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ريــادة اإلمارات في قطاع الطاقة

كلمة العدد
عام الخير..

تعزيز التكاملية بين القطاع الحكومي والخاص
باألمــس ودعنــا عامــا صعبــا علــى المنطقــة والصناعة النفطيــة واليوم
نســتقبل عامــً جديــدًا مليئــً بالخيــر وحافــل باالنجــازات والمشــاريع
والبرامــج المخططــة .إذ يعــد عــام الخيــر الــذي أطلقــه صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة -حفظــه اهلل -فرصــة
ســانحة لبنــاء شــراكات وثيقــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يمكــن
البنــاء عليهــا لســنوات طويلــة ..كمــا أن المظلــة الحكوميــة التــي
ســيعمل فيهــا القطاعــان ســتعزز مــن فــرص نجــاح مبــادرات القطــاع
الخــاص ويحــول برامجهــا المجتمعيــة محــدودة التأثيــر إلــى مفهــوم
متكامــل يجمــع قيــم إنســانية ومجتمعيــة إضافــة للــدور الترويجــي
الــذي يمكــن أن تضيفــه البرامــج المشــتركة لمؤسســات وشــركات
القطــاع الخــاص.
أن « عــام الخيــر « يضفــي صبغــة حكوميــة علــى مبــادرات القطــاع الخــاص المجتمعيــة ويجمعهــا تحــت
مظلــة وطنيــة شــاملة مــا يعــزز مــن تكامليــة القطــاع الحكومــي والخــاص مــن خــال منظومــة وطنيــة
شــاملة تؤكــد ضــرورة تضافــر الجهــود لتحقيــق األهــداف المرجــوة والتعــاون مــن أجــل تنميــة المســؤولية
المجتمعيــة وتعزيــز القيــم االجتماعيــة واإلنســانية األمــر الــذي يعــزز القــدرة التنافســية للمجتمــع والدولــة
بمختلــف قطاعاتهــا حيــث أن الشــركات عندمــا تراعــي االحتياجــات المجتمعيــة التــي تعمــل فيهــا فإنهــا
بذلــك تراعــي العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر علــى قدرتهــا التنافســية وهــو دور يســهم فــي إثــراء القيمــة
اإلنســانية واالجتماعيــة فــي المجتمــع.
ونؤكــد علــى أهميــة توظيــف القطــاع الخــاص لطاقاتــه وإمكاناتــه فــي بــث روح الخيــر والعطــاء وخدمــة
الوطــن وتحفيــز موظفيــه لالنخــراط فــي األعمــال والعمــل علــى االرتقــاء بمســتوى العطــاء اإلنســاني وتعزيــز
المســؤولية المجتمعيــة ،ويمكــن للشــركات فــي القطــاع الخــاص تعزيــز مفهــوم التطــوع مــن خــال
التواصــل مــع الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات الوطنيــة وتشــجيع الموظفيــن علــى التطــوع وخدمــة
الوطــن والمســاهمة فــي إنجــاح المبــادرات والحمــات التــي تطلقهــا الدولــة.
نتشــرف بــأن نكــون جــزءا مــن هــذا النمــوذج الوطنــي فــي مضمــار المســؤولية االجتماعيــة ونســعى لتقديــم
قيمــة مضافــة للمجتمــع بمكوناتــه كافــة علــى نهــج المبــادرات الحكوميــة غيــر المســبوقة لترســيخ مفهــوم
التكافــل االجتماعــي وتعزيــز القيــم اإلنســانية فــي المجتمــع والعمــل مــع الجهــات المختلفــة نحــو تحقيــق
الســعادة بابتــكار حلــول تناســب الفئــات المختلفــة.
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استراتيجية الطاقة 2050

االستراتيجية األولى
مــن نوعها لتعزيز ريادة
اإلمارات في قطاع
الطاقة

مجلة وزارة الطاقة

أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب
رعــاه اللــه بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب اليــوم اسـراتيجية اإلمــارات
للطاقــة خــال العقــود الثالثــة املقبلــة التــي تســتهدف
رفــع كفــاءة االســتهالك الفــردي واملؤســي بنســبة %40
ورفــع مســاهمة الطاقــة النظيفــة يف إجــايل مزيــج الطاقــة
املنتجــة يف الدولــة إىل  %50وتســتهدف تحقيــق وفــر
يعــادل  700مليــار درهــم حتــى عــام .2050
وأكــد ســموه أن اسـراتيجية الطاقــة اإلماراتيــة تســتهدف
مزيجــا مــن الطاقــة املتجــددة والنووية واألحفوريــة النظيفة
لضــان تحقيــق تــوازن بــن االحتياجــات االقتصاديــة
واألهــداف البيئيــة وبــأن دولــة اإلمــارات ستســتثمر 600
مليــار درهــم حتــى العــام  2050لضــان تلبيــة الطلــب عىل
الطاقــة وضــان اســتدامة النمــو يف اقتصــاد دولــة اإلمــارات.
وقــال ســموه خــال إطــاق اسـراتيجية الطاقــة  2050والتي
تعــد األوىل مــن نوعهــا مبشــاركة جميع املؤسســات والهيئات
املعنيــة بقطــاع الطاقــة وكافــة املجالــس التنفيذيــة بالدولــة
وبــإرشاف الحكومــة االتحاديــة ممثلــة بــوزارة الطاقــة ووزارة
شــؤون مجلس الوزراء واملســتقبل« :خطتنــا الجديدة للطاقة
منوذجيــة وتــوازن بــن االنتــاج واالســتهالك وااللتزامــات
البيئيــة العامليــة وتضمــن بيئــة اقتصاديــة مريحــة للنمــو يف

كافــة القطاعــات»  ..موضحــا ســموه أن االسـراتيجية الجديــدة «تأخذ
بعــن االعتبــار منــوا ســنويا للطلــب يعــادل  % 6ســنويا وتعمــل عــى
رفــع مســاهمة الطاقــة النظيفــة مــن  % 25إىل  % 50بحلــول 2050
وســتعمل عــى خفــض االنبعاثــات الكربونيــة مــن عمليــة انتــاج
الكهربــاء بنســبة  % 70خــال العقــود الثالثــة املقبلــة «.
وأضــاف صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم « :ضامن
اســتدامة مــوارد الطاقــة هــو ضــان الســتدامة منــو الدولــة والحكومــة
حققــت إنجــازا بصياغة أول اسـراتيجية موحــدة للطاقــة يف الدولة عىل
جانبــي االنتــاج واالســتهالك ومن ال يفكــر بالطاقة ال يفكر باملســتقبل».
وأوضــح ســموه قائــا« :دول الخليــج تتشــابه يف تركيبهــا االقتصــادي
ونتمنــى أن يكــون لدينــا اســراتيجية موحــدة للطاقــة خليجيــا
لضــان تنميــة مســتدامة لشــعوبنا وقــوة عامليــة القتصاداتنــا».
حــر إطــاق اسـراتيجية دولــة اإلمــارات للطاقــة ســمو الشــيخ أحمــد
بــن ســعيد آل مكتــوم رئيــس هيئــة الطــران املــدين يف ديب الرئيــس
األعــى ملجموعــة طـران اإلمــارات معــايل محمد بــن عبداللــه القرقاوي
وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء واملســتقبل ومعــايل ســهيل بــن محمــد
فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة ومعــايل الدكتــور ســلطان بــن
أحمــد ســلطان الجابــر وزيــر دولــة وعدد مــن الــوزراء وكبار املســؤولني.
ويتضمــن مزيــج الطاقــة املســتهدف بحلــول  2050الــذي تــم اإلعــان
عنــه اليــوم تنويــع مصــادر الطاقــة كالتــايل % 44 :للطاقة النظيفــة و 38
 %للغــاز  % 12للفحــم األخــر و  %6طاقة نووية  ..وتهدف اسـراتيجية
اإلمــارات للطاقــة أيضــا والتــي تــم اإلعــان عنهــا خــال أعــال مختــر
مســتقبل الطاقــة الــذي نظمتــه وزارة الطاقة بالتعــاون مع وزارة شــؤون
مجلــس الــوزراء واملســتقبل ومبشــاركة الهيئــة االتحادية للكهربــاء واملاء
وهيئــات الكهربــاء وامليــاه يف إمــارات الدولــة إىل إحــداث تغيــر
نوعــي يف ثقافــة اســتهالك الطاقــة يف مجتمــع دولــة اإلمــارات وتنويــع
مصادرهــا عــر مضاعفــة نســبة مســاهمة مصــادر الطاقــة النظيفــة
وخفــض نســب االســتهالك يف كافــة املبــاين واملنــازل بنســبة .% 40
وتعــد اســراتيجية اإلمــارات للطاقــة االســراتيجية األوىل مــن نوعهــا
الهادفــة إىل اســتمرار وتعزيــز ريــادة اإلمــارات يف قطاع الطاقــة واألعامل
واالســتدامة وتأمــن إمــدادات الطاقــة حيــث تواكب التقــدم الحاصل يف
تقنيــات الطاقــة وتعمــل عــى تحقيق اســتدامة مــوارد الدولــة وحفظها
لألجيــال القادمة.

وتحفــز االسـراتيجية النمــو االقتصــادي واالســتثامر يف تخزيــن الطاقــة
يف الدولــة وتســاهم يف تقليــل اســتهالك الطاقــة وميثــل اعتامدهــا بداية
انطالقــة الســتدامة قطــاع الطاقــة يف االمــارات إذ روعــي يف تصميمهــا
عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا تحقيــق الســعادة وتأمــن إمــدادات
الطاقــة وتــم إرشاك مختلــف رشائــح املجتمــع إىل جانــب الجهــات
الحكوميــة يف مناقشــتها واعتامدهــا.
وتبــدأ مرحلــة تطبيــق االسـراتيجية بتنفيــذ مجموعــة مــن املبــادرات
املبتكــرة ومــن بينهــا رفــع وتــرة التعــاون يف تبــادل الطاقــة عــى
املســتويني الوطنــي والخليجــي مــن خــال هيئــة الربــط الكهربــايئ
الخليجــي التــي متثــل أحــد أهــم مشــاريع التكامــل والتعــاون
االقتصــادي بــن دول الخليــج العــريب.
وســيتم تنفيــذ االســراتيجية ضمــن ثالثــة مســارات :األول يعنــى
مببــادرات االنتقــال الرسيــع لكفــاءة اســتهالك الطاقــة وتنويــع
مصادرهــا وأمــن اإلمــداد وآخــر يركــز عــى إيجــاد حلــول جديــدة
تتكامــل مــع أنظمــة الطاقــة والنقــل إضافــة إىل مســار للبحــث
والتطويــر واالبتــكار لتوفــر طاقــة مســتدامة.
وتتبنــى االسـراتيجية غــرس أســس الرتشــيد ورفــع مســتوى الوعــي
لــدى جيــل املســتقبل وتطويــر مســتويات التعــاون والتكامــل مــع
القطــاع الخــاص يف إطــاق املبــادرات واملشــاريع املشــركة وتشــجيع
االســتثامر يف مجــاالت البحــث والتطويــر املتنوعــة ..وســيتضمن خليط
الطاقــة يف اإلمــارات حســب االســراتيجية الفحــم النظيــف والغــاز
والطاقــة النوويــة والطاقــة الشمســية وطاقة الريــاح والوقــود الحيوي.
وجــاء تصميــم االسـراتيجية مثرة للتعــاون والتكامــل بــن وزارة الطاقة
وقطاعــات الطاقــة املحليــة يف الدولــة ومــن املقــرر أن تتــم مراجعتهــا
كل خمــس ســنوات ألغـراض التطوير املســتمر.
يذكــر أن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم أطلــق
اسـراتيجية اإلمــارات الســترشاف املســتقبل يف ســبتمرب املــايض بهــدف
االســترشاف واالستكشــاف املبكر للتحديات املســتقبلية وتحليلها ووضع
الخطــط االســتباقية لهــا موجهــا ســموه بجعلهــا جــزءا مــن التخطيــط
االسـراتيجي وصياغة الســيناريوهات املســتقبلية يف الجهــات الحكومية
وتضمنــت االسـراتيجية إطــاق مختـرات حكوميــة متخصصــة يف بنــاء
ســيناريوهات املستقبل.

الطاقة المتجددة
استثمارات السعودية حتى عام 2023
استثمارات اإلمارات ضمن استراتيجية 2050
ارتفاع حجم االستثمار السنوي في 2030

 50-30مليار دوالر
 600مليار درهم
 900مليار دوالر
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حامد بن زايد
يطلق أول
تطبيق ذكي
في مجال النفط
عالميا «أوبك إيه
إس بي» خالل
افتتاحه أديبك

منصور بن زايد
يرأس وفد الدولة في إفتتاح
مؤتمر األمم المتحدة لتغير
المناخ في المغرب
تــرأس ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة وفــد دولــة االمــارات يف أعــال الجلســة
االفتتاحيــة ملؤمتــر الــدول األطــراف ال 22التفاقيــة األمــم املتحــدة
اإلطاريــة لتغــر املنــاخ التــي عقــدت يف مدينــة مراكــش باململكــة
املغربيــة الشــقيقة نوفمــر املــايض.
تــرأس القمــة جاللــة امللــك محمــد الســادس عاهــل اململكــة املغربيــة
الشــقيقة وشــارك يف الجلســة االفتتاحيــة عــدد مــن أصحــاب الفخامــة
والســمو رؤســاء الــدول والحكومــات باإلضافــة إىل األمــن العــام لألمــم
املتحــدة بــان يك مــون.
وأعــرب ســمو الشــيخ منصور بــن زايــد آل نهيان يف ترصيحــات صحفية
عــى هامــش القمــة عــن شــكره وتقديــره للمملكــة املغربيــة الشــقيقة
حكومــة وشــعبا عــى اســتضافة هــذا املؤمتــر املهــم الــذي يعــد مــن
أبــرز املؤمتـرات العامليــة الراميــة ملناقشــة قضايــا التغــر املناخــي ووضع
آليــات فعالــة لتنفيــذ بنــود اتفــاق باريــس وترجمتهــا إىل خطــوات
عمليــة وملموســة للحــد مــن تداعيــات التغــر املناخــي.
وأوضــح ســموه أن مشــاركة دولــة اإلمــارات يف مؤمتــر مراكــش تعكــس
حــرص القيــادة الرشــيدة عــى مــد جســور التعــاون والرشاكــة البنــاءة
مــع املجتمــع الــدويل للتصــدي ملختلــف التحديــات التــي تواجــه العــامل
ومركزهــا الريــادي يف تقديــم حلــول مبتكــرة وفعالة يف كافــة القطاعات
الحيويــة التــي تعنــى مبواجهــة التغــر املناخــي وحاميــة البيئــة.
وأكــد ســموه أن دولــة اإلمــارات أخــذت عــى عاتقهــا مســؤولية بنــاء
اقتصــاد متنــوع يقــوم عــى إنشــاء قطاعــات جديــدة ويســتجيب
للمعطيــات البيئيــة وذلــك يف إطــار رؤيتهــا املســتقبلية ملرحلــة مــا بعد
مجلة وزارة الطاقة

النفــط  ..منوهــا إىل أن دولــة اإلمــارات أولــت اهتاممــا خاصــا لتوعيــة
جيــل الشــباب ومتكينهــم مــن أخــذ زمــام املبــادرة يف قيــادة الجهــود
املســتقبلية الهادفــة إىل تنفيــذ برامــج تنمويــة تضــع االعتبــارات البيئية
عــى رأس أولوياتهــا.
وشــدد ســموه عــى أهميــة مؤمتــر مراكــش حــول تغــر املنــاخ الــذي
يوفــر أرضيــة مشــركة لــدول العــامل ملناقشــة تداعيــات قضايــا التغــر
املناخــي وزيــادة الجهــود العامليــة الهادفــة إىل إيجاد حلــول فعالة للحد
مــن تداعيــات تغــر املنــاخ وإب ـراز تجربتهــا الرائــدة يف نــر الحلــول
املبتكــرة التــي تهــدف إىل إيجــاد فــرص اجتامعيــة واقتصاديــة جديــدة.
وأشــاد ســموه بالجهــود املشــركة بــن اململكــة املغربية ومنظمــة األمم
املتحــدة يف تنظيــم هــذا املؤمتــر بتوفــر كافــة املــوارد واإلمكانيــات التي
بــا شــك ستســاهم يف تحقيــق األهــداف واالسـراتيجيات املوضوعة لها.
حــر الجلســة االفتتاحيــة أعضــاء الوفــد الرســمي املرافــق لســموه
معــايل الشــيخ ســلطان بــن حمــدان آل نهيان مستشــار صاحب الســمو
رئيــس الدولــة ومعــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة ومعــايل الدكتــور ثــاين بــن أحمــد الزيــودي وزير التغــر املناخي
والبيئــة وســعادة عــي ابراهيــم الحوســني املستشــار بديــوان ويل عهــد
ابوظبي.
شــارك يف القمــة أكــر مــن  190دولــة اضافــة إىل ممثلــن عــن عـرات
املنظــات الدوليــة الحكوميــة وغري الحكوميــة املعنية بالتغــر املناخي.

