رؤيتنا

مؤسسة مستدامة ُمبتكرة على مستوى عالمي.

رسالتنا

نلتزم بتحقيق السعادة لكافة المعنيين وتعز يز رؤية دبي من خالل تقديم خدمات مستدامة للكهر باء
والمياه بمستوى عالمي من االعتمادية والكفاءة والسالمة ضمن بيئة محفزة لالبتكار ،بكادر مؤهل
فعالة ،داعمين لديمومة الموارد.
وشرا كات ّ

شعارنا
ألجيالنا القادمة.

(2004 - 1918)

“

”

إننا نولي بيئتنا جل اهتمامنا ألنها جزء عضوي من بالدنا وتار يخنا وتراثنا ،لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على
هذه األرض وتعايشوا مع بيئتنـا في البـر والبحـر ،وأدركـوا بالفطـرة وبالحـس المرهـف الحاجـة للمحافظـة
عليها وأن يأخذوا منها قدر احتياجاتهم فقط ،ويتركوا منها ما تجـد فيـه األجيـال القادمـة مصـدرا ً ونبعـا ً
للعطاء

صاحب السمو الشيخ  /خليفة بن زا يد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العر بية المتحدة  -حفظه هللا

“

حماية البيئة ،وتحقيق التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العر بية المتحدة واجب وطني ،له أطره
المؤسسية وتشر يعاته المتكاملة وآلياته المتطورة

”

صاحب السمو الشيخ  /محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العر بية المتحدة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  -رعاه هللا

“

هدفنا أن تكون اإلمارات نموذجا ً عالميا ً ناجحا ً ،للجمع بين ثالثة أشياء :نمو اقتصادي متواصل ،طاقة
مستدامة ومتاحة ،وبيئة نظيفة وآمنة

”

سعادة  /سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي
هيئة كهر باء ومياه دبي

رسالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
هيئة كهر باء ومياه دبي
أعزائي المعنيين،
تحية طيبة وبعد،،،
يؤثر تزا يد سكان العالم تأثيرا ً كبيرا ً على بيئة األرض ،بما

أن كلفة عطاءات الطاقة الشمسية في دولة اإلمارات تعد
األدنى على مستوى العالم.

الكر بونية ،وهذا ناتج عن عدد من العوامل بما في ذلك

و يتمثل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق هذه المكانة
الرائدة فى إنشاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية ،الذي يعد أ كبر مشروع للطاقة الشمسية
في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل.

في ذلك استنزاف الموارد الطبيعية ،وتزا يد االنبعاثات
نمط الحياة غير المستدام الذي يتبعه العالم.
وتستمد هيئة كهر باء ومياه دبي استراتيجيتها من
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050التي أطلقها سيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه هللا،
لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة واالقتصاد
األخضر من خالل توفير  %7من إجمالي إنتاج الطاقة في
دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام  ،2020و%25
بحلول  ،2030و%75بحلول  .2050وباإلضافة إلى ذلك،
نعمل على تحقيق ودعم استراتيجية إدارة الطلب على
الطاقة والمياه لخفض االستهالك بنسبة  %30بحلول
عام  ،2030واستراتيجية الحد من االنبعاثات الكر بونية
للتقليل من االنبعاثات الكر بونية بنسبة  %16بحلول عام
.2021
وتعمل الهيئة وفقا ً لألهداف االستراتيجية التي حددتها
المبادرة الوطنية طو يلة األمد “اقتصاد أخضر لتنمية
مستدامة” ،التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،رعاه هللا ،لبناء اقتصاد أخضر في دولة
اإلمارات العر بية المتحدة .كما نعمل جاهدين على تحقيق
مبادرة “دبي الذكية” ،التي أطلقها سموه لجعل دبي المدينة
األذكى واألسعد عالمياً.
ووفقا ً لتقر ير “مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة”
الذي أصدره البنك الدولي حول مؤشرات تنظيم الطاقة
المستدامة  ،جاءت دولة اإلمارات في المركز األول على
مستوى العالم العربي ومنطقة الشرق األوسط ،وفي
المرتبة  28عالمياً ،ضمن قائمة أ كبر الدول التي تقود
العالم في التحول إلى الطاقة النظيفة .كما أشار التقر ير إلى

وستبلغ قدرته اإلنتاجية  1,000ميجاوات بحلول عام
 ،2020و 5,000ميجاوات بحلول عام  ،2030باستثمارات
إجمالية تصل إلى  50مليار درهم .وسوف يسهم المجمع
عند ا كتماله في تخفيض أ كثر من  6.5مليون طن من
انبعاثات الكر بون سنو ياً.
و يعكس مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق التنمية
المستدامة ،إذ ندرك الدور الهام الذي تؤديه الطاقة
المتجددة في إ يجاد توازن بين تحقيق التنمية المستدامة
والحفاظ على البيئة.
وسوف نواصل مساعينا لوضع االستدامة في صميم
استراتيجية أعمالنا ،وإدماجها في جميع أنشطتنا ،في إطار
جهود الهيئة لتحقيق رؤ يتها بأن تكون مؤسسة مستدامة
مبتكرة على مستوى عالمي ،واإلسهام في تحقيق سعادة
الناس من خالل توفير الكهر باء والمياه وفقا ً ألعلى
المعايير الدولية ،وتعز يز مكانة دولة اإلمارات العر بية
المتحدة الرائدة عالميا ً في قطاع الطاقة والمياه والمجاالت
ذات الصلة.
إنني على يقين أن هذا التقر ير سيشكل مرجعا ً مفيدا ً
وشفافا ً لكل إنجازاتنا ومسيرتنا نحو تحقيق هدفنا
واإلسهام في جعل دولة اإلمارات واحدة من أفضل دول
العالم بحلول اليوبيل الذهبي للدولة عام  .2021ونحثكم
على االنضمام لنا في سعينا طو يل المدى لضمان حق
األجيال القادمة في التمتع بحياة مستدامة ذات جودة
عالية على كوكب األرض.
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حول هذا التقرير
هــذا هــو تقر يــر االســتدامة الســنوي الرابــع لهيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي .تتنــاول الهيئــة مــن خاللــه ســبل الوفــاء بالتزاماتهــا
الطو يلــة المــدى نحــو االســتدامة مــن خـالل دراســة المواضيــع المتعقلــة باالقتصــاد ،والبيئــة ،والمجتمــع ،والحوكمــة ،بهــدف
ـم تعز يــز الحــوار معهــم ـفـي هــذا
إط ـالع المعنييــن ـ
علـى أداء الهيئــة وممارســاتها اإلدار يــة فيمــا يتعلــق باالســتدامة ،ومــن ثـ ّ
الخصــوص.

نطاق التقرير وحدوده

تحديد المحتوى

ترتبــط البيانــات واإلفصاحــات الــواردة ـفـي هــذا التقر يــر
بجميــع العمليــات واإلجــراءات األساســية التــي تقــع ـفـي
نطــاق عمــل الهيئــة وتشــملها ،مــا لــم يــرد خـالف ذلــك.
علـى أ يــة بيانــات تتعلــق بالمشــار يع
كمــا أنــه ال يحتــوي ـ
المشــتركة والمقاوليــن مــن الباطــن ،مــا لــم يذكــر خـالف
ذلــك.
تغطـي بيانـات األداء الـواردة فـي التقر يـر الفتـرة من
 1ينايــر إلــى  31ديســمبر .2016
و يتضمــن التقر يــر المبــادرات الجار يــة التــي أطلقتهــا
علـى
الهيئــة خ ـالل الســنوات الماضيــة ،كمــا يحتــوي ـ
المعلومــات األساســية المهمــة التــي وردت ـفـي تقار يــر
ســابقة ،علمــا ً بأنــه ال توجــد تعديـالت جوهر يــة في أدوات
قيــاس البيانــات المســتخدمة ـفـي هــذا التقر يــر عــن تلــك
المســتخدمة ـفـي التقر يــر الســابق .وـفـي حــال وجــود أي
اختالفــات ،فإنــه يشــار إليهــا بوضــوح ـفـي موضعهــا.

يقــدم تقر يــر االســتدامة لهيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي 2016
معلومــات متعلقــة بــأداء االســتدامة ،و يســتهدف جميــع
فئــات المعنييــن لــدى الهيئــة .حيــث تلتــزم الهيئــة باإلفصــاح
عــن أدائهــا حــول االســتدامة ســنوياً ،و يأ ـتـي إصــدار هــذا التقر يــر
بعــد تقر يــر االســتدامة لعــام  ،2015وقــد تــم إعــداده وفقــا ً
لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقار يــر ( ،)GRIحســب
المســتوى األساســي .والمبــادرة العالميــة إلعــداد التقار يــر
هــي منظمــة تعنــي بإصــدار معاييــر إعــداد تقار يــر االســتدامة
المعتــرف بهــا عالميــاً ،وتســتخدمها المؤسســات حــول العالــم
علـى عملهــا .وقــد أجر يــت
للتعر يــف بــأداء االســتدامة وتأثيــره ـ
علـى المعاييــر الجديــدة
عمليــة تعر يــف محتــوى التقر يــر بنــاء ـ
للمبــادرة العالميــة إلعــداد التقار يــر ،باإلضافــة إـلـى إفصاحــات
قطــاع خدمــات الكهر بــاء وفقــا ً لإلصــدار الرابــع مــن اإلطــار
الصــادر عــن المبــادرة العالميــة إلعــداد التقار يــر .ويرتكــز هــذا
علـى مبــادئ الشــمولية والواقعيــة واالســتدامة .كمــا
التقر يــر ـ
ف
صممت الهيئة هذا التقر ير وفق المبادئ المحددة ي معيار
المســاءلة  AA1000مــن الشــمولية واألهميــة واالســتجابة.

تطوير تقارير االستدامة

التعليقات

إ يمانــا ً منــا بــأن الشــفافية هــي العامــل األساســي
لتقديــم نتائــج موثوقــة ،وشــاملة ،وقابلــة للمقارنــة،
قدمنــا تقر يــر االســتدامة  2016مــرة أخــرى إلجــراء
ضمــان خارجــي (بمســتوى معقــول) مــن قبــل مــزود
ضمــان مســتقل وفقــا ً لمعاييــر الضمــان الدوليــة
.)ISAE3000( 3000
باإلضافــة ا ـلـى ذلــك ،فقــد أ كدنــا مكانتنــا ـفـي طليعــة
معــدي التقار يــر حــول العالــم ،كوننــا جــزء مــن برنامــج
“رواد المعاييــر” الــذي أطلقتــه المبــادرة العالمية إلعداد
التقار يــر ،ويشــمل البرنامــج  100مؤسســة عالميــة
علـى الفــور المعاييــر العالميــة الجديــدة إلعــداد
تبنــت ـ
تقار يــر االســتدامة ،التــي أطلقتهــا المبــادرة العالميــة
علـى
إلعــداد التقار يــر ـفـي أ كتوبــر  ،2016ممــا يــدل ـ
مســتوى النضــوج العاـلـي الــذي وصلــت إليــه الهيئــة ـفـي
مجــال إعــداد تقار يــر االســتدامة عالميــاً.

إننــا ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي نســعى دائمــا ً إ ـلـى تطو يــر
وتحســين أداء االســتدامة ،ونثمــن آراء جميــع المعنييــن
لدينــا .وعليــه ـفـي حــال وجــود أي تعليقــات أو استفســارات
أو اقتراحــات للتحســين تتعلــق باإلصــدار الرابــع مــن تقر يــر
علـى البر يــد اإللكترو ـنـي:
االســتدامة ،يرجــى التواصــل معنــا ـ
sustainability@dewa.gov.ae
يرجــى العلــم بــأن النســخة اإللكترونيــة مــن هــذا التقر يــر متوفرة
عبــر الموقــع اإللكترو ـنـي للهيئة:
www.dewa.gov.ae

14

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

هيئـ ــة كهر بـ ــاء وميـ ــاه دبـ ــي مؤسسـ ــة مملوكـ ــة للحكومـ ــة بالكامــل ،وتضطلــع وحدهــا بمهــام التزويــد بإمـ ــدادات الكهر بـ ــاء
والميـ ــاه ـفـي إمـ ــارة دبـ ــي .وتحقيقــا ً لهــذه الغايــة ،تمتلـ ــك الهيئـ ــة محط ــات تولي ــد الكهر ب ــاء وتحلي ــة المي ــاه ،وخزان ــات المي ــاه
الجوفي ــة ،وخطـ ــوط نقل الكهر بـ ــاء والميـ ــاه ،وشـ ــبكات توز يع الكهر بـ ــاء والميـ ــاه فـ ــي دبي ،وتتولى تشـ ــغيلها وصيانـ ــتها ،مع
علـى الغ ــاز الطبيع ــي،
العلــم أن محطـ ــات توليـ ــد الكهر بـ ــاء ومحط ــات تحلي ــة المي ــاه تعتمــد ـفـي عملهــا بش ــكل أساس ــي ـ
وتشتري الهيئة الغـاز حصر يـا ً مـن هيئـة دبـي للتجهيـزات (دوســوب) ،وهــي الجهة المســؤولة عــن شــراء الغــاز الطبيعــي
ونقـ ــله وتخز يـ ــنه وتسـ ــليمه للعمـ ـالء فـ ــي إمـ ــارة دبـ ــي .وتعمـ ــل هيئ ــة كهر ب ــاء ومي ــاه دب ــي كمؤسسة مسـتقلةتح ــت مظل ــة
المجل ــس األعلـ ــى للطاقـ ــة فـ ــي دبـ ــي ،وهو الجهة المسؤولة عن تطو يـ ــر سياسـ ــة الطاقـ ــة والتخطيـ ــط والتنسـ ــيق لهـ ــا فـ ــي
دبــي ،ولــديه صالحيـات تنظيميـة واسـعة تشـمل سـلطة تحديـد تعرفة الميـاه والكهر بـاء المعمول بها لدى الهيئـة .ورغـم
أن أنش ــطة أعمالن ــا الرئيس ــية تتمثــل ف ــي إنت ــاج واإلم ــداد بالكهر ب ــاء والمي ــاه ،إال أن الهيئ ــة لديهــا العديــد مــن المصالــح
يلـي:
التجار يــة ذات الصلــة ،ومنهــا مــا ـ
مركــز البيانــات للحلــول المتكاملــة:
هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل
لهيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي ،وقــد أسســت
لتقديــم خدمــات مركــز البيانــات ،إضافــة
إ ـلـى حلــول الحوســبة الســحابية ،وحلــول
إدارة األعمــال ،وإدارة خدمــات تكنولوجيــا
المعلومــات للهيئــة وللهيئــات الخارجيــة
العامــة والخاصــة.
شــعاع للطاقــة ( :)1أنشــئت الشــركة ـفـي
عــام  2015وفــق نظــام المنتــج المســتقل،
وذلــك الســتكمال المرحلــة الثانيــة
مــن مجمــع محمــد بــن راشــد للطاقــة
الشمســية ،بقــدرة إنتاجيــة  200ميجــاوات
مــن الطاقــة الشمســية .وتمتلــك شــركة
جميــرا العالميــة للطاقــة نســبة %51منهــا
بينمــا تمتلــك شــركة أ كــوا بــاور للطاقــة
ا لشمســية .%49
شــعاع للطاقــة ( :)2هــي الشــركة الجديــدة
التــي تأسســت عــام  2016بغــرض
اســتكمال المرحلــة الثالثــة مــن مجمــع
محمد بن راشــد للطاقة الشمســية ،بقدرة
 800ميجــاوات .تمتلــك شــركة شــعاع
القابضــة للطاقــة منهــا مــا نســبته%60
بالشــرا كة مــع شــركة اإلمــارات للطاقــة
الشمســية بنســبة . %40
مشــروع حصيــان للطاقــة – المرحلــة (:)1
هــي أول محطــة ـفـي المنطقــة إلنتــاج
الطاقــة بتقنيــة الفحــم النظيــف وفــق
نظــام المنتــج المســتقل ( ،)IPPتــم إنشــاء
هــذا المشــروع إلنتــاج  2400ميجــاوات
مــن الطاقــة لشــبكة هيئــة كهر بــاء
وميــاه د ـبـي ،لإلســهام ـفـي تحقيــق أهــداف
اســتراتيجية د ـبـي المتكاملــة للطاقــة
 .2050وتمتلــك شــركة حصيــان القابضــة
للطاقــة نســبة%51من المشــروع ،بينمــا
تمتلــك كل مــن أ كــوا بــاور وهار بيــن
القابضــة نســبة .%49
شــركة جميــرا العالميــة للطاقــة ،وشــركة
شــعاع القابضــة للطاقــة ( ،)2وشــركة
حصيــان القابضــة للطاقــة :شــركات
تأسســت ألغــراض مشــار يع خاصــة ،وهــي
مملوكــة بالكامــل لشــركة جميــرا العالميــة
للطاقــة ،الــذراع االســتثماري لهيئــة كهر بــاء
وميــاه د ـبـي فيمــا يتعلــق بالمشــاريع
علـى أســاس نظــام المنتــج
ـ
القائمــة
المســتقل (.)IPP

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

شــركة االتحــاد لخدمــات الطاقــة :تقــدم
خدمــات كفــاءة الطاقــة للمبا ـنـي ،وهــي
مملوكــة بالكامــل لهيئــة كهر بــاء وميــاه
د ـبـي.
مؤسســة اإلمــارات ألنظمــة التبريــد
providesـزي (إمبــاور ) :تمتلــك الهيئــة %70
 buildingsالمركـ
منهــا ،وهــي المــزود الرئيســي لخدمــات
التبر يــد المركــزي ـفـي المنطقــة .وتشــمل
أنشــطتها إدارة وتشــغيل وصيانــة
محطــات التبر يــد المركز يــة وشــبكات
التوز يــع ذات الصلــة.
مــاي د ـبـي :شــركة تعبئــة ميــاه الشــرب،
وهــي مملوكــة بالكامــل مــن قبــل هيئــة
كهر بــاء و ميــاة د ـبـي .وتتو ـلـى شــركة مــاي
د ـبـي توز يــع ميــاه الشــرب المعبــأة ـفـي
أســواق اإلمــارات العر بيــة المتحــدة
وأســواق التصديــر.

is a water bottling
factory, fully-owned by DEWA.
لضبــط الكر بــون:
distributesد ـبـي المتم
مركــز
companyيــزThe
bottled
waterمتخصصــة ـفـي
ـارات
ـركةtheاستشـ
 and exportشـ
within
UAE

علـى الطاقــة
مشــار يع الطاقــة ،تركــز ـ
المتجــددة وتــداول األرصــدة الكر بونيــة،
وتمتلــك الهيئــة فيهــا حصــة مؤثــرة بواقــع
.%36

شــركة دوكاب لتصنيــع كابــات الضغــط
العا ـلـي :الشــركة المصنعــة والمــوردة
للكاب ـالت ذات الجهــد العا ـلـي وأنشــئت
الشــركة كمشــروع مشــترك بيــن دوكاب
( ،)%50وهيئة كهر باء ومياه دبي ()%25
manufacturesميــاه وكهر بــاء أبوظبــي (.)%25
وهيئــة
and
شــركة آر دبليــو إي الشــرق األوســط (:)RWE
شــركة استشــارات متخصصــة ـفـي مشــار يع
الطاقــة ،تملــك هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي % 51
مــن حصصهــا ،بينمــا تعــود %49مــن حصصهــا
ل ـ آر دبليــو إى تكنولوجــي ،والشــركات التابعــة
لمجموعــة آر دبليــو إى ( ،)RWEالمجموعــة
األلمانيــة العمالقــة الرائــدة ـفـي مجــال اإلمــداد
بخدمــات الكهر بــاء.
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حول هيئة كهرباء ومياه دبي

الهيئة في سطور

حقائق عن هيئة كهر باء ومياه دبي
11,485
موظـ ـ ــف
 10.000ميجاوات
القدرة اإلنتاجية للكهر باء

 470مليون جالون،
القدرة اإلنتاجية للمياه

666,006
عدد المتعاملين( المياه)

752,505
عدد المتعاملين( الكهر باء)

تاريخ هيئة كهر باء ومياه دبي
نظ ــرا ً للتط ــور الهائ ــل ال ــذي ش ــهدته مدينــة د ـبـي الســاحلية ـفـي الخمســينيات ،بــدت الحاج ـُـة ماسـًـة إل ــى إنشــاء جهــة مح ــددة
تك ــون مس ــؤولة ع ــن إنت ــاج المي ــاه الصالح ــة للش ــرب وتولي ــد الكهر باء .وبالفعل ،ت ــم إنش ــاء ش ــركة كهر ب ــاء دبـي ودائـرة ميـاه
دب ــي عل ــى التوال ــي ف ــي عـ ــام  1959وعـ ــام  .1961وأسست شـ ــركة كهر بـ ــاء دبـ ــي أول محطت ــي لتولي ــد الكهر باء :المحط ــة
(أ) والمحط ــة (ب) ف ــي الفت ــرة بي ــن عام ــي  1961و 1973لتزوي ــد س ــكان دب ــي بالكهر ب ــاء عبــر شـ ــبكة توز يـ ــع بسـ ــيطة.
واعتمـ ــدت ه ــاتان المحطتــان عل ــى وق ــود الدي ــزل ف ــي تش ــغيلهما ،ووصلــت القـ ــدرة اإلجماليـ ــة لهمـ ــا  60ميجـ ــاوات .وقـ ــد
ـاس ق ــوي للتق ــدم الس ــر يع ف ــي دب ــي،
أسهم تقديم خدمات اإلمداد بالمياه والكهر باء في هذا الوقت المبكر ف ــي إ يج ــاد أس ـ ٍ
ً
ومــا زال م ــن الممك ــن رؤ ي ــة أح ــد محـ ــركات مولـ ــدات الديـ ــزل ،بقــدرة  360كيلـ ــووات مـ ــن المحطـ ــة (أ) ،قائمـ ــا فـ ــي مقرنـ ــا
الحالـ ــي فـ ــي منطقـ ــة القرهـ ــود بدبــي.
وفـ ــي عـ ــام  ،1992أصدر المغفـ ــور لـ ــه بإذن هللا الشـ ــيخ مكت ــوم ب ــن راش ــد آل مكت ــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس
حينئذ ،مرسوم رقـم ( )1بخصـوص إنشـاء هيئـة كهر بـاء وميـاه دبـي ،باعتبارهـا مؤسسـة عامـة مسـتقلة
ٍ
الوزراء حاكم دبي
مملوك ــة بالكامـ ــل للحكومـ ــة ،ومسـ ــؤولة عـ ــن إنتـ ــاج الكهر بـ ــاء والميـ ــاه فـ ــي إم ــارة دب ــي .وقد تضاعفت قدرة توليد الكهر باء
منــذ ذلــك الوقــت وصــوال ً إـلـى  10,000ميجــاوات ،كمــا وصلــت القــدرة اإلنتاجيــة للميــاه إـلـى  470مليــون جالــون يوميــا ً ـفـي
العــام .2016
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تشكل االســتدامة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن رؤ يــة هيئة كهر باء ومياه دبي ورســالتها .فقد واصلنــا العمــل بجــد لدمــج االســتدامة
فـ ــي صميـ ــم أعمالنـ ــا وترسـ ــيخها علـ ــى النحـ ــو األكمـ ــل فـ ــي كل مـ ــا نقـ ــوم بـ ــه .ويتسـ ــع مفهومنـ ــا لالسـ ــتدامة خــارج إطــار
عملياتنا التشغيلية ليشــمل سلســلة المورديــن والمجتمـع واالقتصـاد فـي إمـارة دبي .وهذا يعكـس آراء المعنيين الذيــن
يتوقعـ ــون أن يكــون للهيئـ ــة الر يـ ــادة ـفـي مجــال تعز يــز االســتدامة باعتبارهــا مؤسسـ ــة وطنيــة مســؤولة.
واسـ ــتجابة إلـ ــى ذلـ ــك ،فقـ ــد قمنـ ــا بتطوير اســتراتيجيتنا لتشــمل المنظور ثالثي األبعاد لالســتدامة ،واأله ــداف االقتصادي ــة
واالجتماعي ــة والبيئي ــة الشـ ــاملة جنبـ ــا ً إلـ ــى جنـ ــب مـ ــع األهـ ــداف الماليـ ــة ،ممـ ــا يمنحنـ ــا اسـ ــتراتيجية متكاملــة لألعمـ ــال
التجار يــة المســتدامة .وقــد قمن ــا بز ي ــادة تركيزن ــا عل ــى اإلب ــداع واالبت ــكار ،كم ــا يتض ــح م ــن تغيي ــر رؤيتن ــا م ــن “مؤسس ــة
بتكـ ــرة علـ ــى مسـ ــتوى عالمـ ــي” فـ ــي عـ ــام  ،2015وكذلـ ــك
مس ــتدامة عل ــى مس ــتوى عالمـ ــي” إلـ ــى “مؤسسـ ــة مسـ ــتدامة ُم ِ
تحديـ ــث رسـ ــالتنا تبعــا ً لذلــك.
وســوف يســتمر توجهنــا االســتراتيجي ـفـي دعــم أهــداف رؤيــة اإلمــارات  2021وخطــة دـبـي  2021لضمــان التنفيــذ الفعــال
الســتراتيجياتنا الوطنيــة والمحليــة.

نظام إدارة االستراتيجية
ننفــذ ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي عمليــة إدارة االســتراتيجية بشــكل ســنوي ،حيــث يتــم تقســيمها اـلـى عــدة أقســام ،منهــا
األهــداف االســتراتيجية ،ومؤشــرات األداء المؤسســية ،والمبــادرات المؤسســية ،والتــي بدورهــا تشــمل  4محــاور أساســية.
مفهــوم األبعــاد الثاثــة ( :)Triple-bottom-lineهــذا المفهــوم يســمح بدمــج االســتدامة ضمــن عمليــات وقــرارات
الهيئــة مــع األخــذ ـفـي االعتبــار  :البعــد الماـلـي ،واالجتماعــي ،والبيئــي ،ومــن ثــم الســماح بــإدارة األداء ـفـي ســياق أوســع
لألعمــال.
علـى إ يجــاد قيمــة مضافــة لجميــع فئــات
المعنييــن :هــذا المحــور يوســع نطــاق تركيــز هيئــة كهر بــاء و ميــاة د ـبـي ـ
ا لمتعا مليــن .
ف
علـى األولو يــات االســتراتيجية لمختلــف إجــراءات األعمــال ،وهــو مــا يســهم ــي
العمليــات الداخليــة :يركــز هــذا المحــور ـ
تحقيــق رضــا وســعادة المتعامليــن والمعنييــن بشــكل عــام.
علـى األولو يــات المتعلقــة بخلــق البيئــة الداعمــة للتغييــر التنظيمــي،
الدعــم والتعلــم والنمــو :يركــز هــذا المحــور ـ
واالبتــكار ،والنمــو للوصــول إ ـلـى التميــز ـفـي عملياتنــا ،و خلــق اإلمكانيــات و التحســينات الضرور يــة التــي ينبغــي أن تتوفــر
ـفـي هيئــة كهر بــاء و ميــاة دـبـي.
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016
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استراتيجيتنا

الطموحات االستراتيجية نحو عام 2021
علـى
تتضمــن اســتراتيجيتنا لعــام  2021خمســة موضوعــات تســعى الهيئــة مــن خاللهــا لتحقيــق أهدافهــا لالســتدامة ـ
المــدى البعيــد:

ا لنمــو ا لمســتد ا م  :تتمحــو ر ا ســتر ا تيجيتنا حــو ل تعز يــز ا ال ســتد ا مة
ـفـي جميــع أ نشــطتنا  .و ا لنمــو ا لمســتد ا م هــو هــد ف ذ و أ هميــة قصــو ى
لنــا  ،مــن شــأ نه أ ن يســمح لنــا بتعز يــز قد ر ا تنــا لإل ســها م ـفـي خطــط
علـى ر أ س ما لنــا
ا لتنميــة ا لمحليــة و ا ال تحا د يــة ا لطمو حــة  ،و ا لحفــا ظ ـ
مــن ا لمــو ا ر د ا لطبيعيــة  ،و ضمــا ن نمــو ا قتصــا د ي مســتمر .
ا لتميــز ـفـي ا لعمليــا ت ا لتشــغيلية و ا لخد مــا ت ا لذ كيــة  :نســعى
ـفـي ا لهيئــة إ ـلـى تحقيــق ا لتميــز ـفـي تقد يــم ا لخد مــا ت ا أل سا ســية
للمتعا مليــن و لكا فــة ا لمعنييــن  ،مــن خ ـال ل تنفيــذ ا لمعا ييــر و نظــم
ا إل د ا ر ة ا لمعتــرف بهــا عا لميــا ً ،و تبنــي أ فضــل ا لمما ر ســا ت ا لر ا ئــد ة
ـفـي ا لصنا عــة و مو ا صلــة تقد يــم خد مــا ت ذ ا ت مســتو ى عا لمــي
للمتعا مليــن  .و نحــن نهــد ف إ ـلـى تحقيــق ا لتميــز و تقد يــم ا لخد مــا ت
ا أل سا ســية لعمال ئنــا و ا لمعنييــن

إ شــر ا ك ا لمعنييــن  :إ ن تحقيــق رضــا و ســعا د ة ا لمعنييــن عا مــل
أ سا ســي لتحقيــق ا لنجــا ح با عتبا ر نــا مؤ سســة خد ميــة  ،و هــو ا لســبب
علـى تعز يــز مشــا ر كة كا فــة
ـ
أل ن نمضــي قد مــا ً مــع ز يــا د ة ا لتر كيــز
ا لمعنييــن و فهــم ا حتيا جا تهــم و تو قعا تهــم .

ا ال بتــكا ر ا ال ســتر ا تيجي  :ـفـي ظــل ا لتغيــر ا ت ا لمتســا ر عة ا لتــي
علـى ا ال بتــكا ر
ـ
يشــهد ها قطــا ع ا لطا قــة و ا لميــا ه  ،تكتســب قد ر تنــا
أ همية مضا عفــة مــن أ جــل تعز يــز مكا نتنــا و ا ستشــر ا ف تحد يــا ت
ا لمســتقبل ا لتــي تو ا جــه ا لهيئــة و إ مــا ر ة د ـبـي  .لــذ ا  ،تر كــز ا ســتر ا تيجية
علـى إ يجــا د حلــو ل د ا ئمــة و أ كثــر مال ء مــة للتحد يــا ت ا لر ا هنــة
ا لهيئــة ـ
و ا لمســتقبلية .
قــد ر ا ت مؤ سســية ذ ا ت كفــا ء ة عا ليــة و تر ســيخ ثقا فــة ا لســعا د ة
بمــا يد عــم ا لهو يــة ا لو طنيــة  :إ ن مو ظفينــا هــم حجــر ا أل ســا س
علـى عا تقهــم تقــع
ا لــذ ي نبنــي عليــه ا ســتر ا تيجيتنا با لكا مــل  ،و ـ
مســؤ و لية تنفيذ هــا  .و ســنظل ملتز ميــن با ال ســتثما ر ـفـي مو ظفينــا
و تو فيــر بيئــة عمــل مر يحــة و آ منــة و منتجــة لد عــم نمــو أ عما لنــا
و نجا حهــا  ،مــع تعز يــز ا لهو يــة ا لو طنيــة لد و لــة ا إل مــا ر ا ت ا لعر بيــة
ا لمتحــد ة و ا لحفــا ظ عليهــا .
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ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي نــدرك أن االســتدامة رحلــة متكاملــة ،وليســت وجهــة .و ـفـي إطــار نهجنــا للتخطيــط االســتراتيجي،
نجــري أبحــاث وتحليــالت شــاملة توفــر لنــا نظــرة شــاملة لســياقنا التشــغيلي الــذي يوفــر خارطــة طر يــق مســتدامة لعمــل
الهيئــة .ونعتنــي بدراســة أهــم االتجاهــات السياســية واالجتماعيــة والبيئيــة والتكنولوجيــة والقانونيــة والصناعيــة والســوقية،
فضــال عــن ســجل أدائنــا لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف والتهديــدات والفــرص .وننظــر ـفـي عــدد مــن الســيناريوهات اســتنادا ً
إ ـلـى االتجاهــات الناشــئة والدوافــع األساســية .ثــم نحــدد اآلثــار االســتراتيجية ع ـلـى اإلطــار الزمنــي المحــدد .وقــد شــهدت دورة
التخطيــط هــذه مرحلــة أساســية ـفـي تطويــر إجــراءات الهيئــة بمــا يتناســب مــع أهــداف  .2021وتحــدد هــذه الخطــة توجهــات
الهيئــة للســنوات الخمــس القادمــة ،وتصــف المبــادرات والمشــاريع الرئيســية المطلوبــة لتحقيــق رســالتها.
إشراك المعنيين

االستراتيجية

إستراتيجية هيئة
كهر باء ومياه دبي
2021

تحليل ()SWOT
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تحليل التوجهات المستقبلية
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منهج التخطيط االستراتيجي

مواءمة استراتيجية هيئة كهر باء ومياه دبي
استراتيجية الهيئة وخارطة الطر يق التي تتبناها تتواءم مع الخطط العالمية ،والوطنية ،وخطط إمارة دبي.

أهداف هيئة األمم المتحدة للتنمية المستدامة
إن أهــداف هيئــة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة هــي مجموعــة مــن األهــداف إلنهــاء
الفقــر وحمايــة كوكــب األرض وضمــان الرخــاء للجميــع كجــزء جديــد مــن جــدول أعمــال التنميــة
المســتدامة .ولــكل هــدف مؤشــرات محــددة يجــب تحقيقهــا حتــى عــام .2030وتؤمــن هيئــة
كهر بــاء وميــاه د ـبـي اعتقــاد راســخا ً بأهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة وتدعــم بشــكل
مباشــر وبمبــادرات واضحــة ســتة مــن األهــداف ال :17وهــي الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي،
والطاقــة النظيفــة وبأســعار معقولــة والصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية ،واالســتهالك
واإلنتــاج المســؤوالن ،والعمــل المناخــي ،والحيــاة تحــت المــاء.

رؤية اإلمارات  2021واألجندة الوطنية

تســعى دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة إ ـلـى أن تكــون مــن أفضــل دول العالــم ،وذلــك
بحلــول احتفــاالت الدولــة باليوبيــل الذهبــي عــام  .2021ولتحقيــق رؤ يتهــا لعــام ،2021
وضعــت الدولــة مجموعــة مــن مؤشــرات األداء الرئيســية الوطنيــة ضمــن ســتة محــاور
لتســهيل متابعــة التقــدم المحــرز.

االستراتيجية الوطنية لالبتكار واستراتيجية
دبي لالبتكار

علـى عشــرة قطاعــات تتماشــى مــع االســتراتيجية الوطنيــة
تركــز اســتراتيجية دـبـي لالبتــكار ـ
لالبتــكار ،وتهــدف إ ـلـى تحســين المســتوى المعيشــي ـفـي إمــارة د ـبـي .وأولــت الهيئــة أهميــة
قصــوى ـفـي تحســين خدماتهــا المقدمــة ومبادراتهــا ،وهــو الحافــز لتطويــر اســتراتيجيتنا
وخطــط العمــل.
وقــد أدرجنــا مفهــوم االبتــكار ـفـي رؤ يــة الهيئــة ،ورفعنــا أهميــة محــور االبتــكار إ ـلـى %40ـفـي
خطتنــا االســتراتيجية  .2021وطورنــا اســتراتيجية ابتــكار شــاملة ،وأنشــأت الهيئــة قطــاع
علـى ذلــك،
االبتــكار والمســتقبل لضمــان تطبيــق االســتراتيجية بشــكل فعــال .وع ـالوة ـ
واصلــت الهيئــة تطو يــر مركــز االبتــكار واألبحــاث ،بهــدف توفيــر برامــج ابتكار يــة تتماشــى
مــع محــاور االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار واســتراتيجية دـبـي لالبتــكار ،وأصبحنــا مســاهما ً
أساســيا ً وفعــاال ً ـفـي مبــادرة مســرعات د ـبـي المســتقبل.
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حول هيئة كهرباء ومياه دبي

خطة دبي 2021

تصــف خطــة دـبـي  2021مســتقبل إمــارة دـبـي مــن منظــور شــامل ومتكامــل يضــم  6محــاور
علـى مجموعــه مــن مؤشــرات األداء الرئيســية لدـبـي ،والتــي
أساســية؛ يســلط كل منهــا الضــوء ـ
تتــواءم مــع اســتراتيجية هيئــه كهر بــاء و ميــاه دـبـي .2021

برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز

علـى تمكيــن القطــاع الحكومــي مــن االســتجابة
برنامــج د ـبـي لـألداء الحكومــى المتميــز يعمــل ـ
الفعالــة لتحديــات العصــر الجديــد ،وتطو يــر أداء الدوائــر الحكوميــة .ومــن أجــل ذلــك ،عملــت
علـى توفيــر أر ـقـى الخدمــات الحكوميــة العالميــة المتميــزة واعتمــاد أفضــل الممارســات
الهيئــه ـ
العالميــة .وقــد فــازت الهيئــة ب ــست جوائــز خ ـالل الــدورة التاســعة عشــرة لبرنامــج دـبـي ل ـألداء
الحكومــي المتميــز لعــام  ،2016و ـفـي مقدمتهــا وأبرزهــا جائــزة الجهــة الحكوميــة الرائــدة.

خطة اإلمارات العر بية المتحدة ودبي للسعادة

أطلقــت دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة مبادرتهــا الطموحــه بــأن تصبــح أســعد دولــة في العالم.
وتنعكــس تلــك المبــادرة الطموحــه ـفـي رؤ يــة اإلمــارات  2021وخطــة دـبـي  .2021وتعــد هيئــة
كهر بــاء وميــاه دـبـي مــن أوائــل الهيئــات الحكوميــة التــي تبنــت مقيــاس الســعادة الــذي أطلقــه
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دـبـي ،رعــاه هللا ،مــن خ ـالل إط ـالق ثمــان مبــادرات للســعادة.

مبادرة دبي الذكية

تهــدف هــذه المبــادرة االســتراتيجية إ ـلـى جعــل د ـبـي المدينــة األذكــى عالميــا ً قبــل البــدء بفعاليــات
إ كســبو  .2020وتشــمل  100مبــادرة لتحويــل  1,000خدمــة مــن الخدمــات الحكوميــة إ ـلـى
خدمــات ذكيــة .وشــاركت الهيئــة بفعاليــة ـفـي تطويــر رؤيــة د ـبـي الذكيــة ،حيــث أطلقــت ث ـالث
مبــادرات ذكيــة ،وهــي :شــمس د ـبـي ،والتطبيقــات الذكيــة عبــر عــدادات وشــبكات ذكيــة ،إضافــة
إـلـى مبــادرة الشــاحن األخضــر إلنشــاء البنيــة التحتيــة ومحطــات شــحن الســيارات الكهر بائيــة.

استراتيجية خفض االنبعاثات الكر بونية 2021

تحــدد هــذه االســتراتيجية مســار اإلجــراءات التــي ســتعتمدها وتتبناهــا حكومــة دـبـي مــن أجــل
خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ـفـي دـبـي حتــى عــام  .2021وتهــدف االســتراتيجية للحــد مــن
االنبعاثــات الكر بونيــة بنســبة  %16بحلــول عــام  ،2021وستســهم الهيئــة مــن خ ـالل تطويــر
محطــات إنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه ـفـي خفــض  %8مــن إجماـلـي النســبة المســتهدفة بحلــول
 ،2021أي مــا يعــادل  5.15مليــون طــن مــن االنبعاثــات الكر بونيــة.

استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
واستراتيجية دبي إلدارة الطلب على الطاقة
تهــدف اســتراتيجية د ـبـي المتكاملــة للطاقــة النظيفــة  2050إـلـى توفيــر  %7مــن إجما ـلـي الطاقــة
ـفـي دـبـي مــن مصــادر الطاقــة النظيفــة بحلــول عــام  ،2020و %25بحلــول عــام  ،2030و%75
علـى الطاقــة إ ـلـى تقليــل الطلب
بحلــول عــام  .2050بينمــا تهــدف اســتراتيجية د ـبـي إلدارة الطلــب ـ
علـى الطاقــة والميــاه بنســبة  %30بحلــول  .2030وتــؤدي الهيئــة دورا ً أساســيا ً ـفـي تحقيــق هــذه
ـ
األهــداف الطموحــة مــن خـالل تعز يــز قطــاع الطاقــة المتجــددة ،وتنويــع الوقــود المســتخدم ـفـي
اإلنتــاج ،لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية دـبـي للطاقــة النظيفــة  ،2050التــي ترســم مالمــح قطــاع
علـى مــدى العقــود الثالثــة المقبلــة.
الطاقــة ـفـي دـبـي ـ

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

21

عام القراءة
ﺗﺤﺪي اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻲ
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ﻋﺪد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة
)(347

ﺧﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻃﺎﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻌــﺮض داﺋــﻢ ﻟﻠﻘﺮاءة ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ زﻋﺒﻴﻞ
ﻳﻈــﻢ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة
ﻋﻠــﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم
ﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت
)(48

ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﺑﺴﺎﻋﺔ )اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ(

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳــﺎﻋﺔ ﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺮاء ﻟﻌﺪد
ﺗﻤﺖ
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ً
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ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
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ﻋﺪد اﻟﺤﻀﻮر
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دﻋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت ﻓﻲ
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ُﻛﺘﺎب اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﺒﺎدرة ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ
ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻟﺰﻳـﺎدة اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﻘﺮوء

اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻫــﻲ ﻣﻜﺘﺒــﺔ رﻗﻤﻴــﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  24ﺳــﺎﻋﺔ إذ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ
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اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة
ﻣـﺎدة "اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت" ﻳﺘﻢ
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ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت )(640
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
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ﺟﻠﺴــﺎت ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﻓﻲ
ﺣﻀﺎﻧــﺎت اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﻟﻐــﺮس ﻗﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
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ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺳــﻔﻴﻨﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ )ﻣﻜﺘﺒﺔ( ﻣﺰودة ﺑﺄﺣﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒــﺎت واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻮل ﻓﻲ
ﻗﻨﺎة دﺑﻲ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻄﺮق إﺑﺪاﻋﻴﺔ.
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﻘﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب

ﻗﺮاءة اﻷم واﻟﻄﻔﻞ

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
)(132

اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح
ﻳﻮم ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة وﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة

ﻋﺪد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﻬﺎ

)(127

ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
)(8

علـى توفيــر خدمــات
تلتــزم الهيئــة بــأداء دورهــا بصفتهــا مؤسســة حكوميــة مســؤولة اجتماعيــاً ،حيــث ال يقتصــر دورهــا ـ
الكهر بــاء والميــاه  ،بــل يمتــد دورهــا ليشــمل دعــم البيئــة المعرفيــة وتعز يــز الشــغف بالثقافــة والقــراءة والمعرفــة بيــن أفــراد
المجتمــع ،وذلــك ـفـي إطــار جهــود الهيئــة لدعــم توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زا يــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة،
حفظــه هللا ،الــذي أعلــن عــام  2016عــام القــراءة ـفـي دولــة اإلمــارات .وتســعى الهيئــة ا ـلـى تحقيــق رؤيــة القيــادة الرشــيدة ـفـي
علـى المعرفــة ـفـي دولــة اإلمــارات .وتعــي الهيئــة أهميــة القــراءة ـفـي حيــاة األفــراد،
بنــاء مجتمــع مــن القــراء و اقتصــاد قائــم ـ
ومنــذ ســنة  ،2010أدرجنــا ـفـي الهيــكل التنظيمــي للهيئــة إدارة خاصــة مهمتهــا إدارة ومتابعــة األنشــطة المعرفيــة والقــراءة.
وتعــد هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي واحــدة مــن الهيئــات الرائــدة ـفـي تكر يــس إدارة متكاملــة إلدارة المعرفــة تعمــل كوحــدة
مســتقلة معنيــة بتنفيــذ مبــادرات القــراءة والمعرفــة.
علـى ذلــك ،وضعــت الهيئــة سياســة إلدارة المعرفــة واالســتراتيجيات والمنهجيــات ذات الصلــة بمــا يتماشــى مــع
وع ـالوة ـ
المبــادرات االســتراتيجية لحكومــة د ـبـي .كمــا تبنــت الهيئــة أ يضــا ً اإلجــراءات التشــر يعية لقانــون القــراءة الوطنــي لجعــل
القــراءة جــزءا ال يتجــزأ مــن عمــل الهيئــة كمؤسســة حكوميــة.
وـفـي عــام  ،2016أطلقــت الهيئــة  14مبــادرة خاصــة بالقــراءة تســتهدف موظفــي الهيئــة البالــغ عددهــم  11,000موظــف.
علـى مــدار العشــر ســنوات القادمــة،
علـى تعز يــز القــراءة ـ
حيــث تضمنــت العديــد مــن البرامــج والمبــادرات التــي تعمــل ـ
وجعلهــا نمــط حيــاة وعــادة يوميــة بيــن الموظفيــن وعائالتهــم .تشــمل بعــض هــذه المبــادرات تبــادل المعرفــة وإقامــة
مختبــرات المعرفــة المبتكــرة لألجيــال القادمــة ،وقــد تــم تطو يرهــا بالتعــاون مــع الهيئــات المعنيــة ـفـي الدولــة
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نحــن ملتزمــون بــإدارة أعمالنــا وفــق أع ـلـى المعاييــر األخالقيــة ،ونحــرص ع ـلـى أن تشــكل مبــادئ المســاءلة والعدالــة
والشــفافية الركيــزة األساســية لعالقتنــا مــع جميــع المعنييــن .ونســعى باســتمرار لتعز يــز الثقــة بيننــا وبيــن المعنييــن كافــة
والحفــاظ عليهــا وااللتــزام بالنزاهــة ـفـي كل مــا نقــوم بــه ،واعتمــاد المعاييــر العالميــة للحوكمــة المؤسســية وصنــع القــرارات.
ومــع أخــذ جميــع هــذه العوامــل بعيــن االعتبــار ،اعتمدنــا وطبقنــا هيــكل حوكمــة مؤسســي يوفــر إطــارا ً مــن المبــادئ
واإلجــراءات المتعلقــة بــاإلدارة ،والمعنييــن ،والتدقيــق الداخ ـلـي ،وإدارة المخاطــر ،وهــو مــا يعــزز ثقافــة األخــالق وحســن
الســلوك بيــن موظفــي الهيئــة.
ولدينــا قواعــد الســلوك الوظيفــي التــي تحــدد معاييــر تنفيــذ أنشــطتنا اليوميــة ،وإجــراءات اتخــاذ القــرارات .وتلتــزم اإلدارة
العليــا ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي بــأن تقــدم القــدوة والنمــوذج األمثــل للموظفيــن ،مــن خــالل التطبيــق العم ـلـي لقواعــد
الســلوك والتمســك بمضمونهــا.
وقــد وضعنــا دليــل الحوكمــة المؤسســية ـفـي عــام  .2008ويقــدم الدليــل مجموعــة مــن اإلجــراءات والمبــادئ والمعاييــر فيمــا
يتعلــق بأمــور مثــل ،الهيــكل المؤسســي للهيئــة ،والمســاءلة وتفو يــض الصالحيــات ،والتدقيــق الداخ ـلـي ،وتشــكيل لجــان
اإلدارة ،وإدارة المخاطــر ،والتقار يــر الداخليــة والخارجيــة ،والمســؤولية المجتمعيــة ،واالحتفــاظ بالســجالت .ويتضمــن الدليــل
أ يض ـا ً سياســات وإجــراءات للحمايــة مــن الممارســات غيــر القانونيــة ،بمــا ـفـي ذلــك قبــول الهدا يــا والرشــاوى ،ويلــزم جميــع
العامليــن بااللتــزام بمــا فيــه.

