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ً

ً

يتنا  رؤ
ة  مستدامة ومبتكرائدة عالميا  سسة رمؤ

سالتنار
الطاقة  مجال يفة  مبتكروحلول   ائدةرعالمية   خدمات بتوفير نلتزم 

واألهداف  الخمسين ثيقةووي بلدالثمانية  المبادئ مع انسجاما
الناس  حياة يثري بما المتحدة، بيةالعر ات  اإلمارلدولة   اتيجيةاالستر

ى نحو مستدام.  عليضمن سعادة المعنيين  و

نا شعار
ألجيالنا القادمة  



اه  يد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثرا المغفور له بإذن هللا الشيخ ز
 1918-2004(بية المتحدة )ات العر سس دولة اإلمارمؤ



 
ضروري به واهتمامنا ية،حضار عملية   أي أساس اإلنسان 

ٍمبانمن   أقمنا ومهما مستمر، حقيقي تقدم كل محور ألنه 
جسور،  من مددنا ومهما ومستشفيات، سومدارومنشآت   

 ال روح فيه. ًماديا ًفإن ذلك كله يظل كيانا



يد آل نهيان حفظه هللا  اصاحب السمو الشيخ خليفة بن ز
بية المتحدة  ات العرئيس دولة اإلمارر



 

يزها  لتعزوالجهد   العمل من يدالمز بذل   ىعلعزمنا   نؤكد 
وفق  المستدامة التنمية أهداف لتحقيق )البيئة(، يرهاتطوو

ي فتسهم  وآمنة نظيفة بيئة ضمانو٢٠٢١  ات اإلمارية  رؤ
ألجيالنا القادمة.  و ًخاء والسعادة لنا جميعاتوفير الر



اشد آل مكتوم رعاه هللا  صاحب السمو الشيخ محمد بن ر

بية المتحدة  ات العرئيس دولة اإلمارنائب ر

ي باء حاكم دئيس مجلس الوزرر



ضمانوالحاكمة،   ةاألسرثها  تتوارصية  وهي   المصادر يعتنو
عنه ىنتخلأن   يمكن ال الكفاح حلةربعد   إليه صلناوما   أن 

ى مصدر واحد فقط للحياة. علباالعتماد  



سعادة سعيد محمد الطاير  
ئيس التنفيذي  العضو المنتدب الر

ي بباء ومياه دهيئة كهر



    
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 

   

 

 
 

رسالة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء 
2018 في تقرير االستدامة ومياه دبي

اتيجيةالستر ًئيسيارًومحركايتنا  رؤي  ف ًأساسيا ًركناباعتبارها   االستدامة ىعلالعالمي   المستوى ىعلنجاحنا   يعتمد 
ًوفقاإعداده   تم والذي للهيئة، السادس االستدامة يرتقر ئيسيين  الرللمعنيين   نقدم بأن فخورون نحنوأعمالنا.   
الخاصة يةاإلدار ساتنا  مماري فالشفافية  اعتماد ىعل ًصاحرذلك  وير،  التقارإلعداد   العالمية ةالمبادرلمعايير   
المتعاملين  فيهم بمن ئيسيينالرالمعنيين   مع تعامالتناوالمناخ؛   تغيرووالمياه   والطاقة المستدامة بالتنمية 

ظفين والمجتمع.  والمو

قيادتنا  تطلعات مع المستدامة، والتنمية الطبيعية دالموارى  علوالحفاظ   البيئة حماية يفدنا  جهوتنسجم  و
خليفة الشيخ السمو صاحب سيدي توجيهاتوية  برؤوخططنا   اتيجياتنااسترجميع   يفشد  نسترإذ   شيدة،الر

نائب  مكتوم آل اشدربن   محمد الشيخ السمو صاحب سيديوهللا”؛   “حفظه الدولة ئيسرنهيان،   آل يدازبن   
طنيةووخطط   اتيجياتاسترتنفيذ   ىلإ ًيضاأ نسعى   كما هللا”. “رعاه يبدحاكم   اءالوزرمجلس   ئيسرالدولة   ئيسر

للمستقبل؛ يتااإلمارالشباب   إلعداد تهدف األمد يلةطوحكومية   خطة وهي 2071” اتاإلمارية  “مئومثل   طموحة، 
خدمات بتوفير نلتزمواألصعدة.   مختلف ىعلعالمية   كوجهة ةباإلمارتقاء  االرى  لإتهدف   التي 2021” يبدو“خطة   
واألهداف  الخمسين ثيقةووي  بلدالثمانية   المبادئ مع ًانسجاماالطاقة   مجال يفة  مبتكروحلول   ائدةرعالمية   

مستدام.نحو   ىعلالمعنيين   سعادة يضمنوالناس   حياة يثري بما المتحدة، بيةالعر ات  اإلمارلدولة   اتيجيةاالستر

مستدامة  ًعالمياائدة  رسسة  “مؤنكون   بأن يتنارؤفإن   المتحدة، لألمم العالمي الميثاق يفأعضاء  وبصفتنا 
لدور دعمنا نواصل هنا، ومن 2030. لعام المتحدة لألمم 17الـ  المستدامة التنمية أهداف مع تنسجم ة”ومبتكر
أعمالنا،  خطط مواءمة خالل من المستدامة التنمية أهداف تحقيقوالمستدام   التقدم تشجيع يفالمتحدة  األمم 
يعنا مع تلك األهداف.امجنا، ومشار اتنا، وبرومبادر

والحد الطبيعية دالموارى  علالحفاظ   بأهمية الوعي مستوى فعلرمتكاملة   اتيجيةاسترضعنا  وذلك،   ولتحقيق 
بصمتنا  وخفض الطبيعية، دهاموارى  علوالحفاظ   البيئة لحماية اميةالردنا  جهويدعم   هبدوروهذا   استهالكها. من 
من المائة يف 75إلنتاج  تهدف التي 2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية  استرأهداف   لتحقيق ًدعمانية  بوالكر 

البصمة  يفاألقل  المدينة ىلإي  بديل  تحوو   ،2050عام  بحلول نظيفة مصادر من الطاقة من يبداحتياجات   
الشمسية،  للطاقة مكتوم آل اشدربن   محمد مجمع بناء أعمال يفمستمرون  أننا حيث العالم، يفنية  بوالكر 

التي نيةبوالكر االنبعاثات   من الحد اتيجيةاستري  فنساهم  كما 2030. عام بحلول ميجاوات 5,000سينتج  و
لخفض والمياه الطاقة ىعلالطلب   ةإداراتيجية  واستر، 2021عام  بحلول 16%بنحو  االنبعاثات خفض ىلإتهدف   

 2030. بحلول عام 30%االستهالك بنسبة  

التقنيات باستخدام ملتزمون نحنوالمستدامة،   التنمية لدعم اتيجيتنااستريات  أولومقدمة   يفاالبتكار  يتيأو 
وحماية الطاقة، ينتخز وطيار،   بدون اتوالطائراالصطناعي،   الذكاء ذلك يفبما  ابعة،الرالصناعية   ةللثوراإلحاللية   
العمليات  مجاالت يفواالبتكار  لالستدامة اتيجيتنااسترتتركز  والضخمة.   والبيانات تشين، البلوك تقنيةوالبيانات،   

الدخل،  مصادر يعتنووالذكية،   المدينة اتومبادرير،  والتطووالبحوث   المتجددة، الطاقة يعومشار ئيسية،  الر
ي.ناي قطاع التكنولوجيا، واألمن السيبرفدعم الشركات الناشئة  قمية، ووالخدمات الر

ة  متجاوز، 2018ي ف 90.17%سط  بمتوسسية  المؤاالستدامة   ثقافة ر ّشمؤي  فعالمية  نتائج الهيئة وحققت 
ام  وااللتزاالستدامة،   تحقيق يفيادة  الرتشمل   محاور عدة ىلإر   ّشالمؤيستند  وسات.   ّسللمؤالعالمي   ّلالمعد
يب، ومدى الوعي باالستدامة.ي مجال االستدامة، وفعالية التدر فاتيجي باالستدامة، واالبتكار  االستر

ة  كبيرات  وفورالماضية   العشر السنوات خالل الطاقة دوموارالبيئة   ىعلللحفاظ   اتناومبادرامجنا  برحققت   كما 
عامي  بين كميةا الترات  الوفوروبلغت   المصلحة. أصحاب جميع لدى والمياه باءالكهر استهالك   صعيد ىعل

ي. تاإماردرهم   مليار 1.2يعادل  بما المياه، من جالون مليار 7.4وباء،  الكهرمن   ساعة اواتتير )2018-2009( 2
والحكومية  التعليمية المنشآت يفوكذلك  والصناعية، يةوالتجار السكنية   القطاعات يفات  الوفورهذه   تحقيق تمو
 مليون طن. 1نية بواقع  بوي خفض االنبعاثات الكر ف ًيضاساهم ذلك أ شبه حكومية، وو

سالةر ًيضاأ يحمل   بل فحسب، واالبتكار االستدامة صعيدي ىعلاتنا  إنجازاض  استعرى  علير  التقرهذا   يقتصر ال
بها حتذىي ًذجانموتصبح   لكي يبدومياه   باءكهر هيئة   ةمسيردعم   يفالفاعل  دورهم ىعلالمعنيين  لجميع تقدير  ُ

لالقتصاد عالمي قطب ىلإي  بديل  تحوتعزز   ةمتطورتحتية   بنية توفير وكذلك ثوقيتها،وموالطاقة   كفاءة لناحية 
األخضر.  
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يرمقدمة عن التقر
والبيئي االقتصادي الهيئة أداء حول الحقائق ي،بدومياه  باءكهرلهيئة  السادس السنوي االستدامة يرتقريتناول  

أدائها ىعلاإلطالع  من المعنيين ّنيمكمما  المستقبلية، وأهدافها نتائجهاواماتها التزى عليركز وواالجتماعي،  
المستدام.  

