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رؤ يتنا
بتكرة على مستوى عالمي.
مؤسسة مستدامة ُم ِ
رسالتنا
نلتزم بتحقيق السعادة لكافة المعنيين وتعزيز
رؤ ية دبي من خلل تقديم خدمات مستدامة
للكهرباء والمياه بمستوى عالمي من العتمادية
والكفاءة والسلمة ضمن بيئة محفزة للبتكار،
فعالة ،داعمين لديمومة
بكادر مؤهل وشرا كات ّ
الموار د.
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المغفور له بإذن ا الشيخ زا يد بن سلطان آل نهيان طيب ا ثر اه
مؤسس دولة المارات العر بية المتحدة ()2004-1918

إننا نولي بيئتنا جل اهتمامنا لنها جزء عضوي
من بلدنا وتار يخنا وتراثنا ،لقد عاش آباؤنا
وأجدادنا على هذه الرض ،وتعايشوا مع بيئتها
في البر والبحر ،وأدركوا بالفطرة وبالحس المرهف
الحاجة للمحافظة عليها ،وأن يأخذوا منها قدر
احتياجهم فقط ،ويتركوا فيها ما تجد فيه الجيال
القادمة مصدرا للخير ونبعا ً للعطاء.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زا يد آل نهيان حفظه ا
رئيس دولة المارات العر بية المتحدة

العمل البيئي جهد جماعي يتطلب مشاركة كل
من يعيش في بيئتنا الحضار ية ،بحيث يكون كل
فرد سفيرا ً للبيئة يحرص على نظافتها واستدامتها
كما يحافظ على بيئة بيته ،فينشر الخضرة ،ويعمل
على التقليل من انبعاث الغازات الملو ثة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن ر اشد آل مكتوم رعاه ا
نائب رئيس دولة المارات العر بية المتحدة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

الطاقة النظيفة والمتجددة من القطاعات الساسية
التي تشكل محور التنمية ومفتاح النجاح فيها،
والمارات تقدم للعالم اليوم نموذجا ً متطورا ً في
التحول السر يع لتبني الحلول المستدامة”.
ّ

سعادة سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب الر ئيس التنفيذي
هيئة كهر باء ومياه دبي

تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دولة المارات العربية المتحدة
أفضل دول العالم ،انسجاما ً مع الستراتيجيات المحلية والوطنية بما فيها مئوية المارات  ،2071ورؤية
المارات  ،2021وخطة دبي  .2021وتعد الهيئة أول مؤسسة حكومية تتبنى الستدامة كجزء من رؤيتها.
وقد حدثت الهيئة استراتيجيتها لتشمل البعاد الثلثة للستدامة :البيئية والجتماعية والقتصادية ،بما
يضمن تبني استر اتيجية مستدامة ومتكاملة تشمل جميع مجالت عملها.
وتحرص الهيئة على أن تكون نموذجا ً ُيحتذى عالميا ً في كفاءة الطاقة والعتمادية ودعم التحول نحو
القتصاد الخضر وتعز يز الستدامة .وتدعم الهيئة استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  ،2050التي أطلقها
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه ا ،لجعل دبي مركزا ً عالميا ً للطاقة النظيفة والقتصاد الخضر ،من خلل توفير  %75من إجمالي
الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول  .2050كما نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية إدارة
الطلب على الطاقة والمياه ،لخفض الطلب على الطاقة والمياه بنسبة  %30بحلول 2030؛ واستراتيجية
دبي للحد من النبعاثات الكر بونية لتقليل هذه النبعاثات بنسبة  %16بحلول .2021
حققت الهيئة الكثير من النجازات المحلية والدولية ،وفي مقدمتها تحقيق دولة المارات العربية المتحدة،
ً
ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي ،للمرتبة الولى عالميا ً في الحصول على الكهرباء ،وفق تقر ير ممارسة
العمال الصادر عن البنك الدولي للعام  .2018كما حصدت الهيئة أرفع جائزة في نموذج التميز للمؤسسة
الوروبية لدارة الجودة ( ،)EFQMلتصبح أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على جائزة تميز المؤسسة
الوروبية لدارة الجودة ،وأول مؤسسة في تار يخ الجائزة تحصل عليها من المرة الولى للترشح .وتم تصنيف
الهيئة ضمن الفئة البلتينية ،وهي أعلى مرتبة دولية ضمن مؤشر التميز العالمي.
وأعلنت الهيئة في عام  2017انضمامها للميثاق العالمي للمم المتحدة ،أ كبر مبادرة للستدامة المؤسسية
في العالم ،والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة الـ  17التي أعلنتها المم المتحدة لعام  ،2030وذلك
تقديرا ً منا لدور المم المتحدة في رفد مسيرة التنمية المستدامة حول العالم.
وتؤكد إنجازات الهيئة العالمية نجاحها في تبني أفضل الممارسات المستدامة والفعالة لتحسين كفاءة
الطاقة في جانبي الطلب والمداد .فقد حققت الهيئة نتائج مبهرة في الكفاءة والتوافر ية والعتمادية،
وبلغ معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنويا ً  2.68دقيقة ،مقارنة بـ  15دقيقة مسجلة لدى كبرى
المؤسسات الخدمية في التحاد الوروربي وأمر يكا .وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوز يع الكهرباء
لتبلغ  %3.3مقارنة بـ  %7-6في أوروبا وأمر يكا .كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوز يع المياه
لتصل إلى  %7.1مقارنة بـ  %15في أمر يكا الشمالية .كما تم رفع كفاءة استهلك الوقود إلى نحو ،%90
وارتفعت كفاءة النتاج بنسبة  %28.87بين عامي  2006وحتى .2017
وتواصل الهيئة إصدار تقر يرها السنوي حول الستدامة منذ عام  2013وفقا ً لمعايير المبادرة العالمية
لعداد التقار ير .وانضمت الهيئة أ يضا ً إلى المجتمع الذهبي التابع للمبادرة العالمية لعداد التقار ير ،كما أنها
جزء من برنامج الرواد للمعايير ،الذي جعلها ضمن  100مؤسسة على مستوى العالم كان لها السبق في
التطبيق الفوري للمعايير الدولية الجديدة الصادرة عن المبادرة العالمية لعداد التقار ير ،وذلك في تقر يرها
حول الستدامة لعام .2016
ويشكل هذا التقر ير مرجعا ً شامل ً لكل إنجازاتنا ومسيرتنا نحو تحقيق هدفنا ،والسهام في جعل دولة
المارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للدولة عام  ،2021في إطار سعينا طويل
المدى لضمان حق الجيال القادمة في التمتع بحياة مستدامة على هذه الرض.
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نبذة عن
هيئة كهر باء ومياه دبي

مقدمة عن التقرير

يتناول تقر ير الستدامة السنوي الخامس لهيئة كهرباء ومياه دبي الحقائق القتصادية والبيئية
يمكنها
والجتماعية ذات الصلة ،بما يعكس سبل إيفاء الهيئة بالتزاماتها طويلة المدى نحو الستدامة ،و ّ
ثم تعز يز الحوار معهم.
من إطلع المعنيين بأداء الهيئة فيما يتعلق بالستدامة ،ومن ّ

نطاق التقرير

ترتبط البيانات والفصاحات الواردة في هذا التقر ير بجميع العمليات والجراءات الساسية التي تقع
في نطاق عمل الهيئة وتشملها ،ما لم يرد خلف ذلك .ول يحتوي هذا التقر ير على أي بيانات تتعلق
بالمشار يع المشتركة والمقاولين الفرعيين ،ما لم يذكر خلف ذلك.
تغطـي بيانـات الداء الـواردة فـي التقر يـر الفتـرة من  1ينايــر إلــى  31ديســمبر  .2017ويتضمن التقر ير
المبادرات الجار ية التي أطلقتها الهيئة خلل السنوات الماضية ،كما يحتوي على المعلومات الساسية
المهمة التي وردت في تقار ير سابقة ،علما ً بأنه ل توجد تعديلت جوهر ية في أدوات قياس البيانات
المستخدمة في هذا التقر ير عن تلك المستخدمة في التقر ير السابق .وفي حال وجود أي اختلفات ،فإنه
يشار إليها بوضوح في موضعها.

محتوى التقرير

يقدم تقر ير الستدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي  2017معلومات متعلقة بأداء الستدامة ،ويستهدف
جميع فئات المعنيين لدى الهيئة .وتلتزم الهيئة بإعداد تقر ير حول أداء الستدامة بها سنوياً ،ويأتي
إصدار هذا التقر ير  -عقب صدور تقر ير الستدامة  -2016وفقا ً لمعايير المبادرة العالمية لعداد
التقار ير ( ،)GRIحسب المستوى الساسي .والمبادرة العالمية لعداد التقار ير هي منظمة تعني بإصدار
معايير إعداد تقار ير الستدامة المعترف بها عالمياً ،وتستخدمها المؤسسات حول العالم للتعر يف
بأداء الستدامة وتأثيره على عملها .وقد أجر يت عملية تعر يف محتوى التقر ير بناء على المعايير
الجديدة للمبادرة العالمية لعداد التقار ير ،بالضافة إلى إفصاحات قطاع خدمات الكهر باء وفقا ً للصدار
الرابع من الطار الصادر عن المبادرة العالمية لعداد التقار ير .و يرتكز هذا التقر ير على مبادئ الشمولية
والواقعية والستدامة وإشراك المعنيين .كما صممت الهيئة هذا التقر ير وفق المبادئ المحددة في
معيار المساءلة  AA1000من الشمولية والواقعية والستجابة.
وإ يمانا ً منا بأن الشفافية هي العامل الساسي لتقديم نتائج موثوقة ،وشاملة ،وقابلة للمقارنة ،قدمنا
تقر ير الستدامة  2017مرة أخرى لجراء ضمان خارجي (بمستوى معقول) من قبل مزود ضمان
مستقل وفقا ً لمعايير الضمان الدولية .)ISAE3000( 3000

الملحظات والتعليقات

نسعى في هيئة كهرباء ومياه دبي دائما ً الى تطوير وتحسين أداء الستدامة ،ونثمن آراء
جميع المعنيين لدينا .إذا كانت لديكم أي تعليقات أو استفسارات او اقتراحات للتحسين
تتعلق بالصدار الخامس من تقر ير الستدامة ،يرجى التواصل معنا على البر يد اللكتروني:
sustainability@dewa.gov.ae
يرجى العلم بأن النسخة اللكترونية من هذا التقر ير متوفرة عبر الموقع اللكتروني للهيئة:
http://www.dewa.gov.ae
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خلل خمسينات القرن الماضي وقبل إدخال الكهر باء إلى إمارة دبي ،كان سكان المارة يعتمدون في إنارة
منازلهم على الشموع والفوانيس التي تعمل على مادة الكيروسين والمعروفة محليا ً باسم «الفنر».
وكانوا يستخدمون أوراق النخيل والطمي وأحجار المرجان في بناء منازلهم .كما اعتمدوا على أبراج
الر ياح المعروفة محليا ً باسم «البراجيل» من أجل التهو ية وتبر يد الماكن المغلقة .وقد أصبحت
تلك البراج سمة مميزة للمارة حيث سمحت لسكان دبي بتجنب درجات الحرارة العالية خلل أشهر
الصيف .كان السكان المحليون أ يضا ً يعتمدون في الحصول على المياه العذبة على سحب المياه من
البار المنتشرة في أنحاء دبي .بالضافة إلى ذلك ،شكل الخور مرفأً رئيسيا ً لسكان دبي حيث يتمتع بموقع
استراتيجي يقع على الطر يق التجاري القديم الذي يصل بين أوروبا والهند ،والذي جعل من دبي محطة
لتزويد السفن بالمياه والمدادات والتي تحولت في نهاية المطاف إلى مرا كز تجار ية في منطقة الخليج،
حيث كانت تتم تجارة الذهب واللؤلؤ والتوابل فيها .وبفضل الزدهار المتنامي للمنطقة ازدادت الحاجة
للحصول على المياه والكهر باء من أجل تلبية احتياجات النمو السكاني المتزا يد.

حول هيئة كهرباء ومياه دبي

دبي قبل الكهر باء والمياه

نبذة عن هيئة كهر باء ومياه دبي

نظرا ً للتطور الهائل الذي شهدته مدينة دبي الساحلية في حقبة الخمسينات ،بدت الحاجة ماسة إلى
إنشاء جهة محددة مسؤولة عن إنتاج المياه الصالحة للشرب وإنتاج الكهرباء .لذلك تم تأسيس شركة
كهر باء دبي ودائرة مياه دبي على التوالي خلل عامي  1959و .1961أسست شركة كهر باء دبي أول
محطتين لتوليد الكهرباء المحطة ( )Aوالمحطة ( )Bبين عامي  1961و 1973لتزويد سكان دبي
بالكهرباء عبر شبكة توز يع بسيطة .اعتمدت هاتان المحطتان على وقود الديزل في تشغيلهما حيث
بلغت قدرتهما الجمالية  60ميجاوات .و قد أسهم تقديم خدمات المداد بالكهرباء والمياه في هذا
الوقت المبكر في إيجاد أساس قوي للتطور السر يع في دبي .وما زال من الممكن رؤية أحد محركات
مولدات الديزل ،بقدرة  360كيلووات من المحطة ( )Aقائما ً في ا لمبنى الرئيس للهيئة.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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وفي عام  ،1992أصدر المغفور له بإذن ا الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
حينئذ ،مرسوم رقم ( )1بخصوص إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي ،باعتبارها
ٍ
مجلس الوزراء حاكم دبي
مؤسسة عامة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة دبي ،ومسؤولة عن إنتاج الكهرباء والمياه في المارة.
تجسد هيئة كهرباء ومياه دبي قصة نجاح باهرة بما تتميز به من قدرة وكفاءة عالية في جميع عملياتها.
وتتمثل المنهجية التي تتبعها الهيئة في التخطيط المستمر واستشراف المستقبل لتلبية الطلب

المتزايد للمستهلكين على الكهرباء والمياه .وبتطبيقها لهذه السياسة ،تمكنت الهيئة من المضي قدما ً
في خدمة المستهلكين ،وهي بذلك تؤدي دورها في المساهمة في النمو والزدهار القتصادي لمارة دبي.
على مدى نحو  60عاماً ،تواصل الهيئة تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافر ية والكفاءة والعتمادية؛
وتبلغ القدرة النتاجية المركبة للهيئة  10،200ميجاوات من الكهرباء ،و  470مليون جالون من المياه
يومياً ،ومع استمرارها في التوسع لتلبية الطلب المتزا يد على الكهرباء والمياه ،تواصل الهيئة جهودها

لتعز يز قدراتها ومواصلة أداء دورها الحيوي بالعتماد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ،تواصل
بثقة مسيرتها الناجحة في المستقبل.

18

تقرير االستدامة 2017
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تحرص هيئة كهر باء ومياه دبي على إدارة أعمالها وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية للشركا ت
المملوكة للدولة ،وذلك تماشيا ً مع توصيات منظمة التعاون القتصادي والتنمية لعام  .2015كما قا مت
تبني أفضل الممارسات التي وضعها البنك الدولي ومزودي الكهر باء والمياه في جميع
الهيئة باعتماد و ّ
أنحاء العالم ،ولدينا هيكل حوكمة شامل نلتزم بتطبيقه إلى جانب سياسات الحوكمة وميثاق الحوكمة.

حول هيئة كهرباء ومياه دبي

الحوكمة المؤسسية

تعين مجلس إدارتها المكون من تسعة
هيئة كهرباء ومياه دبي مملوكة بنسبة  %100لحكومة دبي التي ّ
أعضاء بموجب مرسوم يصدره صاحب السمو حاكم إمارة دبي .ويكون ثمانية من أعضاء مجلس الدارة

أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين .ويتم تعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بموجب المرسوم،
ويدير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي جميع أنشطة ووظائف هيئة كهرباء ومياه دبي .ويفصح أعضاء

مجلس الدارة عن أي تعارض في المصالح ،فيما تحدد اللوائح التنفيذية للمجلس نطاق ومهام عمله.
ويجوز للمجلس أ يضا ً إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويشمل إطار الحوكمة العناصر الساسية للحوكمة مثل الرقابة على المجلس ،والهيكل التنظيمي
الواضح والصلحيات والستراتيجية وتفويض للسلطات المالية والدار ية على نحو سليم .كذلك هناك
مجموعة كاملة من اللجان على مستوى الدارة وسياسات شاملة لتغطية جميع المهام ،إضافة إلى
ميثاق قواعد السلوك الوظيفي وأخلقيات العمل ودليل الموظف والتي تساعد جميعها في نشر
عناصر الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة .وتماشيا ً مع المبادئ التوجيهية العالمية ،تتبنى هيئة كهرباء
ومياه دبي نموذج حماية يتضمن ثلثة خطوط دفاعية ،تكون فيها الدارة والشراف في الخط الول،
المخاطر ،والمتثال ،والشؤون القانونية والحوكمة في الخط الثاني ،والتدقيق الداخلي في الخط الثالث.
و يوفر مدققو الحسابات الخارجيون وعملية التدقيق الحكومي أ يضا نظاما ً واسع النطاق للمراجعة.
تشمل منظومة الحوكمة في الهيئة الحوكمة التقنية ،وحوكمة المشار يع ،وحوكمة المشتر يات ،وحوكمة
الستدامة ،وحوكمة المياه .وتعتمد الحوكمة في هيئة كهرباء ومياه دبي على المعايير المتوافقة مع
المعايير البر يطانية  BSi 13500الخاصة بالحوكمة المؤسسية ،وقد حصلت الهيئة على العديد من
الجوائز والعترافات تقديرا ً لممارسات الحوكمة الرشيدة بها.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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مجلس الدارة

يعمل مجلس الدارة في هيئة كهرباء و مياه دبي على مراقبة جميع أنشطتها المؤسسية باعتباره أعلى
سلطة في الهيئة لتخاذ القرارات .وتتمثل مهامه الساسية في اعتماد الميزانية السنوية للهيئة ،والموافقة

على خدمات إمداد الكهرباء والمياه ،واعتماد وإبرام التفاقيات مع الطراف الخارجية .كما يعتمد المجلس

الشؤون الدار ية والمالية والتقنية ،ويصدر اللوائح التنظيمية .حيث أن الهيئة مملوكة بالكامل لحكومة
دبي ،فإن مجلس الدارة و كبار الموظفين الرسميين يتم اختيارهم مباشرة بموجب قرار ومرسوم حكومي.

وقد تم تعيين مجلس الدارة الحالي عام  2015ويتألف من  9أعضاء .يشغل سعادة /مطر حميد الطاير
منصب رئيس المجلس ،بينما يشغل سعادة /سعيد محمد أحمد الطاير ،منصب العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي للهيئة.

مجلس إدارة هيئة كهر باء ومياه دبي
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تعمل الهيئة من خلل عدة قطاعات متخصصة أساسية وداعمة ،ولدى كل قطاع إداراته وأقسامه
ووحداته وهيكله التنظيمي التي تدير عملياته ،وفقا ً لمؤشرات الداء الرئيسية والهداف والخطط التي
تدعم جهود الهيئة في تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية.
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الهيكل التنظيمي لهيئة كهر باء ومياه دبي
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اللجان

يدعم مجلس الدارة في أنشطته مجموعة من اللجان الخرى التي تتشكل إما من أعضاء فر يق الدارة
أو أفراد آخر ين من قطاعات الهيئة .وهناك عدد من اللجان الخرى في الهيئة مثل :لجنة التظلمات

ولجنة شؤون الموظفين ،واللجنة النسائية ،ومجلس الهيئة للشباب ،ولجنة الستثمار ،ولجنة فتح

العطاءات ،ولجنة المشتر يات المحلية ،ولجنة إدارة المخاطر المؤسسية ،ولجنة تكافل وثقة ،ولجنة

المخالفات الدار ية ،ولجنة التحقق من الخردة ،ولجنة التعويض عن الضرار ،ولجنة جائزة هيئة كهرباء
للتميز ،ولجنة إدارة الزمات واللجنة التشغيلية ،واللجنة الهندسية ،ولجنة إدارة المخاطر
ومياه دبي
ّ

المؤسسية ،ولجنة الصحة والسلمة والبيئة ،ولجنة الحوكمة المؤسسية ،ولجنة الستجابة لحالت
الطوارئ اللكترونية ،ونظام إدارة الطاقة  ISO 50001ولجنة الدارة العليا وغيرها من اللجان.

الجمعيات والمؤسسات

تعد الهيئة جزءا ً من العديد من المؤسسات والمجالس واللجان الوطنية التي تسعى لبناء شرا كات
قوية في قطاعات الطاقة والصناعة .حيث تهدف هذه العلقات التعاونية إلى تعز يز أفضل ممارسات
الستدامة .تشمل هذه المؤسسات ،على سبيل المثال ل الحصر:
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مؤسسة ذات بعد استراتيجي

استراتيجيتنا

تنفذ الهيئة أعمالها على أساس استراتيجي وتوائم عملياتها باستمرار مع الستراتيجيات والهداف
الوطنية والدولية .ومع ظهور التوجهات الجديدة في مجال البتكار والتكنولوجيا وخدمة المتعاملين

والتميز ،تبقى الستدامة في صميم أعمالنا ،حيث أنها تشكل جوهر استراتيجيتنا ورؤيتنا ورسالتنا.

ويتسع مفهومنا للستدامة خارج نطاق عملياتنا التشغيلية ليشمل سلسلة التور يد ومجتمعاتنا
والقتصاد في إمارة دبي ،بما يعكس آراء المعنيين الذين يتوقعون أن تكون الهيئة رائدة في مجال تعز يز

الستدامة باعتبارها مؤسسة مسؤولة مجتمعياً.

ومع تبني الهيئة لستراتيجية مرنة ،نواصل تحديث وتحسين خارطتنا الستراتيجية من أجل موا كبة
التطورات الهائلة التي تشهدها دبي ودولة المارات .ولذلك قمنا بمواءمة استراتيجيتنا لتشمل المز يد
من التركيز على المرونة والحوكمة والتميز والبتكار لنتمكن من التطلع إلى مستقبل مستدام.
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ننفذ في هيئة كهرباء ومياه دبي عملية إدارة الستراتيجية بشكل سنوي ،وتقسم إلى الهداف الستراتيجية

ومؤشرات الداء الرئيسية المؤسسية ،والمبادرات التي تنقسم بدورها إلى أر بعة منظورات .يتم تحديث
خارطتنا استراتيجيتنا بشكل سنوي لموا كبة خطط وأهداف دبي المتزايدة والمتنامية .في عام 2017

قمنا بتحسين موضوعاتنا ومنظوراتنا وأهدافنا الستراتيجية من أجل التحول إلى منظمة مبتكرة تتسم

حول هيئة كهرباء ومياه دبي

نظام إدارة استراتيجيتنا

بالمرونة ،واعتماد نموذج حماية متكامل ،واللتزام بتحقيق سعادة موظفينا والمعنيين مع الحفاظ
على التزامنا بتحقيق خطة دبي  .2021كما يتضمن تحديث استراتيجيتنا لعام  2017نسخة محسنة

من بطاقة الداء المتوازن ،والتي تعزز التركيز على قياس التقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية هامة.

ونقر في الهيئة بأن تحقيق أهدافنا الستراتيجية يتطلب إدارة استراتيجية مرنة لتخاذ القرار المثل الذي
يركز على الولو يات العليا.
المنظورات الر بعة التي تضمن تركيز استراتيجيتنا بشكل متوازن على عوامل التمكين والنتائج هي:
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منهج التخطيط الستراتيجي

ندرك في هيئة كهرباء ومياه دبي أن الستدامة رحلة وليست وجهة .وكجزء من نهجنا للتخطيط
الستراتيجي ،نُجري أبحاث و تحليلت شاملة توفر لنا نظرة شاملة لسياقنا التشغيلي والذي بدوره ّ
يوفر

خارطة طر يق مستدامة لعمل الهيئة .كما ندرس أ يضا ً أهم التجاهات السياسية والجتماعية والبيئية

والتكنولوجية والقانونية والصناعية والسوقية ،بالضافة إلى أدائنا السابق لتحديد نقاط القوة وفرص
التحسين والمخاطر .وننظر في العديد من السينار يوهات استنادا ً إلى التجاهات الناشئة والممكنات ،ثم

نحدد الثار الستراتيجية على الطار الزمني المحدد.
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وهناك عاملن رئيسيان يلعبان دورا ً مهما ً في صياغة استراتيجيتنا وهما:

 .1المواءمة مع استراتيجيات دبي ودولة المارات للسهام في تحقيق رؤية دبي ودولة المارات ،إضافة
إلى المبادرات العالمية المدعومة من دولة المارات العر بية المتحدة.

 .2المواءمة مع التطورات الخارجية والداخلية لضمان تكيف الهيئة مع التغيرات المستقبلية من أجل
تحقيق أهدافها.
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صياغة الستراتيجية وإطار التنفيذ

تطبق الهيئة إطار عمل أفضل الممارسات الدولية لتطوير وتحديث وتنفيذ استراتيجيتها .يضمن هذا
النهج المتثال للمبادئ الخمسة للمؤسسات المرتكزة على الستر اتيجية وهي:
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لها والتي تتألف من ست مراحل ،تشمل عنصر ين مبتكر ين وهما :السينار يوهات الستراتيجية و
الستراتيجيات الوظيفية.
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حول هيئة كهرباء ومياه دبي

تستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي هذه المبادئ كأساس لتطوير العملية الستراتيجية المعدة خصيصا ً
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الطموحات الستراتيجية بحلول عام 2021

تتضمن استراتيجيتنا لعام  2021خمسة محاور ،تحقق الهيئة من خللها أهدافها للستدامة على
المدى الطويل:
النمو المستدام :تتمحور استراتيجيتنا حول تعز يز الستدامة في جميع أنشطة الهيئة ،حيث يشكل
النمو المستدام هدفنا الرئيسي الذي يمكننا من تعز يز قدراتنا للسهام في خطط التنمية المحلية
والوطنية الطموحة ،والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان ازدهارنا القتصادي الدائم.
التميز في العمليات التشغيلية والخدمات الذكية :نسعى في الهيئة إلى تقديم خدمات تفوق
توقعات المعنيين وذلك من خلل التزامنا بتحسين إدارة أصول المؤسسة بشكل مستمر ،والعمل
الدؤوب على حماية الفراد من خلل ممارسات الصحة والسلمة ذات مستوى عالمي ،وتطو ير
جو دة وقيمة الخدمات التي نقدمها.
المرو نة والحوكمة :نهدف إلى دعم مسيرة تميز الهيئة لعام  2021ومسارها الستراتيجي من خلل
الستفادة من ممارسات الحوكمة الرشيدة لدينا ،وتطو ير إطار عملنا المؤ سسي المرن.

مبادر ة دبي  :X10تشكل قدرتنا على البتكار في قطاع الطاقة والمياه سر يع التطور عامل ً حاسما ً في
إعداد الهيئة وإمارة دبي من أجل المستقبل .حيث يحافظ هذا الجانب من استراتيجيتنا على تركيزنا
على إيجاد حلول دائمة وأ كثر ملءمة للتحديات الحالية والمستقبلية من خلل الستثمار في البحث
والتطو ير والبتكار.
ممكنات النجاح :تعتمد استراتيجيتنا بالكامل على مواردنا البشر ية وقدراتنا ،فهما الساس الذي
نطبق عليه استراتيجيتنا ،ونحن ملتزمون بالستثمار في مواردنا البشر ية وضمان بيئة عمل تسودها
السعادة والمان والنتاجية من أجل دعم نمو ونجاح الهيئة وتعز يز الهوية الوطنية لدولة المار ات.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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مواءمة استراتيجية هيئة كهر باء ومياه دبي

تتواءم استراتيجيتنا وخارطة طر يقنا مع الخطط والستراتيجيات على المستوى الدولي والوطني
والمحلي.
أهداف المم المتحدة للتنمية المستدامة 2030
دخلت أهداف التنمية المستدامة حيز التنفيذ في يناير  ،2016وتشكل دعوة عالمية
للعمل على القضاء على الفقر ،وحماية الرض ،وضمان أن ينعم شعوب العالم
بالسلم والزدهار .إن لكل هدف من الهداف الـ  17أغراض محددة يجب تحقيقها
خلل السنوات الـ  15المقبلة.

الجندة الوطنية ورؤ ية المارات 2021
تسعى دولة المارات من خلل هذه الرؤية الشاملة إلى أن تكون واحدة من
أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لقيام التحاد في عام  .2021ومن
أجل تحقيق ذلك ،وضعت الدولة مجموعة من مؤشرات الداء الرئيسية
الوطنية صنفت ضمن ستة محاور لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه.

الستراتيجية الوطنية للبتكار واستراتيجية دبي للبتكار
تركز استراتيجية دبي للبتكار على  10قطاعات تتماشى مع الستراتيجية الوطنية
للبتكار ،وتهدف إلى تحسين المستوى المعيشي في إمارة دبي .يشكل البتكار أولوية
قصوى للهيئة من أجل تحسين خدماتها ومبادراتها ،ويشكل أ يضا ً الحافز الرئيسي
لتطوير استراتيجياتنا وخطط عملنا.
و قد أدرجنا مفهوم البتكار في رؤية الهيئة ورفعنا أهمية محور البتكار إلى  %40في
خطتنا الستراتيجية  ،2021وأضافت أهدافا ً تعنى مباشرًة بالتركيز على استشراف
المستقبل والبتكار .ووضعنا استراتيجية ابتكار شاملة وأنشأنا قطاع البتكار
والمستقبل لضمان تطبيق هذه الستراتيجية .كما نواصل تطوير مركز البتكار
والبحاث ،وتقديم مشار يع ابتكار ية تتماشى مع الستراتيجية الوطنية للبتكار
واستراتيجية دبي للبتكار.

مئوية المارات 2071
ّ
لتمثل خطة استراتيجية طويلة المد لضمان
تم إطلق مئوية المارات 2071
مستقبل يسوده النجاح والزدهار .وتركز الخطة على التنمية البشر ية من خلل البرامج
التعليمية مع التركيز على مجالت الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ،وتعز يز سمعة
الدولة وقوتها الناعمة على المستوى العالمي ،وتعز يز الحترام والتلحم الجتماعي
مع ترسيخ القيم والمبادئ الخلقية المار اتية وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

استراتيجية المن المائي لدولة المارات 2036
تهدف استراتيجية المن المائي  2036لدولة المارات العربية المتحدة إلى ضمان استدامة واستمرار ية
الوصول إلى المياه خلل الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى ،بما ينسجم مع تشر يعات الدولة
والمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .و تشمل بعض المستهدفات العليا للستراتيجية
خفض الطلب على الموارد المائية بنسبة  ,%21وز يادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى ,%95
ورفع سعة تخز ين المياه إلى يومين.

استراتيجية المارات لستشراف المستقبل
تمثل هذه الستراتيجية خارطة طر يق شاملة تضمن النتقال بدولة المارات إلى الحقبة التالية من التنمية .فقد تم
إطلق الستراتيجية طويلة المد بموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زا يد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه ا ،من أجل توجيه جهود التنمية عبر تحديد المتطلبات والتحديات المستقبلية والتعامل معها ،من خلل
فعالة طو يلة المد ،والستفادة من الفرص الجديدة من أجل تحقيق التنمية الشاملة .ترتكز الستراتيجية
خطط ّ
على ثلثة محاور رئيسية :آلية عمل جديدة للحكومة ،وبناء القدرات الوطنية ،ووضع أولويات استراتيجية من أجل
المستقبل.

28

تقرير االستدامة 2017

تهدف مبادرة دبي الذكية الستراتيجية لتحويل دبي إلى المدينة الذكى عالميا ً بحلول عام 2021
واليوبيل الذهبي للدولة .وتشمل الستراتيجية  100مبادرة لتحويل  1000خدمة حكومية إلى
خدمات ذكية .وتشارك الهيئة بفاعلية باعتبارها إحدى المعنيين في تطوير رؤية مدينة دبي الذكية
حيث قامت بإطلق ثلث مبادرات ذكية ،وهي :شمس دبي ،والتطبيقات الذكية من خلل عدادات
وشبكات ذكية ،والشاحن الخضر لنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهر بائية.

حول هيئة كهرباء ومياه دبي

مبادرة دبي الذكية

استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية إدارة
الطلب على الطاقة
تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050إلى توفير  %7من إجمالي الطاقة في دبي
من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام  ،2020و  %25بحلول عام  ،2030و %75
بحلول عام  .2050بينما تهدف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة  2030إلى تقليل
الطلب على الطاقة والمياه بنسبة  %30بحلول عام  .2030وتؤدي الهيئة دورا ً أساسيا ً
في تحقيق هذه الهداف من خلل تعز يز قطاع الطاقة المتجددة والتنو يع في مصادر
الوقود لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050التي ترسم إطار عمل
قطاع الطاقة في دبي على مدى العقود الثلثة المقبلة.

استراتيجية خفض النبعاثات الكر بونية 2021
تحدد هذه الستراتيجية مسار الجراءات التي تتبناها حكومة دبي من أجل إدارة انبعاثات
الغازات الدفيئة في دبي حتى عام  ،2021وتهدف للحد من النبعاثات الكر بونية بنسبة
 %16بحلول عام  .2021وتغطي الهيئة قطاع الطاقة والمياه الذي يسهم في خفض %8
من إجمالي النسبة المستهدفة بحلول عام  2021أي ما يعادل  5.15مليون طن من مكافﺊ
ثاني أوكسيد الكر بون.

برنامج دبي للداء الحكومي ا لمتميز
يهدف برنامج دبي للداء الحكومي المتميز إلى تشجيع القطاع الحكومي على تبني
التميز والبتكار والستجابة للتحديات وتحسين الداء .وفي إطار سعي الهيئة لتحقيق
ذلك ،حرصت الهيئة على توفير أرﻗى الخدمات الحكومية ذات المستوى العالمي
واعتماد أفضل الممارسات العالمية ،كما فازت الهيئة بخمس جوائز خلل الدورة
العشر ين من برنامج دبي للداء الحكومي المتميز لعام  ،2017بما في ذلك جائزة «الجهة
الحكومية الرائ دة».

مقياس السعادة
أطلقت دولة المارات مبادرتها الطموحة بأن تصبح أسعد دولة في العالم .وتنعكس تلك
المبادرة الطموحة للسعادة في كل من رؤ ية المارات  2021وخطة دبي  ،2021وتعتبر
الهيئة من أوائل الهيئات الحكومية التي تبنت «مقياس السعادة» الذي أطلقه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه ا ،من خلل إطلق  8مبادرات متنوعة لتعز يز سعادة المعنيين.

خطة دبي 2021
تحدد خطة دبي  2021مستقبل إمارة دبي من منظور شامل ومتكامل،
وتشمل ستة محاور يسلط كل منها الضوء على مجموعة من مؤشرات الداء
الرئيسة لدبي ،والتي تتواءم معها استراتيجية هيئة كهر باء ومياه دبي .2021

استراتيجية المار ات للذكاء الصطناعي
تعد هذه الستراتيجية الولى من نوعها في المنطقة والعالم ،وتهدف إلى تحقيق أهداف مئو ية المارات،2071
والرتقاء بالداء الحكومي على جميع المستويات ،واستخدام نظام رقمي ذكي متكامل يستطيع التغلب
على التحديات ويقدم حلول سر يعة فعالة ،المر الذي يجعل دولة المارات الولى في مجال استثمارات الذكاء
الصطناعي في مختلف القطاعات ،و يقوم بإنشاء سوق حيوي جديد بقيم اقتصادية عالية.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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أداؤنا القتصادي

تلتزم الهيئة بتحقيق الستدامة المالية طويلة المدى ،وهو ما تظهره جهودها المتواصلة لتحسين
التكاليف والستثمارات وتوليد عائد ثابت لصالح المساهم الوحيد بالهيئة أل وهو حكومة دبي .أطلقت

الهيئة بالتوافق مع رؤ ية المارات  2021وخطة دبي  2021عدة مبادرات للستثمار في القتصاد الخضر
وتعز يز بيئة ابتكار ية قائمة على المعرفة وتأسيس مدينة ذكية ومترابطة .حققت الهيئة نجاحا ً باهرا ً

في جذب الستثمارات العالمية إلى دبي ضمن مشار يعها للطاقة الشمسية من خلل نموذج المنتج
المستقل للطاقة .وتقود الهيئة معاييرا ً قياسية دولية في القطاعات الفنية والتشغيلية والمالية ،وهي

من ضمن المؤسسات الخدماتية القليلة المختارة في المنطقة التي تتمتع بتصنيفات استثمار ية
تتراوح من مؤسسات موديز وستاندرد آند بورز ،وذلك إقرارا ً بوضعها المالي القوي ونهجها الداري
المتقدم ،ونموها المتسق وتركيزها على تحسين الكفاءة.
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تما شياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه ا ،بأن
يكون عام  2017في دولة المارات «عام الخير» ،قامت الهيئة بتبني  12برنامجا ً رئيسيا ً لتنفيذ  27مبادرة
اجتماعية وإنسانية .يركز عام الخير على ثلثة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز التماسك ضمن المجتمع
وتشجيع المسؤولية الجتماعية في القطاع الخاص وتعزيز العمل التطوعي في مختلف قطاعات المجتمع.
تم تأسيس لجنة عليا برئاسة سعادة /سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة
بغرض اعتماد ومراقبة تقدم جميع برامج عام الخير في هيئة كهرباء ومياه دبي.
تم تنفيذ المبادرات بالتعاون مع المنظمات النسانية المحلية والدولية البارزة والهيئات الحكومية،
وقامت الهيئة بإطلق موقع إلكتروني يستطيع الموظفون من خلله الطلع على آخر المبادرات وفرص
التطوع ،وذلك بهدف دعم مبادراتنا وتعزيز العمل التطوعي بين الموظفين ،حيث يقدم الموقع صفحة
مخصصة لكل متطوع يتم من خللها حساب عدد ساعاته التطوعية.
تشمل البرامج الجتماعية والتطوعية :برنامج «رسالة خير» لدعم جهود الغاثة الدولية ،والبرامج
التعليمية ومشاريع تطوير البنى التحتية في البلدان الفقيرة؛ ومبادرة «سوق الخير» إلى بيع منتجات
الحرف اليدوية التابعة للجمعيات الخيرية في فعاليات وقنوات الهيئة ،مثل مبادرة «ساعة الرض»،
ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ،وفعاليات «السبوع الخضر» ،ومن خلل شبكة
الموظفين الداخلية .كما تشمل البرامج مبادرة «طيور الخير» لتوزيع أواني لطعام الطيور على موظفي
الهيئة وعلى سكان منطقة حتا؛ ومبادرة «صندوق الخير» وهو صندوق تكافل اجتماعي لموظفي الهيئة.
هيئة كهرباء ومياه دبــي

31

المخاطر و المرونة
تدرك الهيئة أنه يتعين عليها ،خلل المواقف الحرجة في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية ،التكيف
مع المخاطر والتحديات لضمان الستمرار في تحقيق رؤيتها ،وهذا هو منهج الهيئة فيما يتعلق بالمرونة.
وبالنظر إلى طبيعة عمليات الهيئة وبيئتها ،فقد تم تبني نهج متقارب فيما يتعلق بالمرونة وتطبيقه في

جميع قطاعات الهيئة ،ويشمل المقاربة بين إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة استمرار ية العمل وإدارة

الزمات من أجل تحسين قدراتها من حيث المرونة واستيعاب النواع الجديدة من المخاطر.