أطلــق ســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس ديــوان
ويل عهــد أبوظبــي  -أول تطبيــق ذيك متخصــص يف مجــال النفــط
والغــاز واملشــتقات البرتوليــة عــى مســتوى العــامل « أوبــك إيــه
إس يب» «التطبيــق االحصــايئ الســنوي لـــ « أوبــك « الــذي أعدتــه
وزارة الطاقــة بالتعــاون مــع منظمــة الــدول املصــدرة للبــرول .
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه معــرض ومؤمتــر أبوظبــي الــدويل
للبــرول « أديبــك  » 2016الــذي أقيــم خــال الفــرة مــن  7إىل
 10نوفمــر .2016
مــن جانبــه قــال معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي
وزيــر الطاقــة إن تعــاون الــوزارة مــع منظمــة الــدول املصــدرة
للبــرول « أوبــك « جــاء انطالقــا مــن حرصهــا عــى التعــاون
والتنســيق مــع الــركاء االســراتيجيني عــى الصعيديــن املحــي
والعاملــي ومــع املنظــات الدوليــة بهــدف نــر الثقافــة البرتوليــة
وتعزيــزا لجهــود دولــة اإلمــارات يف دعــم املبــادرات واملشــاريع
املتعلقــة يف مجــال الطاقــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة املســتدامة.
و أضــاف املزروعــي إن وزارة الطاقــة تحــرص عــى االبتــكار
واإلبــداع يف عــرض املعلومــات وتذليــل جميــع املعوقــات وصــوال
إىل بيانــات دقيقــة ذات مصداقيــة وتنســق « أوبــك » بالتعــاون
مــع وزارة الطاقــة بتحديــث البيانــات الخاصــة بالتطبيــق بشــكل
ســنوي .
و يهــدف تطبيــق « أوبــك إيــه إس يب» الجديــد إىل توفــر بيانــات
برتوليــة متخصصــة تــم إعدادهــا مــن قبــل فريــق متخصــص ذي
كفــاءة عاليــة يف مجــال الطاقــة حيــث يتميــز بســهولة االســتخدام
واملرونــة ويتيــح للمتصفــح حريــة اختيــار البيانــات وتشــكيل

الرســومات البيانيــة.
ويســاعد التطبيــق املتصفــح يف الحصــول عــى معلومــات متنوعــة
لــدول « أوبــك « وخارجهــا وبيانــات واحصائيــات برتوليــة
ومــؤرشات اقتصاديــة كإجــايل اإلنتــاج القومــي لــكل دولــة
واإلنتــاج البــرويل لــدول أعضــاء أوبــك وخــارج املنظمــة والتجــارة
النفطيــة وأســعار الوقــود والســعة االنتاجيــة للمشــتقات البرتوليــة
لجميــع دول العــامل وغريهــا مــن البيانــات التخصصيــة بســهولة
ويــر وشــفافية وبقبضــة زر مــن خــال الهواتــف واألجهــزة
الذكيــة.
ومــن املتوقــع أن يخــدم التطبيــق رشيحــة كبــرة مــن املهتمــن يف
مجــال النفــط والغــاز مثــل صنــاع الق ـرار واألكادمييــن والباحثــن
ورجــال األعــال واإلعالميــن والعاملــن يف مجــال املــال واالقتصــاد
والنفــط وقطــاع الطاقــة بشــكل عــام.
ويعتــر التطبيــق الــذيك « أوبــك إيــه إس يب» مبثابــة املكتبــة
إاللكرتونيــة النفطيــة حيــث يوثــق ملعلومــات وحقائــق
وإحصائيــات نفطيــة منــذ العــام «  » 2015- 1960ومقتبســة مــن
مصــدر موثــوق ..كــا يعــد التطبيــق مصــدرا معلوماتيــا موثوقــا
ملتخــذي القــرار واملختصــن يف مجــال النفــط واملحللــن املاليــن
واألكادمييــن والعاملــن يف مجــال اإلعــام مــا يســهم يف نــر
الثقافــة البرتوليــة.
ويعــزز التطبيــق مــن ال ـراكات عــى املســتوى العاملــي ويســهم
يف بنــاء شــبكة اتصــال عامليــة بــن أعضــاء املنظمــة يف دول العــامل
األخــرى مــن خــال طريقــة عــرض مبتكــرة وســهلة ومرنــة ويف
متنــاول الجميــع.
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ألول مرة ..
أبوظبي تستضيف منتدى
الطاقة العالمي

تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ويل
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة  ..انطلقــت
فعاليــات « منتــدى الطاقــة العاملــي »  -الــذي عقــد للمــرة األوىل يف
املنطقــة  -بحضــور معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي
وزيــر الطاقــة ومعــايل الدكتــور ســلطان بــن أحمــد ســلطان الجابــر
وزيــر دولــة الرئيــس التنفيــذي لرشكــة بــرول أبوظبــي الوطنيــة
«أدنــوك» ومجموعــة رشكاتهــا.
كــا حــر انطــاق الفعاليــات  ..فريدريــك كيمــب رئيــس مجلــس
اإلدارة الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األطلــي وعــدد مــن كبــار
املتخصصــن والخـراء وصنــاع القـرار يف قطــاع الطاقــة عــى مســتوى
العــامل.
ونظــم املنتــدى  -الــذي اســتمر ملــدة يومــن  -املجلــس األطلــي
األمريــي بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة ورشكات  ..بــرول أبوظبــي
«أدنــوك » ورشكــة « مبادلــة » و« آبيــك » و « مصــدر».
ويف كلمتــه االفتتاحيــة أعــرب معــايل ســهيل محمــد فــرج فــارس
املزروعــي وزيــر الطاقــة عــن ســعادته بعقــد منتــدى الطاقــة
العاملــي االول يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة يف أبوظبــي
العاصمــة العامليــة للطاقــة مؤكــدا الحــرص عــى تنظيــم واســتضافة
هــذه املنتديــات الهامــة التــي تضــم خــراء يف مجــال الطاقــة
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والسياســة منهــم وزراء مــن عــدة دول واالمــن العــام ملنظمــة أوبــك
ومتحدثــن مــن الــركات العامليــة للطاقــة ملناقشــة واســترشاف
مســتقبل الطاقــة يف املنطقــة والعــامل.
وقــال معاليــه ان املنتــدى يــأيت بــن حدثــن مهمــن هــا « القمــة
العامليــة لطاقــة املســتقبل «  » 2017و أســبوع ابوظبــي لالســتدامة
« ..مشــرا اىل ان منتــدى الطاقــة العاملــي ســركز عــى الجوانــب
الجيوسياســية يف عــامل الطاقــة واملتغــرات التــي تحصــل وكيفيــة
رســم اس ـراتيجية متزنــة ومناقشــة التحديــات التــي يواجههــا هــذ
القطــاع.
واضــاف املزروعــي ان املنتــدى يــأيت بعــد ثالثــة ايــام مــن اعتــاد
اســراتيجية الطاقــة يف االمــارات  2050حيــث ســيكون اعتــاد
الدولــة عــى الطاقــة الخــراء بنســبة  %50بحلــول %44 .. 2050
منهــا ســتكون مــن الطاقــات املتجــددة و % 6مــن الطاقــة النوويــة و
 % 50االخــرى مــن الوقــود الحفائــر فيــا يشــكل  %38مــن الغــاز
الطبيعــي و %12مــن الفحــم النظيــف.
وأكــد ان اسـراتيجية دولــة اإلمــارات مبنيــة عــى تطويــر التقنيــات
والتكنولوجيــا يف مجــال انتــاج الطاقــة باســتخدام الفحــم النظيــف يف
املبــاين كلهــا حيــث ســيوفر للمســتهلك بواقــع  % 40كــا ان تطبيــق
الكــود املوحــد للبنــاء وتعزيــز ثقافــة االســتهالك ستســاهم يف توفــر

 % 40يف الكلفــة واملســاهمة يف ترشــيد الطاقــة.
واشــار معاليــه اىل ان ذلــك ســيكلف  600مليــار درهــم عــى
مــدى  33ســنة ويف مقابــل ذلــك سيســاهم يف توفــر 700مليــار
درهــم الكلفــة عــى القطاعــات يف الدولــة مؤكــدا ان اإلمــارت هــي
أول دولــة تعلــن عــن اس ـراتيجية واضحــة ومتزنــة بــن التقنيــات
الحديثــة حيــث ان الهــدف مــن جهــود الدولــة يف هــذا املجــال هــو
تحقيــق ســعادة الفــرد واســتدامة املصــدر.
مــن جانبــه أشــاد فريدريــك كيمــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس
التنفيــذي للمجلــس األطلــي بجهــود دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة وإمــارة أبوظبــي عــى وجــه الخصــوص يف مجــال تطويــر
مــوارد الطاقــة التقليديــة واملتجــددة خصوصــا مــا جعلهــا أفضــل
مــكان لعقــد فعاليــات املنتــدى.
ودعــا الحضــور للوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا ً عــى أرواح شــهداء
اإلمــارات الذيــن ســقطوا خــال تأديــة مهامهــم اإلنســانية يف
أفغانســتان مثمنــا جهــود ومواقــف اإلمــارات اإلنســانية.
وأكــد ان دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تعــد مــن الالعبــن الكبــار
يف العــامل يف قطــاع الطاقــة كــا اثبتــت أبوظبــي مكانتهــا الرياديــة
يف مجــال تطويــر مــوارد الطاقــة التقليديــة واملتجــددة مثــل النفــط
الصخــري األحفــوري.
مــن جانبــه قــال جــون هانتســان رئيــس مجلــس إدارة املجلــس
األطلــي ان إمــارة أبوظبــي مدينــة تتميــز بالثقافــة والحيــاة وهــي
مركــز حيــوي للطاقــة واالبتــكار واملعايــر الخاصــة بالتنافســية
مؤكــدا ان املجلــس ومنــذ تأسيســه قبــل  15عامــا يعمــل عــى
تعزيــز عالقــات التعــاون وإيجــاد رشكاء اســراتيجيني.
وقــال ان دولــة اإلمــارات دولــة ديناميكيــة لهــا دور كبــر يف قطــاع

سهيل المزروعي :الشراكة
مع المجلس األطلسي
األميركي تعزز مكانة
اإلمارات في مجال الطاقة
الطاقــة يف العــامل ومواجهــة التحديــات يف املنطقــة والعــامل.
واضــاف ان املنتــدى يناقــش تأثــرات مــا يشــهده العــامل مــن
اضطرابــات سياســية واجتامعيــة وتقــدم تكنولوجــي ومــا لذلــك مــن
تداعيــات سياســية وجغرافيــة عــى قطــاع الطاقــة.
مــن جانبــه مثــن عدنــان أمــن مديــر عــام املنظمــة الدوليــة للطاقــة
املتجــددة « ايرينــا » جهــود صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات
املســلحة يف هــذا القطــاع املهــم اســترشافا ألهميــة دوره يف عمليــة
تطويــر مشــاريع االســتدامة يف الدولــة.
وأكــد أهميــة املناقشــات التــي ســتتضمنها أجنــدة أعــال املنتــدى..
مشــيدا بعقــده يف إمــارة أبوظبــي ..مؤكــدا ان دولــة اإلمــارات يف
مقدمــة الــدول يف مجــال فتــح الحــوارات والتســامح.
واشــار اىل ان الســنوات األخــرة شــهدت انخفــاض كلفــة انتــاج
الطاقــة املتجــددة بنســبة  %45بقيمــة  %60مليــار دوالر ..مؤكــدا
أهميــة املنتــدى ملناقشــة وبحــث املواضيــع يف مجــال التحــول يف
الطاقــة.
ونــوه بــأن إمــارة ابوظبــي تضــم اكــر مدينــة موفــرة للطاقــة يف
العــامل تعمــل  % 100بالطاقــة الشمســية وهــي « مدينــة مصــدر «.
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اللجنة المنظمة
لمؤتمر الطاقة
العالمي بأبوظبي 2019

المزروعي:
االمارات تعدكم
بدورة تاريخية
لمجلس الطاقة
العالمي

أكــد معــايل ســهيل املزروعــي يف كلمــة القاهــا بالجلســة الختاميــة
ملؤمتــر الطاقــة العاملــي الــذي عقــد يف تركيــا أكتوبــر املــايض بــان
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة مســتعدة الســتضافة الــدورة ال
 24للمجلــس يف ابوظبــي لتكــون دورة تاريخيــة ولتكــون ابوظبــي
عاصمــة للطاقــة العامليــة.
وقــال معاليــه ان دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة تعدكــم بــأن
يكــون مؤمتــر  2019مرجعيــة للذيــن سيســتضيفون املؤمتــر التــايل
مضيفــا ان املســتقبل ســيكون أخــر بــل أكــر إخ ـرارا وابتــكارا
وعــى الــدول ان تلتــزم بتعهداتهــا يف مؤمتــر التغــرات املناخيــة
بباريــس /كــوب  / 21بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص اىل جانــب
الت ـزام أف ـراد املجتمــع واالجيــال القادمــة.
وأشــار إىل عــدة مؤمتـرات اســتضافتها أبوظبــي يف الســنوات الثــاث
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توقع عقد مكتب إدارة المشــروع

املاضيــة والتــي تناولــت الغــاز والنفــط والطاقــة املتجــددة مشــرا
اىل املشــاريع التــي تنفذهــا االمــارات يف مجــال الطاقــة ومنهــا
مــروع االســتدامة يف أبوظبــي ومجمــع محمــد بــن راشــد للطاقــة
الشمســية الــذي ســيتمكن عــام  2040مــن انتــاج  5000كيلــواط.
وقــال معاليــه ان اإلمــارات قدمــت أفضــل ســعر عــى مســتوى
العــامل للطاقــة الشمســية التــي اصبــح انتاجهــا ينافــس الطــرق
االخــرى لالنتــاج.
واضــاف معاليــه « اإلمــارات قيــادة وشــعبا ترحــب بكــم يف
ابوظبــي نحــن نقــوم ببنــاء أحــدث مطــار يف العــامل » معربــا
عــن شــكره للســيدة مــاري نــادو ملــا لعبتــه مــن دور كبــر خــال
توليهــا رئاســة مجلــس الطاقــة العــايل.

حــر معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة رئيــس اللجنــة الوطنيــة اإلماراتيــة ملجلــس الطاقــة
العاملــي توقيــع اللجنــة املنظمــة ملؤمتــر الطاقــة العاملــي
بأبوظبــي  2019عقــد مكتــب إدارة املــروع مــع رشكــة « إي 3
« املتخصصــة يف تنظيــم فعاليــات الطاقــة ،والتــي جــاءت عــى
هامــش أســبوع أبوظبــي لالســتدامة.

يذكــر أن معــايل وزيــر الطاقــة أصــدر قــرارا بتشــكيل لجنــة
توجيهيــة برئاســته لــارشاف عــى أعــال تنظيــم املؤمتــر وقــرارا
بتشــكيل لجنــة تنظيميــة برئاســة ســعادة الدكتــور مطــر النيــادي
وكيــل وزارة الطاقــة للعمــل مــع مكتــب ادارة املشــاريع واألمانــة
العامــة ملجلــس الطاقــة العاملــي لتنظيــم مؤمتــر الطاقــة العاملــي
 .2019ويقــوم مكتــب إدارة املــروع بدعــم عمــل اللجنــة
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وضــان التنظيــم الفعــال لهــذا الحــدث البــارز لقطــاع الطاقــة
يف الدولــة.
• ويعــد املؤمتــر العاملــي للطاقــة الــذي يعقــده مجلــس الطاقــة
العاملــي كل ثــاث ســنوات املؤمتــر األقــدم واألكــر تأثــرا يف
العــامل حيــث أنــه يتنــاول جميــع مجــاالت الطاقــة التــي تعنــي
دول العــامل.
• ويجمــع املؤمتــر رؤســاء الــدول ووزراء الطاقــة مــن مختلــف
أنحــاء العــامل وكذلــك قــادة قطــاع الطاقــة العامليــن والخــراء
ملناقشــة قضايــا الطاقــة العامليــة.
• ويعقــد املؤمتــر العاملــي للطاقــة املقبــل يف أبوظبــي خــال
الفــرة مــن  7إىل  14ســبتمرب  2019وذلــك يف أعقــاب الفــوز
الكبــر عــام  2014للجنــة الوطنيــة االماراتيــة باملنافســة بحــق
اســتضافة هــذا املؤمتــر.
• ومــن املتوقــع أن يحقــق هــذا املؤمتــر نجاحــا كبــرا بالنظــر
ملنزلــة االمــارات عــى خارطــة الطاقــة العامليــة ومــا تتمتــع بــه
أبوظبــي مــن قــدرة كبــرة يف التنظيــم.
• وســتنضم أبوظبــي إىل الالئحــة الحرصيــة للمــدن التــي
اســتضافت املؤمتــر العاملــي للطاقــة منــذ ســنة  1926بحيــث
ال توجــد ســوى الئحــة مختــارة مــن  23مدينــة اســتضافت هــذا
الحــدث املرمــوق والعاملــي حتــى اآلن.
• وســيكون املؤمتــر العاملــي للطاقــة يف أبوظبــي  2019األول
الــذي ينعقــد يف بلــد مبنطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا
 ..كــا ســتكون دولــة اإلمــارات أول دولــة عضــو يف منظمــة
أوبــك تســتضيف هــذا الحــدث.

• وســتدعم مجموعــة العوامــل الفريــدة هــدف اللجنــة املنظمــة
لتقديــم منصــة فريــدة مــن نوعهــا ألصحــاب املصلحــة يف مجــال
الطاقــة وســتغطي جميــع وجهــات النظــر لصناعــة الطاقــة
لتجتمــع يف أبوظبــي ســنة  2019للمعالجــة االســراتيجية
للقضايــا التــي تؤثــر عــى قطــاع الطاقــة ولالســتمرار يف قيــادة
نقــاش الطاقــة العامليــة.
• وســينضم املؤمتــر العاملــي للطاقــة  2019إىل فعاليــات أخــرى
رائــدة عامليــا يف مجــال الطاقــة والتــي تســتضيفها دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة مثــل أديبــك  WEFSأو WETEX
وذلــك بجعــل ســنة  2019ســنة حاســمة حقــا لقطــاع الطاقــة
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ولتصنــف اإلمــارات
كمركــز ملســتقبل الطاقــة.
• واكتســب املؤمتــر العاملــي للطاقــة املنعقــد كل ثــاث ســنوات
االعــراف بــه كاملنتــدى العاملــي الرائــد للقــادة واملفكريــن
ملناقشــة الحلــول لقضايــا الطاقــة منــذ أول مؤمتــر يف ســنة
.1924
• واشــتهر بكونــه اللقــاء األول للطاقــة يف العــامل وتشــمل قامئــة
أعضائــه الحكومــات والــركات واملنظــات الخبــرة باملجــال.
• ويوفــر اللقــاء باإلضافــة إىل املناقشــات مجموعــة مــن الفــرص
للرؤســاء التنفيذيــن يف قطــاع الطاقــة لعــرض تقنياتهــم
واستكشــاف الفــرص التجاريــة .
• ومــع عقــد املؤمتــر مؤخــرا يف اســطنبول تحــت شــعار «احتضــان
الحــدود الجديــدة» يكــون هــذا املؤمتــر قــد انعقــد حتــى اآلن
يف  21مدينــة رئيســية يف جميــع أنحــاء العــامل منــذ تأسيســه.

