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رؤيتنا
مؤسسة مستدامة ُمبتكرة على مستوى عالمي.

رسالتنا
نلتزم بتحقيق السعادة لكافة المعنيين وتعزيز رؤية دبي من خالل تقديم خدمات مستدامة للكهرباء
والمياه بمستوى عالمي من االعتمادية والكفاءة والسالمة ضمن بيئة محفزة لالبتكار بكادر مؤهل
وشراكات فعالة ،داعمين لديمومة الموارد.

شعارنا
ألجيالنا القادمة

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

طيب الله ثراه مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة ()2004 -1918

“إننــا نولــي بيئتنــا جــل اهتمامنــا ألنهــا جــزء عضــوي مــن بالدنــا
وتاريخنــا وتراثنــا ،لقــد عــاش آباؤنــا وأجدادنــا علــى هــذه األرض،
وتعايشــوا مــع بيئتهــا فــي البــر والبحــر ،وأدركــوا بالفطــرة
وبالحــس المرهــف الحاجــة للمحافظــة عليهــا .وأن يأخــذوا
منهــا قــدر احتياجهــم فقــط .ويتركــوا فيهــا مــا تجــد فيــه األجيــال
القادمــة مصــدراً للخيــر ونبعــاً للعطــاء”.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة – حفظه الله

“إن االقتصــاد األخضــر مكــون أساســي مــن مكونــات الفكــر
االســتراتيجي للدولــة وهــذا مــا نصــت عليــه بوضــوح “رؤيــة
اإلمــارات  ”2021وتعــزز فعـ ًـا فــي ينايــر  2012بإطــاق الدولــة
لمبــادرة وطنيــة طويلــة المــدى تســعى لجعــل بالدنــا واحــداً مــن
الــرواد العالمييــن فــي مجــال االقتصــاد األخضــر ومركــزاً لتصديــر
وإعــادة تصديــر المنتجــات والتقنيــات الخضــراء”.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي – رعاه الله

“نحــن نســعى إلــى المراكــز األولــى ،ولــم يكــن ســعينا يومــا بحثــاً
عــن شــهرة أو أرقــام قياســية أو لتســجيل ســبق علــى غيرنــا،
ســباقنا مــع أنفســنا وليــس مــع اآلخريــن ونحــن نســابق لنحقــق
أفضــل الممارســات العالميــة ولنتميــز فيهــا خدمــة لشــعبنا
وتحســيناً لنوعيــة الحيــاة فــي بالدنــا ،ونحــن نســابق لنضمــن
اســتدامة التنميــة الشــاملة فــي بالدنــا ولننهــض بمســؤولياتنا
تجــاه أبنائنــا وأحفادنــا وأجيالنــا القادمــة ،ليعيشــوا زمنهم بكرامة
وســعة ورخــاء فــي وطــن عزيــز مقتــدر ينعــم فيــه أبنــاؤه باألمــن
واالســتقرار والرضــا”

سعادة  /سعيد محمد الطاير

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
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رسالة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
تحية طيبة،
أعزائي السادة /المعنيين،
لقــد أصبحــت االســتدامة جــزء ال يتجــزأ مــن رؤيــة الهيئــة
ورســالتها ،حيــث واصلنــا العمــل بجــد لترســيخ االســتدامة فــي
جوهــر العمليــات االســتراتيجية للهيئــة وإدماجهــا فــي كافــة
األنشــطة واألعمــال التــي نقــوم بهــا .رؤيتنــا فــي الهيئــة أن نصبــح
مؤسســة مســتدامة ُمبتكــرة علــى مســتوى عالمــي ،وســنحقق
هــذه الرؤيــة مــن خــال تنفيــذ أولوياتنــا االســتراتيجية لضمــان
ســعادة المعنييــن لدينــا ،واعتمــاد ممارســات أعمــال مســؤولة
اجتماعيــاً  ،وتوفيــر إمــدادات الكهربــاء والميــاه وفقــاً ألفضــل
المعاييــر العالميــة.

مكتــوم للطاقــة الشمســية لبنــاء محطــة طاقــة بقــدرة 100
ميجــاوات ،وتوســعت هــذه المحطــة اآلن لتكــون بقــدرة 200
ميجــاوات .كمــا نســعى لتوســعة القــدرة اإلنتاجيــة للمحطة “إم”،
وهــي أكبــر محطــة إلنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه فــي الدولــة،
مــن  2,060ميجــاوات مــن الكهربــاء إلــى  2,700ميجــاوات
بحلــول .2018

فــي  2014ســجلنا جملــة مــن اإلنجــازات المشــهودة والتــي
شــملت زيــادة توافريــة واعتماديــة الكهربــاء ،وخفــض تســرب
الميــاه ،والحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة ،فضـ ًـا عــن الدعــم
وقد وضعت الهيئة أولويات طويلة األمد تتمثل فيما يلي:
المقــدم لمجتمعاتنــا .وخــال مــدة إعــداد هــذا التقريــر ،أصبحــت
•	أولوياتنــا االقتصاديــة :تحســين كفــاءة التكاليــف واإليــرادات الهيئــة المؤسســة الحكوميــة األولــى فــي توفيــر كافــة
واالســتثمارات ودعــم النمــو االقتصــادي المســتدام فــي خدماتهــا الذكيــة الحائــزة علــى جوائــز مــن خــال تطبيقــات
دبــي مــن خــال التميــز فــي التشــغيل والخدمــات واالبتــكار ذكيــة علــى الهاتــف الذكــي وأجهــزة األلــواح الذكيــة ،ممــا حقــق
االســتراتيجي والتوطيــن وتنويــع سلســلة اإلمــداد المحليــة .خفضــاً ملحوظــاً علــى عــدد مــرات زيــارة العميــل لمراكــز خدمــة
•	أولوياتنــا البيئيــة :كفــاءة اســتخدام مواردنــا الطبيعيــة المتعامليــن الخاصــة بالهيئــة.
وخفــض بصمتنــا البيئيــة.
•	أولوياتنــا االجتماعيــة :تأكيــد إلتزامنــا باعتمــاد أعلــى معاييــر أصبحــت الهيئــة رائــدة فــي تطبيــق أنظمــة بطاقــة األداء
الحوكمــة وأخالقيــات العمــل والمســؤولية االجتماعيــة المتــوازن فــي منطقــة الشــرق األوســط والمؤسســة األولــى
مــع إضفــاء قيمــة علــى متعاملينــا وموظفينــا وموردينــا علــى مســتوى الشــرق األوســط فــي الحصــول علــى جائــزة
وشــركائنا فــي العمــل والمجتمعــات المحليــة والحكومــة .قاعــة المشــاهير العالميــة .ثبتنــا دعائــم إطــار عملــي إلدارة األداء
لضمــان قيــاس أهدافنــا مقابــل أدائنــا بطريقــة موضوعيــة وقابلــة
إننــا نرســم خططنــا وأهدافنــا المســتقبلية بإيجابيــة ،فمــن خــال للقيــاس .تهــدف الهيئــة لتكــون مؤسســة رائــدة فــي مجــال
اســتراتيجية دبــي المتكاملــة للطاقــة  ،2030نعمــل علــى تنويــع االســتدامة واإلســهام فــي اســتراتيجية دبــي واإلمــارات للتنميــة
مزيــج الطاقــة فــي دبــي بواقــع  % 15مــن الطاقــة الشمســية المســتدامة مــع ضمــان اســتيفاء االحتياجــات المتوقعــة لمعــرض
و % 7مــن الطاقــة النوويــة و % 7مــن الفحــم النظيــف ،ونعمــل دبــي إكســبو .2020
مــن خــال هــذه األهــداف علــى تحقيــق خفــض فــي الطلــب
علــى الطاقــة بواقــع  % 30بحلــول  2030مقارنــة بالعمــل علــى
النحــو المعتــاد .مواصلــة لجهــود الهيئــة لتنويــع مصــادر الطاقــة
واســتخدام الطاقــة الشمســية ،طرحــت الهيئــة فــي 2014
مناقصــة عقــد المرحلــة الثانيــة مــن مجمــع محمــد بــن راشــد آل

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

11

قائمة المحتويات
حول التقرير15....................................................................................................................................................
معلومات حول هيئة كهرباء و مياه دبي 16 ............................................................................................................
التنمية االقتصادية 28 .......................................................................................................................................
الطاقة والتغير المناخي36....................................................................................................................................
قصة نجاح :طالء الكومبريسور في توربين الغاز بطبقة حماية لزيادة كفاءته 44 .............................................................
قصة نجاح :استبدال العوازل الخزفية لخطوط النقل الهوائية بجهد  400ك.ف 45 ..........................................................
قصة نجاح :تطبيق نظارات جوجل الذكي 46 ............................................................................................................
قصة نجاح :إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية وال تحتاج لصيانة 47 .......................................................................
قصة نجاح :بعثة إلى القطب الجنوبي 49 ...............................................................................................................
المتعاملون 50 ..................................................................................................................................................
قصة نجاح :أشر  :لغة اإلشارة بالفيديو المباشر 56 ...................................................................................................
المياه 60 ........................................................................................................................................................
حماية البيئة 68 .................................................................................................................................................
قصة نجاح :كابالت كشف الحرارة 71 .....................................................................................................................
الموظفون 74 ...................................................................................................................................................
قصة نجاح :حملة أرويهم 79 ................................................................................................................................
الفئات المعنية والمجتمع 82 ...............................................................................................................................
قصة نجاح :تحفيز وتشجيع الجيل القادم 88 ............................................................................................................
ملحق  :1الجوانب المادية و حدودها 90 ................................................................................................................
محتويات مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير 91 ................................................................................................

12

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

13

14

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

حــول
الـتـقـريـر

حول التقرير
هذا هو ثاني تقرير حول االستدامة تصدره هيئة
كهرباء ومياه دبي ،بغرض تعريف الجهات ذات الصلة
بأداء وممارسات الهيئة في ما يتعلق باالستدامة.
يمكن االطالع على نسخة إلكترونية من هذا التقرير
على موقعنا:
www.dewa.gov.ae

إرشادات

فترة تغطية التقرير

تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــاً إلرشــادات "الخيــار األساســي"
للمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر  ،)GRI) G4وتُ صــدر المبــادرة
العالميــة إلعــداد التقاريــر معاييــر خاصــة بإصــدار تقاريــر حــول
االســتدامة يتــم اســتخدامها مــن قبــل المؤسســات فــي جميــع
أنحــاء العالــم لعــرض آثــار وأداء االســتدامة لديهــم .نســعى إلــى
تطويــر عمليــة إعــداد التقاريــر فــي المســتقبل من خــال اعتمادها
مــن أطــراف خارجيــة.

تغطــي البيانــات الــواردة فــي التقريــر بشــأن األداء الفتــرة الممتدة
مــا بيــن  1ينايــر إلــى  31ديســمبر  ،2014مــا لــم يشــار صراحــة
خالفــاً لذلــك .يشــمل التقريــر المبــادرات واألنشــطة الجاريــة التــي
بــدأت فــي أعــوام ســابقة ،ومــع ذلــك ،يغطــي التقريــر بشــكل
رئيســي المبــادرات واألنشــطة األكثــر أهميــة مــن العــام .2014
كمــا أضفنــا تلــك المعلومــات التــي نراهــا مهمــة مــن تقريــر العــام
الســابق.

نطاق التقرير

االستفسارات والمالحظات
واالقتراحات

تشــمل البيانــات واإلفصاحــات الــواردة فــي التقريــر جميــع
العمليــات واإلجــراءات األساســية لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
والتــي تشــرف عليهــا مــا لــم يــرد نــص يخالــف ذلــك .ال يتضمــن
هــذا التقريــر أي بيانــات مــن المؤسســات المشــاركة للهيئــة أو
مقاوليهــا مــن الباطــن ،مــا لــم يشــار إلــى ذلــك صراحــة.
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يســعدنا تلقــي آراءكــم حــول تقريرنــا لالســتدامة وإدارتهــا
تثمــن
والتــي نأمــل فــي تطويرهــا وتحســينها بشــكل مســتمرّ .
هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي آراء واقتراحــات المعنييــن ،ويمكنكــم
المســاهمة باستفســاراتكم ومالحظاتكــم حــول هــذا التقريــر
بالتواصــل مــع األخــت /فاطمــة المهيــري عبــر البريــد اإللكترونــي
sustainability@dewa.gov.ae

15

معلومات حول
هيئة كهرباء ومياه دبي

دبي القديمة
كان النــاس فــي إمــارة دبــي يعتمــدون علــى الشــموع والمصابيــح
التــي تعمــل بالكيروســين والتــي تُ عــرف باســم الفنــار إلضــاءة
منازلهــم قبــل إدخــال الكهربــاء لإلمــارة خــال فتــرة الخمســينات،
وقــد كانــت المنــازل مســقوفة مــن أوراق النخيــل والقــش
والطمــي الــذي يجلبونــه مــن المســتنقعات المالحــة التــي تقــع
بالقــرب مــن الخــور واألحجــار المرجانيــة .لقــد قــام النــاس أيضــاً
باســتخدام بــرج الريــاح الــذي يعــرف محليــاً باســم (برجيــل) بغــرض
التهويــة والتبريــد فــي األماكــن المغلقــة مــن خــال تبخــر الميــاه
األرضيــة الموجــودة تحــت البــرج .لقــد أصبحــت أبــراج الريــاح ســمة
مميــزة لإلمــارة ،ومكّ نــت ســكان دبــي مــن تجنــب ارتفــاع درجــات
الحــرارة فــي أشــهر الصيــف ،وبالنســبة للميــاه العذبــة ،فقــد اعتــاد
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الســكان المحليــون علــى ســحب الميــاه مــن اآلبــار التــي تنتشــر
فــي جميــع أنحــاء إمــارة دبــي.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد زود الخــور ســكان دبــي بالمينــاء
الرئيســي الــذي احتــل موقعــاً اســتراتيجياً علــى الطريــق التجــاري
القديــم بيــن أوروبــا والهنــد ،ممــا قــام بــدوره بتحويــل دبــي إلــى
محطــة ميــاه وإمــداد للســفن الشــراعية ،األمــر الــذي جعلهــا
فــي نهايــة المطــاف مركــزً ا تجاريــاً متميــزاً فــي الخليــج حيــث تــم
تــداول الســلع والبضائــع مثــل الذهــب واللؤلــؤ والتوابــل .ونظـ ًـرا
لالزدهــار والرخــاء الــذي شــهدته اإلمــارة ،فقــد كانــت هنــاك حاجــة
أكبــر لــإدارات والمرافــق المحليــة لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة
للســكان.

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

معلومات
حول الهيئة

تاريخ هيئة كهرباء ومياه دبي
نظــراً للتطــور الهائــل الــذي شــهدته إمــارة دبــي كمينــاء عالمــي،
فقــد زادت الحاجــة إلــى وجــود هيئــة محــددة تكــون ومســؤولة
عــن إنتــاج الميــاه الصالحــة للشــرب وتوليــد الطاقــة ،ولذلــك تــم
إنشــاء شــركة كهربــاء دبــي ودائــرة ميــاه دبــي علــى التوالــي فــي
عــام  1959وعــام  .1961قامــت شــركة كهربــاء دبــي بتأســيس
أول محطتــي توليــد (المحطــة أ) و (المحطــة ب) فــي الفتــرة مــا
بيــن عامــي  1961و  1973لتقومــا بتزويــد الكهربــاء لســكان دبــي
مــن خــال شــبكة التوزيــع البســيطة الخاصــة بهمــا ،واعتمــدت
هــذه المحطــات علــى وقــود الديــزل فــي تشــغيلها حيــث كانــت
القــدرة اإلجماليــة لهمــا  60ميجــاوات .وقــد ســاهم إنشــاء
ـوي
شــركة كهربــاء دبــي ودائــرة ميــاه دبــي فــي إيجــاد أسـ ٍ
ـاس قـ ٍ
للتقــدم الســريع فــي دبــي ،وال زال مــن الممكــن رؤيــة أحــد أوائــل
محــركات مولــدات الديــزل ذي الجهــد  360كيلــووات ،الــذي
تــم وضعــه مــن قبــل المحطــة أ قائمــاً فــي مقرنــا الحالــي فــي
منطقــة القرهــود بدبــي.

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

وفــي عــام  ،1992قــام صاحــب الســمو المغفــور لــه الشــيخ
مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة وحاكــم دبــي
– رحمــه اللــه ،بإصــدار المرســوم رقــم ( )1بخصــوص إنشــاء هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي باعتبارهــا مؤسســة عامــة مســتقلة مملوكــة
بالكامــل للحكومــة ومســؤولة عــن إنتــاج الكهربــاء والميــاه فــي
إمــارة دبــي.
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لمحة عن هيئة كهرباء
ومياه دبي

لقــد شــهدت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي عمليــة إعــادة هيكلــة فــي
أربعــة مــن القطاعــات وهــي :قطــاع توزيــع الطاقــة وقطــاع نقــل
الطاقــة وقطــاع تقنيــة المعلومــات وقطــاع الميــاه والقطــاع
المدنــي خــال الفتــرة مــن  2013إلــى .2014
علــى الرغــم مــن تمركــز أنشــطة أعمالنــا الرئيســية فــي إنتــاج
وإمــداد الكهربــاء والميــاه ،إال أن الهيئــة تشــارك أيضــاً فــي :

تعتبــر هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي مؤسســة مملوكــة للحكومــة،
والجهــة الحصريــة المســؤولة عــن تزويــد وإمــداد الكهربــاء
		مؤسســة اإلمــارات ألنظمــة التبريــد المركــزي (إمبــاور)
والميــاه إلمــارة دبــي .تمتلــك الهيئــة وتقــوم بتشــغيل وصيانــة •
محطــات توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه وخزانــات الميــاه الجوفيــة
(اســتثمار بنســبة .)% 70
		مركز دبي المتميز لضبط الكربون (استثمار بنسبة .)% 35
وخطــوط الكهربــاء وخطــوط نقــل الميــاه وشــبكات الكهربــاء •
		دوكاب  -أنظمــة كابــات الجهــد العالــى (اســتثمار بنســبة
والميــاه فــي دبي.كمــا يتــم تغذيــة محطــات توليــد الكهربــاء •
ومحطــات تحليــة الميــاه بشــكل أساســي بالغــاز الطبيعــي ،وهــو
.)%25
		 ماي دبي لتعبئة المياه (استثمار بنسبة .)% 100
مــا يجعلنــا نقــوم بشــراء الغــاز حصريــاً مــن هيئــة دبــي للتجهيــزات •
		شــركة آر دبليــو إي ميــدل إيســت للطاقــة (اســتثمار بنســبة
(دوســوب) ،وهــي الهيئــة المســؤولة عــن شــراء ونقــل وتخزيــن •
وتســليم الغــاز الطبيعــي كلــه للعمــاء فــي إمــارة دبــي .تعمــل
.)% 50
		شــركة االتحــاد لخدمــات الطاقــة  -إســكو (اســتثمار بنســبة
هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي كهيئــة مســتقلة تحــت مظلــة المجلــس •
األعلــى للطاقــة فــي دبــي والمنــوط بــه مســؤولية تطويــر
.)% 100
		 شبكة اإلمارات الوطنية للكهرباء (استثمار بنسبة .)% 30
سياســة الطاقــة والتخطيــط والتنســيق لهــا فــي دبــي ،ولــه •
صالحيــات تنظيميــة واســعة تشــمل ســلطة تحديــد تعرفة/ســعر
الميــاه والكهربــاء التــي تقــوم بفرضهــا هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي.
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هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
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معلومات
حول الهيئة

وباإلضافة إلى ذلك ،تقوم الهيئة أيضاً بالمشاركة في عدد من المجالس والجهات مثل:
		 المجلس التنفيذي إلمارة دبي.
•
		 المجلس األعلى للطاقة بدبي.
•
		 استراتيجية دبي المتكاملة للغاز .2030
•
		 لجنة استراتيجية ضبط إنبعاثات الكربون.
•
		 لجنة البنية التحتية إلمارة دبي.
•
		 لجنة دبي للطاقة النووية.
•
حقائق عن الهيئة في عام 2014
قدرة توليد تبلغ

604,754

عدد العمالء (المياه)

9,656
ميجاوات

قدرة إنتاجية تبلغ

 470مليون

جالون مياه يومياً

عدد

677,751

من العمالء
(الكهرباء)

يعمل بالهيئة

بلغت األرباح

10,241
موظف

 5,480مليون
درهم

بعد خصم الضرائب
والفوائد

بلغ رأس المال اإلنفاقي
للهيئة

 3,611مليون
درهم

تحديات االستدامة التي تواجه الهيئة وإمارة دبي
لقــد ارتبطــت الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة منــذ قيــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام  1971ارتباطــاً وثيقــاً بنمــو الدولــة
وتقدمهــا ،أمــا اليــوم فقــد أصبــح توفــر واســتخدام الطاقــة والميــاه عوامــل رئيســية فــي الجهــود التــي نبذلهــا لتعزيــز التنميــة
ـورد الحصــري للكهربــاء والميــاه لســكان دبــي ،فــإن تحديــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والحفــاظ علــى البيئــة .ونظــراً لكونهــا المـ ّ
االســتدامة الرئيســية فــي دبــي تعتبــر أيضــاً تحديــات لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي .وهكــذا فــإن االســتدامة تأتــي فــي مقدمــة أولويــات
رســالة ورؤيــة وقيــم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي .إننــا فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي نــدرك أن كوننــا مؤسســة مســتدامة مبتكــرة علــى
مســتوى عالمــي يفــرض علينــا العديــد مــن المســؤوليات علــى مســتوى عالمــي ،ويلزمنــا بــإدارة األعمــال الموثوقــة ،ومراعــاة الجوانب
االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والماليــة بحيــث نتمكــن مــن مواصلــة توفيــر الكهربــاء والميــاه لتلبيــة االحتياجــات المتناميــة إلمــارة
دبــي وألجيالنــا القادمــة.
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أبرز مالمح إدارة الهيئة لالستدامة 2014

ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ %15
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030

ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ
 % 28.36ﻗﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2006
ﻭ2014

ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  % 81ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﺑﻠﻐﺖ 5.9
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ 2007

 4.9ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

 % 3.26ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ
ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

 % 9.10ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻴﺎه

ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺳﻴﻒ
ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ )ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ( ﻭﻓﻖ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﺎﻡ ،2015
ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ

ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ

استراتيجيتنا
شــكلت االســتدامة جــزءاً ال يتجــزأ مــن رؤيــة الهيئــة ورســالتها
ومحــوراً أساســياً فــي اســتراتيجية أعمالنــا منــذ العــام .2012
وواصلنــا العمــل بجــد لدمــج االســتدامة فــي صميــم أعمالنــا
وترســيخ االســتدامة علــى نحــو أكمــل فــي كل مــا نقــوم بــه.
ويتســع مفهومنــا لالســتدامة ليشــمل سلســلة المورديــن
والمجتمــع واالقتصــاد فــي إمــارة دبي ويعكــس ذلك آراء الفئات
المعنيــة ،الذيــن يتوقعــون أن تحتــل الهيئــة الصــدارة والريــادة
كمؤسســة مواطنــة واســتجابة إلــى ذلــك ،فقــد قمنــا برفــع
ســقف طموحاتنــا لتحقيــق االســتدامة أبعــد مــن ذلــك وتطــورت
اســتراتيجيتنا لوضــع األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة
الشــاملة جنبــاً إلــى جنــب مــع األهــداف الماليــة ،ممــا يمنحنــا
اســتراتيجية أعمــال مســتدامة ،متكاملــة.
وفــي عــام  ،2014أطلقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار ،التــي تســعى إلــى وضــع دولــة
ـكارا فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي طليعــة الــدول األكثــر ابتـ ً
العالــم .لذلــك ،قمنــا بزيــادة تركيزنــا علــى اإلبــداع واالبتــكار كمــا
يتضــح مــن تغييــر رؤيتنــا مــن "مؤسســة مســتدامة علــى مســتوى
عالمــي" إلــى "مؤسســة مســتدامة ُمبتكــرة علــى مســتوى
عالمــي" فــي عــام  2015وكذلــك تحديــث رســالتنا.
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الطموحات االستراتيجية في عام 2021
تتضمن اســتراتيجيتنا  2021-2015خمســة موضوعات ســتحقق
الهيئــة مــن خاللهــا أهدافهــا لالســتدامة علــى المــدى البعيــد:
•النمــو المســتدام :اســتراتيجيتنا متأصلــة وتهــدف إلــى دمج
االســتدامة فــي جميــع أنشــطة الهيئــة .والنمــو المســتدام
هــو هــدف ذو أهميــة قصــوى بالنســبة لنــا ،مــن شــأنه أن
يســمح لنــا بتعبئــة قدراتنــا للمســاهمة فــي خطــط التنميــة
المحليــة واالتحاديــة الطموحــة والحفــاظ علــى رأس مالنــا
الطبيعــي وضمــان مواصلــة النمــو االقتصــادي.
•التميــز فــي العمليــات والخدمــات الذكيــة :مــن خــال
تنفيــذ وااللتــزام بالمعاييــر العالميــة ونظــم اإلدارة واعتمــاد
الممارســات الرائــدة فــي هــذه المجــاالت ومواصلــة تقديــم
خدمــات ذات مســتوى عالمــي للمتعامليــن ،فإننــا نهــدف
إلــى تحقيــق التميــز فــي تقديــم الخدمــات األساســية
لعمالئنــا ولكافــة المعنييــن.

