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رؤيتنا 
مٔوسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة 

رسالتنا 
نلتزم بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة يف 

مجال الطاقة انسجاماً مع المبادئ الثمانية لديب ووثيقة 
الخمسين واألهداف االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، بما يثري حياة الناس ويضمن سعادة المعنيين 

على نحو مستدام.

شعارنا 
ألجيالنا القادمة 



المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طّيب هللا ثراه
مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة، 2004-1918

إننا نويل بيئتنا جّل اهتمامنا، ألنها جزء عضوي من 
بالدنا وتاريخنا وتراثنا، لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على 

هذه األرض، وتعايشوا مع بيئتها يف البر والبحر، وأدركوا 
بالفطرة وبالحس المرهف الحاجة للمحافظة عليها، 

وأن يأخذوا منها قدر احتياجهم فقط، ويتركوا فيها ما 
تجد فيه األجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء.



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

العمل البيئي جهد جماعي يتطلب مشاركة كل من 
يعيش يف بيئتنا الحضارية، بحيث يكون كل فرد سفيراً 

للبيئة يحرص على نظافتها واستدامتها، كما يحافظ 
على بيئة بيته فينشر الخضرة، ويعمل على التقليل 

من انبعاثات الغازات الملوثة.



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب

نعمل وفق رؤية واضحة لترسيخ أسس االستدامة 
كمكون رئيس من مكونات مسيرتنا التنموية وهذا ما 
تضمنته األجندة الوطنية تأكيداً على التزامنا بمفاهيم 
االستدامة، التي  جعلنا تحقيقها هدفاً رئيساً نسعى 

إىل تحقيقه، مع مراعاة متطلبات الحفاظ البيئي، وإقرار 
دعائم التوازن بين التنمية االقتصادية واالجتماعية، بما 
يمكننا من توفير أفضل نوعيات الحياة وضمان سعادة 

جميع أفراد المجتمع بحلول تتناسب مع احتياجاتهم 
وتلبي وتطلعاتهم.



معايل سعيد محمد الطاير،
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

لهيئة كهرباء ومياه ديب

رسالة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه ديب ضمن 
GRI 102-14 2019 تقرير االستدامة

المعنيون األعزاء،

يعتمــد نجــاح هيئــة كهربــاء وميــاه ديب العالمــي علــى االســتدامة 
باعتبارهــا ركنــاً أساســياً يف رؤيتنــا ومحــركاً رئيســياً الســتراتيجية 
أعمالنــا. ونحــن فخــورون بــأن نقــدم للمعنييــن الرئيســيين تقريــر 
لمعاييــر  وفقــاً  إعــداده  تــم  والــذي  للهيئــة،  الســابع  االســتدامة 
يــر، وذلــك حرصــاً علــى اعتمــاد  المبــادرة العالميــة إلعــداد التقار
يــة الخاصــة بالتنميــة المســتدامة  الشــفافية يف ممارســاتنا اإلدار
المعنييــن  مــع  وتعامالتنــا  المنــاخ،  وتغيــر  والميــاه  والطاقــة 
الرئيســيين بمــن فيهــم المتعامليــن والموظفيــن والمجتمــع ككل.

المــوارد  علــى  والحفــاظ  البيئــة  بحمايــة  جهودنــا  وتنســجم 
الطبيعيــة والتنميــة المســتدامة، مــع تطلعــات قيادتنــا الحكيمــة، 
إذ نسترشــد يف جميــع اســتراتيجياتنا وخططنــا برؤيــة وتوجيهــات 
ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
الدولــة، "حفظــه هللا"؛ وســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم ديب، "رعــاه هللا". كمــا نســعى أيضــاً إىل تنفيــذ اســتراتيجيات 
وخطــط وطنيــة طموحــة، مثــل "مئويــة اإلمــارات 2071" وهــي 
خطــة حكوميــة طويلــة األمــد تهــدف إىل إعــداد الشــباب اإلمــارايت 
للمســتقبل، و"خطــة ديب 2021" التــي تهــدف إىل االرتقــاء باإلمــارة 
كوجهــة عالميــة علــى مختلــف األصعــدة. ونلتــزم بتوفيــر خدمــات 
مــع  انســجاماً  الطاقــة  رائــدة وحلــول مبتكــرة يف مجــال  عالميــة 
المبادئ الثمانية لديب ووثيقة الخمسين واألهداف االستراتيجية 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بمــا يثــري حيــاة النــاس ويضمــن 

ســعادة المعنييــن علــى نحــو مســتدام.

وبصفتنــا أعضــاء يف الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، فــإن رؤيتنا 
بــأن نكــون مؤسســة رائــدة عالميــاً مســتدامة ومبتكــرة تنســجم 
لعــام  المتحــدة  لألمــم   17 الـــ  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــع 
2030. ومــن هنــا، نواصــل دعمنــا لــدور األمــم المتحــدة يف تشــجيع 
مــن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  المســتدام  التقــدم 
خــالل مواءمــة خطــط أعمالنــا، ومبادراتنــا، وبرامجنــا، ومشــاريعنا 

مــع تلــك األهــداف.

لرفــع مســتوى  متكاملــة  اســتراتيجية  ذلــك، وضعنــا  ولتحقيــق 
الوعــي بأهميــة ترشــيد وخفــض اســتهالك الكهربــاء والميــاه، بمــا 
يدعــم جهودنــا لحمايــة البيئــة والحفــاظ علــى مواردهــا الطبيعيــة، 
وخفــض بصمتنــا الكربونيــة دعمــاً لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية 

التــي تهــدف إلنتــاج 75 يف المائــة  ديب للطاقــة النظيفــة 2050 
مــن احتياجــات ديب مــن الطاقــة مــن مصــادر نظيفــة بحلــول عــام 
2050، وتحويــل ديب إىل المدينــة األقــل يف البصمــة الكربونيــة يف 
العالــم، وذلــك عبــر مجموعــة مــن المشــاريع أهمهــا مجّمــع محمد 
الــذي ســتبلغ قدرتــه  بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية، 
باســتثمارات   ،2030 عــام  بحلــول  ميجــاوات   5000 اإلنتاجيــة 

إجماليــة تصــل إىل 50 مليــار درهــم.

ويــأيت االبتــكار يف مقدمــة أولويــات اســتراتيجيتنا لدعــم التنميــة 
اإلحالليــة  التقنيــات  باســتخدام  ملتزمــون  ونحــن  المســتدامة، 
االصطناعــي،  الــذكاء  ذلــك  يف  بمــا  الرابعــة،  الصناعيــة  للثــورة 
والطائــرات بــدون طيــار، وتخزيــن الطاقــة، وتقنيــة البلــوك تشــين، 

التقنيــات.  مــن  إىل غيرهــا  األشــياء،  وإنترنــت 

االســتدامة  ثقافــة  مؤشــر  يف  ملفتــة  نتائــج  الهيئــة  وحققــت 
العالمــي  المعــّدل  متجــاوزة   ،2019 يف   %  89.17 بمتوســط 
يــادة  للمؤّسســات، ويســتند المؤشــر إىل عــدة محــاور تشــمل الر
باالســتدامة،  االســتراتيجي  وااللتــزام  االســتدامة،  تحقيــق  يف 
واالبتــكار يف مجــال االســتدامة، وفعاليــة التدريــب، ومــدى الوعــي 

باالســتدامة.

ومــوارد  البيئــة  علــى  للحفــاظ  ومبادراتنــا  برامجنــا  كمــا حققــت 
يف  مهمــة  وفــورات  الماضيــة  العشــر  الســنوات  خــالل  الطاقــة 
وبيــن  المســتهدفة،  الفئــات  والميــاه ضمــن  الكهربــاء  اســتهالك 
كمــي 2,2 تيــراوات ســاعة  عامــي 2010 و 2019، بلــغ الوفــر الترا
مــن الكهربــاء و7,8 مليــار جالــون مــن الميــاه، بمــا يعــادل توفيــر 
الوفــورات يف  هــذه  أســهمت  وقــد  درهــم.   مليــون  مليــار و300 

ألــف طــن مــن االنبعاثــات الكربونيــة. تقليــل مليــون و136 
ال يقتصــر هــذا التقريــر علــى اســتعراض إنجازاتنــا علــى صعيــدي 
لجميــع  تقديــر  رســالة  أيضــاً  يحمــل  بــل  واالبتــكار،  االســتدامة 
كهربــاء  هيئــة  دعــم مســيرة  الفاعــل يف  دورهــم  عــل  المعنييــن 
وميــاه ديب لكــي تصبــح نموذجــاً ُيحتــذى بهــا مــن حيــث كفــاءة 
الطاقــة وموثوقيتهــا، وكذلــك توفيــر بنيــة تحتيــة متطــورة تعــزز 

األخضــر. تحويــل ديب إىل قطــب عالمــي لالقتصــاد 
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GRI 102-45,46,48,50,51,52,53  مقدمة عن التقرير
يتنــاول تقريــر االســتدامة الســنوي الســابع لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب، الحقائــق حــول أداء الهيئــة االقتصــادي والبيئــي واالجتماعــي، ويركــز 

علــى التزاماتهــا ونتائجهــا وأهدافهــا المســتقبلية، ممــا يمكـّـن المعنييــن مــن االطــالع علــى أدائهــا المســتدام.

نطاق التقرير
يــر، بجميــع العمليــات واإلجــراءات األساســية التــي تقــع ضمــن نطــاق الهيئــة وتشــملها،  ترتبــط البيانــات واإلفصاحــات الــواردة يف هــذا التقر
مــا لــم يــرد خــالف ذلــك. وال يحتــوي هــذا التقريــر علــى أي بيانــات تتعلــق بالشــركات التابعــة أو المشــاريع المشــتركة أو المورديــن، مــا 

لــم يذكــر خــالف ذلــك.

يــة التــي  يــر المبــادرات الجار يــر الفتــرة مــن 1 ينايــر إىل 31 ديســمبر 2019، ويتضمــن التقر تغطــي بيانــات األداء الــواردة يف هــذا التقر
يــر ســابقة، علمــاً أنــه ال توجــد  أطلقتهــا الهيئــة خــالل الســنوات الماضيــة، كمــا يحتــوي علــى المعلومــات األساســية المهمــة الــواردة يف تقار

تعديــالت جوهريــة يف أدوات قيــاس البيانــات المســتخدمة يف هــذا التقريــر عــن تلــك المســتخدمة يف التقريــر الســابق.

محتوى التقرير
يقــّدم تقريــر االســتدامة لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب 2019 معلومــات عــن أداء االســتدامة يف الهيئــة، بشــكل معقــول ومتــوازن، مســتهدفاً 
جميــع فئــات المعنييــن لــدى الهيئــة. وتلتــزم الهيئــة بإعــداد تقريرهــا حــول االســتدامة ســنوياً، ويــأيت هــذا التقريــر عقــب إصــدار تقريــر 
يــر )GRI(، حســب المســتوى األساســي، حيــث توفــر المبــادرة المعاييــر  االســتدامة 2018، وفقــاً لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقار
يــر االســتدامة واإلفصاحــات المتعلقــة بهــا، وهــو مــا يمكّن المعنيين  األكثــر شــيوعاً واســتخداماً علــى مســتوى العالــم يف مجــال إعــداد تقار

حــول العالــم مــن االطــالع علــى أداء االســتدامة يف المؤسســات، واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك.

يــر، وأهــداف  ويتوافــق التقريــر أيضــاً مــع إفصاحــات قطــاع خدمــات الكهربــاء وفقــاً لإلصــدار الرابــع لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقار
التنميــة المســتدامة، كمــا ينســجم مــع متطلبــات التقريــر الســنوي حــول مســتوى التقــدم يف االلتــزام بالميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 
Task Force on Climate Related Financial Disclosures )TCFD( recommendations. ويرتكــز التقريــر علــى مبــادئ الشــمولية 

والواقعيــة واالســتدامة واالكتمــال، كمــا ينســجم مــع معاييــر المســاءلة AA1000 حــول الشــمولية والواقعيــة واالســتجابة.

الضمان الخارجي
إيمانــاً منــا بــأن تحقيــق الشــفافية يرتبــط بتقديــم معلومــات شــاملة وموثوقــة وقابلــة للمقارنــة، قّدمنــا  تقريــر االســتدامة لعــام 2019  
مــرة أخــرى إلجــراء ضمــان خارجــي )بمســتوى محــدود(، مــن قبــل مــزود ضمــان خارجــي مســتقل وفقــاً لمعيــار الضمــان الــدويل 3000 

.)ISAE 3000(

التعليقات
نســعى يف هيئــة كهربــاء وميــاه ديب دائمــاً إىل تطويــر وتحســين أداء االســتدامة، ونثّمــن تعليقــات وآراء جميــع المعنييــن؛ فــإذا كانــت 
لديكــم أي تعليقــات أو استفســارات أو اقتراحــات لتحســين أي جانــب يخــص اإلصــدار الســابع مــن تقريــر االســتدامة، يرجــى التواصــل 
معنــا علــى البريــد  اإللكتــروين: sustainability@dewa.gov.ae ويرجــى العلــم أيضــاً أن النســخة اإللكترونيــة مــن هــذا التقريــر متوفــرة 

http://www.dewa.gov.ae :علــى موقــع الهيئــة اإللكتــروين
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GRI 102-5تاريخ هيئة كهرباء ومياه ديب

هيئــة كهربــاء وميــاه ديب هــي مؤسســة مملوكــة لحكومــة 
ديب، وهــي المــزود الحصــري والوحيــد للكهربــاء والميــاه يف 
تشــغيل  يف  األساســي  الهيئــة  عمــل  ويتمثــل  ديب.  إمــارة 
وصيانــة محطــات إنتــاج الكهربــاء، ومحطــات تحليــة الميــاه، 
وخزانــات الميــاه الجوفيــة، وخطــوط نقــل الكهربــاء والميــاه، 
وشــبكات توزيــع الكهربــاء والميــاه يف ديب. وتعتمــد محطــات 
توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه التابعــة بشــكل أساســي علــى 
يــاً مــن  الغــاز الطبيعــي، حيــث تشــتري الهيئــة الغــاز حصر
هيئــة ديب للتجهيــزات )دوســوب(، وهــي الجهــة المســؤولة 
وتســليمه  وتوزيعــه  ونقلــه  الطبيعــي،  الغــاز  شــراء  عــن 
للمتعامليــن يف إمــارة ديب. وتعمــل هيئــة كهربــاء وميــاه ديب 
األعلــى  المجلــس  وإشــراف  تحــت مظلــة  كجهــة مســتقلة 
للطاقــة يف ديب، وهــو الجهــة المســؤولة عــن تطويــر سياســة 
ويتمتــع  ديب،  يف  لهــا  والتنســيق  والتخطيــط  الطاقــة 
تحديــد  ذلــك  يف  بمــا  الواســعة،  التنظيميــة  بالصالحيــات 

تعرفة المياه والكهرباء المعمول بها لدى الهيئة.

ورغــم أن أنشــطة أعمالنــا الرئيســية تتمثــل يف إنتــاج وتوفيــر 
إمــدادات الكهربــاء والميــاه، إال أننــا نمتلــك أيضــاً العديــد مــن 

المصالح التجارية األخرى ذات الصلة، ومنها ما يلي:

11,727
عدد الموظفين 

  11,400ميجاوات
     القدرة اإلنتاجية للكهرباء

470مليون جالون  
القدرة اإلنتاجية للمياه 

816,580
عدد المتعاملين )المياه( 

 915,623
عدد المتعاملين )الكهرباء( 

تعــاىل  بــإذن هللا  لــه  المغفــور 
تعــاىل صاحــب الســمو الشــيخ 
مكتــوم,  آل  ســعيد  بــن  راشــد 
الوقــت،  ذلــك  يف  ديب  حاكــم 
يوجــه بتأســيس شــركة كهربــاء 

ديب ودائرة مياه ديب.

أسست شركة كهرباء ديب أول 
الكهربــاء:  إلنتــاج  محطتيــن 
)ب(،  ومحطــة  )أ(  المحطــة 
بالكهربــاء  ديب  ســكان  لتزويــد 
بســيطة،  يــع  توز شــبكة  عبــر 
هاتــان  اعتمــدت  حيــث 
المحطتــان يف تشــغيلهما علــى 
وقــود الديــزل، وبلغــت القــدرة 

اإلجمالية لهما 60 ميجاوات.

أصــدر المغفــور لــه بإذنــه تعــاىل الشــيخ 
حاكــم  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  مكتــوم 
ديب يف ذلــك الوقــت، مرســوماً بدمــج 
ديب  ميــاه  ودائــرة  ديب  كهربــاء  شــركة 
ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  إلنشــاء 
مســتقلة،  عامــة  مؤسســة  باعتبارهــا 
ومســؤولة عــن إنتــاج الكهربــاء والميــاه 

يف ديب.

19
92

19
61

19
59

GRI 102-1,102-2,102-3,102-4 هيئة كهرباء ومياه ديب يف سطور

إن المصالح التجارية المذكورة أعاله مستثناة من البيانات المفصح عنها والواردة يف هذا التقرير.

اســتثمارات صنــدوق ديب األخضــر: شــركة 
مملوكــة بالكامــل لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب 
مــن خــالل شــركة جميــرا العالميــة للطاقــة، 
وقــد تــم تأسيســها عــام 2018 لالســتثمار 
الخضــراء يف ديب، لجعــل  المشــروعات  يف 

اإلمارة مركزاً عالمياً لالقتصاد األخضر.

المــال  رأس  ذراع  فينتشــرز:  فــورورد 
كهربــاء  لهيئــة  المؤسســي  االســتثماري 
االســتثمارات يف  وتركــز علــى  وميــاه ديب، 
األعمــال  ونمــاذج  الناشــئة  التقنيــات 
هيئــة  تدعــم  أن  يمكــن  التــي  الجديــدة، 
كهربــاء وميــاه ديب وإمــارة ديب علــى المــدى 

الطويل.

الســيليكون:  وادي   - للطاقــة  العالميــة  شــركة جميــرا 
وادي  يف  ديب  وميــاه  كهربــاء  لهيئــة  الممثلــة  الشــركة 
الســيليكون، والمملوكة بالكامل لشــركة “جميرا العالمية 
للطاقــة”، الــذراع االســتثمارية للهيئــة والمملوكــة بالكامــل 
عــن  البحــث  األساســي يف  الشــركة  هــدف  لهــا. ويتمثــل 
والتطويــر  البحــوث  مجــاالت  يف  االســتثمارية  الفــرص 

واالبتكار.

)المرحلــة  للطاقــة  حصيــان  مشــروع 
المنطقــة  يف  طاقــة  محطــة  أول  األوىل(: 
النظيــف.  الفحــم  بتقنيــة  الطاقــة  إلنتــاج 
وقــد تــم إنشــاؤها إلنتــاج 2400 ميجــاوات 
مــن الطاقــة لشــبكة هيئــة كهربــاء وميــاه 
ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  تمتلــك  ديب. 
خــالل  مــن  الشــركة،  أســهم  مــن   %51
تمتلــك  بينمــا  للطاقــة،  حصيــان  شــركة 
»هاربــن«   وشــركة  بــاور«  كــوا  »أ شــركتا 

نسبة 49% من أسهم الشركة.

محطــة  كبــر  أ  :)1( للطاقــة  نــور  شــركة 
موقــع  يف  المركــزة  الشمســية  للطاقــة 
تأسســت  العالــم.  مســتوى  علــى  واحــد 
اإلنتاجيــة  قدرتهــا  وســتبلغ   ،2018 عــام 
لشــركة  مملوكــة  وهــي  ميجــاوات،   950
هيئــة  تمتلــك  حيــث   ”1 للطاقــة  “نــور 
أســهمها،  مــن   %51 ديب  وميــاه  كهربــاء 
نســبة  بــاور”  كــوا  “أ شــركة  تمتلــك  بينمــا 

49% منها.

 2015 عــام  أنشــئت   :1 للطاقــة  شــعاع  شــركة 
الســتكمال المرحلــة الثانيــة مــن مجّمــع محمــد بــن 
بقــدرة 200  للطاقــة الشمســية  راشــد آل مكتــوم 
ميجــاوات. تمتلــك هيئــة كهربــاء وميــاه ديب %51 
خــالل  مــن   1 للطاقــة  شــعاع  شــركة  أســهم  مــن 
كــوا  شــركة جميــرا العالميــة للطاقــة، بينمــا تمتلــك "أ

باور" 49% من األسهم.

طاقــة  محطــة  هــي   :2 للطاقــة  شــعاع  شــركة 
عــام  أنشــئت  ميجــاوات،   800 بقــدرة  شمســية 
مجمــع  مــن  الثالثــة  المرحلــة  الســتكمال   2016
الشمســية،  للطاقــة  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
وهــي مملوكــة بنســبة 60% لهيئــة كهربــاء وميــاه 
بينمــا   ،2 للطاقــة  شــعاع  شــركة  خــالل  مــن  ديب 
تمتلــك شــركة اإلمــارات للطاقــة الشمســية %40 

من األسهم.

شــركة جميــرا العالميــة للطاقــة، وشــركة شــعاع القابضــة للطاقــة 2، شــركة حصيــان القابضــة للطاقــة  وشــركة نورالقابضــة للطاقــة 1: 
تأسســت هــذه الشــركات لتحقيــق أهــداف محــددة، وهــي مملوكــة بالكامــل لشــركة جميــرا العالميــة للطاقــة )ذ.م.م(، الــذراع االســتثمارية لهيئــة 

كهرباء ومياه ديب يف مشاريع نظام المنتج المستقل.

الكربــون:  لضبــط  المتميــز  ديب  مركــز 
يف  متخصصــة  استشــارات  شــركة 
الطاقــة  علــى  تركــز  الطاقــة،  مشــاريع 
المتجــددة وتــداول األرصــدة الكربونيــة، 
كهربــاء  لهيئــة  بالكامــل  وهــي مملوكــة 
االتحــاد  شــركة  خــالل  مــن  ديب  وميــاه 

لخدمات الطاقة )االتحاد إسكو(.

مــورو )مركــز البيانــات للحلــول المتكاملــة(: إحــدى 
لهيئــة  بالكامــل  والمملوكــة  التابعــة  الشــركات 
تأسيســها  مــن  الهــدف  وكان  ديب،  وميــاه  كهربــاء 
توفيــر خدمــات مركــز البيانــات، وحلــول الحوســبة 
إدارة  إدارة األعمــال، وخدمــات  الســحابية، وحلــول 
الخارجيــة  وللهيئــات  للهيئــة  المعلومــات  تقنيــة 

العامة والخاصة.
لتقديــم  إنشــاؤها  تــم  الرقميــة:  ديــوا 
البنيــة  يف  الرقميــة  األعمــال  حلــول 
لقــاءات  خدمــة  التصــاالت  التحتيــة 
الطاقــة  وخدمــات   ،)B2B( األعمــال 
الموزعــة،  الطاقــة  يــن  وتخز المتجــددة، 
والخدمــات  االصطناعــي،  والــذكاء 
ثــالث  الرقميــة"  "ديــوا  تضــم  الرقميــة. 
 ، "X" شــركات وهــي: شــركة "ديجيتــال
"ســمارت  وشــركة   ،"X" إنفــرا  وشــركة 

."X انرجي

الميــاه مملــوك  لتعبئــة  شــركة مــاي ديب: مصنــع 
بالكامــل مــن قبــل هيئــة كهربــاء وميــاه ديب، حيــث 
يــع عبــوات الميــاه داخــل دولــة  تقــوم الشــركة بتوز

اإلمارات العربية وأسواق التصدير.

الطاقــة  لخدمــات  االتحــاد  شــركة 
)االتحــاد إســكو(: تقــدم خدمــات كفــاءة 
الطاقــة للمبــاين، وهــي مملوكــة بالكامــل 
لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب. يف عــام 2019، 
االتحــاد  شــركة  إســكو  االتحــاد  أنشــأت 
كة مــع شــركة  العالميــة للطاقــة بالشــرا
رؤيــة العالميــة لالســتثمار، و مقرهــا يف 

المملكة العربية السعودية.

المركــزي  التبريــد  ألنظمــة  اإلمــارات  مؤسســة 
"إمبــاور": تمتلــك هيئــة كهربــاء وميــاه ديب %70 
لخدمــات  الرئيســي  المــزود  وهــي  أســهمها،  مــن 
تبريــد المناطــق يف المنطقــة. تشــمل أنشــطتها إدارة 
يــة  المركز يــد  التبر محطــات  وصيانــة  وتشــغيل 

وشبكات التوزيع ذات الصلة.

دوكاب لتصنيــع كابــات الجهــد العــايل: الشــركة 
المصنعــة والمــوردة للكابــالت ذات الجهــد العــايل، 
دوكاب  بيــن  مشــترك  كمشــروع  أنشــئت  حيــث 
)50%( وهيئــة كهربــاء وميــاه ديب )25%( وهيئــة 

مياه وكهرباء أبوظبي )%25(.

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

IPP PORTFOLIO

CORE PORTFOLIO

10X PORTFOLIO

noor energy 1 - logo 

4 colour greyscale single color

single color reverse single color reverse reverse on image background 

   الرئيسية      المحافظ االستثمارية       

المحافظ االستثماريةمنتج الطاقة المستقل 

المحافظ االستثماريةاالستثمارات المالية 

GRI 102-6 , 102-7
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تؤمــن إدارة هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بأهميــة تهيئــة بيئــة عمــل متماســكة تمكــن موظفينــا مــن العمــل يف ظــروف مواتيــة، تســهم يف توفيــر 
خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى درجات التميز. لقد حددنا بوضوح مجموعة من القيم المؤسســية، التي تمثل الهيئة كمؤسســة، 

وما يؤمن به موظفوها وما هي أولوياتها.

كل قيمــة مختــارة لهــا تعريــف مفصــل و ســلوكيات وأنشــطة رئيســية، مــن أجــل تمكيــن موظفينــا مــن دمجهــا يف عملهــم اليومــي. 
وتنعكــس هــذه القيــم المؤسســية يف القواعــد الســلوكية الخاصــة بنــا، والتــي يتــم إطــالع جميــع الموظفيــن الجــدد عليهــا عنــد انضمامهــم 

للهيئة من خالل دليل الموظفين، المتوفر على البوابة اإللكترونية الداخلية للهيئة.

تتبنــى إدارة هيئــة كهربــاء وميــاه ديب هــذه القيــم، وتعمــل علــى تطبيقهــا وغرســها داخــل المؤسســة مــن خــالل مختلــف وســائل االتصــال 
الــرأي والتعليقــات. يتــم تشــجيع الموظفيــن أيضــاً علــى االســتفادة مــن قنــوات االتصــال المتاحــة لمشــاركة آرائهــم  إبــداء  وأنظمــة 

وتعليقاتهم حول مسائل  مختلفة ال حصر لها مثل، مخالفة القواعد السلوكية، وبيئة العمل، وسعادة المعنيين.

 GRI 102-16 قيمنا

نلتزم يف الهيئة ببذل 
أقصى جهدنا باستمرار، 

وتخصيص الموارد 
المناسبة والكافية 
للتنبؤ باحتياجات 

وتوقعات المعنيين، 
والعمل على تحليلها 

وتلبيتها وتجاوزها، 
لالنتقال من مستوى 

الرضا إىل تحقيق 
سعادتهم.

نلتزم بتحقيق مصالح 
المعنيين، مع تحقيق 

التوازن بين اآلثار 
البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية، وممارسة 
أعمالنا بمسؤولية، 

للمحافظة على الموارد 
الالزمة ألجيالنا القادمة 

على المدى البعيد.

االستدامةسعادة المعنيين
نلتزم بمواصلة تطوير 

التوجهات الجديدة 
والبحث عنها باستمرار، 

واالستفادة من أفكار 
جميع المعنيين التي 

تخلق قيم عامة جديدة، 
عبر منهجيات عمل 
مرنة وفعالة تراعي 

المخاطر وتقدر 
المبادئ.

نلتزم بمواصلة رحلة 
التمّيز من أجل دفع 

عجلة التحسين 
المستمر، عن طريق 

تطبيق أعلى ممارسات 
الكفاءة والفعالية، 

لتحقيق نتائج 
مستدامة للمعنيين يف 

جميع المجاالت.

التمّيزاالبتكار

نلتزم باالمتثال لقوانين 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، والحفاظ على 
أعلى مستويات 

الشفافية والنزاهة 
والعدالة والمشاركة 

والفعالية والمحاسبة 
يف جميع معامالتنا مع 

المعنيين كافة.

الحوكمة الرشيدة

GRI 102-18 الحوكمة الرشيدة    
تعتبــر الحوكمــة واالمتثــال مــن األمــور األساســية التــي تحــرص 
ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  تــؤدي  مؤسســة.  أي  تنفيذهمــا  علــى 
يــن مهميــن باعتبارهــا مؤسســة خدماتيــة مملوكــة بالكامــل  دور
للحكومــة، وتعمــل علــى إنتــاج وتوفيــر إمــدادات الكهربــاء والميــاه 
المنظمــة  الجهــة  ودور  المنتــج  بــدور  تقــوم  فهــي  إمــارة ديب،  يف 
للخدمــات العامــة أيضــاً. ولذلــك، تشــكل الحوكمــة الرشــيدة عامــالً 
أساســياً يف تعزيــز دور الهيئــة باعتبارهــا مــن أبــرز المســاهمين يف 
قصــة نجــاح إمــارة ديب. الحوكمــة هــي الطريقــة التــي يتــم عبرهــا 
توجيــه ومراقبــة هيئــة كهربــاء وميــاه ديب وذلــك بمــا يتماشــى مــع 
مرســوم تأسيســها رقــم 1 لعــام 1992، وهــي تحــدد توزيــع األدوار 
عــدم تضــارب  المعنييــن )ضمــان  بيــن مختلــف  والمســؤوليات 
المصالــح أو أي ســوء اســتخدام للســلطة(. وتتبنــى الهيئــة أفضــل 
اختيــار  طريــق  عــن  الرشــيدة  المؤسســية  الحوكمــة  ممارســات 
تبنيهــا وتطبيقهــا يف جميــع  الممارســات والعمــل علــى  أفضــل 
مثــل  يــة  المعيار المقارنــات  إجــراء  علــى  وتحــرص  المجــاالت. 
الــدويل،  والبنــك  والتنميــة،  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 

والمنظمات التابعة لألمم المتحدة ومثيالتها حول العالم.

تبنــت الهيئــة الركائــز األربــع المعتــادة للحوكمــة الرشــيدة، وهــي: 

مجلس اإلدارة
بتعييــن  ديب،  حكومــة  أي  للهيئــة،  الوحيــد  المالــك  يقــوم 
مجلــس إدارة هيئــة كهربــاء وميــاه ديب. ويتــم تعييــن مجلــس 
اإلدارة والعضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي بموجــب مرســوم 
صــادر عــن حاكــم ديب. ويضــع مجلــس اإلدارة ممثــالً بمعــايل 
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي الثقافــة التــي تســهم يف 
يــادة المؤسســة، التــي تبنــى علــى معاييــر أخالقيــة  نجــاح ور
كمحــرك رئيســي لعملهــا؛ كمــا يعمــل مجلــس اإلدارة واإلدارة 
العليــا يف الهيئــة علــى قيــادة أفضــل ممارســات الحوكمــة مــن 

خالل مبدأ القدوة الحسنة.

تقييــم  إجــراء عمليــة  بعــد   التســعة  األعضــاء  اختيــار  ويتــم 
شــاملة، مــع األخــذ يف االعتبــار خبراتهــم ومؤهالتهــم يف مجاالت 
الهندســة والتكنولوجيــا والمحاســبة والماليــة واإلدارة وإدارة 
األعمــال، يتمتــع جميــع األعضــاء بخبــرة واســعة باعتبارهــم 
أعضــاء يف مجالــس إدارة العديــد مــن المؤسســات والشــركات. 
ويشــرف أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل مســؤول علــى الهيئــة 
وجميــع نواحــي العمــل بهــا. كمــا أن هيئــة كهربــاء وميــاه ديب 
قــادرة علــى العمــل علــى أســاس إقــرار عــدم تضــارب المصالــح 
وإفصاحــات األطــراف ذات الصلــة، وقواعــد الســلوك، حيــث 

يتبنى مجلس اإلدارة أفضل مبادئ حوكمة مجلس اإلدارة.

رئيــس  منصــب  حاليــاً  الطايــر  حميــد  مطــر  معــايل  يشــغل 
المجلــس، بينمــا يشــغل معــايل ســعيد محمــد الطايــر، منصــب 
العضــو المنتــدب الرئيــس التنفيــذي للهيئــة وعضــو مجلــس 

اإلدارة.

مطر حميد الطاير
رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي
سعيد محمد الطاير

األعضاء
ماجد حمد الشامسي

األعضاء
هال خلفان بن ظاهر 

األعضاء
عبدهللا الهاشمي 

األعضاء
خلفان أحمد حارب

األعضاء
عبيد سعيد بن مسحار

األعضاء
سعيد محمد الشارد

األعضاء
نبيل عبدالرحمن عارف

الثقة, الشــفافية, المســاءلة, و الممارســات العادلة وباالســتناد إىل 
تلــك الركائــز األربــع، تطــورت دوافــع الحوكمــة لــدى الهيئــة بمــا 
كــب التغيــرات المتســارعة التــي شــهدتها التكنولوجيــا، ومــن  يوا

ذلك توقعات المعنيين على مدار العقود الثالثة الماضية.

التمّيــز يف الحوكمــة،  العديــد مــن جوائــز  الهيئــة علــى  وحصلــت 
تقديراً لتبنيها مبادئ التمّيز يف الحوكمة المؤسسية.

يف ديســمبر 2019، نظمــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب ورشــة عمــل 
مدينــة  يف  والمطابقــة،  الحوكمــة  حــول  “ســيمنس”،  شــركة  مــع 
ميونيــخ األلمانيــة. وتــأيت هــذه الورشــة يف إطــار جهــود هيئــة كهربــاء 
الممارســات  أفضــل  وتبــادل  كات  الشــرا يــز  لتعز ديب  وميــاه 
والخبــرات مــع كبــرى الشــركات العالميــة. وخــالل ورشــة العمــل، 
عرضــت الهيئــة النهــج الــذي تتبنــاه يف مجــال الحوكمــة الرشــيدة 
وتأثيــر خصوصيــة  العالميــة  المعاييــر  أعلــى  ومطابقــة  الفّعالــة، 

البيانات على سير العمل.

يف يوليــو 2019، حصلــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب علــى شــهادة 
كأول   ،)BSi 13500( الفّعالــة  للحوكمــة  البريطــاين  المعيــار 
مؤسســة يف منطقــة الخليــج تحصــل عليهــا يف عــام 2019، وذلــك 
عــام  يف  الهيئــة  حصلــت  وعندمــا  التــوايل.  علــى  الثالــث  للعــام 
 BS( 2018 علــى شــهادة المعيــار البريطــاين للحوكمــة الفعالــة
13500:2013(، كانــت أول مؤسســة خدماتيــة علــى مســتوى 

العالم تطبق هذا المعيار العالمي.

بجائزتيــن  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  فــازت   ،2019 عــام  يف 
مرموقتيــن مــن جوائــز الحوكمــة الرشــيدة العالميــة التــي تقدمهــا 
مؤسســة “كامبريــدج أي إف أيــه” يف المملكــة المتحــدة. األوىل 
هــي جائــزة التميــز يف مجــال الحوكمــة المؤسســية  والثانيــة جائــزة 

أفضل تقرير عن الحوكمة المؤسسية.
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الهيكل التنظيمي
تعمــل هيئــة كهربــاء وميــاه ديب مــن خــالل عــدة قطاعــات متخصصــة أساســية وداعمــة، ويكــون لــكل قطــاع إداراتــه وأقســامه ووحداتــه 
التنظيميــة التــي تديــر عملياتــه، وفقــا لمؤشــرات األداء الرئيســية، واألهــداف والخطــط التــي تدعــم جهــود الهيئــة يف تقديــم خدماتهــا 

بكفاءة وفعالية.

.

النائب التنفيذي للرئيس النائب التنفيذي للرئيسالنائب التنفيذي للرئيسالنائب التنفيذي للرئيس النائب التنفيذي للرئيس 

 تخطيط نقل
الطاقة

نائب  الرئيس

 محطة 1
 D, E, G

نائب الرئيس 

المشاريع
والهندسة
)التوزيع(

نائب الرئيس  

خدمات الفواتير

نائب  الرئيس

  محطة 2 
 K, L, M 

نائب  الرئيس

 صيانة شبكات
التوزيع

نائب  الرئيس

خدمات القياس

مدير أول

  C3محطة   
 العوير و القصور
 و محطات الطاقة

الشمسية

نائب  الرئيس

 عمليات شبكات
التوزيع

نائب  الرئيس

التحكم يف الفواتير

مدير أول

 الصيانة
الميكانيكية

نائب  الرئيس

خدمات التوصيل

نائب  الرئيس

 التحقق والفئة
الوطنية

مدير أول

تخطيط اإلنتاج

نائب  الرئيس

إدارة أصول التوزيع

نائب  الرئيس

 إيداع و استيراد
الضمان

مدير أول

 تطوير الفواتير
التجارية

مدير أول

 التدشين
والتراخيص

نائب  الرئيس

 الشؤون
 اإلدارية واألمن

 ومكافحة

مدير أول

 مختبر ديوا
المركزي

مدير أول

 المشاريع و
  الهندسه

)G( 

نائب  الرئيس

تخطيط التوزيع

نائب  الرئيس

 تخطيط نقل
المياه

مدير أول /نائب مدير أول

 تخطيط اإلنتاج
وتحلية المياه

مدير أول /نائب مدير أول

إدارة األحمال
والتعرفة 

مدير أول /نائب مدير أول

 التطوير و 
الدعم الفني

مدير أول /نائب مدير أول

عمليات النقل

نائب  الرئيس

الموارد البشرية

نائب  الرئيس

تقنية العمليات

نائب  الرئيس

 إدارة شؤون
الموظفين

مدير أول

صيانة النقل

نائب  الرئيس

 استقطاب
المواهب

مدير أول /نائب مدير أول

 تدشين شبكات
النقل

نائب  الرئيس

 إدارة المواهب

مدير أول

 حماية شبكات
النقل

نائب  الرئيس

 التعليم و
التطوير

مدير أول

هندسة النقل

نائب  الرئيس

 مركز التقييم

مدير أول /نائب مدير أول

  مشاريع النقل

نائب  الرئيس

 إدارة إسعاد 
 الموظفين

مدير أول

 إدارة معلومات
 و تصاريح البنية

التحتية

مدير أول

المزايا و األجور

مدير أول

 أمن تقنية
العمليات

نائب  الرئيس

كاديمية ديوا أ

النائب التنفيذي للرئيس 

المشاريع 
والهندسة المدنية 

وصيانة المياه

نائب  الرئيس

االبتكار

رئيس االبتكار/ 
رئيس تقنية 
المعلومات  إدارة سلسلة

 الموردين والجودة
 والصحة والسالمة

والبيئة

نائب  الرئيس

عمليات المياه 

مدير أول 

 هندسة
العمليات

رئيس هندسة 
العمليات

الشؤون اإلدارية

نائب الرئيس

 مشاريع و
 هندسة المياه
 والتوصيالت

نائب  الرئيس

أمن المعلومات

رئيس أمن المعلومات

العقود

نائب الرئيس

سكادا المياه

مدير أول

عمليات األعمال

رئيس العمليات 

 مكتب إدارة
المشاريع

مدير أول /نائب 
مدير أول

 القياس و
المعدات

مدير أول

 إسعاد
المتعاملين

رئيس إسعاد المتعاملين

 مركز الخبرات
الرقمية و التصميم

مدير أول

التحول الذكي

مدير أول /نائب 
مدير أول

النائب التنفيذي للرئيس 

دعم األعمال و 
  الموارد البشرية

مدير المالية 
المالية

المستشارين التقنيين 

نائب الرئيس 
 التدقيق الداخلي

النائب التنفيذي للرئيس 

 تطوير األعمال والتميز

كبير المستشارين القانونيين
الشؤون القانونية 

النائب التنفيذي للرئيس 
 االستراتيجية واالتصال الحكومي

 العضو المنتدب الرئيس التنفيذي

تخطيط الطاقة و 
توليد الطاقة المياه

والمياه
خدمات الفواتيرتوزيع الطاقة نقل الطاقة

النائب التنفيذي للرئيس 

 المياه و الهندسة
 المدنية

 االبتكار و
المستقبل

الّلجان

    GRI 102-13 الجمعيات والمنظمات

يدعــم مجلــس اإلدارة يف أنشــطته مجموعــة مــن اللّجــان األخــرى التــي تتشــكل إمــا مــن أعضــاء فريــق اإلدارة، أو أفــراد 
آخريــن مــن قطاعــات الهيئــة. وتشــمل هــذه اللجــان علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: لجنــة التظلمــات؛ اللجنــة النســائية؛ 
يــة؛ لجنــة التحقــق مــن الخــردة؛ لجنــة  مجلــس الهيئــة للشــباب؛ لجنــة االســتثمار؛ لجنــة تكافــل وثقــة؛ لجنــة المخالفــات اإلدار
ــز؛ لجنــة إدارة األزمــات؛ لجنــة المخاطــر والمرونــة؛ لجنــة الصحــة والســالمة والبيئــة؛  جائــزة هيئــة كهربــاء وميــاه ديب للتمّي
لجنة الحوكمة المؤسســية؛ فريق االســتجابة ألمن تكنولوجيا المعلومات؛ لجنة االســتجابة لحاالت الطوارئ اإللكترونية؛ 

لجنة اإلدارة العليا لنظام إدارة الطاقة ISO 50001؛ ولجنة الروبوتات والطائرات بدون طّيار.

تؤدي هيئة كهرباء ومياه ديب دوراً مهماً يف العديد من المؤسسات والمجالس واللّجان الوطنية والدولية.
تشمل هذه المؤسسات، على سبيل المثال ال الحصر:

مجلس 
ديب

المجلس 
التنفيذي 
إلمارة ديب

مجلس ديب 
لمستقبل الطاقة

مجلس الشؤون 
االستراتيجية

المجلس األعلى 
للطاقة يف ديب

لجنة 
استراتيجية 

خفض 
االنبعاثات 

الكربونية

لجنة إدارة 
الطلب على 

الطاقة يف ديب

الميثاق 
العالمي لألمم 

المتحدة

المنظمة 
العالمية 
لاقتصاد 

األخضر 

مدير أول
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العمل على أساس استراتيجي

وضــع  ديب  وحكومــة  اإلمــارات  دولــة  تواصــل 
التنميــة  تحقيــق  لضمــان  واألهــداف  االســتراتيجيات 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف  المســتدامة 

وعملت على تطبيق نفس النهج يف جميع أعمالها.
مواءمــة  علــى  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  تعمــل 
العالميــة  التطــورات  مــع  باســتمرار  اســتراتيجيتها 
مســاهمتها  يضمــن  بمــا  الوطنيــة،  واالســتراتيجيات 
ودولــة  ديب  والرخــاء يف  االزدهــار  تحقيــق  الفّعالــة يف 
الطويــل.  المــدى  علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
وتمّثــل اســتراتيجيتنا خارطــة طريــق لتحقيــق رؤيتنــا 
محــاور  مــن  وتتكــون  وقيمنــا،  وشــعارنا  ورســالتنا 
الهيئــة  اســتراتيجية  وتهــدف  اســتراتيجية.  وأهــداف 
يــز  المعنييــن وتعز لعــام 2021 إىل تحقيــق ســعادة 
التنافســية مــن خــالل تقديــم خدمــات ذكيــة ومبتكــرة 
علــى أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة، مــع تبنــي أفضــل 
خــالل  مــن  الهيئــة  وركــزت  العالميــة.  الممارســات 
اســتراتيجيتها لعــام 2021 علــى المرونــة والحوكمــة 
المؤسســية، والتمّيــز واالبتــكار، بمــا يمكننــا مــن إيجــاد 

مستقبل مستدام.

الذكاء 
االستراتيجي

صياغة 
االستراتيجية

التنفيذ والتقييم

مواءمة 
االستراتيجية

التعلم المستمر، التواصل واالبتكار

1

2
3

إطار استراتيجية هيئة كهرباء و مياه ديب 
رســخت الهيئــة مكانتهــا الرائــدة يف تبنــي إجــراءات التخطيــط االســتراتيجي و عمليــات إدارة  األداء، ضمــن عملياتهــا التشــغيلية منــذ أوائــل 

تسعينيات القرن الماضي، وكانت وال تزال يف طليعة المؤسسات العالمية الرائدة يف هذا المجال. 

ويتألــف إطــار عمــل اســتراتيجية الهيئــة مــن ثــالث مراحــل متعاقبــة لتعزيــز المدخــالت الصحيحــة مــن المعلومــات االســتراتيجية، مــع 
االعتمــاد علــى االبتــكار كركيــزة أساســية للنجــاح. تشــمل صياغــة اســتراتيجية الهيئــة تحديــد التوجهــات االســتراتيجية، ومــن ثــم تصميــم 
يــز الــرؤى االســتراتيجية. تركــز المواءمــة التنظيميــة علــى مواءمــة القطاعــات مــع اســتراتيجية  االســتراتيجية المؤسســية مــن خــالل تعز
الهيئــة الكليــة والتخطيــط للمبــادرات االســتراتيجية، حيــث يتــم التركيــز علــى تنفيــذ االســتراتيجية وتقييــم التقــدم المحــرز، بمــا يســاعد يف 

تعقب نتائج األعمال، مقارنة باألهداف المحددة.

الخريطة االستراتيجية للهيئة 

الطموحات االستراتيجية نحو عام 2021

يتطلب تحقيق األهداف االستراتيجية للهيئة اعتماد إدارة استراتيجية مرنة التخاذ القرار األمثل الذي يركز على األولويات العليا. 
كبة أحدث  كبة خطط وأهداف ديب المتزايدة والمتنامية، باإلضافة إىل موا ويتم تحديث خريطة استراتيجيتنا بشكل سنوي لموا

التوجهات العالمية.
يف عام 2019، قامت الهيئة بتحديث رؤيتها لتصبح “مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة”.

يف الوقت نفسه، قامت الهيئة بتحديث رسالتها “نلتزم بتوفير خدمات عالمية رائدة وحلول مبتكرة يف مجال الطاقة انسجاماً مع 
المبادئ الثمانية لديب ووثيقة الخمسين واألهداف االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بما يثري حياة الناس ويضمن 

سعادة المعنيين على نحو مستدام”.

تتضمن استراتيجيتنا لعام 2021 خمسة محاور، تحقق الهيئة من خاللها أهدافها لالستدامة على المدى الطويل:
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النمو المستدام
 النمو المستدام أحد أهم 

أهداف الهيئة لتحقيق 
رؤيتها، من خالل مراعاة 

األبعاد االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية يف استراتيجية 
نموها المستدام. كما تتبنى 
الهيئة استراتيجية لسعادة 

المعنيين؛ تهدف إىل أن 
تكون مؤسسة رائدة يف 

القطاع العالمي للمؤسسات 
الخدماتية وتحقيق أفضل 
النتائج الرئيسية الممكنة؛ 
وقد قامت الهيئة بمواءمة 
استراتيجيتها بشكل فّعال 
مع خطط التنمية المحلية 

والوطنية والعالمية، مع 
التركيز بشكل خاص على 

أهداف األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة.

التمّيز يف العمليات 
التشغيلية والخدمات 

الذكية
تمثل مسارات التميز التي 

تتبعها الهيئة مستويات 
خدمة رائدة من خالل اإلدارة 

الفّعالة ألصول المؤسسة، 
والحفاظ على صحة 

وسالمة المعنيين، وااللتزام 
بمسؤوليتها البيئية، 

وتصور تجربة مستقبلية 
للمتعاملين. 

المرونة والحوكمة
يركز هذا المحور على 

حماية مستقبل الهيئة 
من خالل الحفاظ على 

الممارسات الرائدة التي 
تتبعها يف مجال الحوكمة 
المؤسسية، وتكامل أمن 

المعلومات، والمرونة 
المؤسسية، وإدارة 

المخاطر المؤسسية، 
وإدارة استمرارية األعمال، 

وإدارة األزمات.

10X المستقبل
يتضمن هذا المحور إعادة 

صياغة وخلق مستقبل 
مستدام من خالل تنفيذ 

األبعاد الثالثة للرقمنة 
وتنويع مزيج الطاقة 

وإدارة الطلب.

ممكنات النجاح
تعتمد استراتيجيتنا على 

بناء وتطوير القدرات 
لالستعداد للمستقبل، 

من خالل التخطيط 
واستقطاب المواهب 
وتطوير وتمكين قادة 

المستقبل، وتهيئة مكان 
العمل القائم على 

التكنولوجيا، وتعزيز الهوية 
الوطنية والتوطين.

Climate Change
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أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
دخلــت أهــداف التنميــة المســتدامة حيــز التنفيــذ يف ينايــر 2016، وتشــكل دعــوة عالميــة لتضافــر الجهــود بهــدف القضــاء علــى الفقــر، 
وحمايــة كوكــب األرض، وضمــان الســالم واالزدهــار لشــعوب العالــم. ويكــون لــكل هــدف مــن األهــداف الـــ 17 أغــراض محــددة يجــب 

تحقيقها خالل السنوات الـ 15 المقبلة.

قامت الهيئة بمواءمة استراتيجيتها مع االستراتيجيات على المستوى الدويل والوطني والمحلي.

المبادئ العشرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة

مبــادرة  كبــر  أ المتحــدة  لألمــم  العالمــي  الميثــاق  يعــد 
كثــر  عالميــة الســتدامة الشــركات، حيــث يشــارك فيــه أ
يــد عــن 170 دولــة.  مــن 13,000 مؤسســة مــن مــا يز
يقــوم الميثــاق العالمــي علــى عشــرة مبــادئ أساســية 
ومكافحــة  والبيئــة  والعمــل  اإلنســان  بحقــوق  تتعلــق 

الفساد.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

يــة بشــأن تغيــر المنــاخ معاهــدة بيئيــة  تعتبــر اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار
دوليــة، وقــد دخلــت حيــز التنفيــذ عــام 1994. يتمثــل الهــدف الرئيســي 
يــة بشــأن تغيــر المنــاخ يف وضــع مبــادئ  التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار
توجيهيــة لضبــط مســتويات انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري مــن قبــل 
الــدول الموقعــة علــى االتفاقيــة، لتجنــب حصــول أي تغييــرات جذريــة يف 

الغالف الجوي والمناخ.

األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021
تســعى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل 
هــذه الرؤيــة الشــاملة إىل أن تكــون واحــدة مــن أفضــل 
دول العالــم بحلــول اليوبيــل الذهبــي لقيــام االتحــاد يف 
عــام 2021، حيــث تحتفــي دولــة اإلمــارات بخمســين 
عامــاً وإطــالق مســيرة الخمســين القادمــة. ولتحقيــق 
ذلــك، وضعــت الدولــة مجموعــة مــن مؤشــرات األداء 
محــاور  ســتة  ضمــن  صنفــت  الوطنيــة  الرئيســية 

لمتابعة التقدم الذي يتم إحرازه.

استراتيجية األمن المايئ لدولة اإلمارات 2036
لدولــة   2036 المــايئ  األمــن  اســتراتيجية  تهــدف 
اســتدامة  إىل ضمــان  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الظــروف  خــالل  الميــاه  إىل  الوصــول  واســتمرارية 
الطــوارئ  وظــروف  العاديــة  غيــر  الطبيعيــة 
الدولــة  تشــريعات  مــع  ينســجم  بمــا  القصــوى، 
والمعاييــر الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة 
العالمية. وتشــمل بعض المســتهدفات األساســية 
المــوارد  علــى  الطلــب  خفــض  لالســتراتيجية 
إعــادة  نســبة  يــادة  وز  ،%21 بنســبة  المائيــة 
اســتخدام الميــاه المعالجــة إىل 95% ورفــع ســعة 

تخزين المياه إىل يومين.

استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي: 
كتوبــر 2017، وتعــد  أطلقــت هــذه االســتراتيجية يف أ
األوىل مــن نوعهــا يف العالــم، وتهــدف إىل تحقيــق 
بــاألداء  واالرتقــاء  اإلمــارات 2071؛  أهــداف مئويــة 
واســتخدام  المســتويات؛  جميــع  علــى  الحكومــي 
علــى  للتغلــب  متكامــل  ذكــي  رقمــي  نظــام 
والفعالــة؛  الســريعة  الحلــول  وتقديــم  التحديــات 
األمــر الــذي يجعــل دولــة اإلمــارات األوىل يف مجــال 
مختلــف  يف  االصطناعــي  الــذكاء  اســتثمارات 
بقيــم  جديــد  حيــوي  ســوق  وإنشــاء  القطاعــات، 

اقتصادية عالية.

استراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة
ســعادة  تحقيــق  إىل  االســتراتيجية  هــذه  تهــدف 
المتعامليــن ووضــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الــذكاء  باســتخدام  التفاعليــة  للمــدن  كنمــوذج 
الجينــي  والطــب  المبتكــر  والتعليــم  االصطناعــي 
لتحقيــق  الروبوتيــة  الصحيــة  والرعايــة  الذكــي 

االستدامة.

استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم رعــاه هللا، هــذه االســتراتيجية يف ينايــر 2012، 
المبــادرة الوطنيــة طويلــة المــدى لبنــاء اقتصــاد أخضــر 
شــعار  تحــت  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف 
إىل  وتهــدف  مســتدامة”،  لتنميــة  أخضــر  “اقتصــاد 
الحفــاظ علــى بيئــة مســتدامة لدعــم النمــو االقتصادي 

على المدى الطويل.

عام التسامح
آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أعلــن 
نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه هللا، عــام 2019  يف دولــة 
اإلمــارات عامــاً للتســامح، وقــدم دولــة اإلمــارات كمركــز 
عالمــي للتســامح. كانــت الرؤيــة وراء عــام التســامح 
مجتمــع  بنــاء  أجــل  مــن  الجهــود  “تكريــس  هــي 
متســامح يؤمــن بأهميــة التواصــل البشــري”. يف ذلــك 
العــام، تــم وضــع العديــد مــن المبــادرات والسياســات 

لتعزيز قيمة السالم واإلنسانية والتعايش السلمي.

استراتيجية اإلمارات الستشراف المستقبل
األمــد  طويلــة  االســتراتيجية  هــذه  إطــالق  تــم 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  اســتجابًة 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه 
عبــر  الوطنيــة  التنميــة  توجيــه جهــود  بهــدف  هللا، 
المســتقبلية  والتحديــات  المتطلبــات  تحديــد 
والتعامــل معهــا، مــن خــالل خطــط فّعالــة طويلــة 
األمــد، واالســتفادة مــن الفــرص الجديــدة مــن أجــل 
االســتراتيجية  وترتكــز  الشــاملة.  التنميــة  تحقيــق 
جديــدة  عمــل  آليــة  رئيســية:  محــاور  ثالثــة  علــى 
ووضــع  الوطنيــة،  القــدرات  وبنــاء  للحكومــة، 

أولويات استراتيجية من أجل المستقبل.

اإلســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار واســتراتيجية ديب 
لابتكار

قطاعــات   10 علــى  لالبتــكار  ديب  اســتراتيجية  تركــز 
تتماشــى مع االســتراتيجية الوطنية لالبتكار، وتهدف 
ديب.  إمــارة  يف  المعيشــي  المســتوى  تحســين  إىل 
لتحســين  للهيئــة  قصــوى  أولويــة  االبتــكار  ويمثــل 
خدماتهــا ومبادراتهــا، كمــا أنه يشــكل الحافز الرئيســي 

لتطوير استراتيجياتنا وخطط عملنا.

مئوية اإلمارات 2071
خــالل  مــن  البشــرية  التنميــة  علــى  الخطــة  تركــز 
مجــاالت  علــى  تركــز  التــي  التعليميــة  البرامــج 
يــز ســمعة  الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات، وتعز
العالمــي،  المســتوى  علــى  الناعمــة  وقوتهــا  الدولــة 
وتعزيــز االحتــرام والتالحــم المجتمعــي، مــع ترســيخ 
القيــم والمبــادئ األخالقيــة اإلماراتيــة، وبنــاء اقتصــاد 

تنافسي متنوع.

ديب الذكية
يف  مدينــة  أذكــى  إىل  ديب  لتحويــل  االســتراتيجية  الذكيــة  ديب  مبــادرة  تهــدف 
العالــم بحلــول عــام 2021 بمناســبة اليوبيــل الذهبــي للدولــة. وتشــمل 100 
الهيئــة  مبــادرة لتحويــل 1000 خدمــة حكوميــة إىل خدمــات ذكيــة. تشــارك 
بفعاليــة يف تطويــر رؤيــة مدينــة ديب الذكيــة باعتبارهــا أحــد المعنيين الرئيســيين 

بالمبادرة.

اســتراتيجية ديب للطاقــة النظيفــة واســتراتيجية إدارة الطلــب علــى الطاقــة 

والمياه
تهــدف اســتراتيجية ديب للطاقــة النظيفــة 2050 إىل توفيــر 7% مــن إجمــايل 
و%25   ،2020 عــام  بحلــول  النظيفــة  الطاقــة  مصــادر  مــن  ديب  يف  الطاقــة 
بحلــول عــام 2030 و 75% بحلــول عــام 2050، بينمــا تهــدف اســتراتيجية 
إدارة الطلــب علــى الطاقــة والميــاه 2030 إىل تقليــل الطلــب علــى الطاقــة 
والميــاه بنســبة 30% بحلــول عــام 2030. وتــؤدي الهيئــة دوراً أساســياً يف 
تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــالل تعزيــز قطــاع الطاقــة المتجــددة والتنويــع يف 
مصــادر الوقــود لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية ديب للطاقــة النظيفــة 2050، 
الثالثــة  العقــود  مــدى  علــى  الطاقــة يف ديب  قطــاع  إطــار عمــل  ترســم  التــي 

القادمة.

استراتيجية خفض االنبعاثات الكربونية 2021
تحــدد هــذه االســتراتيجية مســار اإلجــراءات التــي تتبناهــا حكومــة ديب مــن أجــل 
إدارة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة يف ديب حتــى عــام 2021. وتهــدف للحــد مــن 
االنبعاثــات الكربونيــة بنســبة 16% بحلــول عــام 2021. وتغطــي الهيئــة غالبيــة 
الخفــض المســتهدف لقطــاع الطاقــة والميــاه بمــا يعــادل تقريبــاً 50% مــن 
إجمــايل خفــض االنبعاثــات يف ديب. يف  عــام 2019، أســهمت الهيئــة  يف تحقيــق 
اســتراتيجية ديب للحــد مــن انبعاثــات الكربــون )CAS( 2021 قبــل عاميــن مــن 
كســيد الكربــون يف  الموعــد المحــدد،  حيــث انخفــض صــايف انبعاثــات ثــاين أ

إمارة ديب بنسبة %19.

برنامج ديب لألداء الحكومي المتميز
يهــدف برنامــج ديب لــألداء الحكومــي المتميــز إىل إيجــاد بيئــة محفــزة لتشــجيع 
للتحديــات  واالســتجابة  واالبتــكار  التميــز  تبنــي  علــى  الحكومــي  القطــاع 
وتحســين األداء. ويف إطــار ســعي الهيئــة لتحقيــق ذلــك، فقــد حرصــت علــى 
أفضــل  واعتمــاد  العالمــي  المســتوى  الحكوميــة ذات  الخدمــات  أرىق  توفيــر 

الممارسات العالمية.

السعادة يف دولة اإلمارات وإمارة ديب
أطلقــت دولــة اإلمــارات مبادرتهــا الطموحــة بــأن تصبــح أســعد دولــة يف العالــم، 
الوطنــي للســعادة  البرنامــج  للســعادة وأطلقــت  يــر دولــة  بتعييــن وز قامــت 
واإليجابيــة. وتنعكــس تلــك المبــادرات الطموحــة للســعادة يف كل مــن “رؤيــة 

اإلمارات 2021” و”خطة ديب 2021”.

خطة ديب 2021
تصــف خطــة ديب 2021 مســتقبل ديب مــن منظــور كلــي ومتكامــل ينقســم إىل 
ســتة مواضيــع، يشــكل كل موضــوع منهــا مجموعــة مــن مؤشــرات األداء الرئيســية 

لديب والتي تتماشى مع استراتيجية هيئة كهرباء ومياه ديب لسنة 2021.

