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مجلة فصلية تصدر عن المؤسسة العامة القطرية 
للكهرماء والماء “كهرماء” ، إدارة العالقات العامة 

واإلتصال

كلمة العدد
عام من العطاء

تحت غالف هذا العدد جهد عام من العطاء والعمل والمثابره من أجل تحقيق اهداف المؤسسة، 
قطر،  دولة  في  أفضل  لحياة  عالية،  جودة  وذات  مستدامة  ومياه  توفير كهرباء  في  ورسالتها 
معيارًا  واجراءاتنا  وأنظمتنا  وأصولنا  موظفينا  أداء  ليصبح   ،2030 العام  بحلول  رؤيتها  ولتحقيق 
الكهرباء  بقطاع  االجتماعية  والمسؤولية  البيئية  واالستدامة  التقني  واالبتكار  لألداء   ، عالميًا 

والماء. 
اسهمت جميع االدارات وموظفيها في دفع عجلة العمل وتكريس اهتمامهم بشكل دقيق على 

تطوير العمل وخدمة الوطن لتحقيق رؤية قطر 2030.

والمحبة  االنتماء  وصدق  المتجددة  والثقة  الكبير  للعطاء  والتقدير  الشكر  من  باقة  هنا  من 
والوفاء لتحقيق النجاحات سواء كانت تنظيم مؤتمرات او حصد جوائز او توعية وترشيد او 

مشاريع تخدم الوطن والمواطن فجميعنا يدا واحده لنحقق االهداف والرؤية والسالة. 

ففي هذا العام تم تدشين مشاريبع رفع مخزون المياة االستراتيجي لدولة قطر،وانشاء مركز 
التوزيع  محطات  منشات  استبدال  ومشروع  تكساس،  بجامعة  الذكية  للشبكات  بحثي 
الكهربائي بسوق واقف، وتوصيل خدمتي الكهرباء والماء للقسائم الغير مبنية،وتدشين المرحلة 
االولى من تحويل كهرماء الى مؤسسة ذكية، ومشروع توصيل المياه للعزب،ونجحت ترشيد في 
خفض معدل استهالك الكهرباء والماء بنسبة تفوق التوقعات وغيرها من المشاريع والنجاحات 

لعام 2014.

وحصدة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العديد من الجوائز حيث حصلت على جائزتين 
في حفل اطالق التقرير السنوي الرابع للتنمية المستدامة في قطاع الطاقة والصناعة، وكرمت 
لدعمها نشر الثقافة والمحافظة على الموارد،وحصول العديد من  االدارات على شهادة الجودة 
العالمية  ISO 9001:2008 منها ادارة الخدمات الميدانية، وادارة الترشيد وكفاءة الطاقة ، 

وادارة مشاريع المياه ايضا تجدد اعتمادها.

ووفق  عالية  بجودة  والمياه  الكهرباء  من  قطر  دولة  احتياجات  توفير  تتطلع كهرماء  وأخيرًا 
أفضل المعايير الدولية والمحلية تماشيًا مع ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030.
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رئيس التحرير
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المقاالت والتحقيقات والمواضيع المنشورات في المجلة 
تعبر عن رأي أصحابها فقط وال تعكس بالضرورة 

وجهة نظر المؤسسة العامة للكهرماء والماء “كهرماء”
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افتتاح المؤتمر العربي الثاني للمياه 
والمعرض المصاحب له

افتتح معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية المؤتمر العربي الثاني للمياه، والذي تنظمه 

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”بالتعاون مع 
األمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول 

العربية.
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مراسم عرس الوطن 
بـ “كهرماء”

شاركت مراسم عرس الوطن في المؤسسة 
العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” 

لتحيي ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن 
محمد بن ثاني.

داخل العدد

“كهرماء” 
تكرم طالبها 

الخريجين والمتميزين
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مركز بحثي جديد 
للشبكات الذكية 

 Texas A&M بجامعة
بقطر

“كهرماء” تحصد 
جائزتين في حفل 

اطالق التقرير السنوي 
الرابع للتنمية 

المستدامة في قطاع 
الطاقة والصناعة
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“كهرماء” 
تشارك باحتفاالت 
اليوم الوطني في 

فعاليات خيمة الدوحة 
بدرب الساعي

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية يدشن مشاريع رفع مخزون 

المياه االستراتيجي لدولة قطر

د. السادة: االنتقال من إستراتيجية 
مبنية على تحقيق أهداف إلى 

إستراتيجية مبنية على تحقيق نتائج 

“كهرماء”
تدشن خططها 

االستراتيجة طويلة االمد
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سعادة  االفتتاح  حفل 
عبد  بن  أحمد  السيد 
نائب  المحمود  اهلل 
لشؤون  الدولة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
بن  محمد  الدكتور  وسعادة  الوزراء،  مجلس 
والصناعة، وسعادة  الطاقة  السادة وزير  صالح 
رئيس  الكواري  هالل  بن  عيسى  المهندس 
والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة 

“كهرماء” رئيس المؤتمر، وسعادة الدكتور 
جمال الدين جاب اهلل الوزير المفوض باألمانة 
العامة لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور 
محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، 
ورؤساء  الوزراء  السعادة  أصحاب  من  وعدد 
الوفود ونخبة كبيرة من المسؤولين والخبراء 
المياه  مجاالت  في  والمتخصصين  والباحثين 

من أرجاء الوطن العربي. 

افتتاح  حفل  في  ألقاها  التي  كلمته  وفي 
بن  اهلل  عبد  الشيخ  معالي  رحب  المؤتمر 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
في  المشاركة  الوفود  بكافة  الداخلية  وزير 
انعقاد  أن  مؤكدا  الهام  العربي  المحفل  هذ 
يواجه  بأسره  العربي  والعالم  يأتي  المؤتمر 
العديد من التحديات المائية والمتمثلة في قلة 
لتلبية  الطلب  وارتفاع معدالت  المائية  الموارد 

المؤتمر العربي الثاني للمياه 
والمعرض المصاحب له

افتتح معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر العربي 
الثاني للمياه، والذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”بالتعاون مع األمانة العامة 
للمجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية، تحت الرعاية الكريمة لمعاليه، تحت شعار “نحو 

إدارة رشيدة لقطاع المياه في الدول العربية.. حلول خالقة ومستدامة لمواجهة التحديات”.

حضر
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المؤتمر

من  العديد  تشهدها  التي  التنمية  متطلبات 
الموارد  هذه  طاقة  تفوق  التي  العربية  الدول 
السكانية  الزيادة  ظل  في  خاصة  المحدودة 
نصيب  في  تناقص  يقابلها  التي  المضطردة 
الفرد من المياه إلى جانب التكلفة الكبيرة 
وعدم  بديلة  مياه  مصادر  على  للحصول 
في  ومصادرها  المياه  منابع  على  السيطرة 

أغلب االقطار العربية.

في  قطر  دولة  حكومة  “إن  معاليه  وأضاف 
ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
المفدى )حفظه اهلل ورعاه( تعمل على توفير 
سياسة  وفق  المياه  من  الدولة  احتياجات 
إلدارة  شاملة  إستراتيجية  إطار  وفي  واضحة 
الموارد الطبيعية تهدف الى تحقيق االستدامة 
البنية  وتطوير  القادمة  األجيال  حقوق  وحفظ 
التحتية الالزمة لقطاع المياه بما يضمن توفير 
االحتياجات المائية بدرجة عالية من الكفاءة 

ووفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة.”
وأكد معاليه أن هذا المؤتمر يشكل فرصة 
في  المستدامة  التنمية  برامج  لدعم  كبرى 
البالد العربية، معربا عن ثقته في أن مخرجات 
التي  والتوصيات  والمناقشات  العمل  وأوراق 
ايجاد  في  تسهم  أن  شأنها  من  عنه  تصدر 
حلول لكثير من التحديات التي تواجه الدول 

العربية في قطاع المياه.

بن  الدكتور محمد  قال سعادة  وفي كلمته 
صالح السادة وزير الطاقة والصناعة “إن دولة 
المياه  قضية  ومصيرية  بأهمية  تؤمن  قطر 
العربي  العمل  وبضرورة  العربي،  عالمنا  في 
تهدد  تحديات  مواجهة  في  والفعال  الموحد 
النمو  وتعيق  والتطوير،  النمو  عجلة  استدامة 
بما  النزاعات  وتيرة  من  وترفع  االقتصادي، 

يهدد األمن واالستقرار على المدى البعيد.”
القلق في مواجهة  وأضاف: “أكثر ما يسبب 
هذه التحديات هو أن منطقتنا العربية بشكل 
عام هي منطقة مستوردة للمياه، تعاني أجزاء 
كبيرة منها من قلة األمطار أو ندرتها، ومن 
فبحسب  المتجددة.  غير  مصادرها  نضوب 
اإلحصائات  تشير  المختلفة،  العلمية  المصادر 
إلى وجود ما بين ثماني عشر إلى عشرين دولة 
بألف  المحدد  المائي  الفقر  عربية تحت خط 
متر مكعب في السنة للفرد الواحد. ومن بين 
هذه الدول هناك ثماني دول تعاني من الفقر 
المدقع حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه فيها 

ما بين مئة إلى مئتي متر مكعب سنويًا.”

الزراعية  االستخدامات  حصة  تبلغ  “وبينما 
مجمل  من  المئة  في  وثمانين  خمس  حوالي 
فإن  العربية،  المنطقة  في  المياه  استهالك 
وتراجع  التبخر،  نسب  وارتفاع  المناخ،  تغير 
مستويات األمطار ال تؤدي إلى تقليص كمية 
بل  فحسب،  الزراعة  ألغراض  المتاحة  المياه 
للزراعة.  القابلة  المساحات  تقليص  إلى  أيضًا 
السطحية  المياة  نوعية  تدهور  أضفنا  ما  وإذا 
البنية  انعدام كفاءة  وتلوثها بسبب  والجوفية، 
السلبية  اآلثار  فإن  الصحي،  للصرف  التحتية 

ستمتد أيضًا إلى البيئة والصحة العامة.”

أما في منطقة الخليج العربي، فأكد الدكتور 
قاسية،  مناخية  تواجه ظروفًا  دولنا  أن  السادة 
الموارد  في  ندرة  المناطق  أكثر  من  فهي 
ومع  األمطار،  سقوط  في  وشحًا  المائية، 
انعدام وجود األنهار فيها، ترتفع نسبة ملوحة 
مياهها الجوفية وتتسارع نسبة نضوبها بشكل 
كبير. وفي نفس الوقت، فهي صاحبة واحدة 
الفردي  االستهالك  متوسط  نسب  أعلى  من 
نؤكد  قطر  دولة  في  فإننا  لهذا،  العالم.  في 
بين  المائي  الربط  مشروع  تنفيذ  أهمية  على 
وضع  وعلى  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
المدى  وبعيدة  شاملة  خليجية  استراتيجية 
يقتضيها  التي  األولويات  ضمن  المياه  لتوفير 
ودعم  لشعوبنا  الرفاهية  من  المزيد  تحقيق 

المنشودة. المستدامة  التنمية 
قال  االفتتاحية  الجلسة  في  كلمته  وفي 
الكواري  هالل  بن  عيسى  المهندس  سعادة 

  إن االهتمام 
بالموارد المائية 

واإلدارة المتكاملة 
لها قد انعكس 

جليًا في االهتمام 
الكبير من الباحثين 
والخبراء المختصين 

في مجال المياه 
ونسبة مشاركتهم 
في األوراق العلمية 

واألبحاث حيث تميز 
مؤتمرنا هذا العام 

سعادة المهندس 
عيسى بن هالل الكواري 

رئيس المؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء والماء 

“كهرماء”
 رئيس المؤتمر
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الكواري  المهندس  تقدم  كلمته  ختام  وفي 
بجزيل  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  واسم  باسمه 
الشكر وعظيم االمتنان لمعالي رئيس مجلس 
للمؤتمر  لرعايته  الداخلية  ووزير  الوزراء 
ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ولسعادة 
وزير  ولسعادة  الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة 

الطاقة والصناعة لدعمهما المتواصل.
كما وجه شكر لألمانة الفنية بجامعة الدول 
مجال  في  العاملة  العربية  والمراكز  العربية 
المياه وللمجلس العربي للمياه ولجميع اللجان 
بجهوده  من ساهم  الرعاة وكل  وإلى  العاملة 
العربي  للمؤتمر  الرائع  التنظيم  في  المتميزة 

للمياه. الثاني 

ألقاها  التي  العربية  الدول  وفي كلمة جامعة 
الوزير  اهلل  جاب  الدين  جمال  الدكتور 
المفوض باألمانة لجامعة الدول العربية باإلنابة 
عن معالي الدكتور نبيل العربي األمين العام 
المياه  قضايا  إن  قال”  العربية  الدول  لجامعة 
من  الماضيين  العقدين  في  أصبحت  التي 
اإلقليمية  و  الدولية  األجندة  على  األولويات 
باتت محددا  المائية  الموارد  والوطنية لكون 
التنموية  القطاعات  أداء كل  لتطوير  رئيسيا 
كلفة  وارتفاع  للطلب  المطرد  للتزايد  نظرا 
على  عالوة  المائية  الخدمات  تطوير  و  تنمية 
المنطقة  في  االساسية  المياه  التحديات 

العربية .
جهودا  بذلت  العربية  الدول  “إن  وأضاف 
في  تحقق  بما  االشادة  من  بد  وال  استثنائية 
في  إنجازات  من  العربية  الدول  من  العديد 
و  اإلمداد  مجال  في  خصوصا  المياه  قطاع 
ورفع  األلفية  أهداف  اطار  في  االصحاح 

للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  رئيس 
“إن  المؤتمر:  رئيس  “كهرماء”  والماء 
المتكاملة  المائية واإلدارة  بالموارد  االهتمام 
الكبير  االهتمام  في  جليًا  انعكس  قد  لها 
مجال  في  المختصين  والخبراء  الباحثين  من 
العلمية  المياه ونسبة مشاركتهم في األوراق 
واألبحاث حيث تميز مؤتمرنا هذا العام بتعدد 
بلغت  حيث  مواضيعها  وتميز  األوراق  وتنوع 
جملتها 143 ورقة اختارت منها اللجنة العلمية 
للمؤتمر 48 ورقة الستعراضها والنقاش حولها 
هذا بجانب أنه يتم على هامش المؤتمر عقد 
ينظمها  التي  الورشة  أبرزها  من  عمل  ورش 
منظمة  مع  بالتعاون  للمياه  العربي  المجلس 
ورشه  عنوان  تحت  )الفاو(  العالمية  األغذية 
المالحة في  المياه شبه  استخدام  )دليل  عمل 
وشمال  األدنى  الشرق  في  الزراعي  اإلنتاج 

افريقيا(”.
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توسيع  و  الزراعة  المياه في  استخدام  كفاءة 
و تطوير تكنولوجيا التحلية وإعادة استعمال 
اقتصادية  أدوات  وابتكار  الصرف  المياه 
العرض  بإدارة  االستهالك  لترشيد  تحفيزية 
وقوانين  تشريعات  وسن  المياه  على  والطلب 
الجوفية  المياه  واستدامة  حوكمة  لتحسين 
شراكات  وبناء  المتجددة  الطاقات  واعتماد 
و  المياه  قطاع  في  الخاص  القطاع  مع  ناجحة 
التحويالت الكبيرة  و  للتحلية  اقامة محطات 
بين األحواض المائية و بناء السدود و غيرها 
يعكس  هذا  و  الكبرى  المشاريع  من 
العربية  الدول  في  السياسية  القيادات  ادراك 
ما  و  المائية  للموارد  المستقبلية  للتحديات 
المزيد  بذل  و  خاصة  عناية  من  ذلك  يتطلبه 
هذا  مرافقة  في  الجميع  وإشراك  الجهد  من 
التطور واالرتقاء بمستوى إدارة المياه واقتسام 
المسؤولية في عملية التطوير و الحفاظ على 
الموارد المائية وترشيد استخدامها في كافة 

القطاعات.

وأشار إلى ان المجلس الوزاري العربي للمياه 
عمل منذ إنشائه على إعداد استراتيجية األمن 
المستقبلية  التحديات  لمواجهة  العربي  المائي 
اعتماد  تم  قد   ”: قائال   ، المستدامة  للتنمية 
هذه االستراتيجية من قبل القمة العربية التي 

عقدت ببغداد”.

معالي  قال  االفتتاح  حف  في  كلمته  وفي 
رئيس  زيد  أبو  محمود  الدكتور  االستاذ 
المجلس العربي للمياه “إن الوطن العربي يعد 
من أكثر المناطق جفافا على مستوى العالم 
والمياه  المتاحة  المياه  بين  الفجوة  تزداد  إذ 
المطلوبة لكافة االستخدامات. ومن المعروف 
ان الوطن العربي يحتوي على 5 % من اجمالي 

 %1 عن  يزيد  ال  و  العالم  في  السكاني  تعداد 
االحصائيات  توضح  و  المياه  موارد  من  فقط 
دولة   22 أصل  من  عربية  دولة   18 هناك  ان 

تعاني من ندرة المياه.
أصبحت  التحديات  ان  إلى  زيد  أبو  وأشار 
وظواهرها  متزايد  اتساع  في  و  كبيرة 
في  و  األسباب  من  للعديد  نتيجة  وأبعادها 
لظاهرة  المباشرة  السلبية  التأثيرات  طليعتها 
االنحباس  و  المتفاقمة  المناخي  التغير 
المعدالت  في  العالي  االرتفاع  و  الحراري 
لتلك  المصاحبة  الحرارة  لدرجات  السنوية 
على  المتزايد  الضغط  جانب  إلى  التغيرات 
أصبحت  ما  خاصة  و  العذبة  المياه  المصادر 
من  الجوفية  المائية  األحواض  له  تتعرض 
من  العديد  في  قصوى  استنزاف  حاالت 
الدول للنمو الهائل في عدد السكان و توسع 
وزيادة  الحضرية  المناطق  و  الكبرى  المدن 
يتوازى  وما   ، والزراعية  الصناعية  النشاطات 
المياه  على  الطلب  في  زيادة  من  ذلك  مع 
مخاطر  البعدين  هذين  الى  يضاف  و  العذبة 
العديد  بين  النزاعات  ان  كما  التلوث،  زيادة 
من الدول ذات األحواض المشتركة أصبحت 
تشكل جوانب ضغط اضافية ألزمات المياه و 
المشاكل االجتماعية و الصحية و االقتصادية 

المترتبة عن تلك األوضاع .
للمياه  الثاني  العربي  المؤتمر  أن  وأضاف 
حيث  للتعاون  المتاحة  الفرص  عن  يتحدث 
اصبحت الموارد المائية من أهم الموضوعات 

التي تهم الدول العربية و العالم أجمع.

عبد  الشيخ  معالي  افتتح  الحفل  نهاية  وفي 
اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
المصاحب  المعرض  الداخلية  وزير  الوزراء 
األجنحة  معاليه  استعرض  حيث  للمؤتمر، 
من  عدد  يصاحبه  المعرض  في  المشاركة 
في  المشاركة  الشخصيات  وكبار  الوزراء 

المؤتمر. 

الثاني  العربي  المؤتمر  فعاليات  وتستمر  هذا 
تناقش  حيث  أيام،  ثالثة  مدى  على  للمياه 
أوراق  من  عددا  والمسائية  الصباحية  جلساته 
الهامة  القضايا  من  العديد  تتناول  التي  العمل 
والمتمثلة  العربي  الوطن  في  المياه  قطاع  في 
قطاع  في  وتطبيقاتها  الحديثة  التقنيات  في 
ومصادر  والغذائي،  المائي  واألمن  المياه، 
المائية  والسياسات  المائية،  الموارد  وإدارة 
وذلك  المستدامة،  التنمية  واستراتيجيات 
والباحثين  الخبراء  من  نخبة  بمشاركة 
العربية،  الدول  مختلف  من  والمتخصصين 
للمياه  الثاني  العربي  المؤتمر  يعتبر  حيث 
في  المتخصصة  الفعاليات  أهم  من  واحدا 
قضايا المياه على المستوى العربي واإلقليمي، 
والحضور  يناقشها  التي  الهامة  للقضايا  نظرا 

الكبير الذي يستقطبه

المؤتمر

  ان التحديات 
أصبحت كبيرة و 
في اتساع متزايد 

وظواهرها وأبعادها 
نتيجة للعديد 

من األسباب و في 
طليعتها التأثيرات 
السلبية المباشرة 

لظاهرة التغير 
المناخي المتفاقمة 
و االنحباس الحراري 
و االرتفاع العالي في 
المعدالت السنوية 

لدرجات الحرارة 
المصاحبة لتلك 

التغيرات 

معالي االستاذ الدكتور 
محمود أبو زيد 

رئيس المجلس العربي 
للمياه
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تدشين

اهلل  عبد  الشيخ  معالي 
ثاني،  آل  ناصر  بن 
الوزراء  مجلس  رئيس 
المياه  مخزون  رفع  مشاريع  الداخلية  وزير 
االستراتيجي لدولة قطر، وذلك في حفل أقيم 
أحمد  السيد  سعادة  بحضور  المناسبة  بهذه 
مجلس  رئيس  نائب  محمود  آل  عبداهلل  بن 
الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  الوزراء 
السادة  صالح  بن  محمد  الدكتور  وسعادة 
المهندس  وسعادة  والصناعة،  الطاقة  وزير 
المؤسسة  رئيس  الكواري  هالل  بن  عيسى 
القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”،  العامة 
وكبار  الوزراء  السعادة  أصحاب  من  وعدد 

المسؤولين.
مياه  ضخ  محطات  خمس  المشاريع   وتشمل 
ومسيمير،  قرن،  وأم  الدحيل،  في  رئيسية 
في  مياه  وخزانات  ومعيذر،  الدوحة،  وجنوب 
 3.224 بلغت  إجمالية  بقيمة  قائمة  محطات 

مليار ريال قطري. 
تأتي هذه المشاريع في إطار خطط “كهرماء” 
لرفع مخزون المياه االستراتيجي وتعد أكبر 
توسعة لمخزون المياه في قطر بسعة إجمالية 

تبلغ 561 مليون جالون بنسبة %126. 
بن  محمد  الدكتور  سعادة  أشاد  وقد 
بإنجاز  والصناعة  الطاقة  وزير  السادة  صالح 
والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة 

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية يدشن مشاريع رفع مخزون 

المياه االستراتيجي لدولة قطر

  إن “كهرماء” تعمل على دشن
تنفيذ عدد من المشاريع 

المستقبلية لرفع مستوى 
مخزون المياه ولتأمينها 

لمختلف المناطق في 
الدولة 

سعادة الدكتور 
محمد بن صالح السادة 

وزير الطاقة والصناعة
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تدشين

مؤكدا  الحيوي  المشروع  لهذا  “كهرماء” 
على النقلة النوعية التي حققتها المؤسسة في 

قطاع المياه.
وقال سعادة الدكتور السادة: “إن “كهرماء” 
تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية 
لرفع مستوى مخزون المياه ولتأمينها لمختلف 
الخزانات  خالل  من  الدولة  في  المناطق 
النقل  وخطوط  الضخ  ومحطات  الضخمة 
مما سيسهم في تحسين تأمين المياه ونوعية 

الخدمات التي تقدمها المؤسسة”.
وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى 
حققت  “كهرماء”  أن  الكواري:“  هالل  بن 
في  متعددة  نجاحات  الماضية  الفترة  خالل 
اإلمدادات  وتوفير  المياه  وتوصيل  نقل  مجال 
لخمس  المبدئي  التدشين  ومنها  دائم  بشكل 
محطات رئيسية وهي محطة الدحيل، ومحطة 
جنوب  ومحطة  مسيمير،  ومحطة  قرن،  أم 
في  مياه  وخزانات  معيذر،  ومحطة  الدوحة، 
 3.224 بلغت  إجمالية  بقيمة  قائمة  محطات 
اختيار  تم   “ وأضاف  قطري”،  ريال  مليار 
المحطات بناًء على التوزيع الجغرافي ليساعد 
مشكلة  لحل  الشبكة  كفاءة  رفع  على 
المناطق  بعض  في  المياه  ضغط  انخفاض 
وكذلك ليساعد على توزيع الجهد على عدد 
أكبر من المحطات وضمان وجود أكثر من 
نحو  على  منطقة سكنية  ألي  مغذية  محطة 
يضمن عدم انقطاع المياه  ألي من المحطات 

ألي سبب طارئ.”
النصر مدير الشؤون  المهندس أحمد  وصرح 
بصدد  “كهرماء”  إن   “: بكهرماء  الفنية 
لتأمين  الكبرى  الخزانات  مشروع  تنفيذ 
المياه بمناطق مختلفة من الدولة والذي يعتبر 

تحسين  في  وسيسهم  الحيوية  المشاريع  من 
يتم تصميم  بالدولة حيث سوف  المياه  تأمين 
األخرى  الضخمة  الخزانات  من  عدد  وإنشاء 
المناطق  في  النقل  وخطوط  الضخ  ومحطات 
ترسية  بالفعل  تم  وقد  الجديدة  الخدمية 

مناقصة المشروع على شركة استشارية وتم 
البدء بأعمال تصميم المشروع.”

وتعد محطة “الدحيل” أكبر محطة في قطر 
حيث تحتوي على ثلث مخزون المياه بالدولة 
والمكونة من محطة ضخ مياه باإلضافة إلى 
مليون جالون   142 إجمالية  ستة خزانات بسعة 
حيث تغذي مناطق لوسيل، والخيسة، وروضة 

الحمام.
 71 بسعة  قرن  أم  محطة  تشغيل  تم  وكذلك 
مناطق  وتغذي  خزانات  لخمسة  جالون  مليون 
المجاورة  والمناطق  وسميسمة  قرن  أم 
أما  قطري.  ريال  مليون   973 بلغت  بتكلفة 
محطة  من  فتتكون  الدوحة  جنوب  محطة 
 84 إجمالية  بسعة  خزانات  وسبعة  مياه  ضخ 
مناطق  المحطة  هذه  وتغذي  جالون  مليون 
)الروضة(  والمطار  والهالل  الدوحة  مطار 
تكلفتها  بلغت  وقد  خالد  عين  إلى  باإلضافة 

640 مليون ريال قطري. 
ضخ  محطة  على  مسيمير  محطة  وتحتوي 
مياه وستة خزانات كبيرة بسعة إجمالية تبلغ 
 658 إجمالي تكلفتها  وبلغ  جالون  مليون   105
مسيمير  منطقة  وتغذي  قطري،  ريال  مليون 
فهي  معيذر  محطة  أما  المجاورة.  والمناطق 
مكونة من محطة ضخ مياه وخمسة خزانات 
جالون  ماليين   105 إحمالية  بسعة  كبيرة 
ريال  مليون   656 بلغت  إجمالية  وبتكلفة 
ومعيذر  هاجر  بني  مناطق  وتغذي  قطري 

والسيلية والمناطق المجاورة لها.
في  خزانات  سبعة  “كهرماء”  دشنت  كما 
الصناعية  سلوى  هي  قائمة  محطات  أربع 
وبني هاجر والغرافة والخليج الغربي بسعة 51 
مليون جالون بتكلفة 296 مليون ريال قطري.

  أن “كهرماء” حققت 
خالل الفترة الماضية 

نجاحات متعددة في مجال 
نقل وتوصيل المياه 

وتوفير اإلمدادات بشكل 
دائم ومنها التدشين 

المبدئي لخمس محطات 
رئيسية وهي محطة 
الدحيل، ومحطة أم 

قرن، ومحطة مسيمير، 
ومحطة جنوب الدوحة، 

ومحطة معيذر، وخزانات 
مياه في محطات قائمة 

بقيمة إجمالية بلغت 
3.224 مليار 

ريال قطري 

المهندس عيسى بن هالل الكواري
 رئيس “ كهرماء”.
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تدشين

لمعالـــي  الكريمـــة  الرعايـــة 
الشـــيخ عبـــد اهلل بـــن ناصر آل 
ثانـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
العامـــة  المؤسســـة  دشـــنت  الداخليـــة،  وزيـــر 
القطرية للكهرباء والمـــاء “كهرماء”، خطتها 

األمـــد. طويلـــة  االســـتراتيجية 
وقـــد حضر  ســـعادة الســـيد أحمد بـــن عبداهلل 
آل محمـــود  نائب رئيـــس مجلس الوزراء ووزير 
الدولـــة لشـــؤون مجلـــس الوزراء حفل التدشـــين 
مصحوبـــا بســـعادة الدكتـــور محمد بـــن صالح 
)الـــوزراء  والصناعـــة،  الطاقـــة  وزيـــر  الســـادة 
هـــالل  بـــن  عيســـى  والمهنـــدس  الضيـــوف(، 
الكـــواري رئيـــس المؤسســـة العامـــة القطريـــة 
مـــن  وعـــدد  “كهرمـــاء”،  والمـــاء  للكهربـــاء 
كبـــار الشـــخصيات فـــي مختلـــف القطاعـــات.

لـــه فـــي افتتـــاح الحفـــل، أكـــد  وفـــي كلمـــة 
ســـعادة الدكتور محمد بن صالح الســـادة وزير 
الطاقـــة والصناعـــة “أن هذه اإلســـتراتيجية وما 
يصحبهـــا مـــن رؤية ورســـالة وأهداف تشـــكل 

اســـتمرارا للتطـــور الكبير الذي شـــهده قطاع 
الكهربـــاء والماء في الدولة عبر العقود الســـتة 
اللتـــزام “كهرمـــاء”  امتـــداد  وهـــي  الماضيـــة. 
بجـــودة األداء والخدمـــات، ووضـــع العميـــل فـــي 
قلـــب القرار، باإلضافـــة إلى تحقيق االســـتدامة 

أبعادها”. بـــكل 
وأشـــار ســـعادته إلى أهمية هذه اإلســـتراتيجية 
نحـــو  األولـــى  الخطـــوة  “تشـــكل  إنهـــا  قائـــال 
للمؤسســـة  الكامـــل  االســـتراتيجي  التحـــول 
العامـــة القطرية للكهربـــاء والماء بحيث تنتقل 
فـــي إدارتها من إســـتراتيجية مبنية على تحقيق 
أهـــداف، إلـــى إســـتراتيجية مبنية علـــى تحقيق 

نتائـــج محكومـــة بمؤشـــرات أداء محـــددة.”
“أن  الســـادة  الدكتـــور  ســـعادة  وأضـــاف 
“كهرماء” ســـتعمل برؤيتها، ورسالتها، وقيمها، 
وأهدافهـــا الجديـــدة علـــى المســـاهمة بتحقيـــق 
بركائزهـــا  الرؤيـــة  هـــذه  وأهـــداف  غايـــات 
األربـــع، وإســـتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة للدولة، 
تمامـــا كمـــا أرادهـــا ســـيدي حضـــرة صاحـــب 

 لقد عملت 
كهرماء خالل أقل 

من عقد ونصف من 
إنشائها على تطوير 

خدمات الكهرباء والماء 
في بلدنا الحبيب 

لتواكب أحدث 
التطورات الخدماتية 

والتنظيمية 
والتكنولوجية 

سعادة الدكتور 
محمد بن صالح السادة 

وزير الطاقة والصناعة

د. السادة: االنتقال من إستراتيجية مبنية على تحقيق أهداف إلى 
إستراتيجية مبنية على تحقيق نتائج 

تحت

“ كهرماء” 
تدشن خططها االستراتيجة طويلة االمد
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ولضمان تحقيق رؤية ورسالة 
وأهداف كهرماء قامت كهرماء 

بتبني شعار التميز وحددت 6 
أبعاد للتميز في خالل مشوارها 

لتحقيق رسالتها وهي:

أواًل:   التميز فـــــي إدارة األصـــول والذي 
يضمـــــن إدارة كوفئـــــة وفاعلــــة 

لألصول.
ثانيًا: التميز في العمليات والذي يضمــــن 
للعمليـــــــــــــات  المستمر  التطوير 
واألنظمة مع التحكم المطلــــوب 

لضمان السالمة والكفاءة.
ثالثًا: التميــــز مـــــع موظفـــــي كهرمــــــاء 
)البشر( والذي يضمن توفير بيئة 
ومتطورة  وصالحة  صحية  عمل 

وضامنة لألبداع في العمل.
البيئة  مــــــع  التعامــــــل  في  التميز  رابعًا: 
الحفاظ  يضمن  الذي  والمجتمع 
على البيئة والتعامل اإليجابي مع 

المجتمع.
المستهلكيـــــن  مــــــع  التميـــــــــــز  خامسًا: 
توفير  لضمان  أنواعهـــــم  بجميع 
بالكفاءة  وطلباتهم  إحتياجاتهم 

والفعالية المطلوبة.
سادسًا: التميـــز فـــــــي األداء المالــــي بما 
يحقق جميــــع األهـــــداف الماليـــة 
على  إدارتها  وضمان  للمؤسسة 
أســس اقتصادية تحقق مصلحــــة 
والمؤسسة في  والدولة  المواطن 

آن واحد.

الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي، أمير 
البـــالد المفـــدى حفظـــة اهلل.”

إلـــى  والصناعـــة  الطاقـــة  وزيـــر  ســـعادة  ونـــوه 
أنـــه كان مـــن الطبيعـــي مـــن أن تتوائـــم هـــذه 
فـــي  الوطنيـــة  مـــع رؤيـــة قطـــر  اإلســـتراتيجية 
أهدافهـــا وســـقفها الزمنـــي، وأن تســـتقي مـــن 
ركائزهـــا ذلك الطمـــوح الهادف إلـــى “تحويل 
قطـــر بحلول عام 2030 إلى دولـــة متقدمة قادرة 
علـــى تحقيـــق التنمية المســـتدامة وعلـــى تأمين 
اســـتمرار العيـــش الكريـــم لشـــعبها جيـــاًل بعد 

جيل”. 
وقـــال ســـعادته: “لقد عملـــت “كهرماء” خالل 
علـــى  إنشـــائها  مـــن  ونصـــف  عقـــد  مـــن  أقـــل 
تطويـــر خدمـــات الكهربـــاء والمـــاء فـــي بلدنـــا 
الحبيـــب لتواكب أحدث التطـــورات الخدماتية 
والتنظيميـــة والتكنولوجيـــة. وعملـــت على رفع 
مســـتوى أدائهـــا مـــن خـــالل تبنـــي العديـــد مـــن 
المبادرات اإلســـتراتيجية كان آخرها تدشـــين 
عـــدد مـــن الخدمـــات االلكترونية التـــي تهدف 
ذكيـــة  مؤسســـة  إلـــى  “كهرمـــاء”  لتحويـــل 
بحلول العام 2015. وســـتنعكس هذه المبادرات 
على القيم األساســـية التـــي تتبناها “كهرماء”، 
خاصة تلك المتعلقة بجودة الخدمة، ومســـتويات 
الدقـــة والكفـــاءة، واألداء الوظيفي، واالبتكار 
التقنـــي بمـــا يرفع هـــذه المؤسســـة الوطنية إلى 

أعلـــى المســـتويات والمعاييـــر العالمية.”
الكـــواري  المهنـــدس  ســـعادة  اســـتعرض  ثـــم 
أن  القاهـــا،  كلمـــة  فـــي  “كهرمـــاء”  رئيـــس 
التغير الذي طرأ علي اســـتراتيجيات كهرماء  
اســـتهدف، التـــوازي مـــع أهـــداف رؤيـــة قطـــر 
الوطنيـــة 2030، والمســـاهمة فـــي تحقيق أهداف 
الخطـــة اإلســـتراتجية 2011-2016 للدولـــة، جعـــل 
التطوير المســـتمر مكون أساســـي في خطط 
التميـــز  الـــي  للوصـــول  كهرمـــاء  وعمليـــات 

المنشـــود والمحافظـــة عليه، ووضع المســـتهلك 
فـــي قلب عمليـــات كهرمـــاء لتحقيـــق كل ما 
يحتاجـــه طبقـــا لمتطلبـــات العصـــر أخذيـــن في 
والتكنولوجيـــة  البيئيـــة  التطـــورات  االعتبـــار 
الخدمـــات  أفضـــل  وتقديـــم  واالجتماعيـــة، 
للمواطـــن باعتبـــاره الهـــدف األساســـي للتنميـــة 

وغايتهـــا.
كمـــا أضـــاف: “ ان “كهرمـــاء” بـــدأت فـــي 
والتـــي  اإلســـتراتيجية  إدارتهـــا  نظـــام  تطويـــر 

رئيســـية: محـــاور  علـــى ســـبع  أرتكـــزت 
)التحليـــل اإلســـتراتيجي لكهرماء-التخطيـــط 
اإلســـتراتيجي لكهرماء-العمليـــات واألنظمة-
الهيـــكل والموظفين-التدقيـــق ومتابعـــة األداء 
أصـــول  المعلومـــات-إدارة  والحوكمة-نظـــام 

كهرماء(”. وأعمـــال 
كمـــا أكد المهنـــدس الكواري : “أن التطور 
“كهرمـــاء”   فـــي  اآلن   الحـــادث  والتحـــول  
ســـوف يدفـــع كهرمـــاء الـــي  توفيـــر خدمتـــي 
الكهربـــاء والمـــاء لجميـــع المواطنيـــن وللتنمية 
تكلفـــة  وبأقـــل  تقنيـــة  االقتصادية،بأحـــدث 
وبأيـــدي وطنية تؤهله لتحقيق النمو االقتصادي 
واالجتماعـــي المنشـــود لوطننا الحبيـــب قطر”.



كهــــــرمـــــــاء

بحوث

عيسى  المهندس  سعادة  الحفل 
رئيس  الكواري  هالل  بن 
القطرية  العامة  المؤسسة 
من  وعــــدد  “كهرمــــاء”  والمـــــاء  للكهرباء 
الخبراء والمهتمين بهذا المجال في دولة قطر.

ومن شأن هذا المركز أن يساهم في تنفيذ 
والعالم.  قطر  دولة  في  الذكية  الشبكات 
التنمية  أساس  الكهربائية  الطاقة  تعد  حيث 
الشبكات  وتعمل  واالجتماعية.  االقتصادية 
والبنى  الكهربائية  الطاقة  دمج  الذكية على 
واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية 
واعتمادية،  كفاءة  أكثر  كهرباء  إلنتاج 

ونظيفة وآمنة على البيئة.  
يصبح  أن  على  جاهدا  المركز   وسيعمل 
الشبكات  مجال  في  أساسيا  والعبا  مرجعا 
العمل  من خالل  والمنطقة  قطر  في  الذكية 
المركز  وسيقوم  الطاقة.  أمن  ضمان  على 

أطلقت جامعة تكساس ايه أند أم  Texas A&M  بقطر مركز 
الشبكات الذكية في احتفال بالجامعة

حضر

مركز بحثي جديد للشبكات الذكية 
بجامعة Texas A&M بقطر
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بحوث

بتدريب طالب الهندسة والمختصين في مجال 
حل  على  سيعمل  كما  الكهربائية.  الطاقة 
باحتياجات  الوفاء  مع  الملحة  الطاقة  مشاكل 

األجيال القادمة.
وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس عيسى 
العامة  المؤسسة  رئيس  الكواري  هالل  بن 
إن   “: “كهرماء”  والماء  للكهرباء  القطرية 
إقامة هذا المركز يأتي في إطار استراتيجية 
مع  الوقت  ذات  في  يتماشى  كما  كهرماء، 
خطوة  يعد  كما   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية 
 – 2011 الوطنية  التنمية  استراتيجية  تنفيذ  في 

.”2016

جميع  دمج  على  المركز  “سيعمل  وأضاف 
منصة  لبناء  المجال  بهذه  المتعلقة  الجهود 
على  تقتصر  ال  الذكية  التحتية  للبنية 
المياه  تشمل  بل  فحسب  الكهرباء  شبكات 

واالتصاالت والنقل.”
كما أشار سعادته إلى رسالة المركز تتسق 
واالبتكار  باألداء  الخاص  الجزء  مع  تماما 
عليها  المنصوص  البيئية  واالستدامة  التقني 

في رؤية كهرماء.
وفي ختام كلمته تقدم بالشكر الى المؤسسة 
على جهودهم وإعطائه الفرصة لرئاسة اللجنة 
الكامل  بالدعم  وتعهد  للمركز.  التوجيهية 

للمركز في تحقيق أهدافه وغاياته.
 Mark H. الدكتور  عبر  جانبه  من 
Weichold عميد جامعة تكساس ايه اند ام 
في قطر Texas A&M عن سعادته الفتتاح 
حيث  هام  انجازا  يعد  والذي  المركز  هذا 
للشبكات  التحتية  البنية  تحويل  في  سيسهم 
والعشرين.  الحادي  القرن  بمتطلبات  للوفاء 
المركز على تحويل  وأضاف “سيعمل فريق 

والعالم  قطر  دولة  في  الذكية  الشبكات 
أجمع.

المركز سيعمل على مواجهة  أن  إلى  وأشار 
التي  والتنمية  النمو  عن  الناجمة  التحديات 

تشهدها دولة قطر. 
وقد تحدث في الحفل الدكتور محمد خليل 
البيئة  لبحوث  قطر  لمعهد  التنفيذي  المدير 
والطاقة حيث أشار إلى أن معهد قطر لبحوث 
البيئة والطاقة يقوم باألبحاث في مجال الطاقة 
في  تكساس  جامعة  مع  وسيعمل  الشمسية 
شراكة مع كهرماء لتطوير حلول الشبكات 

الذكية.
الدكتور  قدمه  عرضا  الحدث  تضمن  وقد 
هيثم أبو الرب، مدير المركز ورئيس برنامج 
في  الحاسوب  وهندسة  الكهربائية  الهندسة 

جامعة تكساس في قطر

بالعديد  تقوم  كهرماء  إن  بالذكر   جدير 
الذكية،  الشبكات  المبادرات في مجال  من 
واحدة  مع  حاليا  كهرماء  تعمل  حيث 
مجال  في  العاملة  الشركات  أكبر  من 
ايبردروال  شركة  وهي  الذكية  الشبكات 
 Iberdrola the Spanish ( األسبانية  
استرشادي  مشروع  خالل  من    )utility
لتحليل شبكات كهرماء ودراسة وإمكانية 

تطبيق الشبكات الذكية.

عالوة على ذلك، فقد وقعت كهرماء وجامعة 
علمي  تعاون  لبناء  تفاهم  مذكرة  قطر 
حيث  الطاقة  كفاءة  مجال  في  وأكاديمي 
لتحسين  الالزمة  الخبرة  قطر  جامعة  ستوفر 
نظم كفاءة الطاقة فيما يتعلق بتوليد الطاقة 

والنقل والتوزيع. 

بتوقيع  مؤخرًا  كهرماء  قامت  وكذلك 
الذكية  الشبكات  معهد  مع  تفاهم  مذكرة 
الكوري لتبادل الخيرات والمعرفة في مجال 

الذكية. الشبكات 

  إن إقامة هذا 
المركز يأتي في إطار 

استراتيجية كهرماء، كما 
يتماشى في ذات الوقت 
مع رؤية قطر الوطنية 

2030، كما يعد خطوة في 
تنفيذ استراتيجية التنمية 

الوطنية 2011 – 2016
وسيعمل المركز على دمج 

جميع الجهود المتعلقة 
بهذه المجال لبناء منصة 

للبنية التحتية الذكية 
ال تقتصر على شبكات 
الكهرباء فحسب بل 

تشمل المياه واالتصاالت 
والنقل 

المهندس عيسى بن هالل الكواري
 رئيس “ كهرماء”

13 | 



كهــــــرمـــــــاء

ذكـــرى

لهذه  الوطني  اليوم  شعار 
السنة )وعاملت انا بالصدق 
والذي  والنقا(  والنصح 
من  ديسمبر  شهر  من  عشر  الثامن  يصادف 
األبراج  بمنطقة  الرئيسي  بمقرها  عام  كل 

بالدفنة.  

للتعبير  المناسبة  بهذه  احتفال كهرماء  يأتي 
عن حب الوطن والفخر باالنتماء إليه والعطاء 
والوالء تحت قيادته الرشيدة، والتزاما بتحقيق 
جهدنا  قصارى  وبذل  اإلنجازات،  من  المزيد 
الدولة  تشهدها  التي  التنموية  المسيرة  لدفع 
يعكس  بما  لها  مزدهر  مستقبل  لتحقيق 
انا  »وعاملت  العام  لهذا  الوطني  اليوم  شعار 
مبنى  تزين  وقد  والنقا«.  والنصح  بالصدق 

كهرماء الرئيسي بالعلم واللون العنابي، الذي 
باالنتماء  واالعتزاز  والبهجة  الفرحة  يعكس 
االحتفال،سيتضمن  وخالل  للوطن،  لهذا 
الحفل العديد من الفعاليات التراثية والبرامج 
واأللعاب   ، الترحيبية  االنشودة  منها  المتنوعة 
الشعبية ، والمسابقات ، بجانب األغاني الوطنية 

المستمدة من التراث القطري والعرضه.

واالتصال  العامة  العالقات  إدارة  وتحرص 
اليوم  بذكرى  االحتفال  على  بكهرماء 
برنامج  إقامة  خالل  من  عام،  كل  الوطني 
وبهذه  المؤسسة،  لموظفي  بالفعاليات  حافل 
علي  المهندس/  المستشار  قال  المناسبة 
الوطني  باليوم  االحتفال  “إن  المالكي  سيف 
لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر كل 

كل  وقلب  قلبي  على  عزيزة  مناسبة  عام 
اليوم الذي نستذكر فيه اعمال  مواطن النه 
القادة الذين ساهموا في بناء دولة قطر، وهنا 
له  المغفور  الدولة  مؤسس  بالذكر  نخص 
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني والذي تمثلت 
جهودة في التأسيس لهذه الدولة والذي أرسى 
قواعدها بوضعه اللبنة األولى لبناء هذا الوطن 
، كما يمثل العيد الوطني لدولة قطر فرصة 
للتعرف على أعمال مؤسسي دولة قطر الذين 
لتحقيق  غاليًا  ثمنًا  ودفعوا  الصعاب  تحملوا 

وحدة هذا الوطن.
الدولة  الوطني لقطر على هوية  اليوم  يؤكد 
التي  واآلمال  المُثل  يجسد  حيث  وتاريخها 
دولة قطر  اتخذت  الدولة حيث  عليها  أقيمت 
على  الدول  بين  المنافسة  مكان  الحديثة 

 شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” 
لتحيي ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

تعكس
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ذكـــــرى

العلمي والتكنولوجيا والطفرة  التقدم  قاعدة 
على  انعكس  والذي  والصناعية  العمرانية 
الى  وصلت  حتى  الحياه  مناحي  جميع  تقدم 
مثاال  وأصبحت  المتقدمة  الدول  مصاف 
العربي وعلى  اليه في االقليم  يحتذى ويتطلع 

العالمي. المستوى 

امراء  الشيوخ  السمو  اصحاب  عزز  لقد 
بالحاضر  المجيد  الماضي  ربط  على  البالد 
والمستقبل الواعد والحافل باالنجازات وكل 
واصرار  الثاقبة  الرؤيا  بفعل  تحقق  ذلك 
حيث  الى  بقطر  للعبور  الحكيمة  القيادة 
الصدارة مما يستشرف افاق المستقبل للدولة 
بأسمى  أتقدم  المناسبة  بهذه   ، والمواطنين. 
صاحب  حضرة  الى  والوالء  المحبة  آيات 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
البالد المفدى واألمير الوالد، داعيا اهلل العلي 
القدير ان يحفظ سموه ويديمه سندا وذخرا 

لشعبه وأمته”.

وقال السيد عبداهلل عنبر الجاسم مدير إدارة 
المناسبة  هذه  “إن  واالتصال  العامة  العالقات 
باالنتماء  والفخر  الوطن  حب  ترسخ  الوطنية 
وإنما  واحدًا  يومًا  ليس  الوطني  فاليوم  إليه، 
قطر  لتنمية  خالله  من  نعمل  يوم  كل  هو 
بتوظيف إمكانياتنا ومؤهالتنا وبذل قصارى 
تشهدها  التي  التنموية  المسيرة  لدفع  جهدنا 
من  نستلهمه  مزدهر  مستقبل  لتحقيق  الدولة 
الفذ الشيخ جاسم بن محمد ال  القائد  سيرة 
بصيرته،  ونافذ  بحنكته  استطاع  الذي  ثاني 
هذا  قواعد  يضع  أن  باهلل  الراسخ  وبإيمانه 
التي  وثوابته  منطلقاته  ويشيد  الشامخ  البناء 
ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف 

الرقي  الغد من  إليه في  نتطلع  ما  بها مالمح 
من شأنه  ما  الدائم لكل  والتقدم في سعينا 

رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن” .
من جانبه صرح السيد محمد المهندي رئيس 
العامة  العالقات  بإدارة  العامة  العالقات  قسم 
يكون  أن  تحرص  كهرماء  “بأن  واالتصال 
احتفالها مع موظفيها معبرا عن اعتزازنا بهذا 
الحضارية  بالمنجزات  فخرنا  لنسجل  اليوم، 
أرست  التي  الكبيرة  والشواهد  الفريدة 
قاعدة متينة لحاضر زاه وغد مشرق في وطن 
وتتجسد  والنماء  الخير  مسيرة  فيه  تتواصل 

فيه معاني الوفاء بقيادتها الحكيمة”.

مدير  الجيدة   احمد  يوسف  المهندس/  واما 
هذه  “إن  قال  فقد  والجودة  التخطيط  إدارة 
أقدم  أن  أود  قلوبنا  على  العزيزه  المناسبة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرة 
والى  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 
اليوم  بمناسبة  الكريم  القطري  الشعب 
تحتفل  حيث   ، قطر  العزيزة  لدولتنا  الوطني 
الدولة وكهرماء بذكرى عزيزه على قلوبنا 
وهي اليوم الوطني.ولنأخذ من المؤسس قوله 
حيث  والنقا”  والنصح  بالصدق  أنا  “وعاملت 
في  البشري  العنصر  أهمية  المؤسس  أدرك 
الوطنية  رؤية قطر  استلهمت  وقد  الدول  بناء 
دققنا  فلو  المؤسس  توجيهات  من  كثيرًا 
هو  البشري  العنصر  أن  نجد  ركائزها  في 
سارت  المسار  نفس  وعلى  أهدافها  أهم 
كهرماء من خالل تحديث رؤيتها وأهدافها 

االستراتيجيه”. 

مدير  المهندي   علي  ناصر  المهندس/  وعبر 
هذا  “بمناسبة  المشتركة  الخدمات  شؤون 

اليوم حيث قال ان رؤية اليوم الوطني “تعزيز 
بالهوية  واالعتزاز  والوحدة  والتكاتف  الوالء 
والئنا  نؤكد  كمواطنين  فنحن  الوطنية” 
المسؤولين في  احد  وبصفتنا  والقيادة  للوطن 
ومستمرون  كنا  الدولة  في  القطاعات  اهم 
في العطاء للحفاظ على اسم قطر عاليا في 
في  االخالص  علينا  ويجب  المحافل  كل 

العمل “ .
محمد  حمد  المهندس/  المهندس  وتقدم 
شبكات  تخطيط  مدير  المري    المداد 
وشعبنا  لقيادتنا  التهنئة  “بخالص  الكهرباء 
الذي  الوطني  اليوم  بذكرى  الكريم 
ونقلب  التليد،   المجد  خالله  من  نستذكر 
صفحاته المشرقة ونحن ننعم في هذا الوطن 
باألمن واالمان، وبمسيرة تنموية حديثة تتحقق 
خالل  من   ، وطننا  ارض  على  أحالمنا  فيها 
مشاريع عمالقة وخطط طموحة وتنمية شاملة 
العالم ، حفظ اهلل  بها  ، وقفزات نوعيه شهد 
قطر، التي تحمل على عاتقها  هموم وتطلعات 
شعب وأمة ، ونصرة قضايا أمتها ودعم السالم 
بدورها  أيمانًا منها  أرجاء األرض،   في كل 

الحضاري واإلنساني.

على نهج المؤسس حن ربينا
         بصدق ونصح وأخالق اعتلينا

ورفعنا بالسماء راية وطنا
                     وعلى درب المعزة به مشينا

من  مزيدًا  الغالي  لوطننا  العزيز  اهلل  ونسأل 
قيادة  ظل  في  واالزدهار  والتنمية  التقدم 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
بن خليفة آل ثاني ، وأن يديم على بالدنا نعمة 

األمن واألمان واالستقرار والرخاء” .
مدير  درويش   عبدالمنعم  المهندس/  ورفع 
بأسمى  “فتقد  مياه  والتحكم  التشغيل  إدارة 
حضرة  لمقام  والتبريكات  التهاني  آيات 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  السموالشيخ  صاحب 
السمو  صاحب  والى  المفدى  البالد  أمير 
ثاني   الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال  األمير 
كل  والى  الكريم  القطري  الشعب  وإلى 
مقيم على هذه األرض الطيبه عسى أن يعيد 
وقطر  العزيزة  الوطنية  المناسبة  هذه  علينا 

تسمو بالعزة والخير واألمن واألمان”.

العامة  المؤسسة  أسرة  تتوجه  المناسبة  وبهذه 
القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” بأسمى 
صاحب  لحضرة  والتبريكات  التهاني  آيات 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
الوالد  األمير  السمو  وصاحب  المفدى  البالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني »حفظهما اهلل« 
القطري  والشعب  الرشيدة،  الحكومة  وإلى 

وكل من يعيش على أرض قطر.
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القطرية  العامة  المؤسسة 
“كهرماء”  والماء  للكهرباء 
من  استمرت  والتي  المرشدة  األبنية  مسابقة 
والعشرين  الثامن  فبراير 2014 حتى  الثالث من 
من الشهر ذاته، وتعد إحدى مبادرات البرنامج 

الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد”.
موقع  خالل  من  للمسابقة  التقدم  يمكن 
يمكن  االلكتروني km.qa حيث  كهرماء 
نموذج  وتعبئة  المسابقة  شروط  على  االطالع 
التسجيل، وتشمل المسابقة التي أطلقتها إدارة 
بكهرماء  الطاقة  استخدام  وكفاءة  الترشيد 
أو  الصناعي  القطاع  من  سواء  المباني  جميع 
الحكومي أو التجاري أو السكني، إضافة إلى 
فئة المنشآت الرياضية والتي تم استحدائها هذا 

العام.
أنشطة  ضمن  تأتي  والتي  المسابقة  وتهدف 
برنامج »ترشيد«إلى زيادة الوعي بمبدأ المباني 
على  مفاهيمها  تطبيق  وإمكانية  المرشدة 
الفعالة في  المشاركة  وتشجيع  القائمة  األبنية 
من  المباني  تقييم  يتم  حيث  الطاقة”  ترشيد 
الخبراء ووفق معايير محددة  خالل فريق من 
الميكانيكا  نظم  تصميم  كفاءة  تراعي 
التدفئة  نظام  تشمل  والتي  والضخ  والكهرباء 
اإلضاءة،  ونظام   ،HVAC والتكييف والتهوية 
وشبكة المياه الداخلية، وتنسيق الموقع، أجهزة 
.BMS استشعار الحركة، ونظام إدارة المبنى

المرشدة  المباني  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
هي المباني التي تقلل من استهالك الكهرباء 

الكربونية  االنبعاثات  من  وتخفض  والمياه، 
لساكنيها،  أفضل  حياة  بيئة  وتوفر  الضارة، 
على  وتحافظ  الضارة،  االنبعاثات  من  خالية 
التوازن البيئي في المناطق العمرانية، وتقلل من 

تكاليف التشغيل والصيانة للمباني. 
وكانت “كهرماء” قد أطلقت مسابقة األبنية 
المركز  فاز  حيث  الماضي  العام  المرشدة 
االول عن  فئة الصناعي  راس غاز عن مبناها 
والتجارة  األعمال  وزارة  الرئيسي، كما فازت 

بالمركز األول عن فئة الحكومي عن مبناها 
شركة  فازت  حين  في  كذلك،  الرئيسي 
عن  التجاري  فئة  عن  األول  بالمركز  المجاز 
الرزاق  عبد  السيد  وفاز  مجاز،  مجمع  مبناها 
السكنية،  فئة  عن  األول  بالمركز  المصلح 
وذلك في الحفل الذي أقامته المؤسسة بمناسبة 
مرور عام على انطالق »ترشيد« وبالتزامن مع 
احتفال العالم بيوم األرض في الثاني والعشرين 

من ابريل.  

“كهرماء” تطلق مسابقة األبنية المرشدة

أطلقت

القطرية  العامة  المؤسسة 
“كهرماء”  والماء  للكهرباء 
إنجازًا جديدًا تمثل بحصول إدارة الخدمات 
الجودة  إدارة  نظام  شهادة  على  العامة  
قبل  من    ISO 9001: 2008العالمية
دوليا  المعتمدة     TUV  SUD شركة 
لتسجيل نظم إدارة الجودة واألنظمة اإلدارية 
إجراءات  تطابق جميع  ثبت  ان  بعد  األخرى، 
العامة   الخدمات  بإدارة  العمل   وتعليمات 
الجودة  إدارة  ونظام  معايير  مع  بـ“كهرماء” 
األيزو والذي تم تأكيد وتجديد هذا التوافق 

خالل عملية التدقيق على االدارة  .
الجودة  إدارة  نظام  شهادة  مجال  ويغطي    
العالمية ISO 9001: 2008  التي حصلت 
عليها اإلدارة بعد عملية تقييم طويلة ودقيقة 

من قبل الشركة المانحة جميع األقسام في 
اإلدارة، حيث أظهرت نتائج التقييم أن نظام 
إدارة الجودة الذي تتبعه اإلدارة، والذي يشمل 
مع  تتطابق  وإجراءاتها،  وعملياتها  سياساتها 
تضعها  التي  األساسية  والمبادئ  المتطلبات 

نتيجة  اإلنجاز  هذا  جاء  األيزو.وقد  شهادة 
تم  الذي  العمل  بين أعضاء فريق  تام  لتعاون 
وإدارة  العامة   الخدمات  إدارة  من  تشكيله 
قادوا  الذين  المستمر  والتحسين  الجودة 
الموضوعة  الخطة  لتنفيذ  دقيقا  برنامجا 
بمهنية وحرفية عالية، األمر الذي نال إعجاب 
الجهة المانحة للشهادة لما رأت من إجراءات 
عالية.    بدقة  موثقة  وإجراءات  عمل  ونماذج 
الجودة  بإدارة  متمثلة  أن “كهرماء”  يذكر 
خطة  بوضع  قامت  المستمر  والتحسين 
المؤسسة  إدارات  جميع  حصول  إلى  تهدف 
على شهادة )ISO 9001:2008(، وجاري 
باقي  لتأهيل  حثيث  وبشكل  حاليًا  العمل 
إدارات المؤسسة للحصول على شهادة نظام 

. )ISO 9001( إدارة الجودة

إدارة الخدمات العامة 
بـ”كهرماء” تحصل على شهادة اآليزو

حققت
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“كهرماء” 
تطلق مشروع استبدال منشآت محطات التوزيع الكهربائي بسوق واقف 

بهدف تحقيق أعلى درجات األمن والسالمة

القطرية  العامة  المؤسسة 
للكهرباء والماء “كهرماء” 
مؤخرًا المرحلة األولى من مشروع إعادة تصميم 
واستبدال منشآت محطات التوزيع الكهربائي 
في  المشروع  يأتي  واقف.  سوق  في  القائمة 
وتطوير  لترقية  الرامية  المؤسسة  خطط  إطار 
لتحقيق  المستمر  وسعيها  الكهرباء  قطاع 
ال  منشآتها  في  والسالمة  األمن  معدالت  أعلى 
سيما منشآت شبكات التوزيع الكهربائي في 

المناطق الحيوية في الدولة.
واستبدال  تصميم  إعادة  إلى  المشروع  يهدف 
القائمة  الكهربائي  التوزيع  محطات  منشآت 
مسلحة  خرسانية  بأبنية  واقف  سوق  في 
ميدانية  زيارات  عمل  تم  حيث  الصنع،  مسبقة 
إعداد  في  البدء  قبل  التفاصيل  كافة  لرفع 
واإلنشائية  المعمارية  والمخططات  التصاميم 
والخدمية، ووضع خطة كاملة لفصل المحطات 
بالتنسيق  وذلك  العمل  االنتهاء من  لحين  مؤقتًا 

مع  مهندسي التنفيذ والصيانة المعنيين.
ويشتمل المشروع على عشر محطات توزيع، يتم 
العمل فيها على ثالث مراحل حيث تم تقسيم 
المحطات إلى مجموعات ووضع اإلطار الزمني 
لكل مجموعة على حدا وفقًا لطبيعة العمل في 

كل محطة حسب موقعها في السوق وظروف 
الجوار المحيطة بها. وقد تم البدء في محطات 
المرحلة االولى حيث تم فصل المحطات القائمة 
العمل  مواقع  عن  بعيدة  مؤقتة  محطات  إلى 
العقبات  كافة  وتسوية  الهدم  أعمال  ومباشرة 
مع  بالتنسيق  الحفر  عملية  أثناء  طرأت  التي 
الجهات المعنية في السوق واألقسام المعنية في 
كهرماء، وعليه تم البدء في تركيب العناصر 
مسبقة الصنع ألبنية المحطات الجديدة مؤخرًا 
حيث تم االنتهاء من تركيب مرحلة األساسات 
جاري  أنه  كما  للمحطات،  األولى  للمجموعة 
العناصر  باقي  تركيب  استكمال  حاليًا 

والجداران  المعدات  قواعد  مثل  الصنع  مسبقة 
واألسقف لمحطات المجموعة األولى.

ومراعاًة لجوانب األمن والسالمة أثناء العمل تم 
الالزمة  والسالمة  األمن  اتخاذ كافة إجراءات 
جميع  وإحاطة  الموقع  في  العمل  مباشرة  قبل 
روعي  معدنية  حماية  بحواجز  العمل  مواقع 
فيها الصالبة واإلغالق المحكم لمواقع العمل 
الخاصة  االرشادية  اللوحات  كافة  وتثبيت 
تركيب  عن  فضال  والسالمة،  األمن  بشروط 
تعكس  الحماية  أسوار  على  إعالنية  لوحات 
بعين  آخذين  لكهرماء  الحضاري  المظهر 

االعتبار النسق التراثي والمعماري للسوق.

