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SEU has embarked on several creative
initiatives to modernize the energy sector
which is an important part of the Kingdom
strive to ensure sustainability by switching
to efficient utilisation of resources.

Minister’s Statement
The sustainability of a nation’s energy

The Government of Bahrain, with the

resources are one of the defining factors

vision of His Majesty King Hamad Bin Isa Al

for sustaining its development, living

Khalifa, King of Bahrain, and the leadership

standards and strengthening the resilience

of His Royal Highness Prince Khalifa Bin

of its economy.

Salman Al Khalifa, the Prime Minister, and
the support of His Royal Highness Prince

Over the past decade, the world has

Salman Bin Hamad Al Khalifa, the Crown

seen several global movements under

Prince and First Deputy Prime Minister, has

the themes of Sustainability and Climate

taken steady and measured steps in joining

Change, with a focus on the reduction of

the global movements, steering towards

carbon emissions and diversification of

sustaining high standards of living for its

the energy mix for a higher contribution of

nation and into a transformation of the

sustainable energy resources in the overall

energy sector to a more sustainable and

global energy mix.

diversified energy mix.

Those movements were drawn into

This steady transition has led the

international, regional and national

emerging of a sustainable energy sector

commitments and agreements. Nations

that contributes towards reducing the

worldwide have committed to achieving a

national carbon footprint – Green House

more sustainable future for the generations

Gas (GHG) emissions – and brings a wide

to come, An Enabling Future.

array of other socio-economic benefits.
With this insight, it is worth noting the shift

Some of those commitments, which the

in global investments towards increased

Kingdom of Bahrain has dedicated itself

participation in sustainable energy

to, are the Sustainable Development Goals

investments and the technologies that

(SDGs) of the United Nations, the Paris

enable them. This has led to the utilization

Agreement to mitigate for climate change

of the benefits from those investments

(COP21), the declaration of the League of

alongside the socio-economic benefits on

Arab States and others.

a global scale, of which the Kingdom of
Bahrain is also benefiting.
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The Kingdom of Bahrain’s first steps in

developed to be implemented over a

this transformation was marked with the

span of 7 years for the achievement of the

establishment of the Sustainable Energy

international and national commitments.

Unit (SEU) – Bahrain, by way of agreement

Both plans and their embodied initiatives

between the government of Bahrain

and targets were endorsed by Cabinet

and the United Nations Development

resolutions no. 2392-01 and 2392-02 to

Programme on 14th November 2014 with

achieve:

the endorsement of Cabinet Resolution No.
2238-04.

•

an increase of the renewable energy
resources in the total national energy

The Sustainable Energy Unit (SEU) project

mix by 5% 2025, and rising to 10% by

has embarked on enabling a sustainable

2035,

energy sector for a transition towards
a sustainable future, while building the

•

an improvement in energy efficiency by
6% by 2025

foundation for the transition of the project
into an independent Government body, the

In this report, we reflect on the

Sustainable Energy Centre.

developments in the renewable energy and
energy efficiency sectors and the achieved

The SEU is dedicated to establishing

milestones by the Sustainable Energy

appropriate strategies, policies and

Unit (SEU). Furthermore, it is a reflection

legislations and fostering initiatives and

of a commitment to continue the work

investment projects that promote energy

with inter-governmental coordination of

efficiency and increase the share of

efforts driving the mobilization of national

renewable energy in the national energy

resources as one team, #TeamBahrain.

mix.
Two key national action plans were
developed by the experts in the Sustainable
Energy Unit: The National Renewable
Energy Action Plan (NREAP) and the
National Energy Efficiency Action Plan
(NEEAP), through a consultative process
ensuring a streamlined road map was

11
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SEU
GOVERNANCE STRUCTURE

Cabinet

Minister of Electricity & Water

Electricity & Water Authority
(EWA)

Sustainable Energy Unit
(SEU)

Implementation Follow up
Committee for the National Action
Plans on Renewable Energy
and Energy Efficiency, including
representatives of:
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OUR 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
Rationalising and promoting efficient
utilisation of resources
Transitioning towards a sustainable, lowcarbon energy future
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OUR VALUES
E•A•R•T•H
Efficiency, Accessibility, Responsibility,
Transparency, Honesty

OUR VISION
To serve the Kingdom of Bahrain as a centre
of excellence, driving towards an efficient
and sustainable energy future
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THE TEAM

His Excellency Dr. Abdul Hussain bin Ali Mirza
Minister of Electricity and Water,
Kingdom of Bahrain
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Nurzat Myrsalieva

Mr. Alexander Al Samahiji

Acting Executive Director
(Jan - June 2018)

Acting Executive Director
(June 2018 - to date)

Dr. Khalid Burashid

Rami Osman

Senior Technical Advisor

Energy Efficiency
Specialist

Paranthaman
Munuswamy
Solar Energy Engineer

Renewable Energy
Specialist

Latifa Khalifa

Shareen Hussain

Dalal Al Baharna

Aijan Sharshenova

Projects Coordinator

Renewable Energy
Researcher

Administration Assistant

Communications Officer

Nar Khatiwora
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THE START
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In November 2014, Cabinet Resolution

Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) and

2238-04 endorsed the initiation of the

National Renewable Energy Action Plan

establishment of the Sustainable Energy

(NREAP).

Centre (SEC) by way of agreement between
the Government of the Kingdom of Bahrain,

The Plans and the proposed national targets

represented by the Office of the Minister

were endorsed by Cabinet Resolutions

of Electricity and Water, and the United

2384-08 , 2392-01 and 2392-02:

Nations Development Programme (UNDP)

•

in Bahrain as a joint project being the
Sustainable Energy Unit (SEU)- Bahrain.

renewable energy resource share of 5%
in the total national energy mix by 2025;

•

renewable energy resource share
increasing to 10% of the total national

The SEU project document was signed to
provision the establishing of the founding
steps for the Sustainable Energy Centre

energy mix by 2035;

•

an improvement in energy efficiency of
6% by 2025.

(SEC) as an independent government
organization through a transition process
from a joint project supported by the UNDP
into a government center.
Since its formation, the SEU worked on
delivering a number of key objectives
towards achieving its mandate – which
was set to later serve as the established
mandate for the center. This included the
preparation of Bahrain’s first National

The signing of the joint project agre
Government of the Kingdom of Bah
the Office of the Minister of Electri
the United Nations Development Pro
Bahrain for the establishment of the
Unit (SEU)- Bahrain.

eement between the
hrain, represented by
icity and Water, and
ogramme (UNDP) in
e Sustainable Energy
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Decrees and Resolutions
The Government of Bahrain has taken a number of
noteworthy initiatives in endorsing the objectives of
establishing the SEU through the issuance of a number
of Cabinet and Ministerial resolutions.
These endorsements have enabled the SEU to achieve
several milestones serving its mandate. The following is
a snapshot of the resolutions issued:
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Targets & Commitments
The Government’s support to the SEU’s mandate also enables the Kingdom to achieve 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)”
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The Mandate

As the responsible entity for fostering the renewable energy and energy efficiency sectors in the
Kingdom, the Sustainable Energy Unit (SEU) is set to achieve the following mandate:

Recommend sustainable

Support the development of

Coordinate energy

energy policies and set

energy regulations

efficiency and renewable

targets which includes

energy efforts, initiatives

developing NEEAP & NREAP

and opportunities

Promote energy efficiency

Increase public awareness

Coordinate and implement

and renewable energy and

on energy efficiency

regional and international

technology transfer and
private investment

obligations
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The National Renewable Energy
Action Plan (NREAP)
In October 2016, The Sustainable Energy
Unit finalized the preparation of Bahrain’s
first National Renewable Energy Action Plan

The preparation of the NREAP was completed
through a consultative process with key
government stakeholders, private and
public institutions with the support and
participation of leading international expertise
commissioned and overseen by the SEU.

(NREAP) and target, which were endorsed
by cabinet resolution 2384-08 and 2392-02.
The endorsement of the plan meant the
endorsement of the three key policies within

The National Energy Efficiency
Action Plan (NEEAP)

the plan and 7 projects scopes.
The National Renewable Action Plan (NREAP)
represents the Kingdom’s efforts to deliver the
sustainable energy transition envisioned in the
Economic Vision 2030. It also embodies the
Kingdom’s efforts towards the achievement of
its international commitments under the Paris
Agreement, the United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs), and the League of
Arab States Renewable Energy Framework.
NREAP identifies feasible renewable energy
options for Bahrain, sets the targets, and
proposes policies and initiatives to achieve
the targets. NREAP sets the national target
to increase the share of renewable energy
resources in the total national energy mix by
5% 2025 and rising to 10% by 2035, through
the adaptation of three key policies and several
key projects.

The National Energy Efficiency Action Plan is
another integral part of the Kingdom’s efforts
to deliver the sustainable energy transition
envisioned in the Economic Vision 2030. It
also contributes towards the achievement of
the Kingdom’s international commitments,
such as the Paris Agreement (COP21 and its
subsequent agreements), the United Nations
Sustainable Development Goals, and the
League of Arab States Renewable Energy
Framework.
The Sustainable Energy Unit finalized the
preparation of Bahrain’s first National Energy
Efficiency Action Plan (NEEAP) and target
October 2016 which was later endorsed
by cabinet resolution 2384-08 and 239201. The endorsement of the plan meant
the endorsement of the 22 key initiatives to
increase energy efficiency across the different
sectors in the Kingdom.
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The preparation of the NEEAP was also

chairmanship of H.E. Minister of Electricity

completed through a consultative process

and Water, has convened (9) times. The IFC

with key government stakeholders, private

through its forum executes the following:

and public institutions with the support and
participation of leading international expertise

•

commissioned and overseen by the SEU.

Oversee the implementation of NEEAP
and NREAP and facilitate their execution;

•

Identify action items to overcome
implementation issues and challenges;

•

The Implementation Follow Up
Committee (IFC)
The NREAP and NEEAP Implementation Follow
Up Committee (IFC) is a high-level national
committee chaired by H.E. Minister of Electricity

actions to relevant Ministries;

•
•
•

The formation of the IFC is another

of the national renewable energy and
energy efficiency targets.
To demonstrate ownership and leadership
each Committee member is called upon to:

•

Ministry’s/Government Agency’s work

steadfast steps towards the sustainable energy

programs in order to achieve the national

agenda of the Kingdom. The IFC was formed by

energy efficiency and renewable energy

Cabinet resolution no. 2392-03, and provides
of the key stakeholders identified in the NREAP
and NEEAP to coordinate and compliment
efforts and expertise to achieve the targets.
Since its formation, the IFC under the

Ensure integration of renewable energy
and energy efficiency initiatives in the

embodiment of the Government’s support and

a shared platform for representatives of each

Propose additional initiatives which may
further contribute to the achievement

institutions. These are the representatives

initiatives in the two plans.