اللجنة الوطنية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة في مجلس الطاقة العالمي
تعــد اللجنــة الوطنيــة اإلماراتيــة لمجلــس
الطاقــة العالمــي هــي الكيــان المكلــف بتمثيــل
مصالــح أصحــاب المصلحــة لقطــاع الطاقــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجهــا لوجــه
مــع مجلــس الطاقــة العالمــي والمنظمــة الرائدة
الحياديــة للطاقــة والمكونــة مــن قــادة قطــاع
الطاقــة والممارســين مــن جميــع أنحــاء العالــم.
كمــا أن اللجنــة الوطنيــة اإلماراتيــة لديهــا وجــود
نشــط ســواء فــي كل أنحــاء دولة اإلمــارات وحتى
داخــل مجلــس الطاقــة العالمــي للتأكيــد علــى
أن لقطــاع الطاقــة بدولــة اإلمــارات لــه دور نشــط
فــي مجلــس الطاقــة ودور مؤثــر كذلــك فيمــا
يتعلــق بالنقــاش العالمــي حــول الطاقــة .
وتعمــل اللجنــة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
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المتحــدة أيضــا جاهــدة نحــو المســاهمة فــي
جــدول األعمــال العالمــي للطاقــة مــن خــال
المشــاركة فــي فعاليــات مجلــس الطاقــة
العالمــي وكذلــك فــي الجمعيــات التنفيذيــة
والمؤتمــرات لتشــكيل اســتراتيجيات الطاقــة
العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة.
وتنظــم اللجنــة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات
الفعاليــات رفيعــة المســتوى فــي الدولــة
كتمثيــل لمجلــس الطاقــة العالمــي وتنشــر
تقاريــر ودراســات موثوقــة تصنــف دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة كدولــة لديهــا
اســتراتيجية للطاقــة تعــزز البنيــة التحتيــة
للطاقــة بأســعار معقولــة ومســتقرة
وحساســة مــن الناحيــة البيئيــة.
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أخبار الوزارة

استكشــاف فــرص جديــدة للربــط مــع دول مــن خــارج منظومــة
مجلــس التعــاون الخليجــي ويتــم عمــل دراســة جــدوى إلمكانيــة
التبــادل مــع إحــدى الــدول القريبــة.
وعــن أهميــة قطــاع التعديــن بالنســبة القتصــاد دولــة اإلمــارات
وإمكانيــة التعــاون بــن دول الخليــج يف هــذا القطــاع ..قــال وكيــل
وزارة الطاقــة « متتلــك اإلمــارات مجموعــة متنوعــة مــن املعــادن
يف أراضيهــا لــذا فــإن قطــاع التعديــن يف الدولــة يحظــى باهتــام
شــديد ملــا لــه مــن مســاهمة يف االقتصــاد الوطنــي وجهــود يف
خلــق فــرص عمــل يف املناطــق التــي تقــع خــارج املــدن».
وأضــاف « تعــد كل مــن رواســب الكرومايــت ورواســب
الباريــت والبازلــت ورواســب الحجــر الكلــي ورواســب الجبــس
ورمــال الســيليكون والصخــر الديناميتــي وأحجــار الزينــة مــن
أهــم املعــادن املوجــودة يف دولــة اإلمــارات ..بينــا تكمــن
أهــم الصناعــات القامئــة عــى التعديــن يف صناعــة األســمنت
والســراميك والرخــام والزجــاج وأيض ـاً صناعــة الصــوف الصخــري

وكيل وزارة
الطاقة لـ «وام»:
مشروع قانون
اتحادي لتنظيم
االستثمار
بقطاع التعدين
كشــف ســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة
عــن أن الــوزارة تعمــل حاليــا عــى إعــداد مــروع قانــون اتحــادي
لتنظيــم عمليــة االســتثامر بقطــاع التعديــن يف الدولــة.
وأكــد النيــادي أن اســراتيجية اإلمــارات للطاقــة  2050نتيجــة عمل
فريــق اتحــادي محــي مبشــاركة كل قطاعــات الطاقــة بالدولــة
وتهــدف إىل وضــع الحلــول والخطــط االســتباقية ملواجهــة أي
تغــرات قــد تطــرأ عــى القطاعــات الحيويــة ومنهــا قطــاع الطاقــة.
وقــال  -يف حــوار مــع وكالــة أنبــاء اإلمــارات « وام »  -إن هــذه
االســراتيجية تعمــل عــى مضاعفــة جهــود اإلمــارات يف مســاهمة
الطاقــة النظيفــة بخريطــة الطاقــة بالدولــة لرتتفــع مــن % 27
والتــي تــم إعالنهــا بحلــول عــام  ،2021إىل  % 50بحلــول عــام
 2050وتنقســم إىل  % 44تســهم بهــا مصــادر الطاقــة املتجــددة
والنظيفــة و % 6مــن مصــادر الطاقــة النوويــة  ..أمــا عــن الـــ 50
يف املائــة األخــرى فهــي موزعــة بنســبة  % 38للغــاز و % 12للفحــم
األخــر ..فيــا ســيتم تعزيــز االســتفادة مــن الطاقــة املســتخرجة
مــن النفايــات.
ولفــت إىل أن االســراتيجية تعتمــد عــى أربعــة اعتبــارات تــم
اعتامدهــا وهــي توفــر أمــن اإلمــدادات وضــان معقوليــة األســعار
وتحقيــق االســتدامة وتحقيــق الســعاده للمســتهلك.
ونــوه الدكتــور مطــر النيــادي إىل أن الطلــب عــى الطاقــة مســتمر
يف النمــو ..مشــرا إىل أن وجــود مصــادر متعــددة للطاقــة مــن
شــأنه أن يســاعد أكــر عــي توفــر أمــن اإلمــدادات وتحقيــق
االســتدامة عــى نحــو مــن شــأنه أن يســاعد عــى تحفيــز االقتصــاد
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الــذي يتوقــع أن يزيــد الطلــب عليــه الســتخدامه يف أعــال العــزل
أثنــاء عمليــات البنــاء».
وعــن نقــل ملــف امليــاه بالكامــل إىل وزارة الطاقــة ..قــال تعــد
قضيتــا الطاقــة وامليــاه الشــغل الشــاغل للــدول يف منطقــة الــرق
األوســط غــر أننــا لــي نحقــق التقــدم واالســتدامة القتصاداتنــا
يتعــن علينــا إيجــاد حلــول مناســبة تضمــن االســتغالل األمثــل
ملواردنــا مــن امليــاه والطاقــة واملحافظــة عــى التــوازن بــن املــاء
والكهربــاء ..ألن إنتــاج الكهربــاء يتطلــب اســتخدام املــاء لتربيــد
واســتخراج امليــاه الجوفيــة ..كــا أن إنتــاج املــاء يف كثــر مــن
األحيــان يــأيت كمنتــج ثانــوي إلنتــاج الكهربــاء ..موضحــا أن هــذا
الرتابــط يتطلــب أن يكــون هنــاك تناســق بــن سياســة الطاقــة
وسياســة امليــاه ..لذلــك فــإن نقــل اختصــاص امليــاه لــوزارة الطاقــة
مــن شــأنه أن يعمــل عــى زيــاده التناســق بــن اســراتيجية
ومبــادرات الطاقــة وتلــك الخاصــة بامليــاه عــى نحــو يســاهم أكــر
يف تحقيــق أمــن واســتدامة قطاعــي الطاقــة وامليــاه.

العاملــي ..الفتــا إىل أن انخفــاض أســعار الطاقــة الشمســية والتطــور
الحاصــل يف تقنيــات التخزيــن مينحهــا فرصــة للمنافســة يف حصــة
أكــر مــن خليــط الطاقــة العاملــي.
وعــن األنشــطة والــدور الــذي تقــوم بــه هيئــة الربــط الكهربــايئ
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ..قــال النيــادي «تعــد هيئــة
الربــط الكهربــايئ لــدول الخليــج واحــدة مــن أهــم وأنجــح
املشــاريع الخليجيــة املشــركة عــى اإلطــاق وتــم تأسيســها عــام
 2009بهــدف توفــر الدعــم للشــبكات الكهربائيــة للــدول األعضــاء
يف حــال انقطــاع التيــار عــن مناطقهــا حيــث نجحــت منظومــة
الربــط يف التعامــل مــع أكــر مــن  1450حالــة انقطــاع بــن الــدول
الســت األعضــاء مــن عــام  2009وحتــى نهايــة عــام  2016مل
ّ
يشــعر بهــا املســتهلك بــأي شــكل مــن األشــكال».
وأضــاف أن الهــدف الثــاين لهيئــة الربــط الكهربــايئ لــدول الخليــج
هــو تعزيــز التجــارة بــن الــدول األعضــاء حيــث بلــغ حجــم الطاقــة
املتبادلــة بــن الــدول نحــو مليــون ونصــف ميجاواط/ســاعة يف
عــام  2016كــا تــم إب ـرام خمــس اتفاقيــات ثنائيــة بــن الــدول
األعضــاء وتــم تبــادل الكهربــاء عــى أســس تجاريــة بــن الــدول
ملــدة بلغــت  244يومــاً بإجــايل مليــون و 300ألــف ميجــاواط/
ســاعة ،منهــا  92يومــا تــم خاللهــا تبــادل الكهربــاء مقابــل مبالــغ
ماليــة مــن إجــايل عــدد أيــام التبــادل ..
بينــا تــم تبــادل الكهربــاء يف األيــام املتبقيــة عــى أســاس عينــي
 ..يف حــن تــدرس اآلن هيئــة الربــط الكهربــايئ لــدول الخليــج
بتوجيهــات مــن اللجنــة الوزاريــة للتعــاون الكهربــايئ واملــايئ
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إن التحديــات المرتبطــة بارتفــاع معــدل اســتهالك الطاقــة والميــاه وارتفــاع معــدالت انبعــاث غــاز
ثانــي اكســيد الكربــون ونــدرة الميــاه هــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .لذلــك حرصــت وزارة الطاقــة علــى وضــع خطــة اســتراتيجية لألعــوام 2021-2017
لتحقيــق اســتدامة قطــاع الطاقــة والميــاه وخفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وتنظيــم قطــاع
التعديــن فــي دولــة اإلمــارات ودعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وفقــا للمعاييــر العالميــة
بكفــاءات بشــرية متميــزة.

-3التنميــة المســتدامة واالدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة
مــن خــال تنفيــذ برامــج ومشــاريع تســاهم فــي تطويــر
السياســات والتشــريعات واللوائــح وتحافــظ علــى المــوارد
المائيــة اهمهــا:
· متابعة وإدارة اسرتاتيجية املياه .2036
·وضع السياسات الوطنية وتطوير اسرتاتيجيات املياه السطحية يف الدولة.
·تطوير وسائل الحصاد املايئ باالبتكار واألبحاث العلمية.
·التنمية املستدامة لألحواض املائية واستدامة كفاءة السدود واملنشآت املائية.
·إعداد الدراسات وتطبيق أفضل الحلول لتقليل فاقد املياه يف شبكات النقل والتوزيع.
·إطــاق الربنامــج الوطنــي لبحــوث االســتمطار .وبرنامــج الخزيــن االســراتيجي للميــاه و
برنامــج الــري املرشّ ــد.
· اإلعالن عن شبكة االمارات الوطنية للمياه.
·اســتخدام التطبيقــات الفضائيــة واالستشــعار عــن بعــد يف مجــال الدراســات واملســوحات
املائيــة.
· إطالق نظام اإلنذار املبكر لنوعية مياه البحر.

فتبنت وزارة الطاقة  5أهداف استراتيجية وهي:

-1تحقيــق أمــن واســتدامة قطــاع الطاقــة والميــاه والتعديــن
مــن خــال عــدة مبــادرات أهمهــا:
·تعزيز دور الطاقة املستقبلية وأمن االمدادات.
· متابعة وادارة اسرتاتيجية الطاقة .
·إطــاق املرحلــة الثانيــة مــن (نظــام أمتتــة) لدعــم متخــذي الق ـرار ،باإلضافــة اىل تطويــر قواعــد
البيانــات املتعلقــة بالطاقــة.
· دراسة وتطبيق أفضل الحلول لتقليل فاقد الكهرباء يف شبكات النقل والتوزيع يف الدولة
·تحليــل التوقعــات الخاصــة بالعــرض والطلــب عــى الطاقــة وامليــاه إلعــداد الربنامــج الوطنــي إلدارة
الطلــب عــى الطاقــة وامليــاه بالدولــة.
·إنشاء مركز اإلمارات للطوارئ واألزمات.
·متثيــل ودعــم وتنســيق جهــود الدولــة يف املنظــات واللجــان اإلقليميــة والدوليــة .وتعزيــز مكانــة
اإلمــارات كوجهــة عامليــة رائــدة
·نرش الوعي وتثقيف املجتمع مببادرات الوزارة وخدماتها.
· دعم االبتكار يف مجال الطاقة املستقبلية.

استراتيجية
وزارة الطاقة
2021-2017

-2تنظيــم قطــاع الطاقــة والميــاه والتعديــن وانبعاثــات الغازات
الدفيئــة بتوفيــر البيئــة التشــريعية والقانونيــة المالئمــة
لكافــة القطاعــات عــن طريــق تنفيــذ عــدة مبــادرات اهمهــا:
·وضع الترشيعات واللوائح والسياسات املمكنة السرتاتيجية الطاقة .2050
·إنشاء وإدارة مجلس اإلمارات لكفاءة الطاقة.
·انشاء وحوكمة سوق للكهرباء يف دولة اإلمارات.
·وضع الترشيعات واللوائح والسياسات لقطاع التعدين.
·إعداد الدراسات والتقارير واملسوحات االقتصادية املتخصصة.

مبشــاركة ومســاهمة رشكاء وزارة الطاقــة االس ـراتيجيني ســنعمل ســويا ً عــى تنفيــذ برامــج وأنشــطة تحقــق أهــداف رؤيــة اإلمــارات 2021

ومــؤرشات األجنــدة الوطنيــة واملرتبطــة بنــدرة امليــاه ،ومعــدل انبعــاث ثــاين أكســيد الكربــون للفــرد ،ونســبة إســهام الطاقــة النظيفــة ،وكثافــة
اســتهالك الطاقــة ،وإنتاجيــة امليــاه مقارنــة مــع الناتــج املحــي اإلجــايل .وسنســاهم يف ترسيــع إطــاق خدمــات ومبــادرات لنهــدف بهــا ســويا

مجلة وزارة الطاقة

-4ضمــان تقديــم كافــة الخدمــات اإلداريــة وفــق معاييــر
الجــودة والكفــاءة والشــفافية بتطبيــق معاييــر وأنظمــة
مــن خــال مبــادرات تســاهم فــي إدارة المــوارد بكفــاءة
وفعاليــة وتضمــن تحقيــق االتصــال المؤثــر ومــد جســور
التواصــل مــع كافــة شــركائنا االســتراتيجيين فــي جميــع
أنحــاء العالــم.
-5ترســيخ ثقافــة االبتــكار فــي بيئــة العمــل المؤسســي لتوفيــر
بيئــة العمــل والقنــوات المالئمــة التــي تحفــز رأس المــال
البشــري والمتعامليــن بمــا يتوافــق مــع معاييــر مركــز
محمــد بــن راشــد لالبتــكار من خــال :بنــاء قــدرات الموظفين
فــي مجــال االبتــكار وتبنــي أحــدث أدوات ووســائل االبتــكار
داخــل الــوزارة وتحســين العمليــات بمــا يعــزز مــن االبتــكار.

إىل إســعاد املجتمــع اإلمــارايت ورفــع كفــاءة التنفيــذ الحكومــي وتقويــة الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص مــن خــال املرسعــات الحكوميــة ..مــا
يتطلــب منــا جميعــا العمــل معــا بــروح الفريق الواحــد عىل املســتويني االتحــادي واملحيل ،وسنشــكل الفرق التنفيذيــة لألجندة الوطنية لحشــد
الطاقــات وتكثيــف العمــل بالفــرة املقبلــة للوصــول لنســبة  % 100مــن املســتهدفات بحلــول العــام .2021
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جهود وزارة
الطاقة في
مجال التوطين
أكــدت إدارة الكــوادر البرشيــة بــأن قيــادة الــوزارة تدعــم رؤيــة
قيادتنــا الرشــيدة «للتوطــن» بوصفــه أولويــة قصــوى عــى رأس
أولوياتهــا يف إطــار ســعيها لتأديــة رســالتها بكفــاءة كوادرهــا
املواطنــة ،حيــث يتــم وضــع خطــة ســنوية للتوطــن ويتــم
ربطهــا بالخطــة االســراتيجية للــوزارة مــن خــال مــؤرشات
تحــدد فيهــا نســب التوطــن حيــث بلغــت نســب التوطــن حتــى
تاريــخ  2016/12 /31حســب املذكــور أدنــاه:
النســبة اإلجامليــة للتوطــن

%82

%100
• نســبة التوطــن بالفئــة القياديــة
%100
• نســبة التوطــن بالفئــة اإلرشافيــة
• نســبة التوطــن بالفئــة التخصصية والفنية %63
%87
• نســبة التوطــن بالفئــة التنفيذيــة
وتحــرص وزارة الطاقــة علــى وضــع سياســات تدعــم
التوطــن يف الفئــة التنفيذيــة حيــث تــم حــر التعيــن عــى
املواطنــن فقــط لتوفــر التخصصــات بــن املواطنــن وبالنســبة

وزارة الطاقة
تكرم
موظفيها في
جائزة االبتكار

مجلة وزارة الطاقة

للفئــة التخصصيــة والفنيــة تــم التغــايض عــن رشط الخــرة
للمواطــن يف حــال كان لــدى املرشــح مؤهــل املاجســتري وســيتم
تعيينــه عــى الدرجــة الثانيــة فــا دون.
تحديات الوزارة فــي مجال التوطين
ومــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا الــوزارة يف مجــال
التوطــن :عــدم توفــر الكفــاءات الوطنيــة لشــغل الوظائــف
االستشــاريّة املتخصصــة وعــدد مــن الوظائــف الفنيــة يف قطــاع
الطاقــة  ،كــا تتمثــل يف صعوبــة املحافظــة عــى الكفــاءات
الوطنيــة .تســعى الــوزارة للتعاقــد مــع الغــر مواطنــن بعقــود
لفــرات محــددة ليتــم تأهيــل املواطنــن لتــويل املناصــب التــي
ينــدر الحصــول عــى مواطنــن فيهــا .

