QATAR INTERNATIONAL

CABLES COMPANY
COMPANY PROFILE
Qatar International Cables Company, established in 2008, is a joint venture between Al Mirqab
Holding/Qatar and Nexans/France and is specialized in low, medium and high voltage cables
for building and energy infrastructure as well as special cables for the oil and gas industry.
The company has a facility in Mesaieed with current production capacity of 25,000 MT of
cables per annum ranging from Copper Power Cables, Transmission HV lines, Optic Fibre
Cables & Cable Accessories .
Their products follow IEC and British quality standards & have third party certificates from
many bodies including KEMA, Bureau Veritas, CESI & others. The company itself is ISO
9001:2008 certified.

PRODUCT DETAILS
LV Underground Power Cables. MV Underground Power
Cables, Land High Voltage Cables, Indoor Energy Cables,
Signal and Data Transmission Cables, Special Cables, Systems,
Accessories and Equipment.

ABOUT NEXANS
Nexans brings energy to life through an extensive range of cables and cabling
solutions that deliver increased performance for our customers worldwide.
Nexans’ teams are committed to a partnership approach that supports customers
in four main business areas: Power Transmission and Distribution (submarine and
land), Energy Sources (Oil and Gas, Mining and Renewables), Transportation
(Road, Rail, Air, Sea) and Building (Commercial, Residential and Data Centers).
Nexans’ strategy is founded on continuous innovation in products, solutions and
services, employee development, customer training and the introduction of safe,
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low-environmental-impact industrial processes.
In 2013, Nexans became the first cable player to create a Foundation to introduce
sustained initiatives for access to energy for disadvantaged communities
worldwide.
We have industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide,
employing close to 26,000 people and generating sales in 2013 of nearly 6.7 billion
euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A.
For more information, please consult: www.nexans.com
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افتتاحيــــة
ُ
يسرني أن أرحب بكم ق ّراء مجلة كهرباء العرب ويسعدني إعالمكم بأن مجلس إدارة االتحاد من
خالل انعقاد جلساته املتتالية  ،قد اتخذ عدة قرارات تهدف إلى تطوير أعمال االتحاد ليرقى إلى
املستويات العاملية وذلك من خالل عقد الندوات واملؤتمرات وإجراء الدراسات الفنية باالشتراك
مع املنظمات العربية واألجنبية املشابهة  ،على سبيل املثال ال الحصر  ،املشاركة بدراسات
مع لجنة التنسيق بني اتحادات ومؤسسات الكهرباء لبلدان البحر األبيض املتوسط (ميدليك)
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة ( ، )IRENAوالجامعة العربية .كما قام االتحاد باالتفاق مع
إحدى الشركات املتخصصة بإقامة املؤتمرات والندوات لعقد منتدى حول كفاءة إنتاج الطاقة
وترشيد االستهالك خالل الفترة  . 2014/11/18-17وفي خطوة رائدة ،فقد تم توقيع مذكرة تفاهم
بني االتحاد و شركة قطر للكابالت الدولية (  )QICC NEXANS Groupلتقوم هذه الشركة برعاية
االتحاد لعام  2014مقابل دعمها لالتحاد ماديا ،وفي املقابل تحصل الشركة على عدد من املزايا
من خالل نشاطات االتحاد املختلفة.
كما حرص مجلس إدارة االتحاد على التركيز على تطوير اإلصدارات املختلفة  ،وكخطوة أولى
تم اعتماد منهج جديد إلص��دار مجلة كهرباء العرب  ،املجلة الدورية التي تصدر عن االتحاد ،
حيث تم توقيع اتفاقية بني االتحاد العربي للكهرباء و دار الشرق في دولة قطر  ،لتقوم دار الشرق
بموجبها بتطوير وطباعة وتوزيع وتسويق املجلة اعتبارا من عام  . 2014حيث سيتم إصدارها
بواقع أربعة أعداد في السنة  .وسوف تحتوي على أحدث أخبار ومشاريع الطاقة الكهربائية في
الوطن العربي  ،إضافة إلى املقاالت العلمية الفنية املتخصصة في مجاالت الطاقة الكهربائية
املتنوعة  ،كما تم االتقاق على تضمني املجلة صفحات إعالنية ملن يرغب من الشركات العاملة
في قطاع الطاقة الكهربائية مقابل رسوم يتم االتفاق عليها مع إدارة دار الشرق  .وبهذه املناسبة
ندعوكم لإلعالن عن مؤسساتكم وشركاتكم في املجلة بحلتها الجديدة حيث سيتم ترويج املجلة
من قبل دار الشرق عن طريق توزيعها على ال���وزارات والهيئات الحكومية والبنوك والفنادق
وشركات الطيران والسفارات والقنصليات العاملة بدولة قطر بشكل خاص  ،وعلى جميع شركات
ومؤسسات الكهرباء األعضاء في االتحاد في كافة الدول العربية بشكل عام .

م .عيسى بن هالل الكواري

رئيس املؤسسة العامة القطرية
للكهرباء واملاء  -دولة قطر
رئيس االتحاد

نتمنى من الجميع دعم االتحاد بصفة عامة  ،وإعالمنا بمقترحاتكم وآرائكم في هذا املجال  ،من
أجل العمل معا لتطوير أعمال االتحاد بما يناسب كافة أعضاء االتحاد بصفة خاصة ،والعاملني
في مجال الطاقة الكهربائية بصفة عامة  ،وبما يخدم قطاع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء
الوطن العربي .
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نبذة عن االتحاد العربي للكهرباء
مقدمة :
تم إنشاء االتحاد العربي ملنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء عام  1987خالل انعقاد
االجتماع التأسيسي األول في تونس في شهر كانون أول (ديسمبر)  ،1987وتم
تعديل اس��م االتحاد ليصبح االتحاد العربي للكهرباء وذل��ك حسب ق��رار اجتماع
الجمعية العامة الذي عقد في تونس خالل الفترة .2009/12/17-16
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يضم االتحاد حاليا في عضويته معظم وزارات ومؤسسات وشركات
الكهرباء من جميع ال��دول العربية  -ما عدا الكويت والصومال وجزر
القمر  -كأعضاء عاملني  ،باإلضافة إلى العديد من الشركات املصنعة
للمعدات الكهربائية واملنفذة لألعمال الكهربائية كأعضاء مشاركني،
وي��ب��ل��غ ع����دد األع���ض���اء ح��ال��ي��ا  30ع��ض��وا ع��ام�لا و 20ع��ض��وا م��ش��ارك��ا
وعضوين مراقبني  ،حيث يشكلون الجمعية العامة لالتحاد التي تعقد
كل ثالث سنوات ضمن فعاليات املؤتمر العام لالتحاد.

أهداف االتحاد :
 - 1تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية
في الوطن العربي.
 - 2ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر وت��ن��س��ي��ق م���ج���االت ال��ع��م��ل ألع��ض��ائ��ه
وتوثيق الروابط فيما بينهم.
وي��ع��م��ل االت���ح���اد م���ن خ��ل�ال األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل�لات��ح��اد وم��ق��ره��ا ش��رك��ة
الكهرباء الوطنية في عمان /األردن .

مجلس اإلدارة :
يتكون مجلس إدارة االتحاد من تسعة أعضاء يتم انتخابهم كل ثالث
سنوات ويعقد اجتماع مجلس إدارة االتحاد مرتني بالسنة ويتشكل
املجلس الحالي كما يلي :
 املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء  /قطر رئيسا املكتب الوطني للكهرباء واملاء  /املغرب /نائبا للرئيس وزارة ال��ط��اق��ة /اإلم�����ارات ،هيئة ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء  /البحرين ،الشركةالجزائرية للكهرباء والغاز /الجزائر ،الشركة الوطنية لنقل الكهرباء/
السعودية  ،وزارة الكهرباء/العراق  ،الشركة القابضة لكهرباء مصر/
ً
أعضاء .
مصر  ،املؤسسة العامة للكهرباء /اليمن

اللجان الفنية :

تم إنشاء ست لجان فنية تابعة لالتحاد  ،وتضم هذه اللجان ممثلني
لألعضاء العاملني وتعمل اللجان على إع��داد الدراسات واملشاركة في
النشاطات املشابهة ل��دى املؤسسات العربية ومناقشة األم���ور الفنية
وتبادل الخبرات والتقارير الفنية واملعلومات املتعلقة باختصاص كل
لجنة.

 لجنة الهندسة واإلنتاج لجنة الطاقة الجديدة واملتجددة لجنة تنمية املوارد البشرية لجنة التوزيع لجنة التخطيط -لجنة تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي العربي

الفوائد التي تعود على أعضاء االتحاد:
 املشاركة في العديد من املؤتمرات وال��ن��دوات بالتعاون مع املؤسساتالعربية واإلقليمية والدولية التي تناقش مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة
الكهربائية في كافة املجاالت.
 توزيع إصدارات االتحاد مجانا على أعضائه مثل مجلة كهرباء العرب،ال��ن��ش��رة اإلح��ص��ائ��ي��ة  ،دل��ي��ل م��ح��ط��ات إن��ت��اج ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ،دليل
التعرفات الكهربائية في ال��دول العربية  ،قاموس املصطلحات املتعلقة
بقطاع الكهرباء  ،خرائط شبكات الربط الكهربائي ...إلخ.
 مشاركة األعضاء في اللجان الفنية التابعة لالتحاد. تبادل الخبرات بني األعضاء . -مشاركة األعضاء في الدورات التدريبية التي يقيمها االتحاد.

الجهات التي يتعاون معها االتحاد
يتعاون االتحاد مع جميع أعضائه العاملني واملشاركني  ،وكذلك بعض
املؤسسات العربية واألجنبية من أبرزها:
 جامعة الدول العربية املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE الوكالة الدولية للطاقة املتجددة IRENA لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ESCWAلجنة التنسيق بني اتحادات ومؤسسات الكهرباء لبلدان البحر األبيض
املتوسط MEDELEC
 األمانة العامة ملشروع الربط الكهربائي الثماني هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاللجنة املغاربية للكهرباء .
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أهداف االتحــاد
يهدف االتحاد إلى تحقيق الهدفني الرئيسيني :
 ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر ق��ط��اع ت��ول��ي��د ون��ق��ل وت��وزي��عالطاقة الكهربائية في الوطن العربي.
 ت���ن���م���ي���ة وت����ط����وي����ر وت���ن���س���ي���ق م�����ج�����االت ع��م��لاألع������ض������اء وت����وث����ي����ق ال�������رواب�������ط ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م.
وذلك وفقا ملنهج العمل التالي -:
 ي���ق���وم االت����ح����اد ب���ال���ت���ع���اون وال��ت��ن��س��ي��ق ف��ي��م��اب���ي��ن أع����ض����ائ����ه ف������ي ك�����اف�����ة امل������ج������االت امل���ت���ع���ل���ق���ة
ب��ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر وت��ك��ام��ل ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء في
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ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وك��ذل��ك التنسيق م��ع املنظمات
وامل��ؤس��س��ات العربية والعاملية العاملة ف��ي هذا
املجال.
 ت��ح��دي��ث امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات واإلح���ص���اءاتالفنية واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��خ��اص��ة بقطاع
ال��ك��ه��رب��اء وت���زوي���ده���ا ل��ل��م��ؤس��س��ات وال��ش��رك��ات
املعنية.
 ت���ب���ادل ال���خ���ب���رات ف���ي م���ج���االت ت��ط��وي��ر اإلدارةوالتشغيل والصيانة في قطاع الكهرباء وتنمية
امل���وارد البشرية والخبرات العربية العاملة في

هذا القطاع.
 إص��دار النشرات وامل��ج�لات وال��دوري��ات واألدل��ةال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى التعريف بقطاع ال��ك��ه��رب��اء في
الوطن العربي.
 السعي من أجل ربط شبكات الكهرباء العربيةم��ع بعضها ومتابعة ذل��ك بكل م��ا م��ن ش��أن��ه أن
يدعم هذا اإلجراء ويسرع بتنفيذه.
 العمل م��ن أج��ل توحيد املصطلحات وال��رم��وزوال��وح��دات وامل��واص��ف��ات واملقاييس الكهربائية
العربية.

األنشطة التي يعقدها االتحـاد خالل عام 2014

لجنة التوزيع :

ع����ق����دت ل���ج���ن���ة ال����ت����وزي����ع اج���ت���م���اع���ه���ا ل���ع���ام
 2014ف��ي تونس على هامش ورش��ة تكامل
الطاقات املتجددة مع شبكات الكهرباء في
تونس بتاريخ 2014/4/17

لجنة الهندسة واإلنتاج :

ع��ق��دت لجنة الهندسة واإلن��ت��اج اجتماعها
لعام  2014ف��ي ال��دوح��ة – قطر خ�لال الفترة
2014/4/9-4

لجنة التخطيط :

عقدت لجنة التخطيط اجتماعها لعام 2014
ف���ي امل��ن��ام��ة  -ال��ب��ح��ري��ن خ��ل�ال ال��ف��ت��رة -25
2014/3/26

اجتماع مجلس اإلدارة :

ت����م ع���ق���د اج���ت���م���اع م��ج��ل��س اإلدارة ال��ت��اس��ع
وال�������ث���ل���اث���ي���ن ف�������ي امل�������غ�������رب خ�����ل����ال ال����ف����ت����رة
 ، 2013/12/5-4وم��ن املنوي عقد االجتماع
األرب���ع�ي�ن مل��ج��ل��س إدارة االت���ح���اد ف��ي األردن

خالل شهر حزيران يونيو .2014

منتدى كفاءة الطاقة وترشيد االستهالك
– قطر :

يجري التحضير لعقد منتدى كفاءة الطاقة
وت��رش��ي��د االس���ت���ه�ل�اك وامل���ع���رض امل��ص��اح��ب
له وذلك في الدوحة – قطر خالل الفترة -17
.2014/11/18

ورشة تكامل الطاقات املتجددة
مع شبكات الكهرباء  -تونس 2014/4/16

ق���ام االت���ح���اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ك��ه��رب��اء بعقد ورش��ة
عمل بعنوان - :
Enabling RE integration in the electricity
system: The benefits of regional cooperation
among Arab countries
بالتعاون مع مؤسسة  Disirtic Diiو اتحاد
 MEDELECوال��ش��رك��ة ال��ت��ون��س��ي��ة للكهرباء
والغاز  ،يوم  2014 / 4 / 16في تونس .علما
بأن اجتماع ميدليك عقد يوم 2014/4/15

شارك فيه ممثلني عن الجهات التالي ــة :
 جامعة الدول العربية امل���رك���ز اإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة وك��ف��اءةالطاقة RCREEE
 الوكالة الدولية للطاقة املتجددة IRENA لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعيةلغرب آسيا ESCWA
 ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ب�ي�ن ات����ح����ادات وم��ؤس��س��اتال���ك���ه���رب���اء ل���ب���ل���دان ال���ب���ح���ر األب����ي����ض امل��ت��وس��ط
MEDELEC
 األم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل���ش���روع ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��يالثماني
 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاونلدول الخليج العربية
 اللجنة املغاربية للكهرباء .تبحث ال��ورش��ة العديد م��ن امل��واض��ي��ع كما هي
مبينة في برنامج الورشة .
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مهام لجان االتحاد العربي للكهرباء
لجنة تنسيق تشغيل شبكات الربط
الكهربائي العربي

12

 التأكد من سالمة أداء الشبكات املرتبطة. وض���ع ال��ق��واع��د ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ش��ب��ك��ات ال��وط��ن��ي��ة ت��ب��ادلالطاقة إقليميا ودوليا على أساس تنافسي.
 توسيع سوق الطاقة من خالل امتداد الربط الكهربائيالى املناطق املجاورة.
 -تفعيل سوق الطاقة الكهربائية .

لجنة الهندسة واإلنتاج

لجنة تنمية املوارد البشرية
 إع����داد دل��ي��ل ش��ام��ل لجميع م��راك��ز ال��ت��دري��بب���م���ؤس���س���ات ال���ك���ه���رب���اء ف����ي ال����وط����ن ال���ع���رب���ي،
حتى يمكن منه معرفة اإلمكانيات التدريبية
ب���أع���ض���اء االت����ح����اد واالس����ت����ف����ادة م����ن ال���ف���رص
التدريبية املتاحة .
 إعداد سياسة لتبادل الخبرات التدريبية بنياملراكز التدريبية في الوطن العربي .
اإلع����������داد ل�����ن�����دوات ال����ت����دري����ب ف�����ي م���ؤس���س���ات
الكهرباء في الوطن العربي .

 التعاون والتنسيق بني أعضاء االتحاد بما يتعلق بتنمية وتطوير وتكامل مجاالتإنتاج الطاقة الكهربائية .
 ال��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية وت���دري���ب امل�����وارد ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي م��ج��االت إن��ت��اج ال��ط��اق��ةالكهربائية.
 ت��وح��ي��د امل���واص���ف���ات وامل��ق��اي��ي��س ال��خ��اص��ة ب��م��ح��ط��ات ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ةومكوناتها في الدول العربية بالتعاون مع املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس.
 متابعة التطورات التكنولوجية في مجال محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعميمما يطرأ من جديد على أعضاء االتحاد.
 متابعة اس��ت��ي��راد امل��ع��دات الكهربائية م��ن قبل ال���دول العربية م��ن حيث مصادرهاوالكميات املستوردة وقيمتها .
 املساهمة في إعداد الدراسات القطاعية والجدوى االقتصادية ملشاريع إنتاج الطاقةالكهربائية في الدول العربية .
 عقد ن���دوات وم��ؤت��م��رات فيما يتعلق بمحطات التوليد ومكوناتها وأن��واع��ه��ا فيالوطن العربي.

لجنة التوزيع
 تقديم الطاقة الكهربائية إلى املستهلكني بشكل موثوق واقتصاديوضمن الشروط الفنية النظامية.
 إدارة الطلب على الطاقة . ترشيد االستهالك . دراس��ة تعرفات مبيع الطاقة بما يحقق ترشيد االستهالك وتأمنيالتوازن بني مختلف أشكال الطاقة.
 تحسني عامل االستطاعة في شبكات التوزيع . تحسني عامل الحمل في شبكات التوزيع . ال��ت��غ��ذي��ة امل��ث��ل��ى ل��ل��م��دن وم��س��ت��وي��ات ج��ه��د ال��ت��غ��ذي��ة ،وع����دد جهودالتوزيع في املدن .
 -التوسع (الشاقولي) في شبكات التوزيع بمختلف توتراتها وفي

محطات التحويل ومراكز التحويل خاصة املدن الكبيرة التي تتنامى
بمعدالت عالية .
 تقليل الفاقد الفني . نظم املراقبة والتحكم في شبكات التوزيع . رصد ومتابعة تكاليف مواد ومشاريع شبكات التوزيع في مختلفدول االتحاد وتطور هذه التكاليف .
 تحسني أداء نظم العد وإصدار الفواتير . تشجيع استخدام الطاقات املتجددة . تشجيع تبادل الخبرات والبيانات بني دول االتحاد في مجال التوزيع. تشجيع اع��ت��م��اد م��واص��ف��ات قياسية م��وح��دة ف��ي م��ج��ال م���واد ونظمشبكات التوزيع .
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لجنة التخطيط

 تجميع وتحليل ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات املتعلقة باملنظومات الكهربائيةالقائمة املستقبلية في الوطن العربي بما يخدم إجراء الدراسات التخطيطية
ذات العالقة واملتمثلة في :
 املصادر األولية للطاقة املستخدمة في إنتاج الكهرباء . قدرات التوليد املركزة واملتاحة . شبكات النقل بما في ذلك شبكات الربط بني الدول . الدراسات الفنية التي تجرى بكل قطر من األقطار العربية . ال��دراس��ات التخصصية التي نفذت في مجال الربط الكهربائي بني ال��دولالعربية وذلك بما يخدم إجراء الدراسات التخطيطية التي من شأنها توثيق
التعامل بني الدول العربية في مجاالت توليد ونقل وتوزيع الكهرباء .
 متابعة تحليل الوضع الكهربائي بالوطن العربي واقتراح دراسات الجدوىالفنية واالقتصادية بما يضمن التكامل في مجاالت التوليد وذلك عن طريق
بعض مشاريع التوليد باملواقع التي تتوفر فيها الظروف املثلى للتولد .
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 النقل وذل��ك ع��ن طريق ال��رب��ط ب�ين شبكات النقل اإلقليمية والعصريةتمهيدًا لربط كافة دول الوطن العربي كهربائيًا .
 تجميع املعلومات والبيانات الخاصة بالخبرات العربية املتوفرة في -مجاالت قطاع الكهرباء املختلفة وتوثيقها في دليل خبرات يكون مرجعًا
لكافة املؤسسات العاملة في القطاع .
 إعداد وتنفيذ الندوات العلمية وورش العمل التخصصية في مجاالتالكهرباء ذات االهتمام املشترك للدول األعضاء بالتعاون مع املؤسسات
اإلقليمية والدولية .
 املساعدة في تبادل اآلراء والخبرات بني املؤسسات األعضاء واللجانفيما يخص تخطيط وتنفيذ وتشغيل املنظمات الكهربائية .
 حصر اإلمكانيات املتوفرة بالدول األعضاء والتي من شأنها املساعدةفي إجراء الدراسات الفنية التخصصية .
أية مواضيع أخرى لها عالقة بالتخطيط للنظام الكهربائي .
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االتحاد يوقع اتفاقية مع دار الشرق
إلصدار املجلة بشكل دوري

وق��ع اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷـﺮاﻛـﺔ
ﻣﻊ دار اﻟـﺸـﺮق ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻃـﺒـﺎﻋـﺔ وﺗﻮزﻳﻊ
وﺗـﺴـﻮﻳـﻖ وﺗﺤﺮﻳﺮ املطبوعات املختلفة اﻟﺼﺎدرة
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء.
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الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي

وﻗـﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ امل��ه��ن��دس ﻋﻴﺴﻰ ﻫﻼل اﻟﻜﻮاري
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
والسيد ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺤﺮﻣﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺆون اﻹﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ ورﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة

“ ال��ش��رق “ وأﻋﺮب رﺋـﻴـﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ،ﻣـﺆﻛـﺪا أن أﻋﻀﺎء
اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻬﺘﻤﻮن ﺑﻨﺠﺎح ﻫﺬا امل��ش��روع  ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟﻰ أن املجلة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺻﻮت
وﺻﻮرة اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻘﺮارات واألﻣﻮر
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻪ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺑﺮاز ﻛﺎﻓﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﺷﻬﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ امل��ه��ن��دس ﻓﻮزي ﺧـﺮﺑـﻂ
اﻷﻣين اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺴﻴﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻨﺒﺮ اﻟﺠﺎﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎمل������ؤﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ال��ق��ط��ري��ة
ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء وامل������اء “ ﻛﻬﺮﻣﺎء “ واﻟﺪﻛﺘﻮر علي
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺨﻴﺖ رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
واﻟﺴﻴﺪ علي وﻫﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اإلع�لان��ات ﺑﺪار
اﻟﺸﺮق .وﻗﻌﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻬﺮﻣﺎء
واﻋﺮب اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻦ س��ع��ادت��ه��م ﺑﺄن ﺗﺘﻮﻟﻰ دار
اﻟﺸﺮق ﻃﺒﺎﻋﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻫﺬا امل��ش��روع امل��ه��م ﻛﻤﺎ
ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺤﺎد
واﻟﺘﻲ ﻳﻮﻟﻰ ﻟﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء
اﻻﺗﺤﺎد.

أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض املقدمة

وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻫﻼل اﻟﻜﻮاري رﺋﻴﺲ اﻻﺗـﺤـﺎد
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء :إﻧـﻪ ﻳﺘﻤﻨﻰ إﺣـﺪاث ﻧﻘﻠﺔ

ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة رﺋﺎﺳﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد ،ﻣـﺆﻛـﺪا أﻧﻪ
ﺗـﻘـﺮر اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ ﺷﺘﻰ
األمور املتعلقة ﺑﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ دﻋﺎﻳﺔ أو ﻃﺒﺎﻋﺔ أو
ﻧﺸﺮ أو ﺗﺴﻮﻳﻖ ،وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دور اﻟﻨﺸﺮ
ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻌﺮوض إﻟﻰ
اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻫﺬا املشروع وﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ وﻓﺤﺺ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮوض امل��ق��دم��ة ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر دار اﻟﺸﺮق
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض املقدمة ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ
ﻣﻬﻤﺔ ﻫـﺬا املشروع املهم اﻟـﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣـﻊ رؤﻳـﺔ
اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺣﻴﺚ ان اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻬﺘﻢ
ﺑﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي
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إﻧﺠﺎح املشروع

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻋﺮب السيد ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺤﺮﻣﻲ ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ل�ل�إﻋﻼم واﻟﻨﺸﺮ ورﺋﻴﺲ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮق ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺪار ﺳﻮف ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
إﻧﺠﺎح ﻫﺬا امل���ش���روع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ
إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ املادية واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻫﺬه ﻫﻲ املرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ
ﻓﻴﻬﺎ دار اﻟﺸﺮق اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء .
وأن اﻟﺪار ﺗـﻘـﻮم ﺑإﺻﺪار اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ
املطبوعات ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺻﺤﻒ أﺟﻨﺒﻴﺔ
وﺗﻮﻟﻲ اﺻﺪار ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺪﻳـﺪ
ﻣﻦ اﻟـﻮزارات وامل��ؤس��س��ات ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع��ي�ن اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص.
واس����ت����ع����رض ال���س���ي���د ج����اب����ر ال����ح����رم����ي أب����رز
اإلدارات التي تنطوي تحت مظلة الدار والتي
من بينها أكبر مركز طباعي يتمثل بمطابع
الوراق ومركز فني وكويك كوبي ،إضافة الى
إدارة لتنظيم املعارض وأخرى تستهدف كل
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ما يتعلق بترتيبات املعارض واحتياجاتها
ب��اإلض��اف��ة ال���ى إدارة ل��ل��ت��وزي��ع وغ��ي��ره��ا من
اإلدارات التي تخدم مختلف القطاعات.

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻒ امل��ه��ن��دس ﻓﻮزي ﺧﺮﺑﻂ
األم�ي�ن اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ
ً
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ق��ائ�لا «اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻣﺒﺮﻣﺔ ب�ين اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ودار
اﻟـﺸـﺮق ﺧﺎﺻﺔ ﺑـإﺻـﺪار ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟـﻌـﺮب
وﻫﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ دورﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر
مرتني ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﺆﺧﺮا ﻗﺒﻞ عامني أو ﺛﻼثة
ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺼﺪر ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم
ﺗﺨﺼﺺ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻫﺬا امل��ج��ال اإلﻋﻼﻣﻲ
وﻟﻜﻦ ﺗﺨﺼﺼﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
املستهلكني».
ً
وأﺿﺎف ق��ائ�لا «وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﻷخ
امل����ه����ن����دس ﻋﻴﺴﻰ ﻫﻼل اﻟﻜﻮاري رﺋﻴﺲ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﺮح أن

ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻫﺬه
املجلة وﺗﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺪر ﻣﺮة
ﻛﻞ  3أﺷﻬﺮ وﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا
امل��ج��ال ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ دار ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ف����ي ال���ن���ش���ر وال���ط���ب���اع���ة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻣﻤﺘﺎز
وﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻳﻀﺎ ﻣﻤﺘﺎزة وﺳﻮف ﻳﺘﻌﺎون
اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ دار اﻟﺸﺮق ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه املعلومات»
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺪ األوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
وﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﺗﺼﺪر
املجلة ﻋﻦ دار ﻛﺒﻴﺮة وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺜﻞ دار اﻟﺸﺮق
وﻫﺬه ﺗﻌﺪ املرة األوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر املجلة ﻋﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺤﺎد وﻗﺎل إن
امل��ج��ل��ة أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻊ إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺤﺎد ﻋﺎم 1987
واﻵن ﺳﻮف ﺗﺼﺪر  4ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ دار اﻟﺸﺮق ﺣﻴﺚ اﻧﻬﺎ
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺘﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﻋـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

شركة السمرا األردنية لتوليد الكهرباء
تدشن التوربني الغازي السابع بقدرة  146ميغاواط

دخ��ل ال��ت��ورب�ين ال��غ��ازي ال��س��اب��ع م��ن صناعة ش��رك��ة ال��س��ت��وم السويسرية
( )ALSTOMفي التشغيل التجاري اعتبارا من  ،2013/06/26وهو بقدرة
 146ميجاواط ليرفع االستطاعة االسمية ملحطة السمرا لتوليد الكهرباء
م��ن  885ال��ى  1031م��ي��غ��اواط .وق��د حققت ش��رك��ة ال��س��م��را إن��ج��ازا متميزا
ل��م يشهده قطاع الكهرباء ف��ي األردن ف��ي بناء ال��وح��دة التوليدية خالل

ثمانية شهور فقط ،علما أن عقد عطاء بناء وتركيب وتشغيل التوربني
ك��ان قد تم توقيعه مع شركة  METKAاليونانية بتاريخ 2012/10/18
وذلك استجابة لقرار مجلس الوزراء في  10أيلول  2012القاضي باضافة
استطاعة توليدية تبلغ ما بني  100الى  150ميجا واط ملواجهة أحمال
صيف عام  2013وتفاديا ألي انقطاعات مبرمجة.
الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي
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تدشني مقر هيئة الربط الكهربائي بالدمام

دشن معالي األم�ين العام ملجلس التعاون ل��دول الخليج العربية الدكتور
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب���ن راش����د ال��زي��ان��ي م���ؤخ���را  ..م��ق��ر ه��ي��ئ��ة ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي
الخليجي وم��رك��ز التحكم الرئيسي لشبكة ال��رب��ط الكهربائي ف��ي مدينة
ال���دم���ام ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة ب��ح��ض��ور أص���ح���اب امل��ع��ال��ي ال������وزراء املعنيني
ب���ش���ؤون ال��ك��ه��رب��اء ف���ي دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون.وأع���رب ال���زي���ان���ي ف���ي كلمة
خ�ل�ال ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ع��ن س��ع��ادت��ه ب��اف��ت��ت��اح م��ق��ر هيئة ال��رب��ط الكهربائي
الخليجي ف��ي م��دي��ن��ة ال���دم���ام وت��ق��دم ب��ال��ش��ك��ر وال��ع��رف��ان ل��ح��ك��وم��ة اململكة
العربية ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي تستضيف مقر اإلدارة الرئيسية لهيئة الربط
الكهربائي الخليجي وتخصيصها أرض��ا مناسبة ملقر الهيئة في مدينة
الدمام إلنشاء ه��ذا املبنى النموذجي عليها.بحسب وكالة أنباء اإلم��ارات
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وقال إن نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي ما هو إال نتيجة لحرص
ورع��اي��ة ق��ادة دول املجلس على مسيرة العمل الخليجي امل��وح��د وتعزيز
التعاون الخليجي املشترك في كل املجاالت تحقيقا لتطلعات قادة وشعوب
دول املجلس.وأعرب عن شكره وامتنانه الى حكومة اململكة وشعبها على
ماتلقاه مسيرة التعاون الخليجي املباركة من دعم ورعاية ومساندة تحقيقا
لتطلعات شعوب دول املجلس في املزيد من التقارب والترابط والتكامل.
وأض���اف أن ه��ذا امل��ش��روع االستراتيجي الحيوي يترجم مفهوم التكامل
الخليجي في أبهى الصور وأبلغ املعاني ويعبر عن إصرار دول املجلس على
املضي قدما في استكمال منظومة مشاريع التكامل االستراتيجية كالسوق
الخليجية املشتركة واالت��ح��اد الجمركي والربط الكهربائي وسكة حديد

دول املجلس والذي يتواصل العمل فيه بكل همة وعزم الستكمال الدراسات
الفنية ال�لازم��ة لتنفيذه .وأوض���ح أن أص��ح��اب الجاللة والسمو ق��ادة دول
املجلس دشنوا في عام  2009املرحلة األولى من هذا املشروع التنموي الذي
يعتبر من أهم مشروعات ربط البنى األساسية التي أقرها مجلس التعاون
ملا يحققه من مكاسب وف��وائ��د عديدة لعل من أهمها تحقيق االحتياطي
املطلوب من الطاقة الكهربائية في كل دولة من دول املجلس وتقليل تكلفة
إنتاجها والتغطية املتبادلة في حالة ال��ط��وارئ واالس��ت��ف��ادة من الفائض
مما يساعد كثيرا في تخفيض احتمال انقطاع الكهرباء في أوقات الذروة
وي��ص��ب ف���ي ص��ال��ح م��واط��ن��ي دول امل��ج��ل��س وه���ي أه�����داف أس��اس��ي��ة ت��ع��زز

التكامل الخليجي في قطاع الكهرباء وترسخ ترابط دول املجلس وتكاتفها.
واعتبر أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي خطوة مهمة تعزز الترابط
والتكامل بني دول املجلس ويعكس ما وصل إليه التعاون الخليجي وكل
ذل���ك ب��ف��ض��ل ال��ج��ه��ود الحثيثة وامل��س��اع��ي ال��خ��ي��رة ال��ت��ي ي��ب��ذل��ه��ا أص��ح��اب
املعالي ال��وزراء املعنيون بشؤون الكهرباء بدول مجلس التعاون من أجل
دعم مسيرة التعاون ومتطلبات الشعوب الخليجية في املجاالت املختلفة.
وع����ب����ر ع����ن ش����ك����ره مل���ج���ل���س إدارة ه���ي���ئ���ة ال����رب����ط ال���ك���ه���رب���ائ���ي ال��خ��ل��ي��ج��ي
ومنسوبيها على م��ا ب��ذل��وه م��ن جهد وع��م��ل دؤوب متواصل م��ن أج��ل أن
يرى هذا املشروع الحيوي النور ويصبح حقيقة وواقعا ثابتا وملموسا .
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وب���������ارك األم����ي���ن ال�����ع�����ام ف��ي
خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ل��ج��م��ي��ع دول
مجلس ال��ت��ع��اون ع��ل��ى ه��ذا
امل������ش������روع ال����ح����ي����وي ال�����ذي
بدون شك له فائدة إيجابية
للمواطن الخليجي  ..مثمنا
دور األمير سعود بن نايف
بن عبدالعزيز أمير املنطقة
الشرقية على دعمه ملراحل
إنشاء هذا املقر وتقديم كل
التسهيالت للقائمني عليه.
وق������ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ل��ه��ي��ئ��ة ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي
الخليجي املهندس عدنان
املحيسن أن هذا املبنى من
املباني النموذجية املبنية
ال��ت��ي ت��م تصميمها للعمل
ب����ن����ظ����ام امل�����ب�����ان�����ي ال����ذك����ي����ة
م���ن ح��ي��ث اس���ت���خ���دام امل��ي��اه
واإلن������ارة ون���ظ���ام التكييف
ب����ن����ظ����ام ال���ح���س���اس���ي���ة ك��م��ا
ي��س��ت��خ��دم ن���ظ���ام اإلض������اءة
ال��ح��دي��ث ال�����ذي ي��خ��ف��ض م���ن اس��ت��ه�لاك ال��ك��ه��رب��اء وي��ق��ل��ل م���ن االن��ب��ع��اث��ات
ال��ح��راري��ة وت��م تصميم املصاعد على أح��دث التقنيات التي تستخدم أقل
طاقة ممكنة وأعلى درجات األمان كما يستخدم املبنى نظام تدوير املياه
وإعادة استخدامها بما يتناسب مع األنظمة الحديثة.
وشدد على أن الربط الكهربائي الخليجي قد أثبت جدواه خالل السنوات
األربع املاضية منذ بدء تشغيله في يوليو  2009وحقق األهداف الرئيسية
التي أنشئ من أجلها واملتمثلة في مواجهة فقدان القدرة على التوليد في
حاالت الطوارئ وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائي وتحسني اعتمادية
نظم الطاقة الكهربائية في ال��دول الخليجية للمحافظة على استمرارية
ت��دف��ق التيار الكهربائي ف��ي شبكات دول املجلس وأن م��ا حققته الهيئة
يعد ترجمة ألهداف ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي “ حفظهم
الله “ وبجهود القائمني عليها وال���ذي يمثل أه��م امل��ش��روع��ات الخليجية
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االق�������ت�������ص�������ادي�������ة امل�����ش�����ت�����رك�����ة.
وب�ي�ن أن ف��وائ��د عملية ال��رب��ط
ال��ك��ه��رب��ائ��ي الخليجي تتمثل
ف�����ي م���ن���اف���ع ف���ن���ي���ة وت���ج���اري���ة
وأخ����رى م��ال��ي��ة م��ش��ي��را إل���ى أن
عملية الربط تسهم في تفادي
ال�����������دول األع������ض������اء ل���ت���ك���ال���ي���ف
إنشاء محطات توليد جديدة
ك���م���ا أن���ه���ا ت��غ��ن��ي��ه��م ع����ن ب��ن��اء
م������ح������ط������ات ت������ول������ي������د ج������دي������دة
ت����زي����د ق����درت����ه����ا ع���ل���ى  5آالف
م��ي��ج��اواط خ�لال  20عاما وأن
امل��ش��روع س��ي��ؤدي إل���ى خفض
ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ل���دول
املجلس بما يفوق  300مليون
دوالر م����م����ا ي�����وف�����ر ت���ك���ال���ي���ف
ت������ف������وق  3م������ل������ي������ارات دوالر.
ولفت إلى أن الربط الكهربائي
الخليجي يتعامل م��ع ح��االت
االن�����ق�����ط�����اع�����ات ال�����ت�����ي ت���ح���دث
ب��س��ب��ب ال��ت��ول��ي��د وس���اه���م منذ
بدء تشغيله في دعم الشبكات
املرتبطة ف��ي ح��وال��ي  850ح��ال��ة ط���وارئ بسبب التوليد ف��ي جميع ال��دول
امل��رت��ب��ط��ة ب�ل�ا اس��ت��ث��ن��اء.ون��وه امل��ح��ي��س��ن ب���أن اس��ت��غ�لال ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي
ل��ت��ج��ارة ال��ط��اق��ة يسهم ف��ي ت��وف��ي��ر ن��ف��ق��ات اإلن���ت���اج وذل���ك ب��إي��ق��اف تشغيل
وح��������دات اإلن�����ت�����اج امل���ح���ل���ي���ة ذات ال���ك���ل���ف���ة ال���ع���ال���ي���ة وال����ك����ف����اءة امل��ن��خ��ف��ض��ة
واس��ت��ب��دال��ه��ا ب��اس��ت��ي��راد ط��اق��ة م��ن وح����دات إن��ت��اج ف��ي ب��ل��د آخ���ر ت��ك��ون ذات
كفاءة عالية وكلفة إنتاجية منخفضة نسبيا مما ينتج عنه توفير كبير
ف��ي تكلفة اإلن��ت��اج بشكل خ���اص وف���ي س��ع��ر وح���دة ال��ك��ه��رب��اء بشكل ع��ام.
وق��ال إن��ه مع تطور مجاالت التكنولوجيا وصناعات الطاقة الكهربائية
أثبتت دراس���ات ال��ج��دوى االقتصادية ج��دوى استغالل ال��رب��ط الكهربائي
من خالل تبادل الطاقة الكهربائية عينيا أو ماليا وذلك لوجود فوارق في
طرق تشغيل وحدات التوليد وأنواع الوقود املستخدم وأنماط األحمال في
الشبكات.

• أول مشروع في املنطقة يستخدم تكنولوجيا  DCللربط.
• شبكة داخلية طورت لتواكب املتطلبات الفنية .
• اآلن خطوط نقل كافية ولكنها تحتاج إلى تطوير في املستقبل لتصدير الطاقة إلى أوروبا من خالل خط الربط املصري السعودي.
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االتحاد العربي للكهرباء يوقع مذكرة تفاهم
مع شركة «  “ Nexansالعاملية
وقع االتحاد العربي
ل���ل���ك���ه���رب���اء ب���رئ���اس���ة
امل��ه��ن��دس عيسى بن
هالل الكواري رئيس
االت�����������ح�����������اد م������ذك������رة
ت�����ف�����اه�����م م�������ع ش����رك����ة
« ”Nexansـ������ـ ق��ط��ر
ل���ل���ك���اب�ل�ات ال��ع��امل��ي��ة
ـ�����ـ وق�������ع امل������ذك������رة ع��ن
االت���������ح���������اد ال����ع����رب����ي
ل��ل��ك��ه��رب��اء امل��ه��ن��دس
ع�����ي�����س�����ى ال��������ك��������واري
رئ�������ي�������س امل�����ؤس�����س�����ة
ال������ع������ام������ة ال����ق����ط����ري����ة
ل�����ل�����ك�����ه�����رب�����اء وامل����������اء
«ك������ه������رم������اء» رئ���ي���س
االت���������ح���������اد ال����ع����رب����ي
ل���ل���ك���ه���رب���اء ،وال��س��ي��د
تشارلز إدوارد املدير
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ش���رك���ة
ق��������ط��������ر ل������ل������ك������اب���ل��ات
ال��دول��ي��ة ،وذل��ك بمقر
امل�����ؤس�����س�����ة ال����ع����ام����ة
ال���ق���ط���ري���ة ل��ل��ك��ه��رب��اء
وامل�������������اء «ك�����ه�����رم�����اء»
ب����ح����ض����ور ع�������دد م��ن
ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين م��ن ك�لا ال��ط��رف�ين ،وبموجب ه��ذه امل��ذك��رة ستقدم الشركة
دع��م��ًا ماليًا وفنيًا لالتحاد ف��ي م��ج��ال الكهرباء وخ��دم��ة امل��واط��ن العربي،
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وذل��ك من خ�لال برامجه وأنشطته املختلفة خ�لال ع��ام  2014ودع��م برامج
االتحاد وورش العمل التي يقيمها ،بما يساعد في تحقيق أهداف االتحاد،
حيث تعد الشركة واح��دة من الشركات العاملية في قطاع الكهرباء بهدف

دع��م أنشطة االت��ح��اد العربي في مجال الكهرباء وخدمة امل��واط��ن العربي
في كافة الدول العربية ،حيث تضمنت مذكرة التفاهم قيام الشركة بدعم
االت��ح��اد ال��ع��رب��ي للكهرباء بمبلغ م���ادي ق���دره  100ال���ف دوالر خ�ل�ال ع��ام
 2014لتغطية كافة أنشطة االتحاد نظير استفادة الشركة بالحصول على
عضوية االتحاد العربي ونشر اسمها في أنشطة االتحاد وكذلك في املوقع
اإللكتروني واملجلة الخاصة باالتحاد العربي ،وقال املهندس عيسى هالل
الكواري رئيس االتحاد إنه تم اختيار الشركة من قبل االتحاد العتبارها
واح���������������دة م��������ن ك����ب����رى
الشركات العاملية في
مجال الكهرباء حيث
أنها واسعة االنتشار
كما أنها قدمت أفضل
ال������������ع������������روض ل�����ل�����ف�����وز
ب����ع����ض����وي����ة االت�����ح�����اد
خالل هذا العام ووجه
ال������ش������ك������ر مل�����س�����ؤول�����ي
الشركة على التعاون
املثمر مع االتحاد.
وم��������ن ج����ان����ب����ه ص����رح
ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي
ل�����ش�����رك�����ة «»Nesans
ع������ن س�����ع�����ادت�����ه ب���ه���ذه
ال��ش��راك��ة م���ع االت��ح��اد
العربي واكد ان هناك
م�������ص�������ان�������ع ع�����م��ل��اق�����ة
ل�����ل�����ش�����رك�����ة ف�������ي ك����اف����ة
أن��ح��اء ال���دول العربية
لخدمة قطاع الكهرباء
بكافة مجاالته.
عضوية االتحاد
وقال سعادة املهندس
ع������ي������س������ى ال����������ك����������واري
رئ����������ي����������س االت����������ح����������اد
ال�����ع�����رب�����ي ل���ل���ك���ه���رب���اء

رئيس املؤسسة العامة القطرية للكهرباء وامل��اء «كهرماء» :إنه تم اختيار
الشركة من قبل االتحاد على أسس منهجية من حيث انتشارها في الوطن
العربي وبما تقدم من خدماتها في جميع الدول العربية ،باعتبارها واحدة
من كبرى الشركات العاملية في مجال الكهرباء ،إذ قدمت افضل العروض
وبموجبه ستتمتع شركة  Nexansبعضوية االتحاد العربي للكهرباء ،بما
يعد إضافة ألنشطة االتحاد ودعما ألنشطته وفعالياته التي يقيمها في
مختلف أنحاء العالم العربي نسبة ملا تتمتع به الشركة من خبرات.
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السعودية ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ الربط
الكهربائي بينهما بتكلفة  6مليارات ريال

وقعت منتصف العام املاضي مذكرة تفاهم بني حكومتي اململكة العربية
السعودية وجمهورية مصر في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة
الكهربائية ب�ين البلدين ،بعد أن أثبتت ال��دراس��ات ال��ج��دوى االقتصادية
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للمشروع الذي ستبلغ تكلفته  6مليارات ريال.
ووقعها نيابة عن حكومة اململكة وزير املياه والكهرباء املهندس عبدالله
ال��ح��ص�ين ،وع���ن ح��ك��وم��ة م��ص��ر وزي����ر ال��ك��ه��رب��اء وال��ط��اق��ة امل��ه��ن��دس أحمد

الحصني :املشــروع سيربـــط منظومــــــات
الكهرباء في  14دولـــة عربية
مصطفى إمام ،وذلك خالل الحفل واملؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان
ف��ي ف��ن��دق ال��ري��ت��ز ك��ارل��ت��ون ب��ال��ري��اض ف��ي إط����ار اس��ت��م��رار ال��ج��ه��ود التي
ي��ق��وم ب��ه��ا ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ف��ي اململكة لتعزيز خ��دم��ة ال��ك��ه��رب��اء والسعي
الدائم لتهيئة الظروف واإلمكانات لتأمني الطاقة الكهربائية للمشتركني
بمستوى جيد من الكفاءة واملوثوقية وملواكبة معدالت النمو املتزايد في
طلب الطاقة الكهربائية.
ويأتي توقيع املذكرة في إطار تواصل تنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة
في مجاالت توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ومن بينها الربط الكهربائي
مع دول الجوار الذي يعد من أفضل الخيارات التي تعزز موثوقية الخدمة
وت��رف��ع ك��ف��اءة تشغيل منظومات الكهرباء .وي��أت��ي التوقيع على املذكرة
بمثابة أولى الخطوات نحو املضي في تنفيذ املشروع.
ووصف وزير املياه والكهرباء املهندس عبدالله الحصني مذكرة التفاهم
للربط الكهربائي بني البلدين ،أنها من بني أهم مشاريع الربط الكهربائي
في الدول العربية ،مبينا أن الدراسة التي قام بها استشاري املشروع أكدت
ج��دواه الفنية واالقتصادية للبلدين وال��ذي يحظى بالكثير من االهتمام
ليس فقط من اململكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول
املشرق العربي ألنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في  14دولة
عربية وسيصبح محورًا أساسًا في الربط الكهربائي العربي الذي يساند
الجهود املبذولة إلنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بني الدول العربية
تمهيدًا إلن��ش��اء س���وق ع��رب��ي��ة للكهرباء،وتجهيزها ل��ل��رب��ط م��ع منظومة
الكهرباء األوروبية.
وأك���د املهندس الحصني أن م��ن ال��ف��وائ��د ال��ع��دي��دة للمشروع تعزيز ورف��ع
كفاءة منظومتي الكهرباء في كال البلدين ،وتحسني مستوى موثوقيتهما،
واملشاركة في احتياطي ق��درات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة
مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب ،إضافة إلى إمكانية
تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفًا لالستفادة من تفاوت

أوقات الذروة في البلدين ،مشيرا إلى أن الذروة تحدث في اململكة ما بني
الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر.
وأفاد أن املشروع يتميز باملردود االقتصادي العالي ملا سيوفره من عوائد
اس��ت��ث��م��ار ج��ي��دة للبلدين إذ يبلغ م��ع��دل ال��ع��ائ��د م��ن االس��ت��ث��م��ار أك��ث��ر من
 13%عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء
للبلدين م��ع م��دة اس��ت��رداد للتكاليف ق��دره��ا  8س��ن��وات ،فيما يبلغ معدل
العائد من االستثمار حوالي  20%عند استخدام الخط الرابط للمشاركة
في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بني البلدين في فترات ال��ذروة لكل
بلد بحد أعلى  3000ميجاوات.
مشيرًا إل��ى أن العائد من االستثمار سيتجاوز  30%إذا استخدم الخط،
إضافة ال��ى استخداماته األخ��رى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في
الشتاء الذي سيتيح للملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى
مصر.
وأوضح املهندس عبدالله الحصني تكاليف خط الربط بني البلدين تقدر
بحدود  6مليارات ريال إلنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر بسعة 3000
ميجاوات بطول  1320كيلو مترًا منها  820كيلو مترًا داخل أراضي اململكة
و 480كيلو مترًا داخل األراضي املصرية ومد كابل بحري بطول  20كيلو
مترًا لعبور خليج العقبة وإن��ش��اء محطة تحويل شرقي املدينة املنورة
بسعة  3000ميجاوات ومحطة تحويل في تبوك سعتها  1000ميجاوات
ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها  3000ميجاوات لتكون املحطات
ال��ث�لاث ذات تيار م��ت��ردد مستمر .ولفت النظر إل��ى أن الشركة السعودية
ل��ل��ك��ه��رب��اء وش��رك��ة ك��ه��رب��اء م��ص��ر س��ت��ت��ول��ي��ان م��س��ؤول��ي��ة ت��م��وي��ل وام��ت�لاك
وتشغيل وص��ي��ان��ة م��ع��دات ال��رب��ط داخ���ل أراض��ي��ه��ا ح��ت��ى س��اح��ل��ي خليج
العقبة بما ف��ي ذل��ك امل��ع��دات الطرفية وال��ك��اب�لات األرض��ي��ة ،فيما ستكون
ملكية وتمويل وتشغيل الكابالت البحرية التي ستعبر خليج العقبة
الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي
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الربط الكهربائي بني اململكة العربية السعودية ومصر
من املخطط بدء تنفيذ املشروع خالل عام  2012على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل خالل عام .2015
يمتد خط الربط املصري السعودي بطول  1500كيلومتر من مدينة بدر املصرية وحتى شرق املدينة املنورة م��رورا بتبوك باململكة العربية السعودية
ويسمح هذا الربط بنقل قدرة مقدارها  3000م وات مستفيدا من اختالف وقت الذروة بني الشبكتني.
حجم الطاقة الكهربية املولدة بالشبكتني املصرية والسعودية هي األكبر من حجم إجمالي الطاقة الكهربية املولدة باملنطقة العربية حيث تصل سعة
وحدات التوليد املتاحة باململكة إلى  58500ميجا وات بينما تصل سعة وحدات التوليد املتاحة بالشبكة املصرية إلى حوالى  31000ميجا وات.

