








سعادة المهندس عيسى بن هالل الكواري
رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 

"كهرماء"



التزامــا منهــا بالمهــام التــي كلفتهــا بهــا الحكومــة القطريــة، دأبــت المؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء والمــاء »كهرمــاء« علــى إصــدار تقريــر ســنوي يتضمــن معلومات 
تناســب احتياجــات كل مــن المؤسســات الحكوميــة والمســتثمرين والجهــات األكاديميــة والجمهــور، حيــث تعطــي البيانــات التــي يعرضهــا التقريــر تصــورا لمــدى التطــور 

الــذي شــهده قطــاع الكهربــاء والمــاء وتبريــد المناطــق فــي دولــة قطــر.
والمتتبــع لخطــة التنميــة فــي دولــة قطــر يالحــظ تركيزهــا علــى توفيــر الخدمــات المختلفــة لجميــع الســكان فــي دولــة قطــر، حيــث تســتهدف المســاهمة الفعالــة فــي رفــع 
ــى  ــاداً يتنام ــدم اقتص ــن نخ ــة؛ فنح ــة الدولي ــورات االقتصادي ــع التط ــف م ــة والتكي ــزة الحكومي ــة لألجه ــة والتنظيمي ــاءة اإلنتاجي ــين الكف ــي وتحس ــاد الوطن ــاءة االقتص كف
بشــكل متســارع جنبــًا إلــى جنــب مــع الزيــادة الســكانية فــي منطقــة تتميــز بوفــرة فــي الوقــود الحيــوي ونــدرة فــي المــاء، ومــن ثــم فمــن األهميــة االســتفادة مــن المــوارد 
وإدارة النمــو بــكل حكمــة. ولتلبيــة هــذه االحتياجــات دشــنت كهرمــاء فــي عــام 2012 البرنامــج الوطنــي للترشــيد وكفــاءة الطاقــة »ترشــيد« بهــدف خلــق وعــي بيــن أفــراد 
المجتمــع والقطاعيــن العــام والخــاص بضــرورة التعــاون فــي ترشــيد اســتهالك الكهربــاء والمــاء وتحقيــق االســتخدام األمثــل لهمــا، وتنفيــذ التشــريعات الخاصــة بكفــاءة 
اســتخدام المــاء والطاقــة الكهربائيــة. ويهــدف البرنامــج إلــى تغييــر أســلوب اســتهالك المواطنيــن والمقيميــن الســيما فــي القطــاع المنزلــي، باإلضافــة إلــى تنفيــذ 
الوســائل التكنولوجيــة الخاصــة بترشــيد الكهربــاء والمــاء. وباإلضافــة إلــى مبــادرات ترشــيد فــإن كهرمــاء تخطــط إلنتــاج 2% علــى األقــل مــن الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة 

المتجــددة كالطاقــة الشمســية، والبحــث فــي بدائــل لتكنولوجيــا تحليــة المــاء كالتناضــح العكســي.
ولدى دولة قطر ما يكفي من إنتاج الكهرباء والماء، ومن ثم لم تتأثر بالحصار الجائر المفروض عليها. 

ولضمــان االتســاق مــع رؤيــة قطــر 2030 واســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة )2018 - 2022(، تعمــل كهرمــاء علــى تطبيــق خارطــة الطريــق طويلــة األمــد والتــي تتضمــن 
عشــرة أهــداف اســتراتيجية، تتمثــل فــي تعظيــم االســتفادة مــن األصــول، وتوفيــر خدمــات عاليــة الجــودة مــن الكهربــاء والمــاء، وتطويــر العمليــات واألنظمــة، وتحســين 
ــم  ــم ودع ــاء عليه ــى اإلبق ــل عل ــم والعم ــاء وتطويره ــن أكف ــتقطاب موظفي ــة، واس ــة وصحي ــل آمن ــة عم ــر بيئ ــان توفي ــة، وضم ــي المؤسس ــر ف ــة وإدارة المخاط الحوكم
سياســة التقطيــر، وزيــادة التوعيــة االجتماعيــة والتوافــق مــع المتطلبــات البيئيــة، والتميــز فــي خدمــة العمــالء، وتعزيــز األداء المالــي لتوفيــر خدمــات مســتدامة وعاليــة 

