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تتطلع اإلمارات إلى زيادة تنوع مصادرها من الطاقة وتعمل على تنمية خبراتها في أسواق الطاقة العالمية
واالرتقاء بدورها الريادي كمركز عالمي للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة.

صــــاحب السمــــو الشيــــخ خليفة بن زايد آل نــــهيان
رئيــس دولة اإلم ــارات العربية المتحـدة – حفظه الل ــه
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إن كل درهم يتم استثماره في تنمية مصادر الطاقة النظيفة هو درهم يستثمر في نفس

الوقت لحماية البيئة لألجيال القادمة.

صــــاحب السمـــــو الشيــــخ محمد بن راشد آل مــــكتوم
نائب رئيس الدولة رئــيس مجل ــس الوزراء حــاكم دبـ ــي – رعاه الله
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مـجمــع محــــمـد بـــــن راشـــــد آل مكتـــوم
ّ
للطـــــاقـــة الشـــمســـيـة
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة ودبــي خاصة إنجازات غير مسبوقة جعلتها ضمن قائمة البلدان األكثر تنافسية
ً
عال من أفضل
عالمياً  ،وجاء ذلك
نتيجة للجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لخلق بيئة أعمال تتميز بتقديم مستوى ٍ
المعايير العالمية من حيث جودة وكفاءة الخدمات.
على صعيد الطاقة المتجددة ،اتخذت دولة اإلمارات دوراً عالمياً رائداً حيث تم اختيارها الستضافة مقر الوكالة
الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.
ومما ال شك فيه أن قطاع الطاقة يشكل جزءاً هاماً من البنية التحتية التي تساعد بدورها على تحقيق التنمية
المستدامة ألي دولة .ومن هذا المنطلق ،أخذنا على عاتقنا تطوير السياسات وآليات العمل لضمان توافر واعتمادية
إمدادات الطاقة لألجيال الحالية والمستقبلية من خالل اعتماد أفضل الممارسات والبرامج الفعالة لضمان إدارة ذات
كفاءة عالية مع الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد.
إن تطلعات المجلس األعلى للطاقة في دبي تهدف إلى ضمان توافر واعتمادية موارد الطاقة مع المحافظة على
مواردنا الطبيعية من خالل خطوات فعالة للتغلب على تحديات تغير المناخ والعمل على تطبيق وتطوير تقنيات
الطاقة المتجددة.
يتصدر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المشاريع والمبادرات الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة
وتنويع مزيج الطاقة في دبي ،ونحن نعول كثيراً على هذا المجمع فيما يتعلق باستدامة الموارد فيها.

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي

نسأل الله التوفيق والسداد في خطانا نحو الغد الذي نتطلع إليه بكل أمل ونشارك العالم مساعيه نحو الوصول إلى
ً
محافظة على مواردنا وحماية لبيئتنا.
استخدام الطاقات المتجددة على نطاق واسع،
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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لقد شكلت الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،خارطة طريق لنا ،ونبراساً نهتدي به في مسيرة عملنا ومبادراتنا
الطموحة ومشاريعنا التطويرية الهادفة إلى تحقيق رؤية اإلمارات  2021بهدف جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة
من أفضل دول العالم بحلول عام  ،2021وتعزيز مكانة دبي الريادية كمركز عالمي للمال واألعمال والسياحة ،ونموذجاً
يحتذى به على مستوى العالم في تحقيق أعلى معايير كفاءة الطاقة وزيادة إسهام الطاقة المتجددة.
ويأتي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية كعنصر فاعل في سياق تحقيق مبادرة “اقتصاد أخضر لتنمية
مستدامة” والتي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله ،لبناء اقتصاد أخضر في
دولة اإلمارات وتحقيق التنمية المستدامة .وسيوفر المجمع فرصاً استثمارية واعدة لتعزيز الشراكات واالستثمارات
في مجال الطاقة بين القطاعين العام والخاص ،حيث ستكون المشاريع القادمة من المجمع إلنتاج الطاقة المتجددة
وفق نموذج المنتج المستقل (.)IPP
في نوفبر  ،2015أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله ،استراتيجية دبي للطاقة
النظيفة  2050لتحويل اإلمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر .وتهدف االستراتيجية إلى توفير
 %7من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام  2020و  % 25بحلول عام  2030و %75بحلول عام
 .2050كما تتكون االستراتيجية من  5مسارات رئيسية وهي :البنية التحتية والبنية التشريعية والتمويل وبناء القدرات
والكفاءات وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة.
ويعتبر المجمع أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بقدرة إنتاجية تصل إلى 5000
ميجاوات بحلول عام  2030وباستثمارات إجمالية تصل إلى  50مليار درهم حيث دشن سيدي صاحب السمو رعاه الله
أولى مشاريع المجمع الذي يعمل بتقنية األلواح الكهروضوئية وبقدرة إنتاجية تبلغ  13ميجاوات في الثاني والعشرين
من أكتوبر  2013وسيتم تشغيل المرحلة الثانية بسعة  200ميجاوات في إبريل  2017على أن يتم تشغيل المرحلة
الثالثة بسعة إنتاجية تصل الى  800ميجاوات بحلول عام  2020وسيتم تشغيل المراحل التالية للوصول إلى 5000
ميجاوات أي ما يمثل  %25من إجمالي إنتاج الطاقة في إمارة دبي.