استراتيجية ديب للمعامات الاورقية
متكاملــة  منظومــة  بنــاء  إىل  الالورقيــة  للمعامــالت  ديب  اســتراتيجية  تهــدف 
واالســتراتيجيات  الخطــط  ووضــع  األوراق،  مــن  الخــايل  الحكومــي  للعمــل 
مــدن  متطلبــات  لتلبيــة  مجتمعاتهــم  وتطويــر  النــاس  ســعادة  لترســيخ 
يــد عــن  المســتقبل. وستســهم االســتراتيجية يف التخلــص مــن طباعــة مــا يز

مليار ورقة سنوياً يف حكومة ديب.

10X ديب
وجــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه هللا، جميــع الجهــات الحكوميــة يف ديب 
لتوفيــر  المتاحــة  التقنيــات  مــن  واالســتفادة  اإلحالليــة  التقنيــات  تبنــي  إىل 
الخدمــات القائمــة أو الجديــدة وفــق أســاليب مختلفــة، قائمــة علــى التركيــز 
علــى  يتعيــن  المنطلــق،  هــذا  ومــن  الخدمــات.  وتصميــم  المتعامليــن  علــى 
لعملياتهــا  كأســاس  اإلحالليــة  التقنيــات  تبنــي  الحكوميــة  الجهــات  جميــع 

التشغيلية، وإيجاد طرق دمجها يف جميع نواحي العمل.

المبادئ الثمانية لديب
إن المبــادئ الثمانيــة للحكــم والحكومــة يف ديب التــي أعلنهــا صاحــب الســمو 
رئيــس مجلــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  آل مكتــوم،  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد 
والخيــر  البــالد  وتفــوق  الشــعب  رفــاه  تضمــن  هللا،  رعــاه  ديب  حاكــم  الــوزراء 
المبــادئ األساســات القويــة لنمــو دولــة اإلمــارات  القادمــة. وتضــع  لألجيــال 

واألحوال االقتصادية واألعمال والقانون وغيرها من المجاالت.

وثيقة الخمسين
ســميت الوثيقــة بهــذا االســم تيمنــاً بمــرور خمســين عامــاً علــى تــويل صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا، أول مســؤولية لــه يف 
خدمــة هــذا الشــعب، وتحــدد الوثيقــة خطــط تحســين جــودة الحيــاة للمواطنيــن 
والمقيميــن يف إمــارة ديب، وتتضمــن الوثيقــة المشــروعات التــي ســيتم تنفيذهــا 
لتحســين جــودة الحيــاة وتنميــة المجتمــع وضمــان مســتقبل مزدهــر لألجيــال 

القادمة.
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 GRI 103-1,103-2,103-3,102-7,201-1أداؤنا االقتصادي 

عدد الموظفين

عدد الوحدات المباعة من الكهرباء

عدد الوحدات المباعة من المياه

نفقات رأس المال

عائدات األسهم

مجموع اإليرادات

 نسبة الدين إىل حقوق المساهمين

115,709,045,085 جالون 

11,727

41,313,005,525 كيلووات/ ساعة 

5,644 مليون درهم 

%7.23

%6.42

21,913 مليون درهم

   GRI 103-1,103-2,103-3,201-2  المخاطر والمرونة المؤسسية
يــاً يف البنيــة التحتيــة للكهربــاء والميــاه يف  تــؤدي الهيئــة دوراً جوهر
يف  المرونــة  واســتدامة  لبنــاء  معــززة  قــدرة  يتطلــب  وهــذا  ديب. 

االستجابة للحوادث والتهديدات واألزمات.

ُتعــد سياســة وإطــار عمــل المخاطــر والمرونــة المؤسســية جــزءاً 
مــن التــزام الهيئــة بضمــان المرونــة طويلــة المــدى عبــر المؤسســة 
بحيــث تظــل مؤسســة خدميــة مرنــة لألجيــال القادمــة. يعــد التــزام 
الهيئــة  تجــاه المخاطــر المؤسســية والمرونــة جــزءاً مــن هدفهــا 
ومــرن  متكامــل  حوكمــة  “إطــار  أجــل  مــن   IP05 االســتراتيجي 

ورشيق”.

 NCEMA ويتوافــق نهجهــا الشــامل للمخاطــر والمرونــة مــع معيار
7000 الســتمرارية األعمــال يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
 BS 11200 و ISO 31000 و ISO 22301 اآليــزو وشــهادات 
الدوليــة، ومــع جميــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا يف دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. قامــت الهيئــة أيضــاً بتطويــر معيــار 
قطــاع  يف  والمرونــة  المخاطــر  إلدارة   PAS 60518:2020
مــع  بالتعــاون  الهيئــة  طورتــه  الــذي  الخدماتيــة،  المؤسســات 
المعهــد البريطــاين للمعاييــر. ويعــد األول مــن نوعــه علــى مســتوى 

العالم.

كذلــك  أطلقــت الهيئــة بالتعــاون مــع المعهــد البريطــاين للمعاييــر، 
“مفهــوم وإطــار عمــل رشــاقة األعمــال” PAS 1000:2019 وهــو 
األعمــال  أداء  رشــاقة  لقيــاس  نوعــه  مــن  أول معيــار مؤسســي 
علــى مســتوى العالــم،  كمــا وقعــت الهيئــة اتفاقيــة للتعــاون مــع 
المعهــد لتطويــر معيــار )PAS 60518:2020(  والخــاص بــإدارة 
المخاطــر يف قطــاع الطاقــة والمؤسســات الخدماتيــة، ويعــد أول 
معيــار مــن نوعــه يف العالــم، وسيشــكل مرجعــاً إرشــادياً يف قطــاع 

الطاقة والمؤسسات الخدماتية.

إدارة المخاطر المؤسسية
تواجــه الهيئــة خــالل العمليــات اليوميــة مجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر. وهــي تحــدد وتخطــط للتخفيــف مــن المخاطــر غيــر المقبولــة 

أو غير المحتملة بموجب إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية الخاصة بها. وهذا يشمل:

نهج شامل إلدارة المخاطر

الرقابة والسيطرة على المخاطر من خالل حوكمة راسخة

ISO 31000: 2018 عملية تقييم وإدارة المخاطر متوافقة مع معيار اآليزو

برامج تدريبية وتوعوية باللغتين العربية واإلنجليزية، وسياسات وإجراءات إرشادية سهلة التطبيق.

استمرارية األعمال وإدارة األزمات
الســتمرارية  خطــط  تطويــر  مســؤولية  الهيئــة  قطاعــات  تتــوىل 
األعمــال )BCP( التــي تتــم مراجعتهــا واختبارهــا وتحديثهــا ســنوياً. 
مجــاالت  بتحديــد  القطاعــات  تقــوم  االختبــار،  مرحلــة  خــالل 
قســم  مــن  بدعــم  األولويــة  حســب  وترتيبهــا   )AFI( التحســين 
المخاطــر والمرونــة. لمواجهــة المخاطــر والســيناريوهات خارجيــاً، 
طــورت الهيئــة خطــط مشــتركة مــع شــركائها االســتراتيجيين )بمــا 
الخطــط  وتبــادل  لتطويــر  األخــرى(  الحكوميــة  الجهــات  ذلــك  يف 
بيــن  المعلومــات  تبــادل  يتــم  الطــوارئ.  حــاالت  يف  المشــتركة 
أن  يضمــن  ممــا  دوري،  بشــكل  والوطنيــة  المحليــة  الســلطات 
اســتعداد الهيئــة لحــاالت الطــوارئ يلبــي المتطلبــات والمعاييــر 
بشــكل  التدريبــات  إجــراء  يتــم  المطلوبــة.  والوطنيــة  المحليــة 

منتظم الختبار السيناريوهات المحتملة.

االتصال واالستعداد لألزمات
لالســتجابة  مخصصــة  خطــة  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  لــدى 
اإلعالميــة وخطــة اتصــال لألزمــات، مــع بيانــات محــددة مســبقاً 
لضمــان التواصــل الســريع والفعــال مــع الموظفيــن والجمهــور 
أثنــاء حــاالت الطــوارئ. تمتلــك الهيئــة مركــزاً للتحكــم باألزمــات 
يعمــل كمحــور لتوجيــه ودعــم وتوفيــر جميــع الخطــوات الالزمــة 
مــع  بشــكل مباشــر  األزمــات  إدارة  يتصــل مركــز  األزمــات.  أثنــاء 

فريق إدارة األزمات يف ديب ومع المكتب اإلعالمي لحكومة ديب.

طويلــة  الماليــة  االســتدامة  بتحقيــق  الهيئــة  تلتــزم 
المــدى، وهــو مــا تظهــره جهودها المتواصلة لتحســين 
مجموعــة  يــز  وتعز االســتثمارات،  وتنــوع  التكاليــف 
الخدمــات المقدمــة لمتعامليهــا وتوليــد عائــد ثابــت 

لصالح المعنيين.

يف عــام 2019، أثمــرت جهــود الهيئــة لتحســين جــودة 
ونطــاق الخدمــات المقدمــة لمتعامليهــا عــن حصولها 
مــن جميــع  المتعامليــن  رضــا  درجــات  أعلــى  علــى 

فروع حكومة ديب.

اإلمــارات  دولــة  حافظــت  الــدويل،  الصعيــد  علــى 
العربيــة المتحــدة، ممثلــة يف هيئــة كهربــاء وميــاه ديب، 
يف  التــوايل  علــى  الثالــث  للعــام  األول  المركــز  علــى 

يــر ممارســة أنشــطة األعمــال الصــادر  الحصــول علــى الكهربــاء يف تقر
المتعلقــة  الرشــيدة  القيــادة  رؤيــة  مــع  وتماشــياً  الــدويل.  البنــك  عــن 
باالقتصــاد األخضــر، تســتثمر الهيئــة بشــكل شــامل وتبتكــر لزيــادة حصــة 

الطاقة المتجددة يف إجمايل الطاقة التي تنتجها.

ماليــة  علــى محفظــة  باســتمرار  الهيئــة  ذلــك، حافظــت  إىل  باإلضافــة 
قويــة ومركــز نقــدي قــوي؛ وهــذا يعــود بشــكل أساســي إىل نماذجهــا 
القطاعيــن  مــع  كاتها  شــرا مثــل  االســتثمارات،  باســتقطاب  الخاصــة 
وكفــاءة  ثابــت  بنمــو  تتمتــع  أنهــا  أثبتــت  والتــي  والخــاص،  الحكومــي 
برامــج ومشــاريع  عاليــة. عــالوة علــى ذلــك، ســتواصل االســتثمار يف 
وأهدافهــا  ورســالتها  رؤيتهــا  مــع  تتماشــى  التــي  اإليــرادات  تنميــة 

االستراتيجية التي تعزز مركزها المايل السليم.
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االبتكار والمستقبل
تبنــت الهيئــة االبتــكار كأحــد قيمهــا األساســية الخمــس وقامــت بدمجــه ضمــن خطتهــا االســتراتيجية. وأثمــرت جهودهــا يف مجــال االبتــكار 
كبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــول العالمــي الجديــد. ونتيجــة لذلــك،  عــن مبــادرات رائــدة مكَّنتهــا مــن اختصــار الوقــت والجهــد وموا
حققــت الهيئــة عــدداً مــن اإلنجــازات التــي ميزتهــا كهيئــة رائــدة يف تبنــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتقنيــات اإلحالليــة مقارنــة 

بالهيئات الحكومية األخرى.

. مختبر بيركلي ألبحاث 
الذكاء االصطناعي 

)BAIR( ، مما يجعلها 
أول مؤسسة حكومية 

خدماتية يف العالم تدخل  
كة استراتيجية  يف شرا

مع المختبر.

أول مؤسسة خدماتية حكومية 
على مستوى العالم تنضم 

كشريك لمركز الثورة الصناعية 
الرابعة التابع للمنتدى 

كبة  االقتصادي العالمي، لموا
الثورة الصناعية الرابعة وتطوير 

التقنيات اإلحالية يف مجال 
الطاقة والمياه.

أول مؤسسة خدماتية 
على مستوى العالم 
واألوىل خارج الواليات 

المتحدة األمريكية 
تشارك يف برنامج 

الحوسبة الكمية من 
مايكروسوفت.

أجندة االبتكار يف المستقبل
كبــة آخــر التطــورات يف القطاعــات االســتراتيجية، تبنــت الهيئــة  انســجاماً مــع توجيهــات القيــادة الرشــيدة الستشــراف المســتقبل وموا
مبــادرات مختلفــة مبنيــة علــى أســس علميــة ســليمة ورؤيــة واضحــة الستشــراف التحديــات المســتقبلية وتحويلهــا إىل فــرص واعــدة. 

وتشمل أجندة الهيئة على ديب 10X 1.0، وديب 10X 2.0 والشركات الناشئة.

محاور ديوا الرقمية: 

الشركات الناشئة

10X 2.0 ديب
انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة ديب 10X يف 
القمة العالمية للحكومات 2018، الهادفة إىل 

تطوير خدمات حكومية مشتركة، وتعمل 37 جهة 
حكومية على إطالق مبادرات مشتركة عبر 

مختلف القطاعات الرئيسية؛ وضمن هذه المرحلة 
تعمل الهيئة مع كل من مطارات ديب وهيئة 

الطرق والمواصالت على مبادرات تقدم خدمات 
جديدة تلهم العالم وتعزز مكانة ديب كعاصمة 

لالقتصاد األخضر.

تعاونت هيئة كهرباء ومياه ديب مع 
العديد من الشركات الناشئة من 

خالل عدة برامج بما يف ذلك 
برنامج اإللكترونات الحرة 
ومسرعات ديب للمستقبل.

10X 1.0 ديب
كجزء من ديب 10X 1.0، وكجزء من جهودها 
إلعادة تعريف مفهوم المؤسسات الخدماتية، 
أطلقت هيئة كهرباء ومياه ديب “ديوا الرقمية”، 
الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه ديب، لتصبح 

الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم 
معززة بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة 

وتخزينها والتوسع يف استعمال الذكاء 
االصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

برنامج اإللكترونات الحرة
بــدأ برنامــج اإللكترونــات الحــرة يف عــام 2017، 
ويشــمل ائتالفــاً عالميــاً يضــم 10 مؤسســات 

عالمية رائدة يف مجال الطاقة، هي:

ويهدف البرنامج إىل تحفيز األجيال القادمة على ابتكار أفكار جديدة يف 
مجاالت تتعلق بالطاقة مثل إنتاج الطاقة وإدارة الطاقة وإنترنت األشياء. 
شاركت الهيئة يف ثالثة من برامج اإللكترونات الحرة يف األعوام 2017 و 
2018 و 2019، ونتج عن هذه المشاركات تبني الهيئة لثمانية مشاريع 

رائدة وتوقيع تسع مذكرات تعاون.

الخدمات الرقمية الذكاء االصطناعي تخزين الطاقة  الطاقة الشمسية

ستمكن “ديوا الرقمية” من 
توسيع خدماتها الرقمية 

عبر منصة “مورو” الرقمية. 
ويقدم هذا المحور خدمات 

معيارية عالمية وحلوالً 
متعددة من مكان واحد، 

وفق أعلى مستويات 
الجودة، إضافة إىل تعزيز 

تجربة المتعاملين.

يقوم هذا المحور تحت اسم 
“رّماس”، بتوسيع نطاق 

استخدامات أنظمة الذكاء 
االصطناعي  لتشمل جميع 
العمليات التشغيلية، بهدف 

رفع مستوى سعادة 
المتعاملين، وزيادة الكفاءة 

واإلنتاجية. 

تسعى “ديوا الرقمية” إىل 
تشغيل شبكة طاقة متجددة 

تستخدم تقنيات تخزين طاقة 
مبتكرة. 

يتمثل هذا المحور يف إطالق 
تقنيات متطورة للطاقة 

الشمسية يف ديب. 

6. “إنوجي” للطاقــة  األمريكيــة   الشــركة 
)American Electric Power(

.1

7. مجموعة “إس يب جروب” )AusNet( ”2. “أوس نيت

8. “إيه إس يب” 3. هيئة كهرباء ومياه ديب 

9. “تيبكو” 4. “سي إل يب”

10. “إي دي يب”. 5. “أوريجين”
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جوائز وشهادات هيئة كهرباء ومياه ديب:  
كثر من 50 جائزة وشهادة يف عام 2019، منها ما يلي: حصلت هيئة كهرباء ومياه ديب على أ

التميز
تعمــل الهيئــة ضمــن المحــاور الثــالث الرئيســية للجيــل الرابــع مــن برنامــج ديب لــألداء الحكومــي المتميــز، لتشــجيع وتحفيــز الموظفيــن 
والتأكيــد علــى أهميــة التميــز بصفتــه أحــد أهــم الطــرق للتحــول نحــو حكومــة المســتقبل وإرضــاء المعنييــن مــع التركيز علــى المتعاملين. 
واعتمــدت الهيئــة بطاقــة قيــاس األداء المتــوازن )BSC( ومبــادئ وإرشــادات برنامــج ديب لــألداء الحكومــي المتميــز، وتعمــل وفقــاً لنظــام 

الجيل الرابع من برنامج ديب لألداء الحكومي المتميز.

أصبحــت إنجــازات الهيئــة نموذجــاً يحتــذى يف التميــز محليــاً وإقليميــاً. وســاهمت هــذه اإلنجــازات يف حصــول هيئــة كهربــاء وميــاه ديب علــى 
كثر من 231 جائزة وشهادة محلية وإقليمية ودولية منذ عام 2016. أ

التميــز  شــهادة-  علــى  الهيئــة  حصلــت   ،2019 عــام  يف 
المســتدام )C2S( التــي تمنحهــا المؤسســة األوروبيــة إلدارة 
يــر  إىل المؤسســة الــذي يغطــي    الجــودة، بعــد تقديــم التقر
والمتعامليــن،  اإلدارة،  الخمــس:  األساســية  الركائــز 
والشــركاء.  والمالكيــن  والمجتمــع،  والبيئــة  والموظفيــن، 
وتتكــون الركائــز الخمــس مــن مواضيــع مختلفــة، لــكل منهــا 
نظــرة شــاملة لكيفيــة تغطيــة الجوانــب الثــالث لالســتدامة: 
التــزام  اإلنجــاز  هــذا  ويثبــت  والمجتمــع.  والبيئــة  االقتصــاد 
الهيئــة باالســتدامة ومــدى اهتمامهــا وتطبيقهــا لالســتدامة 

ضمن عملياتها وثقافتها.

مــن  الخبــراء  مــن  فريــق  قــام  الشــهادة،  علــى  للحصــول 
الهيئــة  بتقييــم طلــب  الجــودة  األوروبيــة إلدارة  المؤسســة 
ركــزت  الرئيســي.  مركزهــا  يف  ميــداين  بتقييــم  ومتابعتــه 
الركائــز الخمــس المطلوبــة  الهيئــة بشــكل أساســي علــى 

ً دوليا

محلياً

اقليمياً

 جوائز إديسون
 )فئة الطاقة 
واالستدامة(

جائزة استمرارية األعمال 
والمرونة المؤسسية من 
مجلة )CIR( البريطانية 

الرائدة يف مجال استمرارية 
األعمال والتأمين والمخاطر

الجائزة العربية 
للمسؤولية 
االجتماعية 

للمؤسسات عن فئة 
القطاع العام 

الحكومي

جائزة االقتصاد 
األخضر عن فئة 
أفضل شريك 

استراتيجي

جائزة “أفكار 
اإلمارات”

جائزة مؤسسة آي سي 
إم جي ICMG العالمية: 
أفضل تصميم رقمي يف 
المؤسسات الخدماتية 
)المياه، الكهرباء، والغاز(

شهادة  االلتزام 
باالستدامة من 

المؤسسة األوروبية 
إلدارة الجودة

شهادة 
“أفضل بيئة عمل”

جائزة أفضل مبادرة 
لخدمة المتعاملين 
ضمن جوائز التميز 
العالمية يف األعمال 

 جائزة “أفضل مشروع
 للشبكات الذكية”، فوز دولة
 اإلمارات ممثلة بالهيئة عن

مشروع محطة الشبكة الذكية

 فئة بطل المياه الخضراء
 فئة كفاءة المياه الذكية

 فئة البنية التحتية للعدادات

 جائزتان عن فئة خفض
 االنبعاثات الكربونية وفئة كفاءة

المياه

جائزة التفاحة 
الخضراء العالمية

جائزة التفاحة 
الخضراء العالمية

 “جوائز آسيا للطاقة”

 “جوائز آسيا للطاقة”
 جائزة »أفضل أداء بيئي«، فوز 
دولة اإلمارات ممثلة بالهيئة عن 

مبادرة االستدامة يف جميع 
محطات النقل الفرعية 

المستدامة لتشجيع االرتباط 
بالمشاريع الخضراء. 

قمة وجائزة التحول 
الرقمي المؤسسي 

2019
أفضل مشروع تحول رقمي للعام

جائزة “أفضل مشروع لنقل وتوزيع 
الطاقة” عن مشاريع أتمتة 
محطات التوزيع الفرعية.

حصول الهيئة على شهادة التميز المستدام من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 

قصة نجاح

 “جوائز آسيا للطاقة”

الطاقــة  مــن خــالل عــرض مشــاريع وبيانــات ومؤشــرات 
وخفــض  الذكيــة  والمبــادرات  والكفــاءة  المتجــددة 
االنبعاثــات باإلضافــة إىل آخــر التطــورات يف التميــز يف خدمــة 
وأنظمتهــا  سياســاتها  عــرض  إىل  إضافــًة  المتعامليــن. 

واستراتيجياتها التي تدعم التطوير المهني للموظفين.

وخالل التقييم، سلطت الهيئة الضوء على استراتيجياتها 
وعملياتهــا التــي تتماشــى مــع المبــادئ العشــرة للميثــاق 
جهــود  عــن  فضــالً   ،)UNGC( المتحــدة  لألمــم  العالمــي 
الهيئــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة التي وضعتها 
األمــم المتحــدة. كمــا أثبتــت الهيئــة أن خططهــا وأهدافهــا 
ديب 2021  وخطــة  اإلمــارات 2021  رؤيــة  مــع  تتماشــى 
وأهــداف   2050 النظيفــة  للطاقــة  ديب  واســتراتيجية 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة. 
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التنمية
المستدامة 

الفصل 2
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نهجنا اإلداري

حوكمة االستدامة

يــاً يف هويــة هيئــة كهربــاء  دائمــاً وجوهر تعتبــر االســتدامة جــزءاً 
وميــاه ديب، ويتبناهــا العاملــون يف الهيئــة، ابتــداًء مــن اإلدارة العليــا 
مروراً بالموظفين، ويعملون أيضاً على ترســيخ ثقافة االســتدامة 

يف الهيئة وبين جميع المعنيين.

يــز  ويســهم تجســيد االســتدامة يف جميــع محــاور الهيئــة يف تعز
ريادتهــا يف قطــاع المؤسســات الخدماتيــة، عبــر إيجــاد تــوازن بيــن 
نتائجنــا الماليــة وأدائنــا البيئــي وبيــن التزامنــا برفاهيــة المجتمــع يف 
للجميــع.  مســتدامة  قيمــة  يحقــق  بمــا  اإلمــارات؛  ودولــة  ديب 
وبوصفها مؤسســة خدماتية رائدة يف المنطقة والمزود الحصري 
والوحيــد للكهربــاء والميــاه يف ديب، تــدرك الهيئــة دورهــا يف دعــم 

الجهود الرامية لتحقيق االستراتيجيات المحلية والوطنية.

يــأيت التزامنــا بتحقيــق االســتدامة يف إطــار توجيهــات اإلدارة العليــا 
أساســياً   االســتدامة عنصــراً  اإلدارة قضايــا  للهيئــة، حيــث تعتبــر 
ــا االســتدامة  مــن األعمــال التــي تشــرف عليهــا  كمــا تدخــل قضاي
ضمــن االســتراتيجية المؤسســية للهيئــة وليســت منفصلــة عنهــا. 
وتعمــل إدارة االســتدامة والتغيــر المناخــي تحــت إشــراف قطــاع 
تطويــر األعمــال والتميــز، وتتمثــل رســالتها يف وضــع وإعــداد وإدارة 
تلبيــة  إىل  ويهــدف  الهيئــة،  يف  المؤسســية  لالســتدامة  برنامــج 
األعمــال  إبــراز  مــع  متوازنــة،  بطريقــة  الشــركاء  احتياجــات 

والممارسات التي توضح نهج االستدامة لدى الهيئة.

موائمــة  علــى  المناخــي  والتغيــر  االســتدامة  إدارة  تعمــل 
اســتراتيجية الهيئــة وأهدافهــا مــع التوجهــات واألهــداف العالميــة 
بمــا يعكــس مســيرة الهيئــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. وتقــوم 
إدارة االســتدامة والتغيــر المناخــي بــإدارة وتنفيــذ عمليــة إعــداد 
يــر االســتدامة للهيئــة، وإشــراك المعنييــن، وتنفيــذ حمــالت  تقار
التوعيــة وبرنامــج الهيئــة لخفــض االنبعاثــات، وخفــض معــدالت 
كســيد الكربــون مــن خــالل نظــام تعويــض الكربــون، ومخاطــر  ثــاين أ
التغيــر المناخــي وتأثيراتهــا علــى عمليــات الهيئــة، وخطــط التكيــف 
المخاطــر  تقليــل  وبرامــج  الصلــة،  ذات  المناخــي  التغيــر  مــع 

وتســعى الهيئــة إىل أن تكــون مؤسســة خدماتيــة رائــدة عالميــاً مــن 
خــالل االســتفادة مــن الخبــرات العالميــة والمحليــة لتبنــي أحــدث 
معاييــر وممارســات االســتدامة. ويعــد التوطيــن أحــد أهــم أولوياتنــا 
حيث تسعى الهيئة إىل توظيف المواهب اإلماراتية واستثمارها، 
يــب المواطنيــن يف مختلــف مســتويات  جنبــاً إىل جنــب مــع تدر

الهيئة، إلثراء المهارات اإلماراتية وضمان استمرارية تطورها.

 يف عــام 2019، شــغل المواطنــون قرابــة 86.89% مــن مناصــب 
القيــادة العليــا والمناصــب القياديــة يف الهيئــة، ممــا يدعم االقتصاد 
واألمــن االجتماعــي لدولــة اإلمــارات، إضافــة إىل كونــه يشــكل جــزءاً 
األهــداف  لتحقيــق  المجتمــع  إزاء  الهيئــة  التــزام  مــن  يــاً  جوهر

االستراتيجية لحكومة ديب ودولة اإلمارات.

والتكيــف ضمــن قطــاع الطاقــة والميــاه، ومعاييــر "مواصفــة األيــزو 
"ISO 50001" الخاصة بنظام إدارة الطاقة يف الهيئة.

ومــا كان إلدارة التغيــر المناخــي واالســتدامة أن تحقــق األهــداف 
المذكــورة لــوال التعــاون والتنســيق الوثيــق مــع جميــع قطاعــات 
يــادة االســتدامة، الــذي تأســس  وإدارات الهيئــة، بدعــم مــن فريــق ر
عــام 2013، ويضــم ممثليــن مــن كل قطــاع. ويتــوىل فريــق  يف 
البيانــات والمعلومــات  يــادة االســتدامة مهمــة الحصــول علــى  ر
وخبــرات  أفــكار  تقديــم  إىل  إضافــة  منهــا،  والتحقــق  ومراجعتهــا 

قّيمة للمشاريع والبرامج المذكورة أعاله. 

فريــق  رئاســة  واالســتدامة  المناخــي  التغيــر  أول  مديــر  ويتــوىل 
المعلومــات  أحــدث  اإلدارة  فريــق  ويســتلم  االســتدامة.  يــادة  ر
للرئيــس  التنفيــذي  النائــب  مــن  االســتدامة  بقضايــا  المتعلقــة 
لقطــاع تطويــر األعمــال والتميــز، وهــو أحــد أعضــاء فريــق القيــادة 

العليا يف الهيئة.

أبرز اإلنجازات المتعلقة بإدارة االستدامة لعام 
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 204-1:2019

 الفاقد يف شبكات نقل
 وتوزيع الكهرباء

%3.2

 الفاقد يف شبكات المياه
%6.6

 من الوظائف اإلدارية 
والقيادية العليا يف الهيئة

 يشغل مواطنو الدولة

%86.89

حافظت دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ممثلة بهيئة كهرباء ومياه ديب، للعام الثالث 

على التوايل، على المرتبة األوىل عالمياً يف 
الحصول على الكهرباء، بحسب تقـــرير البنك 

الدويل لممارسة أنشطة األعمال 2020.

خفض 

 مليون طن من انبعاثات ثاين
 أكسيد الكربون بين عامي

 2006 و 2019

57.58

 تحسن تراكمي يف الكفاءة بواقع

%31.40
بين عامي  2006 و 2019
 

 معدل انقطاع الكهرباء لكل
 متعامل

1.86
 الحصول

 على جائزة
 سيف الشرف

 العالمية من
 مجلس السامة

 البريطاين
 يف الصحة و

 السامة للمرة
الثانية عشرة

 الحصول على جائزة
 سيف الشرف

 العالمية من مجلس
 السامة البريطاين

 يف البيئة لثماين
 سنوات متتالية

التنمية المستدامة
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 سلسلة الموردين

كات االستراتيجية على طول سلسلة القيمة الشرا

GRI 103-1, 103-2, 103-3البحوث والتطوير
يجمــع مركــز البحــوث والتطويــر التابــع للهيئــة بيــن أفضــل الممارســات العالميــة وبيــن مرافــق البحــث والتطويــر ذات المســتوى العالمــي 
لتطويــر حلــول تدعــم وحــدات األعمــال يف الهيئــة وكافــة المعنييــن يف ديب. ويركــز المركــز علــى أربعــة مجــاالت رئيســية: الطاقــة الشمســية، 
الميــاه، الشــبكات الذكيــة وكفــاءة الطاقــة. إضافــة إىل ذلــك، يطــور المركــز تقنيــات التمكيــن الخاصــة بالروبوتــات والمــواد المتقدمــة 
والــذكاء االصطناعــي وتحليــل أنظمــة الطاقــة. ومــن خــالل إجــراء بحــوث متقدمــة تراعــي منــاخ إمارة ديب، يدعم المركز أهداف اســتراتيجية 
ديب للطاقــة النظيفــة 2050 لتنويــع مصــادر الطاقــة وتعزيــز كفاءتهــا اعتمــاداً علــى اإلبتــكارات المحليــة. يقــع مركــز البحــوث والتطويــر يف 
مجّمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية، دافعــاً قويــاً لالبتــكار والتميــز يف الهيئــة، ضمــن قيمــة اســتثمار كليــة تبلــغ 500 

مليون درهم حتى عام 2020. عمل 31 باحث يف المركز خالل عام 2019، 79% منهم من المواطنين اإلماراتيين.

مجاالت البحث

 مجاالت
 البحث

 والتطوير
الرأسية

الشمسية

الثورة الصناعية الرابعة

المواد المتقدمة

تحليل أنظمة الطاقة

 ممكنات
 البحث

والتطوير

كفاءة الطاقةالمياه  دمج الشبكات
 الذكية

والتخزين

يتجــاوز  إجمــااًل  واالجتماعــي  البيئــي  أثرنــا  أن  الهيئــة  يف  نــدرك 
عملياتنــا المباشــرة. وعليــه، فقــد طبقنــا سياســة شــراء وحــدات 
اإلنتــاج واألنظمــة التــي التــي لهــا أثــر ضئيــل علــى البيئــة وذو كفــاءة 
عاليــة. ويبلــغ إجمــايل عــدد المورديــن المدرجيــن علــى قوائمنــا 
مــع 2,261  عــام 2019  خــالل  الهيئــة  وتعاونــت  مــورد.   7,725
رئيســي  مــورد  اســتراتيجي و368  مــورد  بينهــم 34  مــن  مــورد، 
إشــراك  علــى  باســتمرار  ونحــرص  أساســي.  مــورد  و1,859 
الــذي  يــد، األمــر  التور الشــركات المحليــة يف عملياتنــا وسلســلة 

يساعد على بناء القدرات محلياً.

وقمنــا خــالل عــام 2019 بإجــراء 13,728 صفقــة محليــة تعــادل 
هــذا  يشــتمل  إمــارايت.  درهــم  مليــون   408 يقــارب  مــا  قيمتهــا 
والمحطــات  الطاقــة  محطــات  جميــع  علــى  المحلــي  اإلنفــاق 
يــع والنقــل ومكاتــب الهيئــة يف جميــع  الفرعيــة وشــبكات التوز
أرجــاء ديب. وفقــا للهيئــة تعتبــر الشــركات المحليــة هــي الشــركات 

التي تقع فعلياً يف اإلمارات وتمتلك تراخيص تجارية سارية.

جميــع  عبــر  الخضــراء"  "المشــتريات  برنامــج  الهيئــة  وأطلقــت 
يــد. ويهــدف هــذا البرنامــج إىل تقييــم اآلثــار  مراحــل سلســلة التور
البيئيــة للمنتجــات التــي تشــتريها الهيئــة يف مراحــل متعــددة مــن 
شــراء  مــن  التقليــل  يف  للمســاعدة  وذلــك  المنتــج،  حيــاة  دورة 
المنتجــات ذات التأثيــرات البيئيــة الضــارة. ونضــع اســتراتيجيات 
المخاطــر  مــن  للتخلــص  يــة  تجار وأحــكام  وشــروط  واضحــة 
المرتبطــة بعمليــة الشــراء أو الحــد منهــا أو نقلهــا. وللحــد مــن نقــاط 
الضعــف وضمــان اســتمرار المورديــن الرئيســيين، طــورت الهيئــة 

كات دعامــة أساســية لتحقيــق أهدافهــا  تؤمــن الهيئــة أن الشــرا
االســتراتيجية وترســيخ جهودها لدعم أهداف التنمية المســتدامة 
مجــاالت  يف  الهيئــة  نجــاح  يف  كات  الشــرا هــذه  وتســهم  ديب.  يف 
الهيئــة،  واســتراتيجية   ،2021 ديب  خطــة  تحقيــق  منهــا  عديــدة 
وتقــدم الخدمــات، والتحــول الرقمــي، وســعادة المجتمــع، وتمكيــن 
أصحــاب الهمــم. وتبنــي الهيئــة عالقــات اســتراتيجية مــع المورديــن 
يــن. يف عــام 2019، أبرمــت  والمتعامليــن وشــركاء األعمــال اآلخر
تكاليــف  لتخفيــض  تعــاون  اتفاقيــة   17 عــن  يــد  يز مــا  الهيئــة 
المعامــالت عبــر بنــاء الثقــة وتمكيــن وفــورات الحجــم االقتصــادي  
الممارســات  وأفضــل  والتكنولوجيــا  المعــريف  التبــادل  ورعايــة 

وإدارة المخاطر.

شــركاء  وهمــا:  رئيســتين،  فئتيــن  إىل  شــركاءها  الهيئــة  ُتقســم 
االســتراتيجية  أهميتهــم  علــى  بنــاًء  رئيســيين  أو  اســتراتيجيين 
ومــدى مالءمتهــم علــى الصعــد الماليــة والقانونيــة والتنظيميــة 
وتأثيرهــم اإليجــايب علــى عمليــات الهيئة. على أســاس اســتراتيجي 

لمعاييــر  وفقــاً  يــد،  التور سلســلة  مخاطــر  إلدارة  عمــل  إطــار 
األخطــار  وتحلــل  تحــدد  التــي   ،"31000 األيــزو  "مواصفــة 

االستثنائية باالعتماد على تقييم المخاطر المستمرة.

وتقــوم الهيئــة بالتحقــق مــن مــوردي المنتجــات الخضــراء، بنــاًء 
الطاقــة  توفيــر  ومفاهيــم  للبيئــة،  الصديقــة  منتجاتهــم  علــى 

وإجراءات داخلية تقوم على المعايير التالية:

اتباع الموردين لمعايير "مواصفة األيزو 14001"

تطبيق نظام اإلدارة البيئي

إجراءات وأنظمة توفير الطاقة

 
لمراقبــة   )KPI( لــألداء  رئيســي  ســنوي  مؤشــر  الهيئــة  وضعــت 
عــن  عبــارة  وهــي  األخضــر  المنتجــات  مــوردي  مــن  مشــترياتها 
المورديــن  مجمــوع  إىل  الخضــراء  المنتجــات  مــوردي  نســبة 
المســجلين، وبالرغــم مــن أن هدفنــا يف عــام 2019 كان 10% إال 

أن النسبة الفعلية التي حققناها كانت %9.

و تشــغيلي و موائمــة ماليــة و قانونيــة و تنظيمــي و التعليــم و 
إىل  شــركائنا  ســعادة  نســبة  وصلــت  لذلــك،  ونتيجــة  النمــو. 

91.51% مقارنة بـ 91.41 لعام 2018.

شــركات  مــع  جديــدة  كات  شــرا عــن  باســتمرار  الهيئــة  تبحــث 
كاديمية وغيرها من المؤسســات لتطوير وتحســين  ومؤسســات أ
عملياتهــا والعمليــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة يف الهيئــة. 
كات وتحقيــق الفائــدة المتبادلــة، تطلــق  ولضمــان فاعليــة الشــرا
أداء  تحســين  يف  تســهم  التــي  المبــادرات  مــن  العديــد  الهيئــة 

شركائها وتعمل بشكل دائم على رفع نسبة سعادتهم.

التنمية المستدامة

37 تقرير االستدامة لهيئة كهرباء ومياه ديب 2019 

Climate Changeالتنمية المستدامة
نبذة 

يب
ن هيئة كهرباء و مياه د

ع
ستدامة 

التنمية الم
الطاقة

المياه
ي

البيئة والتغير المناخ
الموظفون

المتعاملون
المجتمع

تقرير االستدامة لهيئة كهرباء ومياه ديب 2019 36



رحلة الهيئة يف مجال البحث والتطوير 

2019

تطوير المرحلة الثانية من استراتيجية  	
الهيئة للبحوث والتطوير

العضوية يف برنامج "طاقة 3.0" التابع  	
لجامعة ستانفورد

الحصول على أول براءة اختراع 	
البدء بتوسيع المرافق والمختبرات 	

2017

تشييد مركز البحوث والتطوير 	
بدء العمل على مجاالت جديدة مثل البحوث والتطوير  	

المتعلقة بتكامل الشبكات الذكية والطباعة ثالثية األبعاد
استكمال بناء المختبر بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد 	
كات 	 عقد عدة شرا
نشر 5 ورقات بحثية 	

2016

تصميم مركز البحوث والتطوير 	
إطالق مجاالت تشغيلية مثل الطاقة  	

الشمسية والمياه )منها محطة تحلية مياه 
متنقلة تعمل بتقنية التناضح العكسي(

إطالق مسابقة "ديكاثلون الطاقة الشمسية- 	
الشرق األوسط"

2018

استكمال مركز البحوث والتطوير 	
تدشين مختبر الطاقة الشمسية 	
تطوير المجاالت المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة 	
توسيع حقيبة المشاريع بشكل كامل 	
إطالق مشروع الهيدروجين األخضر 	
نشر 10 ورقات بحثية 	

2015

شرح خطة الطريق وخطط البحوث  	
والتطوير

افتتاح وتطوير مرافق اختبار خارجية 	
بدء التوظيف 	

2014

إطالق االستراتيجية الوطنية لالبتكار 	
إطالق الخطة االستراتيجية الخمسية  	

للبحوث والتطوير

أبرز محاور االستدامة يف نتائج البحوث
متواصــل  بشــكل  الهيئــة  باحثــو  يقــوم  الخارجيــة،  المختبــرات  يف  الشمســية  الطاقــة  بحــوث 
بدراســة مختلــف تقنيــات األلــواح الكهروضوئيــة، وتقييــم أدائهــا واختبــار موثوقيتهــا علــى المــدى 
ميــالن  زوايــا  الكهروضوئيــة يف  األلــواح  مــن  نــوع   30( يــة  المعيار المقارنــات  وإجــراء  الطويــل، 
متباينــة، قدمتهــا شــركات عالميــة متخصصــة(. ومــن خــالل تحديــد الحلــول التــي تضمــن أفضــل 
أداء لأللــواح الكهروضوئيــة وتســجل أقــل معــدل يف تراجــع األداء، تقــوم الهيئــة بتحديــد نمــاذج 
األلــواح الكهروضوئيــة المالئمــة للمنــاخ الصحــراوي. تــم إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى هــذه 

التجربة.

وتجــري الهيئــة دراســات علــى عينــات األلــواح الكهروضوئيــة الموجــودة يف مختلــف أرجــاء ديب 
كــم الغبــار وخصائصــه، ويتــم جمــع الدراســات لتكويــن صــورة واضحــة عــن معــدل  لدراســة ترا
حاجــة األلــواح الكهروضوئيــة للتنظيــف- ســواء األلــواح المركبــة علــى نطــاق واســع يف مجّمــع 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية أو أنظمــة تركيــب األلــواح الشمســية 
الكهروضوئيــة فــوق أســطح المبــاين ضمــن مبــادرة "شــمس ديب". وبالتعــاون مــع 

جامعــة ســتانفورد، تعكــف الهيئــة علــى تطويــر نظــام اســتبايق بمقــدار 15 
دقيقــة لأللــواح الشمســية الكهروضوئيــة باســتخدام صــور جويــة 

تعتمد على خوارزميات الذكاء االصطناعي.

جامعــة  مــع  بالتعــاون  الميــاه  بحــوث 
نمــاذج  بتطويــر  الهيئــة  تقــوم  خليفــة، 
محطــات  ســطح  تلــوث  لتوقــع  متقدمــة 
اعتمــاد  يجــري  وحالمــا  الميــاه.  تحليــة 
األلــواح  اختبــار  مرافــق  يف  النمــوذج 
والتناضــح  الكهروضوئيــة  الشمســية 
لالســتخدام  متاحــاً  ســيكون  العكســي، 
التجــاري. وبالتعــاون مــع مؤسســة "ســقيا 
تقنيــات  الهيئــة  تختبــر  اإلمــارات"، 

الستخالص المياه من الجو.

بحــوث كفــاءة الطاقــة تعمــل الهيئــة علــى تطويــر واختبــار الجيــل القــادم 
مــن التقنيــات الموفــرة للطاقــة علــى مســتوى سلســلة القيمــة الخاصــة 
وتقنيــات  الطاقــة  علــى  الطلــب  كفــاءة  علــى  التأكيــد  مــع  بالمرافــق، 
يــاً لتطويــر  يــد المتطــورة. و يلعــب فريــق كفــاءة الطاقــة دوراً محور التبر
الحصــول  لدعــم  الطاقــة يف ديب،  يــة  للمبــاين صفر المقترحــة  المعاييــر 

على الموافقة التنظيمية الخاصة باأللواح الكهروضوئية المدمجة.
وبــدأ فريــق كفــاءة الطاقــة التابــع للهيئــة يف مركــز البحــوث والتطويــر ببــدء 
الشمســية- الطاقــة  "ديكاثلــون  مســابقة  مــن  الثانيــة  الــدورة  تنظيــم 

وســيتم  كســبو 2020.  إ مــع  بالتزامــن  عــام 2020،  األوســط"  الشــرق 
خالل المسابقة تقييم األداء المستدام للمنازل الشمسية.

تطــور  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة 
ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  وتســتخدم 
ثالثيــة  والطباعــة  االصطناعــي  والــذكاء  الروبوتــات 
يف  البحــث  متطلبــات  لتلبيــة  المتقدمــة  والمــواد  األبعــاد 
التــي  التطــورات  أبــرز  ومــن  أعــاله.  المذكــورة  األربعــة  المجــاالت 
عمــل  مــن  بعــد  عــن  التحقــق  نظــام  اســتخدام   2019 عــام  شــهدها 
المحطــات الكهروضوئيــة الكبيــرة باســتخدام تقنيــة الطائــرات مــن دون 
يف  النقــص  مقــدار  يقيــس  لنظــام  اختــراع  بــراءة  تســجيل  كذلــك  طيــار، 
اإلشــعاع الشمســي الناتــج عــن العوامــل الجويــة لتحديــد أفضــل مواقــع 
طّيــار  دون  بطائــرات  باالســتعانة  المركــزة  الشمســية  الطاقــة  محطــات 
وعربــات ذاتيــة التشــغيل، إضافــة إىل قيــاس انعــكاس اإلشــعاع الشمســي 
علــى األســطح باســتخدام عربــات ذاتيــة التشــغيل. وســيجري اســتخدام 
المجّمعــات  وتشــغيل  تصميــم  لدعــم  تطويرهــا  حــال  األنظمــة  هــذه 

الشمسية.

عــالوة علــى ذلــك، يواصــل مركــز البحــوث والتطويــر التابــع للهيئــة بنــاء 
كات محليــة ودوليــة وتعــاون مــع  نظــام بيئــي قــوي يشــتمل علــى شــرا
المشــاريع  وشــركات  الكبــرى  )الشــركات  وصناعيــة  حكوميــة  جهــات 
األكاديميــة.  والمؤسســات  الناشــئة(  والشــركات  والمتوســطة  الصغيــرة 
وقــد حظيــت نوعيــة عمــل المركــز باالعتــراف والتقديــر الدولييــن خــالل 
مســاهماتها يف المؤتمــرات الدوليــة ومنشــوراتها يف الصحــف العالميــة بمــا 
فيهــا 13 منشــوراً خــالل عــام 2019، إىل جانــب 46 مشــاركة يف عــدد مــن 

الشبكات العلمية والتقنية عالمية المستوى.

بحــوث تكامــل الشــبكات الذكيــة مشــروعان بحثيــان يدعمــان بشــكل 
مباشــر تكامــل الطاقــة المتجــددة مــن خــالل اختبــار واعتمــاد أداء حلــول 
يــن الطاقــة و تجميــع األحمــال  التــي يمكــن التحكــم فيهــا، والطاقــة  تخز
المتجــددة والتخزيــن يف مــا يشــبه محطــة طاقــة افتراضيــة. وتــم تركيــب 
يــة  )بطار كبيــرة  طاقــة  تولــد  التــي  يــات  البطار تقنيــات  مــن  تقنيتيــن 
 7.2 منهــا  كل  ســعة  الليثيــوم(  أيــون  يــة  وبطار الكبريــت  الصوديــوم 
ميجــاوات ســاعة، وتخضــع اآلن لالختبــار للتأكــد مــن قدرتهــا علــى تقديــم 
خدمــات ذات منفعــة عامــة ومنهــا التحكــم بمعــدل تغيــر إنتــاج الطاقــة، 
التحكــم بالتــردد، ومواصلــة إمــداد الطاقــة مــن مصــادر متنوعــة. وتشــتمل 
محطــة الطاقــة االفتراضيــة إجمــايل 1.8 ميجــاوات مــن األصــول ومنهــا 
يــع الطاقــة األخــرى. ويتــم  يــات ومصــادر توز المبــردات والبطار
اآلن اختبــار قدرتهــا علــى تلبيــة الطلــب المقــرر والتحكــم 

الموثوق بالطاقة.
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قصة نجاح: تطور الطائرات دون طيار يف هيئة كهرباء ومياه ديب

قصة نجاح

Energy Efficiency Research
DEWA is working on developing and testing the next gener-
ation of energy-saving technologies across the utility value 
chain, with on emphasis on demand-side waste reduction 
and advanced cooling technologies. The EE team is instru-
mental in developing proposed standards for Zero Energy 
Buildings in Dubai and for supporting regulatory acceptance 
of Building Integrated Photovoltaics )BIPV(.

The DEWA R&D Energy Efficiency team began organising 
the second Solar Decathlon Middle East )SDME( in 2020 in 
coordination with Expo 2020. The 2020 SDME will assess 
the sustainable performance of solar-houses

انســجاماً مــع االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، أطلقــت هيئــة 
كهربــاء وميــاه ديب "مبــادرة ســرب" يف عــام 2015، لتســخير 
تقنيــة الطائــرات الروبوتيــة يف الخدمــات الداخليــة وخدمــات 
التقنيــات  اســتخدام  يــز  وتعز ديب  إلمــارة  التحتيــة  البنيــة 
الذكيــة لخدمــة ســكان االمــارة. وتعتبــر الطائــرات دون طيــار 
أو  بعــد  عــن  بــه  التحكــم  يمكــن  طائــر  روبــوت  )الــدرون( 
بإمكانــه الطيــران بشــكل مســتقل مــن خــالل خطــط طيــران 
يتــم التحكــم بهــا عبــر برنامــج خــاص يعمــل بالتزامــن مــع 

مجسات تحديد المواقع.

أطلقــت الهيئــة خــالل عــام 2015 العديــد مــن المبــادرات 
اســتخدام  يــادة  لز الهادفــة  والعمليــات  والسياســات 
الطائــرات دون طيــار يف جميــع قطاعــات الهيئــة، ومــن بيــن 
هــذه المبــادرات الخدمــات اآلليــة المعتمــدة علــى الطائــرات 
اإللكترونيــة  "خدماتــك"  بوابــة  عبــر  المقدمــة  طيــار  دون 
الدعــم  خدمــات  علــى  للحصــول  للموظفيــن  المخصصــة 

بــكل ســهولة ويســر؛ كمــا تــم اعتمــاد سياســة اســتخدام 
الطائــرات دون طيــار يف مختلــف أعمــال الهيئــة؛ إضافــة إىل 
شــهادات  علــى  للحصــول  ســند  كاديميــة  أ مــع  التعــاون 

تدريب واستخدام الطائرات دون طيار.

تعتمــد الطائــرات الروبوتيــة التــي تســتخدمها الهيئــة ضمن 
أســطول "ســرب"، أحــدث أنــواع التقنيــات القابلــة للتطويــر. 
الثابــت،  الجنــاح  ذي  النــوع  بيــن  الطائــرات  هــذه  وتتنــوع 
اســتخدامها  يمكــن  والتــي  المــراوح،  متعــددة  واألنــواع 
وجمــع  األحمــر  والمــد  النفطــي  التســرب  عــن  للكشــف 
العينــات مــن مناطــق مختلفــة علــى مســاحة قطرهــا 20 
طائــرة  علــى  أيضــاً  الهيئــة  أســطول  ويشــتمل  كيلومتــراً. 
"هيــدرو درون" التــي تقــوم بأخــذ عينــات مــن الميــاه مــن 
بمــا  التحليــة،  محطــات  حــول  مختلفــة  وأعمــاق  مواقــع 
يــز الدقــة ورفــع الكفــاءة. ويمكــن للطائــرة  يســاهم يف تعز
إىل  إضافــة  دقيقــة،   25 حتــى  الجــو  يف  البقــاء  الروبوتيــة 

الطائــرات دون  المــاء. وتســتخدم  الهبــوط علــى ســطح  إمكانيــة 
المعــززة  الدقــة  فائقــة  الكاميــرات  مثــل  التقنيــات  أحــدث  طيــار 
بتقنيــة الرؤيــة الليليــة والليــزر ومجســات تحديــد المواقــع وقيــاس 
الضغــط واالرتفــاع والمجــال المغناطيســي، والمســح بالموجــات 

فوق الصوتية وغيرها.

تســتخدم الهيئــة الطائــرات مــن دون طيــار يف الكشــف الــدوري 
يــر  التقر علــى  للحصــول  المشــاريع  تشــييد  عمليــة  تطــور  عــن 
المرحلــي)Progress Report( مــن خــالل التقــاط صــور بانوراميــة 
أيضــاً  الهيئــة  وتســتخدم  الرحــالت.  تعقــب  وأنظمــة  للمشــاريع 
الطائــرات دون طيــار يف الكشــف عــن تبريــد الميــاه يف المبخــرات 
خــالل  إغالقهــا  عــن  االســتغناء  يمكــن  حيــث   ،)Evaporators(

هــذه  بعــض  اســتخدام  ويجــري  الصيانــة.  عمليــات 
الطائــرات للكشــف والتحقــق مــن عمــل نظــام األلــواح 
الكهروضوئيــة واألنشــطة المتعلقــة بهــا، مثــل مراقبــة 
لضمــان  األلــواح  هــذه  تنظيــف  يف  المقاوليــن  عمــل 
دون  والحيلولــة  المطلــوب  بالشــكل  األلــواح  عمــل 
انخفــاض كفــاءة األلــواح. ويف مبنــى الهيئــة المســتدام 
يف منطقــة القــوز، تقــوم هــذه الطائــرات بتصويــر أســطح 
 100 نحــو  مســاحتها  تبلــغ  والتــي  بالكامــل،  المبنــى 
ألــف قــدم مربعــة، يف فتــرة ال تزيــد عــن 5 دقائــق وبصور 
عاليــة الدقــة ألتــرا إتــش دي ) Ultra HD(، أو مــا يعــرف 
الفيديــو  صــور  دقــة  يــد  تز حيــث   ،K4 بـــ  اصطالحــاً 

الملتقطة عن 20 ميجا بكسل. 

يــادة نســبة األمــان عنــد إجــراء الفحوصــات  تســهم هــذه المبــادرة يف رفــع الكفــاءة التشــغيلية مــن خــالل تســريع العمليــات وز
يــة وصيانــة الشــبكات وتحديــد أماكــن األعطــال بدقــة عاليــة ومراقبــة اإلنتــاج وإجــراء المســوحات الميدانيــة للمشــاريع  الدور
التطويريــة الجديــدة للهيئــة، والتوصيــالت الجديــدة للمبــاين والمرافــق يف ديب. وتســتخدم الهيئــة الطائــرات دون طيــار للمحافظــة 

على كفاءة واستدامة خدماتها، ورفع مستوى ثقة المتعاملين يف خدماتها وتحسين التنافسية المؤسسية.

العائد على االستثمار - التوفير

العمليات التشغيلية قبل وبعد استخدام الطائرات دون طيار

التوفير الفرق يف الزمن بعد قبل الطائرة دون طيار

مدة العمل مدة العمل االسم الرقم

تحقيق وفورات: 
 7,000

تكلفة استئجار 
الرافعة + تكلفة 
اليد العاملة = 

 *9000

20 ساعة
 استكمال التحقق
 من االنقطاع= 1

ساعة

 الزمن المعياري الالزم للتحقق من
 انقطاع موصل األسالك األرضية
البصرية وإصالحه = 14 ساعة

Aibotix VX6V2 1

فقدان التوافرية= 7 ساعات

22 ساعة 2,200.00  التحقق من حاالت
األزمات= 20 ساعة

 التحقق من حاالت األزمات= 42
ساعة

11 ساعة 1,100.00  التحقق البصري عن
كثب= 1 ساعة

 التحقق البصري عن كثب= 12
ساعة

22 ساعة 2,200.00  التحقق من حاالت
األزمات= 20 ساعة  التحقق من حاالت األزمات= 42

ساعة Exponent MTC 
100 2

11 ساعة 1,100.00  التحقق البصري عن
كثب= 1 ساعة

 التحقق من حاالت األزمات= 42
ساعة

عرض وفورات عوائد االستثمار التي تحققها العمليات التشغيلية قبل وبعد استخدام الطائرات دون طيار

DUBAI CARBONN'S
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هيئة كهرباء ومياه ديب تنظم مؤتمر ريادة االستدامة بالتعاون مع معهد 
جامعة كامبريدج لريادة االستدامة

مؤشر ثقافة االستدامة 2019
التزامنا  بتحقيق مستقبل مستدام

تلتزم الهيئة بتحسين أداء االستدامة و عليه حددنا االلتزامات التالية للتنمية المستدامة :

ضمان دمج االستدامة يف استراتيجيتنا بشكل كامل 	

ضمان المواءمة المستمرة مع االستراتيجيات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات 	

زيادة مساهمتنا االقتصادية المباشرة وغير المباشرة يف اقتصاد ديب 	

الحفاظ على معايير عالمية الجودة وموثوقية وكفاءة توفير الكهرباء والمياه يف ديب 	

االستثمار يف تقنيات الطاقة المتجددة وتطويرها 	

االستمرار يف تحسين معدل سعادة المعنيين 	

تقليل األثر البيئي وضمان استيفاء عمليات الهيئة لجميع الضوابط التنظيمية البيئية 	

توفير 7% من الطاقة يف ديب من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030، و75% بحلول عام  	
2050

 المساهمة يف استراتيجية الحد من االنبعاثات الكربونية لتخفيض االنبعاثات بنسبة 16%  بحلول عام 2021 	

تحسين كفاءة المياه يف شبكات اإلنتاج والتوزيع 	

خفض معدل استبدال الموظفين وزيادة نسبة المواطنين اإلماراتيين يف القوى العاملة 	

تعزيز تكامل المشتريات الخضراء مع سلسلة التوريد بالكامل 	

تنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة إلنشاء قيمة مشتركة وتقييم األثر االجتماعي 	

المساهمة يف مبادرات مدينة ديب الذكية من خالل:
"شمس ديب" )توصيل الطاقة الشمسية إىل المنازل والمباين( 	
 تطبيقات ذكية من خالل البنى التحتية للشبكة الذكية والعدادات الذكية. 	

نظمــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب الــدورة الثالثــة مــن مؤتمــر 
بالتعــاون مــع معهــد  كتوبــر 2019  أ يــادة األســتدامة يف  ر
يــادة االســتدامة، إىل جانــب عــدد مــن  يــدج لر جامعــة كامبر
األخضــر".  "األســبوع  مــن  كجــزء  والمبــادرات  الفعاليــات 
واشــتمل المؤتمــر الــذي اســتمر علــى مــدار يوميــن عقــد 
وكبــار  التنفيذييــن  الرؤســاء  بمشــاركة  يــادة  الر قمــة 
إىل  باإلضافــة  المنطقــة؛  أرجــاء  مــن مختلــف  المســؤولين 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  حــول  جلســات 
بمشــاركة موظفــي الهيئــة. وركــزت الجلســات علــى تطويــر 
يــادة  الر أعمــال  يف  المعرفــة  ونقــل  العمليــة  المهــارات 

ثقافــة  مؤشــر  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  اســتخدمت 
االســتدامة خالل الســنوات الســت الماضية لقياس فاعلية 
وتأثيــر جهودهــا المتعلقــة برفــع مســتوى وعــي موظفيهــا 
ثقافــة  مؤشــر  ويعــد  االســتدامة.  تحقيــق  يف  كهم  وإشــرا
آراء  لمعرفــة  ثالــث  طــرف  بــه  يقــوم  اســتبياناً  االســتدامة 
موظفــي جهــة مــا وقيــاس مــدى رســوخ ثقافــة االســتدامة. 
الممكنــات  تقيــس  عوامــل  علــى  المؤشــر  ويشــتمل 
المؤسســة  داخــل  والفرديــة  المؤسســية  والســلوكيات 

وخارجها.
يســاعدنا مؤشــر ثقافــة االســتدامة علــى وجــه الخصــوص يف 

تحقيق ما يلي:  
توجيه جهودنا لمواجهة العوائق الرئيسية التي تمنع  	

الموظفين من تبني االستدامة و تحقيق مخرجاتها.  

أفــكار  علــى  المشــاركين  إطــالع  خــالل  مــن  واالســتدامة 
ملهمــة ووجهــات نظــر مختلفــة، تشــجيع االبتــكار والتعــاون 
مقدمــة  توفيــر  علــى  عــالوة  الشــخصي،  التطويــر  ودعــم 
وارتباطهــا  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  عــن  وافيــة 

االستراتيجي مع قطاعات الهيئة.

لالســتدامة"،  الشــباب  "منتــدى  أيضــاً  الهيئــة  ونظمــت 
للموظفيــن،  االســتدامة  مبــادرات  يــوم  تطوعــي،  ويــوم 

معرض "ويتيكس" وقمة االقتصاد األخضر.

تحديد فرص البناء على المستويات الحالية من  	
التزام االستدامة واإلشراك.  

مقارنة مستوى اإلشراك يف االستدامة لدى الهيئة  	
بالمؤسسات العالمية الرائدة األخرى. 

موظــف،   3,600 نحــو   2019 عــام  اســتبيان  يف  شــارك 
وبّينــت النتائــج محافظــة الهيئــة علــى تقدمهــا يف دمــج 
االســتدامة يف ثقافتهــا. وخــالل عــام 2019، حققــت الهيئــة 
نســبة 89.17% بانخفــاض طفيــف مقارنــة بالعــام 2018 
إىل  االنخفــاض  هــذا  وُيعــزى   .%90.17 حققــت  حيــث 
كبــر مــن الموظفيــن يف االســتبيان بعــد أن  مشــاركة عــدد أ
الدرجــات  مختلــف  مــن  الموظفيــن  لجميــع  متاحــاً  صــار 

الوظيفية داخل الهيئة.

