــة واتفاقيــة شــراء الطاقــة والهيئــة

لديهــا فــي مناقصــات عامّ ــة لتركيــب أنظمــة الطاقــة

علــى خزانــات الميــاه وفــوق الممــرات الخدميــة ألنابيــب

ُ
المناقصــة .ويتــم ذلــك
عليهــا مــن خــال هــذه

هــي الجهــة التــي تتواصــل مــع مجلــس المناقصــات

الشمســية عليهــا ،وذلــك ليتســنى لهــم بذلــك تحقيــق

توزيــع الميــاه ودمــج حلــول الطاقــة المتجــددة فــي

مقابــل تعرفــةٍ ثابتــةٍ تطرحُ هــا الشــركات المتقدمــة

والمزايــدات وتقييــم العطــاءات والتفــاوض مــع

المنافــع والوفــورات التــي ســتعود عليهــم مــن األنظمــة،

الجســور وتصاميــم المرافــق الترفيهيــة كالحدائــق

بالعطــاءات ،علــى أن تكــون التعرفــة أقــل مــن التعرفــة

المقاوليــن والتعامــل مــع جميــع االمــور الفنيــة

و ُليســهموا كذلــك فــي دعــم تحقيــق األهــداف الوطنيــة

لمقترحــي مشــروع الطاقــة
والمنتزهــات) ،باإلضافــة
ّ

الحكوميــة للكهربــاء .وبذلــك ،فإنــهُ مــن المتوقــع أن

المطلوبــة النجــاح مثــل هــذه المناقصــات.

المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة.
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ّ
التحقــق مــن الطاقــة ُ
المنتجــة عــن طريــق برنامــج
مــن

ّ
رجعــ ًا أساســ ّي ًا لكافــة
البحريــن ،إذ أنــه
يشــك ُ
ل َم ِ

وأدوات موثوقــة ومعتمــدة .ويتــم العمــل حالي ـ ًا علــى

القطاعــات ،فيمــا يتع ّلــق بالمعاييــر واالشــتراطات

تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن هــذا المشــروع بصــورةٍ

الخاصــة التــي يجــب التق ُّيــد بهــا عنــد طلب ر َُخــص البناء

تجريبيّــة ،وذلــك بمشــاركة عــدد محــدود مــن أنظمــة

الجديــدةُ .
وتشــجع هــذه المعاييــر واالشــتراطات

الطاقــة الشمســية .هــذا ويتــم تقييــم النظــام حاليّــ ًا

ً
كفــاءة فــي اســتهالك الطاقــة
علــى بنــاء مبانــي أكثــر

مــن حيــث مرونتــه فيمــا يتعلــق بســهولة التطبيــق

وبالتالــي ّ
فإنهــا ُتســهم فــي توفيــر مــا ُتقــدّ ر نســبتهُ بـــ

والتعامــل ،وامتثالــه ألفضــل الممارســات والتجــارب

ّ
ويتضمــن
 20%إلــى  30%مــن طاقــة الكهربــاء والمــاء.

ّ
تتضمــن المرحلــة التجريبيــة األولــى
الدوليــة ،وســوف

اشــتراطات الزاميــة
دليــل المبانــي الخضــراء عشــرة
ٍ

تحديــد قابل ّيــة توســيع النطــاق لهــذا النظــام ،وقابل ّيــة

و 64اشــتراط ًا اختيار يّــ ًا.

تطبيقــه علــى الصعيــد الوطنــي ليشــمل بذلــك كافــة
أنظمــة الطاقــة الشمســية فــي المملكــة .كمــا أنــه

ويجــري العمــل حال ّي ـ ًا بالتنســيق مــع وزارة األشــغال

ومــن جهــة أخــرى فقــد لمســت الهيئــة كذلــك إهتمامـ ًا

التنمويــة والبنيــة التحتيــة ،مــن أجــل البحــث فــي

ســيمنح الفرصــة للبحــث فــي جــدوى تطبيــق حلــول

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي علــى إعــداد

ونمــوّ ًا واضحــ ًا فــي القطــاع وفــي اإلقبــال علــى مثــل

إمكانيــة اســتخدام هــذه المســاحات لخدمــة مشــاريع

الـــ  BlockChainلضمــان الشــفافية وإمكانيــة التتبــع

ّ
مكملــة لدليــل المبانــي الخضــراء ،ليتــم
سياســات

هــذه المناقصــات وعلــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة

الطاقــة المتجــددة ،وذلــك كمبــادرة لتنويــع الحلــول

والتحقــق مــن كل شــهادة .باإلضافــة إلــى ذلــك،

مــن خاللهــا تصنيــف المبانــي بحســب توفيرهــا

بشــكل عــام .وتحــرص الهيئــة علــى العمــل مــع

ُ
المســتخدمة للتغلــب علــى محدوديــة المســاحة.

فــإن نظــام “شــهادات الطاقــة المتجــددة” ســيحقق

للطاقــة والميــاه وبحســب مُ طابقتهــا لالشــتراطات

ّ
ّ
تمكــن ُ
تخطــي بعــض
المســتخدمين مــن
منافــع أخــرى

ُ
تنــدرج فــي دليــل المبانــي
اإللزاميــة واالختياريــة التــي

كمــا تحــرص علــى تشــجيع تلــك الفئــات علــى

عم َلــت هيئــة الطاقــة ُ
المســتدامة علــى تطويــر
كمــا ِ

التحدّ يــات التــي قــد تحــدّ مــن قدرتهــم علــى االســتفادة

الخضــراء ،حيــث ســتكون سياســات تصنيــف المبانــي

االســتثمار فــي مجــال الطاقــة المتجــددة باإلضافة إلى

نظــام “شــهادات الطاقــة المتجــددة” ،وهــو النظــام

مــن الطاقــة المتجــددة( ،مثــل محدوديــة المســاحة

الخضــراء إحــدى األدوات الهامــة واألساســية لتقييــم

ُ
والمشــاركة فــي تحقيــق
اإلســهام فــي النهــوض بــه،

الــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل مجلــس

ُ
المتاحــة لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية ،أو

اإلســتثمارات فــي المبانــي المختلفــة ومــن أجــل تحديــد

األهــداف الوطنيــة التنمويــة .وفــي هــذا الســياق ،فقــد

الــوزراء الموقــر .ويتــم منــح هــذه الشــهادات للجهــات

ُ
حيــث
كوجــود بعــض القيــود التقنيــة أو الماليــة)،

العوائــد اإلســتثمارية لدمــج حلــول الطاقــة المتجــددة

اســتقبلت الهيئــة خــال العــام  2020عــدد ًا كبيــر ًا مــن

المســتثمرة فــي أنظمــة الطاقــة الشمســية ،إذ يتــم

سيســمح لهــم هــذا النظــام باالســتثمار فــي مشــاريع

فــي المبانــي ،ولتطبيقــات تقنيــات تحســين كفــاءة

الشــركات المحليــة والعالميــة ووفــود ًا دوليــة كبــرى،

تســجيل إنتاجيّتهــم مــن الطاقــة المتجــددة لــدى هيئــة

الطاقــة المســتدامة مــن خــال شــراء “شــهادات

الطاقــة ُ
المســتخدمة فيهــا.

برئاســة مبعوثيــن اقتصادييــن لعــدد مــن الســفارات

ّ
منصــة إلكترونيــة
الطاقــة المســتدامة (عــن طريــق

ّ
ّ
شــك فيــه بــأن ذلــك
وممــا ال
الطاقــة المتجــددة”.

فــي المملكــة ،ومنهــا الســفارة البريطانيــة والســفارة

تقــوم الهيئــة بإدارتهــا) ،ومــن َثـ ّ
ـم تقــوم الهيئــة بتقييــم

سيُســهم فــي تحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف

باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أعــدت هيئــة الطاقــة

البلغاريــة والســفارة المصريــة ،وذلــك للبحــث فــي

كميــة الطاقــة ُ
ورصــد ّ
المنتجــة واعتمادهــا فــي صــورة

التنميــة ُ
المســتدامة التــي حدّ دتهــا األمــم المتحــدة،

ُ
المســتدامة بالتعــاون مــع مكتــب التخطيــط

الفــرص اإلســتثمارية فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة

“شــهادة الطاقــة المتجــددة” .بعــد ذلــك ،يتــم منــح

والتزمــت مملكــة البحريــن بتحقيقهــا.

اإلســتراتيجي لــدى وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

وكفــاءة الطاقــة فــي المملكــة.

هــذه الشــهادة للمســتثمرين عــن كل ( 1ميغــاوات/

مختلــف المقاوليــن ،والمســتثمرين ،واالستشــاريين،

ســاعة) ،وبذلــك يمكــن التحقــق مــن تقاريــر انتــاج

ومــن ضمــن اإلنجــازات ُ
األخــرى التــي تحققــت فــي

التبريــد المركــزي ،التــي ُتعــدّ إحــدى المبــادرات الهامــة

كمــا قامــت الهيئــة كذلــك فــي عــام  2020بتشــكيل

الطاقــة ومصداقيّتهــا ،ويمكــن للمســتثمرين بيــع

قطــاع الطاقــة المســتدامة خــال الفتــرة الماضيــة

وذات اإلســهام الرئيســي فــي تحقيــق الهــدف الوطنــي

لجنــة عمــل مشــتركة ،برئاســتها وبعضويــة عــدد

هــذه الشــهادات علــى الجهــات التــي تريــد االســتفادة

يأتــي اعتمــاد دليــل المبانــي الخضــراء ،وهــو الــذي

خاصـ ًـة وأن التبريــد يشـ ّ
لتحســين كفــاءة الطاقــةّ ،
ـكل

مــن الجهــات الحكوميــة المختصــة ،بهــدف دراســة

مــن الطاقــة النظيفــة بــدون أن ُتنتجهــا ذاتيّــ ًا.

أعدّ تــه هيئــة الطاقــة ُ
المســتدامة بالتعــاون مــع وزارة

 60%تقريبــ ًا مــن االســتهالك الكلــي للمنشــآت

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي.

والمنــازل فــي مملكــة البحريــن .ويتــم حاليــ ًا مراجعــة

مناطــق المملكــة وفــي الميــاه اإلقليميــة التابعــة

ّ
المنصــة اإللكترونيــة لنظــام
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن

ُ
المبــادرات الـــ 22التــي
ويأتــي هــذا الدليــل كإحــدى

هــذه السياســات العتمادهــا فــي مطلع العــام القادم.

لهــا ،وذلــك لالســتفادة منهــا فــي مشــاريع الطاقــة

ّ
تمكــن ُ
المســتثمرين
شــهادات الطاقــة المتجــدّ دة

تضمنتهــا ُ
ّ
الخ ّطــة الوطن ّيــة لكفــاءة الطاقــة .ويُعتب ـ ُر

المتجــددة .وتقــوم الهيئــة بعــد ذلــك برفــع مقترحــات

والمؤسســات التمويليــة مــن تقييــم فــرص اإلســتثمار
ّ

هــذا الدّ ليــل خطـ ً
ـوة سـبّاقة ومُ همـ ًـة فــي تاريــخ مملكــة

اللجنــة المشــتركة إلــى اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع

ّ
وتمكنها
والتمويل في مشــاريع الطاقة المســتدامة،

وتقييــم عــدد مــن األراضــي والمســاحات فــي مختلــف

22

والتخطيــط العمرانــي سياســات لتنظيــم مبــادرة

23

المراسيم والقرارات
دعمــت حكومــة مملكــة البحريــن عــدد مــن أهــداف

ومكــن هــذا الدعــم هيئــة الطاقــة ُ
المســتدامة مــن

تأســيس هيئــة الطاقــة ُ
المســتدامة مــن خــال إصــدار

تحقيــق عــددً ا مــن ُ
المنجــزات فــي مهمتهــا .وفيمــا يلــي

عــدد مــن القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء

نبــذة عــن القــرارات الصــادرة:

والقــرارات الوزاريــة.