قيمنا
لقــد حددنــا القيــم المؤسســية للهيئــة لتعكــس المبــادئ التــي نمثلهــا وكيــف نتفاعــل فيمــا بيننــا ومــع اآلخر يــن .وتظهــر
هــذه القيــم المؤسســية ـفـي قواعــد الســلوك و اإلنضبــاط الوظيفــي الــذي يتــم توفيــره لجميــع الموظفيــن عنــد االلتحــاق
بالهيئــة ،ويمكــن الحصــول عليــه عبــر البوابــة الداخليــة للهيئــة .وتشــدد اإلدارة العليــا ـفـي الهيئــة باســتمرار ع ـلـى أهميــة تطبيــق
قيمنــا ـفـي الممارســة العمليــة ،حيــث أننــا نؤمــن بــأن أفضــل طريقــة للقيــادة هــي القيــادة بالقــدوة .وتدعــم األنظمــة الرســمية
لالتصــال وإبــداء التعليقــات هــذه الطريقــة غيــر الرســمية التــي نتبعهــا لتشــجيع الموظفيــن ع ـلـى التصــرف بمهنيــة عاليــة،
وبذلــك يتمكــن الموظفــون مــن التعبيــر عــن آرائهــم ،وتقديــم التعقيبــات حــول أي مخالفــة لقواعــد الســلوك ،أو بيئــة العمــل
وخدمــة المتعامليــن ،وغيــر ذلــك.

سعادة المعنيين
تلتزم الهيئة ببذل
أقصى جهودها
باستمرار ،وتخصيص
الموارد المناسبة
والكافية ،لتوقع
احتياجات وتوقعات
المعنيين وتحليلها
وتلبيتها وتجاوزها،
لالنتقال من مستوى
الرضا إلى تحقيق
سعادتهم.
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االستدامة

االبتكار

التميز

الحوكمة الرشيدة

نلتزم بتحقيق مصالح
المعنيين ،مع تحقيق
التوازن بين اآلثار
البيئية واالجتماعية
واالقتصادية ،وممارسة
أعمالنا بمسؤولية
للمحافظة على الموارد
الالزمة ألجيالنا القادمة
على المدى البعيد.

نلتزم بمواصلة
تطوير التوجهات
الجديدة والبحث عنها
باستمرار ،واالستفادة
من أفكار جميع
المعنيين التي تخلق
قيم عامة جديدة،
عبر منهجيات عمل
مرنة وفعالة تحقق
األهداف وتراعي
المخاطر ومبادئ
المكافآت .

نلتزم بمواصلة رحلة
التميز من أجل دفع
عجلة التحسين
المستمر نحو تطبيق
أعلى ممارسات الكفاءة
والفعالية ،لتحقيق نتائج
مستدامة للمعنيين في
كافة المجاالت.

نلتزم باالمتثال لقوانين
دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،والحفاظ
على أعلى مستويات
الشفافية والنزاهة
والعدالة والمشاركة
والفعالية والمحاسبة
في جميع معامالتنا مع
المعنيين كافة.
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حول هيئة كهرباء ومياه دبي

الحوكمة المؤسسية

مجلس اإلدارة
يعمل مجلس اإلدارة في هيئة كهر باء ومياه دبي على مراقبة جميع أنشــطتنا المؤسســية ،باعتباره أعلى ســلطة في الهيئة.
علـى إمــداد خدمــات الكهر بــاء والميــاه ،واعتمــاد وإبــرام
وتتمثــل مهامــه ـفـي اعتمــاد الميزانيــة الســنوية للهيئــة ،والموافقــة ـ
االتفاقيــات مــع األطــراف األخــرى .كمــا يعتمــد المجلــس الشــؤون اإلدار يــة والماليــة والتقنيــة التــي تحكمهــا أنظمــة وقوانيــن
الدولــة .وبمــا أن حكومــة د ـبـي هــي المالــك الوحيــد للهيئــة ،فــإن مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة
يتــم اختيارهــم مباشــرة بموجــب قــرار ومرســوم حكومــي ،وقــد تــم تعييــن مجلــس اإلدارة الحا ـلـي عــام  2015بتعييــن 9
أعضــاء ،وبرئاســة ســعادة /مطــر حميــد الطايــر  ،بينمــا يشــغل سعادة/ســعيد محمــد الطايــر منصــب العضــو المنتــدب
الرئيــس التنفيــذي للهيئــة.

أعضاء مجلس إدارة هيئة كهر باء ومياه دبي
رئيس مجلس
اإلدارة
العضو المنتدب
الرئيس التنفيذي

مطر حميد الطاير

سعيد محمد الطاير

سعيد محمد الطاير
هالل خلفان بن ظاهر
عبدهللا السيد محمد الهاشمي

أعضاء

خلفان أحمد حارب
ماجد حمد الشامسي
عبيد سعيد بن مسحار
سعيد محمد الشارد
نبيل عبدالرحمن عارف

أعضاء مجلس إدارة هيئة كهر باء ومياه دبي
يشــمل هيــكل الحوكمــة ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي حوكمــة الشــركات ،والحوكمــة الداخليــة ،والمعلومــات التقنيــة
علـى
وحوكمــة المشــار يع ،وحوكمــة االســتدامة ،وهيــكل الحوكمــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة .وهنــاك مصفوفــة حوكميــة ـ
علـى مناقشــة
نطــاق المؤسســة ككل .ويعمــل مجلــس إدارة هيئــة كهر بــاء و ميــاة دـبـي بشــكل متماســك جــدا ً ،ويحــرص ـ
القضايــا التــي تتطلــب المز يــد مــن التحليــل ـفـي حضــور جميــع أعضائــه ،حيــث ُتشــكل لجنــة فرعيــة لغــرض دراســة المســألة
علـى نطــاق الهيئــة مثــل
بالتفصيــل ،وتقديــم النصيحــة للمجلــس .وتكلــف لجــان فرعيــة بدراســة مختلــف قضايــا العمــل ـ
الميزانيــات الماليــة ،وغيرهــا ،دون الحاجــة الجتمــاع المجلــس بالكامــل .ويتمك ّــن المجلــس مــن خ ـالل توز يــع المســائل
علـى آراء الخبــراء .مــن
علـى المجموعــات الفرعيــة مــن تحليــل موضوعاتــه المطروحــة بشــكل متخصــص والحصــول ـ
الهامــة ـ
هــذا المنطلــق ،يســتفيد المجلــس و لجانــه مــن نصائــح وآراء الخبــراء ســواء كانــوا مــن داخــل الهيئــة ومــن أي جهــة أخــرى
خارجيــة.
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تعمــل هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي مــن خـالل عــدة قطاعــات متخصصــة أساســية وداعمــة ،وكل قطــاع لديــه هيــكل تنظيمــي
علـى إدارة عمليــات القطــاع وفقــا ً لمؤشــرات األداء الرئيســية
مقســم بحســب اإلدارات واألقســام والوحــدات التــي تعمــل ـ
والخطــط التــي تدعــم جهــود الهيئــة ـفـي تقديــم خدماتهــا بكفــاءة وفاعليــة.

اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب و اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ

دﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

رﺋﻴﺲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻴﺎه
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
)اﻟﺘﻮزﻳﻊ(
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ـ ــﺎت

إدارة ﺷﺆون
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻴﺎه

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ

ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
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ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ

اﻟﻌﻘﻮد

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺘﻮﺻﻴﻼت
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﻞ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻣﺠﻤﻊ C3
اﻟﻌﻮ ﻳﺮ واﻟﻘﺼﻮر
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة
وﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ

ﺳﻜﺎدا اﻟﻤﻴﺎه

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ

ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻣﺪﻳﺮ أول

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ودﻋﻢ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮ ﻳﺮ

اﻟﻌﺪاد واﻟﻤﻌﺪات

إدارة اﻷﺻﻮل

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻘﻞ

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻹﻧﺘﺎج

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

إدارة اﻻﺣﻤﺎل
واﻟﺘﻌﺮﻓﺔ

ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﺘﺪﺷﻴﻦ واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

إدارة إﺳﻌﺎد
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻘﻞ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ
واﻷﻣﻦ واﻻﻃﻔﺎء
ﻣﺪﻳﺮ أول

إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ أول

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
)(G
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻹﺑﺘﻜﺎر

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ

ﻣﺠﻤﻊ D.E.G.I

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻴﺎه وﻣﺪﻧﻲ

ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﻄﻮ ﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻹﻧﺘﺎج
)اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه(
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻹﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﺘﺴﻮ ﻳﻖ واﻹﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻣﺪﻳﺮ أول
إدارة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ أول

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺬﻛﻴﺔ
وذﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل
ﻣﺪﻳﺮ أول

اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ

اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻷﺟﻮر

ﻣﺪﻳﺮ أول

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ

أ ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ دﻳﻮا

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺪﻳﺮ أول
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه

ﻣﺪﻳﺮ أول

ﻣﺨﺘﺒﺮ دﻳﻮا اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻣﺪﻳﺮ أول

أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺪﻳﺮ أول
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حول هيئة كهرباء ومياه دبي

الهيكل التنظيمي للهيئة

اللجان
إمــا مــن أعضــاء فر يــق اإلدارة أو أفــراد
يدعــم فر يــق اإلدارة ـفـي أنشــطته مجموعــة مــن اللجــان األخــرى ،التــي تتشــكل بدورهــا ّ
آخر يــن مــن قطاعــات الهيئــة المختلفــة .وهنــاك عــدد مــن اللجــان األخــرى ـفـي الهيئــة مثــل :لجنــة التظلمــات ،ولجنــة شــؤون
الموظفيــن ،واللجنــة النســائية ،ولجنــة الشــباب ،ولجنــة االســتثمار ،ولجنــة فتــح العطــاءات ،ولجنــة المشــتر يات المحليــة،
ولجنــة إدارة المخاطــر المؤسســية ،ولجنــة تكافــل وثقــة ،ولجنــة المخالفــات اإلدار يــة ،ولجنــة التحقــق مــن الخــردة ،ولجنــة
التعو يضــات المقــررة ،ولجنــة جائــزة هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي للتميــز ،ولجنــة إدارة األزمــات ،واللجنــة التشــغيلية ،واللجنــة
الهندســية ،ولجنــة الصحــة والس ـالمة والبيئــة ،ولجنــة حوكمــة الشــركات ،ولجنــة االســتجابة لحــاالت الطــوارئ اإللكترونيــة،
وغيرهــا مــن اللجــان.

مرونة األعمال
تطلــب طبيعــة عملنــا قــدرا ً مــن التخطيــط للمخاطــر لتحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية ،وتلتــزم هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي
بــإدراج إدارة المخاطــر ضمــن عملياتهــا باعتبارهــا كفــاءة أساســية وأداة اســتراتيجية ـفـي اتخــاذ القــرارات لــدى الهيئــة .وقــد
تبنــت الهيئــة ثـالث خطــط لخلــق منصــة اتصــال مرنــة وواضحــة لتوجيــه جميــع قطاعــات الهيئــة لدراســة المخاطــر وإدارتهــا
وتقليلهــا.

إدارة المخاطر
المؤسسية

إدارة استمرارية
األعمال

إدارة األزمات

إدارة المخاطر المؤسسية

تعــد سياســة وإطــار إدارة المخاطــر المؤسســية نهجــا ً أساســيا ً ومنتظمــا ً إلدارة المخاطــر المؤسســية بمــا يتناســب مــع
أنشــطة الهيئــة وبيئــة عملهــا .وقــد وضعــت الهيئــة إطــارا ً عامــا ً لتوجيــه جميــع القطاعــات ـفـي الهيئــة بشــأن إدارة المخاطــر
طبقــا ً للمبــادئ واإلرشــادات المحــددة ـفـي المعيــار الدوـلـي إلدارة المخاطــر ( .)ISO31000حيــث يوصــي المعيــار بتطبيــق
عمليــة مــن ســبع خطــوات الدارة المخاطــر ،وهــي مــا تطبقهــا الهيئــة بكافــة أقســامها .واســتنادا ً اـلـى عمليــة إدارة المخاط ـرـ
حــددت الهيئــة  15مــن المخاطــر المؤسســية واالســتراتيجية التــي قــد تواجههــا الهيئــة ـفـي طر يقهــا نحــو تحقيــق أهدافهــا
االستراتيجية .وتحدد خطط إدارة األزمات التي تطبقها الهيئة بوضع األسباب والنتائج واالجراءات الوقائية والتصحيحية
وآليــة التنفيــذ بــكل وضــوح ،وترفــع التقار يــر حــول حالــة إنجــاز وتنفيــذ خطــة معالجــة هــذه المخاطــر ا ـلـى لجنــة إدارة المخاطــر
المؤسســية مرتــان ـفـي الســنة.
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حول هيئة كهرباء ومياه دبي

تحديد السياق

تحديد المخاطر
تحليل المخاطر

اإلتصال والمشورة

المراقبة والعرض

تقدير المخاطر

تقييم المخاطر
معالجة المخاطر

عملية إدارة المخاطر ISO 31000

إدارة استمرارية األعمال

علـى عملياتنــا ،وهــي تســاعد على تطوير اســتراتيجيات
يحــدد نظــام إدارة اســتمرار ية األعمــال العمليــات الخطيــرة التــي تؤثــر ـ
علـى عملياتنــا
للتعامــل بفعاليــة مــع حــاالت االلتبــاس أو عــدم الوضــوح والمخاطــر المرتبطــة بهــا .ويتــم تحديــد المخاطــر ـ
مــن خـالل اســتبيان تحليــل تأثيــر األعمــال ،الــذي يكشــف عــن أي مــن المخاطــر المحتملــة التــي قــد تواجــه الهيئــة .و يمثــل
علـى المخاطــر
تحليــل تأثيــر األعمــال حجــر األســاس الــذي نبنــي عليــه خطــة اســتمرار ية أعمالنــا ،والتــي تســاعدنا ـفـي التعــرف ـ
المحتملــة وكيفيــة وضــع أهــداف مــا بعــد المخاطــر .وقــد وضعــت الهيئــة خطــة الســتمرار ية األعمــال لــكل قطــاع مــن
قطاعاتهــا الهيئــة ،ممــا يوفــر منصــة قويــة للتواصــل قــادرة وبكفــاءة لالســتجابة ـفـي وقــت حــاالت الطــوارئ .وتضطلع قطاعات
الهيئــة بإجــراء اختبــارات وتدر يبــات وهميــة ســنوية الختبــار فعاليــة الخطــط الموضوعــة لحــاالت الطــوارئ ،والتغيــرات التــي
علـى النظــام ،وتحديــد الثغــرات باعتبــر ذلــك جــزءا ً مــن اختبــار خطــة الطــوارئ لدينــا.
تطــرأ ـ
علـى درا يــة جيــدة وعلــم بــإدارة اســتمرار ية
علـى أن يكــون الشــركاء ـ
و ـفـي إطــار ثقافتنــا الشــاملة إلدارة المخاطــر ،نحــرص ـ
األعمــال ـفـي الهيئــة مــن خـالل تنظيــم حلقــات نقاشــية وجلســات توعويــة لجميــع موظفــي الهيئــة بجميــع قطاعاتهــا .كمــا
توفــر الهيئــة برامــج تدر يبيــة ،مثــل برامــج منــح شــهادة  ISO22301:2012التــي تضمــن تطويــر مهــارات الموظفيــن مــن
علـى األدوار الرئيســية ـفـي نظــام اســتمرار ية األعمــال ـفـي الهيئــة .وتلتــزم الهيئــة بجميــع القوانيــن
خ ـالل التدر يــب المكثــف ـ
علـى المســتوى الوطنــي والدوـلـي.
واللوائــح التنظيميــة ،ومتطلبــات معيــار إدارة اســتمرار ية األعمــال ـ
تتوافــق هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي مــع معيــار  NCEMA7000لعــام  - 2015معيــار اســتمرار ية األعمــال ـفـي دولــة اإلمــارات
علـى
علـى إدارة اســتمرار ية األعمــال ـفـي الهيئــات الحكوميــة .وبنــاء ـ
العر بيــة المتحــدة ،وهــو الطــرف الخارجــي الــذي يشــرف ـ
علـى شــهادة ISO22301عــام  ،2012وشــهادة إدارة اســتمرار ية األعمــال ( )BCMعــام .2016
ذلــك ،حصلــت الهيئــة ـ
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إدارة األزمات

تحــدد خطــط إدارة األزمــات ـفـي الهيئــة بوضــوح األســباب ،والعواقــب ،والتدابيــر الوقائيــة والتصحيحيــة ،وآليــة تنفيذهــا.
وقــد قمنــا بتطو يــر خطــط إضافيــة للطــوارئ للتخفيــف مــن العواقــب التــي قــد تقــع ـفـي حــال حــدوث عــدد مــن األزمــات،
مثــل حــدوث تســرب نفطــي و حــدث المــد األحمــر ،وغيرهــا مــن األزمــات .و يتــم إجــراء عمليــات تدقيــق دور يــة وتدر يبــات
واختبــارات وهميــة الختبــار وتحســين أداء موظفــي العمليــات إ ـلـى التعامــل مــع هــذه األزمــات.

سلسلة القيمة لهيئة كهر باء ومياه دبي
نحــن ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي نــدرك أن تأثيراتنــا البيئيــة واالجتماعيــة الكليــة تتجــاوز عملياتنــا المباشــرة .وعليــه ،فقــد
طورنــا نظــام إدارة عالقــات المورديــن ،الــذي يســمح لنــا ببنــاء عالقــات طويلــة األجــل مــع المورديــن والحفاظ عليها ،وتحســين
ّ
ل
جــودة الخدمــات والقيمــة لسلســلة اإلمــداد .وتصنــف الهيئــة مورديهــا إ ــى ث ـالث فئــات هــي فئــة المــورد “االســتراتيجي”
و”الرئيســي” و”األساســي” ،وفقــا ً لتوقعــات الهيئــة مــن المورديــن .وخ ـالل عــام  ،2016عملــت الهيئــة مــع  2,457مــورداً؛
علـى إشــراك
منهــم  54مــوردا ً اســتراتيجياً ،و 885مــوردا ً رئيســياً ،و 2,585مــوردا ً أساســياً .ونحــن نحــرص باســتمرار ـ
الشــركات المحليــة ـفـي عملياتنــا وسلســلة التور يــد ،األمــر الــذي يســاعد ـفـي بنــاء القــدرات محليــا ً وتعز يــز النمــو اإلقتصــادي
ـفـي د ـبـي ،وهــي محــل تركيــز عملياتنــا ،والمنطقــة ككل .وســعيا ً منــا لز يــادة اســتخدام المنتجــات والخدمــات المحليــة ،شــكلت
علـى وضــع المعاييــر التــي يجــب اإليفــاء بهــا قبــل شــراء أي منتجــات أو
الهيئــة لجنــة المشــتر يات المحليــة ،التــي تعمــل ـ
خدمــات محليــة .وخـالل عــام  ،2016بلــغ صاـفـي طلبــات الشــراء التــي أصدرتهــا الهيئــة للمورديــن المحلييــن  17.76مليــون
درهــم مــن  70مؤسســة صغيــرة ومتوســطة ،علمــا ً بأننــا نشــير ـفـي هــذا التقر يــر للمورديــن المحلييــن بالمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة المســجلة ـفـي دـبـي.
ونســعى إـلـى تطبيــق برنامــج المشــتر يات الخضــراء عبــر جميــع مراحــل سلســة التور يــد .ويهــدف هــذا البرنامــج إـلـى تقييــم
اآلثــار البيئيــة للمنتجــات التــي تشــتر يها الهيئــة ـفـي مراحــل متعــددة مــن دورة حيــاة المنتــج و ذلــك للمســاعدة ـفـي تجنــب
علـى شــراء المنتجــات التــي تحــد مــن اســتهالك الطاقــة،
اختيــار المنتجــات ذات التأثيــرات البيئيــة الضــارة .كمــا نحــرص ـ
وتحتوي على مواد قابلة للتدو ير ،بأقل التأثيرات السامة ،والتي تساعد في ترشيد المياه ،ومعالجة التأثيرات اإلجتماعية.
ونحــن ـفـي الهيئــة ملتزمــون بممارســات أعمــال تلتــزم بالمعاييــر العالميــة .وللتقليــل مــن نقــاط الضعــف وضمــان اســتمرار
المورديــن الرئيســيين ،طــورت الهيئــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر لسلســلة التور يــد ،وفقــا ً لمعيــار  ،ISO 31000التــي تحــدد
علـى تقييــم المخاطــر المســتمرة.
وتحلــل األخطــار االســتثنائية باإلعتمــاد ـ

الشرا كات االستراتيجية ضمن منظومة سلسلة القيمة
تعــد الشــرا كات ركنــا ُ أساســيا ً لنجــاح الهيئــة ـفـي تقديــم خدماتهــا ،وتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية ،والمســاهمة ـفـي تنفيــذ
الخطة االســتراتيجية الشــاملة .ولدى الهيئة عالقات اســتراتيجية مع الموردين ،والمتعاملين والشــركاء ،وشــركاء األعمال،
علـى خفــض تكاليــف المعام ـالت مــن خ ـالل
بمــا ـفـي ذلــك المشــار يع المشــتركة .وتســاعد هــذه الشــرا كات االســتراتيجية ـ
بنــاء الثقــة ،وتمكيــن اقتصــادات الحجــم ،ودعــم إدارة المخاطــر المؤسســية ،وتعز يــز وتبــادل المعرفــة ،والتقنيــات ،وأفضــل
الممارســات العالميــة .لــدى الهيئــة  125مشــروعا ً مشــتركا ً مــع شــركاءها االســتراتيجيين.
تصنــف الهيئــة شــركاءها إ ـلـى شــركاء اســتراتيجيين أو رئيســيين بحســب درجــة أهميــة الشــر يك ،وتأثيــره ـفـي أنشــطة الهيئــة.
ومــن خ ـالل البوابــة المخصصــة لشــرا كات الهيئــة ،تمكنــت الهيئــة مــن تقو يــة العالقــات بينهــا وبيــن شــركائها ،وتحقيــق
التكامــل مــع الدوائــر الحكوميــة األخــرى داخــل الدولــة ،وارتفــع مؤشــر الســعادة لــدى الشــركاء بنســبة  %4مقارنــة مــع عــام
علـى العمــل المســتمر بإشــراك شــركائنا مــن خـالل تنظيــم عــدد مــن ورش العمــل ســنوياً.
 ،2015وهــذا يــدل ـ
علـى توقيــع شــرا كات مــع شــركات  ،ومؤسســات أ كاديميــة جديــدة وغيرهــا مــن المؤسســات
وـفـي كل عــام ،تحــرص الهيئــة ـ
مــن أجــل تعز يــز مســؤولية الهيئــة اإلقتصايــة واإلجتماعيــة والبيئيــة.

28

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

تهــدف اســتراتيجيتنا الماليــة إ ـلـى تحســين التكاليــف واالســتثمارات ،وتوفيــر إ يــرادات معقولــة لمالكنــا الوحيــد؛ وهي حكومة
د ـبـي ،وضمــان االســتدامة الماليــة طويلــة األجــل لهيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي.
إنتاج بأقل التكاليف
والموارد بمخلفات ضئيلة
توافر ية مستمرة

أداء اﻟﺴﻮق
ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ

عدم حدوث انقطاعات
غير متوقعة
آمنة وبجودة عالية

االستدامة المالية

تســهم االســتدامة الماليــة طويلــة المــدى ـفـي تمكيــن هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي مــن أداء دور ٍ رئيســي ـفـي تحقيــق أهــداف
رؤ يــة اإلمــارات  2021وخطــة د ـبـي  ،2021مــن خــالل تنو يــع بنيــة اإلقتصــاد الوطنــي بمــا يكفــل عــدم االعتمــاد ع ـلـى نمــو
الناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي لقطــاع النفــط والغــاز ،وتحســين بيئــة األعمــال ،وجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر ،واالســتثمار
ـفـي اإلبتــكار والمعرفــة ،وتعز يــز اإلقتصــاد األخضــر واالســتدامة وز يــادة نســبة توطيــن الوظائــف.
وتنفــذ الهيئــة اســتثمارات كبــرى ســنويا ً مــن أجــل االرتقــاء بمكانــة الهيئــة ع ـلـى المســتوى العالمــي ،وتعز يــز مكانــة د ـبـي
باعتبارهــا مدينــة المســتقبل وعاصمــة لالقتصــاد األخضــر ..باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،قامــت الهيئــة بإنشــاء شــركات تابعــة
ومشــاريع مشــتركة وشــرا كات مــع مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص ـفـي األعمــال ذات الصلــة لتنو يــع مصــادر إيراداتهــا.
وقــد حققــت الهيئــة نجاح ـا ً مذهــال ً ـفـي جــذب االســتثمارات الدوليــة إ ـلـى د ـبـي مــن خــالل نمــوذج المنتــج المســتقل (،)IPP
وبنــاء محطــات إنتــاج الطاقــة الشمســية بأع ـلـى مســتويات الكفــاءة ممــا يســهم بشــكل كبيــر ـفـي تعز يــز جهــود إنتــاج الطاقــة
المتجــددة ،ومــا يترتــب ع ـلـى ذلــك مــن خفــض لالنبعاثــات .ويؤكــد حصــول الهيئــة ع ـلـى تصنيــف  +BBBمــن ســتاندرد
آنــد بــورز ،فيمــا يخــص درجــة االســتثمار مــع توقــع أفــق مســتقبلي مســتقر ،أداء الهيئــة المتميــز ،ويبــرز اعتمادهــا ألفضــل
الممارســات العالميــة ،ودورهــا باعتبارهــا ممكّن ـا ً رئيســيا ً إلســتراتيجية الحكومةالراميــة إ ـلـى تحقيــق النمــو االقتصــادي
واســتدامة الطاقــة.

االستدامة المالية
%15.6
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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21,193
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات

%8.94

10,955
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺮأس ﻣﺎﻟﻴﺔ
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مستوى عالمي ألداء السوق

الطريق إلى التميز

فــازت هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي بعــدد ( )6جوائــز ـفـي الــدورة التاســعة عشــرة لبرنامــج دـبـي لـألداء الحكومــي المتميــز ،الــذي
أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دـبـي ،رعــاه
هللا ،ـفـي عــام  ،1997لتمكيــن القطــاع الحكومــي مــن االســتجابة الفعالــة لتحديــات العصــر الجديــد ،وتطويــر أداء الدوائــر
الحكوميــة ـفـي إمــارة دـبـي.
يقــوم البرنامــج بتطو يــر ،وتدر يــب ،وتقييــم أداء المؤسســات الحكوميــة مــع االلتــزام بأفضــل الممارســات ومعاييــر التميــز
المهنــي والتجــارب الناجحــة.
ب
علـى
يعــزز فــوز الهيئــة بجوائــز برنامــج د ــي ل ـألداء الحكومــي المتميــز رؤ يتهــا بــأن تكــون مؤسســة مســتدامة مبتكــرة ـ
مســتوى عالمــي .وشــملت الجوائــز التــي حصلــت عليهــا الهيئــة الفئــات التاليــة :فئــة الجهــة الحكوميــة المتميــزة (مجموعــة
الجهــات الكبيــرة) ،وفئــة الجهــة الحكوميــة المتميــزة ماليــا ً ،وفئــة الجهــة الحكوميــة المتميــزة ـفـي االتصــال الحكومــي ،وفئــة
الفكــرة المبدعــة ،وفئــة الموظــف المتميــز ـفـي المجــال التقني/الهندســي ،وفئــة الجنــدي المجهــول.
علـى تبنــي
يوفــر برنامــج د ـبـي ل ـألداء الحكومــي المتميــز البيئــة اإليجابيــة المالئمــة لتحفيــز الدوائــر والهيئــات الحكوميــة ـ
علـى توفيــر أر ـقـى الخدمــات الحكوميــة المتميــزة،
مفهــوم التميــز واإلبــداع ـفـي عملهــا .وتعمــل هيئــه كهر بــاء وميــاه د ـبـي ـ
علـى معــدالت رضــى وســعادة النــاس ،حيــث يــؤدي االبتــكار دورا ً جوهر يــا ً
واعتمــاد أفضــل الممارســات العالميــة بمــا يحقــق أ ـ
علـى المعاييــر الدوليــة .وســتواصل الهيئــة جهودهــا مــن
ـفـي أداء عملياتنــا بمــا يكفــل االرتقــاء بــأداء وكفــاءة الخدمــات وفــق أ ـ
أجــل تحقيــق المز يــد مــن النجــاح والتميــز مــن خ ـالل إط ـالق المبــادرات الطموحــة ،وتطويــر المشــار يع التنمو يــة ،وبــذل
علـى المعاييــر الدوليــة ،تماشــيا ً مــع رؤيتهــا بــأن
علـى موقعهــا الرائــد عالميــا ً مــن خـالل اعتمــاد أ ـ
المز يــد مــن الجهــد للحفــاظ ـ
علـى مســتوى عالمــي
تكــون مؤسســة مســتدامة مبتكــرة ـ

“

إننــا جميعــا ً ـفـي دولــة اإلمــارات اتجاهنــا واحــد ،فالــكل يعمــل مــن أجــل مصلحــة الوطــن ،وإعــاء شــأنه،
علـى الرقــم واحــد ،كخيــار وهــدف نعمــل ألجلــه وتحقيقــه .
والحفــاظ ـ

“
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انســجاما ً مــع رؤ يــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دـبـي ،رعــاه هللا ،لجعــل دـبـي مركــزا ً عالميــا ً للطاقــة النظيفــة واالقتصــاد األخضــر ،وـفـي إطــار خطــط هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي
لتنفيــذ اســتراتيجية د ـبـي للطاقــة النظيفــة  ،2050قــررت الهيئــة ابتــكار نمــوذج أعمالهــا بالشــرا كة مــع القطــاع الخــاص.
علـى ذلــك ،تــم التعاقــد مــع شــركة متخصصــة بنظــام المنتــج المســتقل ( ،)IPPإلنشــاء المرحلــة الثانيــة بقــدرة 200
وبنــاء ـ
ميجــاوات مــن مجمــع محمــد بــن راشــد للطاقــة الشمســية ،أ كبــر مشــروع اســتراتيجي للطاقــة الشمســية مــن نوعــه ـفـي
العالــم ،الــذي ســتصل قدرتــه إـلـى  5000ميجــاوات بحلــول عــام .2030
نجحــت الهيئــة ـفـي تحقيــق أقــل ســعر للتكلفــة التناســبية للطاقــة ـفـي العالــم قــدره  5.62ســنت لــكل كيلــووات ســاعة؛ والــذي
نجحــت مــرة أخــرى ـفـي تخفيضــة إـلـى  2.99ســنت لــكل كيلــووات ســاعة إلنشــاء المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع بقــدرة 800
علـى مــدار عــام كامــل،
ميجــاوات ،وذلــك بفضــل اإلدارة المتميــزة إلجــراءات طــرح المناقصــات وتقديــم العطــاءات ،الممتــدة ـ
علـى مســتوى بمســاعدة خبــراء استشــار يين عالمييــن مرموقيــن.
علـى أ ـ
مــن قبــل فر يــق عمــل الهيئــة الــذي يضــم خبــراء ـ
علـى ذلــك ،تــم تصميــم هــذه الشــرا كة “المر بحــة للجانبيــن” بطر يقــة ال تضمــن فقــط عوائــد المشــار يع المشــتركة،
وعـالوة ـ
ن
بــل كذلــك تخفيــض االســتثمارات الرأســمالية المطلوبــة بنســبة  ،%92وكفلــت أهليتهــا للتمويــل المصرـفـي بأد ــى معــدل
علـى مســتوى المنطقــة .وباإلضافــة إ ـلـى عوامــل النجــاح الرئيســية المذكــورة أعـاله ،أســهمت هــذه الصفقــة ـفـي تحقيــق
فائــدة ـ
علـى ســبيل المثــال:
مزا يــا كثيــرة أخــرى تشــمل ـ
االرتقاء بمكانة دبي الرائدة عالميا ً في إنتاج الطاقة الشمسية.
اإلســهام ـفـي تحقيــق اســتراتيجية دـبـي للطاقــة النظيفــة  ،2050لتوفيــر  %75مــن إجماـلـي الطاقــة ـفـي دـبـي مــن مصــادر
الطاقــة النظيفــة بحلــول  .2050واســتراتيجية الحــد مــن االنبعاثــات الكر بونيــة للحــد مــن االنبعاثــات الكر بونيــة بنســبة
%16بحلول .2021
عدم تحميل المتعاملين أعباء التكلفة اإلضافية.
خلق فرص عمل جديدة وتعز يز التوطين .
واعترافــا بالجهــود واإلنجــازات الكبيــرة التــي بذلتهــا هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي خ ـالل هــذه الصفقــة ،فــازت الهيئــة بجائــزة
علـى مســتوى الشــرق األوســط التــي ينظمهــا
“أفضــل صفقــة ماليــة لعــام  ،”2015ضمــن جوائــز التميــز الماـلـي والمحاســبي ـ
علـى مســتوى
علـى هــذه الجائــزة ـ
معهــد المحاســبين القانونييــن ـفـي إنجلتــرا وويلــز ،لتكــون بذلــك أول جهــة حكوميــة تحصــل ـ
الشــرق األوســط.
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قصة نجاح:
أفضل صفقة مالية للعام

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

نهجنا اإلداري
تلتــزم الهيئــة بمواءمــة خطتهــا االســتراتيجية ونموذجهــا التشــغيلي باســتمرار مــع المؤسســات الكبــرى ،واتجاهــات الســوق
وأهــداف وخطــط التنميــة الوطنيــة ،مثــل اســتراتيجية د ـبـي للطاقــة النظيفــة  ،2050األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات ،2021
وخطــة د ـبـي  ،2021واالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار ،والمبــادرة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دـبـي ،رعــاه هللا« ،اقتصــاد أخضــر لتنميــة مســتدامة» ،وذلــك
ـم تحقيــق المز يــد مــن االزدهــار
انطالقــا ً مــن إ يماننــا بــأن هــذا االلتــزام يســهم ـفـي تحقيــق نجــاح طويــل المــدى للهيئــة ،ومــن ثـ ّ
علـى إنجــازات خطــط التنميــة الوطنيــة والمحليــة ،فإننــا نتعهــد باتخــاذ
والتقــدم إلمــارة دـبـي .وإ يمانــا ً منــا باألثــر الهائــل للهيئــة ـ
اإلجــراءات الالزمــة لتعز يــز مكانــة الهيئــة الرائــدة بيــن المؤسســات الخدميــة حــول العالــم مــن خـالل خلــق تــوازن بيــن نتائجنــا
ـم خلــق قيمــة مســتدامة للجميــع.
الماليــة واألداء البيئــي ،والتزامنــا نحــو رفاهيــة مجتمــع دـبـي واإلمــارات ،ومــن ثـ ّ
و يعــد التوطيــن أحــد أهــم أهدافنــا االســتراتيجية المهمــة ،التــي تســهم ـفـي تحقيــق األمــن االقتصــادي واالجتماعــي لدولــة
اإلمــارات ،وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن الــدور االجتماعــي الــذي يؤديــه كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص ـفـي ســبيل تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية لحكومــة دـبـي .وتعــد الهيئــة أحــد أ كبــر جهــات التوظيــف ـفـي دـبـي ،حيــث تلتــزم بدعــم وتطو يــر التنميــة
المســتدامة لإلمــارات ،ومــن ثــم ز يــادة مشــاركة المواطنيــن ـفـي الوظائــف الحكوميــة .ففــي  ،2016وصلــت نســبة التوطيــن
إـلـى  %85.23ـفـي الوظائــف اإلدار يــة والقياديــة العليــا .كمــا قطعــت الهيئــة شــوطا ً كبيــرا ً ـفـي تعييــن المواطنيــن وتدر يبهــم
وإدماجهــم ـفـي كافــة مســتوياتها الوظيفيــة بهــدف تعز يــز المهــارات والكفــاءات لــدى المواطنيــن ،وضمــان اســتمرار تطويرهــم
وتنميتهــم.

الجمعيات/المنظمات
تعــد هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي جــزءا ً مــن العديــد مــن المؤسســات والمجالــس واللجــان الوطنيــة التــي تســعى لبنــاء شــرا كات
قو يــة ـفـي قطاعــات الطاقــة والصناعــة .ويهــدف التعــاون مــع هــذه المؤسســات إـلـى تعز يــز ممارســات االســتدامة.
وتشمل هذه المؤسسات ،على سبيل المثال ال الحصر:
المجلس التنفيذي إلمارة دبي

لجنة دبي للطاقة النوو ية

المجلس األعلى للطاقة في دبي

لجنة البنية التحتية في دبي

المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر

استراتيجية دبي
المتكاملة للغاز 2030

لجنة استراتيجية خفض االنبعاثات
الكر بونية

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم د ـبـي ،رعــاه هللا،
ـفـي  5أ كتوبــر  ،2016المنظمــة العالميــة لالقتصــاد األخضــر ،ومقرهــا ـفـي دـبـي ،بحضــور هيليــن كالرك ،مديــرة البرنامــج اإلنماـئـي
ـفـي األمــم المتحــدة.
تهــدف المنظمــة إـلـى توفيــر الحلــول التــي تمكــن مشــروعات االقتصــاد األخضــر عالميــا ً ،ودعــم رواد األعمــال ـفـي تحقيــق
أهــداف أعمالهــم التجار يــة الخضــراء ،خاصــة ـفـي األســواق الناشــئة .وتعمــل المنظمــة بالشــرا كة مــع البرنامــج اإلنماـئـي ـفـي
األمــم المتحــدة ،وشــبكة التنميــة والمعرفــة التــي تمتلكهــا عبــر مكاتبهــا ـفـي  132دولــة ،و 5مرا كــز إقليميــة تغطــي  177دولــة.
ويتــرأس المنظمــة العالميــة لالقتصــاد األخضــر ســعادة  /ســعيد محمــد الطايــر ،الرئيــس التنفــذي و العضــو المنتــدب للهيئــة.
وفي إطار التزامات اتفاقية بار يس والدور الرئيسي للشرا كة متعددة األطراف في اإلسهام نحو تحقيق التنمية االقتصادية
الخضــراء ،ومواجهــة آثــار التغيــر المناخــي ،تتمثــل أهــداف المنظمــة ـفـي أن تكــون مصــدرا ً لالبتــكار والتكنولوجيــا والتمو يــل
ـفـي مجــال تحقيــق التقــدم الملمــوس مــن حيــث دعــم االقتصــاد منخفــض الكر بــون غيــر المســبب للتغيــر المناخــي ،وتعز يــز
كفــاءة الطاقــة ،واالســتخدام المســتدام للميــاه والمــوارد الطبيعيــة .وتعــد المنظمــة العالميــة لالقتصــاد األخضــر المؤسســة
الدوليــة األو ـلـى التــي تنشــئ شــرا كة جديــدة بيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المد ـنـي وجهــات
التمو يــل والمؤسســات األكاديميــة والشــباب.
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أنشــأت هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي فر يــق ر يــادة االســتدامة منــذ عــام  ،2013و يتكــون مــن ممثليــن مــن كل قطــاع مــن
قطاعــات الهيئــة .و يتكامــل دور الفر يــق مــع عمــل إدارة االســتدامة وتغيــر المنــاخ ـفـي رفــع الوعــي حــول أهميــة االســتدامة،
وآثــار التغيــر المناخــي ،والمشــروعات الكبــرى المتعلقــة باالســتدامة .وـفـي عــام  ،2016تــم عقــد أ كثــر مــن  90جلســة توعويــة
لنحــو مــا يز يــد عــن  2000موظــف .كمــا يدعــم فر يــق ر يــادة االســتدامة أهــداف إدارة االســتدامة وتغيــر المنــاخ ـفـي العديــد
مــن مشــروعات االســتدامة لضمــان سالســة إجــراءات حوكمــة االســتدامة داخــل الهيئــة .يتــرأس فر يــق ر يــادة االســتدامة
مديــر أول إدارة االســتدامة وتغيــر المنــاخ ـفـي قطــاع االســتراتيجية وتطويــر األعمــال بالهيئــة .وتتلقــى اإلدارة العليــا بالهيئــة
أحــدث المعلومــات فيمــا يتعلــق بقضايــا االســتدامة مــن نائــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع االســتراتيجية وتطو يــر األعمــال،
وهــو أحــد أعضــاء اإلدارة العليــا كذلــك.

أبرز مالمح إدارة االستدامة لعام 2016

%8الفاقد من
خطوط المياه

 %3.3الفاقد من
خطوط الكهر باء

 3.28الدقائق
المفقودة للمتعاملين

يشغل مواطنو الدولة  %85من
مناصب اإلدارة العليا بالهيئة
مــن المقــرر إنتــاج  %25مــن إجما ـلـي
طاقــة د ـبـي مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة
بحلــول عــام  ،2030وصــوال ً إ ـلـى %75
بحلــول عــام 2050
تحســين ترا كمــي ـفـي الكفــاءة
بواقــع  %25.47ـفـي الفتــرة بيــن
2006و 2 0 1 6
خفــض  37.5مليــون طــن
ـفـي انبعاثــات ثا ـنـي أ كســيد
الكر بــون ـفـي الفتــرة مــن
 2006إ ـلـى 2016
الحصــول ع ـلـى جائــزة ســيف الشــرف
مــن مجلــس الســالمة البريطا ـنـي ـفـي
الصحــة والســالمة للســنة التاســعة
منــذ عــام 2007

حلــول دولــة اإلمــارات (ممثلــة ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي)
ـفـي المركــز األول ع ـلـى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال
إفر يقيــا ،والرابــع عالميـاً ،ـفـي ســهولة الحصــول ع ـلـى الكهر بــاء،
وفــق تقر يــر البنــك الدو ـلـي لممارســة أنشــطة األعمــال ،2017
وذلــك للعــام الرابــع ع ـلـى التوا ـلـي.
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الحصــول ع ـلـى جائــزة الشــرف العالميــة
ـفـي البيئــة مــن مجلــس الســالمة البريطا ـنـي
للســنة الخامســة ع ـلـى التوا ـلـي.