ير نطاق التقر
نطاق ضمن تقع التي األساسية اءاتواإلجرالعمليات  بجميع ير،التقرهذا  يفدة الوارواإلفصاحات  البيانات تبطتر

أو  التابعة بالشركات تتعلق بيانات أي ىعلير التقرهذا  يحتوي الوذلك.  خالف ديرلم  ما تشملها،والهيئة  عمل 
دين، ما لم يذكر خالف ذلك.يع المشتركة أو المورالمشار

ات المبادرير التقريتضمن و، 2018ديسمبر  31ى لإيناير  1من  ةالفترير التقرهذا  يفدة الواراألداء  بيانات تغطي 
ي فدة الوارالمهمة  األساسية المعلومات ىعليحتوي  كما الماضية، السنوات خالل الهيئة أطلقتها التي يةالجار
تلك عن يرالتقرهذا  يفالمستخدمة  البيانات قياس أدوات يفية جوهرتعديالت  توجد ال أنه ًعلماسابقة،  يرتقار

ير السابق. ي التقرفالمستخدمة  

ير محتوى التقر
معقول بشكل الهيئة، يفاالستدامة  أداء حول معلومات 2018ي بدومياه  باءكهرلهيئة  االستدامة يرتقرم ّيقد

يتيأو ً،ياسنواالستدامة  حول يرهاتقربإعداد  الهيئة تلتزموالهيئة.  لدى المعنيين فئات جميع ًمستهدفاومتوازن،  
حسب (،)GRIير التقارإلعداد  العالمية ةالمبادرلمعايير  ًوفقا، 2017االستدامة  يرتقرإصدار  عقب يرالتقرهذا  

إعداد  مجال يفالعالم  مستوى ىعل ًواستخداما ًشيوعااألكثر  المعايير ةالمبادرتوفر  حيث األساسي، المستوى 
االستدامة  أداء ىعلاإلطالع  من العالم حول المعنيين ّنيمكما  وهو بها، المتعلقة واإلفصاحات االستدامة يرتقار

ى ذلك. علتبة سسات، واآلثار المتري المؤف

إلعداد  العالمية ةالمبادرلمعايير  ابعالرلإلصدار  ًوفقاباء الكهرخدمات  قطاع إفصاحات مع ًيضاأير التقريتوافق و
امااللتزي فالتقدم  مستوى حول السنوي يرالتقرمتطلبات  مع ينسجم كما المستدامة، التنمية وأهداف ير،التقار

 Task Force on Climate Related Financial Disclosuresand followsالمتحدة.  لألمم العالمي بالميثاق 
recommendations .)TCFD( كما واالكتمال، واالستدامة والواقعية الشمولية مبادئ ىعلير التقرتكز يرو

 حول الشمولية والواقعية واالستجابة. AA1000ينسجم مع معيار المساءلة  

جي الضمان الخار
االستدامة  يرتقرمنا ّقدنة، للمقاروقابلة  ثوقةوموشاملة  معلومات بتقديم تبطيرالشفافية  تحقيق بأن منا ًيماناإ

لمعايير ًوفقامستقل  جيخارضمان  دمزوقبل  من د(،محدو)بمستوى  جيخارضمان  اءإلجرأخرى  ةمر 2018
ISAE 3000( 3000(. الضمان الدولية 

التعليقات 
المعنيين؛ جميع اءوآرتعليقات  نّنثمواالستدامة،  أداء تحسينوير تطوى لإًدائماي بدومياه  باءكهرهيئة  يفنسعى  

ير تقرمن  السادس اإلصدار يخص جانب أي لتحسين احاتاقترأو  اتاستفسارأو  تعليقات أي لديكم كانت فإذا 
 sustainability@dewa.gov.aeي: نيد اإللكتروجى التواصل معنا عبر البراالستدامة، ير

 www.dewa.gov.ae:ينولكترإلالهيئة اقع موى علة فرمتوير لتقراا هذمن  نيةولكترإلالنسخة ان أا  ًيضألعلم اجى يرو
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يخ الهيئة تار

19591992 19611973 

إنشاء شركة كهرباء دبي

أسست شركة كهرباء دبي أول محطتين إلنتاج الكهرباء: المحطة 
(أ) والمحطة (ب) لتزويد سكان دبي بالكهرباء عبر شبكة توزيع 
بسيطة، حيث اعتمدت هاتان المحطتان في تشغيلهما على وقود 

الديزل، وبلغت القدرة اإلجمالية لهما 60 ميجاوات. 

 أصدر المغفور له "بإذن هللا" الشيخ مكتوم بن 
ر اشد آل مكتوم، حاكم دبي في ذلك الوقت، مرسوماً
بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتبارها مؤسسة 

عامة مستقلة مملوكة بالكامل للحكومة،
 إنشاء دائرة ومسؤولة عن إنتاج الكهرباء والمياه في دبي. 

 مياه دبي

ي سطورفالهيئة 
ة إماري فوالمياه  باءللكهرالوحيد  دالمزووهي  ي،بدلحكومة  بالكامل مملوكة سسةمؤي بدومياه  باءكهرهيئة  

اناتوخزالمياه،  تحلية ومحطات باء،الكهرإنتاج  محطات صيانةوتشغيل  يفاألساسي  الهيئة عمل يتمثلوي. بد
إنتاج محطات تعتمدوي. بدي فوالمياه  باءالكهريع توزشبكات ووالمياه،  باءالكهرنقل  طوخطوالجوفية،  المياه 

الغاز  الهيئة تشتري حيث الطبيعي، الغاز ىعلعملها  يفأساسي  بشكل للهيئة التابعة المياه تحليةوالطاقة  
ينه تخزونقله والطبيعي،  الغاز اءشرعن  المسؤولة الجهة وهي سوب(،)دوات للتجهيزي بدهيئة  من ًياحصر

المجلس  افوإشرمظلة  تحت مستقلة سسةكمؤي بدومياه  باءكهرهيئة  تعملوي. بدة إماري فللعمالء  تسليمهو
يتمتعوي، بدي فلها  والتنسيق والتخطيط الطاقة سياسة يرتطوعن  المسؤولة الجهة وهو ي،بدي فللطاقة  ىعلاأل

باء المعمول بها لدى الهيئة. فة المياه والكهري ذلك تحديد تعرفبالصالحيات التنظيمية الواسعة، بما  
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من  العديد ا ًيضأنمتلك  أننا إال والمياه، باءالكهرإمدادات  توفيروإنتاج  يفتتمثل  ئيسيةالرأعمالنا  أنشطة أن ورغم 
ي: يلية األخرى ذات الصلة، ومنها ما المصالح التجار

شركة دوكاب لتصنيع كابالت الضغط العالي:
الشركة المصنعة والموردة للكابالت ذات الجهد 
العالي، حيث أنشئت الشركة كمشروع مشترك 

بين دوكاب (50%) وهيئة كهرباء ومياه دبي 
(25%) وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي (%25).

مشروع حصيان للطاقة (المرحلة األو لى): أول 
في المنطقة إلنتاج الطاقة بتقنية الفحم محطة
النظيف، وفق نظام المنتج المستقل. وقد تم 

إنشاؤها إلنتاج 2400 ميجاوات من الطاقة لشبك
هيئة كهرباء ومياه دبي، بما يدعم "استراتيجية دبي 

للطاقة النظيفة 2050". تمتلك شركة حصيان 
القابضة للطاقة 51% من أسهم الشركة، بينما

كوا باور" و "هاربين القابضة  تمتلك شركتا "أ
المحد دة" نسبة %49. 

مركز بي المتميز لضبط الكربون: شركة
استشارات متخصصة في مشاريع الطاقة، 

تركز على الطاقة المتجددة، و تداول األرصدة 
الكربونية، حيث تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 

حصة مؤثرة فيها بنسبة %36.  

شركة ماي بي: وهي مصنع لتعبئة مياه الشرب 
ومملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تتولى 

توزيع مياه الشرب المعبأة في أسواق دولة
 اإلمارات العربية المتحدة وأسواق التصدير. 

