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المصادر والمراجع.

المحتويات



   ·
دعم المبادرات والتشريعات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.

اتخاذ مزيد من الخطوات العملية للحد من هدر الطاقة والمياه سواء لالستخدامات المنزلية أو لألغراض األخرى.  
توسيع نطاق اإلفادة من التقنيات الحديثة في قياس معدالت استخدام الطاقة والمياه على المستويين الفردي

والمؤسسي.    
هة لألفراد والمؤسسات والهادفة للحد من هدر الطاقة والمياه، وعالج نواحي القصور تقييم أثر البرامج التوعوية الموجَّ

المتضمنة في إطارها.

 
أوًال - التوصيات:



    تهدِّد ندرة المياه التنمية في المنطقة العربية بصفة عامة؛ إذ يؤدي كلٌّ من انخفاض وتذبذب معدالت سقوط
األمطار، وارتفاع معدالت التبخر، وتكرار موجات الجفاف إلى انخفاض القدرة على االعتماد على الموارد المائية وتوفرها.
ورغم شغل البلدان العربية نحو 10 في المئة من مساحة العالم، فإن متوسط سقوط األمطار السنوي ال يبلغ فيها إال
2.1 في المئة، وال تتخطى كمية الموارد المائية الداخلية المتجددة في المنطقة إال 6 في المئة من متوسط سقوط

ف معظم مساحة المنطقة كمساحات قاحلة أو شبه جافة ا 38 في المئة. وُتصنَّ األمطار السنوي الذي يبلغ عالمي�
ا، فيما عدا بعض المناطق منها جنوب غرب شبه الجزيرة (صحراوية) تقلُّ كمية سقوط األمطار فيها عن 250 مليمتًرا سنوي�

العربية والبلدان المطلة على المحيط األطلسي والبحر المتوسط؛ نظًرا لتسجيلها معدالت مرتفعة لسقوط األمطار.

  
ثانًيا: واقع الموارد المائية في السعودية ومستقبلها.



المياه الجوفية المياه المحالة
غير المتجددة

المياه الجوفية 
المتجددة

المياه المعالجةالمياه السطحية

ا 35 محطة لتحلية المياه، تقع على الساحل الشرقي والساحل     ففيما يتعلق بالمياه المحالة، يوجد بالسعودية حالي�
ا الغربي للمملكة، وُتشير أحدث البيانات إلى أن إجمالي الطاقة اإلنتاجية لتحلية المياه بلغ 6.28 ماليين متر مكعب يومي�

ا بحلول عام2020 . في عام 2015 . ومن المتوقع أن تزيد هذه الطاقة اإلنتاجية لتصل إلى ٧٫٤ ماليين متر مكعب يومي�
ل 73 ٪ من إجمالي  وتمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة غالبية محطات التحلية في السعودية، بما ُيمثِّ

الطاقة اإلنتاجية القائمة.
     وُتستخَدم ثالثة أنواع من التقنيات لتحلية المياه: التقطير الومضي متعدد المراحل، والتناضح العكسي، والتقطير
متعدد التأثير. وتَعدُّ تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل في الوقت الحالي التقنية السائدة في محطات التحلية في

السعودية، إذ تمثل 62 ٪ من إجمالي الطاقة اإلنتاجية القائمة.

    وبالتركيز على واقع السعودية، نجد أن الموارد المائية تنقسم في السعودية إلى خمس فئات، وهي:



ا في السعودية خالل العام /1439      وقد بلغت كمية المياه المحالة المنتجة فعلي�
 1440هـ2018) ( حوالي (1803.1) ماليين متر مكعب، وبزيادة نسبتها (%11) مقارنة بالعام
السابق، حيث تمَّ إنتاج (775) مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي وبنسبة (43%)
من إجمالي إنتاج المؤسسة، و1028.1)) مليون متر مكعب من محطات الساحل الشرقي
دة من محطات المؤسسة2018) وبنسبة (%57)، فيما بلغت كميات الطاقة الكهربائية المولَّ
م) حوالي (40.75) مليون ميجاواط/ ساعة، حيث تمَّ توليد (6.95) مليون ميجاواط/ ساعة
من محطات الساحل الغربي بنسبة (%17.1) من إجمالي التوليد للمؤسسة، وتوليد (33.80)

مليون ميجاواط/ ساعة من محطات الساحل الشرقي بنسبة (82.9%).