قامت الهيئة بتطوير إطار عمل المرونة الذي يحدد منهجها لتحقيق المرونة على المستوى المؤسسي،
وإيجاد منصة تسهم في تنفيذ هذا النهج بشكل مستدام وعلى مستوى عالمي استعدادا ً لتحديات
المستقبل .حيث يؤدي تبني إطار عمل المرونة إلى تمكين القدرات الخمسة الرائدة في المرو نة وهي:
:

ˆ ˘  ˇ ˆ ˘ˇˆ˙ ˛˜°

˝ˇˆ˙˝˜ ˘˝ˇˆ˙˝˛˜°

“† ˝ˇˆ� ˙ ˘
˝‘ ˆ’š˝ €�’ ˙•š
˜ ˝ˇˆ˙˘˜

˝  ˘˝ˇ ˆ

˝ˇ  ˘˝ˇˆ˙˝˛˜°

˝ˇ‡ …— ˝˘ –˝ƒ

˝ˇ

01

 — „ ˝ˇˆ� ˙ ˝ˇˆ“ .˜‹› ˇ˝˘ ˜−‰

02

“† ”‚ ˜’ ™− ﬁﬂﬂ�˘ ˜˘˙ˆˇ˝ Ł ˝ƒŒ
˝ˇˆ .Š ™°Ÿ ˙Žıš˝ ł

03

˝ˇ˜œ… ‡ ƒ– †—˙ˇ ž Ÿ˘š − ˜’ƒ
ˇ€�’ �¡˙ˇ˝ ˝˙“ˇ˝ ž ﬂ
˜ı˙…Œ
¢
˝ˇˆ¡.£¡—¤ˆˇ˝ ¥ƒ

04

”‚ °ˇ˝˘ ˜− ¦— ˝ €�’ ‡ “ˇ˝ ˜— ˆŒ
˝ˇ“ §…  £ˇ˝ ¨ Œ©š˝ ˜ﬁ˛˝ƒŒ €�’ ‡ Ł
.˜‹ﬁˇ Š ˝ﬁ

05

¬«€�’ ª™ £ˇ˝ ”‚ °ˇ˝ €�’ ‡ “ˇ˝ ﬁ
˝ˇ˙ �ˆˇ˝ ‡ ı Œ˘ ¨ Œ©š˝ �Œ †°
˘˝ˇˆ.˜ˆˇ °ˇ˝ ˜— “ˇ˝ ˙ °

إدارة المخاطر المؤسسية
تنطوي إدارة المخاطر المؤسسية على فهم المخاطر بشكل منهجي بما يتناسب مع أنشطة الهيئة

وبيئة عملها .ويتسق هذا النهج مع المبادئ والرشادات المنصوص عليها في المعيار الدولي لدارة

المخاطر  .ISO 31000ويتم رفع تقار ير حول التقدم المحرز في تطوير وتنفيذ خطة الحد من أبرز

المخاطر المؤسسية الستراتيجية التي تواجهها الهيئة إلى لجنة المخاطر والمرونة مرتين في السنة.
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يسعى نظام إدارة استمرار ية العمال في الهيئة إلى تحديد العمليات الهامة والمخاطر المرتبطة بها
وأثرها المحتمل على العمليات الحيوية .يتم تحديد جميع هذه المعلومات عند إجراء تحليل تأثير
العمال والذي يمثل حجر الساس الذي يتم من خلله تطوير خطط استمرار ية أعمال القطاعات
الفرعية.

حول هيئة كهرباء ومياه دبي

إدارة استمرارية العمال

تتوافق هيئة كهرباء ومياه دبي مع معيار الهيئة الوطنية لدارة الطوارئ والزمات والكوارث 7000:2015
لستمرار ية العمال في دولة المارات العربية المتحدة .وتعد الهيئة أول مؤسسة خدمية في قطاع
الكهرباء والمياه في الشرق الوسط وشمال إفر يقيا تحصل على اعتماد المعيار الدولي لدارة استمرار ية
العمال آ يزو  ،ISO 22301: 2012كما أن عملية العتماد تسير على المسار الصحيح للسنة الثالثة
على التوالي.

إدارة الزمات
يتواءم نظام إدارة الزمات في الهيئة بشكل وثيق مع إدارة استمرار ية العمال .قامت الهيئة بتطوير خطط
للطوارئ للتخفيف من عواقب عدة سينار يوهات ،حيث يتم إجراء أعمال تدقيق دور ية للحسابات
وتدر يبات وهمية لختبار الجهد ولتحسين الداء والعمليات عندما يتطلب المر .وتعمل الهيئة حاليا ً
على إبراز امتثالها للمعيار الرائد في ممارسات إدارة الزمات .BS11200

قطاع البتكار والمستقبل
تَ َبòنت الهيئة البتكار كأحد قيمها الساسية الخمس وقامت بدمجه ضمن رؤيتها ورسالتها ،كما قامت
في عام  2016بتأسيس قطاع البتكار والمستقبل الذي دمج بين فرعين تشغيليين هما إدارة البداع
والبتكار وقطاع تكنولوجيا المعلومات .يتمحور البداع والبتكار في الهيئة بشكل رئيسي حول ثلثة
مجالت وظيفية ،وهي :تخطيط البتكار والعلقات ،وتسهيل البتكار ،وإدارة البتكار.
حصلت الهيئة على شهادة المواصفات الوربية لنظم إدارة البتكار ( )CEN/TS 16555-1-2013من
منظمة لو يدز ر يجستر البر يطانية منذ عام  2016وذلك لعداد وتطبيق نظام متكامل لدارة البتكار .تعد
الهيئة من أوائل الجهات الحكومية تبنيا ً وحصول ً على هذا العتماد ،حيث يتضمن الرشادات لتأسيس
نظام لدارة البتكار والحفاظ عليه ويز يد من التزام الهيئة بتعز يز البتكار والبداع مع التقيد بتوجيهات
القيادة الرشيدة و أهدافها الوطنية ورؤيتها الهادفة بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى
عالمي.
أطلقت الهيئة برنامجا ً لمدة  10أسابيع لبناء قدرات داخلية وتدعيم موظفيها بالمهارات الضرور ية
لتوقع التغيرات في قطاع الطاقة والمياه .يعد هذا البرنامج الول من نوعه في المنطقة ويتم تقديمه
بالتعاون مع شركة إي إ كس أو ووركس ( .)ExO-Worksحيث عمل فر يق الدارة العليا في الهيئة خلل
هذا البرنامج مع استشار يين من شركة إي إ كس أو ووركس لتعز يز فهم التكنولوجيا الحللية ولتقييم
استخدامها لتطو ير خطط واستراتيجيات استباقية.
وقد استلهمت الهيئة خططها من مقولة صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ولي عهد دبي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل“ :دولة المارات ودبي تقدم كل يوم إنجازا ً

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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 لنها تسير بخطى استراتيجية ومدروسة،جديدا ً للعالم يشكل إضافة نوعية لمسيرة التطور النساني

تحد لنوجد مفاهيم وآليات عمل جديدة تعيد صياغة
ٍ
.تحد جديد
ٍ
 واليوم نحن أمام،لتحقيق رؤيتها
”. وتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل و تطبيق الفكار المستقبلية اليوم،منظومات العمل
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تماشيا ً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه ا ،للرتقاء بالداء الحكومي إلى مستويات أعلى ،ودعم رؤيتنا بأن
نكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي .تعمل الهيئة ضمن المحاور الثلثة الرئيسية
للجيل الرابع من برنامج دبي للداء الحكومي المتميز لتشجيع موظفيها وتحفيزهم وتأكيد أهمية

حول هيئة كهرباء ومياه دبي

التميز
رواد في
ّ

التميز كأحد أهم طرق التحول الحكومي في المستقبل .قامت الهيئة بتبني بطاقات الداء المتوازن،
ومبادئ وتوجيهات برنامج دبي للداء الحكومي المتميز ،إضافة إلى نهج واضح ومتكامل لترسيخ

البتكار والبداع وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة ،والستفادة من أنجح وأفضل الخبرات الدولية في

مجال الطاقة والمياه ،المر الذي يسهم في تعز يز مكانتنا الرائدة في استخدام التقنيات الحللية وموا كبة

الثورة الصناعية الرابعة إضافة إلى آخر تطورات إنترنت الشياء والذكاء الصطناعي والروبوتات ،حيث
تشترك جميعها وترتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة.
يهدف الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي لدى برنامج دبي للداء الحكومي المتميز إلى قياس

مستوى النضج الذي وصلت إليه الجهات الحكومية في رحلتها نحو الر يادة ،وتحديد مجالت التحسين

إضافة إلى فرص مساعدتها على تحقيق أهدافها الطموحة .وقد ساعد تطبيق الجيل الرابع على تحفيز
الجهات الحكومية وتشجيعها على تبني التميز والبداع من أجل الرتقاء بالعمل الحكومي في دبي إلى
أعلى المعايير الدولية وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

أصبحت إنجازات الهيئة نموذجا ً ُيحتذى في مجال التميز على المستوى المحلي والقليمي .حيث

أسهمت تلك النجازات بحصد الهيئة لكثر من  170جائزة وشهادة محلية وعالمية على مدى السنوات

الثلث الماضية.

فازت الهيئة في عام  2017بجائزة الجهة الحكومية الرائدة خلل حفل جوائز الدورة العشر ين من برنامج
دبي للداء الحكومي المتميز ،كما فازت أ يضا ً بما يلي:
˛ ˘ˇˆ˙ ˛˜°
 

˛ 
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قصــة نجاح
ً
مثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي الولى عالميا ً في سهولة الحصول
دولة المارات العربية المتحدةُ ،م
على الكهر باء حسب نتائج تقرير البنك الدولي لعام 2018
حققت دولة المارات العربية المتحدة ،ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي ،المرتبة الولى عالميا ً في الحصول
على الكهرباء حسب نتائج تقر ير ممارسة العمال الصادر عن البنك الدولي لعام  2018وقد اعتمد
التقر ير الموسع على عدة معايير لقياس سهولة إجراء العمال في  190دولة حول العالم.

تم تحقيق هذا النجاز غير المسبوق على الصعيدين المحلي والعالمي بفضل اعتمادنا على استراتيجية
متكاملة تجعل من استشراف المستقبل محورا ً أساسيا ً للعمل الحكومي من أجل تطوير خدماتنا
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للتحسينات المتواصلة لتعز يز القدرة التنافسية للهيئة في جميع المجالت بشكل مستمر .حيث تعتمد

الهيئة أفضل الممارسات العالمية في مجال البحوث والتطوير لنتاج ونقل وتوز يع الكهرباء والمياه
وفقا ً لعلى المستويات العالمية من الكفاءة والعتمادية والتوافر ية وذلك بهدف تحقيق رؤيتها بأن
تصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي .ونسعى إلى تعز يز مفهوم التكامل والشرا كة

حول هيئة كهرباء ومياه دبي

ومبادراتنا وجعلها أساسا ً لتطوير الستراتجيات وخطط العمل .قمنا باعتماد البتكار كركيزة أساسية

والتعاون بين هيئات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في إطار الجهود الحثيثة التي تبذل على

جميع المستويات بغية تحقيق أهداف دولة المارات العربية المتحدة في أن تتبوأ مكان الصدارة على

صعيد المنطقة والعالم.

لقد كان للمقاولين والستشار يين الذين شاركوا بفعالية في مختبراتنا وندواتنا البداعية الخاصة
بالستدامة دورا ً أساسيا ً في اقتراح المبادرات التي أطلقناها بغرض التحسين المستمر ،والخروج
يسرع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق
بتوصيات من أجل التطور المستمر الذي يسهل و ّ
أفضل المعايير والممارسات الدولية ،وقد أسهم كل ما سبق في عملية التقييم لدى البنك الدولي.
وقد أطلقت الهيئة خدمة «الناموس» المصممة خصيصا ً للستشار يين والمقاولين لتوصيل الكهر باء

بقدرة تصل إلى  150كيلووات بخطوتين فقط وفي غضون  10أيام .حيث أصبحت الخطوة الولى

تستغرق  8أيام فقط وتتضمن تقديم طلب للحصول على إمداد الكهرباء من خلل كابل منخفض

الجهد وتأجيل الدفع إلى ما بعد التشغيل مع إصدار أول فاتورة شهر ية ،أما الخطوة الثانية فتستغرق
يومين فقط وتشمل الفحﺺ الفني و تشغيل الخدمة.
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التنميـ ـ ــة
المستدام ـ ــة

نهجنا الداري

تشكل الستدامة جزءا ً ل يتجزأ من هويتنا باعتبارنا مؤسسة خدمية رائدة في المنطقة ،حيث تتجسد
الستدامة في عملياتنا واستراتيجيتنا ونحرص على ترسيخها بين موظفينا .وبدمج الستدامة في صلب
أعمالنا ،نواصل عملنا بالمواءمة بين خططنا الستراتيجية ونموذجنا التشغيلي وبين أحدث اتجاهات
الصناعة والسوق .كما نستمر بمواءمة استراتيجياتنا وتحديثها لتلبي الخطط والستراتيجيات المحلية
والوطنية مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  ،2050والجندة الوطنية لرؤية المارات  2021وخطة
دبي  2021والستراتيجية الوطنية للبتكار ،والمبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه ا ،تحت
شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” .وتضمن الهيئة من خلل التزامها بتحقيق الستدامة النجاح
على المدى البعيد وتحقيق الزدهار في دبي.
ونظرا ً لكوننا المزود الحصري والوحيد للمياه والكهر باء في دبي ،ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا،
ونعمل على دعم جميع استراتيجيات التنمية المحلية والوطنية ،إضافة إلى أثر عملياتنا على نجاح تلك
الستراتيجيات ،ولذلك نتخذ جميع الخطوات الضرور ية لتعز يز ر يادة الهيئة في مجال الطاقة والمياه،
عن طر يق إيجاد توازن بين نتائجنا المالية وأدائنا البيئي والتزامنا تجاه رفاهية المجتمع في دبي ودولة
المار ات ،بما يحقق قيمة مستدامة للجميع.
ويعد التوطين أحد أهم أهدافنا الستراتيجية المهمة في الهيئة فهو ل يحقق المن القتصادي والجتماعي
في دولة المارات وحسب ،بل يشكل أ يضا ً جزءا ً ل يتجزأ من التزامنا تجاه المجتمع لتحقيق الهداف
الستراتيجية لحكومة دبي.
وكوننا أحد أ كبر جهات التوظيف في دبي نلتزم بدعم وتطوير التنمية المستدامة في دولة المارات ،ولذلك
نعمل على ز يادة مشاركة المواطنين في الوظائف الحكومية.
وفي  2017وصلت نسبة التوطين ما يقارب  %85.45من الوظائف الدار ية والقيادية العليا في الهيئة.
إضافة إلى ذلك ،تقوم الهيئة بتعيين المواطنين وتدر يبهم وإدماجهم في جميع مستوياتها الوظيفية،
سعيا ً منها لتعز يز المهارات والكفاءات لدى المواطنين وضمان استمر ار تطورهم.
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يأتي التزامنا بتحقيق الستدامة في إطار توجيهات الدارة العليا للهيئة ،حيث تقوم إدارة الستدامة

والتغير المناخي بإدارة برنامج الستدامة المؤسسي التابع للهيئة تحت إشراف قطاع تطوير العمال

والتميز .وتعمل الدارة على المواءمة بين استراتيجية وأهداف الهيئة وبين الهداف العالمية لتعكس
رحلة هيئة كهر باء ومياه دبي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
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حوكمة الستدامة

كما تقوم بإدارة وتنفيذ عملية إعداد تقار ير الستدامة لهيئة كهرباء ومياه دبي ،وإشراك المعنيين،
وإجراء المقارنات المعيار ية مع المؤسسات الوطنية والدولية فيما يخﺺ الستدامة والتغير المناخي،
إضافة إلى تنفيذ حملت التوعية وإدارة برنامج الهيئة لخفض النبعاثات ،ومبادلة أرصدة الكربون،

ومخاطر التغير المناخي وتأثيراتها على عمليات الهيئة ،وخطط التكيف مع التغير المناخي ذات الصلة،

وبرامج تقليل المخاطر والتكيف ضمن قطاع الطاقة والمياه ،ومعايير مواصفة اليزو  50001الخاصة
بنظام إدارة الطاقة.
تم تأسيس فر يق ر يادة الستدامة في الهيئة عام  2013للتنسيق مع الدارات والقطاعات الخرى،
وللحصول على البيانات والمعلومات ومراجعتها والتأكد من صحتها .ويتكون الفر يق من ممثلين من
كل قطاع من قطاعات الهيئة ويتم ترشيحهم من قبل مديري القطاعات .كما يؤدي الفر يق دورا ً مكمل ً
لمهام إدارة الستدامة والتغير المناخي في ز يادة التوعية حول أهمية الستدامة وآثار التغير المناخي

ومشار يعنا الكبرى .يتولى مدير أول الستدامة والتغير المناخي رئاسة فر يق ر يادة الستدامة.

وتتلقى الدارة العليا بالهيئة أحدث المعلومات فيما يتعلق بقضايا الستدامة من النائب التنفيذي
للرئيس لقطاع تطو ير العمال والتميز ،وهو أحد أعضاء فر يق الدارة العليا بالهيئة.
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سلسلة الموردين

نحن في هيئة كهرباء ومياه دبي ندرك أن تأثيراتنا البيئية والجتماعية عموما ً تتجاوز عملياتنا المباشرة.
وعليه ،فقد طبقنا سياسة شراء وحدات النتاج والنظمة التي ل تؤثر على البيئة أو تسبب أدنى حد

من التأثير والتي تملك كفاءة أ كبر .فقد عملنا خلل عام  2017مع  2597مورد من ضمنهم 28
موردا ً استراتيجيا ً و 229موردا ً رئيسيا ً و 2270مورد أساسياً ،ونحن نحرص باستمرار على إشراك
الشركات المحلية في عمليتنا وسلسلة التور يد ،المر الذي يساعد على بناء القدرات محليا ً وتعز يز النمو

القتصادي في دبي والمنطقة ككل .فخلل عام  2017قمنا بإجراء  12,178صفقة محلية تعادل قيمتها
ما يقارب  5مليار درهم إماراتي أي  %84من النفاق الكلي .تنظر الهيئة إلى الشركات المحلية على أنها
شركات تقع فعليا ً في المارات وتمتلك تراخيﺺ تجار ية سار ية المفعول.

ونسعى إلى تطبيق برنامج المشتر يات الخضراء عبر جميع مراحل سلسلة التور يد .ويهدف هذا
البرنامج إلى تقييم الثار البيئية للمنتجات التي تشتر يها الهيئة في مراحل متعددة من دورة حياة المنتج

وذلك للمساعدة في التقليل من شراء المنتجات ذات التأثيرات البيئية الضارة .كما نحرص على شراء

المنتجات التي تحد من استهلك الطاقة ،وتحتوي على مواد قابلة للتدوير ،بأقل التأثيرات السلبية
التي تسهم في ترشيد المياه ،ومعالجة التأثيرات الجتماعية.

ونحن بالهيئة ملتزمون بتبني ممارسات العمال المتوافقة مع المعايير العالمية .ونقوم بوضع

استراتيجيات واضحة وشروط وأحكام تجار ية للتخلﺺ من المخاطر المرتبطة بعملية الشراء أو الحد
منها أو نقلها .وللتقليل من نقاط الضعف وضمان استمرار الموردين الرئيسيين ،طورت الهيئة إطار
عمل إدارة المخاطر لسلسلة التور يد ،وفقا ً لمعايير مواصفة أ يزو  ،31000التي تحدد وتحلل الخطار
الستثنائية بالعتماد على تقييم المخاطر المستمرة.
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وتعز يز التواصل معهم ،ونورد فيما يلي أمثلة على ذلك:

تطوير تطبيق ذكي مخصﺺ للموردين لتمكينهم من الوصول الفوري إلى بيانات وخدمات إدارة
علقات الموردين.

التنمي ـ ـ ــة المستدام ـ ـ ـ ــة

وحرصنا على أن يصبح التواصل مع الموردين عن طر يق الجهزة الذكية ،بهدف تسهيل طر يقة العمل

إطلق مبادرة “بدا ية” لتأهيل المشار يع الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى أدائها.
تبني إشعارات الشحن المسبقة واستمارات قيد الخدمة عبر النترنت.
توفير منصة للموردين للتسجيل وتتبع فواتيرهم عبر بوابة إدارة علقات الموردين التابعة للهيئة.
بناء على منتجاتهم الصديقة للبيئة ومفاهيمهم
تقوم الهيئة بالتحقق من الموردين الصدقاء للبيئة ً
حول توفير الطاقة وفق المعايير التالية:
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ولدى الهيئة أحد مؤشرات الداء الرئيسية السنوية الذي يعني بتحديد نسبة الموردين الصدقاء للبيئة
إلى مجموع الموردين المسجلين ،ورغم أن هدفنا في عام  2017كان تحقيق  %10إل أن النسبة الفعلية
التي حققناها كانت .%6

الشرا كات الستراتيجية ضمن منظومة سلسلة القيمة

لطالما شكلت الشرا كات دعامة أساسية لنجاح الهيئة في تقديم خدماتها وتحقيق الهداف الستراتيجية

والمساهمة في تنفيذ خطتنا الستراتيجية .ولدى الهيئة علقات استراتيجية مع الموردين والمتعاملين

وغيرهم من شركاء العمل من خلل مشار يع مشتركة .تساعد هذه الشرا كات الستراتيجية على خفض

تكاليف المعاملت من خلل بناء الثقة ،وتمكين اقتصادات الحجم ،ودعم إدارة المخاطر ،وتعز يز وتبادل

المعرفة والتقنيات وأفضل الممارسات .وقد قامت الهيئة بتوقيع أ كثر من  27مذكرة تفاهم خلل عام

 .2017إضافة إلى أن متوسط فعالية مذكرات التفاهم الموقعة قد بلغ .%93

تقسم الهيئة شركائها إلى :شركاء استراتيجيين أو رئيسيين بحسب أهميتهم وشدة تأثيرهم في أنشطة

الهيئة .وقمنا بتحسين وتعز يز علقتنا مع شركائنا من خلل بوابة الهيئة المخصصة للشرا كات مع

تحقيق التكامل مع الدوائر الحكومية الخرى في الدولة .وقد ارتفع مؤشر السعادة لدى الشركاء بنسبة

 %4.8بالمقارنة مع عام  ،2016وهذا يدل على العمل المستمر بإشراك شركائنا من خلل تنظيم عدد
من ورش العمل سنو ياً.

كما تقوم الهيئة سنويا ً بتوقيع مذكرات تفاهم للدخول في شرا كات جديدة مع شركات ومؤسسات
أ كاديمية وغيرها من المؤسسات لتعز يز المسؤولية القتصادية والجتماعية والبيئية والعمليات في

الهيئة ،وسيتم تطبيق أر بع مبادرات جديدة في عام  2018من أجل مواصلة التحسن المر الذي سوف
يساهم في تعز يز أداء الشرا كة وز يادة سعادة الشركاء.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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البحوث والتطوير

تعمل الهيئة على تطوير منشﺂت ومبادرات وقدرات بحثية وتطوير ية ذات مستوى عالمي تحقيقا ً
لرؤيتنا بأن نصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي ،ولتعز يز كفاءة واعتمادية إنتاج
ونقل وتوز يع الكهر باء.
يهدف مركز البحث والتطوير إلى تعز يز رؤية الهيئة في ترسيخ الستدامة في مجال الطاقة ،والتنوع في
مصادرها ،وإيجاد بيئة عمل تشجع على البتكار .كما يهدف إلى دعم استراتيجية دبي لبناء اقتصاد قائم
على المعرفة عن طر يق تحسين كفاءة المعايير ودعم مبادرات الطاقة المتجددة .حيث يسهم المركز
في تعز يز موقع دبي كمركز عالمي للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة والمبادرات المرتبطة
بالتقنيات الخضراء والستدامة ،ويقوم كل من الهيئة ومركز البحث والتطوير بتعز يز القدرات المبنية
في تلك المجالت لتمكين دبي من تلبية متطلبات التنمية المستدامة في المارة.

ونعمل حاليا ً على استكمال منشﺂت مركز البحث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية بقيمة استثمار إجمالية تبلغ  500مليون درهم حتى عام  .2020حيث تشمل البنية التحتية
مركز بحث وتطوير فائق التطور بمساحة  4000متر مربع ،حيث تقام معظم نشاطات المركز (وسوف
يصبح جاهزا ً للعمل مع حلول نهاية الربع الول من عام  )2018كما تضم مرافق اختبار خارجية
لدراسة الحلول والمعدات تحت الظروف البيئية الحارة والقاسية لدولة المارات (قيد التشغيل منذ
عام  ،)2015وأول مختبر في دولة المارات تتم طباعته باستخدام تقنية الطباعة ثلثية البعاد في مجال
الطائرات بدون طيار والروبوتات والذكاء الصطناعي (تم افتتاحه في الربع الثالث من عام  2017وهو
قيد التشغيل حالياً).
إضافة إلى ذلك ،نعمل على تطوير مختبر تكامل الشبكات الذكية حيث يتم تزويده بجهاز محاكاة
شبكي قادر على اختبار ما يصل إلى ستة أنظمة تخز ين طاقة بالتوازي وبمعدل طاقة يصل إلى 250
كيلووات /ساعة .ونقوم حاليا ً بمقارنة أداء مختلف أنواع اللواح الكهروضوئية ضمن مرافق اختبارنا
44

تقرير االستدامة 2017

التنمي ـ ـ ــة المستدام ـ ـ ـ ــة
مصنعين) إضافة
الخارجية ( 30لوحة متعددة التقنيات وزوايا الميل الشمسي ،ومصنعة من قبل عدة
ّ
إلى تقنيات اللواح الكهروضوئية المدمجة ،وتحديد إجراءات وحلول ملئمة لكفاءة التشغيل والصيانة
في مشروعات ألواح الطاقة الشمسية ،ونظام التناضح العكسي لتحلية المياه (بقدرة  100كيلووات)،

وحلول توليد الماء من الهواء الجوي.

تضم إدارة البحث والتطوير بالهيئة فر يقا ً قويا ً ومتنوعا ً (يضم علماء ومهندسين دوليين ومحليين)
يتسم بتوازن رائع بين التوظيف على أساس الخبرة وخر يجي الجامعات من المؤسسات الدولية
والقليمية .وتشتمل محفظة مشار يع الهيئة في مجال البحث والتطوير  5مجالت وهي (أ) الطاقة
الشمسية ،و(ب) المياه ،و(ج) كفاءة الطاقة ،و(د)تكامل الشبكات الذكية وتخز ين الطاقة ،و(هـ)
الروبوتات والذكاء الصطناعي .وقد تم تطو ير مجالت البحث والتطوير والبرامج المرتبطة بها بالتوافق
ً
إضافة للستراتيجيات الوطنية بما فيها استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
مع استراتيجية الهيئة
والجندة الوطنية لرؤ ية المارات  2021واستراتيجية المارات للطاقة  ،2050وغيرها.
ومن المثلة على المشار يع المستمرة :تخفيف التربة عن ألواح الطاقة الشمسية ،والنموذج التجر يبي
لمحطة الطاقة الفتراضية ،واختبار مكونات تطبيقات الشبكات الذكية وتطوير واجهات المستخدم،
وتطوير الطائرات بدون طيار وحلول الذكاء الصطناعي التحليلية المتقدمة لتطبيقات المؤسسات
الخدمية المتنوعة والطباعة ثلثية البعاد لمكونات ومرافق عملياتنا الساسية .إضافة إلى ذلك ،نعمل
على استكشاف فرص المشاركة في نشاطات البحث والتطوير وتقديم الستشارات الداخلية والخدمات
المطلوبة فيما يتعلق بالعديد من المجالت بما فيها الخليا الشمسية والتحليل الكهر بائي للهيدروجين
وخليا الوقود وصول ً إلى الر ياح والسيار ات ذاتية التحكم ،وغيرها.
أخيراً ،يقوم مركز البحث والتطوير في الهيئة بتنظيم نسختين من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم
البنية المعتمدة على الطاقة الشمسية في الشرق الوسط .الولى عام  2018والخرى في عام .2020
وستركز المشار يع على حل مشاكل وتلبية حاجات العيش المستدام في هذه المنطقة.
كما تقوم الهيئة ببناء شبكة قوية من الشرا كات المحلية والدولية والعلقات التعاونية مع الوساط
الصناعية والكاديمية .وقد حظت جودة عمل الهيئة بالتقدير على المستوى العالمي ،من خلل
المساهمة في المؤتمرات الدولية ،والنشر في الصحف العالمية ،والمشاركة في شبكات تعاون ذات
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مستوى عالمي .إن توليد المعرفة والبرامج المتكاملة في مجال البحث والتطوير يسهم في استدامة
البتكار والتميز بالهيئة خلل السنوات القادمة ،ويمنح دولة المارات الفرصة لتحقيق المز يد من
التنمية المحلية وتسو يق التكنولوجيا إضافة إلى إعداد الجيال المستقبلية من العلماء والمهندسين.

أسبوع الستدامة في هيئة كهر باء ومياه دبي 2018

في سبيل تحقيق التحسن والتطور المستمر ين ،قمنا بتمديد مؤتمر ر يادة الستدامة وتحويله إلى
أسبوع للستدامة .تشمل الهداف الرئيسية لسبوع الستدامة في الهيئة مشاركة المعرفة وبناء الوعي
والمشاركة الشاملة لجميع الموظفين ،كما يشمل مجموعة مواضيع استدامة شاملة من منظور
قطاعات واختصاصات مختلفة إضافة إلى القضايا الرئيسية التي تستوجب إجراءات طارئة على جميع
المستويات والتي يغطيها العديد من الخبراء .يتراوح المشاركون بين المدراء التنفيذيين والمتخصصين
وموظفي الهيئة والشباب والمتطوعين.

مؤتمر قادة الستدامة -قمة القادة
بدأ السبوع بفعاليات «مؤتمر قادة الستدامة» الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع معهد كامبردج
لريادة الستدامة ،واستمر لمدة يومين .خصﺺ اليوم الول للولويات والقرارات الستراتيجية
وذلك بمشاركة المديرين التنفيذيين ،ورؤساء المؤسسات التعليمية ،ورؤساء العمليات،
والمشغلين ،وتمثل الهدف العام للبرنامج في دعم تبني الممارسات المستدامة والبتكارية
في الهيئة والجهات الرئيسية في دبي والمنطقة ،وكان «المحركات الجديدة للمن والستقرار
والزدهار» هو الموضوع الرئيس لهذا العام.

الجلسة التنفيذية :الهيئة وأهداف التنمية المستدامة
ُ
خصﺺ اليوم الثاني من المؤتمر لنواب الرئيس وكبار المسؤولين والمديرين في مختلف
قطاعات الهيئة .وقد زود المؤتمر المشاركين برسائل مشتركة ومعارف وأفكار جديدة ،حيث
تعلم الموظفون المزيد حول الكيفية التي يستطيع قطاعاتهم من خللها التماشي مع أهداف
التنمية المستدامة ،وكيفية تطوير وتفعيل الستراتيجيات من أجل تنفيذها.
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شهد هذا اليوم فعاليات أول نسخة من «منتدى الشباب للستدامة» الذي نظمته الهيئة
وخصصته للشباب في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ،ومن ضمنهم موظفي الهيئة.
تم تنظيم المنتدى بالتعاون مع مجلس الهيئة للشباب ومجلس دبي للشباب .واستضاف
المنتدى نخبة من الشباب والخبراء البارز ين في عدة قطاعات في الدولة لمناقشة مواضيع تتعلق
بالتنمية المستدامة والبتكار ،إضافة إلى المشاركة في جلسات تفاعلية تهدف إلى إيجاد حلول
مستدامة للتحديات العالمية.

التنمي ـ ـ ــة المستدام ـ ـ ـ ــة

منتدى الشباب للستدامة

يوم مبادرات الستدامة
ُ
خصﺺ هذا اليوم لعضاء فريق ريادة الستدامة ،الذين شاركوا في مسابقة أفضل مبادرة لشراك
الموظفين في جهود الستدامة ،حيث ُطلب من موظفي الهيئة التصويت لختيار أفضل مبادرة
تسهم في زيادة المعرفة حول الستدامة والتغير المناخي ،وشجعت إشراك الموظفين في جهود
الستدامة داخل القطاع .جاء الفائزون الثلثة الوائل من قطاع توزيع الطاقة وقطاع تخطيط
الطاقة والمياه وقطاع مياه ومدني.

يوم الهيئة التطوعي
تماشياً مع أهداف عام زايد ،خصﺺ آخر يوم من السبوع للعمل التطوعي ،حيث تطوع
موظفو الهيئة في حملة تنظيف شاطﺊ محمية جبل علي البحرية ،واختتمت هذه الحملة
أسبوع الستدامة الول ،حيث قام موظفو الهيئة بجمع القمامة وتنظيف أشجار المانغروف
في محمية جبل علي البحرية ،وكان الهدف من ذلك تعزيز الوعي البيئي وغرس قيم العمل
التطوعي لدى فريق العمل ،إضافة إلى تشجيع موظفينا لبذل جهود واعية في الحفاظ على
الموارد الطبيعية.
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إشراك المعنيين

إننا في هيئة كهرباء ومياه دبي نعتز بالمعنيين ونسعى جاهدين لتوفير أعلى مستويات الرضا لديهم،
بدءا ً من موظفينا مرورا ً بالمتعاملين والحكومة والمجتمع وانتهاء بالموردين والشركاء .ويشمل مفهوم
المعنيين لدى الهيئة مجموعة الفراد أو المؤسسات التي تسهم بفعالية في تحقيق رسالة الهيئة.

ولذلك نحرص على أن تكون سعادة المعنيين في صميم استراتيجيتنا من حيث توفير البنية التحتية
للكهر باء والمياه اللزمة لدعم مسيرة النمو القتصادي لمارة دبي.
توفر الهيئة العديد من قنوات التواصل مع المعنيين ،بما في ذلك استبيانات الرضا والجولت الترويجية،

والمشار يع المشتركة والتعاون مع الجهات الحكومية على أساس من الولويات التنظيمية على النحو

المبين في هذا التقر ير .ويتم تفعيل هذه القنوات بشكل دوري لضمان فعالية التصال بين الهيئة

والمعنين.
ونهدف من خلل إطار عمل إدارة المعنيين إلى تحديد سبل إشراك المعنيين على النحو الفضل والكثر
شمولية ،بهدف الحصول على مخرجات قيمة ،تماشيا ً مع معيار إشراك المعنيين  AA1000لعام
 ،2015وإرشادات إعداد تقر ير الستدامة الصادرة عن المبادرة العالمية لعداد التقار ير.
تشمل أهدافنا الستراتيجية الرئيسية المتعلقة بالمعنيين ما يلي:
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الفئات المعنية لهيئة كهر باء ومياه دبي 2017

تم تحديد الفئات المعنية لهئية كهرباء ومياه دبي على أساس الولوية ،والترتيب من حيث القوة

والهتمام بكل من أنشطة الهيئة .وتعد إدارة استراتيجية في الهيئة هي المسؤولة عن مراجعة القائمة

كل عام وتحديثها إذا لزم المر .بالضافة إلى التأكد من أن الخطة الستراتيجية للهيئة تشمل احتياجات

المعنيين وتوقعاتهم مرتبة على أساس الولوية.
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نهدف في الهيئة إلى اعتماد نهج واضح يتسم بالثبات والشفافية عند إشراك المعنيين في أنشطة الهيئة.

ولذلك ،فإننا نحرص على إشراك فئات المعنيين بطرق متنوعة .ويوضح الجدول أدناه أهم الحتياجات

التي تم تحديدها لكل فئة من فئات المعنيين ،من خلل أنشطة إشراك المعنيين التي نفذتها الهيئة.
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سعادة المعنيين

يتناول الستبيان السنوي الذي تعده الهيئة لقياس نسبة سعادة المعنيين توقعات المعنيين

بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالهيئة ،وبكل فئة من فئات المعنيين .حيث تشكل سعادة
المعنيين جزءا ً هاما ً من استراتيجيتنا في الهيئة والتي تشكل جزءا ً ل يتجزأ من رؤيتنا ورسالتنا وشعارنا

وبناء عليه ،نهدف من خلل استبيان سعادة المعنيين إلى التعرف على فعالية
وقيمنا المؤسسية.
ً
مبادراتنا وجهودنا لز يادة الوعي حول ممارسات الستدامة .يتناول الستبيان القضايا الرئيسية المتعلقة
بالستدامة بشكل عام ،بما في ذلك السئلة المحددة والموجهة إلى كل فئة من فئات المعنيين .يتم

استخدام نتائج الستبيان لتحليل الثغرات في نهجنا لتحقيق سعادة المعنيين ،وتقييم المجالت التي
تحتاج إلى مز يد من التحسين.

وأظهرت نتائج الستبيان عام  2017أن أغلب المعنيين كانوا راضين عن أداء الهيئة فيما يخﺺ
الستدامة ،وأن غالبية موردينا على استعداد لتزويد الهيئة بالمز يد من المنتجات الصديقة للبيئة،

وذلك نتيجة لتركيز الهيئة على إدارة وتحسين أداء الستدمة في جميع مر احل سلسلة المداد.

استبيان رضا المعنيين بشأن الستدامة لعام 2017
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مؤ شر ثقافة الستدامة

في إطار الجهود الرامية لمواصلة التقدم الذي أحرزناه في مجال دمج الستدامة في ثقافتنا المؤسسية

وتقييم فعالية نشاطاتنا المتنوعة ،استخدمت الهيئة مؤشر ثقافة الستدامة للسنة الرابعة على التوالي؛

وهو عبارة عن استبيان للموظفين يتم إجراؤه من قبل طرف ثالث ،لقياس مدى دمج الستدامة

ضمن ثقافة المؤسسة ،بما في ذلك عوامل قياس الممك ّنات والسلوكيات المؤسسية والفردية داخل

المؤسسة وخارجها.
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المعدل العالمي للمؤّسسات والجهات الدولية الخرى التي أ كملت الستبيان في العام نفسه وهو
ّ
.%62؛ ما يثبت أن لدى موظفي الهيئة معرفة راسخة حول الستدامة وأنهم يمارسونها فعليا ً ضمن
العمل وفي مجتمعاتهم .وقد عززت الهيئة هذه المعرفة من خلل حملت التوعية المكثفة التي قام بها

فر يق الستدامة والتغير المناخي خلل عام  2017بدعم من أعضاء فر يق ر يادة الستدامة.

التنمي ـ ـ ــة المستدام ـ ـ ـ ــة

ً
محققة  ،%88.83وهو ما يتجاوز متوّس ط
تقدما ً ملحوظا ً في نتائج عام 2017
أداء قويا ً و ّ
وأظهرت الهيئة ً

وقد شارك في عام  2017أ كثر من  3000موظف في حملتنا مقارنة بـ  400موظف في عام ،2014
وتشير هذه الز يادة المستمرة إلى دمج الستدامة في ثقافة الهيئة بشكل كامل وراسخ.
فيما يلي مواطن القوة الرئيسية للهيئة:
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ورشة عمل إشراك المعنيين حول الستدامة

يعد إشراك المعنيين عامل ً ضرور يا ً في نهجنا نحو الستدامة وحجر أساس في برنامج الستدامة

المؤسسية لدى الهيئة .وقد نظمت إدارة الستدامة والتغير المناخي بالهيئة في عام  2017ورش عمل
متخصصة لشراك المعنيين للسنة الخامسة على التوالي.

كما يعد التواصل مع المعنيين أمرا ً ضرور يا ً لفهم توقعاتهم وحاجاتهم .ومن هذا المنطلق ،قمنا
خلل جلسة الستدامة بطلب آراء المعنيين فيما يخﺺ نهجنا وتقر يرنا حول الستدامة ،كما ناقشنا

توقعاتهم ،وفي الختام قمنا بتصنيف كل موضوع من حيث الهمية ،مع أخذ مجالت التأثير الرئيسية
للمعنيين بعين العتبار.