نيابــة عــن معالــي ســهيل محمــد المزروعــي
وزيــر الطاقــة كــرم ســعادة د .مطــر النيــادي
وكيــل وزارة الطاقــة الموظفيــن الفائزيــن فــي
جائــزة االبتــكار الداخليــة فــي دورتهــا األولــى
وهــي عبــارة عــن  7فئــات وهــي :أفضــل فكــرة
ابتكاريــة وأفضــل خدمــة ابتكاريــة وأفضــل
نمــوذج ابتــكاري وأفضــل مقــال ابتــكاري
وأفضــل بحــث ابتــكاري وأفضــل موظــف
ابتــكاري وأفضــل موظــف داعــم لالبتــكار
وذلــك بالتزامــن مــع أســبوع االبتــكار اإلماراتــي

 .وتهــدف الجائــزة إلــى تعزيــز التواصــل
الداخلــي بيــن الموظفيــن وإتاحــة
الفرصــة لهــم علــى تنميــة مداركهــم
المعرفيــة مــن خــال نشــر ثقافــة
االبتــكار بيــن الموظفيــن فــي مجــاالت
مختلفــة منهــا اقتصــاد المعرفــة
واآلداب والمعلومــات التــي مــن شــأنها
دعــم اختصاصــات ومهــام عمــل
الــوزارة وبطريقــة تحفــز علــى االبتــكار
فــي بيئــة العمــل .
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أهمية الجائزة

دولة اإلمارات العربية المتحدة
تطلق النسخة األولى من جائزة اإلعالم البترولي

(دور وسائل اإلعالم الحديثة في
نشر وتعزيز الثقافة البترولية في
المجتمع الخليجي)
أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف النصــف الثــاين مــن
العــام املــايض النســخة األوىل مــن جائــزة اإلعــام البــرويل وذلــك
للتعريــف بأهميــة الثقافــة البرتوليــة يف املجتمــع الخليجــي ،وتعمــل
لجنــة املختصــن باإلعــام البــرويل بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
عــى دعــم اإلعــام الوطنــي يف دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة يف تغطيتــه للشــؤون البرتوليــة عــى الوجــه املناســب وذلــك
تفعيــا الس ـراتيجية لجنــة اإلعــام البــرويل لــدول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة الراميــة إىل دعــم البحــث العلمــي وتشــجيع
القيــام بالدراســات التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى األداء والكفــاءة
للباحثــن والدارســن ،وعليــه فــإن املبــادرة بطــرح جائــزة يف البحــث
لإلعــام البــرويل لتشــجيع البحــث العلمــي والدراســات البرتوليــة
تهــدف ملواكبــة التطــور والتحديــث ،وتعتــر مثــل هــذه الجــواز بداية
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تتمحــور أهميــة هــذه الجائــزة يف تطويــر وتعزيــز دور اإلعــام
البــرويل يف دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي
يعــد العبــا أساســيا يف توجيــه الــرأي العــام ،وذلــك انطالقــا مــن
كــون البــرول ســلعة اسـراتيجية ومصــدر رئيــي يف دول املجلــس،
واملحــرك األســايس القتصاديــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
حيــث تحظــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مكانــة متميــزة
فيــا يتعلــق بإنتــاج صناعــة النفــط ومشــتقاته ،حيــث تســعى هــذه
الــدول لتحقيــق مصالحهــا البرتوليــة ،وضــان االســتقرار يف الســوق
البرتوليــة العامليــة بالتعــاون مــع كافــة األط ـراف.
وعــى الرغــم مــن األهميــة الكبــرة لإلعــام البــرويل ،والــدور الكبــر
املنشــود منــه ،فإنــه مل يأخــذ حظــه مــن البحــث والدراســة يف دول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة التــي تنتــج هــذه الســلعة
الحيويــة وتصدرهــا ،ومل يــول االهتــام املطلــوب عــى صعيــد تلــك
الــدول ومؤسســاتها املعنيــة بالبــرول ومنتجاتــه ،يف حــن اســتفادت
الــدول الغربيــة مــن ممي ـزات هــذا اإلعــام املتخصــص وخصائصــه،
وســخرتها لخدمــة مصالحهــا وتحقيــق أهدافهــا وتلبيــة متطلباتهــا.
لذلــك فمــن الــروري التوجــه نحــو تثبيــت الخطــوط العريضــة
آلليــة نــر املعلومــات املتعلقــة بالنفــط ضمــن اإلجــراءات
الالحقــة لتطبيــق اســراتيجية اإلعــام البــرويل لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،وذلــك باتبــاع األســاليب العلميــة
املتعلقــة باالتصــاالت والتواصــل االســراتيجي الــدويل ،حيــث
يتوجــه اهتــام دول العــامل بأرسهــا عــى أخبــار ومعلومــات أهــم
ســلعة اقتصاديــة يف العــامل.

أهداف الجائزة :

•العمــل عــى تعزيــز الثقافــة البرتولييــة داخــل دول مجلــس
التعــاون الخليجــي.
•توثيــق التعــاون بــن أجهــزة اإلعــام البــرويل التابعــة لــوزارات
البــرول والــركات الوطنيــة يف دول الخليــج مــع وســائل اإلعــام
املحليــة والعامليــة.
•إبراز املكانة البرتولية لدول مجلس التعاون الخليجي.
•التأكيــد عــى أهميــة دول املجلــس باعتبارهــا مصــدر رئيــس
وموثــوق للطاقــة.
•التأكيــد عــى األهميــة االسـراتيجية واالقتصاديــة للبــرول والتعاون
مــع املنظــات البرتوليــة العامليــة يف مجــال اإلعــام البرتويل.

تمويل الجائزة

قيمة الجائزة ( )20000ألف دوالر أمرييك

شروط الترشح للجائزة

•أن يخــدم البحــث املقــدم مجــال اإلعــام البــرويل يف دول مجلــس
التعــاون
•أن يكــون املشــارك مالــكاً أصليـاً للبحــث وميكــن أن يكــون شــخصاً
طبيعيــا أو اعتباريــا ســواء مــن دول الخليــج العــريب أو مــن
خارجهــا.
•اليحق للمرتشح أن يتقدم بأكرث من عمل فردي للمسابقة
•أن يكون البحث املقدم مكتوباً باللغة العربية
•أن ال يكــون البحــث املشــارك قــد ســبق نــره أو طرحــه يف

جيــدة لتطويــر مهنيــة اإلعــام البــرويل بــدول املجلــس ،كــا يتطلــب
األمــر دراســة الظواهــر اإلعالميــة يف القطــاع البــرويل بأســلوب علمــي
يقــوم عــى االســتقصاء والتحليــل واســتخالص النتائــج التــي تقــود إىل
الحلــول املناســبة.
وملــا كان مجــال البحــث مفتوحــا ومتاحــا لكل مــن يرغب ،فــإن الجائزة
ســتكون حافـزا للمنافســة يف هــذا املضــار وعامــا مشــجعا للباحثــن
والدارســن يف القطــاع البــرويل ،إن الهــدف مــن طــرح هــذه الجائــزة
هــو إنشــاء منظومــة مؤسســية لدعــم البحــث وتشــجيع الدراســات
البرتوليــة مــن أجــل تحقيــق الفائــدة العلمية ومســاندة جهــود التطوير
والتحديــث يف اللجنــة وتحفيــز الباحثــن وتعميــق وترســيخ البحــث
العلمــي كأداة أساســية لبنــاء قاعــدة معرفيــة قــادرة عــى اســتيعاب
العلــوم الحديثــة وتطبيقاتهــا املتعــددة يف اإلعــام البــرويل.
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الطاقة واإلمارات

مســابقة بحثيــة أخــرى أو لنيــل درجــة علميــة.
•ال يجــوز إعــادة التقــدم بالبحــث ذاتــه شــكال وموضوعــا مــا دام
قــد قــدم يف دورة ســابقة للجائــزة.
•أن ال يكون املشارك عضوا يف مجلس أو سكرتارية الجائزة .
•ال يجــوز أن يتضمــن البحــث أي بيانــات أو معلومــات تتصــف
بالخصوصيــة والرسيــة إال مبوافقــة الجهــة املعنيــة ذات الشــأن
وال تتحمــل لجنــة التعــاون البــرويل لــدول مجلــس التعــاون أي
مســؤولية ترتتــب عــى ذلــك.
•يجــوز للمشــارك أن يتقــدم ببحثــن كحــد أقــى وعــى أن يكــون
أحدهــا فــردي واآلخــر جامعــي.
•أن اليقــل البحــث عــن  40صفحــة واليزيــد عــن  70صفحــة ماعــدا
املراجــع واملالحق.
•االلتـزام باملواعيــد املحــددة يف إعــان الجائــزة وإجـراءات التقديــم
املقررة.
• االلتزام بإجراءات التقديم املقررة .
• أية رشوط يتم االعالن عنها.

شروط منح الجائزة:

• االلتزام بالقواعد والرشوط الواردة يف إعالن الجائزة.
• إجراء التعديالت التي يويص بها املحكمون.
• أصالة البحث بحيث يكون متصفا بالعمق والجدية.
•إســهام البحــث يف إضافــة جديــدة للبحــث العلمــي يف مجــال
اإلعــام البــرويل.
•االلتـزام بأصــول وقواعــد البحــث العلمــي ودقــة التوثيــق وســامة
املنهج.
•حداثة اإلحصائيات واملراجع العلمية املستخدمة.
• ما تراه اللجنة من معايري أخرى.

المحاور االسترشادية

•دمــج وســائل اإلعــام البــرويل الرقميــة مــع أدوات اإلعــام
التقليديــة ووســائل اإلعــام لتحقيــق مفهــوم التكامــل اإلعالمــي
البــرويل املعــارص .
•تقييــم طبيعــة العالقــة بــن وســائل اإلعــام والقطــاع البــرويل يف
دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
•اســتثامر التطــور االلكــروين يف إبــراز دور العوائــد البرتوليــة يف
عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لــدول املجلــس.
•دور أجهــزة اإلعــام البــرويل بــدول املجلــس يف تحقيق اسـراتيجية
اإلعــام البرتويل.
•الــدور املهــم لإلعــام البــرويل يف تثقيــف املجتمــع ودوره يف
التواصــل مــع وســائل اإلعــام املختلفــة بــكل شــفافية ووضــوح.
•التعريــف باحتياجــات اإلعــام البــرويل بــدول الخليــج العــريب مــن
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أجــل تحقيــق الغايــات واألهــداف املطلوبــة منــه.
•استخدام الوسائل اإلعالمية يف تأمني اإلمدادات البرتولية .
•القــدرة التنافســية لإلعــام البــرويل لتحقيــق التواصــل املجتمعــي
عــر الوســائط االلكرتونيــة يف مجــال التصــدي لإلشــاعات
واألكاذيــب.
• اإلعالم البرتويل ومواكبة التقنيات الحديثة.
•مــؤرشات األداء األساســية الســتخدام وســائط التواصــل االجتامعــي
يف مجــال اإلعــام البــرويل.
•التــوازن بــن الشــفافية واألمــن يف مجــال نــر املعلومــات مــن
خــال وســائل اإلعــام وشــبكات التواصــل االجتامعــي.
•أثــر الوســائط االجتامعيــة عــى وســائل اإلعــام البــرويل وتشــكيل
الــرأي العــام.
•املســتجدات العامليــة التــي طــرأت عــى القطــاع النفطــي يف ظــل
التحــوالت الجيوسياســية التــي ميــر بهــا العــامل حاليــا ودور اإلعــام
البــرويل.
•وســائل اإلعــام البــرويل وأســاليب االتصــال ومحــددات املعالجــة
اإلعالميــة للقضايــا البرتوليــة وأســاليب التشــويه اإلعالمــي يف
الــدول الغربيــة.
•مصــادر املعلومــات يف اإلعــام البــرويل وفئاتهــا وأهميــة البيانــات
ودقتهــا يف اإلعــام البــرويل.

تبدأ اللجنة باستالم الترشيحات في
األسبوع األول من شهر يناير من
 :العام  ،2017عبر البريد االلكتروني
على pmawards2017@moenr.gov.ae،
أن يتم االعالن عن الفائز في حفل
سيقام على هامش الدورة الثالثة من
.ملتقى اإلعالم البترولي أبريل 2017
مركز االتصال :

80066367
الفاكس:

026190001
البريد االلكتروني:

pmawards2017@moenr.gov.ae
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مقال العدد

االبتكار في
قطاع الطاقة
بقلم ســعادة سيف حميد الفالسي،
الرئيــس التنفيذي لمجموعة «اينوك»

'' نحــن نؤمن بأن كل فكرة
جديدة ومبتكرة هي خطوة
علــى الطريق الذي يؤدي بدول
الخليــج إلى احتالل موقع ريادي
على المستوى العالمي''.

عــى مــدار القــرن املايض ،شــهد قطــاع الطاقــة عدد مــن التغريات
التــي أدت إىل تحولــه إىل قطــاع تجــاري ،ويرجــع الفضــل يف ذلــك
إىل قــدرة اإلنســان عــى اإلبــداع  .واليــوم ،يحتّــم علينــا الواقــع
أن نســعى إىل البحــث عــن الحلــول املبتكــرة لنســاهم يف تطــور
وازدهــار هــذا القطــاع الحيــوي.
يوجــب انخفــاض أســعار النفــط وتقلبهــا ،منــذ منتصــف عــام
 ،2014عــى الجهــات املعنيــة أو أصحــاب املصلحــة مراجعــة
خططهــم واســراتيجياتهم ،ففــي شــهر ســبتمرب مــن العــام
الجــاري ،أعلنــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة ( )IEAأن فائــض
إمــدادات النفــط قــد يســتمر إىل منتصــف عــام  .2017وإذ
نتحــدث هنــا عــن أصحــاب املصلحــة ،فنحــن نعنــي الجهــات
املتخصصــة يف مجــاالت عديــدة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بقطــاع
الطاقــة ،مــن رشكات النفــط العامليــة والوطنيــة إىل الــوكاالت
التجاريــة واملاليــة ورشكات الشــحن ،عــى ســبيل املثــال ال الحرص.
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مــن جهــة أخــرى ،تتوقــع إدارة معلومــات الطاقــة يف الواليــات
املتحــدة أن يرتفــع اســتهالك الطاقــة عامليــاً مبعــدل  % 48بــن
عا َمــي  2012و .2040وال يعتــر ذلــك أمـرا ً غريبـاً يف ظــل التوقعــات
بإزديــاد عــدد ســكان العــامل بنحــو الثلــث ،مــن  7,3مليــار اليــوم إىل
 9.7مليــار بحلــول عــام .2050
تســتند دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وغريهــا مــن دول الخليــج،
إىل موقعهــا الجغــرايف االســراتيجي الــذي يتوســط طــرق التجــارة
العامليــة ،يف مســعاها إىل ترســيخ مكانتهــا كمرك ٍز عاملــي إلبتكارحلول
الطاقــة .وتســاهم يف ذلــك عالقــات الرشاكــة اإلس ـراتيجية الوثيقــة
بــن الجهــات املنتجــة للطاقــة يف منطقــة الخليــج وكل مــن الصــن،
الدولــة األكــر اســتهالكاً للطاقــة يف العــامل؛ والهنــد ،التــي يتوقــع أن
تكــون املســتهلك األرسع منــوا ً للمــواد الخــام حتــى عــام  .2040أمــا
عــى املســتوى اإلقليمــي ،فثمــة فــرص كبــرة ملنتجــي الطاقــة ،وفقـاً
ملــا ورد يف تقريــر «اســترشاف مســتقبل الطاقــة» مــن رشكــة النفــط