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

•االبتــكار االســتراتيجي :فــي قطــاع الطاقــة والميــاه الــذي يتغيــر بســرعة ،فــإن قدرتنــا علــى االبتــكار يعــد أمــراً بالــغ األهميــة
لتعزيــز مكانتنــا واستشــراف تحديــات المســتقبل ،حيــث تركــز إســتراتيجية الهيئــة علــى إيجــاد حلــول دائمــة وأكثــر مالءمــة للتحديــات
الراهنــة والمســتقبلية التــي تواجهنــا.
•قــدرات مؤسســية ذات كفــاءة عاليــة و ثقافــة مؤسســية ســعيدة تدعــم الهويــة الوطنيــة :فقدراتنــا وموظفونــا هــم مــن
يصيغــون اســتراتيجيتنا بالكامــل  -وهــذا هــو األســاس الــذي تقــوم عليــه اســتراتيجيتنا .فنحــن ســنظل ملتزمــون باالســتثمار فــي
موظفينــا وضمــان توفيــر بيئــة عمــل مريحــة وآمنــة ومنتجــة لدعــم نمــو أعمالنــا ونجاحهــا ،مــع تعزيــز وحمايــة الهويــة الوطنيــة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

التخطيط االستراتيجي
فــي إطــار التزامنــا بالتخطيــط االســتراتيجي ،فنحــن نجــري البحــوث االســتراتيجية الشــاملة ونقــوم بتحليلهــا ممــا يوفــر لنــا نظــرة
شــمولية علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي فــي ســياق عملياتنــا .وكذلــك نقــوم بدراســة االتجاهــات السياســية واالجتماعيــة
والبيئيــة والتكنولوجيــة والقانونيــة والصناعيــة واتجاهــات الســوق ،فضـ ًـا عــن تاريــخ أدائنــا لنحــدد نقــاط قوتنــا وضعفنــا والتهديــدات
ـاء علــى االتجاهــات الناشــئة والمســتجدات .ونقــوم بعــد ذلــك بتحديــد
والفــرص .كمــا نضــع فــي حســباننا عــدداً مــن الســيناريوهات بنـ ً
اآلثــار االســتراتيجية علــى مــدى زمنــي محــدد .ولقــد شــهدت هــذه الــدورة التخطيطيــة َمعلمــاً رئيســياً وهــو تطويــر اســتراتيجية
الهيئــة حتــى عــام  2021والتــي تخطــط للهيئــة علــى مــدار الســنوات الســبع القادمــة وتحــدد المبــادرات والمشــاريع الرئيســية الالزمــة
لتحقيــق رســالتها .فاســتراتيجيتنا وخارطــة الطريــق التــي وضعناهــا تتواءمــان وتعمــان معــاً علــى مســتوى إمــارة دبــي وكذلــك علــى
المســتوى االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات  2021ومبــادرة االقتصــاد
األخضــر ،وخطــة دبــي االســتراتيجية واســتراتيجية دبــي المتكاملــة للطاقــة  ،2030ومبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم "اقتصــاد أخضــر لتنميــة مســتدامة " واالســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار التــي أطلقــت مؤخـ ًـرا.
تحليل التوجهات المستقبلية
إشراك المعنيين
• المقابالت مع المدراء التنفيذيين
• دراسة رضا المعنيين
• ورش عمل للمعنيين

تحليل ()SWOT
•	نقاط القوة :قيادة قوية وبنى تحتية للمرافق
بمعايير عالية
•	نقاط الضعف (مجاالت التحسين) :استراتيجية
إدارة المعرفة في صيغتها النهائية
•	الفرص :تنويع محفظة أعمال الهيئة وطرق
إنتاج الطاقة وإمكانية الربط بين القدرة
والشبكات االتحادية واإلقليمية والمشاركة
مع الموردين
•	التهديدات :عدم اليقين في التنبؤ بالطلب،
والمخاوف العامة حول آثار االستدامة وارتفاع
التكاليف

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

• التوجهات االقتصادية

• الطلب المستقبلي على الكهرباء والمياه
• قضايا اإلمداد

استراتيجية

2021

• التحديات البيئية

• التطور التنظيمي

االستراتيجية
• النمو المستدام

• التميز في العمليات والخدمات الذكية
• المشاركة والتعاون مع المعنيين
• االبتكار االستراتيجي

• قدرات مؤسسية ذات كفاءة عالمية

وثقافة مؤسسية سعيدة تدعم الهوية
الوطنية
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معلومات
حول الهيئة

•المشــاركة والتعــاون مــع المعنييــن :يعــد تحقيــق الرضــا لكافــة متعاملينــا مــن الوســائل الرئيســية التــي تمكننــا مــن النجــاح
بوصفنــا مؤسســة خدماتيــة ،وهــو مــا يدفعنــا إلــى األمــام مــع مزيــد مــن التركيــز علــى تعزيــز مشــاركة كافــة الفئــات المعنيــة
وفهــم احتياجاتهــم وتوقعاتهــم.

عملية التقييم للعام 2014
خــال عــام  ،2014قمنــا بالمشــاركة مــع شــركائنا لفهــم
توقعاتهــم لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،فيمــا يتعلــق بــأداء
االســتدامة واإلدارة .وكانــت هــذه المشــاركة خطــوة رئيســية
فــي عمليــة التقييــم الخاصــة بنــا ،وهــي العمليــة التــي حددنــا
مــن خاللهــا المســائل االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة و أداء
الســوق وأوليناها المزيد من االهتمام .وبدأ هذا مع اســتعراض
المبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر ذات الصلــة ،وتقاريــر المقارنــات
المعياريــة ،وسياســة الحكومــة والتنظيــم والمعلومــات الداخليــة
للهيئــة بشــأن المخاطــر والفــرص االســتراتيجية لتحديــد قائمــة

التعريف

مشاركة الفئات
المعنية

	• الشركات النظيرة

	•أهمية وتأثير
التصنيف

تحديد
األولويات

	•إرشادات ومعايير
دولية

	•ورش عمل للفئات
المعنية

	•ورش عمل لخبراء
موضوعات البحث
	•تقييم فرص
ومخاطر هيئة
كهرباء ومياه دبي

مراجعة
اإلدارة

	•أهداف التنمية
المستدامة لدولة
اإلمارات العربية
المتحدة وإلمارة
دبي

المســائل االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة ذات الصلــة .وكانــت
الخطــوة الثانيــة هــي مشــاركة الفئــات المعنيــة لفهــم توقعاتهــم
للهيئــة فيمــا يتعلــق بــأداء االســتدامة واإلدارة .وأخيــراً  ،قمنــا
بإجــراء عمليــة متكــررة ودوريــة لمراجعــة تحديــد األولويــات
واإلدارة للوصــول إلــى اختيارنــا النهائــي للقضايــا ذات األهميــة.
وفيمــا يلــي نتائــج عمليــة التقييــم للعــام  .2014وهــذا يوضــح
األهميــة النســبية لــكل المســائل المتعلقــة بــأداء هيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي وعالقتهــا بمســاهميها .ويمكــن التعــرف علــى
حــدود كل جانــب مــن الجوانــب فــي الملحــق رقــم .1

	•مراجعة اإلدارة
والموافقة

	•مصفوفة األهمية
النسبية

	• آراء اإلدارة
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هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

معلومات
حول الهيئة
مصفوفة األهمية النسبية لهيئة كهرباء ومياه دبي 2014

األهمية
للمعنيين

التنمية االقتصادية
التغير المناخي و كفاءة الطاقة
توفير المياه و جودتها
شؤون الموظفين
الفئات المعنية
شؤون المتعاملين
حماية البيئة

عالي

عالي

األثر المحتمل على أداء الهيئة

الحوكمة واألخالقيات
نحــن ملتزمــون بالعمــل بطريقــة أخالقيــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة فــي كل مــا نقــوم بــه مــن أعمــال .ولضمــان ذلــك ،نطمــح
إلــى معاييــر عالميــة لحوكمــة الهيئــة وصنــع القــرار .لقــد قمنــا بإنشــاء هيــكل حوكمــة الهيئــة التــي تهــدف إلــى ضمــان اتخــاذ القــرارات
بطريقــة شــفافة وبمشــاركة األشــخاص المناســبين .ويدعــم هيــكل حوكمــة الهيئــة لدينــا أنظمــة رقابــة داخليــة وإدارة مخاطــر ،فضـ ًـا
عــن آليــات لتشــجيع الســلوك المســؤول مــن قبــل موظفينــا .ولدينــا كذلــك دليــل قواعــد الســلوك الــذي يحــدد توقعنــا لتصــرف
اإلدارة العليــا واإلدارة والموظفيــن.
وعــاوة علــى ذلــك ،لدينــا العديــد مــن اآلليــات المتبعــة لضمــان أن يضــع الموظفيــن موضــع التنفيــذ .وفــي عــام  ،2008وضعنــا
دليــل الحوكمــة الــذي يحــدد لنــا المعاييــر التاليــة :نظــام الهيئــة والمحاســبة ،وتفويــض الصالحيــات ،والتدقيــق الداخلــي وإنشــاء اللجــان
اإلداريــة ،وإدارة المخاطــر والتقاريــر الداخليــة والخارجيــة والمســؤولية المجتمعية ،والســجالت .ويقــدم الدليل مجموعة من اإلجراءات
والمبــادئ والمعاييــر فيمــا يتعلــق بأمــور مثــل ،هيــكل شــركات هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،المســاءلة وتفويــض الســلطة ،والمراجعــة
الداخليــة ،وإنشــاء لجــان اإلدارة ،وإدارة المخاطــر ،والتقاريــر الداخليــة والخارجيــة ،والمســؤولية االجتماعيــة واالحتفــاظ بالســجالت.
ويتضمــن الدليــل أيضــاً سياســات وإجــراءات للحمايــة مــن الممارســات غيــر القانونيــة ،بمــا فــي ذلــك قبــول الهدايــا والرشــاوى ،وااللتــزام
التــام مــن قبــل جميــع العامليــن .فــي عــام  ،2014لــم تــرد أيــة مخالفــات أو إنــذارات مــن الموظفيــن.

القيم المؤسسية والسلوك المسؤول
لقــد حددنــا القيــم المؤسســية التــي تتبناهــا الهيئــة ،وكيــف نتفاعــل فيمــا بيننــا ومــع اآلخريــن .وتظهــر هــذه القيــم المؤسســية فــي
دليــل قواعــد الســلوك ،التــي يتشــارك فيهــا جميــع الموظفــون عنــد االلتحــاق بالهيئــة ،ويمكــن الحصــول عليــه مــن خــال البوابــة
الداخليــة للهيئــة .وتشــدد الهيئــة علــى أهميــة تطبيــق قيمنــا فــي الممارســة العمليــة ضمــن حيــز التنفيــذ مــن اإلدارة العليــا ،حيــث
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نســعى ألن نكــون المثــال الــذي يحتــذى بــه .وتدعــم هــذه الطريقــة التــي تهــدف إلــى تشــجيع الموظفيــن علــى التصــرف بشــكل
مهنــي احترافــي االتصــاالت الرســمية ونظــم التغذيــة الرجعيــة بحيــث نمكــن موظفينــا مــن التعبيــر عــن آرائهــم فيمــا يتعلــق بمخالفــة
الســلوك ،وبيئــة العمــل وخدمــة العمــاء ،وغيرهــا.

قيمنا المؤسسية
النزاهة

إن النزاهة هي أساس أعمالنا .ونحن ملتزمون بأعلى معايير األعمال وأخالقيات العمل،
ونحن نمتثل لكافة القوانين المعمول بها ،في كافة أشكال تواصلنا وأنشطتنا.

اإلنصاف

نحن نعامل كافة فئاتنا المعنية بحيادية وصدق وكرامة واحترام.

الشفافية
ّ

نحن نؤدي أعمالنا بكل صدق وشفافية ،ونعترف بحق فئاتنا المعنية بالوصول إلى
المعلومات ذات الصلة.

العمل كفريق

نحن نتشارك في مواردنا ومهاراتنا ونتبادل المعرفة والخبرات ونعزز تعاون الجهود
التي تعمل على التآزر داخل فريق العمل في الهيئة والتي تمكن الناس من المشاركة
في صنع القرارات التي تعزز أهدافنا المؤسسية.

الريادة الصناعية

نحن نسعى ألن تكون عملياتنا الرئيسية أحدث العمليات ،كما نطبق أحدث التكنولوجيا
العالمية في منتجاتنا وخدماتنا ،ونسعى لتحقيق التميز في عملياتنا التشغيلية وتقديم
حلول موضوعية ومبتكرة للمشاكل الحرجة.

االحترافية
ّ

نحن نقوم بتنفيذ أعمالنا وفقاً ألعلى معايير الكفاءة ،والخبرة والدقة ،ونتبع أنظمة
الهيئة وإجراءاتها وتعليماتها ،كما نبني عالقات إيجابية لتقديم منتجات وخدمات عالية
الجودة تعمل على تحقيق رضا الفئات المعنية.

المسؤولية المجتمعية

لدينا مسؤولية تجاه المجتمع ونساهم في خدمته عن طريق المشاركة المجتمعية
العامة واحترام البيئة.

التركيز على
خدمة المتعاملين

االستدامة
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نحن نتوقع احتياجات متعاملينا ،ونسعى لتقديم ما يفوق توقعاتهم من خالل التزامنا
بالتحسين المستمر لجودة منتجاتنا وخدماتنا كما نركز دوماً على رضا المتعاملين.
نحن نحرص باستمرار على تنفيذ جميع عملياتنا من خالل تبني منهج اقتصادي وفعال
يراعي مبادئ المحافظة على النظام البيئي والموارد الطبيعية والبيئية في دبي ويعزز
مبادئ ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه ويولي اهتماماً بالمتعاملين والمجتمع ألجيالنا
الحاضرة والقادمة
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مجلس اإلدارة
الكيــان الرئيــس لمنظمتنــا هــو مجلــس اإلدارة .واألدوار األساســية للمجلــس هــو التصديــق علــى الميزانيــة الســنوية لهيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي ،والموافقــة علــى خدمــات إمــداد الكهربــاء والميــاه ،والتفويــض والدخــول فــي اتفاقيــات مــع أطــراف خارجيــة .ويقــر
المجلــس عــاوة علــى الشــؤون اإلداريــة والماليــة والفنيــة والمســائل التــي تحكــم األنظمــة واللوائــح .وبمــا أن حكومــة دبــي هــي
المالــك الحصــري لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،فــإن تعييــن مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي يتــم مباشــرة بموجــب
مرســوم حكومــي .وقــد تــم تعييــن المجلــس الحالــي فــي عــام  ،2012ويتكــون مــن  9أعضــاء .ويشــغل حاليــاً ســعادة /مطــر حميــد
الطايــر منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة منــذ عــام  .2004كمــا يشــغل ســعادة /ســعيد محمــد الطايــر ،منصــب العضــو المنتــدب
والرئيــس التنفيــذي للهيئــة فــي دبــي ،وعضــو مجلــس اإلدارة كذلــك.

مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي
مطر حميد الطاير

رئيس مجلس اإلدارة

هالل خلفان بن ظاهر

عضو

عبد الله السيد محمد الهاشمي

عضو

خلفان أحمد حارب

عضو

ماجد حمد الشامسي

عضو

عبيد سعيد بن مسحار

عضو

سعيد محمد الشارد

عضو

نبيل عبد الرحمن عارف

عضو

سيف مروشد

عضو

هيكل الحوكمة المؤسسية للهيئة
يوجــد تحــت مجلــس اإلدارة عــدد مــن اللجــان الفرعيــة وفــرق اإلدارة التــي تحكــم طريقــة أداء األعمــال .ولمجلــس اإلدارة الحالــي
لجنتيــن فرعيتيــن :األولــى لجنــة الموازنــة ،وهــي مســؤولة عــن مراجعــة واعتمــاد الموازنــة الســنوية للهيئــة وأجــور العامليــن .واللجنــة
الثانيــة للمجلــس هــي لجنــة المخاطــر ،وهــي المســؤولة عــن مراجعــة والموافقــة علــى عمليــات إدارة المخاطــر للهيئــة ،ومراجعــة
أيــة مخاطــر يتــم رفعهــا إليهــا ،فــي حيــن أن اإلدارة اليوميــة للهيئــة هــي مســؤولية فريــق اإلدارة ،وكذلــك العمــل بشــكل وثيــق مــع
باقــي القطاعــات األخــرى لوضــع االســتراتيجية ومراقبــة األداء .وفريــق اإلدارة هــو المســؤول عــن ضمــان تحقيــق االســتدامة بشــكل
صحيــح .ويدعــم فريــق اإلدارة فــي أنشــطته مجموعــة مــن اللجــان األخــرى ،والتــي تتكــون إمــا مــن أعضــاء فريــق اإلدارة أو أفــراد آخريــن
مــن أقســام هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي .وهنــاك عــدد مــن اللجــان األخــرى فــي الهيئــة مثــل :لجنــة التظلمــات ،لجنــة الموظفيــن ،اللجنــة
النســائية ،اللجنــة االســتثمارية ،لجنــة فتــح العطــاءات ،لجنــة أوامــر الشــراء المحلــي ،لجنــة إدارة مخاطــر الشــركات ،لجنــة تكافــل و ثقــة،
لجنــة االنتهــاكات اإلداريــة ،لجنــة التحقــق مــن الخــردة ،لجنــة تصفيــة الضــرر ،لجنــة جائــزة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي للتميــز ،لجنــة إدارة
األزمــات ،لجنــة العمليــات ولجــان أخــرى.
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حوكمة االستدامة
فــي عــام  ،2013أنشــأنا فريــق ُيعنــى باالســتدامة .ويتكــون
فريــق ريــادة االســتدامة مــن ممثليــن مــن كل قطــاع مــن
قطاعــات الهيئــة .وقــد لعــب فريــق ريــادة االســتدامة دوراً
محوريــاً فــي تســليط الضــوء علــى اآلثــار المترتبــة علــى تحقيــق
االســتدامة للهيئــة ككل ،ودور القطاعــات فــي االســتجابة
لالحتياجــات التــي تنشــأ .ويشــرف أعضــاء هــذا الفريــق علــى
جهــود الهيئــة الحاليــة فيمــا يتعلــق بدمــج االســتدامة فــي
كافــة أعمالنــا .ويقــوم أعضــاء الفريــق بالتعــاون مــع زمالئهــم
مــن نفــس القطــاع ،ووضــع خطــط ومبــادرات عمــل حــول
االســتدامة .ويــرأس فريــق ريــادة االســتدامة مديــر االســتدامة
و تغيــر المنــاخ ،التابــع لقطــاع االســتراتيجية وتطويــر األعمــال.
وتشــمل بعــض المســؤوليات والمهــام الرئيســية إلدارة
االســتدامة وتغيــر المنــاخ تنســيق كافــة الجهــود المعنيــة
باالســتدامة فــي جميــع قطاعــات الهيئــة وضمــان مشــاركة
كافــة المعنييــن ورفــع التقاريــر الخارجيــة .وتتلقــى إدارة الهيئــة
أحــدث المســتجدات المتعلقــة بقضايــا االســتدامة مــن النائــب
التنفيــذي للرئيــس – قطــاع االســتراتيجية وتطويــر األعمــال،
وهــو أيضــاً عضــو فــي فريــق اإلدارة.
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التنمية
االقتصادية
 3,611مليون

درهم مصروفات رأسمالية في 2014

 10,241موظف

تعيين مباشر
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نهجنا اإلداري
تــم إعــداد اســتراتيجية الهيئــة المؤسســية لتتــواءم بشــكل وثيــق مــع المبــادرات الحكوميــة االســتراتيجية ،بحيــث تســهم فــي تحقيــق
رؤيــة وأهــداف دولــة اإلمــارات ودبــي للوصــول إلــى اقتصــاد مســتدام ،وخصوصــاً أن رؤيــة اإلمــارات  2021تكــرس أولويــة كبيــرة
لتنميــة اقتصــاد تنافســي مبنــي علــى المعرفــة .وتشــمل هــذه الرؤيــة تنويــع االقتصــاد بعيــداً عــن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي
المعتمــد علــى النفــط والغــاز ،وتحســين بيئــة األعمــال ،وجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر ،واالســتثمار فــي االبتــكار والمعرفــة،
وزيــادة نســبة التوطيــن فــي القــوى العاملــة .تســاهم الهيئــة فــي اقتصــاد إمــارة دبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل
مباشــر وغيــر مباشــر .ونحــن فــي الهيئــة نهــدف إلــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن مســاهمتنا االقتصاديــة المباشــرة مــن خــال اإلدارة
الســليمة ألعمالنــا األساســية واســتثماراتنا وابتكاراتنــا ،وعبــر تطويــر موظفينــا .أمــا مســاهمتنا غيــر المباشــرة فهــي تنتــج عــن مشــترياتنا
واســتثماراتنا وتوظيفاتنــا وإشــراك الشــركات المحليــة فــي سلســلة اإلمــداد الخاصــة بنــا .عــاوة علــى ذلــك ،لدينــا تأثيــر محفــز علــى
اقتصــادات دبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال توفيــر خدمــات الكهربــاء والميــاه األساســية ممــا يخلــق بيئــة أعمــال ومنــاخ
اســتثمار جاذبيــن.

