انضمت إلى قائمة رعاة المؤتمر كراع شريك لالستضافة

الهيئة االتحادية للكهرباء والماء تستعرض رؤيتها حول مستقبل الطاقة المستدامة خالل
مؤتمر الطاقة العالمي أبو ظبي 2019
 دعم طموحات دولة اإلمارات في تقديم الدورة األكثر تأثي ارً في تاريخ المؤتمرأبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة xx ،سبتمبر  :2018أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع
والعشرين عن انضمام الهيئة االتحادية للكهرباء والماء إلى قائمة رعاة استضافة المؤتمر ،الذي تستضيفه العاصمة
اإلماراتية أبو ظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه اهلل ،وذلك في
مركز أبو ظبي الوطني للمعارض خالل الفترة من  9إلى  12سبتمبر .2019
ويعد مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد كل ثالث سنوات ،أكبر وأعرق تجمع للطاقة في العالم واألكثر تأثي اًر ،وتعتبر
هذه الدورة هي األولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق األوسط ،فيما ستكون دولة

اإلمارات أول دولة في منظمة "أوبك" وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى  94عاماً.
ويشكل مؤتمر الطاقة العالمي أبو ظبي  2019منصة الحوار الفاعلة التي تجمع أبرز الالعبين المؤثرين في هذا
القطاع من حول العالم ،ويستهدف تعزيز سبل الحوار والتعاون القائم عبر كافة أطياف الطاقة ،وتحفيز العالم
إلعادة التفكير وايجاد الحلول الالزمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة ،وتوحيد الجهود العالمية لرسم
مالمح مستقبل أفضل ومزدهر لصناعة الطاقة في العالم ،وتتماشى طموحات المؤتمر مع رؤية الهيئة االتحادية
للكهرباء والماء والتي تعد أحد الالعبين الفاعلين في تحقيق أهداف استراتيجية اإلمارات للطاقة  ،2050وستتمكن

من خالل مشاركتها في فعاليات المؤتمر من استعراض رؤيتها وخبراتها في كيفية تطوير البنية التحتية للكهرباء
والماء مع الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو االقتصادي طويل األجل واالبتكار ،فضالً عن ترسيخ العالقة بين
الكهرباء والماء وأشكال الطاقة المستدامة كعناصر أساسية في مجال إنتاج ونقل الطاقة.

اع شريك لالستضافة ،سوف تنضم الهيئة االتحادية للكهرباء والماء إلى الهيئات اإلماراتية واإلقليمية
وبصفتها ر ٍ

والدولية الرائدة في قطاع الطاقة إلثراء جدول أعمال المؤتمر حول مستقبل الطاقة بشكل فعال ،وعلى وجه الخصوص
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان إحداث التغيير الحقيقي المطلوب في ضمان وصول الطاقة
إلى جميع المجتمعات ،وتجسيد شعار المؤتمر والمتمثل في "الطاقة من أجل االزدهار".
من جانبه ،قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة
العالمي الرابع والعشرين " :ينسجم التزام الهيئة االتحادية للكهرباء والماء بتسهيل الوصول للطاقة وتعزيز كفاءتها
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مع األهداف االستراتيجية لدولة اإلمارات ،ونحن سعداء بانضمام الهيئة لرعاة مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين،
األمر الذي سيسهم في إثراء مناقشات المؤتمر انطالقاً من خبراتها العميقة بالقطاع كأحد الالعبين األساسيين في

قطاع الطاقة في الدولة ،وستتمكن من خالل مشاركتها في المؤتمر من استعراض رؤيتها العملية وجهودها في

استشراف مستقبل الطاقة ،كما سيسهم هذا التعاون مع رعاة المؤتمر في تعزيز قدرتنا على مواكبة المتغيرات
المتواصلة في القطاع لضمان مستقبل أكثر استدامة وازدها اًر للطاقة".
من جانب آخر ،قال محمد صالح ،المدير العام للهيئة االتحادية للكهرباء والماء" :نفخر باالنضمام إلى القادة
المحليين والدوليين والمساهمة في إنجاح مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين .وانطالقاً من دورنا كأحد الالعبين

األساسيين في مجال الطاقة ،فقد وضعنا خارطة طريق واضحة لتنويع مصادر الطاقة ،تنسجم أهدافها مع استراتيجية
اإلمارات للطاقة  ،2050ما يتطلب التعاون بشكل وثيق مع مؤسسات القطاع الخاص ،فيما نخطط إلطالق أحد

أكثر محطات توربينات الغاز ذات الدورة المركبة فعالية في المنطقة ،بقدرة تصل إلى  2400ميغاواط ،كما سنوقع
مذكرة تفاهم مع إمارة أم القيوين لبناء محطة توليد للطاقة الشمسية تصل قدرتها إلى  200ميغاواط .وفي مجال

الماء ،تعمل الهيئة حالياً على افتتاح محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي ،التي ستنتج نحو  45مليون غالون من
المياه المحالة يومياً ،وفي ظل إنجازات التي تحققها الهيئة وخبراتها الكبيرة ،نتطلع إلى لعب دور فعال في إثراء

نقاشات المؤتمر".

انتهى

For more information about the 24th World Energy Congress, please visit:
https://www.wec24.org/
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+971 5 2440 7034
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About the World Energy Congress
The World Energy Congress is the world’s largest and most influential energy event covering all aspects
of the energy agenda. Running since 1924, the triennial World Energy Congress enables dialogue
among Ministers, CEOs and industry experts on important developments in the energy sector. As the
world’s premier energy gathering, the Congress offers a unique opportunity for participants to better
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understand energy issues and solutions from a global perspective. Over the 90-year history of the World
Energy Council the Congress has been key to the value of the organisation. The Congress has been
staged in over 20 cities across the world.
About the UAE Organising Committee for the 24th World Energy Congress
The Organising Committee acts as the focal point between the World Energy Council and the 24th
World Energy Congress. It is chaired by His Excellency Dr. Matar Hamed Al Neyadi, and the CEO is
Her Excellency Fatima Mohammed Al-Foura Al Shamsi.
About the Federal Electricity and Water Authority (FEWA)
Federal Electricity & Water Authority (FEWA) was established in 1999 under the Federal Law No. 31 of
1999 to carry out the duties assigned by Ministry of Electricity and Water in achieving several objectives.
Its Main objective is to cater the needs of Electricity and potable Water for the population of the Northern
Emirates. To achieve this main objective FEWA has to create a balance between the cost of production
and the distribution price in consideration with unifying the existing variable pricing strategies, study the
consumption behaviors and create awareness to overcome the waste of electricity and water by
consumers. FEWA also has to develop and improve revenue collection processes. One of its objectives
is also to provide qualification and training to the citizens making them able to work in FEWA.
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