
إنجازات 

أحدث 10 إنجازات للبرنامج النووي السلمي ا�ماراتي
إبريل 2021: إعالن التشغيل التجاري للمحطة ا�ولى في براكة 

وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة

دخلت دولة ا�مارات العربية المتحدة عصر� تاريخي� جديد� في قطاع 
الطاقة الصديقة للبيئة مع بدء المحطة ا�ولى في براكة في إمارة 

أبوظبي التشغيل التجاري، حيث ستسهم محطات براكة في صياغة 
مستقبل قطاع الطاقة، من خالل توفير طاقة كهربائية خالية من 

االنبعاثات الكربونية على مدار الساعة وطيلة أيام ا�سبوع �كثر من 60 
عام�.

ويعد التشغيل التجاري للمحطة ا�ولى في براكة تقدم� كبير� لتحقيق 
الدولة أهدافها الخاصة بخفض البصمة الكربونية والمساهمة في 

الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث يقوم البرنامج النووي 
السلمي ا�ماراتي بدور كبير في تنويع محفظة الدولة من مصادر 

الطاقة، وتمهيد الطريق لتطوير مصادر جديدة للطاقة الصديقة للبيئة.

مارس 2021: الهيئة االتحادية للرقابة النووية تصدر رخصة 
تشغيل المحطة الثانية في براكة وبدء تحميل الوقود

حصلت شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة ا�مارات للطاقة النووية، 
والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، على رخصة تشغيل 

المحطة الثانية من الهيئة االتحادية للرقابة النووية. وتمنح الرخصة 
تفويض� لفريق التشغيل المعتمد والمؤهل في "نواة" من الكفاءات 

ا�ماراتية والخبرات العالمية، لبدء تحميل الوقود في المحطة الثانية، في 
خطوة أولى نحو بدء العمليات التشغيلية التدريجية وإنتاج الكهرباء 

الصديقة للبيئة.

يناير 2021: المراجعة المستقلة للرابطة العالمية للمشغلين 
النوويين تؤكد جاهزية المحطة الثانية في براكة لبدء 

التشغيل 

خلص فريق دولي من خبراء الطاقة النووية من الرابطة العالمية 
للمشغلين النوويين إلى أن المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة 

النووية في أبو ظبي جاهزة لبدء التشغيل، وذلك بعد إجراء مراجعة 
شاملة للجاهزية التشغيلية.

قام فريق الرابطة بمراجعة وفحص العديد من المجاالت الوظيفية 
والمتعددة والتي تعتبر ضرورية لبدء التشغيل ا«من للمحطة الثانية 

وذلك خالل ما يعرف بمراجعة ما قبل التشغيل.

ديسمبر 2020: المحطة ا�ولى تصل إلى ٪100 من طاقتها 
ا�نتاجية

تمكنت أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية من الوصول إلى  
٪100 من طاقة المفاعال ا�نتاجية، وهو ما جعل المحطة ا�ولى في 

براكة  أكبر مصدر لكهرباء الحمل ا�ساسي الصديقة للبيئة في دولة 
ا�مارات، وتوفير طاقة كهربائية موثوقة ومستدامة على مدار الساعة. 

ويساهم هذا ا�نجاز الكبير في تسريع وتيرة إزالة الكربون من قطاع 
الطاقة في دولة ا�مارات، مع دعم تنويع محفظة الطاقة في الدولة في 

ظل مرحلة التحول إلى مصادر صديقة للبيئة �نتاج الكهرباء .

أغسطس 2020: ربط المحطة ا�ولى بشبكة الكهرباء

استكملت مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية وشركتها التابعة نواة 
للطاقة المسؤولة عن العمليات التشغيلية والصيانة في محطات براكة 

للطاقة النووية، بالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم 
(ترانسكو)، ربط المحطة ا�ولى بشبكة الكهرباء في دولة ا�مارات 

العربية المتحدة.  هذه هي المرة ا�ولى التي يتم فيها ربط الكهرباء 
المنتجة في المحطة بالشبكة المحلية للدولة. ومع ربط أول ميغاواط 

من الكهرباء الصديقة للبيئة من الطاقة النووية السلمية التي يتم 
توصيلها ا«ن إلى المنازل وا�عمال التجارية في جميع أنحاء دولة ا�مارات، 

يعد هذا ا�نجاز خطوة أساسية إنجاز البرنامج النووي السلمي ا�ماراتي 
بأعلى معايير ا�مان والجودة.

