


The electricity becomes increasingly effective in the 
trade of energy, which until recently was focusing on 
petrol and gas particularly. Electricity is considered 
as a commodity, which is ideal to be sold in markets 
that are either starved to energy or inefficient. It 
is an unexpectedly changeable market however 
considered long term attractive for the stakeholders

We aimed at achieving one USD billion every year, Sheikh 
Nawaf bin Ibrahim Al-Khalifa, Chairman of the Board 
of Directors of the GCCIA and the executive head of the 
Electricity& Water Authority affirmed that the trade of 
energy will be the next objective for Gulf States through 
utilizing the opportunities and the differentiated surplus 
production among the countries. for efficient Utilization of 
resources

Sector of Energy witnesses a turning point, Mouhamed bin 
Garsh Al-Falasy the deputy of the Department of Energy 
reveals the transformation aspects in the Gulf sector of 
Energy
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In three days, during the symposium 
organized by GCCIA in its head office in 
Al-Damam, some International experts 
discussed the upcoming and technical 
development related to painting the high 
voltage insulations

Participation of GCCIA in the conference 
and exhibition of the Gulf Electricity 2٠19 
was essential and effective. The conference 
was hosted by Ministry of Oil and Gas 
(Oman) in the end of last October

According to the directions of the ministries of 
Electricity& Energy in Gulf Cooperation Council, 
GCCIA, through its agreements with the 
neighboring stats, investigates the electrical 
interconnection to maximize the economic 
benefits of the member states, agreement of 
interconnection between Egypt and Jordan, 
making the Gulf network closer to Europe

GCCIA signed an agreement with both 
ERRI, EGI and G015 in order to benefit 
from its global experience concerning 
the integration of the renewable energy 
resources, as well as its experience in 
operating the networks of electricity and 
the energy markets
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 Qatar General Electricity & Water
 Corporation “Kahramaa” expands
 its international agreements
 aiming at developing and
 upgrading its systems, as well
 as training, development and
environment protection

Controlling Center, the central 
nerve system of GCCIA… 
The project of Electrical 
interconnection among the Gulf 
Cooperation Council became one 
of the biggest projects, not only 
in the Middle East but also in the 
whole world

 Saudi Arabi has entered a new stage
 of the diversification of the energy
 resources by establishing the projects
 of nuclear reactors to meet the
 increasing demands for electricity, as
 well as searching for new untraditional
resources of energy
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 After decades of limited care, the crises
 of the energy security became at the
 forefront of the discussions of the
 strategical affairs. Instability of the
 world oil prices and concerns about the
 conditions of energy were the reason
 for the increasing fears related to the
occurrence of new crisis of energy
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GCCIA has maintained 100% support to the security 
for the Gulf Cooperation Council electricity network for 
the tenth consecutive year.

In order to maintain these successes, GCCIA is 
continuously seeking to expand to achieve its first 
objective; ensuring the electrical security of the 
Member States.

Due to the continuous increase in the demand for 
electricity in the Member States networks, and in the 
interest of GCCIA to adapt the capacity of the electrical 
interconnector to the needs of the networks of the Gulf 
Cooperation Council States, the Authority has initiated 
the feasibility study of the expansion of the electrical 
interconnector by exploiting the opportunities of 
interconnection within and outside the Gulf Cooperation 
Council States to connect with neighboring regions 
in seek for new sources of energy efficiency and 
sustainability.

Commercial energy exchange reinforces Gulf energy 
security and avoids its disconnection, as well as to 
reduce the cost of building new plants and the periodic 
maintenance costs of these plants.

The Gulf Cooperation Council interconnection 
network was the beginning of the electric power trade. 
The exchange volume between the Gulf Cooperation 
Council States that reached 1.250 million MWH, which 
necessitated the formation of the energy-trading 
platform for the Gulf electricity market In the year 
2018.

That platform aims to sign and complete daily 
electric commercial contracts safely in order to 
optimize the exploitation of available resources. 
There are current and future plans, through electronic 
communication such as stock exchange operations.

There is a great opportunity that the Gulf States will 
become part of the future global energy trade, which 
is expected to greatly prevail so that the term (energy) 
becomes synonymous with the word electricity. To 
achieve this, we must benefit from others mistakes in 
the development of Energy exchanges.

We have great ambition for the future for the Gulf to 
form an important link in the global energy exchange 
network, due to its distinguished location between east 
and west, which leads to achieve a great economic 
return and create an everlasting security atmosphere, 
especially that the volume of trade in energy between 
the Gulf States in 2018 / 2019 increased significantly 
and was more than 80%.

GCCIA also signed a memorandum of understanding 
with Jordan and Egypt to link the Gulf electric network 
with the Jordanian-Egyptian network. These meetings 
and memoranda are of great importance to enhance 
the opportunities of achieving stability for the Arab 
electricity systems and serve the interests of the 
peoples of the region. The project aims at benefiting 
from about 60 thousand Megawatts in the Gulf and 
50 thousand Megawatts in Egypt to serve the Arab 
consumer.

All thanks to the leaders of the Gulf Cooperation 
Council - may God protect them - for the support and 
patronage enjoyed by GCCIA, their excellencies the 
Ministers concerned with electricity affairs in the Gulf 
Cooperation Council States, and the General Secretariat 
of Gulf Cooperation Council for their support to it to 
achieve success of the Gulf Electricity Interconnection 
Project and the representative of Gulf Cooperation 
Council States for their support to the objectives of 
GCCIA and the aspirations of Member States 

 Engineer Sheikh Nawaf bin ibrahim Al khalifa 
Chairman of the Board of Directors of the GCCIA

Keeping pace with the energy shift while 
maintaining electricity security
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Year after year, GCCIA continues to achieve its 
objectives and seeks to expand in order to achieve the 
greatest possible benefit for the GCC countries.

Repeatedly, the network has proven its worth by 
avoiding interruptions in the GCC states, reducing the 
rotational reserves and achieving annual savings of 
hundreds of millions.

The mission of GCCIA is to connect with the world 
by expanding the capacity of the network and linking it 
to global networks, so that we can export and import 
electricity from different countries outside the GCC 
States.

The GCCIA aims to expand the GCC electrical 
interconnection in order to increase reliability during 
interruptions, increase the opportunities for the 
exchange and trade of electricity among GCC States, and 
have the possibility of expansion outside the GCC states 
by connecting with neighboring countries’ networks.

The GCCIA continues to implement its strategy, 
which is to play its leading role in securing vital energy 
sources and ensuring energy security for all GCC States, 
which is one of the most important and vital issues at 
the international level. The plan of GCCIA focuses on 
providing more choice in terms of energy resources and 
the availability of abundance to meet these needs, which 
the GCCIA seeks to achieve as a leading institution in its 
field and one of the pillars of the energy sector in the 
region.

The GCC electrical interconnection network is an 
opportunity to establish joint GCC power stations 
projects that are connected to the GCC electrical 
interconnection network and serve more than one Gulf 
country through electrical interconnection. It focuses 
on the opportunities for the construction of renewable 

energy plants, which is one of the strategic directions 
of the GCC states in the diversification of electricity 
sources. It is also an opportunity for investment 
partnership between the public and private sectors, 
which enhances the energy security in the GCC states.

There is an ongoing work to develop the energy 
trade project among the GCC states where the energy 
trade platform for the GCC electricity market have been 
launched, which aims to stimulate the conclusion of daily 
energy trade contracts between the GCC states similar 
to the global electric power markets. I expect that there 
will be an increase in demand this year in the volume 
of exchanged energy, due to the steady and continuous 
increase in the volume of energy trade exchange over 
the past years.

There is much evidence that we are on the right track. 
We received a request to be a member of a special 
committee that manages the electrical interconnection 
and energy markets in Asia.

Today, we have similar plans to interconnect with 
other countries. Last April witnessed a roundtable 
meeting, which included a delegation from the GCCIA 
with representatives from the Indian side, and this 
confirms that there is great interest in the projects 
of electricity interconnection with Asian countries, 
especially India.

We have also begun the process of gathering 
information for preliminary studies to interconnect with 
Ethiopia and Yemen, which are long studies that will take 
longer but will be of great benefit after completion.

Interconnection with Ethiopia will be the gateway 
to Africa to get cheap energy and supply it to the GCC 
states, where there are plenty of low-cost renewable 
energy opportunities in the Horn of Africa 

 Engineer Ahmed Ali Al Abraham
GCCIA Chief Executive Officer

Benefiting from global experiences
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IN 2001, GCCIA was 
established for the purpose 
of maintaining and operating 
GCCIA at voltage of  400 kV, 
in a manner that ensures 
energy security for member 
states and achieving 
economic benefits through the 
operational processes of the 
Interconnection and activating 
the exchange of electricity 
on technical and economic 
grounds and enabling member 
states to access the integration 
of electricity generation 
sources. 

 In light of the great 
acceleration in technological 
and technical developments 
in the field of electricity,   The 
members of the Board of 
Directors of GCCIA have 
taken the initiative to renew 
the mission and vision of 
the Authority in line with the 
converting in electricity and 
the ambitious goals of Member 
States to invest in renewable 
energy sources during the 
coming years.

The Board of Directors 
were keen to pay attention to 
the priorities for which the 
electrical link was established, 
namely: maintenance and 
operation of GCCIA, and 
ensuring energy security.

To Achieve economic benefits:
GCCIA Board of Directors 

prepared a new strategy for the 
Authority for the year 2020-
2025. which aims to achieve 
the aspirations of the future 
goals of the leaders of the 
Gulf Cooperation Council and 
achieve the strategic goals of 
the electrical interconnection 
project for Member States.

The members of the Board of 
Directors held several meetings 
in which the necessary data 
and strategic directions were 
identified to overcome the 
technical and technological 
challenges facing the Authority. 
The points of opportunity and 
challenges were identified, and 

also  the vision and mission 
were determined for the 
coming years.

Our Mission:
„A reliable interconnection 

network, which secures electrical 
supply and achieves economic 
benefits.”

Focusing on the priorities 
established on their impact, 
namely, the maintenance and 
operation of interconnection 
at voltage of  400 kV, providing 
energy security, and achieving 
economic benefits for Member 
States and customers.

Our vision:
„To be a global starting 

point for connecting electrical 
networks, focusing on reliability, 
sustainability, innovation and 
creating a vital market for 
electricity trade.”

GCCIA will become a starting 
point for connecting global 
electrical networks in 2025 
between the three continents 
Asia, Europe and Africa,  

GCCIA will achieve this vision 
by focusing on reliability 
by ensuring that processes 
are not affected by crises 
and various changes, and 
sustainability by ensuring that 
resources are available for the 
Authority’s operations through 
planning, risk analysis, and 
innovation in all aspects of the 
Authority’s work. GCCIA will 
also create a vital market for 
electricity trade that enables 
all customers to exchange and 
trade electricity in a fast and 
efficient manner.

Our Values:
Reliability and sustainability, 

the authority makes every 
effort to maintain energy 
security for Member States, 
customer confidence and 
resource sustainability.

Cooperation, the concept of 
cooperation is divided into two 
parts: cooperation between 
the Authority’s employees, 
cooperation with partners in 
the Gulf Cooperation Council 

countries. The Authority 
encourages teamwork and 
encourages partners to 
cooperate permanently to 
achieve common goals.

Safety, By committing 
to ensuring the safety of 
community members and the 
safety of assets. Decisions that 
ensure security and safety are 
of paramount importance in the 
decision-making process. 

Innovation, by committing 
to spreading the culture of 
innovation to all teams.

Efficiency, by applying the 
principle of competence in all 
aspects of work as a major 
engine for decision-making by 
all team members.

Participation in prosperity, 
belief in the concept of 
collective interest that 
applies to its relations with its 
partners.

The institutional values of 
the interconnection authority

The Board of Directors 
of the Gulf Cooperation 
Council for the Arab States 
of the Gulf, set a number of 
strategic directions and goals 
to contribute to achieving the 
vision of the Authority 2025, 
which is  Maximizing the 
benefits of landlords,  Increase 
offered services, Business 
growth, The level of electrical 
services provided, Innovative 
solutions, Maintaining 
occupational health and the 
environment,  knowledge 
management, human talent 
management 

GCCIA, Future strategy
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In the presence of engineer  
Ahmed Al-Ebrahim CEO 
GCCIA, and the executive 
management, GCCIA 
inaugurated main electronical 
system (SAP) for services 
supporting the GCCIA.

The new system, which 
depends on (S4HANA), is 
deemed one of the latest 
developed programs from 
(SAP), the world Germany 
Company. It provides number 
of jobs like managing the 
financial and accounting 
deals, managing the tax 
related to the financial 
department, controlling all 
purchases, managing the 
warehouse and contracts, 
monitoring the maintenance 

plans for all machines, 
equipment and assets in the 
stations of the Authority, in 
addition to issuing all reports 
needed accurately and 
effectively.

(SAP Success Factor) of the 
human resources department 
was added to easily organize 
all services and evaluations of 
the employees’ performance.

(SAP Concur) is one of the 
systems, which will be used 
in the next stage. It is used for 
organizing the work trips and 
the costs of the employee.

These new systems are 
characterized by mutual 
integration, easiness of 
usage and their availability 
through different kinds of 

the electronic sets with the 
consideration to all world 
cyber security standards.

The project lasts six 
months of hard and mutual 
work for all departments 
of GCCIA and consultants 
of (TYCONZ)to be sure of 
meeting all needs and their 
readiness for the daily work 
requirement.

From his part, Engineer/ 
Ahmed Al-Ebrahim, the 
executive head of GCCIA, 
hailed the latest developments 
adopted by GCCIA and 
thanked all team members 
of the project, especially the 
project manager, Engineer/ 
Nouf Al-Alowi. In addition, he 
praised (SAP) for its care and 
following for each step of the 
project.

Engineer/ Al-Ebrahim 

expressed his proud of 
achieving the project 
of upgrading the main 
electronical system for 
supportive services depending 
on GCCIA desire to support its 
work by the best programmes 
and modern technologies. He 
added that the achievement 
of the project required high 
standard of experiences 
and developed techniques 
by which GCCIA staff is 
characterized.

At the end of the ceremony, 
a service agreement between 
GCCIA and (TYCONZ) was 
signed to provide supportive 
services for the new system. 
It is signed by Engineer/ 
Ahmed Al-Ebrahim, GCCIA 
Chief Executive Officer and 
Mr./ Tony Bro, the regional 
manager of (TYCONZ) 

GCCIA... Inauguration of (SAP) system

A group photo for the team.

GCCIA signed an Memorandum of understanding 
with King Faisal University represented by 
the College of Engineering, at the Authority’s 
headquarters in Dammam.

The memorandum was signed by Dr. Muhammad 
bin Abdulaziz Al-Ohali, President of the King Faisal 
University, as a representative of University, and 
Engineer Ahmed Al-Ebrahim, CEO of GCCIA, as a 
representative of the Authority. The Memorandum of 
Understanding aimsto develop academic, research 
and advisory cooperation in the fields of scientific 
research and studies, as well as developing human 
resources, providing technical consultations, 
in addition to summer training and setting up a 
mechanism for that cooperation to serve the goals 
of both parties. This cooperation will focus on 
maximizing the benefit from the human, scientific 
and technical resources available to both parties, 
contributing to achieving the general goals of the two 
parties, and contributing to the advisory committee 
of the Department of Electrical Engineering at the 
University's College of Engineering 

A photo of Eng. Al-Ibrahim, with a number of employees of King Faisal University.

Understanding Memorandum between GCCIA and Al-Faisal University
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GCCIA and the Electric 
Power Research Institute 
(EPRI) in San Francisco, 
California, signed 
an memorandum of 
understanding for three-
year, which aiming to  
research and development 
the cooperation on artificial 
intelligence, technology and 
information security issues in 
the electric power sector.

Engineer Ahmed Al 
Ebrahim, Chief Executive 
Officer (CEO) of GCCIA, 

confirmed that the agreement 
came to enhance the 
technical capabilities of 
GCCIA, and said: “At a time 
when our region is working 
to diversify energy supply 
and connection, we can 
learn from contributing to 
energy reliability and the 
security of all systems and 
contributing to them, Through 
our cooperation with EPRI, 
we expect good progress in 
both the research itself and 
in integrating our efforts with 

other leaders in this sector”. 
Of his own, Arshad 

Mansour, Senior Vice 
President of Research and 
Development at EPRI, said: 
„Working together, we can 
meet the challenges arising 
from electronic threats, and 
we can bring more resources 
and perspectives in pursuing 
solutions through emerging 
technologies.”

EPRI is considered one 
of the most important 
international organizations 

specialized in energy, as it 
is an independent non-profit 
organization, as it conducts 
research and development 
regarding electricity 
generation, connection and use 
for the benefit of the public, on 
a non-discriminatory basis. It 
brings together its scientists 
and engineers from experts 
in academia and industry 
to help tackle challenges in 
electricity, including reliability, 
efficiency, health, safety and 
the environment 

GCCIA, and EPRI 
enhances artificial 
intelligence and 
information security
AL-Ebrahim: We can learn 
from contributing to energy 
reliability and the security of 
all systems and contributing 
to them.

During the presence of delegation 
GCCIA of Authority in the United 
States of America, the Gulf Intercon-
nection Authority organized a visit to 
several organizations and institutes 
specialized in the field of electric 
power generation, that is aimed 
to exchange experiences regard-
ing gesture policy, innovations and 
technologies to enable facing future 
challenges.

The delegation headed by Eng. 
Sheikh Nawaf Al Khalifa, Chairman 
of GCCIA, with the participation of 
Eng. Ahmed Al Ebrahim, CEO of the 
Authority, and a number of members 
of the Board of Directors of GCCIA 
visited the Energy Committee in 

California, and Smart Wires Co. in 
San Francisco in the United States, 
as well The delegation met with 
the California Energy Authority in 

the United States of America, and 
the delegation visited the CAISO 
Independent System Operator in 
California in Folsom, USA 

A delegation of GCCIA during their visit to the California Energy Commission.

Visits to share experiences

 Sheikh Nawaf Al Khalifa, Chairman of Board of Directors of the Gulf Interconnection Authority, 
and Engineer Ahmed Al Ibrahim, Chief Executive Officer (CEO) with Arshad Mansour, Senior Vice 
President for Research and Development at EPRI after the signing of the agreement.
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GCCIA participated in the 
annual meeting of the GO15 
group which was held in St. 
Petersburg, Russia.

The main objectives of 
the meeting hosted by SO 
UPS, were to discuss the 
results of 2019 activities 
and define the strategic 
focus for 2020.

During the meeting, two  
Strategic Working Groups 
(SWGs) were approved in 
2020, as a continuation of 
the done work in 2019.

The first group, SWG 
1, aims to discover ways 
to reach a low emission 
energy system, by looking 
more in depth on the three 
most high-priority topics 
that is identified in the 
past year, namely network 
instability, system deficits, 
forecasting and variability, 
market participation 
models, and resilience.

The second group, SWG 
2, aims to exchange best 
practices and emerging 
strategies that system 
operators use to recover 
the system from high-

impact and low-frequency 
events. In particular, 
the SWG will focus on 
two areas: operational 
flexibility and electricity 
infrastructure, this work 
will be carried out in close 
cooperation with Cigré.

Parallel to this, some 
members will prepare 
case studies of recent 
or ongoing work efforts 
in digitizing the energy 
sector, focusing on artificial 
intelligence.

Also, one of the main 
goals of the group in 
the current year will be 
to develop a position 
paper 2020 on the value 
of the energy network 
in the transition to 
decarbonization in the 
energy and transportation 
sectors.

Eng. Ahmed Al-Ebrahim, 
CEO of GCCIA and Vice 
Chairman of GO15 Group 
confirms that the group will 
provide industry leadership 
valuable feedback and 
guidance on new design, 
technologies and operating 

models that will address 
uncertainties due to 
emerging technologies, 
climate changes and new 
threats such as information 
security.

He emphasized that: «The 
strong shift from generation 
from interdependent 
sources to intermittent 
renewable ones creates 
a strong need for grid 
resilience through smart 
innovative technologies 
to increase dependence 
on the energy system 
despite volatility in energy 
generation that is difficult 
to control from renewable 
sources», He added that, 

«This requires strong 
cooperation among GO15 
members beyond the 
exchange of knowledge 
about new technologies 
and aspects of digitization 
through mutual initiatives».

In the year 2014, GCCIA 
joined the global GO15 
group, which represents 
80% of the world’s electricity 
producers, and includes 
19 members, who joined to 

help improve the reliability 
and sustainability of global 
energy networks.

The GO15 Group, 
a voluntary initiative 
established in 2004 by 
the world’s largest energy 
network operators, Their 
institutions provides 
electricity for more than 
3.4 billion people on six 
continents, accounting for 
over 80% of global electricity 
demand.

It provides a platform 
for senior executives and 
experts to address current 
challenges and the future of 
the electricity networks.

It is also exploring and 
directing new strategic 
initiatives that will guide the 
industry and develop energy 
network in the next 10-15 
years.

These strategic initiatives 
aim to meet the challenges 
of the future and seize 
opportunities for a better 
future network, with the 
transfer of energy and the 
transformation that the 
industry is going through 

session 2020 Engineer. Al-Ibrahim, Vice Chairman of the Board of Directors for the

GCCIA participates in the annual meeting GO15

Engineer Al-Ibrahim in a group photo with GO15 group leaders.
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The 7th Round Table meeting of the energy trade
was held in Kuwait

As part of the efforts 
of GCCIA to maximize the 
economic benefit of the Gulf 
Electrical Interconnection 
and develop the electrical 
power markets, the seventh 
round table meeting of 
the electric power trade 
was held in Kuwait in the 
presence of Eng. Sheikh 
Nawaf bin Ibrahim Al 
Khalifa, Chairman of the 
board of directors of GCCIA 
CEO: Eng. Ahmed bin Ali Al 
Ebrahim, representative and 
heads of executive bodies 

of electricity in the GCC 
countries. This comes with 
the aim of activating the 
energy trade market among 
the Member States, for 
which preparation was made 
in conditions that link the 
visions of the GCC countries 
on the electrical common 
Gulf market, which is one of 
gulf economic integration 
opportunities and maximizing 
the use of electric power 
sources available in the GCC 
countries.

The meeting came within 

the programs of GCCIA to 
develop the electric energy 
markets and trade them 
economically among the 
GCC countries to achieve 
financial gains and savings 
that will benefit the GCC 
countries’ companies 
and institutions where 
the developments of the 
energy trade market 
and the initiatives that 
could contribute to the 
development of the gulf 
market for electrical energy 
trade and exchange were 

discussed.
As an outcome of the 

roundtable meeting, 
agreement on a plan of action 
for developing what has been 
achieved in the preceding 
year and continuing the 
development of the energy 
trading market system, which 
will bring them financial 
returns and economic savings, 
contribute to the reduction 
of fuel consumption «oil and 
gas» used in production and 
reducing carbon emissions in 
the Arabian Gulf 

Dr. Matar Al Neyadi, Undersecretary 
of the UAE Ministry of Energy and 
Industry, and member of the Board of 
Directors of GCCIA, said that the Gulf 
Electrical Interconnection project is one 
of the most important infrastructure 
interconnecting projects approved by 
the GCC countries leaders achieving 
its most important strategic objectives 
of enhancing energy security and 
increasing the level of reliability and 
safety of the Gulf electrical systems, 
and its success in avoiding the GCC 
electricity grids any 100% partial 
or total interruption by providing 
instantaneous support by transfering the 
required power through the electrical 

interconnection grid directly, where 
nearly 1700 cases were supported since 
it runs, until now.

Dr. Al-Neyadi revealed that the Gulf 
electrical interconnection grid achieved 
economic savings for the GCC countries 
last year by about $ 220 million, 
bringing the value of the economic 
savings achieved by the project to the 
GCC countries to 2.5 billion since the 
full operation of the Gulf electrical 
interconnection project until the end of 
2018, noting that the savings achieved 
included saving in the cost of building 
new power plants, thereby reducing 
operating and maintenance expenses, 
and reducing carbon emissions 

Al-Neyadi: Electrical Interconnection saved 2.5 billion dollars

Dr. Matar Al Neyadi

Side of the conference sessions.Engineer Ibrahim during his speech in the plot.
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GCCIA reviews developments and opportunities
in the energy trade

GCCIA participated in the World 
Future Energy Summit Exhibition, one 
of the prominent events within the 
Abu Dhabi Sustainability Week 2019, 
hosted by the Abu Dhabi Future Energy 
Company (Masdar), which was held 
under the theme Convergence of Sectors, 
Accelerating Sustainable Development, 
which is a global convergence point to 
promote sustainable development in the 
world, especially as it brings policy-
makers, sectors’ experts, technology 
leaders and the sustainability leaders 
young men together and provides a 
platform that allows participants to 
identify developments in the sectors and 

ways to adapt to the emerging challenges 
and opportunities in sustainability.

GCCIA participation at its exhibition in 
Abu Dhabi Sustainability Week included a 
number of lectures on three key themes 
which are electrical interconnection, 
asset management and energy trade. 
The lectures reviewed the future 
prospects and achievements of the 
Gulf interconnection grid, as well as the 
societal returns from the interconnection 
grid achieved by the energy trade, 
building the energy exchange 
market through the Gulf Electrical 
Interconnection Grid, sustainable 
maintenance solutions and sustainability 

in the grids.
Eng. Ahmed Al-Ebrahim, CEO of 

GCCIA, participated in the sessions of 
the World Energy Forum of Atlantic 
Council 2019, addressed several key 
themes: the future of oil, the expansion 
of the use of digital technology and 
industrial intelligence in the current and 
future energy sector, and its impact on 
the electricity industry, as well as the 
diversity in energy use and switching to 
use the clean energy in addition to his 
participated in the General Assembly 
meeting of the International Renewable 
Energy Agency (IRENA) hosted by Abu 
Dhabi 

Participants from GCCIA exhibit the World Summit on Energy for the Future.
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Importance of activating energy trade and making more use of it on the ground

GCCIA Exokires the fields of cooperation
with (Namaa Group)

The meeting comes within 
the framework of the visit of 
the delegation of Namaa group 
to the headquarter of GCCIA. 
Namaa is a governmental 
Omani institution, which 
includes 12 companies 
working in the fields of 
generating, transmission, 
distribution and buying of the 
electricity.

The visit started by showing 
the achievements of the 
Authority. It, also, included a 
tour to the controlling center to 
introduce a show concerning 
the work of the center. The 
delegation, also, visited the 
Assets Controlling Center and 
identified the latest techniques 
of the development and 
maintenance of the electrical 
interconnection networks. A 
show of the current and future 
plans of the Authority has been 
produced. The plans of GCCIA 
concentrate on the expansion 

of the Gulf interconnection 
and ensuring the alternatives 
for the electricity supply 
by which the national and 
developmental needs of the 
member states can be met. 
It is deemed a strategic aim 
corresponding to the viewpoint 
of GCCIA.

The visit discussed the 
mutual cooperation fields 
between GCCIA and Namaa 
Group in order to achieve 
economic savings and 
promote the energy security 
for the Gulf Cooperation 
Council. It also discussed 
the investment of energy 
through the trade of energy 
and the way to supply it as a 
strategical commodity that 
can be sold within the Arab 
territory until Europe. It also 
investigated the promotion of 
the investment opportunities 
in the field of innovations and 
the modern plants by which 

GCCIA may be kept in touch 
with the developments of the 
renewable and nuclear energy.

Following the visit, Hassan 
bin Mouhammed Al-Lwaty, 
President of the Governing 
Council of Namaa Group 
praised the role played by 
GCCIA in order to supply 
the Member States with 
energy. He indicated to the 
importance of activating the 
trade of energy and the way 
to more practically benefit 
from it through enhancing 
the interconnection between 
the Arab and Europe. He 
hailed the effective role 
of GCCIA to support the 
economics of the Gulf Council 
by supplying a permanent 
source for the energy required 
for all consumable and 
developmental operations in 
the Gulf Cooperation Center. 
These operations witness a 
rapid growth that requires an 

effort like what is efficiently 
and professionally exerted 
by GCCIA. This may increase 
the aspirations related to the 
future duties and missions of 
GCCIA as a one of the most 
essential Gulf projects and 
strategic institutions that hold 
the responsibility to achieve 
the energy security.

From his part, Engineer 
Ahmed Al-Ebrahim, the 
executive head expressed 
his happiness by this visit 
and praised the exchange of 
the opinions and thoughts 
in the way that serves the 
development of the Authority 
performance and contributes 
to raise its efficiency and 
activities. He indicated that the 
meeting investigated many 
crises, which concern the 
security, future and the leading 
investment opportunities of the 
energy as the renewable energy 
represents the future option 

In the head quarter of GCCIA in Al-Damam, Engineer Ahmed bin Ali Al-Ebrahim, the executive head of GCCIA 
met a delegation of Namaa holding group. The meeting included both of Salim bin Nasir Al-Oufy, deputy of the 
ministry of Oil& Gas (Oman), Hassan bin Mouhammed Al-Lwaty, President of the Governing Council of Namaa 

Group and Doctor Omar bin Khalfan Al-Wahiby, the head executive of the group- board member of the Authority.

Engineer Ibrahim receives a souvenir from Salem bin Nasser Al-Awfi, Undersecretary of the Ministry of Oil and Gas in the Sultanate of Oman.

Illustration of the Photo: 
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GCCIA participated in 
the ninth Saudi conference 
for the smart electrical 
networks and the exhibition 
accompanied it.  in Jeddah 
during the period from 11 
to 12 December 2019, the 
conference was hosted by 
the Saudi Ministry of energy.

In the presence of 
Doctor  Khaled Al-Sultan, 
the head of King Abd-El-
Aziz city for the nuclear 
power and Doctor/ Naief 
Bin Mouhammed AL-ABady, 
the deputy minister of the 
Energy for the electricity 
affairs and the board 
member of GCCIA, under the 
name of “Towards the future 
networks.”

GCCIA participated in the 
exhibition accompanied 
the conference. Through 
its pavilion, it reviewed the 
latest modern techniques 
of operation, maintenance, 
asset’s management, 
trade of energy and the 
achievements of the Gulf 

Interconnection. The modern 
techniques of operation 
and maintenance were 
praised by the visitors of the 
pavilion.

In two days, 7 sessions, 
provided by experts 
specialized in smart 
networks and their 

applications, were held. 
The activities included 
3 awareness-raising 
lectures, 9 workshops and 
exhibition of the scientific 
paper, in addition to an 
accompanied exhibition held 
by the participation of the 
biggest global companies 
specialized in providing 
solutions and techniques 
of the smart networks and 
the usages of the renewable 
energy. The inauguration 
party of the conference 
included the ceremonies of 
signing some memorandum 
and cooperation agreements 
between number of the 
governmental bodies and 
the private sector 

Visitors flocked to the pavilion of GCCIA at the exhibition accompanying the conference.

Memorandum of Understanding between GCCIA and 
Ethiopia and the GEIDCO

GCCIA has signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) with the Ministry 
of Water, Irrigation and Electricity of 
the Republic of Ethiopia and GEIDCO, in 
the presence of UAE Undersecretary 
of the UAE Ministry of Energy and 
Industry, Dr. Mattar Al Neyadi, Member 
of the Board of Directors of GCCIA.

The signing of this memorandum 
is for starting a technical economic 
study to study the feasibility of 
interconnection with Ethiopia, in order 
to achieve sustainable energy, which 
is among the studies carried out by 
the GEIDCO, and an important step 
comes in the course of the future 
plans to develop and keep up with 
developments in energy security.

The agreement was signed by GCCIA 
CEO. Eng. Ahmed Al-Ebrahim, Dr. 
Salshikebili, the Ethiopian Minister of 
Water, Irrigation and Electricity and 
Prof. Liu Xenia, the GEIDCO’s chairman 
of the board of directors.

Eng. Al-Ebrahim, CEO of GCCIA, 
affirmed that the GCC countries place 
many hopes on the agreement with 
Ethiopia, considering that Ethiopia 

has enormous hydropower that can 
be utilized in generating electricity. 
to be exported from Ethiopia to the 
GCC countries in the future, especially 
since the hydropower available in 
Ethiopia is characterized by being 
cheap and easy to use energy, and 
Ethiopia needs electricity projects 
such as those currently being studied 
in the Gulf, explaining that this new 

energy will be more available to the 
GCC countries, especially at peak 
times.

Dr. Bekele affirmed that the 
interconnection of energy between 
countries, regions and continents 
is one of the most important ways 
to unite nations in order to achieve 
mutual benefit and economic 
prosperity 

The signing of the Memorandum of Understanding between GCCIA and the Ministry of Water, Irrigation and 
Electricity in the Republic of Ethiopia.

GCCIA “Towards the future networks”
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GCCIA in cooperation with 
Edison Electric Institute 
organized a 2 day meeting 
included number of the 
executive chiefs representing 
some Gulf states and some 
leading institutions in the 
electricity field in Europe and 
America. The meeting involved 
discussion meetings in the 
field of creative techniques of 
Electricity systems.

The dialogue session is 

considered an opportunity 
to review the experiences 
of the sector of energy in 
America and Europe in terms 
with utilizing the modern 
techniques during the global 
energy transformation stage.

Engineer Ahmed Al- 
Ibrahim, the executive head 
of GCCIA revealed that the 
workshop aims at improving 
the mutual work between 
GCCIA and Edison Electric 

Institute to achieve the 
human development and 
the quality enhancement. In 
addition, it plays a great role 
to increase the functional 
quality standards and qualify 
staff to support number of the 
youth of the Member States 
and motivate them to work 
in one of the most prominent 
economic fields, namely, 
energy.

He indicated that GCCIA 

gained an international 
experience through the 
cooperation with the leading 
global organizations and 
Authorities to benefit from 
the best international 
practices and experiments, 
as well as for utilizing the 
modern technologies and 
coping with the updates 
related to operating and 
maintenance of the networks, 
energy commerce and cyber 

Organized by The Gulf Cooperation Council Interconnection Authority in Dubai

GCCIA enhances its experience with Edison Electric Institute

 “In two days, GCCIA in cooperation with Edison Electric Institute organized a meeting aiming 
at identifying the latest experiences in the energy sector in America in order to develop its 

abilities and techniques”

Engineer Al-Ibrahim and Doctor jones during the meeting.

Engineer Al-Ebrahim:

• GCCIA gained an international experience 
through the cooperation with the leading global 
organizations and authorities to benefit from them.

• GCCIA cares for utilizing the modern technologies 
and cooping with the updates related to operating 
and maintenance of the networks, energy commerce 
and cyber security.

• We are engaged in monitoring the global 
developments and the experiment in order to 
explore the advantages of each technique and 
choose the best solutions, which benefit the 
members.

Doctor Jones:

• Approximately, the digital techniques will influence 
all fields concerning the production, transmission and 
consumption of the energy all over the world.

•  The concepts of electrical systems planning and 
assets management will change. In addition, the 
concepts of the integration between the resources of 
energy production and the management of the clean 
energy resources will also vary.

•  The digital transformation will allow the electricity 
services provider to develop the quality of the 
services provided to home& industry sectors. Also, it 
will provide great opportunities for development and 
growth.
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security. Moreover, GCCIA 
is keen on monitoring the 
global developments and 
experiments in order to 
study the advantages of 
each technique and choose 
the best solutions to be 
introduced to the Member 
Stats.

According to Al-Ebrahim, 
the electrical interconnection 
between the Gulf Cooperation 
Council will extend 
electrical interconnection 
with the neighboring stats, 
consequently interconnection 
with the European, Asian 
and African stats in order 
to open and support trade 
opportunities and exchange 
energy with other territories.

Greater development
Doctor Lorans Jones, 

the deputy head of the 
international programs in 
Edison Electric Institute said 
“Approximately, the digital 
techniques will influence all 
fields concerning production, 
transmission and consumption 
of the energy all over the 
world as the concepts of the 
electrical systems planning 
and assets management 
will change. In addition, the 
concepts of the integration 
between resources of the 
energy production and 
management of the clean 
energy resources will also 
vary. In addition, the digital 
transformation will allow the 
electricity services provider 

to develop the quality of the 
services provided to home& 
industry sectors. Also, it will 
provide great opportunities for 
development and growth.”

He added “as innovations 
accelerate, the international 
and regional cooperation of 
the field of energy becomes 
increasingly important. Thus, 
the dialogue sessions like 
those which organized by 
GCCIA in cooperation with 

Edison Electric Institute 
are deemed very vital to 
understand the coordinates 
of the international digital 
transformation. They, also, 
enhance the ability and 
knowledge of the experts 
and decision makers in 
electrical sector around 
the world to keep in touch 
with such transformation, 
as well as identifying 
solutions needed to achieve 

growth and prosperity in the 
communities.”

Statistics of International 
Energy Agency indicate that 
the companies of energy raised 
the investment standards of 
the digital transformation by 
20% since 2014. This include 
investments in the fields of 
precision machines, monitor 
and protection systems, 
information analyzing systems 
and the smart systems 
specialized in managing 
the energy consumption. 
These techniques will low 
the costs related to the 
production and accessing 
of the electricity along with 
improving the quality and 
reliability standards of the 
electricity production stations 
and electricity transmission 
systems. They will also allow 
a new standard of services 
related to the quality of 
energy 

Part of the meeting sessions.

1. Developing the mutual work between the Gulf 
Cooperation Council Interconnection Authority 
and Edison Electric Institute to achieve the human 
development and raise the quality.

2. Raising the standards of the functional quality.
3. staff qualification
4. Supporting number of the youth of the member 

stats and motivating them to work in one of the 
most prominent economic fields, namely, energy.

Benefits expected from the meeting:

A group photo for those whom participated in the meeting.
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During a three-day symposium hosted by GCCIA

Experts are Discussing Technical Development in Coating High 
Voltage Insulators 

11 spokesmen of 
international experts, 
specialized in insulators and 
its coatings from around 
the world, discussed the 
developments of this industry 
and its leading roles in 
achieving a specific transport in 
the electricity production work 
reliably and safely in various 
grids.

The symposium, which 
was attended by experts 
with significant background 
in the development and 
strengthening of the efficiency 
of insulators and members 
of several committees in 
the conferences of «CIGRE», 
IEC and IEEE organizations, 
aimed to transfer the global 
expertise to the region and 

share the latest developments 
in this area, which will benefit 
in modernizing the current 
specifications and attract the 
latest relevant technological 
developments to the region.

Participants in the 
symposium affirmed that 
GCCIA has become a reference 
and information center in the 
external insulators, pointing out 
that it «has, through the test 
stations, strategic experience 
in glass and pottery insulators, 

RTV-coated insulators and 
silicone insulators.»

The symposium concluded 
with several scientific 
recommendations that 
strengthen the applications 
of technology in energy and 
electricity.

Participating experts pointed 
out that the climate zone 
represented by the Commission 
was superficially represented 
by IEC specifications and 
standards.

The symposium 
recommended conducting 
independent research to 
investigate pollution factors 
and measure their impact on 
insulators to reach the best 
design of these insulators, 
as they vary in their forms. 

However, experts see that all 
types of insulators, if properly 
designed, will do their job in all 
locations, so the use of silicone 
coatings for these insulators in 
highly polluted areas has also 
been recommended, which 
has proved successful in many 
similar locations.

Regarding pollution levels 
in the region, the symposium 
recommended updating all 
readings previously taken, as 
well as using and monitoring of 
pollution measurement devices 
and increasing the number 
of insulator testing stations 
in other pollution areas. DC 
insulators are tested as a 
proactive step for some of the 
current studies to expand in 
this area in the Commission.

It was also recommended 
to use the latest existing 
programs for the applications 
of using statistical approach 
to design insulators according 
to the latest recommendations 
of the committees of the 
world “CIGRE” and the IEC 

«11 Spokesmen and 45 international experts 
discussed, over three days in Dammam, the 
best ways to use and coat insulators, and the 
industry developments.”

Over three days, international experts discussed 
the technical and future development of high 
voltage insulators coating, during the symposium 
organized by the GCCIA at its headquarters in 
Dammam.

Attendance listens with interest to one of the lectures that were held at the symposium.
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organization. In addition the 
recommendation to organize 
workshops in the future 
through GCCIA to transfer this 
experience in the region.

Eng. Ahmed Ali Al-Ibrahim, 
CEO of GCCIA Interconnection 
Commission, stressed that the 
symposium set an advanced 
scientific and technical path in 
coating high voltage insulators, 
and achieved its objectives 
through the participation 
of experts from different 
countries of the world, to enrich 
the work of the Commission 
with innovative outputs and 
recommendations contribute in 
the development of insulators 
activities.

Al-Ibrahim stressed that 
the Commission continues 
to transfer technology and 
keep up with the latest 
developments, whether 
through its participation in 
scientific events around the 
world, or by organizing such 
symposiums and meetings 
in which a group of experts 
participate to present their 
scientific efforts, which can 
be reflected in the work of 
the Commission and other 
relevant entities pointing out 
that Electrical activities are 
subject to advanced scientific 
and research revisions, in 
order to employ technology in 
all production processes up to 
the stages of consumption, to 
achieve safety and abundance 

and reduce the side effects of 
any potential dieresis or waste.

For his side, Deputy 
Operating CEO, Dr. Nasser Al 
Shahrani, said, «This initiative 
came within the initiatives of 
the Commission to transfer and 
localize expertise to the Gulf 
region in the areas of energy 
in general,» pointing out that 
«this initiative specifically 
aims to benefit from global 
expertise and transfer it to 
the Gulf region in designing 
and maintaining insulators 
for electrical overhead lines, 
as it aims also to develop the 
standards applied in the Gulf 
region to include the latest 
developments in the insulators’ 
industry, including field 
visits, panel discussion s and 
workshop.”

The program of the events 
included a field visit, made 
by the participants in the 
symposium, which were 45 
experts and specialists, to 
the insulator testing station 
in Fadhli and the frequency 
conversion station, during 
which they acquainted on 
techniques for testing the 
overhead lines insulators 
under the influence of external 
climate and pollution, where 
opportunities for cooperation 
between manufacturers 
worldwide was discussed to 
test their insulators in the 
desert areas and discover the 
extent of their success 

Commemorative photo gathered the experts at the symposium, after the end of the sessions.

One of the experts, talking to attend the symposium.

Al-Ibrahim: The 
symposium developed 
an advanced scientific 
path in coating high-
voltage insulators, 
and achieved its 
objectives.

Al-Shahrani: The 
initiative aims at 
benefiting from 
international 
expertise and 
transferring it to the 
Gulf.

1. Conducting independent researches to investigate 
pollution factors and measure the extent of their 
impact on insulators to reach the best design of these 
insulators.

2. Using silicon coating for these insulators in high-
pollution areas.

3. Updating all readings taken in the past.
4. Using and monitoring of pollution measuring devices 

and increasing the number of insulator testing stations 
in other pollution areas.

5. Testing DC insulators as a proactive step for some 
current studies to expand in this area in the Commission.

6. Using the latest programs for the applications of using 
the statistical approach to design insulators according 
to the latest recommendations of the committees of the 
world “CIGRE” and the IEC organization.

7. Organizing workshops in the future through the Gulf 
Electrical Interconnection Commission to transfer this 
experience in the region.

Recommendations:
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GCCIA signed 
an understanding 
memorandum between  
Egypt represents in 
Egyptian Electricity 
Transmission Co and 
Jordan represents in 
National Electric Power 
Company.

  The Understanding 
memorandum 
prescribed that the three 
parties study electric 
interconnection between 
GCCIA, Arab Republic of 
Egypt and Hashemite 
Kingdom of Jordan which 
provides joint benefits 

between parties and 
contributes in supporting 
electric grids, improving 
qualitative electricity, 
extra confidence between 
interconnection companies 
as well as establishing 
main electric construction 
to develop energy trade 
market 

    Engineer Sheikh 
Nawaf bin Ibrahim Al 
Khalifa, Chairman of GCCIA 
assigned the agreement 
on behalf of GCCIA, Dr. 
Muhammad Shaker 
Al-Marqabi, Minister of 
Electricity and Renewable 

Energy on behalf of Egypt 
and engineer Hala Adel 
Zouati, Minister of Energy 
and Mineral Resources on 
behalf of Jordan .

Ceremony of signature 
was attended by Eng.  
Ahmed Al- Ibrahim GCCIA 
executive chairman, Eng. 
Sbah Muhammed Mashaly 
head of board of Egyptian 
electricity Transmission 
Co and Eng.Amgad Al 
Rwashda General Manager 
of National Electric 
Power Co. signature 
was in the margin of 
Arab Ministerial Council 
for Electricity meetings 
dyring his 13th session 
at the Arab league in 
Cairo and they discussed 
the developments of 
establishing Arab joint 
electric  market .

High voltage
   It is expected to 

connect the electric 
line both grids The 
GCC Interconnection 
Authority through one 
of the authority station 
with 400kv to reach the 
connection point with 
Hashemite Kingdom of 
Jordan with 1400 km 
length then it connects 
with Egypt with 400 KV 
expands to 780 km length, 
it is expected that electric 
line will contribute in 
transmitting2000 mg/w of 
energy in primer stages 
of the project, the electric 
transmission capacity will 
increase in the following 
stages to meet the needs 
of electricity at the end 
parties of connection.

     They will use best 

engineer Sheikh Al khalifa sign an understanding memorandum.

GCCIA aims at completing electricity grid 
connection between Egypt and Jordan by 
summer 2022.

”electric interconnection”  
between Egypt and Jordan to 
Europe

„ GCCIA expands its agreements with
neighbor countries, to electric grid,

the agreement with Egypt and Jordan makes 
Gulf grid near Europe”
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technics in electric 
connecting field between 
countries to achieve best 
criteria of safety and 
confidential in electric 
connection between the 
GCCIA in Egypt and Jordan 
to integrate electric 
production sector and 
provide solar power 
and production  wind 
expected to be established 
in member countries in 
GCCIA, Jordan and Egypt.

Tumouh project
Eng. Sheikh Nawaf 

Bin Ibrahim Al khalifa, 
asserted the importance 
of understanding 
memorandum, he stressed 
that „Gulf electric grid 
achieved economic savings 

for GCC countries last year 
and it esteemed with 240$ 
millions which arises the 
economic savings achieved 
by the project since it 
launched as it was 2.56$ 
billion for the project till 
now” he noted that savings 
include costs of building 
new generation station this 
lead to reducing operation 
and maintenance costs 
and eliminating carbon 
emissions.

Eng. Ahmed Al Ibrahim 
GCCIA executive manager  
asserts that signing   this 
agreements comes as 
a part of strategy the 
authority board admits 
to contribute savings in 
electric market, enhance 

electric energy exchange 
based on high level of 
requesting electric energy. 
The authority provides 
initial feasibility study 
concerning expanding 
electric interconnection 
inside and outside GCC 
and interconnection will be 
between Egypt and Jordan 
as it will be the gate 
across Africa and Europe 
and will open investment 
in energy field via energy 
trade and saving it as a 
strategic accommodation 
we can buy it from 
Arabic region to Europe 
as the authority will 
expand interconnection 
with neighbor countries 
with important projects 

following electric 
interconnection in Africa   
and Europe that will 
bring GCC’s country great 
economic  benefits.

Eng. Hala Zawati, 
Jordanian Minister of 
Energy and Mineral 
Resources, assured the 
importance of the project 
in enhancing the stability 
of the Arab electric system 
as it is the nuclear for 
the electric Arab joint 
market based on principle 
of operation electric 
systems competitively to 
involve all Arab countries” 
as for Egypt Eng. Sabah 
Mashali head of board 
the Egyptian electricity 
transmission , asserts 
that „ this interconnection 
is a historical  chance to 
enhance interconnection 
with GCC’s countries, 
assuring that her country 
supports the project”

At the moment, the 
interconnection line 
connects Egypt and Jordan 
on 500/400 KV with power 
esteemed 170 mw, this was 
the line launches in 1998 
with cost 299$ million, 
while the Arab Fund for 
Economic and Social 
Development charged 
about $ 152 million, and 
the two countries carried 
about $ 77 million 

Al Khalifa: electric 
grid connection 
saves 2.65 billion 
for GCC countries

Al Ibrahim: the 
memorandum is 
a part of saving 
electricity strategy 
and enhances 
exchanging energy

a group shot for engineer Sheikh Al khalif, Dr. Markabi and engineer zawati after signature.
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GCCIA has started serious 
steps on the electrical 
interconnection project for 
southern Iraq, which aims to 
supply Iraq with electricity, 
as part of the expansion 
plan of the Gulf electrical 
interconnection network, 
which is implemented by 
GCCIA, at a time when Iraq is 
one of the most heat in the 
world, to implement long-
awaited reforms in All sectors, 
especially with regard to the 
production of electricity to 
end the dependence on Iran, 
and to search for a long-term 
plan to provide electricity from 

alternative sources to obtain 
electricity supplies.

GCCIA and the Ministry of 
Electricity of the Republic 
of Iraq signed a framework 
contract, to connect the Gulf 
interconnection network to 
the Republic of Iraq electricity 
grid and was signed at the 
headquarters to the Ministry 
of Electricity in the Republic 
of Iraq, on the sidelines of the 
Iraqi Energy Conference.

The framework contract 

reflects on the ground the 
importance of technical and 
economic cooperation with 
the Republic of Iraq, and it 
is cooperation that comes in 
support of the directives of 
the Gulf Cooperation Council 
states.

The framework contract 
contains GCCIA role in laying 
the foundations for the 
establishment of the electrical 
link connecting from the 
Zour station affiliated with 

the authority in the State of 
Kuwait, at the Al-Faw station 
in the south of the Republic of 
Iraq, to supply southern Iraq 
with about 500 megawatts 
of power from the Gulf link 
network in the first stage, 
reaching in the second stage 
of 1800 Megawatts.

The contract was signed by 
GCCIA, Eng. Ahmed Ibrahim, 
CEO of the authority on behalf 
of Eng. Sheikh Nawaf Al 
Khalifa, Chairman of the Board 
of Directors of the GCCIA, 
and by the Iraqi Ministry of 
Electricity, Dr. Loay Al-Khatib, 
Minister of Electricity in the 

GCCIA embodies the directives of the 
Cooperation Council States 

Iraq .. the ambition 
of the future

“GCCIA intends to start implementing the project to connect Iraq to the Gulf network, 
in a first step that reflects the directives of the Gulf Cooperation Council countries to 

cooperate with Iraq.”

 Al-Khalifa: The project to link with Iraq is
 a vital and strategic project for the Gulf
Cooperation Council states

The Chairman of the Board delegates Eng. Al-Ibrahim, CEO of the signing of the framework memo to link with Iraq.
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Republic of Iraq

More than one beneficiary
The project will not only 

benefit Iraq, Sheikh Nawaf Bin 
Ibrahim Al Khalifa, Chairman 
of GCCIA, confirms that the 
linkage project with Iraq is 
a vital and strategic project 
for the countries of the 
Cooperation Council, especially 
since there is a tireless 
work to develop partnership 
relations between the GCC 
countries and the Republic of 
Iraq in the fields Economic, 
political and cultural.

The Iraqi Ministry proposed 
the possibility of extending two 
high-pressure lines as a first 
stage of the Gulf link network 
to feed isolated areas in Basra 
Governorate as a first stage, 
and benefit from the purchase 
of electricity according to the 
differential Gulf market prices.

It also demanded the 
exploitation of two other 
proposed lines, to implement 
linking the system of 
continuous effort with the 
system of the Gulf states to 
Europe via Iraq.

For his part, Eng. Ahmed 
Al-Ibrahim stressed that the 
authority has a new vision 
regarding the electrical 
connection of electricity 
networks with neighboring 
countries, foremost of which is 
the connection with southern 
Iraq, and indicated that the 
authority: „It will build two 
electricity connection lines 

that enable the Gulf countries 
to supply the Iraqi national 
network when needed.” As 
a first stage, it enhances the 
electrical energy supplied to 
the regions of southern Iraq, 
pointing out that the project is 
one of the strategic projects 
that enhance cooperation in 
the economic and social fields 
between the Gulf and Iraq.

Fruitful discussion
On the Iraqi side, Dr. Loay Al-

Khatib, Minister of Electricity in 
the Republic of Iraq, stressed 
the importance of the project 
in supporting energy security 
in the Republic of Iraq and 
finding strategic and economic 
options for supplying 
electricity to the Iraqi people 
and all sectors in the Republic 
of Iraq and appreciated the 
efforts of the Connectivity 
Commission and the countries 
of the Cooperation Council in 
strengthening cooperation 
with the Republic of Iraq.

For his part, Eng. Abdul-

Sada described the Gulf 
electrical interconnection 
project as one of the most 
successful and most 
important strategic projects 
for the countries of the 
Gulf Cooperation Council 
and a model for economic 
integration, stressing that the 
Gulf electrical interconnection 
is one of the most important 
joint infrastructure projects 
for the GCC countries, which 
provide support and reliability 
to the electricity networks of 
member states in support The 
level of Gulf energy security as 
an integral part of the national 
security system.

The Iraqi official had 
visited GCCIA headquarters in 
Dammam, and earlier during 
the visit he made a tour of the 
control center, during which 
a presentation was made 
about the work of the center, 
in addition to visiting the asset 
control center, and Abdul-
Sadah was briefed on the 
latest methods and techniques 

for maintaining and 
developing the electrical link 
network, as well as making 
an offer On the current and 
future plans of the authority, 
where GCCIA focuses its 
plans to expand the Gulf link 
and ensure the provision of 
options for electrical supply, 
that meet all the national 
development needs of 
member states, and this is a 
strategic goal consistent with 
the vision of the authority.

The investment in the 
energy field was also touched 
on through energy trade and 
providing it as a strategic 
commodity that can be 
marketed across the Arab 
region and up to Europe, 
while enhancing investment 
opportunities in the field of 
modern innovations through 
which the body can keep pace 
with renewable and nuclear 
energy developments 

 Ibrahim: The
 authority’s station
 in Kuwait will
 be connected to
 southern Iraq with a
capacity of 1800 kV

 Dr.. Gentlemen:
 The electrical
 connection is the
 most successful and
 most important
strategic project

Engineer Sheikh Nawaf Al-Khalifa and Eng. Nafi Abdul-Sadah in a group photo with GCCIA officials and the Iraqi delegation.

 Engineer Ibrahim, CEO of GCCIA shook hands with Dr. Khatib  the Minister of 
Electricity in the Republic of Iraq.
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Such workshop is one of 
workshop series held by 
task force of secretariat 
department of Cooperation 
Council in Expo 2020 Dubai. 
The task force finally held 
several workshops and 
meetings attended by 
representatives from Arab Gulf 
States which participated in 
Expos to take advantage form 
their experiences, previous 
participations, and upcoming 

preparations to participate in 
Expo 2020 Dubai.   

The workshop also 
discussed the developments 
Cooperation Council 
participation in Expo 2020, 
the progress achieved, and an 
offer presented by Cooperation 
Council States concerning its 
experiences in contents and 
events, in addition to the offer 
of the operating company 
of general secretariat 

department mandated to 
establish a secretariat 
department in the exhibition. 

The workshop which were 
attended by Gulf entities 
representatives, who had great 
experiences in participating 
in previous Expos, aims that 
the department of Cooperation 
Council in the exhibition shall 
meet the expectations of the 
states and their participation 
in the department, and to be a 

supplement for the states of 
the council participating in the 
exhibition. 

Chief Executive Officer of 
GCCIA Engineer Ahmed Ali 
Al-Ibrahim stressed that 
the works of the workshop 
strengthened the efforts of 
Gulf entities as they present 
a scientific insight which 
make the participation of 
the Cooperation Council in 
the exhibition positive and 

Gulf entities examine 
Member states 
experiences in Expo  
-2٠2٠ Dubai

In its headquarter in Dammam, GCCIA organized the works of “Member 
States experiences workshops in Expo 2020” in the areas of content 
management, events and department operation, in the presence of 

representatives from Gulf entities.
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effective, in addition that it 
achieves the strategic goals of 
the participation in Expo. 

He also added “the entity 
hosting the workshop in 
addition to the participation 
of Secretariat in Expo support 
the openness of Gulf electrical 
power linkage authority and 
participating in big events 
attended by international and 
regional experts to discuss 
views, ideas, suggestions and 
recommendations contributing 
in developing energy. They 
also lead to increasing the 
cooperation among Gulf States 
and global organization in such 
vital sector in order to enhance 
energy security, increase 

investment opportunities 
and develop renewable 
energy sources. Expo discuss 
fundamental factors of 
global development, such as 
sustainability, mobility and 
opportunities.  

Khaled Ben Ibrahim Al-
Sheikh the Commissioner-
General of Cooperation Council 
department in Expo and 
general director of the office of 
developmental and economic 
affairs body in the secretariat 
of Cooperation Council stated 
that the workshop aims at 
discussing the preparation of 
participation with Cooperation 
Council in the exhibition and 
the progress achieved in such 

matter. 
He also elaborated 

“Member States follow with 
interest all details and seek 
to make the participation 
of Cooperation Council in 
the exhibition positive and 
effective, in addition that 
such participation shall 
archive strategic goals, 
such as geographical and 
historical heritage, ambitions, 
achievements and strategic 
participations.  He added 
“the task force are making 
strenuous and tangible 
efforts in order to make the 
participation of Cooperation 
Council in Expo successful 
and effective. Its necessary 

to underline the features of 
Gulf common progress and 
the achievements in all fields 
so that Cooperation Council 
department would meet the 
aspirations of the States. 

Al-Sheikh gave his thanks 
and gratitude GCCIA due to 
its host to the events of the 
workshop. He also indicated 
that Gulf electric power linkage 
project is one of infrastructure 
linkage projects approved by 
leaders of Gulf Cooperation 
Council as it has achieved its 
strategic goals represented in 
enhancing energy security and 
upgrading levels of reliability 
and safety in Gulf electric 
systems 
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The biggest gathering of 
energy with participation of 150 
country and the attendance of 
15000 participant

The experience 
of GCCIA at the 
World Energy 
Conference

The conference was held 
under the motto “Energy for 
prosperity”. It discussed the 
crises and challenges of the 
sector of Energy. It reviewed 
the innovations of the Energy 
and their related sectors in 
order to achieve the people’s 
welfare. Throughout the 
conference, 100 starting-up 
company introduced their 
innovations in transformation 
and efficiency of the energy 
to set a way to create an 
environment appropriate for 
the sustainable growth.

The discussions of the 
conference’ sessions will 
review each novel element 
related to the fields of energy 
starting from petrol, gas, 
electricity to the development 

of the clean cool resources, 
the renewable energy and etc.

GCCIA participation 
throughout its exhibition in the 
24th World Energy Conference 
included some lectures, which 
discussed three primary 
axes. Firstly, the pioneer role 
of GCCIA to raise the level of 
reliability of the Gulf electrical 
systems. Secondly, the 
electrical power security of the 
states of the Gulf Cooperation 
Council. Thirdly, the economic 
benefits achieved by GCCIA in 
favor of the member states.

Engineer Ahmed Ibrahim, 

the executive head of GCCIA 
participated in the main 
dialogue sessions of the 
conference. He participated 
in a key dialogue session 
discussing the promotion 
of the regional integration 
perception in terms of the 
resources and opportunities 
in the field of energy. In a 
side dialogue discussion 
organized by the Ministry of 
Energy& Industry in the United 
Arab Emirates in cooperation 
with the Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy, 
he discussed the electrical 

interconnected networks and 
the energy commerce.

The authority organized a 
side panel discussion under 
the name of “promotion of 
the electrical interconnection 
development and the 
cooperation between Africa 
and Gulf Cooperation Council”. 
It discussed the growth and 
the economic opportunities in 
the field of electricity in Africa. 
Moreover, it investigated the 
development of interconnection 
and the regional cooperation. 
The sessions were held by 
the participation of Matar 
Al-Neyadi, the deputy of the 
Ministry of Energy& industry, 
engineer Ahmed Ibrahim, 
the executive head of GCCIA, 
Doctor / Ilham Mahmoud 

in Abu Dhabi National Exhibition 
Center during, GCCIA participated with 

a special pavilion in the exhibition 
accompanied the 24th World Energy 
Congress, which was hosted by Abu 

Dhabi under the patronage of Sheikh 
Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, 

the president of the United Arab 
Emirates- may God protects him-

GCCIA participated by three axes, which 
highlighted its experiment and objectives

An image showing GCCIA exhibition in the exhibition.
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Ibrahim, the deputy of WEC 
Africa, in addition to some 
decision makers involved in the 
Energy sector in Africa.

Engineer Ahmed Ibrahim 

affirmed that GCCIA cares 
for its presence in the 
major activities in which 
international and regional 
experts participate. Such 

activities are held to discuss 
the opinions, ideas, proposals 
and recommendations, which 
play a role in developing 
the Energy sector. they also 

increase the cooperation 
between Gulf states and the 
international organizations in 
this vital sector to enhance the 
energy security, increase the 
investment opportunities and 
develop the renewable energy 
resources. The Cooperation, 
also, highlights the efforts of 
GCCIA in such major field, as 
well as the planes, projects 
and strategies carried out to 
ensure the sustainability and 
prosperity of the energy.

The triennial “World Energy 
Conference” organized by the 
World Energy Council since 
1924 in one of the greatest 
cities or capitals around 
the world is considered the 
greatest world gathering to 
face the energy challenges 
and draw the upcoming 
aspects of the energy 
industry all over the world. 
The conference is held 
by the participation of the 
stats’ presidents, leaders 
of the energy sector and 
the most important experts 
from all over the world. The 
conference discusses the 
international energy crisis. 
The Conference session, which 
held in Abu Dhabi Center is 
deemed the most leading 
one since its inauguration. It 
was held by the participation 
of 150 stats from the world 
continents, in addition to 
participation of more than 71 
governmental delegations 
under the head of a Minister 
or Deputy Minister, 500 
executive head of the greatest 
companies for petrol, gas 
and renewable energy along 
with 300 exhibitors and more 
than 15 thousand participant. 
The World Energy Conference 
represents one of the most 
prominent world platforms in 
the secto 

panel discussion on 
the development 
and the economic 
opportunities in 
the electrical field 
inside Africa

An image showing GCCIA exhibition in the exhibition.

Eng. Al-Ibrahim is standing with a number of GCCIA employees in front of GCCIA exhibition.
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The forum was attended by 
Sheikh Nawaf bin Ibrahim Al 
Khalifa (Chairman of the Board 
of Directors of the GCCIA), 
the members of the Board of 
Directors, Eng. Ahmed Ali Al 
Ibrahim (CEO of the GCCIA), 
and a selection of energy trade 
experts around the world, 
sector experts and technology 
pioneers.

The Forum discussed 
innovative solutions to address 
the problem of energy supply in 
all its sources in an economical 
manner in line with the global 
development in this field and the 
required flexibility in this sector.

It also discussed the fourth 
energy revolution related to 

renewable resources and 
how this new revolution can 
be exploited along with the 
possibilities and capabilities 
available in the Arab region and 
the benefits that this revolution 

will bring to the electricity sector 
in the Arab world.

The Forum aims to accelerate 
the steps of energy trade in 
the Gulf region, activate the 
necessary mechanisms to raise 

the efficiency of electricity 
services in the region and 
minimize interruption through 
close coordination between all 
concerned parties in the Gulf 
States.

Innovative Solutions
The Forum included five 

discussion sessions, in which 
the speakers discussed 
maximizing the benefits of 
the operation of the electrical 
interconnection and the 
services associated with the 
networks, the development of 
economic synergy in the energy 
sector, the economic benefits 
of the projects of electrical 
interconnection, legal and 

Organized by (GCCIA) in Kuwait, the two-day Fifth Power Trade Forum discussed a number of 
issues related to economic and population growth, urbanization and economic well-being, under 

the theme “Developing Energy Markets to Support the GCC Economic Recovery”.

 Markets Development Reviving the GCC Economy

Fifth Electric Power Trade Forum unveils innovative solutions to 
address power supply problem

Side of the conference sessions.
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regulatory frameworks for 
the development of electricity 
markets, and finally discussed 
electricity markets and the 
market needs and designs.

During the sessions, they 
discussed innovative solutions 
to address the problem of 
energy supply in all its sources 
in an economical manner in line 
with the global development 
in this field and the required 
flexibility in this sector. They 
also discussed the fourth 
energy revolution, which is the 
renewable resources revolution 
and how this new revolution 
can be exploited along with the 
possibilities and capabilities 
available in the Arab region and 
the benefits that this revolution 
will bring to the electricity sector 
in the Arab world.

One of the most important 
recommendations of the Forum 
is to initiate initiatives that 
help enable GCC companies, 

organizations and institutions 
to activate the energy trade 
platform to enable optimal 
use of electricity and trade it 
economically.

Important Initiative
The Fifth Electric Power Trade 

Forum is one of the prominent 
events organized by the GCCIA as 
part of its strategic initiatives to 
stimulate energy exchange and 
trade among the GCC states to 
achieve more economic savings 
and gains for the electricity 
sector.

It brings together 
policymakers and a selection 
of energy trade experts around 
the world, sector experts 
and technology pioneers, 
and provides a platform 
for participants to share 
experiences, learn about 
developments in the energy 
industry, and methods to 
adapt to challenges and seize 

emerging opportunities in the 
energy trade.

The GCC states are currently 
working on the implementation 
of the steps to stimulate and 
support a Gulf market for energy 
trade and encourage electricity 
trade among them through the 
GCC electricity interconnection 
network. To this end, the GCCIA 
launched the Energy Trading 
Platform for the GCC Electricity 
Market, a program developed by 
the GCCIA’s own cadres, which 
aims to stimulate the conclusion 
of daily energy trade contracts 
between the GCC states similar 
to the global electric power 
markets and inaugurate in the 
first phase Day Ahead Market, 
which enables participants to 
place offers of sale and purchase 
throughout the 24 hours of the 
next day. The sale and purchase 
transactions are entered into 
automatically according to the 
offers of sale and purchase 
placed in the platform by 
authorized dealers from their 
countries and companies 
securely, while maintaining the 
confidentiality and identity of 
the dealer until the completion 
of transactions. The system also 
allows reservation and pricing 
of the required interconnection 

capacity and the settlement of 
sales and purchase transactions 
by issuing invoices automatically 
while the GCCIA coordinates 
the collection of such invoices 
between the GCC states 

The attendees 
discussed the fourth 
energy revolution 
related to renewable 
resources and how 
they can be exploited

The Forum addressed 
innovative solutions 
to address the 
problem of energy 
supply in various 
sources

Engineer Sheikh Al Khalifa giving his speech at the conference.

1. Accelerating the steps 
of energy trade in the 
GCC region.

2. Activating the 
necessary 
mechanisms to raise 
the efficiency of 
electricity services in 
the region.

3. Minimize interruption 
through close 
coordination between 
all concerned parties 
in the GCC States.

Initiate initiatives 
that help enable GCC 
companies, organizations 
and institutions to activate 
the energy trade platform 
to enable optimal use of 
electricity and trade it 
economically.

