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عنوان الموضوع في الصفحة

كلمة العدد
يســرنا فــي وزارة الطاقــة أن نقــدم لشــركائنا فــي الوطــن نافــذة
جديــدة علــى جهــود الــوزارة فــي قطــاع الطاقــة والتطــورات التــي
تشــهدها بالدنــا الغاليــة فــي هــذا القطــاع الحيــوي وبمــا يســهم
فــي تحقيــق التفاعــل اإليجابــي بيــن جميــع األطــراف فــي قطــاع
الطاقــة منتجيــن ومســتهلكين.
ويأتــي توقيــت اصــدار هــذه المجلــة فــي وقــت نــودع فيــه عامــا
ونســتقبل عامــا جديــدا نأمــل أن يكــون عــام خيــر علــى الجميــع
وأن تســتكمل فيــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مســيرة التميــز
والتقــدم فــي جميــع القطاعــات ومــن بينهــا قطــاع الطاقــة
وخصوصــا فــي اطــار االســتمرار فــي تنفيــذ المشــاريع الكبيــرة التــي
تعــزز قــدرة اإلمــارات االنتاجيــة فــي قطاعــي النفــط والغــاز وتوفيــر
المتطلبــات المســتقبلية مــن الطاقــة التــي تلبــي احتياجــات النمــو
الســكاني واالقتصــادي الــذي تشــهده البــاد علــى مــدى الســنوات
القادمــة .وتعزيــز قــدرة اإلمــارات فــي توفيــر متطلبــات الســوق النفطيــة العالميــة مــن خــال
عضويتهــا فــي منظمــة « أوبــك » وااللتــزام بالتوجــه الجماعــي فــي المنظمــة للحفــاظ علــى اســتقرار
ســوق الطاقــة العالمــي.
ونــود أن نســجل هنــا الــدور الــذي قامــت بــه وزارة الطاقــة فــي العــام  2015وبالتعــاون مــع شــركائها
فــي تحريــر أســعار الطاقــة مــن خــال آليــة واضحــة تأخــذ فــي االعتبــار التطــورات فــي ســوق الطاقــة
العالمــي والتوجهــات العالميــة نحــو تحقيــق االســتدامة واالقتصــاد األخضــر ،ووضــع برامــج وخطــط
طموحــة لترشــيد االســتهالك.

اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ

FIELD VISIT PERMIT

Ministry of Energy and Natural Resources issues
Field Visit Permits

والبــد هنــا مــن رصــد التطــورات واالنجــازات التــي حققتهــا دولــة االمــارات فــي قطــاع الطاقــة
المتجــددة حتــى باتــت الدولــة فــي طليعــة الــدول التــي تقــود التقــدم فــي هــذا القطــاع علــى
المســتويين المحلــي والعالمــي مــن خــال الكثيــر مــن المشــاريع العمالقــة التــي تــم تنفيذهــا محليــا
ودوليــا.

Our smart services in your hand

إننــا نأمــل مــع صــدور العــدد الثانــي مــن مجلتنــا أن تكــون هــذه المجلــة إضافــة مهمــة فــي قطــاع
الطاقــة علــى مســتوى الدولــة وهــي مفتوحــة أمــام جميــع المهتميــن إلثرائهــا بالموضوعــات التــي
ســيكون لهــا انعكاســات إيجابيــة علــى قطــاع الطاقــة المحلــي والعالمــي.
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

Geological
Mapping Film

www.moenr.gov.ae

UAEMOENR

مجلة وزارة الطاقة

MinistryofEnergy

Geophysical
Reports
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Reports

سهيل محمد فرج فارس المزروعي
وزير الطاقة

Geological
Maps

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ

Download the Mobile App
@UAE_MOENR
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Available on

App Store

Available on

Android Market
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أخبار الوزارة

وزير الطاقة

يستعرض أبعاد تحرير أسعار
الوقود في مجلس البطين

وزارة الطاقة توقع عقد

دراسة إعداد
استراتيجية
األمن المائي
لدولة اإلمارات العربية
المتحدة حتى عام 2036
ألقــى معــايل ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة
محــارضة يف مجلــس البطــن حــول أبعــاد تحريــر أســعار الوقــود.
وأكــد معاليــه عــى االنعكاســات اإليجابيــة عــى االقتصــاد
الوطنــي وتنافســية الدولــة بعــد تحريــر أســعار الوقــود باعتبارهــا
مركــز جــذب اقتصــادي هــام .ورصح معاليــه بــأن تحريــر أســعار
املشــتقات النفطيــة يحمــي املــوارد الطبيعيــة لألجيــال القادمــة
ويحفــز الجمهــور الســتخدام وســائل نقــل بديلــة.
مجلة وزارة الطاقة

وأوضــح ان الدراســات تشــر إال أن أســعار املشــتقات البرتوليــة
يف اإلمــارات هــي األقــل بالنســبة لدخــل الفــرد مقارنــة باألســواق
األخرى.كذلــك مل يثبــت أن للقـرار أية انعكاســات ســلبية عىل أســعار
الســلع يف األســواق االســتهالكية .شــارك يف املحــارضة كل مــن ســعادة
الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة ومعــايل عبــد الله
نــارص الســويدي مديــر عــام رشكــة أبوظبــي الوطنيــة أدنــوك وعــدد
مــن املســؤولني واملهتمــن.

يف إطــار الســعي لتعزيــز اســتدامة األمــن املــايئ يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتحقيقــا ً لرؤيــة اإلمــارات 2021
املتعلقــة مبحــور البيئــة املســتدامة والبنيــة التحتيــة املتكاملــة
وقعــت وزارة الطاقــة عقــد مــع رشكــة بــوز ألــن هاملتــون (ديب)

االستشــارية الدوليــة إلعــداد مــروع اســراتيجية األمــن املــايئ
للدولــة.
وقــد وقــع العقــد مــن جانــب وزارة الطاقــة ســعادة الدكتــور
مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة الطاقــة فيــا وقعــه مــن
جانــب الرشكــة الدكتــور وليــد فيــاض نائــب املديــر التنفيــذي
للرشكــة .وأكــد ســعادة النيــادي بعــد توقيــع العقــد عــى
اهميــة هــذه الدراســة عــى املســتوى الوطنــي باعتبارهــا
ذات ابعــاد اســراتيجية تشــمل مراحلهــا التقييــم و التنبــؤ
باالحتياجــات املائيــة للدولــة حتــى عــام  2036ودراســة
املتطلبــات الهندســية و الفنيــة ملــروع ربــط شــبكات امليــاه
بــن هيئــات الكهربــاء و امليــاه املختلفــة يف الدولــة باإلضافــة
اىل دراســة املخــزون االســراتيجي للميــاه و اعــداد الفرضيــات
املحتملــة و طــرق االســتجابة لهــا ،و مــن جانبــه عــر الدكتــور
فيــاض عــن ســعاته يف الفــوز بعقــد إجــراء الدراســة و أكــد
عــى اســتعداده بوضــع جميــع مــوارد الرشكــة الســتكامل
الدراســة يف الوقــت املحــدد.
الجديــر بالذكــر ان الــوزارة قامــت بوضــع الــروط املرجعيــة
إلعــداد الدراســة االستشــارية بالتعــاون مــع الجهــات املختصــة
بامليــاه والطــوارئ بالدولــة .
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أخبار الوزارة

وزير الطاقة يعلن عن بدء
الحملة الوطنية

للترشيد
وكفاءة
استهالك
الكهرباء والمياه

تشــير احصــاءات وزارة الطاقــة الــى أن اســتهالك الكهربــاء لعــام
 2013بلــغ  105363جيجــا وات/ســاعة .وهــي تعتبــر مــن النســب
المرتفعــة مقارنــة بعــدد ســكان اإلمــارات وكشــفت آخــر التقاريــر
والدراســات المتعلقــة بمعــدل اســتهالك الفــرد مــن الكهربــاء
والمــاء فــي الدولــة عــن أن اإلمــارات ُتعــد مــن أعلــى دول العالــم
فــي معــدالت االســتهالك ويتــراوح اســتهالك الفــرد بيــن  30-20كيلــو
واط/ســاعة يوميــً فيمــا تتــراوح معــدالت االســتهالك العالميــة بيــن
 15-7كيلوواط/ســاعة فيمــا يســتهلك الفــرد نحــو  550لتــر ميــاه
يوميــً فــي حيــن تبلــغ المعــدالت العالميــة بيــن  300-170لتــر يومــً.
ممــا يســتدعي ترشــيد االســتهالك واالســتغالل األمثــل للطاقــة
والميــاه والحــد مــن عمليــات الهــدر فــي مختلــف الســلع والخدمــات
االســتهالكية والتــي ال تســتخدم علــى األغلــب بصــورة مثلــى.

وأضــاف معاليــه بــأن اســتهالك الطاقــة أصبــح يشــكل ظاهــرة عاملية
يعــاين منهــا معظــم دول العــامل مــا يســتدعي رضورة انتهــاج ثقافــة
مجتمعيــة أساســها تنظيــم االســتهالك الفــردي واألرسي وال يتحقــق
ذلــك الجهــد التشــاريك بــن أفــراد املجتمــع كافــة إال مــن خــال
اإلملــام والوعــي العــام بأهــداف الدولــة وسياســتها االقتصاديــة
ويتوقــف عــى نوعيــة املعلومــات والعــادات املتأصلــة لــدى املجتمع
والرتبيــة الســليمة التــي تتطلــب إكســاب الشــباب حقائــق وقيــم
ومهــارات مكتســبة منهــا االتجــاه نحــو ترشــيد االســتهالك وضبــط
اإلنفــاق وعــدم اإلرساف والتبذيــر.

أعلــن معــايل ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة
عــن بــدء الحملــة الوطنيــة للرتشــيد وكفــاءة اســتهالك الكهربــاء
وامليــاه والتــي تتزامــن مــع احتفــاالت الدولــة بأســبوع االبتــكار
اإلمــارايت .وتــأيت الحملــة يف إطــار رؤيــة وزارة الطاقــة والتــي تهــدف
للوصــول إىل مجتمــع يحافــظ عــى مــوارده وينعــم بطاقــة متنوعــة
تحقــق االســتدامة.

مجلة وزارة الطاقة

ورصح معــايل وزيــر الطاقــة بــأن الحملــة تتضمــن أربــع محــاور
رئيســية تشــمل دور جيــل املســتقبل يف ســلوكيات الرتشــيد وإطــاق
املبــادرات واألفــكار التــي تســتهدف تغيــر ســلوكيات الطــاب
والرتكيــز عــى دور الطــاب الجامعيــن يف التطويــر واألبحــاث
وتضمــن فكــر وثقافــة الرتشــيد يف محتــوى املناهــج الدراســية
للمســاهمة يف تغيــر ســلوكيات االســتهالك.

وتطبيقـاً السـراتيجية الحكومــة االتحاديــة  2021وحكومــة أبوظبــي
 2030فــان التحــدي األول الــذي يواجــه دولــة اإلمــارات هــو
الزيــادة امللحوظــة يف اســتهالك الكهربــاء وامليــاه .حيــث ركــزت عــى
هــذا املحــور كمــؤرش وطنــي مــن خــال ضبــط انفــاق املؤسســات
العامــة واملســتقلة وإيجــاد اآلليــات والوســائل والســبل الكفيلــة
للحــد مــن ظاهــرة ارتفــاع معــدالت اســتهالك الطاقــة.
وأوضحــت الــوزارة أســباب اطــاق الرتشــيد والتــي تتمثــل يف
الرتكيــز عــى مفهــوم االســتدامة مــن حيــث تنــوع مصــادر الطاقــة
والتحكــم يف االســتهالك .والحفــاظ عــى البنيــة التحتيــة للمجتمــع
مــن مصــادر الطاقــة وامليــاه للمحافظــة عــى مســتوى املعيشــة
والســعادة لــدى أف ـراد مجتمــع اإلمــارات.

ونوهــت الــوزارة يف هــذا الصــدد بــدور وزاريت الرتبيــة والتعليــم
والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي مــن خــال تســويق فكــر إعــادة
تأهيــل املبــاين لتكــون مبــاين أكــر كفــاءة يف اســتهالك الكهربــاء
واملــاء باإلضافــة إىل نــر فكــر املبــاين الخ ـراء وتعزيزهــا.
وأكــدت عــى رضورة تعزيــز املقومــات الدينيــة والقيــم التــي
غرســها اآلبــاء والتــي تدعــو إىل ترشــيد االســتهالك يف قطاعــي
الطاقــة وامليــاه اللذيــن يشــكالن تحديـاً كبـرا ً للحكومــة وللموازنــة
العامــة للدولــة.
وأكــدت الــوزارة أن ثقافــة ترشــيد االســتهالك تتطلــب رؤيــة
تشــاركية وتظافــر الجهــود كافــة ملشــاركة الفــرد واألرسة واملدرســة
والجامعــة ومؤسســات الدولــة املختلفــة ومنظــات املجتمــع املــدين
واملؤسســات اإلعالميــة والقطــاع الخــاص وهــذا يعــزز مبــدأ تظافــر
الجهــود وتراكميــة االنجــاز.
ونوهــت الــوزارة بــأن دور الشــباب واألرسة هو األكــر من بني هذه
املؤسســات والتــي تعتــر القــدوة وبوابــة العبــور األهــم للمجتمــع
والدولــة والطريــق األســهل لخلــق ثقافــة ترشــيد االســتهالك .مؤكــدة
أن وجــود القــدوة الســليمة يف األرسة يســاعد عــى رسعــة التعلــم
وغــرس العــادات والقيــم واالتجاهــات الصحيحــة نحــو االســتهالك
والرتكيــز عــى املفاهيــم الخاصــة برتشــيد االســتهالك.
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أخبار الوزارة

كــا أن توفــر الفرصــة املناســبة للشــباب منــذ الصغــر للمشــاركة
يف عمليــات االختيــار والــراء والعمــل تنمــي فيــه القــدرة عــى
حســن االختيــار مــع تدريــب الشــباب عــى االقتصــاد والتوفــر
وتقليــل الفاقــد يف كل نواحــي الحيــاة االســتهالكية.
وأعلنــت الــوزارة أنــه ســيكون هنــاك حمــات تتضمــن برامــج
توعويــة وإرشــادية للشــباب يف مجــال ترشــيد االســتهالك وتغيــر
النمــط االســتهاليك إضافــة إىل إجــراء البحــوث املهتمــة يف إيجــاد
مصــادر بديلــة للطاقــة ويتبناهــا الشــباب وعمــل برامج شــبابية تركز
عــى الرتشــيد والرتكيــز عــى محتــوى املناهــج الدراســية وتضمــن
فكــر وثقافــة الرتشــيد وتغيــر ســلوكيات االســتهالك ويدخــل يف هــذا
البعــد وبتكامليــة علــوم االقتصــاد واالجتــاع والسياســة والبحــث
العلمــي والقضايــا الشــبابية وغريهــا.