ا من المياه الجوفية غير المتجددة التي     وتمتلك السعودية احتياطي�
تنتشر عبر مجموعة من طبقات المياه، وتتجمع المياه الجوفية في أكثر
من 20 طبقة جوفية أساسية وثانوية على مستوى السعودية، وتخدم
العديَد من المناطق. وتوجد المياه الجوفية المتجددة في السعودية
في الطبقات الضحلة والعميقة، وفي المياه السطحية في الوديان.
ا ر المياه الجوفية المتجددة حالي� واستناًدا إلى التقديرات األولية، ُتقدَّ

ا في منطقة الدرع العربي. بنحو 2.8 مليار متر مكعب سنوي�



    أما بالنسبة إلى المياه السطحية فيبلغ إجمالي احتياطي المياه الصالحة لالستغالل من السدود نحو 1.6 مليار متر
ا، ويوجد 73 ٪ من إجمالي المياه الصالحة لالستغالل من السدود في مناطق: عسير، ومكة المكرمة، مكعب سنوي�
وجازان. وتحتوي هذه المناطق على وفرة من المياه الجوفية المتجددة والمياه السطحية بسبب تضاريسها ذات

الطبيعة الصخرية غير المسامية على مستوى الدرع العربي.
    أيًضا، تقوم السعودية بمعالجة مياه الصرف الصحي لدرجة تجعلها آمنة الستعمالها في أغراض مختلفة، منها:
ا في دولة تعاني من ُندرة المياه، وينبغي العمليات الصناعية، والتبريد، والزراعة. وتمثل المياه المعاَلجة مورًدا مهم�
مراعاتها في منظومة اإلمداد، وقد وصل إجمالي كمية المياه المعالجة المعاد استخدامها في أنحاء السعودية في
ا في الزراعة، ومتوسط ا، يتم استخدام ٠٫٤٠ مليون متر مكعب منها يومي� عام 2015 إلى 0.61 مليون متر مكعب يومي�

الكميات المعاد استخدامها يبلغ 17 ٪ فقط.
    وباإلضافة إلى الموارد الحالية، هناك عدٌد من الموارد اإلضافية للمياه التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة لتحديد

كامل إمكاناتها، وتشمل المياه الرمادية، وحصاد مياه األمطار.



والواقع أن السعودية تواجه تحديات كبيرة؛ نظًرا لالستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضًال عن محدودية مخزون
المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزاًفا متسارًعا، وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، ُتَعدُّ المياه

المتجددة نادرًة للغاية.
    وإضافًة إلى ذلك، فإن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي ُيفاِقم من مشكلة ندرة المياه في
السعودية، كما تتحمل الحكومة تكلفة مرتفعة إلنتاج المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري، ومع ذلك
ال تزال مستويات الخدمة دون المستوى األمثل، ويعاني القطاع كذلك من األوضاع المؤسسية وآليات الحوكمة غير

المالئمة. 
ا محدوًدا من المياه الجوفية غير المتجددة القابلة لالستغالل، وكذلك معدالت     وتمتلك السعودية مخزوًنا احتياطي�

تغذية منخفضة؛ وذلك يعود إلى الظروف المناخية القاحلة.
وتشهد متطلبات المياه في السعودية التي ُقدِّرت عام ٢٠١٥ بنحو ٢٤٫٨ مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بنسبة ٧٪،
علًما أن قطاع الزراعة هو المستهلك األكبر للمياه في السعودية، بنسبة 84 ٪ من إجمالي الطلب على المياه، وبهذا
ا؛ نظًرا العتماده على الموارد غير المتجددة التي تمثل 90 ٪ من يعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحدًيا بيئي�

إجمالي المياه الموردة للقطاع.
    ويعود االستعمال المرتفع للمياه في القطاع الزراعي إلى الفجوات في سياسات قطاع المياه، والتشريعات،
وأوجه القصور العامة في االستخدام، إذ تستهلك األعالف وحدها 79% من متطلبات المياه في القطاع الزراعي،
ا، وفي ظل وتبلغ كفاءة الري ٥٠ ٪ في الوقت الحالي مقارنًة مع ما يزيد عن ٧٥ ٪ َوْفًقا ألفضل الممارسات عالمي�
المعدالت الحالية لالستهالك، قد تواجه بعض المناطق في المملكة نضوًبا في المخزون االحتياطي خالل السنوات
االثنتي عشرة القادمة، وذلك يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحل هذه المشكلة. وعلى الرغم من ندرة المياه، فإنه ال
ل استخدام ُتْسَتَغلُّ مياه الصرف الصحي المعالجة بصورة كافية نظًرا لمحدودية البنية التحتية والتحديات المتعلقة بتقبُّ

هذه المياه في بعض المناطق، ومحدودية اإلشراف التشريعي وحوافز التسعير.



    ويتيح استهالك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، وذلك يمكن تحقيقه من خالل
ر بما يزيد عن ٢٥ ٪ في مناطق مختلفة) وداخل المباني، ومن خالل تحديد تقليل الفاقد من المياه في الشبكة (ُيقدَّ
مؤشرات أسعار وحوافز للمحافظة على المياه. وفي ظل االعتماد الكبير على تحلية المياه (٦٠ ٪ من إجمالي
إمدادات المياه في القطاع الحضري)، وإلى جانب الدعم الراهن، يفرض هذا القطاع أعباًء عديدة على االقتصاد
ا بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل الوطني، كما ترتفع تكلفة وحدة اإلنتاج المرتفعة نسبي�
إلى الداخل. ويعتمد القطاع كذلك وبصورة كبيرة على الوقود؛ إذ يمثل استهالك الوقود في تحلية المياه ما يزيد
عن ٢٥٪ من حجم اإلنتاج الوطني للوقود. باإلضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة، وذلك يعود

إلى وسائل التخلص من الرواسب الملحية والطينية، فضًال عن انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

د لقطاع المياه، يتضمن     وقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية بمهمة تطوير إطار مرجعي موحَّ
إستراتيجية شاملة للمياه، ويعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على

المستوى الوطني، مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة وإعادة هيكلة القطاع.
    ويتضمن نطاُق عمِل إعداِد اإلطاِر العديَد من العناصر، بما في ذلك إشراك الجهات المعنية، وتقييم الوضع الراهن
للقطاع عبر مجموعة من األبعاد، مثل: الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية،

وتحديد طبيعة وحجم الفجوات بين العرض والطلب، باإلضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.





    تحلية المياه هي تحويل المياه غير الصالحة سواء نتيجة الملوحة أو غير ذلك إلى مياه
نقية من األمالح صالحة لالستخدام، ويتم ذلك عبر طرق عديدة للتحلية. وتتصدر المنطقة
ا المتالكها ما يزيد على نصف قدرات العالم لتحلية المياه. العربية مشهَد تحلية المياه عالمي�

· ثالًثا - طرق تحلية المياه، الوضع الحالي واآلفاق المستقبلية:

ا: العمليات الرئيسة لتحلية المياه المتاحة تجاري�

    
الطرق الحرارية، وتتضمن: (تقطير الفالش
متعدد المراحل، والتقطير متعدد التأثيرات،

والتقطير بضغط البخار).

 
طريقة الغشاء، ومن تقنياتها المستخدمة:
(الفصل الغشائي بالكهرباء، والتناضح
العكسي، والترشيح النانوي، والفصل

األيوني بالكهرباء، والتناضح األمامي).