تماشيا ً مع جهودنا المتواصلة لتحسين عملياتنا الداخلية عن طر يق تبني التوجهات الجديدة وفقا ً
لفضل الممارسات العالمية ،قمنا باستخدام منصة إليكترونية مبتكرة جديدة بعنوان (،)ThinkTank

حيث تمكن المشاركون من مناقشة أفكارهم ،والتصو يت على القضايا الجوهر ية ،والتفاعل الفوري
معها.

وبشكل عام ،شملت جلسات إشر اك المعنيين النقاط الثلثة الساسية التالية:
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01
    ˛ 

هيئة كهرباء ومياه دبــي

 ˘ ˇˆ˙ �
†“    ˙ˆˇ  ˛ 02
2016

03

�� š€
—… ‡“•
–ˆ ƒ

53

استخدمت آراء المعنيين كأساس لجراءات تحديد الهمية النسبية لعام  2017والقرارات المتعلقة

بمراجعة التخطيط السنوي لستراتيجية الهيئة.
تقييم المادية (الهمية النسبية)

يعد مفهوم المادية (الهمية النسبية) أحد أهم الرشادات الساسية في المبادرة العالمية لعداد
تقار ير الستدامة ،إذ يتعين على المؤسسة إعداد تقر ير حول القضايا ذات الثر الكبر اقتصاديا ً وبيئيا ً
واجتماعياً ،أو التي يرى المعنيون الداخليون والخارجيون لديها أنها ذات أهمية لهم .وفي هذا السياق،

وفي سبيل تحديد أ كثر القضايا أهمية لدينا ،فقد حرصنا على إشراك المعنيين لدينا لتحديد قائمة بأبرز
تلك الموضوعات القضايا لغراض إعداد هذا التقر ير .واستخدمنا في اختيار وترتيب أولوية موضوعات

الهمية النسبية لدى الهيئة إجراءات تفصيلية قائمة على مبادئ مدى الصلة والهمية والتصنيف
حسب الهمية ،كما هو مبين أدناه:
الخطوة الولى
تحديد وفهم القضايا ذات الهمية للمعنيين من خلل عمليات البحث ومجموعات التركيز المكونة من

الموظفين والحكومة والمجتمع والموردين والشركاء والمتعاملين ،وإجراء المقارنة المعيار ية في قطاع
المؤسسات الخدمية لقطاع الكهرباء ،والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة للمؤسسات التحادية
لدولة المارات وإمارة دبي على وجه الخصوص.
الخطوة الثانية
تحديد وفهم القضايا المهمة التي تنشأ عن الستراتيجية المؤسسية للهيئة ،من خلل الجراءات
الداخلية .وهناك طرق متعارف عليها لقياس الهمية النسبية للقضايا القابلة للقياس من حيث الكمية،

مثل انبعاثات غازات الحتباس الحراري .أما فيما يخﺺ القضايا ذات الطبيعة النوعية ،فقد استخدمت
العديد من الطرق لتقييم أهميتها النسبية ،وذلك من خلل إشراك لمعنيين وعقد المقارنات المعيار ية
كذلك.

الخطوة الثالثة
تجميع النتائج في مصفوفة ،وتقييم كل قضية على أساس أثرها الجتماعي والقتصادي والبيئي.
وقد تم تقييم كل قضية وتحديد أهميتها النسبية وفقا ً لهميتها للمعنيين وللهيئة .كما تمت مراجعة

ً
أهمية في الركن
المصفوفة النهائية واعتمادها من قبل الدارة العليا للهيئة ،مع وضع قضايا الكثر
العلى اليمن من المصفوفة.
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يحتوي هذا التقر ير على القضايا ذات المستوى العلى من الهمية النسبية .ول يتناول القضايا ذات
المستوى الدنى من الهمية النسبية إل في حال تأثرها بالقضايا ذات المستوى العلى أو اعتمادها عليها.

التنمي ـ ـ ــة المستدام ـ ـ ـ ــة

الخطوة الرابعة

الخطوة الخامسة
حصلت الهيئة على ضمان مستقل محدود من جهة خارجية ،وهي شركة كي بي إم جي ،والتي قامت

بمراجعة بعض نواحي الداء المختارة في هذا التقر ير ( الرجاء الرجوع إلى بيان الضمان في نهاية التقر ير ).

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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توضح مصفوفة الهمية النسبية نتائج إجراءات تقييم الهمية النسبية لدى الهيئة لعام  ،2017وكذلك

أهمية العلقة بين أداء الهيئة والمعنين .ويمكنكم الطلع على حدود كل جانب من جوانب القضايا
ذات الهمية النسبية في الملحق رقم  1من هذا التقر ير.

مصفوفة الهمية ا لنسبية
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تشكل أهداف التنمية المستدامة للمم المتحدة استراتيجية عالمية لتحقيق النمو القتصادي الذي
يتوافق مع قدرة استيعاب كوكب الرض ،والحاجات والولويات الساسية للمجتمع ،وقدرات القتصاد
واستقراره .يشكل تحقيق تلك الهداف فرصة فر يدة وتحديا ً كبيرا ً في الوقت ذاته ،وفي ظل مساهمة
العمال بما يقارب  %60من إجمالي الناتج المحلي في العالم ،ستكون عملية التحول نحو الستدامة
ضر با ً من المستحيل دون مشاركتها الفعالة.

التنمي ـ ـ ــة المستدام ـ ـ ـ ــة

الهيئة وأهداف التنمية المستدامة

وقد أ كد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه ا ،التزام سموه التام بالستدامة من خلل إطلق مئوية المارات  2071في عام ،2017
حيث أ كد سموه أن العمل على رؤية ممتدة للجيال هو أمانة لضمان استمرار ية التنمية واستدامة
السعادة لعقود طويلة في دولتنا .إن هذه الرؤية طويلة المد تضمن تحقيق الدولة لمسار مستدام في
جميع جوانب تطورها وتوسعها ،وقد تم دمج هذه الرؤ ية في عدد من الوثائق والخطط ومنها :رؤ ية
المارات  2021وخطة دبي  2021واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة .2050
تتماشى رؤية الهيئة مع تطلعات أهداف التنمية المستدامة ،كما يشمل دعمنا لهداف التنمية
المستدامة دمجها في جميع عمليات وقطاعات الهيئة ،وإ يصالها إلى المعنيين الساسيين.
وتحرص الدارة العليا بالهيئة على إجراء مناقشات داخلية متعمقة تشمل ورشات العمل وحملت
التوعية ،حيث يتم تثقيف موظفي الهيئة حول أهداف التنمية المستدامة ،وأهميتها بالنسبة لعملنا.
ولتطبق الهيئة أهداف التنمية المستدامة بنجاح كان علينا أن نعطي الولوية للهداف التي تتماشى
مع أعمالنا الساسية دون أن نتجاهل الهداف الخرى.
وقد دعونا موظفينا من خلل منصة «أفكاري» الداخلية لتقديم أفكارهم حول أهداف التنمية المستدامة
والكيفية التي يمكن للهيئة من خللها أن تحقق المساهمة الفضل في تحقيقها ،إذ تساعدنا هذه الراء
والتصورات والفكار في إ يجاد طرق جديدة لتحقيق الستدامة.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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وقد ذكرنا في تقر يرنا حول الستدامة لعام  2016مدى التقدم الذي أحرزناه في مجال الستدامة
والمساهمة التي قدمناها لهداف التنمية المستدامة .وبدأنا منذ عام  2017مواءمة الستراتيجية
المؤسسية للهيئة والهداف الستراتيجية الساسية مع الهداف العالمية ،وتحديد أهدافنا على المدى
القصير والبعيد ومجالت الفرص.
وبما أن معظم مشار يع ومبادرات الهيئة تتوافق بالفعل مع أهداف التنمية المستدامة ،فإننا نعتبر أن
جميع أهداف التنمية المستدامة مرتبطة بعمليات الهيئة بدرجات متفاوتة .كما نقوم بالفعل بالسهام
بقوة في تحقيق العديد من تلك الهداف ،وقمنا في عام  2017بتحديد ستة من الهداف ذات الهمية
الخاصة والولو ية لدى للهيئة.
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وتتجاوز أولوياتنا ما قد تعتبره أي من المؤسسات الخدمية الخرى خارج دائرة اهتماماتها ،أو ضمن
القضايا ذات التأثير المباشر على أعمالها ،ولكنها في الوقت ذاته تبرز مكانتنا الرائدة بين أبرز أماكن
العمل ،وأهم الشركاء في تنمية المجتمع ،وأ كثرهم تأثيرا ً في سوق العمل بالدولة والمنطقة.
و يسلط هذا التقر ير الضوء على مساهماتنا الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بتحسين أداء الستدامة .ومن أجل تحقيق هذا الهدف ،وضعنا اللتزامات
التالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة:
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التزامنا نحو المستقبل المستدام
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هيئة كهر باء ومياه دبي والميثاق العالمي للمم المتحدة
الم حرز خلل عام 2017
التقدم ُ

انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى مبادرة الميثاق العالمي للمم المتحدة ،أ كبر مبادرة
في عام ،2017
ْ
للستدامة المؤسسية في العالم ،حيث تضم  13ألف مؤسسة من أ كثر من  170دولة حول العالم.
ويرتكز الميثاق العالمي على عشرة مبادئ أساسية تتعلق بحقوق النسان ،والعمل ،والبيئة ،ومكافحة
الفساد .ونحن ملتزمون بهذه المبادئ ودمجها في سياسات وعمليات الهيئة.
وفي هذا السياق ،تحرص الهيئة على تضمين تقر يرها حول الستدامة لعام  2017معلومات حول مدى
التقدم في جهود المتثال لمبادئ الميثاق العالمي للمم المتحدة .ويضم التقر ير معلومات تتعلّق
بالممارسات الجتماعية والبيئية التي ُتؤك ّد على التز امنا بالميثاق العالمي.
ويسرد الجدول التالي امتثال الهيئة لمبادئ الميثاق العالمي العشرة ،وذلك من خلل الشارة إلى
الفصول ذات الصلة ومؤشرات المبادرة العالمية لعداد التقار ير الخاصة بتقر ير الستدامة.
المبادئ العشرة للميثاق
العالمي للمم المتحدة
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المرجع في تقرير الستدامة أو وصف نهج الدارة

معايير مؤشر
المبادرة العالمية
لعداد التقارير

الفصل الول
المبدأ  :1يتعين على
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية
المؤسسات دعم واحترام
ً ذات الصلة والتفاقيات الدولية .سياسة المسؤولية
حقوق النسان المعلنة دوليا
الجتماعية ،و سياسة الحوكمة

8-102
16-102
41-102
1-403

المبدأ  :2يتعين على
المؤسسات التأ كد من أنها
عدم ارتكاب أي انتهاكات
لحقوق النسان

الفصل الول
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية
ذات الصلة والتفاقيات الدولية .سياسة المسؤولية
الجتماعية ،و سياسة الحوكمة

8-102
16-102
18-102

المبدأ  :3يتعين على
المؤسسات احترام حر ية
تكوين الجمعيات والعتراف
بالحق في المساهمة
الجماعية

الفصل الول ،الفصل السادس
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية ذات
الصلة ومعايير العمل الدولية في جميع أنحاء العالم.
سياسة المسؤولية الجتماعية

41-102
1-403

المبدأ  :4يتعين على
المؤسسات القضاء على
جميع أشكال السخرة
والعمل الجباري

الفصل الول
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية ذات
الصلة ومعايير العمل الدولية في جميع أنحاء العالم.
سياسة المسؤولية الجتماعية

1-419

المبدأ  :5يتعين على
المؤسسات القضاء على
عمالة الطفال

الفصل الول
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية ذات
الصلة ومعايير العمل الدولية في جميع أنحاء العالم.
سياسة المسؤولية الجتماعية

1-419
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المبدأ  :6يتعين على
المؤسسات القضاء على
كافة أنواع التمييز في مجال
التو ظيف و المهن

الفصل الول ،الفصل السادس
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية ذات
الصلة ومعايير العمل الدولية في جميع أنحاء العالم.
سياسة المسؤولية الجتماعية

1-404
2-405
1-406

المبدأ  :7يتعين على
الفصل الثالث
المؤسسات التشجيع على
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية ذات
اتباع نهج احترازي إزاء جميع
الصلة .سياسة الستدامة
التحديات البيئية المحيطة
المبدأ  :8يتعين على
المؤسسات إطلق مبادرات
لتوسيع نطاق المسؤولية
البيئية

الفصل الثالث ،الفصل الر ابع
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية ذات
الصلة .سياسة الستدامة

المبدأ  :9يتعين على
المؤسسات تشجيع تطو ير
ونشر التكنولوجيا الصديقة
للبيئة

الفصل الثالث ،الفصل الر ابع
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية ذات
الصلة .سياسة الستدامة

المبدأ  :10يتعين على
المؤسسات مكافحة الفساد
بجميع أشكاله ،بما في ذلك
البتزاز والرشو ة

الفصل الول
المتثال الكامل للتشر يعات التحادية والمحلية
ذات الصلة ،سياسة البلغ عن المخالفات ،تضارب
المصالح ،اتفاقية عدم الفصاح عن المعلومات،
قواعد السلوك

هيئة كهرباء ومياه دبــي

التنمي ـ ـ ــة المستدام ـ ـ ـ ــة

المبادئ العشرة للميثاق
العالمي للمم المتحدة

المرجع في تقرير الستدامة أو وصف نهج الدارة

معايير مؤشر
المبادرة العالمية
لعداد التقارير

11-102
2-201
4-302
3-303
5-305
3-306
2-201
DSM
R&D
4-302

5-306
1-307
1-308
2-308
3-303
5-305
2-306

16-102
18-102
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قصــة نجاح
جهود هيئة كهر باء ومياه دبي في دعم معرض إ كسبو دبي 2020

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي أداء دور داعم وقيادي في رفد مسيرة مدينة دبي نحو التنمية المستدامة.
ومع اقتراب العد التنازلي لمعرض إ كسبو  2020دبي ،عقدت الهيئة شرا كة فعالة مع معرض إ كسبو
 2020دبي لضمان أفضل وأحدث الممارسات في مجال الستدامة .وكونها شر يك الطاقة المستدامة
الرسمي للمعرض العالمي ،تدعم الهيئة أهداف الستدامة للمعرض من خلل إنتاج  100%من
الطاقة التي اللزمة خلل إ كسبو  2020من مصادر الطاقة المتجددة ،ويشمل ذلك بناء شبكة ذكية
لتقدم منظومة كاملة لنتاج الطاقة وتوز يعها و نقلها.
ّ
الشرا كة بالرقام:
سيمد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التابع للهيئة معرض إ كسبو  2020دبي
ّ
بـ  464ميجاوات من الطاقة المتجددة.
كما تعمل الهيئة على تأسيس ثلث محطات فرعية طاقاتها  11/132كيلوفولت مع خطوط كابلت
جهد عالي  132كيلوفولت بأطوال تصل إلى  45كيلومتر .وقد أطلقت على هذه المحطات أسماء
الموضوعات الفرعية لكسبو  2020دبي وهي :الفرص والتنقل والستدامة.
تستثمر الهيئة  4.26مليار درهم في مشروعات البنية التحتية للكهر باء والمياه لدعم إ كسبو  2020دبي.

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على نحو وثيق مع إ كسبو لتدر يب وبناء قوة عاملة داخلية من أجل
معرض ا كسبو  2020مستدام ،انطلقا ً من إيمانها بأن الفراد هم المحرك الرئيسي للستدامة .إضافة
إلى إطلق الهيئة عدد من المبادرات والمشار يع لتلبية احتياجات جناح الستدامة في معرض إ كسبو
والتي تت ضمن:
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˝˙ˆˇ ˘  ˝ ƒ⁄ ”�� ˇŠ —•Ÿ Žˇ ”ı•ł
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تدعم هذه الشرا كة خطط دبي لتصبح مدينة ذكية ومستدامة ،كما أنها تساعد في تحقيق استراتيجية
دولة المارات لز يادة العتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ،وكذلك دعم أهداف دبي بأن تكون
المدينة القل من حيث البصمة الكر بونية على مستوى العالم ،إلى جانب تعز يز مكانتها كمدينة ذكية
و تنافسية ومتكاملة ومتصلة.
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قصــة نجاح
الستدامة في منطقة حتا
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أطلقت الهيئة عدة مشار يع ومبادرات لدعم خطة التطوير الشاملة لمنطقة حتا ،التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي ،رعاه ا .حيث
تشمل مشار يع الهيئة إنشاء أول محطة كهرومائية لنتاج الكهر باء على مستوى منطقة الخليج؛
وتركيب اللواح الكهروضوئية على أسطح المنازل في حتا لنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ وتركيب
عدادات ذكية في المباني؛ وتركيب محطات لشحن السيارات الكهر بائية في حتا.
تهدف الهيئة إلى تنفيذ مبادراتها في حتا من خلل إشراك مواطني المنطقة في تنفيذ المشار يع ،وتوفير
فرص عمل رائدة ومبتكرة .حيث ستوفر تلك المشروعات نحو  200وظيفة دائمة في المجالت الفنية
والدار ية والتشغيلية .كما يتوقع أن تتوفر  300وظيفة في مركز الزوار والنشطة الخارجية الخرى
والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع .إضافة إلى أ كثر من  2000وظيفة أثناء تنفيذ المشروع .كما
ستسهم المحطة الكهرومائية في ز يادة العتماد على الطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة للمنطقة،
وتعز يز موقع حتا كأحد أبرز مناطق الجذب السياحي في دولة المارات العر بية المتحدة.
لقد تبنت الهيئة عدة مبادرات نوعية لتحقيق التنمية المستدامة في حتا ولحماية البيئة.
إضافة إلى محطة الطاقة الكهرومائية ،ستسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في خطة التنمية المستدامة في
حتا من خلل مبادراتها الداعمة لمبادرة دبي الذكية ،وتشمل مبادرة شمس دبي ،والتطبيقات الذكية من
خلل شبكات وعدادات ذكية ،ومحطات شحن السيارات الكهر بائية.
تهدف الخطة التنموية الشاملة لتطوير حتا ،والتي تصل قيمتها إلى  1.3مليار درهم ،إلى تعز يز قدرات
المنطقة الجتماعية والقتصادية ،من خلل ز يادة جاذبيتها كوجهة سياحية على مستوى عالمي ،ل
سيما في مجال السياحة البيئية .ترتكز الخطة على ثلثة محاور رئيسية يتعلق أولها بالقتصاد والخدمات،
ويختﺺ الثاني بالر ياضة والسياحة ،ويركز الثالث على الثقافة والتعليم .ويتولى مهمة الشراف على
الخطة والتنسيق بين الجهات الحكومية المتعددة مجلس مشكل من أهالي منطقة حتا ،كونهم
المعنيين الرئيسيين في تطو ير الستدامة في منطقة حتا.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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الطاقـ ـ ـ ــة
والتغير المناخي
تحسن في مستوى انبعاثات أ كسيد النيتروجين في عام
 %63نسبة
ّ
 2017بالمقارنة مع عام 2007
سيتم تحقيق نسبة  %75من قدرة إنتاج الطاقة النظيفة بحلول
عام 2050
التحسن الترا كمي في الكفاءة ،أي ما يعادل خفض
 %28.87نسبة
ّ
النبعاثات الكر بونية بنحو  43.9مليون طن في الفترة ما بين 2006
و 2017
 10,200ميجاوات القدرة النتاجية لعام 2017
تحسن بنسبة
%3.3
ّ
معدل الفاقد الكهر بائي في عام  ،2017أي ّ
 %30منذ عام 2007

نهج نا الداري

اتخذت دولة المارات العربية المتحدة خطوات واسعة في مواجهة التغير المناخي والحد من تأثيره على
القطاعات البيئية والقتصادية .وستظل مسألة التغير المناخي ضمن أولويات الجندة الوطنية لدولة
المارات ،و يتجلى ذلك في إنشاء وزارة التغير المناخي والبيئة في عام  2016للتأ كيد على أهمية حماية
البيئة من أثار التغيرات المناخية في العالم.
ولطالما تصدرت دولة المارات طليعة العمل من أجل المناخ وذلك كونها واحدة من أولى الدول
الداعمة لبروتوكول كيوتو في عام  2005حيث يهدف البروتوكول للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة،
وذلك من خلل فرض أهداف لخفض النبعاثات في البلدان الصناعية.
وكانت دولة المارات في عام  2015واحدة من الطراف الفاعلة الرئيسية التي شاركت بالمفاوضات
المؤدية لتوقيع اتفاق بار يس البارز ,وذلك خلل الدورة الـ  21من المؤتمر الدولي للطراف ()COP21
الذي عقد في بار يس .يعد هذا التفاق التطوعي الول من نوعه وُيمثل إلتزاما ً عالميا ً حقيقيا ً من قبل
الدول تجاه العمل المناخي ،وتعهدا ً بإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل بدرجتين مئويتين.
وبحلول نهاية عام  2017قامت  174دولة بالمصادقة على هذه التفاقية.
انضمت إمارة دبي في عام  2017إلى مجموعة المدن الربعين القيادية في مجال الحد من ظاهرة تغير
المناخ « »C40وهي شبكة عالمية رائدة من المدن التي تلتزم بمعالجة التغير المناخي وحماية
الكوكب ،بما يؤكد مكانة دبي الرائدة في مجال حماية البيئة ،كما يشكل إقرارا ً بخططها وبرامجها لخفض
انبعاثات الغازات الدفيئة التي تشكل خطرا ً على المناخ في جميع أنحاء العالم.
عد التغير المناخي تحديا ً بيئيا ً فحسب ،ولكنه ينطوي أ يضا ً على مخاطر اجتماعية واقتصادية تؤثر
ل ُي ّ
بشكل مباشر على التنمية المستدامة.
وتشمل التحديات الثلثة الرئيسية التي تواجهها دولة المارات في الحد من آثار التغير المناخي المتزايدة:
النمو السكاني ،والتنمية العمرانية والصناعية ،والموارد الطبيعية المحدودة .وقد أدت هذه العوامل إلى
ز يادة انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة غاز ثاني أ كسيد الكر بون.
تتعرض دولة المارات لعدد من المخاطر المتعلقة بالمناخ ،بما في ذلك ارتفاع حرارة الطقس وانخفاض
منسوب هطول المطار إلى أدنى المستويات والجفاف وارتفاع مستوى مياه البحر وحدوث المز يد
عد عامل ً جوهر يا ً في تشغيل المرافق الساحلية لنتاج
من العواصف .وبما أن درجة حرارة مياه البحر ُت ú
الطاقة وتحلية مياه البحر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ،فقد تؤثر هذه الحداث بشدة على المحطات
الساحلية لنتاج الطاقة والمياه التابعة لهيئة كهر باء ومياه دبي.
في عام  2017قدمت الحكومة التحادية لدولة المارات الخطة الوطنية للتغير المناخي كخارطة طر يق
للتكيف مع التغير المناخي والحد منه في الدولة حتى عام .2050
وضعت حكومة دبي استراتيجياتها الطموحة مثل استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون بهدف
الحد من النبعاثات الكر بونية بنسبة  %16بحلول عام  ،2021المر الذي يدعم رؤية المارات 2021
واستراتيجية دبي لدارة الطلب على الطاقة للحد من استهلك الطاقة والمياه بنسبة  %30بحلول
عام  .2030كما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لعام  2050ومبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية
مستدامة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه ا.
كما أننا في هيئة كهرباء ومياه دبي ندرك تأثير عمليات الهيئة ونقر بدورنا في تحقيق هذه الهداف
الستراتيجية عن طر يق تقليل الثار البيئية المترتبة إلى أدنى المستويات مع الحفاظ على تقديم
خدمات الكهر باء والمياه المو ثوقة لمتعاملينا.
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الطاقـ ـ ـ ــة والتغير المناخي
وتجري الهيئة تقييما ً للثر البيئي بالتعاون مع استشار يين مستقلين وفقا ً للمعايير الدولية قبل البدء
في إنشاء أي من مشار يع الهيئة .كما تطبق الهيئة حلول ً مبتكرة لتحسين كفاءة امداد الطاقة ،وخفض
الفاقد في خطوط النقل والتوز يع ،وتنويع مصادر الطاقة لدعم النمو القتصادي المستدام دون الضرار
بالبيئة والموارد الطبيعية.
وتماشيا ً مع معيار اليزو لدارة المخاطر  ،ISO 31000:2011يتم تحديد و إدارة مخاطر العمل من خلل
نظام الحوكمة والمخاطر والمراقبة الخاص بنا على المستوى المؤسسي .ويتم الحفاظ على خطط
تخفيف المخاطر والسجلت ذات الصلة بشكل يتوافق مع نهج إدارة المخاطر والطوارئ المطبق لدى
الهيئة .ويتم إعداد سجلت الصول والمعالجة استنادا ً إلى تقييمات مخاطر الصول التي تم إجراؤها
لجميع أصول النتاج الهامة ،بما يتماشى مع إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية لدى الهيئة .كما يتم
إجراء تحليل تأثير العمال على العمليات والنشطة الرئيسية كجزء من نظام إدارة استمرار ية العمال
الذي تم تطويره وفقا لمعيار اليزو  ,ISO 22301:2012ويشمل ذلك تحديد آثار العمال التي تغطي
الشؤون المالية والعمليات والصحة والسلمة والبيئة والهداف والهوية المؤسسية وخدمات تقنية
المعلومات وتدفقات الموارد والعمليات.
كما يتم تطوير خطط الطوارئ وإدارة الزمات كجزء من عملية التعافي من الكوارث ،مع التركيز على
تخفيف الثر على السلمة والعتمادية والجاهز ية وضمان توافر المرافق الحتياطية المناسبة حيثما
أمكن .ويشتمل ذلك على وضع خطة مرنة للتعامل مع التغير المناخي لتقييم وفهم وإظهار حساسية
المناخ الحقيقية لصول وعمليات هيئة كهرباء ومياه دبي .وبذلك تكون الهيئة أول مؤسسة خدمية في
بناء على التخطيط في مجال القدرة على التكيف
المنطقة تشرع بعملية التحول إلى الكربون المنخفض ً
مع التغير المناخي.

حماية البيئة والمتثال

نحن في هيئة كهرباء ومياه دبي قمنا بترسيخ التزامنا تجاه البيئة في استراتيجيتنا ونسعى باستمرار نحو
التميز البيئي الذي يتجلى في جميع عملياتنا من خلل خفض النبعاثات والحد من النفايات وامتثالنا
للتشر يعات والسياسات والنظمة على مستوى دولة المارات العربية المتحدة وإمارة دبي وبالتالي فإننا
نعمل بفاعلية على تخفيف تأثير اتنا البيئية.
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انطلقا ً من نهج الهيئة لتباع المبادئ الحتراز ية فيما يخﺺ قضايا البيئة ،قد ò
نفذت إجراءات وسياسات
على المستوى المؤسسي ُتلبي أو تفوق المستويات العالمية ،وذلك لضمان المتابعة المستمرة
للعمليات والتوجيهات بشأن التدابير الوقائية والجراءات التصحيحية للقضاء على أي مخالفات
ُمحتملة أو خلل أو أي حالت أخرى غير مرغوب بها تفاديا ً لوقوعه أو وقوع أي من آثاره السلبية على
البيئة.
وللوفاء بالمعايير الفنية القانونية ،طبقنا نظام الدارة البيئية آيزو ( )ISO-14001المعتمد ،المطبق
في قطاع النتاج لدينا منذ عام  1998وعلى المستوى المؤسسي منذ عام  ،2006المر الذي يتيح لنا
الستمرار بتحسين أدائنا البيئي وضبط الثر البيئي لعملياتنا وخدماتنا.
لقد حظيت جهود الهيئة بالتقدير الدولي في المجتمع البيئي حيث حصدت جائزة الخمس نجوم العالمية
في التدقيق البيئي من مجلس السلمة البر يطاني ( )BSCمنذ عام  ،2011وجائزة الشرف العالمية في
البيئة من مجلس السلمة البر يطاني عام  2017للمرة السادسة على التوالي منذ عام  ،2012المر الذي
يجعل هيئة كهر باء ومياه دبي أحد المنظمات العالمية السبع التي فازت بهذه الجائزة المرموقة.
ول تزال هيئة كهرباء ومياه دبي ملتزمة بجميع اللوائح والقواعد البيئية التي وضعتها حكومة المارات
التحادية وبلدية دبي التي تنﺺ على معايير خاصة بالجوانب التنظيمية للصحة والسلمة والمن
وجودة البيئة ،وتفرض عقوبات جزائية ومدنية حيال أ ية ُمخالفات يتم ارتكابها.
خلل عام  2017لم تسجل ضد الهيئة أي مخالفات لي من النظمة البيئية ،كما لم تسجل للهيئة أي
شكاوى بخصوص القضايا البيئية.
˙  ˆ˙˝˛˜°
˘ˇ ˘ˇˆ˙˝˛°
˘ 10,200

˘ ˆ˙˝˛˜°
 ˘ˇˆ ˘ˇ˙°
’ ° 21 �ˇ†“†‘˝ 400
’ ° 236 �ˇ†“†‘˝ 132
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إنتاج الطاقة

وباعتبارنا المزود الحصري والوحيد لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي ،فإن ضمان جاهز ية واعتمادية
خدمات المياه والكهرباء لمتعاملينا الحاليين والمستقبليين يأتي على رأس أولوياتنا .حيث يقوم قطاع
النتاج لدينا بتشغيل محطات إنتاج الكهر باء وتحلية المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي وفقا ً لعلى
معايير الجودة والكفاءة والعتمادية والسلمة البيئية .كما تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي وُتشغل
شبكات المياه الجوفية وشبكات توز يع الكهرباء والمياه في دبي ،المر الذي يضمن توفير الخدمات
لمتعاملينا دون انقطاع.
ُيعتبر الغاز الطبيعي الوقود الساسي لعمليات إنتاج الكهر باء وتحلية المياه ،حيث تشتري الهيئة الغاز
الطبيعي حصرا ً من هيئة دبي للتجهيزات (دوسوب) التي ُتدير البنية التحتية لستيراد وتوز يع الغاز
لمارة دبي .وفي عام  ،2017بلغ مجموع النتاج الجمالي لدينا  45,162,014ميجاوات للساعة ،الذي تم
إنتاجه بشكل رئيسي من خلل استخدام الغاز الطبيعي.
جدول :صافي إنتاج الطاقة الموزع حسب مصادر الطاقة الر ئيسية
الغاز الطبيعي
السنة

زيت وقود الديزل

زيت الوقود المتوسط

الطاقة الشمسية

مجموع النتاج
الكلي

(ميجاوات للساعة)

النسبة المئو ية

النتاج

النسبة المئو ية

النتاج

النسبة المئو ية

النتاج

النسبة المئو ية

النتاج

36,238,642 36,297,050 2012

99.84

58,242

0.16

167

0.0005

-

-

37,393,705 37,478,845 2013

99.77

79,641

0.21

177

0.0005

5,322

0.01

39,431,699 39,516,459 2014

99.79

56,202

0.14

147

0.0004

28,411

0.07

41,942,125 42,006,335 2015

99.85

36,729

0.09

1

0.00003

27,479

0.07

43,034,528 43,091,953 2016

99.87

28,389

0.07

86

0.0002

28,951

0.07

44,669,687 45,162,014 2017

98.91

30,225

0.07

25

0.0001

462,077

1.02

(ميجاوات للساعة) من إجمالي النتاج (ميجاوات للساعة) من إجمالي النتاج (ميجاوات للساعة) من إجمالي النتاج (ميجاوات للساعة) من إجمالي النتاج

ملحظة :يعد ز يت وقود الديزل و ز يت الوقود المتوسط وقودا ً احتياطيا ً فقط ل يستخدم إل في حالت الطوارئ (أي عند انقطاع إمدادات
الغاز ) .كما يكون الستهلك على مدار العام لغراض الختبار والتجر يب فقط.
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الم ركبة للهيئة
القدرة ُ

المركبة لهيئة كهر باء ومياه دبي 2017
جدول :القدرة ُ
المركبة لهيئة كهر باء و مياه دبي القدر ة
القدرة ُ
الموقع

الم ركبة لنتاج الطاقة
القدرة ُ

المحطة

عند درجة حرارة  50درجة مئو ية
ورطوبة بنسبة %30

دي

1,027

إي

616

جي

818

كي

948

إل

2,401

إم

2,185

العوير ,دبي

اتش

1,996

سيح الدحل  -دبي

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية

210

جبل علي  -دبي

10,200

المجموع

ادركت الهيئة أن تأمين إمدادات الكهرباء والمياه ،وضمان استدامتها على المدى الطويل أمر بالغ
الهمية لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة ،لذا شرعت في توسيع محطتها إم بإضافة  700ميغاوات إلى
قدرتها الفعلية .والذي من شأنه ز يادة الكفاءة الحرار ية للمحطة من  %82.4إلى  ،%85.8وهي واحدة
من أعلى معدلت الكفاءة الحرار ية في العالم .وعند النتهاء من التوسع المخطط له في الربع الثالث من
عام  ،2018ستصل الطاقة الجمالية لمحطة إم إلى  2،885ميغاوات.

نقل الكهر باء وتوزيعها

إننا نسعى جاهدين للتقليل من حالت انقطاع الكهر باء إلى أدنى حد ونقلها إلى متعاملينا بطر يقة
ً
وعادة ما يتجاوز معدل توافر ية خطوط النقل لدى
موثوقة عبر شبكات النقل والتوز يع التابعة للهيئة،
الهيئة  %99مما يعكس المستوى العالمي الذي وصل إليه أداء الهيئة في هذا الخصوص.
جدول :إجمالي عدد محطات النقل والتوزيع لعام 2017
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فئة الجهد الكهر بائي (كيلوفولت)

عدد محطات التحو يل الفرعية

400

21

132

236

33

104

11 & 6.6

33,763
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تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية لشبكة النقل والتوز يع التابعة
لها .ومن خلل نظام القياس الذكي والشبكة الذكية لدينا ،فقد أثمرت جهودنا المستمرة لتقليل الفاقد
في خطوط الكهر باء عام  2017لتصل إلى  %3.3أي ما يعادل تحسن بنسبة  %30منذ عام .2007
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يتجلى التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتلبية الطلب المتزا يد على الطاقة في المحطات الفرعية السبع
والتسعين الجديدة ذات الجهد الكهر بائي من فئة  132/11كيلو فولت و التي من المخطط أن يتم
بناؤها على مدى العوام الثلثة المقبلة وذلك بتكلفة تبلغ  10مليار درهم ،وستوضع هذه المحطات
الفرعية الجديدة في منطقة حصيان وفي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفي عدة
مواقع أخرى لدعم توسع محطات إنتاج الطاقة الكهر بائية الخرى في جبل علي والعو ير.

جدول :أطوال خطوط النقل والتوزيع في عام 2017
النوع

خطو ط هوائية

خطوط أرضية

فئة الجهد الكهر بائي
(كيلوفولت)

طول خطوط النقل والتوزيع
(كيلومتر )

400

1,125

132

413

33

113

400

23

132

1,867

33

2,075

6.6 & 11

30,917

تعمل هيئة كهرباء و مياه دبي حاليا ً على إعادة تأهيل وحدات التكييف المجمعة في محطات التحويل
التابعة لها وذلك باستبدال كافة الوحدات التي تعمل على مبرد ( )R-22بمبرد ( )R407cالصديق
للبيئة وبصمامات التمدد وز يوت الضاغط وفلتر المجفف .وقد تم استبدال  117وحدة مجمعة ضمن
مرحلة التخلﺺ التدر يجي الكامل من مبرد ( ،)R-22على أن يتم النتهاء من عملية استبدال وإعادة
التأهيل الكاملة لـ 910وحدة بحلول عام .2027
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ضمان توافرية و اعتمادية طو يلة المدى

ندرك في الهيئة أن العتماد الكبير على الغاز الطبيعي يجعلنا عرضة لنقﺺ السعار وتقلبات أسعار
السلع الساسية في المستقبل.
واستجابة للطلب المتزا يد في دبي ،قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتنويع مصادر الطاقة كجزء من
استراتيجيتها طويلة المدى .حيث تلعب الهيئة دورا ً رئيسيا ً في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة
النظيفة  2050التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة وتوفير  %7من إجمالي
إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام  ،2020و  %25بحلول عام  ،2030و %75
بحلول عام .2050
ومن خلل تعز يز قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  ،2050تدعم
الهيئة طموحات دولة المارات نحو تحقيق التنمية المستدامة لتلبية الطلب المتزا يد باستمرار دون
تخفيض الموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة.
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تماشيا ً مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  ،2050تلتزم الهيئة بتنويع مز يج مصادر الطاقة
لتلبية الطلب المتزا يد في دبي إلى جانب تقليل تأثيرها على البيئة.

وتتضمن مبادراتنا الرئيسية الداعمة لستراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050مشروع مجمع محمد
بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ،ومجمع حصيان لنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف ،والمحطة
الكهرومائية في حتا ،بالضافة إلى مبادرة شمس دبي ،والمبادرات الناتجة عن استراتيجية إدارة الطلب
.2030
  

%61
ˇˆ ˇˆ˙˝˛˜°
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تنويع مز يج الطاقة

ˆ   ˘ ˇˆ˙ 2030

%25
ˇˆ˙
ˇˆ ˛

%7

ˇˆ
ˇˆ˛

%7
ˇˆ˙
ˇˆ

الطاقة الشمسية

يشكل استخدام الطاقة الشمسية ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة النظيفة  .2050ويعتبر مجمع
محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية واحدا من المشار يع الرئيسية التي تنفذها الهيئة لتحقيق
استراتيجيتها الواعدة إضافة إلى مبادرة شمس دبي.