الربيطانيــة ( ،)BPمــن توقعــات بإزديــاد معــدل اســتهالك الطاقــة يف
منطقــة الخليــج إىل  % 60بحلــول عــام .2035
وملواجهــة هــذا الواقــع املتغــر للســوق ،تكـ ّرس الحكومــات ورشكات
الطاقــة ،مبختلــف تخصصاتهــا مــن النفــط والغــاز إىل الطاقــة
املتجــددة وغريهــا؛ مــا لديهــا مــن رأس املــال والكــوادر وتامواهــب
البرشيــة ،وتســتثمر يف البحــث والتطويــر ،لتحقيــق وفــورات بعيــدة
املــدى .وبــات االبتــكار إحــدى األولويــات األساســية عــى أجنــدات
الحكومــات ورشكات الطاقــة ،الراميــة إىل خفــض التكاليــف واالرتقــاء
بكفــاءة العمليــات يف مختلــف مراحــل سلســلة التوريــد .ويشــهد
عــى ذلــك تأكيــد أكــر مــن ثلثــي املشــاركني ( )% 68يف اســتطالع
الــرأي ،الــذي أجرتــه مؤسســة «لويــد ريجســري» العــام املــايض،
نيتهــم زيــادة مخصصــات البحــث والتطويــر مــن ميزانياتهــم بحلــول
عــام .2018
يركــز القطاعــان العــام والخــاص عــى البحــوث التطبيقيــة ،التــي
تهــدف إىل مواجهــة مشــكلة محــددة وحلهــا ،عوض ـاً عــن العلــوم
االستكشــافية .ويف هــذا اإلطــار ،أمثــر برنامــج «اينــوك» الداخــي
لالبتــكار ENOC Innovateيف تنفيــذ  105فكــرة جديــدة ،وفّــرت
للرشكــة مــا ال يقــل عــن  19مليــون دوالر منــذ عــام  .2012ومتكنــت
«اينــوك» مــن تنفيــذ فكــرة مبتكــرة كل أســبوع ،خــال عــام ،2015
وأطلقــت أفــكارا ً جديــدة عــى امتــداد الســنوات األربــع املاضيــة
مــن ابتــكار مركبــة خاصــة لتزويــد طائ ـرات بوينــج مــن ط ـراز الـــ
 737بالوقــود ،إىل خدمــة نظــام بيــع الوقــود بالتجزئــة  ViPالقائــم
عــى تحديــد هويــة املركبــات عــر تقنيــة التعــرف باســتخدام
تــرددات الراديــو  RFIDوتبــن هاتــان الفكرتــان أهميــة إيجــاد
الحلــول لبعــض التحديــات املحــددة ،إىل جانــب تعزيزهــا الكفــاءة
االقتصاديــة والتشــغيلية والبيئيــة لــكل مــن «اينــوك» وإمــارة ديب.
وال يقتــر األمــر عــى هاتــن الفكرتــن ،إذ تكــر األمثلــة عــى
الحضــور القــوي لالبتــكار كســمة عامــة لقطــاع الطاقــة يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة .ففــي أســواق التنقيــب عــن النفــط
واســتخراجه ،أدى البحــث عــن حلــول غــر تقليديــة ملواجهــة األثــر
الســلبي الكبــر الناتــج عــن انخفــاض أســعار النفــط ،إىل تعزيــز
الدمــج بــن الوقــود األحفــوري والطاقــة املتجــددة بشــكل غــر
مســبوق .فعــى ســبيل املثــال ،أطلقــت رشكــة «الريــادة» ،املــروع
املشــرك بــن مصــدر وأدنــوك ،أول مــروع لهــا يف رشكــة «حديــد
اإلمــارات» اللتقــاط الكربــون وتخزينــه واســتخدامه .ومــن أهــداف
هــذا املــروع االرتقــاء بتكنولوجيــا االســتخراج املعــزز للنفــط.
ولعــل هــذا النــوع مــن املشــاريع ســيزداد انتشــارا ً وفعاليــة ،حســب
معطيــات عــدة منهــا مــا ورد يف تقريــر برنامــج األمــم املتحــدة

للبيئــة ( )UNEPمــن ارتفــاع يف حجــم االســتثامر العاملــي يف
أســواق الطاقــة املتجــددة إىل  286مليــار دوالر.
وعــى الجانــب اآلخــر مــن سلســلة التوريــد ،افتتــح مينــاء
الفجــرة أول رصيــف لناقــات النفــط العمالقــة يف املحيــط
الهنــدي يف شــهر ســبتمرب مــن العــام الجــاري .وتشــكل
االبتــكارات التــي تعــزز ســعة املينــاء ركيــزة مــن ركائــز ازديــاد
تأثــر املنطقــة عــى أســواق الطاقــة العامليــة .ويتمتــع املينــاء
مبوقــع اس ـراتيجي جنــوب مضيــق هرمــز ،الــذي يعــره نحــو
 %30مــن النفــط املنقــول بحريــاً حــول العــامل.
يشــهد اســتخدام الحلــول التكنولوجيــة الخاصــة بقطاعــات عدة،
يف مجــال الطاقــة ،اهتاممـاً متزايــدا ً عــى الصعيــد العاملــي أيضـاً.
فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن تعديــل أنظمــة تحليــل الصــور ،التــي
تســتخدمها الرشطــة يف الدولــة للتعــرف عــى الوجــوه ،لتحديــد
مــدى الــرر الناجــم عــن التنقيــب يف حقــول النفــط البعيــدة،
رع عمليــات
األمــر الــذي يخفــض مــن تكاليــف اإلصــاح وي ـ ّ
اإلنتــاج .كــا ميكــن تعديــل إجــراءات الصحــة والســامة
املطبقــة يف بعــض القطاعــات ،كالطـران والطــب ،بحيــث ميكــن
اســتخدامها يف قطــاع الطاقــة بفاعليــة وإيجابيــة.
وتقــف الجهــات املعنيــة يف ديب ودولــة اإلمــارات ،بــل
واملنطقــة عموم ـاً ،عــى أعتــاب مســتقبل مــيء بالتحديــات.
ولعــل أفضــل ســبل مواجهــة التحديــات املاثلــة أمــام هــذا
القطــاع هــو االرتقــاء مبســتوى التعليــم متعــدد التخصصــات
إلعــداد جيــل مــن العقــول النــرة القــادرة عــى االبتــكار يف
مجــال الطاقــة.
فيشــكل االرتقــاء مبســتوى التعليــم يف مجــاالت العلــوم
والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات خطــو ًة مهمــة عــى
هــذا الطريــق .إال أن مــن الواجــب اســتكامل ذلــك بتنميــة
قــدرة الطلبــة عــى التفكــر واالســتقصاء ،وتحفيــز خيالهــم.
فــإذا اجتمعــت هــذه املهــارات لــدى الطلبــة ،نشــأت قاعــدة
املواهــب الشــاملة ،التــي ســتمكن قطــاع الطاقــة مــن تحقيــق
األهــداف البيئيــة وتلبيــة الطلــب املتزايــد عــى الطاقــة مــن
دون التضحيــة باألربــاح التجاريــة .فهنــاك حاجــة عامليــة مل ّحــة
للمزيــد مــن العاملــن الذيــن يتمتعــون مبهــارات كبــرة ،يف
ظــل التوقعــات التــي تشــر إىل تقاعــد نحــو نصــف مهنــديس
البــرول يف العــامل خــال الســنوات العــر املقبلــة.
نحــن نؤمــن بــأن كل فكــرة جديــدة ومبتكــرة هــي خطــوة
عــى الطريــق الــذي يــؤدي بــدول الخليــج إىل احتــال موقــع
ريــادي عــى املســتوى العاملــي.
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الطاقة واإلمارات

«ال ّريادة»
مشروع مشترك بين «أدنوك»
و«مصدر»
بكلفة  450مليون درهم
بــدأ تشــغيل مــروع «الريــادة» أول منشــأة يف منطقــة الــرق
األوســط وشــال إفريقيــا اللتقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه
عــى نطــاق تجــاري ،وتــم إنجازه وتشــغيله بكلفــة بلغــت  450مليون
درهــم ( 122مليــون دوالر) ،حيــث سيســهم يف التقــاط مــا يصــل إىل
 800ألــف طــن مــري مــن غــاز ثــاين أكســيد الكربــون ســنوياً.
وتعتــزم الرشكــة التوســع يف التقــاط كميــات ثــاين أكســيد الكربــون
مــن  800ألــف طــن إىل خمســة ماليــن طــن خــال الـــ 10ســنوات
املقبلــة ،منوهـاً بــأن عمــل الرشكــة لــن يقتــر عــى التقــاط الكربــون
مــن مجمــع مصانــع رشكــة حديــد اإلمــارات يف مصفــح ،وإمنــا ســتعقد
رشاكات مــع رشكات ومصانــع أخــرى أبرزهــا رشكــة «جاســكو» اللتقاط
الكربــون ورشكات «أدنــوك» ،إضافــة إىل رشكات مــن دول أخــرى.
وتعتــر «الريــادة» ،أول رشكــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال
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أفريقيــا تركــز عــى تطويــر مشــاريع التقــاط الكربــون واســتخدامه
وتخزينــه عــى نطــاق تجــاري .وستســهم هــذه التقنيــة التــي تــم
تطبيقهــا بأبوظبــي يف توفــر املزيــد مــن الغــاز الطبيعــي مــن أجــل
اســتخدامه يف توليــد الكهربــاء وتحليــة امليــاه وعدد من االســتخدامات
الصناعيــة األخــرى ،إضاف ـ ًة إىل تعزيــز اســتخراج النفــط.
وتعمــل هــذه التقنيــة وفــق ثــاث مراحــل ،حيــث يتــم أوالً التقــاط
غــاز ثــاين أكســيد الكربــون من موقــع مجمع تصنيــع حديد اإلمــارات،
ومــن ثــم يتــم ضغطــه وتجفيفــه .وتتضمــن املرحلــة الثالثــة نقــل غاز
ثــاين أكســيد الكربــون عــر أنبــوب ميتــد تحــت األرض عــى مســافة
 43كــم مــن أجــل حقنــه يف حقـ َـي «الرميثــة» و«بــاب» النفطيــن
التابعــن لرشكــة «أدنــوك» واســتخدامه يف عمليــات «االســتخراج
املعــزز للنفــط».
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األوبك يتوصل إلى
اتفاق لخفض إنتاج النفط
متكــن األوبــك مــن التوصــل اىل اتفــاق للحــد مــن إمــدادات النفــط،
عــى نحــو أدهــش املتشــككني .وقــد جــاءت تلــك التخفيضــات التــي
ت ُ َعــد األوىل منــذ  8أعــوام ،يف وقــت اشــتدت فيــه الحاجــة إلزالــة
حالــة تخمــة قياســية يف األســواق العامليــة للنفــط الخــام ،باإلضافــة
إىل الحاجــة إلثبــات مصداقيــة مجموعــة األوبــك.
وقــد ارتفــع ســعر خــام برنــت بنســبة  7.8يف املائــة ليصــل إىل
 50.03دوالرا ً للربميــل يف لنــدن.
ومــن امل ُز َمــع أن تقــوم األوبــك بخفــض اإلنتــاج مبقــدار  1.2مليــون
برميــل يوميــاً ،عــى أن يصــل الخفــض إىل  32.5مليــون برميــل
يوميــا ،حســب االتفــاق الــذي تــم بــن وزراء دول اعضــاء منظمــه
اوبــك.
وســوف يدعــم هــذا االتفــاق خفــض االنتــاج أيضــا مــن قبــل دول
خــارج أوبــك وعــى رأســها روســيا .مــا ســوف يدعــم األســواق
العامليــة بصفــة إيجابيــة ويحفــز االســتثامر يف هــذا املجــال.
وتعقيبــا عــى تطــور األســعار خــال العــام  ،2016إن عــام 2016
يشــكل عالمــة فارقــة يف تاريــخ صناعــة النفــط ،وذلــك مــن خــال
عــدة مســتجدات حدثــت ،وســيكون لهــا تأثــر عــى مســار الســوق
خــال األشــهر القليلــة القادمــة ،حيــث تســهم يف رفــع اإلي ـرادات
النفطيــة للــدول املنتجــن للنفــط ،ورغــم ذلــك تبقــى الحقيقــة أن
جهــود تنويــع مصــادر الدخــل واالقتصــاد ،يجــب أن تســتمر ،ألنهــا
الضامــن الــذي يحفــظ االقتصــاد اي دولــه مــن التعــرض لهــزات
وتقلبــات أســعار النفــط يف الســوق العامليــة ،كــا أن ارتفــاع أســعار
النفــط أيضــا يعنــي تقلــص يف املوازنــة مــع زيــادة اإليـرادات ،وأيضــا
يعنــي تســهيل املــي باملشــاريع االقتصاديــة قدمــا حســب الخطــة
التنمويــة للدولــة وحســب الخطــط االس ـراتيجية املتنوعــة.
إن جــوالت التشــاور بــن املنتجــن تواصلــت بصــورة غــر مســبوقة،
وشــاركت روســيا فيهــا بطريقــة فاعلــة أيضــا بصــورة غــر مســبوقة،
ليشــهد معــه عــام  2016ميــاد اتفــاق أوبــك يف الجزائــر ،وتعــود
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أوبــك لدورهــا الفعــال يف تنظيــم املعــروض يف األســواق ،واالتفــاق
عــى ســقف لإلنتــاج بــن  32.5ـ  33مليــون برميــل يوميــا ،ثــم
جــاء اتفــاق األوبــك يف فيينــا يف  30نوفمــر  2016لتوزيــع اإلنتــاج،
وتحديــد مقــدار الخفــض لــكل دولــة بطريقــة ضمنــت مصداقيــة
كبــرة وأســهمت يف تعــايف أســعار النفــط.
ألول مــرة يف تاريــخ االوبــك ،يكــون هنــاك اســتعداد مــن الــدول مــن
خــارج االوبــك للمســاهمة يف الخفــض بهــدف اســتعادة التــوازن يف
الســوق النفطيــة ،ويتــم تشــكيل لجنــة ملراقبــة اإلنتــاج تشــمل دوال
مــن داخــل االوبــك ومــن الــدول مــن خــارج األوپيــك.
انــه ال شــك ميثــل عــام  2016مرحلــة جديــدة حيــث تــم فيهــا وضــع
خارطــة واضحــة املعــامل للطريــق الســتعادة تــوازن الســوق النفطيــة،
وكذلــك تــم اعتــاد مســؤولية املنتجــن لذلــك ،ونجحــت أوبــك يف
تســلم مقــود القيــادة لتنظيــم اساســيات الســوق النفطيــة ،والبــد
مــن اإلشــادة بــدور وزيــر الطاقــة يف قطــر الفعــال كونــه رئيــس
مؤمتــر أوبــك خــال عــام  ،2016ودور الســعودية كونهــا أكــر منتــج
للنفــط داخــل أوبــك ،وروســيا كونهــا أكــر منتــج للنفــط مــن خــارج
االوبــك.
وأشــار اىل ان اهــم مــا مييــز اتفــاق اوبــك انــه أوقــف للســوق
النفطيــة مجــاال لزيــادة االنتــاج وهــو أمــر يشــر باتجــاه التــوازن
باســتثناء النفــط الصخــري والــذي يبقــى الورقــة األصعــب توقعهــا،
وحســب توقعــات ادارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة فقــد ارتفــع
انتــاج النفــط الصخــري األمــريك مبقــدار  100ألــف برميــل يوميــا مع
تعــايف أســعار النفــط.
ووســط التوقعــات لعــام  ،2017فــإن املــؤرشات تشــر إىل التعــايف يف
أســعار النفــط لعــدة أســباب أهمهــا اتفــاق أوبــك ،وتعــايف الطلــب،
واســتمرار إجــايل اإلنتــاج يف عــدد مــن البلــدان مــن خــارج االوبــك
يف االنخفــاض ،وكذلــك توقــع التـزام املنتجــن الكبــار داخــل االوبــك
بخفــض اإلنتــاج متاشــيا مــع اتفــاق االوبــك.

محافظ اإلمارات في « أوبك» :
ملتزمون بسد حاجة األسواق
العالمية من النفط
وزير الطاقة :التعاون
والتنسيق بين أعضاء أوبك
يعزز تحقيق التوازن في
أسواق النفط العالمية
أكــد معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة
إن دولــة اإلمــارات ســباقة يف التعــاون مــع دول أعضــاء أوبــك
لتحقيــق مــا هــو أفضــل لألســواق العامليــة وضامن اســتقرار األســعار.
وقــال معاليــه خــال ترؤســه وفــد الدولــة املشــارك يف االجتــاع
الــوزاري الـــ  171ملنظمــة الــدول املصــدرة للبــرول «أوبــك» والــذي
عقــد يف فيينــا نوفمــر املــايض بــأن اإلمــارات دامئــا تدعــم إيجابيــة
أي اتفــاق أو مقــرح يحقــق التــوازن مــا بــن الطلــب والعــرض يف
األســواق العامليــة ويوفــر اإلمــدادات الكافيــة للســوق مبــا يخــدم
مصلحــة املنتجــن واملســتهلكني عــى حــد ســواء.
وأوضــح معاليــه أن النمــو يف الطلــب عــى النفــط لعــام  2017مــن
املتوقــع أن يكــون بواقــع  1.15مليــون برميــل يوميــا وأن هنــاك
تقلصــا يف اإلمــدادات مــن دول خــارج «أوبــك» مبــا يقــارب 780
ألــف برميــل يوميــا لســنة  2016تعتــر أكــر نســبة انخفاض شــهدته
دول خــارج أوبــك منــذ عــام  1992مــا قــد يســاعد عــى انخفــاض
املخــزون العاملــي للنفــط.
وأشــار إىل أنــه تــم االتفــاق عــى اختيــار املمملكــة العربيــة
الســعودية رئيســا للمؤمتــر الــوزاري القــادم ودولــة اإلمــارات نائبــا
للرئيــس.

