دائرة الطاقة
أبوظبي

الكت ّيب التعريفي للدائرة
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يجب علينا موازنة المسؤولية بين
واجبنا لتحديث مصادر أخرى للطاقة
وحماية البيئة التي نعيش فيها
وتوفير اإلرث المناسب لألجيال
القادمة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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نحو عصر جديد

لطاقة أبوظبي
تعـد الطاقـة مـن أهـم القضايـا الملحـة فـي عصرنـا الحالـي؛ فالبحـث
ً
وموثوقيـة للطاقـة ،وتحقيـق الكفـاءة
عـن مصـادر أنظـف وأكثـر أماناً
فـي اسـتخدامها بـات مـن التحديـات الرئيسـية التـي تواجـه جميـع
بلـدان العالـم.
اضطلعـت أبوظبـي بـدور رائـد فـي قطـاع الطاقـة منـذ أن بـدأت بتصديـر النفـط عـام .1962
وفـي ضـوء الحاجـة الملحـة اليوم لتسـريع وتيرة التحـول إلى الطاقـة النظيفـة والمتجددة،
أعلنـت اإلمـارة التزامهـا بإيجـاد منظومـة جديـدة السـتدامة الطاقـة بمـا يتماشـى مـع
اسـتراتيجية اإلمـارات للطاقـة .2050
وتقـود دائـرة الطاقـة  -أبوظبـي جهـود تحـول قطـاع الطاقـة فـي اإلمـارة مـع التركيـز
بشـكل أساسـي علـى تحفيز النمو االقتصـادي والتنميـة االجتماعية ،وضمـان توفير إمدادات
آمنـة ومعقولـة التكلفـة مـن الطاقـة ،وكذلـك تعزيـز االسـتدامة البيئيـة.
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تمكين تحول قطاع الطاقة في أبوظبي
تأسسـت دائرة الطاقة – أبوظبي في فبراير  2018كجزء من
اإلصالحـات التـي قامـت بهـا الحكومة فـي قطـاع الطاقة،
دعماً لالسـتراتيجيات الوطنيـة طويلـة األمد لبناء مسـتقبل
مسـتدام .ومـن الركائـز األساسـية لهـذه اإلصالحـات كان
الفصـل بيـن الجانبيـن التنظيمـي والخدمـي؛ وهـذا لـم
يسـهم فقـط فـي تعزيـز مسـتويات الكفـاءة والحوكمـة
والمسـاءلة فـي قطـاع الطاقـة ،وإنمـا ّ
مكننا أيضًا مـن تبوء
مكانـة أفضل كمؤسسـة عصريـة تمتلك كافـة المقومات
الالزمـة لقيـادة عمليـة التحـول نحـو منظومـة طاقـة
مسـتقبلية تضمن تحقيـق النمو االقتصـادي ،وأمن الطاقة،
واالسـتدامة البيئيـة.

دورنا
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ونتولـى فـي دائـرة الطاقـة  -كجـزء مـن مهمتنـا  -وضـع
السياسـات واللوائـح التنظيميـة وتطويـر االسـتراتيجيات
فعـا ً
التـي تضمـن تحـو ً
ال لقطـاع الطاقـة بما يدعـم النمو
ال ّ
المسـتدام فـي أبوظبـي ،وحمايـة مصالـح المسـتهلكين،
وخفـض التأثيـرات السـلبية علـى البيئـة.
ونحـن نـدرك أن النمـو االقتصـادي والتنميـة االجتماعيـة
يرتبطـان ارتباطاً جوهرياً بإنتـاج الطاقـة وإمداداتهـا
واسـتهالكها .ونـدرك أيضاً أن تحـول قطـاع الطاقـة يؤثـر
بشـكل كبيـر علـى األعمـال التجاريـة وتطويـر السياسـات
وسـلوك المسـتهلكين .ولهـذا نسـعى إلـى إشـراك جميـع
الجهـات المعنيـة ،وتمكيـن شـركائنا فـي القطـاع ،ودعـم
مجتمعنـا مـن خلال تحفيـز النمـو المسـتدام الـذي يخلـق
قيمـة حقيقيـة للمجتمـع وقطاعـات األعمـال.
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رؤيتنا
اقتصاد مزدهر ،ومجتمع مستدام ،وبيئة آمنة