35

التنمية المستدامة

حوكمة االستدامة

إدارة المعنيين
علـى مســتويات الرضــا لهــم؛ بــدءا ً مــن
إننــا ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي نعتــز بالمعنييــن ونســعى جاهديــن لتوفيــر أ ـ
ـاء بالمورديــن والشــركاء .و يشــمل مفهــوم «المعنييــن» لــدى
موظفينــا مــرورا ً بالمتعامليــن والحكومــة والمجتمــع وانتهـ ً
علـى أن تكــون
الهيئــة مجموعــة األفــراد أو المؤسســات التــي تســهم بفعاليــة ـفـي تحقيــق رســالة الهيئــة .ولذلــك ،نحــرص ـ
ســعادة المعنييــن ـفـي صميــم اســتراتيجيتنا مــن حيــث توفيــر البنيــة التحتيــة للكهر بــاء والميــاه الالزمــة لدعــم مســيرة النمــو
االقتصــادي إلمــارة دـبـي.
توفــر الهيئــة العديــد مــن قنــوات التواصــل مــع المعنييــن؛ بمــا ـفـي ذلــك اســتبيانات الرضــا والجــوالت الترويجيــة ،والمشــار يع
علـى النحــو المبيــن ـفـي هــذا التقر يــر.
علـى أســاس مــن األولو يــات التنظيميــة ـ
المشــتركة ،والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ـ
ويتــم تفعيــل هــذه القنــوات بشــكل دوري لضمــان فعاليــة االتصــال بيــن الهيئــة والمعنييــن.
علـى النحــو األفضــل واألكثــر
ونهــدف مــن خ ـالل إطــار عمــل إدارة المعنييــن لدينــا إ ـلـى تحديــد ســبل إشــراك المعنييــن ـ
علـى مخرجــات قيمــة  ،تماشــيا ً مــع معيــار إشــراك المعنييــن  AA1000لعــام  ،2015وإرشــادات
شــمولية ،بهــدف الحصــول ـ
إعــداد تقار يــر االســتدامة الصــادرة عــن مبــادرة إعــداد التقار يــر العالميــة.
تشمل أهدافنا االستراتيجية الرئيسية المتعلقة بالمعنيين ما يلي:

استضافة ورش عمل إشراك المعنيين لفئات المعنيين الرئيسية
تحديد االقتراحات القيمة والشاملة المناسبة لكل فئة من فئات المعنيين
إدارة احتياجات المعنيين وتوقعاتهم واالستجابة لها
السعي إليجاد فرص جديدة من خالل عقد الشرا كات مع العديد من فئات المعنيين لدفع مسيرة التنمية المستدامة
إطالق المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
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علـى أســاس األولويــة ،والترتيــب مــن حيــث القــوة ،واالهتمــام بــكل مــن
تــم تحديــد الفئــات المعنيــة لهيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي ـ
أنشــطة الهيئــة .وتعــد إدارة االســتراتيجية ـفـي الهيئــة هــي المســؤولة عــن مراجعــة القائمــة كل عــام وتحديثهــا إذا لــزم األمــر.
علـى أســاس
باإلضافــة إـلـى التأ كــد مــن أن الخطــة االســتراتيجية للهيئــة تشــمل احتياجــات المعنييــن و توقعاتهــم مرتبــة ـ
األولويــة.

الفئات الرئيسية للمعنيين

الفئات الفرعية للمعنيين

الحكومة

اتحاديا ً ومحليا ً

الموظفون

مجلس اإلدارة /اإلدارة العليا /اإلدارة المتوسطة /الوظائف غير اإلشرافية /أخرى

المجتمع واألجيال المستقبلية

المؤسسات البيئية /الجمهور /وسائل اإلعالم

الشركاء

الشركاء االستراتيجيون  /الشركاء الرئيسيون

المتعاملون

مقاولون/سكني/تجاري/صناعي/أخرى

الموردون

االستراتيجيون  /الرئيسيون  /األساسيون

أصحاب رؤس األموال /
المستثمرون

المؤسسات االستثمار ية المحلية واألجنبية/المصارف/الخدمات المالية/
مصنعو تقنيات الطاقة الشمسية

أنشطة إشراك المعنيين لدى الهيئة
دورات ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

إﻋﻼم
)ﻗﻨﺎة واﺣﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ(

دورات ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
ﺣﻤﻼت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ

اﺳﺘﺸﺎرة
)اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﻳﺴﺄﻟﻮن واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺠﻴﺐ(

دراﺳﺎت ﺣﻮل رﺿﺎ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
اﺗﺼﺎﻻت ﺷﻔﻮﻳﺔ وﺗﺤﺮ ﻳﺮ ﻳﺔ

اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺪدة
اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺸﺮف

إﺷﺮاك
)إﺷﺮاك وﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﻴﻦ(

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮردﻳﻦ
ﻧﺪوات

ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ واﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺴﻮق اﻟﻤﺠﻬﻮل

ﺗﻌﺎون
)اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺒﺎدرة(

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و اﻟﺨﺎص
ﻣﺸﺎر ﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ
)دور اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ(

أﻧﺸﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

ز ﻳﺎرات ﻃﻼﺑﻴﺔ
ﺣﻤﻼت ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻳﺔ
ﺣﻤﻼت ﺗﺮو ﻳﺠﻴﺔ
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الفئات المعنية لهيئة كهر باء ومياه دبي خالل عام 2016

احتياجات المعنيين وتوقعاتهم
نهــدف ـفـي الهيئــة إـلـى اعتمــاد نهــج واضــح يتســم بالثبــات والشــفافية عنــد إشــراك المعنييــن ـفـي أنشــطة الهيئــة .ولذلــك،
علـى إشــراك فئــات المعنييــن بطــرق متنوعــة .ويوضــح الجــدول أدنــاه أهــم االحتياجــات التــي تــم تحديدهــا
فإننــا نحــرص ـ
لــكل فئــة مــن فئــات المعنييــن ،مــن خ ـالل أنشــطة إشــراك المعنييــن التــي نفذتهــا الهيئــة.

فئة المعنيين
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االحتياجات والتوقعات

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

يتنــاول االســتبيان الســنوي الــذي تصــدره الهيئــة لقيــاس نســبة رضــا المعنييــن توقعــات المعنييــن بخصــوص العديــد مــن
القضايــا المتعلقــة بالهيئــة ،وبــكل فئــة مــن فئــات المعنييــن.
ضمنــت الهيئــة مفهــوم االســتدامة ـفـي رؤيتهــا ورســالتها وشــعارها ،بــات مــن الضــروري التأ كــد مــن فعاليــة
وبعــد أن
ّ
ـم فقــد قامــت الهيئــة بوضــع أســئلة مناســبة تتعلــق
جهــود التوعيــة التــي تبذلهــا الهيئــة حــول قضايــا االســتدامة ،ومــن ثـ ّ
باالســتدامة ـفـي كافــة اســتبيانات الــرأي الخاصــة بالمعنييــن لتقييــم فعاليتهــا .وأظهــرت نتائــج االســتبيان عــام  2016أن
علـى اســتعداد لتزويــد
غالبيــة المعنييــن كانــو راضيــن للغايــة عــن أداء الهيئــة فيمــا يخــص االســتدامة ،وأن غالبيــة موردينــا ـ
علـى إدارة وتحســين أداء االســتدمة ـفـي جميــع
الهيئــة بالمز يــد مــن المنتجــات الصديقــة للبيئــة ،وذلــك نتيجــة لتركيــز الهيئــة ـ
مراحــل سلســلة اإلمــداد.

استبيان رضا المعنيين بشأن االستدامة لعام 2016

أنا مستعد لتزويد الهيئة بمنتجات وخدمات
أ كثر استدامة وصديقة للبيئة
 %84.72الموردون

أنا على علم بأداء ومبادرات االستدامة لدى
الهيئة
 %82الموظفون
 %66المتعاملون

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

اض عن أداء الهيئة المتعلق
أنا ر ٍ
باالستدامة بشكل عام
 %83.99المجتمع (األفراد)
 %86.96المجتمع (األعمال)
 %89.71الحكومة
 %83.35الموردون
 %85.32المتعاملون
 %88.06الشركاء
المستثمرون
%90
 %84.26الموظفون
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سعادة المعنيين

مؤشر ثقافة االستدامة
ـفـي إطــار جهــود الهيئــة الراميــة إ ـلـى متابعــة التقــدم ـفـي ترســيخ االســتدامة ضمــن ثقافتنــا المؤسســية ،وتقييــم فعاليــة
نشــاطات الهيئــة العديــدة المرتبطــة باالســتدامة ،تســتخدم الهيئــة مؤشــر ثقافــة االســتدامة وهــو عبــارة عــن اســتبيان تعــده
علـى نتائــج االســتبيان
جهــة خارجيــة للموظفيــن بهــدف قيــاس مــدى ترســيخ مفهــوم االســتدامة ـفـي ثقافــة الهيئــة .وبنــاء ـ
علـى معــدل 5.1
لعــام  2015الــذي شــارك فيــه مــا يز يــد عــن  2000موظــف ،حصلــت جهــود الهيئــة ـفـي ترســيخ االســتدامة ـ
مــن أصــل ( 6أي مــا يعــادل نســبة  ،)%85متجــاوزة بذلــك متوســط جميــع المؤسســات التــي خضعــت لالســتبيان ذاتــه.
علـى التواـلـي ،اســتخدمنا مؤشــر ثقافــة االســتدامة لمتابعــة مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه الهيئــة
ـفـي عــام  ،2016وللمــرة الثالثــة ـ
ـفـي ترســيخ االســتدامة ـفـي ثقافتنــا المؤسســية ،وتقييــم فعاليــة نشــاطات الهيئــة المتعلقــة باالســتدامة.
علـى معــدل  5.32مــن أصــل ( 6أي مــا يعــادل  ،)%88.6متجــاوزًة متوســط
وفقــا ً لنتائــج هــذا االســتبيان ،حصلــت الهيئــة ـ
نتائــج جميــع المؤسســات التــي أ كملــت االســتبيان نفســه (.)%62

وفيما يلي مواطن القوة الرئيسية لدى الهيئة:

عال في االلتزام الشخصي نحو
حس
ٍ
االستدامة والقدرة على صنع الفرق

فعالية الدورات التدريبية وجهود
إشراك المعنيين ،فقد سجل
المشاركون في الدورات التدريبية
المتعلقة باالستدامة معدالت
تتجاوز غيرهم ممن لم يشاركوا
في تلك البرامج التدريبية من
المؤسسات األخرى

الرغبة في مواصلة التعلم ورفع
الوعي حول االستدامة.

نظرة إيجابية حول تمتع الهيئة
باالبتكار في مجال االستدامة

إدراك راسخ للريادة وااللتزام
االستراتيجي نحو االستدامة

تفوق واضح في نتائج ممكّنات
االستدامة لدى الهيئة على
المؤسسات األخرى وخاصة في
استبيان 2015

وخ ـالل األعــوام األخيــرة ،كان مــن الواضــح أن موظفــي الهيئــة يتمتعــون بالمز يــد مــن المعرفــة حــول االســتدامة ،وأنهــم
يمارســونها فعليــا ً داخــل الهيئــة وخارجهــا .فقــد بلــغ عــدد الموظفيــن المشــاركين ـفـي برامــج التوعيــة باالســتدامة عــام 2016
أ كثــر مــن  3000موظــف مقارنــة ب ـ  400موظــف فقــط عــام  .2014كمــا زاد معــدل المعرفــة بيــن موظفــي الهيئــة نتيجــة
علـى مــدار عــام  ،2016بدعــم مــن أعضــاء فر يــق ر يــادة
حم ـالت التوعيــة التــي نظمهــا فر يــق التغيــر المناخــي واالســتدامة ـ
االســتدامة.
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نلتــزم ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي بتحســين أداء االســتدامة .ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف ،وضعنــا االلتزامــات التاليــة مــن
أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة:
ضمان ترسيخ االستدامة في استراتيجية العمل بالهيئة.
ضمان مواءمة استراتيجياتنا لالستراتيجيات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية.
ز يادة إسهامنا المباشر وغير المباشر في تعز يز اقتصاد إمارة دبي.
الحفاظ على معايير إمدادات الكهر باء والمياه عالمية المستوى وفق أعلى مستويات الجودة واالعتمادية والكفاءة والتوافر ية.
االستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة وتطويرها.
مواصلة العمل على ز يادة سعادة المعنيين.
الحد من بصمتنا البيئية إلى أدنى قدر ممكن ،وضمان إ يفاء عملياتنا بجميع اللوائح التنظيمية البيئية.
ز يادة القدرة اإلنتاجية للطاقة الشمسية لتصل إلى  %7بحلول  ،2020و %25بحلول .2030
اإلسهام في تحقيق استراتيجية الحد من االنبعاثات الكر بونية الهادفة إلى تقليل االنبعاثات الكر بونية بنسبة
 %16بحلول .2021
تعز يز كفاءة المياه في شبكات اإلنتاج والتوز يع لدى الهيئة.
تقليل معدل دوران الموظفين وز يادة نسبة مواطني الدولة في شغل وظائف الهيئة.
تبني إجراءات الشراء الخضراء ضمن كامل سلسلة اإلمداد الخاصة بالهيئة.
تنفيذ المز يد من مشروعات المسؤولية المجتمعية المؤسسية من أجل إ يجاد قيمة مشتركة وتقييم التأثير االجتماعي للهيئة.
اإلسهام في تحقيق مبادرة دبي الذكية من خالل المبادرات الذكية التالية:
علـى تركيــب ألــواح كهروضوئيــة فــوق أســطح المبا ـنـي وإنتــاج
 .1شــمس د ـبـي :لتشــجيع أصحــاب المبا ـنـي والمنــازل ـ
الكهر بــاء مــن الطاقــة الشمســية
 .2التطبيقات الذكية من خالل عدادات وشبكات ذكية
 .3الشاحن األخضر :إلنشاء بنية تحتية ومحطات شحن السيارات الكهر بائية

ورشة عمل إشراك المعنيين حول االستدامة

يعــد إشــراك المعنييــن عامـال ً ضرور يــا ً إلنجــاح جهودنــا لتعز يــز االســتدامة وهــو الركيــزة األساســية التــي يســتند إليهــا برنامــج
االســتدامة المؤسســية بالهيئــة .وقــد اســتخدمت إدارة التغيــر المناخــي واالســتدامة ـفـي عــام  2016مختبــرات االبتــكار التــي
علـى
نظمتهــا إدارة االســتراتيجية باعتبارهــا منصــة إلشــراك المعنييــن ،بهــدف فهــم توقعاتهــم واحتياجاتهــم واهتمامتهــم ـ
علـى تقر يــر االســتدامة الخــاص بالهيئــة،
نحــو أفضــل .وخـالل جلســات االســتدامة ،طلبنــا مــن المعنييــن تقديــم تعقيباتهــم ـ
وناقشــنا معهــم نقــاط قلقهــم وتوقعاتهــم ،ورتبنــا كل موضــوع حســب أهميتــه لديهــم .واســتخدمنا تعقيبــات المعنييــن
كقاعــدة لتحديــد األهميــة النســبية للقضايــا المتعلقــة بالمعنييــن ـفـي تقر يــر االســتدامة  ،2016كمــا تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار
ـفـي القــرارات المتعلقــة بمراجعــة عمليــة التخطيــط الســنوي لالســتراتيجية المؤسســية.

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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التزاماتنا نحو المستقبل المستدام

تقييم األهمية النسبية
يعــد مفهــوم األهميــة النســبية أحــد أهــم اإلرشــادات األساســية ـفـي المبــادرة العالميــة إلعــداد تقار يــر االســتدامة ،إذ يتعيــن
علـى المؤسســة إعــداد تقر يــر حــول القضايــا ذات األثــر األكبــر اقتصاديــا ً وبيئيــا ً واجتماعيــاً ،أو التــي يــرى المعنيون الداخليون
ـ
ف
ف
علـى
والخارجيــون لديهــا أنهــا ذات أهميــة لهــم .و ــي هــذا الســياق ،و ــي ســبيل تحديــد أ كثــر القضايــا أهميــة لدينــا ،فقــد حرصنــا ـ
إشــراك المعنييــن لدينــا للخــروج بقائمــة مــن تلــك القضايــا ألغــراض إعــداد هــذا التقر يــر .واســتخدمنا ـفـي اختيــار وترتيــب
علـى مبــادئ مــدى الصلــة واألهميــة والتصنيــف
أولو يــة قضايــا األهميــة النســبية لــدى الهيئــة إجــراءات تفصيليــة قائمــة ـ
حســب األهميــة ،كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻓﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﻮردﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ،وإﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،واﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وإﻣﺎرة دﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص.

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻓﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﻫﻨﺎك
ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻹﺣﺘﺒﺎس
اﻟﺤﺮاري .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ وﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ.

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺛﺮﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻴﺌﻲ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴ ًﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻳﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ.

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺮاﺑﻌﺔ

ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮ ﻳﺮﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ "اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ" .وﻻ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ "اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ" إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ أو اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎن ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ وﻣﺪى اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﻮازن.

توضــح مصفوفــة “األهميــة النســبية” نتائــج إجــراءات تقييــم “األهميــة النســبية” لــدى الهيئــة لعــام  ،2015وكذلــك أهميــة
علـى حــدود كل جانــب مــن جوانــب القضايــا ذات األهميــة النســبية
العالقــة بيــن أداء الهيئــة والمعنيــن .ويمكنكــم االطـالع ـ
ـفـي الملحــق رقــم  1مــن هــذا التقر يــر.
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مصفوفة األهمية النسبية
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ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮ ﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ

اجتماعي

اقتصادي

األداء االقتصادي

 .2التواجد في السوق
 .3ممارسات المشتر يات

6.0

5.0

5.0

 .16التوظيف
 .17عالقة العمالة  /اإلدارة
 .18الصحة و السالمة المهنية

 .4توافر و موثوقية الكهر باء

 .19التدر يب و التعليم

 .6البحث و التطوير

 .21المجتمعات المحلية

 .8مكافحة الفساد

 .23توفر المعلومات للمتعاملين

 .5إدارة الطلب على الطاقة

 .20تقييم الموردين وفق ممارسات العمل*

 .7كفاءة النظام

 .22الحصول على الكهر باء

.9

استهالك الطاقة

بيئي

 .10توافر وجودة المياه
 .11التنوع البيولوجي*
 .12االنبعاثات

 .24التخطيط و االستجابة للطوارئ و الكوارث
 .25صحة و سالمة العمالء
 .26سعادة المتعاملين

 .27االلتزام باألنظمة و القوانين
 .28التنوع و تكافؤ الفرص

 .13النفايات السائلة و النفايات التقليدية
 .14االمتثال للقوانين و األنظمة البيئية
 .15التقييم البيئي للمورد
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البحوث والتطو ير
تماشــيا ً مــع رؤ يتنــا ـفـي خـالل تقديــم خدمــات مســتدامة للكهر بــاء والميــاه بمســتوى عالمــي ،وتعز يــز كفــاءة توليــد الكهر بــاء
وتوز يعهــا ونقلهــا ،تواصــل الهيئــة تعز يــز التزامهــا القــوي بدعــم مبــادرات البحــث والتطويــر .،وينصــب تركيــز هــذه المبــادرات
علـى ثالثــة أبعــاد :البنيــة التحتيــة ،ومشــار يع البحــث والتطويــر ،واألفــراد وبنــاء القــدرات.
ـ
علـى إنشــاء مركــز البحــث والتطويــر ـفـي مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة
تعمــل هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي حاليــا ً ـ
الشمســية بإجماـلـي  500مليــون درهــم حتــى عــام .2020
تشــمل البنيــة التحتيــة مركــزا ً متطــورا ً للبحــث والتطويــر ،ويســتضيف معظــم أنشــطة البحــث والتطويــر ،ومركــز إلجــراء
التجــارب الخارجيــة الختبــار الحلــول والمعــدات ـفـي ظــل الظــروف البيئيــة القاســية ودرجــة الحــرارة العاليــة خ ـالل الصيــف
ـفـي دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة ،إضافــة إ ـلـى أول مختبــر ـفـي العالــم تتــم طباعتــه بتقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،للبحــث
والتطويــر ـفـي مجــال الطائــرات بــدون طيــار والــذكاء االصطناعــي.
وتضــم محفظــة مشــار يعنا خمســة مجــاالت متعلقــة بالبحــث والتطويــر ،وهــي الطاقــة الشمســية ،والميــاه ،وكفــاءة الطاقــة
علـى هــذه المشــار يع:
وتكامــل الشــبكة الذكيــة ،وتخز يــن الطاقــة ،والطائــرات بــدون طيــار والــذكاء االصطناعــي .ومــن األمثلــة ـ
علـى األلــواح الشمســية والتنبــؤ باألحمــال ،واختبــار المكونــات ،وتطو يــر واجهــات المســتخدم
الحــد مــن ترا كــم األتر بــة ـ
وأنظمــة تطبيقــات الشــبكة الذكيــة ،ومحــاكاة لنظــم الطاقــة الحرار يــة الشمســية لتقليــل التكلفــة وتحســين األداء ،والطباعــة
ثالثيــة األبعــاد لمكونــات ومرافــق عملياتنــا األساســية .باإلضافــة إـلـى ذلــك ،فإننــا نستكشــف المز يــد مــن فــرص المشــاركة
ـفـي أنشــطة البحــث والتطويــر بدا يــة مــن المحيــط مــرورا ً بالطاقــة الحرار يــة األرضيــة ،وصــوال ً إـلـى الر يــاح والهيدروجيــن .وأخيــراً،
علـى الطاقــة الشمســية» ،وتســتضيف
كمــا تنظــم الهيئــة «المســابقة العالميــة للجامعــات لتصميــم األبنيــة المعتمــدة ـ
دـبـي دورتيــن متتاليتيــن مــن المســابقة عامــي  2018و2020؛ وهــي مســابقة تهــدف إـلـى تصميــم وبنــاء وتشــغيل نمــاذج
علـى حــل
مســتدامة لبيــوت تعمــل بالطاقــة الشمســية ،وتضــم  22فر يقــا ً مــن  37جامعــة و 16بلــداً ،وســتركز المشــاركات ـ
القضايــا وتلبيــة االحتياجــات التــي تضمــن العيــش المســتدام ـفـي المنطقــة.
و ـفـي الوقــت ذاتــه ،ومــن خ ـالل برامــج ومبــادرات البحــث والتطو يــر التــي تنفذهــا الهيئــة ،نقــوم ببنــاء شــبكة قو يــة مــن
لمحلـي والدو ـلـي مــع رواد الصناعــة والمؤسســات األكاديميــة ،إســهاما ً منــا ـفـي تطويــر
ـ
علـى الصعيديــن ا
الشــرا كات والتعــاون ـ
جيــل المســتقبل مــن العلمــاء والمهندســين لســد احتياجــات الهيئــة وغيرهــا مــن المؤسســات بالدولــة .وقــد حظــي أداؤنــا
علـى الصعيــد الدوـلـي ،مــن خ ـالل نشــر العديــد مــن المقــاالت واألخبــار الخاضعــة
علـى كامــل التقديــر واإلعجــاب ـ
بالفعــل ـ
ف
ف
لمراجعــات األقــران ــي العديــد مــن الصحــف الدوليــة ،ومشــاركتنا ــي المؤتمــرات الدوليــة وانضمامنــا لشــبكات التعــاون
علـى المســتوى العالمــي .وستســهم جهودنــا ـفـي مجــال تعز يــز المعرفــة والملكيــة الفكر يــة ـفـي البحــث والتطو يــر ـفـي الحفــاظ
ـ
علـى نهــج االبتــكار والتميــز ـفـي الهيئــة للســنوات القادمــة ،وتوفيــر المز يــد مــن الفــرص لدولــة اإلمــارات لتحقيــق مز يــد مــن
ـ
التطو يــر والتســويق التجــاري للتكنولوجيــا.
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باعتبارنــا مؤسســة خدميــة تتبنــى اإلبــداع واالبتــكار جــزءا ً مــن ثقافتهــا ،تســعى الهيئــة إـلـى تحقيــق رؤيــة قيادتنــا الرشــيدة،
ومواصلــة بــذل الجهــود لتطويــر مفهــوم اإلبــداع واالبتــكار ـفـي قطاعــي الطاقــة النظيفــة والميــاه ،وـفـي عــام  ،2016أسســت
هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي قطــاع “االبتــكار والمســتقبل” الــذي دمــج بيــن فرعيــن تشــغيليين همــا :إدارة اإلبــداع واالبتــكار
وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات .و يتمحــور اإلبــداع واالبتــكار ـفـي الهيئــة بشــكل رئيســي حــول ثالثــة مجــاالت وظيفيــة ،هــي:
تخطيــط االبتــكار والعالقــات ،وتســهيل االبتــكار ،وإدارة االبتــكار.
علـى شــهادة المواصفــات األور بيــة لنظــم إدارة االبتــكار ((،))CEN / TS 16555-1-2013
ـفـي عــام  ،2016حصلــت الهيئــة ـ
مــن منظمــة لويــدز ر يجيســتر البر يطانيــة ،إلعــداد وتطبيــق نظــام متكامــل إلدارة االبتــكار .وتعــد الهيئــة مــن أوائــل الجهــات
علـى هــذا االعتمــاد الهــام ،الــذي يتضمــن اإلرشــادات الضرور يــة لتأســيس نظــام
الحكوميــة تبنيــا ً لهــذه المعاييــر وحصــوال ً ـ
إلدارة االبتــكار والحفــاظ عليــه وتطويــره .ويعكــس هــذا اإلنجــاز الجديــد التــزام الهيئــة بتعز يــز اإلبــداع واالبتــكار بمــا يتماشــى
علـى مســتوى عالمــي.
مــع توجيهــات القيــادة الرشــدة وأهدافهــا الوطنيــة ،ورؤ يتنــا بــأن نكــون مؤسســة مســتدامة مبتكــرة ـ
وتماشــيا ً مــع أســبوع االبتــكار ـفـي دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة ،نظمــت هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي أســبوع ومعــرض االبتــكار
الســنوي للهيئــة ،الــذي وفــر لموظفــي الهيئــة والمبتكر يــن والشــركات الناشــئة معلومــات عــن أحــدث المشــار يع المبتكــرة
تضمــن أســبوع االبتــكار العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات ،بمــا ـفـي ذلــك محطــة المســتقبل؛
التــي تنفذهــا بهــا الهيئــة ،كمــا
ّ
التــي شــملت أر بعــة عناو يــن فرعيــة هــي :الكوكــب األخضــر ،وتجــارب غامــرة ،والمدينــة الذكيــة ،وعالــم متواصــل .كمــا
أطلقــت الهيئــة العديــد مــن النشــاطات التفاعليــة ـفـي قبــة المســتقبل مثــل جلســات أي تــوك وحديــث االبتــكار.
كوادر مبتكرة في هيئة كهر باء ومياه دبي
علـى مســتوى عالمــي ،أطلقــت الهيئــة حملــة “كــوادر مبتكــرة”
تماشــيا ً مــع رؤ يتنــا بــأن نكــون مؤسســة مســتدامة مبتكــرة ـ
علـى منوالهــم وتبنــي اإلبــداع واالبتــكار ـفـي جميــع المجــاالت.
لتقديــر العقــول المبدعــة بيــن موظفينــا وإلهــام اآلخر يــن للعمــل ـ

ﻣﻌــﺪ اﻟﻌﻤﻞ
رﻳﻬــﺎم ﺣﻠﻤﻲ

ﻣﻨﻈــﻢ اﻟﻌﻤــﻞ
ﻋﻤــﺎر ﻣﻜﻲ

اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻻدوات
اﻟﺒﺤﺚ
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ُﻣﻴﺴــﺮ اﻟﻌﻤــﻞ
د .ﻋﺒــﺪﷲ اﻟﺤﻤــﺎدي

ﻣﻨﻈــﻢ اﻟﻌﻤــﻞ
اﺳــﻼم اﺑــﻮ ﺣﻤﺪة

ﻣﻌــﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻮﺳــﻒ اﻟﺒﺮﻋﻲ

ﺗﻢ إﺟﺮاء  55ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ  3ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻄﻮ ﻳﺮ ،اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻹدارة
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻟﺨﺒﺮاء
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اإلبداع واالبتكار في هيئة كهر باء ومياه دبي

برنامج مبادرات 2016
ﻛﺄس ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮ ﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻋﻠـﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻮﻗــﻮف ـ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻮﻓــﺮ ﺣﻠــﻮل ﻣﺒﺘﻜــﺮة ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ ،واﺳﺘﻜﺸــﺎف ﺳــﺒﻞ
اﻟﺘﻌﺎون وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮا ﻛﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻌﻬﺎ
ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺗﻬــﺪف ﻫــﺬه اﻟﻤﺒــﺎدرة إـﻟـﻰ إ ﻳﺠــﺎد ﺑﻴﺌــﺔ ﺗﻤﻜــﻦ وﺗﺸــﺠﻊ
اﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ اﻹﺑﺪاﻋــﻲ؛ وﺗﺘﺄﻟــﻒ ﻣــﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺟﻠﺴــﺎت
ﻣﻠﻬﻤــﺔ ﻳﺠﺮ ﻳﻬــﺎ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻳــﻦ وذوي اﻟﺨﺒــﺮة
اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔــﻲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ واﻟﺠﻤﻬــﻮر .و ﻳﺘﻤﺜــﻞ اﻟﻬــﺪف
اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﺒــﺎدرة ـﻓـﻲ ﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻻﺑﺘــﻜﺎر
ﻟﻤﺤﻠـﻲ
ـ
ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى ا
وﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺒــﺮات ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ـ
واﻟﺪو ـﻟـﻲ ـﻓـﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠــﺎﻻت ﻣﺜــﻞ اﻟﻌﻠــﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،وﺳﺘﺴــﻤﺢ ﻫــﺬه اﻟﺘﺠﺮ ﺑــﺔ
ﻋﻠـﻰ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﺑﺎﻛﺘﺴــﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻮﻗــﻮف ـ
ﺳﺒﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر.
ﻛﻮادر ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻣﺸــﺮوع ﻳﺸــﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘــﻮل اﻟﻤﺒﺪﻋــﺔ ـﻓـﻲ ﻫﻴﺌــﺔ ﻛﻬﺮ ﺑــﺎء
وﻣﻴﺎه دﺑﻲ وﻳﻠﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﻳﻦ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ 5
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺘﻜﺮي اﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﺷﻤﺲ دﺑﻲ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ"
ﻓ
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺗﺤــﺪي ﻳﺸــﺠﻊ اﻟﻄــﻼب ــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء دوﻟــﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺗﺼﻤﻴــﻢ وﺑﻨــﺎء
اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮ ﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة ـ
واﺧﺘﺒﺎرﺳــﻴﺎرات ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ و ﻳﺘــﻢ
ﻋﻠـﻰ ﻧﺸــﺮ
اﻟﺘﺤﻜــﻢ ﺑﻬــﺎ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺪ .ﻳﻌﻤــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ـ
ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻷﺟﻴــﺎل اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ،ﻛﻤــﺎ
ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺰ ﻳــﺰ ﻣﻜﺎﻧــﺔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﻛﺪاﻋــﻢ ﻫــﺎم
ﻳﻌﻤــﻞ ـ
ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
أﻓﻜﺎري
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ "أﻓــﻜﺎري" ﻫــﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻹﺑــﺪاع واﻻﺑﺘــﻜﺎر
اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟــﺪى اﻟﻬﻴﺌــﺔ ،و ﻳﻬــﺪف إ ـﻟـﻰ إﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻــﺔ
أﻣــﺎم ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧــﻮا ﺟــﺰءا ً ﻣــﻦ ﻗﺼــﺔ
ﻧﺠﺎح اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت اﻟﺤﺮة
ﻣﺴـ ّـﺮع اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﺪو ـﻟـﻲ اﻟــﺬي ﻳﻮﻓــﺮ إﻃــﺎرا ً ﻣﺘﻜﺎﻣــﻼ ً
ﻟﺘﻌﺰ ﻳــﺰ اﻟﺘﻌــﺎون اﻟﺪو ـﻟـﻲ ـﻓـﻲ دﻋــﻢ وﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘــﻜﺎر،
وﺻــﻮﻻ ً إ ـﻟـﻰ ﺣﻠــﻮل ﻓﺎﻋﻠــﺔ ـﻓـﻲ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
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ﺗﺤﺪي اﻟﻬﺎﻛﺎﺛﻮن
ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎس ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻷﻓــﻜﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ـ
ذﻟــﻚ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ﺧﻄــﻮات ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺑــﺪاع.
وﺳــﻮف ﻳﻜﺘﺴــﺐ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷدوات
اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺪﻋــﻢ اﻟﺤﻠــﻮل اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳــﺔ.
وﻗــﺪ ﺗــﻢ إﻃــﻼق اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﻷو ـﻟـﻰ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻤﻮﻇﻔــﻲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺑﻬــﺪف ﺗﻄﻮ ﻳــﺮ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻬﻴﺌــﺔ
وﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺳــﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ .ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺧﺼــﺺ
اﻟﻬﺎﻛﺎﺛﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

أدوات اﻻﺑﺘﻜﺎر
أﻋــﺪت إدارة اﻻﺑﺘــﻜﺎر ﺑﺎﻟﻬﻴﺌــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪروس
اﻟﻤﺼــﻮرة ﻟﻤﺨﺘﻠــﻒ أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺼــﻒ اﻟﺬﻫﻨــﻲ
ﻟﻴﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬــﺎ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻮﻇﻔــﻲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ واﻟﺠﻤﻬــﻮر،
وذﻟــﻚ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة ـﻓـﻲ ﺟﻌــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت وﺟﻠﺴــﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ أ ﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺟﺬﺑﺎ ً ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮ ﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ ﻟﻠﺮوﺑﻮت
ﻣﺸــﺮوع ﻟﺒﻨــﺎء اﻟﺮوﺑﻮﺗــﺎت ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺻﻨــﺪوق أدوات
ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﺳﻦ  6ﺳﻨﻮات
وﺣﺘــﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮ ﻳــﺔ وﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ .ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ
اﺳــﺘﺨﺪام أدوات ﺻﻨــﺪوق ﺑﻨــﺎء اﻟﺮوﺑــﻮت ـﻓـﻲ ﻣﺮا ﻛــﺰ
اﻻﺑﺘــﻜﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ ﺑﻬــﺪف ﺗﺪر ﻳــﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ،
وﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬــﻢ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام
أﺟﻬــﺰة اﺳﺘﺸــﻌﺎر اﻟﻀــﻮء ،واﻷﺷــﻌﺔ ﺗﺤــﺖ اﻟﺤﻤــﺮاء
واﻟﻤﻮﺟﺎت ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮ ﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
ﻃــﻮرت اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ أول ﻣﺤﻔﻈــﺔ اﺑﺘــﻜﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ
اﻟﻤﺸﺎر ﻳﻊ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻨﺼﺔ اﺑﺘﻜﺎري
ﻣﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻋﺒــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ـﻓـﻲ
ﻣﺠــﺎﻻت ﻣﺤــﺪدة ﺿﻤــﻦ ﻣﺠــﺎﻻت اﺳــﺘﺮا ﻳﺘﻴﺠﻴﺔ ﺗﻬــﻢ
اﻟﻬﻴﺌــﺔ .وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﻤﻨﺼــﺔ أداة ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ
اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ـﻓـﻲ ﻧﻈــﻢ اﻻﺑﺘــﻜﺎر ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟــﻢ  ،وﺗﺘﻴــﺢ
ﻟﻠﻤﺒﺘﻜﺮ ﻳــﻦ واﻟﻤﺼﻤﻤﻴــﻦ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ أﻧﺤــﺎء اﻟﻌﺎﻟــﻢ
اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼــﺔ ذﻛﻴــﺔ ﻟﻨﺸــﺮ وﺗﻌﻤﻴــﻢ ﻟﺒﺘﻜﺎراﺗﻬــﻢ
وﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻬﻢ.
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قصة نجاح:
مؤتمر ريادة االستدامة
تماشــيا ً مــع الخطــة االســتراتيجية للهيئــة لعــام  ،2021عقــدت الهيئــة مؤتمــر ر يــادة االســتدامة ،بالتعــاون مــع معهــد
كامبــردج لر يــادة االســتدامة ـفـي مــارس  .2017هدفــت الفعاليــة إـلـى تعز يــز الممارســات العالميــة المســتدامة والمبتكــرة ـفـي
علـى المهــارات واالبتــكار والتعــاون والقيــادة .وتضمــن البرنامــج كلمــات المتحدثيــن ،وحلقــات نقــاش
دـبـي ،كمــا ركــز البرنامــج ـ
علـى يوميــن :
وورش عمــل تفاعليــة ،تــم توز يعهــا ـ
قمة الرؤساء التنفيذيين
خصــص اليــوم األول لـ“قمــة كبــار المســئولين التنفيذييــن” ،وركــز ع ـلـى األولويــات االســتراتيجية  ،ونشــر الوعــي بأهميــة
االســتدامة والنمــو المســتدام ،كمــا وقعــت هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي مــع معهــد كامبــردج لر يــادة االســتدامة مذكــرة تفاهــم
يلـي :تعز يــز مرونــة المدينــة ،واالســتدامة
لمواصلــة التعــاون ـفـي مجــاالت االســتدامة ،شــملت المواضيــع خـالل اليــوم األول مــا ـ
ونوعية الحياة ،وتعز يز االبتكار ،والقيادة ،وتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ( أهداف التنمية المستدامة)،
والنمــو المســتدام ،وأمــن المــوارد ،والقــدرة التنافســية واألعمــال المســتدامة ،وتعبئــة التمويــل لدعــم اقتصــاد مســتدام.
ورش العمل التخصصية لالستدامة
تضمــن اليــوم الثا ـنـي جلســات خصصــت للموظفيــن المعنيييــن بمجــاالت االســتدامة وإعــداد التقار يــر ،والمســؤولية
المؤسســية ،والتغيــر المناخــي ،وسالســل التور يــد ،ومشــاركة أصحــاب المصلحــة ،وإشــراك المعنييــن ،واالتصــال ،والمــوارد
البشــر ية .وتمحــورت مواضيــع اليــوم الثاـنـي حــول  :وضــع اســتراتيجيات االســتدامة الرائــدة ،وقيمــة االســتدامة ـفـي االقتصــاد
الدائــري ،ثقافــة مــكان العمــل المســتدام والمشــاركة ـفـي المؤسســات المســتدامة ،قيــاس التقــدم المحــرز وإعــداد التقار يــر
ذات الصلــة عنــه ،والتفكيــر االبتــكاري واالســتدامة.

قصة نجاح:
التأثير البيئي ألكاديمية هيئة كهر باء ومياه دبي
قدمــت الهيئــة شــرا كة مــع المجلــس البر يطا ـنـي للتكنولوجيــا وإدارة األعمــال ،وهــو مؤسســة بر يطانيــة رائــده ـفـي مجــال
علـى
التأهيــل المهنــي ،ومــن خـالل هــذه الشــرا كة ،أطلقــت الهيئــة أ كاديميــة للمواطنيــن تدعــم سياســة التوطيــن وتشــجع ـ
بنــاء مهاراتهــم التقنيــة ـفـي قطــاع الكهر بــاء والميــاه ،تماشــيا ً مــع رؤ يــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دـبـي ،رعــاه هللا ،وتحقيقــا ً ألهــداف رؤيــة اإلمــارات  2021باالســتثمار ـفـي
الكــوادر الوطنيــة الموهوبــة وجعــل دولــة اإلمــارات مــن أفضــل دول العالــم ،ورؤيــة الهيئــة بــأن تكــون مؤسســة مســتدامة
علـى مســتوى عالمــي .وقــد أطلقــت إدارة البيئــة ـفـي الهيئــة مبــادرة متميــزة إلرســال موظفيهــا المتخصصيــن
مبتكــرة ـ
لتقديــم محاضــرات حــول نظــم اإلداره البيئيــة والمفاهيــم األساســية للنظــام البيئــي إـلـى ط ـالب أ كاديميــة الهيئــة ،وتوز يــع
محتــوى المحاضــرارت والموضوعــات التــي تتناولهــا حســب مســتوي معرفتهــم .وتهــدف المبــادرة إـلـى إلهــام جيــل جديــد
علـى تحقيــق االســتدامة .كمــا تهــدف هــذه المبــادرة أ يضــا
حــول قضايــا االهتمــام بالبيئــة وتعز يــز الوعــي البيئــي مــع التركيــز ـ
علـى مســتوى العالــم.
إـلـى تعز يــز وعــي الط ـالب حــول القضايــا البيئيــة ـ
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باعتبــار هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي مؤسســة خدميــة معنيــة بتوفيــر إمــدادات الطاقــة والميــاه ،تــؤدي الهيئــة دورا ً هامـا ً ـفـي دعــم
وتعز يــز التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ممــا يــؤدي إـلـى تحســين نوعيــه حيــاة النــاس مــن خـالل توفيــر خدمــات
علـى مســتو يات الجــودة واالعتماديــة لمتعامليهــا مــن جميــع الفئــات الســكنية والتجار يــة والصناعيــة ـفـي إمــارة د ـبـي.
وفــق أ ـ
علـى الحــد مــن اآلثــار
ونحــن ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي نؤمــن بضــرورة العمــل مــن أجــل المســتقبل ،وأن مهمتنــا ال تقتصــر ـ
الضــارة فحســب ،بــل تتعــدى ذلــك بكثيــر لتشــمل دفــع عجلــة االســتدامة ،ولهــذا الســبب تعــد االســتدامة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن
اســتراتيجيتنا المؤسسية.
وقــد أدت األمــم المتحــدة دورا ً كبيــرا ً ـفـي دعــم النمــو المســتدام .وقــد صــدرت أهــداف التنميــة المســتدامة خـالل مؤتمــر األمــم
المتحــدة حــول التنميــة المســتدامة الــذي انعقــد ـفـي ر يــو دي جانيــرو بالبراز يــل عــام  ،2012بهــدف التصــدي للتحديــات
البيئيــة والسياســية واالقتصاديــة الملحــة التــي تواجــه عالمنــا .وقــد اعتمــد قــادة العالــم ـفـي ســبتمبر  17 2015هدفــا ً
علـي الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان الرخــاء للجميــع ،ودخلــت هــذه األهــداف حيــز التنفيــذ ـفـي ينايــر .2016
للقضــاء ـ
ف
وكانــت الهيئــة ملتزمــة ــي ذلــك الوقــت باألهــداف اإلنمائيــه لأللفيــة ،وهــي اآلن تدعــم أ يضــا أهــداف التنميــة المســتدامة
الحاليــة.
ورغــم أننــا نســهم بشــكل غيــر مباشــر ـفـي تحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (مثــل األهــداف رقــم  3و 5و8
علـى األهــداف التــي تتماشــي مــع مجــاالت تأثيرنــا الرئيســية وأولو ياتنــا
و 11و 16و )17إال أن تأثيرنــا األكبــر يظهــر جليــا ً ـ
االســتراتيجية
وباعتبارهــا مؤسســة خدميــة معنيــة بتزو يــد متعامليهــا باإلمــدادات الالزمــة مــن الطاقــة والميــاه ،وتعز يــز االســتدامة داخــل
الهيئــة وبيــن جميــع المعنييــن ،فــإن الهيئــة ترتبــط ارتباطــا ً مباشــرا ً باألهــداف المذكــورة أدنــاه ،وعليهــا ينصــب تركيزنــا بشــكل
أساسي:

6
7
9

الهدف 6

ضمان حصول الجميع علي
المياه وخدمات الصرف الصحي

6

14الهدف 12
13
ضمان أنماط االستهالك
واإلنتاج المستدامة

14

الهدف 7
توفيــر الطاقــة النظيفــة
للجميــع بســعر معقــول

الهدف 13
اتخاذ إجراءات عاجلة
لمكافحة تغير المناخ وأثاره

الهدف 9

الهدف 14
علـي المحيطــات
الحفــاظ ـ
والبحــار والمــوارد المائيــة
علـي نحــو
ـ
واســتخدامها
مســتدام مــن أجــل تحقيــق
التنميــة المســتدامة

7

6

بنــاء بنيــه تحتيــة مرنــة وتعز يــز
التصنيــع الشــامل والمســتدام
وتشــجيع االبتــكار

12

9

13

12
13

14

و يسلط هذا التقر ير في مختلف أجزائه الضوء علي إسهاماتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة سالفة الذكر.
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
 %60ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أ ﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻓﻲ
 2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 2007
 %25ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺤﻠﻮل 2030
 %25.47ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮا ﻛﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺧﻔﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮ ﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ  37.5ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ  2006إﻟﻰ
2016
 10,000ﻣﻴﺠﺎوات اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2016
 %3.3ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﻗﺪ اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ 2016؛ أي ﺗﺤﺴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ %30
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2007
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تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

تصــدرت قضيــة تغيــر المنــاخ األجنــدة السياســية وأجنــدة األعمــال ـفـي دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة ،نظــرا ً لتفاقــم
المشــكلة عالميــأ ً .وتعــد دولــة اإلمــارات مــن الــدول المعرضــة آلثــار تغيــر المنــاخ .وتتمثــل المخاطــر الرئيســية التــي تهــدد
الدولــة ـفـي ارتفــاع درجــة حــرارة ميــاه البحــر ،وارتفــاع مســتو يات ســطح البحــر ،والتقلبــات العكســية ـفـي الــدورة الهيدرولوجيــة،
علـى محطــات إنتــاج الطاقــة والميــاه
والتغيــرات ـفـي مســتوى هطــول األمطــار ،وكل هــذه المخاطــر تؤثــر بشــكل كبيــر ـ
علـى درجــة حــرارة ميــاه البحــر بصــورة رئيســية ،ممــا
الســاحلية التابعــة للهيئــة ،إذ تعتمــد القــدرة اإلنتاجيــة للطاقــة والميــاه ـ
علـى مــوارد الطاقــة والميــاه القائمــة.
يــؤدي إـلـى ضغــط إضاـفـي ـ
علـى الحــد مــن المخاطــر التــى
وتلتــزم حكومــة دولــة اإلمــارات بمواجهــة تغيــر المنــاخ مــن خـالل خطــة عمــل مبتكــرة تعمــل ـ
علـى
تهــدد البيئــة الطبيعيــة والنشــاط االقتصــادى .وهنــاك عــدة سياســات تتبعهــا حكومــة اإلمــارات وحكومــة دـبـى تركــز ـ
علـى وجــه الخصــوص أهدافــا ً طموحــة لتعز يــز
التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ ،وتنو يــع مصــادر الطاقــة .وقــد وضعــت دـبـي ـ
اســتخدام الطاقــة المتجــددة ،وتــؤدي الهيئــة دورا ً فعــاال ً هامــا ً ـفـي تحقيــق هــذه األهــداف مــن خـالل ز يــادة مســتهدفاتها مــن
علـى الطاقــة ،وخفــض البصمــة الكر بونيــة وفقــا ً لإلرشــادات االســتراتيجية الشــاملة التــي
الطاقــة المتجــددة ،وإدارة الطلــب ـ
ب
علـى للطاقــة ـفـي د ــي.
وضعهــا المجلــس األ ـ
ونظــرا ً ألن هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي هــي المــزود الوحيــد للطاقــة والميــاه ـفـي إمــارة دـبـي ،نــدرك أننــا نضطلــع بــدور أساســي
ـفـي اإلســهام ـفـي تطبيــق السياســات واألهــداف الراميــة إـلـى خفــض انبعــاث الكر بــون الناتجــة عــن إنتــاج الكهر بــاء والميــاه،
وتمكيــن المعنييــن مــن ترشــيد االســتهالك وبالتا ـلـي توفيــر التكاليــف ،انطالقــا ً مــن إ يمــان الهيئــة بــأن التحديــات التــي
علـى المنــاخ مــع الحفــاظ
يفرضهــا التغيــر المناخــي تتطلــب خطــة عمــل حاســمة ومنســقة ،لذلــك فهدفنــا هــو تقليــل تأثيرنــا ـ
علـى إمــدادات للطاقــة والميــاه آمنــة وموثوقــة وبأســعار معقولــة .باإلضافــة إـلـى ذلــك ،تجــري الهيئــة تقييمــا ً لألثــر البيئــي
ـ
ً
بالتعــاون مــع استشــار ين مســتقلين وفقــا للمعاييــر الدوليــة قبــل البــدء ـفـي إنشــاء أي مــن مشــار يع الهيئــة.
وتتبنــى هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي حلــوال ً مبتكــرة لتحســين كفــاءة اإلمــداد بالخدمــات ،والحــد مــن فاقــد النقــل والتوز يــع،
وتنو يــع مصــادر الطاقــة بهــدف دعــم النمــو االقتصــادي المســتدام دون اإلضــرار بالبيئــة أو المــوارد الطبيعيــة .وتعمــل
علـى الطاقــة الهادفــة إـلـى تقليــل
علـى غــرس ثقافــة الترشــيد ـفـي المجتمــع لتحقيــق اســتراتجية إدارة الطلــب ـ
الهيئــة أ يضــا ً ـ
اســتهالك الطاقــة والميــاه بنســبة  %30بحلــول عــام  ،2030واســتراتيجية الحــد مــن االنبعاثــات الكر بونيــة ،الهادفــة إ ـلـى
تقليــل االنبعاثــات الكر بونيــة بنســبة  %16بحلــول  ،2021وذلــك انســجاما ً مــع أهــداف رؤيــة اإلمــارات  2021واســتراتيجية
دـبـي للطاقــة النظيفــة  ،2050ومبــادرة “اقتصــاد أخضــر لتنميــة مســتدامة” ،التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دـبـي ،رعــاه هللا.

