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مقابلة

رئيس هيئة الربط الكــهربائي الخليجي: 

الســــــــــــوق الكـهربائي 
الخـــــليجي سيوفـــــــــــر 
26 مليــــــار دوالر ونخـطط 
للربـط مع جميـــــع الـدول 

العربية

من: محمد إدريس

مــن  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  الكهربائــي  الربــط  يعــد 
أهــم مشــروعات ربــط البنــى األساســية التــي أقرهــا مجلــس 

التعــاون.
تخفيــض  المشــروع  يحققهــا  التــي  الفوائــد  بيــن  ومــن 
ــة  ــة المتبادل ــة والتغطي ــي كل دول ــوب ف ــي المطل االحتياط
وتقليــل  الفائــض،  مــن  واالســتفادة  الطــوارئ،  حالــة  فــي 

الكهربائيــة. الطاقــة  إنتــاج  تكلفــة 
حــول هــذه النقــاط وغيرهــا تحــدث أحمــد اإلبراهيــم، الرئيــس 
ــدول مجلــس التعــاون  ــي ل ــط الكهربائ ــة الرب التنفيــذي لهيئ
لــدول الخليــج، لـــ »مباشــر«، والــذي أكــد أن الهيئــة تعمــل علــى 
اســتحداث خطــة جديــدة لســوق الربــط الكهربائــي وهــي 
تمــر بثــالث مراحــل، وســيتم العمــل بالمرحلــة األولــى؛ وذلــك 
باإلطــالق المبدئــي لســوق تجــارة مصغــر مــن دول مجلــس 
التعــاون باســتخدام التقنيــات الموجــودة، بينمــا المرحلــة 

ــي  ــة ف ــة متخصص ــركة عالمي ــال ش ــا إدخ ــيتم به ــة س الثاني
مجــال تجــارة الطاقــة بهــدف التوســع.

أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي العمــل علــى الســوق المتطــور، 
حتــى يصبــح ســوقً إقليميــً، وفــي حــال تــم تفعيــل الســوق 
ــار دوالر  ــى 26 ملي ــر إل ــي الخليجــي قــد يصــل التوفي الكهربائ

ــم. ــى مــدار 25 ســنة، حســب اإلبراهي عل
وأشــار رئيــس هيئــة الربــط الخليجــي إلــى أن هنــاك دراســة 
قــد  العربــي  العالــم  المســتوى  علــى  الربــط  لعمليــة 
اســتكملت، فهنــاك عمليــة ربــط ســعودي مصــري، وهــي اآلن 
فــي مرحلــة العقــود وترســية المناقصــات، وســتدخل فــي 
2017 حيــز التنفيــذ، كمــا تتطلــع الهيئــة للربــط فــي شــمال 
ثــم  ومــن  وتركيــا؛  والعــراق،  األردن،  بيــن  العربيــة  الجزيــرة 
أوروبــا، وتأمــل أن يكــون ذلــك كلــه فــي الفتــرة بيــن 2018 و2020، 

وإلــى تفاصيــل الحــوار..
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مباشــر: مــا تفاصيــل نشــأة الهيئــة وأهدافهــا التــي تأسســت 
مــن أجلهــا؟

فــي  األوليــة  والدراســات  الهيئــة  فكــرة  طــرح  تــم  اإلبراهيــم: 

والمؤسســات  الجامعــات  قبــل  مــن  كانــت  والتــي  الثمانينيــات، 

العلميــة والجامعــات والصناديــق االســتثمارية الخليجيــة، حيــث 

ــام  ــي ع ــائها ف ــى إلنش ــة األول ــدوى االقتصادي ــة الج ــت دراس أكمل

ــة  ــاء الهيئ ــي إنش ــة ف ــوات عملي ــاذ خط ــم اتخ ــم يت ــن ل 1990، ولك

ــاء  ــري الكهرب ــن وزي ــرار م ــاذ الق ــم اتخ ــا ت ــام 1999 عندم ــي ع إال ف

والمــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بإنشــاء »هيئــة الربــط 

الكهربائــي« لتتولــى مســؤولية مشــروع الربــط.

ــا  ــون مقره ــى أن يك ــق عل ــام 2001، واتف ــي ع ــة ف ــاء الهيئ ــم إنش وت

ــد  ــي تع ــام، والت ــة الدم ــي منطق ــعودية ف ــة الس ــة العربي المملك

أقــرب منطقــة تربــط بهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وعلــى 

ــام 2004،  ــي ع ــة ف ــدوى للهيئ ــة الج ــث دراس ــم تحدي ــك ت ــوء ذل ض

فــي حينهــا تــم وضــع المناقصــات للمشــروع للمرحلــة األولــى 

مــن الربــط الخليجــي، وفــي عــام 2005 تــم إرســاء المناقصــات، وتــم 

بــدء العمــل فــي عــام 2006 للمرحلــة األولــى لربــط أربــع دول وهــي: 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــن، والمملك ــت، والبحري ــر، والكوي قط

وتــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى فــي بدايــة 2009، والــذي كان مــن 

ضمنهــا العمــل علــى الدراســات التشــغيلية لالتفــاق علــى الوثائــق 

القانونيــة التفاقيــة الربــط، واالتفاقيــة العامــة، واالتفاقيــة الخاصــة 

لتبــادل تجــارة الطاقــة، وبهــذا تــم الربــط فعليــًا بيــن الشــبكات فــي 

ــن  ــط بي ــا الرب ــم فيه ــي يت ــى الت ــرة األول ــذه الم ــد ه ــام 2009، وتع ع

شــبكات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

فــي  الربــط  عمليــات  اســتكمال  هــي  الثانيــة  المرحلــة  وكانــت 

شــبكة اإلمــارات وســلطنة عمــان، والمرحلــة الثالثــة كانــت لعمليــة 

ــع فــي شــبكات اإلمــارات وعمــان، والتــي اكتملــت  ــط الــدول األرب رب

فــي 2011، ونحــن اآلن نعــد فــي الســنة الســابعة مــن التشــغيل، وقــد 

أتــى المشــروع ثمــاره فــي الدعــم أثنــاء الطــوارئ، والمشــاركة فــي 

ــاون. ــس التع ــى دول مجل ــة عل ــر الكلف ــة، وتوفي ــوارد الطاق م

مباشــر: مــا حجــم أصــول الهيئــة الحالــي وخطــط تطويــر 
تلــك األصــول؟ وصيانــة 

اإلبراهيــم: تــم تطويــر األصــول الخاصــة بالمرحلــة األولــى والثالثــة، 
ــن 6  ــا م ــم تمويله ــار دوالر ت ــول 1.4 ملي ــذه األص ــة ه ــت تكلف وبلغ
دول؛ وذلــك حســب نســب المشــاركة التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة 
الجــدوى لــكل دولــة؛ وذلــك ألن دور الهيئــة ال يســمح لهــا باالقتراض 

مــن البنــوك لتمويــل تلــك األصــول؛ ألنهــا حديثــة التكويــن.
ونحــن فــي الهيئــة نعتنــي باألصــول بحســب طــرق حديثــة، وهــي 
 ،»out sources« المتخصصيــن  المقاوليــن  اســتخدام  طريقــة 
ــدة،  ــج جي ــي نتائ ــة وتعط ــرق المرن ــن الط ــد م ــة تع ــذه الطريق وه
الوقــت ذاتــه مــع شــركات كبــرى لصيانــة  كمــا تعاقدنــا فــي 

الشــبكات.

مباشر: هل هناك خطط أو دراسات لزيادة رأسمال الهيئة؟
اإلبراهيــم: نحــن اآلن فــي طــور دراســة التوســع فــي مشــروع الربط، 
وهنالــك احتمــال لرفــع رأس المــال الهيئــة للعمــل علــى اســتثمارات 
إضافيــة وزيــادة ألصــول الهيئــة، ولكــن لــم تحــدد آليــة الرفــع حاليــًا 

ســواء كانــت عــن طريــق االقتــراض، أو زيــادة الحصــص لــكل دولــة.

مباشــر: مــا الخطــة االســتراتيجية التــي تســعى إليهــا الهيئــة.. 
ومــا مــدى تأثيرهــا علــى دول الخليــج؟

ــع  ــم المناف ــو تعظي ــة ه ــي للهيئ ــل األساس ــد العم ــم: يع اإلبراهي
ــة  ــض التكلف ــث خف ــن حي ــاون، م ــس التع ــدول مجل ــة ل االقتصادي
ــى  ــادرون عل ــن ق ــتثمارات، ونح ــي االس ــاركة ف ــدول، والمش ــى ال عل
تحقيــق فائــض اقتصــادي أكبــر للــدول، كمــا لدينــا فــرص جديــدة 
ــر األعمــال فــي مجــال الطاقــة؛ وذلــك بجلــب التقنيــات  فــي تطوي
كمــا  التعــاون،  مجلــس  دول  إلــى  ونقلهــا  العالميــة،  الجديــدة 
نعمــل علــى عمليــة إدمــاج الطاقــة المتجــددة فــي شــبكات الربــط 
الكهربائــي، ونتطلــع للربــط مــع منظومــات الكهربــاء األخــرى، 

ــة. ــوق للطاق ــاء س ــك إنش وكذل

مباشر: ما الموارد التي تعتمد عليها الهيئة؟
للهيئــة،  الرئيســي  المــورد  الســنوية  الرســوم  تعــد  اإلبراهيــم: 
الــدول للهيئــة نظيــر تقديــم خدمــة الدعــم خــالل  وتدفعهــا 
ــا بتنويــع مصــادر الدخــل،  الطــوارئ فــي أوقــات االنقطاعــات، وبدأن
تقدمهــا  التــي  البصريــة  األليــاف  لشــبكات  التســويق  بإضافــة 
الهيئــة فــي جميــع دول مجلــس التعــاون، وكان توجيــه المجلــس 
ــي دول  ــة ف ــال المرخص ــبكات االتص ــغلي ش ــى مش ــويقها إل بتس
ــك  ــة، وهنال ــدى الهيئ ــول ل ــد الدخ ــن أح ــد م ــي تع ــس، والت المجل
فــي  ونطمــح  الطاقــة،  تبــادل  قبــل  مــن  للهيئــة  بســيط  دخــل 

بالمســتقبل. تطويــره 
واالســتثمارات األخــرى فــي عــام 2015 تشــكل 8 - 9% مــن اســتثمارات 

ــة جميعها. الهيئ
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مباشــر: مــا المكاســب االقتصاديــة المحققــة للــدول مــن 
تجــارة الطاقــة باإلضافــة إلــى عمليــة الوفــر؟

اإلبراهيــم: قدمنــا فــي دراســة اإلمكانــات التــي يمكــن أن نحققهــا 
المحقــق  الوفــر  أن إمكانيــة  الوفــرة االقتصاديــة، ووجدنــا  فــي 
تفــوق المليــار دوالر ســنويًا مــن ناحيــة التوفيــر فــي تكلفــة الوقــود 
والتشــغيل األمثــل والكفــاءة، ولكــن مــن ناحيــة الوفــر االقتصــادي 
الفعلــي الــذي تــم تقديــره فــي عــام 2015، مــن حيــث خفــض 
التكلفــة التشــغيلية، وتكلفــة الوقــود والتــي قــدرت 62 مليــون 
دوالر، وأيضــًا التوفيــر فــي التكلفــة بمشــاركة فــي االحتياطــي 
ــدر بـــ  ــات ق ــب االنقطاع ــن دوالر، وتجن ــدر بـــ 109 ماليي ــغيلي ق التش
18 مليــون دوالر، وهنالــك وفــر فــي اســتثمارات الوقــود المركبــة، 
والتقديــرات حاليــًا تبيــن أن الوفــر المحقــق فــي عــام 2015 بلــغ 
االقتصاديــة،  الفوائــد  بــكل  دوالر  مليــون   390 إلــى   380 قيمتــه 
ويمكــن كمــا ذكرنــا ســابقًا رفــع هــذه األرقــام الفعليــة إلــى أكثــر 
مــن مليــار دوالر فــي حــال تطبيــق تجــارة الطاقــة بشــكل صحيــح.

مباشــر: مــا مالمــح خطــة الهيئــة لســوق الكهربــاء بالخليــج؟ 
ومــا حجــم هــذا الســوق والفوائــد المرجــوة خــالل الفتــرة 

المقبلــة؟
اإلبراهيــم: ســوق الكهربــاء الخليجــي يعــد مــن أهــم أهدافنــا، 
العــام  هــذا  وخــالل  الســوق،  هــذا  لتحفيــز  محــاوالت  وهنالــك 
ــل،  ــى 3 مراح ــر عل ــوق تم ــذا الس ــدة له ــة جدي ــتحداث خط ــم اس ت
ويتــم العمــل علــى المرحلــة األولــى؛ وذلــك باإلطــالق المبدئــي 
باســتخدام  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  مصغــر  تجــارة  لســوق 

التقنيــات الموجــودة، ويتطلــب ذلــك مشــاركة الــدول باجتمــاع مــع 
ــع  ــة، م ــال الطاق ــي مج ــرة ف ــم خب ــن لديه ــدول الذي ــوبي ال منس
ــة  ــة الثاني ــة، والمرحل ــارة الطاق ــارب لتج ــل التج ــة لعم ــة فرص إتاح
إدخــال شــركة عالميــة متخصصــة فــي مجــال تجــارة الطاقــة، 
بحيــث يكــون التوســع أكثــر فــي عمليــة إبــرام االتفاقيــات إلدخــال 
نوعيــة جديــدة مــن األســواق الختــالف أنواعهــا، وهــذا يحفزنــا 
لتطويــر منتجــات مختلفــة فــي األســواق بشــكل ســنوي وشــهري 
وأســبوعي وســيكون ذلــك تدريجيــًا، والمرحلــة الثالثــة هــي العمــل 
ــر  ــًا ليوف ــوق إقليمي ــذا الس ــح ه ــأن يصب ــور، وب ــوق المتط ــى الس عل
وإدخــال  التســويات  ناحيــة  مــن  العالمــي  الســوق  يتطلبــه  مــا 

المنظمــات الماليــة للعمــل علــى التســويات.
تتــراوح  إلنشــائه  الســوق  هــذا  يحتاجهــا  التــي  الزمنيــة  والمــدة 
ــوق  ــل الس ــم تفعي ــال ت ــي ح ــنتين، وف ــى س ــف إل ــنة ونص ــن س م
ــى  ــار دوالر عل ــى 26 ملي ــر إل ــل التوفي ــد يص ــي ق ــي الخليج الكهربائ
مــدار 25 ســنة، ولكــن تكلفــة الســوق لــن تكــون كبيــرة، وســيكون 
مدخولهــا أكبــر، حيــث إن هــذا المشــروع يطــرح خيــارات كبيــرة 
إلنتــاج الطاقــة؛ وذلــك فــي ظــل شــح تواجــد الغــاز الطبيعــي؛ ذلــك 
أن إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة فــي مجلــس التعــاون يعتمــد علــى %90 

ــي. ــاز الطبيع ــن الغ م
مباشــر: متــى تتوقعــون أن تتــم عمليــة الربــط الكهربائــي 
إلــى  االنتقــال  ثــم  ومــن  العربــي..  العالــم  مســتوى  علــى 

خارجــه؟
اإلبراهيــم: هنالــك دراســة لعمليــة الربــط علــى المســتوى العالــم 
ربــط  عمليــة  فهنــاك  تعلمــون  وكمــا  اســتكملت،  قــد  العربــي 
وترســية  العقــود  مرحلــة  فــي  اآلن  ونحــن  مصــري،  ســعودي 
التنفيــذ فــي 2017، كمــا نتطلــع  المناقصــات، وقــد تدخــل حيــز 
ــا؛  ــراق، وتركي ــن األردن، والع ــة بي ــرة العربي ــمال الجزي ــي ش ــط ف للرب
ومــن ثــم أوروبــا، ونتطلــع إلــى تنفيذهــا فــي حوالــي 2018 إلــى 2020، 

واآلن توجــد محادثــات مــع األردن وتركيــا.
ــن  ــة م ــرة العربي ــوب الجزي ــع جن ــط م ــة الرب ــى آلي ــًا إل ــع أيض ونتطل
ــرة  ــة كبي ــوارد مائي ــى م ــا عل ــوي أفريقي ــا، وتحت ــى أفريقي ــن إل اليم
مــن الممكــن أن تســتفيد منهــا دول مجلــس التعــاون فــي عمليات 
ــاج الطاقــة والتــي تعــد رخيصــة نســبيًا مــن الوقــود األحفــوري،  إنت
ــذا  ــل ه ــط، ويمث ــذا الرب ــدوى له ــة ج ــى دراس ــل عل ــن اآلن نعم ونح

ــس. ــدول المجل ــتراتيجيًا ل ــارًا اس خي
مباشــر: مــا مــدى اســتفادة المشــاريع الخليجيــة األخــرى مــن 

نجــاح تجربــة الربــط الكهربائــي؟
اإلبراهيــم: هــذا المشــروع فريــد مــن نوعــه؛ كونــه أول مشــروع 
وهنالــك  مشــترك،  برأســمال  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  يتــم 
الربــط  لعمليــة  منهــا  االســتفادة  يمكــن  اســتراتيجية  مشــاريع 
ــون  ــد الع ــد ي ــن نم ــة، ونح ــكك الحديدي ــاالت، والس ــي، واالتص المائ
فــي  خبراتنــا  ونقــدم  المشــتركة،  الخليجيــة  المشــاريع  إلنجــاح 
كيفيــة التغلــب علــى المعوقــات التــي واجهتنــا فــي عمليــات 

الكهربائيــة. الربــط 