وتتيــح نتائــج عــام 2019 فهمــاً أفضــل لثقافــة االســتدامة يف الهيئــة. وتمكــن النتائــج أيضــاً مــن رفــع الوعــي المتعلــق باالســتدامة 
وإشراك الموظفين، إضافة إىل اتخاذ القرارات لتعزيز غرس ثقافة وسلوكيات االستدامة بين موظفي الهيئة. 

فيما يلي مواطن القوة الرئيسية للهيئة:  
تفوقت الهيئة على الجهات األخرى يف كافة العوامل التي شملها تقييم االستبيان 	
أظهر الموظفون دعماً قوياً لجهود الترشيد والمبادرات التطوعية  	
يتبع الموظفون سلوكيات كثيرة متعلقة باالستدامة سواء داخل مقر العمل وخارجه 	

فيما يلي مواطن التحسين الرئيسية للهيئة:
مواصلة التزام الهيئة باالستدامة وتوفير فرص تعليمية إلشراك الموظفين يف جهود االستدامة 	
توفير الدعم وإشراك الموظفين يف سلوكيات إعادة التدوير 	
إزالة العقبات المتعلقة باألعمال التطوعية 	

التنمية المستدامة
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أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

المتحــدة  لألمــم  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تشــكل 
اســتراتيجية عالميــة لتحقيــق الكرامــة اإلنســانية والســالم 
والرخــاء لألفــــراد و الشــعوب االلتــزام حاليــاً ويف المســتقبل؛ 
وتتنــاول التحديــات العالميــة التــي نواجههــا، ومنهــا: الفقــر 
والرخــاء  البيئــي  والتدهــور  والمنــاخ  المســاواة  وانعــدام 

والسالمة والعدالة.

وبعــد مضــي أربــع ســنوات علــى تنفيــذ هــذه األجنــدة، تقــوم 
خطــط  إىل  المشــتركة  الرؤيــة  هــذه  بترجمــة  الــدول 
واســتراتيجيات تنميــة وطنيــة، وســيكون تحقيقهــا فرصــة 
يــدة وتحديــاً كبيــراً يف الوقــت ذاتــه. ويف ظــل مســاهمة  فر
الناتــج  مــن   %60 يقــارب  بمــا  والمؤسســات  األعمــال 
المحلــي يف العالــم، وإن عمليــة التحــول نحــو االســتدامة ال 

تتم دون المشاركة الفّعالة من قبل الدول.

كــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،  وأ
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه 
هللا، االلتــزام التــام باالســتدامة مــن خــالل إطــالق "مئويــة 

اإلمارات 2071" ووثيقة الخمسين.
وكمــا يتضــح، فــإن هــذه الرؤيــة طويلــة األمــد تضمــن تحقيق 
تطورهــا  جوانــب  جميــع  يف  مســتدام  لمســار  الدولــة 
الوثائــق  مــن  عــدد  يف  الرؤيــة  هــذه  ودمجــت  وتوســعها، 
والخطــط ومنهــا: رؤيــة اإلمــارات 2021 وخطــة ديب 2021 

واستراتيجية ديب للطاقة النظيفة 2050.

مــع  وعملياتنــا  اســتراتيجياتنا  لمواءمــة  نهجنــا  ويتضمــن 

أهداف التنمية المستدامة:  

اإلقرار والتأكيد على أهمية التنمية المستدامة 	
تحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة 	
مواءمة استراتيجية الهيئة مع أهداف التنمية المستدامة 	
بناء القدرات وإدراج أهداف التنمية المستدامة يف عمليات  	

اتخاذ القرار
إصدار التقارير العامة حول التقدم المحرز 	

يــادة  ومنــذ عــام 2016، نبــذل جهــوداً كبيــرة الستكشــاف ســبل ز
امتثالنــا ألهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل نظامــي، وتحســين 

الوضع لدينا للمساهمة يف تحقيقها بصورة فعالة.
البالــغ عددهــا  األهــداف  مــن عــام 2017، راجعنــا جميــع  وبــدءاً 
169 هــدف لتحديــد األهــداف التــي نتميــز فيهــا، للمســاهمة فيهــا 
 5-3( والمتوســط  ســنتين(  )ســنة-  القريــب  المــدى  علــى 
تحديــد  جانــب  إىل  ســنوات(،   6 مــن  كثــر  )أ والبعيــد  ســنوات( 
باعتبــار وضعنــا  المتوســطة،  أو  العاليــة  األولويــة  ذات  األهــداف 
كهيئــة للكهربــاء والميــاه يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وهنــا 
يجــب مالحظــة أن هــذا التخطيــط لــم يكــن لمجــرد ربــط األنشــطة 
الموجــودة بالفعــل باألهــداف، بــل أيضــاً لتحديــد األهــداف التــي 
تعكــس رؤيتنــا يف أن نكــون مؤسســة رائــدة عالميــاً مســتدامة 

ومبتكرة.

أهــداف  علــى  عظيمــاً  تأثيــراً  تتــرك  أن  يمكــن  الهيئــة  أن  ونــرى 
التنمية المستدامة الستة الواردة أدناه:

تدعم هيئة كهرباء ومياه ديب تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة  	
التي تهدف إىل خفض طلبات الكهرباء والمياه بنسبة 30% من إطار 

سيناريو العمل المعتاد بحلول 2030. وتم تنفيذ عدة مبادرات لرفع كفاءة 
الطاقة يف مباين الهيئة تحت إشراف لجنة إدارة الطاقة يف مباين الهيئة، 

وتضمنت: تدابير الحفاظ على البيئة والتعديل واستبدال اإلضاءة وإعادة 
استخدام المياه. 

نفذ قطاع خدمات الفواتير مبادرة "رسائل التنبيه باالستخدام المرتفع  	
للمياه"، للتحقق عما إذا كان االستهالك أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط 
خالل فترة زمنية محددة. وتم تحليل تنبيهات المياه الذكية من خالل نظام 
إجراءات ضمان الخدمة وإرسال تنبيه للمتعاملين عن أي تسريب محتمل 

للمياه يف حالة استيفاء المعايير وفقاً لعوامل محددة. 

"ُسقيا اإلمارات" هي مؤسسة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن  	
راشد آل مكتوم العالمية، وملحقة بالهيئة، وتقدم المعونات اإلنسانية حول 

العالم، وتساعد المجتمعات التي تعاين من نُدرة المياه بتزويدها بإمكانية 
الوصول إىل مياه نظيفة وآمنة.

يوجد لدى الهيئة عدد من الشركات التابعة التي تساهم يف تحقيق  	
كبر. تنوع اقتصادي أ

شملت الهيئة أصحاب الهمم يف استراتيجياتها وسياساتها الداخلية  	
وإجراءاتها وعملياتها التشغيلية.

توفير أفضل بيئة عمل تتماشى مع معايير الصحة والسالمة والبيئة. 	

توفير طاقة تتسم بالموثوقية وتوفير المياه للشركات والمنازل يف ديب. 	
تم إطالق أول مشروع هيدروجين صديق للبيئة يف مجمع محمد بن  	

راشد للطاقة الشمسية.
بناء تقنية كهروضوئية متكاملة لمركز البحوث والتطوير. 	

"شمس ديب": أول مبادرة ذكية للهيئة لربط الطاقة الشمسية يف المباين 	

كبر مشروع طاقة  	 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: أ
شمسية يف موقع واحد على مستوى العالم، ومن المقرر أن تصل القدرة 
اإلنتاجية إىل 5000 ميجاوات بحلول 2030 بإجمايل استثمارات تبلغ 50 

مليار درهم. وعند االنتهاء من المجمع، سيسهم يف خفض 6.5 مليون طن 
من انبعاثات الكربون سنوياً. 

يجري قسم البحوث والتطوير دراسات على مصادر الطاقة المتجددة  	
)الشمسية والمياه والذكاء االصطناعي وكفاءة الطاقة وتكامل الشبكات 
الذكية وتخزين الطاقة النظيفة(. ونساهم بهذه األبحاث يف دعم المجتمع 

الدويل من خال:
1. نشر المعرفة من خال المؤتمرات والمنشورات يف المجات 

 European ومؤتمر IEEE Photovoltaic Specialist مثل مؤتمر(
Photovoltaic وغيرهما(.

2. االشتراك مع مؤسسات البحوث والتطوير الدولية يف أنشطة 
بحوث وتطوير مشتركة لحل مشكات الطاقة المتجددة و 

االستدامة مثل )Stanford Energy 3.0 و NREL وغيرهما(.
3. أنشطة التوعية يف مجال البحوث والتطوير لمصادر الطاقة 

المتجددة و االستدامة مثل )ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق 
األوسط(.

بعض األمثلة عن مساهمة الهيئة يف األهداف ذات األولوية:

 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف
الصحي للجميع

 تعزيز النمو االقتصادي المطرد
 والشامل للجميع والمستدام،

 والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الائق للجميع

 إقامة بنية تحتيةقادرة على الصمود،
 وتحفيز التصنيع الشامل للجميع

والمستدام، وتشجيع االبتكار

 طاقة نظيفة وبأسعار
معقولة للجميع

8

9

12

13
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 ضمان وجود أنماط
 استهاك وإنتاج

مستدامة

 اتخاذ إجراءات عاجلة
 لمواجهة التغير
المناخي وآثاره

تقوم الهيئة بإصدار تقارير االستدامة سنوياً. 	
التعامل اآلمن مع المواد الكيميائية لتقليل االنبعاثات يف الغالف الجوي، وضمان  	

توفير معدات الوقاية الشخصية لألشخاص الذين على احتكاك مباشر مع هذه 
المواد. تضمن الهيئة تبني مبادرة "تخفيض االستهالك / إعادة االستخدام / إعادة 

التدوير" لتقليل الهدر واإلسراف.
تعمل الهيئة على رفع كفاءة محطات اإلنتاج وتقليل استهالك الوقود 	

تلعب الهيئة دوراً مهماً يف تحقيق األهداف التي وضعتها استراتيجية  	
ديب للطاقة النظيفة 2050 بالعمل على إنتاج 75% من ناتج الطاقة 

اإلجمايل لديب من الطاقة النظيفة بحلول 2050.
تشارك الهيئة يف االستجابة العالمية للتغير المناخي بخفض أو تجنب  	

انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل مبادرات مثل: تنويع خليط الوقود 
وكفاءة مصادر الطاقة الثانوية وإدارة الطلب على الطاقة وبرنامج 

كسيد الكربون. خفض انبعاثات غاز ثاين أ

Climate Changeالتنمية المستدامةالتنمية المستدامة
نبذة 
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األهداف الثانوية للهيئة

التقدم الُمحرز خال عام 2019

تأخذ الهيئة يف الحسبان األهداف 5، 11، 14، 16 و 17، وتضعها ضمن أولوياتها المهمة.

يــاً بشــكل مباشــر، وتعكــس وضعنــا كمؤسســة كبــرى وشــريك  تتخطــى هــذه األولويــات مــا تــراه مرافــق الميــاه أو الكهربــاء مهمــاً وجوهر
مجتمعي وكيان مؤثر يف الدولة واألسواق التي نعمل فيها. 

كبــر مبــادرة لالســتدامة  يف عــام 2017، انضمــْت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب إىل مبــادرة الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، أ
كثــر مــن 170 دولــة حــول العالــم. ويرتكــز الميثــاق  المؤسســية يف العالــم، حيــث تضــم 13 ألــف مؤسســة تمثــل أ
العالمــي علــى عشــرة مبــادئ أساســية تتعلــق بحقــوق اإلنســان، والعمــل، والبيئــة، ومكافحــة الفســاد. ونحــن ملتزمون 
بهــذه المبــادئ ودمجهــا يف سياســات وعمليــات الهيئــة. يف فبرايــر 2019، تلقــت الهيئــة دعــوة مــن أعضــاء الميثــاق 
العالمــي لألمــم المتحــدة لتكــون أحــد أعضــاء الميثــاق والشــبكة المحليــة لميثــاق األمــم المتحــدة يف دولــة اإلمــارات. 
ويــأيت هــذا كثمــرة لــدور الهيئــة الفعــال يف تحقيــق األجنــدة العالميــة، وتقديــراً لجهــود الهيئــة الراميــة إىل دعــم الميثــاق 

العالمي لألمم المتحدة منذ انضمامها عام 2017.

تلتــزم الهيئــة بمبــادئ الميثــاق العالمــي العشــرة وتتبناهــا ضمــن سياســاتها وعملياتهــا. كذلــك تلتــزم أن يتضمــن 
تقريرهــا حــول االســتدامة لعــام 2019 معلومــات حــول مــدى التقــدم يف جهــود االمتثــال لمبــادئ الميثــاق العالمــي 
التزامنــا  ُتؤكّــد علــى  التــي  بالممارســات االجتماعيــة والبيئيــة  يــر معلومــات تتعلّــق  التقر المتحــدة. ويضــم  لألمــم 
بالميثــاق العالمــي. ويســرد الجــدول التــايل امتثــال الهيئــة لمبــادئ الميثــاق العالمــي العشــرة، وذلــك مــن خــالل 

اإلشارة إىل الفصول ذات الصلة ومؤشرات المبادرة العالمية إلعداد التقارير الخاصة بتقرير االستدامة.

معايير مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

المرجــع يف تقريــر االســتدامة أو وصــف نهــج 
اإلدارة الجوانب المادية أهــداف األمــم المتحدة 

للتنمية المستدامة
العالمــي  للميثــاق  العشــرة  المبــادئ 

لألمم المتحدة

حقوق اإلنسان

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

الفصل 1
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 
الدوليــة،  واالتفاقيــات  الصلــة  ذات  والمحليــة 
وسياســة  االجتماعيــة،  المســؤولية  وسياســة 

الحوكمة الصحة والسالمة  	
المهنية

المبــدأ 1: يتعيــن علــى المؤسســات دعــم 
واحترام حقوق اإلنسان المعلنة دولياً

102-8
102-16
102-18
403-1

الفصل 1 
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 
الدوليــة،  واالتفاقيــات  الصلــة  ذات  والمحليــة 
وسياســة  االجتماعيــة،  المســؤولية  وسياســة 

الحوكمة

المؤسســات  علــى  يتعيــن   :2 المبــدأ 
انتهــاكات  أي  ارتــكاب  عــدم  مــن  التأكــد 

لحقوق اإلنسان

العمال

102-41
403-1

الفصل 1، 6
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 
والمحليــة ذات الصلــة ومعاييــر العمــل الدوليــة 
المســؤولية  العالــم، وسياســة  أنحــاء  يف جميــع 

االجتماعية
االمتثال  	

االجتماعي 
واالقتصادي

الصحة والسالمة  	
المهنية

التدريب والتعليم 	

التنوع وتكافؤ  	
الفرص

عدم التمييز 	

المبــدأ 3: يجــب أن تدعــم الشــركات حريــة 
الفعلــي  واالعتــراف  الجمعيــات  تكويــن 

بالحق يف المفاوضة الجماعية

419-1

الفصل 1، 6
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 
والمحليــة ذات الصلــة ومعاييــر العمــل الدوليــة 
المســؤولية  العالــم، وسياســة  أنحــاء  يف جميــع 

االجتماعية

المؤسســات  علــى  يتعيــن   :4 المبــدأ 
العمــل  أشــكال   جميــع  علــى  القضــاء 

القسري واإلجباري

419-1

الفصل 1، 6
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 
والمحليــة ذات الصلــة ومعاييــر العمــل الدوليــة 
المســؤولية  العالــم، وسياســة  أنحــاء  يف جميــع 

االجتماعية

المؤسســات  علــى  يتعيــن   :5 المبــدأ 
القضاء على عمالة األطفال

404-1
405-2
406-1

الفصل 1، 6
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 
والمحليــة ذات الصلــة ومعاييــر العمــل الدوليــة 
المســؤولية  العالــم، وسياســة  أنحــاء  يف جميــع 

االجتماعية

المؤسســات  علــى  يتعيــن   :6 المبــدأ 
يتعلــق  فيمــا  التمييــز  علــى  القضــاء 

بالتوظيف والمهن.

البيئة

102-11

الفصل 5
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 

والمحلية ذات الصلة، وسياسة االستدامة
الطاقة 	
المياه 	
االنبعاثات 	
النفايات السائلة  	

والنفايات 
التقليدية

االمتثال البيئي 	
التقييم البيئي  	

للموردين
ممارسات  	

المشتريات
االبتكار 	
البحوث والتطوير 	

المؤسســات  علــى  يتعيــن   :7 المبــدأ 
إزاء  احتــرازي  نهــج  اتبــاع  علــى  التشــجيع 

جميع التحديات البيئية المحيطة

201-2
302-4
303-3
303-1
303-2
305-5
306-3
306-5

الفصل 3، 4، 5
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 

والمحلية ذات الصلة، وسياسة االستدامة

المؤسســات  علــى  يتعيــن   :8 المبــدأ 
نطــاق  لتوســيع  مبــادرات  إطــاق 

المسؤولية البيئية

األبحاث والتطوير
الفصل 3، 4 ، 5 

االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 
والمحلية ذات الصلة، سياسة االستدامة

المؤسســات  علــى  يتعيــن   :9 المبــدأ 
التكنولوجيــا  ونشــر  تطويــر  تشــجيع 

الصديقة للبيئة

مكافحة الفساد

102-16

الفصل 1
االتحاديــة  للتشــريعات  الكامــل  االمتثــال 
عــن  اإلبــالغ  سياســة  الصلــة،  ذات  والمحليــة 
عــدم  اتفاقيــة  المصالــح،  تضــارب  المخالفــات، 

اإلفصاح عن المعلومات، قواعد السلوك

القيم والمبادئ  	
والمعايير قواعد 

السلوك

المؤسســات  علــى  يتعيــن   :10 المبــدأ 
مكافحــة الفســاد بجميــع أشــكاله، بمــا يف 

ذلك االبتزاز والرشوة
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 GRI 102-42 إشراك المعنيين GRI 102-40 2019 تحليل المعنيين
تــم تحديــد األطــراف المعنيــة للهيئــة علــى أســاس األولويــة، والترتيــب مــن حيــث "االعتماديــة" )أهميــة العالقــة للفئــة المعنيــة( و 
"التأثيــر" )أهميــة العالقــة للهيئــة(، وتعــد إدارة االســتراتيجية يف الهيئــة الجهــة المســؤولة عــن مراجعــة القائمــة كل عــام وتحديثهــا إذا لــزم 

األمر، إضافة إىل التأكد من وفاء الخطة االستراتيجية للهيئة باحتياجات وتوقعات األطراف المعنية مرتبًة حسب األولوية.
يعتبــر المعنييــن جــزًءا رئيســًيا مــن اســتراتيجية وأهــداف 
هيئــة كهربــاء وميــاه ديب  ونــدرك المزايــا التــي تنشــأ عــن 
التواصــل والتعــاون المســتمر معهــم، لذلــك نحــرص علــى 
اســتراتيجيتنا  صميــم  يف  المعنييــن  ســعادة  تكــون  أن 
لتلبيــة  باســتمرار،  ومبادراتنــا  وخدماتنــا  أدائنــا  لتحســين 
تحقيــق  وضمــان  توقعاتهــم،  مــع  والتوافــق  احتياجاتهــم 

أعلى مستوى من الرضا. 

يــز هــذا التواصــل بانتظــام مــن خــالل مبــادرات و  يتــم تعز
الجــوالت  و  الرضــا  اســتبيان  متضمنــه  التواصــل  قنــوات 
الترويجيــة  و المشــاريع المشــتركة و التعــاون مــع الجهــات 
الحكوميــة علــى أســاس األولويــات التنظيميــة علــى النحــو 

المبين يف هذا التقرير.

ونهــدف مــن خــالل إطــار عمــل إدارة المعنييــن إىل تحديــد 
واألكثــر  األفضــل  النحــو  علــى  المعنييــن  إشــراك  ســبل 
شــمولية، بهــدف الحصــول علــى مخرجــات قيمــة، تماشــياً 
 ،2015 لعــام   AA1000 المعنييــن  إشــراك  معيــار  مــع 
يــر االســتدامة الصــادرة عــن المبــادرة  وإرشــادات إعــداد تقر
يــر. وتشــمل أهدافنــا االســتراتيجية  العالميــة إلعــداد التقار

الرئيسية المتعلقة بالمعنيين ما يلي:

استضافة ورش عمل إشراك المعنيين لفئات المعنيين  	
الرئيسية.

تحديد االقتراحات القيمة والشاملة المناسبة لكل فئة من فئات  	
المعنيين.

إدارة احتياجات المعنيين وتوقعاتهم. 	
كات مع العديد  	 السعي إليجاد فرص جديدة من خالل عقد الشرا

من فئات المعنيين لدفع مسيرة التنمية المستدامة 
إطالق المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع على إمارة ديب  	

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

 التمكين التعاون اإلشراكاالستشارة

GRI 102-43,102-44أنشطة إشراك المعنيين لدى الهيئة  

 أصحاب رؤوس
 األموال/
 المستثمرون

 الحكومة المتعاملون

المؤسسات 
االستثمارية، 

المصارف المحلية 
واألجنبية،

الخدمات المالية 

االتحادية،
المحلية

أصحاب مشروعات 
البنية التحتية 

والشبكات،
متعاملو البنية التحتية 

والشبكات، 
متعاملو توريد الكهرباء 

والمياه، 
المتعاملون المحتملون

االستراتيجيون، 
األساسيون، 
الرئيسيون 

الشركاء 
االستراتيجيون، 

الشركاء الرئيسيون

 المؤسسات البيئية،
 الجمهور، وسائل

اإلعام

 الموردون/الموظفون
 المتعاقدون

الفرعيون
 الشركاء

 المجتمع
 واألجيال

المستقبلية

اإلدارة العليا، اإلدارة 
المتوسطة، الوظائف 

غير اإلشرافية

 
إجراءات أحادية 

االتجاه لتقديم 
المعلومات للمعنيين

المعنيون يسألون 
والمؤسسة تجيب

المعنيون يسألون 
والمؤسسة تجيب

التثقيف المشترك 
واتخاذ القرار 

والمبادرة

دور المعنيين يف 
الحوكمة 

دورات توعوية  	
حمالت تسويقية 	
فعاليات إعالمية 	
برامج تحفيزية 	
جلسات حول  	

االستراتيجية 
المؤسسية 

زيارات طالبية 	
حمالت ترويجية 	

استبيانات رضا  	
المعنيين

اتصاالت شفوية  	
وتحريرية

استبيانات حول  	
موضوعات محددة 

آراء المتعاملين 	
تفاعل المشرفين  	

استبيانات رضا  	
المعنيين

اتصاالت شفوية  	
وتحريرية

استبيانات حول  	
موضوعات محددة 

آراء المتعاملين 	
تفاعل المشرفين  	

ورشة عمل  	
االستدامة السنوية 

لألطراف المعنية
مشاريع مشتركة  	
شركاء القطاع  	

العام والخاص

أنشطة دعم  	
السياسات 

واللوائح الحكومية 

 اإلعام

التنمية المستدامة
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سعادة المعنيين
ُتعد ثقافة السعادة واإليجابية بين المعنيين أحد أهدافنا االستراتيجية ومكونًا رئيسًيا يف رسالتنا وقيمنا المؤسسية.

ويمثــل االســتبيان الســنوي الــذي تعــده الهيئــة لقيــاس نســبة رضــا المعنييــن، إحــدى أدواتنــا الرئيســية لفهم توقعــات أصحاب المصلحة، 
ومســاعدتنا يف قيــاس فعاليــة وتحســين عملنــا. ويتنــاول االســتبيان القضايــا الرئيســية المتعلقــة باالســتدامة بشــكل عــام، بمــا يف ذلــك 
األســئلة المحــددة والموجهــة إىل كل فئــة مــن فئــات المعنييــن، ويتــم اســتخدام نتائــج االســتبيان لتحليــل الثغــرات يف نهجنــا لتحقيــق 

سعادة المعنيين، وتقييم المجاالت التي تحتاج إىل مزيد من التحسين.

أظهــرت نتائــج االســتبيان لعــام 2019 أن غالبيــة المعنييــن أعربــوا عــن رضاهــم إزاء أداء الهيئــة فيمــا يخــص االســتدامة، وأن غالبيــة 
كــد أصحــاب رؤوس األمــوال/ المســتثمرين علــى  موردينــا علــى اســتعداد لتزويــد الهيئــة بالمزيــد مــن المنتجــات الصديقــة للبيئــة، كمــا أ

أهمية أداء االستدامة حيث يؤثر على قراراتهم االستثمارية.

نتائج استبيان رضا المعنيين بشأن االستدامة لعام 2019

يرجى تقييم مستوى سعادتك عن دور الهيئة بوصفها مؤسسة رائدة يف مجاالت الحلول المستدامة 

الهيئة ُتلبي توقعايت 
فيما يخص 

االستدامة

أنا على علم بدور 
مبادرات االستدامة 

لدى الهيئة يف 
المساهمة يف تحقيق 

أهداف التنمية 
المستدامة 17 لألمم 

المتحدة

تأثير أداء االستدامة 
للهيئة على قراراتك 

االستثمارية

أنا مستعد لتزويد الهيئة 
كثر  بمنتجات وخدمات أ

استدامة وصديقة للبيئة 

المجتمع 
)األعمال( 

الحكومة 

الموظفون

الموردونالموظفون

أصحاب رؤوس األموال 
والمستثمرون 

 المستثمرون  الشركاء المتعاملون الموردون 
وأصحاب رؤوس 

األموال 

احتياجات المعنيين وتوقعاتهم
نهــدف يف الهيئــة إىل اعتمــاد نهــج واضــح يتســم بالثبــات والشــفافية عنــد إشــراك المعنييــن يف أنشــطة الهيئــة. لذلــك، نحــرص علــى 
ــاه أهــم االحتياجــات التــي تــم تحديدهــا يف أثنــاء أنشــطة اإلشــراك التــي  إشــراك فئــات المعنييــن بطــرق متنوعــة. ويوضــح الجــدول أدن

نفذتها الهيئة

المواءمة مع الخطط والبرامج التنموية الوطنية  	
االلتزام بمفهوم المواطنة الصالحة 	
االلتزام بالتشريعات  	

تقديم خدمات تراعي معايير السالمة والجودة والكفاءة االقتصادية  	
أخالقيات العمل  	
خفض األثر البيئي ألنشطة المؤسسة  	

توفير بيئة عمل آمنة  	
رواتب مجزية  	
السلوك األخاليق  	

مشاركة أفضل الممارسات 	
الحوار واالشتراك المنهجي المستمر  	
مذكرات التفاهم الهادفة للتعاون يف مختلف المجاالت  	

الشفافية والتواصل الفعال  	
زيادة الوعي بقضايا االستدامة 	
إدارة اآلثار البيئية ألنشطة المؤسسة  	

تحقيق المنفعة على المدى القريب والبعيد  	
االعتمادية والربحية والشفافية 	

تأهيل المورد بناًء على التكلفة  	
والجودة باإلضافة إىل التقييم 

البيئي واالجتماعي 

الحكومة

المتعاملون

الموظفون 

الشركاء

المجتمع واألجيال المستقبلية

أصحاب رؤوس األموال /المستثمرون

الموردون

تحديد المسار الوظيفي وتقدير الموظفين  	
المساواة وإتاحة الفرص للجميع  	
االستثمار يف التطوير المهني 	

إجراءات شراء تتسم بالشفافية 	
الربحية 	

دعم المبادرات  	
المجتمعية والثقافية

المجتمع 
)األفراد( 

%89%64

%86 %83

%91%86%84%92%96 %91 %89
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المصفوفة المادية )األهمية النسبية( للهيئة عام 2019

كفاءة النظام

توافرية واعتمادية الكهرباء إدارة الطلب على الطاقة

األداء االقتصادي
ممارسات 

المشتريات

النفايات

التغير المناخي

الطاقة

االنبعاثات

توافرية المياه والنفايات السائلة

هيئة كهرباء و مياه ديب

8.5

8.5

8.0

8.0

7.5

7.5

الحصول على الكهرباء

ثقافة االستدامة

االبتكار

سعادة المتعاملين

التوظيف

التنوع وتكافؤ الفرص

التخطيط واالستجابة 
للطوارئ والكوارث

الصحة والسامة 
المهنية

البحوث والتطوير

ون
ني

مع
ال

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0 5.5 5.0

5.5

6.0

بيئي اجتماعياقتصادي

هيئة كهرباء ومياه ديب وإكسبو 2020 ديب 
شريك الطاقة المستدامة الرسمي 	
التعاون إلنشاء أول محطة تحليل  	

كهربايئ للهيدروجين يف المنطقة تعمل 
بالطاقة الشمسية

استضافة مسابقة ديكاثلون للطاقة  	
الشمسية- الشرق األوسط 2020 

كسبو 2020 ديب بالتعاون مع معرض إ
كسبو 2020 يف  	 الترويج لمعرض إ

المنصات الوطنية والدولية
كسبو  	 الترويج لبرنامج المتطوعين يف إ

2020 ديب وتشجيع موظفي الهيئة على 
المشاركة فيه

دعماً لمعرض إكسبو: العد التنازيل حتى 2020

GRI 102-47)تقييم المادية )األهمية النسبية
يعد مفهوم المادية )األهمية النسبية( أحد أهم اإلرشادات 
األساسية يف المبادرة العالمية إلعداد تقارير االستدامة، إذ 
يتعين على المؤسسة إعداد تقرير حول القضايا ذات األثر 

األكبر اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، أو التي يرى المعنيون 
الداخليون والخارجيون لديها أنها ذات أهمية لهم. 

استخدمت الهيئة يف عام 2019 منصة افتراضية عبر 
اإلنترنت إلقامة ورشة عمل حول إشراك المادية مع 

المعنيين. وتتيح المنصة للمشاركين طرح مخاوفهم 
والتصويت للمواضيع المادية والتفاعل يف الوقت الحقيقي 

ودون اإلفصاح عن أسمائهم. وتم إيجاد هذا النهج لتحفيز 
كبر من المعنيين على المشاركة يف ورش العمل هذه،  عدد أ

للحصول على نتائج وآراء أفضل. وتم أخذ هذه النتائج يف 

بوصفها شريك الطاقة المستدامة الرسمي إلكسبو 
2020 ديب، تعمل الهيئة على بناء البنية التحتية 

كسبو 2020 ديب، لضمان  للكهرباء والمياه لدعم إ
اعتماد أحدث ممارسات االستدامة. وتستثمر الهيئة 

4.26 مليار درهم يف مشاريع البنية التحتية للكهرباء 
كسبو، وتشتمل هذه المشاريع على: والمياه يف موقع إ

بناء ثالث محطات فرعية بقدرة 132/11 كيلوفولت  	
بكابــالت جهــد عــايل 132 كيلوفولــت بأطــوال تصــل إىل 
45 كيلومتــراً. وأطلقــت علــى هــذه المحطــات أســماء 
وهــي:  ديب   2020 إلكســبو  الفرعيــة  الموضوعــات 
التزامنــا  مــن  وكجــزء  واالســتدامة.  والتنقــل  الفــرص 
باالســتدامة، أدخلــت الهيئــة ألــواح الطاقــة الشمســية 

يف المحطات الفرعية الثالث.

بنــاء شــبكة ذكيــة لتصبــح أول شــبكة يف العالــم تقــدم  	
منظومــة إنتــاج الطاقــة وتوزيعهــا ونقلهــا بالكامــل إىل 

كسبو 2020. إ

آل  	 راشــد  بــن  محمــد  مجمــع  يمــد  أن  المقــرر  مــن 
 2020 كســبو  إ معــرض  الشمســية  للطاقــة  مكتــوم 

ديب بـسعة 400 ميجاوات من الكهرباء.

كسبو 2020 ديب  كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع إ
و سيمنس إلنشاء أول مرفق تحليل كهربايئ 

للهيدروجين يعمل بالطاقة الشمسية، وسيتم بناؤه يف 
مرافق االختبار الخارجية للهيئة يف مركز البحوث 

والتطوير يف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة 

عين االعتبار خالل عملية التخطيط االستراتيجي المؤسسي 
إلعداد هذا التقرير.

وتم تقييم المواضيع المصنفة يف ثالث فئات: اقتصادية )باألزرق( 
وبيئية )باألخضر( واجتماعية )بالبرتقايل( على أساس مدى 

أهميتها من قبل المعنين والهيئة.
توجد نتائج إجراءات تقييم المادية لعام 2019 يف مصفوفة 

المادية )األهمية النسبية( أدناه، حيث يوضح المحور الرأسي آراء 
إدارة الهيئة، بينما يوضح المحور األفقي آراء األطراف المعنية. 
ويمكن االطالع على حدود كل جانب من جوانب القضايا ذات 

األهمية النسبية يف الملحق رقم 1. 

الشمسية. ويهدف المرفق إىل اختبار وتقديم محطة 
طاقة متكاملة بحجم ميجاوات إلنتاج الهيدروجين 

باستخدام طاقة شمسية كهروضوئية وتخزين الغاز ثم 
استخدامه إما يف الكهرباء أو النقل أو أي استخدامات 
كسبو 2020 ديب زيارة  أخرى. وسيكون بإمكان زوار إ

المرافق الرئيسية يف مجمع الطاقة الشمسية. 
كة جهود ديب يف أن تصبح  وباإلجمال، ستوضح هذه الشرا

المدينة األقل بصمة كربونية على مستوى العالم.

التنمية المستدامة
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GRI 103-1, 103-2, 103-3نهجنا اإلداري

حــدد قطــاع اإلنتــاج عــدداً مــن ســيناريوهات الكــوارث المحتملــة، 
كما هو موضح أدناه:

الفقدان الجزيئ أو الكلي إلنتاج الكهرباء.. 1

الفقــدان الجــزيئ أو الكلــي إلنتــاج الميــاه، حيــث ال يمكــن تلبيــة . 2
الطلــب مــن خــالل المســاعدة الميدانيــة أو العمليــات التشــغيلية 

المعدلة.

يــن الوقــود الســائل أو . 3 يــج تخز الحرائــق أو االنفجــارات يف صهار
أنابيــب الغــاز الطبيعــي بســبب الكســور أو التســربات أو نظــام 

المولدات المبردة بالهيدروجين.

وطــور القطــاع لــكل ســيناريو خططــاً منفصلــًة إلدارتهــا، بنــاًء علــى 
تأثيرهــا علــى مرافــق إنتــاج الطاقــة والميــاه، واحتمــال تســببها يف 

فقدان جزيئ أو كلي لإلنتاج.

قامــت المحطــات واإلدارات المعنيــة بقطــاع اإلنتــاج بتطويــر خطــط 
مــع  عملياتهــا،  إلدارة  ســيناريو  لــكل  األزمــات  وإدارة  الطــوارئ 
ضمــان قدرتهــا علــى تفعيــل خطــط االســتجابة لألزمــات الخاصــة 

بهم لتلبية متطلبات أي سيناريو محدد.

خطط إدارة األزمات

تدريبات وهميةخطط الطوارئ

المتطلبات القانونية والتنظيمية

إدارة استمرارية األعمال والتعايف 
من الكوارث

حدد قطاع اإلنتاج وطور خطط طوارئ للسيناريوهات التالية:

خطة الطوارئ الخاصة بانقطاع الكهرباء. 1

خطة الطوارئ الخاصة بالمياه. 2

خطة الطوارئ الخاصة بالحرائق. 3

خطة الطوارئ الخاصة ببقع الزيوت. 4

خطة الطوارئ يف حاالت المد األحمر . 5

الســيناريوهات  تغطــي  يــة  دور وهميــة  تدريبــات  الهيئــة  تجــري 
المتعلقــة بحــاالت األزمــات والطــوارئ واســتمرارية األعمــال، كمــا 
تجــري عمليــات تدقيــق بيــن المحطــات كل عــام. وتقــدم اإلدارات 
يــر مــع خطــة العمــل واإلجــراءات التصحيحيــة  ذات العالقــة تقار
يتــم  أن  إىل  تنفيذهــا  يف  التقــدم  ومــدى  يــة  الدور والتحديثــات 

تنفيذها واستكمال أي إجراء تصحيحي محدد.

تطبــق الهيئــة اإلصــدار الرابــع مــن إجــراءات نظــام اإلدارة المتكاملــة 
)IMSP04(  لتحديد متطلباتها القانونية والتنظيمية. وتســتخدم 
المتكاملــة  اإلدارة  نظــام  إجــراءات  مــن  العاشــر  اإلصــدار  أيضــاً 
)IMSP10(  لتتحقــق بشــكل دوري مــن المتطلبــات القانونيــة 
والتنظيميــة للتأكــد مــن اســتيفائها بشــكل كامــل، وإطــالع جميــع 

قطاعات الهيئة عليها.

إدارة اســتمرارية  عندمــا طبقــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب نظــام 
األعمــال وفقــاً للمعيــار الــدويل إلدارة اســتمرارية األعمــال "آيــزو 
)ISO22301:2012("، أجــرى قطــاع اإلنتــاج التابــع للهيئــة تحليــالً 

لتأثيــرات األعمــال علــى جميــع عملياتهــا. ويشــمل ذلــك تحديــد 
تأثيــرات األعمــال علــى الشــؤون الماليــة والعمليــات التشــغيلية 
والصحــة والســالمة والبيئــة، وأهــداف الهيئــة والهويــة المؤسســية 
وخدمــات تقنيــة المعلومــات وتدفقــات المــوارد والعمليــات. أدى 
تغطــي  التــي  األعمــال  اســتمرارية  خطــة  وضــع  إىل  ذلــك 
الســيناريوهات التاليــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى قــدرة القطــاع 

على إنتاج الكهرباء والمياه:

فقدان إمدادات الغاز الطبيعي. 1

الحرائق أو االنفجارات يف أنظمة الوقود والهيدروجين. 2

تسرب الزيوت. 3

المد األحمر. 4

توقــف المحطــة عــن العمــل بســبب تعطــل نظــام الطاقــة . 5
أو المعــدات، مــع فقــدان جــزيئ يف إنتــاج الكهربــاء، علــى أن 
البالــغ  الطاقــة  احتياطــي  مــن  كبــر  أ الفقــدان  هــذا  يكــون 

500 ميجاوات.

توقــف المحطــة عــن العمــل بســبب تعطــل نظــام تحليــة . 6
الميــاه،  إنتــاج  مــع فقــدان جــزيئ يف  المعــدات،  أو  الميــاه 
كبــر مــن احتياطــي الميــاه  علــى أن يكــون هــذا الفقــدان أ

البالغ 50 مليون جالون يومياً.

وقــد تــم وضــع هــذه الســيناريوهات لضمــان اســتمرارية إمــدادات 
الكهربــاء والميــاه عنــد الحــد األدىن مــن المســتوى المقبــول أثنــاء 

وبعد أي نوع من األزمات أو الحوادث أو اضطراب األعمال.

مجمع محطات جبل علي إلنتاج الطاقة وتحلية المياه

اســتمرارية  ضمــان  علــى  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  يف  نحــرص 
إمــدادات الكهربــاء دون انقطــاع يف جميــع أنحــاء ديب. ولتحقيــق 
ذلــك، نســتثمر يف التقنيــات الجديــدة، ونطبــق أفضــل الممارســات 
الكهربــاء  إنتــاج  لمرافــق  المســتمر  بالتحســين  ونلتــزم  الدوليــة، 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وحافظــت  وتوزيعهــا.  ونقلهــا 
ممثلــة بهيئــة كهربــاء وميــاه ديب، للعــام الثالــث علــى التــوايل علــى 
وبكافــة  الكهربــاء،  علــى  الحصــول  يف  عالميــاً  األوىل  المرتبــة 
مؤشــرات المحــور وبعالمــة كاملــة 100%، بحســب تقـــــرير البنــك 
الــدويل لممارســة أنشــطة األعمــال 2020، والــذي يقيــس ســهولة 

ممارسة أنشطة األعمال يف 190 اقتصاد حول العالم.

وتطبــق الهيئــة حلــوالً مبتكــرة لتحســين كفــاءة إمــدادات الطاقــة، 
مصــادر  وتنويــع  يــع،  والتوز النقــل  خطــوط  يف  الفاقــد  وخفــض 
الطاقــة لدعــم النمــو االقتصــادي المســتدام دون اإلضــرار بالبيئــة 

والموارد الطبيعية.

المؤسســية  المخاطــر  بــإدارة  الخاصــة  اإلرشــادات  مــع  تماشــياً 
 ISO( األيــزو  معيــار  يتضمنهــا  التــي  المخاطــر  إدارة  وإرشــادات 
31000:2018(، حــدد قطــاع اإلنتــاج يف الهيئــة 16 مــن مخاطــر 
بالمقيــاس  المتعلقــة  المخاطــر  مــن  اثنيــن  منهــا  العمــل، 
المتعلقــة  المخاطــر  مــن  و14   )Tier 1( للمخاطــر  المؤسســي 
القطــاع  حــدد  كمــا   .)Tier 3( للمخاطــر  المؤسســي  بالمقيــاس 
خطــط تخفيــف المخاطــر، ويتحمــل مالكــو المخاطــر مســؤولية 
مبــادرات  يطلقــون  المخاطــر  تخفيــف  مالكــي  أن  مــن  التأكــد 
كافــة  تخفيــف  وتفاصيــل  المخاطــر  القطــاع  ويديــر  اســتباقية. 
المخاطــر باســتخدام منصــة الحوكمــة والمخاطــر واالمتثــال عبــر 

.)SAP GRC(نظام ساب

يــة األخرى  تعــد إدارة المخاطــر أيضــاً جانبــاً مهمــاً مــن األنظمــة اإلدار
بالجــودة،  )المتعلقــة  المتكاملــة  اإلدارة  أنظمــة  مثــل  المطبقــة، 
والصحــة والســالمة المهنيــة وأنظمــة اإلدارة البيئيــة( وأنظمــة إدارة 

األصــول. ويتــوىل قطــاع اإلنتــاج يف الهيئــة مســؤولية تحديــد 
الصلــة.  ذات  المخاطــر  بجميــع  الفعــال  والتحكــم  وتقييــم 
والعمليــات  الماليــة  والشــؤون  األصــول  ذلــك  ويشــمل 
التشــغيلية والجــودة والصحــة والســالمة والبيئــة واألهــداف 
والهويــة المؤسســية؛ وتتــم هــذه العمليــة مــن طــرف جميــع 
المحطــات واإلدارات ذات العالقــة، وذلــك بنــاًء علــى نطاقهــا 

واختصاصها.

ولدعــم ذلــك، قــام قطــاع اإلنتــاج بتوســيع نطــاق تطبيــق إطــار 
األصــول، وصــار  ليشــمل  المؤسســية  المخاطــر  إدارة  عمــل 
يتــم اآلن تحليــل مخاطــر أصولهــا الحيويــة. كمــا حــدد وقّيــم 
معاييــر تحديــد أصولــه الحيويــة. ويعمــل القطــاع أيضــاً علــى 
أي  لتعكــس  دوري  بشــكل  الهامــة  أصولــه  قائمــة  تحديــث 
تغييرات تطرأ عليها. وتســتند هذه التحديثات على ســجالت 
المخاطــر،  مــن  والتخفيــف  باألصــول  الصلــة  ذات  القطــاع 
المخاطــر  إدارة  مخاطــر  تقييمــات  جميــع  إىل  اســتناداً 
المؤسســية. تشــمل هــذه األصــول جميــع األصــول الحيويــة 
تأخــذ  كمــا   .)Mو  D، E، G، H، K، L( اإلنتــاج  محطــات  يف 
اإلدارات المعنيــة بمراقبتهــا عامــل الوقــت بعيــن االعتبــار عنــد 
إعــادة تقييــم المخاطــر المتعلقــة باألصــول، حيــث تقــوم هــذه 
األصــول  إدارة  خطــط  يف  التغييــرات  هــذه  بدمــج  اإلدارات 

الخاصة بهم.

كمــا يقــوم القطــاع بتطويــر خطــط الطــوارئ وإدارة األزمــات يف 
مــن  التعــايف  وعمليــة  األعمــال  اســتمرارية  خطــط  إطــار 
الســالمة  علــى  األثــر  تخفيــف  علــى  التركيــز  مــع  الكــوارث، 
واالعتماديــة والجاهزيــة، وضمــان توافــر المرافــق االحتياطيــة 

المناسبة، حيثما أمكن.
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   EU2  صايف إنتاج الطاقة، موزع حسب المصدر الرئيسي للطاقة

الطاقة الشمسية زيت الوقود المتوسط زيت وقود الديزل الغاز الطبيعي
مجموع اإلنتاج 

الكلي
)ميجاوات /ساعة(

النسبةالسنة
المئوية من

إجمايل اإلنتاج

اإلنتاج
)ميجاوات / 

ساعة(

النسبة
المئوية من

إجمايل اإلنتاج

اإلنتاج
)ميجاوات / 

ساعة(

النسبة
المئوية من

إجمايل اإلنتاج

اإلنتاج
)ميجاوات / 

ساعة(

النسبة
المئوية من

إجمايل اإلنتاج

اإلنتاج
)ميجاوات / 

ساعة(

462,077 1.02 25 0.0001 30,225 0.07 44,669,687 98.91 45,162,014 2017 

937,823 2.040 69 0.0001 27,723 0.06 44,995,189 97.90 45,960,803 2018

1,476,015 3.160 42 0.0001 42,779 0.09 45,184,886 96.75 46,703,722 2019

ماحظــة: يعــد زيــت وقــود الديــزل وزيــت الوقــود المتوســط وقــوداً احتياطيــاً فقــط، إذ ال يســتخدم إال يف حــاالت الطــوارئ )أي عنــد انقطــاع إمــدادات الغــاز(. كمــا يكــون 

االستهالك على مدار العام ألغراض االختبار والتجريب فقط.

تعمــل هيئــة كهربــاء وميــاه ديب علــى تحويــل ديب إىل مركــز عالمــي للطاقــة النظيفــة واالقتصــاد األخضــر، والوصــول بهــا إىل المرتبــة األوىل 
عالميــاً بيــن المــدن األقــل يف البصمــة الكربونيــة. ولتحقيــق هــذه األهــداف، ينبغــي تحقيــق األهــداف المتعلقــة بالطاقــة النظيفــة، وأن 

تصل القدرة اإلنتاجية من الطاقة النظيفة والمتجددة إىل 42 ألف ميجاوات بحلول عام 2050.

GRI 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, EU10إنتاج الكهرباء
يــة واعتماديــة خدمــات  تعــد الهيئــة المــزود الحصــري والوحيــد لخدمــات الكهربــاء والميــاه يف إمــارة ديب، ويــأيت ضمــان جاهز
يــع التابعــة للهيئــة توفيــر  الميــاه والكهربــاء علــى رأس أولوياتهــا. تضمــن محطــات الطاقــة وتحليــة الميــاه وشــبكات النقــل والتوز

الخدمات لمتعاملينا دون انقطاع.

يعتبــر الغــاز الطبيعــي الوقــود األساســي لعمليــات إنتــاج الكهربــاء وتحليــة الميــاه، حيــث تشــتري الهيئــة الغــاز الطبيعــي حصــراً 
مــن هيئــة ديب للتجهيــزات )دوســوب(، التــي تديــر البنيــة التحتيــة الســتيراد وتوزيــع الغــاز يف إمــارة ديب. ويف عــام 2019، بلــغ 

إجمايل إنتاجنا 46,703,722 ميجاوات/ ساعة، وتم إنتاج ذلك بشكل رئيسي من خالل استخدام الغاز الطبيعي.

 المتعاملون توزيع الطاقة نقل الطاقةإنتاج الطاقة 

 11,400
ميجاوات 

22
 عدد المحطات
الفرعية جهد

400 كيلوفولت

285
 عدد المحطات
الفرعية جهد

132 كيلوفولت

93
 عدد المحطات
الفرعية جهد
33 كيلوفولت

38,240
 عدد المحطات
الفرعية جهد
11و 6.6  
كيلوفولت

915,623

 GRI 103-1, 103-2, 103-3, EU12نقل وتوزيع الكهرباء
تتمثــل إحــدى األولويــات الرئيســية لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب يف ضمــان اعتماديــة التوصيــالت الكهربائيــة. لــذا تســتثمر الهيئــة بشــكل كبيــر 
يــع لتحقيــق نقــل آمــن للكهربــاء وتقليــل حــاالت انقطــاع الكهربــاء إىل الحــد األدىن. ونتيجــة لذلــك،  يف شــبكات محطــات النقــل والتوز

حققنا توافرية يف نظام نقل الطاقة بلغت نسبة 100% يف عام 2019.

يتجلــى التــزام هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة يف 2,896 محطــة فرعيــة جديــدة بجهــد 6.6 و 11 كيلوفولــت، 
يــع. مــن خــالل  والتــي تــم تركيبهــا خــالل عــام 2019. وتعمــل الهيئــة باســتمرار علــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية لشــبكة النقــل والتوز
نظــام القيــاس الذكــي والشــبكة الذكيــة، فقــد أثمــرت جهودنــا المســتمرة يف تقليــل الفاقــد يف خطــوط الكهربــاء لعــام 2019 إىل %3.2، 

أي ما يعادل تحسناً بنسبة 32% منذ عام 2007.

تعمــل هيئــة كهربــاء وميــاه ديب حاليــاً علــى إعــادة تأهيــل وحــدات التدفئــة والتهويــة والتكييــف المجمعــة يف محطــات التحويــل التابعــة 
يــد )R-22( بأخــرى صديقــة للبيئــة )R407C(. اعتبــاراً مــن نهايــة عــام  لهــا، وذلــك باســتبدال كافــة الوحــدات التــي تعمــل بجهــاز التبر
2019، قامــت الهيئــة بإعــادة تأهيــل 294 وحــدة مجمعــة، ضمــن مرحلــة التخلــص التدريجــي الكامــل مــن أجهــزة التبريــد )R-22(، علــى 

أن يتم االنتهاء من عملية إعادة التأهيل الكاملة لـ 540 وحدة بحلول عام 2027.

  EU1القدرة المركبة لهيئة كهرباء ومياه ديب

طول خطوط النقل والتوزيع )كيلومتر( فئة الجهد الكهربايئ )كيلوفولت( النوع

1,164 400

خطوط هوائية
402 132

112 33

616 6.6و11

24 400

خطوط أرضية
2,146 132

2,142 33

33,940 6.6و11

القدرة المركبة لهيئة كهرباء ومياه ديب

القدرة المركبة لتوليد الطاقة )ميجاوات(
عند درجة حرارة 50 درجة مئوية

ورطوبة بنسبة %30
المحطة الموقع

1,027 دي

جبل علي، ديب

615.5 إي

818 جي

948 كيه

2,400.6 إل

2,885  إم

1,995.86 العوير، ديب إتش

710 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سيح الدحل، ديب

11,400 اإلجمايل ) ميجاوات (

EU4 2019 أطوال خطوط النقل والتوزيع يف عام 

400 كيلوفولت

22
عدد المحطات

132 كيلوفولت

عدد المحطات

285
عدد المحطات

93

33 كيلوفولت

عدد المحطات

38,240

كيلوفولت  6.6 و 11
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EU10  التحديات والمبادرات يف مجال الطاقة

تنويع مزيج الطاقة

تعــد تحديــات الطاقــة مــن أهــم وأصعــب المشــاكل التــي يواجههــا 
العالــم اليــوم، وقــد تناولــت األمــم المتحــدة هــذه التحديــات مــن 
لألمــم  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  الســابع  الهــدف  خــالل 
نظيفــة  "طاقــة  توفيــر  ضــرورة  علــى  ينــص  والــذي  المتحــدة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وتعمــل  للجميــع".  معقولــة  وبأســعار 
المتحــدة علــى تطويــر قطــاع الطاقــة المتجــددة والنظيفــة، والحــد 
مــن اســتهالك المــوارد الطبيعيــة، وإيجــاد حلــول بديلــة عــن مصادر 
الطاقــة التقليديــة بمــا يدعــم التنميــة المســتدامة يف إمــارة ديب. 
 ،2050 النظيفــة  للطاقــة  ديب  اســتراتيجية  إطــالق  جــرى  ولهــذا 
الطاقــة يف ديب مــن مصــادر  التــي تهــدف إىل توفيــر 75% مــن 
الطاقــة النظيفــة بحلــول عــام 2050، ولتكــون ديب المدينــة األقــل 
يف البصمــة الكربونيــة علــى مســتوى العالــم. إىل جانــب إطــالق 
مئويــة اإلمــارات 2071، ورؤيــة اإلمــارات 2021، وأجنــدة اإلمــارات 
الخضــراء 2050 و "وثيقــة الخمســين" التــي أعلــن عنهــا صاحــب 

يــادة إجمــايل  يــؤدي تنويــع مزيــج الطاقــة إىل تقليــل االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للطاقــة، ممــا يــؤدي إىل تحســين تأميــن إمداداتنــا وز
الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجية ديب للطاقة النظيفة 2050.

مجّمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
نظــراً للموقــع الجغــرايف لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تعتبــر 
كثــر مصــادر الطاقــة النظيفــة المتوفــرة بشــكل  الطاقــة الشمســية أ
كبيــر يف المنطقــة. لذلــك، يف ينايــر 2012، أعلــن صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه هللا، عــن إطــالق مجمــع محمــد 
كبــر  بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية يف ديب، الــذي يعــد أ
مجمــع للطاقــة الشمســية يف موقــع واحــد علــى مســتوى العالــم، 
وفــق نظــام المنتــج المســتقل. يعتمــد هــذا المشــروع علــى وفــرة 
باســتخدام  الكهربــاء  إلنتــاج  العــام  مــدار  علــى  الشــمس  أشــعة 
أحــدث التقنيــات المتاحــة يف األســواق العالميــة. وســتبلغ قــدرة 

المجمع اإلنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
تشــمل  والتــي  هللا،  رعــاه  ديب،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
تحســين جــودة الحيــاة وتطويــر مجتمــع ديب وضمــان مســتقبل 

مشرق لألجيال المقبلة.

تعــد إمــارة ديب رائــدة يف مجــال التحــول نحــو االقتصــاد األخضــر مــن 
خــالل مســارين متوازييــن؛ يتمثــل األول يف خفــض الطلــب علــى 
خــالل  مــن   2030 عــام  بحلــول   %30 بنســبة  والميــاه  الطاقــة 
يــز اإلنتــاج مــن  يــز الكفــاءة وبرامــج الترشــيد، والثــاين يف تعز تعز
يــادة  خــالل تنويــع مصــادر الطاقــة خصوصــاً الطاقــة النظيفــة، وز
كفاءتهــا، وخفــض الفاقــد يف شــبكات الكهربــاء والميــاه. ولتحقيــق 
ذلــك، أطلقــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب العديــد مــن المبــادرات 
الرائــدة يف  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مكانــة  يــز  لتعز الخضــراء 

استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى العالم.

استراتيجية ديب للطاقة النظيفة 2050

البصمــة  يف  األقــل  المــدن  بيــن  عالميــاً  األوىل  المرتبــة  يف  ديب  تكــون  ســوف 
الكربونية بحلول 2050، ومركز عالمي للطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر.

% 7 

% 25 

% 75 

2020

2030

2050

ويعــد المجمــع إضافــة نوعيــة تســهم يف تحقيــق الهــدف المتمثــل 
النظيفــة.  الطاقــة  مــن مصــادر  ديب  طاقــة  مــن  توفيــر %25  يف 
اعتمــاداً علــى الدراســات والبحــوث، قامــت هيئــة كهربــاء وميــاه 
الدحــل يف ديب.  المجمــع يف منطقــة ســيح  بتحديــد موقــع  ديب 
كثــر مــن  كتمالــه يف 2030 يف خفــض أ سيســهم المجّمــع عنــد ا
6.5 مالييــن طــن مــن االنبعاثــات الكربونيــة ســنوياً. يف عــام 2019، 
كملــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب المشــروع الثــاين مــن المرحلــة  أ
الثالثــة بقــدرة 300 ميجــاوات. وســتكتمل المرحلــة الثالثــة يف عــام 
2020 بقــدرة إنتاجيــة 300 ميجــاوات. وستســهم المرحلــة الثالثــة 
يــادة القــدرة اإلنتاجيــة الحاليــة للمجمــع مــن 410 ميجــاوات  يف ز

حالياً إىل 710 ميجاوات.

شمس ديب
تــم إطــالق شــمس ديب عــام 2015 لدعــم رؤيــة صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، رعــاه هللا، لجعــل ديب المدينــة األذكــى 

واألسعد يف العالم.

المنــازل والمبــاين علــى  تشــجع مبــادرة "شــمس ديب" أصحــاب 
تركيــب أنظمــة كهروضوئيــة وربطهــا بشــبكة الهيئــة إلنتــاج الطاقــة 
النظيفــة مــن األلــواح الشمســية، مــع تصديــر الفائــض إىل شــبكة 

هــذه  تدعــم  الصــايف.  لقيــاس  مبتكــرة  خطــة  بموجــب  الكهربــاء 
المبــادرة اســتراتيجية ديب للطاقــة النظيفــة 2050 واســتراتيجية 

الحد من االنبعاثات الكربونية.
كمــا تقــوم هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بتركيــب األلــواح الكهروضوئيــة 
علــى  الشمســية  األلــواح  بتركيــب  قامــت  حيــث  مرافقهــا،  يف 
األســطح ومواقــف الســيارات يف عــدٍد مــن مبــاين الهيئــة، وقامــت 
الكهروضوئيــة  الشمســية  الطاقــة  مشــاريع  مــن  عــدد  برعايــة 

لهيئات حكومية أخرى يف ديب، ومواطني ديب ومنطقة حتا.

ماحظة:
ً * يفترض عامل القدرة بنسبة 15% على القدرة المركبة المرجحة زمنيا

** على أساس معامل انبعاث الشبكة. من المحتمل أن تكون الوفورات الفعلية أعلى ألنه يتم 
إنتاج الطاقة الشمسية عادة خالل النهار فقط

Shams Dubai Indicators’ Progress

2019 2018 2017 2016  مؤشرات تقدم "شمس ديب"

165.2 71.4 22.8 7.3 القدرة المتصلة يف نهاية العام، ميجاوات

142.3 61.4 17.8 5.2 اإلنتاج السنوي التقديري، ميجاوات/ساعة *

0.4178 0.4258 0.4333 0.4382 كسيد الكربون/ عامل انبعاثات الشبكة، طن من ثاين أ
ميجاوات ساعة

60.6 26.2 7.7 2.3 الوفورات السنوية التقديرية من االنبعاثات، ألف طن من 
كسيد الكربون**  ثاين أ

الطاقة
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الفحم النظيف
لعقــود مــن الزمــن كان الفحــم أحــد مصــادر الطاقــة الرئيســية التــي 
إلنتــاج  كبيــر  بشــكل  العالــم  دول  مــن  العديــد  عليهــا  تعتمــد 
مــن  العديــد  إىل  النظيــف"  "الفحــم  مصطلــح  يشــير  الكهربــاء. 
التقنيــات التــي يتــم دمجهــا معــاً لتقليــل التأثيــر البيئــي الســلبي 
لحــرق الفحــم. تركــز هــذه التقنيــات بشــكل أساســي علــى الحــد 
كاســيد النيتروجيــن، والجســيمات  مــن االنبعاثــات مثــل انبعاثــات أ

كسيد الكربون. كسيد الكبريت وثاين أ الخاصة، وأ

النظيــف  الفحــم  بتقنيــة  الطاقــة  إلنتــاج  حصيــان  محطــة  تعــد 
يف  نوعــه  مــن  مشــروع  أول  ديب،  وميــاه  كهربــاء  لهيئــة  التابعــة 
الكهربائيــة  الطاقــة  إلنتــاج  أفريقيــا  شــمال  و  األوســط  الشــرق 
المنتــج  نمــوذج  علــى  اعتمــاداً  النظيــف،  الفحــم  باســتخدام 
المســتقل للطاقــة. مــن المتوقــع تشــغيل المحطــة يف عــام 2020، 
وســيبلغ إجمــايل القــدرة القائمــة علــى اســتخدام الفحــم النظيــف 

الطاقة النووية
بحلــول عــام 2030، ســوف تنتــج الطاقــة النوويــة 7% مــن مزيــج 

الطاقة يف ديب.

2,664 ميجــاوات بحلــول عــام 2023. وســيعتمد المجمــع علــى 
اســتخدام تقنيــة فائقــة وعاليــة الدقــة يف عملياتــه، مــع االلتــزام 
الكامل بالمعايير الدولية المحددة؛ كما ســيلتزم بحدود انبعاثات 
كثــر صرامــة مــن حــدود االنبعاثــات التــي  غــازات المداخــن بصــورة أ
الصناعيــة،  لالنبعاثــات  األورويب  االتحــاد  تعليمــات  قررتهــا 

وتوجيهات مؤسسة التمويل الدولية.