Discuss progress in the implementation
process;

high-level representatives of government

implementation of the different policies and

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

and Water with a membership of over 14

from key stakeholders responsible for the

Put recommendations and suggest

targets.

•

Endeavor

to

allocate,

where

applicable, necessary resources for
the implementation of the assigned
renewable energy and energy efficiency
initiatives.
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NREAP
The National Renewable Energy Action Plan

30

The National Renewable Energy Action Plan (NREAP) includes 3 policies and 7 key projects to
achieve the national set target of increasing renewable energy share in the energy mix by 5%
by 2025 and 10% by 2035.

POLICIES

Net Metering
Policy

Tender Based Feed
in Tariff

Renewable Energy
Mandate for New Building

PROJECTS

Solar PV Systems on
Government Buildings

Solar Systems for New
Town Development &
Housing Projects

Waste to Energy

Large Scale Solar Farm on
Available Land

Renewables in
Infrastructure Projects

On-Shore / Off-Shore
Wind Farms

Industrial Renewable
Energy Initiatives

Completed

In Progress

Pipeline
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Net Metering
The Net Metering policy was developed by the

The introduction of the Net Metering policy

SEU in collaboration with the Electricity and

reduced the cost to end users to install

Water Authority and is one of the three key

renewable energy systems on their premises

policies identified in the National Renewable

by virtue that a connection to the national

Energy Action Plan (NREAP) to encourage the

electricity grid allows it’s use as a virtual

uptake of renewable energy in the Kingdom

storing facility and negates the need for battery

of Bahrain. This policy allows individuals,

storage. Furthermore, excess clean energy

companies and industries to install renewable

generated from end user renewable energy

energy systems – including Solar PV systems –

systems are exchanged as credit units (kWh)

on their properties.

in their utility accounts for use later on. Among
the many benefits, the introduction of the Net

The Net Metering policy was endorsed through

Metering policy:

Cabinet resolution no. 2392-06 and established
through ministerial resolution no. 02 for the

•

year 2017 and was put into effect on 1st
January 2018.

contribute in reducing the peak energy
demand

•

offers end users an opportunity to reduce
their electricity bills,

The Net Metering Policy allows citizens and

•

residents of the Kingdom to install renewable
energy systems and directly contribute to the

reduces electricity generation carbon
footprint,

•

nation’s ability to diversify the energy mix.

generates investment opportunities and
attracts foreign investments

•

creates new job opportunities

The Net Metering Policy was approved by the Cabinet’s Resolution no.
2392-06 . This resolution bolsters the Vision 2030 goals, the Government
Action Plan 2015-2018 and ties in with the Kingdom’s obligations under
various international treaties such as the Paris Agreement, UN Sustainable
Development Goals, particularly SDG 7 – Affordable and clean energy.
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Projects
To support the implementation of the Net

•

Solar PV systems were installed on the

Metering policy and encourage the uptake

roof of 15 residential units which were

of renewable energy systems in the Kingdom

commissioned and connected to the

of Bahrain, the SEU extended its expertise

national electricity grid on the Net Metering

through a wide range of consultative services

scheme.

to various market actors. During the year 2018

•

The inauguration of Al Awqaf Al Jaffariya’s

the SEU was able to support the achievement

renewable energy system as the first

of several projects and a market snapshot was

Government building powered by Solar

captured as follows:

photovoltaic (PV) and micro-wind turbines.

•

Solar PV project by Tatweer Petroleum with
the 1 MW grid connected capacity.
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Utility Scale Centralized Solar
Farm – 100MGW
The Government of the Kingdom of Bahrain
has allocated a land area of 2 million

and implementation vision for the project;

•

Twenty-six proposals were received for the

square meters for the implementation of

development concept and implementation

a Utility Scale Solar Farm with a capacity of

vision of the applying developers;

100 megawatts of renewable energy. The

•

The proposals were evaluated by qualified

project was offered as a public tender by the

consultants commissioned by the Electricity

Electricity and Water Authority (EWA) with

and Water Authority and 13 proposals were

the support of the Sustainable Energy Unit

accepted to advance for the biding stage.

and the Tender Board, through the following
stages:

Bidding stage:

Prequalification stage:

•

The 13 proposals who had passed the prequalification stage were invited to bid on

•

been

the Request for Proposal during the last

requested to apply to the pre-

quarter of the 2018. The development work

qualification stage by submitting a

is set to begin towards the end of the first

proposal for the concept of development

quarter of 2019.

Interested

developers

had

34

Solar PV Systems on Residential Units
The 28th of March 2018 was a historic milestone for the implementation of the Net Metering policy
as the first 10 Ministry of Housing residential units had their solar PV systems commissioned
and connected to the national electricity grid.
This project, for the first time since the electricity generation law of 1996, changed the role of
the consumer into a prosumer where users of all types generate, consume, and store energy
generated from renewable resources.
The following is a brief case study conducted by the SEU on two residential units out of the first
10 connected to the grid:
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CUSTOMER 1

CUSTOMER 2

7.8 kWp

7.8 kWp

Plant Capacity

Meter Reading

EWA Meter Readings
(kWhr)

From

To

From

To

20th March 2018

30th April 2018

20th March 2018

30th April 2018

Import - Active
Consumption
from Grid

Export - Active
PV Production
to Grid

Import - Active
Consumption
from Grid

Export - Active
PV Production
to Grid

908

699

2910

472

Export - Active Total PV Production

Export - Active Total Production

to Grid

to Grid

1152

916

Billing

BD

BD

Threshold 1 - at 3 fils

6.180

9.000

Threshold 2 - at 9 fils

-

3.438

Threshold 3 - at 16 fils

-

-

Total Bill (Without PV)

6.180

12.438

Net-Metering Bill

0.627

7.314

5.553

5.124

90%

57%

PV Meter Readings
(kWhr)

Total Savings
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Solar PV Systems on Bus Shelters
The SEU supported the Ministry of

Unlike the traditional battery powered bus

Transportation and Telecommunication in

shelters which are known to be cost intensive

the project of solar powered bus shelters in

and impractically short-lived, the installed

April 2018. The first batch of solar enabled

solar systems on the pilot bus shelters are

bus shelters were executed as a pilot as

competitive in their rates and have lower

off-grid systems – not connected to the

installation and maintenance costs.

national grid. The first shelter commissioned
was situated next to Bahrain International

The pilot project was also a notable

Airport in Muharraq, generating a one

achievement as the entire installation and

kilowatt peak (kWp).

commissioning took two days only for a total
of 32 bus shelters to be powered with solar PV

The bus shelters are entirely dependent
on solar energy and battery storage. The
panels are designed in a manner that
allows photovoltaic cells to control the lights
automatically which will switch on at sunset
and then off again at sunrise.

systems.
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The Installation of Solar System on a Commercial Mall Building
The SEU’s advocacy for the incorporation of

The solar excess depends heavily on the

solar PV systems onto mega projects designs

time of the day. Solar panels can produce

was welcomed by Mohamed Salahuddin

energy during off-peak times such as cloudy

Consulting Engineering Bureau on behalf of

or overcast weather, but the amount of light

The Avenues Mall, as the engineering house

or solar energy is typically distributed over

assigned for the development of the mega

the entire day, also known as Peak Sun Hours

project.

(PSH).

A total of 880 grid-connected PV Modules
were installed on the parking complex of the
Avenues Mall as a pioneering commercial
implementation of the Net Metering policy
on a commercial mall.
The generated renewable energy is primarily
used to provide power for the parking
complex, while the surplus energy is fed
into the main Avenues Mall. Any further
surplus is then fed to the national energy
grid. During peak hours when consumption
exceeds generation, such as at sunset,
power is drawn from the national power grid
through the Net Metering scheme.
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Tender Based Feed in Tariff

for Proposal (RFP)) of the international tender

The introduction of the Feed-in Tariff (FiT)

the bidding process next year. The two-step

policy promotes investments in renewable
energy projects and complements the
implementation of the Net Metering policy.
The National Renewable Energy Action Plan
identified a Feed in Tariff policy as a rational
mitigation for the scarcity of land in the

inviting qualified companies to participate in
procurement process is put in place to ensure
the most competitive price is achieved with
a maximum energy output of each roof-top
installation over the entire solar PV power
plant’s life-time.

Kingdom of Bahrain. This policy offers stable
long-term tariffs (about 20 to 25 Years) which
can make projects bankable and thus attract
and increase private sector participation in

Wind Atlas

the uptake of renewable energy.
On the 12th of April 2018, SEU launched
Under this scheme, SEU in collaboration with

the first – interactive – Wind Atlas of the

the Ministry of Works, Municipalities Affairs

Kingdom of Bahrain. The Wind Atlas was

and Urban Planning identified over 500

developed in collaboration with a leading

government buildings with an estimated total

and specialized international consultancy

capacity of approximately 50 MWp potential

company commissioned by the SEU.

from solar PV power plant implementations.
SEU conducted a detailed feasibility

The launch of the Wind Atlas marked an

assessment for the installation of Solar

important milestone for the Kingdom in the

PV Power plants on 120 of the identified

areas of renewable energy, enhanced the

government buildings. Initially, three batches

understanding of wind energy potential,

of rooftops of the government buildings

created new investment opportunities and

have been evaluated to be tendered (1.25

positively contributed towards achieving the

MWp/ 1 MWp/ 0.75 MWp) with a total Solar

national renewable energy targets.

PV potential of 3 MWp.
The wind resources map was developed
The SEU and the Ministry of Works,

using modern flow modelling techniques to

Municipal Affairs and Urban Planning, are

calculate the wind speeds using an advanced

intending to follow a two-step process (The

microscale-mesoscale downscaling model

Expression of Interest (EOI) and the Request

approach. The model results were partially
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validated using ground measurements at
lower heights. The main map shows the annual
average wind speeds at 100 m above the
terrain and at 250 m spatial resolution.
The Mesoscale modelled annual wind speeds
map shows the results of the mesoscale
modelling as the mean wind speed including
the Exclusive Economic Zone for the 20 years
modelling period (1997-2016) and at 100m
above ground level.
The wind conditions in the Kingdom of Bahrain
are considered moderate and are – in general
– most favorable along the coastline and
to the south – outside the urbanized areas
in the northern part of Bahrain Island. The
Wind Atlas proved that the wind energy is
adequate to generate commercially feasible
renewable energy using standard wind turbine
technologies.