كــا أطلــق معــايل وزيــر الطاقــة اللعبــة الذكيــة (،)Eco Runner
وهــي لعبــة تســتهدف األطفــال مــن ســن(  6إىل ) 16ســنة بأســلوب
مبتكــر تتنــاول مبــادئ الرتشــيد وكفــاءة اســتخدام الطاقــة واملحافظة
عــى البيئــة وتقليــل التلــوث للوصــول ملســتوى األطفــال والطلبــة
بشــكل ميــر وممتــع وتحتــوي اللعبــة عــى شــخصية طفــل إمــارايت
حيــث تــم اختيــار شــخصية اللعبــة مــن أحــد موظفــي أرسة وزارة
الطاقــة (محمــد حســن املطــوع) رئيــس قســم سياســات الرتشــيد،
حيــث يعيــش حياتــه يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ويســتطيع
التجــول بــن معــامل الدولــة مــن مدرســة ـ مراكــز تســوق – الشــاطئ
وغريهــا مــن املرافــق العامــة التــي وفرتهــا الدولــة لتحقيــق رفاهيــة
املوطــن واملقيــم ،وتتطلــب اللعبــة إنجــاز أكــر قــدر ممكــن مــن
املحــاوالت لحفــظ الطاقــة وامليــاه يف محاولــة لغــرس قيــم الرتشــيد
بطريقــة تفاعليــة ومبتكــرة.

وزارة الطاقة تفوز

بجائزة جمعية الشرق
األوسط للعالقات
العامة (ميبرا)
ألفضل حملة اتصال حكومي
وعالقات عامة لعام 2015
فــازت وزارة الطاقــة باإلمــارات بالجائــزة الذهبيــة ألفضل حملــة اتصال
حكومــي وعالقــات عامــة ،وذلــك خــال حفــل جوائــز عــام  2015الذي
أقامتــه جمعيــة الرشق األوســط للعالقــات العامة (ميـرا) يف ديب.
ويف هــذا الصــدد منحــت لجنــة تحكيــم الجائــزة أعــى تقديــر للحملــة
التــي أدت لفــوز اإلمــارات باســتضافة مؤمتــر الطاقــة العاملــي لعــام
 .2019فقــد قــادت وزارة الطاقــة حملــة اتصــال حكومــي وعالقــات
عامــة عــى مســتوى دويل مــن أجــل اســتضافة مؤمتــر الطاقــة العاملــي
يف البــاد ،حيــث يعتــر ذلــك املؤمتــر أبــرز تجمــع دويل لقــادة الطاقــة
يف العــامل .وتعــد الجائــزة التــي فــازت بهــا وزارة الطاقــة مــن أهــم فئات
جوائــز جمعيــة الــرق األوســط للعالقــات العامــة (ميـرا).
وتعليقــاً عــى ذلــك الفــوز قــال معــايل املهنــدس ســهيل محمــد
املزروعــي وزيــر الطاقــة  « :تُ َعــد الجائــزة تكرميـاً فريــدا ً للنجــاح الــذي

مجلة وزارة الطاقة

أحرزتــه حملــة دوليــة مدروســة ورفيعــة املســتوى تالقــت فيهــا جهــود
عــدة جهــات بالدولــة مــن أجــل إقنــاع اعضــاء مجلــس الطاقــة العاملــي
بالتصويــت لصالــح اســتضافة أبوظبــي ملؤمتــر الطاقــة العاملــي لعــام
 .2019إننــا ممتنــون لهــذا التكريــم ونهديــه للعديــد مــن الــركاء
أصحــاب العالقــة بالدولــة ممــن ســاهموا يف تلــك الحملة املتميــزة ،كام
نُهديــه لفريــق العمــل الــذي فــاز بالرتشــيح الــدويل الســتضافة أبوظبــي
ملؤمتــر الطاقــة العاملــي لعــام ».2019
وتُ َعــد جمعيــة الــرق األوســط للعالقــات العامــة (ميــرا) الهيئــة
الرائــدة يف املنطقــة للمهنيــن العاملــن يف مجــال العالقــات العا ّمــة
والتواصــل والطــاب الدارســن يف هــذا املجــال .وتحتل الجوائز الســنوية
لجمعيــة الــرق األوســط للعالقــات العامة (ميـرا) مكانة رفيعــة كأبرز
مناســبات التكريــم املعتــرة يف مجــال االتصــال باملنطقــة.

وزارة الطاقـــة
تنظم منتدى
حديث االبتكار
تزامنــاً مــع اطــاق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب  -رعاه
اللــه « -أســبوع االبتــكار اإلمــارايت» ،نظمــت الــوزارة (منتــدى حديــث
االبتــكار) والــذي يعــد واحــد مــن ضمــن سلســلة مــن املشــاريع
واملبــادرات التــي أطلقتهــا وزارة الطاقة خالل هذا األســبوع .ومبشــاركة
نخبــة مــن الخـراء واملختصــن يف االبتــكار العلمــي يف مجــال الطاقــة
وكفاءتهــا وامليــاه واالســتدامة واملواصــات.
وافتتــح ســعادة الدكتــور مطــر النيــادي وكيــل الــوزارة املنتــدى
بكلمــة اشــاد فيهــا باملبــادرات واألفــكار واملشــاريع التــي تــم
اطالقهــا يف كافــة إمــارات الدولــة والتــي جــاءت تلبيــة لتوجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة -
حفظــه اللــه  -بإعــان عــام  2015عامـاً لالبتــكار ،وإطــاق صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،االسـراتيجية الوطنيــة لالبتــكار،
التــي تهــدف إىل اإلســهام يف تحقيــق رؤيــة اإلمــارات  ،2021بتعزيــز
مكانــة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة كمركــز عاملــي لالبتــكار.

وناقــش املتحدثــون يف منتــدى حديــث االبتــكار مجموعــة مــن
األفــكار واملوضوعــات الهامــة أبرزهــا البحــوث املتطــورة يف االبتــكار
وأثرهــا ،واالبتــكار يف املجــال الحكومــي ،واالبتــكار يف االســتدامة،
والوضــع العاملــي وميــاه الــرب والطاقــة الكهربائيــة  ،واالبتــكار يف
املواصــات وترشــيد الوقــود.
وقــام مركــز الشــارقة لعلــوم الفضــاء والفلــك الــذي اســتضاف
فعاليــات املنتــدى بعــرض فيلــم ثــايث األبعــاد ،تــم ابتــكار فكرتــه
وتطويرهــا مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي ،حاكــم الشــارقة ،عضــو املجلــس األعــى لالتحــاد،
يطــرح قصــة بدايــة الكــون ونهايتــه مــرورا بالرســالة العظيمــة لنبــي
اإلســام محمــد  -صــى اللــه عليــه وســلم  ،-مســتدال بآيــات مــن
القــرآن الكريــم وفقــا آلخــر النظريــات املطروحــة مــن قبــل علــاء
الكــون والفضــاء جاعــا منهــا رســالة للعــامل أجمــع.
حــر املنتــدى ســعادة املهندســة فاطمــة الفــورة الشــاميس وكيــل
الــوزارة املســاعد لقطــاع شــؤون الكهربــاء والطاقــة النظيفــة
وميــاه التحليــة ،وســعادة املهنــدس احمــد الكعبــي وكيــل الــوزارة
املســاعد لشــؤون البــرول والغــاز
والــروة املعدنيــة ،وســعادة
راشــد املطــرويش وكيــل الــوزارة
املســاعد للخدمــات املســاندة،
والســيد ابراهيــم عبدالرحمــن
الجــروان نائــب مديــر مركــز
الشــارقة لعلــوم الفضــاء والفلــك،
واملهندســة هنــد املطــوع املديــر
التنفيــذي لالبتــكار ومديــر إدارة
الرقابــة والتنظيــم وعــدد مــن
املــدراء ومســؤويل الجهــات
الحكوميــة والخاصــة.
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وزارة الطاقة تستطلع رأي

شركائها االستراتيجيين
في مشروع خطتها
االستراتيجية
() 2021-2017

الســيدة فاطمــة المخيني  -مديــر إدارة التطوير المؤسســي تعرض
خطــة الوزارة اإلســتراتيجية لألعوام 2021 - 2017
يف إطــار سلســلة اللقــاءات الدوريــة التــي تنظمهــا وزارة الطاقــة مــع
رشكائهــا االسـراتيجيني نظمــت الــوزارة اللقــاء الثــاين يف نوفمــر املايض
بــديب وذلــك بحضــور ســعادة د .مطــر حامــد النيــادي وكيــل الــوزارة
لعــرض مســودة توجهاتهــا وأهدافهــا االس ـراتيجية للــدورة القادمــة
لألعــوام  2021- 2017ويــأيت هــذا اللقــاء تنفيــذا ً لرؤيــة القيــادة
يف تحقيــق تنميــة مســتدامة وتوفــر أفضــل الخدمــات للمتعاملــن
وتعزيــز التعــاون بــن الــوزارة والــركاء االسـراتيجيني لتمكينهــا مــن
القيــام مبهامهــا وأهدافهــا حرصــا منهــا عــى تعزيــز التواصــل مــع
الــركاء وســاع آرائهــم وتلقي مقرتحاتهــم ومالحظاتهم حــول خطتها
االس ـراتيجية القادمــة يف إطــار تفعيــل التعــاون املشــرك واملســتمر
بــن الــوزارة ورشكائهــا مبــا يــؤدي إىل تحســن العمليــات وتبســيط
اإلج ـراءات وتطويــر الخدمــات وتعزيــز رحلــة املتعامــل.
وتــم يف اللقــاء اســتعراض اســراتيجية الــوزارة وخططهــا
ومشــاريعها التطويريــة ومبادراتهــا الراميــة إىل تحقيــق
توجهــات الحكومــة االتحاديــة والوصــول بالــوزارة إىل مســتوى
يليــق مبــا حققتــه الدولــة مــن تقــدم يف مختلــف املجــاالت.
وقــد أكــد ســعادة د .مطــر النيــادي وكيــل الــوزارة بــأن وزارة
الطاقــة عملــت خــال الفــرة املاضيــة عــى تحديــث وصياغــة

مجلة وزارة الطاقة

خطتهــا االســراتيجية مبــا يســهم يف االرتقــاء بأعاملهــا لتواكــب
تطلعــات وتوجهــات حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
علـاً بأننــا نطمــح ونســعى إىل أن نكــون إحــدى أفضــل وزارات
الطاقــة عــى املســتوى اإلقليمــي والعاملــي ،وهــذا ال يتــأىت إال
بالتعــاون واملشــاركة وتضافــر الجهــود مــع رشكائنــا يف املؤسســات
املحليــة والعامليــة كل يف مجالــه لتحقيــق األهــداف املنشــودة.
وشــدد النيــادي عــى أهميــة الــدور البــارز الــذي يقــوم بــه
الــركاء االســراتيجيون للــوزارة ومســاهمتهم يف االرتقــاء
بالخدمــات التــي تقدمهــا وتســهيل اإلجــراءات املرتبطــة بهــا،
الفت ـاً إىل أن الــوزارة تعمــل دوم ـاً عــى تعزيــز ســبل التعــاون
املثمــر والعمــل املشــرك مــع جميــع الــركاء بهــدف تحقيــق
األهــداف املشــركة ودعــم مســرة النمــو واالزدهــار ،وتعزيــز
إســهامات الــوزارة ودورهــا الحيــوي محليــاً وإقليميــاً وعامليــاً.
واســتعرضت الســيدة فاطمــة املخينــي مديــر إدارة التخطيــط
االســراتيجي مالمــح االســراتيجية التــي اعتمــدت كثــرا ً عــى
نتائــج العصــف الذهنــي الــذي نظمتــه وزارة الطاقــة للــركاء
يف ســبتمرب املــايض .وشــارك يف اللقــاء وكالء الــوزارة املســاعدين
ومــدراء االدارات املعنيــة.
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وزارة الطاقة

تحتفل
باليوم الوطني 44
احتفلــت وزارة الطاقــة باليــوم الوطنــي الـــ  44للدولــة  ..بحضــور معالــي المهنــدس
ســهيل بــن محمــد المزروعــي وزيــر الطاقــة وســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي
وكيــل الــوزارة وبمشــاركة الــوكالء المســاعدين وموظفــي الــوزارة.

وتضمــن االحتفــال الــذي جــرى يف فنــدق دوســت ثــاين يف أبوظبــي-
نــدوة حــول دور النفــط يف بنــاء دولــة اإلمــارات بني املــايض والحارض
بجانــب مســابقات تراثيــة تفاعليــة وعــروض فنيــة مــن املــوروث
الشــعبي.