Objectives of Forum:

Recommendations:

Eng. Al-Ibrahim speaking at the conference.
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The Conference sponsored 
by Engineer Salem El-Aufi, 
Deputy Minister of Oil and Gas 
in Oman, and organized by the 
International Council on Large 
Electric Systems (CCG CIGRE) 
is one of the most important 
in the field of electric 
energy in the region. This 
is because it is specialized 
in the technologies of the 
production, transmission, and 
distribution of electricity;  and 
it involves the attendance of 
many Energy Sector officials 
in the GCC’s countries, many 
chairmen of the companies 
at this field, regionally and 
globally, and a group of 
experts, engineers and those 
interested in the field of 
electric energy.

Active Participation
GCCIA has shared many 

papers which were of the 
best papers submitted in 

the Conference, addressing 
regional interconnection, 
the use of modern 
technologies, the scopes of 
increasing Gulf countries’ 
energy efficiency and the 
challenges accompanying 
them in terms of energy 
generation and energy 

consumption, smart networks 
and renewable energy 
markets that contribute to 
increasing the credibility 
and efficiency of the electric 
system’s performance, and 
how to make use of global 
experiments and modern 
technology to enhance electric 

networks’ security and 
reliability, as well as other 
vital topics.

The papers have been 
submitted by the Engineers: 
Abdullah Hassan, Ali Al-
Ibrahim, Ikram Raheem, Talal 
Al-Sheikh, Bandar Al-Morri, 

GCCIA has submitted important work papers and has participated in the International 
Electric Equipment Fair

1٣٠ papers in GCC Electricity Conference

This year, the 
conference has 
focused on modern 
technologies as 
well as regional 
interconnection

Engineer Al-
Ibrahim: “The 
authority is eager 
to take part in 
the big events 
contributing to the 
development of 
Energy Sector

Engineer Ibrahim ahead of the Conference’s main Energy transition in the GCC session.

Engineer Al-Ibrahim receiving the Honor Shield of GCCIA a bronze sponsor 
attending the Conference.

GCCIA participation in the Gulf Electric Conference and Fair 2019,  hosted by Ministry of Oil 
and Gas in Oman, late in last October, has been effectively significant.
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Abdullah Al-Ghamdi, and 
Ahmad Al-Ja’fari.

Engineer Ahmad Al-Ibrahim, 
GCCIA CEO, has participated 
in the Conference’s main 
dialogue session titled: (Energy 
transition in the GCC). The 
session discussed the transition 
in Energy Sector in the GCC 
countries. Upon his participation, 
Engineer Al-Ibrahim has 
mentioned the role of GCCIA 
in supporting that transition 
through its studies and the 
international conferences in 
which it participates. A group 
of CEOs and experts in Energy 
Sector has also participated in 
the session.

GCCIA has participated in 
the 24th International Electric 
Equipment Fair organized 
aside the Conference. In that 
fair, more than 23 regional 
and international companies 
have participated, providing 
modern technologies and 
equipment in the fields of the 
electric systems. The fair has 
also involved every aspect of 
the production, transmission, 
and distribution of electricity 
and has enabled its visitors to 
explore the latest technologies 
developed by those who 
work in the electric sector 
industry, in order to closely 
view the modern equipment 
and devices made by science 
for the purpose of keeping up 
with the current informational 
boom. Moreover, the fair is an 

opportunity to encounter the 
biggest pioneer manufacturing 
companies in the world, and 
to support nationalizing the 
electric industries by enabling 
some of the national and 
gulf companies to offer their 
products and experiences.

For his part, Engineer 
Ahmad Al-Ibrahim, the CEO 
of GCCIA, has stressed that 
the authority is eager to 
participate in the big events 
in which many international 
and regional experts take 
part in order to discuss the 
opinions, ideas, suggestions 
and recommendations 
contributing to improving the 
Energy Sector and helping 
increase the cooperation 
between the Gulf countries 
and global organizations in 
that vital sector. That would 
help enhancing energy 
security, increasing investment 
opportunities, and improving 
renewable energy sources, as 
well as highlighting the efforts 
made by GCCIA in that vital 
field, and the plans, projects 
and  strategies implemented 
by it for the purpose of 
guaranteeing the sustainability 
and prosperity of energy.

Future Development
This year, the Conference 

has aimed at improving the 
electricity industry through 
displaying the latest global 
experiments and technologies 
that would improve and 
exchange experiences and 
information on the production, 
transmission, and distribution 
of the electric energy 
among the concerned Gulf 
Cooperation Council’s member 
countries. It has also focused 
on using modern technologies 
and regional interconnection, 
and establishing electric 
energy, smart networks, 
renewable energy markets 
that would contribute to 
increasing the credibility 
and efficiency of the electric 
system’s performance, as well 
as the energy transition in the 

GCC’s countries.
The Conference also 

discussed many papers 
on technical technologies, 
strategies of improving 
electricity sector in the GCC’s 
countries. Furthermore, it 
discussed more than 130 

papers authored by a group 
of scholars and experts in the 
field of electric energy.

At the end of the 
Conference, GCCIA has been 
honored during the opening 
ceremony as a bronze sponsor 
in the conference 

the GCC Interconnection Authority’s Corner in the International Electric Equipment Fair.

1. Improving the electricity industry through displaying the latest 
global experiments and technologies that would improve and 
exchange experiences and information on the production, 
transmission, and distribution of the electric energy among 
the concerned Gulf Cooperation Council’s member countries. 

2. Using modern technologies and regional interconnection.
3. Establishing electric energy, smart networks and renewable 

energy markets that contribute to increasing the credibility 
and efficiency of the electric system’s performance.

4. Energy transition on the GCC countries..

1. GCCIA has shared some of the best papers submitted in 
the Conference. 

2. The papers address regional interconnection, the use 
of modern technologies, and the scopes of increasing 
Gulf countries’ energy efficiency and the challenges 
accompanying them in terms of energy generation and 
energy consumption.

3. The papers examined how to make use of global 
experiments and modern technology to enhance electric 
networks’ security and reliability. 

4. The papers have been submitted by the Engineers: 
Abdullah Hassan, Ali Al-Ibrahim, Ikram Raheem, Talal 
Al-Sheikh, Bandar Al-Morri, Abdullah Al-Ghamdi, and 
Ahmad Al-Ja’fari.

5. Engineer Ahmad Al-Ibrahim, GCCIA CEO, has participated 
in the Conference’s main dialogue session titled: (Energy 
transition in the GCC).

6. GCCIA has participated in the 24th International Electric 
Equipment Fair organized aside the Conference.

Conference Goals:

GCCIA Contributions:
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Khalid Alshaya interview

 A few years ago, the 
Gulf Electricity Conference 
concluded that the Gulf 
electricity market had 
been pushed to a larger 
extent by expanding 
interconnections,What has been 
done in this regard since then, 
and how do you evaluate the 
Gulf electrical connection?

Electricity interconnection 
has avoided many 

interruptions and reduced 
the cost of production. Today, 
the reserve comes from the 
GCC interconnection, which 
benefited all countries and 
reduced the costs of rotating 
reserves that were producing 
electricity as a reserve. Not 
only the mother country, but all 
the Gulf States, due to they are 
all linked. Benefit from more 
than one axis and method, 
in reducing expenses and 
avoiding interruptions, as well 
as trade between countries.

The future tends to reduce 
distances, connect everyone, 
and turn the whole world into 
a small village.The future 
confirms that electricity will be 
a global commodity sold and 
bought in the market, is energy, 
which is required and can be 
exchanged as is happening 
today in Europe, and there 
will be supply and demand 
between countries and the 
common energy market. The 
existence of interconnection 
forms the basis of the energy 

Sheikh Nawaf bin Ibrahim Al Khalifa, Chairman of the Board of Directors of GCCIA and CEO of the 
Bahrain Electricity and Water Authority, revealed that the energy trade will be the next target for 

the Gulf countries. He is expecting to achieve profits of more than one billion riyals annually for the 
member countries by exploiting opportunities and surplus production From one country to another.
During interview to „alrabtalkhleijy” magazine, Sheikh Nawaf confirmed that the first step to achieve 

this goal should be through rationalization of consumption and opening new areas for energy 
production, away from expensive fossil fuels and polluting the environment.  Details as follows:

Sheikh Nawaf bin Ibrahim 
Al Khalifa, Chairman of the 
Board:

 Extended 
connectivity is 
essential for 
continued energy 
security

The signing of 
memorandums of 
understanding (MOUS) 
comes within the 
framework of the 
Authority plans to 
expand its services to 
neighboring countries

Energy management, 
top priority, demand 
increases 11% annually
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market that we expect to be a 
global market.

 On more than one occasion, 
you talked about the energy 
trading, and it is the future . 
What are your expectations for 
this emerging trade?

A few months ago, we 
launched the Energy Trading 
Platform for the GCC Electricity 
Market, a program developed 
by the Authority’s own 
cadres; this program aims 
to stimulate the conclusion 
of daily contracts for energy 
trade between member states, 
such as the global electric 
power markets. This is a 
step will boost energy trade 
and establish a common 
Gulf market for it, In order 
to facilitate trade operations 
related to energy trade among 
the member states.The Gulf 
Electric Interconnection 
Authority launched an 
electronic system to manage 
the energy trade through a 
protected website that enables 
persons authorized by Member 
States to access this system; 
to explore opportunities for 
energy trade, both in supply 
and demand, enabling them to 

exploit surplus and untapped 
production capacities.

 What distinguishes this 
platform from other one?

The electricity trade is 
characterized by confidentially, 
and it is expected to provide 
financial revenues of up to one 
billion dollars annually, which 
will be used to increase the 
national income of countries, 
as well as, in the operations 
and maintenance and 
construction of new plants.In 
addition to, the energy trade 
is in the field of preserving 
the sustainable environment, 
and energy security in each 
country,which allows providing 
energy permanently and 
continuously.

 What are the expectations of 
this huge project?

The commercial energy 
exchange allows enhancing 
the security of the Gulf energy, 
avoiding 100% interruption, 

in addition to reducing the 
cost of building new plants 
and maintenance costs.
The platform aims to sign 
and complete daily electric 
commercial contracts in order 
to optimize the use of available 
resources.He pointed to the 
existence of current and future 
plans, through electronic 
communication such as stock 
exchange operations.

There are current and 
future plans to integrate 
more efficient energy 
markets to complete, exploit 
and terminate deals on the 
same day, via electronic 
communication such as stock 
exchange operations.

 What is the Targetof these 
steps? How will it benefit the 
countries of the region?

The short-term ambition 
of the linkage authority is to 
achieve the maximum benefit 
of this linkage to stimulate 
energy exchange and trade 

among the GCC countries, and 
to establish an energy trade 
market. Electrical has about 
the Gulf States.

In the long term, it also 
seeks to exchange and trade 
energy with other linkage 
systemin the region, and 
with European countries for 
different peak seasons of 
electrical loads from the Gulf 
countries.

Also developing energy 
markets will revive the GCC 
economy. From the beginning, 
the GCC interconnection 
network was the beginning 
of the electric power trade, 
with the volume of exchange 
between the Gulf countries 
reaching 1.250 million MWh, 
which necessitated the 
formation of the energy-trading 
platform for the 2018Gulf 
electricity market.

Important expansion

 GCCIA linkage Authority has 
signed several memorandums 

Yemen is our 
gateway to Africa, 
and our next target 
is Europe and Asia

We have plans to 
integrate more 
efficient energy 
markets to finalize, 
exploit and 
terminate deals on 
the same day

Private sector 
investment in 
energy exceeded 5 
billion dollars in 6 
years
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of understanding (MOUS) 
to study the possibility of 
electricity linkage between 
the Gulf electricity linkage 
network and the network of the 
countries of Jordan, Egypt, Iraq, 
Ethiopia and Yemen, What is 
the target of this memorandum 
and its counterparts with Arab 
countries?

The signing of the MOUs 
comes within the framework 
of GCCIA plans to expand 
its services to neighboring 
countries, towards the 
Arab and African electricity 
networks, and to implement 
the vision of establishing a 
regional and Arab energy 
trading system to benefit from 
the productive surplus of the 
Gulf networks and obtain 
alternative and cheap energy 
sources from other regions.

 The signing of these 
memoranda also contributes 
to enhancing the long-term 
strategies of GCCIA in the 
search for possibilities and 
opportunities for expansion 
outside the GCC system, by 
examining the opportunities 
to connect with neighboring 
networks and to other regions 
such as Europe, Africa and 
Asia, which increases the 
reliability of networks and 
open up opportunities New and 
promising energy trade outside 
the GCC.

 Are there plans for other 
similar memoranda?

Certainly, GCCIA is 
continuing its work and 
implementing its plans to 
provide better and more 
services to the Member 
States, and the development 
of technologies that improve 
the efficiency, quality and 
reliability of the network, 
which is what the Authority 
seeks to achieve during the 
coming period, in response 
to the growing demand for 
energy, whether from the GCC 
or other countries of Arab and 
African neighbors, towards 
Europe.

This expansion coincides 
with the implementation of 
the extension plans and the 
study of more investment 
opportunities in energy, which 
is rising global demand from 
the reality of economic growth 
and consumer growth.

Great waste

 According to many experts, 
there is a huge waste of 
electricity in the Gulf region, 
which amounts to about one-
third of the production, which 
is a double waste, in terms of 
waste of current, and in terms 
of waste of fossil fuels that are 
consumed to produce electricity 
.. How can we minimize this 
waste and conserve resources?

The culture of rationalization 
one of the priorities of the 
electricity authorities in the 
Gulf, and this culture does not 
come through intimidation 
of subscribers,  Rather, 
we rely on the method of 
encouraging and favoring the 
subscribers, and improving 
dealing with the subscribers 
for a close relationship 
between the subscriber and 

the organization,The thing 
is not sustained without 
rationalization, we focus on the 
rationalization of electricity at 
peak time, which is from 1 pm 
to 4 pm, the peak period on 
the normal day, and the peak 
of Ramadan month is after the 
evening prayer.

We invite subscribers to 
take advantage of electricity 
as needed, and that the 
subscriber takes electricity 
from what he needs. My 
message to everyone is 
to make rationalization a 
competition among them 
for those who spend less, 
because competition in those 
who spend less of electricity 
will achieve awareness in 
rationalization.

I personally adopt this 
method with my friends and 
acquaintances, and I often ask 
them about the amount of their 
bill and compare it with my bill, 
and I aim to achieve awareness 
for those around me in the 
process of rationalization of 
electricity,The solution to the 
problem of power outages is 
not to increase the production 

plants, not to increase cables 
and others, but the radical 
solution that the subscriber 
consumes the electricity he 
needs.

Great efforts
 Let’s talk a little bit about 

Bahrain ..What are the plans 
of the Electricity and Water 
Authority to meet the growing 
demand for electricity in the 
Kingdom?

The Authority builds bases 
and principles that rely on the 
involvement of representatives 
of municipal councils and 
citizens, to listen to their 
demands and solutions 
proposed by them, in order 
to find appropriate solutions, 
to take the best methods of 
community partnership, and 
the need to work to promote 
and spread a culture of 
rationalization, security and 
safety for shopkeepers in 
the Caesarea market for the 
proper electrical installation of 
shops and to provide them with 
fire extinguishers for electrical 
contact, which contribute to 
reduce and reduce risks.

Eng. Sheikh Al Khalifa during the Bahrain Business Forum
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He pointed out that, the 
Authority’s development of 
reinforcement networks and 
the replacement of old cables 
and the construction of new 
stations with high and low 
voltage, which is within the 
strategic vision of the Authority 
in the development of services 
and keep pace with economic 
growth and urbanization in the 
Kingdom.

The Electricity Emergency 
Services Center in Muharraq 
has contributed significantly 
to reducing interruptions and 
repair period, which is one of 
the fruits of this strategy in 
providing better services to 
subscribers.

 We have used the 
measurement and quality 
indicators of our services from 
the members of the municipal 
councils, and the observations 
of the participants to meet 
their ambitions to provide the 
best for them.

 What are the priorities of 
the Commission, especially 
with regard to the summer 
period, which usually 
witnesses peak times? We 
work within a strategic plan, 
which has five main axes, 
namely:

 Operations management, 
demand growth, customer 
service, human and 
financial resources, and 
operations support. Each 
axis has measurements and 
performance indicators, 
so that we see the work 
of each axis and aspects 
of achievement and 
shortcomings in it. Priority is 
variable and depends on the 
measurement of the above-
mentioned axes.

We have quarterly and 
monthly meetings to 
review measurements and 
priorities change according 
to measurements. Always 
prioritizing a measurement 
is always correct, but if 
it is on impressions it is 
wrong 

As for the priorities of the 
Commission in the summer, 
the Commission in the summer 
period is the most important 
measurements we have is, 
the period of interruption, and 
the number of interruptions, 
it is important to compare 
ourselves with other countries 
in the Gulf and the world,  
The interruption period has 
improved significantly in recent 
years in interruptions, It is true 
that there were interruptions, 
but the period of return of 

electricity was short.

 To what extent have 
attempts to exploit renewable 
energy to produce energy, 
rather than the continued 
reliance on fossil energy?

As everyone knows, 
electricity is produced by 
renewable and non-renewable 
energy sources. Basic energy 
is produced energy that the 
state cannot emit. Basic energy 
can be produced in several 
ways:

 Nuclear energy is applied in 
several countries. Electricity 
production is not limited to a 
specific type of production. 
This ensured sustainability 
in production,This leads 
to a decline in electricity 
production prices. Electricity 
consumption per capita 
increases with time, 
we have 11% 
annual growth 
in electricity 
demand, and 
within 8 years we 
have increased the 
size of the power grid 
to double.

 Do you have a strategy to 
create environmentally friendly 
power plants in the future?

Electricity in Bahrain is 
produced only with the highest 
environmental standards. 
Electricity can only be 
produced with the approval of 
the Supreme Council for the 
Environment, All the Electricity 
stations that we build are 
in line with the highest 
international standards, 
and all are environmentally 
friendly, and comply with 
the global environmental 
requirements in all respects, 
The power plants in Bahrain 
are among the best produced 
in the world, in continuity, 
reliability and environmentally 
friendly 

From the 
beginning, the Gulf 
interconnection 
network was the 
beginning of the 
Electrical Power Trading

Developing energy 
markets will revive 
economy of the Gulf 
Cooperation Council 
countries

Culture of 
rationalization of 
industryis one of 
the priorities of the 
electricity authorities 
in the Gulf
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Electric energy affects 
everyday life more than any 
other commodity. As the prices 
of the electric energy, affect 
the cost of almost everything 
we consume, even those in 
small grocery stores, this 
effect extends to electronic 
devices and vehicle fuel. It 
even determines the costs of 
heating and cooling in homes, 
companies, factories, hospitals, 
and schools. It safe to say that 
without electricity, the world 
would be without the vital things 
we need to survive.

Today, many places in the 
world suffer from a significant 
shortage of energy supplies, 
and the government investment 

in this important sector. On 
the other hand, there are other 
low-cost sources of energy, 
which make the process 
more complicated. Almost no 
countries of the world can cover 
the required energy with their 
own sources of energy, which 
is why the energy trade has 
appeared, to provide protection 
against risks and problems. 
Energy sources remain very 
important, and therefore, we 
need to energy trade. Supply 
chains and logistics services are 
now more important than ever.

Electric energy trading 
differs from financial trading, 
and this happens partly on 
stock exchanges. There are 

many energy exchanges in 
Europe, the most famous of 
which is NORDPOOL in Oslo 
and the European Energy 
Exchange (EEX) in Leipzig. 
What distinguishes the Stock 
Exchange in energy trade is that, 
it is a trade with a neutral body 
in the market, meaning that the 
seller and buyer do not need to 
know each other.

Energy demand is increasing 
continuously, exceeding any 
other commodity, as the latest 
specialized estimates in the 
energy field indicate that 
energy demand will increase by 
more than 30% by 2035, which 
requires the provision of reliable 
energy supplies. Steve Harley, 

head of global energy sector 
(DHL) considers this matter 
inevitable and indisputable. He 
also adds, „Day by day, living 
standards are rising all over 

Electricity entered strongly in the world of Energy trade and circulation, 
which until recently, was more focused on crude oil products and 

natural gas. Today, electricity is an ideal commodity for sale in energy-
thirst markets, a market whose importance stemmed from the urgent 
need for it as an essential element in the development of the economy, 

civilian and civilization. 

In December, Gulf Electrical Interconnection 
Authority launched the energy trade platform, 
amid expectations of saving $ 1 billion annually.

Energy trade... the 
upcoming oil

Ahmed Al-Ibrahim: 
The Gulf countries 
are in the forefront 
of the worldwide 
states in the size of 
the major stations. 
They are large sizes 
and have great 
challenges.

Sheikh Nawaf 
Al Khalifa: Our 
goal is to enable 
the states of the 
Gulf Cooperation 
Council (GCC) to 
make optimal use 
of electrical energy 
and trade in an 
economical manner.
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the world, and an increasing 
number of consumers are 
enjoying the fruits of economic 
progress. All of this implies that 
energy demand continues to 
rise”.

This great importance 
of energy makes it a very 
important commodity that can 
be traded and make big profits 
through it. The energy market 
started in Europe several 
decades ago, and it is one of 
the important markets in the 
world. The Gulf States are trying 
to enter the Energy Trade Club, 
through the Gulf Cooperation 
Council Interconnection 
Authority (GCCIA), which is 
expanding significantly day after 
day, and is seeking to take over a 
large part of the market through 
its own platform of energy.

Evolving of the market
The energy trade industry has 

remarkably evolved over the 
past ten years, and has achieved 
extremely rapidly progress 
after companies have focused 
on developing strategies that 

were then achieved, so that 
companies can reach their 
market presence. There are 
positive competitions and 
investments in energy trade, 
as well as energy technology 
platforms. As work began on 
the bilateral market after the 
linkage between the countries of 
the GCC in 2009, and then was 
followed by the development 
of transportation leasing 
operations in 2014. Then, 
GCCIA developed the electricity 
markets by offering the Gulf 
market to enter the electric 
energy trading at the end of 
2018, by setting up the trading 
market for the next day as a first 
stage.

The most important key 
factors for the energy industry 
are the supply and demand 
for energy, so there are many 
energy suppliers and consumers 
in order to buy or sell any type 
of energy.

Today, the GCC states can 
handle electrical energy 
bilaterally or through the Gulf 
market for electrical energy 

circulation. The so-called 
„products” can be effectively 
traded, in short, when a 
person purchases a quantity of 
electricity at specific times such 
as peak times & working times, 
or energy circulation on the next 
day, next month, or next year, to 
be delivered at an agreed date.

Operations within the electric 
power trade are developed 
transparently. There are many 
factors to achieve a functional 
and transparent energy market, 
which will work to produce fair 
prices in it, such as increasing 
the number of sellers and 
buyers, increasing trading 
volume, high information 
density, obtaining trustworthy 
prices between supply and 
demand prices, etc.

The Gulf Platform
In December 2018, GCCIA 

launched the energy-trading 
platform for the Gulf electricity 
market, with the aim of 
stimulating the conclusion of 
contracts for the next day in 
energy trade between member 

states, similar to the global 
energy markets, the step was 
the beginning of the storming of 
a promising market.

The platform is a program 
developed by GCCIA cadres and 
aims to stimulate the conclusion 
of daily contracts for energy 
trade between member states, 
in line with the global electric 
energy markets.

This platform will help to 
stimulate and encourage the 
energy trade market among 
the Gulf countries, and most 
importantly, is the development 
of economic solidarity in the 
energy sector, the economic 
benefits of electrical 
interconnection projects, and 
legal & regulatory frameworks 
for the development of 
electricity markets.

GCCIA expects from this 
ambitious project to enable 
companies, bodies and 
institutions of member states to 
make optimal use of electrical 
energy, for their benefit and 
the economic savings of nearly 
one billion dollars annually, 
in the form of saving the 
cost of building generating 
stations, reduce expenses 
and maintenance, and reduce 

Experts expect 
that the new 
GCCIA platform 
will be one of 
the important 
platforms for 
energy trade.

Nayef Al-Abadi: 
We have an 
opportunity to 
become a part of 
the global energy 
trade in the 
future.

Steve Harley: 
Energy demand 
continues to rise.
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carbon emissions. The authority 
has endeavored to develop its 
platform, through consulting 
with leading specialists in this 
field. During the fifth Energy 
Trade Forum held in Kuwait, 
Authority officials reviewed 
the steps they had taken to 
activate the platform. During the 
past 12 months, the platform 
enabled making the offers to 
buy & sell and the conclusion 
of deals automatically and 
securely, while maintaining 
the confidentiality and identity 
of the trading parties until the 
completion of the deals, in 
addition to reserving and pricing 
the required linkage capacity 
and settling the buying and 
selling capabilities.

Eng. Sheikh Nawaf bin 
Ibrahim Al Khalifa, Chairman 
of the Board of Directors of the 
(GCCIA), confirms that „Among 
the expected results from the 
operation of this platform is to 
enable companies, bodies and 
institutions of the GCC to make 
optimal use of electrical energy 
and trade in it in economical 
manner, with significant 
financial returns, in the form 
of saving the cost of building 
new generating stations, 
thus reducing operating and 
maintenance expenses and 
reducing carbon emissions”. 

The energy-trading platform 
for the Gulf electricity market, 
which has a program developed 
by GCCIA cadres, aims to 
stimulate the conclusion of 
daily contracts for energy trade 
between member states, similar 
to the global electric power 
markets.

Promising market
As demand increases، 

Experts expect that the new 
platform of GCCIA will be one 
of the important platforms for 
energy trade, after its network 
succeeded in moving beyond 
the region, reaching to Jordan, 
Egypt and Iraq, and then to 
Turkey and Africa. Before that, 
the network was linked to 
Yemen and Ethiopia, making 

it a sprawling network, and 
reaching most of the ancient 
world.

In its first stage, the Day 
Ahead Market was launched, 
which enables the participants 
to launch the buy and sell offers 
every hour of the 24 hours for 
the next day. Where sale and 
purchase deals are concluded 
automatically according to the 
offers of sale and purchase that 
are entered into the platform 
by the authorized dealers from 
their countries and companies, 
and safely, with maintaining 
the confidentiality and identity 
of the trading entity until the 
completion of the deals.

The system enables the 
reservation and pricing of 
the required linkage capacity, 
settlement of sale and 
purchase deals by issuing bills 
automatically, and the authority 
to coordinate the collection of 
these invoices between Member 
States.

New markets will be 
introduced in the future, such 
as the intraday market, which 
allows greater exploitation 
of trade opportunities during 
any hour on the same day, as 
well as futures markets and 
other energy trade markets as 
needed.

Eng. Ahmed Al Ibrahim, CEO 
of the GCCIA, confirms that 
the authority has entered the 
second phase of the project, 
and he says, „We entered a 
new stage after we achieved 
the main goal of the electrical 

connection, which is how to 
maximize the economic benefit 
of the electrical connection 
between member states. He 
revealed that there is a trend 
from the Gulf States to establish 
renewable energy plants, 
especially solar energy plants, 
and he adds, „The Gulf States 
are at the forefront of the world 
in the size of large plants, which 
is a large size, and which have 
great challenges.”

On the same side, Dr. Nayef 
bin Muhammad Al-Abadi, 
a member of the Board of 
Directors of the GCCIA and 
the Deputy Minister of the 
Saudi Ministry of Energy for 
Electricity Affairs, affirms that 
there is an opportunity for the 
Gulf States to become part 
of the global energy trade in 

the future, which is expected 
to prevail significantly until 
the term energy becomes 
synonymous with the word 
electricity. Calling upon the 
states of GCC to take advantage 
of the mistakes of others in 
completing exchanges. He adds, 
„We have a great ambition 
that the Gulf will in the future 
constitute an important link in 
the global exchange network, 
due to its distinguished location 
between East and West, which 
allows a great economic return 
and providing an atmosphere 
of permanent security”. He 
revealed that the volume of 
trade exchange in energy 
between the Gulf States during 
the years 2018-2019 witnessed 
a significant increase, 
exceeding 80% 
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The moment the inauguration of the energy trade platform for the Gulf electricity market, the Minister of Energy, Industry 
and Mineral Resources Dr. Nayef Al-Abadi,  Engineer Sheikh Nawaf Al Khalifa, Chairman of the Board of Directors of GCCIA, 
and Eng. Ahmed Ibrahim, CEO of GCCIA, officially launched the platform.

Global Energy Trade Balance
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The GCCIA is currently 
working on developing 
the energy market 
in the GCC region. To 
achieve this, GCCIA held 
discussions with energy 
exchanges around 
the world, after a long 
history in dealing with 
cross-border energy 
trade.

Energy trade is one 
of the main goals of 
the GCCIA, according to the studies of 
the states of GCC. The ability of energy 
circulation during 2015 reached more 
than $ 500 million and more than $ 25 
billion (net present value) in looking 
forward for 25 years.

In 2016, the volume of energy 

circulation in the GCC 
region already reached 
1,320,000 MWh with the 
participation of five of 
the six member states in 
commercial activity and 
the conclusion of more 
than 15 contracts.

The Board of Directors 
of the GCCIA presented 
several plans to encourage 
energy trade, the 
authority prepared simple 

procedures for implementing energy trade 
transactions, visited all member states 
to hold sessions on energy trade, and the 
first workshop in this regard was held 
with NORDPOOL during the period from 27 
to 28 April 2016 in Bahrain. The workshop, 
which was attended by member states, 

focused on the importance of energy 
markets and global experience.

Eng. Omar bin Khalfan Al-Wohaibi, a 
member of the Board of Directors of the 
GCCIA, reveals that the authority aims to 
expand the Gulf electrical interconnection, 
which aims to „increase reliability during 
interruptions, increase opportunities 
for exchanging and trading electrical 
energy between member states, and the 
possibility of expansion outside the GCC 
system, in connection with neighboring 
countries’ networks”.

The Arab region currently includes 
three electrical interconnection networks, 
which are the members of GCCIA, which 
are Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, 
the Emirates, and Oman. The eight 
electrical interconnection members, 
namely Jordan, Egypt, Iraq, Libya, 
Lebanon, Palestine, Syria and Turkey, and 
the members of the Maghreb electrical 
interconnection which are Morocco, 
Algeria, Tunisia, and recently the Gulf 
network was connected to the network 
Arabic through the axes of Iraq, Jordan 
and Egypt, in preparation for reaching 
Europe 

Omar Al Wehaibi: Our goal is to increase 
opportunities for the exchange and trade of 
electric energy between member states

Energy exchange ... Target of 25 billion

D. Omar Al Wehaibi

fonts currently being worked on

the lines are already there

Lines of the Gulf 
electrical link
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Total electricity imports                   (billion kilowatts)

Country 2016 2015

1 United States of America 72.72 75.77

2 Italia 43.18 50.85

3 Brazil 41.31 34.64

4 Switzerland 34.10 34.03

5 Germany 28.34 37.01

6 Austria 26.37 29.37

7 Holland 24.26 30.76

8 Finland 22.11 21.46

9 Spain 21.85 14.96

10 France 19.90 9.96

Total electricity exports                   (billion kilowatts)

Country20162015

1Germany78.8685.29

2Canada65.1768.46

3France61.4074.02

4Paraguay48.4241.13

5Switzerland30.1735.07

6Sweden26.0231.89

7Czech Republic24.7928.66

8Lao People's Democratic Republic23.7911.55

9Norway22.1522.02

10Holland19.3422.01

Muhammad Haji Bushehri, 
a member of the Board 
of Directors of the GCCIA, 
reveals that there are many 
plans and projects to expand 
the Gulf interconnection 
network and its extension, 
to be linked to the countries 
of Jordan, Iraq and Turkey, 
with the aim of increasing 
the opportunity of energy 
trade, and access to European 
markets. He said, „The Gulf 
States have local plans to 
increase the production of 
renewable energy, which gives 
us opportunities to study the 
best ways to take advantage 
of these renewable energies, 
and deal with them through 
energy trade between the 
GCC States and other states”. 
Bushehri stresses that the 
Gulf electrical interconnection 
network is an ideal opportunity 
to establish joint Gulf power 
stations projects, which are 
linked to the GCCIA and provide 
services to more than one Gulf 
country, by means of electrical 
interconnection.  Focusing 
on opportunities to establish 
renewable energy stations, 
which is one of the strategic 
directions of states of GCC in 
diversifying electrical energy 

sources, as it is an opportunity 
for partnership in investment 
between the public and private 
sectors, which enhances energy 
security in the Gulf.

The Undersecretary of the 
Ministry of Electricity and 
Water in the State of Kuwait 
stressed that the GCCIA was the 
beginning of the electric energy 
trade, and said, „The volume 
of exchange between the Gulf 
States reached 1.250 million 
MWh, which necessitated the 
formation of the energy trade 
platform for the Gulf electricity 
market 2018”. He added, 
„Commercial energy exchange 
permits the enhancement 
of Gulf energy security and 
avoids 100% interruption, in 

addition to reducing the cost 
of building new plants and the 
periodic maintenance costs 
of these stations. We have the 
effectiveness to complete, 
exploit and terminate deals on 
the same day, via electronic 
communication such as stock 
exchange operations. This 
platform aims to sign daily 
electrical commercial contracts 
and be completed safely with 
the aim of optimizing the use of 
available resources”. He pointed 
to the existence of current and 
future plans, through electronic 
communication, such as the 

stock exchange operations. He 
noted that the electrical trade 
is characterized by secrecy 
and is expected to provide 
financial returns amounting to 
one billion dollars annually, to 
be used to increase the national 
income of countries, and in 
the operations, maintenance 
and building of new stations. 
Noting that energy trade is in 
the category of maintaining a 
sustainable environment and 
energy security in every country, 
which permits the provision 
of energy permanently and 
continuously 

Muhammad Haji Bushehri

Bushehri: We have bigger plans for future
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Mohammed bin Abdullah 
Al Mahrouqi, a member of 
the Board of Directors of 
the GCCIA, and Chairman 
of the General Authority for 
Water in Amman, confirms 
that the GCCIA has gained 
a global reputation through 
its endeavor to cooperate 
with leading international 
institutions and bodies to 
transfer expertise to the 
Gulf region. He adds that 
her strength increased after 
she officially joined nearly 

five years ago to the GO15 
network, the largest operator 
of international electrical 
interconnection networks, 
which represents the largest 
18 electricity transmission 
organizations in the world, and 
covers 80% of the total global 
demand for electric energy.  
He said, „The success of the 
GCCIA project as the most 
important joint infrastructure 
project between the GCC 
states is closely linked to the 
energy security of the GCC 

countries. It also prompts us 
to seek similar successes in 
other strategic projects such 
as the Gulf Railways Project, 
the Gulf Water Interconnection 
Project and other projects 
that support the economic 
security of the GCC states”. 
He added, „The experience 
of establishing the electrical 
interconnection project can 
be used to overcome the 
difficulties that may delay the 
implementation of such joint 
Gulf projects”  Mohammed bin Abdullah Al Mahrouqi

Significant changes in the future of energy
The new technologies in the energy sector have pushed for a decisive transformation 

represented by a global transition in this sector, which threatens the privileged position 
that the oil and gas exporting countries in the Middle East have enjoyed for large periods.

%50 1973

2030 %2

%4 %1.3

Al Mahrouqi: The authority has gained a global reputation

The Middle East 
possesses about half of the 
world’s proven oil reserves

Demand for natural gas 
will surpass oil by 2030

Demand for electric 
cars until 2040

Since its inception, 
there has been a steady 
improvement in global 

energy efficiency

And the lowest total 
production of solar, wind 

and biogas globally

Improved electrical 
energy efficiency
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 The world is witnessing 
a rapid transformation in the 
field of energy, how can this 
transformation affect the 
countries of the GCC?

Renewable energy sources 
are growing at a very large 
rate, but the transformation 
of the global energy system 
is still slow, and it is also not 
approaching to what is needed 

to avoid potential climate of 
change impacts, according to a 
large number of recent reports 
regarding the global energy 
system.

Renewable energy sources 
accounted for nearly half of 
the increase in new electricity 
generation capacity in 2017, 
which is a major achievement, 
according to reports from the 

International Energy Agency. 
Between 2019 and 2024, 
global renewable electricity 
generation capacity will 
increase by 50%, led by solar 
PV.

 What does this indicate?
This indicates that the 

adoption of wind and solar 
energy around the world 

is gaining a considerable 
momentum, especially as solar 
and wind energy are becoming 
the cheapest options in an 
increasing number of regions 
around the world.

Fossil fuel has always 
been a preferred source of 
energy for many, because 
of its relatively inexpensive 
price when compared to solar 

Mohammed bin Jarsh Al Falasi, Undersecretary of the Energy 
Department in Abu Dhabi, and a member of the Board of 
Directors of the GCCIA, stressed that the energy transition has 
begun to accelerate significantly in the past five years, and will 
reach its peak during the current decade. Especially with the 
Gulf States starting to focus on renewable energy, with the 
aim of reducing dependence on fossil fuels as a major source 
of energy.
Al Falasi has commended the role of the GCCIA in this 
transformation, confirming its continued support and presence 
in the heart of the rapid transformation in the energy sector.
Mohammed bin Jarash Al Falasi is the Undersecretary of the 
Energy Department in Abu Dhabi, which is a government 
body concerned with setting policies and regulations to lead 
the transformation in the energy sector to support economic 
growth, supply security and environmental sustainability.
Al Falasi has extensive experience spanning more than 20 
years in important leadership positions with „Abu Dhabi 
Transmission & Dispatch Co. (Transco)”, „Emirates Water 
and Electricity Company”, „Abu Dhabi Distribution Company 
(ADDC)”, and „Dubai Electricity and Water Authority”. He is a 
member of the boards of directors of numerous entities such 
as the „GCCIA” and „Abu Dhabi Ports Company”, and he is also 
a member of the Water Treatment Committee and the Abu 
Dhabi Emergency, Crisis and Disaster Management Committee.
He holds a Bachelor’s degree in Electrical Engineering Science 
from the University of Colorado, USA. He is the first Emirati 
electrical engineer to manage the electric power networks 
technically and economically.
Here are the details of the interview: 

Mohammed bin Jarsh Al Falasi, Undersecretary of the Energy Department in Abu 
Dhabi, reveals the features of the transformation in the Gulf energy sector.

The energy sector is in transition
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energy, for example. However, 
the low cost of solar energy 
has changed the trends of the 
energy sector, and today there 
is great competition between 
fossil fuels and renewable 
energy. Today, the cost of 
renewable energy is at its 
lowest level ever, according 
to the analysis of the GCCIA 
market, which is one of the 
most important pioneers in 
the energy transformation 
process. Through its studies 
and international conferences 
that it participates in, the 
authority participated in 
changing the energy saving 
methodology, and transformed 
it from a source of spending to 
a source that could generate 
significant income for the Arab 
Gulf States. The energy sector 
has begun a transition stage 

that leads to the fastest shift in 
history towards clean energy 
sources, and the GCCIA is at the 
heart of this transformation.

 What about the Gulf region, 
how can you benefit from its hot 
sun?

The Gulf region is one of 
the most attractive regions in 
the world for developing solar 
energy projects on a large 
scale, as a result of having 
plentiful of resources and a 
favorable political environment 
in parallel with a record low 
in renewable energy prices. 
The GCC countries’ orientation 
towards renewable energy 
is an indication for global 
investors and the energy 
community that we are 
witnessing a fundamental 
change in global energy 

dynamics and a real shift in the 
energy sector.

 Are there plans to elaborate 
further and implement 
new projects in renewable 
energy that are not currently 
announced?

Certainly, the Gulf 
Cooperation Council states 

are preparing to accelerate 
the deployment of renewable 
energy in their pursuit of their 
national goals and strategies. 
It plans to install a total of 
seven gigawatts of new energy 
capacity in the region from 
renewable sources at the 
beginning of the next decade.

Solar PV projects represents 
three quarters of the expected 
regional projects, followed by 
solar and wind energy projects 
at 10 % and 9 %, respectively. 
For example, in the Emirate of 
Abu Dhabi and the United Arab 
Emirates, we made advanced 
steps in the field of renewable 
energy, where the launch of 
the Noor Abu Dhabi project. 
It is the largest independent 
photovoltaic plant in the world, 
with a production capacity 
of 1,177 MW via 3.2 million 

Solar & wind 
energy are the 
cheapest options 
in an increasing 
number of regions 
around the world

The transformation 
of the global 
energy system 
remains slow

Al Falasi, during the signing of the Abu Dhabi Sustainability Week partnership agreement.
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photovoltaic panels, which 
increased Abu Dhabi’s solar 
production of energy from 110 
MW to 1287 MW.

We adopt the shift towards 
adopting renewable energy 
as a working method in short, 
medium and long-term time 
frames, in order to achieve the 
goals adopted by the Emirates 
Energy Strategy 2050, such 
as reducing carbon emissions 
from the electricity production 
process by 70% during the next 
three decades. The strategy 
also includes investments 
and projects worth 600 billion 
dirhams until 2050, to ensure 
that energy demand is met 
and sustainable growth in the 
UAE economy is achieved. In 
commitment to achieving this 
strategy, the Emirate of Abu 
Dhabi announced a new PV 
energy project in the Al Dhafra 
region of Abu Dhabi with a 
total capacity of 2 GW, which is 
expected to start commercial 
operation in the first quarter 
of 2022.

Important conventions

 The Department of Energy 
in Abu Dhabi signed with the 
American Electric Power 
Research Institute (EPRI) a wide-
ranging cooperation convention 
to support the capabilities of the 
department in the field of policy 
analysis, design and application 
of its regulatory framework, 
what does the department aim 
for from such conventions?

As Abu Dhabi continues 
the path of sustainable 
development, it is very 
important that we work to 
build international strategic 
partnerships that benefit 
the emirate, and are in line 
with our wise leadership’s 
directions and future vision 
in providing a better life for 
future generations. Within 
the relationship of the 
new partnership with the 
International Energy Agency, 
we will be able to exchange 
experiences and develop 
our national competencies 

and experiences, in order to 
enhance our ability to support 
the energy sector in Abu Dhabi, 
to meet future challenges using 
the latest and most effective 
technologies, according to 
international practices and 
standards. There is no doubt 
that the conventions will open 
new avenues for providing 
incentives and facilities 
that further enhance the 
attractiveness and attracting 
the sector for foreign 
investments.

Plans for the future
 Every year, Abu Dhabi 

organizes the „Abu Dhabi 
Sustainability Week”, what 
have you achieved by focusing 
on the importance of resource 
sustainability?

We are proud of our 
participation and support „Abu 
Dhabi Sustainability Week”, 
the leading platform hosted by 
the Emirate of Abu Dhabi. This 
step comes out of the essential 
role of the Energy Department 
in organizing resources and 
uniting the efforts of the sector 
as a whole in this field, which 
aimed at creating a better and 
more prosperous future. 

The Abu Dhabi Sustainability 

Week is deemed as one of 
the world’s most prominent 
gatherings, where leaders, 
entrepreneurs and academics 
meet under its umbrella, 
for the purpose of defining 
a common path for a more 
prosperous and sustainable 
economic future, in which 
carbon emissions will be low.

 Why do you focus on the 
principle of „sustainability”?

Sustainability is one of the 
core pillars of our strategy 
to increase the efficiency of 
our natural resources and 
enhance its contribution to 
support the energy sector in 
the UAE. We are all anxious 
to achieve this by increasing 
levels of integration and 
coordination between all 
relevant stakeholders involved 
in this sector, developing an 
appropriate strategy and 
policies that can reduce oil 
& gas consumption, and 
enhance the utilization of 
renewable energy resources, 
more specifically the solar 
energy. Dependency on the 
latest technologies and smart 
solutions in the various stages 
of the energy production 
process is deemed as a 

practical orientation, as it 
enhances the efficiency of the 
sector and reduces Carbon gas 
emissions.

 The Gulf region suffers from 
a scarcity of some resources, 
especially water resources. 
What are your plans to maintain 
these resources from the rapid 
consumption?

The Gulf region is 
characterized by its desert 
climate; it is known for its hot 
and sunny summer with high 
rates of humidity - and mild 
winter. For example, the UAE 
is characterized by low and 
erratic rainfall, as the average 
of rainfall in coastal areas 
does not exceed 120 mm. 
In the absence of rivers and 
springs from the region, we 
are conscious of the challenges 
facing the water sector at 
both regional and local levels. 
We are also fully aware that 
the demand for water is high, 
continuously increasing, 
and that renewable water 
resources are decreasing. 
Therefore, we place water 
security at the top of our list 
of priorities, and the forefront 
of our efforts to protect the 
water infrastructure in the UAE, 
to ensure the sustainability 
of this vital resource, which 
is important for future 
generations. I would like to 

Solar photovoltaic (PV) represents three 
quarters of the forthcoming regional 
projects

During the Bahrain Business Forum.
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mention in this regard that 
the UAE adopted an ambitious 
water security strategy for the 
country until 2036, which aims 
to reduce the total demand 
for water resources by 21%, 
increase the proportion of re-
use of recycled water to 95%, 
and increase the national water 
storage capacity for two days.

In Abu Dhabi, we set clear 
goals to reduce water losses 
to 10%, reduce the intensity of 
water use indoor and outdoor 
to 12%, and increase recycled 
water use rates to 100% by 
2030.

Over the last few years, we 
have made too much progress 
in maximizing investment 
in infrastructure and water 
efficiency technologies, and 
we are continuing to make the 
most of modern technologies in 
desalination, such as reverse 
osmosis technology. Among 
the most important projects in 
this field, is that last year we 
launched a tender for a huge 
water desalination project, with 
reverse osmosis technology 
in the Tawila complex for 
energy and electricity, with 
a production capacity of 200 
million imperial gallons per 
day. This project will increase 
the production capacity of 
desalinated water by reverse 
osmosis technology in Abu 
Dhabi from 13% in 2018 to 
30% in 2022. In January 2018, 
Abu Dhabi completed the 
implementation of the Grand 
Strategic Reservoir of Water in 
the Liwa region, which is the 
largest of its kind in the world 
with a capacity of 26 million 
cubic meters of high-quality 
desalinated water. This project 
is sufficient to store 5.6 billion 
gallons of water, for a period up 
to 90 days.

In this regard, it should 
be noted that we are in 
the process of launching a 
separation program between 
water production and 
electricity production, as it 
would contribute in enhancing 
the efficiency of the energy 

sector in the future, especially 
in the winter, where the rates 
of demand for water and 
electricity greatly vary, and also 
owing to the entry of Nuclear 
Energy within the mixture of 
energy sources in the UAE.

 The Abu Dhabi Strategy of 
Demand Side Management and 
Energy Efficiency 2030 aims to 
achieve significant economic 
& environmental benefits, 
ensure the stability of the 
energy demand system and the 
sustainability of its sources. 
What are the most prominent 
features of this ambitious 
strategy?

This strategy aims to 
address the balancing of 
supply and demand issues 
by adopting a multilateral 
partnership approach to 
implementing 9 core 
programs in order to 
reduce electricity 
consumption 
by 22% and 
water by 32% 
by 2030. The 
nine programs 
covered 
by the Abu 

Dhabi Strategy for Demand 
Side Management and Energy 
Efficiency 2030 aim to improve 
consumption behaviors of end 
users in order to rationalize 
energy consumption. These 
programs contribute to support 
the national efforts to achieve 
energy security by reducing the 
reliance on external resources, 
reducing the risk of price 
fluctuation, and enhancing 
environmental sustainability 
by providing advanced 
technologies and methodologies 
for saving energy. In addition to 
potentials for energy efficiency 
improvements by activating 
tools and capabilities of the 
demand-side management 
program, and supporting 
program owners and their 
supporters to achieve the goals 
of this strategy.

 You are keen to periodically 
organize the „Emirates 
Innovation Month”, what does 
this event mean?

The Emirates Innovation 
Month is one of the 
platforms that reflects 
the fact that the 
interest of innovation 
and following up 
in the UAE are 
considered as 
a fundamental 
pillar in enhancing 

the efficiency of government 
performance and promoting 
it to new horizons of 
development and excellence. 
It is an opportunity to show 
the level of maturity of the 
innovation culture and its 
embedded roots in government 
work practices, through 
many initiatives and ideas put 
forward by local and federal 
government agencies. We 
are conscious in the energy 
sector with the importance 
of continuous development, 
and diligent work to keep 
abreast of global updates and 
developments in this vital 
and important field. We are 
looking forward to the month 
of Emirates Innovation to put 
forward a set of initiatives 
and projects aimed at 
enhancing the position and 
role of this sector, at the level 
of supporting the national 
economy and promoting the 
spirit of innovation 

Because of the 
importance of 
strong networks, 
the GCCIA is at the 
heart of the energy 
transformation

Sustainability 
is an essential 
pillar of our 
strategy aimed 
at increasing the 
efficiency of our 
natural resources

The energy sector 
is experiencing 
the fastest 
transformation in 
history towards 
clean energy
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The GCCIA was established in 2001 
with its main headquarter in Dammam, 
Kingdom of Saudi Arabia.

The GCCIA Interconnection project 
was developed in three phases, In Phase 
-1, Kuwait, Qatar, Bahrain and KSA 
were connected; in Phase 2 internal 
reinforcement in the UAE& Oman 
networks and in Phase 3, UAE and Oman 
were connected with the other member 
states.

GCCIA creation is one of the steps 
towards economic integration which 
would lead to the rapprochement and 
integration of the societies of the whole 
region and properly utilization of the 

public resources. The beginning was 
gradual until the integration of all the GCC 
countries accomplished in the year 2011

Over 24 hours a day, 7 days a week, 
the control center of GCCIA monitors 
interconnected network and the networks 
in Gulf countries, in order to solve any 
emergency in them and compensate the 
deficit of one network from one another. 
The control center is the operating place 
where the entire process carried out, and 
the place upon which the notion of the 
Authority is based. The control center is 
located at GCCIA Head Quarter building 
in Dammam, (East of Saudi Arabia). It 
is a spacious office that monitors the 

Electrical interconnection project among the GCC countries has 
become one of the great projects not only in Middle East but in the 

whole world.

Control center,
the central nerve 
system of
GCCIA
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transfer of every watt out of 
or into the member countries 
networks along with the real 
time monitoring of loads, 
generations and contingencies 
in order to anticipate the 
critical issues before they 
actually happen. GCCIA 
biggest goal is to prevent the 
Gulf countries from occurring 
of any load shedding and 
partial blackouts. during any 
loss of generating units in 
any gulf country and provide 

immediate support.
By taking immediate 

actions, the control center 
has succeeded in protecting 
the GCC countries’ power 
networks from any total or 
partial blackouts, by providing 

instant support.
Since the operation of the 

control center, about 1900 
supported events have been 
helped out.

GCCIA is eager to 
keep the networks of the 

interconnected countries 
stable and balanced by 
establishing the persistent 
connection between member 
states control centers and the 
interconnection control center 
of GCCIA.

Side of the control panel.

The network enables 
Gulf countries of 
purchasing energy, 
booking capacity and 
transmitting it

Providing support in more than 1900 
incidents while monitoring and controlling 
the system operation and avoiding power 
cuts to the deficit country through the 
interconnection network
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An example of providing 
support and significant 
role of the GCCIA control 
center is what happened in 
a Gulf Country; it recorded 
an unexpected rise in peak 
demand which approached 
to 10,810 MW due to the 
increase of temperature. The 
country was facing acute 
shortage of generation in peak 
hours (from 10 AM to 2 PM), 
GCCIA control center managed 
to support that country’s 
network and provided 68 
MWh energy by the other 

interconnected Countries’ 
electric networks.

The shortage of generation 
was due to the high increase 
of loads and the delayed 
synchronization of the 
generators.

Through constant 
observation, a country can 
buy energy from another 
after agreeing upon a price, 
booking the capacity to be 
transited across the electric 
interconnector. GCCIA has 
helped the interconnected 
countries to issue a bilateral 

agreement for the purpose of 
encouraging the process of 
energy exchange in case of 
needing it. The exchangeable 
energy amount depends 
on the system conditions, 
network topology and, energy 
availability. Interconnection 
control center is the pivot 
in all the ongoing trading 
agreements and actual energy 
exchanges.

Until today, the 
interconnection project has 
saved more than 2$ billion 
for the GCC countries, about 

US$400 million a year.
According to studies, it 

is expected that the project 
would contribute to reducing 
the need for building power 
plants of a 5.32 GW total 
capacity, through depending 
upon the support of the 
interconnection. That leads to 
saving investments in the field 
of electric energy by US$5.66 
billion, as well as saving 
approximately US$ 27 billion 
of the operation, maintenance, 
fuel expenses, including the 
saving in operating reserves 

An engineer following up the electrical supply lines.
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The raising demand on 
electricity is the biggest 
challenge for electricity 
companies in Gulf States. 
It’s expected that developing 
electricity market in an 
effective and integrated way 

would lead the market to meet 
such demand. 

According to the atomic 
energy statistics of King 
Abdullah Economic City, it 
is expected that demand 
will increase three times to 

reach 120 gigawatt in 2032. 
The same outcome was also 
reached by King Abdullah 
Petroleum Studies and 
Researches Center in Riyadh. 
The center expected that 
demand for electricity will 

raise from 28 gigawatt to 60 
in United Arab Emirates, from 
16 gigawatt to 30 in Kuwait, 
from 10 gigawatt to 20 in 
Qatar, from 4 gigawatt to 8 in 
Bahrain, and from 8 gigawat to 
16 in Oman until 2030 

The demand 
for electricity 
are is raising.. 
the biggest 
challenge 
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Dammam - Khaled Al-Shaya

The united nations identified 
energy Security as the situation 
when the energy supplies are 
being available at all times, 
in many forms with enough 
quantity and reasonable prices, 
for that, the energy security 
issues are swinging between 
the availability of supplies at all 
times at affordable prices.  

The Middle East and the Gulf 
region specifically represent 
the security source for the 
global energy trade, to secure 
oil supplies, this status has 

bolstered after the 11l9 attacks 
on the united states of America, 
and doubled further after the 
Wars in Afghanistan and Iraq and 
the Middle East crisis to become 
the main concern of global 
attention.      

The energy is considered 
as a significant factor for the 
welfare and stability of the 
region, and a part of the global 
security measures that can’t be 
neglected, therefore securing  
this energy has become the 
main goal for all nations around 
the world, the term „energy 
security” first appeared in 1973, 

after using the oil as a weapon 
by the kingdom of Saudi Arabia 
against the countries that have 
supported the Zionist enemy in 
its attacks on Egypt. At that time, 
Saudi Arabia has turned the 
table on the Zionist enemy.

Prior to that, the global oil 
markets and the price of oil’s 
barrel were under the control of 
major importing and consuming 
countries, the producing 
countries, despite producing most 
of the world's available oil had 
no impact on the oil market. The 
oil barrel continued to be offered 
and sold for 3 dollars which 

were a very low price that served 
the interests of importing and 
consuming countries but it didn’t 
serve the interests of producing 
and exporting countries, however, 
after the strong Saudi and Gulf 
stances, the Arabian producers 
have pulled the strings. As a 
result, major prices’ spikes of 
oil barrel have taken place, and 
the huge countries started to 
pay special attention to securing 
energy flow to their factories and 
finding strategic solutions that 
lead them to safety in case of any 
crisis that may affect the energy 
security in their countries.

After decades of a limited attention, the energy security issues have retuned to 
be the main concern of the strategic discussions, in addition to the instability 

of Global oil prices and the concerns about energy conditions that have 
heightened fears of a new energy crisis.  

 The main purpose is to protect the most important source of energy,
and ensuring that supplies won't be affected by political condition

Energy security, the first concern
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A big threat
The talk about all kind of 

energy topics whether the 
traditional or renewable energy 
is no longer confined to the 
Politicians, economists and 
decision-makers, but it has 
become the main concern of a 
wide cross section of people 
aside from their social standards 
or their positions. 

Iran's targeting of two Aramco 
oil refineries in Baqiq and Khreis 
led to raising the global alert 
level. But Saudi Arabia succeed 
in absorbing the attack in record 
time, reassuring the world 
about the oil supplies of which 
the Saudi exports represent the 
cornerstone, Fadl Al-Buaina, 
an Energy economic analyst 
assures that Saudi Arabia and 

Gulf nations are at the forefront 
of achieving energy security 
from two main axes. He adds in 
his detailed talk to the magazine 
‘ the first one is to ensure 
their supplies, maintaining the 
stability of their markets far from 
sharp changes, the second one 
is adopting special programs 
for providing energy to poor 
countries, which is confirmed by 

the prince Mohmed Ibn Salman 
At the fourth session of the Osaka 
Summit on the climate change, 
energy, and environment’. Al-
Buainain emphasized there is 
an urgent need for formulating 
institutional frameworks to 
support the stability in oil 
markets, and strengthening 
the energy security, he 
continues: ‘ Saudi Arabia and 
the Gulf nations are taking the 
responsibility of meeting their 
customers’ demands, investing 
surplus production capacity 
to compensate for any sudden 
shortage of supplies, they are 
also investing an important part 
of their financial resources in 
the production sector to enhance 
their capabilities on one hand, 
on the other hand, to ensure 
sustainable surplus production 
capacity’.

Al-Buainain emphasis on 
the importance of ensuring the 
energy supplies reach their final 
destination through International 
community who must take the 
responsibility of facing the 
Iranian terrorism that targets oil 
tankers, productions labs and 
seeks to block the supplies for 
strictly political purposes, the 
second is not to make biased 

Al-Buainain: there’s 
a need for imposing 
institutional 
frameworks to 
support stability in 
oil market

Samar Khan:
he energy
security is one 
of the most 
controversial 
economic topics

Alzaarer: the 
energy supplies 
face huge 
challenges in the 
Middle East and the 
Arabian Gulf region

 Fadl Al-Buaina Dr. Samar Khan Rakz Al-Zaarier
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decisions against oil under the 
cover of climate change and 
protecting the environment 
from virulent emissions which 
may have been caused by the 
industrialized countries in 
particular.

‘’the energy security has 
become one of the most 
important and controversial 
economic topics, as everyone 
knows that energy in its various 
forms has become the main 
driver for economic growth, and 
the survival of societies’’, says 
Dr. Samar Khan, a researcher in 
energy security in her research 
survey, Dr. khan identified the 
term (energy security) as the 
securing of enough amount of oil 
in addition to all kinds of fossil 
fuels for every nation around the 
world, she adds:’’ some people 
believe that energy security 
won’t be taken place unless 
providing another safe source of 
energy at affordable prices, and 
others believe that the energy 
security issue is directly linked 
to other necessary concepts 

such as social security, economic 
security, environmental security, 
and political security’’

Political crisis 
The problem is not about how 

to ensure enough production of 
oil, but how to safely reaches 
its destination, which has 
become a major concern after 
the growing Iranian threats 
to the energy supplies which 
cross the Strait of Hormuz on 
a daily basis on their way to 
Europe, Asia, and North America,  
analysts and experts repeatedly 
assure the importance of 
mutual efforts to ensure energy 
transportation routes otherwise 
the ships will be threatened, 
and the transportation cost will 
unimaginably raise.

The political events and the 
war’s growing vows in the 
Middle East constitute a threat 
that can’t be neglected to the 
energy supplies, the flagrant 
Iranian aggression against the 
two oil refineries in Bqiq and 
Khriis was a blatant example of 
that, Aramco succeed in quickly 

absorbing the Terrorist incident, 
but this didn’t prevent global 
market from experiencing scary 
tremors for a while.

All States shall endeavour, 
without exception, to ensure 
the future of their peoples 
through providing energy 
substitutions that guarantee 
them a decent and sustainable 
life, the investment in renewable 
energies is no longer just a 
luxury, but it has also become 
an urgent economic and 
environmental need, the Non-
renewable energies specifically 
oil are threatened by depletion 
according to the forward-
looking studies before the end 
of 21st century at most, offset 
by a global growing demand for 
energy in addition to climate 
threats and fluctuations.

For avoiding the expected 
crises, most of the world's oil-
importing countries strive for 
securing their domestic needs 
from energy through exploiting 
the sun, wind, and other sources 
of renewable energy aiming at 

reducing their dependence on 
fossil fuel. however, despite their 
huge projects, they remain far 
from avoiding the hegemony of 
oil as a cheap source of energy.

 The conference ‘’energy 
security — the political and 
economic importance of 
partnership with the Arab world’’ 
which has been organized 
by German-Arab Friendship 
Association in cooperation 
with the Federal Academy 
for Security Policy since four 
years has seriously shed light 
on the issues that threaten the 
energy security around the 
globe, and it was attended by 
many Representatives of Arab 
diplomatic bodies related to 
the region, as well as many of 
people who are interested in 
this sensitive issue, in which 
Dr. Otto Veshuy, former Minister 
of State of Germany stressed 
the importance of a holistic 
understanding of energy 
security, particularly in the light 
of the growing international 
demand on energy resources.

A picture of an oil tanker preparing to launch.
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Many European states strived 
for establishing internal energy 
market in the European Energy 
Union, but it wasn’t easy to start 
this step without establishing a 
partnership with the Arab world, 
especially the Gulf region who is 
the main provider for energy.

Energy security 
How can energy security be 

protected? The answer is simply 
to protect the energy supplies, 
diversify varieties and sources, 
in 2018, Rick Perry, US energy 
secretary assured in his article 
that  ‘’ the energy security is 
considered as a vital component 
for national security, but it 
needs the supply sources to 
be diversified in addition to the 
diversification of the states that 
provide this supply along with 
the required way for delivering 
such supply’’.

The talk is not only confined 
to the oil, but also about the 
natural gas, Europe counts on 
the imported natural gas from 
Russia, when the Russian-

Ukrainian crisis took place, 
The European political decision 
remained dependent on the 
Russian laurel, as when the gas 
supplies decrease, the people 
suffer a lot where neither the 
economy can flourish nor the 
families can heat their homes.

 the volume of OPEC’s 
production constitutes more 
than 28% of the world’s energy 
consumption with an estimated 
daily production of more than 23 
million barrels per day, as the 
OPEC’s states also contribute to 
more than 29% of the world’s gas 
needs with daily exports of more 
than 125 billion cubic meters 
of gas for global consumption, 
which are a massive amount if 
endangered, this will threaten 
the world economy with 
crises far more than what was 
happened in 1929.

As Rakz Al-Zaarier, a 
specialist in energy security 
and supply wrote for Ajloun 
News Agency that,’’ the global 
economy become basically 

linked to energy as the economic 
growth and development cycle 
can’t be moved forward without 
providing sustainable energy at 
affordable prices that push the 
economic cycle to growth and 
social, political, and security 
stability in addition to avoid 
military conflicts, he adds: ‘’the 
energy supplies are now facing 
hard challenges in the Middle 
East and Arabian Gulf region 
for many causes, mainly the 
political and doctrinal conflicts 
among the regional states and 
the Iranian interference in the 
internal affairs of some Arabian 
countries, all of these matters 
affect the safe access energy 
supplies to their destination.

More than one direction 
The energy resources occupy 

a central place in shaping the 
features of the geopolitical 
scene, they have very important 
implications for international 
relationships, whereas they 
were and still an essential 
source of crises and regional 
wars, as it is inconceivable that 
industrialized countries’ welfare 
can't be continued without 
ensuring the access to various 
energies resources, the energy 
security has thus become one of 
the approaches to international 
security and relations.

Dr. Ashraf Mohammed Kashk, 
director of the Program for 
Strategic and International 
Studies at the Bahrain Centre 
for Strategic and International 
Studies and Energy emphasized 
in a study published in the Gulf 
News last May that ‘’the aim 
of securing the oil supplies 
transportation from the 
producing countries to their 
oil-consuming counterpart is 
still one of the most important 
goals that the national security 
strategies of any of the western 
country can’t be devoid of’’, he 
adds; ‘’ any obstruction to those 
supplies is considered as a 
red line regarding the national 
security of these countries, 
the regional crises obviously 
reflect this fact, starting with 
the Iraq- Iranian war in which 
Iran has tried to target the 

Gulf oil tankers which was the 
cause of an eight-year war, then 
the Liberation of Kuwait from 
Iraqi invasion, until the NATO's 
intervention in the Libyan crisis 
in 2011.”

Dr. Kashk stresses that all the 
strategies and principles which 
were announced by Successive 
U.S. administrations regarding 
the energy security in which the 
concept is synonymous with 
the security of vital pathways 
through which the oil supplies 
pass to the western countries 
must be followed, also the 
NATO’s strategic concept in 2010 
which is considered as a security 
review for the coalition policy 
issued every ten years concludes 
that” the energy supplies will 
remain at  growing risk of 
obstruction, and to face those 
risks, the ability  to contribute 
to ensuring energy security 
must be developed, including 
the protection of critical energy 
infrastructure, transit areas, and 
supply lines’’

According to Dr.Kashk, 
limiting the risks to the issue of 
closing the straits doesn’t reflect 
strategic assessment, he adds:’’ 
The threat to energy security 
should be viewed from a holistic 
perspective whereas the other 
threats aren’t less dangerous 
than the issue of closing the 
strait in the light of ruining 
four commercial ships near to 
UAE territorial waters, as well 
as the terror attack on Saudi 
oil- facilities, which is described 
as targeting the world energy 
supplies by Saudi Minister of 
Energy’’, he continues ‘’ the 
Gulf has worked on two-level, 
one strategic and the other is 
tactical, at the first level, the 
idea was to create alternative 
lines to transport the oil away 
from the Strait of Hormuz. In 
addition to paying great attention 
to maritime security as a part 
of its efforts to build its own 
Gulf force, and at the tactical 
level, paying great attention to 
energy security issue, especially 
within its partnership with the 
Major defensive states and 
organizations through training 
and consulting’’  

Iran's targeting 
of two Aramco oil 
refineries in Baqiq 
and Khriis led to 
raise the level of 
global alert

The Middle East 
and the Gulf 
region specifically 
represent the 
safe source of 
the global energy 
trade, and to 

the volume of 
OPEC’s production 
constitutes more 
than 28% of the 
world energy 
consumption with 
an estimated daily 
production of more 
than 23 million 
barrels per day
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Saudi Arabia 
joins nuclear 

club
Saudi council agrees on 

national nuclear energy 
programs which include 
all nuclear developmental 
activities for peaceful uses 
within frameworks and rights 
prescribed by transparency on 
both controller and operative 
sides.

In addition to achieving 
nuclear safety and security  
standards in nuclear 
andradiological facilities 
according to separate  
controller and supervisor 
frame, making use of natural 
resources comes from 
nuclear materials, applying 

best standards and world 
practices to radioactive waste 
management , along with 
achieving sustainability via 
developing local content in 
nuclear weapons sector.

The council decided to 
control nuclear and radiological 
Supervisory Authority and 
two projects civil liability on 
nuclear damage system and 
supervising system concerning 
nuclear and radiological 
usages to the Shura Council to 
study according the regulatory 
procedures.

During the global energy 
forum which held in Abu Dhabi, 

prince Abdul Aziz bin Salman 
Bin Abdul Aziz the Minister 
of Energy, he asserted in his 
speech to the forum, that Saudi 
is  looking forward to launch its 
nuclear program and  uranium 
enrichment, adding 17 watt of 
nuclear energy by 2040 and 
building two reactors with 3.2 
GW during the coming decade.