40
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NEEAP
The National Energy Efficiency Action Plan

42

NEEAP includes 22 initiatives to achieve the national set target of improving energy efficiency by
6% by 2025 based on the average consumption between 2009 and 2013 as a base-line

Completed

In Progress

Pipeline
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MEPS & Labelling for ACs
The SEU supported the Ministry of Industry, Commerce and Tourism in the implementation of
the energy efficiency labeling initiative for the air conditioners (a/c) through its membership in
the Minimum Performance Energy Standards and Labeling Committee chaired by H.E. Minister
of Industry, Commerce and Tourism.
The ACs’ labeling system was adopted by placing energy efficiency stickers on the a/c to indicate
the amount of energy consumed by the units. The higher the number of stars, the less energy
consumption. This method served as a simplified visual tool for buyers and owners to evaluate
the expected energy consumption and make better informed purchases, especially that a/c
energy consumption is estimated to account for about 60% of general domestic electricity
consumption.
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Green Building & Efficiency Code
The SEU in collaboration with the Ministry
of Works, Municipal Affairs and Urban
Planning, commissioned a specialized
international consulting company to develop
the Green Building Code. The development
of the Green Building Code was completed
in the last quarter of 2018 through a
comprehensive consultative process with the
relevant stakeholders: The Ministry of Works,
Municipal Affairs and Urban Planning and
the Electricity and Water Authority.

The reviews resulting from the consultative
process were adopted by the SEU and the
commissioned consultants, and the code will
firstly be implemented on government owned
buildings and rolled out to other sectors in
later stages. The Code will also comprise an
energy efficiency code and labeling scheme for
buildings.
Both the green building code and labeling
scheme will allow investors to better evaluate
their investments in the energy efficiency
solutions.
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Government Buildings
Lighting Replacement
SEU supported the development of the
regulation mandating all government
buildings to use LED energy saving light
bulbs. This initiative’s implementation is
ongoing. As and when lights in government
buildings require replacing, they are
replaced with the higher efficiency LED
bulbs. When government institutions opt to
lease a building or offices, a consideration
is made to ensure the leased building/
offices have LED light bulbs for energy
efficiency considerations.

Vehicle Efficiency Standards
and Labeling
The SEU extended its support to the
Ministry of Industry, Commerce and
Tourism in working together with the
GCC Standardization Organization to
implement an efficiency labeling system
for vehicles through its membership
in the Minimum Performance Energy
Standards and Labeling Committee chaired
by H.E. Minister of Industry, Commerce
and Tourism. All new vehicles – starting
2018 models – in the Kingdom now have
efficiency labels to indicate expected fuel

consumption and hence cost of ownership
to potential buyers as an aid to their buying
decision.
The SEU and the Ministry of Industry,
Commerce and Tourism have also expanded
the work under this initiative to include Electric
Vehicles.
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Government Building Energy
Management Systems
The SEU commissioned and oversaw
international consultants to contribute
in the development of a National Energy
Audit Framework. The commissioned
international expertise aims to ensure
the

best

practices

implemented

worldwide and lessons learned are taken
into consideration when developing a
framework fit to the Kingdom’s unique
weather conditions and its implemented
relevant regulations and legislations.

Street Lights Refurbishment
This initiative was led by the Electricity
and Water Authority. The street lights
refurbishment to LED high efficiency bulbs
is an ongoing initiative.
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Green Public Procurement
The

SEU

commissioned

international

consultants to support the collaboration with
the Ministry of Finance and National Economy
for the development of the Green Public
Procurement Manual. The work is underway
to develop the Manual and associated training.
The training manual will focus on building
capacities in the government sector for
procurement activities to become “greener”.

Smart Metering
The Electricity and Water Authority has
mandated all new meters to be smart digital
meters. Among the many benefits of the smart
meters, these are complementing to the Net
Metering policy. All new utility meters installed
are now smart meters, while the retrofitting
of analogue meters with smart meters is an
ongoing progress.

Electricity Subsidy Reform
The Electricity and Water Authority continued
their planned subsidy reform program with
an incremental reduction in subsidy in March
2018 and another planned for March 2019.
Single account Bahraini nationals are exempt
from this subsidy reform program.
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INSTITUTIONAL
CAPACITY BUILDING
AND TRAINING FOR
MARKET ACTORS
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Energy Benchmarking and Auditing Program
The program is a joint initiative between

The program consisted of theories and

the Ministry of Information, the Ministry

case studies where companies applied the

of Education and the Bahrain Authority for

framework to the assigned case studies and

Culture and Antiquities and was organized

results were compared.

by the SEU to support local companies
build capacity and identify opportunities for

The published information will serve as a

energy preservation.

national energy intensity benchmark to inform
ministries and the public alike on energy

SEU carried out energy audits on what are

efficiency investments within their buildings

relatively typical buildings in the Kingdom by

in comparison to similarly audited buildings.

designing an energy audit framework which

In the future, it will be possible for the owners

feeds into the development of a national

to go online, click on a building which was

framework for energy audits for government

audited and see how the building’s energy

owned buildings.

consumption compares to their own building.

Several local companies were selected to

They can also compare the energy consumed

enrol in the program and were required to

to their own utility bills to see whether there

undergo a training session to familiarize

is a need to carry out an energy audit of their

themselves with the energy audit framework

own building.

and to implement it in a uniform manner.
Through this program, the SEU worked

The program was aimed to educate the public

with an array of companies of different

about the potential benefits of conducting an

backgrounds to ensure uniformity and a

energy audit and offer a tool to the help them

standardized approach is adhered to when

decide if an energy audit was appropriate for

being engaged for this type of work.

them. The goal is to advise the public when
they decide to engage an auditor on what
results they should expect.
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Workshop on Energy Efficiency
Applications and Solutions
The SEU organized a series of workshops on

efficiency as the lifestyle of choice in the

energy efficiency, including energy savings

Kingdom of Bahrain.

opportunities and solutions during the year
2018.

Through improving the quality of energy
services offered by local companies in the

The first workshop was held on 29 July 2018,

market, these training courses ensure that

over a five-day period. The five-day course

energy consumers in Bahrain can benefit

is a part of the SEU’s efforts to support local

from international best practices and advice

institutional capacity building in the Kingdom

which will in turn enable them to improve

and bridging the gaps in the local sustainable

their energy efficiency, be it in the residential,

energy sector.

commercial or industrial sectors.

The workshop was attended by a number of

The workshop was aimed to develop and

local companies and consultants who offer

consolidate local capacities in the field of

energy efficiency services, to benefit from

energy auditing and to ensure a consistent

the customized program which was designed

standard for the assessment of buildings and

and delivered by a leading consultancy

facilities in line with international standards

company with extensive expertise in energy

and the use of best practices and solutions

efficiency legislation and the implementation

in the field. It also helped contracted auditors

of energy efficiency programs around the

familiarize themselves with a newly developed

world as well as energy audits ranging from

framework for energy audits.

small and medium enterprises to large
industrial facilities.

The workshop program combined theoretical
and practical training, interactive lectures

Local capacity building is a key part for the

and discussions during the first three days

successful implementation of the NREAP

and an on-site supervised energy audit which

and NEEAP and is an important component

included lessons learned throughout the

of the SEU’s mandate in promoting energy

course. During the program, site visits were

efficiency, encourage energy discipline

conducted at two government owned buildings

and energy efficiency practices, build local

& participants prepared energy audit reports

institutional capacities and promote energy

with recommendatios for energy conservation
at both.
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Workshop on Designing Financing
Schemes for Decentralized Solar
PV Systems
Understanding the importance of financing
in supporting the uptake of renewable
energy solutions, SEU in cooperation with
the Economic Development Board (EDB)
organized a workshop for the several leading
banks in Bahrain under the theme “Designing
Financing Schemes for Decentralized Solar
PV Systems”
The workshop followed the Net Metering
Resolution and forms an integral part of
the strategy to implement and promote
renewable energy development in the
Kingdom of Bahrain and discussed details of
the Net Metering Policy and its implications
for the banking sector.
Enhancing the banking sector’s capacity
to design and to implement Policy-specific
financing schemes was the focus of the
workshop, and the workshop further added
value to the participating banks as it provided
an excellent opportunity for the banking
sector to meet leading experts in the areas
of finance and investment in renewable
energy and discuss their role in building a
sustainable future.

Certification Program for Solar PV Installers, Contractors
and Consultants
The SEU succeeded in training over 250 local solar providers over four batches throughout the
year 2018 (one every quarter) in cooperation with the Electricity and Water Authority.
The certification program was envisioned by the SEU experts and designed and delivered by a
group of specialized consultancy firms. It was delivered as an intensive course over five days
and provided the solar installers, contractors and consultants certification for their candidates
who passed the required tests at the end of the training course period.
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The main objective of this series of training courses was to fill the skills gap in the growing solar
market in Bahrain through building the capacity of solar installers, contractors and consultants.
The course also provided an opportunity and a platform for the establishment of a new workforce
of strong skilled and qualified human resources – to install, operate and maintain solar PV
systems.
These trainings were also an opportunity to assess, measure and verify renewable energy
consumption in public and private establishments and recommend corrective actions.
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AWARENESS &
INFORMATION
DISSEMINATION
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SEU commissioned a communication specialized consultancy firm to support the
development of the SEU’s communication strategy to support the delivery of the
SEU’s awareness campaigns.
The communication strategy activities included the inauguration of the first phase
of a dedicated website:
www.seu.gov.bh
which served as a platform for information dissemination, resource utilization etc.
Other key communication channels were also deployed to support raising public
awareness, and these included:

SEU_Bahrain
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The SEU ensured presence, participation and support in key national and
international events attended by influential stakeholders and decision makers in
the relevant fields. Some of these events included:

• Vienna PFAN global
investment Forum:
Climate & Clean Energy Projects
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• Smart SEC

• Green Cities, Sustainable
Buildings & Renewable
Energy Seminar
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• American Chamber of Commerce Business Networking Luncheon:
Renewable Energy projects and achievements in Bahrain and related
business opportunities.

• Opportunities for U.S. Businesses in Bahrain’s Renewable Energy and Energy Efficiency Sector Webinar
• Al Ahlia University International Convention on Renewable Energy
• Arab ICT Forum

P.O. Box 26814

+973 17 319429

Manama

inquiry@seu.gov.bh

Kingdom of Bahrain

www.seu.gov.bh
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	•غرفة التجارة األمريكية ،لقاء شبكات رجال األعمال :إنجازات ومشاريع الطاقة
المتجددة في البحرين وفرص األعمال المتعلقة بها.

