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يشكّل قطاع الطاقة إحدى أهم دعائم اقتصاد إمارة أبوظبي ،ويشكّل حصة كبيرة في ناتجها المحلي اإلجمالي .حيث يشمل
على إحصاءات النفط والغاز الطبيعي ،وإحصاءات الطاقة الكهربائية ،وإحصاءات الطاقة المتج ّددة.

الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة
o

يتم تحديد واضح لمسؤولية جمع اإلحصاءات ومعالجتها ونشرها وال يوجد تعارض بين قانون اإلحصاءات والقوانين أو
النصوص لدى الجهات األخرى وتحكم العالقة اتفاقية مستوى الخدمة بين المركز شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك) و دائرة الطاقة و شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

o

وجود إجراءات لتحقيق تدفق البيانات من مصادرها تدفقا فعاال في الوقت المناسب للمركز إلعداد اإلحصاءات حيث تم
وضع خطة تشغيلية زمنية بحسب نموذج العمل اإلحصائي العام المعتمد في مركز اإلحصاء-أبوظبي بالتنسيق مع
فرق العمل الخارجي المتمثل في الجهات ذات الصلة.

o

تتم مراقبة جودة اإلحصاءات بشكل دوري وتطبيق تحسينات الجودة التي يتم تحديدها أثناء المراقبة المستمرة في
المراجعات الدورية من خالل نماذج الجودة التي ترسلها إدارة وأقسام الجودة في المركز.

 المالءمة
o

وجود عملية تشاور تتم على نحو منظم ودوري مع مستخدمي البيانات الرئيسين لمراجعة فائدة اإلحصاءات الموجودة
وتحديد احتياجات البيانات التي تنشأ مع الوقت من خالل الورش والملتقيات السنوية مع الشركاء والمستفيدين من
البيانات.

o

إعداد قائمة البيانات (المؤشرات الفئة األولى) المطلوب توفيرها من السجالت اإلدارية للجهة الحكومية بناء على
األهداف المحددة.

 وضوح المنهجية وسالمتها
o

يتم جمع بيانات الطاقة من قبل الجهات الحكومية ال ُ
مختصّة وإدراجها في قاعدة بيانات الطاقة.

o

يتم قياس الطاقة الكهربائية بوحدة طاقة ،ميجاوات ساعة.

o

يتم جمع البيانات المتعلقة بإحصاءات استهالك الكهرباء.

o

يتم جمع بيانات الطاقة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء.

o

يتم جمع بيانات إعداد المشتركين في شبكة الكهرباء من شركات توزيع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي.

o

يتم استخراج مؤشر نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة بناء على التقديرات السنوية للسكان إمارة أبوظبي.

o

يتم التأكد من أن بنود البيانات مصنّفة بطريقة صحيحة ومن استخدام وحدات القياس الصحيحة وأن كل مجموع يساوي
حاصل الجمع.

o

يتم الحصول على معظم البيانات اإلدارية من الجهات الحكومية.

o

يتم جمع اإلحصاءات التالية سنويا:


النفط الخام (اإلنتاج-الصادرات-مجموع اآلبار المنتجة للنفط-أسعار النفط).



إحصاءات انتاج الغاز الطبيعي.



إحصاءات الغاز الطبيعي.



إحصاءات الغاز الطبيعي.
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إحصاءات المنتجات النفطية.



إحصاءات الطاقة المتجددة بوساطة الطاقة الشمسية.

o

يتم نشر احصاءات الطاقة الكترونيّا لمالءمة احتياجات المستخدمين.

o

يتم استخدام تعاريف ومفاهيم التالية المستخدمة والمعتمدة في وكالة الطاقة العالمية : IEA


إنتاج الطاقة األولية.



منتجات الطاقة (الغاز الطبيعي -النفط  -االيثان......الخ).



مفاهيم التقنيات المستخدمة لتوليد الكهرباء.



ميزان الطاقة.



االستخدام الذاتي.

o

تغطي بيانات الطاقة كافة أقاليم إمارة أبوظبي ،كما تغطي بيانات استهالك الكهرباء حسب القطاع.

o

تشمل إحصاءات الكهرباء احصاءات االنتاج واالستهالك والطاقة التصميمية.

o

تغطي إحصاءات أطوال خطوط نقل الكهرباء حسب المنطقة.

o

تشمل مبيعات المنتجات النفطية داخل إمارة أبوظبي وخارج اإلمارة.

o

تشير منتجات الطاقة إلى المنتجات التي تُستخدَم بشكل حصري أو أساسي كمصد ر للطاقة.