حماية البيئة واالمتثال
علـى النظــام البيئــي مــن خـالل خفــض االنبعاثــات والحــد مــن
نحــن ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي نســعى إـلـى تقليــل تأثيرنــا ـ
النفايــات ،والتأ كــد مــن التزامنــا بجميــع التشــر يعات البيئيــة ذات الصلــة ،انطالقــا ً مــن نهجنــا التبــاع المبــادئ االحتراز يــة
فيمــا يخــص قضايــا البيئــة .ونطبــق لذلــك سياســات وإجــراءات مؤسســية تحــدد بــكل دقــة اإلجــراءات الوقائيــة التــي يجــب
علـى األســباب المؤديــة لحــدوث أي تبايــن أو عيــب أو وضــع غيــر مرغــوب فيــه تفاديــا ً لوقوعــه أو وقــوع أي
اتخاذهــا للقضــاء ـ
علـى البيئــة .ولضمــان اإلدارة الفعالــة لهــذه المخاطــر ،والوفــاء بالمعاييــر الفنيــة والقانونيــة ،طبقنــا نظــام
مــن آثــاره الســلبية ـ
علـى مســتوى
علـى مســتوى الهيئــة بأ كملهــا منــذ  ،2006و ـ
اإلدارة البيئيــة آ يــزو –  14001المعتمــد ،حيــث تــم تطبيقــه ـ
قطــاع اإلنتــاج منــذ  .1998وقــد أســهم ذلــك ـفـي وضــع األســاس للتحســين المســتمر للطر يقــة التــي نديــر بهــا تأثيراتنــا البيئيــة.
علـى المــوارد الطبيعيــة وتحقيــق االمتيــاز البيئــي ،حصــدت الهيئــة ـفـي العــام
ونظــرا ً لجهــود الهيئــة المميــزة ـفـى مجــال الحفــاظ ـ
 2016العديــد مــن الجوائــز ـفـي مجــال االمتيــاز البيئــي ،بمــا ـفـي ذلــك جائــزة الخمــس نجــوم العالميــة ـفـي البيئــة مــن مجلــس
علـى التوا ـلـي ،وجائــزة الشــرف العالميــة ـفـي البيئــة مــن مجلــس السـالمة البر يطا ـنـي ،وقــد
السـالمة البر يطا ـنـي للمــرة الخامســة ـ
كانــت الهيئــة أول مؤسســة تفــوز بهــذه الجوائــز المرموقــة لخمــس ســنوات متتاليــة ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفر يقيــا ،مــا يمثــل اعترافــا ً دوليــا ً بالتــزام الهيئــة نحــو تحقيــق التميــز الشــامل ـفـي اإلدارة البيئيــة.
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016
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الطاقة والتغير المناخي

نهجنا اإلداري

كمــا تلتــزم الهيئــة بجميــع اللوائــح والقواعــد البيئيــة ذات الصلــة التــي وضعتهــا الحكومــة االتحاديــة وبلديــة د ـبـي ،والتــي
علـى معاييــر خاصــة بالجوانــب التنظيميــة للصحــة والسـالمة واألمــن وجــودة البيئــة ،وتفرض عقوبــات مدنية وجزائية
تنــص ـ
ً
حيــال أي مخالفــات يتــم ارتكابهــا .وتلتــزم الهيئــة أ يضــا بأحــكام التصار يــح الخاصــة التــي نحصــل عليهــا لتنفيــذ عملياتنــا
ـفـي المناطــق الحساســة بيئيــاً .وخـالل عــام  ،2016لــم تســجل ضــد الهيئــة أي مخالفــات ألي مــن األنظمــة أو التشــر يعات
البيئيــة ،كمــا لــم تســجل للهيئــة أي شــكاوى بخصــوص القضايــا البيئــة.

إنتاج الطاقة
تتمثــل رســالتنا األساســية ـفـي توفيــر اإلمــدادات األساســية مــن الكهر بــاء والميــاه لتلبيــة الطلــب ـفـي إمــارة دـبـي ـفـي الوقــت
علـى المعاييــر ،ونســعى جاهديــن
الحا ـلـي والمســتقبل .ونحــن نو ـلـي أهميــة قصــوى لتوفيــر خدماتنــا لمتعاملينــا وفــق أ ـ
علـى مســتوى عالمــي .ولــدى الهيئــة مجموعــة مــن محطــات إنتــاج الطاقــة ومحطــات تحليــة الميــاه ،وخزانــات
لتحقيــق أداء ـ
الميــاه الجوفيــة وخطــوط نقــل الكهر بــاء والميــاه ،وشــبكات توز يــع الطاقــة والميــاه ـفـي دـبـي ،والتــي تتوـلـى تشــغيلها وصيانتهــا
كذلــك .و يقــوم قطــاع اإلنتــاج ـفـي الهيئــة بمهمــة إدارة وتشــغيل وصيانــة محطــات إنتــاج الطاقــة ومحطــات تحليــة الميــاه
علـى مســتويات االعتماديــة والكفــاءة ،والجــودة ،والس ـالمة البيئيــة.
لتلبيــة احتياجــات دـبـي مــن الطاقــة والميــاه وفــق أ ـ
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و ُتــدار محطــات إنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه بشــكل أساســي باســتخدام الغــاز الطبيعــي الــذي نشــتر يه حصر يــا ً مــن هيئــة
دـبـي للتجهيــزات (دوســوب)؛ الجهــة المســؤولة عــن شــراء الغــاز الطبيعــي ونقلــه وتخز ينــه وتســلميه للمتعامليــن ـفـي إمــارة
دـبـي .وـفـي عــام  ،2016بلــغ إجماـلـي إنتــاج الطاقــة  43,0091,953ميجــاوات للســاعة ،وتــم إنتــاج معظمــه باســتخدام الغــاز
الطبيعــي فقــط.
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قصة نجاح
المحطة “إم”
مشروع توسعة المحطة “إم” إلنتاج الطاقة وتحلية المياه
علـى المــدى الطويــل ـفـي تحقيقــا ً
إدرا كا ً مــن الهيئــة ألهميــة تأميــن إمــدادات الكهر بــاء والميــاه ،وضمــان اســتدامة المــوارد ـ
للرؤ ية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ،تعمل الهيئة على استشراف المستقبل لتلبية جميع االحتياجات الحالية والمستقبلية.
علـى مــدار الخمســة
وتعــد المحطــة “إم” إنجــازا ً جديــدا ً يضــاف إـلـى قائمــة إنجــازات الهيئــة الحافلــة بالمشــروعات واإلنجــازات ـ
أعــوام الماضيــة .وقــد افتتــح ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم د ـبـي وز يــر الماليــة ورئيــس هيئــة كهر بــاء
علـي ـفـي إبر يــل . 2013
وميــاه دـبـي ،المحطــة “إم” ـفـي محطــة إنتــاج الطاقــة ـفـي جبــل ـ
وتعــد المحطــة “إم” أ كبــر محطــات إنتــاج الكهر بــاء وتحليــة الميــاه ـفـي الدولــة ،وتصــل قدرتهــا اإلنتاجيــة إـلـى  2,185ميجــاوات،
علـى مســتويات التوافر يــة واالعتماديــة والكفــاءة مــن
و 140مليــون جالــون مــن الميــاه المح ـالة يوميــا ً .وتتبنــى المحطــة أ ـ
ً
علـى مســتوى العالــم .كمــا أنهــا مجهــزة
علـى أحــدث تقنيــات إنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه وأ كثرهــا تطــورا ـ
خ ـالل االعتمــاد ـ
بأحــدث األجهــزة الذكيــة وأرـقـى األنظمــة التقنيــة المخصصــة لألعمــال الشــاقة ،ووصلــت تكلفــة إنشــائها  10مليــار و150
مليــون درهــم.
و ـفـي عــام  ،2015تعاونــت الهيئــة مــع شــركة ســيمنز األلمانيــة إلنجــاز مشــروع توســعة المحطــة “إم”؛ لتصــل التكلفــة
اإلجماليــة للمحطــة إ ـلـى  11.5مليــار درهــم ،وســوف تصبــح القــدرة اإلنتاجيــة اإلجماليــة للمحطــة  2,885ميجــاوات عنــد
االنتهــاء مــن المشــروع ـفـي عــام  .2018ويشــمل مشــروع التوســعة إضافــة وحــدات جديــدة إلنتــاج الطاقــة بمــا يضيــف 700
ميجــاوات للقــدرة المركبــة للمحطــة.
ويشــمل مشــروع التوســعة إضافــة مولديــن للطاقــة التور بينيــة ذات الوقــود المــزدوج ،باإلضافــة إـلـى تور بيــن بخــاري تبلــغ
كفاءتــه ـفـي اســتخدام الوقــود  ،%90وســترتفع الكفــاءة الحرار يــة للمحطــة بعــد التوســعة مــن  % 82.4إـلـى  ،% 85.8والتــي
علـى معــدالت الكفــاءة الحرار يــة ـفـي العالــم.
تعــد واحــدة مــن أ ـ
وقــد نجحــت الهيئــة ـفـي تعز يــز كفــاءة اســتخدام الوقــود بنســبة  ،%90-84وحســنت كفــاءة اإلنتــاج بنســبة  %25.47ـفـى
عــام  2016مقارنــة بالعــام  ،2006وذلــك بفضــل تبنيهــا ألحــدث التقنيــات ذات الكفــاءة العاليــة المســتخدمة ـفـي إنتــاج
علـى
علـى تلبيــة المتطلبــات الحاليــة والمســتقبلية إلمــارة دـبـي ـ
الكهر بــاء وتحليــة الميــاه .ونعمــل مــن خـالل هــذا المشــروع ـ
الطاقــة والميــاه ،بمــا ـفـي ذلــك مشــروعات التوســعة الحضر يــة الجديــدة ،بمــا يســهم ـفـي تعز يــز التنميــة االقتصاديــة الشــاملة
ـفـي إمــارة دـبـي.

نقل الطاقة وتوزيعها

تــدرك الهيئــة أهميــة نقــل الطاقــة إـلـى المتعامليــن بطر يقــة تضمــن تحســين االعتماديــة والكفــاءة ـفـي نقــل الكهر بــاء عبــر
شــبكات النقــل والتوز يــع التابعــة للهيئــة .وقــد بلــغ معــدل توافر يــة خطــوط النقــل لــدى الهيئــة  ،%99.9وذلــك يعكــس
المســتوى العالمــي الــذي وصــل إليــه أداء الهيئــة ـفـي هــذا الخصــوص.
جدول :إجمالي عدد محطات النقل والتوزيع عام 2016
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جدول :أطوال خطوط النقل والتوزيع كما في عام 2016
اﻟﻨﻮع

ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋﻴﺔ

ﺧﻄﻮط أرﺿﻴﺔ

ﻓﺌﺔ اﻟﺠﻬﺪ )ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻮﻟﺖ(

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
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تماشــيا ً مــع التــزام الهيئــة باعتمــاد المبــادرات الخضــراء وتعميــم اســتخدامها ،أطلقــت الهيئــة مبــادرة هامــة وفــق معيــار
الر يــادة ـفـي الطاقــة والتصميــم البيئــي ( )LEEDتحــت إشــراف قطــاع توز يــع الطاقــة ـفـي الهيئــة لدعــم معايير المباني الخضراء
وااللتــزام بهــا ـفـي محطــات الطاقــة .تهــدف المبــادرة إ ـلـى تعز يــز وفــورات اســتهالك الطاقــة والميــاه ـفـي محطــات الطاقــة التابعــة
لهيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي وفقـا ً لمتطلبــات ومعاييــر شــهادة ( ،)LEEDوهــي نظــام لتصنيــف المبا ـنـي الخضــراء وأدائهــا مــع
األخــذ ـفـي االعتبــار أثرهــا ع ـلـى البشــر والبيئــة والصحــة ،والموقــع المســتدام ،ووفــورات الميــاه ،كفــاءة الطاقــة  ،اختيــار المــواد،
و الجــودة البيئيــة ـفـي األماكــن المغلقــة ،الــخ.

ر بط شبكة الكهرباء على المستوى الوطني
تــم إنشــاء شــبكة اإلمــارات الوطنيــة للكهر بــاء لضمــان ر بــط شــبكات نقــل الكهر بــاء للهيئــات األر بــع (المذكور يــن أدنــاه)،
وتمكيــن تلــك الهيئــات مــن شــراء الكهر بــاء فيمــا بينهــا ،لضمــان اســتمرار واســتقرار إمــدادات الكهر بــاء ـفـي جميــع أنحــاء
دولــة اإلمــارات .وتشــكل الشــبكة جــزءا ً مــن نظــام الر بــط الكهربا ـئـي اإلقليمــي الخليجــي ،لر بــط شــبكات الكهر بــاء لــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .ولــم تســتورد أو تصــدر هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي الكهر بــاء خــالل عــام  2016لتلبيــة
متطلبــات أنظمتهــا.
هيئة مياه وكهر باء أبوظبي
هيئة كهر باء ومياه دبي
الهيئة االتحادية للكهر باء والماء
هيئة كهر باء ومياه الشارقة
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الطاقة والتغير المناخي

و ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي نعمــل أيضــا ع ـلـى تقليــل فاقــد النظــام ـفـي شــبكاتنا مــن خــالل تنفيــذ اســتثمارات كبيــرة لتعز يــز
نظــام القيــاس الذكــي والشــبكة الذكيــة .ويعــد نظــام المراقبــة اإلشــرافية وجمــع البيانــات (ســكادا) واحــدا ً مــن أنظمــة
التحســين الرئيســية لدينــا ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي التــي تضمــن نقــل وتوز يــع الكهر بــاء بشــكل متســق لعمالئنــا .ويعمــل
النظــام ع ـلـى رصــد ومراقبــة النظــام التكنولوجــي لشــبكات النقــل والتوز يــع .وقــد أثمــرت جهودنــا المســتمرة لتحســين
شــبكتنا تقليــل الفاقــد ـفـي خطــوط الكهر بــاء عــام  2016لتصــل إ ـلـى  ،%3.3أي مــا يعــادل تحســن بنســبة  %30منــذ عــام
.2007

ضمان توافرية واعتمادية طو يلة المدى
علـى الغــاز الطبيعــي يجعلنــا عرضــة لنقــص األســعار وتقلبــات أســعار الســلع ـفـي
نــدرك ـفـي الهيئــة أن االعتمــاد الكبيــر ـ
علـى المــدى الطو يــل هــو تنويــع مصــادر الطاقــة لدينــا ،كجــزء مــن
المســتقبل .ولذلــك ،فــإن جــزء مــن اســتراتيجيتنا للطاقــة ـ
ف
ف
اســتراتيجية دـبـي للطاقــة النظيفــة  ،2050وضمــان تلبيــة الطلــب ــي المســتقبل ــي جميــع األوقــات .وتلعــب هيئــة كهر بــاء
وميــاه دـبـي دورا أساســيا ـفـي تحقيــق هــذه األهــداف مــن خـالل تعز يــز قطــاع الطاقــة المتجــددة لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية
علـى مــدى العقــود الثالثــة المقبلــة .وتهــدف هــذه
دـبـي للطاقــة النظيفــة لعــام  ،2050التــي تحــدد قطــاع الطاقــة ـفـي دـبـي ـ
االســتراتيجية إـلـى توفيــر  %7مــن إجماـلـي إنتــاج الطاقــة ـفـي دـبـي مــن المــوارد النظيفــة بحلــول عــام  2020و  %25بحلــول
عــام  2030و  %75بحلــول عــام  .2050ويســاهم ذلــك ـفـي مواجهــة التحديــات البيئيــة التــي يواجههــا العالــم مــن خ ـالل
إنشــاء نمــوذج مســتدام لحفــظ الطاقــة الــذي يدعــم النمــو االقتصــادي دون اإلضــرار بالبيئــة والمــوارد الطبيعيــة.
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة
مصادر الطاقة النظيفة في دبي
2020
2030
2050

%7
%25
%75
جعل دبي مركزا ً عالميا ً للطاقة النظيفة

ستكون دبي المدينة األقل في البصمة الكربونية

واالقتصاد األخضر

في العالم بحلول 2050

مركز االبتكار

طاقة
مز يج ال بيئة
لل

بنا

العالمية

ءا
لقد

ر
ات

و

الم

هار
ات

محاور استراتيجية
دبي للطاقة النظيفة

الت

منطقة دبي الخضراء

ديق

الص

البنية التحتية

مجمع محمد بن راشد
آل مكتوم للطاقة
الشمسية

في مجال التعاون مع المنظمات والمؤسسات

مويل

الطاقة النووية
الفحم النظيف
الطاقة الشمسية
الغاز الطبيعي

بناء قدرات الموظفين من خالل برامج تدر يبية

تأسيس الصندوق األخضر
بقيمة  27مليار دوالر

ا

لتشر

يعات

سيتم تنفيذ المرحلة األولى بواسطة شمس دبي

تشمل المرحلة الثانية مجموعة من الخطط المتعلقة بر بط تقنيات ترشيد االستهالك بإنتاج الطاقة في المباني
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االستدامة 2016

تلتــزم الهيئــة بموا كبــة االهتمــام المتزا يــد بالطاقــة المســتدامة وتنو يــع مصادرهــا مــع التركيــز ع ـلـى الحفــاظ ع ـلـى البيئــة
وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

 %7اﻟﻔﺨﻢ اﻟﻨﻈﻴﻒ
 %25اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

 %7اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ

 %61اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

الطاقة الشمسية
ـفـي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي لالســتفادة مــن الطاقــة الشمســية وتحقيــق اســتراتيجيتها الخاصــة
بالطاقــة النظيفــة ،تعمــل الهيئــة ع ـلـى تنفيــذ مشــاريع عالميــة متعــددة ،بمــا ـفـي ذلــك مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
للطاقــة الشمســية ،ومبــادرة شــمس د ـبـي.
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

يقــع مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية ـفـي منطقــة ســيح الدحــل ـفـي د ـبـي ،ويعــد أ كبــر مجمــع للطاقــة
الشمســية ع ـلـى مســتوى العالــم ـفـي موقــع واحــد ،وســوف تصــل قدرتــه اإلنتاجيــة إ ـلـى  5000ميجــاوات بحلــول .2030

وقــد دخلــت المرحلــة األو ـلـى مــن المشــروع حيــز التشــغيل ـفـي عــام  2013بقــدرة إنتاجيــة بلغــت  13ميجــاوات ـفـي حــاالت
الطقــس المثاليــة ،وتعــد أ كبــر محطــات إنتــاج الطاقــة باســتخدام تقنيــة األلــواح الكهروضوئيــة على مســتوى الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا .وقــد تــم إطــالق المرحلــة الثانيــة مــن المجمــع بنجــاح ـفـي أبر يــل  2017وفــق نمــوذج المنتــج المســتقل
للطاقــة وبقــدرة إنتاجيــة تبلــغ  200ميجــاوات .واختــارت الهيئــة االئتــالف الــذي تقــوده شــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل
“مصــدر” إلنجــاز المرحلــة الثالثــة مــن المجمــع بقــدرة  800ميجــاوات ،وذلــك ع ـلـى مراحــل حتــى  .2020وعقــب ا كتمالــه،
ســوف يســهم المجمــع ـفـي تخفيــض  6.5مليــون طــن مــن االنبعاثــات الكربونيــة ســنوياً.
شمس دبي
أطلقــت الهيئــة مبــادرة شــمس د ـبـي ـفـي إطــار التزامهــا بدعــم مبــادرة د ـبـي الذكيــة لتحو يــل د ـبـي إ ـلـى معيــار ابتــكار للمــدن الذكيــة
التــي تســعى إ ـلـى تحقيــق االســتدامة العالميــة والقــدرة التنافســية .وتشــجع شــمس د ـبـي أصحــاب المبا ـنـي ع ـلـى تركيــب
المنتجــة ـفـي
األلــواح الكهروضوئيــة ع ـلـى أســطح منازلهــم لتوليــد الكهر بــاء مــن الطاقــة الشمســية ،حيــث ُتســتخدم الكهر بــاء ُ
الموقــع ويتــم تصديــر الفائــض إ ـلـى شــبكة الهيئــة.
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016
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الطاقة والتغير المناخي

تنويع مزيج الطاقة

الفحم النظيف

مجمع حصيان إلنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف

دشــنت الهيئة مشــروع مجمع حصيان إلنتاج الطاقة الكهر بائية باســتخدام الفحم النظيف وفق نظام المنتج المســتقل،
وســوف تصــل قدرتــه اإلنتاجيــة إـلـى  2400ميجــاوات عندمــا يدخــل حيــز التشــغيل بالكامــل ـفـي  .2023وســيكون المجمــع
األول مــن نوعــه ـفـي المنطقــة الــذي يتبنــي أفضــل التقنيــات المتاحــة والمعاييــر العالميــة ـفـي المجــال .كمــا يلتــزم المشــروع
بحــدود انبعاثــات غــازات المداخــن بصــورة أ كثــر صرامــة مــن حــدود االنبعاثــات التــي قررتهــا تعليمــات االتحــاد األورو ـبـي
لالنبعاثــات الصناعيــة وتوجيهــات المؤسســة الماليــة العالميــة.

الطاقة النووية

لتحقيــق هدفنــا للطاقــة النوو يــة البالــغ  ،%7شــرعت الهيئــة ـفـي إجــراء مفاوضــات ومناقشــات حــول اســتيراد الطاقــة
النوو يــة مــن محطــة البرا كــة إلنتــاج الطاقــة النوويــة ـفـي أبوظبــي ،بهــدف الوفــاء بمســتهدفاتها المتعلقــة بإنتــاج الكهر بــاء
باســتخدام الطاقــة النوو يــة ،وذلــك ـفـي إطــار اســتراتيجيتها لتنو يــع مصــادر الطاقــة.

محطة توليد الطاقة الكهرومائية في منطقة حتا

ـفـي عــام  ،2016أعلنــت الهيئــة عــن إنشــاء مشــروع محطــة توليــد الطاقــة الكهرومائيــة ـفـي حتــا للمســاهمة ـفـي تنو يــع مصــادر
علـى تطويــر المــوارد المتاحــة للمجتمــع ـفـي حتــا لتلبيــة احتياجــات التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
الطاقــة .كمــا ســتعمل ـ
والبيئيــة .وســتقوم الهيئــة ببنــاء محطــة لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة باالســتفادة مــن الميــاه المخزنــة ـفـي ســد حتــا .ويعــد
المشــروع األول مــن نوعــه ـفـي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بقــدرة إنتاجيــة تصــل إـلـى  250ميجــاوات بعمــر إفتراضــي
يتــراوح بيــن  80-60عامــاً.
علـى أســطح منــازل
وســتنفذ الهيئــة مشــار يع ومبــادرات أخــرى ـفـي حتــا ،بمــا ـفـي ذلــك تركيــب األلــواح الكهروضوئيــة ـ
المواطنيــن ـفـي حتــا ضمــن مبــادرة شــمس دـبـي ،وتركيــب العــدادات الذكيــة ـفـي المباـنـي والمنــازل باســتخدام أحــدث النظــم
الدوليــة مــن خـالل مبــادرة التطبيقــات الذكيــة عــن طر يــق عــدادات وشــبكات ذكيــة ،وإنشــاء البنيــة التحتيــة لمحطــات شــحن
المركبــات الكهر بائيــة ضمــن مبــادرة الشــاحن األخضــر.

تلبية الطلب على الطاقة في المستقبل
علـى درجــات االعتماديــة والجــودة والكفــاءة لتلبيــة
علـى تقديــم خدمــات اإلمــداد بالكهر بــاء والميــاه وفــق أ ـ
تحــرص الهيئــة ـ
علـى مســتو يات
علـى أ ـ
علـى المــدى الطويــل ـ
احتياجــات إمــارة دـبـي ـفـي الحاضــر ،وـفـي الوقــت نفســه ،فإنهــا ملتزمــة بالحفــاظ ـ
االعتماديــة والكفــاءة والسـالمة ،مــع األخــذ ـفـي االعتبــار اســتدامة المــوارد .ويــؤدي قطــاع تخطيــط الطاقــة والميــاه ـفـي الهيئــة
دورا ً رئيســيا ً ـفـي تحقيــق ذلــك مــن خـالل عمليــات تخطيــط محــددة وموثوقــة .وتســتند عمليــات التخطيــط هــذه إ ـلـى دراســات
مثلـى.
علـى أحــدث األدوات وأفضــل الممارســات الدوليــة المعتــرف بهــا لضمــان تلبيــة جميــع المتطلبــات بطر يقــة ـ
قائمــة ـ
تبــدأ عمليــات التخطيــط بالتنبــؤ بالطلــب حتــى عــام  2030ويتــم تحديثهــا ســنويا ً بالنظــر إ ـلـى النمــو الديموغرا ـفـي واالقتصادي
القياســي .وهــذا يضمــن تحقيــق خطــة الهيئــة االســتراتيجية  ،2021والتوافــق الكامــل مــع اســتراتيجيات ومبــادرات دـبـي
ودولــة اإلمــارات بشــكل عــام.
علـى تطو يــر جميــع الخطــط الرئيســية اســتنادا ً إ ـلـى توقعــات الطلــب .وتشــمل الخطــط الرئيســية خطــط
تعمــل الهيئــة ـ
توســعة البنيــة التحتيــة لنظــم الطاقــة والميــاه بمــا ـفـي ذلــك :إنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه حتــى عــام  ،2030وتوســيع شــبكة
نقــل الميــاه والطاقــة التــي تصــل إـلـى  10أعــوام ،وشــبكة توز يــع الطاقــة التــي تصــل إـلـى  5أعــوام .ويتــم تحديــث الخطــط
علـى
الرئيســية ســنو يا ً لتلبيــة متطلبــات الطاقــة والميــاه ـفـي دـبـي ـفـي الوقــت المحــدد مــع هامــش احتياطــي بحــد أدـنـى  %15ـ
مســتوى عالمــي مــن الموثوقيــة والكفــاءة والسـالمة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أفضــل الممارســات ـفـي اســتخدام المــوارد.
علـى أســاس
و يتــم تحديــد المــوارد الالزمــة للتوســع ـفـي البنيــة التحتيــة للطاقــة والميــاه ـفـي المســتقبل ،ووضعهــا ـفـي الميزانيــة ـ
ســنوي وفقــا للخطــط الرئيســية لضمــان تلبيــة الطلــب المتوقــع حتــى عــام .2030
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الطاقة والتغير المناخي

رسم بياني :ذروة الطلب على الطاقة وإضافات القدرة اإلنتاجية المخطط لها 2016-2030
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ذروة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻣﻴﺠﺎوات(

إدارة الطلب على الطاقة
علـى الطاقــة ـفـي يونيــو  .2013وتدعــم هيئــة كهر بــاء
علـى للطاقــة ـفـي د ـبـي اســتراتيجية إدارة الطلــب ـ
أطلــق المجلــس األ ـ
ب
علـى الطاقــة والميــاه ـفـي د ــي
علـى الطاقــة  2030التــي ترمــي إـلـى خفــض الطلــب ـ
وميــاه دـبـي اســتراتيجية إدارة الطلــب ـ
علـى الطاقــة ،وترشــيد االســتهالك ،واتبــاع أفضــل
علـى خفــض الطلــب ـ
بنســبة  %30بحلــول  .2030وتركــز االســتراتيجية ـ
علـى المــوارد الطبيعيــة ،وذلــك عــن طر يــق تعز يــز الوعــي بتلــك
الممارســات والتقنيــات العالميــة بمــا يســهم ـفـي الحفــاظ ـ
علـى  9برامــج
الممارســات والتقنيــات التــي تســاعد ـفـي خفــض االســتهالك وتقليــل التكاليــف .وتعتمــد االســترا يجية ـ
رئيســية تتبــع أفضــل الممارســات عالميــا ً والبرامــج المشــابهة ـفـي مختلــف أنحــاء العالــم .تتنــاول هــذه البرامــج جميــع
تفاصيــل حياتنــا اليوميــة ،وتســهم ـفـي تحقيــق التنميــة المســتدامة إلمــارة دـبـي ،وتشــمل قوانيــن المباـنـي الخضــراء ،وإعــادة
تأهيــل المبا ـنـي ،وتبر يــد المناطــق ،وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي ،وقوانيــن ومعاييــر ز يــادة كفــاءة االســتخدام،
واســتخدام مصابيــح اإلضــاءة ـفـي الشــوارع ذات الكفــاءة العاليــة ،ومبــادرة “شــمس د ـبـي” لتمكيــن أصحــاب المبا ـنـي مــن
تركيــب األلــواح الكهروضوئيــة فــوق أســطح المبا ـنـي لتوليــد الكهر بــاء ور بطهــا بشــبكة الهيئــة.
مبادرات وبرامج إدارة الطلب على الطاقة

ﺗﺒﺮ ﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻴﺎه وﺗﻌﺰ ﻳﺰ
ﻛﻔﺎءة اﻟﺮي

ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
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اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ

إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ

اﻹﺿﺎءة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺷﻤﺲ دﺑﻲ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﻠﺼﻘﺎت
اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات
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الفعاليات

ﻣﻌﺪات ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻬﺰة ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه
ﺗﻮز ﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه
وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﺗﻮز ﻳﻊ أﺟﻬﺰة ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ذﻛﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ ﻳﻦ ﻗﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ إدارة وﻓﻬﻢ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه
ﺗﺘﺒﻊ ﺷﻬﺮي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻋﻦ ﻃﺮ ﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﻬﺮي
اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻜﺮ ﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺔ ﻟﻠﺒﺼﻤﺔ اﻟﻜﺮ ﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد

ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻷﻓﻀﻞ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﺳﺘﻬﻼك واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎء
واﻟﻤﻴﺎه

ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،واﻷﺣﻴﺎء ،اﻟﺦ.
ﺣﻤﻼت ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وورش
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺦ.
ﺑﺚ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮ ﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة
SMS
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ) ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺗﺮﺷﻴﺪ (
وﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﻨﺸﻮرات واﻟﻜﺘﻴﺒﺎت
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻳﺔ ) ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ،ﺟﺎﺋﺰة
اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏﺪا ً أﻓﻀﻞ (

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺴﺒﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه و اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎء
إﺟﺮاء ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻬﺮ ﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﻔﻨﺎدق وﻣﺮا ﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

إدارة الطاقة في مباني هيئة كهر باء ومياه دبي
علـى الطاقــة ـفـي دـبـي بنســبة
علـى الطاقــة  ،2030التــي تهــدف إـلـى خفــض الطلــب ـ
تدعــم الهيئــة اســتراتيجية إدارة الطلــب ـ
 ،%30مــع افتــراض ســينار يو العمــل المعتــاد ،بحلــول عــام  .2030و ـفـي عــام  ،2016بلــغ اســتهالك الكهر بــاء مــن المركــز
الرئيســي للهيئــة ومــن مرا كــز ســعادة المتعامليــن ـفـي كل مــن الحضيبــة وأم رمــول والوصــل وبــرج نهار حوالي 10,705,237
علـى الطاقــة ،أطلقــت الهيئــة العديــد مــن المبــادرات الراميــة إ ـلـى
كيلــووات للســاعة .وتماشــيا مــع اســتراتيجية إدارة الطلــب ـ
ً
تعز يــز كفــاءة اســتخدام الكهر بــاء و الميــاه ،ونجحــت مــن خاللهــا ـفـي خفــض معــدل اســتهالك الفــرد ســنو يا مــن 13,626
كيلــووات للســاعة مــن الكهر بــاء و  38,554جالــون مــن الميــاه ـفـي عــام  2015إـلـى  12,826كيلــووات للســاعة و36,391
جالــون ـفـي عــام  .2016ومــن خـالل اتبــاع سياســات إدارة الطاقــة ـفـي مبا ـنـي الهيئــة ،طبقــت الهيئــة العديــد مــن تدابيــر الترشــيد
بمــا فيهــا تدابيــر الخدمــة والنظافــة ـفـي خمســة مــن المباـنـي التابعــة لهــا ،وحققــت وفــورات تقــدر ب ـ  %19ـفـي الكهر بــاء و%52
ـفـي الميــاه بحلــول نهايــة  .2016كمــا بلــغ الوفــر الترا كمــي خـالل الفتــرة مــن  2013إـلـى  2016مــا يعــادل  4.6مليــون درهــم.
وإضافــة إـلـى ذلــك ،تــم تنفيــذ مشــار يع ترشــيد الطاقــة التاليــة:
علـى ســطح واحــد ـفـي منطقــة الشــرق األوســط
ـفـي إبر يــل  ،2016دشــنت الهيئــة أحــد أ كبــر مشــار يع الطاقــة الشمســية ـ
ف
وشــمال أفر يقيــا إلنتــاج الكهر بــاء مــن الطاقــة الشمســية ،بقــدرة  1.5ميجــاوات مــن الخاليــا الكهروضوئيــة ــي مجمــع
علـي إلنتــاج الطاقــة ،ونجحــت بر بطــه بالكامــل بشــبكة الهيئــة ،حيــث تــم تركيــب  5240لوحــا ً كهروضوئيــا ً
محطــات جبــل ـ
علـى ســطح خــزان ميــاه الشــرب التابــع للمحطــة “إم” ،إلنتــاج  1.5ميجــاوات مــن خـالل تحويــل الطاقــة الشمســية إـلـى طاقــة
ـ
كهر بائيــة ،لتلبيــة احيتاجــات المحطــة مــن الطاقــة ،وســوف تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة للمشــروع  2666ميجــاوات ســاعة مــن
علـي البيئــة وخفــض االنبعاثــات الكر بونيــة بواقــع  1,500طــن
الكهر بــاء النظيفــة ســنو يا ً .ويهــدف المشــروع إـلـى الحفــاظ ـ
مــن ثا ـنـي أ كســيد الكر بــون ســنو ياً .وتســتخدم الهيئــة مركبــات الســلكية للتحقــق مــن حالــة األلــواح الكهروضوئيــة وصيانتهــا
بانتظــام.
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مبنى هيئة كهر باء ومياه دبي المستدام في منطقة القوز
يعــد مبنــى هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي ـفـي منطقــة القــوز أول مبنــى حكومــي مســتدام ـفـي دولــة اإلمــارات ،وأ كبــر مبنــى
علـى
علـى التصنيــف البالتينــي الخــاص بالمباـنـي الخضــراء ( ،)LEEDويســهم بترشــيد مــا يز يــد ـ
حكومــي ـفـي العالــم يحصــل ـ
علـى وحــدة إنتــاج الكهر بــاء مــن الطاقــة الشمســية بقــدرة  660كيلــووات.
 %66مــن الطاقــة و %48مــن الميــاه ،ويشــتمل ـ
باإلضافــة إـلـى ذلــك %36 ،مــن مــواد البنــاء المســتخدمة ـفـي إنشــاء المبنــى كانــت مــن المــواد المعــاد تدويرهــا.
أ ﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ

ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﻣﺪاﻓﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﻣﻦ اﻷﺳﻘﻒ ﻣﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

وﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ رﻣﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻲASHRAE 90.1-2007 :

وﻓﻮرات اﻟﻤﻴﺎه
ﻛﻴﻠﻮات

ﻗﺪرة ﻣﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ )وﻗﺖ اﻟﺬروة(

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت FSC
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مباني هيئة كهر باء ومياه دبي المستدامة

مبنى الشراع -المقر الرئيس الجديد للهيئة

علـى تبنــي االســتدامة واإلبــداع واالبتــكار كونهــا جــزءا ً مــن ثقافتهــا المؤسســية ،بــدأت الهيئــة
انطالقــا ً مــن حــرص الهيئــة ـ
علـى مســتوى
علـى واألكبــر واألذكــى ـ
أعمــال إنشــاء مبناهــا الجديــد الــذي يحمــل اســم “الشــراع” ،ويعــد المبنــى الحكومــي األ ـ
ب
ف
ف
العالــم الــذي يحقــق صفــر انبعاثــات كر بونيــة .يقــع مبنــى الشــراع ـفـي منطقــة الجــداف ــي قلــب قر يــة الثقافــة ــي د ــي،
علـى
ويحاكــي تصميــم المبنــى المنــازل التقليديــة ـفـي دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة ،حيــث تطــل المســاحات المغلقــة ـ
فنــاء مفتــوح .ويؤكــد هــذا اإلنجــاز مكانــة إمــارة دـبـي الرائــدة عالميــا ً ـفـي مجــال االســتدامة واالبتــكار واستشــراف المســتقبل.
وســوف يتبنــى المبنــى أحــدث التقنيــات بمــا ـفـي ذلــك إنترنــت األشــياء ،والبيانــات الكبيــرة والمفتوحــة ،والــذكاء االصطناعــي.
ومــن المخطــط أن يحقــق مبنــى “الشــراع” صفــر انبعاثــات كر بونيــة ،وســوف يعــادل إجماـلـي الطاقــة المســتخدمة ـفـي المبنــى
علـى شــهادة  LEEDالبالتينيــة (الر يــادة ـفـي
علـى مــدار العــام الطاقــة التــي ينتجهــا المبنــى أو يقــل عنهــا .وقــد حصــل المبنــى ـ
ـ
علـى بيــن شــهادات .LEED
الطاقــة والتصميــم البيئــي) ،وهــو التصنيــف األ ـ
علـى صحــة وسـالمة
كمــا يســعى المشــروع أ يضــا لتحقيــق شــهادة  WELLللبنــاء وهــو نظــام تصنيــف يركــز بشــكل أساســي ـ
شــاغلي المبا ـنـي ،ويســتهدف ســبعة محــاور تشــمل الهــواء ،والميــاه ،والتغذيــة ،واإلضــاءة ،واللياقــة البدنيــة ،والراحــة والعقــل.
وســيتم تدشــين المبنــى واالنتهــاء مــن جميــع اإلنشــاءات عــام .2019
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تنتــج الهيئــة الكهر بــاء والميــاه غالب ـا ً باســتخدام تقنيــة التوليــد المشــترك للطاقــة؛ وتتــم ـفـي هــذه العمليــة حبــس الحــرارة
الضائعــة مــن حــرق الغــاز الطبيعــي إلنتــاج الكهر بــاء عــن طر يــق غاليــات اســترجاع الحــرارة ( )HRSGواســتخدامها إلنتــاج
البخــار (أي بــدون وقــود) ،الــذي يســتخدم بــدوره إلنتــاج الميــاه أثنــاء عمليــة التحليــة عبــر التقطيــر متعــدد المراحــل ،أو إلنتــاج
كهر بــاء إضافيــة مــن دون تكلفــة عبــر التوربينــات البخار يــة ذات الضغــط الخلفــي .وع ـلـى مــدى عــدة أعــوام ،اســتثمرنا ـفـي
مجــال تحســين الكفــاءة ،بمــا ـفـي ذلــك تحويــل العديــد مــن المحطــات التــي تعمــل بتوربينــات الغــاز ذات الــدورة البســيطة
إ ـلـى محطــات ذات دورة مركبــة أ كثــر كفــاءة ،وتركيــب أنظمــة التبر يــد ـفـي توربينــات الغــاز عموم ـاً ،و ـفـي الفتــرة بيــن 2006
و ،2016بلــغ التحســن الترا كمــي ـفـي الكفــاءة  ،%25.47أي مــا يعــادل خفــض  37.5مليــون طــن مــن انبعاثــات ثا ـنـي أ كســيد
الكر بــون .وقــد تحقــق ذلــك بالجمــع بيــن التصميــم األمثــل لمحطــات إنتــاج الكهر بــاء ،وز يــادة إنتــاج الطاقــة ،وإجــراء ترقيــات
مبتكــرة ع ـلـى توربينــات الغــاز ،وتحســين العمليــات والتخطيــط األمثــل لمشــاكل انقطــاع الكهر بــاء .كمــا نقــوم بإنتــاج طاقــة
مســاعدة خاصــة بنــا وهــي الكهر بــاء التــي نســتخدمها لدعــم عمليــات إنتــاج الكهر بــاء الرئيســية .ومــن خــالل تعز يــز كفــاءة
اإلمــداد بالطاقــة ،نتمكــن مــن خفــض متطلباتنــا مــن الطاقــة المســاعدة ،وبالتا ـلـي تقليــل كثافــة الكر بــون الناجــم عــن توليــد
الكهر بــاء .ونحــن فخــورون بالتحســن المســتمر الــذي نحققــه ســنة تلــو األخــرى ـفـي كميــة أ كســيد الكر بــون التــي يتــم توفيرهــا
عبــر تدابيــر تعز يــز وتحســين الكفــاءة.
التصميم األمثل لمحطة إنتاج الطاقة
يعتمــد اختيــار هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي للتصميــم األمثــل ع ـلـى مــدى اإليفــاء بمتطلبــات إنتــاج الكهر بــاء والميــاه .وبشــكل
عــام ،يتحقــق التصميــم األفضــل إلنتــاج الطاقــة والميــاه عبــر اســتخدام نظــام هجيــن ،حيــث يتــم إنتــاج الميــاه باســتخدام عــدد
مــن التقنيــات  -مثــل التحليــة عبــر التقطيــر متعــدد المراحــل والتناضــح العكســي ،مــا مــن شــأنه أن يحقــق تكلفــة أد ـنـى
وكفــاءة أع ـلـى طــوال دورة حيــاة المحطــة.
زيادة إنتاج الطاقة
مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة ـفـي أشــهر الصيــف لمــا يقــارب  45درجــة مئويــة ،تنخفــض كفــاءة توربينــات التوليــد الغاز يــة عــادة
بنســبة تقــارب  ،%20ممــا يقلــل مــن إنتــاج الطاقــة والكفــاءة ويز يــد مــن االنبعاثــات والتكاليــف .ويمكــن التعويــض عــن
ذلــك عــن طر يــق عــدة خيــارات مجر بــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة لز يــادة إنتــاج الطاقــة .وباســتخدام هــذه التقنيــات ،تمكنــت
هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي مــن ز يــادة قــدرة اإلنتــاج بصــورة فعالــة مــن حيــث التكلفــة بمــا يز يــد عــن  650ميجــاوات ـفـي 2016
بالمقارنــة مــع  ،2006وحســنت كفــاءة العمليــات ،ممــا يعنــي الحــد كذلــك مــن كثافــة االنبعاثــات.
ترقيات مبتكرة لتوربينات الغاز
عقــب تركيــب كل توربيــن غــازي ،تســتمر الهيئــة ـفـي المتابعــة مــع الشــركة المصنعــة بشــأن توفــر التقنيــات والترقيــات
الجديــدة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة ع ـلـى مــدى دورة حيــاة التوربيــن ،مــا يــؤدي إ ـلـى ز يــادة إنتاجيــة التوربيــن وتحســين
كفاءتــه واعتماديتــه .ومــن أمثلــة ذلــك أحــد مشــاريعنا األساســية وهــو مشــروع تخز يــن الطاقــة الحرار يــة ومدخــل هــواء
تبر يــد التوربينــات ( )TESTIACالكائــن ـفـي منطقــة جبــل ع ـلـي بد ـبـي .يعمــل المشــروع ع ـلـى تحســين كفــاءة ثالثــة توربينــات
غاز يــة مــن خــالل تركيــب نظــام مدخــل هــواء التبر يــد ،وهــو مــا يســاعد التوربينــات ع ـلـى إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــع تقليــل
اســتهالك الوقــود األحفــوري ،ممــا يقلــل مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
تحسين العمليات
عندمــا ينخفــض الطلــب ع ـلـى الطاقــة ،يتعيــن إيقــاف بعــض وحــدات إنتــاج الكهر بــاء لتجنــب التشــغيل غيــر الضــروري.
وتســتكمل الهيئــة التشــغيل الــدوري للوحــدات ع ـلـى أســاس إيقــاف تشــغيل الوحــدات األقــل كفــاءة أوال ً مــن أجــل الســماح
بتشــغيل الوحــدات المتبقيــة بحمــل أع ـلـى وكفــاءة أفضــل.
تخطيط االنقطاعات
تســتخدم الهيئــة أداة إدارة تضمــن التنســيق بيــن جميــع طلبــات الصيانــة المتعلقــة بانقطــاع الكهر بــاء ،للتقليــل مــن
االنقطاعــات ولتلبيــة الطلــب بأع ـلـى قــدر مــن الكفــاءة وأقــل كميــة مــن تكلفــة الوقــود.
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كفاءة اإلمداد بالطاقة