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

يعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أ كبر مجمع في موقع واحد على مستوى
العالم (من حيث القدرة النتاجية) ويعتمد على نموذج المنتج المستقل للطاقة ( ،)IPPحيث يجمع
بين تقنيتي الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة ( )CSPبقدرة إنتاجية إجمالية 5000
ميجاوات بحلول عام  .2030يقع المجمع في سيح الدحل في دبي وسيعمل على تخفيض  6.5مليون
طن من انبعاثات ثاني أ كسيد الكر بون سنويا ً بدءا ً من العام .2030
سيضمن هذا المجمع توحيد جهود القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الشمسية ،وسيكون
موطنا ً لكبر مرا كز التطوير والبحث في المنطقة متضمنا مرافق اختبار الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وقد بدأ تشغيل المجمع في عام  2013مع انطلق المرحلة الولى للمشروع بقدرة إنتاجية  13ميجاوات
تم إنتاجها باستخدام تقنية اللواح الكهروضوئية.
كان عام  2017عاما ً بارزا ً من حيث إنجازات المجمع ،حيث تم تدشين المرحلة الثانية منه بنجاح في
أبر يل  2017قبل الموعد المحدد بقدرة  200ميجاوات .وفيما يخﺺ التوسعات المستقبلية ،فقد
قامت هيئة كهرباء ومياه دبي باختيار الئتلف الذي تقوده شركة أبو ظبي للطاقة المستقبلية (مصدر)
لتنفيذ المرحلة الثالثة من المجمع الطاقة الشمسية بقدرة  800ميجاوات.
حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة على مراحل حتى عام  200( 2020ميجاوات بحلول عام 2018
و 300ميجاوات بحلول عام  2019و 300ميجاوات بحلول عام .)2020
هيئة كهرباء ومياه دبــي
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في حين تلقت المرحلة الرابعة وهي مرحلة إنشاء محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة  700ميجاوات،
أقل عرض سعر دولي للكهرباء بسعر  7.3سنت أمر يكي لكل كيلووات للساعة .كما تم منح تنفيذها
إلى ائتلف يضم شركة أ كوا باور السعودية وصندوق طر يق الحر ير وشركة شانغهاي إليكتر يك الصينية
بصفتها المقاول الرئيسي للنشاءات والمشتر يات والهندسة.
وستضم المرحلة الرابعة تشييد برج للطاقة الشمسية بارتفاع  260متر وهو الطول من نوعه في العالم
ابتداء من الر بع الثاني من عام  .2021وسيقوم مجمع محمد بن راشد آل
وسيتم تنفيذه على مراحل
ً
مكتوم للطاقة الشمسية بإنتاج  1000ميجاوات باستخدام تقنية الطاقة الشمسية المركزة بحلول عام
.2030

مبادرة شمس دبي

وكجزء من هدف مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الكثر ذكاء وسعادة في العالم ،أطلقت هيئة
كهر باء ومياه دبي مبادرة “شمس دبي” ليصال الطاقة الشمسية إلى المنازل والمباني.
تشجع المبادرة أصحاب المنازل والمباني على تركيب اللواح الكهروضوئية لنتاج الكهر باء وربطها مع
شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي .يستخدم المتعاملون الكهر باء داخليا ً ويتم تصدير الفائض إلى شبكة
الهيئة والتي ستقوم بدورها باقتطاعه من فاتورة المتعاملين المستقبلية.
تدعم شمس دبي استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050وتضع نموذجا ً مستداما ً لتوفير الطاقة
النظيفة ودعم اقتصاد دبي دون إلحاق الضرر بالبيئة والموارد الطبيعية.
في نهاية يناير عام  ،2018تم النتهاء من ر بط  613مبنى بشبكة الهيئة في إطار شمس دبي ،بقدرة حوالي
 40ميجاوات في ساعات الذرو ة.

الفحم النظيف

مشروع مجمع حصيان لنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف

دشنت الهيئة محطة حصيان لنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف ،وهي المشروع الول من نوعه
في المنطقة لنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم النظيف اعتمادا ً على نموذج المنتج المستقل
للطاقة ،وسوف يبدأ تشغيله في عام  ،2020و بحلول عام  2026سيبلغ إجمالي القدرة القائمة على
استخدام الفحم النظيف  3,996ميجاوات .سيعتمد المجمع على استخدام تقنية فائقة وعالية الدقة
في عملياته مع اللتزام الكامل بالمعايير الدولية المحددة ،كما سيلتزم بحدود انبعاثات غازات المداخن
بصورة أ كثر صرامة من حدود النبعاثات التي قررتها تعليمات التحاد الوروبي للنبعاثات الصناعية
وتوجيهات مؤسسة التمو يل الدولية.

الطاقة النوو ية

بحلول عام  2030سوف ُتنتج الطاقة النوو ية  %7من مز يج الطاقة في دبي.

محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في منطقة حتا
ستقوم الهيئة ببناء محطة لنتاج الطاقة الكهرومائية في حتا للستفادة من المياه المخزنة في الجبال
إن هذا المشروع هو الول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة
المجاورة لسد الحتاويò .
إنتاجية  250ميجاوات وبعمر افتراضي يقدر بـ  80-60عاماً.
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وفي عام  ،2017أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الستشارات الخاص بالمشروع على شركة كهر باء
فرنسا ( )EDFبقيمة  58مليون درهم ،ويشمل دراسات التصميم والدراسات الجيولوجية-المائية
والجيولوجية والدراسات البيئية والجيوتقنية ،والتنقيب العميق ،وقد تم النتهاء من  %14من
الدر اسات حتى الن.

قصــة نجاح
تدشين المرحلة الثانية بقدرة  200ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم
للطاقة الشمسية
في أبر يل عام  ،2017وبالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة ،قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه ا ،بتدشين المرحلة الثانية من
مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة  200ميجاوات.
يعكس هذا المشروع حقبة جديدة من المتياز والر يادة في دولة المارات فهو يز يد من نسبة الطاقة
النظيفة والمتجددة ويدعم هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050لتأمين  %75من إجمالي
إنتاج الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام .2050
وقد تم إنجاز هذا المشروع عن طر يق الشرا كة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وائتلف بقيادة شركة أ كوا
باور السعودية وهي المطور الرئيسي للمشروع وشركة تي اس كي ( )TSKالسبانية وهي المقاول
الرئيسي للمشروع باستثمار يبلغ  1.2مليار درهم.
وسيتم خلل هذه المرحلة إنتاج الطاقة النظيفة لـ 50,000مسكن في دبي مع خفض انبعاثات الكربون
بمعدل  214,000طن سنو ياً .وخلل هذه المرحلة ،تم تركيب  2.3مليون لوح شمسي كهروضوئي على
مساحة  4.5كم مر بع وذلك خلل  1.5مليون ساعة عمل دون وقت ضائع ناتج عن الصابات أثناء
تنفيذ المشروع.
وقد قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بالشرا كة مع الئتلف بقيادة شركة أ كوا باور وشركة تي اس كي
( )TSKبإنشاء شركة شعاع للطاقة  1لكمال و إدارة المشروع.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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تلبية الطلب على الطاقة في المستقبل

إنّنا في هيئة كهرباء ومياه دبي ملتزمون بالحفاظ على مستوى عالمي من الموثوقية والجاهز ية في
تقديم الكهرباء والمياه للمتعاملين ،وذلك ليس لتلبية الحتياجات الحالية فحسب ،بل لتلبية الطلب
المستقبلي أ يضا ً ،مع الخذ بعين العتبار النمو والتحضر المتزا يد في دبي.
إن قطاع تخطيط الطاقة والمياه في الهيئة مسؤول عن خطط تلبية الطلب على المدى القر يب والبعيد
والتنبؤ بها حتى عام  .2030ويتولى القطاع مهام تحديث هذه الخطط بشكل سنوي وفقا ً لفضل
الممارسات والنماذج العلمية العالمية مع مراعاة النمو السكاني والقتصادي والتوقعات بشأن الوقود.
وهذا يضمن حفاظ الهيئة على مستوى عالمي من العتمادية والكفاءة والسلمة وضمان الستخدام
المثل لمواردها .وبناء على توقعات الطلب ،تقوم الهيئة بتطوير جميع خططها الرئيسية التي تحدد
مسار الخطط الفنية لعمليات التوسيع المستقبلية للبنية التحتية الخاصة بأنظمة إنتاج ونقل وتوز يع
الكهرباء والمياه ،وتشمل الخطط رفع قدرة إنتاج الطاقة وتحلية المياه حتى عام  ،2030وتوسيع شبكة
نقل المياه والطاقة الكهر بائية حتى عشرة أعوام وشبكة توز يع الطاقة الكهر بائية حتى خمسة أعوام.
تقوم الهيئة بتحديث هذه الخطط الرئيسية سنويا ً لتلبية متطلبات المياه والكهر باء في دبي في الوقت
المحدد مع هامش احتياطي بنسبة  %15كحد أدنى .كما وتقوم الهيئة بتحديد أي متطلبات إضافية
للموارد من أجل عمليات توسيع البنية التحتية للمياه والكهر باء في المستقبل ورصد ميزانيات لها على
أساس سنوي لضمان تنبؤ دقيق للطلب حتى عام .2030
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إدارة الطلب على الطاقة

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة  2030التي أطلقها المجلس
العلى للطاقة في دبي عام  ،2013مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة والحد من استهلكها والمساهمة
في التنمية المستدامة لمارة دبي.
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وقد قامت هذه الستراتيجية بتحديد ثمانية برامج رئيسية بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية
والبرامج المماثلة المطبقة على الصعيد العالمي وذلك بهدف تخفيف الطلب على المياه والكهر باء
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الطاقة الكهروضوئية لنتاج الطاقة الكهر بائية ور بطها مع شبكة هيئة كهر باء ومياه دبي.
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إدارة الطاقة في مرافق هيئة كهر باء ومياه دبي

تلتزم الهيئة بإدارة اقتصادية وفعالة لستخدام الطاقة واستهلكها ،حيث تسعى باستمرار لتطوير كفاءة
الطاقة في مبانيها ،ففي عام  2017بلغ استهلك كل من المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومرا كز

إسعاد المتعاملين في الحضيبة وأم رمول والوصل وبرج نهار  10,278,866كيلووات ساعة من الطاقة

الكهر بائية.

تماشيا ً مع سياسة إدارة الطاقة في الهيئة ،ومن أجل دعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة ،2030
تم تنفيذ عدة مبادرات لتعز يز كفاءة استخدام الطاقة في مباني هيئة كهرباء ومياه دبي تحت إشراف

لجنة إدارة الطاقة في مباني الهيئة ،وتشمل هذه التدابير :تدابير ترشيد الستهلك ،وإعادة التأهيل،

واستبدال المصابيح ،وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري.
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بذلك يكون إجمالي التوفير المحقق من خلل هذه المبادرات في عام  2017هو  19جيجاوات للساعة

أي نسبة  %52و  6مليون جالون أي نسبة  %39وهو مايعادل  8.6مليون درهم كتوفير مالي بالضافة
إلى تقليل بمعدل  8,462طن من انبعاثات الكر بون.

قامت الهيئة بإطلق مبادرة الر يادة في الطاقة والتصميم البيئي  LEEDتحت إشراف قسم نقل
الطاقة التابعة لها لدعم معايير المباني الخضراء لمحطاتها الكهربائية الفرعية والمتثال لها .وتهدف

هذه المبادرة إلى ز يادة التوفير في استهلك المياه والكهر باء في محطات الهيئة الفرعية بالتوافق مع

متطلبات ومعايير شهادة الر يادة في الطاقة والتصميم البيئي.LEED
وتعتبر هذه الشهادة نظاما ً لتصنيف المباني الخضراء ُيستخدم لقياس الصحة البشر ية والبيئية والتنمية
المستدامة للمواقع وتوفير المياه وكفاءة الطاقة واختيار المواد وجودة البيئة الداخلية ،وما إلى ذلك.

وقد أصبحت الهيئة أول منشأة في الشرق الوسط تنال شهادة  LEEDالذهبية لمحطات النقل الفرعية

وذلك بعد حصولها على شهادة  LEEDالذهبية لمحطة التحويل التابعة لها في برج خليفة بقدرة
 132/11كيلوفولت.
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مبنى هيئة كهر باء ومياه دبي المستدام في منطقة القوز

في عام  2013افتتحت الهيئة مبناها المستدام في القوز ،وهو أول مبنى حكومي مستدام في دولة
المارات وأ كبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلتيني الخاص بالمباني الخضراء
( .)LEEDحيث يستهلك المبنى طاقة أقل بنسبة  %66و يشتمل على محطة ميدانية للطاقة
الشمسية باستطاعة  660كيلووات ،كما أنه يقلل من استهلك المياه بنسبة  %48بالضافة إلى أن
 %36من مواد البناء المستخدمة في إنشائه كانت من المواد المعاد تدو يرها.
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 LEED

مبنى “الشراع” :المقر الرئيس الجديد للهيئة

يجري حاليا ً إنشاء مبنى الشراع وهو المقر الرئيس الجديد للهيئة والواقع في قلب قر ية الثقافة في
منطقة الجداف ،والذي سيكون عند انجازه أعلى وأضخم وأذكى مبنى في العالم يحقق صفر انبعاثات
كر بونية .وسيعادل إجمالي الطاقة المستخدمة في المبنى على مدار العام الطاقة المتجددة التي ينتجها
المبنى أو يقل عنها ،كما سيتضمن أحدث التقنيات مثل إنترنت الشياء والبيانات الكبيرة والبيانات
المفتوحة والذكاء الصطناعي.
وسيحصل المبنى على شهادة  LEEDالبلتينية (الر يادة في الطاقة والتصميم البيئي) ،حيث يعتبر
التصنيف البلتيني العلى بين شهادات  .LEEDإضافة إلى شهادة  WELLالتي تركز بشكل أساسي
على صحة ورفاهية شاغلي المبنى متناولة سبعة محاور تشمل :الهواء والمياه والتغذية والضاءة
واللياقة البدنية والر احة والعقل.
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كفاءة المداد بالطاقة

تنتج الهيئة الكهرباء و المياه غالبا ً باستخدام تقنية النتاج المشترك للطاقة .حيث تقوم مولدات بخار
استرداد الحرارة من خلل هذه العملية باستخدام الحرارة المهدورة من حرق الغاز الطبيعي لنتاج
البخار دون اللجوء لستخدام الوقود .تنتج هذه المولدات طاقة كهربائية إضافية مجانية عن طر يق
استخدام التور بينات البخار ية ذات الضغط الخلفي لتغذية عملية تحلية المياه بالطاقة عبر التقطير
الومضي متعدد المراحل .وعلى مدى سنوات ،قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بالستثمار في تحسينات
الكفاءة ،بما في ذلك تحويل العديد من محطات التور بينات الغاز ية ذات الدورة البسيطة إلى محطات
ذات دورة مركبة أ كثر كفاءة بالضافة إلى تركيب أنظمة تبر يد في توربينات الغاز .ففي عام ،2017
بلغت نسبة كفاءة إجمالي إنتاج الطاقة  ،%42.06في حين بلغت كفاءة إنتاج المياه والطاقة المركبة
 .%37.10وعلى العموم ،فقد حققنا في الفترة بين عامي  2006و 2017تطورا ً في الكفاءة الترا كمية
بنسبة  ،%28.87أي ما يعادل تخفيضا في انبعاثات ثاني أ كسيد الكربون بمقدار  43.9مليون طن.
وتم ذلك من خلل الجمع بين التصميم المثالي لمحطات إنتاج الطاقة وتحسين العمليات والتخطيط
المثل لمشاكل انقطاع الكهرباء والتحديثات المبتكرة لتوربينات الغاز وز يادة إنتاج الطاقة ،بالضافة
إلى أننا نقوم بإنتاج طاقتنا الحتياطية من الكهرباء التي نستهلكها لدعم عملياتنا الساسية لنتاج
الكهرباء ،ومن خلل تعز يز كفاءة المداد بالطاقة فإننا نقوم بخفض متطلبات الطاقة الحتياطية لدينا
وبذلك نقلل من كثافة الكربون الناتج عن إنتاج الطاقة .ونفخر بالتحسن المستمر الذي نحققه سنة
تلو الخرى في تخفيض مستو يات النبعاثات الكر بونية عبر تدابير ز يادة الكفاءة.

التصميم المثل لمحطات إنتاج الطاقة الكهر بائية

يعتمد اختيار الهيئة للتصميم المثل على مدى اليفاء بمتطلبات انتاج الطاقة والمياه .وبشكل عام،
يتحقق التصميم الفضل لنتاج الطاقة والمياه عبر استخدام نظام هجين حيث يتم إنتاج المياه
باستخدام عدة تقنيات مثل التحلية عبر التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي الذي
من شأنه أن يحقق تكلفة أدنى و كفاءة أعلى خلل دورة حياة المحطة.

زيادة إنتاج الطاقة الكهر بائية

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في دبي التي من الممكن أن تصل خلل أشهر الصيف إلى  45درجة مئوية
على أداء توربينات الغاز ،حيث تنخفض قدرة النتاج بنسبة  %20تقر يباً ،مما يقلل من إنتاج الطاقة
الكهربائية وكفاءتها ويز يد كثافة النبعاثات والتكاليف .ويمكن التعويض عن هذه الخسائر في الطاقة
والكفاءة عن طر يق عدة خيارات مجربة و فعالة من حيث التكلفة لز يادة إنتاج الطاقة .و باستخدام
هذه التقنيات ،تمكنت هيئة كهرباء و مياه دبي من ز يادة النتاج على نحو فعال من حيث التكلفة بما
حسنت كفاءة العمليات مما
يز يد عن  650ميجاوات بحلول عام  2017بالمقارنة مع عام  2006كما ّ
يعني الحد من كثافة النبعاثات.

ترقيات مبتكرة لتور بينات الغاز

عقب تركيب كل توربين غازي تستمر الهيئة بالمتابعة مع الجهات المصنعة للتجهيزات الصلية بشأن
التحديثات والتقنيات الجديدة والفعالة من حيث التكلفة على مدى دورة حياة التوربين الغازي والتي
ستز يد الستطاعة وتعزز الكفاءة والعتمادية .ومن المثلة على ذلك أحد مشار يعنا الساسية وهو
مشروع تخز ين الطاقة الحرار ية ومدخل هواء تبر يد التور بينات الغاز ية ( )TESTIACالواقع في منطقة
جبل علي في دبي .يعمل هذا المشروع على تحسين كفاءة ثلثة تور بينات غاز ية من خلل تركيب نظام
مدخل هواء التبر يد ،مما يساعد على إنتاج الطاقة الكهربائية مع تقليل استهلك الوقود الحفوري
وبالتالي تقليل انبعاثات الغاز ات الدفيئة.
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عند انخفاض الطلب على الطاقة يتم إيقاف تشغيل بعض وحدات إنتاج الكهرباء لتجنب التشغيل
غير الفعال عند مستويات حمل منخفضة .وتستكمل الهيئة التشغيل الدوري للوحدات القل كفاءة
أول ً من أجل السماح بتشغيل الوحدات المتبقية بحمولة أعلى وكفاءة أ كبر.

تخطيط النقطاعات

الطاقـ ـ ـ ــة والتغير المناخي

تحسين العمليات

تلجأ هيئة كهرباء ومياه دبي لستخدام أداة إدارة تضمن التنسيق بين جميع طلبات الصيانة المتعلقة
بانقطاع الكهرباء لتجنب النقطاعات وتلبية الطلبات بأعلى قدر من الكفاءة و أقل كمية من تكلفة
الوقو د.
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برنامج خفض انبعاثات ثاني أ كسيد الكر بون

أطلقت الهيئة برنامجا ً لخفض انبعاثات ثاني أ كسيد الكر بون في  2012يحدد مسار إجراءات خفض
النبعاثات على المدى القصير والمتوسط والبعيد حتى عام  ،2030مع الخذ في العتبار عوامل رئيسية
ومنها تصاعد الطلب على المياه والكهر باء في إمارة دبي ،ومبادرات الترشيد القائمة ،والتحسينات التي
تجر يها الهيئة لجانب كفاءة المداد بالطاقة والتنو يع في مز يج الطاقة .ففي عام  2017حصل برنامج
الحد من انبعاثات غاز ثاني أ كسيد الكربون التابع للهيئة على الجائزة الذهبية في فئة أفضل مبادرة
ضمن جوائز التميز الدولية في المسؤولية المجتمعية ( .)CSRكما طورت إطارا ً شامل ُ لرصد انبعاثات
الغازات الدفيئة وقياسها والتحقق منها .يسمح هذا الطار بتقديم تقر ير عن النبعاثات عن طر يق
تقر ير البصمة الكر بونية الذي نقوم بإعداده بالتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة والذي يعتبر منهج
حساب الكربون الكثر استخداما في العالم والمطابق لمعيار اليزو  ISO 1–14064الذي يسمح أيضا
بالندماج مع كافة سجلت الغازات الدفيئة الوطنية والدولية .وقد تم إنهاء تقر ير البصمة الكر بونية
لعام  2017بالعتماد على عمليات إدارة البيانات ضمن إطار الرصد والقياس والتحقق في كل قطاعات
الهيئة .كما وتعمد الهيئة إلى تقديم نظام إلكتروني لعداد التقار ير من أجل أتمتة عمليات جمع البيانات
والتمكن من الرصد المسبق لتوجهات النبعاثات بغاية التخفيف من تأثيراتها المضرة للبيئة.
يهدف تقر ير البصمة الكر بونية إلى تحديد وقياس انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية من هيئة كهرباء
ومياه دبي ومن ضمنها غاز ثاني أ كسيد الكربون والميثان وأ كسيد النيتروجين وسداسي فلور يد
الكبر يت والهيدروفلوروكر بون والبرفلوروكربون .كما واتبعت الهيئة منهجا ً للرقابة التشغيلية لرصد
انبعاثات غازات الدفيئة والبلغ عنها وتحديد كميتها من حيث مكافﺊ ثاني أ كسيد الكر بون.
بلغ إجمالي انبعاثات الكر بون في عام  2017في محطات الهيئة  22.23مليون طن متري من مكافﺊ ثاني
أ كسيد الكر بون بالمقارنة مع  25.97طن متري سنويا ً حسب التقديرات المعتادة التي تعتمد على
أهداف برنامج خفض النبعاثات لعام .2015

تصدر الغالبية العظمى من النبعاثات الكر بونية عن عملية احتراق الغاز الطبيعي من أجل إنتاج الطاقة
وتحلية المياه .كما تنتج انبعاثات الكربون عن المبردات وعن استخدام سداسي فلور يد الكبر يت في
القواطع الكهر بائية واحتراق الوقود في أسطول مركبات الهيئة.

بالضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية فإن نقلها وتوز يعها يجب أن يتم اعتباره وسيلة هامة لتقليل
النبعاثات ،كما تقوم الهيئة بتلبية أهداف بيئية وتشغيلية من خلل حلول فعالة لضبط استخدام غاز
سداسي فلور يد الكبر يت في قواطع دارات الجهد العالي والتخلﺺ التدر يجي من المبردات المقيدة.
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الحد من النبعاثات الهوائية

تسبب النبعاثات الهوائية آثارا عكسية على مناخنا المحلي والنظمة البيئية وصحة النسان ونوعية
الهواء .تتقيد الهيئة بتشر يعات دبي الخاصة بنوعية الهواء والتي تضع حدودا ً لنبعاث الملوثات الجوية
الضارة مثل غاز أ كسيد النيتروجين وثاني أ كسيد الكبر يت .وقد حققنا تفوقا ً في تخفيض النبعاثات من
خلل التخطيط الستراتيجي وتحسينات الكفاءة المستمرة لمحطات إنتاج الطاقة .ويتم وضع حدود
صارمة لنبعاثات أ كسيد النيتروجين من التور بينات الغاز ية في مرحلة مبكرة من مرحلة التصميم لي
محطة لنتاج الطاقة والمياه.

ففي عام  ،2017بلغ المتوسط السنوي لنبعاثات أ كسيد النيتروجين من جميع الوحدات  23.44جزء
في المليون وتشمل كافة أنواع الوقود والتور بينات الغاز ية والمراجل ,وذلك أقل من النسبة التي تطلبها
الحكومة التحادية في دولة المارات وهي  37جزء في المليون ،وأقل من متطلبات التحاد الوروبي
(حسب توجيهات عام  2001لمحطات الحتراق الكبيرة التي تم بناؤها بعد عام  )2003أل وهي 27
جزء في المليون.
أما بالنسبة لنبعاثات ثاني أ كسيد الكبر يت ،فقد حافظت الهيئة على نسبة منخفضة جدا من النبعاثات
وذلك بسبب احتراق الغاز الطبيعي .أما بالنسبة لوقود الديزل الحتياطي فقد بدأت هيئة كهرباء ومياه
هيئة كهرباء ومياه دبــي
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دبي بشراء وقود الديزل الذي يحتوي على كبر يت بنسبة (≥  10جزء في المليون) بدل من≥  500جزء في
المليون ،تماشيا مع تشر يعات الحكومة التحادية لدولة المارات العر بية المتحدة لعام .2014
ووضعت الهيئة أ يضا في عام  2013خطة للتخلﺺ تدر يجيا ً من جميع المواد المضرة بطبقة الوزون
بحلول عام  ،2020ورصدت استثمارا ً بقيمة  11.66مليون درهم تقر يباً ،وذلك بالتوافق مع كل من
بروتوكول مونتر يال والرشادات الفنية لبلدية دبي رقم  7التي تسعى للتخلﺺ الكامل من المواد
المضرة بطبقة الوزون بحلول عام .2030

وقد حققت الهيئة منذ بداية تنفيذ هذه الخطة بحلول عام  2017تخفيفا بنسبة  %76.05من المبرد
الكر بوني ،R-22وبالضافة إلى المبادرات الضخمة التي اتخذتها الهيئة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة
من مرافق إنتاج الطاقة الخاصة بها فقد ركزت أ يضا على مبادرات أقل نطاقا للحد من تسرب أحد
الغازات الدفيئة وهو سداسي فلور يد الكبر يت الناتج عن تبديل الغيارات المستخدمة في مراقبة
وحماية وعزل المعدات الكهر بائية.

يمتلك سداسي فلور يد الكبر يت القدرة على التسبب بالحتباس الحراري بما يعادل  22,800ضعف
ما يسببه ثاني أ كسيد الكربون ولذلك فإن أي تسرب ُيعتبر تسر با ً كبيراً .يستجيب فر يق الصيانة لي
تسرب لغاز سداسي فلور يد الكبر يت من غيارات التبديل الغاز ية المعزولة  132و  400كيلو فولت
بغية إغلق تسرب الغاز بشكل كامل.
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تلتزم الهيئة بشكل كامل بتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بعد أن قامت بتسجيل العديد من

مشار يعها باعتبارها مشار يع آليات التنمية النظيفة بموجب اتفاقية المم المتحدة الطار ية حول
تغير المناخ ( .)UNFCCCويشير تسجيل هذه المشار يع إلى استخدام حلول مبتكرة للطاقة المتجددة

وكفاءة استخدام الطاقة .كما أن ذلك يسمح للهيئة بتحو يل أرصدة خفض النبعاثات المعتمدة،
المعروفة أ يضا باسم أرصدة الكر بون ،والتي ستعتبر شكل ً إضافيا ً من الير ادات خلل العوام المقبلة.
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قام المجلس التنفيذي لمبادرة آليات التنمية النظيفة الخاص باتفاقية المم المتحدة الطار ية حول
تغير المناخ بمنح الهيئة أرصدة كربون تقدر بـ  10,635و 95,197لكل من المرحلة الولى لمجمع
محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومشروع تخز ين الطاقة وتبر يد مداخل الهواء للتور بينات
الغاز ية على التوالي.
وفي إطار عمل مبادرة آليات التنمية النظيفة ،قامت الهيئة بإطلق برنامج عمل النشطة الشمسية في

دولة المارات العربية المتحدة ،لتسهيل تمويل المشار يع والبرامج البيئية من خلل اعتماد تخفيضات
النبعاثات من قبل مالكي ومطوري مشار يع الطاقة الشمسية في دولة المارات .وسيدعم البرنامج
مبادرة “شمس دبي” وهي واحدة من ثمانية برامج تدفع عجلة الستدامة التي تشكل جزءا ً من

استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي أطلقها مجلس دبي العلى للطاقة.
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وفي عام  ،2017أصبحت الهيئة الجهة الولى في منطقة الشرق الوسط وشمال أفر يقيا التي تنال أرصدة
الطاقة المتجددة العالمية ،وهو نظام تطوعي للتجارة العالمية في أرصدة الطاقة المتجددة .وقد أنشئت

هذه المنظومة لتشجيع المؤسسات الخدمية حول العالم لرفع معدل الطاقة النظيفة والمتجددة في

مز يج الطاقة بالمقارنة مع أنواع الوقود الحفوري .وتدعم هذه الخطوة التزام الهيئة تجاه البيئة وامتثالها
لز يادة نسبة الطاقة النظيفة في تشكيلة إمداداتها ،كما تبرز جهود الهيئة المبذولة للحث على استخدام
الطاقة النظيفة وتعزز الستدامة البيئية والقتصاد الخضر.

وكانت الهيئة قد تلقت أرصدة الطاقة المتجددة العالمية والتي تعادل  25,000ميجاوات للساعة
كصافي سنوي من الطاقة الكهر بائية الموردة في عام  2017إلى شبكة الهيئة من المرحلة الولى لمجمع
محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة  13ميجاوات.

تسريع وتيرة العمل المناخي

تم التوصل اليه خلل
اعتمدت العديد من دول العالم التفاق التار يخي للتصدي للتغير المناخي الذي ّ
المؤتمر الحادي و العشر ين للدول الطراف في اتفاقية المم المتحدة الطار ية بشأن تغير المناخ الذي

استضافته بار يس في ديسمبر .2015

وقد قدمت دولة المارات مساهمتها الوطنية بما يعكس التزامها الشديد بمعالجة قضية تغير المناخ
وذلك لتحقيق أهداف مؤتمر بار يس بعيدة المدى .وكانت الهيئة جزءا ً من وفد دولة المارات لكل من

المفاوضات السنوية لمؤتمر دول الطراف والجتماعات السابقة لها منذ عام  ،2012وكانت شر يكا ً
موثوقا ً لوزارة البيئة والتغير المناخي لتقوم بقيادة المفاوضات الفنية حول مواضيع تتعلق بﺂليات
التنمية النظيفة والتخفيف من آثار التغير المناخي تماشيا مع بروتوكول كيوتو والمادة السادسة من
اتفاقية بار يس.

وقد عملت الهيئة ،كالكثير من المنظمات العالمية ،بشكل منهجي على خفض انبعاثاتها لدعم الهدف
العالمي المتمثل في تجنب ارتفاع درجة الحرارة بمعدل  2درجة مئوية من خلل برنامج الحد من
انبعاثات ثاني أ كسيد الكر بون.

مخاطر التغير المناخي والمرونة

إن قطاعي المياه والكهر باء في دولة المارات معرضان لثار التغير المناخي ،وتدرك الهيئة أنه قد يكون
للتغير المناخي أثر مادي على عملياتها وأثر اقتصادي على أعمالها.

فقد تؤدي ظروف الطقس القاسية التي تتخطى معايير التصميم إلى عرقلة أداء محطات إنتاج الطاقة.

ولذلك ،فإننا نقوم بتعز يز قدرتنا على التكيف وبتطوير خطة للقدرة على مواجهة التغير المناخي

لنتمكن من تقييم وفهم وإدارة حساسية المناخ الحقيقية لصولنا وعملياتنا.

ستكون إنطلقة هذا المشروع في الربع الول من عام  2018وبذلك ستصبح الهيئة أول مؤسسة
مرافق في المنطقة تبادر بالتحول منخفض الكربون من خلل خطط مقاومة التغير المناخي .ومن
المتوقع ان يتم النتهاء من هذه الخطة بحلول نهاية عام  2018وستقوم بتنبؤ اتجاهات تغير المناخ

حتى عام  2050مما يفسح لنا المجال لترتيب أولويات المخاطر ومواطن الضعف والفرص بالستفادة
من سينار يوهات التغير المناخي المتوقع.
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قصــة نجاح
ألواح شمسية لثلث محطات تحو يل لمعرض إ كسبو  2020دبي

باعتبارنا الشر يك الرسمي للطاقة المستدامة ولنثبت دعمنا للرتقاء بمعرض إ كسبو  2020دبي ليكون
أفضل نسخة شهدها العالم من هذا الحدث الكبير .قامت الهيئة باستثمار  140مليون درهم لبناء
ثلث محطات فرعية بقدرة  132/11كيلوفولت ،حملت أسماء المواضيع الفرعية للمعرض :الفرص
والتنقل والستدامة ،بكابلت أطوالها  45كلم من الجهد العالي وبقدرة ( )132كيلو فولت ،بما يؤكد
التزامنا بتأمين بنى تحتية فر يدة للطاقة القادرة على تلبية كافة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.
ومن المتوقع أن يتم النتهاء من بناء هذه المحطات الفرعية بوقت قياسي بحلول بداية العام 2018
موعد يسبق الفتتاح الرسمي للمعرض بسنتين.
سيتم تجهيز كل محطة من محطات التحويل بألواح الطاقة الشمسية التي ستزود ب 63كيلو وات من
الطاقة الكهربائية خلل النهار ،فيتم بذلك استيعاب المتطلبات الجزئية من متوسط الطاقة النهار ية
اللزمة لتشغيل وحدات التدفئة والتهو ية وتبر يد الهواء في المحطات.
وتأتي هذه المبادرة تماشيا ً مع هدف هيئة كهرباء ومياه دبي في توفير احتياجات معرض إ كسبو 2020
باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ،ولتعز يز
الستدامة التي هي ركيزة أساسية من ركائز المعرض.
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المياه

قمنا خلل عام  2017بتخفيض الفاقد من المياه إلى %7.06
وهو من أقل مستو يات الفقد على مستوى العالم

نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في تلبية  %100من احتياجات
المياه لمارة دبي في عام 2017
تم تركيب  489,729عداد مياه ذكي في دبي حتى نهاية 2017

النهج الداري

ُتعد المياه من أهم الموارد على كوكب الرض ،لذا تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتحسين كفاءة استخدام
المياه في كافة عملياتها ،وحث متعامليها باستمرار على تخفيض استهلكهم إلى أدنى حد ممكن،
من خلل نشر الوعي حول أهمية الستخدام الرشيد وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ولتخفيض الثر السلبي على كل من المياه العذبة والبيئة البحر ية وتجنب نقﺺ المياه ،فقد وضعنا
استراتيجيات طويلة المد ،وتبنينا مبادرات ومشار يع متنوعة ،منها حملة «كن مسؤول ً في استخدام
المياه» التي تدعم رؤ ية إمارة دبي واستراتيجية الهيئة .ونحن نسعى باستمرار للحفاظ على جودة المياه
المقدمة لمتعاملينا دون التأثير على موارد المياه العذبة والبحر ية.
ّ
وفيما يلي ستة جوانب تركز عليها الهيئة في نهجها الداري للمياه:
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سياسات وقوانين المياه
تتبنى الهيئة مجموعة من السياسات والقوانين للحفاظ على جودة المياه وتحقيق أفضل مستوى
استهلك للمياه وترشيد استهلكها ،حيث ُتشكل هذه السياسات جزءا ً من التزامنا بتحقيق سعادة
المعنيين ،ودعم رؤية دبي ،من خلل توفير خدمات وأنظمة مبتكرة ومستدامة ذات مستوى عالمي.
ونحن ملتزمون في هذا الطار بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لخدمات الكهرباء والمياه والحفاظ
عليها ،لتلبية كامل الطلب على المياه والطاقة في دبي على مدار الساعة ،وتوفير إمدادات مستدامة
للكهرباء والمياه حسب أفضل الممارسات العالمية من حيث العتمادية والكفاءة والسلمة ،مع
الرتقاء بمعايير قياس أداء الخدمات بشكل فعال وموثوق.
وتحرص الهيئة على حماية شبكة المياه من خلل اللتزام بالقوانين التحادية والمحلية ،بالضافة
للمتثال لمجموعة من السياسات والقوانين التي تشمل على سبيل المثال ل الحصر :آلية إدارة
الصول لستهلك المياه ،وسياسة إمداد الكهرباء والمياه ،ومواصفات مياه الشرب الصادرة عن محطة
90
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جبل علي للطاقة ،والمعيار  2014/149الصادر عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية حول مواصفات مياه الشرب ،ومواصفات مياه الشرب الصادرة عن منظمة الصحة العالمية،
والمعايير الصادرة عن الهيئة الوطنية للمن اللكتروني.

إنتاج المياه

ً
ً
واضحة لضمان إنتاج  %100من المياه المحلة بحلول عام
اتيجية
تبنت هيئة كهرباء ومياه دبي استر
يج من الطاقة النظيفة التي تستخدم الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة .وبحلول
 2030من خلل مز ٍ
عام  ،2030سوف تبلغ القدرة المركبة لنظام التناضح العكسي  %41من إجمالي القدرة المركبة
لتحلية المياه ،وستبلغ الوفورات الترا كمية الناتجة عن محطة التناضح العكسي الجديدة  13مليار
الفعالة من حيث التكلفة في مجال إنتاج المياه .وقد
درهم .وتتبنى الهيئة أحدث البتكارات التقنية
ّ
أطلقت الهيئة في عام  2017مبادرًة مبتكرًة لدراسة إمكانية حقن وتخز ين المياه المحلة في أحواض
جوفية وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة لها ،وقد أظهرت الدراسات أنه من الممكن تخز ين
 5,100مليون جالون من المياه واستعادتها عند الحاجة.
في الوقت الحالي %70 ،من إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من المياه ل يعتمد على الوقود ،حيث ُتستخدم
الحرارة المهدرة في محطات النتاج المشترك لنتاج المياه في محطات التحلية باستخدام تقنية التبخير
الوميضي متعدد المراحل .وتتم معالجة مياه البحر بالكلور في مجمع محطات جبل علي لنتاج الطاقة
وتحلية المياه واستخدامها لحقا ً إما لنتاج المياه أو لتبر يد معدات محطة توليد الكهر باء .ونحن في هيئة
كهرباء ومياه دبي نستخدم بشكل أساسي تقنية التبخير الوميضي متعدد المراحل في معظم محطات
إنتاج المياه ،إضافة إلى تقنية التناضح العكسي بنسبة قليلة .يتم من خلل عملية التبخير الوميضي
متعدد المراحل تصفية مياه البحر من خلل تمر ير جزء منه بشكل سر يع عبر البخار على عدة مراحل
من المبادلت الحرار ية المعاكسة .أما التناضح العكسي فهي تقنية تعمل على تنقية المياه تقوم بإزالة
اليونات والجز يئات والجسيمات الكبيرة من مياه الشرب.
وفي عام  ،2017بلغت قدرة محطات التحلية لدينا  470مليون جالون يوميا ً ،وبلغ إجمالي السحب من
مياه البحر  5,741.5مليون متر مكعب بمتوسط سحب يومي بمقدار  3,460.6مليون جالون .وتتطلب
عملية تحلية المياه توفر نظام سحب قادر على توفير كمية كافية من مياه البحر النظيفة بأقل تأثير
ممكن على البيئة .ويتم احتساب حجم السحب من مياه البحر بالستناد إلى قدرة الضخ وساعات
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التشغيل .وقد تمكنا من تلبية متطلبات الذروة اليومية والشهر ية لعام  ،2017مع توفير احتياطات
كبيرة من المياه ،حيث وصلت ذروة الطلب اليومي على المياه نحو  372مليون جالون وذلك في 13
من أغسطس لعام  2017بز يادة وقدرها  %4.33مقارنة بعام  .2016وقد بلغ متوسط الطلب اليومي
 330.987مليون جالون في عام  2017مقارنة مع  319.298مليون جالون في عام  ،2016بز يادة
وقدرها  .%3.66في حين بلغ متوسط الذروة الشهر ية  362مليون جالون يوميا ً في شهر أغسطس من
عام  ،2017بز يادة وقدرها  %4.39مقار ً
نة بعام .2016
ولكن هذا النتاج
بلغت قدرة الهيئة النتاجية من البار الجوفية ما يقارب  32مليون جالون يومياً،
ò
ُيحتفظ به لحالت الطوارئ .وقد استخدمنا خلل عام  2017ما يقارب  1.266مليون جالون يوميا ً من
مياه البار الجوفية ،و يقاس إنتاج المياه الجوفية من خلل قراءات العدادات المركبة على كل مضخة.
أما فيما يخﺺ البار الموجودة في منطقة حتا ،فقد بلغت قدرتنا النتاجية منها ما يقارب  0.35مليون
جالون يوميا ً ويتم الحتفاظ بهذا النتاج أ يضا ً لحالت الطوارئ .وقد استخدمنا خلل عام  2017ما
يقارب  2.654مليون جالون .وتستخدم مياه البار في حتا لتغذية محطة التناضح العكسي في حتا التي
تعتبر مصدر فرعي لمياه الشرب للمجتمعات المحلية ،وقد بلغ إجمالي إنتاج المياه المعالجة بالتناضح
العكسي  0.546مليون جالون خلل عام .2017
وفي عام  ،2017بلغ إجمالي المياه المرفوضة من محطات التناضح العكسي في حتا  2.11مليون جالون
(وهو الفرق بين كمية المياه الجوفية التي تم ضخّها التي بلغت  2.654مليون جالون وإنتاج المياه
المعالجة في محطات التناضح العكسي البالغ  0.546مليون جالون) .ويتم التخلﺺ من هذه المياه
المرفوضة من وحدات التناضح العكسي وتحويلها عبر أنابيب لمزارع منطقة حتا لستخدامها في الري
أو الزر اعة.
وفي دولة المارات العربية المتحدة ،تستخدم المياه المستخرجة من البار الجوفية بشكل كبير في
الزراعة ،وهو ما يؤدي إلى تناقﺺ احتياطات المياه الجوفية ،ونحن نعي أنه يجب إدارة استخدام المياه
بشكل رئيسي أثناء حالت
من البار الجوفية بحرص بالغ ،ولذا فإننا نستخدم مياه البار الجوفية
ٍ
الطوارئ فقط أو عند الحاجة للمياه في المناطق التي ل يتوفر فيها شبكات المياه.
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نقل وتوزيع المياه
نحن نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بتحسين كفاءة واعتمادية شبكة المياه من خلل تلبية احتياجات
متعاملينا الساسية وتوقعاتهم .وقد حققنا في عام  2017تقدما كبيرا ً يتمثل بتمديد أنابيب نقل المياه
الكبرى عبر المناطق المختلفة في دبي بمقدار  25كم ما مكننا من التطوير الشامل للكهرباء والمياه

حسب خطة دبي  .2021بالضافة لمواصلة جهودنا في استبدال شبكة مياه دبي بكاملها من خلل

استبدال التوصيلت القديمة بأخرى جديدة ،واستبدال عدادات المياه ،وتطوير شبكة نقل وتوز يع

جديدة مطابقة لفضل المعايير العالمية.