2018
يناير

2017

2014

تنفيذ قرار
“نظام صافي القياس”

يناير

نوفمبر
اتفاقيــة مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي لتأســيس وحــدة الطاقــة

•اعتماد األهداف الوطنية
 زيــادة نســبة مــوارد الطاقــة المتجــددةبنســبة  %5بحلــول عــام 2025

ا لمســتد ا مة

 -ترتفــع إلــى  %10مــن الطاقــة المتجــددة

2019

 -تحســين كفــاءة الطاقــة بنســبة %6

أبريل

بحلــول عــام 2035

2016
ديسمبر
الموافقــة علــى الخطــة الوطنيــة
لكفــاءة الطاقــة والخطــة الوطنيــة
للطاقــة

المتجــددة

مرسوم ملكي بإنشاء

بحلــول عــام 2025
•الموافقــة علــى لجنــة مُ تابعــة تنفيــذ
الخطــط الوطنيــة للطاقــة برئاســة
رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة
•الموافقــة علــى سياســة “نظــام صافــي
القيــاس”
•الموافقــة

علــى

إعطــاء

األولويــة

لمشــروع وحــدة الطاقــة ُ
المســتدامة

مركز الطاقة المستدامة

اكتوبر
•مرســوم ملكــي بإنشــاء هيئــة
الطاقــة

المســتدامة

•مرســوم ملكــي بتعييــن الدكتــور
عبدالحســين بــن علــي ميــرزا رئيس ـ ًا
لهيئــة الطاقــة المســتدامة

ديسمبر
الموافقة على قرار
“نظام صافي القياس”

24
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إنجازات مجموعة الموارد
والخدمات لعام 2020
ترســية مناقصــة اســتئجار مقــر رســمي للهيئــة فــي مرفــأ البحريــن المالــي بتكلفــة اجماليــة
قدرهــا  225ألــف دينــار لغايــة  2023واســتكمال تأثيــث المقــر بتكلفــة قدرهــا  22ألــف دينــار

100%

نسبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

حيث ان عدد الرجال يساوي عدد النساء في الهيئة

50%

تركيب نظام الحضور واالنصراف من خالل استخدام بطاقة الكترونية خاصة لكل

50%

موظف لتوثيق الحضور واالنصراف اليومي وفق متطلبات السالمة العامة في
الظروف الحالية (جائحة كورونا كوفيد )19 -

تأسيس الهيكل التنظيمي بالتعاون مع

الشفافية والحيادية في اتباع قوانين وانظمة الدليل

ديوان الخدمة المدنية

75%

المالي الموحد ومجلس المناقصات والمزايدات

نسبة منح الترقيات والعالوات التشجيعية من

تدريب جميع موظفي الهيئة على اساسيات

فيما يخص المشتريات وطرح المناقصات

اجمال الموظفين العاملين تحت مظلة ديوان

اإلسعافات األولية وحاالت الطوارئ لحفظ

الخدمة المدنية في الهيئة

أمن وسالمة الموظف ومرافق الهيئة

التعاقد مع احدى الشركات المعتمدة للتدقيق الداخلي لتطبيق اعمال الرقابة
الداخلية الذاتية لنضمان سير االجراءات االدارية والمالية بشكل صحيح ومتوافق مع
االنظمة الحكومية

توفير اجهزة

توفير أجهزة

تأسيس شبكات

تم تركيب كاميرات المراقبة

الحاسب اآللي

المساندة المكتبية

االنترنت الحكومية

في جميع مرافق الهيئة
لضمان األمن والسالمة

26

27

تطبيق مفاهيم ومبادرات تحسين كفاءة الطاقة والبيئة الخضراء في المقر الرسمي للهيئة؛
على سبيل المثال:
تطبيق االحترازات الصحية في مقر الهيئة للحد

توفير البيئة المالئمة لذوي االحتياجات الخاصة

من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 -

منها :توفير دورات مياه خاصة ،توفير مواقف
خاصة ،وتوفير كرسي طبي متحرك لذوي
االحتياجات الخاصة عند الطلب

استبدال االنارة التقليدية باالنارة

استخدام منظمات الحرارة

الموفرة للطاقة LED

للمكيفات لتوفير االستهالك

تم توفير موظفين بعقد خارجي لتوفير خدمات الحراسة واألمن في الهيئة

تأسيس ميزانية سنوية للهيئة بالتعاون مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني تشمل

دعم التحول للمشتريات الحكومية إلى

تعزيز التحول الى العمل االلكتروني

المشتريات الخضراء

واالرشفة االلكترونية والتقليل من
استخدام الورق

مصاريف القوى العاملة والمشاريع والمصاريف المتكررة وتطبيق التوازن المالي في
الميزانية السنوية

اعداد وصياغة القرارات االساسية والمراجع والتعاميم التي تنظم العمل داخليا

تزويد المقر الرسمي للهيئة بالخدمات االساسية من حراسة امنية وخدمات

من الناحية االدارية والمالية بما يتوافق مع متطلبات ديوان الرقابة المالية واالدارية

تنظيف وصيانة شاملة بعقود سنوية

وقوانين الدولة االخرى

28
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األهداف وااللتزامات
ّ
كمــا أن دعــم الحكومــة لمهمــة هيئــة الطاقــة ُ
يمكــن المملكــة مــن تحقيــق
المســتدامة
العديــد مــن االلتزامــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة:

الرؤية االقتصادية 2030
“تشــمل حمايــة بيئتنــا الطبيعيــة توجيــه االســتثمارات
إلــى التكنولوجيــات التــي تحــدُ مــن انبعاثــات الكربــون
وتحــد مــن التلــوث وتعــزز مــوارد الطاقــة ُ
المســتدامة
ـكل أكبــر”
بشـ ٍ

أهداف التنمية المستدامة :الهدف رقم 7
“ضمــان حصــول الجميــع علــى الطاقــة الموثوقــة
والمســتدامة والنظيفــة بأســعار ٍ معقولــةٍ ”

خطة عمل الحكومة ()2015 - 2018
“تعزيــز كفــاءة اســتهالك الكهربــاء والميــاه وخفــض
كميــة النفايــات ،وإيجــاد مــوارد جديــدة للطاقــة
المتجــددة لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة فــي البحريــن”

اتفاقية باريس للمناخ
التزمت البحرين بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة

الخطــة الوطنيــة للطاقــة المُ تجددة والخطة
الوطنية لكفاءة الطاقة ()2017 - 2025
 هدف كفاءة الطاقة %6 :بحلول )MW 250( 2025 هــدف الطاقــة المتجــددة %5 :بحلول )MW 710( 2025و  %10بحلول 2035

جامعة الدول العربية
“يجــب أن تتبــع كل دولــةٍ عربيــةٍ خطــة عمــل وطنيــة
للطاقــة ُ
المتجــددة .ويجــب أن تطــور كل دولــةٍ مــن
الــدول األعضــاء خطــة عمــل وطنيــة لكفــاءة الطاقــة

30
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التكليف

الخطة الوطنية للطاقة المتجددة

بوصفهــا الكيــان المســؤول عــن تعزيــز قطاعــي الطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتخدام

تشــمل الخطــة الوطنيــة للطاقــة ُ
المتجــددة ثــاث

فــي المزيــج الكلــي لمصــادر الطاقــة بنســبة  %5بحلــول

الطاقــة فــي المملكــة ،مــن المقــرر أن تحقــق هيئــة الطاقــة المســتدامة التكليــف التالــي:

سياســات وســبعة مشــاريع أساســية لتحقيــق

عــام  2025و %10بحلــول عــام .2035

األهــداف القوميــة لزيــادة حصــة الطاقــة المتجــددة
سياسات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة
الهدف الوطني %5 :بحلول عام  2025ترتفع إلى  %10بحلول عام 2030
التوصية بسياسات الطاقة المستدامة وتحديد أهداف تشمل تطوير الخطة الوطنية
سياســية صافــي القيــاس هــذا النظــام يســمح لألفــراد بتركيــب أنظمــة الطاقــة المتجــددة

لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة ُ
المتجددة.

علــى منازلهــم ومنشــآتهم واالســتفادة مــن الكهربــاء المنتجــة الســتهالكهم ،ويمكنهــم تحويــل
الفائــض إلــى الشــبكة الحكوميــة للكهربــاء والحصــول علــى خصــم فــي فواتيرهــم
طــرح مناقصــات تعرفــة التغذيــة جــذب المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص لتطويــر مشــاريع
الطاقــة المتجــددة مــن خــال عمليــة الشــراء التنافســية
سياســة حلــول الطاقــة المتجــددة فــي المبانــي الجديــدة اشــتراط دمــج الطاقــة المتجــددة فــي
تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة

تنسيق الجهود الخاصة بتعزيز

زيادة الوعي العام بشأن

المتجددة ونقل التكنولوجيات

كفاءة الطاقة وجهود الطاقة

مزايا الطاقة المتجددة

واالستثمارات الخاصة.

المتجددة والمبادرات والفرص

وكفاءة الطاقة.

مشاريع الخطة الوطنية للطاقة المتجددة
الهدف الوطني %5 :بحلول عام  2025ترتفع إلى  %10بحلول عام 2035

ذات الصلة.

تنسيق االلتزامات اإلقليمية

بدء ،إدارة وتنفيذ مشاريع

دعم اعداد األنظمة الخاصة

والدولية وتطبيقها.

الطاقة المتجددة وكفاءة

بتطوير الطاقة.

الطاقة.

تصاميــم البنــاء الخاصــة بالمبانــي والتطويــرات العقاريــة الجديــدة

أنظمة الطاقة الشمسية للمباني

مبادرات الطاقة المتجددة

الحكومية

الصناعية

أنظمة الطاقة

تحويل المخلفات إلى طاقةٍ

الشمسية لمشاريع

(الغاز الحيوي وغيرها من مصادر

التطوير واإلسكان الجديدة

الطاقة)

محطات الطاقة الشمسية على

مشاريع طاقة الرياح البرية

نطاق واسع من األراضي المتاحة

والبحرية

مشاريع البنية التحتية في الطاقة المتجددة
واألشغال العامة (الجسور والمطارات)
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الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
ـزءا ال يتجــزأ
تمثــل الخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة جـ ً

مجلــس الــوزراء الموقــر فــي ديســمبر مــن عــام 2016

مــن جهــود المملكــة لتحقيــق التحــول إلــى الطاقــة

وإعتمــد النســب واألهــداف المتضمنــة فيهــا الحقــ ًا

ُ
المســتدامة الــوارد فــي الرؤيــة االقتصاديــة 2030

فــي ينايــر .2017

كمــا تســاهم فــي الجهــود التــي تبذلهــا المملكــة مــن
أجــل تلبيــة التزاماتهــا الدوليــة ،مثــل اتفاقيــة باريــس

ويعنــي إقــرار الخطــة ،إقــرار  22مُ بــادرة رئيســية

للتصــدي آلثــار التغيــر المناخــي وأهــداف التنميــة

تحســين كفــاءة الطاقــة عبرالقطاعــات ُ
المختلفــة فــي

المســتدامة لألمــم ُ
ُ
المتحــدة ،وإطــار عمــل جامعــة

المملكــة .مــع المعنييــن “ٍتشــاورية” كمــا تــم إعــداد

الــدول العربيــة لكفــاءة الطاقــة.

الخطــة عبــر عمليــة الرئيســيين بالجهــات الحكوميــة،
ومؤسســات القطــاع العــام والخــاص ،ومشــاركة

أنهــت وحــدة الطاقــة ُ
المســتدامة إعــداد الخطــة

الخبــرات الدوليــة الرائــدة ،وذلــك برعايــة وإشــراف

الوطنيــة األولــى لكفــاءة الطاقــة فــي البحريــن فــي

وحــدة الطاقــة ُ
المســتدامة آنــذاك.