رسالتنا
ضمان توفير خدمات متميزة وآمنة لجميع
فئات المجتمع عبر االهتمام بالكوادر
وتسخير التكنولوجيا لدعم أهداف االستدامة
االقتصادية والمجتمعية والبيئية.
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أعمالنا

قيمنا

مستلهمة من
القيم التي نؤمن
بها

الشفافية والنزاهة
نتبنـى مبـادئ الشـفافية والنزاهـة مـن خلال مزاولـة أعمالنـا وفقاً
ألعلـى المعاييـر األخالقيـة والتنظيميـة ،وبنـاء الثقـة بيـن الجهـات
المعنيـة والمسـتثمرين والمسـتهلكين.
االهتمام بالكوادر وتنمية المعرفة
ّ
وتمكنهم
نوفـر بيئـة عمل تعاونية ودامجـة تعزز مواهـب الموظفين
مـن االزدهار وتحقيـق طموحاتهم المهنية.

نسـتمد فـي دائـرة الطاقـة قيمنـا األساسـية مـن التزامنـا
الراسـخ بتعزيـز مكانـة أبوظبـي العالميـة في مجـال كفاءة
الطاقـة ،ودعـم النمـو االقتصـادي المسـتدام ،والتميـز
البيئـي.

االلتزام بخدمة الوطن والمجتمع
نلتـزم ببنـاء مسـتقبل مسـتدام لوطننـا ،ودمـج مصلحـة مجتمعنـا
وصحتـه وسلامته ورفاهيتـه فـي صلـب عمليـة صنـع القـرار لدينـا.
األداء المتميز
نحـرص علـى ترسـيخ ثقافـة تمكينيـة قوامهـا العمـل الجماعـي
والقيـادة االسـتباقية التـي تحفـز الموظفيـن لتحقيـق أفضـل النتائـج
بمنتهـى المسـؤولية والمرونـة.
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عملنا
رسم مالمح مستقبل الطاقة
في أبوظبي

انطالقاً مـن إيماننـا بأهميـة الطاقـة
لدفـع عجلـة النمـو االقتصـادي والتنميـة
االجتماعية واالرتقاء بمسـتوى المعيشـة،
نعمـل علـى تأمين مسـتقبل الطاقة في
إمـارة أبوظبـي عبـر إصدار لوائـح تنظيمية
لمعالجـة
وسياسـات واسـتراتيجيات
قضايـا العـرض والطلـب علـى الطاقـة
وتشـجيع االسـتثمار وازدهـار قطـاع
الطاقـة.
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وتتركز مسؤولياتنا في المهام الرئيسية التالية:
تطوير استراتيجية الطاقة

إصدار التراخيص واللوائح التنظيمية

نعمـل علـى إعـداد وتطويـر اسـتراتيجية لقطـاع الطاقـة
تضمـن تعزيز مكانة أبوظبـي على خارطة الطاقة العالمية،
بمـا يتماشـى مـع رؤيـة أبوظبـي واسـتراتيجية اإلمـارات
للطاقـة  .2050ويقـوم إطـار عملنـا االسـتراتيجي الطمـوح
علـى معالجـة القضايـا المتعلقـة بالعـرض والطلـب علـى
الطاقـة عبـر ضمـان أمـن إمـدادت الطاقـة مـن خلال تنويع
مزيـج الطاقـة ،واالسـتفادة مـن مصـادر الطاقـة النظيفـة
والمتجـددة ،وتحديـث البنيـة التحتيـة لقطـاع الطاقـة مـن
خلال االبتـكار ،وتبنـي حلـول التكنولوجيـا الحديثـة ،وتعزيـز
الكفـاءة الماليـة ،وإرسـاء إطـار حوكمـة فعـال ينظـم عمل
القطـاع ،وتحسـين كفـاءة وترشـيد اسـتهالك الطاقـة،
وخفـض البصمـة البيئيـة لسلسـلة القيمـة الخاصـة بقطـاع
الطاقـة ،وحمايـة مصالـح المسـتهلكين.