محطة الطاقة الكهرومائية يف منطقة حتا

نظــراً لموقــع منطقــة حتــا الجغــرايف، قــررت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بنــاء 
محطــة إلنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة يف حتــا بعــد أن أثبتــت البحــوث ودراســة 
جــدوى الفوائــد والعوائــد علــى االســتثمار مــن المشــروع، الــذي يعتبــر األول 

من نوعه يف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهــدف الهيئــة إىل الوصــول إىل طاقــة إنتاجيــة قدرهــا )250 ميجــاوات × 6 
ســاعات(، وبعمــر افتراضــي يتــراوح مــن 60 إىل 80 عامــاً، ويمكــن للســد أن 
يخــزن مــا يصــل إىل 1,716 مليــون جالــون مــن الميــاه. وســيتم بنــاء خــزان 
علــوي علــى ارتفــاع أعلــى بســعة تخزينيــة تزيــد عــن 1,000 مليــون جالــون 
مــن الميــاه ضمــن المشــروع. وخــالل الســاعات األخــرى غيــر ســاعات الــذروة 
الطاقــة  المحطــة  ستســتخدم  نســبياً،  الطاقــة  عــن  الطلــب  يقــل  عندمــا 
المنخفــض  الســد  مــن  الميــاه  لضــخ  التكلفــة  قليلــة  النظيفــة  الشمســية 

للخزان العلوي.

وخــالل ســاعات الــذروة، أي عندمــا تكــون تكاليــف الطلــب واإلنتــاج عاليــة، 
ســوف تســتخدم طاقــة الميــاه المتدفقــة مــن الخــزان العلــوي إىل الســد 
الســفلي إلنتــاج الكهربــاء، وسيســتفاد منهــا لتغذيــة شــبكة هيئــة كهربــاء 
وميــاه ديب. وتبلــغ كفــاءة المحطــة 78.9% ويمكنهــا االســتجابة للتغييــرات 

يف الطلب على الكهرباء يف غضون 90 ثانية.

الخــاص  الهندســية  االستشــارات  عقــد  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  أرســت 
بالمشــروع علــى شــركة كهربــاء فرنســا )EDF( بقيمــة 58 مليــون درهــم، 
خــالل  والمســاعدة  التفصيلــي،  والتصميــم  الميدانيــة  الدراســات  يشــمل 
طــرح مناقصــة األعمــال الهندســية والمشــتريات واإلنشــاءات، إضافــة إىل 
الدعــم الهندســي واإلشــراف خــالل اإلنشــاءات. وتــم االنتهــاء مــن جميــع 
الدراســات الميدانيــة والدراســات التصميميــة حتــى اآلن، والمشــروع يف 

طور اإلنشاء.

اإلنتــاج  تقنيــة  باســتخدام  غالبــاً  والميــاه  الكهربــاء  الهيئــة  تنتــج 
المشــترك للطاقــة، حيــث تقــوم مولــدات بخــار اســترداد الحــرارة 
مــن خــالل هــذه العمليــة باســتخدام الحــرارة المهــدورة مــن حــرق 
الغــاز الطبيعــي إلنتــاج البخــار مــن دون اللجــوء الســتخدام الوقــود. 
وتنتــج هــذه المولــدات طاقــة كهربائيــة إضافيــة مجانيــة عــن طريــق 
لتغذيــة  الخلفــي،  الضغــط  يــة ذات  البخار التوربينــات  اســتخدام 
الومضــي  التقطيــر  عبــر  وذلــك  بالطاقــة،  الميــاه  تحليــة  عمليــة 

متعدد المراحل.

اســتثمرت الهيئــة يف تحســين كفــاءة الطاقــة، بمــا يف ذلــك تحويــل 
يــة ذات الــدورة البســيطة  العديــد مــن محطــات التوربينــات الغاز

كثــر كفــاءة. ويف عــام 2019، بلغــت  إىل محطــات ذات دورة مركبــة أ
نســبة كفــاءة إجمــايل إنتــاج الكهربــاء والميــاه مجتمعــة %43.62 
و96.22% علــى التــوايل. وبوجــه عــام، حققــت الهيئــة يف الفتــرة 
كميــة بنســبة  بيــن عامــي 2006 و2019 تطــوراً يف الكفــاءة الترا
كســيد  أ ثــاين  انبعاثــات  يف  انخفاضــاً  يعــادل  مــا  أي   ،%31.40
الكربــون بمقــدار 57.58 مليــون طــن. وتــم ذلــك مــن خــالل الجمــع 
إنتــاج  يــادة  وز الطاقــة،  إنتــاج  لمحطــات  المثــايل  التصميــم  بيــن 
الغــاز،  توربينــات  علــى  مبتكــرة  تحســينات  وإدخــال  الطاقــة، 
انقطــاع  لعمليــات  التخطيــط  وتحســين  العمليــات،  وتحســين 
الطاقة. وهو ما يظهر تحســناً مســتمراً ســنوياً وبشــكل منتظم يف 

مقدار خفض االنبعاثات الكربونية عبر تدابير زيادة الكفاءة.

التصميــم األمثــل لمحطــات إنتــاج الطاقة
يف إطــار حرصنــا علــى تحقيــق أقــل تكلفة، 

وضمانــاً ألعلــى كفــاءة خــالل دورة حياة 
المحطــة، يجــب أن يكــون التصميــم األمثــل 

لمحطــات إنتــاج الطاقــة والميــاه عبر 
اســتخدام نظــام هجيــن، يتــم فيه إنتاج 

الميــاه باســتخدام عــدة تقنيــات، مثــل تحلية 
الميــاه عبــر التقطيــر الومضــي متعدد 

المراحــل والتناضح العكســي.

 زيــادة إنتــاج الطاقــة الكهربائية
ترتفــع درجــة الحــرارة خالل أشــهر الصيف 

وقــد تصــل إىل 45 درجــة مئويــة، مما 
يؤثــر علــى أداء توربينــات الغــاز حيث 
تنخفــض قــدرة اإلنتاج بنســبة %20، 
يــد االنبعاثات  كمــا يقلــل الكفــاءة ويز
والتكلفــة. ومــن خــالل عدة خيارات 
موثوقــة وفعالــة مــن حيــث التكلفة، 

يــادة اإلنتاج على  تمكنــت الهيئــة مــن ز
نحــو فعــال مــن حيــث التكلفــة، بما يزيد 

علــى 720 ميجــاوات بحلــول عــام 2019، 
مقارنــًة بعــام 2006، كمــا نجحــت يف 
تحســين كفــاءة العمليــات، مــا يعني 

الحــد مــن كثافــة االنبعاثات.

ترقيــات مبتكــرة لتوربينــات الغاز
عقــب تركيــب أي توربيــن غــازي، تواصــل الهيئة 

المتابعــة مــع الجهــات المصنعــة للتجهيــزات األصليــة، 
بشــأن التحديثــات والتقنيــات الجديــدة والفّعالــة من 

حيــث التكلفــة، وذلــك علــى مــدار دورة حيــاة التوربينات، 
يــز الكفــاءة واالعتمادية. يــادة القــدرة وتعز مــا يســهم يف ز

تحســين العمليات
عنــد انخفــاض الطلــب علــى الطاقــة، يتم 

إيقــاف تشــغيل بعــض وحدات إنتاج 
الكهربــاء، لتجنــب التشــغيل غيــر الفّعال 

عنــد مســتويات حمــل منخفضة.

 تخطيــط عمليــة انقطــاع الطاقــة
تقــوم هيئــة كهربــاء وميــاه ديب باســتخدام أداة إدارة 

تضمــن التنســيق بيــن جميــع طلبــات الصيانة 
المتعلقــة بانقطــاع الكهربــاء، مــا يســهم يف الحــد 

مــن انقطــاع الطاقــة، وتلبيــة الطلــب عليهــا، بأعلى 
قــدر مــن الكفــاءة وأقــل كميــة مــن تكلفة للوقود.

GRI103-1,103-2,103-3,EU11 كفاءة اإلمداد بالطاقة
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إدارة الطلب على الطاقة  103-1, 103-2, 103-3
رغــم الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا الهيئــة لتقليل اســتهالك الطاقة 
يــد، وذلــك باتبــاع أفضــل  والميــاه، مــن خــالل برامــج كفــاءة التور
الوقــود،  مصــادر  وتنويــع  الميــاه،  وتحليــة  إنتــاج  يف  الممارســات 
مســتهدفات  لتحقيــق  مهمــاً  عامــالً  تشــكل  الطلــب  إدارة  تظــل 
المجلــس  أطلــق   ،2013 عــام  ويف  واالســتهالك.  الطاقــة  كفــاءة 
األعلــى للطاقــة يف ديب "اســتراتيجية إدارة الطلــب علــى الطاقــة 
التركيــز فيهــا علــى تحســين كفــاءة  تــم  والميــاه 2030"، حيــث 
التنميــة  واإلســهام يف  اســتهالكهما،  مــن  والحــد  والميــاه  الطاقــة 

المستدامة إلمارة ديب.

وحــددت هــذه االســتراتيجية ثمانيــة برامــج رئيســية، بمــا يتفــق مــع 
أفضــل الممارســات الدوليــة والبرامــج المماثلــة المطبقــة علــى 
الميــاه  علــى  الطلــب  خفــض  بهــدف  وذلــك  العالمــي،  الصعيــد 
والطاقــة يف ديب بنســبة 30% يف عــام 2030، مقارنــة بســيناريو 
العمــل المعتــاد. وتشــمل هــذه البرامــج قوانيــن المبــاين الخضــراء، 
ومعاييــر  المناطــق،  يــد  وتبر القائمــة،  المبــاين  تأهيــل  وإعــادة 
بيانــات األجهــزة والمعــدات، وإعــادة اســتخدام ميــاه  وملصقــات 
الموفــرة  الشــوارع  وإضــاءة  الفّعــال،  والــري  الصحــي  الصــرف 
للطاقــة، ومراجعــة معــدالت التعرفــة لتعزيــز الحفــاظ علــى الطاقــة 
والفعاليــة االقتصاديــة للقــرارات المتعلقــة باالســتهالك، ومبــادرة 
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"شــمس ديب" التــي تمكــن أصحــاب المبــاين مــن تركيــب ألــواح 
مــع  وربطهــا  الكهربائيــة  الطاقــة  إلنتــاج  الكهروضوئيــة  الطاقــة 

شبكة الهيئة.

لــكل برنامــج هنــاك مالــك البرنامــج )شــركة عضــو يف المجلــس 
األعلــى للطاقــة( المســؤول عــن تنفيــذ البرنامــج، وذلــك تحــت 
إدارة مكتــب إدارة مشــروع إدارة الطلــب علــى الطاقــة والميــاه - 
طاقــايت وإشــراف المجلــس األعلــى للطاقــة. هيئــة كهربــاء وميــاه 
ديب هي المالكة لمبادرة "شــمس ديب" والمســؤولة عن معدالت 
يف  وفــورات  المشــروعين  كال  حقــق   ،2019 عــام  ويف  التعرفــة. 
جيجــاوات  و1,137  ســاعة  جيجــاوات   136 بمقــدار  الكهربــاء 
ســاعة، ووفــورات يف الميــاه بمقــدار 2,165 مليــون جالــون علــى 

التوايل.  

والميــاه  الطاقــة  علــى  الطلــب  إدارة  اســتراتيجية  تحديــث  تــم 
2030، وســتصدر النســخة المحدثــة للتنفيــذ بحلــول عــام 2020. 
لتحقيــق  الجهــود  تســريع  إىل  المحدثــة  االســتراتيجية  تهــدف 
وفــورات بنســبة 30% بحلــول عــام 2030. وتشــمل اســتراتيجية 
إدارة الطلــب علــى الطاقــة المحدثــة 11 برنامجــاً تشــمل اللوائــح 
واإلنــارة  المبــاين،  تأهيــل  وإعــادة  الخضــراء،  للمبــاين  التنظيميــة 
الخارجيــة، وكفــاءة التبريــد، ومواصفــات وبطاقــات كفــاءة الطاقــة 
واســتجابة  والمقاييــس،  للمواصفــات  اإلمــارات  هيئــة  مــن 
الطاقــة والكهربــاء، وإدارة  المســتهلكين، وشــمس ديب، وتعرفــة 
الطلــب علــى الميــاه المعــاد تدويرهــا والميــاه الجوفيــة، وكفــاءة 
التنقــل والشــحن الذكــي للمركبــات، وكفــاءة الوقــود والمحــركات. 
وتســتهدف البرامــج التســع األوىل تحقيــق وفــورات يف الكهربــاء 
والميــاه، بينمــا يســتهدف البرنامجــان األخيــران خفــض االنبعاثــات 

يف قطاع النقل.
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استراتيجية ديب إلدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 المحدثة

معدل انخفاض االنبعاثات الكربونية )بالمليون طن( نتيجة تحسين الكفاءة مقارنة بعام 2006

مزايا تعزيز الكفاءة نتيجة تحسين معدل الحرارة الكلي بين 2007 و2019 مقارنة بسنة 2006

الطاقة
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تلبية الطلب يف المستقبل
يف إطــار الجهــود التــي تبذلهــا الهيئــة لتلبيــة الطلــب يف المســتقبل، 
عــام  والميــاه حتــى  الطاقــة  علــى  الطلــب  بتوقــع  الهيئــة  قامــت 
2030. يتــوىل قطــاع تخطيــط الطاقــة والميــاه مســؤولية تخطيــط 
المــدى  بالطلــب علــى  التنبــؤ  بالمســؤولية عــن  الطاقــة والميــاه 
الرئيســية.  المخططــات  ووضــع  والبعيــد  والمتوســط  القريــب 
ويتــوىل قطــاع تخطيــط الطاقــة والميــاه تحديــث تنبــؤات الطلــب 
كل عــام، باســتخدام الممارســات الدوليــة المعتــرف بهــا وباالعتمــاد 
الســكاين  النمــو  االعتبــار  يف  األخــذ  مــع  األدوات،  أحــدث  علــى 
واالقتصــادي، ورصــد تأثيــر حــاالت عــدم اليقيــن المســتقبلية، مــن 
خــالل تخطيــط الســيناريوهات. وهــذا يضمــن حفــاظ الهيئــة علــى 
مســتوى عالمــي مــن االعتماديــة والكفــاءة والســالمة، وضمــان 
االســتخدام األمثــل لمواردهــا. وبنــاًء علــى توقعــات الطلــب هــذه، 
تقــوم الهيئــة بتطويــر جميــع خططهــا الرئيســية التــي يتــم تحديثهــا 
ســنوياً مــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى الكهربــاء والميــاه يف إمــارة ديب 

يف الوقــت المناســب وبصــورة فاعلــة، مــع الحفــاظ علــى هامــش 
احتياطي بنسبة %15. 

لعمليــات  الفنــي  التخطيــط  مســار  الرئيســية  الخطــط  تحــدد 
التوســع المســتقبلية للبنيــة التحتيــة الخاصــة بأنظمــة إنتــاج ونقل 
وتوزيــع الكهربــاء والميــاه. وتراعــي الخطــة التطــورات المســتقبلية 
والفعاليــات  والصناعيــة  يــة  التجار القطاعــات  يف  ديب  يف 
كســبو 2020 ديب"، إضافــة إىل النمــو  المســتقبلية الكبــرى مثــل "إ
المرتبــط  والميــاه  الكهربــاء  علــى  الطلــب  يف  المتوقــع  العــادي 
يــادة قــدرة  لز يــادة الســكانية. وتشــمل هــذه الخطــط خططــاً  بالز
إنتــاج الكهربــاء وتحليــة الميــاه، وخططــاً لتوســيع شــبكات نقــل 
الكهربــاء والميــاه حتــى عــام 2030، وأيضــاً شــبكة توزيــع الكهربــاء 

على مدى السنوات السبع المقبلة.

ذروة الطلب على الكهرباء واإلضافات المخطط لها للفترة )2030-2019(.
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ذروة الطلب على الطاقة 

2019**20202021202220232024202520262027202820292030

يعــد مجّمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية 
علــى  واحــد  موقــع  يف  الشمســية  للطاقــة  مجمــع  كبــر  أ
مســتوى العالــم، وفــق نظــام المنتــج المســتقل.  وســتبلغ 
 ،2030 عــام  بحلــول  ميجــاوات   5000 اإلنتاجيــة  قدرتــه 
حيــث  درهــم،  مليــار   50 إىل  تصــل  إجماليــة  باســتثمارات 
سيســاهم مــن خــالل مشــاريعه يف تســريع التحــّول نحــو 
تبّنــي واســتخدام الطاقــة الشمســية. تحــرص الهيئــة علــى 
العالميــة  المعاييــر  أعلــى  وفــق  المشــروع  مراحــل  إنجــاز 
صاحــب  رؤيــة  يدعــم  بمــا  التقنيــات،  أحــدث  وباســتخدام 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
هللا،  رعــاه  ديب،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة 
الخمســين  ووثيقــة  للحوكمــة يف ديب،  الثمانيــة  والمبــادئ 
النظيفــة 2050، والتــي  وكذلــك اســتراتيجية ديب للطاقــة 
تهــدف لتوفيــر 75% مــن إجمــايل الطاقــة يف ديب مــن مصادر 

الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

 13 بقــدرة  المجمــع  مــن  األوىل  المرحلــة  تشــغيل  تــم 
األلــواح  تقنيــة  باســتخدام   2013 عــام  يف  ميجــاوات 
الثانيــة إلنتــاج  المرحلــة  افتتــاح  وتــم   ،)PV( الكهروضوئيــة
200 ميجــاوات مــن الكهربــاء بتقنيــة األلــواح الكهروضوئيــة 
يف مــارس 2017، علــى أن يتــم تشــغيل المرحلــة الثالثــة 
الكهروضوئيــة يف  األلــواح  وبتقنيــة  بقــدرة 800 ميجــاوات 

عام 2020.

كبــر  تعــد المرحلــة الرابعــة مــن مجمــع الطاقــة الشمســية أ
موقــع  العالــم، يف  المركّــزة يف  الشمســية  للطاقــة  مجمــع 
واحــد، وفــق نظــام المنتــج المســتقل، بقدرة 950 ميجاوات، 

وباســتثمارات تصل إىل 15.78 مليار درهم. وســيتضمن 
المشــروع أعلــى بــرج شمســي يف العالــم بارتفــاع 260 
علــى  الشمســية  للطاقــة  تخزينيــة  قــدرة  كبــر  وأ متــراً، 
بتوافــر  يســمح  مــا  ســاعة،   15 لمــدة  العالــم  مســتوى 

الطاقة على مدار 24 ساعة. 

الخامســة مــن  المرحلــة  تنفــذ هيئــة كهربــاء وميــاه ديب 
مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية 
الشمســية  األلــواح  بتقنيــة  ميجــاوات   900 بقــدرة 
وقــد  المســتقل.  المنتــج  نظــام  وفــق  الكهروضوئيــة 
حققــت الهيئــة إنجــازاً عالميــاً بحصولهــا علــى أدىن ســعر 
تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أمريكي للكيلووات 
ســاعة لهــذه المرحلــة، مــن خــالل االئتــالف الــذي تقــوده 
لالســتثمار  الخليــج  ومؤسســة  بــاور  كــوا  أ شــركة 
"كالمتناقــص األفضــل" لتنفيــذ المرحلــة الخامســة مــن 
مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية. 
ســتدخل هــذه المرحلــة حيــز التنفيــذ خــالل الربــع الثــاين 

من عام 2021.

الطاقــة  اإلنتاجيــة اإلجماليــة لمشــروعات  القــدرة  وتبلــغ 
 710 حاليــاً  المجمــع  يف  التشــغيل  قيــد  الشمســية 
ميجــاوات. وتعمــل الهيئــة علــى تنفيــذ ثالثــة مشــروعات 
المرحلــة  دخــول  ومــع  ميجــاوات.   1250 بقــدرة  أخــرى 
حيــز  ميجــاوات   900 بقــدرة  المجمــع  مــن  الخامســة 
التنفيــذ، ســتصل القــدرة اإلجماليــة لمراحــل المجمــع إىل 

2,863 ميجاوات.

هيئــة كهربــاء وميــاه ديب تحصــل علــى أدىن ســعر تنافســي عالمــي للمرحلــة الخامســة مــن 
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

قصة نجاح
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GRI 103-1,103-2,103-3النهج اإلداري

GRI 303-1;303-3 إنتاج المياه

حياتنــا  يف  نســتخدمه  الحيــاة،  أشــكال  لجميــع  ضــروري  المــاء 
اليوميــة يف العديــد مــن األغــراض بخــالف الشــرب. وتواصــل هيئــة 
ــاء وميــاه ديب تعزيــز قدرتهــا اإلنتاجيــة اإلجماليــة مــن الميــاه  كهرب
االســتدامة  وضمــان  المســتقبلية  االحتياجــات  جميــع  كبــة  لموا
طويلــة المــدى، تحقيقــاً لرؤيــة القيــادة الرشــيدة. وتهــدف الهيئــة 
إىل تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين 
يف ديب بمــا يعــزز التنميــة المســتدامة ويحقــق ســعادة األجيــال 

الحالية والقادمة.

لتزويــد إمــارة ديب بخدمــات الكهربــاء والميــاه وفــق أعلــى معاييــر 
ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  تلتــزم  والجــودة،  والكفــاءة  االعتماديــة 
بوضــع اســتراتيجيات طويلــة األمــد، وتتبنــى العديد من المبادرات 
التــي تهــدف إىل الحفــاظ علــى موثوقيــة وكفــاءة وســالمة مواردهــا 
يــز  المائيــة. كمــا تــدرك الهيئــة أهميــة ترشــيد اســتهالك الميــاه لتعز
ألجيالنــا  عليهــا  والحفــاظ  الميــاه  لمــوارد  المســتدامة  اإلدارة 
"االســتجابة  خدمــة  الهيئــة  أطلقــت   ،2019 عــام  ويف  القادمــة. 

يــز التنميــة المســتدامة، تواصــل هيئــة كهربــاء وميــاه  بهــدف تعز
ديب بنــاء محطــات إنتــاج تعتمــد علــى تقنيــة التناضــح العكســي 
)RO( والتــي تتطلــب طاقــة أقــل ممــا تســتهلكه المحطــات التــي 
 ،)MSF( تعتمــد علــى تقنيــة التقطيــر الومضــي متعــدد المراحــل
كثــر اســتدامة لتحليــة الميــاه. وتعمــل الهيئــة  مــا يجعلهــا خيــار أ

الذكيــة" التــي تتضمــن عــدة خصائــص تشــمل التشــخيص الــذايت 
الالزمــة  الخطــوات  وتقليــص  المنــازل  داخــل  الفنيــة  لألعطــال 
وموقعهــا  الذكــي  الهيئــة  تطبيــق  عبــر  البالغــات  مــع  للتعامــل 
ويعــزز  المتعامليــن  تجربــة  تحســين  يســهم يف  بمــا  اإللكتــروين، 
كفــاءة الخدمــات. كمــا تســاعد خدمــة باســتهالك مرتفــع للميــاه 
كتشــاف أيــة تســريبات يف توصيــالت الميــاه،  المتعامليــن علــى ا
نظــام  كتشــاف  ا حــال  للمتعامــل يف  إشــعار  إرســال  يتــم  حيــث 

العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد يف االستهالك.

وحــددت الهيئــة ســتة مجــاالت تركيــز يف نهجهــا إلدارة الميــاه لرفــع 
كفــاءة عمليــات الميــاه، ومراقبــة مواردهــا المائيــة بدقــة، إضافــة إىل 

تقليل الفاقد من المياه، وهي:

حاليــاً علــى تحليــة الميــاه مــن خــالل اإلنتــاج المشــترك للطاقــة 
المراحــل  متعــدد  الومضــي  التقطيــر  تقنيــة  باســتخدام  والميــاه 
والتــي تعتمــد علــى اســتخدام الحــرارة المهــدورة الناتجــة عــن إنتــاج 
الكهربــاء لتحليــة الميــاه، باإلضافــة إىل اســتخدام تقنيــة التناضــح 
العكســي لتحليــة الميــاه، وهــي تقنيــة مجربــة عالميــاً وتســاعد 

إنتاج المياه جودة المياه استخدام 
المتعاملين للمياه

إدارة تصريف مياه 
الصرف الصحي

منهجية دورة نقل وتوزيع المياه
المياه الكاملة

على استيعاب قدرات إنتاجية كبيرة من الطاقة المتجددة.
المســتقل  المنتــج  نمــوذج  الهيئــة  اعتمــدت   ،2019 عــام  ويف 
منطقــة  يف  الميــاه  تحليــة  محطــة  مشــروع  يف   )IWP( للميــاه 
حصيــان، بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه يف اســتخدام نمــوذج 
المنتــج المســتقل للطاقــة )IPP( يف مشــروعات مجمــع محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية. وســتبلغ القــدرة اإلنتاجيــة 
للمرحلــة األوىل مــن محطــة تحليــة الميــاه ضمــن مجمــع حصيــان 
120 مليــون جالــون مــن الميــاه المحــالة يوميــاً  ويعد أول مشــروع 
يتــم تنفيــذه باســتخدام نمــوذج المنتــج المســتقل للميــاه. ومــن 
المتوقــع أن يبــدأ المشــروع اإلنتــاج يف عــام 2023. وســتعتمد هــذه 
كثرهــا كفــاءة وموثوقيــة يف هــذا  المحطــة علــى أحــدث التقنيــات وأ
لهيئــة  التابعــة  الميــاه  شــبكة  يــز  تعز علــى  وســتعمل  المجــال، 

كهرباء ومياه ديب، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة.
واســتراتيجيات  خطــط  ضمــن  حصيــان  محطــة  مشــروع  ويــأيت 
الهيئــة للوصــول بالقــدرة اإلنتاجيــة اإلجماليــة للميــاه المحــالة يف 
ديب يف عــام 2030 إىل 750 مليــون جالــون يوميــاً مقارنــة بـــ 470 

مليون جالون يومياً يف يومنا الحايل.

لهيئــة  التابعــة  التحليــة  محطــات  قــدرة  بلغــت   ،2019 عــام  يف 
إجمــايل  وبلــغ  يوميــاً،  جالــون  مليــون   470 ديب  وميــاه  كهربــاء 
الســحب مــن ميــاه البحــر 5,872.5 مليــون متــر مكعــب بمتوســط 
ســحب يومــي قــدره 3,539.6 مليــون جالــون. وتتطلــب عمليــة 
تحليــة الميــاه وجــود نظــام ســحب قــادر علــى توفيــر كميــة كافيــة 
وموثوقــة مــن ميــاه البحــر النظيفــة مــع أقــل تأثيــر ممكــن علــى 
البيئــة. ويتــم احتســاب حجــم الســحب مــن ميــاه البحــر بنــاًء علــى 
تلبيــة  يف  الهيئــة  ونجحــت  التشــغيل.  وســاعات  الضــخ  قــدرة 
متطلبــات الحمــل الــذروي اليومــي والشــهري لعــام 2019، مــع 
الــذروي  الحمــل  بلــغ  الميــاه. وقــد  توفيــر احتياطــات كبيــرة مــن 
اليــوم  يف  وذلــك  جالــون  مليــون   387 المحــالة  للميــاه  اليومــي 
يــادة قدرهــا 2.14% مقارنــة بعــام  الرابــع مــن ســبتمبر 2019، بز
المحــالة  الميــاه  علــى  اليومــي  الطلــب  متوســط  وبلــغ   .2018
بـــ 341.248  مقارنــة  عــام 2019،  جالــون يف  مليــون   345.537

يــادة قدرهــا 1.26%. وقــد بلــغ  مليــون جالــون يف عــام 2018، بز
متوســط الحمــل الــذروي الشــهري للميــاه 379 مليــون جالــون 
يــادة قدرهــا %2.97  بز وذلــك يف شــهر ســبتمبر 2019،  يوميــاً 

مقارنة بعام 2018.

بلغــت القــدرة اإلنتاجيــة لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب مــن ميــاه اآلبــار 
اإلنتــاج  إجمــايل  )يبلــغ  يوميــاً  نحــو 32 مليــون جالــون  الجوفيــة 
455.657 مليــون جالــون(، ولكــن ال يتــم اســتخدام ذلــك ســوى يف 
حــاالت الطــوارئ، وخــالل عــام 2019، تــم اســتخدام نحــو 1.25 
مليــون جالــون يوميــاً مــن اآلبــار الجوفيــة. ويتــم قيــاس حجــم إنتــاج 
ميــاه اآلبــار مــن خــالل عــدادات مثبتــة علــى المضخــات التــي تضــح 

المياه من هذه اآلبار.
 

بلغــت القــدرة اإلنتاجيــة للهيئــة مــن اآلبــار الجوفيــة يف منطقــة حتــا، 
اإلنتــاج  بهــذا  االحتفــاظ  ويتــم  يوميــاً،  نحــو 0.35 مليــون جالــون 
لحــاالت الطــوارئ. وبلــغ إجمــايل إنتــاج اآلبــار خــالل عــام 2019، 
لتغذيــة  حتــا  يف  اآلبــار  ميــاه  وُتســتخدم  جالــون،  مليــون   1.767
ثانويــاً  التــي تعتبــر مصــدراً  العكســي يف حتــا  التناضــح  محطــة 
الميــاه  إنتــاج  إجمــايل  وبلــغ  المنطقــة،  لســكان  الشــرب  لميــاه 
المعالجــة بالتناضــح العكســي 0.411 مليــون جالــون خــالل عــام 

.2019

ويف 2019، بلــغ إجمــايل الميــاه المرفوضــة مــن محطــات التناضــح 
العكســي يف حتــا 1.356 مليــون جالــون )الفــرق بيــن كميــة ميــاه 
اآلبــار التــي تــم ضخّهــا التــي بلغــت 1.767 مليــون جالــون وكميــة 
الميــاه المعالجــة يف محطــات التناضــح العكســي والتــي بلغــت 
مــن  الميــاه  هــذه  مــن  التخلــص  ويتــم  جالــون(.  مليــون   0.411
للمــزارع يف  أنابيــب  التناضــح العكســي وتحويلهــا عبــر  وحــدات 
منطقــة حتــا الســتخدامها يف الــري أو األغــراض الزراعيــة األخــرى. 
اآلبــار  ميــاه  لميــاه  الرشــيد  االســتخدام  أهميــة  الهيئــة  وتــدرك 
حــاالت  يف  رئيســي  بشــكل  اســتخدامها  يتــم  حيــث  الجوفيــة، 

الطوارئ أو لخدمة المناطق التي ال تتوافر فيها شبكات المياه.
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القدرة اإلجمالية إلنتاج المياه يف 2019 
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إجمايل المياه المنتجة من 2017 
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816,580

نقل وتوزيع المياه

متعامل للمياه

مياه الشرب

2

1

اآلبار       
محطات 

تحلية 
المياه 

القــدرة اإلجماليــة: 470 مليــون جالــون يوميــاً )ميــاه 
محالة( / 32.35 مليون جالون يومياً )آبار(

116,720

120,879

123,090

3

GRI-303-1,303-5 نقل وتوزيع المياه
حققــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب أرقامــاً قياســية جديــدة مــن خــالل 
عــام 2019،  يف   %6.63 إىل  الميــاه  شــبكات  الفاقــد يف  تقليــل 
قــدرة  اإلنجــاز  هــذا  ويؤكــد  العالميــة.  المعــدالت  أقــل  مــن  وهــي 
مؤسســات حكومــة ديب علــى تحقيــق نتائــج تفــوق نظيراتهــا علــى 

مستوى العالم.

تعمــل الهيئــة يف إطــار رؤيــة وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم ديب رعــاه هللا، لترســيخ القــدرات التنافســية إلمــارة 
ويؤكــد  األصعــدة.  جميــع  علــى  العالميــة  مكانتهــا  يــز  وتعز ديب 
الفاقــد يف  نســبة  بتقليــل  الهيئــة  الــذي حققتــه  الجديــد  اإلنجــاز 
اســتراتيجيها  يف  نجــاح  الميــاه  يــع شــبكات  وتوز نقــل  شــبكات 
االســتعداد للمســتقبل بالتخطيــط العلمــي واالبتــكار واالعتمــاد 
يــع  والتوز والنقــل  اإلنتــاج  مجــاالت  يف  التقنيــات  أحــدث  علــى 
والتحكــم بشــبكات الميــاه، وخطتهــا االســتراتيجية لرفــع كفــاءة 
واعتماديــة شــبكات الكهربــاء والميــاه لتلبيــة النمــو المتســارع يف 
ديب بمــا يســهم يف النمــو واالزدهــار االجتماعــي واالقتصــادي إلمــارة 

ديب. 

وتواصل الهيئة جهودها يف إعادة تأهيل شــبكة مياه ديب بالكامل 

دورة إنتاج المياه

وتطويــر  القديمــة  والعــدادات  التوصيــالت  اســتبدال  خــالل  مــن 
يــع وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة، حيــث  شــبكات النقــل والتوز
أدخلــت الهيئــة نظــام "ســكادا" المتطــور لمراقبــة شــبكة الميــاه مــا 
يتيــح التشــغيل األمثــل واألكفــأ للشــبكة، إضافــة إىل اســتخدام 
أحــدث األجهــزة لمســح شــبكات النقــل والتوزيــع لتفــادي تحويــل 

التسرب إىل كسور.

وتســتخدم الهيئــة أحــدث التقنيــات يف إنتــاج ونقــل وتوزيــع الميــاه 
إضافــة إىل التحكــم بشــبكات الميــاه، األمــر الــذي أســهم يف تحقيــق 
مصــاف  يف  وضعتهــا  التــي  واإلنجــازات  النجاحــات  مــن  العديــد 

المؤسسات األكثر تميزاً على مستوى العالم.

تســعى الهيئــة  لالســتعداد الدائــم لتوقــع أي حــاالت نقــص طارئــة 
للميــاه وتحقيــق الكفــاءة التشــغيلية مــن خــالل تخزيــن الميــاه يف 
الــذروي. ويتــم  الطلــب  خزانــات لتلبيــة حاجــة نحــو يوميــن مــن 
يــع الميــاه مــن الخزانــات علــى متعاملــي الهيئــة عبــر شــبكة  توز
أنابيــب لتقليــل الفاقــد مــن الميــاه. كمــا تعمــل الهيئــة علــى مراقبــة 
باســتخدام  فواتيــر  بــدون  والعــدادات  الميــاه  تســرب  حــاالت 

مقياس"فاقد المياه" )المياه غير المسجلة(. 
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هيئة كهرباء ومياه ديب  قيم إرشادات منظمة
 الصحة العالمية
)الحد األقصى(

تفاصيل التحليل م
الرقم النموذجي المواصفات

8.31  8.5~ 7.9  8.5~ 6.5
 عند 25
 درجة
مئوية

درجة الحموضة 1

229  450 ~ 100 1000 ملجم/لتر  إجمايل المواد الصلبة
الذائبة 2

0.4 10  0 ~ - ملجم/لتر CaCO3 كربونات 3

56.4  75 ~ 30 - ملجم/لتر HCO3 بيكربونات 4

64.6  120 ~ 40 500 ملجم/لتر CaCO3 إجمايل عسر الماء 5

17.1  25~ 10 - ملجم/لتر Ca كالسيوم 6

5.3 2 ~ 20 - ملجم/لتر Mg مغنيزيوم 7

89.0 250 ~ 25 250 ملجم/لتر Cl كلوريد 8

10.7 35 ~ 2 250 ملجم/لتر SO4 كبريتات 9

10.7 ≤ 1.5 1.5 ملجم/لتر F فلوريد 10

0.15 200 ~ 10 200 ملجم/لتر Na صوديوم 11

51.8 ≤ 50 50 ملجم/لتر NO3 نترات 12

السياسات والقوانين المتعلقة بالمياه
يف إطــار رؤيتهــا كمؤسســة رائــدة عالميــاً مســتدامة ومبتكــرة، تلتــزم 
هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بــإدارة مــوارد الميــاه بطريقــة فّعالــة وكفــؤة 
السياســات  مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  واقتصاديــة،  ومؤثــرة 
والقوانيــن التــي تهــدف إىل تعزيــز مبــادئ االســتدامة يف عمليــات 

الهيئة بما يف ذلك خدمات إنتاج ونقل وتوزيع المياه.

ولمواصلــة مراقبــة وإدارة مواردهــا المائيــة واالســتخدام األمثــل مــع 
ضمــان تقديــم خدمــات مبتكــرة ومســتدامة على مســتوى عالمي، 

جودة وتوافر المياه

و واصلــت الهيئــة اســتخدام تقنيــة متخصصــة 
للكشــف عــن التســرب عبــر فحــص شــبكات 
النقل والتوزيع التشــغيلية لتحديد التســربات 
الميــاه.  هــدر  ومنــع  الشــبكة  يف  المخفيــة 
وواصلــت الهيئــة مســح شــبكة الميــاه، وتحديــد 
التســربات المحتملــة يف النظــام وإدارتهــا عــن 
مــن  يــع  والتوز النقــل  شــبكة  ومســح  بُعــد، 
وتحصيــل  اإلشــرايف  التحكــم  نظــام  خــالل 
البيانــات )ســكادا( بهــدف منــع التشــققات مــن 

التسبب يف تسرب المياه.

تتبــع الهيئــة مجموعــة مــن السياســات والقوانيــن تشــمل علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر: آليــة إدارة األصــول الســتهالك الميــاه، 
الشــرب  ميــاه  ومواصفــات  والميــاه،  الكهربــاء  إمــداد  وسياســة 
الصــادرة عــن محطــة جبــل علــي للطاقــة، والمعيــار 2014/149 
الصــادر عــن هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 
العــريب حــول مواصفــات ميــاه الشــرب، ومواصفــات ميــاه الشــرب 
المعاييــر  إىل  إضافــة  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  عــن  الصــادرة 

الصادرة عن الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروين.

 كنسبة مئوية من إجمايل  )UFW( الفاقد السنوي للمياه
إمدادات المياه

201720182019

%7.1%6.5%6.63

الميــاه والكهربــاء وفــق  يف إطــار اســتراتيجيتها لتوفيــر خدمــات 
هيئــة  تحــرص  والكفــاءة،  واالعتماديــة  يــة  التوافر معاييــر  أعلــى 
ــاء وميــاه ديب علــى التطويــر المســتمر لعملياتهــا وخدماتهــا  كهرب
ذات  خدمــات  لتقديــم  المتواصلــة  جهودهــا  ضمــن  ومبادراتهــا 

قيمة مضافة لمتعامليها.

ويف عــام 2019، أطلقــت الهيئــة ســيارات مخصصــة لدعــم خدمــة 
إىل ضمــان  تهــدف  والتــي  الفنيــة،  للبالغــات  الذكيــة  االســتجابة 
واالســتجابة  الطــوارئ  حــاالت  خــالل  الميــاه  إمــدادات  توافــر 
الســيارات  وتحتــوي  الفنيــة.  األعطــال  عــن  للبالغــات  الســريعة 
ومــواد  الصيانــة،  أدوات ومعــدات  يــن  لتخز كبائــن خاصــة  علــى 
يــن الطاقــة )UPS(، ومولــدات  اإلســعافات األوليــة، وأجهــزة تخز
الميــاه،  ومضخــات  الحفــر،  وأدوات  الحجــم،  صغيــرة  الكهربــاء 
يــة للتعامــل  وأنابيــب الميــاه، وغيــر ذلــك مــن مــواد وأدوات ضرور

مع األعطال.

تعــد معاييــر جــودة الميــاه التــي تعتمدهــا هيئــة كهربــاء وميــاه ديب 
الصحــة  منظمــة  وضعتهــا  التــي  اإلرشــادات  مــن  صرامــًة  كثــر  أ
العالميــة لجــودة ميــاه الشــرب، وتضمــن الهيئــة االلتــزام التــام بهــذه 
المعاييــر مــن خــالل تطبيــق نظــام اإلدارة المتكاملــة، وهــو نظــام 

معتمد من قبل مدققين خارجيين.

تتحكــم الهيئــة يف إدارة مــوارد الميــاه الصالحــة للشــرب مــن خــالل 
الميــاه مــن  الميــاه عبــر شــبكتها، وجمــع عينــات  مراقبــة جــودة 
إمــارة ديب.  أنحــاء  واآلبــار يف جميــع  والخزانــات  الضــخ  محطــات 
وتخضــع عينــات الميــاه للفحــص يف الموقــع بواســطة معــدات 
كســيد  متنقلــة لقيــاس درجــة الحموضــة والتعكــر ومخلفــات ثــاين أ
الكلــور والتوصيــل الكهربــايئ، بينمــا يتــم إجــراء بقيــة االختبــارات 
المتقدمــة يف مختبــر الهيئــة المركــزي للتأكــد مــن مطابقــة جــودة 
الميــاه مــع مواصفــات الهيئــة. كمــا تعمــل الهيئــة علــى ضمــان 

خلو مياه الشرب من مادة البرومات بنسبة 100% تقريباً.

 مواصفات مياه الشرب يف محطة كهرباء جبل علي / المعايير النموذجية

ماحظات
-الرقم النموذجي لمحطة جبل علي التابعة للهيئة هو متوسط المعدالت الفردية للمحطات خال عام 2019

-قيم إرشادات منظمة الصحة العالمية مأخوذة عن إرشادات مياه الشرب الصادرة عن منظمة الصحة العالمية اإلصدار الرابع مع الملحق رقم )1( لعام 2017
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GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-1; 303-2; 303-4; 306-1; 306-5 إدارة تصريف مياه الصرف الصحي
تحــرص هيئــة كهربــاء وميــاه ديب علــى ترشــيد الميــاه والحــد مــن 
هدرهــا، وتحصــل كل عــام علــى التصاريــح الالزمــة لتصريــف ميــاه 
التنظيميــة  الجهــة  باعتبارهــا  ديب  بلديــة  مــن  الصحــي  الصــرف 
المعنيــة، وذلــك بهــدف توفيــر نظــام فعــال إلدارة ميــاه الصــرف 

الصحي ليسهم يف حماية البيئة والصحة العامة.

تتــوىل الهيئــة مســؤولية إدارة ميــاه الصــرف الناتجــة عــن عمليــات 
قطــاع اإلنتــاج يف جبــل علــي، وُتعــد جــودة وكميــة ميــاه الصــرف 
إلنتــاج  علــي  جبــل  محطــات  مجمــع  مــن  تصريفهــا  يتــم  التــي 

الطاقة وتحلية المياه ضمن النوعية والكمية المسموح بها.
ديب  بلديــة  مــن  الصــادر  الصــرف  ميــاه  تصريــف  تصريــح  وفــق 
للهيئــة، تشــمل عمليــة تصريــف ميــاه الصــرف تصريــف النفايــات 
الميــاه  وتحليــة  الطاقــة  إنتــاج  عمليــات  مــن  الناتجــة  الســائلة 
ومحطــات معالجــة الميــاه والصــرف الصحــي المعالــج إىل البيئــة 
شــركة  تتــوىل  يــح،  التصر متطلبــات  وبحســب  يــة.  والبر يــة  البحر
خدمــات بيئيــة متخصصــة إجــراء عمليــات تقييــم بيئيــة نصــف 
شــهرية للعوالــق النباتيــة والحيوانيــة؛ وربــع ســنوية ألحيــاء قــاع 
نقــاط  مــن  كيلومتــر  و2  متــر   500 بعــد  علــى  وذلــك  البحــر، 

التصريف.

 متوسط الفرق يف درجة الحرارة والملوحة بين مياه البحر يف
منطقة االختاط ومياه البحر المحيطة خال عام 2019

0.6

1.4
الحرارة 

)درجة مئوية( 

الملوحة 
)جرام/كجم(

 الحجم اإلجمايل )بالمتر
المكعب( للتصريف نوع مياه الصرف الصحي

1,719,495,006  المياه الناتجة عن عمليات
محطات توليد الطاقة

3,594,972,940  المياه الناتجة عن عمليات
محطات تحلية المياه

68,658  النفايات السائلة الناتجة عن
محطات معالجة المياه

0.0 مياه الصرف الصحي 
المعالجة )يف البر(

11,968.1 مياه الصرف الصحي 
المعالجة )يف البحر(

11,968.1  مياه الصرف الصحي
المعالجة

5,314,548,572  مياه الصرف الصحي
المصرفة يف البحر والبر

حجم تصريف مياه الصرف الصحي )متر مكعب( يف 2019

وبلــغ إجمــايل كميــات ميــاه الصــرف التــي صرفتهــا الهيئــة يف ميــاه 
الخليــج العــريب خــالل عــام 2019 مقــدار 5,314.5 مليــون متــر 
مكعــب تتكــون بشــكل رئيســي مــن الميــاه المعالجــة الناتجــة عــن 
الســائلة  والنفايــات  الميــاه،  وتحليــة  الطاقــة  محطــات  عمليــات 
الصحــي  الصــرف  وميــاه  الميــاه،  معالجــة  محطــة  عــن  الناتجــة 
 / القلــوي  والغســيل  المركــزة  الســائلة  والنفايــات  المعالجــة، 
الحمضــي. وتــم صــرف كميــات أقــل مــن النفايــات الســائلة الناتجــة 
متــراً   68,658( للهيئــة  التابعــة  الميــاه  معالجــة  محطــات  عــن 
مكعباً(، ومياه الصرف الصحي المعالجة يف الموقع )11,968.1 
متــراً مكعبــاً( إىل ميــاه البحــر إضافــة إىل ميــاه الصــرف األخــرى. 
إعــادة اســتخدام 98% مــن ميــاه الصــرف المنتجــة  وقــد تمــت 
وميــاه  العمليــات  يف  المســتخدمة  )الميــاه  للمعالجــة  القابلــة 
علــي  جبــل  محطــات  مجمــع  يف  المعالجــة(  الصحــي  الصــرف 

إلنتاج الطاقة.

تــدرك الهيئــة أن مخــرج تصريــف المحلــول الملحــي الناتــج قــد 
بقيــاس  الهيئــة شــهرياً  تقــوم  لــذا  البيئــة،  علــى  تأثيــر  لــه  يكــون 
الفــرق يف درجــة الحــرارة والملوحــة بيــن نقطــة االختــالط وميــاه 
البحــر المحيطــة. ويف عــام 2019، كانــت قياســات درجــة الحــرارة 
)50 درجــة مئويــة( والملوحــة )جزئيــن يف األلــف( ضمــن الحــدود 

المسموح بها.

 GRI-303-1 التحديات يف مجال المياه 
تلتــزم هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بتعزيــز اســتخدام التقنيات الحديثة 
يف قطــاع الميــاه انســجاماً مــع رؤيــة القيــادة الرشــيدة لمواجهــة 
التحديــات المتعلقــة بالميــاه، حيــث أصبــح اســتخدام التقنيــات 
يــة  يــز التوافر الحديثــة والمتطــورة يف قطــاع الميــاه ضــرورة لتعز
كمــا  للهيئــة.  التابعــة  اإلنتــاج  مرافــق  يف  واالعتماديــة  والكفــاءة 
كبــر برنامــج  تعمــل الهيئــة مــع برنامــج مســرعات ديب المســتقبل، أ
مســرعات يف العالــم، لتطويــر حلــول مبتكــرة ومســتدامة لمواجهــة 

هذه التحديات.

أثمــرت اســتراتيجية هيئــة كهربــاء وميــاه ديب يف اســتخدام أحــدث 
كبــة الثــورة الصناعيــة  التقنيــات اإلحالليــة يف قطــاع الميــاه وموا
الرابعــة عــن ترســيخ مكانتهــا كواحــدة مــن أفضــل المؤسســات 
الخدماتيــة يف العالــم، مــع األخــذ يف االعتبــار عــدة عوامــل مثــل 
جهودهــا يف مجــال تحليــة الميــاه، والنمــو الســكاين واالقتصــادي يف 
اإلمــارة، واألمــن المــايئ، وتأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة، 
يــز إمــدادات الميــاه وتحســين  والحــد مــن الفاقــد يف الميــاه لتعز

كفاءة وجودة خدمات المياه.

متوسط الفرق يف درجة الحرارة والملوحة بين مياه البحر يف منطقة االختاط ومياه البحر المحيطة خال عام 2019

فرق يف الملوحة بين مياه البحر يف منطقة االختاط ومياه البحر المحيطة خال عام 2019
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تحلية المياه
تملــك هيئــة كهربــاء وميــاه ديب وتشــغل 43 وحــدة لتحليــة الميــاه 
بطاقــة   )MSF( المراحــل  متعــدد  الومضــي  التقطيــر  بتقنيــة 
إنتاجيــة تبلــغ 445 مليــون جالــون يوميــاً، ومحطــة لتحليــة الميــاه 
بتقنيــة التناضــح العكســي بطاقــة 25 مليــون جالــون يوميــاً، أي 
بطاقــة إنتاجيــة إجماليــة مــن الميــاه المحــالة تبلــغ 470 مليــون 
الميــاه يف ديب. ويتــم إغــالق  لتلبيــة الطلــب علــى  جالــون يوميــاً 
جميــع وحــدات تحليــة الميــاه كل عــام ألعمــال الصيانــة الوقائيــة 
اإللزاميــة لضمــان كفــاءة إنتــاج الميــاه وفــق أعلــى معايير التوافرية 

واالعتمادية خالل فترة الصيف من يونيو إىل سبتمبر.

انســجاماً مــع رؤيــة هيئــة كهربــاء وميــاه ديب يف أن تكــون مؤسســة 
الهيئــة  أهــداف  إطــار  ويف  ومبتكــرة،  مســتدامة  عالميــاً  رائــدة 
االســتراتيجية، تــم وضــع تصــور لمشــروع يهــدف إىل تحقيــق رقــم 
قياســي عالمــي لتقليــل فتــرة إغــالق وحــدات تحليــة الميــاه بتقنيــة 
التقطيــر الومضــي متعــدد المراحــل مــن 21 يومــاً إىل 10 أيــام 
فقــط. وطبقــت الهيئــة مجموعــة مــن المبــادرات لتقليــل فتــرات 
يــز الجــودة والكفاءة والبيئة وتحســين التكاليف.  االنقطــاع مــع تعز

ويف ما يأيت نبذة مختصرة عن هذه المبادرات:

1. الحصــول علــى مجموعــات كاملــة مــن ألــواح التخلــص مــن 
الرطوبــة لــكل محطــة تحليــة لالســتبدال الســريع، وبالتــايل اختصــار 
التنظيــف  خــالل  مــن  الرطوبــة  مــن  للتخلــص  الالزمــة  الفتــرة 
الحمضــي مــن المســار الحــرج النقطــاع تحليــة الميــاه، األمــر الــذي 

يسمح بتقليل فترة االنقطاع من 21 يوماً إىل 10 أيام.
2. االســتعانة بشــركات متخصصــة لعمليــة اســتبدال ألــواح إزالــة 
الرطوبــة وأنشــطة التنظيــف الحمضــي لتوفيــر التكاليــف مقارنــة 

بالتكاليف الداخلية.
الملحــي  المحلــول  تدويــر  إلعــادة  مضخــات  علــى  الحصــول   .3
لــكل محطــة  يــغ المحلــول الملحــي  ومجموعــات مضخــات تفر
تحليــة بهــدف تســريع عمليــات التنفيــذ، واختصــار فتــرات أنشــطة 

إصالح المضخات من المسار الحرج.
وإصــالح  اســتبدال  لعمليــة  خارجيــة  بمصــادر  االســتعانة   .4
المضخــات إىل الشــركة المصنعــة للمعــدات، مــا يســمح بتقليــل 
مــدة االنقطاعــات مــن 19 يومــاً إىل 10 أيــام، إضافــة إىل تحســين 
بالتكاليــف  مقارنــة  التكاليــف  يف  وفــورات  وتحقيــق  الجــودة 

الداخلية.
يف  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  نجحــت  المبــادرات،  لهــذه  ونتيجــة 
تقليــل فتــرة االنقطــاع الســنوية يف عمليــات تحليــة الميــاه مــن 21 
يــادة توافريــة 22 وحــدة مــن  يومــاً إىل 10 أيــام فقــط، مــا أدى إىل ز
وحــدات تحليــة الميــاه بتقنيــة التقطيــر الومضــي بمــا مجموعــه 
242 يومــاً يف الســنة، إضافــة إىل خفــض التكلفــة بنســبة %30 
لتكلفــة  بالنســبة  و%15  المضخــات،  إصــالح  لعمليــة  بالنســبة 
إزالــة الرطوبــة، وعمليــات التنظيــف الحمضــي والتركيبــات. كمــا 
مــن االنبعاثــات  انبعــاث 24,032 طنــاً  الحــد مــن  أدى ذلــك إىل 
كســيد النيتروجيــن، و0.78 طــن مــن  الكربونيــة، و15.62 طنــاً مــن أ

كسيد الكبريت. ثاين أ

و عــالوة علــى ذلــك، 97% مــن الميــاه التــي يتــم إنتاجهــا يف ديب 
عبــارة عــن ميــاه محــالة، مــا يعنــي إنهــا عمليــة كثيفــة االســتهالك 
للطاقــة وأن ترشــيد اســتهالك الميــاه ضــروري لتوفيــر اســتهالك 

الوقود وتقليل االنبعاثات الكربونية. 

السكان والنمو االقتصادي
مــع ازديــاد عــدد ســكان العالــم، يــزداد الطلــب علــى الميــاه ويتزايــد 
الميــاه  تشــكل  الميــاه.  مــن  المحــدودة  المــوارد  علــى  الضغــط 
ضــرورة لإلنســان ومحــركاً أساســياً للنمــو المســتدام، إال أن نــدرة 
ومــن  العالــم  ســكان  مــن   %40 مــن  كثــر  أ علــى  تؤثــر  الميــاه 
كثــر مــن مليــاري  المتوقــع أن ترتفــع هــذه النســبة، حيــث يفتقــر أ
شــخص إىل ميــاه الشــرب اآلمنــة، ومــن المتوقــع أن يواجــه العالــم 
الميــاه  وإمــدادات  المتوقــع  الطلــب  بيــن   %40 بنســبة  عجــًزا 

المتاحة بحلول عام 2030. 

الطلــب  وتلبيــة  المســتقبل  التحــدي يف  هــذا  مواجهــة  ولتجنــب 
المتزايــد علــى الميــاه يف جميــع أنحــاء ديب، اســتكملت الهيئــة يف 
عــام 2019، نســبة 44% مــن خزانيــن للميــاه يف منطقــة النخــايل، 
يتضمــن  اللســيلي.  منطقــة  يف  آخــر  خــزان  مــن   %37 ونســبة 
المســلحة  الخرســانة  مــن  مســتطيلين  خزانيــن  بنــاء  المشــروع 
وخــزان  النخــايل،  يف  منهمــا  لــكل  جالــون  مليــون   60 بســعة 
مســتطيل مــن الخرســانة المســلحة بســعة 60 مليــون جالــون يف 
اللســيلي، وذلــك لزيــادة ســعة التخزيــن اإلجماليــة يف ديب والتــي 
تبلــغ حاليــاً 818 مليــون جالــون. وســتزداد قــدرة التخزيــن الحاليــة 
كتوبــر  للهيئــة إىل 998 مليــون جالــون عنــد انتهــاء المشــروع يف أ

.2020

الهيئــة إىل تحقيــق أهــداف اســتراتيجية ديب إلدارة  كمــا تســعى 
الطلــب علــى الكهربــاء والميــاه لتقليــل االســتهالك بنســبة %30 
بحلــول عــام 2030، مقارنــة مــع ســيناريو العمــل المعتــاد. ويف 
عــام 2019، نجحــت مبــادرات إدارة الطلــب علــى مســتوى ديب يف 
خفــض اســتهالك الميــاه بنحــو 9.6 مليــار جالــون وفقــاً للنتائــج 

األولية المتاحة.

ومــن بيــن الحلــول التــي تنفذهــا الهيئــة مشــروع البنيــة التحتيــة 
المتقدمــة للقيــاس )AMI(، والــذي يعــد واحــداً مــن المبــادرات 
المزايــا  مــن  العديــد  توفيــر  لهــا  تتيــح  التــي  الثــالث  الذكيــة 
والتطبيقــات الذكيــة الجديــدة للمتعامليــن. وحتــى 31 ديســمبر 
2019، انتهــت الهيئــة مــن تركيــب 815,872 عــداداً ذكيــاً يف وقــت 
بُعــد كل 15  تتــم قراءتهــا عــن  قياســي، منهــا 540,301 عــداداً 
دقيقــة، األمــر الــذي ســاعد الهيئــة علــى تحســين توافريــة قــراءات 
العــدادات إىل نســبة 99.99% مــع توفيــر نظــام الفوتــرة عــن بعــد 
بالنســبة إلجمــايل 535,286 عــداد ميــاه عــن بعــد عــن طريــق نظــام 
"إس إيه يب". ويســاعد نظام العدادات الذكية يف تحســين قراءات 
يــز ســعادة المتعامليــن، وتقليــل  العــدادات ودقــة الفواتيــر، وتعز
الميــاه  عــدادات  جميــع  ربــط  وســيتم  الميــاه.  يف  الفاقــد  نســبة 

الذكية وإصدار الفواتير عن بعد بنهاية عام 2020 يف ديب.

األمن المايئ
ال يمثــل األمــن المــايئ قضيــة أمــن قومــي فحســب بالنســبة لدولــة 
الســبعة  االســتراتيجية  المحــاور  أحــد  أيضــاً  هــو  بــل  اإلمــارات، 
الركائــز  أحــد  كونــه  عــن  فضــالً  لالبتــكار،  الوطنيــة  لالســتراتيجية 
الرئيســية لـــ "رؤيــة اإلمــارات 2021". ويف إطــار مســاعيها الراميــة 
لمواجهة هذا التحدي، تبنت الهيئة مجموعة من االستراتيجيات 
والسياســات التــي تكفــل رفــع كفــاءة اســتخدام الميــاه، وتبنــي 
اســتراتيجية متكاملــة إلدارة المــوارد المائيــة لضمــان اســتدامتها. 
وترتكــز المحــاور الثالثــة التــي اعتمدتهــا الهيئــة لضمــان اســتدامة 
النظيفــة  الشمســية  الطاقــة  مــن  االســتفادة  الميــاه علــى  إنتــاج 
لتحليــة ميــاه البحــر باســتخدام أحــدث تقنيــات التناضــح العكســي، 
الجوفيــة  الميــاه  أحــواض  يف  اإلنتــاج  مــن  الفائــض  يــن  تخز ثــم 
واســترجاعها وإعــادة ضخهــا إىل شــبكة الميــاه عنــد الحاجــة. ويمتــاز 

هــذا النمــوذج الشــمويل المبتكــر بالحفــاظ علــى البيئــة ويمثــل حــالً 
اقتصاديــاً مســتداماً ويؤكــد قــدرة ديب علــى استشــراف المســتقبل 

وصناعته. 

وتأخــذ الهيئــة باالعتبــار المــوارد المتاحــة ســواء المياه الســطحية أو 
الميــاه بشــكل شــبه كامــل  المحــالة، وإعــادة تدويــر  أو  الجوفيــة 
يــن  تخز مشــروع  ويســتوعب  المتوفــرة.  التقنيــات  باســتخدام 
العمــل عليــه  يجــري  الــذي  الجوفيــة  الميــاه  أحــواض  الميــاه يف 
مخزونــاً  ويوفــر  الميــاه،  مــن  جالــون  مليــارات   6 نحــو  حاليــاً 
يمــد اإلمــارة بحــوايل 50 مليــون جالــون مــن الميــاه  اســتراتيجياً 
الطــوارئ، مــع ضمــان ســالمة  لمــدة 75 يومــاً يف حــاالت  يوميــاً 

المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.
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تأثير تغير المناخ على مواردنا المائية
مــع ازديــاد حــدة تغيــر المنــاخ علــى الصعيــد العالمــي، بــات مــن الضــروري تســليط الضــوء علــى إدارة المــوارد المائيــة. وإذ تــدرك هيئــة 
كهربــاء وميــاه ديب تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة، فإنهــا تلتــزم بالتوعيــة المســتمرة لهــذه القضيــة مــن خــالل العديــد مــن 
المبــادرات. يف عــام 2019، أطلقــت إدارة  مشــاريع النقــل، مبــادرة لترشــيد اســتهالك الميــاه بالنســبة لفئــة العمــال مــن خــالل اســتخدام 
زجاجــات ميــاه معزولــة وقابلــة إلعــادة االســتخدام بــدالً مــن اســتخدام العمــال أليديهــم. وتواصلــت إدارة مشــاريع النقــل مــع جميــع 
االستشــاريين والمقاوليــن العامليــن يف جميــع مشــاريع النقــل التابعــة للهيئــة وأطلعتهــم علــى هــذه المبــادرة وطالبتهــم بتزويــد العمــال 
بزجاجــات معزولــة وقابلــة إلعــادة االســتخدام، إضافــة إىل تدريبهــم وتوعيتهــم بأهميــة ترشــيد اســتهالك الميــاه. وتدعــم هــذه المبــادرة 
األهــداف 3، 6، 11، 12 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي أطلقتهــا األمــم المتحــدة، إضافــة إىل تحســين الممارســات الصحيــة لشــرب 
الميــاه، والحــد مــن هــدر الميــاه واألكــواب البالســتيكية، وتعزيــز االمتثــال للمســاءلة البيئيــة واالجتماعيــة يف الموقــع. يف المتوســط، يهــدر 
الشــخص 500 مــل مــن المــاء يوميــاً يف العمــل، ويف هيئــة كهربــاء وميــاه ديب، يعمــل 10000 شــخص يف مشــروعات نقــل الطاقــة، أي 

أن هذه المبادرة تسهم يف توفير 5000 لتر من المياه يومياً، بما يعادل 1.65 مليون لتر سنوياً يف مشروعات نقل الطاقة.