شــهر أكتوبــر مــن عــام  ،2016التــي وافــق عليهــا

اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطط
الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
ُتعــد لجنــة مُ تابعــة تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للطاقــة

•اإلشــر اف علــى تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للطاقــة

ُ
المتجــددة والخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة لجنــة

ُ
المتجــددة والخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة

وطنيــة رفيعــة المســتوى ،يرأســها ســعادة رئيــس

وتســهيل تنفيذهمــا؛

هيئــة الطاقــة المســتدامة باإلضافــة إلــى عضويــة أكثــر
مم ً
ثــا رفيعــي ُ
مــن ُ 14
المســتوى عــن المؤسســات
الحكوميــة .ويمثــل هــؤالء أهــم الجهــات المعنيــة
المســؤولة عــن تنفيــذ السياســات والمبــادرات
ُ
المختلفــة المتضمنــة فــي كلتــا الخطتيــن.

مشاريع قيد التنفيذ واإلدارة
مشاريع تم تنفيذها

إلــى  230مليــون دينــار بحرينــي ســنوي ًا

الحكومة

المواصالت
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التحول إلى إضاءة
موفرةللطاقة

الحد األدنى لمعايير
أداء أجهزة الطاقة

دليل المباني
الخضراء

تصنيف المباني حسب
استهالك الطاقة

ترشيد استخدام المياه
مبادرة الشركات الصناعية
مبادرة الشركات الصناعية
لرفع كفاءة الطاقة
لرفع كفاءة الطاقة

الصناعة
المشتريات
الخضراء

إدارة طاقة المباني
الحكومية

تحسين جودة إضاءة
الشوارع باإلنارة
الموفرة للطاقة

التزود
بالكهرباء

العدادات الذكية

عبر
القطاعات

التدريب للسوق
المحلي

•اتخــاذ القــر ار ات بشــأن إجــراء التغييــر ات فــي

ويُعــد تشــكيل لجنــة مُ تابعــة التنفيــذ تجســيدً ا آخــر ًا

•مناقشة التقدم المحر ز في عملية التنفيذ؛

الدعــم الحكومــة والخطــوات الثابتــة نحــو جــدول

•اقتــراح مبــادر ات إضافيــة مــن شــأنها اإلســهام
أكبــر فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة للطاقــة

تحسين إضاءة
المباني الحكومية

مجلــس الــوزر اء رقــم  ،2392 - 03وتوفــر منب ًر ا مشـ ً
ـتركا

حرصــ ًا علــى تحقيــق األهــداف المرجــوة والتفعيــل

ُ
المحدديــن فــي
للممثليــن المعنييــن الرئيســيين

األمثــل لــدور كل عضــو فــي اللجنــة ،يُطلــب مــن كل مــن

الخطــة الوطنيــة للطاقــة ُ
المتجــددة والخطــة الوطنية

أعضــاء اللجنــة القيــام بمــا يلــي:

لكفــاءة الطاقــة مــن أجــل تنســيق واســتكمال الجهود
والخبــرات لتحقيــق األهــداف.

•ضمــان دمــج مُ بــادر ات الطاقــة ُ
المتجــددة وكفاءة
اســتخدام الطاقــة فــي برامــج عمــل الجهــات

ُ
ومنــذ تأسيســها فــي ينايــر  ،2017تــرأس اللجنــة

الحكوميــة لتحقيــق األهــداف الوطنيــة لكفــاءة

ســعادة رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة ،واجتمعــت

الطاقــة والطاقــة المتجــددة.

( )15مــرة .وتنفــذ اللجنــة مــن خــال اجتماعاتهــا مــا يلي:

•الســعي ،كلمــا أمكــن ذلــك ،إلــى تخصيــص المــوارد
ُ
المتجــددة
الالزمــة لتنفيــذ مُ بــادرات الطاقــة
وكفــاءة الطاقــة.

التحول إلى السيارات
الكهربائية تدريجي ًا

إعادة توجيه الدعم لقطاع
المواصالت
تصحيح معامل
القدرة

الــوزارات

المعنيــة؛

وقــد ُ
ش ِّ
ــكلت لجنــة مُ تابعــة التنفيــذ بموجــب قــرار

الهــدف الوطنــي %6 :بحلــول عــام  ،2025بتوفيــر يصــل

المباني

•تقديــم التوصيــات واقتــراح اإلجــر اءات علــى

ُ
المتجــددة وكفــاءة الطاقــة؛

 22مبادرة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

التبريد المركزي

وتحديــات

التنفيــذ؛

الخطــط الوطنيــة للطاقــة عنــد الحاجــة إليهــا؛

أعمــال المملكــة للطاقــة المســتدامة.

الحد األدنى لمعايير
أداء أجهزة الطاقة

•تحديــد بنــود العمــل للتغلــب علــى قضايــا

تحسين كفاءة النقل
والتوزيع

تحسين كفاءة
إنتاج الكهرباء

نشر الوعي
والمعلومات

إعادة توجيه
دعم الكهرباء

استحداث هيكل تنظيمي
للمحافظة على الطاقة
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02
أبرز اإلنجازات في
إطار الخطة الوطنية
للطاقة المتجددة

مستجدات لجنة متابعة تنفيذ
الخطط الوطنية
شــهد عــام  2020تطــورات بــارزة لهيئــة الطاقــة

تحقيــق الــرؤى التنمويــة فــي إطــار إســتدامة مــوارد

المســتدامة بدعــم المحــدود مــن قبــل حضــرة صاحــب

الطاقــة وتنويعهــا ويضــع المملكــة فــي مصــاف

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل

الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال ويؤســس لمزيــد

البــاد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه ،و¬صاحــب الســمو

مــن االســتثمار فــي مجــال البيئــة النظيفــة ،باإلضافــة

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي

الــى مــا يســهم بــه ذلــك فــي تحقيــق اإللتزامــات الدولية

العهــد ورئيــس مجلــس الــوزراء ،إيمانــ ًا بأهميــة دور

واإلقليميــة والعالميــة.

الهيئــة فــي النهــوض بقطــاع الطاقــة المســتدامة
فــي المملكــة وتعزيــز ًا لدورهــا الرائــد فــي جعــل مملكــة

وفيمــا يتعلــق باالســتفادة مــن اســطح المبانــي ،فقــد

البحريــن مركــز ًا للتميــز فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة

ســارت الهيئــة بوتيــرة إيجابيــة وتوســعية فــي مبــادرة

وكفــاءة الطاقــة ومثـ ً
ـاال يحتــذى بــه فــي تحقيــق التنميــة

تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية الموزعــة علــى

وقــد شــكلت هــذه المناقصــة المرحلــة األولــى مــن

ومــن جهــة أخــرى فقــد لمســت الهيئــة كذلــك إهتمــام

المســتدامة الشــاملة.

أســطح المبانــي الحكوميــة مــن خــال مناقصــات

المشــروع ،وســيلي هــذه المرحلــة مراحــل أخــرى

ونمــو واضــح فــي القطــاع وإقبــال علــى مثــل هــذه

عامــة يتقــدم لهــا القطــاع الخــاص بــدون أي تكلفــة

مــن العمــل علــى مبانــي تابعــة لــوزارات وهيئــات

المناقصــات ومشــاريع الطاقــة المتجــددة بشــكل

إن مــا حققتــه الهيئــة مــن إنجــازات علــى مختلــف

إســتثمارية علــى الجهــات الحكوميــة ،وتــم حصــر

ومؤسســات حكوميــة اخــرى ،حيــث ســجلت الهيئــة

عــام ،وتحــرص الهيئــة علــى العمــل مــع المقاوليــن

األصعــدة خــال العــام  2020يعــد عامـ ً
ـا أساســي ًا فــي

المبانــي الحكوميــة التــي باإلمــكان اإلســتفادة منهــا

طلبــات مــن مــا يزيــد عــن  21جهــة حكوميــة أبــدت

والمســتثمرين واالستشــاريين وتشــجيعهم علــى

التغيــرات والتطــورات فــي المشــهد الطاقــوي فــي

لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى أســطحها

مــن خاللهــا الجهــات برغبتهــم بطــرح مبانيهــم

اإلســتثمار فــي مجــال الطاقــة المتجــددة واإلســهام

المملكــة ،حرصـ ًا علــى اســتمرار المســيرة التنمويــة في

وقــد بلــغ عددهــا  535مبنــى.

والمســاحات المتوفــرة لديهــم فــي مناقصــات عامــة

فــي النهــوض بــه وتحقيــق األهــداف الوطنيــة التنموية،

لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية عليهــا ،ليتســنى

حيــث اســتقبلت الهيئــة خــال العــام  2020برئاســة

عــدد مــن المبــادرات المدرجــة فــي الخطــة الوطنيــة

وفــي هــذا الســياق ،قامــت هيئــة الطاقــة المســتدامة

لهــم بذلــك تحقيــق المنافــع والوفــورات التــي ســتعود

مبعوثيــن إقتصادييــن لعــدد مــن الســفارات فــي

للطاقــة المتجــددة والخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقة،

بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم بطــرح

عليهــم مــن األنظمــة وإلســهامهم فــي دعــم تحقيــق

المملكــة كان منهــا الســفارة البريطانيــة والســفارة

وتــم البــدء فــي انجــاز عــدة مشــاريع رائــدة فــي مجــال

مناقصــة عامــة لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية

األهــداف الوطنيــة المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة.

البلغاريــة والســفارة المصريــة ،وفــود مــن عالميــة

الطاقــة المتجــددة علــى وجــه الخصــوص ،باإلضافــة

علــى أســطح مبانــي  8مــدارس حكوميــة كمشــروع

الــى تبنــي الحكومــة الموقــرة مبــادرات ومقترحــات

تجريبــي مــن دون أي تكلفــة إســتثمارية أو مصاريــف

قدمتهــا هيئــة الطاقــة المســتدامة للتغلــب علــى

تشــغيلية تتحملهــا وزارة التربيــة والتعليــم ،وضمــت

تحديــات محدوديــة المســاحة مثــل مبــادرة اإلســتفادة

هــذه المــدارس الثمــان  20مبنــى تــم تضمينهــم

مــن أســطح المبانــي وإســتخدام المســاحات الغيــر

لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية عليهــا مــن خــال

مشــغلة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة ،كتركيــب األلــواح

المناقصــة ،وذلــك مقابــل تعرفــة ثابتــة تطرحهــا

الشمســية علــى خزانــات الميــاه وفــوق الممــرات

الشــركات المتقدمــة بالعطــاءات علــى المناقصــة

الخدميــة ألنابيــب توزيــع الميــاه ودمــج حلــول الطاقــة

علــى أن تكــون التعرفــة أقــل مــن التعرفــة الحكوميــة

المتجــددة فــي الجســور وتصاميــم المرافــق الترفيهيــة

للكهربــاء وبذلــك مــن المتوقــع ان تنخفــض تكلفــة

كالحدائــق والمنتزهــات ،ومقتــرح مشــاريع الطاقــة

الكهربــاء علــى المــدارس بنحــو  ،30%بحيــث تقــوم

الشمســية العائمــة ومشــاريع إنتــاج طاقــة الريــاح

الشــركة الفائــزة بالمناقصــة بتركيــب النظــام وتمويلــه

فــي الميــاه الســاحلية والعميقــة ،ممــا يســهم فــي

وإدارتــه وتأميــن أعمــال الصيانــة علــى مــدى  20عــام.

قطــاع الطاقــة المســتدامة حيــث تــم البــدء فــي تنفيــذ
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كبــرى للبحــث فــي الفــرص
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مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية
الموزعة على أسطح المباني الحكومية
تأتــي هــذه المبــادرة ضمــن جهــود تفعيــل الخطــة

وزارة التربيــة والتعليــم وبدعــم مــن وزارة الماليــة

الوطنيــة للطاقــة المتجــددة ومبادراتهــا ،وذلــك

ٍ
ودعــم مــن مجلــس التنميــة
واإلقتصــاد الوطنــي،

لتشــجيع االســتفادة مــن الطاقــة النظيفــة َ
وخفــض

االقتصاديــة ومجلــس المناقصــات والمزايــدات.