تدير الهيئة أثرها في
التنمية االقتصادية من خالل ما يلي:

اإلدارة المالية
الرشيدة والتنويع
في األعمال
كيف نوزع أرباحنا
نستثمر في األصول
الثابتة واالبتكار
نتعامل مع الشركات
المحلية بصورة فعلية
نستقطب الكفاءات في دبي

نعزز التوطين
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• ندير شؤوننا المالية بطريقة رشيدة
•	نستثمر في مبادرات تنويع األعمال إلقامة
مشاريع مرنة
•	نوزع أرباحنا على مجموعة من المعنيين بما
في ذلك الموظفين والمستثمرين والموردين
وحكومة دبي
•	نشارك في خطة توسع طويلة األجل لزيادة البنى التحتية
الخاصة بإنتاج الطاقة ،ونقلها ،وتوزيعها في دبي
•	نحفز على اإلبداع بشكل مستمر مع موظفينا وشركائنا
التجاريين
•	نسعى إلى الحصول على منتجات وخدمات
محلية لبناء القدرات والطاقات في المنطقة

• نوظف أكثر من عشرة آالف شخص،
يتمتع العديد منهم بخلفية هندسية.

•	نقوم بإشراك
المواطنين اإلماراتيين
في مجال األعمال
التجارية وسلسلة
التوريد الخاصة بنا
هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

التنمية
االقتصادية

الشراكات االستراتيجية ضمن منظومة سلسلة القيمة
"تمثــل الشــراكات المرتكــز األساســي لقصــص النجــاح الباهــرة التــي تحققهــا الهيئــة ،وننظــر إلــى شــركائنا كجــزء مــن مواردنــا
الرئيســية التــي تســهم فــي إدارة أنشــطتنا وتحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية وفــي تنفيــذ خطــة دبــي االســتراتيجية بنجــاح.
نتعــاون بصــورة منتظمــة مــع شــركائنا لتحســين عملياتنــا وأدائنــا المشــترك ،ولتعزيــز الجــودة للخدمــة المقدمــة لمتعاملينــا،
مســتلهمين توجيهــات وتطلعــات قيادتنــا الرشــيدة ".ســعادة ســعيد محمــد الطايــر ،العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي،
لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي.

ترتبــط الهيئــة بعالقــات اســتراتيجية مــع المورديــن والمتعامليــن والعديــد مــن شــركاء األعمــال ،بمــا فــي ذلــك مشــاريعها المشــتركة.
وتســاعد مثــل هــذه الشــراكات االســتراتيجية الهيئــة فــي تقليــل تكاليــف المعامــات مــن خــال بنــاء الثقــة وتمكيــن وفــورات الحجــم،
ودعــم إدارة المخاطــر وتعزيــز تبــادل المعرفــة والتقنيــة وأفضــل الممارســات .كمــا تصنــف الهيئــة شــركاءها ،إمــا كشــركاء اســتراتيجيين
أو رئيســيين ،حســب درجــة أهميــة الشــريك وتأثيرهــم فــي أنشــطة الهيئــة .فــي  ،2014أطلقــت الهيئــة بوابــة مخصصــة للشــركاء كقنــاة
للتواصــل ،ولتعزيــز وتقويــة العالقــات بيــن الهيئــة وشــركائها ولتحقيــق التكامــل مــع الدوائــر الحكوميــة األخــرى.

سلسلة القيمة لهيئة كهرباء ومياه دبي
الموردون

تنفق هيئة كهرباء ومياه دبي على الشركات
األخرى من خالل المشتريات التشغيلية واإلنفاق
الرأسمالي محلياً وخارجياً  .وتشمل القطاعات
االقتصادية البارزة التي تدعمها ما يلي:
• النفط والغاز
• البناء والعقارات
• الصيانة واإلصالحات
• المكائن والمعدات
• الخدمات التجارية والمالية

المشاريع المشتركة

المتعاملون

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي
خدمات للشركات في دبي
وبالتالي تدعم المؤسسات
في القطاع الحكومي ،وقطاع
الشركات والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في
دبي في جميع القطاعات
االقتصادية.
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أداء على مستوى عالمي في السوق
تتمثــل رســالتنا األساســية فــي تزويــد خدمــات الكهربــاء والميــاه بمســتوى عالمــي ،تلبيــة لالحتياجــات المتزايــدة فــي دبــي ،ســواء اآلن
أو لألجيــال القادمــة ،إذا أنهــا تشــكل األســس التــي تقــوم عليهــا التنميــة االقتصاديــة.

عدم وجود انقطاعات غير متوقعة

االعتما

دية

أداء للسوق
بمستوى عالمي

الكفاءة

التوافرية

توافرية مستمرة

إنتاج بأقل التكاليف والموارد
وبمخلفات ضئيلة

ألجيالنا
القادمة
ال ن

وعية

آمنة وبجودة عالية

اإلدارة المالية والتنويع في األعمال
كوننــا مؤسســة تتمتــع بمرونــة ماليــة ،يمكننــا توفيــر األمــان
نفســه لجميــع ُســكان المنــازل والشــركات التــي تعتمــد علــى
الخدمــات التــي نقدمهــا ،وبالتالــي ،المســاهمة بشــكل فعــال
فــي اقتصــاد إمــارة دبــي .إلدارة تكاليفنــا بصــورة حكيمــة ،قمنــا
بتطبيــق مجموعــة واســعة مــن المبــادرات االســتراتيجية لخفــض
التكاليــف مثــل تحســين عملياتنــا وإعــادة هندســة العمليــات
التجاريــة والتعاقــدات طويلــة األجــل .ومــن بيــن العناصــر المهمــة
إلدارة عائداتنــا ،تحديــد التعرفــة ،حيــث تقــوم الحكومــة بتحديــد
التعرفــة بأســعار معقولــة لمتعاملينــا مــن األفــراد والشــركات،
مــع ضمــان تغطيــة التكاليــف ،ودعــم اســتثماراتنا ،وتوفيــر مصــدر
دخــل يمكــن االعتمــاد عليــه للجهــة المســاهمة الوحيــدة ،وهــي
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حكومــة دبــي .يقــوم النهــج الــذي نتبعــه فــي المرونــة الماليــة
أساســاً علــى تنويــع أعمالنــا التجاريــة .ونحــن نتطلــع باســتمرار
لفــرص تجاريــة جديــدة تزيــد تدفــق اإليــرادات ،وفــي الوقــت
نفســه تبنــي نقــاط القــوة األساســية لمؤسســتنا .ونحــن نشــارك
بالفعــل فــي عــدد مــن المشــاريع المشــتركة ،مثــل مؤسســة
اإلمــارات للتبريــد المركــزي ،وشــبكة اإلمــارات الوطنيــة للكهربــاء
و دوكاب -أنظمــة كابــات الجهــد العالــي ،ومركــز دبــي المتميــز
لضبــط الكربــون ،وقمنــا أيضــاً بمبــادرات أخــرى للتنويــع فــي
األعمــال بإنشــاء شــركتي "مــاي دبــي" لتعبئــة ميــاه الشــرب و"آر
دبليــو إي"  RWEالشــرق األوســط الدوليــة للطاقــة.
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توزيع االرباح
فــي  ،2014بلغــت إيراداتنــا مــن العمليــات حوالــي  17,805مليــون درهــم ،بينمــا بلــغ إجمالــي اإليــرادات  18,511مليــون درهــم
بإضافــة مصــادر الدخــل المتنوعــة .وبلغــت األربــاح بعــد خصــم الضرائــب والفائــدة  5,480مليــون درهــم .وتــوزع هــذه األربــاح علــى
مجموعــة واســعة مــن المعنييــن ،بمــا فــي ذلــك موظفينــا ،والمســتثمرين وموردينــا وحكومــة دبــي .ســاهمت أنشــطة المشــتريات
الخاصــة فــي تكويــن أثــر مضاعــف فــي االقتصــاد المحلــي ،مســاهمة فــي تزايــد أربــاح وفــرص العمــل اإلضافيــة فــي دبــي ودولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .هــذه المشــتريات تســاهم فــي تحقيــق األربــاح ودفــع الرواتــب لموردينــا وشــركائنا فــي العمــل ،وفــي
الوقــت نفســه تحفــز قيــام أنشــطة اقتصاديــة أخــرى ضمــن سلســلة اإلمــداد .وفــي  ،2014تــم صــرف مــا قيمتــه  3,611مليــون درهــم
علــى النفقــات الرأســمالية شــملت مجموعــة مــن رواد األعمــال فــي مجــال الصناعــة محليــاً ودوليــاً .

البيانات المالية للهيئة 2014
الدخل الشامل
أرباح الهيئة العائدة لحكومة دبي
رواتب الموظفين
استحقاقات الموظفين
نفقات رأسمالية
تكلفة المبيعات والنفقات اإلدارية (باستثناء تكاليف الموظفين ،وتتضمن اإلهالك)
صافي نفقات التمويل
اإليرادات من العمليات
إجمالي إيرادات العمليات

نستثمر في األصول الثابتة واالبتكار
بهــدف تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء والميــاه فــي دبــي ،وضعنــا خططــاً طويلــة األجــل لتوســيع قــدرة اإلنتــاج .وتتطلــب هــذه
الخطــط توســيع االســتثمار فــي أصولنــا الثابتــة (محطــات إنتــاج الكهربــاء وتحليــة الميــاه والبنيــة التحتيــة) ،وبالتالــي ،خلــق تأثيــر كبيــر
علــى االقتصــاد اإلقليمــي .ونحــن نســتثمر أيضــاً فــي رأســمالنا البشــري والفكــري مــن خــال تمويــل البحــوث والتطويــر وتشــجيع تبــادل
المعرفــة ونقــل التقنيــات واالســتثمار األجنبــي المباشــر مــن خــال شــراكاتنا ومشــاريعنا المشــتركة.
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نستقطب ونوظف الكفاءات في دبي
وصــل عــدد موظفينــا فــي  2014إلــى  10,241موظفــاً  ،ممــا يجعلنــا مــن أكبــر المؤسســات الموظفــة للقــوى العاملــة فــي دبــي.
تعتبــر مؤسســتنا ذات أهميــة خاصــة للمهندســين فــي المنطقــة .يعمــل فــي قطــاع اإلنتــاج للكهربــاء والميــاه وقطــاع النقــل والتوزيــع
أكثــر مــن  6,500موظــف .وتعتبــر الهندســة نشــاطاً ذي قيمــة مضافــة عاليــة ومصــدراً مهمــاً لالبتــكار .كمــا قمنــا بتوظيــف أشــخاص
مؤهليــن فــي مناصــب عمــل أخــرى بمــا فيهــا اإلدارة ،ونمــاذج األعمــال والماليــة .يتمتــع فريــق عملنــا بمجموعــة واســعة مــن
المهــارات ،ونحــن ملتزمــون بتنميــة هــذه المهــارات بشــكل مســتمر.
نتعامل بشكل كبير مع الشركات المحلية
بقــدر اإلمــكان ،نســعى إلشــراك االقتصــاد المحلــي فــي عملياتنــا وسلســلة اإلمــداد الخاصــة بنــا .وهــذا يســاعد علــى بنــاء القــدرات
محليــاً ويعــزز النمــو االقتصــادي فــي دبــي والمنطقــة ككل .باإلضافــة إلــى الحصــول علــى المنتجــات والخدمــات التــي نحتاجهــا محليــاً ،
أنشــأنا مجموعــة واســعة مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع شــركات فــي دبــي وبقيــة اإلمــارات ،بمــا يعــزز تبــادل أفضــل الممارســات
والمعرفــة والتقنيــات الجديــدة .كمــا أن الهيئــة عضــو مؤســس لشــراكة دبــي لالقتصــاد األخضــر ،والتــي أطلقهــا خــال مايــو ،2014
ـاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص ،ملتزميــن
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي .وتضــم أعضـ ً
بالتنميــة المســتدامة والتطــور األخضــر لدبــي واإلمــارات مــن خــال االســتثمار وتســريع نمــو المشــاريع والتقنيــات الخضــراء.

نعزز التوطين في عملنا
وفي سلسلة اإلمداد الخاصة بنا
يشــكل التوطيــن أولويــة بــارزة بالنســبة إلــى حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وقــد وضعنــا مجموعــة مــن المبــادرات لتعزيــز
التوطيــن فــي أعمالنــا .ففــي  ،2014وصلــت نســبة التوطيــن إلــى  % 81فــي الوظائــف اإلداريــة والقياديــة العليــا ،و % 44.5فــي
الوظائــف اإلداريــة متوســطة الدرجــة ،و % 32.6فــي الوظائــف غيــر اإلشــرافية .وبهــدف بنــاء القــدرات المواطنــة فــي الهيئــة ،نقــدم
الدعــم لمواطنــي دولــة اإلمــارات مــن خــال العديــد مــن المنــح الدراســية للطــاب الذيــن ســيلتحقون فــي عــدد مــن المجــاالت
الهندســية .وتســتكمل هــذه المنــح الدراســية مــن خــال تقديــم فــرص عمــل ُمكرســة خصيصــا لهــم.

البحث والتطوير
فــي  ،2014بلغــت نفقاتنــا الرأســمالية  3,611مليــون درهــم .لدينــا عمليــات وإجــراءات صارمــة بخصــوص الموافقــة علــى مشــروع
وتقييــم االســتثمار مــن أجــل معالجــة كافــة الطلبــات الخاصــة باالســتثمار .خــال هــذه اإلجــراءات ،يقــوم فريــق الخبــراء لدينــا بمراجعــة
الجــدوى الفنيــة والمخاطــر المتوقعــة لالســتثمار .يتــم إرســال تقييــم فريــق الخبــراء للموافقــة مــن قبــل اإلدارة ،والتــي تخصــص
مــن ثــم ميزانيــة لهــذا االســتثمار .نخطــط لمراجعــة عمليــة وإجــراءات تقييــم االســتثمار بهــدف دمــج معاييــر االســتدامة فــي قراراتنــا
االســتثمارية .نلتــزم فــي الهيئــة باالســتثمار فــي أصولنــا ،وأبحاثنــا ،وموظفينــا ،حتــى نتمكــن مــن مواصلــة تقديــم خدمــات الكهربــاء
والميــاه علــى مســتوى عالمــي .علــى ضــوء ذلــك ،خصصنــا فــي  ،2014مبلــغ  5مليــون درهــم إلنفاقهــا علــى البحــث والتطويــر
بهــدف تحســين االعتماديــة إلمــدادات الكهربــاء والميــاه لدينــا .كمــا نخطــط إلــى إطــاق مركــز األبحــاث والتطويــر الخــاص بنــا ،والــذي
يســعى إلــى تقديــم البنيــة التحتيــة لألبحــاث وبنــاء القــدرات لدعــم مشــروعاتنا االســتراتيجية ،مــع التركيــز علــى إجــراء البحــوث فــي أربعــة
مجــاالت بحثيــة (إنتــاج الكهربــاء بالطاقــة المتجــددة ،الشــبكة الذكيــة ،كفــاءة الطاقــة والميــاه).
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الطاقة والتغير
المناخي
تحسين تراكمي في الكفاءة بنسبة  % 28.36في الفترة

ما بين  2006و 2014
أي بما يعادل

خفــض فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد
الكربــون بنحــو  27مليــون طــن
زيادة القدرة اإلنتاجية للطاقة المتجددة

بواقع %15
بحلول 2030

 % 3.26فاقد كهربائي

بالمقارنة مع  %6إلى  % 7في المتوسط ،في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة.
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نهجنا اإلداري
تصــدرت قضيــة تغيــر المنــاخ األجنــدة السياســية وأجنــدة األعمــال
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وذلــك لخطــورة هــذه
الظاهــرة .نحــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،معرضيــن
بصفــة خاصــة آلثــار تغيــر المنــاخ .وتتمثــل المخاطــر الرئيســية التــي
تهــدد الدولــة فــي ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر والتقلبــات
الســلبية فــي الــدورة الهيدرولوجيــة والتغيــرات فــي مســتوى
هطــول األمطــار ،وكل هــذه المخاطــر تؤثــر بشــكل كبيــر علــى
محطــات إنتــاج الكهربــاء والميــاه الســاحلية التابعــة للهيئــة ،وهــذا
مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ضغــوط إضافيــة علــى مواردنــا المائيــة
وتلــك الخاصــة بتوليــد الطاقــة.
ً
ـتجابة لذلــك ،تلتــزم حكومــة الدولــة بمواجهــة التغير المناخي
واسـ
مــن خــال خطــة عمــل مبتكــرة ومنســقة تهــدف إلــى التقليــل
مــن المخاطــر التــي تهــدد بيئتهــا الطبيعيــة والنشــاط االقتصــادي.
وتشــمل العديــد مــن السياســات الحديثــة للدولــة ودبــي أهدافــاً
ترتكــز علــى التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي .وبصفتنــا المــزود
الرئيســي للطاقــة والميــاه فــي دبــي ،نــدرك أنــه يمكننــا لعــب دور

أساســي فــي المســاعدة علــى تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــال
سياســة خفــض انبعــاث الكربــون فــي إنتــاج الكهربــاء والميــاه
وتمكيــن الفئــات المعنيــة مــن الترشــيد فــي االســتهالك وبالتالــي
توفيــر التكاليــف .نحــن نؤمــن بــأن التحديــات التــي يفرضهــا التغيــر
المناخــي تتطلــب خطــة عمــل حاســمة ومنســقة ،لذلــك فهدفنــا
هــو تقليــل تأثيرنــا علــى المنــاخ مــع الحفــاظ علــى إمــدادات
للطاقــة والميــاه آمنــة وموثوقــة وبأســعار معقولــة.
تنفــذ هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي حلــول مبتكــرة لتحســين كفــاءة
اإلمــدادات وتطبيــق مبــادرات إدارة الطلــب علــى الطاقــة ،والحــد
مــن فاقــد النقــل والتوزيــع ،وذلــك تحــت مظلــة مبــادرة الشــبكة
الذكيــة ،بمــا ينســجم مــع رؤيــة اإلمــارات  ،2021واســتراتيجية
دبــي المتكاملــة للطاقــة  ،2030ومبــادرة اقتصــاد أخضــر لتنميــة
مســتدامة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم
دبــي – رعــاه اللــه.

"نـحـن ملتزمـون
بـمـواجهـة تـغير
الـمـنـاخ"
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الطاقة
والتغير المناخي

برنامج خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
أعــدت الهيئــة برنامجــاً لخفــض انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد
الكربــون ،بأهــداف واضحــة لخفــض االنبعاثــات علــى المــدى
القصيــر والمتوســط والطويــل حتــى  ،2030ويأخــذ هــذا البرنامــج
فــي االعتبــار متطلبــات دبــي فــي جانــب تصاعــد اســتهالك
الطاقــة والميــاه ،ومبــادرات دبــي فــي إدارة الطلــب علــى
الطاقــة والميــاه ،باإلضافــة إلــى تحســين كفــاءة إمــدادات الهيئــة
وتنويــع إضافــات محطــات إنتــاج الطاقــة والميــاه .و كانــت مــن
أول الجهــات الحكوميــة فــي المنطقــة الحائــزة علــى شــهادة
أيــزو  14064فــي محاســبة و إعــداد التقاريــر للغــازات الدفيئــة.
فــي الســنة الماليــة  ،2013بلــغ إجمالــي انبعاثــات الهيئــة
الكربونيــة  18.813مليــون طــن متــري مــن مكافــئ ثانــي أكســيد
الكربــون ،فغالبيــة انبعاثــات الكربــون لدينــا ناتجــة عــن احتــراق الغــاز
الطبيعــي خــال عمليــة إنتــاج الكهربــاء والميــاه المحــاة .إلــى
جانــب التوليــد ،ومــن واقــع اعتبــار نقــل الكهربــاء إحــدى وســائل
خفــض االنبعاثــات ،فمــن خــال تحســين كفــاءة شــبكة النقــل
والتوزيــع ،ســيقل فاقــد الكهربــاء وينخفــض اســتهالك الوقــود،
وبالتالــي تحقيــق خفــض فــي انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون.
تحســنت كثافــة الكربــون الناجــم عــن عمليــات توليــد الكهربــاء

فــي  2013لتصــل  0.4437مقارنــة ب ـ  0.4491مــن مكافــئ ثانــي
أكســيد الكربــون ،لــكل ميجــاوات فــي  ،2012وذلــك بســبب عــدة
إجــراءات اتبعتهــا الهيئــة تتمثــل فــي تركيــز الهيئــة علــى تحســين
كفــاءة إنتــاج الكهربــاء والميــاه ونقلهــا وتوزيعهــا ،وإدخــال إنتــاج
الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة فــي شــبكة الهيئــة ،وخفــض
الطلــب علــى الطاقــة فــي جانــب المتعامليــن مــن خــال الترويــج
للحفــاظ علــى الطاقــة .تحــرص الهيئــة علــى أداء عمليــات فعالــة
فــي الرصــد واإلبــاغ والتحقــق ( )MRVمــن الغــازات الدفيئــة،
باعتبــاره أمــر بالــغ األهميــة ،لتتبــع التقــدم المحــرز فــي تحقيــق
أهــداف خفــض االنبعاثــات .ويجــري حاليــاً وضــع اللمســات
األخيــرة لقيــاس البصمــة الكربونيــة للعــام  ،2014باســتخدام
عمليــات إدارة البيانــات لدينــا ضمــن اإلطــار العملــي لعمليــات
رصــد وتتبــع انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وفقــاً لمتطلبــات اتفاقيــة
األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ .كمــا يوفــر اإلطــار العملــي
للهيئــة العنايــة الالزمــة للفئــات المعنيــة لمراقبــة ورصــد الغــازات
الدفيئــة ،إضافــة الــى التقاريــر التــي تقدمهــا قطاعــات الهيئــة
والبيانــات التــي يتــم التحقــق منهــا.

الطن المتري لمكافئ ثاني أكسيد الكربون ونسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من

كثافة االنبعاثات الكربونية ،ومكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ميجاوات ساعة من

المصدر2013 ،

الكهرباء المنتجة2013 ،

ﻣﺎﺀ
 2.078ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ
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ضمان توافرية
واعتمادية طويلة المدى
رســالتنا األساســية هــي توفيــر اإلمــدادات الضروريــة مــن الكهربــاء والمــاء تلبيــة لطلــب دبــي مــن الطاقــة والميــاه فــي الحاضــر
والمســتقبل .ونولــي أهميــة قصــوى لواجبنــا فــي توفيــر خدمــات الكهربــاء والميــاه للســوق ولعمالئنــا ،وللقيــام بذلــك ،نســعى
جاهديــن لتطبيــق معاييــر عالميــة فــي األداء .فــي  ،2014بلــغ إجمالــي إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن اســتخدام الغــاز الطبيعــي
 39,516,459ميجــاوات .نحــن نــدرك أن زيــادة االعتمــاد علــى الغــاز الطبيعــي فــي اإلنتــاج يجعلنــا عرضــة للنقــص فــي المــوارد ،إضافــة
إلــى تقلبــات أســعار الســلع األساســية فــي المســتقبل .وبالتالــي ،فــإن تنويــع مصــادر الطاقــة هــو جــزء مــن اســتراتيجيتنا للطاقــة علــى
المــدى الطويــل ،وجــزء مــن اســتراتيجية دبــي المتكاملــة للطاقــة  ،2030إضافــة إلــى ضمــان الوفــاء بالطلــب المســتقبلي علــى الطاقــة
فــي جميــع األوقــات.
توزيع صافي ناتج الطاقة على المصادر الرئيسية لإلنتاج

الغاز الطبيعي
العام

صافي
ناتج الطاقة

وقود الديزل

زيت الوقود المتوسط

الطاقة الشمسية

ناتج الطاقة
(ميجاوات)

 %من
إجمالي ناتج
الطاقة

ناتج الطاقة
(ميجاوات)

 %من
إجمالي ناتج
الطاقة

ناتج الطاقة
(ميجاوات)

 %من
إجمالي ناتج
الطاقة

ناتج الطاقة
(ميجاوات)

 %من
إجمالي ناتج
الطاقة

2012

36,297,050

36,238,642

99.84

58,242

0.16

167

0.0005

-

-

2013

37,478,845

37,393,705

99.77

79,641

0.21

177

0.0005

5,322

0.01

2014

39,516,459

39,431,699

99.79

56,202

0.14

147

0.0004

28,411

0.07

مالحظــة :تســتخدم إمــدادات وقــود الديــزل فــي حــاالت الطــوارئ فقــط (أي :عنــد انقطــاع إمــدادات الغــاز) .االســتهالك خــال العــام
فقــط ألغــراض الفحــص واالختبار.