تناولــت جهــود املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -
طيــب اللــه ثـراه  -مؤســس الدولــة وبــاين نهضتهــا ومســرتها ..إضافة

وزارة الطاقة

تحتفل مع
موظفيها
بيوم
العلم

مجلة وزارة الطاقة

إىل نهــج صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة  -حفظــه اللــه  -منــذ تســلمه مقاليــد الحكــم يف الســعي
الجــاد واالجتهــاد لتحقيــق الرخــاء واألمــن والحيــاة الكرميــة ألبنــاء
اإلمــارات.
وأكــد املتحدثــون أن اإلنجــازات الكبــرة التــي تحققــت يف جميــع
املجــاالت تعــرف عــن نفســها وتؤكــد أهميتهــا يف تحقيــق الســمو

مواكبــة للمبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب ،نظمــت وزارة الطاقــة إحتفــاالً مبناســبة
يــوم العلــم والذكــرى ( )11لتــويل صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهــان رئيس
الدولــة ـ حفظــه اللــه ـ مقليــد الحكــم .حيــث تفضــل معــايل ســهيل بــن محمــد املزروعــي
وزيــر الطاقــة وســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل الــوزارة وجمــوع املوظفــن
برفــع علــم الدولــة.
وألقــى معــايل ســهيل بــن محمــد املزروعــي كلمــة بهــذه املناســبة أكــد فيهــا عــى اهميــة
الــوالء للقيــادة والوطــن والحــرص عــى بــذل العطــاء والتميــز للمســاهمة يف اســتمرارية
إنجــازات دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة التــي حققــت مراكــز متقدمــة يف تقاريــر
التنافســية العامليــة.
ويــأيت هــذا اإلحتفــال يف إطــار حــرص وزارة الطاقــة عــى املشــاركة بفعاليــة يف كل املناســبات
الوطنيــة؛ مبــا يغــرس يف عقــول وقلــوب العاملــن يف الــوزارة قيــم حــب الوطــن ورفعــة العلــم.
كــا قــام معــايل وزيــر الطاقــة وســعادة وكيــل الــوزارة مبشــاركة املوظفــن يف قطــع قالــب
الحلــوى احتفــاء بهــذه املناســبة الوطنيــة والغاليــة عــى قلــوب الجميــع.

والرفعــة للوطــن ورفــاه للمواطنــن فقــد ارتكــزت عــى االســتثامر
باإلنســان واالســتثامر بالحــارض مــن أجــل املســتقبل.
وأشــاروا إىل أن اإلمــارات خطــت نحــو املســتقبل بخطــوات ثابتــة
مدروســة يف شــتى مجــاالت الحيــاة ووفقــا ملــا خطــط لــه واآلن نــرى
االنجــازات الكبــرة التــي تثبــت عظمــت االتحــاد ومــا حققــه مــن
نقــات نوعيــة عــى الصعــد كافــة وفــق أرقــى املعايــر العامليــة
ورســخت بدورهــا مكانــة اإلمــارات العامليــة كنمــوذج يحتــذى بــه.
ولفــت املتحدثــون اىل أن املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان  -طيــب اللــه ث ـراه  -وإخوانــه الحــكام أطلقــوا برامــج
عديــدة وطموحــة منهــا لتمكــن املــرأة يف مختلــف املجــاالت و
التــي أثبتــت حضــورا فاعــا وتفوقــا يف شــتى املياديــن فاقــت
التوقعــات ..إضافــة إىل متكــن القيــادات الشــابة وتعزيــز قدراتهــا
املعرفيــة يف مجــاالت شــتى وتخصصــات فنيــة وإداريــة اثبــت
خاللهــا الشــباب قدرتهــم عــى البنــاء واإلبــداع وتحقيــق املزيــد
مــن املنجــزات واملكتســبات التنمويــة لعــامل مــا بعــد النفــط.
وقــال املتحدثــون إن االحتفــال بهــذه املناســبة يــأيت وســط تطورات

سياســية واقتصاديــة محليــة وإقليميــة وعامليــة متالحقــة تعاملــت
معهــا الدولــة بــكل اقتــدار وحكمــة واثبتــت نجاحهــا وصمودهــا
أمــام املحــن بــإرصار وعزميــة ال تلــن عــى تحقيــق التقــدم يف
مختلــف املجــاالت ..كــا تزامــن االحتفــال مــع « أســبوع االبتــكار
« الــذى أهــداه للدولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
ديب  -رعــاه اللــه  -لنفتخــر بإنجــازات أبنائنــا يف شــتى املياديــن ..
ولهــذا فــإن االحتفــال لــه ســمة خاصــة.
كــا نظمــت وزارة الطاقــة عــددا مــن الفعاليــات الرتاثيــة
واملجتمعيــة والتخصصيــة احتفــاء بهــذا اليــوم املجيــد الــذي أكــد
فيــه شــعب اإلمــارات التفافــه حــول قياداتــه واملؤســس الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  -طيــب اللــه ث ـراه  -وإخوانــه حــكام
اإلمــارات وهــم عــى العهــد مســتمرون بقيــادة صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة  -حفظــه اللــه.

بهــذه المناســبة قامــت
الــوزارة بتوزيــع هدايــا
رمزيــة علــى موظفيهــا
شــملت علــى شــعارات
الدولــة والعلــم كمــا
قامــت بتوزيــع قطعــة
قيمــة لــكل موظــف
احتــوت علــى ابيــات
النشــيد الوطنــي بخــط
الشــاعر االماراتــي القديــر
د .عــارف الشــيخ حيــث
كتبهــا فــي  1986م.
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وزارة الطاقة
تنظم لقاء وحفل لتكريم
الشركاء االستراتيجيين
وزير الطاقة:
تقليل االعتماد على توليد
الكهرباء باستخدام الغاز
الطبيعي من  %100إلى %70
بحلول عام  2021في اإلمارات.

يف إطــار حــرص وزارة الطاقــة عــى التواصــل مــع رشكائهــا نظمــت
الــوزارة لقــاء وحفــل لتكريــم الــركاء االس ـراتيجيني للعــام 2015
تحــت شــعار (رشكاء لالرتقــاء) يف ديســمرب املــايض بفنــدق دوســت
ثــاين بأبوظبــي.
ورحــب معــايل ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر الطاقــة
بالحضــور وجــدد شــكره وامتنانــه لجهــود الــركاء االســراتيجيني
امللموســة ومســاهامتهم البنــاءة يف تحقيــق األهــداف االس ـراتيجية
للــوزارة ،وقــال معاليــه خــال اللقــاء( :يــأيت لقاءنــا هــذا تنفيــذا ً
لرؤيــة القيــادة الرشــيدة يف تحقيــق تنميــة مســتدامة وتوفــر
أفضــل الخدمــات للمتعاملــن وتعزيــز التعــاون بــن الــوزارة

مجلة وزارة الطاقة

ورشكائهــا لتمكينهــا مــن القيــام مبهامهــا وأهدافهــا ،).وأضــاف معــايل
وزيــر الطاقــة( :نحــرص يف وزارة الطاقــة عــى تعزيــز التواصــل
معكــم وســاع آرائكــم لتفعيــل أطــر العمــل املشــرك لتحســن
العمليــات وتبســيط اإلجــراءات وتطويــر الخدمــات مبــا يتوافــق
مــع رؤيــة اإلمــارات  2021ومــؤرشات األجنــدة الوطنيــة واألهــداف
االســراتيجية للــوزارة) .

الغاز الطبيعي

وكشــف وزيــر الطاقــة ،ســهيل محمــد املزروعــي عــن خطــة
بالتعــاون مــع كل األطــراف ذات الصلــة لخفــض االعتــاد عــى

اللقاء أكد على ضرورة
خفض استهالك
الطاقة والتوعية
بأهمية الترشيد في
مجال الكهرباء وتحلية
المياه

الغــاز الطبيعــي املســتخدم يف انتــاج الكهربــاء مــن  %100حاليــاً
إىل  %70بحلــول عــام  ،2021وذلــك تحقيقــاً الســراتيجية الدولــة
يف مجــال االســتدامة .مشــرا ً إىل أن الــوزارة تهــدف بالتعــاون
مــع الــركاء االس ـراتيجيني إىل خفــض اســتهالك الطاقــة والتوعيــة
بأهميــة الرتشــيد ،مبــا يضمــن اســتدامة املــوارد ،خصوص ـاً يف مجــال
الكهربــاء وتحليــة امليــاه.
وأضــاف وزيــر الطاقــة أن (االقتصــاد اإلمــارايت قــوي ومتنــوع،
وتوجــد بقطــاع الطاقــة العديــد مــن املبــادرات بالتعــاون مــع
الــركاء ميكنهــا إحــداث تغيــر يف منــط االســتهالك) .وذكــر أن
(مــروع الهيئــة االتحاديــة للكهربــاء وامليــاه للطاقــة الشمســية
تجــرى مفاوضــات بشــأنه مــع الحكومــات املحليــة إليجــاد املــكان
املناســب للتنفيــذ) ،منوه ـاً بــأن االســتثامر يف توليــد الكهربــاء عــن
طريــق الطاقــة الشمســية أصبــح مجزي ـاً ،خصوص ـاً بعــد األســعار
التــي تعاقــدت عليهــا حكومــة ديب.

ترشيد االستهالك

وتابــع املزروعــي أن (الــوزارة تركــز خــال الفــرة الحاليــة عــى
جهــود ترشــيد االســتهالك يف مجــال الكهربــاء وامليــاه بالتعــاون
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مــع كل املؤسســات) ،الفتــاً إىل أن (الــوزارة بــدأت تلمــس تغــرا ً
إيجابي ـاً وانخفاض ـاً يف بعــض رشائــح املســتهلكني) .وأكــد املزروعــي
أن الــوزارة مســتمرة يف وضــع اســراتيجية (أمــن الطاقــة وأمــن
املــوارد) ،تشــمل توفــر (مخــزون اسـراتيجي مــن امليــاه) ،ومســتمرة
يف إصــدار (تقريــر حالــة الطاقــة) الــذي أصبــح مصــدرا ً يتصــف بــكل
الشــفافية للمســتثمرين يف قطــاع الطاقــة ،األمــر الــذي متخــض عنــه
قيــام مرشوعــات كبــرة لســد النقــص يف منظومــة الطاقــة بدولــة
اإلمــارات .ولفــت إىل أن دولــة اإلمــارات طرحــت مرشوعــاً كبــرا ً
لتحليــة امليــاه باســتخدام الطاقــة الشمســية بديـاً عــن الغاز ،كاشــفاً
أن ثــاث رشكات عامليــة تتنافــس يف هــذا املــروع بتقديــم أفضــل
األســعار والتكنولوجيــا املتقدمــة يف مجــال الطاقــة املتجــددة.
وشــدد عــى توجــه دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة للحــد
مــن االســتهالك يف الطاقــة الكهربائيــة وامليــاه ،مشــرا ً إىل
أن وزارة الطاقــة بــدأت مرشوعــاً يف هــذا الصــدد مــع وزارة
الرتبيــة والتعليــم لتدريــب الطلبــة عــى ترشــيد االســتهالك،
ووضــع هــذه املــادة يف املناهــج الدراســية ،وأن هــذه الخطــوة
ســيتم تنفيذهــا مســتقبالً مــع الجامعــات واملعاهــد والــوزارات
األخــرى يف الدولــة.

مجلة وزارة الطاقة

مــن جانبهــا ،عرضــت مديــر إدارة التطوير املؤســي يف وزارة الطاقة،
فاطمــة املخينــي ،خــال اللقــاء ،املالمــح العامــة لـ«اسـراتيجية وزارة
الطاقــة  2017ــــ  ،»2021مؤكــدة أن هــذه االسـراتيجية ترتكــز عىل
«اســتدامة أمــن الطاقــة وخفــض االنبعاثــات ،واســترشاف املســتقبل
يف مجــال الطاقــة .وقالــت إن هــذه االس ـراتيجية تتفــق مــع رؤيــة
اإلمــارات  2021مــن خــال برامــج محــددة تحــت عنــوان «متحدون
يف املســؤولية واملصــر واملعرفــة والرخــاء».
كــا قــدم رئيــس قســم سياســات الرتشــيد بــوزارة الطاقــة ،املهندس/
محمــد املطــوع ،عرض ـاً ملــروع «إعــادة تأهيــل مبــاين الحكومــة
االتحاديــة» بتكليــف مــن املجلــس الــوزاري للخدمــات ،حيــث
يهــدف املــروع إىل جعــل املبــاين أكــر كفــاءة يف اســتخدام الطاقــة
والحــد مــن االســتهالك الزائــد للكهربــاء واملــاء .وذكــر املهنــدس
محمــد املطــوع أن املــروع عــى التعاقــد بنظــام عقــود خدمــات
الطاقــة ( )Energy performance contractingويشــمل
املــروع مــا يقــارب  4800مبنــى يشــمل :املــدارس ،واملستشــفيات،
واملســاجد ،واملبــاين اإلداريــة .وســيتم انجــاز املــروع عــى عــدة
مراحــل خــال الســنوات القادمــة ،ويتوقــع أن يحقــق وفــورات يف
اســتهالك الكهربــاء وامليــاه تصــل إىل .%20

إلطالق مبادرات استراتيجية مشتركة

وزارة الطاقة توقع
مذكرة تفاهم مع
معهد مصدر

وقعــت وزارة الطاقــة يف اإلمــارات ومعهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيا
يف  30ديســمرب املــايض مذكــرة تفاهــم ،بهــدف تعزيــز التعــاون بينهــا
مــن خــال إطــاق مبــادرات اسـراتيجية مشــركة يف مجــاالت الطاقــة
وامليــاه .وقــام بتوقيــع االتفاقيــة كل مــن املهندســة فاطمــة الفــورة
الشــاميس ،الوكيــل املســاعد لشــؤون الكهربــاء النظيفة وتحليــة املياه يف
وزارة الطاقــة يف اإلمــارات ،والدكتــورة بهجــت اليوســف ،املديــر املكلّــف
يف معهــد مصــدر ،و ذلــك يف مكتــب وزارة الطاقــة يف ديب.
ومبوجــب مذكــرة التفاهــم ،ســتتعاون الــوزارة مــع معهــد مصــدر
عــى وضــع خرائــط ملصــادر الطاقــة املتجــددة ،وتقييمهــا ،وكذلــك
وضــع منــاذج برمجيــة خاصــة بالطاقــة تتيــح إمكانيــة التنبــؤ مبختلــف
الســيناريوهات املتعلقــة بالطاقــة وتقييــم مــدى تأثريها عىل املســتويني
االجتامعــي واالقتصــادي يف دولــة اإلمــارات.
وستشــمل مذكــرة التفاهــم القيــام بدراســة سياســات وقوانــن الطاقــة
املتجــددة ومــدى متاشــيها مــع متطلبــات دولــة اإلمــارات ،إىل جانــب
دراســة إمكانيــة إج ـراء مشــاريع مشــركة الختبــار وتجريــب تقنيــات
خاصــة بالطاقــة املتجــددة وتطبيقاتهــا يف الدولــة .إضافــة إىل ذلــك،
ســتتعاون وزارة الطاقــة مــع معهــد مصــدر يف رفــع مســتوى الوعــي،
وتبــادل املعرفــة ،وعقــد نــدوات وورشــات عمــل تهــدف إىل توســيع
نطــاق االعتــاد عــى الطاقــة املتجــددة والتوصــل لسياســات وأنظمــة
تعــزز االســتدامة يف الدولــة.
ويف إطــار مذكــرة التفاهــم تــم التوقيــع أيض ـاً عــى اتفاقيــة املــروع
األول بــن وزارة الطاقــة ومركــز أبحــاث تصميــم وتقييــم خرائــط الطاقة