الجــودة مــن الكهربــاء والمــاء، لحيــاة أفضــل فــي دولــة قطــر.
ــتوى  ــاة ومس ــودة الحي ــادة ج ــي زي ــهم ف ــو ويس ــاء والنم ــق الرخ ــا يحق ــات بم ــلع والخدم ــر الس ــان توفي ــبيل لضم ــا الس ــا لكنه ــد ذاته ــي ح ــة ف ــت غاي ــة ليس ــة التحتي إن البني
معيشــة وصحــة وســالمة المواطنيــن وجــودة البيئــة مــن حولهــم. ونحــن نتعهــد بهــذه االلتزامــات انطالقــا مــن إيماننــا بقيــم المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســة والعمــل 

بــروح الفريــق بهــدف تحقيــق فلســفتنا كمــزود حصــري للخدمــة.
وتســعى كهرمــاء إلــى تحقيــق االســتدامة الماليــة، والتــي ســتتحقق بزيــادة العوائــد وتقليــل الدعــم الحكومــي. وتؤكــد كهرمــاء التزامهــا ببــذل أقصــى الجهــود للحفــاظ 
علــى موقعهــا المميــز واالســتمرار فــي بنــاء اقتصــاد الدولــة مــن خــال االبتــكار والمبــادرات البنــاءة وفــق مــا جــاء مــن توجيهــات فــي خطــاب حضــرة صاحــب الســم الشــيخ 

تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــالد المفــدى حفظــه اهلل.

وأود أن أؤكــد أن التحــدي الحقيقــي الــذي يواجهنــا اآلن هــو أن تســتمر مســيرة النجــاح بــإذن اهلل، ونحــن عازمــون علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود للمحافظــة علــى المكانــة 
ــى  ــز عل ــا التركي ــب من ــدف يتطل ــذا اله ــدرك أن ه ــن ن ــا ونح ــا وتعزيزه ــع عمالئن ــزة م ــة المتمي ــتمرار العالق ــى اس ــل عل ــا نعم ــا أنن ــاء، كم ــا كهرم ــت إليه ــي وصل ــزة الت المتمي
التخطيــط والعمــل علــى تحقيــق االســتدامة، ونحــن فــي كهرمــاء قــادرون علــى تحقيــق هــذا. كمــا أن علينــا التطلــع للمســتقبل بعيــن ملؤهــا الثقــة والفخــر كوننــا جــزء مــن 

قصــة النجــاح هــذه.
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KAHRAMAA’S BUSINESS MANDATE

Up to the year 1999, electricity generation and water production, transmission and distribution services were carried out by the former Ministry 
of Electricity and Water (MEW).

To achieve some degree of deregulation and to encourage private investors, in the year 2000 power generation and water production services 
were separated and privatized into a business named Qatar Electricity and Water Company (QEWC). Since that date, several additional facilities 
have been built to accommodate Qatar’s increasing power and water needs. Transmission and distribution of electricity and forwarding and distri-
bution of water remained as a government service carried out by the new government corporation named KAHRAMAA (Qatar General Electricity 
and Water Corporation).

KAHRAMAA, now a more streamlined service organization, operates and maintains the sole electricity and water network in the country, focusing 
only in delivering these basic services to all consumers. The government continues to encourage its entrepreneur citizens to invest in the power 
generation and water desalination business, otherwise known as IPWP’s (Independent Power and Water Providers), adopting global trends of 
deregulation.

QP (Qatar Petroleum) remains the sole source of natural gas as fuel for the Power & Water Production facilities run by the IPWP’s.

The following diagram illustrates the linkage of four key business entities in Qatar that comprise the supply chain up to the consumer:

As it directly interfaces with consumers, forecasting of electricity and water demand in Qatar remains with KAHRAMAA. KAHRAMAA is intensively 
involved in initiating and negotiating with IWPP developers for the construction of new power stations and desalination plants. Forecasting of oil 
and gas and fuels consumption is centralized at QP.