تنويع مصادر الطاقة
الطاقة الشمسية
يتضمــن ذلــك مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية وإنتــاج الطاقــة عبــر األلــواح الشمســية علــى أســطح المبانــي.
ويعمــل مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية عبــر تقنيــة األلــواح الكهروضوئيــة فــي منطقــة ســيح الدحــل .وقــد
بــدأت المرحلــة األولــى مــن المشــروع فــي  2013بإنتاجيــة وصلــت  13ميجــاوات ،وتعتبــر المحطــة األكبــر علــى مســتوى الشــرق
األوســط .ستشــرع الهيئــة فــي المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع بنظــام المنتــج المســتقل للطاقــة بإنتاجيــة تصــل  200ميجــاوات.
الهــدف مــن المشــروع إنتــاج مــا يصــل إلــى  3,000ميجــاوات بحلــول .2030
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الطاقة النووية
للوفــاء بأهدافنــا فــي إنتــاج الكهربــاء بالطاقــة النوويــة ،كجــزء مــن اســتراتيجية تنويــع مصــادر الطاقــة ،شــرعت الهيئــة فــي إجــراء
مفاوضــات وحــوارات حــول اســتيراد الطاقــة النوويــة مــن محطــة البركــة إلنتــاج الطاقــة النوويــة فــي أبوظبــي ،وتبحــث الهيئــة جــدوى
بنــاء محطــة للطاقــة النوويــة فــي دبــي ،كأحــد الخيــارات المرتقبــة.

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
)ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ(
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

%15

ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030

ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

%30

ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030

ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ

%7

ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

%7

ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ %71

ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎه

%30

ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030

ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2030

ربط شبكة الكهرباء على المستوى اإلقليمي
تــم إنشــاء شــبكة اإلمــارات الوطنيــة للكهربــاء لتمكيــن الهيئــات مــن شــراء الكهربــاء فيمــا بينهــا ،بهــدف ضمــان اســتمرار واســتقرار
إمــدادات الكهربــاء فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات ،والســماح للهيئــات بالمشــاركة فــي احتياطيــات الهيئــات األخــرى .وتشــكل
الشــبكة جــزءاً مــن شــبكة الربــط الخليجــي ،إذ تربــط الشــبكات الكهربائيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.
•	
•	
•	
•	

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
الهيئة االتحادية للكهرباء والماء
هيئة كهرباء ومياه الشارقة
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الطاقة
والتغير المناخي

إنتاج الطاقة باستخدام الفحم النظيف
نحــن اآلن فــي مرحلــة إجــراءات اســتالم العــروض والتقييــم لبنــاء محطــة إنتــاج الطاقــة باســتخدام الفحــم النظيــف فــي منطقــة
حصيــان بحلــول عــام  .2030نعمــل مــع شــركائنا بنظــام المنتــج المســتقل للتأكــد مــن مطابقــة محطــة حصيــان لمعاييــر االتحــاد
األوروبــي فــي الفحــم النظيــف ،والتــي تعتبــر أكثــر المعاييــر صرامــة علــى الصعيــد العالمــي فيمــا يتعلــق بمســتويات االنبعاثــات.
بخصــوص إدارة النفايــات ،فإننــا نخطــط لتنفيــذ أفضــل الممارســات المتاحــة.

الوفاء بالطلب على الطاقة في المستقبل
إن أولويتنــا هــي المحافظــة علــى اعتماديــة وجــودة وكفــاءة وتوافريــة إمــدادات الكهربــاء والميــاه فــي إمــارة دبــي ،إضافــة إلــى
التزامنــا نحــو الحفــاظ علــى الطاقــة علــى المــدى الطويــل واألمــن المائــي .يقــوم قطــاع تخطيــط الطاقــة والميــاه بجمــع وتحليــل
البيانــات المتعلقــة بنمــو الطلــب ،وتوقعــات نمــو الطلــب ،مــع إعــداد توقعــات بالطلــب علــى المــدى القصيــر والطويــل .يحتفــظ
القطــاع بخطــة رئيســية تجمــع بيــن تحليــل الطلــب وتوقعــات اســتهالك الوقــود ،ووضــع خطــط لألعمــال اإلضافيــة أو التحديثــات
لقدرتنــا اإلنتاجيــة وشــبكات التوزيــع .ويســتخدم القطــاع تقنيــة نمــاذج النظــام إلنجــاز أعمالنــا بــذكاء ،ممــا يتيــح لنــا تطويــر خطتنــا
االســتراتيجية فــي المســتقبل ،وبذلــك نضمــن الوفــاء بالطلــب علــى الطاقــة خــال أوقــات الــذروة مــن موســم الصيــف وتحقيــق
هامــش احتياطــي بنســبة  .%15وقــد تــم بالفعــل تحديــد المــوارد الالزمــة لألعمــال اإلضافيــة فــي المســتقبل ،ووضــع ميزانيــة ســنوية
لهــا وفقــاً للخطــة الرئيســية ،والتــي ســوف تســمح لنــا بتلبيــة الطلــب المتوقــع حتــى .2030
الطلب على الطاقة في وقت الذروة واألعمال اإلضافية المخطط لها لإلنتاجية

16000
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الكفاءة في إمدادات الطاقة
تنتــج الهيئــة الكهربــاء والميــاه مــن خــال اإلنتــاج المشــترك
للطاقــة؛ وتتــم فــي هــذه العمليــة حبــس الحــرارة الضائعــة
مــن حــرق الغــاز الطبيعــي إلنتــاج الكهربــاء عــن طريــق غاليــات
اســتعادة الحــرارة ( )HRSGواســتخدامها إلنتــاج بخــار (مــن دون
وقــود) والــذي يســتخدم إلنتــاج الميــاه خــال عمليــة التحليــة عبــر
التقطيــر متعــدد المراحــل ،أو إلنتــاج كهربــاء إضافيــة مــن دون
تكلفــة .علــى مــدى عــدة أعــوام ،قمنــا بالعديــد مــن االســتثمارات
لتحســين الكفــاءة مثــل تحويــل العديــد مــن المحطــات ذات
توربينــات الغــاز بســيطة الــدورة إلــى محطــات ذات دورة مركبــة
أكثــر كفــاءة ،وتركيــب أنظمــة التبريــد فــي توربينــات الغــاز .عمومــاً ،
وفــي الفتــرة بيــن  2006و  ،2014حققنــا تحســين فــي الكفــاءة
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بنســبة  ،٪ 28.36أي مــا يعــادل خفــض بحوالــي  27مليــون طــن
مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون .وقــد تحقــق ذلــك مــن
خــال الجمــع بيــن أفضــل تصميــم لمحطــة إنتــاج الكهربــاء ،وتعزيــز
الطاقــة ،وإجــراء ترقيــات مبتكــرة علــى توربينــات الغــاز ،والتخطيــط
والتشــغيل بشــكل أفضــل النقطــاع الكهربــاء .كمــا نقــوم بإنتــاج
طاقــة مســاعدة تتمثــل فــي الكهربــاء التــي نســتهلكها لدعــم
عمليــات توليــد الكهربــاء الرئيســية .مــن خــال تعزيــز كفــاءة
اإلمــدادات ،حققنــا خفــض فــي متطلباتنــا للطاقــة المســاعدة،
وبالتالــي تقليــل كثافــة الكربــون الناجــم عــن عمليــة التوليــد .نحــن
فخــورون بالتحســن المســتمر الــذي نحققــه ســنة تلــو األخــرى في
كميــة خفــض الكربــون مــن خــال تدابيــر الكفــاءة.
هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

الطاقة
والتغير المناخي
• التصميــم األمثــل لمحطــة إنتــاج الطاقــة :يعتمــد اختيــار هيئة
كهربــاء وميــاه دبــي للتصميــم األفضــل علــى قــوة االحتياجــات
المائيــة .بشــكل عــام ،يتحقــق التصميــم األفضــل إلنتــاج الطاقــة
والميــاه مــن خــال نظــام هجيــن ،حيــث يتــم إنتــاج الميــاه عبــر
اســتخدام عــدد مــن التقنيــات  -مثــل التحليــة عبــر التقطيــر
متعــدد المراحــل والتناضــح العكســي ،مــا مــن شــأنه أن يحقــق
تكلفــة أدنــى وكفــاءة أعلــى طــوال دورة حيــاة المحطــة.
• تعزيــز كفــاءة الطاقــة :مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي أشــهر
الصيــف لمــا يقــارب  45درجــة مئويــة ،تنخفــض كفــاءة توربينــات
التوليــد الغازيــة عــادة بنســبة تقــارب  ،% 20ممــا يقلــل مــن إنتــاج
الطاقــة والكفــاءة ويزيــد مــن االنبعاثــات والتكاليــف .ويمكــن
التعويــض عــن ذلــك مــن خــال اســتخدام عــدة خيــارات فعالــة من
حيــث التكلفــة ،وخيــارات تعزيــز كفــاءة إنتــاج الطاقــة التــي أثبتــت
فعاليتهــا .فمــن خــال اســتخدام هــذه التقنيــات ،قامــت هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي بزيــادة فاعليــة قدرتهــا مــن حيــث التكلفــة لمــا
يفــوق  400ميجــاوات فــي  2014بالمقارنــة مــع  2006وحســنت
كفــاءة العمليــة اإلنتاجيــة ،وبالتالــي خفــض كثافــة االنبعاثــات.
• ترقيــات مبتكــرة لتوربينــات الغــاز :عقــب تركيــب كل توربيــن

غــاز ،تســتمر الهيئــة فــي متابعــة الشــركة المصنعــة بشــأن توفــر
التقنيــات والترقيــات الجديــدة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة
خــال دورة حيــاة التوربيــن ،والتــي مــن شــأنها زيــادة إنتاجيــة و/أو
تحســين كفــاءة واعتماديــة التوربيــن .ويمكــن القــول بــأن أفضــل
مثــال علــى ذلــك هــو طــاء الكومبروســور فــي توربينــات الغــاز
بطبقــة حمايــة لزيــادة كفاءتــه.
• تحســين العمليــات :عندمــا ينخفــض الطلــب ،يتعيــن إيقــاف
بعــض وحــدات إنتــاج الكهربــاء لتجنــب أي تشــغيل غيــر ضــروري.
وفــي الهيئــة ،يتــم إكمــال العمليــة الدوريــة للوحدات على أســاس
عــدم تشــغيل الوحــدات األقــل كفــاءة مــن أجــل الســماح بتشــغيل
الوحــدات المتبقيــة علــى مســتويات أعلــى وبكفــاءة أفضــل.
• تخطيــط االنقطاعــات :تســتخدم الهيئــة اســتراتيجية إداريــة
تنســق بيــن جميــع طلبــات الصيانــة للتقليــل مــن االنقطاعــات
ولتلبيــة الطلــب بكفــاءة عاليــة وتقليــل تكلفــة الوقــود.
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قصة نجاح:

طالء الكومبريسور في توربين الغاز بطبقة حماية لزيادة كفاءته

تنخفــض كفــاءة توربيــن الغــاز علــى مــدى دورة حياتــه بســبب التعريــة وتــآكل ريشــه ،وهــي حالــة طبيعيــة تحــدث نتيجــة
تقــادم التوربينــات .فــي  ،2014اختــارت الهيئــة تطبيــق أحــدث ترقيــة تقنيــة لتوربينــات الغــاز ،وقامــت بطــاء الكومبريســور
بطبقــة حمايــة مــن الفئــة "إف" فــي وحــدات إنتــاج الطاقــة ،التــي تنتــج الطاقــة بكميــات أكبــر ،وذلــك فــي المحطــة إل 2
والمحطــة إم .ويزيــد ذلــك مــن كفــاءة توربينــات الغــاز ويخفــض مــن اســتهالك الطاقــة الناتــج عــن تقــادم التوربينــات .تعمــل
طبقــة الطــاء التــي وضعــت علــى الريــش الثابتــة ،والريــش الــدوارة ،واألجنحــة علــى ضمــان سالســة أســطح الريــش ،وبالتالــي
تحســين أدائهــا الديناميكــي الهوائــي .كمــا مــن المتوقــع أيضــاً أن يقلــل الطــاء مــن تــآكل وتعريــة ريــش الكومبريســور
وأجنحتــه ،وأن يعمــل بمثابــة طبقــة واقيــة ،وبالتالــي تأجيــل الحاجــة إلــى إعــادة طالئــه خــال أوقــات الصيانــة الروتينيــة.
عمومــاً  ،فــإن هــذا الطــاء يضمــن تحســين الكفــاءة ممــا يــؤدي إلــى خفــض فــي االنبعاثــات الكربونيــة بحوالــي  31,498طــن
ســنوياً فــي المحطــة إل  2و 46,985طــن ســنوياً فــي المحطــة إم.
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هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

الطاقة
والتغير المناخي

خفض فاقد شبكة الكهرباء
مــن المهــم أيضــاً  ،أننــا نقــوم بنقــل الكهربــاء لعمالئنــا بطريقــة تعــزز االعتماديــة والكفــاءة فــي آن واحــد ،وذلــك مــن خــال شــبكة
الهيئــة للنقــل والتوزيــع ( .)T & Dنقــوم بعمــل اســتثمارات كبيــرة فــي ســبيل الحــد مــن الفاقــد فــي شــبكاتنا مــن خــال إنشــاء محطــات
جديــدة وتنفيــذ نظــام العــدادات الذكيــة والشــبكة الذكيــة .لقــد أدت مواصلــة جهودنــا لتحســين شــبكتنا إلــى التقليــل مــن الفاقــد فــي
الكهربــاء إلــى  % 3.26فــي  2014مقارنــة مــع  % 7-6فــي الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبــي.
خطوط النقل والتوزيع 2014

النوع

الجهد الكهربائي (كيلوفولت)

طول خطوط النقل والتوزيع (كلم)

400
132
33
 6.6و11
400
132
33
 6.6و11

1,119
437
112.604
692.68
23
1,638
2047
26876

الخطوط الهوائية

خطوط أرضية

قصة نجاح:

استبدال العوازل الخزفية بعوازل مركبة في خطوط النقل الهوائية بجهد  400كيلوفولت

قبل (عوازل خزفية)

بعد (عوازل مركبة)

تحتــوي شــبكة الهيئــة للخطــوط الهوائيــة بجهــد كهربائــي  400كيلوفولــت ،علــى  101بــرج أحــادي الدائــرة بعــوازل خزفيــة.
تتجمــع حبــات الرمــل علــى أســطح هــذه العــوازل فــي كثيــر مــن األحيــان ،ممــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث التمــاس كهربائــي.
ولذلــك ،ينبغــي غســل هــذه العــوازل بصــورة منتظمــة للحفــاظ علــى أدائهــا .وتتكبــد الهيئــة تكاليــف عاليــة للحفــاظ علــى
هــذه العــوازل نظــراً لمتطلبــات الغســيل الــدوري والرصــد ،ويتــم ذلــك خــال ســاعات الليــل .لذلــك ،قامــت الهيئــة باســتبدال
العــوازل الخزفيــة بعــوازل أخــرى مركبــة ،وحققــت وفــر فــي التكلفــة بمــا يقــرب مــن  303,235غالــون مــن الميــاه ســنوياً .
وقــد ســاعد ذلــك علــى تعزيــز نظــام النقــل نظــراً لتحســن األداء وانخفــاض متطلبــات الصيانــة.
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قصة نجاح:

تطبيق نظارات جوجل الذكي

للحــد مــن احتمــاالت فقــدان المعلومــات أثنــاء مناوبــات المهندســين فــي الموقــع ،أطلقــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
تطبيقهــا الذكــي لنظــارات جوجــل .وقــد تــم تطويــر التطبيــق لالســتخدام الداخلــي ،ويســمح للمهندســين المناوبيــن
باكتشــاف وتســجيل أي أعطــال تحــدث فــي المحطــات الرئيســية أو الفرعيــة علــى الفــور ،ومــن ثــم إرســالها إلــى نظــام
تخطيــط المــوارد المؤسســية للهيئــة لمعالجتهــا .يتــم إرســال اإلشــعارات تلقائيــاً مــع صــور للعطــل أو الخلــل ،وتســجيالت
صوتيــة ،إضافــة إلــى اإلحداثيــات الجغرافيــة .ســيؤدي ذلــك إلــى تحســين توافريــة واعتماديــة إمــدادات الكهربــاء لعمالئنــا.

عمليات منخفضة الكربون
باإلضافــة إلــى المبــادرات الرئيســية لدينــا للحــد مــن انبعاثــات
الغــازات الدفيئــة فــي مرافــق اإلنتــاج الخاصــة بالهيئــة ،فقــد ركزنــا
أيضــاً علــى عــدد مــن المبــادرات ذات النطــاق األصغــر للحــد مــن
تســرب الغــازات الدفيئــة الفعالــة والمتمثلــة فــي ســادس فلوريــد
الكبريــت الناجــم عــن تــروس التبديــل المســتخدمة لمراقبــة
وحمايــة وعــزل المعــدات الكهربائيــة.
ويعتبــر غــاز ســادس فلوريــد الكبريــت مــن الغــازات المســببة
لالحتبــاس الحــراري العالمــي بمــا يفــوق ثانــي أكســيد الكربــون
ألكثــر مــن  22,800مــرة ،وبالتالــي يكــون أي تســرب لهــذا الغــاز
مــن الخطــورة بمــكان .تعمــل الهيئــة فــي محطتيهــا بجهــد
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 132و  400كيلوفولــت  GISمــن خــال فريــق الصيانــة لديهــا،
علــى التصــدي ألي احتمــاالت فــي تســرب غــاز ســادس فلوريــد
الكربــون ،وذلــك بهــدف تحقيــق نســبة  % 100فــي اكتشــاف
ومعالجــة أي تســرب لغــاز ســادس فلوريــد الكبريــت .وعــاوة
علــى ذلــك ،فإننــا نعتقــد أيضــاً أن الممارســات منخفضــة الكربــون
يجــب أن تكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن كافــة عملياتنــا ،بمــا فــي ذلــك
الطريقــة التــي نديــر بهــا أســطول المركبــات ،والعمليــات التجاريــة
والمبانــي لدينــا .خيــر مثــال لذلــك مركــز الخدمــة التابــع للهيئــة فــي
القــوز ،والــذي يعــد أكبــر مبنــى حكومــي فــي العالــم تــم تصنيفــه
مــن الفئــة البالتينيــة لنظــام الريــادة فــي تصميــم الطاقــة والبيئــة
لألبنيــة .LEED
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الطاقة
والتغير المناخي

الوصول للطاقة المتجددة
باإلضافــة إلــى إدارتهــا لمجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية ،بــدأت الهيئــة تنفيــذ برنامــج إلنشــاء إطــار تنظيمــي
لربــط أنظمــة الطاقــة الشمســية الموزعــة إلــى شــبكة الهيئــة .وتعــد المبــادرة إحــدى ثــاث مبــادرات ذكيــة لدبــي ســيتم تنفيذهــا
مــن قبــل الهيئــة ،وذلــك بهــدف تشــجيع أصحــاب المنــازل واألعمــال لتركيــب األلــواح الشمســية الكهروضوئيــة  PVفــي مبانيهــم.
وتمكــن هــذه النظــم الشمســية المتصلــة بالشــبكة المســتخدمين مــن إنتــاج الكهربــاء الخاصــة بهــم وتصديــر الفائــض إلــى شــبكة
الهيئــة .بذلــت الهيئــة جهــود جبــارة لضمــان اعتمــاد أعلــى المعاييــر الفنيــة ومعاييــر الســامة واالمتثــال .توفــر هــذه المعاييــر والمبــادئ
التوجيهيــة الفنيــة للعمــاء ،المتطلبــات لنظــام الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة ،ولمصنّ عــي المعــدات ،معاييــر المعــدات المطلوبــة،
وللمقاوليــن واالستشــاريين ،معلومــات عــن تطبيقــات االتصــال بالشــبكة.

قصة نجاح:

إنارة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية وال تحتاج لصيانة

عمود إنارة ال يحتاج صيانة (ألواح كهروضوئية) عمود إنارة تقليدي (بألواح كهروضوئية)

عمود إنارة قياسي (بدون ألواح كهروضوئية)

تســعى الهيئــة باســتمرار إلــى تعزيــز واالســتثمار فــي تقنيــات الطاقــة المتجــددة المبتكــرة التــي ال تحتــاج لصيانــة إلمــارة
دبــي فــي  ،2014قامــت الهيئــة بتثبيــت أعمــدة إنــارة تعمــل بألــواح كهروضوئيــة لتجميــع الطاقــة الشمســية ،مركبــة حــول
العمــود ،علــى طــول الطــرق الداخليــة لمجمــع محطــات الطاقــة فــي جبــل علــي ،وذلــك كجــزء مــن العمليــات األولــى
ـاال
للمشــروع التجريبــي ،لتحــل محــل األلــواح الكهروضوئيــة المســطحة القائمــة .ويطبــق هــذا المشــروع حـ ًـا حديثــاً وفعـ ً
مــن حيــث التكلفــة ،لمعالجــة مســألة الصيانــة الطويلــة الالزمــة لأللــواح التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية ،والتــي تتدهــور
بســبب الغبــار والرطوبــة .باســتخدام هــذه التقنيــة ،ال تتحمــل الهيئــة تكاليــف التشــغيل والصيانــة خــال الحــد األدنــى مــن
حيــاة عمــود اإلنــارة والتــي تصــل إلــى  10ســنوات .يتــم الحفــاظ علــى ألــواح الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بأمــان علــى
قاعــدة العمــود ،وتغلــف بطــاء للحمايــة مــن التلــف الكيميائــي والميكانيكــي ،وبذلــك تكــون أكثــر فعاليــة فــي تحويــل
أشــعة الشــمس إلــى طاقــة ،وأكثــر مقاومــة للطقــس .النخفــاض الصيانــة ،يوفــر كل عمــود إنــارة خفــض مــا يقــرب مــن
 1طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً .
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أسواق الكربون
تعمــل هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ومركــز دبــي المتميــز لضبــط الكربــون معــاً فــي مشــروع آليــة التنميــة النظيفــة بموجــب بروتوكــول
كيوتــو إلنتــاج وإصــدار شــهادات اعتمــاد خفــض االنبعاثــات ألنشــطة مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة المؤهلــة لذلــك .وقــد صممــت
هــذه اآلليــة للتحكــم فــي حجــم ووضــع محفــزات لمــا يتــم تحقيقــه مــن خفــض فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون .ويمكــن اســتخدام
األرصــدة الكربونيــة للوفــاء بالتزاماتنــا مــن ناحيــة خفــض االنبعاثــات أو لتوليــد عائــد إضافــي عــن طريــق بيــع هــذه األرصــدة فــي أســواق
الكربــون العالميــة .نعمــل حاليــاً علــى تســجيل عــدد مــن مشــاريع خفــض الكربــون لــدى المجلــس التنفيــذي آلليــة التنميــة النظيفــة،
بينمــا تــم تســجيل ثالثــة مشــاريع آلليــة التنميــة النظيفــة الخاصــة بالهيئــة .منــذ البــدء فــي إنتــاج الطاقــة وحتــى نهايــة يوليــو ،2014
واالنتهــاء مــن المرحلــة األولــى فــي مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية ،بقــدرة إنتاجيــة تصــل  13ميجــاوات ،فقــد
تــم تحقيــق خفــض  10,635طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون ،وهــي أرصــدة علــى وشــك اعتمادهــا وتصديقهــا كخفــض فــي االنبعاثــات
الكربونية.