تكاليــف اســتهالك الكهربــاء ،باإلضافــة الــى تقليــل
البصمــة الكربونيــة للمبانــي والمنشــآت الحكوميــة،

ّ
وشــكل طــرح هــذه ُ
المناقصــة العامــة االنطالقــة

ومــن أجــل تحقيــق األهــداف الوطنيــة والــرؤى التنمويــة

الرســمية للمرحلــة األولــى مــن مبــادرة تركيــب أنظمــة

المتع ّلقــة بالطاقــة المتجــددة ،وباســتدامة مــوارد

الطاقــة المتجــدّ دة علــى أســطح المبانــي الحكوميــة

الطاقــة وتنويــع مصادرهــا.

مبنــى حكوميّــ ًا.
والتــي تــم حصرهــا بعــدد 535
ً

كمــا ُت ّ
ُ
المبــادرة مملكــة البحريــن مــن
مكــن هــذه

مشروع تركيب أنظمة الطاقة
الشمسية الموزعة على أسطح مباني
ثمان مدارس حكومية

التغلــب علــى أهــم تحدّ ييــن متع ّلقيــن بمشــاريع
الطاقــة المتجــددة ،وهمــا محدوديــة المســاحة
والتكلفــة اإلســتثمارية ،حيــث ترتكــز هــذه ُ
المبــادرة علــى
االســتفادة مــن أســطح المبانــي الحكوميــة وطرحهــا
لالســتثمار مــن قبــل القطــاع الخــاص ،وذلك على هيئة
حــزم لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى أســطح
تلــك المبانــي ،وبهــدف إنتــاج الطاقــة المتجــددة
تقــل عــن التعرفــة
والنظيفــة بتعرفــة تنافســية
ّ
الحكوميــة للكهربــاء .وتتــم هــذه العمل ّيــة عــن طريــق
ّ
اتفاقيــات شــراء للطاقــة بنظــام الـــ ( .)BOOMومــن
ّ
االتفاقيــات ،سيُســمح للشــركات ببنــاء
خــال هــذا
وتشــغيل وصيانــة أنظمــة الطاقــة الشمســية مــن
دون ّ
أي ُكلفــة اســتثمارية أو تشــغيلية علــى الجهــات
المالكــة للمبانــي ،وذلــك طــوال مُ ــدة اإلتفاقيــة.
وفــي إطــار هــذه المبــادرة لعبــت هيئــة الطاقــة
المســتدامة دور ًا محوريــ ًا ،اســتطاعت مــن خاللــه
ّ
والفنــي لطــرح أول
تقديــم الدعــم اإلســتراتيجي
مناقصــة عامــة لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية
الموزعــة علــى أســطح المبانــي الحكوميــة ،وذلــك فــي
النصــف األول مــن عــام  .2020وعُ ِن َيــت هــذه المناقصة
بتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى أســطح
المبانــي فــي ثمــان مــدارس حكوميــة ،بالتعــاون مــع
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َّ
شــكلت إنطالقــة هــذا المشــروع تحــوُّ ًال هامّ ــ ًا فــي
مجــال الطاقــة المتجــددة فــي المملكــة ،حيــث يعتبــر
الم ّ
بمجمــل اإلنتاج ّيــة ُ
هــذا المشــروعُ ،
توقعــة ،أحد أكبر

تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى مبانــي مدرســة الشــيخة مــوزة

ّ
والعــام
الخــاص
مشــاريع التعــاون بيــن القطاعيــن
ّ
فــي مجــال تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى
ُ
حيــث
مُ ختلــف المبانــي الحكوميــة خــال عــام ،2020
تــم التوقيــع علــى ّ
ّ
اتفاقيــات شــراء الطاقــة إلنتــاج 3
ميغــاواط مــن الطاقــة الشمســية النظيفــةّ .
وتم ذلك
ّ
االتفــاق بيــن وزارة التربيــة والتعليم وعدد من شــركات
القطــاع الخــاص التــي فــازت بالمناقصــة العامــة التــي
تــم طرحهــا مــن قبل هيئــة الطاقة المســتدامة ووزارة
التربيــة والتعليــم فــي مطلــع العــام  ،2020عندمــا ُطر ِ َح
كمشــروع تجريبــي بدعــم مــن وزارة الماليــة واالقتصــاد
الوطنــي ،ومجلــس التنميــة االقتصاديــة ،ومجلــس

بنــت حمــد آل خليفــة

اســتثمارية أو تكاليــف صيانــة ،حيــث أن الشــركات

األثــر البالــغ فــي تشــجيع االســتثمارات فــي مشــاريع

الفائــزة بالمناقصــة هــي مــن ســتقوم بتمويــل وتركيــب

الطاقــة الشمســية .ومهّ ــدت هــذه االنطالقــة بحــدّ

وصيانــة أنظمــة الطاقــة الشمســية لمــدة عشــرين

ذاتِهــا لحُ زمــةٍ مــن المشــاريع ُ
المشــابهة ،وللمراحــل

ُ
عامــ ًا ،مُ قابــل تعرفــةٍ
تقــل عــن التعرفــة
تنافســيّة
ّ

التاليــة مــن مبــادرة تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية

الحكوميــة للكهربــاء.

الموزعــة علــى المبانــي الحكوميــة ،والتــي تــم تقديــر
إمكانيّتهــا اإلجماليّــة إلنتــاج الطاقــة المتجــددة

كمــا أن اإلنطالقــة الناجحــة للمشــروع ،كمرحلــةٍ

النظيفــة بـــ 50ميغــاواط.

أولــى مــن مبــادرة تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية
الموزعــة علــى أســطح المبانــي الحكوميــة ،كان لهــا

المناقصــات والمزايــدات ،وعــدد مــن الجهــات األخــرى
ذات اإلختصــاص.
َّ
وســيمك َ
ن المشــروع وزارة التربيــة والتعليــم مــن
خفــض تكاليــف اســتهالك الكهربــاء فــي هــذه
المبانــي بنســبة  ،20-30%ومــن دون أي تكاليــف
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مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على مباني
ومرافق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

مبادرة شهادات الطاقة المتجددة

ـاون مُ شــترك بيــن هيئــة
تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة تعـ ٍ

بذلــك الوفــورات فــي اســتهالك الكهربــاء ،باإلضافــة

ٍ
قــام رئيــس هيئــة الطاقــة ُ
بتكليــف مــن
المســتدامة،

بتمكيــن مُ نتجــي الطاقــة المتجــددة ألن يعرضــوا

الطاقــة ُ
المســتدامة ونــادي راشــد للفروســية وســباق

الــى خفــض بصمتــه الكربون ّيــة ،وليُســاهم فــي التحــوُّ ل

مجلــس الــوزراء الموقــر الــذي وافــق فــي جلســته

شــهادات الطاقــة المتجــددةُ ،
المصــدّ رة إلكترونيــ ًا،

الخيــل ،وذلــك فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة وكفاءة

ً
اســتدامة.
مســتقبل أكثــ َر
الــى
ٍ

المنعقــدة فــي  6ينايــر  ،2020بإصــدار قــرار بشــأن

ليتــم بيعهــا للراغبيــن باالســتثمار فــي الطاقــة

اعتمــاد نظــام (شــهادات الطاقــة المتجــددة) ،وأصبــح

المتجــددة والراغبيــن باالســتفادة مــن الشــهادات

ّ
الفنــي الــذي تقدّ مــه الهيئــة لمختلــف
إطــار الدعــم

وعلــى ضــوء ّ
االتفاقيــة ،فقــد تـ ّ
ـم أيض ـ ًا طــرح مناقصــة

القــرار نافــذ ًا فــي بدايــة ينايــر  ،2020بعــد نشــره فــي

ّ
لتخطــي التحديــات التــي تحــول دون قدرتهــم علــى إنتــاج

الــوزارات ،والجهــات الحكوميــة ،والمؤسســات،

لتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى بعــض

الجريــدة الرســمية ،لتقــوم هيئــة الطاقــة المســتدامة

الطاقــة المتجــددة بأنفســهم.

بهــدف اإلســتفادة مــن تقنيــات وحلــول الطاقــة

ـي
ـروع تجريبـ ّ
مواقــف ســيارات النــادي ،وذلــك فــي مشـ ٍ

بموجبــه بمنــح شــهادات الطاقــة المتجــددة للجهــات

المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،بمــا يســهم فــي تعزيــز

إلنتــاج طاقــة نظيفــة ،تبلــغ حوالــي  50كيلــو واط .ويأتي

المســتثمرة فــي أنظمــة الطاقــة الشمســية وتمكنها

ُ
وتعتبــر هــذه ُ
الخطــوة الرائــدة مــن خطــوات تعزيــز

دور هــذه الجهــات فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة ،وفــي

ذلــك ضمــن المرحلــة الثانيــة من مبــادرة تركيب أنظمة

مــن تســجيل إنتاجهــا مــن الطاقــة المتجــددة لــدى

اســتخدام الطاقــة ُ
المســتدامة فــي مملكــة البحريــن،

ّ
شــتى المنافــع التــي
تمكينهــا ألجــل اإلســتفادة مــن

الطاقــة الشمســية الموزعــة علــى أســطح المبانــي

الهيئــة ،التــي بدورهــا تقــوم بتقييــم ورصــد كميــة

ُ
بشــكل واضــح ،اهتمــام
رجــم هــذه الخطــوة،
ٍ
وت َت ِ

يعــود بهــا االســتثمار فــي هــذه المجــاالت.

الحكوميــة والتــي قامــت اللجنــة التنســيقية بالموافقــة

الطاقــة المنتجــة واعتمادهــا فــي صــورة “شــهادة

القيــادة الحكيمــة بتشــجيع االســتفادة مــن الطاقــة

علــى المضــي قدمـ ًا فيهــا ،علــى إثــر االنطالقــة الناجحــة

الطاقــة المتجــددة” ومــن ثــم منحهــا للمســتثمرين

الخضــراء المتجــدّ دة مــن أجــل التنميــة الشــاملة.

التعــاون

للمرحلــة األولــى ،والتــي ّ
تمثلــت فــي مشــروع تركيــب

عــن كل ( 1ميغاوات/ســاعة) ،وبذلــك يمكــن التحقــق

بيــن الهيئــة والنــادي ،فقــد قامــت هيئــة الطاقــة

أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى أســطح المبانــي فــي

مــن تقاريــر انتــاج الطاقــة ومصداقيتهــا.

المســتدامة ،بالتعــاون مــع ُ
ُ
المختصيــن فــي النــادي،

ٍ
ـدارس حُ كوم ّيــة.
ـان مـ
ثمـ ِ

الطاقــة بشــتى أنواعهــا .وتأتــي هــذه ّ
االتفاقيــة فــي

وكأول

الجهــود

التنفيذيــة

إلتفاقيــة

َك َمــا قامــت هيئــة الطاقــة ُ
المســتدامة بإصــدار أول
شــهادة للطاقــة المتجــدّ دة فــي يوليــو  ،2020وذلــك

كمــا َّ
مكــن القــرار المســتخدمين مــن التغ ُّلــب علــى

تنفيــذ ًا لتوجيهــات اللجنــة التنســيقية برئاســة صاحــب

المبانــي أو فــي األراضــي والمســاحات الغيــر مُ شـ ّ
ـغلة،

كمــا عمــل خبــراء الهيئــة علــى تقييــم أنمــاط اســتهالك

بعــض التحديــات التــي قــد تحــدُّ مــن قدراتهــم علــى

الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة

وذلــك بهــدف تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية

ـم بعــد ذلــك تقديــم ُ
الطاقــة ودراســتها ،وتـ ّ
المقترحــات

االنتفــاع مــن الطاقــة المتجــددة ،مثــل محدوديــة

ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء ،بشــأن التدشــين

عليهــا ،ليتســنى للنــادي بعــد ذلــك اإلســتفادة مــن

ّ
والتوصيــات الالزمــة َ
لتحســين كفــاءة اســتهالك

ّ
وليحقــق
الطاقــة الشمســية فــي إنتــاج الكهربــاء،

الطاقــة فــي مبانــي النــادي.