 
العمليات الثانوية، وتشمل: (التجميد،
والتقطير بالغشاء، والترطيب الشمسي).





    وقد أشارت دراسة عن الترشيح النانوي والتناضح العكسي بالطاقة المنخفضة لطرد النظائر المشعة
وأيونات المعادن الثقيلة من مصادر مياه الشرب، أنه بينما تتميز عملية الترشيح النانوي وعملية التناضح
العكسي بالطاقة المنخفضة لطرد النظائر المشعة وأيونات المعادن الثقيلة بوجود قدرة معتدلة فقط لطرد
ن أنها ذات كفاءة عالية في التخلص من المواد الصلبة من الماء، وفي األمالح األحادية التكافؤ، إال أنه تبيَّ

التخلص من عناصر التلوث العديدة التكافؤ. 
    وفي الحقيقة، تظل هناك تحديات فنية قائمة فيما يتعلق بكفاءة وتكلفة الطرق التقليدية للتخلص من
ملوثات معينة في المياه. إذ ُيعتقد أن الترشيح النانوي يعطي كفاءة عالية ويؤدي إلى الحصول على تكلفة
منخفضة. ففصلة الراديوم واليورانيوم 238 أو أيوناته الكربونية السالبة المعقدة عند درجة قاعدية تساوي
7.5 إلى 8، وكذلك غيرها من األيونات الموجبة من خليط مؤلَّف من محاليل الملح، قد خضعت للبحث بصفتها
عناصر فاعلة في تركيب الماء وتركيزه، وذلك باستخدام الترشيح النانوي والتناضح العكسي بالطاقة
المنخفضة. وقد قورنت النتائج بتلك التي تم الحصول عليها من الفصل بالطرق التقليدية عن طريق استخالب
الراتنجات التي تتبادل األيونات التي تمَّ تحديدها تحت نفس الظروف. وقد أعطت طرق التحلية باستخدام
األغشية نسب تخلُّص أعلى من النظائر المشعة واأليونات الموجبة للمعادن الثقيلة، ومن التخثير، حيث
تراوحت النسب بين 92% إلى 99%. وقد انخفض تركيز الملوثات في الماء النفاذ مقارنة بأعلى مستوى تلوث
معتمد لدى وكالة الحماية البيئية األمريكية عن أجهزة االسترداد حيث وصلت النسبة إلى 90%. وفي حال
فصل الراتنجات التي تتبادل األيونات، فقد لوحظت خسارة في كفاءة العملية التي حققت 24% في ظل
تدخل فصل أيونات تكافؤ مشابهة، مثل أيون الكالسيوم، وأيون السلفات. وكلما زاد ارتفاع كفاءة الراتنجات

على االحتفاظ بنظير مشع، زادت صعوبة الحصول عليها؛ وهو ما يؤدي إلى حجم أكبر من المحلول الملوث.



    وباستخدام الترشيح النانوي والتناضح العكسي بالطاقة المنخفضة، من ناحية أخرى، لم يؤثر التخلص
ا على تلك النظائر المشعة أو األيونات الموجبة للمعادن الثقيلة، ولم تتطلب الموازي لأليونات المكاِفئة عملي�
األغشية إعادة تجديد. وقد أظهرت نتائج التخلص من نظائر العناصر المشعة واأليونات الموجبة للمعادن
الثقيلة العديَد من اإليجابيات المهمة لطرق األغشية، حيث تفوقت على تلك الخاصة بالراتنجات التي تتبادل
األيونات، والتخثير، والترسيب الكيماوي، والتخلص من المواد الصلبة. ويعود ذلك إلى غياب المواد الكيماوية
الخاصة بطرد المواد، وغياب تشكل الطين الملوث الذي يتطلب التخلص منه، وهي آلية ال تتطلب خطوات
بطيئة من االستقرار، فال حاجة إلى ترشيح الحق أو تركيب أجهزة معقدة، والقدرة على تحقيق تحلية