دشنت

القطريـة  العامـــــة  المؤسسـة 
“كهرمـاء”  والمـاء  للكهربـاء 
للتوعيـة بجـودة ميـاه  المحاضـرات  سلسـلة مـن 
الشرب ودور “كهرماء” في توفير مياه شرب 

للمشـتركين.  وآمنـة  الجـودة،  عاليـة 
الطاقـة  وكفـاءة  الترشـيد  وقد قامـت إدارة 
بكهرمـاء  الميـاه  جـودة  مختبـر  مـع  بالتعـاون 
بعـدد  التوعويـة  المحاضـرات  مـن  عـدد  بعقـد 
مـن المـدارس بهـدف توعية الطالب والطالبات 
بجـودة ميـاه الشـرب التـي توفرها كهرماء من 
خـالل تقديـم بعـض األنشـطة الهادفـة لترسـيخ 
لتصحيـح  عمليـة  تجربـة  واجـراء  المعلومـات، 
جـودة  صحيحة  عـن  الغيـر  المفاهيـم  بعـض 

الميـاه فـي قطـر التـي توفرهـا كهرمـاء. 
فحوصـات  إجـراء  المحاضـرات  شـملت  وقـد 
فنييـن  قبـل  مـن  اليوميـة  المختبريـة  الميـاه 
متخصصيـن بواسـطة أجهـزة حديثـة ومتطـورة 
وموافقتهـا  الميـاه  سـالمة  مـن  للتأكـد 

التجـارب  أثبتـت  حيـث  العالميـة،  للمواصفـات 
توفرهـا  التـي  الميـاه  مواصفـات  توافـق 
الصحـة  منظمـة  مواصفـات  مـع  كهرمـاء 
المحليـة  بالمعاييـر  العالميـة  والتزامهـا 
والدوليـة الخاصـة بالصحـة والسـالمة والبيئـة. 

التوعيـة  إطـار  فـي  المحاضـرات  هـذه  تأتـي 
بجـودة ميـاه الشـرب بـدًء مـن محطـات التحليـة 
وحتـى وصولهـا للمشـترك، وذلـك بهـدف تعزيز 
ميـاه  تجـاه  الطـالب  لـدى  المسـؤولية  قيمـة 

عليهـا.  الحفـاظ  وأهميـة  الشـرب، 

“كهرماء” تنظم محاضرات للتوعية بجودة مياه الشرب

نظمت
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القطرية  العامة  المؤسسة 
“كهرماء”في  والماء  للكهرباء 
استحداث برنامج جديد لتحديث البيانات، حيث 
يتم أليا تحديث بيانات المالك القطريين بمجرد 
دفع رسوم التوصيل لمساكنهم الخاصة. تأتي 
لتقديم  جهود كهرماء  إطار  في  الخدمة  هذه 
والسعي  مشتركيها  لجمهور  الخدمات  أفضل 
بالخدمات  واالرتقاء  المستمر  التحسين  نحو 

المقدمة بهدف زيادة رضا المشتركين.
ويتيح البرنامج الجديد التحديث اآللي لبيانات 

المالك القطريين في النظام إلى قطري معفي 
بمجرد  والماء  الكهرباء  استهالك  رسوم  من 
لالستخدام  المعد  للمبنى  التوصيل  رسوم  دفع 
في  المتبعة  اإلجراءات  وفق  الخاص  السكني 
دون  فقط  واحدة  زيارة  خالل  من  كهرماء، 
الحاجة إلى تحديث البيانات مرة أخرى، وذلك 
بهدف تسهيل اإلجراءات وتوفير الوقت والجهد 
على المالك القطريين وتقديم أفضل الخدمات 

للمشتركين.
يأتي هذا البرنامج في إطار التحسين المستمر 

وحرص  كهرماء  تقدمها  التي  للخدمات 
وتيسير  والجهد  الوقت  توفير  على  المؤسسة 
مع  والتفاعل  المشتركين  على  اإلجراءات 

احتياجاتهم.
أطلقت  قد  كهرماء  أن  بالذكر  الجدير 
في  والمبادرات،  الخدمات  من  العديد  مؤخرا 
إطار خططها لتقديم أفضل الخدمات لجمهور 
المشتركين،  رضا  زيادة  بهدف  مشتركيها 
الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  تسعى  كما 

االلكترونية من خالل موقعها االلكتروني.

“كهرماء”  تقدم مزيداً من التسهيالت للمالك القطريين

نجحت

القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
“كهرمـاء”  والمـاء  للكهربـاء 
جديـدة  تنفيذيـة  خطـة  عـن 
ألعمـال توصيـل خدمتـي الكهربـاء والمـاء فـي 
توصيـل خدمتـي  علـى  تعتمـد  المناطـق  جميـع 
الكهربـاء والميـاه لجميـع القسـائم المخططـه 

مسـبقا. بالخدمـة  وتزويدهـا 
تأتـي هـذه الخطـوة في إطار جهود “كهرماء” 
والتخطيـط  البلديـة  وزارة  مـع  بالتنسـيق 
لتقديـم  لالشـغال   العامـه  والهيئـه  العمرانـي 
مشـتركيها  لجمهـور  الخدمـات  أفضـل 
للخدمـات  المسـتمر  التحسـين  نحـو  والسـعي 
وميـاه  كهربـاء  توفيـر  فـي  رسـالتها  وفـق 
أفضـل  لحيـاة  عاليـة،  جـودة  وذات  مسـتدامة 
فـي دولـة قطـر فـي ظـل التوجيهـات الرشـيدة  
بـن  تميـم  الشـيخ/  السـمو   صاحـب  لحضـرة  

المفـدى. البـالد  أميـر  ثانـي،  آل  حمـد 
وتهدف هذه الخطوة التي اتخذتها “كهرماء” 
إلى القضاء على ظاهرة الحفريات المتكررة 
فـي المناطـق السـكنية، حيـث سـيتم التوصيـل 
للقسـائم قبـل البنـاء، ومـن ثـم اختصـار الفتـرة 
الكهربـاء  لتوصيـل خدمتـي  الالزمـة  الزمنيـة 
علـى  والقضـاء  المنجـزة  للمشـاريع  والميـاه 

التوصيـالت غيـر الشـرعية. 
وقد قامت “كهرماء” مؤخرًا و بالتنسيق مع 
بوضع خطة عمل  الدولة  في  المعنية  الجهات 
يتم بموجبها تركيب صناديق الخدمة الخاصة 
مع  المعتمدة  القسائم  في  والماء  بالكهرباء 
بحيث  العمراني  والتخطيط   البلدية  وزارة 
مسبقة  مسلحة  خرسانية  جدارن  بناء  يتم 
صناديق  وتركيب  قسيمة  كل  على  الصنع 
خدمة  خطوط  لتوصيل  عليها،  الخدمة 

بصورة  الصناديق  هذه  الى  والماء  الكهرباء 
وبذلك  العقار،  بناء  في  البدء  وقبل  مبكرة 
قبل  تمت  قد  التوصيل  اعمال  جميع  تكون 
فترة الطلب، ويبقى لصاحب العقار الحصول 
العدادات  لتركيب  البناء  إتمام  شهادة  على 
والتشغيل، االمر الذي ال يستغرق إال عدة ايام، 
الالزمة  الخدمات  توصيل  يضمن سرعة  مما 
في  المستخدمة  والمواد  الجهود  هدر  وعدم 
العمل وتوظيفها بافضل الطرق للحصول على 

افضل الخدمات الممكنة.
تأتي تلك الجهود في إطار التحسين المستمر 
لجمهور  “كهرماء”  تقدمها  التي  للخدمات 
وضع  على  المؤسسة  وحرص  مشتركيها 
العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته 
بشكل مستمر، واتخاذ كافة السبل التي من 
والتفاعل  المشتركين  على  التيسير  شأنها 
العمراني  التوسع  ظل  في  احتياجاتهم،  مع 
الذي تشهده الدولة.  وقد اتخذت “كهرماء” 

مؤخرا العديد من المبادرات في إطار خططها 
لتقديم أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها 

بهدف زيادة رضا المشتركين. 

“كهرماء” تبدا بتوصيل خدمتي الكهرباء والمياه 
للقسائم غير المبنية

أعلنت
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عيسـى  المهنـدس  سـعادة 
رئيـس  الكـواري  هـالل  بـن 
والمـاء  للكهربـاء  القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
“كهرماء”المرحلـة األولـى من تحويل كهرماء 
توفيـر  خـالل  مـن  وذلـك  إلـى مؤسسـة ذكيـة، 
العديـد مـن الخدمـات االلكترونيـة على الموقع 
االلكترونـي وتطبيـق كهرمـاء علـى الهواتـف 

الذكيـة.
بمبنـى  عقـد  صحفـي  المؤتمـر  فـي  ذلـك  جـاء 
كهرمـاء الرئيسـي، بحضـور سـعادة المهنـدس 
عيسـى بـن هـالل الكـواري رئيـس المؤسسـة، 
وعـدد مـن مديـري الشـؤون واإلدارات ورؤسـاء 
ويهـدف  اإلعـالم.  وسـائل  وممثلـي  األقسـام، 
تحويـل كهرمـاء إلـى مؤسسـة ذكيـة إلـى إنهاء 
إلـى  الحاجـة مطلقـًا  آليـًا دون  الخدمـات  جميـع 
المشـتركين  خدمـات  فـروع  مـن  أي  مراجعـة 
لمواكبـة  كهرمـاء  جهـود  إطـار  فـي  وذلـك 
التطـور التكنولوجـي بتقديـم أفضـل الخدمـات 
التحسـين  نحـو  والسـعي  مشـتركيها  لجمهـور 
رضـا  زيـادة  بهـدف  للخدمـات  المسـتمر 

لمشـتركين. ا
االلكترونـي  موقعهـا  كهرمـاء  أطلقـت  وقـد 
الخدمـات  مـع  يتناسـب  بمـا  الجديـد  ثوبـه  فـي 
شـهد  حيـث  عنهـا  أعلنـت  التـي  االلكترونيـة 
الموقع الجديد العديد من التحسـينات إذ يتميز 
تصميمـه بالحداثـة وبواجهـة صديقة للمسـتخدم، 
والمهتميـن  للـزوار  متعـة  تصفحـه  مـن  تجعـل 
الخدمـات  مـن  العديـد  الموقـع  ويقـدم  بالموقـع. 
االلكترونيـة التفاعليـة والتـي تشـمل اسـتعراض 
ودفـع الفواتيـر ومعرفـة معـدل االسـتهالك وتتبع 
حالـة طلبـات التوصيـل ورخـص البنـاء وإصـدار 
الشهادات، باإلضافة إلى خدمات األعمال والتي 
والترسـيات.  والمزايـدات  المناقصـات  تشـمل 
للترشـيد،  كامـال  دليـال  الموقـع  يقـدم  كمـا 
األجهـزة،  اسـتهالك  معـدل  معرفـة  خـالل  مـن 
الكهربـاء  اسـتهالك  خفـض  فـي  يسـاهم  بمـا 
والمـاء وفـق البرنامـج الوطني للترشـيد وكفاءة 
والـذي  األطفـال  موقـع  جانـب  إلـى  الطاقـة، 
لألطفـال  المخصصـة  التفاعليـة  المـواد  يحـوي 

واألغانـي.  والمسـرحيات  كالقصـص 
كهرمـاء  تحويـل  مـن  األولـى  المرحلـة  وتوفـر 
الخدمـات  مـن  العديـد  ذكيـة  مؤسسـة  إلـى 
علـى  كهرمـاء  تطبيـق  علـى  االلكترونيـة 
الهواتـف الذكيـة وتشـمل عرض ودفـع الفواتير 
وتتبـع حالـة الطلب وتسـجيل قـراءة العداد وطلب 
إصدار شـهادة، وتحديد مواقع مراكز خدمات 
المشـتركين، وغيرهـا مـن الخدمـات. ويحـوي 

التطبيق قسـما خاصا للبرنامج الوطني ترشـيد، 
االقتراحـات  إرسـال  المؤسسـة وخدمـة  وأخبـار 
والشـكاوى، كما يوجد قسـما خاصا بموظفي 
الجديـد  التطبيـق  يوفـر  كمـا  كهرمـاء، 
إمكانيـة معرفـة معـدل االسـتهالك ومقارنتـه.
المهنـدس  سـعادة  صـرح  المناسـبة  وبهـذه 
المؤسسـة  رئيـس  الكـواري  هـالل  بـن  عيسـى 
علـى  االلكترونيـة  الخدمـات  “إن  تدشـين 
علـى  كهرمـاء  وتطبيـق  االكترونـي  الموقـع 
الهواتـف الذكيـة يأتـي ضمن خطة اسـتراتيجية 
مؤسسـة  إلـى  كهرمـاء  تحويـل  إلـى  تهـدف 
تحويـل  إلـى  كهرمـاء  تهـدف  حيـث  ذكيـة، 
جميـع خدماتهـا إلـى الكترونيـة بنهاية عام 2014، 
وتحويـل كهرمـاء إلـى مؤسسـة ذكيـة فـي عـام 
2015.” وأضـاف “حققنـا العديـد مـن اإلنجـازات 
فـي هـذا الصـدد حيـث تم تحويـل جميع خدمات 
إلـى خدمـات ذكيـة.”  البشـرية  المـوارد  إدارة 
وأضـاف “تتميـز الخدمـات الجديـدة بالتفاعليـة 
حيث يمكن لمشترك كهرماء إصدار فاتورة 
خدمـة  خـالل  مـن  وذلـك  بنفسـه  اسـتهالكه 
كهرمـاء  تطبيـق  علـى  العـداد  قـراءة  تسـجيل 
المشـترك  يقـوم  الذكيـة حيـث  الهواتـف  علـى 
خـالل  مـن  وإرسـالها  العـداد  قـراءة  بتصويـر 
االسـتهالك  فاتـورة  إصـدار  ثـم  ومـن  التطبيـق 
وفق قراءة المشترك نفسه تفاديا ألي خطأ في 
حسـاب قيمـة الفاتـورة”. وأوضـح الكـواري أن 
هنـاك خطـة متكاملـة مـع األجهـزة الحكوميـة 
ضمـن  للمشـتركين  خدمـة  لتقديـم  األخـرى 

خطـة شـاملة تهـدف إلـى تحويـل كهرمـاء إلـى 
مؤسسـة ذكيـة. وتقـدم سـعادة رئيـس كهرمـاء 
بـن صالـح  الدكتـور محمـد  لسـعادة  بالشـكر 
دعمـه  علـى  والصناعـة  الطاقـة  وزيـر  السـادة 
ومتابعتـه الحثيثـة لجهـود كهرمـاء فـي تطويـر 
الخدمـات، وأضـاف “كمـا أتقـدم بالشـكر إلى 
وزارة التنميـة اإلداريـة علـى مـا قدمتـه مـن دعـم 
التـي سـاندت  الجهـات  وإلـى جميـع  لكهرمـاء، 

اإلعـالم”. وسـائل  بالذكـر  وأخـص  كهرمـاء 
وناشـد سـعادة الكـواري مشـتركي كهرمـاء 
التـي  االلكترونيـة  الخدمـات  مـن  االسـتفادة 
خـالل  مـن  معهـا  والتجـاوب  المؤسسـة  تقدمهـا 
الجديـدة  الخدمـات  علـى  مالحظاتهـم  تقديـم 
التطويـر  المؤسسـة نحـو  بمـا يصـب فـي سـعي 

للخدمـات. المسـتمر 
العمـادي  إبراهيـم  المهنـدس  أكـد  جهتـه  مـن 
هـذه  تدشـين  أن  المعلومـات  نظـم  إدارة  مديـر 
الخدمات االلكترونية هو المرحلة األولى نحو 
تحويـل كهرمـاء إلـى مؤسسـة ذكيـة، وأوضـح 
الخدمـات  مـن  العديـد  تقـدم  كهرمـاء  أن 
المميزة، لجمهور مشتركيها ولموظفيها حيث 
أن تطبيـق كهرمـاء علـى الهواتـف الذكية يعد 
األول مـن نوعـه فـي تطبيـق الخدمـات اإلداريـة 

لموظفي المؤسسـة”. 
التـي تقدمهـا كهرمـاء  هـذا وتتميـز الخدمـات 
بالتفاعليـة، كمـا تـم تدريـب موظفـي كهرمـاء 
مـع  التجـاوب  وكيفيـة  الخدمـات  هـذه  علـى 

السـاعة. مـدار  علـى  المشـتركين  احتياجـات 

تدشين المرحلة األولى 
من تحويل “كهرماء”  إلى مؤسسة ذكية

دشن
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السـنوي  “المنتـدى  فعاليـات 
المناطـق”  لتبريـد  السـادس 
أحـدث  لمناقشـة   ، الدوحـة  فـي 
طـرق تبريـد المناطـق بحضـور أكثـر مـن 300 
مشـارك و25 متحدثـا مـن دولـة قطـر والمنطقـة، 
وتعقـد نسـخة العـام الحالـي مـن المنتـدى تحـت 
مبتكـرة  تبريـد  تقنيـات  “استكشـاف  عنـوان 

مسـتدام”. مسـتقبل  أجـل  مـن 
ويعقـد المنتـدى الـذي تنظمـه شـركة “فليمنـج 
القطريـة  العامـة  المؤسسـة  وترعـاه  جلـف” 
للكهرباء والماء “كهرماء”، الستعراض أبرز 
التحديـات التـي تواجههـا المنطقـة فيمـا يخـص 
المناطـق والتعـرف علـى أحـدث  أنظمـة تبريـد 

المناطـق. تبريـد  الخاصـة بمجـال  التقنيـات 
مديـر  الذيـاب  علـي  عبـداهلل  المهنـدس  وقـال 
شـؤون شـبكات الكهربـاء بــ “كهرمـاء” فـي 
كلمـة ألقاهـا عقـب افتتاحـه النسـخة السادسـة 
مـن منتـدى الشـرق األوسـط لتبريـد المناطـق، 
مـن  نخبـة  تجمـع  الحالـي  العـام  نسـخة  “إن 
إلـى  جنبـا  والمسـتثمرين  والمصنعيـن  الخبـراء 
جنـب ، وذلـك لبحـث األمـور المتعلقـة بصناعـة 

المناطـق”. تبريـد 
وأضاف ان دولة قطر من خالل رؤيتها الوطنية 
2030 تهـدف إلـى أن تكـون دولـة ذات مجتمـع 
متقدم قادر على الحافظ على اسـتدامة تنميته 
مرتفعـة..  معيشـة  مسـتويات  وتوفيـر  الذاتيـة 
الفتـا إلـى أن هـذه الرؤيـة الوطنيـة تحـدد النتائج 
طويلـة األمـد للدولـة وتحـدد إطـار عمـل يمكـن 
الوطنيـة  االسـتراتيجيات  تطويـر  خاللـه  مـن 
وتنفيـذ الخطـط وتطويرهـا ، وذلـك مـن خـالل 

لدعـم  والصعوبـات  العقبـات  كافـة  تذلـل 
ودول  قطـر  دولـة  فـي  المناطـق  تبريـد  صناعـة 
الخليـج العربي.وفـي تصريحـات صحفيـة علـى 
هامـش المنتـدى، قـال المهنـدس عبـداهلل علـي 
الذياب،”إنه تم تسجيل حوالي 83 منطقة بدولة 
قطـر حتـى عـام 2022 السـتخدام أنظمـة تبريـد 
المناطـق، والـذي مـن أهـم مزايـاه خفـض غـاز 
ثانـي أكسـيد الكربـون الضـار بالبيئـة وأيضـا 
 45 بنسـبة  الشـهري  االسـتهالك  معـدل  خفـض 
بالمائـة، والتحـدي الكبيـر الـذي تواجهـه هـذه 
الصناعة هو كيفية تشـجيع المطورين والناس 

األنظمـة”. هـذه  اسـتخدام  علـى 

انطالق فعاليات
 »المنتدى السنوي السادس لتبريد المناطق«

انطلقت
التركيـز علـى عناصرهـا األربعة وهي: التنمية 

االجتماعيـة واالقتصاديـة والبشـرية والبيئيـة.
قطـر  رؤيـة  مـع  تماشـيا  أنـه  الذيـاب  وأوضـح 
بمراجعـة  “كهرمـاء”  قامـت   ،2030 الوطنيـة 
ثالثـة  ركيـزة  إليهـا  وأضافـت  اسـتراتيجيتها 
سـتتولى  والتـي  المناطـق”  تبريـد  “إدارة  وهـي 
مسـؤولية سـن التشـريعات والتنظيمات ومراقبة 
مشـاريع تبريد المناطق داخل دولة قطر، وذلك 
لمـا لهـذه السـوق مـن حجـم كبيـر ليـس فقـط 

الخليـج. بـدول  بدولـة قطـر لكـن أيضـا 
ونـوه إلـى أن نظـام تبريـد المناطـق هـو طريقـة 
المبـردة  الميـاه  بواسـطة  الطاقـة،  لنقـل  فعالـة 
لتوزيعهـا  مركـزي  مـكان  فـي  الموجـودة 
علـى شـبكة المسـتهلكين،الفتا إلـى أن نظـام 
تبريـد المناطـق الصديـق للبيئـة يوفـر حوالـي 45 
بالمائة من نفقات المسـتهلكين للحصول على 
التبريد، وفي نفس الوقت هو سـهل االسـتخدام 

وال يحتـاج سـوى إلـى عمليـات صيانـة قليلـة.
بــ  الكهربـاء  شـبكات  شـؤون  مديـر  وأشـار 
تبريـد  لنظـام  يمكـن  أنـه  إلـى  “كهرمـاء” 
خمسـة  فـي  المجتمـع  يخـدم  أن  المناطـق 
مواقـع مختلفـة أولهـا البيئـة، حيـث يعمـل علـى 
تقليـل انبعاثـات غـاز ثانـي أكسـيد الكربـون، 
وضمـان  والمحيطـة،  المحليـة  البيئـة  وتحسـين 
سـالمة اإلمـداد خاصـة أوقـات ذروة اسـتهالك 
الكهربـاء بالصيـف، وأيضـا التوفيـر فـي البنيـة 
عمليـات  نفقـات  بتقليـل  واقتصاديـا  التحتيـة، 
التشـغيل وتقليـل األسـعار، فضـال عـن تحسـين 
قيمـة المبانـي المركـب عليهـا، معربـا عـن أمله 
وتوصيـات  نتائـج  عـن  المنتـدى  يثمـر  أن  فـي 
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إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة 
القطرية  العامة  بالمؤسسة   
شهادة  على   “ كهرماء   “ والماء  للكهرباء 
الجودة العالمية أيزو ISO 9001:2008 وذلك 
وتعليمات  إجراءات  جميع  تطابق  ثبت  أن  بعد 
معايير  مع  بـ”كهرماء”  الترشيد  بإدارة  العمل 
تأكيد  تم  والذي  األيزو،  الجودة  إدارة  ونظام 
وتجديد هذا التوافق خالل عملية التدقيق على 

اإلدارة.
الحصول  في  والمتمثل  اإلنجاز  هذا  جاء  وقد 
على شهادة الجودة العالمية أيزو نتيجة التعاون 
الذي  العمل  فريق  أعضاء  بين  والتام  المستمر 
الجودة  وإدارة  الترشيد  إدارة  في  تشكيله  تم 
مشاريع  إلى  الوصول  أجل  من  والتخطيط 
رؤية  تطبيق  في  المؤسسة  خطط  مع  تتوافق 
التنمية  تحقيق  يعد  والتي   ،2030 الوطنية  قطر 

االقتصادية المستدامة أحد أهم ركائزها.
من ناحية أخرى نجحت إدارة تخطيط شبكات 
الكهرباء، بشؤون شبكات الكهرباء  مؤخرا 

في تجديد االعتماد حيث سبق أن حصلت على 
شهادة أيزو 9001:2008 في 2011.

بالمؤسسة  المياه  مشاريع  إدارة 
للكهرباء  القطرية  العامة 
الدولي  االعتماد  تجديد  “كهرماء”في  والماء 
 ISO ايزو  الجودة  إدارة  نظام  متطلبات  وفق 
9001:2008 ، لمدة ثالث سنوات بعد اجتياز 
 TUV متطلبات التقييم والتي قامت بها شركة

SUD األلمانية . 
 ISO( اآليـــــــــــزو  شهـــــــــادة  مــــــــدى  ويغطـــــــــــي 
9001:2008( التي حصلت عليها اإلدارة بعد 
الشركة  قبل  من  ودقيقة  طويلة  تقييم  عملية 
المانحة جميع األقسام في اإلدارة، إذ ثبت تطابق 
مشاريع  بإدارة  العمل  وتعليمات  إجراءات  جميع 
إدارة  ونظام  معايير  مع  ب“كهرماء”  المياه 

الجودة االيزو .
ويأتـي تجديـد حصـول إدارة مشـاريع المياه على 
رؤيـة  تطبيـق  علـى  المؤسسـة  حـرص  االيـزو  
قطـر الوطنيـة 2030 والتـي يعـد تحقيـق التنميـة 
ركائزهـا  أهـم  أحـد  المسـتدامة  االقتصاديـة 
أساسـي  كهـدف  عليهـا  التركيـز  تـم  والتـي 
ضمـن إسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة 2011 -2016 
أن  يجـب  التـي  واألدوات  السـبل  فصلـت  التـي 
النمـو  لتحقيـق  الدولـة  مؤسسـات  بهـا  تلتـزم 
احتياجـات  يراعـي  الـذي  والمسـتدام  المتـوازن 

االسـتخدام  يتطلـب  والـذي  القادمـة  األجيـال 
المسـؤول لمواردنـا. ومنهـا مـوارد الميـاه بدولـة 
قطـر، ويعـد تطبيـق متطلبـات الجـودة فـي إدارة 
مشـاريع الميـاه إنجـازا جديـدا يضـاف إلنجازات 

قيمهـا. عـن  ويعبـر  مؤسسـة كهرمـاء 
إدارة  فـي   متمثلـة  الفنيـة  الشـؤون  أن  يذكـر 
مشـاريع الميـاه قـد حصلـت على األيزو في 2011.

الكواري: 
البدء بتفيذ مشروع 

توصيل المياه 
للعزب 2015

لتقديـم  كهرمـاء  جهـود  إطـار 
لجمهـور  الخدمـات  أفضـل 
التحسـين  نحـو  والسـعي  مشـتركيها 
للخدمـات وتوفيـر ميـاه شـرب  المسـتمر 
توزيـع  مـن خـالل شـبكة  الجـودة  عاليـة 
الميـاه، صـرح سـعادة المهنـدس/ عيسـى 
المؤسسـة  رئيـس  الكـواري،  هـالل  بـن 
 « والمـاء  للكهربـاء  القطريـة  العامـة 
كهرمـاء« : » بأنـه فـي ضـل التوجيهـات  
السـمو   صاحـب  لحضـرة   الرشـيدة  
الشـيخ / تميـم بـن حمـد ال ثانـي ، أميـر 
تنفيـذ  فـي  البـدء  تـم  المفـدى،  البـالد 
تسـهياًل  للعـزب  الميـاه   توصيـل  مشـروع 
الطلبـات  قبـول  يتـم  وسـوف  للمواطنيـن 
 ، م   2015 عـام   االول  الربـع  مـن  اعتبـارا  
وفقـا الضوابـط التـي  تـم االتفـاق عليهـا  

البيئـة. وزارة  كهرمـاء  بيـن 

تجديد االعتماد الدولي إلدارة مشاريع المياه 
بـ “كهرماء”

إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة 
تحصل على شهادة األيزو

حصلت

في

نجحت
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القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
للكهربـاء والمـاء “ كهرمـاء”، 
والمـاء  الكهربـاء  نقـل  مجـال  فـي  الرائـدة 
لمشـاريع  عقـود  توقيـع  عـن  قطـر،  دولـة  فـي 
بلغـت  إجماليـة  بقيمـة  الكبـرى  الكهربـاء 
لمشـاريع  قطـري  ريـال  مليـون  و720  7مليـار 
المرحلة الحادية عشـر لتطوير وتوسـعة شـبكة 
توقيـع  وتـم  الدولـة.  فـي  الكهربائـي  النقـل 
بـن  محمـد  الدكتـور  سـعادة  بحضـور  العقـود 
صالـح السـادة وزيـر الطاقـة والصناعـة، وسـعادة 
المهنـدس عيسـى بـن هـالل الكـواري رئيـس “ 
كهرماء”، وعدد من مدراء المؤسسـة، وممثلي 
الشركات العالمية والمحلية المنفذة للمشاريع. 
وبهذه المناسـبة قال سـعادة الدكتور محمد بن 
صالـح السـادة إن توقيـع عقـود مشـاريع المرحلـة 
النقـل  وتوسـعة شـبكة  لتطويـر  الحاديـة عشـر 
الكبيـرة  الجهـود  مـن  جـزء  هـو  الكهربائـي 
التـي تبذلهـا الدولـة فـي تطويـر البنيـة األساسـية 
للكهربـاء، وفـي مواكبـة الخطـط التنمويـة في 
مختلف القطاعات بما يدعم تنافسـية االقتصاد 

القطـري.
وقـال سـعادة وزيـر الطاقـة والصناعـة “إن هـذه 
الشـبكة  كفـاءة  رفـع  إلـى  تهـدف  المشـاريع 
السـكنية  المناطـق  خدمـة  فـي  وتوسـعتها 
والجديـدة،  منهـا  القائمـة  والصناعيـة  والتجاريـة 
مشـاريع  مثـل  الكبـرى  المشـاريع  وكذلـك 
السـكك  ونظـام  الجديـد،  الدوحـة  مينـاء 
الحديديـة المتكامـل، واسـتضافة بطولة كأس 
العالـم 2022”. وأكـد سـعادة الدكتـور السـادة 
شـبكات  تطويـر  فـي  االسـتثمار  أهميـة  علـى 
أنفقـت  المؤسسـة  أن  إلـى  مشـيرا  الكهربـاء 
مـن  أكثـر  األخيـرة  الخمـس  السـنوات  خـالل 
وتوسـعة  تطويـر  مشـاريع  علـى  ريـال  مليـار   60
يدعـم  مـا  وهـو  والميـاه،  الكهربـاء  شـبكات 
تشـهده  الـذي  والتقـدم  التطـور  وحجـم  سـرعة 

الحيـاة. مناحـي  مختلـف  فـي  قطـر  دولـة 
كمـا صـرح سـعادة المهنـدس عيسـى بـن هـالل 
الكـواري المؤسسـة العامـة القطريـة للكهرباء 
عقـود  ترسـيه  تـم  بأنـه  كهرمـاء”،   “ والمـاء 
المرحلـة الحاديـة عشـر علـى مرحلتيـن، تتكـون 
األولـى مـن جزئييـن وهـي عبـارة عـن 12 عقـدا 
لمحطـات وخطـوط أرضيـة  بقيمـة إجماليـة تبلغ 
الثانيـة  المرحلـة  أمـا  قطـري.  ريـال  مليـار   4.3
فتتكون من 7 عقود ألعمال إضافية لمحطات 
وخطـوط أرضيـة بقيمـة إجماليـة تبلـغ  2.6 مليار 