	•حلقة دراسية شبكية لقطاع أعمال الواليات المتحدة في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة البحريني.
	•اتفاقية الجامعة األهلية حول الطاقة المتجددة.
	•المنتدى العربي لتقنية االتصاالت والمعلوماتية.
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سمارتسك
	•
ِ

	•ندوة حول المدن الخضراء
والمباني المستدامة
والطاقة المتجددة
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تحرص وحدة الطاقة المستدامة على حضور الفعاليات الوطنية والدولية األساسية والمشاركة فيها
ودعمها بمشاركة أصحاب المصلحة ذوي النفوذ وصناع القرار في المجاالت ذات الصلة.
تتضمن بعض هذه الفعاليات اآلتي:

	•منتدى ڤيينا لالستثمار
العالمي (الشبكة االستشارية
للتمويل الخاص) :مشاريع
المناخ والطاقة النظيفة
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كلفت وحدة الطاقة المستدامة رشركة استشارية متخصصة العداد استراتيجية التواصل
والقيام بحمالت التوعوية.
تضمنت نشاطات استراتيجية التواصل افتتاح أول مرحلة من موقع شبكي مخصص:
www.seu.gov.bh

والذي يعمل كمنصة لنشر المعلومات.
جرى تطوير قنوات تواصل أساسية أخرى لزيادة الوعي العام .وتضمن ذلك ما يلي:

SEU_Bahrain
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التوعية ونشر
المـعلــومــات
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إن الهدف األساسي لهذه السلسلة من الدورات التدريبية هو سد فجوة المهارات في سوق الطاقة الشمسية المتنامي
في البحرين من خالل بناء قدرات مركبي ومقاولي واستشاريي الطاقة الشمسية.
يقدم البرنامج منصة إلنشاء فريق عمل جديد من الموارد البشرية عالية المهارة ومؤهلة لتركيب نظام طاقة
شمسية وتشغيله وصيانته .كانت هذه التدريبات فرصة لتقييم استهالك وقياس وفعالية الطاقة المتجددة داخل
المنشآت العامة والخاصة االستشارة الفنية لتصحيح االجراءات غير المالئمة.

برنــامج منح شــهـادات للفنــييـن والمــقاوليــن والمســتشـارين في
تركــيـب أنظــمـة الطـاقـة الشــمـســية
نجحت وحدة الطاقة المستدامة في تدريب أكثر من  250متعهد محلي للطاقة الشمسية على أربعة دفعات خالل
العام ( 2018واحدة كل ربع) وذلك بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء.
وضع خبراء وحدة الطاقة المستدامة برنامج الشهادات وصممه وقدمه مجموعة من شركات االستشارات المتخصصة.
ُقدم برنامج الشهادات كدورة مكثفة على مدار خمسة أيام وحاز كل من متعهدي ومركبي ومقاولي واستشاريي الطاقة
الشمسية الذين اجتازوا االختبارات المطلوبة على شهادة اعتماد في نهاية فترة الدورة التدريبية.
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ورشــة عــمل حـول تصـمــيــم
مخططات التـمويل لنـظام طاقة
شــمـسـية المــركـزي
فهم ًا ألهمية التمويل في دعم االستفادة من
حلول الطاقة المتجددة ،نظمت وحدة الطاقة
المستدامة بالتعاون مع مجلس التنمية
االقتصادية ورشة عمل للبنوك الرائدة في البحرين
تحت عنوان“تصميم مخططات التمويل لنظام
طاقة شمسية المركزي”.
تبعت ورشة العمل قرار حول نظام صافي القياس
جزء ال يتجزء من استراتيجية تعزيز
الذي يشكل
ً
الطاقة المتجددة في مملكة البحرين كما جرى
مناقشة تفاصيل سياسة نظام صافي القياس
وتبعاتها على القطاع المصرفي.
ركزت ورشة العمل على تعزيز قدرة القطاع
المصرفي على تصميم مخططات التمويل
الخاصة بالسياسات ،كما شكلت قيمة مضافة
للمصارف المشاركة ألنها وفرت فرصة ممتازة
للقطاع المصرفي أن يقابل خبراء رائدين في
مجاالت تمويل الطاقة المتجددة واالستثمار فيها
وناقشت دورهم في بناء مستقبل مستدام.
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ورشة عمل حول تطبيقات كفاءة الطاقة والحلول
نظمت وحدة الطاقة المستدامة سلسلة من ورش

كخيار ألسلوب الحياة في مملكة البحرين.

العمل حول كفاءة الطاقة بما في ذلك فرص توفير
الطاقة والحلول المناسبة خالل العام  .2018عقدت

من خالل تحسيـن جودة خدمات الطاقة المقدمة من

أول ورشة عمل في  29يوليو  2018لمدة خمسة أيام.

الشركات المحلية في السوق ،تضمن هذه الدورات
التدريبية إمكانية استفادة مستهلكي الطاقة في البحرين

جزء
إن الدورة التي عقدت على مدار خمسة أيام تعد
ً

من أفضل الممارسات والخبرات الدولية والتي بدورها

من جهود وحدة الطاقة المستدامة لدعم بناء القدرة

تمكنهم من تحسين كفاءة الطاقة الخاصة بهم سواء

المؤسسية المحلية في المملكة ولسد الفجوات في

في أماكن اإلقامة أو في القطاع التجاري أو الصناعي.

قطاع الطاقة المستدامة المحلي.
تهدف ورشة العمل هذه إلى تنمية القدرات المحلية
حضر ورشة العمل هذه عدد من الشركات المحلية

ودعمها في مجال مراجعة حسابات الطاقة وتهدف أيضا

واالستشاريين الذين يقدمون خدمات كفاءة الطاقة

إلى ضمان مقياس موحد لتقييم المباني والمنشآت

وذلك لالستفادة من البرنامج المخصص الذي صممته

بما يتماشى مع المعايير الدولية وباستخدام أفضل

وقدمته شركة استشارات رائدة ذات خبرة واسعة في

الممارسات والحلول في هذا المجال .كما تساعد أيضا

مجال تشريعات كفاءة الطاقة وتنفيذ برامج كفاءة

المدققين المتعاقد معهم على التعرف على إطار ُوضع

الطاقة حول العالم باإلضافة إلى التدقيق في حسابات

حديث ًا لمراجعة وتدقيق حسابات الطاقة.

بدء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصو ًال
الطاقة ً
للمنشآت الصناعية الكبرى.

يجمع برنامج ورشة العمل بين التدريب النظري والعملي
ومحاضرات تفاعلية ونقاشات خالل الثالث أيام األولى

جزء أساسي ًا من نجاح تنفيذ
يعد بناء القدرة المحلية
ً

والتدقيق في حسابات الطاقة في الموقع الذي يشهد ايضا

الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية

تطبيق جميع النظريات التي جرى تعليمها خالل الدورة.

وجزء أساسي ًا من مهمة وحدة الطاقة
لكفاءة الطاقة
ً
المستدامة بناء القدرات المؤسسية وتعزيز وترشيد

وقد شملت ً
أيضا زيارة الموقع ،اطالع المشاركين على

وضمان أفضل ممارسات كفاءة الطـاقة المحلية

مبنيين حكوميين واعداد تقارير التدقيق في الطاقة.
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معــايــير الطـاقــة وبــرنامـج المـــراجـعـة
إن البرنامج عبارة عن مبادرة ُمشتركة بين وزارة اإلعالم

يتم استخدام المعلومات المنشورة كؤشر وطني لقياس

ووزارة التربية والتعليم وهيئة البحرين للثقافة واآلثار

كثافة استخدام الطاقة وذلك إلطالع الوزارت والجمهور

المستدامة لدعم الشركات
الذي نظمته وحدة الطاقة ُ

ً
مقارنة
على استثمارات كفاءة الطاقة داخل مبانيهم

المحلية لبناء قدراتها وتحديد الفرص وذلك للحفاظ

بالمباني المشابهة.

على الطاقة.
في المستقبل ،من الممكن للمالكين من خالل شبكة
أجرت وحدة الطاقة المستدامة مراجعات لحسابات

االنترنت اختيار المبنى الذي خضع للتدقيق لالطالع على

الطاقة حول المباني النموذجية نسبي ًا في المملكة

كمية استهالك الطاقة ويقارنوه بمبانيهم .بإمكانهم

وذلك من خالل تصميم إطار مراجعة للطاقة يؤثر

أيض ًا مقارنة الطاقة المستهلكة بفواتيير الخدمات الخاصة

على إعداد إطار وطني لمراجعة حسابات الطاقة وذلك

بهم ليحددوا ما إذا كانوا في حاجة إلجراء مراجعة حسابات

للمباني المملوكة من الحكومة.

الطاقة لمبانيهم أم ال.

تم اختيار العديد من الشركات المحلية للتسجيل في

يهــدف البرنامج أيــض ًا إلى تثـقيف العامـة حول كيـفية

هذا البرنامج ويطلب منها أن تمر بدورة تدريبية حتى

ومـنافع إجراء تدقيق في حسابات الطاقة.

لمعرفة إطار مراجعة حسابات الطاقة وتنفذيه بصورة
موحدة.
المستدامة
خالل هذا البرنامج ،عملت وحدة الطاقة ُ
مع مجموعة من الشركات من مختلف االختصاصات
لضمان االمتثال بنهج موحد ومتسق أثناء االشتراك في
هذا النوع من العمل.
يتكون البرنامج من نظريات ودراسات حاالت ما طبقته
الشركات عمليا و وتجري مقارنة النتائج.
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بناء القدرة المؤســسـية
وتدريب الجهات الفاعلة
فـي الســوق
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المشـتريات العـامـة المـراعـية للبـيئة
كلفت وحدة الطاقة المستدامة االستشاريين الدوليين
لدعم التعاون مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني إلعداد
دليل المشتريات العامة المراعية للبيئة .يجري العمل
إلعداد الدليل والتدريب المتعلق به .يركز الدليل التدريبي
على بناء القدرات في القطاع الحكومي خاصة قسم
المشتريات لتصبح “أكثر مراعاة للبيئة”.

أنظمة القياس الذكية
طالبت هيئة الكهرباء والماء أن تكون جميع أنظمة
القياس الجديدة رقمية ذكية .من بين العديد من فوائد
أنظمة القياس الذكية ،أنها تكمل سياسة نظام صافي
القياس .جميع أنظمة القياس الجديدة المعتمدة حاليا
هي أنظمة قياس ذكية ،في حين تستمر عملية تحديث
أنظمة القــياس التقــليـدية لتـصبح أنظمة قـياس ذكية.