سعادة  /سعيد محمد الطاير

نائب رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي

وفي نوفمبر  ،2015وضع صاحب السمو حجر األساس لمركز االبتكار والمشروع الثاني بقدرة إنتاجية تبلغ  200ميجاوات
وفق نموذج المنتج المستقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يعزز النمو االقتصادي في دبي.
لقد أدهشت دولة اإلمارات ودبي العالم بإنجازاتها وستدهشه وتكون دوماً في الطليعة تحقيقاً الزدهار الوطن
وسعادة المواطن.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه الله ،استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  ،2050التي تهدف لتحويل اإلمارة إلى مركز عالمي للطاقة
النظيفة واالقتصاد األخضر.
وتشتمل االستراتيجية على  5مسارات رئيسية :البنية التحتية ،والبنية التشريعية ،والتمويل ،وبناء القدرات
والكفاءات ،وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة.
البنية التحتية

وتندرج تحت مسار البنية التحتية مبادرات مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي
يعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة تصل إلى  5000ميجاوات
بحلول عام  2030وباستثمارات إجمالية تصل إلى  50مليار درهم ،حيث تم تشغيل المرحلة األولى من
المشروع في عام  2013وسيتم تشغيل المرحلة الثانية بسعة  200ميجاوات في إبريل  2017على أن
يتم تشغيل المرحلة الثالثة بسعة إنتاجية تصل الى  800ميجاوات بحلول عام  ،2020كما سيتم تشغيل
المرحلة الرابعة بسعة  200ميجاوات بحلول عام  ،2021والمراحل التالية للوصول إلى  5000ميجاوات
بحلول عام  2030أي ما يمثل  %25من إجمالي إنتاج الطاقة في إمارة دبي.
كما ستضم البنية التحتية مركز ابتكار ،ويضم تحت مظلته مجموعة من مراكز البحوث والتطوير في
مجاالت الجيل القادم من تكنولوجيا الطاقة النظيفة مثل مركز اختبارات تكنولوجيا الطاقة الشمسية
ومركز بحوث الطائرات من دون طيار والطباعة ثالثية األبعاد ومركز اختبارات تحلية المياه باستخدام
الطاقة الشمسية .وتم اعتماد استثمارات بقيمة  500مليون درهم للبحث والتطوير في مجاالت تكامل
الشبكات الذكية وكفاءة الطاقة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

البنيةالتشريعية

بناءالقدراتوالكفاءات

يتمحورالمسارالثانيحولتأسيسبنيةتشريعيةداعمةلسياسات الطاقةالنظيفةوذلكعلى
مرحلتين :المرحلة األولى من خالل مبادرة “شمس دبي” لتشجيع أصحاب المنازل والمباني
علىوضعاأللواحالشمسيةعلىاألسطحوربطهابالشبكةالرئيسيةلهيئةكهرباءومياهدبي،
والمرحلةالثانيةالتيتتضمنالتنسيقمعبلديةدبيإلصدارحزمةمنالقراراتالمرتبطةباشتراط
تكامل تكنولوجيا ترشيد االستهالك وإنتاج الطاقة ووضع ألواح الطاقة الشمسية على جميع
مبانيإمارةدبيبحلولعام.2030

يتضمن المسار الرابع تأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية من خالل برامج تدريبية عالمية في
مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
(أيرينا) والشركات العالمية ومراكز البحث والتطوير المتخصصة بما يساهم في خلق نموذج
مستداملعمليةالبحثوالتطويرفيمجالالطاقةالنظيفةباالعتمادعلىكوادربشريةمؤهلة
ومتخصصةفيهذاالمجال.

التمويلمنخالل“الصندوقاألخضر”
يرتبطالمسارالثالثبإيجادحلولتمويليةلالستثمارفيمجالالبحثوالتطويرالمرتبطبالطاقة
النظيفةوتطبيقهاويندرجتحتهذاالمسارإنشاء“صندوقدبياألخضر”بقيمةتصلإلى100
ملياردرهمحيثسيساهمالصندوقمنخاللمواردهالماليةفيتوفيرقروضميسرةوأدوات
تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة في اإلمارة وبنسب فائدة مخفضة وذلك لتمويل
مشاريعالقطاعالمختلفةعلىأنتقومهيئةكهرباءومياهدبيبضمانإدارةالطلبعلىهذه
المشاريعوخلققيمةاقتصاديةلها.

توظيفمزيجالطاقةالصديقللبيئة
أماالمسارالخامسفيختصبتوظيفمزيجالطاقةالصديقللبيئةوفقالنسبالتالية:الطاقة
الشمسية بنسبة  %25والطاقة النووية بنسبة  ،%7الفحم النظيف بنسبة  ،%7الغاز بنسبة
%61بحلولعام،2030علىأنتتمالزيادةالتدريجيةفيتوظيفمصادرالطاقةالنظيفةضمن
المزيج لتصل إلى  %75بحلول عام  2050ما يرشح دبي ألن تكون المدينة األقل في البصمة
الكربونيةعلىمستوىالعالم.

كما يتضمن مسار البنية التحتية إنشاء منطقة حرة تحت اسم “منطقة دبي الخضراء” مخصصة لجذب مراكز
البحوث والتطوير والشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
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الموقعالمتميزلدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة

ساھمموقعدولةاإلماراتودبيضمننطاقالحزامالشمسيبتعزيزفكرةاالستفادةمنالطاقةالشمسيةلتأخذحيزاً ھاماً فيتطبيقاتالطاقةالمتجددة.ففيدبييصلاإلشعاعالشمسي
الشامل الذي يمكن استخدامه لتقنية الخاليا الكهروضوئية إلى  2150كيلووات ساعة /متر مربع في السنة ،في حين أن الجزء المباشر من اإلشعاع والذي يمكن استخدامه في تقنية الطاقة
الشمسيةالمركزةحوالي1850كيلوواتساعة/مترمربعفيالسنة،ومنشأنھذهالميزاتأنتعززتطبيقاتالطاقةالشمسيةفيدبي.
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المشاريعوالبرامجالرئيسيةللطاقةالشمسيةفيدبي
مبادرة“شمسدبي”

تدعم هذه المبادرة الرائدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة،رئيسمجلسالوزراءحاكمدبي -رعاهالله،والتيتهدفإلىجعلدبيالمدينةاألذكى
فيالعالم.كماتدعمتنويعمصادرالطاقةمنخاللتشجيعاستخداممصادرالطاقةالنظيفة
تفعيالللقرار
والمتجددةلبناءمستقبلمستدامفياإلمارة.ويأتيإطالقمبادرة“شمسدبي”
ً
رقم ()46لسنة2014الذيأصدرهسموالشيخحمدانبنمحمدبنراشدآلمكتوم،وليعهد
دبيرئيسالمجلسالتنفيذي،لتنظيمربطوحداتإنتاجالكهرباءفيالمبانيوالمنازلباستخدام
الطاقةالشمسيةمعشبكةالهيئة.

وتشجع المبادرة أصحاب المنازل والمباني على تركيب األلواح الكهروضوئية لتوليد الكهرباء
وربطها مع شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي .ويتم استخدام الكهرباء داخل المباني مع تحويل
الفائضإلىشبكةالهيئة.
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مجمعمحمدبنراشدآلمكتوم
ّ
للطاقةالشمسية

جاء اإلعالن عنإطالقمجمعمحمدبنراشدآلمكتومللطاقةالشمسيةفي
يناير،2012انسجاماً معرؤيةوتوجيهاتصاحبالسموالشيخمحمدبنراشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،لتعزيز
التنمية المستدامة في إمارة دبي ،وتطبيقاً الستراتيجية دبي للطاقة النظيفة
2050لتحويلاإلمارةإلىمركزعالميللطاقةالنظيفةواالقتصاداألخضر،كما
تهدف االستراتيجية إلى توفير  %7من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة
بحلولعام2020و%25بحلولعام2030و%75بحلولعام.2050
وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإدارة المجمع ،الذي يعد أكبر مشروع للطاقة
الشمسية في العالم في موقع واحد ،وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5,000
ميجاواتفيعام.2030

5,000

ميجـاوات
بحلول 2030
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مجمعمحمدبنراشدآلمكتومللطاقةالشمسية
مشاريع
ّ
•مشاريع إنتاجالطاقة

– –المرحلةاألولى13 :ميجاواتتمتشغيلهافي22أكتوبر2013
– –المرحلةالثانية 200 :ميجاواتسيتمتشغيلهافيأبريل2017
– –المرحلةالثالثة800 :ميجاواتسيتمتشغيلهاعلىمراحلتنتهيبحلولعام2020
– –المرحلة الرابعة 200 :ميجاوات سيتم تشغيلها في أبريل 2021
– –المراحلالمستقبلية:لتصلالقدرةاإلنتاجيةإلى5000ميجاواتبحلولعام2030
•مركزالبحوثوالتطويرويضممركزاً الختباراتالطاقةالشمسية
•مركزاالبتكار
•مرافقتعليميةومركزتدريب
•محطةتحليةالمياهبتقنيةالتناضحالعكسيباستخدامالخالياالشمسية

1
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مجمــعمحمــدبــنراشــدآلمكتــومللطاقةالشمســية
ّ
المرحلــة األولى

دشنصاحبالسموالشيخمحمدبنراشدآلمكتومنائبرئيسالدولةرئيسمجلسالوزراءحاكمدبيرعاهالله،بتاريخ22أكتوبر 2013المرحلةاألولىمنمجمعمحمدبنراشد
آلمكتومللطاقةالشمسيةبطاقةإنتاجيةتبلغ13ميجاوات،وتزامنتدشينالمشروعمعاليومالعالميللطاقةالذييصادف22أكتوبرمنكلعام.
حقائقوأرقام
•تبلغالطاقةاإلنتاجيةللمشروع13ميجاواتمنالطاقةالكهربائيةالنظيفة.
•ينتجهذاالمشروعحوالي24مليونكيلوواتساعةمنالكهرباءسنوياً .
•سجلمؤشرالسالمةأكثرمن 1.4مليونساعةمنالعملوبدونأيةحوادث.
•يساعدالمشروعفيتخفيضانبعاثاتثانيأكسيدالكربونإلىحوالي  15ألف سنوياً .
•كفاءةاألداءتزيدعن.%83
•يعتمدالمشروعاألولعلى 152,880مناأللواحالكهروضوئيةإلنتاجالطاقة.
•تبلغالمساحةاإلجماليةلسطحالمشروعحوالي  280ألفمترمربع.
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2

المرحلــةالثانيــة
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  -رعاه الله،
المرحلة الثانية من مجمع “محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية”،وفقنموذجالمنتجالمستقل ()IPPبالشراكةبين
القطاعين العام والخاص بقدرة إنتاجية تبلغ  100ميجاوات.
وفي يناير  ،2015أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن زيادة
القدرة اإلنتاجية للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل
مكتوم من  100ميجاوات إلى  200ميجاوات ،واختيار اتحاد
الشركات الذي تقوده شركة “أكوا” السعودية مع شركة “تي
إس كيه” اإلسبانية لتنفيذ المرحلة وذلك بصفته المتناقص
بأقلقيمةللكلفةالموحدةإلنتاجوحدةالطاقة.

3
20

مـج ّـمـ ــع مـحـم ــد ب ــن راشـ ـ ـ ــد آل م ـكـتـ ـ ــوم
للطاقــةالشمســية

المرحلــةالثالثــة
شرعت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ببناء محطة الطاقة الشمسية باستخدام األلواح الكهروضوئية بقدرة

 800ميجاوات .وتم تكليف المشروع التحاد شركات (كونسورتيوم) تقوده شركة مصدر والتي قدمت أقل سعر من حيث تكلفة إنتاج الطاقة بحسب المصدر المولدة منه

المسجل عالمياً على مستوى شركات األلواح الشمسية بنظام المنتج المستقل .سيتم تنفيذ المشروع على شكل مراحل ،على النحو اآلتي 200 :ميجاوات بحلول أبريل ،2018

 300ميجاوات بحلول أبريل  300 ،2019ميجاوات بحلول أبريل .2020
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المرحلــة الرابعة
سيضم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مشروع
باستخدام نظام الطاقة الشمسية المركزة بقدرة  1000ميجاوات

بحلول عام  ،2030حيث سيتم تشغيل المرحلة األولى من محطة
الطاقة الشمسية المركزة بقدرة  200ميجاوات في أبريل .2021

ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع عند اكتماله في عام 2030
األكبر من نوعه في العالم بتقنية الطاقة الشمسية المركزة في

موقع واحد.

22

مـج ّـمـ ــع مـحـم ــد ب ــن راشـ ـ ـ ــد آل م ـكـتـ ـ ــوم
للطاقــةالشمســية

مركــزاالبتكار
مركزتفاعليمجهزبأحدثتقنياتالطاقةالمتجددةوالنظيفة
األهدافاألساسيةللمركز
•صقلالقدراتالوطنية في مجال الطاقة

•تعزيزالميزةالتنافسيةلألعمالفياإلمارة

•نشرالوعيحولتغيرالمناخوالطاقةالمستدامة

•تقديمعروضتفاعليةخاصةورحالتتعليميةللضيوف

•تثقيفاألفرادحولالطاقةالشمسيةوالمجمعودوردبيالرائدفىمجالاالستدامة.

مركــز البحــوث والتطوير
األهداف األساسية للمركز

المجاالت التشغيلية الرئيسية للمركز

•إجراء الدراسات لالحتياجات الصناعية والمجتمعية

•الريادة في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالطاقة المتجددة في المنطقة
•العمل كحلقة وصل بين الباحثين والمطورين

•تطوير قنوات ربط رسمية بين الجامعات والوحدات البحثية المحلية والعالمية
•الخروج باستراتيجيات لألفكار المبتكرة

إنتاج الكهرباء من
الطاقة الشمسية

تكامل
الشبكة الذكية

المياه

كفاءة
الطاقة
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البحــوث والتطويــر فــي الطاقة الشمســية
تسهم عمليات البحث والتطوير في تعزيز مستويات االعتمادية والقدرة على التحمل أللواح
الطاقة الكهروضوئية ،إضافة إلى تقليل المخاطر التي تنجم عن الظروف المناخية القاسية وفترات
العمل الطويلة لهذه األلواح .كما أن تحليل الوحدات قيد االختبار يتيح الحصول على معلومات
قيمة حول خصائص التكنولوجيا التي يمكنها تحسين أداء الوحدات الكهروضوئية في الظروف
ّ
المناخية المختلفة للمنطقة .وسنركز على منشآت المرافق الخدمية في المساحات المفتوحة
وسط الظروف الجوية الصحراوية ،والتجهيزات المعدة للعمل في البيئة العمرانية لمدينة دبي.
وستسهم نتائج البحث في تقليل المخاطر وتوفير سبل التطوير لمزيد من برامج الطاقة الشمسية
في المنطقة .ويشارك فريق البحث والتطوير في “هيئة كهرباء ومياه دبي” في العديد من
المبادرات الدولية للتحفيز على إجراء البحوث المتقدمة وإضافة قيمة مجزية لهذه المنشأة.
ونتطلع إلى المشاركة وقيادة عدد من المشاريع من خالل المساهمة في المبادرات ذات العالقة
في المنطقة والعالم.

مركزاختباراتالطاقةالشمسيةالكهروضوئية() PV
طورتهيئةكهرباءومياهدبيمركزذومقاييسعالمية،ومزودبالكهرباءمنالطاقةالشمسية،
إلجراء فحوصاتواختباراتألواحالخالياالكهروضوئية،بهدفدراسةاأللواحالكهروضوئيةالتجارية
منهاأوتلكالتيقيدالتطوير،وتقييمأدائها،واختبارموثوقيتهاواعتماديتهاعلىالمدىالطويل،
وذلك في الظروف المناخية المحلية الفعلية .تقوم فكرة المركز على التعاون مع المؤسسات
العالمية بهدف الحد من تأثير الغبار واألتربة على أداء المعدات .إن االختبارات التي يتم إجراؤها
حالياً ستحدد خط أساس لتطوير المواصفاتوالمعاييرالمتعلقةبمعداتالطاقة الكهروضوئية
في المنطقة .ويتضمن برنامج االختبارالحالي أكثر من 30نموذجاًتجارياًمنأكثرمن20شركة.كما
تتضمنالموضوعاتالتيتشملها األبحاثاستراتيجياتالتشغيلوالصيانة.
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مركزاختباراتالطاقةالشمسيةالمركزة()CSP
ستساهم اختبارات الطاقة الشمسية المركزة ( )CSPفي إدراك أفضل للتقنية في ظروفنا
المناخية،حيثتمتركيب10وحداتبسعةإجماليةتبلغ110كيلووات.
محطة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي باستخدام الخاليا الشمسية
•تم إنشاء محطة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم
للطاقة الشمسية لغرض البحث العلمي والتطوير في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة
الشمسية.
•يتم إنتاج  50متراً مكعباً في اليوم من المياه الصالحة للشرب (بكفاءة المياه المعبأة) من
خالل تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية مع نظام تخزين الطاقة.

المستقبل يـبدأ هنا
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