تسعى الهيئة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتوقع حالت النقﺺ الطارئة في المياه من خلل تخز ين المياه
في خزانات لتلبية ما يقارب يومين من الطلب الذروي .ويتم توز يع المياه المخزنة على المتعاملين عبر
شبكة أنابيب ،وتقوم الهيئة بإدارة خطوط أنابيب المياه لتقليل الفاقد من المياه ،مثل حالت تسرب

المياه والعدادات بدون فواتير ،التي نقوم بمراقبتها باستخدام جهاز قياس «فاقد المياه» (المياه غير
المسجلة) .ويسعدنا أن نعلن أنه خلل عام  2017استطعنا تخفيض الفاقد من المياه إلى %7.06
وتعد تلك النسبة من أقل المعدلت على مستوى العالم مقار ً
نة بما يقارب  %11.95الذي يمثل

العشر العلى للمؤسسات الخدماتية في  2016حسب تقر ير «غلوبال ووتر انتيليجانس» و %21في
نيويورك حسب تقر ير ماكينزي آند كامبوني للستشارات عام  .2016و يرجع ذلك التحسن إلى إطلق
عدد من المشار يع الكبرى الرامية إلى تحسين شبكاتنا لنقل وتوز يع المياه ،ومن أمثلة هذه المشار يع

مشروع تخز ين واستعادة المياه من مستودعات المياه الجوفية .وتعتبر مسألة أمن مخزون المياه،
وخصوصا ً عملية تخز ين المياه ،من أولويات الهيئة وذلك بسبب ندرة موارد المياه ،فقد قامت الهيئة

ببناء نظام تخز ين واستعادة المياه من مستودعات المياه الجوفية ذي كفاءة عالية من حيث التكلفة
لتخز ين المياه المحلة في مستودعات جوفية .وتعتبر هذه التكنولوجيا أ كثر كفاءة من حيث التكلفة من
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تحت الرض واستعادتها عند الحاجة لها .سيسهم نظام تخز ين واستعادة المياه من المستودعات
الجوفية في تعز يز نظام تخز ين المياه الستراتيجي وذلك من خلل توفير  50مليون جالون يوميا ً لمدة

المياه

تخز ين المياه في الخزانات السمنتية ،حيث سيتم تخز ين ما يقارب خمسة مليارات جالونا ً من المياه

 75يوم في حالت الطوارئ ،بالضافة لتوفير المرونة في تحسين نظام تور يد المياه بالشكل المثل.
والعمل جار ٍ ضمن المرحلة الولى لهذا المشروع المعتمد على التكنولوجيا المبتكرة.
ً
إضافة إلى ذلك ،نواصل استخدام نظام التحكم الشرافي وتجميع البيانات (سكادا) لمسح شبكة المياه
وتحديد التسربات المحتملة في النظام وإدارتها عن بعد ،كما نستمر في مسح شبكة نقل وتوز يع المياه
باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمنع التشققات التي تسبب تسرب المياه عبر النظمة.
“†� ˛˙ˆ °˙ˆ :°
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جودة المياه وتوافرها
من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بشكل كبير خلل العقود القادمة .وفي هيئة كهرباء
ومياه دبي نولي سلمة وجودة مياه الشرب أهمية قصوى ،فنحن مسؤولون عن تلبية جودة المياه التي
ننتجها في مرافق إنتاجنا لمواصفات الجودة المطبقة لدى الهيئة ،التي تعد أ كثر صر ً
امة من إرشادات
منظمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب .وتضمن الهيئة التقيد الكامل بهذه المعايير من خلل
تطبيق نظام الدارة المتكاملة ،وهو نظام معتمد من قبل مدققين خارجيين.
وتقوم الهيئة بمراقبة جودة المياه في كل أنحاء الشبكة ،وجمع عينات المياه من محطات الضخ
والخزانات والبار في جميع أنحاء إمارة دبي .وتخضع العينات للفحﺺ في الموقع بواسطة معدات
متنقلة لقياس درجة الحموضة ،والتعكر ،ومخلفات ثاني أ كسيد الكلور ،والتوصيل الكهر بائي ،بينما
يتم إجراء الفحوصات المتقدمة في مختبر الهيئة المركزي لفحﺺ مطابقة جودة المياه مع مواصفات
الهيئة .كما حققت الهيئة قفزات نوعية فيما يتعلق بضمان خلو مياه الشرب من البرومات بنسبة
 %100تقر يباً.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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جدول :مواصفات هيئة مياه وكهر باء دبي للمياه الصالحة للشرب مقارنة مع المعايير النمو ذجية
الرمز

قيم إرشادات
منظمةالصحة
العالمية (الحد
القصى)

إرشادات
الهيئة

الرقم
النمو ذجي

8.5~6.5

8.5~7.9

8.29

ملجم/لتر

1000

450~100

197

-

10~0

0.3

75~30

58.7
62.5

وحدة
القياس

م

المكونات

1

درجة الحموضة

2

إجمالي المواد الصلبة
الذائبة

-

3

كر بونات

CaCO3

ملجم/لتر

4

بيكر بونات

HCO3

ملجم/لتر

-

5

إجمالي عسر الماء

CaCO3

ملجم/لتر

500

120~40

6

كالسيوم

Ca

ملجم/لتر

-

25~10

17.7

7

مغنيز يوم

Mg

ملجم/لتر

-

20~2

4.4

8

كلور يد

Cl

ملجم/لتر

250

250~25

70.6

9

كبر يتات

SO4

ملجم/لتر

250

35~2

7.8

10

فلور يد

F

ملجم/لتر

1.5

≤1.5

0.04

11

صوديوم

Na

ملجم/لتر

200

200~10

42.2

12

نترات

NO3

ملجم/لتر

50

≤50

0.08

عند  25درجة مئوية ملجم/لتر

ملحظات :الرقم النموذجي للهيئة هو متوسط المتوسطات الفردية للمحطات خلل عام .2017
قيم إرشادات منظمة الصحة العالمية مأخوذة عن إرشادات مياه الشرب الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الصدار الرابع
مع الملحق  1لعام .2017

إدارة تصريف مياه الصرف الصحي

عملية تصر يف مياه الصرف الصحي هي تصر يف النفايات السائلة الناتجة من عمليات محطات
الطاقة وتحلية المياه ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي المعالج إلى البيئة البحر ية والبر ية،
بموجب تصر يح تصر يف مياه الصرف الصحي الصادر من بلدية دبي إلى هيئة كهرباء ومياه دبي .نحن
نسعى جاهدين في هيئة كهرباء ومياه دبي لتوفير نظام فعال لدارة مياه الصرف الصحي من خلل اتباع
المعايير المناسبة من أجل حماية البيئة والصحة العامة .وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة تصر يف مياه
الصرف الصحي الناتجة من محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه ،بينما تقع مسؤولية معالجة مياه
الصرف الصحي المحلية في دبي على عاتق بلدية دبي.
وقد بلغ إجمالي كميات مياه الصرف الصحي التي تولينا عملية تصر يفها خلل عام  2017ما مقداره
 5,212.9مليون متر مكعب ،تتكون بشكل رئيسي من مياه الصرف الصحي الناتجة من عمليات
محطات الطاقة وتحلية المياه التي يتم تصر يفها في الخليج العربي .كما أنتجنا أ يضا ً كميات قليلة من
النفايات السائلة من محطات معالجة المياه ( 80,174متر مكعب) ،ومياه الصرف الصحي المعالجة
في الموقع ( 223,603متر مكعب)؛ منها  93,362متر مكعب تم تصر يفها لري المسطحات الخضراء
داخل المنشﺂت ،وتم تصر يف الكمية المتبقية 130,241متر مكعب من مياه الصرف المعالجة في البحر
مع مياه الصرف الصحي الخرى .وبهذا فإن نسبة  %87.2من إجمالي مياه الصرف الصحي المنتجة
(التي تشمل المياه المستعملة في العمليات ومياه الصرف الصحي المعالجة) يعاد استخدامها في
مجمع محطات جبل علي لنتاج الطاقة.
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نوع مياه الصرف الصحي

الحجم الجمالي (بالمتر المكعب) للتصريف

المياه الناتجة عن عمليات محطات توليد الكهر باء

1,778,970,917

المياه الناتجة عن عمليات محطات تحلية المياه

3,433,625,000

النفايات السائلة الناتجة عن محطات معالجة المياه

80,174

مياه الصرف الصحي المعالجة (في البر )

93,362

مياه الصرف الصحي المعالجة (في البحر )

130,241

مياه الصرف الصحي المعالجة

223,603

مياه الصرف الصحي المصرفة في البحر والبر

5,212,899,694

المياه

جدول :حجم تصريف مياه الصرف الصحي (مليون متر مكعب) حسب المصدر خلل عام 2017

وتدرك الهيئة أن مخرج تصر يف المحلول الملحي الناتج قد يؤثر على البيئة .ولذا فإننا نراقب عمليات
تصر يف مياه الصرف الصحي شهر ياً ،ونتعاون مع الهيئات التنظيمية للتأكد أننا ملتزمون بالحدود
المسموح بها لكميات تصر يف مياه الصرف الصحي ونوعيتها من حيث الملوحة ودرجة الحرارة .وقد
قامت الهيئة بتركيب نظام المراقبة المستمرة على بعد  500متر و 1كم و 1.5كم من نقطة التصر يف
حيث يمكن لبلدية دبي الوصول إلى البيانات المتعلقة بها بشكل فعلي.
كما تجري الهيئة كل شهر ين وثلثة أشهر عمليات تقييم بيئية (تشمل العوالق النباتية والحيوانية،
وأحياء قاع البحر ،على التوالي) على بعد  300م و 1.5كم من نقاط التصر يف تنفذها شركات دولية
متخصصة طبقا ً لمتطلبات تصر يح تصر يف مياه الصرف الصحي الصادر للهيئة من بلدية دبي .كما
تقوم الهيئة بعمليات قياس شهر ية لتحديد الفرق في درجة الحرارة والملوحة بين منطقة الختلط
ومياه البحر المجاورة ،وكانت النتائج في عام  2017ضمن الحدود المسموح بها والتي تبلغ  5درجات
مئوية و 2جزء في اللف على الترتيب.
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بلد لخر .ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي نسعى
منطقة لخرى ومن ٍ
ٍ
تختلف إدارة النفايات من
لتخفيض كمية النفايات السائلة والصلبة الناتجة من خلل استخدام الموارد بكفاءة ومن ثم إعادة
تدويرها أو معالجتها حيثما أمكن .و ّ
نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي نظاما ً فعال ً لدارة النفايات يتيح
المتثال التام لجميع النظمة والسياسات والجراءات الوطنية والدولية ذات الصلة .ونقوم في الهيئة
بإجراء مقارنات مرجعية بين نظام إدارة النفايات لدينا مع المنظمات الخرى على الصعيد الدولي ،بما
في ذلك شركة سويز الفرنسية ،وهي شركة رائدة عالميا ً في مجال المياه والكهرباء والغاز الطبيعي
وإدارة النفايات.

المياه

إدارة النفايات

وللتأكد من تبني جميع قطاعات الهيئة لفضل الممارسات في إدارة النفايات ،فقد قامت إدارة البيئة
نات معيار ية داخلية بهدف مقارنة أداء مختلف قطاعات الهيئة في مجال إدارة
بالهيئة بإجراء مقار ٍ
النفايات .وتستخدم نتائج تلك المقارنات لتحديد أفضل الممارسات والفكار المبتكرة وإجراءات
التشغيل الكثر فعالية داخل قطاعات الهيئة ليتم تعميمها على جميع القطاعات حيثما أمكن ذلك.
علوًة على ذلك ،فإن تقليل النفايات ل يقلّل فقط من الثر البيئي للهيئة ،بل يحقق كذلك وفورات
في التكلفة .ففي عام  ،2017حققنا  2,082,714درهم من بيع خردة نفايات مجمع محطات جبل
علي لنتاج الطاقة .وقد خفضنا استهلكنا من الز يوت الجديدة والنفايات وكذلك التكاليف المتعلقة
بالتخلﺺ من النفايات من خلل استخدام الز يوت المعاد تدويرها في مجمع محطات جبل علي
لنتاج الطاقة ،حيث يعاد تدوير مواد التشحيم المستخدمة وز يوت المحولت والز يوت الهيدروليكية
لستخدامها في أفران الغليات عند الحاجة إلى إشعال النيران باستخدام الز يت .في عام  ،2017استعدنا
 16,900لترا ً من الز يت لعادة استخدامه ،بالضافة إلى استعادة مياه الصرف الصحي من محطات
الطاقة لعادة الستخدام مرة أخرى ،حيث استعدنا في عام  2017ما يقارب  195.97مليون جالون من
مياه الصرف الصحي.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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جدول :إحصائيات النفايات من مجمع محطات الهيئة لنتاج الطاقة2017-2013 ،
العام

النفايات

الوحدة

النفايات العامة المرسلة إلى
مكب النفايات

طن

1,534

طن

57.9

71.2

الصناديق الخشبية المعاد
استخدامها

قدم
مكعب

5,958

5,297

6,608

مياه الصرف الصحي
المستعادة

مليون
جالون

209

266

183.4

215.0

لتر

126,421

19,143

6,025

4,700

16,900.00

طن

-

34

35

36

39

عدد

-

77

137

95

83

عدد

-

-

-

54

14

التخلﺺ من النفايات
الخطرة

نفايات الز يوت المستعادة
لغرض إعادة استخدامها

نفايات الورق المعاد
تدو يرها
منصات النقل المخصصة
للكب والمصنعة من
براميل حاو يات المواد
السائبة
لوائح فصل سلت النفايات
المصنعة من براميل
حاو يات المواد السائبة
إعادة استخدام النفايات
الخطرة من خلل تقليل
نفايات براميل البلستيك
المقوى بالزجاج وتحويلها
للستخدام في المز ارع

عدد

إ يرادات الخردة والنفايات
المباعة

درهم
إماراتي

الوفورات الناتجة عن بيع
نفايات الز يوت

درهم
إماراتي

2013

2014

2015

2016

2017

1,599

2038

1,386

2,341.20

264

20.35

138.75

9,471

14,629.00
195.97

-

-

-

200.00

-

2,082,713.95 4,063,158 960,146 830,020 1,396,910
513,538

161,866 228,771

53,851.2

16,560.00

التحديات في مجال المياه

نحن في هيئة كهر باء ومياه دبي مستمرون بالتزامنا بالتغلب على تحديات المياه ،وأهمها الز يادة في
استهلك المياه .حيث وصل عدد مستهلكي المياه في عام  2017إلى  705,376مستهلكا ً باستهلك
وقدره  120,810مليون جالون من المياه المحلة و 460مليون جالون من المياه الجوفية مقار ً
نة مع
 666,430مستهلك و 116,863مليون جالون و 466مليون جالون على التوالي في عام  .2016و لتحسين
الكفاءة التشغيلية وز يادة تدفق المياه لتلبية النمو السر يع في الطلب على المياه في مختلف أنحاء دبي،
قمنا بتطوير شبكات توز يع المياه في مناطق الخوانيج  ،2تكنوبارك ،وغيرها من المناطق الجديدة في دبي.
ونسعى إلى تحقيق التخفيض المستهدف باستراتيجية إدارة جانب الطلب في دبي بنسبة  %30مقار ً
نة
بسياق العمل المعتاد بحلول عام  .2030وفي عام  ،2017نجحت المبادرات الشاملة لدارة جانب
الطلب على مستوى دبي في تحقيق تخفيض في استهلك المياه بما يقارب  4مليار جالون.
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استحدثت الهيئة هيكل لتعرفة الشرائح في عام  ،2008ونظام احتساب الرسوم الضافية في عام ،2011
حيث تتغير أسعار التعرفة وفقا ً لكمية المياه المستهلكة ،وهو ما يعد دافعا ً لتحقيق المز يد من
الترشيد .وباعتبارها جزءا ً من مبادرة الشبكة الذكية ،بدأنا تنفيذ مشروع العدادات والشبكات الذكية،
الذي نعمل من خلله على استبدال جميع العدادات الميكانيكية والكهروميكانيكية بأحدث العدادات
الذكية ،وستمد تلك العدادات المتعاملين أ يضا ً
بمعلومات مفصلة عن استهلكهم للمياه حتى يتمكنوا
ٍ
من تحديد أفضل السبل للحد من استخدام المياه والطاقة ،ومن ثم تقليل قيمة الفواتير.
وأحد التحديات التي تواجه هيئة كهرباء ومياه دبي بسبب التطور الصناعي هي أن جودة مياه البحر
الداخلة للمجمع يمكن أن تتأثر سلبا ً بارتفاع درجة حرارة مياه البحر ،وتسرب النفط ،وتكاثر الطحالب،
والعشاب البحر ية الموسمية ،وارتفاع نسبة التعكر .وكلما انخفضت نوعية مياه البحر الداخلة ،ارتفعت
كمية الطاقة المطلوبة في عمليات ما قبل المعالجة وتحلية المياه .وقد تغلبنا على هذا المر من خلل
المراقبة المستمرة لجو دة المياه الداخلة.
وأخيراً ،ندرك في الهيئة تأثير تغير المناخ على مواردنا المائية ،ونلتزم بالتوعية المستمرة لهذه القضية
من خلل مبادرات متنوعة .في عام  ،2017عقدنا ورشة عمل حول التغير المناخي والبحث العلمي في
الفجيرة ،بالشرا كة مع جمعية المارات للحياة البر ية والصندوق العالمي لحماية الطبيعة حيث شارك
علمي حول تأثير تغير المناخ على
بحث
بها اثنان وعشرون موظفا ً من موظفينا .وتألف البرنامج من
ٍ
ٍ
النظمة البيئية للمياه العذبة والتنويع البيولوجي لدولة المارات العربية المتحدة من خلل عدد من
المحاضرات وحلقات النقاش والنشطة البحثية الميدانية ،تحت إشراف خبر اء البيئة.

وتستمر هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ العديد من المبادرات لرفع وعي المتعاملين بشأن ترشيد
استهلك المياه؛ منها جائزة المستهلك المثالي ،وحملت التوعية في الحياء السكنية ومبادرة بيتنا
احتفاء بمناسبة «يوم المياه العالمي»،
مثالي .وتحرص الهيئة في كل عام على تنظيم فعاليات مختلفة
ً
الذي أعلنته المم المتحدة ،وذلك بالتعاون مع بلدية دبي ومؤسسات المجتمع المدني الخرى ،من
أجل رفع مستوى الوعي حول كفاءة استخدام المياه.
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كما نستهدف جميع المؤسسات التعليمية من خلل «جائزة الترشيد» التي تم إطلقها لول مرة في عام
 2005لرفع مستوى الوعي بين الطلب حول الستخدام الرشيد للموارد ،ومكافئة أفضل الممارسات
في الحد من استهلك الكهرباء والمياه حيث أننا نؤمن بأن المؤسسات التعليمية هي أفضل بيئة
لزراعة بذور الترشيد حتى تنمو وتزدهر في المجتمع .ونتيجة لذلك ،فقد توصل الطلب والمؤسسات
المشاركة في الجائزة إلى حلول حققت انخفاضا ً ل يقل عن  %15في استهلك المياه.

البتكار والمياه

يؤدي البتكار دورا ً هاما ً في قطاع المياه ويمكنه أن يصنع الفرق في مواجهة التحديات في قطاع المياه.
هام في جميع مراحل التنمية المستدامة .حيث قمنا
وندرك في هيئة كهرباء ومياه دبي أن البتكار أمر ٌ ٌ
في نوفمبر  2017بتنظيم ورشة عمل «اليوم الرقمي» لموظفينا لمناقشة مستقبل التقنيات الرقمية،
والذكاء الصطناعي ،والروبوتات في قطاع المياه والطاقة .وشارك في المؤتمر خبراء من منظمات دولية
مثل مايكروسوفت ،وساب ،وإرنست ويونغ ،ونافيجانت .ونسعى من خلل هذه الجهود إلى أن نصبح
من أبرز المرافق الرقمية في العالم ،بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم.
وتتماشى استراتيجياتنا أ يضا ً مع مئو ية المارات  2071التي تركز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة
لضمان التنمية المستدامة للمستقبل البعيد في دولة المارات العر بية المتحدة.

قصــة نجاح

معا ً يمكننا إنهاء أزمة المياه

تعد المياه من الحقوق الساسية للنسان ومحركا ً للنمو والتنمية المستدامين .ومع ذلك ،فإن 663
مليون شخﺺ ل يستطيعون الحصول على هذه الحاجة الساسية .وفي سبيل المساعدة في الستجابة
لزمة المياه هذه ،تم تأسيس مؤسسة سقيا المارات ،تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد
آل مكتوم العالمية ،لتوفير المساعدات النسانية في جميع أنحاء العالم ومساعدة المجتمعات التي
تعاني من ندرة وشح المياه عن طر يق تزويدهم بمياه الشرب .وقد تم ضم سقيا إلى هيئة كهرباء ومياه
دبي لتوفير الدعم اللزم وتلبية أي متطلبات من حيث التمويل والتشغيل .وعلى مدار العوام الثلثة
الماضية ،أثرت سقيا إ يجابيا ً على حياة أ كثر من  8مليين شخﺺ في  25دولة حتى نهاية عام .2017
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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة تطوعية وإنسانية مشتركة بالتعاون مع مؤسسة سقيا المارات
ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم النسانية والخير ية بهدف تعز يز التنمية النسانية والعمل
المستدام خارج دولة المارات العر بية المتحدة بما يتماشى مع أهداف مبادرة «عام الخير .»2017
في عام  ،2017أرسلنا موظفينا للمشاركة في رحلة تطوعية بعنوان «رسالة خير» إلى جمهور ية
طاجيكستان .وشملت الرحلة العديد من المبادرات الخير ية مثل «شاحنة الخير» لدعم العائلت
الفقيرة من خلل تزويدهم بالشاحنات حتى يتمكنوا من الحصول على دخل ثابت .ومبادرة «مناحل
الخير» لمساعدة العائلت في إنتاج العسل الطبيعي .بالضافة إلى توز يع الحقائب المدرسية لمساعدة
الطلب ،وآلت الخياطة للرامل واليتام .وعلوة على ذلك ،شارك موظفونا في مشار يع مختلفة في تلك
المنطقة شملت تأسيس عيادة «زايد الخير» الطبية .وقد استفاد  15,000شخﺺ من «رسالة خير»
في طاجيكستان.

كما نفذت الهيئة ومؤسسة سقيا المارات الرحلة التطوعية الثانية في عام  2017إلى صعيد مصر
لمدة  8أيام ،حيث عمل الفر يق على تركيب شبكات توز يع المياه النظيفة في محافظات قنا وأسوان
والقصر .كما تضمنت الرحلة العديد من المشار يع التشغيلية قامت بها مؤسسة محمد بن راشد آل
مكتوم النسانية والخير ية ،وشملت توز يع قوارب الصيد والغزل لصيد السماك ،وكذلك آلت الخياطة
والبطانيات لهالي القرى .وقد استفاد  170,000شخﺺ من هذه البر امج.
أخيراً ،يسعدنا أن نعلن أننا مع نهاية عام  2017قد حققنا أهداف عام الخير  ، 2017وسنواصل
جهودنا في عام زايد  .2018ونستلهم التزامنا بالمساهمة في كون العالم مكانا ً أفضل من صا حب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعا ه
ا ،ومقولة سموه« :الخير الحقيقي هو في إحداث فرق  ...فرق في حياة إنسان أو حياة مجتمع أ و
مسيرة وطن» .نحن نؤمن أنه من خلل مساعدة الخر ين يمكننا أن نترك أثرا ً ونعزز روح التطوع بين
مختلف شرائح المجتمع.

هيئة كهرباء ومياه دبــي

103

المتعاملون

خلل عام  2017قدمنا خدمات الكهر باء إلى 796,764
متعامل ،وخدمات المياه إلى  705,376متعامل

ً
ممثلة بهيئة كهرباء
حصلت دولة المارات العربية المتحدة،
ومياه دبي ،على المرتبة الولى في منطقة الشرق الوسط
وشمال أفريقيا والمرتبة الولى على مستوى العالم في سهولة
الحصول على الكهرباء ،حسب تقرير ممارسة أنشطة العمال
الصادر عن البنك الدولي لعام 2018
في عام  ،2017بلغ متوسط تكرار انقطاع الخدمة غير المخطط
لها  2.68دقيقة مقارنة بحوالي  14دقيقة سجلتها المؤسسات
الخدماتية المماثلة في أوروبا والوليات المتحدة المر يكية

ّ
النهج الداري

نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي ،كوننا المزود الرئيس لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي ،بتعز يز
سعادة المتعاملين من خلل بذل الجهود وتخصيﺺ الموارد الكافية لستشراف حاجات المتعاملين
و ّ
مجالت
توقعاتهم وتحليلها وتلبيتها وتجاوزها .وتسعى الهيئة لتحقيق سعادة المتعاملين عبر ثلثة
ٍ
رئيسية وهي:
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متعاملو الهيئة

مع ز يادة أعداد المقيمين في دبي ومواصلة النمو القتصادي والسك ّاني في المارة ،تزداد أعداد متعاملي
الهيئة كذلك .وتضع الهيئة معايير عالية لتجاوز توقعات المتعاملين خلل مسيرة التطوير الشامل
التي تشهدها دبي.
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التميز التشغيلي

والعمليات باستمرار عبر موا كبة أحدث
تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي لتحسين كفاءة الخدمات
ّ
التطورات التقنية ،وهو ما رسخ مكانة الهيئة الرائدة عالميا ً من حيث توافر الخدمات واستدامتها
واعتماديتها.
وقد حققت الهيئة في  2017تحسنا ً بنسبة  %28.87في الكفاءة مقار ً
نة بعام  2006من خلل تحسين
تصميم وإدارة محطات توليد الكهرباء والمياه المشتركة ،في حين تز يد نسبة التوفر في خطوط النقل
ً
أداء عالمية .كما تلتزم منهجيات الدارة التشغيلية بنظام الدارة
عادة عن  %99.9مما يعكس معايير ٍ
المتكاملة المتوافقة مع المعايير العالمية في مجال الصحة والسلمة والبيئة والجودة (اليزو ،9001
واليزو  ،14001و.)OHASAS 18001
لتميز التشغيلي .ولقياس أداء الهيئة العام
وتعمل قطاعات الهيئة على تحقيق أهداف الهيئة في مجال ا ّ
ت رئيسية ،هي :مؤشر متوسط تكرار النقطا ع
فيما يخﺺ المداد بالطاقة ،تستخدم الهيئة ثلثة مؤشرا ٍ
لدقائق المفقودة للمتعامل ،وعامل التوفر .و يعمل مؤشر متوسط تكرار النقطاع في
في الخدمة ،وا ّ
كل عام .وفي عا م
الخدمة على قياس متوسط عدد مرات انقطاع الخدمة التي يواجهها المتعامل في ّ
 ،2017كان مؤشر متوسط انقطاع الخدمة يقارب  0.100أي أنه مستمر بالتجاه التنازلي منذ عام .2012

بالضافة إلى ذلك ،يقيس مؤشر الدقائق المفقودة للمتعامل قدرتنا على استرجاع الطاقة في حالة
انقطاعها بسبب عطل أو خلل النقطاعات غير المخطط لها (في حالت الطوارئ) .وخلل عام ،2017
بلغت نتيجة مؤشر الدقائق المفقودة للمتعامل من النقطاعات غير المخطط لها  2.68دقيقة ،ما
يلبي القيمة المستهدفة للهيئة وهي  3.00دقيقة ،مقار ً
نة بما يقارب  14دقيقة سجلتها نظيراتها في
أوروبا والوليات المتحدة المر يكية .أما مؤشر عامل التوفر فيقيس النسبة المئوية للوقت الذي تتوفر
خلله المحطات لنتاج الطاقة .ويعد مؤشر عامل التوفر أساسيا ً خلل أشهر الصيف بسبب الز يادة
الكبيرة في الطلب على الكهر باء.
ويسعدنا أن نعلن أنه خلل عام  2017بلغ مؤشر عامل التوفر  %99.16خلل فترة الصيف .في حين
بلغ في عام عامل التوفر السنوي  %91.29نظرا ً لعمال الصيانة التي أجر يت خلل فترة الشتاء.
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جدول :عامل التوفر (فصل الصيف) ،المستهدف والفعلي لعام 2017
السنة

عامل التوفر (فصل الصيف) المستهدف

عامل التوفر (فصل الصيف) فعلي

2009

%98.00

%98.75

2011

%98.00

%98.15

2010
2012

2013
2014
2015

2016
2017
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%98.00
%98.00

%98.00
%98.00

%98.00

%98.00
%99.16

%98.70

%95.63

%98.14

%99.23

%98.61

%97.39
%98.5

تقرير االستدامة 2017

تماشيا ً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه ا ،ليجاد مجتمع دامج يضمن

المتعاملون

مؤ سسة دامجة لصحاب الهمم

تمكين أصحاب الهمم وتوفير الحياة الكر يمة لهم ولسرهم ،ومبادرة «مجتمعي  ...مكان للجميع» التي
أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
لتحويل دبي إلى مدينة صديقة لصحاب الهمم بحلول عام  ،2020تلتزم الهيئة ببذل أقصى جهودها

ّ
وحققت الكثير من
لتكون في مقدمة المؤسسات الدامجة ،ل سيما وقد بدأت هذه المسيرة عام 2015

النجازات فيما يخﺺ الوصول للخدمات وتوظيف أصحاب الهمم.

وقمنا في الهيئة بتوظيف وتمكين أصحاب الهمم ،وتنفيذ العديد من الخدمات الشاملة بما في ذلك
الجهزة الذكية ،والموقع اللكتروني والوصول إلى التطبيقات الذكية ،وسهولة الحضور الشخصي وفقا ً
لنظام دبي للتصميم الشامل ،وذلك لضمان بيئة سلسة تسهم في دمج أصحاب الهمم ،بما في ذلك

إعادة تصميم مرا كز إسعاد المتعاملين بما يسهل وصولهم إليها .وتشمل هذه الخدمات خدمة ركن
مخصصة لوقوف السيارات،
السيارات المجانية في جميع المرا كز ،وخدمة الكراسي المتحركة ،وأماكن
ّ
والرصفة الدالة على التجاه عن طر يق اللّمس لصحاب الهمم من ذوي العاقات البصر ية ،وتوفير
المخصصة لصحاب الهمم ،ودليل
موظفين متقنين للغة الشارة ،إلى جانب مكاتب الخدمة الشاملة
ّ

المتعاملين ونصائح الترشيد بلغة بر يل ،وغيرها من التسهيلت .وقد بلغت نسبة سعادة أصحاب

الهمم عن الهيئة  %90.7بحسب استبيان السعادة الذي أجرته الهيئة عام .2017

كما نحرص على دعم متعاملينا من أصحاب الهمم باستمرار من خلل خدماتنا الشاملة ومنها مبادرة
ّ
«أشر» ،وهي خدمة محادثة فور ية مرئية باستخدام لغة الشارة تمكن المتعاملين أصحاب الهمم من
ذوي العاقة السمعية من التواصل بشكل مباشر مع موظفي الهيئة في مركز التصالت من خلل
تقدم الهيئة إصدارات بلغة بر يل من دليل المتعاملين التي
التطبيق الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي .كما ّ

تم توفيرها بالتنسيق مع جمعية المارات للمعاقين بصر ياً .كما أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون

مع هيئة تنمية المجتمع سلسلة من المبادرات للحد من عبء تكاليف الكهر باء على المقيمين من
الدخل
الدخل المنخفض ،وهذا يشمل أ يضا ً أصحاب الهمم الذين يشغلون وظائف منخفضة ّ
ذوي ّ

أو ينتمون إلى أسر محدودة الدخل .كما تدعم الهيئة حاملي بطاقة سند من هيئة تنمية المجتمع من
خلل منح أولويّة تقديم الخدمات لصحاب الهمم ،إلى جانب الخصومات التي تقدمها عند الشتراك
بالخدمات ودفع الفواتير ورسوم معلومات المشترك.

للصم ،أجهزة وأدوات إلكترونية لـثلثين عائلة من
قدمت الهيئة ،بالتعاون مع جمعية المارات
وقد ّ
ّ
الذكية أجهزة تنبيه
عائلت أصحاب الهمم لمساعدتهم في حياتهم اليومية .وتشمل هذه الجهزة
ّ

لمساعدتهم على التواصل مع الخر ين ،وأجهزة الهتزاز لمساعدتهم على الستيقاظ ،وأدوات الشعار

والهتزاز الخرى التي تستخدم مع أجراس البواب والهواتف وأجهزة إنذار الحر يق والمعدات المنية

ورعاية الطفال وغيرها.