املتجــددة يف معهــد مصــدر ،والــذي ســيتضمن إج ـراء تحليــل شــامل
للمواقــع لتحديــد األمثــل منهــا ،وفــق مجموعــة مــن املقومــات إلنشــاء
محطــات كهربــاء ضخمــة تعتمد عــى الطاقــة الشمســية الكهروضوئية
يف اإلمــارات.
وســوف يشــتمل املــروع عــى دراســة مجموعــة مــن العنــارص
واملقومــات هــي :املــوارد ،والتكنولوجيــا ،والطلــب عــى الطاقــة،
واســتخدام األرايض ،والتكلفــة ،والبنيــة التحتيــة ،وغريهــا مــن البيانــات
الجغرافيــة ،وذلــك لتقييــم وتحديــد املواقــع األمثــل إلنشــاء محطــات
كهربــاء ضخمــة تعتمــد عــى الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة يف
اإلمــارات .وســيتم اســتخدام النتائــج التــي ترشــح عــن املــروع يف
تصنيــف مختلــف املواقــع يف اإلمــارات بنــاء عــى معادلــة «التكلفــة
املتوازنــة» إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ،وهــي التكلفــة التــي ترتتــب
ـاعي لبنــاء محطــة الطاقــة وتشــغيلها خــال عمــر
عــى الكيلــوواط السـ ّ
افــرايض محــدد .وســتقوم الدراســة أيضــاً بتقييــم وتحديــد املواقــع
األمثــل ملشــاريع الطاقــة الشمســية يف اإلمــارات لتمكــن صانعــي القرار
مــن اتخــاذ خطــوات أرسع لتطويــر هــذه املواقــع ورفــع إجــايل نســبة
الطاقــة النظيفــة ضمــن مزيــج الطاقــة يف الدولــة .وقالــت املهندســة
فاطمــة الفــورة الشــاميس« :تعتــر الطاقــة النظيفــة مــن أولويــات
وزارة الطاقــة ،باعتبارهــا عنـرا ً حيويـاً لتحقيــق االســتدامة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والبيئيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وقــد رشعــت
الــوزارة يف تنفيــذ مشــاريع مختلفــة لدعــم أصحــاب املصلحــة يف التقدم
نحــو زيــادة حصــة الطاقــة النظيفــة لتحقيــق هــدف اإلمــارات العربيــة
املتحــدة  2021يف جــدول األعــال الوطنــي االتحــادي» .وأضافــت:
«تســعى الــوزارة إىل تعزيــز التعــاون بــن الجامعــات اإلماراتيــة
والحكومــة .ونحــن نؤمــن أن تعاوننــا املكثــف مــع معهــد مصــدر لهــو
أفضــل مثــال عــى ذلــك .وباعتبــاره جامعــة بحثيــة رفيعــة املســتوى
متخصصــة يف مجــاالت الطاقــة البديلــة والتقنيــات املســتدامة يف
اإلمــارات ،ميتلــك معهــد مصــدر القــدرات الالزمــة لدعــم مبــادرات
الطاقــة وامليــاه االسـراتيجية للحكومــة» .مــن جانبهــا ،قالــت الدكتــورة
بهجــت اليوســف« :يعكــس توقيــع مذكــرة التفاهــم واتفاقيــة املــروع
األول بــن وزارة الطاقــة يف اإلمــارات ومعهــد مصــدر مــدى مواءمــة
أنشــطتنا وخربتنــا البحثيــة مــع متطلبــات دولــة اإلمــارات وأهدافهــا
املتعلقــة بالطاقــة النظيفــة .وبــدوره ســيواصل معهد مصدر املســاهمة
يف ابتــكار تقنيــات نظيفــة ،وتطويــر سياســات وأنظمــة ،وتعزيــز تبــادل
املعرفــة لترسيــع وتــرة تطبيــق تقنيــات الطاقــة النظيفــة وامليــاه عــى
نطــاق واســع .وال شــك أن هــذا التعــاون مــع الــوزارة ســيفيض إىل نتائــج
مهمــة ســتعود بالنفــع عــى املجتمــع بشــكل عــام».
ويــأيت مــروع تقييــم املواقــع يف إطــار جهــود وزارة الطاقــة الراميــة إىل
إنشــاء محطــة لنظــم املعلومات الجغرافيــة ( )GISضمن الــوزارة ،وذلك
لوجــود عالقــة قويــة ومهمة بني البيانــات الجغرافيــة ودراســات الطاقة.
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أخبار الوزارة

غمــران الرميثــي ،الرئيــس التنفيــذي لرشكــة حديــد اإلمــارات؛
ود .ســتيف جريفيــث نائــب املديــر للبحــوث واألســتاذ املختــص
مبعهــد مصــدر.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن مبــادرة «ثالثيــة االبتــكار» تنســجم
مــع رؤيــة اإلمــارات االســراتيجية مــن خــال الحفــاظ عــى
قــدرة اإلمــارات التنافســية عــى الصعيــد الــدويل عــر املعرفــة
واالبتــكار بــدالً مــن أن يقتــر التنافــس عــى توفــر الطاقــة
الزهيــدة التكلفــة .حيــث تهــ ُدف اإلمــارات لتطويــر املعرفــة،
ومشــاركتها ،وتصديرهــا ،إليجــاد بدائــل للمصــادر التقليديــة
لإليــرادات.

وزارة الطاقة
وحديد اإلمارات
ومعهد مصدر
يعلنون عن
التعاون في
تطبيق ثالثية
االبتكار
تزامن ـاً مــع أســبوع اإلمــارات لإلبتــكار  ،أطلقــت وزارة الطاقــة
مبــادرة لثالثيــة اإلبتــكار  .Triple Helixحيــث تهــدف املبــادرة
لدعــم تطــور املشــاريع املبتكــرة ،وتصميمهــا ،وعرضهــا،
ونرشهــا وذلــك وفقــاً ملتطلبــات القطــاع الصناعــي باإلمــارات.
وميثّــل نهــج ثالثيــة االبتــكار توجهــاً نحــو عالقــات تعاونيــة
بــن املجــاالت املؤسســية الرئيســية (الحكومــة ،واملؤسســات
األكادمييــة ،والصناعــة) ،وذلــك بحيــث يصبــح االبتــكار أكــر
فأكــر نتاج ـاً للتفاعــل بــن تلــك املجــاالت بــدالً مــن أن يكــون
مجــرد ترشيــعٍ تفرضــه الحكومــة أو تطــورا ً داخليــاً ضمــن
الصناعــة .وتســعى املبــادرة مــن خــال تلــك املشــاريع البحثيــة
إىل تعزيــز تنافســية اقتصــاد اإلمــارات ،مــع تحقيــق انخفــاض

مجلة وزارة الطاقة

وتعتــر األبحــاث رضورة حيويــة مــن أجــل االبتــكار .ويف هــذا
الصــدد ،تبلــغ قيمــة االســتثامرات الحاليــة لإلمــارات يف مجــال
االبتــكار  14مليــار درهــم داخــل الدولــة ،تشــمل  7مليــار
درهــم مــن أجــل األبحــاث والتطويــر (  .)2014عــى أنــه يــرز
تســاؤل حــول عــدد األبحــاث التــي متثِّــل ابتــكارا ً حقيقيـاَ يــؤدي
إىل ظهــور منتجــات تتمتــع بقيمــة فعليــة يف الســوق بــدالً مــن
أن تكــون مجــرد ابتــكارات محفوظــة يف األدراج.
إن املؤسســات األكادمييــة التقليديــة يف اإلمــارات تركِّــز عــى

األبحــاث التــي تــدور حــول األســس العلميــة والتــي تخضــع يف
الغالــب لحــدود التخصصــات املختلفــة ويتحكــم بهــا الباحثــون
أنفســهم .وهــذا النــوع مــن البحــوث بطبيعتــه مســتقل عــن
متطلبــات السياســة والصناعــة.
وخالفــاً لذلــك النــوع التقليــدي مــن البحــوث األكادمييــة،
تحتــاج اإلمــارات إىل إعــادة توجيــه العمــل البحثــي باتجــاه
التطبيقــات الصناعيــة وتشــجيع التعــاون بــن الصناعــة
والجامعــات والحكومــة .ومــن هنــا تــأيت أهميــة الــدور
التعــاوين يف مجــال البحــوث التطبيقيــة بــن قطــاع الصناعــة،
والقطــاع األكادميــي ،والحكومــة ،وذلــك مــن أجــل تطويــر
اقتصــاد قائــم عــى املعرفــة عــى النحــو الــذي شــهدناه يتكــرر
يف أكــر اقتصــادات العــامل ابتــكارا

وزارة الطاقة
وحديد اإلمارات
ومعهد مصدر
خالل التوقيع على
الشراكة الثالثية
األطراف

كبــر يف اســتهالك الطاقــة واألثــر البيئــي .وقــد تــم التوقيــع
عــى أول اتفــاق خــاص بنمــوذج «ثالثيــة االبتــكار» بــن كلٍ مــن
رشكــة حديــد اإلمــارات ،و معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا
(معهــد مصــدر) ،ووزارة الطاقــة .ويســعى املــروع املشــرك
لتحويــل غبــار فــرن القــوس الكهربــايئ الــذي يتــم توليــده يف
رشكــة حديــد اإلمــارات إىل مــواد مناســبة لإلنشــاء واملبــاين،
وذلــك وفــق طريقــة اقتصاديــة قابلــة لالســتمرار.
وقــع اإلتفاقيــة كل مــن ســعادة املهندســة فاطمــة الفــورة
الشــاميس ،الوكيــل املســاعد لشــؤون الكهربــاء ،والطاقــة
النظيفــة ،وميــاه التحليــة بالــوزارة؛ و ســعادة املهنــدس ســعيد
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الطاقة واإلمارات

دولة اإلمارات العربية
المتحدة تشارك

أوبك

و فــــــقــــــــــا
لنظـــا مهــــــــــا
األســــــــاســــــي،
الرســائل
فـــــــإن
االستـــــراتيجــــيــــــــــة
واإلعـــــــامية لمنظمــة
البلـــــــــدان المصــــــــدرة
للبتــرول (أوبـــــك) تتمثــل
فــي تنســيق وتوحيــد
النفطيــة
السياســات
للبلــدان األعضــاء وضمــان
اســتقرار أســواق النفــط
مــن أجــل تأميــن إمــدادات
ذات كفــاءة ومقومــات
اقتــصــــــــاديــــــة ومنتظمــة
مــن النفــط للمســتهلكين،
وتأميـــــن دخــــــــل ثــــابـــت
للمنتجيــن وعائــد عــادل
علــى رأس المــال ألولئــك
الذيــن يســتثمرون فــي
صنـــــــــا عـــــــــــــة
النـــــــفــــــط.

مجلة وزارة الطاقة

في االجتماع
الوزاري 168
لمنظمة
الدول
المصدرة
للبترول
(أوبك)

أكــد معــايل ســهيل بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ملتزمــة بدعــم
منظمــة «أوبــك» للمســاهمة يف اســتقرار مســتويات اإلمــداد
للنفــط األقــل تكلفــة واألكــر كفــاءة وتجــدد التزامهــا نحــو
رشكائهــا مــن املتعاملــن التقليديــن.
جــاء ذلــك خــال تــرؤس معاليــه وفــد الدولــة املشــارك يف
االجتــاع الــوزاري الـــ «  »168ملنظمــة الــدول املصــدرة للبــرول
أوبــك والــذي عقــد يف فيينــا خــال ديســمرب املــايض.
ورصح معاليــه أنــه ويف مراجعــة تقريــر املنظمــة تبــن أن العــام
 2015شــهد انخفاضــا يف مســتويات زيــادة اإلنتــاج مــن الــدول
خــارج منظمــة «أوبــك» بواقــع  %88مقارنــة بالزيــادة التــي
قامــوا بهــا يف العــام  2014والتــي تســببت يف زيــادة العــرض
عــى الطلــب.
وأشــار املزروعــي إىل أن انخفــاض األســعار أدى اىل إلغــاء الكثــر

مــن مشــاريع زيــادة االنتــاج مــن قبــل الــركات العامليــة مــا
سيســهم وبشــكل إيجــايب عــى موازنــة العــرض مــع الطلــب،
ونــوه إىل أن النمــو يف الطلــب عــى النفــط للعــام  2016يتوقــع
أن يكــون بواقــع  1.3مليــون برميــل يوميــا كــا أن توقعــات
النمــو يف االقتصــاد العاملــي ســوف تزيــد عــن مســتوياتها لهــذا
العــام بواقــع  % 3.4مقارنــة بـــ  % 3.1لهــذا العــام.
وأكــد املزروعــي أنــه عــى ثقــة مــن قــدرة الســوق عــى االتــزان
يف العــام القــادم وأن جميــع البــوادر إىل اآلن إيجابيــة.
ضــم الوفــد اإلمــارايت الــذي ترأســه معــايل وزيــر الطاقــة كل مــن
ســعادة عبدالهــادي عبدالواحــد الخاجــة ســفري الدولــة لــدى
جمهوريــة النمســا وســعادة املهنــدس أحمــد محمــد الكعبــي
الوكيــل املســاعد لشــؤون البــرول والغــاز والــروة املعدنيــة
وســعادة الدكتــور عــي عبيــد اليبهــوين محافــظ الدولــة لــدى
منظمــة االوبــك وعــدد مــن املســؤولني يف وزارة الطاقــة ورشكات
البــرول العاملــة يف الدولــة.

