
 

 خبر صحفي

 الِيمني فيصل املهندس تعيين 
 
 تطوير مشاريع الطاقة املتجددة  كتبمل رئيسا

 

بما في   ،الطاقة املتجددة لإلشراف على البرنامج الوطني للطاقة املتجددة  مشاريع  مكتب تطوير  مهامه مباشرة فييتسلم  الِيمني   •

   م2019  العامهذا    في  سُتطرح املشاريع التيذلك  

 ، شركة شوا شل وشركة شلمبرجيرشركة أرامكو السعوديةكل من  عاًما من الخبرة في قطاع الطاقة، لدى    15أكثر من   •

افق  1441  محرم  6  السعودية،اململكة العربية    الرياض،  :  م2019  سبتمبر  5هـ املو

 لعمليات مكتب تطوير مشاريع الِيمني بن عبد هللا فيصل  املهندس بية السعودية عن تعيينر أعلنت وزارة الطاقة في اململكة الع
ً
رئيسا

  .الطاقة املتجددة

زيادة   إلىوالذي يهدف    ،البرنامج الوطني للطاقة املتجددة في اململكة العربية السعودية  قيادة  مسؤوليةالِيمني  سيتولى    هذا،ومن منصبه  

  صبحتُ لو الطاقة املتجددة لتلبية االحتياجات املحلية إنتاج قدرة اململكة في مجال 
ً
 مركزا

ً
  أيضا

ً
 رائدا

ً
الطاقة صناعة لتكنولوجيا  عامليا

 .املتجددة

طموحات الطاقة املتجددة في اململكة تمر به  في وقت محوري   الطاقة املتجددة  مشاريعلقيادة مكتب تطوير  الِيمني    فيصلانضمام   يأتي

دومة نتاج الكهرباء في مشروع إعاملي في سعر تكلفة  رقم قياس ياململكة عن تحقيق  أعلنتاملاض ي  يوليوي شهر فف ؛العربية السعودية 

 مشروع سكاكانتاج الكهرباء في إسعر في إلى رقم قياس ي باإلضافة  ي،ساع طاكيلوو سنت/ 1.99البالغ  (طميجاوا 400)الجندل 

عند  يكيلوواط ساع/سنت 2.34 بسعر الكهروضوئية ةالشمسي لطاقةا إلنتاجتكلفة  بلغ أدنىوالذي  (طميجاوا 300) الكهروضوئي

 . اإلغالق املالي

 عن  و أنه  ،الجدير بالذكر
ً
باإلضافة إلى اإلغالق املالي ملشروع دومة الجندل، كان مكتب تطوير مشاريع الطاقة املتجددة قد أعلن مؤخرا

بحلول    طرحهاستة مشاريع أخرى سيتم  باإلضافة إلى  جيجاواط    1.47لستة مشاريع جديدة بطاقة إجمالية تبلغ    العروضفتح باب تقديم  

 جاواط ملزيج الطاقة في اململكة. جي  1.58سيضيف  ما  م  م2019  نهاية العام

 في صناعة الطاقة والطاقة املتجددة وأنظمة الطاقة باإلضافة إلى خبرته في قطاع  15املهندس فيصل الِيمني يتمتع بخبرة تزيد عن 
ً
عاما

 منصب الرئيس التنفيذي في شركة األصول الخليجية لالستثمار والتطوير التي ان
ً
ضم منها إلى مكتب النفط والغاز، حيث شغل سابقا

  عمل سابًقا كرئيس لقسم دعم واستثمار أنظمة الطاقة وكذلك العمليات الدولية في أرامكو السعودية، تطوير مشاريع الطاقة املتجددة.  

. املهندس فيصل الِيمني حاصل على درجة شلمبرجيرشركة شل و  شوالدى شركة في قطاع األعمال كما تولى العديد من املناصب 

من جامعة  للتنفيذيين البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ودرجة املاجستير في إدارة األعمال 

IMD    سويسرا، ودرجة املاجستير في الطاقة الكهربائية املستدامة من جامعةBrunel London  حدة.باململكة املت 

 #####    انتهى      #####

 



 

 مالحظات للمحررين  

 صورة: فيصل اليمني

 
 

 حول البرنامج الوطني للطاقة املتجددة:

البرنامج الوطني للطاقة املتجددة في اململكة العربية السعودية هو برنامج طويل املدى متعدد األوجه ومصمم لتحقيق التوازن في مزيج  

املحلية والوفاء بالتزامات اململكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تتم إدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للطاقة مصادر الطاقة  

 مع رؤية اململكة  
ً
 .2030املتجددة من قبل وزارة الطاقة تماشيا

 

وفق الخطط والجداول الزمنية املعتمدة   أنشأت وزارة الطاقة مكتب تطوير مشاريع الطاقة املتجددة ليتولى مسؤولية تنفيذ البرنامج

يهدف البرنامج ، و بطريقة منتظمة وشفافة، بما يضمن االستفادة املطلقة للمملكة من الطبيعة التنافسية لتكلفة الطاقة املتجددة

 .في اململكة  الوطني للطاقة املتجددة إلى زيادة حصة الطاقة املتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكلي

 :التالي  نا على الرابطعمن املعلومات حول البرنامج الوطني للطاقة املتجددة يرجى زيارة موق  للمزيد

www.powersaudiarabia.com.sa 
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