المســاحة ُ
المتاحــة لتركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية،
أو ّ
أي قيــود ُأخــرى مثــل القيــود التقنيــة والماليــة ،حيــث

التجريبــي للمنصــة اإللكترونيــة إلدارة شــهادات
الطاقــة ُ
المتجــددة عبــر نظــام إلكترونــي بالكامــل،

ّ
يمكنهــم القــرار مــن االســتثمار فــي مشــاريع الطاقــة

وذلــك مــن خــال تطبيــق حلــول الـــ  .blockchainوتأتــي

ُ
المســتدامة مُ قابــل شــهادات الطاقــة المتجــددة.

هــذه الخطــوة لضمــان الشــفافيّة وضمــان إمكانيّــة

بتقييم المســاحات المتوفرة فيه ،ســواء على أســطح

ُّ
والتحقــق مــن كل شــهادة يتــم إصدارهــا
التتبُّــع
كمــا يُعتبــر نظــام “شــهادات الطاقــة المتجــددة”

ل نظـ ٍ
ل فــي البرنامــج ،وذلــك ليتــم
لصالــح ُك ّ
ـام مُ ســجّ ٍ

وللمؤسســات

درء مخاطــر االختراقــات االلكترونيــة ،وهــو األمــر الــذي

ــرص
التمويليــة كــي يقومــوا مــن خاللهــا
بتقييــم ُف ِ
ِ

يعــدُّ تحــوّ ًال تاريخيــ ًا هامــ ًا لمفهــوم االســتفادة مــن

االســتثمار ،وليموّ لــوا مشــاريع الطاقــة المســتدامة،

الطاقــة المتجــددة فــي مملكــة البحريــن.

ً
فرصــة

ً
ســانحة

ُ
للمســتثمرين

وليقومــوا ّ
بالت ُ
حقــق مــن الطاقــة ُ
المنتجــة عــن طريــق
برنامــج وأدوات موثوقــة ومعتمــدة .كمــا يقــوم ّ
النظام
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نشاط تجاري فرعي ألنشطة وخدمات
هندسة الطاقة المتجددة
عملــت هيئــة الطاقــة ُ
المســتدامة مــع وزارة الصناعــة

وقــد عمــل أفــراد فريــق العمــل المشــترك مــن كافــة

والتجــارة والســياحة ،ومجلــس التنميــة االقتصاديــة،

الجهــات المختصــة علــى تفعيــل النشــاط الفرعــي على

ومجلــس تنظيــم مزاولــة المهــن الهندســية ،مــن أجــل

المنصــة اإللكترونيــة “ســجالت” ،لتســهيل وتشــجيع

ـص بهندســة
اســتحداث فــرع نشــاط تجــاري جديــد يختـ ّ

االســتثمارات فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي

الطاقــة المتجــدّ دة ،ويتفــرع مــن الســجل التجــاري

المملكــة.

يختــص باألنشــطة المعماريــة
رقــم  ،711وهــو الــذي
ّ
الهندســية والخدمــات االستشــارية الفنيــة المتصلــة

ويعتــزم فريــق العمــل المشــترك العمــل علــى إعــداد

الســجل للشــركات الراغبــة
بهــا .وســيُتاح هــذا
ّ

األدوات القانونيــة الالزمــة إلســتحداث فــرع نشــاط

بالدخــول فــي المجــال االستشــاري المتع ّلــق بهندســة

تجــاري آخــر لمقاولــي الطاقــة المتجــددة ليتــم تفعيلــه

ُ
الســجل
اســتحداث هــذا
الطاقــة المتجــددة ،إذ يأتــي
ّ

أيضــ ًا علــى المنصــة اإللكترونيــة “ســجالت” ،ليكــون

ضمــن الجهــود المبذولــة لتشــجيع زيــادة االســتثمار

ً
مكمــا هامــ ًا لدعــم تطــور قطــاع الطاقــة
عنصــر ًا

فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة والنهــوض بقطــاع

المتجــددة فــي المملكــة وتشــجيع اإلســتثمار فيــه.

الطاقــة المتجــددة فــي مملكــة البحريــن .ويشــمل هــذا
النشــاط هندســة الطاقــة المتجــددة بمــا فيهــا ألــواح
الطاقــة الشمســية ،الطاقــة الشمســية الحراريــة،
طاقــة الريــاح ،الطاقــة الحيويــة وغيرهــا.

تفاصيل النشاط التجاري
األنشطة التجارية
التميز الدولي ISIC4
اسم النشاط
التجاري

711
األنشطة المعمارية الهندسية والخدمات االستشارية الفنية المتصلة بها  -هندسة الطاقة المتجددة
يشمل هذا النشاط هندسة الطاقة المتجددة بما فيها الخاليا الكهروضوئية الشمسية ،الطاقة

الوصف

الشمسية
الحرارية ،طاقة الرياح ،الطاقة الحيوية وغيرها.

حالة النشاط

متاح

اســتخدام فئــة نشــاط فرعــي خــاص بهندســة الطاقــة المتجــددة
النشــاط الفرعــي رقــم ()711
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مشروع تركيب أنظمة الطاقة
الشمسية على الجسر الرابع لربط
جزيرة المحرق بالمنامة
قامــت هيئــة الطاقــة المســتدامة بالعمــل مــع وزارة

وبحســب الدراســة المعــدة مــن قبــل الهيئــة فــإن

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي

نظــام الطاقــة المتجــددة المقتــرح تنفيــذه ســيغطي

إلعــداد التصميــم الهندســي والمعطيــات التقنيــة

احتياجــات الجســر مــن إنــارة ،وســيتم طرحــه كمناقصة

لدمــج أنظمــة الطاقــة الشمســية فــي مشــروع

عامــة للقطــاع الخــاص لتتولــى الشــركة الفائــزة

الجســر الرابــع المزمــع انشــاؤه بيــن العاصمــة

بالمناقصــة بأعمــال التشــغيل والصيانــة وتحقيــق

المنامــة والمحــرق ،وذلــك مــن منطلــق جهــود دمــج

مــردود اقتصــادي مــن بيــع الطاقــة حســب القوانيــن

أنظمــة الطاقــة الشمســية فــي مشــاريع البنيــة

المنظمــة لذلــك.

التحتيــة الكبــرى والتطويــر المســتمر والمتواصــل
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افضــل الوســائل إلدخــال انظمــة الطاقــة الشمســية

ومنطقــة الخليــج العربــي والشــرق األوســط ،حيــث أن
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الفنيــة والهندســية لهــذه التصاميــم للتوافــق علــى

البحــري كمعلــم حضــاري وجمالــي فــي مملكــة البحرين

2. FOR GENERAL NOTES REFER TO DRAWING
NO. ST-88011.
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الشمســية علــى امتــداد الجســر من الطرفيــن ،واالمور

وتــزداد أهميــة هــذا المشــروع لمــا سيشــكله الجســر

NOTES :
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, ALL
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وقدمــت هيئــة الطاقــة المســتدامة فــي هــذا الســياق

خــال ســاعات النهــار واالســتمتاع باإلطاللــة البحريــة
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الجســر ممــا يســهم فــي تســهيل حركــة المشــاة
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والمواصفــات العالميــة الحديثــة.

الطاقــة الشمســية كمظلــة للمشــاة علــى إمتــداد
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لمشــاريع البنيــة التحتيــة وفــق افضــل المنظومــات

وتــم العمــل علــى التصميــم بحيــث تعمــل ألــواح نظــام
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03
أبرز اإلنجازات في
إطار الخطة الوطنية
لكفاءة الطاقة

مبادرة إعتماد معايير ومواصفات المركبات
الكهربائية وتشجيع إستخدامها

مبادرة سياسات التبريد المركزي
قامــت هيئــة الطاقــة المســتدامة بالتعــاون مع مكتب

فــي أولــى خطــوات التحــول الــى حلــول التنقــل

مــع المعاييــر الدوليــة لتفعيــل وتشــجيع اســتخدام

التخطيط اإلســتراتيجي لدى وزارة األشــغال وشــؤون

المســتدام ،عملــت هيئــة الطاقــة المســتدامة مــع

المركبــات الكهربائيــة علــى نطــاق اوســع فــي

البلديــات والتخطيــط العمرانــي بإعــداد سياســات

وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة علــى دراســة

المســتقبل ،حيــث أنــه تــم افتتــاح عــدد مــن المواقــع

التبريــد المركــزي ،التــي وافــق مجلــس الــوزراء الموقــر

المعاييــر المناســبة والمواصفــات المالئمة للمركبات

التجريبيــة لشــحن الســيارات الكهربائيــة احداهــا فــي

بتعييــن هيئــة الطاقــة المســتدامة كالجهــة الحكوميــة

الكهربائيــة ،ليتــم إعتمادهــا كمعاييــر أساســية لطــرح

مواقــف ســيارات مجمــع الســيتي ســنتر ،ويجــري حال ًيــا

المســؤولة المنظمــة للتبريــد المركــزي وسياســاته،

وتــداول واســتخدام المركبــات الكهربائيــة فــي الســوق

تحديــد مواقــع لمحطــات شــحن كهربــاء المركبــات

وقامــت الهيئــة برفعهــا للمراجعــة القانونيــة مــن قبــل

البحر ينــي.

بالتنســيق مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة
وفــق المعاييــر الالزمــة.

هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي.
كمــا وحــرص فريــق العمــل المشــترك بالتعــاون مــع
وكأول مبــادرة لربــط المبانــي الحكوميــة بشــبكة

هيئــة التقييــس الخليجــي ومــن خــال عمليــة تشــاورية

التبريــد المركــزي ،تعمــل الهيئــة مــع وزارة األشــغال

مكثفــة دعمــت مــن خاللهــا الهيئــة جهــود الــوزارة ،بــأن

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي لربــط

تكــون تلــك المعاييــر موافقــة ومطابقــة مــع المعاييــر

المكاتــب الجديــدة لــوزارة األشــغال وشــئون البلديــات

المطبقــة خليجي ـ ًا وعالمي ـ ًا.

والتخطيــط العمرانــي المكونــة مــن  38طابــق بشــبكة
التبريــد المركــزي.

ً
شــموال وبالتشــاور مــع وزارة
وفــي خطــوات أكثــر
الصناعــة والتجــارة والســياحة ،وبموافقــة اللجنــة

كمــا عمــل فريــق العمــل المشــترك بيــن الهيئــة

الوزاريــة لإلعمــار والبنيــة التحتيــة ،فقــد أوكلــت هيئــة

والــوزارة علــى إدارة العمليــات التفاوضيــة بيــن

الطاقــة المســتدامة بمهمــة العمــل علــى إعــداد

الشــركات الكبــرى المشــغلة لشــبكة التبريــد

إســتراتيجية وطنيــة شــاملة ومتكاملــة لتبنــي حلــول

المركــزي فــي مملكــة البحريــن لتحقيــق إنجــاز تســبق

التنقــل المســتدام.

فيــه المملكــة الــدول األخــرى فــي المنطقــة ،وذلــك
مــن خــال ربــط شــبكتين للتبريــد المركــزي تابعتيــن

وفــي هــذا الســياق ،تــم عقــد عــدد مــن االجتماعــات

لشــركتين مختلفتيــن منفصلتيــن بربــط شــبكاتهما

مــع وفــود ًا مــن عــدة شــركات متخصصــة فــي مجــال

ً
معــا ،وذلــك لدعــم وتشــجيع اســتخدام نظــام التبريــد

اســتراتيجيات المركبــات الكهربائيــة ،وذلــك ليقومــوا

المركــزي وتوســعة شــبكة التغطيــة باإلضافــة الــى

الشــركات بتقديــم عــروض مرئيــة اشــتملت علــى

توســعة اإلمكانــات الفنيــة والتشــغيلية ،وذلــك بدعــم

جوانــب الخطــة االســتراتيجية وخطــوات تنفيذهــا

كل شــركة األخــرى فــي حيــن حصــول أي عطــل لــدى

فــي مملكــة البحريــن علــى مــدى  5ســنوات القادمــة

األولــى.