يوليو 2020: نجاح بدء العمليات التشغيلية للمحطة ا�ولى 
ببراكة

بدأت شركة نواة للطاقة، وهي شركة تابعة لمؤسسة ا�مارات للطاقة 
النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية – كيبكو المسؤولة عن 

تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، رسمًيا بدء العمليات التشغيلية 
في المحطة ا�ولى ببراكة. تمثل هذه العملية والمعروفة باسم "عملية 

بدء التفاعل النووي" المرة ا�ولى التي يقوم فيها المفاعل بإنتاج 
سلسلة من التفاعالت الذاتية ينتج عنها حرارة. وبهذا ا�نجاز، أصبحت 

دولة ا�مارات الدولة ا�ولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء 
الصديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

يوليو 2020: استكمال ا�عمال ا�نشائية في المحطة الثانية

استكملت مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية بنجاح ا�عمال ا�نشائية 
للمحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ا�ولى من 

نوعها في العالم العربي والجاري تطويرها بمنطقة الظفرة في إمارة 
أبوظبي، إلى جانب اكتمال تسليم المحطة إلى شركة نواة للطاقة، 

التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة من 
أجل بدء مرحلة االستعدادات التشغيلية.

ويأتي هذا ا�نجاز االستراتيجي بعد االنتهاء من مرحلة ا�عمال ا�نشائية  
في المحطة الثانية، واالنتقال إلى مرحلة  االستعدادات التشغيلية 

واالختبارات الرئيسة �نظمة المحطة، وكذلك عمليات التفتيش االرقابية 
والمراجعات الدولية، التي تمهد للحصول على رخصة تشغيل المحطة 

الثانية من الهيئة االتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن 
تنظيم القطاع النووي في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

مارس 2020: ا�مارات ا�ولى عربي¥ التي تنضم لمجموعة 
الدول المنتجة للطاقة النووية  

بعد حصولها على رخصة التشغيل من الهيئة االتحادية للرقابة النووية، 
استكملت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة ا�مارات للطاقة النووية 

والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، 
عملية تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة ا�ولى، وهو ما 

يمثل بداية المرحلة التشغيلية للمحطة. وبهذا ا�نجاز التاريخي تصبح 
دولة ا�مارات العربية المتحدة االولى عربي� والـ31 عالمي� المنتجة للطاقة 

الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

يناير 2020: الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية تؤكد 
جاهزية المحطة ا�ولى في "براكة" لبدء المرحلة التشغيلية

أعلنت مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها 
عن نتائج تقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة ا�ولى في براكة، والتي 

أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتالنتا التابع 
للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، والتي أكدت جاهزية المحطة 

لبدء المرحلة التشغيلية.

وخالل عملية التقييم التي أجرتها في نوفمبر 2019، عمل فريق 
التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية، والتي ُتعد أساسية 

لبدء التشغيل ا«من للمحطة، وتشمل أداء مشغلي المفاعالت 
والعمليات والصيانة وصوالً إلى إدارة العمل والجاهزية لحاالت الطوارئ، 

حيث قام فريق من الرابطة مؤخر� بإبالغ مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية 
بنتائج عملية التقييم، والتي أكدت جاهزية المحطة ا�ولى في براكة 

لبدء عمليات التشغيل.

أكتوبر، أغسطس، يوليو 2019، يناير 2020: 72 مهندس¥ 
يحصلون على ترخيص تشغيل المفاعالت النووية

أعلنت الهيئة االتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن 
تنظيم القطاع النووي في دولة ا�مارات، في يوليو 2019 عن منح 15 

إماراتي� رخص تشغيل المفاعالت النووية، والذين يشكلون الدفعة ا�ولى 
من مديري تشغيل المفاعالت ومشغلي المفاعالت في دولة ا�مارات 
العربية المتحدة، ويعملون في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة 

ا�مارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة 
للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وفي 

أغسطس منحت الهيئة 38 آخرين الترخيص كمديري تشغيل 
ومشغلي مفاعالت بينهم سبعة إماراتيين، ثم منحت في اكتوبر 2019 

التراخيص لمجموعة ثالثة مؤلفة من خمسة بينهم إماراتي واحد، وفي 
يناير 2020  منحت الهيئة التراخيص لـ 14 بينهم أربعة إماراتيين، 

ليصل المجموع الكلي إلى 72 بينهم 30 إماراتي�.