بالنسبة للمتعاملين من الماراتيين المسنين الذين يبلغون من العمر  60عاما ً فما فوق ،ل زالت الهيئة
توفر بطاقات خصم «ذخر» على كافة خدمات هيئة كهر باء ومياه دبي.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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الذكية
المبادرات
ّ

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم إمارة دبي ،مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الذكى والسعد والكثر استدامة عالمياً .ونسعى

في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الرتقاء بالبتكار الرقمي وإشراك المتعاملين في هذه الجهود ،من خلل

تضمين الخدمات الذكية في جميع عملياتنا لز يادة كفاءة الطاقة والمياه ،والرتقاء بالعمل الحكومي
لعلى المستو يات ،وتعز يز تجر بة المتعاملين وتحقيق السعادة للجميع.
كما تحرص الهيئة على موا كبة أحدث التطورات المستدامة ،ومتابعة الستراتيجيات الحديثة في

كية للميا ه
المنطقة .وقد وضعت الهيئة العديد من الستراتيجيات الفعالة ،ومنها إنشاء بنية تحتية ذ ّ

والكهر باء بغرض إحداث ثورة في البنية التحتية المستقبلية لتوز يع الكهر باء والمياه ،مع توفير قدرا ت

متطورة وإنجاز أتمتة صناعة القرار وقابلية التشغيل البيني عبر شبكة الكهر باء والماء .في عام ،2017
قمية «البلوك تشين» لخدمة الشاحن الخضر ،تماشيا ً مع استرا تيجية
أطلقنا مبادرة التعاملت الر ّ

دبي للتعاملت الرقمية «البلوك تشين» الولى من نوعها على مستوى العالم والهادفة إلى تحقيق
قفزة نوعية في دعم التحول التكنولوجي والرقمي في إمارة دبي .وتوفر استراتيجية التعاملت الرقمية
لخدمة الشاحن الخضر خدمات متعددة لمزودي الخدمات وللمتعاملين ،مثل تسهيل تسجيل
السيارات الكهر بائية ،وضمان إجراء معاملت أ كثر أمناً ،وتحديد مواقع محطات شحن السيارا ت
الكهر بائية بدقة.
تحدد استراتيجية الشبكة الذكية عشرة برامج ستنفذ على المدى القصير والمتوسط والطويل خلل
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المتعاملون

الذكي ة:
ذكية لدعم مبادرة دبي
ّ
وقد أطلقت الهيئة ثلث مبادرات ّ
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المبادرة الولى :شمس دبي
تشجع مبادرة شمس دبي متعاملي الهيئة على تركيب اللواح الكهروضوئية على أسطح منازلهم
ّ
المولدة داخليا ً وتحويل الفائض إلى شبكة
لنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية .يتم استخدام الكهر باء
ّ
الهيئة وإجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة ،وتسوية حساب المتعامل
بناء على هذه المقاصة ،ويشار إلى ذلك أ ً
يضا بـ «صافي القياس» .وإلى جانب تمكين متعاملي الهيئة
ً
من إنتاج الكهرباء النظيفة وتحقيق وفورات في قيمة فواتير الهيئة ،فإن مبادرة شمس دبي تدعم
حصة
طنية لرؤية المارات  2021المتمثلة بز يادة ّ
عددا ً من الهداف الستراتيجية ومنها الجندة الو ّ
الطاقة النظيفة وتحسين جودة الهواء ،واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة  2050التي تهدف إلى تنويع
مز يج الكهرباء والحد من العتماد على الغاز ،وكذلك استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه
 2030لتقليل استخدام الطاقة والمياه مع ضمان الستدامة البيئية ،واستراتيجية الحد من النبعاثات
الكر بونية  2021في دبي للحد من البصمة الكر بونية في المارة ،إضافة إلى مبادرة «اقتصاد الخضر
لتنمية مستدامة» التي تهدف إلى جعل المارات مركزا ً عالميا ً ونموذجا ً ناجحا ً للنمو الخضر.
وقد أظهر المتعاملون اهتماما ً كبيرا ً بمبادرة شمس دبي .وقد تم تركيب اللواح الكهروضوئية ،كما في
نهاية يناير  ،2018فوق أسطح  613مبنى بقدرة إنتاجية تبلغ  40ميجاوات ،وتم ربطها بشبكة الهيئة،
وتعد الهيئة مثال ً يحتذى في هذا المجال :فقد تم تركيب اللواح الكهروضوئية على عدد من أسطح
البنية ومواقف السيارات في الهيئة ،كما قمنا برعاية عدد من مشروعات الطاقة الشمسية للمؤسسات
والدعم المتبادل في مجال
الحكومية الخرى في دبي ،تأ كيدا ً للتزامنا بهذه المبادرة ،وضمان التعاون
ّ
الستدامة.
المتخص صين في مجال تركيب
وتقدم الهيئة دورات تدر يبية معتمدة للستشار يين والمقاولين
ّ
اللواح الكهروضوئية ،ولدى الهيئة نظام تسجيل لهم لضمان التزامهم بأعلى درجات الجودة والسلمة،
والعتماد على مهنيين مؤهلين متخصصين في مجال تركيب أنظمة اللواح الكهروضوئية .وبحلول
نهاية عام  ،2017سجلت الهيئة  78شركة استشارات ومقاولت في مجال اللواح الكهروضوئية ،وقد
الدورة التدر يبية المعتمدة في مجال تركيب اللواح
أ كمل أ كثر من  400مهندس طاقة شمسية بنجاح ّ
الكهروضوئية ،و يوّضح هذا المر مساهمة مبادرة شمس دبي في إ يجاد وظائف خضراء في المارة.
معدات اللواح الكهروضوئية ،استنادا ً إلى المعايير ا لفنية
مصنعي
هلية
ّ
ّ
طبقت الهيئة نظام أ ّ
هذا وقد ّ
لمعدات الطاقة الشمسية
مصنع
الموضوعة لمبادرة شمس دبي .وبنهاية عام  ،2017قام أ كثر من 100
ّ
ّ
مما أ سهم
بتسجيل منتجاتهم لدى الهيئة (مثل اللواح ،وعوا كس التيار الكهر بائي ،وجهاز الحماية البينية)ّ ،
للمعدات في هذا المجال وهو ما يصب في مصلحة المتعاملين بل أدنى شك.
فسي
ق تنا
ّ
في خلق سو ٍ
ٍ
هيئة كهرباء ومياه دبــي
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ذكي ة
المبادرة الثانية :التطبيقات
الذكية من خلل ّ
عدادات وشبكة ّ
ّ
الذكية من خلل الجهزة الذكية العديد من المزايا والتطبيقات الجديدة
تقدم مبادرة التطبيقات
ّ
ّ
للمتعاملين ،وتتيح لهم إمكانية الحصول على قراءات تفصيلية لستهلكهم الحالي والسابق بالضافة
للتحليلت التنبؤية .يمكن للمتعاملين الحصول على تلك المعلومات من خلل الجهزة الذكية بما
يساعدهم في مراقبة ومقارنة أنماط الستهلك الفعلي خلل فترة محددة من الزمن ،ومن ثم تحقيق
العدادات الذكية المعلومات عن بعد مع أنظمة الهيئة و ّ
توفر معلومات عن
الستدامة .وتتبادل
ّ
عداد من
الستهلك خلل فواصل زمنية منتظمة .وقد قامت الهيئة بتركيب أ كثر من  300ألف ّ
الذكية بحلول ديسمبر من عام  ،2017ومن المقرر النتهاء من تركيب أ كثر
عدادات الكهرباء والمياه
ّ
ّ
عداد ذكي بحلول عام .2020
من مليون و 500ألف ّ
المبادرة الثالثة :الشاحن الخضر للمركبات الكهر بائية
تم إطلق مبادرة الشاحن الخضر للمركبات الكهر بائية دعما ً لرؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آ ل
ّ
مكتوم في جعل دبي المدينة الذكى والسعد عالمياً ،وتشجيع التنقل الخضر في المدينة .وكان الهدف
من هذا المشروع هو إنشاء بنية تحتية لشحن المركبات الكهر بائية للجمهور في جميع دبي .في الو قت
الذي أطلقت فيه المبادرة ،كان وجود السيارات الكهر بائية محدودا ً في دبي بسبب البنية التحتية المحدود ة
للشحن .وكان هدف الهيئة هو تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل المستدامة التي تشمل
مركبات هجينة وكهر بائية ،مما يسهم في الحد من انبعاثات الكر بون في قطاع النقل .ولذلك قامت الهيئة،
بصفتها مزّود الكهر باء في دبي ،بدور رائد في إنشاء بنية تحتية للشحن ،مسا ً
همة بذلك في استراتيجية الحد
من النبعاثات الكر بونية الهادفة لتخفيض انبعاثات الكر بون بنسبة  %16بحلول عام .2021
محطة شحن كهربائية بحلول ديسمبر  2015في مناطق مختلفة من دبي
نجحت الهيئة بتركيب 100
ّ
مثل المكاتب الحكومية والمطارات ومحطات الوقود ومرا كز التسوق والمكاتب التجار ية والعيادات
والمستشفيات والمجمعات السكنية والمناطق السياحية ضمن مبادرة الشاحن الخضر .وعلوة على
محطة خلل عام  2018والعديد
محطات الشحن إلى 200
ذلك ،أعلنت الهيئة عن خطتها لز يادة عدد
ّ
ّ
من المحفزات مثل الشحن المجاني لمالكي السيارات الكهربائية المسجلين في مبادرة الشاحن الخضر
من  1سبتمبر  2017إلى  31ديسمبر .2019

الذكية للمتعاملين
الخدمات
ّ

السبل لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين التي
تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي باستمرار إلى إ يجاد ّ
من شأنها تقليل تكاليف التشغيل وحصول المتعاملين على المعلومات التي يحتاجونها بسهولة
وبشكل مباشر.
لقد أعلنت دولة المارات العر بية المتحدة عن رؤيتها المتمثلة في أن تكون أسعد دولة في العالم ،و تحتل
لمتحد ة
دولة المارات حاليا ً المرتبة العشر ين في تقر ير السعادة على مستوى العالم الصادر عن المم ا
ّ
لعام  .2018وتولي الهيئة اهتماما ً خاّصا ً بسعادة العملء وكانت أول مؤّس سة حكومية تطبق مفهو م
مقياس السعادة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ بدا ية عام .2015
كما بلغ معدل التبني الذكي لدى الهيئة  %80في أغسطس من عام  2017قبل الموعد النهائي الذي
حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه ا ،للحد من عدد مراجعي المؤسسات
الحكومية بنسبة  %80بحلول عام .2018

112

تقرير االستدامة 2017

المتعاملون

تطبيق الهواتف الذكية
تم إضافة  29خدمة إلى تطبيق الهواتف الذكية للهيئة للتسهيل على المتعاملين .ويوفر التطبيق
الذكي مفهوما ً جديدا ً ومبتكراً ،حيث يعرض جميع الخدمات على الصفحة الرئيسية مما ّ
يوفر على
ّ
والتصفح .وهذا التطبيق متوافق مع منصتي «أندرويد» و«آي أو إس»،
المتعاملين عناء البحث
وكذلك مع إنترنت الشياء ،ما يؤكد توجهنا بجعل المتعاملين في مقدمة أولوياتنا وفقا ً لفضل الحلول
والممارسات العالمية.
مبادرة خطوة
أطلقت الهيئة مبادرة «خطوة» التي تمكن المتعاملين من تشغيل وإ يقاف الكهرباء والمياه ودفع
فاتورتهم في خطوة واحدة.
يمكن للمتعاملين تشغيل الكهرباء والمياه عقب تسجيل عقد اليجار وبمجرد إصدار وثيقة
«إيجاري» لدى أي من شركات العقارات أو مرا كز الطباعة المعتمدة وعددها  800مركز ،دون
الحاجة إلى ز يارة مكاتب الهيئة ،حيث قامت الهيئة بربط نظامها مع هيئة التنظيم العقاري مما يوفر
الوقت والجهد للمتعاملين.
يستطيع المتعاملون إ يقاف الكهرباء والمياه والحصول على الفاتورة النهائية من خلل التطبيق
الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي والموقع اللكتروني ،بالضافة إلى طلب رد مبالغ التأمين عن طر يق
حوالة مصرفية إلى حسابهم عبر رقم  IBANالمحلي أو شيك عن طر يق البر يد داخل الدولة دون
الحاجة إلى ز يارة مكاتب الهيئة.
يمكن للمتعاملين دفع الفواتير بسهولة من خلل منصات الدفع الذاتي الذكية المتوفرة في مرا كز
سعادة المتعاملين .ونتيجة لذلك ،ازداد تبني المتعاملين لخدمة تشغيل الكهرباء والمياه عبر
النترنت من  %47في يونيو  2017إلى  %74في ديسمبر .2017
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خدمة تحويل الكهر باء والمياه
وهي خدمة جديدة لتسهيل انتقال المتعاملين من عقار إلى آخر داخل دبي (لجميع أنواع الحسابات
السكنية والتجار ية والصناعية) عن طر يق نقل جميع معلومات حساباتهم الحالية إلى حساباتهم
الجديدة وتحو يل مبالغ التأمين دون الحاجة إلى ز يارة مرا كز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة.
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رماس
رماس هو موظف الهيئة الفتراضي ،وتعد الهيئة أول منظمة حكومية تطلق خدمة دردشة فور ية
بالعتماد على الذكاء الصطناعي باللغتين العر بية والنكليز ية للتواصل مع المتعاملين والرد على
استفساراتهم .تدعم هذه المبادرة توجيهات القيادة الحكيمة بتقليل عدد زوار مكاتب الهيئة بنسبة
الذكية لدعم مبادرة دبي الذكية ،كما إنها تدعم جهود
 %80في  ،2018وتشجيع استخدام الخدمات
ّ
الهيئة في تطوير الذكاء الصطناعي تماشيا ً مع استراتيجية المارات للذكاء الصطناعي .ويتوفر رماس
على موقع الهيئة اللكتروني ،والتطبيق الذكي على منصتي «أندرويد» و«آي أو إس» ،وفيسبوك
وخدمة أليكسا من أمازون.
مركز المستقبل لسعاد المتعاملين
يعد أول مركز ذكي متكامل لسعاد المتعاملين في دبي ،والذي يعتمد على الذكاء الصطناعي
يقدم المركز خدمات ذكية ومبتكرة لجميع المعنيين .وقد افتتح سمو الشيخ حمدان بن
والروبوتات .و ّ
محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،المركز في سبتمبر  .2017ويسهم
المركز في تحقيق سعادة المتعاملين والتحول نحو حكومة خالية تماما ً من المعاملت الورقية بحلول
عام  ،2021مما يسهم في تقديم خدمة سبع نجوم للمتعاملين .ويعتمد المركز على أحدث التقنيات
الذكية لمساعدة المتعاملين على إنجاز معاملتهم بكل سهولة.
ومنصات الخدمة الذاتية
ّ
الحرة في جبل علي إلى مرا كز
كما قامت الهيئة بتحويل مركز ين في منطقة ديسكفري جاردينز والمنطقة
ّ
الخدمة الذكية .وقد أسهم ذلك في تحقيق نمو في التبني الذكي حيث بلغ  %79.57في عام  ،2017كما
بلغ مستوى ثقة المتعاملين الجمالي نسبة  .%92.77وفيما يلي قائمة الخدمات المقدمة في هذه
المرا كز:
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المتعاملون

مركز رعاية المتعاملين
ّ
يتوفر مركز رعاية المتعاملين لدى هيئة كهرباء ومياه دبي دائما ً للجابة على استفسارات المتعاملين.
وفي عام ّ ،2017
تلقى مركز رعاية المتعاملين أ كثر من  1.47مليون مكالمة ،تم الرد على %45
منها بواسطة نظام الستجابة الصوتية التفاعلية ،الذي يمك ّن متعاملينا من استخدام خدماتنا بطر يقة
وفعالة (الخدمة الذاتية) .كما قام مركز رعاية المتعاملين ،بالرد على  704,208مكالمة بمهنية
ذكية
ّ
ثوان .لقد تلقينا أ يضا ً أ كثر من  134،810بر يد إلكتروني من مختلف
عالية محققا ً زمن تنبيه بواقع 6
ٍ
المتعاملين بشأن طلبات ومتطلّبات متنوعة .بالضافة إلى ذلك ،تلقينا  21,282محادثة عبر النترنت
شملت محادثات صوتية ومرئية ونصية عن طر يق خدمة «حياك».
ومع إطلق أول مركز خدمات المستقبل لسعاد المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي ،بدأنا في
استخدام حلول الروبوتات التي تنتقل بالتفاعل البشري إلى العالم الفتراضي .ويتحك ّم موظفو مركز
رعاية المتعاملين في الروبوتات أثناء أوقات دوام المركز ،ويساعدون ويوجهون المتعاملين في مركز
خدمات المستقبل لسعاد المتعاملين لستكمال استفساراتهم أو معاملتهم عبر النترنت.
يعمل مركز رعاية المتعاملين على مدار الساعة طوال أيام السبوع ،ويوفر العديد من طرق التواصل
التي تلبي احتياجات المتعاملين و تشمل:
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التميز في خدمة المتعاملين
ّ

تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي التميز رحلة وليس وجهة ،ونسعى باستمرار إلى تحقيق أعلى معايير

التميز والبتكار في
التميز والمهنية والكفاءة في تقديم الخدمات عالمية المستوى ،وتعز يز ثقافة
ّ
القطاع الحكومي .وقد فزنا في عام  2017بجائزتي أفضل ابتكار ،وأفضل جهة في التركيز على احتياجات
المتحدة .وتشير هذه
المتعاملين ،ضمن فعاليات جوائز أفضل العمال لعام  2017في المملكة
ّ
الجوائز إلى إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في تطبيق أفضل المعايير الدولية لسعاد المتعاملين
معدلت شهادة المعيار الدولي لتميز
عبر التحسين المستمر وتجاوز توقعاتهم .كما حصلنا على أعلى
ّ
الخدمات ( )TISSE 2012من المعهد الدولي لخدمة العملء ،وذلك بعدما حازت سبعة من مرا كز

إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة على تصنيف الخمس نجوم بتقييم  %98الذي يعد أعلى تقييم على

مستوى العالم .وحصلت الهيئة على شهادة اليزو  10001:2007الخاصة بميثاق خدمة المتعاملين،
وقواعد السلوك في المؤسسات ،فضل ً عن حصولها على شهادة اليزو  10002:2004لنظام معالجة
شكاوى العملء ،واليزو  10004:2012الخاصة بنظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين.

وفي إطار التزام الهيئة بتقديم خدمات تتجاوز توقعات المتعاملين ،أطلقت الهيئة المرحلة الخامسة
من برنامج «تجاوز تطلعات المتعاملين» ،الذي ّ
يوفر إطارا ً شامل ً لعلى مستويات الجودة في تقديم

الخدمات للمتعاملين وإسعادهم ،شارك فيه  131موظف من مختلف إدارات وأقسام قطاع البتكار
والمستقبل في الهيئة .يهدف البرنامج إلى تعز يز سعادة المتعاملين من خلل صقل مهارات الموظفين،

وغرس ثقافة إسعاد المتعاملين فيما بينهم .ويركز البرنامج على التعامل بمهنية وكفاءة عالية مع

آن ،إلى جانب تعز يز العمل الجماعي واستراتيجيات التواصل .وقد خضع
المتعاملين ،وخدمتهم بشكل ٍ
المشاركون في البرنامج عقب انتهائه لختبار الحصول على شهادة محترف العمال المعتمد .نجح قسم

شكاوى المتعاملين في عام  2017في حل  %98من الشكاوى الواردة خلل  3أيام عمل من استلمها.
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المقد مة إلى المقيمين في دبي وجميع
نسعى في هيئة كهر باء ومياه دبي باستمر ار لتحسين الخدمات
ّ

حازت الهيئة في عام  2017على المرتبة الولى في مؤ شر سعادة المتعاملين
المتعاملين معنا .وقد
ْ
حصدت الهيئة المركز الول في سعادة
لعام  2017حسب مقياس السعادة لحكومة دبي الذكية  .كما
ْ
المتميز لعام .2018
المتعاملين بين الهيئات الكبيرة في برنامج دبي للداء الحكومي
ّ

المتعاملون

سعادة المتعاملين

هذا وتحرص الهيئة أ يضا ً الحصول على الراء الواردة من خلل الدراسات السنوية حول سعادة
المتميز ،والتي ُتّغذي «مؤشر
السري ضمن برنامج دبي للداء الحكومي
والمتس وق
المتعاملين
ّ
ّ
ّ

سعادة المتعاملين» الخاص بالهيئة .كما ُت جري الهيئة استبيانات سنو ية لقياس سعادة المتعاملين،

السري (تفاعل مباشر ومكالمات سر ية)،
المتسو ق
مثل مؤ شر سعادة المتعاملين اليومي ،ودر اسات
ّ
ّ

ودر اسات سعادة أصحاب الهمم ،ودر اسات تجر بة المتعامل ،ودر اسات إدارة الحسابات الرئيسية،
إضافة إلى شكاوى واقتر احات المتعاملين ،و ذلك للوقوف على احتياجات و ّ
توق عات المتعاملين الحالية

والمستقبلية ،وإثر اء تجر بتهم .و ل تقتصر استبيانات سعادة المتعاملين على تحديد النسب و المعدلت

فحسب ،بل تحرص الهيئة على جمع تعليقات المتعاملين و تعقيباتهم حول كيفية تحسين خدماتنا
وإجراءاتنا .وقد قمنا استنادا ً إلى تعقيبات المتعاملين السابقة بز يادة التركيز على تحسين الوقت اللزم
للستجابة لطلبات المعلومات ،و شكاوى واستفسارات المتعاملين ،و تحسين إمكانية الوصول إلى

المعلومات و تحسين سبل إسعاد المتعاملين.
تبني أفضل الممارسات
على صعيد آخر ،تلتزم الهيئة بحماية خصوصية بيانات المتعاملين من خلل ّ
في مجال أمن المعلومات .وقد ّ
ت الهيئة معايير مقبولة بشكل عام للمن التكنولوجي والتشغيلي،
نفذ ْ

سر ية ونزاهة وخصوصية بيانات المتعاملين .وتتناول سياسة المن والخصوصية في
والتي تضمن ّ
ّ
المتعلقة بجمع واستخدام المعلومات الشخصية للمتعاملين أثناء استخدام
الهيئة ممارسات الهيئة
الخدمات الذكية للهيئة .علوًة على ذلكُ ،يساعد نظام إدارة أمن المعلومات في الهيئة على تحديد وتنفيذ

الضوابط المطلوبة للمتثال لتشر يعات حماية البيانات والخصوصية .هذا وتحرص الهيئة على إجراء
ّ
للتحقق من المتثال لسياسة وإجراءات أمن المعلومات في
مراجعة وتدقيق دور يين لممارسات المن

هيئة كهر باء ومياه دبي.
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قصــة نجاح
هيئة كهر باء ومياه دبي تكرم المتعاملين المتميزين في كفاءة الطاقة
تماشيا مع استراتيجية دبي لدارة الطلب على الطاقة والمياه الهادفة لتخفيض الطلب على الطاقة
والمياه بنسبة  %30بحلول عام  ،2030أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي منصة جديدة لتحسين كفاءة
الستخدام ،والتي ترتقي بجهود الهيئة في البتكار الرقمي وإشراك المتعاملين في جهود الترشيد .وتهدف
هذه المنصة إلى تحفيز المتعاملين من فئة الحسابات السكنية على ز يادة كفاءة استخدامهم للكهرباء
والمياه ،من خلل مقارنة استهلكهم للكهرباء والمياه مع استهلك المنازل المماثلة ،وتزويدهم بنصائح
تخفيض الستهلك عبر الرسائل النصية القصيرة والبر يد اللكتروني.
وفي فبراير من عام  ،2017بدأت المبادرة كمشروع مبدئي يضم  600متعامل في مشروعي شروق
وغروب السكنيين في منطقة مردف بدبي ،لتوفير معلومات حول استهلك المتعاملين من مارس إلى
يونيو من عام  .2017وكانت نتائج هذا المشروع نجاح  152متعامل ً ( )%25في تخفيض استهلكهم،
مقارنة بمعدل تقر يبي يبلغ  %15في العام الماضي.
فيما يلي مقارنة بين استهلك المتعاملين في عامي  2016و:2017
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لحظنا خلل الفترة بين مارس ويونيو  2017أن  %63من عملئنا قد تفاعلوا مع المشروع .فيما يلي
ملخﺺ لتفاعل المتعاملين واستهلكهم في كل شهر:
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ولتحفيز متعاملينا بشكل أ كبر على تقليل استهلكهم ،قام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي بمكافئة  10متعاملين ممن شاركوا في المشروع التجر يبي ،مما يؤكد جهود هيئة
كهرباء ومياه دبي لتحويل دبي إلى المدينة الذكى والسعد والكثر استدامة في العالم ،بالتعاون مع
شركائنا من القطاعين العام والخاص ،بما يتماشى مع استراتيجيات ورؤى دبي ودولة المارات العر بية
المتحدة.
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الموظفون
فازت الهيئة في عام  2017بجائزة الشرف العالمية في مجال
البيئة من مجلس السلمة البريطاني للعام السادس على التوالي
انخفض معدل الصابة بالحوادث بنسبة  %78.53في الفترة من
عام  2009حتى عام2017

نهجنا الداري

حرصت الهيئة باستمرار خلل السنوات الماضية على دعم موظفيها الذين قدموا مستويات أداء
عالية ونفذوا أعمالهم بكفاءة وفاعلية ،من خلل توفير بيئة عمل صحية وإ يجابية ،ووضع رفاهيتهم
وسعادتهم على رأس أولوياتها .وفي إطار سعيها لتظل الجهة المفضلة والكبر للعمل في دبي ،تلتزم
تطور الموظفين حيث تطرح باستمرار برامج ومنصات متنوعة
الدارة العليا في الهيئة بتعز يز نجاح و ّ
ومبتكرة للستماع لرائهم والتعرف عليهم .ونسعى دائما ً في الهيئة إلى التعرف على احتياجات موظفينا
وتوقعاتهم والستجابة لها ،ويشمل ذلك تحقيق رفاهية الموظفين ومكافأتهم ،وتطويرهم وضمان
أمنهم ،وسعادتهم ،و توفير البيئة اليجابية للعمل.
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شكل من
وتتمسك الهيئة بقيم التنوع والنصاف تجاه جميع الموظفين دون التمييز بينهم بأي
ٍ
سواء على أساس الجنس ،أو العرق ،أو الجنسية ،أو السن ،أو المواطنة ،أو الدين ،أو العقيدة،
الشكال
ً
أو الحالة الجتماعية ،أو الطبقة الجتماعية ،أو العاقة ،وذلك بالتوافق مع النظمة والقوانين في دولة
المارات العر بية المتحدة وإمارة دبي ،والتوجه الستراتيجي للهيئة ،والمعاهدات والتفاقيات الدولية.
وقد قمنا بتضمين كل هذه القيم في العديد من سياسات الهيئة ،مثل سياسة الهيئة في تقدير وإدارة
التنوع في الموارد البشر ية ،وسياسة الموارد البشر ية ،بالضافة إلى سياسة دعم وتمكين المر أة.

كفاءات بمستوى عالمي

وصل إجمالي عدد موظفينا في عام  2017إلى  11,691موظفاً ،مما يجعل الهيئة واحدة من أ كبر الجهات
التوظيفية في دبي .وتعد الهيئة مركزا ً هاما ً لستقطاب المهندسين في دولة المارات ،حيث تعد الهندسة

من أهم المهن ومصادر البتكار والبداع في الهيئة .كما أننا نلتزم باستقطاب مختلف الفراد لشغل
المناصب التي تتطلب مؤهلت عالية في مختلف المجالت ،بما في ذلك الدار ية والمالية ونمذجة العمال.
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يتمتع موظفونا بمجموعة كبيرة من المهارات والمواهب ،كما أننا نتخذ إجراءات استراتيجية لنوفر لهم
فرص التدر يب والتطوير بهدف صقل مهاراتهم وتعز يز مسارهم الوظيفي .ولضمان استدامة الهيئة،
تحرص الهيئة على اتخاذ الجراءات اللزمة لمراقبة معدل تقاعد الموظفين ،حتى نتمكن من استبدال
عالية من المهارة والتدر يب.
ٍ
جة
الكفاءات المتخصصة بموظفين جدد على در ٍ
جدول :إجمالي عدد الموظفين حسب نوع عقد التوظيف والمنطقة لعام 2017
المنطقة
أفر يقيا

آسيا

أوروبا

الشرق
الوسط

أمريكا
الشمالية

أوقيانوسيا

أمريكا
الجنوبية

المجموع

العقد
دائم

181

7,342

60

3,889

32

6

2

11,512

مؤقت

8

161

المجموع

189

7,503

10
3,899

60

179
32

2

6

11,691

جدول :إجمالي عدد الموظفين حسب نوع عقد التو ظيف (الدائم والموقت) والجنس
الجنس

العقد

المجموع

إناث

ذكور

دائم

1,894

9,618

11,512

مؤقت

22

157

179

المجموع

1,916

9,775

11,691

جدول :إجمالي عدد الموظفين حسب نوع الو ظيفة والجنس
نوع الو ظيفة

إناث

ذكور

المجموع

دوام كامل

1,916

9,775

11,691

دوام جزئي
المجموع
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1916

9,775

11,691
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جدول :الموظفون الجدد حسب الفئة العمرية
والجنس والمنطقة خلل 2017

جدول :معدل دوران الموظفين حسب الفئة
العمرية والجنس والمنطقة خلل 2017

الموظفون الجدد لعام *2017
الفئة

دوران الموظفون لعام **2017

عدد الموظفون الجدد

الفئة

حسب الفئة العمرية

عدد الموظفون
حسب الفئة العمرية

أقل من  30سنة

412

أقل من  30سنة

50

من  30إلى  50سنة

300

من  30إلى  50سنة

214

فوق  50سنة

11

فوق  50سنة

29
حسب الجنس

حسب الجنس
إناث

144

إناث

245

ذكور

579

ذكور

48
حسب المنطقة

حسب المنطقة
أفر يقيا

3

أفر يقيا

26

آسيا

290

آسيا

182

أوروبا

18

أستر اليا

1

أوروبا

6

أمر يكا الشمالية

3

الشرق الو سط

75

المجموع

293

أمر يكا الجنوبية
أمر يكا الشمالية

8

أوقيانو سيا
الشرق الو سط

404

المجموع

723

ضمن فئة العقود الخاصة في حسابات عام 2017
** لم ُت ّ

*تم تضمين فئة العقود الخاصة في حسابات عام 2017

جدول :نسبة الموظفين المؤهلين للتقاعد خلل الخمس والعشر سنوات المقبلة حسب الفئة الوظيفية
والمنطقة خلل عام 2017
المنطقة

التقاعد بعد  5سنوات
القيادة

الدارة

غير الشرافية

المجموع

أفر يقيا
آسيا

31

أوروبا

1

الشرق الو سط

1

11

87

118
1

8

20

أمر يكا الشمالية
المجموع

124

1

43

95

139
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الدارة

غير الشرافية

القيادة

أفر يقيا

1

1

2

آسيا

8

104

112

أوروبا

2

الشرق الو سط

2

أمر يكا الشمالية
المجموع

2

الموظفون

المنطقة

التقاعد بعد  10سنوات

المجموع

2

13

16

31

2

1

3

26

122

150

استحقاقات الموظفين

نحن في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر بموظفينا ونحرص على مكافئتهم بإنصاف وسخاء حسب أدائهم.
ولتحقيق ذلك ،تعكف لجنة شؤون الموظفين بالهيئة على مراجعة تقييمات الداء ،والترقيات ،وز يادة
الرواتب ،وغيرها من المور الخرى المتعلقة بالموظفين .كما نجري مراجعة وتحليل ً دور يا ً للمهام
الوظيفية وإتاحتها لذوي المواهب والمهارات والمؤهلت الكاديمية المناسبة ،وتوفير فرص متكافئة
لشغل الوظائف حسب المتطلبات.
يمكن لجميع موظفينا من الدرجة السابعة وما بعدها مراجعة أدائهم وتطور مسارهم المهني من خلل
نظام «اس ا يه بي  »SAP -أو عبر بوابة الهيئة اللكترونية « .»My Portalكما يمكنهم أ يضا ً الطلع على
التفاصيل المتعلقة بجوائز الداء والتدر يب والتعلّم حول إدارة المعرفة وغيرها.

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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وتحدد المكافﺂت وفقا ً لسياسات الهيئة على درجة ومنصب الموظف؛ وليس على أساس الجنس.
وبناء عليه ،ل يوجد فرق في هذا الصدد بين الذكور والناث .ولتوفير بيئة عمل صحية وسعيدة ،ولتعز يز
إشراك الموظفين وتحسين مستوى الداء في الهيئة ،نقدم مجموعة كبيرة من المكافﺂت والستحقاقات
على النحو المذكور أدناه لموظفي الهيئة الذين يعملون بنظام الدوام الكامل ،وتتضمن التأمين الصحي
والجاز ات المختلفة ،والبدلت واستحقاقات السكن.
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وتحرص الهيئة على مواءمة خطط استحقاقات الموظفين مع استراتيجيتها الساسية .ومن هذا
المنطلق ،أطلقت الهيئة برامج ومبادرات أخرى تصب في مصلحة الموظفين وتز يد تواصلنا معهم منها:

برنامج ّ
وف ر
ّ
يوفر هذا البرنامج خصومات خاصة وعروض تنافسية لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في العديد
من المطاعم والصالت الر ياضية والفنادق وغيرها من الخدمات.

مبادرة و صال
ترسل هيئة كهرباء ومياه دبي عبر رسائل نصية قصيرة ورسائل البر يد إلكتروني للموظفين للحتفال
بالمناسبات الشخصية مثل التخرج والزواج والمواليد ،الخ.
برنامج «تجوري السعادة»
والسلوكيات الستثنائية
يسهم هذا البرنامج في تحفيز الموظفين من خلل تقدير ومكافأة الداء
ّ
التي تعكس قيم الهيئة بمكافﺂت مثل يوم إجازة أو ركن السيارة لمدة شهر أو وجبة إفطار برفقة
رئيس القسم.
صندوق الخير

يقدم الصندوق خدماته حصر يا ً لموظفي الهيئة ،وقد تأسس في عام  2009تحت اسم «صندوق
تكافل» لتقديم الدعم المالي للحالت الطارئة .وقمنا في عام  2017بإعادة تسميته إلى «صندوق
الخير» انسجاما ً مع عام الخير  .2017وفي عام  2017تمكن الصندوق من تقديم مساعدات بأكثر
من  5مليين درهم استفاد منها نحو  515موظفا خلل أوقات احتياجهم لها.
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التميز وتقدير المو ظفين
برنامج جوائز
ّ
يهدف هذا البرنامج إلى مكافأة الموظفين (الفراد أو المجموعات) ممن لديهم انجازات مميزة.
بوة والوضع ،
ولدعم موظفينا ذوي المؤهلت العالمية بشكل أ كبر ،يحق لموظفينا الحصول على إجازات أ ّ
استفاد منها في عام  2017نحو  393موظفاً ،واستأنف جميعهم العمل عقب انتهاء تلك الجازة.
جدول :الجازات البوية للموظفين واستئناف العمل في عام 2017
نوع الجاز ة

عدد الموظفين الذين
عدد الموظفين
استأنفوا العمل
الحاصلين على الجازة

النسبة المئو ية

أبوة
إجازة ّ

393

393

%100

إجازة و ضع

164

141

%85.98

المجموع

557

534

%95.87

جدول :إجمالي عدد الموظفين المستحقين لجازات البو ية حسب الجنس لعام 2017

هيئة كهرباء ومياه دبــي

الجنس

المجموع

إناث

1,023

ذكور

7,693

المجموع

8,716
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التدريب والتطو ير

نلتزم في الهيئة بتدر يب وتطوير موظفينا ولذلك ندعم باستمرار تطور وتعلم المسؤولين والموظفين من
فعالة .وقد قمنا في عام  2017بمراجعة أهداف التدر يب وتلبيتها .ولضمان التطوير
خلل برامج تدر يب ّ
المستمر لموظفينا ذوي المستوى العالمي والحفاظ عليهم ،توفر الهيئة جميع سبل الدعم الممكنة
في مجال التطوير المهني وصقل المواهب والمهارات ،وتعز يز التلحم الجتماعي بين صفوفهم .وتتبنى

الهيئة برنامج التطوير المهني وتخطيط التعاقب الوظيفي ويمكن للموظفين من الدرجة السابعة فما
فوق الطلع عليه عبر نظام «اس ا يه بي  »SAP -أو عبر بوابة الهيئة اللكترونية « ،»My Portalأو من
خلل «.»SAP Journey

وحدثت أ ُطر عمل الكفاءات السلوكية والفنية .وتعد إدارة التعاقب الوظيفي
طورت الهيئة
ّ
في عام ّ ،2017
من القضايا بالغة الهمية لدينا لضمان استمرار ية العمال والحفاظ على الثروة المعرفية ورأس المال
العقلي وتطو يرهما من أجل المستقبل ،وتشجيع نمو وتطوير الموظف.
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التطور المهني
ّ

نسعى في هيئة كهرباء ومياه دبي باستمرار إلى ترقية الموظفين وتوظيف الشخاص الموهوبين
والمؤهلين ممن يمكنهم السهام في مسيرة نجاح الهيئة .ونلتزم بدعم تطور موظفينا على الصعيدين
المهني والشخصي .حيث يحظى الموظفون بفرص كبيرة لتطوير مسيرتهم المهنية عبر توفير مجموعة
وانتهاء ببرامج التدر يب
كبيرة ومتنوعة من البرامج التدر يبية بدءا ً من برامج التدر يب التخصصية
ً
المتعلقة بالدارة عموماً .كما تنفذ الهيئة أ يضا ً برامج تدر يبية حسب الكفاءات بهدف إدارة المهارات
بناء على  9كفاءات سلوكية تم تحديدها خلل مركز التطوير والتقييم الذي أجرى
والتعلّم مدى الحياة ً
بناء على مستويات كفاءتهم في عام  .2014ونعمل حاليا ً على بناء قدرات داخلية
تقييما ً لـ  887موظفا ً ً
للتعامل مع الدورة التالية ،إذ تستغرق دورة ذلك المشروع من  18شهرا ً وحتى ثلث سنوات.
وتأتي تقييمات الداء على نفس القدر من الهمية ،فهي تساعدنا على تقييم أداء الموظفين بشكل
منظم ،وتتيح لنا فهم قدرات موظفينا لنتمكن من تطويرها بشكل أ كبر.
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تعد ثقافة الصحة والسلمة والبيئة في الهيئة نهجا ً ُيحتذى لدمج معايير الجودة والصحة والسلمة
والبيئة في النظمة الدار ية المتكاملة .وقد أدت هذه الثقافة اليجابية في مجال الصحة والسلمة والبيئة
إلى انعدام حالت الوفاة بسبب مهام العمل ،وحصول الهيئة على العديد من الجوائز التي لم يكن من
السهل الفوز بها دون النهج اليجابي الذي يتبعه المعنيون (الداخليون والخارجيون) .وفيما يلي أبرز
إنجازات الهيئة في هذا المجال:

الموظفون

صحة الموظفين وسلمتهم
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تضم لجنة الصحة والسلمة في هيئة كهرباء ومياه دبي ممثلين عن الهيئة ،ويترأسها نائب الرئيس
التنفيذي لقطاع دعم العمال والموارد البشر ية .وتؤدي اللجنة دورا ً حيويا ً في منع الحوادث وإصابات
العمل في جميع قطاعات الهيئة ،والتأكد من تطبيق إجراءات السلمة والصحة المهنية في مكان العمل
وفقا ً للجراء ( )IMSP01 - 16ومؤشرات أداء رئيسية تشمل مستويات إنجاز مستهدفة (،)TAL%
قوة وفعالية .وتضمن اللجنة أ يضا ً تنفيذ جميع التدابير
إضافة إلى المؤشرات الفعلية التي تجعله أ كثر ّ
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والصحة المهنية والتقيد بها .ويجتمع ممثلو اللجنة مرة
اللزمة لدعم إجراءات ومعايير وقواعد السلمة
ّ
واحدة على القل شهر يا ً فيما يخﺺ الدارات ذات المخاطر العالية ،وكل شهر ين للدارات ذات المخاطر
المتوسطة .أما فيما يخﺺ الدارات ذات المخاطر المنخفضة ،فعلى ممثلي السلمة والصحة المهنية
الجتماع كل ثلثة أشهر على القل أو متى اقتضى المر ذلك.
كما تلتزم الهيئة بالمحافظة على صحة وسلمة المقاولين والمقاولين الفرعيين والموردين وتتقيد
بأسس ومبادئ نظم إدارة السلمة والصحة المهنية  18001و 18002لضمان تطبيق إجراءا ت
السلمة .وبالضافة إلى ذلك ،تطبق الهيئة إجراء  SP06المخصﺺ لصحة وسلمة المقاو لين
لصحة والسلمة وتحسين معاييرنا في كافة المشار يع وال نشطة
والستشار يين لتعز يز ثقافة ا
ّ
والعمليات .ونقوم بشكل دوري بتدقيق عملياتنا لتقييم تنفيذ العمل بما يتطابق مع متطلبا ت
لصحة والسل مة
الصحة والسلمة .وتحتفل الهيئة سنو يا ً وللسنة الثامنة ضمن فعاليات أسبوع ا
ّ
الداخلي لحصولنا على تقييم خمس نجوم في معايير السلمة والمن متجاوز ين  %98مع معدل
حوادث «غير موجود» في مشار يع الهيئة.
تعرف
صنفت الصحة والسلمة الصابات على مستوى المؤسسة ضمن إصابات كبرى وصغرى.
ّ
الصابة الكبرى على أنها إصابة غير مميتة ول تتسبب في عجز دائم تام أو عجز دائم جزئي ،إّل أنها تؤدي
إلى التغيب عن العمل لكثر من سبعة أ يّام عمل .وتتلخﺺ أنواع الصابات فيما يلي:
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معدّل الصابات=
إجمالي حالت الصابة للموظفين الذكور  /200,000إجمالي ساعات العمل

الموظفون

معدل الصابات حسب الجنس في عام 2017
ّ

0.57 = 21,356,250 /200,000 x 61

معدّل الصابات=
إجمالي حالت الصابة للموظفات الناث  /200,000إجمالي ساعات العمل

0.03 = 21,356,250 /200,000 x 4
معدل اليّام المفقو دة حسب الجنس لعام 2017
ّ

التغيب بدءا ً
معدل اليّام المفقودة (يقصد بكلمة «أيام» اليام التقويمية وتحسب أ يام
لغرض حساب
ّ
ّ
من اليوم التالي لوقوع الحادثة)
معدل اليّام المفقودة =
ّ
إجمالي اليّام المفقودة للموظفين الذكور  /200,000إجمالي ساعات العمل

6.32 = 21,356,250 /200,000 x 675

معدّل اليّام المفقودة =
إجمالي اليّام المفقودة للموظفات الناث  /200,000إجمالي ساعات العمل

0.19 = 21,356,250 /200,000 x 21

معدل حالت المرض المرتبطة بالعمل حسب الجنس لعام 2017
ّ

معدل حالت المرض المرتبطة بالعمل خلل فترة التقر ير 2017
ّ
معدّل حالت المرض المرتبطة بالعمل=
إجمالي حالت المرض المرتبطة بالعمل  /200,000إجمالي ساعات العمل

0 = 21,356,250 /200,000 x 0

معدل التغيب عن العمل لعام 2017
ّ

معدل التغيب عن العمل = عدد الغائبين /متوسط عدد الموظفين
ّ

0.32 = 11,399 /3,680
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نسبة الغياب لعام 2017
القطاع

عدد الغائبين

عدد أ يّام العمل

متوسط عدد
الموظفين

متوسط الغياب
للمو ظف الواحد

الفوترة

1,046

251

916

1.14

تطو ير العمال والتميز

94

251

177

0.53

دعم العمال والموارد البشر ية

535

251

752

0.71

توز يع الطاقة

435

251

3107

0.14

الدارة المالية

23

251

132

0.17

251

22

النتاج

242

251

2,117

0.11

البتكار واستشر اف المستقبل

711

251

720

0.99

التدقيق الداخلي

3

251

54

0.06

251

20

تخطيط الكهر باء والمياه

3

251

181

0.02

الستر اتيجية والتصال الحكومي

160

251

131

1.23

نقل الطاقة

165

251

1,647

0.10

المياه والهندسة المدنية

263

251

1,423

0.18

جميع قطاعات الهيئة

3,680

251

11,399

0.32

الدارة العامة

الشؤون القانو نية

وتعد نسبة الحوادث إحدى المؤشرات الرئيسية لداء الهيئة في مجال السلمة ،والتي انخفضت بنحو
 %78.53بين عامي  2009و .2017كما يسعدنا العلن عن عدم وقوع أي حالت وفاة متعلقة بالعمل
في الهيئة خلل عام .2017
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ملحظة(:عدد الحوادث المبلغ عنها وفق لوائح البلغ عن الصابات والمراض والحوادث الخطيرة  /x 100000إجمالي عدد الموظفين)

معدل الصابات خلل عام 2017
ّ

معدّل الصابات=
إجمالي حالت الصابة للموظفين الذكور  /200,000إجمالي ساعات العمل

0.57 = 21,356,250 /200,000 x 61

معدّل الصابات=
إجمالي حالت الصابة للموظفات الناث  /200,000إجمالي ساعات العمل

0.03 = 21,356,250 /200,000 x 4

* النسبة المئو ية لنخفاض نسبة الحوادث بين عامي  2009و 2017هي %78.53

التحديّات واللتزامات الرياضية في الهيئة

في أ كتوبر  ،2017دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي لحكومة دبي ،هيئات حكومة دبي والمنظمات الخاصة للنضمام إلى تحدي دبي ،30×30
صحي وجعل دبي واحدة من أ كثر
لتحفيز الجمهور على تعز يز نشاطهم البدني وإيجاد نمط حياة إ يجابي و ّ
المدن نشاطا في العالم .ولدعم توجهات الحكومة وجهودها ،أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن دعمها
الكامل للمبادرة من خلل كونها الشر يك الحصري الرئيسي في تحدي اللياقة في دبي .وقد حرصت
الهيئة على تشجيع موظفيها على المشاركة الفعالة في التحدي ،وقامت بتركيب صالة ألعاب ر ياضية
متنقلة لدعم المبادرة ،ونظمت العديد من النشطة والفعاليات ،والتي تشمل المشي كل صباح لمدة
نصف ساعة من الساعة  7:30صباحا ً إلى الساعة  8:00صباحاً ،ودروس ر ياضية لموظفات الهيئة،
ومسابقة التصو ير الفوتوغرافي ،ومسابقة تنس الطاولة ،والملكمة ،وحديقة السعادة ،بالضافة إلى
منطقة لعب الطفال.
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كما خصصت الهيئة خمسة محولت كهر بائية رئيسية لتوفير الكهرباء لخمسة مهرجانات لياقة بدنية
في مواقع مختلفة في أنحاء المدينة خلل عطلت نهاية السبوع على مدار الشهر ،إلى جانب محولت
إضافية لموا كبة العدد الكبير من المشاركين في الفعاليات .كما قمنا بالترويج لهذا الحدث من خلل
التحدي والشعار على الفاتورة الخضراء .وحقق هذا نجاحا ً كبيرا ً في جذب العديد من
طباعة إعلن
ّ
المؤسسات العامة والخاصة لممارسة الر ياضة .وبلغ عدد المشاركين منذ بدء التحدي وحتى انتهائه
نحو  786ألف مشارك.
بالضافة إلى تحدي دبي  ،30×30شارك موظفونا في العديد من التحديات والمسابقات الر ياضية على
مدار العام مثل تحدي ساند ستورم المرموم ،وسباق إ كس دبي سبارتن في حتا ،ودورة الشيخة هند
لللعاب الر ياضية للسيدات .وتحرص الدارة العليا في الهيئة على تشجيع هذه الروح التنافسية اليجابية
بين الموظفين بما ينمي قدراتهم البدنية والعقلية ،وترسيخ الر ياضة كجزء من الثقافة الماراتية .وقد
شارك العديد من موظفينا في هذه التحديات ،حيث تم تمثيل الهيئة في خمسين موظفا ً في سباق إ كس
دبي سبارتن ،وشاركت  101موظفة في دورة الشيخة هند لللعاب الر ياضية للسيدات.