لتأســيس منهــج عمــل ينظــم ويشــجع اســتخدام
المركبــات الكهربائيــة والتــي تعتمــد علــى الطاقــة

ومثــال التجــارب الرائــدة عالميــ ًا والمشــابهة لذلــك

النظيفــة بالكامــل فــي تشــغيلها وأدائهــا.

هــي تجربــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي واليــة

50

شــيكاغو حيــث تعمــل خمــس شــركات مختلفــة بــذات

كمــا أن هيئــة الطاقــة المســتدامة تعمــل جنبــ ًا

النمــوذج التشــغيلي ،وأن البحريــن ســتكون األولــى فــي

الــى جنــب مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة

المنطقــة لتطبيــق هــذه التجربــة الناجحــة والمجديــة.

لوضــع الخطــة االســتراتيجية المناســبة والمتطابقــة
51
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أبرز المشاريع

مبادرة وزارة األشغال لإلعتماد على الطاقة الشمسية
في إنارة الحدائق والسواحل والمالعب

وضع حجر األساس للمصنع الثاني
لتصنيع األلواح الشمسية
تــم وضــع حجــر االســاس لمصنــع ســوالر تــك

المتعلقــة بتشــجيع االســتفادة مــن الطاقــة النظيفــة

بــدأت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط

فقــد تــم اســتخدام أعمــدة اإلنــارة التــي تعمــل بالطاقة

جريــن انيرجــي لأللــواح الشمســية فــي منطقــة الحــد

والمســتدامة ،ومــن بيــن تلــك االنعكاســات االيجابيــة

العمرانــي بدعــم مــن هيئــة الطاقــة المســتدامة

الشمســية فــي عــدد مــن مشــاريع الحدائــق العامــة

الصناعيــة (منطقــة البحريــن العالميــة لالســتثمار)،

هــي توفيــر فــرص عمــل جديــدة ألبنــاء الوطــن فــي

بدمــج حلــول الطاقــة المتجــددة فــي تصاميــم وإدارة

والســواحل والمالعــب ،ويتــم دراســة التطبيقــات

ليكــون بذلــك ثانــي مصنــع فــي مملكــة البحريــن

مجــال تقنــي هــام ،وهــو األمــر الــذي تســعى اليــه

المرافــق الترفيهيــة فــي المملكــة والتــي تشــمل

األخــرى ألنظمــة الطاقــة الشمســية مثــل تركيــب

لتصنيــع األلــواح الشمســية لتلبيــة احتياجــات الســوق

الحكومــة الموقــرة مــن خــال تســهيل االســتثمار فــي

الحدائــق والســواحل والمالعــب ومضاميــر المشــي

أنظمــة الطاقــة الشمســية علــى المبانــي فــي هــذه

المحليــة والنمــو فــي الطلــب علــى هــذه الســلعة

مثــل هــذا المشــاريع وغيرهــا مــن اجــل توفيــر حيــاة

فــي مختلــف أنحــاء المملكــة.

المشــاريع وعلــى مواقــف الســيارات.

الهامــة ،ممــا يســهم فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي

كريمــة للمواطــن البحرينــي.

The Implementation Timeline

اقتصــاد البحريــن فــي مجــال الطاقــة المســتدامة
والمتجــددة وتحقيــق االهــداف الوطنيــة للطاقــة

ومــن المقــرر ان يتــم إنشــاء المصنــع علــى مســاحة

المتجــددة وكفــاءة الطاقــة .

أربعــة أالف متــر مربــع بتكلفــة تقديريــة تبلــغ  2مليــون
دينــار وســينتج مــا يقــارب ال  25ميجــاوات ســنويا أي

ويعتبــر مشــروع مصنــع ســوالرتك جريــن إنيرجــي

مــا يعــادل  80ألــف مــن االلــواح الشمســية بأعلــى

احــدى المشــاريع الواعــدة فــي هــذا المجــال ،وســيكون

المواصفــات العالميــة بصناعــة بحرينيــة.

لــه انعكاســات إيجابيــة فــي تحقيــق االهــداف الوطنيــة

تحويل الزيوت المستخدمة في
المطاعم الى وقود حيوي صديق للبيئة
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بــدأت هيئــة الطاقــة المســتدامة فــي البحــث مــع

ويعــد هــذا المشــروع نموذجــ ًا يضيــف الــى حزمــة

شــركات القطــاع الخــاص فــي إمكانيــات تحويــل

المشــاريع التجريبيــة الواعــدة ليتــم تطبيقهــا بشــكل

الزيــوت المســتخدمة فــي المطاعــم الــى وقــود حيــوي

واســع فــي المملكــة ضمــن مبــادرات القطــاع الخــاص

صديــق للبيئــة ،فــي إحــدى المبــادرات والمشــاريع

الى االســهام في تقليل البصمة الكربونية للصناعات

التجريبيــة والتــي تطبــق تقنيــات مثبتــة عالميـ ًا للتقليــل

والقطاعــات ولتعزيــز إســهامها فــي تحقيــق األهــداف

مــن النفايــات واالســتفادة منهــا كوقــود الحيــوي.

الوطنيــة المتعلقــة بالطاقــة المســتدامة.
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الجهود التوعوية
والفعاليات

أسبوع أبوظبي
لإلستدامة 2020

الجمعية العمومية للوكالة الدولية
للطاقة IRENA
شــاركت هيئــة الطاقــة المســتدامة برئاســة الدكتــور

تــرأس ســعادة الدكتــور عبدالحســين بــن علــي ميــرزا

عبدالحســين بــن علــي ميــرزا فــي اعمــال افتتــاح الــدورة

رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة وفــد مملكــة

العاشــرة للجمعيــة العموميــة للوكالــة الدوليــة

البحريــن المشــارك فــي حفــل افتتــاح فعاليــات أســبوع

للطاقــة المتجــددة  IRENAوالــذي عُ ِقــدَ فــي أبوظبــي

أبوظبــي لالســتدامة وجائــزة الشــيخ زايــد لالســتدامة،

بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة ،ضمــن

برعايــة كريمــة وحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد

فعاليــات أســبوع أبوظبــي لالســتدامة وحضــره عــدد

بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد

كبيــر مــن الــوزراء وصنــاع القــرار فــي مجــال الطاقــة

األعلــى للقــوات المســلحة ،وحضــور عــدد مــن قــادة

المتجــددة ومــا يفــوق  2000مشــارك مــن اكثــر مــن

دول العالــم مثــل رؤســاء اندونيســيا وراونــدا وأرمينيــا

 175مــن الــدول االعضــاء فــي الوكالــة مــن جميــع انحــاء

وسيشــل وســيراليون و رئيســة وزراء صربيا ورئيســة

العالــم ،ومملكــة البحريــن هــي عضــو دائــم فــي هــذه

وزراء بنغالديــش باالضافــة الــى عــدد كبيــر مــن

الوكالــة الدوليــة منــذ تأسيســها فــي عــام 2009م.

اصحــاب الســمو افــراد العائلــة الحاكمــة فــي ابوظبــي
مــن الــوزراء والمســؤولين والمختصيــن مــن جميــع

وقــد شــارك الدكتــور ميــرزا ممثـ ً
ـا عــن مملكــة البحريــن

انحــاء العالــم.

بكلمــة فــي حفــل افتتــاح االجتمــاع تحــدث فيهــا عــن
اســتراتيجية مملكــة البحريــن فيمــا يتعلــق باســتدامة

حيــث ان المشــاركة فــي فعاليــات أســبوع ابوظبــي

الطاقــة وإيجــاد خيــارات مناســبة للطاقــة المتجــددة

لإلســتدامة تأتــي إنطالقـ ًا مــن اهتمــام حكومــة مملكــة

المتاحــة فــي البحريــن وأهمهــا الطاقــة الشمســية

البحريــن بالمشــاركة فــي هــذا الحــدث الســنوي والــدور

وطاقــة الريــاح ،ومــا تتطلــع اليــه حكومــة مملكــة

الريــادي الهــام الــذي يضطلــع بــه أســبوع أبوظبــي

البحريــن فــي هــذا المجــال حرصــ ًا علــى اســتمرارية

لإلســتدامة فــي دفــع جهــود التنميــة المســتدامة

اســبقية المملكــة فــي مجــاالت الطاقــة المســتدامة

حــول العالــم ،ويتيــح الفرصــة لالطــاع علــى الخبــرات

ومواكبــة احــدث التكنولوجيــات العالميــة فــي التحــول

والتجــارب فــي مجــاالت الكهربــاء والميــاه والطاقــة

الــى عصــر الطاقــة النظيفــة.

المتجــددة وتقنيــات تحســين كفــاءة الطاقــة ،وهــو
اكبــر تجمــع لالســتدامة فــي منطقــة الشــرق األوســط

وتــم إطــاع الجمعيــة العموميــة بأهــم القــرارات التــي

ويهــدف الــى تعزيــز توجهــات مســار التنميــة العالميــة

اعتمدتهــا حكومــة مملكــة البحريــن لتفعيــل الخطــط

المســتدامة.

الوطنيــة المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة وكفــاءة
الطاقــة وتحقيــق األهــداف الوطنيــة المتعلقــة

وزار الوفــد برئاســة الدكتور ميــرزا المعرض المصاحب

بالطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة وتوحيــد الجهــود

لالطــاع علــى آخــر المســتجدات فــي تقنيــات االلــواح

لتحقيــق األهــداف المنشــودة بوضــع برامــج ملموســة

الشمســية وانظمــة الطاقــة المتجــددة حيث اشــتمل

لتســريع خطــوات توســعة مســاهمة الطاقــة

المعــرض علــى  850شــركة عارضــة مــن  40دولــة مــن

المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة فــي مملكــة البحريــن بمــا

مختلــف انحــاء العالــم.

يضمــن مســتقبل آمــن ومســتدام للطاقــة فــي البــاد.
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المؤتمر االلكتروني الذكاء االصطناعي
والتحول الرقمي ضرورة حتمية بعد كورونا
قــام الدكتــور عبدالحســين بــن علــي ميــرزا رئيــس هيئــة

وطــرق جديــدة مــن الموظــف ،حيــث انــه بحســب

الطاقــة المســتدامة برعايــة المؤتمــر االفتراضــي حــول

إحصائيــات وبيانــات تــم جمعهــا مــن قبــل الموقــع

الــذكاء اإلصطناعــي والتحــول الرقمــي والــذي نظمتــه

االلكترونــي المتخصــص  ،Learn Bondsمــن المتوقــع

مجموعــة جــي إي ســي اإلعالميــة ومقرهــا دولــة

ان تقفــز القيمــة الســوقية لبرامــج الــذكاء االصطناعي

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتعــاون مــع جمعيــة

العالميــة مــن  22.6مليــار دوالر فــي عــام  ،2020إلــى 126

البحريــن للــذكاء االصطناعــي وعــدد مــن الجهــات

مليــار دوالر بحلــول عــام  .2025أي أن القيمــة الســوقية

االخــرى الداعمــة ،حيــث تــم عقــد هــذا الحــدث مــن خــال

ســتتضاعف  6مــرات ،األمــر الــذي ينبــئ عــن الطفــرة

مشــاركة عــدد كبيــر مــن رؤســاء المنظمــات وصنــاع

الكبيــرة التــي ســتحدث فــي برامــج الــذكاء االصطناعــي

القــرار والمختصيــن فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي

فــي الخمــس ســنوات القادمــة وتأثيراتهــا الكبيــرة

والذيــن حضــروا عــن طريــق المشــاركة االلكترونيــة

علــى إيقــاع الحيــاة فــي المســتقبل.