مورو (مركز البيانات للحلول المتكاملة):
شركة تابعة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء 

ومياه دبي، وكان الهدف من تأسيسها توفير 
خدمات مركز البيانات، وحلول الحوسبة 

السحابية، وحلول إدارة األعمال، وخدمات إدارة 
تقنية المعلومات للهيئة وللهيئات الخارجية 

العامة والخاصة. 

في  شركة شعاع للطاقة (1): أنشئت الشركة
العام 2015 وفق نظام المنتج المستقل، 

الستكمال المرحلة الثانية من مجمع محمد بن 
راشد للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية 200 

ميجاواتof solar power. و تعود ملكية %51 
منها لشركة جميرا العالمية للطاقة، بينما تملك 

كوا باور المحدو دة للطاقة الشمسية"   شركة "أ
نسبة 49% من أسهمها.

شعاع للطاقة (2): المرحلة الثالثة من مجمع 
محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، 

بقدرة 800 ميجاوات، وأنشئت في العام 2016، 
يعود 60% من ملكيتها إلى شركة شعاع 

القابضة للطاقة (2)، بينما تملك شركة اإلمارات 
للطاقة الشمسية نسبة 40% منها. 

شركة االتحاد لخدمات الطاقة: تقدم خدمات 
كفاءة الطاقة للمباني، وهي مملوكة بالكامل 

لهيئة كهرباء ومياه دبي. 

كبر محطة للطاقة  شركة نور للطاقة (1): أ
الشمسية المركزة في العالم في موقع واحد، 

تأسست في العام 2018 بقدرة إنتاجية قدرها 
950 ميجاوات. تمتلك شركة "نور القابضة

للطاقة" 51% من حصصها، بينما تمتلك شركة
كوا باور القابضة المحدو دة" للطاقة الشمسية "أ

المركزة النسبة المتبقية والبالغة 49% منها. 

شركة إنوجي إنترناشونال الشرق األو سط 
(المعروفة سابقاً بشركة آر دبليو إي باور 

إنترناشونال الشرق األو سط): هي شرك
استشارات متخصصة في مشاريع الطاقة، 

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي منها حصة قدرها 
51%، بينما يعود 49% من حصصها إلى 

"إنوجي لالستشارات"، التابعة لشركة "إنوجي" 
األلمانية الرائدة في مجال الطاقة. 

مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد المركزي 
(إمباور): تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي %70 

منها، وهي المز د الرئيسي لخدمات التبريد 
المركزي في المنطقة، تشمل أنشطتها إدارة 
 تشغيل صيانة محطات التبريد المركزية 

شبكات التوزيع ذات الصلة.

استثمارات صندوق د بي األخضر: شركة
مملوكة بالكامل لشركة "جميرا العالمية 

القابضة للطاقة"، تأسست في العام 2018 
لالستثمار في المشروعات والشركات الداعمة

للبيئة. 

شركة جميرا العالمية للطاقة - وادي 
السيليكون: الشركة الممثلة لهيئة كهرباء 
ومياه دبي في وادي السيليكون، والمملوكة
بالكامل لشركة "جميرا العالمية القابضة 

للطاقة"، الذراع االستثمارية للهيئة. و يتمثل 
هدف الشركة األساسي في البحث عن الفرص 

االستثمارية في مجاالت البحوث والتطوير 
واالبتكار. 

شركة جميرا العالمية للطاقة، و شركة شعاع 
القابضة للطاقة (2) شركة حصيان القابضة 

للطاقة Noor Energy 1 and Holdings: شركات 
تأسست ألغراض خاصة، ومملوكة بالكامل لشركة 

جميرا العالمية القابضة للطاقة (ذ.م.م.)، وهي 
الذراع االستثمارية لهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما 

يتعلق بالمشاريع القائمة على أساس نظام المنتج 
 المستقل. 

ير. ي هذا التقرفدة ة أعاله مستثناة من البيانات المفصح عنها والوارية المذكورمع مالحظة أن المصالح التجار
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حقائق ئيسية حول هيئة كهرباء ومياه دبي

 11,100470 11,787750,172844,216 

 القد ة اإلنتاجية عدد الموظفين
 للكهر باء

 القد ة اإلنتاجية
 للمياه

 عدد المتعاملين
 (المياه)

 عدد المتعاملين
(الكهر باء)

 جالونميجاوات 

قيمنا
نمثلها،  التي المبادئ ضوحبوتعكس  التي سسيةالمؤالقيم  من مجموعة يبدومياه  باءكهرهيئة  يفحددنا  لقد 

يفتعرلها  قيمة لكل يكونوين. اآلخرمع  ًجياوخار ًداخلياتفاعلنا  لكيفية يقطريطة خرالقيم  هذه تشكلو
هذه تنعكسواليومي.  عملهم يفالقيم  هذه دمج من ظفيناموتمكين  أجل من ئيسية،رسلوكيات ومفصل،  

انضمامهم  عند ظفينالموجميع  مع مشاركتها تتم والتي بنا، الخاصة السلوك قواعد يفسسية المؤالقيم  
يق البوابة الداخلية للهيئة. عن طر ًيضاصول إليه أظفين، والذي يمكن الوب الموًيات كتيللهيئة، ضمن محتو

اسخالريماننا إمن ًانطالقاالعملية،  ساتناممارجميع  يفقيمنا  تطبيق أهمية ارباستمرالهيئة  يفالعليا  ةاإلدارتؤكد و
وأنظمة االتصال سائلومن  العديد إتاحة ًيضاأتدعمه  ما وهذا ة،بالقدوالقيادة  هي للقيادة يقةطرأفضل  بأن 

حول  تعليقاتهم تقديموائهم، آرعن  التعبير من ظفيناموتمكين  يفمجتمعة  تسهم والتي والتعليقات، اءاآلرإبداء  
ى ذلك. لأي مخالفة لقواعد السلوك، وبيئة العمل، وخدمة المتعاملين، وما إ

نلتزم في الهيئة ببذل
أقصى جه دنا

باستمرار، وتخصيص 
الموار د المناسبة 
والكافية للتنبؤ 

باحتياجات وتوقعات 
المعنيين، والعمل 

على تحليلها وتلبيتها 
وتجاوزها، لالنتقال من 

 مستوى الرضا إلى 
تحقيق سعادتهم.

نلتزم باالمتثال لقوانين 
دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، والحفاظ على 
أعلى مستو يات 

الشفافية والنزاهة 
والعدالة والمشاركة 

والفعالية والمحاسبة 
 في جميع معامالتنا مع 

المعنيين كافة.

نلتزم بتحقيق مصالح 
المعنيين، مع تحقيق 

التوازن بين اآلثار 
البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية، وممارسة 
 أعمالنا بمسؤولية، 
للمحافظة على الموار

 الالزمة ألجيالنا القادمة 
على المدى البعيد.

نلتزم بمواصلة رحلة 
التميز من أجل دفع 

عجلة التحسين 
المستمر عن طريق 

تطبيق أعلى ممارسات 
الكفاءة والفعالية، 

لتحقيق نتائج 
 مستدامة للمعنيين في 

 جميع المجاالت.

 نلتزم بمواصلة تط ير
 التوجهات الجديدة

 والبحث عنها باستمرار،
 واالستفادة من أفكار
جميع المعنيين التي

 تخلق قيم عامة
جديدة، عبر منهجيات

 عمل مرنة وفعالة
 تراعي المخاطر وتقدر

 .المبادئ

 التميز

4 
 الحوكمة
 الرشيدة

5 

 سعادة
 المعنيي

1 

 االستدامة

2 

 االبتكار

3 
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سسية الحوكمة المؤ
ىعلتعمل وللحكومة،  بالكامل مملوكة خدماتية سسةمؤباعتبارها  مهمين يندوري بدومياه  باءكهرهيئة  ديتؤ

العامة  للخدمات المنظمة الجهة دوروالمنتج،  بدور تقوم فهي ي،بدة إماري فوالمياه  باءالكهرإمدادات  توفيروإنتاج  
قصة يفالمساهمين  أبرز باعتبارها الهيئة دور يزتعزي ف ًأساسيا ًعامالشيدة الرالحوكمة  تشكل ولذلك، ً.يضاأ

أفضل  لتبني سعيها إطار يفذلك وسسية، المؤالحوكمة  ساتممارأفضل  تبني ىعلالهيئة  دأبتوي. بدنجاح  
مثل العالمية، سساتالمؤكبرى  مع يةالمعيارنات المقاراء إجرى علص تحروالمجاالت.  جميع يفسات الممار

الخدماتية  سساتوالمؤالمتحدة،  لألمم التابعة والمنظمات ي،لالدووالبنك  والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة 
ى مستوى العالم.عل