28

الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي

قطر تستضيف اجتماع لجنة الهندسة
واإلنتاج باالتحاد العربي للكهرباء

تحت رع��اي��ة س��ع��ادة املهندس عيسى ب��ن ه�لال ال��ك��واري رئيس املؤسسة
ال��ع��ام��ة ال��ق��ط��ري��ه للكهرباء وامل����اء — ك��ه��رم��اء — رئ��ي��س االت��ح��اد العربي
للكهرباء ،عقد منتصف شهر أب��ري��ل االج��ت��م��اع ال����دوري ال��س��ن��وي للجنة
الهندسة واإلنتاج باالتحاد العربي للكهرباء واستمر ملدة يومني.
وبحث االجتماع عدة مواضيع في مقدمها تنمية وتطوير قطاع الكهرباء
ف��ي ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ،فمنذ تأسيس االت��ح��اد ال��ع��رب��ي للكهرباء ع��ام 1987
تحققت ال��ع��دي��د م��ن اإلن���ج���ازات وأص��ب��ح م��ؤس��س��ة ف��اع��ل��ة ع��ل��ى املستويني
ال��ع��رب��ي وال���دول���ي ،حيث ش���ارك ف��ي ال��ع��دي��د م��ن األن��ش��ط��ة ال��ت��ي ت��ه��دف الى
خدمة قطاع الكهرباء في الدول العربية من خالل لجانه املختلفة ،ومنها
لجنة ال��ه��ن��دس��ة واإلن���ت���اج ال��ت��ي ت��ب��ذل ج��ه��ودًا ك��ب��ي��رة ملموسة ف��ي سبيل
االرت���ق���اء ب��ك��ف��اء ة ت��ول��ي��د وإن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء ف��ي ال��وط��ن ال��ع��رب��ي م��ن خ�لال
مناقشاتها واجتماعاتها.
وب���اإلش���ارة ال��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يشهدها ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء ف��ي دول���ة قطر
ملواكبة االقتصاد املتنامي وال��ذي يعد واح��دًا من أسرع اقتصادات العالم
نموا يحتم علينا البحث في حلول بديلة ومبتكرة ملواكبة الطلب املتنامي

على الكهرباء ال��ذي شهدته الدولة في السنوات األخيرة نتيجة النهضة
الشاملة التي تشهدها البالد والتوسع في مشاريع التنمية في مختلف
القطاعات مما أدى إلى مزيد من التطوير والتوسع
في الخدمات األساسية السيما الكهرباء ،وأن قطاع الكهرباء في دولة قطر
يواجه ت يتمثل في مواكبة الطلب املتنامي على الكهرباء ،من اجل الحفاظ
على م��ع��دالت التنمية م��ع املحافظة على البيئة م��ن االن��ب��ع��اث��ات ال��ض��ارة
الناتجة عن التوسع في توليد الكهرباء ،وبما يحقق في ذلك
 .أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030
وق���د أع���رب رئ��ي��س لجنة ال��ه��ن��دس��ة واإلن���ت���اج ل�لإت��ح��اد ال��ع��رب��ي للكهرباء
امل��ه��ن��دس م��ح��م��ود ح��س��ن ،ب���أن م��ت��اب��ع��ة اإلت���ح���اد مل��س��ت��ق��ب��ل ت��ط��وي��ر ق��ط��اع
ال��ك��ه��رب��اء ي��ت��ص��در ب��ن��ود االج���ت���م���اع ،إذ أن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء س��وف
يتضاعف ب��دول االتحاد العربي للعشر سنوات القادمة مما يحتاج الى
ملزيد م��ن التنسيق ف��ي ت��ب��ادل الخبرات وسعيًا منها نحو إم���داد مستمر
وم��س��ت��ق��ر ل��ل��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل����دول االت���ح���اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ك��ه��رب��اء م��ن أج��ل
التوصل الى نتائج مرجوة .
الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي
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البحرين تستضيف لجنة التخطيط ملناقشة
عدد من املوضوعات الهامة
تم عقد اجتماع لجنة التخطيط في املنامة  -مملكة البحرين خالل الفترة
 ، 2014/3/26-25برئاسة الدكتور أحمد الشائبي رئيس اللجنة وحضور
عدد كبير من اعضاء اللجنة  ،حيث تمت مناقشة املواضيع التالية :
 تحديث كتيب التعرفة الكهربائية في الدول العربية لعام . 2013 -ت��ح��دي��ث ال��ب��ي��ان��ات املتعلقة ب��ت��وق��ع��ات ال��ط��ل��ب ع��ل��ى األح��م��ال وال��ق��درات
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التوليدية الحالية وشبكات النقل وخطط التوسع في توليد الكهرباء في
الدول العربية لغاية عام . 2025
 استعراض دراس���ات رس��وم العبور ملجموعات الربط الثماني والربطالخليجي والربط املغاربي .
 خبرات ال��دول العربية لتخطيط النظام الكهربائي املتكامل بمساهمةمصادر الطاقات املتجددة .

لجنة التوزيع تعقد اجتماعها الدوري في تونس
ت��م عقد اج��ت��م��اع لجنة ال��ت��وزي��ع التابعة ل�لات��ح��اد ال��ع��رب��ي للكهرباء في
تونس يوم  2014/4/17حيث افتتح االجتماع أمني عام االتحاد املهندس
فوزي خربط وبرئاسة املهندس حسان ذنيبات رئيس اللجنة وحضور
عدد كبير من أعضاء اللجنة  ،وتمت مناقشة املواضيع التالية :

 إدخال مصادر الطاقة املتجددة في شبكات التوزيع دليل النظم التقنية املستخدمة في شركات التوزيع دراسة نتائج الفاقد الكهربائي في شركات التوزيعكما تم تقديم ع��روض خالل االجتماع حول خبرات الشركات في كل من
األردن والسودان والجزائر .

 -العدادات الذكية
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اجتماع حول الجدوى الفنية واإلقتصادية إلدخال املحطات
النووية في منظومات توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر
الحمامات -تونس  19 - 17 :يونيو 2013
في إطار تنفيذ االستراتيجية
ال�����ع�����رب�����ي�����ة ل��ل�اس����ت����خ����دام����ات
ال���س���ل���م���ي���ة ل����ل����ط����اق����ة ال�����ذري�����ة
وض����م����ن ال���خ���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
مل������ش������روع “ ت����ع����زي����ز ال���ب���ن���ي���ة
األساسية للدول العربية من
أج����ل إن���ش���اء م��ح��ط��ات ن��ووي��ة
ل��ت��ول��ي��د ال���ك���ه���رب���اء :تخطيط
ال������ط������اق������ة واق�����ت�����ص�����ادي�����ات�����ه�����ا
ودراس������ات ال���ج���دوى كمرحلة
أول������ى” ،وب���ن ً
���اء ع��ل��ى ت��وص��ي��ة
املؤتمر العام الرابع لالتحاد
ال��ع��رب��ي للكهرباء ف��ي مدينة
الدوحة – دولة قطر في الفترة
 2013/1/9-7ال����ت����ي ن��ص��ت
ع��ل��ى دع����وة االت���ح���اد ال��ع��رب��ي
ل��ل��ك��ه��رب��اء وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة
للطاقة ال��ذري��ة وإدارة الطاقة
ف���ي األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ج��ام��ع��ة
الدول العربية (أمانة املجلس
ال�������وزاري ال��ع��رب��ي ل��ل��ك��ه��رب��اء)
إل����������ى ع�����ق�����د اج������ت������م������اع ي���ض���م
خ����ب����راء ف����ي م���ي���ادي���ن ال��ط��اق��ة
وت���م���وي���ل امل���ش���اري���ع ل��ل��خ��روج
برؤية موحدة ح��ول الجدوى
الفنية واالق��ت��ص��ادي��ة إلدخ��ال
محطات التوليد النووية في
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املنظومات الكهربائية العربية وجدواها في تحلية مياه البحر.
ف��ق��د نظمت الهيئة ال��ع��رب��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع أم��ان��ة املجلس
ال��وزاري العربي للكهرباء واالتحاد العربي للكهرباء والشركة التونسية
ل��ل��ك��ه��رب��اء وال���غ���از اج��ت��م��اع��ًا ح���ول ال���ج���دوى ال��ف��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة إلدخ���ال
املحطات النووية في منظومات توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر،
وش����ارك ف��ي االج��ت��م��اع رؤس����اء وم�����دراء امل��ؤس��س��ات امل��ع��ن��ي��ة ب��إن��ت��اج ونقل
وتوزيع الطاقة الكهربائية واملياه في العديد من الدول العربية باإلضافة
إلى خبراء عرب وأجانب في مجال الطاقة النووية (مرفق قائمة املشاركني).
وتم خالل هذا االجتماع مناقشة الدور املحتمل للطاقة النووية للمساهمة
في حل مشكلة الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية واملياه ،وتحديد دور
مصادر الطاقة املختلفة في تلبية الطلب املستقبلي على الطاقة بشكل عام
والطاقة الكهربائية بشكل خاص.
ش���ارك ف��ي االج��ت��م��اع ح��وال��ي الخمسون مشاركًا م��ن امل��س��ؤول�ين والخبراء
العرب واألجانب من  15دولة عربية هي:
األردن – اإلم���ارات  -البحرين– تونس -الجزائر– السعودية – ال��س��ودان –
العراقُ -عمان -قطر– الكويت  -ليبيا – مصر– املغرب – اليمن – باإلضافة
إلى كل من ماليزيا – سويسرا -والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
استمر االجتماع ثالثة أيام متوالية تم خاللها استعراض  13ورقة عمل
ف��ي م��ج��ال ال��ط��اق��ة الكهربائية وامل��ي��اه  ،وت��ج��ارب  7دول عربية ف��ي مجال
الطاقة النووية  ،تخللها نقاش مستفيض وعصف ذهني ملجمل قضايا
الطاقة في الوطن العربي والعالم مسلطني الضوء على ال��دور املستقبلي
للطاقة النووية واملالبسات الفنية واالقتصادية والجيوسياسية في الدول
العربية.
ُ
ك ِّرس اليوم الثالث لتبادل اآلراء بني املشاركني وتقييم دور مصادر الطاقة
األحفورية واملتجددة والنووية في خليط الطاقة العربي ومحاولة رسم
مالمح إط��ار الستراتيجية عربية متكاملة بعيدة امل��دى لتطوير قطاعي
الطاقة واملياه باستخدام مصادر الطاقة املختلفة.

 - 1االفتت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح :

ّ
استهل الدكتور عبد املجيد املحجوب املدير العام للهيئة العربية للطاقة
ّ
الذرية املنتدى بكلمة ّ
رحب فيها براعي االجتماع الدكتور نضال الورفلي
كاتب الدولة ل��دى وزي��ر الصناعة املكلف بالطاقة واملناجم ،بالجمهورية
التونسية ،وب��ال��س��ادة امل��ش��ارك�ين م��ؤك��دًا على أهمية ه��ذا االج��ت��م��اع ال��ذي
ج���اء م��س��ان��دة ل��ت ّ
��وج��ه ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ن��ح��و إدخ����ال خ��ي��ار ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة

ض��م��ن ب��رام��ج��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ول��ي��د ال���ك���ه���رب���اء ،والس���ت���ع���راض وم��ن��اق��ش��ة
البرامج الوطنية العربية وبعض التجارب العاملية وقضايا وموضوعات
تأسيس محطات ال��ق��درات النووية .وأك��د على أن التفاعل اإليجابي الذي
ّ
يتوقعه من هذا االجتماع سيفتح آفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات
وال���دروس املستفادة واملمارسات الجيدة في مجال بناء محطات الطاقة
َّ
النووية ،ولذلك يأتي االجتماع في ظل النمو املط ِرد في الطلب على الطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وامل���ي���اه ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة وامل���دف���وع ب��ج��م��ل��ةٍ م��ن امل��ؤث��رات
الديموغرافية واالجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة والتقنية .وتقتضي مجابهة
ه���ذا ال��ن��م��و ع��ل��ى امل���دى امل��ت��وس��ط وال��ب��ع��ي��د ض����رورة ص��ي��اغ��ة استراتيجية
طاقية عربية متكاملة تحقق أم��ن ال��ت��زود وف��ق معايير التطور املستدام
لقطاع الطاقة في أبعاده االجتماعية واالقتصادية والبيئية واملؤسساتية.
وأضاف سعادته أن وضع استراتيجية من هذا القبيل يتطلب إجراء تحليل
ألنظمة الطاقة العربية مع تحديد دور املصادر الطاقية املختلفة في تلبية
الطلب املستقبلي على الطاقة .ثم أشار إلى أن هناك اآلن عدة استراتيجيات
عربية ملصادر طاقة فردية في املنطقة العربية مثل االستراتيجية العربية
لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية واالستراتيجية العربية للطاقات
املتجددة وكذلك للنفط والغاز ،ولكن ال توجد استراتيجية عربية متكاملة
تبلور سيناريوهات وطنية وعربية شمولية وبعيدة املدى للتزود بالطاقة
واملياه ،ومن هنا أتت أهمية هذا االجتماع.
ثم ألقى معالي املهندس الطاهر العريبي رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام
للشركة التونسية للكهرباء والغاز كلمة استهلها بالترحيب باملشاركني
مشيرا إلى أن موضوع االجتماع هو موضوع الساعة فالطاقات التقليدية
آيلة للنضوب مهما اختلفت تقديرات احتياطاتها ،لذلك تصبح الطاقة
النووية أح��د أه��م البدائل التي يراهن عليها العالم إلدام��ة توفير الطاقة
الكهربائية ،وأشار إلى أن خيار الطاقة النووية يتطلب قاعدة علمية صلبة
وك��ف��اءات تقنية وفنية وك��ذل��ك إط���ار ق��ان��ون��ي وتشريعي وص��ن��اع��ي .لذلك
بادرت تونس إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي وتطوير
التكنولوجيا والتجديد .كما أنها أعدت استراتيجية وطنية لتنمية املوارد
البشرية العاملة ف��ي مختلف االخ��ت��ص��اص��ات ال��ن��ووي��ة ،كما أن��ه��ا شرعت
في إع��داد دراس��ة إلنتاج الكهرباء بالطاقة النووية وه��ي تتطلع لتكثيف
التعاون العربي والدولي في هذا املجال.
ث��م ألقت السيدة وف��اء عبد الحميد نيابة ع��ن السيد املستشار عماد أبو
ال��ن��ع��اج كلمة أم��ان��ة املجلس ال����وزاري ال��ع��رب��ي للكهرباء – األم��ان��ة العامة
لجامعة الدول العربية  -التي ّ
رحبت فيها بالسادة املشاركني ونقلت تحيات
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األم�ين ال��ع��ام لجامعة ال���دول العربية للسادة املشاركني ف��ي ه��ذا االجتماع
مشيرة إل��ى األه��م��ي��ة ال��ت��ي توليها ال���دول العربية لتنويع م��ص��ادر إنتاج
الطاقة الكهربائية وأن خيار توليدها بالطاقة النووية سيحقق العديد من
الفوائد أهمها  :حماية البيئة – استدامة إمداد الكهرباء للمستهلك وتوفير
فرص عمل جديدة – توفير فرص ملشاركة القطاع الخاص في نقل وتوزيع
الكهرباء  -الحفاظ على املخزون االستراتيجي من النفط والغاز.
كما ألقى سعادة املهندس فوزي خربط أمني عام االتحاد العربي للكهرباء
ك��ل��م��ة ب�ّي�نّ م��ن خ�لال��ه��ا ال��وض��ع ال��ح��ال��ي وامل��س��ت��ق��ب��ل��ي للطلب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة
الكهربائية باملنطقة العربية ،وخليط الطاقة الحالي والحاجة إلى إيجاد
مزيج طاقة متنوع يفي باالحتياجات املتزايدة والتي يبلغ النمو السنوي
َّ
في بعض البلدان العربية ما يتجاوز  .10%وأش��ار إل��ى النمو امل��ط��رد في
الطلب على ال��ط��اق��ة الكهربائية وامل��ي��اه ،وب�ين مساهمات م��ص��ادر الطاقة
املختلفة في خليط الطاقة العربي ،ودعا إلى االستفادة من جميع مصادر
الطاقة املتاحة في الوطن العربي لتوليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية
أو امل��ت��ج��ددة أو ال��ن��ووي��ة .كما ش��رح مشاريع ال��رب��ط الكهربائي ب�ين أقطار
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،وب�ين ضعف مستوى ت��ب��ادل الطاقة الكهربائية ب�ين هذه
األقطار ،ودعا إلى إنشاء سوق كهربائية عربية موحدة لتعظيم الفائدة من
مشاريع الربط  ،وتمنى النجاح لالجتماع.
ثم ألقى معالي املهندس نضال الورفلي كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة
كلمة استهلها بالترحيب ب��امل��ش��ارك�ين م��ش��ي��را إل���ى أن ال��ع��روض العلمية
املقدمة في هذا االجتماع وما سيليها من نقاشات وإثراءات ستساهم حتما
في رسم مالمح استراتيجية عربية متكاملة بعيدة املدى لتطوير قطاعي
ّ
ومتجددة
الطاقة واملياه باستخدام مصادر الطاقة املختلفة من أحفورية
ّ
ونووية ،وتطلع بكل اهتمام ملا سيفضي إليه هذا امللتقى من استنتاجات
وتوصيات تساعد آخذي القرار على بلورة قراراتهم ،كما أشار معاليه إلى
دالل��ة أن يتزامن ه��ذا اإلجتماع مع انطالق ورش��ة تدريبية تقيمها الهيئة
العربية للطاقة ال��ن��ووي��ة ح��ول إس��ت��خ��دام أدوات ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة
ّ
الذرية في تخطيط الطاقة .فمثل هذه الدورات التدريبية تساعد على كسب
امل��ه��ارات ال�لازم��ة إلن��ش��اء وت��ط��وي��ر إط���ار وط��ن��ي لتقييم ال��خ��ي��ارات التقنية
ل��ل��ت��زود ب��ال��ط��اق��ة وت��ح��ل��ي��ة امل��ي��اه وص��ي��اغ��ة س��ي��اس��ة ب��ع��ي��دة امل���دى لتطوير
قطاعي الطاقة واملياه .وأعلن معاليه افتتاح فعاليات االجتماع.

 – 2فعاليـات االجتم ــاع :

ت��ن��اول��ت األوراق امل��ق��دم��ة م���ن ال��خ��ب��راء امل��ش��ارك�ين ق��ض��اي��ا ع��ام��ة وخ��ب��رات
مكتسبة يمكن إبرازها من خالل استعراض ملخصاتها التالية علما بأن
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جميع األوراق والعروض موجودة على موقع الهيئة العربية للطاقة الذرية
 www.aaea.org.tnواالتحاد العربي للكهرباء . www.auptde.org

التزود واإلمداد بالكهرباء في الدول العربية :واقع وتطلعات

م .فوزي خربط /االتحاد العربي للكهرباء
تم في هذه الورقة التعريف باالتحاد العربي للكهرباء وأهدافه وأعضائه
وإصداراته ثم بعد ذلك تم التطرق بشكل تفصيلي إلى واقع توليد الكهرباء
ف��ي ال���دول العربية مبينًا مساهمات امل��ص��ادر املختلفة للطاقة ف��ي ق��درات
التوليد الكهربائي واالستهالك واإلنتاج والوقود الالزم لذلك.
وأوضح أن نسبة النمو تتراوح بني  5%و 10%والتي تعتبر عالية نسبيًا
حسب املقاييس العاملية مما يترتب عليه تكاليف استثمارية عالية في
التوليد والنقل والتوزيع.
ث��م ف��ي ورق��ة أخ��رى ال��رب��ط الكهربائي العربي الحالي الثماني واملغاربي
والخليجي وكذلك الربط الكهربائي املخطط له ،واملقترحات في سبيل دعم
الربط الكهربائي العربي وتطويره وتوسيعه بني األقاليم العربية الثالث
واألقاليم املجاورة.

مساهمة مصادر الطاقة املتجددة في خليط الطاقة في الوطن
العربي بشكل عام وفي تونس بشكل خاص

املنصف الهرابي– الشركة التونسية للكهرباء والغاز  /تونس
اس��ت��ع��رض��ت ال���ورق���ة امل��ق��دم��ة وض����ع ال��ط��اق��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ع إب����راز
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا م���ن ت��ص��اع��د ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة واالع��ت��م��اد
الكلي على مصادر الطاقة األحفورية ،وضعف مشاركة الطاقات الجديدة
وامل���ت���ج���ددة ف���ي م���زي���ج ال���ط���اق���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ب���ال���رغ���م م���ن ت���واف���ره���ا وأه��م��ي��ة
استخدامها ،ثم تناول املشروعات الجارية واملخططة الستخدام مصادر
ال��ط��اق��ة ال��ج��دي��دة وامل��ت��ج��ددة ( ري���اح وأن��ظ��م��ة ال��خ�لاي��ا ال��ض��وئ��ي��ة وامل��ب��ان��ي
والسخانات الشمسية ومحطات املركزات الشمسية) حتى عام  ،2020كما
عرضت الورقة للسناريوهات املختلفة لتخطيط الطاقة ،وت��م استعراض
تطور التشريعات والتنظيمات التونسية لدعم استخدام الطاقات الجديدة
واملتجددة.