كة مــع وزارة التربيــة والتعليــم وهيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية يف ديب.  تنظــم هيئــة كهربــاء وميــاه ديب "جائــزة الترشــيد" ســنوياً بالشــرا
وتســتهدف الجائــزة جميــع المؤسســات التعليميــة لتطبيــق أفضــل الممارســات يف ترشــيد اســتهالك الكهربــاء والميــاه. كمــا تحــرص 
الهيئــة علــى تنظيــم أنشــطة توعويــة لالحتفــال باليــوم العالمــي للميــاه، تحــت شــعار "ال تتــرك أحــداً يتخلــف عــن الركــب". وتنظــم الهيئــة 
مئــات المحاضــرات التوعويــة يف القطــاع التعليمــي لتعريــف الجيــل الجديــد بمفهــوم االســتدامة، بمــا يف ذلــك اســتخدام الكهربــاء والميــاه 
بطريقــة مســؤولة، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة الثمينــة. وحتــى عــام 2019، حققــت برامــج ومبــادرات هيئــة كهربــاء وميــاه ديب يف 

مجال الترشيد وفورات كبيرة يف استهالك المياه بلغت 7.4 مليار جالون من المياه.
متوسط وقت االستجابة + العزل

)األعطال يف شبكة النقل(

متوسط الوقت الالزم لالستجابة + عملية العزل )بالدقائق(

الحد من الفاقد المايئ
مــع األنشــطة الكثيــرة المتعلقــة بتوســيع شــبكة الميــاه، ونتيجــة 
تواجــه  القاســية،  الجويــة  والظــروف  األنابيــب  خطــوط  ِقــّدم 
طــوارئ  حــاالت  األحيــان  مــن  كثيــر  يف  الخدماتيــة  المؤسســات 
تتمثــل يف كســور أو تســريب يف خطــوط األنابيــب، مــا يــؤدي إىل 
فقــدان كميــات كبيــرة مــن الميــاه. ويمكــن أن يــؤدي التأخيــر يف 
الوصــول إىل الموقــع لعــزل األنابيــب المكســورة، ال ســيما بســبب 
كميــة  يــادة  وز المشــكلة  تفاقــم  إىل  ديب،  يف  المــروري  االزدحــام 
الفاقــد يف الميــاه. وللتغلــب علــى هــذا األمــر، قــام قطــاع الميــاه 
نظــام  بتطويــر  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  يف  المدنيــة  والهندســة 
لمراقبــة  )ســكادا(  للميــاه  البيانــات  وجمــع  والتحكــم  اإلشــراف 
خطــوط األنابيــب والتحكــم فيهــا عــن بُعــد. ويتيــح النظــام للفنييــن 

كتشــاف وعــزل حــاالت الكســور والطــوارئ فــوراً مــن  إمكانيــة ا
خالل مراقبة التغير يف قراءات الضغط وأجهزة إرسال التدفق.

األداء  مؤشــرات  تظهــر  "ســكادا"،  نظــام  الســتخدام  ونتيجــة 
وقــت  تقليــل  يف  نجحــت  المؤسســة  أن  للهيئــة  الرئيســية 
االســتجابة والعــزل ويمكنهــا قيــاس النســبة المئويــة للشــبكة 

التي يمكن عزلها عن بُعد.

مــن  المدنيــة  والهندســة  الميــاه  تمكــن قطــاع  لذلــك،  ونتيجــة 
تقليــل "وقــت االســتجابة والعــزل" بشــكل كبيــر كمــا هــو موضــح 

أدناه.

مــن خــالل تحســين وقــت االســتجابة والعــزل، قللــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب مــن كميــة الفاقــد يف الميــاه، إضافــة إىل حمايــة ســالمة 
الممتلكات العامة بشكل غير مباشر.

* ماحظــة: انخفــض متوســط إجمــايل الوقــت الــالزم لالســتجابة وعــزل األعطــال يف شــبكة النقــل مــن 60 دقيقــة يف 
حالة العزل اليدوي قبل عام 2017 إىل أقل من 19 دقيقة يف عام 2019.

2017

24.7
دقيقة

2018

21
دقيقة

2019

19
دقيقة
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التميز واالبتكار يف المياه
تواصــل هيئــة كهربــاء وميــاه ديب تحســين خدماتهــا وعملياتهــا يف مجــال الميــاه. وحققــت الهيئــة مكانــة متميــزة بيــن المؤسســات 
الخدماتيــة الرائــدة علــى مســتوى العالــم. ويف عــام 2019، فــازت الهيئــة بجائــزة أفضــل مبــادرة لخدمــة المتعامليــن ضمــن جوائــز التميــز 
العالميــة يف األعمــال 2019 التــي تنظمهــا مؤسســة Awards Intelligence ومقرهــا المملكــة المتحــدة، وذلــك عــن مبــادرة "إشــعار 

باستهالك مرتفع للمياه".

كبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وقــد نظمــت  تهــدف اســتراتيجية هيئــة كهربــاء وميــاه ديب إىل اســتخدام أحــدث التقنيــات اإلحالليــة وموا
الهيئــة خــالل عــام 2019، سلســلة مــن ورش العمــل لبحــث مجــاالت اســتخدام "الحوســبة الكميــة" يف إدارة عمليــات إنتــاج الكهربــاء 
والميــاه، بمشــاركة خبــراء "الحوســبة الكميــة" يف شــركة مايكروســوفت العالميــة وبحضــور عــدد مــن القيــادات والمختصيــن يف الهيئــة. 
تــم تنظيــم ورش العمــل علــى مــدى يوميــن، وتدعــم اســتراتيجية الهيئــة توظيــف أحــدث التقنيــات واالســتفادة مــن اإلمكانــات التــي 
توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة. وتعــد الهيئــة أول مؤسســة خدماتيــة علــى مســتوى العالــم واألوىل خــارج الواليــات المتحــدة التــي تشــارك 
يف برنامــج الحوســبة الكميــة مــن مايكروســوفت. كمــا أن الهيئــة أول مؤسســة خدماتيــة حكوميــة علــى مســتوى العالــم تنضــم كشــريك 
لمركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة التابــع للمنتــدى االقتصــادي العالمــي الــذي يتخــذ مــن مدينــة ســان فرانسيســكو األمريكيــة مقــراً لــه، إىل 

جانب مؤسسات وشركات عالمية مثل مايكروسوفت، و"إس ايه يب"، و"إيه يب يب" وغيرها.

كاً منهــا ألهميــة االبتــكار يف جميــع مراحــل التنميــة المســتدامة، تواصــل هيئــة كهربــاء وميــاه ديب جهودهــا يف البحــث والتطويــر لتعزيــز  إدرا
اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف قطــاع الميــاه، بمــا يعكــس رؤيــة القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات لتحويــل االبتــكار إىل نهــج حكومــي 

وثقافة مجتمعية.

توســعة  مشــروع  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  اســتكملت 
كبــر  المحطــة "إم" التابعــة للهيئــة بجبــل علــي؛ والتــي تعــد أ
محطــة لتوليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه يف دولــة اإلمــارات، 
وتبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة، بعــد التوســعة 2,885 ميجــاوات 

من الكهرباء.

التوســعة  قبــل  "إم"  للمحطــة  اإلنتاجيــة  القــدرة  وبلغــت 
يــة و6 غاليــات  2,185 ميجــاوات مــن خــالل 6 توربينــات غاز
توربينــات  و3  البخــار  إلنتــاج  المهــدورة  الحــرارة  الســتعادة 
يــة. وتضمــن المشــروع 16 وحــدة لتخزيــن وقود الديزل  بخار
تخزيــن  وبقــدرة  للوحــدة،  مكعــب  متــر   20,000 بســعة 
إجماليــة قدرهــا 320,000 متــر مكعــب، أمــا تحليــة الميــاه 
فبلغــت تكلفتهــا 3.95 مليــار درهــم مــن خــالل 8 وحــدات 
لتحليــة الميــاه بتقنيــة التبخيــر الومضــي متعــدد المراحــل 
)MSF( بقــدرة 17.5 مليــون جالــون مــن الميــاه يف اليــوم 
لــكل وحــدة وبإجمــايل 140 مليــون جالــون يوميــاً، وغاليتيــن 
بخــار/ طــن   390 بقــدرة  االشــتعال  ثنائيتــي  مســاعدتين 

ساعة.

شــملت توســعة المحطــة إضافــة توربينيــن غازييــن ثنائيــي 
المهــدورة إلنتــاج  الحــرارة  الوقــود، مــع غاليتيــن الســتعادة 
البخــار، إضافــة إىل توربيــن بخــاري بتكلفــة 1.434 مليــار مــع 

رفــع كفــاءة اســتهالك الوقــود يف وحــدات اإلنتــاج إىل نحــو 
90%. ومــع اســتكمال توســعة المحطــة "إم" وإضافــة 
وحــدات توليــد كهربــاء جديــدة بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ 700 
 2,885 للمحطــة  اإلنتاجيــة  القــدرة  بلغــت  ميجــاوات، 
اســتخدام  كفــاءة  وارتفعــت  الكهربــاء،  مــن  ميجــاوات 
الوقــود الكليــة للمحطــة )إم( مــن 82.4% إىل %85.8 
الوقــود يف  اســتخدام  أعلــى معــدالت كفــاءة  مــن  وهــي 

العالم.

يدعــم مشــروع التوســعة اســتراتيجية دولــة اإلمــارات يف 
الهيئــة  وحرصــت  المســتقبل.  وصناعــة  االبتــكار  تبنــي 
علــى اســتخدام معاييــر رائــدة عالميــاً يف مختلــف مراحــل 
العالميــة  التقنيــات  أفضــل  علــى  باالعتمــاد  المشــروع 
التقنيــة  واألنظمــة  المتطــورة  الذكيــة  األجهــزة  وأحــدث 
القــدرات  بنــاء  علــى  التركيــز  إىل  إضافــة  الدقــة،  فائقــة 
ونقــل الخبــرات العالميــة للكــوادر المواطنــة بمــا يســهم يف 

توطين قطاع الطاقة.

 21 مــن  كثــر  أ اســتكمال  التوســعة  أعمــال  تضمنــت 
مليــون ســاعة عمــل آمنــة مــن دون حــوادث خــالل فتــرة 
يــة  التوافر أعلــى مســتويات  المحطــة  اإلنشــاء. وتعتمــد 
كثر التقنيات  واالعتمادية والكفاءة والجودة، وتســتخدم أ

تطوراً يف العالم.

كبر محطة إلنتاج الطاقة وتحلية المياه يف دولة اإلمارات االنتهاء من مشروع توسعة المحطة "إم"، أ

قصة نجاح
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البيئة والتغير المناخي

البيئة والتغير
المناخي

197,253
بحلول يناير 2020، استلمت هيئة 

كهرباء ومياه ديب 197,253 وحدة من 
أرصدة الطاقة المتجددة العالمية 

)I-RECs( من مجمع محمد بن راشد 
آل مكتوم للطاقة الشمسية.

11.66مليون درهم
استثمرت هيئة كهرباء ومياه ديب 
11.66 مليون درهم للتخلص من 

جميع المواد المضرة بطبقة 
األوزون بحلول عام 2019.

22.58مليون طن متري 
بلغ إجمايل انبعاثات الكربون يف عام 

2019 )22.58( مليون طن متري من 
كسيد الكربون مقارنة بـ  مكائف ثاين أ

27.92 مليون طن.

الفصل 5

نبذة 
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البيئة والتغير المناخيالبيئة والتغير المناخي

GRI 103-1,103-2,103-3 نهجنا اإلداري

التغير المناخي والمرونة

GRI-305-1; 305-4; 305-5; EU5 برنامج خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

تعتبــر مســألة التغيــر المناخــي مــن أهــم أولويــات األجنــدة الوطنيــة 
حاســمة  قــرارات  الحكومــة  اتخــذت  حيــث  اإلمــارات،  لدولــة 
لمعالجــة اآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ والتخفيــف منهــا بشــكل 
مــن  اإلمــارات  دولــة  كانــت   ،2005 عــام  يف  وتدريجــي.  مســتمر 
الــدول الســّباقة التــي صادقــت علــى بروتوكــول كيوتــو التفاقيــة 
عــام 2015،  المنــاخ. ويف  تغيــر  يــة بشــأن  اإلطار المتحــدة  األمــم 
أيــدت دولــة اإلمــارات اتفاقيــة باريــس مــن خــالل المشــاركة يف 
الــدورة الحاديــة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم 
وصــادق   ،)COP21( المنــاخ  تغيــر  بشــأن  يــة  اإلطار المتحــدة 

مجلس الوزراء على االتفاقية يف 4 سبتمبر 2016.

تتبــع هيئــة كهربــاء وميــاه ديب معاييــر دوليــة مثــل مواصفــة اآليــزو 
والمناطــق  والشــركات  للحكومــات  توفــر  التــي   ،)ISO 14064(
الخاصــة  البرامــج  أدوات  مــن  مجموعــة  األخــرى  والمنظمــات 
بقيــاس ومراقبــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة واإلبــالغ عــن حدوثهــا 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف  والميــاه  الطاقــة  قطاعــا  يتعــرض 
المتحــدة آلثــار التغيــر المناخــي، وتــدرك الهيئــة أن التغيــر المناخــي 
قــد يتــرك أثــراً ماديــاً علــى عملياتهــا، وأثــراً اقتصاديــاً علــى أعمالهــا. 
ويف عــام 2018، شــرعنا يف وضــع خطــة لمواجهــة التغيــر المناخــي 
بهــدف تقييــم وفهــم والتنبــؤ باألثــر الحقيقــي علــى عمليــات الهيئــة 
أهــم  قائمــة  علــى  المناخــي  التغيــر  إجــراءات  وضــع  وبالتــايل 
بتحليــل  والمرونــة  المناخــي  التغيــر  فريــق  يقــوم  أولوياتهــا. 
اتجاهــات التغيــر المناخــي وآثــاره، باســتخدام أداة تقييــم خاصــة 
بالهيئــة ومرونــة التغيــر المناخــي، وتعطــي خطــة المرونــة األولويــة 
آلثــار العوامــل المناخيــة، والقــدرة علــى التكيــف، وقابليــة التأثــر، 
عــن  الناشــئة  والفــرص  المناخيــة،  األحــداث  وقــوع  واحتماليــة 
اتجاهــات التغيــر المناخــي والتوقعــات الخاصــة بــه. لقــد تــم دمــج 

يف عــام 2012، أطلقــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب برنامجهــا لخفــض 
كســيد الكربــون. ووضــع البرنامــج خريطــة طريــق  انبعاثــات ثــاين أ
إلجــراءات الحــد مــن االنبعاثــات القصيــرة والمتوســطة والطويلــة 
األجــل حتــى عــام 2030. ويســهم هــذا البرنامــج يف اســتراتيجية 
الحــد مــن انبعاثــات الكربــون يف ديب، ويدعمهــا يف إطــار األهــداف 
لتخفيــض  ديب  يف  للطاقــة  األعلــى  المجلــس  أطلقهــا  التــي 

االنبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021. 

ويتميــز برنامــج الهيئــة لخفــض االنبعاثــات بكونــه برنامــج شــامل 
حــٍد ســواء.  علــى  والطلــب  العــرض  الحســبان خفــض  يأخــذ يف 

النتائــج مــع نظــام إدارة المخاطــر المؤسســية يف الهيئــة، والــذي 
يلعــب دوراً رئيســياً يف التخطيــط االســتراتيجي يف الهيئــة. عــالوة 
المناخــي تفاصيــل  التغيــر  علــى ذلــك، تتضمــن خطــة مواجهــة 
اآلثــار الماليــة وتدابيــر التخفيــف والتكيــف المرتبطــة بآثــار التغيــر 
يــز القــدرة علــى  المناخــي، فرصــاً لتحســين كفــاءة مواردنــا، وتعز
التكيف، وضمان اســتمرارية العمل. وتعتبر الهيئة أول مؤسســة 
خدماتيــة يف المنطقــة تبــادر بعمليــة التحــول منخفــض الكربــون 

من خالل خطط مكافحة التغير المناخي.

ويراعــي البرنامــج العديــد مــن العوامــل الرئيســية، ومنهــا تنامــي 
الطلــب علــى الكهربــاء والميــاه يف إمــارة ديب، ومبــادرات الترشــيد 
علــى  الهيئــة  تجريهــا  التــي  التحســينات  ذلــك  يف  بمــا  الحاليــة، 

كفاءة اإلمداد بالطاقة والتنويع يف مزيج الطاقة.

ومنــذ عــام 2012، تبــوأت الهيئــة مكانــة الصــدارة علــى مســتوى 
منطقــة الشــرق األوســط يف وضــع إطــار عمــل شــامل للمراقبــة 
واإلبــالغ والتحقــق مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناجمــة عــن 
عمليــات الهيئــة. ويتيــح هــذا اإلطــار اإلبــالغ عــن انبعاثــات الهيئــة 
يــر البصمــة الكربونيــة، الــذي تقــوم الهيئــة بإعــداده  مــن خــالل تقر

 ISO( آيــزو  مواصفــة  علــى  الهيئــة  وحافظــت  منهــا.  والتحقــق 
2015 :14001(، والتــي تعتبــر معيــاراً دوليــاً لتحديــد مواصفــات 

ومتطلبات نظام اإلدارة البيئية. 

يــة فيمــا يخــص  وانطالقــاً مــن نهــج الهيئــة التبــاع المبــادئ االحتراز
علــى  وإجــراءات  سياســات  الهيئــة  نفــذت  فقــد  البيئــة،  قضايــا 
الممارســات  أفضــل  مــع  يتوافــق  بمــا  المؤسســي،  المســتوى 
المتابعــة  لضمــان  وذلــك  الصارمــة،  وتوجيهاتنــا  العالميــة 
الوقائيــة  التدابيــر  بشــأن  والتوجيهــات  للعمليــات  المســتمرة 
أو  محتملــة  مخالفــات  أي  مــن  للحــد  التصحيحيــة  واإلجــراءات 
خلــل أو أي حــاالت أخــرى غيــر مرغــوب فيهــا، تفاديــاً لوقوعهــا أو 
ظهــور أي مــن آثارهــا الســلبية علــى البيئــة، حيــث تمتلــك الهيئــة 
أي  عــن  واإلبــالغ  العــام  البيئــي  األداء  لرصــد  مخصصــاً  قســماً 
االلتــزام  مثــل  عديــدة  مجــاالت  يشــمل  وهــذا  بيئيــة.  مخالفــات 

البيئي وإدارة النفايات واالنبعاثات واألهداف البيئية.

وفقــاً لبروتوكــول الغــازات الدفيئــة، وهــي منهجيــة قيــاس 
الكربون األكثر اســتخداماً على مســتوى العالم، والمتوافقة 
مــع مواصفــة اآليــزو )ISO 14064-1(، والتــي تســمح أيضــاً 
بالتكامــل مــع ســجالت الغــازات الدفيئــة الوطنيــة والدوليــة. 
وكان بمقدورنــا االنتهــاء مــن إعــداد تقريــر البصمــة الكربونيــة 
لعــام 2018 باســتخدام عمليــات إدارة بيانــات اإلنتاجيــة، يف 

إطار المراقبة واإلبالغ والتحقق يف جميع قطاعات الهيئة. 
وقيــاس  تحديــد  إىل  الكربونيــة  البصمــة  يــر  تقر ويهــدف 
وغيــر  المباشــرة  الســنوية  الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات 
تشــمل  والتــي  الهيئــة،  علــى عمليــات  المترتبــة  المباشــرة 
النيتروجيــن،  كســيد  وأ والميثــان،  الكربــون  كســيد  أ ثــاين 
يــد الكبريــت، ومركبــات الهيدروفلوركربــون،  وسداســي فلور
والمركبــات الفلوروكربونيــة المشــبعة واســتيراد الكهربــاء. 
يــر احتــراق  وتشــمل مصــادر االنبعاثــات التــي يغطيهــا التقر
الميــاه،  وتحليــة  الطاقــة  توليــد  عمليــات  خــالل  الوقــود 
الكبريــت )SF6( يف قواطــع  يــد  واســتخدام سداســي فلور
المركبــات،  لتشــغيل  الوقــود  الكهربائيــة، واحتــراق  الدوائــر 
والصيانــة.  التكييــف  عمليــات  يف  المبــردات  واســتخدام 
االنبعاثــات  مصــادر  مــن  االنبعاثــات  ذلــك  إىل  ويضــاف 
كســيد الكربــون يف أنظمــة الحماية  الصغيــرة: اســتخدام ثــاين أ
حــاالت  يف  الديــزل  اســتخدام  والمختبــرات؛  الحرائــق  مــن 
األســيتيلين  اســتخدام  االحتياطيــة(؛  )المولــدات  الطــوارئ 
غــاز  اســتخدام  المســال(  البتــرول  )غــاز  الصيانــة؛  ألنشــطة 
مــن  االنبعاثــات  الكابــالت؛  أعمــال  يف  المســال  البتــرول 
العمليــات نتيجــة تحليــة الميــاه واســتخدام األســيتيلين يف 

المختبرات.

وتم تضمين سداســي فلوريد الكبريت )SF6( واألســاطيل 
ارتفــاع  أو  االســتراتيجية  أهميتهــا  بســبب  والمبــردات 
الهيئــة  وتتبــع  الحــراري.  لالحتبــاس  المحتملــة  اإلمكانــات 
عــن  واإلبــالغ  ورصــد  توحيــد  يف  التشــغيلي  التحكــم  نهــج 
انبعاثاتهــا مــن الغــازات الدفيئــة، مــع تحديدهــا مــن حيــث 

كسيد الكربون. مكائف ثاين أ

ويف عــام 2019، بلــغ إجمــايل انبعاثــات الكربــون يف محطــات 
الهيئــة 22,581,879 )أي 22.58 مليــون طــن متــري مــن 
كســيد الكربــون(، مقارنــًة بـــ 27.92 مليــون طــن  مــكائف ثــاين أ
كســيد الكربون حســب التقديرات  متــري مــن عمليــات ثــاين أ
خفــض  برنامــج  أهــداف  علــى  تعتمــد  التــي  المعتــادة 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  تصــدر   .2019 لعــام  االنبعاثــات 
االنبعاثــات الكربونيــة عــن عمليــة احتــراق الغــاز الطبيعــي 
مــن أجــل إنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه. وتحــرص الهيئــة أيضاً 
علــى تلبيــة األهــداف البيئيــة والتشــغيلية مــن خــالل وضــع 
حلــول فّعالــة مــن حيــث التكاليــف لضبــط اســتخدام غــاز 
يــد الكبريــت يف قواطــع دوائــر الجهــد العــايل  سداســي فلور

والتخلص التدريجي من المبردات المحظورة.

مجمعة )الكهرباء والمياه( )طن مكائف ثاين أكسيد الكربون لكل ميجاوات للساعة(

الطاقة الكهربائية )طن مكائف ثاين أكسيد الكربون لكل ميجاوات للساعة(

رســم بيــاين: كثافــة انبعاثــات الكربــون، طــن مــكائف 
كســيد الكربــون / ميجــاوات يف الســاعة مــن  ثــاين أ

الكهرباء المولدة، 2019-2016
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مليون طن من ثاين أكسيد الكربون ونسبة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
حسب المصدر، 2019

يــد الكبريــت يف قواطــع الدوائــر، الحمايــة  *العوامــل األخــرى تشــمل: األســاطيل، اســتخدام غــاز سداســي فلور
مــن الحرائــق، االنبعاثــات الناتجــة عــن عمليــة تحليــة الميــاه، اســتخدام األســيتيلين يف المختبــرات، اســتخدام 

الديزل يف المولدات االحتياطية، واستخدام غاز البترول المسال يف اللحام 

أخرى *تحلية المياهتوليد الطاقة
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البيئة والتغير المناخيالبيئة والتغير المناخي

تلتــزم هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بشــكل كامــل بتحقيــق التنميــة المســتدامة الشــاملة، عــن طريــق اعتمــاد مبــادرات مــن شــأنها أن تحــد 
مــن البصمــة البيئيــة مــع تنويــع المحفظــة االقتصاديــة للهيئــة يف ذات الوقــت. منــذ عــام 2012، تعمــل الهيئــة علــى تطويــر آليــة التنميــة 
يــة بشــأن تغييــر المنــاخ.  النظيفــة )CDM’s( مــن مشــاريع الهيئــة القائمــة علــى أســس بروتوكــول كيوتــو التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار
يــة بشــأن تغيــر  وقــد أثمــر ذلــك عــن حصولنــا علــى شــهادة خفــض االنبعاثــات المعتمــدة الصــادرة بموجــب اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطار
المنــاخ، والمعروفــة أيضــاً باســم "أرصــدة الكربــون"، التــي تعتبــر شــكالً إضافيــاً مــن اإليــرادات. حتــى اآلن، قامــت الهيئــة بتســجيل 4 

مشاريع  ضمن نطاق آلية التنمية النظيفة:

ويف عــام 2017، أصبحــت الهيئــة المؤسســة األوىل يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا التــي تنــال أرصــدة الطاقــة المتجــددة 
العالميــة أو شــهادات الطاقــة المتجــددة العالميــة )i-RECs(، ويتجلــى الهــدف األساســي لنظــام أرصــدة الطاقــة المتجــددة العالميــة يف 
تشــجيع المؤسســات الخدماتيــة حــول العالــم علــى رفــع اســتثماراتها يف الطاقــة المتجــددة، ممــا يخفــض تلقائيــاً اســتخدام الوقــود 
األحفــوري. وتشــيد شــهادات الطاقــة المتجــددة العالميــة بجهــود الهيئــة وإنجازاتهــا يف قطاعــات الطاقــة المتجــددة والبيئــة واالســتدامة 

واالقتصاد األخضر.

وبحلــول ينايــر 2020، نجحــت الهيئــة يف اســتالم 197,253 مــن أرصــدة الطاقــة المتجــددة العالميــة )i-RECs( المتعاقــد عليهــا، مــن 
المحطــات الكهروضوئيــة التابعــة لمجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية، التــي تبلــغ قدرتهــا 13 ميجــاوات و200 

ميجاوات و800 ميجاوات على التوايل.

 GRI 102-11, 305-4; 305-5; 305-6; 305-7 الحد من االنبعاثات الهوائية
تنطــوي االنبعاثــات علــى آثــار ضــارة بمناخنــا المحلــي واألنظمــة 
البيئيــة وصحــة اإلنســان ونوعيــة الهــواء. لــذا فــإن هيئــة كهربــاء 
وميــاه ديب تعمــل باســتمرار للحــد مــن جميــع أنــواع االنبعاثــات 
كســيد الكبريــت. يف  كســيد النيتروجيــن وثــاين أ الضــارة، مثــل غــاز أ
كســيد  أ النبعاثــات  الســنوي  المتوســط  بلــغ   ،2019 عــام 
النيتروجيــن مــن جميــع الوحــدات 21.18 جــزء يف المليــون، وذلــك 
يــة والمراجــل، وهــو  يشــمل جميــع أنــواع الوقــود والتوربينــات الغاز
مــا يشــكل انخفاضــاً بنســبة 70.76% يف مســتويات انبعاثــات 
كســيد النيتروجيــن يف عــام 2019 مقارنــة بعــام 2006. وظــل  أ
كســيد النيتروجيــن أقــل مــن النســبة التــي  متوســط انبعاثــات أ
تقرهــا الحكومــة الوطنيــة وأقــل مــن متطلبــات االتحــاد األورويب، 
والتــي تبلــغ 37 جــزءاً يف المليــون و27 جــزءاً يف المليــون علــى 

التوايل.

لتلبيــة متطلبــات كل مــن بروتوكــول مونتريــال واإلرشــادات الفنية 
لبلديــة ديب رقــم 7، للتخلــص الكامــل مــن المــواد المضــرة بطبقــة 
األوزون بحلــول عــام 2030، اســتثمرت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب 
المضــرة  المــواد  جميــع  مــن  للتخلــص  درهــم  مليــون   11,66

بطبقة األوزون بحلول عام 2020.

وتدريجيــاً مــن عــام 2013، حقــق قطــاع اإلنتــاج يف الهيئــة يف عــام 
 .R-22 الكربــوين  المبــرد  مــن   %90.67 بنســبة  خفضــاً   2019
باإلضافــة إىل ذلــك، قمنــا بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات للحــد مــن 
تبديــل  عــن  الناتــج  الكبريــت  يــد  فلور سداســي  غــاز  تســرب 
المعــدات  وعــزل  وحمايــة  مراقبــة  يف  المســتخدمة  الغيــارات 

الكهربائية.
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GRI 302-1, 302-4   شهادات خفض االنبعاثات والطاقة المتجددة

تلتــزم الهيئــة بــإدارة اســتخدام واســتهالك الطاقــة لديهــا علــى نحــو 
يتســم بالكفــاءة والفعاليــة واالقتصاديــة، حيــث تســعى باســتمرار 
إىل تحســين كفــاءة الطاقــة يف مرافقهــا ومنشــآتها. وتماشــياً مــع 
سياســة إدارة الطاقــة يف الهيئــة ومــن أجــل دعــم اســتراتيجية إدارة 
مــن  العديــد  تنفيــذ  تــم   ،2030 والميــاه  الطاقــة  علــى  الطلــب 
المبــادرات لتعزيــز كفــاءة الطاقــة يف منشــآت الهيئــة ضمــن إطــار 
عمــل محــدد تحــت إشــراف لجنــة إدارة الطاقــة يف منشــآت الهيئــة، 
التأهيــل،  وإعــادة  االســتهالك،  ترشــيد  التدابيــر  هــذه  وتشــمل 
واســتبدال المصابيــح، وإعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي 

المعالجة يف الري. 

هــذه  خــالل  مــن  تحقيقهــا  تــم  التــي  الوفــورات  إجمــايل  ووصــل 
المبــادرات يف عــام 2019 إىل 30 جيجــاوات للســاعة )أي نســبة 
59%( و1.0 مليــون جالــون )أي نســبة 9%(، وهــو مــا يعــادل 
13.5 مليــون درهــم وفــراً ماليــاً، وخفــض بمعــدل 12,900 طــن 
العــام  الكربــون. وبالمقارنــة، ســجل  كســيد  ثــاين أ انبعاثــات  مــن 
2018 وفــورات وصلــت إىل 13,34 مليــون درهــم و 13,150 طــن 

مجمع محمد بن راشد 
آل مكتوم للطاقة 

الشمسية )المرحلة 
األوىل بقدرة إنتاجية 

13 ميجاوات(

مشروع تبريد مداخل 
الهواء التوربينات 

الحرارية

مجمع محمد بن راشد 
آل مكتوم للطاقة 

الشمسية )المرحلة 
الثانية بقدرة إنتاجية 

200 ميجاوات(

برنامج عمل 
األنشطة الشمسية 

على نطاق صغير

كســيد الكربــون علــى التــوايل. التــي تــم تحقيقهــا البالغــة  مــن ثــاين أ
كســيد الكربــون  13,34 مليــون درهــم و13,150 طــن مــن ثــاين أ

على التوايل يف عام 2018.

إدارة  نظــام  تنفيــذ واعتمــاد  الهيئــة يف  عــام 2018، نجحــت  ويف 
 ISO( اآليــزو  لمعيــار  وفقــاً  الرئيســي  مركزهــا  لمبنــى  الطاقــة 
تحديــد  يف  الهيئــة  النظــام  هــذا  ســاعد  وقــد   .)50001: 2018
لدينــا،  الطاقــة  أداء  إىل  اســتناداً  وترســيخها،  المحققــة  الفوائــد 
فضــالً عــن كونــه المشــروع النموذجــي الــذي يبــرز الــدور الرائــد 
الــذي تلعبــه الهيئــة بوصفهــا مؤسســة رائــدة يف اإلدارة الفّعالــة 
واالقتصاديــة الســتخدام الطاقــة لديهــا. وقــد حصــل مبنــى الهيئــة 
الرئيســي  علــى جائــزة "إنســايت" العالميــة إلدارة الطاقــة 2019 
تعــد  والتــي  النظيفــة،  للطاقــة  العالميــة  يــة  الوزار اللجنــة  مــن 
الترويــج  يف  رســالته  تتمثــل  المســتوى  رفيــع  عالميــاً  منتــدى 
يــز االعتمــاد علــى مصــادر  للسياســات والبرامــج الراميــة إىل تعز
الطاقــة النظيفــة. وتعــد الجائــزة جــزءاً مــن برنامــج جوائــز اللجنــة 
يــة العالميــة للطاقــة النظيفــة للريــادة يف إدارة الطاقــة والــذي  الوزار

إدارة الطاقة يف مباين ومرافق هيئة كهرباء ومياه ديب
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البيئة والتغير المناخيالبيئة والتغير المناخي

تديــره مجموعــة عمــل إدارة الطاقــة التابعــة للجنــة، والتــي تضــم ممثليــن عــن العديــد مــن الــدول حــول العالــم. كمــا تعمــل الهيئــة حاليــاً 
كــز  علــى توســيع نطــاق نظــام إدارة الطاقــة، ليشــمل العمليــات الرئيســية التــي تضــم محطــات توليــد الطاقــة، والمحطــات الفرعيــة، ومرا
يــة واألســطول. ومــن شــأن هــذا النظــام أن يفســح لنــا المجــال لمراجعــة أداء الطاقــة بشــكل دوري،  إســعاد المتعامليــن، والمبــاين اإلدار
وتحديــد وتنفيــذ فــرص الحفــاظ علــى الطاقــة مــع فوائــد التكلفــة. وبالنظــر إىل منشــآتنا التشــغيلية الرئيســية يف جبــل علــي، بلــغ إجمــايل 

استهالك الطاقة المساعدة من توليد الطاقة ما يلي:

ويف عــام 2019، حققنــا انخفاضــاً يف االســتهالك المســاعد قــدره 408,148 ميجــاوات يف الســاعة مقارنــة بعــام 2006. باإلضافــة إىل ذلــك، 
يــة بريطانيــة يف عــام 2019 مقارنــة بعــام 2006 نتيجــة  حققــت الهيئــة توفيــراً يف اســتهالك الوقــود بلــغ 132,295,018 مليــون وحــدة حرار

تحسين الكفاءة اإلجمالية.

* Note: DFO: diesel Fuel, MFO: Medium Fuel Oil

الغاز، زيت وقود الديزل وزيت 
الطاقة الشمسيةالوقود المتوسط

1,636 3,761,614

3,763,250
المجموع )ميجاوات يف الساعة(

االستهاك )ميجاوات يف الساعة(

لتحقيــق خطــة ديب 2021، عملــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب مــع 
المبــاين  الخضــراء لجميــع  المبــاين  لنشــر مواصفــات  بلديــة ديب 
نظيفــة  لمدينــة  الطريــق  يمهــد  مــا  وهــو  اإلمــارة،  يف  الجديــدة 
هــذه  تحديــد  يشــجع  كمــا  التلــوث،  مــن  وخاليــة  وصحيــة 

المواصفات يف زيادة كفاءة استهالك الكهرباء والمياه والطاقة.

المبنى المستدام يف القوز
يعــد المبنــى المســتدام التابــع لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب يف منطقــة 
كبــر مبنــى حكومــي يف العالــم يحصــل علــى التصنيــف  القــوز أ
وتنفيــذ  لدمــج   )LEED( الخضــراء  بالمبــاين  الخــاص  البالتينــي 
العديــد مــن الخــواص المســتدامة بنجــاح، ويعتبــر مبنــى صديــق 

للبيئة عايل األداء.

المرآب األخضر
يف يونيــو 2015، افتتحــت الهيئــة المــرآب األخضــر الــذي يضــم 
وجميــع  والصيانــة  اإلصــالح  وورش  الهيئــة  مركبــات  أســطول 
حصــل  وقــد  وصيانتهــا.  المركبــات  إلصــالح  الالزمــة  المرافــق 
يــادة يف الطاقــة  المــرآب األخضــر علــى التصنيــف الذهبــي يف الر
والتصميــم البيئــي )LEED(، الخــاص بتصميــم وتشــييد المبــاين، 
بحســب تصنيــف المــدن العالميــة مــن مجلــس المبــاين الخضــراء 

يف الواليات المتحدة االمريكية.

مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه ديب
مــن  مجموعــة  للهيئــة  التابــع  والتطويــر  البحــوث  مركــز  يوفــر 
دمــج  طــرق  اإلدارة، الستكشــاف  للباحثيــن وموظفــي  المرافــق 
وتطبيــق الخــواص المســتدامة والوصــول إىل المبــاين الخضــراء 

عالية األداء.

مركز البيانات للحلول المتكاملة )مورو( 
يوفــر مركــز البيانــات للحلــول المتكاملــة )مــورو( أحــدث الحلــول 
وخدمــات األعمــال المبتكــرة. ويعــد المركــز شــركة جديــدة تابعــة 
تخطــي  تأسيســها  مــن  الهــدف  وكان  وميــاه ديب  كهربــاء  لهيئــة 

توقعات المتعاملين من خالل توفير حلول استثنائية.

المرآب الذكي
المــرآب الذكــي )بــارك ســمارت( هــو النظــام الوحيــد علــى مســتوى 
العالــم لتقييــم تصميــم وتشــغيل مواقــف الســيارات مــن خــالل 
تقييــم التحســينات يف التنقــل المســتدام. وحصــل مبنــى الهيئــة 
المســتدام يف القــوز يف عــام 2019 علــى شــهادة الريــادة يف المــرآب 

الذكي، مسجالً  102 نقطة.

الممارسات المستدامة يف المباين الخضراء
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مركز " مورو"

مركز البحوث والتطوير

شهادة

النتائج الرئيسية لالستدامة وفوائد المبادرة

أول مركــز بيانــات يف الشــرق األوســط يحصــل علــى التصنيــف البالتينــي يف الريــادة يف الطاقــة 
والتصميم البيئي)LEED(، الخاصة بتصميم وتشييد المباين

اســتهدفت الهيئة التصنيف الذهبي  يف الريادة يف الطاقة والتصميم 
البيئــي)LEED(، الخاصــة بتصميــم وتشــييد المبــاين، غيــر أنهــا تخطــت 

الهدف وحصلت على التصنيف البالتيني 

الوفورات السنوية يف الطاقة %25.5	 
يتم توفير 18.23% من الطاقة من خالل الطاقة 	 

المتجددة التي تنتجها األلواح الشمسية الكهروضوئية يف 
الموقع

الوفورات السنوية من المياه الصالحة للشرب %50.84 	 
نتيجة تقليل التدفق يف الصنابير.

تم تقليل 51% من استخدام المياه يف األماكن المغلقة 	 
باستخدام معدات فّعالة.

يتكون المبنى من 52.73% من المواد األقل تكلفة يف 	 
المنطقة، و31% من المواد المعاد تدويرها، و100% من 

.)FSC( الخشب المعتمد من مجلس رعاية الغابات
الوفورات السنوية يف الطاقة والمياه )بالدرهم اإلمارايت(: 	 

1,520,901 درهم إمارايت
العائد على االستثمار )السنة(: 7 أشهر	 

الوفورات السنوية يف الطاقة %37.76	 
الوفورات السنوية يف المياه %46	 
تمت إعادة تدوير 95.26% من مخلفات العمليات اإلنشائية يف مكبات النفايات	 
الوفورات السنوية يف الطاقة والمياه )بالدرهم اإلمارايت(:	 

 1,615,590.81 درهم إمارايت
العائد على االستثمار )السنة(: 2	 

الوفورات السنوية يف الطاقة %66.08	 
الوفورات السنوية يف المياه %48.82	 
الوفورات السنوية يف الطاقة والمياه )بالدرهم اإلمارايت(: 	 

1,040,936.81 درهم إمارايت
العائد على االستثمار )السنة(: 12	 

الوفورات السنوية يف الطاقة %34	 
الوفورات السنوية يف المياه %48.22	 

علــى   تحصــل  األوســط  الشــرق  يف  خدماتيــة  مؤسســة  أول 
والتصميــم  الطاقــة  يف  الريــادة  يف  الذهبــي  التصنيــف 

البيئي)LEED(، الخاصة بتصميم وتشييد المباين

المبنى المستدام للهيئة

شــهادة  علــى  يحصــل  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  يف  مبنــى  أول 
المرآب الذكي )فئة الرواد(

نتائج االستدامة الرئيسية للمرآب:
تقليل األثر البيئي	 
تشجيع التنقل البديل 	 
إدارة كفاءة أماكن مواقف السيارات	 

المرآب األخضر للهيئة

 المبنى المستدام للهيئة

)LEED( كبر مبنى حكومي يف العالم يحصل على التصنيف البالتيني الخاص بالمباين الخضراء أ

2018

2017

2014

2012

2019

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-2, 306-4, 306-5 إدارة النفايات 

وضعــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب إرشــادات وسياســات صارمــة 
للحــد مــن االنبعاثــات واآلثــار الناتجــة مــن عملياتهــا علــى البيئــة. 
ولديهــا نظــام فعــال إلدارة النفايــات يركــز علــى النفايــات الصلبــة 
والســائلة التــي يتــم إنتاجهــا يف مواقــع توليــد الطاقــة لــدى الهيئــة. 
ويتمثــل هــدف النظــام يف تقليــل كميــة النفايــات الصلبــة والســائلة 
وإعــادة  بكفــاءة،  المــوارد  اســتخدام  طريــق  عــن  وذلــك  الناتجــة، 
هــذا  ويتوافــق  ذلــك ممكنــاً.  كان  االســتعادة، حيثمــا  أو  التدويــر 
واإلجــراءات  والسياســات  األنظمــة  جميــع  مــع  بالكامــل  النظــام 
أفضــل  اتباعنــا  مــن  وللتأكــد  الصلــة.  ذات  والدوليــة  الوطنيــة 
علــى  باســتمرار  نعمــل  فإننــا  الدوليــة،  والمعاييــر  الممارســات 
تقييــم نظامنــا إلدارة النفايــات بالتنســيق مــع المنظمــات العالميــة 
األخــرى. وتتقــدم الهيئــة ســنوياً بطلــب للحصــول علــى تصريــح 
الــذي  األمــر  الصحــي،  الصــرف  ميــاه  لتصريــف  ديب  بلديــة  مــن 
يجــري  التــي  الصحــي  الصــرف  ميــاه  وكميــة  جــودة  أن  يضمــن 
تصريفهــا مــن مجمــع جبــل علــي إلنتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاه 

مطابقة لجودة وكمية التصريف المسموح بها.

باإلضافــة إىل ذلــك، حّقــق نهــج هيئــة كهربــاء وميــاه ديب يف اإلدارة 
حققنــا   ،2019 عــام  ففــي  اقتصاديــة.  ربحيــة  البيئيــة 
نفايــات مجمــع  خــردة  بيــع  مــن  إمــارايت  درهــم   5,647,269.48
محطــات جبــل علــي إلنتــاج الطاقــة، كمــا خفضنــا اســتهالكنا مــن 
المتعلقــة  التكاليــف  وكذلــك  والنفايــات،  الجديــدة  الزيــوت 
المعــاد  الزيــوت  اســتخدام  خــالل  مــن  النفايــات  مــن  بالتخلــص 
تدويرهــا يف مجمــع محطــات جبــل علــي إلنتــاج الطاقــة، حيــث يعاد 
والزيــوت  والمحــوالت  المســتخدمة  التشــحيم  مــواد  تدويــر 
الهيدروليكيــة يف أفــران الغاليــات عنــد الحاجــة إىل إشــعال النيــران 
باســتخدام الزيــت. باإلضافــة إىل ذلــك، اســتعدنا 23,636 لتــراً مــن 

الزيت إلعادة استخدامه.

يوضــح الجــدول التــايل أنــه يف عــام 2019، تــم نقــل والتخلــص مــن 
68.89 طن من النفايات الخطرة إىل موقع بلدية ديب المخصص 
أي  شــحن  يتــم  ولــم  النفايــات،  مــن  النــوع  هــذا  مــن  للتخلــص 

نفايات خارج الدولة.
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المعالجــة  لهــا  تتيــح  الفّعالــة  لــإلدارة  إجــراءات  الهيئــة  تمتلــك 
اســتخدامها  وإعــادة  الخطــرة  غيــر  والنفايــات  للمــواد  المناســبة 
كبــر، للمحافظــة علــى مســاحة جيــدة يف مكبــات النفايات،  بشــكل أ
يوليــو 2019،  النفايــات. يف  تقليــل  يــز  وتعز الطبيعيــة  والمــوارد 
اســتكمل قطــاع نقــل الطاقــة يف الهيئــة تفكيــك الســياج الفــوالذي 
لممــر الخطــوط الهوائيــة يف مواقــع مختلفــة، وإعــادة تركيبــه يف 
بــه  المصــرح  الســيارات غيــر  الخــور لمنــع وقــوف  منطقــة رأس 

ومرور المركبات غير التابعة للهيئة يف هذه المناطق. 

الهيئــة يف تطويــر  النقــل يف  إدارة صيانــة خطــوط  وقــد شــاركت 
وتنفيــذ هــذه المبــادرة. ونتيجــة لذلــك، تــم تركيــب ســياج بطــول 
كبــر قــدر ممكــن  2.058 كــم يف منطقــة رأس الخــور باســتخدام أ
مــن الســياج الــذي تــم تفكيكــه وإزالتــه مــن منطقــة جبــل علــي، 
باإلضافــة إىل الملحقــات اإلضافيــة التــي تــم شــراؤها، وغيرهــا مــن 
المعدات الثانوية. أدى االســتخدام الســليم ألصول وموارد الهيئة 
والقيــام باألعمــال داخليــاً إىل تحقيــق وفــورات يف التكاليــف بقيمــة 
المبــادرة  هــذه  مــن  اســتفاد  وقــد  إمــارايت.  درهــم   459,675.80
خطــوط  صيانــة  إدارة   - يــات  دور قســم  مــن  موظفيــن  خمســة 

النقــل - قطــاع نقــل الطاقــة يف الهيئــة، و49 موظفــاً مــن قســم 
خــالل  مــن  والقطــاع،  اإلدارة  لنفــس  التابــع  الهوائيــة  الخطــوط 
تحدثهــا  التــي  األضــرار  وتجنــب  المنطقــة  يف  األمــن  تحســين 
المركبــات يف أبــراج وخطــوط النقــل، وتتطلــب إصالحــات وصيانــة 

مكلفة للغاية.

وقد ساعدت هذه المبادرة يف تحقيق أحد األهداف االستراتيجية 
الرائــدة  المعاييــر  األويل:  )االكتتــاب  ديب  وميــاه  كهربــاء  لهيئــة 
الفّعالــة  اإلدارة  خــالل  مــن  والكفــاءة  واالعتماديــة  يــة  للتوافر
النقــل  خطــوط  أصــول  أمــن  بتحســين  قامــت  كمــا  لألصــول(. 
الخــور، والتــي هــي عرضــة النتهــاكات  الهوائيــة يف منطقــة رأس 
ممــر الخطــوط الهوائيــة غيــر المصــرح بــه. وتعتــزم الهيئــة تنفيــذ 
نفــس المبــادرة الســتخدام الخــردة لتوفيــر قيمــة مضافــة ألصــول 

وموارد الهيئة.

العام
الوحدة النفايات

2019 2018 2017

2,699.98 2,628.63 2,341.20 طن التخلص من النفايات العامة يف موقع بلدية ديب

68.89 49.25 138.75 طن حجم النفايات الخطرة التي تم نقلها والتخلص منها يف 
موقع بلدية ديب

276.00 169.78 251.67 طن التخلص من المرشحات )الفاتر( يف موقع بلدية ديب

مبادرات إعادة استخدام وتخفيض وإعادة تدوير النفايات

193.24 226.59 195.97 مليون جالون مياه الصرف المستعادة

23,636 60,566.6 16,900.00 لتر نفايات الزيوت المستعادة  لغرض إعادة استخدامها

7,049 16,409.00 14,629.00 قدم مكعب الصناديق الخشبية المعاد استخدامها

73.63 38.4 39.00 طن نفايات الورق المعاد تدويرها

45 0 200 عدد
إعادة استخدام النفايات الخطرة عن طريق تقليل نفايات 
براميل الباستيك المقوى بالزجاج وتحويلها لاستخدام 

يف المزارع

231 100 97 عدد
إعادة استخدام براميل حاويات المواد السائبة لصناعة 
منصات النقل المخصصة للكب ولوائح فصل سّات 

النفايات

5,548,069.48 1,126,817.32 2,082,713.95 درهم إمارايت إيرادات الخردة والنفايات المباعة

138,880.00 30,432.00 16,560.00 درهم إمارايت الوفورات الناتجة عن بيع نفايات الزيوت

تماشــياً مــع توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد 
البيئيــة  االســتدامة  رعــاه هللا، لجعــل  الــوزراء حاكــم ديب،  
عنصــراً أساســياً يف تطويــر المشــاريع، حققــت الهيئــة ســبقاً 
البالتينــي  التصنيــف  علــى  ديب  بحصــول  تمثــل  عالميــاً 
يــادة يف الطاقــة والتصميــم  العالمــي الخــاص بالمــدن - الر
البيئــي )LEED(، بحســب تصنيــف المــدن العالميــة مــن 
مجلــس المبــاين الخضــراء يف الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
األوســط  الشــرق  منطقــة  يف  مدينــة  أول  بذلــك  لتكــون 
المرموقــة،  الشــهادة  إفريقيــا تحصــل علــى هــذه  وشــمال 
كثــر إشــراقاً.  والتــي تبــرز رؤيتهــا االســتراتيجية لمســتقبل أ
كمــا يــأيت هــذا اإلنجــاز نتيجــة التعــاون المثمــر بيــن جميــع 
التصنيــف  هــذا  علــى  ديب  لتحصــل  الحكوميــة،  الجهــات 
التــوازن بيــن التنميــة  الــذي يؤكــد جهــود اإلمــارة لتحقيــق 
االقتصاديــة واالســتدامة. كمــا يعكــس هــذا اإلنجــاز مســتوى 
التكامــل والتعــاون الــذي تتمتــع بــه المؤسســات الحكوميــة 
وانســجام وتــواؤم االســتراتيجيات المؤسســية تحــت مظلــة 

خطة ديب 2021 لتحقيق األهداف األسمى.

التصنيــف البالتينــي يعتبــر أعلــى تصنيــف ضمــن منصــة 
لقيــاس أداء االســتدامة للمــدن ضمــن إطــار شــامل ُيمكّــن 
والميــاه  الطاقــة  قطــاع  قيــاس 14 مؤشــر يف  مــن  المــدن 
ومعالجــة النفايــات والنقــل والتجربــة اإلنســانية والتعليــم 
هــذا  ويســهم  والســالمة.  والصحــة  والمســاواة  واالزدهــار 
شــعار  تحــت  أخضــر  اقتصــاد  بنــاء  يف  العالمــي  اإلنجــاز 
"اقتصــاد أخضــر لتنميــة مســتدامة"، ورؤيــة اإلمارات 2021، 

واســتراتيجية الطاقــة والحــد مــن الكربــون التــي تتبناهــا 
حكومة ديب.

الطريــق  علــى  تســير  ديب  أن  اإلنجــاز  هــذا  أثبــت  وقــد   
بيئــة  الصحيــح لتصبــح مدينــة ذكيــة ومســتدامة توفــر 
خضــراء وآمنــة وســعيدة لألجيــال الحاليــة والقادمــة. كمــا 
يعــزز هــذا اإلنجــاز أواصــر التعــاون الــذي يجمــع بيــن الهيئــة 
مفاهيــم  وتأصيــل  لغــرس  الخضــراء  المبــاين  ومجلــس 
االســتدامة، وتبــادل الخبــرات وأفضــل الممارســات التــي 
هــذا  يف  العالميــة  والشــركات  المؤسســات  تتبناهــا 
دفــع  يف  يومــي  عمــل  منهــاج  جعلهــا  بهــدف  المجــال؛ 
يف  والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  عجلــة 

المنطقة والعالم.

والتصميــم  الطاقــة  يف  يــادة  الر شــهادة  أثبتــت  ختامــاً، 
عالميــاً  نموذجــاً  أصبحــت  ديب  أن   ،)LEED( البيئــي 
كثــر  أ إحــدى  إىل  المــدن  تحــول  كيفيــة  يف  بــه  يحتــذى 
المــدن اســتدامة ومالءمــة للعيــش يف العالــم. وســتواصل 
هيئــة كهربــاء وميــاه ديب التأكيــد علــى ريادتهــا العالميــة 
ســتواصل  كمــا  واســتدامتها.  الطاقــة  إنتــاج  مجــال  يف 
جهودهــا لالرتقــاء بآليــات تحقيــق األهــداف االســتراتيجية 
كتها مــع جميــع  للحكومــة والدولــة مــن خــالل تعزيــز شــرا
العلــم  وتوظيــف  والخاصــة،  الحكوميــة  القطاعــات 
يف  يســهم  بمــا  الذكيــة،  التقنيــات  وأحــدث  والمعرفــة 

الحفاظ على البيئة وحمايتها.

ديب هي أول مدينة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحصل على التصنيف الباتيني الخاص 
)LEED( بالمدن - الريادة يف الطاقة والتصميم البيئي
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 يف عام 2019، حصلت هيئة 
كهرباء ومياه ديب على شهادة 

"أفضل بيئة عمل" 

 يف عام 2019، حصلت هيئة
 كهرباء ومياه ديب على جائزة
 االستثمار العالمية يف الموارد

البشرية للفئة الذهبية

يف عام 2019، ارتفعت 
نسبة سعادة الموظفين 

إىل %89.9 

يف عام 2019، حصلت 
الهيئة على جائزة الشرف 

العالمية من مجلس 
السالمة البريطاين يف مجال 
البيئة للسنة الثامنة على 

التوايل.

 %83 
انخفض معدل وقوع الحوادث 
بنسبة 83 %خالل الفترة بين 

2019-2009
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كفاءات بمستوى عالمي
وصــل إجمــايل عــدد موظفينــا يف عــام 2019  إىل 11,727 موظــف، 
كبــر جهــة توظيــف يف ديب. وتعــد الهيئــة مركــزاً  ممــا يجعــل الهيئــة أ
تعــد  حيــث  اإلمــارات،  دولــة  يف  المهندســين  الســتقطاب  هامــاً 
الهندســة مــن أهــّم المهــن ومصــادر االبتــكار واإلبــداع يف الهيئــة. 
وتلتزم الهيئة أيضاً باستقطاب مختلف األفراد لشغل المناصب 
التــي تتطلــب مؤهــالت عاليــة يف مختلــف مجــاالت، بمــا يف ذلــك 
يــة والماليــة ونمذجــة األعمــال. عــالوة علــى ذلــك، نحــرص  اإلدار
الهيئــة، مــن خــالل تقديــم  التدريبــي داخــل  المســار  علــى دعــم 
مــن  لجميــع موظفينــا  تدريبيــة خاصــة  ودورات  مبتكــرة  برامــج 
فرصــة  الموظفيــن  يمنــح  ممــا  واإلدارات،  القطاعــات  مختلــف 

االطالع الدائم على أحدث نماذج األعمال واالبتكار. 

المهــارات  مــن  وواســعة  متنوعــة  بمجموعــة  موظفونــا  يتمتــع 
والمواهــب، كمــا نتخــذ اإلجــراءات االســتراتيجية لنوفــر لهــم فــرص 
يــز مســاراتهم  يــب والتطويــر، بهــدف صقــل مهاراتهــم وتعز التدر
الوظيفيــة. ولضمــان اســتدامة الهيئــة، تحــرص الهيئــة علــى اتخــاذ 
اإلجــراءات الالزمــة لمراقبــة معــدل تقاعــد الموظفيــن، كــي يتســنى 
لهــا اســتبدال الكفــاءات المتخصصــة بكــوادر جديــدة علــى درجــٍة 
عاليــة مــن المهــارة والتدريــب. وهــو مــا يدعــم الهــدف االســتراتيجي 
إنتاجيــة  يــز  لتعز كوادرهــا  يف  االســتثمار  يف  المتمثــل  للهيئــة 

موظفيها وتطوير قدرتهم التنافسية.

أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية
أوقيانوسيا

المؤقت الدائم المجموع

22

7

22

7

إفريقيا

183

18
1

2

آسيا

7,310

7,
18

9

12
1

0

1

1 0

0

أوروبا

61

61 0

الشرق األوسط

4,143

34,
14

0
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نهجنا اإلداري المبادرة العالمية إلعداد التقارير 1-103، 2-103، 3-103 
يف إطــار مســاعي الهيئــة لتظــل الجهــة المفضلــة للعمــل يف ديب، 
فقــد حرصــت طيلــة الســنوات الماضيــة علــى االســتمرار يف دعــم 
تنفيــذ  والكفــاءة يف  األداء  أعلــى مســتويات  لتحقيــق  موظفيهــا 
وإيجابيــة  آمنــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  خــالل  مــن  وذلــك  أعمالهــم، 
وســعيدة. وتأخــذ القيــادة واإلدارة العليــا يف الهيئــة علــى عاتقهــا 
تعزيــز نجــاح وتطــور الموظفيــن، حيــث أطلقــت العديــد مــن برامــج 
المناســب  التقديــر  منــح  تكفــل  التــي  الموظفيــن  عالقــات 
للموظفيــن نظيــر إنجازاتهــم، بهــدف غــرس ثقافــة االبتــكار والتميــز 
بيئــة  يف  والكفــاءة  الجــودة  مســتويات  أعلــى  علــى  والمحافظــة 
احتياجــات  إىل  للتعــرف  مســاعيها  الهيئــة  وتواصــل  إيجابيــة. 
تحقيــق  ذلــك  ويشــمل  لهــا،  واالســتجابة  وتوقعاتهــم  موظفيهــا 

تؤمــن الهيئــة بــأن التنــوع وتكافــؤ الفــرص يولــدان اإلبــداع ويدعمــان القــدرة التنافســية، ويســهمان يف نهايــة المطــاف يف تحقيــق النمــو 
طويــل األجــل والمســتدام. ولهــذا تتمســك الهيئــة بقيــم التنــوع واإلنصــاف تجــاه جميــع الموظفيــن، مــن دون التمييــز بينهــم بــأي شــكل 
مــن األشــكال، ســواًء علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو الجنســية أو الســن أو المواطنــة أو الديــن أو العقيــدة أو الحالــة االجتماعيــة أو 
الطبقــة االجتماعيــة أو اإلعاقــة. ويتوافــق هــذا النهــج مــع القوانيــن واألنظمــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وإمــارة ديب، والمعاهــدات 
واالتفاقيــات الدوليــة، فضــالً عــن التوجــه االســتراتيجي لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب. وقامــت الهيئــة بتضميــن هــذه القيــم كافــة يف العديــد مــن 
سياســاتها، مثــل سياســة الهيئــة يف تقديــر وإدارة التنــوع يف المــوارد البشــرية، وسياســة المــوارد البشــرية، وسياســة دعــم وتمكيــن المــرأة، 

باإلضافة إىل مدونة الهيئة لقواعد السلوك. 

 االحترامالثقة
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أمنهــم  وضمــان  وتطوريهــم،  ومكافأتهــم،  الموظفيــن  رفاهيــة 
الوظيفي، وسعادتهم، وتوفير بيئة عمل إيجابية لهم.

يف عــام 2019، حصلــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب علــى شــهادة 
 Great األمريكيــة  الهيئــة  تمنحهــا  التــي  عمــل"،  بيئــة  "أفضــل 
كة مــع مجلــة "فورتشــن"، للجهــات  Place to Work®  بالشــرا
التــي تســاهم يف تحقيــق التمّيــز المهنــي لموظفيهــا، وتوفــر أفضــل 

بيئة عمل.