أكــد ســعادة املهنــدس أحمــد محمــد الكعبــي محافــظ اإلمــارات لدي
منظمــة البلــدان املصــدرة للنفــط « أوبــك » الت ـزام دولــة اإلمــارات
بســد حاجــة األســواق العامليــة مــن النفــط بأعتبارهــا عضــوا يف
املنظمــة .وأبــدى الكعبــي تفاؤلــه حيــال األوضــاع وقــال إنهــا تســر
نحــو األفضــل.
وذكــر ســعادته ان عــام  2016شــهدت مســتجدات مهمــة ميكــن
ايجازهــا عــى النحــو االيت:
.1بلوغ أدىن مستوى ألسعار النفط يف  20يناير يف استمرار الفائض.
.2ضعف التعاون بني املنتجني.
.3تباطؤ يف االقتصاد الصيني.
.4توقعات عودة نفط إيران لإلنتاج.
ومــن التطــورات املهمــة أيضـاً ،بلــوغ أعــى مســتوى ألســعار النفط يف
شــهر ديســمرب ،نتيجــة جــوالت متواصلــة ومثمــرة مــن التعــاون .كــا
شــهد عــام  2016تواص ـاً يف جــوالت التشــاور بــن املنتجــن بصــورة
غــر مســبوقة وشــاركت روســيا فيهــا بطريقــة فاعلــة أيضـاً.
وســجل عــام  2016ميــاد اتفــاق أوبــك يف الجزائــر ،وعــودة دور
أوبــك لتنظيــم املعــروض يف األســواق واالتفــاق عــى ســقف لإلنتــاج
بــن  32.5و 33مليــون برميــل يومي ـاً ،كــا شــهد اتفــاق املنظمــة
يف فيينــا لتوزيــع اإلنتــاج ومقــدار الخفــض لــكل دولــة ،بطريقــة
ضمنــت مصداقيــة كبــرة وأســهمت يف تعــايف أســعار النفــط.
وللمــرة األوىل يف تاريــخ أوبــك ،يكــون هنــاك اســتعداد مــن الــدول
مــن خارجهــا للمســاهمة يف الخفــض ،إلعــادة التــوازن يف الســوق
النفطــي ،وقــد تــم تشــكيل لجنــة ملراقبــة اإلنتــاج مــن املنظمــة،
ومــن الــدول مــن خارجهــا.
وبــا شــك فــإن عــام  2016هــو الفــرة التــي تــم فيهــا وضــع خارطــة
طريــق واضحــة املعــامل ،الســتعادة تــوازن الســوق النفطيــه ،كــا تــم
اعتــاد مســؤولية املنتجــن لذلــك.
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«أوبك» تكرم اإلمارات إلطالقها أول تطبيق
ذكي لبيانات النفط والغاز

كرمــت منظمــة الــدول املصــدرة للبــرول «أوبــك « دولــة اإلمــارات
عــى مبادرتهــا بإطــاق التطبيــق االحصــايئ الســنوي لـــ « أوبــك » ..
« أوبــك إيــه إس يب»  -أول تطبيــق ذيك متخصــص يف مجــال النفــط
والغــاز واملشــتقات البرتوليــة عــى مســتوى العــامل  -والــذي أطلقــه
ســمو الشــيخ حامــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس ديــوان ويل عهــد
أبوظبــي يف منصــة وزارة الطاقــة خــال افتتــاح ســموه معــرض
ومؤمتــر أبوظبــي الــدويل للبــرول « أديبــك  » 2016نوفمــر املــايض.
واختــارت املنظمــة التطبيــق كأفضــل مــروع ذيك ملعلومــات النفــط
والغــاز للعــام  2016عــى مســتوى العــامل ويعــد مبثابــة املكتبــة
اإللكرتونيــة حيــث يحتــوي عــى معلومــات وبيانــات وإحصائيــات
نفطيــة مــن العــام  1960وحتــى العــام  2015واملعلومــات تحــدث
بشــكل ســنوي.
ويســاعد التطبيــق املتصفــح يف الحصــول عــى معلومــات متنوعــة
لــدول « أوبــك » وخارجهــا وبيانــات واحصائيــات برتوليــة ومــؤرشات
اقتصاديــة كإجــايل اإلنتــاج القومــي لــكل دولــة واإلنتــاج البــرويل
لــدول أعضــاء أوبــك وخــارج املنظمــة والتجــارة النفطيــة وأســعار
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الوقــود والســعة االنتاجيــة للمشــتقات البرتوليــة لجميــع دول العــامل
وغريهــا مــن البيانــات التخصصيــة بســهولة ويــر وشــفافية مــن
خــال الهواتــف واألجهــزة الذكيــة.
ويخــدم التطبيــق رشيحــة كبــرة مــن املهتمــن مبجــال النفــط
والغــاز مثــل صنــاع القـرار واألكادمييــن والباحثــن ورجــال األعــال
واإلعالميــن والعاملــن يف مجــال املــال واالقتصــاد والنفــط وقطــاع
الطاقــة بشــكل عــام.
وقــد حظــي التطبيــق باهتــام وإعجــاب واســع وملحــوظ مــن قبــل
اللجنــة الفنيــة لخـراء النفــط والغــاز املكونــة مــن  14دولــة وهــي
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية
ودولــة قطــر ودولــة الكويــت والعــراق وإيــران والجزائــر وليبيــا
ونيجرييــا وأنجــوال وجابــون وأندونيســيا واإلكــوادور وفنزويــا.
وأوصــت اللجنــة الفنيــة بعــرض هــذا التطبيــق عــى مجلــس
محافظــي دول « أوبــك » والــذي بــدوره أوىص بعرضــه عــى
االجتــاع الــوزاري ملنظمــه أوبــك الـــ  171املنعقــد يف  30نوفمــر
. 2016

رئيسة
«سيجري الخليج»
تدعو إلى تعزيز
ثقافة الترشيد
والحد من الطاقة
المهدرة

دعــت ســعادة املهندســة فاطمــة الفــورة الشــاميس وكيلــة املســاعد
للكهربــاء وطاقــة املســتقبل يف وزارة الطاقــة رئيســة مجلــس إدارة
اللجنــة اإلقليميــة لنظــم الطاقــة الكهربائيــة « ســيجري الخليــج » إىل
تعزيــز ثقافــة الرتشــيد والحــد مــن الطاقــة املهــدرة وتنميــة وعــي
ســكان املنطقــة بأهميــة الحفــاظ عــى الطاقــة والســعي الجــاد
للمحافظــة عــى املــوارد إضافــة لدعــم ســبل التعــاون بــن دول
.املجلــس لتطويــر األداء يف القطــاع
وقالــت يف كلمــة ألقتهــا يف افتتــاح مؤمتــر ومعــرض الكهربــاء
الخليجــي  2016يف الدوحــة تحــت شــعار « تحقيــق الكفــاءة يف
اســتخدام الطاقــة « أن مــا يجمعــه «مؤمتــر كهربــاء الخليــج »2016
مــن خـراء ومختصــن يــأيت بنــاء عــى النجــاح الكبــر الــذي حققتــه
النســخ الســابقة مــن املؤمتــر انطالقــا مــن التحديــات العامليــة نحــو
االقتصــاد املنخفــض الكربــون واســتجابة للتطلعــات العامليــة خاصــة
بعــد دخــول اتفــاق باريــس التاريخــي للتصــدي لتغــر املنــاخ حيــز
التنفيــذ يف الرابــع مــن نوفمــر الحــايل فضــا عــن تعهــد املجتمــع
الــدويل بحــر ارتفــاع درجــة ح ـرارة األرض وإبقائــه دون درجتــن
مئويتــن.
وأوضحــت ســعادتها إن اللجنــة تســعى لتســليط الضوء عــى القضايا
واملوضوعــات الراهنــة واملســتقبلية لقطــاع الكهربــاء يف دول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حيــث وجهــت األنظــار هــذا العــام
نحــو قضيــة الكهربــاء التــي تعــد مــن أهــم القضايــا التــي تســتوجب
اهتــام صنــاع القـرار لتبنــي سياســات واسـراتيجيات تعــزز كفــاءة
.الطاقــة عــى كافــة األصعــدة مــن توليــد ونقــل وتوزيــع واســتهالك
وذكــرت أن «ســيجري الخليــج» تســعى منــذ إنشــائها قبــل واحــد
وثالثــن عامــا إليجــاد الحلــول للعديــد مــن العقبــات الفنيــة
والتطبيقيــة التــي تواجــه قطــاع الطاقــة الكهربائيــة وإثـراء املنظومة
الكهربائيــة يف املنطقــة واالســتفادة مــن مقومــات القطــاع عــى
أصعــدة عديــدة مــن خــال املؤمتــرات والنــدوات وورش العمــل
الهادفــة إليجــاد الحلــول املناســبة للصعوبــات الفنيــة والتطبيقيــة
خاصــة فيــا يتعلــق بقضايــا توليــد ونقــل وتوزيــع الطاقــة
.الكهربائيــة
ويعقــد «ســيجري الخليــج» ســنويا يف احــدى العواصــم الخليجيــة
واشــتمل برنامــج املؤمتــر هــذا العــام عــى عــدة فعاليــات مــن بينهــا
تنظيــم دورات تدريبيــة أقيمــت باألمــس وشــهدها عــدد مقــدر
مــن املهتمــن مــن مختلــف دول املجلــس إىل جانــب جلســات فنيــة
رئيســية للمؤمتــر حيــث يشــارك العديــد مــن الخــراء والباحثــن
واملســتثمرين مــن مختلــف أرجــاء العــامل يف تقديــم أوراق عمــل
ملناقشــة حــارض ومســتقبل صناعــة الكهربــاء يف املنطقــة وســبل
تطويــر هــذا القطــاع الحيــوي
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الطاقة والمستقبل

وزارتا «التربية» و
«الطاقة» تدخالن
الثقافة النفطية في
المناهج الدراسية
أدخلــت وزارة الرتبيــة والتعليــم بالتعــاون والتنســيق مــع وزارة الطاقة
مــواد دراســية بحتــة تتصــل بعمليــة ترشــيد الطاقــة وتســهم يف تعزيز
الثقافــة املرتبطــة بالنفــط ،يف مناهــج الصــف العــارش ،بغيــة ربــط
الطالــب بقضيــة مهمــة وهــي أهميــة مصــادر الطاقــة وكيفيــة ترشــيد
اســتخدامها ،وزيــادة الوعــي بأهميــة الطاقــة املســتدامة يف حياتنــا.
وتــأيت هــذه الخطــوة التــي تعــد ســابقة هــي األوىل مــن نوعهــا يف
املنطقــة يف ســياق الجهــود الوطنيــة نحــو دفــع عجلــة التنميــة
االقتصاديــة عــر توفــر معلومــات توعويــة وتثقيفيــة للطلبــة تتعلــق
بالطاقــة ،فض ـاً عــن إب ـراز دور وجهــود دولــة اإلمــارات يف التنســيق
والتعــاون مــع الجهــات املحليــة والعامليــة ومشــاركاتها الفاعلــة يف
املنظــات الدوليــة كأوبــك وأوابــك.
وأكــد وزيــر الرتبيــة والتعليــم حســن بــن ابراهيــم الحــادي ،أن
الــوزارة وهــي تضــع أســس ومعايــر املناهــج الدراســية املطــورة وفــق
خطتهــا التحســينية للتعليــم يف الدولــة ،أخــذت يف الحســبان ارشاك
الجهــات الوطنيــة مــن مؤسســات محليــة واتحاديــة ،يف صياغــة
األطــر العامــة لهــذه املناهــج بشــكل يحقــق التكامليــة والشــمولية،
للخــروج بتصــورات عميقــة وواضحــة تحمــل دالالت ومفاهيــم
تعليميــة ذات مغــزى نســعى مــن خاللهــا إىل غــرس الوعــي والحــس
املجتمعــي يف الطالــب لتهيئتــه للمســتقبل بشــكل يكــون فيــه أكــر
اســتعدادا ً لخــوض الحيــاة العمليــة وتلبيــة توجهــات الدولــة تحقيقـاً
للمســتهدفات الوطنيــة.
وقــال إن املــواد املدرجــة يف املنهــج الــدرايس واملتعلقــة بتعزيــز
الثقافــة النفطيــة ،تــأيت مثــرة تعــاون مــع وزارة الطاقــة ،ويف إطــار
العمــل املشــرك للخــروج ببيانــات ودروس خالصــة تعــر عــن معززات
وأهميــة ترشــيد الطاقــة يف دولــة االمــارات متاشــياً مــع نهــج الدولــة يف
تحقيــق اقتصــاد أخــر ومســتدام ،ومبــا يســهم يف بنــاء أجيــال تعــي
حجــم املســؤولية وتــدرك واقــع اقتصادهــا وســبل رفــده بالعوامــل
التــي تنميــه وتنقلــه إىل مراحــل متقدمــة.
وتابــع أن الــروة النفطيــة التــي متتلكهــا الدولــة تتطلــب أجيــاالً واعية
تحســن التــرف والتعامــل معهــا ،وتعمــل عــى مدهــا بأســاليب
مبتكــرة تســهم يف دميومتهــا مــن خــال حفــز عقــول الطلبــة نحــو
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الخــروج بأفــكار ابتكاريــة وابداعيــة لرتشــيد الطاقــة والحفــاظ عليهــا
مــن الهــدر ،بجانــب وضــع الحلــول البديلــة للنفــط عــر الوصــول إىل
ابتــكارات ومنهجيــات يعــد الطالــب حجــر الزاويــة فيهــا.
ووصــف أن املرحلــة املقبلــة تتطلــب تضافــر الجهــود والعمــل ســوية
مــن أجــل تحقيــق املــؤرشات الوطنيــة ،ومتكــن الطلبــة مــن مهــارات
القــرن ، 21مؤكــدا ً أن التعــاون مــع وزارة الطاقــة ســيكون عــى نطــاق
واســع مبــا يكفــل نــر الوعــي املجتمعــي بــن الطلبــة واملعلمــن
وأوليــاء األمــور بأهميــة الطاقــة وكيفيــة ترشــيدها ،يف إطــار توجهــات
الدولــة نحــو االســتدامة والتنميــة الخـراء.
مــن جهتــه قــال وزيــر الطاقــة ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي،
بــأن الــوزارة حريصــة عــى توعيــة الجيــل وتثقيفــه مــن خــال تضمني
هــذه املعلومــات يف املقــررات الدراســية بهــدف نرش الثقافــة البرتولية
للطلبــة واملعلمــن وأوليــاء أمورهــم ،مؤكــدا بــأن الــوزارة لهــا خطــط
مســتقبلية تركــز عــى الطلبــة مــن خــال رعايتهــم ودعمهــم وإصــدار
املطبوعــات التخصصيــة ،وتنظيــم املحــارضات التوعويــة لطلبــة
الجامعــات واألكادمييــن لضــان اســتدامة املــوارد الطبيعيــة والتنميــة
الخـراء متاشــياً مــع توجهــات الحكومــة االتحاديــة ورؤيــة اإلمــارات
 2021ومــؤرشات األجنــدة الوطنيــة واســراتيجية اإلعــام البــرويل
التــي تــم اعتامدهــا مؤخـرا ً يف اجتــاع وزراء النفــط يف دول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .
وأعــرب وزيــر الطاقــة عــن الت ـزام وزارة الطاقــة يف تعزيــز التواصــل

املجتمعــي وتعريــف الجمهــور وأفـراد املجتمــع واملهتمــن والباحثــن
مبشــاريعها وخططهــا االســراتيجية وجهودهــا يف التوعيــة بأهميــة
الطاقــة وترشــيدها ونــر الثقافــة البرتوليــة مــن أجل تحقيــق التنمية
املســتدامة لألجيــال القادمــة ومواصلــة جهــود الدولــة يف بنــاء اقتصــاد
أخــر قائــم عــى املعرفــة.
وأضــاف بـــأهمية تضافــر الجهود وتعزيز التعاون والتنســيق املشــرك

بــن جميــع الجهــات الحكوميــة االتحاديــة واملحلية والخاصــة لتحقيق
التكامليــة خصوصــا يف مجــال الطاقــة والنفــط والغــاز ملــا تلعبــه مــن
دور محــوري يف املحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة وضــان اســتدامتها
لألجيــال القادمــة ومثــن الجهــود التــي تقــوم بهــا وزارة الرتبيــة
والتعليــم ،مؤكــدا بــأن وزارة الرتبيــة رشيــك اسـراتيجي لدورهــا البناء
يف تأهيــل ومتكــن الشــباب وتســليحهم بالعلــم واملعرفــة.
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أول مسكن
يشهد
استهالك
كهرباء يعادل
ما يتم إنتاجه
به
كشــفت مصــدر عــن أول مــروع لفيــا مســتدامة يف مدينــة مصــدر،
وهــو مــروع تجريبــي مــزود بتقنيــات لتوفــر الطاقــة وامليــاه ،ومــن
املقــرر أن تنتقــل أرسة إماراتيــة قريبـاً الختبــار تجربــة العيــش يف هــذا
املســكن النموذجــي املســتدام.
وجــرى إطــاق الفيــا خــال فعاليــة خاصــة أقيمــت يف مدينــة مصــدر
بحضــور ســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان؛ ومعــايل
ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي ،وزيــر الطاقــة؛ ومعــايل الدكتــور
ســلطان أحمــد الجابــر ،وزيــر دولــة ورئيــس مجلــس إدارة «مصــدر»؛
ومعــايل الشــيخ عبداللــه بــن محمــد آل حامــد ،رئيــس هيئــة الطاقــة
عضــو املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي؛ ومحمــد جميــل الرمحــي،
الرئيــس التنفيــذي لـ «مصــدر».
وتعتــر الفيــا الصديقــة للبيئــة ،املمتــدة عــى مســاحة  405أمتــار
مربعــة ،أول فيــا يتــم تصميمهــا لتحقــق معايــر التصنيــف « 4آللــئ»
وفــق نظــام «اســتدامة» لتصنيــف املبــاين والتابــع ملجلــس أبوظبــي
للتخطيــط العم ـراين.
وبذلــك ،ســتوفر الفيــا طاقــة أقــل بنســبة  ،%72ومياه ـاً أقــل بنســبة
 %35باملقارنــة مــع الفيــات التقليديــة ذات الحجــم املامثــل يف أبوظبي،
وبالتــايل ستســاهم يف منــع انبعــاث مــا يقــدر بـــ  63طنــا مــن ثــاين
أكســيد الكربــون ســنوياً.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن تكلفــة بنــاء الفيــا متاثــل تكاليــف بنــاء املنــازل
التقليديــة ذات الحجــم املامثــل ،وتتســم بانخفــاض كلفــة العيــش فيها
نظـرا ً لكفاءتهــا العاليــة يف اســتهالك الطاقــة وامليــاه.
وتــم تصميــم النمــوذج األويل للفيــا بحيــث ميــد الشــبكة الوطنيــة
للكهربــاء بنحــو  40ألــف كيلــوواط ســاعي مــن الكهربــاء مــن خــال
 80لوح ـاً شمســياً تــم تركيبهــا عــى الســطح.
وتعتمــد الفيــا عــى تصميــم ذيك يســتخدم حلــول كفــاءة الطاقــة
للحــد مــن تأثريهــا عــى البيئــة .ومــن املتوقــع أن تســتهلك الفيــا
املكونــة مــن أربــع غــرف نــوم  97كيلــوواط ســاعي فقــط مــن

مجلة وزارة الطاقة

أول مشروعاتها
الكبرى في
مجال الطاقة
المتجددة

الكهربــاء لــكل مــر مربــع.
وأكــد يوســف باصليــب ،املديــر التنفيــذي إلدارة التطويــر العمــراين
املســتدام يف «مصــدر « عــى أن هــذه الفيال ويعيــش يف «مدينة مصدر»
حاليـاً نحــو  300طالــب من معهد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيا .وتضم
املدينــة حــوايل  2000شــقة قيــد اإلنشــاء أو التصميــم مــن قبــل مصــدر
أو مســتثمرين خارجيــن ،مــا ســرفع عــدد ســكان املدينــة ألكــر مــن
 3500عــى مــدى الســنوات الثــاث املقبلــة.