إدارة الطلب على الطاقة
تدعــم الهيئــة خطــة إدارة الطلــب علــى الطاقــة  ،2030ضمــن مظلــة اســتراتيجية دبــي المتكاملــة للطاقــة ،بهــدف خفــض الطلــب
علــى الطاقــة فــي دبــي بنســبة  ،% 30مقارنــة بالســيناريو المعتــاد ،بحلــول  .2030أطلقــت الهيئــة عــدد مــن المبــادرات الراميــة لتعزيــز
االســتخدام الفعــال للطاقــة والميــاه .وعبــر هــذه المبــادرات ،فقــد نجحنــا فــي خفــض معــدل اســتهالك الفــرد للكهربــاء ســنوياً مــن
 16,022كيلــووات فــي  2010إلــى  15,491كيلــووات فــي .2014

الـفعـالـيــات

•تأمين تدقيق للكهرباء والمياه في معظم
المباني الحكومية والمكاتب والفنادق

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
تتبع شهري لالستهالك عن طريق الخدمات
اإللكترونية للمتعامل

•معرفة االستهالك الشهري

•االستهالك المعياري المتوسط

•البصمة الكربونية الخاصة بالمتعاملين.
•برامج للمؤسسات التعليمية والدوائر
الحكومية والمؤسسات التجارية

والمقيمين واألحياء الخ

•حمالت ترشيد متكاملة عبر وسائل
اإلعالم وحلقات العمل إلخ.

•بث رسائل عبر البريد اإللكتروني
والرسائل القصيرة SMS

•موقع الهيئة على شبكة اإلنترنت

ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﺒﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻴﺎه ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻓﻬﻢ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎه

ومراكز التسوق والمباني السكنية.

ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﺮﺷﻴﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺎه

•توزيع المنتجات على الجمهور

خالل الحمالت العامة مثل مصابيح
الطاقة التي تعتمد تكنولوجيا

التوقف عند عدم الحاجة واألجهزة
المخفضة لتدفق المياه وأجهزة
التكييف

• توزيع أجهزة منزلية ذكية صديقة

للبيئة للفائزين في فعاليات الهيئة

ﺣﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

البيئية.

ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻭﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻦ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻴﺎه ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

(نصائح ترشيد) وعبر وسائل اإلعالم
االجتماعية

•منشورات وكتيبات

•جائزة أفضل مستهلك،
وجائزة الترشيد -

من أجل غد أفضل
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رفع الوعي
مــن خــال حمــات االتصــال والتســويق المتكامــل وأنشــطة
التوعيــة المجتمعيــة المعــدة جيــداً  ،تســعى الهيئــة باســتمرار
لرفــع مســتوى الوعــي وتثقيــف المعنييــن لدينــا لترشــيد الميــاه
والكهربــاء .ونتعهــد أيضــاً بإجــراء التدقيــق علــى المتعامليــن مــن
الشــركات والمؤسســات التجاريــة الكبيــرة ،بحيــث يمكنهــم تقريــر
التقصــي مــن اتخــاذ التدابيــر العالجيــة الالزمــة نحــو الحــد مــن
مســتويات اســتهالكهم .كما أننا نشــارك في األحداث المتعلقة
برفــع الوعــي مثــل ســاعة األرض ،ويــوم البيئــة العالمــي ،واليــوم

العالمــي للطاقــة ،واليــوم العالمــي للميــاه .وبالمثــل ،فــإن شــهر
رمضــان المبــارك هــو مناســبة مهمــة بالنســبة لنــا لتوجيــه رســالة
ألصحــاب المنــازل مفادهــا "االســتهالك المســؤول للطاقــة
والميــاه" .بيــن عامــي  2009و  ،2014حققــت حمــات التوعيــة
وتدقيــق الكفــاءة وفــورات فــي الكهربــاء وصلــت إلــى 1163
جيجــاوات فــي الكهربــاء و  5.9مليــار جالــون مــن الميــاه ،وهــو مــا
يعــادل وفــورات فــي التكلفــة بحوالــي  752مليــون درهــم.

قصة نجاح:

بعثة إلى القطب الجنوبي

تماشــياً مــع الهــدف االســتراتيجي للهيئــة بتقليــل البصمــة البيئيــة ،أرســلت الهيئــة خمســة مــن موظفيهــا إلــى البعثــة
الدوليــة المتجهــة إلــى القطــب المتجمــد الجنوبــي  ،2015مــع الســير روبــرت ســوان ،مؤســس بعثــة  ،2041كجــزء مــن حملــة
التوعيــة حــول التغيــر المناخــي .وصــل موظفــو الهيئــة إلــى مدينــة أوشــوايا ،علــى الطــرف الجنوبــي مــن األرجنتيــن ،حيــث
بــدأوا فــي رحلــة تغييــر نمــط الحيــاة لمــدة أســبوعين ،إلــى القــارة القطبيــة الجنوبيــة ،وهــي أقصــى منطقــة علــى كوكــب
األرض ،برفقــة خبــراء فــي مجــال التغيــر المناخــي .وقــد عــاد موظفونــا مــن البعثــة بنجــاح كســفراء للتغيــر المناخــي ،بعــد
أن شــهدوا علــى التأثيــرات الواضحــة التــي يســببها تغيــر المنــاخ علــى كوكبنــا ،وســيقومون بتبــادل المعــارف مــع موظفينــا
والجمهــور لعكــس تجربتهــم.
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المتعاملون
في عام  ،2014قدمنا خدماتنا

من الكهرباء
لــ 677,751متعامل

و خدماتنا من

المياه لــ 604,754
متعامل
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البنك الدولي يصنف دولة اإلمارات العربية المتحدة
(ممثلــة بهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي) فــي المرتبــة األولــى فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والمرتبــة الرابعــة علــى مســتوى العالــم
فــي "ســهولة الحصــول" علــى خدمــات الكهربــاء كمــا جــاء فــي تقريــر البنــك
الدولــي  2015للعــام الثانــي علــى التوالــي.
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نهجنا اإلداري
تســعى هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي باعتبارهــا المــزود الوحيــد لخدمــات الكهربــاء والميــاه فــي إمــارة دبــي إلــى ضمــان تزويــد جميــع ســكان
والشــركات والمؤسســات فــي دبــي بخدمــات الكهربــاء والميــاه .وعليــه فــإن تزويــد جميــع المقيميــن فــي إمــارة دبــي بالمــاء والكهربــاء
يعتبــر مــن أهــم األولويــات لــدى الهيئــة لكــون ذلــك ينعكــس علــى رســالة ورؤيــة والقيــم الجوهريــة واالســتراتيجية الخاصــة بالهيئــة.
تتبنــى الهيئــة رؤيــة خاصــة فــي تقديــم الخدمــات للمتعامليــن وهــي "توقــع احتياجــات المتعامليــن وتجــاوز توقعاتهــم مــن خــال
االلتــزام بعمليــات التحســين المســتمر فــي جــودة المنتجــات والخدمــات والتركيــز الدائــم علــى رضــا المتعامليــن".
تقــوم الهيئــة بتعريــف مســؤولياتها لتحقــق رضــا المتعامليــن فــي ثــاث مجــاالت رئيســية تنــدرج ضمــن الموضــوع العــام للتميــز فــي
مجــال خدمــات المتعامليــن:
1 .1التميز في خدمة المتعاملين:
	•تحسين جودة وسرعة التفاعل مع المتعاملين
	•اإلصغاء واالستجابة لمالحظات واحتياجات وتوقعات المتعاملين.
2 .2توظيف التقنيات الذكية لتحقيق خدمات متعاملين أكثر فعالية:
	•تزويد المتعاملين بمعلومات دقيقة ومقارنة وحديثة من خالل الخدمات اإللكترونية والخدمات الذكية.
	•االستثمار في أجهزة العدادات الذكية.
3 .3الحصول على خدمات الكهرباء والمياه:
	•تسهيل عمليات التوصيل.
	•تقديم الخدمات للمتعاملين من ذوي الصعوبات في اللغة والحركة.

متعاملو الهيئة
مــع اســتمرار نمــو أعــداد الســكان وازدهــار االقتصــاد فــي دبــي ،يــزداد أعــداد متعاملــي الهيئــة كذلــك .ونحــن فــي هيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي لدينــا أربعــة فئــات مــن المتعامليــن هــي :الفئــة التجاريــة ،الفئــة الســكنية ،و الفئــة الصناعيــة و فئــات أخــرى( .بمــا فــي ذلــك
الحكومــة).
مستهلكو الكهرباء 2014

سكنية
تجارية
صناعية
أخرى
المجموع

مستهلكو المياه2014 ،

سكنية
تجارية
صناعية
أخرى
المجموع
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499,347
168,583
2,526
7,295
677,751

488,102
112,781
1,364
2,507
604,754

% 73.68
% 24.87
% 0.37
% 1.08
% 100

% 80.71
% 18.65
% 0.23
% 0.41
% 100
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المتعاملون

التميز في التشغيل
تتبنــى الهيئــة مفهــوم التميــز فــي جميــع عملياتهــا وتحــرص
علــى االســتمرار فــي ريادتهــا فــي توفيــر األنظمــة واالعتماديــة
مــن خــال االلتــزام بأرقــى المعاييــر وتطبيــق أحــدث التطــورات
التقنيــة .وفــي عــام  ،2014مقارنــة بعــام  ،2006حققــت الهيئــة
تحســناً بنســبة  % 28.36فــي الكفــاءة تحقــق بشــكل أساســي
مــن خــال االســتفادة مــن التصاميــم المشــتركة لمحطــات توليــد
الكهربــاء والميــاه ،فــي حيــن حقــق التوفــر فــي خطــوط النقــل
نمــو يزيــد عــن  % 99.9ممــا يعكــس معاييــر أداء عالميــة .كمــا
أن منهجيــات اإلدارة التشــغيلية تلتــزم بنظــام اإلدارة المتكاملــة
المتوافقــة مــع المعاييــر العالميــة فــي مجــال الصحــة والســامة
والبيئــة والجــودة (األيــزو  ،9001األيــزو  14001و OHSAS
 )18001وتوفيــر اإلرشــاد لقطاعــات األعمــال حــول كيفيــة تنفيــذ
األعمــال لتحقيــق توقعــات الهيئــة فــي مجــال التميــز التشــغيلي.
تقــوم الهيئــة بقيــاس أداء تزويــد الطاقــة مــن خالل االعتناء بثالثة
مؤشــرات رئيســية هــي مؤشــر القيمــة الوســطية لتكــرار انقطــاع
النظــام ( ،)SAIFIوالدقائــق المفقــودة للمتعامــل وعامــل
التوفــر .ويعمــل مؤشــر القيمــة الوســطية لتكــرار انقطــاع النظــام
( )SAIFIعلــى قيــاس متوســط عــدد مــرات انقطــاع الخدمــة

الــذي يواجــه المتعامــل فــي كل ســنة .وفــي عــام  ،2014حققــت
الهيئــة فــي مؤشــر القيمــة الوســطية لتكــرار انقطــاع النظــام
( )SAIFIبواقــع  0.15محافظــاً علــى االنحــدار فــي القيــم منــذ
عــام  .2009مــن ناحيــة أخــرى يعمــل مؤشــر الدقائــق المفقــودة
للمتعامــل علــى قيــاس القــدرة علــى اســتعادة الطاقــة خــال
عمليــات قطــع الخدمــة المخطــط لهــا ألغــراض الصيانــة وقطــع
الخدمــة غيــر المخطــط لهــا (فــي الحــاالت الطارئــة) .وفــي هــذا
العــام ،بلــغ مؤشــر الدقائــق المفقــودة للمتعامــل  4.9دقائــق
مقارنــة بحوالــي  15دقيقــة ســجلت فــي بعــض الــدول األوروبيــة
والواليــات المتحــدة .ونتيجــة لذلــك ،فــإن مؤشــر عامــل التوفــر
يعمــل علــى قيــاس النســبة المئويــة للوقــت الــذي تتوفــر فيــه
المحطــات إلنتــاج الطاقــة .وتوفــر الطاقــة يعتبــر مهمــاً بشــكل
خــاص خــال أشــهر الصيــف عنــد زيــادة الطلــب علــى الطاقــة
الكهربائيــة .ونحــن نفتخــر فــي اإلعــان بأنــه خــال عــام 2014
بلــغ مؤشــر عامــل التوفــر  % 99.23خــال فتــرة الصيــف .فــي
حيــن بلــغ إجمالــي مؤشــر عامــل التوفــر لســنة  2014حوالــي
( % 88.15أعلــى مــن المســتهدف  )% 87نظــراً ألعمــال الصيانــة
التــي أجريــت خــال فتــرة الشــتاء.

مؤشر القيمة الوسطية لتكرار انقطاع النظام (:)SAIFIالمستهدف والفعلي لعام 2014
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الدقائق المفقودة للمتعامل عند انقطاع اإلمدادات2014:
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عامل التوفر (الصيف) :المستهدف والفعلي 2014

السنة

عامل التوفر (الصيف)
المستهدف

عامل التوفر (الصيف)
الفعلي

2009
2010
2011
2012
2013
2014

% 98.00
% 98.00
% 98.00
% 98.00
% 98.00
% 98.00

% 98.75
% 98.70
% 98.15
% 95.63
% 98.14
% 99.23

تــدرك هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بــأن وقتــك ثميــن ولهــذا تعمــل علــى تقديــم جميــع الخدمــات التــي توفــر حيــاة مريحــة للتمكــن مــن
االســتمتاع بهــا براحــة كاملــة .وتكفــل الهيئــة الراحــة للمتعامليــن والتواجــد عنــد الطلــب مــع خدمــة "حاضريــن فــي خدمتــك".
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المتعاملون

توضح القائمة التالية الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين:

الخدمات اإللكترونية
تتيح بوابة موقع الهيئة اإللكتروني

https://e-services.gov.ae

للمتعاملين والفئات المعنية العديد من
خدمات الهيئة الموجهة للمتعاملين

خدمات الهاتف الذكي

طرق عديدة للدفع

عبر تطبيق الهيئة الذكي يمكن

من أجل راحة المتعاملين ،صممت

الهيئة وإنجاز المعامالت.

السداد (أكثر من  17قناة للدفع)

للمتعامل االستفادة من خدمات الهيئة طرق عديدة إلجراء عمليات

وأصحاب األعمال.

15مركزاً لخدمة
المتعاملين
تنتشر مراكز خدمة المتعاملين في
جميع أرجاء دبي لراحة العميل

الفاتورة الخضراء
عبارة عن فاتورة استهالك

لخدمات الهيئة يتم ارسالها

إلكترونياً إلى حساب العميل لمزيد
من الراحة وحماية البيئة والحفاظ
على الخصوصية.

مركز االتصال على مدار
الساعة
يمكن للعمالء االتصال على

هواتف الهيئة لالستفسار عن

خدمات الهيئة ومنتجاتها وذلك
على مدار الساعة

االقتراحات اإللكترونية
مميز للتعامل
نظام إلكتروني ّ

بصورة أكثر فعالية مع االقتراحات
التي يقدمها العمالء للهيئة

الشكاوى اإللكترونية
نظام إلكتروني تتلقى الهيئة عبره
كافة شكاوى العمالء سعياً منها
لتحقيق التميز

توفير الخدمات للمتعاملين
من ذوي االحتياجات اللغوية
أو الجسدية الخاصة
تماشــياً مع اســتراتيجية دبي ،قامت الهيئة بتنفيذ مجموعة من
العمليــات فــي مراكــز خدمــة المتعامليــن لزيــادة إمكانيــة الوصــول
إلــى منتجاتنــا وخدماتنــا .فقــد قامــت الهيئــة بالتنســيق مــع
جمعيــة اإلمــارات للمكفوفيــن بتوفيــر كتيبــات دليــل المســتهلك
بلغــة بريــل للمكفوفيــن .وللمتعامليــن مــن الصــم ،وفــرت الهيئــة
فريــق يتقــن لغــة اإلشــارة فــي مراكــز خدمــة المتعامليــن داخــل
الهيئــة لمســاعدتهم فــي تلبيــة جميــع متطلباتهــم .وعــاوة
علــى ذلــك ،أطلقــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي فــي عــام ،2014
خدمــة جديــدة تســمى "أشــر" والتــي تتيــح للعمــاء إمكانيــة
التواصــل مباشــرة مــع موظفــي الهيئــة باســتخدام لغــة اإلشــارة.
ولمتعاملينــا مــن كبــار الســن ،فــإن الهيئــة تشــارك فــي برنامــج
هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

بطاقــة "ذخــر" مــع هيئــة تنميــة المجتمــع ،وهــو برنامــج خصــم
لمواطنــي الدولــة مــن المســنين (فــوق ســن  )60وبرنامــج
"ســند" للمتعامليــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة .ويمكــن
لحاملــي البطاقــة الحصــول علــى المســاعدة مــن توفيــر مقاعــد
متحركــة فــي عــدد مــن مراكــز الخدمــة التابعــة للهيئــة .ولتلبيــة
احتياجــات المتعامليــن مــن ذوي الخلفيــات الثقافيــة المختلفــة،
قامــت الهيئــة بطباعــة النشــرات اإلرشــادية والمعلومــات
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،توفــر الهيئــة
موظفيــن قادريــن علــى تقديــم الخدمــات بلغــات مختلفــة مثــل
الفارســية واألورديــة والصينيــة والفرنســية وغيرهــا.
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قصة نجاح:

أشر  :لغة اإلشارة بالفيديو المباشر

انطالقــاً مــن حرصهــا علــى التواصــل مــع جميــع فئــات المجتمــع ،أطلقــت الهيئــة خدمــة خاصــة تناســب األشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــات الســمعية والنطــق لتكــون بذلــك أول هيئــة حكوميــة تقــدم مثــل هــذه الخدمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .خدمــة أشــر هــي خدمــة محادثــة بالفيديــو المباشــر تمكــن األشــخاص ممــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الســمع
والنطــق مــن التواصــل مباشــرة مــع موظفــي مركــز االتصــال فــي الهيئــة باســتخدام لغــة اإلشــارة .وتوفــر الهيئــة هــذه
الخدمــة عبــر تطبيــق للهواتــف الذكيــة التــي تعمــل بنظــام تشــغيل أندرويــد وأي فــون وتقــدم أكثــر مــن  150خدمــة وميــزة
علــى مــدار الســاعة .وقامــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بالتعــاون مــع هيئــة تنميــة المجتمــع فــي دبــي بتدريــب المجموعــة
األولــى مــن موظفــي خدمــة المتعامليــن علــى التخاطــب بلغــة اإلشــارة تحضيــراً منهــا لتقديــم خدمــة أشــر .ويجــري حاليــاً
تدريــب مجموعــة أخــرى علــى المحادثــة بالفيديــو المباشــر باســتخدام لغــة اإلشــارة .وتؤكــد هــذه الخدمــة علــى التطويــر
المســتمر الــذي تقــوم بــه الهيئــة علــى خدماتهــا للتواصــل بشــكل أفضــل مــع المتعامليــن وتقديــم أفضــل معاييــر الخدمــة.

الخدمات الذكية
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة ،حاكــم إمــارة دبــي رعــاه اللّ ــه  -مبــادرة دبــي الذكيــة
التــي تســعى إلــى تطويــر خدمــات المتعامليــن وتحويــل دبــي إلــى
المدينــة األذكــى فــي العالــم مــن خــال إدارة جميــع الخدمــات
والمنافــع باســتخدام نظــم ذكيــة متكاملــة ومترابطــة ودعــم
التنميــة المســتدامة فــي دبــي .ودعمــاً لهــذه المبــادرة ،أنجــزت
هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي عمليــة التحــول الذكي لجميــع خدماتها
خــال عــام  .2014وقــد بــدأت الهيئــة فــي وضــع الخطــط لهــذا
التحــول منــذ عــام  2009لتحويــل خدماتهــا إلــى خدمــات ذكيــة
مــن خــال نشــر أول تطبيــق ذكــي فــي عــام  .2010وقــد برهــن
هــذا التطبيــق علــى نجاحــه بعــد أن وصــل عــدد مــرات تحميلــه
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أكثــر مــن نصــف مليــون مــرة منــذ إطالقــه .وفــي عــام ،2014
قمنــا أيضــاً بإطــاق مخطــط لتنفيــذ  3مبــادرات رئيســية لدعــم
التحــول الذكــي لمدينــة دبــي .وفــي تاريــخ  15مــارس  ،2015تــم
إطــاق أول مبــادرة بإســم شــمس دبــي وهــي حملــة تهــدف
لتشــجيع المقيميــن فــي دبــي ومــاك المبانــي علــى تركيــب
األلــواح الشمســية لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة التــي ســيتم
توصيلهــا بشــبكة الطاقــة الكهربائيــة الخاصــة بالهيئــة .وتتمثــل
المبــادرة الثانيــة فــي تركيــب عــدادات وشــبكات ذكيــة فــي كافــة
أنحــاء مدينــة دبــي .فــي حيــن تتضمــن المبــادرة الثالثــة عمليــة
إنشــاء البنيــة التحتيــة لمحطــات شــحن المركبــات فــي العديــد مــن
المواقــع داخــل مدينــة دبــي.
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التطبيقات الذكية
هيئة كهرباء ومياه دبي
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ﻳﻮﻧﻴﻮ
2014

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
2013
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2012
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رضا المتعاملين
تجــري الهيئــة منــذ العــام  2013اســتطالعات لرضــا المتعامليــن بشــكل ســنوي لفهــم كيفيــة تحســين خدمــات المتعامليــن التــي
تقدمهــا الهيئــة .كمــا تقــوم الهيئــة بتنفيــذ عــدد مــن دراســات المتســوقين والمتعامــل الســري مــن خــال االتصــال أو زيــارة مراكــز
خدمــة المتعامليــن .وتجمــع الهيئــة نتائــج االســتطالعات والنشــاطات وتحللهــا وتنشــرها فــي مؤشــر رضــا المتعامليــن للهيئــة .كمــا
تحصــل الهيئــة علــى تغذيــة راجعــة مــن دراســات المتعامليــن التــي يوفرهــا برنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز ويتــم إدرجاهــا فــي
"مؤشــر رضــا المتعامليــن" للهيئــة.

