موجز سياسات 2019/1#
كانون الثاني/يناير ٢٠١٩

أفق أنظمة تخزين الطاقة في منطقة الخليج
علي أحمد
مدير برنامج سياسة الطاقة واألمن في الشرق األوسط في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت

يأتي موجز السياسات هذا في إطار دراسة معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية آلفاق وتحديات تطوير قطاع الطاقة في الشرق
األوسط .لقد تم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع MDS Gulf
موجز
ّ
ســريعا والتوجــه القائــم حال ًيــا نحــو تطبيــق إصالحــات اقتصاديــة،
نمــوا
فــي ظــل التوقعــات بــأن يحقــق قطــاع الطاقــة المتجــددة فــي دول الخليــج
ً
ً
ً
ملحوظا ،على أن تحقق قطاعات الســوق التجاريــة والصناعية في األســواق الموزّعة إليهما
ستشــهد ســوق أنظمــة تخزيــن الطاقــة اإلقليمية ازدهــا ًرا
الطاقــة بشــكل ُمرتبــط بالشــبكة أو مســتقل عنهــا ،إيــرادات إجمال ّيــة بقيمــة  520مليــون دوالر أميركــي بحلــول العــام  .2025هــذا ويتوقــع أن تتجــاوز
القــدرة التنافســية االقتصاديــة ألنظمــة تخزيــن الطاقــة فــي منطقــة الخليــج ومنطقة الشــرق األوســط نطــاق أنظمــة الطاقــة اإلحتياط ّيــة التقليد ّية
فــي غضــون الســنوات الخمــس المقبلــة .وسيســهم االنخفــاض المتوقــع في التكلفــة إلى إبراز جــدوى أنظمــة  ESSمقارنــة بمولّدات الديــزل العادية.

التوصيات الرئيسية

المقدمة
بــرزت الجــدوى االقتصادية ألنظمــة تخزين الطاقة مؤخــ ًرا بفضل االنخفاض
الملحوظ الذي طرأ على تكلفتها والتحســين في أدائها .مؤخرًا ،اتســمت

◂ ◂ينبغــي علــى مرافــق الطاقــة وكبــار المســتهلكين أن
يكيفوا عملياتهم ونماذج أعمالهم لالســتفادة من كافة
القنوات المد ّرة لإليرادات التي ستنشــأ عن أنظمة تخزين
الطاقــة المنخفضة التكلفة والعملية.
◂ ◂وحتى على المستويات المدعومة حالي ًا من أسعارالوقود
األحفــوري المحلــي ،هنــاك قيمــة مضافــة إلدراج أنظمــة
تخزيــن الطاقــة فــي إدارة الطاقــة المعتمــدة لمجموعــة
واســعة من القطاعات االقتصاديــة ،باألخص في المناطق
النائية والمســتقلة عن الشبكة.
◂ ◂يمكــن تحســين الجدوى االقتصادية ألنظمــة تخزين الطاقة في
المنطقة بشكل أكبر في حال تحرير أسواق الكهرباء.

سياســات الطاقــة فــي منطقــة الخليــج )1( :الضغــط باتجــاه تنويــع مصادر
الطاقــة وتقليــل االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري )2( ،مجــاراة زيادة نســبة
التمــدن والرقمنــة )3( ،وجود اهداف حكوم ّية متع ّلقــة بالطاقة المتجددة
ّ
مــع تزايد الحديث عالم ًيا عن قوانين لخفض انبعاثــات الكربون .ومع ذلك،
ال يــزال نشــر أنظمــة تخزيــن الطاقــة فــي المنطقــة يواجه بعــض العوائق
الصعبــة بســبب أســعار الوقــود المدعومــة وطبيعــة أســواق الكهربــاء.
نظــرًا الرتباط حجم ســوق أنظمــة تخزين الطاقة ارتباطًا وثيقــً بمدى قدرة
الطاقــة المتجــددة المتقطعة على اختراق الســوق ،فإن حجم ســوق هذه
األنظمة في الشرق األوسط ال يزال محدودًا حال ًيًا .ومع ذلك ،تشيرالتوقعات
نموًا ســريعًا في منطقة الشــرق
إلى أن قطاع الطاقة المتجددة ســيحقق ً
األوسط وشمال أفريقيا بشكل عام ،وفي دول مجلس التعاون الخليجي
بشــكل خاص ،ســواء في التطبيقات على نطاق معامل االنتاج أو الطاقة
نمو سوق أنظمة تخزين الطاقة بشكل متناسب.
الموزعة ،ما سيؤدي إلى ّ

وتحســنًا فــي األداء على مدى الســنوات العديدة الماضيــة ،وانخفضت
ّ

لمحة عامة عن السوق
تشــير التوقعــات إلــى أن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
ســتكون ثانــي أســرع األســواق نمــوًا بالنســبة ألنظمــة تخزيــن الطاقــة
بعــد جنــوب آســيا من اليــوم حتــى العــام  ،2025وذلــك نظ ًرا إلى ســرعة

التكلفــة القياســية للتخزين ( )LCOSالخاصة ببطاريــات أيون الليثيوم،
بطاريــات الرصــاص الحمضيــة المتطــورة ،والبطاريــات المتدفقــة
بنســبة  50و 33و 43بالمئــة علــى التوالــي بيــن عامــي  2014و .2017

نمــو قــدرات الطاقــة المتجــددة ،حيــث يعتبــر التخزيــن أساســ ًيا فــي
ّ

وعلــى الرغــم مــن هــذا االنخفــاض الملحــوظ فــي التكاليــف ،وفــي

التعامــل مــع التقطع ،ضمان المرونة ،وتحســين موثوقيــة هذه النظم.

ســياق أســواق الشــرق األوســط والخليــج ،فــإن نطــاق التكلفــة الحالي

هــذا ومــن المتر ّقــب أن يــزداد اســتخدام أنظمــة تخزيــن الطاقــة ضمــن
قطاعــات الســوق التجاريــة والصناعيــة فــي األســواق الموزّعــة بشــكل
مرتبط بالشــبكة أو مســتقل عنها ،بمعدل نمو ســنوي مركب يتراوح
بين  23و 40بالمئة على التوالي (أنظر للجدول  ،)1ليصل مجموع اإليرادات

لتكنولوجيــات التخزيــن الرئيســية ال يــزال غيــر منافــس اقتصاديــً
بالمقارنــة مــع مولــدات الديزل نظ ًرا إلى انخفاض أســعار وقــوده ،خاصةً
فــي الخليــج .مع ذلك ،من الموثوق ،وفي المســتقبل القريب ،أن ســوق
واعــدا بالنســبة ألنظمــة التخزيــن.
الشــرق األوســط بأكملــه ســيكون
ً

اإلجماليــة إلــى  520مليون دوالر في عام  .2025وإذا افترضنا أن اســتخدام

المحتمــل اســتمرار تكلفــة تقنيــات التخزيــن األربــع الكبــرى
ومــن ُ

أنظمــة تخزيــن الطاقــة فــي دول مجلس التعــاون سيســتحوذ على ما

فــي االنخفــاض (أنظــر للصــورة  .)1إن مســتوى تراجــع التكلفــة علــى

يتراوح بين  60و 80بالمئة من المجموع ،فمن المتوقع أن ينمو حجم سوق

بقــوة الجــدوى االقتصاديــة
مــدى الســنوات الخمــس القادمــة يدعــم
ّ

دول المجلس التعاون بين  310و 420مليون دوالر  ،باإلضافة إلى استحواذ

ألنظمــة ـ تخزيــن الطاقــة فــي الخليــج والشــرق األوســط ،مــع اقتــراب

التطبيقات على نطاق معامل انتاج الطاقة لحصة أنظمة التخزين األكبر

الحــد األدنــى للتكلفــة المتوقعــة مــن الحاليــة لمولــدات الديــزل.
ّ

في السوق مع إيرادات إجمالية تصل إلى  2.6مليار دوالر بحلول عام .2025

ردة فعل السوق والمستخدمون األوائل
ّ
يشــكل ســعر التحول عن اســتخدام الديزل مؤشــرًا قويًا على التغ ّيرات
في السوق .مع ذلك ،من المتوقع ظهور تفاعالت مختلفة في القطاعات
واألســواق باختالف األســعار .ويلخّ ص “الجدول  ”3ثالثة مستويات من ردود
الفعل تجاه أسعار التحول الحالية عن الديزل ،أي بدون وجود حافز سعري
لالســتثمار في أنظمة تخزين الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
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يتــم تحفيــز توقعات أنظمة تخزين الطاقة اإليجابية في الخليج من خالل:

نمو أنظمة تخزين الطاقة في المنطقة
الجــدول ّ :1

• من المرجح أن تستمر تكاليف أنظمة تخزين الطاقة في اإلنخفاض
بالوتيرة السريعة نفسها
• اســتفادت البلــدان فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،ال ســيما فــي دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،مــن اإلنخفــاض األخيــر فــي إيــرادات النفــط
والغــاز لدفــع اإلصالحــات التــي شــملت خفــض دعــم الوقــود األحفــوري.
المتجــددة  -وبالتالــي أنظمــة
يتوقــع أن تســتفيد مصــادر الطاقــة
ّ
تخزيــن الطاقــة  -مــن الدعــم الحكومــي كجــزء مــن محاولــة االنتقــال
مــن “االقتصــاد النفطــي” .ويعتبــر قطــاع الطاقــة المتجــددة عنصــ ًرا
أساســ ًيا فــي كافــة الــرؤى االقتصاديــة المعتمــدة حاليــً فــي المنطقــة.
الجــدوى االقتصادية لتــوزع أنظمة تخزين الطاقــة في الخليج
تتحســن.
مــن الواضــح أن الجــدوى االقتصاديــة ألنظمــة تخزيــن الطاقة
ّ
ً
ملحوظــا بالتكلفــة
انخفاضــا
فمعظــم تقنيــات التخزيــن شــهدت
ً

الحد األدنى لألسعار المستوية الخاصة بموردات الديزل هو لسعر وقود يبلغ 0.12
ّ
الحد األقصى فهو لسعر الوقود  0.6دوالر/
دوالر/ليتر (السعودية) وتوفر  .%95أما
ّ

ليتر (اإلمارات) وتوفر .%10

من المفترض أن تؤدي جهود إصالح قطاع الطاقة ،التي ال تزال تكتسب

التحول خالل 5

تحسنًا إضافيًا
زخمًا ،إلى ارتفاع األسعار المحلية لوقود الديزل ،ما ُينتج
ّ

سنوات

في الجدوى االقتصادية ألنظمة تخزين الطاقة  ،ناهيك عن الفوائد
البيئيةواالجتماعية.
مــن الناحيــة الماليــة ،تســهم أنظمــة تخزيــن الطاقة في خفــض كميات
وقود الديزل المستخدمة من قبل أنظمة الطاقة االحتياطية التقليدية.

التحول الحالي

١.٥٦

٢.٣

البطاريات
المتدفقة

٠.٦٧

١.٩٣

بطاريات
الرصاص
المتقدمة

١.٤٩

إيون الليثيوم
المتقدم

وبالنظــر إلــى الجدوى االقتصادية بيــن أنظمة التخزين ومولــدات الديزل،
يمكــن تحديــد ســعر التقاطــع لوقــود الديــزل .ســتكون اســتثمارات

٠.٦٧

أنظمــة التخزيــن مبــر ًر ًة مال ًيــا عنــد انخفاض تكلفــة التخزين عــن ما دون

التقنية

مســتوى الكهربــاء التــي تنتجهــا مولــدات الديــزل (أنظــر للجــدول .)2
يمكــن تحســين الجــدوى االقتصادية ألنظمة  ESSفي المنطقة بشــكل

٠.٩٣

١.٨٢

الحدافة

أكبــر فــي حــال تحريــر أســواق الكهربــاء .وحتــى مــع تكاليــف اليــوم،
تســتطيع أنظمــة  ESSعلــى خفض ســعر الطاقة فــي أســواق الكهرباء

الجدول  :2أســعار التحول عن استخدام الديزل لتقنيات التخزين

المحــ ّررة ،ال ســيما للمســتهلكين الصناعييــن والتجارييــن ،حيــث أنهــم

المختلفة

المزوديــن بها من قبل
سيســتفيدون من اســتبدال الكهربــاء الذروية،
ّ

ردة فعل السوق والمستخدمون األوائل

الشــبكة ،والتي ترتفع أســعارها عن أســعار الكهرباء خارج أوقات الذروة.

ّ
يشــكل ســعر التحول عن استخدام الديزل مؤشــرًا قويًا على التغ ّيرات

المحتمــل مســاهمة أنظمة
باإلضافــة إلــى خفــض تكاليــف الطاقــة ،مــن ُ

في السوق .مع ذلك ،من المتوقع ظهور تفاعالت مختلفة في القطاعات

أيضــا فــي تأميــن الخدمــات المســاعدة مثــل متابعــة الحمــل
ً ESS

واألسواق باختالف األسعار .ويلخّ ص “الجدول  ”3ثالثة مستويات من ردود

التــردد .وفــي حــال االختــراق العالــي ألنظمــة الطاقــة الهجينــة
وتنظيــم
ّ
ّ
المرتبطــة بالشــبكة ،تــؤدي هكــذا الخدمــات إلــى تدفــق اإليــرادات.

الفعل تجاه أسعار التحول الحالية عن الديزل ،أي بدون وجود حافز سعري
لالستثمار في أنظمة تخزين الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
القطاع

مستخدمون األوائل

الدوافع األساسية

مرافق الطاقة الشمسية/طاقة الرياح

الحاجة لخدمات الشبكة (الدعم
)الفولتي وتنظيم التوتر

منصات النفط والغاز المستقلة عن الشبكة،
االتصاالت -باألخص تلك التي تعتمد أنظمة
هجينة

انخفاض ملحوظ في تكاليف
الصيانة ونقل الوقود

منتجو الطاقة المستقلون

اكتساب المعرفة العملية
واعتمادها في نموذج العمل
الجديد

الشركات الصناعية الكبرى

انخفاض تكلفة الصيانة وقدرة
االعتماد على النظام

سريعا
المستخدمون الذين يتلونهم
ً
تقنية المعلومات ،مراكز البيانات ،الشركات
المالية

الحاجة لقدرة اعتماد عالية على
النظام

المؤسسات/المباني العامة

العالقات العامة والترويج لصورة
إيجابية وعصرية

قطاع السكن

نقص قابلية التطبيق والحوافز
االقتصادية

آخر المستخدمين
قطاعات الضيافة والبيع بالتجزئة

الجدول  :3ردة الفعل المتوقعة في الســوق ألسعار التحول عن الديزل الحالية

عرض قيمة محدودة حين تكون
أسعار الديزل منخفضة

هــذا ومــن المتر ّقــب أن يــزداد اســتخدام أنظمــة تخزيــن الطاقــة ضمــن
قطاعــات الســوق التجاريــة والصناعيــة فــي األســواق الموزّعــة بشــكل

المراجع

مرتبط بالشــبكة أو مســتقل عنها ،بمعدل نمو ســنوي مركب يتراوح
بين  23و 40بالمئة على التوالي (أنظر للجدول  ،)1ليصل مجموع اإليرادات
اإلجماليــة إلــى  520مليون دوالر في عام  .2025وإذا افترضنا أن اســتخدام
أنظمــة تخزيــن الطاقــة فــي دول مجلس التعــاون سيســتحوذ على ما

Alex Eller and Dexter Gauntlett, Energy Storage Trends
and Opportunities in Emerging Markets, IFC AND ESMAP
Report, 2017, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
ed6f9f7f-f197-4915-8ab6-56b92d50865d/7151-IFC-

يتراوح بين  60و 80بالمئة من المجموع ،فمن المتوقع أن ينمو حجم سوق

EnergyStorage-report.pdf?MOD=AJPERES

دول المجلس التعاون بين  310و 420مليون دوالر  ،باإلضافة إلى استحواذ
التطبيقات على نطاق معامل انتاج الطاقة لحصة أنظمة التخزين األكبر

Lazard’s levelized cost of storage – version 3.0, https://

في السوق مع إيرادات إجمالية تصل إلى  2.6مليار دوالر بحلول عام .2025

www.lazard.com/media/450338/lazard-levelized-cost-ofstorage-version-30.pdf
Xing Luo et al, Overview of current development in
electrical energy storage technologies and the application
potential in power system operation, Applied Energy, 137
(2015) 511–536

برنامج سياسة الطاقة واألمن في الشرق األوسط

MDS Gulf

تم إطالق برنامج سياســة الطاقة واألمن في الشــرق األوســط في معهد عصام
َّ
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت عام
ــة متعــددة االختصاصات تســعى لدراســة قطاعات الطاقــة اإلقليمية
،2016
كمنص ٍ
ّ
والعالميــة فضــ ً
ا عــن سياســات األمــن فــي الشــرق األوســط ،وتوفيــر المعلومات
حولها والتأثير عليها .ويسعى البرنامج إلى تحليل التحديات التي تواجه االنتقال
المتاحة في هذا المجال .وقد ُأسس البرنامج
نحو مصادر الطاقة البديلة والفرص ُ
بمنحــة مــن مؤسســة جــون د .وكاثريــن تــي .مــاك آرثــر ،من أجل دراســة
مدعومــا
ٍ
ً
آفــاق الطاقة النووية في الشــرق األوســط وقدرتها على تعزيــز التعاون اإلقليمي
كوسيلة للتعامل مع االعتبارات األمنية المرتبطة بانتشار الطاقة النووية.

جزءا من المجموعة الدولية
 MDS Gulfشركة تكنولوجيا رائدة تشكل ً

الدولية
العامة والشؤون
معهد عصام فارس للسياسات
ّ
ّ
األميركية في بيروت
في الجامعة
ّ
العامــة والشــؤون الدول ّيــة ،فــي
يســعى معهــد عصــام فــارس للسياســات
ّ
الجامعــة األميرك ّية في بيروت ،إلى تيســير الحوار وإثــراء التفاعل بين الجامعيين
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم
العربــي بصفــة خاصة .ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة .كما يهتم،
من خالل الدراســات واألنشــطة ،بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا
العامــة والعالقــات الدوليــة وبصياغــة االقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم
السياسات أو إصالحها.

القابضة  ، MIDISتعمل في مناطق وسط شرق أوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا .تؤمن الشركات التابعة لهذه المجموعة :تكامل النظام؛ توليد
وتأجير الطاقة؛ الطاقة الشمسية ونظم الطاقة الهجينة؛ أنظمة الطاقة
اإلحتياطية والبديلة؛ ومالجئ االتصاالت؛ أنظمة الكمبيوتر والشبكات؛ حلول
البرامج والشبكات؛ واالستشارات حول تشغيل وتنفيذ مراكز البيانات والمرافق
الحساسة.

معهد عصام فارس للسياسات العامة
والشؤون الدولية
الجامعة األميركية في بيروت
صندوق البريد 11-0236
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