آفاق توليد الكهرباء وتحلية املياه بالطاقة النووية في الدول
العربية :دور الهيئة العربية للطاقة الذرية

د .عبد املجيد املحجوب املدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية
تم التعريف بالهيئة العربية للطاقة الذرية وأهدافها وأدوارها وأنشطتها

املختلفة الداعمة لتأسيس وتقوية البنية التحتية العربية من أج��ل بناء
محطات نووية لتوليد الكهرباء وربما تحلية مياه البحر ،وتطرقت الورقة
إلى مشاريع االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية
ذات العالقة بتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر وخططها التنفيذية .وبعد
ذلك تم تناول التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات االختصاص
في سبيل مساعدة ال��دول العربية ذات البرامج النووية الصاعدة ،وأبرزت
ال��ورق��ة أه��م التحديات املستقبلية التي ت��واج��ه ه��ذه ال��ب��رام��ج .وت��م تسليط
ال��ض��وء ع��ل��ى ال���ق���درات ال��ن��ووي��ة واإلش��ع��اع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة م��ن أنشطة
ومعدات .كما تم في الورقة التعريف بالشبكة العربية للمراقبني النوويني
والتي أسست سنة  2010بهدف تعزيز األطر الرقابية والتشريعية العربية
وتبادل الخبرات واملعلومات بينها.

اإلطار التشريعي والرقابي للمحطات النووية

عادل الرياحي  /املركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بتونس
وقد تناولت الورقة أهمية اإلطار القانوني والتنظيمي واملبادئ والقواعد
األس��اس��ي��ة وه��ي��اك��ل��ه��ا التنظيمية ال�ل�ازم���ة الس��ت��خ��دام امل��ح��ط��ات ال��ن��ووي��ة،
ومدى تأثيرها في ذلك ،كما تناولت الورقة أيضا الشكل الهرمي والتراكبي
واالحتياجات املادية واملوارد البشرية الالزمة ،ومدى توافق األطر القانونية
عامليا ،وااللتزامات القانونية التى يجب تضمينها القوانني املحلية انبثاقا
م��ن ال��ت��زام��ات ال��دول��ة قبل امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة املنضمة ل��ه��ا ،ودور السلطة
الرقابية ومسؤولياتها والتراخيص الصادرة عنها ،وإعداد خطط الطوارئ
النووية ،وأهمية استقالليتها ،وقدرتها على التحقق واملتابعة.

بناء القدرات الالزمة ألنشطة تخطيط الطاقة الستخدام القدرات
النووية

أحمد جالل  /الوكالة الدولية للطاقة النووية.
ت��ن��اول��ت ال��ورق��ة ال��واق��ع ال��ح��ال��ي عامليا الس��ت��خ��دام امل��ح��ط��ات ال��ن��ووي��ة س��واء
التي في التشغيل أو تحت االن��ش��اء ،وسيناريوهات التوقعات املستقبلية
الستخدام املحطات النووية ،ومجهودات الوكالة ملساندة الدول األعضاء في
تقييم احتياجاتها إلدخال واستخدام املحطات النووية في مجال تخطيط
ال��ط��اق��ة ،وال��ت��ي تتضمن اص�����دارات ال��وك��ال��ة وامل��ع��ل��وم��ات امل��ت��اح��ة ،وب��رام��ج
التدريب والبرامج الحاسبة املستخدمة في هذا الشأن ،والدليل اإلرش��ادي
لعناصر البنية األساسية إلقامة محطات نووية.

التداعيات العاملية لحادث فوكوشيما على استخدام املحطات
النووية

تشارلز ماكومبي  /معهد أريوس – سويسـرا
ت��ن��اول��ت ال���ورق���ة ردود ال��ف��ع��ل امل��ت��ب��اي��ن��ة ع��ق��ب ح����ادث ف��وك��وش��ي��م��ا ،خ��اص��ة
ملستخدمي املحطات النووية الحاليني أو ال��دول التي كانت تخطط إلقامة
محطات نووية ،وبينت الورقة أنه لم يحدث إصابات إشعاعية أو مباشرة
ناتجة عن الحادث ،ثم تناول نتائج اختبارات اإلجهاد التي تبنتها جهات
األمان النووية األوروبية واجتياز املفاعالت التي في التشغيل  -جميعها
م��ن م��ف��اع�لات األج��ي��ال ال��س��اب��ق��ة  -لتلك االخ���ت���ب���ارات ،وح��اج��ة بعضها إل��ى
إدخال بعض املعدات لتحسني مستويات األمان لتلك املفاعالت لتتواكب مع
ال��دروس املستفادة من الحادث والتكلفة املالية الالزمة لذلك ،كما تناولت
ال���ورق���ة بالتحليل م��وق��ف ال����دول امل��ال��ك��ة مل��ح��ط��ات ن��ووي��ة واس��ت��م��راره��ا فى
برامجها فيما ع��دا بعض ال���دول األوروب��ي��ة (أمل��ان��ي��ا وس��وي��س��را وإيطاليا)
واسباب ذلك ،وبيان تأثير ذلك القرار على سياسات وتكلفة إنتاج الطاقة
بها ،وانتهت الورقة إلى أن املوقف العام عامليا داعم ومستمر في استخدام
املحطات النووية ،وأن األجيال الجديدة أكثر أمانا.

استراتيجيات وبرامج إدارة النفايات للدول الراغبة في إدخال
محطات نووية

تشارلز ماكومبى  /أريوس – سويســرا
تناولت الورقة نتائج حادث فوكوشيما من حيث أهمية إعداد استراتيجية
وط��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة األم����د ل���ل��إدارة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل�����دورة ال���وق���ود ال���ن���ووي وخ��اص��ة
للدول الراغبة في إدخ��ال املحطات النووية ،وأن تلك االستراتيجية ومنذ
البداية البد من تضمينها العناصر األساسية والرؤية حول اإلدارة اآلمنة
للمخلفات ال��ن��ووي��ة وتوقيتاتها وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات امل��س��ت��خ��دم��ة ،وخ��ارط��ة
الطريق التنفيذية لتحقيق تلك االستراتيجية وااللتزام الشديد لتطبيقها
بما فيها من صعوبات ،وتدبير االحتياجات املادية والبشرية الالزمة ،مع
إب��راز أهمية التعاون اإلقليمي في إدارة املخلفات ،وتناول نماذج إقليمية
ناجحة في هذا املجال ومنها التعاون األوروبى ودول املنطقة االسكندنافية.

الدور املستقبلي للطاقة النووية

د .إبراهيم خميس /الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تناولت ال��ورق��ة التحديات ال��ت��ي تجابه تصاعد الطلب على الطاقة ودور
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الطاقة النووية لسد هذا الطلب فى ظل جدواها االقتصادية مقارنة بإنتاج
الكهرباء من مصادر أحفورية ،كما تناولت الورقة تقييمًا للتكنولوجيات
املستخدمة الحالية والتي يجري تطويرها ،وأن املفاعالت امل��ب��ردة باملاء
ستظل ولفترات طويلة ق��ادم��ة ه��ى األك��ث��ر استخداما ،كما أش���ارت الورقة
إل���ى امل��ج��ه��ودات امل��ب��ذول��ة م��ن م��ط��وري ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ن��ووي��ة مل��زاوج��ة
التطبيقات الحرارية األخ��رى مع إنتاج الكهرباء ،لتحسني ورف��ع الكفاءة
الكلية لتلك املفاعالت ،وتحسني اقتصادياتها ،وكيفية إعداد دراسة جدوى
فنية اق��ت��ص��ادي��ة ت��أخ��ذ ف��ي اع��ت��ب��اره��ا ك��اف��ة امل��ت��غ��ي��رات واح��ت��ي��اج��ات البنى
التحتية الالزمة ،ونتائج تقييم واختيار التكنولوجيا املناسبة ،وأيضا
ن��ت��ائ��ج تقييم وت�لاف��ي امل��خ��اط��ر امل��ص��اح��ب��ة الس��ت��خ��دام امل��ح��ط��ات ال��ن��ووي��ة
سواء فنية أو مالية أو اقتصادية ،كما أشار إلى استعداد الوكالة الدولية
للطاقة الذرية لتقديم ومساعدة ال��دول األعضاء بالدعم الفنى والخبرات
االستشارية في إتمام الدراسات املطلوبة.

التطبيقات الغير كهربائية مع محطات القوى النووية

د .إبراهيم خميس  /الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تناولت الورقة أهمية مزاوجة التطبيقات الغير كهربية مع إنتاج الكهرباء
من مفاعالت القوى لزيادة الكفاءة الحرارية لها ،وقد استعرضت الورقة
أبرز تلك التطبيقات (تحلية البحر ،وإنتاج الهيدروجني ،وإنتاج الحرارة
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة) وب��ي��ن��ت ال��ن��ت��ائ��ج اإلي��ج��اب��ي��ة ل��ت��ل��ك ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
وم��ج��االت استخدامها وج��دواه��ا االق��ت��ص��ادي��ة الحالية ومساهمتها في
زي���ادة ال��ج��دوى االق��ت��ص��ادي��ة الكلية الس��ت��خ��دام م��ف��اع�لات ال��ق��وى ال��ن��ووي��ة،
ك��م��ا أوض��ح��ت ال��ورق��ة س��اب��ق اس��ت��خ��دام ت��ل��ك التطبيقات وت��واف��ر عناصر
ال��خ��ب��رة ل��ه��ا ،وت��واف��ر ن��م��اذج تجريبية ح��ال��ي��ة ،ودع���م ال��وك��ال��ة الس��ت��خ��دام
ت��ل��ك ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ب���ال���دول األع���ض���اء م��ن خ�ل�ال ال��دع��م ال��ف��ن��ي وال��ب��رم��ج��ي��ات
الحاسوبية املتخصصة.

البرامج النووية لدول آسيا واآلسيان والخبرة املاليزية

نورملى مسلم  /خبير ماليزى
اس��ت��ع��رض��ت ال��ورق��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ي��ان��ات ال��خ��اص��ة ب��اس��ت��خ��دام املحطات
ال��ن��ووي��ة ب����دول ال���ق���ارة اآلس��ي��وي��ة ل��ل��وح��دات ال��ت��ي ف���ي ال��ت��ش��غ��ي��ل أو تحت
اإلنشاء ،وتناولت موقف املجموعات اإلقليمية بالقارة واملتمثلة فى دول
اآلسيان واآلسيان  3 +مبينة أنظمة واستخدامات الطاقة األولية إلنتاج
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ال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ع��ري��ف��ة ال��س��ائ��دة ب��ه��ا وم��وق��ف دول��ه��ا م��ن اس��ت��خ��دام الطاقة
ال��ن��ووي��ة ف��ى أع��ق��اب ح���ادث فوكوشيما ،ن��ظ��را لقربها الشديد م��ن اليابان
وأظهرت أن معظم تلك الدول ماضية في اهتمامها بإقامة محطات نووية
وإن لم تأخذ خطوات تنفيذية بعد ،فيما عدا دولة فيتنام التي لها خطوات
تنفيذية ملموسة ،ث��م استعرضت ال��ورق��ة م��وق��ف ماليزيا وال��ت��ي تعتمد
بشكل أس��اس��ي على الفحم وال��غ��از الطبيعي ف��ي إن��ت��اج ال��ك��ه��رب��اء ،وأنها
تواجه مشكلة ارت��ف��اع الطلب على الطاقة وأن املخطط املستقبلي أوضح
أنه من املخطط له إدخال الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء في مزيج الطاقة
وبنسبة تبلغ  16%عام  2030واإلجراءات التنفيذية املتخذة في هذا الشأن
إلعداد البنية الهيكلية والتنظيمية ،وأن الوحدة األولى ستصبح جاهزة
للتشغيل التجاري عام .2021

املحاوالت املصرية إلدخال النووية إلنتاج الكهرباء

د.يس محمد إبراهيـم  /خبير مصـري
استعرضت الورقة نبذة تاريخية للمحاوالت املصرية إلدخال واستخدام
املحطات النووية إلنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر واألسباب الداعية
لذلك ،ونتائج تلك املحاوالت ،ثم استعرضت أسباب املحاولة الحالية وما
ت��م م��ن إج����راءات تنفيذية ونتائج تلك اإلج�����راءات ،وأب���رز م�لام��ح وسمات
ال���رؤي���ة امل��ص��ري��ة امل��س��ت��ه��دف��ة خ��ل�ال ت��ل��ك امل���ح���اول���ة وم����ا ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا ،في
مجال استكمال البنى التحتية وإع��داد الكوادر البشرية وأسباب توقفها
الحالي ،والرؤية املستقبلية ملدى الحاجة إلى استخدام املحطات النووية،
وأبرز ال��دروس املستفادة من التجربة املصرية حني التفكير فى استخدام
املحطات النووية ألول مرة.

مستلزمات بناء محطات القدرة النووية:

ضو مصباح  /الهيئة العربية للطاقة الذرية
ت����م ف����ي ه�����ذه ال����ورق����ة ال���ت���ع���ري���ف ب��خ��ص��وص��ي��ة م���ح���ط���ات ال����ق����درة ال���ن���ووي���ة
ومالبسات التعامل مع اإلشعاع والحرارة والضغط الذي يترتب عليها من
التزامات وإجراءات خاصة تختلف جوهريًا عن محطات القوى التقليدية.
كما ت��م التعريف بعناصر ومستلزمات البنية التحتية األساسية لبناء
محطات قدرة نووية واألنشطة واإلج��راءات الالزم اتخاذها في كل مرحلة
من مراحل املشروع ولكل عنصر على حدة .كما تم سرد فوائد التشارك في
البنية التحتية للمحطات النووية بني دولتني فأكثر.

العروض الوطنيـة :

تم استعراض محاوالت كل من  :املغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان
واألردن والسعودية ف��ي إدخ���ال املحطات النووية ضمن استراتيجياتها
الوطنية لخليط ال��ط��اق��ة ،وت��م ب��ي��ان ال��ح��اج��ة إل��ى ذل��ك وامل��ب��ررات ال��ت��ي في
مقدمتها تصاعد النمو في الطلب على الطاقة ،ومعاناة معظم تلك الدول
ف��ي ت��وف��ي��ر اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��اق��ة ال�لازم��ة ل��ه��ا ،وأي��ض��ا اع��ت��م��اد م��زي��ج الطاقة
بكل منها على اس��ت��خ��دام ال��وق��ود األح��ف��وري إلن��ت��اج ال��ك��ه��رب��اء ،م��ع بعض
استخدامات للطاقة الجديدة واملتجددة وإن كان بكميات ضعيفة حاليا،
كما ت��ن��اول��ت تلك ال��ع��روض ح��اج��ة معظم ال���دول العربية إل��ى تحلية مياه
البحر ملواجهة ندرة وشح املياه العذبة بها ،وأيضا استعرضت تلك األوراق
األن��ظ��م��ة ال��ك��ه��رب��ي��ة ب��ه��ا وال��ت��وق��ع��ات املستقبلية للطلب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة بها
والقدرات التوليدية املتوقع إضافتها ملجابهة تلك التوقعات.
ولقد كانت ال��ع��روض الوطنية فرصة لتبادل ال��رؤى والتجارب وال��دروس
املستفادة ب�ين ال���دول العربية مما يؤكد أهمية ال��ت��آزر وال��ت��ع��اون ف��ي هذه
املرحلة الحساسة قبل ات��خ��اذ ق��رار ال��ش��روع ف��ي البرنامج ال��ن��ووي لتوليد
الكهرباء.

 – 3الخالصة والتوصيــات :
أك����د امل��ج��ت��م��ع��ون إدراك���ه���م ل��ح��اج��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة امل��ل��ح��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة الطلب
املتصاعد على الطاقة س ً
��واء في إنتاج الكهرباء أو تحلية املياه ،وضرورة
تنوع م��ص��ادر الطاقة وتكاملها لإليفاء بهذه املتطلبات ،كما ي��درك��ون أن
مجد
خيار توليد الكهرباء بالطاقة النووية كما بينت الدراسات العاملية،
ٍ
اق��ت��ص��ادي��ًا وبيئيًا وم��ن��اف��س ق��وي للتقنيات األخ����رى ،وك��ذل��ك فهو الخيار
األنسب لتغطية األح��م��ال القاعدية ( )Base Loadفي ظ��ل تصاعد أسعار
الوقود األحفوري ،والتناقص في احتياطياته ،ويعتقدون أن إدخال الخيار
ال��ن��ووي ضمن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات الوطنية ل��ل��ت��زود بالطاقة وتحلية املياه
أصبح مسألة بقاء وليست من باب الترف أو املزايدة ،ويشدد الخبراء على
ضرورة التعاون العربي في مجال االستعداد لبناء محطات نووية لتوليد
الكهرباء والتشارك ،كلما أمكن ذلك ،في عناصر البنية التحتية األساسية
للبرنامج ال���ن���ووي ،وال��ت��ع��اون أي��ض��ًا ف��ي ت��ط��وي��ر ودع���م ال��رب��ط الكهربائي
والتبادل الطاقي بني أجزاء الوطن العربي فيما بينها وكذلك بينها وبني
األقاليم املجاورة.
وبالنظر إلى استهالك العرب للكهرباء وال��ذي وصل إلى حوالي  800تيرا

وات ساعة في سنة  2012ومن املتوقع مضاعفته بحلول سنة  2030نتيجة
للنمو االقتصادي ( )10%والسكاني والطلب املتزايد على الطاقة،
حيث تقدر القدرة املركبة للدول العربية بأجمعها حوالي  213جيجا وات
أي ما يعادل  4%من القدرة املركبة العاملية .وبالنظر أيضًا إل��ى االعتماد
ال��ج��ائ��ر على م��ص��ادر ال��ط��اق��ة األح��ف��وري��ة وامل��س��اه��م��ة امل��ت��واض��ع��ة للطاقات
الجديدة وامل��ت��ج��ددة ،حيث أن مساهمات مصادر الطاقة ك��اآلت��ي :بخاري
 ،26%غ��ازي  ،35%مركب  ،25%دي��زل  ،% 3جديد ومتجددة  ،0.5%ومائية
 5%وأخرى .5.5%
وي����درك امل��ش��ارك��ون ف��ي االج��ت��م��اع االت��ج��اه ال��ع��امل��ي للتوسع ف��ي ستخدام
ً
الطاقة النووية حيث يوجد اآلن  434مفاعل قوى قيد التشغيل و 69مفاعال
قيد اإلنشاء معظمها في القارة األسيوية وهناك مخطط إلنشاء املزيد منها
رغم حادثة فوكوشيما ،وحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن
ً
عدد مفاعالت القوى سيزداد بمقدار  90مفاعال في العشرين سنة القادمة.
وأعلنت م��ؤخ��رًا الكثير م��ن دول العالم ع��ن عزمها إن��ش��اء مفاعالت نووية
لتوليد الكهرباء منها على سبيل امل��ث��ال بنجالديش واألردن ونيجيريا
وتركيا وفيتنام وتعتبر اإلمارات العربية املتحدة أول دولة تشرع في بناء
محطات نووية منذ  27سنة.
كما يدركون أيضًا البعد البيئي إلنشاء املحطات النووية حيث استخدام
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ي��وف��ر ب�لاي�ين األط���ن���ان م���ن ال���غ���ازات امل��س��ب��ب��ة ل�لاح��ت��ب��اس
الحراري من االنطالق في الجو وبالتالي التقليل بشكل كبير من الغرامات
والضرائب على الغازات امللوثة للبيئة الناتجة عن توليد الكهرباء وتحلية
املياه بالوقود األحفوري .والطاقات املتجددة تشارك الطاقة النووية هذه
خاصية النظافة البيئية ولكنها ال تستطيع منافستها في توفير الطاقة
بشكل مستديم على مستوى األحمال القاعدية الالزمة لتحريك االقتصاد
الحديث.
وم��ادة اليورانيوم املستخدمة كوقود ن��ووي تستمر آلالف السنني ،حسب
تقارير الوكالة الدولية ،إذا ما تم استخدام املفاعالت السريعة وه��ذا على
النقيض م��ن ال��وق��ود األح��ف��وري ال��ذي م��ن املتوقع نضوبه ف��ي مئات قليلة
من السنوات .وفي املحطات النووية ال يتأثر سعر الكهرباء بزيادة أسعار
الوقود كاملحطات األحفوية نظرًا ألن تكلفة الوقود مقارنة بتكلفة التشغيل
والصيانة في املحطات النووية يشكل فقط حوالي  25%في حني أن املحطات
الغازية سعر الوقود فيها يشكل حوالي  95%من تكلفة التشغيل والصيانة
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والفحم  .22%وإذا ما نظرنا إلى تكلفة الكهرباء املنتجة بالطاقة النووية
نجد أنها األرخص من بني املصادر األخرى.
كما أن التطور السريع في التقنيات النووية والحلول املبتكرة في مجال
األمان والتخلص من النفايات املشعة ودورة الوقود النووي يجعل منها
داع��م��ًا رئيسيًا ألم��ن الطاقة الوطني وال��ع��امل��ي .فقد تمت إدارة النفايات
املشعة بنجاح في النصف قرن األخير وتم بناء عشرات منشآت تخزين
وتصريف املواد املشعة ذات اإلشعاع العالي واملتوسط.
وربما ُينظر إلى التكلفة العالية لبناء املحطات النووية على أنها العائق
األكبر الذي يحول دون الشروع في بنائها ،ولكن بمجرد دخولها للخدمة
تصبح رخيصة التشغيل والصيانة على مدى يقارب الستني سنة.
إن امل��ج��ت��م��ع�ين ي���ش���ددون ع��ل��ى ح��ت��م��ي��ة ال��ل��ج��وء ل��خ��ي��ار ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة
واإلع���داد ل��ه على امل��دى البعيد واملتوسط بخطى محسوبة حتى يكون
ال���ق���رار م��ب��ن��ي��ًا ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة واالح��ت��ي��اج��ات ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��دول��ة
ّ
وت��ط��ل��ع��ات ش��ع��ب��ه��ا وج��ه��وزي��ت��ه��ا م���ن ح��ي��ث ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ك���وادر
البشرية واإلرادة السياسية.
م���ن خ�ل�ال امل���ح���اض���رات وامل��ن��اق��ش��ات ال��ت��ي ت��م��ت أث���ن���اء االج��ت��م��اع وال��ت��ي
تناولت عدة قضايا رئيسية ملوقف التكنولوجيا النووية واملستجدات
التكنولوجية ووثوقية األم���ان واألم���ن النوويني ال��ذي تمتع ب��ه سجلها
في ربع القرن املاضي ،رغم حادث فوكوشيما ،وموقف برامج استخدام
وإن��ش��اء املحطات النووية عامليا وإقليميا ،ومالحظة ع��دم تنوع مزيج
كاف واعتماد معظمه على الوقود األحفوري والذي
الطاقة العربي بشكل ٍ
تتصاعد أس��ع��اره مما س��ي��ؤدى إل��ى ارت��ف��اع ف��ات��ورة استهالك الطاقة أو
سيؤدى إلى تباطؤ النمو .ويضاف إلى ذلك ما تعانيه املنطقة من ندرة
املوارد املائية األمر الذي أدى إلى الحاجة املاسة الستخدام تكنولوجيات
تحلية املياه بشكل واس��ع مما أض��اف بعدا جديدا إل��ى مشكلة وفاتورة
ال��ط��اق��ة باملنطقة ال��ع��رب��ي��ة ،وامل��ج��ت��م��ع��ون ف��ي ه���ذا ال��ص��دد ي���رون ض���رورة
اس��ت��ش��راف خ��ي��ار ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ف��ي تحلية امل��ي��اه س ً
����واء ب��االس��ت��خ��دام
املباشر أو غير املباشر.
وق���د أك���د ال��ح��اض��رون أه��م��ي��ة تهيئة وإع�����داد ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ي��ة ال��ض��روري��ة
وال�ل�ازم���ة إلق��ام��ة م��ش��روع��ات ن��ووي��ة تسهم ف��ي إن��ج��اح ت��ل��ك امل��ش��روع��ات،
وأن أحد تلك الوسائل ملساعدة ال��دول العربية في ذلك هو إيجاد آليات
عربية مشتركة تسهم في خلق برامج عربية ناجحة من حيث الجدوى
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واإليجابيات والتغلب على الصعوبات الحالية ،ولم يغب عن الحاضرين
أهمية التخطيط طويل األم��د لتلك امل��ش��روع��ات ،وأن يكون هناك التزام
ق��وي ومستمر من قبل الحكومات العربية تجاه تلك البرامج ال يتغير
بتغير الحكومات ويتم تجنيبه للتقلبات السياسية ،باعتبار أن الطاقة
هي مشكلة العصر وهى في نفس الوقت مشكلة حياه يومية ومستقبلية
للمواطن العربي.
وفى هذا السياق فقد انتهى الحضور إلى االتفاق على إصدار التوصيات
التالية للمتابعة والتنفيذ:
 - 1األه��م��ي��ة ال��ش��دي��دة ل��ه��ذا االج��ت��م��اع وأن ت��ع��ق��ب��ه اج��ت��م��اع��ات مماثلة
الستكمال بحث باقي جوانب املوضوع ألهميته البالغة وأن تخصص
ب��ع��ض االج���ت���م���اع���ات ل��ل��ت��ش��ارك ف���ي ال������رؤى م���ع امل��خ��ت��ص�ين ال��س��ي��اس��ي�ين
وأصحاب القرار ومنظمات املجتمع املدني بالدول املشاركة.
 - 2أهمية استخدام وإدخال املحطات النووية ضمن مزيج الطاقة بالدول
العربية ملواجهة الطلب املتزايد على الطاقة وس��د العجز الشديد لدى
العديد من الدول العربية والتقليل من استخدام موارد الطاقة األحفورية
في تلك الدول التي لديها وفرة بها.
 - 3إن اس��ت��خ��دام م���ص���ادر ال��ط��اق��ة ال��ج��دي��دة وامل���ت���ج���ددة ب��م��زي��ج ال��ط��اق��ة
للدول العربية ض��رورة ملحة ويتكامل مع استخدام املحطات النووية
واألحفورية.
 - 4ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��أس��ي��س وإع������داد ال���ك���وادر ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��راح��ل
األس��اس��ي��ة األول��ي��ة ب��االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ب��رام��ج التدريبية للهيئة العربية
للطاقة الذرية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمات
اإلقليمية والدولية ذات العالقة لضمان الحصول على الخبرات العلمية
والعملية املناسبة وفى املجاالت التالية :
 إدارة وقيادة املشاريع النووية. تخطيط الطاقة. دراسة املواقع وتقييم البنية التحتية إع�����داد ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة إلق���ام���ة م��ش��روع��اتمحطات نووية.
 -تقييم واختيار التكنولوجيا النووية