العادلة. ساتوالمماروالمحاسبة  والشفافية الثقة وهي: شيدةالرللحوكمة  المعتادة بعاألرالركائز  الهيئة تبنت 
المتسارعة اتالتغيركب يوابما  الهيئة لدى الحوكمة دوافع تطورت بع،األرالركائز  تلك ىلإوباالستناد  ذلك، وبعد 
الحوكمة  نطاق يشملوالماضية.  دعقوالثالثة  مدار ىعلالمعنيين  توقعات ذلك ومن التكنولوجيا، شهدتها التي 

المياه، وحوكمة االستدامة، وحوكمة يع،المشاروحوكمة  المعلومات، تقنية حوكمة ا،ًحاليالهيئة  يفشيدة الر
تشمل التي ابعةالرالصناعية  ةللثورالفعالة  الحوكمة ومتطلبات نية،اإللكترووالحوكمة  يات،المشتروحوكمة  
الحوكمة  سيختر ًيضاأيتطلب  أنه إال ومستدامة، نةمرحوكمة  يتطلب قميالرالعصر  أن ومع قمي.الرالتحول  

الحوكمة فإن ولذلك، قمي.الرالعصر  سرعة مع والتكيف االستجابة من لتمكينها الهيئة، عمل نواحي جميع يف
ي فضح موهو  كما القادمة” “ألجيالنا االستدامة يزبتعزالهيئة  قدمته الذي والوعد الثقة ىعلتستند  الهيئة لدى 
بسعادةًممثالسمي، رار قروبموجب  الوحيد مساهمنا قبل من المعين ةاإلدارمجلس  سخورسسي. المؤنا شعار

كما أخالقية، معايير ىعلتبنى  سسةمؤالهيئة  لتكون الثقافة هذه للهيئة، التنفيذي ئيسالرالمنتدب  العضو 
الحسنة. ةالقدومبدأ  خالل من الحوكمة ساتممارأفضل  قيادة ىعلالهيئة  يفالعليا  ةواإلدارة اإلدارمجلس  يعمل 

تستمر مبدئية ةلفتري، بدحكومة  وهو أال الوحيد، مساهمنا قبل من التسعة الهيئة ةإدارمجلس  أعضاء تعيين تم 
عقب  التسعة األعضاء اختيار يتموي. بدحاكم  عن صادر سوممربموجب  ذلكوللتمديد(،  )قابلة سنوات ثالث 

والمحاسبة والتكنولوجيا الهندسة مجاالت يفومؤهالتهم  اتهمخبراالعتبار  يفاألخذ  مع شاملة، تقييم عملية اءإجر
سساتالمؤمن  العديد اتإدارمجالس  يةبعضواألعضاء  جميع يتمتعواألعمال،  ةوإدارة واإلداروالمالية  

عدم ارإقريعد وبها.  العمل نواحي وجميع الهيئة ىعلمسؤول  بشكل ةاإلدارمجلس  أعضاء فيشرووالشركات.  
ةإدارمجلس  حوكمة مبادئ ممكنات من السلوك، وقواعد الصلة، ذات افاألطروإفصاحات  المصالح، تضارب 
تكون  بل محددة، أو ثابتة ًلجانااللجان  تلك تكون ال بحيث اللجان، تشكيل منهجية المجلس يتبنىوالهيئة.  
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والمخاطر نة،والموازالمالية  المتطلبات مثل ئة،طارمتطلبات  أي مع التعامل ىلإتهدف  وفعالة، ديناميكية ًلجانا
أعضاء ومؤهالت اتمهارى عل ًبناءاللجان  تلك تشكيل بذلك يتموذلك.  ىلإوما  التقنية، والمشكالت والتدقيق، 

عملية لدعم جيةخاربمصادر  أو اءالخبربنصائح  االستعانة اللجان ولتلك ةاإلدارلمجلس  يجوزوة، اإلدارمجلس  
أعمال جداول وإعداد المجلس، اجتماعات تيبترى عليعمل  مؤهل، تيرسكرا  ًيضأللمجلس  يكونوار. القراتخاذ  

عقد  يمكنهواألقل،  ىعلالعام  خالل اتمربع ألراالجتماع  المجلس ىعليتعين  حيث االجتماعات، ومحاضر 
المجلس  أعضاء إطالع ىعلللهيئة  التنفيذي ئيسالرالمنتدب  العضو يقوموة. الضرورعند  االجتماعات من يدالمز

قبل  من اضاعترأي  أخذ مع الحاسمة، اتارالقراتخاذ  يفتهم استشارجانب  ىلإات، التطورآخر  حول ارباستمر
المجلس بعين االعتبار.

التي  سسيةالمؤالحوكمة  يفالتميز  لمبادئ ًاتقديرالحوكمة،  يفالتميز  جوائز من العديد ىعلالهيئة  وحصلت 
تنتهجها. 

ةمجلس اإلدار
يفسلطة  ىعلأه باعتبارسسية، المؤأنشطتنا  جميع اقبةمرى علي بدومياه  باءكهرهيئة  يفة اإلدارمجلس  يعمل 
خدمات ىعلوالموافقة  للهيئة، يةالسنوانية الميزاعتماد  يفاألساسية  مهامه تتمثلوات. ارالقرالتخاذ  الهيئة 
يةاإلدارالشؤون  ا ًيضأالمجلس  يعتمدوجية. الخاراف األطرمع  االتفاقيات اموإبرواعتماد  والمياه، باءالكهرإمداد  

ة اإلدارمجلس  فإن للهيئة، الوحيد المالك هي يبدحكومة  أن وبما التنظيمية. اللوائح يصدرووالتقنية،  والمالية 
سوم حكومي. ار ومربموجب قر ًةوكبار المسؤولين يتم اختيارهم مباشر

الطاير حميد مطر سعادة/ يشغلوأعضاء.  9من  يتألفو، 2018العام  يفي لالحاة اإلدارمجلس  تعيين تمو
التنفيذي ئيسالرو  المنتدب العضو منصب الطاير، محمد سعيد سعادة/ يشغل بينما المجلس، ئيسرمنصب  
للهيئة.  

 سعيد محمد الطاير
 العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

 عضوا
 هالل خلفان بن ظاهر

 عضوا
 عبد هللا السيد محمد الهاشمي

 عضوا
 خلفان أحمد حارب

 عضوا
 ماجد حمد الشامسي

 عضوا
 عبيد سعيد بن مسحار

 عضوا
 سعيد محمد الشارد

 عضوا
 نبيل عبد الرحمن عارف

 ئيس مجلس اإلدا
مطر حميد الطاير
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يبباء ومياه دالهيكل التنظيمي لهيئة كهر
ووحداته وأقسامه اتهإدارقطاع  لكل يكونوداعمة، وأساسية  متخصصة قطاعات عدة خالل من الهيئة تعمل 

ي فالهيئة  دجهوتدعم  التي والخطط واألهداف ئيسية،الراألداء  اتشرلمؤ ًوفقاعملياته،  تدير التي التنظيمية 
تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية. 

 مسؤول االتصاالت
 والمشاركة العامة

 كبير مسؤو
 أمن المعلومات

 إدارة الطلب/ إدارة جانب الطلب

 إدارة الطلب/ إدارة جانب الطلب

 إدارة الطلب/ إدارة جانب الطلب

 إدارة الطلب/ إدارة جانب الطلب

 إدارة الطلب/ إدارة جانب الطلب

 إدارة الطلب/ إدارة جانب الطلب

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 نائب ال ئيس

 العضو المنتدب وال ئيس التنفيذي

 النائب التنفيذي لل ئيس

 النائب التنفيذي لل ئيس

 المستشارين التقنيين

 تطوير األعمال والتميز

 االست اتيجية واالتصال الحكومي

 تخطيط الطاقة
 والمياه

 النائب التنفيذي لل ئيسالنائب التنفيذي لل ئيسالنائب التنفيذي لل ئيسالنائب التنفيذي لل ئيس النائب التنفيذي لل ئيسالنائب التنفيذي لل ئيسالنائب التنفيذي لل ئيسالنائب التنفيذي لل ئيس

 تخطيط نقل
 الطاقة

 نائب ال ئيسنائب ال ئيسنائب ال ئيس نائب ال ئيسنائب ال ئيسنائب ال ئيسنائب ال ئيس

 تخطيط نقل
 المياه

 إدارة الطلب/ إدارة جانب الطلب

 إدا ة األحمال
 والتعرفة

 التطوير والدعم
 التقني

 إدا ة معلومات
 وتراخيص

 البنية التحتية

 تقنية العمليات
 األمان

 تخطيط التوزيع

توليد الطاقة
 االبتكار والمستقبلمياه ومدنخدمات الفواتنقل الطاقةوالمياه

 تخطيط توليد الطاقة
 وتحلية المياه

 عمليات النقل

 تقنية العمليات

2k، L، M المحطة 

1D، E، G إدا ة سلسلةالمحطة 
 التوريد وجو دة الصحة

 والسالمة والبيئة

 اإلدا

 العقو

 محطة 3 العوير
 والقصور ومحطات
 الطاقة الشمسية

 الصيانة
 الميكانيكية

 تخطيط االنتاج

 التدشين
 والتراخيص

 الشؤون اإلدارية
 واإلطفاء واالمن

 مدير أول

 مختبر ديوا
 المركزي

 المشاريع
 والهندسة

 صيانة النقل

 تدشين النقل

 حماية النقل

 هندسة النقل

 مشاريع النقل

التحقق والفئة
 الوطنية

 يداع واستر دا
 الضمان

 خدمات الفواتير

 خدمات القياس

 مدير أول

 التحكم في الفواتير

 توزيع الطاقة

 المشاريع
 والهندسة
 (التوزيع)