عــن بعــد.
وقــد اســتضاف المؤتمــر عــدد ًا مــن المتحدثيــن
وتــم خــال المؤتمــر تدشــين كتــاب تحت عنــوان “الذكاء

البحرينييــن المعروفيــن فــي مجــال اإلدارة واإلعــام

اإلصطناعــي والتحــول الرقمــي ،ضــرورة حتميــة بعــد

والقضــاء لمناقشــة تأثيــر الــذكاء االصطناعــي

كورونــا” لمؤلفــه الدكتــور جاســم حاجــي ،الــذي يعــد

والتحــول الرقمــي فــي القطاعــات المذكــورة بعــد

رابــع مؤلفاتــه وأول كتــاب فــي الشــرق األوســط عــن

فيــروس كورونــا ،كما شــارك فيــه نخبة من المتحدثين

الــذكاء اإلصطناعــي فــي جائحــة كورونــا.

الخبــراء فــي مجــال التقنيــات الحديثــة وبشــكل خــاص
الــذكاء اإلصطناعــي والــذي أصبــح اآلن بعــد الجائحــة

وتــم التنظيــم للمؤتمــر إنطالقـ ًا مــن الوضـ َ
ـع العالمـ ِـي
لتفشــي الفيــروس الــذي دفــع الجميــع إلــى تطويــر

مــن أهــم الحلــول الضروريــة التــي تعتمــد علــى التنبــوء
وإعطــاء المشــورات والحلــول بشــكل آلــي.

الروبوتــات وتحســين الــذكاء االصطناعــي إلنقــاذ
األرواح وتقليــل تعــرض اإلنســان لهــذا الوبــاء ،فمما ال

ومــن ابــرز المتحدثيــن فــي المؤتمر اإلعالمــي المعروف

شـ َّ
ـب
ـع المؤسسـ ِ
ـات حــول العالــم ترْ َغـ ُ
ـك فيــهِ أن جميـ ِ

إبراهيــم التميمــي الــذي قــدم محاضــرة بعنــوان

أن تكــون قـ ً
ـادرة علــى االســتمرار فــي اإلنتــاج والبيــع فــي

“الــذكاء اإلصطناعــي :وظائــف المســتقبل فــي تقنيــة

ظــل الجائحــة ،ولتحقيــق ذلــك تأتــي ضــرورة النظــر عــن

المعلومــات” ،كمــا شــاركت اإلعالميــة الدكتــورة لولــوة

كثــب فــي االســتفادة مــن حلــول الــذكاء اإلصطناعــي

بودالمــة بمحاضــرة عنوانهــا “الــذكاء اإلصطناعــي:

والتحــول الرقمــي ،األمــر الــذي أصبــح أكثــر أهميــة لدعــم

الحصــول علــى المعلومــة” ،وأيضــ ًا المحاميــة

الموظفيــن فــي عملهــم اليومــي.

فاتــن الحــداد بمحاضــرة عــن “الــذكاء اإلصطناعــي:
هــل ســتحل اآللــة محــل المحامــي والموثــق؟”.
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كمــا ســلط المؤتمــر الضــوء على الرقمنــة “المدفوعة”

وقــد أدار الجلســات األســتاذ أحمــد صالــح البلوشــي،

فــي مــكان العمــل وأثرهــا فــي االتجــاه الجديــد للعمــل

المديــر العــام لشــركة فينتــك إلستشــارة تقنيــة

مــن المنــزل ومــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن مهــارات

المعلومــات وخبيــر علــوم الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
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مؤتمر صادرات الطاقة بالتعاون مع السفارة
البريطانية ومجلس صناعات الطاقة

القمة االفتراضية للرابطة العالمية
للتحول الرقمي لالقتصاد

شــارك الدكتــور عبدالحســين بــن علــي ميــرزا رئيــس

كمــا ســلطت المشــاركة الضــوء علــى أهميــة

هيئــة الطاقــة المســتدامة فــي الجلســة الرئيســية

اإلســتفادة مــن األواصــر الوطيــدة والتاريخيــة التــي

لمؤتمــر “صــادرات الطاقــة” والــذي عُ ِقــدَ إلكترونيـ ًا عــن

تربــط مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة لتحقيــق

بعــد بتنظيــم مــن الســفارة البريطانيــة فــي مملكــة

مختلــف األهــداف التنمويــة واإلقتصاديــة لــكال البلديــن

البحريــن وبالتعــاون مــع مجلــس صناعــات الطاقــة،

علــى كافــة األصعــدة ،وإمكانيــات تبــادل الخبــرات فــي

وبمشــاركة نخبــة مــن رجــال األعمــال مــن كال البلديــن

مشــاريع طاقــة الريــاح علــى اليابســة وفــي المناطــق

ورؤســاء كبــرى الشــركات ذات اإلختصــاص ،وذلــك

الســاحلية والميــاه العميقــة باإلضافــة الــى مشــاريع

تجســيد ًا لمــا تشــهده العالقــات والروابــط الثنائيــة

الطاقــة الشمســية العائمــة ،وذلــك لمــا للمملكــة

بيــن كال البلديــن مــن نمــو وتقــدم.

المتحــدة مــن خبــرة واســعة وتجــارب ناجحــة يحتــذى
بهــا إقليمي ـ ًا وعالمي ـ ًا فــي هاذيــن المجاليــن ،وشــارك

شــارك الدكتــور عبدالحســين بــن علــي ميــرزا رئيــس

مفاهيــم اإلســتدامة كحتميــة لتحقيــق الــرؤى التنمويــة

هيئــة الطاقــة المســتدامة كمتحــدث رئيســي فــي

ومواكبتهــا للتحــركات العالميــة ،خاصــة بــأن التجربــة

القمــة اإلفتراضيــة التــي أقامتهــا مجموعــة تايمــز

العالميــة فــي مواجهــة فايــروس كورونــا المســتجد

للحلــول اإلســتراتيجية ومقرهــا الهنــد ،تحــت عنــوان

 COVID-19قــد وضعــت العديــد مــن الــدول فــي إختبــار

“الرابطــة العالميــة للتحــول الرقمــي لإلقتصــاد”،

قاســي لمــدى إســتعداديتها وفعاليــة إســتراتيجياتها

بمشــاركة كبــار المســئولين وصنــاع القــرار مــن

ومــدى مرونــة إقتصادهــا ،األمــر الــذي أثبــت بــدوره

مختلــف دول العالــم فــي هــذا المجــال ،حيــث تناولــت

أهميــة الرقمنــة مــن أجــل تحقيــق الخطــط التنمويــة

القمــة فكــرة إنشــاء رابطــة عالميــة كمنصــة فكريــة

واإلســتدامة ،وتــم مناقشــة أهميــة الطاقــة ومواردهــا

لتبــادل خبــرات وإســتراتيجيات الــدول المشــاركة

ودورهــا فــي دعــم مختلــف الركائــز الوطنيــة االقتصاديــة

فــي الرابطــة للتحــول الــى إقتصــاد رقمــي أكثــر مرونــة

والتنمويــة علــى كافــة األصعــدة.

وتنطلــق أهميــة هــذه المشــاركة مــن أهميــة جهــود

فــي النقــاش نخبــة مــن رجــال األعمــال ورؤســاء

هيئــة الطاقــة المســتدامة لتعزيــز دور مملكــة البحرين

كبــرى الشــركات ذات اإلختصــاص فــي المملكــة

فــي مجــال صــادرات الطاقــة إقليمي ـ ًا وعالمي ـ ًا ،وذلــك

المتحــدة ،وأبــدوا إهتمــام وإقبــال ملفــت لتبــادل

مــن خــال اإلســتفادة مــن العالقــات الوطيــدة التــي

الخبــرات واإلســتثمارات بنســبة  93%تــم قياســها فــي

تربــط مملكــة البحريــن بالــدول المجــاورة خاصــة دول

إســتطالع ختامــي للجلســة التــي تحــدث فيهــا رئيــس

مجلــس التعــاون الخليجــي ،والموقــع اإلســتراتيجي

هيئــة الطاقــة المســتدامة.

للســوق البحرينــي الــذي يعــد بوابــة مهمــة لســوق
دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى وجــه الخصــوص.

وإســتعداد لمواجهــة كافــة المتغيــرات التــي تفرضهــا
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برنامج "إبتكار" للشباب بالتعاون مع AIESEC

الملتقى اإلستثماري البحريني المصري
شــارك الدكتــور عبدالحســين بــن علــي ميــرزا رئيــس

القانونيــة التــي دعمــت الحكومــة الموقــرة إعتمادهــا،

أطلقــت منظمــة “آيــزك” لتطويــر الشــباب برنامــج

وهــذا التعــاون مــع منظمــة “آيــزك” البحريــن يأتــي علــى

هيئــة الطاقــة المســتدامة فــي الجلســة الرئيســية

ومــا كان لهــا مــن دور هــام فيمــا حققتــه المملكــة

“إبتــكار” الــذي ينطلــق فــي نســخته األولــى تحــت رعايــة

أثــر التعــاون المثمــر بيــن الجهتيــن فــي نوفمبــر ،2019

للملتقــى اإلســتثماري البحرينــي المصــري والــذي

مــن إنجــازات فــي قطــاع الطاقــة المســتدامة فــي

الدكتــور عبــد الحســين بــن علــي ميــرزا رئيــس هيئــة

حيــث شــارك عــدد مــن أعضــاء فريــق آيــزك البحريــن

إنطلــق إلكتروني ـ ًا بتنظيــم مــن جمعيــة رجــال األعمــال

مــدة تعتبــر قياســية نظــر ًا لحداثــة القطــاع مــا إذا تــم

الطاقــة المســتدامة ،ويهــدف البرنامــج الــى زيــادة

فــي الجهــود التنظيميــة لفعاليــة “كــن ســفير ًا للطاقــة

البحرينيــة وجمعيــة رجــال األعمــال المصرييــن

مقارنتــه بتجــارب دول المنطقــة.

وعــي فئــة الشــباب حــول التغيــر المناخــي والطاقــة

المســتدامة” والتــي أطلقتهــا الهيئــة برعايــة شــركة

المســتدامة وصقــل مهاراتهــم فــي هــذا المجــال

الخليــج لصناعــة البتروكيماويــات ( )GPICوشــركة stc

لتعزيــز دور المملكــة فــي هــذا المجــال مــع دول

كمــا تطــرق الدكتــور ميــرزا فــي مشــاركته الــى التحركات

ّ
الفعــال،
باإلضافــة الــى تدريبهــم علــى طــرق الطــرح

البحريــن فــي عــام .2019

المنطقــة ،وذلــك مــن خــال اإلســتفادة مــن العالقــات

العالميــة فــي مجــال الطاقــة عالمي ـ ًا ،التــي تحتــم علــى

وذلــك مــن خــال توفيــر منصــة فريــدة تنافســية

الوطيــدة التــي تربــط المملكــة بالــدول الشــقيقة،

كال البلديــن أهميــة دعــم القطاعيــن كركائــز إقتصاديــة

بمشــاركة نظائرهــم مــن الشــباب ذوي اإلهتمــام

والموقــع اإلســتراتيجي للســوق البحرينــي الــذي يعــد

أساســية ال تقــل عــن غيرهــا مــن الــركاز أهميــة،

المشــترك وبإشــراف خبــراء ومختصيــن فــي مجــاالت

بوابــة مهمــة لســوق دول مجلــس التعــاون الخليجــي

وتمكينهــا مــن إســتقطاب اإلســتثمارات األجنبيــة

الطاقــة المســتدامة ،تتمكــن مــن خاللهــا الفــرق

علــى وجــه الخصــوص.

لمواكبــة الســبق العالمــي فــي هاذيــن المجاليــن،

المشــاركة فــي البرنامــج مــن تقديــم حلــول مبتكــرة

وأهميــة االســتفادة مــن األواصــر الوطيــدة التــي

وفعالــة للتصــدي لتداعيــات التغيــر المناخــي مــن خــال

وخــال مشــاركة رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة في

تربــط بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة مصــر العربيــة

اإلســتفادة مــن حلــول الطاقــة المتجــددة وكفــاءة

الجلســة اإلفتتاحيــة للملتقــى قــدم الدكتور ميرزا لمحة

الشــقيقة لتحقيــق األهــداف التنمويــة واالقتصاديــة

الطاقــة.