إبريل 2021: إعالن التشغيل التجاري للمحطة ا�ولى في براكة 
وبدء إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة

دخلت دولة ا�مارات العربية المتحدة عصر� تاريخي� جديد� في قطاع 
الطاقة الصديقة للبيئة مع بدء المحطة ا�ولى في براكة في إمارة 

أبوظبي التشغيل التجاري، حيث ستسهم محطات براكة في صياغة 
مستقبل قطاع الطاقة، من خالل توفير طاقة كهربائية خالية من 

االنبعاثات الكربونية على مدار الساعة وطيلة أيام ا�سبوع �كثر من 60 
عام�.

ويعد التشغيل التجاري للمحطة ا�ولى في براكة تقدم� كبير� لتحقيق 
الدولة أهدافها الخاصة بخفض البصمة الكربونية والمساهمة في 

الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث يقوم البرنامج النووي 
السلمي ا�ماراتي بدور كبير في تنويع محفظة الدولة من مصادر 

الطاقة، وتمهيد الطريق لتطوير مصادر جديدة للطاقة الصديقة للبيئة.

مارس 2021: الهيئة االتحادية للرقابة النووية تصدر رخصة 
تشغيل المحطة الثانية في براكة وبدء تحميل الوقود

حصلت شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة ا�مارات للطاقة النووية، 
والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، على رخصة تشغيل 

المحطة الثانية من الهيئة االتحادية للرقابة النووية. وتمنح الرخصة 
تفويض� لفريق التشغيل المعتمد والمؤهل في "نواة" من الكفاءات 

ا�ماراتية والخبرات العالمية، لبدء تحميل الوقود في المحطة الثانية، في 
خطوة أولى نحو بدء العمليات التشغيلية التدريجية وإنتاج الكهرباء 

الصديقة للبيئة.

يناير 2021: المراجعة المستقلة للرابطة العالمية للمشغلين 
النوويين تؤكد جاهزية المحطة الثانية في براكة لبدء 

التشغيل 

خلص فريق دولي من خبراء الطاقة النووية من الرابطة العالمية 
للمشغلين النوويين إلى أن المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة 

النووية في أبو ظبي جاهزة لبدء التشغيل، وذلك بعد إجراء مراجعة 
شاملة للجاهزية التشغيلية.

قام فريق الرابطة بمراجعة وفحص العديد من المجاالت الوظيفية 
والمتعددة والتي تعتبر ضرورية لبدء التشغيل ا«من للمحطة الثانية 

وذلك خالل ما يعرف بمراجعة ما قبل التشغيل.

ديسمبر 2020: المحطة ا�ولى تصل إلى ٪100 من طاقتها 
ا�نتاجية

تمكنت أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية من الوصول إلى  
٪100 من طاقة المفاعال ا�نتاجية، وهو ما جعل المحطة ا�ولى في 

براكة  أكبر مصدر لكهرباء الحمل ا�ساسي الصديقة للبيئة في دولة 
ا�مارات، وتوفير طاقة كهربائية موثوقة ومستدامة على مدار الساعة. 

ويساهم هذا ا�نجاز الكبير في تسريع وتيرة إزالة الكربون من قطاع 
الطاقة في دولة ا�مارات، مع دعم تنويع محفظة الطاقة في الدولة في 

ظل مرحلة التحول إلى مصادر صديقة للبيئة �نتاج الكهرباء .

أغسطس 2020: ربط المحطة ا�ولى بشبكة الكهرباء

استكملت مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية وشركتها التابعة نواة 
للطاقة المسؤولة عن العمليات التشغيلية والصيانة في محطات براكة 

للطاقة النووية، بالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم 
(ترانسكو)، ربط المحطة ا�ولى بشبكة الكهرباء في دولة ا�مارات 

العربية المتحدة.  هذه هي المرة ا�ولى التي يتم فيها ربط الكهرباء 
المنتجة في المحطة بالشبكة المحلية للدولة. ومع ربط أول ميغاواط 

من الكهرباء الصديقة للبيئة من الطاقة النووية السلمية التي يتم 
توصيلها ا«ن إلى المنازل وا�عمال التجارية في جميع أنحاء دولة ا�مارات، 

يعد هذا ا�نجاز خطوة أساسية إنجاز البرنامج النووي السلمي ا�ماراتي 
بأعلى معايير ا�مان والجودة.