ريـال قطـري، باإلضافـة للخدمـات االستشـارية.
كما أشـاد سـعادة الكواري بالشـراكة الهامة 
القائمـة بيـن كهرمـاء والشـركات المشـاركة 
فـي حفـل التوقيـع، وأشـار  إلـى أن توقيـع العقـود 
البنيـة  مشـاريع  قطـاع  حيويـة  عـن  تعبيـر  اليـوم 
الشـراكة  نجـاح  وعـن  الدولـة  فـي  االساسـية 
العالميـة  والشـركات  كهرمـاء  بيـن  القائمـة 
قطاعـي  فـي  الرائـدة  والخليجيـة  والمحليـة 
الكهربـاء، كمـا أن هـذه المشـاريع تفتـح الباب 
امامنـا لجهـة االسـتثمار فـي الرأسـمال البشـري 
في المؤسسـة والدولة من خالل برامج التدريب 
المؤسسـة  فـي  والفنييـن  للمهندسـين  والتأهيـل 
نحـن  التـي  المشـاريع  تسـليم  بعـد  ليتمكنـوا 
والتـي  الذاتيـة،  بقدراتهـم  إدارتهـا  و  بصددهـا 
نجحـت كهرمـاء فـي تحقيقـة خـالل السـنوات 

السـابقة.  العشـر 
بنظـام  توريـد كابـالت  عقـد  توقيـع  تـم  كمـا 
الطلـب عنـد الحاجـة لمـدة سـنتين بقيمـة بلغـت 
 ، قطـري  ريـال  مليـون    498 نحـو   تكلفتهـا 
وقـد قامـت كهرمـاء بإبـرام هـذا العقـد لتلبيـة 
احتياجاتهـا مـن الكابـالت والتـي ازداد الطلـب 
عليهـا بشـكل مطرد وامتـدادًا لتجربتها الرائدة 
فـي مجـال اتفاقيـات التوريـد عند الحاجة، وذلك 
نظـرًا للنهضـة العمرانيـة السـريعة التـي تشـهدها 

دولـة قطـر علـى كافـة األصعـدة.
وتوسـعة  تطويـر  مشـاريع  أن  بالذكـر  الجديـر 
الكهربـاء فـي كهرمـاء مر بعدة مراحل، حيث 
بـدأ تنفيـذ مشـروع المرحلـة الخامسـة عـام 2004 
واسـتغرق عاميـن بتكلفـة بلغـت 8 مالييـن ريال 
قطـري بهـدف تقويـة الشـبكات القائمـة وتلبيـة 
احتياجـات الطلـب المتزايـد علـى الكهرباء، أما 

 2.7 تكلفتهـا  وصلـت  التـي  السادسـة  المرحلـة 
مليـار ريـال قطـري وتـم مـن خاللهـا اسـتكمال 
محطـة   37 حوالـي  وتشـييد  الشـبكة  توسـعة 
السـابعة  المرحلـة  آمـا   ،2007 بنهايـة  وتشـغليها 
بلغـت  إجماليـة  بقيمـة  عقـود   9 علـى  اشـتملت 
7.313 مليـار ريـال قطـري والتـي تعتبـر واحـدة 
مـن أهـم واكبر مشـاريع النقـل الكهربائي في 
العالـم، وذلـك بهـدف تهيئـة وتطويـر شـبكات “ 
كهرمـاء” الكهربائيـة مـن محطـات وخطـوط 
نقـل هوائيـة وكابـالت أرضيـة وتطويـر مركـز 
التحكـم الوطنـي، وقـد بـدأ العمـل فـي المرحلـة 
الثامنـة عـام 2009 وتـم االنتهـاء منهـا فـي  الربـع 
التاسـعة  المرحلـة  ،  أمـا   2010 عـام  مـن  األخيـر 
ريـال   مليـار  الـى  4.3  تكلفتهـا  وصلـت  فقـد 
ثـم المرحلـة العاشـرة    والتـى  بلغـت تكلفتهـا 
نحـو  4  مليـارات ريـال قطري والمتوقع االنتهاء 
مـن أعمـال التدشـين والتشـغيل فـي الربـع األول 

2015م. من العـام 
كمـا تطـرح كهرمـاء العديـد مـن الفـرص فـي 
مجال البنية التحتية للكهرباء والمياه في قطر 
خـالل الفتـرة مـن 2011م– 2021م، وتقـدر خطـط 
التنميـة فـي مجـال توليـد الكهرباء وإنتاج المياه 
خـالل  والميـاه  الكهربـاء  شـبكات  وتوسـعة 
قطـري،  ريـال  مليـار   69 بحوالـي  الفتـرة  تلـك 
تطويـر  مشـاريع  فـي  المتوقعـة  واالسـتثمارات 
السـنوات  العشـرة  خـالل  الكهربـاء  شـبكات 

القادمـة حوالـي 30 مليـار ريـال قطـري.
شـبكات  وتوسـعة  تطويـر  مشـاريع  وتسـتحوذ 
الكهربـاء فـي دولـة قطـر علـى اهتمـام كبـرى 
مـن  األكبـر  تعتبـر  التـي  العالميـة  الشـركات 

العالمـي. المسـتوى  علـى  نوعهـا 

“كهرماء” 
وقعت عقود مشاريع كبرى بـقيمة 7،7 مليار ريال 

لتطوير شبكات الكهرباء

أعلنت
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القطرية  العامة  المؤسسة 
للكهرباء والماء “كهرماء” في 
مليون   8.2 إلى  بالوصول  جديد  إنجاز  تحقيق 
ساعة عمل دون إصابات، وذلك خالل الفترة من 
يناير حتى مايو 2014. يأتي هذا اإلنجاز في إطار 
معدالت  أعلى  تطبيق  على  كهرماء  حرص 
مواقعها،  كافة  في  والسالمة  واألمن  الجودة 

بهدف توفير بيئة عمل آمنة. 

إصابات  بدون  العمل  ساعات  عدد  بلغت   وقد 
في كهرماء 2.7 مليون ساعة، في حين بلغت 
 5.5 إصابات  دون  المقاولين  عمل  ساعات 
مليون ساعة، وهو ما يعكس حرص كهرماء 
وكافة  لموظفيها  آمنة  عمل  بيئة  توفير  على 

المتعاملين معها. 
كهرماء  التزام  إطار  في  اإلنجاز  هذا   يأتي 
بتحقيق أهدافها المؤسسية السيما ضمان بيئة 
عمل آمنة وصحية، من خالل اتباع أعلى معايير 

وعملياتها  أنشطتها  جميع  في  والسالمة  األمن 
بما يتفق مع رسالتها في توفير توفير كهرباء 
ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل 

في دولة قطر. 

في  العمل  حجم  اإلنجاز  هذا  ويعكس 
بتنفيذها،  تقوم  التي  والمشاريع  كهرماء 
معايير  أعلى  تطبيق  في  والكفاءة  والجودة 

األمن والسالمة في مواقع العمل.

في إنجاز جديد لكهرماء :
 8.2 مليون ساعة عمل دون إصابات

نجحت

لنجــــــاح برامـــــــــج الموســــــــم 
الثقافـــــــــي األول، عقـــــــــــــدت 
المؤسســــــــــــــــة العامة القطرية للكهرباء والماء 
البشرية  التنمية  “كهرماء” أولى سلسلة برامج 
 2014 الثقافي  الموسم  المؤسسة ضمن  لموظفي 
/ 2015 لمدة يومين تحت عنوان مهارات الحياة.

تأتي هذه البرامج ضمن خطط المؤسسة العامة 
لبناء  “كهرماء”  والماء  للكهرباء  القطرية 
“الموسم  خالل  من  موظفيها  قدرات  وتطوير 
الثقافي 2014/ 2015، الذي ينظمه قسم عالقات 
الموظفين بإدارة الموارد البشرية لتنمية مهارات 
للعمل  وتهيئتهم  الشخصية  الموظف  وقدرات 
ومريحة. مرنه  بصوره  الوظيفية  المهام  وتأدية 

تقدم دورة »مهارات الحياة« األستاذة / جواهر 
المانع، وتستعرض فيها على مدى يومين عددا 
من المحاور تتمثل في معرفة الفرق بين النجاح 
وتوضيح  النجاح،  اسرار  الى  والتميز  إضافة 
افتراضيات  وأهم  الخارق،  االنسان  هو  من 
مع  التعامل  آلية  الى  باإلضافة  اللغوية،  البرمجة 
األشخاص صعبي المراس، واكتشاف المهارات 
وكيفية  بذكاء،  الغضب  وكيفية  الشخصية، 
االختيار في جميع المجاالت، ومعرفة حركات 
الجسم اإليجابية والسلبية، وتوضيح أهم المبادئ 

االساسية في االلقاء والحوار والتفاوض واإلقناع، 
التواصل  وأساسيات  الصعوبات  مع  والتعامل 
الفعال، وغيرها من المواضيع الهامة والتي تدخل 
ضمن محاور الدورة. هذا وتستمر برامج الموسم 
الثقافي الحالي حتى مارس 2015، من خالل أربع 
برامج أخرى حيث سيكون ثاني برامج الموسم 
حول” كيفية جعل مكان العمل اكثر سعادة 
للدكتور/حسين حبيب السيد في سبتمبر 2014، 
يليها برنامج »بصمة حياتك الجديدة« لالستاذ/ 
وسيعرض   ،2014 نوفمبر  في  المغربي  طالل 

»ابدأ  الحرمي  دورة  عبدالرحمن  األستاذ/ 
الثقافي  ، ويختتم الموسم  صح« في يناير 2015 
2014 / 2015 بدورة بعنوان »رأسك بيتك فأحسن 
تأثيثة  - في فن االتيكيت« لألستاذة/ جواهر 
وبرامج  دورات  أن  بالذكر  الجدير  المانع. من 
التنمية البشرية تلقى إقباال كبيرا من موظفي 
في  وأهميتها  محتواها  لجودة  نظرا  كهرماء 
المؤسسة  لموظفي  الشخصية  المهارات  تنمية 
بما يساعد في االرتقاء بكفاءة العمل ومستوى 

األداء.

مهارات الحياة: 
أولى سلسلة برامج الموسم الثقافي 2014 / 2015 بـ “كهرماء”

استكماال
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القطرية  العامة  المؤسسة 
“كهرماء”  والماء  للكهرباء 
المركزي، تحت  التبريد  ورشة عمل خدمات 
شعار “نحو مجتمع متعاون في خدمات تبريد 

المناطق”. 
الشؤون  مديري  من  عدد  الورشة  حضر 
واإلدارات بالمؤسسة وعدد من ممثلي الجهات 
المناطق  تبريد  خدمات  مجال  في  العاملة 
إلى  الورشة  تهدف  حيث  والباحثين،  والخبراء 
تبريد  خدمات  تواجه  التي  التحديات  مناقشة 
حلول  إلى  الوصول  وسبل  قطر،  في  المناطق 
التعاون  وتعزيز  تدعيم  جانب  إلى  لها،  إبداعية 
والشراكة بين الجهات المعنية، بهدف االرتقاء 
بما يضمن  المناطق في قطر،  تبريد  بخدمات 
التنمية  واستراتيجية   ،2030 قطر  رؤية  تنفيذ 
النمو  ظل  في  السيما   ،2016  -  2011 الوطنية 
ألغراض  المياه  على  الطلب  في  المتسارع 

التبريد.
السادة  محمد  إبراهيم  المهندس  ألقى  وقد 
عرضا  بكهرماء  التبريد  خدمات  إدارة  مدير 
اإلدارة  دور  حول  للورشة  األولى  الجلسة  في 
والتحديات التي تواجه خدمات تبريد المناطق 
جلساتها  في  الورشة  تناولت  وقد  قطر.  في 
عددا من المحاور حول استخدام مياه الصرف 
المعالجة في التبريد، والحلول اإلبداعية وأحدث 
المناطق.  تبريد  في  المستخدمة  التكنولوجيا 
نقاشية حول  الورشة أعمالها بجلسة  واختتمت 

أهم القضايا المتعلقة بخدمات التبريد. 
العامة  المؤسسة  أن  بالذكر  الجدير  من 

“كهرماء”قد  والماء  للكهرباء  القطرية 
استحدثت إدارة خدمات التبريد بهدف تنظيم 

وتعزيز خدمات تبريد المناطق، ووضع القواعد 
المنظمة ألعمال وخدمات التبريد

“كهرماء”   تنظم ورشة عمل خدمات التبريد المركزي

نظمت

“كهرماء” 
تعقد المنتدى السنوي لتخطيط األعمال

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء عقدت
والماء “كهرماء”، مؤخرًا المنتدى 
سعادة  برئاسة  األعمال  لتخطيط  السنوي 
رئيس  الكواري  هالل  بن  عيسى  المهندس 
المؤسسة، تحت شعار”: التحول االستراتيجي 
نحو التميز في األعمال”، وذلك لمناقشة خطط 
إدارات كهرماء المختلفة للفترة 2015 – 2019. 
شارك في االجتماع مديرو الشؤون واإلدارات 
الستعراض  بكهرماء  األقسام  ورؤساء 
خالل  اإلدارات  ومشاريع  خطط  ومناقشة 
مستويات  ومراجعة  المقبلة  سنوات  الخمس 
األهمية  وتأتي  الماضي،  العام  خالل  األداء 
خارطة  يضع  أنه  المنتدى  لهذا  االستراتيجية 
الكهرباء  قطاعي  تحديات  لمواجهة  الطريق 

والماء وخدمات المشتركين في ظل ما تشهده 
البالد من نهضة من خالل التحول االستراتيجي 

وصوال للتميز في األعمال.
بكلمة  للمنتدى  االفتتاحية  الجلسة  بدأت 
الكواري  هالل  بن  عيسى  المهندس  لسعادة 
للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  رئيس 
بالحضور  فيها  “كهرماء”رحب  والماء 
خطط  الستعراض  المنتدى  في  المشاركين 
القادمة،  الخمس   السنوات  خالل  كهرماء 
حققتها  التي  العديدة  باإلنجازات  مشيدا 
كهرماء خالل العام الماضي وبمستوى األداء 
الذي تحقق ، وخاصة التحسن في االداء المالي 

والفني لكهرماء .
وأضاف “ يأتي هذا المنتدى في ظل تحديات 

كهــــــرمـــــــاء
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تنظم “كهرماء” حملة للتبرع بالدم

وعلى  المتعددة  والماء  الكهرباء  قطاعي 
االستعداد  كامل  في  تكون  أن  كهرماء 
وذلك  فرص  الى  التحديات  هذه  لتحويل 
بعيدة  الرؤية  ذي  االستراتيجي  بالتخطيط 
وضعها  تم  التي  األهداف  الى  للوصول  المدى 
التخطيط  منتدى  2030. وشعار  رؤية قطر  في 
نحو   اإلستراتيجي  التحول   “ السنة  لهذه 
 Transformation“ األعمال   في  التميز 
 ،”towards Business Excellence
لتحسين  ليعكس مشروع كهرماء  تم وضعه 
من  االنتهاء  تم  والذي  االستراتيجية  اإلدارة 
مرحلته األولى ويمر حاليًا في مرحلته الثانية. 

في  االستراتيجي  التطوير  أن  بالذكر  جدير 
 2014 عام  بداية  منذ  بدأ  قد  كهرماء  أعمال 
والرؤية  للرسالة  المقترح  التحديث  باعتماد 
والقيم المؤسسية ووضع االستراتيجيات العامة 
لتحقيقها  المؤسسة  تطمح  التي  واألهداف 

خالل الخمس سنوات القادمة، وخارطة الطريق 
طويلة المدى حتي 2030.

البدء  هي   2019-2015 الخطة  يميز  ما  أهم  إن 
والتي  العمالقة  المياه  خزانات  مشروع  في 
للمياه  االستراتيجي  المخزون  من  تعزز  سوف 
في الدولة وكذلك البدء في مشروع المرحلة 
الثانية عشر لتقوية وتوسعة شبكات الكهرباء 
، و لم تغفل الخطة المستهلكين حيث انه بنهاية 

عام 2015 وبداية عام 2016 سوف تكون جميع 
خدمات المشتركين خدمات ذكية ، كما ان 
توليد  محطة  اول  بناء  يشهد  سوف   2015 عام 
للطاقة الشمسية داخل مرافق كهرماء لتتبعها 
الشمسية  الطاقة  من  أخري  توليد   محطات 
في  الوطنية  قطر  رؤية  تحقيق  في  للمساهمة 
الحفاظ  مع  التقليدية  الموارد  على  المحافظة 

على البيئة.

القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
“كهرمـاء”  والمـاء  للكهربـاء 
للتبـرع  حملـة  الطبيـة  حمـد  مؤسسـة  بالتعـاون 
بالـدم ، وذلـك فـي إطـار  مسـؤوليتها االجتماعيـة 
رائـدة  كمؤسسـة  بدورهـا  والعمـل  والتطوعيـة 
إلسـتقطاب مزيـد مـن المتبرعيـن إلثـراء مخـزون 

الدولـة. مستشـفيات  الدمفـي 
سـعادة  مـن  بتوجيهـات  المبـادرة  هـذه  جـاءت 
رئيـس  الكـواري  هـالل  بـن  عيسـى  المهنـدس 
المؤسسـة للمسـاهمة فـي إثـراء بنـك الـدم ، حيـث 
بـدأت الحملـة صبـاح يـوم  األربعـاء 17 سـبتمبر 
2014م أمـام المبنـى الرئيسـي لــ “كهرمـاء”، حيث 
تواجـد الطاقـم الطبـي الفني والتمريضي وسـيارة 
وذلـك  الطبيـة  حمـد  لمؤسسـة  المتنقلـة  الوحـدة 
مـن السـاعة السـابعة صباحـا وحتـى نهايـة الـدوام 

بالمؤسسـة. 
والبيئـة  والسـالمة  الصحـة  إدارة  وقـد شـاركت 
واالتصـال  العامـة  العالقـات  إدارة  مـع  بالتعـاون 
بتنظيـم هـذه الحملـة مـع مركـز التبـرع بالـدم ، 
حيـث صـرح المهنـدس عبدالرحمـن النعمـة مدير 
إدارة الصحـة والسـالمة والبيئـة بـأن الحملـة تعـد 
فـي  ومسـاهمتها  كهرمـاء  تواصـل  مـن  جـزءا 
بهـا  المنـوط  بالـدور  والقيـام  المجتمـع  خدمـة 
بالـدم لالرتقـاء بمسـتوى  التبـرع  بأهميـة وفوائـد 

الدولـة. فـي  وخدماتهـا  العامـة  الصحـة 
كمـا أضـاف بـأن المتبـرع يلقـى عنايـة خاصـة إذ 
يتـم تزويـدة بالغـذاء المناسـب ، فجسـم اإلنسـان 
بتعويـض  الفـور  علـى  يقـوم  بالـدم  تبرعـة  بعـد 

مافقـدة مـن خاليـا تحفيز الجسـم على إنتاج جيل 
جديـدة مـن الخاليـا ، كمـا أن التبـرع بالدم يعتبر 
الذيـن  األشـخاض  مثـل  األمـراض  لبعـض  حـل 
يعانـون مـن فـرط إنتـاج الحديد مما يسـاعد بذلك 
علـى تنظيـم انتـاج الـدم و تقليـل اإلصابـة بأمراض 

القلـب.
 وقـد أبـدا السـيد عبـداهلل الجاسـم مديـر إدارة 
بالحملـة  إهتمامـه  واإلتصـال  العامـة  العالقـات 
فـي  يسـاهم  الوقـت  هـذا  فـي  إطالقهـا  واعتبـر 
التـزود بالمخـزون الجيـد مـن الـدم ، إذ تم الترويج 
للحملـة عـن طريق اإلعالنـات الداخلية المتواصلة 
مـع الموظفيـن مـن للمشـاركة فـي هـذا العمـل 
وتجاوبـًا  إقبـااًل  الحملـة  القـت  فقـد   ، اإلنسـاني 
ملحوضـًا وكبيـرًا مـن قبل الموظفين للمسـاهمة 

مـن أجـل إنقـاذ حيـاة النـاس. 
بهـا  تقـوم  جيـدة  مسـاهمة  البـادرة  هـذه  وتعتبـر 
المحتمـع  فـي  الوعـي  زيـادة  أجـل  مـن  كهرمـاء 
وأهميـة التبـرع بالـدم باعتبارهـا أحـد المجـاالت 
التي نستطيع من خاللها تقديم الدعم لمجتمعنا.

كهرمـاء  تنظمهـا  التـي  الحملـة  أكملـت  وقـد 
فـي   2014 سـبتمبر    18 الخميـس  يـوم  فعاليتهـا 
الهـالل  بمنطقـة  المشـتركين  مركـز خدمـات 
السـابعة  السـاعة  مـن  وذلـك   ، الرابـع  بالدائـري 
صباحًا وحتى فترة إنتهاء الدوام ، إذ القت الحملة 
الموظفيـن  قبـل  مـن  ملحوضـّا  ونجاحـًا  إقبـااًل 
والـزوار الذيـن رحبـوا بالفكـرة والمشـاركة مـع  
الـدم. مـن  الجيـد  المخـزون  لتزويـد  المتبرعيـن 

 الجديـر بالذكـر أن “كهرماء”تسـاهم سـنويًا 

فـي هـذه الحملـة وذلك بالتعاون مع مؤسسـة حمد 
الطبيـة مـن أجـل المسـاهمة فـي توفيـر مخـزون 
سـليم مـن الـدم للمستشـفيات وتتطلـع إلـى تقديـم 

المزيـد لخدمـة المجتمـع.

نظمت

كهــــــرمـــــــاء
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إدارة الخدمـات الميدانية بشـؤون 
المؤسسـة  فـي  الميـاه  شـبكات 
العامـة القطريـة للكهرباء والماء 
الجـودة  شـهادة  علـى  الحصـول  “كهرماء”فـي 
ايـزو  ISO 9001:2008  مـن   - العالميـة 
المعتمـدة دوليـا     TUV  SUD قبـل شـركة
لتسـجيل نظـم إدارة الجـودة، وذلـك بعـد أن ثبـت 
تطابـق جميـع إجـراءات وتعليمـات العمـل  بـإدارة 
مـع  بـ”كهرمـاء”  للميـاه  الميدانيـة -  الخدمـات 
تـم  الجـودة األيـزو والـذي  معاييـر ونظـام إدارة 
عمليـة  خـالل  التوافـق  هـذا  وتجديـد  تأكيـد 

االدارة.  علـى  التدقيـق 
وقـد نجحـت اإلدارة فـي تطبيق كافة متطلبات 
نظـام الجـودة بعـد عمليـة تقييـم دقيقـة مـن قبـل 
الشـركة المانحـة والتأكـد مـن أن  نظام إدارة 
وإجراءاتهـا  عملياتهـا  مـن  تتبعـه  الـذى  الجـودة 
األساسـية  المبـادئ  و  المتطلبـات  مـع  يتطابـق 

للشـهادة، وذلك من خالل تنفيذ برامج و خطط 
و  االجـراءات  جميـع  توثيـق  تضمـن  متكاملـة 

نمـاذج العمـل وفقـًا لمتطلبـات إدارة الجـودة، 
توفيـر  علـى  الميدانيـة  الخدمـات  إدارة  وتعمـل 
شـبكة  خـالل  مـن  الجـودة  عاليـة  شـرب  ميـاه 
مـن  المحـدود  للعـدد  وكذلـك  الميـاه،  توزيـع 
طريـق  عـن  الميـاه  تصلهـم  ممـن  المشـتركين 
الحـد  علـى  العمـل  مـع  الصهريجيـة،  السـيارات 
منها؛ وذلك من خالل القيام بأعمال التمديدات 
لخطـوط توزيـع المياه وإدارة محطات الخدمات 
مسـتوى  علـى  التسـربات  ورصـد  الصهريجيـة، 
توصلـت  مـا  أحـدث  باسـتخدام  الميـاه  شـبكة 
كشـف  وأجهـزة  الحديثـة  التكنولوجيـا  إليـه 
التسربات للتقليل من فاقد المياه، مع المساهمة 
فـي وضـع اسـتراتيجية مـن أجـل مواجهـة الطلـب 

الميـاه. المتنامـي علـى 
إن هـذا اإلنجـاز  والمتمثـل فـي الحصـول علـى 

شـهادة الجـودة العالميـة أيـزو جـاء نتيجـة التعاون 
المسـتمر والتـام بيـن أعضـاء فريـق العمـل الـذي 
 - الميدانيـة  الخدمـات  إدارة  فـي  تشـكيله  تـم 
مـن  المسـتمر  والتحسـين  الجـودة  ميـاه  وإدارة 
أجـل الوصـول الـى مشـاريع تتوافـق مـع خطـط 
الوطنيـة  قطـر  رؤيـة  تطبيـق  فـي  المؤسسـة 
االقتصاديـة  التنميـة  تحقيـق  يعـد  والتـي   ،  2030
المسـتدامة أحـد أهـم ركائزهـا ، والذي يتطلب 
مـوارد  ومنهـا  لمواردنـا  المسـؤول  االسـتخدام 

الميـاه بدولـة قطـر

إدارة الخدمات الميدانية بـ “كهرماء” 
تحصل على شهادة الجودة

ISO:9001/2008 

نجحت

القطريــة  العامــة  المؤسســة 
“كهرمــاء”  والمــاء  للكهربــاء 
خــالل صيــف 2014 فــي الحفــاظ علــى مســتويات 
الجهــد الكهربائــي للشــبكة ضمــن مســتويات 
التشــغيل المعتمــدة وحســب مؤشــرات أداء عاليــة 
الجــودة، وذلــك علــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة 
وغير المتوقعة في مستوى األحمال الكهربائية 
حيــث بلــغ أقصــى حمــل خــالل هــذا الصيــف 6740 
ميغــاواط فــي حيــن بلــغ 6000 ميغــاواط فــي العــام 

الماضــي بزيــادة تتجــاوز %12.
يأتــي هــذا اإلنجــاز فــي إطــار ســعى كهرمــاء إلى 
تحقيــق رســالتها المتمثلــة فــي توفيــر كهربــاء 
وميــاه مســتدامة وذات جــودة عاليــة، لحيــاة أفضــل 
نجحــت  المنطلــق  هــذا  ومــن  دولــة قطــر.  فــي 
كهرماء في تلبية احتياجات مختلف القطاعات 
مــن الطاقــة الكهربائيــة خــالل صيــف 2014 مــن 
خــالل توفيــر فائــض مناســب فــي الطاقــة فــي 
محطــات التوليــد بمــا يلبــي احتياجــات الشــبكة، 
والتزامــات الربــط الكهربائــي الخليجــي وذلــك 
فــي  المتوقعــة  غيــر  الزيــادة  مــن  الرغــم  علــى 

األحمــال الكهربائيــة فــي ســاعات الــذروة.
اآلمــن  التشــغيل  يســتمر  أن  المتوقــع  ومــن 
حيــث  الصيــف  فتــرات  جميــع  فــي  للشــبكة 

“كهرماء” تنجح في تحسين مؤشرات أداء الشبكة 
الكهربائية والحفاظ على مستويات الجهد

نجحت

تشــير اإلحصــاءات إلــي تحســن مؤشــرات األداء 
مقارنــة  الصيــف  هــذا  الكهربائيــة  للشــبكة 
بالســنوات الماضيــة. كمــا لــم تشــهد الشــبكة 
أي خســارة فــي األحمــال ناتجــة عــن انقطــاع أحــد 
وحــدات التوليــد التســعة المتوفــرة فــي الشــبكة 

الثالثــة. االعــوام  خــالل 
وفيمــا يخــص شــبكة التوزيــع الكهربائــي فقــد 
ارتفــع عــدد المحطــات ســعة 11 ك.ف. ليصــل الــى 
11932 محطــة فــي عــام 2014 مقارنــة ب 10818 لعــام 
2012 و 11362 فــي ســنة 2013. و تأتــي هــذه الزيــادة 
تماشــيا مــع زيــادة المحطــات الرئيســية مــن 190 

عــام 2012 الــى 213 محطــة مشــغلة فــي ســبتمبر 
2014. وعلــى الرغــم مــن زيــادة عــدد المشــتركين 
الشــبكة  فــي  والتوســع  كبيــرة  بصــورة 
الكهربائيــة والزيــادة الملحوظــة فــي مكونــات 
شــبكة التوزيــع مــن محطــات وشــبكة كابالت 
وخطــوط هوائيــة، إال أن مؤشــرات األداء العــام 
للشــبكة تحســنت بشــكل جيد حيث انخفضت 
حــاالت االنقطــاع ومعــدالت تكــرار االنقطاعات 
وفتراتهــا بشــكل كبيــر، كمــا انخفــض معــدل 
األعطــال الفنيــة فــي الشــبكة ممــا يــدل علــى 

نجــاح الخطــط التشــغيل والصيانــة. 
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القطريـة  العامـة  المؤسسـة 
“كهرمـاء”  والمـاء  للكهربـاء 
التنميـة  برامـج  سلسـلة  ثانـي 
البشـرية لموظفيها ، حيث أقامت إدارة الموارد 
البشـرية ضمـن برامجهـا للموسـم الثقافـي 2014 
/ 2015 محاضـرة بعنـوان “كيفيـة جعـل مـكان 
العمـل أكثـر سـعادة” لمـدة يوميـن، فـي إطـار 
وإسـتراتيجيتها  أهدافهـا  لتحقيـق  سـعيها 

البشـرية. للمـوارد  التنمويـة 
األسـتاذ/  قدمهـا  التـي  الـدورة  ركـزت  وقـد 
جوانـب  عـدة  علـى   ، السـيد  حبيـب  حسـين 
مـكان  فـي  العنـف  علـى  التعـرف  اسـتهدفت 
التعامـل  السـلوك وعمليـة  العمـل وفهـم مراحـل 
مـع الغضـب، كمـا تطـرق الـى كيفيـة تحسـبن 
 ، التواصـل مـن خـالل رسـالة الخطـوات األربـع 
وهـل أنـت مسـتمع جيـد لطرح األسـئلة المناسـبة 
علـى العميـل ومعرفـة المفاتيـح لهـذه المحـاور.

كمـا وضـح خـالل محاضرتـه األدوا األساسـية 
فـي  أخـرى  وسـائل  باتبـاع  المشـكلة  لحـل 
تقليـد  خـالل  مـن  وذلـك  الغضـب  مـع  التعامـل 
عـن  واإلبتعـاد   ، وتنفيذهـا  اإلسـتراتيجيات 
اإلنعـزال ، ومعرفـة تقنيـات اإلسـترخاء للتوصـل 
الـى الغايـة المرجـوة في تنفيذ األعمال المنوطة.