برنامج إصالح دعـم الكــهـرباء
واصلت هيئة الكهرباء والماء برنامج إصالح نظام الدعم
المخطط له مع زيادة تدريجية في الدعم في مارس 2018
وخطط أخرى متوقعة في مارس  .2019يُعفى المواطنين
البحرينـيــيـن الذين يمـتلكون حـسـابا واحدا من برنامج
إصالح الدعم.
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أنـظـــمـة إدارة الطــاقـة في
المــباني الحـكــومــية
تهدف الخبرة الدولية المكلفة إلى ضمان أفضل
الممارسات المطبقة في جميع أنحاء العالم ،كما
تؤخذ الدروس المستفادة في االعتبار عند وضع إطار
مناسب للظروف المناخية الفريدة للمملكة وكذلك
انظمتها وتشريعاتها.

تـجــديـد إنـارة الشـــوارع
قادت هذه المبادرة هيئة الكهرباء والماء .مبادرة
تجديد أضواء الشوارع بمصابيح  LEDعالية الكفاءة
اليزال مستمراً.
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استبدال إنارة المباني الحكومية
دعمت وحدة الطاقة المستدامة عملية اعداد
االنظمة التي تفرض على جميع المباني الحكومية
استخدام مصابيح  LEDالموفرة للطاقة .تنفيذ هذه
المبادرة اليزال مستمراً.
حيثما ومتى تطلبت المصابيح في المباني الحكومية
االستبدال ،تُستبدل بمصابيح  LEDعالية الكفاءة.
عند اختيار المؤسسات الحكومية استئجار مبنى أو
مكاتب ،يُنظر في ذلك األمر لضمان إضاءة المبنى
 /المكاتب المؤجرة بمصابيح  LEDوفقا لمعايير
كفاءة الطاقة.

معــايــير كـفـاءة المــركبات
ووضــع الوسـم الخـاص
قدمت وحدة الطاقة المستدامة دعمها لوزارة
الصناعة والتجارة والسياحة في العمل جن ًبا إلى جنب
مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية من أجل تطبيق نظام ووضع عالمات الكفاءة
على المركبات من خالل عضويتها في لجنة معايير
وضع الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة ووضع العالمات
بقيادة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
ابتداء من ُ
طرز
لدى جميع المركبات الجديدة -
ً
 - 2018في المملكة اآلن عالمات كفاءة لإلشارة

إلى االستهالك المتوقع للوقود وبالتالي تكلفة الملكية
للمشترين المحتملين كوسيلة مساعدة التخاذ قرار
الشراء.
وسعت وحدة الطاقة المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة
والسياحة أيضا العمل في إطار هذه المبادرة لتشمل
السيارات الكهربائية.
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دليل المباني الخضراء والكفاءة
قامت وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة
األشغال والبلديات والتخطيط العمراني بتكليف شركة
استشارية دولية متخصصة لتطوير دليل المباني
الخضراء.
تم االنتهاء من اعداد دليل المباني الخضراء في الربع
األخير من عام  2018من خالل عملية تشاورية
شاملة مع أصــحاب المصلحة المعنيين :وزارة األشغال
والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء.

تبنت وحدة الطاقة المستدامة واالستشاريين المكلفين
اآلراء الناتجة عن العملية التشاورية ،على أن يُط َّبق دليل
المباني الخضراء أو ًال على المباني المملوكة من قبل
عمم على القطاعات األخرى في مراحل الحقة.
الحكومة ويُ َ
يشتمل الدليل ً
أيضا على قانون كـفاءة الطــاقة وخطة
وضع الوسم الخاص بالمباني .سـيسمح كل من دليل
المباني الخضراء وخطة وضع الوسم للمسـتثمرين بإجراء
تقييم أفضل السـتثماراتهم في حلول كفاءة الطاقة.
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الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة ووضع الوسم على أجهزة تكييف الهواء
دعمت وحدة الطاقة المستدامة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تنفيذ مبادرة وضع وسم كفاءة استخدام الطاقة
على مكيفات الهواء من خالل عضويتها في لجنة معايير وضع الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة ووضع الوسم الخاص
بقيادة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
اع ُتمد نظام تصنيف مكيفات الهواء من خالل وضع ملصقات كفاءة أداء الطاقة على مكيفات الهواء لإلشارة إلى كمية
الطاقة التي تستهلكها الوحدات .كلما زاد عدد النجوم ،قل استهالك الطاقة.
كانت هذه الطريقة بمثابة أداة مرئية ُمبسطة للمشترين والمالكين لتقييم االستهالك المتوقع للطاقة وإجراء
عمليات شراء أكثر فعالية ،خاصة أن استهالك المكيف للطاقة يمثل حوالي  60%من االستهالك المحلي العام من
الطاقة الكهربائية.

42

المحدد برفع كفاءة الطاقة بنسبة 6%
تشتمل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة على  22مبادرة لتحقيق الهدف الوطني ُ
بناء على متوسط االستهالك بين  2009و  2013كخط أساسي.
بحلول عام ً 2025

ُمنجز

قيد التنفيذ

ُمستقبلي
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الخـطة الوطــنية
لكــفاءة الطـاقة

89
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جرى التحقق من صحة نتائج النموذج جزئ ًيا باستخدام
قياسات أرضية على ارتفاعات منخفضة .تُظهر الخريطة
الرئيسية متوسط سرعة الرياح السنوية عند ارتفاع 100
متر فوق التضاريس األرضية و 250متر عند التحليل
المكاني.
توضح الخريطة السنوية المتوسطة النطاق لسرعة الرياح
نتائج النماذج المتوسطة النطاق لمتوسط سرعة الرياح
بما في ذلك المنطقة االقتصادية الخالصة لفترة وضع
عاما ( )2016 - 1997وعلى ارتفاع
النماذج البالغة ً 20
 100متر فوق مستوى سطح األرض .تعتبر ظروف الرياح
في مملكة البحرين معتدلة  -وبشكل عام  -هي األكثر
مالءمة على طول الساحل والجنوب  -خارج المناطق
الحضرية في الجزء الشمالي من جزيرة البحرين.
أثبت أطلس الرياح أن طاقة الرياح كافية لتوليد طاقة
متجددة مجدية تجار ًيا باستخدام تقنيات توربينات الرياح
(عنفة ريحية) القياسية.
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تغـذية التــعرفـة القــائـمة
على المنــاقـصـات

اظهار االهتمام وطلب تقديم العرض للمناقصة الدولية

تشجع سياسة تغذية التعرفة القائمة على المناقصات

التي تدعو الشركات المؤهلة للمشاركة في عملية

االستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتسهم

المناقصة العام المقبل.

والبلديات والتخطيط العمراني اتباع عملية من خطوتين (

في تعزيز سياسة نظام صافي القياس.حددت الخطة
الوطنية للطاقة المتجددة سياسة تغذية التعرفة

ُوضعت عملية الشراء المكونة من خطوتين لضمان

القائمة على المناقصات كبديل لالعتماد على االراضي

تحقيق السعر األكثر تنافسية ألقصى حد إلنتاج الطاقة

في مملكة البحرين بسبب ندرتها.

المتجددة التي يوفرها تركيب محطة الطاقة الشمسية
على كل سطح من اسطح المباني وذلك طوال فترة

توفر هذه السياسة تعرفة مستقرة طويلة األجل (حوالي

تشغيلها.

عاما) والتي يمكن أن تجعل المشروعات
 20إلى ً 25
قابلة للتمويل وبالتالي جذب وزيادة مشاركة القطاع
الخاص في اإلقبال على مشروعات الطاقة المتجددة.

أطلس الرياح

بموجب هذا المخطط ،حددت وحدة الطاقة المستدامة

في  12أبريل  ،2018دشنت وحدة الطاقة المستدامة

بالتعاون مع وزارة األشغال والبلديات والتخطيط

أطلس الرياح  -التفاعلي  -األول لمملكة البحرينُ .
طور

العمراني أكثر من  500مبنى حكومي النشاء محطات

نظام أطلس الرياح بالتعاون مع شركة استشارية دولية

الطاقة الشمسية تبلغ قدرة انتاجها اإلجمالية حوالي

رائدة ومتخصصة بتكليف من وحدة الطاقة المستدامة.

أجرت وحدة الطاقة المستدامة تقييم مفصل حول

َّ
شك َل إطالق أطلس الرياح عالمة بارزة للمملكة في

 50ميجا واط.
امكانية تركيب محطات الطاقة الشمسية على 120

مجاالت الطاقة المتجددة وعزز فهم إمكانات طاقة الرياح

من المباني الحكومية التي تم تحديدها مسبقا.

وخلق فرص استثمارية جديدة وساهم بشكل إيجابي في
تحقيق األهداف الوطنية للطاقة المتجددة.

في البداية ،جرى تقييم ثالث دفعات من أسطح المباني
الحكومية إلنتاج ( 1.25ميجا واط كحد أقصى  1 /ميجا
واط كحد أقصى  0.75 /ميجا واط كحد أقصى) بإجمالي
طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة  3ميجا واط ذروة.
تعتزم وحدة الطاقة المستدامة ووزارة األشغال

ُ
طورت خريطة مصادر الرياح باستخدام التقنيات الحديثة
ونهج نموذجي مصغر ،متوسط النطاق ،ومتطور لحساب
سرعة الرياح.
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تركيب أنـظـمة الطـاقة الشــمـسـية على مبـنى مجــمع تـجاري
فيتم الحصول على الطاقة من

رحب مكتب محمد صالح الدين لالستشارات الهندسية

عند غروب الشمس،

بالنيابة عن مجمع األفنيوز التجاري بالدعوة التي

شبكة الكهرباء الوطنية من خالل نظام صافي القياس.

وجهتها وحدة الطاقة المستدامة إلدراج أنظمة الطاقة

يبلغ الفائض من الطاقة الشمسية ذروته خالل النهار

الشمسية في تصميمات المشاريع الضخمة ،باعتبارها

وفقا لساعات معينة.

الدار الهندسية المخصصة لتطوير المشاريع الضخمة.
يمكن أن تنتج األلواح الشمسية الطاقة المتجددة خارج
ُركب وألول مرة ،إجمالي  880وحدة شمسية من

أوقات الذروة مثل الطقس الغائم أو المتلبد بالغيوم،

على اسطح

ً
عادة على
إال أن كمية الضوء أو الطاقة الشمسية تُو َّزع

مواقف السيارات في مجمع األفنيوز التجاري وتعتبر

مدار اليوم بالكامل ،والمعروفة ً
أيضا باسم ساعات ذروة

هذه الخطوة رائدة من حيث اعتماد سياسة نظام

الشمس.