ا. للمياه. وفي ظل تركيز المواد الملوثة في تيار الماء، فسيتم تحديد اختيار طرق تخلص آمنة بيئي�



ا بالموافقة، وهو بشكل عام يعتبر التقنية األكثر جدوى في تحلية المياه الجوفية     ويحظى التناضح العكسي حالي�
اآلسنة التي تعتبر أيًضا اقتصادية للغاية نتيجة مدى الملوحة الذي تتمتع به مقارنًة بمجموعة واسعة من السمات

اإلنتاجية، عالوة على أدنى متطلباته من الطاقة، وسهولة استخدامه. 
ا لتحلية المياه المالحة في مشروعات التناضح العكسي للمياه اآلسنة يتراوح بين 65 إلى     إن الوضع المقبول حالي�
85% بناًء على نوعية المياه الخام، ومستوى المعالجة الكيميائية المسبقة وتكوين تصميم/ عمل المنشأة، التي
يمكن أن يكون القصد منها منشأة معقدة ذات تكلفة تشغيل منخفضة أو العكس. وإن نسبة التوازن التي تساوي
15% أو أعلى، وكذلك مجرى التخلص الخاص بالتحلية الذي يتم فيه طرح المكونات الناتجة عن التناضح العكسي، يتم

التصرف والتخلص منها كمياه عادمة. 
 

 
1) مياه الصرف الصحي،

 
2) استخدام األراضي 

بما في ذلك
 الترشيح

4) برك التبخير3) حقن اآلبار العميقة

 
ومن بين خيارات التخلص التي يقع عليها االختيار للتخلص من نواتج التحلية هي:

ويعتبر الخيار األكثر شيوًعا في الشرق األوسط هي برك التبخير نظًرا لما يلي: 
درجة الحرارة المرتفعة جًدا.

الرطوبة المنخفضة في المناطق المحيطة. 
التكلفة المخفضة نسبًيا لألرض في مناطق الصحراء.

    ويهدف التخلص من المياه الناتجة عن التناضح العكسي في معظم البدائل إلى مجرد التخلص من تلك المياه دون
ع علينا االستفادة من التكلفة األولية للضخ والمعالجة الكيميائية التي االستفادة من تلك المياه وتحليتها؛ األمر الذي ُيضيِّ

ا في تحديد تكلفة العملية. كانت قد ُأجريت عليها. وعليه، من الواضح أن زيادة تحلية المياه المالحة ُتشكِّل عنصًرا رئيسي�



 التطور المستقبلي لتحلية الفالش المتعدد المراحل:
1. سيصبح دمج عمليات الغشاء االختيارية كترشيح نانوي أو تناضح أمامي

 في عمليات التحلية الحرارية ممارسة شائعة.
2. وفًقا للدراسات التي أجراها مركز أبحاث إس دبليو سي سي، فإن الترشيح

النانوي تخلص من معظم العناصر التي تسبب المشكالت من مياه البحر لتغذية
نظام الفالش المتعدد المراحل. فقد تخلص الترشيح النانوي من األيونات التي

تكون طبقات (الكالسيوم، المغنيسيوم، أمالح حمض الكربونيك، أيونات الكبريتات)
التي أدت إلى زيادة أعلى درجة للماء المالح، أي زيادة كفاءة العملية.  

3. لبحث أيًضا عن مركبات مبتكرة للتحقيق مقاومة أعلى للبري العام والموضعي من
أجل خفض جرعات المواد المانعة للبري وتجنب التعطل المتكرر. 
4. تبني تقنيات متقدمة لموانع البري مثل الحماية الكاثودية. 

5. سيشمل التطوير تعديل األنظمة الفرعية في منشآت الفالش المتعددة المراحل
التي تكون مسؤولة عن االستهالك غير االقتصادي للوقود.