للنمــوذج  تــم تقييــم بيئــة عمــل هيئــة كهربــاء وميــاه ديب وفقــاً 
الموضح أدناه:
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Climate Change
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عدد الموظفين الفئة

حسب الجنس

47 إناث

251 ذكور

حسب العمر

36 أقل من 30 سنة

224 50-30

38  فوق 50 سنة

حسب المنطقة

35 إفريقيا

178 آسيا

0 أستراليا

8 أوروبا

6 أمريكا الشمالية

71 الشرق األوسط

298 المجموع

التقاعد بعد 5 سنوات
المجموع وظائف أخرى غير اإلشرافية اإلدارية القيادة المنطقة

2  - 1 1  - إفريقيا
133 54 59 20  - آسيا

4  -  - 4  - أوروبا
27 4 8 14 1 الشرق األوسط
 -  -  - -  - أمريكا الشمالية

166 58 68 39 1 المجموع

التقاعد بعد 10 سنوات
المجموع وظائف أخرى غير اإلشرافية اإلدارة القيادة المنطقة

3  - 3 -  - إفريقيا
193 92 77 24  - آسيا

2  - - 2  - أوروبا
44 8 13 22 1 الشرق األوسط
1  - - 1  - أمريكا الشمالية

243 100 93 49 1 المجموع

النسبة المئوية للموظفين المؤهلين للتقاعد يف السنوات الخمس والعشر القادمة مقسمة   
EU15 ،2019 حسب فئة الوظيفة والمنطقة خال

GRI 404-1 *2019 دوران الموظفين لعام

* تم تضمين فئة العقود الخاصة يف حسابات تعيين الموظفين

العدد الجنس

51 إناث

335 ذكور

386 المجموع

العدد المنطقة * استناداً إىل مناطق العالم السبع

18 إفريقيا

357 آسيا

10 أوروبا

1 أمريكا الشمالية

386 المجموع

الفئة العمرية العدد

226  من 18 إىل 29

121  من 30 إىل 39

29 من 40 إىل 49

9 من 50 إىل 59

1 من 60 إىل 69

0 من 70 إىل 79

386 المجموع

والجنــس  العمــر  حســب   2019 لعــام  الجــدد  الموظفــون 
GRI 404-1   والمنطقة

)الدائــم  التوظيــف  نــوع عقــد  الموظفيــن حســب  عــدد  إجمــايل 
والمؤقت( والجنس المبادرة العالمية إلعداد التقارير 7-102

المجموع
الجنس

حالة العقد
إناث ذكور

11,601 9,668 1,933 دائم

126 118 8 مؤقت

11,727 9,786 1,941 المجموع

 إجمايل عدد الموظفين حسب نوع
 الوظيفة والجنس المبادرة العالمية إلعداد التقارير 8-102

المجموع حالة العقد
إناث ذكور

11,727 9,786 1,941 دوام كامل

0 0 0 دوام جزيئ

11,727 9,786 1,941 المجموع

*تم تضمين فئة العقود الخاصة يف حسابات تعيين الموظفين
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باإلضافــة إىل ذلــك، شــكلت الهيئــة لجنــة حمايــة أصحــاب الهمــم يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات، كمــا طــورت تأهيــل 
كاديمية هيئة كهرباء ومياه ديب يف مجال التعليم الدامج. العاملين يف أ

كمــا صممــت الهيئــة دليــالً شــامالً للصحــة والســالمة، وقامــت بتحديــث دليــل المــوارد البشــرية لدمــج أصحــاب 
الهمــم، إىل جانــب العمــل علــى توســيع وتنويــع طــرق التواصــل مــع أصحــاب الهمــم، ودربــت موظفيهــا علــى 

التوظيف الدامج واإلرشاد الوظيفي ألصحاب الهمم.

وبفضــل سياســة الهيئــة الدامجــة ألصحــاب الهمــم، ارتفــع عــدد الموظفيــن مــن فئــة أصحــاب الهمــم مــن 19 
كمــل جميــع الموظفيــن مــن أصحــاب الهمــم خطتهــم  موظفــاً ســنة 2017 إىل 26 موظفــاً ســنة 2019. وقــد أ
التدريبيــة الســنوية لعــام 2019 وتــم تزويدهــم بكافــة المســتلزمات والمعــدات واألجهــزة الالزمــة، لتمكينهــم مــن 
أداء مهامهــم يف أفضــل الظــروف المواتيــة لهــم، مــع ضمــان تكافــؤ الفــرص مــع اآلخريــن. وبلغــت نســبة ســعادة 
الموظفيــن أصحــاب الهمــم يف الهيئــة 99% مقارنــة بـــ 92% عــام 2015، ووصلــت نســبة ســعادة أهاليهــم لــذات 

العام إىل %95.

دمج وتمكين أصحاب الهمم
يف عــام 2019، قامــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بمواءمــة اســتراتيجيتها مــع المتطلبــات الحكوميــة وصممــت اســتراتيجية خاصة ألصحاب 
الهمــم ضمــن أربعــة محــاور: الموظفيــن، المتعامليــن، والمجتمــع والشــركاء. إلدارة مبــادرات هــذه االســتراتيجية أنشــأت الهيئــة نظــام إدارة 
ذكــي يســمى نظــام "همــم" الذكــي، وقــد حققــت الهيئــة إنجــازات اســتراتيجية، حيــث شــاركت يف عضويــة لجنــة معاييــر التوظيــف الدامــج 
يف إمــارة ديب، وإعــداد دليــل التوظيــف الدامــج علــى مســتوى اإلمــارة، بالتعــاون مــع دائــرة المــوارد البشــرية لحكومــة ديب، كمــا شــاركت يف 

جلسة دعم السياسة الوطنية إلدارة األزمات والكوارث ألصحاب الهمم.

وشــمل كادر عمــل الهيئــة عــام 2019 علــى مــا يزيــد عــن 4458 موظــف مــدرب علــى فنيــات التعامــل مــع أصحــاب الهمــم، و22 موظفــاً 
مــن حاملــي دبلــوم لغــة اإلشــارة. عــالوة علــى ذلــك، تحــرص الهيئــة علــى حمايــة حقــوق أصحــاب الهمــم وتعمــل علــى إســعادهم وتحقيــق 
رضاهــم، مــن خــالل مجموعــة واســعة مــن األنظمــة والسياســات واإلجــراءات واألدلــة اإلرشــادية يف مــكان العمــل. إىل جانــب ذلــك، تســعى 

الهيئة لتلبية احتياجات وحقوق أصحاب الهمم، من خالل ما يلي:

سياسة إدارة 
وتقدير التنوع 
بين الموظفين

سياسة رأس المال 
البشري

سياسة إسعاد 
ودمج وتمكين 
أصحاب الهمم 
يف مكان العمل
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برنامج التبادل المعريف: بدأت الهيئة برنامج التبادل المعريف مع كبرى المؤسسات على الصعيدين العالمي مثل )أيرينا وأر.  	
دبليو. إي يف ألمانيا، وسوالر فيرست يف الواليات المتحدة( والمحلي مثل )يب. دبليو. سي( وذلك بهدف تدريب الموظفين على 

أحدث التقنيات وأفضل الممارسات يف مجال الطاقة والمياه.

الحوار المفتوح مع معايل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه ديب أحد البرامج الموجهة إىل الموظفين  	
المواطنين ويمثل منصة لمعرفة اآلراء حول وضع الهيئة الحايل وفرص التحسين المستقبلية المحتملة، وذلك من خالل عقد 

جلسات ونقاشات تتسم بالشفافية والوضوح.

تعزيز التوطين
يــز التوطيــن يف قطــاع  تماشــياً مــع رؤيــة اإلمــارات 2021 لتعز
دولــة  مواطنــي  توظيــف  بمواصلــة  الهيئــة   تلتــزم  العمــل، 
اإلمــارات الموهوبيــن الذيــن تتوافــر فيهــم المؤهــالت األكاديميــة 
األكثــر موائمــة ليكونــوا جــزءاً مــن قوتهــا العاملــة. ويتــم تحقيــق 

ذلك من خالل تنفيذ عدد من السياسات الداعمة:

استقطاب وتشجيع الكفاءات المواطنة لالنضمام إىل  	
هيئة كهرباء ومياه ديب.

إعطاء األولوية للكوادر المواطنة لشغل الوظائف  	
الشاغرة وتسهيل عملية توظيفهم.

استبدال الموظفين المقيمين بمواطني دولة اإلمارات  	
متى توفرت المؤهالت، بشرط عدم المساس بجودة 

الخدمة.
تطوير المسار المهني للكوادر المواطنة وتزويدهم  	

بالخبرات المطلوبة من خالل نقل المعرفة وتوفير 
التدريب الالزم.

تمكين الموظفين المواطنين والسعي الدائم لالحتفاظ  	
بهم، من خالل توفير كافة المتطلبات الالزمة لهم للبقاء 

يف الهيئة.

تؤمــن الهيئــة بــأن االســتثمار يف الكــوادر الوطنيــة ودعــم األجيــال 
القادمــة لتطويــر كوادرهــا المهنيــة يمثــل أولويــة إلعــداد قــادة 
المســتقبل، وحجــر األســاس للتنميــة المســتدامة التــي تتبناهــا 
الموظفيــن  عــدد  بلــغ   ،2019 عــام  ففــي  الرشــيدة.  القيــادة 
الجــدد مــن المواطنيــن نحــو 48.45%مــن إجمــايل التعيينــات 
خــالل  التوطيــن  نســبة  بلغــت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الجديــدة. 

العــام يف مناصــب اإلدارة العليــا والقياديــة 86.89%، و 57.81% 
غيــر  الوظائــف  يف   %34.66 و  المتوســطة،  اإلدارة  مناصــب  يف 

GRI 202-2 .اإلشرافية

يــب الكــوادر  تملــك الهيئــة اســتراتيجية واضحــة يف تطويــر وتدر
بالدرجــة  ونركــز  القياديــة،  الوظائــف  مختلــف  لشــغل  الوطنيــة 
كــب  األوىل علــى تزويــد الموظفيــن بالمهــارات المناســبة التــي توا
احتياجــات العمــل. ويف هــذا الســياق، تحــرص الهيئــة علــى إطــالق 
هــو موضــح  كمــا  لموظفيهــا،  متكاملــة  وتأهيــل  يــب  تدر برامــج 

أدناه:

برنامج المنح الدراسية للدراسات العليا )داخل وخارج  	
الدولة( يف عام 2019، قدمت الهيئة منحاً دراسية لـ 12 

موظفاً من مختلف القطاعات الستكمال دراستهم العليا.
إتاحة الفرصة للموظفين لاللتحاق ببرنامج الماجستير  	

)micro master( عبر اإلنترنت يف معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا )إم آي يت( األمريكي. 

 يف عام 2019، شارك 24 موظفاً من الهيئة يف هذا  	
البرنامج.

برامج إعداد القادة: توفر الهيئة عدداً من البرامج إلعداد  	
القيادات على مختلف المستويات من خالل سلسلة 

برامج تدريبية قيادية تشمل برنامج إعداد القادة الطالئع، 
وبرنامج القيادات النسائية، وبرنامج قادة المستقبل، 

بهدف تطويرهم واالستفادة من خبرات اآلخرين وتطبيقها 
يف مكان العمل. يف عام 2019، شارك يف برامج إعداد 

القادة 24 موظفاً.
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يــب  التدر الحصــر  المثــال ال  بمــا يف ذلــك علــى ســبيل  متنوعــة 
المهني والدورات التدريبية والقراءة وما إىل ذلك.

منــذ إنشــائه، ســاهم مركــز التقييــم والتطويــر يف تنفيــذ مشــاريع 
أساســية مثــل توظيــف الخريجيــن الجــدد، وتعييــن األشــخاص يف 
وتخطيــط  الموظفيــن،  يــب  وتدر وتطويــر  الحساســة،  الوظائــف 
المرشــحين  واختيــار  الدراســية،  والمنــح  الوظيفــي،  التعاقــب 
لــألداء  وتطويــر قدراتهــم بمــا يتماشــى مــع معاييــر برنامــج ديب 
الحكومــي المتمّيــز. وقــد قــام المركــز بتقييــم مــا يزيــد عــن 2300 
مرشــح لمختلــف الشــواغر يف الهيئــة، كمــا تــم تقييــم مــا يزيــد عــن 
1400 طالــب تقدمــوا بطلــب االلتحــاق بالمنــح الدراســية المقدمة 
مــن  عــن 1439 موظــف  يــد  يز مــا  تقييــم  تــم  الهيئــة، كمــا  مــن 

مختلف الدرجات الوظيفية لغرض التطوير.

تتضمــن بعــض مبــادرات وبرامــج الهيئــة لتطويــر وتدريــب الكــوادر 
الوظيفية ما يلي:

إدارة المعرفة 
تضمــن إدارة المعرفــة حصــول جميــع الموظفيــن يف الهيئــة علــى 
التــي  والتقنيــات  واألدوات  والمهــارات  والمعــارف  المعلومــات 
يحتاجــون إليهــا إلنجــاز مهامهــم بأمــان وفعاليــة وكفــاءة، كمــا تدعــم 
إدارة المعرفــة تطويــر ثقافــة مســتدامة للتعلــم واالبتــكار، حيــث 
قامــت الهيئــة بدمــج إدارة المعرفــة يف جميــع عملياتهــا منــذ عــام 

.2009

تمتلــك الهيئــة نظامــاً متكامــالً إلدارة المعرفــة يتضمــن سياســة 
واســتراتيجية وإطــار عمــل إلدارة الجــودة، وإجــراءات الجــودة، وإدارة 
متخصصــة للمعرفــة ورأس المــال الفكــري، إلدارة وتنفيذ ومراقبة 
أغســطس  يف  العالقــة.  ذات  المعرفيــة  والمشــاريع  المبــادرات 
 )ISO30401:2018( 2019، حصلــت الهيئــة علــى شــهادة األيــزو
يف أنظمــة إدارة المعرفــة لتصبــح بذلــك أول مؤسســة خدماتيــة 

على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة.

تدعــم الهيئــة تطويــر المهــارات والكفــاءات والممارســات المعرفية 
المعرفــة  إدارة  وأنشــطة  وأدوات  مــوارد  خــالل  مــن  للموظفيــن 

ورأس المال الفكري:

إتاحة الوصول الرقمي إىل مصادر المعرفة الخارجية عالية  	
الجودة والموثوقية من خالل "المكتبة الذكية" وتطبيق 
"المكتب الذكي" و"فهرس الهيئة اإللكتروين"، المتاحة 

لجميع موظفي الهيئة على اإلنترنت.
إمكانية الوصول إىل المواد المعرفية والمساحات اإلبداعية  	

كز معرفة تابعة للهيئة، و6 كراٍس للمعرفة  من خالل 7 مرا
و3 أشجار للقراءة، يمكن أن يستفيد منها جميع المعنيين 

يف الهيئة.
األنشطة التي تشجع على تبادل المعرفة بين األفراد  	

والجماعات مثل فعاليات "يوم المعرفة"، والتدريب على 
إدارة المعارف، وفعالية "شاركنا بساعة"، "وجائزة إدارة 

المعرفة"، "برنامج شارك" السنوي ومجتمعات الممارسة، 
ومنصة "معرفة"، وجلسات المعرفة المتخصصة، وصفحة 
 )iAsk( التعليمية، خدمة المراجع )linked in( "لينكد إن"

تشجيع االبتكار
يف إطــار جهودهــا لدعــم أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار 
كثــر الــدول ابتــكاراً يف العالــم،  لجعــل دولــة اإلمــارات واحــدة مــن أ
األكثــر  المدينــة  ديب  لجعــل  الهادفــة  لالبتــكار  ديب  واســتراتيجية 
ابتــكاراً يف العالــم، طــورت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب اســتراتيجية 
خاصــة باالبتــكار تنســجم مــع االســتراتيجيات األخــرى، والمعيــار 
األورويب ومتطلبــات الجيــل الرابــع مــن منظومــة التميــز الحكومــي 
لــدى برنامــج ديب لــألداء الحكومــي المتميــز، لتوجيــه جميــع جهــود 
االبتــكار الخاصــة بهــا مــن خــالل أجنــدة ابتــكار واضحــة مدعومــة 

بعوامل تمكين االبتكار الرئيسية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية.
رؤيتهــا  ضمــن  االســتراتيجي  االبتــكار  بــإدراج  الهيئــة  وقامــت 
خطتهــا  يف  االبتــكار  محــور  أهميــة  ورفعــت  وقيمهــا،  ورســالتها 
علــى  بالتركيــز  مباشــرًة  تعنــى  أهدافــاً  وأضافــت  االســتراتيجية. 
االبتــكار يف كل مــن: االســتدامة وإســعاد المعنييــن والعمليــات 
إلحــداث  االبتــكار  اســتخدام  إىل  إضافــة  والتقنيــة،  التشــغيلية 
يــة لتشــجيع  تغييــرات يف نمــوذج العمــل، واســتخدام أدوات ابتكار

الموظفين على االبتكار.

مفهــوم  يــز  لتعز الهيئــة  تســتخدمها  التــي  االبتــكار  أدوات  مــن 
االبتــكار بيــن موظفيهــا، برنامــج "أفــكاري"، وهو البوابة المخصصة 
العمــل.  مــكان  يف  واالبتــكار  اإلبــداع  لتشــجيع  الهيئــة  لموظفــي 
برمجيــات  تســتخدم  المنطقــة  يف  مؤسســة  أول  الهيئــة  وتعــد 
)HYPE( التــي تســمح للموظفيــن بالتعليــق والتصويــت علــى 
أفضــل األفــكار التــي يقترحهــا زمالؤهــم بطريقــة مشــابهة لمواقــع 

التواصل االجتماعي. 

برنامج "سبرنت فورورد"
يف عــام 2019، أطلقــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب برنامــج "ســبرنت 
فــورورد"، وقــد ســاهم البرنامــج يف تطويــر ســتة نمــاذج وخدمــات 
إحالليــة رقميــة جديــدة الســتثمار أصــول الهيئــة يف دعــم خطــة ديب 
2021، وتطويــر االقتصــاد المحلــي ورعايــة المواهــب والكفــاءات 

الوطنية.
وقــد عملــت الهيئــة بالتعــاون مــع شــركة "يب ســي جــي للمشــاريع 
عالميــة  شــركة  وهــي   ،)BCG Digital Ventures( الرقميــة" 
بخبــرة  تتمتــع  واالســتثمار،  المشــاريع  متخصصــة يف حاضنــات 
بهــدف  "اينــوك"،  مثــل  ديب  يف  كبيــرة  وشــركات  مثبتــة  ناجحــة 

ابتكار واحتضان وإطالق األعمال "اإلحاللية الرقمية".

وقــد شــارك ســتة مــن موظفــي الهيئــة ذوي األداء العــايل بــدوام 
كامل يف المائة يوم األوىل من البرنامج.

عمــل الموظفــون علــى أســاس يومــي جنبــاً إىل جنــب مــع فريــق 
"يب ســي جــي للمشــاريع الرقميــة" لبنــاء مفاهيــم مبتكــرة وتعزيــز 

االبتكار يف الهيئة.

كتشاف آراء المتعاملين 	 ا
تطوير األفكار المبتكرة 	
بناء مفاهيم األعمال القابلة للتمويل 	
طرح األفكار على مجلس اإلدارة 	

التدريب والتطوير المهني 404-2
األشــخاص  وتوظيــف  البشــرية  الكــوادر  يف  باالســتثمار  نلتــزم 
الموهوبيــن الذيــن  يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة، انطالقــاً مــن 
النجــاح  تحقيــق  يف  األهــم  العنصــر  هــم  موظفينــا  بــأن  إيماننــا 
والتمّيــز المســتمر. لذلــك، توفــر الهيئــة برامــج تدريبيــة متنوعــة 
يــب الفنــي وبرامــج تنميــة المهــارات القياديــة  بمــا يف ذلــك التدر
واإلشــرافية  يــة  اإلدار والمهــارات  الكفــاءات  علــى  تركــز  التــي 
والمهــارات الشــخصية والســلوكية. تقــدم الــدورات التدريبيــة مــن 
يــب  خــالل طــرق مختلفــة مثــل الفصــول الدراســية ودورات تدر

مركز التطوير والتقييم
أسســت الهيئــة مركــز التقييــم والتطويــر يف عــام 2015 لضمــان 
التحســين المســتمر لقــدرات موظفيهــا، وضمــان مالءمــة كفــاءات 
مجموعــة  المركــز  ويســتخدم  الوظيفيــة.  للمهــام  المرشــحين 
متنوعــة مــن أســاليب التقييــم، ويســتعين بمراقبيــن ومقّيميــن 
خــالل مجموعــة محــددة  مــن  التقييــم،  مدربيــن إلجــراء عمليــة 
مســبقاً مــن المعاييــر المرتبطــة بالكفــاءات الســلوكية. وتشــمل 
النفســي  القيــاس  اختبــارات  المركــز  بهــا  يقــوم  التــي  األنشــطة 
الموحــدة ومحــاكاة األعمــال، حيــث تحــدد هــذه اإلجــراءات نقــاط 

ولضمــان التطويــر المســتمر لكوادرهــا الوظيفيــة ذات المســتوى العالمــي والحفــاظ علــى مســتوى أدائهــا توفــر الهيئــة كافــة ســبل الدعــم 
يــز التالحــم االجتماعــي. تســاعد تقييمــات األداء الهيئــة علــى  الممكنــة يف مجــال التطويــر المهنــي وصقــل المواهــب والمهــارات، وتعز

كبر. تقييم أداء الموظفين بشكل منهجي، وفهم قدراتهم والعمل على تطويرها بشكل أ

الهيئــة  لــدى  المتبعــة  والمنهجيــة  المعاييــر  وفــق  الدرجــة  حســب  التدريــب  ســاعات  متوســط  احتســاب  يتــم   *
والمقبولــة داخليــاً. وتنــدرج ســاعات التدريــب ضمــن أربــع فئــات: موظفــي المجموعــات القياديــة واإلداريــة وغيــر 

اإلشرافية والمواطنين اإلماراتيين.

افتراضيــة، يديرهــا مدربــون مــن الهيئــة وخارجهــا، والتدريــب ضمن 
برنامج "التعليم الذكي" عبر خدمة "بوابتي اإللكترونية".

يــادة  يف عــام 2019، حققــت الهيئــة أهدافهــا التدريبيــة، والحظــت ز
وغيــر  يــة،  اإلدار الوظائــف  فئــات  يف  يــب  التدر ســاعات  عــدد  يف 
مقارنــة  اإلماراتييــن  بالمواطنيــن  الخاصــة  والوظائــف  اإلشــرافية 

بعام 2018. 

متوسط ساعات 
التدريب لكل موظف 

2019 -

متوسط ساعات 
التدريب لكل موظف

2018 - 

متوسط ساعات 
التدريب لكل موظف

2017 - 

 متوسط ساعات
 التدريب لكل موظف

2016 -

90.39 109.48 65.24 97.23 الوظائف القيادية

55.73 49.31 47.74 51.4 الوظائف اإلدارية

43.77 41.11 34.52 33.39 الوظائف غير اإلشرافية

65.58 58.39 54.45 55.37 مواطنو دولة اإلمارات

13.13
إناثذكور

141.14

**معدل ساعات التدريب حسب الجنس – 2019

القــوة المحتملــة واحتياجــات التطويــر التــي يمكــن أن تشــكل بعــد 
ذلــك أساســاً لوضــع خطــة تطويــر، بــدالً مــن االعتمــاد علــى حــاالت 
البريطانيــة  النفــس  اعتمــدت جمعيــة علــم  الفشــل.  أو  النجــاح 
للهيئــة،  التابــع  والتقييــم  التطويــر  مركــز  خبــراء  جميــع   )BPS(
خاصة فيما يتعلق باســتخدام أدوات القياس النفســي والتقييم، 

التي تتماشى مع المعايير المتبعة لدى الجمعية.
تتمثــل النتيجــة النهائيــة لتقييــم عمليــة التطويــر يف وضــع خطــة 
تطويــر فرديــة مخصصــة لمــدة 24 شــهراً، تتضمــن أنشــطة تطويــر 
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تقدير الموظفين ومكافأتهم
طــورت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب "جائــزة التمّيــز الداخلــي" وبرامــج 
الجوائــز المختلفــة لنشــر ثقافــة التميــز يف جميــع قطاعات وإدارات 

الهيئة وتشجيع المنافسة اإليجابية بين الموظفين.

مــن خــالل "برنامــج تقديــر الموظفيــن" تعمــل الهيئــة علــى تكريــم 
ألدائهــم  تقديــراً  مجموعــات(،  أو  )أفــراد  الموظفيــن  ومكافــأة 
وإنجازاتهــم أثنــاء تنفيــذ مهامهــم. ويف عــام 2019، قامــت الهيئــة 
بتكريــم 1944 موظفــاً ومكافــأة 60 فريــق عمــل مــن كافــة إداراتها 

وقطاعاتها.

ويف إطــار برنامــج "جائــزة التميــز الداخلــي"، ويف الــدورة األوىل لعــام 
2019، كرمــت الهيئــة 41 مــن موظفيهــا المتميزيــن، و43 موظفــاً 
مختلفــة:  فئــات  يف  وذلــك  البرنامــج،  مــن  الثانيــة  الــدورة  يف 
"الموظــف المبتكــر" و"الموظــف المتميــز يف المجــال اإلشــرايف" 
والفنــي" و"الموظــف  التقنــي  المجــال  المتميــز يف  و"الموظــف 
المتميــز يف المجــال التخصصــي" و"الموظــف المتميــز يف المجــال 

  GRI 401-2, 401-3, 405-2 امتيازات الموظفين
انطالقــاً مــن كوننــا جهــة عمــل تتبنــى معاييــر ذات مســتوى عالمــي، فإننــا يف الهيئــة نفتخــر بموظفينــا، ونحــرص علــى   

مكافأتهــم بعــدٍل وســخاء حســب أدائهــم. ولتحقيــق ذلــك، تعكــف لجنــة شــؤون الموظفيــن بالهيئــة علــى مراجعة تقييمات 
يــادة الرواتــب، وغيرهــا مــن األمــور األخــرى المتعلقــة بالموظفيــن. باإلضافــة إىل ذلــك، تجــري اللجنــة  األداء والترقيــات وز
يــاً للمهــام الوظيفيــة وإتاحتهــا لــذوي المواهــب والمهــارات والمؤهــالت األكاديميــة، وتوفيــر فــرص مكافئــة  تحليــالً دور
لشــغل الوظائــف حســب المتطلبــات. ويمكــن لجميــع موظفينــا ممــن يحملــون الدرجــة الســابعة ومــا فــوق، مراجعــة 
أدائهــم وتطــور مســاراتهم المهنيــة مــن خــالل نظــام "إس إيــه يب" عبــر "بوابتــي اإللكترونيــة". كمــا يمكنهــم أيضــاً االطــالع 

على التفاصيل المتعلقة بجوائز األداء والتدريب والتعلّم حول إدارة المعرفة وغيرها.

وتحــدد المكافــآت وفقــاً لسياســات الهيئــة بنــاًء علــى درجــة ومنصــب الموظــف؛ وليــس علــى أســاس الجنــس. وبنــاًء عليــه، 
يــز  ال يوجــد فــرق يف هــذا الصــدد بيــن الذكــور واإلنــاث. وســعياً منهــا لتوفيــر بيئــة عمــل مثاليــة وصحيــة لموظفينــا، وتعز
مشــاركتهم وتحســين مســتوى أدائهــم، تقــدم الهيئــة مجموعــة كبيــرة مــن المكافــآت واالمتيــازات علــى النحــو المذكــور 

أدناه للموظفين الدائمين، وتتضمن التأمين الصحي واإلجازات المختلفة، والبدالت والسكن. 

الميــداين" و"الموظفــون المتميــزون الجــدد" والجنــدي المجهــول" 
تــم  ذلــك،  علــى  عــالوة  المبتكــرة.  يــة  اإلدار المبــادرة  إىل  إضافــة 
تكريــم 24 موظفــاً ضمــن جائــزة إدارة المعرفــة "برنامــج شــارك" 
الســنوية، وثالثــة فــرق عمــل بإجمــايل 38 موظفــاً يف حفــل الــدورة 
مجــال  يف  خــاص  تقديــر  منــح  جانــب  إىل   ،2019 لعــام  الثانيــة 
 24 الهيئــة  كرمــت  كمــا  ممثــالً.   36 لـــ  االجتماعيــة  المســؤولية 

موظفاً فائزاً بجائزة أسبوع الصحة والسالمة 2019.

كمــا أطلقــت الهيئــة "جوائــز األعمــال الخاصــة" التــي تكــرم مــن 
مــوارد  علــى  الحفــاظ  يف  يســاهمون  الذيــن  الموظفيــن  خاللهــا 
الهيئــة، وتحقيــق وفــورات يف التكاليــف. وكذلــك يف عــام 2019 
 307 بإجمــايل  عمــل  فــرق  و5  واحــد  موظــف  الهيئــة  كافــأت 
موظفيــن علــى إنجازاتهــم المتمّيــزة علــى مــدار العــام، والتــي أدت 
إىل فــوز الهيئــة بجوائــز محليــة ودوليــة، وتوفيــر النفقــات، وإنجــاز 

مشروعاتها المختلفة.

البدالت )استقطاع إيجار 
المسكن، سيارة الخدمة، بدل 

الهاتف المحمول، بدل مناوبات، 
وإلخ...(

سلفة على 
الراتب للموظفين 

الجدد

 
تغطية العجز 

واإلعاقة 

كر االستقدام  تذا
والعودة إىل 

الوطن

مخصص التقاعد 
)المكافأة وأنظمة 

المعاشات التقاعدية(

تكاليف تأشيرة 
اإلقامة 

للموظفين 
وعائلتهم

التأمين الصحي / 
الرعاية الصحّية / 

التأمين على الحياة

بدل تعليم لألبناء

اإلجازات )المستحقة، 
الخاصة، العارضة، حاالت 
الوفاة، المرضية، األمومة 

أو األبّوة، الدراسات أو 
االمتحانات، الحّج، فترة 

العّدة، إلخ..(

كر الطيران بدل السكن / تذا
المكافآت

ولدعــم موظفيهــا وتعزيــز ريادتهــم العالميــة، تمنــح الهيئــة موظفيهــا حــق الحصــول علــى إجــازة األبــوة، ففــي عــام 2019، حصــل 601 موظــف علــى 
هذه اإلجازة، حيث عاد معظم هؤالء الموظفين إىل العمل فور انتهائها. المبادرة العالمية إلعداد التقارير 3-401

نظام المكتب الذكي 
لتحقيــق هدفيــن اســتراتيجيين ضمــن أهــداف اســتراتيجية هيئــة 
ذكيــة  مدينــة  ديب  تكــون  )بــأن   2021 لعــام  ديب  وميــاه  كهربــاء 
ومســتدامة وأن تكــون حكومــة ديب حكومــة رائــدة ومتميــزة(، قــام 
المتطلبــات  بــإدراج  الهيئــة  يف  والمســتقبل  االبتــكار  قطــاع 
المؤسســية يف تطبيــق الهاتــف المحمــول الذكــي الــذي يســمى 
"المكتــب الذكــي". ويمكــن لموظفــي الهيئــة اســتخدام التطبيــق 
علــى أنظمــة تشــغيل مختلفــة، وتــم دمجــه مــع أنظمــة مختلفــة 
بواجهــة ســهلة االســتخدام. ويعمــل تطبيــق المكتــب الذكــي علــى 
تســهيل المهــام اليوميــة لجميــع موظفــي الهيئــة يف أي مــكان ويف 

أي وقت.

الهــدف مــن التطبيــق هــو توفيــر قائمــة متنوعــة مــن الخدمــات 
والعمليــات لموظفــي الهيئــة، كمــا أنــه يدعــم بشــكل كامل التحول 
إىل مؤسســة حكوميــة خاليــة مــن األوراق، تماشــياً مــع توجيهــات 
ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد 
ديب ورئيــس المجلــس التنفيــذي لحكومــة ديب، لتحويــل حكومــة 
ديب إىل نمــوذج ذكــي بالكامــل، ولتصبــح ديب أول حكومــة بــال ورق 

بنهاية عام 2021.

يف عــام 2019، أنجــز متعاملــو الهيئــة 1,299,563 معاملــة ضمــن 
197 خدمــة، ممــا أســهم يف توفيــر 19.35 طــن مــن انبعاثــات ثــاين 
كســيد الكربــون، وقــد بلغــت نســبة ســعادة الموظفيــن عــن هــذا  أ
التطبيــق 81%، كمــا أســهم التطبيــق يف رقمنــة 75 عمليــة ذاتيــة 
الخدمــة أيضــاً. األمــر الــذي أدى إىل وفــورات قدرهــا 70,525,329 

درهم، وهو ما يعادل توفير  268,565 ساعة.

مــن 9  كثــر  أ الذكــي  المكتــب  تطبيــق  الهيئــة  اســتخدم موظفــو 
علــى  الحصــول  مثــل  عمليــات  واســتكملوا  مــرة،  مالييــن 
الموافقــات، باســتخدام 70 عمليــة متاحــة مــن خــالل منصــة "إس 

إيه يب" يف الهيئة.

"صنــدوق  وهــي  االبتــكار  لدعــم  أخــرى  مبــادرة  الهيئــة  تتبنــى 
االبتــكار"، لتمويــل أفــكار الموظفيــن الــواردة عبــر برنامــج "أفكاري" 
والحصــول علــى الدعــم الــكايف لتطبيــق وتطويــر األفــكار المبتكــرة. 
كثــر مــن ســبع  وقــد تقــدم موظفــو الهيئــة بـــ 20 مشــروعاً ضمــن أ
دورات، كان هناك 29 مشــروع حيث تم تنفيذ 8 مشــاريع، بينما 

ال تزال 10 مشاريع قيد التنفيذ.

فكرة مبتكرة لتبادل المعلومات - وحدة تدريب متنقلة
جديــدة  مبــادرة  وتنفيــذ  بتطويــر  الهيئــة  قامــت   ،2019 عــام  يف 
لتقديــم البرامــج التدريبيــة حــول الســالمة والوعــي الفنــي يف بــث 
حــي ومباشــر يتــم يف المشــاريع ومياديــن العمــل كــي يســتفاد 
منهــا المهندســون الميدانيــون يف مواقــع عملهــم. وتعــد وحــدة 
يــب المتنقلــة عبــارة عــن مركبــة هجينــة تابعــة للهيئــة ذات  التدر
أداء رباعــي الدفــع )4x4( مــن نــوع نيســان باثفاينــدر، وقــد تــم 

تجهيزها بتلفزيون LED وأنظمة صوت.
 

يــادة قيمــة  تشــمل المزايــا الرئيســية لوحــدة التدريــب المتنقلــة ز
يــة للهيئــة، وتوفيــر المزيــد مــن الــدورات التفاعليــة  للعالمــة التجار
للموظفيــن. كمــا أنهــا تســاعد علــى تلبيــة أهــداف مؤشــرات األداء 
التدريبــات  أن  بجانــب  الموظفيــن،  يــب  بتدر الخاصــة  الرئيســية 
كثــر مــن التدريــب يف  العمليــة يف الموقــع تعــزز ثقــة الموظفيــن أ
يف  أيضــاً  المتنقلــة  يــب  التدر وحــدة  تســاعد  يــب.  التدر قاعــات 
مشــاركة المعرفــة حــول تنبيهــات الســالمة، واألســباب األساســية 
لوقــوع الحــوادث، ومجموعــات النقــاش حــول الســالمة، وجميــع 
البرامــج التوعويــة األخــرى المخصصــة للموظفيــن الميدانييــن، 
مــن أجــل منــع تكــرار الحــوادث وغــرس بــذور الثقافــة التــي  تركــز 

على الجودة، والصحة، والسالمة والبيئة.

مــن   912 لـــ  تدريبيــة  دورة   42 الهيئــة  أجــرت   ،2019 عــام  يف 
كمــا  مختلفــاً.  موضوعــاً   32 تناولــت  الميدانييــن،  الموظفيــن 
ســاعدت هــذه المبــادرة الهيئــة علــى تحقيــق أحــد أهــداف التنميــة 
المســتدامة لألمــم المتحــدة، الــذي يتمثــل يف ضمــان الحصــول 
علــى الطاقــة النظيفــة بأســعار معقولــة للجميــع، مــن خــالل الحــد 

من االنبعاثات الكربونية.

2019 2018

8,798 2,639 المؤشرات

7244 7064 المشاركون الذين استخدموا منصة "أفكاري" 

710 ألف درهم  1.57 مليون درهم  األفكار المقترحة

360 277 توفير التكاليف

790 14 عدد األفكار التي تم تنفيذها

4,997 1587 عدد األفكار قيد التنفيذ

يــز التواصــل بيــن العامليــن، ووضــع مقترحاتهــم وأفكارهــم موضــع البحــث والمناقشــة  وتركــز المبــادرة علــى تحســين بيئــة العمــل وتعز
مع مختلف األقسام واإلدارات، بما يف ذلك اإلدارة العليا للهيئة.
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والميزانيات 

لتحقيق 
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الحوكمة 

تقييم األثر على 
السعادة

إجمايل اآلراء

هيئــة  يف  الموظفيــن  إســعاد  عمــل  إطــار  يرتكــز 
أساســية،  عناصــر  أربعــة  علــى  ديب  وميــاه  كهربــاء 
تنقســم بدورهــا إىل 10 فئــات. ويعتبــر هــذا اإلطــار 
نقطــة انطــالق لمســاعدة الهيئــة علــى فهــم العوامــل 

التي تعزز السعادة لدى موظفيها.

العوامــل  مــن  الموظفيــن  إســعاد  برامــج  وتعــد 
ومحِفــزّة  تعاونيــة  عمــل  بيئــة  إليجــاد  األساســية 
ولدعــم وتحســين  ومنِتَجــة وتعاونيــة ومســتدامة. 
مجلــس  لموظفيهــا  الهيئــة  وفــرت  العمــل،  بيئــة 
العمــل  بيئــة  يــز  لتعز اإلبــداع  وقاعــات  الســعادة 
اإليجابيــة والمحفــزة علــى اإلبــداع. يف عــام 2016، 
بــإدارة  الهيئــة  يف  الموظفيــن  إســعاد  إدارة  قامــت 
برنامــج لمســاعدة الموظفيــن "استشــاريت" لتقديــم 
مــن  يعانــون  الذيــن  للموظفيــن  النفســي  الدعــم 
هيئــة  أول  كانــت  بحيــث  نفســية،  ضغوطــات 
البرامــج.  مــن  النــوع  هــذا  تطلــق  ديب  حكوميــة يف 
وهنــاك برامــج أخــرى إلشــراك الموظفيــن، مثــل أداة 
تعزيــز االتصــال بيــن الموظفيــن "وصــال"، والتجمــع 
"تجــوري  وبرنامــج  "برزتنــا"،  الخارجــي  الســنوي 
يــة، وهــي برامــج  الســعادة" لمنــح المكافــآت الفور
يف  شــاملة  تجربــة  الموظفيــن  خــوض  تضمــن 

حياتهم المهنية داخل الهيئة.

GRI 103-1,103-1,103-3,401-2 إسعاد الموظفين
تضــع هيئــة كهربــاء وميــاه ديب ســعادة الموظفيــن ضمــن أولياتهــا 
االســتراتيجية، مســتنيرة بمقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
لموظفيــك  الســعادة  تحقيــق  مــن  بــد  "ال  رعــاه هللا:  حاكــم ديب، 
اإلدارة  وتؤمــن  للمجتمــع".  الســعادة  تحقيــق  يســتطيعوا  حتــى 
العليــا بالهيئــة بــأن الموظــف الســعيد واإليجــايب يضمــن ســعادة 
مــن  الهيئــة  وتعتبــر  المعنييــن.  مــن  معــه  يتعامــل  مــن  كل 
المؤسســات الرائــدة يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن حيــث 
تــم  حيــث  للموظفيــن،  األساســية  األعمــال  دعــم  خدمــة  تقديــم 
إنشــاء إدارة إســعاد الموظفيــن يف عــام 2014. وقــد عملــت الهيئــة 
علــى تعزيــز ســعادة موظفيهــا لترســيخ والئهــم وانتمائهــم وتعزيــز 
المجتمــع،  يف  أساســية  كقيمــة  اإليجابيــة  وترســيخ  إنتاجيتهــم، 
انســجاماً مــع رؤيــة القيــادة الرشــيدة بجعــل ديب المدينــة األســعد 
الســعادة  اســتبيان  إجــراء  لمواصلــة  دفعنــا  مــا  وهــو  العالــم.  يف 
للموظفيــن للتعــرف علــى آرائهــم ومقترحاتهــم بشــأن المواضيــع 
التــي تهمهــم، ولقيــاس مســتوى ســعادتهم الكلــي فيمــا يخــص 

نسبة البقاء**  عدد الموظفين
على رأس عملهم

نسبة العودة إىل 
العمل*

الموظفون الذين 
استأنفوا العمل*

 إجمايل عدد
 الموظفين

 المستفيدين من
 إجازة األبّوة

نوع اإلجازة

%97 217 %99 226 227 إجازة األمومة

%97 365 %100 374 374 إجازة األبوة

582 600 601  المجموع

- الموظفون العائدون إىل العمل فوراً من 4 يناير 2019 إىل 4 يناير 2020.
- الموظفون العائدون إىل العمل فوراً من 1 يناير 2019 إىل 1 مايو 2020.

** تعبــر األرقــام عــن الموظفيــن والموظفــات الذيــن اســتفادوا مــن إجــازة األمومــة واألبــّوة خــالل الفتــرة مــن 1 ينايــر وحتــى 31 ديســمبر 2019، وال يزالــون يعملــون لــدى الهيئــة بعــد 12 
شهراً من انتهاء اإلجازة المذكورة يف هذه المدة.

 GRI 401-3 2019 إجازات األبوة للموظف واستئناف العمل عام 

1,100
 إناث

7,797
 ذكور

إجمــايل عــدد الموظفيــن المســتحقين إلجــازات األبــّوة واألمومــة حســب 
GRI 401-3 2019  الجنــس لعــام

8,897
المجموع 

مجــاالت عملهــم. وقــد وصــل معــدل الســعادة الكلــي بالهيئــة يف 
عــام 2019 إىل 89.9%، مقارنــًة بعــام 2018 حيــث حصلنــا علــى 
معدل 87.75%، ويف عام 2017 حصلنا على معدل %83.22. 
المقارنــة  بهــدف  االســتبيان،  هــذا  نتائــج  تحليــل  اســتخدام  يتــم 
توقعــات  لتلبيــة  توجيههــا  وإعــادة  الهيئــة  لمبــادرات  يــة  المعيار
مــع  الخدمــة  نهايــة  مقابــالت  الهيئــة  تجــري  كمــا  الموظفيــن. 
التــي أدت بهــم لطلــب  الموظفيــن لمعرفــة األســباب الرئيســية 
للمشــكالت  حلــول  إيجــاد  علــى  منهــا  وذلــك حرصــاً  االســتقالة، 
التــي تواجــه الموظفيــن إن وجــدت. ففــي عــام 2019، ســجلت 
الهيئــة 209 طلــب اســتقالة، كمــا أجــرت 175 مقابلــة نهايــة خدمة. 
وضمــان  بالمالحظــات  المتعلقــة  التحديــات  علــى  وللقضــاء 
نزاهتهــا، أطلقــت الهيئــة عمليــة "مالحظــات مــا بعــد نهاية الخدمة" 
لتحســين عملياتهــا المتعلقــة باســتقالة الموظفيــن مــن الهيئــة، 
بمجــرد  خبراتهــم  لمشــاركة  الموظفيــن  لهــؤالء  الفرصــة  وإتاحــة 
مغادرتهــم إىل بيئــة عمــل أخــرى. وبحســب االســتبيان الــذي أجرتــه 
الهيئــة، يرغــب معظــم الموظفيــن الســابقين يف إعــادة االنضمــام 
كثــر مــن 90%مــن هــؤالء  إىل الهيئــة يف المســتقبل، كمــا يوصــي أ

الموظفين أصدقائهم وعائالتهم باالنضمام إىل الهيئة.
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مجلس هيئة كهرباء ومياه ديب للشباب

اللجنة النسائية 

اللجنة الرياضية يف هيئة كهرباء ومياه ديب

يف إطار مساعيها لتحقيق االستدامة يف جميع جوانب عمل الهيئة، يعمل مجلس هيئة كهرباء ومياه ديب للشباب على 
إشراك الشباب يف جهود الهيئة. ويركز المجلس على خمسة محاور رئيسية لتلبية احتياجات الشباب: القيم والهوية 

الوطنية؛ والتعليم المستمر؛ والتطوير المهني؛ ومسرعات المستقبل واالبتكار؛ واالستدامة. 

كهم يف جهود االستدامة. تضمن  يف عام 2019، نظمت الهيئة "منتدى الشباب لالستدامة" لتعزيز دور الشباب وإشرا
المنتدى جلسات تفاعلية ومناظرة شبابية وعروض تقديمية، إضافة إىل ندوة نقاشية. ناقش المنتدى محاور مختلفة مثل 

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعام التسامح، والمساواة بين الجنسين.

ونظم المجلس الجلسة الرابعة من "برنامج حديث الشباب" تحت عنوان "األبواب مفتوحة، العقول متفتحة"، إللقاء الضوء 
على قصة تأسيس مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري.

كما عقد مجلس الشباب يف هيئة كهرباء ومياه ديب حلقة شبابية لموظفي الهيئة حول "مساهمة الشباب يف توطين أهداف 
التنمية المستدامة وتسخير التقنيات المبتكرة لتحقيقها"، بحضور معايل الدكتور ثاين أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي 

والبيئة يف الدولة، خالل فعاليات القمة العالمية لالقتصاد األخضر.

تلتزم اللجنة النسائية يف هيئة كهرباء ومياه ديب بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إىل تمكين المرأة بوصفها الركيزة 
األوىل يف تماسك األسرة التي تعتبر نواة المجتمع، وتحرص القيادة العليا يف الهيئة دائماً على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة 

وتفعيل دور المرأة ودعمها على كافة األصعدة. وتنظم اللجنة على مدار العام فعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية وتدريبية 
لالرتقاء بقدرات الموظفات لخلق أجيال واعدة وتعزيز دورهن يف بناء أسر متماسكة ومترابطة وسعيدة، بما يسهم يف تحقيق 

التنمية االجتماعية المستدامة.

نظمت اللجنة النسائية 45 نشاطاً متنوعاً يف عام 2019. كما احتفلت بالعديد من المناسبات الهامة بمشاركة موظفات الهيئة 
مثل "اليوم الوطني الثامن واألربعين"، و"اليوم العالمي للمرأة"، و"منتدى المرأة اإلماراتية السنوي الخامس". كما أطلقت 

اللجنة الدفعة الثانية من برنامج "سفيرات الهيئة" بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة االستدامة، بهدف تزويد 
موظفات الهيئة بكافة المعارف والقدرات الالزمة لتمثيل الهيئة خير تمثيل.

وعقدت اللجنة النسائية ست دورات تدريبية ركزت على تطوير الجانب المهني والتعليمي لموظفات الهيئة، وإىل جانب المسار 
المهني، ركزت اللجنة على تطوير مهاراتهن وهواياتهن من خالل تنظيم العديد من ورش العمل التي تركز على الحرف اليدوية 

وصناعة العطور وعلم النفس وغير ذلك من األنشطة. كما قامت اللجنة بتنظيم زيارات ميدانية لمختلف فروع الهيئة، حيث 
التقت عضوات اللجنة بموظفات الهيئة يف المبنى الرئيس ومبنى الهيئة المستدام يف القوز، ومباين الهيئة يف الحضيبة وجبل 

علي، وورسان وتم تنظيم جلسات عصف ذهني تناولت عدة محاور تشمل: االستدامة، والتمكين، والمجتمع، والهوية الوطنية، 
وعام التسامح، لالستماع إىل آراء ومقترحات الموظفات وتطلعاتهن لألنشطة التي يمكن تنفيذها خالل عام 2019، إضافة إىل 

التعرف إىل احتياجاتهن ومناقشة التحديات التي قد تواجههن يف بيئة العمل.

ونظمت اللجنة رحالت تعليمية وثقافية مختلفة للموظفات إىل العديد من المعالم السياحية يف ديب، مثل "برواز ديب" و"ديب 
أوبرا" و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية". كما وفرت اللجنة النسائية لموظفات الهيئة طوال سنٍة كاملٍة 

دروساً رياضية مجانية يف المبنى الرئيس للهيئة، وذلك تحت إشراف مدربين معتمدين يف الصالة الرياضية.

تعمل اللجنة الرياضية بالهيئة على تعزيز رفاهية الموظفين ولياقتهم البدنية من خالل مشاركة الهيئة يف المسابقات 
الرياضية المختلفة ودعم التميز الرياضي بين الموظفين. تحرص اللجنة على تنظيم مسابقات رياضية داخلية بين 

قطاعات الهيئة، وتشجيع الموظفين من أصحاب القدرات والمواهب على تمثيل الهيئة يف المسابقات الخارجية كذلك.

كدت الهيئة استعدادها للمشاركة يف النسخة الثانية من "األلعاب الحكومية"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن  وأ
محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب رئيس المجلس التنفيذي، وقد تم تنظيمها تحت شعار "فريق واحد هدف 

واحد". وقد  انتهت اللجنة الرياضية يف الهيئة من إجراء االختبارات الذهنية والنفسية والبدنية الختيار الموظفين 
والموظفات المشاركين يف المنافسات، التي نظمت من 3 إىل 6 إبريل 2019 يف شاطئ "كايت بيتش" بديب.

كما قامت برعاية النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية، التي نظمت تحت شعار "قدرات ال حدود لها"، 
وتعد الدورة الرياضية األكبر من نوعها على مستوى تنوع األلعاب الرياضية وقيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين.

يف عام 2019، نظمت الهيئة "تحدي ديوا للدرجات الهوائية"، بالتعاون مع مجلس ديب الرياضي، وبدعم من "محل تريك 
للدراجات". وشارك يف السباق الذي امتد على مسافة 26 كيلومتراً يف منطقة القدرة يف ديب، 120 موظفاً وموظفة من 

مختلف قطاعات الهيئة.

اليوم العالمي للسعادة 
تحتفل الهيئة سنوياً بـ "اليوم العالمي للسعادة، 

من خالل توجيه دعوة مفتوحة لجميع الموظفين 
للمشاركة يف األنشطة المختلفة التي ُتقام يف مقر 
الهيئة وفروعها المختلفة. وكانت أول مرة تحتفل 
الهيئة بهذه المناسبة يف سنة 2016 تحت عنوان 
"حديقة السعادة"، وجاءت فعاليات سنة 2017 

تحت عنوان "جزيرة السعادة"، أما يف سنة 2018 
فقد أقيمت االحتفاالت بالتزامن مع عام زايد، 

فيما نظمت الهيئة احتفال هذا العام انسجاماً مع 
عام التسامح 2019.

"استشارايت" برنامج مساعدة الموظفين 
يهدف البرنامج إىل مساعدة موظفي الهيئة عن 

طريق تقديم االستشارات وتوفير طرق فّعالة 
لحل المشكالت التي تواجههم، بما يحقق 

سعادتهم ويخفف عنهم من ضغوط الحياة.

كز رعاية الطفل التابعة للهيئة مرا
كز لرعاية الطفل تقدم الرعاية لألبناء  لدى الهيئة ثالثة مرا

الموظفين أثناء ساعات العمل، وبإمكان األهل تسجيل 
أبنائهم من عمر شهرين إىل 4 سنوات. ونجحت هذه 

المبادرة يف مساعدة الموظفين على تحقيق التوازن بين 
األسرة وواجبات العمل.

و تعطي الهيئة األولوية يف القبول للموظفات الاليئ لديهن 
أطفال. وبين عامي 2010 و2019 استفاد من هذه 

الحضانات 1,036 موظفة و1,561 طفل، وقد ارتفع معدل 
الرضا العام عن مركز رعاية الطفل من 97.69% يف عام 

2016 إىل 99.30% يف عام 2019، ويف نفس السنة، حصل 
مركز رعاية الطفل بفرع الهيئة بمنطقة القوز على جائزة 

تقديرية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

 األعراس الجماعية
السنوية

تنظم الهيئة حفل زفاف 
جماعي سنوياً لموظفيها، يف 

إطار التزامها باالستراتيجية 
المؤسسية لتحقيق سعادة 

الموظفين.

مجلس السعادة
أنشأت الهيئة مجلس السعادة 

لتوفير بيئة عمل مبتكرة توفر كافة 
وسائل الراحة وعوامل التفاؤل 

والطاقة اإليجابية. ويقدم المجلس 
مجموعة متنوعة من الخدمات مثل 

الحجز عبر اإلنترنت لورش العمل 
وجلسات العصف الذهني، وأنشطة 

مختلفة. 

متجر ديوا

  

يقدم البرنامج خصومات حصرية لموظفي 
الهيئة يف مجموعة متنوعة من المتاجر 

والمطاعم والفنادق وغيرها من الخدمات. 
وتقوم الهيئة بإعالم جميع الموظفين عن 

العروض الجديدة من خالل:
رسائل البريد اإللكتروين 	
بوابة "فريجنا" 	
تطبيق "المكتب الذكي" على الهواتف  	

المحمولة

االستراحة السعيدة

  
برنامج قائم على الفعاليات والمفاجآت يقام يف 
الفروع الرئيسية للهيئة لتوفير استراحة سعيدة 

للموظفين لمدة 5 دقائق، وتتنوع األنشطة يف 
كل زيارة، بما يف ذلك:

تمارين التنفس والشد يف المكتب 	
ألعاب ذهنية، وحل األلغاز، وألعاب جماعية  	

للبحث عن الكنز 

التجمعات السنوية المختلفة
تنظم الهيئة العديد من الفعاليات، مثل 

تجمع برنامج "برزتنا"، وحفل العشاء 
السنوي، وتجمع السحور خالل شهر 

رمضان، ليلتقي موظفوها كعائلة واحدة.

برنامج "تجوري السعادة"

هو عبارة عن برنامج لمكافأة 
الموظفين وتشجيعهم على األداء 

والسلوكيات االستثنائية وتقديرهم 
على الفور لترسيخ بيئة عمل إيجابية. 

يمكن أن تكون المكافآت عبارة عن 
"شيكات السعادة" أو قسائم من 

متاجر الهيئة. يف عام 2019، حصل 
4561 موظفاً على جوائز "تجوري 

السعادة".

صندوق الخير
أطلقت الهيئة برنامج تضامني اجتماعي يسمى 

صندوق الخير لتقديم الدعم المايل للموظفين 
المشاركين فيه يف حالة تعرض أحدهم لظرف طارئ أو 

ضائقة مالية تقع ضمن أوجه االستحقاق المعتمدة. 
ويحق لموظفي الهيئة فقط االستفادة من هذا 

الصندوق، وتساهم الهيئة بمبلغ 500,000 درهم إمارايت 
سنوياً لدعم هذا البرنامج.

تقوم الهيئة بخصم رسوم االشتراك من رواتب 
المشتركين كل شهر بناًء على أربع فئات:

2550100200

A+ A B C ،2019 يف عام
تلقى 686 موظفاً 

المساعدة من 
صندوق الخير.

وفيما يلي قائمة بالمبادرات األخرى 
كثر  الهادفة إىل إيجاد بيئة عمل أ

سعادة للموظفين

مبادرة وصال
أداة لتعزيز االتصال بين الهيئة 

وموظفيها، لالحتفال 
بالمناسبات الشخصية مثل 

التخرج والزواج والوالدات 
والعمرة، ونحو ذلك.
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ممثلو الصحة والسامة
تــويل الهيئــة أهميــة خاصــة لمشــاركة موظفيهــا باعتبارهــا إحــدى 
الركائــز األساســية للمقاصــد االســتراتيجية التــي تســعى الهيئــة 
يــة المتكاملــة، وتماشــياً مــع نظــام  لتحقيقهــا ضمــن األنظمــة اإلدار
إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة )OSHAS 18001( ومنظومــة 
الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــاً  المتمّيــز.  الحكومــي  لــألداء  برنامــج ديب 
المتعلقــة  الجوانــب  لمعالجــة  خاصــة  إجــراءات  الهيئــة  تطبــق 
بمشــاركة الموظفيــن وتطوريهــم وتزويدهــم بمــا يحتاجــون إليــه 
مــن استشــارات، بمــا يتوافــق مــع جميــع اإلجــراءات الوظيفيــة 

والتشغيلية.

كهم  يــز التواصــل مــع الموظفيــن وإشــرا وتعمــل الهيئــة علــى تعز
يــة  يف تطويــر المحــاور الرئيســية والفرعيــة إلجــراءات األنظمــة اإلدار
المتكاملــة والصحــة والســالمة المهنيــة. وتتيــح الهيئــة للموظفيــن 
المشــاركة يف التطويــر االســتراتيجي والــدورات التدريبيــة وورش 
مؤشــر  المشــاركة يف  جانــب  إىل  التوعويــة،  والجلســات  العمــل 
الهيئــة  الهيئــة ســنوياً. وتتبــع  يــه  الــذي تجر الموظفيــن  ســعادة 
منهجيــة االتصــال الداخلــي والخارجــي بيــن موظفيهــا يف اإلبــالغ 
كهم  عــن مســائل الصحــة والســالمة، وتحــرص كذلــك علــى إشــرا
يف تحليــل األداء، وتقييــم المخاطــر، وتحفيــز إشــراك العامليــن يف 
اإلدارة، والــدورات التدريبيــة يف مجــال الصحــة والســالمة. ويمكــن 
مــن  يــب  التدر محتــوى  علــى  االطــالع  أيضــاً  الموظفيــن  جميــع 
والســالمة  الصحــة  وتطبيــق  للهيئــة  الداخليــة  الشــبكة  خــالل 

والبيئة المتوفر على الهاتف المتحرك.

ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  يف  والســالمة  الصحــة  لجنــة  وتضــم 
ممثليــن عــن الهيئــة، ويترأســها النائــب التنفيــذي للرئيــس لقطــاع 
دعــم األعمــال والمــوارد البشــرية. وتــؤدي اللجنــة دوراً حيويــاً يف 
الهيئــة،  قطاعــات  جميــع  يف  العمــل  وإصابــات  الحــوادث  منــع 
يف  المهنيــة  والســالمة  الصحــة  إجــراءات  تطبيــق  مــن  والتأكــد 
األداء  العمــل وفًقــا لإلجــراء )IMSP01-16( ومؤشــرات  مــكان 
إنجــاز مســتهدفة )بالنســبة  التــي تشــمل مســتويات  الرئيســية 
عمــل  تجعــل  التــي  الفعليــة  المؤشــرات  إىل  إضافــًة  المئويــة(، 
كثــر قــّوة وفاعليــة. وتضمــن اللجنــة أيضــاً تنفيــذ جميــع  اللجنــة أ
الســالمة  وقواعــد  ومعاييــر  إجــراءات  لدعــم  الالزمــة  التدابيــر 
مــرة  اللجنــة  ممثلــو  ويجتمــع  بهــا.  والتقيــد  المهنيــة  والصحــة 
واحــدة علــى األقــل شــهرياً فيمــا يخــص اإلدارات ذات المخاطــر 
العاليــة، وكل شــهرين لــإلدارات ذات المخاطــر المتوســطة، أمــا 
فيمــا يخــص اإلدارات ذات المخاطــر المنخفضــة، يجتمــع ممثلــو 
الســالمة والصحــة المهنيــة كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل أو متــى 

اقتضى األمر ذلك.

التدريب على الصحة والسامة
يقــوم موظفــي الصحــة والســالمة المهنيــة، بالتعــاون مــع جهــات 
جوانــب  علــى  مكثفــة  تدريبــات  بإجــراء  الحاجــة،  عنــد  خارجيــة 
الصحــة والســالمة لموظفــي الهيئــة تتضمــن تدريبــاً عامــاً وتدريبــاً 
والحــاالت  األنشــطة  أو  بالعمــل  علــى مخاطــر محــددة متعلقــة 
التــي تنطــوي علــى مخاطــر. وفقــاً لنطــاق العمــل، تجــري األطــراف 
والســالمة  الصحــة  حــول  محــددة  تدريبيــة  دورات  الخارجيــة 
 .)TNA( التدريبيــة  االحتياجــات  تحليــل  علــى  بنــاًء  المهنيــة 
وتتمثــل مهمــة قســم التدريــب علــى الصحــة والســالمة المهنيــة 

مــن  التأكــد  يف  بــاإلدارات  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  ومنســقي 
إحاطــة العامليــن بأهميــة تحديــد المخاطــر واإلبالغ عنها، وإطالعهم 
اآلمنــة يف  األنشــطة والظــروف غيــر  التعــرف علــى  علــى كيفيــة 
مــكان العمــل والحــد مــن مخاطرهــا، باإلضافــة إىل تعليــم المهــارات 
الصحــة  أهــداف  تحقيــق  لضمــان  يــة  الضرور والســلوكيات 
والســالمة المهنيــة علــى مســتوى قطاعــات الهيئــة. وقــد أجــرى 
قسم التدريب على الصحة والسالمة المهنية 15 دورة تدريبية، 

كما هو موضح أدناه:

حضرهــا  تدريبيــة  جلســة   131 الهيئــة  عقــدت   ،2019 عــام  يف 
تقييــم  يــر  تقر بإصــدار  دورة  كل  بعــد  وقامــت  موظفــاً.   1786
يتضمــن رســوماً بيانيــة للتعليقــات التــي أبداهــا المشــاركون الذيــن 
ســجلوا درجــات أقــل مــن المتوســط، والذيــن يتــم اســتدعاؤهم 

لحضور البرنامج التدريبي مرة أخرى.