New reactors
Minister of Energy studies 

assert the increasing demand 
on energy to be double during 
the last two decades due to the 
increased population, industrial 
development and other new 

projects launched from Roaia 
programm2030, this increases 
the importance of nuclear 
weapons in Saudi foe peaceful 
uses such as generating 
electricity,  desalination as 
it will shown with low prices 
comparing it with  fossil fuel.

It is also the sole resource 
for low carbon energy and 
less polluted resources, it 
is available as required not 
according to the climate 
circumstances and prices 
changes.

Figures revealed that 
Saudi Arabia consumes about 
two million barrels daily to 

Saudi Arabia has come to new phase of energy source diversity, 
it launches by building nuclear reactors to meet the increasing 
demand on electricity, they search for new and untraditional 

sources for energy, considering its legitimate right to save energy 
alternative as it is clean and sustainable, especially after  Saudi 
has attached great importance to nuclear security and safety 

regardless its strict control on its reactors.

Prince Abdulaziz bin Salman, Saudi Minister of Energy, expressed his country's intention to enter the nuclear club.
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generate electricity, if they 
began using nuclear energy 
this will lead reducing local 
consumption by 150.000 
barrels and reducing 
dependence on oil and gas as 
the main resource of produce 
electricity.

Recently, Saudi Arabia 
participated in the works of the 
63rd General Conference of the 
International Atomic Energy 
Agency (IAEA) in the Austrian 
capital, Vienna, with a large-
scale of formal international 
presence. The delegation 
headed by Dr. Khalid Al Sultan 
was keen to review the latest 
designs of nuclear reactors, 
in preparation for starting of 
their own construction in Saudi 
Arabia.

The nature of hot desert of 
Saudi Arabia does not impede 
the construction of huge 
nuclear reactors. Some of 
the largest American nuclear 
reactors are located in the 
hot desert of Nevada. Russian 
experts are also working on 
building the Dabaa nuclear 
plant in Egypt, and the South 
Koreans are building Al Baraka 
nuclear plant in the UAE, in an 
atmosphere, which is similar to 
the Saudi Arabia atmosphere.

According to specialists 
who spoke to the magazine, 
countries such as the United 
States, Russia and France have 
indicated their willingness to 
provide nuclear energy in Saudi 
Arabia through constructing 

modern reactors.

A significant step
Dr. Fahd Bin Jumah, 

Vice-Chairman of the Energy 
and Economy Committee 
of the Consultative Council, 
emphasizes that the goal 
of building these nuclear 
reactors as planned is to 
diversify energy sources and 
provide oil and gas for other 
uses such as investment. 
He said to the magazine: „It 
is known that international 
nuclear reactors result in 
negative effects, whether in 
leakage or other matters, 
which requires stressing the 
application of the highest 

international standards, 
which are compatible with 
international agreements, 
and Saudi Arabia will spare 
no effort in providing such 
standards in accordance with 
international procedures”. 
Dr. Bin Jumah stressed that 
the construction of these 
reactors will be used for 
peaceful purposes, to provide 
new energy only. Noting „the 
importance of these projects, 
which the international 
community confirmed its 
support for locally establishing 
them, in addition to the desire 
of Russia, France, America and 
some developed countries to 
establish them, as well”. 

Concerning the costs of these 
facilities, he explained that the 
costs of nuclear reactors have 
increased in recent years and 
may amount from seven to nine 
billion dollars, while, the life of 
this reactor may extend to 30 
years and a maximum of 40 
years.

Bin Jumah explained that 
the locally increase in demand 
for electric energy is one of the 
highest increasing in the world, 
and it cannot be met through 
conventional energy alone.

On his part, Rashid Abanmi, 
a specialist in energy affairs, 
stressed the existence of an 
incontrovertible economic 
feasibility in such projects, 
pointing out that the current 
stage showed an international 
support for the desire to 
participate in building these 
reactors.

The United States of America 
is the largest market for 
nuclear energy in the world, 
followed by France and Japan, 
followed by Russia, South 
Korea, and Germany, according 
to the International Atomic 
Energy Agency. Russia, China 
and South Korea have started 
signing intergovernmental 
agreements on the peaceful 
uses of nuclear energy with 
Ghana, Ethiopia, Uganda, 
Sudan, Kenya, Nigeria and 
Zambia to build several 
nuclear power plants in order 
to generate clean electric 
power 

Bin Gomaa: we 
cannot face the 
increasing request 
on electric energy 
through traditional 
energy alone

Abnami: Saudi 
plans has been 
supported as a 
desire for building 
this reactor 
internationally

Dr. Fahd Bin Jumah Dr. Rashid Abanmi
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The legislation aims 
at deepening the reform 
initiatives and creating 
more competition in the 
electricity industry, Oman 
intends to approve more 
legislation that enables 
the implementation of 
electricity purchasing 
contracts through the spot 
market by 2021. This is 
expected to provide an 
opportunity for consumers 
to choose an electric power 
supplier.

Oman consumes about 
a quarter of its natural 
gas production (32.3 
billion cubic meters) in 
electricity generation 
and water desalination 
plants, “Oman 2040 Energy 
Strategy seeks to ensure 
the energy sustainability 
in the long run. Oman 
hopes to decrease its 

dependence on fossil fuel 
through a strategy based on 
expanding in huge energy 
production projects using 
renewable sources.

Dr. Mohammed bin 
Hamad al-Ramahi, Omani 
Minister of Oil and Gas 
assures that Oman’s 
strategy aims at producing 
from 20 to 30% of electricity 
through sustainable 
sources by 2030, considers 
that the global trend 
towards using renewable 

energy is an inevitable 
future life project.

The solar PV powers 
represent three-quarters 
of the upcoming regional 
projects followed by wind 
and solar power projects at 
9% and 10% respectively, it’s 
expected that the enhanced 
oil-extraction by using solar 
power contributes to about 
1 GW in this year 2019 
according to GCC Renewable 
Energy Market Analysis 
Report 2019.

The” Dafar wind power” 
project is estimated to 
have production capacity 
of 50 MW, it’s the largest 
wind power plant in the 
Arabian Gulf region, which 
is established on a total 
area of 1900 hectares, in 
its first phase, the solar 
plant project is being 
implemented in Abri with a 
production capacity of 500 
MW, and The production 
capacity of Oman’s Oil 
development Company 
to generate steam using 
solar energy is 1000 MW, 
whereas a second broader 
phase of the project is now 
implemented, these projects 
and other renewable energy 
projects are considered 
as addition that will 
contribute to supporting 
economic diversification 
plans which are adopting 

Sultanate of Oman strives for concentrating on 
renewable energy and privatizes of energy companies

The electricity in Oman. 
An opportunity to merge 
markets

The Sultanate of Oman is moving in more than one direction aiming at meeting the growing 
demand for electricity, through focusing on the renewable sources of energy “wind and solar 
power” along with privatizing a part of the general sector, these plans go hand in hand with 
legislation to liberalize the electricity sector in the Sultanate, which started about 16 years 

ago with the approval of “ the sector Act” to regulate and privatize the electricity sector and 
the related water sector.

Oman is planning for reducing its 
dependence on fossil fuel through expanding 
in renewable energy projects

The sultanate’s strategy aims at producing 
from 20 to 30% of electricity through 
sustainable sources by 2030
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by the sultanate in addition 
to diversification of energy 
sources.

In February 2018, the 

“mirror” project for solar 
power has been opened 
in the Marmol region in 
Dhofar province (southern 

Sultanate), which is 
considered as the largest 
one in the world. It will 
provide if completed about 
5.6 Trillion thermal units 
of natural gas annually, an 
amount that can be used in 
providing the electricity for 
more than 209000 persons 
in Oman. The project which 
started two years ago 
comprises 36 glasshouses, 
with a full area of 3 sq.km 
including its utilities, 
equivalent to more than 360 
football pitches.

Long-term strategy
Oman's renewable energy 

strategy is based on Oman's 
outstanding resources in 
solar and wind energy, a 
promising aspect of the 
country's renewable energy 
future.

Dr. Ali bin Hamad al-
Ghafri, Adviser to the 
Minister of Oil and Gas for 
Electricity and Renewable 
Energy in Oman, assures 
that The Sultanate has 
completed its study of the 
National Energy Strategy, 
“Wind energy is a promising 
aspect of the future of 
renewable energy in Oman, 
as indicated by the feasibility 

study which was carried out 
by the Sultanate,” he says. 
Thus, the efforts are taken 
place to book the suitable 
sites for power- production 
studies plants using wind, 
which are estimated to 
have a production capacity 
of 100 to 200 MW, beside 
the wind power project in 
Dafar with a production 
capacity of 50 MW, whereas, 
the project in its final 
phase to start commercial 
operation in addition to 
some other projects for 
renewable energy that were 
established by the Omani 
private sector, including a 
project with a production 
capacity of 1000 MW”

 
 The Privatization programs

According to government 
directives, Namaa, 
the holding company 
has launched a partial 
privatization program for 
electricity distribution, 
transportation, and supply 
companies in Namaa 
Group through transferring 
shares to international 
strategic partners, where 
it announced its offer 
to sell up to 49% of its 
shares in Oman Electricity 
Transmission Company, 
And up to 70% of its 
shares in distribution and 
supply companies which 
are: Muscat Electricity 
Distribution Company, 
Meghan Electric Company, 
Mazoun Electricity 
Company, and Dafar 
Energy Company. As the 
privatization process for 
both of Muscat Electricity 
Distribution and Oman 
Electricity Transmission 
was launched in October 
2018, and In December 
2018, 23 companies 
expressed their desire 
to participate in the 
privatization process of 
these two companies, 
whether individually and 
collectively Part of a show for Nama.
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 Expectations of electricity production in
2024 MW in the year 12,883 Qatar to

Kahramaa, expansion 
to meet demand

Currently, Electricity 
production in Qatar is 10,170 
MW, and expectations indicate 
that production in the year 2024, 
it will increase to 12,883 MW, 
while water production is 456 
million gallons, and expectations 
for production growth to 586 
million gallons until 2024.

„Kahramaa” seeks, in 
partnership with the Qatar 
Electricity and Water Company, 
to raise electricity production 
through the implementation of 
many large projects, most of 
which are local projects, and 
external projects that support 

the investment agenda through 
investment arms that serve its 
global expansion.

Kahramaa operates in two 
directions, the first is the 
expansion of energy production 
projects, and the second is the 
rationalization of consumption.

  Last year, the Corporation 
achieved financial savings of 
about 480 million dollars, as a 
result of the national program 
of rationalization and energy 
efficiency, „TARSHEED”, which 
reduced electricity and water 
consumption.

Issa Al-Kuwari, President of 

the Qatar General Electricity 
and Water Corporation, 
„Kahramaa”, confirms that 
the reduction of electricity 
and water consumption led to 
achieving savings in natural gas 
by approximately 60642 million 
cubic feet and reducing harmful 
carbon emissions by about three 
million and 600 thousand tons.

New projects
KAHRAMAA adopts a long-

term strategic plan through 
which studies are conducted 
to anticipate the demand for 
electricity and water and 
negotiate with independent 

power and water production 
companies to establish new 
plants for electricity generation 
and water desalination or to 
increase the capacity of existing 
stations, in order to achieve 
water and energy security.

Recently, Qatar Inaugurated 
the “Umm Al Houl Power Station” 
in the south of Al Wakra  , which 
has a total cost of three billion 
dollars. The production capacity 
of the plant is 2520 megawatts 
of electricity, 136 million and 500 
thousand gallons of desalinated 
water per day, and meets 30% 
of the country’s needs of electric 

The Qatar General Electricity and Water Corporation „Kahramaa” is seeking to expand its energy 
production projects, especially from renewable sources, in order to meet the increasing demand 

for electricity and water and avoid any possible interruptions.

Al-Kuwari during his speech at the Gulf Electricity Conference.
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energy. And 40% of its needs are 
desalinated water.

The plant is characterized 
by the use of environment-
friendly technology in the field 
of water desalination, which is 
reverse osmosis technology, 
which contributes to supporting 
efforts to reduce greenhouse 
gas emissions as much as 
possible and raise the level of 
performance.

Qatar also Inaugurated the 
first photovoltaic plants for 
storing energy and charging 
electric vehicles, with the aim 
of charging the vehicles with 
electricity produced from solar 
energy through 216 photovoltaic 
panels, which divided into two 
areas with a total area of 270 
square meters, equivalent to the 
area of a row of 24 cars.

The total power produced 
from the photovoltaic panels in 
the station is 72 kilowatts, and 
it contains a unit for charging 
electric vehicles of two types, 
CHAdeMO and Combo, there are 
compatible with different types 
of vehicles.

Al-Kuwari confirms that the 
new plant is one of the most 
modern stations in the world in 
order to diversify the non-fossil 
fuels and renewable energies 
used as an energy source in the 
country, He adds: „In case of 
the electrical energy generated 
through this station is not used 
to charge cars, then electricity 
will be pumped into the 
Kahramaa network to exploit and 
benefit from it.”

In the same direction, 
„Kahramaa” renewed the 
Understanding Memorandum 
for the sixth time about the 
partnership project signed with „ 
Chuden „, the Japanese Company 
specialized in electric energy.

This renewal permits 
allow the cooperation in the 
substations field, education 
and development in the 
human resource fields, safety 
management, smart counters, 
and customer service between 
the Qatari and Japanese sides.

The agreement Include the 
continuation cooperation and 
partnership between Qatar 
Electricity and Water Company 

and „Chuden” company 
in the field of environmental 
protection, safety management 
and maintenance quality, In the 
next stage, the focus will be on 
exchanging human resources 
to enhance mutual cooperation 
within the framework of the 
partnership project.

Al-Kuwari emphasizes on 
seeking to settle industries in 
the field of electricity and water 
in Qatar, he added: “We have 
a number of local factories, 
and contracts that we sign 
with international companies 
in which we encourage 
manufacturers from outside the 
State of Qatar to take Benefit 
of the advantages provided 
by the state in establishing 
partnerships with investment 
agencies from the state and 
the private sector, whether in 
the field of electrical or support 
industries, and ensuring 
strategic manufacturing in this 
vital sector.

Great cooperation
For his own, Fahd Al 

Muhannadi, General Manager 
and Managing Director of Qatar 
Electricity and Water Company, 

reveals that Qatar Electricity 
and Water is cooperating with 
„Kahramaa” to establish power 
and water desalination plants 
to meet the growing demand in 
consumption, The company also 
seeks to develop its capabilities 
through diversification of energy 
sources, including renewable 
energies, „solar energy and 
waste energy production”.

According to Al Muhannadi’s 
statements, the company is 
currently implementing many 
projects inside and outside 
Qatar,  he Noting that, the 
projects that the company is 
implementing within Qatar, the 
implementation of the Umm 
Al Houl Energy project, which 
has been fully completed 
with a production capacity of 
2520 megawatts of electricity 
and 136.5 million gallons of 
Drinking sweetened water 
daily. He emphasized, this 
project is considered one 
of the largest projects to be 
accomplished in the region, 
covering approximately 31% of 
the country’s electricity needs 
and 40% of water, and it was 
completed on time and within 
the expected cost.

External projects
Externally, Nebras Power 

Company, a subsidiary of 
KAHRAMAA, undertook a 
number of construction and 
acquisition projects for electric 
power plants distributed over 
various geographical regions 
such as the Sultanate of Oman, 
the Hashemite Kingdom of 
Jordan, and Indonesia, And 
within a short period of time, 
Nebras Power Company 
managed to build an investment 
portfolio with a production 
capacity in excess of 1,115 MW 
of electricity.

Nebras Power Company also 
signed a partnership agreement 
with the American AES Company 
and Japan’s Mitsui company 
to develop a solar electricity 
production plant with a 
production capacity of about 40 
MW in the Hashemite Kingdom 
of Jordan Nebras Power 
Company’s share of the project 
will reach 24 MW.

Nebras Power Company is 
working to expand in the global 
markets through a number of 
investment projects, and it aims 
during the next ten years to own 
more than 9 gigawatts of energy 
projects that work with different 
types of fuel such as natural gas 
and renewable energies, The 
company also aims to have 30% 
of the total energy produced in 
its portfolio of renewable energy 
in its various types 

Issa bin Hilal Al-Kuwari, President of the Qatar General Electricity and Water Corporation (Kahramaa), during the signing of 
a partnership agreement with Andrew Faulkner Qatar Shell CEO.

 Al-Kuwari: “We
 seek to settle
 industries in the
 field of electricity
.“and water

 Al-Muhannadi:
 “We seek to
 develop through
 diversification of
.“energy sources
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The National Electricity 
Transmission Company 
(NEPCO) is a subsidiary of the 
Saudi Electricity Company, has 
announced that the first batch 
of power transformers has been 
fully manufactured in Saudi 
Arabia by the Saudi Power 
Transformers Factory.

This achievement was 
announced following to the 
manufacturing of nine 67 
MVA transformers that will be 
installed to support the high 
voltage electrical system during 
the ceremony organized by the 
Saudi Transformers Company 
in cooperation with the National 
Electricity Transmission 
Company in Dammam, at the 
plant owned by Saudi Power 
Transformers Company owned 
by the Electrical Industries 
Company.

These transformers are 
the first batch in a purchase 

contract from the Saudi Power 
Transformers Factory, and is 
considered one of the most 
important terms of the plant 
partnership agreement that was 
concluded through the program 
«Strategic Partnerships» 
in the National Electricity 
Transmission Company. That 
aims to make the relationship 
between the company and 
major manufacturers a strategic 
relationship that makes the 

Kingdom a major hub in the high 
voltage industries across the 
Middle East.

Engineer Walid Al-Saadi, the 
Vice President of Engineering 
at the National Electricity 
Transmission Company, praised 
this achievement considering 
that manufacturing such 
transformers inside Saudi Arabia 
is an important step to promote 
the localization of the electric 
power industry in the Kingdom.

Al-Saadi confirmed that the 
transformers had successfully 
passed all the quality tests in 
one of the global laboratories, 
according to the international 
specifications and requirements 
of the company, which made 
the plant qualified to the Saudi 
Electricity Company especially 
because these transformers 
are one of the first power 
transformers to be manufactured 
locally.

In his turn, the Executive 
Chairman of Power Transformers 
Factory, Mr. Hossam Al-Shaikh 
has revealed that 20% of the 
materials used in manufacturing 
transformers are bought from 
local factories occasionally, in 
light of the keenness of «Saudi 
Electricity» to take advantage of 
local resources, support national 
industries and transfer the 
outside modern technologies into 
the country 

Energy Technology 
Company in Saudi Arabia has 
announced the completion of 
the work on the solar plant 
within the first phase of the 
project «Layla», on an area of 
720 thousand square meters 
and a production capacity of 
10 megawatts.

«Layla» is the first 
independent solar power 
plant connected directly to the 
electricity grid, which means 
that the project will cover 10% 
of the entire needs of Al Aflaj 
Governorate (300 km south of 
Riyadh).

The project manager, Mr. 
Walid Al-Hulil confirmed that 
the completion of the plant 
work is a source of pride 
for all of them, especially as 
it emerges at a time when 
Saudi Arabia is witnessing 
a prominent international 
presence in all fields, 
especially in the Global Energy 

market as a main motivation. 
Adding that, «The plant 
promotes diversifying energy 
sources and supporting 
renewable energy through the 
exploitation of local resources, 
in addition to ensuring the 

improvement of production 
capacity and the preservation 
of the environment.»

«Layla» project provides its 
full production capacity to the 
Aflaj region, which will reduce 
CO2 emissions from traditional 

sources of energy like fuel and 
hydrocarbons, as a result this 
would increase the chances of 
maintaining the integrity of the 
region›s environment and its 
ability to support and enhance 
the agricultural environment 

A Saudi engineer stands in front of a number of panels at Laila's solar plant.

«Saudi Electricity» Manufactures Power Transformers

Completion of the Implementation of «Layla» Solar Plant

An engineer provides a full explanation of the electricity company officials, and 
in the background, the engineers work.
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The Department of Standards and 
Metrology of the National Electricity 
Transmission Company (affiliated to the 
Saudi Electricity Company) has obtained 
the International Accreditation and the 
International Quality Certificate ISO 9001: 
2015 from TUV-Nord, Germany.

This global recognition was launched after 
the management of the company «Electricity 
Transmission» had passed external audit 
tests and achieved all the necessary 
requirements to obtain this certificate, which 
represents the most outstanding globally 
standard in the field of Quality Management 
System.

On the extent of a full year of hard work 
and continuous efforts, besides self-efforts 
of the management staff and without 
an outsourced external consultant, the 
Department of Standards and Metrology 
managed to achieve organizational 
excellence throughout applying the best 
methods and practices in addition to adopting 
global standard policies and procedures 
that aims to build a professional work 

environment based on the 
best practices.

Certifying the 
Department of Standards 
and Metrology with the 
ISO 9001 certification is 
a global recognition of 
the quality of its products, the efficiency 
of its services and an indication of the 
Department›s commitment to the quality 
system, in addition to having an integrated 
internal management system that in its turn 

implements these standards 
and requirements based on 
the ISO 9001 global standard 
document, which contributes 
in improving the management 
performance, achieving the 
required efficiency, increasing 

the transparency of operations, improving 
the management control and developing 
the work environment, as well as the 
best management of time, expenses and 
resources more effectively 

International Accreditation for «Electricity Transmission»

The moment you receive the 
international certificate.

Day after day the number of Saudi families 
preferring to use solar energy in their homes 
is raising, but most families is still preferring 
the traditional source of electricity which is 
national electricity company. 

General Authority for Statistics in Saudi 
Arabia revealed that the rate of houses using 
solar energy reached 1.45% in all regions 
of the country. Ha’il Province contains the 
highest rate, 2,80%, while Al Bahah Province 
contains the lowest rate, 0.59%. 

The statistical survey of the authority 
added that the rate of Saudi families who 
prefer using photovoltaic (solar) energy 
inside homes reached 48.01%, while 26.68% 

of families do not prefer using photovoltaic 
energy. On the other hand, 25.31 of families 
are not sure about their desires concerning 
using solar energy. 

National program for renewable energy, 
which is considered a strategic initiative 
felling under the umbrella of “vision 2030” 
and national transformation program, 
has been launched. The program aims for 
sustainable increase in renewable energy 
of total energy sources in the kingdom to 
reach 3.45 gigawatt in 2023, which equals 
4% of total Saudi energy production, and 9.5 
gigawatt in 2030, which equals 10% of total 
Saudi energy production. It is expected that 

the amount of investment in the projects of 
the program will reach SAR 59 billion.

Saudi is distinguished with abundant 
solar energy resources and vast lands. It is 
also one of the countries having the highest 
rates of solar radiation in the world. In order 
to meet the increased need for electric 
power, guarantee sustainability of economic 
growth and diversify local energy mix, Saudi 
Arabia have taken the initiative to develop 
modern techniques with economically-
viable cost to meet the high need through 
building 46 solar energy resources 
observation and monitoring stations in all 
over the kingdom 

Saudi Arabia is one of the states having the highest rates of solar radiation

Half of Saudi people support solar energy   

48.01
%

26.68
%

25.31
%

48.01% of Saudi families  
support using solar energy

26.68% of Saudi families do not 
support using solar energy

25.31% of Saudi families can 
not determine their desires
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The Bahraini Ministry of 
Electricity and Water has 
announced the signing 
of contracts for the 
establishment and operation 
of an independent solar 
power plant with a capacity of 
100 megawatts. The project 
will be implemented by a 
group of Saudi, Japanese and 
marine companies under the 
BOO system for construction, 
operation and ownership for 
a period of 20 years, in order 
to achieve higher efficiency 
in project management and 
competitiveness in Its cost.

The government will buy 
this factory production at 
37 US cents per unit, which 
costs less than the current 
fossil fuel electricity unit. The 
ministry explained that this 
project is the largest in the 

production of electricity from 
renewable energy, adding 
that “with this project, 50% 
of the renewable energy 
target of 250 MW will be 
implemented by 2025.” Year 
and a half.

Stressing that there is 
a desire from the private 

sector to invest in the 
renewable energy sector 
in Bahrain, noting that the 
solar power plant project 
estimated the size of the 
investment at about 346 
million US dollars in the work 
of electricity production from 
renewable energy.

She stressed that 
the establishment of a 
sustainable energy center 
is a major step that puts 
Bahrain on the map of 
countries that implement 
renewable, clean and 
environmentally friendly 
energy, and will support the 
path to achieving the national 
goals approved by the 
Council of Ministers to reach 
5% of renewable energy for 
use by 2025, ie Equivalent 
to 250 MW of electric power, 
and 6% of energy efficiency 
improvement by the same 
year. This will meet the 
increasing demand for 
electricity in the Kingdom 
and contribute to improving 
the quality and efficiency 
of services for citizens and 
residents 

شرح صورة« 

Bahrain Electricity signs solar energy agreement

The Ministry of Electricity and Water 
is seeking to add ten thousand and 
380 megawatts to the total electricity 
production in the country, which is 
currently about 16 thousand and 700 
megawatts to reach the expected 
production by 2023 about 27 thousand 
megawatts, according to the ministry’s 
strategy to establish power plants in 
the upcoming years in order to face the 
increasing demand for energy and meet 
the requirements of housing projects 
implemented by the state.

The Ministry’s strategy includes eight 
projects for the construction of stations, 
including stations to be established by 
the Ministry and others with the system 
of partnership between the public and 
private sectors, pointing out that among 
the projects to be implemented by the 
Ministry there are two projects to add 
500 megawatts, the first is the existing 
Sebia Station with 250 megawatts and 
the second is the southern Al-Zour station 
with 250 during the first quarter of 2019 
target year to start the operation of the 

project.
The sources pointed out that there are 

three projects within the Al-Zour North 
plant with a total productivity of 5.100 
thousand megawatts, the second phase 
is about 1500 megawatts in the second 
quarter of 2019 and the third phase is about 
1800 megawatts during the first quarter of 
2021 and the fourth phase is about 1800 

megawatts during the first quarter of 2022.
The Ministry’s strategy includes a project 

to produce 1500 megawatts of the first 
phase of the Khiran station during the 
third quarter of 2022. It also included the 
first phase of Nuwaiseeb to produce 3000 
megawatts during the first quarter of 2023, 
in addition to producing 280 from the Abdali 
plant during the first quarter of 2020 

27 Thousand MW is Kuwait's Total Electricity Production by 2٠2٣

One of the energy production projects in Bahrain.
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UAE Allocates 31 Million Dollars for the 
Renewable Energy in Guyana, Liberia and 
Togo.

The United Arab Emirates has 
announced 31 million dollars to finance 
renewable energy projects in Guyana, 
Liberia and Togo.

The projects will be implemented 
in cooperation with the International 
Renewable Energy Agency (Irena).

Mr. Muhammed Al-Swidy, the Fund›s 
General Director announced that, «The 
Fund is keen to promote the spread 
of renewable energy solutions in the 
developing countries to empower 
them to meet their needs in all kinds of 
energy, which contributes to achieve the 
development goals in these countries, 
stimulate economic development and 
improve the living standards of the 
population».

The fund will finance a 29.3 million 
dirham (about 8 million dollars) solar 
systems project in Guyana, which targets 
to produce 5.2 megawatts to cover the 
needs of about 34,700 people in remote 

areas. The project will provide reliable 
electricity supplies and reduce fossil fuel 
consumption.

In Liberia, the fund will finance a 29.3 
million dirham (about 8 million dollars) 
hydroelectric plant project.

The plant will produce 2.1 megawatts 
to cover the needs of 30,000 people by 
providing sustainable energy from clean 

and affordable sources to meet the needs 
of many families, schools, hospitals and 
startup companies that will enhance living 
conditions and help reduce poverty.

In Togo, the initiative will support the 
construction of a 55 million dirham (15 
million dollars) solar power plant that will 
produce 30 megawatts for 700 thousand 
households 

UAE Allocates ٣1 Million Dollars for the Renewable Energy in 
Guyana, Liberia and Togo

Part of the projects of Abu Dhabi National Energy Company.

Abu Dhabi National Energy 
Company (TAQA) announced 
that its total investments 
by the end of the last year, 
amounted to 30 billion 
dollars in 11 countries are 
UAE, Oman, Saudi Arabia, 
Iraq, Morocco, Ghana, India, 
the Netherlands, the United 
Kingdom, America and 
Canada, in addition to Europe, 

the UAE accounted for 55%.
Mr. Saeed Al Dhaheri, the 

Chief Executive Officer of 
TAQA revealed that TAQA 
saves 50% of electricity 
production in Morocco and 
15% of electricity production 
in Ghana.

Adding that, «The total 
capacity of the company›s 
production of water reached 

about 917 million gallons per 
day, while the production of 
electricity reached 17,500 
megawatts, including 12500 
megawatts inside the UAE.»

 Al Dhaheri stressed that 
the company has the ability 
of coping with the decline 
in oil prices and reducing 
the expenses by 750 million 
dollars annually 

Saeed Al Dhaheri

UAE›s TAQA 
Invests ٣٠ 
Billion Dollars
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1.0 Introduction
Unpredictable events in transmission lines that place the 

system beyond the planned limits can happened even with 
best-planned systems.    Protection  and control  will act 
in  order  to protect the  power  system  from degradation  
and  enable restoration of the power system to operational 
state within a minimum time when a  major  power system 
disturbance occurs.  Large blocks of loads will occurs 
during the outages of these lines. A quick repair for the 
line service recovery is vital for the system operators. The 
operators will deal with a complicated situation where 
operators shall accomplish a sequence of action to reach 
breakdown service.  These sequence and procedures 
always will take a significant amount of time. Some lines 
are crossing complex land, and work under difficult 
weather conditions, so the time required to petrol the lines 
will be long. Fault location techniques for transmission 
lines show that accurate and fast methods are of great 
significance and of practical engineering value.  Swift and 
accurate fault location in transmission lines can speed-up 
the system restoration and hence, reduce the outage time 
and improve the system reliability.

Accurate location of faults on power transmission 
systems will save time and optimize resources for the 
electric utility.  Patrolling the Line for faults are costly 
and can be inconclusive and accurate information is 
essentials for power system operator in order to restore 
the system.  To achieve this accuracy, a complete system of 
fault location system with hardware, communications, and 
software were installed at GCCIA.  

Fault location can be performed for the proper operation 
of power system protection devices or for the effective 
inspection of power transmission line. In the former case, 
fast localization is crucial, while the accuracy may be 

limited only to correctly identifying the protection zone. 
In the latter case, it is important to precisely determine 
fault location. A detailed review of different fault location 
techniques is presented in . Among the most important 
types of fault locators are: impedance and traveling wave 
locators. Impedance locators can be a part of power 
system protection device. The traveling wave locator works 
as an independent device.

2.0 Travelling Wave Fault Locator in GCCIA
GCCIA use Double-ended TWS, which uses precise 

measurements of the traveling-wave arrival times at both 
ends of the transmission line to locate faults accurately. 
Traveling-wave fault locators built into transmission 
line and use standard current transformers determine 
locations of faults to within a tower span while adding very 
little cost.

Two recording systems at ends of the line are used, and 
there are an accurate time reference between the two 
recordings. This leads to the system configuration shown in 
the following diagram:

Figure 2: System configuration of TWS

Presented by: Eng. Alaa Rahma -GCCIA - KSA

Implementation of Travellig Wave 
Fault Locator  in GCCIA and Innovation 
utilization of the system
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3.0 Case Study
3.1: Event During Sand Storm

On April. 27, 2018, GCCIA received alarms (no trip of 
line) information from TWS System as per the below table 
during heavy sandstorm

The installed TWS device at each terminal generated 
fault location for this event and captured traveling wave 
oscillography with the wave front arrival times.

As per the information’s received from TWS, the fault 
location was approx. 33 km from Fadhili substation and 82 
km from the Ghunan Substation, which on verifying was 
in between the Fadhili-Ghunan line Towers 64 to 70. Upon 
receiving the information, GCCIA immediately deployed an 
emergency team to do an inspection of the concerned area 
on the Fadhili-Ghunan line.

Following the site inspection, GCCIA engineer noticed 
the below things on the concerned area which could have 
caused the operation of the TWS alarm: 
1. A date tree was spotted in between the FD-GH Span 65-
66.
2. A line crosses our OHTL under the FD-GH Span of 66-67.

Figure 4: Date tree was spotted near the line GCCIA 400 KV line where the discharge 
was found

GCCIA assumed that because sand storm had been 
present at the time, the fault was due to artial discharge 
between the tree or the line cross.

“The traveling wave put the line crew right on the correct 
area” said a GCCIA line inspector   “Without the traveling 
wave fault location, finding the discharge point would have 
been very difficult.”

This is innovation utilization of  Travelling wave fault 
locator as condition assessment system for the overhead 
line as GCCIA has avoid future tripping the circuit by 
spotting the week area in the system.

3.2: Event During heavy rain, wind and thunderstorm
On 27th October 2018, following the information received 

from TWS regarding the multiple faults generated during 
heavy rain, wind and thunderstorm for AZ-FD Line-1 and 
then tripping of AZ-FD Line-2 at 13:34 Hr as below: 

GCCIA inspection team was mobilized immediately to the 
location of the trip, which was found to be around AZ-FD 
Tower 193-194, approximately 191kms from Fadhili S/S.

 

Figure 6: Heavy rainfall and Thunderstorm

The inspection presumed that the trip had occurred 
due to the excessive bad weather conditions and the 
line was restored to a normal state within a minimum 
time. A reduced outage time can lead to additional larger 
opportunity by making the line available for spot market, 
hence, increase the revenue to GCCIA
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Demand Shaping Study for GCC Countries
Presented by: Engr. Ali Al-Ebrahim (GCCIA)

The study objective was the quantification of potential 
benefits (i.e. reduction of peak load and improvement of 
load factor) induced by shifting SSH to another period of 
the year.

GCC countries are putting many efforts in the direction 
of reducing the annual investments for Generation and 
Capacity Expansion for the coming years. This will lead 
to an efficient and effective way to use the available 
resources of GCC countries to achieve energy and 
environmental sustainability.

In 2016, the observed peak load was significantly 
lower than it was expected in prediction studies for GCC 
countries. In that year the summer school holiday finished 
in GGC countries not in the end of August or beginning 
of September as usual but in other periods of the year 
because of countries adjusted the holidays according to the 
. The question therefore arose whether a shift of the SSH 
had reduced the peak load in GCC countries in the past and 
therefore can be a measure to reduce the peak load also in 
the future. 

The main contribution of the study is the quantification of 
potential benefits (i.e. reduction of peak load), induced by 
shifting the summer school holidays. Another contribution 
of the study is the identification of the optimal period 
for starting the new academic year considering multiple 
influences from different socioeconomic, climate or 
technological factors and their complex interactions.

Based on the available data, we found that an increase 
of the electrical load at the end of August or beginning of 
September is coupled, among others, with the end of the 
SSH. This is caused by a significant part of the population 
returning from travelling outside the target area, and the 
high share of the population present in GCC countries 
at that time. In KSA, Qatar, Kuwait or Bahrain the period 
around the end of SSH is more and more associated with 
the peak load period. However, in Oman and Abu Dhabi this 
is not the case analysing the tendencies in the last 5 years.

The additional load arising in the end of SSH can be 
reduced by using the temperature effect, i.e. by starting the 
regular school terms later in September, when the daily 
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average temperature is lower. For KSA, Qatar, Kuwait or 
Bahrain the overall system peak load will be reduced by 
shifting the SSH to later period of the year. For Oman and 
Abu Dhabi, only seasonal (i.e. from end of August to begin 
of September) peak load arising in the end of SSH might be 
reduced by shifting the SSH but not the yearly peak load. 

 The paper concluded that in order to achieve the load 
reduction, school terms/regular operations of schools can 
be started later, in the 3rd week of September in the future. 
This could result in large reduction in peaks demand loads 
in GCC countries of total of 2,500 MW 

Member 
States

Recommended Start 
of School Year

Reduction in 
Demand

% of PEAK 
Demand (2016)

Bahrain  After 23 September 220 MW 6.4%

KSA After 16 September 1,100 MW 3%

Abu Dhabi After 22 September 380 MW 2.2%

Kuwait After 21 September 290 MW 6%

Oman After 23 September 380 MW 2.4%

Qatar After 26 September 175 MW 4%

Total 2,545 MW* N/A

Extended Abstract – In 2016, the observed 
peak load was significantly lower than it was 
expected in prediction studies for GCC countries. 
In that year the summer school holiday (SSH) 
finished in GGC countries not in the end of 
August or beginning of September but in other 
periods of the year. The question therefore arose 
whether a shift of the SSH had reduced the peak 
load in GCC countries in the past and therefore 
can be a measure to reduce the peak load also in 
the future. Accordingly, the main study objective 
is:

• The quantification of potential benefits 
(especially the reduction of peak load) induced by 
shifting SSHs to another period of the year.

There are several effects like the ‘temperature 
effect’ or the ‘Friday effect’ which have fast, short- 
term influence on the electrical load. It was also 
observed that the SSH affects the load. Based on 
the available data, we found that an increase of the 
electrical load at the end of August or beginning 
of September is coupled, among others, with the 
end of the SSH. This is caused by a significant 
part of the population returning from travelling 
outside the target area, and the high share of the 
population present in GCC countries at that time. 
In KSA, Qatar, Kuwait or Bahrain the period around 
SSH end is more and more associated with the 
peak load period; however, in Oman and Abu Dhabi 
this is not the case based on the tendency in the 
last 5 years.

The additional load caused by the end of SSH 
(‘end of SSH effect’) can be reduced by considering 
the temperature effect, i.e.  by shifting the SSH 
or by starting of the regular school terms later in 
September, when the daily average temperature 
is lower. For KSA, Qatar, Kuwait or Bahrain the 

overall system peak load will be reduced by 
shifting the SSH to later period of the year. For 
Oman and Abu Dhabi, the seasonal (i.e. from end 
of August to begin of September) peak load caused 
by the end of SSH will be reduced by shifting the 
SSH. However, the overall system peak load might 
not be affected in Oman and Abu Dhabi since 
the system peak loads in these countries were 
observed in another period of the year.

A possible start of the new academic year for 
the GCC countries could be in the 3rd week of 
September

Recommendations 
To achieve the load reduction school terms/

regular operations of schools are proposed 
to start later, in the 3rd week of September in 
the future. Note that the inhabitants should be 
informed by the representatives from different 
GGC countries on time to allow rescheduling their 
travel plans. We expect that most people will 
adjust their travelling schedule and finish their 
travelling by the end of the school holidays as 
usual also in the new, shifted period. Expected 
load reduction for GCC countries can be: 

GCC countries
Peak load 
reduction 
[MW]

% of the peak 
load in 2016

Possible 
period for the 
start of the 
new academic 
year

Bahrain 220 6.4

Third week of 
September

KSA 1100 3

Kuwait 290 2.2

Oman* 375 6

Qatar 175 2.4

UAE-Abu-Dhabi* 380 4

* Only sessional load reduction is expected for these countries

Demand – Shaping Study for GCC Countries
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The GCC Power System- 
GCCIA Network splitting and 
Resynchronization Methodology

Presented by: Eng. Bandar F. Almarri - GCCIA

Motivation
• The interconnected system of GCC is characterized 

by several blocks connected together by relatively 
long AC lines. Due to the longitudinal nature of the 
interconnector and backbone infrastructure constituted 
by double circuits only, there always a condition can 
occur when parts or all of a TSO’s System or a number 
of TSO Systems, as the case may be, becomes detached 
electrically from the Gulf Interconnector.

• Since the operation of GCCIA interconnector Planned/
Unplanned islanding or splitting occurred 36 Times. 
During islanding, the main concern was the diagnostic 
which is being achieved in GCCIA through system based 
events on SCADA alarming and using WAMS software.

• The interconnector is further prone to islanding during 
maintenance period when typically its connectivity 
reduced to one circuit. A procedure is devised to identify 
the islanding and then to resynchronize them in a timely 
and efficient manner.

Method/Approach
The following sequential points represent the 

methodology to mitigate risks during islanding events and 
facilitate the re-synchronization of the grid:
• Grid System Diagnostics after islanding.
• Recovery strategy.
• Variables-Synchronization of two islanded networks:

- Voltage Magnitude Synchronizing Variable
- Frequency Synchronizing Variable

- Phase Angle Synchronizing Variable
Max Voltage difference ΔV = 5 % = 20 kV 
Max Voltage angle difference Δφ = 5° 
Max Frequency difference Δf = 300 mHz.

Objects of investigation
Traditionally, islanding has been seen by utilities as 

an undesirable condition due to concerns about safety, 
equipment protection, and system control.

Intentional islanding operation may be desired in cases 
where the central grid is prone to reliability problems. 
Usually, protective devices must be reconfigured 
automatically when transitioning between islanded and 
grid-connected modes.

Network splitting is the best option for certain critical 
outages when the tendency of severe cascading failures 
is very high. System splitting problem, also known as 
controlled system separation problem, is to determine 
the proper splitting points for splitting the entire power 
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network into islands when island operation of system is 
unavoidable.

WAMS in the GCCIA system are used for detecting 
Islanding/Separation in the Grid.
Experimental setup & test results

The rules for an Interconnection Control Engineer 
working in the control center f GCCIA to deal with islanding 
and perform subsequent resynchronization are:
• Establish the number of islands and which monitored 

substations belong to which island.
• Establish the boundary of islands; that is, the circuit 

breakers that opened, leading to creation of the islands.
• Identify the frequency of each island. How close are the 

frequency values to nominal frequencies?
• Decision is to be taken whether HVDC operation is 

required to stabilize the voltage and frequency.
• Bring the frequencies and voltage angles at the two 

ends of synchronization path close to each other and, 
following this, arm the synchrocheck relay. As long as 
the frequencies and angles have converged enough 
and depending on synchrocheck relay settings, the 
synchrocheck relay should be able to close the circuit 
breaker successfully on the first try.

• Following resynchronization, close remaining parallel 
circuit breakers (having made sure the voltage angles 
at the two ends are close to each other) and verify that 
network operation has gone back to normal.

• The synchronizing points are the 400 kV circuit breakers 
in the GCCIA substations.

• When re-establishing the back to back HVDC links, first to 
energize the 60 Hz side link transformers.
Example of Splitting & Synchronization shown through 

EMS SCADA charts for Frequency, Delta Frequency, Delta 
Voltage & Delta phase angle.

Discussion
Different kind of problems can possibly arise while 

energizing 400 kV grid elements;
• Ferranti effect
• Generator reactive power limits
• Transient voltage dips
• Transient over voltages
• Ferro-resonance
• Synchronization oscillations

Since the operation of GCCIA interconnector Planned/
Unplanned islanding or splitting occurred 36 times as 
detailed below.

During Resynchronization PMU Charts showing 
frequency difference, voltage magnitude difference, and 
angle differences

Conclusion
• Power system islanding is the last defense line to protect 

power grids from incidence of wide-area blackout.
• The importance of synchronizing cannot be overstated. 

All system operators should apprehend the theory and 
practice of resynchronizing.

• To obtain perfect understanding of resynchronization, 
a dedicated step by step procedure has been developed 
to provide guidelines for the Interconnection Control 
Engineer (ICE) in the GCCIA.

• The rules for an ICE to perform resynchronization is to 
bring the frequencies and voltage angles at the two ends 
of synchronization path close to each other 
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Enhancing Power Transfer 
Capability in GCCIA Network

 Presented by: Osama Ahmed

Over the past few years, the six Member States (MSs) 
of Gulf Co-operation Council (GCC) have rapidly expanded 
their electric systems and started installing large 
electricity generation capacities. On the other hand, the 
GCC Interconnection Authority network (GCCIA Network) 
has remained unreinforced and obligated to transfer 
adequate emergency support during contingencies.

Besides ongoing changes in Combined System equipment 
and topology, the concurrent initiation of GCC power market, 
and the new operation difficulties arisen from integration 
of RES, all play roles in diminishing available transfer 
capability of GCCIA Network and hence threaten the overall 
security of the interconnected Combined System. 

According to the analyses of previous incidents and 
outcomes of the offline studies, at 50Hz side, the loss-of-
synchronism phenomenon and HVDC commutation failure 
are both expected when GCCIA network is extremely loaded 
along its longitudinal corridors. Moreover, the HVDC station 
connecting the 60-Hz, 380-kV system and the 50-Hz, 400-kV 
lacks self black-start capability, and currently the station 
has no local means for black-starting, which prevents quick 
emergency support in case of total blackout at any side.

Although the permanent solutions for above-mentioned 
issues have been stated in the GCCIA network expansion 
feasibility studies, this paper will propose other measures/
options and quantify their technical advantages for the aim 
of enhancing the transfer capability of GCCIA Network in 

the short-term.

Power Transfer Capability Enhancement by adding SC
Simulation scenario has been conducted with SC 

connected to Fadhili S/S; in this case the contribution  from 
SC has allowed to increase the maximum generation loss 
contingency to 2.3 GW in green area, while maintaining 
GCCIA network integrity.

Although the simulation records has shown a lower 
NADIR, and lower transient voltage in Fadhili S/S as 
compared to simulation of current situation, the GCCIA 
Network withstand the power swing and recovered to due 
to the contribution from the SC plotted in  fig.3.

 Fig. 1: Frequency at 400kV Fadhili S/S during 1.2GW and 1.55GW flows. 
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Fig. 2: Voltage at 400kV Fadhili S/S during 1.2GW and 1.55GW flows. 

 Fig. 3: Reactive power injected by the SC during 1.55GW flow. HVDC was not in 
operation

The post contingency resulted in 1.55 GW steady state 
power support toward the deficit area compared to 1.2 
GW that recorded before. Meaning the connection of SC 
at Fadhili S/S add around 350 MW extra to the maximum 
transmissible power, the total power support of the two 
scenarios are shown in fig.4.

Fig. 4: Maximum transmissible power towards the deficit area in the case of no-SC, 
and in case of SC-installed. 

Enhancement of Fadhili S/S ESCR
Tables 1 and 2 present the new recalculated ESCR at 

400kV Fadhili S/S while having the SC connected, and 
keeping the other parameters unchanged. These new ESCR 
values are higher than the previously calculated values 
under current situation, which consequently helps to 
maintain the HVDC dynamic stability.

Table 1. ESCR at Fadhili S/S with SC and 2 Poles in operation

Scenario

SC level (MVA)
Compensation at 
1.32GW (MVAR)

ESCR

50 Hz 
side

60 Hz 
side

50 Hz 
side

60 Hz 
side

50 Hz 
side

60 Hz 
side

Max 8,552 31,620 794 720 5.9 23.4

Min 8,050 26,725 794 720 5.5 19.7

 Table 2. ESCR at Fadhili S/S with SC and 3 Poles in operation  

Scenario

SC level (MVA)
Compensation

at 1.98GW (MVAR)
ESCR

50 Hz 
side

60 Hz 
side

50 Hz 
side

60 Hz 
side

50 Hz 
side

60 Hz 
side

Max 8,552 31,620 1191 1080 3.7 15.4

Min 8,050 26,725 1191 1080 3.5 13.0

Conclusions
This paper investigates technical feasibility of various 

options for Enhancing Power Transfer Capability 
in GCCIA Network. It was found that HVDC Capacity 
Enlargement would further reduce ESCR at Fadhili 
S/S. Addition of a SC to the system  at Fadhili S/S it the 
option considered in  this paper to increase ESCR; and it 
resulted in around  15% increase in ESCR. 

The carried out simulation demonstrate that the 
added SC has increased the permissible power transfer 
significantly and prevent earlier OST phenomenon. 
Furthermore, the added SC can provide black-start 
capability to Fadhili-HVDC, and improve system inertia 
as well, if equipped by flywheel.

To facilitate the renewable penetration in the GCC 
Combined System, it is required to ensure that new 
RES generation supports the reliability needs i.e. active 
and Reactive Power Control, Inertia and Frequency 
Response. 

Asynchronous partial support will reduces the 
consequences of OST-triggered separation in Fadhili 
S/S; this is true for two-separated part of the system.

All MSs should adopt defense plans similar to the 
one adopted in Bahrain. These schemes minimize 
the impact of sever contingency by maintaining 
interconnected system integrity 
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 A critical auxiliary component of an HVDC scheme is 
the valve cooling system which is responsible for thermal 
management of the converter valves. Cooling plant system 
failures can disrupt the availability of supply for an HVDC 
scheme, often resulting in unplanned maintenance downtime. 
Condensation in the valve-hall is a potential risk to HVDC 
system availability during the winter season, when converter 
stations are operated in hot standby mode. It therefore 
becomes crucial for a robust condensation mitigation 
strategy to form part of any initial cooling plant specification. 

This paper presents a comparative case study of 
the cooling plant performance at the Al-Fadhili HVDC 
station before and after the valve cooling modifications. 
The Al-Fadhili HVDC station being largely operated in 
hot standby mode was susceptible to condensation risk 
during the winter period causing spurious alarms and 
eventual tripping of the converters. A solution based on the 
introduction of temperature-controlled shunt mechanical 
valves operation was implemented to address condensation 
concerns. HVDC system availability clearly improved after 
modifications to the cooling plant operations.

Temperature Controlled Mechanical Shunt Valves 
Operation 

Two mechanical shunt valves were installed in the 
outdoor cooler circuit to prevent the coolant flow into 
the heat exchangers. These two valves are temperature 
controlled and configured to operate simultaneously. 
The shunt valves installation is a fully redundant and 
fail-safe system. The mechanical valves are regulated by 
programmable logic controller (PLC) using proportional 
-derivative (PD) control. PD control help ensures smooth 
coolant mix up from the coolers and cooling pipe work 
during operation. 

The shunt valves remove the cooling effect of 
circulating coolant outdoors. Since, coolant flow to the 
outdoor coolers is prevented, temperature of the coolant 
can increase by about 4°C in around 30 minutes. 

The cooler fans are controlled to achieve a set inlet 
temperature. Therefore, the coolant circulates internally 
within the indoor cooling circuit till the temperature 
measurement as detected by TT1/2 reaches 30°C, then 
it starts to open the bypass valves (coolant outside). 
When the coolant temperature reaches 30°C, the 

existing valves close. During standby operation (with 
valves blocked), the coolant temperature is controlled 
(by running the pump at an appropriate speed) to 
maintain the difference between the coolant inlet 
temperature and the valve hall ambient temperature 
(TT1-TTd10) at >9°C. To achieve this, the cooling system 
closes K7 and K8, and opens K5 and K6, circulating 
the coolant within the indoor cooling circuit. Figure 3 
shows the valve cooling plant block diagram after the 
introduction of the mechanical shunt valves.

  
Conclusion

In this paper, cooling plant related condensation 
issues at the GCCIA Fadhili HVDC facility have been 
presented and the mitigation strategy described. System 
performance had improved following the implementation 
of temperature controlled mechanical shunt valves which 
resolved the spurious condensation related alarms and 
trips. The solution is seen to be effective during winter 
period when the HVDC station is in hot standby operation 
and reinforces the need for a robust condensation 
mitigation strategy to be given adequate attention during 
the specification phase of HVDC schemes. Clearly, the 
number of forced outages caused by valve cooling 
system has reduced, and availability have generally 
improved with the HVDC scheme since the cooling system 
modification was carried out 

Improving HVDC System Availability During 
Winter Season with Valve Cooling Modifications: 

A Case Study at Al Fadhili HVDC Station
Presented by: Eng. Abdullah Al-Ghamdi (GCCIA)

Valve cooling plant block diagram 
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Abstract- In recent years, several GCC countries have 
announced plans and targets for conserving natural 
resources, improving energy efficiency, and deploying 
renewable energy production  technologies. Solar and 
wind energy have received particular attention, reflecting 
its high suitability in terms of resource availability, 
cost-competitiveness and matching regional demand 
patterns. The resource abundance and its suitability 
coupled with the availability of GCC interconnector along 
with dropping technology costs, strengthen the business 
case for renewables in the GCC. The paper will share a 
vision and objective of promoting efficient integration of 
RES in the expanding power grids in the GCC region. This 
paper discusses various aspects of system operation in 
presence of renewable energy resources from experiences 
of interconnections worldwide to better understand the 
impact and prepare for new regime of operation. The 
introduction of significant variable RES on the grid will 
drive an evolution in power system planning and operation 
in coming days. The paper will highlight the operational 
challenges due to integration of RES into electrical grids 
and how those challenges can be addressed. The aim is to 
have an operational awareness for renewable uncertainty 
and what are the challenges from system operation 
perspective.  Finally, it will present the conclusion to 
way forward to set best practices and rules to securely 
introduce renewable energy at interconnection with 

coordinated involvement of all stake holders.

RES AT GULF COOPERATION COUNTRIES 
As the Gulf States rely almost exclusively on generating 

electricity from fossil fuels, Gulf States currently produce 
just 1,100 megawatts of renewable energy, particularly 
in four countries - the UAE, Kuwait, Qatar and Saudi 
Arabia. There is a growing trend of renewable energy 
sources and the Gulf countries are planning to enhance 
the RES capability and make replacement of fossil power 
generation plants .These transition to RES will result 
environmental benefits, capacity savings and unlimited 
resources.

 Figure-1: Installed renewable energy capacity as the end of 2018 [IRENA]

Reliability of GCC Interconnector 
System Operation with Future 
Integration of Renewable Energy 
Sources in GCC Power Grids

Presented by: Eng. Talal Al Shaikh 
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RES is anticipated to increase substantially in the GCC 
grid. Because prospective RES plants, obtaining data that 
can describe the likely behavior of future plants is critical 
for a number of reliability, adequacy, and integration tasks 
that are performed in the planning cycle. 

The next 10 years anticipation plans of all GCC 
countries to utilize the available renewable resources 
for generating electricity and integrating them in their 
grids along with the conventional generating unit’s 
shows that there is massive anticipated growth in 
renewable generation. PV & Wind energy are the two 
largest form of RES power generation capacity are 
planned to installed in GCC region with a total net 
installed capacity of 72.3 GW as shown in the chart 
below. 

 Figure-3: Estimated RES capacity by 2030 [IRENA]

ADDRESSING RES INTEGRATION OPERATIONAL 
ISSUES AND CHANLLANGES 

For the success of integration RES generators have 
to contribute to the security of the system, within the 
limits of their nature and accuracies. Among them 
it is taken into account that they are affected by low 
predictability compared with conventional generation. 

As the power grid was completely dependable on the 
fuel and gas generators, key challenges are facing real 
time operation of renewable power sources to grid. 
The main challenges represented by the operational 
process of the power resulted from renewable 
energy. There are various variables, which control 
the renewable energy sources, and because these 
variables are non-controllable, this leads to serious 
problems related to frequency fluctuations and voltage. 
Large-scale RES integration makes the process of 
balancing supply and demand more challenging due to 
the higher frequency of occurrence and magnitude of 
forecast errors on net load, and has been associated 
with increased requirements for cycling of thermal 
generation, over generation and fluctuating electricity 
prices.

Inertia Response
The immediate response to frequency change 

caused by power disturbances is inertial response. 
The power disturbances may occur due to loss in 

generator or in load. The function of the inertial 
response is to manage the change in the frequency 
resulted by power disturbance in order to avoid under 
frequency or blackout. It is important to mention that 
inertial response is occurred naturally in conventional 
generators. 

Regarding the renewable energy generators, the 
case is different as they are linked to the grid through 
convertors. These convertors create isolation between 
the renewable energy generators and the real grid 
frequency, which is problematic. Many researchers 
suggested a solution exemplified by storing energy in 
the rotating blades or getting extra energy from the 
convertors. [7]

 It is important to point that inertial response needs 
rotating masses as in conventional generators and 
wind turbines but the cases different with solar plants, 
to create inertial response in solar plants; auxiliary or 
extra energy is needed.

 

Figure-4: Chart for comparison between low & high inertial 

Frequency Response
Frequency response is provided in three stages, 

referred to as inertial, primary and secondary 
frequency response. It is necessary to have a fast 
frequency response, which gives the system ability to 
maintain the frequency stability at the normal condition 
of operation, which comes from the governors of 
synchronous generators, but the increase in using of 
renewable energy to generate electricity in the grid 
replacing conventional generating units leads to a 
reduce system inertia and thus affect the stability of 
the system. Since RES generators do not provide any 
support in frequency regulation after a contingency. 
High rate of change of frequency (ROCOF) due to 
insufficient governing unit in system during instant 
generation loss, may lead to severe disturbance in 
electric system.

After the occurrence of inertial frequency response, 
another response takes place as the turbine is 
controlled to equalize the load and generation in order 
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to stabilize the frequency in the system. Therefore, 
if the frequency deviates sharply from its set point, 
the grid becomes unreliable and even its equipment 
could be destroyed. Differences in grids operational 
procedures may cause decline in the primary 
frequency response so the need nowadays is crucial 
to set unified operational instructions to increase the 
primary frequency response in the grids.  Governor-link 
controls based grids assists in stabilizing the frequency 
in wind generators while solar ones depend totally 
on electronic controls. Primary frequency response 
occurs in wind and solar generators when there is 
drop in the frequency that requires more energy 
from the generators. Nowadays, the majority of Texas 
wind plants support the grid with primary frequency 
response.

Uncertainty of Output
One of the serious challenges that face the use of 

renewable energy sources is the variation in energy 
output. The movement of the sun is anticipated through 
the day however the movement of the cloud and the 
speed and direction of wind is less predictable. What 
happened when clouds cover a solar plant? The clouds 
cover the sunrays from reaching to the solar panels 
that leads to limitation in the generation, which leads to 
drop in the output PV systems. 

In order to control the renewable energy power 
system, it demands flexible operations to overcome 
the obstacles related to uncertainty and variability of 
the renewable energy (VRE). Most of the grid networks 
were designed to conduct electricity power generated 
from fuel and gas generators. These generators 
produce more stable and reliable power compared 
to generators and turbines that depended on solar 
and wind power. As the latter is governed by, many 
variables that make controlling the energy resulted 
from renewable resources uncertain. However, 
According to Richter (2012) who conducted a study on 
20 companies in USA to find their tendency in using 
renewable energy. The findings indicate that renewable 
energy is considered as the key tool to mitigate climate 
change and to decrease energy production negative 
effects. To this end, USA and Europe started to depend 
heavily on renewable energy sources.

Ramp Rate
Ramping is the ability of generation to start or stop 

by command while ramping rate is the time needed to 
increase or decrease the output. The problem is the 
majority of based load generators are not designed 
to cycle rapidly up or down. According to reports 
from National renewable Energy Lab in America, fuel 
generators ramping costs a budget as the materials of 
the generators will be deformed or weaken due to the 
numbers of turning on and off which is also known as 
creep-fatigue interaction. Generally, ramping reduces 

the expected life of the generators components as they 
started to be maintained or replaced which demanded 
high cost. To over such problems, the operation and 
production must rely on flexible mix generation.  

Ramping is an important challenge faces the use 
of renewable energy sources. Alternative generators 
must be standby to compensate and balance the 
energy production process in order to meet the 
demand on energy. This process of starting up or off 
fuel or gas generators to balance the loss or lack in 
the renewable energy cost a budget. On the other 
hand, a sudden increase in energy production resulted 
from renewable energy generators or turbines may 
cause a loss in energy if it is not used in the power grid 
due to excess power and low demand. This leads to 
loss in the potential profit. 

   RESs should be also with consideration of more 
flexible ramp rate limit requirements. Some cases, 
limits on decreases in power output due to other 
reasons, including curtailment commands, shut-down 
sequences, and responses to market conditions, can 
be reasonably required. In addition, when a fuel source 
returns, RESs should have the capability to ramp up in 
controlled increments.

CONCLUSION
In conclusion, renewable energy is demandable 

worldwide as it is considered a clean source of energy 
that has a positive effect on our environment and 
world besides, the cost on consumers is less than 
conventional fuel and gas energy. However, integrating 
RES in the gird instead of fuel and gas face some 
manageable challenges.

 In order to provide consumers with efficient and 
reliable energy, renewable energy suppliers should 
study the geographical area, prepare accurate weather 
forecasts, initiate many solar plants and wind turbines 
that complement each other and use hybrid PV and 
fuel cells to reduce the impact of ramping up or down.  

As the vision of GCCIA is “To serve the GCC Countries 
and Beyond”, by leading the development of a reliable 
efficient power market, and providing knowledge 
excellence in power systems integration hence 
GCCIA since 2014 advised MS’s to explore some 
operational standards that ensure harmony between 
GCC countries for the integration of RES and nuclear 
by employing consultants that has the expertise in 
this field. Also, GCCIA shall encourage all MS’s to 
study bulk storage systems to benefit from different 
technologies 
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Earlier studies confirmed positive correlation between 
job satisfaction of employees and their performance at 
work, their productivity and firm’s overall profitability. A 
large British meta-analysis study by Krekel et.al. published 
in 2019 showed such strong positive correlation (1*) by 
reviewing 339 studies at 49 different firms and including 1.9 
million employees. Earlier efforts focused on job satisfaction 
to achieve better productivity. More recently, focus has 
shifted towards achievement of happier employee, healthy 
workplace and engagement of employees themselves to 
achieve this goal. Occupational health should not only be 
concerned with treating illness but with preventing illness 
and promoting well-being and positive health. Benefits 
of happier workplace include more innovation, higher 
employee’s retention, fewer sick leaves, less turnover, 
increase in productivity and increase in sales.

In GCCIA, we consider the human element or the 
employees our prime mission. Creating a happy workplace is 
a gold goal.

The question “Is happiness the consequence or cause of 
career success?” Recent research suggests that happiness 
precedes and often leads to career development and success

 According to the happy-productive worker theory (HPWT), 
the happy-productive worker model performs better than 
less-happy ones (2*). Finding happiness at work is not 
always related to the work itself. It is associated with many 
other correlates like work environment, personality traits, 
interpersonal connections, stress management skills, and 
others. In other words, being satisfied with work may not 
be enough to create happy state, other factors may be 

involved which may be related to the employee himself 
rather than the workplace. These include personality traits, 
communication skills, ability to deal with stress and ability to 
control emotions.

This survey measures the following seven dynamic and 
interrelated categories that have impact on employee’s 
happiness; (1) corporate culture, (2) relationships and 
communication, (3) training and career development, (4) work 
style, (5) performance, (6) benefits, (7) and happiness at work.

A total of 185 employees (66 in 2016, 64 in 2017 and 55 in 
2018) participated in this survey. The 5-points Likert scale 
questionnaire (shown in Appendix A: Survey Questions) was 
specially designed and sent to the all employees by e-mail. 
Questions covered comprehensive aspects of workplace 
happiness. The data was analyzed by using IBM SPSS version 
21. Results are presented in percentages.

 There was an overall increasing trend in employee’s 
happiness assessed from 2016 till 2018. 84.1% of employees 
in 2016 were happy and agreed or strongly agreed with 
GCCIA and its management compared with 85.2% in 2017 
and 89.9% in 2018 (Appendix B). Similar increasing trend was 
also observed in the results of subcategories from 2016 till 
2018. 89.4%, 92.7% and 95.8% were satisfied with corporate 
culture in years 2016,2017 and 2018 respectively. Similarly, 
relationship and communication gave 79.5% in 2016, 82.9% in 
2017 and 89.1% in 2018. In training and career development, 
70.4% in 2016, 71.1% in 2017 and 78.2% in 2018 were 
satisfied. Satisfaction with work style was 84.6%, 86.8% and 
92.2% respectively. In performance domain satisfaction rates 
were 90.4%, 92.2% and 94.6%. On the other-hand, benefits 
given to employees and incentives failed to show similar 

GCCIA conducted Job Happiness 
Survey for 2٠16-2٠18

Presented by Mr. Tarek H. Al Sheikh
GCCIA’s Talent Management Manager
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trend. This domain showed decreasing trend from 2016 till 
2018, 85.7% in 2016, 76.9% in 2017 and 82.3% in 2018.

 We find employees surveillance is an efficient way to 
measure and follow employee happiness. Such approach 
is helpful to share employee’s perception about their 
work, to explore areas which need to be improved by 
administration, to put plans to solve some of these problems, 
to correlate with worker’s performance, to increase 
employee’s awareness of the importance of their attitude 
and performance as well as overall firm’s success and to 
establish a baseline marker to be followed over years. The 
surveillance needs to be constructed carefully, distributed 
to all employees, while ensuring confidentiality and concern 
about employee’s response. We included open question at 
the end of the survey to enable comments to be added by 
participants for areas not covered by the questionnaire.  

In this study, we found good employees happiness as 
measured over 3 consecutive years, 2016,2017 & 2018. 
Happiness showed some improvement in 2018 compared 
with 2016 and 2017. 

The improvement in happiness level included all 6 
categories surveyed except for benefits. So, giving bonuses 
is not the best way to achieve employee’s happiness. Other 
measures may be more important including intellectual 
stimulation, empowerment, ongoing feedback about 
achievements. Remember compensation is not the best 
way to your employee’s hearts. Workshops can be arranged 
at work to enhance positive happy traits and increase 
awareness of the power of positive psychology.

Interestingly, when we correlated employee’s happiness 
level with company’s performance rank in the correspondent 
years, we found parallel results, Appendix C. 

 We need to remember that although the correlation 
between happiness and performance is not always 
positive. Large percentage of workers do not pertain to the 
conventional happy- productive or unhappy-unproductive 
patterns but rather to the antagonistic quadrants of unhappy-
productive and happy-unproductive types. Large percentage 
of workers do not pertain to the conventional happy-
productive or unhappy-unproductive patterns but rather to 
the antagonistic quadrants of unhappy productive and happy 
unproductive.

Job satisfaction can be improved by intellectual 
stimulation, achievements and empowerment of employees. 
Instead of simply providing bonuses, providing employees 
ongoing feedback about their achievement and their value at 
the company.

 In conclusion, the survey showed good happiness 
and satisfaction levels throughout period investigated. 
There was an improvement in employee’s satisfaction 
in 2018 compared to 2017 and 2016 survey results. It is 
recommended that relevant results be discussed with 
department chief (s) to work towards further satisfaction 
and happiness of employees. Further studies are required 
at larger scale and multi-center to validate our results.
1- Employee wellbeing, productivity, and firm performance: 

Said Business school WP 2019-04; C.Krekel, G.Ward, J.de 
Neve

2- The happy productive worker model and beyond: Patterns 
of wellbeing and performance at work, Int. J. Environ. Res. 
Public health 2019,16(3); IDOCAL, Spain 
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دخلــت الكهربــاء، بقــوة فــي عالــم تجــارة تــداول 
الطاقــة، الــذي كان لوقــت قريــب يركــز بشــكل أكبــر 
الطبيعــي،  والغــاز  الخــام  النفــط  منتجــات  علــى 
اليــوم باتــت الكهربــاء ســلعة مثاليــة للبيــع فــي 
ســوق  وهــي  للطاقــة،  أكبــر  متعطشــة  أســواق 
كل  فــي  ولكنهــا  مفاجــئ،  بشــكل  غالًبــا  تتقلــب 

للمضاربيــن. جذابــة  حاالتهــا 

توســعة الربــط ضــرورة، الشــيخ نــواف بــن إبراهيــم آل خليفــة رئيــس 
مجلــس إدارة هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجــي، والرئيــس التنفيــذي 
لهيئــة الكهربــاء والميــاه البحرينيــة، يؤكــد أن تجــاره الطاقــة، ســتكون 
الهــدف القــادم لــدول الخليــج، مــن خــالل اســتغالل الفــرص وفائــض 

اإلنتــاج المتبايــن مــن دولــة ألخــرى.