وفـي اليـوم الثانـي مـن الـدورة تعـرض المحاضـر 
طريقـة  عـن  فكـرة  ومهنـا  النقـاط  لمجموعـة 
ومنـه كيفيـة  نقـاط  عـدة  باتبـاع  النظـام  عمـل 
المخاطـرة  البرامـج، والسياسـة وتقديـر  تطويـر 
المهـارات،  وتوظيـف  المعامـالت،  إنجـاز  فـي 
واإلجـراءات  العمـل،  مـكان  وتصميـم 
العمـل،  مـكان  فـي  المتبعـة  والممارسـات 
والتواصـل الفعـال، والتحكـم بمـا يقـال، وتطوير 

التواصـل. 

التنميـة  برامـج  سلسـلة  ان  بالذكـر  الجديـر 
البشـرية للموسـم الثقافـي 2014 / 2015 قـد بـدأت 
شـهر  حتـى  وتسـتمر    2014 يونيـو  شـهر   فـي 
الـدورات  وأن   ،  2015 القـادم  العـام  مـن  مـارس 
القادمـة أعدتهـا كهرمـاء ضمن سلسـلة البرامج 

 ، تحتـوي علـى دورة بصمتـك حياتـك الجديـدة 
ودورة إبـدأ .. صـح ، وأخيـرًا دورة رأسـك بيتـك 
حيـث  األتيكيـت”،  فـن  “فـي  تأثيثـه  فأحسـن 
ستسـاهم فـي تحقيـق النتائـج المرجـوة لتطويـر 

العمـل. فـي  الموظفيـن  مهـارات  وتنميـة 

ضمن برامج التنمية البشرية ثاني سلسلة الموسم 
الثقافي بــ “كهرماء”

نظمت
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مـن كهرمـاء علـى مشـاركة قطـر افراحهـا السـنوية بمناسـبة اليـوم 
الوطنـي الموافـق 18 ديسـمبر مـن كل عـام ،تشـارك المؤسسـة العامـة 
القطريـة للكهربـاء والمـاء “كهرمـاء” متمثلـة بـإدارة الترشـيد وكفـاءة الطاقـة فـي 
السـاعي ،ضمـن عشـر جهـات حكوميـة مختلفـة فـي  بـدرب  الدوحـة  فعاليـات خيمـة 
مساحة 64 متر مربع ، وحرصت كهرماء على تطبيع جناحها بالطابع التراثي الوطني 
على ان تقدم فيه فعاليات وبرامج صباحية ومسـائية على مدى ثالثة عشـر يوما ،تبداء 
مـن الثامـن مـن ديسـمبر وتسـتمر حتـى العشـرين مـن نفـس الشـهر ،وذلك تحت اشـراف 
وتنفيـذ االدارة بالتعـاون مـع موظفيـن كهرمـاء المتطوعيـن فـي هـذه الفعالية ،تطوعوا  
إلنجـاح هـذه الفعالية.وقـد نظمـت كهرمـاء فـي جناحهـا العديـد مـن البرامـج التثقيفيـة 
والتوعوية للجمهور والزوار، تتضمن  برنامج )ماينا زين ( الذي سـيتم تنفيذه بالتعاون 
مـع مختبـرات الميـاه فـي كهرمـاء والـذي يهـدف الى إثبات أن ماء كهرماء من افضل 
الميـاه علـى االطـالق ابالتجـارب الفوريـة امـام الجمهـور ممـا يعـزز ثقافـة الترشـيد ، 
كمـا ان هنـاك لوحتـان  كبيرتـان يتـم جمـع توقيـع مئتيـن زائـر مـن زوار الجنـاح عليها 
تحمـل عبـارة ) لتبقـى قطـر تنبـض بالحيـاه ( ، وخصصـت كهرمـاء ركـن تراثـي  

للتصويـر الفـوري  ليحتفـظ الجهـور بصـوره فـي هـذه المناسـبة . 
كمـا اسـتخدمت كهرمـاء وسـائل تكنولوجيـة حديثة لعـرض  األفالم التثقيفية حول 
الترشـيد وبعـض األلعـاب الكترونيـة  والمسـابقات لرفـع وعـي الجمهـور وتعزيـز ثقافـة 
الترشـيد و كفاءة اسـتخدام الطاقة و المياه بما يحقق اهداف االسـتدامة لدولة قطر 

انسـجاما مـع الرؤيـة الوطنية 2030.
فرصـة  فيهـا  تتـاح  الوطنـي  لليـوم  صـورة  أجمـل  مسـابقة  المؤسسـة  سـتطرح  كمـا 
مشـاركة الجميـع مـن خـالل حسـاب  ترشـيد علـى موقـع  االنسـتقرام وسـيتم توزيـع 

الهدايـا علـى الفائزيـن فـي نهايـة الفعاليـات. 
الدوحـة  علـى مسـرح خيمـة  التراثيـة   الشـعبية  االمثـال  لمسـابقات   يـوم  وسـيخصص 
إلحيـاء التـراث لـدى الجيـل الحالـي باالضافـة الـى بعض المسـابقات التوعوية للمسـاهمة 

فـي ترشـيد الكهربـاء والمـاء.
كمـا قامـت كهرمـاء  باالهتمـام باالطفـال مـن خـالل تقديـم  ورش فنيـة هادفةيتعلـم 
الطفل من خاللها اهمية الترشـيد وذلك  بمشـاركة شـخصيات “قطوره وكهروب”.

وفـي ختـام الفعاليـات يوميـا  سـيتم توزيـع هدايـا علـى الجمهـور المشـارك لتشـجيعهم 
علـى التكاتـف والـوالء والوحـدة )لتبقـى قطـر تنبـض بالحيـاة (.

“كهرماء”
تشارك باحتفاالت اليوم الوطني في فعاليات خيمة الدوحة بدرب الساعي

حرصا
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القطريـــــة  العامـــــــة  المؤسســـــة 
“كهرماء”  والماء  للكهرباء 
سعادة  رعاية  تحت    2014 البيئي  المعرض  في 
الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة 
والصناعة  والتي تنظمه مؤسسة قطر للبترول 
في الفترة من 23-26 ابريل  2014 ، تحت شعـار 
»استخدام المياه في قطاع النفط والغاز«  والذي 

يقام  في مركز قطر الوطني للمؤتمرات . 
المعرض  هذا  في  “كهرماء”  شاركت  وقد 
أجل  من  نشاطاتها  أهم  تقدم  مميز  بجناح 
بيئي  بنظام  مستدامة  بيئة  على  المحافظة 
يتناسب مع حياتنا والتعريف بأهم الممارسات 

والطرق الصحيحة في الحفاظ على البيئة.
من  مجموعة  توزيع  تم  المعرض  وخالل 
والتعريفية  المطوية  واإلصدارات  المطبوعات 
المهنية  بالسالمة  بالتعريف  الخاصة  والتوعية 
وإدارة السالمة، في محطات الكهرباء والمياه، 
وشروط السالمة في تخزين المواد الكيمائية 

وحفظها.
المؤسسة  حرص  إطار  في  المشاركة  وتأتي 
والتنموية  البيئة  الموارد  على  بالتركيز 
المعايير  مطابقة  من  والتأكيد  المستدامة 
ألجياٍل  صحية  بيئة  لضمان  والدولية  المحلية 
قادمة من خالل اللجوء إلى موارد ذات طبيعة 
من  البيئي  النظام  على  فالمحافظة  متجددة، 
الموارد  في  استهالكه  يتم  ما  تعويض  خالل 
طبيعية  بيئة  على  الحفاظ  يضمن  اليومية 
الستمرارية واستدامة الموارد من حيث تعزيز 
تشجيع  في  المساهمة  خالل  من  أهميتها، 
ونشر  والكهرباء  المياه  باستهالك  الترشيد 
للجمهور  موجهة  واقتصادية  توعوية  إرشادات 
وباألخص لطاّلب المدارس للحد من اإلسراف 

من هذه الموارد .
الترشيد  إدارة  المعرض  في  وتشارك كذلك 
عن  المجتمع   وتنمية  التوعية  قسم  في  ممثلة 

طريق تقديم عمل مسرحي توعوي على مدار 
ومسابقات  برامج  هناك  وستكون  يومين، 
كفاءة  بين  العالقة  »لتوضيح  ترشيدية 
البيئة  على  الحفاظ  في  وأثره  االستهالك 

هناك  وستكون  االستدامة«،  مفهوم  وتعزيز 
عروض ألفالم تثقيفية والعاب الكترونية لرفه 
والجمهور  لألطفال  الموجه  البيئي  المستوى 

العام .

“كهرماء” تشارك في المعرض البيئي 2014

وعقد

القطرية  العامة  المؤسسة 
والماء  للكهرباء 
الثقافي  قطر  مركز  من  وفدًا  “كهرماء”  
إلقاء  بهدف   ، للمكفوفين  واالجتماعي 
محاضرة تعريفية عن المركز واألنشطة التي 
مع  الصيفي  برنامجهم  إطار  في   ، بها  تقوم  

الجهات الحكومية  ومؤسسات الدولة، في مقر 
كهرماء الرئيسي  .

 وكان الهدف من الزيارة الى جانب التعريف 
ومهاراتهم  قدرتهم  اظهار  المركز  بنشاط 
الحديثه  التكنولوجيا  استخدام  في  المهنية 
خالل  وتم  والطباعة،  والمراسالت  والتواصل 

المحاضر ة عرض فلم عن المكفوفين وضعاف 
لمعرفة  وذلك  معهم  التعامل  وكيفية  البصر  

الطرق لكي تسهل عملية التواصل معهم .
مريم  السيدة  قامت  الفعالية  نهاية  وفي 
الكواري بتسليم درع لمؤوسسة كهرماء على 

استضافتهم للحديث نشاط المركز

محاضرة تعريفية
 لـ مركز قطر الثقافي واالجتماعي للمكفوفين بــ “كهرماء”

استضافت



كهــــــرمـــــــاء

الترشيد واالستدامة   | 32

“كهرماء”
تحتفل بمرور عامين على تدشين الحملة الوطنية “ ترشيد”

الشيخ تحت لسمو  الكريمة  الرعاية 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
القطرية  العامة  المؤسسة  احتفلت  المفدى، 
عامين  بمرور  “كهرماء”،  والماء  للكهرباء 
على تدشين البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة 
الطاقة “ترشيد”، والذي أطلقته “كهرماء”في 
من  والعشرين  الثاني  الموافق  األرض  يوم 
أبريل عام 2012 تحت شعار”لتبقى قطر تنبض 

بالحياة”.  
عبد  بن  أحمد  السيد/  سعادة  الحفل  حضر 
اهلل آل محمود - نائب رئيس مجلس الوزراء 
الوزراء، وسعادة  الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
وزير  السادة  صالح  بن  محمد  الدكتور 
عيسى  المهندس  وسعادة  والصناعة،  الطاقة 
العامة  المؤسسة  رئيس  الكواري  هالل  بن 
وعدد  والماء “كهرماء”،  للكهرباء  القطرية 
مختلف  في  الشخصيات  وكبار  الوزراء  من 

القطاعات.
بن  محمد  الدكتور/  سعادة  صرح   حيث 
صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في كلمة 
رسخت  قطر  دولة  “بأن  الحفل  في  القاها 
مكانتها على الساحة الدولية كالعب رئيس 
والتجارية  االقتصادية  المجاالت  مختلف  في 
مرموقة  مكانة  تتبوأ  هي  وها  والسياسية، 
بتبنيها سياسة  البيئة  الحفاظ على  في مجال 
الموائمة،  تحقيق  إلى  تهدف  بيئية  اقتصادية 
هذا  في  والصناعة  الطاقة  وزارة  فانتهجت 
اإلطار سياسة ترتكز على المتابعة المستمرة 
لها  يتيح  مما  القادمة  األعمال  خطط  لجميع 
المجتمع  احتياجات  كثب  عن  ترصد  أن 
ويضمن  متطلباته  يحقق  بما  المتوقعة  البيئية 
هذه  تلبية  من  دومًا  تمكنها  بصورة  تنميته 

االحتياجات بل وتجاوزها.
توفير  تقنيات  أحدث  متابعة  يجري    كما 
الطاقة في العالم وتبنيها في حينه مع الحرص 
التنمية  أعمال  تبني  على  نفسه  الوقت  في 
للبيئة  صديق  اقتصادي  لنهج  المستقبلية 

يعكس إحدى أهم ركائز رؤية 2030.
  وتأتي هذه الجهود مواكبة لالهتمام العالمي 
بالتنمية المستدامة واإلدارة الصحيحة للموارد 
فإن  والكهرباء  المياه  أهمها  ومن  الحيوية 
دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة 
ملتزمة  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 
واستدامة  توفير  شأنه  من  ما  كل  بدعم 

مصادر المياه والكهرباء، والحفاظ عليهما.
 وأضاف فنعمل وفق سياسة واضحة كجزء 
الطبيعية،  الموارد  إلدارة  إستراتيجيتنا  من 

االستدامة  لتحقيق  الطريق  تعد خارطة  والتي 
هي  وهذه  القادمة.  األجيال  حقوق  وحفظ 
زيادة  الجميع  من  تتطلب  مشتركة  مسؤولية 
كفاءة الطاقة، ووقف هدر الكهرباء والمياه 

كممارسة يومية وثقافة مجتمعية.”
بان مبادرات  السادة  الدكتور     كما صرح 
وحمالت ومشاريع  البرنامج الوطني »ترشيد« 
خفض   تم  حيث  ايجابية  نتائج  عن  اثمرت 
استهالك الفرد بنسبة  10%  بالنسبة للكهرباء 
على  يبعث  الذي  الشيء  للمياه  بالنسبة   %6 و 
العطاء.  في  االستمرار  على  ويشجع  التفاؤل 
فقد كانت هذه النتائج االيجابية ثمرة جهود 
من  كهرماء  في  المعنيين  عليها  قام  حثيثة 
خالل محاور مختلفة، ومنها على سبيل المثال 
انواعها   بشتى  التوعية  :حمالت  الحصر   ال 
والتطبيق الفعلي لقانون الترشيد والتعديل في 
الكهربائي  بالتمديدات  الخاص  الموصفات 
بالتكيف.  الخاصة  والمواصفات  والمائية 
جهود  تتطلب  القادمة  المرحلة  فإن  وعليه 
ذات  الجهات  جميع  مع  ومشتركة  اضافية 

اعتماده  تم  ما  لتطبيق  والمشتركين  الصلة 
لآلليات  وتفعيل  ومواصفات  اجراءات  من 

المشتركة.”
البرنامج  دور  ننس  ال  “بأننا  كلمته  واختتم 
فئات  جميع  تضمين  في  للترشيد  الوطني 
مسابقاته  خالل  من  المجتمع  وقطاعات 
األبنية  مسابقة  خالل  من  فإستطاع  المختلفة 
بالدولة   القطاعات  كافة  جذب  المرشدة 
والرياضية  والتجارية  والصناعية  الحكومية 
الوعي  بمدى  نفتخر  دعونا  وهنا  والسكنية. 
الذي وصل إليه أبناؤنا القطريين حيث شهد 
القطاع السكني أكبر عدد من المشاركات 
بنحو 25 مشترك والذي إن دل على شئ فهو 
بأهمية  ككل  المجتمع  إدراك  عن  يعبر 
تنمية  نحو  والعمل  الطاقة  وكفاءة  الترشيد 

بيئية مستدامة.
 كذلك كانت هناك مسابقة ترشيد لألفالم 
المواهب  تشجيع  إلى  هدفت  والتي  القصيرة 
القطرية االبداعية في إنتاج االفالم القصيرة، 
والمجتمعية  الثقافية  القيم  نشر  إلى  إضافة 
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بين  االستهالك  وكفاءة  بالترشيد  الخاصة 
المخرجين  شباب  وحث  المجتمع،  أفراد 
التنمية  نحو  وتوجيهها  طاقاتهم  إستثمار  على 
األفالم  توظيف  وأيضا  الشاملة،  المجتمعية 
الوطنية،  الهوية  مفاهيم  وتعميق  تعزيز  في 
بالعمل  المرتبطة  الحوافز  دعم  إلى  إضافة 
المجتمعية.  للتنمية  المعزز  والتنموي  الثقافي 
50 مشارك  والتي استطاعت  جذب أكثر من 
القطريين  والمخرجين  المبدعيين  شباب  من 
مع  بالتعاون  المسابقة  في  لالشتراك  وغيرهم 
مؤسسة الدوحة لألفالم التي نتقدم إليها بخالص 

الشكر لمساندتها لتلك المبادرة الهادفة”.
هالل  بن  عيسى  المهندس/  سعادة   وصرح 
القطرية  العامة  المؤسسة  رئيس  الكواري، 
للكهرباء والماء “ كهرماء”: “ ان البرنامج 
الوطني “ ترشيد” ، نجح خالَل العاِم الماضي 
في تحقيِق إنجاٍز كبيرْ تمّثَل في خفِض معدِل 
استهالكِ الفردْ في قطر منَ الكهرباْء بنسبْة 
بالعامْ  مقارنًة   )%6( بنسبْة  المياهْ  ومنَ   ،)%10(
2012م.  ففي مجال التوعية المجتمعيه وبهدف 
المجتمع  قطاعات  كافة  وتحفيز  التفاعِل 
على  الحفاظِ  بضرورةِ  الوعي  زيادةِ  بهدفِ 
ممارساتٍ  واعتمادِ  للدولْة  الطبيعيةِ  المواردِ 
الكهرباء  استهالكِ  في  مستدامْة  و  مرشده 
ودور  التعليم  بأهمية  منا  وإيمانًا  والمياه، 
األجيال القادمة في التنمية فقد قمنا بالتنسيق 
مع المجلس األعلى للتعليم بتقديم محاضرات 
أكثر  في  والمعلمينْ  للطالبْ  توعيْة  وورش 
منا  واعترافًا  وكذلك  مدرسة،   )75( من 
بالدور الديني في التوعية وتنمية المجتمع قمنا 
بالتنسيق مع المعنيين بوزارة األوقاف والشؤون 

الدينيْة  من  الخطِب  عدد  بتقديم  االسالمية 
الترشيدِ،  ثقافةِ  تعزيِز  أجِل  منْ  المساجدْ  في 
بجانب إقامة دورات تثقيفية للخطباء والدعاة 
ليكونوا داعمين لهذا البرنامج الوطني الرائد.
المجتمعيْة  مسؤوليتِنا  منْ    وانطالقًا 
العديد  في  »ترشيد«  برنامج  كذلك، شارك 
الترشيد  )أسبوع  منها  والتي  الفعاليات  من 
األرض  وساعة  العالميْ  المياهِ  ويوِم  الخليجي 
كتاب  ومعرض  الخليجي  المرور  واسبوع 
وعبرَ  التجارية  المجمعات  وأنشطة  الطفل 
رؤية  لعكس  االجتماعيْ(،  التواصِل  مواقِع 

وأهداف وبرامج “ترشيد”.
  ما فيما يتعلق بتطوير واستحداث المواصفات 
الطاقة  استخدام  وكفاءة  بالترشيد  الخاصة 
تنظيمية  وإجراءات  بتطوير  لوائح  قمنا  فقد 
 ، والمياه  الكهرباء  استهالك  لترشيد 
بالتمديدات  الخاصة  اللوائح  تحديث  بجانب 
على  حاليًا  نعمل  والمائية،كما  الكهربائية 
لتركيبات  قطرية  قياسية  معايير  إقرار 

السباكة بالمباني.
بالتعاون  نجحنا  فقد  تقدم  ما  على     وعالوًة 
القطرية  المقاييس  وضع  في  البيئة  وزارة  مع 
نسبة  تمثل  والتي   التكييف  ألجهزة 
الطاقة  من   )%60( من  أكثر  استهالكها 
التخلص  إقرار  باألبنية،بجانب  الكهربائية 
المتوهجة  الحرارية  المصابيح  من  التدريجي 
كهرباء  استهالك  في  خفض  يحقق  مما 

اإلضاءة بنسبة تصل الى  20% حتى العام 2016.
البلدية  وزارة  مع  التعاون  حاليًا    ويجري 
الحراري  العزل  إلقرار  العمراني  والتخطيط 
لمواصفات  وفقًا  كقانون  للمباني   الكامل 

اعدتها كهرماء . 
القوانين  وتفعيل  استحداث  بجانب  هذا 
ترشيد  قانون  رأسها  على  والتي  الصلة  ذات 
المسح  خالل  من  والماء  الكهرباء  استهالك 

الميداني لمفتشي اإلدارة المعنية بكهرماء. 
كلمته  الكواري  المهندس  سعادة  واختتم 
لحضرة  والعرفان  الشكر  آيات  اسمى  برفع 
صاحب السمو امير البالد المفدى على رعايته 
الكريمة للبرنامج الوطني للترشيد مع أسمى 
رئيس  نائب  لسعادة  والشكر  التقدير  آيات 
مجلس  لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس 
الوزراء، ولسعادة وزير الطاقة والصناعة، على 
دعمهما وتشجيعهما الدائمين لنا مع شكري 
ما  على  كهرماء  موظفي  لجميع  وتقديري 
يبذلونه من جهد. ولكافة الجهات الحكومية 
على  المختلفة  االعالم  ووسائل  والخاصة 
دعمها ومشاركتها لنا في ادارة هذا البرنامج 

الوطني الهام. 
هذا وقد كرم سعادة السيد/ أحمد بن عبد 
اهلل آل محمود ، وسعادة الدكتور محمد بن 
صالح السادة وسعادة المهندس عيسى بن هالل 
الكواري الفائزين بالمراكز األولى لمسابقة 
كهرماء،  أطلقتها  التي  المرشدة”  “االبنية 
لزيادة الوعي بإمكانية تطبيق مفاهيم الحملة 
على األبنية القائمة وتشجيع المشاركة الفعالة 
تقييم  وتم  بها،  والماء  الكهرباء  ترشيد  في 
الفنيين  الخبراء  من  فريق  من خالل  المباني 
وفق معايير تحكيمية محددة تراعي كفاءة 
التشغيل  تكاليف  من  وتقلل  االستهالك 
أفضل  حياة  بيئة  توفير  مع  للمباني  والصيانة 

لساكنيها خالية من االنبعاثات الضارة.

السابع  االجتماع  دولة قطر في 
التعاون  للجنة  والعشرين 
لدول  والمائي  الكهربائي 
مجلس التعاون والذي عقد بدولة الكويت ، 
وترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس عيسى 
العامة  المؤسسة  رئيس  الكواري  هالل  بن 
القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”. ويسبق 
التعاون الكهربائي  للجنة  الوزاري  االجتماع 
والمائي، االجتماع التحضيري للجنة وكالء 
الوزارات للكهرباء والمياه المعنيين بالدول 
وناقش   ، سبتمبر   8 االثنين  يوم  األعضاء 
االجتماع عددًا من المواضيع الهامة والمتعلقة 

بقطاع الكهرباء والمياه في منطقة الخليج.
السابقة  التوصيات  أهم  مناقشة  تم  كما 
للمجلس الوزاري لتعزز التعاون المشترك في 

وكذلك  كفاءتها،  وتحسين  الطاقة  مجال 
لتحسين  كوسيلة  استخدامها  ترشيد 

المستدامة من أجل تحقيق  التنمية  وتحقيق 
مستويات أفضل .

دولة قطر تشارك في االجتماع السابع والعشرين
 للجنة التعاون الكهربائي والمائي

شاركة
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 “ كهرماء   “ والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة 
التابع  الترشيد في فعاليات صيف كله ثقافة  إدارة  ممثلة في 
لمركز أدب الطفل في ازدان مول بهدف استكمال برامجهم 
الصيفية للتوعية بالحملة الوطنية للترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة 

الكهربائية “ترشيد”. 
للمشاركة في هذه  وتفاعلهم  الفعالية حضور كبير من االطفال  وقد شهدت 
البرامج وقد قامت إدارة ترشيد بالمشاركة  في عدة نشاطات مختلفة كرواية 
القصص وورش التلوين والرسم  وعمل أشغال يدوية وكذلك حضور شخصيات 

كهروب وقطورة بهدف عرض فكرة الترشيد بطريقة تفاعلية.
والمياه  للكهرباء  استهالك  معدل  اعلى  عن  الحضور  ابالغ  تم  الفعالية  وخالل 
في قطر، بهدف توعيتهم بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء والمياه والمحافظة 
الكهربائية وكيفية  والطاقة  المياه  بمصادر  تعريفهم  تم  البيئة، وكذلك  على 
استهالك  في  ترشيد  وأساليب  ووسائل  عليها،  المحافظة  وطرق  االستخدام 
الكهرباء والمياه في المنزل لتصبح عادة يومية باإلضافة إلى أهمية استخدام 
األدوات الموفرة مثل الصنابير والمصابيح، الى جانب ذلك تم شرح لألطفال حول 
سلبية استنفاد موارد المياه وشجعتهم الستخدام المياه والطاقة بعقالنية.يأتي هذا 
في إطار جهود كهرماء للتوعية بحملة ترشيد والتي تهدف إلى خفض استهالك 

الكهرباء والمياه بنسبة 20% و 35% على التوالي خالل خمس سنوات.

وكفاءة  للترشيد  الوطني  البرنامج 
الطاقة تحت إدارة الترشيد وكفاءة 
للكهرباء  القطرية  العامة  بالمؤسسة  الطاقة 
والماء “كهرماء” في تحقيق إنجازا كبيرا 
في مجال ترشيد استهالك الكهرباء والمياه 
أن  البرنامج  استطاع  حيث   ،2013 عام  خالل 
المياه  من  الفرد  استهالك  معدل  يخفض 
مقارنة   %10 بنسبة  الكهرباء  ومن   %  6 بنسبة 

بعام 2012.
العلي  محمد  علي  المهندس  صرح  وقد 
هذا  في  الطاقة  وإدارة  الترشيد  إدارة  مدير 
بإيماننا  تحقق  إنجازا  يعد  ذلك  “أن  الصدد 
وكفاءة  الترشيد  برسالة  “كهرماء”  في 
العليا  اإلدارة  وتوجيهات  وبمتابعة  الطاقة 
لسعادة المهندس عيسى بن هالل الكواري 
إلدارة  كبيرة  خطوة  وهو  المؤسسة  رئيس 
تحقيق  سبيل  في  الطاقة  وكفاءة  الترشيد 
األهداف الرئيسي المخطط للبرنامج الوطني 
»ترشيد« وهو خفض استهالك المياه بنسبة 

35 % والكهرباء بنسبة 20% بنهاية عام 2016 مع 
الحفاظ على المستويات الحالية المرتفعة من 
وتجاوزها  والمياه  الكهرباء  تزويد  خدمات 
الصحة  بمعايير  االلتزام  مع  األفضل  إلى 

والسالمة والمحلية والدولية”.
وكانت كهرماء قد أطلقت ترشيد في 22 
لحضرة  الكريمة  الرعاية  تحت   ،2012 ابريل 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
والذي  اهلل”  “حفظه  المفدى  البالد  أمير 

يتوافق مع االحتفال بيوم االرض العالمي.
معدل  خفض  في  البرنامج  أهداف  وتتمثل 
الكهربائية  والطاقة  للماء  الفرد  استهالك 
في دولة قطر، وزيادة الوعي العام حول رفع 
كفاءة استخدام المياه والطاقة الكهربائية، 
االستدامة  بمفهوم  الجمهور  وتعريف 
أسلوب  وبناء  للبيئة،  الصديقة  والممارسات 
حياة وعادات وممارسات ترشيدية صحيحة، 
وتوفير إطار عمل وحلول للحفاظ على هذه 

الممارسات.

وتفعيل  الوعي  نشر  »ترشيد«على  ويعمل 
والترشيد  الطاقة  كفاءة  وأساليب  تقنيات 
يعود  بما  قطر  بدولة  المتجددة  والطاقة 
توفير  من  الوطني  االقتصاد  على  بالفائدة 
موارد الطاقة والغاز المستهلك محليا وتقليل 
االنبعاثات الكربونية، وأثر ذلك على تحقيق 

االستدامة المنشودة وفقا لرؤية قطر 2030.

بنسبة تفوق التوقعات 
“ترشيد” ينجح في تحقيق إنجاز كبير 

في خفض معدل استهالك الكهرباء والمياه

نجح

“كهرماء” 
تشارك في برنامج “ صيف كله ثقافة 

شاركت
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القطرية  العامة  المؤسسة 
“كهرماء”  والماء  للكهرباء 
عن  االبداع  جائزة  على 
الطاقة  وكفاءة  للترشيد  الوطني  البرنامج 
قوي  استدامة  تقرير  أفضل  وعن  »ترشيد« 
ببرنامج  لها  مشاركة  أول  في  جودة  وذي 
وزارة الطاقة والصناعة لالستدامة  وذلك من 
خالل إطالق التقرير السنوي الرابع للتنمية 
في  والصناعة  الطاقة  قطاع  في  المستدامة 

قطر وحفل الجوائز المصاحب له .