Gas Electricity 
& Water

Electricity 
& Water
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مجاالت عمل كهرماء

ت�لت وزارة الكهرباء واملاء م�س�ؤولية جميع خدمات ت�ليد ونقل وت�زيع الكهرباء حتى عام 1999، وكذلك كان احلال بالن�سبة لقطاع املاء حيث كانت ال�زارة م�س�ؤولة عن حتلية 

ونقل وت�زيع ماء ال�رشب حتى ذات التاريخ. 

وبهدف اإعادة التنظيم وت�سجيع م�ستثمري القطاع اخلا�ص، مت ف�سل خدمات الإنتاج يف عام 2000 وخ�سخ�ستها ل�سالح �رشكة الكهرباء واملاء القطرية، ومنذ ذلك احلني مت 

اإن�ساء عدد من املحطات لت�فري احتياجات البالد املتنامية من الكهرباء واملاء، يف حني ظلت خدمات نقل وت�زيع الكهرباء واملاء يف يد القطاع احلك�مي، واأنيطت م�س�ؤوليتها 

للم�ؤ�س�سة احلك�مية اجلديدة التي اأن�سئت حتت ا�سم امل�ؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء«.

وتعد كهرماء حاليا م�ؤ�س�سة خدمية اإذ تت�ىل م�س�ؤولية ت�سغيل و�سيانة �سبكات الكهرباء واملاء يف الدولة، بهدف ت��سيل هاتني ال�سلعتني احلي�يتني اإىل جمه�ر امل�سرتكني؛ 

وما زالت الدولة يف �سيا�ستها نح� ت�سجيع م�اطنيها من اأ�سحاب الأعمال على ال�ستثمار يف جمال ت�ليد الكهرباء وحتلية املاء وه� ما يعرف بنظام الإنتاج امل�ستقل 

للكهرباء واملاء، بتبني الت�جه العاملي لإلغاء القي�د.

وتبقى قطر للبرتول امل�سدر ال�حيد للغاز الطبيعي امل�ستخدم ك�ق�د ملحطات اإنتاج الكهرباء واملاء التي يق�م على ت�سغيلها منتجي املياه والطاقة امل�ستقلني.

وي��سح الر�سم التايل عالقة اأربع كيانات يف قطر متثل �سل�سلة الإمدادات حتى و�س�لها للم�سرتكني.

ون�سبة لرتباط عملها بامل�ستهلكني، تت�ىل كهرماء اإجراء درا�سات لت�قع الطلب على الكهرباء واملاء يف دولة قطر والتفاو�ص لإن�ساء حمطات جديدة لت�ليد الكهرباء وحتلية 

املياه مع منتجي املياه والطاقة امل�ستقلني، يف حني تق�م قطر للبرتول بدرا�سة ت�قعات ا�ستهالك ال�ق�د من النفط والغاز وغريهما.

٩



١٠

ويعطي اجلدول التايل ملحة �رشيعة عن م�ؤ�رشات النم� الرئي�سية لكهرماء خالل ال�سن�ات اخلم�ص املا�سية.

بلغ معدل من� الطلب على الكهرباء واملاء نف�ص امل�ست�ى بح�ايل ٦-٧٪ ، وه� ما ي��سح النم� املت�سارع لالقت�ساد القطري.

جدول ١ )كهرباء وماء(: مؤشرات النمو الرئيسية



جدول ٢ )كهرباء وماء(: المشاريع االستراتيجية للبنية التحتية للكهرباء والماء

قامت كهرماء م�ؤخراً بالعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية والنقل والت�زيع مل�اجهة الطلب املتنامي على الكهرباء واملاء، وزيادة ر�سا امل�سرتكني. وفيما يلي عدد من امل�ساريع 

الرئي�سة:

ال�سعة الإ�سافية من منتجي املياه والطاقة امل�ستقلني - )اأم احل�ل( - )جاري العمل(

م�رشوع ت��سعة �سبكة الكهرباء - املرحلة 13 )جاري العمل( 

م�رشوع ت��سعة �سبكة الكهرباء - املرحلة 10 - 11 - 12 )جاري العمل( 

م�رشوع ت��سعة �سبكة ت�زيع املياه الرئي�سية - املرحلة ٦ )جاري العمل(

م�رشوع خزانات املياه الكربى - الأنابيب )جاري العمل(

م�رشوع خزانات املياه الكربى - حمطات ال�سخ )جاري العمل(

م�رشوع العدادات الذكية )جاري العمل(

م�رشوع الطاقة ال�سم�سية لإنتاج 200 - 500 ميغاواط )جاري العمل(

م�رشوع اإدارة الف�ترة وعالقات امل�سرتكني )جاري العمل(

١١



١٢

جدول 3 )كهرباء وماء(: استهالك منتجي الطاقة والماء للغاز )مليون وحدة حرارية( في ٢٠١٧



١٣



١٤

جدول 4 )كهرباء وماء(: المياه غير الصالحة للشرب المستخدمة في تبريد المناطق)مليون متر مكعب( خالل الفترة )٢٠١3 - ٢٠١٧ (



جدول 5 )كهرباء وماء(: الحمل التشغيلي األعلى لتبريد المناطق خالل الفترة )٢٠١3 - ٢٠١٧(

١٥



١٦ 

جدول ٦ )كهرباء وماء(: إعادة تدوير النفايات في ٢٠١٧



جدول ٧ )كهرباء وماء(: إجمالي عدد ساعات العمل بدون إصابات خالل الفترة )٢٠١3 - ٢٠١٧(

١٧



١٨

جدول 8 )كهرباء وماء(: إجمالي عدد الموظفين في ٢٠١٧



جدول 9 )كهرباء وماء(: التقطير خالل السنوات الخمس الماضية

١٩



٢٠١٧
 إحصاءات

 قطاع الكهرباء





٢٢

جدول ١ )كهرباء(: السعة المتعاقد عليها لمنتجي المياه والطاقة المستقلين في ٢٠١٧



٢٣



جدول ٢ )كهرباء(:  توليد الكهرباء سنويًا خالل الفترة ) ٢٠١3 - ٢٠١٧(

٢٤



جدول 3 )كهرباء(: إنتاج الكهرباء شهريًا في ٢٠١٧ )ميغاواط/ساعة(

٢٥



٢٦



٢٧

جدول 4 )كهرباء(: الطاقة المنقولة في ٢٠١٧ )ميغاواط ساعة(



٢٨



٢٩

جدول 5 )كهرباء(: الحمل األعلى واألدنى )بالميغاواط( خالل الخمس سنوات الماضية



٣٠

جدول ٦ )كهرباء(: الطلب األعلى على الكهرباء )بالميغاواط( حسب القطاع خالل الفترة ) ٢٠١3 - ٢٠١٧ (



٣١



٣٢



جدول ١٠ )كهرباء(: استهالك القطاعات المختلفة من الكهرباء في ٢٠١٧

٣٣



جدول ١١ )كهرباء(: المحطات

٣٤



  جدول ١٢ )كهرباء(: الكابالت

٣٥



جدول ١3 )كهرباء(: خطوط الجهد العالي الهوائية

٣٦



جدول ١4 )كهرباء(: عدد مشتركي الكهرباء خالل الفترة ٢٠١3-٢٠١٧

٣٧



جدول ١5 )كهرباء(: متوسط استهالك الفرد من الكهرباء

٣٨

* �سايف ت�زيع الكهرباء )غيغاواط �ساعة( = طاقة الت�ليد املدخلة يف ال�سبكة - الطاقة امل�سدرة لهيئة الربط الكهربائي اخلليجي - فاقد النقل والت�زيع.

** �سايف ت�زيع الكهرباء )غيغاواط �ساعة( غري �سامل ا�ستهالك كبار امل�سرتكني = طاقة الت�ليد املدخلة يف ال�سبكة - الطاقة امل�سدرة لهيئة الربط الكهربائي اخلليجي - فاقد النقل 

والت�زيع - ا�ستهالك كبار امل�سرتكني. بداية من 201٧ مت مراجعة م�سطلح »ا�ستهالك الكهرباء« وتعديله اإىل �سايف ت�زيع الكهرباء )غيغاواط �ساعة( غري �سامل ا�ستهالك كبار امل�سرتكني.

مالحظة: اعتباراً من عام 201٧، يتم احت�ساب معدل ا�ستهالك الفرد من الكهرباء بناء على اأعلى معدل لل�سكان يف العام. 



٣٩



٢٠١٧
 إحصاءات

 قطاع الماء





جدول ١ )ماء(: السعة المتعاقد عليها لمنتجي الماء والطاقة المستقلين نهاية ٢٠١٧

٤٢



٤٣

السعة المتعاقد عليها لمنتجي الماء والطاقة المستقلين نهاية ٢٠١٧



جدول ٢ )ماء(: إنتاج الماء في ٢٠١٧

٤٤



جدول 3 )ماء(: طاقة إنتاج ماء الشرب من اآلبار والتناضح العكسي في ٢٠١٧

٤٥



جدول 4 )ماء(: اإلنتاج الشهري من الماء في ٢٠١٧ بالمتر المكعب

٤٦



٤٧



جدول 5 )ماء(: إجمالي اإلنتاج السنوي من الماء )مليون متر مكعب(

٤٨



جدول ٦ )ماء(: اإلنتاج الشهري من ماء الشرب في المناطق الخارجية في ٢٠١٧ بالمتر المكعب

٤٩ مالحظة: يخ�سع بئري اجلديع والر�سيدة لإعادة التاأهيل.



جدول ٧ )ماء(: جودة الماء )التطابق البيولوجي(

٥٠



جدول 8 )ماء(: خفض الفاقد الفعلي من الماء 

٥١



جدول 9 )ماء(: أطوال خطوط أنابيب الماء التي تم مدها خالل الفترة )٢٠١3 - ٢٠١٧ ( بالمتر

٥٢



جدول ١٠ )ماء(: أعداد وأطوال التوصيالت لعام ٢٠١٧ بالمتر

٥٣

اأط�ال واأعداد اخلط�ط من 20 مم حتى ٦3 مم يف القطاعني املنزيل والتجاري



جدول ١١ )ماء(: إجمالي أعداد وأطوال التوصيالت لعام ٢٠١٧ بالمتر

٥٤

اأط�ال واأعداد اخلط�ط من 80 مم )3”( حتى 400 مم )1٦”( - كبار امل�سرتكني



جدول ١٢ )ماء(: التزود بالماء بواسطة الصهاريج في ٢٠١٧

٥٥



جدول ١3 )ماء(: خدمة التزود بالماء بواسطة الصهاريج خالل الخمس سنوات الماضية

٥٦



جدول ١4 )ماء(: نسبة المشتركين المزودين بالماء عن طريق الصهاريج

٥٧



جدول ١5 )ماء(: عدد مشتركي المياه

٥٨



جدول ١٦ )ماء(: متوسط استهالك الفرد من المياه خالل الخمس سنوات الماضية

٥٩



جدول ١٧ )ماء(: تخزين المياه بخزانات منتجي الماء والطاقة المستقلين في ٧ ٢٠١

٦٠



جدول ١8 )ماء(: تخزين الماء بخزانات كهرماء في ٢٠١٧

٦١



٦٢



جدول ١9 )ماء(: تخزين الماء في الخزانات األرضية في ٢٠١٧

٦٣



جدول ٢٠ )ماء(: تخزين الماء في الخزانات العلوية في ٢٠١٧

٦٤



جدول ٢١ )ماء(: إجمالي تخزين الماء في األبراج في ٢٠١٧

٦٥



جدول ٢٢ )ماء(: إجمالي تخزين الماء خالل الفترة ) ٢٠١3 - ٢٠١٧ (

٦٦



جدول ٢3 )ماء(: إجمالي تخزين المياه حسب النوع ) ٢٠١3 - ٢٠١٧ (

٦٧