 صيانة التوزيع

 المشاريع والهندسة
 المدنية وصيانة

 المياه

 مشاريع وهندسة
 المياه والتوصيالت

 الجديد

 عمليات المياه

 سكادا المياه

 العداد والمعدات

 عمليات التوزيع

 خدمات التوصيل

 إدا ة أصول
 التوزيع

تطوير الفواتير
 التجارية

 دعم األعمال
 والموار

 البشرية

 مكتب إدا
 المشاريع

 التحول الذكي

 مركز التقييم

 الموا د البشرية

 إدا ة شؤون
 الموظفين

 التعلم والتطو إدا ة المواهب

 إسعاد الموظفين

 المزايا واألجور

 المدي

كاديمية ديوا  أ

 المالية
 مدير المالية

 التدقيق الداخل
 نائب ال ئيس

 الشؤون القانونية

 كبير المستشارين القانونيين

 هندسة العمليات

 أمن المعلومات

 مدير العمليات

 عمليات األعمال

 المدي

 التصميم والتجربة
 الرقمية

 مسؤول السعادة ال ئيسي

 إسعاد المعاملين

 /كبير موظفي االبتكار
 كبير موظفي المعلومات

 االبتكا

 إدارة الطلب/ إدارة جانب الطلب

 استقطاب
 المواهب

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول

 مدير أول
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ٌ جانالل
ٌ

لجنة  التظلمات، لجنة مثل: الهيئة، يفاألخرى  جاناللمن  عدد وهناك الهيئة. قطاعات من ينآخراد أفرأو  
ة، اإلداريق فرأعضاء  من إما تتشكل التي األخرى جاناللمن  مجموعة أنشطته يفة اإلدارمجلس  يدعم

ٌ
لجنة  العطاءات، فتح لجنة االستثمار، لجنة للشباب، الهيئة مجلس النسائية، اللجنة ظفين،الموشؤون  
ية،اإلدارالمخالفات  لجنة ثقة،وتكافل  لجنة للهيئة، سسيةالمؤالمخاطر  ةإدارلجنة  المحلية، ياتالمشتر

ةإدارلجنة  ز،ّللتميي بدومياه  باءكهرهيئة  ةجائزلجنة  ار،األضرعن  يضالتعولجنة  دة،الخرمن  التحقق لجنة 
سسية،المؤالحوكمة  لجنة سسية،المؤالمخاطر  ةإدارلجنة  الهندسية، اللجنة التشغيلية، واللجنة األزمات 

لجنة  ،ISO 50001الطاقة  ةإدارنظام  نية،اإللكتروالطوارئ  لحاالت االستجابة لجنة والبيئة، والسالمه تاصحة لجنة 
 ٌجان األخرى.ات من غير طيار وغيرها من اللتات والطائرة العليا، لجنة الروبواإلدار

الجمعيات والمنظمات 
ًٌ 

أفضل  تبني ضمان ىلإنية التعاوالعالقات  هذه تهدف حيث والصناعة، الطاقة قطاعات يفناجحة  كاتاشر
ى سبيل المثال ال الحصر: علسسات، . تشمل هذه المؤسات االستدامة عالمياممار

لبناء  تسعى التي والدولية طنيةالوجان واللوالمجالس  سساتالمؤمن  العديد يفا ًمهما دورالهيئة  ديتؤ

ً 

المجلس التنفيذي إلمارة دبي  مجلس الشؤون االستراتيجية 

في دبي الميثاق العالمي لألمم المتحدة المجلس األعلى للطاقة

 المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر لجنة استراتيجية خفض االنبعاثات الكربونية 

في دبي  لجنة إدارة الطلب على الطاقة
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عمل على أساس استراتيجي

اتيجيتنااستر
اتيجيات واالسترالعالمية  اتالتطورمع  ارباستمرعملياتها  توائمواتيجي، استرأساس  ىعلأعمالها  الهيئة تنفذ 

اتيجيتنا استر ٌلتمثويل. الطوالمدى  ىعلي بدة إمارخاء وردهار ازتحقيق  يفالفعالة  مساهمتها يضمن بما طنية،الو
اتيجية. استروأهداف  محاور من تتكونووقيمنا،  ناشعاروسالتنا وريتنا رؤتحقيق  نحو توجهنا يقطريطة خر

خدمات تقديم خالل من التنافسية يزتعزوالمعنيين،  سعادة تحقيق ىلإ 2021للعام  الهيئة اتيجيةاسترتهدف و
خالل  من الهيئة وركزت العالمية. ساتالممارأفضل  تبني مع الكفاءة، من مستوى ىعلأى علة ومبتكرذكية  
مستقبل يجادإمن  يمكننا بما واالبتكار، والتميز سسيةالمؤوالحوكمة  نةالمروى عل 2021للعام  اتيجيتهااستر

عملياتنا  نطاق خارج لالستدامة مفهومنا يتسعواتيجيتنا، واسترأعمالنا  صميم يفاالستدامة  تظلومستدام.  
ي. بة دي إمارفيد ومجتمعاتنا واالقتصاد التشغيلية، ليشمل سلسلة التور

ي إلسعاد المعنيينبباء ومياه داتيجية هيئة كهراستر
سعادة عمل إطار خالل من للسعادة اتيجيةاسترتضع  خدماتية سسةمؤأول  يبدومياه  باءكهرهيئة  تعد 

تلك تتمثلوومثالية،  شاملة نتائج لضمان أساسية، مبادئ ثالثة وفق اتيجيةاالسترصممت  وقد المعنيين. 
ي:يلالمبادئ فيما  

مكان أفضل الهيئة تكون وأن المتحدة، بيةالعرات اإلماردولة وي بدي فالسعادة  أهداف تحقيق ىعلالعمل  
ي العمل المجتمعي. فذج يحتذى تقديم نموبة للمتعاملين، وي الدولة، مع ضمان أفضل تجرفللعمل  

سات العالمية.ي تجاوز أفضل الممارفقتدى به ُي ًدعم مكانة الهيئة باعتبارها مثاالي وليز التقييم الحاتعز

د، المنشوالتأثير  تحقيق يفنجاحها  عوامل تتمثل إذ األعمال، ىعلفعال  أثر اتيجيةلالستريكون  أن ىعلالعمل  
تمكين الهيئة من تحقيق عائدات مالية. يجاد أفضل الحلول المجدية ومع سهولة التنفيذ من أجل إ

اتيجيتناة استرنظام إدار
اتيجية االستراألهداف  ىلإتنقسم وسنوي،  بشكل اتيجيةاالسترة إداراءات إجري بدومياه  باءكهرهيئة  يفنطبق  

يطة خرتحديث  يتموات. منظوربعة أرى لإبدورها  تنقسم التي اتوالمبادرسسية، المؤئيسية الراألداء  اتشرومؤ
بتنقيح  قمنا ،2018العام  يفووالمتنامية.  يدةاالمتزي بدوأهداف  خطط كبةلمواسنوي  بشكل اتيجيتنااستر
سعادة  تحقيق ىلإتسعى  ةومبتكرمستدامة  ًعالمياائدة رسسة ٔموى لإالتحول  أجل من أهدافنا اجعةومر
اتيجيتنااسترتحديث  يتضمنو 2021”. يبد“خطة  بتحقيق امناالتزى علالحفاظ  مع والمعنيين، ظفيهامو

أهداف  تحقيق نحو التقدم قياس ىعلالتركيز  تعزز التي المتوازن األداء بطاقة من محسنة نسخة 2018لعام  
ارالقرالتخاذ  نةمراتيجية استرة إداريتطلب  اتيجية،االسترأهدافنا  تحقيق أن الهيئة يفندرك ومهمة.  اتيجيةاستر

يات العليا. ى األولوعلاألمثل الذي يركز  
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ى عوامل التمكين والنتائج هي: علاتيجيتنا بشكل متوازن بعة التي تضمن تركيز استرات األرالمنظور

ى دمج االستدامة ضمن قرارات  يق
وعمليات الهيئة عبر ثالثة أبعاد وهي: البعد 

االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي، ما 
 يسمح لنا إدارة األداء في سياق أوسع 

لألعمال.

ي وّس ع هذا المنظور نطاق تركيز هيئة كهرباء 
ى إيجاد قيمة مضافة لجميع  ومياه دبي 

فئات المعنيين. 