يوليو 2020: نجاح بدء العمليات التشغيلية للمحطة ا�ولى 
ببراكة

بدأت شركة نواة للطاقة، وهي شركة تابعة لمؤسسة ا�مارات للطاقة 
النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية – كيبكو المسؤولة عن 

تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، رسمًيا بدء العمليات التشغيلية 
في المحطة ا�ولى ببراكة. تمثل هذه العملية والمعروفة باسم "عملية 

بدء التفاعل النووي" المرة ا�ولى التي يقوم فيها المفاعل بإنتاج 
سلسلة من التفاعالت الذاتية ينتج عنها حرارة. وبهذا ا�نجاز، أصبحت 

دولة ا�مارات الدولة ا�ولى في العالم العربي التي تنتج الكهرباء 
الصديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

يوليو 2020: استكمال ا�عمال ا�نشائية في المحطة الثانية

استكملت مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية بنجاح ا�عمال ا�نشائية 
للمحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ا�ولى من 

نوعها في العالم العربي والجاري تطويرها بمنطقة الظفرة في إمارة 
أبوظبي، إلى جانب اكتمال تسليم المحطة إلى شركة نواة للطاقة، 

التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة من 
أجل بدء مرحلة االستعدادات التشغيلية.

ويأتي هذا ا�نجاز االستراتيجي بعد االنتهاء من مرحلة ا�عمال ا�نشائية  
في المحطة الثانية، واالنتقال إلى مرحلة  االستعدادات التشغيلية 

واالختبارات الرئيسة �نظمة المحطة، وكذلك عمليات التفتيش االرقابية 
والمراجعات الدولية، التي تمهد للحصول على رخصة تشغيل المحطة 

الثانية من الهيئة االتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن 
تنظيم القطاع النووي في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

مارس 2020: ا�مارات ا�ولى عربي¥ التي تنضم لمجموعة 
الدول المنتجة للطاقة النووية  

بعد حصولها على رخصة التشغيل من الهيئة االتحادية للرقابة النووية، 
استكملت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة ا�مارات للطاقة النووية 

والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، 
عملية تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة ا�ولى، وهو ما 

يمثل بداية المرحلة التشغيلية للمحطة. وبهذا ا�نجاز التاريخي تصبح 
دولة ا�مارات العربية المتحدة االولى عربي� والـ31 عالمي� المنتجة للطاقة 

الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

يناير 2020: الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية تؤكد 
جاهزية المحطة ا�ولى في "براكة" لبدء المرحلة التشغيلية

أعلنت مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها 
عن نتائج تقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة ا�ولى في براكة، والتي 

أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتالنتا التابع 
للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، والتي أكدت جاهزية المحطة 

لبدء المرحلة التشغيلية.

وخالل عملية التقييم التي أجرتها في نوفمبر 2019، عمل فريق 
التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية، والتي ُتعد أساسية 

لبدء التشغيل ا«من للمحطة، وتشمل أداء مشغلي المفاعالت 
والعمليات والصيانة وصوالً إلى إدارة العمل والجاهزية لحاالت الطوارئ، 

حيث قام فريق من الرابطة مؤخر� بإبالغ مؤسسة ا�مارات للطاقة النووية 
بنتائج عملية التقييم، والتي أكدت جاهزية المحطة ا�ولى في براكة 

لبدء عمليات التشغيل.

أكتوبر، أغسطس، يوليو 2019، يناير 2020: 72 مهندس¥ 
يحصلون على ترخيص تشغيل المفاعالت النووية

أعلنت الهيئة االتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن 
تنظيم القطاع النووي في دولة ا�مارات، في يوليو 2019 عن منح 15 

إماراتي� رخص تشغيل المفاعالت النووية، والذين يشكلون الدفعة ا�ولى 
من مديري تشغيل المفاعالت ومشغلي المفاعالت في دولة ا�مارات 
العربية المتحدة، ويعملون في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة 

ا�مارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة 
للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وفي 

أغسطس منحت الهيئة 38 آخرين الترخيص كمديري تشغيل 
ومشغلي مفاعالت بينهم سبعة إماراتيين، ثم منحت في اكتوبر 2019 

التراخيص لمجموعة ثالثة مؤلفة من خمسة بينهم إماراتي واحد، وفي 
يناير 2020  منحت الهيئة التراخيص لـ 14 بينهم أربعة إماراتيين، 

ليصل المجموع الكلي إلى 72 بينهم 30 إماراتي�.
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