حــول الخطــة الوطنيــة للطاقــة المتجــددة والخطــة

لــكال البلديــن علــى كافــة األصعــدة وعلــى وجــه

الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة ومبادراتهمــا ،وناقــش مــع

الخصــوص مجــال الطاقــة.

وبالتنســيق مــع ســفارتي البلديــن الشــقيقين ،وذلــك

المشــاركين فــي الملتقــى أهــم التطــورات وكبــرى
الفــرص اإلســتثمارية فــي مجــال الطاقــة المتجــددة
وكفــاءة الطاقــة فــي مملكــة البحريــن ،وأهــم األدوات
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فعالية اليوم الرياضي البحريني
نظمــت هيئــة الطاقــة المســتدامة برعايــة الدكتــور

ودورهــا فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع مــن الناحيــة

ً
حفــا تزامــن مــع
اقامــت هيئــة الطاقــة المســتدامة

وخــال الفعاليــة تــم اســتعراض تاريــخ المــرأة

عبدالحســين بــن علــي ميــرزا رئيــس هيئــة الطاقــة

الصحيــة واالجتماعيــة ،ولمــا لهــا مــن تأثيــرات إيجابيــة

واحتفــاء
احتفــاالت المملكــة بيــوم المــرأة البحرينيــة
ً

البحرينيــة فــي العمــل الدبلوماســي وانجازاتهــا

المســتدامة ،فعاليــات اليــوم الرياضــي البحرينــي وذلك

مــن جوانــب عديــدة ،فهــي تســهم فــي زيــادة الوعــي

بدورهــا وإســهاماتها فــي مختلــف المجــاالت ،حيــث

التاريخيــة فــي هــذا المجــال ،وذلــك فــي ســياق موضــوع

بإقامــة فعاليــات رياضيــة وحركيــة مميــزة اشــتملت

بأهميــة ممارســة النشــاط الرياضــي والثقافــة

قــام الدكتــور عبدالحســين بــن علــي ميــرزا رئيــس

يــوم المــرأة البحرينيــة للعــام  2020لالحتفــاء بالمــرأة

علــى رياضــة المشــي وكــرة القــدم وبعــض االلعــاب

الرياضيــة والصحيــة فــي حيــاة المواطنيــن ،وتعــود

هيئــة الطاقــة المســتدامة بتكريــم موظفــات الهيئــة،

البحرينيــة فــي العمــل الدبلوماســي ،الــذي يتزامــن مــع

الرياضيــة فــي حديقــة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة

بالصحــة علــى الموظفيــن وتقلــل مــن ظاهــرة التغيــب

ّ
الفعــال لــكل منهــن واســهاماتهن
مشــيد ًا بالــدور

الذكــرى الـــ  51للعمــل الدبلوماســي فــي المملكــة ،وابرز

ســبيكة بنــت ابراهيــم آل خليفــة فــي عوالــي.

عــن العمــل ألســباب صحيــة ممــا يزيــد فــي مســتوى

القيمــة فــي تحقيــق أهــداف الهيئــة وتفعيــل دورهــا في

اإلنجــازات فــي هــذا المجــال التــي تأتــي نتيجــة دعــم

اإلنتاجيــة ،وكذلــك فــإن هــذه المناســبة المميــزة لتعــد

المنظومــة الحكوميــة ،مؤكــد ًا التــزام الهيئــة بالعمــل

الحكومــة الموقــرة بقيــادة صاحــب الجاللــة الملــك

وتأتــي هــذه الفعاليــات تنفيــذ ًا لتوجيهــات مجلــس

فرصــة لخلــق اجــواء صحيــة وصديقــة بيــن الرؤســاء

علــى تحقيــق الــرؤى التنمويــة للمــرأة البحرينيــة التــي

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن،

الــوزراء الموقــر بتخصيــص نصــف يــوم عمــل لجميــع

والموظفيــن مــع بعضهــم البعــض خــارج مواقــع

وضعهــا المجلــس األعلــى للمــرأة بقيــادة صاحبــة

وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد بــن

موظفــي الــوزارات و الجهــات الحكوميــة فــي هــذا

العمــل ،وتقــدم الوزيــر بالشــكر إلــى جميــع منتســبي

الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل

عيســى آل خليفــة ورئيــس مجلــس الــوزراء ،وحرصهــم

اليــوم لالحتفــاء باليــوم البحرينــي الرياضــي وذلــك

هيئــة الطاقــة المســتدامة الذيــن شــاركوا فــي هــذه

خليفــة قرينــة عاهــل البــاد المفــدى ورئيســة المجلس

ّ
وفعــال فــي
علــى دعــم المــرأة وتمكينهــا كشــريك هــام

لممارســة األنشــطة الرياضيــة تعزيــز ًا لمفهــوم

الفعاليــة الوطنيــة المميــزة.

األعلــى للمــرأة.

مســيرة التقــدم والنجــاح فــي العهــد الزاهــر لجاللــة

الرياضــة للجميــع وتحقيــق الوعــي بأهميــة الرياضــة
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فعالية اإلحتفال بيوم المرأة البحرينية

الملــك عاهــل البــاد المفــدى.
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ورشة العمل التدريبية لموظفي هيئة
الطاقة المستدامة بالتعاون مع
مدرسة الدفاع المدني حول إجراءات
الحريق والسالمة واإلسعافات األولية

وذلــك بأنــه فــي ديســمبر مــن كل عــام تبــدأ شــوارع
المملكــة ومدنهــا ومحالتهــا بلبــس حليــة أفــراح
الوطــن ،ونــرى الجميــع فــي أجمــل صورهــم بيــن
التقليــدي والحديــث ،وبإبداعاتهــم باحتفاالتهــم بأعيــاد

نظمــت هيئــة الطاقــة المســتدامة ورشــة عمــل

الوطــن التــي تحمــل فــي طياتهــا اســمى معانــي

بالتعــاون مــع مدرســة التدريــب لــدى الدفــاع

ومشــاعر المحبــة والــوالء للوطــن العزيــز وللقيــادة

المدنــي حــول مبــادى وإجــراءات الحريــق والســامة

الحكيمــة .وحملــت إحتفــاالت ديســمبر للعــام 2020

واإلســعافات األوليــة ،وذلــك بإســتخدام وســائل

معهــا قصــة كفــاح وتكاتــف وتالحــم كافــة فئــات

التواصــل المرئــي واإلجتمــاع عــن بعــد ،وحضرهــا

ً
حكومــة وشــعب ًا ،فــي أســمى
المجتمــع البحرينــي

الدكتــور عبدالحســين بــن علــي ميــرزا رئيــس هيئــة

الصــور ضمــن الجهــود الوطنيــة الموحدة فــي مواجهة

الطاقــة المســتدامة وشــارك فيهــا كافــة موظفــي

جائحــة فايــروس كورونــا ،والتــي جعلــت مــن مملكــة

الهيئــة

ومستشــاريها.

البحريــن مثـ ً
ـاال استشــهد بــه فــي مختلــف المنصــات
العالميــة التــي تعنــى بالتصــدي للجائحــة علــى مــدار

وتأتــي الورشــة التدريبيــة ضمــن برنامــج وضعتــه إدارة

العــام ،وحرصــت الهيئــة بهــذه المناســبة ان توجــه مــن

المــوارد البشــرية فــي الهيئــة بمــا يتســق مــع البرامــج

خــال إحتفاالتهــا التهانــي والشــكر والتقديــر لمملكــة

التدريبيــة الموصــى بهــا مــن قبــل ديــوان الخدمــة

ً
حكومــة وشــعب ًا.
البحريــن

المدنيــة ،واألخــرى التــي تأتــي بحســب تقييــم إلحتياجات
الموظفيــن واإلحتياجــات العامــة للهيئــة ،وبمــا يضيف
الــى مجمــل الخبــرات والخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة.
كمــا وتــزداد أهميــة مثــل هــذه الورشــات والبرامــج
التدريبيــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة لتحســين
إســتعدادية الموظفيــن وإســتجابتهم األوليــة فــي
حــاالت الطــوارئ ووعيهــم بالقوانيــن واإلجــراءات
المطبقــة فــي المملكــة.

فعالية اإلحتفال بالعيد الوطني
ً
حفــا بمناســبة
اقامــت هيئــة الطاقــة المســتدامة
احتفــاالت مملكــة البحريــن بأعيادهــا الوطنيــة إلحيــاء
ذكــرى قيــام الدولــة البحرينيــة الحديثــة فــي عهــد
المؤســس احمــد الفاتــح دولــة عربيــة مســلمة عــام
 1783ميالديــة ،والذكــرى الـــ  20لتســلم حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه لمقاليــد
الحكــم.
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 23وزارة وجهة حكومية تقدمت
بطلب المساعدة في مشاريع
الطاقة الشمسية

ديوان سمو رئيس الوزراء

المدينة الرياضية الجديدة
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تحديد مواقع المتاحة لإلستفادة
منها لمشاريع الطاقة الشمسية

التأثير االيجابي لتطبيق الخطة
الوطنية للطاقة المتجددة

اقصى ذورة فعلية تم تسجيلها الستهالك الكهرباء (ميغاوات)
ذروة االستهالك المتوقعة مع زيادة ( 6%ميغاوات)

2017
2018
2019
2020
تعمــل هيئــة الطاقــة المســتدامة علــى تقديــم
مقترحــات للحصــول علــى عــدد مــن االراضــي المتاحــة
لإلســتفادة منهــا فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة
التــي يزيــد انتاجهــا عــن  50ميغــاوات
72

3527
3786
3437
4013
3443
4253
3662
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الشهادات

أول أطلس رسمي للرياح
في مملكة البحرين

ﺷﻬﺎدة

اﻟﻄــﺎﻗﺔ اﻟﻤــﺘﺠﺪدة
ﺷﻬﺎدة
 1ﻣﻴﻐﺎوات/
ﺳﺎﻋﺔ

مفتاح المصطلحات
متوسط سرعة الرياح ١٠٠م (م/ث)

ﻟــﻤﻨﺘﺠﻲ اﻟــﻄــﺎﻗﺔ اﻟﻤــﺘﺠﺪدة
ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻴﺠﺎوات/ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج

أبريل 2017
النسخة الرقمية متوفرة على www.sea.gov.bh
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06

قائمة االختصارات

TRANSLATION

TECHNICAL TERM

ACRONYMS

TRANSLATION

TECHNICAL TERM

ACRONYMS

ساعات ذروة الشمس

Peak Sun Hours

PSH

دليل كفاءة طاقة المباني

Building Energy Efficiency Code

BEEC

الطاقة المتجددة

Renewable Energy

RE

كفاءة الطاقة

Energy Efficiency

EE

هيئة الطاقة المستدامة

Sustainable Energy Authority

SEA

أنظمة إدارة الطاقة

Energy Management Systems

ENMS

مركز الطاقة المستدامة

Sustainable Energy Center

SEC

شركات خدمات الطاقة

Energy Services Companies

ESCO

العدادات الذكية

Smart Metering

SM

التعاقد على األداء المتعلق بوفورات

Energy Savings Performance

الطاقة

Contracting

أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

Solar PV System

SPV

دليل المباني الخضراء

Green Building Code

GBC

Gulf Standard Organization

GSO

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون
مناقصات تعرفة التغذية

Tender Based Feed in Tariff

TBFT

لدول الخليج العربية
لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية
للطاقة المتجددة والخطة الوطنية
لكفاءة الطاقة

Committee

التحالف الدولي للطاقة الشمسية

International Solar Alliance

الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة

Minimum Energy Performance

والوسم ألجهزة تكييف الهواء

Standards and Labeling for ACs

الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
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Implementation Follow Up

National Energy Efficiency
Action Plan
National Renewable Energy
Action Plan

ESPC

IFC

ISA

MEPS

NEEAP

NREAP
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