 إعداد املواصفات وتقييم العروض الترتيبات املالية لتمويل مشاريع مفاعالت القوى. - 5ض��رورة دع��م تنفيذ االستراتيجية العربية لالستخدامات السلمية
ّ
حتى العام  2020والتأكيد على تمويل مشاريع التعاون العربي املشترك
ال��ت��ي صاغها ال��خ��ب��راء ال��ع��رب للطاقة ال��ذري��ة ف��ي م��ج��ال رف��ع االس��ت��ع��داد
العربي لبناء محطات قوى نووية والتشارك ،كلما أمكن ذلك ،في عناصر
البنية التحتية األساسية للبرنامج النووي.
 - 6النظر ف��ي تشكيل ف��ري��ق عمل ع��رب��ي وت��ح��ت إش���راف الهيئة العربية
ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة إلع����داد دل��ي��ل إرش�����ادي مل��ت��ط��ل��ب��ات م��س��ت��خ��دم��ي امل��ح��ط��ات
النووية على غرار الوثائق األوروبية واألمريكية.
 -7التفكير بإنشاء صندوق عربي يعمل بالطرق التجارية االستثمارية
لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية بشكل عام واملشاريع النووية بشكل
خاص.
 - 8أه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون ب�ي�ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ت��أس��ي��س وت��ط��وي��ر بعض
متطلبات البنية األساسية لبناء املحطات النووية مما يدعم مساعي
الدول العربية نحو تحقيق سياسات طاقية متكاملة ويساعد في تبني
موقف قوي وموحد في النقاشات اإلقليمية والدولية املتعلقة بقضايا
الطاقة والبيئة بما فيها مشاريع شبكات الربط الكهربائية اإلقليمية
والدولية وآليات تزويد املحطات النووية بالوقود ،حيث سيبرز الجانب
العربي متمتعًا برؤية إقليمية متكاملة ح��ول سياسة طاقية مستدامة
وب��ع��ي��دة امل���دى .ويستوجب ال��ت��ع��اون والتنسيق ب�ين ال���دول العربية في
القضايا التالية:
• سياسات تأمني الوقود النووي وإيجاد آلية إقليمية في ضوء املحددات
واملبادرات العاملية الجارية بما يسهم في تأمني احتياجات الدول العربية
التي تنشئ محطات نووية.
سبل التعامل والتخلص اآلم���ن م��ن ال��ن��ف��اي��ات وإي��ج��اد منظومات إدارة
نفايات إقليمية.

تلك الشبكات وتقويتها وزيادة جدوى الربط والتبادل الطاقي بني الدول
ال��ع��رب��ي��ة ،ورب��م��ا ي��ت��أت��ى ذل���ك م��ن إن��ش��اء س���وق كهربائية ع��رب��ي��ة م��وح��دة
لتعظيم ال��ف��ائ��دة م��ن ت��ب��ادل الطاقة الكهربائية بواسطة شبكات الربط
الكهربائي.
 - 9أهمية إي��ج��اد فريق عمل عربي متخصص وبالتعاون م��ع الجهات
ال��ع��امل��ي��ة املتخصصة ف��ي م��ت��اب��ع��ة وت��ق��ي��ي��م ن��ت��ائ��ج ال���وح���دات التجريبية
وامل��س��ت��ج��دات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ف��ي م��ج��ال تحلية م��ي��اه ال��ب��ح��ر ب��اس��ت��خ��دام
الطاقة النووية ومدى إمكانية إدخاله باملنطقة العربية ألهميته وجدواه
االقتصادية وضرورته امللحة للمنطقة.
 - 10يرى الخبراء أن املحطة األولى ،في كل بلد يشرع في برنامج إنشاء
محطات نووية ،يجب أن تكون بطريقة تسليم املفتاح وتتصاعد املشاركة
املحلية ب��م��رور ال��وق��ت تجنبًا ألي أخ��ط��ار محتملة ف��ي التأخير وزي���ادة
التكلفة .كما ينصح الخبراء باقتناء مفاعالت ق��وى ذات تقنية مجربة
وليست من الطراز الفريد.
 - 11ت��ق��دي��م ال���دع���م ال��ف��ن��ي ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة خ���اص���ة ف���ي امل���راح���ل األول����ى
ملشروعات املحطات النووية العربية من خالل تشكيل فريق خبراء عرب
وشبكة خ��ب��راء ع��رب م��ن ال��داخ��ل وال��خ��ارج تحت إش���راف الهيئة العربية
للطاقة ال��ذري��ة وبالتنسيق والتعاون مع املنظمات الدولية العاملة في
املجال مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 – 12أهمية ال��ت��ع��اون ف��ي إع���داد س��ي��اس��ات م ّ
ّ
للتقبل الجماهيري
��وح��دة
وإع��داد خطاب إعالمي متكامل لكل من النخبة واملجتمع املحلى يمكن
من إيجاد توافق مجتمعي داعم الستخدام املحطات النووية ويأخذ في
االعتبار التنوع الثقافي واملعرفي العلمي والسمات املجتمعية السائدة.

• ت�ط��وي��ر اإلم �ك��ان �ي��ات ال��وط�ن�ي��ة ف��ي م �ج��ال األم� ��ان واإلط � ��ار التشريعي
والرقابي.
• االستعداد واالستجابة للطوارئ النووية واإلشعاعية.
• تكامل الشبكات الكهربائية لكافة املنطقة العربية بما يسهم في تدعيم
الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي
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نجحت في زيادة الوعي بأهمية تحقيق االستدامة

كهرماء تحتفل بالذكرى الثانية إلطالق حملة ترشيد

احتفلت املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء “كهرماء” بمرور عامني
على تدشني البرنامج الوطني للترشيد وك��ف��اءة الطاقة “ترشيد» ،الذي
أطلقته «كهرماء»في يوم األرض املوافق الثاني والعشرين من أبريل عام
 2012ت��ح��ت ش��ع��ار «لتبقى ق��ط��ر تنبض ب��ال��ح��ي��اة».ح��ض��ر ال��ح��ف��ل س��ع��ادة
السيد أحمد بن عبدالله آل محمود — نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء -وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
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وزير الطاقة والصناعة ،وسعادة املهندس عيسى بن هالل الكواري رئيس
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء «كهرماء» ،وعدد من الوزراء وكبار
الشخصيات في مختلف القطاعات.
ّ
وصرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة
خالل كلمته بالحفل أن دول��ة قطر رسخت مكانتها على الساحة الدولية
كالعب رئيسي في مختلف املجاالت االقتصادية والتجارية والسياسية،

وها هي تتبوأ مكانة
م����رم����وق����ة ف�����ي م���ج���ال
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى البيئة
ب����ت����ب����ن����ي����ه����ا س����ي����اس����ة
اق�����ت�����ص�����ادي�����ة ب���ي���ئ���ي���ة
ت����ه����دف إل������ى ت��ح��ق��ي��ق
امل����وائ����م����ة ،ف��ان��ت��ه��ج��ت
وزارة ال��������ط��������اق��������ة
وال���ص���ن���اع���ة ف����ي ه���ذا
اإلط��ار سياسة ترتكز
على املتابعة املستمرة
لجميع خطط األعمال
القادمة مما يتيح لها
أن ت����رص����د ع�����ن ك��ث��ب
اح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع
البيئية املتوقعة بما
ي����ح����ق����ق م���ت���ط���ل���ب���ات���ه
ويضمن
ت�����ن�����م�����ي�����ت�����ه ب�������ص�������ورة
ت�������م�������ك�������ن�������ه�������ا دوم��������������ًا
م������������ن ت������ل������ب������ي������ة ه��������ذه
االح��ت��ي��اج��ات ب��ل وت��ج��اوزه��ا .ك��م��ا ي��ج��ري متابعة أح���دث تقنيات توفير
الطاقة في العالم وتبنيها في حينه مع الحرص في الوقت نفسه على تبني
أعمال التنمية املستقبلية لنهج اقتصادي صديق للبيئة يعكس إحدى أهم
ركائز رؤية قطر .2030
وتأتي هذه الجهود مواكبة لالهتمام العاملي بالتنمية املستدامة واإلدارة
الصحيحة للموارد الحيوية ومن أهمها املياه والكهرباء فإن دولة قطر في
ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى ملتزمة
بدعم كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر املياه والكهرباء ،والحفاظ
عليهما.
وق��ال نحن نعمل وف��ق سياسة واض��ح��ة كجزء م��ن إستراتيجيتنا إلدارة
امل���وارد الطبيعية ،التي تعد خريطة الطريق لتحقيق االس��ت��دام��ة وحفظ
حقوق األجيال القادمة .وهذه هي مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع
زيادة كفاءة الطاقة ،ووقف هدر الكهرباء واملياه كممارسة يومية وثقافة

مجتمعية».
وأض����اف س��ع��ادت��ه ب���أن م���ب���ادرات وح��م�لات وم��ش��اري��ع ال��ب��رن��ام��ج الوطني
«ت��رش��ي��د» أث���م���رت ع���ن ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة ح��ي��ث ت���م خ��ف��ض اس��ت��ه�لاك ال��ف��رد
بنسبة  %10بالنسبة للكهرباء و 6%بالنسبة للمياه الشيء الذي يبعث
على التفاؤل ويشجع على االستمرار في العطاء .فقد كانت هذه النتائج
االيجابية ثمرة جهود حثيثة ق��ام عليها املعنيون في كهرماء من خالل
م��ح��اور مختلفة ،وم��ن��ه��ا ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال ال ال��ح��ص��ر :ح��م�لات التوعية
بشتى أنواعها والتطبيق الفعلي لقانون الترشيد والتعديل في املوصفات
الخاص بالتمديدات الكهربائية واملائية واملواصفات الخاصة بالتكييف.
وعليه ف��إن املرحلة القادمة تتطلب جهودا إضافية ومشتركة مع جميع
ال��ج��ه��ات ذات ال��ص��ل��ة وامل��ش��ت��رك�ين لتطبيق م��ا ت��م اع��ت��م��اده م��ن إج����راءات
ومواصفات وتفعيل لآلليات املشتركة».
واختتم كلمته «بأننا ال ننسى دور البرنامج الوطني للترشيد في تضمني
الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي
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جميع فئات وقطاعات املجتمع م��ن خ�لال مسابقاته املختلفة فاستطاع
من خالل مسابقة األبنية املرشدة جذب كافة القطاعات بالدولة الحكومية
والصناعية والتجارية والرياضية والسكنية .وهنا دعونا نفتخر بمدى
الوعي الذي وصل إليه أبناؤنا القطريون حيث شهد القطاع السكني أكبر
عدد من املشاركات بنحو  25مشتركا وال��ذي إن دل على شيء فهو يعبر
عن إدراك املجتمع ككل بأهمية الترشيد وكفاءة الطاقة والعمل نحو تنمية
بيئية مستدامة.
ك��ذل��ك ك��ان��ت ه��ن��اك م��س��اب��ق��ة ت��رش��ي��د ل�لأف�لام ال��ق��ص��ي��رة وال��ت��ي ه��دف��ت إل��ى
تشجيع املواهب القطرية اإلبداعية في إنتاج األفالم القصيرة ،إضافة إلى
نشر القيم الثقافية واملجتمعية الخاصة بالترشيد وك��ف��اءة االستهالك
ب�ي�ن أف�����راد امل��ج��ت��م��ع ،وح����ث ال��ش��ب��اب امل��خ��رج�ين ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار ط��اق��ات��ه��م
وتوجيهها نحو التنمية املجتمعية الشاملة ،وأيضا توظيف األف�لام في
تعزيز وتعميق مفاهيم الهوية الوطنية ،إضافة إلى دعم الحوافز املرتبطة
بالعمل الثقافي والتنموي امل��ع��زز للتنمية املجتمعية وال��ت��ي استطاعت
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ج����ذب أك��ث��ر م���ن  50م��ش��ارك��ا م���ن ش��ب��اب امل��ب��دع�ين وامل���خ���رج�ي�ن ال��ق��ط��ري�ين
وغيرهم لالشتراك في املسابقة بالتعاون مع مؤسسة الدوحة لألفالم التي
نتقدم إليها بخالص الشكر ملساندتها لتلك املبادرة الهادفة».

إنجاز كبير

م���ن ج��ان��ب��ه ص ّ�����رح س���ع���ادة امل��ه��ن��دس ع��ي��س��ى ب���ن ه��ل�ال ال����ك����واري ،رئ��ي��س
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء « كهرماء « :أن البرنامج الوطني
َ
��از كبير ف��ي مجال
��ام امل��اض��ي ف��ي
تحقيق إن��ج ٍ
« ترشيد» ،نجح خ�لال ال��ع ِ
ِ
بهدف
التفاعل وتحفيز كافة قطاعات املجتمع
التوعية املجتمعية وبهدف
ِ
ِ
واعتماد ممارسات طبيعية
���وارد
زي��اد ِة الوعي ب��ض��رور ِة
ِ
ِ
الحفاظ على امل ِ
استهالك مرشد ومستدام للكهرباء واملياه ،وإيمانًا منا بأهمية
للدولة في
ِ
التعليم ودور األجيال القادمة في التنمية فقد قمنا بالتنسيق مع املجلس
األع��ل��ى للتعليم بتقديم م��ح��اض��رات للطالب واملعلمني ف��ي ورش توعية
بأكثر من (  ) 75مدرسة ،وكذلك واعترافًا منا بالدور الديني في التوعية
وتنمية املجتمع قمنا بالتنسيق مع املعنيني ب��وزارة األوق��اف والشؤون

ْ
���ل ت��ع��زي ِ��ز ثقافةِ
االس�لام��ي��ة بتقديم ع���دد م��ن ال��خ��ط ِ��ب ف��ي امل��س��اج��د م���ن أج ِ
الترشيد الدينية ،بجانب إقامة دورات تثقيفية للخطباء والدعاة ليكونوا
ِ
داعمني لهذا البرنامج الوطني الرائد.
ْ
مسؤوليتنا املجتمعية كذلك ،ش��ارك برنامج «ترشيد» في
وانطالقًا م��ن
ِ
املياه
ويوم
العديد من الفعاليات والتي منها (أسبوع الترشيد الخليجي
ِ
ِ
ْ
العاملي وس��اع��ة األرض واس��ب��وع امل���رور الخليجي وم��ع��رض كتاب الطفل
َ
ْ
االجتماعي) ،لعكس
التواصل
مواقع
وأنشطة املجمعات التجارية وعبر
ِ
ِ
رؤي���ة وأه����داف وب��رام��ج «ت��رش��ي��د» .ام��ا فيما يتعلق بتطوير واس��ت��ح��داث
املواصفات الخاصة بالترشيد وكفاءة استخدام الطاقة فقد قمنا بتطوير
ل��وائ��ح وإج����راءات تنظيمية لترشيد استهالك الكهرباء وامل��ي��اه ،بجانب
تحديث اللوائح الخاصة بالتمديدات الكهربائية واملائية،كما نعمل حاليًا
ً
على إقرار معايير قياسية قطرية لتركيبات السباكة باملباني.وعالوة على
ما تقدم فقد نجحنا بالتعاون مع وزارة البيئة في وضع املقاييس القطرية
ألجهزة التكييف والتي تمثل نسبة استهالكها أكثر من ()60%من الطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب��األب��ن��ي��ة،ب��ج��ان��ب إق����رار ال��ت��خ��ل��ص ال��ت��دري��ج��ي م��ن املصابيح

الحرارية املتوهجة مما يحقق خفض في استهالك كهرباء اإلضاءة بنسبة
تصل
 .ال��ى  % 20حتى ال��ع��ام  2016وي��ج��ري حاليًا ال��ت��ع��اون م��ع وزارة البلدية
والتخطيط العمراني إلقرار العزل الحراري الكامل للمباني كقانون وفقًا
ملواصفات اعدتها كهرماء .ه��ذا بجانب استحداث وتفعيل القوانني ذات
الصلة والتي على رأسها قانون ترشيد استهالك الكهرباء واملاء من خالل
املسح امليداني ملفتشي اإلدارة املعنية بكهرماء .واختتم سعادة املهندس
الكواري كلمته برفع أسمى آيات الشكر العرفان لحضرة صاحب السمو
أمير البالد املفدى على رعايته الكريمة للبرنامج الوطني للترشيد مع
أسمى آي��ات التقدير والشكر لسعادة نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء ،ولسعادة وزي��ر الطاقة والصناعة ،على
دعمهما وتشجيعهما الدائمني لنا مع شكري وتقديري لجميع موظفي
كهرماء على ما يبذلونه من جهد .ولكافة الجهات الحكومية والخاصة
ووس���ائ���ل اإلع��ل��ام امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى دع��م��ه��ا وم��ش��ارك��ت��ه��ا ل��ن��ا ف���ي ادارة ه��ذا
البرنامج الوطني الهام.
الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي
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تعتبر هيئة الكهرباء واملاء هي الجهة املسؤولة
عن إدارة قطاعي الكهرباء واملاء
بمملكة البحرين
وقد أنشئت الهيئة عام 2007م،
وذلك بموجب املرسوم امللكي رقم ( )98لسنة  ،2007والذي صدر عن جاللة امللك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
يشغل سعادة املهندس الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة ،منصب الرئيس
التنفيذي للهيئة ،وذلك بموجب املرسوم امللكي رقم  21لسنة 2012م.
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تطور النظام الكهربائي في مملكة البحرين
الطاقة املنتجة من محطات اإلنتاج لعام 2013م
محطة الرفاع
٪15

محطة سترة
٪7

محطة الحد
٪39

ت��ح��رص مملكة ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى ت��وف��ي��ر خ��دم��ت��ي ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء بأعلى
درجة من املوثوقية والجودة ،حيث تسعى إلى تطوير وتحديث البنية
األساسية بصفة مستمرة بما يضمن تحقيق الريادة والتميز في تقديم
خدمات ذات جودة عالية تكفل استمرار تدفق هذه الخدمات للمشترك
وتلبية احتياجاته من الطاقة وامل��ي��اه بشكل يفوق التوقعات .وتعتبر
مملكة ال��ب��ح��ري��ن م��ن أوائ����ل دول امل��ن��ط��ق��ة ف��ي تحقيق ن��س��ب��ة  100%من
النفاذية الكهربائية (.)Electrification Rate

إنتاج الكهرباء

ل��ق��د ح��ق��ق��ت م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��ق��دم��ًا م��م��ي��زًا ف���ي إن���ش���اء وت��ج��ه��ي��ز البنى

محطة الدور
٪29

محطة العزل
٪21

التحتية الالزمة ملواجهة الطلب املتنامي على الطاقة إذ بدأ توصيل الكهرباء
للجمهور في البحرين في شهر مايو 1931م مع بداية تشغيل محطة رأس
رم����ان ل��ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء ب��ط��اق��ة إن��ت��اج��ي��ة ق��دره��ا  0.2م��ي��ج��اوات آن�����ذاك .وق��د
تواصلت زيادة القدرة اإلنتاجية ملواجهة الطلب املستمر على الكهرباء إلى
أن بلغت القدرة اإلنتاجية مع نهاية عام 2013م ما يقارب  3934ميجاوات ،يتم
إنتاجها من خالل خمس محطات إنتاج (سترة ،الرفاع  ،الحد ،العزل  ،الدور).
يساهم القطاع الخاص ( )IPPفيها بنسبة تصل الى  80%كما يرتبط النظام
الكهربائي داخليًا م��ع النظام الكهربائي ال��خ��اص بشركة أملنيوم البحرين
(ألبا) ،وذلك من خالل خطي ربط  220كيلوفولت وخط ربط  66كيلوفولت
لتبادل الطاقة .ويرتبط خارجيًا بشبكة الربط الكهربائي الخليجي.
الكهربــــاء في وطننــــا العـــــــربي
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عدد المحطات
33
66
220
كيلوفولت
كيلوفولت
كيلوفولت
9
124
25

أطوال الكابالت األرضية (كم)
33
66
220
كيلوفولت
كيلوفولت
كيلوفولت
44
1094.11 392.8

وتعتبر محطة ال���دور إلن��ت��اج الكهرباء وامل���اء م��ن أح��دث مشاريع انتاج
الكهرباء وأضخمها ،وكانت املرحلة األولى منها قد افتتحت رسمي ــًا في
نهاية شهر أبريل  2012بطاق ــة إنتاجيـ ــة قدرها  1234ميغاوات وبلغت
كلفتها نحو  2,1مليار دوالر .وساهمت محطة الدور في إنتاج ما يقارب
 25%م��ن إج��م��ال��ي ال��ط��اق��ة املنتجة ف��ي ع��ام  2012ووص��ل��ت ه��ذه النسبة
الى  28.5%في عام  .2013ومن املتوقع أن يتم تطوير املرحلة الثانية من
محطة ال���دور بحلول ال��ع��ام 2017م  ،حيث سيتم رف��ع ال��ق��درة اإلنتاجية
للنظام الكهربائي الى  4423ميجاوات .
كما تعتبر محطة الحد إلنتاج الكهرباء واملاء إحدى أكبر محطات توليد
الطاقة في اململكة .وق��د تم تشغيل املرحلة األول��ى منها في ع��ام 1999م
بطاقة قدرها  272ميجاوات وتم االنتهاء من تدشني املرحلة الثانية منها
خالل العام 2004م بطاقة قدرها  690ميجاوات .وقد شكل إنتاج محطة
الحد  28.8%من إجمالي الطاقة لعام 2013م ،فيما ساهمت محطة العزل
بإنتاج  21%منه  .ويملك القطاع ال��خ��اص ك��ل م��ن محطة ال���دور والحد
والعزل وهو ما يشكل  80%من إنتاج الكهرباء في اململكة .
ويبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية املركبة ( )Installed Capacityالتابعة
لهيئة الكهرباء وامل��اء  3923ميجاوات عند درج��ة ح��رارة  40مئوية .أما
بالنسبة إل���ى ح��ج��م ال��ط��ل��ب ال��ك��ه��رب��ائ��ي ف��ق��د ت��م تسجيل أع��ل��ى ح��م��ل في
الشبكة بمقدار  2917ميجاوات خالل شهر سبتمبر 2013م.
وتخطط هيئة الكهرباء وامل��اء لزيادة السعة اإلنتاجية املركبة بحلول
العام 2018م وذلك من خالل تدشني املرحلة الثانية ملحطة الدور لتوليد
ال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ي س��وف يتم رف��ع طاقتها اإلن��ت��اج��ي��ة لتصل إل��ى حوالي
 1500-1200ميجاوات.