تغريدات

•لقــد شــهد العــام  2015تراجعــاً كبــرا ً يف حجــم
الزيــادة الســنوية مــن النفــط القــادم مــن الــدول
خــارج منظمــة أوبــك بلــغ  %88مقارنــة بالزيــادة يف
إنتاجهــم يف .2014
•هــذا االنخفــاض يــدل داللــة كبــرة عــى أن السياســة
الجديــدة للمنظمــة أدت إىل اتجــاه الســوق نحــو االتزان
ونتوقــع أن يكــون يف عــام  2016نظـرا ً لزيــادة الطلــب.
•نتوقــع أن يكــون النمــو االقتصــادي العاملــي للعــام
 2016أفضــل مــن  2015بواقــع  %3.4وأن يكــون منــو
الطلــب بواقــع مليــون وثالمثائــة ألــف برميــل يف اليــوم .
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اإلمارات تعزز
خالل 2015
موقعها ودورها
االستراتيجي
في صناعة النفط والغاز والطاقة

وزير الطاقة:
أن يشكل (اديبك  )2015أهمية خاصة لتوجهات اإلمارات في تعزيز انتاجية مصافي النفط
وتطوير الحقول في أبوظبي ،والتزام صناعة النفط والغاز باالبتكار واالستدامة.

الخــراء واملختصــن يف قطــاع النفــط العاملــي مــن تبــادل
املعلومــات واألفــكار التــي تســاهم يف رســم مالمــح مســتقبل
قطــاع الطاقــة يف العــامل وكشــف منظمــو «أديبــك ــــ »2015
خــال الجلســة عــن أن الــدورة الثامنــة عــرة مــن الحــدث
أســهمت يف إحــداث منــو كبــر شــكل رقــا قياســيا يف ظــل بيئــة
اقتصاديــة صعبــة تحيــط بقطــاع النفــط والغــاز.

حقائق وأرقام

شــكلت الــدورة ال  18ملعــرض ومؤمتــر أبوظبــي الــدويل للبــرول ويقــام معــرض ومؤمتــر أبوظبــي الــدويل للبــرول «أديبــك»
(اديبــك  )2015منصــة متميــزة لتعزيــز االبتــكار واالســتدامة تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
واالطــاع عــى التطــورات التقنيــة يف مجــال تطبيقــات التنقيــب نهيــان رئيــس الدولــة  -حفظــه اللــه  -يف مركــز أبوظبــي
الوطنــي للمعــارض ويعتــر ملتقــى عامليــا يــج مــع املتخصصــن
واالستكشــاف بقطــاع النفــط والغــاز.
يف صناعــة النفــط والغــاز حــول العــامل تحــت مظلــة واحــدة.
وقــال معــايل ســهيل محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر
الطاقــة :أن (اديبــك  )2015يشــكل أهميــة خاصــة لتوجهــات كــا يعــد «أديبــك» واحــدا مــن أكــر ثالثــة معــارض ضمــن
اإلمــارات يف تعزيــز انتاجيــة مصــايف النفــط وتطويــر الحقــول قطــاع النفــط والغــاز يف العــامل واألكــر يف منطقــة الــرق
يف أبوظبــي ،والتــزام صناعــة النفــط والغــاز باالبتــكار األوســط وشــال إفريقيــا .كــا يعتــر املعــرض منصــة عامليــة
لتبــادل الخــرات وأفضــل املامرســات والتــي مــن شــأنها متكــن
واالســتدامة.
مجلة وزارة الطاقة

وتشــر األرقــام األوليــة إىل أن «أديبــك» اســتقبل يف هــذه
الــدورة أكــر مــن  86ألــف زائــر هــذا العــام مقارنــة بعــدد
الــزوار الــذي بلــغ  76.240يف دورة عــام  2014بزيــادة قدرهــا
.. ٪ 13وشــهد الحــدث العاملــي الكبــر يف قطــاع النفــط والغــاز
أيضــا مشــاركة قياســية مــن الــركات العارضــة وصلــت إىل
 2.050رشكــة عارضــة مــن مختلــف أنحــاء العــامل وهــو العــدد
الــذي تجــاوز أرقــام دوليــة كبــرة ومثــل زيــادة كبــرة مقارنــة
بالعــام املــايض الــذي اســتقبل ألفــا و  800رشكــة.
كــا نجــح أديبــك  2015يف ترســيخ مكانتــه العامليــة حيــث ازداد
عــدد الــزوار الدوليــن بنســبة  70يف املائــة مقارنــة بالعــام
املــايض كــا اســتضاف  23جناحـاً عامليــا مبــا فيهــا رشكات كــرى
يف القطــاع وعــدد مــن الــدول التــي تعتــر مــن أهــم األســواق

الناشــئة ..فيــا تظهــر املــؤرشات األوليــة لبحــوث ميدانيــة
أجريــت يف موقــع الحــدث أن حجــم األعــال التجاريــة يف «
أديبــك « بلــغ ســبعة مليــارات دوالر.

مؤتمر المرأة فــي الصناعة

كــا شــهد مؤمتــر «املــرأة يف الصناعــة» الحــدث اإلقليمــي
البــارز املعنــي بتمكــن املــرأة العاملــة يف رشكات النفــط والغــاز
مــن أدوات النجــاح والتطــور املزيــد مــن التوســع والنمــو هــذا
العــام إذ اســتمرت فعالياتــه عــى مــدى يــوم كامــل بحضــور
خــراء مــن الرجــال دعــوا إىل جانــب املــرأة ألول مــرة وناقــش
التحديــات التــي تواجــه املــرأة والفــرص املتاحــة أمامهــا يف
مســرتها املهنيــة بقطــاع الطاقــة .مــن جهــة أخــرى احتفلــت
جوائــز «أديبــك» املرموقــة بالتميــز يف قطــاع الطاقــة بعدمــا
حققــت رقــا قياســيا يف عــدد طلبــات املشــاركة التــي بلغــت
 501وجــاء  ٪ 65مــن هــذه الطلبــات مــن خــارج منطقــة
الــرق األوســط..وتواصل الجوائــز منوهــا بالحجــم مــع إدخــال
فئــات جديــدة إليهــا كل عــام.
كــا شــهد برنامــج كبــار الشــخصيات يف «أديبــك»
املصمــم حرصيــا ألعضــاء نــادي الــرق األوســط للبــرول نجاحــا
باهــرا بعدمــا حقــق مشــاركة عاليــة املســتوى يف جلســاته
2015
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الســت املتخصصة..وســجل املئــات مــن
كبــار التنفيذيــن مــن دول مصــدرة
وأخــرى مســتوردة للنفــط والغــاز يف
أنحــاء العــامل حضورهــم تلــك الجلســات
يف املــرح الــذي بنــي خصيصــا لنــادي
الــرق األوســط للبــرول.

أسعار الوقود
لشهر يناير 2016

وبالنظــر إىل أن االســتثامر يف أبنــاء
الوطــن أمــر بالــغ األهميــة للحفــاظ
عــى االقتصــاد وتعزيــز منــوه فقــد
حــرص برنامــج «شــباب أديبــك» عــى
تطويــر شــباب اليــوم ليكونــوا قــادة
قطــاع الطاقــة يف املســتقبل  ..واســتضاف
برنامــج هــذا العــام مــا يقــرب مــن 320
طالبــا مــن أبوظبــي واملنطقــة الغربيــة أي بزيــادة قدرهــا 33
يف املائــة عــن العــام املــايض مــع سلســلة مــن األنشــطة التــي
تهــدف إىل تشــجيع الشــباب عــى اختيــار وظائــف يف هــذا
القطــاع.

ســنتمكن مــن متهيــد الطريــق نحــو مســتقبل مســتدام للقطــاع
 ..وقــال «نتطلــع الســتضافة واســتقبال الجميــع يف معــرض
ومؤمتــر «أديبــك .»2016

وتوجــه كريســتوفر هدســون بالشــكر لــوزارة الطاقــة ومدينــة
أبوظبــي والداعمــن والرعــاة واملشــاركني يف الحــدث عــى
جهودهــم التــي أســهمت يف دعــم التحــول والتطــور يف القطــاع
عــى الرغــم مــن الظــروف الحاليــة التــي تشــهدها األســواق
وإن مشــاركة املعلومــات والخــرات تعتــر عامــا رئيســا يف
تطويــر القطــاع ومــن خــال توحيــد الجهــود والعمــل املشــرك

ويف هــذا العــرض املوجــز تكــون دولــة اإلمــارت قــد حققــت يف
قطــاع صناعــة النفــط والطاقــة انجــازات ضخمــة عــى مختلــف
األصعــدة املرتبطــة بهــذه الصناعــة الهامــة ومبــا يعــزز مــن
مكانــة الدولــة ودورهــا عــى الصعيــد االقليمــي والعاملــي
يف توفــر مصــادر الطاقــة التــي تصــب يف مصلحــة االقتصــاد
الوطنــي واالقتصــاد العاملــي ككل.

عقــدت لجنــة متابعــة
أســعار الوقــود برئاســة
ســعادة الدكتــور مطــر
حامــد النيــادي وكيــل
وزارة الطاقــة وحضــور
أعضــاء اللجنــة اجتماعــا
فــي مقــر وزارة الطاقــة
لتحديــد أســعار بيــع مادتــي
الجازوليــن والديــزل فــي
كافــة محطــات الدولــة
لشــهر ينايــر الحالــي ،وقــد
أعلنــت اللجنــة أن أســعار
شــهر ينايــر للجازوليــن
والديــزل ســتكون علــى
النحــو التالــي:

بلــغ االنخفــاض فــي أســعار شــهر ينايــر %6
فــي منتجــات الجازوليــن الثــاث بينمــا بلــغ
 %12فــي منتــج الديــزل.
وذكــر رئيــس اللجنــة أن االســعار التــي
طبقــت اعتبــارًا مــن يــوم الجمعــة الموافــق
2016/1/1م تــم تحديدهــا وفقــً لمتوســط
األســعار العالميــة للجازوليــن والديــزل
لشــهر ديســمبر الماضــي مــع إضافــة
التكلفــة التشــغيلية لشــركات التوزيــع.
وأضــاف ســعادته بــأن اللجنــة ســتعقد
اجتماعهــا القــادم فــي  28ينايــر لتحديــد
أســعار شــهر فبرايــر  2016القــادم.

إجمالي عدد السيارات في الدولة
 3مليون سيارة
و  638ألف سيارة  4X4تقريبًا

مجلة وزارة الطاقة
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الغاز الطبيعي
فـي تركيـا
•بلغــت صــادرات الغــاز الروســية لرتكيــا نحــو  27.33مليــار مــر
مكعــب عــام  ،2014وهــي تشــكل مــا يقــارب  %56مــن واردات
تركيــا مــن الغــاز يف ذلــك العــام ،وهــذا يعنــي ان هنــاك اعتــاد
كبــر عــى الغــاز الــرويس.
•زيــادة الطلــب عــى الطاقــة يف تركيــا بنحــو  ٪5ســنويا ،يضــع تركيــا
يف املرتبــة الثانيــة بعــد الصــن مــن حيــث زيــادة الطلــب عــى
الغــاز الطبيعــي والكهربــاء عــى مــدى العقــد املــايض.
•تســعى تركيــا لتنويــع مصــادر وارداتهــا ولتحقيــق ذلــك فقــد
وقعــت مذكــرة تفاهــم يف  1ديســمرب مــع قطــر ،ومــع أنــه مل
يعلــن عــن الكميــات أو األســعار ،فقــد أبــدت قطــر اســتعدادها
توريــد أي كميــة تطلبهــا أنقــرة.
•كــا تســعى تركيــا لتنويــع مصادرهــا مــن الغــاز بزيــادة وارداتهــا
مــن كل مــن إي ـران ،التــي تصــدر لهــا حاليــا نحــو  9مليــار مــر
مكعــب ســنويا ،وأذربيجــان ،التــي تبنــي خــط أنابيــب بينهــا
ميكنــه نقــل  16مليــار مــر مكعــب ســنويا ،وقــد يكتمــل قبــل
موعــده املخطــط لــه عــام  ،2018وكردســتان العــراق ،التــي
تخطــط لتصديــر  10مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز ســنويا لرتكيــا
بحلــول عــام .2019
املصدرMees :

•يتمثــل املــوردون الرئيســيون الحاليــون يف كل مــن روســيا وإيـران
وأذربيجــان ،ولكــن هنــاك أيضــا واردات الغــاز الطبيعــي املســال
مــن نيجرييــا والجزائــر وقطــر ،مــع بعــض الكميــات اإلضافيــة مــن
مصــادر يف األســواق الفوريــة .ومــع ذلــك ،فــإن حصــة األســد مــن
الــواردات تــأيت عــر خطــوط األنابيــب التــي بلغــت نحــو 40.83
مليــار مــر مكعــب يف عــام  ،2014مــع مســاهمة الغــاز الطبيعــي
املســال بنحــو  7.58مليــار مــر مكعــب (ينظــر الرســم البيــاين).

قطاع الطاقة
باإلمارات..
عام من
االنفتاح وقراءة
المستقبل
كان العــام  2015عامــاً مهــاً بالنســبة لقطــاع الطاقــة يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،فهــو عــام تــم فيه تحريــر أســعار الوقود
يف خطــوة اتســمت بقــدر كبــر مــن الوعــي باألهميــة االقتصاديــة
ملثــل هــذه الخطــوة ،التــي تســهم يف تحقيــق منــو اقتصــادي متــزن
ومســتدام يف القطاعــات كافــة.