مجلس هيئة كهر باء ومياه دبي للشباب

لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة المارات العربية المتحدة في تمكين ودعم الشباب أطلقنا مجلس
هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب في يناير  .2017إننا في الهيئة نؤمن بأهمية الستثمار في الشباب،
لموا كبة المستجدات والتطورات المستقبلية ،وإ يمانا ً بدورهم الحيوي في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا
وخططنا الستراتيجية .وقد عمل المجلس طوال العام على تحقيق أهدافه ومهامه الرئيسية ،مثل
تنظيم الحلقة الشبابية الولى في دار التحاد في دبي ،تحت شعار "الشباب  ،"10xوذلك بحضور سعادة/
شما المزروعي ،وز يرة الدولة لشؤون الشباب ،وسعادة /سعيد محمد الطاير ،العضو المنتدب الرئيس
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ،و 150مستفيد من برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه هيئة كهر باء
ومياه دبي ،إلى جانب عدد من الشباب من موظفي الهيئة.
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الموظفون
تطوع أعضاء المجلس مع مجموعة من الشباب في الهيئة لتنظيف اللواح الشمسية على أسطح
و ّ
المنازل في حتا .وقد بدأت المبادرة بز يارة المنازل في المنطقة لتنظيف اللوح التي ركبتها الهيئة
للمواطنين مجاناً .وقد أبرزت هذه المبادرة حرص الشباب على تعز يز المسؤولية المجتمعية في الهيئة،
وعزمهم على حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها .بالضافة إلى ذلك ،قام المتطوعون بتوعية
المجتمع حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة من أجل مستقبل مستدام.
ونظم مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب حلقة شبابية أخرى لتأسيس علقة بين هيئة كهرباء
ومياه دبي وأصحاب الهمم ،كجزء من استراتيجية الهيئة لتمكين أصحاب الهمم .وعمل المجلس طوال
سيما خلل أسبوع التوعية ،على نشر الوعي وقام بتنظيم أنشطة مختلفة بما في ذلك الز يارات
العام ،ل ّ
إلى فروع الهيئة حتى يتمكن أعضاء المجلس من التعر يف بأنفسهم لموظفي الهيئة وعرض أهداف
المجلس وغايته .كما يحرص أعضاء المجلس على الستماع إلى الشباب والتعرف على التحديات التي
يواجهونها ،والحلم التي ير يدون تحقيقها في الهيئة والقتراحات لتعز يز التواصل بين الشباب وإدارة
الهيئة من خلل مجلس الشباب ،بما يعكس دعمنا المستمر للشباب.

سعادة الموظفين

نسعى في الهيئة دائما ً إلى نشر السعادة واليجابية في بيئة العمل باعتبار الموظفين من أهم الفئات
المعنية لدى الهيئة .لذلك فقد أسسنا إدارة إسعاد الموظفين في عام  2014لدعم أهدافنا الستراتيجية
ّ
الصحية
وحثهم على تبني مفهوم البيئة
في تحقيق السعادة لجميع المعنيين ومن ضمنهم الموظفين،
ّ

والسعيدة بما يضمن الحفاظ على كفاءة الداء بالهيئة .وتتمحور المبادئ الرشادية لستراتيجية
السعادة بالهيئة حول الموظفين ،وتركز على تحقيق رضاهم وسعادتهم وتعز يز مشاركتهم ،ولذا ،تجري
الهيئة استبيان السعادة وهو أحد الدوات لفهم وتلبية تطلعات موظفينا وقياس سعادتهم فيما يخﺺ
مجالت العمل المختلفة في الهيئة.
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يشكل نموذج السعادة في الهيئة من خمسة محاور رئيسية للسعادة ،وهي :المان الوظيفي والمالي،
والتوافق الوظيفي وتطوير الموظفين ،وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية والصحة،
والحترام والتقدير ،وبيئة العمل المشجعة على البداع والمشاركة ،بالضافة إلى العدالة والشفافية.
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ويعد برنامج سعادة الموظفين والتواصل معهم من العوامل الساسية ليجاد بيئة عمل تعاونية
جة ومستدامة .ومن أهم الدوات التي نستخدمها لفهم احتياجات الموظفين وتلبيتها
ِ
ومحفزَة
ِ
ومنت َ
بشكل أفضل هي «استبيان سعادة الموظفين» ،وهو أحد الدوات لفهم وتلبية تطلعات الموظفين،
وقد وصل معدل السعادة الكلي للموظفين في عام  2017إلى  .%83.22وتتولى الهيئة تحليل نتائج
هذا الستبيان بهدف المقارنة المعيار ية لمبادرات الهيئة وإعادة توجيهها لتلبية توقعات الموظفين.
ولدعم وتحسين بيئة العمل ،وفرت هيئة كهرباء ومياه دبي لموظفيها مجلس السعادة وقاعات البداع
لتعز يز بيئة العمل اليجابية والمحفزة على البداع .يقع مجلس السعادة في المقر الرئيسي للهيئة
ابتداء من الحجز عبر
بينما تقع قاعات البداع في مركز الهيئة في ورسان ،وتقدم مجموعة من الخدمات
ً
النترنت لورش عمل وجلسات العصف الذهني ،وحتى مختلف النشطة التي تشجع الموظفين على
تحقيق التميز في ظل بيئة عمل إ يجابية عالية الجودة.
وفيما يلي قائمة بالمبادرات الخرى الهادفة إلى إ يجاد بيئة عمل أ كثر سعادة للموظفين:
مواقف سيارات مع مظلت من ألواح الطاقة الشمسية
أطلقت الهيئة ضمن مبادرة شمس دبي ،الهادفة إلى ز يادة العتماد على الطاقة النظيفة ،مشروع
تركيب اللواح الكهروضوئية فوق مواقف السيارات في مقرها الرئيسي .يشمل المشروع 902
موقف للسيارات وتبلغ قدرته النتاجية  1,780كيلو وات.
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تحتفل إدارة إسعاد الموظفين سنو يا ً بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الموافق للعشر ين من
مارس من كل عام ،من خلل توجيه دعوة مفتوحة لجميع الموظفين للمشاركة في النشاطات
المختلفة التي ُتقام في هذا الحدث.

الموظفون

اليوم العالمي للسعادة

استشاراتي (برنامج مساعدة الموظفين)
تنظم إدارة إسعاد الموظفين العديد من جلسات الستشار ية للموظفين لدعم وتلبية متطلبات
الموظفين ومكان العمل .وتشمل هذه الجلسات برنامج مساعدة الموظفين الذي يتضمن تعميم
استبيان التوتر بين الموظفين ،وعقد ورش عمل إدارة التوتر ،والجلسات الستشار ية الفردية.
التجمعات السنو ية المختلفة
تجمع السحور في رمضان.
تجمع برنامج برزتنا و ّ
مثل العشاء السنوي و ّ
العراس الجماعية
تنظم الهيئة حفل زفاف جماعي سنوي لموظفيها في إطار التزامنا باستراتيجيتنا المؤسسية
لتحقيق سعادة موظفينا .وقد احتفلنا في عام  2017بالزفاف الجماعي السنوي العاشر؛ وبذلك
نكون قد احتفلنا بزفاف أ كثر من  438مو ً
ظفا منذ عام .2007
إن هيئة كهرباء ومياه دبي مؤسسة حكومية ملتزمة بتطبيق لوائح وتشر يعات حكومة دبي ،لذلك فإننا
نلتزم بتقديم إشعار بمدة كافية في حالت تنفيذ التغييرات التشغيلية الهامة التي تؤثر على الموظفين،
وذلك في حالت عدم تضمن عقود التوظيف القياسية على مدة محددة للشعار .كما تسعى الهيئة إلى
إيجاد بيئة داعمة لسلوب حياة الموظفين ،وتعتمد في تحقيق نسبة كبيرة من هذا الهدف على توظيف
الفراد من الجنسين .وقد أطلقنا المبادر ات التالية من أجل تحقيق هذا الهدف:
اللجنة النسائية

تعمل اللجنة على تشجيع الموظفات الناث على توسعة أدوارهم البداعية ،ودعم رؤية الموظفات في
عدة مجالت مثل الر ياضة والمجتمع والز ياء.
اتخاذ القرار بهدف تعز يز مستوى رضاهن في ّ
مرا كز رعاية الطفل التابعة للهيئة

تقدم مرا كز رعاية الطفل التابعة للهيئة والكائنة في المقر الرئيسي ،ومبنى الهيئة في القوز ،وفي ورسان،
الرعاية لطفال الموظفين أثناء ساعات الدوام ،وقد نجحت هذه المبادرة الرائدة في مساعدة الموظفين
على تحقيق التوازن بين السرة وواجبات العمل.
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تعزيز التو طين

حرصت هيئة كهر باء ومياه دبي على دعم التوطين وز يادة أعداد الموظفين من مواطني دولة المارا ت
العر بية المتحدة ،ومساعدة الجيال القادمة في تطوير مسارها المهني ،مما يسهم في تحقيق رؤية دو لة
المارات .تركز استراتيجيتنا على الستثمار في الجيال الجديدة من الموظفين المواطنين ،ونلتزم بز يادة
نسبة الموظفين من الشباب المواطن ،وتطوير مهاراتهم وبرامج التدر يب المقدمة لهم .ففي عا م
 ،2017بلغ عدد الموظفين الجدد من المواطنين نحو  %46.71من إجمالي التعيينات الجديدة .بالضا فة
إلى ذلك ،بلغت نسبة التوطين خلل العام في مناصب الدارة العليا والقيادية  ،%85.45و %49.87في
مناصب الدارة المتوسطة ،و %36.21في الوظائف غير الشرافية .كما أننا نسعى جاهدين لستقطا ب
الكوادر الوطنية المؤ َ
هلة والموهوبة ،وتقوية مهاراتهم عبر توفير منح دراسية ودورات تدر يبية في
الجامعات والكليات والمعاهد الرائدة في جميع أنحاء العالم .ويهدف برنامج المنح الدراسية الذ ي
أطلقته الهيئة إلى تثقيف الطلب المواطنين في الخارج حول الطاقة المتجددة .كما أسست ا لهيئة
«أ كاديمية هيئة كهر باء ومياه دبي» المعتمدة من قبل المجلس البر يطاني للتكنولوجيا وإدارة العما ل
في بر يطانيا ،والتي تهدف إلى تنشئة جيل جديد من المواطنين المؤهلين أ كاديميا ً ومهنياً .بالضافة إلى
توفير العديد من برامج المنح الدراسية لطلب المدارس الثانو ية المواطنين في المجالت الهندسية ،
وذلك لتدر يب الجيل القادم من موظفينا ،ل سيما في المجالت التقنية ذات الصلة بعمل الهيئة .كما
تقدم الهيئة الدعم للمواطنين في مشار يعهم الدراسية والبحثية المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة.

تكريم الموظفين ومكافئتهم

تسعى الهيئة دائما ً على تقدير ومكافئة الموظفين المتميز ين وتكر يمهم خلل الحفل السنوي لـ «جائزة
التميز الداخلي» و«برنامج تقدير الموظفين» .ويتم تقديم هذه الجائزة لفرق العمل والفراد المتميز ين
التميز وتشجيع
تقديرا ً لدائهم وإنجازاتهم أثناء تنفيذ مهامهم خلل العام ،فضل ً عن غرس ثقافة
ّ
التنافسية اليجابية بين الموظفين .في عام  ،2017قامت الهيئة بتكر يم  2,428موظفا ً ومكافئة 69
فر يق عمل من جميع الدارات والقطاعات .وبالضافة إلى ذلكّ ،
نظمت الهيئة جائزة العمال الخاصة
لتقدير الموظفين الذين ساعدوا في الحفاظ على موارد الهيئة وتحقيق وفورات في التكاليف .وفي عام
 ،2017تمت مكافأة  482موظفا على إنجازاتهم على مدار العام ،والتي أدت إلى الحفاظ على أصول
الهيئة وميز انياتها.

تشجيع البتكار

تشجع الهيئة الموظفين على تقديم الفكار المبتكرة لتحسين بيئة العمل والخدمات من خلل
منصة «أفكاري» التفاعلية .وقد كان لعدد من الفكار التي اقترحها موظفونا تأثير على مفهوم البعد
الثلثي للستدامة .وفي عام  ،2017بلغ عدد المشاركين في منصة أفكاري  2,484موظفاً ،في حين بلغ
إجمالي عدد الفكار المقترحة  7,528فكرة .هذه الفكار المبتكرة أدت إلى توفير  809مليون درهم
حتى تار يخه ،فقد حرصنا على مكافأة  949من أصحاب الفكار البداعية ،علما ً بأن هذه المكافﺂت
قد وصلت إلى  1,256,741درهم هذا العام .إضافة إلى ذلك ،قمنا بإطلق مستكشف التوجه
( )Trend explorerحسب المعايير العالمية ودمجه بنجاح في نظام أفكاري حيث يستطيع المشاركون
التفكير واقتر اح الفكار حول أحدث التكنولوجيا.
ويمكن لموظفي الهيئة الدخول لمنصة أفكاري من خلل تطبيق «المكتب الذكي» على مدار الساعة
طيلة أيام السبوع ،الذي يمكنهم من إرسال أفكارهم والتفاعل والتعاون مع بعضهم من أجل تطو يرها.
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برنامج مساعدة الموظفين “استشاراتي”

الموظفون

قصــة نجاح

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالستثمار في موظفيها وضمان سلمتهم وسعادتهم .ومن هذا المنطلق،
أطلقت الهيئة في ديسمبر  2016برنامج «استشاراتي» لمساعدة الموظفين ،والذي يتضمن ورش
يقدمها متخصصون .بعد نجاح المبادرة ومشاركة
عمل وجلسات توعية وجلسات دعم نفسي فرديّة ّ
الموظفين بشكل كبير ،وافقت الدارة العليا في ديسمبر  2017على أن تصبح المبادرة فعالية مستمرة
لموظفيها.
ويتضمن البرنامج أنشطة مختلفة مثل فحوصات التوتر بالتعاون مع إدارة الصحة ،ويحدد الفحﺺ
ما إذا كان الموظف بحاجة إلى مساعدة عاجلة .كما يتم من خلل فحﺺ المؤشرات الحيوية المرتبطة
بالتوتر مراقبة العوامل المختلفة بما في ذلك ضغط الدم ومعدل النبض ،وتدفق الدم ،ومؤشر كتلة
الجسم وموجات تردد الراديو التي تؤدي إلى تغيرات في مستويات التوتر النفسي ،وأخيرا ً الدعم النفسي
للحالت المختلفة مثل الموظفين من أصحاب الهمم ،والموظفين الذين تمت إحالتهم من قبل لجنة
النضباط.
وقد استفاد أ كثر من  1,466موظفا ً من المبادرة في عام  ،2017في حين أظهرت النتائج أن  %92من
الموظفين يشعرون بالسعادة والرضا عن الخدمة .كما أجر ينا ورش عمل مختلفة حول موضوعات
متنوعة على مدار العام ،مثل الطلق وتربية الطفال والسعادة والتعامل مع الكتئاب وإدارة التوتر.
النفسية.
وقمنا أ يضا ً بالحتفال بأحداث عالمية هامة وذات صلة مثل اليوم العالمي للصحة
ّ

بعد نجاح البرنامج والجلسات التي عقدناها ،تنوي الهيئة في عام  2018ر بط برنامج استشاراتي مع
نظام تقييم الموظفين السنوي ،بحيث يتم إحالة الموظفين ذوي نتائج الداء المتدنية إلى البرنامج
للحصول على المساعدة كخطة عمل تصحيحية .وسيتم إحالة الموظفين ذوي الداء الفائق للتوقعات
إلى البرنامج للحصول على تدر يب خاص بالمناصب التنفيذية لتطو ير كفاءاتهم السلوكية.
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المجتمع

 27مبادرة اجتماعية وإنسانية في عام 2017
 45,000ساعة تطوعية
أسهمت جهود المسؤولية المجتمعية في الهيئة خلل السنوات
الماضية في رفع نسبة رضا وسعادة المجتمع من  %82في عام
 2013إلى  %92في عام 2017
فازت الهيئة بأربع فئات في جائزة الخليج للستدامة والمسؤولية
المجتمعية المؤ سسية

نهجنا الداري

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي برد الجميل للمجتمع بشكل عام في إمارة دبي وخارجها .وتبنت الهيئة منذ
البداية سياسة واضحة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية المؤسسية التي تتوافق مع أفضل الممارسات

العالمية ،كما قمنا بوضع إطار عمل متكامل يلبي معايير ومتطلبات المسؤولية المجتمعية المؤسسية

لننا ندرك أن دعمنا ومساهمتنا تجاه المجتمع المحلي أمر أساسي وجوهري .يشمل إطار العمل

مبادرات اجتماعية تتماشى مع الهداف الساسية لـعام زايد ،وعام الخير ،ورؤية المارات  ،2021وخطة
دبي  ،2021واستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي  .2021ومن أجل تطوير وتنفيذ استراتيجية المسؤولية
المجتمعية المؤسسية ،فقد قامت الهيئة بوضع خطة عمل قائمة على دراسة الحتياجات الفعلية

للمعنيين والمجتمع المتعلقة برعاية وتنفيذ وتقييم المبادرات الداخلية والخارجية للمسؤولية
المجتمعية المؤسسية لضمان تلبيتها لحتياجات المعنيين والمجتمع .وتعد مبادراتنا للمسؤولية
المجتمعية المؤسسية جزءا ً ل يتجزأ من خطة استراتيجيتنا والتي تقوم على نهج مؤسسي متكامل

لخدمة المجتمع.

وقد أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه ا ،حيث يعد الخير
من أهم القيم الراسخة في المجتمع الماراتي ،وهو ل يقتصر على العمل الخيري فقط ،بل يشمل
إحداث فارق إ يجابي في المجتمع والمة ككل .وفي منتصف عام  2017تم إعلن  2018كعام زايد

بمناسبة مرور  100عام منذ ميلد الوالد المؤسس المغفور له بإذن ا الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،طيب ا ثراه .ومن جانبها اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي  12برنامجا ً أساسيا ً يضم  27مبادرة

اجتماعية وإنسانية تعكس جميعها إرث زا يد الوطني والنساني ،وقد تم إعداد هذه المبادرات لنشر
قيم التسامح والتقدم وحماية البيئة والقيادة والحسان .ويعتبر العديد من المبادرات التي تم تنفيذها
خلل عام زا يد امتدادا ً لمبادرات عام الخير.
تستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي قنوات متنوعة للتواصل وتحديد احتياجات المعنيين فيما يخﺺ

مبادر اتها من خلل:
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بدعم توجيهات الدارة والمساهمة بتنفيذ البرامج المشتركة المتعلقة بالمجتمع .كما أننا نشجع على

المجتمع

بالضافة إلى ذلك ،فإننا نُ ّقدر آراء المعنيين وخاصة تلك المتعلقة بالمجتمع فهي تساعدنا على تطوير
نحو متواصل .تقوم جميع الدارات في هيئة كهرباء ومياه دبي
مبادراتنا ومشار يعنا المجتمعية على
ٍ
المشاركة في التطوع الداخلي ضمن مختلف المبادرات المجتمعية داخل الدولة وخارجها من خلل

برامج الحوافز والجوائز المقدمة لجميع موظفي الهيئة.

مبادراتنا

لم تتسبب أي من مشار يعنا الكبرى في عام  2017في حدوث أي تأثيرات سلبية على المجتمع
من الناحية المادية أو القتصادية ضمن حدود مناطق عملياتنا التشغيلية .كما يتم إنجاز برنامجنا

للمسؤولية المجتمعية بالتنسيق بين  24ممثل ً من قطاعات الهيئة المختلفة ،وهم مسؤولون عن
تنسيق المبادرات المجتمعية الخاصة بكل قطاع من قطاعات الهيئة .وتشمل المبادرات برامج تنمية

المجتمع مثل حملت التوعية في المدارس ،وتوعية أفراد المجتمع ،والبرامج الخير ية خارج الدولة،
وحملت شهر رمضان المبارك .ونفخر بأن نعلن أننا نفذنا جميع مبادراتنا المجتمعية بنجاح خلل عام

 2017متجاوز ين بذلك هدفنا المحدد .وبالضافة إلى تحقيق أهداف عام الخير ومسؤوليتنا المجتمعية،

قامت الهيئة بإعفاء مواطني الدولة من دفع رسوم الكهرباء الخاصة بمجالس العزاء ،إلى جانب توفير
خزان مياه مجاني كل يوم طيلة فترة العزاء التي تستمر لمدة ثلثة أيام .وقد أسهمت هذه المبادرات في
ز يادة رضا وسعادة المجتمع .وتمثل الز يادة في نسبة سعادة المجتمع لدى الهيئة ،والتي بلغت %92
في عام  ،2017دليل ً واضحا ً على النجاح في اختيار خطة المسؤولية المجتمعية لدى الهيئة وتنفيذها

على الوجه المثل.
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برنامج “المياه :جواز السفر العالمي”

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتثقيف الجيال المستقبلية حول أزمة المياه العالمية وندرة المياه إضافة
إلى تثقيف الشباب حول الستدامة وترشيد الموارد .وفي إطار هذه الجهود قامت الهيئة ومؤسسة

سقيا المارات بالتعاون مع مؤسسة «سيرج الشرق الوسط» بتصميم برنامج «المياه :جواز السفر

العالمي» .يهدف البرنامج إلى اصطحاب الطلب في رحلة افتراضية حول العالم للتعرف على مشاكل

شح المياه والتحديات التي يواجهها مليين البشر للحصول على مياه نظيفة .يحصل كل طالب خلل
البرنامج على جواز سفر ويتم ختمه بعد إ كمال كل منصة في الفعالية ،وتشمل النشطة فهم البصمة
المائية ،وسباق المياه ،وبذور المل وغيرها .نحن فخورون بأن نعلن أن عدد المستفيدين من البرنامج

قد وصل إلى  1400طالب في عام  2017خلل الفصل الول من العام الدراسي ،ويهدف للوصول إلى

 3000طالب بحلول نهاية العام الدراسي  2017-2018مقارنة بحوالي  900طالب في عام  ،2016وقد
لعب موظفونا دورا ً كبيرا ً في تحقيق هذه النتائج ،حيث تطوع  60متدر با ً من الهيئة لتنفيذ البرنامج
على مدار العام.
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بدعم ورعاية هيئة كهرباء ومياه دبي ،قام مجلس دبي للشباب بإطلق مبادرة تطوعية للشباب لتنظيف
ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على السطح في حتا .وقد شهدت المبادرة مشاركة  50متطوعا ً حيث
قاموا بز يارة المنازل في حتا لتنظيف ألوح الطاقة الشمسية المثبتة ضمن مشروع الهيئة لتركيب
اللواح الشمسية على أسطح فلل المواطنين في حتا مجانا ً وفق لوائح مبادرة شمس دبي .ونتيجة
لذلك فقد ازدادت القدرة النتاجية للواح الطاقة الشمسية بمعدل أربعة أضعاف بالمقارنة مع قدرتها
النتاجية قبل التنظيف .وقد أسهمت هذه المبادرة بشكل مباشر في تعز يز البيئة المستدامة ودعم
مبادرة شمس دبي وخطة حتا التنمو ية الشاملة.

المجتمع

مبادرة ألواح الطاقة الشمسية في حتا

وكانت الهيئة قد قامت في سبتمبر  2017بإطلق مبادرة لتركيب اللواح الشمسية على أسطح 640
فيل من فلل المواطنين دون أي تكاليف ،وتم النتهاء من تنفيذ المشروع في فبرا ير .2018

تشجيع استخدام المصابيح الموفرة للطاقة LED

تعاونت هيئة كهرباء ومياه دبي مع مؤسسة محمد بن راشد للسكان لستبدال مصابيح الضاءة
التقليدية بمصابيح  .LEDوقد كان هذا التعاون بين الهيئة ومؤسسة محمد بن راشد للسكان بعد

توقيع مذكرة تفاهم عام  2015بين الطرفين .وقد قامت الهيئة ،بالتعاون مع شركة التحاد لخدمات

الطاقة (التحاد إسكو) ،باستبدال مصابيح الضاءة التقليدية بمصابيح  LEDلما يقرب من  1700فيل

في مناطق البرشاء والورقاء وعود ميثاء.

يهدف المشروع إلى خفض الطلب على الطاقة وز يادة الوعي حول مصابيح  .LEDحيث قامت الهيئة
بتخصيﺺ ستة فرق لستبدال المصابيح وفقا ً لعلى معايير المسؤولية والموثوقية والمان .ويدعم

ذلك جهود الهيئة لشراك المجتمع في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ،مما يمكن أفراد المجتمع
من خفض قيمة فواتير الكهرباء ،مما يساعد أ يضا ً على حماية البيئة .كما يشجع هذا المشروع ثقافة
التطوع بين موظفينا ،حيث تطوع  80موظفا ً من الهيئة لتنفيذ المشروع.
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شهر رمضان المبارك

تضاعف الهيئة جهودها لتعز يز معاني الوحدة والخاء بين موظفيها في ظل بيئة متعددة الجنسيات.
وفي هذا الصدد ،فإننا نقوم سنويا ً بتنظيم نشاطات خير ية وإسلمية متنوعة خلل شهر رمضان
المبارك لتعز يز الخوة وروح العطاء بما يجسد إرث وتقاليد دولة المارات والقيم السلمية النبيلة.
تعد خيمة رمضان مبادرة سنوية لدعم روح المودة والتلحم بين موظفينا وأفراد المجتمع ،حيث
توفر الخيمة وجبة الفطار الساسية للموظفين من مختلف الدارات ممن تبدأ مناوباتهم بعد وقت
الفطار .ووفرت الهيئة خلل عام  2017أ كثر من  2000وجبة يوميا ً في مواقع مختلفة بالهيئة ،كما
توفر وجبات الفطار للجمهور من جميع الجنسيات .وانسجاما ً مع أهداف عام الخير ،أطلقت الهيئة
مبادرة عمرة خير التي مكنت  70من موظفينا من ز يارة بيت ا الحرام لداء مناسك العمرة خلل
شهر رمضان المبارك.

تدريب الجيل القادم

نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بتطوير ودعم المواهب الماراتية تنفيذا ً للجندة الوطنية لدولة
المارات ،وضمن استراتيجيتنا لعداد الشباب الماراتي لتولي القيادة في قطاع الطاقة والمياه .ومن
أجل دعم وتطوير المواهب الماراتية الشابة ،فقد قامت الهيئة بتنفيذ برنامج تدر يبها الصيفي لهذا
العام بحضور  197من طلب المدارس والجامعات.
شمل البرنامج عددا ً من الدورات التدر يبية مثل «حقيبة سند» التي تدرب الطلب خللها على
كيفية التعامل مع أصحاب الهمم والعمل بروح الفر يق .كما قامت الهيئة بتنظيم رحلت ميدانية إلى

مرافقها حيث تم تعر يف المتدر بين بتقنيات إنتاج الكهر باء و تحلية المياه.
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تسعى الهيئة دائما ً إلى توعية المجتمع حول ترشيد استهلك المياه والكهر باء إ يمانا ً منها بأهمية

المجتمع

التصال والتوعية

تخفيض الطلب على الطاقة ،وذلك من خلل حملت التصال التسويقي المتكاملة والنشاطات

المخططة للتواصل مع المجتمع على مدار العام .ولكي نساعد المعنيين في ترشيد الكهرباء والمياه،

تنفذ الهيئة عمليات تدقيق لحسابات الكهرباء للعملء التجار يين من ذوي الستهلك المرتفع،

حيث تمكننا النتائج من اتخاذ الجراءات التصحيحية الضرور ية لخفض حجم الستهلك .كما أننا
نشارك في الفعاليات المرتبطة بالمناسبات العالمية مثل ساعة الرض ويوم البيئة العالمي ويوم

المياه العالمي ،ويعد شهر رمضان المبارك مناسبة هامة لنا ليصال رسائلنا حول سلوك الستهلك
المسؤول للمياه والكهر باء.

وفي صيف عام  ،2017أطلقت الهيئة حملة “لنجعل هذا الصيف أخضر” لتقديم نصائح حول الحفاظ
مساء)
على البيئة ،بما في ذلك تخفيض استهلك الطاقة خلل ساعات الذروة (من  12ظهرا ً وحتى 6
ً
وضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند  24درجة مئوية ،وإصلح تسر يبات المياه قبل السفر والعطلة
الصيفية .إضافة إلى ذلك وفي إطار جهود الهيئة في خطة التنمية الشاملة في منطقة حتا والتزاما ً منها

بأسلوب الحياة المستدام لبناء مجتمع مثالي ،فقد قامت الهيئة باستضافة ورشة عمل حول مبادرة

«بيتنا مثالي» ،التي استهدفت أ كثر من  300من سكان حتا بالشرا كة مع تسع مؤ سسات حكومية.

قامت الهيئة من خلل ورشة العمل بتشجيع سكان حتا على التسجيل والمشاركة في المبادرة،

وقامت بتقديم النصائح والرشادات التي تسهم ببناء مجتمع سعيد ومثالي ،كما سعت إلى نشر

مفهوم وثقافة السرة المثالية وتشجيع السر الخرى على بناء المنازل المستدامة والصديقة للبيئة.
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وفي الفترة بين  2009و ،2017حققت حملتنا التوعوية وعمليات التدقيق توفيرا ً في استهلك
الكهرباء بمعدل  1.7تيراوات في الساعة ،وتوفيرا ً في استهلك المياه بمعدل  6.7مليار جالون ،أي ما
يعادل  1.04مليار درهم إماراتي.

مهندس المستقبل

تنظم الهيئة العديد من الفعاليات والمبادرات للجيال الشابة من أجل إعدادهم لمستقبل أ كثر
إشراقا ً وازدهاراً ،من ضمن هذه المبادرات مخيم «مهندس المستقبل» الذي تنظمه الهيئة مرتين في
السنة خلل إجازة الطلب الشتو ية والصيفية.

يوفر المخيم منصة تثقيفية لتطوير الخبرات العلمية للطلب إضافة إلى التشجيع على البداع

والبتكار .كما يشمل المخيم الكثير من النشاطات التعليمية للطلب في مجال البحث الهندسي

والعلمي ،وأساسيات التصميم واستخدام الروبوتات وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية .وقد شهد هذا
العام مشاركة  62طالبا ً نجحوا في تعلم أساسيات اللكترونيات والكهرباء ،وحقق استبيان سعادة
الطلب خلل المخيم نتائج إجمالية وصلت إلى .%100

أصحاب الهمم

أسهمت الهيئة بشكل فعال في مختلف المبادرات والبرامج إلى دعم أصحاب الهمم ،وهو اللقب الذي
منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي،
رعاه ا ،لذوي العاقة في دولة المار ات.
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والتنموية لتلبية حاجات جميع أفراد المجتمع وخاصة أصحاب الهمم ،حيث قمنا في عام 2017
بإطلق ست مبادرات وأر بع حملت رعاية بقيمة  2.5مليون درهم.

المجتمع

ونلتزم بدعم مبادئ المسؤولية المجتمعية من خلل إطلق المبادرات والمشار يع المجتمعية

وتماشيا ً مع أهداف عام الخير ،قدمت الهيئة ،بالتعاون مع مؤسسة المارات للصم ،العديد من
الجهزة اللكترونية الذكية لعدد  30من عوائل أصحاب الهمم لمساعدتهم في نشاطات حياتهم

اليومية ،إضافة إلى توفير أجهزة الشعارات والهتزاز لتنبيههم لجراس البواب والهواتف وأجهزة إنذار
الحرائق ومعدات المن ورعاية الطفال وغير ذلك .وفقا ً لستبيان السعادة الذي تم إجراؤه في عام
 2017فإن نسبة السعادة لدى أصحاب الهمم عن الهيئة قد بلغت .%90.7
كما نظمت الهيئة في شهر ديسمبر  ،2017بالتزامن مع اليوم العربي للمعاق ،ملتقى إسعاد ودمج
أصحاب الهمم ،بمشاركة عدد من الهيئات العامة ومختلف مرا كز أصحاب الهمم من جميع أرجاء
الدولة .قام المشاركون خلل الفعالية بعرض حرفهم اليدوية ورسوماتهم وبعض المنتجات المصنوعة
يدوياً ،بما يدعم مبادرة “مجتمعي...مكان للجميع” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن

راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،والتي تهدف إلى تحو يل دبي بالكامل إلى
مدينة صديقة لصحاب الهمم بحلول العام .2020

ونظم مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب حلقة شبابية تحت عنوان “نهج زا يد في دعم أصحاب
الهمم” تقديرا ً لدور الوالد المؤسس المغفور له بإذن ا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب ا
ثراه ،في تأسيس مسيرة الدولة النسانية ودعم أصحاب الهمم.

كما حرصت الهيئة أن تكون جميع مكاتبها صديقة لصحاب الهمم ،بما فيها تسهيل دخول الكراسي

المتحركة عبر جميع المداخل الرئيسية ،إضافة إلى أن جميع دورات المياه وغرف الجتماعات ومواقف
السيارات وغيرها من المرافق الرئيسية بالهيئة التي تلبي جميع احتياجات أصحاب الهمم.

ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الوسط
تقام مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية-الشرق الوسط» العالمية عبر شرا كة بين المجلس

العلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ووزارة الطاقة المر يكية .حيث تتنافس الجامعات من
مختلف دول العالم خلل هذه المسابقة لتصميم وبناء وتشغيل نماذج لبيوت مستدامة تعمل

بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في التكلفة واستهلك الطاقة .والتي ستسهم في حماية البيئة،

وستكون قادرة على التكيف مع الظروف المناخية السائدة في المنطقة .وتعمل الهيئة على توفير
جميع الوسائل لدعم الطلب وإنجاح المسابقة بما يتوافق مع رؤيتنا وتوجهاتنا الستراتيجية.
وقد تأهل  18فر يقا ً من  13دولة للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة ،وستحصل الفرق

الفائزة على جوائز مالية تتجاوز  10مليين درهم إماراتي .وتستضيف دبي أول دورتين من المسابقة
لول مرة في الشرق الوسط في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ،في عامي 2018

و 2020بالتزامن مع معرض إ كسبو  2020دبي.
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التعاون مع مجموعة المارات للبيئة البحر ية

في إطار خطط واستراتيجيات الهيئة ،وتعز يز أسس الستدامة البيئية في دبي ،وقعت الهيئة في أ كتوبر
 2017مذكرة تفاهم مع مجموعة المارات للبيئة البحر ية ،للتعاون في توعية الموظفين والمجتمع
حول أهمية المشاركة في المبادرات البيئية .كما نظمت الهيئة ومجموعة المارات للبيئة البحر ية

مجموعة من المبادرات البيئية في محمية جبل علي البحر ية ،مثل تنظيف الشواطﺊ ،وزراعة أشجار

المنغروف ،وحماية السلحف ،وبناء العشاش ،وفعاليات الهيئة خلل مناسبات يوم الرض ويوم

البيئة الوطني .كما قمنا باستخدام مركبات الهيئة الكهربائية وحافلتها الخفيفة خلل جميع الفعاليات

بهدف تقليل عدد السيارات في المحمية وحمايتها من التلوث.

العمل التطوعي

في إطار برنامجنا للمسؤولية المجتمعية ،وتماشيا ً مع أهداف «عام زا يد» و«عام الخير» ،قمنا
بإطلق برنامج هيئة كهر باء ومياه دبي للعمل التطوعي لتمكين موظفي الهيئة وأفراد المجتمع

من تسجيل بياناتهم في الموقع المخصﺺ للمشاركة في العمل التطوعي .و يحدد النظام قا ئمة
بالمبادرات والحملت المتوفرة للتطوع خلل العام ،و يوثق عدد الساعات التطوعية التي نفذها
كل موظف.

يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى ز يادة مشاركة موظفينا في الخدمات المجتمعية والمشار يع
الخير ية في دولة المارات وخارجها ،إضافة إلى تمكين الفراد من ا كتساب الثقة وإحداث تغيير
ومقابلة الناس ،وأن يكونوا جزءا ً من المجتمع .وتعد الهيئة أحد أوائل المؤسسات الخدمية التي
خصصت موقعا ً إلكترونيا ً لحتساب عدد الساعات التطوعية لكل موظف مسجل في الموقع.
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الهيئة في عام  2017ما يقارب  45,000ساعة .أما مجموع المستفيدين من مبادرات ا لهيئة
الخير ية فقد وصل إلى  3مليين شخﺺ حول العالم.