بموجـب القانـون رقـم ( )2لعـام  ،1998والقانـون رقـم ()11
لسـنة  ،2018نعمـل علـى وضـع إطـار ينظـم عمـل قطـاع
الطاقـة فـي إمـارة أبوظبـي .كمـا نقـوم بمنـح تراخيـص
للشـركات والمؤسسـات العاملـة فـي القطـاع مـع مراقبة
امتثالهـا لمعاييـر الجـودة ،وهـو مـا يدعـم تحقيـق أهـداف
اإلمـارة فـي ضمـان اسـتدامة مصادرهـا مـن الطاقـة.
رصد مستوى التقدم
تشـتمل مهامنـا خلال المراحـل التاليـة علـى مراقبـة تطور
قطـاع الطاقـة ،وهـو مـا يشـكل أداة هامـة لقيـاس فاعلية
الخطـط والبرامـج التـي نضعهـا للقطـاع ،ودراسـة مـدى
قدرتهـا علـى تعزيـز التنميـة الشـاملة فـي إمـارة أبوظبـي
ودولـة اإلمـارات عموماً.

وضع السياسات
تتمثـل إحـدى أبـرز مسـؤولياتنا في تطويـر وإعداد سياسـات
تنظـم عمـل قطـاع الطاقـة فـي أبوظبـي ،حيـث نعمـل
جاهديـن لوضـع سياسـات واضحـة تدعـم االبتـكار،
وتسـتقطب االسـتثمارات ،وتشـجع اسـتخدام التقنيـات
الحديثـة .وندعـم هـذه السياسـات بقواعد واضحـة لقياس
مسـتويات االمتثـال واألداء عبـر القطـاع.

11

تشمل مهمتنا
عددًا من األنشطة
والخدمات
بموجـب القانـون رقـم ( )2لعـام  ،1998والقانـون رقـم ()11
لسـنة  ،2018تشـمل مهمتنا اإلشـراف على مجموعة واسعة
مـن األنشـطة والخدمـات فـي قطـاع الطاقـة فـي أبوظبـي،
وهي:
• إنتـاج ومعالجـة وتخزيـن ونقـل وتوزيـع وتوريـد وشـراء وبيـع
النفـط والغـاز ومشـتقاتهما مـع عـدم اإلخلال باختصاصـات
المجلـس األعلـى للبتـرول.
• توليـد وتخزيـن ونقـل وتوزيـع وتوريـد وشـراء وبيـع الطاقـة
الكهربائيـة.

نطاق عملنا

• إنتـاج وتحليـة ومعالجـة وتخزيـن ونقـل وتوزيـع وتوريد وشـراء
وبيـع المياه.
جمـع ومعالجـة والتخلـص مـن ميـاه الصـرف الصحـي،
•
باإلضافـة إلـى إعادة تدويـر المنتجـات الثانوية لمحطـات معالجة
الميـاه.
• إنتـاج وتخزيـن وتوزيـع وتوريـد سـائل التبريـد المسـتخدم فـي
خدمـات تبريـد المناطـق.
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حماية مصالح
المستهلكين
نؤمـن في دائـرة الطاقة بأن جميع الناس يسـتحقون الحصول
علـى معاملـة عادلـة ،وخدمـات عاليـة الجـودة ،وحلـول فعالـة
للتحديـات التـي تواجههـم .وعليـه ،فإننـا نسـعى فـي الدرجـة
األولـى إلـى تنظيـم قطاع الطاقة فـي أبوظبي ،وضمـان امتثال
الخدمـات التـي تقدمهـا الشـركات المرخصة العاملـة في هذا
القطـاع ألعلـى مسـتويات الجـودة ،وأن نقـدم للمسـتهلكين
إمـدادات طاقـة آمنـة وموثوقـة ومعقولـة التكلفة.
ونحـرص أن تراعـي السياسـات واللوائـح التنظيميـة التـي
نضعهـا حمايـة حقـوق ومصالـح جميـع مسـتهلكي الطاقـة
فـي أبوظبـي ،سـواء كانـوا مـن الفئـة السـكنية أو التجاريـة أو
الصناعيـة أو الحكوميـة.
كمـا نعمـل عـن كثـب مـع شـركات التوزيـع المعتمـدة لنضمن
اسـتجابتها بسـرعة وفاعليـة وبشـكل فـوري الحتياجـات
المتعامليـن ،بمـا يضمـن مسـتوى الحيـاة الـذي يسـتحقونه.
ونحـرص علـى مراقبة أنشـطة هذه الشـركات لضمـان التزامها
بمعاييـر خدمـة المتعامليـن ،وذلـك علـى النحـو الـذي يقتضيـه
القانـون رقـم ( )2لسـنة  1998والقانـون رقـم ( )11لسـنة .2018
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التصورات المستقبلية
لقطاع الطاقة في إمارة
أبوظبي
رسم مالمح مستقبل قطاع الطاقة في أبوظبي

نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة

يشـهد قطـاع الطاقـة مرحلـة غيـر مسـبوقة مـن التحـوالت التـي تقودهـا
مجموعـة مـن مبـادئ التكنولوجيـا ،والطاقـة النظيفـة والتقنيـات الرقميـة،
المترافقـة مـع توجـه قوي نحـو اعتمـاد الطاقة المتجـددة ،والتحول نحـو اعتماد
الطاقـة الكهربائيـة كمصـدر للطاقـة فـي مختلـف القطاعـات ودون االقتصـار
ً
فضلا عـن اعتمـاد مبـادئ جديـدة لكفـاءة الطاقـة تؤثـر بشـكل
علـى المبانـي،
مباشـر فـي إدارة جانبـي الطلـب واإلمـداد .وفي ظـل كل هذه العوامـل ،كان من
الضـروري وضـع تصوّ رات مسـتقبلية لمسـتقبل قطـاع الطاقة فـي أبوظبي ،األمر
ّ
تمكنـا مـن تحقيقـه فـي عـام  2018عبـر تطويـر نمـوذج أبوظبـي المتكامـل
الـذي
للطاقـة وهـو مـا عـرف بــ “مكعـب الطاقـة”.

أخـذت دائـرة الطاقـة عنـد شـروعها فـي تطويـر نموذجهـا المتكامـل للطاقـة
بعيـن االعتبـار أحـدث بيانـات القطـاع التـي جمعت بالتنسـيق المباشـر مـع الجهات
المعنيـة فـي القطـاع ،وتمكنـت مـن خالل هـذا الجهـد المشـترك من تطويـر وبناء
نمـوذج أبوظبـي المتكامـل للطاقـة الـذي تقدمـه فـي شـكل “مكعـب الطاقـة”.
ويقـوم هـذا النمـوذج بمعالجة جميع البيانـات المدخلة وتوفير نتائج تشـمل نظرة
شـاملة لواقـع القطاع فـي الوقت الراهـن ،ومجموعة مـن التصورات المسـتقبلية
للقطاع.
صمـم “مكعـب الطاقـة” ليقـدم نظـرة شـاملة لواقـع قطـاع الطاقـة في سـياق
العمـل المعتاد ،مـع توفير ثالثة سـيناريوهات بديلة للتصورات المسـتقبلية لقطاع
الطاقـة فـي أبوظبـي  .2050ومن المتوقع إصدار هذا المسـتند أواخـر العام ،2019
وهـو دراسـة تهـدف إلـى التعرف على مسـتقبل قطـاع الطاقة فـي أبوظبي.

14

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني:
أو يمكنك تصفح حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي:

تود معرفة المزيد

تواصل معنا
دائرة الطاقة  -أبوظبي
الطابقان  32و ،33برج المقام
مربعة سوق أبوظبي العالمي ،جزيرة المارية
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
صندوق بريد32800 :
هاتف+971 2 207 0777 :
البريد اإللكترونيinfo@doe.gov.ae :
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