 
  اآلفاق المستقبلية لصناعة تحلية المياه:

تعزيز كفاءة التحلية، وتوفير التكلفة والسالمة
البيئية للتناضح العكسي، والترشيح النانوي،
والفصل الغشائي بالكهرباء، وفصل األيونات
بالكهرباء، والتناضح األمامي عن طريق معالجة  

تحلية المياه المرفوضة.

   
تطوير نظام الفالش المتعدد المراحل.

الترشيح النانوي لتحل محل التحلية بالتسخين
أو التبريد؛ للتخلص من أيونات القساوة في

الماء.

استعمال التناضح العكسي على
درجة حرارة عالية.

تطوير التناضح العكسي والترشيح النانوية
والتناضح األمامي باستخدام األغشية.

تطوير استخدام الطاقة الشمسية
في صناعة التحلية.



    تعتبر الطاقة وخاصة النفط شريان الحياة والعصب الُمحرِّك للكثير من القطاعات؛ ويَعدُّ قطاع النقل والمواصالت أحد التحديات
الرئيسة التي تواجه التنمية المستدامة، فهو من القطاعات األكثر استهالًكا للطاقة، كما أنه يعتبر مصدًرا للعديد من الملوثات
رت البلدان في والتي تؤثر سلًبا على البيئة بجميع عناصرها على الصعيد العالمي واإلقليمي والمحلي، وهذه معضلة طالما حيَّ

شتى أرجاء العالم.
    ويستهلك قطاع النقل حوالي 30% من االستهالك النهائي العالمي للطاقة؛ فهذا القطاع يعتمد بشدة على النفط،

باستثناء ملحوظ حيث االعتماد على الكهرباء في شبكات السكك الحديدية، وعلى الغاز الطبيعي في تشغيل أنابيب النفط. 
ا للوصول إلى 3300 طن نفط مكافئ في     وفي سيناريوهات السياسات الجديدة، يزداد استهالك الطاقة بنسبة 1.3% سنوي�
ا خالل السنوات العشرين الماضية. والمتوقع حدوث زيادة في السفر عام 2035، وُيقارن ذلك بمعدل نمو قدره 2.1% سنوي�
باستخدام السكك الحديدية ونمو في حركة الطيران والسفر البري في العقود القادمة. وفي هذا اإلطار، تزداد انبعاثات غاز
ل أسرع ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل من 7 غيغا طن في عام 2011 إلى 9 غيغا طن في عام 2035؛ األمر الذي ُيمثِّ

زيادة بين كافة القطاعات.
ا، منها 3.9 مليارات طن نفط مكافئ     يبلغ االستهالك العالمي الحالي للطاقة تقريًبا نحو 9.6 مليارات طن نفط مكافئ سنوي�
أو 41٪ تأتي من النفط الطبيعي. في عام 2017، كان قطاع النقل المستهلك األساسي بنسبة 52٪ من إجمالي النفط، ومن

المتوقع أن ترتفع الحصة إلى 54٪ في عام 2040.

ل الطاقة في قطاع النقل: مؤشرات الواقع وتوقعات المستقبل: ·رابًعا - تحوُّ



    ووفًقا لتقديرات نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2040، يأتي الطلب بشكل أساسي
من وسائل النقل، حيث تنخفض حصة االتحاد األوروبي من 8% إلى 5% أو %4.

الطلب النهائي اإلجمالي وحصة النقل في العالم / االتحاد األوروبي (السياسات الحالية - سيناريو السياسات
 الحالي. السياسات الجديدة- سيناريو السياسات الجديدة) بالمليون طن نفط مكافئ في العام.



يزداد الطلب على النفط في قطاع النقل البري بشكل ثابت على المدى المتوسط السيما في االقتصاديات
الناشئة في آسيا، ولكن مستويات النمو تستقر في الوقت الذي تسود فيه إجراءات التوفير (الكفاءة)

    ووفًقا لتوقعات الطاقة العالمية لعام 2018، فثمة تغيير في التركيز اإلقليمي ابتداًء من عام
2017 فصاعًدا وصوًال إلى عام 2040م، يحدث في الطلب في الصين والهند والشرق األوسط،

في حين أنه يجب أن ينخفض في أوروبا وأمريكا الشمالية.