قطــاع الطاقــة يمــر بمرحلــة انتقاليــة، محمــد بــن جــرش الفالســي 
وكيــل دائــرة الطاقــة فــي أبوظبــي، يكشــف مالمــح التحــول فــي 

قطــاع الطاقــة الخليجــي.
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وقعــت هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجي اتفاقيات 
شــراكة مــع كل مــن  ERRI و EGI  وGO15،  بهــدف 
ادمــاج  فــي  العالميــة  خبراتهــا  مــن  االســتفادة 
مصــادر الطاقــة المتجــددة وخبراتهــا فــي تشــغيل 
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الربط الخليجي
مجلة فصلية تصدر عن هيئة الربط الكهربائي

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العدد الرابع – العام 2٠2٠

دوليون  خبراء  ناقش  أيام،  ثالثة  مدار  على 

التطور التقني والمستقبلي في طالء عوازل 

نظمتها  التي  الندوة  خالل  العالي،  الجهد 

التعاون  الكهربائي لدول مجلس  الربط  هيئة 

الخليجي في مقرها الرئيسي في الدمام

جــاءت مشــاركة هيئــة الربــط الكهربائــي لــدول 

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي 

مؤتمــر ومعــرض كهربــاء الخليــج 2٠19، الــذي 

اســتضافته وزارة النفــط والغــاز فــي ســلطنة 

ُعمــان، فــي أواخــر أكتوبــر الماضــي، فاعلــة، 

ومهمــة

تــدرس هيئــة الربــط الكهربائــي الخليجــي، فــي 

اتفاقيتهــا مــع دول الجــوار، تنفيــذا لتوجيهــات 

وزارات الكهربــاء والطاقــة فــي دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، لربــط الشــبكات الكهربائيــة 

لتعظيــم الفوائــد االقتصاديــة للــدول األعضــاء، 

اتفــاق دراســة الربــط مــع األردن ومصــر، جعــل 

الشــبكة الخليجيــة قريبــة مــن أوروبــا

الخليجي  الــكــهــربــائــي  الــربــط  هــيــئــة  وقــعــت 

  EGI و ERRI  اتــفــاقــيــات شــراكــة مــع كــل مـــن

خــبــراتــهــا  مـــن  االســـتـــفـــادة  بــهــدف    ،GO15و

العالمية في ادماج مصادر الطاقة المتجددة 

وخبراتها في تشغيل شبكات الكهرباء والربط 

وأسواق الطاقة 
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المحتويات

ــاء والـــكـــهـــربـــاء  ــمــ ــ ــة ال ــركـ تـــتـــوســـع شـ

اتفاقياتها  في  »كهرماء«،  القطرية 

الـــدولـــيـــة، بـــهـــدف تــطــويــر وتــحــديــث 

ــدريـــب  ــتـ ــا، وبــــهــــدف الـ ــاتـــهـ ــنـــظـــومـ مـ

والتطوير، الحفاظ على البيئة

ــلـــب الـــنـــابـــض  ــقـ ــكـــم: الـ ــحـ ــتـ ــز الـ ــركــ مــ

ــات مـــشـــروع  ــ لـــلـــربـــط الـــخـــلـــيـــجـــي.. بـ

مجلس  دول  بين  الكهربائي  الــربــط 

الــتــعــاونــي الــخــلــيــجــي، واحـــــدا من 

الـــمـــشـــاريـــع الــعــمــالقــة لــيــس في 

الشرق االوسط بل في العالم

فــي  جديــدة  مرحلــة  الســعودية  دخلــت 
فــي  بالبــدء  الطاقــة،  مصــادر  تنويــع 
لتلبيــة  النوويــة،  المفاعــالت  مشــاريع 
 
ً
وبحثــا الكهربــاء،  علــى  المتزايــد  الطلــب 
عــن مصــادر جديــدة غيــر تقليديــة للطاقــة

58 ٤٤

5٤

بعد عــقــود مــن االهــتــمــام الــمــحــدود، 

عادت قضايا أمن الطاقة لتحتل صدارة 

ــيــجــيــة،  ــؤون االســتــرات ــشــ ــ نـــقـــاشـــات ال

ــار الــنــفــط الــعــالــمــيــة،  ــعـ اضـــطـــراب أسـ

تسببا  الطاقة  ــاع  أوضـ بــشــأن  والقلق 

في تنامي المخاوف من حدوث أزمة 

جديدة للطاقة

5٠
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ــربـــط الــكــهــربــائــي لـــــدول مجلس  حــافــظــت هــيــئــة الـ
الــتــعــاون لــــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة لــلــعــام الــعــاشــر على 
الــتــوالــي على دعــم ومــســانــدة أمــن شبكات كــهــربــاء دول 

املجلس مبستوى 100 %.
ولــلــمــحــافــظــة عــلــى تــلــك الـــنـــجـــاحـــات، تــســعــى هيئة 
الربط الكهربائي اخلليجي إلى التوسع بشكل مستمر، 
للدول  الكهربائي  األمــن  تأمني  األول  هدفها  لتحقيق 

األعضاء.
الــطــلــب على  نــســب منــو  االرتـــفـــاع املستمر يف  بسبب 
الطاقة الكهربائية يف شبكات الدول األعضاء، وحرصًا 
من الهيئة على أن توائم سعات الرابط الكهربائي مع 
الهيئة ببدء  قــامــت  املــجــلــس،  احــتــيــاجــات شــبــكــات دول 
دراسة جدوى توسعة الرابط الكهربائي باستغالل فرص 
الربط داخل دول مجلس التعاون وخارجها للربط مع 
األقاليم املجاورة للبحث عن مصادر جديدة لرفع كفاءة 

الطاقة واستدامتها.
الطاقة  أمــن  بتعزيز  يسمح  التجاري  الطاقة  تبادل 
تكلفة  تقليل  إلى  إضافة  انقطاعها،  ب  اخلليجي وجتنُّ
بناء محطات جديدة وتكاليف الصيانة الدورية لتلك 

احملطات.
الطاقة  لتجارة  بداية  كانت  اخلليجي  الربط  شبكة 
الكهربائية حيث بلغ حجم التبادل بني الدول اخلليجية 
1.250 مليون ميجا واط يف الساعة، ما استدعى تشكيل 
منصة جتارة الطاقة لسوق الكهرباء اخلليجية يف العام 

.2018
تلك املنصة تهدف إلى توقيع عقود جتارية كهربائية 
األمثل  االستغالل  بهدف  آمــن  بشكل  وإمتامها  يومية 
ومستقبلية،  وهــنــاك خطط حالية  املــتــوافــرة،  لــلــمــوارد 

عبر التواصل اإللكتروني كعمليات البورصة.

هناك فرصة كبيرة ألن تصبح الدول اخلليجية جزءًا 
املتوقع  من  التي  مستقباًل،  العاملية  الطاقة  من جتــارة 
أن تسود بشكل كبير حتى يصبح تعبير )طاقة( مرادفًا 
لــكــلــمــة كــهــربــاء، لتحقيق ذلـــك عــلــيــنــا االســـتـــفـــادة من 

أخطاء اآلخرين يف إمتام عمليات التبادل.
املستقبل  كبير ألن يشكل اخلليج يف  لدينا طموح 
حلقة وصل مهمة يف شبكة التبادل العاملي، نظرًا إلى 
موقعه املتميز ما بني الشرق والغرب، ما يسمح بعائد 
اقتصادي كبير وإيجاد جو من األمــن الدائم، خاصة 
أن حجم التبادل التجاري يف الطاقة بني دول اخلليج 
خــالل عامي 2018 /2019 شهد زيــادة كبيرة وفــاق الـ 

.% 80
ومصر  األردن  مع  تفاهم  مذكرة  الهيئة  وقعت  أيضًا 
األردنية  بالشبكة  اخلليجية  الكهربائية  الشبكة  لربط 
- املصرية، هذه االجتماعات واملذكرات لها أهمية كبيرة 
لــتــعــزيــز فـــرص حتــقــيــق االســـتـــقـــرار ألنــظــمــة الــكــهــربــاء 
العربية، وتخدم مصالح شعوب املنطقة، املشروع يهدف 
60 ألف ميجا واط كهرباء يف  إلى االستفادة من نحو 
دول مجلس التعاون، ونحو 50 ألف ميجا واط يف مصر 

خلدمة املستهلك العربي.
كل الشكر لقادة دول مجلس التعاون - حفظهم 
اهلل -على الدعم والرعاية الذي حتظى به الهيئة، 
الكهرباء  بشؤون  املعنيني  الـــوزراء  املعالي  وأصحاب 
التعاون  ملجلس  العامة  واألمــانــة  املجلس،  دول  يف 
لدول اخلليج العربية، ملؤازرتهم لها إلجناح مشروع 
الــربــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، وأعـــضـــاء اجلمعية 
اخلليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول  ممثلي  العامة 
العربية، على دعمهم أهداف الهيئة وتطلعات الدول 

األعضاء 

الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة
رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي

مواكبة التحول في الطاقة مع المحافظة
على أمن الكهرباء
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عامًا بعد عام، تواصل هيئة الربط الكهربائي اخلليجي، 
حتقيق أهدافها، وتسعى إلى التوسع لتحقيق أكبر فائدة 

ممكنة لدول مجلس التعاون اخلليجي.
مرة تلو مــرة، أكــدت الشبكة جدواها من خالل جتنيب 
الــدوار  االحتياطي  وتخفيض  االنقطاعات  اخلليج  دول 

وحتقيق وفورات سنوية مبئات املاليني.
بالعالم من خــالل توسيع  الهيئة هي االرتــبــاط  رسالة 
قدرات الشبكة وربطها بشبكات عاملية، لنتمكن من تصدير 
واستيراد الكهرباء من دول مختلفة خارج منطقة اخلليج.

تــهــدف هــيــئــة الـــربـــط اخلــلــيــجــي إلــــى تــوســعــة الــرابــط 
الكهربائي اخلليجي، من أجل زيادة املوثوقية أثناء حاالت 
االنقطاع، وزيــادة فرص تبادل وجتارة الطاقة الكهربائية 
بني الدول األعضاء، وإمكانية التوسع خارج منظومة دول 

مجلس التعاون بالربط مع شبكات الدول املجاورة.
تـــواصـــل الــهــيــئــة تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا، وهـــي الــقــيــام 
بدورها الريادي لتأمني مصادر طاقة حيوية ولضمان أمن 
الطاقة جلميع دول املجلس، الذي يعتبر أحد أهم وأبرز 
القضايا احليوية على املستوى الدولي، حيث تركز اخلطة 
فيما  اخلــيــارات  من  مزيد  توفير  على  للهيئة  املستقبلية 
الوفرة التي تغطي تلك  يتعلق مبصادر الطاقة وحتقيق 
االحتياجات، وذلك ما تسعى الهيئة إلى حتقيقه بوصفها 
مؤسسة ريادية يف مجالها، وأحد الروافد الداعمة لقطاع 

الطاقة يف املنطقة.
ُتعتبر شبكة الربط الكهربائي اخلليجي فرصة إلنشاء 
ربطها  يتم  مشتركة  خليجية  كهرباء  محطات  مشاريع 
بــشــبــكــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي وتـــقـــدم خــدمــاتــهــا 
ألكثر من دولة خليجية عن طريق الربط الكهربائي، مع 
التركيز على فرص إنشاء محطات الطاقة املتجددة التي 

تعد من التوجهات االستراتيجية لدول املجلس يف تنويع 
يف  للشراكة  فرصة  أنها  كما  الكهربائية،  الطاقة  مصادر 
يعزز  ما  اخلــاص،  والقطاع  العام  القطاع  بني  االستثمار 

أمن الطاقة يف اخلليج.
بني  الطاقة  مــشــروع جتــارة  لتطوير  دؤوب  عمل  هناك 
الطاقة  دشنت منصة جتــارة  التعاون، حيث  دول مجلس 
لسوق الكهرباء اخلليجية، التي تهدف إلى حتفيز إبرام 
األعــضــاء، على  الـــدول  بــني  الطاقة  عــقــود يومية لتجارة 
غـــرار أســــواق الــطــاقــة الكهربائية الــعــاملــيــة، وأتــوقــع زيـــادة 
الطلب هذا العام يف حجم الطاقة املتبادلة، بسبب الزيادة 
الطاقة خالل  تبادل جتــارة  واملتواصلة يف حجم  ــردة  املــطَّ

السنوات املاضية.
كثير من الشواهد يؤكد أننا نسير يف الطريق السليم، 
تلقينا طلبًا بأن نكون عضوا يف جلنة خاصة تدير عملية 

الربط الكهربائي وأسواق الطاقة يف آسيا.
واليوم، لدينا خطط مماثلة للربط مع دول أخرى، شهد 
شهر أبريل املاضي اجتماع الطاولة املستديرة، ضمت وفدا 
وهذا  الهندي،  اجلانب  من  مع ممثلني  الربط  هيئة  من 
الكهربائي  الربط  كبير مبشاريع  اهتمام  يوجد  أنه  يؤكد 

مع دول آسيوية يف مقدمتها الهند.
كما بدأنا يف عملية جمع املعلومات للدراسات األولية 
الطويلة  الــدراســات  واليمن، وهي من  إثيوبيا  للربط مع 
التي ستأخذ وقتًا أطــول، لكنها ستكون ذات فائدة كبيرة 

بعد االنتهاء منها.
إفريقيا،  إلــى  للعبور  بوابة  سيكون  إثيوبيا  مع  الربط 
للحصول على الطاقة الرخيصة وتوريدها لدول املجلس، 
حيث يوجد كثير من الفرص للطاقة املتجددة منخفضة 

التكلفة يف القرن اإلفريقي 

م. أحمد علي اإلبراهيم
الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي

االستفادة من الخبرات العالمية
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  أنشئت هيئة الربط الكهربائي 
ــاون لـــــدول  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ لــــــــدول مـــجـ
 2001 عـــــام  الـــعـــربـــيـــة يف  اخلـــلـــيـــج 
لــغــرض صــيــانــة وتــشــغــيــل الــرابــط 
 400 بجهد  اخلليجي  الــكــهــربــائــي 
أمن  توفير  يضمن  مبــا  كيلوفولت 
األعــضــاء وحتقيق  لــلــدول  الطاقة 
ــة مــــــن خــــالل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــنــــافــــع اقـ
الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــرابــط، 
وتفعيل تبادل الكهرباء على أسس 
فــنــيــة واقــتــصــاديــة ومتــكــني الـــدول 
األعــضــاء مــن الــوصــول إلــى تكامل 

مصادر توليد الكهرباء.
الـــكـــبـــيـــر يف  ــارع  ــســ ــتــ الــ ويف ظــــل 
والفنية  التكنولوجية  الــتــطــورات 
ــاء، فـــقـــد قـــام  ــربــ ــهــ ــكــ ــال الــ ــجــ يف مــ
الربط  هيئة  إدارة  مجلس  أعضاء 
التعاون  مجلس  لــدول  الكهربائي 
ــبـــادرة  لـــــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة مبـ
جتديد الرسالة والرؤية للهيئة مبا 
الكهرباء  يف  التحول  مــع  يتماشى 
ــدول  ــلــ ــة لــ ــوحــ ــمــ ــطــ واألهــــــــــــــداف الــ
األعـــضـــاء، بــاالســتــثــمــار يف مــصــادر 
الــطــاقــة املـــتـــجـــددة خــــالل األعــــوام 

املقبلة. 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  حـــرص 
عــلــى االهــتــمــام بـــاألولـــويـــات التي 
الكهربائي،  الرابط  أنشئ  ألجلها 
وهـــــي: صــيــانــة وتــشــغــيــل الـــرابـــط 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، وضــمــان 
ــاقــــة، وحتـــقـــيـــق مــنــافــع  أمـــــن الــــطــ

اقتصادية.
الربط  هيئة  إدارة  مجلس  وقــام 
التعاون  مجلس  لــدول  الكهربائي 
لــــــدول اخلـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة بـــإعـــداد 
استراتيجية جديدة للهيئة ألعوام 
حتقيق  إلــى  وتهدف   .2025-2020
املستقبلية  واألهـــــداف  التطلعات 
ألصحاب السمو قادة دول مجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول اخلــلــيــج الــعــربــيــة 
االستراتيجية  األهــــداف  وحتقيق 
ملــشــروع الــربــط الــكــهــربــائــي لــلــدول 

األعضاء.
عــقــد أصــحــاب الــســعــادة أعــضــاء 
اجــتــمــاعــات  عــــدة  اإلدارة  مــجــلــس 
مت عــلــى أثـــرهـــا حتــديــد املــعــطــيــات 
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــات االســ ــ ــهــ ــ ــوجــ ــ ــتــ ــ والــ
الفنية  التحديات  لتجاوز  الالزمة 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــتــــي تــواجــهــهــا 
الــهــيــئــة، كــذلــك مت حتــديــد نــقــاط 
ــات، وحتـــديـــد  ــديــ ــحــ ــتــ الــــفــــرص والــ

الرؤية والرسالة لألعوام املقبلة.

رسالتنا:
تؤمن  موثوقة،  ربــط  »شبكة 
اإلمداد الكهربائي، وحتقق املنافع 

االقتصادية«.
الــتــركــيــز عــلــى األولــــويــــات الــتــي 
ــا وهــــي صــيــانــة  أنــشــئــت عــلــى أثـــرهـ
بجهد  الكهربائي  الرابط  وتشغيل 
أمــــن  ــيــــر  تــــوفــ فـــــولـــــت،  ــو  ــلـ ــيـ كـ  400
الطاقة، وحتقيق منافع اقتصادية 

للدول األعضاء وللعمالء.

رؤيتنا:
انطالق عاملية  نكون نقطة  »أن 
الكهربائية،  الــشــبــكــات  لــربــط 
ــة،  ــي ــوق ــوث ــى امل ــل ــز ع ــي ــرك ــت ــال ب
وإنشاء  واالبتكار،  واالستدامة، 

سوق حيوية لتجارة الكهرباء«.
ستصبح هيئة الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

ــة نـــقـــطـــة انــــطــــالق لــربــط  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
الــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة الــعــاملــيــة يف 
عام 2025 بني القارات الثالث آسيا 
وأوروبا وإفريقيا، وستحقق الهيئة 
هذه الرؤية من خالل التركيز على 
املوثوقية من خالل التأكد من عدم 
بــاألزمــات  التشغيل  عمليات  تــأثــر 
واالســتــدامــة  املختلفة،  والتغيرات 
ــر املــــــوارد  ــوافــ ــن خـــــالل ضـــمـــان تــ مــ
ــئـــة مــن  ــيـ الـــــالزمـــــة لـــعـــمـــلـــيـــات الـــهـ
خالل عمليات التخطيط وحتليل 
املــخــاطــر، واالبــتــكــار يف كــل جوانب 
عمل الهيئة، كذلك ستعمل الهيئة 
عــلــى إنــشــاء ســـوق حــيــويــة لــتــجــارة 
الــكــهــربــاء، متــكــن جــمــيــع الــعــمــالء 
من تبادل وجتارة الكهرباء بأسلوب 

سريع وفعال.

قيمنا:
ــة، تــبــذل  ــدامــ ــتــ املـــوثـــوقـــيـــة واالســ
الهيئة كافة اجلهود للحفاظ على 
أمن الطاقة للدول األعضاء وثقة 

العمالء واستدامة املوارد.
التعاون، ينقسم مفهوم التعاون 

التعاون بني موظفي  الى قسمني: 
الــهــيــئــة، الــتــعــاون مــع الــشــركــاء يف 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية. الهيئة تشجع على العمل 
اجلــمــاعــي وتــشــجــع الــشــركــاء على 
األهــداف  لتحقيق  الدائم  التعاون 

املشتركة.
ــة، االلــــــتــــــزام بــضــمــان  ــالم ــس ال
ســـالمـــة أفـــــــراد املــجــتــمــع وســـالمـــة 
ــرارات الــتــي تضمن  ــقــ األصــــــول. الــ
أهمية  ذات  تكون  والسالمة  األمــن 

عليا يف عملية اتخاذ القرار.
ثقافة  بنشر  االلـــتـــزام  االبــتــكــار، 

االبتكار على كافة فرق العمل.
الكفاءة  مــبــدأ  تطبيق  الكفاءة، 
كمحرك  العمل  نــواحــي  جميع  يف 
ــع الــــــــقــــــــرارات الـــتـــي  ــنـ رئــــيــــس لـــصـ

يتخذها جميع أفراد الفريق.
ــان  ــاء، اإلميــ ــرخــ املــشــاركــة يف الــ
الذي  اجلماعية  املصلحة  مبفهوم 

ينطبق على عالقاتها بشركائها.

القيم المؤسسية لهيئة 
الربط الكهربائي

الــربــط  هيئة  إدارة  مجلس  قـــام 
التعاون  مجلس  لــدول  الكهربائي 
الــعــربــيــة بتحديد  لــــدول اخلــلــيــج 
ــات واألهـــــــداف  ــ ــاهـ ــ ــدد مــــن االجتـ ــ عـ
الوصول  يف  لتسهم  االستراتيجية 
إلى رؤية الهيئة 2025 وهي تعظيم 
مـــنـــافـــع املـــــــالك، زيـــــــادة اخلـــدمـــات 
املــعــروضــة، منــو األعـــمـــال، مستوى 
ــات الــكــهــربــائــيــة املــقــدمــة،  ــدمــ اخلــ
حـــلـــول ابـــتـــكـــاريـــة، احملــافــظــة على 
إدارة  ــة،  ــئـ ــيـ ــبـ والـ املــهــنــيــة  الـــصـــحـــة 

املعرفة، إدارة املواهب البشرية 
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الكهربائي  الــربــط  هيئة  دشــنــت 
اخلليجية نظام )SAP( اإللكتروني 
األســـــاســـــي لـــلـــخـــدمـــات املـــســـانـــدة 
لــلــهــيــئــة، بــحــضــور املــهــنــدس أحمد 

اإلبراهيم واإلدارة التنفيذية.
املبني  اجلــديــد  الــنــظــام  ويعتبر 
واحـــــدًا   )S4HANA( نــســخــة  عــلــى 
رة من  ــوَّ ــــدث الـــبـــرامـــج املــــطــ مـــن أحـ
الــعــاملــيــة،  األملـــانـــيـــة   )SAP( شـــركـــة 
مثل  الوظائف  من  العديد  ويقدم 
واحملاسبية  املالية  املعامالت  إدارة 
املالية،  لقسم  التابعة  والضريبية 

وإدارة  املشتريات  بجميع  والتحكم 
املــخــازن والــعــقــود، ومتابعة خطط 
الصيانة جلميع األجهزة واملعدات 
ــول يف محطات واخلــطــوط  واألصــ
الكهربائية التابعة للهيئة، وإصدار 
جــمــيــع الـــتـــقـــاريـــر الــــالزمــــة بشكل 

دقيق وفعال.
 SAP( ــة نـــظـــام ــافـ كــمــا متـــت إضـ
بقسم  اخلــاص   )SuccessFactors
املــــــوارد الــبــشــريــة لــتــنــظــيــم جميع 
اخلاصة  األداء  وتقييمات  خدمات 
جلميع  سهلة  بطريقة  باملوظفني 

مــنــســوبــي الــهــيــئــة. ومــــن األنــظــمــة 
املـــرحـــلـــة  تـــدشـــيـــنـــهـــا يف  ــي مت  ــتــ الــ
 )SAP Concur( نـــظـــام  ــة  ــادمـ ــقـ الـ
رحــــالت  إدارة  عـــلـــى  يــعــمــل  الــــــذي 

العمل للموظفني ومصاريفها.
اســـتـــغـــرق املــــشــــروع 6 أشـــهـــر من 
ــدؤوب واملــشــتــرك  ــ الــعــمــل اجلـــاد والـ
ومستشاري  الهيئة  أقسام  جلميع 
 )TYCONZ( الــشــمــال  جنـــم  شـــركـــة 
ــد مــــــــن تــــغــــطــــيــــة جـــمـــيـــع  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ملتطلبات  وجــاهــزيــتــهــا  املــتــطــلــبــات 

العمل اليومي.
من جانبه، أشاد املهندس أحمد 
ــم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــيــ ــراهــ اإلبــ
للهيئة، بالتطوير الذي استحدثته 

الـــهـــيـــئـــة مـــقـــدمـــًا الـــشـــكـــر جلــمــيــع 
املشروع خاصة  أعضاء فريق عمل 
ــروع املـــهـــنـــدســـة نـــوف  ــ ــشـ ــ ــرة املـ ــديــ مــ
ــدم الــشــكــر لشركة  الــعــلــوي، كــمــا قـ
ومتابعتها  اهتمامها  على   )SAP(

لكل خطوات املشروع.
ويف نــهــايــة احلــفــل مت الــتــوقــيــع 
الهيئة  بــني  خــدمــات  اتفاقية  على 
 )TYCONZ( الــشــمــال  وشــركــة جنــم 
للنظام  املــســانــدة  لتقدمي خــدمــات 
ــد، وقـــــع ســــعــــادة املـــهـــنـــدس  ــ ــديـ ــ اجلـ
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــد اإلبــــــــراهــــــــيــــــــم الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أحـ
السيد  وســعــادة  للهيئة  التنفيذي 
املــديــر اإلقليمي لشركة  بــرو  تــونــي 

  )TYCONZ( جنم الشمال

  )SAP( الهيئة .. تدشين نظام

لقطة جماعية لفريق العمل.

مع  تفاهم  مــذكــرة  اخلليجي  الكهربائي  الــربــط  هيئة  وقــعــت 
الرئيس  املقر  يف  الهندسة،  كلية  يف  ممثلة  فيصل  امللك  جامعة 

للهيئة يف الدمام.
املــلــك فيصل،  املــذكــرة مــن جــانــب جامعة  بالتوقيع على  وقـــام 
ومن  اجلــامــعــة،  مــديــر  العوهلي  عبدالعزيز  بــن  محمد  الــدكــتــور 
جانب هيئة الربط الكهربائي اخلليجي املهندس أحمد اإلبراهيم 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة، وشــهــد مـــراســـم الــتــوقــيــع عـــدد من 

مسؤولي اجلامعة واإلدارة التنفيذية للهيئة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون األكادميي والبحثي 
والــدراســات، وكذلك  العلمية  واالســتــشــاري، يف مجالي األبــحــاث 
إلى  إضافة  الفنية،  االستشارات  وتقدمي  البشرية،  املــوارد  تطوير 
أهــداف  التعاون مبا يخدم  لذلك  آلية  ووضــع  الصيفي  التدريب 

الطرفني.
وسيركز هذا التعاون على تعظيم االستفادة من املوارد البشرية 
حتقيق  يف  واإلســهــام  الــطــرفــني،  لــدى  املتاحة  والفنية  والعلمية 
االستشارية  اللجنة  يف  واملــســاهــمــة  للطرفني،  الــعــامــة  األهــــداف 

لقطة تجمع المهندس اإلبراهيم ومعالي الدكتور العوهلي مدير الجامعة.لقسم الهندسة الكهربائية يف كلية الهندسة يف اجلامعة  

مذكرة تفاهم بين الهيئة وجامعة الفيصل
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الكهربائي  الــربــط  هيئة  وقــعــت 
الطاقة  أبــحــاث  ومعهد  اخلليجي 
ســـــان  يف   EPRI ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
مــذكــرة  كــالــيــفــورنــيــا،  فرانسيسكو، 
أعــوام، تهدف  تفاهم مدتها ثالثة 
إلى إجراء بحث وتطوير تعاونيني 
االصطناعي  الــذكــاء  قضايا  حــول 
يف  املعلومات  وأمــن  والتكنولوجيا 

قطاع الطاقة الكهربائية.
اإلبراهيم،  أحمد  املهندس  وأكــد 
الــربــط  لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس 
التعاون  مجلس  لـــدول  الكهربائي 
االتـــفـــاقـــيـــة جــــاءت  أن  اخلـــلـــيـــجـــي 

لتعزيز قدرات الهيئة الفنية، وقال 
وقــت تعمل فيه منطقتنا على  »يف 
وتوصيلها،  الطاقة  إمــدادات  تنويع 
ميــكــنــنــا أن نــتــعــلــم مــــن املــســاهــمــة 
يف مــوثــوقــيــة الــطــاقــة وأمـــن جميع 
األنظمة واملساهمة فيها، من خالل 
نــتــوقــع تقدمًا   ،  EPRI مــع  تــعــاونــنــا 
جيدًا يف كل من البحث نفسه ويف 
دمج جهودنا مع القادة اآلخرين يف 

هذا القطاع«.
من جانبه قال أرشد منصور، نائب 
والتطوير  للبحوث  األول  الرئيس 
من  ميكننا  مــعــًا  »الــعــمــل   EPRI يف 

مــواجــهــة الــتــحــديــات الــنــاشــئــة عن 
اإللــكــتــرونــيــة، وميكننا  الــتــهــديــدات 
جــلــب مـــزيـــد مـــن املـــــــوارد ووجـــهـــات 
النظر يف متابعة احللول من خالل 

التقنيات الناشئة«.
EPRI أحد أهم املنظمات العاملية 
الــطــاقــة، وهــو منظمة  املختصة يف 
مــســتــقــلــة غــيــر هـــادفـــة إلــــى الــربــح، 
جتــــري الـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر فيما 
وتوصيلها  الكهرباء  بتوليد  يتعلق 
واســتــخــدامــهــا ملــصــلــحــة اجلــمــهــور، 
عــلــى أســــاس غــيــر متــيــيــزي. وتضم 
بني علمائها ومهندسيها خبراء من 

ــاط األكــادميــيــة والــصــنــاعــيــة  ــ األوسـ
للمساعدة على مواجهة التحديات 
يف الكهرباء، مبا يف ذلك املوثوقية 
ــة والـــســـالمـــة  ــحــ ــاءة والــــصــ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ

والبيئة.
أكـــثـــر   EPRI أعـــــضـــــاء  وميــــثــــل   
مـــن 90 % مـــن الــكــهــربــاء املـــولـــدة 
ــات املـــتـــحـــدة،  ــ ــواليـ ــ واملــــوصــــل يف الـ
ولــهــا مــشــاركــات يف 40 دولــــة. تقع 
الرئيسة   EPRI ومختبرات  مكاتب 
إضافة  كاليفورنيا،  ألــتــو،  بــالــو  يف 
إلى شارلوت، نك ونو كسفيل وتني 

ولينوكس  

EPRIهيئة الربط و
يعززان الذكاء 

االصطناعي وأمن 
المعلومات

اإلبراهيم: يمكننا أن نتعلم 
من المساهمة في موثوقية 

الطاقة وأمن جميع األنظمة 
والمساهمة فيها

ــــط الـــكـــهـــربـــائـــي  ــربـ ــ  نـــظـــمـــت هـــيـــئـــة الـ
ــا يف  ــ ــدهــ ــ ــي، خـــــــالل وجـــــــــود وفــ ــجــ ــيــ ــلــ اخلــ
لعدة  زيـــارة  األمريكية  املتحدة  الــواليــات 
مجال  يف  متخصصة  ومعاهد  منظمات 
تبادل  بهدف  الكهربائية،  الطاقة  توليد 
الشركة  بسياسة  يتعلق  فيما  اخلــبــرات 
مواجهة  لتمكني  والتقنيات  واالبتكارات 
الــذي  الــوفــد  زار  املستقبلية،  الــتــحــديــات 
آل خليفة،  نــواف  الشيخ  املهندس  ترأسه 
ــربــــط  الــ هـــيـــئـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ
املهندس  مبشاركة  اخلليجي،  الكهربائي 
أحـــمـــد اإلبـــراهـــيـــم، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للهيئة، وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة 
جلــنــة الــطــاقــة يف كــالــيــفــورنــيــا،  وشــركــة 
Smart Wires co يف سان فرانسيسكو يف 

مع  الوفد  اجتمع  كما  املتحدة،  الواليات 
الواليات  يف  كاليفورنيا  يف  الطاقة  هيئة 
الهيئة  وفــد  زار  كما  األمــريــكــيــة،  املتحدة 

املــســتــقــل  الــنــظــام  CAISO مــشــغــل  شـــركـــة 
يف كــالــيــفــورنــيــا يف فــولــســوم يف الــواليــات 

املتحدة األمريكية  

وفد هيئة الربط الكهربائي الخليجي خالل زيارتهم لجنة الطاقة في كاليفورنيا.

زيارات لتبادل الخبرات

الشيخ نواف آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والمهندس أحمد اإلبراهيم 
الرئيس التنفيذي، مع أرشد منصور نائب الرئيس األول للبحوث والتطوير في EPRI عقب توقيع االتفاقية.
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شاركت هيئة الربط الكهربائي 
السنوي  االجــتــمــاع  يف  اخلليجي 
ــــذي عــقــد يف  الـ  GO15 ملــجــمــوعــة 
واستمر  روســيــا،  بطرسبرج،  ســان 

ملدة يومني.
كـــــانـــــت األهــــــــــــــداف الـــرئـــيـــســـة 
لالجتماع الذي استضافته شركة 
أنشطة  نتائج  مناقشة   SO UPS
الـــتـــركـــيـــز  ــد  ــ ــديـ ــ وحتـ  2019 عــــــام 

االستراتيجي لعام 2020. 
وخـــــــــــــــالل االجــــــــتــــــــمــــــــاع متـــت 
عمل  مجموعتي  عــلــى  املــصــادقــة 
استراتيجيتني SWGs لعام 2020، 
عام  يف  املنجز  للعمل  كــاســتــمــرار 

.2019
 SWG وتهدف املجموعة األولى
1 إلى اكتشاف سبل الوصول إلى 
منخفضة،  انبعاثات  طاقة  نظام 
مـــن خــــالل الــبــحــث  بــشــكــل أكــثــر 
تعمقا عــن أهـــم ثــالثــة مــواضــيــع 
عــالــيــة مت حتديدها  أولــويــة  ذات 
يف العام املاضي، هي عدم استقرار 
والتنبؤ  الــنــظــام،  وعــجــز  الشبكة 
املشاركة  ومنــاذج  التغيير  وقابلية 

يف السوق واملرونة.
 SWG أمــــا املــجــمــوعــة الــثــانــيــة

ــادل أفـــضـــل  ــ ــبـ ــ 2 فـــتـــهـــدف إلــــــى تـ
ــات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ املـ
الناشئة التي يستخدمها مشغلو 
الـــنـــظـــام الســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام مــن 
الــعــالــي  الــتــأثــيــر  ذات  األحـــــــداث 
ــردد. عــلــى وجــه  ــتــ واملــنــخــفــضــة الــ
على   SWG ســتــركــز  اخلــــصــــوص، 
التشغيلية  املــرونــة  هما:  مجالني 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء،  ــيـ ــنـ ــبـ والـ
ــمـــل  ــعـ وســــيــــتــــم تـــنـــفـــيـــذ هــــــــذا الـ

.Cigré بالتعاون الوثيق مع
ــع ذلــــــك، ســيــقــوم  ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
بــعــض األعــضــاء بــإعــداد دراســـات 
حــــالــــة جلــــهــــود الـــعـــمـــل األخــــيــــرة 
قـــطـــاع  رقـــمـــنـــة  يف  املـــســـتـــمـــرة  أو 
الذكاء  على  التركيز  مع  الطاقة، 

االصطناعي.
ــًا ســـيـــكـــون مــــن األهــــــداف  أيــــضــ
الــرئــيــســة لــلــمــجــمــوعــة يف الــعــام 
احلــالــي وضــع ورقــة موقف 2020 
ــول قـــيـــمـــة شـــبـــكـــة الـــطـــاقـــة يف  ــ حــ
االنــتــقــال إلــى إزالـــة الــكــربــون من 

قطاعي الطاقة والنقل.
يؤكد املهندس أحمد اإلبراهيم، 
الربط  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 
 GO15 ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــمــوعــة

لـــقـــيـــادة  ســـتـــوفـــر  ــجـــمـــوعـــة  املـ أن 
وإرشـــــــادات  فــعــل  ردود  الــصــنــاعــة 
والتقنيات  التصميم  حــول  قيمة 
التي  اجلــديــدة  التشغيل  ــاذج  ومنـ
ستعالج حالة عدم اليقني بسبب 
التكنولوجيات الناشئة والتغيرات 
يف املــنــاخ والــتــهــديــدات اجلــديــدة 
مــثــل أمـــن املــعــلــومــات، مـــؤكـــدًا أن 
من  التوليد  مــن  الــقــوي  التحول 
مصادر قابلة للتجزئة إلى مصادر 
يــوجــد حاجة  متقطعة  مــتــجــددة 
قـــويـــة ملـــرونـــة الــشــبــكــة مـــن خــالل 
لزيادة  الذكية  املبتكرة  التقنيات 
ــام الـــطـــاقـــة،  ــظـ االعـــتـــمـــاد عـــلـــى نـ
على الرغم من التقلب يف توليد 
الطاقة الذي يصعب التحكم فيه 
مــن املـــصـــادر املـــتـــجـــددة«، وأضـــاف 
ــًا بني  ــويـ ــذا تـــعـــاونـــًا قـ »يــتــطــلــب هــ
تبادل  يتجاوز  مبا   GO15 أعضاء 
اجلديدة  التقنيات  حــول  املعرفة 
ــن خـــالل  ــ ــب الـــرقـــمـــنـــة مـ ــ ــوانــ ــ وجــ

مبادرات مشتركة«.
الكهربائي  الربط  هيئة  وكانت 
 2014 عــام  يف  انضمت  اخلليجي 
الــتــي  الــعــاملــيــة   GO15 ملــجــمــوعــة 
متّثل 80 % من منتجي الكهرباء 

عـــضـــوا،   19 وتــــضــــم  ــالــــم،  ــعــ الــ يف 
لــلــمــســاعــدة يف حتسني  انــضــمــوا 
ــة شــبــكــات  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ مـــوثـــوقـــيـــة واسـ

الطاقة العاملية.
مــبــادرة  هــي   ،GO15 ومجموعة 
تــطــوعــيــة تــأســســت يف عـــام 2004 
الطاقة  شبكات  مشغلي  أكبر  من 
ــر مــؤســســاتــهــم  ــوفــ ــم، تــ ــالــ ــعــ يف الــ
الــكــهــربــاء ألكـــثـــر مـــن 3.4 مــلــيــار 
شــخــص يف ســت قــــارات، مــا ميثل 
أكثر من 80 % من الطلب العاملي 

على الكهرباء.
وهــــــــي تـــعـــطـــي مـــنـــصـــة لـــكـــبـــار 
واخلــبــراء  التنفيذيني  املسؤولني 
لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات الـــراهـــنـــة 
كما  الكهرباء.  شبكات  ومستقبل 
تقوم باستكشاف وتوجيه املبادرات 
االستراتيجية اجلديدة التي من 
وتطوير  الصناعة  توجيه  شأنها 
عامًا   -15  10 يف  الطاقة  شبكات 
املبادرات  هــذه  وتستهدف  املقبلة، 
حتديات  مواجهة  االستراتيجية 
املستقبل واغتنام الفرص لشبكة 
ــع انـــتـــقـــال  ــ ــل، مـ ــ ــــضـ مــســتــقــبــل أفـ
الــطــاقــة والــتــحــول الــــذي متـــر به 

الصناعة  

 لرئيس لمجلس اإلدارة لدورة 2020 
ً
المهندس اإلبراهيم نائبا

GO15 هيئة الربط تشارك في االجتماع السنوي لـ

.GO15 المهندس اإلبراهيم في صورة جماعية لقادة مجموعة
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ُعقد في الكويتأ

االجتماع السابع للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة 

ــة الــــربــــط  ــئــ ــيــ ضــــمــــن جـــــهـــــود هــ
الـــكـــهـــربـــائـــي اخلـــلـــيـــجـــي لــتــعــظــيــم 
الرابط  من  االقتصادية  االستفادة 
الكهربائي اخلليجي وتطوير أسواق 
االجتماع  ُعقد  الكهربائية  الطاقة 
لتجارة  املستديرة  للطاولة  السابع 
الطاقة الكهربائية يف دولة الكويت، 
بن  نــواف  الشيخ  املهندس  بحضور 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
الـــكـــهـــربـــائـــي  الــــربــــط  هـــيـــئـــة  إدارة 
ــنــــدس أحـــمـــد بــن  ــهــ اخلـــلـــيـــجـــي واملــ
التنفيذي  الرئيس  اإلبراهيم  علي 

ــــالء ورؤســـــاء الــهــيــئــات  لــلــهــيــئــة، ووكـ
التنفيذية للكهرباء يف دول مجلس 
ــعـــاون اخلــلــيــجــي، ويـــأتـــي ذلــك  ــتـ الـ
الطاقة  ســوق جتــارة  تفعيل  بهدف 
ــتـــي يــتــم  ــاء، الـ ــ ــــضـ ــدول األعـ ــ ــ بــــني الـ
اإلعداد لها يف ظروف تربط الرؤى 
لدول مجلس التعاون حول السوق 
الــكــهــربــائــيــة اخلــلــيــجــيــة املــشــتــركــة، 
الــتــي تــعــد إحــــدى فــــرص الــتــكــامــل 
االقـــتـــصـــادي اخلــلــيــجــي، وتــعــظــيــم 
ــادر الــطــاقــة  ــصــ ــن مــ ــادة مــ ــفــ ــتــ االســ
املتاحة يف دول مجلس  الكهربائية 

التعاون.
جاء االجتماع ضمن برامج هيئة 
أســواق  لتطوير  الكهربائي  الــربــط 
بها  واملــتــاجــرة  الكهربائية  الــطــاقــة 
دول مجلس  بــني  اقــتــصــادي  بشكل 
التعاون لتحقيق وفــورات ومكاسب 
شركات  على  بفوائدها  تعود  مالية 
الــتــعــاون،  مجلس  دول  ومــؤســســات 
حـــيـــث متــــت مــنــاقــشــة مــســتــجــدات 
سوق جتارة الطاقة واملبادرات التي 
املـــمـــكـــن أن تــســهــم يف تــطــويــر  مــــن 
وتــبــادل  لــتــجــارة  الــســوق اخلليجية 

الطاقة الكهربائية.
ــــن نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع الـــطـــاولـــة  ومـ
املستديرة التوافق على خطة عمل 
إلــى تطوير مــا مت حتقيقه  تــهــدف 
تطوير  ومواصلة  السابق،  العام  يف 
نــظــام ســــوق جتــــارة الــطــاقــة خــالل 
2019، ما يعود عليهم بعوائد  عام 
ــيــــر اقــــتــــصــــادي، كــمــا  ــة وتــــوفــ ــيـ ــالـ مـ
الوقود  استهالك  خفض  يف  يسهم 
ــاز" املـــســـتـــخـــدم يف  ــ ــغـ ــ ــتــــرول والـ ــبــ "الــ
الكربون  انبعاثات  وتقليل  اإلنتاج، 

يف منطقة اخلليج العربي 

وزارة  وكيل  الــنــيــادي،  الدكتور مطر  وأكــد 
الطاقة والصناعة اإلماراتية، عضو مجلس 
أن  الكهربائي اخلليجي،  الربط  إدارة هيئة 
مشروع الربط الكهربائي اخلليجي ُيََعدُّ من 
التي  األساسية  البنية  ربط  أهم مشروعات 
أقرها قادة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
محققًا أهم أهدافه االستراتيجية املتمثلة 
يف تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى املوثوقية 
اخلليجية،  الكهربائية  لألنظمة  ــان  واألمــ
وجنــــاحــــه يف جتـــنـــب شـــبـــكـــات كـــهـــربـــاء دول 
كلي  أو  جزئي  انقطاع  أي  التعاون  مجلس 
الـــدعـــم  تـــقـــدمي  ــــالل  %100 مــــن خـ بــنــســبــة 
املطلوبة عبر شبكة  الطاقة  بنقل  اللحظي 
الربط الكهربائي بشكل مباشر، حيث متت 

مساندة ما يقرب من 1700 حالة دعم منذ 
تشغيله، حتى اآلن.

الربط  أن شبكة  النيادي  الدكتور  وكشف 
ــي اخلـــلـــيـــجـــي حـــقـــقـــت وفـــــــورات  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
اقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول املــجــلــس الـــعـــام املــاضــي 
بنحو 220 مليون دوالر لترتفع قيمة الوفر 
ــادي الـــــذي حــقــقــه املــــشــــروع لـــدول  ــتـــصـ االقـ
املجلس إلى 2.5 مليار دوالر منذ التشغيل 
الكامل ملشروع الربط الكهربائي اخلليجي 
الذي  الوفر  بــأن  منوهًا   ،2018 نهاية  حتى 
حتــقــق شــمــل وفــــــرًا يف تــوفــيــر تــكــلــفــة بــنــاء 
وبالتالي تخفيض  توليد جديدة،  محطات 
مـــصـــاريـــف الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة، وتــقــلــيــل 

االنبعاثات الكربونية 

النيادي: الربط الكهربائي وفر 2.5 مليار دوالر

د. مطر النيادي

المهندس اإلبراهيم خالل كلمته في المؤمر.جانب من جلسات المؤتمر.
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الربط الكهربائي يستعرض فرص تجارة الطاقة
لــدول  الكهربائي  الــربــط  هيئة  شــاركــت 
العربي يف  التعاون لدول اخلليج  مجلس 
املستقبل،  لطاقة  العاملية  القّمة  معرض 
ــارزة ضــمــن  ــ ــبـ ــ ــدى الـــفـــّعـــالـــيـــات الـ ــ ــو إحــ ــ وهـ
 ،2019 ــة  ــدامــ ــتــ لــــالســ ــي  ــبــ ــوظــ أبــ أســـــبـــــوع 
لطاقة  أبــوظــبــي  شــركــة  استضافته  الـــذي 
أقيم حتت شعار  الذي  املستقبل "مصدر" 
التنمية  وتيرة  القطاعات، تسريع  "تقارب 
يعد نقطة جتّمع عاملية  وهو  املستدامة"، 
العالم،  يف  املستدامة  بالتنمية  للنهوض 
ــبـــة مـــــن صـــّنـــاع  خــــاصــــة أنــــــه يـــجـــمـــع نـــخـ
ورواد  الـــقـــطـــاعـــات  وخــــبــــراء  ــيـــاســـات  الـــسـ
ــادة  ــن قـ الــتــكــنــولــوجــيــا وجـــيـــل الـــشـــبـــاب مـ
االستدامة، ويوّفر منصة تتيح للمشاركني 
على  تطرأ  التي  الــتــطــورات  على  التعّرف 
التحديات  مع  التكّيف  وسبل  القطاعات 

والفرص الناشئة يف مجال االستدامة.
وتضمنت مشاركة الهيئة داخل معرضها 

ــة، عـــدة  ــدامـ ــتـ ــو ظـــبـــي لـــالسـ ــ ــبــــوع أبـ يف أســ
رئيسية  محاور  ثالثة  تناقش  محاضرات 
وإدارة  الــكــهــربــائــي  الــربــط  عمليات  متــثــل 
األصول وجتارة الطاقة. حيث استعرضت 
املستقبلية واإلجنازات  اآلفاق  احملاضرات 
إضافة  الربط اخلليجي،  احملققة لشبكة 
الربط  شبكة  من  املجتمعية  العوائد  إلى 
ــارة الــطــاقــة، وبــنــاء  الــتــي تتحقق مــن جتــ
ــالل شــبــكــة  ــ ــاقـــة مــــن خـ ــادل الـــطـ ــبــ ــوق تــ ــ سـ
الـــربـــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، وحــلــول 
الصيانة املستدامة، وكذلك االستدامة يف 

الشبكات.
وشــــــــارك املـــهـــنـــدس أحــــمــــد اإلبـــراهـــيـــم 
لــلــهــيــئــة يف جلسات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
منتدى الطاقة العاملي للمجلس األطلسي 
رئـــيـــســـيـــة:  ــاور  ــ ــــحـ مـ عــــــدة  ــاول  ــ ــنـ ــ تـ  ،2019
اســتــخــدام  الــتــوســع يف  الــنــفــط،  مستقبل 
ــاء الــصــنــاعــي  ــ ــذكـ ــ الــتــقــنــيــة الـــرقـــمـــيـــة والـ

يف قـــطـــاع الــطــاقــة احلـــالـــي واملــســتــقــبــلــي، 
وتــأثــيــرهــا يف صــنــاعــة الــكــهــربــاء، وكــذلــك 
الــتــنــوع يف اســـتـــخـــدام الــطــاقــة والــتــحــول 
إلى  إضافة  النظيفة،  الطاقة  الستخدام 
مـــشـــاركـــة ســـعـــادتـــه يف اجـــتـــمـــاع اجلــمــعــيــة 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  العامة 
)آيرينا( الذي تستضيفه مدينة أبوظبي.

كما تواصل الهيئة تنفيذ استراتيجيتها 
للقيام بــدورهــا الـــريـــادي لــتــأمــني مــصــادر 
طاقة حيوية ولضمان أمن الطاقة جلميع 
دول املجلس، الذي يعتبر أحد أهم وأبرز 
الــدولــي،  املستوى  على  احليوية  القضايا 
تــركــز اخلــطــة املــســتــقــبــلــيــة للهيئة  حــيــث 
عــلــى تــوفــيــر مـــزيـــد مـــن اخلــــيــــارات فيما 
الــوفــرة  الــطــاقــة وحتقيق  يتعلق مبــصــادر 
الــتــي تغطي تــلــك االحــتــيــاجــات، وضــمــان 
طــاقــة مستمرة يف جميع  على  احلــصــول 

الظروف وبأنسب األسعار  

المشاركين من هيئة الربط الكهربائي في معرض القّمة العالمية لطاقة المستقبل.
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أكدت أهمية تفعيل تجارة الطاقة واالستفادة منها أكثر على أرض الواقع

الهيئة تبحث مع »مجموعة نماء« مجاالت التعاون

جاء االستقبال يف إطار زيارة وفد 
هيئة  ملقر  القابضة  منــاء  مجموعة 
مناء  اخلليجي،  الكهربائي  الــربــط 
تضم  حكومية  عمانية  مؤسسة  هي 
توليد  مــجــاالت  تعمل يف  شــركــة   12

ونقل وتوزيع وشراء الكهرباء.
بدأت الزيارة باستعراض إجنازات 
جولة  الــزيــارة  تضمنت  كما  الهيئة، 
ملـــركـــز الــتــحــكــم مت خــاللــهــا تــقــدمي 
عــرض عــن عمل املــركــز، إضــافــة إلى 
زيــارة مركز مراقبة األصــول، واطلع 
خاللها على أحدث أساليب وتقنيات 
صــيــانــة شــبــكــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
وتــطــويــرهــا، ومت تــقــدمي عـــرض عن 
خطط الهيئة احلالية واملستقبلية، 
حيث تركز الهيئة خططها من أجل 
تــوســعــة الـــرابـــط اخلــلــيــجــي وضــمــان 

الكهربائي  للتزويد  خــيــارات  توفير 
الوطنية  االحــتــيــاجــات  جميع  تلبي 
التنموية للدول األعضاء، وهو هدف 
الهيئة.  رؤيــة  مع  يتفق  استراتيجي 
ونـــاقـــشـــت الـــــزيـــــارة بـــحـــث مـــجـــاالت 
الربط  هيئة  بــني  املشترك  الــتــعــاون 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، ومــجــمــوعــة 
منــاء الــقــابــضــة، مبــا يحقق وفـــورات 
ــة وتـــعـــزيـــز أمـــــن الــطــاقــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
واالستثمار  التعاون،  مجلس  لــدول 
ــالل  ــ ــة مـــــــن خـ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ يف مــــــجــــــال 
وتـــوفـــيـــرهـــا كسلعة  الـــطـــاقـــة  جتـــــارة 
اســتــراتــيــجــيــة ميــكــن تــســويــقــهــا عبر 
أوروبـــا،  إلــى  العربي وصـــواًل  اإلقليم 
مع تعزيز فرص االستثمار يف مجال 
التي  واملــعــامــل احلديثة  االبــتــكــارات 
خاللها  من  الهيئة  تواكب  أن  ميكن 

تطورات الطاقة املتجددة والنووية. 
ــنـــى حـــســـن بــن  عـــقـــب الـــــزيـــــارة، أثـ
إدارة  مجلس  رئيس  اللواتي  محمد 
املجموعة على الــدور الــذي تقوم به 
الهيئة يف سبيل توفير الطاقة للدول 
تفعيل  أهمية  إلى  األعضاء، مشيرًا 
ــادة مــنــهــا  ــفــ ــتــ ــارة الـــطـــاقـــة واالســ ــ جتــ
أكــثــر عــلــى أرض الـــواقـــع مـــن خــالل 
تــعــزيــز عــمــلــيــات الــربــط الــكــهــربــائــي 
الــعــربــي واألوروبــــــــي. كــمــا أشــــاد مبا 
تقوم به الهيئة من دور فاعل يف دعم 
بــتــوفــيــر  املــجــلــس  اقـــتـــصـــاديـــات دول 
جلميع  الضرورية  الطاقة  استدامة 
واالستهالكية  التنموية  العمليات 
يف دول مجلس التعاون التي تشهد 
منـــوا مــتــســارعــا يتطلب جــهــدًا مثل 
الذي تقوم به الهيئة بكل احترافية 

التطلعات  يــرفــع سقف  مــا  وكــفــاءة، 
ملـــهـــام وواجــــبــــات الــهــيــئــة مــســتــقــبــاًل 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــــن أهــــــــم املــــشــــاريــــع 
اخلليجية واملؤسسات االستراتيجية 
التي يقع عليها عبء كبير لتحقيق 

أمن الطاقة.
أحمد  املهندس  أعــرب  من جهته، 
اإلبــراهــيــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي عن 
الــزيــارة مثمنًا تبادل  بــهــذه  ســعــادتــه 
تطوير  يــخــدم  فيما  واألفــكــار  اآلراء 
ــع كــفــاءة  أداء الــهــيــئــة ويــســهــم يف رفـ
ــى أن الــلــقــاء  أنــشــطــتــهــا، مــشــيــرا إلــ
ــا الــتــي  ــايـ بـــحـــث كـــثـــيـــرًا مــــن الـــقـــضـ
ومستقبلها  الــطــاقــة  بــأمــن  تــتــعــلــق 
والفرص االستثمارية الواعدة فيها، 
باعتبار الطاقة املتجددة متثل خيار 

املستقبل 

 من مجموعة نماء 
ً
استقبل المهندس أحمد بن علي اإلبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، وفدا

 من سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز في سلطنة ُعمان، 
ً
القابضة، الذي ضم كال

وحسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة المجموعة، والشيخ فيصل بن خميس الحشار نائب 
رئيس مجلس إدارة مجموعة نماء، والدكتور علي بن حمد الغافري عضو مجلس إدارة مجموعة 

نماء، والمهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة – عضو مجلس إدارة هيئة 
الربط الكهربائي الخليجي، في المقر الرئيسي للهيئة في الدمام.

المهندس اإلبراهيم يتسلم هدية تذكارية من سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز في سلطنة ُعمان.
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شــاركــت هــيــئــة الــربــط الــكــهــربــائــي 
الـــســـعـــودي  املـــــؤمتـــــر  ــيـــجـــي يف  ــلـ اخلـ
الذكية  الكهربائية  للشبكات  التاسع 
واملــــــعــــــرض املــــصــــاحــــب لـــــــه، والـــــــذي 
السعودية،  الطاقة  وزارة  استضافته 
يف مدينة جدة خالل الفترة من 11 

حتى 12 ديسمبر 2019.
السلطان  خالد  الدكتور  بحضور 
رئـــيـــس مـــديـــنـــة املـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
للطاقة الــذريــة، والــدكــتــور نــايــف بن 
الطاقة  وزارة  وكيل  الــعــبــادي  محمد 
إدارة  الكهرباء عضو مجلس  لشؤون 
اخلليجي،  الكهربائي  الــربــط  هيئة 

حتت شعار »نحو شبكات املستقبل«.
املــــعــــرض  ــئــــة يف  ــيــ ــهــ الــ وشـــــــاركـــــــت 
استعرضت  وقــد  للمؤمتر  املــصــاحــب 
من خالل جناحها أحــدث األساليب 
والــتــقــنــيــات احلـــديـــثـــة يف الــتــشــغــيــل 
ــارة  وجتــ ــول  ــ األصــ وإدارة  والــصــيــانــة 

الطاقة، واإلجنــازات احملققة لشبكة 
الـــربـــط اخلــلــيــجــي، والقــــت أســالــيــب 
ــة يف الــتــشــغــيــل  ــثـ ــديـ الـــتـــقـــنـــيـــات احلـ
ــول زوار  ــبـ والــصــيــانــة اســتــحــســان وقـ

جناح الهيئة.
ــر عـــقـــد 7 جــلــســات  ــؤمتــ وشـــهـــد املــ
عــلــى مـــدى الــيــومــني قــدمــهــا خــبــراء 

مــتــخــصــصــون يف الــشــبــكــات الــذكــيــة 
فعالياته  شــهــدت  كــمــا  وتطبيقاتها، 
تقدمي 3 محاضرات توعوية، 9  ورش 
ــألوراق الــعــلــمــيــة،  ــ ــ ــعـــرض لـ عـــمـــل، ومـ
ــاحـــب  ــــرض مـــصـ ــعــ ــ ــة إلـــــــــى مــ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
العاملية  الشركات  كبرى  فيه  تــشــارك 
املتخصصة يف تقدمي حلول وتقنيات 

الـــشـــبـــكـــات الـــذكـــيـــة، واســـتـــخـــدامـــات 
الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة، وتــضــمــن حفل 
بعض  توقيع  مراسم  املؤمتر،  افتتاح 
مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون 
ــات احلــكــومــيــة  ــهــ ــدد مــــن اجلــ ــ بــــني عـ

والقطاع اخلاص.
ــدة مـــحـــاور منها  نــاقــش املـــؤمتـــر عـ
تـــكـــامـــل الـــشـــبـــكـــات الــكــهــربــائــيــة مــع 
مـــصـــادر الــطــاقــة املـــتـــجـــددة، وحــلــول 
ــلــــومــــات  ــيــــة املــــعــ ــنــ االتــــــــصــــــــاالت وتــــقــ
لــتــحــديــات املــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، 
أحـــــــدث تـــــطـــــورات تـــقـــنـــيـــات تــخــزيــن 
الــطــاقــة، تــخــطــيــط أنــظــمــة الــطــاقــة 
ومشاريع الشبكات الذكية وعملياتها 
ــوانــــب الــتــنــظــيــمــيــة  وصــيــانــتــهــا، اجلــ
وعــمــلــيــات الــســوق لــصــنــاعــة الــطــاقــة 
واملركبات  الذكية  املـــدن  الكهربائية، 
ــاالت واألمــــن  ــ ــصـ ــ الــكــهــربــائــيــة، واالتـ

السيبراني وانترنت األشياء 

جانب من توافد الزوار على جناح الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

مذكرة تفاهم بين هيئة الربط وإثيوبيا ومنظمة الربط العالمي للطاقة
الكهربائي  الــربــط  هيئة  وقــعــت 
ــم  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ اخلــــــلــــــيــــــجــــــي مــــــــــذكــــــــــرة تـ
ــــري والــكــهــربــاء  مــــــع وزارة املـــيـــاه والـ
يف جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا الــفــيــدرالــيــة 
الـــدميـــقـــراطـــيـــة، ومــنــظــمــة الــربــط 
بحضور   ،GEIDCO للطاقة  العاملي 
والــصــنــاعــة  ــة  ــاقـ الـــطـ وزارة  وكـــيـــل 
النيادي،  مطر  الدكتور  اإلمــاراتــيــة 
عــضــو مــجــلــس إدارة هــيــئــة الــربــط 

الكهربائي اخلليجي.
املــذكــرة للبدء  يــأتــي توقيع هــذه 
يف إجــــراء دراســــة فــنــيــة اقــتــصــاديــة 
إثيوبيا،  الربط مع  لدراسة جدوى 
املستدامة،  الطاقة  حتقيق  بهدف 
ــات الــتــي  ــ ــدراسـ ــ وهــــي مـــن ضــمــن الـ
تــقــوم بــهــا منظمة الــربــط الــعــاملــي 
لــلــطــاقــة، وخـــطـــوة مــهــمــة تـــأتـــي يف 
املستقبلية  الــهــيــئــة  خــطــط  ســيــاق 
ــتـــجـــدات  لـــتـــطـــويـــر ومــــواكــــبــــة املـــسـ
بالتوقيع  قـــام  الــطــاقــة.  تــأمــني  يف 
عــلــى االتــفــاقــيــة، مــن جــانــب هــيــئــة 
ــيـــجـــي  ــلـ ــائـــي اخلـ ــربـ ــهـ ــكـ ــــط الـ ــربــ ــ الــ
اإلبراهيم الرئيس  أحمد  املهندس 
ــن  ــ ــة، ومــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــذي لــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ الــ
اجلــــــانــــــب اإلثــــــيــــــوبــــــي الــــــدكــــــتــــــور 
ــلــــي وزيــــــــــــــر املــــــيــــــاه  ــيــ ــكــ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــــشــ ســ

ــاء يف جــمــهــوريــة  ــربـ ــهـ ــكـ والـــــــري والـ
إثيوبيا، ومن جانب منظمة الربط 
 GEIDCO الصينية  للطاقة  العاملي 
ــبــــروفــــيــــســــور لـــيـــو زيـــنـــيـــا رئـــيـــس  الــ

مجلس إدارة املنظمة.
وأكد املهندس اإلبراهيم الرئيس 
دول مجلس  أن  للهيئة،  التنفيذي 
ــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي تـــؤمـــل كــثــيــرًا  الـ
عــلــى االتــفــاقــيــة مــع إثــيــوبــيــا، على 
اعــتــبــار أن إثــيــوبــيــا متــتــلــك طــاقــة 
ــلـــة متـــكـــن االســـتـــفـــادة  ــائـ ــيـــة هـ ــائـ مـ
بــهــا يف تــولــيــد الــكــهــربــاء، عــلــى أن 

يــتــم تــصــديــرهــا مــن إثــيــوبــيــا لــدول 
ــاًل، خــــاصــــة أن  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ املـــجـــلـــس مـ
إثيوبيا  يف  املتوافرة  املائية  الطاقة 
وسهلة  رخيصة  طاقة  بأنها  تتميز 
إثيوبيا حتتاج  أن  االستخدام، كما 
إلى مشاريع للكهرباء مثل املشاريع 
حاليًا،  دراستها خليجيًا  تتم  التي 
اجلديدة  الطاقة  هــذه  أن  موضحًا 
ســتــكــون مــتــاحــة بشكل أكــبــر لــدول 
أوقــات  يف  خاصة  التعاون،  مجلس 

الذروة.
من جانبه أكد الدكتور بيكيلي أن 

الربط البيني للطاقة بني البلدان 
أهم  مــن  ُيعتبر  والــقــارات  واملناطق 
أجل  من  الشعوب  لتوحيد  الطرق 
واالزدهــار  املتبادلة  املنفعة  حتقيق 
ــربــــط مــع  ــي الــ ــأتــ االقــــتــــصــــادي. ويــ
االستراتيجية  مــن  كــجــزء  أثــيــوبــيــا 
الهيئة،  إدارة  مجلس  أقــرهــا  الــتــي 
كــهــربــاء  ســـوق  خــلــق  يف  للمساهمة 
الكهربائية،  الطاقة  تــبــادل  وتعزيز 
ملصادر  األمثل  االستخدام  وكذلك 
الكهربائي  الــرابــط  مــثــل  الطبيعة 

اخلليجي 

أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي ووزارة المياه والري والكهرباء في جمهورية إثيوبيا.

هيئة الربط في »نحو شبكات المستقبل«
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الكهربائي  الربط  هيئة  نظمت 
ــدول  ــ لــــــــدول مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـ
اخلـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مدار  على  للطاقة  أديــســون  معهد 
يــومــني يف دبــــي لــقــاء شــمــل عــــددًا 
من املسؤولني التنفيذيني ممثلني 
لعدة دول خليجية وعدة مؤسسات 
رائدة يف مجال الطاقة الكهربائية 
ــا تــضــمــن عــدة  ــكـ ــريـ يف أوروبـــــــا وأمـ
ــال  ــجــ مــ نــــقــــاشــــيــــة يف  جـــــلـــــســـــات 

الطاقة  لنظم  املبتكرة  التقنيات 
الكهربائية.

ــاوريــــة  ــتــــشــ ــلــــســــة الــ ــلـــت اجلــ ــكـ شـ
فـــرصـــة لــــالطــــالع عـــلـــى اخلـــبـــرات 
وأوروبـــا  أمريكا  يف  الطاقة  بقطاع 
خالل  احلديثة  التقنيات  لدخول 
مــرحــلــة الــتــحــول يف الــطــاقــة التي 

يشهدها القطاع عامليًا.
وكــــــــشــــــــف املـــــــهـــــــنـــــــدس أحـــــمـــــد 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــم الـ ــيــ ــراهــ اإلبــ

لــــهــــيــــئــــة الــــــــربــــــــط الــــكــــهــــربــــائــــي 
العمل جاءت  ورشــة  أن  اخلليجي، 
ــتــــرك بــني  ــشــ ــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل املــ لـ
هــيــئــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي ومعهد 
أديسون للكهرباء من أجل التنمية 
أنها  كما  الــكــفــاءة،  ورفـــع  البشرية 
تسهم بدور كبير يف رفع مستويات 
الكوادر  وتأهيل  الوظيفية  اجلــودة 
لــــدعــــم عــــــدد مـــــن شــــبــــاب الــــــدول 
األعضاء والدفع بهم يف أحد أبرز 

املجاالت االقتصادية وهو الطاقة. 
مــشــيــرًا إلـــى أن الــهــيــئــة »اكــتــســبــت 
خــبــرة عــاملــيــة مـــن خــــالل الــتــعــاون 
العاملية  والــهــيــئــات  املــؤســســات  مــع 
ــدة لـــالســـتـــفـــادة مــــن أفــضــل  ــ ــرائـ ــ الـ
ــرات الــعــاملــيــة  ــ ــبــ ــ املــــمــــارســــات واخلــ
ــيـــات احلـــديـــثـــة  ــنـ ــقـ ــتـ ــيــــف الـ وتــــوظــ
يخص  فيما  املستجدات  ومواكبة 
وجتــارة  الشبكات  وصيانة  تشغيل 
ــة واألمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي«،  ــاقــ الــــطــ

لقاء نظمته هيئة الربط الكهربائي الخليجي في دبي

الهيئة تعزز خبراتها مع أديسون

»على مدار يومين، سعت هيئة الربط الخليجي بالتعاون مع معهد أديسون للطاقة، إلى تنظيم لقاء 
يهدف إلى التعرف على أحدث الخبرات في قطاع الطاقة في أمريكا، لتطوير قدراتها وأساليبها«.

المهندس اإلبراهيم والدكتور جونز خالل اللقاء.