المهندس  سعادة  الجائزة  باستالم  قام 
عيسى بن هالل الكواري رئيس المؤسسة 
سعادة  يتقدمة  كبير  بحضور  وذلك 
وزير  السادة  صالح  بن  محمد  الدكتور 
الطاقة والصناعة الذي اطلق تقرير الوزارة 
النابت  محمد  بن  صالح  الدكتور  وسعادة 
وسعادة  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزير 
السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة 
المستشار  اإلبراهيم  إبراهيم  والدكتور 
والدكتورة  االميري  بالديوان  االقتصادي 
جامعة  رئيس  المسند  عبداهلل  بنت  شيخة 
الشركات  في  المسؤولين  وكبار  قطر 

بقطر.  الطاقة  العاملة في مجال  العالمية 

مشاركة  اول  هذه  ان  بالذكر  الجدير 
واالستدامة  التنمية  برنامج  في  لكهرماء 

هذا  شهد  الذي  والصناعة  الطاقة  بوزارة 
بتقريرها  شركة   36 مشاركة  العام 
الماضي،  العام  فقط   12 مقارنة  لالستدامة 
مؤشرات  شركة    36 الــ  قدمت  كما 
لوزارة  وفقا  باالستدامة  الخاصة  االداء 
الطاقة والصناعة مقارنة بـــ 33 شركة في 

الماضي. العام 

“كهرماء”  بينها  شركة   18 قامت  وأيضا 

دوليًا  متبع  هم  كما  تقاريرها  بنشر 
موقع  على  الفائز  كهرماء  تقرير  ولتحمل 

. بالوزارة  التنمية واالستدامة  برنامج 
التقارير  لمعدي  الفنية  الجلسة  خالل  وتم 
كهرماء  تقرير  تقديم  الحفل  نهاية  بعد 
وربط  الوضوح  في  به  يحتذى  كنموذج 
واألهداف  المقدمة  بالخدمات  النتائج 
العالقة  اصحاب  مع  والشفافية  الواضحة 

تحسينه. وكيفية  القائم  بالوضع 

تكريم “كهرماء”
لدعمها نشر الثقافة والمحافظة على الموارد

كرمت

حصلت

“كهرماء”  تحصد جائزتين في حفل اطالق
التقرير السنوي الرابع للتنمية المستدامة في قطاع الطاقة والصناعة

مؤسســة الدوحــة لألفــالم أمــس 
المؤسســــــة العامــــــــة القطريــــــــة 
للكهربــاء والمــاء “ كهرمــاء “ وذلــك تقديــرا 
ترشــيد  مســابقة  تنظيــم  فــي  بينهمــا  للتعــاون 
شــهادة  منحهــا  خــالل  مــن  القصيــرة  لألفــالم 
الســيد/فهد  المؤسســة  عــن  اســتلمها  تقديــر 
الحنــزاب رئيــس قســم المراقبــة القانونيــة بــإدارة 

الترشــيد وكفــاءة الطاقــة .
وكانــت كهرمــاء قــد وقعــت مذكــرة تفاهــم 
التعــاون  بهــدف  الدوحــة لألفــالم  مــع مؤسســة 
مــن  والترشــيد  التوعيــة  ثقافــة  نشــر  بشــأن 
صنــاع  لشــباب  الفيلميــة   االبداعــات  خــالل 

االفــالم بقطــر، ويتضمــن هــذا التعــاون تحفيــز 
الشــباب الواعــد الســتخدام إبداعاتهــم فــي مجال 
الترشــيد وكفــاءة الطاقــة إضافــة الــى اســتثمار 
ترشــيد  رســالة  تفعيــل  فــي  الوطنيــة  الطاقــات 

. والمــاء  الكهربــاء  اســتهالك 
المذكــرة  لهــذه  التعــاون  باكــورة  وكان 
القصيــرة(  لألفــالم  ترشــيد  )مســابقة  تنظيــم 
اإلبداعيــة  القطريــة  المواهــب  شــجعت  التــي 
ــاج االفــالم القصيــرة، إضافــة إلــى نشــر  فــي إنت
ــة الخاصــة بالترشــيد  ــة والمجتمعي ــم الثقافي القي
المجتمــع،  أفــراد  بيــن  االســتهالك  وكفــاءة 
اســتثمار  علــى  المخرجيــن  شــباب  وحــث 

المجتمعيــة  التنميــة  نحــو  وتوجيههــا  طاقاتهــم 
تعزيــز  فــي  االفــالم  توظيــف  أيضــا  الشــاملة 
الــد  إضافــة  الوطنيــة  الهويــة  مفاهيــم  وتعميــق 
الثقافــي  بالعمــل  المرتبطــة  الحوافــز  دعــم 
فــوز  عــن  المســابقة  أســفرت  وقــد  والتنمــوي. 
ثالثــة متســابقين مــن بيــن 49 فيلمــًا إبداعيــًا قمنــا 
بتكريمهــم فــي احتفاليــة ترشــيد بعامــه الثانــي 
فــي ابريــل الماضــي وكان هنــاك العديــد مــن 
المتســابقين المتميزيــن تــم تكريمهــم فــي حفــل 
امــس  حيــث تــم اختيــار خمــس افــالم لرعايتهــا 
وعرضهــا ضمــن برامــج ترشــيد التدريبيــة فــي 
كافــة أنحــاء الدولــة وخاصة  لطــالب المدارس.
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العــامــــــــــــــة  المــــؤسســـــــــــــة 
والماء  للكهرباء  القطرية 
إدارة  في  ممثلة  “كهرماء” 
خطط  وضمن  الطاقة  وكفاءة  الترشيد 
الطاقة  وكفاءة  للترشيد  الوطني  البرنامج 
والتوعوية  الفنية  برامجها  »ترشيد«  
نسب  لخفض  »ترشيد«  أهداف  لتحقيق 
والمياه  الكهرباء  من  الفرد  استهالك 
المبارك  رمضان  شهر  خالل  الدولة  في 
أعدت  أنشطة  إطالق عدة  وذلك من خالل 

الكريم. للشهر  خصيصا 
إجراء  يتم  والتقني   الفني  الصعيد  فعلى 
من  ألبنية  الطاقة  مراجعات  من  عدد 
التجاري  القطاع  وخاصة  مختلفة  قطاعات 
قطاع  لكل  االستهالك  نمط  على  للتعرف 
وخاصة خالل شهر رمضان وذلك من خالل 
مذكرات  بموجب  »ترشيد«  شركاء 
إستراتيجية  إتفاقية   34 بلغت  التي  التفاهم 
مجموعة  مع  تعاون  القطاع  هذا  في  منها 
ولجنة  المثال  سبيل  على  العقارية  إزدان 

القطاع الحكومي.  المشاريع واإلرث في 

»ترشيد«  خالل  من  كهرماء  قامت  كما 
واألنماط  األدوات  معظم  نسب  بحصر 
ومنها  والكهرباء  للمياه  هدرًا  األعلى 
من   %14 حوالي  تشكل  التي  التسريبات 
الحرص  وعدم  المستهلكة  المياه  نسبة 
للمباني  الكامل  العزل  تركيب  على 
من جميع  تطبيقه  تم  فإذا  للنوافذ   الشامل 
 %  40 بذلك حوالي  يوفر   فإنه  المشتركين 
وذلك  األبنية،  في  المستهلكة  الطاقة  من 
لحرصنا على تفادي الهدر وتحقيق كفاءة 

الطاقة.

أما في اإلطار التوعوعي المجتمعي فقد تم 
إطالق حملة توعوية تسويقية مكثفة تصل 
لجميع فئات المجتمع في أماكن تواجدهم 
يتم  إذ  الفضيل،  الشهر  خالل  المختلفة 
توزيع  فتم  المساجد  في  بكثرة  التواجد 
أثناء  المياه  ترشيد  على  تحث  ملصقات 
والمكيفات  اإلضاءة  وإستخدام  الوضوء 
بخمس  طباعتها  تم  إذ  فقط،  الحاجة  عند 
والهندية  واإلنجليزية  العربية  مختلفة  لغات 
إتفاقية  إطار  وفي  والمااليام،  واألوردو 
على  االتفاق  تم  األوقاف  وزارة  مع  التعاون 
شهر  خالل  الديني  الخطاب  يحتوي  أن 

بالترشيد. التوعية  رمضان على ضرورة 
خالل  من  متنوعة  حمالت  اطالق  تم  وقد 

الكبرى  والجمعيات  التجارية  المجمعات 
مجمعات  مثل  عليها،  التردد  يكثر  والتي 
والكورنيش  سنتر  والسيتي  فيالجيو 
الرئيسية  الطرقات  في  وكذلك  بالدوحة 
والريان  بالوكرة والخور  الغذائية  لألسواق 

المختلف الجمهور  إلى  للوصول 
على  الثانية  للسنة  كهالماء  قامت  كما 
التلفزيونية  البرامج  خالل  من  التوالي  
تحت  التوعوية  »ترشيد«  مسابقة  بإطالق 
عن  وذلك  ياخي(  يصير  ما  )ياخي  عنوان 
تصحيحها  وكيفية  الخاطئة  الممارسات 
إطار  في  والكهرباء  المياه  إلستهالك 
تشجيع  ومن خالل  عائلي محبب  كوميدي 
مع  يتناسب  وبما  الشابة  القطرية  المواهب 
 ، واحدة  دقيقة  في  السريع  العصر  إطار 
وسائل  في  تداولها  ليتم  المعلومة  وتقدم 
خالل  من  ذلك  بعد  المختلفة  اإلتصال 
»اليوتيوب،  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
بوك،  والفيس  واالنستجرام،  والتويتر، 
على  تيسيرًا  وذلك  النقالة«  الهواتف  وعلى 
أكبر  أمام  الفرصة  وإتاحة  المشاهدين 
عدد من المشاركين فى المسابقة إلعطاء 
عدد  أكبر  جذب  بهدف  المادي  الحافز 
االستهالك  السليم في  السلوك  التباع  منهم 
 ، المسابقة  حلقات  خالل  من  والترشيد 
علمًا بأن الحلقات تذاع يوميا على تلفزيون 
ثابت  موعد  وفي  مرات   4 من  أكثر  قطر 
مساًء   6:45  -  6:30 الساعة  برنامجي  بين 
للفوز  المسابقة  في  االشتراك  ويمكن   ،
بإحدى الجوائز القيمة واليومية التي تقدمها 
إجابة  رقم  إرسال  طريق  عن  “كهرماء” 
ترشيـــــــد  تويـــــــتر  على  فقــــــــط  الحلقــــــة 
هاشتاق  وبمتابعة   TarsheedQatar@

 ، TarsheeedRamadan#
حلقات  جميع  تحميل  يمكن  كما 
االجتماعي   التواصل  مواقع  من  المسابقة 
يوتيوب  قناة  يوميا على  وتذاع حلقة جديدة 
سيتم  العلم  مع   ،   TarsheedQatar
تمام  في  تويتر  على  يوميا  فائز  إعالن 
الثانية ظهرًا. ويوجد إقبااًل ملحوظًا  الساعة 
الفرصة  زالت  وال  المشتركين  قبل  من 
القيمة  بالجوائز  للفوز  الجميع  أمام  متاحة 
الشهر  “كهرماء”خالل  تقدمها  والتي 

الفضيل.
رقم  الترشيد  قانون  تطبيق  إطار  وفي 
فان  الكريم،  الشهر  خالل   2008 للعام   26
القانونية  المراقبة  قسم  مع  تتابع  كهرماء 
الشكاوى  جميع  بمتابعة  الترشيد  بإدارة 

الزيارات  وكذلك   ، بالهدر  الخاصة 
إستهالك  ظواهر  من  للحد  التفقدية 
للمسابقة  وباإلشارة  والمياه،  الكهرباء 
توعية  تضمين  على  الحرص  تم  الرمضانية 
الغرامة  وقيمة  الثالثة  القانون  بمخالفات 
تطوير  خالل  من  مخالفة  كل  إلرتكاب 
ونشر  المقدمة  التوعوية  الرسالة  قالب 
بحيث  المجتمع  أفراد  جميع  بين  الوعي 
ضده  مخالفة  تحرير  عند  البعض  اليتفاجأ 
الضبطية  مفتشي  قبل  من  الخطأ  حالة  في 
أعلى  على  والمدربين  المؤهلين  القضائية 

بكهرماء.  مستوى 

تضافر  هي   األنشطة  هذه  من  الهدف  إن 
المجتمع  فئات  وكافة  الجميع  جهود 
البرنامج  مع  والتعاون  اإلستهالك  لترشيد 
“كهرماء”أخذت  ألن  »ترشيد«،  الوطني 
غرس   2030 أهدافها  وضمن  عاتقها  على 
والشباب  للنشئ  الرشيد  االستهالك  قواعد 
أطياف  كافة  بين  الثقافة  هذه  وتعزيز 
في  »ترشيد«”  ألهداف  وتحقيقًا  المجتمع، 
 ،  %20 إلى  الكهرباء  خفض نسبة إستهالك 
و المياه الى 35% تحقيقًا إلستراتيجية قطر 
-2011 من  سنوات  الخمس  خالل  الوطنية 

تنبض  قطر  “لتبقى   2030 قطر  ورؤية   2016
بالحياة”.. 

لزيادة كفاءة الطاقة “كهرماء” تطلق أنشطتها خالل شهر رمضان

أطلقت
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وفد دولة قطر برئاسة سعادة 
هالل  بن  عيسى  المهندس 
المؤسسة  رئيس  الكواري 
العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” 
العامة  للجمعية  عشر  الثالث  االجتماع  في 
العادية لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس 
عقد  والذي  العربية  الخليج   لدول   التعاون 

بالدوحة.
رئيس  الجمعية  رئيس  برئاسة  االجتماع  عقد 
المجلس المهندس أحمد خالد الجسار وكيل 
الكويت،  بدولة  والماء  الكهرباء  وزارة 
مجلس  دول  عن  الجمعية  ممثلي  وبحضور 
والمهندس  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
عدنان بن إبراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي 

للهيئة.

المواضيع  من  عددا  االجتماع  ناقش  وقد 
االجتماع  جدول  على  المدرجة  الهامة 
دول  بين  الكهربائي  بالربط  والمتعلقة 
المجلس، حيث وقع  سعادة المهندس عيسى 
بن هالل الكواري رئيس المؤسسة القطرية 
والمهندس/  “كهرماء”  والماء  للكهرباء 
للهيئة،  التنفيذي  الرئيس  المحيسن  عدنان 
جنوب  تحويل  محطتي  تبادل  اتفاقية  على 
المفاتيح  بمحطة  للهيئة،  التابعة  الدوحة 
سيمكن  مما  لكهرماء،  التابعة  اللوجستية 
دولة قطر من رفع الطاقة القصوى للنقل إلى 

1200 ميجاوات.
رئاسة  انتقال  كذلك  االجتماع  شهد  وقد 
المجلس في دورته القادمة إلى دولة اإلمارات 
حيث  سنوات،  ثالث  ولمدة  المتحدة  العربية 
وفق  األعضاء  الدول  بين  الرئاسة  تناوب  يتم 

الترتيب األبجدي. 

قد  الخليجي  الكهربائي  الربط  أن  يذكر 
2009م  عام  منتصف  في  تشغيله  منذ  حقق 
أجلها،  من  أنشئ  التي  الرئيسة  األهداف 
المرتبطة  الشبكات  اعتمادية  رفع  وأهمها 
االحتياطيات  في  المشاركة  خالل  من 
الطاقة  وتبادل  الدعم  وتوفير  الكهربائية، 
المطلوبة خالل الطوارئ، إذ أسهم في تجنب 
الشبكات  في  الكهربائية  االنقطاعات 
الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  الكهربائية 
أو  التوليد  وحدات  لفقد  نتيجة  تحدث  التي 
أن  المرتبطة، كما  الشبكات  في  األحمال 
سوق  بإنشاء  المرحلة  هذه  في  تقوم  الهيئة 
من  األعضاء  الدول  يمكن  للطاقة،  خليجية 

تجارة الطاقة فيما بينهم.

دولة قطر تشارك في اجتماع هيئة الربط الخليجي 

شارك
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تشارك دولة قطر 
في االجتماع الثالثين 
للمكتب التنفيذي 
للمجلس الوزاري 

العربي للكهرباء

دولــة قطــــر  في االجتمــــاع 
الثالثيــــــــــــــن للمكتـــــــــــب 
التنفيـــــــذي للمجلــــــــــس الوزاري العربــــــــي 
للكهرباء ، وترأس وفد دولة قطر  سعادة 
المهندس عيسى بن هالل الكواري رئيس 
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
“كهرماء”، وسيعقد اإلجتماع بمقر األمانة 
العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر 
العربية. وتم مناقشة عددا من والتوصيات 
السابقة للمكتب التنفيذي والقضايا الهامة 
لمشروع الربط الكهربائي العربي وما تم 
االستخدامات  نحو  إجراءات  من  اتخاذه 
توليد  في  النووية  للطاقة  المُثلى  السلمية 
الكهرباء ، كما تم مناقشة أهداف تنمية 
ثقافة األمن واألمان النوويين وتطوير البنى 

التحتية لمشروع الربط العربي الشامل.

القطرية  العامة  المؤسسة   
للكهرباء والماء “ كهرماء 
“ الى خفض نسبة المخالفات والهدر  سنويًا 
والماء  الكهرباء  بأهمية  التوعية  عن طريق 
من خالل برامج التوعية المختلفة  التي تقوم 
والمؤسسات  والمساجد  المدارس  في  بها 
المختلفة وتوعية كافة قطاعات الدولة عبر 

وسائل اإلعالم.

بإدارة  القضائية  الضبطية  قسم  ويقوم 
الترشيد بحصر عدد المخالفات والتسريبات 
تفاديها  على  للعمل  العقارات  في  الحاصلة 
العقارات  على   2014 خالل  الكشف  وتم 
بها  الحاصلة   المياه  التسريبات  من  للتأكد 
وكذلك  تقريبا  عقار   13558 عددها  وبلغ 
واإلسراف  الهدر  حول  وتنبيهات  مخالفات 
المحررة  المخالفات  متضمنة   4684 بلغ 
االليات  تطبيق  منذ  الماضية  الفترة  خالل 

535 ونسبة الدفع وصلت الى %80
المشتركين عن  التواصل مع  يتم  انه  كما 
يزيد  الذي  القصيرة  الرسائل  خدمة  طريق 
حيث  النمطي  االستهالك  عن  استهالكهم 
 15000 الى  االشهر  بعض  خالل  العدد  وصل 
االستهالك  انماط  وتختلف  تقريبا  مشترك 

صيفًا وشتاء.

القانون  تطبيق  خالل  من  المؤسسة  وتهدف 
بقانون  الخاصة  الفعلية  االجراءات  الى 
تزايد  من  للحد  والماء  الكهرباء  ترشيد 
والمتمثلة  المشتركين  قبل  من  المخالفات 
الكهرباء  استهالك  في  الهدر  زيادة  في 
قطر  في  التنمية  مسيرة  يهدد  مما  والمياه 
ضرورة  على  مشاريعها  معظم  تعتمد  والتي 
تقوم  حيث  الهامين..  الموردين  هذين  توفر 
قانون  تطبيق  في  كبير  بدور  “كهرماء” 

الترشيد

بهدف الحد من المخالفات 
- قسم الضبطية القضائية 

يعمل على تطبيق قانون الترشيد

محاضرة توعوبة 
لـ “دريمة” تستضيفها “كهرماء”

تسعى

القطرية استضافت العامة  المؤسسة 
والمـــــــــــاء  للكهربــــــــــــــــاء 
“كهرماء” وفدًا من المؤسسة القطرية لرعاية 
األيتام »دريمة« ، بهدف إلقاء محاضرة تعريفية 
عن المؤسسة واألنشطة التي تقوم بها في مجال 
رعاية األيتام ، في إطار التعاون المشترك بين 
الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، في مقر 

كهرماء الرئيسي  .
مدير  كمال  خالد  السيد/  استعرض  وقد 
عام المؤسسة القطرية لرعاية األيتام »دريمة« 
موظفي  من  الحضور  أمام  ألقاها  كلمة  في 
كهرماء، عرض فيها أهداف اهداف وأعمال 
 ، ترعاها  والتي  المستهدفة  والفئات  المؤسسة 
تقدمه من  التي  الخدمات  نبذة عن  كما قدم 
حيث البرامج واألنشطة والفعاليات والتي تعمل 
، بما يكفل تقديم كافة  من أجلها »دريمة« 
والمعنوي  واإلنساني  المادي  الدعم  أشكال 

للمكفولين تحت رعايتها.
كهرماء  من  تذكاري  درعًا  تقديم  تم   وقد 

لمؤسسة »دريمة«  وحرصنا على تنظيم وإقامة 
توعوية  في  منا  واسهامًا  الفعالية  هذه  من 

المجتمع بما تقوم فيه هذه المؤسسة  وتثقيف 
في الدولة

شاركت
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القطريـــــة  العامــــة  المؤسســــة 
“كهرماء”  والماء  للكهرباء 
يــــــوم االبتعــــاث المفتـــــوح  في 

فندق انتركونتيننتال قاعة الوجبة.
 اذ تسعى إدارة الموار البشرية بالمؤسسة من 
من  عدد  أكبر  واستقطاب  جذب  إلى  خالله 
البتعاثهم في  الثانوية  وطالبات خريجي  طالب 
في  المطلوبة  التخصصات  الهندسية  مختلف 

المؤسسة.

من جانبه قال السيد ناصر المهندي مدير إدارة 
الشؤون المشتركة “إننا في مؤسسة كهرماء  
عازمون على تأسيس قوى عاملة مؤهلة وذلك 
ولذلك   ، الواعدة  المواهب  استقطاب  عبر 
فنحن ندعو خريجي الثانوية الباحثين عن خطة 
في  إلينا  االنضمام  متميزة  ومهنية  اكاديمية 
التدريبية  الفرص  واغتنام  كهرماء  مؤسسة 

المميّزة التي توّفرها لهم المؤسسة”. 

المطاوعة  عائشة  السيدة  اعربت  جانبها  ومن 
والتطوير  ان  التدريب  و  التقطير  رئيس قسم 
االبتعاث في كهرماء ومنذ تأسيسه في 2007 
يسير على خطى ثابتة ومتقدمة في استقطاب 
الكفاءات الشابة والواعدة اذ ان المؤسسة تبذل 
القطري  الشباب  استثمار  في  جهدها  اقصى 
منذ اكمال دراسته االكاديمية وحتى تخرجه 
وذلك  المؤسسة  لدى  العمل  في  وانخراطه 
واالداريين  للمهندسين  تأهيلي  برنامجي  عبر 
مدته4 -6 اشهر،  اذ يتكون هذا البرنامج من 
سلسة دورات تدريبية تخصصية يكتسب فيها 
المعرفة المهنية والفنية الالزمة إلعداده لسوق 
التقطير  قسم  ويعكف  هذا  القطري  العمل 
والتدريب والتطوير متمثله في وحدة االبتعاث 
دراسته  بدء  قبل  الطالب  اجراءات  تسهيل  الى 
وذلك عبر تحديد يوم لإلرشاد االكاديمي يتم 
المالية  االجراءات  ألهم  تقديمي  عرض  فيه 
عن  تفصيلي  بكتيب  وتزويدهم  واألكاديمية 
دور المؤسسة والطالب خالل سنوات االبتعاث. 

وحدة  تقوم  للدراسة  الطالب  انضمام  وبعد 
عبر  والجامعة  الطالب  مع  بالتواصل  البعثات 
شبكات  وعبر  االلكترونية  الوسائل  جميع 
التواصل االجتماعي لتذليل الصعاب في اسرع 

وقت ممكن 

وأكدت السيدة عائشة ان هذا االهتمام منبثق 
العامة  المؤسسة  رئيس  سعادة  حرص  من 
القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” المهندس 

بالكفاءات  االهتمام  في  الكواري  عيسى 
اقامة  خالل  من  وذلك  ومكافأتهم  القطرية 
حفل تكريم سنوي برعايته لتكريم الطالب 
في  بهم  والترحيب  والمتفوقين  المتخرجين 

العمل لدى كهرماء. 
يأتي تنظيم مثل هذا اليوم ايمانا باالستثمار في 

تماشيا  وذلك  القطري  البشري  العنصر  تنمية 
مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 
2011-2016 بهدف تقطير الوظائف وتحقيق أحد 
أهداف المؤسسة األساسية وهو توفير أكبر 
للقطريين  االبتعاث  فرص  من  ممكن  قدر 

وتأهيلهم للوصول لتحقيق مسار مهني ناجح. 

“كهرماء” 
تنظم اليوم المفتوح لالبتعاث تحت شعار “ التميز”

نظمت
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رعاية وبحضور سعادة المهندس 
الكواري،  هالل  بن  عيسى 
القطرية  العامة  المؤسسة  رئيس 
للكهرباء والماء “كهرماء”، أقامت المؤسسة 
الحفل السنوي لتكريم وتخريج أبنائها وبناتها 
بـفندق  الثامنة  الدفعة  من  المبتعثين  الطلبة 
 20 الخريجين  بلغ عدد  . حيث  انتركونتننتال 
خريجًا وخريجة 8 ماجستير و14 للبكالوريوس 
قطر  وجامعة  البريطانية  الجامعات  أرقي  من 
مختلف  لدراسة  التعليمية  المدينة  وجامعات 
خالل  من  واإلدارية،  الهندسية  التخصصات 
برنامج المنح الجامعية التي تتميز بها المؤسسة 
منذ عام 2007 ، كما تم كذلك تكريم 5 من 
الطالب المتميزين الذين مازالوا قيد الدراسة .

بن  عيسى  المهندس  سعادة  ذلك صرح  وحول 
هالل الكواري رئيس المؤسسة: “أن كهرماء 
أطلقت استراتيجيتها الجديدة لتتالءم رسالتها 
والتي   2030 قطر  رؤية  مع  وأهدافها  ورؤيتها 
 2030 عام  بحلول  قطر  »تحويل  إلى  تهدف 
التنمية  تحقيق  على  قادرة  متقدمة  دولة  إلى 
العيش  استمرار  تأمين  وعلى  المستدامة 
ظل  في  جيل«،  بعد  جياًل  لشعبها  الكريم 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير ابالد المفدى”.
»بحلول  هي  “كهرماء”  رؤية  ان   “:  وأضاف 
وأصولنا  موظفينا  أداء  سيصبح   ،2030 العام 

لألداء  عالميًا  معيارًا  وإجراءاتنا  وأنظمتنا 
البيئية  واإلستدامة  التقني،  واالبتكار 
الكهرباء  بقطاع  اإلجتماعية  والمسؤولية 
يمثل  الجامعية  المنح  برنامج  وإن  والماء”. 
أحد أوجه التميز مع موظفي كهرماء، والذي 
يعكس إيمانها باإلنسان القطري وقدرته على 
مواصلة النجاح، وتحقيق التميز الذي تسعى إليه 

المؤسسة، الذي يعد الموظف أهم مكوناته. 
وصرح المهندس/ ناصر المهندي مدير شؤون 
“كهرماء”  في  »إننا  المشتركة  الخدمات 
الخريجات  وبناتنا  الخريجين  بأبنائنا  نفتخر 
من  المهني  مستقبلهم  سيبدؤون  الذين 
“كهرماء” التي تحرص كل الحرص على أن 
يستمر من خالل  بل  الداعم  دورها  يتوقف  ال 
عدة برامج لتطوير مساراتهم المهنية وربطهم 

ببيئة العمل. وأضاف إن احتفالنا اليوم بطالبنا 
الخريجين هو احتفال بالمستقبل الذي يمثلونه، 
المهنية  حياتهم  من  جديدة  لمرحلة  وتدشين 
التي نرجو لهم فيها كل التوفيق، ونقول لهم 
تحقيق  في  للمساهمة  أمامكم  المجال  إن 
الوطن  لهذا  الجميل  ورد  المؤسسة،  أهداف 
المعطاء من خالل مواصلة التميز، وبذل الجهد 
للنهوض بقطاعي الكهرباء والمياه بالدولة بما 

يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030.
الى  تسعى  “كهرماء”  أن  بالذكر  الجدير 
اداراتها  مختلف  في  الوظائف  من   %50 تقطير 
هذه  لزيادة  البشرية  الموارد  إدارة  وتسعي 
برامجها  عبر  المقبلة  األعوام  خالل  النسبة 
تستهدف  والتي  المختلفة  والتطويرية  التدريبة 

الطالب والموظفين .

المؤسســـــــة العامـــــة القطريـــــة 
والمـــــــــــــــــــــاء  للكهربـــــــــــــــــــاء 
“كهرماء”  في معرض قطر 
الدولي الخامس للجامعات 2014 ، والذي ينظمه 
الدولي  بمركز قطر  للتعليم  األعلى  المجلس 
لتحفيز  التنوع  نحو  شعار:  تحت  للمؤتمرات 

اإلبداع واالبتكار.
تأتــــــي هــــــــذه المشاركــــة فـــــي  إطار سعــــــــي 
“كهرماء” نحو تحقيق هدفها في استقطاب 
عليهم،  واإلبقاء  وتطويرهم،  أكفاء  موظفين 
ودعم سياسة التقطير، حيث تعرض كهرماء 
العديد من فرص التعليم واالبتعاث في مختلف 
رؤية  مع  يتفق  بما  واإلدارية،  الفنية  الوظائف 
 2011 الوطنية  التنمية  واستراتيجية   2030 قطر 
االستفادة  على  كهرماء  تعمل  كما   .2016  –
الطالب  تعريف  في  الفعاليات  هذه  مثل  من 

بالبرامج الهادفة إلى تقطير الوظائف الهندسية 
والفنية واإلدارية وتشجيع الشباب القطري على 
اإلقبال على هذه التخصصات العلمية الهامة بما 
يسمح بزيادة عدد الكوادر القطرية المحترفة 

والمدربة بالمؤسسة. 
الدراسية  والمنح  اإلبتعاث  برنامج  ويعد 

تسعى  إذ  الدولة،  برامج  أقوى  أحد  بالمؤسسة 
خالله  من  بالمؤسسة  البشرية  الموار  إدارة 
من طالب  عدد  أكبر  واستقطاب  جذب  إلى 
وطالبات خريجي الثانوية البتعاثهم في مختلف 
التخصصات الهندسية المطلوبة في المؤسسة، 
الوظيفية  المهام  وتوليهم  القدرات  لبناء  وذلك 

الفنية واإلدارية في المؤسسة. 
الجدير بالذكر أن “كهرماء” تشارك بجناح 
الطالب  لتعريف  وذلك  المعرض،  في  مميز 
تقدمها  التي  والمميزة  الكبيرة  بالفرص 
المؤسسة، حيث تم تجهيز الجناح بمجوعة من 
بالتفصيل  تشرح  التي  والمطبوعات  الكتيبات 
كما  فيها،  العمل  ومجاالت  المؤسسة  طبيعة 
البشرية  الموارد  موظفي  من  فريق  يتواجد 
فريق الستقبال الطالب وشرح كافة التفاصيل 

والرد على جميع االستفسارات.

“كهرماء”
” تشارك في معرض قطر الدولي الخامس للجامعات 2014”

شعار ) التميز ( :
” كهرماء” تكرم طالبها  الخريجين والمتميزين

تحت

تشارك
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لمحة عامة عن “كهرماء”

حق  “كهرماء”  والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  تملك 
نقل  شبكات  لمنظومة  وحيد  ومشغل  كمالك  الحصري  االمتياز 

وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر.

رقم  األميري  القانون  بموجب   2000 في سنة  » كهرماء«  أنشئت  وقد 
حاجة  وتأمين  للمستهلكين  والماء  الكهرباء  بيع  تنظيم  أجل  من   ،10
البالد منهما بشكل دائم ، ومنذ إنشائها عملت “كهرماء” كمؤسسة 
مستقلة وأعطيت شخصية اعتبارية وتدار على أسس تجارية برأس مال 
بلغ ثمانية مليارات ريال قطري ) ما يزيد على ملياري دوالر أمريكي(

مجاالت العمل الرئيسية
1. إبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والماء وتوفير الدعم الفني  
   والمؤسسي إلنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.

2. تملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء في 
   دولة قطر.

3. وضع خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء.
4. وضع القواعد المنظمة ألعمال التوصيالت الكهربائية والتمديدات 

   المائية إلى مختلف المباني والمنشآت.
5. تقديم الخدمات واالستشارات في مجال األنشطة التي تقوم بها.

الــرســـالة
في  أفضل  لحياة  عالية،  جودة  وذات  مستدامة  ومياه  كهرباء  توفير 

دولة قطر.

الرؤيــــة
بحلول العام 2030، سيصبح أداء موظفينا وأصولنا وأنظمتنا واجراءاتنا 

معيارًا عالميًا ، لألداء واالبتكار التقني. 

واالستدامة البيئية والمسؤولية االجتماعية بقطاع الكهرباء والماء.

القيـــم
1. التركيز على العمالء : وضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية 

احتياجاته بشكل مستمر.
2. األداء واالستجابة : تبني أعلى معايير الدقة والكفاءة والفاعلية في 

تلبية احتياجات كهرماء وأصحاب العالقة بالمؤسسة
لتحقيق  متبادلة  بثقة  الزمالء  مع  التعامل   : الفريق  بروح  العمل   .3

أهداف المؤسسة.
الالزمين  واالنفتاح  بالشفافية  المؤسسة  بأنشطة  القيام   : الشفافيـــة   .4

لتعزيز ثقة المتعاملين معها.
5. الـــــوالء : المحافظة على الصدق مع كهرماء ودعم أهدافها والفخر 

بإنجازاتها.

