
 بيان صحفي

 2018أكتوبر  28مسقط 

أفضل الممارسات حول كفاءة تمعون في عمان لتبادل السياسات وخبراء مجلس التعاون الخليجي و االتحاد األوروبي يج 

 الطاقة 

  2018أكتوبر  28مسقط 

في قطاعي الصناعة والبناء في االتحاد األوروبي وفي  هاوممارسات هاوتكنولوجياتكفاءة الطاقة بدأت مناقشة سياسات  

لذي استقطب الحدث ا.  منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خالل حلقة عمل تنفيذية تستمر يومين تبدأ اليوم في مسقط

ناع يمثلون ص   الخبراء الذين  من  180من الشبكة األوروبية الخليجية للطاقة النظيفة  أكثر ومان نظمته شركة تنمية نفط ع  

السياسات والسلطات والصناعة، ومستخدمي الطاقة  في أغراض البناء والمهندسين ومقدمي التكنولوجيا وكذلك األكاديميين 

 . والباحثين

وقد بدأت دول الخليج التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مستهدفة توظيف وسائل أكثر استدامة وكفاءة وجدوى من حيث 

ئيسي في أداء دور ر -كالتقنيات الذكية والمدن الذكية  -وباستطاعة تدابير كفاءة الطاقة وتقنياتها . الطاقة الكلفة الستخدام

 . الحد من استهالك الطاقة ومن ثم خفض االنبعاث الكربوني

اقة مجال كفاءة الطي مان:  "حققت الشركة إنجازات كبيرة فوفي هذا الشأن قال راؤول ريستوشي، المدير العام لشركة تنمية نفط ع  

 ، ويجب علينا جميعاً االستمرار في التواصل مع" األكاديميين والباحثين"وكربونية أو غير الهايدروكربونيةتنا الهايدرطسواء في أنش

 لتبادل أفضل الممارسات واغتنام الفرص سعياً وراء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وأكثر تنوعاً.

ونحن نسعى جاهدين إلى الحد من االنبعاثات  تهاإدارحسن والمتزايدة لكفاءة الطاقة  مثل هذا األهمية فعاليات"تظهر 

 الكربونية والتصدي لتغير المناخ."

، اقةفيما يتعلق بكفاءة الط:  "، المستشارة التجارية في وفد االتحاد األوروبي في اإلماراتقالت تينا ساتيريمن جانبها 

مان ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الدروس المستفادة وأفضل ة مع سلطنة ع  يحرص االتحاد األوروبي على المشارك

وأفضل الممارسات في هذا المجال فضالً عن تعزيز التعاون في  هاوسياساتالممارسات بشأن معايير كفاءة استخدام الطاقة 

قطاعات، وقد ساهم ذلك إلى حد طبقت دول االتحاد األوروبي إجراءات كفاءة الطاقة في جميع ال  . مجال البحوث العلمية

 . كبير في انخفاض استهالك االتحاد األوروبي من الطاقة

توصل إلى  2018في يونيو .  مع  وجود التشريعات والبرامج الطموحة نتوقع  تحقيق فوائد كبيرة في المستقبل"وأضافت:  

مع وجود بند في  ، ٪32.5بنسبة  2030اتفاق سياسي لتحقيق هدف ملزم لكفاءة الطاقة بالنسبة لالتحاد األوروبي لعام 

 . "2023ورفعها بحلول عام  النسبة ههذ االتفاق لمراجعة

لعامة لمجلس التعاون لدول ، باألمانة امن الدكتور هالل بن محمد المخيني، مدير إدارة الطاقة وخالل حلقة العمل، ألقى كال 

لمتين ك الخليج العربية والدكتور مصطفى تومي، خبير تكنولوجيا الطاقة في الشبكة األوروبية الخليجية للطاقة النظيفة

 . رفيعتي المستوى

 كلمته ، خالل الدكتور مصطفى تومي، خبير تكنولوجيا الطاقة في  الشبكة األوروبية الخليجية للطاقة النظيفة أشار 

تجمع  بين  -التي نظمتها الشركة والشبكة األوروبية الخليجية للطاقة النظيفة  -حلقة العمل التنفيذية  هذه " االفتتاحية إلى أن

.   "ممثلي السياسات والتكنولوجيا والبحوث لمناقشة التحديات وفرص الشراكة الرئيسية لقطاع كفاءة الطاقة في المنطقتين

 . "الشبكة األوروبية الخليجية للطاقة النظيفة هي آلية يمكن أن تسهل هذا التفاعل والتبادل بين المنطقتينإن : "وأضاف قائالً 

تشمل ورشة العمل التنفيذية التي تستمر يومين جلسات رفيعة المستوى حول االستراتيجيات واألسواق لتكنولوجيات كفاءة  

؛ نماذج األعمال والتمويلو؛ ى تعزيز تكنولوجيات كفاءة الطاقةة إلالهادف الستراتيجيات والسياسات واللوائحالطاقة؛ وا

وكفاءة الطاقة في المباني؛ وتقنيات التبريد المتقدمة؛ وإدارة الطاقة في قطاع الصناعة ؛ والمدن الذكية والمباني الذكية 

ودول مجلس التعاون  وروبيوالتقنيات الرقمية؛ باإلضافة إلى جلسات مخصصة حول فرص التعاون بين االتحاد األ

 . والمجلس الحواري للشركة حول إدارة كفاءة الطاقة الخليجي

 النهاية



 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

  الدكتورة إيونا ماكاروني، مديرة االتصاالت بالشبكة األوروبية الخليجية للطاقة النظيفة. البريد

، cleanergy.net-ugccwww.e، الموقع اإللكتروني: cleanergy.net-contact@eugccاإللكتروني:

 6976407195 30+ الهاتف: 

  
 

 أو الفاضلة كريمة بنت فريد الشهيبية 
 مستشارة العالقات اإلعالمية 

    karima.kf.shahaibi@pdo.co.omالبريد اإللكتروني:

 

 ملحوظة للمحررين:

  بالمائة من النفط  70شركة تنمية نفط ع مان هي الشركة الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في سلطنة ع مان؛ فهي تنتج حوالي

 34بالمائة من األسهم( ومجموعة شل ) 60الخام العماني وتقريباً كامل إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي. والشركة مملوكة لحكومة السلطنة )

 بالمائة(. كما تنتج الشركة الغاز والمكثفات بالنيابة عن حكومة السلطنة.  2بالمائة( وشركة بارتكس ) 4بالمائة من األسهم( وشركة توتال )

  لطاقة اتأسست الشبكة األوروبية الخليجية للطاقة النظيفة استجابة للتوجه المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي في مجال

النظيفة وما يتصل بذلك من سياسات وتقنيات بين مختلف  تطويرالطاقةكة إلى تحفيز إقامة شراكات النظيفة االستراتيجية، وتهدف الشب

ها في جميعالجهات المعنية في دول االتحاد األوروبي والدول الخليجية. ويتمحور دور الشبكة في التعاون في خمسة مجاالت عمل، تشترك 

مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وإدارة الطلب، والغاز الطبيعي النظيف والتقنيات المتصلة بذلك، والربط و لتغير المناخيموضوع ا

 الكهربائي المشترك وتكامل األسواق، واحتجاز الكربون وتخزينه. 

لعربية المتحدة. يتوفر المزيد من وتتولى المفوضية األوروبية تمويل الشبكة، ومقرها الرئيسي في أبو ظبي باإلمارات ا

 cleanergy.net-contact@eugcc من خالل:أو  cleanergy.net-www.eugcc :المعلومات في
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