وحدات األنظمة المتصلة بالشبكة

صافي القياس من قبل القطاع التجاري .تستخدم
الطاقة المتجددة التي يجري توليدها ،اوال لتوفير الطاقة
لمواقف السيارات ،في حين يتحول الفائض من الطاقة
المولدة الى مجمع األفنيوز التجاري الرئيسي .يتحول بعد
ذلك أي فائض إضافي من الطاقة إلى شبكة الكهرباء
الوطنية.
خالل ساعات الذروة تتجاوز نسبة استهالك الطاقة
نسبة توليدها من الطاقة الشمسية ،كما هو الحال
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أنظمة الطاقة الشمسية على محطات الحافالت
دعمت وحدة الطاقة المستدامة وزارة المواصالت

صممت األلواح بطريقة تسمح للخاليا الشمسية
ُ

واالتصاالت في مشروع محطات الحافالت التي تعمل

بالتحكم في األضواء تلقائ ًيا والتي تعمل عند غروب

بالطاقة الشمسية في أبريل .2018

الشمس ثم يتوقف تشغيلها مرة أخرى عند شروق
الشمس.

جرى التنفيذ على الدفعة األولى من محطات الحافالت
التي تعمل بالطاقة الشمسية باعتباره مشروع تجريبي

على عكس محطات الحافالت التقليدية التي تعمل

وكأنظمة غير متصلة بشبكة  -وغير متصلة بالشبكة

بالبطاريات والمعروفة بالتكلفة العالية وقصر األجل من

الوطنية.تقع المحطة األولى األول التي جرى تشغيلها

الناحية العملية ،تتمتع األنظمة الشمسية المثبتة على

بجوار مطار البحرين الدولي في المحرق ،بقدرة توليد

محطات الحافالت التجريبية بالقدرة على المنافسة في

كيلو واط في ذروتها .تعتمد محطات الحافالت بشكل

أسعارها وانخفاض تكاليف تركيبها وصيانتها.

كلي على الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين.
حقق المشروع التجريبي كذلك إنجا ًزا بار ًزا حيث استغرق
التركيب والتشغيل الكلي يومين فقط إلجمالي 32
محطات الحافالت لتزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية.
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سعة المحطة
مدة قراءة العداد

قراءات عداد هيئة الكهرباء
والماء (كيلو واط  /ساعة)

العــمــيل 1

العــمــيل 2

 7.8كيلوواط

 7.8كيلوواط

من

إلى

من

إلى

 20مارس 2018

 30أبريل 2018

 20مارس 2018

 30أبريل 2018

استيراد  -نشط -
استهالك من الشبكة

تصدير  -نشاط -
إنتاج طاقة شمسية
وتحويلها إلى الشبكة

استيراد  -نشط -
استهالك من الشبكة

تصدير  -نشاط -
إنتاج طاقة شمسية
وتحويلها إلى الشبكة

908

699

2910

472

تصدير  -نشاط  -إجمالي إنتاج الطاقة
الشمسية وتحويلها إلى الشبكة

تصدير  -نشاط  -إجمالي إنتاج الطاقة
الشمسية وتحويلها إلى الشبكة

1152

916

الفواتير

دينار بحريني

دينار بحريني

الفئة  3 @ 1فلس

6.180

9.000

الفئة  9 @ 2فلس

-

3.438

الفئة  16 @ 3فلس

-

-

إجمالي الفاتورة
(بدون طاقة شمسية)

6.180

12.438

فاتورة نظام صافي القياس
“”Net Metering

0.627

7.314

5.553

5.124

90%

57%

قراءات عداد هيئة الكهرباء
والماء (كيلو واط  /ساعة)

مجموع التوفير
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أنظــمة الطاقة الشـمـســيـة على الوحـدات الســكنـية
يعتبر تاريخ  28مارس  2018إنجا ًزا تاريخ ًيا لتنفيذ سياسة "نظام صافي القياس" من قبل اول عشر وحدات سكنية
تابعة لوزارة اإلسكان.
وقد غ ّير هذا المشروع ،ألول مرة منذ صدور قانون توليد الكهرباء في عام  ،1996دور المستهلك إلى ُمنتج ُ -مستهلك
حيث يقوم المستخدمون بكافة أطيافهم بتوليد الطاقة المولدة من الموارد المتجددة واستهالكها وتخزينها.
وفيما يلي دراسة حالة موجزة أجرتها وحدة الطاقة المستدامة على وحدتين سكنيتين من أصل أول  10وحدات متصلة
بالشبكة:

33

مزرعة الطـاقـة الشـمــسيـة
المـركزية النتاج طاقة كـبـيـرة
بقـدرة  100 -ميـجاواط

ً
عرضا لفكرة التطوير ورؤية
	•تلقينا ستة وعشرون
التنفيذ للمطورين المتقدمين؛
	•قيمت العروض من خالل االستشاريين المؤهلين
بتكليف من هيئة الكهرباء والماء ُ
ً
عرضا
وقبل 13

خصصت حكومة مملكة البحرين مساحة أرض قدرها

للتقدم لمرحلة المناقصات.

 2مليون متر مربع إلنشاء مزرعة للطاقة الشمسية
النتاج طاقة كبيرة بسعة  100ميجا واط من الطاقة
المتجددة .طرحت هيئة الكهرباء والماء المشروع
المستدامة
كمناقصة عامة وبدعم من وحدة الطاقة ُ
ومجلس المناقصات والمزايدات ،من خالل المراحل
التالية:
المسبق:
مرحلة التأهيل ُ
	• ُ
المهتمين التقدم إلى مرحلة
طلب من المطورين ُ
المسبق من خالل تقديم عرض لفكرة
التأهيل ُ
التطوير ورؤية التنفيذ الخاصة بالمشروع؛

مرحلة المناقصات:
-

ُد عيت العروض الثالثة عشر التي اجتازت

المسبق لتقديم مناقصاتهم الخاصة
مرحلة التأهيل ُ
بالمقترحات خالل الربع األخير من عام  .2018ومن المقرر
أن تبدأ األعمال قرب نهاية الربع األول من عام .2019
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المشـاريــع
لدعم تنفيذ سياسة نظام صافي القياس وتشجيع

	• ُركبت أنظمة الطاقة الشمسية على سقف  15وحدة

المتجددة في مملكة
استخدام أنظمة الطاقة ُ

سكنية وجرى تشغيلها وتوصيلها بشبكة الكهرباء

المستدامة خبراتها
البحرين ،عززت وحدة الطاقة ُ

الوطنية من خالل نظام صافي القياس.

عبر االستعانة بنطاق واسع من الخبرات االستشارية

المتجددة
	•افتتاح األوقاف الجعفرية لنظام الطاقة ُ

لمختلف الجهات الفاعلة في السوق .خالل عام ،2018
ُ

كأول مبنى حكومي يعمل بالطاقة الشمسية

المستدامة من دعم إنجاز
تمكنت وحدة الطاقة ُ

وبمولدات الرياح الصغيرة.
	•مشروع الطاقة الشمسية الذي نفذته “شركة تطوير

العديد من المشاريع كالتالي:

للبترول” الشمسية بقدرة  1ميجا واط.

العمل المنجز خالل عام 2018
إجمالي  131ميجا واط وهو ما يوازي تحقيق  52%من الهدف في عام واحد حتى اآلن
(يمكن إنجاز نسبة اﻟ 48%المتبقية حتى السبع سنوات القادمة)

كفاءة

كفاءة

كفاءة

كفاءة

متوقـع

كفاءة

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

ميجاواط

مــــزرعـة
شمسية على
نـطاق واسـع

مشروع هيئة
الكهرباء والماء

مشروع تطوير
البترول

مشروع عوالي

مشروع خليج
تــوبلي

100

5

4

5

5

11

 40ميجا واط في
خط األنابيب

مشاريع
مطورين وبنائين
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نظام صافي القياس Net Metering -
ساهمت سياسة "نظام صافي القياس" في خفض كلفة
المستدامة سياسية نظام "صافي
وضعت وحدة الطاقة ُ

المستخدمين على تركيب أنظمة
الطاقة مما شجع ُ

القياس" بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء ،وهي واحدة

المتجددة منازلهم وممتلكاتهم ،الن عملية
الطاقة ُ

من السياسات الرئيسية الثالث المحددة في الخطة

المستخدم
يمكن ُ
االتصال بشبكة الكهرباء الوطنية ُ

الوطنية للطاقة المتجددة لتشجيع االستفادة من الطاقة

من ااالستفادة من الشبكة ل تخزين المزيد من الطاقة

المتجددة في مملكة البحرين .تُمكن هذه السياسة

واالستغناء عن البطاريات .باإلضافة إلى ان الفائض من

األفراد والشركات والصناعات من تركيب أنظمة الطاقة

المستخدم
المتجددة تضاف الى حساب ُ
الطاقة النظيفة ُ

المتجددة  -بما في ذلك أنظمة الطاقة الشمسية  -على
ُ

(كيلو واط ساعة) .ومن بين العديد من المميزات ،إن

عقاراتهم.

تطبيق سياسية "نظام صافي القياس" يؤدي إلى:

أُقر مجلس الوزراء سياسة "نظام صافي القياس" بقراره
رقم  2392-06وقرار ُمجلس الوزراء رقم  02الذي دخل
حيز النفاذ في  1يناير 2018

المساهمة في الحد من الطلب المتزايد على الطاقة
	• ُ
المستخدم النهائي فرصة لخفض فاتورة
	•يمنح ُ
الكهرباء.

تُمكن سياسة "نظام صافي القياس" المواطنين

	•يقلل من انبعاثات الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء.

والمقيمين في المملكة بتركيب أنظمة الطاقة

	•يولد فرص استثمارية ويجذب االستثمارات األجنبية

والمساهمة بشكل مباشر في قدرة البالد على
المتجددة ُ

	•يخلق فرص عمل جديدة.

تنويع مزيج الطاقة.