 80مليون دوالر قيمة أبحاث معهد مصدر

أكــد حمــزة كاظــم نائــب الرئيس للعمليــات والشــؤون املاليــة يف معهد
مصــدرأن قيمــة إجــايل بحــوث املعهــد قفــزت مــن  70مليــون دوالر
عــام  2015إىل  80مليــون دوالر بنهايــة العــام املايض ،الفتــا إىل أن املركز
أبــرم رشاكات مــع أكــر مــن خمســن جهــة عامليــة ومحليــة.
ولفــت إىل أن املعهــد أعلــن عــن  14بـراءة إخـراع العــام املــايض بزايــدة
 %40عــن العــام الــذي ســبقه كــا ســجل  75بـراءة إخـراع بينــا بلــغ
عــدد اإلبتــكارات املــرح فيهــا  141بنســبة منــو  %40بنهايــة العــام
املــي .وذكــر أن عــدد الطلبــة باملعهــد حاليــا يبلــغ  456طالبــا مــن
 52دولــة وعــدد األســاتذة  91مــن  60جنســية  ،وإرتفعــت نســبة عــدد
الطلبــة املواطنــن مــن  %43إىل  ،%52كــا أن  %90مــن خريجــي املعهــد
إلتحقــوا للعمــل يف جامعــات ورشكات عامليــة ومحليــة

«كهرباء أبوظبي»
تنشئ محطة سويحان للطاقة
الشمسية بسعة  350ميغاواط
ذكــرت هيئــة ميــاه وكهربــاء أبــو ظبــي يف بيــان أن «ســتة ائتالفــات
تــم تأهيلهــا مســبقاً تقدمــت بعروضهــا ملــروع مجمــع أبوظبــي
للطاقــة الشمســية بتكنولوجيــا الطاقــة الكهروضوئيــة ،وذلــك بعــد
 5أشــهر مــن التحضــر ،وسيشــتمل املــروع عــى تطويــر ومتويــل
وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة ومتلــك محطــة طاقــة متجــددة نظيفــة
جديــدة ،بســعة إنتــاج  350ميغــاواط كحــد أدىن مــن الكهربــاء،
باإلضافــة إىل البنيــة التحتيــة ذات الصلــة».
وســيكون موقــع املحطــة يف املنطقــة الرشقيــة مــن أبوظبــي،
بالقــرب مــن منطقــة ســويحان ،عــى بعــد حــوايل  120كــم مــن
مدينــة أبوظبــي ،بالقــرب مــن محطــة الضغــط العــايل يف منطقــة
ســويحان ،والتــي ســيتم ربــط املحطــة بهــا ،كــا ســيتم هيكلــة
املــروع كمــروع منتــج مســتقل وســتتم االســتفادة مــن النــاذج
التعاقديــة الســابقة يف برنامــج مشــاريع املنتــج املســتقل التابعــة
لهيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي .ومــن املتوقــع أن يبــدأ املــروع يف
اإلنتــاج التشــغييل يف الربــع األول مــن عــام .2019
مــن الجديــر بالذكــر أنــه قامــت أكــر مــن  90رشكــة باالســتجابة
لطلــب هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي يف إبــداء االهتــام الــذي تــم

نــره يف الصحافــة الدوليــة واملحليــة يف منتصــف شــهر ديســمرب
مــن العــام  ،2015وقــد تقدمــت  48رشكــة مــن الــركات التــي
أبــدت االهتــام ببيــان املؤهــات بنــاء عــى طلــب بيــان املؤهــات
الــذي صــدر بتاريــخ  10مــارس 2016
•يعــد هــذا املــروع األكــر مــن نوعــه يف العــامل مــن حيــث
كميــة الطاقــة املنتجــة.
•األفضــل ســعرا ً مــن حيــث التنافســية حيــث تــم تحطيــم األســعار
العامليــة وقــد أبــدى العــامل إعجابــه بجــودة املناقصــة التــي
طرحــت مــن قبــل الهيئــة ورشكــة أبوظبــي للــاء والكهربــاء.
•قامــت الــدول املجــاورة والــدول األخــرى بطلــب لقــاء فريــق
العمــل القائــم عــى املــروع لكســب الخــرة وتبــادل األفــكار.
•ســعر اإلنتــاج للكيلــوواط للعــرض األفضــل مــن ائتــاق ماروبينــي
–جينكــو  888.8فلس:للكيلــوواط
•يعترب هذا املرشوع األكرب عاملياً واألفضل ســعرا ً.
•سيســاهم املــروع بتحقيــق مســاعي الحكومــة الهادفــة لتنويــع
مصــادر الطاقــة واســتخدام الطاقــة املتجــددة.
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وزارة الطاقة و»توتال» يهديان «التربية والتعليم»
كتاب التطور الجيولوجي في اإلمارات

المباني
الخضراء

م .عثمان سرور
مدير إدارة التحكم والرقابة – هيئة
كهرباء ومياه الشارقة (سيوا)

يقــي اإلنســان معظــم وقتــه داخــل مبنــى العمــل أو داخــل
البيــت الــذي قــد يتكــون مــن مــواد مثــل الجبــس والكونكريت
واملــواد املعدنيــة واألصبــاغ الصناعيــة التــي قــد يكــون لهــا أثــر
بيئــي أو رضر صحــي مبــارش عــى اإلنســان إذا ماكانــت قــد
اســتصنعت بطريقــة غــر طبيعيــة.
لــذا فــإن املبــاين الخـراء تهتــم باملــواد الطبيعيــة املســتخدمة
للبنــاء وكذلــك باألجــواء الداخليــة والخارجيــة مــن حيــث
التصميــم واالســتخدام األمثــل للطاقــة وامليــاه ،وتهتــم باألثــر
البيئــي الــذي يســببه ذلــك البنــاء وكذلــك ســلوكيات اســتخدام
املبنــى فقــد نلخصهــا بأنهــا عبــارة عــن تلــك اإلج ـراءات التــي
تبحــث عــن تصميــم وإنشــاء مبــاين مســتدامة وصديقــة للبيئــة
ولإلنســان ومــن فوائدهــا:
• إنها قليلة االستخدام للطاقة واملياه.
• متكاملة وصديقة للبيئة ومتناسقة مع التصميم.
• منتجة للطاقة (الطاقة املتجددة).
• صحية وتعنى براحة املستخدم وأجواء املبنى.
•تعتنــي بجــودة املــواد املســتخدمة واســتخدام مــواد فعالــة
طبيعيــة ومعــادة التدويــر.
• تقلل من األثر البيئي بشكل عام.
• مستدامة وسهلة الصيانة واالعتناء.

مجلة وزارة الطاقة

هــدت وزارة الطاقــة وبالتعــاون مــع رشكــة «توتــال اإلمــارات »
وزارة الرتبيــة والتعليــم نســخاً مــن كتــاب التطــور الجيولوجــي
يف دولــة اإلمــارات مســاهمة منهــا يف نــر التوعيــة بالــروة
املعدنيــة وبنــاء جيــل مــن علــاء املســتقبل امللــم بتاريخــه
وحضارتــه ومــوارده الغنيــة.
وقــال معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقة
« تحــرص الــوزارة عــى التواصــل والتنســيق مــع جيــل املســتقبل من
خــال املحــارضات وورش العمــل وتضمــن املناهــج باملوضوعــات
ذات العالقــة بالطاقــة والنفــط والغــاز لتحقيــق التنميــة املســتدامة
وغــرس الوعــي والحــس املجتمعــي يف الطلبــة لتهيئتهــم للمســتقبل
بشــكل يكونــوا فيــه أكــر اســتعدادا ً لخــوض ميــدان العمــل والتطــور
يف املســار الوظيفــي ومواصلــة جهــود الدولــة يف بنــاء اقتصــاد أخــر
قائــم عــى االبتــكار والعلــم واملعرفــة».

مــن جانبــه أشــار حاتــم نســيبة رئيــس توتــال لالستكشــاف واالنتــاج
وممثــل توتــال يف اإلمــارات أن الرشكــة تفتخــر بــأن تكــون جــزءا ً
مــن مبــادرة الدولــة يف بنــاء جيــل مــن علــاء املســتقبل ،مــن
خــال تقديــم كتــاب «التطــور الجيولوجــي لدولــة اإلمــارات
وكتــاب أبوظبــي الطبيعــة املحميــة وذلــك بهــدف تطويــر االبتــكار
والتكنولوجيــا وتبــادل املعرفــة يف جميــع املجــاالت.
ويعتــر كتــاب التطــور الجيولوجــي مبثابــة خالصــة دراســات
جيولوجيــة وجيوفيزيائيــة مكثفــة ألرايض اإلمــارات اســتغرقت أكــر
مــن عقــد مــن الزمــان ويوجــه هــذا الكتــاب إىل الطــاب الجامعيــن
والعــامل األكادميــي والجيولوجيــن املهنيــن وكل مــن هــو مهتــم
بالعــامل الطبيعــي ويحتــوي عــى أكــر مــن مائــة رســم توضيحــي
ملــون يتنــاول التطــور الجيولوجــي الديناميــي خــال فــرة تزيــد
عــن  600مليــون ســنة مــن التاريــخ الجيولوجــي.
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إطالق اللجنة الوطنية اإلماراتية
للشباب في مجلس البترول العالمي
أطلقــت وزارة الطاقــة اليــوم اللجنــة الوطنيــة اإلماراتيــة للشــباب
يف مجلــس البــرول العاملــي لتمكــن الشــباب ملواجهــة التحديــات يف
قطــاع البــرول وإيجــاد فــرص بنــاءة وأفــكار إيجابيــة خالقــة.
تــم االطــاق يف جنــاح وزارة الطاقــة يف «أديبــك  »2016بحضــور
معــايل املهنــدس ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة
ومعــايل شــا بنــت ســهيل فــارس املزروعــي وزيــرة دولــة لشــؤون
الشــباب وســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة
وســعادة أحمــد محمــد الكعبــي الوكيــل املســاعد للبــرول والغــاز
والــروة املعدنيــة ومحافــظ اإلمــارات لــدى «أوبــك».
ويبلــغ عــدد اعضــاء اللجنــة «  »25عضــوا ً مــن مختلــف
التخصصــات والخــرات ويــراوح أعامرهــم بــن « » 30 -25
عامــاً وجميعهــم مــن العاملــن يف املؤسســات املعنيــة بالطاقــة
والبــرول يف الدولــة.
يــرأس اللجنــة ســعادة أحمــد محمــد الكعبــي الوكيــل املســاعد
للبــرول والغــاز والــروة املعدنيــة بــوزارة الطاقــة وتــم اختيــار
كل مــن عليــاء حســن اليــايس مديــر إدارة االتصــال الحكومــي
بالــوزارة النائــب األول للرئيــس و هيفــاء حســن اليزيــدي مديــر
مركــز املكامــن الــذيك برشكــة أدنــوك النائــب الثــاين للرئيــس.
وقــال معــايل املهنــدس ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي
وزيــر الطاقــة أن الشــباب هــم الــروة الحقيقيــة لإلمــارات
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وليــس النفــط فقــد ســبقت الدولــة غريهــا يف الرتكيــز عــى فئــة
الشــباب بأعتبارهــم عــاد الوطــن.
ولفــت إىل أن قطــاع النفــط والغــاز ىف الدولــة يعــد مــن أكــر
القطاعــات تشــغيال للشــباب حيــث تضــم مجموعــة رشكات
أدنــوك حــوايل  60ألــف موظــف أغلبهــم مــن الشــباب الــذي
يعتمــد عليهــم يف تنافســية القطــاع.
وقــال معاليــه إن اإلمــارات تطمــح أن تكــون أفضــل دولــة مــن
ناحيــة كفــاءة اســتخراج النفــط والغــاز األمــر الــذي الميكــن
الوصــول إليــه إال بجهــود الشــباب ..مشــرا إىل رضورة نقــل
الخــرات التــي ميتلكهــا شــباب اإلمــارات إىل زمالئهــم الذيــن
يعملــون يف مجلــس البــرول العاملــي فمــن الــروري نقــل
الصــورة اإليجابيــة و مــوروث الدولــة الحضــاري  ..وأعــرب عــن
ثقتــه يف قــدرة الشــباب عــى عكــس الصــورة املرشفــة لدولــة
اإلمــارات ومتثيــل قطــاع النفــط والغــاز بصــورة إيجابيــة.
ومــن جانبهــا قالــت معــايل شــا بنــت ســهيل املزروعــي أن
منــوذج العمــل مــع الشــباب والتفاعــل معهــم بــدأ عــى أرض
دولــة اإلمــارات التــي أعطــت الشــباب الثقــة لتحقيــق اإلنجــازات
..مضيفــة ان اطــاق اللجنــة الوطنيــة للشــباب يف الدولــة خطــوة
عظيمــة تجســد رؤيــة ثاقبــة يف متكــن الشــباب واحــداث تأثــر
إيجــايب يف قطــاع النفــط.

ولفتــت إىل أن القيــادة الرشــيدة وجهــت شــباب اإلمــارات بــأن
يكونــوا منوذجــا عامليــا مبســتوى نجاحاتهــم وريادتهــم ..واليــوم
تصــل الرســالة للعــامل لنعرفهــم أن شــبابنا لديهــم الطاقــة
اإليجابيــة و اإلنتاجيــة العاليــة ووالقــدرة عــى العطــاء بــا
حــدود.
وتنبثــق اللجنــة الوطنيــة اإلماراتيــة للشــباب مــن اللجنــة
الوطنيــة العامليــة للشــباب مــن مجلــس البــرول العاملــي والــذي
يضــم  70دولــة عــى مســتوى العــامل حيــث تأسســت هــذه
اللجنــة يف العــام  2006نتيجــة حاجــة األســواق البرتوليــة إىل
أيــدي عاملــة شــابة ذات كفــاءة ومهــارة عاليــة يف مجــال النفــط
والغــاز.

ويــأيت اطــاق اللجنــة الوطنيــة اإلماراتيــة للشــباب اإلمــارايت
لتعزيــز مشــاركتهم يف املحافــل واملؤمتــرات الدوليــة لنقــل
املعرفــة والرتويــج النجــازات ومســاهامت الدولــة يف مجــال
النفــط والغــاز والطاقــة بشــكل عــام وإبــراز الكــوادر املواطنــة
املتخصصــة يف القطــاع عــى مســتوى العــامل واملســاهمة يف بنــاء
شــبكة اتصــال عامليــة بــن أعضــاء اللجــان الوطنيــة يف دول العــامل
األخــرى وإثــراء الفكــر املعــريف للشــباب مــن خــال تبــادل اآلراء
ووجهــات النظــر واالطــاع عــى آخــر االبتــكارات واالســتفادة
مــن التجــارب يف مجــال النفــط والغــاز وزيــادة الوعــي البــرويل
ونــر الثقافــة البرتولــة التــي تخــدم املجتمــع وتضمــن اســتدامة
مصــادره.

المخرجات الرئيســية
التركيــز على الشــباب وأهمية التخصصات الفنيــة والتقنية.
مناقشــة التحديات التي تواجه هذه الشــريحة وإيجــاد الحلول لها.
وضــع اســتراتيجية لنشــر الوعي البترولي وأهميــة المحافظة على هذه المصــادر لألجيال القادمة.
المشــاركو مــع الجهــات داخل الدولة لنشــر الثقافة البترولية والوصول إلى آخر المســتجدات.
التركيــز على ثقافة الترشــيد ورفع كفاءة االســتخدام والمســؤولية المجتمعية.
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السدود
والحواجز
المائية في دولة
اإلمارات العربية
المتحدة

أطلــق معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة تطبيقــا إلكرتونيــا للســدود والحواجــز املائيــة يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ويتيــح التطبيــق اإللكــروين الجديــد  ..خارطــة طريــق للوصــول إىل
مواقــع الســدود يف األوديــة ويوفــر املعلومــات الهندســية واملائيــة
التــي تهــم الــزوار والدارســن والباحثــن.
تــأيت هــذه الخطــوة يف إطــار الخطــة اإلســراتجية لحكومــة دولــة
اإلمــارات واســراتيجية وزارة الطاقــة لتحقيــق األمــن املــايئ يف
الدولــة وإبــراز إنجــازات وجهــود الدولــة يف تحقيــق األمــن املــايئ
مــن خــال إنشــاء الســدود واملنشــآت املائيــة لالســتفادة مــن ميــاه
األمطــار التــي تنحــدر يف بعــض األوديــة وتذهــب هــدرا والحاميــة
مــن مخاطــر الفيضانــات يف ظــل متغـرات املنــاخ والتأثـرات املاثلــة
يف مخاطــر الفيضانــات واألعاصــر.
كــا تــأيت تقديـرا مــن وزارة الطاقــة لحجــم املســؤولية املشــركة التي
تكمــن يف حرصهــا عــى التواصــل مــع الــركاء واملجتمــع لتنويــره
بجهــود الدولــة يف خدمــة املجتمــع والحفــاظ عــى أمنه وإســعاده يف
بيئــة متطــورة مزدهــرة وفقــا للمعايــر العامليــة وألفضــل املامرســات.
جديــر بالذكــر أن مناطــق الســدود يف الدولــة تتمتــع مبناظــر خالبــة
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يف موســم األمطــار وببنيــة تحتيــة آمنــة مــن طــرق وصــول معبــدة
وإنــارة ومتطلبــات ســامة الــزوار.