الدكتور جونز:

 في كل المجاالت 	 
ً
التقنيات الرقمية ستؤثر تقريبا

المتعلقة بإنتاج ونقل واستهالك الطاقة الكهربائية 
في العالم. 

ستتغير مفاهيم تخطيط األنظمة الكهربائية وإدارة 	 
األصول ومفاهيم التكامل بين مصادر إنتاج الطاقة 

وإدارة مصادر الطاقة النظيفة.
التحول الرقمي سيتيح لمزودي خدمات الطاقة 	 

الكهربائية تطوير جودة الخدمات المقدمة للقطاعات 
 كبيرة للنمو والتطور.

ً
المنزلية والصناعية وسيوفر فرصا

المهندس اإلبراهيم:

الهيئة اكتسبت خبرة عالمية من خالل التعاون مع 	 
المؤسسات والهيئات العالمية الرائدة لالستفادة 

منها.
الهيئة حريصة على توظيف التقنيات الحديثة 	 

ومواكبة المستجدات فيما يخص تشغيل وصيانة 
الشبكات وتجارة الطاقة واألمن السيبراني.

حريصون على متابعة التطورات والتجارب العالمية 	 
من أجل دراسة جدوى كل تقنية منها واختيار أفضل 

الحلول المفيدة لألعضاء.
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وأيضا »حرص الهيئة على متابعة 
الــتــطــورات والــتــجــارب الــعــاملــيــة يف 
ــة  ــ ــل دراسـ ــ تـــلـــك املــــجــــاالت مــــن أجـ
جــــدوى كـــل تــقــنــيــة مــنــهــا واخــتــيــار 
لــلــدول  لتقدميها  احلــلــول  أفــضــل 

اخلليجية األعضاء«.
الـــربـــط  ــيــــم أن  وكـــشـــف اإلبــــراهــ
مــجــلــس  دول  ــــني  بــ ــي  ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــعــــاون ســيــنــتــقــل إلـــــى مــرحــلــة  ــتــ الــ
ــي مــــع الــــــدول  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الــــربــــط الـ
املجاورة وبالتالي الربط مع الدول 
واإلفريقية  واآلســيــويــة  األوروبـــيـــة 
وتبادل  وتعزيز فرص جتارة  لفتح 

الطاقة مع األقاليم األخرى.

تطور أكبر
مـــن جــانــبــه قـــال نــائــب الــرئــيــس 
للبرامج الدولية يف معهد أديسون 
»إن  لورنس جونز  الدكتور  للطاقة 
التقنيات الرقمية ستؤثر تقريبا يف 
ونقل  بإنتاج  املتعلقة  املجاالت  كل 
يف  الكهربائية  الطاقة  واستهالك 
الـــعـــالـــم؛ حــيــث ســتــتــغــيــر مــفــاهــيــم 
تــخــطــيــط األنـــظـــمـــة الــكــهــربــائــيــة 
التكامل  ومفاهيم  األصــول  وإدارة 
بــني مــصــادر إنــتــاج الــطــاقــة وإدارة 
مصادر الطاقة النظيفة، أيضًا فإن 
الــتــحــول الــرقــمــي ســيــتــيــح ملـــزودي 
خدمات الطاقة الكهربائية تطوير 
جودة اخلدمات املقدمة للقطاعات 
املنزلية والصناعية وسيوفر فرصًا 

كبيرة للنمو والتطور«.

للبرامج  الرئيس  نائب  وأضــاف 
للطاقة  أديسون  الدولية يف معهد 
ــزداد  ــع تــســارع وتــيــرة االبــتــكــار تـ »مـ
واإلقليمي  الدولي  التعاون  أهمية 
ــإن  ــة، لــــذلــــك فـ ــاقــ ــطــ ــال الــ يف مــــجــ
اجلـــلـــســـات الــنــقــاشــيــة مـــثـــل الــتــي 
الكهربائي  الــربــط  هيئة  نظمتها 
ــاون لـــــدول  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ لــــــــدول مـــجـ

اخلليج العربية بالتعاون مع معهد 
كبيرة  أهمية  ذات  للطاقة  اديسون 
الرقمي  التحول  إحــداثــيــات  لفهم 
واملعرفة لدى  القدرة  وبناء  العاملي 
أصحاب اخلبرة والقرار يف القطاع 
الكهربائي حول العالم ملواكبة ذلك 
واألجوبة  احللول  وإيجاد  التحول 
الضرورية لتحقيق النمو والرخاء 

يف املجتمعات«.
الطاقة  وكالة  إحصائيات  تشير 
شـــركـــات  أن  ــى  ــ إلـ  )IEA( الـــدولـــيـــة 
ــتـــويـــات  ــــت مـــسـ ــعـ ــ ــد رفـ ــ الــــطــــاقــــة قــ
االســـتـــثـــمـــار يف الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
مبقدار 20 % منذ عام 2014، وهذا 
يشمل االستثمار يف مجال األجهزة 
الدقيقة وأنظمة املراقبة واحلماية، 
ــات،  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــل املـ ــيــ ــلــ وأنـــــظـــــمـــــة حتــ
املتخصصة يف  الــذكــيــة  واألنــظــمــة 
وستسهم  الطاقة،  استهالك  إدارة 
مستوى  خفض  يف  التقنيات  هــذه 
وتوصيل  إنــتــاج  قــطــاع  يف  التكلفة 
الكهرباء وحتسني مستوى الكفاءة 
الكهرباء  إنتاج  واملوثوقية حملطات 
وأنظمة نقل الكهرباء وفتح اآلفاق 
التي  ملستوى جديد من اخلدمات 

تختص بجودة الطاقة  

جانب من جلسات اللقاء.

تطوير العمل املشترك بني هيئة الربط الكهربائي ومعهد أديسون . 1
للكهرباء من أجل التنمية البشرية ورفع الكفاءة 

رفع مستويات اجلودة الوظيفية . 2
تأهيل الكوادر . 3
دعـــم عـــدد مــن شــبــاب الــــدول األعـــضـــاء والـــدفـــع بــهــم يف أحـــد أبــرز . 4

املجاالت االقتصادية وهو الطاقة.

الفوائد المتوقعة من اللقاء:

لقطة جماعية للمشاركين في اللقاء.
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خالل ندوة استضافتها هيئة الربط الخليجي على مدى 3 أيام

خبراء يبحثون التطور التقني في طالء عوازل الجهد العالي 

بـــحـــث 11 مــتــحــدثــا مــــن نــخــبــة 
ــراء الـــدولـــيـــني املــتــخــصــصــني  ــبــ اخلــ
يف مـــجـــال الــــعــــوازل وطـــالئـــهـــا من 
تــــطــــورات  ــم،  ــالــ ــعــ الــ دول  مــخــتــلــف 
هــــذه الــصــنــاعــة وأدوارهــــــــا الـــرائـــدة 
أعــمــال  نــوعــيــة يف  نقلة  يف حتقيق 
إنتاج الكهرباء مبوثوقية وأمان يف 

مختلف الشبكات.
وهــدفــت الـــنـــدوة الــتــي شــــارك يف 
كبير  باع  أعمالها خبراء ممن لهم 
يف تطوير وتــعــزيــز كــفــاءة الــعــوازل، 
وأعضاء يف جلان عدة يف مؤمترات 
 ،IEEEو  IEC ومنظمتي  »سيجري« 
ــرات الـــعـــاملـــيـــة إلـــى  ــبــ ــــى نـــقـــل اخلــ إلـ
الــتــطــورات  آخـــر  املنطقة ومــشــاركــة 
يف هذا املجال، األمر الذي سيعود 
ــديــــث املــــواصــــفــــات  بـــالـــنـــفـــع يف حتــ
احلـــــالـــــيـــــة واســـــتـــــقـــــطـــــاب أحـــــــدث 

التطورات التكنولوجية ذات الصلة 
باملوضوع على املنطقة.

ــنــــدوة، أن  وأكــــد املـــشـــاركـــون يف الــ
اخلليجي  الكهربائي  الربط  هيئة 
أصبحت مرجعًا ومركزًا للمعلومات 
ــة،  ــيــ ــارجــ ــال الــــــعــــــوازل اخلــ ــجــ يف مــ
ــلــــك مــن  ــا »متــ ــهــ مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أنــ
ــالل مـــحـــطـــات االخـــتـــبـــار خــبــرة  ــ خـ
الــعــوازل  مــجــاالت  يف  استراتيجية 
الــزجــاجــيــة والــفــخــاريــة والـــعـــوازل 
RTV- السيليكون  مبــادة  املصبوغة 

coated  والعوازل السيليكونية«.

واختتمت الندوة أعمالها بعديد 
تعزز  التي  العلمية  التوصيات  من 
مـــن تــطــبــيــقــات الــتــقــنــيــة يف مــجــال 

الطاقة والكهرباء.
وأشـــــار اخلـــبـــراء املـــشـــاركـــون إلــى 
متثلها  الــتــي  املــنــاخــيــة  املنطقة  أن 
الــــهــــيــــئــــة جـــــــرى متـــثـــلـــيـــهـــا بــشــكــل 
ــات  ــفــ ــن خــــــالل املــــواصــ ــ ســـطـــحـــي مـ

.IECواملقاييس اخلاصة مبنظمة
وأوصـــــــت الــــنــــدوة بــعــمــل بــحــوث 
مــســتــقــلــة لــبــحــث عـــوامـــل الــتــلــوث 
وقــيــاس مـــدى تــأثــيــرهــا يف الــعــوازل 
لهذه  تصميم  أفضل  إلــى  للوصول 
أشكالها،  يف  تتنوع  حيث  الــعــوازل، 
أن جميع  يــــرون  ــراء  ــبـ اخلـ أن  غــيــر 
أنــواع الــعــوازل إذا ما مت تصميمها 
بالشكل الصحيح فستقوم بعملها 
الالزم يف جميع املواقع، لذلك متت 

الطالء  باستخدام  أيضا  التوصية 
الــســيــلــيــكــونــي لــــهــــذه الـــــعـــــوازل يف 
املناطق شديدة التلوث، األمر الذي 
أثــبــت جنــاحــه يف كثير مــن املــواقــع 

املشابهة.
وبالنسبة إلى درجــات التلوث يف 
املــنــطــقــة، أوصـــت الــنــدوة بتحديث 
جميع القراءات التي مت أخذها يف 
الــســابــق، وكــذلــك اســتــخــدام أجهزة 
وزيــادة  ومالحظتها  التلوث  قياس 
عـــدد مــحــطــات اخــتــبــار الـــعـــوازل يف 
اختبار  ويتم  أخـــرى،  تلوث  مناطق 
كخطوة   DC املستمر  التيار  عـــوازل 
ــة لــــبــــعــــض الـــــــدراســـــــات  ــيــ ــاقــ ــبــ ــتــ اســ
احلــالــيــة لــلــتــوســع يف هــــذا املــجــال 
ــت الــتــوصــيــة  يف الـــهـــيـــئـــة. كـــمـــا متــ
كــذلــك بــاســتــخــدام أحـــدث البرامج 
املـــــوجـــــودة لــتــطــبــيــقــات اســـتـــخـــدام 
النهج اإلحصائي لتصميم العوازل 
ــان  ــ ــب آخـــــــــر تـــــوصـــــيـــــات جلـ ــســ ــحــ بــ
 .IEC ســيــجــري« الــعــالــم ومــنــظــمــة«
ورش  بتنظيم  التوصية  إلى جانب 
املستقبل من خــالل هيئة  عمل يف 
لنقل  اخلليجي  الكهربائي  الربط 

هذه اخلبرة يف املنطقة.

11 متحدثا و45 خبيرا من نخبة الخبراء 
الدوليين بحثوا على مدار ثالثة أيام في 

الدمام، الطرق األفضل الستخدام العوازل 
وطالئها، وناقشوا تطورات الصناعة

على مدار ثالثة أيام، ناقش خبراء دوليون التطور التقني 
والمستقبلي في طالء عوازل الجهد العالي، خالل الندوة 
التي نظمتها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 

الخليجي في مقرها الرئيسي في الدمام.

جانب من المحاضرات التي تم عقدها في الندوة.



17

وشــــــــدد املــــهــــنــــدس أحــــمــــد عــلــي 
اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة 
ــدول مجلس  الـــربـــط الــكــهــربــائــي لــ
ــتـــعـــاون لـــــدول اخلــلــيــج الــعــربــي،  الـ
على إن الندوة وضعت مسارًا علميًا 
وتــقــنــيــًا مــتــقــدمــًا يف مــجــال طــالء 
ــي، وحــقــقــت  ــالـ ــعـ عــــــوازل اجلـــهـــد الـ
أهدافها من خالل مشاركة اخلبراء 
مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم، إلثـــراء 
أعمال الهيئة مبخرجات وتوصيات 
مــبــتــكــرة تــســهــم يف تــطــويــر أنشطة 
الهيئة  أن  العوازل. وأكد اإلبراهيم 
ومواكبة  التقنية  نقل  يف  مستمرة 
أحدث املستجدات سواء من خالل 
العلمية  الــفــعــالــيــات  يف  مشاركتها 
أو بتنظيم مثل هذه  العالم،  حــول 
الـــنـــدوات والـــلـــقـــاءات الــتــي يــشــارك 
ــبــــراء لــتــقــدمي  فــيــه نــخــبــة مـــن اخلــ
ــتــــي ميــكــن  جــــهــــودهــــم الـــعـــلـــمـــيـــة الــ
وغيرها  الهيئة  أعــمــال  يف  عكسها 
الــعــالقــة، مشيرا  مــن اجلــهــات ذات 
الــكــهــربــاء تخضع  ــى أن أنــشــطــة  إلـ
متطورة،  وبحثية  علمية  ملراجعات 
جميع  يف  التقنية  توظيف  بــهــدف 
وحتى  باإلنتاج  اخلاصة  العمليات 
مـــراحـــل االســـتـــهـــالك، مبـــا يحقق 
األمــــــــان والـــــوفـــــرة وتـــقـــلـــيـــل اآلثـــــار 
قــطــوعــات  أو  هــــدر  اجلــانــبــيــة ألي 

محتملة.
مــن جــانــبــه، قـــال نــائــب الــرئــيــس 
التنفيذي للعمليات الدكتور ناصر 
املــبــادرة جــاءت  »إن هــذه  الشهراني، 
ضمن مبادرات الهيئة لنقل وتوطني 
اخلـــبـــرات إلـــى منطقة اخلــلــيــج يف 

مجاالت الطاقة بشكل عام«، مشيرا 
ــادرة بــالــتــحــديــد  ــبــ ــذه املــ ــ إلــــى أن »هـ
تهدف إلى االستفادة من اخلبرات 
العاملية ونقلها إلى منطقة اخلليج 
يف مجال تصميم وصيانة العوازل 
لــلــخــطــوط الــهــوائــيــة الــكــهــربــائــيــة، 
كما تهدف إلى تطوير املعايير التي 
اخلليج  منطقة  يف  تطبيقها  يــتــم 
ــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه  ــ لـــتـــشـــمـــل آخــــــر مـ
حيث  الكهربائية،  الــعــوازل  صناعة 
تــشــمــل زيــــــارات مــيــدانــيــة وحــلــقــات 
ــل«. وتــضــمــن  ــ ــمـ ــ ــاش وورشـــــــــة عـ ــقــ نــ
ميدانية  زيـــارة  الفعاليات  بــرنــامــج 
قام بها املشاركون يف الندوة الذين 
45 خــبــيــرا ومختصا  بــلــغ عــددهــم 
ــوازل يف  ــ ــعـ ــ ــــى مــحــطــة اخـــتـــبـــار الـ إلـ
الفاضلي ومحطة حتويل الذبذبة، 
اطلعوا خاللها على تقنيات اختبار 
عـــــوازل اخلـــطـــوط الــهــوائــيــة حتت 
ــنـــاخ اخلـــارجـــي والــتــلــوث،  تــأثــيــر املـ
ومتــت مناقشة فــرص الــتــعــاون بني 
املــصــنــعــني عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
ــنـــاطـــق  املـ ــار عــــوازلــــهــــم يف  ــبــ ــتــ الخــ
الـــــصـــــحـــــراويـــــة واكـــــتـــــشـــــاف مــــدى 
جنـــاحـــهـــا. كــمــا مت أيـــضـــا االطــــالع 
على أعمال محطة حتويل الذبذبة 
الوحيدة من نوعها يف  التي تعتبر 
املنطقة، والوقوف على منظومتها 

التشغيلية احلديثة واملتطورة.
الندوة  أعمال  برنامج  كما شمل 
زيــارة أخــرى قــام بها املشاركون إلى 
مـــركـــز املـــلـــك عــبــدالــعــزيــز الــثــقــايف 
»إثراء«، تعرفوا خاللها على مرافق 

املركز املختلفة  

لقطة جماعية للخبراء في الندوة، عقب نهاية الجلسات.

أحد الخبراء، يتحدث للحضور.

اإلبراهيم : الندوة 
وضعت مسارا علميا 

متقدما في مجال 
طالء عوازل الجهد 

العالي وحققت 
أهدافها

الشهراني : 
المبادرة تهدف 

إلى االستفادة من 
الخبرات العالمية 

ونقلها إلى منطقة 
الخليج

الــتــلــوث وقــيــاس مــدى . 1 عــمــل بــحــوث مستقلة لبحث عــوامــل 
تأثيرها يف العوازل للوصول إلى أفضل تصميم لهذه العوازل.

املناطق . 2 الـــعـــوازل يف  لــهــذه  السيليكوني  الــطــالء  اســتــخــدام   
شديدة التلوث.

حتديث جميع القراءات التي مت أخذها يف السابق. . 3
اســتــخــدام أجــهــزة قــيــاس الــتــلــوث ومــالحــظــتــهــا وزيـــــادة عــدد . 4

محطات اختبار العوازل يف مناطق تلوث أخرى. 
لبعض . 5 استباقية  كخطوة   DC املستمر  التيار  عــوازل  اختبار 

الدراسات احلالية للتوسع يف هذا املجال يف الهيئة.
استخدام أحدث البرامج املوجودة لتطبيقات استخدام النهج . 6

الـــعـــوازل بحسب آخـــر تــوصــيــات جلــان  اإلحــصــائــي لتصميم 
. IEC سيجري« العالم ومنظمة«

ــالل هــيــئــة الــربــط . 7 تــنــظــيــم ورش عــمــل يف املــســتــقــبــل مـــن خــ
الكهربائي اخلليجي لنقل هذه اخلبرة يف املنطقة.

التوصيات:
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وقعت هيئة الربط الكهربائي 
اخلــلــيــجــي مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
جمهورية مصر العربية ممثلة 
واململكة  الكهرباء  نقل  بـشركة 
األردنــــــيــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة ممــثــلــة 
الــوطــنــيــة يف  الــكــهــربــاء  بـشركة 

اململكة األردنية الهاشمية
على  التفاهم  مذكرة  وتنص 
الــثــالثــة  تــعــمــل األطـــــــــراف  أن 
الكهربائي  الــربــط  دراســـة  على 
بـــني هــيــئــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
اخلــلــيــجــي وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
ــة األردنــــيــــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــة واملـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
حتقيق  يضمن  مبــا  الهاشمية 
األطــراف  بني  املشتركة  املنافع 

ويسهم يف دعم شبكات الكهرباء 
وحتسني جودة الكهرباء وزيادة 
املترابطة،  الشبكات  موثوقية 
كـــذلـــك الـــعـــمـــل عـــلـــى تــأســيــس 
الــبــنــيــة الــكــهــربــائــيــة األســاســيــة 
لــتــطــويــر ســــوق جتــــارة الــطــاقــة 

بني األطراف الثالثة.
وقــــــــــــــام بـــــالـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــلـــى 
ــانـــب هــيــئــة  ــة، مــــن جـ ــيـ ــاقـ ــفـ االتـ
اخلليجي  الــكــهــربــائــي  الـــربـــط 
ــنــــدس الـــشـــيـــخ نــــــــواف بــن  ــهــ املــ
رئـــيـــس  خـــلـــيـــفـــة  آل  إبــــراهــــيــــم 
ــربـــط  الـ هـــيـــئـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
الـــكـــهـــربـــائـــي اخلـــلـــيـــجـــي، ومـــن 
ــور  ـــتــ ـــدكـ اجلــــــانــــــب املــــــصــــــري الـ

ــبــــي وزيــــر  ــر املــــرقــ ــاكــ مـــحـــمـــد شــ
الــكــهــربــاء والــطــاقــة املــتــجــددة، 
ومن اجلانب األردنــي املهندسة 
هالة عــادل زواتــي وزيــر الطاقة 

والثروة املعدنية.
ــيـــع  ــتـــوقـ ــم الـ ــ ــراســ ــ ــد مــ ــ ــهـ ــ وشـ
ــيــــم  ــد اإلبــــراهــ ــمــ ــنــــدس أحــ ــهــ املــ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة، 
ــة صـــــبـــــاح مــحــمــد  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ واملـ
مــــــشــــــالــــــي رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
لنقل  املــصــريــة  الــشــركــة  إدارة 
ــنــــدس أمــجــد  ــهــ الـــكـــهـــربـــاء واملــ
ــدة مـــديـــر عـــــام شــركــة  ــ ــرواشــ ــ الــ
األردن،  يف  الوطنية  الــكــهــربــاء 
وجــــرى الــتــوقــيــع عــلــى هــامــش 
اجــتــمــاعــات املــجــلــس الـــــوزاري 
العربي للكهرباء خالل أعمال 
دورتــــــه الــثــالــثــة عـــشـــرة، الـــذي 
عقد يف مقر اجلامعة العربية 
يف الــقــاهــرة، ونــاقــش تــطــورات 
إنشاء السوق العربية املشتركة 

للكهرباء.

جهد عال
ومن املتوقع أن يربط اخلط 
الـــكـــهـــربـــائـــي بــــني شــبــكــة هــيــئــة 
اخلليجي  الــكــهــربــائــي  الـــربـــط 
مـــــن خـــــــالل إحــــــــدى مـــحـــطـــات 
فولت  كيلو   400 بجهد  الهيئة 
اململكة  الــربــط مــع  إلــى نقطة 
األردنية الهاشمية بطول يصل 
إلـــى 1400 كــيــلــو مــتــر ومـــن ثم 
ــع جـــمـــهـــوريـــة مــصــر  ــربــــط مــ الــ
كيلو   400 بخط جهد  العربية 
فولت ميتد بطول حوالي 780 
كيلو مترا، أيضًا من املتوقع أن 
الكهربائي  الــربــط  خــط  يسهم 
بنقل نحو 2000 ميجا واط من 
املراحل  يف  الكهربائية  الطاقة 
ــلــــمــــشــــروع، وســتــتــم  األولـــــيـــــة لــ
زيادة سعة النقل الكهربائي يف 
املراحل الالحقة للمشروع مبا 

المهندس الشيخ آل خليفة يوقع على مذكرة التفاهم.

هيئة الربط الكهربائي تسعى إلى إتمام الربط 

مع شبكتي األردن ومصر بحلول صيف 2022

مصر واألردن طريق »الربط 
الكهربائي« ألوروبا

»تتوسع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، في 
اتفاقيتها مع دول الجوار، لربط الشبكات الكهربائية 

لتصل إلى أبعد مدى، االتفاق مع األردن ومصر، جعل 
الشبكة الخليجية قريبة من أوروبا«
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يف أطراف الربط الثالثة.

كما أنه سيتم استخدام أفضل 
الــــربــــط  الـــتـــقـــنـــيـــات يف مــــجــــال 
الــكــهــربــائــي بـــني الـــــدول يف هــذا 
معايير  أفضل  لتحقيق  املــشــروع 
ــربـــط  ــيــــة يف الـ ــوقــ ــوثــ األمـــــــن واملــ
الـــكـــهـــربـــائـــي، وســيــســهــم مــشــروع 
ــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي بــــني هــيــئــة  الــ
ــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي اخلــلــيــجــي  الــ
تـــكـــامـــل  يف  واألردن  ومــــــصــــــر 
بــعــدد من  إنــتــاج الكهرباء  قــطــاع 
الشمسية  الطاقة  إنتاج  مشاريع 
والرياح املزمع إنشاؤها يف الدول 
األعضاء لهيئة الربط الكهربائي 

اخلليجي واألردن ومصر.

مشروع طموح
أكــــد املــهــنــدس الــشــيــخ نـــواف 
أهمية  آل خليفة،  إبــراهــيــم  بــن 
مــذكــرة الــتــفــاهــم، مــشــددًا على 
أن »شــبــكــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
اخلـــلـــيـــجـــي حـــقـــقـــت وفـــــــــورات 
العام  املجلس  لــدول  اقتصادية 
املاضي بنحو 240 مليون دوالر 
لترتفع قيمة الوفر االقتصادي 
ــروع لــــدول  ــ ــشـ ــ الـــــــذي حـــقـــقـــه املـ
دوالر  مليار   2.65 إلــى  املجلس 
ملــشــروع  الــكــامــل  التشغيل  مــنــذ 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي 
حــتــى اآلن«، مــنــوهــًا بـــأن الــوفــر 
الذي حتقق شمل وفرًا يف توفير 
ــاء مـــحـــطـــات تــولــيــد  ــنـ تــكــلــفــة بـ
جــــديــــدة، وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــض 
والصيانة،  التشغيل  مصاريف 

وتقليل االنبعاثات الكربونية.
من جانبه أكد املهندس أحمد 
التنفيذي  الــرئــيــس  اإلبـــراهـــيـــم 
املــذكــرة  هـــذه  تــوقــيــع  أن  للهيئة 
االستراتيجية  مــن  كــجــزء  يــأتــي 
التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، 
ــر ســــوق  ــيــ ــوفــ تــ ــلـــمـــســـاهـــمـــة يف  لـ
كــهــربــاء وتــعــزيــز تـــبـــادل الــطــاقــة 
ـــوء ارتـــفـــاع  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، يف ضــ
ــلـــب عــلــى  ــنـــمـــو يف الـــطـ نـــســـب الـ
بــادرت  فقد  الكهربائية،  الطاقة 
الــهــيــئــة بـــدراســـة جــــدوى توسعة 
وخــارج  داخــل  الكهربائي  الربط 
التعاون،  مجلس  دول  منظومة 
واألردن  مــصــر  مـــع  ــربـــط  الـ وأن 
سيكون بوابة للعبور إلى إفريقيا 
وأوروبـــــــا واالســتــثــمــار يف مــجــال 
الطاقة من خالل جتارة الطاقة 
استراتيجية  كسلعة  وتــوفــيــرهــا 

ميـــكـــن تــســويــقــهــا عـــبـــر اإلقــلــيــم 
العربي وصواًل إلى أوروبــا، حيث 
إن الهيئة تعمل على مد الربط 
مشاريع  ولديها  املــجــاورة  للدول 
ــى املـــــــــدى الـــبـــعـــيـــد  ـــمــــة، عــــلــ مــــهـ
تــريــد الــربــط مبــنــظــومــة الــربــط 
الكهربائي يف إفريقيا وأوروبــا ملا 
سيجلب منافع اقتصادية كبيرة 

لدول مجلس التعاون.
هالة  املهندسة  أكـــدت  بــدورهــا 
ــرة الـــطـــاقـــة والــــثــــروة  ــ ــ ــي وزيـ ــ ــ زواتـ
املعدنية األردنية، أهمية املشروع 
الـــنـــظـــام  ــز اســـــتـــــقـــــرار  ــزيــ ــعــ تــ يف 
أنه  معتبرة  الــعــربــي،  الكهربائي 
»يـــشـــكـــل نــــــواة لـــلـــســـوق الــعــربــيــة 
املشتركة للكهرباء، القائمة على 
مبدأ تشغيل األنظمة الكهربائية 
جميع  تغطي  تنافسية  بطريقة 
ــدول الــعــربــيــة«، عــلــى اجلــانــب  ــ الـ

املصري، وصفت املهندسة صباح 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــي،  ــالـ ــشـ مـ
الكهرباء،  لنقل  املصرية  الشركة 
ــة  ــه »فـــرصـ ــأنــ مــــشــــروع الــــربــــط بــ
دول  الربط مع  لتعزيز  تاريخية 
الربط  وتعزيز  الــتــعــاون  مجلس 
دعم  مــؤكــدة  األردن«،  مــع  القائم 

بالدها للمشروع.
ــتـــم حـــالـــيـــًا تــشــغــيــل اخلــط  ويـ
الرابط بني خط الربط املصري 
- األردنــي على التوتر 400/500 
ــدرة نـــحـــو 170  ــقــ كــيــلــو فـــولـــت بــ
الـــذي  ــو اخلــــط  مــيــجــا واط، وهــ
مت تدشينه يف عام 1998، وبلغت 
دوالر،  229 مليون  تكلفة اخلــط 
حتــّمــل مــنــهــا الــصــنــدوق الــعــربــي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
نحو 152 مليون دوالر، وحتملت 

الدولتان نحو 77 مليون دوالر 

آل خليفة: الربط 
الكهربائي وفر 

على دول المجلس 
2.65 مليار

اإلبراهيم: المذكرة 
جزء من استراتيجية 
توفير سوق كهرباء 

وتعزيز تبادل 
الطاقة الكهربائية

المهندس آل خليفة، يسلم الدكتور المرقبي هدية تذكارية.
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الكهربائي  الربط  هيئة  بــدأت 
اخلــلــيــجــي خــطــوات جــديــة على 
مشروع الربط الكهربائي جلنوب 
الــــعــــراق، الـــــذي يـــهـــدف لــتــزويــد 
خطة  ضمن  بالكهرباء،  الــعــراق 
الكهربائي  الربط  شبكة  توسعة 
الهيئة،  تنفذها  التي  اخلليجي، 
يف وقــت يسعى فيه الــعــراق أحد 
إلى  العالم،  الـــدول حــّرا يف  أكثر 
إجــراء إصالحات طال انتظارها 
وال سيما  الــقــطــاعــات،  كــافــة  يف 
يف مـــا يــتــعــلــق بــإنــتــاج الــكــهــربــاء 
إلنهاء االرتهان إليــران، والبحث 
لتوفير  املـــدى  طويلة  خطة  عــن 

الـــكـــهـــربـــاء مــــن مــــصــــادر بــديــلــة 
حلصول على إمدادات الكهرباء.

الكهربائي  الربط  وقعت هيئة 
الـــكـــهـــربـــاء  ووزارة  اخلـــلـــيـــجـــي 
إطاريًا،  عقدًا  العراق  بجمهورية 
الـــربـــط اخلليجي  لــربــط شــبــكــة 
العراق  جمهورية  كهرباء  بشبكة 
ومت التوقيع اليوم يف مقر ووزارة 
الكهرباء بجمهورية العراق، على 

هامش مؤمتر الطاقة العراقي.

ليجسد  اإلطــاري  العقد  يأتي 
على أرض الواقع أهمية التعاون 
الفني واالقتصادي مع جمهورية 
الـــعـــراق، وهـــو تــعــاون يــأتــي دعما 
التعاون  مجلس  دول  لتوجيهات 

اخلليجي.
ويحتوي العقد اإلطــاري على 
األســــس  ــع  ــ وضــ يف  الـــهـــيـــئـــة  دور 
ــائـــي  إلنـــــشـــــاء الــــــرابــــــط الـــكـــهـــربـ
الواصل من محطة الزور التابعة 

الــكــويــت، مبحطة  بــدولــة  للهيئة 
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ الــــــفــــــاو بــــجــــنــــوب اجلــ
العراق  جنوب  إلمــداد  العراقية، 
بنحو 500 ميجا واط من الطاقة 
مــن شبكة الــربــط اخلــلــيــجــي يف 
املرحلة األولى، لتصل يف املرحلة 

الثانية لــ 1800 ميجاوات.
ــع الــعــقــد مـــن جـــانـــب هيئة  وقــ
ــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي اخلــلــيــجــي  الــ
ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــدس أحـــــمـــــد اإلبـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ املـ
نيابة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
عـــن املـــهـــنـــدس الــشــيــخ نـــــواف آل 
خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة 
الربط الكهربائي اخلليجي، ومن 

هيئة الربط الكهربائي تجسد توجيهات

دول مجلس التعاون 

العراق ..
طموح المستقبل

»تعتزم هيئة الربط الكهربائي الخليجي البدء في تنفيذ مشروع ربط العراق بالشبكة الخليجية، في 
خطوة أولى تجسد توجيهات دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون مع العراق«

 
ً
الخليفة: مشروع الربط مع العراق، يعد مشروعا

 لدول مجلس التعاون
ً
 واستراتيجيا

ً
حيويا

رئيس مجلس اإلدارة ينيب المهندس اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لتوقيع المذكرة اإلطارية للربط مع العراق
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21 العراقية  الكهرباء  ووزارة  جانب 
ــيـــب وزيــــر  ــؤي اخلـــطـ ــ ــور لــ ــتــ ــدكــ الــ

الكهرباء يف جمهورية العراق.

أكثر من مستفيد
املشروع لن يفيد العراق فقط، 
يؤكد الشيخ نواف بن إبراهيم آل 
خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة 
أن  اخلليجي  الكهربائي  الــربــط 
مــشــروع الــربــط مــع الــعــراق، يعد 
مــشــروعــًا حــيــويــًا واســتــراتــيــجــيــًا 
لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون، خاصة 
لتطوير  دؤوبـــــًا  عــمــاًل  هــنــاك  أن 
بــــــني دول  ــة  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الــ عــــــالقــــــات 
ــعـــراق يف  املــجــلــس وجــمــهــوريــة الـ
املجاالت االقتصادية والسياسية 

والثقافية.
اقـــتـــرحـــت الــــــــــوزارة الـــعـــراقـــيـــة 
ــد خـــطـــني لــلــضــغــط  إمـــكـــانـــيـــة مــ
أولــى من شبكة  الفائق كمرحلة 
الربط اخلليجي لتغذية مناطق 
مـــعـــزولـــة يف مــحــافــظــة الــبــصــرة 
واالســتــفــادة من  أولــــى،  كمرحلة 
شراء الكهرباء وفق أسعار السوق 

اخلليجية التفاضلية.
كــمــا طــالــبــت اســتــغــالل خطني 
ربط  لتنفيذ  مقترحني،  اخرين 
ــد املــســتــمــر مــع  ــهـ مــنــظــومــة اجلـ
اخلليج  لــدول  التابعة  املنظومة 

إلى أوروبا عبر العراق.
من جانبه شدد املهندس أحمد 
لديها  الهيئة  أن  على  اإلبراهيم 
رؤية جديدة فيما يتعلق بالربط 
الكهربائي لشبكات الكهرباء مع 
ــاورة، يف مــقــدمــتــهــا  ــ ــجـ ــ الــــــدول املـ
وأشار  العراق،  الربط مع جنوب 

ببناء  :«ســتــقــوم  الــهــيــئــة  أن  إلـــى 
ــاء ميـــكـــنـــان  ــربــ ــهــ ــــط كــ ــ خــــطــــي ربـ
الشبكة  تــزويــد  مــن  اخلليج  دول 
احلاجة  عند  العراقية  الوطنية 
ــزز الـــطـــاقـــة  ــعــ كـــمـــرحـــلـــة أولـــــــى تــ
الكهربائية املزودة ملناطق جنوب 
العراق، الفتا إلى أن املشروع يعد 
من املشاريع االستراتيجية التي 
تعزز أواصر التعاون يف املجاالت 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة بني 

اخلليج والعراق«.

نقاش مثمر
ــب الــــعــــراقــــي أكـــد  ــانــ عـــلـــى اجلــ
ــر  ــتــــور لـــــؤي اخلـــطـــيـــب وزيــ الــــدكــ
الــكــهــربــاء يف جــمــهــوريــة الــعــراق 
ــروع يف دعـــم  ــ ــشـ ــ ــيـــة املـ ــلـــى أهـــمـ عـ
الــعــراق  بجمهورية  الطاقة  أمــن 
ــارات اســتــراتــيــجــيــة  ــيــ ــاد خــ وإيــــجــ
واقتصادية لتزويد الكهرباء الى 
الشعب العراقي وكافة القطاعات 
جهود  ــّدر  وقــ الــعــراق  بجمهورية 
مــجــلــس  ودول  الـــــربـــــط  هـــيـــئـــة 

الــتــعــاون يف توطيد الــتــعــاون مع 
جمهورية العراق.

من جهته، وصف املهندس عبد 
السادة مشروع الربط الكهربائي 
اخلليجي بــأنــه مــن أجنـــح وأهــم 
املـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة لـــدول 
اخلليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
ــكـــامـــل  ــتـ ــلـ الـــــعـــــربـــــي ومنـــــــــــــوذج لـ
االقـــتـــصـــادي، مـــؤكـــدا أن الــربــط 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي مـــن أهــم 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ مــــشــــروعــــات الـ
ــدول املــجــلــس، والــتــي  املــشــتــركــة لـ
توفير الدعم واملوثوقية لشبكات 
كــهــربــاء الــــدول األعـــضـــاء داعــمــا 
ملــســتــوى أمـــن الــطــاقــة اخلليجي 
ــزءا ال يـــتـــجـــزأ مــن  ــ بـــاعـــتـــبـــاره جــ

منظومة األمن القومي.
وكــــــان املــــســــؤول الـــعـــراقـــي زار 
وقت  الــدمــام، يف  الهيئة يف  مقر 
الزيارة بجولة  وقام خالل  سابق 
يف مـــركـــز الــتــحــكــم، مت خــاللــهــا 
تــقــدمي عـــرض عـــن عــمــل املــركــز، 
ــارة مــركــز مراقبة  إضــافــة إلـــى زيــ

األصـــــــــول، واطــــلــــع عـــبـــدالـــســـادة 
ــدث أســـالـــيـــب وتــقــنــيــات  ــ عــلــى أحـ
الكهربائي  الربط  شبكة  صيانة 
وتطويرها، وكذلك تقدمي عرض 
ــيـــة  ــالـ ــة احلـ ــئـ ــيـ ــهـ عـــــن خــــطــــط الـ
الهيئة  تركز  حيث  واملستقبلية، 
خططها من أجل توسعة الرابط 
اخلليجي وضمان توفير خيارات 
الكهربائي، تلبي جميع  للتزويد 
التنموية  الوطنية  االحتياجات 
ــدول األعـــــضـــــاء، وذلــــــك ُيــعــد  ــلــ لــ
هدفًا استراتيجيًا يتفق مع رؤية 

الهيئة.
كما مت التطرق إلى االستثمار 
ــال الــــطــــاقــــة مــــن خـــالل  يف مــــجــ
كسلعة  وتوفيرها  الطاقة  جتــارة 
اســتــراتــيــجــيــة ميـــكـــن تــســويــقــهــا 
ــبـــر اإلقـــلـــيـــم الـــعـــربـــي وصــــوال  عـ
ــع تـــعـــزيـــز فـــرص  ــى أوروبـــــــــا، مــ ــ إلـ
االبتكارات  مجال  يف  االستثمار 
احلــديــثــة الــتــي ميــكــن أن تــواكــب 
ــا تــــطــــورات  ــهـ الـــهـــيـــئـــة مــــن خـــاللـ

الطاقة املتجددة والنووية 

اإلبراهيم: سيتم 
ربط محطة الهيئة 

في الكويت بجنوب 
العراق بقدرة 1800 

كيلو فولت

د. السادة: الربط 
الكهربائي أنجح 

وأهم المشاريع 
االستراتيجية

المهندس الشيخ نواف الخليفة، والمهندس نافع عبد السادة في صورة جماعية مع مسؤولي هيئة الربط الكهربائي الخليجي والوفد العراقي.

 المهندس اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، يصافح الدكتور 
لوى الخطيب وزير الكهرباء في جمهورية العراق. 
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ــة ضــمــن  ــ ــ ــورشـ ــ ــ جـــــــــاءت هـــــــذه الـ
فريق  يعقدها  عمل  ورش  سلسلة 
عمل جناح األمانة العامة ملجلس 
 2020 إكسبو  معرض  الــتــعــاون يف 
دبي، حيث عقد فريق العمل أخيرًا 
عـــدة ورش عــمــل واجــتــمــاعــات مع 
التي شاركت  العربية  دول اخلليج 
من  لالستفادة  إكسبو  معارض  يف 
جتــاربــهــم ومــشــاركــاتــهــم الــســابــقــة، 

وحتضيراتهم املقبلة للمشاركة يف 
»إكسبو 2020« دبي.

ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ونــــــــاقــــــــشــــــــت ورشــــــــــــــــة الـ
ــة مــجــلــس  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــدات مـ ــجــ ــتــ ــســ مــ
 ،2020 إكسبو  معرض  التعاون يف 
ومـــــا مت حتــقــيــقــه مــــن خــــطــــوات، 
وعــرضــًا مــقــدمــًا مــن دول مجلس 
وجتاربها  خبراتها  حــول  الــتــعــاون 
ــات،  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــأن احملـــــتـــــوى والــ ــ ــشـ ــ بـ

وكـــذلـــك عــــرض لــلــشــركــة املــنــفــذة 
جلــنــاح األمـــانـــة الــعــامــة لتصميم 

جناح األمانة يف املعرض. 
ـــدف ورشــــــــة الـــعـــمـــل الـــتـــي  ــــهــ وتـ
شــارك يف أعمالها ممثلو الهيئات 
ــاع كــبــيــر  ــ اخلــلــيــجــيــة ممــــن لـــهـــم بـ
ــارض إكــســبــو  ــ ــعـ ــ ــلـــمـــشـــاركـــة يف مـ لـ
السابقة، سعيًا إلى أن يكون جناح 
مجلس التعاون يف املعرض ملبيًا 

تـــطـــلـــعـــات الــــــــدول ويـــتـــنـــاســـب مــع 
ــاح، ومــكــمــاًل  ــنـ مــســاهــمــتــهــا يف اجلـ
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  ألجـــنـــحـــة 

املشاركة يف املعرض.
ــــد عــلــي  ــمـ ــ وأكـــــــــد املــــهــــنــــدس أحـ
ــيــــم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  اإلبــــراهــ
لهيئة الربط الكهربائي اخلليجي، 
أن أعــمــال هــذه الــورشــة عــززت من 
حيث  اخلليجية،  الهيئات  جــهــود 

الهيئات الخليجية تبحث 
تجارب الدول األعضاء في 

إكسبو 2٠2٠ - دبي

 نظمت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 
مقرها الرئيس في الدمام، أعمال »ورشة عمل تجارب الدول األعضاء في معرض 

إكسبو 2020« في مجاالت )إدارة المحتوى – الفعاليات – وتشغيل الجناح(، 
بمشاركة ممثلين من الهيئات الخليجية.
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ــة عــلــمــيــة تــســهــم يف  ــ يـــقـــدمـــون رؤيـ
التعاون  تكون مشاركة مجلس  أن 
ــــرض إيـــجـــابـــيـــة وفـــاعـــلـــة،  ــعـ ــ يف املـ
االستراتيجية  األهــــداف  وحتــقــق 
لــلــمــشــاركــة يف »إكــســبــو«، وأضــــاف: 
ــة العمل  »اســتــضــافــة الــهــيــئــة ورشــ
ومــشــاركــة األمــانــة الــعــامــة ملعرض 
إكسبو، تعززان توجه هيئة الربط 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي لــالنــفــتــاح 
الكبرى  الــفــعــالــيــات  واحلـــضـــور يف 
دوليون  خبراء  فيها  يشارك  التي 
وإقليميون ملناقشة اآلراء واألفكار 
ــات الــتــي  ــيـ ــوصـ ــتـ ــات والـ ــرحـ ــتـ ــقـ واملـ
تــســهــم يف تــطــويــر قــطــاع الــطــاقــة، 
وتساعد على زيادة حجم التعاون 
واملـــنـــظـــمـــات  ــيــــج  ــلــ اخلــ دول  بـــــني 

احليوي،  القطاع  هــذا  يف  العاملية 
لتعزيز أمــن الطاقة وزيــادة فرص 
ــر مـــصـــادر  ــويـ ــطـ ــارات وتـ ــثــــمــ ــتــ االســ
الــطــاقــة املــتــجــددة، حــيــث يناقش 
الرئيسة  الــعــوامــل  إكسبو  مــعــرض 
االستدامة،  وهي  العاملية  للتنمية 

التنقل، والفرص«.
ــد بــن  ــ ــالـ ــ ــه شـــــــدد خـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
العام  املــفــّوض  الشيخ  آل  إبراهيم 
جلناح مجلس التعاون يف »إكسبو« 
الــشــؤون  عـــام مكتب هيئة  ومــديــر 
األمانة  والتنموية يف  االقتصادية 
أن  الــتــعــاون، على  الــعــامــة ملجلس 
مناقشة  إلــى  هدفت  العمل  ورشــة 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــقـــائـــمـــة ملــشــاركــة 
مجلس الــتــعــاون يف املــعــرض، وما 

مت حتقيقه مــن خــطــوات يف هــذا 
ــدول  اخلـــصـــوص، مــوضــحــًا أن »الــ
األعــــضــــاء تـــتـــابـــع بـــاهـــتـــمـــام كــافــة 
التفاصيل، وتبدي حرصها على أن 
التعاون يف  تكون مشاركة مجلس 
وحتقق  وفاعلة،  إيجابية  املعرض 
األهداف االستراتيجية للمشاركة، 
والتاريخي،  اجلــغــرايف  اإلرث  وهــي 
والتطلعات، واملنجزات، والشراكات 
االســتــراتــيــجــيــة«، وأضــــاف: »يــبــذل 
ــمــــل جــــــهــــــودًا حــثــيــثــة  ــعــ فــــريــــق الــ
وملموسة إلجناز مشاركة مجلس 
التعاون يف معرض إكسبو، بحيث 
تــكــون مــشــاركــة فــاعــلــة ومــتــمــيــزة، 
وضـــــرورة الــتــركــيــز عــلــى اجلــوانــب 
التي تبرز مسيرة العمل اخلليجي 

املشترك، وما حققته من جناحات 
يف مختلف املجاالت، سعيًا إلى أن 
يــكــون جــنــاح مــجــلــس الــتــعــاون يف 

املعرض ملبيًا لتطلعات الدول«.
وقدم آل الشيخ شكره وامتنانه 
باستضافة هيئة الربط الكهربائي 
العمل،  ورشــة  فعاليات  اخلليجي 
ــروع الـــربـــط  ــشــ مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــ
الكهربائي اخلليجي ُيَعدُّ من أهم 
مــشــاريــع ربــــط الــبــنــيــة األســاســيــة 
قــــــادة دول مــجــلــس  ــا  ــرهــ أقــ الـــتـــي 
أهــم  الــتــعــاون اخلــلــيــجــي، محققًا 
املتمثلة يف  االستراتيجية  أهدافه 
ورفــع مستوى  الطاقة  أمــن  تعزيز 
املــــوثــــوقــــيــــة واألمــــــــــــان لـــألنـــظـــمـــة 

الكهربائية اخلليجية 
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أكبر تجمع للطاقة بمشاركة 

150 دولة وحضور 15000 

مشارك

تجربة الهيئة 
أمام مؤتمر 

الطاقة 
العالمي

ُعقد املؤمتر حتت شعار »الطاقة 
مــن أجــل االزدهــــار« ونــاقــش قضايا 
ــاع الــــطــــاقــــة وحتــــديــــاتــــه، كــمــا  قــــطــ
اســتــعــرض االبـــتـــكـــارات يف الــطــاقــة 
حتقيقًا  بــهــا  املتصلة  والــقــطــاعــات 
لرفاهية الشعوب، وشهد قيام 100 
يف  ابتكاراتها  بعرض  ناشئة  شركة 
الــطــاقــة للمساهمة  حتــول وكــفــاءة 
ــاد  ــور لــكــيــفــيــة إيـــجـ ــع تــــصــ ــ يف وضــ
ــة لــلــنــمــو املـــســـتـــدام،  بـــيـــئـــة مـــالئـــمـ
وســتــســتــعــرض مــنــاقــشــات جــلــســات 
ــديـــد يف كــل  ــا هــــو جـ املــــؤمتــــر كــــل مــ
مجاالت الطاقة، من النفط والغاز 
ــــى تـــطـــويـــر مـــصـــادر  والـــكـــهـــربـــاء، إلـ
املتجددة  النظيف والطاقة  الفحم 

وغيرها.
داخــل  الهيئة  مــشــاركــة  تضمنت 

العاملي  الطاقة  معرضها يف مؤمتر 
نـــاقـــشـــت  مـــــحـــــاضـــــرات  عــــــــدة   ،24
ثــالثــة مـــحـــاور رئــيــســيــة هـــي الــــدور 
الكهربائي  الربط  لشبكة  الــريــادي 
املوثوقية  مستوى  لرفع  اخلليجي 
اخلليجية،  الــكــهــربــائــيــة  لــألنــظــمــة 
ــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لـــدول  ــ وأمـ
مــجــلــس الــتــعــاون، وكــذلــك املــنــافــع 
الهيئة  حتققها  التي  االقتصادية 

للدول األعضاء.
ــا شـــــــــارك املــــهــــنــــدس أحـــمـــد  ــمــ كــ
اإلبــــراهــــيــــم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــهــيــئــة يف اجلـــلـــســـات احلــــواريــــة 

الــرئــيــســيــة لـــلـــمـــؤمتـــر، فــــشــــارك يف 
جــلــســة حــــواريــــة رئــيــســيــة تــنــاقــش 
من  اإلقليمي  التكامل  رؤيــة  تعزيز 
ــفــــرص يف قــطــاع  حــيــث املـــــــوارد والــ
الــطــاقــة، وكــذلــك نــاقــش يف جلسة 
وزارة  تــنــظــمــهــا  ــة جــانــبــيــة،  ــواريــ حــ
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة يف اإلمــــــارات 
ــتـــحـــدة، بـــالـــتـــعـــاون مع  الــعــربــيــة املـ
والطاقة  االقتصادية  الشؤون  وزارة 
ــة، الــتــي تناقش  ــاديـ األملــانــيــة االحتـ
الــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة املــتــرابــطــة 

وجتارة الطاقة. 
كما نظمت الهيئة حلقة نقاشية 

جــانــبــيــة، بـــعـــنـــوان »تـــعـــزيـــز تــطــويــر 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي والـــتـــعـــاون بني 
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ودول  إفـــريـــقـــيـــا 
اخلليجي«، ناقشت النمو والفرص 
االقـــتـــصـــاديـــة يف قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
يف إفــريــقــيــا، كــمــا نــاقــشــت تــطــويــر 
اإلقليمي،  والتعاون  البيني  الربط 
وشارك فيها الدكتور مطر النيادي 
وكــيــل وزارة الــطــاقــة والــصــنــاعــة يف 
دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة 
الربط  هيئة  إدارة  مجلس  وعــضــو 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، واملــهــنــدس 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ أحـــــــمـــــــد اإلبــــــــراهــــــــيــــــــم الـ
إلهام  والدكتور  للهيئة،  التنفيذي، 
 WEC رئيس  نائب  إبراهيم  محمود 
إفــريــقــيــا إضــافــة إلـــى بــعــض صناع 
املعنيني  إفــريــقــيــا  قــــارة  الـــقـــرار يف 

شاركت هيئة الربط الكهربائي لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بجناح خاص في المعرض المصاحب 

لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع 
والعشرين الذي استضافته إمارة أبو 
ظبي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 

المتحدة -حفظه الله، في مركز أبو 
ظبي الوطني للمعارض خالل الفترة 

من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

الهيئة شاركت بثالث محاور، سلطت الضوء على 
تجربتها وأهدافها

صورة تظهر معرض هيئة الربط الخليجي في المعرض.



25

بقطاع الطاقة.
ــد املــهــنــدس أحــمــد اإلبــراهــيــم  وأكـ
أن الــهــيــئــة حتــــرص عــلــى وجـــودهـــا 
يشارك  التي  الكبرى  الفعاليات  يف 
ــيــــون وإقــلــيــمــيــون  فــيــهــا خـــبـــراء دولــ
واملقترحات  واألفكار  اآلراء  ملناقشة 
تطوير  يف  تسهم  التي  والتوصيات 
ــاع الـــــطـــــاقـــــة، وتــــســــاعــــد عــلــى  ــ ــطـ ــ قـ
زيـــــــــادة حـــجـــم الــــتــــعــــاون بـــــني دول 
ــيـــة يف  ــاملـ ــعـ ــيـــج واملـــنـــظـــمـــات الـ ــلـ اخلـ
الــقــطــاع احلــيــوي لتعزيز أمن  هــذا 
االستثمارات،  فرص  وزيــادة  الطاقة 
وتــطــويــر مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة، 
وكــذلــك إلبـــراز جــهــود هيئة الربط 
الكهربائي اخلليجي يف هذا املجال 
احلــــــيــــــوي، واخلـــــطـــــط واملــــشــــاريــــع 
ــيـــات الـــتـــي تــنــفــذهــا  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ واالسـ
لضمان استدامة الطاقة وازدهارها.
وُيـــَعـــد »مـــؤمتـــر الــطــاقــة الــعــاملــي« 
الذي ينظمه املجلس العاملي للطاقة 
منذ عام 1924 يف إحدى العواصم أو 
العالم كل ثالث  املــدن الكبرى حول 
ســنــوات، أكــبــر جتــمــع عــاملــي ملواجهة 
ــة ورســـــــم مـــالمـــح  ــاقــ ــات الــــطــ ــ ــديـ ــ حتـ
مستقبل صناعة الطاقة يف العالم، 
ويشارك فيه رؤساء دول وقادة قطاع 
الطاقة وأبــرز اخلــبــراء من مختلف 
ــة قـــضـــايـــا  ــشـ ــاقـ ــنـ ــم ملـ ــالــ ــعــ أنـــــحـــــاء الــ
الطاقة العاملية، وُتعتبر الدورة التي 
اخــتــمــت يف مــركــز أبــوظــبــي الوطني 
أضخم دورات املؤمتر منذ انطالقه، 
مبشاركة 150 دولة من قارات العالم 
فيه، إضافة إلى مشاركة أكثر من 71 
وفــدًا حكوميًا برئاسة وزير أو نائب 
وزير و500 رئيس تنفيذي لكبريات 
شــــركــــات الـــنـــفـــط والــــغــــاز والـــطـــاقـــة 
عـــارضـــة  شــــركــــة  و300  املــــتــــجــــددة 
وأكــثــر مــن 15 ألــف مــشــارك، وميثل 
ــد أهــم  مـــؤمتـــر الــطــاقــة الــعــاملــي أحــ
الطاقة،  قطاع  يف  العاملية  املنصات 
وهـــو املــؤمتــر األقــــدم واألطــــول على 
واألكـــثـــر شمولية  الــعــالــم  مــســتــوى 
جلــمــيــع اجلـــوانـــب املــتــعــلــقــة بقطاع 

الطاقة 

حلقة نقاش خاصة 
ناقشت النمو 

والفرص االقتصادية 
في قطاع الكهرباء 

في إفريقيا

صورة تظهر معرض هيئة الربط الخليجي في المعرض.

المهندس األبراهيم  يقف مع عددا من منسوبي الهيئة أمام معرض الهيئة.
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بن  نــواف  الشيخ  املنتدى  حضر 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  إبراهيم 
الــكــهــربــائــي  الــــربــــط  هـــيـــئـــة  إدارة 
اخلــــلــــيــــجــــي وأعــــــــضــــــــاء مـــجـــلـــس 
علي  بن  أحمد  املهندس  و  اإلدارة، 
ــم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــيــ ــراهــ اإلبــ
لهيئة الربط الكهربائي اخلليجي 
ونــخــبــة مــن خــبــراء جتـــارة الطاقة 
القطاعات  الــعــالــم، وخــبــراء  حـــول 

ورواد التكنولوجيا.
ــول  ــلـ ــنــــتــــدى إلــــــى احلـ تــــطــــرق املــ
إمـــدادات  مشكلة  ملعاجلة  املبتكرة 
بشكل  مصادرها  مبختلف  الطاقة 
ــع الــتــطــور  ــتــــصــــادي يـــتـــنـــاغـــم مــ اقــ
الـــعـــاملـــي يف هــــذا املـــجـــال واملـــرونـــة 

املطلوبة يف هذا القطاع.

كــمــا تـــطـــرق إلــــى ثـــــورة الــطــاقــة 
املتجددة،  باملوارد  املتعلقة  الرابعة، 
الثورة  هــذه  استغالل  ميكن  وكيف 
ــدة بـــجـــانـــب اإلمـــكـــانـــيـــات  ــ ــديــ ــ اجلــ

والــــــقــــــدرات املــــتــــاحــــة يف املــنــطــقــة 
العربية، وما ستقدم هذه الثورة من 
الكهربائية  الــطــاقــة  لقطاع  مــزايــا 
لــعــاملــنــا الــعــربــي. ويـــهـــدف املــنــتــدى 

إلى تسريع خطوات جتارة الطاقة 
يف منطقة اخلليج وتفعيل اآلليات 
ــاءة خــدمــات  ــفـ ــة لـــرفـــع كـ الـــضـــروريـ
ــكــــهــــربــــاء يف املـــنـــطـــقـــة وتــقــلــيــل  الــ
ــــى من  انــقــطــاعــهــا إلـــى احلـــد األدنـ
كافة  بــني  الــوثــيــق  التنسيق  خــالل 

األطراف املعنية يف دول اخلليج.

حلول مبتكرة
حلقات  خــمــس  املــنــتــدى  تضمن 
نــقــاشــيــة، نــاقــش املــتــحــدثــون فيها 
ــن تــشــغــيــل  ــ ــيـــم الـــــفـــــوائـــــد مــ ــعـــظـ تـ
ــات  الــــرابــــط الـــكـــهـــربـــائـــي واخلــــدمــ
ــبــــكــــات، تـــطـــويـــر  ــلــــشــ ــة لــ ــبــ ــاحــ املــــصــ
الــتــعــاضــد االقـــتـــصـــادي يف قــطــاع 
االقتصادية من  الــفــوائــد  الــطــاقــة، 

على مدى يومين، ناقش منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الخامس الذي نظمته هيئة الربط الخليجي 
 من القضايا المتعلقة بالنمو االقتصادي والسكاني والتوسع العمراني والرفاهية 

ً
في الكويت، عديدا

االقتصادية، تحت شعار "تطوير أسواق الطاقة لدعم االنتعاش االقتصادي في مجلس التعاون".

تطوير األسواق ينعش اقتصاد مجلس التعاون 

منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الخامس يكشف الحلول 
المبتكرة لمعالجة مشكلة إمدادات الطاقة

جانب من جلسات المؤتمر.
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اأُلُطــر  الكهربائي،  الربط  مشاريع 
لتطوير  والــتــنــظــيــمــيــة  الــقــانــونــيــة 
أســـــــواق الـــكـــهـــربـــاء، وأخــــيــــرا متــت 
الكهرباء وحاجات  أســواق  مناقشة 
ــوق وتـــصـــامـــيـــمـــه. مت خـــالل  ــ ــسـ ــ الـ
اجلـــلـــســـات الـــتـــطـــرق إلــــى احلــلــول 
إمـــدادات  مشكلة  ملعاجلة  املبتكرة 
الـــــطـــــاقـــــة مبـــخـــتـــلـــف مــــصــــادرهــــا 
ــادي يـــتـــنـــاغـــم مــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل اقـ ــكـ بـــشـ
ــذا املـــجـــال  ــ ــاملـــي يف هـ ــعـ ــتـــطـــور الـ الـ
القطاع،  هــذا  املطلوبة يف  واملــرونــة 
كــمــا مت الــتــطــرق أيــضــا إلــــى ثـــورة 
الطاقة الــرابــعــة، وهــي ثــورة املــوارد 
املــتــجــددة، وكــيــف ميــكــن اســتــغــالل 
ــدة بــجــانــب  ــ ــديــ ــ ــورة اجلــ ــ ــثــ ــ هــــــذه الــ
اإلمــكــانــيــات والـــقـــدرات املــتــاحــة يف 
هذه  وما ستقدم  العربية،  املنطقة 
الـــثـــورة مــن مــزايــا لــقــطــاع الــطــاقــة 
وكــان  الــعــربــي.  لعاملنا  الكهربائية 
التي خرج بها  التوصيات  من أهم 
ــر، الـــبـــدء مبــــبــــادرات تــســاعــد  املـــؤمتـ
ــئــــات  ــيــ عــــلــــى متــــكــــني شــــــركــــــات وهــ
ومــؤســســات دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الطاقة  جتـــارة  منصة  تفعيل  مــن 
لــلــتــمــكــن مـــن االســـتـــخـــدام األمــثــل 
بها  واملــتــاجــرة  الكهربائية  للطاقة 

بشكل اقتصادي.

مبادرة مهمة
يـــعـــد مـــنـــتـــدى جتــــــــارة الـــطـــاقـــة 
الكهربائية اخلامس أحد الفعاليات 
البارزة التي تنظمها الهيئة ضمن 
لتحفيز  االستراتيجية  مبادراتها 
تـــبـــادل وجتــــــارة الـــطـــاقـــة بـــني دول 
مــجــلــس الــتــعــاون لــتــحــقــيــق مــزيــد 
من الوفورات واملكاسب االقتصادية 

لقطاع الطاقة الكهربائية.
ــو يــجــمــع نــخــبــة مــــن صـــّنـــاع  ــ وهـ
ــراء  ــبـ ــــن خـ ــة مـ ــبـ ــخـ الــــســــيــــاســــات ونـ
جتارة الطاقة حول العالم، وخبراء 
الــتــكــنــولــوجــيــا،  ورواد  الــقــطــاعــات 
ــــر مــنــصــة تــتــيــح لــلــمــشــاركــني  ويــــوّف
ــتــــعــــّرف عــلــى  ــبــــادل اخلــــبــــرات والــ تــ
الـــتـــطـــورات الــتــي متـــر بــهــا صناعة 
ــــف مـــع  ــّيـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــبــ ــ الـــــطـــــاقـــــة وســ
ــفــــرص  الــــتــــحــــديــــات واغـــــتـــــنـــــام الــ

الناشئة يف جتارة الطاقة.
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  وتـــعـــمـــل 
ــلــــى إجنـــــاز  اخلـــلـــيـــجـــي حــــالــــيــــًا عــ
اخلــــطــــوات الــتــنــفــيــذيــة لــتــحــفــيــز 
ــارة  ــتـــجـ ــوق خـــلـــيـــجـــيـــة لـ ــ ــ ودعــــــــم سـ
الــطــاقــة وتــشــجــيــع جتــــارة الــطــاقــة 
ــا بـــيـــنـــهـــا عــن  ــمـ ــيـ ــيــــة، فـ ــائــ الــــكــــهــــربــ
طـــريـــق شــبــكــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
يف اخلـــلـــيـــج، وألجـــــل ذلــــك دشــنــت 
الهيئة منصة جتارة الطاقة لسوق 
الكهرباء اخلليجية، هي عبارة عن 
برنامج مت تطويره من قبل الكوادر 
الذاتية للهيئة ويهدف إلى حتفيز 
الطاقة  لتجارة  يومية  إبــرام عقود 
ــاء، عــلــى غـــرار  بـــني الـــــدول األعــــضــ
العاملية  الكهربائية  الطاقة  أســواق 
ويدشن يف مرحلته األولــى السوق 
 Day Ahead Market الــيــومــيــة  
ـــن املـــشـــاركـــني مـــن طــرح  الـــتـــي متـــكِّ
عــروض البيع والــشــراء لكل ساعة 
ـــ 24 ســـاعـــة لــلــيــوم الــتــالــي،  مـــن الــ
ويتم إبرام صفقات البيع والشراء 
والشراء  البيع  عــروض  آليًا حسب 
الــتــي يــتــم إدخـــالـــهـــا لــلــمــنــصــة من 
ــن املــــخــــولــــني مــن  ــريــ ــاجــ ــتــ ــبــــل املــ قــ
مع  آمــن،  بشكل  وشركاتهم  دولــهــم 
احملافظة على سرية وهوية اجلهة 
املتاجرة حتى إمتام الصفقات، كما 
سعة  وتسعير  حجز  الــنــظــام  يتيح 
صفقات  وتسوية  املطلوبة  الــربــط 

الفواتير  بــإصــدار  والـــشـــراء  الــبــيــع 
عملية  بتنسيق  الهيئة  وقيام  آليًا 
الــدول  بني  الفواتير  تلك  حتصيل 

األعضاء 

تطرق المنتدى إلى 
الحلول المبتكرة 
لمعالجة مشكلة 
إمدادات الطاقة 

بمختلف مصادرها 

ناقش الحضور ثورة 
الطاقة الرابعة 

المتعلقة بالموارد 
المتجددة وكيف 
يمكن استغاللها

المهندس الشيخ نواف الخليفة يلقي كلمته في المؤتمر.المهندس أحمد اإلبراهيم يتحدث في المؤتمر.

تـــســـريـــع خــــطــــوات جتــــارة . 1
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ يف  الـــــــطـــــــاقـــــــة 

اخلليج.
الضرورية . 2 اآلليات  تفعيل 

لـــــرفـــــع كــــــفــــــاءة خــــدمــــات 
الكهرباء يف املنطقة.

تــقــلــيــل انـــقـــطـــاعـــهـــا إلـــى . 3
احلــــد األدنــــــى مـــن خــالل 
التنسيق الوثيق بني كافة 
دول  يف  املعنية  األطــــراف 

اخلليج.

ــادرات تــســاعــد  ــبــ ــبـــدء مبــ الـ
وهيئات  شركات  متكني  على 
مــجــلــس  دول  ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ومـ
منصة  تفعيل  مــن  الــتــعــاون 
من  للتمكن  الــطــاقــة  جتـــارة 
االســتــخــدام األمــثــل للطاقة 
ــرة بها  ــاجـ ــتـ الــكــهــربــائــيــة واملـ

بشكل اقتصادي.

أهداف المنتدى:

التوصيات:
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ُيعتبر املؤمتر الذي كان برعاية 
املـــهـــنـــدس ســـالـــم الــــعــــويف وكــيــل 
عــمــان،  ــاز يف  ــغـ والـ الــنــفــط  وزارة 
اإلقليمية  اللجنة  من  وبتنظيم 
ــيـــة  ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ لـــنـــظـــم الــــطــــاقــــة الـ
)ســيــجــري اخلــلــيــج( واحـــــدًا من 
ــة يف  ــويــ ــنــ ــســ أهـــــــم املـــــــؤمتـــــــرات الــ
مـــجـــال الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة يف 
بتقنيات  يختص  كونه  املنطقة، 
ــع الــكــهــربــاء،  ــوزيـ إنـــتـــاج ونــقــل وتـ
ويــشــهــد حـــضـــور عــــدد كــبــيــر من 
املسؤولني بقطاع الطاقة يف دول 
من  اخلليجي،  الــتــعــاون  مجلس 
العاملة يف هذا  الشركات  رؤســاء 
اإلقليمي  املستويني  على  املجال 
والــعــاملــي، إضــافــة إلـــى نخبة من 
اخلبراء واملهندسني واملهتمني يف 

مجال الطاقة الكهربائية.