المجتمع

وحسب إحصائيات فر يق إسعاد المجتمع في الهيئة ،فقد بلغ عدد الساعات التطوعية لموظفي

˛ ˜°˛˝˙ˆˇ ˆˇ °
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2014

916
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38

55

64

333

334

565

538
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قصــة نجاح

الهيئــة تحصل على ميداليــة التميـز الذهبية في مجال المسؤولية
المجتمعية

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على ميدالية التميز الذهبية في مجال المسؤولية المجتمعية على
مستوى الوطن العربي ،وذلك تقديرا ً لدورها في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية على المستوى
القليمي والعالمي ،ودعم مفهوم الستدامة البيئية والجتماعية والقتصادية في دبي ودولة المارات
العر بية المتحدة.

قدمت الجائزة من قبل المنظمة العربية للمسؤولية المجتمعية في دورتها الـ  12خلل فعاليات
«الملتقى القليمي للشخصيات والمؤسسات» التي تتبنى مفاهيم المسؤولية المجتمعية كجزءا ً
من نشاطها المؤ سسي.
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المبادر ة العالمية
لعداد التقـ ـ ـ ـ ـ ــار ير

الملحق 1-الجوانب المادية و حدو دها
الجوانب المادية

الجوانب داخل
الهيئة وخارجها

المعنيون الخارجيون
المتعاملون

الموردون

الشركاء المجتمع

الحكومة

المستثمرون

القتصاد
√

الداء القتصادي

كلهما

ممارسات المشتر يات

كلهما

البتكار

كلهما

√

التوافر والعتمادية

كلهما

√

إدارة الطلب على الطاقة

كلهما

√

البحث والتطو ير

داخلية

كفاءة النظام

داخلية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

البيئة
الطاقة

كلهما

√

√

√

√

√

√

المياه

كلهما

√

√

√

√

√

√

النبعاثات

كلهما

√

√

√

النفايات السائلة والتقليدية

كلهما

√

√

√

المتثال البيئي

كلهما

√

√

√

التقييم البيئي للمورد

كلهما

√

√

√

√

√

√

المجتمع
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التوظيف

كلهما

الصحة والسلمة المهنية

كلهما

التدر يب والتعليم

داخلية

التنوع وتكافؤ الفرص

داخلية

عدم التمييز

كلهما

المجتمعات المحلية

كلهما

التخطيط والستجابة
للكوارث /الطوارئ

كلهما

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

صحة و سلمة العملء

خارجية

√

√

√

√

خصوصية العملء

خارجية

√

√

√

اللتز ام القتصادي الجتماعي

كلهما

√

√

√

الوصول

كلهما

√

√

√

توفير المعلومات

كلهما

√

√

√

√

√

√

سعادة المعنيين

كلهما

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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معايير المبادرة
العالمية لعداد
التقار ير

الوصف

الفصاحات

الصفحة

ربط أهداف
التنمية
المستدامة
بمعايير المبادرة
العالمية لعداد
التقارير ()GRI

 :GRI 101المؤسسة 2016
الفصاحات العامة

GRI 102
الفصاحات
العامة 2016

1-102

اسم المؤسسة

2-102

النشطة والعلمات التجار ية والمنتجات والخدمات

3-102

موقع المؤسسة

4-102

مواقع عمل المؤسسة

5-102

طبيعة الملكية والشكل القانوني

17

6-102

السواق التي تخدمها المؤسسة

106 ،19

7-102

حجم المؤسسة

30 ،20 ،19

8-102

معلومات عن الموظفون و العمال الخر ين

9-102

سلسلة المداد

124 ،123

8.6;8.5

43 ،42

12.7

10-102

تغييرات كبيرة في المؤسسة و سلسلة المداد

11-102

المبدأ أو النهج الوقائي

12-102

المبادرات الخارجية

13-102

العضوية في الجمعيات

24

14-102

كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة

12

16-102

القيم ،والمبادئ ،والمعايير ،وقواعد السلوك

20

18-102

هيكل حوكمة الهيئة

40-102

قائمة مجموعات المعنيين

41-102

اتفاقيات المفاوضات الجماعية

42-102

تحديد و اختيار المعنيين

43-102

نهج إشراك المعنيين

44-102

المخاوف و الجوانب الساسية التي طرحها المعنيون

45-102

قائمة الكيانات المدرجة في البيانات المالية

46-102

تحديد محتوى التقر ير وحدود جوانبه ذات الهمية

47-102

لئحة الجوانب ذات الهمية

48-102

إعادة صياغة المعلومات

16

49-102

التغيرات في إعداد التقر ير

ل توجد تغيرات كبيرة

50-102

الفترة المشمولة بالتقر ير

51-102

تار يخ أحدث تقر ير

16

52-102

دورة إعداد التقار ير

53-102

جهة التصال في حالة الستفسار عن التقر ير أو محتوياته

54-102

الفصاحات حول تقديم التقار ير وفق معايير المبادرة
العالمية لعداد التقار ير

55-102

مؤشر محتوى المبادرة العالمية لعداد التقار ير

161-155

56-102

سياسة الضمان الخارجية

163 ،162

هيئة كهرباء ومياه دبــي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

محتو يات مؤشر المبادرة العالمية لعداد التقار ير

18
19 ،18
18
18 ،17

ل توجد تغيير ات
كبيرة
68 ،67
29 ،28

23-21

16.3

49
غير مطابقة في
المار ات
49 ،48
50
51
19 ،16
55-53 ،16
56

16
16

12.6

16
تم إعداد هذا التقر ير وفق
معايير إعداد التقار ير:
المستوى الساسي

155

معايير المبادرة
العالمية لعداد
التقار ير

الصفحة

EU1

القدرات المركبة وفقا ً لمصدر رئيس من مصادر الطاقة
طبقا ً للوائح التشر يعية

ربط أهداف
التنمية
المستدامة
بمعايير المبادرة
العالمية لعداد
التقارير ()GRI

70-68

7.2

EU2

صافي الطاقة المنتجة وفقا ً لمصدر رئيسي من مصادر
الطاقة وطبقا ً للوائح التشر يعية

69 ،68

7.2

EU3

عدد حسابات المتعاملين من المباني السكني والصناعية
والمؤسسية والتجار ية

EU4

طول خطوط النقل والتوز يع المعلقة والمخفية تحت
الرض وفقا ً للقواعد الناظمة

EU5

تعيين الحدود المسموح بها لنبعاثات ثاني أ كسيد الكر بون
أو معادلها وفقا ً للطار التنظيمي لتداول أرصدة الكر بون

الوصف

الفصاحات

GRI G4
إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات
الكهر بائية

106
71 ،70
83

13.2

الجوانب ذات الهمية
القتصادية
الداء القتصادي
GRI 103
نهج الدارة 2016
GRI 201
الداء القتصادي
2016

1-103

شرح للجانب ذو الهمية و حدوده

30

2-103

نهج الدارة و مكوناته

30

3-103

تقييم نهج الدارة

30

1-201

القيمة القتصادية المباشرة الناتجة والموزعة

30

8.2;8.1;7a
9.5;9.1

2-201

الثار المالية والمخاطر والفرص الخرى نتيجة التغير المناخي

67 ،66 ،33 ،32

13.2 ;13.1

ممارسة الشر اء
GRI 103
نهج الدارة 2016
GRI 204

ممارسات
المشتر يات 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

43 ،42

12.7

2-103

نهج الدارة ومكوناته

43 ،42

12.7

3-103

تقييم نهج الدارة

43 ،42

12.7

1-204

نسبة النفاق على الموردين المحليين

43 ،42

البتكار
GRI 103
نهج الدارة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

33

9.5;8.3

2-103

نهج الدارة و مكوناته

33

9.5;8.3

3-103

تقييم نهج الدارة

33

9.5;8.3

نتائج منصة أفكاري

138

إفصاحات غير
متعلقة بمعايير
“”GRI

التوافر و العتمادية
GRI 103
نهج الدارة 2016
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات
الخدمية المزودة
لخدمات الكهر باء

156

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

74-72

7.1

2-103

نهج الدارة ومكوناته

74-72

7.1

3-103

تقييم نهج الدارة

74-72

7.1

74-72
76
108 ،107

9.4;9.1;7.1

EU10

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

إدارة الطلب على الطاقة
GRI 103
نهج الدارة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

101 ، 100 ،77 ،76

2-103

نهج الدارة ومكوناته

101 ، 100 ،77 ،76

3-103

تقييم نهج الدارة

101 ، 100 ،77 ،76

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الخدمية
المزودة لخدمات
الكهر باء

نهج الدارة :برامج إدارة الطلب على الطاقة

101 ، 100 ،77 ،76

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معايير المبادرة
العالمية لعداد
التقار ير

الوصف

الصفحة

ربط أهداف
التنمية
المستدامة
بمعايير المبادرة
العالمية لعداد
التقارير ()GRI

;7.b;7.1
;9.4;8.4
;13.2;12.8
13.3

البحث و التطو ير
GRI 103
نهج الدارة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

45 ،44

2-103

نهج الدارة ومكوناته

45 ،44

3-103

تقييم نهج الدارة

45 ،44

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الخدمية
المزودة لخدمات
الكهر باء

نهج الدارة :أنشطة البحث والتطو ير والنفقات

45 ،44

9.5;7.a

كفاءة النظام
GRI 103
نهج الدارة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

81 ،80 ،71 ،70

8.4;7.3

2-103

نهج الدارة ومكوناته

81 ،80 ،71 ،70

8.4;7.3

3-103

تقييم نهج الدارة

81 ،80 ،71 ،70

8.4;7.3

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الخدمية
المزودة لخدمات
الكهر باء

EU11

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات الخدمية
المزودة لخدمات
الكهر باء

EU12

متوسط كفاءة توليد الكهر باء في المحطات الحرار ية وفقا ً
لمصادر الطاقة و اللوائح التنظيمية

80

الفاقد في النقل والتوز يع في صورة نسبة مئو ية من إجمالي
الطاقة

71 ،70

;8.4;7.1
13.2;12.2

;8.4;7.1
12.2

بيئي
الطاقة
GRI 103
نهج الدارة 2016

GRI 302
الطاقة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

68-66

8.4

2-103

نهج الدارة ومكوناته

68-66

8.4

3-103

تقييم نهج الدارة

68-66

8.4

1-302

استهلك الطاقة داخل المؤسسة

78

;7.2;7.a
;8.4;7.b
12.2;9.4

4-302

الحد من استهلك الطاقة

78

;7.b;7.a; 7.2
13.2;12.8

المياه
GRI 103
نهج الدارة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

92-90

12.2

2-103

نهج الدارة ومكوناته

92-90

12.2

3-103

تقييم نهج الدارة

92-90

12.2
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معايير المبادرة
العالمية لعداد
التقار ير

GRI 303
المياه 2016

الصفحة

ربط أهداف
التنمية
المستدامة
بمعايير المبادرة
العالمية لعداد
التقارير ()GRI

1-303

مجموع سحب المياه حسب المصدر

92 ،91

14.1;6.6;6.4

2-303

مصادر المياه المتأثرة بشكل أساسي بعملية سحب المياه

92 ،91

;6.6;6.3
14.3;14.1

3-303

حجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها

100 ،99

;12.5;6.3
14.3

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

84-82 ،68-66

13.1;3.9

2-103

نهج الدارة ومكوناته

84-82 ،68-66

13.1;3.9

3-103

تقييم نهج الدارة

84-82 ،68-66

13.1;3.9

305-1

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق)1

83-82 ،68-66

12.4;3.9

2-305

انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة (النطاق)2

ل يوجد مشتر يات للطا قة
خلل عام 2017

12.4;3.9

4-305

كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

83 ،82

12.4;3.9

5-305

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

83 ،82

;12.4;3.9
13.2

6-305

انبعاثات الغازات من المواد المسببة لتﺂ كل الوزون

84 ،83

;12.4;3.9
13.2

7-305

أ كاسيد النيتروجين و أ كاسيد الكبر يت وغيرها من النبعاثات
الساسية في الهواء

84 ،83

;12.4;3.9
13.2

الوصف

الفصاحات

النبعاثات
GRI 103
نهج الدارة 2016

GRI 305
النبعاثات
2016

النفايات السائلة و النفايات التقليدية
GRI 103
نهج الدارة 2016

GRI 306
النفايات السائلة
والنفايات
التقليدية 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

100-96

6.6;6.3

2-103

نهج الدارة ومكوناته

100-96

6.6;6.3

3-103

تقييم نهج الدارة

100-96

6.6;6.3

1-306

تصر يف المياه من حيث النوعية والوجهة

98-96

;6.3;3.9
14.2;12.4

2-306

النفايات من حيث النوع وأسلوب التخلﺺ منها

100-99

12.5; 6.3;3.9

3-306

إجمالي عدد وحجم الكميات المنسكبة

في عام  ، 2017لم تكن هناك
تأثيرات بيئية كبيرة

;12.4;6.3;3.9
15.1:14.1

5-306

نوعية الكائنات البحر ية المتأثرة بصرف المياه

100-96

;14.1;6.3
15.5

المتثال البيئي
GRI 103
نهج الدارة 2016
GRI 307

المتثال البيئي 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

68 ،67

2-103

نهج الدارة ومكوناته

68 ،67

3-103

تقييم نهج الدارة

68 ،67

1-307

عدم المتثال للقوانين واللوائح البيئية

68 ،67

13.3;13.2

التقييم البيئي للمور د
GRI 103
نهج الدارة 2016

GRI 308
التقييم البيئي
للمورد 2016

158

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

43 ،42

2-103

نهج الدارة و مكوناته

43 ،42

3-103

تقييم نهج الدارة

43 ،42

1-308

الموردون الجدد ممن تم التحقق منهم وفق المعايير البيئية

43 ،42

2-308

الثار البيئية الضارة الفعلية والمحتملة في سلسلة المداد
والجراءات المتبعة

لم يتم البلغ عن مثل هذه
التأثيرات البيئية السلبية في
سلسلة التور يد لدينا خلل
عام 2017

;13.2;12.4
13.3
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الفصاحات

اجتماعي

التو ظيف

GRI 103
نهج الدارة 2016

GRI 401
التوظيف 2016

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات
الخدمية المزودة
لخدمات الكهر باء

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

137-135 ،122

8.8

2-103

نهج الدارة ومكوناته

137-135 ،122

8.8

3-103

تقييم نهج الدارة

137-135 ،122

8.8

1-401

الموظفون الجدد ودوران الموظفين

124

;5.5;5.1
8.6;8.5

2-401

المستحقات الممنوحة للموظفين بدوام كامل وغير
ممنوحة للموظفين بدوام جزئي أو مؤقت

3-401

إجازة البوة

EU15

نسبة الموظفين المشرفين على التقاعد خلل الخمس أو
العشر سنوات المقبلة مقسمة على أساس فئة الوظيفة
والمنطقة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معايير المبادرة
العالمية لعداد
التقار ير

الوصف

الصفحة

ربط أهداف
التنمية
المستدامة
بمعايير المبادرة
العالمية لعداد
التقارير ()GRI

126 ،125
127
125 ،124

5.5;5.1
8.3

الصحة و السلمة المهنية
GRI 103
نهج الدارة 2016

GRI 403
الصحة والسلمة
المهنية 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

133-129

2-103

نهج الدارة و مكوناته

133-129

3-103

تقييم نهج الدارة

133-129

1-403

القوى العاملة الممثلة في لجان الصحة والسلمة الرسمية
والمشتركة بين الدارة والعمال

133-129

2-403

نوع الصابة ومعدلت الصابة والمراض المهنية ،واليام
المفقودة ،والتغيب عن العمل ،والعدد الجمالي للوفيات
المرتبطة بالعمل

133-129

8.8
8.8

التدر يب و التعليم
GRI 103
نهج الدارة 2016
GRI 404
التدر يب
والتعليم 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

138 ،128

2-103

نهج الدارة و مكوناته

138 ،128

3-103

تقييم نهج الدارة

138 ،128

1-404

متوسط ساعات التدر يب في السنة لكل موظف حسب الجنس وفئة
الموظف

2-404

برامج لدارة المهارات والتعلم مدى الحياة التي تدعم استمرار
توظيف العاملين ومساعدتهم في إدارة اختتام الحياة المهنية

128

;5.1;4.3
8.6;5.5

138 ،128

8.6;4.4

التنوع وتكافؤ الفرص
GRI 103
نهج الدارة 2016
GRI 405
التنوع و تكافؤ
الفرص 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

137-135 ،125

2-103

نهج الدارة و مكوناته

137-135 ،125

3-103

تقييم نهج الدارة

137-135 ،125

2-405

نسبة الراتب الساسي والجور للنساء بالمقارنة مع الرجال

125

;5.5;5.1
10.3;8.5

عدم التمييز
GRI 103
نهج الدارة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

123 ،122

2-103

نهج الدارة و مكوناته

123 ،122

3-103

تقييم نهج الدارة

123 ،122

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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معايير المبادرة
العالمية لعداد
التقار ير
GRI 406
عدم التمييز
2016

الوصف

الفصاحات

1-406

وقائع التمييز في المعاملة والجراءات التصحيحية المتخذة

المجتمعات المحلية

الصفحة

يتم تسجيل أي
لم ّ
حوادث خلل عام
2017

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

143 ،142

2-103

نهج الدارة ومكوناته

143 ،142

3-103

تقييم نهج الدارة

143 ،142

GRI 413
المجتمعات
المحلية 2016

1-413

العمليات المنجزة مع إشراك المجتمع المحلي ،وتقييم
الثر ،وبرامج التطو ير

143 ،142

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات
الخدمية المزودة
لخدمات الكهر باء

EU22

عدد الشخاص المنتقلين من منازلهم لسباب مادية أو
اقتصادية والتعويضات وفقا ً لنوع المشروع

143

GRI 103
نهج الدارة 2016

ربط أهداف
التنمية
المستدامة
بمعايير المبادرة
العالمية لعداد
التقارير ()GRI

;5.5;5.1

16.3;8.5

;9.1;1.4
11.4

1.4

التخطيط و الستجابة للكوارث /الطوارئ
GRI 103
نهج الدارة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

33 ،32

2-103

نهج الدارة ومكوناته

33 ،32

3-103

تقييم نهج الدارة

33 ،32

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات
الخدمية المزودة
لخدمات الكهر باء

نهج الدارة

33 ،32

;1.5
11.6;11.5

صحة و سلمة المتعامل
1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

116 ،108-106

2-103

نهج الدارة ومكوناته

116 ،108-106

3-103

تقييم نهج الدارة

116 ،108-106

GRI 416
صحة و سلمة
المتعامل 2016

2-416

إجمالي عدد حالت عدم اللتزام باللوائح والقواعد التطوعية
بشأن آثار صحة وسلمة المنتجات والخدمات خلل دورة
حياة المنتج بحسب نوع النتائج المتحصلة

ل يوجد أي حوادث
خلل 2017

16.3;3.9

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات
الخدمية المزودة
لخدمات الكهر باء

EU25

عدد حالت الصابة أو الوفاة للجمهور الناتجة عن أعمال
الهيئة ،بما في ذلك الحكام القانونية ،والتسويات ،وقضايا
التسبب في المراض غير المفصول فيها

لم يسجل لدينا أي
حالة وفاة مرتبط
بأداء أعمالنا خلل
العام2017

3.9

GRI 103
نهج الدارة 2016

خصو صية المتعامل
GRI 103
نهج الدارة 2016

GRI 418
خصوصية
المتعامل 2016

160

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

117

2-103

نهج الدارة ومكوناته

117

3-103

تقييم نهج الدارة

117

1-418

شكاوي جوهر ية تتعلق بانتهاك خصوصية المتعامل
وخسائر بيانات المتعامل

يتم ّ
تلقي أي شكاوي
لم ّ
بشأن انتهاك خصوصية
المتعامل وخسائر
بيانات المتعامل خلل
عام 2017

16.3
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الفصاحات

المتثال الجتماعي و القتصادي
GRI 103
نهج الدارة 2016

GRI 419
المتثال الجتماعي
والقتصادي 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

41 ،21

2-103

نهج الدارة ومكوناته

41 ،21

3-103

تقييم نهج الدارة

41 ،21

1-419

مخالفة اللوائح والقوانين في المجال الجتماعي
والقتصادي

ل توجد عقوبات
نقدية أو غير نقدية
كبيرة لعدم المتثال
للوائح و القوانين في
المجال الجتماعي
القتصادي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

معايير المبادرة
العالمية لعداد
التقار ير

الوصف

الصفحة

ربط أهداف
التنمية
المستدامة
بمعايير المبادرة
العالمية لعداد
التقارير ()GRI

16.3

الو صول
GRI 103
نهج الدارة 2016

 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات
الخدمية المزودة
لخدمات الكهر باء

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

115-110

2-103

نهج الدارة ومكوناته

115-110

3-103

تقييم نهج الدارة

115-110

نهج الدارة :البرامج بما في ذلك البرامج المشتركة مع
الجهات الحكومية ،لتعز يز الوصول لخدمات الكهر باء
وخدمات دعم المتعاملين

115-110

;7.1;1.4
11.1

0%

;7.1;1.4
11.1
7.1

EU26

نسبة السكان الذين ل تصلهم الخدمة في مناطق التوز يع
المرخصة أو المناطق الموصولة بالخدمة

EU28

تكرار انقطاع التيار الكهر بائي

108-106

EU29

متوسط مدة انقطاع التيار الكهر بائي

108-106

7.1

EU30

متوسط عامل التوفر للمحطات حسب مصدر الطاقة
والنظام التنظيمي

108-106

7.1

توفير المعلومات
 GRI G4إفصاحات
القطاعات 2013
المؤسسات
الخدمية المزودة
لخدمات الكهر باء

نهج الدارة :ممارسات تخطي حواجز اللغة والثقافة،
ونقﺺ المعرفة ،والعاقة ،من أجل الوصول أو الستخدام
المن لخدمات الكهر باء و دعم المتعاملين

149 ،109

7.1;1.4

سعادة المتعاملين

GRI 103
نهج الدارة 2016

1-103

شرح للجانب ذي الهمية وحدوده

117-116 ،107

2-103

نهج الدارة ومكوناته

117-116 ،107

3-103

تقييم نهج الدارة

117-116 ،107

إفصاحات غير
متعلقة بمعايير
“”GRI

هيئة كهرباء ومياه دبــي

نتائج استبيان قياس سعادة المتعاملين

117-116

161

ABCD

شركة كي بي إم جي
تقرير الضمان المحدود المستقل لهيئة كهر باء ومياه دبي
الستنتاج
استنادا ً إلى الدلة التي حصلنا عليها من الجراءات المتبعة ،ل توجد أي بيانات مغلوطة جوهر ية في مجالت الداء
عد وفقا ً
الم ّ
ّ
المحددة كما هو موّض ح أدناه ،والتي تم الفصاح عنها في تقر ير الستدامة لهيئة كهر باء ومياه دبي ُ
لمبادئ معايير المبادرة العالمية لعداد التقار ير ،لتحديد المحتوى والجودة للفترة المنتهية في  31ديسمبر .2017

المعلومات الخاضعة للضمان
حددة الواردة في تقر ير الستدامة لهيئة كهر باء ومياه دبي لعام  2017الخاضعة للضمان ما يلي:
الم ò
تشمل مجالت الداء ُ

مجال الداء المحدد

303

 EU10القدرة المقررة مقارنة بالطلب المتوقع على
الكهر باء على المدى الطويل حسب مصدر الطاقة

 79-72و112-111

توافر المياه وجو دتها

المعاد تدويرها واستخدامها
 303-3المياه ُ

 98-95و103-102

الوصول إلى الكهر باء

 EU28تكرار انقطاع التيار الكهر بائي
مدة انقطاع التيار الكهر بائي* (إن أمكن)
 EU29متوسط ّ

 81و112-108

كفاءة النظام

 EU11متوسط كفاءة النتاج في وحدات النتاج الحرار ية
حسب مصدر الطاقة والنظام التنظيمي

 71-69و86-80

الصحة والسلمة المهنية

 403-2نوع الصابة ومعدلت الصابة والمراض المهنية،
واليام المفقودة ،والتغيب عن العمل ،والعدد الجمالي
للوفيات المرتبطة بالعمل

133-129

واعتمادية الكهر باء
توافر
Water
Availability and Quality

plan

مؤشر المبادرة العالمية لعداد التقارير

الصفحات

المنهجية المتبعة عند إعداد التقر ير

(يشار إليها فيما يلي بـ «المعايير»)،
تم اعتماد مبادئ معايير المبادرة العالمية لعداد التقار ير لتحديد المحتوى والجودة ُ
كما نشرتها المبادرة العالمية لعداد التقار ير ،لتكون المعايير المتبعة عند إعداد التقار ير والتدقيق.

أساس الستنتاج

(يشار إليه فيما يلي بـ «المعيار») .ووفقا ً للمعيار فقد:
أجر ينا عملنا وفقا ً للمعيار الدولي للتزامات الضمان ُ ISAE 3000

• استخدمنا تقييمنا المهني لتخطيط وتنفيذ اتفاق الحصول على الضمان المحدود ،حيث لم نجد أي معلومات مغلوطة
المحددة ،سواء بسبب الحتيال أو الخطأ
جوهر ية في مجالت الداء
ّ

• أخذنا بعين العتبار الضوابط الداخلية ذات الصلة عند تصميم إجراءات ضماننا ،إل أننا ل نقدم أي استنتاج بشأن فعاليتها
• حرصنا على أن يمتلك فر يق العمل المعرفة والمهار ات والكفاءات المهنية المناسبة.

ّ
ملخص الجر اءات المتبعة

يستند استنتاجنا للضمان المحدود على الدلة التي تم الحصول عليها من خلل القيام بما يلي:
• توجيه استفسارات إلى إدارة وموظفي هيئة كهر باء ومياه دبي لفهم عمليات الهيئة من أجل تحديد القضايا الجوهر ية.

حددة في تقر ير استدامة هيئة كهر باء ومياه دبي لعام .2017
الم ò
• إجراءات تطو ير مجالت الداء ُ
• توجيه استفسارات إلى إدارة وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي لفهم الضوابط الداخلية ،وهياكل الحوكمة ،وإجراءات إعداد
حد دة.
الم ò
التقار ير حول مجالت الداء ُ

162
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المحددة لتوثيق المصادر.
• الطلع على مجالت الداء
ّ

حددة.
الم ò
• تقييم مدى ملءمة المعايير فيما يتعلق بمجالت الداء ُ
• التأكد من إعداد التقر ير بالمؤشرات المناسبة وفقا ً للمستوى الساسي للفصاح بما يتوافق مع معايير إعداد تقار ير الستدامة
الصادرة عن المبادرة العالمية لعداد التقار ير.
• مراجعة تقر ير استدامة هيئة كهرباء ومياه دبي لعام  2017بالكامل لضمان اتساقه مع معرفتنا الشاملة بنهج الستدامة لدى
شركة المار ات العالمية لللمنيوم.

تقرير الضمان المحدود المستقل

حد دة.
الم ò
• إجراءات تحليلية بشأن مجالت الداء ُ
• ز يارات ميدانية إلى مقر هيئة كهر باء ومياه دبي.

كيف يحدد المعيار كل ً من الضمان المحدود والبيانات المغلوطة الجوهر ية

ً
شمولية من الجراءات
تختلف الجراءات المتبعة في اتفاقات تنفيذ الضمان المحدود من حيث الطبيعة والتوقيت ،وهي أقل
المتبعة من أجل الضمان المعقول .وبالتالي ،فإن مستوى الضمان الذي يتم الحصول عليه بموجب اتفاقات الضمان المحدود
أدنى من الضمان الذي كان سيتم الحصول عليه لو تم تنفيذ إجر اءات الضمان المعقول.
ّ
ّ
ُ
المتوقع بشكل معقول أن تؤثر ،بشكل مستقل أو
وتعد البيانات المغلوطة  -بما في ذلك الغفالت  -جوهر ية إذا كان من
ب
إجمالي ،على القرارات ذات الصلة الصادرة عن إدارة هيئة كهر باء ومياه د ي.

استخدام تقرير الضمان الحالي

حددة ،وقد
الم ò
تم إعداد هذا التقر ير ليقدم إلى إدارة هيئة كهر باء ومياه دبي بغرض تقديم استنتاج الضمان حول مجالت الداء ُ
ل يكون مناسبا ً لغرض آخر .ونحن ل نتحمل أي مسؤولية تنتج عن العتماد على هذا التقر ير تجاه أي شخﺺ آخر بخلف إدارة
عد من أجله.
هيئة كهر باء ومياه دبي ،أو لي غرض آخر بخلف ذلك الذي أ ُ ّ

مسؤولية الدار ة

عد الدارة مسؤولة عن:
ُت ّ

• تحديد المعايير المناسبة لتلبية احتياجاتها.

المحددة» وفقا ً للمعايير.
• إعداد وتقديم «مجالت الداء
ّ

حددة الخالية من البيانات المغلوطة الجوهر ية ،سواء بسبب
الم ّ
• إنشاء ضوابط داخلية ُتمك ّن من إعداد وعرض مجالت الداء ُ
الحتيال أو الخطأ.

مسؤوليتنا

حددة للفترة المنتهية في  31ديسمبر ،2017
الم ò
تتمثل مسؤوليتنا في تنفيذ اتفاق الضمان المحدود فيما يتعلق بمجالت الداء ُ
وإصدار تقر ير الضمان الذي يشمل استنتاجنا.

استقلليتنا ومراقبة الجو دة

تم تنفيذ عملنا وفقا ً لمتطلبات قواعد سلوك المحاسبين المحترفين الصادرة عن التحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACوالتي
(مزود الضمان) مستقلين
تتطلّب ،من جملة أمور أخرى ،أن يكون أعضاء فر يق الضمان (الممارسون) وكذلك شركة التأمين
ّ
عن عميل الضمان ،فيما يتعلق بنطاق التزام الضمان الحالي ،بما في ذلك عدم المشاركة في كتابة التقر ير .كما ُتطبق الشركة
يتقيد الممارس بالستقللية المعمول بها والمتطلبات الخلقية الخرى وفق لئحة
المعيار الدولي لمراقبة الجودة  ،1و ّ
الخلقيات للمحاسبين المحترفين الصادرة عن هيئة المعايير الخلقية الدولية للمحاسبين (.)IESBA

شركة كي بي إم جي
راجيف باترا
شريك
أبو ظبي 24 ،يوليو 2018

هيئة كهرباء ومياه دبــي
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قائمة المختصرات
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4G

الجيل الرابع

CEO

الرئيس التنفيذي

ACWA

ائتلف من المملكة العر بية
السعودية

CERs

شهادة خفض النبعاثات
المعتمدة

ADWEA

هيئة مياه وكهر باء أبوظبي

CH4

غاز الميثان

CISL

AED

الدرهم الماراتي

معهد كامبردج لقيادة
الستدامة

CM

إدارة الزمات

AF

عامل التوفر

CML

الدقائق المفقودة للمتعاملين

AI

الذكاء الصطناعي

CO2

ثنائي أ كسيد الكر بون

AIR

نسبة الحوادث

COP

Android

نظام تشغيل الهواتف المحمولة
الذي طورته شركة جوجل

مؤتمر المم المتحدة للتغير
المناخي

COP21

AR

معدل الغياب
ّ

مؤتمر تغير المناخ في بار يس
2015

ASN

إشعارات الشحن المسبقة
لطلبات الشراء

ASR

تخز ين واسترداد المياه الجوفية

BAU

أساليب العمل على النحو
المعتاد

BCM

إدارة استمرار ية العمال

BCP

خطة استمرار ية العمال

BIA

تحليل التأثير على العمال

BIG

مليار غالون إمبراطوري

CSP
CSR

أنظمة الطاقة الشمسية
المركزة
المسؤولية الجتماعية
للشركات

DCCE

مركز دبي المتميز لضبط
الكر بون

DCES

استراتيجية دبي للطاقة النظيفة

DCS

خدمات تبر يد المناطق

DEWA

هيئة كهر باء و مياه دبي

DGEP

برنامج دبي للداء الحكومي
المتميز

BIPV

بناء متكامل للخليا
الكهروضوئية

DSCE

المجلس العلى للطاقة في دبي

BMI

مؤشر كتلة الجسم

DSM

إدارة الطلب على الطاقة

BSC

مجلس السلمة البر يطاني

BSI 13500

المعيار البر يطاني

DUCAB-HV

أنظمة حماية خطوط الجهد
العالي في دبي

BTEC

مجلس تعليم التكنولوجيا
وإدارة العمال

DUSUP

هيئة دبي للتجهيزات

CAR

خفض درجة برودة الهواء

CBP

محترف العمال المعتمد

CC&S

قسم تغير المناخ والستدامة

CDA

هيئة تنمية المجتمع

CDM

آلية التنمية النظيفة

EFQM
EMEG

المؤسسة الوروبية لدارة
الجودة
مجموعة المارات للبيئة
البحر ية

EMPOWER

مؤسسة المارات لنظمة
التبر يد المركزي

EMS

نظام الدارة البيئية

ENMS

نظام إدارة الطاقة

EPC

الهندسة والمشتر يات والبناء

تقرير االستدامة 2017

ESCO

شركة خدمات الطاقة

ETIHAD ESCO

شركة التحاد لخدمات الطاقة

EV

مركبة كهر بائية

KPI

EWS

جمعية المارات للحياة الفطر ية

KV

GCC

مجلس التعاون الخليجي

GDP

إجمالي الناتج المحلي

GHG

الغازات الدفيئة

KAM
km

kW

إدارة الحسابات الرئيسية

كيلومتر

مؤشرات الداء الرئيسية
كيلو فولت
كيلو وات

kWh

كيلو وات /ساعة

LCOE

التكلفة المستوية للكهر باء

LED

الصمام الثنائي الباعث للضوء

GIS

المفاتيح الكهر بائية المعزولة
باستخدام الغاز

LEED

GRI

المبادرة العالمية لعداد التقار ير

معيار الر يادة في الطاقة
والتصميم البيئي

GSO

هيئة التقييس لدول مجلس
التعاون الخليجي

LLC

شركة ذات مسؤولية محدودة

m

متر

GWh

جيجاوات ساعات

M

مليون

m3

مكعب
متر
ّ

H&S

الصحة و السلمة

Masdar

شركة أبوظبي لطاقة
المستقبل

MBRCHE

مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للعمال الخير ية
والنسانية

HRSG

غلية استرجاع الحرارة

MBRGI

مبادرات محمد بن راشد آل
مكتوم العالمية

HVAC

التدفئة والتهو ية وتكييف الهواء

MBRHE

I-RECs

شهادات الطاقة المتجددة الدولية

مؤسسة محمد بن راشد
للسكان

MD

المدير العام

IMS

نظام إدارة البتكار

MENA

INDCs

المساهمات المعتزمة المحددة
وطنيا ً

الشرق الوسط وشمال
أفر يقيا

MIG

مليون جالون إمبراطوري

IOS

نظام تشغيل مستخدم في
الجهزة المحمولة

MIGD

مليون جالون إمبراطوري
باليوم

IoT

إنترنت الشياء

MMBTU

مليون وحدة حرار ية بر يطانية

IPP

نظام المنتج المستقل للطاقة

MOU

مذكرة تفاهم

IR

معدل الصابة
ّ

ISAE 3000

معايير الضمان الدولية
ISAE 3000

MSF

ISO

منظمة المعايير الدولية

Mt

IT

تقنية المعلومات

MtCO2e
MW

أطنان متر ية من مكافﺊ ثاني
أ كسيد الكر بون
ميجاوات

MW/h

ميجاوات ساعات

HFC
HH
HR

المركبات الكر بونية الفلور ية
الهيدروجينية
صاحب السمو

الموارد البشر ية

IVR

نظام الرد الصوتي التفاعلي

JAPS

محطة جبل علي لنتاج الطاقة

هيئة كهرباء ومياه دبــي

MRV

قائمة المختصرات

ERM

إدارة المخاطر المؤسسية

شركة جميرا العالمية للطاقة-
JEI Silicon Valley
وادي السليكون

رصد و إعداد التقار ير والتحقق
منها
عملية التحلية متعددة
المراحل
أطنان متر ية
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MWp
N2O
NCEMA
NESA
NOx

أ كسيد النيتروس

الهيئة الوطنية لدارة الطوارئ
والزمات والكوارث
الهيئة الوطنية للمن اللكتروني
أ كاسيد النيتروجين

SCI

مؤشر ثقافة الستدامة

SDGs

أهداف التنمية المستدامة

SDME

مسابقة العشاري الشمسية
في الشرق الوسط

SE

الدخول في الخدمة
هيئة كهر باء ومياه الشارقة

O&M

التشغيل والصيانة

ODS

المواد المستنفدة للوزون

SEWA

OECD

منظمة التعاون القتصادي
والتنمية

SF6

سداسي فلور يد الكبر يت

SLT

فر يق قيادة الستدامة

SMEs

المشار يع الصغيرة والمتوسطة

SMS

خدمة الرسائل القصيرة

OEM
OTF
P&WP
PESTEL
PFC

الشركة المصنعة للمعدات
الصلية

مرفق اختبار في الهواء الطلق
التخطيط للطاقة والمياه

التحليل السياسي القتصادي
الجتماعي التكنولوجي البيئي
القانوني
المركبات الكر بونية الفلور ية
المشبعة

SO2

SRM

ثنائي أ كسيد الكبر يت

إدارة علقات الموردين

SWOT

نقاط القوة ونقاط الضعف
والفرص والتهديدات

T&D

النقل والتوز يع

TESTIAC

تخز ين الطاقة الحرار ية
ومدخل هواء تبر يد التور بينات
المعهد الدولي لخدمة العملء

pH

مقياس لوغاريتمي يستخد م
لتحديد حموضة و قاعد ية
المحلول المائي

TICSCI

PoA

برنامج النشطة

TISSE

لتميز الخدمات
المعيار الدولي
ّ

TSE

معالجة مياه الصرف الصحي

ألواح ضوئية

Q2

الر بع الثاني

TSK

مشار يع مجموعة شركات
إسبانية صناعية متخصصة في
الطاقات المتجددة

R&D

البحث والتطو ير

TWh

R22

مبرد 22

R407c

مبرد  407سي

POD
ppm
PV
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ميجاوات وقت الذروة

SCADA

نظام التحكم الشرافي
وتحصيل البيانات

أصحاب الهمم

أجزاء في المليون

UAE

تيرا وات ساعة (ساعات)

دولة المارات العر بية المتحدة

UFW

الفاقد في شبكات المياه

RERA

هيئة التنظيم العقاري

UNFCCC

RH

الرطوبة النسبية

اتفاقية المم المتحدة الطار ية
بشأن تغير المناخ

RO

التناضح العكسي

US

الو ليات المتحدة المر يكية

USD

ROE

العائد على حقوق المساهمين

RS

الحركة الدورانية المتضائلة

VPP

RWE PI ME

شركة آر دبليو إي باور
إنترناشونال الشرق الوسط

SAIFI

مؤشر معدل تكرار النقطاع
في النظام

SAP

شركة برمجيات أوروبية
مقرها في
متعددة الجنسيات
ّ
ألمانيا

الدو لر المر يكي
المشروع التجر يبي لمحطة
الطاقة الفتراضية

W&C

المياه والمدنية

WETEX

معرض تكنولوجيا المياه
والطاقة والبيئة (و يتيكس)

WHO

منظمة الصحة العالمية

WWF

الصندوق العالمي للطبيعة

ZEB

بناء صفر الطاقة
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تم طباعة هذا التقرير على الورق المعاد تدو ير ه

أبرز ملمح تقر ير الستدامة 2017