رسم بياني :مزا يا تعزيز الكفاءة نتيجة تحسين معدل الحرارة الكلي في الفترة من  2007-2016مقارنة بـ 2006
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رسم بياني :معدل انخفاض االنبعاثات الكر بونية (بالمليون طن) نتيجة تحسين الكفاءة مقارنة بـ 2006
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برنامج خفض انبعاثات غاز ثاني أ كسيد الكر بون
علـى المــدى
وضعــت الهيئــة برنامجــا ً لخفــض انبعاثــات غــاز ثاـنـي أ كســيد الكر بــون يحــدد مســار إجــراءات خفــض االنبعاثــات ـ
علـى الطاقــة والميــاه ،ومبــادرات
القصيــر والمتوســط والبعيــد حتــى  ،2030آخــذا ً ـفـي االعتبــار تصاعــد الطلــب ـفـي إمــارة دـبـي ـ
ترشــيد اســتهالك الميــاه والكهر بــاء ـفـي دـبـي ،وتحســينات كفــاءة اإلمــداد التــي تجر يهــا الهيئــة ،وتنويــع إضافــات محطــات إنتــاج
علـى شــهادة ISO 14001
الطاقــة والميــاه .وتعــد الهيئــة واحــدة مــن أوائــل المؤسســات الخدميــة ـفـي المنطقــة الحائــزة ـ
المعتمــدة تقديــرا ً للنظــام الــذي تتبنــاه الهيئــة ـفـي رصــد غــازات االحتبــاس الحــراري وإعــداد التقار يــر عنهــا والتحقــق منهــا.
ونحــن نــدرك ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي أن تحســين كفــاءة خفــض االنبعاثــات الكر بونيــة تــؤدي إـلـى إدارة المــوارد بشــكل
فعــال وتحقيــق العديــد مــن الفوائــد االقتصاديــة المرتبطــة بذلــك.
و ـفـي عــام  ،2016بلــغ إجماـلـي االنبعاثــات الكر بونيــة  21.79مليــون طــن متــري مــن مكاـفـئ ثاـنـي أ كســيد الكر بــون مقارنــة ب
 24.60مليــون طــن مــن مكا ـفـئ ثا ـنـي أ كســيد الكر بــون كالتقديــر المعتاد.وتنتــج غالبيــة انبعاثــات الكر بــون لدينــا عــن احتــراق
علـى الحــد مــن االنبعاثــات ـفـي مراحــل إنتــاج
الغــاز الطبيعــي خـالل عمليــة إنتــاج الكهر بــاء وتحليــة الميــاه .وتحــرص الهيئــة ـ
علـى الوفــاء باألهــداف البيئيــة والتشــغيلية مــن خ ـالل حلــول مجديــة
الكهر بــاء ونقلهــا وتوز يعهــا بشــكل كبيــر .وتعمــل ـ
ً
اقتصاديــا ً إلدارة ســادس فلور يــد الكبر يــت ـفـي قواطــع الــدارة الكهر بائيــة ذات الجهــد العا ـلـي ،والتخلــص تدر يجيــا مــن التبر يــد
المقيــد.
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الطاقة
18.88طن متري من
مكافئ ثاني أ كسيد
الكر بون

المياه
 2.86طن متري من مكافئ
ثاني أ كسيد الكر بون

آخرى

(االساطيل ،المبردات ،استخدام سداسي
فلوريد الكبريت في القواطع الكهر بائية)

 0.05طن متري من مكافئ ثاني
أ كسيد الكر بون
وقــد تحســنت كثافــة الكر بــون الناتــج عــن عمليــات إنتــاج الكهر بــاء لتصــل إ ـلـى  0.4382طــن متــري مــن مكا ـفـئ ثا ـنـي
علـى
أ كســيد الكر بــون لــكل ميجــاوات ســاعة ـفـي العــام  ،2016نظــرا ً لعــدة إجــراءات اتبعتهــا الهيئــة تمثلــت ـفـي تركيــز الهيئــة ـ
علـى الطاقــة مــن جانــب
تحســين كفــاءة والنقــل والتوز يــع ،وإدخــال الطاقــة المتجــددة ـفـي شــبكة الهيئــة ،وخفــض الطلــب ـ
المتعامليــن عــن طر يــق غــرس وتعز يــز مفهــوم ترشــيد اســتهالك الطاقــة فيمــا بينهــم.
وتعــد عمليــة رصــد الغــازات الدفيئــة وإعــداد التقار يــر الخاصــة بهــا والتحقــق منهــا ( )MRVمــن األمــور التــي توليهــا الهيئــة
أهميــة قصــوى ،حيــث يمكنهــا ذلــك مــن تتبــع التقــدم المحــرز ـفـي تحقيــق أهــداف خفــض االنبعاثــات .كمــا نعــد أ يضــا ً تقر يــر
البصمــة الكر بونيــة الــذي يتــواءم بالكامــل مــع بروتوكــول الغــازات الدفيئــة ( ،)GHGوهــو الطر يقــة األكثــر شــيوعا ً عالميــا ً
ـفـي حســاب معــدالت انبعاثــات الكر بــون ،والتــي تتوافــق مــع متطلبــات األيــزو  ،14064-1وهــو مــا يمكننــا مــن تحقيــق
الر بــط بيــن ســجالتنا وســجالت بروتوكــول الغــازات الدفيئــة الوطنيــة والدوليــة .ويعنــي تقر يــر البصمــة الكر بونيــة بتقديــر
حجــم التطــور ـفـي معــدالت انبعاثــات الهيئــة ،مــن خ ـالل توفيــر لمحــة عــن االنبعاثــات الســنوية وفــق بروتوكــول الغــازات
الدفيئــة .وقــد أنهينــا تقديــر بصمتنــا الكر بونيــة خ ـالل عــام  2016باســتخدام عمليــات إدارة البيانــات ـفـي إطــار عمليــات
المراقبــة وإعــداد التقار يــر والتحقــق مــن الغــازات الدفيئــة ـفـي جميــع قطاعــات الهيئــة .كمــا تعتــزم الهيئــة إدخــال نظــام إعــداد
تقار يــر االنبعاثــات اإللكترو ـنـي ألتمتــة عمليــة جمــع البيانــات والكشــف المبكــر عــن نســب االنبعاثــات ،وتحديــد قــدرة الهيئــة
علـى البيئــة.
وإجراءاتهــا المطلوبــة لتخفيــف اآلثــار الســلبية المرتبطــة بذلــك ـ

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

67

الطاقة والتغير المناخي

رســم بيا ـنـي :حجــم مكا ـفـئ ثا ـنـي أ كســيد الكر بــون بالمليــون طــن المتــري والنســبة المئويــة النبعاثــات ثا ـنـي أ كســيد
الكر بــون حســب المصــدر خ ـالل عــام 2016

رسم بياني :كثافة االنبعاثات الكر بونية :طن مكافئ ثاني أ كسيد الكر بون لكل ميجاوات ساعة من الكهر باء المنتجة
خالل الفترة 2016 – 2010
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الحد من االنبعاثات الهوائية
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أنظمــة
ـ
علـى مناخنــا ا
تســبب االنبعاثــات الهوائيــة آثــارا ً عكســية ـ
لمحلـي واألنظمــة البيئيــة ونوعيــة الهــواء .وتطبــق د ـبـي60
ً
ن
وتشــر يعات للحــد مــن انبعاثــات أ كســيد النيتروجيــن وثا ــي أ كســيد الكبر يــت ،ونظــرا الســتمرار تحســين كفــاءة محطاتنــا،
حققنــا نتائــج متميــزة ـفـي خفــض انبعاثــات أ كســيد النيتروجيــن وثاـنـي أ كســيد الكبر يــت .وتعتمــد االســتراتيجية التــي50
تتبناهــا
هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي لتقليــل انبعاثــات أ كســيد النيتروجيــن ـفـي مرحلــة التصميــم ألي محطــة طاقــة أو ميــاه بوضــع
40ســيد
فعلـى ســبيل المثــال ،بلــغ معــدل انبعاثــات أ ك
حــدود صارمــة النبعــاث أ كســيد النيتروجيــن مــن التور بينــات الغاز يــة .ـ
النيتروجيــن الســنوي  25.63جــزء ـفـي المليــون ـفـي عــام  ،2016ويشــمل ذلــك كل أنــواع الوقــود ومحــركات الغــاز والغاليــات،
30يــون،
وهــو معــدل أقــل مــن الــذي تشــترطه الحكومــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة؛ أال وهــو  37جــزء ـفـي المل
وكذلــك المعــدل الــذي يشــترطه االتحــاد األورو ـبـي (التعليمــات الخاصــة بمحطــات االحتــراق الكبــرى لعــام  2001للمحطــات
المبنيــة بعــد عــام )2003؛ أال وهــو  37جــزء ـفـي المليــون .وفيمــا يتعلــق بانبعاثــات ثا ـنـي أ كســيد الكبر يــت ،فــإن هيئــة25
كهر بــاء
علـى االنخفــاض الشــديد لنســب انبعاثــه نتيجــة احتــراق الغــاز الطبيعــي الحلــو .وفيمــا يتعلــق بالبديــل
وميــاه دـبـي تحافــظ ـ
20
االحتياطــي وهــو وقــود الديــزل ،فقــد بــدأت هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي ـفـي شــراء وقــود الديــزل الــذي يحتــوي نســبة  10أو أقــل
االتحاديــة
جــزء مــن المليــون مــن الكبر يــت ،بــدًال مــن  500أو أقــل جــزء ـفـي المليــون ،وذلــك تماشــيا ً مــع تشــر يعات الحكومــة 15
لدولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة لعــام .2014
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ـفـي  ،2013وضعــت الهيئــة خطــة عمــل للتخلــص تدر يجيــا ً مــن المــواد المضــرة بطبقــة األوزون بحلــول  .2020ورصــدت
الهيئــة لذلــك اســتثمارا ُ بقيمــة  11.66مليــون درهــم ،تماشــيا ً مــع كل مــن بروتوكــول مونتر يــال واإلرشــادات الفنيــة5لبلديــة
دـبـي رقــم  ،7بخصــوص التخلــص التدر يجــي مــن المــواد المضــرة بطبقــة األوزون نهائيــا ً بحلــول  .2030فمنــذ بــدء تطبيــق
خطــة العمــل ،تخلصــت الهيئــة مــن %54.9مــن غــاز المبــردات  R-22ـفـي  .2016باإلضافــة إ ـلـى المبــادرات الر0
ئيســية
علـى عــدد مــن
لدينــا للحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري ـفـي مرافــق اإلنتــاج الخاصــة بالهيئــة ،فقــد ركزنــا أ يضــا ً ـ
المبــادرات ذات النطــاق األصغــر للحــد مــن تســرب أحــد غــازات االحتبــاس الحــراري المؤثــرة ،وهــو غــاز ســادس فلور يــد
الكبر يــت الــذي تنتجــه تــروس التبديــل المســتخدمة لمراقبــة المعــدات الكهر بائيــة وحمايتهــا وعزلهــا .و يعــد غــاز ســادس
فلور يــد الكبر يــت مــن الغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري العالمــي بمــا يفــوق ثا ـنـي أ كســيد الكر بــون ألكثــر مــن 22,800
مــرة ،وبالتاـلـي فــإن أي تســرب لهــذا الغــاز يعــد خطــرا ً للغايــة .يتوـلـى فر يــق الصيانــة بالهيئــة مهمــة المعالجــة الفور يــة ألي
تســرب لغــاز ســادس فلور يــد الكبر يــت بمحطــات التحو يــل المعزولــة بالغــاز بجهــد  132و 400كيلوفولــت ،وذلــك بهــدف
علـى ذلــك ،فإننــا نعتقــد أ يضــا ً أن الممارســات منخفضــة
معالجــة حــاالت التســر يب المحــددة بنســبة  .%100ع ـالوة ـ
الكر بــون يجــب أن تكــون جــزءا ً ال يتجــزأ مــن جميــع مراحــل عملياتنــا ،بمــا ـفـي ذلــك الطر يقــة التــي نديــر بهــا أســطول مركباتنــا،
وعملياتنــا التجار يــة ومبانينــا ،وخيــر مثــال لذلــك هــو مبنــى الهيئــة المســتدام ـفـي القــوز ،الــذي يعــد أ كبــر مبنــى حكومــي
علـى التصنيــف البالتينــي الخــاص بالمباـنـي (.)LEED
مســتدام ـفـي العالــم يحصــل ـ

68

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

63.93

الطاقة والتغير المناخي

رسم بياني :االنبعاثات الهوائية السنو ية ألكسيد النتروجين في الفترة 2016 – 2007
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أسواق الكر بون
تتمتــع هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي بخبــرة كبيــرة ـفـي مجــال مقايضــة األرصــدة الكر بونيــة ،وهــي مــن أوائــل المؤسســات الخدميــة
ـفـي المنطقــة التــي تعمــل ـفـي هــذا المجــال .وقــد ســجلت الهيئــة العديــد مــن مشــار يع آليــات التنمية النظيفــة في إطار اتفاقية
األمــم المتحــدة اإلطار يــة بشــأن تغيــر المنــاخ ( .)UNFCCCوقــد تمكنــت الهيئــة مــن خـالل تســجيل المشــروعات المنطويــة
علـى حلــول مبتكــرة ـفـي مجــال الطاقــة المتجــددة وتعز يــز كفــاءة الطاقــة مــن تســييل األرصــدة الكر بونيــة المعتمــدة وتوليــد
ـ
علـى مــدار األعــوام المقبلــة .وقــد منــح المجلــس التنفيــذي التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار يــة بشــأن تغيــر المنــاخ
إ يــرادات ـ
المرحلــة األوـلـى مــن مجمــع محمــد بــن راشــد للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بقــدرة اإلنتاجيــة  13ميجــاوات 10,635
مــن األرصــدة الكر بونيــة المعتمــدة .وـفـي إطــار آليــة التنميــة النظيفــة ،أطلقــت الهيئــة برنامــج عمــل األنشــطة الشمســية ـفـي
دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة ،بهــدف تيســير تمويــل المشــروعات والبرامــج البيئيــة مــن خـالل اعتمــاد معــدل انخفــاض
االنبعاثــات الكر بونيــة التــي يحققهــا مـالك ومطــورو مشــروعات الطاقــة الشمســية ـفـي دولــة اإلمــارات .كمــا ســيدعم برنامــج
عمــل األنشــطة الشمســية رســميا ً مبــادرة «شــمس د ـبـي» وهــي واحــدة مــن  9برامــج تهــدف جميعهــا إ ـلـى دفــع عجلــة
علـى للطاقــة ـفـي دـبـي.
علـى الطاقــة التــي أطلقهــا المجلــس األ ـ
االســتدامة ،ودعــم اســتراتيجية إدارة الطلــب ـ
علـى ذلــك ،تــم إقــرار مشــروع تخز يــن الطاقــة الحرار يــة ومدخــل هــواء تبر يــد التور بينــات ( )TESTIACوفــق اتفاقيــة
وعـالوة ـ
األمــم المتحــدة اإلطار يــة بشــأن تغيــر المنــاخ ،كونــه أحــد مبــادرات آليــة التنميــة النظيفــة التابعــة لالتتفاقيــة ،وذلــك نظــرا ً
لالنخفــاض الكبيــر الــذي حققــه المشــروع ـفـي معــدالت غــازات الدفيئــة .وأنتــج المشــروع مــا مجموعــه  55,373طــن
علـى الترتيــب .وقــد أصــدرت اتفاقيــة األمــم المتحــدة
و 39,824طنــا مــن ثاـنـي أ كســيد الكر بــون ـفـي عامــي  2013و  2014ـ
علـى أســاس كونــه انخفاضــات معتمــدة لالنبعاثــات.
اإلطار يــة بشــأن تغيــر المنــاخ ذلــك ـ

تسريع العمل المناخي

اعتمــدت العديــد مــن دول العالــم االتفــاق التار يخــي للتصــدي للتغيــر المناخــي الــذي تــم التوصــل إليــه خ ـالل المؤتمــر
الحــادي والعشــر ين للــدول األطــراف ـفـي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار يــة بشــأن تغيــر المنــاخ ( ،)COP21الــذي اســتضافته
بار يــس ـفـي ديســمبر  ،2015حيــث قدمــت دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة مســاهمتها الوطنيــة المحــددة ـفـي خفــض
االنبعاثــات العالميــة ـفـي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار يــة بشــأن تغيــر المنــاخ جنبــا إـلـى جنــب مــع الــدول المشــاركة ،للتاكيــد
علـى التزامهــا بمكافحــة اثــار التغيــر المناخــي ،وتحقيــق أهــداف اتفاقيــة بار يــس طو يلــة المــدى .وتســعى دولــة اإلمــارات
ـ
إ ـلـى تبنــي أفضــل الممارســات البيئيــة ـفـي قطــاع الطاقــة مــن خـالل العديــد مــن االســتراتيجيات والمبــادرات وخطــط العمــل.
علـى وجــه الخصــوص أهدافــا طموحــة ـفـي مجــال الطاقــة النظيفــة ،حيــث ســاهمت الهيئــة ـفـي ز يــادة أهدافهــا
ووضعــت دـبـي ـ
علـى الطاقــة ،وز يــادة الحــد مــن انبعاثــات الكر بــون وفقــا للمبــادئ
ـفـي مجــال الطاقــة المتجــددة ،وتحســين إدارة الطلــب ـ
علـى للطاقــة ـفـي دـبـي.
التوجيهيــة االســتراتيجية الشــاملة التــي وضعهــا المجلــس األ ـ
وشــاركت هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي ـفـي أعمــال الــدورة ال ـ  21لمؤتمــر األطــراف ـفـي بار يــس ،ومؤتمــر األطــراف ال ـ  22ـفـي مرا كش
الــذي حددتــه وزارة تغيــر المنــاخ والبيئــة ـفـي اإلمــارات العر بيــة المتحــدة لقيــادة المفاوضــات التقنيــة بشــأن المســائل
المتعلقــة بآليــات التنميــة النظيفــة والتخفيــف مــن آثارهــا بموجــب بروتوكــول كيوتــو واتفــاق بار يــس .فقــد عملــت هيئــة
علـى خفــض انبعاثاتهــا لدعــم الهــدف العالمــي المتمثــل ـفـي تجنــب ز يــادة درجــة الحــرارة
كهر بــاء وميــاه دـبـي بشــكل منهجــي ـ
 2درجــة مئو يــة ـفـي درجــة حــرارة األرض مــن خـالل برنامــج الحــد مــن انبعاثــات ثاـنـي أ كســيد الكر بــون الــذي يعــد مــن أوائــل
برامجنــا ـفـي المنطقــة.
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لتعز يــز كفــاءة وموثوقيــة شــبكات النقــل والتوز يــع لــدى الهيئــة ،طورنــا نظــام للمراقبــة عــن بعــد ـفـي محطــات توز يــع الكهر بــاء
مــن خـالل تحديــد موقــع حــدوث الخطــأ ـفـي مركــز مراقبــة التوز يــع ( .)DCCيحــدد النظــام و يقلــل مــن وقــت إعــادة توصيــل
الخدمــة ،كمــا يضمــن تحســين شــبكة التوز يــع للمتعامليــن .وتتمثــل المرحلــة األوـلـى مــن المشــروع ـفـي تثبيــت النظــام ل ـ
 300محطــة ـفـي فبرا يــر عــام  .2016أمــا خ ـالل المرحلــة الثانيــة والثالثــة مــن المشــروع ،ســيتم تطبيــق النظــام ل ـ 2,000
محطــة قبــل نهايــة عــام  .2018ويتيــح النظــام اســتعادة التيــار الكهر با ـئـي عقــب انقطاعــه بشــكل أســرع ،ممــا يرفــع مســتوى
رضــا المتعامليــن عــن الهيئــة ،و يحقــق ســعادتهم .ـفـي عــام  ،2016أدى النظــام إـلـى تخفيــض  %30مــن وقــت اســتعادة
إمــدادات مغذيــات توز يــع الكهر بــاء ،ممــا أدى إ ـلـى تحســن بنســبة  %16.4ـفـي وقــت اســتعادة الخدمــة .وعمومــاً ،فــإن النظــام
يحفــظ الوقــت ،والتكلفــة ،وجهــود القــوى العاملــة ،و يقلــل مــن انبعاثــات ثاـنـي أ كســيد الكر بــون.
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قصة نجاح:
مراقبة محطات التوزيع الفرعية عن بعد و مؤشرات العطل األرضي ()EFI

اﻟﻤﻴﺎه
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2016ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ  %8اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أدﻧﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎر ً
ﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  %11ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﻳﻔﺎء ﺑـ  %100ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت إﻣﺎرة دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺧﻼل 2016
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  160,689ﻋﺪاد ذﻛﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ دﺑﻲ ﺧﻼل
2016

نهجنا اإلداري
نحــن ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي نســعى باســتمرار لتحقيــق أقصــى قــدر مــن كفــاءة اســتهالك الميــاه في عملياتنا ومســاعدة
علـى جــودة الميــاه المقدمــة للمتعامليــن ،ولكــن
علـى تقليــل اســتخدامهم للميــاه .وإننــا ملتزمــون بالحفــاظ ـ
المتعامليــن ـ
أ يضــا ً فيمــا يتعلــق بمــوارد الميــاه العذبــة وميــاه البحــر التــي نعتمــد عليهــا إلنتــاج الميــاه الصالحــة للشــرب.
و يركز نهجنا اإلداري فيما يتعلق بقضايا المياه على ستة مجاالت رئيسية:
إنتاج المياه

إدارة تصريف مياه
الصرف الصحي

نقل المياه وتوزيعها

منهجية دورة المياه الكاملة

جودة المياه

استخدام المتعاملين للمياه

إنتاج المياه
تأ ـتـي أغلــب الميــاه التــي ننتجهــا مــن تحليــة ميــاه بحــر الخليــج العر ـبـي ،حيــث يتــم ضــخ ميــاه البحــر إ ـلـى مجمــع محطــات جبــل
علـي إلنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه ،حيــث تتــم معالجتهــا بالكلــور وتهيئتهــا وتصفيتهــا واســتخدامها الحقــا ً إمــا إلنتــاج الميــاه
ـ
أو لتبر يــد معــدات محطــة توليــد الكهر بــاء .وأحــد التحديــات التــي تواجــه هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي هــي أن جــودة ميــاه البحــر
الداخلــة للمجمــع يمكــن أن تتأثــر ســلبا ً بارتفــاع درجــة حــرارة ميــاه البحــر ،وتســرب النفــط ،وتكاثــر الطحالــب ،واألعشــاب
البحر يــة الموســمية ،وارتفــاع نســبة التعكــر بســبب التطو يــر الصناعــي .وكلمــا انخفضــت نوعيــة ميــاه البحــر الداخلــة،
ارتفعــت كميــة الطاقــة المطلوبــة ـفـي عمليــات مــا قبــل المعالجــة وتحليــة الميــاه .ولذلــك ،فإننــا نرصــد حالــة نوعيــة الميــاه
الداخلــة باســتمرار .وهنــاك ث ـالث عمليــات رئيســية لتحليــة الميــاه؛ عمليــة التحليــة متعــددة المراحــل ( ،)MSFوعمليــة
التحليــة متعــددة التأثيــرات ( ،)MEDوعمليــة تحليــة ميــاه البحــر بالتناضــح العكســي ( .)ROونحــن ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه
د ـبـي نســتخدم بشــكل أساســي تكنولوجيــا تحليــة ميــاه البحــر الســر يعة متعــددة المراحــل ـفـي معظــم محطــات إنتــاج الميــاه
علـى تكنولوجيــا التناضــح العكســي.
مــع االعتمــاد بنســبة قليلــة ـ
و ـفـي عــام  ،2016بلغــت قــدرة محطــات التحليــة لدينــا  470مليــون جالــون يوميــا ً ،وبلــغ إجما ـلـي الســحب مــن ميــاه البحــر
 3,403مليــون جالــون يوميــاً .وتقــاس كميــة اســتهالك ميــاه البحــر عــن طر يــق جمــع كميــة الميــاه المنتجــة والميــاه المصرفة
ـفـي البحــر ،وطــرح كميــات الميــاه المســحوبة مــن مصــادر أخــرى بخـالف ميــاه البحــر مــن المجمــوع .وقــد تمكنــا مــن اإليفــاء
بمتطلبــات الــذروة اليوميــة والشــهر ية لعــام  ،2016مــع توفيــر احتياطــات كبيــرة مــن الميــاه ،حيــث وصلــت ذروة الطلــب
ـادة قدرهــا نحــو %2.07مقارنـ ًـة
اليومــي ـ
علـى الميــاه إ ـلـى  356مليــون جالــون يوميــا يــوم  24مــن أغســطس 2016؛ بز يـ ٍ
بعــام  .2015ـفـي حيــن بلــغ متوســط الطلــب اليومــي للميــاه ـفـى عــام  2016نحــو  319مليــون جالــون يوميــا مقارنــة بعــام
ـادة قدرهــا نحــو  .%2.42ـفـي حيــن بلــغ متوســط الــذروة
 2015حيــث بلــغ متوســط الطلــب  312مليــون جالــون يوميــاً؛ وبز يـ ٍ
ـادة قدرهــا نحــو  %2.89مقارنـًـة بعــام .2015
الشــهر ية نحــو  347مليــون جالــون يوميــا ـفـي أغســطس 2016؛ بز يـ ٍ
كمــا بلغــت قدرتنــا اإلنتاجيــة مــن اآلبــار الجوفيــة حوا ـلـي  32مليــون جالــون يوميــا ،ولكنهــا مخصصــة لحــاالت الطــوارئ .وقــد
اســتخدمنا خـالل عــام  2016مــا يقــرب مــن  1.26مليــون جالــون يوميــا مــن اآلبــار الجوفيــة .وُتقــاس القــدرة اإلنتاجيــة لميــاه
اآلبــار الجوفيــة عــن طر يــق قــراءات العــدادات المثبتــة ـفـي المضخــات ذات الصلــة .وـفـي دولــة اإلمــارات العر بيــة ،يســتنزف
ـكل كبيــر ـفـي الزراعــة) احتيــاط الميــاه الجوفيــة ،ونحــن نعــي أنــه
اســتخراج الميــاه مــن اآلبــار الجوفيــة (والمســتخدمة بشـ ٍ
ـكل رئيســي أثنــاء
يجــب إدارة اســتخدام الميــاه مــن اآلبــار الجوفيــة بحــرص بالــغ ،ولــذا فإننــا نســتخدم ميــاه اآلبــار الجوفيــة بشـ ٍ
حــاالت الطــوارئ فقــط أو عنــد الحاجــة للميــاه ـفـي المناطــق التــي ال يتوفــر فيهــا شــبكات الميــاه.
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نقل وتوزيع المياه
ـفـي عــام  ،2016واصلنــا نجاحنــا ـفـي تلبيــة احتياجــات المتعامليــن للميــاه بنســبة  ،%100ممــا يعكــس التزامنــا بتزويد ســكان
علـى المــدى القصيــر ،تقــوم الهيئــة بتخز يــن
مدينــة دـبـي باالحتياجــات األساســية .ولضمــان توفــر كميــات كافيــة مــن الميــاه ـ
علـى الميــاه لمــدة ثالثــة أ يــام .ويتــم توز يــع الميــاه
مــا يكفــي مــن الميــاه ـفـي خزانــات الهيئــة لتلبيــة احتياجــات ذروة الطلــب ـ
علـى المتعامليــن مــن خ ـالل شــبكة مــن األنابيــب .وتقــوم الهيئــة بــإدارة خطــوط أنابيــب الميــاه
المســحوبة مــن الخزانــات ـ
لتقليــل الفاقــد مــن الميــاه ،مثــل حــاالت تســرب الميــاه والعــدادات بــدون فواتيــر ،التــي نقــوم بمراقبتهــا باســتخدام جهــاز
قيــاس “فاقــد الميــاه” (الميــاه غيــر المســجلة) .ويســعدنا أن نعلــن أنــه خـالل عــام  2016بلغــت كميــات الميــاه المســتهلكة
علـى مســتوى العالــم مقارنـًـة بمــا يقــرب مــن %11
غيــر المســجلة حواـلـي  ،%8.0وتعــد تلــك النســبة مــن أقــل المعــدالت ـ
ـفـي أمر يــكا الشــمالية .وقــد شــك ّل ذلــك تحســنا ً بنســبة  %47مقارنــة بعــام .2010
علـى
و يرجــع ذلــك التحســن إـلـى إط ـالق عــدد مــن المشــار يع الكبــرى الراميــة إـلـى تحســين شــبكاتنا لنقــل وتوز يــع الميــاه .ـ
ســبيل المثــال ،اســتخدمنا نظــام الرقابــة اإلشــرافية وجمــع البيانــات ( )SCADAلمســح شــبكة الميــاه وتحديــد التســر بات
المحتملــة ـفـي النظــام وإدارتهــا عــن بعــد ،ممــا يوفــر مرونــة عاليــة و يعــزز ســرعة اتخــاذ القــرارات عنــد إدارة الشــبكة.
باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،نتطلــع باســتمرار إـلـى تحســين عملياتنــا وتبنــي أحــدث التقنيــات وأ كثرهــا كفــاءة .وقــد اعتمدنــا التقنيــات
الحديثــة لفحــص شــبكات النقــل والتوز يــع لمنــع التســرب ـفـي النظــام الناجــم عــن الشــقوق.
رسم بياني :الفاقد السنوي للمياه كنسبة مئو ية من إجمالي إمدادات المياه
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تو ـلـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي سـالمة وجــودة ميــاه الشــرب أهميــة قصــوى ،فنحــن مســؤولون عــن تلبيــة جــودة الميــاه التــي
ننتجهــا ـفـي مرافــق إنتاجنــا لمواصفــات الجــودة المطبقــة لــدى الهيئــة ،التــي تعــد أ كثــر صرامــة مــن إرشــادات منظمــة الصحــة
العالميــة لجــودة ميــاه الشــرب .وتضمــن الهيئــة التقيــد الكامــل بهــذه المعاييــر مــن خ ـالل تطبيــق نظــام اإلدارة المتكاملــة،
وهــو نظــام معتمــد مــن قبــل مدققيــن خارجييــن .وتقــوم الهيئــة بمراقبــة جــودة الميــاه ـفـي كل أنحــاء الشــبكة ،وجمــع عينــات
الميــاه مــن محطــات الضــخ والخزانــات واآلبــار ـفـي جميــع أنحــاء إمــارة د ـبـي .وتخضــع العينــات للفحــص ـفـي الموقــع بواســطة
معــدات متنقلــة لقيــاس درجــة الحموضــة ،والتعكــر ،ومخلفــات ثا ـنـي أ كســيد الكلــور ،والتوصيــل الكهر باـئـي ،بينمــا يتــم إجــراء
الفحوصــات المتقدمــة ـفـي مختبــر الهيئــة المركــزي لفحــص مطابقــة جــودة الميــاه مــع مواصفــات الهيئــة .كمــا حققــت
الهيئــة قفــزات نوعيــة فيمــا يتعلــق بضمــان خلــو ميــاه الشــرب مــن البرومــات بنســبة  %100تقر يبــا ً
جدول :مواصفات هيئة مياه وكهر باء دبي للمياه الصالحة للشرب مقارنة مع المعايير النموذجية
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ﻛﺮ ﺑﻮﻧﺎت
ﻓﻠﻮرﻳﺪ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺴﺮ اﻟﻤﺎء
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺬاﺑﺔ
درﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ
*مالحظة:

ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻗﻴﻢ إرﺷﺎدات ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت
ﻟﻠﺸﺮب ﺑﻤﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
)اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ( /إرﺷﺎدات اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

-

25 ~ 10

18.1

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

-

20 ~ 2

4.1

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

200

200 ~ 10

39.1

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

250

250 ~ 25

68

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

250

35 ~ 2

8.1

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

-

75 ~ 30

58.1

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

50

≤ 50

0.087

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

-

10 - 0

0.20

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

1.5

≤ 1.5

0.037

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

500

120 ~ 40

62.1

)ﻣﻠﺠﻢ/ﻟﺘﺮ (

1000

450 ~ 100

165

8.5 ~ 6.5

8.5 ~ 7.9

8.30

مواصفات محطة جبل علي هي المتوسط الكلي لمجموع متوسطات كل محطة على حدة خالل العام .2016

تش ـير التقدي ـرات إ ـلى أن حوا ـلي  %5فقــط مــن الميــاه التــي يتــم تزويــد ســكان مدينــة دـبـي بهــا ُتســتخدم ألغــراض الشــرب،
ـفـي حيــن تســتخدم النســبة المتبقيــة  %95ألغ ـراض أخ ـرى مث ـل الغس ـيل ،والطه ـي ،والعناي ـة بالحدائ ـق ،والتبر ي ـد ،وإنت ـاج
المشـروبات الغاز يـة ،والميـاه المعبـأة ،وغيرهـا مـن االسـتخدامات .ويرجـع ذلـك إـلى أنـه عـلى الرغـم مـن جـودة الميـاه التـي
تصــل إ ـلـى العــداد ،إال أن الميــاه بعــد ذلــك ُتخــزن ـفـي خزانــات داخــل المباـنـي ،وعــادًة ال تحظــى هــذه الخزانــات بالصيانــة الجيــدة.
علـى األقــل  -مــن خ ـالل تركيــب أجهــزة تنقيــة
علـى المــدى القصيــر ـ
ويمكــن حــل هــذه المشــكلة المتعلقــة بجــودة الميــاه  -ـ
علـى صنابيــر الميــاه ـفـي المنــازل .ولز يــادة الوعــي حــول هــذا الموضــوع ،نظمــت الهيئــة حمـالت توعيــة عامــة ،وتحمــل
للميــاه ـ
ً
فواتيــر المنــازل حاليــا رســائل تؤكــد أهميــة نظافــة وصيانــة خــزان الميــاه.
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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نقل وتوزيع المياه

إدارة تصريف مياه الصرف الصحي
تتو ـلـى الهيئــة مســؤولية إدارة تصر يــف ميــاه الصــرف الصحــي الناتجــة مــن محطــات إنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه ،بينمــا تقــع
علـى عاتــق بلديــة دـبـي .وقــد بلــغ إجماـلـي كميــات ميــاه الصــرف
مســؤولية معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي المحليــة ـفـي دـبـي ـ
الصحــي التــي تولينــا عمليــة تصر يفهــا خ ـالل عــام  2016مــا مقــداره  5,140.96مليــون متــر مكعــب ،تتكــون بشــكل
رئيســي مــن ميــاه الصــرف الصحــي الناتجــة مــن عمليــات محطــات الطاقــة وتحليــة الميــاه التــي يتــم تصر يفهــا ـفـي الخليــج
العرـبـي .كمــا أنتجنــا أ يضــا ً كميــات صغيــرة مــن النفايــات الســائلة مــن محطــات معالجــة الميــاه ( 78,453متــر مكعــب)،
وميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة ـفـي الموقــع ( 231,032متــر مكعــب)؛ منهــا  106,289متــر مكعــب تــم تصر يفهــا لــري
المســطحات الخضــراء داخــل المنشــآت ،وتــم تصر يــف الكميــة المتبقيــة ( 124,743متــر مكعــب) مــن ميــاه الصــرف
المعالجــة ـفـي البحــر مــع ميــاه الصــرف الصحــي األخــرى .وبهــذا فــإن نســبة  %88.7مــن إجما ـلـي ميــاه الصــرف الصحــي
َ
المعالجــة) يعــاد اســتخدامها ـفـي مجمــع
المنتجــة (التــي تشــمل الميــاه المســتعملة ـفـي العمليــات وميــاه الصــرف الصحــي
علـي إلنتــاج الطاقــة.
محطــات جبــل ـ

جدول :حجم تصريف مياه الصرف الصحي (بالمليون متر مكعب) حسب المصدر خالل عام 2016

ﻧﻮع ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺤﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﻒ

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎء

1,702.290391

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه

3,438.360138

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه

0.078453

ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ )ﻓﻲ اﻟﺒﺮ(

0.106289

ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ )ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ(

0.124743

ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

0.231032

ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺒﺮ

5,140.960014

تنتــج محطــات تحليــة الميــاه التابعــة للهيئــة محلــول ملحــي شــديد الملوحــة ،وهــو مــا يتبقــى بعــد اســتخالص الميــاه
علـى البيئــة .ولــذا فإننــا
العذبــة مــن ميــاه البحــر .وتــدرك الهيئــة أن مخــرج تصر يــف المحلــول الملحــي الناتــج قــد يؤثــر ـ
نراقــب عمليــات تصر يــف ميــاه الصــرف الصحــي شــهر يا ً ،ونتعــاون مــع الهيئــات التنظيميــة للتأ كــد أننــا ملتزمــون بالحــدود
المســموح بهــا لكميــات تصر يــف ميــاه الصــرف الصحــي ونوعيتهــا مــن حيــث الملوحــة ودرجــة الحــرارة .وقــد قامــت الهيئــة
علـى بعــد
بتركيــب نظــام المراقبــة المســتمرة لرصــد درجــات الحــرارة ،والملوحــة ،ودرجــة الحموضــة ،واألوكســجين المــذاب ـ
 500متــر و 1كــم و 1.5كــم مــن نقطــة التصر يــف ـفـي المســافة بيــن المحطــة دي والمحطــة إم ،حيــث يمكــن لبلديــة دـبـي
الوصــول إ ـلـى البيانــات المتعلقــة بهــا بصــورة مباشــرة وفور يــة .كمــا تجــري الهيئــة كل شــهر ين وثالثــة أشــهر عمليــات تقييــم
علـى بعــد  300م و 1.5كــم مــن نقــاط التصر يــف
علـى التوا ـلـي) ـ
إ يكولوجيــة (العوالــق النباتيــة والحيوانيــة ،وأحيــاء قــاع البحــر ،ـ
لمحطــة دي ومحطــة كيــه ومحطــة إل؛ تنفذهــا شــركات دوليــة متخصصــة طبقــا ً لمتطلبــات تصر يــح تصر يــف ميــاه الصــرف
علـي التابــع للهيئــة مــن بلديــة دـبـي .وجــاءت نتائــج عمليــات القيــاس الشــهر ية التــي
الصحــي الصــادر لمجمــع محطــات جبــل ـ
تنفذهــا الهيئــة لتحديــد الفــرق ـفـي درجــة الحــرارة والملوحــة بيــن منطقــة االخت ـالط وميــاه البحــر المجــاورة ضمــن الحــدود
علـى الترتيــب.
المســموح بهــا والتــي تبلــغ  5درجــات مئو يــة و 2جــزء ـفـي المليــون ـ
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اﻟﺤﺪاﻹﻗﺼﻰ

رسم بياني :فرق الملوحة بين مياه البحر في منطقة االختالط ومياه البحر المحيطة
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رســم بيا ـنـي :فــرق درجــة الحــرارة بيــن ميــاه البحــر ـفـي منطقــة االختـالط وميــاه البحــر المجــاورة (بالدرجــة المئو يــة) خـالل
عــام 2016

إدارة النفايات
ّ
نفــذت هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي نظامــا ً فعــاال ً إلدارة النفايــات والحــد مــن كميــة النفايــات الســائلة والصلبــة التــي ننتجهــا عــن
طر يــق اســتخدام المــوارد بكفــاءة عاليــة ،ثــم إعــادة تدويرهــا أو معالجتهــا حيثمــا أمكــن ذلــك .ويتيــح لنــا نظــام إدارة النفايــات
االمتثــال التــام لجميــع األنظمــة والسياســات واإلجــراءات الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة .كمــا أننــا حاليــا ً ـفـي طــور تنفيــذ
علـى النطــاق الدوـلـي .وللتأ كــد مــن تبنــي جميــع قطاعــات
مقارنــة معيار يــة لنظــام إدارة النفايــات لدينــا مــع هيئــات أخــرى ـ
الهيئــة ألفضــل الممارســات ـفـي إدارة النفايــات ،فقــد قامــت إدارة البيئــة بالهيئــة بإجــراء مقارنــات معيار يــة داخليــة منــذ عــام
 ،2015بهــدف مقارنــة أداء مختلــف قطاعــات الهيئــة ـفـي مجــال إدارة النفايــات .وتســتخدم نتائــج تلــك المقارنــات لتحديــد
علـى
أفضــل الممارســات واألفــكار المبتكــرة وإجــراءات التشــغيل األكثــر فعاليــة داخــل قطاعــات الهيئــة ليتــم تعميمهــا ـ
جميــع القطاعاـتـى حيثمــا أمكــن ذلــك.
علـى ذلــك ،فــإن تقليــل النفايــات ال يقلــل فقــط مــن األثــر البيئــي للهيئــة ،بــل يحقــق كذلــك وفــورات ـفـي التكلفــة .ففــي
عـالوة ـ
تتجلـى
علـي إلنتــاج الطاقــة .و ـ
عــام  ،2016حققنــا نحــو  4,063,158درهــم مــن بيــع خــردة نفايــات مجمــع محطــات جبــل ـ
علـي
بوضــوح المزا يــا التجار يــة إلدارة النفايــات ـفـي جهودنــا إلعــادة تدو يــر نفايــات الز يــوت؛ ففــي مجمــع محطــات جبــل ـ
إلنتــاج الطاقــة ،يعــاد تدويــر مــواد التشــحيم المســتخدمة وز يــوت المحــوالت والز يــوت الهيدروليكيــة الســتخدامها ـفـي أفــران
الغاليــات عنــد الحاجــة إ ـلـى إشــعال النيــران باســتخدام الز يــت .فضـال ً عــن ذلــكُ ،تســتخدم كميــات كبيــرة مــن الز يــوت العازلــة
ـفـي معــدات التوز يــع ألغــراض العــزل والتبر يــد .وقــد اســتطعنا مــن خ ـالل اســتخدام هــذه الز يــوت المعــاد تدو يرهــا الحــد
ـكل كبيــر مــن اســتهالكنا مــن الز يــوت الجديــدة والتقليــل مــن النفايــات (والتكاليــف المتعلقــة بالتخلــص مــن النفايــات).
بشـ ٍ
ـفـي عــام  ،2016اســتعدنا  4,700لتــرا ً مــن الز يــت إلعــادة اســتخدامه ،باإلضافــة إـلـى اســتعادة ميــاه الصــرف الصحــي مــن
محطــات الطاقــة إلعادةاالســتخدام مــرة أخــرى ،حيــث اســتعدنا ـفـي عــام  2016مــا يقــرب مــن  215.0مليــون جالــون مــن
ميــاه الصــرف الصحــي.
جدول :إحصائيات النفايات من مجمع محطات جبل علي إلنتاج الطاقة2016 - 2013 ،
اﻟﻌ ـ ــﺎم
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻟﻮﺣﺪة

2013

2014

2015

2016

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
إﻟﻰ ﻣﻜﺐ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

ﻃﻦ

1,534

1,599

2,038

1,386

ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة

ﻃﻦ

57.9

71.2

264

20.35

ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ

5,958

5,297

6,608

9,471

ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺎﻟﻮن

209

266

183.4

215.0

ﻟﺘﺮ

126,421

19,143

6,025

4,700

درﻫﻢ

1,396,910

830,020

960,146

4,063,158

درﻫﻢ

513,538

228,771

161,866

53,851.2

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة
ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة
ﻟﻐﺮض إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام

إﻳﺮادات اﻟﺨﺮدة واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ
اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺑﻴﻊ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺰﻳﻮت
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نحــن ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي نعــي أن إنتــاج الميــاه عمليــة مســتهلكة بشــكل كبيــر لــرأس المــال والطاقــة .ولذلــك فــإن
علـى
علـى اإلســهام ـفـي تحقيــق اســتراتيجية دـبـي إلدارة الطلــب ـ
الهيئــة ،ـفـي إطــار ســعيها لتحقيــق رؤ يتهــا ورســالتها ،تحــرص ـ
علـى الطاقــة والميــاه بنســبة  %30مقارنـًـة بســياق العمــل المعتــاد بحلــول عــام .2030
الطاقــة الهادفــة للحــد مــن الطلــب ـ
ً
ب
ف
ف
علـى الطاقــة عمومــا ــي إمــارة د ــي ــي تخفيــض اســتهالك الميــاه بنحــو  3.5مليــار جالــون
وقــد نجحــت مبــادرات إدارة الطلــب ـ
عــام  .2016وباإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،انخفــض االســتهالك الســنوي للفــرد مــن الميــاه إ ـلـى  36,391جالــون ـفـي عــام 2016
علـى تحســين كفاءتهــا والحــد مــن الخســائر
مقارنــة ب ـ  37,656جالــون ـفـي ســياق العمــل المعتــاد .وتواصــل الهيئــة العمــل ـ
فيمــا يتعلــق بعمليــات اإلمــداد والنقــل والتوز يــع.
ونحــن نؤمــن أن التقــدم المســتمر ـفـي مجــال تقنيــات إنتــاج الميــاه ومعالجتهــا ،مــع اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة،
ســيكون متطلبــا ً أساســيا ً لتحقيــق التنميــة المســتدامة ـفـي منطقــة الخليــج .ونــرى عنصــر الميــاه ضمــن ســياق النظــام
علـى د ـبـي أن تتبنــي أســاليب أ كثــر شــمولية إلدارة الميــاه لمواجهــة تحديــات
الواســع لــدورة الميــاه الكاملــة ،ونــدرك أن ـ
المــوارد المائيــة ـفـي المســتقبل.

