الطاقت المتجددة
د .سامي بن عبدالعزيز النعيم
جمعيت مهندسي البترول العالميت
من خالل متابعتً لما ٌٌكتب فً وسائل اإلعالم المحلٌة مؤخرا عن أهمٌة استغالل الطاقة الشمسٌة ,بما فٌها
بعض المشارٌع المُعلنة من قبل بعض االقطاعات الحكومٌة و األهلٌة لتولٌد الكهرباء بواسطة الخالٌا
الشمسٌة ,و بداٌة اهتمام شركات االكهرباء فً المملكة بهذا النوع من الطاقة ,أستطٌع القول أن عجلة الطاقة
المتجددة فً المملكة العربٌة السعودٌة بدأت بالدوران ,متمنٌا أن تكتسب تسارعا ملحوظا فً المستقبل
القرٌب .المهم أن تكون هذه الجهود المشكورة المتفرقة تصب فً استراتٌجٌة وطنٌة مُوحدة الستغالل
مصادر الطاقة المتجددة (الشمس و الرٌاح) المتوفرة بكثرة فً المملكة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة ,و ذلك للحد
من ازدٌاد استهالك البترول و الغاز لتولٌد الطاقة الكهربائٌة تلبٌة للتكاثر السكانً و التوسع العمرانً و
الصناعً الذي تشهده بالدنا المباركة ,و الذي ٌُتوقع استمراره بنفس المعدالت الحالٌة المرتفة نوعا ما
مقارنة بالدول األخرى .فالوقت مناسب جدا للحدٌث عن أهمٌة تطوٌر قانون أو خطة و طنٌة شاملة للطاقة
المتجددة و استخداماتها فً المملكة العربٌة السعودٌة من قبل هٌئة ,إما تابعة لوزارة البترول و الثروة
المعدنٌة أو مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة وذلك بالتعاون مع شركات الكهرباء و بعض القطاعات
الحكومٌة و األهلٌة ذات العالقة .هذه الخطة ٌجب أن ُتركزعلى -1 :إنشاء وكالة مستقلة لتشجٌع و اإلشراف
على اإلستثمارات فً مجاالت الطاقة المتجددة تكون مسؤولة عن المقاٌٌس و القوانٌن المتعلقة بتطبٌقات هذا
النوع من الطاقة فً المملكة -2 ,وضع أهداف محددة ضمن جدول زمنً (قرٌب و متوسط و بعٌد المدى)
لتطبٌقات هذا النوع من الطاقة فً المملكة خاصة فً قطاع تولٌد الكهرباء -3 ,دعم البرامج البحثٌة القائمة
فً الجامعات و مراكز البحوث لتطوٌر و تحسٌن هذه التقنٌة -4 ,تشجٌع إنشاء شركات خدمٌة لتوفٌر هذه
التقنٌة فً األسواق -5 ,إعطاء حوافز و دعم (قروض بدون فوائد) للشركات التً تقدم هذه الخدمة خاصة
فً السنوات األولى من انطالقها -6 ,إعفاء المواد المستوردة المستخدمة فً هذه التقنٌة من الرسوم و
الجمارك -7 ,العمل على سن قوانٌن بلدٌة و مدنٌة تشجع على إستخدام الطاقة المتجددة -8 ,التنسٌق مع
البلدٌات و األمانات إلدخال هذه اإلستراتٌجٌة ضمن أهدافها و خططها المستقبلٌة للتطوٌر العمرانً بما فٌها
مطالبة المشارٌع العمرانٌة و الصناعٌة الكبرى بعمل تصامٌم تأخذ بعٌن اإلعتبار استهالك الطاقة و استغالل
طاقة الشمس و الرٌاح لتغطٌة ولو جزء بسٌط من احتٌاجاتها من الطاقة -8 ,و أخٌرا اإلشراف على مسابقة
سنوٌة على مستوى المملكة ألفضل مصنع و أفضل مشروع و أفضل بناٌة ,بل و حتى أفضل مدٌنة أو قرٌة
استغالال للطاقة المتجددة و األقل استهالكا للطاقة الكهربائٌة التقلٌدٌة.
و لعل هذه الخطة تكون جزء من خطة وطنٌة كبرى شاملة لجمٌع أنواع الطاقة بما فٌها مصادر الطاقة
األحفورٌة الناتجة عن حرق البترول و الغاز الطبٌعً لتنوٌع استهالك المملكة من الطاقة بأنواعها المتعددة,
وتعزٌز صناعة الطاقة المتجددة فً بالدنا.