ُأقرت سياسية "نظام صافي القياس" بموجب القرار الوزاري رقم .2392-06 :يعزز
هذا القرار من أهداف رؤية  ،2030وخطة عمل الحكومة للفترة ،2018 - 2015
ويعزز أيضا التزامات المملكة تجاه ُمختلف المعاهدات الدولية مثل اتفاقية
المتحدة ،وال سيما الهدف اإلنمائي
المستدامة لألمم ُ
باريس ،وأهداف التنمية ُ
رقم  - 7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
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المتجددة ثالث سياسات وسبع مشاريع أساسية لتحقيق األهداف القومية لزيادة حصة
تشمل الخطة الوطنية للطاقة ُ
الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بنسبة  5%بحلول  2025و  10%بحلول .2035

السياسات

سياسة نظام
صافي القياس

التزويد بالطاقة القائم على تغذية
التعرفة القائمة على المناقصات

المتجددة
الطاقة ُ
للمباني الجديدة

المشاريع

أنظمة األلواح الشمسية
في البنايات الحكومية

األنظمة الشمسية لمشاريع
التطوير الجديدة ومشاريع اإلسكان

تحويل النفايات إلى الطاقة

مزرعة شمسية إلنتاج طاقة
كبيرة على األراضي المتاحة

مصادر الطاقة المتجددة في
مشاريع البنية التحتية

مزارع الرياح
الداخلية والخارجية

مبادرات الطاقة
الصناعية المتجددة

ما تم إنجازه

قيد اإلنجاز

المقرر
انجازه في
المستقبل

29

الخطة الوطــنية
للطـاقة ال ُمتجددة

101
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لـجنــة متــابـعة وتنفيذ الخـــطة الوطــنية للطــاقة المتــجـددة
26

والخــطة الوطنــية لكــفـاءة الطــاقــة
إن لجنة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة
المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة هي لجنة
وطنية رفيعة المستوى ،يرأسها سعادة وزير الكهرباء
ممث ً
ال رفيعي
والماء باإلضافة إلى عضوية أكثر من ُ 14
المستوى عن المؤسسات الحكومية .يعتبر هؤالء
ُ
الممثلين المعنيين األساسيين المسؤولين عن تنفيذ
المختلفة في كلتا الخطتين.
السياسات والمبادرات ُ

	•اإلشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وتسهيل
تنفيذهما؛
	•تحديد بنود العمل للتغلب على قضايا وتحديات
التنفيذ؛
	•تقديم التوصيات واقتراح إجراءات على الوزارات
المعنية؛

يعتبر تشكيل لجنة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية

	•اتخاذ قرارات بشأن إجراء التغييرات في الخطة الوطنية
لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة
عند الحاجة؛

تجـسيدا آخر لدعم الحكومة وللخطوات الثابتة لتحقيق
ً

	•مناقشة التقدم المحرز في عملية التنفيذ؛

أجندة المــملكة الخاصة بالطـاقة المسـتدامة.

	•اقتراح مبادرات إضافية من شأنها اإلسهام بقدر
المتجددة
أكبر في تحقيق األهداف الوطنية للطاقة ُ
وكفاءة استخدام الطاقة.

للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

وقد ُ
شكلت لجنة متابــعة وتنفيذ الخـطة الوطنـية
للطـاقـة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ،2392-03وهي
ً
مشتركا للممثلين المعنيين الرئيسيين
توفر منب ًرا
المحددين في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة
ُ
الوطنية للطاقة المتجددة من أجل تنسيق الجهود
والخبرات لتحقيق األهداف.
ُ
ومنذ تأسيسها ،رأس اللجنة سعادة وزير الكهرباء
والماء ،واجتمعت  9مرات .تنفذ لجنة ُمتابعة التنفيذ،
عبر ُمنتداها ما يلي:

وإلثبات الملكية والريادة ،يُطلب إلى كل عضو من أعضاء
اللجنة القيام بما يلي:
المتجددة وكفاءة
	•ضمان دمج ُمبادرات الطاقة ُ
استخدام الطاقة في برامج عمل الوزارة  /الهيئة
الحكومية لتحقيق األهداف الوطنية لكفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة.
	•السعي ،كلما أمكن ذلك ،إلى تخصيص الموارد الالزمة
المتجددة وكفاءة
المبادرات المعنية بالطاقة ُ
لتنفيذ ُ
استخدام الطاقة.
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الخطـة الوطنيـة للطاقة المـتجددة
المستدامة إعداد
في أكتوبر  ،2016أنهت وحدة الطاقة ُ
المتجددة في البحرين،
الخطة الوطنية األولى للطاقة ُ
التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 2384-

ومشــاركة الخبــرات الدوليــة وبرعاية وإشــراف وحدة
المستدامة.
الطاقة ُ

الخطـة الوطنـية لكفـاءة الطاقة

 08و  2392-02الصادر في يناير  .2017الخطة إقرارا ً
للسياسات الرئيسية الثالث التي تتضمنها الخطة و

تمثل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة جهود المملكة

المشاريع السبعة.

المستدامة وفقا للرؤية
لتحقيق التحول في مجال الطاقة ُ
االقتصادية  .2030كما تساهم ً
أيضا في الجهود التي

المتجددة جهود المملكة
تمثل الخطة الوطنية للطاقة ُ

تبذلها المملكة من أجل تلبية التزاماتها الدولية بموجب

المستدامة الوارد في
لتحقيق التحول في مجال الطاقة ُ

اتفاق باريس (الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف

الرؤية االقتصادية  .2030كما تجسد الجهود التي تبذلها

اتفاقية األمم المتحدة االطارية بـشان تغيــير المنـاخ

المملكة من أجل تلبية التزاماتها الدولية بموجب اتفاق

المستدامة
واالتفاقات الالحقة عليه) وأهداف التنمية ُ

المتحدة
المستدامة لألمم ُ
باريس وأهداف التنمية ُ

المتــحدة وإطـار عــمل جـامــعة الـدول العــربـية
لألمــم ُ

وإطار عمل جامعة الدول العربية للطاقة المتجددة.

للطاقة المتجددة.

المتجددة الخيارات
تحدد الخطة الوطنية للطاقة ُ

المستدامة إعداد الخطة الوطنية
أنهت وحدة الطاقة ُ

الممكنة للبحرين وتضع األهداف وتقترح السياسات

لكفاءة الطاقة في البحرين ،التي اعتمدها مجلس الوزراء

والمبادرات لتحقيق تلك األهداف .كما تُحدد الخطة
ُ

بموجب قراره رقم  2384-08و  2392-02الصادر في

المتمثل في
المتجددة الهدف الوطني ُ
الوطنية للطاقة ُ

يناير  .2017إقرار الخطة يعني إقرار ُ 22مبادرة رئيسية

المتجددة في مزيج الطاقة
زيادة حصة موارد الطاقة ُ

المختلفة
الرامية إلى زيادة كفاءة الطاقة عبر القطاعات ُ

الوطنية بمقدار  5%بحلول  ،2025وترتفع بنسبة 10%

في المملكة.

بحلول  2035من خالل تبني السياسات الثالث المحورية
والمشروعات األساسية العديدة.

إن إعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تم ايضا عبرعملية
تشاورية مع المعنين الرئيسيين بالحكومة ومؤسسات

المتجددة من خالل
جرى إعداد الخطة الوطنية للطاقة ُ

القطاع العام والخاص بدعم ومشاركة الخبرات الدولية

عملية تشاورية مع المعنين الرئيسيين بالحكومة

المستدامة.
وبرعاية وإشراف وحدة الطاقة ُ

ومؤســسات القطاع العام والخاص وذلك بدعم
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التكليـف
بوصفها الكيان المسؤول عن تعزيز قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في المملكة ،من المقرر أن
تحقق وحدة الطاقة المستدامة األهداف التالية:

وضع سياسات الطاقة المستدامة

دعم اعداد االنظمة

تنسيق الجهود الخاصة

وتحديد أهداف تشمل اعداد الخطة

الخاصة بالطاقة

بتعزيز كفاءة الطاقة وجهود

الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة

الطاقة المتجددة والمبادرات

المتجددة
االوطنية للطاقة ُ

والفرص ذات الصلة

تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة

زيادة الوعي العام بشأن

تنسيق وتطبيق االلتزامات

المتجددة ونقل التكنولوجيات

كفاءة الطاقة

اإلقليمية والدولية

واالستثمارات الخاصة
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األهـداف وااللتــزامــات
ّ
يمكن المملكة من تحقيق العديد من
المستدامة
أن دعم الحكومة لمهمة وحدة الطاقة ُ
االلتزامات الدولية واإلقليمية والوطنية:

الرؤية االقتصادية 2030

ECONOMIC VISION 2030

 “Protectingمن انبعاثات الكربون وتحد من
تحد
willاالستثمارات
توجيه
يشمل
الطبيعية
“حماية بيئتنا
إلىour natural
environment
include
directing
investments
to technologies that reduce
التكنولوجيات التي ُ
carbon emissions, minimize
and promote
the
sourcing
of
more
”sustainable energy
pollutionأكبر”
ستدامة بشكل
الم
الطاقة
موارد
وتعزز
التلوث
ُ
GOVERNMENT ACTION PLAN (2015
)2018- 2018
خطة عمل الحكومة - 2015
the efficiency
of electricity
and water
consumption
reduce
“Improveجديدة للطاقة المتجددة لتلبية
وإيجاد موارد
كمية النفايات.
والماء وخفض
الكهرباء
 andاستهالك
كفاءة
“waste Find new sources ofتعزيز
renewable energy to meet the
growing
demand
in
”Bahrain
الطلب المتزايد على الطاقة في مملكة البحرين”

2025 - 2017
الطاقة
لكفاءة
الوطنية
المتجددة والخطة
NEEAP
& NREAP
(2017
)- 2025
الخطة الوطنية للطاقة ُ
2025
هدف كفاءة الطاقة :تحقيق  6%بحلول
• Energy Efficiency Target: 6%
by 2025
• Renewable
Energy
Target:
5%
by
2025
المتجددة10%:
هدف الطاقة by 2035
بحلول  2025و  10%بحلول 2035
5%and
تحقيق
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS), GOAL NO 7:

أهداف التنمية المستدامة ،الهدف رقم :7

”“Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

“ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة ونظيفة للجميع”

اتفاقية باريس

PARIS AGREEMENT

Bahrain committed to reduce greenhouse gas emission through submission of its First Nationally
حول كمية انبعاثات الغازات الدفيئة
التزمت البحرين بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل تقديم التقرير األول
)Determained Contribution (NDC

للكهرباء
العربي
الوزاري
العربية والمجلس
الدول
جامعة
LEAGUE OF ARAB
STATE,
ARAB
MINISTERIAL
COUNCIL
FOR
ELECTRICITY
كل دولة من الدول األعضاء خطة
Arabتطور
ويجب أن
الم
Renewableوطنية
Energyعربية خطة
كل دولة
أن تتبع
“يجب
“Each
تجددةState.
shall adopt
a National
Action
Plan
(NREAP). Each of the member
للطاقة ُ
states shall develop a National Energy Efficiency Action
لكفاءةPlan
”)(NEEAP
الطاقة”
وطنية
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المراســيم والقــرارات
عدد من المبادرات الهامة لدعم أهداف تأسيس وحدة الطاقة
أخذت حكومة البحرين بزمام
ٍ
عدد من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والقرارات الوزارية.
المستدامة من خالل إصدار ٍ
ُ
المستدامة من تحقيق عدد من االنجازات .وفيما يلي نبذة عن
ومكن هذا الدعم وحدة الطاقة ُ
القرارات الصادرة:

21

المشترك بين حكومة مملكة
مشروع ُ
في مكتب سعادة وزير الكهرباء والماء
متحدة اإلنمائي في البحرين لتأسيس
ستدامة  -البحرين

20

صادق مجلس الوزراء في نوفمبر  2014على قرار

لقد جرى التصديق على الخطط واألهداف الوطنية المقترحة

رقم  2238-04للشروع في إنشاء مركز الطاقة

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2392-01 , 2384-08

المستدامة من خالل الشراكة بين حكومة مملكة

و  2392-02وشملـت:

َّ
ممث ً
لة في مكتب وزير الكهرباء والماء،
البحرين،

	•زيادة حصة موارد الطاقة المتجددة إلــى  5%من

و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين

إجمالي مزيج مصادر الطاقة الوطنية بحلول عام

لعمل مشروع مشترك بينهما ،وهو وحدة الطاقة

2025؛

المستدامة في مملكة البحرين.