مؤشر رضا متعاملي الهيئة 2014

ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

2014

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
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ﺍﻟــــﻌــــــﺎﻡ
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مؤشر رضا المتعاملين ،برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز لهيئة كهرباء ومياه دبي 2013
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%90
%87

%90

%90

%75

%70

ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ

اســتطاعت الهيئــة فــي العــام  ،2014تحقيــق مســتوى رضــا
متعامليــن و الــذي بلــغ  % 91.6فــي اســتبيان رضــا المتعامليــن
الــذي تجريــه الهيئــة كمــا حققــت الهيئــة  %94.3فــي نتائــج
مؤشــر رضــا المتعامليــن ببرنامــج دبــي لــأداء الحكومــي المتميــز
وقــد جــاءت الهيئــة فــي المرتبــة األولــى بيــن الهيئــات الحكوميــة
فــي دبــي بفئــة المؤسســات الكبيــرة لعــام  2013فــي حيــن
ســيتم اإلعــان عــن نتائــج دورة  2014فــي شــهر أبريــل .2015
كمــا ســتمضي الهيئــة فــي تحفيــز المتعامليــن علــى المشــاركة
مــن أجــل تحســين خدماتهــا للمقيميــن فــي دبــي والمتعامليــن
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اآلخريــن .كمــا حصلــت الهيئــة علــى شــهادة األيــزو –  10002عــن
خدمــة المتعامليــن .ونحــن فــي الهيئــة ال ننظــر إلــى اســتبيانات
رضــا المتعامليــن كمجــرد تصنيفــات ،بــل ونقــوم أيضــاً باســتقصاء
آراء المتعامليــن حــول كيفيــة تحســين خدماتنــا .وقــد تمكنــت
الهيئــة مــن خــال آراء المتعامليــن الســابقة مــن زيــادة تركيزنــا
علــى تطويــر عــدد مــرات العائــد فــي االســتجابة إلــى طلبــات
المعلومــات وشــكاوى المتعامليــن واالستفســارات وتحســين
عمليــة الوصــول للمعلومــات المتعلقــة بمــا تقدمــه الخدمــات
وتحســين الشــفافية فــي التواصــل مــع المتعامليــن.
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المتعاملون

نسعى دائماً إلى
اإلرتقاء بمستوى
خدماتنا ونيل رضا
المتعاملين
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المياه
خالل عام  ،2014خفضنا الفاقد من المياه
إلى  % 9.10الذي يعد أحد أدنى المعدالت
في جميع أنحاء العالم ،مقارنة بنحو % 15
في أمريكا الشمالية

اإليفاء بـ % 100
من احتياجات دبي
من المياه خالل 2014
تنفيذ مشروع الشبكات الذكية والعدادات.
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نهجنا اإلداري
نحــن فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي نســعى باســتمرار لتحقيــق أقصــى قــدر مــن كفــاءة اســتهالك الميــاه فــي عملياتنــا ومســاعدة
المتعامليــن علــى تقليــل اســتخدامهم للميــاه .نحــن ملتزمــون بالحفــاظ علــى نوعيــة الميــاه  -ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالميــاه التــي
نقدمهــا للمتعامليــن ،ولكــن أيضــاً فيمــا يتعلــق بمــوارد الميــاه العذبــة وميــاه البحــر التــي نعتمــد عليهــا فــي إنتــاج الميــاه الصالحــة
للشــرب .إن منهجيــة إدارتنــا فيمــا يتعلــق بقضايــا الميــاه تتركــز علــى ســتة مجــاالت رئيســية هــي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

 1إنتاج المياه
 2جودة المياه
 3إدارة تصريف المياه العادمة
 4نقل وتوزيع المياه
5منهجية دورة المياه الكاملة
 6استخدام المتعاملين للمياه

إنتاج المياه
ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ

ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ

ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ

ﺍﻟﻤﺴﺨﻦ
ﻣﻴﺎه ﺍﻟﺒﺤﺮ

ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ

ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ

ﺍﻟﺘﺒﺨﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎه

تأتــي الغالبيــة العظمــى مــن الميــاه التــي ننتجهــا مــن تحليــة ميــاه بحــر الخليــج العربــي .ويتــم ضــخ ميــاه البحــر إلــى مجمــع جبــل علــي
للطاقــة وتحليــة الميــاه ،حيــث يتــم إضافــة الكلــور إليهــا وتهيئتهــا وتصفيتهــا واســتخدامها الحقــاً إمــا إلنتــاج الميــاه أو لتبريــد معــدات
محطــة توليــد الكهربــاء .وأحــد التحديــات التــي تواجــه هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي هــي أن نوعيــة ميــاه البحــر التــي تدخــل للمجمــع
يمكــن أن تتأثــر بارتفــاع درجــة حــرارة ميــاه البحــر وتســرب النفــط وتكاثــر الطحالــب واألعشــاب البحريــة الموســمية وارتفــاع نســبة
التعكــر المرتفعــة فــي مشــاريع التطويــر الصناعــي .فكلمــا انخفضــت نوعيــة ميــاه البحــر الــواردة ارتفعــت كميــة الطاقــة المطلوبــة
فــي عمليــات مــا قبــل المعالجــة وتحليــة الميــاه .ولذلــك ،فإننــا نرصــد حالــة نوعيــة الميــاه الــواردة باســتمرار .هنــاك ثــاث عمليــات
تحليــة ميــاه رئيســية هــي عمليــة التحليــة الســريعة متعــددة المراحــل ( ،)MSFوعمليــة التحليــة متعــددة التأثيــرات ( )MEDوعمليــة
تحليــة ميــاه البحــر بالتناضــح العكســي  .ROنحــن فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي نســتخدم بشــكل رئيســي تكنولوجيــا تحليــة ميــاه البحــر
الســريعة متعــددة المراحــل فــي معظــم محطــات إنتــاج الميــاه مــع االعتمــاد بشــكل صغيــر علــى تكنولوجيــا التناضــح العكســي.
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إن قدرتنــا مــن الميــاه الجوفيــة تســتخدم بشــكل أساســي كاحتياطــي للحــاالت الطارئــة وتبلــغ كميتهــا تقريبــاً  35مليــون جالــون
فــي اليــوم مــا يعــادل  % 11مــن إجمالــي ذروة إنتــاج الميــاه فــي عــام  .2014فخــال عــام  ،2014قمنــا باالســتفادة مــن حوالــي
 1.44مليــون جالــون يوميــاً مــن اآلبــار الجوفيــة أي مــا يعــادل  % 4مــن قــدرة المحطــات المركبــة علــى اآلبــار الجوفيــة وفــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يســهم اســتخراج الميــاه الجوفيــة مــن اآلبــار الجوفيــة (لالســتخدام الكبيــر فــي مجــال الزراعة) في اســتنزاف
احتياطيــات الميــاه الجوفيــة .ونحــن نــدرك أن اســتخدام الميــاه مــن اآلبــار الجوفيــة يحتــاج إلــى إدارة جيــدة ،وبالتالــي نحــن نســتخدم
الميــاه بشــكل رئيســي فــي حــاالت الطــوارئ أو عنــد الحاجــة للميــاه فــي المناطــق التــي ال تتوفــر فيهــا شــبكات الميــاه.
قدرة إنتاج المياه اإلجمالية لعام ( 2014مليون جالون يومياً )

ﻣﺤﻄﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ ) 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ(
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻡ )140ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ(

ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻝ )125ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ(

ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻲ ) 60ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ(

ﻣﺤﻄﺔ ﺟﻲ ) 60ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ(
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﺗﺶ ) 0ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ(

ﻣﺤﻄﺔ ﺇﻱ ) 25ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ(

ﻣﺤﻄﺔ ﺩﻱ ) 35ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ(

إجمالي كميات المياه المنتجة من عام  2009إلى ( 2014مليون جالون)

107,000
101,984
102,000

97,000
92,415
89,653

93,251

91,020

92,000

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺎﻟﻮﻥ

97,448

87,000

82,000
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هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

63

الـمـيـــــــــاه

فــي عــام  ،2014بلغــت قــدرة محطــات التحليــة لدينــا  470مليــون جالــون يوميــاً  .وقــد تمكنــا مــن اإليفــاء بمتطلبــات الــذروة اليوميــة
والشــهرية لعــام  ،2014مــع توفيــر احتياطيــات كبيــرة مــن الميــاه .فقــد وصلــت ذروة الطلــب اليومــي علــى الميــاه فــي  21ســبتمبر
 2014إلــى  325مليــون جالــون بزيــادة قدرهــا نمــو  ٪ 5.95مقارنــة مــع عــام  .2013وفــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه متوســط الــذروة
الشــهرية حوالــي  316مليــون جالــون يوميــاً  .فقــد شــهد شــهر ســبتمبر مــن عــام  ،2014زيــادة قدرهــا نمــو  ٪ 6.68مقارنــة مــع عــام
.2013

نقل وتوزيع المياه
فــي عــام  ،2014اســتمرت الهيئــة بنجــاح فــي تلبيــة الطلــب علــى الميــاه بنســبة  %100مــن المتعامليــن ،ممــا يعكــس التزامنــا بتزويــد
ســكان دبــي باالحتياجــات األساســية .فبعــد إنتــاج الميــاه الصالحــة للشــرب يتــم تخزينهــا فــي مجمــع خزانــات جبــل علــي .ولضمــان توفــر
كميــات كافيــة مــن الميــاه علــى المــدى القصيــر ،تقــوم الهيئــة بتخزيــن مــا يكفــي مــن الميــاه فــي خزانــات الهيئــة لتلبيــة حــاالت الطلــب
الكبيــرة علــى الميــاه لمــدة  2.7يــوم .ويتــم توزيــع الميــاه المســحوبة مــن الخزانــات علــى المتعامليــن مــن خــال شــبكة مــن األنابيــب.
وتقــوم الهيئــة بــإدارة خطــوط أنابيــب الميــاه لتقليــل الخســائر فــي الميــاه ،مثــل حــاالت التســرب أو العــدادات غيــر المرخصــة ،والتــي
نقــوم بمراقبتهــا باســتخدام جهــاز قيــاس "فاقــد الميــاه" (الميــاه غيــر المســجلة).
تفتخــر الهيئــة باإلعــان بأنــه خــال عــام  2014بلغــت كميــات الميــاه المســتهلكة غيــر المســجلة حوالــي  % 9.10والتــي تعــد مــن
أدنــى المســتويات عالميــاً  ،مقارنــة بحوالــي  %15فــي أمريــكا الشــمالية .وقــد طــرأ تحســن بنســبة  %39مقارنــة بعــام  2010وانخفــض
فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمعــدل  508،835طــن وانبعاثــات أكســيد النيتروجيــن بمعــدل  326طــن .وقــد تحقــق ذلــك
بفضــل تدشــين  11مشــروع رئيســي لتحســين شــبكات نقــل وتوزيــع الميــاه.
المياه المستهلكة غير المسجلة السنوية من إجمالي المياه الموردة

15.03
13.82

9.10

10.42

10.88

جودة المياه
تعتبــر ســامة وجــودة ميــاه الشــرب ذو أهميــة قصــوى لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي فهــي تتولــى مســؤولية ضمــان تطابــق جــودة
الميــاه مــن مرافــق اإلنتــاج مــع المواصفــات التــي تطبقهــا الهيئــة والتــي تعتبــر أكثــر صرامــة مــن معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة
بشــأن ميــاه الشــرب .وتضمــن الهيئــة التقيــد الكامــل بهــذه المعاييــر مــن خــال تطبيــق نظــام اإلدارة المتكاملــة المعتمــد مــن قبــل
المدققيــن الخارجييــن .وتقــوم الهيئــة بمراقبــة جــودة الميــاه فــي كافــة أجــزاء الشــبكة وجمــع عينــات الميــاه مــن محطــات الضــخ
والخزانــات واآلبــار فــي كافــة أنحــاء إمــارة دبــي .وتخضــع العينــات للفحــص بواســطة معــدات متنقلــة فــي الموقــع لقيــاس درجــة
الحموضــة ،التعكــر ،ومخلفــات ثانــي أكســيد الكلــور والتوصيــل الكهربائــي باإلضافــة للفحــص المتطــور الــذي يجــري فــي المختبــرات
المركزيــة للهيئــة لفحــص المطابقــة مــع مواصفــات الهيئــة .كمــا حققــت الهيئــة خطــوات كبيــرة فــي مجــال ضمــان خلــو ميــاه الشــرب
مــن مــادة البــورون والبرومــات بنســبة  % 100تقريبــاً .
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إدارة تصريف المياه العادمة
تتولــى الهيئــة مســؤولية إدارة عمليــة تصريــف الميــاه العادمــة
مــن محطــات إنتــاج الطاقــة ومرافــق تحليــة ميــاه البحــر .وفــي
دبــي ،تقــع مســؤولية معالجــة الميــاه العادمــة علــى بلديــة دبــي.
وفــي عــام  ،2014بلــغ إجمالــي كميــات الميــاه العادمــة التــي تــم
تصريفهــا حوالــي  4849.345مليــون متــر مكعب وتتكون بشــكل
رئيســي معالجــة الميــاه العادمــة مــن محطــات الطاقــة وتحليــة
ميــاه البحــر التــي يتــم تصريفهــا إلــى الخليــج العربــي .كمــا تقــوم

الهيئــة بإنتــاج كميــات صغيــرة مــن الميــاه مــن محطــات معالجــة
الميــاه فــي الهيئــة ( 85,659مليــون متــر مكعــب) وتدفقــات
الصــرف الصحــي المعالجــة فــي الموقــع ( 230,329مليــون متــر
مكعــب) منهــا  133,730مليــون متــر مكعــب تــم تصريفهــا لــري
المســطحات الخضــراء داخــل المنشــآت وتــم تصريــف الكميــة
المتبقيــة  96,599مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه العادمــة فــي
البحــر مــع الميــاه العادمــة األخــرى.

حجم تصريف المياه العادمة (مليون متر مكعب) من المصدر2014 ،

نوع التدفق

الحجم اإلجمالي (مليون متر مكعب) للتصريف

معالجة المياه من محطة توليد الكهرباء

1615.199

معالجة المياه من محطة تحلية مياه البحر

3233.830

محطة معالجة مياه النفايات السائلة

0.085659

مياه الصرف الصحي المعالجة (لألرض(

0.133730

مياه الصرف الصحي المعالجة (للبحر(

0.096599

مياه الصرف الصحي المعالجة

0.230329

المياه العادمة المصرفة للبحر والبر

4849.345

تنتــج محطــات تحليــة الميــاه التابعــة للهيئــة محلــول ملحــي،
وتترســب الميــاه عاليــة التركيــز بالملــح بعــد اســتخراج الميــاه
العذبــة مــن ميــاه البحــر .وتــدرك الهيئــة بــأن المحلــول الملحــي
الناتــج قــد يؤثــر علــى البيئــة .وتقــوم الهيئــة برصــد عمليــات
تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي شــهرياً وتتعــاون مــع الهيئــات
التنظيميــة للتأكــد مــن ضمــان الحــدود المســموح بهــا لكميــات
تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي والجــودة مــن حيــث الملوحــة
ودرجــة الحــرارة .فقــد قامــت الهيئــة بتركيــب نظــام المراقبــة
المســتمرة لرصــد درجــات الحــرارة والملوحــة ،ودرجــة الحموضــة
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واألوكســجين المــذاب فــي نقــاط تصريــف تبعــد مســافة 500
م و 1كــم و  1.5كــم مــا بيــن محطــات دي و محطــة إم .كمــا
قامــت الهيئــة بتركيــب معــدات متطــورة وحديثــة يمكنهــا قيــاس
نوعيــة ميــاه البحــر وتســمح بإمكانيــة تمريــر البيانــات إلــى بلديــة
دبــي .كمــا تقــوم الهيئــة كل شــهرين وثالثــة أشــهر بإجــراء عمليات
تقييــم إيكولوجيــة (العوالــق النباتيــة  /الحيوانيــة وحيوانــات القــاع
الكلــي علــى التوالــي) علــى بعــد  300م و  1.5كــم مــن نقــاط
التصريــف لمحطــة دي ومحطــة كيــه ومحطــة إل مــن خــال
شــركات دوليــة متخصصــة توصــي بهــا بلديــة دبــي .
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تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي  % 5فقــط مــن الميــاه التــي
تقــوم الهيئــة بتزويدهــا للمتعامليــن فــي دبــي تســتخدم ألغــراض
الشــرب فــي حيــن تســتخدم النســبة المتبقيــة  % 95ألغــراض
أخــرى مثــل الغســيل والطهــي والعنايــة بالحدائــق والتبريــد وإنتــاج
المشــروبات الغازيــة والميــاه المعبأة..الــخ .ويرجــع ذلــك إلــى أنــه
علــى الرغــم مــن نوعيــة الميــاه الجيــدة التــي تصــل إلــى العــداد،
ـادة
إال أن الميــاه بعــد ذلــك تخــزن فــي خزانــات داخــل المبانــي وعـ ً

ال تحظــى هــذه الخزانــات بالصيانــة الجيــدة .ويمكــن حــل مشــكلة
جــودة الميــاه علــى األقــل علــى المــدى القصيــر مــن خــال تركيــب
أجهــزة تنقيــة للميــاه علــى صنابيــر الميــاه فــي المنــازل .ولزيــادة
الوعــي حــول هــذا الموضــوع ،قامــت الهيئــة بتنظيــم حمــات
توعيــة عامــة وتقــوم حاليــاً بوضــع رســائل علــى فواتيــر المنــازل
للتأكيــد علــى أهميــة نظافــة وصيانــة خــزان الميــاه.

درجة حرارة مياه البحر (درجة مئوية) 2014

31.2

30.3

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺇﻡ

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ

30.1

30
29.7

28.9

29

31

28.7

ﺇﻝ

ﻛﻴﻪ

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ

28.7

28.8

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺟﻲ

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺇﻱ

ﻣﻴﺎه ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ

29

29

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻣﻴﺎه ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ

درجة ملوحة مياه البحر (جزء لكل ألف) 2014
42.2
41.7

30.6

41.8

41.7

41.6

41.6

41.4
41.1
40.9

40.9

40.8

41

41.1

40.9

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺇﻡ
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ﺇﻝ
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ﻛﻴﻪ

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺟﻲ

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺇﻱ

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ )ﻣﻴﺎه ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ(

ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ

ﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺍﻟﻤﻠﻮﺣﺔ )ﻣﻴﺎه ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ(

مالحظات:
 )1تجمع عينات مياه البحر في مناطق المزج على بعد مسافة  500م من نقطة مخرج تصريف المياه العادمة.
)2يتــم جمــع عينــات ميــاه البحــر المحيطــة علــى بعــد  1,500م مــن الشــاطئ وتمثــل حالــة ميــاه البحــر خــارج نطــاق التأثيــر المباشــر
لتصريــف الميــاه العادمــة للهيئــة.
 )3تستند القراءات على عمليات جمع العينات الفردية الشهرية طوال السنة.
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منهجية دورة المياه الكاملة
نحــن فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي نــدرك بــأن إنتــاج المــاء يرتكــز علــى التمويــل والطاقــة .لذلــك ،ولضمــان تحقيــق رؤيتنــا ورســالتنا،
تحــرص الهيئــة علــى تنفيــذ خطــة إدارة الطلــب لعــام  ،2030التــي وضعهــا المجلــس األعلــى للطاقــة فــي دبــي ،للحــد مــن الطلــب
علــى الميــاه بنســبة  % 30مقارنــة باألعمــال كســيناريو معتــاد بحلــول عــام  .2030أمــا بالنســبة للتوريــد والنقــل والتوزيــع ،تســتمر
الهيئــة فــي تحســين كفاءتهــا والحــد مــن الخســائر .أمــا فيمــا يتعلــق بالعمــاء ،تنفــذ الهيئــة العديــد مــن البرامــج لتعزيــز المحافظــة علــى
الميــاه .وتؤمــن الهيئــة بــأن التقــدم فــي إنتــاج الميــاه وتكنولوجيــا معالجــة الميــاه العادمــة ،جنبــاً إلــى جنــب مــع إدارة المــوارد المائيــة
المتكاملــة ســتكون شــرطاً أساســياً لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الخليــج .ونحــن نــرى الميــاه فــي ســياق أوســع مــن دورة
الميــاه كلهــا ،ونعتقــد بــأن دبــي ســتحتاج إلــى اســتخدام نهــج إدارة ميــاه أكثــر شــمولية لمواجهــة التحديــات والمــوارد المائيــة فــي
المســتقبل .ونعتقــد بأننــا يمكــن أن نعمــل بشــكل وثيــق مــع متعاملينــا لمســاعدتهم علــى تحديــد الفــرص المتاحــة إلعــادة اســتخدام
وإعــادة تدويــر وتقليــل اســتخدام الميــاه فــي عملياتهــم الخاصــة.
فعال في إغالق الدائرة المائية بالطرق التالية:
لقد بدأت الهيئة
ً
• معالجة المياه العادمة من غسل فالتر الكلس في محطات الهيئة
•اســتخدام الميــاه العادمــة وتدفقــات ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة مــن بعــض محطــات الهيئــة ألغــراض ري المســطحات
الخضــراء.
• اســتخدام الميــاه العادمــة المتدفقــة مــن الصــرف الصحــي المعالجــة ألغــراض ثانويــة (خــاف ميــاه الشــرب) فــي بعــض مواقــع
ســكن الموظفيــن.