معدل التغير السنوي في الطلب على النفط للنقل البري بحسب المنطقة ضمن سيناريو  السياسات الجديدة 

نظرة أقرب إلى السيارات في سيناريو السياسات الجديدة

    وفي الواقع يوجد العديد من األسباب التي تدفع صانعي القرار في معظم الدول نامية
كانت أو متقدمة إلى اعتماد إستراتيجية واضحة لترشيد استخدام الطاقة كأحد األهداف
األساسية، ومن أبرزها الحاجة إلى العمل على ترشيد اإلنفاق، بجانب أن احتراق الوقود سواء
في الصناعة أو في النقل أو غيرهما من القطاعات ينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي
يعدُّ من الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري؛ فضًال عن أن العمل على تحقيق التنمية
المستدامة يتطلب ضرورة الحد من اإلسراف في استخدام الطاقة بمصادرها المتعددة؛ وهو

ما يعني العمل على ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة.



    يشهد سوق الطاقة عملية انتقالية، وال يتعلق ذلك بالحجم؛ بل يتعلق بالكفاءة، والقدرة على
ل النفقات، واالستمرارية.  تحمُّ

    لقد مضى على وجود صناعة الطاقة أكثر من قرن من الزمان حتى اآلن، وقد تحقق النجاح في
خالل هذه الفترة بفعل الخبرة التقنية الشديدة. وفي ظل وجود عقلية واجهت المخاطر المتزايدة
على مدى العقود األخيرة، فقد جعل ذلك صناعة الطاقة مجاًال للمقارنة في جانبي معايير السالمة

واالمتثال. 
ا بالنسبة لألفراد أن     وتَعدُّ سلسلة قيمة الطاقة معقدة للغاية أيًضا؛ مما يجعل من المستحيل حرفي�

يحافظوا على رؤية واضحة عبر سلسلة القيمة ابتداًء من عملية استخراج الطاقة إلى استهالكها. 
ب     ويؤدي الجمع بين التعقيد والمنهجية المتأصلة والموروثة في مشروعات الطاقة والعمليات لتجنُّ
األخطاء إلى الخروج بثقافة ابتكار موازية. ويأتي هذا عالوة على أن الصناعة سجلت درجات عالية من

حيث إنها بطيئة في مجاراة التقنيات الجديدة.

مزيج الطاقة

استهالك الطاقة

تكميم الطاقة (سيئة مقارنة بالخضراء)

المحاكاة

الشفافية

الذكاء االصطناعي

القوة العاملة

منظومة المهارات 

مستوى عال من األمان 

الجودة

السحابة

التنقل

·خامًسا - مستقبل المياه والطاقة في عالم تقوده البيانات:



سلسة التزويد

حالة السيولة

مرحلة الحفظ

مرحلة النقل

الجيل الخامس لالتصاالت

إنترنت األشياء

    وتواجه محطات الطاقة والمياه بمنطقة الخليج في المرحلة الراهنة تحدًيا كبيًرا، في الوقت الذي توفر فيه
التقنيات الرقمية الذكية واالستباقية إمكانات كبيرة لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتلبية متطلبات

العمالء التي تزداد بصورة متسارعة.
    ومع الزخم الذي تشهده مشاريع البنى التحتية، فإن لدى دول مجلس التعاون الخليجي كافة المؤهالت التي
فون أفضل لي الطاقة وُمنِتجي المياه الصالحة، الذين يوظِّ ء موقع الريادة بين جيل جديد من ُمشغِّ تمكنها من تبوُّ

الخبرات في مجال البرمجيات والحلول الصناعية واألدوات التحليلية بأسلوب متكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج.
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