ى األول يات المتعلقة بخلق بيئة  يركز 
داعمة للتغير التنظيمي واالبتكار والنمو، 

لل صول إلى التميز في عملياتنا، وإيجاد 
 اإلمكانات والتحسينات الال ٌزمة التي يجب أن 

تتوفر في هيئة كهرباء ومياه دبي.

ى األول يات االستراتيجية لمختلف  يركز 
 عمليات األعمال، ما يسهم في إرضاء كل من 

 المتعاملين والمعنيين.

 المنظور
 ثالثي األبعاد

 منظور
 المعن

 منظور العمليا
 الداخ

 منظور التعلم
 والنمو

اتيجيمنهج التخطيط االستر
ُ

لعمل مستدامة يقطريطة خره بدورر ّيوفالذي  يلتشغيلالسياقنا  شمولية ةنظرلنا  توفر شاملة تحليالتوأبحاث  
والسوقية، والصناعية نيةوالقانووالتقنية  والبيئية واالجتماعية السياسية االتجاهات أهم ًيضاأس ندروالهيئة.  
من  العديد يفننظر ولنا.  المتاحة صوالفروالمخاطر  والضعف ةالقونقاط  لتحديد السابق أدائنا سجل ىلإإضافة  
اإلطار  ىعلاتيجية االستراآلثار  صدنرثم  اءها،ورالكامنة  والدوافع الناشئة االتجاهات ىلإ ًاستنادايوهات، السينار

الزمني المحدد. 

اتيجيتنا وهما: ي صياغة استرف للغاية ًمهما ًائيسيان يلعبان دوروهناك عامالن ر

ات، اإلماردولة وي بدية رؤتحقيق  يفلإلسهام  المتحدة بيةالعرات اإلماردولة وي بداتيجيات استرمع  المواءمة 1.
ات الدولية المدعومة من الدولة. ى المبادرلإضافة إ

تحقيق  أجل من المستقبلية اتالتغيرمع  الهيئة تكيف لضمان والداخلية جيةالخارات التطورمع  المواءمة 2.
أهدافها. 

جريناتيجي، االسترللتخطيط  نهجنا إطار يفووجهة،  وليست حلةراالستدامة  أن يبدومياه  باءكهرهيئة  يفندرك 
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بالنظر إل ى غايات وأهداف دبي الطموحة التي 
تسعى لتصبح مركزاً لالقتصاد األخضر، 

واألهداف العالمية للتنمية المستدامة، تلتزم
الهيئة بشكل كامل بدعم الجهود اإلقليمية 

والدولية. وتحرص الهيئة عل ى مواءمة عملياتها
مع هذه االستراتيجيات لضمان استعدادها ألداء 

 دورها الفعال عل ى مدار السنوات القادمة.

 االستراتيجيات الدولية والحكومية

التطورات الداخلية والعالمية

يساعد كل من تحليل PESTEL (العوامل 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية)

وتحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص 
والتهديدات)، في تقييم األوضاع الداخلية 

والخارجية، و يشكالن الدوافع الرئيسية لتحديد 
التطور المستقبلي للهيئة.  

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي بطاقة قياس 
األداء المتوازن (BSC) ونموذج تميز المؤسسة 

األوروبية إلدارة الجودة (EFQM)، من خالل 
 المواءمة مع مبادئ وتوجيهات برنامج دبي لألداء

 الحكومي المتميز.

 نموذج التميز الحكومي

السيناريوهات االستراتيجية المؤسسية

تضع الهيئة سينار يوهات استراتيجية تحدد 
النطاق المحتمل للمسارات المستقبلية. 

تستخدم هذه السينار يوهات لتحديد 
االستراتيجيات المناسبة الغتنام الفرص وتخفيف 

 المخاطر.

 استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي 2021

اتيجية وإطار التنفيذ صياغة االستر
التشغيلية  عملياتها ضمن األداء، ةوإداراتيجي االسترالتخطيط  اءاتإجرتبني  يفائدة الرمكانتها  الهيئة سختر

ي هذا المجال. فائدة سسات العالمية الري طليعة المؤفال ال تزمنذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وكانت و

عمل  إطار يتألفواتيجيتها. استرتنفيذ وتحديث وير لتطوالدولية  ساتالممارأفضل  عمل إطار الهيئة تطبقو
مع اتيجية،االسترالمعلومات  من الصحيحة المدخالت يزلتعزمتعاقبة  احلمرثالث  من الهيئة اتيجيةاستر

ة أساسية للنجاح. ى االبتكار كركيزعلاالعتماد  
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م   
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ل

 صياغة
 االستراتيجية

 مواءمة
 االستراتيجية

 الذكاء
 االستراتيجي

التنفيذ
 والتقييم

واالبتكار التعل المستمر، التواصل

تشمل هذه المرحلة تحديد 
التوجهات االستراتيجية، 

ومن ثم تصميم 
االستراتيجية المؤ سسية 

من خالل تعزيز الرؤى 
االستراتيجية. 

يتم التركيز خالل هذه 
المرحلة على تنفيذ 

االستراتيجية وتقييم 
التقدم المحرز، بما يساعد 

في تعقب نتائج األعمال،
مقارنة بأهداف محددة. 

في هذه المرحلة، يتم التركيز 
على مواءمة القطاعات مع 

استراتيجية الهيئة الكلية 
والتخطيط للمبادرات 

 االستراتيجية. 

 اإلطار االستراتيجي للهيئة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

 المرحلة األوى

2021اتيجية نحو عام الطموحات االستر
يل:الطوالمدى  ىعللالستدامة  أهدافها خاللها من الهيئة تحقق محاور، خمسة 2021لعام  اتيجيتنااسترتتضمن  

النمو يشكل حيث الهيئة، أنشطة جميع يفاالستدامة  يزتعزحول  اتيجيتنااسترتتمحور  المستدام:النمو  
المحلية  التنمية خطط يفلإلسهام  اتناقدريز تعزمن  يمكننا أن شأنه من الذي ىعلاألهدفنا  المستدام 

نا االقتصادي الدائم.دهارضمان ازد الطبيعية، وى الموارعلطنية الطموحة، والحفاظ والو

ذلكوالمعنيين،  توقعات تفوق خدمات تقديم ىلإنهدف  الذكية:والخدمات  التشغيلية العمليات يفالتميز  
من اد،األفرحماية  ىعلالدؤوب  والعمل مستمر، بشكل سسةالمؤأصول  ةإداربتحسين  امناالتزخالل  من 

بهدف نقدمها، التي الخدمات وقيمة دةجوير تطووالعالمي،  المستوى ذات والسالمة الصحة ساتممارخالل  
تقديم خدمات تتجاوز توقعات المعنيين.  

خالل  من ذلكواتيجي، االسترومسارها  2021لعام  الهيئة تميز ةمسيردعم  ىلإنهدف  والحوكمة:نة المرو
سسي المرن. ير إطار عملنا المؤتطواسخة لدينا، وشيدة الرسات الحوكمة الراالستفادة من ممار

X10 :إعداد يف ًحاسما ًعامالالتطور  يعسروالمياه  الطاقة قطاع يفاالبتكار  ىعلتنا قدرتشكل  المستقبل
حلول  يجادإأجل  من ناتركيزى علاتيجيتنا استرمن  الجانب هذا يحافظوالمستقبل.  أجل من يبدة وإمارالهيئة  
ير واالبتكار.ي البحث والتطوفكثر مالءمة للتحديات الحالية والمستقبلية من خالل االستثمار دائمة وأ

عليه  نطبق الذي األساس فهما اتنا،وقدرية البشردنا موارى علبالكامل  اتيجيتنااسترتعتمد  النجاح:ممكنات  
واألمان  السعادة دهاتسوعمل  بيئة ضمانوية، البشردنا مواري فباالستثمار  ملتزمون أننا كما اتيجيتنا،استر

دعم قادة المستقبل. ات، وطنية لدولة اإلمارية الويز الهوتعزنجاح الهيئة، وواإلنتاجية، من أجل دعم نمو و
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ي بباء ومياه داتيجية هيئة كهرمواءمة استر
ي. لمحلطني واي والولى المستوى الدوعلاتيجيات يقنا مع الخطط واالستريطة طراتيجيتنا وخرتتواءم استر

أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة 

يةطنية لرؤاألجندة الو
2021ات اإلمار

طنية لالبتكار اتيجية الواالستر
ي لالبتكار باتيجية دواستر

2071ات ية اإلمارمئو

ي لدولة ئاتيجية األمن المااستر
2036ات اإلمار

اف ات الستشراتيجية اإلماراستر
المستقبل

ات للذكاءاتيجية اإلماراستر
االصطناعي

ة ات للثوراتيجية اإلماراستر
ابعةالصناعية الر

ات للتنميةاتيجية اإلماراستر
اء الخضر

ىعلالقضاء  بهدف دالجهولتضافر  عالمية ةدعوتشكل و، 2016يناير  يفالتنفيذ  حيز المستدامة التنمية أهداف دخلت
اضأغر17 الـ األهداف من هدف لكل يكونوالعالم.  لشعوب دهارواالزالسالم  ضمانوض، األركوكب  وحماية الفقر، 