استخدام المتعاملين للمياه
ضمــن اســتراتيجية إدارة الطلــب التــي تنفذهــا الهيئــة ،فقــد نجحنــا فــي خفــض معــدل اســتهالك الفــرد الســنوي مــن الميــاه إلــى
 41,723جالــون فــي عــام  .2014وتهــدف الهيئــة إلــى تقليــل اســتهالك الميــاه فــي دبــي إلــى  37,592جالــون للفــرد ســنوياً بحلــول
عــام  .2017ففــي كل عــام ،تنظــم الهيئــة فعاليــات لالحتفــال باليــوم العالمــي للميــاه لألمــم المتحــدة بالتعــاون مــع بلديــة دبــي
والمنظمــات المجتمعيــة األخــرى ،حيــث قامــت الهيئــة برفــع مســتوى الوعــي حــول كفــاءة اســتخدام الميــاه .كمــا تنظــم الهيئــة
برنامجــاً إلجــراء عمليــات تدقيــق علــى الطاقــة والميــاه بحريــة تامــة تقــدم للمتعامليــن فــي الهيئــة التوصيــات بشــأن كيفيــة ترشــيد
الطاقــة الكهربائيــة والميــاه مجانــاً  .كمــا عملــت الهيئــة علــى اســتحداث هيــكل تعرفــة فــي عــام  2008ونظــام الحتســاب الرســوم
اإلضافيــة فــي عــام  .2011إن اســعار التعرفــة المطبقــة مــن قبــل الهيئــة تتغيــر باالعتمــاد علــى كميــات الميــاه المســتهلكة .وتعتبــر
عمليــة تصميــم التعرفــة مــن المجــاالت التــي نســتمر فيهــا بإجــراءات التحليــات مــن أجــل فهــم أفضــل لكيفيــة تحفيــز كفــاءة اســتهالك
الميــاه .بيــد أن الهيئــة ،مــا تــزال مســتمرة فــي تقديــم الميــاه بأســعار منخفضــة وتنافســية .وكجــزء مــن مبــادرة الشــبكة الذكيــة التــي
تطبقهــا الهيئــة ،فقــد بــدأت فــي تنفيــذ مشــروع الشــبكات والعــدادات الذكيــة ،والــذي يجــري تخصيــص ميزانيــة لــه وتــم وضــع
خطــة عمــل مــع التواريــخ المســتهدفة للتنفيــذ .وسيشــهد المشــروع عمليــة اســتبدال العــدادات الميكانيكيــة والكهروميكانيكيــة
مــع العــدادات الذكيــة المتطــورة .وتعتبــر العــدادات الذكيــة جــزءاً مــن نظــام االتصــاالت الرقمــي ثنائــي االتجــاه الــذي يمكنــه إرســال
معلومــات تلقائيــاً إلــى الهيئــة .كمــا ســتوفر العــدادات للعمــاء معلومــات مفصلــة عــن اســتهالكهم للميــاه حتــى يتمكنــوا مــن تحديــد
أفضــل الســبل للحــد مــن اســتهالك الميــاه واســتخدام الطاقــة والفواتيــر.
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حماية البيئة
جائزة مجلس السالمة البريطاني للبيئة "جائزة الشرف العالمية"
الممنوحة لهيئة كهرباء ومياه دبي للسنة الثالثة على التوالي

لتميزها في
اإلدارة البيئية

االحتفاظ بشهادة األيزو 14001
على مستوى الشركة منذ عام 2006
تحسين مستويات انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين
بنسبة  % 67في عام  2014بالمقارنة مع عام 2007
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نهجنا اإلداري
ـرط أساسـ ٌـي
تــدرك هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي أن حمايــة البيئــة شـ ٌ
الســتمرار نجاحهــا وضمــان تحقيــق النفــع لألجيــال القادمــة ،ولــذا
فقــد جعلنــا هــذا المفهــوم جــزءاً ال يتجــزأ مــن رؤيتنــا ورســالتنا.
ونحــن نؤمــن بضــرورة دعــم وتعزيــز عمليــة حمايــة البيئــة فــي
كافــة خدماتنــا وأنشــطتنا ،وطريقــة شــراء المنتجــات والخدمــات،
وطريقــة إدارة كافــة األعمــال ،وفــي الطريقــة التــي نوجــه بهــا
عمالءنــا نحــو المحافظــة علــى الميــاه والطاقــة .وقــد دأبــت
الهيئــة علــى الســعي نحــو الحــد مــن اإلضــرار بالنظــام البيئــي
المحيــط مــن خــال خفــض االنبعاثــات الجويــة ،وتقليــل النفايــات،
وضمــان االلتــزام بجميــع التشــريعات البيئيــة ذات الصلــة.
إننــا فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،نلتــزم بكافــة التدابيــر
للمحافظــة علــى البيئــة حيــث نتبنــى سياســات وإجــراءات
مشــتركة مــن شــأنها رســم صــورة للتدابيــر الوقائيــة التــي يجــب
اتخاذهــا للتخلــص مــن الســبب وراء أي مخالفــة أو قصــور أو
أي مواقــف أخــرى غيــر مرغوبــة يحتمــل حدوثهــا ،وذلــك تجنبــاً
لتكــرار وقوعهــا .ولضمــان حســن إدارتنــا لهــذه المخاطــر وتلبيتنــا
للمعاييــر الصناعيــة والقانونيــة بجديــة تامــة ،نفذنــا نظــام إدارة
بيئيــة معتمــدة بشــهادة األيــزو  14001والــذي اســتمر تطبيقــه
علــى مســتوى الشــركة منــذ عــام  ،2006وفــي قطــاع إنتــاج
الطاقــة منــذ  .1998وقــد أصبــح هــذا النظــام أساســاً لعمليــة
تحســين مســتمرة فــي الطريقــة التــي نديــر بهــا عملياتنــا وتأثيراتهــا
علــى البيئــة .وقــد أقــر مجلــس الســامة البريطانــي علــى نجــاح
نظــام اإلدارة البيئيــة الخــاص بنــا ،مــع احتفــاظ هيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي بشــهادة الخمــس نجــوم فــي مجــال البيئــة المقدمــة مــن
مجلــس الســامة البريطانــي منــذ عــام  .2011كمــا حصــدت
هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي جائــزة "الشــرف العالميــة" مــن مجلــس
الســامة البريطانــي حيــث حصلــت علــى أعلــى مســتويات
التقييــم للعــام الثالــث علــى التوالــي ،وذلــك اعترافــاً منــه بالتزامنــا
بتحقيــق التميــز الشــامل فــي اإلدارة البيئيــة .وقــد كانــت هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي أول مؤسســة فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا تحصــد هــذه الجائــزة ،وواحــدة مــن ضمــن أربــع
شــركات فقــط علــى مســتوى العالــم الذيــن فــازوا بــكال الجائزتيــن؛
"جائــزة الشــرف العالميــة" ،و"جائــزة ســيف الشــرف" فــي الصحــة
والســامة مــن مجلــس الســامة البريطانــي ،حيــث حصدتهمــا
الهيئــة فــي عــام .2014
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االلتزام بالمحافظة
على البيئة
تلتــزم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بجميــع اللوائــح و القوانيــن
البيئيــة ذات الصلــة التــي تحددهــا حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وكذلــك بلديــة دبــي .وتضــع هــذه اللوائــح معاييـ َـر
لضبــط جوانــب الصحــة والســامة والجــودة البيئــة ،كمــا تفــرض
عقوبــات مدنيــة وجنائيــة أليــة انتهــاكات فــي هــذا الصــدد .فضـ ًـا
عــن ذلــك ،تلتــزم الهيئــة بكافــة األحــكام الخاصــة بالتراخيــص فيمــا
يتعلــق بعملنــا فــي مناطــق حساســة بيئيــاً  .وخــال عــام ،2014
لــم تســجل أيــة مخالفــة بيئيــة ضــد الهيئــة ولــم نتلــق أيــة شــكاوى
تتعلــق بأمــور بيئيــة.

حماية النظام البيئي
أوال تقييم
قبل أن تقوم الهيئة بتنفيذ أي مشــروع جديد ،يجرى ً
اآلثــار البيئيــة مــن قبــل استشــاريين متخصصيــن ،وباســتخدام
المعاييــر الدوليــة ،قبــل البــدء فــي أي عمليــة بنــاء .ولضمــان
نظــام بيئــي صحــي ،كلفــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي استشــاريين
متخصصيــن بإجــراء فحوصــات بيئيــة علــى مــدى عــام لمراقبــة
مناطــق تواجــد الكائنــات المالحيــة فــي منطقــة العمــل الخاصــة
بنــا .حيــث يراقــب المتخصصــون البيئيــون نقــاط تصريــف الميــاه
العادمــة لتحديــد أي تكاثــر للطحالــب الضــارة والــذي قــد يــؤدي
إلــى حــاالت "مــد أحمــر" – حيــث تنمــو الطحالــب نمــواً خارجــاً
عــن الســيطرة وتنتــج الســموم وتســتنزف األكســجين الموجــود
بالمــاء ،وهــو مــا يضــر بالحيــاة المالحيــة األخــرى وبمنشــآت إنتــاج
الميــاه الخاصــة بنــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تنفــذ الهيئــة خطــط
الطــوارئ للتصــدي لحــاالت المــد األحمــر والبقــع النفطيــة فــي
الخليــج العربــي لضمــان ســامة ميــاه الشــرب والتزامهــا بإرشــادات
منظمــة الصحــة العالميــة الخاصــة بميــاه الشــرب.
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حماية البيئة

قصة نجاح:

كابالت كشف الحرارة

جائزة المملكة المتحدة لألفكار لعام ( 2014فكرة العام)

تتعــرض المعــدات الحساســة المتواجــدة فــي أي محطــة فرعيــة للتوزيــع لخطــر الســخونة المفرطــة ،التــي قــد تــؤدي إلــى
حــوادث إشــعال الحرائــق .وهــذه الحــوادث قــد تؤثــر بدورهــا تأثيــراً ســلبياً علــى صحــة وســامة األشــخاص والممتلــكات
المتواجــدة فــي المناطــق المجــاورة ،وكذلــك علــى اإلمــداد الكهربائــي اآلمــن للعمــاء .ولذلــك ،وضعــت هيئــة كهربــاء
وميــاه دبــي نظــام تشــغيل ذكــي داخــل محطاتهــا الفرعيــة للتوزيــع .يســتخدم نظــام التشــغيل الذكــي كابــات كشــف
الحــرارة مــع عــازل حســاس للحــرارة ،والــذي ينصهــر عنــد درجــة حــرارة محــددة مســبقاُ .يحــدث هــذا دائــرة قصيــرة ويطلــق
أوتوماتيكيــاً المفتــاح ذي المصهــر ،ممــا يحــدث إنــذاراً  .وقــد أثبــت النظــام نجاحــه عنــد درجتــي حــرارة محدديــن ســلفاً ،
وتخطــط هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي لتنفيــذ النظــام علــى مراحــل لشــبكة محطــات التوزيــع التابعــة لهــا بعــدد  28,000مــن
 11-6.6كيلوفولــت.

الحد من االنبعاثات الجوية
تســبب االنبعاثــات الجويــة آثــاراً ســلبية ضــارة علــى مناخنــا المحلــي
واألنظمــة البيئيــة ونوعيــة الهــواء فــي دبــي ،ويتــم تطبيــق
اللوائــح للحــد مــن انبعــاث أكســيد النيتروجيــن وأكســيد الكبريــت.
ونظــراً الســتمرار تحســين كفــاءة محطاتنــا ،حققنــا نتائــج متميــزة
فــي خفــض انبعاثــات أكســيد النيتروجيــن وأكســيد الكبريــت.
وتعتمــد االســتراتيجية التــي تتبناهــا هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
لتقليــل انبعاثــات أكســيد النيتروجيــن فــي مرحلــة التصميــم ألي
محطــة طاقــة أو ميــاه بوضــع قواعــد صارمــة النبعــاث أكســيد
النيتروجيــن لمحــركات الغــاز .فعلــى ســبيل المثــال ،بلــغ معــدل
انبعاثــات أكســيد النيتروجيــن الســنوي فــي عــام 21.15 ، 2014
جــزء فــي المليــون ،وتشــمل كل أنــواع الوقــود ومحــركات الغــاز
والســخانات ،وهــي النســبة التــي تنخفــض عــن النســبة التــي
تشــترطها حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــي 37
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جــزء فــي المليــون ،والنســبة التــي يشــترطها االتحــاد األوروبــي
(التعليمــات الخاصــة بمحطــات االحتــراق الكبــرى لعــام 2001
للمحطــة المبنيــة بعــد  )2003والتــي تبلــغ  27جــزء فــي المليــون.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قدمــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي برامــج
فنيــة مبتكــرة أدت إلــى خفــض مســتويات انبعــاث أكســيد
النيتروجيــن إلــى نســب متميــزة فــي محطاتنــا الكبــرى .وفيمــا
يتعلــق بانبعاثــات أكســيد الكبريــت ،تحافــظ هيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي علــى االنخفــاض الشــديد لنســب انبعاثــه نتيجــة احتــراق
الغــاز الطبيعــي .وفيمــا يتعلــق بوقــود الديــزل ،حصلــت هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي علــى وقــود الديــزل والــذي يحــوي نســبة 10
ـدال مــن  500جــزء فــي المليــون،
جــزء مــن المليــون مــن الكبريــت بـ ً
وذلــك تماشــياً مــع لوائــح حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
لعــام .2014
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إدارة النفايات
نفــذت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي نظــام إدارة فعــال للنفايــات،
والــذي يهــدف إلــى تقليــل حجــم النفايــات الصلبــة والســائلة التــي
ننتجهــا ،وذلــك عــن طريــق كفــاءة اســتخدام المــوارد وإعــادة
تدويرهــا أو اســتعادتها .ويمكننــا نظــام إدارة النفايــات مــن
االلتــزام التــام بجميــع المعاييــر والسياســات واإلجــراءات المحليــة
والعالميــة .ونحــن أيضــاً فــي طريقنــا لوضــع معاييــر لنظــام إدارة
النفايــات الخــاص بنــا بالمقارنــة مــع المنظمــات الدوليــة.
ال يحــد التقليــل مــن نفاياتنــا مــن األضــرار البيئيــة فحســب ،بــل
إنــه يعمــل علــى خفــض التكاليــف .ففــي عــام  ،2014حققــت
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الهيئــة  830,020درهــم إماراتــي مــن بيــع نفايــات مهــدرة مــن
مجمــع محطــات الطاقــة فــي جبــل علــي .تتضــح أحــد األمثلــة
علــى المزايــا التجاريــة إلدارة النفايــات فــي جهودنــا إلعــادة تدويــر
نفايــات الزيــت.
وفــي مجمــع محطــات الطاقــة بمنطقــة جبــل علــي ،يعــاد تدويــر
مــا اســتخدم مــن زيــت التشــحيم وزيــت المحــوالت والزيــت
الهيدروليكــي ليســتخدم ثانيــة فــي أفــران الســخانات عنــد الحاجــة
إلــى حــرق الزيــت .فضـ ًـا عــن ذلــك ،تســتخدم الهيئــة كميــات
كبيــرة مــن الزيــت العــازل فــي معــدات التوزيــع ألغــراض العــزل
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أرقام وإحصائيات النفايات المستخرجة من مجمع محطات الطاقة بمنطقة جبل علي2013-2014 ،

أرقام النفايات

الوحدة

العام
2013

2014

نفايات عامة مرسلة إلى موقع النفايات

أطنان

1,534

1,599

التخلص من النفايات الخطيرة

أطنان

57.9

71.2

التعبئة الخشبية المستخدمة ثانية

قدم مكعب

5,958

5,297

المياه العادمة المستعادة

مليون جالون

209

266

لتر

126,421

19,143

العائد من مواد المخلفات /النفايات المباعة

درهم إماراتي

1,136,910

830,020

المدخرات من بيع الزيت المهدر

درهم إماراتي

513,538

228,771

الزيت المهدر المستعاد لالستخدام

دمج االستدامة
الشاملة في سلسلة التوريد
تــدرك هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي أن هنــاك آثــار بيئيــة واجتماعيــة
إجماليــة تمتــد لمــا وراء أعمالنــا الخاصــة المباشــرة .ولــذا ،فقــد
نفذنــا نظــام إدارة عالقــات المورديــن ،والــذي يمكننــا مــن إقامــة
عالقــات طويلــة المــدى وراســخة مــع موردينــا ،وتحســين جــودة
الخدمــات والقيمــة المســتخرجة مــن سلســلة التوريــد .وتصنــف
الهيئة مورديها إلى "اســتراتيجيين"" ،ورئيســيين" ،أو "أساســيين"،
وذلــك اعتمــاداً علــى توقعاتنــا مــن هــؤالء المورديــن .وخــال عام
 ،2014عملنــا مــع عــدد  1,819مــن المورديــن ،حيــث كان 57
مــورد اســتراتيجي ،بينمــا كان  424مــورد رئيســي ،و  1,338كانــوا
مورديــن أساســيين .وفــي ســبيل زيــادة اإلفــادة مــن المنتجــات
والخدمــات المحليــة ،أسســت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي لجنــة
مشــتريات محليــة .تحــدد اللجنــة المعاييــر التــي يجــب اتباعهــا قبــل
شــراء المنتجــات والخدمــات المحليــة .وخــال عــام  2014كذلــك،
أجرينــا  10,359معاملــة محليــة.
كمــا أطلقنــا برنامــج المشــتريات الخضــراء فــي معــرض ويتيكــس
 ،2013بهــدف تطبيقــه علــى سلســلة التوريــد الخاصــة بنــا.
ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تقييــم العواقــب البيئيــة للمنتجــات
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التــي تشــتريها هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي فــي المراحــل المختلفــة
لــدورة المنتــج ،ممــا يســاعدنا علــى تجنــب اختيــار المنتجــات ذات
اآلثــار البيئيــة الســلبية .وتبــرم العقــود علــى أســاس مجموعــة
مــن المعاييــر المتعــارف عليهــا ،إال أن األفضليــة تكــون للمورديــن
ممــن يتمتعــون بنظــم إدارة بيئيــة معتمــدة .كمــا أننــا نعني بشــراء
المنتجــات التــي تخفــض اســتهالك الطاقــة وتحــوي مــواد يمكــن
إعــادة تدويرهــا والمــواد األقــل ســمية والتــي تســاعدنا علــى
المحافظــة علــى الميــاه أو مواجهــة التأثيــرات االجتماعيــة .ونحــن
فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،نلتــزم بالممارســات التجاريــة التــي
تطبــق المعاييــر الدوليــة .منــذ عــام  ،2009وهيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي حاصلــة علــى شــهادة المســؤولية االجتماعيــة (.)SA8000
حيــث تتأكــد شــبكة مــن الممثليــن والمراجعيــن الداخليــن لشــهادة
المســؤولية االجتماعيــة مــن التــزام الهيئــة بالمعاييــر فــي هــذه
المنطقــة بشــكل دوري ،وذلــك مــن خــال إجــراءات تتضمــن
زيــارات ميدانيــة وجلســات توعيــة لموظفينــا .وتقــدم الهيئــة
معاييــر العمــل الجيــدة لتشــمل سلســلة التوريــد الخاصــة بنــا ،بمــا
فيهــا المقاوليــن والمقاوليــن مــن الباطــن والمورديــن.
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والتبريــد .وباســتخدام الزيــت المعــاد تدويــره ،يمكننــا خفــض
اســتهالكنا للزيــت الجديــد والحــد مــن النفايــات علــى نحــو كبيــر
(وكذلــك التكاليــف المرتبطــة بالتخلــص مــن النفايــات) .وفي عام
 ،2014اســتعدنا  19,143لتــراً مــن الزيــت لالســتخدام مجــدداً .
كمــا يســتخدم محلــل الغــاز ذو الدوائــر الكهربائيــة المغلقــة فــي

خفــض انبعاثــات غــاز سداســي فلوريــد الكبريــت .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،تســتعاد الميــاه العادمــة مــن محطــات الطاقــة الخاصــة بنــا
ويعــاد اســتخدامها .وخــال عــام  ،2014اســتعدنا  266مليــون
جالــون مــن الميــاه العادمــة.

الموظفون
أكمل  % 91من الموظفين
تقييم األداء لدورة 2013
في عام .2014

فازت الهيئة بسيف الشرف
في مجال الصحة والسالمة
لمجلس السالمة البريطاني
للعام السابع على التوالي.

تدني معدل اإلصابات بالحوادث
بنسبة  % 86ما بين 2014 – 2009
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نهجنا اإلداري
تؤمــن هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بشــكل عميــق بمســؤوليتها بتوفيــر بيئــة عمــل ســعيدة وإيجابيــة تدعــم موظفيهــا فــي أداء
أعمالهــم بفعاليــة وكفــاءة .وتلتــزم قيــادة الهيئــة فــي تطويــر مهــارات الموظفيــن وإطــاق برامــج عالقــات موظفيــن متعــددة تمكــن
الموظفيــن مــن المشــاركة الفاعلــة وطــرح آرائهــم ومكافأتهــم علــى أدائهــم مــن خــال برامــج األداء المتميــز .ومنــذ عــام ،2009
تمكنــت الهيئــة مــن الحصــول علــى شــهادة المســؤولية االجتماعيــة الدوليــة  SA8000والتــي تعتبــر أول معاييــر ترخيــص اجتماعيــة
قابلــة للتدقيــق ألماكــن العمــل وفــق معاهــدات منظمــة العمــل الدوليــة واألمــم المتحــدة والقانــون المحلــي .وتســاهم هــذه
المعاييــر فــي توجيــه عمليــات الهيئــة لحمايــة وتمكيــن جميــع موظفــي الهيئــة ضمــن نطــاق عملــي وســيطرة وتأثيــر الهيئــة .ويتضمــن
ذلــك جميــع الموظفيــن ,المورديــن والمقاوليــن و المقاوليــن مــن الباطــن العامليــن مــع الهيئــة .ونحــن فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
نســعى دائمــاً إلــى الفهــم واالســتجابة الحتياجــات وتوقعــات الموظفيــن التــي تتضمــن الرفاهيــة والمكافئــة واالحتــرام والحمايــة
والشــفافية بشــأن الزيــادة فــي الرواتــب والترقيــات باإلضافــة إلــى توفيــر بيئــة عمــل آمنــة وإيجابيــة.
وتتمثل الركائز األساسية لمنهجية الهيئة في إدارة شؤون الموظفين فيما يلي:
		
•
		
•
		
•
		
•

توفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية.
تأمين صحة وسالمة الموظفين.
استقطاب قوى عاملة مؤهلة بمهارات عالمية واالحتفاظ بها.
تعزيز التوطين.

مجموع عدد الموظفين حسب الجنس والنوع والمنطقة لعام .2014

المنطقة

أنثى

ذكر

نسبة الفئة العاملة

أوروبا

9

37

%0.45

215

6,751

%68.02

57

689

%7.28

1,244

1,211

%23.97

8

15

%0.22

1

4

%0.05

1,534

8,707

آسيا

أفريقيا

الشرق األوسط
شمال أمريكا
األقيانوسية
المجموع

بيئة عمل الهيئة
خــال عــام  ،2014قامــت الهيئــة بإنشــاء إدارة الســعادة لدعــم األهــداف االســتراتيجية وتحقيــق الســعادة للفئــات المعنيــة فــي
الهيئــة وباألخــص موظفيهــا .ويشــار إلــى أن أهــم مقومــات توفيــر بيئــة عمــل إيجابيــة وســعيدة وآمنــة ومنتجــة تتمثــل فــي الظــروف
الماديــة للعمــل .ففــي مبنــى الهيئــة المســتدام فــي القــوز الحاصــل علــى جائــزة  LEED Platinumيمكــن للموظفيــن التكيــف مــع
بيئــة عملهــم مــن خــال التحكــم بالحــرارة والتكييــف الهوائــي لزيــادة معاييــر الراحــة .كمــا أن هنــاك ســطح المبنــى األخضــر ،وهــو عبــارة
عــن حديقــة نباتــات تحــت األلــواح الشمســية .كمــا يضــم المبنــى صالــة رياضيــة فــي فــروع الهيئــة بالقــوز وورســان .كمــا يتــم تشــجيع
الموظفيــن علــى تزويــد الهيئــة باألفــكار حــول كيفيــة تحســين بيئــة العمــل والخدمــات مــن خــال برنامــج االقتراحــات للموظفيــن
"تواصــل"  .وقــد كان للعديــد مــن المبــادرات المقترحــة مــن قبــل الموظفيــن تأثيــر إيجابــي علــى أداء الهيئــة .فــي حيــن أنــه بالنســبة
للتغيــرات التشــغيلية التــي تؤثــر علــى الموظفيــن ،ال يوجــد أي فتــرة إشــعار مطبقــة للموظفيــن قبــل تنفيــذ أي تعديــات تشــغيلية
هامــة.
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	•

كما تطبق الهيئة إجراءات ضبط الجودة لشراء أي من المعدات التي تتجاوز قيمتها  1مليون درهم.