األهداف المؤسسية
1. التميز في خدمة العمالء.

2. توفير خدمات الكهرباء والمياه بجودة عالية.
3. زيادة التوعية االجتماعية واالمتثال للمتطلبات البيئية.

والمياه  الطاقة  سوق  في  التنظيمية  التغييرات  وتعزيز  مواكبة   .4
المناطق. وتبريد 

5. تعزيز األداء المالي.
6. تطوير الحوكمة بالمؤسسة وإدارة المخاطر.

7. تحسين العمليات واألنظمة.
8. تطوير أداء األصول.

9. ضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
10. السعي نحو استقطاب موظفين أكفاء وتطويرهم، واإلبقاء عليهم، 

ودعم سياسة التقطير.
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Editor’s Note
It is a real pleasure and honor for me to write this foreword to the 
special publication from KAHRAMAA entitled ‘KAHRAMAA’s 
Achievements 2014’ which focuses on overall accomplishments 
of the organization through the year 2014.

The publication provides a summary of all important milestones KAHRAMAA has 
achieved in all its spheres from January until the end of the year. 
KAHRAMAA has embarked upon multiple initiatives to inculcate Qatar National 
Vision’s (QNV 2030) philosophy through projects, programmes and organizational 
advances. These infrastructural and organizational developments are in line with the 
Qatar National Vision which aims at transforming Qatar into an advanced country by 
2030, capable of sustaining its own development and providing a high standard of 
living for all of its future generations.
Driven by the growth of the economy and also various mega infrastructural projects, 
KAHRAMAA is making its strides to meet the growing demands of power and water 
pacing with the rising population of Qatar. Under the wise leadership of His Highness 
Sheikh Tamim Bin Hamad Al- Thani, the State of Qatar has planned meticulously to 
meet the electricity and water demands of Qatar. 
The year 2014 witnessed the launching of ambitious and gigantic water security 
projects by HE the Prime Minister of Qatar, launching of KAHRAMAA’s corporate 
strategies, participation of KAHRAMAA at International meets, exhibitions & seminars, 
bestowing of International accreditations and honors, signing of agreements and 
MoUs, sustainability milestones and many more.
Hope the special edition will provide you the crux of all of achieved accomplishments 
of KAHRAMAA.

Sincerely,
Abdulla Anber Al-Jassim,
Editor-in-Chief,
Public Relations & Communication Manager,
KAHRAMAA
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KAHRAMAA 
celebrated National 
Day with patriotic 
fervor
Qatar General Electricity & Water 
Corporation (KAHRAMAA) celebrated 
Qatar National Day with fun, fervor, 
festivities and frolic with hundreds of 
KAHRAMAA staff.
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outstanding 
students



10

30

25

HE the Prime Minster 
launches KAHRAMAA’s 
projects to achieve water 
security 

NEW RESEARCH 
CENTER FOR 
SMART GRID AT 
QATAR’S TEXAS 
A&M UNIVERSITY

KAHRAMAA 
gets accolades for 
its Sustainability 
Reporting
Qatar General Electricity & Water 
Corporation (KAHRAMAA) has 
achieved two significant awards recently 
for its first ever produced Sustainability 
Report 2013 titled “Changing mindsets, 
Inspiring the future”.

KAHRAMAA 
celebrates National 
Day in Darb Al-Saai

6

KAHRAMAA 
launches its 
Long-Term Strategy 

Under the patronage of H.E. Sheikh 
Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, 
the Prime Minister and Minister of the 
Interior, Qatar General Electricity & Water 
Corporation “KAHRAMAA” launched on 29th 
of April, its long-term strategy up to 2030.
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HE the Prime Minster 
opens the 2nd Arab Water 
Conference & Exhibition 
2014

Under the patronage of His 
Excellency Sheikh Abdullah 
Bin Nasser Al Thani, the 
Prime Minister and Minister 

of Interior. Qatar General Electricity 
& Water Corporation ( KAHRAMAA) 
hosted the 2nd Arab Water 
Conference titled “Towards smart 
management for the water sector in 
the Arab region through innovative 

and sustainable solutions to face the 
rising challenges” from the 27th to 
the 29th of May 2014 at Ritz Carlton 
Doha. 

The event which was  hosted 
by KAHRAMAA was organized in 
cooperation with the Arab Ministerial 
Water Council.  

The 2nd Arab Water Conference 
& Exhibition 2014 was marked with 

the high level presence of  ministers, 
excellencies and dignitaries from across 
over 22 Arab countries representing 
North Africa and the Middle East. These 
included Arab Ministers of Water and 
Environment, heads of delegations, 
decision-makers, senior officials, water 
experts and researchers who met to 
discuss water issues and challenges in 
the Arab countries. 
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The opening ceremony was marked 
with the presence of ministers, 
dignitaries and delegates from all over 
the Arab world. 

Speaking at the occasion, H.E. 
Sheikh Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa 
Al Thani, the Prime Minister and 
Minister of Interior of the State of Qatar 
welcomed the high level delegations 
and participants at the prestigious 
summit. 

He said that the State of Qatar under 
the wise leadership of His Highness 
Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani has 
proceeded to support the needs of the 
State regarding water sustainability 
and mandated the creation of a clear 
and comprehensive strategy for the 
management of all natural resources, 
in accordance with the highest 

international standards. 
Speaking at the occasion, H.E. Dr. 

Mohammed Saleh Al-Sada, Qatar’s 
Minister of Energy & Industry said: “ 
Water is a crucial topic in the in the 
Arab world and we need to unify our 
approach to meeting these challenges 
that threaten the sustainability of our 
economies. They also impact national 
development and long-term stability 
within the Arab world. 

Speaking at the occasion, H.E. 
Eng. Essa Bin Hilal Al Kuwari, the 
Chairman of the Organizing Committee 
and President of KAHRAMAA said 
that the interest in water resources 
management is clearly reflected in the 
great interest shown by the scholars 
and technical experts represented 
through their presented papers and 

researches.  
He also thanked the technical and 

scientific secretariat and the ministerial 
council, the working committees 
and the sponsors and all those who 
contributed to delivering the excellent 
organization of the Second Arab Water 
Conference.

The three-day conference provided 
an excellent opportunity to coordinate 
collectively and unify efforts in order to 
face the challenges related to the Arab 
water issues.  With water conservation 
becoming of increasing importance in 
the region, the conference provided 
a platform to arrive at common 
understanding of what was required to 
address water scarcity and methods 
of sustainable management of water 
resources.

“With water conservation 
becoming of increasing 
importance in the region, 
the conference provided 
a platform to arrive at 
common understanding 
of what was required to 
address water scarcity and 
methods of sustainable 
management of water 
resources.”
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HE the Prime Minster 
launches KAHRAMAA’s 
projects to achieve 
water security 

H.E. Sheikh Abdullah Bin 
Nasser Al-Thani the Prime 
Minister and Minister of 
Interior, launched new water 

projects to raise the strategic water 
reserves in the beginning of the year 
2014. 

The ceremony held on this occasion 
was attended H.E. Ahmed Bin 
Abdullah Al-Mahmoud, Deputy Prime 
Minister and Minister of State for 
the Council of Ministers affairs, H.E. 
Dr. Mohammed bin Saleh Al-Sada, 
Minister of Energy & Industry, and 
H.E. Eng. Essa bin Hilal Al-Kuwari, 

KAHRAMAA President, Qatar General 
Electricity and Water Corporation 
“KAHRAMAA”, and a number of 
ministries and top officials.

The projects include five new 
water Reservoirs and Pumping 
Stations (RPS) at Duhail, Umm Qarn, 
Mesaimeer, south Doha and Muathier 
and reservoirs at existing stations at a 
total value of QR 3.224 billion. 

These major projects aims to raise 
KAHRAMAA strategic water reserves. 
They are considered the largest 

“These major 
projects aims to raise 
KAHRAMAA strategic 

water reserves. 
They are considered 

the largest expansion of 
Qatar’s water reserves; 
an increase by 126% to  
a total capacity of 561 
million gallons (MIG).”
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expansion of Qatar water reserves by 
126% at a total capacity of 561 million 
gallons (MIG).

H.E. Dr. Al-Sada said KAHRAMA 
is working to implement a number of 
future projects that will help increase 
water reserves, and to enhance the 
availability of water in various parts of 
the country through more reservoirs, 
pumping stations, and pipelines. 

H.E. Eng. Essa bin Hilal Al-Kuwari, 
KAHRAMAA President, Qatar General 
Electricity and Water Corporation 
“KAHRAMAA” said, “KAHRAMAA has 
achieved various accomplishments 
in the last period in the field of water 
storage and transmission to secure 
supplies as it managed to launch five 
new water Reservoirs and Pumping 
Stations (RPS) at Duhail, Umm Qarn, 
Mesaimeer, south Doha and Muathier 
and reservoirs at existing stations at a 
total value of QR 3.224 billion.

Duhail RPS is the largest in Qatar 
with one-third of the water reserves 
in Qatar. It contains a pumping 
station, six large reservoirs with a 
total capacity of 142 MIG. The Station 
serves Lusail, Al Kheesa and Rowdat 
Al Hamam areas. 

The Umm Qarn RPS has five 
reservoirs with a capacity of 71 MIG. 
It serve Umm Qarn, Simaisma and 
surrounding areas. The total cost is QR 
973m. The South Doha RPS includes a 
pumping station and seven reservoirs 
with a total capacity of 84 MIG costing 
QR 640m. The Station serves Doha 
Airport, Al Hilal, Airport and Ain Khalid. 

KAHRAMAA

“KAHRAMAA has 
achieved various 
accomplishments 

during the last 
period in the field 
of water storage 

and transmission to 
secure supplies with 

the launch of five new 
water Reservoirs and 

Pumping Stations 
(RPS) at Duhail, 

Umm Qarn, Mesaimeer, 
south Doha and 

Muathier and 
reservoirs at existing 

stations at a total value 
of QR 3.224 billion.”
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Mesaimeer RPS, contains a pumping 
station and six reservoirs with a total 
capacity of 108 MIG costing QR658m. 
It serves Mesaimeer and surrounding 
areas. Muathier RPS contains a 
pumping station and five large 
reservoirs with a capacity of 105 MIG 
at a total cost of QR656 m. It serves 
Bani Hajir, Muaither, Al Sailiya and 
surrounding areas. 

KAHRAMAA has also launched 
seven reservoirs at existing stations in 
Salwa industrial, Bani Hajir, Gharrafa, 
and West Bay. 
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Under the patronage of H.E. 
Sheikh Abdullah bin Nasser 
bin Khalifa Al Thani, the 
Prime Minister and Minister 

of the Interior, Qatar General Electricity 
& Water Corporation “KAHRAMAA” 
launched on 29th of April, its long-term 
strategy up to 2030.

The ceremony was attended 
by H.E. Ahmed bin Abdullah Al-
Mahmoud, Deputy Prime Minister 
and Minister of State for Cabinet 
Affairs, H.E Dr. Mohamed bin Saleh 
Al Sada, the Minister of Energy and 
Industry, H.E Eng. Essa bin Hilal 
Al- Kuwari, KAHRAMAA’s President, 
dignitaries, and high level officials 
from different sectors.

In his speech, Dr. Mohammed bin 
Saleh Al-Sada said, “KAHRAMAA 
strategy and the new vision, mission, 
and objectives come within the great 
development Qatar electricity and 
water sectors witness in the last six 

decades. They reflect KAHRAMAA 
commitment to high performance, 
services quality, customer centricity, 
as well as sustainability to its wide 
meaning.”

Al-Sada stressed the importance 
of KAHRAMAA strategy stating that 
it forms the first step towards the 
complete strategic transformation of 
Qatar General Electricity and water 
corporation where management will 
be based on results, measured by set 
performance indicators, rather than 
objectives. 

H.E. Eng. Essa bin Hilal Al- Kuwari, 
the President of Qatar General 
Electricity & Water Corporation 
“KAHRAMAA” said, “the change in 
KAHRAMAA strategy aims alignment 
with QNV 2030 and QNDS 2011 – 
2016 where the continual development 
is a key component of KAHRAMAA 
plans and operations to achieve and 
maintain the desired excellence.” 

 “The development and 
transformation KAHRAMAA currently 
witnesses should be a motive for 
KAHRAMAA to provide electricity 
and water services at the highest 
technology and lowest price and by 
Qatari national to achieve the aimed 
economic and social growth in Qatar” 
he concluded. 

KAHRAMAA 
launches its Long-Term 
Strategy 

8 | Features
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Texas A&M University at Qatar 
launched the Smart Grid 
Center extension in Qatar 
(SGC-Q) at an event for local 

industry and stakeholders recently. 

The Smart Grid Center extension 
in Qatar enables making smart grid a 
reality in Qatar and worldwide. Electric 
energy is key to every economy and 
for societal prosperity across the 
globe. The smart grid effort aims to 
transform this critical infrastructure 
using computer-based remote control 
and automation. The smart grid 
integrates electricity and information 
and communication infrastructures to 
produce electricity more efficiently and 
reliably, as well as cleanly and safely 
for the environment. 

The center strives to become a 

New research center for 
Smart Grid at Qatar’s 
Texas A&M University 
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reference point and a key player in the 
field of smart grid in the community and 
in the region, working toward ensuring 
energy security. The center trains 
engineering students and professionals 
in electric energy-related concepts and 
technologies in Qatar and helps with 
technology transfer in Qatar to benefit 
the economy. 

It will help integrate electricity 
and information and communication 
infrastructures to produce electricity 
more efficiently and reliably, as well as 
cleanly and safely for the environment. 
The Smart Grid Center is working 
to solve pressing energy issues 
while meeting the needs of future 
generations.

His Excellency Engineer Essa Bin 
Hilal Al- Kuwari, president of Qatar 
General Electricity & Water Corporation 
(KAHRAMAA) attended the event at 
Texas A & M at Qatar Engineering 
building. Also, it was attended by a 
number of experts, faculty, students 
and governmental dignitaries.

Speaking at the occasion, H.E. Al- 
Kuwari, said that the establishment 
of such specialized focused centre 
is aligned with Qatar National Vision 
2030 and a step ahead in implementing 
KAHRAMAA’s vision and strategy.

  
“The center will work to incorporate 

all efforts related to the field to build 
a platform for the smart infrastructure 

not only in the electricity grids but 
also for water, telecommunication and 
transportation as well,” he said. 

The center is very much aligned 
with the part related to performance, 
technological innovation and 
environmental sustainability in 
KAHRAMAA’s mission statement, he 
added.

The establishment of this center 
is in line with KAHRAMAA’s strategy 
and with QNV 2030 vision. The center 
will be the nucleus to lead, direct and 
coordinate the research, development 
and innovation needed for smart Grid 
promotion and implementation within 
the state of Qatar and the GCC region.

“The Smart Grid 
Center is working to 

solve pressing energy 
issues while meeting 
the needs of future 

generations. 
It will help 

integrate electricity 
and information 

and communication 
infrastructures to 

produce electricity 
more efficiently and 
reliably, as well as 
in a manner that is 

clean and safe for the 
environment.” 

“The center will 
work to incorporate 
all efforts related to 
the field to build a 
platform for smart 

infrastructure 
not only in the 

electricity grids 
but also for water, 
telecommunication 

and 
transportation.”
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Qatar General Electricity 
& Water Corporation 
(KAHRAMAA) celebrated 
Qatar National Day with 

fun, fervor, festivities and frolic. 
Hundreds of KAHRAMAA staff, 
special invitees and others attended 
the celebrations worthy of the 
remarkable significance in Qatar’s 
history.

 
The National celebration which 

falls on December 18 every year was 
staged at KAHRAMAA’s head office 
located at Dafna area. The event 
was featured with a number of fun, 
educational and cultural activities and 
a number of stalls depicting Qatar’s 
past glories. 

At the occasion, all the staff were 
provided with gifts for them and their 
families. KAHRAMAA also received 
Ashghal’s President and other 

dignitaries at the tent.
Speaking on the occasion, 

KAHRAMAA’s Public Relations and 
Communication Manager, Mr. Abdulla 
Anber said that the celebration is an 
excellent platform to know our rich 
past and to show our loyalty towards 
our beautiful country while glorifying 
our present achievements. He also 
thanked for expatriate employees of 
various nationalities for joining the 
event.

KAHRAMAA 
celebrated National Day 
with patriotic fervor
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KAHRAMAA

Qatar general Electricity &Water 
Corporation “KAHRAMAA” 
has recently launched the 

first phase of the redesign and 
replacement of some constructions at 
Souq Waqif distribution substations. 
The project comes within KAHRAMAA 
plans for the development and 
upgrade of electricity sector and 
endeavor to ensure the highest 
security and safety standards at 
electricity distribution institutions in 
cultural sites in particular. 

The project includes the 
redesign and replacement of 
some constructions at distribution 
substations in Souq Waqif. 
readymade constructions will be 
used instead. KAHRAMAA teams 
has made the required studies and 
surveys where a complete plan has 
been set to disconnect substations 
in coordination with operation and 
maintenance engineers. 

The projects consists of three 
phases including ten substations. the 
first phase has been started where 
the readymade elements are being 
installed for basements, ceilings 
and walls. For safety measures, 

work sites are surrounded by metal 
fences bearing all safety instructions. 
Advertisement banners were fixed 
on the fences to reflect KAHRAMAA 
consideration of the cultural aspect of 
the location.

14 | News

KAHRAMAA 
Upgrades Distribution Substations at Souq Waqif

Doha (October 26, 2014): Qatar 
General Electricity & Water 
Corporation “KAHRAMAA” 

organized a series of awareness 
lectures on the quality of drinking 
Water and KAHRAMAA role in 
providing high quality and safe water 
for customers. 

A team from Conservation and 
Energy Efficiency Department and 
Water Laboratory visited a number 
of schools to educate students of 
the high quality of water provided 
by KAHRAMAA. The visit included 
various activities to increase 
students awareness of the water 
quality.

The lectures presented by 
KAHRAMAA team included 
conducting the daily tests by state of 
the art equipment to check and verify 
water quality. Experiments proved 
that KAHRAMAA water complies with 
the highest standards of WHO and 

other HSE standards. 
The lectures come within 
KAHRAMAA role to educate all 
society classes especially student 

of water quality from desalination 
plants to the customer premises to  
promote their responsibility of water 
quality and conservation.

KAHRAMAA 
Organizes Lectures on Water Quality
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Qatar General Electricity 
& Water Corporation 
“KAHRAMAA” launched 

Conserving Building Competition. 
The competition was open from 3rd 
to 28th February 2014. It is one of the 
initiatives of the National Program for 
Conservation and Energy Efficiency 
“Tarsheed”.

Interested people could  apply 
for the competition via KAHRAMAA 
website km.qa where they could 
view completion terms and fill in 
registration form. The competition 
launched by Conservation and 
Energy Efficiency Department, was 
open for all buildings from industrial, 
governmental, commercial, and 
residential sectors, as well sport 
venues are included this year.

The competition was held within 
the activities of Tarsheed Program 
meant to increase the awareness 
of conserving building and the 
possibility of application in existing 
buildings. It was meant to encourage 
effective participation in energy 
conservation. The buildings were 
evaluated based on the specific 
parameters set by the team of 

qualified experts to test efficient 
design of Mechanical Electrical 
& Plumbing (MEP) systems in all 
buildings which in turn includes HVAC 
System, lighting, plumbing fixtures, 
landscape, motion sensors, and BMS. 
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KAHRAMAA 
Launched Conserving Building Competition

The General Services 
Department at Qatar 
General Electricity 

& Water Corporation 
“KAHRAMAA” received 
an ISO certification 
(ISO:9001/2008) recently.

The ISO certifications 
covers all department 
sections. Evaluation 
proved that all procedures, 
instructions, and policy at 
the department go in line 
with QMS in terms of customer orientation, leadership and 
employee participation, and quality improvement.  

The certification was awarded by TUV  SUD having 
audited the system and performance of the department 
successfully.

KAHRAMAA 
GS Department gets ISO 

Certification

The Water Field Services Department at Qatar General 
Electricity & Water Corporation “KAHRAMAA” received an 
ISO certification (ISO:9001/2008) recently.

The ISO certifications covers all department sections. 
Evaluation proved that all procedures, instructions, and policy 
at the department go in line with QMS. 

The certification was awarded by TUV  SUD having audited 
the system and performance of the department successfully.

KAHRAMAA 
Water Field Services Department  

gets ISO Certification
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The Qatar General Electricity & 
Water Corporation (KAHRAMAA) 
signed a slew of Electricity 

networks expansion projects contracts 
with a number of local and International 
companies for Phase 11- Qatar Power 
Transmission System Expansion Plan.

The contracts were signed by the 
Minister of Energy and Industry HE 
Dr. Mohammed bin Saleh Al Sada 
with representatives of each company 
which have been selected to carry out 
these projects amidst the presence 
of KAHRAMAA’ President, HE Eng. 
Essa Bin Hilal Al- Kuwari, directors, 
managers and top officials of involved 
companies at Four Seasons Hotel.

The upcoming projects involve 
contractors and consultants for T & D 
infrastructure development to implement 
through appropriate  international and 
local private EPC participation. The 
EPC (engineering, procurement and 
construction) contracts for Phase 11 
are for the supply and commissioning 
of transmission lines and substations 
along with dismantling of few OHLs. 

The contractors who signed the 
contracts with KAHRAMAA are 
Elsewedy Cables, Gulfar Al Misnad, LS 
Cable, NCC, PRYSMIAN POWERLINK, 
Siemens AG & Siemens WLL 
consortium, ETA Star International, 
ABB LLC, Taihan Electric wire, 
Energoprojeck Entel, Larsen& Toubro, 
Mott MacDonald and Alstom. Besides, 
KAHRAMAA also signed a contract 
with Qatar International Cable Co 
(QICC) at the ceremony. The Two years 
call off agreement is for the supply 
of cables (LV & MV). The contract 
signed between Qatar International 

Cable Co. and KAHRAMAA is for the 
stage 2 of the Phase 11 expansion 
and development program of Qatar’s 
electricity network.

Apart from the above, KAHRAMAA 
also entered into agreement for 
consultancy services for stage 1 of 
Phase 11 include EDF and ALSTOM 
GRID SAS while consultancy services 
for the second stage of the Phase 11 
are yet to be awarded. 

All the projects falling under this 
phase are vital and important for the 
country as it includes construction 
of sub- stations, laying of High 
Voltage cables and dismantling of 
few Over Head Lines (OHLs) at major 
infrastructure- oriented projects of the 
country across the capital city and 
suburbs such as New Doha Ports, Doha 
Rail and Metro projects and Qatar 2022 
projects among others.

The contracts of 1st stage of phase 
11 will facilitate commissioning of 

total 32 substations comprising 26 
Main substations and 6 Framework 
substations. Apart from it, total 948.6 
KM (Main and framework) cables will 
be laid and 43KM of OHLs will be 
dismantled.

The contracts of second stage of 
phase 11 will facilitate commissioning 
of total 20 substations comprising 14 
Main substations and 6 Framework 
substations. Apart from it, total 82.1 
KM (Main and framework) cables will 
be laid and 54.5 KM of OHLs will be 
dismantled. All of the contracts are 
likely to be completed from 16- 44 
months from EDC.

Speaking at the occasion, the 
Minister of Energy and Industry, HE 
Dr. Mohammed bin Saleh Al Sada said 
that the signing of such vital contracts 
aim at keeping pace with the rapid 
development in the state and to meet 
the growing needs and demands of 
electricity.

KAHRAMAA 
Inked Contracts Worth QR 7.7 Billion

 The Qatar General Electricity & 
Water Corporation (KAHRAMAA) 
has added another milestone 

recently in its achievements, obtaining 
successfully the renewed accreditation 
of TUV SUD ISO 9001:2008 certificate 
for its Water Projects department. 

The Water Project Department of 
the Technical Affairs Directorate (TA) 
at Qatar General Electricity & Water 

Corporation was awarded with the 
ISO:9001/2008 certification in 2011. 

The renewed certification now will 
be valid for three years. The Water 
Project Department was adjudged 
to have applied quality management 
system according to ISO 9001:2008 
requirements for the management of 
water, buildings, and public facilities 
projects prior to the renewal

KAHRAMAA Water Projects Department 
Accreditation Renewed 
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The President of Qatar 
General Electricity and Water 
Corporation “KAHRAMAA”, 

H.E. Eng. Essa bin Hilal Al-
Kuwari launched the first phase 
of KAHRAMAA transformation into 
smart corporation, through various 
e-services on KAHRAMAA website 
and application on smart phones.

The launching took place recently 
at KAHRAMAA’s headquarter 
amongst the presence of H.E 
Eng. Essa Bin Hilal Al-Kuwari, 
KAHRAMAA’s President, Directors, 
Managers, senior functionaries, and 
media representatives.

KAHRAMAA has launched a new 
improved website to cope with the 
new services. The new website is 
sleek, stylish and full of new features, 
to make the site more user-friendly 
and encourage user interaction.

The website includes various 
e- services; electronic certificates, 
service tracking, tariff details, 
tenders, auctions, awards, a separate 
portal for the ongoing National 
Program for Conservation and Energy 
Efficiency, as well as Tarsheed’s 
children site.

The first phase of transforming 
KAHRAMAA into smart 
corporation provides various 
eservices on KAHRAPAA 
application on smart phones. This 
includes bill view and payment, 
service tracking, meter reading, 
certificates, and more. 

The application includes sections 
for Tarsheed, KAHRAMAA news, 
suggestions and complaints, and 
KAHRAMAA employees.

On this occasion, Al-Kuwari 
said, “the launch of e-services on 
KAHRAMAA website and application 
on smart phones comes within 
a strategic plan to transform all 
KAHRAMAA services into eservices 
by the end of 2014 and KAHRAMAA 
into smart corporation in 2015.” 
adding that “all Human Resources 
services are now smart”.

KAHRAMAA President extended 
gratitude to H.E. Dr. Mohammed 
bin Saleh Al-Sada for his support 

to KAHRAMAA initiatives. He 
also appreciated the Ministry of 
administrative development for their 
support, all authorities, and media in 
particular. 

On his part, Eng. Ibrahim AL-Emadi 
said,” the launch of the various 
e-services represents phase one of 
transforming KAHRAMAA into smart 
corporation” adding that KAHRAMAA 
provides distinguished services for 
customers and employees. 

KAHRAMAA is the first corporation 
to provide Human Resources 
services for its employees via 
KAHRAMAA application on smart 
phones. 

 KAHRAMAA 
Transformation into Smart Corporation, Phase I Launched

Qatar General Electricity 
& Water Corporation 
“KAHRAMAA” has launched a 

new program where the data of Qatari 
owners is updated automatically once 
connection fees of private buildings 
are paid. 
The new service comes within 
KAHRAMAA endeavor to provide high 

quality services to ensure customer 
satisfaction.

The new program automatically 
updates the data of Qatari owners 
in the system to Qatari customer 
exempted from electricity and 
water consumption fees once the 
connection fees of the private building 

for residential use are paid. 

Through the new program, data 
is updated in one visit to any of 
KAHRAMAA customer services 
centers with no need to update again.  

It saves time and effort, and 
facilitate all procedures for customers 
especially Qatari owners. 

    KAHRAMAA 
Introduced More Facilities for Qatari Owners 
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 KAHRAMAA 
Hosts Blood Donation Camps

Qatar General Electricity & Water 
Corporation (KAHRAMAA) 
hosted blood donation camps 

on 17th & 18th September 2014 at 
its headquarters in Dafna at its main 
Customer Centre located in Al- Hilal, 
respectively.

 The blood donation drive was 
organised in coordination with Hamad 
Medical Corporation aiming enrichment 
of blood reserves in the country. 

A large number of employees 
including senior functionaries and ladies 
donated blood during the drive.

Speaking at the occasion, 
KAHRAMAA’s HSE Manager, Mr. 
Abdulrahman Ali Ahmed Al Niama 
said that organizing blood donation 
camp at KAHRAMAA Headquarters 
reflects our commitment towards social 
responsibility. We are extremely proud 
of our colleagues who participated and 
donated their bloods at this campaign, 
he added.

 

The Qatar General Electricity 
& Water Corporation 
(KAHRAMAA) has achieved 

8.2 million work hours without a 
Lost Time Injury (LTI) from the 
beginning of the this year up to 
May 2014.

The figure includes KAHRAMAA 
and its contractors as well. The 
total KAHRAMAA’s work hours 
without LTI for the period was 
2730024 and total work hours 
without LTI from the contractors for 
the period was 5502993. 

 KAHRAMAA Achieves Safety Milestone
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Maximum load in Summer 
2014 witnessed great and 
unexpected increase as it 

recorded 6.740 MW compared with 
6000 MW in 2013 at an increase of 
more than 12%. Giving this fact, Qatar 
General Electricity & Water Corporation 
“KAHRAMAA” managed to keep the 
high quality performance indicators of 
the electricity network.

It comes within KAHRAMAA 
mission of Providing High Quality and 
Sustainable Electricity and Water for 
Better Living in Qatar. In Summer 2014, 
KAHRAMAA managed to meet the need 
of all sectors in Qatar. The production 
surplus provided the needs of the 
electricity networks and the as well as 
the GCC interconnection commitments. 

The safe operation continued until the 
end of this summer as statistics shows 
that the performance indicators are 

higher than the last year. 

The distribution network has been 
expanded. There are now 11932 
substations compared with 10818 in 
2012 and 11362 in 2013. It copes with 
the increase of the main substations 
from 190 in 2012 to 213 in 2014.

In spite of the increase of customers’ 
number and distribution network 
components, performance has 
improved compared to the last year 
in terms of interruption frequency and 
duration as well as failure. It apparently 
proves the success of operation and 
maintenance plans.  

Qatar General Electricity 
& Water Corporation 
(KAHRAMAA) organized 

a workshop on District Cooling 
today at St. Regis Hotel under the 
title, “ Towards Cooperative District 
Cooling Society”.

The workshop was attended 
by senior functionaries of 
KAHRAMAA and all operating 
and coordinating District 
Cooling stakeholders including 
representatives from ASHGAL and 
Ministry of Environment, aimed at 
strengthening cooperation and 
coordination among all concerned 
stakeholders and discussing 
collective strategies in the arena 
to help implement Qatar National 
Vision 2030 and Qatar National 
Development Strategy (2011-2016).

As per the Ministerial directive, 
the potable water usage in all 
central cooling plants were 
prohibited from 2014 January 
onwards. KAHRAMAA District 
cooling service department is 
enforcing the implementation of 
Ministerial directive and advise

       KAHRAMAA 
Organizes District Cooling Workshop

KAHRAMAA Ensures High Quality Performance Indicators in its 
Electricity Networks  
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 Water connection 
to farms soon - HE 
Eng. Al-Kuwari

 Within KAHRAMAA’s 
efforts to provide high 
quality services to all 

its customers, improve services 
on continual basis, and provide 
high quality drinking water via 
KAHRAMAA distribution network, 
KAHRAMAA’s President H.E Eng. 
Essa bin Hilal Al-Kuwari issued a 
statement recently that under the 
wise instructions of HH Sheikh 
Tamim bin Hamad Al-Thani, 
the Emir of Qatar, KAHRAMAA 
has started the project of water 
connection to farms to facilitate 
citizens. “Applications will be 
accepted as of the first Quarter 
of 2015 as per the regulations 
mutually agreed upon by 
KAHRAMAA and the Ministry of 
Environment.” He added.