وهــو مــا ميثــل توجهــاً اســراتيجياً يف غايــة األهميــة لضــان
مســتقبل األجيــال القادمــة.
قطــاع الطاقــة بدولــة اإلمــارات يدخــل العــام  2016وهــو مختلــف
يف العديــد مــن الجوانــب ،فباإلضافــة إىل هــذه السياســات
والتوجهــات التــي تبناهــا يف قضايــا االســتهالك ،فإننــا نــرى بوضــوح
هــذا االنفتــاح اإلعالمــي الواســع والــذي كان جلي ـاً خــال العــام
 ،2015وأعتقــد أن القامئــن عــى هــذا القطــاع متكنــوا مــن تغيــر
صــورة منطيــة يف أذهــان الكثرييــن مــن متابعــي اإلعــام والعاملــن
فيــه ،والتــي كانــت ترتكــز عــى أنــه قطــاع غــر منفتــح إعالمي ـاً،
لكننــا رأينــا العديــد مــن األحــداث والعديــد مــن الترصيحــات
اإلعالميــة التــي اتســمت بقــدر كبــر مــن الشــفافية واملوضوعيــة
والدقــة ،وهــو أمــر ســرى لــه نتائجــه اإليجابيــة يف املســتقبل.

وبعيــدا ً عــن تحريــر أســعار الوقــود ،فقطــاع الطاقــة شــهد خــال
العــام املنــرم جهــودا ً جيــدة بذلــت مــن جانــب الجهــات القامئــة
عــى هــذا القطــاع ويف مقدمتهــا وزارة الطاقــة ،جهــود كانــت تهدف
إىل ترشــيد االســتهالك بالدرجــة األوىل ســواء مــن الطاقــة الكهربائيــة
أو امليــاه ،أو حتــى اســتهالك الوقــود ،مــا يعكــس توجهـاً اسـراتيجياً
تبنتــه الدولــة للمحافظــة عــى مصــادر الطاقــة وتقليــل املبالغــة يف
االســتهالك التــي تــؤدي إىل هــدر مصــادر الطاقــة.

حسني الحامدي
رئيس قسم االقتصاد – صحيفة االتحاد

دولــة اإلمــارات بــن جريانهــا يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
كانــت ســباقة يف هــذه الخطــوة ،مــا يؤكــد مــدى بعــد النظــر والقــدرة
عــى قـراءة املســتقبل ومعرفــة اتجــاه األحــداث االقتصاديــة ،وبالتــايل
فــإن التوقيــت الــذي تــم اختيــاره كان مثاليـاً للغايــة ،فقــد ترافــق مــع
االنخفــاض العاملــي ألســعار النفــط ،ولذلــك مل يكــن لتحريــر األســعار
أثــر يذكــر عــى املســتهلكني ،بــل ننتظــر أن تكــون لــه فوائــد إيجابيــة
يف تخفيــض معــدالت التضخــم وارتفــاع األســعار خــال الفــرة املقبلة.

دولــة اإلمــارات تتجــه نحــو املســتقبل بخطــوات ثابتــة ،فبالرغــم
مــن كونهــا دولــة نفطيــة ،إال أنهــا متكنــت مــن بنــاء
اقتصــاد متنــوع وتعمــل عــى ترســيخه وتعزيــز هــذا
التنــوع يف الســنوات القادمــة ،كــا عملــت الدولة
عــى االتجــاه نحــو مصــادر الطاقــة األخــرى
أبرزهــا الطاقــة النوويــة والشمســية،
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شــاركت وزارة الطاقــة ضمــن وفــد الدولــة املشــارك يف الــدورة
الحاديــة والعرشيــن ملؤمتــر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم
املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ يف العاصمــة الفرنســية
باريــس.
وضــم وفــد الــوزارة كل مــن ســعادة الدكتــور مطــر حامــد النيــادي
وكيــل وزارة الطاقــة وســعادة املهندســة فاطمــة الفورة وكيــل الوزارة
املســاعد لشــؤون الكهربــاء و الطاقــة النظيفــة و ميــاه التحليــة
وســعادة املهنــدس أحمــد الكعبــي وكيــل الــوزارة املســاعد لشــؤون
البــرول والغــاز والــروة املعدنيــة واملهندســة مشــاعل لحســوين آل
عــي والســيدة نــورة الجــروان واملهنــدس محمــد املطــوع واملهندســة
ريشــا فرانــي والســيد غانــم املقبــايل واآلنســة دينــا الشــارجي.

وزارة الطاقة

تشارك في
مؤتمر التغير
المناخي في
باريس

و ميثــل هــذا املؤمتــر اهميــه كــرى لــدول العــامل حيــث تســعى
الــدول فيــه للوصــول ايل اتفــاق لتصــدي آلثــار التغــر املناخــي
وتقليــل االنبعاثــات مــع املحافظــة عــى اســتمرار النمــو االقتصــادي
فيهــا و ترشــيد اســتهالك الطاقــة فيهــا ونــر تطبيقــات الطاقــة
املتجــددة.
كــا شــارك وفــد الــوزارة ضمــن وفــد الدولــة يف املفاوضــات الجاريــة
لصياغــه مســودة االتفاقيــة الجديــدة للتغــر املناخــي .
وقــال ســعادة الدكتــور مطــر النيــادي يف افتتــاح ورشــة ترشــيد
اســتهالك الطاقــة يف مجلــس التعــاون الــذي أقيــم يف جنــاح مجلــس
التعــاون الخليجـي» أن دولــة اإلمــارات تــويل اهتاممــا كبريا ً بالرتشــيد
وتقليــل االســتهالك ملــا لهــا مــن أثــر كبــر يف املحافظــة عــى مــوارد
الدولــة».
وأشــار إىل أن مشــاركة الدولــة يف هــذه الورشــة تــأيت بهــدف عــرض

مبادراتهــافيــا يتعلــق بالرتشــيد وتقليــل واالســتهالك مشــرا اىل
الخطــوة الحكيمــة التــي اتخذتهــا اإلمــارات موخــرا ً واملتمثلــة يف
تحريــر أســعار الجازولــن والديــزل وربطهــا باألســعار العامليــة
أصبحــت مثــاال يحتــذى بــه يف مناطــق مختلفــة مــن العــامل ومثــال
يُشــاد بــه مــن كافــة املؤسســات االقتصاديــة.
وأضــاف الدكتــور مطــر النيــادي «ان اإلمــارات بهــذه الخطــوة ترســل
رســالة واضحــة بأنهــا ملتزمــة باالســتدامة واملحافظــة عــى املــوارد
الطبيعيــة وتقليــل االنبعاثات وكل هــذه اإلجراءات والجهــود تأيت ضمن
األهــداف التــي يســعى مؤمتــر التغــر املناخــي يف باريــس لتحقيقهــا».
وأضــاف النيــادي أن معــايل ســهيل بــن محمــد املزروعــي وزيــر
الطاقــة أطلــق مؤخ ـرا وخــال اســبوع االمــارات لالبتــكار مبــادرة
لرتشــيد اســتهالك الطاقــة بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم
متثلــت يف إطــاق لعبــة ذكيــة تســتهدف األطفــال مــن ســن  6إىل
 16ســنة بأســلوب مبتكــر تتنــاول مبــادئ الرتشــيد وكفــاءة اســتخدام
الطاقــة واملحافظــة عــى البيئــة وتقليــل التلــوث للوصــول إىل
مســتوى األطفــال والطلبــة بشــكل ميــر وممتــع وســيكون لــه أثــر
كبــر يف املحافظــة عــى مواردنــا البرشيــة «.

 مؤتمــر باريــس للمنــاخ ُيعــرف رســميًا بأنــه
المؤتمــر الحــادي والعشــرون لألطــراف
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة
بشــأن تغ ُّيــر المنــاخ أو ”مؤتمــر األطــراف“.
وهــي الهيئــة المســؤولة فــي األمــم
المتحــدة عــن المنــاخ ،وتتخــذ مقرهــا
فــي بــون ،ألمانيــا.
 يجتمــع مؤتمــر األطــراف كل ســنة
التخــاذ القــرارات التــي مــن شــأنها
مواصلــة تنفيــذ االتفاقيــة ومكافحــة
تغ ُّيــر المنــاخ.
 المؤتمــر الــذي شــاركت فيــه أكثــر مــن
 190دولــة يهــدف إلــى إبــرام اتفــاق
عالمــي يحــدد الخطــوات العمليــة
الواجــب اتخاذهــا حتــى عــام  2020للحــد
مــن تداعيــات تغيــر المنــاخ.

شــاركت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المؤتمــر بجنــاح ضمــن معــرض «الغاليــري
« للحلــول منخفضــة الكربــون الــذي أقيــم بالتزامــن مــع مؤتمــر باريــس لتغيــر المنــاخ،
وشــاركت فــي المعــرض جهــات عديــدة تشــمل حكومــات ومنظمــات دوليــة وشــركات.
واســتعرضت الدولــة بإنجازاتهــا فــي مجــاالت الطاقــة النظيفــة واالبتكار وتســليط الضوء
علــى ريادتهــا فــي ابتــكارات طاقــة المســتقبل داخــل الدولــة وخارجهــا ،وذلــك مــن خــال
التركيــز علــى محــاور رئيســية تشــمل الطاقــة والتكنولوجيــا واالبتــكار والشــراكات الدولية
والتنميــة المســتدامة.
كمــا عــرض الجنــاح المشــاريع التــي نفذتهــا الدولــة بمــا فــي ذلــك مبــادرات تعزيــز كفــاءة
الطاقــة ،والتقــاط الكربــون واســتخدامه وحجــزه علــى نطــاق مجــاري ،وتطويــر محطــات
محليــة الميــاه باالعتمــاد علــى الطاقة الشمســية.
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املتاحــة ،إذ تؤمــن القيــادة بــأن املعركــة ضــد التغــر املناخــي
ال ميكــن ربحهــا دون التضافــر واملبــادرات املتعــددة األطــراف.
ولقــد قامــت الهيئــة الدوليــة الحكوميــة املعنيــة بتغــر املنــاخ
بتحديــد غــازات الدفيئــة ذات املنشــأ البــري ،مثــل ثــاين أكســيد
الكربــون ،وامليثــان ،وأكســيد النيــروز ،والتــي بلغــت أعــى
مســتويات مســجلة خــال التســعينيات مــن القــرن العرشيــن.
وقــد عزيــت معظــم االنبعاثــات الحــراق الوقــود األحفــوري،
والزراعــة وتغــرات اســتخدامات األرايض .فمنــذ بدايــة الثــورة
الصناعيــة خــال الخمســينيات مــن القــرن الثامــن عــر ،ارتفــع
تركيــز ثــاين أكســيد الكربــون يف الجــو مــن  280جــزءا ً يف املليــون
إىل  389جــزءا ً يف املليــون عــام  ،2010ومــن املتوقــع أن يــزداد
هــذا املســتوى عــى نحــو كبــر خــال العقــود القليلــة القادمــة.

ماهي درجة
كثافة الكربون
في اقتصاد
اإلمارات؟
المهندسة مشاعل عمران لحسوني  -وزارة الطاقة
المهندسة سمية اليماحي  -وزارة الطاقة
إن دولــة اإلمــارات ملتزمــة تجــاه البيئــة وقــد ثبــت ذلــك مــن
خــال العديــد مــن املبــادرات ســوا ًء عــى املســتوى املحــي
أو الــدويل ،وذلــك فيــا يتعلــق بخفــض انبعاثــات الكربــون
و البصمــة البيئيــة .وتعــد اإلمــارات معلــاً إقليميــاً ومرشــدا ً
يقــود اآلخريــن بالقــدوة التــي يحتــذى بهــا يف مكافحــة تغــر
املنــاخ.
وهــذا املــؤرش يســاعد عــى إبــراز التقــدم عــى املســتويني
الــدويل والوطنــي ،وميكــن اســتخدامه لقيــاس األداء البيئــي
وتطويــر االقتصــاد األخــر .وكذلــك ميكــن اســتخدام املــؤرشات
عــى املســتوى الوطنــي مــن أجــل التخطيــط واملتابعــة لتقــدم
التطــور املســتدام ،مــن أجــل تحقيــق رؤيــة الحكومــة ،امللتزمــة
بحاميــة البيئــة.
تشــكل األنشــطة املتعلقــة بالطاقــة القســم األكــر مــن انبعاثــات
غــازات الدفيئــة يف اإلمــارات .إذ تعتمــد البــاد كثــرا عــى

احــراق الوقــود األحفــوري كمصــدر للطاقــة مــن أجــل تحليــة
امليــاه ،وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ،والصناعــات التحويليــة،
وصناعــات الطاقــة .ويعــد توليــد الكهربــاء مــن الوقــود
األحفــوري مســؤوالً عــا يقــرب مــن نصــف انبعاثــات البــاد.
كــا تعــد العمليــات الصناعيــة ثــاين أكــر مصــدر النبعاثــات
غــازات الدفيئــة ذات املصــدر البــري يف اإلمــارات ،يف حــن
تعتــر صناعــة الحديــد واألملنيــوم املصــدر الرئيــي النبعاثــات
ثــاين أكســيد الكربــون .عــى أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن
اإلمــارات قــد قامــت بالفعــل باتخــاذ اإلجــراءات وتطبيــق
أفضــل املامرســات لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة ،لــي
ترتقــي مــن خــال ذلــك بالنمــو االقتصــادي للبــاد.
وبالفعــل فــإن االنبعاثــات الوطنيــة يف اإلمــارات تعــد منخفضــة
قياســاً مبســتويات االنبعاثــات العامليــة .عــى أن اإلمــارات
ملتزمــة بــأن تكــون جــزءا ً مــن املجتمــع الــدويل األرحــب ،ولــذا
فهــي تحــاول تحقيــق خفــض لالنبعاثــات مــن خــال اإلمكانــات

تعــد اإلمــارات طرفـاً مــن األطـراف غــر الخاضعــة للملحــق األول،
وفقــا لتصنيــف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر
املنــاخ ،أي أنــه ليــس عليهــا التزامــات قانونيــة لخفــض االنبعاثــات.
ولقــد قدمــت البــاد ثالثــة مــن تقاريــر البالغــات الوطنيــة إىل
أمانــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،يف
بــون بأملانيــا خــال األعــوام  ، 2007و ، 2010و ،2013عــى التــوايل.
وفيــا يتعلــق بالتزاماتهــا تجــاه اتفاقيــة األمــم املتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ،فقــد وضعــت اإلمــارات عــددا ً
مــن اإلجــراءات لخفــض انبعاثــات الكربــون لديهــا ،مثــل
إجــراءات مراقبــة وتتبــع انبعاثــات غــازات الدفيئــة للمســاعدة
يف تحديــد أثرهــا وتقييــم السياســات واالســراتيجيات ،والتدابــر
لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة .وتســاهم اإلجــراءات يف
تحــرك اإلمــارات باتجــاه تحقيــق منــو أخــر وتنميــة مســتدامة
وذلــك عــى النحــو املبــن يف التزامهــا املعلــن نحــو توســيع
دور التقنيــات املنخفضــة الكربــون يف االقتصــاد إضافــة إىل
االســتثامر يف خيــارات الطاقــة املتجــددة و الطاقــة النوويــة.
ومــن املتوقــع أن يــؤدي ذلــك إىل خفــض كبــر النبعاثــات ثــاين
أكســيد الكربــون والبصمــة البيئيــة .ويتحقــق ذلــك مــن خــال
خطــة اســراتيجية معــدة عــى نحــو جيــد مــع مبــادرات فاعلــة
مــن أجــل تحويــل رؤيــة اإلمــارات  2021إىل حقيقــة.