 الدقــة
o

يتم مراجعة مصادر البيانات باستمرار لضمان المالءمة والتغطية والشمولية من خالل االجتماعات التنسيقية بين الجهات
المزودة للبيانات.

o

تم االطالع على عمليات فحص وتدقيق البيانات السجلية وآليات تحديد األخطاء وكيفية معالجتها التي تقوم بها
الجهة الحكومية من خالل االجتماعات التنسيقية بين الجهات ومن خالل المشاركة في عمليات التدقيق أثناء مرحلة
جمع البيانات.

o

تم فحص وتقييم دقة بيانات السجالت اإلدارية وغيرها من المصادر التكميلية بشكل منتظم وذلك من خالل الرجوع إلى
النشرة اإلحصائية السنوية لدائرة الطاقة ومقارنة البيانات بالسلسة الزمنية السابقة.

o

يتم مراجعـة مطابقـة مجاميـع األرقام الرئيسـية والفرعيـة واتسـاقها مـع المتغيـرات المختلفـة.

o

يتم التحقق من التغيرات غير االعتيادية عبر الزمن (النمو أو النقص) في بيانات السجل.

 االتساق والترابط
o

يتم االطـالع علـى التوصيـات الدوليـة واالسـتفادة مـن التجـارب السـابقة والممارسات الدولية في إعداد اإلحصاءات
الرسمية المشــابهة كما يتم المتابعة مع الهيئة التنافسية ووزارة الطاقة.

o

يتم استخدام منهجية موحدة في جميع السنوات لتطابق المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة في إعداد
اإلحصاءات الرسمية المرتبطة بالموضوع.

o

تم التحقق من تطابق المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة في إعداد اإلحصاءات الرسمية المرتبطة
بالموضوع حاليا مع تلك المعتمدة في المركز والمستخدمة سابقا وذلك لتحقيق االتساق وإمكانية المقارنات الدولية.
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o

يوجد كفاية في تغطية البيانات السجلية المستخدمة لمتطلبات إعداد اإلحصاءات الرسمية للموضوع من حيث
التغطية ،وتم التحقق من اقتراب السجالت اإلدارية المستخدمة في إعداد اإلحصاءات الرسمية للموضوع بدرجة
معقولة من الشروط المنهجية لتلك اإلحصاءات.

o

يتم تقييم االختالفات في المفاهيم والمعايير اإلحصائية المستخدمة وفهم أسبابها واتخاذ اإلجراءات المناسبة
لمعالجتها وإدراج مالحظات منهجية مفصلة تحدد أهم االنقطاعات في السالسل الزمنية وأسبابها والتعديالت التي
تتم للحفاظ على االتساق عبر الفترات الزمنية.

 اإلتاحة (إمكانية الوصول إلى اإلحصاءات)
o

تم إتاحة اإلحصاءات لجميع المستخدمين حسب نوع البيانات.

o

تم نشر اإلصدارات بطريقة واضحة ونشر رسوم بيانية وجداول مع البيانات لتسهيل عملية التحليل.

o

تم نشر إحصاءات أكثر تفصيال من خالل النشر على الموقع اإللكتروني أو باستخدام بعض التطبيقات اإللكترونية.

o

تم نشر اإلحصاءات بشكل مفصل مصحوب بسالسل زمنية كما هو متوفر في اإلصدارات على الموقع اإللكتروني.

 الوقتية وحداثة البيانات
o

تم اإلعالن مقدما عن تواريخ نشر اإلحصاءات بوجود جدول زمني وإبالغ المستخدمين بها من خالل الرزنامة
اإلحصائية لإلصدارات التي يتم تحديدها وتحديثها بشكل سنوي.

o

تم عمل الجداول الزمنية لجمع لبيانات بشكل مالءم ومعالجتها لتحقيق الحداثة والدورية في نشر اإلحصاءات.

o

نشر بيانات إحصاءات الطاقة بعد انتهاء السنة المرجعية بعشرة أشهر.

o

الفترة المرجعية إلحصاءات الطاقة عام .2017
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