 المقبلة. 15محددة يجب تحقيقها خالل السنوات الـ  

بحلول العالم دول أفضل من واحدة تكون أن ىلإالشاملة  يةالرؤهذه  خالل من المتحدة بيةالعرات اإلماردولة  تسعى
ئيسية الراألداء  اتشرمؤمن  مجموعة الدولة ضعتوذلك،  ولتحقيق 2021. العام يفاالتحاد  لقيام الذهبي اليوبيل 

ه.ازطنية صنفت ضمن ستة محاور لمتابعة التقدم الذي يتم إحرالو

المستوى تحسين ىلإتهدف ولالبتكار،  طنيةالواتيجية االسترمع  تتماشى قطاعات10 ىعللالبتكار  يبداتيجية استرتركز  
ئيسي الرالحافز  يشكل أنه كما اتها،ومبادرخدماتها  لتحسين للهيئة قصوى يةأولواالبتكار  يمثلوي. بدة إماري فالمعيشي  

اتيجياتنا وخطط عملنا.ير استرلتطو

المعلومات،  تكنولوجياوالهندسة  مجاالت ىعلالتركيز  مع التعليمية امجالبرخالل  من يةالبشرالتنمية  ىعلالخطة  تركز 
القيم  سيخترمع  المجتمعي، والتالحم اماالحتريز تعزوالعالمي،  المستوى ىعلالناعمة  تهاوقوالدولة  سمعة يزتعزو

اتية، وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. والمبادئ األخالقية اإلمار

 ىلإلصولواية رستمرااومة استدانضماى لإةلمتحدابية لعراتراماإلالة ولد2036 يئلماامن ألاتيجية ستراافتهد
 ييرلمعااولة ولداتيعاتشرمع  ينسجم بما ،ىلقصوائرالطوافوظروية دلعااغير  لطبيعيةافولظرالخاله لمياا
 لطلباخفض  تيجيةسترالالسية ساألات فالمستهدابعض  وتشمل .لميةلعاالصحة امنظمة  عن ةردلصاالية ولدا

 هلميااين تخزسعة  فعرو،95%ى لإلجة لمعااهلميااماستخداةدعاإنسبة  ةديازو،21%بنسبة  ئيةلماادرالمواىعل
.مينيوىلإ

الدولة ئيسرنهيان،  آل يدازبن  خليفة الشيخ السمو صاحب لتوجيهات استجابة األمد يلةطواتيجية االسترهذه  إطالق تم 
من معها، والتعامل المستقبلية والتحديات المتطلبات تحديد عبر طنيةالوالتنمية  دجهوتوجيه  بهدف هللا”، “حفظه- 

اتيجية االسترتكز تروالشاملة.  التنمية تحقيق أجل من الجديدة صالفرمن  واالستفادة األمد، يلةطوالة ّفعخطط  خالل 
أجل  من اتيجيةاستريات أولوضع ووطنية، الوات القدروبناء  للحكومة، جديدة عمل آلية وهي: ئيسية،رمحاور  ثالثة ىعل

المستقبل.

أهداف  تحقيق ىلإتهدف ووالعالم،  المنطقة يفنوعها  من ىلاألوتعد و 2017 كتوبرأي فاتيجية االسترهذه  أطلقت 
للتغلب  متكامل ذكي قميرنظام  واستخدام يات،المستوجميع  ىعلالحكومي  باألداء تقاءواالر”، 2071اتاإلمارية “مئو

الذكاء اتاستثمارمجال  يفى لاألوات اإلماردولة  يجعل الذي األمر والفعالة، يعةالسرالحلول  تقديموالتحديات،  ىعل
ي مختلف القطاعات، كما يقوم بإنشاء سوق حيوي جديد بقيم اقتصادية عالية.فاالصطناعي  

التفاعلية  للمدن ذجكنموالمتحدة  بيةالعرات اإلماردولة  ضعووالعمالء  سعادة تحقيق ىلإاتيجية االسترهذه  تهدف 
باستخدام الذكاء االصطناعي لتحقيق االستدامة.

 دقتصاا“رشعاتحت  ،تراماإلالة وديفخضر أدقتصااءلبناى لمدايلة طوطنية لواةردلمباايفتيجية ستراالاههذتتمثل  
 ىلمداىعلي دقتصاالالنمو اعم دجل أمن  مةالمستدالبيئة اىعلظ لحفااىلإفوتهد، ”مةامستدلتنمية  خضرأ
 .يللطوا
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حول هيئة كهرباء ومياه دبي

ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب أعلنها التي يبدي فوالحكومة  للحكم الثمانية المبادئ إن 
تضع والقادمة.  لألجيال والخير البالد تفوقوالشعب  فاهرتضمن  هللا”، “رعاه- يبدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  

ات واألحوال االقتصادية واألعمال وغيرها من المجاالت.ية لنمو دولة اإلمارمبادئ األساسات القو

“رعاه- مكتوم آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب يلتوى عل ًعاماخمسين  بمرور ًتيمنااالسم  بهذا ثيقةالوسميت  
ة إماري فوالمقيمين  للمواطنين الحياة دةجوتحسين  خطط ثيقةالوتحدد والشعب،  هذا خدمة يفله  مسؤولية أول هللا”، 

دهرمزمستقبل  ضمانوالمجتمع  تنميةوالحياة  دةجولتحسين  تنفيذها سيتم التي المشروعات ثيقةالوتتضمن وي. بد
لألجيال القادمة. 

اتيجيةاالسترتشمل و 2021. العام بحلول ًعالميااألذكى  المدينة ىلإي بديل لتحواتيجية االسترالذكية  يبدة مبادرتهدف  
الذكية  يبدمدينة  يةرؤير تطوي فبفاعلية  الهيئة تشاركوذكية.  خدمات ىلإحكومية  خدمة1000 يللتحوة مبادر 100 

ة.ئيسيين بالمبادرباعتبارها إحدى المعنيين الر

بحلول النظيفة الطاقة مصادر من يبدي فالطاقة  يلإجمامن 7% توفير ىلإ2050 النظيفة للطاقة يبداتيجية استرتهدف  
الطاقة ىعلالطلب  ةإداراتيجية استرتهدف  بينما 2050. العام بحلول75% ، و2030العام  بحلول25% ، و2020العام  

يف ًأساسيا ًادورالهيئة  ديتؤو 2030. العام بحلول30% بنسبة والمياه الطاقة ىعلالطلب  تقليل ىلإ 2030 والمياه 
اتيجية “استرأهداف  لتحقيق د،الوقومصادر  يفيع والتنوالمتجددة،  الطاقة قطاع يزتعزخالل  من األهداف هذه تحقيق 

د الثالثة المقبلة.ى مدى العقوعلي بي دفسم إطار عمل قطاع الطاقة ” التي تر2050ي للطاقة النظيفة بد

من سنوات، عشر بواقع العالم مدن ىعلة المبادرزمام  لتتصدر المستقبل مدينة يبدجعل  ىلإة المبادرهذه  تهدف 
مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب دعاوالتقليدية.  العمل آليات صياغة وإعادة الحكومي، االبتكار خالل 
اإلحاللية  التقنيات تبني ىلإالحكومية  الجهات جميع هللا”، “رعاه- يبدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  

التركيز  ىعلقائمة  مختلفة، أساليب وفق الجديدة أو القائمة الخدمات لتوفير المتاحة، التقنيات من واالستفادة ة،المبتكر
اإلحاللية  التقنيات تبني الحكومية الجهات جميع ىعليتعين  المنطلق، هذا ومن الخدمات. تصميموالمتعاملين  ىعل

ي جميع نواحي العمل.فيجاد طرق دمجها ة، كأساس لعملياتها التشغيلية، وإالمبتكر

حتى يبدي فالدفيئة  اتالغازانبعاثات  ةإدارأجل  من يبدحكومة  تتبناها التي اءاتاإلجرمسار  اتيجيةاالسترهذه  تحدد 
والمياه الطاقة قطاع الهيئة تغطيو 2021. العام بحلول%16 بنسبة نيةبوالكراالنبعاثات  من للحد تهدفو، 2021العام  

ئ فمليون طن من مكا 5.15 أي ما يعادل 2021ي النسبة المستهدفة بحلول عام لمن إجما %8ي خفض فالذي يسهم  
بون.كسيد الكري أنثا

واالبتكار التميز تبني ىعلالحكومي  القطاع لتشجيع ةمحفزبيئة  يجادإى لإالمتميز  الحكومي لألداء يبدنامج بريهدف  
الخدمات  ىقأرتوفير  ىعلصت حرفقد  ذلك، لتحقيق الهيئة سعي إطار يفواألداء.  تحسينوللتحديات  واالستجابة 