مشاركة فاعلة
شـــــاركـــــت الـــهـــيـــئـــة بــــعــــدد مــن 

األوراق العلمية كانت من أفضل 
يف  تــقــدميــهــا  مت  ــتـــي  الـ االوراق 
ــي تـــنـــاقـــش الـــربـــط  ــتـ املــــؤمتــــر، الـ
واستخدام  اإلقليمي  الكهربائي 
الــتــقــنــيــات احلــديــثــة، وأطـــر رفــع 
كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة لـــــدول اخلــلــيــج 

والــتــحــديــات املــصــاحــبــة لــهــا من 
ــهــــالك  ــتــ ــيــــد واســ ــولــ ــتــ ــي الــ ــتـ ــهـ جـ
ــبــــكــــات الـــذكـــيـــة  الــــطــــاقــــة، والــــشــ
والــطــاقــة املــتــجــددة الــتــي تسهم 
ــع مــوثــوقــيــة وكـــفـــاءة أداء  يف رفــ
وكيفية  الــكــهــربــائــيــة،  املــنــظــومــة 

العاملية  التجارب  من  االستفادة 
لتعزيز  احلديثة  والتكنولوجيا 
ــة الـــشـــبـــكـــات،  ــ ــاديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أمـــــــن واعـ

وغيرها من املواضيع احليوية.
من  كــل  العلمية  األوراق  قــدم 
املهندس عبداهلل حسن، املهندس 
إكــرام  املهندس  اإلبــراهــيــم،  علي 

الهيئة قدمت أوراق عمل مهمة، وشاركت في المعرض الدولي للمعدات الكهربائية

1٣٠ ورقة علمية في مؤتمر كهرباء الخليج

المؤتمر ركز هذا 
العام على التقنيات 

الحديثة والربط 
الكهربائي اإلقليمي

المهندس اإلبراهيم: 
الهيئة حريصة 

على وجودها في 
الفعاليات الكبرى 
التي تسهم في 

تطوير قطاع الطاقة

المهندس اإلبراهيم يتصدر جلسة Energy transition in the GCC الرئيسية في المؤتمر.

برونزي  كراع  الخليجي  الكهربائي  الربط  هيئة  تكريم  درع  يتسلم  اإلبراهيم  المهندس 
مشارك في المؤتمر.

جاءت مشاركة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر ومعرض 
كهرباء الخليج 2019، الذي استضافته وزارة النفط والغاز في سلطنة ُعمان، في أواخر أكتوبر 

الماضي، فاعلة، ومهمة.
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رحــيــم، املــهــنــدس طـــالل الشيخ، 
ــــري، املــهــنــدس  املــهــنــدس بــنــدر املـ
عـــبـــداهلل الـــغـــامـــدي، واملــهــنــدس 

أحمد اجلعفري.
ــمـــد اإلبـــراهـــيـــم  ــارك م. أحـ ــ شــ
يف  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
اجلـــلـــســـة احلــــــواريــــــة الـــرئـــيـــســـة 
لــلــمــؤمتــر الـــتـــي كـــانـــت بــعــنــوان: 
 Energy transition in the(
GCC(، وناقشت التحول يف قطاع 
الــطــاقــة بـــدول مجلس الــتــعــاون 
ــــالل مــشــاركــتــه،  اخلـــلـــيـــجـــي، وخــ
ــم إلــى  ــيـ ــراهـ ــار املـــهـــنـــدس اإلبـ ــ أشـ
الــكــهــربــائــي  ــربــــط  الــ هــيــئــة  دور 
التحول،  اخلليجي يف دعم هذا 
ــتـــي  مــــــن خــــــــالل الــــــــدراســــــــات الـ
تـــقـــوم بــهــا واملــــؤمتــــرات الــدولــيــة 
ــا، وشـــــــارك يف  ــهـ ــي تــــشــــارك بـ ــتـ الـ
الــرؤســاء  مــن  مجموعة  اجللسة 
قطاع  يف  واخلــبــراء  التنفيذيني 

الطاقة.
كما شاركت الهيئة يف املعرض 
الـــدولـــي لــلــمــعــدات الــكــهــربــائــيــة 
الرابع والعشرين الذي يقام على 
ــر، حــيــث تــشــارك  هـــامـــش املــــؤمتــ
إقليمية  23 شركة  من  أكثر  فيه 
تــقــدم تقنيات ومــعــدات  ودولــيــة، 
ــاالت املــنــظــومــة  ــجـ حــديــثــة يف مـ
الكهربائية، وشمل جميع جوانب 
إنـــتـــاج ونــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء، 
وأتاح للزوار االطالع على أحدث 
لقطاع  املصنعني  مــن  التقنيات 
الكهرباء، بهدف معاينة املعدات 
ــن كــثــب،  واألجــــهــــزة احلـــديـــثـــة عـ

التي توصل إليها العلم لتواكب 
احلــاصــلــة،  املعلوماتية  الــطــفــرة 
بكبريات  وأيضًا فرصة لاللتقاء 
ــدة يف  ــرائــ الـــشـــركـــات املــصــنــعــة الــ
دعــم عملية  إلــى  إضافة  العالم، 
الكهربائية  الــصــنــاعــات  تــوطــني 
ــدد مــن  ــ ــعـ ــ بــــإتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لـ
ــات  ــركـ الــــشــــركــــات احملـــلـــيـــة والـــشـ
اخلــلــيــجــيــة لـــعـــرض مــنــتــجــاتــهــا 

وخبراتها.
من جانبه، أكد املهندس أحمد 
التنفيذي  الــرئــيــس  اإلبـــراهـــيـــم 
على  حتــرص  الهيئة  أن  للهيئة 
الكبرى  الــفــعــالــيــات  وجــودهــا يف 
ــيــــهــــا خــــبــــراء  الـــــتـــــي يــــــشــــــارك فــ
ــيـــون ملــنــاقــشــة  ــمـ ــيـ ــلـ دولـــــيـــــون وإقـ
ــتـــرحـــات  ــقـ واملـ ــار  ــ ــكــ ــ واألفــ اآلراء 
والــــتــــوصــــيــــات الــــتــــي تـــســـهـــم يف 
تــطــويــر قــطــاع الــطــاقــة وتــســاعــد 
ــادة حــجــم الــتــعــاون بني  ــ عــلــى زيـ
العاملية  واملنظمات  اخلليج  دول 
يف هذا القطاع احليوي، لتعزيز 
أمـــــــن الــــطــــاقــــة وزيــــــــــــادة فــــرص 
االســـتـــثـــمـــارات وتــطــويــر مــصــادر 
املتجددة، وكذلك إلبراز  الطاقة 
اجلـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا هيئة 
يف  اخلليجي  الكهربائي  الربط 
هــذا املــجــال احلــيــوي، واخلطط 
ــيـــات  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ واملــــشــــاريــــع واالسـ
استدامة  لضمان  تنفذها  التي 

الطاقة وازدهارها.

تطوير المستقبل
هـــدف املــؤمتــر هـــذا الــعــام إلــى 
تطوير صناعة الكهرباء، بعرض 
ــارب والـــتـــقـــنـــيـــات  ــجــ ــتــ أحـــــــدث الــ
تطوير  شأنها  مــن  التي  العاملية 
وتــبــادل اخلــبــرات واملــعــلــومــات يف 
مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة بـــني املــخــتــصــني يف 
اخلليجي،  التعاون  دول مجلس 
التقنيات  اســتــخــدام  عــلــى  وركـــز 
ــربــــط الــكــهــربــائــي  احلـــديـــثـــة والــ
اإلقليمي وإنشاء أسواق للطاقة 
الذكية  والــشــبــكــات  الــكــهــربــائــيــة، 
والــطــاقــة املــتــجــددة الــتــي تسهم 
ــع مــوثــوقــيــة وكـــفـــاءة أداء  يف رفــ
املــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، كــمــا رّكــز 
عــلــى الــتــحــول يف الــطــاقــة بــدول 

مجلس التعاون اخلليجي.
أيضا ناقش املؤمتر عديدا من 

التقنيات  حول  العلمية  األوراق 
تطوير  واستراتيجيات  الفنية، 
مجلس  دول  يف  الكهرباء  قطاع 
العربية،  اخلليج  لــدول  التعاون 
ــى مــنــاقــشــة أكـــثـــر من  ــة إلــ ــافـ إضـ
130 ورقة علمية، أعدت بواسطة 

نخبة من الباحثني واخلبراء يف 
مجال الطاقة الكهربائية.

يف ختام املؤمتر مت تكرمي هيئة 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، 
خــــــــالل حــــفــــل االفـــــتـــــتـــــاح كــــــراع 

برونزي مشارك يف املؤمتر 

ركن هيئة الربط الخليجي في المعرض الدولي للمعدات الكهربائية.

العاملية . 1 والتقنيات  التجارب  أحــدث  بعرض  الكهرباء  صناعة  تطوير 
إنتاج  مجال  يف  واملعلومات  اخلبرات  وتبادل  تطوير  شأنها  من  التي 
ونــقــل وتـــوزيـــع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــني املــخــتــصــني يف دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
استخدام التقنيات احلديثة والربط الكهربائي اإلقليمي.. 2
إنشاء أسواق للطاقة الكهربائية والشبكات الذكية والطاقة املتجددة . 3

التي تسهم يف رفع موثوقية وكفاءة أداء املنظومة الكهربائية.
التحول يف الطاقة بدول مجلس التعاون اخلليجي.. 4

شاركت الهيئة بعدد من األوراق العلمية كانت من أفضل األوراق . 1
التي مت تقدميها يف املؤمتر.

تناقش األوراق الربط الكهربائي اإلقليمي واستخدام التقنيات . 2
والتحديات  لـــدول اخلليج  الطاقة  كــفــاءة  رفــع  وأطـــر  احلــديــثــة، 

املصاحبة لها من جهتي التوليد واستهالك الطاقة.
الــعــاملــيــة . 3 الـــتـــجـــارب  ــن  ــادة مـ ــفـ ــتـ كــيــفــيــة االسـ بــحــثــت األوراق يف 

والتكنولوجيا احلديثة لتعزيز أمن واعتمادية الشبكات.
املهندس . 4 حسن،  عبداهلل  املهندس  من  كل  العلمية  األوراق  قــدم 

الشيخ،  املهندس طــالل  إكـــرام رحــيــم،  املهندس  اإلبــراهــيــم،  علي 
املهندس بندر املري، املهندس عبداهلل الغامدي، واملهندس أحمد 

اجلعفري.
شارك م. أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي لــلهيئة يف اجللسة . 5

 Energy( :ــة الــرئــيــســة لــلــمــؤمتــر الـــتـــي كـــانـــت بـــعـــنـــوان ــواريــ احلــ
.)transition in the GCC

الرابع . 6 الكهربائية  للمعدات  الــدولــي  املعرض  يف  الهيئة  شاركت 
والعشرين الذي يقام على هامش املؤمتر.

أهداف المؤتمر:

مشاركة الهيئة:
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حوار - خالد الشايع

 قــبــل عــــدة ســـنـــوات خلص 
مــؤتــمــر كــهــربــاء الــخــلــيــج إلــى 
خروج سوق الكهرباء الخليجية 
إلـــى حــــدود أوســــع، مــن خــالل 
 .. الربط  عمليات  في  التوسع 
منذ  الخصوص  بهذا  تــم  مــاذا 
مون  تقيِّ وكــيــف  الــحــيــن،  ذلـــك 

الربط الخليجي الكهربائي؟

ــب الـــربـــط الــكــهــربــائــي دول  جــنَّ

اخلــلــيــج كــثــيــرًا مـــن االنــقــطــاعــات 
ــتــــاج، الــيــوم  وقــلــل مـــن تــكــلــفــة اإلنــ
ــربـــط  ــأتــــي مــــن الـ االحـــتـــيـــاطـــي يــ
اخلـــلـــيـــجـــي الــــــــذي أفــــــــاد الـــــــدول 
جميعها وخفض نفقات احتياطي  
ــدول تنتج  ــ ــدوار الـــتـــي كـــانـــت الــ ــ ــ الـ
االحتياط،  سبيل  على  الكهرباء 
إنــتــاج  إلـــى  وضــعــنــا جــيــد بالنسبة 
ن يف  الكهرباء، احملطات التي تدشَّ
األم  الــدولــة  تفيد  دول اخلليج ال 
فقط بل تفيد جميع دول اخلليج، 
ألن جــمــيــعــهــا مــرتــبــطــة. الــفــائــدة 

مــــن أكــــثــــر مــــن مــــحــــور وطـــريـــقـــة، 
يف تــخــفــيــض الـــنـــفـــقـــات وجتــنــب 
االنـــقـــطـــاعـــات، وكــــذلــــك الـــتـــبـــادل 

التجاري بني الدول. 
إلــــى تصغير  يــتــجــه  املــســتــقــبــل 
وربــط اجلميع وحتويل  املــســافــات 
صغيرة،  قرية  إلــى  بأكمله  العالم 
ــهـــربـــاء  ــكـ الـ أن  يــــؤكــــد  املـــســـتـــقـــبـــل 
ستكون سلعة عاملية تباع وتشترى 
يف السوق، هي طاقة، وهي مطلوبة 
وميكن تبادلها كما يحدث اليوم يف 
أوروبا، ويكون هناك عرض وطلب 

كشف الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، 
والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والمياه البحرينية، أن تجارة الطاقة ستكون الهدف 

 للدول األعضاء، من 
ً
 بأكثر من مليار ريال سنويا

ً
 أن تحقق أرباحا

ً
القادم لدول الخليج، متوقعا

خالل استغالل الفرص وفائض اإلنتاج المتباين من دولة إلى أخرى. وشدد الشيخ نواف خالل 
حديثه لمجلة "الربط الخليجي" على أن الخطوة األولى لتحقيق هذا الهدف يجب أن تكون 

 عن الوقود األحفوري 
ً
من خالل ترشيد االستهالك، وفتح مجاالت جديدة إلنتاج الطاقة، بعيدا
المكلف، والملوث للبيئة.. فيما يلي التفاصيل:

الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة 

رئيس مجلس إدارة هيئة الربط 

الكهربائي الخليجي يؤكد:

توسعة الربط 
ضرورة الستمرار 

أمن الطاقة

توقيع مذكرات 
التفاهم يأتي في 
إطار خطط الهيئة 

لتوسيع  نطاق 
خدماتها لدول الجوار

إدارة الطاقة، 
األولوية القصوى 

والطلب يزيد
ً
11 % سنويا
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بــني الـــدول وبــني الــســوق املشتركة 
الــدول  للطاقة. وجــود الربط بني 
التي  الطاقة  لسوق  أساسًا  يشكل 

نتوقعها أن تكون سوقا عاملية.  

ــن مــنــاســبــة،   فــــي أكـــثـــر مــ
تــحــدثــتــم عـــن تـــجـــارة الــطــاقــة، 
ما   .. المستقبل  هــي  ــهــا  وأن
تــوقــعــاتــكــم لـــهـــذه الـــتـــجـــارة 

الصاعدة؟
دشــنــا قــبــل أشــهــر مــنــصــة جتـــارة 
الطاقة لسوق الكهرباء اخلليجية، 
قبل  مــن  تطويره  برنامج مت  وهــي 
الكوادر الذاتية للهيئة، يهدف إلى 
لتجارة  يومية  عقود  إبــرام  حتفيز 
الطاقة بني الــدول األعــضــاء، على 
ــواق الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــرار أسـ غــ
الــعــاملــيــة، وهـــي خــطــوة مـــن شأنها 
ــارة الــطــاقــة، وإنــشــاء ســوق  دفـــع جتـ
ــا، ومــــن  ــ ــهـ ــ خـــلـــيـــجـــيـــة مـــشـــتـــركـــة لـ
ــل ذلــــك مت تــســهــيــل الــعــمــلــيــات  أجــ
الطاقة  بتجارة  املتعلقة  التجارية 
بني الدول األعضاء، وأطلقت هيئة 
الربط الكهربائي اخلليجي نظامًا 
إلكترونيا إلدارة جتارة الطاقة، عبر 
موقع محمي على شبكة اإلنترنت 
ن األشخاص املخولني بالدول  مُيكِّ
ــى هــذا  ــن الــــدخــــول إلــ األعــــضــــاء مـ
ــن الـــفـــرص  ــ الــــنــــظــــام؛ لـــلـــبـــحـــث عـ

املـــتـــاحـــة لـــتـــجـــارة الـــطـــاقـــة ســــواء 
نها من  بالعرض أو الطلب، ما ميكِّ
الفائضة  اإلنــتــاج  سعات  استغالل 

وغير املستغلة داخليًا.

 ما الذي يميز هذه المنصة 
عن غيرها؟

ــارة الــكــهــربــائــيــة  ــجــ ــتــ تــتــمــيــز الــ
عــوائــد  تــوفــر  أن  وينتظر  بــالــســريــة 
إلــــــى مـــلـــيـــار دوالر  تـــصـــل  مـــالـــيـــة 
ســنــويــًا، يــتــم اســتــغــاللــهــا يف زيـــادة 
الدخل القومي للدول، وكذلك يف 
وبناء  والصيانة  التشغيل  عمليات 
ــارة الــطــاقــة  مــحــطــات جـــديـــدة، جتــ
تــــصــــب يف خــــانــــة احلـــــفـــــاظ عــلــى 
الطاقة يف  وأمــن  املستدامة  البيئة 
كل دولة، ما يسمح بتوفير الطاقة 

بشكل دائم ومتواصل.

ــات لـــهـــذا  ــعــ ــوقــ ــ ــت ــ  ومـــــــا ال
المشروع الضخم؟

يسمح  التجاري  الطاقة  تبادل 
ــن الــطــاقــة اخلــلــيــجــي  بــتــعــزيــز أمــ

 ،%100 بنسبة  انقطاعها  ب  وجتنُّ
إضـــافـــة إلــــى تــقــلــيــل تــكــلــفــة بــنــاء 
ــيــــف  ــالــ ــكــ ــات جـــــــديـــــــدة وتــ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ مـ
إلى  املنصة  تهدف  كما  صيانتها، 
ــة كــهــربــائــيــة  ــاريـ تــوقــيــع عـــقـــود جتـ
ــن،  ــ يـــومـــيـــة وإمتــــامــــهــــا بـــشـــكـــل آمـ
بهدف االستغالل األمثل للموارد 
املتوافرة، مشيرًا إلى وجود خطط 
التواصل  حالية ومستقبلية، عبر 

اإللكتروني كعمليات البورصة. 
هـــــــــــنـــــــــــاك خـــــــــطـــــــــط حــــــالــــــيــــــة 
ــد مــن  ــزيــ ــج مــ ــدمــ ومــســتــقــبــلــيــة لــ
أســــــواق الـــطـــاقـــة الــفــعــالــة إلمتـــام 
الــصــفــقــات واســتــغــاللــهــا وإنــهــائــهــا 
يف الـــيـــوم نــفــســه، عــبــر الــتــواصــل 

اإللكتروني كعمليات البورصة.

ــذه   ومــــــا الــــهــــدف مــــن هـ
ــيـــف ســتــعــود  الـــخـــطـــوات؟ وكـ

بالنفع على دول المنطقة؟

طــمــوح هــيــئــة الــربــط يف األمــد 
الــقــريــب هــو االســتــفــادة القصوى 
مــن هــذا الــربــط يف حتفيز تبادل 
بــني دول  البينية  الــطــاقــة  وجتـــارة 

ــاء ســــوق لــتــجــارة  ــشــ املـــجـــلـــس، وإنــ
ــا تـــســـعـــى يف األمــــد  ــة، كـــمـ ــاقــ الــــطــ
الطاقة  تبادل وجتــارة  إلى  البعيد 
الربط األخــرى يف  مع منظومات 
ــع الـــــدول األوروبـــيـــة  املــنــطــقــة، ومــ
الخــتــالف مــواســم ذروة األحــمــال 
الكهربائية لديها عن دول اخلليج.
أيـــضـــا تــطــويــر أســــــواق الــطــاقــة 
سينعش االقتصاد يف دول مجلس 
ــة، شــبــكــة  ــدايــ ــبــ ــاون، مـــنـــذ الــ ــعــ ــتــ الــ
ــربــــط اخلــلــيــجــي كـــانـــت بـــدايـــة  الــ
حيث  الكهربائية  الطاقة  لتجارة 
ــــدول  بـــلـــغ حـــجـــم الـــتـــبـــادل بــــني الـ
ميجا  مــلــيــون   1.250 اخلــلــيــجــيــة 
اســتــدعــى  ــا  مــ ــاعــــة،  الــــســ يف  واط 
تــشــكــيــل مـــنـــصـــة جتـــــــارة الـــطـــاقـــة 
لسوق الكهرباء اخلليجية 2018.

توسع مهم
ــط  ــ ــربـ ــ الـ ــة  ــ ــئ ــ ــي ــت هــ ــ ــعــ ــ  وقــ
 
ً
عــديــدا الخليجي  الــكــهــربــائــي 
لدراسة  التفاهم  مذكرات  من 
ــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي  ــي إمــكــان
الكهربائي  الــربــط  شبكة  بــيــن 

لدينا خطط لدمج 
مزيد من أسواق 
الطاقة الفعالة 

إلتمام الصفقات 
واستغاللها وإنهائها 

في اليوم نفسه

تطوير أسواق 
الطاقة سينعش 

االقتصاد في دول 
مجلس التعاون

اليمن بوابتنا نحو 
إفريقيا، وهدفنا 

القادم أوروبا 
وآسيا
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األردن  دول  وشبكة  الخليجي 
ــراق وإثــيــوبــيــا  ــعـــ ـــ ومـــصـــر وال
وقبلها اليمن .. ما الهدف من 
مع  ومثيالتها  المذكرة  هــذه 

الدول العربية؟

يأتي  التفاهم  مــذكــرات  توقيع 
الــهــيــئــة لتوسيع  ــار خــطــط  يف إطــ
نـــطـــاق خــدمــاتــهــا لـــــدول اجلـــــوار، 
وصــــــــواًل إلـــــى شـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء 
ــة، وتــنــفــيــذًا  ــيـ ــقـ ــريـ الــعــربــيــة واإلفـ
إقليمية  مــنــظــومــة  إنـــشـــاء  لـــرؤيـــة 
وعربية لتجارة الطاقة لالستفادة 
للشبكات  اإلنتاجي  الفائض  مــن 
ــة واحلــــــــصــــــــول عـــلـــى  ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ اخلــ
مصادر طاقة بديلة ورخيصة من 
توقيع  أن  ــرى، كما  األخــ األقــالــيــم 
هــــذه املــــذكــــرات يــســهــم يف تــعــزيــز 
املــدى  على  الهيئة  استراتيجيات 
إمكانيات  عــن  الــبــحــث  يف  البعيد 

الــتــوســع خــــارج منظومة  وفــــرص 
بـــدراســـة  الـــتـــعـــاون،  مــجــلــس  دول 
فرص الربط مع الشبكات املجاورة 
وصواًل إلى األقاليم األخرى مثل 
أوروبــا وإفريقيا وآسيا، ملا يف ذلك 
ــة الــشــبــكــات  ــيـ ــوقـ ــوثـ مــــن زيــــــــادة مـ
وفتح آفــاق فــرص جديدة وواعــدة 
لتجارة الطاقة خارج دول مجلس 

التعاون.

لمذكرات  خطط  هناك  هــل   
أخرى مشابهة؟

بــالــتــأكــيــد الــهــيــئــة مــســتــمــرة يف 
أعمالها وتنفيذ خططها من أجل 
تقدمي خدمات أفضل وأكثر للدول 
التي  التقنيات  وتنمية  األعــضــاء، 
ترفع من كفاءة وجــودة وموثوقية 
الهيئة  تسعى  مــا  وذلـــك  الشبكة، 
إلى حتقيقه خالل الفترة املقبلة، 
اســتــجــابــة لــتــنــامــي الــطــلــب على 
الــطــاقــة، ســــواء مـــن دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون أو 
العربي  اجلـــوار  دول 
ــواًل  ــقـــي وصــ ــريـ واإلفـ
ــع  إلـــــــى أوروبــــــــــــــا، ومــ
تتزامن  التوسع  هــذا 
خطط  تنفيذ  عمليات 

التمديد ودراســة مزيد من فرص 
الـــتـــي  ــة،  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ ــار يف  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
من  عليها  العاملي  الطلب  يرتفع 
االقــتــصــادي  النمو  عمليات  واقـــع 

واالستهالكي.

هدر كبير
 يــؤكــد كثير مــن الــخــبــراء أن 
الطاقة   في 

ً
كبيرا  

ً
هناك هــدرا

ــــي مــنــطــقــة  ــيـــة فـ ــائـ ــربـ ــكـــهـ الـ
الــخــلــيــج، يــصــل إلـــى نــحــو ثلث 
ــاج، وهـــو هـــدر مــضــاعــف،  ــتـ اإلنـ
مــن نــاحــيــة هـــدر الــتــيــار، ومــن 

األحفوري  الوقود  هدر  ناحية 
الــــذي يــتــم اســتــهــالكــه إلنــتــاج 
الكهرباء .. كيف يمكن التقليل 
من هذا الهدر والحفاظ على 

المصادر؟

صــنــاعــة ثــقــافــة الــتــرشــيــد من 
ــات الـــكـــهـــربـــاء يف  ــئـ ــيـ ــات هـ ــ ــويــ ــ أولــ
ــذه الــثــقــافــة  اخلــلــيــج، وال تــأتــي هـ
نعتمد  بل  املشتركني  ترهيب  عبر 
ــلـــى أســــلــــوب تـــرغـــيـــب وحتــبــيــب  عـ
مع  التعامل  وحتــســني  املشتركني 
املشتركني من أجل عالقة وطيدة 
يستدام  ال  والهيئة.  املشترك  بني 
الـــشـــيء مـــن دون تــرشــيــد، ونــركــز 
عــلــى تــرشــيــد الـــكـــهـــربـــاء يف وقــت 
الـــــذروة وهـــو مـــن الـــواحـــدة ظــهــرًا 
حــتــى الــرابــعــة عـــصـــرًا وهـــي فــتــرة 
الــذروة يف اليوم الــعــادي، أمــا ذروة 
ــان فــتــكــون بعد  فـــتـــرة شــهــر رمـــضـ
املشتركني  نــدعــو  الــعــشــاء.  صـــالة 
إلى االستفادة من الكهرباء حسب 
حاجتهم، وأن يأخذ املشترك من 
إليه، رسالتي  الكهرباء ما يحتاج 
من  يجعلوا  أن  هــي  اجلميع  إلــى 
الــتــرشــيــد مــنــافــســة بــيــنــهــم على 
ــل، ألن املــنــافــســة  ــ مــــن يـــصـــرف أقــ
الكهرباء  مــن  أقـــل  يــصــرف  فيمن 
ــي يف الـــتـــرشـــيـــد.  ــوعــ ســتــحــقــق الــ
ــذا األســـلـــوب  شــخــصــيــًا أعــتــمــد هــ
مـــع أصــدقــائــي ومـــعـــاريف، وكــثــيــرًا 
مـــا أســألــهــم عـــن مــبــلــغ فــاتــورتــهــم 
وأقــارنــهــا بــفــاتــورتــي، وأهــــدف من 
ذلــك إلــى حتقيق وعــي ملن حولي 
الــكــهــربــاء. حل  ترشيد  عملية  يف 
الكهربائية  االنــقــطــاعــات  مشكلة 
ــادة مــحــطــات اإلنــتــاج  ــ لــيــس يف زيـ
ولــيــس بــزيــادة الــكــابــالت وغيرها، 
بل احلل اجلــذري يف أن يستهلك 
ــه مــن  ــيــ ــاج إلــ ــتـ ــحـ ــا يـ ــ ــتــــرك مـ املــــشــ

كهرباء. 
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ملطالبهم  لالستماع  واملواطنني، 
املــقــتــرحــة مــن ِقبلهم  واحلـــلـــول 
ــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى حــلــول  مـ
أساليب  أفضل  باتخاذ  مناسبة، 
ــة املــجــتــمــعــيــة وضـــــرورة  ــراكـ الـــشـ
ثقافة  ونشر  تعزيز  على  العمل 
ــة  ــيـــد واألمــــــــن والـــســـالمـ ــتـــرشـ الـ
ألصــــحــــاب احملــــــالت الـــتـــجـــاريـــة 
يف ســــوق الــقــيــصــريــة، مـــن أجــل 
التمديدات الكهربائية السليمة 
بطفايات  وتــزويــدهــا  للمحالت 
احلـــريـــق اخلـــاصـــة بــااللــتــمــاس 
الكهربائي، التي تسهم يف تقليل 
املــخــاطــر واحلــــد مــنــهــا، مــشــيــرًا 
إلـــــى أن مــــا قــــامــــت بــــه الــهــيــئــة 
ــن تــطــويــر لــشــبــكــات الــتــقــويــة  مـ
واســـتـــبـــدال الـــكـــابـــالت الــقــدميــة 
وبناء محطات جديدة بجهديها 
الــعــالــي واملــنــخــفــض هـــو ضمن 
الرؤية االستراتيجية للهيئة يف 
النمو  تطوير خدماتها ومواكبة 
العمراني  والتوسع  االقتصادي 
يف اململكة، مركز خدمات طوارئ 
الكهرباء يف احملرق أسهم بشكل 
كــبــيــر يف تــقــلــيــل االنـــقـــطـــاعـــات 
وفترة إصالحها، وهو إحدى ثمار 
تــلــك االســتــراتــيــجــيــة يف تقدمي 
ــات أفـــضـــل لــلــمــشــتــركــني،  ــدمــ خــ
الــقــيــاس  مبـــؤشـــرات  مستعينني 
أعضاء  مــن  خلدماتنا  واجلــــودة 
املــجــالــس الــبــلــديــة ومــالحــظــات 
املشتركني لتلبية طموحاتهم يف 

تقدمي األفضل لهم.

 ومــــا أولــــويــــات الــهــيــئــة، 
بفترة  يتعلق  فيما   

ً
خصوصا

الــصــيــف الــتــي تــشــهــد عــادة 
أوقات الذروة؟

نــــحــــن نــــعــــمــــل ضــــمــــن خــطــة 
استراتيجية، لها خمسة محاور 
رئيسة هي إدارة العمليات والنمو 
عــلــى الــطــلــب وخــدمــة املــشــتــرك 
واملــالــيــة ودعــم  البشرية  ــوارد  واملــ
العمليات. كل محور له قياسات 
نـــرى  بـــحـــيـــث  أداء،  ومـــــؤشـــــرات 
عمل كل محور وجوانب اإلجناز 
والقصور فيه. األولوية متغيرة، 
وهــي تعتمد على قياس احملــاور 

السابقة الذكر.
ــا اجـــتـــمـــاعـــات فــصــلــيــة  ــنـ ــديـ لـ

ــاعـــات شـــهـــريـــة ملــراجــعــة  ــمـ ــتـ واجـ
تتغير  واألولـــــويـــــات  الـــقـــيـــاســـات 
عــلــى حــســب الــقــيــاســات. ودائــمــًا 
ــنــــد وضـــــــع األولــــــــويــــــــات عــلــى  عــ
ــًا،  ــمـ قـــيـــاس تـــكـــون صــحــيــحــة دائـ
االنطباعات  على  كــانــت  إذا  أمــا 
ــة. أمــــــــا فــيــمــا  ــ ــئـ ــ ــاطـ ــ ــون خـ ــكــ ــتــ فــ
يــتــعــلــق بــــأولــــويــــات الـــهـــيـــئـــة يف 
فصل الصيف، فالهيئة يف فترة 
ــم قــيــاســات  ــ الـــصـــيـــف تــعــتــبــر أهـ
وعدد  االنقطاع  فترة  لدينا هي 
ــات. مـــــن املــــهــــم أن  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ االنـ
بــالــدول األخــرى  نــقــارن أنفسنا 
ــرة  ــتـ فـ ــم،  ـــ ـــالـ ــعـــ ــ والــ ــج  ــيــ ــلــ يف اخلــ
االنـــقـــطـــاعـــات شـــهـــدت حتــســنــًا 
كــبــيــرًا يف الــســنــوات األخـــيـــرة يف 
فـــتـــرات االنـــقـــطـــاع، صــحــيــح أنــه 
حــدثــت انــقــطــاعــات، لــكــن فــتــرة 
عــــودة الــتــيــار الــكــهــربــائــي كــانــت 

قصيرة.

وصــلــت  ــدى  ــ مـ أي  ــى  ــ إلـ  
الطاقة  اســتــغــالل  مــحــاوالت 

المتجددة في إنتاج الطاقة، 
 مــن االعــتــمــاد المستمر 

ً
بــدال

على الطاقة األحفورية؟
كما يعلم اجلميع أن الكهرباء 
ــة  ــاقــ ُتـــــنـــــَتـــــج عــــــن طـــــريـــــق الــــطــ
املتجددة وغير املتجددة، الطاقة 
األســاســيــة هــي الــطــاقــة املنتجة 
الــتــي ال ميــكــن لــلــدولــة أن تنزل 
الــطــاقــة األســاســيــة ميكن  عنها، 
إنــتــاجــهــا بـــعـــدة طـــــرق، الــطــاقــة 
الــنــوويــة مــطــبــقــة يف عـــدة دول، 
إنــتــاج الــكــهــربــاء ال يــكــون فقط 
مــحــصــورًا على منــط معني من 
اإلنـــتـــاج، ميــكــن أن يــكــون هناك 
تنوع يف اإلنتاج، التنوع يف إنتاج 
يف  تنوعت  كلما  مهم،  الكهرباء 
لديك  أصبحت  الكهرباء  إنتاج 
ــدرة  ــقـ الـ زادت  كــلــمــا  إيـــجـــابـــيـــة، 
طريقة  من  أكثر  من  اإلنتاجية 
ــن ذلــك اســتــدامــة يف اإلنــتــاج،  أمَّ
ــــؤدي إلــــى انــخــفــاض يف  ــذا يـ ــ وهـ
أسعار إنتاج الكهرباء. استهالك 
الـــفـــرد مـــن الــكــهــربــاء يــزيــد مع 

% سنويًا   11 الــوقــت، لدينا منو 
يف الطلب على الكهرباء، وخالل 
ــوات زدنـــــــا حـــجـــم شــبــكــة  ــ ــنـ ــ 8 سـ

الكهرباء إلى الضعف.

ــم  ــكــ ــ ــدي ــ ل تـــــــوجـــــــد   هــــــــل 
محطات  إلنشاء  استراتيجية 
ــاء صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة  ــ ــرب ــهــ كــ

؟
ً
مستقبال

البحرين  يف  كــهــربــاء  تــنــتــج  ال 
وال  بيئية،  مــواصــفــات  بأعلى  إال 
كــهــربــاء إال برخصة  إنــتــاج  ميكن 
ــلـــى  ــلـــس األعـ مــــوافــــقــــة مــــن املـــجـ
لـــلـــبـــيـــئـــة، كــــــل احملــــــطــــــات الـــتـــي 
املواصفات  أعلى  تــواكــب  ننشئها 
ــة، وجـــمـــيـــعـــهـــا صــديــقــة  ــيــ ــاملــ ــعــ الــ
االشتراطات  مع  وتتوافق  للبيئة 
البيئية العاملية يف كافة النواحي، 
البحرين  يف  الكهرباء  ومحطات 
مـــن أفــضــل مـــا أنــتــج يف الــعــالــم، 
يف االســـتـــمـــراريـــة واالعـــتـــمـــاديـــة 

والصديقة للبيئة 

عمال.
ٔ
خالل منتدى خليج البحرين لال
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الدمام – خالد الشايع

تؤثر الطاقة الكهربائية يف احلياة 
أكثر من أي سلعة أخرى،  اليومية، 
يف  الكهربائية  الطاقة  أســعــار  تؤثر 
تقريًبا،  نستهلكه  شــيء  كــل  تكلفة 
حـــتـــى تـــلـــك املـــــوجـــــودة يف مــحــالت 
ــول ذلــك  ــطـ الــبــقــالــة الـــصـــغـــيـــرة، ويـ
ــيـــة  ــتـــرونـ الـــتـــأثـــيـــر األجـــــهـــــزة اإللـــكـ
ووقـــود الــســيــارات، حتى إنــهــا حتدد 
تكاليف التدفئة والتبريد يف املنازل 

واملستشفيات  واملــصــانــع  والــشــركــات 
واملــدارس، من املمكن القول إنه من 
الــعــالــم من  الــكــهــربــاء، سيكون  دون 
نحتاج  التي  احليوية  األشــيــاء  دون 

إليها للبقاء على قيد احلياة.
الــيــوم يعاني عــديــد مــن األمــاكــن 
إمــدادات  كبيرًا يف  نقصًا  العالم  يف 
ــن قــبــل  ــ الــــطــــاقــــة، واالســــتــــثــــمــــار مـ
احلــكــومــات يف هـــذا الــقــطــاع املــهــم، 
ــادر طــاقــة  ويف املـــقـــابـــل هـــنـــاك مـــصـ
ــا يــجــعــل  ــ ــلـــفـــة، مـ مــنــخــفــضــة الـــتـــكـ

تستطيع  ال  تعقيًدا،  أكثر  العملية 
تغطية  تقريًبا  الــعــالــم  دول  جميع 
الــطــاقــة املــطــلــوبــة مبــصــادر الطاقة 
اخلـــاصـــة بــهــا، لــهــذا ظــهــرت جتـــارة 
الــطــاقــة لــكــي تـــوفـــر احلــمــايــة ضد 
املــخــاطــر واملــشــكــالت، تــظــل مــصــادر 
وملــاذا نحتاج  للغاية،  الطاقة مهمة 
إلى جتارة الطاقة. سالسل التوريد 
واخلــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة أصــبــحــت 
اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يختلف تداول الطاقة الكهربائية 

عــن الـــتـــداول املـــالـــي، ويــحــدث ذلــك 
هناك عديد  الــبــورصــات،  جزئًيا يف 
من عمليات تبادل الطاقة يف أوروبا، 
NORDPOOL يف  هـــو  شــهــرة  األكـــثـــر 
أوســلــو وبــورصــة الــطــاقــة األوروبــيــة 
ميــيــز  ــا  ــ ــ ومـ ــــج،  ــزيـ ــ ــبـ ــ اليـ يف   )EEX(
ــبـــورصـــة يف جتـــــارة الـــطـــاقـــة أنــهــا  الـ
جتارة مع جهة محايدة هي السوق، 
أي أن البائع واملشتري ليسا بحاجة 

دخلت الكهرباء بقوة في عالم تجارة تداول الطاقة، الذي كان إلى وقت قريب يركز 
بشكل أكبر على منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي، اليوم باتت الكهرباء سلعة 
مثالية للبيع في أسواق متعطشة أكبر للطاقة، وهي سوق تستمد أهميتها من 

الحاجة الملحة إليها كعنصر أساسي في تطور االقتصاد والمدنية والحضارة.

في ديسمبر دشنت هيئة الربط منصة 
تجارة الطاقة وسط توقعات بتوفير 

ً
مليار دوالر سنويا

تجارة الطاقة .. 
النفط القادم

أحمد اإلبراهيم: تتصدر 
دول الخليج العالم 

في حجم المحطات 
الكبرى وهو حجم كبير 

وفيها تحديات كبيرة

الشيخ نواف 
آل خليفة: هدفنا 

تمكين دول مجلس 
التعاون من االستخدام 

األمثل للطاقة 
الكهربائية والمتاجرة 
فيها بشكل اقتصادي
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إلى معرفة بعضهما بعضا.
يـــتـــزايـــد الـــطـــلـــب عـــلـــى الــطــاقــة 
ــفـــوق أي ســلــعــة  بــشــكــل مــســتــمــر، يـ
أخــــــرى، تــشــيــر أحـــــدث الــتــقــديــرات 
إلى  الــطــاقــة  مــجــال  املتخصصة يف 
الــطــاقــة سيرتفع  عــلــى  الــطــلــب  أن 
بنسبة تزيد على 30 % بحلول عام 
توفير  يــتــطــلــب  ألمـــر  ــذا  وهــ  ،2035
إمــــدادات طــاقــة مــوثــوق بــهــا، يعتبر 
ستيف هارلي، رئيس قطاع الطاقة 
األمـــر محسومًا  هـــذا   DHL الــعــاملــي 
وال يــقــبــل اجلــــــدال، ويـــقـــول »يــومــا 
املعيشة  مستويات  ترتفع  يــوم  بعد 
الــعــالــم، ويتمتع  أنــحــاء  يف جــمــيــع 
بثمار  املستهلكني  من  متزايد  عــدد 
يعني  هــذا  كل  االقتصادي.  التقدم 
الطاقة مستمر يف  على  الطلب  أن 

االرتفاع«.
الــكــبــيــرة للطاقة  هـــذه األهــمــيــة 
ــيـــة،  ــمـ ــغـــة األهـ ــالـ جتــعــلــهــا ســـلـــعـــة بـ
ــاح  ــ ــا، وحتــقــيــق األربـ ــهـ ــداولـ ميــكــن تـ
الــكــبــيــرة مـــن خــاللــهــا، بــــدأت ســوق 
ــا منذ عــدة عقود،  الــطــاقــة يف أوروبــ
وهــي واحــدة من األســواق املهمة يف 
العالم، وحتاول دول اخلليج دخول 
نادي جتارة الطاقة، من خالل هيئة 

التي  اخلليجي،  الكهربائي  الربط 
يــوم،  بعد  يــومــًا  كبير  بشكل  تتوسع 
إلــى االســتــحــواذ على جزء  وتسعى 
كبير من السوق من خالل منصتها 

اخلاصة للطاقة.

سوق تتطور
تـــطـــورت صــنــاعــة جتــــارة الــطــاقــة 
بشكل الفت للنظر خالل السنوات 
الــعــشــر املـــاضـــيـــة، وحــقــقــت تــقــدمــا 
بسرعة قصوى بعد أن ركزت الشركات 
التي  االستراتيجيات  تطوير  على 
ــن أجــل  مت حتــقــيــقــهــا بــعــد ذلــــك مـ
أن تصل الــشــركــات إلــى وجــودهــا يف 
السوق، هناك منافسة واستثمارات 
الطاقة،  جتـــارة  مــجــال  يف  إيجابية 
وأيضًا منصات تكنولوجيا الطاقة. 
حيث بدأ العمل يف السوق الثنائية 
تـــــدشـــــني الــــــربــــــط بــــــني دول  بــــعــــد 
2009م،  ــام  عــ الـــتـــعـــاون يف  مــجــلــس 
تأجير  عمليات  بتطوير  تلتها  ثــم 
ثم  2014م،  عــام  النقل يف  خــطــوط 
أســواق  بتطوير  الربط  هيئة  قامت 
اخلليجية  الــســوق  بطرح  الكهرباء 
لتداول الطاقة الكهربائية يف نهاية 
عــام 2018م مــن خــالل إقــامــة سوق 

التداول لليوم املقبل كمرحلة أولى. 
لصناعة  الرئيسة  الــعــوامــل  أهــم 
ــلــــب عــلــى  الــــطــــاقــــة الــــعــــرض والــــطــ
ــد مــن  ــديـ ــد عـ ــوجـ ــذا يـ ــهـ الـــطـــاقـــة، لـ
مـــــوردي الــطــاقــة واملــســتــهــلــكــني من 
أجل شــراء أو بيع أي نوع من أنواع 

الطاقة.
الــــــيــــــوم ميــــكــــن لــــــــــدول مــجــلــس 
الكهربائية  الطاقة  تــداول  التعاون 
بشكل ثــنــائــي أو مــن خـــالل الــســوق 
اخلــــلــــيــــجــــيــــة لــــــــتــــــــداول الــــطــــاقــــة 
ــن تــــــداول  ــكـ ــا ميـ ــمـ ــة، كـ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
مــــا يـــســـمـــى »بـــاملـــنـــتـــجـــات« فــعــلــًيــا، 
ما  شخص  يقوم  عندما  باختصار، 
بشراء كمية من الكهرباء يف أوقات 
ــذروة وأوقــات  مــحــددة مثل أوقـــات الـ
ــداول الــطــاقــة يف الــيــوم  الــعــمــل أو تــ
الــعــام  املــقــبــل أو  الــشــهــر  املــقــبــل أو 
املقبل، يتم توصيلها إليه يف موعد 

متفق عليه.
يـــتـــم تـــطـــويـــر الـــعـــمـــلـــيـــات داخــــل 
جتارة الطاقة الكهربائية بشفافية، 
لتحقيق  العوامل  من  عديد  هناك 
والشفافة  الوظيفية  الطاقة  ســوق 
أســـعـــاًرا عــادلــة، مثل:  الــتــي ستنتج 
زيــــــادة عــــدد الــبــائــعــني واملــشــتــريــن، 

وزيادة حجم التداول، وكثافة عالية 
أسعار  على  واحلصول  للمعلومات، 
العرض  أســعــار  بــني  بالثقة  جــديــرة 

والطلب، وما إلى ذلك. 

منصة خليجية
هيئة  دشــنــت   2018 ديــســمــبــر  يف 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي لــــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي مــنــصــة جتـــارة 
الكهرباء اخلليجية،  الطاقة لسوق 
بـــهـــدف حتــفــيــز إبـــــرام عـــقـــود الــيــوم 
املقبل يف جتــارة الطاقة بني الــدول 
األعضاء، على غرار أســواق الطاقة 
ــة  ــدايـ ــانــــت بـ ــوة كــ ــ ــــطـ الــــعــــاملــــيــــة، اخلـ

القتحام سوق واعدة.
املــنــصــة بــرنــامــج مت تــطــويــره من 
قبل الكوادر الذاتية للهيئة ويهدف 
إلـــــى حتــفــيــز إبــــــــرام عـــقـــود يــومــيــة 
لتجارة الطاقة بني الدول األعضاء، 
على غرار أسواق الطاقة الكهربائية 

العاملية.
ــة عــلــى  ــنـــصـ ــد هــــــذه املـ ــاعـ ــسـ ــتـ وسـ
حتفيز وتشجيع سوق جتارة الطاقة 
تطوير  ــم  ــ واألهـ اخلــلــيــج،  دول  بـــني 
ــادي يف قــطــاع  ــتــــصــ الـــتـــعـــاضـــد االقــ
من  االقتصادية  والفوائد  الطاقة، 
واألطر  الكهربائي،  الربط  مشاريع 
الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة لــتــطــويــر 

أسواق الكهرباء.
تــتــوقــع الــهــيــئــة مــن هـــذا املــشــروع 
الـــطـــمـــوح متــكــني شـــركـــات وهــيــئــات 
ومـــؤســـســـات الـــــــدول األعــــضــــاء مــن 

يتوقع الخبراء أن 
تكون منصة هيئة 

الربط الخليجي 
الجديدة واحدة من 

المنصات المهمة 
لتجارة الطاقة

نايف العبادي: لدينا 
 
ً
فرصة ألن نصبح جزءا

من تجارة الطاقة 
ً
العالمية مستقبال

ستيف هارلي: 
الطلب على الطاقة 
مستمر في االرتفاع
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ــاقـــة  ــلـــطـ ــل لـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــدام األمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االسـ
الكهربائية، مبا يعود عليها بالنفع 
يقارب  ما  تبلغ  اقتصادية  ووفـــورات 
مــتــمــثــلــة يف  ســـنـــويـــًا  دوالر  مـــلـــيـــار 
توليد  محطات  بــنــاء  تكلفة  توفير 
وتــخــفــيــض املـــصـــاريـــف والــصــيــانــة 

وتقليل االنبعاثات الكربونية.
سعت الهيئة إلى تطوير منصتها، 
املختصني  كبار  استشارة  خــالل  من 
يف هذا املجال، خالل منتدى جتارة 
ــقـــد يف  ــذي ُعـ ــ الـــطـــاقـــة اخلــــامــــس الــ
الـــكـــويـــت، اســتــعــرض مـــســـؤولـــون يف 
الــهــيــئــة اخلـــطـــوات الــتــي قــامــوا بها 
لتفعيل املنصة، وخالل األشهر الـ 12 
املاضية، أتاحت املنصة طرح عروض 
ــراء وإبــــــرام الــصــفــقــات  الــبــيــع والــــشــ
ــن، مــــع احملــافــظــة  ــ ــًا وبـــشـــكـــل آمــ ــيــ آلــ
املتاجرة  اجلهات  وهوية  سرية  على 
ــام الــصــفــقــات، فــضــاًل عن  حــتــى إمتــ
حجز وتسعير سعة الربط املطلوبة 

وتسوية طاقات البيع والشراء.
بن  نــواف  الشيخ  املهندس  يؤكد 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  إبراهيم 
الـــكـــهـــربـــائـــي  الــــربــــط  هـــيـــئـــة  إدارة 
النتائج  ضمن  »مــن  أن  اخلليجي، 
ــلـــك  ــة مــــــــن تــــشــــغــــيــــل تـ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ املــ
املـــنـــصـــة، متـــكـــني شــــركــــات وهــيــئــات 
ومــؤســســات دول مــجــلــس الــتــعــاون 
ــثـــل لــلــطــاقــة  ــتـــخـــدام األمـ مـــن االسـ
بشكل  فيها  واملــتــاجــرة  الكهربائية 
ــادي، يـــعـــود عــلــيــهــم بــعــوائــد  ــتـــصـ اقـ
مــالــيــة كـــبـــيـــرة، مــتــمــثــلــة يف تــوفــيــر 
تكلفة بناء محطات توليد جديدة، 
ــاريـــف  ــي تـــخـــفـــيـــض مـــصـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
الـــتـــشـــغـــيـــل والــــصــــيــــانــــة وتـــقـــلـــيـــل 

االنبعاثات الكربونية«.
تـــهـــدف مــنــصــة جتــــــارة الــطــاقــة 
التي  اخلليجية،  الــكــهــربــاء  لــســوق 
قبل  مــن  تطويره  برنامجًا مت  تعد 
الكوادر الذاتية للهيئة، إلى حتفيز 
الطاقة  لتجارة  يومية  عقود  إبــرام 
ــرار  ــاء، عــلــى غـ ــضــ بـــني الــــــدول األعــ

أسواق الطاقة الكهربائية العاملية.

سوق واعدة
مــــــع تــــــزايــــــد الـــــطـــــلـــــب، لــــــم يــعــد 
احلــديــث عــن جتــــارة الــطــاقــة مــهــمــًا، 
بل يــزداد أهمية يف املستقبل، يتوقع 
اخلبراء أن تكون منصة هيئة الربط 
ــدة واحـــــــــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــيـــجـــي اجلــ ــلـ اخلـ
بعد  الطاقة،  لتجارة  املهمة  املنصات 

أن جنحت شبكتها يف جتاوز املنطقة، 
ــواًل إلــى األردن ومــصــر والــعــراق،  وصـ
ومنها إلى تركيا وإفريقيا، وقبل ذلك 
ارتبطت الشبكة باليمن وإثيوبيا، ما 
ــراف،  األطــ مــتــرامــيــة  شبكة  يجعلها 

وتصل إلى معظم العالم القدمي.
 يف مرحلتها األولــى، مت تدشني 
 Day Ahead( ــة  ــومـــيـ الـــيـ ــــوق  ــسـ ــ الـ
ن املشاركني من  Market(، التي مُتكِّ
طـــرح عــــروض الــبــيــع والـــشـــراء لكل 
ساعة من الـ 24 ساعة لليوم التالي، 
إذ يتم إبرام صفقات البيع والشراء 
آلــيــًا حسب عـــروض البيع والــشــراء 
ــا إلـــــى املــنــصــة  ــهــ ــالــ الـــتـــي يـــتـــم إدخــ
مـــن قــبــل املــتــاجــريــن املــخــولــني من 
آمن، مع  وبشكل  دولهم وشركاتهم، 
احملافظة على سرية وهوية اجلهة 

املتاجرة حتى إمتام الصفقات.
الــنــظــام حــجــز وتسعير  ويــتــيــح   
ــة وتـــســـويـــة  ــوبـ ــلـ ــطـ ــة الــــربــــط املـ ــعـ سـ
ــراء بـــإصـــدار  ــشــ صــفــقــات الــبــيــع والــ
الفواتير آليًا وقيام الهيئة بتنسيق 
بني  الفواتير  تلك  حتصيل  عملية 

الدول األعضاء.
وســيــتــم إدخــــــال أســــــواق جــديــدة 
اللحظية  الـــســـوق  مــثــل  مــســتــقــبــاًل 
تتيح  الـــتـــي   )Intraday market(
استغالاًل أكبر لفرص التجارة خالل 
وكذلك  نفسه،  الــيــوم  ســاعــة يف  أي 
 futures( املــســتــقــبــلــيــة  األســـــــــواق 
markets( وغيرها من أسواق جتارة 

الطاقة حسب احلاجة.
اإلبراهيم  أحمد  املهندس  يؤكد   
الــربــط  الــتــنــفــيــذي لهيئة  الــرئــيــس 
التعاون  مجلس  لـــدول  الكهربائي 
اخلليجي، أن الهيئة دخلت املرحلة 

»دخلنا  ويقول  املشروع،  الثانية من 
ــدة بـــعـــد أن حــقــقــنــا  ــديــ مـــرحـــلـــة جــ
الكهربائي،  للربط  الرئيس  الهدف 
ــم االســـــتـــــفـــــادة  ــظــ ــعــ ــــف نــ ــيـ ــ وهـــــــــو كـ
الكهربائي  الربط  من  االقتصادية 
بــني الــــدول األعـــضـــاء«، كــاشــفــًا عن 
اخلـــلـــيـــج  دول  مـــــن  تــــوجــــه  وجــــــــود 
املتجددة،  للطاقة  محطات  إلنشاء 
الشمسية،  الطاقة  خاصة محطات 
اخلــلــيــج  دول  ــتــــصــــدر  »تــ ــيـــف  ويـــضـ
الكبرى،  احملطات  حجم  يف  العالم 
وهــــو حــجــم كــبــيــر، وفــيــهــا حتــديــات 

كبيرة«.
ــد  ــؤكــ عـــــلـــــى الـــــــطـــــــرف ذاتــــــــــــــه، يــ
العبادي،  محمد  بن  نايف  الدكتور 
الــربــط  إدارة هــيــئــة  عــضــو مــجــلــس 
وزارة  ووكــيــل  اخلليجي،  الكهربائي 
الكهرباء  لشؤون  السعودية  الطاقة 

أن هــنــاك فــرصــة أن تــصــبــح الـــدول 
اخلليجية جــزءًا من جتارة الطاقة 
العاملية مستقباًل، التي من املتوقع 
يصبح  حتى  كبير  بشكل  تــســود  أن 
كهرباء،  لكلمة  مرادفًا  طاقة  تعبير 
ــًا دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون إلــى  ــيــ داعــ
االســـتـــفـــادة مـــن أخـــطـــاء اآلخـــريـــن 
وأضــاف  التبادل،  إمتــام عمليات  يف 
»لدينا طموح كبير أن يشكل اخلليج 
ــل مــهــمــة  ــ يف املــســتــقــبــل حــلــقــة وصـ
يف شــبــكــة الـــتـــبـــادل الـــعـــاملـــي، نــظــرًا 
الشرق  بــني  مــا  املتميز  موقعه  إلــى 
والغرب، ما يسمح بعائد اقتصادي 
كبير وتوفير جو من األمن الدائم«، 
التجاري  الــتــبــادل  حجم  أن  كاشفًا 
خالل  اخلليج  دول  بــني  الطاقة  يف 
زيـــــادة  شـــهـــد   2019/2018 عـــامـــي 
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لحظة تدشين منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وقام كيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، 
والمهندس الشيخ نواف آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، والمهندس أحمد اإلبراهيم الرئيس التنفيذي 

للهيئة، بتدشين المنصة رسميا.

ميزان تجارة الطاقة العالمي
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ــة الــــربــــط  ــئــ ــيــ ــمــــل هــ ــعــ تــ
الــــكــــهــــربــــائــــي اخلـــلـــيـــجـــي 
حــالــيــًا عــلــى تــطــويــر ســوق 
مــــنــــطــــقــــة  يف  الــــــــطــــــــاقــــــــة 
الــــتــــعــــاون  ــلــــس  مــــجــ دول 
ذلك  لتحقيق  اخلليجي. 
عـــقـــدت الــهــيــئــة مــنــاقــشــات 
مــــع بــــورصــــات الـــطـــاقـــة يف 
بعد  العالم،  أنــحــاء  جميع 
ســجــل حــافــل يف الــتــعــامــل 
ــاقــــة عــبــر  مــــع جتـــــــارة الــــطــ

احلدود.
تعد جتــارة الطاقة أحــد األهــداف الرئيسة 
لــهــيــئــة الـــربـــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، وفــًقــا 
لــــدراســــات دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي، 
بلغت إمكانية تداول الطاقة خالل عام 2015 
وأكــثــر  أمــريــكــي  مــلــيــون دوالر   500 مـــن  أكـــثـــر 

أمريكي  دوالر  مــلــيــار   25 مــن 
الصافية(  احلــالــيــة  )الــقــيــمــة 

لألفق ملدة 25 عاًما.
يف عام 2016، سجل حجم 
تداول الطاقة يف منطقة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون اخلــلــيــجــي 
ميجا   1،320،000 بــالــفــعــل 
مبـــشـــاركـــة  الــــســــاعــــة  يف  واط 
خــمــس مـــن الـــــدول األعــضــاء 
الــســت يف الــنــشــاط الــتــجــاري 

وإبرام أكثر من 15 عقًدا.
الكهربائي  الربط  إدارة هيئة  وقدم مجلس 
اخلــلــيــجــي عــديــدا مــن املــخــطــطــات لتشجيع 
جتارة الطاقة، وأعدت الهيئة إجراءات بسيطة 
لتنفيذ معامالت جتارة الطاقة، وزارت جميع 
الــــدول األعـــضـــاء لــعــقــد جــلــســات حـــول جتــارة 
األولــى يف هذا  العمل  ورشــة  الطاقة، وعقدت 

الصدد مع نوردبول خالل الفترة من 27 إلى 
ورشـــة  ركــــزت  الــبــحــريــن.  2016 يف  أبـــريـــل   28
الـــدول األعــضــاء، على  الــتــي حضرتها  العمل 

أهمية أسواق الطاقة والتجربة العاملية.
الوهيبي  خلفان  بــن  عمر  املهندس  يكشف 
الكهربائي  الــربــط  هيئة  إدارة  مجلس  عــضــو 
توسعة  إلـــى  تــهــدف  الهيئة  أن  عــن  اخلليجي 
الـــرابـــط الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، الـــذي يهدف 
أثــنــاء حــاالت االنقطاع،  »زيـــادة املوثوقية  إلــى 
وزيادة فرص تبادل وجتارة الطاقة الكهربائية 
بــني الــــدول األعـــضـــاء، وإمــكــان الــتــوســع خــارج 
مع  بــالــربــط  الــتــعــاون،  مجلس  دول  منظومة 

شبكات الدول املجاورة«.
ــًا ثـــالث  ــيــ ــالــ ــم املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة حــ وتــــضــ
ــاء  ــربـــط الـــكـــهـــربـــائـــي، هــــي أعـــضـ ــلـ ــات لـ ــكـ ــبـ شـ
ــي الــكــويــت والــســعــوديــة  الــربــط اخلــلــيــجــي وهـ
وأعضاء  وعــمــان،  ــارات  واإلمــ وقطر  والبحرين 
الربط الكهربائي الثمانية وهي األردن ومصر 
والـــعـــراق ولــيــبــيــا ولــبــنــان وفــلــســطــني وســوريــة 
املغاربي  الكهربائي  الــربــط  وأعــضــاء  وتــركــيــا، 
وهي املغرب واجلزائر وتونس، ومؤخرًا مت ربط 
الشبكة اخلليجية بالشبكة العربية من خالل 
محاور العراق واألردن ومصر، متهيدًا للوصول 

إلى أوروبا 

عمر الوهيبي: هدفنا زيادة فرص تبادل وتجارة 
الطاقة الكهربائية بين الدول األعضاء

 مستهدفة 
ً
تبادل الطاقة .. 25 مليارا

د. عمر الوهيبي

اخلطوط التي يتم العمل على تنفيذها.

اخلطوط املوجودة فعليا.

خطوط هيئة الربط 
الكهربائي الخليجي
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                       إجمالي واردات الكهرباء                        )مليار كيلو واط(

20162015الدولة

72.7275.77الواليات المتحدة األمريكية1

43.1850.85إيطاليا2

41.3134.64البرازيل3

34.1034.03سويسرا4

28.3437.01ألمانيا5

26.3729.37النمسا6

24.2630.76هولندا7

22.1121.46فنلدا8

21.8514.96إسبانيا9

19.909.96فرنسا10

                       إجمالي صادرات الكهرباء                        )مليار كيلو واط(

20162015الدولة

78.8685.29ألمانيا1

65.1768.46كندا2

61.4074.02فرنسا3

48.4241.13باراجواي4

30.1735.07سويسرا5

26.0231.89السويد6

24.7928.66جمهورية التشيك7

23.7911.55جمهورية الو الديمقراطية الشعبية8

22.1522.02النرويج9

19.3422.01هولندا10

بوشهري،  يكشف محمد حجي 
الــربــط  هيئة  إدارة  مجلس  عــضــو 
الــكــهــربــائــي اخلــلــيــجــي، عــن وجــود 
ــــط واملــــشــــاريــــع  ــــطـ ــر مـــــن اخلـ ــيـ ــثـ كـ
للتوسع يف شبكة الربط اخلليجي 
وامــــتــــدادهــــا، لــيــتــم ربــطــهــا بـــدول 
األردن والعراق وتركيا، بهدف زيادة 
ــارة الــطــاقــة، والــوصــول  فــرصــة جتــ
إلى األســواق األوروبية، وقال »دول 
اخلــلــيــج لــديــهــا اخلـــطـــط احملــلــيــة 
لـــزيـــادة إنـــتـــاج الــطــاقــة املــتــجــددة، 
لــدراســة أفضل  فــرصــًا  مــا يعطينا 
ــادة مــــــن تــلــك  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ الــــســــبــــل لـ
الطاقات املتجددة، والتعامل معها 
مــن خــالل جتــارة الطاقة بــني دول 
املجلس والـــدول األخـــرى«، ويشدد 
بـــوشـــهـــري عــلــى أن شــبــكــة الــربــط 
ــائــــي اخلـــلـــيـــجـــي فـــرصـــة  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
محطات  مــشــاريــع  إلنــشــاء  مثالية 
كـــهـــربـــاء خــلــيــجــيــة مــشــتــركــة، يتم 
الكهربائي  الــربــط  بشبكة  ربــطــهــا 
ألكثر  خدماتها  وتــقــدم  اخلليجي 
ــن دولــــــة خــلــيــجــيــة، عــــن طــريــق  مــ
الـــربـــط الــكــهــربــائــي، مـــع الــتــركــيــز 
على فرص إنشاء محطات الطاقة 
املتجددة، التي تعد من التوجهات 
االســتــراتــيــجــيــة لــــدول املــجــلــس يف 
الكهربائية،  الطاقة  مصادر  تنويع 
ــراكــــة يف  ــلــــشــ ــة لــ ــ ــــرصـ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
االســتــثــمــار بـــني الــقــطــاعــني الــعــام 

واخلــاص، ما يعزز أمن الطاقة يف 
اخلليج.

وشدد وكيل وزارة الكهرباء واملاء 
أن شبكة  عــلــى  الـــكـــويـــت،  دولــــة  يف 
الــــربــــط اخلـــلـــيـــجـــي كــــانــــت بـــدايـــة 
وقال  الكهربائية،  الطاقة  لتجارة 
ــبـــادل بـــني الــــدول  ــتـ »بـــلـــغ حــجــم الـ
ميجا  مــلــيــون   1.250 اخلــلــيــجــيــة 
اســـتـــدعـــى  مــــا  ــة،  ــاعــ ــســ الــ يف  واط 
تـــشـــكـــيـــل مـــنـــصـــة جتـــــــارة الـــطـــاقـــة 
لسوق الكهرباء اخلليجية 2018«، 
ــبــــادل الــطــاقــة  وأضـــــــاف »يـــســـمـــح تــ
ــن الــطــاقــة  ــ الـــتـــجـــاري بــتــعــزيــز أمـ
ـــــب انـــقـــطـــاعـــهـــا  ــيـــجـــي وجتـــــنُّ ــلـ اخلـ
تقليل  إلــى  إضافة   ،%  100 بنسبة 
تـــكـــلـــفـــة بــــنــــاء مـــحـــطـــات جـــديـــدة 
لتلك  الــدوريــة  الصيانة  وتكاليف 

الفعالية إلمتــام  لــديــنــا  احملــطــات، 
الــصــفــقــات واســتــغــاللــهــا وإنــهــائــهــا 
ــيــــوم نـــفـــســـه، عـــبـــر الـــتـــواصـــل  يف الــ
اإللــكــتــرونــي كــعــمــلــيــات الــبــورصــة، 
ــى تــوقــيــع  ــ ــهـــدف تـــلـــك املـــنـــصـــة إلـ تـ
عـــقـــود جتـــاريـــة كــهــربــائــيــة يــومــيــة 
ويــتــم إمتــامــهــا بــشــكــل آمـــن بهدف 
ــــالل األمــــــثــــــل لــــلــــمــــوارد  ــغــ ــ ــتــ ــ االســ
املتوافرة«، مشيرا إلى وجود خطط 
التواصل  عبر  ومستقبلية،  حالية 

اإللكتروني كعمليات البورصة.