المهندسة
مشاعل عمران لحسوني

رئيســة قســم تغــر املنــاخ
بــوزارة الطاقــة بالوكالــة .وتتــوىل
املهندســة مشــاعل املســؤولية عن
أنشــطة إدارة الطاقــة املتجــددة
وتغــر املنــاخ مبــا يف ذلــك إعــداد
تقريــر البالغــات الوطنيــة الرابــع
الخــاص باإلمــارات ،وإعــداد
قامئــة جــرد غــازات الدفيئــة يف
اإلمــارات.

المهندسة
سمية اليماحي

مهندسة أبنية خرضاء
بوزارة الطاقة.

مجلة وزارة الطاقة
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كيف
تساهم
في ترشيد
الكهرباء
والماء

ترشيد استهالك الكهرباء:
ســاهم معنــا فــي ترشــيد اســتهالك الكهربــاء مــن خالل
اتبــاع االرشــادات التالية:
•قبــل توجهــك للســفر ،افصــل التيــار الكهربائــي عــن
جهــاز التلفــاز أو الفيديــو أو غيرهــا مــن اإللكترونيــات
التــي تســتنفد الطاقــة الكهربائيــة حتــى عنــد إطفائهــا.
وفــي الحقيقــة ،أطفئهــا قبــل توجهــك للنــوم يوميــً.
المبرمــج إلكترونيــا حيــث
•اســتخدم ُمنظــم الحــرارة ُ
المكيــف أو الســخان فــي منزلــك أو
يقــوم بإطفــاء ُ
مكتبــك عنــد عــدم اســتخدامك لهمــا.
•اضبــط منظــم الحــرارة للمكيــف علــى درجــة حــرارة ال
تقــل عــن  24درجــة مئويــة لضمــان حصولــك علــى بيئــة
مريحــة و اســتخدام امثــل للطاقــة الكهربائيــة.
•التتــرك ســخان الميــاه موصــوال بالطاقــة الكهربائيــة
فــي حالــة عــدم االســتخدام واضبــط منظــم الحــراة
الخــاص بــه علــى درخــة حــرارة ال تتجــاوز  45درجــة
مئويــة و بذلــك تضمــن حصولــك علــى الميــاه الســاخنة
باســتمرار مادمــت محتاجــا اليهــا اضافــة الــى ان ذلــك
يطيــل مــن عمــر الســخان الكهربائــي.
•اعمــل علــى صيانــة األدوات الكهربائيــة كالغــاز
الكهربائــي والســخان وافحصهــا دومــا للتأكــد بأنهــا ال
تســتنفد أي طاقــة غيــر ضروريــة.
•احــرص علــى التاكــد مــن ان األجهــزة الكهربائيــة
المنزلية(الفــرن  ,ســخان المياه,اجهــزة التكييــف ,

الغســالة  ...الــخ) و التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة
تعمــل بصــورة طبيعيــة وذلــك مــن خــال صيانتهــا كل
فتــرة زمنيــة محــددة وحســب طبيعــة االســتخدام.
•عند غسيل الثياب  ,عبئي الغسالة للحد المسموح
•ضــرورة التأكــد مــن تعبئــة الغســالة للحــد المســموح بــه
لتقليــل عدد مــرات تشــغيلها
•كمــا يمكنــك خفــض تكلفــة اإلضــاءة فــي حــدود %15
عــن طريــق مراعــاة
تنفيذ بعض السلوكيات التالية :
يمكنــك ببســاطة خفــض تكلفــة اإلضــاءة بصــورة
محسوســة عــن طريــق مراعــاة تنفيــذ بعض الســلوكيات
التاليــة -:
 .1اإلكثار من استخدام الضوء الطبيعي نهارًا
 .2اســتخدام االنــارة الطبيعيــة نهــارا بــدال مــن اســتخدام
الطاقــة الكهربائيــة ممــا يطيــل عمــر منظومــات االنــارة
إضافــة الــى تقليــل فاتــورة الكهربــاء.
.3إطفــاء اإلنــارة فــي األماكــن غيــر المشــغولة فــور
مغادرتهــا .
.4استخدام مصابيح موفرة للطاقة .
.5اســتخدام اإلضــاءة الموجهــة بــدال مــن اإلضــاءة
العامــة
.6استبدال اللمبات العادية بلمبات فلورسنت.

ترشيد استهالك الماء:

ان ترشــيد الميــاه وتنميــة مصادرهــا تأكيــد لألهميــة علــى
الحفــاظ علــى المــاء اذ إن المــاء أســاس الحيــاة وشــريانها
ــن ا ْل َمــاء ُك َّل َ
كمــا قــال تعالــى{ :وَ َج َع ْل َنــا ِم َ
ــي
ــيءٍ َح ٍّ
ش ْ
أَ َف ـ َلا ي ُْؤ ِم ُنـ َ
ـون} فهــو ثــروة عظيمــة ونعمــة كبيــرة ولقــد
أوصانــا اهلل تعالــى بالحفــاظ عليهــا فقال تعالــىُ { :
وك ُلو ْا
وَ ْ
ــه َ
اشــ َربُو ْا وَ َ
ــر ِف َ
ــر ُفو ْا ِإ َّن ُ
ين} وجــاءت
ال ي ِ
ــب ا ْل ُم ْ
ال ُت ْ
س ِ
س ِ
ُح ُّ
الســ ّنة المطهــرة بتوجيهــات عظيمــة نحــو اســتعمال
المــاء وترشــيد اســتهالكه  -ولقــد أصبــح موضــوع المــاء
مهمــً وحيويــً وتتفاقــم قضيتــه يومــً بعــد يــوم علــى
المســتوى العالمــي ولقــد قيــل إن حــروب المســتقبل
ســتكون علــى المــاء هكــذا يــرى الساســة والخبــراء بــأن
الميــاه األســاس والمصــدر األول للحــروب فــي المســتقبل
ويالحــظ اليــوم ارتفــاع حــرارة األرض وتصحرهــا وجفــاف
كثيــر مــن ينابيــع األنهــار ومصــادر الميــاه
ســاهم معنــا فــي ترشــيد اســتهالك المــاء مــن خــال
اتبــاع االرشــادات التاليــة:
•ال ُتبقــي صنابيــر الميــاه مفتوحــة أثنــاء الطبــخ أو غســيل
األطبــاق.
•ال ُتبقــي صنابيــر الميــاه مفتوحــة عنــد تنظيــف أســنانك
بالفرشــاة.
بكنس الممر أمام منزلك بد ً
•قم َ
ال من رشــه بالماء.
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•أســتخدم دلــوًا لنقــل المــاء بــد ً
ال مــن خرطــوم الميــاه
لغســل ســيارتك.
•قــم باالســتحمام بطريقــة الــدوش بــد ً
ال مــن ملــئ
حــوض حمامــك بالميــاه.
•اصــاح الحنفيــات التالفــة والمواســير المكســورة
التــي تســرب الميــاه,
•اســتخدام طــرق الــري التــي ال تهــدر الكثيــر مــن المــاء
لــري النباتــات مثــل نظــام الــري بالتنقيــط.
•اصــاح الحنفيــات التالفــة التــي تنقــط والمواســير
المكســورة التــي تســرب الميــاه يقلــل مــن الحاجــة
الســتخدام المكيــف فــي الصيــف و المدفــأة فــي
الشــتاء.
•فــي حالــة ظهــور اســتهالك غيــر طبيعــي
للمياه(فاتــورة الميــاه أعلــى مــن المعتــاد) أو ظهــور
مــا يشــير إلــى وجــود كســر أو تســرب للميــاه الرجــاء
المســارعة إلــى االتصــال بالجهــات المختصــة
لمعالجــة الخلــل إن وجــد.
هل تعلم؟
•أن الميــاه المتاحــة للشــرب تمثــل أقــل مــن  %1مــن
الميــاه فــي الكــرة األرضيــة؟
•أن الواليــات المتحــدة تســتهلك  338بليــون غالــون
يوميــا منهــا  300بليــون غالــون غيــر معالجــة
تســتخدم للزراعــة وأغــراض صناعيــة معينــة؟
•أن اإلنســان يمكــن أن يعيــش لمــدة شــهر بــدون غــذاء
إال أنــه ال يســتطيع العيــش أكثــر مــن  7 - 5أيــام بــدون
مــاء؟
•أن المحيطــات تغطي  %71من ســطح األرض؟
•أنــه عنــد فتــح صنبــور الميــاه أثنــاء تنظيــف األســنان
يتــم اســتهالك  12غالونــا ،فــي حيــن أنــه عنــد إغالقــه
يتــم اســتهالك نصــف غالــون؟
•أنــه عنــد فتــح صنبــور الميــاه أثنــاء الحالقــة يتــم
اســتهالك  20غالونــا ،فــي حيــن أنــه لــو أغلــق يتــم
اســتهالك غالــون واحــد فقــط؟
•أن ترشــيد اســتهالك المــاء أثنــاء االســتحمام يوفــر 21
غالونــا (عنــد إغــاق الصنبــور أثنــاء تنظيــف الجســم)؟
•أن الصنبــور الــذي يســرب المــاء يهــدر  7غالونــات فــي
اليــوم؟
•أن اســتخدام الدلــو فــي تنظيــف الســيارات والمكانس
فــي تنظيــف الفنــاء الخارجــي بــدال مــن الخرطــوم
يوفــر الكثيــر ،حيــث يهــدر الخرطــوم  10غالونــات فــي
الدقيقــة؟
•أن اســتخدام النباتــات المحليــة يوفــر الكثيــر مــن
الميــاه ،حيــث يكــون اســتهالكها أقــل بكثيــر مــن
الثيــل وغيــره مــن النباتــات والزهــور المســتوردة،
إضافــة إلــى تحمــل النباتــات المحليــة للحــرارة العاليــة.
وباســتخدام طــرق التنقيــط المختلفــة واختيــار أبــرد
األوقــات للــري يتــم التوفيــر فــي الميــاه ويعطــي
اســتفادة قصــوى مــن كل قطــرة؟
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مستقبل الطاقة

إنطالق ملتقى
الفجيرة الدولي
الرابع للصخور
الصناعية والتعدين
خالل فبراير القادم

تحــت شــعار « االبتــكار لتحقيــق التنميــة اإلقتصاديــة
واإلســتدامة يف قطــاع التعديــن›› ســتنظم مؤسســة الفجــرة
للمــوارد الطبيعيــة بالتعــاون مــع وزارة الطاقــة واملنظمــة
العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن امللتقــى الرابــع
للصخــور الصناعيــة والتعديــن يف إمــارة الفجــرة خــال الفــرة
 25-23فربايــر 2016م  ،حيــث يهــدف امللتقــى إىل:
-اإلســتغالل التعدينــي املبتكــر للصخــور الصناعيــة والتعديــن
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قيمــة مضافــة لإلقتصــاد الوطنــي.
اإلســتخدام املبتكــر ملخلفــات الصناعــات التعدينيــة ومــواداالنشــاءات تحقيق ـاً إلســتدامة املــوارد الطبيعيــة.
تعزيــز التعــاون وتبــادل الخـرات العربيــة والدوليــة للدفــعمقدمـاً بالتنميــة اإلقتصاديــة.
تطويــر تطبيقــات علــوم األرض بإســتخدم التقنيــات الحديثةاملبتكــرة والبحــوث العلمية.
تحســن منــاخ اإلســتثامر التعدينــي بإبتــكار إجــراءاتوضوابــط ولوائــح منظمــة إلقامــة املرشوعــات التعدينيــة.
التعريــف بالخامــات التعدينيــة املتاحــة والصناعــاتالتحويليــة القامئــة حاليــاً واملخطــط إلقامتهــا مســتقبالً
لجــذب املســتثمرين العــرب واألجانــب.
البحــث يف إســتغالل الطاقــة النظيفــة والرتشــيد املبتكــرإلســتهالك الطاقــة املســتخدمة يف الصناعــات التعدينيــة .
وستكون محاور امللتقى حول:
الفــرص اإلســتثامرية املتاحــة يف مجــال الصخــور التعدينيــةالصناعيــة بالــدول العربيــة.
اإلســتغالل األمثــل للصخــور الصناعيــة مــع املحافظــة عــىالبيئــة املحيطــة.
التقنيــات الحديثــة ورودها يف إستكشــاف وترشــيد إســتغاللاملــوارد الطبيعية.
القوانــن والترشيعــات املنظمــة لإلســتغالل التعدينــيوالصخــور ومــدى تأثريهــا عــى اإلقتصــاد الوطنــي.
التنميــة اإلقتصاديــة لتحقيــق اإلســتدامة يف قطــاع الصخــورالصناعيــة والتعديــن.
وســينظم عــى هامــش امللتقــى معــرض تقنــي تشــارك فيــه
الــركات الصناعيــة العاملــة يف تصنيــع وإنتــاج مــواد البنــاء
واملــواد اإلنشــائية وفــق أحــدث التقنيــات العامليــة يف هــذا
املجــال وعــرض منتجاتهــا والتعريــف بهــا.
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عنوان الموضوع في الصفحة

اســتقبل ســعادة المهنــدس احمــد
وكيــل الــوزارة
محمــد الكعبــي
المســاعد لشــؤون البتــرول والغــاز والثروة
المعدنيــة فــي ديســمبر الماضــي وفــدًا
مــن المســؤولين مــن مكتــب المســح
الجيولوجــي األمريكــي فــي الدولــة.
وتــم فــي اللقــاء اســتعراض مجــاالت
التعــاون فــي مجــال المســح الجيولوجي
وســبل تعزيزهــا بيــن البلديــن.