كمــا يعقــد قســم التدريــب علــى الصحــة والســالمة المهنيــة دورة 
الصحــة  جوانــب  مختلــف  حــول  الموظفيــن  لتوعيــة  شــهرية 
والســالمة المهنية، ويرســل إىل جميع منســقي الصحة والســالمة 
حــدوث  لمنــع  وتوعيتهــم  موظفيهــم  مــع  للمناقشــة  والبيئــة 

إصابات أو حوادث عمل.

 م الدورات التدريبية

تدريب توجيهي 1.

أساسيات الصحة والسامة يف مكان العمل 2.

عامات الصحة والسامة يف مكان العمل 3.

التخطيط للطوارئ واالستعداد لها 4.

تقييم المخاطر 5.

تحديد األخطار واإلباغ عنها )باللغتين األوردو/
الهندية( 6.

منع الحوادث والتحقيق فيها وإعداد التقارير ذات 
الصلة 7.

منع إصابات الظهر 8.

اإلشراف على سامة الموظفين بأمان يف مكان 
العمل 9.

جائزة مجلس السامة البريطاين للمستوى 1 يف 
الصحة والسامة يف مكان العمل 10.

جائزة مجلس السامة البريطاين للمستوى 2 يف 
الصحة والسامة يف مكان العمل 11.

جائزة مجلس السامة البريطاين للمستوى 2 يف 
تقييم المخاطر 12.

جائزة مجلس السامة البريطاين للمستوى 2 يف 
تقييم مخاطر أجهزة شاشات العرض 13.

التعلم اإللكتروين – التدريب على تفادي آالم الظهر 14.

التعلم اإللكتروين – أجهزة شاشات العرض 15.

صّحة الموظفين وسامتهم 
النظام اإلداري 

تعــد ثقافــة الصحــة والســالمة والبيئــة يف الهيئــة نهجــاً نموذجيــاً 
األنظمــة  والبيئــة يف  والســالمة  الجــودة والصحــة  لدمــج معاييــر 
 ،ISO 9001 يــة المتكاملــة، بمــا يتماشــى مــع مواصفــة اآليــزو اإلدار
إلدارة   )OHSAS 18001( ومواصفــة   ،ISO 14001 واآليــزو 
خاصــة  سياســة  الهيئــة  وتتبنــى  المهنيــة.  والصحــة  الســالمة 
يــة المتكاملــة علــى مســتوى الهيئــة، تتوافــق مــع  لألنظمــة اإلدار
العمليــات  وخرائــط  المتكاملــة  يــة  اإلدار األنظمــة  إجــراءات 
المعتمدة لدى الهيئة. وتمتلك الهيئة سياسة اتصال مخصصة، 
المجتمعيــة،  المســؤولية  وسياســة  المخاطــر،  إدارة  وسياســة 
للتنفيــذ  التوجيهيــة  والمبــادئ  المعلومــات  أمــن  وسياســة 
والمراقبــة. يتوافــق النظــام مــع المتطلبــات القانونيــة لحكومــة ديب 
وكذلــك "رؤيــة ديب 2030". كمــا أنــه يتوافــق مــع القانــون االتحادي 
رقــم )8( لســنة 1980؛ والقــرار الــوزاري رقــم )32( لســنة 1982؛ 
ديب،  بلديــة  التوجيهيــة  والمبــادئ  ديب؛  لبلديــة  البنــاء  وقانــون 
ومعاييــر منظومــة الجيــل الرابــع مــن برنامــج ديب لــألداء الحكومــي 
المتميــز، باإلضافــة إىل اســتراتيجية 10X  ضمــن مســرّعات ديب 

المستقبل، ألجيالنا القادمة.

كمــا قامــت الهيئــة بتطبيــق نهــج معتمــد إلدارة المخاطــر علــى 
مســتوى الهيئــة وقطاعاتهــا وإداراتهــا، وتأخــذ يف اعتبارهــا دمــج 
نتائــج هــذا النهــج يف نظامهــا إلدارة الصحــة والســالمة المهنيــة، 
ويتضمــن دليــل الهيئــة لنظــام إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة 
كافــة المعلومــات ذات الصلــة بنطــاق عمــل العمــال واألنشــطة 
والســالمة  الصحــة  إدارة  أنظمــة  تغطيهــا  التــي  العمــل  وأماكــن 
المؤقتيــن  العمــال  جميــع  أيضــاً  يشــمل  وهــذا  المهنيــة. 

واالستشاريين والمقاولين الذين يعملون يف مقرات الهيئة.

تحديد األخطار وتقييم المخاطر
توجــد لــدى الهيئــة سلســة مــن اإلجــراءات المكتوبــة والمفصلــة 
إلدارة المخاطــر، إىل جانــب سياســة إدارة المخاطــر التــي تشــرف 
ويغطــي  الهيئــة.  يف  المؤسســية  المخاطــر  إدارة  تطبيقهــا  علــى 
 )IMSP03( اإلصــدار الثالــث مــن إجــراءات نظــام إدارة المتكاملــة
النــوع  مــن حيــث  وتخفيفهــا  وإدارتهــا  المخاطــر  تحديــد  مــن  كالً 
والكــم، باإلضافــة إىل تحليــل تأثيرهــا علــى البيئــة، وكذلــك المخاطــر 
اإلرشــادية  الوثيقــة  لتوجيهــات  وفًقــا  الروتينيــة،  وغيــر  الروتينيــة 
)HSG 65( بشــأن اإلدارة الناجحــة للصحــة والســالمة، الصــادرة 

عن مكتب الصحة والسالمة التنفيذي البريطاين.

المختصيــن  موظفيهــا  كفــاءة  علــى ضمــان  الهيئــة  تعمــل  كمــا 
الــدورات  مختلــف  عقــد  خــالل  مــن  وذلــك  والســالمة،  بالصحــة 
يــب التنشــيطي داخليــاً. وحصلــت الهيئــة أيضــاً  التدريبيــة والتدر
علــى موافقــة مجلــس الســالمة البريطــاين الــذي تحمــل الهيئــة 
عضويتــه، لتدريــب موظفيهــا وفــق المقــررات التدريبيــة المعتمــدة 
مــن المجلــس، حيــث تشــترط الهيئــة علــى مديريهــا التنفيذييــن 
موظفــي  مــن  وغيرهــم  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  ومنســقي 

الهيئة حضور هذه الدورات التدريبية على مدار العام.

تــم  التــي  العمليــات  إىل  والســالمة  الصحــة  أداة  نتائــج  تســتند 

تقييمهــا وفقــاً لمنهجيــة رادار )RADAR(. ويتــم عــرض النتائــج 
على مستوى إدارات وقطاعات الهيئة يف سجل األداء المتوازن، 

الذي يتاح لجميع الموظفين االطالع عليه.

وتشــكل سياســات وإجراءات الصحة والســالمة الخاصة بالعمال 
جــزءاً مــن دليــل أنظمــة إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة ونظــام 
اإلدارة المتكامــل ولوائــح المــوارد البشــرية. وتكفــل الهيئــة كذلــك 
حمايــة العمــال مــن األعمــال االنتقاميــة وفقــاً لقانــون حكومــة ديب، 
وإجراءات المســاءلة المنصوص عليها يف لوائح الموارد البشــرية 
للهيئــة، والتــي تشــرف علــى تطبيقهــا إدارة الشــؤون القانونيــة يف 
الهيئــة، كمــا تدعــم إدارة األمــن يف الهيئــة اإلجــراءات المتبعــة بهــذا 

الخصوص.

وفيمــا يخــص التحقيقــات يف الحــوادث ذات الصلــة تطبــق الهيئــة 
الهرمــي  التسلســل  يحــدد  الــذي   )IMSP-10( اإلجــراء  معاييــر 
للضوابط، وتتوافق أيضاً مع سياسات إدارة األزمات المؤسسية 
والســلطات المعنيــة، مثــل: شــرطة ديب والدفــاع المــدين يف ديب. 
وتســتخدم الهيئــة أيضــاً اإلجــراء )IMPS 03( يف تحديــد المخاطــر 
واألخطــار وتدابيــر التحكــم، إىل جانــب االحتياطــات التــي تهــدف إىل 

الحد منها.

خدمات الصحة المهنية
علــى  اإلشــراف  مهمــة  بالهيئــة  المهنيــة  الصحــة  قســم  يتــوىل 
الصحــة المهنيــة والرفاهيــة يف الهيئــة. ويعمــل هــذا القســم عــن 
ســعادة  وفــرق  المؤسســية  االستشــارات  فــرق  مــع  كثــب 

الموظفين والرفاهية.

وتعتبــر إجــراءات الصحــة المهنيــة )SP12( إجــراءات مؤسســية 
تتماشــى مــع إجــراءات النظــام اإلداري المتكامــل. كمــا أن الهيئــة 
بشــأن  للعامليــن  المشــورة  إلســداء  مخصصــة  إجــراءات  تتبــع 
حــاالت اإلجهــاد وطــرق عالجهــا، والرفــاه والنظافــة، ومراقبــة المــواد 
المبــادئ  مــن  مجموعــة  إىل  باإلضافــة  الصحــة،  علــى  الخطــرة 
التوجيهيــة التــي ُتعنــى بأصحــاب الهمــم، وحمايــة العامليــن مــن 
الهيكليــة،  العضليــة  اإلصابــات  ومواجهــة  االهتــزازات،  مخاطــر 

وتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

ويتــوىل فريــق الصحــة المهنيــة إجراء فحوصات دورية للموظفين 
بالتنســيق مــع إدارة المــوارد البشــرية، تشــمل فحــوص الصحــة 
والتغذيــة، وفحــص اإلجهــاد ومســتوى الرفاهيــة االجتماعيــة. ويف 
هــذا اإلطــار، تواظــب الهيئــة علــى عقــد جلســات توعويــة وحلقــات 

العمل ودورات تدريبية يف مجال الصحة المهنية. 

ويمكــن لجميــع العمــال الحصــول علــى هــذه الخدمــات بغــض 
النظــر عــن التسلســل الهرمــي يف الهيئــة. ويتــم مواءمــة جميــع 
هــذه اإلجــراءات مــع إجــراءات إدارة المخاطــر المؤسســية، وتقييــم 

االمتثال، وإدارة الحوادث وإدارة األزمات.

GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9 
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يف عام 2019، ســجلت الهيئة 12 إصابة كبرى بين الموظفين، و12 إصابة بين المتعاقدين )تم اإلبالغ عن 30 حادثاً بين المقاولين(. 
ونفخر بالقول إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بين الموظفين أو المقاولين أدت إىل الوفاة.

يــر بشــأنها، ويتــم حســاب التكــرار علــى أســاس 1,000,000 موظــف، ومعــدل وقــوع  وتقــوم الهيئــة برصــد الفئــات التاليــة وإعــداد تقار
الحــوادث علــى أســاس 100,000 حيــث تــم حســاب معــدل وقــوع الحــوادث مســبقاً باســتخدام نفــس الفئــة. إننــا يف الهيئــة نعتبــر 
اإلصابــات المؤديــة إىل هــدر الوقــت )LTI( علــى أنهــا إصابــة لحقــت بالموظــف، ونتــج عنهــا هــدر يف العمــل المنتــج، إمــا علــى شــكل تغيــب 

أو تأخير وفقاً ألفضل الممارسات الدولية.

ويصنــف قســم الصحــة والســالمة اإلصابــات علــى مســتوى المؤسســة كإصابــات كبــرى وصغــرى، حيــث تعــرّف اإلصابــة الكبــرى علــى 
أنهــا إصابــة غيــر مميتــة، وال تتســبب يف عجــز تــام أو عجــز تــام جــزيئ، إال أنهــا تــؤدي إىل التغيــب عــن العمــل ألكثــر مــن ســبعة أيــام عمــل. 

وتتلخص أنواع اإلصابات فيما يلي:

الصدمة 
الكهربائية

انزالقات 
وسقوط

سحجات 
وكدمات

دخول أجسام 
غريبة إىل العين

االلتواءات

إصابات 
سطحّية

الخلع

الكسور

الحروق

لدغة 
الحشرات

تعزيز صحة  الموظفين

التزاماتنا

توفــر الهيئــة لموظفيهــا خدمــات الرعايــة الصحيــة المهنيــة وغيــر 
المهنيــة مــن خــالل برنامــج "عنايــة"، ويغطــي المتطلبــات الحياتيــة 
وتســعى  العالــم.  أنحــاء  جميــع  يف  الهيئــة  لموظفــي  والصحيــة 
الهيئــة إىل رصــد وتخفيــف الحــوادث أثنــاء العمــل وخارجــه علــى 
مــن  كافيــة  بأعــداد  مقراتهــا  تزويــد  علــى  وتحــرص  ســواء.  حــٍد 
أو  الصحيــة  الرعايــة  واحتياجــات  األوليــة  اإلســعافات  صناديــق 
اإلصابــات أثنــاء العمــل لصالــح المعنييــن. كمــا تتضمــن مقــرات 
الهيئــة أعــداداً كافيــة مــن صناديــق اإلســعافات األوليــة، ومقاعــد 
مثــل  الهمــم،  ألصحــاب  الالزمــة  المســاعدة  ووســائل  اإلخــالء 
االهتــزاز،  وحلقــات  الطريــق،  تلمــس  ونظــام  برايــل،  نصــوص 

كز رعاية المتعاملي.  والمساعدة الصوتية يف مرا

يتــم تقديــم الخدمــات الصحيــة التطوعيــة أيضــاً مــن خــالل ورش 
العمــل والحمــالت وبرامــج المورديــن ودورات التوعية والمشــاركة 
يف الحمالت الصحية للعاملين، التي تهدف إىل إجراء الفحوصات 

األساسية واختبارات العين وما إىل ذلك.

وكجــزء مــن خدمــات الصحــة والســالمة، يتــم التخطيــط ســنوياً 
يــد اإللكتــروين مــن  البر لحملــة إلكترونيــة عــن طريــق الرســائل  
خالل  الشــبكة الداخلية وجلســات اإلرشــاد من الجهات الخارجية 
واألنشــطة الرياضيــة؛ وتقــاس وفــق معــدالت تحــدد مدى مشــاركة 
الموظفيــن بهــا ورضاهــم عنهــا، ويتــم نشــرها ســنوياً يف جــدول 
إدارات الصحــة والســالمة ويتــم مشــاركتها يف جميــع قطاعــات 
وإدارات الهيئــة. تســتند هــذه الخطــط إىل نتائــج عمليــات الفحــص 
واالســتبيانات وأدوات المراقبــة. كمــا ينفــذ قســم الصحــة المهنيــة 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  تحددهــا  التــي  المواعيــد  يف  حمــالت 
يــز  أنشــطة تعز المتحــدة. وتغطــي  بــديب واألمــم  الصحــة  وهيئــة 
وضربــات  المزمنــة،  األمــراض  مــن  كالً  الهيئــة  لــدى  الصحــة 
الغــذايئ،  األيــض  واضطرابــات  والرفاهيــة،  واإلجهــاد،  الشــمس، 
ومشــكالت الــدورة الدمويــة واإلصابــات العضليــة الهيكليــة، جنبــاً 

إىل جنب مع الحاالت غير المرتبطة بالعمل.

جميــع  المهنيــة  والســالمة  الصحــة  قســم  خدمــات  تغطــي 
العامليــن يف مقــر الهيئــة، ومــع ذلــك، فإننــا كمؤسســة رائــدة نــدرك 
حجــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقنــا مــن حيــث الجهــود التــي 
الصحــة  الســلبية ألنشــطة  اآلثــار  بذلهــا لمنــع وتخفيــف  يتعيــن 
والســالمة المهنيــة المرتبطــة مباشــرة بعملياتنــا. وتلتــزم الهيئــة 
أيضــاً بالمحافظــة علــى صحــة وســالمة المقاوليــن و المقاوليــن 
ومبــادئ  بأســس  وتتقيــد  والمورديــن،  الفرعييــن  و  األساســيين 
نظــم الســالمة والصحــة المهنيــة)18001( و)18002( لضمــان 
الهيئــة  تطبــق  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  الســالمة.  إجــراءات  تطبيــق 
المقاوليــن  وســالمة  لصحــة  المخصــص   )SP06( إجــراء 
وتحســين  والســالمة  الصحــة  ثقافــة  يــز  لتعز واالستشــاريين 
المعاييــر يف جميــع المشــاريع واألنشــطة والعمليــات. كمــا تقــوم 
يــاً لتقييــم تنفيــذ العمــل بمــا  الهيئــة بالتدقيــق علــى عملياتهــا دور
يتطابــق مــع إجــراءات الصحــة والســالمة. وفضــالً عــن ذلــك، تتبنــى 
جوانــب  لتنظيــم  المؤسســية  للمخاطــر  عالميــاً  دليــالً  الهيئــة 
الصحــة والســالمة يف عملياتهــا ومنتجاتهــا وخدماتهــا. تتبــع إدارة 
يــد لــذات النهــج المتبــع يف إدارة جوانــب الصحــة  سلســلة التور
والســالمة، بــدءاً مــن طلبــات الشــراء وانتهــاًء بتقديــم الخدمــات 

كمل وجه. على أ

بجائــزة ســيف  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  فــازت  عــام 2019،  يف 
وأعلــن  عشــرة.  الثانيــة  للمــرة  والســالمة  الصحــة  يف  الشــرف 
مجلــس الســالمة البريطــاين بــأن الهيئــة هــي المؤسســة الوحيــدة 
علــى مســتوى العالــم التــي تفــوز بجائــزيت الشــرف العالميــة يف 
ســنوات  لثمــاين  والســالمة  الصحــة  يف  الشــرف  وســيف  البيئــة 
بهاتيــن  تفــوز  عالميــة  مؤسســة  أول  بذلــك  لتكــون  متتاليــة، 

الجائزتين يف نفس الوقت.
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 عدد موظفي هيئة كهرباء ومياه ديب الذين حضروا تدريب الصحة والسامة الذي أجراه قسم الصحة والسامة يف
الفترة من 2014 - 2019
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معدل وقوع الحوادث 103
عدد الحوادث المبلغ عنها وفقاً للوائح اإلباغ عن اإلصابات واألمراض 

والحوادث الخطيرة X 10,000 / إجمايل عدد العاملين = 

ُيعــد معــدل وقــوع الحــوادث أحــد المؤشــرات الرئيســية ألداء الهيئــة يف مجــال الســالمة، ولقــد نجحنــا يف تخفيــض هــذا المعــدل بنســبة 
تقارب  83% بين عامي 2009 و2019.

تحــدد الهيئــة المخاطــر المتعلقــة بالعمــل والتــي تــؤدي إىل إصابــات ذات آثــار خطيــرة بنــاًء علــى عمليــات التفتيــش الموقعــي وتقييــم 
المخاطــر وتحليــل بيانــات األداء التاريخــي، وخطــوات التخفيــف والتحكــم يف المخاطــر أو إزالتهــا وفقــاً لإلجــراء )IMSP03( الــذي تطبقــه 

الهيئة.

وتمثلــت المخاطــر الرئيســية إلصابــات العمــال يف االنزالقــات والســقوط، وحــوادث المــرور علــى الطــرق )يف الغالــب بســبب طــرف ثالــث(، 
ودخــول جســم غريــب إىل العيــن، وااللتــواءات والكســور. يف عــام 2019، يســرنا أن نعلــن عــن عــدم تســجيل أي إصابــات خطيــرة أو حــاالت 

وفاة مرتبطة بالعمل.

يتــم تحديــد التسلســل الهرمــي للســيطرة علــى المخاطــر بشــكل محكــم وفقــاً لإلجــراء)IMSP03( الــذي يغطــي أســاليب التخلــص مــن 
باإلجــراءات  توصيــات  إصــدار  ويتــم  الشــخصية.  الحمايــة  ومعــدات  يــة  اإلدار والضوابــط  الهندســية  والضوابــط  واالســتبدال  مخاطــر، 
التصحيحيــة وبمجــرد اتخــاذ هــذه اإلجــراءات خــالل فتــرة متفــق عليهــا، يتــم تســجيل التصحيحــات وإطــالع العامليــن عليهــا. ولقــد اتخــذت 
الهيئــة العديــد مــن الخطــوات للتخلــص مــن المخاطــر األخــرى المرتبطــة بالعمــل وتقليــل المخاطــر مــن خــالل اســتخدام التسلســل 
يــة واالســتخدام المنظــم لمعــدات الحمايــة الشــخصية، ويتــم  الهرمــي للضوابــط، التــي تشــمل التخلــص مــن المخاطــر، والضوابــط اإلدار

ضمان سالمة جميع العاملين الدائمين أو المتعاقدين أو المؤقتين أو الخارجيين ضمن إجراءات ولوائح الهيئة.

2010201120122013201420152016201720182019

* يف هذا الحساب، استند عدد الموظفين إىل متوسط 13 شهراً. عدد الموظفين يف بداية يناير ونهاية يناير 2019 واألشهر األحد عشر الالحقة.

مؤشرات األداء الرئيسية – معدل وقوع الحوادث
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المعدل المستهدف لوقوع الحوداث المعدل الفعلي لوقوع الحوادث
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  103 = 12,620 / 100,000 X 12

عدد أيام االنقطاع عن العمل بسبب اإلصابات – 41 يوماً يف 2019
معّدل تكرار االنقطاع عن العمل بسبب اإلصابات – 1.88

أيــام  معــّدل تكــرار االنقطــاع عــن العمــل بســبب اإلصابــات – عــدد 
االنقطاع عن العمل بسبب اإلصابات / عامل - ساعة

41 X 1,000,000/ 21,787,500
مالحظــة: يرجــى العلــم ان هــذه اإلصابــات بلــغ عددهــا 41 يف فئــة اإلصابــات المؤديــة إىل هــدر الوقــت. ونجــم عنهــا إجــازات 

مرضية أو أيام العمل المفقودة من قبل الموظفين الدائمين يف الهيئة.

أيام العمل المفقودة: 741 يوم عمل 
إجمايل عدد ساعات عمل موظفي الهيئة 2,178,7500 ساعة

إجمــايل عــدد الموظفيــن × 7.5 )متوســط ســاعات العمــل يف اليــوم 
الواحد( × 250 )متوسط عدد األيام يف السنة(

معدل اإلصابات المؤدية إىل هدر الوقت 2016 – 2019
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المعدل الفعلي لمقدار اإلصابات المضيعة للوقت

يــر. ويتــم تحديــد اإلصابــات المتعلقــة بعمــل المتعاقديــن، حيثمــا  *مالحظــة: تــم األخــذ يف الحســبان فقــط موظفــي الهيئــة الدائميــن يف جميــع الحســابات المتعلقــة باإلصابــات يف هــذا التقر

ينطبق ذلك، كما يتم استبعاد جميع اإلصابات الطفيفة )مستوى اإلسعافات األولية( من اإلصابات المرتبطة بالعمل.

المعدل المستهدف لمقدار اإلصابات المضيعة للوقت 

21,836,250 = 250 X 7.5 X 11,646
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إطاق دورة الرعاية الصحية 
تــم تنفيذهــا بنــاًء علــى اقتــراح تــم تلقيــه عبــر بوابــة االبتــكار التابعــة للهيئــة "أفــكاري". وتمثــل االقتــراح يف توفيــر فرصــة للموظفيــن 
الذيــن ســجلوا معــدالت توتــر عاليــة وعاليــة جــداً لتعزيــز عافيتهــم النفســية مــن خــالل دورة تدريبيــة مخصصــة. تــم تصميــم الــدورة 

وتقديمها من مارس إىل يونيو 2019.

دعم الصدمات للحاالت الحرجة
تتم متابعة الحاالت مع المعالج وأفراد األسرة والمستشفى لضمان أن تكون إعادة التأهيل فّعالة.

دعم التدريب الداخلي لتطوير القدرات الداخلية
يــب الداخلــي للموظفيــن الذيــن ال  يف يونيــو 2019، تــم إجــراء دورات تدريبيــة للمدربيــن الداخلييــن واعتمادهــم لتقديــم التدر

يميلون إىل تلقي االستشارات أو طلب الخدمات الداخلية.

)ACPN( اختبار التوتر للمشاركينالمركز األمريكي النفسي والعصبي

اختبار التوتر - قبل وبعد تلقي الخدمة  االستبيان السنوي لبرنامج
"استشاريت" – معدل الرضا

معدل مشاركة الموظفين يف برنامج 
"استشاريت"
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تــم تصميــم البرنامــج لتقديــم االستشــارة النفســية لموظفــي 
الهيئــة، وتعــد الهيئــة أول جهــة حكوميــة تطلــق هــذا النــوع مــن 
البرامــج االستشــارية يف ديب، حيــث أن البرنامــج قائــم علــى 
نهــج محــدد يعتمــد علــى تحديــد وحــل المشــكالت الشــخصية 
التــي تواجــه الموظفيــن بشــكل اســتبايق للوقايــة مــن األخطــار 
إطالقــه،  ومنــذ  الصحيــة.  المشــاكل  ســيما  ال  عنهــا  الناجمــة 
قامــت العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة بإجــراء 

مقارنة معيارية لهذا البرنامج. 

كمــا يهــدف البرنامــج إىل دعــم الموظفيــن نفســياً وتحقيــق 
تطورهــم  يف  يســاعدهم  ممــا  معنوياتهــم،  ورفــع  ســعادتهم 
يــن علــى االهتمــام  الوظيفــي، حيــث يكــون الموظفــون قادر
كبــر بالمهــام المســندة إليهــم بعــد حــل المشــكالت  بشــكل أ
الشــخصية. باإلضافــة إىل ذلــك، يمكــن لــإلدارة العليــا وموظفي 
إدارة المــوارد البشــرية وقــادة الفــرق والمشــرفين تخصيــص 
المزيــد مــن الوقــت للتركيــز علــى األعمــال األساســية بــدالً مــن 
يــد مــن الوقــت لحــل المشــاكل التــي يعــاين  تخصيــص المز
منهــا الموظفــون. وكذلــك تســهم الجهــود المبذولــة ضمــن هــذا 
يــادة الثقــة لــدى الموظفيــن مــن خــالل التخلــص  البرنامــج يف ز
كثــر علــى العمــل. يشــتمل  مــن اإلجهــاد ليتمكنــوا مــن التركيــز أ
البرنامــج علــى اســتبيان خــاص بالموظفيــن لقيــاس مســتوى 

اإلجهاد، تجريه الهيئة كل ثالثة أشهر. 
                                                                                                                                                                                                                           
أبــرز اإلنجــازات التــي حققهــا البرنامــج بيــن األعــوام 2016-

:2019
فحــص مســتوى اإلجهــاد: يتــم فحــص اإلجهــاد علــى أســاس 
يــد  ربــع ســنوي عــن طريــق إرســال رابــط االســتبيان عبــر البر
اإللكتــروين إىل جميــع موظفــي الهيئــة. يتــم تقديــم 3 خيــارات 

من خدمات الدعم للمشاركين.
خدمات االستشارات / الخدمات اإلرشادية 	
يتم تقديم جلسات االستشارات الفردية من قبل  	

مقدمي الخدمات:
	 )ACPN( المركز األمريكي النفسي والعصبي
	 )AWC( أميركان ويلنس سنتر
اليف ووركس 	

يتم توفير الجلسات التدريبية على المستوى الداخلي  	
بواسطة مدربين معتمدين

دعم المجموعة )للقضايا المشتركة( وورش العمل
الموظــف  الفرديــة:  االستشــارة  لطالبــي  المحــددة  المجــاالت 
بعــض  لديــه  الدعــم  علــى  للحصــول  حاليــاً  يســعى  الــذي 

المشكالت التالية التي يجب معالجتها:

"استشارايت" برنامج مساعدة الموظفين

قصة نجاح

الحزن 	
موت أحد األقارب  	
إصابة أحد أفراد األسرة بمرض خطير 	
مشاكل الزواج / إساءة المعاملة 	
الطالق 	
وجود أحد األبوين فقط 	
الصدمة بسبب الخيانة المالية 	
الميول االنتحارية 	
ضعف تقدير الذات 	
البدانة 	
اضطرابات النوم 	

تطوير المهارات
 مــن خــالل هــذا البرنامــج، يمكــن للمــدراء توجيــه موظفيهــم 
الذيــن يحتاجــون إىل دعــم عاطفــي إىل فريــق "استشــاريت". 
الهــدف الرئيســي هــو تغييــر ســلوكهم وعاداتهــم لتحســين 
االستشــارة  تقديــم  خــالل  مــن  الموظفيــن  وســلوك  أداء 
ضعيفــاً  أداًء  يظهــرون  الذيــن  أولئــك  توجيــه  يمكــن 
)للمواطنيــن فقــط( يف العمــل للحصــول علــى االستشــارة 

بعد الحصول على موافقة من رئيس القطاع أو اإلدارة.

دعم خاص ألصحاب الهمم ويشمل
 تقديم خدمات استشارية واسعة ألصحاب الهمم.

مشروع األتمتة
تــم  الالورقيــة،  للمعامــالت  ديب  اســتراتيجية  مــع  تماشــياً 
 2019 عــام  "استشــاريت"  برنامــج  أتمتــة  مشــروع  تنفيــذ 
خــالل  مــن  الــورق  مــن  خاليــة  بالكامــل  العمليــة  لجعــل 
وأجهــزة  يب"  ايــه  "اس  ونظــام  اإللكتــروين  يــد  البر رســائل 
"أيبــاد". وقــد شــارك 373 موظفــاً مــن قطاعــات مختلفــة 

بالهيئة يف اختبار اإلجهاد عبر اإلنترنت يف عام 2019.

نسبة الموظفين المسجلين صفر إجهاد بعد تلقيهم 
دعم برنامج مساعدة الموظفين )EAP( وفقاً 

للتقييمات التي تم تلقيها عبر اإلنترنت.

2019 2018

%93 %88 
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المتعاملون
الفصل 7

%94  
حققت هيئة كهرباء ومياه ديب 

أعلى نسبة يف التبني الذكي بين 
الجهات الحكومية لسنة 2019 

بنسبة %94.

المركز األول
حصدت هيئة كهرباء ومياه ديب المركز األول 
يف مؤشر سعادة متعاملي حكومة ديب لعام 
2019 بنسبة 90.1%، وفق نتائج دراسات 

سعادة المتعاملين والمتسوق السري 
للجهات الحكومية يف ديب.

140
يف عام 2019، قامت 140 شركة 

مصنعة لمعّدات الطاقة الشمسية 
بتسجيل منتجاتهم لدى هيئة كهرباء 

ومياه ديب.
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  EU10, EU28, EU29, EU30 التمّيز التشغيلي
تعمــل الهيئــة باســتمرار علــى تعزيــز خدماتهــا وعملياتهــا باســتخدام 
أحــدث التقنيــات لتصبــح واحــدة مــن المؤسســات الرائــدة يف مجــال 
يــة األنظمــة واســتدامتها وموثوقيتهــا علــى مســتوى العالــم.  توافر
كميــة  بيــن عامــي 2006 و2019، حققنــا تحســناً يف الكفــاءة الترا
بنســبة 31.4%، أي مــا يعــادل خفضــاً قــدره 57.58 مليــون طــن 
كســيد الكربــون، مــن خــالل تحســين تصميــم  مــن انبعاثــات ثــاين أ
محطــات توليــد الكهربــاء والميــاه واعتمــاد محطــات اإلنتــاج المزدوج 

إلنتاج الكهرباء والمياه.
عــادًة  الهيئــة  لــدى  النقــل  شــبكة  يــة  توافر معــدل  يتجــاوز  كمــا 
99.9% ممــا يعكــس معاييــر عالميــة لــألداء. وتتفــق طــرق إدارة 
التشــغيل مــع نظــام إدارة هيئــة كهربــاء وميــاه ديب المتكامــل وفقــاً 
للمعاييــر المعتــرف بهــا عالميــاً للصحــة والســالمة والبيئــة والجــودة 
)IS0 9001، IS0 14001، نظــام إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة 

.)18001

أدائهــا  وقيــاس  لمراقبــة  رئيســية  مؤشــرات  ثالثــة  الهيئــة  تعتمــد 
العام يف توفير الطاقة:

مؤشر متوسط تكرار انقطاع النظام
ُيســتخدم مؤشــر متوســط تكــرار انقطــاع النظــام لقيــاس متوســط 
عــدد مــرات االنقطــاع التــي يواجههــا كل مشــترك ســنوياً. ووصــل 
مؤشــر متوســط تكــرار االنقطــاع يف 2019 إىل 0.071 تقريبــاً مقابــل 

الهدف 0.087.

مؤشر متوسط تكرار انقطاع الخدمة
المستهدف والفعلي لعام 2019

 السنة المستهدف الفعلي

0.071 0.087 2019

0.092 0.095 2018

0.100 0.105 2017

المياه الكهرباء
الوصف

النسبة المئوية عدد حسابات المتعاملين النسبة المئوية عدد حسابات المتعاملين

% 6.44 52,583 % 6.14 56,237 مواطنون إماراتيون

%76.32 623,202 % 70.22 642,915 المقيمون

% 16.70 136,328 % 22.35 204,646  تجاري

% 0.24 2,000 % 0.72 6,559 الجهات الحكومية

% 0.20 1,600 % 0.33 3,020 المنشآت الصناعية

% 0.05 443 % 0.12 1,075 المعفون

- - % 0.13 1,171 المركبات الكهربائية

% 0.05 424 - - )بيع المياه للموائن(

%100 816,580 % 100 915,623 اإلجمايل

GRI 102-6,303-5,EU3 2019 عدد حسابات المتعاملين حسب الفئات حتى تاريخ 31 ديسمبر

معدل انقطاع الكهرباء للمتعامل
علــى  قدرتنــا  للمتعامــل  الكهربــاء  انقطــاع  معــدل  يقيــس 
التيــار  انقطــاع  مثــل  الطــوارئ  حــاالت  يف  الطاقــة  اســترجاع 
بســبب وقــوع أخطــاء أو انقطــاع التيــار غيــر المخطــط لــه. ويف 
2019، حققــت الهيئــة رقمــاً عالميــاً جديــداً يف متوســط انقطــاع 
الكهربــاء لــكل مشــترك، حيــث ســجلت الهيئــة متوســط 1.86 

دقيقة مقارنة بالهدف البالغ 2.35 دقيقة.

الدقائق المفقودة غير المخطط لها
المستهدف والفعلي لعام 2019

الفعلي المستهدف السنة

1.86 2.35 2019

2.39 2.55 2018

2.68 3.00 2017

معامل التوافر: 
يقيــس مؤشــر معامــل التوافــر النســبة المئويــة للوقــت الــذي 
ويعــد  الطاقــة.  لتوليــد  متاحــة  الهيئــة  محطــات  فيــه  تكــون 
معامــل التوافــر مهمــاً خاصــًة خــالل فصــل الصيــف بســبب 
بتحقيقهــا  الهيئــة  وتفخــر  الكهربــاء،  علــى  المتزايــد  الطلــب 
وبعامــل   ،2019 صيــف  يف   %99.18 قــدره  توافــر  معامــل 
توافــر ســنوي قــدره 92.10% بســبب أعمــال الصيانــة التــي 

تتم خالل فصل الشتاء.

نهجنا اإلداري
ــاء وميــاه ديب علــى مواءمــة اســتراتيجيتها مــع خطــة ديب 2021 ورؤيــة اإلمــارات 2021، مــن خــالل تبنــي الســعادة  عملــت هيئــة كهرب
كركيــزة أساســية وإضافــة الهــدف االســتراتيجي )SO2: إشــراك المعنييــن وتحقيــق ســعادتهم( إىل خارطــة اســتراتيجيتها المؤسســية. 
وبوصفهــا المــزود الحصــري والوحيــد لخدمــات الكهربــاء والميــاه يف ديب، تلتــزم الهيئــة بإســعاد متعامليهــا مــن خــالل مواصلــة بــذل 

قصارى جهدها وتسخير الموارد المناسبة للتنبؤ بمتطلباتهم وتحليلها وتلبيتها وتخطي توقعاتهم.

 EU10 متعاملو هيئة كهرباء ومياه ديب
تفخــر هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بمعاييرهــا العاليــة التــي تتخطــى رضــا المتعامليــن. وتواصــل قاعــدة متعاملــي الهيئــة يف النمــو الســتيفاء 

متطلبات التعداد السكاين المتزايد واقتصاد ديب.

123

 إمكانية الوصول إىل خدماتالتمّيز يف خدمة المتعاملين
الكهرباء والمياه

 الخدمات الرقمية لخدمة المتعاملين
كبر بفعالية أ

هناك ثاثة قطاعات رئيسية لتحقيق سعادة المتعاملين، وهي

816,580
المســتفيدين  إجمــايل 

من خدمات المياه 

915,623
إجمــايل المســتفيدين مــن 

خدمات الكهرباء 

المتعامليــن  فئــات  مختلــف  مــع  التواصــل 
احتياجاتهــم لتحديــد 

وتوقعاتهــم  المتعامليــن  احتياجــات  تحديــد 
إليهــا وتلبيتهــا واالســتماع 

االستماع والرد على آراء واقتراحات 
المتعاملين

مســتخدم  تجربــة  أفضــل  توفيــر  ضمــان 
الرقميــة لخدماتنــا  وواجهــة 

الــذكاء  باســتخدام  الهيئــة  عمليــات  دعــم 
االصطناعــي مثــل: "رّمــاس"، موظــف الهيئــة 
العمــل"  مقــر  يف  و"رّمــاس   ، االفتراضــي: 
و"مشــغل بواســطة رّمــاس"و "رّمــاس لــك".

وخدمــات  بمعلومــات  المتعامليــن  تزويــد 
قابلــة  وموثوقــة  ودقيقــة  مناســبة  رقميــة 

الســاعة  مــدار  علــى  للمقارنــة 

إتاحــة الوصــول إىل الخدمــات لجميــع شــرائح 
المتعامليــن بمــا يف ذلــك أصحــاب الهمــم

المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  حافظــت 
للعــام  ديب،  وميــاه  كهربــاء  بهيئــة  ممثلــة 
األوىل  المرتبــة  علــى  التــوايل،  علــى  الثالــث 
عالميــاً يف الحصــول علــى الكهربــاء، وبكافــة 
.%100 كاملــة  المحــور وبعامــة  مؤشــرات 

Climate Changeالمتعاملونالمتعاملون
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خدمات دامجة ألصحاب الهمم

1

2

أطلقت الهيئة خدمة "أّشر" للمحادثة المرئية المباشرة 
باستخدام لغة اإلشارة، والتي تتيح الفرصة ألصحاب الهمم 

من ذوي اإلعاقة السمعية للتواصل المباشر مع موظفي 
مركز االتصال يف الهيئة، أو عبر تطبيق الهيئة الذكي.

كما تقدم الهيئة إصدارات لغة بريل للكتيبات اإلرشادية 
للمتعاملين، والتي صدرت بالتنسيق مع جمعية اإلمارات 

للمعاقين بصرياً. وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، 
أطلقت الهيئة سلسلة من المبادرات لتخفيض تكاليف 

الكهرباء للمواطنين ذوي الوظائف منخفضة الدخل، بما يف 
ذلك أصحاب الهمم ذوي الوظائف منخفضة الدخل أو من 

يأتون من األسر المتعففة.

يف عام 2016، أطلقت الهيئة بطاقة "سند" وهي توفر 
األولوية ألصحاب الهمم، إضافة إىل خدمة الكرسي المتحرك 

يف جميع فروع الهيئة. كما توفر بطاقة "سند" خصومات 
على التسجيل يف الخدمات، دفع الفواتير، ورسوم تحديث 

معلومات المشترك.

3

إمكانيــة وصــول المتعامليــن مــن أصحــاب الهمــم إىل مبانيهــا، 
ويشــمل ذلــك التســهيالت البدنيــة والمعلوماتيــة، وقــد تــم 
أصحــاب  مــن  األشــخاص  لمســاعدة  الموظفيــن  يــب  تدر
الهمــم وتقديــم أفضــل دعــم لهــم. كمــا تــم تأهيــل كافــة المبــاين 
والمرافــق التابعــة للهيئــة وفــق كــود ديب للبيئــة المؤهلــة، وقــد 
بلغــت نســبة ســعادة متعاملــي الهيئــة مــن أصحــاب الهمــم 

94% لعام 2019.

كمــا أطلقــت الهيئــة العديــد مــن الخدمــات الدامجــة ألصحــاب 
الهمــم، بمــا يف ذلــك جعــل مقــرات الهيئــة وموقعها اإللكتروين 
وتطبيقهــا الذكــي مالئمــاً لهــم وفقــاً لمعاييــر حكومــة ديب. ويف 
عــام 2019، حصــل موقــع الهيئــة اإللكتــروين علــى تصنيــف 
94%، وهــو مســتوى التطابــق األول يف معيــار AAA  ضمــن 
المبــادئ التوجيهيــة للنفــاذ إىل محتــوى الويــب. كمــا قامــت 
كــز إســعاد المتعامليــن علــى  الهيئــة بتدريــب موظفيهــا يف مرا
لغــة اإلشــارة وآداب التعامــل مــع أصحــاب الهمــم، لمســاعدة 
المتعامليــن مــن أصحــاب الهمــم وتلبيــة جميــع متطلباتهــم: 
 10 وحصــل  اإلشــارة،  لغــة  علــى  موظفــاً  يــب 106  تدر تــم 

موظفين على دبلوم لغة اإلشارة.
التمّيز يف تقديم الخدمات

حصــدت الهيئــة المركــز األول يف مؤشــر ســعادة متعاملــي حكومــة ديب لعــام 2019 بنســبة 90.1%، وفــق نتائــج دراســات ســعادة 
المتعامليــن والمتســوق الســري للجهــات الحكوميــة يف ديب، وأعلــى نســبة يف التبنــي الذكــي بيــن الجهــات الحكوميــة لســنة 2019 
بنســبة 94%. وحافظــت الهيئــة علــى المركــز األول يف مؤشــر الســعادة اللحظــي لــديب الذكيــة بنســبة 95% لعــام 2018 يف فئــة الجهــات 

الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة ديب، للعام الثاين على التوايل.

يف إطــار جهــود دولــة اإلمــارات لتحقيــق تنميــة اجتماعيــة شــاملة، 
وطنيــة  سياســة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  حكومــة  أطلقــت 
إنشــاء  إىل  السياســة  هــذه  وتهــدف  الهمــم،  أصحــاب  لتمكيــن 
خــالل  مــن  وألســرهم،  لهــم  الكريمــة  الحيــاة  يضمــن  مجتمــع 
الخدمــات والمرافــق التــي تلبــي احتياجاتهــم. وقــد أطلــق ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ويل عهــد ديب 
رئيــس المجلــس التنفيــذي، مبــادرة "مجتمعــي... مــكان للجميــع" 

يف عــام2019 ،  قــام قســم شــكاوى الخدمــات بحــل 97% مــن شــكاوى المتعامليــن خــال 3 أيــام عمــل، و %100 
خــال 7 أيــام عمــل. إضافــة إىل ذلــك، تمــت االســتجابة إىل 91% مــن اقتراحــات المتعامليــن بيــن 0-3 أيــام عمــل، 

و 100% خال 15 يوم عمل

لتحويــل ديب بالكامــل إىل مدينــة صديقــة ألصحــاب الهمــم بحلــول 
عــام 2020، والهيئــة ملتزمــة بتنفيــذ المبــادرة وتعمــل علــى أن 

تصبح مؤسسة دامجة.

وبــدأت الهيئــة رحلتهــا نحــو دمــج أصحــاب الهمــم ضمــن المجتمــع 
عــام 2015 وحققــت العديــد مــن المتطلبــات الحكوميــة، لتصبــح 
بتحســين  الهيئــة  وقامــت  الهمــم.  ألصحــاب  صديقــة  مؤسســة 

مؤسسة دامجة ألصحاب الهمم

كز إسعاد المتعاملين مرا

 متوسط مدة االنتظار 
 للحصول على خدمات

 متوسط مدة خدمات الصف
األمامي

 متوسط مدة االنتظار لدفع
الفاتورة

دقائقدقائقدقائقدقائق

 متوسط مدة خدمة دفع
الفواتير
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يــة للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة، ولديهــا خطــة إلدراج االستشــاريين والمقاوليــن، بمــا يضمــن  تقــدم الهيئــة جلســات تدريبيــة دور
الشمســية  الطاقــة  مــع متخصصيــن مؤهليــن يف مجــال  التعامــل  والحــرص علــى  والســالمة،  للجــودة  العاليــة  بمعاييرنــا  التزامهــم 
ومشــاريعها ضمــن مبــادرة "شــمس ديب". ويف عــام 2019، انضمــت 140 شــركة استشــارات متخصصــة يف هــذا المجــال إىل الهيئــة، 
وتمكــن 600 مهنــدس مــن إتمــام التدريــب المعتمــد يف هــذا المجــال بنجــاح، ممــا أتــاح توفيــر ســوق تنافســيًة للمعــدات بمزايــا واضحــة 

للمتعاملين.

شمس ديب

تطبيقات ذكية عبر شبكة وعدادات ذكية 
تقــدم مبــادرة التطبيقــات الذكيــة التــي أطلقتهــا الهيئــة مزايــا عديــدة وجديــدة لمتعامليهــا، ممــا يســمح لهــم بالحصــول علــى معلومــات 
تفصيليــة حــول اســتهالكهم الحــايل وتاريــخ اســتهالكهم مــع تحليــل تنبــؤي لالســتهالك. وســتكون البيانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا آليــاً 
مــن األجهــزة الذكيــة متاحــة للمتعامليــن لمراقبــة ومقارنــة أنمــاط االســتهالك الفعليــة لفتــرات زمنيــة محــددة، ممــا يســاعدهم علــى 
كثــر اســتدامة. وتتواصــل أجهــزة القيــاس الذكيــة عــن بعــد مــع نظــم الهيئــة، وتقــدم معلومــات تتعلــق باالســتهالك علــى  ضمــان اســتهالك أ
فتــرات زمنيــة منتظمــة. وقامــت الهيئــة بتركيــب مــا يقــرب مــن 744،956 عــداداً ذكيــاً للكهربــاء، و815،872 عــداداً ذكيــاً للميــاه حتــى 
شــهر ديســمبر 2019. وبذلــك تــم اســتبدال 100% مــن عــدادات الميــاه الميكانيكيــة و80% مــن عــدادات الكهربــاء الميكانيكيــة 

بعدادات ذكية.

How can you apply to install solar 
systems at your premises?

كيف يمكنك تقديم طلب لتركيب األنظمة 
الشمسية يف عقارك؟

المقاوليــن  أو  االستشــاريين  أحــد  مــع  التواصــل  يمكنــك 
يــارة الموقــع اإللكتــروين  المعتمديــن لــدى الهيئــة، مــن خــالل ز

للهيئة لمناقشة الجدوى االقتصادية والتكلفة.

يتــوىل  المشــروع،  لتنفيــذ  استشــاري  أو  مقــاول  تعييــن  بمجــرد 
المقــاول أو االستشــاري القيــام بجميــع اإلجــراءات المطلوبــة مــع 

الهيئة والسلطات المعنية.

الهيئــة،  شــبكة  مــع  لربطــه  جاهــزاً  النظــام  يصبــح  أن  بمجــرد 
عمليــة  وإتمــام  الربــط  اتفاقيــة  علــى  التوقيــع  عليــك  يتعيــن 

الربط.

لــك  يتيــح  يمــا  الكهربــاء  بتوليــد  الشمســي  النظــام  ســيقوم 
الحصول على الكهرباء

تقــوم الهيئــة بإجــراء مقاصــة لتحديــد الفائــض الــذي يتــم ضخــه 
المتعامــل  اســتهالك  عــن  التعويــض  بغــرض  الشــبكة  يف 

باستخدام الطاقة الشمسية، يرجى زيارة الرابط:
www.dewa.gov.ae/shamsdubai 

1
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164.2 ميجاوات 
ربط 

 )5,620 موقعاً (

147 ميجاوات
من خالل الطلبات اإلضافية 

المسجلة

 523 ميجاوات
من إجمايل طلبات إبداء االهتمام 
الواردة من خالل طلبات شهادة 

عدم الممانعة

تدعــم الهيئــة اســتراتيجية ديب لتحويــل اإلمــارة إىل مدينــة ذكيــة 
ومســتدامة، مــن خــالل دمــج الخدمــات الذكيــة والرقميــة يف جميع 
عملياتهــا. ويشــمل ذلــك تحســين كفــاءة الطاقــة والميــاه، واالرتقــاء 
بالعمــل الحكومــي إىل أعلــى المعاييــر؛ لتعزيــز تجربــة المتعامليــن 

وإسعاد جميع المعنيين.

أطلقــت الهيئــة أول مبــادرة مــن نوعهــا علــى مســتوى المنطقــة 
"البلــوك  بتقنيــة  الكهربائيــة  المركبــات  شــحن  شــبكة  إلنشــاء 
إلدارة  موحــدة  تشــين  بلــوك  إنشــاء شــبكة  خــالل  مــن  تشــين"، 
المركبــات  تســجيل  ومنهــا  الكهربائيــة،  المركبــات  عمليــات 
الكهربائيــة وخدمــات الشــحن والفواتيــر وتســوية الفاتورة النهائية، 
وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة. وتعمل الهيئة بالتعاون 

مــع شــركاء رئيســيين يف ديب مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة، 

لتأســيس شــبكة موثوقــة ومنصــة لتبــادل المعلومــات عبــر شــبكة 

GRI 103-1, 103-2, 103-3 المبادرات الذكية
معتمــدة علــى تقنيــة "البلــوك تشــين" لرقمنــة إجــراءات تأجيــر / 
هــذا  يف  التقنيــات  أحــدث  وتســخير  ديب،  يف  العقــارات  تجديــد 
بيــن  المعلومــات  وتبــادل  موثوقــة  شــبكة  إلنشــاء  المجــال 
المعنييــن: حكومــة ديب الذكيــة، دائــرة االراضــي واالمــالك يف ديب، 
الوطني/بنــك  ديب  اإلمــارات  بنــك  للعقــارات"،  "وصــل  وشــركة 
اإلمــارات اإلســالمي، إدارة الجنســية واإلقامــة بــديب. كمــا ســتطبق 
شــبكة "البلــوك تشــين" لتســوية الدفــع إلجــراء معامــالت الدفــع 
اإللكتــروين بالتنســيق مــع مكتــب ديب الذكيــة ودائــرة الماليــة يف 

ديب.

وتشــتمل اســتراتيجية الشــبكة الذكيــة علــى عشــرة برامــج ســيتم 
إنجازهــا علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، خــالل الفتــرة 

من عام 2014 وحتى 2035. هذه البرامج هي:

استراتيجية الشبكة الذكية

األمن

االتصاالت

 البيانات الكبرى والتحليالت

 تكامل األنظمة

 بنية تحتية متقدمة
 لقياس استهالك المياه

 بنية تحتية متقدمة 
 لقياس استهالك

 الكهرباء

 البنية التحتية
 لتقنية المعلومات

 إدارة األصول
 أتمتة التوزيع

 أتمتة المحطات
الفرعية
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تســعى الهيئــة باســتمرار إىل تحقيــق ســعادة المتعامليــن مــن خــالل تبنــي أحــدث التقنيــات، وتقديــم خدمــات بجــودة عاليــة، بمــا يف ذلــك 
المعامــالت والخدمــات المعلوماتيــة والتفاعليــة، مــع اعتمــاد أعلــى معاييــر االســتدامة، ممــا ســاهم يف تقديــم خدمــات موثوقــة متاحــة 

على مدار الساعة لتلبية احتياجات جميع متعامليها.
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خدمة المحادثة الفورية المرئية باستخدام 
لغة اإلشارة " 7/24

I استرح
تشجيع دفع الفواتير من خالل اإليداع 

المباشر يف الحساب بالتعاون مع البنوك

أسهل
تشجيع وتدريب المتعاملين على 

استخدام الخدمات الذكية 

ًاروف
تبني العدادات الذكية 

كجزء من مشروع 
الهيئة الخاص بالشبكة 

الذكية

II استراحة
تشجيع إيداع مبلغ 

الضمان عبر  رقم 
الحساب المصريف 

)IBAN( الدويل

مبادرة 8080
برنامج شامل لتحقيق %80 

من هدف التبني الذكي

المركز الذكي
توجيه المتعاملين الذين 

كز الهيئة  يقصدون مرا
الستخدام الخدمات الذكية

مجلس الشورى
لتعزيز القنوات الذكية 

الخاصة بإشراك المتعاملين

جامعو اللؤلؤ
لالستفادة من مالحظات 

المتعاملين وآرائهم لضمان 
التحسين المستمر

شمس ديب
تشجيع أصحاب 
المنازل إلنتاج ما 

يحتاجونه من 
الكهرباء 

I تكامل
التعاون مع مؤسسة 

التنظيم العقاري 
كة  "ريرا"/ دعم الشرا

مع القطاع العام

بيتنا مثايل
تشجيع تبني نمط حياة 

عالمي المستوى يف المنازل 
بالتعاون مع 8 جهات 

الشاحن األخضر 
للمركبات الكهربائية
دعم مبادرة ديب الذكية من 
خالل توفير شبكة محطات 
شحن المركبات الكهربائية

الواحة
تعزيز مفهوم الوكيل 

العالمي وخاصية 
نقطة االتصال الواحدة

خطوة واحدة
تحسين خدمة تشغيل الكهرباء/

المياه من خالل التعاون مع 
مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" 

وشركات إدارة العقارات

رّماس
موظف الهيئة االفتراضي 

المعتمد على الذكاء 
االصطناعي

"مركز المستقبل إلسعاد 
المتعاملين"

أول مركز إلسعاد المتعاملين 
يقدم خدماته دون االستعانة 

بأي موظف، لتشجيع 
المتعاملين على استخدام 

الخدمات الذكية

خدمة "تحويل الكهرباء 
والمياه"

خدمة جديدة لتلبية احتياجات 
المتعاملين الخاصة بتحويل 
اإلمدادات إىل عقارات جديدة

الناموس
تحسين خدمات توصيل الكهرباء 

للمشاريع ذات األحمال التي 
تصل إىل 150 كيلووات، يف إطار 

تقرير البنك الدويل لممارسة 
أنشطة األعمال.

متجر ديوا
توفير خدمات ذات قيمة مضافة تتيح 

االستفادة من شركاء الهيئة

االستجابة الذكية- الكهرباء
تعزيز تجربة المتعاملين الخاصة باالستجابة 

للبالغات الفنية

ديب الخضراء
برنامج مستدام يهدف إىل توسيع استخدام 

الخدمات الذكية

االستجابة الذكية- المياه
تعزيز تجربة المتعاملين الخاصة 

باالستجابة للبالغات الفنية

إشعار باستهاك مرتفع للمياهبرنامج "نهجي المستدام"

تــم إطــالق مبــادرة الشــاحن األخضــر للســيارات الكهربائيــة بهــدف تأســيس بنيــة تحتيــة لشــحن المركبــات الكهربائيــة للجمهــور يف جميــع 
أنحــاء ديب، مــع األخــذ يف االعتبــار أفضــل الممارســات الدوليــة والــدروس المســتفادة مــن المبــادرات المماثلــة علــى مســتوى العالــم. وعنــد 
إطــالق هــذه المبــادرة، كان هنــاك عــدد قليــل مــن الســيارات الكهربائيــة يف ديب، لعــدم وجــود بنيــة تحتيــة لشــحنها، لــذا أخــذت الهيئــة علــى 
عاتقها بصفتها المزود الرئيســي للكهرباء يف ديب، تأســيس أول بنية تحتية لشــحن الســيارات الكهربائية يف المنطقة، لتشــجيع الناس 
علــى التحــول مــن الســيارات التــي تعمــل بالوقــود التقليــدي إىل الســيارات الكهربائيــة. ويف 2015، قامــت الهيئــة بتطويــر وتركيــب 100 
كــز  محطــة لشــحن الســيارات الكهربائيــة يف المناطــق المزدحمــة يف المدينــة، مثــل الهيئــات الحكوميــة والمطــارات ومحطــات الوقــود ومرا
يــة والعيــادات والمستشــفيات والمجمعــات الســكنية والمعالــم الســياحية. وضاعفــت الهيئــة عــدد  التســوق والحدائــق والمكاتــب التجار
المحطــات مــن 100 إىل 200 محطــة شــحن يف جميــع أرجــاء اإلمــارة، وتعتــزم الهيئــة رفــع إجمــايل عــدد محطــات شــحن الســيارات 
الكهربائيــة إىل 300 محطــة مــع نهايــة 2020. كمــا أعلنــت الهيئــة عــن حافــز لتوفيــر الشــحن المجــاين لمالكــي الســيارات الكهربائيــة 

المسجلة يف مبادرة الشاحن األخضر من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 ديسمبر 2019.

الشاحن األخضر

 خدمات ذكية مبتكرة
 للمتعاملين

Climate Changeالمتعاملونالمتعاملون
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"رّماس" متاح 
على مدار الساعة 

وطوال أيام 
األسبوع من خال

األثر البيئي لـ 
"رّماس" يف سنة 

2019

ومنذ إطالقه يف بداية 
عام 2017، أجاب 

كثر من  "رّماس" على أ
3 ماليين سؤال 

واستفسار حول 284 
موضوع. 

www.dewa.gov.ae

2020
VERSION 3

BRAND GUIDELINES

حساب الهيئة على منصة 
"واتساب بزنس"، وكانت الهيئة 

أول جهة حكومية يف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

تحصل على حساب موثق يف 
منصة "واتساب بزنس". 

2,688 

26 

إجمايل معامات الدفع

مجموع األسئلة 
واالستفسارات 
المطروحة على 

"رّماس"

ما يعادل مساحة: 

ملعب كرة قدم 37,380,766
درهم

إجمايل الوفورات 

 طن
خفض انبعاث غاز 

ثاين أكسيد الكربون 
)بالطن(

يقدم "رّماس" 
9 خدمات 

متنوعة
3,253,447 

2,747 

يتحدث "رّماس" 
اللغتين العربية 

واإلنجليزية

تحدث مع ديوا

يقــدم التطبيــق الذكــي للهواتــف المتحركــة خدمــات مؤتمتــة علــى 
مســتوى عالمــي، مثــل التقديــم اإللكتــروين، وإجــراءات األعمــال 
ومتابعــة  العمــل،  ســير  آليــات  باســتخدام  المؤتمتــة  الشــاملة 
يــد، وشــهادات  طلبــات الخدمــات، وتفعيــل وإيقــاف خدمــات التور
الــذكاء  مســاعد  التطبيــق  ويتضمــن  والتقديــر؛  الممانعــة  عــدم 
"آي.أو.إس"  منصتــي  علــى  ويتوافــر  االفتراضــي،  االصطناعــي 
و"آندرويــد"، وكذلــك األجهــزة التــي تعمــل بتقنيــة إنترنــت األشــياء. 
الهيئــة  لخدمــات  الذكــي  التبنــي  معــدل  بلــغ   ،2019 وبنهايــة 
اإللكتــروين %94،  والموقــع  الذكــي  التطبيــق  علــى  اإللكترونيــة 
كثــر مــن 2.2  وقــد بلــغ عــدد المعامــالت الذكيــة التــي تــم إنجازهــا أ
مليــون معاملــة خــالل الربــع األول مــن 2019. وقــد ســاهمت هــذه 
تقليــل  خــالل  مــن  البيئــة  علــى  إيجــايب  أثــر  تحقيــق  النتائــج يف 
كســيد الكربــون بنحــو 7.7 ألــف طــن. أي مــا يعــادل  انبعاثــات ثــاين أ
زراعــة 38 ألــف شــجرة يف مســاحة تســاوي 73 ألــف ملعــب كــرة 
قدم.  عالوة على ذلك، ســاعد معدل تبني المتعاملين لخدمات 
الهيئــة الذكيــة علــى تحقيــق وفــورات ماليــة قدرهــا 85 مليــون 
 6.7 قدرهــا  ماليــة  وفــورات  تحقيــق  يف  الهيئــة  وســاعد  درهــم، 

مليون درهم.