هل تعلم ..؟
•عدد السدود والمنشآت المائية التي تشرف عليها وزارة الطاقة؟
اإلجمالي  101سدًا ومنشأة
•توزيع أنواع السدود من حيث العرض؟
 95سدًا ومنشأة لتغذية المياه  3 ،سدود تخزينية  3 ،سدود تحويلية.
•إجمالي السعة التصميمية لبحيرات السدود والحواجز حتة العام 2015؟
 75.670.114متر مكعب
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المسرعات الحكومية
ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻲﻓ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2016ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻤﻟﺮﺴﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ تهــدف إىل ترسيــع
تحقيــق األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات .2021
ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺁﻝ ﻣﻜﺘﻮﻡ« :ﻭﺟﻬﻨﺎ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺴﻋﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻰﻠ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ،ﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﺮﻴﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ..ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺗﺮﺴﻳﻊ ﺍﻟﺨﻄﻰ
ﻧﺤﻮ ﺍﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ..ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺜﺮﻴﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺮﺒ ..ﻢﻟ
ﻳﺒﻖ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳﻮﻯ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻰﻠ ﻋﺎﻡ .»2021
وتشــكل املرسعــات الحكوميــة منصــة عمــل للفــرق الحكوميــة مــن
مختلــف الجهــات يف الدولــة ملعالجــة التحديــات وإنجــاز األهــداف
الطموحــة خــال مــدد زمنيــة قصــرة ،يف أربعــة مجــاالت رئيســية
هــي املــؤرشات الوطنيــة ،والسياســات ،والربامــج ،والخدمــات،
ستســاهم املرسعــات الحكوميــة يف ترسيــع إنجــاز املشــاريع
والقوانــن والسياســات ،وترســيخ ثقافــة الريــادة واالبتــكار يف القطــاع
الحكومــي ،وتشــجيع التكامــل مــا بــن الجهــات الحكوميــة املختلفــة
والقطــاع الخــاص.

مجاالت عمل المسرعات الحكومية
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

السياسات

البرامج

مجلة وزارة الطاقة

-نظام صحي مبعايري عاملية.

أهم خصائص المسرعات الحكومية

-نظام تعليمي رفيع املستوى.

• ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة

-اقتصاد معريف تنافيس مبني عىل االبتكار.

• ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ

 -مجتمع متالحم محافظ عىل هويته.

• ﻣﺪﺭﺑﻮﻥ ﻭﻣﺸﺮﻓﻮﻥ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

 -بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

• ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺩ ﻗﺼﻴﺮﺓ

 -مجتمع آمن وقضاء عادل

• ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
•ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺭﻳﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

مراحل عمل المسرعات الحكومية
 .1اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

%100

يــرف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مبــارشة عــى الفــرق التنفيذية
للوصــول لـــ %100من مســتهدفات األجندة الوطنيــة بحلول .2021

100

تتصــدر دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة اليــوم دول املنطقــة يف أكــر مــن  100مــؤرش
تنمــوي رئييس.

%38

بلغــت نســبة املــؤرشات التــي حققــت تطــورا ً  .. %62أي أن  %38مــن املــؤرشات مل يتــم
تحقيــق اخ ـراق حقيقــي فيهــا.

ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻤﻟﺮﺴﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ األهــداف ﻭﺍﻤﻟﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺸﻭﻉ

52

تضمنــت مــؤرشات األجنــدة الوطنيــة  52هدفــاً رقميــاً يف التعليــم والصحــة واإلســكان
واملجتمــع والبنيــة التحتيــة واالقتصــاد والبيئــة واألمــن والعــدل والســامة.

ﺗﻌﻤﻞ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻤﻟﺮﺴﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻰﻠ ﺗﺤﻘﻴﻖ األهــداف ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ

50

طمــوح اإلمــارات أن تكــون مــن أفضــل الــدول عاملي ـاً يف  2021التاريــخ الــذي يصــادف
ذكــرى مــرور  50عامــا عــى قيــام دولتنــا.

 .2اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ

 .3اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
الخدمات

74

 74مــؤرش وطنــي يقيــس انجــازات الدولــة يف تحقيــق تطلعــات وطموحــات القيــادة
لتعزيــز ريــادة الدولــة ورفاهيــة وســعادة مواطنيهــا ضمــن  6أولويــات وطنيــة.

ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﺍﻤﻟﺮﺴﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺿﺎﻤﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ

550

تشــكيل فــرق عمــل عــى مســتوى الحكومــة اســمها «الفــرق التنفيذيــة لألجنــدة الوطنيــة»
تتكــون مــن  550مســؤوال عــى مســتوى الحكومــة اتحاديـاً ومحليـاً.
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وزير الطاقة يفتتح مهرجان
السعادة لموظفي الوزارة

افتتــح معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة « مهرجــان الســعادة» ملوظفــي الــوزارة بهــدف رســم خارطة
طريــق املبــادرات واملشــاريع ذات العالقــة بالســعادة واإليجابيــة
للعــام 2017
وســلط املهرجــان الضــوء عــى محــاور الربنامــج الوطنــي للســعادة
واإليجابيــة الــذي يتضمــن الســعادة واإليجابيــة يف العمــل الحكومــي
وكأســلوب حيــاة بجانــب قيــاس الســعادة واإليجابيــة والرتكيــز عــى
امليثــاق الوطنــي لهــا.
وأكــد معــايل ســهيل املزروعــي أن الحكومــة االتحاديــة تهــدف  -مــن
خــال مــا تطلقــه من مبــادرات ومفاهيم  -إىل إســعاد أفـراد املجتمع
اإلمــارايت وتحقيــق رفاهيتــه وتشــجيعه عــى التميــز وبــذل مزيــد
مــن اإلبــداع واالبتــكار يف بيئــة العمــل ويف مســار حياتهــم املهنيــة
والعمليــة والشــخصية لتحقيــق التنميــة املســتدامة واملحافظــة عــى

مجلة وزارة الطاقة

النهــج الــذي تأسســت عليــه دولــة اإلمــارات والــذي جعلهــا تتبــوأ
مراكــز متقدمــة يف تقاريــر التنافســية العامليــة.
مــن جانبــه قــال ســعادة د .مطــر النيــادي وكيــل الــوزارة إن الرتكيــز
عــى ســعادة املجتمــع بــدأ منــذ قيــام دولــة اإلمــارات تحــت رؤيــة
القائــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه
ث ـراه الــذي أكــد أهميــة ترســيخ ثقافــة وقيــم الســعادة واإليجابيــة
ونــر الوعــي وصــوال إىل بيئــة ســعيدة ومنتجــة.
ويعتــر مهرجــان الســعادة مبثابــة منصــة للموظفــن ميكنهــم
مــن خاللــه التقــدم بأفكارهــم ومقرتحاتهــم املتعلقــة بالســعادة
واإليجابيــة ليتــم دراســتها وتطبيقهــا .وتــم خــال مهرجــان الســعادة
عــرض شــعار الســعادة لــدى الــوزارة والتصميــم لبطاقــات الشــكر
واإلمتنــان التــي تهــدف إىل توطيــد العالقــات بــن موظفــي الــوزراة
وتعزيــز ثقافــة الســعادة واإليجابيــة.
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حركة
النفطديسمبر 2016
أسعارالنفط،
حركةأســعار

هيئة كهرباء ومياه دبي

تطلق برنامج اإللكترونات الحرة
لدعم الجيل القادم من رواد أعمال
الطاقة النظيفة في العالم

56

WTI
Brent
Dated

55

Dubai

54
53
52
51
50
49

حركة أسعار النفط

الخميس 29

الخميس 15

الخميس 22

الخميس 8

55

أطلــق ســعادة ســعيد محمــد الطايــر ،العضــو املنتــدب الرئيــس
التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب ،برنامــج «اإللكرتونــات
ر ع األعــال الــدويل الــذي
الحــرة» ( ،)Free Electronsمــ ّ
يوفــر إطــارا ً متكامـاً لتعزيــز التعــاون الــدويل يف دعــم وتشــجيع
االبتــكار ،وصــوالً إىل حلــول فاعلــة يف تلبيــة االحتياجــات العامليــة
مــن الطاقــة يف املســتقبل.
مبشــاركة نخبــة مــن املســؤولني وممثــي املؤسســات الدوليــة
املشــاركة يف الربنامــج الــذي تــم تطويــره ،يف إطــار التعــاون بــن
ائتــاف يضــم  8مــن كــرى مؤسســات الطاقــة الرائــدة يف العــامل،
وأكــر مــن  25مــن أهــم مرسعــات أعــال الطاقــة النظيفــة يف
العــامل ،متاشــياً مــع التــزام الهيئــة بدعــم الجهــود الراميــة إىل
جعــل ديب مركــزا ً عامليــاً رائــدا ً الســترشاف وصناعــة املســتقبل
وترســيخ ريــادة دولــة اإلمــارات يف ترسيــع وتــرة االبتــكار يف
مجــال الطاقــة النظيفــة عــى املســتوى الــدويل.
وتكمــن أهميــة برنامــج اإللكرتونــات الحــرة ،املدعــوم مبيزانيــة
تبلــغ  1مليــون دوالر أمريــي ،يف كونــه يســتهدف دعــم الجيــل
القــادم مــن رواد أعــال الطاقــة .ويتيــح الربنامــج الفرصــة أمــام

 12رشكــة ،مــن الــركات الناشــئة يف تطويــر تقنيــات مبتكــرة يف
مجــال حلــول الطاقــة مــن خــال مرسعــات ،والتعــاون املبــارش
بــن كــرى مؤسســات الطاقــة الرائــدة يف العــامل ورشكات الطاقــة
الناشــئة ،بالرشاكــة مــع  3مــن أبــرز املرسعــات مــن مدينــة ســان
فرانسيســكو يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والعمــل ســوياً
مــع أكــر شــبكات وأهــم مرسعــات أعــال الطاقــة النظيفــة يف
العــامل ،وذلــك باالســتفادة مــن أفضــل الخــرات املتاحــة يف كل
مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا وآســيا وأســراليا.
وميثــل إطــاق برنامــج اإللكرتونــات الحــرة دفعــة قويــة للجهــود
الوطنيــة الراميــة إىل ترســيخ ريــادة دولــة اإلمــارات كعنــر
فاعــل ومؤثــر يف دوران عجلــة املســتقبل ،وتنبثــق أهميــة
الربنامــج بالدرجــة األوىل يف كونــه إطــارا ً متكام ـاً لعقــد رشاكات
وابتــكار حلــول ناجعــة ذات أثــر عاملــي ملواجهــة التحديــات
الحاليــة والتغيــرات املســتقبلية ،بهــدف االســترشاف املبكــر
للفــرص وتعزيــز االبتــكار يف مجــال الطاقــة املتجــددة والنظيفــة
ومتهيــد الطريــق أمــام املزيــد مــن اإلنجــازات الرائــدة يف
املســتقبل».
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51.68
51.79
50.93
49.77
50.84
51.5
52.83
52.98
51.04
50.9
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51.42
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اإلثنين 12
الثالثاء 13
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الخميس 15
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اإلثنين 19
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الخميس 22
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الثالثاء 27
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52.08
4.98

53.57
3.48

52.01
4.29

4.80

2.65

2.66

Average
MinToMax
Change

Dubai

Brent
األمريكي
انخفاض قيمة الدوالرDated
54
 Dubaiمخزونياا الينفط
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الطاقة الذكية
تحــرص وزارة الطاقــة إلــى إطــاق كل ماهــو جديــد ومبتكــر للمســاهمة فــي تســهيل
العمليــات وتبســيط اإلجــراءات والتــي مــن شــأنها تطويــر الخدمــات وآليــة تقديمهــا.
فقــد أطلقــت فــي مؤخــرًا العديــد مــن التطبيقــات وهــي :

التطبيق الذكي ( أوبك أي اس
بي)

تطبيــق ذيك وتفاعــي بالرشاكــة مــع منظمــة الــدول
املصــدرة للبــرول أوبــك يســاهم يف نــر الثقافــة
البرتوليــة مصمــم وفــق أحــدث التثنيــات ،ويعــد
مرجعــا ملتخــذي القـرار واملحللــن املاليــن واألكادمييني
باإلضافــة إىل العاملــن يف قطــاع البــرول ،ميكنكــم مــن
الحصــول عــى بيانــات ومعلومــات دقيقــة يف مجــال
البــرول منــذ عــام  1960ويســهم يف إعــداد التقاريــر
التحليليــة وفقــا ملتطلباتكــم.

تطبيق اللعبة الذكية (ايكو رنر)

وهــي لعبــة ذكيــة تســتهدف غــرس مبــادئ الرتشــيد
وكفــاءة اســتخدام الكهربــاء وامليــاه لــدى أبنائنــا جيــل
املســتقبل ،وتركــز اللعبــة عــى شــخصية طفــل إمــارايت
يعيــش حياتــه يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
ويســتطيع التجــول بــن منزلــه ومدرســته ومراكــز
التســوق والشــاطئ وغريهــا مــن املرافــق العامــة
لجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن النقــاط التــي يحصــل
عليهــا بعــد قيامــه بســلوكيات صحيحــة تهــدف إىل
الرتشــيد وتقليــل اســتهالك الكهربــاء .

تطبيق (شعاع)

هــو تطبيــق اإلمــارات للطاقــة الشمســية حيــث
ميكــن ســكان الدولــة مــن إجـراء العمليــات الحســابية
األوليــة لتقديــر كميــة الكهربــاء التــي ميكــن توليدهــا
مــن الطاقــة الشمســية ســواء أكان ســطح منــزل،
مزرعــة ،مركــز تجــاري مســتودع أو مصنــع أو موقــف
للســيارات باإلضافــة إىل التوفــر املتوقــع يف فواتــر
الكهربــاء وانبعاثــات غــاز ثــاين أكســيد الكربــون
املمكــن تجنبهــا.

تطبيق (اينوا)

هــو تطبيــق الكــروين يهــدف إىل توفــر قاعــدة بيانات
إحصائيــة متكاملــة ودقيقــة عــن قطــاع الطاقــة
وامليــاه يف دولــة اإلمــارات ملســاعدة متخــذي الق ـرار
والجهــات األخــرى يف وضــع االس ـراتيجيات والخطــط
ذات العالقــة ،ومراكــز البحــوث والدراســات .

مجلة وزارة الطاقة
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الصوف الصخري
وترشيد استهالك الطاقة

حرصــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن أجــل الحفــاظ
عــى اســتدامة منوهــا االقتصــادي واالجتامعــي الرسيــع ،ومــع
تزايــد العــدد الســكاين والتطــور العم ـراين عــى اســتحداث وســائل
وطــرق حديثــة لرتشــيد اســتهالك الطاقــة والتقليــل مــن االنبعاثــات
بطــرق مبتكــرة وآمنــة .لذلــك قامــت باســتخدام الصــوف الصخــري
واالســتفادة منــه.
الصــوف الصخــري أو الصــوف املعــدين هــو اســم مســتوحاة مــن
الصــوف الــذي يســتخرج مــن الصخــور املصهــورة ..يتــم تســخني
مزيــج مــن البازلــت ،األنورثويــت ،والفحــم الحجــري حتــى تتجــاوز
 15000cويصبــح الخليــط صخــور منصهــرة مــن ثــم نســيج مــن
األليــاف ،ثــم يتــم إضافــة الزيــوت املعدنيــة والتــي تســتقر يف
نســيج أليــاف الصــوف الصخــري وكذلــك يجعلهــا طــاردة للميــاه.

مصــادر الصــوف الصخــري هــي مــواد خــام طبيعيــة ومســتدامة،وميكــن إعــادة تدويرهــا بالكامــل.
 الصــوف الصخــري هــو مــادة مســامية تســمح للرطوبــة بالخــروجمــن البنــاء ،وهــذا يقلــل مــن خطــر العفــن ومنــو البكترييــا يف داخــل
املمتلكات.
يقلــل مــن انبعاثــات الكربون بســبب األصــل الطبيعــي ،والتصنيفات
الخاليــة مــن الخطــورة ،باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه يقلــل من اســتخدام
مصــادر الطاقــة غــر املتجــددة مثــل الغــاز والكهربــاء ،ويســاهم يف
الحــد مــن تلــوث الهــواء.

مصادر الصوف الصخري

املــواد الخــام الرئيســية ملنتجــات الصــوف الصخــري هــي مــوارد
طبيعيــة ومتجــددة وفــرة تنتجهــا الرباكــن والحــركات التكتونيــة،
حيــث يســتخدم حــوايل  %97مــن املــواد املعدنيــة مثــل البازلــت
والجابــرو يف إنتــاج الصــوف الصخــري ،وكذلــك املــواد املعــاد
تدويرهــا.

تســتهلك  % 40مــن الطاقــة يف املبــاين ،وتســتهلك أنظمــة التدفئــة
والتربيــد حــوايل  % 55مــن إجــايل الطاقــة املســتخدمة ،يف حــن
تســتهلك بقيــة األنظمــة ..%45
22= 55× 100/40
أي إنها تستخدم  % 22من الطاقة يف التربيد والتدفئة
وقد تبني أن الصوف الصخري يساهم يف توفري  %35من الطاقة
7.7 = 35× 100/22
أي أن استخدام الصوف الصخري يوفر  % 7.7من إجاميل الطاقة

يستخدام الصوف الصخري في مجاالت عدة
أبرزها:

 كفاءة البناء يف العزل الحراري. العزل الصويت والحامية من الحرائق. تغطية األنابيب.ويعتــر يف بعــض األحيــان كوســط لزراعــة بعــض النباتــات بــدالمــن الرتبــة .
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