	•زيادة حصة موارد الطاقة المتجددة إلى  10%من
إجمالي مصادر الطاقة الوطنية بحلول عام 2035؛

جرى التوقيع على مشروع انشاء وحدة الطاقة
المستدامة كحجر االساس لمركز الطاقة المستدامة
ُ
واعتباره منظمة حكومية مستقلة من خالل التحول
من مشروع مشترك يدعمه برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي إلى مركز حكومي.
المستدامة ُمنذ إنشائها على
عملت وحدة الطاقة ُ
تحقيق عدد من األهداف األساسية  -التي تم وضعها
ّ
لتشكل الركيزة االساسية لمهام المركز .بما في
ذلك إعداد أول خطة وطنية لكفاءة الطاقة وخطة
وطنية للطاقة المتجددة في البحرين.

	•تحـسيـن كــفاءة الطـاقة بنــسبة  6%بحــلـول عـام
.2025

توقيع اتفاقية الم
ممثلة ف
البحرين ُ
الم
وبرنامج األمم ُ
المس
وحدة الطاقة ُ
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اال نــطـال قـة

111

17

ميرساليڤا
نرزات
ِ

الكسندر السماهيجي

القائمة بأعمال المدير
التنفيذي للوحدة،
(يناير  -يونيو )2018

القائم بأعمال المدير
التنفيذي للوحدة،
(يونيو  - 2018حتى اآلن)

الدكتور خالد بوراشد

رامي عصـمان

بارانثامان مونوسوامي

نار خاطيـورار

مسـتشـار فني أول

أخـصائي كفاءة الطاقة

ُمهندس الطاقة الشمسية

أخصائي في الطاقة
المتـجددة
ُ

لطيفة خليفة

شيرين حسين

دالل البحارنة

أيجان شارشينوفا

منسق المشاريـع

باحثة في الطاقة المتجددة

مساعد إداري

مسؤول االتصاالت

16

الفـر يـق

سعادة الوزير الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
وزير الكهرباء والماء،
مملكة البحرين

15

قـيـمنا
الكــفاءة ،سهـولة التــواصل معنا ،المسـؤولية،
الشــفافية ،األمـانة

رؤيـتـنـا
خدمة مملكة البحرين كمركز للتميز ،والسير نحو
مستقبل طاقة فعالة ومستدامة

14

رسـالـتـنـا
دعم االستراتيجيات والسياسات واالنظمة الوطنية
لتوفير مستقبل طاقة نظيفة ومستدامة
الحفاظ على الشراكات مع القطاعين العام والخاص
لضمان تحقيق كفاءة الطاقة
تسريع عملية االعتماد على الطاقة المتجددة والكفوءة،
وإيجاد اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة
ترشيد وتشجيع االستخدام اإليجابي للموارد

التحول إلى مستقبل طاقة مستدامة منخفضة الكربون

13

12

وحدة الطاقة المستدامة
هيكل الحـــوكمة

مجلس الوزراء

وزير الكهرباء والماء

هيئة الكهرباء والماء

المستدامة
وحدة الطاقة ُ

تأسيس لجنة ُمتابعة لخطط العمل
المتجددة وكفاءة
الوطنية للطاقة ُ
الطاقة بما التي تشمل:

10

شهدت الخطوات األولى لمملكة البحرين نحو هذا

تمت المصادقة على الخطط والمبادرات واألهداف

التحول إنشاء وحدة الطاقة المستدامة عن طريق

المتضمنة في قرار مجلس الوزراء رقم 2392-01 .و

االتفاق بين حكومة البحرين وبرنامج األمم المتحدة

 2392-02لتحقيق:

اإلنمائي في  14نوفمبر  2014المدعوم بقرار من
مجلس الوزراء رقم .2238-04

	•زيادة موارد الطاقة المتجددة في إجمالي مصادر
الطاقة الوطنية بنسبة  5%عام  ،2025وترتــفع

ساهم انشاء وحدة الطاقة المستدامة من تمكين
قطاع الطاقة لالنتقال نحو مستقبل مستدام ،ووضع
تمهيدا النتقال المشروع إلى هيئة
حجر االساس
ً

إلــى  10%بحلول عام ،2035
	•تحسين كفاءة الطاقة بنسبة  6%بحلول عام
2025

حكومية مستقلة؛ وهي “مركز الطاقة المستدامة”.
وسنتناول في هذا التقرير بعض التطورات في مجاالت
المستدامة في وضع
تتمثل مهمة وحدة الطاقة ُ

الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ،وكذلك

المناسبة،
االستراتيجيات والسياسات والتشريعات ُ

اإلنجازات الرئيسية التي حققتها وحدة الطاقة المستدامة.

المبادرات والمشاريع االستثمارية التي تدعم
وتعزيز ُ

يعتبر التقرير تأكيدا ً لاللتزام بمواصلة العمل على تنسيق

المتجددة في
كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة ُ

الجهود المشتركة بين الهيئات الحكومية وذلك من خالل

مزيج مصادر الطاقة الوطنية.

العمل كفريق واحد# ،فريق_البحرين #TeamBahrain

ووضع خبراء وحدة الطاقة المستدامة خطتين
رئيسيتين وطنيتين للعمل :الخطة الوطنية للطاقة
المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ،وذلك
من خالل عملية تشاورية ادت الى وضع خارطة طريق
مبسطة يجري تنفيذها على مدى  7سنوات لتحقيق
االلتزامات الدولية والوطنية.

كلــمة الوز يــر
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إن استدامة موارد الطاقة هي أحد العوامل األساسية

في ظل رؤية جـاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

ألي أمة لدعم مسار التنمية ومستويات المعيشة

وبقيادة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن

فيها ،وكذلك لتعزيز قدراتها االقتصادية.

سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ،ودعم صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي

شهد العالم على مدار العقد الماضي ،العديد من

العهد والنائـب األول لرئيس مجلس الوزراء ،اتخذت

التحركات العالمية بشأن قضيتي االستدامة والتغير

خطوات ثابتة ومدروسة للحاق
حكومـة البحرين
ٍ

المناخي ،مع تركيز على الحد من انبعاثات الكربون
ُ

بركب تلك التحركات العالمية ،وكذلك السير نحو

وتنويع مصادر الطاقة بغرض زيادة نسبة ُمساهمة

الحفاظ على ارتفاع مستوى معيشة األمة ،وتحول

المستدامة على المستوى الدولي في
موارد الطاقة ُ

قطاع الطاقة إلى االستدامة وتنويــع مصادره.

مجال الطاقة.
وقد أدى هذا التحول المضطرد إلى بزوغ قطاع طاقة
التزامات واتفاقات عن تلك التحركات
كما انبثقت
ٌ

مستدامة يساهم في الحد من انبعاثات الكربون على

على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.

المستوى الدولي  -انبعاثات الغازات الدفيئة  -وأيضا

وقد تعهدت الدول في جميع أنحاء العالم بتحقيق

جلب مجموعة ُمختلفة من الفوائد االجتماعية

مستقبل أكثر تمكينا واستدامة لألجيال القادمة.

واالقتصادية األخرى.
وتجدر اإلشارة بحسب ذلك السياق إلى زيادة توجه

وعملت مملكة البحرين مع باقي الدول للوفاء بتلك

االستثمارات العالمية نحو المشاركة في االستثمار

االلتزامات ،ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة

في مجال الطاقة المستدامة والتقنيات الالزمة

لألمم المتحدة ،واتفاق باريس للحد من التغيير

لتنفيذها؛ محققة عدة مكاسب ،وأيضا جلب الفوائد

المناخي (الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف
ُ

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الدولي ،التي

اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشان تغيير المناخ)،

ستستفيد منها مملكة البحرين بطبيعة الحال أيضا.

وكذلك إعالن جامعة الدول العربية وغيره.
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المستدامة العديد
أطلقت وحدة الطاقة ُ
المبادرات اإلبداعية لتحديث قطاع
من ُ
هاما من سعي
الطاقة الذي ُ
جزءا ً
يعد بدوره ً
المملكة الحثيث نحو ضمان االستدامة
عبر التحول إلى االستخدام األمثل للموارد.

تـجـديد إنــارة الشــوارع

46

المشــتـريات العـامة المـراعية للبــيئة

47

أنظمة القياس الذكية

47

بــرنـامج إصـالح دعــم الكــهــربـاء

47

بناء القدرة المؤسسية وتدريب الجهات

49

معايير الطاقة وبرنامج المراجعة
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52
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برنامج منح شهادات للفنيين والمقاولين والمستشارين في
تركيب أنظمة الطاقة الشمسية

55

التوعية ونشر المعلومات

59

الفاعلة في السوق

المتجددة
الخطة الوطنية للطاقة ُ

29

نظام صافي القيــاس Net Metering

31

المـــشاريــع

32

تغــــذية التــعرفة القائــمة على المنــاقصات

38

أطلــس الريــاح

38

الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

41

الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة ووضع العالمات على أجهزة التكييف

43

قانون المباني الخضراء والكفاءة

44

استبدال إضاءة المباني الحكومية

45

معايير كفاءة المركبات ووضع الوسم الخاص

45

أنظمة إدارة الطاقة في المباني الحكومية

46

كلــمة الــوزيــر
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هيكل الحـــوكمة
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رسالـتـنا ،قيــمنا ،رؤيــتــنا
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الفــريــق
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االنطـالقــة
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المراســيم والقرارات
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األهـداف وااللـتـزامـات
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التكـلـيــف
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الخطة الوطنية للطاقة المتجددة
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الخـطة الوطنية لكـفاءة الطــاقة
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متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة
والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة
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المــحتوى

صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة

جاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة

صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء

ملك مملكة البحرين

رئيس الوزراء الموقر

رحــلة نـحـو ُمســــتــقـبل
الطــــاقـة المـــســتـدامــة ،البــدايــة