سات العالمية.الحكومية ذات المستوى العالمي واعتماد أفضل الممار

نامج البروأطلقت  للسعادة، ةاروزواستحدثت  العالم. يفدولة  أسعد تصبح بأن الطموحة تهامبادرات اإلماردولة  أطلقت 
ي بدو”خطة  2021” اتاإلمارية “رؤمن  كل يفللسعادة  الطموحة اتالمبادرتلك  تنعكسوواإليجابية.  للسعادة طنيالو

.”2021

من  مجموعة منها كل تبينومواضيع،  ستة ىلإينقسم  ومتكامل يكلمنظور  من يبدمستقبل 2021 يبدخطة  تصف 
 2021.ي لسنة بباء ومياه داتيجية هيئة كهري تتماشى مع استربئيسية لدات األداء الرشرمؤ

يبالمبادئ الثمانية لد

ثيقة الخمسين و

ي الذكية بة دمبادر

ي للطاقة النظيفة باتيجية داستر
ة الطلب اتيجية إدارواستر 2050
 2030ى الطاقة والمياه عل

X10ي بة دمبادر

اتيجية خفض االنبعاثاتاستر
2021نية بوالكر

ي لألداء بنامج دبر
الحكومي المتميز

ي بة دات وإماري دولة اإلمارفالسعادة  

 2021ي بخطة د

للعمل متكاملة منظومة بناء يفة المتطورالتكنولوجيا  ظيفتوى لإقية” الالورللمعامالت  يبداتيجية “استرتهدف 
األفضل، نحو مجتمعاتهم يرتطووالبشر،  سعادة سيخلتراتيجيات واالسترالخطط  ضعوواق، األورمن  يلالخاالحكومي   حكومة  يفقة ورمليار  من كثرأطباعة  من التخلص يفاتيجية االسترستسهم والمستقبل.  مدن متطلبات مع يتواءم بما قيةي للمعامالت الالورباتيجية داستر

 ً.ياي سنوبد
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نا االقتصاديأداؤ
التكاليف  لتحسين المتواصلة دهاجهوه تظهرما  وهو المدى، يلةطوالمالية  االستدامة بتحقيق الهيئة تلتزم 

مع  بالتوافق الهيئة وأطلقت ي.بدحكومة  للهيئة، الوحيد المساهم لصالح ثابت عائد توليدوات، واالستثمار
لالستثمار  اتمبادرعدة  ”،2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية و”استر”، 2021ي بد“خطة  و ”،2021ات اإلمارية “رؤ

الهيئة  وحققت ابطة.ومترذكية  مدينة تأسيسوفة، المعرى علقائمة  يةابتكاربيئة  يزتعزواألخضر،  االقتصاد يف
المنتج ذجنموخالل  من الشمسية، للطاقة يعهامشارضمن  ي،بدى لإالعالمية  اتاالستثمارجذب  يف ًاباهر ًنجاحا

من وهي والمالية، والتشغيلية الفنية القطاعات يفدولية  يةمعيارنات مقارالهيئة  دتقووللطاقة.  المستقل 
سساتمؤمن  يةاستثماربتصنيفات  تتمتع التي المنطقة يفة المختارالقليلة  الخدماتية سساتالمؤضمن  
نموها والمتقدم،  اإلداري نهجهاوالقوي  يلالماضعها بو ًاارإقرذلك والعالمية،  يناالئتماالتصنيف  ووكاالت كبرى 

ى تحسين الكفاءة. علتركيزها المتسق و

 عدد الموظفين

11,787 

 عدد الوحدات المباعة من الكهرباء

 ميغاوات ساعة40,632,884

 عائدات األسهم

7.77% 

 مجموع اإليرادات

21,5286.49% 

 نفقات رأس المال

 مليون درهم إماراتي مليون درهم إماراتي3,545

 عدد الوحدات المباعة من المياه

 جالون من المياه المحالة يوميا113,436ً

 نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

يد اعام ز
الوالد  نهيان، آل سلطان بن يدازالشيخ  هللا” “بإذن له المغفور ميالد ىعلعام  100مرور  مع 2018عام  امنيتز

المناسبة  بهذه ولالحتفاء 2004. العام يفبه رجوار  ىلإانتقل  الذي المتحدة، بيةالعرات اإلمارلدولة  سسالمؤ
هللا”، “حفظه- الدولة ئيسرنهيان،  آل يدازبن  خليفة الشيخ السمو صاحب ًسميارأعلن  يخية،التارطنية الو

الحكمة  وهي: أساسية، قيم بعأرى علة المبادرتكزت وارالمتحدة،  بيةالعرات اإلماردولة  يفيد” از“عام  2018عام  
ية. ام واالستدامة والتنمية البشرواالحتر

الخير”، يدا“زض معرشملت  اإلنسانية، اتوالمبادرامج البرمن  العديد الهيئة أطلقت يد”/از“عام  مع ًامناتزو
محمد  سعيد / سعادة ئاسةبرعليا  لجنة الهيئة وأسست الخير”. يداز“أجيال  و يد”،از“عيدية  و يد”،ازة “عمرو  

يد. اامج عام زئيس التنفيذي للهيئة، العتماد ومتابعة تقدم العمل لبرالطاير، العضو المنتدب الر

 ًموقعاالهيئة  أطلقت ظفين،الموبين  التطوع روح سيختروالهادفة،  اتالمبادردعم  ىعلالهيئة  صحرإطار  يفو
يخصصوالتطوع،  صوفرات المبادرأحدث  ىعلاالطالع  ظفونالمويستطيع  حيث للتطوع، ًداخليا ًنياإلكترو

ي ف 2018العام  يفسجل وتطوعه.  ساعات حساب خاللها من يمكنه متطوع، لكل صفحة يناإللكتروالموقع  
المخصص المحمول قمرخالل  من للتطوع أخرى قناة الهيئة وفرت كما ً،ظفامو 662التطوعي  الهيئة نامجبر

تتضمن  التي المقبلة الفعاليات حول ةالقصيرالنصية  سائلالرمشاركة  خالله من يتم والذي ،911للهيئة  
 2018. ي العامف ًظفامو 911( 253ي قناة )فسجل أنشطة تطوعية. و
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سسيةنة المؤالمرو
اباتاالضطرظل  يفالسيما  معها، والتعامل اتبالتغيروالتنبؤ  سسيةالمؤنة المروتحقيق  ةضرورالهيئة  تدرك 

ة إماري فوالمياه  باءالكهرإمدادات  اراستمرلضمان  ذلكواألحيان،  من كثير يفالقطاع  دتسوالتي  والتعقيدات 
اتقدربناء  ىعلة القدريتطلب  ما وهو ي،بدة إلمارطنية الوالتحتية  البنية يزتعزي فا ًمهم ًادورالهيئة  ديتؤوي. بد

سسي. ى المستوى المؤعلواعية بمختلف المواقف تتمكن من االستجابة للتهديدات واألزمات  

تقعوقطاعاتها،  جميع يفنة المروسيخ بترامها التزمدى  الهيئة لدى سسيةالمؤنة المروعمل  إطار يظهرو
نة المروتعد والهيئة.  قطاعات جميع عاتق ىعلسسية المؤنة المروعمل  وإطار بسياسية امااللتزمسؤولية  

سوغرالمعلومات،  ىعل ًبناءار القراتخاذ  عملية دعموسسية، المؤالحوكمة  يزلتعز ًأساسيا ًعامالسسية المؤ
الهيئة  لدى سسيةالمؤنة المروعمل  إطار تدعمووقطاعاتها.  الهيئة اتإدارجميع  عبر اإليجابية نةالمروثقافة  

ي: لضيحي التاي الشكل التوفنة المبينة اءات المروإجر

 التواصل واالستشارة المراقبة والمراجعة

 المسح األف

 التحديد

 تقييم المخاطر وتحليل
 األثر على األعمال

 خطة المرونة

 االختبار والضمان

 النتائج والمراجعة

01 

02 

04 

06 

03 

05 
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سسية المجاالت الثالثة التالية: نة المؤتشمل المرو

سسيةة المخاطر المؤ. إدار1
عملها.  وبيئة الهيئة أنشطة مع يتناسب بما منهجي، بشكل المخاطر فهم ىعلسسية المؤالمخاطر  ةإدارتنطوي  

 ISO 31000:2009. المخاطرة إلداري لالدوالمعيار  يفعليها  صالمنصوشادات واإلرالمبادئ  مع النهج هذا يتسقو
التي  اتيجيةاالسترسسية المؤالمخاطر  أبرز من الحد خطة تنفيذوير تطوي فالمحرز  التقدم حول يرتقارفع ريتم و

ي السنة.فتين نة مرى لجنة المخاطر والمرولتواجهها الهيئة إ

لقطاع ا ًخصيصمصمم  المخاطر ةإلدارمعيار  أول يرتطوخالل  من سسيةالمؤنة بالمروامها التزالهيئة  تؤكد كما 
دعم وتمكين  يفالمعيار  هذا سيسهموللمعايير.  ينيطاالبرالمعهد  مع بالتعاون الخدماتية، سساتوالمