تحلية مياه
البحر باستخدام
الطاقة المتجددة

الترابط بين المياه
والطاقة في صلب
حاضر ومستقبل
دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

برنامج «مصدر» لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

يتضاعف االستهالك العالمي للمياه كل عشرين عامًا ،وهذا
يتجاوز نمو عدد السكان بما يزيد على مرتين .ويعتبر ذلك من
القضايا األكثر إلحاحًا في العالم سواء من الناحية االقتصادية
واالجتماعية ،وخاصة في المناطق القاحلة.
وتعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة من البلدان األكثر شحًا
في المياه وفق منظمة األمم المتحدة ،وذلك بسبب طبيعة
مناخها الجاف والصحراوي؛ وكانت هذه القضية دومًا الشغل
الشاغل للدولة منذ تأسيسها .ومع التنامي السريع لالقتصاد
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نـمـو بنسبة

%30

وعدد السكان ،برزت دولة اإلمارات كالعب مسؤول في قطاع

من المتوقع أن ينمو الطلب
على المياه في دولة اإلمارات
العربية المتحدة بنسبة %30
بحلول عام 2030

التكاليف والنفايات باستخدام الحد األدنى من الموارد ،جنبًا إلى

مــناخ اإلمــارات
صــحـراوي وجــــــاف

الطاقة من خالل مواجهتها للتحديات المتمثلة بصون وإدارة
وضمان األمن المائي .وقد وضعت اإلمارات االستدامة في صلب
استراتيجية نموها؛ وهي تلعب دورًا فاع ً
ال في التشجيع على تبني
وتطوير أكثر التقنيات تقدمًا لترشيد استهالك المياه وخفض
جنب مع الحد من اآلثار البيئية الضارة.

• هطول األمطار ال يتجاوز  100مم /سنة
• معدل تغذية المياه الجوفية ال يتجاوز %4
من المياه المستخدمة سنويًا
• االفتقار لموارد مائية سطحية دائمة يمكن
االعتماد عليها

تحلية المياه
في دولة
اإلمارات العربية
المتحدة
تعتبر تحلية مياه البحر من المقومات
األبرز لضمان النمو المستدام في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

برنامج «مصدر» لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

5

ممثلو ورؤساء الشركات التنفيذيين القائمة على المشروع التجريبي لتحلية المياه باالعتماد على الطاقة المتجددة خالل تدشين
المرحلة التشغيلية بالتزامن مع أسبوع االمارات لالبتكار

كانت تحلية مياه البحر المصدر الرئيسي للحصول على

في المنطقة مثل الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية

مياه الشرب في المناطق الجافة خالل السنوات الماضية؛

األرضية .ويساهم هذا الحل في تعزيز األمن المائي ،والحد

وهي عنصر حاسم الستدامة الحياة والنمو االقتصادي في

من اآلثار البيئية لعمليات التحلية ،وخفض تكاليف مياه

منطقة الخليج العربي .وتشكل القدرة المركبة اإلجمالية

الشرب.

لتحلية المياه في هذه المنطقة نحو  %62من إنتاج المياه
المح ّلاة في العالم؛ وتعتبر اإلمارات ثاني أكبر منتج للمياه

ومن خالل ردم الهوّ ة بين البحث والتطوير والتسويق

المح ّلاة بعد المملكة العربية السعودية.
وفي الماضي ،كانت سوق تحلية المياه في الشرق األوسط
ً
مدفوعة إلى حد كبير باالستطاعة أكثر من الكفاءة ،وكان
إنتاج المياه يستلزم عمليات مكلفة وعالية االستهالك
للطاقة .ولكن الوضع يختلف تمامًا اليوم ،خصوصًا وأن
اإلمارات تلتزم بتطوير تقنيات مستدامة يمكن استخدامها
على نطاق صناعي واسع لتحلية المياه بهدف تلبية الطلب
المستقبلي على مياه الشرب في المنطقة .وتستثمر
اإلمارات بقوّ ة في التكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءة
عمليات التحلية وتقليل أثرها البيئي ،وذلك إدراكًا منها
للطبيعة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء.
ولطالما التزمت إمارة أبوظبي وشركة “مصدر” بتقليل
استخدام مصادر الطاقة التقليدية في مجاالت تحلية
المياه ،واالستعاضة عنها بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة

التجاري ،فإن دولة اإلمارات توفر فرصة مواتية لتوسيع نطاق
التقنيات التي تعالج معوقات الحصول على المياه ،فض ً
ال
عن تحقيق العديد من الفوائد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية.

%300
تستهلك عملية تحلية مياه البحر في دولة
اإلمارات عشرة أضعاف الطاقة الالزمة إلنتاج
المياه العذبة السطحية ومن المتوقع أن
ترتفع تكاليف التحلية بنسبة ٪300

برنامج تحلية مياه
البحر باستخدام
الطاقة المتجددة
في اإلمارات
تحويل قطاع تحلية المياه إلى نموذج
أكثر استدامة.

برنامج «مصدر» لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة

اطالق مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة في نوفمبر 2015

أطلقت “مصدر” في يناير  2013برنامجًا مخصصًا لتحلية المياه
باستخدام الطاقة المتجددة بتفويض من القيادة الرشيدة
ألبوظبي .وقد ساهمت هذه المبادرة االستشرافية في توجيه
“مصدر” نحو تطوير وتجريب تقنيات متقدمة ومبتكرة لتحلية
مياه البحر بهـدف تحقيق األمن المائي وترشيد الطاقة في
هذا القطاع بما يلبي أهداف خفض استهالك الطاقة في دولة
اإلمارات.
ويهدف البرنامج إلى تحديد نطاق صناعي وضمان الجدوى
التجارية للتكنولوجيا التي تدعم وصو ً
ال دائمًا للمياه في
المناطق القاحلة على مستوى العالم .وإن االهتمام باالستدامة
وكفاءة الطاقة كأولويات رئيسية يعكس منهجًا مبتكرًا ألحد
التحديات الكبرى على مستوى القطاع ،كما يضمن إرساء
عالقات تعاون بين األوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية
والقطاعات الصناعية والمؤسسات العامة.
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4

 4محطات
تجريبية
تعمل لمدة
 18شهرًا
على األقل

فوائد رئيسية لدولة اإلمارات
• تعزيز كفاءة الطاقة
• تنويع إمدادات الطاقة
• خفض تكاليف تحلية المياه
• الحد من األثر البيئي

ويتألف البرنامج من مرحلتين:

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة التجريبية(2017 - 2013) :

التطبيق( :عام )ً 2020 - 2018

هي مرحلة عالية الكفاءة في استهالك
الطاقة .ويشمل البرنامج في هذه المرحلة
تشغيل  4محطات تجريبية في منطقة
غنتوت بأبوظبي .ومن المتوقع أن تعمل
المحطات التجريبية بشكل مستمر لمدة
 18شهرًا على األقل ،وذلك الختبار مدى
المتقدمة.
موثوقية أداء التقنيات
ّ

استهالك الطاقة على نطاق واسع في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،وذلك من خالل
محطات خاصة بتحلية مياه البحر تعمل
بالكامل على الطاقة المتجددة؛ إضافة
إلى تشغيل محطة خدمية على المستوى
التجاري بحلول عام .2020

تقنيات تحلية
مياه البحر
الــهــوة بــيــن الـبـحث والــتــطــويــر
ردم
ّ

والــتــســويــق الـتـــجاري.

برنامج «مصدر» لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة
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من المتوقع أن يشتمل برنامج تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة
على اختبار نوعين مختلفين من التقنيات:

النوع الثاني

النوع األول
المتقدمة :وهي تقنيات ترتكز على أنظمة
التكنولوجيا
ّ

تقنيات التحلية المبتكرة :وهي ترتكز على مفاهيم

ذات جدوى تجارية؛ ولها القدرة على خفض استهالك
الطاقة وصو ً
ال إلى تحقيق القيم المستهدفة التالية:

جديدة ومبتكرة لتحلية مياه البحر ،ولها القدرة على
خفض استهالك الطاقة بشكل ملموس وصو ً
ال إلى تحقيق

•

محطات التناضح العكسي :استهالك أقل من 3.6

القيم المستهدفة التالية:

كيلوواط /ساعي من الكهرباء لكل متر مكعب من

•

كيلو واط ساعي من الكهرباء لكل متر مكعب - .انظر

المياه – .انظر الحاشية السفلية *
•

العمليات المرتكزة على األغشية :استهالك أقل من 3.1
الحاشية السفلية *

محطات التحلية الحرارية :استهالك أقل  1.0كيلوواط/
ساعي من الكهرباء لكل متر مكعب من المياه ،علمًا

•

عمليات التحلية الحرارية :استهالك أقل من  1.0كيلو

أن استهالك الطاقة الحرارية يختلف بحسب درجة

واط ساعي من الكهرباء لكل متر مكعب من المياه،

حرارة تدفق الطاقة الداخلة ،كما في الشكل 1

علمًا أن استهالك الطاقة الحرارية يختلف بحسب درجة
حرارة تدفق الطاقة الداخلة .كما في الشكل 2
2,500

2,500
خفض استهالك الطاقة المحدد كيلو لتر /كيلوغرام

خفض استهالك الطاقة المحدد كيلو لتر /كيلوغرام
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الحرارة= «درجة مئويّة»

الشكل  :1القيمة المستهدفة الستهالك الطاقة الحرارية في
محطات التحلية الحرارية وباستخدام تقنيات التحلية المتقدمة
باالعتماد على درجة حرارة إمدادات الطاقة

80

100

120

140

الحرارة= «درجة مئويّة»

الشكل  :1القيمة المستهدفة الستهالك الطاقة الحرارية في
محطات التحلية الحرارية وباستخدام تقنيات التحلية المبتكرة
باالعتماد على درجة حرارة إمدادات الطاقة

*
تستند القيم المستهدفة على حالة مياه البحر وتركيز المواد الصلبة المتحللة من  42ألف ملغرام /ليتر
وبدرجة  30درجة مئوية.
بالتزامن مع تطوير المشاريع التجريبية في منطقة غنتوت ،يلتزم
«معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا» بدعم البرنامج من خالل
سلسلة مشاريع بحثية تشمل:

•

دراسة وتقييم قياسات األغشية ومستوى التلوث

الطاقة الشمسية الحرارية األفضل من حيث التكلفة
والناحية العملية
•

الناتجة عن التناضح العكسي األولى بهدف تحديد

في وحدات التقطير باألغشية ،وذلك للتخفيف من

تكاليف ،وإمكانية تحقيق وفورات في الطاقة في

المشكالت وتطوير بروتوكوالت التنظيف المناسبة
•

محسن لمحطة تحلية مياه واسعة
إعداد تصميم
ّ
النطاق تعمل بالتناضح العكسي وباستخدام الطاقة
الشمسيّة مع االعتماد على األلواح الضوئية وتقنيات

تكنولوجيا نزع األيونات بالتكثيف لمعالجة النفاذية

محطة تحلية مياه البحر العاملة بالتناضح العكسي
•

تطوير واختبار أغشية التناضح األمامي عالية الحرارة
وتقنيات التصنيع

إرساء الشراكات
لتحقيق التنمية
المستدامة

برنامج «مصدر» لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة
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تركز المرحلة األولى من البرنامج على إجراء اختبارات واسعة

وسيتم تصميم وهندسة وإنشاء كل محطة تجريبية من قبل

النطاق ألنظمة التحلية عالية الكفاءة من حيث استهالك الطاقة.

مزود تكنولوجي محدد .ففي فبراير  ،2013وجهت «مصدر»
الدعوة إلى  180شركة ومؤسسة مختلفة في قطاع تحلية

وقد تم اختيار إحدى محطات التحلية الخارجة عن الخدمة

المياه للمشاركة في تطوير هذا البرنامج الفريد.

بمنطقة غنتوت لتكون موقعًا للمشروع نظرًا إلمكانية الوصول

وتعاونت «مصدر» مع  4شركاء أساسيين في قطاع تحلية المياه:

إلى مياه البحر العميقة ،وتوافر موارد الكهرباء والغاز الطبيعي.
•

أبينجوا  -أسبانيا

وسيتم بناء المحطات التجريبية األربع ضمن نفس الموقع مع

•

شركة سويز  -فرنسا

تطوير عدة مرافق مساعدة كما يبين الشكل ( .)3وسيتم تزويد

•

فيوليا (سيديم)  -فرنسا

المحطات التجريبية بالطاقة من شبكة الكهرباء الوطنية ،بينما

•

تريفي سيستمز  -الواليات المتحدة

سيتم توفير الحرارة للمحطات عبر وحدة مراجل مركزية تعمل
وخضعت التقنيات المستخدمة في هذه البرامج إلى البحوث

والمجمعات الحرارية الشمسيّة.
بالغاز الطبيعي
ّ

والفحوص المخبرية ووضع النماذج األولية .ولكن لم يتم
تسويقها تجاريًا أو استخدامها على نطاق المرافق الخدمية في
أي مكان آخر بالعالم.

اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﺧﺰان ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻴﺎه

ﺧﺰان اﻟﻤﻴﺎه
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب

ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
دﺧﻮل اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺸﺒﻜﺔ

ﺗﻔﺮﻳﻎ
اﻟﻤﺤﻠﻮل
ا ﻟﻤﻠﺤﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ

وﺣﺪة REMI

اﻟﺤﺮارة
ﻣﺼﺪرالحرارة
مصدر

ﻣﻀﺨﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ

وستوفر كل محطة تجريبية المياه وفقًا
لمعايير جودة المياه الصالحة للشرب في
أبوظبي حسبما حددها «مكتب التنظيم
والرقابة» في أبوظبي.
تقنيات التحلية المستخدمة في المحطات
التجريبية:
•

التناضح العكسي  +التحلية الغشائية

•

التناضح العكسي  +التبادل األيوني

•

التناضح العكسي

•

التناضح األمامي

مصدرﻣﺼﺪر
الكهرباء

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

الشكل :3مخطط وتصميم المحطة التجريبية

تركز المرحلة الثانية للبرنامج على واحدة أو أكثر من محطات تحلية المياه واسعة النطاق باستخدام تقنيات التحلية عالية الكفاءة لجهة
استهالك الطاقة والتي تم تطويرها في المرحلة األولى.
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ﺑـــﺮﻧﺎﻣـــﺞ ﺗـﺤـﻠـﻴــﺔ ﻣـــﻴﺎه
اﻟﺒــﺤﺮ ﺑﺎﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟــــﻤــﺘــﺠــﺪدة
ﺧﻄـﻮة أﺳﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﺘـﺤﻘـﻴـﻖ ا ﻣــﻦ اﻟــﻤﺎﺋـﻲ وﺧﻔــﺾ اﺳــﺘـــﻬــﻼك اﻟـﻄﺎﻗـﺔ

ﺑﻨﺎء أول ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

FEWA

DEWA

إﻧﺸﺎء "اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﻤﻴﺎه"

إﻧﺸﺎء "ﻫﻴﺌﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه
دﺑﻲ"

1960

1971

1992

1998

1999

2006

إﻃﻼق "ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"
)ﻣﺼﺪر(

ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

ADWEA

إﻧﺸﺎء "ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
وﻣﻴﺎه أﺑﻮﻇﺒﻲ"

إﻧﺸﺎء وزارة
اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه

ا
"ﻣ
ﻣ
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ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺪر ﺑﺎﻃﻼق ﻣﺸﺮوع
ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪد
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء
وﺗﺪﺷﻴﻦ  4ﻣﺤﻄﺎت
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻏﻨﺘﻮت ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ

إﻃﻼق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

إﻧﺸﺎء "ﻣﺤﻄﺔ إم" اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺤﻄﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲ اﻣﺎرات
إﻃﻼق "أﺳﺒﻮع
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ"

2008
ﺑﺪء اﻋﻤﺎل
ا ﻧﺸﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
"ﻣﺼﺪر" ،أول ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

2010

2012

ا ﻋﻼن ﻋﻦ "اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻠﻤﻴﺎه"

2013

اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

STEP
2014

ﺗﻌﺎون ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﺼﺪر" ﻣﻊ 4
ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻟﺒﺪء إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه

إﻃﻼق "اﻟﻘﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"
إﻃﻼق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
"ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ" ﻓﻲ ا ﻣﺎرات
ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ "ﺷﺮﻛﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ"
و"ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ".

2015

الـجـدول
الزمني المعد
للتنـفـيذ
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إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻻﺧﺘﺒﺎر

• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺮوض اﻟﻌﻤﻞ

• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
• إﻋﺪاد ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺮوض اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺸﺮاﻛﺎت

• ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت
ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه

ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ

0%

100%

100%

اﻟﻤﺮاﺣﻞ
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• اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

• ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﺧﺘﻴﺎر
• اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أرﺑﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ

• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ

• ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون

• ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ وﻋﺮض
اﻟﻌﻤﻞ

ﺑﺪاﻳﺔ
ﻳﻨﺎﻳﺮ

2013

ﻧﻬﺎﻳﺔ

ﺑﺪاﻳﺔ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

2013

• اﻟﺸﺤﻦ
• اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

• اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

 6أﺷﻬﺮ

• اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

2013

 10ﺷﻬﺮ

ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺎﻳﻮ

2014

• اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ )ﺗﺠﺎري(

• ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
• ﻗﻨﻮات ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﺑﺪاﻳﺔ
ﻳﻮﻧﻴﻮ

2014

 39ﺷﻬﺮ

ﻧﻬﺎﻳﺔ
أﻏﺴﻄﺲ
2017

2018

2020

اﻟ

ﺨ

ﻠﻴ

ﺞ
اﻟ
ﻌ
ﺮﺑ
ﻲ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻴﺞ

ﻋﻤ
ﺎن

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻗﻄﺮ

ﺧﻠ

أﺑﻮﻇﺒﻲ

اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻤﺎن

اﻟﻴﻤﻦ

N
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C
O
N
A
I
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تشكل المياه أحد أهم المصادر الحيوية
بالنسبة لدولة اإلمارات ،لذا يتوجب علينا
تركيز الجهود على اجراء الدراسات والبحوث
و وضع الخطط واالستراتيجيات والحلول
المالئمة والتي من شأنها ايجاد السبل
الكفيلة بتلبية احتياجات المستقبل وحفظ
الموارد الطبيعية وصونها ألجيالنا القادمة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ونائب
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القائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ص.ب ،54115 :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 2 653 5026 :
SP-info@masdar.ae
www.masdar.ae