وزارة الطاقة
تطلق تطبيق
( ) Mgeology

التفاعلي

دشــن معــايل ســهيل محمــد املزروعــي وزيــر الطاقــة التطبيــق
التفاعــي ( )mgeologyالــذي يُعنــى بالخرائــط الجيولوجيــة يف
دولــة اإلمــارات ،جــاء ذلــك خــال حضــوره فعاليــات افتتــاح معــرض
جايتكــس للتقنيــة  2015الســنوي ،والــذي شــاركت فيــه وزارة الطاقــة
للعــام الثــاين عــى التــوايل ،والــذي أقيــم يف اكتوبــر املــايض مبركــز ديب
التجــاري العاملــي ضمــن منصــة الحكومــة االتحاديــة.
قــام املزروعــي بتفقــد جنــاح وزارة الطاقــة ،وبعــد ذلــك قــام بجولــة
يف عــدد مــن األجنحــة املشــاركة يف منصــة الحكومــة االتحاديــة ،حيث
اطلــع عــى مــا تقدمــه هــذه الجهــات مــن خدمــات ذكيــة ،ومشــيدا ً
بهــذه املشــاركات ومــا تقدمــه مــن إســهامات عــى صعيــد الخدمــات
اإللكرتونيــة والذكيــة وتقنيــة املعلومــات يف إطــار توجــه الحكومة نحو
الخدمــات الذكيــة واالبتــكار يف أســاليب تقديــم الخدمــة للمتعاملــن.
ومــن جانبــه ،أكــد الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل الــوزارة
أن معــرض جيتكــس بــات مــن أكــر املعــارض تأث ـرا ً عــى صناعــة
التكنولوجيــا وجــذب صانعــي القـرار يف هــذا القطــاع الحيــوي لتقديم
كل مــا هــو جديــد ،ومــن شــأنه املســاهمة يف تطويــر الخدمــات
وســبل تقدميهــا.
وأضــاف أن جايتكــس هــي املنصــة املثاليــة للتعريــف بخدمــات
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الــوزارة الذكيــة ،والتواصــل مــع الــركاء واملتعاملــن للوقــوف عــى
آرائهــم ومالحظاتهــم ،وفرصــة لالطــاع عــى أفضــل املامرســات
التكنولوجيــة املطبقــة واالســتفادة مــن التجــارب الذكيــة.
وشــدد أن وزارة الطاقــة واكبــت مســرة التطــور التقنــي متاشــياً مــع
رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه اللــه ،حيــث
حققــت نســبة  %100يف مــؤرش التحــول اإللكــروين والــذيك.
ولفــت إىل أن الــوزارة تســتهدف مــن إطــاق هــذا التطبيــق للرتويــج
لقطــاع التعديــن يف دولــة اإلمــارات ،مش ـرا ً إىل أنــه تــم عمــل هــذا
التطبيــق بنــا ًء عــي الخرائــط الجيولوجيــة للــوزارة يف عــام ،2012
وبذلــك تكــون اإلمــارات ثــاين دولــة عــى مســتوي العــامل بعــد اململكة
املتحــدة يف تغطيــة أراضيهــا جيولوجيـاً بخرائــط مفصلــة.
حزمة تطبيقات وخدمات ذكية
وأطلقــت حزمــة مــن التطبيقــات والخدمــات الذكيــة متاشــياً مــع
رؤيــة الــوزارة املتمثلــة بالوصــول إىل مجتمــع يحافــظ عــى مــوارده
وينعــم بطاقــة متنوعــة تحقــق االســتدامة ك(طاقتــي الذكيــة) وهــو
عبــارة عــن برنامــج يقــارن اســتهالك الكهربــاء يف املنــازل مــع معــدل
االســتهالك للمنــازل يف الدولــة ،ويــدرج بعض النصائح للرتشــيد وتقليل
االســتهالك وتطبيــق (محطــايت) الــذي يبــن مواقــع محطــات الوقــود
والخدمــات املقدمــة فيهــا وأســعار الوقــود يف الدولــة.
وأشــار النيــادي إىل أن الــوزارة نجحــت يف تحويــل مــروع الدراســات
الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة ألرايض الدولــة إىل ذكيــة حيــث أطلقــت
تطبيــق تفاعــي باســم  MGeologyوالــذي يُعنــى بالخرائــط
الجيولوجيــة ،وميكــن املســتخدم مــن اإلطــاع عــى جيوغرافيــة
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي تتميــز بعــدد مــن الظواهــر
الجيولوجيــة ويقــدم بعــض املعلومــات للباحثــن والطلبــة واملهتمــن.
وأضــاف النيــادي بالقــول :إن الــوزارة متكنــت مــن ربــط خدماتهــا
بنظــام الدرهــم اإللكــروين مــع وزارة املاليــة تســهيالً للمتعامــل،
ولضــان تحقيــق الرسعــة والدقــة يف إنجــاز الخدمــات.
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مستقبل الطاقة

نبذة عن مشروع

الدراسات
الجيولوجية
والجيوفيزيائية
ألراضي الدولة
كانــت جبــال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة
موضــع اهتمــام علمــاء الجيولوجيــا
منــذ العــام  ،1960حيــث قــام عــددًا
مــن األكاديمييــن والباحثيــن المنتســبين
بجامعــات أوروبيــة وأمريكيــة ويابانيــة
مرموقــة وشــركات بتروليــة عالميــة وهيئــات
مختصــة بالمســوحات الجيولوجيــة بدراســة
جيولوجيــة هــذه الجبــال والحــركات
التركيبيــة التــي تعرضــت لهــا .والجديــر
بالذكــر أن هــذه الدراســات والبرامــج نفــذت
معظمهــا فــي ســلطنة عمــان الشــقيقة
مــن قبــل هــذه الجهــات عبــر أربعــة عقــود
مــن الزمــان أدت إلــى اســتنتاجات ونظريــات
متضاربــة فــي بعــض النواحــي مثــل كيفيــة
موضــع نشــأة هــذه الجبــال ووســيلة جلبهــا
مــن أعمــاق المحيــط القديــم إلــى حافــة
القــارة العربيــة لتشــكل جبــا ً
ال شــاهقة.
ومــن أجل ســد هذا النقــص في المعلومات
عــن الجبــال التــي تقــع ضمــن أراضــي الدولــة
قامــت وزارة الطاقــة بتنفيــذ مشــروع يشــمل
المناطــق الجبليــة والمناطــق المجــاورة لهــا
مــن إمــارة رأس الخيمــة شــما ً
ال إلــى مدينــة
العيــن جنوبــً خــال الفتــرة (، ) 2006 – 2002
حيــث يتكــون المشــروع مــن أربعــة محــاور
مترابطــة تــم دمــج نتائجهــا فــي نســيج
واحــد يوضــح جيولوجيــة المنطقــة الجبليــة
بــدءًا بنشــأتها ومــرورًا بالمراحــل المختلفــة
مــن الحــركات البنيويــة والديناميكيــة التــي
تعرضــت لهــا هــذه الجبــال عبــر األزمنــة
الجيولوجيــة.

مجلة وزارة الطاقة

وكلفــت وزارة الطاقــة هيئــة املســوحات الجيولوجيــة الربيطانيــة بالتعــاون
مــع جهــات أخــرى متخصصــة للقيــام بدراســات جيولوجيــة وجيوفيزيائيــة
تفصيليــة ووضــع خرائــط جيولوجيــة حديثــة للدولــة .
وتكون املرشوع من :
إجـراء دراســات جيولوجيــة تفصيليــة ووضــع خرائــط جيولوجيــة وتكتونيــةمبقاييــس مختلفــة ( .)1: 250,000 ( ، )1: 100,000 ( ، )50,000:1
إجراء مســوحات جيوفيزيائية جوية ( مغناطيســية وراديومرتية )إجــراء مســوحات جيوفيزيائيــة أرضيــة عميقــة عــر املنطقــة الجبليــةواملنطقــة املحيطــة بهــا .
وتجــدر اإلشــارة إىل أن مجمــوع مــا تــم تغطيتــه بخرائــط جيولوجيــة يف
هــذه املرحلــة بلــغ مســاحته  13,000كلــم 2وإن الدراســات الجيولوجيــة
امليدانيــة اســتغرقت مــا يزيــد مجموعــه عــن  2647يــوم عمــل ميــداين و 800
يــوم عمــل مكتبــي جمعــت معلومــات جيولوجيــة مــن 19000موقــع وتحليــل
 4500عينــة وتــم مــن خاللهــا إنتــاج خرائــط جيولوجيــة حديثــة ترتقــي
إىل مســتوى عاملــي مــن الدقــة والجــودة ومبقاييــس كبــرة (،)1:25,000
(.)1:250,000( ،)1:100,000( ،)1:50,000
وإســتكامال للمــروع الســابق قامــت الــوزارة خــال الفــرة ( )2012 – 2008
بتنفيــذ مــروع متكامــل للدراســات الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة وإعــداد
خرائــط جيولوجيــة حديثــة لكافــة أرايض الدولــة ومبقاييــس مختلفــة،
وإســتهدف املــروع تحقيــق عــدة أغــراض تنمويــة وإعــداد الخرائــط
واملخططــات والتقاريــر ذات العالقــة حيــث تعتــر الخرائــط الجيولوجيــة
أحــد أهــم املرجعيــات األساســية للبنيــة التحتيــة وذلــك لإلفــادة منهــا
والرجــوع إليهــا يف املشــاريع املســتقبلية لخطــط التنميــة يف الدولــة.

حيــث تــم تغطيــة جميــع أرايض الدولــة التــي مل يشــملها املــروع الســابق
مبســح مغناطيــي جــوي وتثاقــي وتــم إصــدار  29خريطــة جيولوجيــة
تغطــي بقيــة أرايض الدولــة ومبقيــاس ( )1:100,000و ()1:50,000
لبعــض املناطــق باســتخدام الحصيلــة العلميــة مــن املــروع الــذي تــم
تنفيــذه وبنفــس املنهجيــة.
وتــم تغطيــة األرايض التــي مل يشــملها املــروع الســابق مبســح
مغناطيــي جــوي وتثاقــي وانجــاز دراســة عــن البحــث والتحــري
عــن عنــارص مجموعــة معــادن البالتــن يف املناطــق الجبليــة والصخــور
الربكانيــة خاصــة الصخــور فــوق القاعديــة منهــا  ،وكذلــك دراســة الصخــور
الجرييــة املتواجــدة يف الدولــة بكميــات كبــرة جــدا ً وتحديــد املناطــق ذات
الجــودة العاليــة منهــا مــن خــال اجـراء سلســلة مــن التحاليــل الكيميائيــة
والفيزيائيــة لهــا وبالتــايل تحديــد صالحياتهــا لالســتخدامات يف الصناعــات
املختلفــة ذات املــردود االقتصــادي العــايل كصناعــة األدويــة واألصبــاغ إىل
جانــب اســتخداماتها الحاليــة يف صناعــة اإلســمنت والصناعــات األخــرى
ذات العالقــة كالبنــاء والتشــييد ،عــاوة عــى دراســة الصخــور الربكانيــة
يف الدولــة وتحديــد كمياتهــا واســتخداماتها يف الصناعــات املختلفــة،
حيــث تــم تحديــد مواقــع هــذه الصخــور مــن خــال الدراســات
الســابقة .ودراســة جيولوجيــة ملجســم ثــايث األبعــاد ( )Modeling 3
ملدينــة أبوظبــي وضواحيهــا .ودراســة إعــادة معالجــة وتفســر
الخطــوط الســيزمية للمنطقــة الرشقيــة مــن إمــارة أبوظبــي وكذلــك
إعــادة معالجــة وتفســر الخطــوط الســيزمية العميقــة ( )D1 ,D3 ,D4
يف اإلمــارات الشــالية.
ولتوثيــق جميــع األعــال التــي قامــت بهــا الــوزارة وطريقــة العمــل تــم
إنتــاج فيلــم وثائقــي عــن جيولوجيــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
هــذا وتشــكل هــذه املخرجــات مــن الدراســات الجيولوجيــة
والجيوفيزيائيــة مــادة علميــة أساســية لتدريــس جيولوجيــة دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومصــدر معلومــايت مهــم للدرارســن
والباحثــن يف مجــال علــوم األرض ،وذلــك ملــا تتمتــع بــه الدولــة مــن
مظاهــر جيولوجيــة مميــزة عــى مســتوى العــامل  ،ومــن أبرزهــا القبــاب
امللحيــة التــي متثــل األســاس يف تكويــن أغلــب الحقــول البرتوليــة يف
املناطــق البحريــة بالدولــة وصخــور األفيوليــت وهــي عبــارة عــن قــرة
محيــط قديــم إنزلقــت عــى الحافــة الرشقيــة للجزيــرة العربيــة بفعــل
الحــركات التكتونيــة التــي تعرضــت لهــا املنطقــة قبــل أكــر مــن 96
مليــون ســنة.
وتعتــر دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ثــاين دولــة مــن حيــث تغطيــة
كافــة أراضيهــا بخرائــط جيولوجيــة رقميــة حديثــة ومبقاييــس مختلفــة.
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