وأشار إلى أن التجارة الكهربائية 
توفر  أن  وينتظر  بالسرية  تتميز 
عوائد مالية تصل إلى مليار دوالر 
ــادة  ســنــويــًا، يــتــم اســتــغــاللــهــا يف زيـ
الدخل القومي للدول، ويف عمليات 
التشغيل والصيانة وبناء محطات 
الطاقة  جتـــارة  أن  مبينًا  جــديــدة، 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ تـــصـــب يف خــــانــــة احلـ
الطاقة يف  وأمــن  املستدامة  البيئة 
كل دولة، ما يسمح بتوفير الطاقة 

بشكل دائم ومتواصل 

محمد حجي بوشهري

بوشهري: خططنا المستقبلية أكبر
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ــد اهلل  ــبـ ــــن عـ ــد مـــحـــمـــد بـ ــؤكــ يــ
احملـــــــــــروقـــــــــــي عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــكــهــربــائــي  الـــربـــط  هــيــئــة  إدارة 
اخلليجي، ورئيس الهيئة العامة 
للمياه يف عمان  أن هيئة الربط 
اخلليجي اكتسبت سمعة عاملية 
مــن خـــالل سعيها إلـــى الــتــعــاون 
العاملية  والهيئات  املؤسسات  مع 
ــرات إلـــى  ــ ــبـ ــ الـــــرائـــــدة لـــنـــقـــل اخلـ
منطقة اخلليج، وأن قوتها زادت 
بعد انضمامها رسميًا قبل نحو 
 )GO15( لشبكة  ســنــوات  خمس 

أكـــبـــر مــشــغــلــي شـــبـــكـــات الـــربـــط 
متثل  التي  الدولية،  الكهربائية 
كــهــربــاء يف  نــقــل  18 منظمة  أكــبــر 
الــعــالــم، وتغطي مــا مــقــداره 80 % 
مـــن مــجــمــل الــطــلــب الـــعـــاملـــي من 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ويـــقـــول 
»جناح مشروع الربط الكهربائي 
البنية  مشاريع  كأهم  اخلليجي 
ــة بــــني دول  ــركـ ــتـ ــشـ الـــتـــحـــتـــيـــة املـ
وثيقًا  ارتــبــاطــًا  يرتبط  املجلس 
ــدول املــجــلــس،  ــ بـــأمـــن الـــطـــاقـــة لـ
كـــــمـــــا يــــدفــــعــــنــــا إلـــــــــى الـــســـعـــي 

ــات ممــاثــلــة يف  ــاحـ لــتــحــقــيــق جنـ
ــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة أخــــرى  مـــشـ
ــروع ســـكـــك احلـــديـــد  ــ ــشـ ــ مـــثـــل مـ
اخلليجية ومشروع الربط املائي 
املشاريع  مــن  وغيرها  اخلليجي 
الــتــي تــدعــم األمـــن االقــتــصــادي 
لــدول املــجــلــس«، وأضـــاف »ميكن 
ــة إنـــشـــاء  ــربـ ــتــــفــــادة مــــن جتـ االســ
ــربـــط الــكــهــربــائــي يف  ــروع الـ مـــشـ
ــات الــــتــــي قــد  ــوبــ ــعــ جتــــــــاوز الــــصــ
املشاريع  هــذه  تنفيذ مثل  تؤخر 

محمد بن عبد الله المحروقياخلليجية املشتركة« 
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%50
ميتلك الشرق األوسط 
نحو نصف احتياطات 
النفط املؤكدة يف العالم

1973
شهد منذ بدايته حتسنًا 

ثابتًا بكفاءة الطاقة 
العاملية

2030
الطلب على الغاز 

الطبيعي سيتجاوز 
النفط بحلول ٢٠٣٠

%2
وأقل اإلنتاج اإلجمالي من 
الطاقة الشمسية والرياح 

والوقود احليوي عامليًا

%4
الطلب على 

السيارات الكهربائية 
حتى ٢٠٤٠

%1.3
حتسن كفاءة الطاقة 

الكهربائية

المحروقي: الهيئة اكتسبت سمعة عالمية
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 يشهد العالم تحوال سريعا 
في مجال الطاقة، كيف يمكن 
أن يؤثر هذا التحول على دول 

مجلس التعاون؟
املتجددة  الطاقة  مصادر  تنمو 
التحول  لكن  جـــدًا،  كبير  مبــعــدل 
يف نــظــام الــطــاقــة الــعــاملــي ال يــزال 
أيــضــًا ممــا هو  بطيئًا، وال يقترب 
مــطــلــوب لــتــجــنــب تـــأثـــيـــرات تغير 

كبير  لعدد  وفــقــًا  املــنــاخ احملتملة، 
مـــن الـــتـــقـــاريـــر الــــصــــادرة حــديــثــًا 

بخصوص نظام الطاقة العاملي.
شكلت مصادر الطاقة املتجددة 
ــدرات  ــ ــادة يف قـ ــ ــزيـ ــ نـــحـــو نـــصـــف الـ
تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء اجلــــديــــدة عــام 
وفـــقـــًا  كـــبـــيـــر،  ــاز  ــ إجنــ ــو  ــ وهـ  ،2017
لتقارير صــادرة عن وكالة الطاقة 
الدولية، وبني عامي 2019 و 2024 

ســتــكــثــر قـــــدرات تــولــيــد الــكــهــربــاء 
املتجددة العاملية ب 50 %، بقيادة 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية. 

 عالَم يدل ذلك؟
تبني طاقة  أن  عــلــى  يـــدل  هـــذا 
الشمسية حول  والــطــاقــة  الــريــاح 
ــًا كـــبـــيـــرًا،  ــمــ الـــعـــالـــم يــكــتــســب زخــ
الــشــمــســيــة  ــاقــــة  الــــطــ أن  ــة  ــاصــ خــ

وطـــــاقـــــة الــــــريــــــاح بــــاتــــت أرخـــــص 
ــدد مـــتـــزايـــد مــن  ــ ــارات يف عـ ــ ــيـ ــ اخلـ

املناطق حول العالم.
لــطــاملــا كـــان الـــوقـــود األحــفــوري 
بالنسبة  للطاقة  مفضاًل  مصدرًا 
إلـــى كــثــيــريــن، بــســبــب ســعــره غير 
املــكــلــف نــســبــيــًا مــقــارنــة بــالــطــاقــة 
ــثــــال،  ــلـــى ســـبـــيـــل املــ الـــشـــمـــســـيـــة عـ
لـــكـــن انـــخـــفـــاض تــكــلــفــة الــطــاقــة 

أكــد محمد بــن جــرش الــفــالســي، وكــيــل دائـــرة الــطــاقــة في 
ابــوظــبــي، وعــضــو مــجــلــس إدارة هــيــئــة الــربــط الــكــهــربــائــي 
كبير  بشكل  يتسارع  بــدأ  الطاقة،  في  التحول  أن  الخليجي، 
في السنوات الخمس الماضية، وسيصل ذروته خالل العقد 
الحالي، خاصة مع بدء دول الخليج في التركيز على الطاقة 
األحفوري  الوقود  على  االعتماد  تقليص  بهدف  المتجددة، 

كمصدر رئيسي للطاقة.
وأشاد الفالسي بدور هيئة الربط الخليجي في هذا التحول، 
 دعمها المستمر وتواجدها في قلب التحول السريع 

ً
مؤكدا

الذي يشهده قطاع الطاقة.
يشغل محمد بن جرش الفالسي منصب وكيل دائرة الطاقة 
في أبوظبي، وهي هيئة حكومية معنية بوضع السياسات 
بما  الطاقة  قطاع  في  التحول  لقيادة  التنظيمية  واللوائح 
يدعم النمو االقتصادي وأمن االمدادات واالستدامة البيئية.
 
ً
عاما  20 مــن  ألكــثــر  تمتد  واســعــة  خــبــرة  الــفــالســي  ويمتلك 
للنقل  أبوظبي  »شــركــة  لــدى  مهمة  قيادية  مناصب  فــي 
والــتــحــكــم«، و«شــركــة مــيــاه وكــهــربــاء اإلمـــــارات«، و«شــركــة 
أنه  كما  دبــي«،  ومياه  كهرباء  و«هيئة  للتوزيع«،  أبوظبي 
عضو في مجالس إدارة العديد من الجهات مثل »هيئة الربط 
 عضو في 

ً
الخليجي«، و«شركة موانئ أبوظبي«، وهو أيضا

لجنة معالجة المياه، ولجنة إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
في أبوظبي. وهو يحمل شهادة البكالوريوس في علوم 
وهو  األمريكية.  كولورادو  جامعة  من  الكهربائية  الهندسة 
أول مهندس كهرباء إماراتي مختص بإدارة شبكات الطاقة 

، فيما يلي تفاصيل الحوار:
ً
 واقتصاديا

ً
الكهربائية تقنيا

محمد بن جرش الفالسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، يكشف مالمح التحول 

في قطاع الطاقة الخليجي

قطاع الطاقة يمر بمرحلة انتقالية
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توجهات  تغير  إلى  أدى  الشمسية 
ــاقـــة، فـــالـــيـــوم هــنــالــك  قـــطـــاع الـــطـ
تنافس كبير بني الوقود األحفوري 
والــطــاقــة املـــتـــجـــددة. الـــيـــوم تبلغ 
ــددة أدنــــى  ــجـ ــتـ تــكــلــفــة الـــطـــاقـــة املـ
وفقًا  اإلطـــالق  على  لها  مستوى 
املــتــجــددة  الــطــاقــة  ســـوق  لتحليل 
يف دول مجلس التعاون اخلليجي 
الــــذي أصـــدرتـــه الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة املــتــجــددة - يف تــصــوري 

هذا أمر مشجع للجميع.

الربط  هيئة  تسهم  وكيف   
الكهربائي الخليجي في دعم 

هذا التحول؟
ــائــــي  ــربــ ــهــ ــكــ ــة الــــــربــــــط الــ ــئــ ــيــ هــ
اخلليجي هي من أهم رواد عملية 
التحول يف الطاقة، الهيئة شاركت 
ــات الــتــي تقوم  ــدراسـ مــن خـــالل الـ
ــيــــة الــتــي  ــرات الــــدولــ ــ ــؤمتــ ــ بـــهـــا واملــ

تــغــيــيــر منهجية  بــهــا، يف  تـــشـــارك 
ــتـــهـــا مــن  ــة، وحـــولـ ــاقــ ــيـــر الــــطــ تـــوفـ
مصدر لإلنفاق إلى مصدر ميكن 
ــرًا عـــلـــى دول  ــيـ ــبـ كـ ــدر دخــــــاًل  ــ يـ أن 
اخلــلــيــج الــعــربــي. وقـــد بـــدأ قطاع 
تــؤدي  انتقالية  الــطــاقــة مبــرحــلــة 
إلــى أســرع حتــول يف التاريخ نحو 
مــصــادر الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، وتعد 
هيئة الربط الكهربائي اخلليجي 

يف قلب هذا التحول.

الخليج،  ومــاذا عن منطقة   
كــيــف يــمــكــن االســـتـــفـــادة من 

شمسها الحارة؟
ــيــــج مـــــن أكـــثـــر  ــلــ مـــنـــطـــقـــة اخلــ
املناطق جاذبية يف العالم لتطوير 
مــــشــــاريــــع الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
ــاق واســـــــــــــع؛ نـــتـــيـــجـــة  ــ ــطــ ــ ــــى نــ ــلـ ــ عـ
الصناعية  والبيئة  ــوارد  املـ لــوفــرة 
ــتـــوازي  ــالـ ــة املـــواتـــيـــة بـ ــاريـ ــجـ ــتـ والـ

مــع انــخــفــاض قــيــاســي يف أســعــار 
الــطــاقــة املـــتـــجـــددة، ويــعــد تــوجــه 
دول مجلس التعاون نحو الطاقة 
للمستثمرين  مـــؤشـــرًا  املــتــجــددة 
بأننا  الطاقة  وملجتمع  العامليني 
ديناميات  تغيًرا جذرًيا يف  نشهد 
وحتــواًل حقيقيًا  العاملية  الطاقة 

يف قطاع الطاقة.

 هــل هــنــاك خــطــط للتوسع 
جديدة  مشاريع  وتنفيذ  أكثر 
المتجددة  الطاقة  مجال  في 

 ؟
ً
غير المعلن عنها حاليا

مجلس  دول  تتأهب  بالتأكيد، 
ــاون لـــتـــســـريـــع وتــــيــــرة نــشــر  ــعــ ــتــ الــ
الــطــاقــة املــتــجــددة يف سعيها إلــى 
واستراتيجياتها  أهدافها  حتقيق 
ــة، وتــــخــــطــــط لــتــركــيــب  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
اإلنتاجية  الــقــدرة  زيـــادة هامة يف 
املنطقة من  اجلــديــدة للطاقة يف 
ــادر مــتــجــددة مــطــلــع الــعــقــد  مـــصـ

املقبل.
ــة  ــيـ ــسـ ــمـ ــشـ ــة الـ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ ــل الــ ــ ــثـ ــ متـ
الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة ثـــــالثـــــة أربــــــــاع 
املشاريع اإلقليمية املرتقبة، تليها 
مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة 
% على  و9   %  10 بــنــســبــة  الـــريـــاح 
أبوظبي   إمــارة  يف  فمثاًل  التوالي، 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح أرخص 

الخيارات في عدد 
متزايد من المناطق 

حول العالم

التحول في نظام 
الطاقة العالمي ال 

ً
يزال بطيئا

الفالسي، خالل توقيع اتفاقية شراكة أسبوع أبو ظبي لإلستدامة.
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قطعنا خطوات متقدمة يف مجال 
الطاقة املتجددة، حيث كان إطالق 
أكبر محطة  أبوظبي،  مشروع نور 
الكهروضوئية  للطاقة  مستقلة 
إنتاجية تصل  بــقــدرة  الــعــالــم،  يف 
 3.2 عــبــر  مــيــجــاواط   1,177 إلـــى 
مــلــيــون لــــوح كـــهـــروضـــوئـــي، حيث 
الطاقة  مــن  أبوظبي  انــتــاج  رفعت 
الشمسية من 110 ميجاواط إلى 

1287 ميجاواط. 
ونــتــخــذ الــتــحــول نــحــو اعــتــمــاد 
الطاقة املتجددة كمنهج عمل وفق 
أطـــر زمــنــيــة قــصــيــرة، ومــتــوســطــة 
لتحقيق  وصـــواًل  األمـــد؛  وطويلة 
أهــــــداف اســتــراتــيــجــيــة اإلمــــــارات 
بينها خفض  2050 ومــن  للطاقة 
عملية  من  الكربونية  االنبعاثات 
إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء بــنــســبــة 70 % 
خالل العقود الثالثة املقبلة. كما 
استثمارات  االستراتيجية  تشمل 
 600 إلــى  قيمتها  تصل  ومشاريع 
 2050 ــى عــــــام  ــتـ ــار درهـــــــم حـ ــيـ ــلـ مـ
لضمان تلبية الطلب على الطاقة، 
دولة  اقتصاد  النمو يف  واستدامة 
ــًا بــتــحــقــيــق  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ اإلمـــــــــــارات. والـ
ــة، أعـــلـــنـــت  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ هـــــــذه االســ
أبوظبي عن مشروع جديد  إمــارة 
للطاقة الكهروضوئية يف منطقة 
بأبوظبي بقدرة إجمالية  الظفرة 
والتي من  2 غيغاواط،  إلى  تصل 
املتوقع أن يبدأ تشغيلها التجاري 

يف الربع األول للعام 2022.

اتفاقيات مهمة
في  الطاقة  دائـــرة  وقعت   
أبــوظــبــي مـــع مــعــهــد بــحــوث 
األمريكي  الكهربائية  الطاقة 
ــاون واســـعـــة  ــ ــعـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة تـ
الدائرة  قــدرات  لدعم  النطاق 
السياسات،  تحليل  مجال  في 
ــار  ــ ــيـــق إطـ ــبـ ــيـــم وتـــطـ ــمـ وتـــصـ
ماذا  إلــى  التنظيمي،  عملها 
هذه  مثل  من  الــدائــرة  تهدف 

االتفاقيات؟
ــتــــعــــزيــــز  نـــــحـــــن مـــــلـــــتـــــزمـــــون بــ
شــراكــاتــنــا مــع املــؤســســات الدولية 
املستدامة  التنمية  أهــداف  لدعم 
الــوطــنــيــة والـــعـــاملـــيـــة، وتـــوفـــر لنا 
الطاقة  العالقة مع معهد بحوث 

ــكــــي مــنــصــة  ــريــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة األمــ
مجال  يف  قدراتنا  لتوسيع  مهمة 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، وتــوظــيــفــهــا 
خلـــــدمـــــة شــــركــــائــــنــــا وأصـــــحـــــاب 
ــد  ــ وقـ الــــــقــــــطــــــاع.  املــــصــــلــــحــــة يف 
تأسيسها،  مــنــذ  الــــدائــــرة،  أثــبــتــت 
عمليات صنع  دعــم  على  قــدرتــهــا 
ــيـــم والـــتـــطـــويـــر  ــنـــظـ ــتـ الـــــقـــــرار والـ
وعلى  أبوظبي،  يف  االستراتيجي 
نحو عصر  أبوظبي  مسيرة  قيادة 

جديد للطاقة.
مع  اجلديدة  الشراكة  تتماشى 
ــرة االســتــراتــيــجــي يف  ــدائـ هـــدف الـ
القطاعية  التنمية  أســس  إرســـاء 
لـــتـــســـريـــع وتـــــيـــــرة حتـــــــول قـــطـــاع 
الطاقة يف أبوظبي، كما تعزز دور 
الدائرة يف متكني االستراتيجيات 
الطاقة  قــطــاع  لتحويل  الوطنية 
ــن  ــ آمـ نــــــظــــــام  إلـــــــــى  يف اإلمـــــــــــــــارة 
االجتماعي  النمو  يدعم  وموثوق 
االستدامة  ويحقق  واالقــتــصــادي 

البيئية.

 قــبــل أشــهــر وقــعــت دائـــرة 
الطاقة، شراكة استراتيجية مع 
الوكالة الدولية للطاقة بهدف 
تـــبـــادل الــخــبــرات والـــكـــفـــاءات، 
التدريب  بموضوع  واالهتمام 
ــــقــــدرات، مـــا الــفــوائــد  وبـــنـــاء ال
التي تهدفون إليها من هذه 

الشراكة؟
يف الوقت الذي تواصل فيه دولة 
ــارة أبــوظــبــي مسيرة  اإلمــــارات وإمــ
ــة، مــــن املــهــم  ــدامـ ــتـ ــسـ الــتــنــمــيــة املـ
بناء شراكات  على  نعمل  أن  جــدًا 
اســتــراتــيــجــيــة دولــيــة تــعــود علينا 
توجيهات  مــع  وتنسجم  بــالــنــفــع، 
ــدة ورؤيــــتــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــرشــ ــ قــــيــــادتــــنــــا الــ
مستقبل  تــوفــيــر  يف  املــســتــقــبــلــيــة 
ومن  الــقــادمــة،  لألجيال  مستدام 
خـــالل عــالقــة الــشــراكــة اجلــديــدة 
ــع املـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة،  مـ
ســنــتــمــكــن مــــن تــــبــــادل اخلــــبــــرات 
ــا  ــنــ ــاربــ وتــــطــــويــــر كــــفــــاءاتــــنــــا وجتــ
الوطنية، لتعزيز قدرتنا على دعم 
قطاع الطاقة يف أبوظبي ملواجهة 
باستخدام  املستقبلية  التحديات 
فاعلية،  وأكثرها  التقنيات  أحدث 
ــر  ــيــ ــايــ ــعــ حــــســــب املــــــمــــــارســــــات واملــ
الــدولــيــة. وال شــك أن االتــفــاقــيــة 
ســتــفــتــح آفــــاقــــًا جــــديــــدة لــتــوفــيــر 
تزيد  التي  والتسهيالت  احملفزات 
مــن جــاذبــيــة واســتــقــطــاب القطاع 

لالستثمارات اخلارجية.

خطط للمستقبل
 في كل عام، تنظم أبوظبي 
»أسبوع أبوظبي لالستدامة«، 
حققتموها  الــتــي  الــنــتــائــج  مــا 
أهمية  على  التركيز  من خالل 

استدامة الموارد؟
نــــحــــن فــــــخــــــورون مبـــشـــاركـــتـــنـــا 
ــي  ــ ــبـ ــ ــوظـ ــ ودعــــــمــــــنــــــا »أســـــــــبـــــــــوع أبـ
ــة«، املـــنـــصـــة الــــرائــــدة  ــدامــ ــتــ لــــالســ
أبوظبي،  إمـــارة  تستضيفها  الــتــي 
وتــأتــي هــذه اخلــطــوة انطالقا من 
الــــدور اجلــوهــري لــدائــرة الطاقة 
وتــوحــيــد جهود  املــــوارد  يف تنظيم 
ــال،  ــذا املــــجــ ـــ ــكـــل يف هـ الــــقــــطــــاع كـ
بــهــدف صــنــاعــة مــســتــقــبــل أفــضــل 

وأكثر ازدهارًا.
ــي  ــ ــبـ ــ ــوظـ ــ ُيـــــعـــــتـــــبـــــر أســــــــبــــــــوع أبـ
لالستدامة واحدًا من التجمعات 
ــارزة، يــلــتــقــي حتــت  ــ ــبــ ــ الـــعـــاملـــيـــة الــ
ــال  ــ ــمـ ــ أعـ ورواد  قـــــــــــادة  ــتــــه  ــلــ مــــظــ
مسار  حتديد  بهدف  وأكادمييون، 
ــتــــصــــادي  ــتــــرك ملـــســـتـــقـــبـــل اقــ مــــشــ
مــســتــدام وأكــثــر ازدهـــــارًا تــقــلُّ فيه 

نسبة االنبعاثات الكربونية.

ــمــاذا الــتــركــيــز عــلــى مبدأ   ل
»االستدامة«؟

االســتــدامــة هــي إحــدى الركائز 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا  األســــاســــيــــة يف 
مواردنا  كفاءة  زيــادة  إلــى  الرامية 
يف  مساهمتها  وتعزيز  الطبيعية 
ــارات.  دعــم قــطــاع الــطــاقــة يف اإلمــ
ــذا مــن  ــ نـــحـــرص عـــلـــى حتــقــيــق هـ
التكامل  مــســتــويــات  زيــــادة  خـــالل 
والــتــنــســيــق بـــني جــمــيــع الــشــركــاء 
ــاع، ووضـــع  ــطـ ــقـ املــعــنــيــني بـــهـــذا الـ
وســيــاســات مناسبة  اســتــراتــيــجــيــة 
ــدالت اســـتـــهـــالك  ــ ــعـ ــ ــن مـ ــ تـــقـــلـــل مـ
الــنــفــط والـــغـــاز وتــعــزز االســتــفــادة 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية تمثل ثالثة أرباع 
المشاريع اإلقليمية المرتقبة

عمال.
ٔ
خالل منتدى خليج البحرين لال
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ــة املـــتـــجـــددة  ــاقــ ــطــ مـــــن مـــــــــوارد الــ
حتــــــديــــــدًا الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة. 
ــدث  ــتــــمــــاد عـــلـــى أحــ ويـــشـــكـــل االعــ
ــول الـــذكـــيـــة يف  ــلــ الــتــقــنــيــات واحلــ
مــخــتــلــف مــــراحــــل عــمــلــيــة إنـــتـــاج 
يعزز  كونه  عمليًا  توجهًا  الطاقة، 
من كفاءة القطاع ويقلل من نسب 

انبعاثات غاز الكربون.

 تـــعـــانـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
ــي بـــعـــض الــــمــــوارد،  نــــــدرة فــ
الــمــائــيــة، مــا خططكم  خــاصــة 
للحفاظ على هذه الموارد من 

االستهالك السريع؟
تتميز منطقة اخلليج مبناخها 
ــعــــرف بــصــيــفــهــا  الــــصــــحــــراوي؛ وتــ
ــق مــع  ــرافــ ــتــ ــمــــس املــ ــشــ ــ احلـــــــار وامُل
نــســب رطــوبــة مــرتــفــعــة – وبــشــتــاء 
مــعــتــدل. فــاإلمــارات مثال تتصف 
بندرة األمطار إذ ال يتعدى معدل 
الـــهـــطـــول املـــطـــري عــلــى املــنــاطــق 
غياب  ويف  مــلــم،   120 الــســاحــلــيــة 
األنـــهـــار والــيــنــابــيــع عـــن املــنــطــقــة، 
ــدرك الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــ فــنــحــن نــ
الصعيد  املــيــاه على  تــواجــه قطاع 
اإلقـــلـــيـــمـــي واحملــــلــــي، كـــمـــا نــــدرك 
املــــيــــاه  الــــطــــلــــب عــــلــــى  متــــامــــا أن 
مـــتـــواصـــل،  ازديـــــــــاد  مـــرتـــفـــع، ويف 
ــتـــجـــددة يف  املـــيـــاه املـ وأن مـــصـــادر 
ــفـــاض. وعــلــيــه نــضــع األمـــن  انـــخـ
املــائــي على رأس ُســلــم أولــويــاتــنــا، 
البنية  حلماية  جــهــودنــا  وطليعة 
الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه يف اإلمــــــــارات، 
ــان اســــتــــدامــــة هــــــذا املــــــورد  ــ ــمـ ــ وضـ
املستقبل.  ألجيال  املهم  احليوي 
اســتــراتــيــجــيــة  إلـــى  أشــيــر  أن  وأود 
األمـــــن املـــائـــبـــي لـــدولـــة اإلمــــــارات 
إلـــى خفض  تــهــدف  والــتــي   2036
إجمالي الطلب على املوارد املائية 
ــادة  %، وزيــ  21 بــنــســبــة  الـــدولـــة  يف 
املعاد  املياه  استخدام  إعــادة  نسبة 
تــدويــرهــا إلــى 95 %، وزيــــادة سعة 
تخزين املياه الوطنية ملدة يومني. 
ويف أبوظبي قمنا بوضع أهداف 
املياه  من  الفاقد  لتقليل  واضحة 
إلى 10 %، وخفض كثافة استخدام 
إلى  وخارجها  املباني  داخــل  املــيــاه 
استخدام  مــعــدالت  ــادة  وزيــ  ،%  12
املــيــاه املــعــاد تــدويــرهــا إلــى 100 % 

بحلول العام 2030.

لقد قطعنا على مــدى األعــوام 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة شـــوطـــًا هــائــاُل 
البنية  يف  االســتــثــمــار  تعظيم  يف 
التحتية وتقنيات كفاءة استخدام 
املـــيـــاه كــمــا نـــواصـــل الــعــمــل على 
حتقيق االســتــفــادة الــقــصــوى من 
الـــتـــقـــنـــيـــات احلـــديـــثـــة يف مــجــال 
حتلية املياه مثل تقنية التناضح 
ــم املــشــاريــع يف  الــعــكــســي. ومـــن اهـ
هذا املجال قمنا يف العام املاضي 
بـــطـــرح مــنــاقــصــة مـــشـــروع ضخم 
التناضح  بتقنية  املــيــاه  لتحلية 
الـــعـــكـــســـي يف مـــجـــمـــع الـــطـــويـــلـــة 
للطاقة والكهرباء وبقدرة إنتاجية 
تبلغ 200 مليون جالون إمبريالي 
املشروع  يوميًا، حيث سيرفع هذا 
بتقنية  احملــالة  املياه  إنتاج  طاقة 
التناضح العكسي يف أبوظبي من 
13 % يف العام 2018 إلى ما نسبته 

30 % يف عام 2022. 

ــة  ــجــي ــي ــرات ــــهــــدف اســت  ت
جــانــب  إلدارة  ــوظــبــي  أب

الـــــطـــــلـــــب وكــــــفــــــاءة 
إلــى   2030 الــطــاقــة 

ــد  ــ ــوائـ ــ ــيــــق فـ ــقــ ــحــ ــ ت
وبيئية  اقــتــصــاديــة 
كــــبــــيــــرة وضــــمــــان 

استقرار منظومة الطلب على 
الطاقة واستدامة مصادره، ما 
االستراتيجية  أبرز مالمح هذه 

الطموحة؟
ــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــهــــدف هــ تــ
بني  املــوازنــة  إلــى معاجلة قضايا 
تبني  والطلب من خالل  العرض 
نــهــج شـــراكـــة مـــتـــعـــددة األطـــــراف 
لتنفيذ 9 برامج أساسية خلفض 
 22% بنسبة  الكهرباء  اســتــهــالك 
بـــحـــلـــول   32% ــبـــة  ــنـــسـ بـ واملــــــيــــــاه 
التسعة  والــبــرامــج   .2030 الــعــام 
أبوظبي  باستراتيجية  املشمولة 
وتــرشــيــد  الـــطـــلـــب  ــانـــب  جـ إلدارة 
2030؛ تهدف  الــطــاقــة  اســتــخــدام 
إلى حتسني سلوكيات االستهالك 
للمستخدمني النهائيني يف سبيل 
تسهم  الطاقة،  استهالك  ترشيد 
ــرامـــج يف دعــــم اجلــهــود  ــبـ هــــذه الـ
الطاقة  أمـــن  لتحقيق  الــوطــنــيــة 
مــن خــالل خفض االعتماد على 
املوارد اخلارجية، وتقليل مخاطر 
تقلب األسعار، وتعزيز االستدامة 
الـــبـــيـــئـــيـــة عـــبـــر تـــوفـــيـــر تــقــنــيــات 
ومـــنـــهـــجـــيـــات مـــتـــقـــدمـــة لــتــوفــيــر 
ــة إلــــــى حتــســني  ــ ــافـ ــ الــــطــــاقــــة، إضـ
ــات كــــفــــاءة الــــطــــاقــــة عــبــر  ــانــ ــكــ إمــ
تفعيل أدوات وممكنات لبرنامج 

ودعـــم  الـــطـــلـــب،  جـــانـــب  إدارة 
مالكي البرنامج والداعمني 
أهــــداف هــذه  لــهــم لتحقيق 

االستراتيجية.

دوري  بــشــكــل  ــون  ــرصـ ــحـ تـ  
اإلمــارات  »شهر  تنظيم  على 
لالبتكار«، ما الذي يعنيه هذا 

الحدث؟
ــتــــكــــار هــو  شــــهــــر اإلمـــــــــــــارات لــــالبــ
إحدى املنصات التي تعكس حقيقة 
االهـــتـــمـــام واملــتــابــعــة الـــتـــي يحظى 
بـــهـــا االبـــتـــكـــار يف دولــــــة اإلمــــــــارات، 
بــاعــتــبــاره ركــيــزة أســاســيــة يف تعزيز 
واالرتـــقـــاء  األداء احلــكــومــي  كــفــاءة 
بــه نــحــو آفــــاق جــديــدة مــن الــتــطــّور 
والــتــمــّيــز، وهـــو فــرصــة تتيح عــرض 
مدى نضج ثقافة االبتكار وجتذرها 
العمل احلكومي، من  يف ممــارســات 
املــبــادرات واألفكار  خــالل عديد من 
احلكومية  اجلــهــات  تطرحها  الــتــي 
احمللية واالحتــاديــة، ونعي يف قطاع 
الــتــطــويــر املستمر،  أهــمــيــة  الــطــاقــة 
ــة  ــبـ ــواكـ ــلــــى مـ ــل الـــــــــــدؤوب عــ ــمــ ــعــ والــ
يف  العاملية  والــتــطــورات  املستجدات 
هذا املجال احليوي واملهم، ونتطلع 
لالبتكار لطرح  اإلمــــارات  إلــى شهر 
مــجــمــوعــة مــن املـــبـــادرات واملــشــاريــع 
التي تصب يف تعزيز مكانة ودور هذا 
القطاع على مستوى دعم االقتصاد 

الوطني وتعزيز روح االبتكار 

بسبب أهمية 
الشبكات القوية، 

فإن دور هيئة الربط 
الكهربائي الخليجي 

في تعزيز عملية 
التحول في قطاع 

ً
الطاقة يعد محوريا

االستدامة ركيزة 
أساسية في 

استراتيجيتنا الرامية 
إلى زيادة كفاءة 
مواردنا الطبيعية

قطاع الطاقة 
يعيش أسرع تحول 

في التاريخ نحو 
الطاقة النظيفة
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مركز التحكم .. 
القلب النابض 

للربط الكهربائي
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لدول  الكهربائي  الربط  هيئة  تأسست 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية يف 
عام 2001، ومقرها الرئيس مدينة الدمام 

يف اململكة العربية السعودية.
املــشــروع على ثــالث مــراحــل،  مت تنفيذ 
وحتى  االتفاقية،  على  التوقيع  بدء  منذ 
التشغيل الفعلي يف عام 2009، وبعد نحو 
عــشــرة أعــــوام، حتـــول مــشــروع الــربــط إلــى 
واقع طموح، وخطوة من خطوات التكامل 
برمتها  املنطقة  يقود  الــذي  االقــتــصــادي 
واندماجها  املجتمعات  بني  التقارب  إلــى 
واســـتـــخـــدام املــــــوارد الــعــامــة وفــــق الــطــرق 

الصحيحة، كانت البداية تدريجية، حتى 
الشبكة يف  تكامل دخــول دول اخلليج يف 

عام 2014.
ــدار 24 ســـاعـــة يـــومـــيـــًا، وســبــعــة  ــ عــلــى مـ
أيــــام يف األســـبـــوع، يــعــمــل مــركــز التحكم 
مراقبة  على  اخلليجي،  الــربــط  هيئة  يف 
شبكات الكهرباء يف دول اخلليج، للتدخل 
ويتم  الشبكات،  أي عطل يف  عند حــدوث 
تعويض الفاقد من الشبكة من الشبكات 
هو  التحكم  مركز  قسم  ويعتبر  األخـــرى، 
املكان الذي يدير العملية برمتها، واملكان 

الذي تقوم عليه فكرة الهيئة.

بات مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون 
 من المشاريع العمالقة ليس في الشرق 

ً
الخليجي واحدا

األوسط بل في العالم.

45
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قلب  يف  التحكم  مــركــز  يقع 
الكهربائي  الربط  هيئة  مبنى 
الـــواقـــع يف مدينة  اخلــلــيــجــي، 
الــــدمــــام، )شـــــرق الـــســـعـــوديـــة(، 
وهو مكتب فسيح يراقب حركة 
الــكــهــربــاء يخرج  كــل واط مــن 
مــن شــبــكــات الــــدول األعــضــاء، 
ويــراقــب األحـــمـــال، وأي خطر 
أن  قبل  األعــطــال حتى  لتوقع 

حتدث فعال.
الـــهـــدف األكـــبـــر لــلــهــيــئــة، هو 
ــى  ــلــــجــــوء إلـ ــب الـــــــــدول الــ ــنـ جتـ

فصل األحــمــال خــالل حــوادث 
ــئ لــــوحــــدات  ــاجــ ــفــ الـــفـــصـــل املــ
ــدول  ــ ــات الــ ــكـ ــبـ ــيـــد يف شـ ــولـ ــتـ الـ
التحكم  مركز  جنــح  املرتبطة، 
يف جتنيب شبكات كهرباء دول 
مــجــلــس الــتــعــاون أي انــقــطــاع 

جزئي أو كلي، من خالل تقدمي 
الطاقة  بنقل  اللحظي  الدعم 
املــطــلــوبــة عــبــر شــبــكــة الــربــط 
الكهربائي بشكل مباشر، حيث 
ــقـــرب مــن  ــا يـ ــانـــدة مــ متــــت مـــسـ
1900 حالة دعم منذ تشغيله.

ــلــــى أن  حتـــــــرص الـــهـــيـــئـــة عــ
املترابطة  الــدول  تكون شبكات 
ومــتــوازنــة مــن خــالل  مستقرة 
االتـــصـــال املــســتــمــر بــني مــراكــز 
الــــــــــدول ومــــركــــز  ــم يف  ــكـ ــحـ ــتـ الـ
التحكم الرئيس لشبكة الربط 
اخلــلــيــجــي،  مــن األمــثــلــة على 
هـــذه احلــــاالت الــتــي يــقــوم بها 
للهيئة  الرئيس  التحكم  مركز 
بصفة مــســتــمــرة، مــا حـــدث يف 
حــيــث  ــيــــج،  ــلــ اخلــ دول  إحـــــــدى 
ذرويـــًا  كهربائيًا  حــمــاًل  سجلت 

الشبكة تمكن دول 
الخليج من شراء 

الطاقة وحجز السعة 
ونقلها إلكترونيا

1900 حالة دعم 
نجح فريق المراقبة 
في تالفي انقطاع 

الكهرباء فيها

جانب من لوحة التحكم.
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ميجا   10,810 قــــدره  مــرتــفــعــًا 
واط، بسبب االرتفاع الكبير يف 
درجــات احلــرارة، وقد مت خالل 
ساعات الذروة )ما بني الساعة 
ــًا و الــثــانــيــة  ــاحـ ــبـ الــــعــــاشــــرة صـ
ظهرًا(، دعم شبكة تلك الدولة 
واط/ ميجا   68 بلغت  بــطــاقــة 

ساعة من شبكة دول مترابطة 
الكبير  االرتــفــاع  أخـــرى، بسبب 
ــر تــوصــيــل  يف األحــــمــــال وتــــأخــ
الــــدولــــة  ــكـــة  ــبـ املــــــولــــــدات يف شـ

املستقبلة.
مــن خــالل املــراقــبــة الــدائــمــة، 

ــا أن تــشــتــري  ــة مــ ــدولــ ميـــكـــن لــ
الــطــاقــة مــن دولـــة أخــــرى، بعد 
بينهما،  الــســعــر  عــلــى  االتـــفـــاق 
ــة لــنــقــلــهــا عــبــر  ــعـ ــز الـــسـ وحــــجــ
الـــــــرابـــــــط الــــكــــهــــربــــائــــي، وقــــد 
الــدول  مبساعدة  الهيئة  قامت 
املـــتـــرابـــطـــة بـــــإعـــــداد اتــفــاقــيــة 
ثنائية، تشجيعًا لعملية تبادل 
ــة  ــاجــ ــة احلــ ــ ــالـ ــ الــــطــــاقــــة يف حـ

إلـــيـــهـــا، كــمــا أن كــمــيــة الــطــاقــة 
املــمــكــن تــبــادلــهــا تــعــتــمــد على 
وضعية وجاهزية شبكة الدولة 

املستفيدة واملستقبلة للطاقة.
ــر مـــشـــروع  ــ ــتـــى الـــــيـــــوم، وفــ حـ
التعاون  لـــدول مجلس  الــربــط 
أكثر من ملياري دوالر، مبعدل 
ســـنـــويـــًا،  دوالر  مـــلـــيـــون   400
وبحسب الدراسات، من املتوقع 

املــــشــــروع يف خفض  يــســهــم  أن 
احلــــاجــــة إلـــــى بــــنــــاء مــحــطــات 
تــولــيــد بـــقـــدرة إجــمــالــيــة 5.32 
على  بــاالعــتــمــاد  واط،  جــيــجــا 
ــربـــط، ما  الـــدعـــم مـــن خــــالل الـ
االستثمارات  توفير  عنه  ينتج 
الكهربائية  الــطــاقــة  مــجــال  يف 
دوالر،  مــلــيــار   5.66 قيمته  مبــا 
عـــــالوة عــلــى تــوفــيــر قـــرابـــة 27 
تـــكـــالـــيـــف  مــــــن  دوالر  مــــلــــيــــار 
والـــوقـــود،  والــصــيــانــة  التشغيل 
مبا فيها التوفير يف االحتياطي 

التشغيلي 

وفر مشروع الربط لدول مجلس التعاون أكثر من 
ً
ملياري دوالر بمعدل 400 مليون دوالر سنويا

مهندس يتابع خطوط اإلمداد الكهربائي.
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يــشــكــل الــطــلــب املــتــصــاعــد على 
لشركات  األكبر  التحدي  الكهرباء 
العربي،  اخلليج  دول  يف  الكهرباء 
ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــســاعــد تــطــويــر 
سوق كهرباء بشكل فعال ومتكامل 
ــق هـــــــــذه األهـــــــــــداف  ــيــ ــقــ ــــى حتــ ــلـ ــ عـ

بفاعلية أكثر.
امللك  مدينة  إلحصائيات  وفقا 
ــة، يــتــوقــع  عـــبـــداهلل لــلــطــاقــة الــــذريــ
يف  الكهرباء  على  الطلب  يزيد  أن 
السعودية ثالثة أضعاف، ليصل يف 

عام 2032 إلى 120 جيجا واط.

النتيجة ذاتها وصل إليها مركز 
والبحوث  للدراسات  امللك عبداهلل 
وتوقع  الــريــاض،  ومقره  البترولية 
ــلــــب عــلــى  الــــطــ ــز  ــفـ ــقـ يـ أن  املـــــركـــــز 
الـــكـــهـــربـــاء يف اإلمـــــــــارات الــعــربــيــة 
جيجا   60 إلــــى   28 مـــن  املـــتـــحـــدة 

 30 إلــى   16 الكويت من  واط، ويف 
10 إلى  جيجا واط، ويف قطر من 
البحرين من  20 جيجا واط، ويف 
4 إلى 8 جيجا واط، أما يف عمان 
فسيقفز من 8 إلى 16 جيجا واط، 

حتى عام 2030 

ارتفاع الطلب 
على الكهرباء .. 
التحدي األكبر
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2016
8 GW
6 GW

16 GW

2030

ُعمان

2016

16 GW

13 GW

30 GW

2030

الكويت

2016

29 GW

21 GW

60 GW

2030

اإلمارات العربية 
املتحدة

قطر

2016
4 GW
3 GW 8 GW

2030

البحرين

اململكة العربية 
السعودية

قدرة توليد الطاقة

ذروة الطلب

الطلب املتوقع

2016

61 GW

78 GW

120 GW

2030

2016

7 GW
10 GW

20 GW

2030



20
20

 - 
بع

لرا
د ا

عد
ال

50

يـر
ـار
تق

الدمام – خالد الشايع

ف األمم املتحدة أمن الطاقة  تعرِّ
بأنه احلالة التي تكون فيها إمدادات 
ــات  ــ الـــطـــاقـــة مـــتـــوافـــرة يف كــــل األوقــ
كافية  وبكميات  مــتــعــددة،  وبــأشــكــال 
وأسعار معقولة؛ لهذا تتأرجح قضايا 
أمن الطاقة بني وفرة اإلمدادات ويف 

كل األوقات، وبأسعار معقولة.
الــشــرق األوســــط ومنطقة  ميــثــل 
ــان  ــ ــيـــج حتــــديــــدا مــــصــــدر األمــ ــلـ اخلـ
لــتــجــارة الــطــاقــة الــعــاملــيــة، ولــتــأمــني 

إمــدادات النفط، تعززت هذه املكانة 
بــعــد هــجــمــات 9/11 عــلــى الـــواليـــات 
أكثر  وتضاعفت  األمريكية،  املتحدة 
ــراق  ــعــ بـــعـــد حـــربـــي أفـــغـــانـــســـتـــان والــ
واألزمـــات يف الــشــرق األوســـط، حتى 

باتت يف صدارة االهتمام العاملي.
ُتــعــتــبــر الــطــاقــة عــنــصــرًا مــهــمــًا يف 
ــزءًا  رفــاهــيــة واســتــقــرار املــنــطــقــة، وجـ
ال ميكن جتـــاوزه يف حسابات األمــن 
الــعــاملــي، وبــــات تــأمــني هـــذه الــطــاقــة 
الـــعـــالـــم،  لـــكـــل دول  رئـــيـــســـيـــا  هـــدفـــا 
ألول  الطاقة(  )أمــن  مصطلح  ظهر 

ُاستخدم  بعدما   ،1973 عــام  مــرة يف 
ِقــبــل السعودية  الــنــفــط كــســالح مــن 
ــدت الـــعـــدو  ــانــ ــد الـــــــدول الـــتـــي ســ ضــ
الــصــهــيــونــي يف عـــدوانـــه عــلــى مصر، 
ــن احلـــرب  ــوازيـ وقــلــبــت الــســعــوديــة مـ

حينها لصالح العرب. 
قبل ذلك التاريخ، كانت السيطرة 
على أسواق النفط العاملية وحتديد 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط حتـــت ســطــوة 
واملستهلكة  املستوردة  الكبرى  الدول 
ولم يكن للدول املنتجة رغم إنتاجها 
معظم النفط املتاح عاملًيا أي تأثير 

يف سوق النفط. وظل برميل النفط 
يــعــرض ويــبــاع بــثــالثــة دوالرات وهــو 
ســعــر مــتــدن، يــخــدم مــصــالــح الـــدول 
املستوردة املستهلكة ولم يكن يخدم 
مــصــالــح الــــدول املــنــتــجــة واملـــصـــدرة، 
ــودي  ــعـ ــسـ ــد املــــوقــــف الـ ــعـ ــر أنــــــه بـ ــيـ غـ
الــقــوي، حتــولــت خيوط  واخلليجي 
الــلــعــبــة إلــــى يـــد املــنــتــجــني الـــعـــرب، 
ونتيجة لذلك حدثت طفرات كبيرة 
يف أسعار برميل النفط وبدأت الدول 
الكبرى تولي اهتمامًا خاصا لتأمني 
تـــدفـــق الـــطـــاقـــة ملــصــانــعــهــا، وإيـــجـــاد 

بعد ما يقرب من عقود من االهتمام المحدود، عادت قضايا أمن الطاقة لتحتل صدارة 
نقاشات الشؤون االستراتيجية، اضطراب أسعار النفط العالمية، والقلق بشأن أوضاع 

الطاقة تسببا في تنامي المخاوف من حدوث أزمة جديدة للطاقة.

الهدف حماية مصدر الطاقة األهم وتأمين عدم 

تأثر اإلمدادات باألوضاع السياسية 

أمن الطاقة ..  الهم األول
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بر  إلــى  تقودهم  استراتيجية  حلول 
األمــان يف حال تعرضهم ألزمــات قد 

تؤثر يف أمن الطاقة يف بالدهم.

تهديد كبير
احلــــديــــث عــــن مـــواضـــيـــع الــطــاقــة 
ــيـــديـــة أو  ــلـ ــتـــقـ بـــجـــمـــيـــع أنــــواعــــهــــا الـ
ــم يـــعـــد يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــ املــــتــــجــــددة لـ
الــســيــاســيــني واالقــتــصــاديــني وصــنــاع 

ــان  ــرار، لــكــنــه أصـــبـــح يــشــغــل أذهــ ــقــ الــ
مواقعهم  عن  النظر  بغض  كثيرين، 

االجتماعية ومراكزهم الوظيفية. 
إيـــران، منشأتي  اســتــهــداف  تسبب 
ــو يف بــقــيــق  ــ ــكـ ــ نـــفـــط تـــابـــعـــتـــني ألرامـ
التحذير  رفــع مستوى  وخــريــص، يف 
العاملي، غير أن السعودية جنحت يف 
الهجوم،  امتصاص  يف  قياسي  وقــت 
وتطمني العالم حول إمدادات النفط 

الـــتـــي تــشــكــل الــــصــــادرات الــســعــوديــة 
حجر الزاوية فيها.

 يؤكد فضل البوعنني، وهو محلل 
أن  الطاقة،  يف  اقتصادي متخصص 
مقدمة  يف  اخلليج  ودول  السعودية، 
الدول الفاعلة يف حتقيق أمن الطاقة 
مـــن مــحــوريــن رئــيــســني، ويــضــيــف يف 
حديثه للمجلة بتفصيل أكبر »األول 
أسواقها  واستقرار  إمداداتها،  ضمان 

بعيدًا عن املتغيرات احلادة؛ والثاني 
الطاقة  لتوفير  خاصة  بــرامــج  تبني 
لــلــدول الــفــقــيــرة، وهـــو مــا أكــــده ولــي 
بــن سلمان يف  األمــيــر محمد  العهد 
اجلــلــســة الـــرابـــعـــة مـــن قــمــة أوســـاكـــا، 
والــطــاقــة  املــنــاخــي  بالتغير  املتعلقة 
ــنـــني عــلــى  ــبـــوعـ ــئــــة«، وشـــــــدد الـ ــيــ ــبــ والــ
ــٍر  ــ ــع ُأطـ ــ أن احلــــاجــــة تــســتــوجــب وضـ
مؤسسية لدعم االستقرار يف أسواق 
ويتابع  الطاقة،  أمن  وتعزيز  النفط، 
تقوم  اخلليج  دول  ومعها  »السعودية 
بـــــدورهـــــا املـــــســـــؤول لـــضـــمـــان تــلــبــيــة 
طــلــبــات عــمــالئــهــا؛ واســتــثــمــار فائض 
ــيـــة لــتــعــويــض أي  ــتـــاجـ ــة اإلنـ ــاقـ الـــطـ
نــقــص مــفــاجــئ يف اإلمــــــــدادات؛ كما 
أنها تستثمر جزءًا مهمًا من مواردها 
املـــالـــيـــة يف قـــطـــاع اإلنــــتــــاج؛ لــتــعــزيــز 
استدامة  وضمان  جهة،  من  قدراتها 
طاقتها اإلنتاجية الفائضة من جهة 

أخرى«.
ويـــؤكـــد الــبــوعــنــني أهــمــيــة ضــمــان 
وصــول إمـــدادات الطاقة إلــى جهتها 
املجتمع  حتمل  خــالل  مــن  النهائية 
اإلرهاب  ملواجهة  مسؤولياته  الدولي 
اإليــــرانــــي الـــــذي يــســتــهــدف نــاقــالت 
النفط ومعامل اإلنتاج، ويسعى إلى 
اإلمــــدادات ألهـــداف سياسية  عرقلة 
صــرفــة، والــثــانــي عــدم اتــخــاذ قـــرارات 
حتـــيـــزيـــة ضــــد الـــنـــفـــط حتــــت غــطــاء 

البوعنين: الحاجة 
طٍر 

ُ
تستوجب وضع أ

مؤسسية لدعم 
االستقرار في 
أسواق النفط

سمر خان: أمن 
الطاقة أحد أهم 

المواضيع التي تكاد 
ال تخلو النقاشات 

االقتصادية من ذكرها

الزعارير: تواجه 
إمدادات الطاقة 

تحديات كبيرة في 
منطقة الشرق األوسط 

والخليج العربي

راكز الزعاريرد. سمر خانفضل البوعنين
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من  البيئة  وحماية  املناخي  التغير 
االنبعاثات الضارة التي رمبا تسببت 
فــيــهــا الـــــدول الــصــنــاعــيــة عــلــى وجــه 

اخلصوص.
تــقــول الــدكــتــورة سمر خـــان، وهي 
باحثه متخصصة يف أمن الطاقة يف 
دراســة بحثية لها »بــات أمن الطاقة 
أحد أهم املواضيع التي تكاد ال تخلو 
الــنــقــاشــات االقــتــصــاديــة مــن ذكــرهــا، 
الطاقة  أن  يعلم  اجلميع  ألن  ذلــك 
بأشكالها املختلفة أصبحت احملرك 
ولبقاء  االقتصادي  للنمو  األساسي 
الــدكــتــورة خان  وتــعــرف  املجتمعات«، 
بأنه تأمني  الطاقة(  )أمــن  مصطلح 
الــقــدر الــكــايف مــن النفط وكــل أنــواع 
الـــوقـــود األحـــفـــوري لــكــل دولــــة حــول 
أن  »هناك من يرى  العالم، وتضيف 
أمن الطاقة لن يتحقق سوى بتوفر 
مورد آمن للطاقة بأسعار مناسبة، و 
هناك من يرى أن قضية أمن الطاقة 
مــبــاشــرًا مبفاهيم  ارتــبــاطــًا  مرتبطة 
االجتماعي،  كاألمن  أخرى  ضرورية 
البيئي  ــن  ــن االقـــتـــصـــادي، األمــ األمــ

واألمن السياسي«.

أزمات سياسية
ــان  ــمـ ضـ يف  ــلــــة  ــكــ املــــشــ تـــكـــمـــن  ال 
إنــتــاج الــنــفــط بــشــكــل كــــاف، لــكــن يف 
أمر  إلــى مشتريه، وهــو  آمنًا  وصوله 
بـــات مــصــدر قــلــق كــبــيــر بــعــد تنامي 
ــيــــة إلمـــــــدادات  ــرانــ الـــتـــهـــديـــدات اإليــ
الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــعــبــر مــضــيــق هــرمــز 
يــومــًا، يف طريقها إلــى أوروبـــا وآسيا 

وأمريكا الشمالية. 
يـــؤكـــد مــحــلــلــون وخــــبــــراء مــــــرارًا 
ــود املــشــتــركــة  ــهـ وتــــكــــرارًا أهــمــيــة اجلـ
يتم  وأال  الطاقة  لضمان طــرق نقل 
تهديد السفن الناقلة، وإال سترتفع 
تكلفة النقل بشكل أكبر من املتصور.
تشكل األحداث السياسية، ونذور 
املــتــزايــدة يف منطقة الشرق  احلــرب 
تــهــديــدًا ال ميكن جتاهله  األوســــط، 
إلمدادات الطاقة، االعتداء اإليراني 
الــســافــر عــلــى مــنــشــأتــني لــلــنــفــط يف 
بــقــيــق وخــريــص كـــان مــثــااًل صــارخــًا 
ــو« يف  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــت »أرامـ ــحـ ــى ذلـــــــك، جنـ ــلـ عـ
امتصاص احلادثة اإلرهابية سريعًا، 
ــم ميـــنـــع األســــــــواق  ــ غـــيـــر أن هــــــذا لـ
العاملية من أن تشهد هــزات مخيفة 

لبعض الوقت.
تسعى جميع الدول دون استثناء 
إلـــى ضــمــان مستقبل شــعــوبــهــا، من 
ــــالل الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر بـــدائـــل  خـ
الكرمي  العيش  لهم  تضمن  للطاقة 
واملـــســـتـــدام، ولـــم يــعــد االســتــثــمــار يف 
فحسب،  رفاهية  املتجددة  الطاقات 
بل أصبح حاجة ال بد منها اقتصادًيا 
ــا، فــالــطــاقــات غــيــر املــتــجــددة  وبــيــئــًي
وأهــمــهــا الــنــفــط مـــهـــددة بــالــنــضــوب 
قبل  االستشرافية  الــدراســات  حسب 
نهاية القرن احلادي والعشرين على 
متزايد  طلب  يقابلها  تقدير،  أكــثــر 
ــا، إضــــافــــة إلـــى  ــًيـ ــاملـ عـــلـــى الـــطـــاقـــة عـ

تهديدات املناخ وتقلباته.
من أجــل تــاليف األزمـــات املتوقعة، 
املستوردة  العالم  دول  معظم  تسعى 
لــــلــــنــــفــــط جــــــــاهــــــــدة إلـــــــــــى تــــأمــــني 
عن  الطاقة محليًا  من  احتياجاتها 
طــريــق اســتــغــالل الــشــمــس والـــريـــاح 
وغيرها من مصادر الطاقة املتجددة، 
على  اعتمادها  مــن  التقليل  بــهــدف 
الـــوقـــود األحــــفــــوري، غــيــر أنــهــا على 
الـــرغـــم مـــن املــشــاريــع الــكــبــيــرة الــتــي 

تنشئها، ال تزال بعيده عن االفتكاك 
رخيص  كمصدر  النفط  هيمنة  من 

للطاقة.
ــر »أمـــــــن الـــطـــاقـــة -  ــلـــط مــــؤمتــ سـ
األهــمــيــة الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
الذي  العربي«،  العالم  مع  للشراكة 
العربية  الــصــداقــة  جمعية  نظمته 
األملــانــيــة بــالــتــعــاون مـــع األكــادميــيــة 
االحتـــاديـــة لــلــســيــاســة األمــنــيــة قبل 
ــنــــوات، الـــضـــوء بشكل  نــحــو أربـــــع ســ
جدي على القضايا التي تهدد أمن 
الطاقة حول العالم، وحضره عديد 
الدبلوماسية  الــهــيــئــات  ممثلي  مــن 
املنطقة،  يف  الــعــالقــة  وذات  العربية 
بهذه  املهتمني  فضال عن عديد من 
ــه شـــدد  ــيــ الـــقـــضـــيـــة احلــــســــاســــة، وفــ
الــدكــتــور أوتــوفــيــْســهــوي وزيـــر الــدولــة 
الفهم  أهمية  على  السابق  األملانية 
الــشــامــل ألمــــن الـــطـــاقـــة، خــاصــة يف 
ضوء زيادة الطلب العاملي على موارد 

الطاقة«.
سعت عدة دول أوروبية إلى إنشاء 
ــاد  ســــوق داخــلــيــة لــلــطــاقــة يف االحتــ
األوروبي، غير أنه لم يكن من املمكن 

صورة لناقلة نفط تستعد لالنطالق.
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البدء يف هذه اخلطوة دون الشراكة 
مــع دول ومناطق أخــرى مــن العالم 
ــي، خـــاصـــة مــنــطــقــة اخلــلــيــج  ــربـ ــعـ الـ

املمول األول للطاقة يف العالم.

أكثر من اتجاه
ــة أهــمــيــة  ــاقــ حتـــتـــل املــــــــــوارد الــــطــ
قـــصـــوى يف تــشــكــيــل مـــالمـــح املــشــهــد 
اجليوسياسي، ولها انعكاسات بالغة 
األهــمــيــة عــلــى الــعــالقــات الــدولــيــة؛ 
مـــــصـــــدًرا  تـــــــــزال  وال  كـــــانـــــت  حــــيــــث 
إذ ال  لــألزمــات واحلـــروب اإلقليمية، 
الدول  رفاهية  استمرار  ميكن تصور 
الــصــنــاعــيــة دون ضــمــان املــنــافــذ إلــى 
مـــــوارد الــطــاقــة املــخــتــلــفــة. مـــن هنا 
أضحى أمن الطاقة ضمن مقاربات 

األمن الدولي والعالقات الدولية.
خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، عملت 
دول اخلليج على مستويني أحدهما 
فعلى  تكتيكي،  واآلخــر  استراتيجي 
املستوى األول كان التفكير يف إنشاء 
بعيًدا  النفط  لنقل  بديلة  خطوط 
عن مضيق هرمز، إضافة إلى إيالء 
األمن البحري أهمية خاصة ضمن 

خليجية،  ذاتــيــة  قــوة  لبناء  جهودها 
وعـــلـــى املـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي إيــــالء 
دول اخلــلــيــج مـــزيـــدا مـــن االهــتــمــام 
لقضية أمـــن الــطــاقــة خــاصــة خــالل 
ــا مــــع الــــــــدول واملـــنـــظـــمـــات  ــهـ ــتـ شـــراكـ
الدفاعية الكبرى من خالل التدريب 

واالستشارات.
ــراء املـــهـــتـــمـــني بــهــذا  ــ ــبـ ــ يــــؤكــــد اخلـ
الــشــأن يف أكــثــر مــن دراســــة بحثية، 
مــســألــة  يف  املــــخــــاطــــر  اخـــــتـــــزال  أن 
إغـــــالق املــضــيــق ال يــعــكــس تــقــديــًرا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــًا، مـــشـــدديـــن عــلــى أنــه 
يجب النظر إلى تهديد أمن الطاقة 
ــامــــل، مــعــتــبــريــن أن  مــــن مـــنـــظـــور شــ
تقل خطورة  األخــرى ال  التهديدات 
عـــن مــســألــة إغــــالق املــضــيــق خــاصــة 
يف ظـــل تــعــرض أربــــع ســفــن جتــاريــة 
املياه  من  بالقرب  تخريب  لعمليات 
العربية  ــارات  اإلمــ لــدولــة  اإلقليمية 
املتحدة، فضاًل عن الهجوم اإلرهابي 
ـــذي تــعــرضــت لـــه مــنــشــآت نفطية  الـ
الطاقة  وزيــر  الــذي وصفه  سعودية، 
ــهــــداف ألمـــن  ــتــ ــعــــودي بــــأنــــه اســ الــــســ

إمدادات الطاقة للعالم.

من أهم اخلبراء الذين حتدثوا يف 
هذا املجال بأسهاب، الدكتور أشرف 
مــحــمــد كــشــك، وهــــو مــديــر بــرنــامــج 
والدولية  االستراتيجية  الــدراســات 
لــــلــــدراســــات  ــن  ــريــ ــحــ ــبــ الــ ــز  ــ ــركـ ــ مـ يف 
والــطــاقــة،  والــدولــيــة  االستراتيجية 
وشــدد يف دراســة نشرها يف صحيفة 
ــار اخلـــلـــيـــج« يف مـــايـــو املــاضــي  ــبــ »أخــ
عـــلـــى أن هـــــدف تـــأمـــني اإلمــــــــدادات 
الــنــفــطــيــة مـــن الـــــدول املــنــتــجــة إلــى 
زال  مــا  للنفط  املستهلكة  نظيرتها 
أحــــد أهــــم األهــــــداف الــتــي لـــم تخل 
القومي  األمــن  استراتيجيات  منها 
ألي من الدول الغربية، وأضاف »أي 
عرقلة لتلك اإلمــدادات تعتبر خًطا 
القومي  األمـــن  إلــى  بالنسبة  أحــمــر 
ــلـــك الــــــــــدول وتــــعــــكــــس األزمــــــــات  ــتـ لـ
وبــوضــوح  احلقيقة  تلك  اإلقليمية 
العراقية-اإليرانية  باحلرب  ابــتــداًء 
إيـــران استهداف  الــتــي حــاولــت فيها 
نـــاقـــالت الــنــفــط اخلــلــيــجــيــة وكــانــت 
ســبــبــًا يف اشـــتـــعـــال حــــرب اســتــمــرت 

ثماني سنوات،
من  الكويت  بحرب حترير  مـــروًرا 
الــغــزو الــعــراقــي، وصـــواًل إلــى تدخل 
عام  الليبية  األزمـــة  يف  الناتو  حلف 
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ــتـــور كــشــك عــلــى أن   يـــشـــدد الـــدكـ
تــتــبــع كــل االســتــراتــيــجــيــات واملــبــادئ 
األمــريــكــيــة  اإلدارات  أعــلــنــتــهــا  الــتــي 
يكون  الــطــاقــة  أمـــن  بــشــأن  املتعاقبة 
املــفــهــوم فيها مــرادًفــا ألمــن املــمــرات 
ــدادات  احلــيــويــة الــتــي متــر عبرها إمـ
ــة، كـــمـــا أن  ــيـ ــربـ ــغـ ــدول الـ ــلــ الـــنـــفـــط لــ
الناتو  حللف  االستراتيجي  املفهوم 
عام 2010 الذي يعد مراجعة أمنية 
لسياسات احلــلــف ويــصــدر كــل عشر 
ــدادات  ســنــوات جـــاء فــيــه »ســتــظــل إمــ
ــورة مـــتـــزايـــدة  ــة عـــرضـــة بــــصــ ــاقـ الـــطـ
ــة تــلــك  ــهـ ــواجـ خلـــطـــر الــتــعــطــيــل، وملـ
الــقــدرة على  املــخــاطــر يجب تطوير 
ــام يف ضـــمـــان أمـــــن الــطــاقــة  ــ ــهـ ــ اإلسـ
التحتية  البنى  ذلــك حماية  مبا يف 
عبورها  ومــنــاطــق  للطاقة  احلــيــويــة 

وخطوط إمداداتها«.

أمن الطاقة
الطاقة؟  أمــن  كيف ميكن حماية 
حماية  يف  ببساطة  اإلجــابــة  تكمن 
األصناف  وتنويع  الطاقة،  ــدادات  إمـ
ــد وزيـــر  أكـ  ،2018 ــام  واملــــصــــادر، يف عـ

الــطــاقــة األمـــريـــكـــي ريــــك بـــيـــري، يف 
مقالة له أن أمن الطاقة »يعد مكوًنا 
حيوًيا لألمن القومي، لكنه يتطلب 
تنوع مصادر اإلمــداد، وتنوع البلدان 
الـــتـــي تـــوفـــر هــــذا اإلمــــــــداد، وكــذلــك 
ــيـــل ذلـــك  ــتـــوصـ ــة لـ ــ ــالزمــ ــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ الـ

اإلمداد«.
النفط  على  احلــديــث  يقتصر  ال 
الغاز  أيــضــًا على  بــل ينطبق  فــقــط، 
الغاز  على  أوروبـــا  تعتمد  الطبيعي، 
عندما  روسيا،  من  القادم  الطبيعي 
وقعت األزمة الروسية – األوكرانية، 
ظل القرار السياسي األوروبي رهينًا 
بالغار الروسي، ألنه عندما تنخفض 
إمدادات الغاز، يعاني الناس شمااًل، 
ال ميكن لالقتصادات أن تزدهر، وال 

ميكن لألسر تدفئة منازلهم.
يــشــكــل حـــجـــم اإلنــــتــــاج مــــن دول 
ــد عـــلـــى 28 % مــن  ــزيـ ــا يـ األوبـــــــك مــ
بإنتاج  للطاقة  الــعــاملــي  االســتــهــالك 
يــومــي يــقــدر بــأكــثــر مـــن 23 مــلــيــون 
برميل يوميًا، كما تسهم دول املنظمة 
بــأكــثــر مـــن 29 % مـــن االحــتــيــاجــات 
الــعــاملــيــة مـــن الـــغـــاز بــتــصــديــر يــومــي 
يــزيــد عــلــى 125 مــلــيــار مــتــر مكعب 
وهي  العاملي،  لالستهالك  الغاز  من 
للخطر،  تعرضت  لــو  هائلة  كميات 
بــأزمــات  الــعــاملــي  فسيهدد االقــتــصــاد 
 1929 عــــــــام  يف  حــــــــدث  مــــــا  تـــــفـــــوق 

بأضعاف كثيرة.
بــحــســب مــا كــتــبــه راكــــز الــزعــاريــر، 
ــة،  ــاقــ ــتـــص يف أمـــــــن الــــطــ ــخـ وهـــــــو مـ
ــون  ــلـ ــجـ وإمــــــــداداتــــــــهــــــــا، لـــــوكـــــالـــــة عـ
العاملي  »أصبح االقتصاد  اإلخبارية، 
بالطاقة،  عــضــويــًا  ارتــبــاطــًا  مرتبطًا 
فـــال ميــكــن حتـــريـــك عــجــلــة الــتــقــدم 
االقتصادية  التنمية  أو  االقتصادي 
وبأسعار  توافر طاقة مستدامة  دون 
عــادلــة تــدفــع عــجــلــة االقــتــصــاد إلــى 
الـــنـــمـــو واالســـــتـــــقـــــرار االجـــتـــمـــاعـــي 
ــنــــب  ــي واألمــــــــنــــــــي وجتــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
ــاف  ــ ــات الـــعـــســـكـــريـــة«، وأضـ ــراعــ الــــصــ
ــدادات الــطــاقــة حتــديــات  ــ »تـــواجـــه إمــ
األوســـط  الــشــرق  كــبــيــرة يف منطقة 
واخلــلــيــج الــعــربــي حـــالـــيـــًا، ألســبــاب 
متعددة أهمها الصراعات السياسية 
واملذهبية بني دول املنطقة والتدخل 
ــي يف الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــرانــ ــ اإليــ
لبعض الدول العربية، كل هذه أمور 
تؤثر يف وصول إمدادات الطاقة إلى 

وجهاتها بسالم« 

استهداف إيران 
منشأتي نفط 

تابعتين ألرامكو 
في بقيق وخريص 

رفع مستوى 
التحذير العالمي

يمثل الشرق 
األوسط ومنطقة 

الخليج تحديدا مصدر 
األمان لتجارة الطاقة 

العالمية ولتأمين 
إمدادات النفط

يشكل حجم اإلنتاج 
من دول األوبك ما 
يزيد على 28 % من 

االستهالك العالمي 
للطاقة بإنتاج يومي 

يقدر بأكثر من 23 
ً
مليون برميل يوميا
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السعودية تدخل 
النادي النووي

ووافق مجلس الوزراء السعودي 
لبرامج  الوطنية  السياسة  على 
الـــطـــاقـــة الــــذريــــة يف الــســعــوديــة، 
التي اشتملت على حصر جميع 
األنـــشـــطـــة الــتــطــويــريــة الــنــوويــة 
ــلـــى األغــــــــــراض الـــســـلـــمـــيـــة، يف  عـ
حـــــــدود األطـــــــر واحلـــــقـــــوق الــتــي 
واملعاهدات  التشريعات  حددتها 
واالتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، وكــذلــك 
الشفافية  الــتــام مبــبــدأ  االلـــتـــزام 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة  اجلــــــــــوانــــــــــب  يف 

والتشغيلية.
ــاًل عــــن حتـــقـــيـــق مــعــايــيــر  فــــضــ
األمــــان الـــنـــووي واألمــــن الــنــووي 
واإلشعاعية،  الــنــوويــة  املــرافــق  يف 

ــق إطــــــــار تـــنـــظـــيـــمـــي ورقــــابــــي  ــ ــ وفـ
ــغــــالل األمـــثـــل  ــتــ مــســتــقــل، واالســ
اخلامات  من  الطبيعية  للموارد 
املعايير  أفضل  وتطبيق  النووية، 
إلدارة  ــة  ــيــ ــاملــ ــعــ الــ واملــــــمــــــارســــــات 
الـــنـــفـــايـــات املـــشـــعـــة، إضـــافـــة إلــى 
ــة بــتــطــويــر  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ حتـــقـــيـــق االسـ
احملتوى احمللي يف قطاع الطاقة 

الذرية.
أيضًا قرر املجلس املوافقة على 
تــنــظــيــم هــيــئــة الـــرقـــابـــة الــنــوويــة 
واإلشــعــاعــيــة، وإحـــالـــة مــشــروعــي 
ــة عــن  ــيـ ــدنـ نـــظـــام »املـــســـؤولـــيـــة املـ
األضرار النووية«، ونظام »الرقابة 
ــنـــوويـــة  ــات الـ ــدامــ ــخــ ــتــ ــلـــى االســ عـ

واإلشعاعية« إلى مجلس الشورى 
لـــدراســـتـــهـــمـــا وفـــقـــا لــــإلجــــراءات 

النظامية املتبعة.
ــه مـــنـــتـــدي  ــتــ ــاركــ ــشــ وخـــــــــالل مــ
ــــذي ُعـــقـــد يف  الــطــاقــة الــعــاملــي الـ
األمير عبدالعزيز  أكد  أبو ظبي، 
وزيــر  عبدالعزيز،  بــن  سلمان  بــن 
الــطــاقــة، يف كــلــمــتــه يف املــنــتــدى، 
ــى بــدء  أن الــســعــوديــة تــتــطــلــع إلــ
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي وتــخــصــيــب 
17 جيجا  وإضـــافـــة  الـــيـــورانـــيـــوم، 
النووية بحلول  الطاقة  واط من 
عام 2040، وبناء مفاعلني بسعة 
واط  جيجا   3.2 تبلغ  إجــمــالــيــة 

خالل العقد املقبل.

مفاعالت حديثة
الــطــاقــة،  وزارة  دراســـــــات  تـــؤكـــد 
ــاء يف  ــربــ ــهــ ــكــ الــ الـــطـــلـــب عـــلـــى  أن 
الــســعــوديــة ســيــزيــد إلـــى أكــثــر من 
املقبلني،  الِعقدين  الضعف خالل 
بسبب الزيادة السكانية، والتنمية 
ــــرى  الـــصـــنـــاعـــيـــة، واملــــشــــاريــــع األخـ
اجلديدة التي انطلقت من برامج 
يــزيــد من  2030«، وهـــو مـــا  ــة  ــ »رؤيـ
النووية  الطاقة  استخدام  أهمية 
سلمية؛  ألغـــــراض  الــســعــوديــة  يف 
املــيــاه،  وحتلية  الــكــهــربــاء،  كتوليد 
كــونــهــا ســتــكــون بــأســعــار مخفضة 

مقارنة بالوقود األحفوري.
كــــمــــا أنـــــهـــــا املــــــصــــــدر الـــوحـــيـــد 

دخلت السعودية مرحلة جديدة في تنويع مصادر الطاقة، بالبدء في 
 
ً
مشاريع المفاعالت النووية، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بحثا

 
ً
 مشروعا

ً
عن مصادر جديدة غير تقليدية للطاقة، معتبرة ذلك حقا

لتوفير بدائل للطاقة تكون نظيفة ومستدامة، خاصة أن السعودية 
 عن الرقابة 

ً
أولت مسألة األمن والسالمة النووية أهمية قصوى، فضال

الصارمة التي ستتبعها في هذه المفاعالت.

األمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي عن عزم بالده دخول النادي النووي.
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ــة مــنــخــفــضــة  ــاقـ ــلـــطـ مـــســـتـــقـــبـــال لـ
ومتوفرة  التلوث،  وقليلة  الكربون 
وفًقا  ولــيــس  الــطــلــب،  على حسب 
وتقلبات  املناخية  الظروف  لتغير 

األسعار.
تكشف األرقام الرسمية لشركة 
تستهلك  الـــســـعـــوديـــة  أن  ــو  ــكــ أرامــ
ــا نــحــو مــلــيــونــي بــرمــيــل من  يــومــًيّ
ــاء، ويف  ــربـ ــهـ ــكـ الـــنـــفـــط لــتــولــيــد الـ
حـــــــال مت االنـــــتـــــقـــــال مــســتــقــبــال 
ــى اســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــنــوويــة  إلــ
إلــى خفض معدل  فسيؤدي ذلــك 
االســـتـــهـــالك احملــلــي الــيــومــي من 
برميل،  ألــف   150 مبعدل  النفط 
ــاد الـــكـــلـــي عــلــى  ــتــــمــ وتـــقـــلـــيـــل االعــ
النفط والغاز كمصدرين أساسيني 

إلنتاج الكهرباء.
ــت الـــســـعـــوديـــة،  ــاركــ ومــــؤخــــرا شــ
يف أعـــمـــال املـــؤمتـــر الـــعـــام الــثــالــث 
للطاقة  الدولية  للوكالة  والستني 
الـــذريـــة يف الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فيينا، بحضور دولي رسمي واسع 
ــد الــــذي  ــوفــ الـــنـــطـــاق، وحــــــرص الــ
رأســــه الـــدكـــتـــور خــالــد الــســلــطــان، 
على االطالع على أحدث تصاميم 
للبدء  متهيدًا  النووية،  املفاعالت 

يف إنشائها يف السعودية.
الصحراوية  الطبيعة  تعوق  وال 
احلارة للسعودية إقامة املفاعالت 
الــنــوويــة الــضــخــمــة، فــبــعــض أكــبــر 
املـــفـــاعـــالت األمـــريـــكـــيـــة يـــوجـــد يف 
صـــحـــراء نــيــفــادا احلــــــارة، كــمــا أن 
على  حاليًا  يعكفون  روس  خــبــراء 
بــنــاء مــحــطــة »الــضــبــعــة« الــنــوويــة 
الكوريون  يبني  وكذلك  مصر؛  يف 
ــة«  ــركــ ــبــ ــون مـــحـــطـــة »الــ ــيــ ــوبــ ــنــ اجلــ

لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة يف اإلمــــــــارات، 
ــابــــه األجـــــــــــواء يف  يف إجــــــــــراء تــــشــ
الــــســــعــــوديــــة. بـــحـــســـب مــخــتــصــني 
مثل  دواًل  فـــإن  للمجلة،  حتــدثــوا 
وفرنسا  وروسيا  املتحدة  الــواليــات 
الطاقة  لتوفير  استعدادها  أبــدت 
الــنــوويــة يف الــســعــوديــة مــن خــالل 

إنشاء مفاعالت حديثة.

خطوة كبيرة
يــؤكــد الــدكــتــور فــهــد بــن جمعة 
ـــاقــــة  ــطـ ــة الــ ــ ــنـ ــ نــــــائــــــب رئــــــيــــــس جلـ
واالقـــتـــصـــاد يف مــجــلــس الـــشـــورى، 
أن الهدف من بناء هذه املفاعالت 
الــنــوويــة كما هــو مخطط لــه، هو 
تـــنـــويـــع مــــصــــادر الـــطـــاقـــة وتــوفــيــر 

النفط والغاز الستخدامات أخرى 
»من  للمجلة  ويقول  كاالستثمار، 
الــنــوويــة  ــاعـــالت  ــفـ ــروف أن املـ ــعــ املــ
دوليا تنتج عنها آثار سلبية سواء 
يف التسرب أو أمور أخرى، وهو ما 
تطبيق  على  التشديد  يستوجب 
واملتوافقة  الدولية  املعايير  أعلى 
مع االتفاقيات الدولية، والسعودية 
لن تدخر جهدًا يف توفير مثل هذه 
املعايير وفق اإلجــراءات الدولية«، 
ــتـــور بـــن جــمــعــة على  وشـــــدد الـــدكـ
أن إنــشــاء هــذه املــفــاعــالت سيكون 
السليمة  لــألغــراض  الستخدمها 
لتوفير طــاقــة جــديــدة، الفــتــًا إلى 
»أهــمــيــة هـــذه املــشــاريــع الــتــي أكــد 
إلنشائها  دعــمــه  الــدولــي  املجتمع 

مــحــلــيــًا، مــع رغــبــة روســيــا وفرنسا 
وأمريكا وبعض الدول املتقدمة يف 

إنشائها«.
وحــــول تــكــالــيــف هـــذه املــنــشــآت، 
املـــفـــاعـــالت  ــيـــف  ــالـ ــكـ تـ أن  أوضــــــــح 
النووية زادت يف السنوات األخيرة، 
ــد تــبــلــغ مـــن ســبــعــة إلــــى تسعة  وقــ
مليارات دوالر، يف حني أعمار هذه 
املــفــاعــالت قــد متتد إلــى 30 عامًا 

و40 عامًا كحد أقصى.
وبــني بــن جمعة أن منــو الطلب 
محليًا  الكهربائية  الــطــاقــة  عــلــى 
مــن أعــلــى املــعــدالت على مستوى 
الــعــالــم، وال ميــكــن مــواجــهــتــه من 

خالل الطاقة التقليدية وحدها.
أبامني،  راشــد  أكــد  من ناحيته، 
الطاقة، وجود  املختص يف شــؤون 
ــــدوى اقــتــصــاديــة مــحــســومــة يف  جـ
مثل هــذه املــشــاريــع، الفــتــًا إلــى أن 
املــرحــلــة احلــالــيــة أظــهــرت تــأيــيــدًا 
دوليًا برغبات مشاركة يف بناء هذه 

املفاعالت.
ــدة  ــحــ ــتــ ــبــــر الـــــــــواليـــــــــات املــ ــتــ تــــعــ
ــيـــة أكـــبـــر ســـــوق لــلــطــاقــة  ــكـ األمـــريـ
فرنسا  تليها  الــعــالــم،  يف  الــنــوويــة 
والــيــابــان وتــتــبــعــهــا روســيــا وكــوريــا 
اجلــنــوبــيــة وأملــانــيــا؛ وفــًقــا للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة، بــدأت 
روســيــا والــصــني وكــوريــا اجلنوبية، 
دولــيــة  اتــفــاقــيــات حكومية  تــوقــيــع 
ــول االســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة  ــ حـ
النووية مع غانا وإثيوبيا  للطاقة 
وأوغــــــــنــــــــدا والـــــــــســـــــــودان وكـــيـــنـــيـــا 
ونيجيريا وزامبيا؛ لبناء عديد من 
لتوليد  النووية  الطاقة  محطات 

الطاقة الكهربائية النظيفة 

بن جمعة: ال يمكن 
مواجهة نمو الطلب

على الطاقة الكهربائية 
من خالل الطاقة 
التقليدية وحدها

أبانمي: الخطط 
السعودية لقيت 

 برغبات 
ً
 دوليا

ً
تأييدا

مشاركة في بناء 
هذه المفاعالت

د. فهد بن جمعة

 يعمل بالطاقة النووية، صورة لمفاعل نووي أوروبي.
ً
لماذا علينا أن نبني عالما

د. راشد أبانمي
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تهدف التشريعات إلى تعميق 
مــــــــبــــــــادرات اإلصـــــــــــالح وإيـــــجـــــاد 
املــنــافــســة يف صناعة  مــزيــد مـــن 
ــرار  الــكــهــربــاء، وتــعــتــزم عــمــان إقـ
مزيد من التشريعات التي متكن 
الطاقة  شـــراء  عــقــود  تنفيذ  مــن 
الــكــهــربــائــيــة مـــن خــــالل الــســوق 
 .2021 عـــــام  بـــحـــلـــول  ــة  ــوريــ ــفــ الــ
الفرصة  ذلــك  يتيح  أن  ويــتــوقــع 
لــلــمــســتــهــلــكــني الخـــتـــيـــار مــــورد 

الطاقة الكهربائية.
ــلــــك الــــســــلــــطــــنــــة مـــا  ــهــ ــتــ ــســ تــ
ــــن ربــــــع إنـــتـــاجـــهـــا مــن  ــرب مـ ــقــ يــ
مــلــيــار   32.3( الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز 
مــتــر مــكــعــب قــيــاســي( يف توليد 
ــاء ومــــحــــطــــات حتــلــيــة  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
املــــيــــاه، وتـــســـعـــى »اســتــراتــيــجــيــة 
عمان 2040 للطاقة« إلى ضمان 
اســـتـــدامـــة الـــطـــاقـــة عـــلـــى املــــدى 

الطويل.
ــلـــل مــن  ــقـ تـ أن  عــــمــــان  تــــأمــــل 
اعتمادها على الوقود األحفوري، 

تعتمد  استراتيجية  خـــالل  مــن 
افتتاح مشاريع  التوسع يف  على 
ــة مــــــن مــــصــــادر  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ إنــــــتــــــاج الـ

متجددة.
ــد الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بــن  ــؤكــ يــ
ــد الــــرمــــحــــي وزيـــــــر الــنــفــط  ــمـ حـ
استراتيجية  أن  العماني،  والغاز 
السلطنة تستهدف إنتاج 20 إلى 
املصادر  عبر  الكهرباء  من   ٪  30
املـــســـتـــدامـــة بــحــلــول عــــام 2030 
نحو  العاملي  التوجه  أن  معتبرا 
ــتـــجـــددة هـــو مــشــروع  الـــطـــاقـــة املـ

حياة مستقبلية ال مناص عنه.

متــــثــــل الـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
ــة أربـــــــاع  ــ ــــالثـ ــة ثـ ــيــ ــوئــ ــهــــروضــ ــكــ الــ
املشاريع اإلقليمية املرتقبة تليها 
مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة 
% على  و9   %  10 بنسبة  الــريــاح 
أن يسهم  املتوقع  الــتــوالــي. ومــن 
االســــتــــخــــالص املـــــعـــــزز لــلــنــفــط 
يف  الشمسية  الطاقة  باستخدام 
الــســلــطــنــة بــنــحــو 1 جــيــجــا واط 
حــراريــة يف الــعــام احلــالــي 2019 
الطاقة  تقرير حتليل سوق  وفق 
التعاون  مجلس  لــدول  املتجددة 

اخلليجي لعام 2019.

ويــعــد مـــشـــروع مــحــطــة »ُظــفــار 
لطاقة الرياح« يف السلطنة بقدرة 
واط،  ميجا   50 قــدرهــا  إنــتــاجــيــة 
احملطة األكبر لتوليد الطاقة من 
الرياح يف منطقة اخلليج العربي، 
إجمالية  مساحة  على  يقع  وهــو 
قــدرهــا 1900 هــكــتــار، كــمــا جــاري 
تنفيذ  مشروع احملطة الشمسية 
واط  ميجا   500 بسعة  عــبــري  يف 
ملشروع  اإلنــتــاجــيــة  الــقــدرة  وتبلغ 
لتوليد  عمان  نفط  تنمية  شركة 
ــة الــشــمــســيــة  ــاقــ ــالــــطــ الــــبــــخــــار بــ
مــرحــلــتــه  يف  واط  مــيــجــا   1000
ــا يــــجــــري تــنــفــيــذ  ــيـــمـ األولـــــــــــى، فـ
مــرحــلــة ثــانــيــة أوســــع لــلــمــشــروع. 
وغيرها  املــشــروعــات  هــذه  وتعتبر 
مـــن مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة املــتــجــددة 
ــم خطط  إضـــافـــة ســتــســهــم يف دعـ
التنويع االقتصادي التي تتبناها 
السلطنة وتنويع مصادر الطاقة.

افــتــتــحــت   ،2018 ــبـــرايـــر  فـ يف 
مشروع »مرآة« للطاقة الشمسية 

تسعى سلطنة عمان إلى التركيز على 
الطاقة المتجددة وخصخصة شركات الطاقة

الكهرباء في ُعمان .. 
فرصة لدمج األسواق

تسير سلطنة عمان في أكثر من اتجاه، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، من خالل التركيز 
على مصادر الطاقة المتجددة »طاقة الرياح والطاقة الشمسية«، مع خصخصة جزء من القطاع، وهي 
 إلى جنب مع تشريعات تحرير قطاع الكهرباء في السلطنة، الذي بدأ قبل نحو 16 عاما، 

ً
خطط تسير جنبا

بإقرار »قانون القطاع« لتنظيم وخصخصة قطاع الكهرباء، وما يختص به من قطاع المياه.

تخطط عمان للتقليل من اعتمادها على
الوقود األحفوري من خالل التوسع في

مشاريع الطاقة المتجددة

استراتيجية السلطنة تستهدف إنتاج 20 إلى
30 % من الكهرباء عبر المصادر المستدامة

بحلول عام 2030
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محافظة  مرمول يف  منطقة  يف 
الذي  السلطنة(،  )جنوب  ظفار 
يعد األكبر على مستوى العالم.

املــــــشــــــروع يف حــــال  وســــيــــوفــــر 

تــريــلــيــون   5.6 نـــحـــو  ــه،  ــالـ ــمـ ــتـ اكـ
وحــــــــــــدة حـــــــــراريـــــــــة مـــــــن الـــــغـــــاز 
ــًا، وهــــي كمية  ــويـ ــنـ الــطــبــيــعــي سـ
توفير  منها يف  االستفادة  متكن 

الكهرباء للمنازل ألكثر من 209 
آالف شخص يف السلطنة.

يضم املشروع، الذي بدأ العمل 
فيه قبل عامني 36 بيًتا زجاجًيا، 
وتــبــلــغ املــســاحــة الــكــامــلــة لــه مع 
جــمــيــع مــرافــقــه 3 كــيــلــو مــتــرات 
مــربــعــة، أي مــا يــعــادل أكــثــر من 

360 ملعب كرة قدم.

استراتيجية بعيدة المدى:
ترتكز االستراتيجية الُعمانية 
يف مجال الطاقة املتجددة على 
مـــا متــلــكــه الــســلــطــنــة مـــن مـــوارد 
ممـــيـــزة يف الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
وطاقة الرياح، التي متثل جانبًا 
واعـــــــــــدًا يف مـــســـتـــقـــبـــل الـــطـــاقـــة 

املتجددة يف البالد. 
يــؤكــد الــدكــتــور عــلــي بــن حمد 
النفط  وزيــر  مستشار  الغافري، 
والغاز لشؤون الكهرباء والطاقة 
السلطنة  أّن  املتجددة يف عمان، 
لالستراتيجية  دراســتــهــا  أنــهــت 
»متثل  ويقول  للطاقة،  الوطنية 
ــاح جــانــبــًا واعــــــدًا يف  ــريـ طــاقــة الـ
ــة املـــتـــجـــددة  ــاقــ ــطــ مـــســـتـــقـــبـــل الــ
يف الــســلــطــنــة، حــيــث تــشــيــر إلــى 
ــدوى الــتــي قــامــت بها  ــ ذلـــك اجلـ
الــســلــطــنــة، ولـــهـــذا فــــإّن اجلــهــود 
ــع املــنــاســبــة  ــواقـ قــائــمــة حلــجــز املـ
الكهرباء  إنتاج  دراســات  حملطات 
املقدر  الــتــي مــن  الــريــاح،  بطاقة 
أن تــراوح سعاتها بني 100 و200 

مشروع  جــانــب  إلــى  واط،  ميجا 
طاقة الرياح يف محافظة ظفار، 
الذي تبلغ سعته 50 ميجا واط، 
املــرحــلــة  ــروع يف  ــ ــشـ ــ املـ أن  حـــيـــث 
األخيرة لبدأ التشغيل التجاري، 
هــــذا إضـــافـــة إلــــى وجـــــود بعض 
املـــشـــاريـــع الـــتـــي تــعــنــى بــالــطــاقــة 
ــْت مــــن ِقــبــل  ــ ــَئـ ــ ــِشـ ــ املــــتــــجــــددة، ُأنـ
منها  الُعماني،  اخلــاص  القطاع 
مــشــروع تــبــلــغ ســعــتــه اإلنــتــاجــيــة 

1000 ميجا واط«.

برنامج التخصيص:
تنفيذًا للتوجيهات احلكومية، 
أطــلــقــت منـــاء الــقــابــضــة برنامج 
الــتــخــصــيــص اجلـــزئـــي لــشــركــات 
تـــوزيـــع ونــقــل وإمــــــداد الــكــهــربــاء 
يف مــجــمــوعــة منــــاء عـــن طــريــق 
ــاء  ــركــ ــشــ ــل األســـــهـــــم إلـــــــى الــ ــقــ نــ
ــيــــني الــــدولــــيــــني.  ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
القابضة عن  أعلنت منــاء  حيث 
عرضها لبيع ما يصل إلى 49 % 
من أسهمها يف الشركة العمانية 
لنقل الــكــهــربــاء، وبــيــع مــا يصل 
يف  ــا  ــهــ ــمــ ــهــ أســ مــــــن   %  70 إلــــــــى 
وهي:  والتزويد  التوزيع  شركات 
الكهرباء،  لتوزيع  شركة مسقط 
وشـــركـــة كــهــربــاء مـــجـــان، وشــركــة 
ــة ظــفــار  ــركــ ــاء مـــــــزون، وشــ ــربـ ــهـ كـ
عملية  إطـــالق  مت  كما  للطاقة. 
لــشــركــتــي مسقط  الــتــخــصــيــص 
لتوزيع الكهرباء والعمانية لنقل 
ويف  2018م،  أكتوبر  يف  الكهرباء 
ديسمبر 2018م أعربت 23 شركة 
عن رغبتها يف املشاركة يف عملية 
الشركتني،  لهاتني  التخصيص 
سواء بشكل فردي أو جماعي.   

الــتــخــصــيــص  ــن  ــهــــدف مــ الــ إن 
األجنبية  االستثمارات  جذب  هو 
ورفــــــــــع الــــــكــــــفــــــاءة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
ــمـــل  ــعـ ــيـ ــث سـ ــ ــيــ ــ لــــــلــــــشــــــركــــــات، حــ
أفضل  تطبيق  على  املستثمرين 
للمساعدة  التكنولوجية  احللول 
يف تطوير الكفاءة وقدرة موظفي 
على  ستنعكس  والتي  املجموعة، 
ــودة اخلـــدمـــة وتــكــلــفــة الــوحــدة  جــ
ــاء نصب  املــبــاعــة، حــيــث تــضــع منـ
ــة  ــلــــى جـــــــــودة اخلــــدمــ أعـــيـــنـــهـــا عــ
لتحقيق  لــلــمــشــتــركــني  املـــقـــدمـــة 
رضــــــاهــــــم وأيــــــضــــــا رفــــــــع كــــفــــاءة 

موظفيها وتطوير قدراتهم  جانب من عرض لشركة نماء.
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توقعات بوصول إنتاج الكهرباء في قطر 

إلى 12.883 ميجا واط في عام 2024

كهرماء .. التوسع 
لتلبية الطلب

ــاج الــكــهــربــاء يف قطر  ــتـ ويــبــلــغ إنـ
واط وتــشــيــر  مــيــجــا   10,170 حــالــيــا 
الــتــوقــعــات إلـــى ارتـــفـــاع اإلنـــتـــاج إلــى 
 ،2024 عـــام  يف  واط  ميجا   12,883
456 مليون  املـــيـــاه  إنـــتـــاج  بــلــغ  فــيــمــا 
ــات لــنــمــو  ــعـ ــوقـ ــتـ ــون، وتـــشـــيـــر الـ ــ ــالـ ــ جـ
اإلنتاج إلى 586 مليون جالون حتى 

عام 2024.  
تسعى »كــهــرمــاء« بــاالشــتــراك مع 
شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء الــقــطــريــة، 
إلــى رفــع إنــتــاج الــكــهــربــاء مــن خالل 
الضخمة،  املشاريع  من  كثير  تنفيذ 
يتمثل معظمها يف مشاريع محلية، 

ومــشــاريــع خــارجــيــة تــدعــم األجــنــدة 
أذرع  خــــــــالل  مــــــن  ــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ

استثمارية تخدم توسعها عامليًا.
تــعــمــل »كـــهـــرمـــاء« عــلــى اجتــاهــني، 
إنـــتـــاح  مـــشـــاريـــع  يف  الـــتـــوســـع  األول 
الطاقة، والثاني ترشيد االستهالك، 
يف العام املاضي حققت املؤسسة وفرًا 
ماليًا بنحو 480 مليون دوالر نتيجة 
الوطني للترشيد  الــبــرنــامــج  متــكــن 
»ترشيد« من خفض  الطاقة  وكفاءة 

استهالك الكهرباء واملياه.
ــواري رئــيــس  ــ ــكـ ــ ــد عــيــســى الـ ــؤكـ يـ
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء 

واملاء »كهرماء« أن خفض استهالك 
إلـــى حتقيق  الــكــهــربــاء واملــــاء أدى 
الــغــاز الطبيعي مبــا يقرب  وفــر يف 
مكعبة،  قــــدم  مــلــيــون   60642 مـــن 
وخـــفـــض االنـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
و600  ثالثة ماليني  بنحو  الضارة 

ألف طن.
مشاريع جديدة

ــة  تـــــتـــــبـــــنـــــى »كــــــــــهــــــــــرمــــــــــاء« خــــطــ
من  يتم  األمــد  طويلة  استراتيجية 
خاللها إجــراء دراســات توقع الطلب 
مع  والتفاوض  واملــاء  الكهرباء  على 
شركات إنتاج الطاقة واملياه املستقلة 

إلنـــشـــاء مــحــطــات جـــديـــدة لــتــولــيــد 
الكهرباء وحتلية املياه أو زيادة طاقة 
احملطات القائمة، مبا يحقق األمن 

املائي وأمن الطاقة.
ــر »مـــحـــطـــة   أخــــــيــــــرًا دشــــنــــت قــــطــ
أم احلـــــول لــلــطــاقــة« جـــنـــوب مــديــنــة 
اإلجمالية  تكلفتها  البالغة  الــوكــرة، 
الطاقة  وتبلغ  دوالر،  مليارات  ثالثة 
ميجا   2520 لــلــمــحــطــة  اإلنـــتـــاجـــيـــة 
واط من الكهرباء، و136 مليونًا و500 
املياه احملــالة يوميًا،  ألــف جالون من 
وتــلــبــي 30 % مــن احــتــيــاجــات الــبــالد 
من   % و40  الكهربائية،  الطاقة  مــن 

تسعى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء »كهرماء« إلى التوسع في 
مشاريعها إلنتاج الطاقة، خاصة من مصادر متجددة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على 

الكهرباء والماء وتجنب أي انقطاعات محتملة.

الكواري خالل كلمته في مؤتمر سيجري الخليج.
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احتياجاتها من املياه احملالة.
ــدام  ــتــــخــ ــاســ ــز احملـــــطـــــة بــ ــيــ ــمــ ــتــ وتــ
للبيئة يف  الــصــديــقــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
مجال حتلية املياه، وهي تكنولوجيا 
ــو مــا يسهم  الــتــنــاضــح الــعــكــســي، وهـ
يف دعـــم اجلــهــود احلــثــيــثــة مــن أجــل 
خـــفـــض االنـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازيــــة قـــدر 

املستطاع ورفع مستوى األداء.
أيــضــا دشــنــت قــطــر، أول محطات 
لتخزين  الــكــهــروضــوئــيــة  الــتــرشــيــد 
الكهربائية،  املركبات  الطاقة وشحن 
بـــهـــدف شــحــن املـــركـــبـــات بــالــكــهــربــاء 
ــة الــشــمــســيــة  ــاقــ ــن الــــطــ ــ ــنـــتـــجـــة مـ املـ
مــن خـــالل 216 لــوحــًا كــهــروضــوئــيــًا، 
مــقــســمــة عــلــى مــنــطــقــتــني مبــســاحــة 
إجمالية 270 مترًا مربعًا مبا يعادل 

مساحة صف 24 سيارة.
الــطــاقــة املنتجة  ويــبــلــغ إجــمــالــي 
املوجودة  الكهروضوئية  األلـــواح  من 
وهـــي  واط،  كـــيـــلـــو   72 ــة  ــطــ احملــ يف 
املركبات  حتتوي على وحــدة لشحن 
الــكــهــربــائــيــة ذات وصــلــتــني مـــن نــوع 
CHAdeMO وCombo املتوافقتني مع 

مختلف أنواع املركبات.
يؤكد الكواري أن احملطة اجلديدة 
هــــــي مــــــن أحــــــــــدث احملــــــطــــــات عــلــى 
مستوى العالم بغرض تنويع الوقود 
املتجددة  والطاقات  األحــفــوري  غير 
املـــســـتـــخـــدمـــة كـــمـــصـــدر لـــلـــطـــاقـــة يف 
ــال عـــدم  ــ ــيـــف »يف حــ ــة، ويـــضـ ــ ــدولــ ــ الــ
استخدام الطاقة الكهربائية املولدة 
عبر تلك احملطة يف شحن السيارات 
فــســيــجــري ضــخ الــكــهــربــاء يف شبكة 
»كــهــرمــاء« الســتــغــاللــهــا واالســتــفــادة 

منها«.
يف االجتـــاه ذاتــه جــددت »كهرماء« 
للمرة السادسة مذكرة التفاهم حول 
»تشوبو«  مع  املوقع  الشراكة  مشروع 
الــيــابــانــيــة املــتــخــصــصــة يف الــطــاقــة 

الكهربائية.
ــتـــمـــرار  ويـــســـمـــح الـــتـــجـــديـــد بـــاسـ
التعاون يف مجال احملطات الفرعية، 
والتعليم والتطوير يف مجال املوارد 
البشرية، وإدارة السالمة، والعدادات 
الــــذكــــيــــة، وخـــــدمـــــة الــــعــــمــــالء، بــني 

اجلانبني القطري والياباني.
كــمــا تــتــنــاول االتــفــاقــيــة مــواصــلــة 
ــاء واملـــــــاء الــقــطــريــة  ــهـــربـ ــكـ شـــركـــة الـ
وشركة »تشوبو« التعاون والشراكة يف 
مجال حماية البيئة، وإدارة السالمة 
التركيز يف  الصيانة، وسيتم  وجــودة 

ــوارد  املــرحــلــة املــقــبــلــة عــلــى تـــبـــادل املــ
البشرية لتعزيز التعاون املشترك يف 

إطار مشروع الشراكة.
ــهـــم يف  ــواري عـــلـــى أنـ ــ ــكـ ــ ويــــشــــدد الـ
إلى توطني الصناعات  قطر يسعون 
ــاء، ويضيف  يف مــجــال الــكــهــربــاء واملــ
»لــديــنــا عــــدد مـــن املــصــانــع احملــلــيــة، 
الشركات  مــع  نوقعها  التي  والعقود 
من  املصنعني  فيها  نشجع  العاملية 
خارج دولة قطر على االستفادة من 
امليزات التي تقدمها الدولة يف إنشاء 
شـــراكـــات مــع اجلــهــات االســتــثــمــاريــة 
مــن الــدولــة والــقــطــاع اخلــاص ســواء 
يف مـــجـــال الــصــنــاعــات الــكــهــربــائــيــة 
ــانــــدة، وضـــمـــان  املــــســ الـــصـــنـــاعـــات  أو 
القطاع  استراتيجي يف هذا  تصنيع 

احليوي«.

تعاون كبير
مــن جــانــبــه يــكــشــف فــهــد املــهــنــدي 
املنتدب لشركة  والعضو  العام  املدير 
الكهرباء واملاء القطرية، أن الكهرباء 
واملاء القطرية تتعاون مع »كهرماء« 
إلنـــشـــاء مــحــطــات إلنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
وحتلية املياه ملواكبة الطلب املتنامي 

الشركة  تسعى  كما  االســتــهــالك،  يف 
إلى تطوير قدراتها من خالل تنويع 
مصادر الطاقة مبا يف ذلك الطاقات 
وإنتاج  الشمسية  »الطاقة  املتجددة 

الطاقة من النفايات«.
وبــحــســب املــهــنــدي تــعــمــل الــشــركــة 
حاليًا على تنفيذ كثير من املشاريع 
داخــــل دولــــة قــطــر وخـــارجـــهـــا، الفــتــًا 
إلــى أن املــشــاريــع الــتــي تــقــوم الشركة 
تنفيذ  قــطــر،  دولـــة  داخـــل  بتنفيذها 
ــروع أم احلــــــول لــلــطــاقــة الــــذي  ــشــ مــ
تبلغ  إنتاجية  بقدرة  بالكامل  اكتمل 
الـــكـــهـــربـــاء  مــــن  واط  مـــيـــجـــا   2520
املــيــاه  مـــن  جـــالـــون  مــلــيــون  و136,5 
احملـــــالة الـــصـــاحلـــة لــلــشــرب يــومــيــًا، 
منوها بأن هذا املشروع يعد من أكبر 
املشاريع التي تنجز يف املنطقة، حيث 
% مــن احتياج   31 يغطي مــا يــقــارب 
الدولة من الكهرباء و40 % من املاء، 
وقد مت إجنازه يف وقته احملدد وضمن 

التكلفة املتوقعة.

مشاريع خارجية
ــًا، قـــامـــت شـــركـــة نـــبـــراس  ــيــ ــارجــ خــ
ــة لـــلـــشـــركـــة بــعــدد  ــعـ ــابـ ــتـ لـــلـــطـــاقـــة الـ

مــن مــشــاريــع اإلنـــشـــاء واالســتــحــواذ 
الكهربائية  الــطــاقــة  توليد  حملــطــات 
موزعة على مناطق جغرافية متنوعة 
مثل سلطنة عمان واململكة األردنية 
الهاشمية وإندونيسيا، لتتمكن بهذا 
»نبراس« للطاقة وخالل فترة قصيرة 
تزيد  استثمارية  محفظة  بــنــاء  مــن 
قدرتها اإلنتاجية على 1,115 ميجا 

واط من الكهرباء.
ــراس« بــتــوقــيــع  ــ ــبــ ــ ــامــــت »نــ ــا قــ ــمـ  كـ
ــة آي  ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ ــة مــ ــ ــراكــ ــ ــة شــ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
وشـــركـــة  األمـــريـــكـــيـــة،   AES أس  إي 
محطة  لتطوير  اليابانية  ميتسوي 
الطاقة  طريق  عن  الكهرباء  إلنتاج 
اإلنتاجية  طاقتها  تبلغ  الشمسية 
املــمــلــكــة  يف  واط  مـــيـــجـــا   40 ــو  ــحـ نـ

األردنية الهاشمية.
ــراس« لــلــطــاقــة على  ــبــ  وتــعــمــل »نــ
التوسع يف األسواق العاملية من خالل 
عدد من املشاريع االستثمارية، وهي 
تهدف خالل األعوام العشرة املقبلة 
9 جيجا  امتالك ما يزيد على  إلــى 
تعمل  الـــطـــاقـــة،  مـــشـــاريـــع  ــن  مـ واط 
بأنواع مختلفة من الوقود مثل الغاز 
كما  املــتــجــددة،  والــطــاقــات  الطبيعي 
تــهــدف الــشــركــة إلـــى أن تــكــون نسبة 
املختلفة  بأنواعها  املتجددة  الطاقة 
يف محفظتها االستثمارية 30 % من 

إجمالي الطاقة املنتجة 

ندرو فولكنر 
ٔ
ا اتفاقية شراكة مع  توقيع  والماء »كهرماء« خالل  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  رئيس  الكواري  بن هالل  عيسى 

المدير التنفيذي لشركة قطر شل.

الكواري: نسعى إلى 
توطين الصناعات في 
مجال الكهرباء والماء

المهندي: نسعى 
إلى التطوير من خالل 

تنويع مصادر الطاقة
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حصلت إدارة املواصفات واملقاييس يف الشركة 
الــوطــنــيــة لــنــقــل الــكــهــربــاء »الــتــابــعــة لــلــشــركــة 
الــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء« عــلــى االعــتــمــاد الــدولــي 
 ،ISO 9001:2015 للجودة  العاملية  والــشــهــادة 

.TUV-Nord, Germany من منظمة
جاء هذا االعتراف العاملي بعد اجتياز اإلدارة 
يف شــركــة »نــقــل الــكــهــربــاء« اخــتــبــارات التدقيق 
اخلــارجــيــة وحتــقــيــق املــتــطــلــبــات الـــالزمـــة كافة 
لــلــحــصــول عــلــى الـــشـــهـــادة الـــتـــي متــثــل املــعــيــار 

العاملي األبرز يف مجال نظام إدارة اجلودة.
واملــقــايــيــس  ــات  ــفــ ــواصــ املــ إدارة  اســـتـــطـــاعـــت 
توظيف  خـــالل  مــن  املــؤســســي،  التميز  حتقيق 
السياسات  وتبني  واملــمــارســات  الــوســائــل  أفضل 
واإلجراءات عاملية املعايير، وصواًل إلى بناء بيئة 

عمل احترافية قائمة على أفضل املمارسات.
ــَعـــدُّ حــصــول إدارة املــواصــفــات واملــقــايــيــس  وُيـ
عــلــى شـــهـــادة اآليـــــزو الــعــاملــيــة، اعـــتـــرافـــًا عــاملــًيــا 
بــجــودة منتجاتها وكــفــاءة خــدمــاتــهــا، ومــؤشــًرا 
وامتالكها  اجلـــودة،  بنظام  اإلدارة  الــتــزام  على 

ــًا داخــلــيــًا مــتــكــامــاًل لتطبيق تلك  ــ نــظــامــًا إداريـ
املعايير واملتطلبات، استناًدا إلى وثيقة املعايير 
الدولية اآليزو 9001، ما يسهم يف رفع مستوى 
وزيــادة  املطلوبة،  الكفاءة  وحتقيق  اإلدارة،  أداء 
اإلداريـــة،  الرقابة  وحتسني  العمليات،  شفافية 
الــعــمــل، إضــافــة إلــىحــســن إدارة  وتــطــويــر بيئة 

الوقت والنفقات واملوارد بفاعلية أكبر 

لنقل  الوطنية  الــشــركــة  كشفت 
الكهرباء التابعة للشركة السعودية 
للكهرباء، عن االنتهاء من تصنيع 
الــــدفــــعــــة األولــــــــــى مـــــن مــــحــــوالت 
ــقـــدرة الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل كــامــل  الـ
مصنع  قبل  مــن  السعودية،  داخــل 

محوالت الطاقة السعودية.
ــن هــــذا اإلجنــــــاز عقب  ــَن عـ ــ ــِلـ ــ ُأْعـ
ــــدرة 67  تــصــنــيــع تــســع مـــحـــوالت قـ
مــيــجــا فــولــت أمــبــيــر، الــتــي سيتم 
الشبكة  مــنــظــومــة  لــدعــم  تركيبها 
الــكــهــربــائــيــة ذات اجلــهــد الــعــالــي، 
خــــــــالل احلـــــفـــــل الــــــــــذي نــظــمــتــه 
السعودية  الطاقة  محوالت  شركة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
لنقل الكهرباء يف الدمام، يف مقر 
املصنع الذي متلكه شركة محوالت 
لشركة  اململوكة  السعودية  الطاقة 

الصناعات الكهربائية.
ــــوالت الــدفــعــة  ــــذه احملـــ ــدُّ هـ ــ ــَعـ ــ وُتـ
األولـــــــــى ضـــمـــن عـــقـــد شــــــــراء مــن 
مصنع محوالت الطاقة السعودية، 

ُيَعدُّ أحــد أهــم بنود اتفاقية  الــذي 
أبرمت  التي  املصنع،  مــع  الشراكة 
ــات  ــراكــ ــشــ ــــالل بـــرنـــامـــج »الــ مــــن خــ
االستراتيجية« يف الشركة الوطنية 
إلى  يهدف  الــذي  الكهرباء،  لنقل 
نــقــل الــعــالقــة بـــني الــشــركــة وكــبــار 
استراتيجية  عالقة  إلــى  املصنعني 
جتــعــل مــن املــمــلــكــة مـــحـــورًا رئيسًا 

يف صناعات اجلهد العالي والفائق 
على مستوى الشرق األوسط.

وأشــــاد املــهــنــدس ولــيــد السعدي 
نائب الرئيس للهندسة يف الشركة 
الـــوطـــنـــيـــة لــنــقــل الـــكـــهـــربـــاء بــهــذا 
محوالت  تصنيع  معتبرًا  اإلجنـــاز، 
مـــن هــــذا الـــنـــوع داخــــل الــســعــوديــة 
توطني  لتعزيز  مهمة  نقلة  ميثل 

صــنــاعــة الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة يف 
اململكة.

احملــــــوالت  أن  ــعــــدي  ــســ الــ وأكــــــــد 
اجــتــازت بــنــجــاح جميع اخــتــبــارات 
املــــخــــتــــبــــرات  أحـــــــــد  اجلــــــــــــــودة يف 
العاملية، وفقًا للمواصفات العاملية 
ومتطلبات الشركة، ما جعل املصنع 
مـــؤهـــاًل لــــدى الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
هــــذه  أن  ــا  خــــصــــوصــ ــاء،  ــربــ ــهــ ــكــ ــلــ لــ
احملـــوالت ُتــَعــدُّ مــن أوائـــل محوالت 
القدرة التي تتم صناعتها محليًا.

التنفيذي  الرئيس  بــدوره كشف 
ملــصــنــع مـــحـــوالت الـــطـــاقـــة حــســام 
املـــــــــواد  ــن  ــ ــ مـ  %  20 أن  ــــخ  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
احملـــوالت  تصنيع  يف  املــســتــخــدمــة 
املصانع  مــن  تأمينها  يتم  املنتجة 
احملـــلـــيـــة يف كـــثـــيـــر مــــن األحــــيــــان، 
وذلــــك يف ظــل حـــرص »الــســعــوديــة 
لــلــكــهــربــاء« عــلــى االســـتـــفـــادة من 
ــوارد احملــلــيــة ودعــــم الــصــنــاعــات  ــ املــ
الوطنية، ونقل التقنيات احلديثة 

إلى داخل البالد 

اعتماد دولي 
لـ »نقل الكهرباء«

لحظة تسلم الشهادة الدولية.

الخلف  وفــي  المصنع،  عــن  وافــيــا  شرحا  الكهرباء  شركة  لمسؤولي  يقدم  مهندس 
المهندسون يعملون.

»الكهرباء السعودية« تصنع محوالت القدرة الكهربائية 
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كشفت »شركة تقنية للطاقة« يف 
السعودية، عن االنتهاء من تنفيذ 
ضمن  الشمسية،  احملــطــة  أعــمــال 
املرحلة األولى من مشروع »ليلى«، 
على مساحة 720 ألف متر مربع، 
10 ميجا  تــبــلــغ  إنــتــاجــيــة  ــدرة  ــ وقــ

واط.
إنتاج  محطة  أول  »ليلى«  وتعد 
طـــاقـــة مــســتــقــلــة تــعــمــل بــالــطــاقــة 
ــرة  ــاشـ ــبـ الـــشـــمـــســـيـــة، وتــــرتــــبــــط مـ
ــا يعني  بــالــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، مـ
 % 10 املــشــروع على تغطية  قـــدرة 
ــاج مــحــافــظــة األفـــــالج  ــيـ ــتـ ــن احـ مــ
ــنـــوب مــديــنــة  مــتــر جـ كــيــلــو   300(

الرياض(.
وأكد وليد الهليل مدير املشروع 
مصدر  احملطة  أعــمــال  اكتمال  أن 
فـــخـــر لـــهـــم جـــمـــيـــعـــا، خــــاصــــة أنـــه 
يأتي يف وقت تشهد فيه السعودية 
ــارزًا يف املــجــاالت  ــ حـــضـــورًا دولـــيـــًا بـ
كــافــة؛ خــصــوصــًا يف ســـوق الطاقة 
ــة، حــــيــــث تــــعــــد احملــــــرك  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ

الرئيس، وأضاف: »تأتي احملطة يف 
إطار تنويع مصادر الطاقة، ودعم 
الــطــاقــة املــتــجــددة، عــبــر استغالل 
ــع ضـــمـــان رفــع  املـــــــوارد احملـــلـــيـــة، مـ
الــقــدرة اإلنتاجية واحلــفــاظ على 

البيئة«.
ويـــقـــدم مـــشـــروع »لــيــلــى« قــدرتــه 
األفــالج،  ملنطقة  كاملة  اإلنتاجية 
انــبــعــاثــات ثاني  وهـــو مــا سيقلص 
ــنــــاجــــم عــن  ــد الــــكــــربــــون، الــ ــيـ ــسـ أكـ

ــادر الــتــقــلــيــديــة لــلــطــاقــة من  املـــصـ
الوقود واحملروقات، وبالتالي زيادة 
فــرص احلــفــاظ على سالمة بيئة 
املنطقة، وقدرتها على دعم البيئة 

الزراعية وتعزيز فرصها 

مهندس سعودي يقف أمام عدد من ألواح محطة ليلى الشمسية.

جانب من مشروعات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة.

االنتهاء من تنفيذ محطة »ليلى« الشمسية

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة أبــــوظــــبــــي 
ــة« أن  ــاقــ الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة »طــ
بنهاية  اســتــثــمــاراتــهــا  أجــمــالــي 
مليار   30 بلغت  املــاضــي،  الــعــام 
دوالر يف 11 دولــة هــي اإلمـــارات 
ــراق  ــعــ ــان والـــســـعـــوديـــة والــ ــمــ وعــ
وهولندا  والهند  وغــانــا  واملــغــرب 
واململكة املتحدة وأمريكا وكندا، 
إضـــافـــة إلــــى أوروبــــــــا، تــســتــحــوذ 

اإلمارات على 55 % منها.
ــاهــــري  ــظــ ــــف ســـعـــيـــد الــ ــشـ ــ وكـ
للشركة عن  التنفيذي  الرئيس 
أن »طاقة« توفر 50 % من إنتاج 
من  و15 %  املغرب  يف  الكهرباء 

إنتاج الكهرباء يف غانا.
»الــقــدرة اإلجمالية  ــاف:  وأضـ
إلنــتــاج الشركة مــن املــيــاه وصل 
إلــــى نــحــو 917 مــلــيــون جــالــون 

يــومــيــا، فــيــمــا بــلــغ إنــتــاجــهــا من 
واط،  ميجا   17500 الــكــهــربــاء 
داخل  واط  ميجا   12500 منها 

اإلمارات«.
 وشــــــدد الــــظــــاهــــري عـــلـــى أن 
الـــشـــركـــة اســـتـــطـــاعـــت الــتــأقــلــم 
ــار الــنــفــط  ــعــ مــــع انـــخـــفـــاض أســ
 750 بقيمة  النفقات  وتقليص 

مليون دوالر سنويا 

سعيد الظاهري

»طاقة« 
اإلماراتية 

تستثمر ٣٠ 
مليار دوالر
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ــنـــت دولـــــــة اإلمـــــــــــارات عــــن تــخــصــيــص  ــلـ أعـ
للطاقة  مــشــاريــع  لــتــمــويــل  دوالر  مــلــيــون   31

املتجددة يف كل من غيانا وليبيريا وتوجو.
ــدوق أبـــوظـــبـــي لــلــتــنــمــيــة: »إن  ــنــ وقــــــال صــ
ــات ســيــتــم تــنــفــيــذهــا بــالــتــعــاون مع  ــروعـ ــشـ املـ

الوكالة الدولية للطاقة املتجددة »آرينا«.
وقال محمد السويدي مدير عام الصندوق: 
»إن الــصــنــدوق حــريــص عــلــى تــعــزيــز انــتــشــار 
ــدول النامية  حــلــول الــطــاقــة املــتــجــددة يف الــ
الطاقة  احتياجاتها من  تلبية  لتمكينها من 
بــكــافــة أشــكــالــهــا، وهـــو مـــا يــســهــم يف حتقيق 
الــــدول وحتفيز  تــلــك  التنموية يف  ــداف  األهــ

الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة وحتـــســـني مــســتــويــات 
املعيشة للسكان«.

ــدوق مـــــشـــــروع أنـــظـــمـــة  ــ ــنـ ــ ــصـ ــ وســــيــــمــــول الـ
درهــم  مليون   29،3 بقيمة  غيانا  يف  شمسية 
إلى  دوالر( وهو يهدف  ثمانية ماليني  )نحو 
احــتــيــاجــات  لتغطية  واط  مــيــجــا   5،2 إنــتــاج 
الــنــائــيــة  املــنــاطــق  34،700 شــخــص يف  نــحــو 
وسيعمل املشروع على توفير إمدادات موثوقة 
ــود  ــوقـ ــفـــض اســـتـــهـــالك الـ مــــن الـــكـــهـــربـــاء وخـ

األحفوري.
ويف لــيــبــيــريــا، ســيــمــول الــصــنــدوق مــشــروع 
 29،3 بقيمة  الــكــهــرومــائــيــة  للطاقة  محطة 

مليون درهم )نحو ثمانية ماليني دوالر(.
2،1 ميجا  إنـــتـــاج  وســتــعــمــل احملــطــة عــلــى 
شخص  ألـــف   30 احــتــيــاجــات  لتغطية  واط 
من خالل توفير طاقة مستدامة من مصادر 
احتياجات  لتأمني  مقبولة  وبأسعار  نظيفة 
ــن األســـــر واملــــــــدارس واملــســتــشــفــيــات  عـــديـــد مـ
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة، مـــا ســيــعــزز الـــظـــروف 
املعيشية ويساعد على احلد من الفقر. أما يف 
توجو، فستدعم املبادرة إنشاء محطة للطاقة 
الشمسية بقيمة 55 مليون درهم )15 مليون 
دوالر( وستعمل احملطة على إنتاج 30 ميجا 

واط تغطي احتياجات 700 ألف أسرة 

اإلمارات تخصص ٣1 مليون دوالر للطاقة المتجددة في غيانا وليبيريا وتوجو

واحدة من مشاريع اإلمارات إلنتاج الطاقة المتجددة.

قفزة كبيرة 
لكهرباء 

السعودية

كبيرة  قفزة  للكهرباء،  السعودية  الشركة  حققت 
األعمال  لقطاع  الكهرباء  على  احلصول  مجال  يف 
إلى املرتبة 18 من أصل 190 دولة، بتحسن كبير عن 
كــان ترتيبها يف  أن  49 مرتبة، بعد  بـــ  املــاضــي  الــعــام 

العام املاضي 64.
اململكة،  ترتيب  حتسني  يف  الشركة  إسهام  ومتثل 
ــدد اإلجـــــــراءات، مــن خــمــســة إجــــراءات  يف خــفــض عـ
إلــى إجــراءيــن فقط، وكذلك تخفيض مــدة إيصال 
إضافة  فــقــط،  أيـــام  تسعة  إلــى  الكهربائية  اخلــدمــة 

ذلــك  ــدد،  اجلــ املــشــتــركــني  عــلــى  التكلفة  تقليل  إلـــى 
التي أطلقتها الشركة هذا  »بــرق«  من خالل خدمة 
العام، خلدمة قطاع األعمال، ومتت هذه اخلطوات 
مــن خــالل الــربــط مــع منصة »بــلــدي« لتقليل عدد 
اإلجــــــــراءات، إضـــافـــة إلــــى تــطــبــيــق نــظــم املــعــلــومــات 
ــة GIS لــتــخــفــيــض عـــــدد زيـــــــارة املـــوقـــع،  ــيـ ــرافـ ــغـ اجلـ
موقع  وحتديث  الطلبات  ملتابعة  مراكز  واستحداث 
الشركة اإللكتروني مبا يتالءم مع متطلبات البنك 

الدولي ورضا طالب اخلدمة 
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»كهرباء البحرين« 
تتباحث مع شركة 

إماراتية
ممــلــكــة  يف  واملـــــــاء  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة  تـــبـــاحـــث 
البحرين مع شركة رويال اإلماراتية املتخصصة 
يف عــدد مــن املــجــاالت الهندسية، ومــن ضمنها 

تطوير استخدامات الطاقة املتجددة.
ونــاقــشــت الـــــــوزارة أنــشــطــة وبـــرامـــج الــشــركــة 
اإلمـــاراتـــيـــة ورغــبــتــهــم يف فــتــح مــجــال الــتــعــاون 
املشترك بني الشركة وبني هيئة الكهرباء واملاء 
القائمة  املشاريع  املستدامة يف  الطاقة  ووحــدة 

واملستقبلية.
تسويق  كيفية  على  البحريني  اجلانب  وركــز 
خدمات الشركة يف كل ما يتعلق باستراتيجيات 

الطاقة والكهرباء والبنية التحتية.
وقــدمــت الــــوزارة عــرضــًا مرئيًا حــول خطط 
ومشاريع احلكومة يف مجال الطاقة املتجددة 

ورفـــع كــفــاءة الــطــاقــة.  وقــالــة وزارة الــكــهــربــاء 
ووحــدة  واملـــاء  الــكــهــربــاء  هيئة  »إن  البحرينية 
الطاقة املستدامة ترحبان بفتح آفاق التعاون 

ــات املــتــخــصــصــة يف هــــذا املـــجـــال،  ــركـ ــشـ مـــع الـ
ودراسة عروضها والعمل على إمكانية التعاون 

معها«  

واملــاء  الكهرباء  وزارة  كشفت 
الــبــحــريــنــيــة عـــن تــوقــيــع إنــشــاء 
وتــــشــــغــــيــــل مــــحــــطــــة الــــطــــاقــــة 
ميجا   100 املستقلة  الشمسية 
املشروع  بتنفيذ  وسيقوم  واط، 
ــة  ــوديـ ــعـ مـــجـــمـــوعـــة شـــــركـــــات سـ
ويـــابـــانـــيـــة وبـــحـــريـــنـــيـــة بــنــظــام 
والــتــشــغــيــل  الـــتـــشـــيـــيـــد    BOO
وامللكية ملدة 20 سنة، مبا يحقق 
املــشــروع  إدارة  يف  أعــلــى  كـــفـــاءة 
تــكــلــفــتــه، على  والــتــنــافــســيــة يف 
إنتاج هذه  أن تشترى احلكومة 
احملطة بسعر 37 سنتا أمريكيا 
ــدة، وهــــو ســعــر يــقــل عن  ــوحـ ــلـ لـ
الــكــهــربــاء املنتجة  ــدة  ســعــر وحــ
ــود األحـــــفـــــوري،  ــوقــ ــالــ ــا بــ ــيـ ــالـ حـ
وبــيــنــت الــــــوزارة الــبــحــريــنــيــة أن 
ــو األضـــخـــم يف  ــذا املــــشــــروع هـ هــ
ــاج الـــكـــهـــربـــاء مــــن الــطــاقــة  ــتــ إنــ
ــتـــجـــددة، مــضــيــفــا أنــــه »بــهــذا  املـ
املــــشــــروع يـــكـــون قــــد مت تــنــفــيــذ 
املــســتــهــدف إلنــتــاج  مـــن   % 50
املتجددة،  الطاقة  من  الكهرباء 
واط  250 ميجا  البالغ حجمه 

يتم  أن  2025«، متوقعا  بحلول 
االنتهاء من املشروع خالل عام 

ونصف.
مـــؤكـــدة أن هـــنـــاك رغـــبـــة من 
االستثمار  يف  اخلـــاص  القطاع 
يف قــطــاع الــطــاقــة املــتــجــددة يف 
أن مشروع  إلى  البحرين، الفتا 
محطة الطاقة الشمسية يقدر 
حــجــم االســتــثــمــار بــنــحــو 346 
العمل  أمريكي يف  دوالر  مليون 
الطاقة  مــن  الكهرباء  إنــتــاج  يف 

املتجددة.
وشــددت على أن إنشاء مركز 
الطاقة املستدامة ميثل خطوة 
كــبــيــرة ســتــضــع الــبــحــريــن على 
خـــريـــطـــة الـــــــدول الـــتـــي تــطــبــق 
املتجددة  الطاقة  استخدامات 
للبيئة،  والصديقة  والنظيفة 
حتقيق  إلــى  السبيل  وستدعم 
أقرها  التي  الوطنية  األهـــداف 
ــوزراء لــلــوصــول إلــى  ــ مجلس الـ
نسبة 5 % من استخدام الطاقة 

املتجددة بحلول عام 2025 مبا 
مــن  واط  مــيــجــا   250 ــعــــادل  يــ
 6 ونسبة  الكهربائية،  الــطــاقــة 
% مــن حتــســني كــفــاءة الطاقة 
بحلول العام ذاتــه، األمر الذي 
على  املــتــنــامــي  الــطــلــب  سيلبي 
اململكة ويسهم يف  الكهرباء يف 
حتسني جودة وكفاءة اخلدمات 
إضافة  واملقيمني،  للمواطنني 
إلـــــــــى جـــــــــذب االســـــتـــــثـــــمـــــارات 
البحرين  إلى  والعاملية  احمللية 
لــتــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع والــتــقــنــيــات 
املتجددة  الطاقة  استخدام  يف 
ــاح وتــنــويــع  ــريـ مـــن الــشــمــس والـ
ــة، وأضــــــــاف:  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ مـــــصـــــادر الـ
»الــبــحــريــن لــديــهــا قـــرابـــة 535 
الــــــوزارة  وإن  مــبــنــى حــكــومــيــا، 
الستخدام  استراتيجية  لديها 
أســـطـــح تـــلـــك املـــبـــانـــي لــتــولــيــد 
الكهرباء عبر الطاقة املتجددة، 
ــبـــدء فــعــلــيــا يف تلك  الـ حــيــث مت 
مع  االتــفــاق  عبر  االستراتيجية 
ثمانية مدارس واستخدام أسطح 

66 مبنى لذلك الغرض 

إحدى مشاريع أنتاج الطاقة في البحرين.

»كهرباء البحرين« توقع اتفاقية للطاقة الشمسية
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ــازت شــركــتــان كــوريــتــان جــنــوبــيــتــان للكابل  فــ
بتنفيذ مشروع شبكة كهرباء يف الكويت.

سيتيم«  آنــــد  كــابــل  إس  »إل  شــركــة  وأعــلــنــت 
الرائدة يف مجال األســالك والكابالت يف كوريا 
اجلــنــوبــيــة عـــن فـــوزهـــا بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع شبكة 
دوالر  مليون   94.7 بقيمة  الــكــويــت  يف  كــهــربــاء 

أمريكي.
املــبــرم مــع املــؤســســة العامة  ومبــوجــب العقد 
للرعاية السكنية، ستنشئ شركة إل إس للكابل 
بلدة جديدة  وهــي  املــطــالع،  الكهرباء يف  شبكة 
تقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب مدينة 

الكويت.
»إنها  من جانبها قالت شركة إل إس للكابل 

فولت  كيلو   400 تبلغ  أرضــيــة  كــابــالت  ســتــزود 
وستقوم بأعمال اإلنشاء ذات الصلة«.

الفوز بطلبات إضافية  أنها »تتوقع  وأضافت 
يف الكويت التي تخطط لضخ 30 تريليون وون 

لتطوير بنيتها التحتية حتى عام 2035«.

كما كشفت شركة تايهان للكابل عن تلقيها 
مشروع  بتنفيذ  فــوزهــا  بشأن  املوافقة  خطاب 
 76.8 بــقــيــمــة  الـــكـــويـــت  الـــكـــهـــربـــاء يف  شــبــكــة 
مليون دوالر من قبل املؤسسة العاملية للرعاية 

السكنية 

واملــاء إلى إضافة عشرة  الكهرباء  تسعى وزارة 
إنـــتـــاج  ــالـــي  إجـــمـ ــى  ــ إلـ واط  مــيــجــا  و380  آالف 
 16 يبلغ حاليا نحو  الـــذي  الــبــالد  الــكــهــربــاء يف 
املتوقع  اإلنــتــاج  ليالمس  واط  ميجا  و700  ألفًا 
27 ألف ميجا واط، بحسب  2023 نحو  بحلول 
اســتــراتــيــجــيــة الــــــوزارة إلنـــشـــاء مــحــطــات الــقــوى 
الكهربائية خالل األعوام املقبلة، بهدف مواجهة 
والوفاء مبتطلبات  الطاقة  املتزايد على  الطلب 

املشاريع اإلسكانية التي تنفذها الدولة.
وتتضمن استراتيجية الوزارة ثمانية مشاريع 
إلنشاء محطات، منها محطات َسُتْنَشأ من قبل 
الــشــراكــة بــني القطاعني  الــــوزارة وأخـــرى بنظام 
العام واخلـــاص، الفتة إلــى أنــه من بني املشاريع 
 500 الـــوزارة مشروعان إلضــافــة  التي ستنفذها 
مــن محطة  واط  ميجا   250 بــواقــع  واط  ميجا 
الصبية القائمة و250 من محطة الزور اجلنوبية 
خالل الربع األول من عام 2019 العام املستهدف 

للبدء يف تشغيل املشروع.
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن هناك ثالثة مشاريع 
ضمن محطة الزور الشمالية بإجمالي إنتاجية 
الثانية  املــرحــلــة  بــواقــع  واط  ميجا  ألــف   5.100
1500 ميجا واط يف الربع الثاني من العام 2019 

واط خالل  1800 ميجا  بواقع  الثالثة  واملرحلة 
الربع األول من عام 2021 واملرحلة الرابعة 1800 

ميجا واط خالل الربع األول من عام 2022.
وتتضمن استراتيجية الــوزارة مشروعًا إلنتاج 
1500 ميجا واط من املرحلة األولى من محطة 

اخليران خالل الربع الثالث من عام 2022 كما 
النويصيب  من  األولــى  املرحلة  مشروع  تضمنت 
الربع األول من  3000 ميجا واط خالل  إلنتاج 
280 مــن محطة  إنــتــاج  إلـــى  2023 إضــافــة  عـــام 

العبدلية خالل الربع األول من عام 2020 

27 ألف ميجا واط إجمالي إنتاج الكويت من الكهرباء بحلول 2٠2٣

شركتان كوريتان 
تفوزان بمشروع 

شبكة كهرباء في 
الكويت

الكويت تخطط لرفع طاقتها من أنتاج الكهرباء ألرقام قياسية.

صورة لمحطة النويصيب التي تستهدف أنتاج 3000 ميجا واط من الكهرباء.
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ــًا بــعــد يـــــوم، يـــتـــزايـــد عــدد  "يــــومــ
السعوديني الذين يفضلون اللجوء 
الــطــاقــة الشمسية  إلـــى اســتــخــدام 
يف مــنــازلــهــم، غــيــر أن الــغــالــبــيــة ال 
التقليدية  الطريقة  تفضل  تـــزال 
إلى  باللجوء  الكهرباء،  إلمـــدادات 

شركة الكهرباء الوطنية".
كشفت الهيئة العامة لإلحصاء 
يف السعودية، عن أن نسبة املساكن 
الشمسية  الطاقة  تستخدم  التي 
بلغت نحو 1.45 % على مستوى 
ــبـــالد، وقـــد اســتــحــوذت  مــنــاطــق الـ
نسبة  أعــلــى  عــلــى  حــائــل  منطقة 
الشمسية،  الــطــاقــة  اســتــخــدام  يف 
مــنــطــقــة  كـــانـــت  بــيــنــمــا   %  2.80

ــبـــاحـــة هــــي األقــــــل اســـتـــخـــدامـــًا  الـ
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة بـــني مــنــاطــق 

اململكة، بنسبة 0.59 %.
وأضــــــــــــاف املـــــســـــح اإلحــــصــــائــــي 
اململكة  األســر يف  نسبة  أن  للهيئة 
الــتــي تــرغــب يف اســتــخــدام الطاقة 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة )الـــشـــمـــســـيـــة( يف 
فــيــمــا   48.01% ــلـــغـــت  بـ املـــســـكـــن 
األســـــر  مـــــن   %  26.68 تــــــــزال  ال 
الــطــاقــة  تـــرغـــب يف اســـتـــخـــدام  ال 
الكهروضوئية، فيما 25.31 % من 
رغبتها يف  األســر غير متأكدة من 

استخدام الطاقة الشمسية.
ومت إطــــالق الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
ــبـــادرة  لــلــطــاقــة املـــتـــجـــددة، وهــــو مـ

مظلة  حتت  تنضوي  استراتيجية 
الــتــحــّول  وبـــرنـــامـــج   "2030 "رؤيـــــة 
الــوطــنــي، ويـــهـــدف الــبــرنــامــج إلــى 
الطاقة  حلصة  املستدامة  الــزيــادة 
ــتــــجــــددة مــــن إجـــمـــالـــي مـــصـــادر  املــ
الــطــاقــة يف املــمــلــكــة لــلــوصــول إلــى 
3.45 جيجا واط يف عام 2030 أي 
مــا يــعــادل 4 % مــن إجمالي إنتاج 
جيجا  و9.5  لــلــطــاقــة  الــســعــوديــة 
ما  وهـــو   ،2023 عـــام  بــحــلــول  واط 
يـــعـــادل 10 % مـــن إجــمــالــي إنــتــاج 
الــبــالد مــن الــطــاقــة، ومـــن املــتــوقــع 
أن يــبــلــغ حــجــم االســـتـــثـــمـــارات يف 
مليار   59 نحو  البرنامج  مشاريع 

ريال سعودي.

وتتميز السعودية بوفرة مصادر 
ــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة واألراضـــــــــي  الــــطــ
الشاسعة، كما ُتعد من أكثر الدول 
ــاع  ــعــ ارتــــفــــاعــــًا يف مــــعــــدالت اإلشــ
منها  وسعيًا  العالم.  يف  الشمسي 
ــى تــلــبــيــة احلــــاجــــات املـــتـــزايـــدة  ــ إلـ
مــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وضــمــان 
ــادي  ــصــ ــتــ اســــتــــدامــــة الـــنـــمـــو االقــ
وتنويع مزيج الطاقة احمللي، فقد 
بادرت إلى تطوير تقنيات حديثة 
اقــتــصــاديــًا،  ُمــجــديــة  تــكــلــفــة  ذات 
ــالـــي عــبــر  ــعـ لــتــلــبــيــة االحـــتـــيـــاج الـ
إنـــشـــاء 46 مــحــطــة رصـــد وقــيــاس 
ملوارد الطاقة الشمسية يف جميع 

أنحاء اململكة 

 في معدالت اإلشعاع الشمسي 
ً
السعودية من أكثر الدول ارتفاعا

نصف السعوديين يؤيدون الطاقة الشمسية

الكويت تخطط لرفع طاقتها من أنتاج الكهرباء ألرقام قياسية.

48.01
%

26.68
%

25.31
%

من األسر السعودية تؤيد 
استخدام الطاقة الشمسية

من األسر ال ترغب يف 
استخدام الطاقة الشمسية

من األسر غير متأكدة 
من رغبتها
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