Qatar General Electricity and 
Water Corporation “KAHRAMAA” 
announced a new executive plan 

for the connection works of electricity and 
water to all areas where electricity and 
water will be early connected to planned 
land lots.

It comes within KAHRAMAA efforts, in 
coordination with Ministry of Municipality 
and Urban Planning and Ashghal, 
to provide high quality services to 
customers as per its mission of providing 
high quality and sustainable electricity 
and water for better living in Qatar under 
the wise instructions of H.H Sheikh Tamim 
bin Hamad Al-Thani, the Emir of Qatar.

The new plan is meant to cease 
multiple excavations at residential areas 
where services will be connected to 

land lots vouchers before construction. 
Besides, the connection duration of 
completed projects will be noticeably cut 
to put an end to illegal connections. 

In coordination with the concerned 
authorities, KAHRAMAA has recently 
set a plan to install electricity and water 
service cabinets at land vouchers 
approved by the Ministry of Municipality 
and Urban Planning. Readymade 
concrete wall will be constructed at every 
lot where the cabinet will be installed 
for electricity and water to be early 
connected before construction. 

This procedure ensures the 
completion of connection works before 
construction. Owners only have to apply 
for construction completion certificate to 
install and operate meters in few days. 

KAHRAMAA 
Connects Electricity and Water to Land Lots

The Qatar General Electricity & 
Water Corporation (KAHRAMAA) 
has added another milestone 

recently  in its achievements, obtaining 
successfully the  renewed accreditation 
of ISO 9001:2008 certificate for 
its Electricity Networks Planning 
department.

KAHRAMAA’s Electricity Networks 
Planning department was prior gained 
ISO 9001:2008 Certification in 2011. 
The earned accolade has been 
felicitated as per the global standard for 

applying the requirements of the quality 
management system in electricity 
projects management, buildings and 
public utilities construction projects 
with relation to the design, technical 
specifications, implementation 
programs, and supervision till delivery 
to the end user.

The renewed certification will be valid 
until November, 2017. It goes in line 
with KAHRAMAA’s mission of providing 
high Quality sustainable electricity for 
better living in Qatar.

 KAHRAMAA Electrical Networks Planning 
Department’s Accreditation Renewed
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Qatar General Electricity & Water 
Corporation “KAHRAMAA” held 
recently the Annual Business 

Planning Forum under the theme of 
“Transformation towards Business 
Excellence”. The forum chaired by 
KAHRAMAA President H.E. Eng. Essa 
bin Hilal Al-Kuwari was meant to review 
Department plans 2015 – 2019.

The two day meeting was attended 
by KAHRAMAA Directors, Mangers, 
and Head of Sections to review 
and discuss departments plans 
and projects in 2015 – 2019 and 
2014 performance. The strategic 
meeting sets a roadmap to meet 
electricity water challenges within the 
development the State witnesses and 
achieve business excellence through 
the strategic transformation. 

KAHRAMAA President H.E. Eng. 
Essa bin Hilal Al-Kuwari delivered 
a speech where he welcome 
all attendees. Al-Kuwari hailed 
KAHRAMAA achievements and high 
financial and technical performance 
in 2014 where it managed to meet 
electricity and water demand as per the 
highest international quality standards

KAHRAMAA has started the strategic 

development at the beginning of 2014 
by approving the new update of its 
corporate mission, vision, and values. 
KAHRAMAA has set the strategies and 
objectives KAHRAMAA endeavor to 
achieve in the coming five years and a 
long term road map till 2030.

 KAHRAMAA plan 2015 – 2019 
includes the giant water reservoirs 
meant to increase the strategic 
storage, and Phase VII of electricity 
network expansion. As for customers, 
KAHRAMAA plans to transform into 
smart corporation by 2015 – 2016. As 
well, 2015 will witness the construction 
of first solar plant for electricity 
generation inside KAHRAMAA 

premises to be followed by other 
plants. It comes within KAHRAMAA 
plans to achieve QNV while protecting 
the environment.

The 6th Annual Middle East District 
Cooling Summit, a two- day event 
endorsed by Qatar General 

Electricity and Water Corporation 
(KAHRAMAA) and being organized by 
Fleming Gulf was inaugurated today 
by KAHRAMAA’s Director, Electricity 
Network, Eng. Abdullah Ali Abdullah Al 
Theyab amidst the presence of a large 
number of senior functionaries from 
KAHRAMAA and from participating 
organizations.

The importance of today’s cutting-
edge district cooling technologies 
towards an increasingly global focus 
on building a sustainable future was 
underscored through the valuable 
insights from some of the foremost 
industry experts during the first day 
of the 6th Annual Middle East District 
Cooling Summit attended by 25 speakers 
and more than 300 delegates from Qatar 
and the region.The two-day event was 

held at the Ritz-Carlton in Doha. 
An Opening Keynote Presentation was 

screened by Eng. Jamal Alderbasty, 
Head of Permit District Cooling Services 
Dept., Kahramaa.

 6th Annual Middle East District Cooling Summit opens 

KAHRAMAA 
Held Annual Business Planning Forum
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In line with its corporate objective to 
ensure lively  working environment 
for its employees, Qatar General 

Electricity & Water Corporation’s 
(KAHRAMAA) has come out with a 
series of personality and confidence- 
building programs for its staff aiming 
enhancement of the skills, development 
of strategic thinking and improving 
productivity.

The second session of the cultural 
season 2014 – 2015 has been 
organized by Employee Relations 
section of the Human Resource 
department during 29 - 30th September, 
where a number of employees got 
benefited from the guest speaker, Mr. 
Husain Habib Al-Sayed. The two day 
lecture was focused on how to make 
work place lively and more happy. 

It is the second session of the cultural 
season 2014 – 2015 that commenced 
on last June. It will end in March 
2015 with five various sessions being 
organized with intervals.

Under the program, a total 5 sessions 
with renowned experts have been 
scheduled to shed light on basics of life 
skills, techniques of making workplace 
lively, etiquettes learning and many 
more.

KAHRAMAA fosters a strategy aiming 
at boosting up employees’ skills and 
contributing to their progress strides 
in line with the corporate objectives 

of the organization. The focus of the 
program is to support employees in 
creating an environment where staff 
feel supported and encouraged in their 

personality development endeavors 
enabling simultaneously to deliver high-
quality outputs within a healthy work 
environment.   

KAHRAMAA 
Organized the Second Session of the Cultural Season
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The Qatar General Electricity & 
Water Corporation (KAHRAMAA) 
has added another milestone in its 

achievements, obtaining successfully 
the  International accreditation of 
TUV ISO 9001:2008 certificate for 
its Conservation & Energy Efficiency 
department.

The earned accolade has been 
felicitated as per the global standard 
for applying the requirements of the 
quality management system in all its 
functionalities and operations.

The certification will be valid for three 
years subject to the further renewal after 
meeting similar requirements of Quality 
Management System. It goes in line 
with KAHRAMAA’s mission of providing 
high Quality sustainable electricity and 
water for better living in Qatar. 

The ISO 9001:2008 certification is 
an international standard that defines 
good management practices. The 
certification aims at providing a global 
standard that spells out quality and 
trust. 

KAHRAMAA’s Conservation & Energy 
Efficiency Department Gets ISO

KAHRAMAA 
Organizes Session on Employees’ Personality Development 

In line with its corporate objective to 
ensure a safe and healthy working 
environment for its employees,  

Qatar General Electricity & Water 
Corporation’s (KAHRAMAA) Employee 
Relations section of the Human 
Resource department has come 
out with a series of personality and 
confidence- building programs for its 
staff aiming enhancement of the skills, 
development of strategic thinking and 
improving productivity.

The first session of the event (16- 17th 
June) was organized at Renaissance 
Hotel in Doha where a number of 
employees got benefited from the guest 
speaker, Ms. Jawahar Al- Mana. The 
lecture was focused on life skills and its 
various parameters. 

Under the program, a total 5 sessions 
with renowned experts have been 
scheduled to shed light on basics of life 
skills, techniques of making workplace 
lively, etiquettes learning and many 
more.

KAHRAMAA fosters a strategy aiming 
at boosting up employees’ skills and 
contributing to their progress strides 
in line with the corporate objectives 
of the organization. The focus of the 
program is to support employees in 
creating an environment where staff 
feel supported and encouraged in their 
personality development endeavors 
enabling simultaneously to deliver high-

quality outputs within a healthy work 
environment.   

 The program which has been 

commenced yesterday will end in 
March 2015 with five various sessions 
being organized with intervals.
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KAHRAMAA

 Qatar General Electricity & Water 
Corporation “KAHRAMAA” 
marks Qatar National Day which 

falls on December 18 every year. 
Conservation and Energy Efficiency 
Department at KAHRAMAA holds 
a booth at  Darb Al-Saai tent from 
December 8th to December 20th. 

KAHRAMAA heritage tent open 
doors for visitors for thirteen days 
in morning and evening shifts. The 
booth provides several cultural and 
awareness activities for visitors. The 
booth includes as well a photos corner. 

KAHRAMAA announces a photo 
contest via instagram on the occasion 
of Qatar National Day along with many 
other contest and daily activities. 
Children are paid more concern in 
CHROMA activities in order to establish 
the culture of conservation.

 KAHRAMAA 
Celebrates National Day in Darb Al-Saai
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Under the patronage of His 
Highness Sheikh Tamim bin 
Hamad Al- Thani, the Emir 

of Qatar, Qatar General Electricity 
& Water Corporation “KAHRAMAA” 
celebrated on 22nd of April, the 
second anniversary of its ongoing 
National Program for Conservation and 
Energy Efficiency “Tarsheed”, which 
KAHRAMAA launched, under the 
slogan of Keep Qatar pulsing, in April 
2012 on Earth Day which falls every 
year on April 22.

The ceremony was attended by H.E. 
Ahmed bin Abdullah Al-Mahmoud, 
Deputy Prime Minister and Minister 
of State for Cabinet Affairs, H.E Dr. 
Mohamed bin Saleh Al Sada, the 
Minister of Energy and Industry, 
H.E Eng. Essa bin Hilal Al- Kuwari, 
KAHRAMAA’s President, Ministers, 
dignitaries, and high level officials from 
different sectors. 

In his speech, Dr. Mohammed 
bin Saleh Al-Sadah said, “Qatar has 
occupied pride of place as a key 
player at all economic, commercial, 
and political fields. Qatar also 
occupies a leading position in terms of 
environment conservation by adopting 
rational economic environmental 
policy. Qatar managed to provide 
and monitor the potential environment 
need in a way ensures meeting 
and exceeding the environmental 
requirements of the society to achieve 
development.”

On his part H.E. Eng. Essa bin Hilal 
Al- Kuwari, KAHRAMAA’s President 
said, “In 2013, Tarsheed program 
managed to reduce electricity per 
capita consumption by 10% and water 
by 6% compared with 2012. As for 
the social awareness, Tarsheed has 
coordinated with Supreme Education 
of Council (SEC) where 75 lectures 
and awareness workshops for students 
and teachers were presented. It 
comes within Tarsheed consideration 
of the role of education. At the same 
time, Tarsheed has coordinated with 
the Ministry of Awqaf to establish the 
culture of conservation in religious 
speeches along with courses for 
preachers and Imams.”

 “I extend all greetings and gratitude 
to H.H. Sheikh Tamim bin Hamad 
Al- Thani, the Emir of Qatar for His 

kind patronage of Tarsheed National 
Program” Al-Kuwari said adding 
that all thanks and appreciation are 
due to H.E. Ahmed bin Abdullah Al-
Mahmoud, Deputy Prime Minister and 
Minister of State for Cabinet Affairs 
for honoring our ceremony and his 
unlimited support to KAHRAMAA, , and 
H.E Minister of Energy and Industry 
for their support and encouragement. 
“I extend all thanks to KAHRAMAA 
staff and all governmental and private 
bodies as well as media channels for 
their support and participation in the 

management of this vital program.’ He 
concluded.

H.E. Ahmed bin Abdullah Al-
Mahmoud, Deputy Prime Minister and 
Minister of State for Cabinet Affairs, 
H.E Dr. Mohamed Bin Saleh Al Sada, 
the Minister of Energy and Industry, 
H.E Eng. Essa Bin Hilal Al- Kuwari, 
KAHRAMAA’s President, felicitated 
winners of the held conservation 
building competition for best 
buildings in industrial, commercial, 
governmental, sports, and residential 
sectors
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Tarsheed 
Exceeded Expectations in Electricity and Water Conservation 

 KAHRAMAA 
Participates at ‘Summer Full of Culture’

The National Program for 
Conservation and Energy 
Efficiency “Tarsheed” under the 

Conservation and Energy Department 
in KAHRAMAA has achieved a great 
progress in terms of electricity and 
water conservation in 2013. Electricity 
per capita consumption deceased by 
10% and water per capita consumption 
decreased by 6% comparing with 2012.

“This major leap was a remarkable 
step in Conservation and Energy 
Efficiency Department endeavor 

to achieves Tarsheed objectives 
represented in decreasing electricity 
and water per capita consumption by 
35% and 20% respectively by 2016, 
announced Eng. Ali Mohamed Al-Ali, 
Conservation & Energy Efficiency 
Manager. He added “it comes as 
a result of the extended efforts of 
Tarsheed Team under the directions 
of Eng. Essa Bin Hillal Al-Kuwari , 
KAHRAMAA President, to achieve 
Corporation’s goals in respect to 
conserving resources and achieving 
energy efficiency.” 

To promote the positive values of Tarsheed, the National 
Program for the Conservation & Energy Efficiency, Qatar 
General Electricity & Water Corporation’s Conservation & 

Energy Efficiency department in coordination with Children’s 
Literature Center recently participated at ‘Summer Full of 
Culture’ held at Ezdan Mall, a program to educate community.

The total four day event in two phases witnessed the 
presence of a large number of visitors including children 
and their parents. Children participated at various activities 
including story- telling, coloring workshop and handicraft 
activities and also enjoyed the presence of KAHRAMAA’s 
characters Qtorah and Kahroob at the venue.

At the occasion and through the interactive informative 
session, visitors were informed about the highest consumption 
of water in Qatar, rising carbon emissions, global warming, 
alternative energy sources and other environmental issues 
among others. Besides, children were explained about 
the negativity of depleting water resources and they were 
encouraged to use water and energy rationally. 

Tarsheed, the National Program for the Conservation & 
Energy Efficiency, was launched under the patronage of His 
Highness the Heir Apparent, Sheikh Tamim Bin Hamad Al 
Thani. The five-year campaign aims to increase environmental 
awareness and educate the public about the importance of 
consuming resources wisely. 

Tarsheed presents a significant opportunity for 
organisations and individuals to join the national efforts 
to protect the country’s resources and reduce water and 
electricity consumption. Kahramaa is appealing to all Qatar’s 
residents to take an active role in the campaign so as to 
ensure Tarsheed’s success and the realisation of Qatar’s 
National Vision 2030.



KAHRAMAA

 Qatar General Electricity & Water 
Corporation “KAHRAMAA” 
launched several technical and 

awareness programs meant to increase 
energy efficiency and reduce per 
capita consumption of electricity and 
water during the month of Ramadan. It 
comes within Conservation and Energy 
Efficiency Department activities to 
achieve Tarsheed objectives. 

Technical activities include Energy 
review for buildings at different sectors 
to get acquainted of consumption 
type of each sector in Ramadan. It is 
done within the MoU with “Tarsheed” 
partners including Ezdan and Supreme 
Committee for Delivery and Legacy. 

KAHRAMAA, through “Tarsheed”, has 
sorted devices and reasons of mass 
electricity and water waste. It proved 

that water leakage represent 14% of 
water use while thermal insulation saves 
40% of power at buildings. 

For the second straight year, 
KAHRAMAA had launched “Tarsheed” 
Ramadan contest to highlight, in one 
minute, mal practices in electricity and 
water consumption and its remedial 
measures. The contest provided 
daily information to all classes. It was 
broadcasted on Qatar TV more than 
four times (mainly between 6.30 – 6.45 
pm) and via KAHRAMAA Youtube 
channel, social media channels and 
smart phones. Customers could tweet 
their answers via @TarsheedQatar and 
#TarsheeedRamadan. One winner was 
announced daily. KAHRAMAA monitors 
the application of electricity and 
conservation law No. 26 / 2008. 

KAHRAMAA 
Held Massive Tarsheed Activities in Ramadan

Qatar General Electricity & Water 
Corporation “KAHRAMAA” 
endeavors to reduce violations 

and waste through the awareness 
programs it provides in schools, as 
well as other corporations and different 
sectors through media.

In 2014, the legal monitoring section 

at Conservation and Energy Efficiency 
department monitored violations in 
13558 buildings, 4684 violations of  
waste and misuse. Payment reached 
80%.

 KAHRAMAA communicate via sms 
with customers with over consumption. 
they mounted in some months to 15000 
customers. 

Qatar participated 
at Arab Ministerial 

Council for 
Electricity meet

 

A high level delegation of Qatar 
General Electricity & Water 
Corporation (KAHRAMAA) 

headed by its President HE Eng. 
Essa Bin Hilal Al- Kuwari participated 
at 30th meeting of the Executive 
Office of the Arab Ministerial Council 
for Electricity which was held on 
16th September at the headquarters 
of the General Secretariat of Arab 
League in Cairo, the capital city of 
the Egypt

Legal Monitoring Section Enforces 
Conservation Law to Reduce Violations

 Qatar General Electricity 
& Water Corporation 
(KAHRAMAA) hosted a 

delegation recently from Qatar Social 
& Cultural Center for Blind (QSCCB) 
at its main office for being acquainted 
with QSCCB’s activities, goals, 
objectives and challenges.

The event was attended by senior 
functionaries of both organizations. A 
video on beautiful blind and visually 
impaired kids and a presentation 
covering all aspects of the body were 

the main attractions of the event.

Qatar Social & Cultural Center for 
the Blind is the first center of its kind 
in the country, and official member 
at the World Blind Union and Asian 
Blind Union.

At the occasion, Ms. Mariam Al 
Kuwari, QSCCB’s supervisor of 
activities presented a memento 
to KAHRAMAA and thanked 
all attendees. KAHRAMAA 
also extended its gratitude for 
delegation’s visit.

 KAHRAMAA 
Hosted Delegation from QSCCB
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KAHRAMAA

 KAHRAMAA 
Gets Appreciation and Laurels

Qatar General Electricity and 
Water Corporation (KAHRAMAA) 
was felicitated in a glittering 

ceremony recently held at Sharq hotel 
& Spa organized by Doha Film Institute 
(DFI) for coordinating a short film 
contest over Tarsheed theme.

The event was graced with the 
presence of senior functionaries of both 
organizations, environment- champions, 
contestants and others. The certificate 
of Appreciation for KAHRAMAA was 
received by Mr. Fahad Al Saud Hanzab, 
Head of Legal Monitoring section at 
KAHRAMAA’s Conservation and Energy 
Efficiency department.

During the event, three best short 
films on the theme which were declared 
winners out of total 49 contestants 
during 2nd Annual Tarsheed 
Anniversary, were screened at the 
occasion. Apart from the winners, other 
best five movies were also screened 
and selected for sponsorship and 
display across the number of schools 
in Qatar under Tarsheed Training 
Program. 

All these runners- up were also 
felicitated at the occasion. The contest 
was organised in the month of April 
this year as part of the Memorandum 
of Understanding (MoU) signed 

between KAHRAMAA and DFI aiming 
cooperation for creating awareness 
about ongoing National Program for 
Conservation and Energy Efficiency 
(Tarsheed). The very purpose of the 
competition was to promote positive 
values of Tarsheed among residents by 
involving them into the cause through 
their audio-visual creativity.

As part of the MoU, DFI invited entries 
for short film- making contest under 
the theme of conserving electricity 
and water. The films were of minimum 
and maximum one to three minutes 
durations and all the entries were 
directly submitted to DFI.
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Qatar General Electricity & Water 
Corporation (KAHRAMAA) 
participated at the eighth 

edition of the four-day QP Environment 
Fair 2014 (23- 26th April) which was 
organized at Qatar National Convention 
Centre (QNCC).

Held under the patronage of His 
Excellency Dr. Mohammed bin Saleh 
Al-Sada, the Minister of Energy and 
Industry and Chairman & Managing 
Director of QP, the eighth edition of the 
fair was formally inaugurated today by 
HE Dr. Al- Sada amidst the presence 
of a large number of representatives of 
the participating organizations including 
KAHRAMAA’s President, HE Eng Essa 
Bin Hilal Al- Kuwari and other senior 
functionaries of the organization. 

The fair showcased the environmental 
programs and initiatives of participating 
organizations through their 
pavilions and stands. KAHRAMAA 
was represented by its HSE and 
Conservation & Energy Efficiency 
departments at the event with its 
impressive stand. Both the departments 
showcased their environmental 
programs and initiatives at QPEF 
2014 including screening of a film on 
Tarsheed, the National Program on 
Conservation and Energy Efficiency and 
a play over the theme. 

KAHRAMAA l also featured few 
entertaining and educational activities 
including quiz focused on Environment 
and sustainability for students and the 

visitors. Both the departments shed light 
on KAHRAMAA’s activities and other 
measures being undertaken for the 
environment protection. KAHRAMAA 
also highlighted the salient features of 
its ongoing National Program for the 

Conservation and Energy Efficiency 
substantiated with positive outcome 
data and its impacting results of 
inculcating conservation culture 
among all communities along with its 
contributions for sustainability.

KAHRAMAA 
Participates at QPEF 2014



Qatar General Electricity & Water 
Corporation (KAHRAMAA) 
has achieved two significant 

awards recently for its first ever 
produced Sustainability Report 2013 
titled “Changing mindsets, Inspiring the 
future”.

The prestigious honors for 
KAHRAMAA were received by HE Eng. 
Essa Bin Hilal Al- Kuwari, KAHRAMAA’s 
President by HE Dr. Mohammed bin 
Saleh Al- Sada, the Minister of Energy 
& Industry, State of Qatar during a 
ceremony organized for launching of  
2013 Reports on Sustainability in Qatar 
Energy and Industry Sector.

The awards which have been 
conferred upon are Innovation Award 
for ongoing National Program for 
Conservation & Energy Efficiency 
(Tarsheed) and best “Strong & Good 
Quality” sustainability report for first 
time participation at Ministry of Energy 
& Industry program for sustainability 
development. Total 36 organizations 
participated in sustainability reporting 
for year 2013.

The event was attended by the 
Minister of Development Planning and 
Statistics, HE Saleh Bin Mohamed 

Al- Nabit, Minister of Environment; HE 
Ahmad bin Amer al Hemaidi ,  Ibrahim 
Al-Ibrahim, Economic Advisor to His 
Highness the Emir, and Professor 
Sheikha al Misnad, President of Qatar 
University and senior functionaries of 
Energy & Industry sector .

The maiden report was produced by 
the Conservation & Energy Efficiency 
department (Tarsheed) of KAHRAMAA 

with the contributions of all other 
departments.

During the technical session which 
was organized at the end of the 
ceremony, KAHRAMAA’s report was 
presented as a model of clarity, link 
between the result & services provided 
and honest reporting with stakeholders 
for exhibiting ways and means to 
improve upon further.

 KAHRAMAA 
Gets Accolades for its Sustainability Reporting

Qatar General Electricity 
& Water Corporation 
(KAHRAMAA) recently 

participated at 27th meeting of 
the GCC Electricity and Water 
Cooperation Committee which 
was held in Kuwait on 8- 9th 
September.

A high level delegation led 
by HE. Eng Essa Bin Hilal 
Al- Kuwari, the President of 
KAHRAMAA including top level 
officials attended the meeting.

The meeting spotlighted 
various key issues, including 
the electricity and water 
connections among GCC 
member states.

 Qatar Participated at Electricity & Water Meet
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Qatar General Electricity 
and Water Corporation 
“KAHRAMAA” participated at 

Qatar International College Fair 2014 
organized by Supreme Education 
Council (SEC) at Qatar National 
Convention Center from 26-28 October 
2014 under the theme of “Towards 
Diversity: Inspiring Creativity and 
Originality”. 

KAHRAMAA participation comes 
within its endeavor to achieve its 
objective to Attract, Develop and 
Retain a High-Performing Workforce 

and Support Qatarisation. The Human 
Resources department of KAHRAMAA 
shed light on available scholarship 
opportunities in different arena and 
encouraged Qatari youth to join 
KAHRAMAA.  The participation was as  
part of its Qatarization policy and went 
in line with QNV 2030 and QNDS 2011 
– 2016.

KAHRAMAA’s scholarship program 
is one of the best in Qatar. It is meant 
to attract Qatari secondary graduates 
to  proceed their education at world 
universities before assuming technical, 
administrative, and leadership posts in 
KAHRAMAA .

Qatar Participated at GCCIA Meeting

 Qatar Delegation headed by 
H.E. Essa bin Hilal AL-Kuwari, 
the President of Qatar General 

Electricity & Water Corporation 
“KAHRAMAA” participated at the 13th 
ordinary general assembly meeting of 
GCC Interconnection Authority (GCCIA) 
held in Doha recently.

The meeting discussed various 
issues on the agenda related to the 
interconnection among member states.  
KAHRAMAA President, Al-Kuwari and 
GCCIA General Manager Al-Mohaisen 
signed agreement for interconnection 
between two substations for GCCIA 
and KAHRAMAA. 

KAHRAMAA 
in Qatar International College Fair 2014
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Qatar General Electricity & Water 
Corporation “KAHRAMAA” 
organized a scholarship open 

day during the period of 22-23 June 
2014 from 8.00 am to 12.00 pm at 
Intercontinental Hotel. The event was 
meant to attract secondary graduates 
to avail of KAHRAMAA scholarship 
opportunities in different engineering 
fields. 

On this occasion, Eng. Nasser 
Al-Mohannadi, Corporate Services 
Director said, “by organizing this 
event, we seek to build a firm base 
of promising talents. All secondary 
graduates looking for established 
academic and career plan are invited 
to join KAHRAMAA and seize the 
training opportunities it provides”.

 
On her part, Ms. Aisha Al-Motawa 

Head of Qatarization, Training, and 
Development said, “since its launch 
in 2007, the scholarship program has 
attracted lots of promising cadres.” 

Al-Motawa clarified that KAHRAMAA 
provides training for scholars through 
4-6 month qualification program 
including series of courses to provide 
them with all professional and 
technical knowledge they require for 
work. 

Scholarship unit at Qatarization, 
Training, and Development Section 
facilitates procedures for students 
by holding an academic guidance 
day to display all financial and 
academic procedures. As well, 
students receive a booklet including 
detailed information about KAHRAMAA 
scholarship program, KAHRAMAA 
responsibilities and student role. 

The scholarship unit keeps in 
contact with the student and his/
her university by all means of 
communication including electronic 
channels and social media platforms.

This event comes within KAHRAMAA 
investment in the human capital. It 
aligns with QNV 2030 and ONDS 
2011 – 2016. KAHRAMAA pursues 
Qatarization as per the corporate 
objective that reads “Attract, Develop 
and Retain a High- performing 
Workforce and Support Qatarisation”.

KAHRAMAA 
Organizes Scholarship Open Day
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KAHRAMAA 
Felicitates New Graduates and Outstanding Students

Under the patronage of HE Eng. 
Essa Bin Hilal Al- Kuwari, the 
President of Qatar General 

Electricity & Water Corporation 
(KAHRAMAA), 20 newly graduated 
students of ongoing KAHRAMAA’s 
scholarship program were felicitated at 

the eighth edition of Annual ceremony 
held recently at InterContinental Doha. 

The new graduates successfully 
accomplished their courses from 
prestigious universities of UK, Qatar 
Foundation and Qatar University. 

The newly passed out have studied 

various engineering and management 
courses  under the scholarship 
program of KAHRAMAA that was 
initiated in 2007. Apart from the new 
graduates, five outstanding students 
were also felicitated for their awesome 
performance in their pursuing courses.

Qatar General Electricity & Water 
Corporation “KAHRAMAA” 
hosted a delegation of Qatar 

Orphan Foundation “Dhreima“ on 
Tuesday, 24/06/2014 to display 
Dhreima goals, target groups, and 
services.

In a presentation displayed to 
KAHRAMAA managers, and staff, 
Dhreima Director General Mr. Khalid 
Kamal, reviewed the foundation role, 
goals, and target groups. He also 
explained Dhreima services, programs, 
as well as the human and financial 
support to the target groups.

At the end of the presentation, 
KAHRAMAA officials presented 
KAHRAMAA trophy to Dhreima in 
appreciation to the foundation role and 
services. 

Presentation for Dhreima 
in KAHRAMAA
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KAHRAMAA has the privilege of being the sole transmission 
and distribution system owner and operator (TDSOO) for the 
electricity and water sector in  Qatar.  
Qatar General Electricity and Water Corporation 
“KAHRAMAA” was established in July 2000 in terms of Law # 
10 to regulate and maintain the supply of electricity and water 
to customers. Since its inception, KAHRAMAA has operated 
as an independent corporation on a commercial basis with a 
total capital of eight billion Qatari Riyals. 
  
Core Areas of Business  
KAHRAMAA buys, distributes and sells electricity and water 
as follows:
1. Formulate Power & Water Purchase Agreements (PWPA) 

and provide necessary technical and corporate support for 
establishment of generation & desalination ventures

2. Own, construct and operate electricity & water transmission 
and distribution networks in the State of Qatar.

3. Set-up plans and programs for development of electricity & 
water transmission and distribution networks,

4. Lay out regulations, standards and codes of practices for 
electricity & water supplies to buildings and facilitie

5. Provide consultancy services related to its activities and 
operations.

 
  
Mission 
Providing High Quality and Sustainable Electricity and Water 
for Better Living in Qatar
 
Vision
By 2030 our people, assets, systems and processes will set a 

global benchmark for performance,technological innovation, 
environmental sustainability and social responsibility in 
electricity & water Sector
 

Values
1) Customer Centricity : Placing the customer at the heart 

of decision making to ensure a relentless focus on the 
customer’s needs

2) Performance and Responsiveness: High standards 
of efficiency and effectiveness to meet the needs of 
KAHRAMAA and its stakeholders

3) Team work : Working with colleagues in an open, 
collaborative and trusting way to deliver Corporate 
Objectives

4) Transparency : Undertaking business activities in an open 
and transparent manner that fosters trust

5) Loyalty : Remaining faithful to KAHRAMAA, supporting its 
objectives, and being proud of its achievements 
 
Corporate Objectives

 1. Excel at Customer Services 
2. Provide High Quality Water and Electricity 
3. Increase Social Advocacy and Environmental Compliance
4. Promote Regulatory changes in the Energy, Water and 

District Cooling Markets 
5. Strengthen Financial Performance 
6. Improve Corporate Governance and Risk Management
7. Enhance Processes and Systems 
8. Optimize Asset Performance 
9. Ensure a Safe and Healthy Working Environment
10. Attract, Develop and Retain a High-Performing Workforce 

and Support Qatarisation 