استخدام المتعاملين للمياه
نفــذت هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي العديــد مــن المبــادرات لرفــع وعــي المتعامليــن بشــأن ترشــيد اســتهالك الميــاه؛ منهــا جائــزة
علـى
المســتهلك المثاـلـي ،وجائــزة الترشــيد ،وحم ـالت األحيــاء الســكنية ومبــادرة بيتنــا مثاـلـي .وتحــرص الهيئــة ـفـي كل عــام ـ
ـاء بمناســبة “يــوم الميــاه العالمــي” ،الــذي أعلنتــه األمــم المتحــدة ،وذلــك بالتعــاون مــع بلديــة
تنظيــم فعاليــات مختلفــة احتفـ ً
دـبـي ومؤسســات المجتمــع المدـنـي األخــرى ،مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي حــول كفــاءة اســتخدام الميــاه .كمــا توفــر الهيئــة
برنامجــا ً لتدقيــق اســتهالك الطاقــة مجانــا ً لمســاعدة متعامليهــا ـفـي ترشــيد اســتهالك الكهر بــاء.
اســتحدثت الهيئــة هيــكل لتعرفــة الشــرائح ـفـي عــام  ،2008ونظــام احتســاب الرســوم اإلضافيــة ـفـي عــام  ،2011حيــث تتغيــر
أســعار التعرفــة وفقــا ً لكميــة الميــاه المســتهلكة ،وهــو مــا يعــد دافعــا ً لتحقيــق المز يــد مــن الترشــيد .وباعتبارهــا جــزءا ً مــن
علـى اســتبدال جميــع
مبــادرة الشــبكة الذكيــة ،بدأنــا تنفيــذ مشــروع العــدادات والشــبكات الذكيــة ،الــذي نعمــل مــن خاللــه ـ
العــدادات الميكانيكيــة والكهروميكانيكيــة بأحــدث العــدادات الذكيــة .وتعــد العــدادات الذكيــة جــزءا ً مــن نظــام االتصــاالت
الرقميــة ثنائيــة االتجــاه الــذي يتيــح إرســال البيانــات تلقائيــا ً إـلـى الهيئــة .وســتمد تلك العــدادات المتعاملين أ يضا ً
بمعلومات
ٍ
مفصلــة عــن اســتهالكهم للميــاه حتــى يتمكنــوا مــن تحديــد أفضــل الســبل للحــد مــن اســتخدام الميــاه والطاقــة ،ومــن ثــم
علـى تحديــد فــرص إعــادة
تقليــل قيمــة الفواتيــر .ونحــن نؤمــن أن بإمكاننــا أن نعمــل بشــكل وثيــق مــع عمالئنــا لمســاعدتهم ـ
االســتخدام وإعــادة التدويــر ،وتقليــل كميــة الميــاه المســتخدمة إلنجــاز شــؤونهم اليوميــة.
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016
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قصة نجاح:
تحسين وتعزيز كفاءة الطاقة في المضخات
دشــنت الهيئة عملية تعز يز كفاءة الطاقة فى المضخات من خالل برامج تحســين الكفاءة في إطار مبادرتها االســتراتيجية
صلـي للمعــدات هامــش لس ـالمة
لتحســين كفــاءة المحطــة .خ ـالل مرحلــة تصميــم المشــروع ،عــادة مــا يضــع المصنــع األ ـ
التصميــم ـفـي معاييــر أداء المضخــة ،لألخــذ بعيــن االعتبــار التدهــور المحتمــل ـفـي أداء المضخــة والمعــدات بمــرور الزمــن.
لفعلـي ـفـي األداء بســبب التدهــور
ـ
ونظــرا ً ألننــا نتبنــى أفضــل ممارســات صيانــة المضخــات ـفـي المحطــات ،فــإن االنخفــاض ا
صلـي لتقليــل هوامــش
صلـي .وقــد أتــاح ذلــك فرصــة إلعــادة النظــر ـفـي التصميــم األ ـ
أقــل بكثيــر مــن هامــش التصميــم األ ـ
التصميــم إ ـلـى االحتياجــات الفعليــة ممــا أدى إ ـلـى تحقيــق وفــورات ـفـي اســتهالك الطاقــة .باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،وفــرت التقنيــات
الحديثــة ـفـي التصاميــم الهيدروليكيــة للمضخــات فرصــة إضافيــة للحــد مــن اســتهالك الطاقــة.
وبعــد دراســة المضخــات الكبيــرة القديمــة ،مــع األخــذ ـفـي االعتبــار أهميــة مختلــف المضخــات واختالفهــا مــن حيــث الحجــم
والعمــر ،وفرصــة تحســين الجوانــب األخــرى ،فإننــا حددنــا قائمــة بمضخــات توز يــع الميــاه المالحــة المختــارة ـفـي محطــات
تحليــة الميــاه  G-Ph1باعتبارهــا خيــارا ً مرشــحا ً لتنفيــذ عمليــة تعز يــز كفــاءة الطاقــة .وبعــد إجــراء دراســات الجــدوى الالزمــة
لضمــان جــدوى المبــادرة ،توصلنــا إ ـلـى أن كفــاءة المضخــة يمكــن أن تصــل إ ـلـى  %89مــن كفاءتهــا التشــغيلية البالغــة
 %79لضــخ الميــاه لمســافة  65متــر مــع نفــس تدفــق التصر يــف البالــغ  6840متــر مكعــب  /ســاعة .ومــع رفــع هدفنــا
ـفـي تعز يــز كفــاءة المضخــة إـلـى  ،%89ســوف تصــل الطاقــة الناتجــة عــن المحــرك إـلـى  1414كيلــووات مقارنــة بالمعــدل
لفعلـي الحاـلـي البالــغ  1595كيلــووات.
ـ
ا
علـى  10مضخــات مــن أصــل  16مضخــة مثبتــة .وتتطابــق
ومنــذ بــدء المشــروع ـفـي أواخــر عــام  ،2014أ كملنــا التعديــل ـ
جميــع النتائــج التــي حصلنــا عليهــا حتــى اآلن مــع توقعاتنــا بــل وتتجاوزهــا ـفـي كثيــر مــن األحيــان .وســيؤدي المشــروع إـلـى
ز يــادة كفــاءة محطــات الطاقــة مــن خ ـالل التعو يــض الجزـئـي الســتهالك الطاقــة اإلضاـفـي للمحطــة .إضافــة إـلـى ذلــك ،فــإن
هــذا المشــروع يلبــي أهدافنــا االســتراتيجية المتملثــة ـفـي خفــض بصمتنــا البيئيــة مــن خ ـالل تخفيــض اســتهالك الطاقــة
علـى مــدى
بواقــع  24,192ميجــاوات ســاعة  /ســنة ،مــا يــؤدي إـلـى خفــض االنبعاثــات الكر بونيــة بنحــو  10,500طن/ســنة ـ
العشــر ين عامــا ً المتبقيــة مــن دورة حيــاة المحطــات.
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المي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه

قصة نجاح:
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه

تنــدرج مؤسســة “ســقيا اإلمــارات” تحــت مظلــة مؤسســة مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة ،وهــي مؤسســة
غيــر ر بحيــة تهــدف إـلـى توفيــر المســاعدات اإلنســانية حــول العالــم ،ومســاعدة المجتمعــات التــي تعاـنـي مــن نــدرة وشــح
الميــاه عــن طر يــق تزو يدهــا بالميــاه الصالحــة للشــرب ،حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن مشــار يع ومبــادرات المؤسســة
أ كثــر مــن  8مالييــن شــخص ـفـي  19دولــة حــول العالــم حتــى نهايــة  .2016وقــد ألحقــت المؤسســة بهيئــة كهر بــاء وميــاه
دـبـي ،لضمــان توفيــر أي ميزانيــة أو متطلبــات تشــغيلية مطلوبــة أخــرى.
علـى المعرفــة مــع التركيــز بشــكل كبيــر
وتماشــيا ً مــع الهــدف الــذي وضعتــه دولــة اإلمــارات بالتحــول إـلـى االقتصــاد القائــم ـ
علـى التكنولوجيــا الحديثــة والبحــث والتطو يــر واالبتــكار ،أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
ـ
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي،رعــاه هللا ،إط ـالق جائــزة “محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة للميــاه”
بقيمــة مليــون دوالر ،إليجــاد حلــول مســتدامة لمشــكلة شــح الميــاه وندرتهــا حــول العالــم.

وتهــدف جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة للميــاه إـلـى دعــم هــذا الهــدف ،وتشــجيع الشــركات الرائــدة والمرا كــز
علـى التنافــس مــن أجــل إ يجــاد حلــول مســتدامة
البحثيــة والمؤسســات العلميــة والمبتكر يــن مــن جميــع أنحــاء العالــم ـ
ومبتكــرة لمشــكلة شــح الميــاه باســتخدام الطاقــة الشمســية.
تضــم الجائــزة ث ـالث فئــات ،وهــي :جائــزة المشــار يع المبتكــرة ،وجائــزة االبتــكار ـفـي البحــث والتطويــر وجائــزة االبتــكارات
الشــابة .وتنقســم جائــزة المشــار يع المبتكــرة وجائــزة االبتــكار ـفـي البحــث والتطو يــر إ ـلـى قســمين فرعييــن لــكل منهمــا.
تــم اإلع ـالن عــن الــدورة األوـلـى مــن الجائــزة ـفـي فبرا يــر  2016كمــا ُفتــح بــاب المشــاركة ـفـي  22مــارس  2016بالتزامــن مــع
اليــوم العالمــي للميــاه .بدعــم مــن هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي ،تــم الترويــج للــدورة األو ـلـى مــن الجائــزة مــن خ ـالل الجــوالت
الترو يجيــة الوطنيــة الدوليــة ؛ بمــا ـفـي ذلــك مقــر الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ـفـي نيويــورك بالواليــات المتحــدة األمر يكيــة
 ،وـفـي فرنســا خـالل مؤتمــر  ،COP21وكذلــك الجــوالت الترويجيــة لمعــرض تكنولوجيــا الطاقــة والميــاه والبيئــة (ويتيكــس)
ومعــرض دـبـي للطاقــة الشمســية ـفـي هولنــدا والهنــد والمملكــة المتحــدة والصيــن وروســيا.
واســتلمت الجائــزة  138طلبــا ً مــن  43دولــة .وتــم اإلعـالن عــن الفائز يــن ـفـي حفــل توز يــع الجوائــز الــذي ُعقــد ـفـي  27أبر يــل
 2017ـفـي مركــز دـبـي التجــاري العالمــي بحضــور ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم دـبـي،
حيــث كــرم ســموه  10فائز يــن مــن  8دول.
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اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن
ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎء إﻟﻰ  752,505ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ،
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ  666,006ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ.
ﺣﺼﻠﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ ﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮ ﺑﺎء
وﻣﻴﺎه دﺑﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎء ،ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ 2017ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﺮار إﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
 3.28دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  14دﻗﻴﻘﺔ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.

نهجنا اإلداري
إن توقــع احتياجــات المتعامليــن وتجــاوز توقعاتهــم هــو الهــدف األكبــر الــذي أدرجتــه الهيئــة ـفـي رســالتها ورؤيتهــا وقيمهــا
األساســية واســتراتيجيتها .وباعتبارنــا المــزود الوحيــد للميــاه والكهر بــاء إلمــارة د ـبـي ،فإننــا نســعى اهديــن لتوفيــر الميــاه وفــق
علـى مســتو يات الجــودة والطاقــة ذات الكفــاءة العاليــة لجميــع متعاملينــا مــن الفئــات الســكنية والتجار يــة والصناعيــة،
أ ـ
علـى مــدار العــام .ويعــد توفيــر خدمــة مبتكــرة ومســتدامة هدفنــا الرئيســي ـفـي
وغيرهــا مــن األغــراض ،ـفـي جميــع األوقــات ـ
علـى مســتوى عالمــي.
يتجلـى ذلــك بوضــوح ـفـي رؤ يتنــا بــأن نكــون مؤسســة مســتدامة مبتكــرة ـ
ـ
الهيئــة ،كمــا
ونلتزم بتحقيق سعادة المتعاملين في جميع نواحي عملنا من خالل ثالثة مجاالت رئيسية:

متعاملو الهيئة
ملـي الهيئــة كذلــك.
مــع ز يــادة أعــداد المقيميــن ـفـي دـبـي ومواصلــة النمــو االقتصــادي والســكاني ـفـي اإلمــارة ،يــزداد أعــداد متعا ـ
وتضــع الهيئــة معاييــر عاليــة لتجــاوز توقعــات المتعامليــن ـفـي جميــع الفعاليــات والمشــار يع التطوير يــة التــي ســوف
تشــهدها المدينــة ـفـي المســتقبل.
رسم بياني :المتعاملون المستفيدون من خدمات الكهر باء والمياه 2016
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎء
752,505

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه
666,006

ﺳﻜﻨﻲ

59

ﺗﺠﺎري

88

,3
539

122,8

ﺻﻨﺎﻋﻲ

1,447

ﺣﻜﻮﻣﻲ

1965

ا

ﻟﻔﺌﺎت ا

86

ﻟﻤﻌﻔﻴﺔ

347

ﺳﻜﻨﻲ

121

557,

%18.45

ﺗﺠﺎري

185,313

%24.63

%0.22

ﺻﻨﺎﻋﻲ

2,777

%0.37

%0.30

ﺣﻜﻮﻣﻲ

6,408

%0.85

ﺌﺎت ا
ﻟﻤﻌﻔﻴﺔ

886

%80.98

%0.05

اﻟﻔ

%74.03

%0.12

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

علـى االســتمرار ـفـي ر يادتهــا
تســعى الهيئــة دائمــا ً إـلـى موا كبــة أحــدث التطــورات التقنيــة وتعز يــز كفــاءة عملياتهــا ،وتحــرص ـ
عالميــا ً ـفـي مجــال توافر يــة النظــام واالعتماديــة واالســتدامة.
ـفـي عــام  ،2016حققــت الهيئــة تحســنا ً بنســبة  %25.47ـفـي الكفــاءة مقارنــة بعــام  2006مــن خـالل االســتفادة مــن تصاميــم
محطــات توليــد الكهر بــاء والميــاه المشــتركة ،ـفـي حيــن حقــق التوفــر ـفـي خطــوط النقــل تحســنا ً يز يــد عــن  %99.9ممــا
يعكــس معاييــر أداء عالميــة .كمــا تلتــزم منهجيــات اإلدارة التشــغيلية بنظــام اإلدارة المتكاملــة المتوافقــة مــع المعاييــر
العالميــة ـفـي مجــال الصحــة والسـالمة والبيئــة والجــودة (األيــزو  ،9001واأليــزو  14001و ،)OHASAS 18001التــي توفــر
اإلرشــادات الالزمــة لقطاعــات العمــل حــول كيفيــة تنفيــذ األعمــال بمــا يحقــق توقعــات الهيئــة ـفـي مجــال التميــز التشــغيلي.
ولقيــاس أداء اإلمــداد بالطاقــة ،تســتخدم الهيئــة ثالثــة مؤشــرات رئيســية ،هــي :مؤشــر متوســط تكــرار االنقطــاع ـفـي الخدمــة،
علـى قيــاس متوســط
والدقائــق المفقــودة للمتعامــل ،وعامــل التوفــر .ويعمــل مؤشــر متوســط تكــرار االنقطــاع ـفـي الخدمــة ـ
عــدد مــرات انقطــاع الخدمــة التــي يواجههــا المتعامــل ـفـي كل ســنة .وـفـي عــام  ،2016كان مؤشــر متوســط انقطــاع الخدمــة
 0.11مســتمرا ً بالتجــاه التنازـلـي منــذ عــام .2009

علـى اســترجاع الطاقــة خ ـالل حــاالت قطــع التيــار
باإلضافــة إـلـى ذلــك ،يحــدد مؤشــر الدقائــق المفقــودة للمتعامــل قدرتنــا ـ
المخطــط لهــا ألغــراض الصيانــة ،واألخــرى غيــر المخطــط لهــا (ـفـي حــاالت الطــوارئ).
وخـالل عــام  ،2016بلغــت نتائــج مؤشــر الدقائــق المفقــودة للمتعامــل خـالل االنقطاعــات غيــر المخطــط لهــا  3.28دقيقــة،
صلـي وهــو  3.75دقيقــة ،مقارنــة بحواـلـي  14دقيقــة ســجلتها المؤسســات الخدميــة األخــرى ـفـي أوروبــا
متجــاوزًة هدفنــا األ ـ
علـى قيــاس النســبة المئويــة للوقــت الــذي تتوفــر فيــه المحطــات
والواليــات المتحــدة .أمــا مؤشــر عامــل التوفــر فيعمــل ـ
علـى الكهر بــاء.
إلنتــاج الطاقــة .و يعــد توفــر الطاقــة أمــرا ً ـفـي غايــة األهميــة خاصــة خ ـالل أشــهر الصيــف عنــد ز يــادة الطلــب ـ
ويســعدنا أن نعلــن أنــه خ ـالل عــام  2016بلــغ مؤشــر عامــل التوفــر  %97.39خ ـالل فتــرة الصيــف .ـفـي حيــن بلــغ ـفـي عــام
لكلـي  %85.94نظــرا ً ألعمــال الصيانــة التــي أجر يــت خ ـالل فتــرة الشــتاء.
 2016عامــل التوفــر ا ـ
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016
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التميز التشغيلي

رسم بياني :مؤشر متوسط تكرار انقطاع الخدمة ،المستهدف والفعلي لعام 2016
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أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم إمــارة دـبـي،
رعــاه هللا ،مبــادرة د ـبـي الذكيــة لجعــل دـبـي المدينــة األذكــى واألســعد عالميــاً .ونســعى ـفـي الهيئــة باســتمرار إ ـلـى تعز يــز كفــاءة
علـى الخدمــات الذكيــة ـفـي جميــع عملياتنــا ،بمــا يحقــق اســتدامة الخدمــات وســعادة المتعامليــن .كمــا
أنظمتنــا واالعتمــاد ـ
طــورت الهيئــة اســتراتيجية شــاملة لتنفيــذ البنيــة التحتيــة الذكيــة للكهر بــاء والميــاه ،التــي ســتوفر مزا يــا متطــورة ،بمــا فيهــا
عمليــة صنــع القــرارات المؤتمتــة ،وقابليــة التشــغيل البينــي عبــر شــبكة الميــاه والكهر بــاء بالكامــل.
علـى المــدى القصيــر والمتوســط والطو يــل مــن 2014
تحــدد اســتراتيجية الشــبكة الذكيــة  11برنامجــا ً ســيتم إنجازهــا ـ
حتــى عــام :2035
1

ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻌﺪادات اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎء

2

ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻌﺪادات اﻟﻤﻴﺎه

3

إدارة اﻷﺻﻮل

4

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ

5

أﺗﻤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮز ﻳﻊ

6

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

7

أﺗﻤﺘﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

8

ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎم

9

اﻻﺗﺼﺎﻻت

10

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت

11

اﻷﻣﻦ

كمــا أطلقــت الهيئــة أ يضــا ً ث ـالث مبــادرات لدعــم مبــادرة دـبـي الذكيــة؛ وهــي شــمس دـبـي ،والتطبيقــات والعــدادات الذكيــة،
والشــاحن األخضــر.

 3ﻣﺒﺎدرات اﻟﺬﻛﻴﺔ

DEWA

 1رﺑﻂ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
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 2اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻌﺪادات اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت

 3إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻜﻬﺮ ﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ
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المبادرات الذكية

المبادرة األولى – شمس دبي
أطلقــت الهيئــة مبــادرة «شــمس دـبـي» دعمــا ً لمبــادرة دـبـي الذكيــة ،لتحو يــل دـبـي إـلـى نمــوذج عالمــي للمــدن الذكيــة التــي
تســعى لتحقيــق االســتدامة والتنافســية العالميــة.
ن
علـى أســطح المبا ــي إلنتــاج الكهر بــاء
علـى تركيــب األلــواح الكهروضوئيــة ـ
وتشــجع «شــمس دـبـي» أصحــاب المبا ـنـي والمنــازل ـ
مــن الطاقــة الشمســية ،ور بطهــا بشــبكة الهيئــة ،حيــث ُتســتخدم الطاقــة التــي يتــم إنتاجهــا داخليــا ً مــع تحويــل الفائــض إ ـلـى
شــبكة الهيئــة وإجــراء مقاصــة بيــن وحــدات الطاقــة الكهر بائيــة المنتجــة والمســتهلكة .وقــد أعلنــت الهيئــة عــن إنجــاز تركيــب
األلــواح الكهروضوئيــة ضمــن مبــادرة شــمس دـبـي خـالل عــام  2016لعــدد  296مبنــى ـفـي دـبـي.
علـى أســطح بعــض المبا ـنـي
وإ ـلـى جانــب المشــار يع الخاصــة بمتعاملينــا ،تتو ـلـى الهيئــة تركيــب األلــواح الشمســية أ يضــا ً ـ
المختــارة التابعــة لهــا ،ـفـي حيــن ترعــى أ يضــا عــددا ً مــن المشــار يع التــي تنجزهــا جهــات حكوميــة أخــرى ـفـي دـبـي ،وهــو مــا يؤكــد
التزامنــا تجــاه هــذه المبــادرة وكذلــك التعــاون والدعــم المتبــادل بيــن مؤسســات حكومــة دـبـي ـفـي مجــال االســتدامة.
وتقــدم الهيئــة دورات تدر يبيــة معتمــدة لالستشــار يين والمقاوليــن المتخصصيــن ـفـي مجــال تركيــب األلــواح الكهروضوئيــة،
علـى مهنييــن مؤهليــن
علـى درجــات الجــودة والس ـالمة ،واالعتمــاد ـ
ولــدى الهيئــة نظــام تســجيل لهــم لضمــان التزامهــم بأ ـ
متخصصيــن ـفـي مجــال تركيــب أنظمــة األلــواح الكهروضوئيــة.
وبحلــول نهايــة عــام  ،2016ســجلت الهيئــة  50شــركة استشــارات ومقــاوالت ـفـي مجــال األلــواح الكهروضوئيــة ،يعمــل
لديهــا  242مــن المهنييــن المدر بيــن والمعتمديــن لــدى الهيئــة ،وهــو مــا يعكــس نجــاح المبــادرة ـفـي إ يجــاد وظائــف خضــراء
مصنعيــن لعوا كــس التيــار
ـفـي إمــارة د ـبـي .كمــا ســجلت الهيئــة لديهــا أ كثــر مــن  60مصنعــا ً لأللــواح الكهروضوئيــة ،و10
ِّ
الكهر باـئـي ،ضمــن نظــام تأهــل معــدات األلــواح الكهروضوئيــة الــذي تطبقــه الهيئــة ،ممــا أســهم ـفـي خلــق ســوق تنافســي
للمعــدات المســتخدمة ـفـي هــذا المجــال وهــو مــا يصــب ـفـي مصلحــة المتعامليــن ب ـال أدـنـى شــك.
المبادرة الثانية – التطبيقات الذكية من خالل عدادات وشبكات ذكية

تقــدم مبــادرة التطبيقــات الذكيــة مــن خـالل عــدادات وشــبكات ذكيــة العديــد مــن المزا يــا والتطبيقــات الجديــدة للمتعامليــن،
علـى قــراءات تلقائيــة وتفصيليــة الســتهالكهم الحا ـلـي والســابق .وُتتــاح المعلومــات التــي
وتتيــح لهــم إمكانيــة الحصــول ـ
لفعلـي خـالل فتــرة محــددة مــن الزمــن ،ومــن
ـ
توفرهــا تلــك القــراءات للمتعامليــن بهــدف مســاعدتهم ـفـي مراقبــة االســتهالك ا
ثــم تحقيــق االســتدامة .وتســهم العــدادات الذكيــة ـفـي إ يجــاد حلــول لخفــض اســتهالك الكهر بــاء والميــاه ،حيــث ســتكون
قادرة على إرســال البيانات المجمعة عبر وســائل االتصال المتقدمة ،وتقديم ســجل كامل لعمليات االســتهالك الســابقة
ـفـي الوقــت نفســه.
ف
ل
وقــد نجحــت الهيئــة ــي إنجــاز المرحلــة األو ــى مــن المبــادرة عبــر تركيــب أ كثــر مــن  200ألــف عــداد مــن عــدادات الكهر بــاء
والميــاه الذكيــة بحلــول ينايــر  ،2016ومــن المقــرر االنتهــاء مــن تركيــب أ كثــر مــن مليــون و 200ألــف عــداد ذكــي بحلــول .2020
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علـى اســتخدام وســائل النقــل المســتدام المتمثلــة ـفـي
تشــجع هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي مــن خ ـالل هــذه المبــادرة األفــراد ـ
المركبــات الكهر بائيــة والهجينــة بهــدف خفــض االنبعاثــات الكر بونيــة الناتجــة عــن قطــاع النقــل ـفـي اإلمــارة ،وهــو ثاـنـي أ كثــر
القطاعــات تســببا ً ـفـي إط ـالق انبعاثــات غــازات الدفيئــة ـفـي دـبـي.
واعتبارا ً من  2015حتى نهاية  ،2016أنجزت الهيئة تركيب  100محطة شــحن للســيارات الكهر بائية في عدة مواقع من
د ـبـي ،مثــل مرا كــز التســوق والمطــار والمكاتــب التجار يــة والمجمعــات الســكنية ومحطــات البتــرول والهيئــات الحكوميــة ،ـفـي
إطــار مبــادرة الشــاحن األخضــر .وتســعى الهيئــة لمضاعفــة الرقــم وصــوال ً إـلـى  200محطــة شــحن خـالل عــام  2018وإنجــاز
المرحلــة الثانيــة مــن مبــادرة الشــاحن األخضــر.

الخدمات الذكية

علـى تقديــم خدمــات مر يحــة تضمــن ســعادة
تــدرك هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي أهميــة وقــت المتعامــل ،ولذلــك تحــرص ـ
المتعامليــن وراحــة بالهــم .ومــن هــذا المنطلــق ،تقــدم الهيئــة لمتعامليهــا مــن خ ـالل تطبيقهــا الذكــي خيــارات متعــددة
علـى شــهادة بــراءة ذمــة ،وطلــب تشــغيل الكهر بــاء والميــاه ،وغيرهــا الكثيــر ،ومتابعــة الطلبــات
للمعنييــن ،بمــا فيهــا الحصــول ـ
عــن طر يــق لمســة زر واحــدة .وـفـي عــام  ،2016أعلنــت الهيئــة عــن إطـالق قنــاة جديــدة لدفــع الفواتيــر وهــي خدمــة «تيســير»،
التــي تتيــح للمتعامليــن دفــع الفواتيــر عــن طر يــق إ يــداع الشــيكات ـفـي أي مــن ماكينــات إ يــداع الشــيكات التابعــة لبنــك
اإلمــارات د ـبـي الوطنــي ،بمــا يعــزز قنــوات الدفــع الذكــي والمر يــح التــي توفرهــا الهيئــة للمتعامليــن .كمــا أطلقــت الهيئــة أ يضــا ً
مركــز خدمــات المســتقبل ضمــن مركــز إســعاد المتعامليــن .وقــد أســهم المركــز ـفـي تحقيــق نتائــج ملفتــة ـفـي ز يــادة نســبة
التبنــي الذكــي لــدى الهيئــة مــن  %63,7ـفـي  2015إـلـى  %70,37ـفـي  .2016كمــا زاد معــدل ثقــة المتعامليــن العــام مــن
 %88إـلـى  ،%94وكذلــك مؤشــر ســعادة المتعامليــن مــن  %84إـلـى  .%96وتعكــس نتائــج مركــز خدمــات المســتقبل
جهــود الهيئــة ـفـي تنفيــذ توجيهــات القيــادة الرشــيدة لالرتقــاء بالعمــل الحكومــي ،وتحقيــق رؤيــة اإلمــارات  ،2021وخطــة دـبـي
 2021لتكــون حكومــة دـبـي ســباقة ومبدعــة ـفـي تلبيــة حاجــات الفــرد والمجتمــع.
وفيما يلي قائمة خدمات الهيئة:
اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺨﻀﺮاء
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺎﺗﻮرة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ.

 14ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺮا ﻛﺰ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء دﺑﻲ
ﻟﻀﻤﺎن راﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ.

ﻃﺮق ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻓﻊ
ً
ﺻﻤﻤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺮﻗﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺪاد
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ راﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

اﻟﺸﻜﺎوى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮه ﻛﺎﻓﺔ ﺷﻜﺎوى
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳﻌﻴﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ.

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ
ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﻲ ،أﻣﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
وإﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺗﺘﻴﺢ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻷﻋﻤﺎل.

ﻣﺮا ﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ )ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ(
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر
ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻤﻴﺰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻮرة أ ﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.

“رماس”
علـى الــذكاء االصطناعــي ،عبــر موقعهــا
أطلقــت الهيئــة مؤخــرا ً خدمــة “رمــاس” المبتكــرة للدردشــة الفور يــة باالعتمــاد ـ
علـى فيســبوك .وتعــد الهيئــة أول جهــة حكوميــة تســتخدم الــذكاء االصطناعــي إلجــراء
اإللكترو ـنـي وحســابها الرســمي ـ
ف
علـى استفســاراتهم بطر يقــة تفاعليــة ،ومســاعدتهم ــي إ يجــاد الخدمــة الذكيــة
محادثــات فور يــة مــع متعامليهــا ،والــرد ـ
علـى اســتيعاب كميــات كبيــرة مــن المعلومــات بشــكل فــوري ،والبحــث
المناســبة إلنجــاز طلبهــم .تتمتــع “رمــاس” بالقــدرة ـ
علـى استفســاراتهم بشــكل عاجــل ودقيــق .وتســتطيع الخدمــة
علـى احتياجاتهــم ،والــرد ـ
ـفـي ســجالت المتعامليــن للوقــوف ـ
المبتكــرة التكيــف وتحديــث بياناتهــا بشــكل مســتمر لموا كبــة الطلبــات المختلفــة للمتعامليــن والتغيــرات ـفـي طبيعــة
علـى تعز يــز كفــاءة الخدمــة وتســهيل إجــراءات حصــول
االستفســارات حــول خدمــات الهيئــة ،انطالقــا ً مــن حــرص الهيئــة ـ
علـى الخدمــات المطلوبــة ،ومــن ثــم تحقيــق ســعادتهم وراحتهــم.
المتعامليــن ـ
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016
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توفير الخدمات للمتعاملين من أصحاب الهمم
جــددت الهيئــة خ ـالل عــام  2016جميــع مبانيهــا ومرافقهــا لتكــون صديقــة ألصحــاب الهمــم ،وهــو اللقــب الــذي أطلقــه
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دـبـي ،رعــاه هللا،
ليعبــر عــن األشــخاص ذوي اإلحتياجــات الخاصــة ـفـي دولــة اإلمــارات .واتبعــت الهيئــة خ ـالل عمليــة التجديــد المعاييــر
الموضوعــة مــن قبــل بلديــة د ـبـي وأفضــل الممارســات العالميــة ،بمــا فيهــا القانــون الصــادر عــن األمــم المتحــدة بشــأن
المواطنيــن األمر يكييــن ذوي اإلعاقــة ،والمعيــار البر يطاـنـي  ،BSI 8300ولوائــح المباـنـي البر يطانيــة  – 2010الجــزء “إم” .كمــا
تــم تصميــم المرافــق وتجهيزهــا بمــا يتناســب مــع إمكانيــة إخــراج أصحــاب الهمــم مــن المباـنـي ـفـي حــاالت الطــوارئ ،لتحقــق
ً
ـتهدفة تحقيــق  %100ـفـي .2017
المرافــق المذكــورة نســبة مطابقــة بواقــع  %97ـفـي عــام  ،2016مسـ
كمــا أطلقــت الهيئــة العديــد مــن الخدمــات لتعز يــز الوصــول إـلـى منتجاتهــا وخدماتهــا .فقــد وفــرت الهيئــة كتيبــات دليــل
المتعامليــن بلغــة بر يــل للمكفوفيــن ،بالتنســيق مــع جمعيــة اإلمــارات للمكفوفيــن .كمــا وفــرت الهيئــة موظفيــن يتقنــون
لغــة اإلشــارة ـفـي مرا كــز ســعادة المتعامليــن التابعــة للهيئــة لمســاعدة المتعامليــن مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية ،وتلبيــة
علـى ذلــك ،يمكــن للمتعامليــن مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية التواصــل مــع موظفــي الهيئــة عــن
جميــع متطلباتهــم .وعـالوة ـ
طر يــق المحادثــة الفور يــة المرئيــة باســتخدام لغــة اإلشــارة عبــر قنــاة الخدمــة المميــزة “أشــر” ،وتعــد الهيئــة أول مؤسســة
حكوميــة تقــدم هــذه الخدمــة ـفـي دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة ،وتتوفــر هــذه الخدمــة أ يضــا ً عبــر التطبيــق الذكــي للهيئــة
علـى جائــزة تميــز التطبيقــات الذكيــة للهاتــف المحمــول ـفـي الــدورة العشــر ين مــن جوائــز الشــرق األوســط للحكومــة
الحائــز ـ
علـى مــدار الســاعة .أمــا فيمــا يخــص متعاملينــا
والخدمــات اإللكترونيــة .ويوفــر هــذا التطبيــق أ كثــر مــن  150خدمــة وميــزة ـ
مــن كبــار الســن ،فــإن الهيئــة تشــارك ـفـي برنامــج بطاقــة “ذخــر” مــع هيئــة تنميــة المجتمــع ،وهــو برنامــج خصومــات لمواطنــي
ملـي
الدولــة مــن المســنين (فــوق ســن  ،)60وبرنامــج “ســند” للمتعامليــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة .ويمكــن لحا ـ
علـى المســاعدة بتوفيــر كراســي متحركــة ـفـي شــبابيك الخدمــة المخصصــة لذلــك حيــث يمكنهــم إجــراء
البطاقــة الحصــول ـ
معامالتهــم بــكل يســر وســهولة .ولتلبيــة احتياجــات المتعامليــن مــن ذوي الخلفيــات الثقافيــة المختلفــة ،قامــت الهيئــة
علـى تقديــم
علـى تعييــن موظفيــن قادر يــن ـ
بطباعــة النشــرات اإلرشــادية باللغتيــن العر بيــة واإلنجليز يــة .كمــا تحــرص الهيئــة ـ
الخدمــات بلغــات مختلفــة مثــل الفارســية واألورديــة والصينيــة والفرنســية وغيرهــا.
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علـى رأس أولولياتهــا ،وحققــت العديــد مــن الجوائــز ـفـي هــذا
تضــع هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي التميــز ـفـي خدمــة المتعامليــن ـ
علـى معــدالت شــهادة المعيــار
علـى أ ـ
المجــال ،حيــث فــازت ـفـي العــام  2016بأغلــب جوائــز “ســتيف” الدوليــة  ،وحصلــت ـ
الدو ـلـي لتقديــم الخدمــات ( )TISSE 2012مــن المعهــد الدو ـلـي لخدمــة العمـالء ،وحــازت مرا كــز إســعاد المتعامليــن التابعــة
علـى
علـى تقييــم حتــى يومنــا هــذا ،وحصلــت الهيئــة ـ
علـى تصنيــف الخمــس نجــوم بتقيــم  %96.6الــذي يعــد أ ـ
للهيئــة ـ
شــهادة األيــزو  ،10001:2007إلدارة الجــودة ـفـي رضــا المتعامليــن ،وقواعــد الســلوك المؤسســي ،فض ـال عــن حصولهــا
علـى شــهادة األيــزو  10002:2004إلدارة الجــودة ـفـي إجــراءات معالجــة الشــكاوى ،واأليــزو 10004:2012إلدارة الجــودة ـفـي
ـ
المراقبــة ورضــا المتعامليــن.
كما أطلقت الهيئة المرحلة الخامســة من برنامج “تجاوز تطلعات المتعاملين” ،الذي يوفر إطارا ً شــامال ً ألعلى مســتو يات
الجــودة ـفـى تقديــم الخدمــات للمتعامليــن وإســعادهم ،شــارك فيــه  134موظــف مــن مختلــف إدارات وأقســام قطــاع إســعاد
المتعامليــن .يهــدف البرنامــج إـلـى تعز يــز ســعادة المتعامليــن مــن خـالل صقــل مهــارات الفئــات المعنيــة مــن الموظفيــن،
ـم االرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة ،ويغطــي البرنامــج عــددا ً
وغــرس ثقافــة ســعادة المتعامليــن فيمــا بينهــم ،ومــن ثـ ّ
مــن الجوانــب المهمــة ذات الصلــة ،بمــا فيهــا كيفيــة التعامــل بمهنيــة وكفــاءة عاليــة مــع المتعامليــن ،وتســهيل خدماتهــم،
واإلدارة الفعالــة للوقــت ،إـلـى جانــب العمــل الجماعــي واســتراتيجيات التواصــل .وقــد خضــع المشــاركون ـفـي البرنامــج عقــب
علـى شــهادة محتــرف األعمــال المعتمــد (.)CBP
انتهائــه الختبــار الحصــول ـ
ونجحــت الهيئــة مــن خـالل مبادراتهــا ـفـي خفــض الشــكاوى بمــا يز يــد عــن  %45ـفـي عــام  2016مقارنــة بالعــام  .2012كمــا
نجــح فر يــق شــكاوى المتعامليــن أ يضــا ً ـفـي حــل  %96مــن الشــكاوى الــواردة خـالل  3أ يــام عمــل مــن اســتالمها.