متجر ديوا
يقــدم "متجــر ديــوا" الــذي يتوفــر علــى التطبيــق الذكــي للهيئــة، 
مــع  بالتعــاون  الهيئــة  لمتعاملــي  يــة  وخصومــات حصر عروضــاً 
عــدد مــن شــركات القطاعيــن الحكومــي والخــاص وذلــك للمــرة 
األوىل علــى مســتوى الدوائــر الحكوميــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتجــر خصومــات  يوفرهــا  التــي  العــروض  وتشــمل  المتحــدة. 
علــى باقــات االتصــاالت، وخدمــات المصــارف، والتأميــن، وأنظمــة 
الشــركات  وخدمــات  الصيانــة،  وخدمــات  الذكيــة،  البيــوت 

االستشارية، وشركات نقل األثاث، وغيرها.

رّماس )الذكاء االصطناعي(
"رّمــاس" هــو الموظــف االفتراضــي لهيئــة كهربــاء وميــاه ديب، وقــد 
أطلقت الهيئة هذه الخدمة يف يناير 2017، لتكون أول مؤسسة 
حكوميــة تطلــق خدمــة المحادثــة اإللكترونيــة باللغتيــن العربيــة 
علــى  والــرد  المتعامليــن  مــع  التواصــل  أجــل  مــن  يــة  واإلنجليز
جميــع استفســاراتهم. وتدعــم هــذه المبــادرة توجيهــات القيــادة 
رعايــة  كــز  مرا إىل  المراجعيــن  يــارة  ز نســبة  بتقليــل  الرشــيدة 
المتعامليــن بنســبة 80%، وتشــجيعهم علــى اســتخدام القنــوات 
جهــود  المبــادرة  تدعــم  كمــا  الذكيــة.  ديب  مبــادرة  لدعــم  الذكيــة 
الهيئــة يف مجــال الــذكاء االصطناعــي، انســجاماً مــع اســتراتيجية 

اإلمارات للذكاء االصطناعي. 

يف ســبتمبر 2017، أطلــق ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب ورئيــس المجلــس التنفيــذي، أول 
مركــز مــن هــذا النــوع يف مركــز "ابــن بطوطــة مــول" للتســوق. يعــد 
مركــز المســتقبل إلســعاد المتعامليــن يف الهيئــة أول مركــز ذكــي 
الــذكاء  علــى  المركــز  ويعتمــد  المتعامليــن،  إلســعاد  متكامــل 
االصطناعــي والروبوتــات، ويوفــر جميــع خدماتــه الذكيــة والمبتكرة 

لجميع فئات المتعاملين.

يعمــل المركــز علــى إســعاد المتعامليــن، ويســهم يف أن تكــون 
بيئــة العمــل الحكوميــة خاليــة مــن الــورق بالكامــل بحلــول عــام 
الســبع  2021، والوصــول إىل تقديــم خدمــات نوعيــة مــن فئــة 
التقنيــات  أحــدث  علــى  المركــز  ويعتمــد  للمتعامليــن.  نجــوم 
كشــاك الخدمــة الذاتيــة الذكيــة لمســاعدة المتعاملين  المبتكــرة وأ
علــى إنجــاز معامالتهــم بــكل ســهولة ويســر. ولمواصلــة نجــاح هــذه 
المســاعي، افتتحــت الهيئــة فروعــاً أخــرى يف مركــز "ديب فســتيفال 
ســيتي"، و"دراجــون مــارت 2" يف شــهر يونيــو 2018؛ وحولــت 
إلســعاد  مســتقبلية  كــز  مرا إىل  والطــوار  نهــار  بــرج  يف  مركزيهــا 
خدمــة  كــز  مرا تحويــل  تــم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  المتعامليــن. 
كــز ذكيــة تقــدم تجربــة وخدمــات  المتعامليــن يف الهيئــة إىل مرا

عالمية المستوى للمتعاملين.

يف  األول  المركــز  علــى  ديب  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  حافظــت  كمــا 
مؤشــر الســعادة يف فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مســتوى 
وفقــاً   %95 وبنســبة  التــوايل،  علــى  الثــاين  للعــام  ديب  حكومــة 
لمقيــاس مؤشــر الســعادة اللحظــي لــديب الذكيــة. إىل جانــب ذلــك، 
 )TISSE( نالــت الهيئــة شــهادة المعيــار الــدويل لتمّيــز الخدمــات
 ،)TICSI( المتعامليــن  لخدمــة  الــدويل  المعهــد  مــن  الممنوحــة 
هــذه  األعلــى يف  وهــي  نجــوم   5 تصنيــف  علــى  حيــث حصلــت 

الشهادة بدرجة %98.3.

االستجابة الذكية
توفــر مبــادرة "االســتجابة الذكيــة" للبالغــات الفنيــة عبــر التطبيــق 
مــن  العديــد  للمتعامليــن  للهيئــة  اإللكتــروين  والموقــع  الذكــي 
الخصائــص مثــل التشــخيص الــذايت لألعطــال الفنيــة، وتقليــص 
الخطــوات الالزمــة للتعامــل مــع البالغــات مــن 10 إىل 6 خطــوات 
مــن  المتعامــل  تمكــن  حــال  يف  فقــط  واحــدة  وخطــوة  للهيئــة 

تشخيص الحالة ذاتياً.

وتســهم هــذه الخدمــة يف الحــد مــن الوقــت الــالزم لمتابعة األعطال 
البالغــات  لمعالجــة  المثلــى  الحلــول  إيجــاد  إىل  إضافــة  الفنيــة، 
تقــدم  كمــا  وأبســط،  أســهل  بصــورة  وحلهــا  ومتابعتهــا  الفنيــة، 
اســتهالك  ارتفــاع  عنــد  إشــعارات  إرســال  عبــر  مضافــة  خدمــة 
المتعامليــن للميــاه. وقــد بلغــت نســبة ســعادة المتعامليــن عــن 
الخدمــة 91%، وبفضــل "االســتجابة الذكيــة"، تمكــن 56% مــن 
المتعامليــن مــن حــل األعطــال بأنفســهم، وتقليــل الوقــت الــالزم 
إلصــالح األعطــال بنســبة 43%، باإلضافــة إىل تحقيــق وفــورات 
كثــر  للمتعامليــن تزيــد عــن 300 مليــون جالــون مــن الميــاه أي أ

من 17 مليون درهم.

التطبيق الذكي للهواتف 
المتحركة

مركز المستقبل إلسعاد المتعاملين 
يف الهيئة
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تســاعد  وحمــالت  ومبــادرات  برامــج  عــدة  الهيئــة  أطلقــت 
تبنــي  علــى  تســاعدهم  قــرارات  اتخــاذ  علــى  المتعامليــن 
ســلوكيات صحيحــة، وخفــض اســتهالكهم، مــن أجــل حمايــة 
المثــايل"  "بيتنــا  مبــادرة  الطبيعيــة. وتعــد  والمــوارد  البيئــة 
إحــدى هــذه المبــادرات، وتــم إطــالق المبــادرة عــام 2016، 
بالتعــاون مــع 9 مؤسســات حكوميــة هــي: مؤسســة ديب 
لخدمــات اإلســعاف، وهيئــة تنميــة المجتمــع، وهيئــة الصحة 
يف ديب، واإلدارة العامــة للدفــاع المــدين، وبلديــة ديب، والقيــادة 
العامة لشــرطة ديب، وهيئة الطرق والمواصالت، ومؤسســة 
وشــؤون  لإلقامــة  العامــة  واإلدارة  الذكيــة،  ديب  حكومــة 

األجانب.
وتهدف خدمة "بيتنا المثايل" إىل ما يلي:

رفع وتعزيز ودعم مستوى وعي المتعاملين يف  	
القطاع السكني وحثهم على اتباع أفضل الممارسات 

المتعلقة باالستدامة والصحة والسالمة واألمن 
والبيئة والمسؤولية االجتماعية والتبني الذكي. 

وبالتايل، المساهمة يف الوصول إىل منازل سعيدة يف 
ديب.

تحقيق أعلى المعايير المتعلقة بتبني نمط حياة  	
مستدام وتعزيز ثقافة االستدامة ثقافة يف المنازل.

تعزيز مستويات الكفاءة من خالل زيادة فرص  	
كة إىل الحد األقصى بغرض توفير خدمات  الشرا

حكومية موحدة.

تمكين وتحقيق سعادة المتعاملين من خالل  	
خدمات مبتكرة.

يف عــام 2019، أطلقــت الهيئــة الــدورة الثالثــة من المبادرة 
المتعامليــن   بيــن  اإليجــايب  التنافــس  لتشــجيع  ديب،  يف 
المواطنيــن علــى تطبيــق أفضــل الممارســات المتعلقــة 
العامــة،  والســالمة  والصحــة،  المرافــق،  علــى  بالحفــاظ 
والمســؤولية المجتمعيــة، والتحــول الذكــي، واالســتعداد 
للطــوارئ، والتأكيــد علــى القوانيــن الســكنية واالســتدامة 
ومــا إىل ذلــك. ويتــم تكريــم ومكافــأة المنــازل المشــاركة 
الخدمــة  هــذه  وحققــت  أداء.  أفضــل  ســجلت  التــي 
الكهربــاء،  مــن  ســاعة  جيجــاوات   2.2 بنحــو  وفــورات 
تســجيل  مــع  الميــاه،  مــن  جالــون  مليــون   30 وحــوايل 
خفــض قــدره 1,523 طــن يف انبعاثــات الكربــون، وتحقيق 

وفورات مالية قدرها 2.2 مليون درهم.

مبادرة الترشيد "بيتنا المثايل"

قصة نجاح

سعادة المتعاملين
مركــز رعايــة المتعامليــن التابــع للهيئــة متــاح دائمــاً للــرد علــى استفســارات المتعامليــن، ويف  عــام 2019، حقــق نســبة 95.41% يف 
كثــر مــن 1.34 مليــون اتصــال؛ وتــم التعامــل مــع 40% منهــا مــن خــالل نظــام الــرد الصــويت  مســتوى جــودة الخدمــة، حيــث تلقــى أ
التفاعلــي، الــذي يمكــن المتعامليــن مــن اســتغالل خدماتهــا بــذكاء وفاعليــة. وتلقــى المركــز أيضــاً 852,815 مكالمــة، وبلــغ معــدل 
ســرعة الــرد علــى المكالمــات 12 ثانيــة. وتــم الــرد علــى 154,108 رســالة إلكترونيــة مــن مختلــف المتعامليــن تتعلــق بطلبــات متفاوتــة. 
إضافة إىل ذلك، تلقى المركز 23,225 دردشــة عبر اإلنترنت من خالل خدمة "حّياك"، وهي عبارة عن قناة تواصل لكافة المتعاملين 

تمكنهم من التواصل مباشرًة مع موظفي مركز رعاية المتعاملين عبر تقنية المحادثة المرئية والكتابية والصوتية.
ويوجد لمركز رعاية المتعاملين العديد من نقاط االتصال التي تفي باحتياجات المتعاملين، وتتضمن:
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حلول الروبوت "بيم" 

خدمة "أشر" 

الخدمة الذاتية عبر نظام 
الرد الصويت التفاعلي

اتصاالت 
المتعاملين 

والفواتير عبر 
046019999

االتصاالت الفنية 
والطارئة عبر 

991
شكاوى مركبات هيئة 
كهرباء ومياه ديب على

046019888

متجر ديوا
043225555 

خدمة "حّياك" 

رسائل البريد اإللكتروين من خالل 
customercare@dewa.gov.ae
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المجتمع
الفصل 8

39
 مبادرة اجتماعية وإنسانية يف

عام 2019

26,623
ساعة تطوعية

 أسهمت جهود المسؤولية
 المجتمعية يف الهيئة

 خالل السنوات الماضية
 يف رفع نسبة رضا

 وسعادة المجتمع من
 89.01% يف عام 2016

 إىل 93.05% يف عام
2019

لم يكن للمشاريع الكبرى 
التي قامت بها الهيئة يف عام 

2019 أي تأثيرات سلبية على 
المجتمع من الناحية المادية أو 
االقتصادية يف حدود عملياتنا 

EU-22 التشغيلية

إطالق
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من الهيئة إىل المجتمع

تلبيــة لدعــوة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
رعــاه هللا، للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة للمشــاركة يف ســباق 
 ،2019 عــام  يف  المبــارك  رمضــان  شــهر  خــالل  األمــل"،  "ســقيا 
قامــت الهيئــة بحفــر 20 بئــر مــاء يف المناطــق التــي تعــاين شــح 
العالــم، يســتفيد منهــا 34,000  الشــرب يف 7 دول حــول  ميــاه 
شــخص. ويعــد ســباق "ســقيا األمــل" بمثابــة مبــادرة تهــدف إىل 
إشــراك موظفــي القطاعيــن العــام والخــاص يف مختلــف أرجــاء 
الدولــة يف ضــخ الميــاه عبــر جهــاز ضــخ تفاعلــي افتراضــي متنقــل، 
علــى أن تتبــرع مؤسســة مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

الهيئة تدعم سباق "سقيا األمل"
العالميــة بنفــس كميــة الميــاه اإلجماليــة التــي تضخهــا كل جهــة 
يف  والمحروميــن  المحتاجيــن  إىل  وإيصالهــا  مؤسســة  وكل 
المجتمعــات التــي تفتقــر للميــاه النظيفــة. وســلط الســباق الضــوء 
علــى أهميــة قيــام األفــراد ببــذل حتــى ولــو جهد بســيط لرد الجميل 
دوراً  الهيئــة  موظفــو  لعــب  وقــد  اإلنســانية.  ولخدمــة  للمجتمــع 
وتعبئــة  بضــخ  قامــوا  حيــث  المبــادرة،  هــذه  إنجــاح  يف  رئيســياً 
المئــات مــن عبــوات الميــاه لصالــح الحملــة عبــر جهــاز ضــخ الميــاه 
االفتراضــي الخــاص بســباق "ســقيا األمــل"، ويتــم حاليــاً بنــاء 20 

بئراً للمياه، بينما تم إنجاز بعضها كما هو مخطط.

نهجنا اإلداري

عام التسامح 2019

تســير هيئــة كهربــاء وميــاه ديب بخطــى ثابتــة لتحقيــق رؤيتهــا مــن خــالل مبــادرات وبرامــج ومشــاريع طموحــة. وتعمــل هــذه المشــاريع 
علــى ترســيخ االســتدامة بأبعادهــا الثالثــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لضمــان نتائــج طويلــة األمــد. فيمــا يتعلــق بالمشــاريع 
االجتماعيــة، تؤمــن الهيئــة بضــرورة إحــداث تأثيــر مســتدام مــن خــالل تقديــم الدعــم ورد الجميــل للمجتمــع بشــكل عــام والمجتمعــات 
محليــاً وعالميــاً. ومنــذ البدايــة، تبّنــت الهيئــة سياســة واضحــة تتعلــق بالمســؤولية المجتمعيــة المؤسســية ووضعــت إطــار عمــل متكامل 
يتوافــق مــع أفضــل الممارســات والتشــريعات والقوانيــن العالميــة. ويشــمل إطــار العمــل هــذا مبــادرات اجتماعيــة تتماشــى مــع "رؤيــة 
اإلمــارات 2021"، و"خطــة ديب 2021"، و"اســتراتيجية هيئــة كهربــاء وميــاه ديب 2021"، و"عــام التســامح". وتعمــل الهيئــة باســتمرار 
علــى تحديــث اســتراتيجية ســعادة المجتمــع والمســؤولية المجتمعيــة المؤسســية، بنــاًء علــى دراســة االحتياجــات الفعليــة للمعنييــن 

والمجتمع، لتخطي توقعات المجتمع ومستوى الرضا.

وتســتخدم الهيئــة قنــوات متنوعــة للتواصــل وتحديــد احتياجــات المعنييــن، فيمــا يخــص مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة المؤسســية 
من خالل:

ســاهم "عــام التســامح" يف إبــراز أثــر التســامح، وتوســيع نطــاق وفــرص التواصــل والحــوار. ويف هــذا اإلطــار أطلقــت الهيئــة 39 برنامجــاً 
ومبــادرًة بــدءاً مــن مشــاريع التنميــة المجتمعيــة مثــل برامــج التوعيــة يف المــدارس والبرامــج الخيريــة واإلنســانية داخــل الدولــة وخارجهــا، 

وصوالً إىل المشاريع الدولية المستدامة.

االستبيانات 

االجتماعات 
الرسمية 

ومختبرات اإلبداع 

الزيارات 
الميدانية 

توجيهات الحكومة 

الفعاليات 
والمناسبات 
االجتماعية 

االقتراحات الداخلية 
)الموظفين( 

والخارجية )الشركاء 
والمتعاملين(

– المراسالت الرسمية 

التعاون مع 
الهيئات المعنية 
المختصة ووضع 
معايير مرجعية 

توصيات القيادة 
العليا لهيئة كهرباء 

عالقات التعاون مع ومياه ديب 
مختلف الهيئات 

الحكومية والمنظمات 
غير الحكومية

 قنوات التواصل
 الخاصة بالمسؤولية

 المجتمعية
المؤسسية
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المســتقبل"  قــادة   : االبتــكار  برنامــج "ســفراء  ويــأيت  الكهربائيــة. 
يــة الصيــن  لتنفيــذ مشــروع دويل مشــترك مــع حكومــة جمهور
الشــعبية يف إطــار مســؤوليتنا المجتمعيــة وضمــن اســتراتيجية 
بــاألدوات  وتزويدهــم  المواطــن  الشــباب  قــدرات  لبنــاء  الهيئــة 
يف  للتــدرب  أمامهــم  الفرصــة  وإتاحــة  واالبتــكار،  لإلبــداع  الالزمــة 
مجــاالت تخــدم توجهــات الهيئــة االســتراتيجية بالتعــاون مــع أبــرز 

الشركات التقنية العالمية.

سفراء "برنامج رّواد" 2019
ابتعثــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب وفــداً مــن الشــباب المواطــن إىل 
برنامــج  ضمــن  أســبوعين  لمــدة  الشــعبية  الصيــن  يــة  جمهور
"ســفراء االبتــكار : قــادة المســتقبل". ويهــدف هــذا البرنامــج الــذي 
تنفــذه الهيئــة ومؤسســة "وطنــي اإلمــارات" إىل دعــم توجهــات 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يف تمكيــن الشــباب مــن خــالل 
اإلبــداع واالبتــكار، ودعــم العالقــات اإلماراتيــة الصينيــة، إضافــة إىل 
تعزيــز العمــل التطوعــي بيــن موظفــي الهيئــة. وتشــمل مجــاالت 
الطاقــة  يــن  وتخز إنتــاج  تقنيــات  البرنامــج  خــالل  يــب  التدر
المتجــددة، وأنظمــة الــذكاء االصطناعــي، وتقنيــات البلــوك تشــين، 
واألنظمــة  االتصــال،  شــبكات  مــن  الخامــس  الجيــل  وتقنيــات 
الســيارات  وتقنيــات  والميــاه،  للكهربــاء  التحتيــة  للبنيــة  الذكيــة 

2019

0.76

الهيئة تطلق مشروع إلعادة تأثيث المدرسة األهلية الخيرية التأسيسية يف ديب والتحقق من إجراءات الصحة والسامة
يــة التأسيســية يف ديب وتوفيــر احتياجــات  أطلقــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب مشــروعاً مبتكــراً إلعــادة تأثيــث المدرســة األهليــة الخير
كثــر مــن 37  المدرســة والطلبــة والمعلميــن، عــالوة علــى التحقــق مــن إجــراءات الصحــة والســالمة يف كافــة أرجــاء المدرســة. وشــارك أ
متطــوع مــن موظفــي الهيئــة علــى مــدار 296 ســاعة تطوعيــة يف المشــروع لتأثيــث الفصــول الدراســية يف المدرســة التــي تضــم 1700 
والموســيقى  الرســم  وقاعــات  المعلميــن  قاعــات  تأثيــث  إىل  إضافــة  الهمــم،  وأصحــاب  المحــدود  الدخــل  ذوي  مــن  وطالبــة  طالــب 
إجــراءات الصحــة  الخارجيــة للمدرســة. كمــا تفقــد المتطوعــون  اللمســات الجماليــة علــى المســاحات  والحاســوب، وإضفــاء بعــض 

والسالمة يف المدرسة، لضمان التزامها بأعلى المستويات العالمية يف هذا المجال.
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المبادرات البيئية
التعاون مع مجموعة اإلمارات للبيئة البحرية

احتفــاًء باليــوم العالمــي لنظافــة الشــواطئ البحريــة، شــاركت الهيئــة يف 21 ســبتمبر 2019، يف حملــة تنظيــف شــواطئ محميــة جبــل 
علــي البحريــة، بالتعــاون مــع مجموعــة اإلمــارات للبيئــة البحريــة. وشــهدت الحملــة مشــاركة واســعة مــن موظفــي الهيئــة والجمهــور، 
كاديميــة الهيئــة.  كثــر مــن 500 مشــارك مــن بينهــم 60 موظفــاً وموظفــة مــن الهيئــة وأســرهم وبعــض طــالب أ وبلــغ عــدد المشــاركين أ

كثر من 1000 كيلوغرام من القمامة عن شواطئ المحمية. ونجحت الحملة يف إزالة أ

يوم هيئة كهرباء ومياه ديب للتطوع
خــالل "األســبوع األخضــر"، خصصــت الهيئــة يومــاً للتطــوع، بمشــاركة موظفــي الهيئــة وعائالتهــم إىل جانــب أفــراد المجتمــع، وبدعــم مــن 
يــز الوعــي حــول ضــرورة تبنــي ســلوك مســتدام وتقليــل  جمعيــة تحالــف الميــاه، حيــث قــام المتطوعــون بأنشــطة مختلفــة تهــدف إىل تعز

استخدام المواد البالستيكية يف حياتنا اليومية.
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 إجمايل معدل سعادة المجتمع

 المعدل اإلجمايل لسعادة فئات المجتمع

المعدل اإلجمايل للسعادة من المؤسسة

مبادرة الحقيبة المدرسية
طــّورت إدارة إســعاد المجتمــع يف الهيئــة بالتعــاون مــع اللجنــة النســائية يف 
الهيئــة مبــادرة "الحقيبــة المدرســية" لدعــم الطلبــة األيتــام وأصحــاب الهمــم 
واألشــخاص من األســر المتعففة الذين يعيشــون يف دولة اإلمارات، لتزويدهم 
الدراســي  العــام  بدايــة  مــع  القرطاســية  ومســتلزمات  المدرســية  بالحقائــب 
2019-2020. واســتهدفت هــذه المبــادرة مدرســتين ومؤسســتين داعمتيــن 
طالبــاً   650 لمســاعدة  حكوميــة  غيــر  واحــدة  ومؤسســة  الهمــم،  ألصحــاب 
وطالبــًة. وتعــد هــذه المبــادرة وغيرهــا مــن المبــادرات المجتمعيــة التــي تطلقهــا 
يــاً مــن اســتراتيجيتها لخدمــة الصالــح العــام، بمــا يدعــم أيضــاً  الهيئــة جــزءاً جوهر

خطة ديب 2021 لجعل ديب موطناً لمجتمع متالحم ومتماسك.
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متطوعو هيئة كهرباء ومياه ديب
يعــد متطوعــو هيئــة كهربــاء وميــاه ديب العمــود الفقــري للجهــود التــي تقــوم بهــا الهيئــة خدمــًة للمجتمــع. وفيمــا يلــي بعــض تصريحــات 

المتطوعين التي تعكس حرصهم على رد الجميل للمجتمع.

بــدأ شــغفي بالعمــل التطوعــي منــذ عــام 
تقريبــاً عندمــا جــرى اختيــاري كمتطــوع 
ذلــك  يف  بنغالديــش.  يف  زايــد  مخيــم  يف 
الوقــت، شــعرت بحاجــة ماســة لتقديــم 
يف  فــرق  وإحــداث  اآلخريــن  إىل  العــون 
المجتمــع. وبمشــاركتي يف هــذا المخيــم 
تعــزز لــدي حــب العمــل التطوعــي وازداد 
الدافــع إىل المشــاركة يف حمــالت تطوعيــة 
أخــرى. عندمــا تجــد هدًفــا للتواصــل مــع 
المجتمــع، فإنــك توســع آفاقــك وتقــوي 
دائمــاً  نشــعر  بتحســن.  وتشــعر  روحــك 
يــن،  آخر أشــخاص  مقابلــة  إىل  بالحاجــة 
وتكويــن صداقــات جديــدة والخــوض يف 
حــوارات هادفــة خــالل عملــي التطوعــي. 
يف  الخيــر  زايــد  مخيــم  يف  تطوعــت 
بنغالديــش يف عــام 2019، وعلــى مــدار 
ثالثــة أيــام عملنــا يف المستشــفى لدعــم 
عمليــات  أجــرى  الــذي  الطبــي  الفريــق 
بالميــاه  المصابيــن  للمرضــى  جراحيــة 
البيضــاء، وتمثــل دورنــا يف نقــل المرضــى 
مالبســهم  وتغييــر  الســن  كبــار  وحمــل 
أروع  كانــت  لقــد  للجراحــة.  وإعدادهــم 
كتشــفت  ا فقــد  بهــا،  شــاركت  تجربــة 
جوانــب إنســانية جديــدة يف شــخصيتي، 

جديــدة. وقــدرات  مهــارات  وطــّورت 

بدر األنصاري
مهندس أول - دعم المشاريع

26,623
ساعة تطوعية

خال عام 2019، سجلت الهيئة 

تمكين الشباب
الدورة السابعة من مخيم "مهندس المستقبل"

نظمــت الهيئــة الــدورة الســابعة مــن مخيــم "مهنــدس المســتقبل" 
الجيــل  لــدى  اإلبــداع  االبتــكار وغــرس روح  يــز ثقافــة  بهــدف تعز
أبنــاء  مــن  وطالبــًة  طالبــاً   46 الــدورة  هــذه  يف  وشــارك   . القــادم 
موظفــي الهيئــة ممــن تتــراوح أعمارهــم مــن 12 إىل 15 ســنة. 
وأقيــم المخيــم يف خيمــة "القــراءة طاقــة إيجابيــة" التابعــة للهيئــة 
مخيــم  مــن  الســابعة  الــدورة  ركّــزت  ديب.  زعبيــل يف  حديقــة  يف 
بأهــداف  المشــاركين  تعريــف  علــى  المســتقبل"  "مهنــدس 
التنميــة المســتدامة الـــ17 التــي اعتمدتهــا األمــم المتحــدة لعــام 
2030، مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر وحمايــة كوكــب األرض؛ 
مــن  لالســتفادة  التكنولوجيــا  اســتخدام  ســبل  علــى  وإطالعهــم 
وتعليــم  القادمــة؛  ألجيالنــا  عليهــا  والحفــاظ  الحاليــة  المــوارد 
البرمجة باســتخدام برنامجي "ســكراتش" و"بلوكلي"؛ والتعريف 

بمصطلــح إنترنــت األشــياء وكيفيــة االســتفادة منــه يف المســتقبل 
وطــرق بنــاء مشــروعات اعتمــاداً علــى إنترنــت األشــياء؛ إضافــة إىل 
كيفيــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف توفيــر الطاقــة والميــاه. 
واعــداً،  مهنــي  لمســتقبل  الطــالب  إعــداد  يف  المخيــم  ويســهم 
رفــع وعيهــم  عــالوة علــى  الالزمــة،  الفنيــة  المهــارات  كســابهم  وإ
وتثقيفهــم الســتخدام الطاقــات المتجــددة، وتوفيــر خبــرة عمليــة 
للشــباب الستكشــاف اإلبــداع التكنولوجــي والمجــاالت المحتملــة 
يف قطــاع الهندســة. وحقــق المخيــم منــذ إطالقــه نجاحــات ملفتــة، 
واعــدة  مشــروعاً   80 ابتكــروا  مشــاركاً   193 اســتقطب  حيــث 
واألنشــطة  والنــدوات  التفاعليــة  العمــل  مــن ورش  مســتفيدين 
المحــددة  المجــاالت  بإشــراف مختصيــن يف  المتعــددة،  النوعّيــة 

للمخيم.

متطوعو هيئة كهرباء ومياه ديب
يعــد متطوعــو هيئــة كهربــاء وميــاه ديب العمــود الفقــري للجهــود التــي تقــوم 
بهــا الهيئــة خدمــًة للمجتمــع. وفيمــا يلــي بعــض تصريحــات المتطوعيــن 

التي تعكس حرصهم على رد الجميل للمجتمع.

290112 
طالب منتسب إىل 

كاديمية هيئة  أ
كهرباء ومياه ديب 
حتى عام 2019

طالب تخرج من 
األكاديمية حتى 

عام 2019

المتطوعــون هــم البشــر الوحيــدون علــى 
تعاطــف  يعكســون  الذيــن  األرض  وجــه 
األنــاين،  غيــر  واالهتمــام  األمــة،  هــذه 
والصبــر، ومجــرد حــب بعضهــم البعــض" 
هــي كلمــات قالتهــا إيرمــا بومبيــك لطالمــا 
ألهمتنــي ألبــذل جهــداً إضافيــاً من أجل رد 
الجميــل إىل المجتمــع. وأســعى لتحقيــق 
عبــر  الوظيفــي،  دوري  خــالل  مــن  ذلــك 
مســاعدة المعنييــن يف المحافظــة علــى 
البيئــة بتنفيــذ المبــادرات المســتدامة، أو 
كمــا أفعــل اآلن، مــن خــالل المشــاركة يف 
برنامــج الهيئــة التطوعــي، الــذي أتــاح يل 
الفرصــة لخدمــة الوطــن والمجتمــع. لقــد 
قمنــا بالعديــد مــن األنشــطة يف مــدارس 
للميــاه  العالمــي  اليــوم  بمناســبة  ديب 
بغــرض نشــر الوعــي حــول أهميــة ترشــيد 
تطوعــت  أننــي  كمــا  الميــاه.  اســتهالك 
قمنــا  حيــث  أمــان"،  رمضــان  يف "حملــة 
بتوزيــع وجبــات الطعــام علــى المحتاجين 

وكذلــك يف المطــار. 

علي ماجد 
مسؤول أول يف إدارة ترشيد الكهرباء والمياه

مــن  للمجتمــع  الجميــل  رد  ثقافــة  إن 
خــالل العمــل التطوعــي أو بــأي طريقــة 
لــدى  متأصلــة  ثقافــة  هــي  أخــرى 
المجتمــع اإلمــارايت، وهــي عــادات نابعــة 
لــه  المغفــور  تركــه  الــذي  اإلرث  مــن 
ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  تعــاىل  بإذنــه 
آل نهيــان، رحمــه هللا، حيــث أن العطــاء 
والعمــل التطوعــي يعــد جــزءاً مــن الــوالء 
للوطــن وااللتــزام بالســير علــى نهــج الوالــد 
هــو  اإلمــارايت  المجتمــع  إن  المؤســس. 
ومبــادئ  أســس  علــى  مبنــي  مجتمــع 
الحــب والتســامح، وقيــم التالحــم والتــآزر 
بيــن أفــراده بغــض النظــر عــن الجنــس أو 

الديــن.  أو  العــرق 

عائشة الشاعر
مساعد مدير - تنسيق وتخطيط موارد التوزيع
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وأطلقــت الهيئــة مبــادرة "حاضنــة دمــج أصحــاب الهمــم المبتكــرة" 
الدمــج  مجــال  للهيئــة يف  التابعــة  الشــركات  تأهيــل  إىل  الهادفــة 
وتوطيــن  نقــل  المبــادرة  وتدعــم  الهمــم.   ألصحــاب  المؤسســي 
مدينــة  ديب  لجعــل  القــدرات  وبنــاء  الوعــي  ورفــع  المعرفــة 
فرعيــة  وبرامــج  فعاليــات  علــى  المبــادرة  وتشــتمل  المســتقبل. 
تتكــون مــن برنامــج القيــادة المحفــزة والبرنامــج التدريبــي وبرنامــج 
إدارة المعرفــة وبرنامــج زيــارات المقارنــة المعياريــة وبرنامــج إبــراز 

النجــاح.  قصــص 

كمــا شــاركت الهيئــة يف عضويــة لجنــة معاييــر التوظيــف الدامــج يف 
إمــارة ديب، وإعــداد دليــل التوظيــف الدامــج علــى مســتوى اإلمــارة، 
وإطــالق منصــة توظيــف أصحــاب الهمــم االتحاديــة، ورعايــة الحملــة 
الســنوية للتوعيــة بالتوحــد 2019 بالتعــاون مــع مركــز ديب للتوحــد 
ديب  اســتراتيجية  يف  االجتماعيــة  الحمايــة  محــور  مظلــة  وتحــت 

كســبو أصحــاب الهمــم 2020. ألصحــاب الهمــم 2020، ورعايــة إ

دبلوم هيئة كهرباء ومياه ديب للعمل التطوعي
نجحــت الهيئــة يف دمــج الخدمــة المجتمعيــة يف جميــع جوانــب ثقافــة العمــل المؤسســي. وكانــت الهيئــة ســّباقة يف تدريــب موظفيهــا 
كســبو 2020 يف إطار دعمها المتواصل للمعرض، بوصفها شــريك الطاقة المســتدامة  الراغبين يف المشــاركة كمتطوعين يف معرض إ
الرســمي إلكســبو 2020 ديب. وقــد تــم إطــالق "دبلــوم هيئــة كهربــاء وميــاه ديب للعمــل التطوعــي"، بالتعــاون مــع جامعــة أميتــي يف ديب، 
كســبو  وحصــل 80 موظفــاً وموظفــًة علــى هــذا الدبلــوم. ويهــدف الدبلــوم إىل إعــداد الموظفيــن ليكونــوا أبطــال التطــوع خــالل معــرض إ

2020، والفــرص التطــوع المســتقبلية األخــرى. ويشــتمل الدبلــوم علــى مــواد دراســية متخصصــة ومــادة دراســية حــول التطــوع.

كانــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب مــن المؤسســات الرائــدة يف إيجــاد 
والحيــاة  التمكيــن  يضمــن  الحواجــز  مــن  خــال  دامــج  مجتمــع 
إطــار  يف  الهيئــة  وتعمــل  وأســرهم.  الهمــم  ألصحــاب  الكريمــة 
السياســة الوطنيــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم، التــي أطلقهــا صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رعــاه هللا، لتمكيــن 
أصحــاب الهمــم ضمــن بيئــة دامجــة تتيــح لهــم الفرصــة إلطــالق 

قدراتهــم. وإثبــات  طاقاتهــم 

ضمــن اســتراتيجيتها للمســؤولية المجتمعيــة وتوفيــر بيئــة دامجــة 
ألصحــاب الهمــم، وفــرت الهيئــة يف عــام 2019 رعايتهــا للعديــد مــن 
المبــادرات والبرامــج المجتمعيــة المعنيــة بدمــج وتمكين أصحاب 
الهمم. وبين عام 2015 وعام 2019، بلغ عدد المبادرات والرعاية 

المجتمعيــة الخاصــة بأصحــاب الهمــم 48 برنامجاً. 

مــن  كثــر  أ المبــادرات  هــذه  مــن  المســتفيدين  إجمــايل  وبلــغ 
3,039,247 مســتفيد. وبلغت نســبة ســعادة المتعاملين عن دور 
الهيئــة بوصفهــا جهــة داعمــة ألصحــاب الهمــم 94% يف عــام 2019.

 وحققــت الهيئــة يف نفــس الســنة إنجــازات مهمــة يف مجــال دمــج 
وتمكيــن أصحــاب الهمــم ومــن أبرزهــا تأهيل كافة المباين والمرافق 
التابعــة للهيئــة وفــق كــود ديب للبيئــة المؤهلــة بنســبة 100% يف 

عــام 2019 .   

وقامــت الهيئــة بتهيئــة المبــاين لجميــع حــاالت الطــوارئ عبــر وضــع 
أجهــزة اإلنــذار الســمعية والبصريــة، وأجهــزة إنــذار دورات الميــاه، 
وكراســي اإلخــالء يف جميــع طوابــق الهيئــة. كمــا طــورت موقعهــا 
اإللكتــروين وتطبيقهــا الذكــي لتســهيل وصــول المتعامليــن مــن 

أصحــاب الهمــم للمعلومــات.

تمكين ودمج أصحاب الهمم
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يف إطــار جهودهــا يف مجــال العمــل اإلنســاين والتطوعــي، وضمــن برامجهــا خــالل "عــام التســامح" نظمــت الهيئــة مخيمــاً 
كثــر مــن  يــة بنغالديــش تحــت عنــوان "مخيــم زايــد الخيــر"، بالتعــاون مــع مؤسســة نــور ديب، لعــالج أ عالجيــاً يف جمهور
14,934 مــن كبــار الســن المصابيــن بالميــاه البيضــاء وغيرهــا مــن أمــراض العيــون. كمــا تضمــن البرنامــج الفحــص الطبــي 
المبكــر لألطفــال، إضافــة إىل توزيــع حقائــب مدرســية علــى الطلبــة األيتــام. وشــارك يف المخيــم الــذي اســتمر لســبعة أيــام 

يف مدينة نارايل، بوالية خولنا يف بنغالديش، 11 متطوعاً من موظفي وموظفات الهيئة.

مخيم زايد الخير يف بنغاديش

قصة نجاح
الهيئة توفر الرعاية إىل مركز ديب للتوحد

المســؤولية  مبــادرات  لتنفيــذ  المســتمرة  مســاعيها  إطــار  يف 
المجتمعيــة، تواصــل الهيئــة توفيــر الرعايــة إىل مركــز ديب للتوحــد. 
المرافــق  توفيــر  للمركــز  الهيئــة  تقدمــه  الــذي  الدعــم  ويشــمل 
االجتماعيــة  المهــارات  يــز  تعز شــأنها  مــن  التــي  والخدمــات 
والمعرفيــة والصحــة البدنيــة ألطفــال المركــز، عــالوة علــى دعــم 
كبــة آخــر المســتجدات يف مجــال  التدريــب والتطويــر المهنــي، وموا
التكنولوجيــا الحديثــة وبرامــج التأهيــل التربويــة والعالجية، إضافة 

دور الهيئة كمؤسسة تدعم أصحاب الهمم

يــادة االعتمــاد علــى األجهــزة اإللكترونيــة والتطبيقــات الذكيــة  إىل ز
لتوفيــر المجهــود والوقــت والتكاليــف اإلضافيــة. كمــا تدعــم الهيئــة 
مــع  المالئمــة  التعامــل  متطلبــات  توفيــر  خــالل  مــن  المركــز 

المصابين بالتوحد وأسرهم ومن يعتني بهم.

2019 2018 2017

%90.04 %94%94
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محتويات مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير



ربط أهداف التنمية 
المستدامة بمعايير 
المبادرة العالمية 

)GRI( إلعداد التقارير
الصفحة الوصف اإلفصاحات

معايير المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير
GRI 101: المؤسسة 2016

اإلفصاحات العامة
16 اسم المؤسسة 102-1

 GRI 102
اإلفصاحات العامة 2016

16-17 األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات 102-2

16 موقع المؤسسة 102-3

16-17 مواقع عمل المؤسسة 102-4

17 طبيعة الملكية والشكل القانوين 102-5

17-18,125 األسواق التي تخدمها المؤسسة 102-6

17-18,26 حجم المؤسسة   102-7
 8.6;8.5 99-100 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين   102-8

 12.7 35-36 سلسلة اإلمداد 102-9

ال توجد 
تغييرات جذرية تغييرات جذرية يف المؤسسة وسلسلة اإلمداد 102-10

88 المبدأ أو النهج الوقايئ   102-11
24-25 المبادرات الخارجية 102-12

21 العضوية يف الجمعيات 102-13
11 كلمة صّناع القرار الرئيسيين 102-14
18 القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك 102-16

 16.3 18-21 هيكل حوكمة الهيئة 102-18
49 قائمة مجموعات المعنيين 102-40

غير مطابقة يف 
دولة اإلمارات اتفاقيات المفاوضات الجماعية 102-41

48 تحديد واختيار المعنيين 102-42
49 نهج إشراك المعنيين 102-43
49 المواضيع والتحفظات األساسية المطروحة 102-44

16-17 قائمة الكيانات المدرجة يف البيانات المالية الموحدة 102-45
13 تحديد محتوى التقرير وحدود مواضيعه 102-46
52 قائمة المواضيع ذات األهمية 102-47
13 إعادة صياغة المعلومات 102-48

ال توجد 
تغييرات كبيرة التغيرات يف إعداد التقرير 102-49

12.6 13 الفترة المشمولة بالتقرير 102-50
13 تاريخ أحدث تقرير 102-51
13 دورة إعداد التقارير 102-52
13 جهة االتصال يف حالة االستفسار عن التقرير أو محتوياته 102-53

تم إعداد هذا 
التقرير وفقاً 

لمعايير المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير:

اإلفصاحات حول تقديم التقارير وفق معايير المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير 102-54

المستوى 
األساسي مؤشر محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير 102-55

158-159 سياسة الضمان الخارجية 102-56

المعنيون الخارجيون  مواد داخلية 
أو خارجية 
داخل الهيئة

مواد عن البيئة
المستثمرون الحكومة المجتمع الشركاء الموردون المتعاملون

االقتصاد

a a a a a a ً معا توافرية الكهرباء 
واعتماديتها

a  a  a a ً معا إدارة الطلب على الطاقة

a a a a a a ً معا األداء االقتصادي

a a a a a ً معا ممارسات المشتريات

داخلي كفاءة النظام

داخلي البحوث والتطوير

البيئي

a a a a a a ً معا الطاقة

a a a a ً معا االنبعاثات

a a a a a a ً معا المياه والنفايات السائلة

a a a a ً معا النفايات

a a a a a a ً معا التغير المناخي

االجتماعي

a a a a a a ً معا الحصول على الكهرباء

داخلي ثقافة االستدامة

a a a a a a ً معا االبتكار

a a a a a ً معا الصحة والسامة المهنية

a a ً معا التوظيف

داخلي التنوع وتكافؤ الفرص

a a a a a a خارجي التخطيط واالستجابة 
للكوارث/ الطوارئ

a a  a ً معا إسعاد المتعاملين
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مواضيع ومجاالت المواد



7.2 59 القدرات المركبة وفقاً لمصدر رئيسي من مصادر الطاقة طبقاً 
للوائح التشريعية EU1

 GRI G4
إفصاحات القطاعات 

2013
المؤسسات الخدماتية 

المزودة 
لخدمات الكهرباء

7.2 58-59 صايف الطاقة المنتجة وفقاً لمصدر رئيسي من مصادر الطاقة 
طبقاً للوائح التشريعية EU2

125 عدد حسابات المتعاملين من القطاعات السكنية والصناعية 
والمؤسسية والتجارية EU3

59 طول خطوط النقل والتوزيع المعلقة والمخفية تحت األرض 
وفقاً للقواعد الناظمة EU4

13.2 86 كسيد الكربون أو  تعيين الحدود المسموح بها النبعاثات ثاين أ
معادلها وفقاً لإلطار التنظيمي لتداول أرصدة الكربون EU5

الجوانب ذات األهمية

االقتصادية

األداء االقتصادي
26 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده  103-1

  GRI 103
26نهج اإلدارة 2016 نهج اإلدارة ومكوناته    103-2

26 تقييم نهج اإلدارة 103-3
 7a;8.1;8.2;

9.1;9.5 26 القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة والموزعة 201-1   GRI 201
األداء االقتصادي 

201613.2;13.1 27 اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى نتيجة التغّير المناخي             201-2
ممارسات المشتريات

12.7 35-36 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده  103-1
  GRI 103

12.7نهج اإلدارة 2016 35-36 نهج اإلدارة ومكوناته    103-2

12.7 35-36 تقييم نهج اإلدارة 103-3

35-36 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين 204-1
  GRI 204

ممارسات المشتريات 
2016

توافرية واعتمادية الكهرباء 
7.1 58-66 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده  103-1

 GRI 103
7.1نهج اإلدارة 2016 58-66 نهج اإلدارة ومكوناته    103-2

7.1 58-66 تقييم نهج اإلدارة 103-3

9.4;9.1;7.1 124- , 58-66
125

القدرة المقررة مقارنة بالطلب المتوقع على الكهرباء على 
المدى الطويل من حسب مصدر الطاقة EU 10

 GRI G4
إفصاحات القطاعات 2013

المؤسسات الخدماتية 
المزودة لخدمات الكهرباء  

إدارة الطلب على الطاقة 
64-66 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده  103-1

 GRI 103
66-64نهج اإلدارة 2016 نهج اإلدارة ومكوناته    103-2

64-66 تقييم نهج اإلدارة 103-3

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

128- ,64-66
130 نهج اإلدارة: برامج إدارة الطلب على الطاقة

 GRI G4
إفصاحات القطاعات 2013

المؤسسات الخدماتية المزودة 
لخدمات الكهرباء  

البحث والتطوير

البحث والتطوير
37-39 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
39-37نهج اإلدارة 2016 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

37-39 تقييم نهج اإلدارة 103-3

7a;9.5 37-39 نهج اإلدارة: أنشطة البحث والتطوير واإلنفاق

 GRI G4
إفصاحات القطاعات 2013

المؤسسات الخدماتية المزودة 
لخدمات الكهرباء

كفاءة النظام  

 8.4;7.3 63-64 ,59 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1
 GRI 103

7.3;8.4 نهج اإلدارة 2016 63-64 ,59 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2
 8.4;7.3 63-64 ,59 تقييم نهج اإلدارة 103-3
 ;8.4;7.1

13.2;12.2 63-64 متوسط كفاءة توليد الكهرباء يف المحطات الحرارية وفقاً 
لمصادر الطاقة واللوائح التنظيمية               EU11  GRI G4

إفصاحات القطاعات 2013
المؤسسات الخدماتية 

7.1;8.4; 12.2المزودة لخدمات الكهرباء   54,59 الفاقد يف النقل والتوزيع يف صورة نسبة مئوية من إجمايل 
الطاقة             EU12

بيئي

الطاقة
8.4 56,58 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
8.4نهج اإلدارة 2016 56,58 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

8.4 56,58 تقييم نهج اإلدارة 103-3
 7a;7b;;7.2

8.4;9.4; 12.2 89-90 استهالك الطاقة داخل المؤسسة 302-1
GRI 302

7a;7b;;7.2 الطاقة 2016
12.8;13.2 89-90 الحد من استهالك الطاقة 302-4

المياه والنفايات السائلة
 12.2 ;6.5;6.4 70-72 شرج للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
نهج اإلدارة 2016

 12.2 ;6.5;6.4 70-72 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

 12.2 ;6.5;6.4 70-72 تقييم نهج اإلدارة 103-3

 12.2 ;6.5;6.4 70-74,76-77 التعامل مع المياه كمصدر مشترك            303-1

 GRI 303
المياه والنفايات 

السائلة 2018

 12.4 ;6.3;3.9 76-77 إدارة التأثيرات المتعلقة بتصريف المياه 303-2
 14.3 ;6.6;6.4 70-72 سحب المياه 303-3
 12.4 ;6.3;3.9 76-77 تصريف المياه 303-4

 6.4 ;6.1;12.2 73,125 استهالك المياه 303-5

االنبعاثات
 13.1;3.9 86-87 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
3.9;13.1 نهج اإلدارة 2016 86-87 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

 13.1;3.9 86-87 تقييم نهج اإلدارة 103-3
 12.4;3.9 86-87 انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة )النطاق 1(   305-1

 GRI 2016 االنبعاثات
305

 12.4;3.9
 No Power
 Purchased

during 2019
انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة )النطاق 2( 305-2

 12.4;3.9 86-87 كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة 305-4
 ;12.4;3.9

 13.2 86-87 الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة 305-5

 ;12.4;3.9
 13.2 88 كل طبقة األوزون انبعاثات الغازات من المواد المسببة لتآ 305-6

 ;12.4;3.9
 13.2 88 كاسيد الكبريت وغيرها من االنبعاثات  كاسيد النيتروجين وأ أ

األساسية يف الهواء 305-7

النفايات 
 6.6;6.3 76-77,93-94 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
نهج اإلدارة 2016

 6.6;6.3 76-77,93-94 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

 6.6;6.3 76-77,93-94 تقييم نهج اإلدارة 103-3
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 ;6.3;3.9
14.2;12.4 67-77 تصريف المياه من حيث النوعية والوجهة 306-1

GRI 306
النفايات السائلة 

والنفايات التقليدية 
2016

 12.5 ;6.3;3.9 93-94 النفايات من حيث النوع وأسلوب التخلص منها 306-2
لم يكن هناك 

أي تأثيرات 
بيئية كبيرة يف 

2019

إجمايل وعدد وحجم الكميات المنسكبة 306-3

 ;6.3;3.9
 14.1;12.4 93-94 نقل المواد الخطرة 306-4

14.1;6.3 76-77,93-94 نوعية الكائنات البحرية المتأثرة بصرف المياه 306-5
التغّير البيئي

13.2;13.1 86 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1
86 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2
86 تقييم نهج اإلدارة 103-3

60-66 تنويع خليط الوقود )الطاقة الشمسية، شمس ديب، إلخ( إفصاحات غير متعلقة 
"GRI" بمعايير

اجتماعي 
التوظيف

 8.8 98,110-113 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1
 GRI 103

8.8 نهج اإلدارة 2016 98,110-113 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2
 8.8 98,110-113 تقييم نهج اإلدارة  103-3

 ;8.5;5.5;5.1
 8.6 100-101 الموظفون الجدد ودوران الموظفين  401-1

 GRI 401
-109,110التوظيف 2016

113
المستحقات الممنوحة للموظفين بدوام كامل وغير ممنوحة 

للموظفين بدوام جزيئ أو مؤقت  401-2

5.5;5.1 110 إجازة األبوة  401-3

8.3 101
نسبة الموظفين المشرفين على التقاعد خالل الخمس أو 
العشر سنوات المقبلة مقسمة على أساس فئة الوظيفة 

والمنطقة
EU15

 GRI G4
إفصاحات القطاعات 2013 

المؤسسات الخدمية المزودة 
لخدمات الكهرباء

الصحة والسالمة المهنية
 8.8 114-119 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
8.8 نهج اإلدارة 2016 114-119 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

 8.8 114-119 تقييم نهج اإلدارة 103-3
 8.8 114 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية     403-1

  GRI 403
الصحة والسالمة 

المهنية

 8.8 114 تحديد وتقييم المخاطر والتحقيق يف الحوادث      403-2
 3.8;3.7 114 خدمات الصحة المهنية     403-3

8.8 115 مشاركة العمال واستشارتهم والتواصل معهم بشأن الصحة 
والسالمة المهنية     403-4

115 تدريب العمال على نظام الصحة والسالمة المهنية     403-5

3.7 116 تعزيز صحة العمال 403-6

 8.8 116-117 الوقاية من آثار الصحة والسالمة المهنية المرتبطة بشكل 
مباشر بعالقات العمل والتخفيف من آثارها    403-7

 8.8 117-119 اإلصابات المتعلقة بالعمل       403-9

التنوع وتكافؤ الفرص
10.2;8.5 98-99 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
نهج اإلدارة 2016

10.2;8.5 98-99 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

10.2;8.5 98-99 تقييم نهج اإلدارة 103-3

109 نسبة الراتب األساسي واألجور للنساء بالمقارنة مع الرجال 405-2
GRI 405

  التنوع وتكافؤ الفرص 
2016

التخطيط واالستجابة للكوارث/الطوارئ
27 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
27نهج اإلدارة 2016 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

27 تقييم نهج اإلدارة 103-3

 ;11.5;1.5
11.6 27 نهج اإلدارة

 GRI G4
إفصاحات القطاعات 2013 

المؤسسات الخدمية المزودة 
لخدمات الكهرباء

إمكانية الوصول إىل خدمات الكهرباء 
128-133 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1

 GRI 103
133-128نهج اإلدارة 2016 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

128-133 تقييم نهج اإلدارة 103-3

11.1 ;7.1;1.4 128-133
نهج اإلدارة: البرامج بما يف ذلك البرامج المشتركة مع الجهات 

الحكومية، لتعزيز الحصول على خدمات الكهرباء وخدمات 
دعم المتعاملين

11.1 ;7.1;1.4 0% نسبة السكان الذين ال تصلهم الخدمة يف مناطق التوزيع 
المرخصة أو المناطق الموصولة بالخدمة EU26  GRI G4

إفصاحات القطاعات 
2013 المؤسسات  

الخدمية  المزودة 
لخدمات الكهرباء

7.1 125 تكرار انقطاع التيار الكهربايئ  EU28
7.1 125 متوسط مدة انقطاع التيار الكهربايئ  EU29

7.1 125 متوسط عامل التوفر للمحطات حسب مصدر الطاقة والنظام 
التنظيمي       EU30

سعادة المتعاملين

125-127 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1  GRI 103
نهج اإلدارة 2016

125-127 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2
125-127 تقييم نهج اإلدارة 103-3

125-127 نتائج استبيان قياس سعادة المتعاملين إفصاحات غير متعلقة 
"GRI" بمعايير
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االبتكار

 9.5;8.3 28-29 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1  GRI 103
نهج اإلدارة 2016

 9.5;8.3 28-29 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2

 9.5;8.3 28-29 تقييم نهج اإلدارة 103-3

107-106 نتائج منصة أفكاري إفصاحات غير متعلقة 
"GRI" بمعايير

40-41 تطور استخدام الطائرات بدون طيار يف هيئة كهرباء ومياه ديب إفصاحات غير متعلقة 
"GRI" بمعايير

ثقافة االستدامة
34 شرح للجانب ذي األهمية وحدوده 103-1
34 نهج اإلدارة ومكوناته 103-2
34 تقييم نهج اإلدارة 103-3

42 مؤشر ثقافة االستدامة لعام 2019  إفصاحات غير متعلقة 
"GRI" بمعايير
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الجيل الرابع 4G
الثورة الصناعية الرابعة 4IR
مركز التقييم والتطوير  A&DC

المركز األمريكي النفسي والعصبي ACPN
عامل التوفر AF

مجاالت تحسين العمل AFI
الذكاء االصطناعي AI

نسبة الحوادث AIR
البنية التحتية المتقدمة ألجهزة القياس AMI

تخزين واسترداد المياه الجوفية ASR
أميركان ويلنس سنتر AWC

مختبر بيركلي ألبحاث الذكاء االصطناعي BAIR
أساليب العمل على النحو المعتاد BAU

خطة استمرارية األعمال BCP
قطاع تطوير األعمال والتميز BDE

BIG مليار جالون
جمعية علم النفس البريطانية BPS

بطاقة األداء المتوازن BSC
المعهد البريطاين للمعايير BSI

استراتيجية الحد من االنبعاثات الكربونية CAS
إدارة تغير المناخ واالستدامة CC&S

هيئة تنمية المجتمع )CDA(
آلية التنمية النظيفة )CDM(

اللجنة الوزارية العالمية للطاقة النظيفة )CEM(
شهادة خفض االنبعاثات المعتمدة )CER(

معهد جامعة كامبريدج لريادة االستدامة )CISL(
الدقائق المفقودة للمتعاملين )CML(

مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي )COP21(
أنظمة الطاقة الشمسية المركزة )CSP(
المسؤولية االجتماعية للشركات )CSR(
استراتيجية ديب للطاقة النظيفة )DCES(

خدمات تبريد المناطق )DCS(
مصادر الطاقة الموزعة )DER(
هيئة كهرباء ومياه ديب )DEWA(

مسرّعات ديب المستقبل )DFA(
برنامج ديب للتميز الحكومي )DGEP(

إدارة الطلب على الطاقة )DSM(
هيئة ديب للتجهيزات  ) DUSUP ( 
شركة كهرباء فرنسا  ) EDF (  
نظام اإلدارة البيئية  ) EMS ( 

مجموعة عمل إدارة الطاقة  ) EMWG ( 
نظام إدارة الطاقة  ) ENMS ( 

إدارة المخاطر المؤسسية  ) ERM ( 
مركبة كهربائية  ) EV ( 

مركز المستقبل إلسعاد المتعاملين  ) FCHC ( 
الغازات الدفيئة  ) GHG ( 

الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال  ) GRC ( 

 ) GRRC (  لجنة مجموعة المخاطر والمرونة

القيم المحتملة لالحتباس الحراري  ) GWP (  

االختصارات

مولدات بخارية السترجاع الحرارة  ) HRSGs ( 
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  ) HVAC (  

شهادات الطاقة المتجددة العالمية  ) i-RECs ( 
نظام إدارة االبتكار  ) IMS (  

  ) IPP (  نظام المنتج المستقل
نظام الرد الصويت التفاعلي  ) IVR ( 

نموذج المنتج المستقل للمياه  ) IWP ( 
محطة جبل علي إلنتاج الطاقة  ) JAPS ( 

هيئة المعرفة والتنمية البشرية  )KHDA  ( 
إدارة المعرفة  ) KM ( 

مؤشرات األداء الرئيسية  ) KPIs (  
كيلومتر  ) KV ( 

كيلووات ساعة  ) kW/h ( 
معيار الريادة يف الطاقة والتصميم البيئي  ) LEED ( 

اإلصابات المضيعة للوقت  ) LTI ( 
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية  ) MBRGI (  

مليون جالون باليوم  ) MIGD ( 
وزارة التربية والتعليم  )MOE  (  

رصد وإعداد التقارير والتحقق منها  ) MRV (  
عملية التحلية متعددة المراحل  ) MSF ( 

كسيد الكربون أطنان مترية من مكان ثاين أ  ) MtCO2 e ( 
ميجاوات  ) MW ( 

الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروين  ) NESA ( 
شهادة عدم الممانعة  ) NOC(s

كاسيد النيتروجين أ  ) NOx (  
المواد المستنفدة لألوزون  ) ODS ( 

الجهات المصنعة للتجهيزات األصلية  ) OEM ( 
الخطوط الهوائية  ) OHL ( 

تخطيط الطاقة والمياه  ) P&WP (  
مكتب إدارة المشاريع   ) PMO ( 

أصحاب الهمم   ) POD (  
أجزاء يف المليون  ) ppm ( 

إدارة المشاريع - إدارة النقل  ) PTD  (  
ألواح ضوئية  ) PV ( 

الخاليــا باســتخدام  العكســي  التناضــح   تقنيــة 
الشمسية  ) PVRO (  

مبرد 22  ) R-22 (  
البحوث والتطوير   ) R&D ( 

تقديم طلبات التأهيل  ) RFQ ( 
التناضح العكسي  ) RO ( 

العائد على االستثمار  ) ROI (  
مؤشر معدل تكرار االنقطاع يف النظام  ) SAIFI (  

)SCADA(: وتحصيــل اإلشــرايف  التحكــم   نظــام 
البيانات  ) SCADA ( 

)SDGs(: أهداف التنمية المستدامة  ) SDGs (  

الشــرق  - الشمســية  الطاقــة  ديكاثلــون   مســابقة 
األوسط  ) SDME (  

سداسي فلوريد الكبريت  ) SF6 (  
فريق قيادة االستدامة  ) SLT ( 
كسيد الكبريت ثنايئ أ  ) SO2 ( 

النقل والتوزيع   ) T&D (  
تبريد مداخل الهواء للتوربينات الغازية  ) TESTIAC ( 

المعهد الدويل لخدمة العمالء  ) TICSI ( 
المعيار الدويل لتميز الخدمات  ) TISSE ( 

إدارة صيانة خطوط النقل  ) TLM-
OHL ( 

تحليل االحتياجات التدريبية  ) TNA ( 
معالجة مياه الصرف الصحي  ) TSE ( 

الطائرات بدون طّيار  ) UAV ( 
الفاقد يف شبكات المياه  ) UFW (  

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ) UNFCCC (  
الميثاق العالمي لألمم المتحدة  ) UNGC ( 

أجهزة تخزين الطاقة  ) UPS (  
المجلس األمريكي لألبنية الخضراء  ) USGBC (  

محطة افتراضية للطاقة  ) VPP ( 
قطاع المياه والهندسة المدنية  ) W&C ( 

المنتدى االقتصادي العالمي  ) WEF (  
القمة العالمية لالقتصاد األخضر  ) WGES ( 

منظمة الصحة العالمية  ) WHO (  
مجموعة اإلمارات للبيئة البحرية EMEG