نقل الكهرباء

وحرصًا من اململكة على ضمان اعتمادية الشبكات الكهربائية ،فإنها
ت��واص��ل تطوير وتقوية شبكات النقل وال��ت��وزي��ع الكهربائية ،حيث تم
تدشني العديد م��ن محطات ال��ت��وزي��ع الرئيسية ()Primary Substations
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أطوال الخطوط العلوية
(كم)
33
66
كيلوفولت
كيلوفولت
0
3.68

خالل األعوام املاضية ليبلغ عددها  158محطة بنهاية عام 2013م  ،منها
 25محطة ذات جهد  220كيلوفولت و 124محطة ذات جهد  66كيلوفولت
باإلضافة الى  9محطات ذات جهد  33كيلوفولت .ويبلغ مجموع أطوال
الكابالت حاليًا  1531كيلومترًا من الكابالت األرضية و 3،68من الكابالت
العلوية.
وملواكبة التوسعات التي طرأت على النظام الكهربائي وتطبيق أحدث
السبل والتقنيات للتشغيل األمثل للنظام ،فقد تم تنفيذ ع��دة مشاريع
لتطوير مراكز التحكم في شبكات الكهرباء واملاء ابتداء من العام 1998م.
ف��ق��د ت��م ت��ط��وي��ر م��رك��ز ال��ت��ح��ك��م ال��رئ��ي��س��ي ،م��رك��ز ال��ت��ح��ك��م بشبكة ت��وزي��ع
الكهرباء ،مركز التحكم في شبكة نقل املياه ،وكذلك تحديث نظم التحكم
واالت��ص��االت باستبدال أنظمة التحكم القديمة بأنظمة متطورة ودمج
ش��ب��ك��ات االت���ص���االت ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل����اء ب��إن��ش��اء شبكة األل��ي��اف البصرية،
واس��ت��خ��دام أنظمة ج��دي��دة إلدارت���ه���ا .وت��ت��ع��اون الهيئة حاليًا م��ع شركة
 ALSTOMلتحديث نظام التحكم في املركز وسيتم البدء في التنفيذ
خالل العام الحالي 2014م.
ولتلبية الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية ،بدأت هيئة الكهرباء واملاء
بتنفيذ م��ش��روع لتطوير شبكة النقل الرئيسية حيث سيتم تدعيمها
بجهد  400كيلوفولت ،علمًا بأن أقصى جهد في الشبكة الرئيسية يصل
حاليًا إل��ى  220كيلوفولت .و سيشمل املشروع بناء ث�لاث محطات نقل
رئيسية جديدة بجهد  400/220كيلوفولت في كل من الحد وأم الحصم
وال��رف��اع ورب���ط ه��ذه امل��ح��ط��ات بعضها ببعض وبالشبكة ال��ع��ام��ة لنقل
الكهرباء في اململكة ،و يهدف هذا املشروع الى رفع قدرة وكفاءة شبكات
نقل الكهرباء باململكة وتعزيز اعتماديتها وتقوية شبكة تبادل الطاقة
الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي ،وتبلغ التكلفة
االجمالية للمشروع حوالي  280مليون دينار بحريني .ومن املتوقع ان
يتم اكتمال بناء وتشغيل تلك املحطات خالل عام 2016م.

شبكة الربط الكهربائي الخليجي
تعتبر مملكة البحرين م��ن أوائ���ل دول املنظومة الخليجية ال��ت��ي أكملت
استعدادها للربط الكهربائي الخليجي .وق��د تم رب��ط النظام الكهربائي
البحريني بشبكة الكهرباء الخليجية في ع��ام 2009م .وق��د أنجز مشروع
الربط الخليجي على ث�لاث م��راح��ل ،تم خ�لال املرحلة األول��ى منه رب��ط كل
من دولة الكويت واململكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر
في شبكة واحدة .ثم تم خالل املرحلة الثانية ربط دولتي اإلمارات العربية
املتحدة وسلطنة عمان في شبكة رب��ط أخ��رى ،أم��ا املرحلة الثالثة فقد تم
خاللها رب��ط الشبكتني األول���ى وال��ث��ان��ي��ة وب��ه��ذا ت��م استكمال رب��ط جميع
دول الخليج .وترتبط مملكة البحرين بشبكة الربط الخليجي من خالل
خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد  400كيلوفولت مع النظام الكهربائي
للمملكة العربية السعودية ،وتبلغ سعة خط الربط هذا  600ميجاوات.

الطاقة املتجددة

وت��واص��ل مملكة البحرين اهتمامها بتطوير سبل إنتاج الكهرباء وامل��اء
ب��اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة وأه��م��ه��ا ال��ط��اق��ة الشمسية وط��اق��ة ال��ري��اح،
حيث تم البدء بتنفيذ أول مشاريع الطاقة املتجددة منذ سنوات قليلة من
خالل تنفيذ مشروع بناء محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة
إنتاجية تبلغ  5ميجاوات .وفي هذا اإلط��ار تقوم مملكة البحرين حاليا
بتنفيذ مبادرة جديدة لتطوير محطة مزدوجة ( )Hybridتعمل بالطاقة
الشمسية وط��اق��ة ال��ري��اح ،وس��وف تبني ف��ي موقع جنوب ش��رق البحرين
بجوار محطة الدور لتوليد الكهرباء حيث يبلغ إنتاجها اإلجمالي حوالي
 5م��ي��ج��اوات ( 3م��ي��ج��اوات م��ن ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة 2 +م��ي��ج��اوات م��ن طاقة
الرياح) .وقد تم االنتهاء من الدراسات والتصاميم األولية املطلوبة لهذه
املحطة وت��م تخصيص أرض بمساحة حوالي  12هكتارًا لهذا املشروع.
ك��م��ا ت���م ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع�ين ت��ج��ري��ب��ي�ين إلن�����ارة ال���ط���رق ب��اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة
الشمسية .وتعمل مملكة البحرين حاليًا على وضع استراتيجية لتطوير
ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة لتحقيق ح��وال��ي  10%م��ن ال��ط��اق��ة الكهربائية ال�لازم��ة
للمملكة بحلول عام 2030م.

تحسني كفاءة الطاقة الكهربائية

يستهلك انتاج الطاقة الكهربائية في البحرين ما يقارب  40%من مجمل

اإلن��ت��اج املحلي للغاز الطبيعي ال��ذي يعتبر املصدر الرئيسي للطاقة في
مملكة ال��ب��ح��ري��ن .ون��ظ��رًا ل��ت��س��ارع وت��ي��رة النمو االق��ت��ص��ادي فمن املتوقع
لهذه النسبة أن تتزايد ليصبح اإلنتاج املحلي من الغاز غير كاف لتلبية
احتياجات اململكة من الطاقة .وانطالقًا من هذا املؤشر فإن تحسني كفاءة
الطاقة يمثل أحد أهم العوامل الناجعة لترشيد استهالك الطاقة واستدامة
امل��خ��زون املحلي منه  .ل��ذا فقد أن��ش��أت هيئة الكهرباء وامل���اء إدارة ترشيد
الكهرباء وامل��اء التي تولت برامج كفاءة الطاقة في اململكة .وتعمل مملكة
ال��ب��ح��ري��ن ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اع����داد ال��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة ف��ي مملكة
ال��ب��ح��ري��ن وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز اإلق��ل��ي��م��ي للطاقة امل��ت��ج��ددة وك��ف��اءة
الطاقة وال��ذي أصبحت مملكة البحرين عضوًا فيه منذ العام 2011م .كما
ينسجم وض��ع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة م��ع الخطة االستراتيجية
الوطنية  2030والتي تهدف بالدرجة األولى إلى تحقيق التنمية املستدامة
في مملكة البحرين.
ولعل من أه��م اإلج���راءات التي تنفذها اململكة في إط��ار كفاءة الطاقة هو
تطبيق قرار العزل الحراري في املباني اعتبارا من عام 2000م على املباني
الحكومية واملنشآت التجارية والصناعية.
كذلك قامت اململكة مؤخرًا بالعمل على تحسني معامل القدرة في القطاعني
ال��ص��ن��اع��ي وال��ت��ج��اري وذل���ك م��ن خ�ل�ال إص����دار ق���رار ي��ل��زم املستهلكني في
هذين القطاعني أال يقل معامل القدرة ( .)0،9و تقوم اململكة حاليًا بعدة
م���ب���ادرات لتحسني ك��ف��اءة اإلن�����ارة وح��ظ��ر امل��ص��اب��ي��ح ردي��ئ��ة ال��ك��ف��اءة مثل
مصابيح التنجسنت ،كما تعمل على إعداد برامج لتحسني كفاءة األجهزة
الكهربائية وخ��اص��ة أج��ه��زة التكييف وذل���ك بالتنسيق م��ع دول مجلس
التعاون الخليجي.
ويعتبر دعم أسعار الطاقة الكهربائية أحد أهم التحديات التي تواجهها
جهود هيئة الكهرباء وامل���اء لتحسني ك��ف��اءة الطاقة ف��ي مملكة البحرين،
حيث تدعم حكومة مملكة البحرين سلعتي الكهرباء واملاء بنسب عالية.
وتبلغ التكلفة الحقيقية للوحدة الكهربائية حوالي  28فلس للكيلووات
ساعة بينما تباع بسعر يتراوح بني  16-3فلس للقطاع السكني .أما في
القطاعني التجاري والصناعي فتباع بسعر  16فلس للوحدة .وقد وضعت
الهيئة م��ؤخ��رًا برنامجًا للرفع ال��ت��دري��ج��ي لسعر وح���دة ال��ك��ه��رب��اء لكبار
املشتركني من القطاعني الصناعي والتجاري بصورة طفيفة ،وذلك عندما
يتجاوز االستهالك سقفًا محددًا.
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الكهرباء ثامن عجائب الدنيا
ي���م���ك���ن أن ن���ط���ل���ق ع����ل����ى ال����ك����ه����رب����اء ث���ـ���ـ���ام���ن
عجائب ال��ع��ال��م ال��ح��دي��ث فقد أدى اكتشافها
واستخدامها إلى تطوير منازل العالم املتمدن
وص���ن���اع���ت���ه ط��ي��ل��ة ال����ق����رن األخ����ي����ر  .وت��ع��ت��م��د
ال���ح���ي���اة ال��ع��ص��ري��ة ع��ل��ى ال���ك���ه���رب���اء اع��ت��م��ادًا
كامال .ويمكن التعرف على ذل��ك من النتائج
املترتبة على انقطاع التيار الكهربائي ,بضع
س����اع����ات ف���ق���ط ف����ي إح������دى امل������دن أو ف����ي ح��ي
واح���د م��ن��ه��ا .وي��ك��ف��ي أن ن��ت��ذك��ر ب��ه��ذا ال��ص��دد
ج��م��ي��ع األج���ه���زة ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د ف���ي تشغيلها
ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء اع���ت���م���ادا ك��ل��ي��ا ,م��ث��ل وح����دات
اإلض��������اءة وال������رادي������و وال���ت���ل���ف���زي���ون وأج���ه���زة
وم����ع����دات ال���ت���دف���ئ���ة وال���ت���س���خ�ي�ن وامل���ح���رك���ات
ّ
التي تشغل ماكينات الصناعة وغيرها من
األج����ه����زة ال��ك��ث��ي��رة ال���ت���ي ال ي��م��ك��ن ح��ص��ره��ا.
والكهرباء هي إح��دى أشكال الطاقة ويمكن
إن��ت��اج��ه��ا م���ن أن�����واع أخ����رى م���ن ال��ط��اق��ة ,مثل
الطاقة الناتجة عن التفاعالت الكيميائية أو
الدوران امليكانيكي على سبيل املثال .وتتميز
الطاقة الكهربائية عن غيرها من أنواع الطاقة
األخ�����رى ب��ن��ظ��اف��ت��ه��ا (خ��ل��وه��ا م���ن ال���دخ���ان أو
الرائحة ) ,ومرونة استخدامها وكفايتها .كما
تتميز عن غيرها من أشكال الطاقة بسهولة
نقلها ملسافات بعيدة ,ألنها ال تحتاج إال
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لسلكني ال يزيد قطرهما على البوصة الواحدة,
ب��امل��ق��ارن��ة م���ع أن���اب���ي���ب ن��ق��ل ال���ب���ت���رول أو ال��غ��از
ال��ض��خ��م��ة وم���س���ت���ودع���ات ال���ب���ت���رول ال��ع��م�لاق��ة.
ويتزايد معدل استخدام الكهرباء بسرعة على
ّ
مر السنني ويتضاعف الطلب عليها في كل مدة.

ملحة تاريخية

س ّ
���ج���ل أول ح����دث إلن���ت���اج ال���ك���ه���رب���اء ب��ال��ي��اب��ان
ف����ي ع���ـ���ام  600ق���ب���ل امل����ي��ل�اد .ف���ق���د ت���ب�ي�ن أن دل���ك
ال����ك����ه����رم����ان امل����ع����دن����ي ب���ق���ط���ع���ة ق�����م�����اش ,ي���ج���ذب
ال��وب��ر وال��ش��ع��ر وامل��ق��ص��وص ,ول��ك��ن��ه يفقد ه��ذه
ال��ج��اذب��ي��ة ب��ال��ب��ل��ل( ب��ال��رط��وب��ة) .وك���ان ذل���ك أول
اك��ت��ش��اف ألح����د م���ص���ادر ال��ك��ه��رب��اء ال��س��ك��ون��ي��ة.
وهذا هو سبب اشتقاق كلمة كهرباء من الكلمة
ال��ي��ون��ان��ي��ة ال���ت���ي ت��ط��ل��ق ع��ل��ى ال���ك���ه���رم���ان وه��ي
“ إل���ك���ت���رون” .وع���ل���ى ك���ل ح�����ال ,ت���م اع��ت��ب��ار ه��ذه
الظاهرة ف��ي حينها بدائية وغير ذات أهمية .
وطيلة  150ع��ام��ا ,استخدمت ظ��اه��رة الكهرباء
السكونية للحصول على كميات كبيرة منها عن
طريق تقنني عملية ّ
الدلك .كما اكتشفت الشرارة
الكهربائية دون ال��ح��ص��ول على ت��ق��دم ملموس
 ,ب��س��ب��ب ع�����دم ال���ت���وص���ل إل�����ى إي����ج����اد إم��ك��ان��ي��ة
ل��ت��خ��زي��ن ال��ك��ه��رب��اء ال��س��ك��ون��ي��ة ف��ي ذل���ك ال��وق��ت.
واك���ت���ش���ف األس�����ت�����اذ” م����وش����ن����ب����روك” ب��ج��ام��ع��ة
“ ل������ي������دن” م�����ص�����ادف�����ة ,أن ت����خ����زي����ن ال���ك���ه���رب���اء
ال����س����اك����ن����ة م���م���ك���ن داخ��������ل م�����ا س ّ����م����ي ب����ع����د ذل����ك
“ وع�������اء ل����ي����دن” وي����ت����ك����ون م����ن وع�������اء زج���اج���ي
م��م��ل��وء ب���امل���اء وم���ح���اط ب��ش��ري��ط م��ع��دن��ي وف��ي��ه
ت���خ���زن ال��ك��ه��رب��اء ب���ال���زج���اج ب�ي�ن امل���ع���دن وامل�����اء.
وت��وص��ل “ف��ران��ك��ل�ين” ل��ف��ك��رة وج���ود ن���وع واح��د
م���ن ال��ك��ه��رب��اء ,ال��ت��ي تمتلكها ب��ع��ض األج��س��ام
بإفراط ,بينما تتضاءل أوتتالشى في البعض
اآلخ���������ر .وك�������ان ف���ران���ك���ل�ي�ن أش����ه����ر م�����ن أث����ب����ت أن
ال���ب���رق ه���و أح���د م��ظ��اه��ر ال��ك��ه��رب��اء ال��س��ك��ون��ي��ة ,
وي��م��اث��ل ال����ش����رارة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ,وق����د اس��ت��ط��اع
ب���ش���ح���ن وع��������اء ل����ي����دن أن ي���ج���ع���ل ط�����ائ�����رة ورق
م���رب���وط���ة ب��ح��ب��ل م���ع���دن���ي ت��ط��ي��ر ف����ي ع��اص��ف��ة,
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إال أن�����ه ك�����ان م���ح���ظ���وظ���ا ألن�����ه ن���ج���ا م����ن امل�����وت.
وأول من ق��ام بإنتاج الكهرباء العالم اإليطالي
“ ف��ول��ت��ا” ف��ي س��ن��ة  1798م بطريقة كيميائية,
وذل����ك ب��وض��ع ق��ض��ي��ب�ين ,أح��ده��م��ا م��ن ال��ن��ح��اس
والثاني من الحديد ,وفي وعاء زجاجي مملوء
بمحلول ملحي .وأول مصدر للكهرباء املستمرة
ت����م ال���ت���وص���ل إل���ي���ه ب���ع���د ذل�����ك ه����و ال���ب���ط���اري���ات
الفلتية التي أصبحت سلفا للبطارية الحديثة.
قاد ذلك إلى إحراز تقدم باهر في تفهم الكهرباء,
فقد أث��ب��ت “ أورس��ي��د” م��ا ك��ان م��وض��ع ري��ب��ة من
ق��ب��ل وه����و وج�����ود م���ج���ال م��غ��ن��اط��ي��س��ي ل��ل��ت��ي��ار

ال���ك���ه���رب���ائ���ي ,ف���ق���ام ب����إم����رار ت���ي���ار ك��ه��رب��ائ��ي من
ب��ط��اري��ة فلطيه ع��ب��ر س��ل��ك معلق ف���وق بوصلة,
فالحظ أن اإلبرة املغناطيسية تنحرف .بعد ذلك
اكتشف “أمبير” أن التيارات الكهربائية امل��ارة
ب��س��ل��ك�ين م���ت���وازي�ي�ن ت��ت��ن��اف��ر أو ت��ت��ج��اذب طبقا
الت��ج��اه م����رور ال��ت��ي��ار ,وق���د م��ي��ز “ أم��ب��ي��ر “ بني
الفولتية (فرق الجهد) والتيار الكهربائي(شدة
ال���ت���ي���ار) ,واخ����ت����رع أي���ض���ا ,امل���ق���ي���اس ال��غ��ل��ف��ان��ي
لقياس التيار الكهربائي ,وكان أساسا لنظرية
امل��ق��ي��اس األم��ب��ي��ري ال��ح��دي��ث .وي��ت��ك��ون م��ن ملف
سلكي ملفوف حول بوصلة

تتناسب زاوي��ة انحرافها مع قيمة التيار امل��ار.
واك���ت���ش���ف “ ج������ورج أوم” ال���ع�ل�اق���ة األس���اس���ي���ة
ف��ي ع��ل��م ال��ك��ه��رب��اء ب�ين ال��ف��ول��ت��ي��ة وال��ت��ي��ار سنة
 1827م  .وي����ن����ص ق�����ان�����ون أوم “إن ح���اص���ل
قسمة ال��ف��ول��ت��ي��ة ع��ل��ى ش���دة ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي,
ف��ي أي دائ����رة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ,ي��س��اوي ق��ي��م��ة ث��اب��ت��ة.
وف���ي ع���ام  1821أع��ط��ى “ف������اراداي” أول إي��ض��اح
ل��ل��دوران بالكهرباء املغناطيسية ,وذل��ك ب��إدارة
مغناطيس حول سلك ثابت ,وإدارة سلك حول
م��غ��ن��اط��ي��س ث���اب���ت .وك�����ان م���ن أه����م ن��ت��ائ��ج ه��ذا
االكتشاف العظيم ,هو إمكانية إنتاج الكهرباء
مغناطيسيا ,كما ك��ان متوقعا منذ زم��ن بعيد,
ب��ت��غ��ي��ي��ر م��س��ت��م��ر ل��ق��ي��م��ة امل���ج���ال امل��غ��ن��اط��ي��س��ي.
وق�����ام “ف����������اراداي” ب����إج����راء ت��ج��رب��ة ع��ل��ى ملفني
م��ت��ج��اوري��ن غير متصلني ببعضهما البعض,
أح���ده���م���ا م���وص���ل ب���ب���ط���اري���ة وم���ف���ت���اح ,واآلخ�����ر
م���وص���ل ب��م��ق��ي��اس غ���ل���ف���ان���ي .ات���ض���ح أن م��ؤش��ر
امل���ق���ي���اس ي���ت���ح���رك ,ف���ق���ط ,أث����ن����اء ت��غ��ي��ي��ر ال��ت��ي��ار
ب���ال���زي���ادة أو ال���ن���ق���ص ,ف���ي ح���ال���ة ف��ت��ح أو قفل
املفتاح في الدائرة األخرى ,مما ينشأ عن تغيير
ب��امل��ج��ال امل��غ��ن��اط��ي��س��ي .وق������ادت ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة
ل���ف���ك���رة امل����ح����ول ال����ب����دائ����ي ,ال������ذي أف���س���ح امل���ج���ال
ل�لاس��ت��ف��ادة م���ن ال��ك��ه��رب��اء ف���ي وق��ت��ن��ا ال��ح��ال��ي.
وع���ب���ر “م���اك���س���وي���ل” ع����ن اك���ت���ش���اف “ف���������اراداي”
بصيغة رياضية افتراضية .فقد ص��اغ العالقة
بني الكهرباء واملغناطيس ,ثم اثبت فيما بعد
ب���ال���ت���ج���رب���ة ,أن ال����ض����وء ه����و ش���ك���ل م����ن أش���ك���ال
اإلش���ع���اع ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي��س��ي  ,وق����د ت��ن��ب��أ في
نظرياته بإمكانية انتشار موجات الكهرباء في
الهواء كما تنتشر التموجات على سطح البركة.
ه��ذه النظريات أثبتها” هرتز” كذلك بالتجربة
ف��ي سنة  1888م  ,وب��ذل��ك أرس��ى دع��ائ��م وأس��س
اإلذاعة املسموعة واملرئية (الراديو والتلفزيون)
منذ ذل��ك ال��وق��ت ي��ق��وم علماء ك��ث��ي��رون بأبحاث
ل��ل��ت��وص��ل مل��ع��رف��ة أس���س طبيعة ال��ك��ه��رب��اء ,فقد
وجد”كروكس” أن املجال الكهربائي يؤدي إلى

ت��وه��ج األن��ب��وب��ة الزجاجية املفرغة وإن ج��دران
األن����ب����وب امل���ف���رغ ت��م��ام��ا ت��ت��وه��ج ب���ل���ون أخ��ض��ر
مصفر عندما تصدم بأشعة غير مرئية.

اصطالحات الكهرباء

 ال��ش��ح��ن��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  :ع���ب���ارة ع���ن خ��اص��ي��ةلبعض الجسيمات دون الذرية تحدد التفاعالت
الكهرومغناطيسية الخاصة ب����ه����ا .ف����امل����ادة
امل������ش������ح������ون������ة ك������ه������رب ً������ي������ا ت������ت������أث������ر ب������امل������ج������االت
الكهرومغناطيسية وتنتجها.
 -التيار الكهربائي  :عبارة عن تحرك أو تدفق

ال���ج���س���ي���م���ات امل���ش���ح���ون���ة ك���ه���رب���ائ ً���ي���اُ ،
وي����ق����اس
ً
عادة باألمبير.
 امل��ج��ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي  :ع��ب��ارة ع��ن ت��أث��ي��ر تنتجهش��ح��ن��ة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف����ي غ���ي���ره���ا م����ن ال��ش��ح��ن��ات
املوجودة بالقرب منها.
 ال��ج��ه��د ال��ك��ه��رب��ائ��ي  :ق���درة امل��ج��ال الكهربائيً
على الشغلُ ،
ويقاس عادة بوحدة الفولت.
ال���ك���ه���روم���غ���ن���اط���ي���س���ي���ة  :ع����ب����ارة عن التفاعلاألساسي الذي يحدث بني املجال املغناطيسي
ووجود الشحنة الكهربائية وحركتها.
منتدى الكهـــــرباء
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توليد الكهرباء النظيفة  ..آمال تتحقق
إن استخدام األلواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة واملتجددة
يعد من أهم الطرق لتوليد الطاقة الطبيعية من إنتاج منزلي بشكل منعزل
عن الشبكة املحلية.
حاليًا هناك شكالن أساسيان للخلية الشمسية وهما“ :األلواح الشمسية
لتوليد ال��ك��ه��رب��اء” و “األل�����واح الشمسية لتسخني امل����اء” .كلتا التقنيتني
تسمح لنا إما لتوليد الكهرباء ملنازلنا أو لتسخني املياه التي نستخدمها.
ومع مرور الوقت ،بدأنا نرى تصاميم أكثر كفاءة وتصاميم أحدث كل يوم.
هذا األمر يجعل من استخدام الطاقة من خالل “الخلية الضوئية” مقارنة
م��ع الطاقة اآلت��ي��ة م��ن ال��وق��ود األح��ف��وري ،قابلية أك��ب��ر للتطبيق والتنفيذ

52

منتدى الكهـــــرباء

ألصحاب املنازل والشركات.
ف��ي نفس ال��وق��ت ،م��ن املستبعد أن تستمد امل��ص��ان��ع ال��ك��ب��رى حاجتها من
الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية نظرًا لكمية الطاقة الضخمة التي
تتطلب معداتها ،لكن من يدري أين تصبح تقنية “الخلية الضوئية إلنتاج
الكهرباء” في السنوات القادمة.
كما أن التقنيات املحيطة في تحسن دائم ،من املرجح أن تشهد انتشارًا أوسع
بكثير لتقنية الخلية الضوئية إلنتاج الكهرباء (ما يعرف بـ ).)photovoltaic
تعد ه��ذه التقنية مهمة ج��دًا إلنتاج الكهرباء للمناطق النائية كما ذكرنا
سابقًا ،فبما أن الكهرباء حاجة للجميع ،حتى اآلن االعتماد على الكابالت

ً
عالية التوتر قد ال يكون قابال للتطبيق في بعض ال��ح��االت .وأفضل مثال
على أهمية تأمني الكهرباء عبر الطاقة الشمسية عن بعد بأماكن متباعدة
هي األقمار االصطناعية .لسنوات عديدة ،استخدمت األقمار االصطناعية
األل��واح الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية .وتتألف األل��واح الشمسية من
خاليا ضوئية تسمى ( )photovoltaicتتواجد داخل اللوح الواحد على شكل
مصفوفة ذات بعدين .هناك العديد م��ن م��زاي��ا اس��ت��خ��دام مصفوفة الخاليا
الشمسية ،مع العديد من األل��واح مصفوفة بشكل منتظم ومتقارب .واحدة
من أهم املزايا أننا قادرين على الجمع بني أعداد مختلفة من الخاليا لتوفير
ق��در أك��ب��ر م��ن اإلن��ت��اج ال��ك��ه��رب��ائ��ي ،وه���ذه الطريقة تجعل م��ن ال��ك��ه��رب��اء عبر
ً
الطاقة الشمسية خ��ي��ارًا ق��اب�لا للبقاء ف��ت��رات أط��ول لتزويد الطاقة للبيوت
والشركات.

إن ال��ك��ف��اءة امل��ت��زاي��دة لتكنولوجيا ال��ط��اق��ة الشمسية تمكننا م��ن ش��راء
وتمديد األل���واح الشمسية ،حيث باستطاعتنا استغالل ه��ذه الوسيلة
الفعالة لتسخير الطاقة من أشعة الشمس وم��ن ثم تحويلها إل��ى طاقة
كهربائية نستخدمها في شتى احتياجاتنا املنزلية.
كما أن��ه باستطاعة أرب���اب امل��ن��ازل أن ينتجوا ال��ط��اق��ة الكهربائية عبر
الخاليا الضوئية ،على ال��رغ��م م��ن ارت��ف��اع الكلفة املترتبة لجعل منزل
يعتمد كليًا على الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء تعتبر لدى الكثيرين
باهظة الثمن وليس باستطاعتهم تأمينها (علمًا أن كلفتها هي كلفة
اب��ت��دائ��ي��ة) .وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك ف���إن اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة الشمسية إلنتاج
الكهرباء بقدر جزئي (أي ليس اعتمادًا كليًا) يساهم كثيرًا في خفض
فواتير الكهرباء الشهرية.
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الطاقة املتجددة ...
مصادر دائمة
يجب االستفادة منها
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ت��خ��ت��ل��ف ال���ط���اق���ة امل����ت����ج����ددة ع��ن
غيرها بأنها لن تنفد ً
أبدا كونها
ت����أت����ي م����ن م����ص����ادر دائ����م����ة م��ث��ل
الرياح والشمس وأمواج املحيط.
ي���س���ت���خ���دم ال������ن������اس ت���ورب���ي���ن���ات
الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية.
وي���خ���ت���ل���ف ت�����ورب��ي��ن ال�����ري�����اح ع��ن
ط������اح������ون������ة ال���������ه���������واء م��������ن ح���ي���ث
ال���وظ���ي���ف���ة؛ ح��ي��ث ي��ت��م اس��ت��خ��دام
طاحونة ال��ه��واء لطحن الحبوب
وض��������خ امل�������ي�������اه ،ب���ي���ن���م���ا ت��ل��ت��ق��ط
شفرات توربينات الرياح الهواء
ب��ط��ري��ق��ة ت��ج��ع��ل��ه��ا ت������دور ل��ت��ن��ق��ل
طاقتها إل��ى م��ول��د إن��ت��اج الطاقة
الكهربائية .وترتبط كمية الطاقة
الكهربائية التي ينتجها توربني
ال����ري����اح ب���س���رع���ة ه���ب���وب ال���ري���اح
وإذا كانت تهب بسرعة ثابتة أم
ال.والجيد في األمر هو أن توربني
الرياح الصغير ق��ادر على تأمني
الطاقة الكهربائية ال�لازم��ة ملنزل
ك����ام����ل ،ك���م���ا ي��م��ك��ن مل��ح��ط��ة ت��ض��م
مئات التوربينات تأمني الطاقة
الكهربائية ملدينة كاملة.
هناك ثالثة أن��واع من توربينات
ال���ري���اح؛ األول ه���و ال���ن���وع األك��ث��ر
ان��ت��ش ً
��ارا وي��ش��ب��ه م��روح��ة ط��ائ��رة
ع���م�ل�اق���ة ،وال���ث���ان���ي ي��ش��ب��ه ق��ل��ي�لا
شراع السفينة ،أما النوع الثالث

فيبدو كخفاقة البيض العمالقة.
ويمكن تثبيت جميع هذه األنواع
إما على البر أو في قاع البحر.
وف�������ي م���ع���ظ���م األح�������ي�������ان ،ت���ت���أل���ف
التوربينات املروحية من شفرتني
أو ث����ل���اث ش������ف������رات ي�����زي�����د ط����ول
ال������واح������دة م���ن���ه���ا ع���ل���ى  60م���ت ً���را
وت��ت��ص��ل ه����ذه ال���ش���ف���رات بالقسم
العلوي من سارية توربني الرياح.
وي���ب���ل���غ ط������ول س����اري����ة ال���ت���ورب�ي�ن
ال��ص��غ��ي��ر ن��ح��و  30م����ت ً����را ،بينما
ي���م���ك���ن أن ي����ص����ل ط�������ول س����اري����ة
ال��ت��ورب�ين الكبير إل��ى  110أمتار-
أي تزيد على ارتفاع مبنى مؤلف
ً
من  27طابقا.
وتولد توربينات الرياح الطويلة
ع������ادة ك��م��ي��ة أك���ب���ر م����ن ال��ك��ه��رب��اء
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ت��ورب��ي��ن��ات ال��ري��اح
القصيرة ،وذلك بفعل ازدياد قوة
ال���ري���اح ك��ل��م��ا ارت��ف��ع��ن��ا ع��ن سطح
األرض .وهي في املقابل
صعبة البناء ً
قياسا بالتوربينات
القصيرة.
وي��ع��ت��ب��ر ب��ن��اء ت��ورب��ي��ن��ات ال��ري��اح
ال���ت���ي ت��ش��ب��ه ال�����ش�����راع أو خ��ف��اق��ة
البيض أك��ث��ر سهولة ن��ظ ً��را لعدم
ح��اج��ت��ه��ا إل���ى أب����راج ك��ب��ي��رة؛ غير
أن��ه��ا ل��س��وء ال��ح��ظ أق���ل ق���درة على
توليد الطاقة الكهربائية مقارنة
بالتوربينات املروحية.
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مخاطـــر
الكهـربــــــــاء
ومعالجتهـــــــــــا
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ل�������ل�������وق�������اي�������ة م�����������ن م�������خ�������اط�������ر ال������ك������ه������رب������اء
ع�������م�������وم�������ًا ي�������ج�������ب م������������راع������������اة م�����������ا ي�������ل�������ي :
 ت��ص��م��م األع����م����ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن قبلمهندسني كهربائيني متخصصني
ذوي خ���ب���رة وت���راع���ى األص������ول ال��ف��ن��ي��ة في
ال��ت��ص��م��ي��م ال����ذي ي��ش��م��ل إع�����داد امل��واص��ف��ات
الفنية واملخططات الالزمة لتنفيذ املشروع .
 ت��ن��ف��ي��ذ األع����م����ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م����ن ق��ب��لف��ن��ي�ين م��ت��خ��ص��ص�ين أك���ف���اء وم���ه���رة وت��ح��ت
إشراف مهندسني مختصني وأن تكون هذه
األع��م��ال مطابقة للمواصفات القياسية أو
ما يعادلها من املواصفات العاملية املعترف
بها .
 التقيد بالتعليمات الواردة في النشراتالفنية املرفقة باألجهزة الكهربائية والتي
ي��ت��م إع���داده���ا م���ن ق��ب��ل ال��ش��رك��ات ال��ص��ان��ع��ة
ل�لأج��ه��زة وت��وض��ح ط��ري��ق��ة ال��ف��ك وال��ت��رك��ي��ب
وال��ت��ش��غ��ي��ل وال���ص���ي���ان���ة وش������روط ال��ت��غ��ذي��ة
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وأن���������واع األع�����ط�����ال امل��ح��ت��م��ل��ة
وط���رق إص�لاح��ه��ا كما تتضمن امل��واص��ف��ات
الفنية استهالك الوقود أو الكهرباء وقدرة
ال��ج��ه��از وك��ف��اء ت��ه وال��ج��ه��د وال���ت���ردد اللذين
يعمل عليهما باإلضافة لبعض املعلومات
األخرى.
 ع��ن��د ان��ق��ط��اع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ي��ل��زمإط��ف��اء جميع األج��ه��زة ذات امل��ح��رك��ات مثل
امل��ك��ي��ف��ات وال��ث�لاج��ات وال��غ��س��االت وغيرها
من األجهزة األخ��رى الحساسة مثل أجهزة
الكمبيوتر ح��ت��ى ال ت��ت��ع��رض ت��ل��ك األج��ه��زة
للتلف عند عودة التيار الفجائية للخدمة .
 تغذية التجهيزات واآلالت الكهربائيةب��واس��ط��ة ل��وح��ات ت��وزي��ع رئ��ي��س��ي��ة وف��رع��ي��ة
ل���ت���س���ه���ي���ل ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ح���ك���م وال����ح����م����اي����ة .
 عمل دوائ���ر خ��اص��ة ومستقلة لألجهزةالكبيرة الثابتة مثل املكيفات والغساالت .
 -ف��ص��ل ك���ل م���ن دوائ������ر ال��ت��وص��ي��ل اآلت��ي��ة

ع�������ن ب����ع����ض����ه����ا وي�������ج�������ري ت�����م�����دي�����ده�����ا ف���ي
م��واس��ي��ر م��س��ت��ق��ل��ة وع��ل��ب م��ن��ف��ص��ل��ة :دوائ����ر
اإلن�����ارة وامل�����راوح ،دوائ�����ر ال��ق��وى وامل��ك��ي��ف��ات
 ،أن��ظ��م��ة ال��ج��ه��د ال���ف���ائ���ق اإلن���خ���ف���اض مثل
ه����وائ����ي ال���ت���ل���ي���ف���ون وال���ه���ات���ف واألج�������راس
وأن�����ظ�����م�����ة إن�������������ذار ال�����ح�����ري�����ق  0000إل���������خ .
ي���راع���ى م���وازن���ة األح���م���ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة على
األوج�����ه ال��ث�لاث��ة ب��ال��ت��س��اوي ق����در اإلم���ك���ان .
 ال����ت����أري����ض ال���ج���ي���د وال�����دائ�����م ل�ل�أج���ه���زةال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة وك�������ذل�������ك ت�������أري�������ض ج���م���ي���ع
األج���������زاء امل���ع���دن���ي���ة غ���ي���ر ال���ح���ام���ل���ة ل��ل��ت��ي��ار
وال����ق����ري����ب����ة م�����ن امل�����وص��ل��ات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة .
 امل������واد ال���ع���ازل���ة امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي اآلالتوالتمديدات واللوحات الكهربائية وتكون من
أجود األنواع وذات درجة عزل جيدة وكافية .
 ج��م��ي��ع ال���ت���م���دي���دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ت��رب��طبإحكام ويتم رب��ط األس�لاك ببعضها داخل
ع��ل��ب ال��ت��وص��ي��ل ب��واس��ط��ة م���راب���ط ن��ه��اي��ات
ت���وص���ي���ل م���ج���ه���زة ب����ب����راغ����ي م�����ن ال���ن���ح���اس
ً
األصفر على أن تعزل عزال إضافيًا بشريط
عازل إذا تطلب األمر .
 أن تكون علب التوصيل قوية وواسعةوذات أغ��ط��ي��ة م��ح��ك��م��ة وال ي��س��م��ح ب��ت��رك��ه��ا
مكشوفة بأي حال من األحوال .
 استخدام املعدات واألدوات الكهربائيةال����ج����ي����دة وامل����ن����اس����ب����ة ف�����ي ت���ن���ف���ي���ذ األع����م����ال
الكهربائية .
 ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال ال��ص��ي��ان��ة ال����دوري����ة معإجراء االختبارات املناسبة .
*الوقايةالشخصيةمنالحوادثالكهربائية:
يقع حادث التكهرب عندما تكتمل الدائرة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وي���م���ر ال���ت���ي���ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي في
ج��س��م اإلن���س���ان أو ف���ي ج���زء م��ن��ه وي��ت��م ذل��ك
بمرور التيار من أحد األوجه الحامل للتيار
إل��ى جسم اإلن��س��ان ث��م إل��ى ال��خ��ط الحيادي
(ال���ت���ع���ادل) أو م���ن أح����د األوج������ه إل����ى جسم

اإلنسان ثم إلى األرض  ،وتزداد الخطورة إذا
كانت األرض مبتلة أو أن يمر التيار من أحد
األوجه إلى جسم اإلنسان ثم إلى وجه آخر .
وللوقاية من هذه املخاطر يلزم اتباع ما
يلي :
 ف����ص����ل ال����ت����ي����ار ع�����ن ال����خ����ط��ي�ن (ال����وج����هوالحيادي) بواسطة القاطع أو بواسطة نزع
امل��ص��ه��رات وذل���ك ق��ب��ل تنظيف أي مصباح
كهربائي حتى ولو كان مطفأ.
 ع��������دم م�����ح�����اول�����ة اص����ل����اح ال����ت����م����دي����داتوالتركيبات واملعدات الكهربائية بنفسك بل
يجب عليك استدعاء املختص .
 ع���دم ت��م��دي��د األس��ل��اك وال���ك���اب�ل�ات تحتال��س��ج��اد أو ق���رب األب����واب وامل��ق��اع��د ح��ت��ى ال
تتعرض لإلهتراء ويتعثر املارة بها .
 إب����ع����اد ال����ك����اب��ل�ات واألس����ل����اك ع����ن امل����اءومصادر الحرارة مثل أنابيب املاء الساخن
أو األجهزة الساخنة .
 ع���دم ج���ذب ال��س��ل��ك ع��ن��د ف��ص��ل الكهرباءب����ل ي���ن���ت���زع ال���ق���اب���س م����ن امل���ق���ب���س ب��ل��ط��ف .
 نظافتها باستمرار . عدم فحص أو محاولة اصالح األجهزة.الكهربائية وهي موصلة بالكهرباء .
 ي��ج��ب اب���ع���اد امل�����واد ال��ق��اب��ل��ة ل�لاش��ت��ع��الكالستائر وامل�لاب��س واألوراق ع��ن اللمبات
وال���دف���اي���ات وك���اف���ة األج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة .
 ع���������������دم ت���������������رك األج�������������ه�������������زة م�����وص�����ل�����ةب��ال��ك��ه��رب��اء ح���ال االن��ت��ه��اء م���ن ال��ع��م��ل ب��ه��ا .
 اس�����ت�����ب�����دال األس�����ل�����اك امل����ت����آك����ل����ة وع������دمم���������ح���������اول���������ة ل������ف������ه������ا ب��������ش��������ري��������ط الص���������������ق .
 تجنب إقامة املباني واملنشآت أسفل أوبالقرب من خطوط نقل الطاقة الكهربائية .
 ن��ش��ر ال��وع��ي واالح���ت���راس م��ن ال��ك��ه��رب��اءامل��ق��ط��وع��ة وع�����دم مل���س األس���ل��اك وامل��ق��اب��س
واالب��ت��ع��اد ع��ن خ��ط��وط ال��ك��ه��رب��اء املقطوعة
وعدم العبث باألجهزة .
منتدى الكهـــــرباء
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دعم الطاقة  ..عربيًا ودوليًا
الدكتور املهندس /محمد مصطفى الخياط
mohamed.elkhayat@yahoo.com
www.energyandeconomy.com

ع��ادة يرتبك متخذو القرار عند ق��راءة كلمة “دع��م” فهي تعني بالنسبة
ل��ه��م ت��دب��ي��ر م����وارد م��ال��ي��ة لتغطية ف��ج��وة س��ع��ري��ة ملنتج م��ا ي��ب��اع ب��أق��ل من
تكلفته ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ،ع��ل��ى ال��ج��ان��ب اآلخ����ر يتحفز امل��س��ت��ه��ل��ك��ون وي��ت��أه��ب��ون
لالحتجاج عند ق��راءة ذات الكلمة فى تصريحات رسمية تعني بالنسبة
لهم نية الحكومة تقليص ال��دع��م ،مما يعني مطالبتهم كمواطنني بدفع
مبالغ مالية أكبر نظير الحصول على ذات الخدمة ،وبني هاتني النظرتني
يتآكل االقتصاد الوطني ،وتنخفض جودة الخدمات ،ليتحول كثير منها
إلى عناوين ليس أكثر.
وبالقياس ب�ين املنتجات املدعمة تستحوذ «ال��ط��اق��ة» على لقب األكثر
دعمًا ،فقد قفز إجمالى الدعم العاملي خالل خمس سنوات من  342مليار1
دوالر ع��ام  2007إل��ى  523مليار 2دوالر ف��ى ع��ام  2012ج��اء معظمها من
ميزانيات البلدان النامية بهدف دعم أنظمتها التقليدية إلنتاج الطاقة.
في هذا الصدد ،تعد املنطقة العربية األبرز على مستوى العالم في دعم
الطاقة بنسبة تصل إلى  45%من إجمالي الدعم العاملي ،ومع تفاوت نسب
الدعم بني بلدان املنطقة تتصدر بعض دول الخليج العربي مشهد دعم
أس��ع��ار ال��وق��ود والكهرباء بأكثر م��ن ثلثي تكلفة إن��ت��اج ك��ل منها ،ليقترن
الدعم بسفه االستهالك وزي��ادة معدالت حرق الوقود وبالتالي التأثيرات
السلبية على البيئة .ومن حيث املفارقات ،اليزيد املتوسط العاملي لنسبة
الدعم مقاسًا إلى إجمالي الناتج املحلي عن  ،2%في حني يصل نظيره في
املنطقة إل��ى  ،20%أي عشرة أض��ع��اف امل��ع��دل ال��ع��امل��ي ،ليستدعي التعامل
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معه معالجات بالغة الحساسية كونه أصبح مرضًا مزمنًا يتطلب البدء
الفوري في العالج ،يقينًا إن تكلفة التأخر أعلى من تكلفة البدء ،وليثير
أيضًا الكثير من التساؤالت حول إمكانية التخلص منه تدريجيًا خالل أمد
قصير ،ناهيك عن بعض التصورات التي تدعو إلى إزالته نهائيا.
ولإلنصاف ال يقتصر الدعم على دول املنطقة العربية فحسب ،بل يمتد
ألن��ح��اء كثيرة م��ن ال��ع��ال��م ،ف���دول منظمة ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي والتنمية
 OECDتدفع في املتوسط حوالي  14%من إجمالي الدعم العاملي للطاقة ،أى
 72.5مليار دوالر ،تتصدرها أمريكا وبريطانيا بدعم قدره  13.1و  6.6مليار
دوالر فى عام  ،2011على الترتيب.3
وم��ع ه��ذا ،فالفارق بني منهجي الدعم فى دول املنطقة العربية وال��دول
املتقدمة شاسع جدًا ،ففي املنطقة يعني بيع البنزين والسوالر وكافة أنواع
الوقود وكذا الكهرباء بأدنى من تكلفة اإلنتاج ،أما الدول املتقدمة فيعني
أن ك��ل م��ن ي��ري��د ال��ح��ص��ول على لتر وق���ود –أي���ا ك��ان ن��وع��ه -عليه أن يدفع
ً
سعره الحقيقي كامال غير منقوص ،فالدعم لدى ال��دول الصناعية يعني
إقرار بعض اإلعفاءات الضريبية على استخدام الوقود األنظف أو الوقود
الهجني “اإليثانول والبنزين” كما في البرازيل وأمريكا ،كما يشمل الدعم
امل��ال��ي ألب��ح��اث الطاقة ،مثال ذل��ك تقديم نصف مليار دوالر لشركة تسال
األمريكية لتصنيع سيارات كهربائية ،ومثلها ألبحاث الوقود املنخفضة
انبعاثات الكربون.
أي��ض��ا ،ي��م��ت��د ن��ط��اق ال��دع��م إل���ى أب��ح��اث ت��ط��وي��ر إن��ت��اج��ي��ة آب����ار ال��ب��ت��رول

والغاز الطبيعي ،والعمل على تحسني إجراءات التكرير والنقل والتخزين
لكال الخامني ومشتقاتهما .إلى جانب ذلك ،ينمو الدعم املالي املخصص
ألبحاث حجز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه في دول الوكالة الدولية
للطاقة عامًا بعد عام ،وكذا أبحاث استخدامات الطاقة النووية لألغراض
املدنية السلمية.

ص��ن��دوق ال��دع��م ب��أك��ث��ر م��ن ال��ض��ع��ف!! .وه���و م��ا يعني أن املستهلك شريك
رئيسي ف��ي عملية ال��دع��م وال��ت��ط��وي��ر ،وب��م��ا ال ي��ؤث��ر سلبًا على ميزانيات
الحكومة ويتجنب تدهور الخدمة وتحولها إل��ى عنوان أكثر منه خدمة
حقيقية.

أيضا ،وعلى الرغم من أن الطاقة املتجددة تساهم حاليًا بنحو  5%من
إجمالي القدرات العاملية ،وقرابة  3.4%من الطاقة الكهربائية املولدة ،4كما
أن نصف القدرات املركبة املضافة عام  2012كانت لتقنيات متجددة ،5إال
أنها م��ا زال��ت تحتاج إل��ى دع��م على مستوى البحث والتطوير م��ن جهة،
وأيضا التسويق من خالل سياسات مبتكرة كتعريفة التغذية التي تتيح
للمستهلكني إنشاء وحدات خاليا فوتوفلطية على أسطح منازلهم وبيع
ال��ك��ه��رب��اء املنتجة مل��رف��ق ال��ك��ه��رب��اء بسعر ج���اذب ،يحقق ع��ائ��دات متميزة
تكفل تحقيق طفرة في السوق املحلي بالدول التي تتبنى هذه اآللية ،آخذًا
فى االعتبار إمكانية تطبيق آلية تعريفة التغذية ملختلف أن��واع الطاقات
املتجددة.6
ً
من جهة أخ��رى ،يبدو السوق العربي مؤهال لرفع الدعم تدريجيا ،ففي
استطالع للرأي أجرته مجلة البيئة والتنمية خ�لال ديسمبر  2013على
موقعها اإللكتروني حول السؤال التالي “هل تؤيد الرفع التدريجى للدعم
عن اسعار الكهرباء والبنزين ،مع تقديم خدمات اجتماعية فى املقابل؟”،
أب���دى  74%م��ن امل��ش��ارك�ين موافقتهم على ه��ذا اإلج����راء ،بقي أن ن��ع��رف أن
املوقع اإلليكترونى للمجلة يزوره شهريًا نحو ثلث مليون زائر 7يجمعهم
هموم البيئة والتنمية ،وهو ما يفسر ارتفاع نسبة املوافقة مع هذه اآللية
والتي قد تتأثر بشكل مؤثر عند دمج أطياف أخ��رى من املجتمع في ذات
االستفتاء .أي أن إدراك الكثير من املواطنني العرب أنهم مطالبون بدفع
مبالغ مالية أكبر نظير ذات الخدمة.

إذا ،فالدعم ض��رورة ال غنى عنها في معظم دول العالم ،إال أن مفهومه
يختلف من دول��ة ألخ��رى ،س��واء على مستوى التطبيق أو األعباء املالية،
فالغرض من الدعم ليس فقط مراعاة البعد االجتماعي ملحدودي الدخل ،بل
املساعدة على إحداث طفرة في التقنيات تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ورفع
الكفاءة وتقليل انبعاثات الكربون وانتشار التقنيات الحديثة تحت غطاء
مجتمعي ي��ش��ارك ف��ي التمويل وتحمل األع��ب��اء وأي��ض��ا جني ث��م��ار الدعم
اإليجابي ،يقينًا أن التوسع فى دع��م الوقود يعني مباشرة الدعوة ملزيد
من تلوث البيئة .

ولتدبير ميزانيات الدعم في ال��دول املتقدمة يلتزم مستهلك الكهرباء
في أملانيا بدفع  2سنت يورو على كل كيلوات ساعة يستهلكه توضع في
صندوق دعم الطاقة املتجددة ،تجمع منها أملانيا  13مليار يورو سنويًا
تدفع منها قيمة ش��راء الطاقة املتجددة بنظام تعريفة التغذية ،وتغطية
اإلع���ف���اءات ال��ض��ري��ب��ي��ة ،وأي��ض��ا م��ي��زان��ي��ات ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ف��ي م��ج��االت
الطاقة املختلفة .بقي أن ن��ع��رف أن الحكومة األمل��ان��ي��ة رف��ع��ت ه��ذه القيمة
لتصبح  5سنت يورو لكل كيلوات ساعة منذ يناير  ،2013ليرتفع رصيد
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بحث وتقدير وطرق خفض الفقد
فى نظم توزيع القوى الكهربائية
دكتور مهندس  /سلوى على أحمد
الشركة القابضة لكهرباء مصر
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فيظل اقتصاديات السوق املفتوح املبنى على أساس رفع كفاءة االستخدام
مع تقليل التكاليف ليصبح الوضع التنافسى أفضل وهو الهدف الرئيسى
الذى تسعى إليه كافة املنظومات االقتصادية الساعية إلى التقدم لتتوافق
مع املعدالت العاملية فيجودة التغذية واقتصاديات التشغيل ،ومع التطور
امل��س��ت��م��ر وامل��ت��زاي��د فيالطلب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة تظهر ال��ح��اج��ة إل��ى
بذل قطاع الكهرباء املزيد من الجهد ملتابعة معدالت النمو فيالطلب على
ال��ك��ه��رب��اء ومتابعة م��دى اس��ت��ق��رار الشبكة الكهربائية القومية وتأمينها
للتغذية الكهربائية في شتى أنحاء الجمهورية ،للسيطرة على خفض نسبة
الفاقد الفني وغير الفني وتحسني األداء املالي ،اإلداري ،الفني.
من هنا يأتى دور شركات التوزيع القيام بتحديث وإدخال احدث التقنيات
الفنية والتكنولوجية فيجميع إدارات��ه��ا وإدخ���ال اح��دث األج��ه��زة واملعدات
فيتحديث ورف��ع كفاءة شبكة توزيع الطاقة للوصول ال��ى تحقيق أهدافها
وال��ت��ي تتجلى ف��ي ض��م��ان اس��ت��م��راري��ة ال��ت��غ��ذي��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة للمستهلكني
 ،وب��خ��اص��ة أن ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ه��ي ال��ع��ام��ل األه����م واألك���ث���ر ديناميكية
لالقتصاد الوطني .ومن هذا املنطلق فان شركات التوزيع لديها مسؤولية
املحافظة على شبكة التوزيع الرئيسية وصيانتها وتطويرها وتدعيمها
ب��م��ا ي��ف��ي بمتطلبات ال��ت��وس��ع ال��ه��ائ��ل ال����ذي ت��ش��ه��ده م��ص��ر  ،ون��ع��ن��ي بذلك
اس��ت��خ��دام أس��ال��ي��ب مختلفة وت��ط��ب��ي��ق أف��ك��ار ج��دي��دة ت��خ��دم ت��ق��وي��ة الشبكة
ومراقبتها ومن هنا كان اهتمام ال��دول النامية باألسلوب العلمى كأساس
للتنمية وال��ت��ط��ور لتحسني ك��ف��اءة ال��ش��ب��ك��ات الكهربائية املتضمنة ثالثة
محاور رئيسية:
* تقليل املفاقيد * تحسني الجهود * تقليل االنقطاعات
وذلك بإستخدام عدة وسائل من أبرزها:
• استخدام املكثفات وانتقاء أفضل املواقع لتركيبها بالشبكة وكذا حساب
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قيمها بعناية وذلك لتحسني الجهود وتقليل الفقد الفنس.
• معايرة ع��دادات الطاقة وتركيب ع��دادات طاقة أكثر دقة وقياس الطاقة
غير الفعالة لتقليل الفقد غير الفني.
• مراجعة دائمة للوقايات وتركيب مبينات أعطال لتقليل فترات االنقطاع.
إن تقليل الفاقد فيالشبكات الكهربائية ه��و ه��دف ض���رورى ج��دا ل�لإدارة
السليمة ألى مرفق كهرباء وركيزة أساسية للدول املعنية ووه��و يتلخص
في ثالث -1 :تعريف املفاقيد  -2مصادرها  -3طرق خفضها

الفقد في الشبكات الكهربائية

واآلن متى يحدث الفقد الكهربائي؟ الفقد فيالشبكات الكهربائية هو الفرق
بني إجمالى الطاقة الداخل للشبكة وتشمل التوليد والطاقة ال��واردة لهذه
الشبكة ،وإجمالى الطاقة الخارجة منها وتشمل الطاقة الصادرة من هذه
الشبكة والطاقة املباعة .من املمكن وضع إج��راءات وحلول مناسبة لتقليل
الفاقد وبالتالي رفع كفاءة النظام الكهربائي وتحسني األداء  ،مع العلم أنه
يتم احتساب الفاقد الكهربائي وال��ك��ف��اءة ف��ي قطاعي ت��وزي��ع ونقل الطاقة
الكهربائية من خالل العالقات التالية-:
• كمية الطاقة املفقودة = الطاقة املشتراة – الطاقة املباعة
• نسبة الفقد الكهربائي = ( الطاقة املشتراة – (الطاقة املباعة  /الطاقة
املشتراة)
الكفاءة = (الطاقة املباعة ( /الطاقة املباعة  +الطاقة املفقودة )n
وب��إرت��ف��اع أس��ع��ار ال��ب��ت��رول ف��ي��ال��ع��ال��م ب����دأت ال����دول ت��ه��ت��م بتقليل ال��ف��واق��د
فيالشبكات الكهربائية ول��دراس��ة تحسني الفقد ف��ي الشبكات الكهربائية
يجب أوال تحديد م��ص��ادر ال��ف��واق��د ف��ي الشبكات كما بالشكل رق��م  1حيث
ال��ط��اق��ة ( ) Aتستقبلها شبكة ال��ت��وزي��ع ت��ك��ون دائ��م��ا أع��ل��ى م��ن ال��ط��اق��ة () F
املسجلة فيإيصاالت الدفع للمشتركني  ،والتى بدورها تكون أعلى من الطاقة

( ) Cوال��ت��ى دف��ع��ت قيمتها ف��ع�لا .وت��ك��ون مصلحة أى م��س��ؤول ع��ن تشغيل
الشبكة حينئذ هى تقليل مفاقيد الشبكة .ولكي ينفذ ذل��ك ف��إن لديه ثالثة
محاور للعمل:
ش����راء ق��ي��م��ة ال��ط��اق��ة  ))Aال���ض���روري���ة ب��دق��ة ل��س��د ال��ح��اج��ة أو ال��ط��ل��ب ()D
ولتحقيق ذلك فإنه يجب تصميم وتشغيل شبكة الكهرباء بأفضل طريقة
فنية لتقليل املفاقيد إلى أقل مستوى ممكن.
زي��ادة أقصى قيمة للطاقة املسجلة في إيصاالت الدفع ( )Fإذ يجب على
القائم بالتشغيل أن يصمم ويشغل نظام إدارة للمشتركني يمكنه من حساب
أو تقدير الطاقة املستهلكة بواسطة املشترك ،وأن يسجلها في فواتير بدقة
وعندئذ يتم حساب القيمة الكلية وهذا يعنى أن املشترك أو الزبون الذي تم
نسيانه أو الذي لم يسجل له إيصال استهالك يعتبر خسارة في البضاعة أو
السلعة وبالتالى خسارة مالية.
زي���ادة أق��ص��ى قيم للطاقة امل��دف��وع قيمتها ( )Cل��ذل��ك يجب على امل��س��ؤول
ع���ن ت��ح��ص��ي��ل ق��ي��م��ة ال��ف��وات��ي��ر أن ي���راق���ب دف����ع ال��ف��وات��ي��ر و ي��ت��خ��ذ إج�����راءات

إلل��زام املتخلفني بالدفع بأسرع ما يمكن و أن ينظم الحسابات التي يمكن
استقبالها حتى يمكن تقليل الطاقة الغير مدفوع قيمتها إلى أدنى حد.

وينشأ الفقد الفني من :

الطاقة الفعالة و الغير فعالة فيالشبكات أثناء عملية التوزيع و تعتمد
ك��م��ي��ة امل��ف��اق��ي��د ال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى خ��ص��ائ��ص م��ك��ون��ات ال��ش��ب��ك��ة امل���وج���ودة و على
أسلوب تشغيلها.

و ينشأ الفقد غير الفني من:

أي “ امل��ف��اق��ي��د ال��ت��ج��اري��ة “ م��ن(س��وء ال��ع��م��ل ب��ق��در أك��ب��ر أو أق���ل فيعمليات
القياس ( العدادات )  ،تسجيل القراءات ،عملية الحسابات  ،إصدار الفواتير و
التحصيل للطاقة املستهلكة بواسطة املشتركني  .ويعتمد مدى هذه املفاقيد
مباشرة على نوعية أو جودة إدارة املشتركني.
و يمكن تقسيم املفاقيد غير الفنية إلى مجموعتني رئيسيتني :
امل��ف��اق��ي��د ال��ت��ج��اري��ة  : )CL1( 1ه��ي ال��ط��اق��ة ال��ت��ى ل��م ي��ت��م إص����دار إي��ص��االت
بقيمتها و التى تطابق الطاقة التى تم استهالكها بالفعل  ،و ليست الطاقة
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ال��غ��ي��ر م��س��ج��ل��ة أو امل��س��ج��ل��ة ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر دق��ي��ق��ة ف���ي ن��ظ��ام إص�����دار ف��وات��ي��ر
االستهالك بشركة التوزيع ،بمعنى آخر تتولد املفاقيد التجارية  1بواسطة
سوء العمل أو جز أو تقصير نظام إصدار فواتير االستهالك في الشركة.
املفاقيد التجارية  : )CL2( 2و هي الطاقة الغير مدفوع قيمتها  ،و الناشئة
من مفاقيد التحصيل الناتجة عن عدم الدفع أو التأخر في الفواتير الصادرة.

مستويات معدل الفقد :

تختلف حدود الفولت غالبا بني شبكات النقل و شبكات التوزيع من بلد
آلخ��ر ،و من هنا ف��إن مستوى الفولت  ،لحساب مفاقيد التوزيع يصل إلى
مستوى شبكة جهد  11ك ف .و بالنسبة للمفاقيد في شبكة توزيع ( فنية +
تجارية  « TL+CL1 « )1فإن النسبة  % 10تعتبر مستوى مقبول  ،و تخطط
بعض الشركات في غرب أوروبا و اليابان و أمريكا الشمالية لكى تصل فقط
إلى 5 %باستثمار كبير في الشبكات نظام ممتاز إلدارة املستهلك (الشئون
التجارية )  ،و لعدد كبير من الدول ( النامية ) في العالم تظل نسبة % 10
كمفاقيد فيشبكة التوزيع هدفا صعب الوصول إليه  .واملفاقيد التجارية
 CL2املرتبطة بكميات الطاقة الغير مدفوع قيمتها  ،يتم تسجيلها عادة
وذل���ك فيشكل حسابات يمكن الحصول عليها مقاسة بالعمالت ( أي���ام /
شهور ) لعائد املبيعات  .و تعتبر مدة  45يومًا قيمة مقبولة لشركات كثيرة
في دول نامية و األفضل أن تقل هذه املدة لكى تصل إلى  15يوما .
و أخيرا يجب مالحظة أنه عندما تكون املفاقيد التجارية  CL1عالية تكون
املفاقيد التجارية  CL2عالية باملثل .
يمكن تقسيم الفقد فيالشبكات الكهربائية ومصادره إلى :
أوال  :الفقد الذاتي :
الفقد الذاتي  :و هو املتعلق بتصميم نظام القدرة ذاته ويبلغ معدل الفقد
الذاتى فيمصر حوالى  3.1 %لعام 2011/2012
مصادره  • :الفقد في الخطوط • الفقد في املعدات
طرق تحسينه :
• الوصول بأطوال خطوط النقل إلى أقل ما يمكن و ذلك باختيار مواقع
محطات التوليد و محطات املحوالت بالقرب من مراكز األحمال
• استخدام الجهود العالية فيالنقل حيث أن تكلفة النقل على الجهود
العالية أقل منها على الجهود املنخفضة للمقارنة التالية :

مقارنة تكلفة الكيلووات ساعة للجهود املختلفة

الجهد ك  .ف

400

220

نسبة التكلفة %

100

110

الجهد املتوسط
 66مثال
130

الجهد املنخفض
 11مثال
200

• استخدام موصالت ذات مساحة مقطع كبير لتخفيض مفاقيد الكورونا .
• استخدام معدات ( املحوالت أساسا) مصنعة من خامات جيدة و ذات
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تصميم جيد لتحسني كفاءتها و تقليل الفقد بها .

ثانيا  :الفقد الفني:

ه���و امل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ح��ي��ود ع���ن أوض������اع ال��ت��ش��غ��ي��ل امل��ث��ل��ى وب���ل���غ م���ع���دل ال��ف��ق��د
الفنيفيمصر حوالى  79.10 %في شبكات النقل والتوزيع .
مصادره :
• الحيود عن أوضاع التشغيل املثلى للنظام أو املعدات .
طرق تحسينه :
• التوزيع االقتصادى لألحمال على محطات التوليد
• تقليل االحتياطى الدائر إلى أقل حد ممكن فنيا
• تخفيض سريان القدرة الغير فعالة في الشبكة و ذلك :
بتوزيعها توزيعا دقيقا على مصادرها
االختيار األمثل ألماكن تركيب تلك املصادر و أحجامها
التشغيل األتوماتيكي لها
التقسيم املناسب لشبكات التوزيع
• فصل بعض خطوط الجهود العالية عند أدن��ى حمل لتخفيض مفاقيد
الكورونا .
• ع ��دم ت�ح�م��ل ال ��زائ ��د ل �ل �م �ح��والت أو ت�ح�م�ي�ل�ه��ا ب�ح�م��ل خ �ف �ي��ف( التشغيل
االقتصادي للمحوالت ) .
• مراعاة جودة املصنعية عند عمل وصالت الكابالت أو النهايات واتباع
املواصفات الفنية السليمة .
• إج��راء الصيانة ال��دوري��ة في مواعيدها (الكتشاف العيوب مثل سخونة
الكابالت أو عدم التربيط الجيد).
• مراعاة التوزيع املناسب لألحمال عند عمل الدراسات (وخاصة في املدن
الجديدة حيث يؤدي التوزيع العشوائي لبعض األحمال إلى زيادة الفقد).
• إتزان األحمال على الجهد املنخفض .
من أمثلة ال��دول التي قامت بتحسني الفقد في شبكاتها( رومانيا ) بحيث
أمكنها و بالتعاون مع معهد علمي وضع خطة تم بواسطتها تخفيض الفقد
في الشبكة الرومانية من  % 7.48إلى  % 5.69أى بمقدار  % 1.79بما يعادل 30
 %من قيم الفقد على مدى عشر سنوات
و أهم مالمح تلك الخطة كان ما يلي :
 - 1تم استخدام جهود أعلى في توسعات الشبكة و أدى ذلك إلى تخفيض
الفقد بنسبة 15%
 - 2اختيار مواقع املحطات الجديدة جهد  110/400ك.ف في مراكز االستهالك
 - 3استخدام محطات  110ك  .ف معزولة بالغاز بالقرب من مراكز االستهالك
لتخفيض أطوال خطوط الجهد املتوسط.
 - 4زي�����ادة ح��ج��م امل���وص�ل�ات ع��ل��ى ال��ج��ه��ود  400ك  .ف لتخفيض مفاقيد
الكورونا

 - 5تحسني خامات تصنيع املعدات مثل املحوالت لتحسني كفاءتها
 - 6ال��ت��وزي��ع ال��دق��ي��ق ل��ل��ق��درة ال��غ��ي��ر ف��ع��ال��ة ع��ل��ى م��ص��ادره��ا و التحكم في
الجهد واس��ت��خ��دام لذلك برنامج ل��دراس��ة معامل الحمل عند نقاط الشبكة
ألربعة مستويات مختلفة من الحمل و ذلك لتدقيق قياس معامل الحمل عند
مستوى املستهلك و أدى إلى تخفيض في الفقد قدره 4%
 - 7التخطيط للتشغيل األتوماتيكي للمكثفات في شبكات التوزيع.
 - 8أدى التقسيم املناسب لشبكة جهد  110ك  .ف و شبكة الجهد املتوسط
إلى توفير في الفقد قدره 2%
 -9فصل بعض الخطوط جهد  400ك  .ف في فترة أدن��ى حمل لتخفيض
مفاقيد الكورونا.
 - 10ف��ي ش��ب��ك��ات ال��ت��وزي��ع ت��م ت��ب��دي��ل امل���ح���والت ذات األح���م���ال املنخفضة
بأخرى أقل في السعة واستخدام األولى في أماكن أخرى ذات أحمال أعلى.
 - 11تم استخدام برامج خاصة لتدقيق القراءات و تحديد عدد كبير من
أماكن أخطاء القياس و إصالحه بحيث أصبحت  % 80من املعدات ال يتجاوز
الخطأ فيقياساتها نسبة  1%بما يعادل أخطاء القياس و يقدر الوفر الناتج
عن ذلك بحوالي 4%

تحليل الفاقد الفنى

الفاقد في القدرة ()power losses
ناتج عن زيادة التحميل لعناصر منظومة القوى الكهربائية
الفاقد فيالقدرة = (التيار)  × 2املقاومة
Load

Bus2

1

ثالثا  :الفقد غير الفني:

.

هو املتعلق باألخطاء فينظام القياس و أخذ القراءات و سرقات الكهرباء
• مصادره :

أخطاء نظام القياس مثل :

 عدادات عاطلة ن��ق��ط ق��ي��اس ال ي��وج��د ب��ه��ا ع�����دادات و ت��ؤخ��ذ ال��ق��راءةتقديريا
 محوالت القياس املتصلة بالعدادات عاطلة توصيالت خاطئة خطأ كبير في ثوابت القرارات درجة دقة منخفضة املديونيات لدى الغير -العشوائيات ودور العبادة

أخطاء أخذ القراءات مثل :

Bus1
G

Transmission Line

الفاقد في الطاقة ()Energy losses

نتيجة لتغير استهالك الطاقة من ساعة إلى أخرى فإن معدل الفاقد يتغير
ويكون أعلى ما يمكن عند زمن أقصى طلب للطاقة.
الطاقة املفقودة = القدرة املفقودة × معامل الفاقد × 8760
حيث أن  :معامل الفاقد = متوسط الفاقد في القدرة
الفاقد في القدرة عند أقصى حمل

مستويات الفقد الفني املقبولة

الطاقة الكهربائية مرتفعة يصبح تقليل الفاقد مهم ج��دا .وتختلف قيم
و نسب الفاقد على منظومة القوى الكهربائية من بلد ال��ى آخ��ر  ,وذلك
بحسب تقدمه و تطوره ,وت��ت��راوح نسب الفاقد اإلجمالية املقبولة فنيا
ضمن املجال ( )7%في بلدان العالم املتطور ولكن هذه النسب ترتفع الى
قيم كبيرة في دول العالم الثالث والتى قد تصل أحيانا إلى ()30%

ليست هناك مستويات قياسية ثابتة للفاقد في أنظمة القوى الكهربائية،
وامل��س��ت��وي��ات امل��ق��ب��ول��ة ل��ل��ف��اق��د ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى االع���ت���ب���ارات االق��ت��ص��ادي��ة أك��ث��ر
م��ن االع��ت��ب��ارات الفنية .فعندما تكون تكلفة الطاقة الكهربائية منخفضة
(رخيصة) يكون الفاقد العالي مقبوال نوعا ما وعندما تكون تكلفة توليد

 عدم دقة أخذ القراءة -اختالف وقت القراءة

مشاكل في العدادات :

 عدادا ت معطلة (بفعل فاعل) عدادات تالفة (عيب داخلي ) استحالة القراءة عمر العدادات -دقة العدادات

أخطاء متعلقة بالفواتير

 اخطاء القراءة تقديرات خاطئة -أرقام وهمية لتفادي الشرائح

سرقات الكهرباء

ملحوظة  :بلغت النسبة امل��ئ��وي��ة ل��س��رق��ات ال��ك��ه��رب��اء (م��ن كمية الطاقة
املباعة) في بعض الدول كالتالي:
مقــــال
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 16%-10أمريكا الجنوبية
 40-20الهند
 % 3.5 – 0.5أمريكا (بقيمة تقدر من  10-1مليار دوالر)

طرق تحسني الفقد غير الفني
•
•
•
•
•
•
•

تحديد أخطاء نظام القياس وعالجه باملراجعة املستمرة
استخدام عدادات ذات درجة دقة عالية
املعايرة الدورية للعدادات وإصالحها الفوري في حالة تعطلها
عمل اتزان للمحطات
االلتزام بدقة القراءة وتسجيلها في موعد ثابت
مراقبة سرقات الكهرباء للحد منها
تحصيل املديونيات لدي الغير مثل الجهات الحكومية

الخالصة

 - 1زيادة الفقد في الشبكة يؤدي إلي زيادة كمية الطاقة املشتراة ( تحميل
زائد على الشبكة )
 - 2إن وضع خطة متوسطة املدي لتقليل هذه الفواقد يتم تنفيذها على
مدى خمس سنوات يستلزم حشد كل اإلمكانيات البشرية واملادية حتى
يتم تخفيض نسبة هذه الفواقد إلى أقل قيمة ممكنة
 - 3إن تقليل الفواقد في الشبكات الكهربائية املرتبطة بالدول له مردود
اق��ت��ص��ادي علي ك��ل دول���ة وم��ن ث��م على ك��اف��ة ال���دول املرتبطة – فضال عن
تحسني كفاءة الشبكات الكهربائية لهذه الدول.
 - 4إن ل��س��رق��ة ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة أث���ر اق��ت��ص��ادي واض����ح ع��ل��ى ش��رك��ات
الكهرباء واملستهلكني ويؤدي إلى خسارة في اإلي��رادات وارتفاع في كلفة
الطاقة املدفوعة.
 - 5البد من تظافر كافة الجهات من شركات الكهرباء واألجهزة األمنية
للتصدي لهذه الظاهرة خاصة بعد الظروف االقتصادية الصعبة.
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