تلتــزم الهيئــة تجــاه المقاوليــن ومقاولــي الباطــن والمورديــن وتتقيــد بخدمــات استشــارات الصحــة والســامة الوظيفيــة 18001
و  18002لضمــان تطبيــق إجــراءات الســامة .وباإلضافــة إلــى هــذا ،تطبــق الهيئــة إجــراء خــاص لألعمــال اآلمنــة للمقاوليــن SP06
وللعمــل علــى زيــادة الوعــي بيــن المقاوليــن ،قامــت الهيئــة بإطــاق أســبوع الصحــة والســامة ضمــن اســتراتيجية الهيئــة لتعزيــز
الصحــة والســامة والبيئــة ومعاييــر االســتدامة .كمــا قامــت الهيئــة منــذ العــام  2011بتنظيــم "يــوم التوعيــة بالســامة والصحــة"
للموظفيــن والمقاوليــن واالستشــاريين بشــكل ســنوي .وتعمــل الهيئــة علــى إجــراء عمليــات تدقيــق لعملياتهــا مــن أجــل تقييــم مــدى
أداء الهيئــة وفقــاً لمتطلبــات الصحــة والســامة .ويتضمــن ذلــك عمليــات تقييــم ينفذهــا فريــق التدقيــق الداخلــي وكذلــك مدقــق
خارجــي مســتقل .كمــا يجــري مراجعــة نظــم الصحــة والســامة مــرة كل ثــاث ســنوات .ولمتابعــة أداء الصحــة والســامة ،تقــوم الهيئة
بمراقبــة مؤشــرات الســامة علــى المســتوى االســتراتيجي ووضــع األهــداف لقيــادة عمليــة التحســين المســتمرة .وأحــد المؤشــرات
الرئيســية للســامة هــو نســبة الحــوادث التــي انخفضــت بنســبة  % 68بيــن عامــي  2009و  .2014كمــا يســرنا اإلشــارة إلــى عــدم
تســجيل أي حــاالت وفــاة متعلقــة بالعمــل خــال العــام .2014
معدل نسبة الحوادث2014 ،
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600

الموظفون

قصة نجاح:
حملة أرويهم

انطالقــاً مــن مفهــوم تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة لبنــاء بيئــة عمــل محفــزة ،نظمــت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي
حملــة بعنــوان "أرويهــم" للســنة الثالثــة علــى التوالــي بعــد نجــاح نســختها األولــى والثانيــة .ويأتــي تنظيــم الحملــة تعبيــراً عــن
امتنــان الهيئــة تجــاه موظفيهــا وموظفــي مقاوليهــا مــن خــال توزيــع الوجبــات الغذائيــة وعبــوات الميــاه البــاردة وحقائــب
تخزيــن الطعــام والنشــرات التوعويــة حــول أهميــة اإلكثــار مــن شــرب الميــاه خــال أشــهر الصيــف .وقــد تضمنــت الحملــة
لعــام  ،2014توزيــع المعــدات إلــى أكثــر مــن  1,200عامــل مقارنــة بحوالــي  400عامــل فــي العــام  .2013ونحــن فــي هيئــة
كهربــاء وميــاه دبــي نســعى دائمــاً لتوســيع قاعــدة المبــادرات االجتماعيــة.

قوى عاملة بمؤهالت عالمية
خــال عــام  ،2014تعاقــدت الهيئــة مــع حوالــي  1،023موظــف جديــد للعمــل لديهــا مقارنــة بمغــادرة حوالــي  461موظــف .وتقــوم
الهيئــة بتوفيــر كل ســبل الدعــم الممكنــة للموظفيــن وتحســين المواهــب والمهــارات وتعزيــز النســيج االجتماعــي بهــدف تطويــر قــوى
عاملــة ذات مؤهــات عالميــة وأحــد الطــرق الرئيســية التــي نقــوم مــن خاللهــا بدعــم موظفينــا علــى جميــع مســتويات الهيئــة يكمــن
مــن خــال توفيــر التدريــب لتعزيــز مهــارات الموظفيــن .فمنــذ عــام  ،2010شــهدت الهيئــة زيــادة ثابتــة فــي متوســط ســاعات التدريــب
للمناصــب القياديــة وســاعات التدريــب للمــدراء وســاعات التدريــب للموظفيــن بمناصــب غيــر إشــرافية .كمــا قامــت الهيئــة بتنظيــم
برنامــج تخطيــط لتطويــر المهــن واإلحــال الوظيفــي فــي الهيئــة .وفــي عــام  ،2014قامــت الهيئــة بتطويــر إطــار عمــل للخبــرات الفنيــة
وتحديــث إطــار عمــل الخبــرات الســلوكية .فــي حيــن التحــق عــدد آخــر مــن الموظفيــن بمراكــز التطويــر مــع إعــداد خطــط تطويــر فرديــة
لــكل مشــارك .وســتعمل الهيئــة علــى تطويــر خطــط للتدريــب لمســاعدة المشــاركين فــي اإليفــاء بخطــط التطويــر الفرديــة الخاصــة
بهــم .وســيتم تنفيــذ خطــط اإلحــال الوظيفــي لحوالــي  80منصــب هــام بحيــث يتقلــد مواطنــو الدولــة حوالــي  % 80مــن هــذه
المناصــب.
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الموظفون الجدد حسب الفئة العمرية والجنس والمنطقة 2014

الفئة

عدد الموظفين الجدد

النسبة المئوية

العمر
تحت سن 30

527

51.5

50-30

489

47.8

7

0.68

أكثر من 50
الجنس
ذكر

243

23.75

أنثى

780

76.25

المنطقة
أوروبا

9

0.88

آسيا

87

8.50

أفريقيا

1

0.10

926

90.5

الشرق األوسط

دورة الموظفين حسب الفئة العمرية والجنس والمنطقة2014 ،

الفئة

عدد الموظفين الجدد

النسبة المئوية

العمر
تحت سن 30

113

24.5

50-30

161

34.9

أكثر من 50

187

40.6

الجنس
ذكر

45

9.8

أنثى

416

90.2

المنطقة
أوروبا

1

0.2

آسيا

300

65.1

4

0.9

الشرق األوسط

154

33.4

أمريكا الشمالية

2

0.4

أفريقيا
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متوسط ساعات التدريب حسب الدرجة( 2014 ،متوسط ساعات التدريب لكل موظف حسب فئة الجنس والموظف)
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تشجيع التوطين
تســعى الهيئــة بشــكل مســتمر إلــى دعــم جهــود الحكومــة المتمثلــة فــي زيــادة أعــداد العمالــة المحليــة وكذلــك تدريــب الجيــل القــادم
مــن المهنييــن .وتلتــزم الهيئــة بزيــادة نســبة الموظفيــن مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتطويــر برامــج التدريــب لهــم
وتدعيــم خبراتهــم .فــي عــام  ،2014كان عــدد الموظفيــن اإلماراتييــن الجــدد يصــل إلــى نســبة  .% 88.3وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن
مواطنــي الدولــة فــي الهيئــة يشــغلون مــا نســبته  % 81مــن المناصــب العليــا والقياديــة ويشــغل مــا نســبته  % 44.5مناصــب إدارة
متوســطة و % 32.6مناصــب غيــر إشــرافية فــي الهيئــة خــال عــام  .2014كمــا أننــا نســعى جاهديــن لجــذب المهنييــن المؤهليــن
مــن مواطنــي الدولــة واالهتمــام بتعزيــز مهاراتهــم مــن خــال توفيــر المنــح الدراســية والــدورات التدريبيــة فــي مختلــف الجامعــات
والكليــات والمعاهــد بجميــع أنحــاء العالــم .وبهــذه الطريقــة ،فإننــا ندعــم الطلــب المتزايــد فــي قطــاع التعليــم ،فــي حيــن نقــوم
أيضــاً بتطويــر اســتراتيجيتنا الخاصــة واالســتثمار فــي القــوى العاملــة لدينــا للمســتقبل .كمــا أطلقــت الهيئــة فــي العــام  2013برنامجــاً
للمنــح الدراســية لمواطنــي اإلمــارات لمتابعــة دراســاتهم وتعليمهــم فــي مجــال الطاقــة المتجــددة بالخــارج .كمــا قامــت الهيئــة
بإنشــاء أكاديميــة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي التــي تهــدف إلــى تنشــئة جيــل جديــد مــن المواطنيــن األكفــاء أكاديميــاً ومهنيــاً  .وعــاوة
علــى ذلــك تقــدم الهيئــة عــدداً مــن برامــج المنــح الدراســية لطــاب المــدارس الثانويــة المحليــة فــي مجــاالت الهندســة لتدريــب جيــل
جديــد مــن القــوى العاملــة  ،ال ســيما فــي مجــال المؤهــات التقنيــة ذات الصلــة بعمــل الهيئــة .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن الهيئــة
تقــدم الدعــم والرعايــة لمشــاريع األبحــاث والدراســات المتصلــة بعمــل الهيئــة لمواطنــي دولــة اإلمــارات .وتوفــر الهيئــة للموظفيــن
مجموعــة مــن المزايــا التــي تســاعد الهيئــة فــي اســتقطاب واالحتفــاظ بالموظفيــن مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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الفئات المعنية
والمجتمع
مساهمة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي
في عام  2014بعدد 7,338
ساعة عمل تطوعية.
إطالق نحو  71مبادرة مجتمعية
في عام 2014
عقد ورشة عمل االستدامة
السنوية الثانية للفئات المعنية
في عام 2014
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نهجنا اإلداري
تســتهدف خدماتنــا فــي المقــام كافــة شــرائح وفئــات المقيميــن فــي إمــارة دبــي ،والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا ،وموظفينــا ،وكل
وموردينــا وشــركائنا .يمكــن تعريــف الفئــات المعنيــة لدينــا علــى أنهــم تلــك
مــن نتعــاون معهــم بمــا فــي ذلــك الجهــات الحكوميــة،
ّ
الفئــات مــن األفــراد والجماعــات والمؤسســات الذيــن يتعاونــون مــع الهيئــة فــي تنفيــذ رســالتها ،ولهــذا ،فنحــن نضــع احتياجــات
كافــة الفئــات المعنيــة وتوقعاتهــم وتطلعاتهــم فــي صميــم اســتراتيجيتنا لتوفيــر البنيــة التحتيــة للكهربــاء والميــاه الالزمــة لدعــم
مســيرة النمــو االقتصــادي إلمــارة دبــي .إننــا نهــدف ،مــن خــال قيــاس توقعــات المعنييــن لدينــا ،إلــى تعزيــز التعــاون وضمــان مشــاركة
الجميــع بشــكل مســتمر وكمــا هــو مبيــن فــي المخطــط الخــاص بالمعنييــن ،حيــث نحــرص علــى المشــاركة الفاعلــة مــع جميــع الفئــات
المعنيــة لدينــا حتــى نتمكــن مــن فهــم توقعاتهــم وتطلعاتهــم بشــأن القضايــا الهامــة .ولتحقيــق ذلــك فقــد قمنــا بعمــل ترتيــب
للقنــوات المشــاركة بمــا فــي ذلــك اســتبيانات قيــاس نســبة الرضــا والحمــات الترويجيــة والمشــاريع المشــتركة والتعــاون مــع الجهــات
ـاوة علــى ذلــك ،فإننــا نقــوم بتطبيــق أســاليب مختلفــة ومنوعــة لتفعيــل تلــك
الحكوميــة علــى أســاس مــن األولويــات التنظيميــة .وعـ ً
المشــاركة مــن أجــل تحقيــق األهــداف والنتائــج المرجــوة.
تشتمل أهدافنا االستراتيجية الرئيسية التي تتعلق باألطراف المعنية على ما يلي:
		 استضافة ورشة عمل الفئات المعنية المشاركة حول االستدامة والتي تستهدف المجموعات الرئيسية للمعنيين لدينا.
•
		 تحديد القيمة التي تطرحها الفئات المعنية لكل مجموعة.
•
		 االستجابة الحتياجات الفئات المعنية وتوقعاتهم.
•
		 السعي إليجاد فرص جديدة للتعاون مع الشركاء االستراتيجيين لدفع مسيرة التنمية المستدامة.
•
		 إطالق المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على إمارة دبي وعلى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•

الفئات المعنية بهيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2014

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻣﺤﻠﻲ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ

SUPPLIERS
ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ

ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻮﻥ
ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﻮﻥ
ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ ﺭﺋﻴﺴﻴﻮﻥ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ

ENVIRONMENTAL
ﺳﻜﻨﻴﺔ
ENTITIES

ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ

& GENERAL PUBLIC
RELATED INSTITUTIONS
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺃﺧﺮﻯ
MEDIA & OPINION
LEADERS

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ

BOARD MEMBERS
SUPERVISORYﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺎﺀ
TOP MANAGMENT

ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ

NON SUPERVISORY
EMPLOYEES
OTHERS GRADES
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ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻣﺸﺮﻓﻮ
STRATEGIC
PARTNERS
MAIN PARTNERS
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﺸﺮﻓﻮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺇﺷﺮﺍﻓﻴﻮﻥ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

الفئات المعنية
والمجتمع
إعالم
قناة واحدة لتقديم المعلومات للمعنيين

إستشارة
المعنيون يسألون والمؤسسة تجيب

إشراك
إشراك وتثقيف المعنيين عبر قناتين

تعاون
التثقيف المشترك واتخاذ القرار والمبادرة

تمكين
دور المعنيين في الحوكمة

•
•
•
•
•
•

دورات توعية
حمالت تسويقية
فعالياتإعالمية
زيارات طالبية
حمالت للبرامج التحفيزية
دورات عن كيفية تقديم استراتيجية الشركات

•
•
•
•
•

دراسات حول رضا جميع المجموعات المعنية
اتصاالت شفوية وتحريرية
استطالعات الموضوعات المحددة
اقتراحات مباشرة من المتعاملين
تفاعل المشرف
•
•
•
•
•
•

اجتماعات متتالية
مشاركة الموردين
ندوات
برامجمتنوعة
برامجاقتراحاتالمتعاملين
المتسوقون

• مشاريعمشتركة
• شركاء القطاع العام والخاص
• ورشة عمل االستدامة السنوية للفئات
 المعنية
• أنشطة دعم السياسات واللوائح الحكومية

االشتراك مع الفئات المعنية
يتنــاول االســتبيان الســنوي لقيــاس نســبة رضــا توقعــات الفئــات المعنيــة بشــأن العديــد مــن القضايــا التــي تتعلــق بهيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي وبــكل مجموعــة .كمــا تــم تضميــن االســتدامة فــي رؤيــة هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،وبالتالــي ،فإنــه مــن المهــم ضمــان تعريفهــم
ـاء علــى ذلــك فقــد قامــت الهيئــة بوضــع أســئلة مناســبة تتعلــق باالســتدامة فــي كافــة
وإلمامهــم باالســتدامة بشــكل جيــد ،وبنـ ً
اســتبيانات الــرأي الخاصــة بالفئــات المعنيــة .وتكشــف نتائــج االســتبيانات الخاصــة بهــم أن غالبيــة المشــاركين فــي كل مجموعــات
المعنييــن لدينــا علــى وعــي كبيــر بتوجــه هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بشــأن االســتدامة ،وأنهــم كانــوا راضيــن تمامــاً عــن أدائنــا.

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014
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استطالع الفئات المعنية
لالستدامة لعام 2014
%83.9

% 84.5

% 82.9

% 89

% 82

ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ

ﺃﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻴﺎه ﺩﺑﻲ
ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺳﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗﻈﻬﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻴﺎه ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ
ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻴﺎه ﺩﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ

ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ(

% 82

% 80

ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻴﺎه ﺩﺑﻲ
ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ(
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ

% 86.5

ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ

% 84

% 74

ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻣﻴﺎه ﺩﺑﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ(
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ(

%
90

% 93

ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻭﻥ

ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

ورشة عمل إشراك الفئات المعنية
بهيئة كهرباء ومياه دبي بشأن االستدامة
لقــد قمنــا فــي عــام  ،2014للعــام الثاني على التوالي ،باســتضافة
ورش عمــل االســتدامة الســنوية الموجهــة للفئــات المعنيــة فــي
المبنــى المســتدام لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي فــي القــوز لمواصلــة
الحــوار حــول االســتدامة مــع الفئــات المعنيــة لدينــا .وقــد زودتنــا
نتائــج ورشــة العمــل برؤيــة عميقــة ومعرفة قيمة هؤالء المعنيين
ومعرفــة أي مــن قضايــا االســتدامة هــي األكثــر أهميــة بالنســبة
لهم .كما اشــتملت بعض القضايا و /أو التوصيات الرئيســية التي
ُأثيــرت مــن خــال إشــراك المعنييــن بمــا يلــي:
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1 .1اشــتراك الفئــات المعنيــة وتواصلهــم :أجمعــت كافــة
مجموعــات الفئــات المعنيــة علــى فوائــد التواصــل المتبــادل
بيــن الهيئــة وبينهــم .كمــا أقــر المعنيــون بجــودة ورشــة
العمــل التــي أجريــت وأثنــوا عليهــا كممارســة مســتقبلية،
وأوصــوا بضــرورة المحافظــة علــى وســائل االتصــال القائمــة
بيــن الهيئــة والفئــات المعنيــة معهــا.

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

توقعات الفئات المعنية
والقيمة المقترحة
إننــا نقــوم باســتخدام الرســائل التــي تصلنــا مــن الجهــات المعنيــة التابعــة لنــا مــن أجــل تطويــر أهــداف اســتراتيجيتنا .ومــن الوســائل التــي
اتبعناهــا للقيــام بذلــك ،تحديــد القيمــة المقترحــة التــي تطمــح الهيئــة بتقديمهــا للفئــات المعنيــة معها.

هيئة كهرباء ومياه دبي
تقرير االســتدامة
ل ـ ـع ـ ــام 2014

الجهة المعنية

إقتراحات المعنيين

توقعات الجهات المعنية

المتعاملون

تمكين متعاملينا من
العيش بطريقة أكثر
إستدامة

الشفافية والتواصل من أجل االستخدام و الرسوم
قيادة االستدامة وتقديم الحوافر

الحكومة

إرساء معايير جديدة للتميز
الحكومي

حد من التوافق مع استراتيجية الحكومة
تأمين أقصى ّ

الموظفون

أن تكون الهيئة مكان
العمل المفضل

التدرج في الوظيفة
تنمية قدرات الموظفين واالستثمار في التدريب
الشفافية حول الزيادة في األجور والترقية

الشركاء

التعاون للوصول الى منافع
متبادلة

الحوار المستمر والمنهجي والمشاركة
مذكرات تفاهم للتعاون في القضايا

المجتمع

بناء أساس قوي ومستدام
لمجتمعنا

رفع مستوى الوعي والتعليم والقيادة في مجال
االستدامة
االلتزام بتحقيق االستدامة والشفافية والتواصل الفعال

الموردون

التعامل مع الموردين
بإنصاف

أدلة توجيهية أكثر وضوحاً واستدامة في ما يتعلق
بالمشتريات ،وإيصالها بشكل فعال
بناء القرارات على أساس التكلفة والجودة :فوائد تكلفة
دورة الحياة واالستدامة
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الفئات المعنية
والمجتمع

2 .2الشــراكات المحليــة :اهتمــت الفئــات المعنيــة بالتعــاون مــع الهيئــة فــي المشــاريع المســتقبلية ،وقــد تــم التركيــز علــى الشــراكة
ـاال للتحســين المحتمــل فــي التعــاون بيــن الهيئــة وفئاتهــا.
المحليــة أيضــاً باعتبارهــا مجـ ً
3 .3التوعيــة العامــة :أكــدت الفئــات المعنيــة علــى أهميــة تثقيــف وتوعيــة موظفــي الهيئــة والجمهــور حــول موضــوع االســتدامة
حيــث أنــه ال يــزال هنــاك وعــي محــدود بشــأنها.

المجتمع المحلي
إننــا فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي نــدرك أن المســؤولية تجــاه المجتمــع األكبــر والمجتمعــات المحليــة فــي اإلمــارة يعــد أمــراً ضروريــاً ،
خــال العــام  ،2014لــم يحــدث أن تضــرر أحــد ســواء ماديــاً أو اقتصاديــاً مــن إقامــة مشــروعاتنا الكبيــرة داخــل حدودنــا التشــغيلية،
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ينســق برنامــج المســؤولية المجتمعيــة للشــركات الخــاص بنــا شــبكة تتكــون مــن ثمانيــة وعشــرين ( )28ممثـ ًـا
ـؤوال عــن تنســيق مبادراتنــا االجتماعيــة والمجتمعيــة .ونفخــر بأننــا قــد قمنــا بإطــاق  71مبــادرة مجتمعيــة فــي عــام ،2014
مسـ ً
وســاهمنا بحوالــي  7,338ســاعة عمــل تطوعيــة ،وتتــراوح هــذه المبــادرات مــا بيــن برامــج التنميــة المجتمعيــة المحليــة مثــل برامــج
التوعيــة فــي المــدارس إلــى حمــات التبــرع بالــدم.

قصة نجاح:

تحفيز وتشجيع الجيل القادم

تســعى هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بشــكل مســتمر لدعــم التنميــة المســتدامة فــي دبــي وخاصــة فيمــا يتعلــق بنشــر التوعيــة
بأهميــة الحمايــة البيئيــة بيــن الصغــار فــي مجتمعنــا .ولذلــك ،فقــد قمنــا بدعــم مدرســة العذبــة االبتدائيــة للبنــات فــي دبــي
عــن طريــق تركيــب مصابيــح إنــارة للشــوارع تعمــل بالطاقــة الشمســية ،وكذلــك قمنــا بتركيــب المصابيــح عاليــة اإلضــاءة ذات
الكفــاءة فــي اســتهالك الطاقــة فــي حــدود مبنــى المدرســة ،حيــث كانــت المدرســة تفتقــر قبــل ذلــك إلــى اإلضــاءة الكافيــة
خــارج المبنــى ،وهــو الشــيء الــذي منعهــا مــن اســتضافة األحــداث واألنشــطة والبرامــج الرياضيــة فــي الهــواء الطلــق
بعــد غــروب الشــمس .كمــا تــم إنشــاء معــرض بمســاعدة مركــز لوتــاه التقنــي لزيــادة تثقيــف وإلهــام الطــاب ،ولعــرض
كيفيــة اســتخدام الطاقــة الشمســية لتشــغيل األجهــزة التــي تســتخدم بشــكل يومــي مثــل المــراوح وآلــة البيانــو والمصابيــح
وشــواحن الهواتــف والســيارات.
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ملحق  :1الجوانب المادية وحدودها
الـجـوانب الـمـاديــة

المعنيون الخارجيون

الجوانب داخل الهيئة وخارجها
الحكومة

المجتمع

الشركاء

الموردون

المتعاملون

االقتصاد
األداء االقتصادي

كالهما

√

√

√

√

√

التوافرية واالعتمادية

كالهما

√

√

√

√

√

إدارة الطلب على الطاقة

كالهما

√

√

البحث والتطوير

داخلياً

كفاءة النظام

داخلياً

√

البيئة
الطاقة

كالهما

√

√

√

√

√

المياه

كالهما

√

√

√

√

√

االنبعاثات

كالهما

√

√

النفايات السائلة والهدر

كالهما

√

√

المنتجات والخدمات

كالهما

√

√

االلتزام

كالهما

√

√

√

√

√

المجتمع
التوظيف

كالهما

√

عالقات العمال/العالقات اإلدارية

كالهما

√

الصحة والسالمة المهنية

كالهما

√

التدريب والتعليم

كالهما

√

المجتمعات المحلية

كالهما

√

√

االلتزام

كالهما

√

√

√

وضع عالمة المنتج والخدمات

كالهما

√

√

√

√

√

الوصول

كالهما

√

√

√

√

√

توفير المعلومات

كالهما

√

√

√

√

√
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