سعادة المتعاملين
علـى تحقيــق رؤ يــة اإلمــارات  ،2021أدرجــت الهيئــة االبتــكار ـفـي رؤيتهــا ورفعــت
تنفيــذا ً لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة بالعمــل ـ
ل
أهميــة محــور االبتــكار ـفـي خطتهــا االســتراتيجيةلتصل إ ــى  ،%40لضمــان ســهولة وصــول المعنيــن للخدمــات وتحقيــق
ســعادتهم.
تلقــى مركــز رعايــة المتعامليــن (مركــز االتصــال) ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي  1.35مليــون مكالمــة هاتفيــة ـفـي العــام 2016
علـى  %48منهــا بواســطة نظــام االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة ،الــذي يمكــن متعاملينــا مــن
مــن المتعامليــن؛ تــم الــرد ـ
اســتخدام خدماتنــا بطر يقــة ذكيــة وفعالــة (باتبــاع أســلوب الخدمــة الذاتيــة) .وقــام مركــز رعايــة المتعامليــن بالهيئــة بالــرد
ـوان ،أي مــا يعــادل
ـ
علـى  718.242مكالمــة هاتفيــة بمهنيــة واحترافيــة عاليــة ،محققــا ً زمــن تنبيــه قياســي بواقــع  6ثـ ٍ
ً
 %85وفقــا لمســتوى جــودة الخدمــة .كمــا تلقــى مركــز رعايــة المتعامليــن مــا يز يــد عــن  117,000رســالة بر يــد إلكتروـنـي
مــن مختلــف المتعامليــن بشــأن طلبــات واستفســارات متنوعــة ،فض ـال ً عــن  21,282محادثــة عبــر اإلنترنــت شــملت
محادثــات صوتيــة ومرئيــة ونصيــة عــن طر يــق خدمــة “حيــاك” ،كمــا تلقــت خدمــت “أشــر” مــا يز يــد عــن  782محادثــة مرئيــة
علـى مــدار الســاعة
مــن المتعامليــن أصحــاب الهمــم ذوي اإلعاقــة الســمعية .ويعمــل مركــز رعايــة المتعامليــن ـفـي الهيئــة ـ
طــوال أ يــام األســبوع لتلبيــة احيتاجــات المتعامليــن عبــر نقــاط تواصــل متنوعــة تشــمل:
خدمة أشر

الطوارئ والمكالمات الفنية
من خالل الرقم 991

البر يد اإللكتروني من خالل:
customercare@dewa.gov.ae
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المتعاملين والفواتير على الرقم
04-6019999

الخدمات الذاتية من خالل نظام
االستجابة الصوتية التفاعلية

خدمة حياك
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التميز في خدمة المتعاملين

كمــا تحصــل الهيئــة أيض ـا ً ع ـلـى تعقيبــات مــن دراســات المتعامليــن الســنوية التــي يوفرهــا برنامــج د ـبـي لــألداء الحكومــي
المتميــز ،و ُتترجــم النتائــج ـفـي “مؤشــر ســعادة المتعامليــن” الخــاص بالهيئــة.
كمــا تجــري الهيئــة اســتبيانات ســنوية لقيــاس ســعادة المتعامليــن ،مثــل مؤشــر ســعادة المتعامليــن اليومــي ،ودراســات
المتســوق الســري (تفاعــل مباشــر ومكالمــات ســرية) ،ودراســات ســعادة أصحــاب الهمــم ،ودراســات تجر بــة المتعامــل،
ودراســات إدارة الحســابات الرئيســية ،إضافــة إ ـلـى شــكاوى واقتراحــات المتعامليــن ،وذلــك للوقــوف ع ـلـى احتياجــات
وتوقعــات المتعامليــن الحاليــة والمســتقبلية ،وإثــراء تجر بــة المتعامليــن.
ـفـي العــام  2016وصــل معــدل ســعادة متعام ـلـي الهيئــة إ ـلـى  ،%95.2وفــق نتائــج مؤشــر ســعادة المتعامليــن لــدى برنامــج
دبي لألداء الحكومي المتميز ،بينما بلغت نســبة ســعادة المتعاملين وفق مؤشــر الســعادة الداخلي لدى الهيئة .%96,5
وســتواصل الهيئــة جهودهــا إلشــراك المتعامليــن ـفـي تحســين خدماتهــا .وال تقتصــر اســتبيانات ســعادة المتعامليــن ع ـلـى
المعــدالت فحســب ،بــل تحــرص الهيئــة ع ـلـى جمــع تعليقــات المتعامليــن وتعقيباتهــم حــول كيفيــة تحســين خدماتنــا
وإجراءاتنــا.
وقــد تمكنــت الهيئــة اســتنادا ً إ ـلـى تعقيبــات المتعامليــن الســابقة مــن ز يــادة التركيــز ع ـلـى تحســين الوقــت الــالزم لالســتجابة
لطلبــات المعلومــات ،وشــكاوى واستفســارات المتعامليــن ،وتحســين إمكانيــة الوصــول للمعلومــات المتعلقــة بعــروض
الخدمــات ،وترســيخ مبــدأ الشــفافية ـفـي التواصــل مــع المتعامليــن.
رسم بياني :نتائج مؤشر برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز لقياس سعادة المتعاملين للفترة 2012-2016

95.2%

95.7%

94.4%

94.3%

89.1%

2016

2015

2014

2013

2012

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

رسم بياني :نتائج مؤشر سعادة المتعاملين الداخلي لدى الهيئة للفترة 2012-2016

96.5%

92.09%

91.55%

91.4%

94

91.2%

2016

2015

2014

2013

2012

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

المتعامل ـ ـ ــون

قصة نجاح :
مبادرة “بيتنا مثالي”
“بيتنــا مثاـلـي” مبــادرة رائــدة ومتكاملــة أطلقتهــا هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي عــام  ،2016وتــم تصميمهــا وتطويرهــا بالتعــاون
ملـي الجهــات المشــاركة حــول أفضــل الممارســات الممكنــة
مــع ســبع جهــات حكوميــة .وتهــدف المبــادرة إـلـى توعيــة متعا ـ
إليجــاد بيئــة مثاليــة ـفـي المنــازل ،وااللتــزام بأســلوب حيــاة مســتدام يســهم ـفـي بنــاء مجتمــع مثاـلـي.
كمــا تهــدف المبــادرة إـلـى غــرس ثقافــة بيئــة المنــزل المثا ـلـي بيــن العائـالت ـفـي إمــارة د ـبـي ،مــن خـالل تلبيــة متطلبــات متنوعــة
علـى
علـى معاييــر المحافظــة ـ
ـم تحديــد وتكر يــم أصحــاب البيــوت التــي تطبــق أ ـ
ومتكاملــة مــن الشــركاء الثمانيــة ،ومــن ثـ ّ
البيئــة ،واالســتدامة ،والصحــة واألمــن والسـالمة ،والمســؤولية المجتمعيــة ،والتبنــي الذكــي.
وحققــت الجهــود الدؤوبــة للجهــات الحكوميــة المشــاركة ـفـي المبــادرة  %100ـفـي نتائــج مؤشــر ســعادة ومســتوى ثقــة
المتعامليــن ،كمــا زادات مســتو يات الوعــي العــام برســالة ومضمــون المبــادرة لتصــل إ ـلـى  %87بعــد تنفيــذ المبــادرة،
مقارنــة ب ـ  %77,78قبــل تنفيذهــا.
وتتمثل أهداف المبادرة فيما يلي:
تعز يــز وعــي المتعامليــن ورفــع مســتوى مشــاركتهم الفعالــة ـفـي اتبــاع أفضــل الممارســات ـفـي المنــازل فيمــا يخــص
علـى البيئــة ،واالســتدامة ،والصحــة واألمــن والس ـالمة ،والمســؤولية المجتمعيــة ،والتبنــي الذكــي.
المحافظــة ـ
تحقيق أعلى معايير العيش المستدام من خالل غرس هذه الثقافة بين أفراد األسرة.
تحسين مستو يات كفاءة األداء ،من خالل تعز يز فرص الشرا كة بهدف تقديم خدمات حكومية موحدة ومتكاملة.
تحقيق سعادة المتعاملين من خالل توفير خدمات مبتكرة.
دعم رؤ ية الحكومة الرشيدة بشكل فعال.
وقــد نجحــت مبــادرة “بيتنــا مثاـلـي” ـفـي توفيــر حــل فعــال ،وتقديــم خدمــة مشــتركة للمتعامليــن وللمجتمــع ككل ،شــجعت
علـى تبنــي مفهــوم العيــش المســتدام عبــر ثـالث خطــوات فقــط ،مقارنــة ب ـ  15خطــوة ـفـي العــام الماضــي .وتبلــغ الفتــرة
األســر ـ
ً
ً
ً
علـى الخدمــة المشــتركة حاليــا ثالثــة أشــهر فقــط مقارنــة ب ـ  15شــهرا و 11يومــا قبــل تنفيــذ
الالزمــة لحصــول المتعامــل ـ
علـى المتعامليــن اآلن التعامــل بشــكل مســتقل مــع كل جهــة مــن الجهــات الحكوميــة الثمــان
هــذه المبــادرة ،إذ ال يجــب ـ
المشــاركة ـفـي المبــادرة للتمكــن مــن تحقيــق بيئــة مســتدامة وفعالــة داخــل منازلهــم ،فمــا عليهــم اآلن ســوى الدخــول إـلـى
الخدمــة المشــتركة المتكاملــة التــي توفرهــا هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي؛ أال وهــي “بيتنــا مثاـلـي”.
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اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
ﻓﺎزت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2016ﺑﺠﺎﺋﺰة ﺳﻴﻒ اﻟﺸﺮف ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺤﻮادث ﺑﻨﺴﺒﺔ  %75.42ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ ﻋﺎم  2009وﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2016

نهجنا اإلداري
ـفـي إطــار ســعي الهيئــة المتواصــل لتكــون أفضــل اختيــار للباحثيــن عــن عمــل ـفـي إمــارة د ـبـي ،تؤمــن الهيئــة بمســؤوليتها
عــن توفيــر بيئــة عمــل ســعيدة وإ يجابيــة تدعــم موظفيهــا ـفـي أداء أعمالهــم بفعاليــة وكفــاءة .وتلتــزم اإلدارة العليــا بالهيئــة
بتطو يــر الموظفيــن ،وأطلقــت مــن أجــل ذلــك العديــد مــن برامــج عالقــات الموظفيــن لتمكــن الموظفيــن مــن المشــاركة
علـى شــهادة المســؤولية االجتماعيــة
الفاعلــة ،وطــرح آرائهــم ،ومكافأتهــم وتقديرهــم .ومنــذ عــام  ،2009حصلــت الهيئــة ـ
علـى معاييــر االعتمــاد المجتمعــي القابلــة للتدقيــق ألماكــن العمــل الالئقــة وفــق
الدوليــة  ،SA8000التــي تعــد واحــدة مــن أ ـ
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ،واألمــم المتحــدة ،والقانــون الوطنــي .ويســهم هــذا المعيــار ـفـي توفيــر التوجيهــات الالزمــة
لتحســين عمليــات الهيئــة ـفـي مجــال حمايــة وتمكيــن جميــع الموظفيــن المشــمولين ضمــن نطــاق عمــل الهيئــة ،ويشــمل
ذلــك موظفينــا ،وموظفــي المورديــن والمقاوليــن والمقاوليــن مــن الباطــن العامليــن مــع الهيئــة .ونحــن ـفـي هيئــة كهر بــاء
وميــاه دـبـي نســعى دائمــا ً إ ـلـى فهــم احتياجــات وتوقعــات الموظفيــن واالســتجابة لهــا ،بمــا فيهــا الراحــة ،والمكافئــة ،والتطويــر،
واألمــن ،والســعادة ،وبيئــة العمــل اإليجابيــة.
وتتمثل الركائز األساسية لمنهجية الهيئة في إدارة شؤون الموظفين فيما يلي:
اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺳﻌﺎدة
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

كفاءات بمستوى عالمي
ـفـي عــام  ،2016وصــل إجماـلـي عــدد موظفينــا إ ـلـى  11,485موظفــا ،األمــر الــذي جعــل الهيئــة واحــدة مــن أ كبــر أماكــن العمــل
ـفـي دـبـي .وتعــد الهيئــة مــن أ كثــر األماكــن توظيفــا ً واســتقطابا ً للمهندســين ـفـي المنطقــة ،علمــا ً بــأن الهندســة بجميــع مجاالتهــا
مــن العلــوم ذات القيمــة المضافــة العاليــة ،وتعــد ركيــزة أساســية ـفـي مســيرة دعــم االبتــكار .كمــا نوفــر العديــد مــن الوظائــف
ـال مــن المهــارات والمعرفــة ـفـي مجــاالت اإلدارة ونمذجــة األعمــال والماليــة .ويتمتــع موظفونــا
التــي تتطلــب مســتوى عـ ٍ
علـى توفيــر فــرص التدر يــب والتطويــر لهــم باســتمرار بهــدف صقــل
بمجموعــة كبيــرة مــن المهــارات والمواهــب ،ونعمــل ـ
تلــك المهــارات وتعز يــز مســارهم الوظيفــي .ولضمــان اســتدامة الهيئــة ،نتخــذ أ يضــا ً اإلجــراءات الالزمــة لمراقبــة معــدل
علـى درجــة عاليــة مــن المهــارة
تقاعــد الموظفيــن لدينــا حتــى نتمكــن مــن اســتبدال الكفــاءات المتخصصــة بموظفيــن جــدد ـ
والتدر يــب.
إجمالي عدد الموظفين حسب نوع عقد العمل (دائم أو مؤقت) والمنطقة لعام 2016
العقد

أفريقيا

آسيا

دائم
مؤقت
المجموع

172
10
182

7,351
160
7,511
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أوروبا الشرق األوسط أمريكا الشمالية أوقيانوسيا أمريكا الجنوبية المجموع
3,677
23
3,700

56
56

27
27

7
7

11,292
193
11,485

2
2

العقد

إناث

ذكور

اإلجمالي

دائم
مؤقت
المجموع

1,824
37
1,861

9,468
156
9,624

11,292
193
11,485
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الموظفون الجدد للعام *2016
عدد الموظفون الجدد
الفئة
حسب الفئة العمرية
515
أقل من 30
400
50-30
7
أ كبر من 50
حسب الجنس
206
إناث
716
ذكور
حسب المنطقة
10
إفريقيا
406
آسيا
13
أوروبا
1
أمريكا الجنوبية
7
أمريكا الشمالية
1
أوقيانوسيا
484
الشرق األوسط
922
المجموع

دوران الموظفون **2016
الفئة

عدد الموظفون

حسب الفئة العمرية
أقل من 30
50-30
أ كبر من 50
حسب الجنس
إناث
ذكور
حسب المنطقة
إفريقيا
آسيا
أوروبا
الشرق األوسط
المجموع

39
182
25
39
207
3
156
4
83
246

* تم تضمين فئة العقود الخاصة في حسابات عام 2016
ُضمن فئة العقود الخاصة في حسابات عام 2016
** لم ت ّ

نسبة الموظفين المؤهلين للتقاعد خالل الخمس والـ  10سنوات المقبلة حسب الفئة الوظيفية والمنطقة خالل
عام 2016
المنطقة
إفر يقيا
آسيا
اور با
الشرق األوسط
أمر يكا الشمالية
أوقيانوسيا
المجموع
المنطقة
إفر يقيا
آسيا
أوروبا
الشرق األوسط
أمر يكا الشمالية
أوقيانوسيا
المجموع
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القيادة
1
2
1
6
1
11

التقاعد بعد  5سنوات
اإلدارة
7
76
5
18
106

غير اإلشرافية
6
394
1
36
1
438

القيادة
1
2
2
13
1
19

التقاعد بعد  10سنوات
اإلدارة
9
168
12
65
1
1
256

غير اإلشرافية
10
932
1
82
2
1,027

المجموع
14
472
7
60
1
1
555
المجموع
20
1102
15
160
2
3
1,302
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الموظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

جدول :الموظفون الجدد حسب الفئة العمرية
والجنس والمنطقة خالل 2016

جدول :معدل دوران الموظفون حسب الفئة العمرية
والجنس والمنطقة خالل 2016

استحقاقات الموظفين
نحــن نــدرك أن مكانــة هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي باعتبارهــا مــكان عمــل بمعاييــر عالميــة تتطلــب منــا أن ننظــر ـفـي كيفيــة
وكاف وفق ـا ً ألدائهــم .وتحقيق ـا ً لهــذا الهــدف ،تعكــف لجنــة شــؤون الموظفيــن بالهيئــة
مكافئــة موظفينــا بشــكل منصــف
ٍ
علـى مراجعــة تقييمــات األداء ،والترقيــات ،وز يــادة الرواتــب ،وغيرهــا مــن األمــور األخــرى المتعلقــة بالموظفيــن .كمــا نجــري
ـ
مراجعــة وتحليــال ً دور ي ـا ً للمهــام الوظيفيــة ومضاهاتهــا باألفــراد الذيــن لديهــم مهــارات ومؤهــالت أ كاديميــة مناســبة لتلبيــة
تلــك المتطلبــات .وتســتند المكافــآت وفقـا ً لسياســات الهيئــة ع ـلـى درجــة ومنصــب الموظــف؛ وليــس ع ـلـى أســاس الجنــس.
وبنــاء عليــه ،ال يوجــد فــرق ـفـي هــذا الصــدد بيــن الذكــور واإلنــاث .ولتوفيــر بيئــة عمــل إيجابيــة وصحيــة وســعيدة ،ولتعز يــز
إشــراك الموظفيــن وتحســين مســتوى األداء ـفـي الهيئــة ،نقــدم مجموعــة كبيــرة مــن المكافــآت واالســتحقاقات ع ـلـى النحــو
المذكــور أدنــاه لموظفــي الهيئــة الذيــن يعملــون بنظــام الــدوام الكامــل ،وتتضمــن التأميــن الصحــي واإلجــازات المختلفــة،
والبــدالت واســتحقاقات الســكن.
العالوات
تذا كر الطيران
التسو ية النهائية
رسوم تعليم األطفال

البدالت
الوقت اإلضافي
التأمين الطبي
بدل السكن

اإلجازات ( الخاصة ،والعارضة ،والتعزية ،والمرضية ،واألمومة ،واألبوة،
والدراسة واالمتحانات ،والحج ،والعدة ،وما إلي ذلك)

وتحــرص الهيئــة ع ـلـى مواءمــة خطــط اســتحقاقات الموظفيــن مــع اســتراتيجيتها األساســية .ومــن هــذا المنطلــق ،أطلقــت
الهيئــة مبــادرات أخــرى تصــب ـفـي مصلحــة الموظفيــن:

وســعيا ً منــا لتقديــم كافــة أوجــه الدعــم لموظفينــا ذوي المؤهــالت العالميــة ،يحــق لموظفينــا الحصــول ع ـلـى إجــازات أبــوة
وأموامــة ،اســتفاد منهــا ـفـي عــام  2016نحــو  386موظف ـاً ،واســتأنف  %100مــن هــؤالء الموظفيــن العمــل عقــب انتهــاء
تلــك األجــازة ،ممــا يعكــس ثمــرة جهودنــا لتســهيل العمــل وضمــان راحــة موظفينــا.
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نوع اإلجازة
إجازة أبوة
إجازة وضع
اإلجمالي

عدد الموظفين الحاصلين
على اإلجازة
386
194
580

عدد الموظفين الذين
استأنفوا العمل
386
152
538

النسبة المئوية
%100
%78.35
%92.76

التدريب والتطوير
ـفـي إطــار ســعي الهيئــة الحثيــث لتطو يــر الموظفيــن وتميزهــم ،تدعــم الهيئــة باســتمرار جهــود تعليــم وتطو يــر مهــارات
مســؤولي وموظفــي الهيئــة عبــر مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة الرائــدة .فمنــذ عــام  ،2010شــهدت الهيئــة ز يــادة مضطــردة
ـفـي متوســط ســاعات التدر يــب للمناصــب القياديــة ،وســاعات التدر يــب للمناصــب اإلدار يــة ،وســاعات التدر يــب للمناصــب
غيــر اإلشــرافية .ولضمــان التطويــر المســتمر ذات المســتوى العالمــي للقــوة العاملــة ـفـي الهيئــة ،توفــر الهيئــة كل ســبل
الدعــم الممكنــة لتعز يــز مهــارات الموظفيــن ومواهبهــم ،ودعــم التالحــم االجتماعــي بيــن صفوفهــم .وتتبنــى الهيئــة برنامــج
التطــور المهنــي وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي ـفـي الهيئــة .و ـفـي عــام  ،2016طــورت الهيئــة وحدثــت أطــر عمــل الكفــاءات
الســلوكية والفنيــة .وتعــد إدارة التعاقــب الوظيفــي مــن القضايــا بالغــة األهميــة لدينــا ،لضمــان االســتمرارية والحفــاظ ع ـلـى
الثــروة المعرفيــة ورأس المــال الفكــري وتطويرهــا مــن أجــل المســتقبل ،وتشــجيع األفــراد ع ـلـى النمــو والتطويــر.
متوسط عدد ساعات التدريب حسب الفئة الوظيفية لعام 2016
معدل عدد ساعات التدريب حسب الفئة
الوظائف القيادية
اإلدارية
غير االشرافية

2010
39.8
39.02
31.94

2011
70.6
47.22
30.02

2012
71.89
43.85
24.44

2013
78.18
44.76
33.51

2014
99.38
52.13
32.87

2015
97.00
51.37
32.54

2016
97.23
51.40
33.39

معدل عدد ساعات التدريب حسب الجنس
إناث

52.03

ذكور

20.69

التطور المهني
نســعى ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي باســتمرار إ ـلـى دعــم الموظفيــن ،وتوظيــف األشــخاص الموهوبيــن والمتحمســين ممــن
يمكنهــم اإلســهام ـفـي مســيرة نجــاح الهيئــة .ونلتــزم بدعــم تطــور موظفينــا ع ـلـى الصعيــد المهنــي والشــخصي .ويحظــى
الموظفــون بفــرص كبيــرة لتطو يــر مســيرتهم المهنيــة عبــر توفيــر مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن البرامــج التدريبيــة بــدءا ً مــن
برامــج التدر يــب التخصصيــة وانتهــا ًء ببرامــج التدر يــب المتعلقــة بــاإلدارة عموم ـاً .كمــا تنفــذ الهيئــة أيض ـا ً برامــج تدريبيــة
حســب الكفــاءات بهــدف إدارة المهــارات والتعلــم مــدى الحيــاة بنــا ًء ع ـلـى  9كفــاءات ســلوكية ،تــم تحديدهــا خــالل مركــز
التطو يــر والتقييــم الــذي أجــري تقييم ـا ً ل ـ  887موظف ـا ً بنــا ًء ع ـلـى مســتويات كفاءتهــم ـفـي عــام  .2014ونعمــل حالي ـا ً ع ـلـى
بنــاء قــدرات داخليــة للتعامــل مــع الــدورة التاليــة ،إذ تســتغرق دورة ذلــك المشــروع مــن  18شــهرا وحتــي ثــالث ســنوات.
ـكل نظامــي ،وتمكننــا
وتأ ـتـي تقييمــات األداء ع ـلـى نفــس القــدر مــن األهميــة ،فهــي تســاعدنا ع ـلـى تقييــم أداء الموظفيــن بشـ ٍ
أ يضـا ً مــن فهــم قــدرات موظفينــا بشــكل أفضــل بغيــة تحقيــق المز يــد مــن النمــو والتطو يــر.
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اإلجازات األبوية للموظفين واستئناف العمل خالل عام 2016

صحة الموظفين وسالمتهم
علـى رأس أولوياتهــا .وتلتــزم الهيئــة
توـلـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي أهميــة كبــرى لصحــة موظفيهــا و س ـالمتهم وتضعهــا ـ
بمراعــاة أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة ـفـي مجــال إدارة الصحــة والس ـالمة لغــرس ثقافــة الصحــة والس ـالمة بيــن
الموظفيــن ،انطالقــا ً مــن إ يمانهــا بمســؤوليتها عــن توفيــر بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة .وتشــكل إدارة الصحــة والسـالمة جــزءا ً
مهمــا ً مــن كيــان الهيئــة ،وتتعامــل اإلدارة مــع مجموعــة كبيــرة مــن الوظائــف المتعلقــة بضمــان صحــة وسـالمة الموظفيــن
والمورديــن والمقاوليــن.

هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي حاصلــة ع ـلـي شــهادات األيــزو  ،9001واأليــزو  ،14001وشــهادة نظــام إدارة الســالمة والصحــة
المهنيــة  ،OHSAS 18001مــا يمكنهــا مــن تحســين أنظمتهــا باســتمرار.
تمكنــت الهيئــة مــن المحافظــة ع ـلـى تصنيــف الخمــس نجــوم ـفـي إدارة الصحــة والســالمة مــن مجلــس الســالمة البريطا ـنـي منــذ عــام
 .2002ويمكــن للحاصليــن ع ـلـى هــذا االعتمــاد التنافــس ع ـلـى جائــزة ســيف الشــرف التــي حصلــت عليهــا الهيئــة للســنة الثامنــة
علـى التوا ـلـي منــذ عــام  .2007وتفتخــر الهيئــة باعتبارهــا أول مؤسســية خدميــة ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
ـ
تحصــل ع ـلـى هــذه الجائــزة .كمــا نالــت الهيئــة جائــزة الشــرف العالميــة ـفـي مجــال البيئــة مــن مجلــس الســالمة البريطا ـنـي للســنة
الخامســة عــام .2016
تطبــق الهيئــة سياســة إدارة المخاطــر طبقـا ً لمعاييــر األيــزو  3100التــي تحكــم نشــاطات الهيئــة وتضمــن مراعــاة تقييــم
المخاطــر بشــكل مالئــم (بمــا ـفـي ذلــك مخاطــر الصحــة والســالمة) قبــل الموافقــة ع ـلـى النشــاطات والمشــاريع الكبــرى
والتغيــرات الهامــة ـفـي األعمــال.
كما تطبق الهيئة إجراءات مراقبة الجودة عند شراء أي من المعدات مهما كانت قيمتها.

تضــم لجنــة الصحــة والس ـالمة ـفـي الهيئــة ممثليــن عــن الهيئــة و يترأســها نائــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع دعــم األعمــال
والمــوارد البشــر ية .وتــؤدي اللجنــة دورا َ حيو يــا ً ـفـي منــع الحــوادث وإصابــات العمــل ـفـي جميــع قطاعــات الهيئــة ،والتأ كــد مــن
تطبيــق إجــراءات الس ـالمة والصحــة المهنيــة ـفـي مــكان العمــل وفقــا ً لإلجــراء ( )IMSP01-16ومؤشــرات أدائــه الرئيســية
ذات مســتويات اإلنجــاز المســتهدفة ( ،)TAL %إضافــة إـلـى المؤشــرات الفعليــة التــي تجعلــه أ كثــر قــوة وصرامــة .وتضمــن
تلــك اللجــان أ يضــا ً تنفيــذ جميــع التدابيــر الالزمــة لدعــم إجــراءات ومعاييــر وقواعــد الس ـالمة والصحــة المهنيــة والتقيــد
علـى األقــل شــهر يا ً فيمــا يخــص اإلدارات ذات المخاطــر العاليــة ،وكل شــهر ين
بهــا .و يجتمــع ممثلــو اللجنــة مــرة واحــدة ـ
ممثلـي السـالمة والصحــة
ـ
فعلـى
لـإلدارات ذات المخاطــر المتوســطة .أمــا فيمــا يخــص اإلدارات ذات المخاطــر المنخفضــة ،ـ
علـى صحــة وسـالمة
علـى األقــل أو إذا اقتضــى األمــر ذلــك .كمــا تلتــزم الهيئــة بالمحافظــة ـ
المهنيــة االجتمــاع كل ثالثــة أشــهر ـ
المقاوليــن والمقاوليــن مــن الباطــن والمورديــن وتتقيــد بأســس ومبــادئ نظــم إدارة الس ـالمة والصحــة المهنيــة 18001
و 18002لضمــان تطبيــق إجــراءات السـالمة .وباإلضافــة إـلـى ذلــك ،تطبــق الهيئــة إجــراء  SP06المخصــص لصحــة وسـالمة
المقاوليــن واالستشــار يين .وأطلقــت الهيئــة أســبوع الصحــة والس ـالمة ـفـي إطــار اســتراتيجيتها لتعز يــز إجــراءات الصحــة
والسـالمة والبيئــة ومعاييــر االســتدامة ،ورفــع الوعــي بشــأنها بيــن المقاوليــن .ومنــذ عــام  ،2011تنظــم الهيئــة يــوم التوعيــة
بالصحــة والس ـالمة للموظفيــن والمقاوليــن واالستشــار يين كل عــام.
ً
علـى إجــراء عمليــات تدقيــق دوري لعملياتهــا مــن أجــل تقييــم مــدى أداء الهيئــة وفقــا لمتطلبــات الصحــة
وتعمــل الهيئــة ـ
علـى المســتوى االســتراتيجي ووضــع
والسـالمة .ولمتابعــة أداء الصحــة والسـالمة ،تقــوم الهيئــة بمراقبــة مؤشــرات السـالمة ـ
األهــداف لقيــادة عمليــة التحســين المســتمرة .وتعــد نســبة الحــوادث إحــدى المؤشــرات الرئيســية ألداء الهيئــة ـفـي مجــال
السـالمة ،والتــي انخفضــت بنحــو  %75بيــن عامــي  2009و .2016كمــا يســعدنا اإلعـالن عــن عــدم وقــوع أي إصابــات أو
حــاالت وفــاة متعلقــة بالعمــل ـفـي الهيئــة خـالل عــام .2016
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رسم بياني :مؤشر معدل وقوع الحوادث في عام 2016
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سعادة الموظفين
تحــرص اإلدارة العليــا بالهيئــة دائمـا ً ع ـلـى نشــر الســعادة واإليجابيــة ـفـي بيئــة العمــل ،وهــو مــا ينعكــس إيجابيا ً على الموظفين
والعمــل والمعنيــن .وخــالل عــام  ،2014أسســنا إدارة الســعادة لدعــم أهدافنــا االســتراتيجية ـفـي تحقيــق الســعادة لجميــع
المعنييــن ،ال ســيما الموظفيــن ،انطالقـا ً مــن إيماننــا بــأن الســعادة هــي أســاس المؤسســة المنتجــة واآلمنــة .وتــدور المبــادئ
اإلرشــادية الســتراتيجية الســعادة حــول الموظفيــن ،وتركــز ع ـلـى عناصــر الرضــا والســعادة والمشــاركة .كمــا يتشــكل نمــوذج
الســعادة ـفـي الهيئــة مــن خمســة محــاور رئيســية للســعادة ،وهــي :األمــان الوظيفــي والما ـلـي ،والتوافــق الوظيفــي ،وتطويــر
الموظفيــن ،والتــوازن بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية والصحــة ،واالحتــرام والتقديــر وبيئــة العمــل المشــجعة ع ـلـى اإلبــداع
والمشــاركة ،باإلضافــة إ ـلـي العدالــة والشــفافية.
اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻤﻞ

اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ

اﻟ
ﺜﻘ

ﺳﻌ ـ ـ ــﺎدة
اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟ ﻄ ﺎ ﻗ ﺔ ا ﻹ ﻳ ﺠ ﺎ ﺑ ﻴ ﺔ

ﺳﺴﻴﺔ
ﻟﻤﺆ
ﺔا

اﻻ
ﻋﺘﺰا
ز ﺑﺎ
ﻟﻌ

اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺸﺠﻌﺔﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

جــة ومســتدامة.
تعــد مبــادرات ســعادة الموظفيــن وإشــرا كهم العوامــل األساســية إليجــاد بيئــة عمــل تعاونيــة ومحفِ ـزَة ومن ِت َ
ـكل أفضــل توقعــات الموظفيــن ونلبيهــا هــي “اســتبيان ســعادة الموظفيــن”،
ومــن أهــم األدوات التــي نســتخدمها لنفهــم بشـ ٍ
وهــو وســيلة تســاعد ـفـي تحديــد وفهــم الدوافــع الرئيســية لســعادة الموظفيــن ،حيــث نشــجعهم ع ـلـى تحديــد المجــاالت التــي
تتطلــب المز يــد مــن التحســين وترتيبهــا حســب األولو يــة .و ـفـي عــام  ،2016وصــل معــدل الســعادة الك ـلـي إ ـلـى .%81.15
ولتحقيــق المز يــد مــن التحســين ع ـلـى ظــروف العمــل الماديــة لموظفينــا ،قدمــت هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي لموظفيهــا
مجلــس الســعادة وقاعــات اإلبــداع .يقــع مجلــس الســعادة ـفـي المقــر الرئيســي للهيئــة بينمــا تقــع قاعــات اإلبــداع ـفـي مركــز
الهيئــة ـفـي ورســان ،وتهــدف جميعهــا إ ـلـى تعز يــز بيئــة العمــل التحفيز يــة ،وتقديــم مجموعــة مختــارة مــن الخدمــات ابتــدا ًء
مــن الحجــز عبــر اإلنترنــت لــورش عمــل وجلســات العصــف الذهنــي ،وحتــى مختلــف األنشــطة التــي تشــجع موظفينــا ع ـلـى
تحقيــق التميــز ـفـي ظــل بيئــة عمــل إيجابيــة عاليــة الجــودة.
كمــا أطلقــت الهيئــة حملــة “تنفــس بســهولة” لتشــجيع الموظفيــن ع ـلـى ممارســة التدريبــات الرياضيــة بشــكل دوري
لتخفيــف ضغــط العمــل والحفــاظ ع ـلـى نمــط الحيــاة الصحــي ،وقــد شــارك ـفـي هــذه المبــادرة  2,020موظف ـا ً خــالل شــهر
يوليــو  .2016كمــا أعددنــا اســتبيان التوتــر ،وأرســلناه عبــر البر يــد اإللكترو ـنـي بغايــة فهــم واســتيعاب تعقيبــات موظفــي
الهيئــة حــول بيئــة العمــل بوضــوح .يهــدف اســتبيان التوتــر إ ـلـى قيــاس ضغــط بيئــة العمــل ع ـلـى الموظفيــن ،كمــا أنــه عامــل
فعــال لفهــم الصعوبــات والتحديــات التــي يواجههــا الموظفــون .وقــد أظهــر عــدد كبيــر مــن أصــل  994موظف ـا ً شــاركوا ـفـي
االســتبيان عــدم تعرضهــم ألي غــوط ـفـي بيئــة العمــل.
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حديقــة الســعادة :ـفـي إطــار احتفــاء الهيئــة باليــوم العالمــي للســعادة الــذي يصــادف  20مــن مــارس ،أطلقــت الهيئــة
حديقــة الســعادة التــي تضــم العديــد مــن األنشــطة لتعز يــز ســعادة الموظفيــن والمتعامليــن ،بمــا ـفـي ذلــك مقهــى
علـى الموظفيــن لتعز يــز اإليجابيــة
الســعادة ،ومجلــس الســعادة ،وركــن القــراءة ،فض ـال عــن توز يــع الــورود والهدا يــا ـ
والطمــوح والتفــاؤل بينهــم.
سلة السعادة :تعز يز ثقافة السعادة بين الموظفين من خالل توز يع بطاقات تحتوي على مقوالت إ يجابية.
استشــاراتي (برنامــج مســاعدة الموظفيــن) :تنظــم إدارة إســعاد الموظفيــن العديــد مــن جلســات االستشــارات
للموظفيــن لدعــم وتلبيــة متطلبــات الموظفيــن ومــكان العمــل .وتشــمل هــذه الجلســات برنامــج مســاعدة الموظفيــن
الــذي يتضمــن تعميــم اســتبيان التوتــر بيــن الموظفيــن ،وعقــد ورش عمــل إدارة التوتــر ،والجلســات االستشــار ية
الفرديــة.
إن هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي مؤسســة حكوميــة ملتزمــة بتطبيــق لوائــح وتشــر يعات حكومــة دـبـي ،ونلتــزم بتقديــم إشــعار
علـى الموظفيــن ،وذلــك ـفـي حــاالت عــدم تضمــن
بمــدة كافيــة ـفـي حــاالت تنفيــذ التغييــرات التشــغيلية الهامــة التــي تؤثــر ـ
علـى مــدة محــددة لإلخطــار .كمــا تســعى الهيئــة إـلـى إ يجــاد بيئــة داعمــة لنمــط حيــاة الموظفيــن،
عقــود التوظيــف القياســية ـ
علـى توظيــف األفــراد مــن الجنســين .وقــد أطلقنــا المبــادرات التاليــة مــن
ونعتمــد ـفـي تحقيــق نســبة كبيــرة مــن هــذا الهــدف ـ
أجــل تحقيــق هــذا الهــدف:
علـى توســعة أدوارهــم اإلبداعيــة ،ودعــم رؤيــة
علـى تشــجيع الموظفــات اإلنــاث ـ
اللجنــة النســائية :تعمــل اللجنــة ـ
الموظفــات ـفـي اتخــاذ القــرار بهــدف تعز يــز مســتوى رضاهــن.
مرا كــز رعايــة الطفــل التابعــة للهيئــة :تقــدم مرا كــز رعايــة الطفــل التابعــة للهيئــة والكائنــة ـفـي المقــر الرئيســي ،ومبنــى
الهيئــة ـفـي القــوز ،والورســان ،الرعايــة ألطفــال الموظفيــن أثنــاء ســاعات الــدوام ،وقــد نجحــت هــذه المبــادرة الرائــدة ـفـي
علـى تحقيــق التــوازن بيــن األســرة وواجبــات العمــل.
مســاعدة الموظفيــن ـ
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وفيما يلي قائمة بالمبادرات األخرى الهادفة إلى إ يجاد بيئة عمل أ كثر سعادة للموظفين:

تعزيز التوطين

تؤمــن هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي أن ز يــادة أعــداد الموظفيــن مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة ،ومســاعدة
األجيــال القادمــة ـفـي النمــو والتطــور أحــد أهــم مســؤولياتها التــي تســهم ـفـي تعز يــز اقتصــاد ورؤيــة دولــة اإلمــارات .وتركــز
علـى االســتثمار ـفـي األجيــال الجديــدة مــن الموظفيــن المواطنيــن ،ونلتــزم بز يــادة نســبة الموظفيــن مــن شــباب
اســتراتيجيتنا ـ
المواطنيــن ،وتطويــر برامــج التدر يــب المقدمــة لهــم ودعــم خبراتهــم .و ـفـي عــام  ،2016بلــغ عــدد الموظفيــن الجــدد مــن
مواطنــي الدولــة نحــو  %44.4مــن إجماـلـي التعيينــات الجديــدة .باإلضافــة إـلـى ذلــك ،بلغــت نســبة التوطيــن خ ـالل العــام
ـفـي مناصــب اإلدارة العليــا والقياديــة  ،%85.23و %47.85ـفـي مناصــب اإلدارة المتوســطة ،و %33.89ـفـي الوظائــف غيــر
َ
المؤهلــة والموهوبــة ،وتقويــة مهاراتهــم عبــر توفيــر
اإلشــرافية  .2016كمــا نســعى جاهديــن الســتقطاب الكــوادر الوطنيــة
منــح دراســية ودورات تدر يبيــة ـفـي الجامعــات والكليــات والمعاهــد الرائــدة ـفـي جميــع أنحــاء العالــم .ويهــدف برنامــج المنــح
الدراســية الــذي أطلقتــه الهيئــة إ ـلـى تثقيــف الطـالب اإلماراتييــن ـفـي الخــارج حــول الطاقــة المتجــددة .كمــا أسســت “أ كاديميــة
هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي” المعتمــدة مــن قبــل المجلــس البر يطا ـنـي للتكنولوجيــا وإدارة األعمــال ـفـي بر يطانيــا ،والتــي تهــدف
إ ـلـى تنشــئة جيــل جديــد مــن اإلماراتييــن المؤهليــن أ كاديميــا ً ومهنيــاً .كمــا نوفــر العديــد مــن برامــج المنــح الدراســية لطـالب
المــدارس الثانويــة المواطنيــن ـفـي المجــاالت الهندســية ،وذلــك لتدر يــب الجيــل القــادم مــن موظفينــا ،ال ســيما ً ـفـي المؤهـالت
التقنيــة ذات الصلــة بعمــل الهيئــة .ويمكــن لمواطنــي دولــة اإلمــارات العر بيــة المتحــدة تقديــم الرعايــة الالزمــة ألي مــن تلــك
علـى تقديــم مجموعــة
علـى صعيــد آخــر ،تحــرص الهيئــة ـ
المشــار يع الدراســية والبحثيــة المرتبطــة بطبيعــة عمــل الهيئــة .و ـ
متنوعــة مــن اســتحقاقات الموظفيــن التــي تهــم مواطنــي الدولــة تعز يــزا ً الســتراتيجية التوطيــن التــي تتبعهــا الهيئــة ورفــع
علـى الموظفيــن.
معــدالت الحفــاظ ـ

تكريم الموظفين ومكافأتهم
علـى جهودهــم عملهــم المتميــز ،فقــد دشــنت الهيئــة برنامــج مكافــآت خــاص
لضمــان مكافــأة موظفــي الهيئــة باســتمرار ـ
علـى جميــع مســتو يات
خلـي” و “برنامــج تكر يــم الموظفيــن” الــذي يتــم تطبيقــه ـ
بالموظفيــن يســمى “جائــزة التميــز الدا ـ
علـى أدائهــم وإنجازاتهــم أثنــاء أداء مهامهــم،
الهيئــة .و يتــم مــن خـالل هــذه الجائــزة تكر يــم فــرق العمــل واألفــراد المتميز يــن ـ
فضـال ً عــن غــرس ثقافــة التميــز وتشــجع التنافســية اإليجابيــة بيــن الموظفيــن .و ـفـي عــام  ،2016قامــت هيئــة كهر بــاء وميــاه
دـبـي بتكر يــم  2,140موظفــا ً مــن موظفيهــا .وقــال ســعادة  /ســعيد محمــد الطايــر ،العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي
لهيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي“ :تهــدف الجائــزة إ ـلـى غــرس ثقافــة تطبيــق مبــادئ التميــز ـفـي جميــع عمليــات الهيئــة ،وكذلــك تقديــر
علـى التنافــس فيمــا بينهــم فيمــا يتعلــق بــاألداء والتميــز ،ونشــر الطاقــة اإليجابيــة
علـى مــدار العــام ،وتحفيزهــم ـ
أداء موظفينــا ـ
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تشجيع االبتكار
علـى تقديــم األفــكار المبتكــرة حــول كيفيــة تحســين بيئــة العمــل والخدمــات مــن
علـى تشــجيع الموظفيــن ـ
تحــرص الهيئــة ـ
خ ـالل منصــة تفاعليــة أطلقتهــا الهيئــة تحــت عنــوان “أفــكاري” .وقــد كان لعــدد مــن األفــكار التــي اقترحهــا موظفونــا تأثيــر
علـى مفهــوم البعــد الثالـثـي لالســتدامة ( .)TBLوـفـي عــام  ،2016بلــغ عــدد المشــاركين ـفـي منصــة أفــكاري  889موظفــاً ،ـفـي
ـ
حيــن بلــغ إجماـلـي عــدد األفــكار المقترحــة  2747فكــرة .ونظــرا ً ألن هــذه األفــكار المبتكــرة قــد أدت إـلـى توفيــر  725مليــون
علـى مكافــأة  1255مــن أصحــاب األفــكار اإلبداعيــة ،علمــا ً بــأن هــذه المكافــآت قــد
درهــم ـفـي عــام  ،2016فقــد حرصنــا ـ
وصلــت إ ـلـى  424,720درهــم هــذا العــام .إضافــة إـلـى ذلــك ،أطلقنــا مبــادرة داخليــة تهــدف إـلـى تشــجيع االبتــكار واإلبــداع مــن
خـالل نشــر مقاطــع فيديــو وأفـالم وثائقيــة عــن العقــول المبدعــة ـفـي الهيئــة .وخـالل عــام  ،2016أجر ينــا  55مقابلــة ،ونشــرنا
الملــف الشــخصي لثالثــة مــن مبدعيــن الهيئــة.

رسم بياني  :نتائج برنامج االبتكار
نتائج منصة “أفكاري”

معدل مقترحات أفكاري

2016
2015

%50

معدل مقترحات أفكاري الممكنه

2016

%56

2015

%48 %40

مقترحات من المعنيين الخارجيين

2016
2015

%30

%26
%25 %20

معدل تنفيذ مقترحات أفكاري

1,074

2016
2015

717

المستهدف

%30

%46

%20 %15

الفعلي

مالحظة :تم تحجيم المخططات باإلشارة إلى الحد األقصى لكل مجموعة
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ـفـي مــكان العمــل وبيــن الموظفيــن ”.وباإلضافــة إـلـى ذلــك ،طبقــت الهيئــة مكافــأة خاصــة لتقديــر الموظفيــن الذيــن يســاعدون
علـى تصرفاتهــم
علـى مــوارد الهيئــة وتحقيــق وفــورات ـفـي التكاليــف .وـفـي عــام  ،2016تمــت مكافــأة  609موظفــا ـ
ـفـي الحفــاظ ـ
علـى أصــول الهيئــة وميزانياتهــا.
علـى مــدار العــام والتــي أدت إ ـلـى الحفــاظ ـ
الخاصــة ـ

قصة نجاح:
مسابقة ديوا  2021للرسم الجرافيتي

ـفـي إطــار جهودنــا الراميــة إـلـى دعــم ثقافــة االبتــكار بيــن الموظفيــن ،وانســجاما ً مــع االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار لجعــل
دولــة اإلمــارات مــن أ كثــر دول العالــم ابتــكاراً ،أطلقنــا مســابقة ديــوا  2021للرســم الجرافيتــي ،حيــث نفــذ الموظفــون الرســم
مــن خـالل لوحــات فنيــة جدار يــة (جرافيتــي) تجســد المحــاور الخمســة الســتراتيجية الهيئــة  .2021وأ كــد ســعادة  /ســعيد
محمــد الطايــر ،العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة ،تنفيــذ الهيئــة لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دـبـي رعــاه هللا ،بتحســين الخدمــات واألداء ،وتشــجيع
ثقافــة االبتــكار بيــن الموظفيــن ،واالرتقــاء بالعمــل اإلداري ـفـي الحكومــة مــن خـالل تعز يــز الطاقــة اإليجابيــة واإلبــداع والقــدرة
علـى التميــز .وضــم الفر يــق الفائــز بالمســابقة ـفـي عــام  2016كال ً مــن وضحــة الصابــري ،مــن قطــاع توز يــع الطاقــة ،وشــيخة
ـ
عبيــد حســن ،مــن قطــاع االســتراتيجية وتطويــر األعمــال ،وروضــة خــوري ،مــن قطــاع دعــم األعمــال والمــوارد البشــر ية.
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قصة نجاح:
مهندس المستقبل
تماشــيا ً مــع توجيهــات القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات وإع ـالن عــام  2016عــام القــراءة ،والتــزام الهيئــة باالســتثمار ـفـي
الشــباب ،أنجــزت الهيئــة تدر يــب  47طالبــا ً تتــراوح أعمارهــم بيــن  12و  15عامــا ً لمــا يز يــد عــن  80ســاعة تدر يبيــة ضمــن
المخيــم الصيفــي “مهنــدس المســتقبل”؛ تلــك المبــادرة التــي شــكلت جــزءا ً مــن معــرض القــراءة طاقــة إ يجابيــة ،واســتمرت
ـفـي الفتــرة مــن  18إـلـى  29ديســمبر  ،2016وتهــدف إـلـى تزويــد أبنــاء الموظفيــن بتجر بــة ال تنســى مــن خـالل ورش العمــل
علـى تطو يــر مهاراتهــم العلميــة مثــل مهــارات التحليــل
علـى اإلبــداع واالبتــكار ،وتعمــل ـ
والمحاضــرات التــي تشــجع الطـالب ـ
والمالحظــة وحــل المشــكالت واالســتنتاج  ،باإلضافــة إ ـلـى تعليمهــم المبــادئ األساســية للكهر بــاء .وأظهــر األطفــال اهتمامــا ً
وشــغفا ً كبيــرا ً بالمشــاركة مــرة أخــرى ـفـي البرنامــج ـفـي المســتقبل .وبلغــت نتائــج اســتبيان ســعادة المشــاركين ـفـي المخيــم
 .%99وأعــرب ســعادة ســعيد محمــد الطايــر ،العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي لهيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي عــن دعمــه
غيــر المحــدود لجهــود تطويــر البرنامــج لمســاعدة الط ـالب ـفـي إطــار مســؤولية الهيئــة المجتمعيــة نحــو مســاعدة الط ـالب
الكتشــاف مســتقبلهم المهنــي ،وتعز يــز روح البحــث العلمــي ومحبــة العلــم والتكنولوجيــا بيــن جيــل الشــباب.
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
إﻃﻼق  27ﻣﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
 12,922ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ
أﺳــﻬﻤﺖ ﺟﻬــﻮد اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ ـﻓـﻲ زﻳــﺎدة
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت رﺿﺎ وﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ  %82ﻓﻲ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ %89
ﻓﻲ ﻋﺎم 2016

نهجنا اإلداري
تلتــزم الهيئــة بــرد الجميــل للمجتمــع بجميــع فئاتــه التــي تعيــش ـفـي إمــارة دـبـي .ومنــذ البدا يــة ،اعتمدنــا سياســة واضحــة
للمســؤولية االجتماعيــة المؤسســية وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة .ووضعنــا إطــارا ً متكامـال ً يلبــي معاييــر المســؤولية
المجتمعيــة المؤسســية ،إذ نــدرك أن إســهامنا ـفـي دعــم المجتمعــات المحليــة أمــر أساســي .ويتضمــن هــذا اإلطــار مبــادرات
اجتماعيــة تتماشــى مــع أهــداف رؤ يــة اإلمــارات  2021وخطــة دـبـي  2021واســتراتيجية الهيئــة لعــام  .2021ومــن أجــل
تطو يــر وتنفيــذ اســتراتيجية المســؤولية المجتمعيــة المؤسســية ،قمنــا بتحديــد االحتياجــات الفعليــة للمعنييــن ،ووضعنــا
خطــة عمــل شــاملة لتلبيــة هــذه االحتياجــات .و يعكــس ذلــك أهدافنــا المتمثلــة ـفـي رعايــة مبادراتنــا الداخليــة والخارجيــة
علـى كيفيــة تلبيــة احتياجــات المعنييــن.
للمســؤولية المجتمعيــة المؤسســية وتنفيــذ وتقييــم تلــك المبــادرات ،والتعــرف ـ
وتماشــيا مــع إع ـالن “ 2017عــام الخيــر” بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زا يــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة،
علـى  12برنامجــا رئيســيا ً لتنفيــذ  27مبــادرة اجتماعيــة وإنســانية ،تتماشــى مــع توجيهــات
حفظــه هللا ،اعتمــدت الهيئــة ـ
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دـبـي ،رعــاه هللا،
بدعــم المجتمعــات المحليــة.

وتستخدم الهيئة قنوات اتصال متعددة لتحديد احتياجات المعنيين لمبادرات المسؤولية المجتمعية من خالل:
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
2

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
)اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ( واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
)اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﻌﻤﻼء( وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺔ
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اﻟﺰ ﻳﺎرات
اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺮاﺳﻼت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
5

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

6

ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮ ﺑﺎء وﻣﻴﺎه دﺑﻲ

7

9

8

اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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مبادراتنا
علـى موظفــي الهيئــة اقتصاديــا ً أو ماديــاً .وباإلضافــة إـلـى ذلــك ،يتوـلـى
خـالل عــام  ، 2016لــم تؤثــر أي مــن مشــار يعنا الكبــرى ـ
برنامــج المســؤولية المجتمعيــة بالهيئــة التنســيق بيــن شــبكة تضــم  24ممث ـال للقطاعــات وهــم مســؤولون عــن تنســيق
لمحلـي مثــل برامــج التوعيــة
ـ
المبــادرات المجتمعيــة المتعلقــة بقطاعاتهــم .وشــملت المبــادرات برامــج لتنميــة المجتمــع ا
ـفـي المــدارس ،وحم ـالت التبــرع بالــدم ،وحم ـالت رمضانيــة .ونتشــرف ـفـي الهيئــة بــأن نعلــن أنــه خ ـالل عــام  2016تــم تنفيــذ
 %93.8مــن مبادراتنــا االجتماعيــة بنجــاح ،وهــو مــا يتجــاوز مســتهدفنا .ويعــد التزا يــد المســتمر لنتائــج ســعادة المجتمــع
علـى دقــة اختيــار وحســن تنفيــذ خطــة المســؤولية
لــدى الهيئــة ،والتــي بلغــت  %89خ ـالل عــام  ،2016دلي ـال ً واضحــا ً ـ
المجتمعيــة المؤسســية لــدى الهيئــة.

%86.00%

%87.00

%87.13

%90.30

%78.00

اﻟﻤﻌﺪل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻌﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻤﻌﺪل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﻌﺪل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻌﺎدة ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
2013
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%87.00

%87.10

%87.73

2014

2015

%82.00

%87.00

%87.12

%89.01
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علـى تحســين مبادراتنــا ومشــار يعنا المجتمعيــة ،حيــث تدعــم جميــع إدارات الهيئــة
باإلضافــة إـلـى ذلــك ،نعمــل باســتمرار ـ
توجيهــات اإلدارة العليــا ،وتســهم ـفـي تنفيــذ البرامــج المشــتركة المتعلقــة بالمجتمــع .كمــا نشــجع المشــاركة التطوعيــة
الداخليــة ـفـي مختلــف مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة مــن خـالل تقديــم مجموعــة متنوعــة من الحوافــز وبرامج المكافآت
لجميــع موظفــي الهيئــة.

أصحاب الهمم
أســهمت الهيئــة إســهاما ً فعــاال ً ـفـي المبــادرات والبرامــج الداعمــة ألصحــاب الهمــم ،وهــو اللقــب الــذي منحــه صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دـبـي ،رعــاه هللا ،لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،وفــق أفضــل الممارســات والمعاييــر الدوليــة ،وذلــك ـفـي إطــار جهودهــا لدعــم مبــادرة “مجتمعــي ..مــكان للجميــع”
التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وـلـي عهــد دـبـي رئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة
دـبـي ،لتحو يــل دـبـي إـلـى مدينــة صديقــة لــذوي اإلعاقــة بالكامــل بحلــول عــام .2020
وقــد وضعــت الهيئــة ذوي اإلعاقــة ـفـي مقدمــة اهتماماتهــا وأولو ياتهــا ،مــن خ ـالل إط ـالق المبــادرات الراميــة إ ـلـى تحســين
الخدمــات المقدمــة لهــم ،ومنهــا مبــادرة “أمنيتــي” ،لتحقيــق رغبــات وأمنيــات أصحــاب الهمــم .ومــن خ ـالل مركــز االبتــكار
التابــع للهيئــة ،قمنــا بتوفيــر التدر يــب التقنــي ألكثــر مــن  150طالبــا مــن أصحــاب الهمــم ذوي اإلعاقــات المختلفــة ،ممــا
علـى االبتــكار واإلبــداع.
مكنهــم مــن التوجــه نحــو تخصصــات تقنيــة جديــدة ،ـفـي ظــل بيئــة قائمــة ـ
وتحقيقا ً الســتراتيجية دبي ألن تصبح مدينة صديقة بالكامل ألصحاب الهمم ،عقدت الهيئة في ديســمبر  2016مؤتمرها
الســنوي األول لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،تحــت عنــوان “قصــص ملهمــة وتحديــات” الــذي غطــى مبــادرة “مجتمعــي ..مــكان
للجميــع” التــي أطلقهــا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،وـلـي عهــد دـبـي رئيــس المجلــس التنفيــذي
لحكومــة د ـبـي.
وتنــاول المؤتمــر دور الحكومــة والمجتمــع ـفـي تحويــل د ـبـي لتصبــح مدينــة صديقــة بالكامــل ألصحــاب الهمــم ،ودعــم
علـى االبتــكار واإلبــداع .ودعــا المؤتمــر
اســتراتيجية الهيئــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم ودمجهــم ـفـي المجتمــع كأفــراد قادر يــن ـ
المتحدثيــن الدولييــن والمحلييــن مــن ذوي اإلعاقــة إـلـى تقديــم قصصهــم الملهمــة والتحديــات التــي يواجهونهــا ـفـي بيئــة
عملهــم .وخ ـالل المؤتمــر ،اعتمــدت الهيئــة عــددا ً مــن االبتــكارات لدمــج أصحــاب الهمــم داخــل المجتمــع.
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علـى أن يلتقــي موظفونــا ـفـي بيئــة متعــددة الجنســيات .لــذا ،نتو ـلـى ســنو يا تنظيــم مختلــف األنشــطة
نحــرص ـفـي الهيئــة ـ
الخير يــة واإلسـالمية لتعز يــز األخــوة وروح العطــاء ،ـفـي بيئــة تعكــس تــراث اإلمــارات وتقاليدهــا ،فضـال ً عــن القيــم اإلسـالمية
الرفيعــة .وتعــد خيمــة رمضــان الســنو ية التــي ننظمهــا خـالل شــهر رمضــان المبــارك واحــدة مــن المبــادرات الســنو ية الراميــة
إـلـى خلــق جــو مــن األلفــة والتالحــم بيــن الموظفيــن والمجتمــع .وتقــدم الخيمــة وجبــة اإلفطــار األساســية للموظفيــن مــن
مختلــف اإلدارات ـفـي جميــع أنحــاء اإلمــارة ممــن تبــدأ مناوبــات عملهــم بعــد اإلفطــار .كمــا تقــدم الخيمــة الرمضانيــة خدماتهــا
للجمهــور مــن جميــع الجنســيات.

برامج التدريب الصيفية للطالب
تقــدم الهيئــة ســنو يا ً خـالل فصــل الصيــف برامــج التدر يــب والتطويــر لطـالب المــدارس والجامعــات .وقــد تــم تصميــم هــذه
علـى مختلــف
البرامــج الســتيعاب الط ـالب وفقــا ً لمجــال دراســتهم ،حيــث يتــم توز يــع الط ـالب المشــاركين ـفـي البرامــج ـ
إدارات وقطاعــات الهيئــة ،بهــدف تمكيــن الط ـالب مــن فهــم بيئــة العمــل فهمــا ً أفضــل ،وتعز يــز قــدرات العمــل ضمــن
فر يــق واحــد .كمــا تمكنهــم هــذه البرامــج مــن تعلــم المز يــد عــن إدارة الوقــت ،وتحديــد أولويــات المهــام ،وتعز يــز الشــعور
بالمســؤولية مــا يســاعدهم لتطو يــر أنفســهم وليكونــوا قــادة ـفـي المســتقبل .وتهــدف هــذه البرامــج أ يضــا إـلـى توظيــف أ كبــر
عــدد مــن الطلبــة اإلماراتييــن ،وذلــك تماشــيا ً مــع التــزام الهيئــة بتعز يــز جهــود التوطيــن.
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خيمة اإلفطار الرمضاني

صندوق تكافل
إطــار التــزام الهيئــة بمســؤوليتها المجتمعيــة ،أطلقنــا ـفـي عــام  2009صنــدوق “تكافــل” لتقديــم الدعــم الما ـلـي لموظفــي
الهيئــة ـفـي حــاالت الطــوارئ المحتملــة .وتســهم الهيئــة ســنويا بمبلــغ  3,600,000درهــم ـفـي هــذا الصنــدوق .وـفـي عــام ،2016
بلــغ عــدد الموظفيــن المســتفيدين مــن الصنــدوق  220موظفــاً.

المسابقة العالمية للجامعات لتصميم األبنية المعتمدة على
الطاقة الشمسية
علـى الطاقــة الشمســية ـفـي الشــرق األوســط ( )SDMEهــي
المســابقة العالميــة للجامعــات لتصميــم األبنيــة المعتمــدة ـ
علـى للطاقــة ـفـي دـبـي ،وهيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي ،مــع وزارة
مســابقة دوليــة تنظمهــا الهيئــة عبــر شــرا كة بيــن المجلــس األ ـ
الطاقــة األمر يكيــة .ومــن خـالل هــذه المنافســة الدوليــة ســوف تتنافــس الجامعــات مــن جميــع أنحــاء العالــم لتصميــم وبنــاء
علـى التكيــف مــع المنــاخ الســائد ـفـي المنطقــة.
وتشــغيل منــازل تعمــل بالطاقــة الشمســية ،تســهم ـفـي حمايــة البيئــة ،وقــادرة ـ
علـى الطاقــة الشمســية” فرصــة فر يدة لطالب الجامعات
وتعــد “المســابقة العالميــة للجامعــات لتصميــم األبنيــة المعتمــدة ـ
الكتســاب الخبــرات الهامــة ،وتطبيــق النظر يــات التــي يتعلمونهــا ،وإظهــار مهاراتهــم وقدراتهــم في االبتــكار والتصميم لتحقيق
نمــط حيــاة مســتدام .كمــا أنهــا فرصــة للجمهــور لمشــاهدة الفــرق وهــم يعملــون خـالل مراحــل المنافســات والتحديــات .وقــد
تــم اختيــار  22فر يقــا جامعيــا ً مــن  16بلــدا ً للمشــاركة ـفـي المرحلــة النهائيــة للمســابقة .وســتقوم الفــرق المؤهلــة بتصميــم
وبنــاء وتشــغيل نمــاذج مســتدامة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة للمنــازل التــي تعمــل بالطاقــة
علـى حمايــة البيئــة ،ومراعــاة الظــروف المناخيــة للمنطقــة.
الشمســية ،مــع التركيــز ـ
علـى قيــادة البحــث والتطويــر ـفـي
علـى االســتثمار دائمــا ً ـفـي تطويــر األفــراد القادر يــن ـ
ونحــرص ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي ـ
علـى المــوارد الطبيعيــة وحمايــة البيئــة .وستســتضيف دـبـي دورتيــن
مجــال الطاقــة النظيفــة والمتجــددة لمواصلــة الحفــاظ ـ
ف
ف
متتاليتيــن مــن المســابقة ،التــي ســتعقد ألول مــرة ـفـي الشــرق األوســط ــي عــام  2018ــي مجمــع محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم للطاقــة الشمســية ،ومــرة أخــرى ـفـي عــام  2020تزامنــا ً مــع معــرض إ كســبو د ـبـي  .2020و يؤكــد اســتضافة هــذه
المســابقة ـفـي دـبـي الجهــود التــي تبذلهــا هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي لدعــم اســتراتيجية دـبـي للطاقــة النظيفــة  2050لتعز يــز
مكانــة د ـبـي ـفـي مجــال تشــجيع االبتــكار واحتضــان اإلبــداع والمبدعيــن ،وتحويــل د ـبـي إ ـلـى مركــز عالمــي للطاقــة النظيفــة
واالقتصــاد األخضــر.
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علـى الميــاه والكهر بــاء.
تســعى هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي دائمــا ً إـلـى رفــع مســتوى الوعــي بيــن جميــع المعنييــن حــول الحفــاظ ـ
علـى
وألجــل تحقيــق ذلــك ،تطلــق الهيئــة حم ـالت متكاملــة لالتصــال التســويقي ،إ ـلـى جانــب نشــاطات خارجيــة منظمــة ـ
ـال مــن الجــودة خـالل العــام .ولضمــان عــدم إفــراط المعنييــن ـفـي اســتخدام الکھر بــاء والميــاه ،تجــري الهيئــة تدقيقــا ً
نحــو عـ ٍ
حــول اســتهالك الطاقــة لکبــار العم ـالء التجارییــن ،حتــی يتســنى لنــا اتخــاذ التدابيــر التصحيحيــة الضرور يــة لتقليــل کمیــة
علـى المشــاركة ـفـي الفعاليــات المتعلقــة بالترشــيد مثــل ســاعة األرض ،واليــوم العالمــي
اســتخدامها .كمــا نحــرص أ يضــا ـ
للبيئــة ،واليــوم العالمــي للميــاه .وُيعــد شــهر رمضــان المبــارك مــن الفــرص الهامــة التــي نتمكــن مــن خاللهــا مــن إ يصــال
واع ومســؤول .وخـالل الفتــرة بيــن عامــي  2009و ،2016حققــت
رســالتنا بضــرورة اســتخدام الكهر بــاء والميــاه ـ
علـى نحــو ٍ
حم ـالت التوعيــة وتدقيــق كفــاءة الطاقــة وفــورات ـفـي الكهر بــاء بمقــدار 1,544جيجاوات/ســاعة ،و ـفـي الميــاه بواقــع 6.2
مليــار جالــون ،أي مــا يعــادل وفــورات ـفـي التكاليــف تبلــغ حواـلـي  957مليــون درهــم.

ساعة األرض
علـى مــدار  9ســنوات متتاليــة ،نظمــت هيئــة كهر بــاء وميــاه د ـبـي فعاليــة «ســاعة األرض» لتثقيــف ســكان د ـبـي بأهميــة
ـ
علـى الطاقــة مــن خ ـالل هــذه المبــادرة العالميــة .تحــت رعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن
المشــاركة ـفـي الحفــاظ ـ
علـى للطاقــة ـفـي
راشــد آل مكتــوم ،وـلـي عهــد دـبـي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة دـبـي ،وبالشــرا كة مــع المجلــس األ ـ
دـبـي ،وجمعيــة اإلمــارات للحيــاة الفطر يــة بالتعــاون مــع الصنــدوق العالمــي لصــون الطبيعــة ،وبدعــم مــن مجموعــة دـبـي
للعقــارات ،تعــد فعاليــة ســاعة األرض ـفـي دـبـي دعــوة دوليــة لتعز يــز أواصــر التعــاون ـفـي ترســيخ ثقافــة الترشــيد ،ودمــج هــذه
الثقافــة ـفـي نمــط الحيــاة اليوميــة للجميــع.
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االتصال والتوعية

وتدعــم المبــادرة بشــكل كبيــر جهــود الهيئــة ـفـي تعز يــز التنميــة المســتدامة لدـبـي مــن حيــث الحــد مــن االنبعاثــات الكر بونيــة
والغــازات المســببة لالحتبــاس الحــراري ،والتلــوث البيئــي ،وإ يجــاد حلــول مســتدامة لالحتبــاس الحــراري ـفـي العالــم وتغيــر
المنــاخ .وتحــث الهيئــة جميــع أفــراد المجتمــع للمشــاركة ـفـي هــذه الفعاليــة الهامــة عــن طر يــق إطفــاء جميــع األضــواء
علـى أهميــة
واألجهــزة غيــر الضرور يــة لمــدة ســاعة واحــدة مــن  8:30مســاء إ ـلـى  9:30مســاء .وبهــذه الطر يقــة نســلط الضــوء ـ
علـى المــوارد الطبيعيــة وحمايــة البيئــة ،علمــا ً بــأن تلــك الجهــود الصغيــرة الواعيــة يمكــن أن تحــدث أثــرا ً كبيــرا ً إذا
الحفــاظ ـ
عملنــا معــا.
علـى شــهادة خفــض االنبعاثــات المعتمــدة ( )CERsمــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار يــة بشــأن تغيــر
وقــد حصلــت الهيئــة ـ
المنــاخ ( )UNFCCCوذلــك لنجاحهــا ـفـي تخفيــض االنبعاثــات خـالل ســاعة األرض  2016بالتعــاون مــع مركــز دـبـي المتميــز
لضبــط الكر بــون (“كر بــون د ـبـي”) .و يســر الهيئــة أن تعلــن عــن تحقيــق خفــض كبيــر ـفـي اســتخدام الكهر بــاء قــدره 222
ميجــاوات ،إضافــة إـلـى خفــض انبعاثــات ثاـنـي أ كســيد الكر بــون بواقــع  96طــن خ ـالل ســاعة األرض ـفـي دـبـي .2016

العمل التطوعي
نؤمــن ـفـي هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي بــأن العمــل التطوعــي ركيــزة أساســية لتعز يــز االســتدامة وهــو مــا ينســجم مــع شــعارنا:
“لألجيــال القادمــة” .ويتضــح ذلــك مــن خـالل الز يــادة المســتمرة ـفـي عــدد الســاعات التطوعيــة منــذ عــام  .2010ففــي عــام
علـى موظفينــا ،ومنحهــم
 ،2016ســاهم موظفونــا بمــا مجموعــه  12,922ســاعة تطوعيــة ،األمــر الــذي انعكــس إ يجابــا ً ـ
الفرصــة الكتســاب الثقــة ،وإحــداث فــرق ،والتعامــل مــع النــاس ،وأن يكونــوا جــزءا ً مــن المجتمــع ،فضـال ً عــن تعلــم مهــارات
جديــدة.
اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

916

1,320

1,555

8,014

8,039

13,560

12,922

ﻣﺠﻤﻮع أ ﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
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قصة نجاح:
برنامج سفراء تغير المناخ
ترســل هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي ســنو يا ً موظفيهــا ليشــهدوا التأثيــر المباشــر لتغيــر المنــاخ واالحتبــاس الحــراري ـفـي جميــع
أنحــاء العالــم ،ـفـي إطــار برنامجهــا “ســفراء التغيــر المناخــي” .ويأـتـي ذلــك ـفـي إطــار هدفنــا االســتراتيجي المتمثــل ـفـي التقليــل
مــن بصمتنــا البيئيــة .بــدأ البرنامــج ـفـي عــام  2015حيــث أرســلنا موظفينــا إ ـلـى القــارة القطبيــة الجنوبيــة ،وإ ـلـى منطقــة
األمــازون ـفـي عــام  .2016وعــاد الموظفــون مــن هــذه الرحـالت ليكونــوا ســفراء للتغيــر المناخــي ،وليســهموا ـفـي رفــع مســتوى
الوعــي لــدى المعنييــن الداخلييــن والخارجييــن حــول أهميــة اتخــاذ خطــوات جديــة لمواجهــة اآلثــار الســلبية للتغير المناخي.
وـفـي عــام  ،2016تمكــن ســفراء التغيــر المناخــي مــن إ يصــال رســالتهم إـلـى أ كثــر مــن  2000مــن المعنييــن عبــر فعاليــات
علـى ســبيل المثــال ال الحصــر  :معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة والبيئــة “ويتكيــس” ،واألســبوع األخضــر،
خارجيــة ،تشــمل ـ
واليــوم العالمــي للطاقــة ،وســاعة األرض ،ومؤتمــر الجــودة والصحــة والس ـالمة والبيئــة ،واألســبوع االســتراتيجي للهيئــة،
ومختبــرات االبتــكار ،وجلســات التوعيــة التــي يعقدهــا فر يــق ر يــادة االســتدامة ،والز يــارات المدرســية والجامعيــة .وخ ـالل
شــهر يوليــو  ،2017سترســل هيئــة كهر بــاء وميــاه دـبـي الدفعــة الثالثــة مــن الموظفيــن إ ـلـى تنزانيــا ،حيــث المناظــر الطبيعيــة
علـى قمــة ـفـي أفر يقيــا إـلـى الســافانا التــي تتكاثــر بهــا الحمــر الوحشــية
المذهلــة ،مــن القمــة المرتفعــة لجبــل كليمنجــارو ،أ ـ
والحيوانــات البر يــة .وســيقوم الفر يــق أ يضــا ً برحلــة طو يلــة الستكشــاف البيئــات المختلفــة .وسيشــاهد المشــاركون ـفـي
علـى المز يــد عــن تأثيــر تغيــر
علـى كليمنجــارو والمنطقــة المحيطــة ،وســيتعرفون ـ
البعثــة آثــار االحتبــاس الحــراري مباشــرة ـ
ف
المنــاخ مــن خبــراء ناشــيونال جيوغرافيــك .وستشــمل الحملــة أ يضــا أنشــطة أخــرى مثــل الخــروج ــي رحلــة ســفاري ،وز يــارة
المنتزهــات الوطنيــة ،ومقابلــة المعنييــن المحلييــن لمناقشــة أثــر تغيــر المنــاخ ـفـي المنطقــة.
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اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

محتويات مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير
الجوانب المادية

الجوانب داخل
الهيئة وخارجها

المعنيون الخارجيون

المتعاملون

الموردون

الشركاء

المجتمع

الحكومة

المستثمرون

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

االقتصاد
األداء االقتصادي

كالهما

التواجد في السوق

كالهما

ممارسات المشتر يات

كالهما

مكافحة الفساد
التوافر واالعتمادية

كالهما
كالهما

√

إدارة الطلب على الطاقة

كالهما

√

البحث والتطوير

داخلية

كفاءة النظام

داخلية

البيئة
الطاقة

كالهما

√

√

√

√

√

√

المياه

كالهما

√

√

√

√

√

√

االنبعاثات

كالهما

√

√

√

النفايات السائلة و التقليدية

كالهما

√

√

√

االلتزام

كالهما

√

√

√

التقييم البيئي للمورد

كالهما

√

√

√

المجتمع
التوظيف

كالهما

عالقة اإلدارة بالموظفين

كالهما

√

الصحة والسالمة المهنية

كالهما

√

التدر يب والتعليم

داخلية

التنوع وتكافؤ الفرص

داخلية

المجتمعات المحلية

كالهما

التخطيط واالستجابة
للكوارث/الطوارئ
صحة وسالمة العمالء

كالهما

√

خارجية

√

االلتزام

كالهما

الوصول

كالهما

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

توفير المعلومات

كالهما

√

√

√

√

√

√

سعادة المعنيين

كالهما

√

√

√

√

√

√
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معيار المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير

اإلفصاحات

 :GRI 101المؤسسة 2016
اإلفصاحات العامة
1 - 102
2 - 102
3 - 102
4 - 102
5 - 102
6 - 102
7 - 102
8 - 102
9 - 102

 :GRI102اإلفصاحات
العامة

الوصف

اسم المؤسسة
العالمات التجار ية والمنتجات والخدمات
موقع المؤسسة
مواقع عمل المؤسسة
طبيعة الملكية والشكل القانوني
األسواق التي تخدمها المؤسسة
حجم المؤسسة
معلومات عن الموظفون و العمال اآلخر ين
سلسلة اإلمداد

15
15
16
15
15
15,86
15,16,29
98,99
28
ال توجد
تغييرات كبيرة
20,21
ال توجد
تغييرات جذر ية
34
9
23
24,25

10 - 102

تغييرات كبيرة في المؤسسة و سلسلة اإلمداد

11 - 102

المبدأ أو النهج الوقائي

12 - 102

المبادرات الخارجية

13- 102
14 - 102
16 - 102
18 - 102

العضو ية في الجمعيات
كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة
القيم ،والمبادئ ،والمعايير ،وقواعد السلوك
هيكل حوكمة الهيئة

40 - 102

قائمة مجموعات المعنيين

41- 102

اتفاقيات المفاوضات الجماعية

42- 102
43 - 102
44 - 102

تحديد و اختيار المعنيين
نهج إشراك المعنيين
المخاوف األساسية التي طرحها المعنيون

36-39
36-39
38

45 - 102

قائمة الكيانات المدرجة في البيانات المالية

14,15

46 - 102
47 - 102
48 - 102

تحديد محتوى التقر ير وحدود جوانبه ذات األهمية
الئحة الجوانب ذات األهمية
شرح تكرار أو إعادة صياغة المعلومات

 49 – 102التغيرات في إعداد التقر ير
 50 – 102الفترة المشمولة بالتقر ير
 51 – 102تار يخ أحدث تقر ير
 52 - 102دورة إعداد التقار ير
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الصفحة

مواءمة
أهداف
التنمية
المستدامة
( )SDGsمع
ال ()GRI

7.4

16.3

37
غير مطابقة
في اإلمارات

14,41,42
43
14
ال توجد
تغييرات كبيرة
14
14
14

12.6
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير

محتويات مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معيار المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير

اإلفصاحات

 :GRI 101المؤسسة 2016
اإلفصاحات العامة
53 - 102
54 - 102
55 - 102
56 - 102
 :GRI102اإلفصاحات
العامة

EU1
EU2
EU3
EU4
EU5

الجوانب ذات األهمية
االقتصادية
األداء االقتصادي
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

 GRI 201األداء
االقتصادي 2016

الوصف

الصفحة

مواءمة
أهداف التنمية
المستدامة
( )SDGsمع
ال ()GRI

14
جهة االتصال في حالة االستفسار عن التقر ير أو محتوياته
تم إعداد هذا
اإلفصاحات حول تقديم التقار ير وفق معايير
التقر ير وفق معايير
المبادرة العالمية إلعداد التقار ير
أغداد التقار ير:
المستوى االساسي
123-131
مؤشر محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقار ير
14,134-132
سياسة الضمان الخارجية
16,54,55
القدرات المركبة وفقا ً لمصدر رئيس من مصادر
الطاقة و طبقا ً للوائح التشر يعية
54,55
صافي الطاقة المنتجة وفقا ً لمصدر رئيس من
مصادر الطاقة وطبقا ً للوائح التشر يعية
86
عدد حسابات المتعاملين من المباني السكنية
والصناعية والمؤسسية والتجار ية
56,57
طول خطوط النقل والتوز يع المعلقة والمخفية
تحت األرض وفقا ً للقواعد الناظمة
تعيين الحدود المسموح بها النبعاثات ثاني
66-68
أ كسيد الكر بون أو معادلها وفقا ً لإلطار التنظيمي
لتداول أرصدة الكر بون

1- 103

شرح للجانب ذات الهمية و حدوده

29

2 - 103

نهج اإلدارة و مكوناته

26

3 - 103

شرح لنهج اإلدارة

29

1 - 201

القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة والموزعة

29

2 - 201

اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى نتيجة
التغير المناخي

7a;8.1;9.1

26,53

التواجد في السوق
 GRI 103نهج اإلدارة
2016
 GRI 202التواجد في
السوق 2016

124

1- 103

شرح للجانب ذات الهمية و حدوده

106

2 - 103

نهج اإلدارة و مكوناته

106

3 - 103

شرح لنهج اإلدارة

106

G4-EC6

نسبة اإلدارة العليا المعينة من المجتمع المحلي
في مواقع تشغيلية هامة (التوطين)

34

8.2
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

ممارسات الشراء
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

 GRI 204ممارسات
الشراء 2016
مكافحة الفساد
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

 GRI 2015مكافحة
الفساد

التوافرية واالعتمادية
 GRI 103نهج اإلدارة
2016
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية

اإلفصاحات

1- 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده

2 - 103

نهج اإلدارة و مكوناته

3 - 103

شرح لنهج اإلدارة

1 - 204

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

28
28
28
28

1- 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده

23

2 - 103

نهج اإلدارة و مكوناته

23

3 - 103

شرح لنهج اإلدارة

23

3 - 205

حاالت فساد تم تأ كيدها واإلجراءات المتخذة
بصددها

1- 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده

2 - 103

نهج اإلدارة و مكوناته

58-61,87-88

3 - 103

شرح لنهج اإلدارة

58-61,87-88

EU10

16.5

لم تسجل
لدينا أي وقائع
خالل الفترة
المشمولة
بالتقر ير
58-61,87-88

القدرة المقررة مقارنة بالطلب المتوقع على
الكهر باء على المدى الطويل من
حسب مصدر الطاقة

12.7

58-61

16.5

7.1,9.1,
9.4

إدارة الطلب على الطاقة
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية

-

نهج اإلدارة :برامج إدارة الطلب على الطاقة

61,62,81

;13.3
;13.2
;9.4
7.b;8.4

البحث والتطو ير
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

-

نهج اإلدارة :أنشطة البحث والتطوير والنفقات

44

7.a;9.5
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معيار المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير

الوصف

الصفحة

مواءمة
أهداف التنمية
المستدامة
( )SDGsمع
ال ()GRI

معيار المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير

اإلفصاحات

كفاءة النظام

 GRI 103نهج اإلدارة
2016
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية
بيئي
الطاقة
 GRI 103نهج اإلدارة
2016
GRI 302الطاقة
2016

1- 103
2 - 103
3 - 103
EU10

الوصف

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة
الفاقد في النقل والتوز يع في صورة نسبة مئو ية
من إجمالي الطاقة

1- 103
2 - 103
3 - 103
1 - 302

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة
استهالك الطاقة داخل المؤسسة

4 - 302

الحد من استهالك الطاقة

مواءمة
أهداف التنمية
المستدامة
( )SDGsمع
ال ()GRI

الصفحة

56 – 57,65 -66
56–57,65 -66
56–57,65 -66

8.4;7.3

56 – 57

13.2

8.4

53,54
53,54
53,54
62

7.b;9.4
7.b;13.2
;7.2

62

المياه

 GRI 103نهج اإلدارة
2016

1- 103
2 - 103
3 - 103
1 - 303

 GRI 303المياه
2016

االنبعاثات
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

 GRI 305االنبعاثات
2016

2 - 302
3 - 303
1- 103
2 - 103
3 - 103
1 - 305

مصادر المياه المتأثرةبشكل أساسي بعملية
سحب المياه
حجم المياه المعاد تدو يرها واستخدامها

74 -76,81
74 -76,81
74 -76,81

6.6;6.4
;14.1
;6.6;6.3
14.3;14.1
6.3;14.3

74 -76
74 -76
80

53 – 54,66 - 70
شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
53 – 54,66- 70
نهج اإلدارة و مكوناته
53 – 54,66 - 70
شرح لنهج اإلدارة
انبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة (النطاق )1
66,67
انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير المباشرة

2 - 305

4 - 305
5 - 305
6 - 305
7 - 305

126

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة
مجموع سحب المياه حسب المصدر

12.2

كثافة انبعاثات غازات االحتباس الحراري
الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري
انبعاثات الغازات من المواد المستندة لألوزون
أ كاسيد النيتروجين وأ كاسيد الكبر يت وغيرها
من االنبعاثات في الهواء

ال يوجد هناك
مشتر يات
للطاقة
خالل الفترة
المشمولة
بالتقر ير
66,67
66-67, 70
68,69

13.1;3.9

12.4;13.2
13.2

68,69
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

النفايات السائلة والنفايات التقليدية
1- 103
 GRI 103نهج اإلدارة
2 - 103
2016
3 - 103
1 - 306
2 - 306
 GRI 306النفايات
السائلة والنفايات
3 - 306
التقليدية 2016
االمتثال البيئي
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

االمتثال GRI 307
البيئى 2016
التقييم البيئي للمورد
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

 308 GRIالتقييم
البيئي للمورد 2016

اجتماعي
التوظيف
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

 401 GRIالتوظيف
2016

78 - 80
78 - 80
78 - 80
شرح لنهج اإلدارة
78
تصر يف المياه من حيث النوعية والوجهة
80
النفايات من حيث النوع وأسلوب التخلص منها
في عام  ،2016لم
تكن هناك تأثيرات
إجمالي عدد وحجم الكميات المنسكبة
بيئية كبيرة

5 - 306

نوعية الكائنات المتأثرة بصرف المياه

7.8

1- 103
2 - 103
3 - 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة

53,54
53,54
53,54

G4-EN29

القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وعدد من العقوبات
غير النقدية لعدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية

1- 103
2 - 103
3 - 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة

2-308

اآلثار البيئية الضارة الفعلية والمحتملة في
سلسلة اإلمداد واإلجراءات المتخذة

1- 103
2 - 103
3 - 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة

1 - 401

الموظفين المعينين حديثا ً ودوران الموظفين

2 - 401

المستحقات الممنوحة للموظفين بدوام كامل
وغير ممنوحة للموظفين بدوام جزئي أو مؤقت
إجازة األبوة
نسبة الموظفين المشرفين على التقاعد خالل
الخمس أو العشر سنوات المقبلة مقسمة على
أساس فئة الوظيفة والمنطقة

3 - 401
EU15
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته

54
28
28
28
لم يتم اإلبالغ عن
مثل هذه التأثيرات
البيئية السلبية في
سلسلة التور يد
لدينا في عام 2016

98,104 - 106
98,104 - 106
98,104 - 106
لم يتم حسبة
نسبة التوظيف
الجديدوالدوران
لعام 2016
(لمعرفة المز يد ص)99
100

6.3;6.6

14.2
12.5
12.4
15.5

13.2;13.3

.2;13.3
12.4;13

8.8

8.5;8.6

100,101
99
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معيار المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير

اإلفصاحات

الوصف

الصفحة

مواءمة
أهداف التنمية
المستدامة
( )SDGsمع
ال ()GRI

معيار المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير

اإلفصاحات

عاقة العمالة  /اإلدارة
 GRI 103نهج اإلدارة
2016
 GRI 402عالقات
اإلدارة بالموظفين 2016

الصحة والسامة المهنية
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

 403 GRIالصحة و
السالمة المهنية

التدريب والتعليم
 GRI 103نهج اإلدارة
2016
 404 GRIالتدر يب و
التعليم 2016

التنوع و تكافؤ الفرص
 GRI 103نهج اإلدارة
2016
 GRI 405التنوع و
تكافؤ الفرص 2016

المجتمعات المحلية
 GRI 103نهج اإلدارة
2016
 413 GRIالمجتمعات
المحلية 2016
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية

128

1- 103
2 - 103
3 - 103
2 - 401

الوصف

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة
الحد األدنى لمدة اإلخطار بشأن التغييرات
التشغيلية

مواءمة
أهداف التنمية
المستدامة
( )SDGsمع
ال ()GRI

الصفحة

98,104 - 106
98,104 - 106
98,104 - 106
105

1- 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده

102,103

2 - 103

نهج اإلدارة و مكوناته

102,103

3 - 103

شرح لنهج اإلدارة

102,103

1 - 403

القوى العاملة الممثلة في لجان الصحة والسالمة
الرسمية والمشتركة بين اإلدارة والعمال

102,103

2 - 403

نوع اإلصابة ومعدالت اإلصابة واألمراض المهنية،
واأليام المفقودة ،والتغيب عن العمل ،والعدد
اإلجمالي للوفيات المرتبطة بالعمل

8.8

102,103

1 - 103
2 - 103
3 - 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة
متوسط ساعات التدر يب في السنة لكل موظف
101
حسب الجنس وفئة الموظف
برامج إلدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي
101, 104-106
تدعم استمرار توظيف العاملين ومساعدتهم
في إدارة نهايات الحياة المهنية

1- 103
2 - 103
3 - 103

100,104- 106
100,104- 106
100,104- 106

1 - 404
2 - 404

2 - 405
1- 103
2 - 103
3 - 103
1 - 413
EU22

101
101
101

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة
نسبة الراتب األساسي و األجور للنساء بالمقارنة
مع الرجال
شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة

العمليات المنجزة مع إشراك المجتمع المحلي،
وتقييم األثر ،وبرامج التطو ير
عدد األشخاص المنتقلين من منازلهم ألسباب
مادية أو اقتصادية والتعويضات وفقا ً لنوع المشروع

100
112,113
112,113
112,113
112-113
38-36,

4.3
4.4

.5;8.5
5.1;5

9.1;11.4
;1.4

113
تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

اإلفصاحات

التخطيط واالستجابة للكوارث/الطوارئ
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية
صحة وسامة المتعامل
 GRI 103نهج اإلدارة
2016
صحة و GRI 416
سالمة المتعامل
2016
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية

1 - 103
2 - 103
3 - 103
2 - 416

EU25

االمتثال االجتماعي و االقتصادي
1 - 103
 GRI 103نهج اإلدارة
2 - 103
2016
3 - 103
 GRI 419االمتثال
االجتماعي االقتصادي
2016

1-419

الوصول
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية

EU26
EU28
EU29
EU30

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

نهج اإلدارة

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
نهج اإلدارة و مكوناته
شرح لنهج اإلدارة
إجمالي عدد حاالت عدم االلتزام باللوائح
والقواعدجج التطوعية بشأن آثار صحة وسالمة
المنتجات والخدمات خالل دورة حياة المنتج
بحسب نوع النتائج المتحصلة

26,27

86,87,93
86,87,93
86,87,93
ال وجود ألي
حوادث خالل
2016

لم يسجل
عدد حاالت اإلصابة أو الوفاة للجمهور الناتجة عن لدينا أي حالة
أعمال المؤسسة ،بما في ذلك األحكام القانونية،
وفاة مرتبطة
والتسو يات ،وقضايا التسبب في األمراض غير
بأداء أعمالنا
المفصول فيها
خالل العام
2016

.5;11.6
1.5;11

3.9

3.9

23,34
شرح للجانب ذات األهمية و حدوده
23,34
نهج اإلدارة و مكوناته
23,34
شرح لنهج اإلدارة
ال توجد عقوبات
نقدية أو غير
نقدية كبيرة
لعدم االمتثال
مخالفة اللوائح والقوانين في المجال االجتماعي
للوائح و القوانين
و االقتصادي
في المجال
االجتماعي
االقتصادي
نهج اإلدارة :البرامج بما في ذلك تلك التي تكون
بالشرا كة مع الحكومة ،لتحسين أو الحفاظ
على الوصول لخدمات الكهر باء وخدمات دعم
المتعاملين
نسبة السكان الذين ال تصلهم الخدمة في
مناطق التوز يع المرخصة أو المناطق الموصولة
بالخدمة
تكرار انقطاع التيار الكهر بائي
متوسط مدة انقطاع التيار الكهر بائي
متوسط عامل التوفر للمحطات حسب مصدر
الطاقة و النظام التنظيمي

89 - 93

%0

1.4;7.1

87,88
87,88
87,88
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معيار المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير

الوصف

الصفحة

مواءمة
أهداف التنمية
المستدامة
( )SDGsمع
ال ()GRI

معيار المبادرة
العالمية إلعداد
التقار ير

توفير المعلومات
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الكهر بائية

اإلفصاحات

-

الوصف

نهج اإلدارة :ممارسات تخطي الحواجز المتعلقة
باللغة والثقافة ،ونقص المعرفة ،واإلعاقة ،من
أجل الوصول أو االستخدام اآلمن لخدمات
الكهر باء ودعم المتعاملين

سعادة المتعاملين
 GRI 103نهج اإلدارة
2016

1 - 103

شرح للجانب ذات األهمية و حدوده

2 - 103

نهج اإلدارة و مكوناته

3 - 103
إفصاحات غير “”GRI

130

-

شرح لنهج اإلدارة
نتائج استبيان قياس رضا المتعاملين

الصفحة

92,114

مواءمة
أهداف التنمية
المستدامة
( )SDGsمع
ال ()GRI

1.4;7.1

86 – 87,93
- 94
86 – 87,93
- 94
86 – 87,93
- 94
94

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

131

132

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

133

134

تـ ـق ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االستدامة 2016

الئحة المختصرات
BCM
CBP
CERs

Business Continuity Management System
إدارة استمرار ية األعمال
Certified Business Professional
شهادة معترف األعمال المعتمد
Certified Emissions Reductions
شهادة خفض اإلنبعاثات المعتمدة

COP21

2015 Paris Climate Change Conference
2015 مؤتمر تغير المناخ في بار يس

DCC

Distribution Control Centre
مركز مراقبة التوز يع

EFI

Earth Fault Indicators
مؤشرات العطل األرضي
Greenhouse Gas
الغازات الدفيئة
Global Reporting Initiative
المبادرة العالمية إلعداد التقار ير
Heat Recovery Steam Generators
غالية استرجاع الحرارة
Independent Power Producer
نظام المنتج المستقل

GHG
GRI
HRSG
IPP
ISAE 3000
ISO
LEED
MED
MRV
MSF
RO

International Assurance Standard 3000
3000 معايير الضمان الدولية
International Standards Organisation
منظمة المعايير الدولية
Leadership in Energy and Environmental Design
معيار الر يادة في الطاقة و التصميم البيئي
Multi-Effect Desalination process
عملية التحلية متعددة التأثيرات
Monitoring, Reporting and Verification
رصد و إعداد التقار ير و التحقق منها
Multi-Stage Flashing
عملية التحلية متعددة المراحل
Reverse Osmosis
التناضح العكسي

RWE

RWE Power International Middle East
شركة آر دبليو إي الشرق األوسط

TESTIAC

Thermal Energy Storage Turbine Inlet Air Cooling
تخز ين الطاقة الحرار ية و مدخل هواء تبر يد التور بينات

TISSE

The International Standard for Service Excellence
المعيار الدولي لتقديم الخدمات

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change
اتفاقية األمم المتحدة اإلطار ية بشأن تغير المناخ
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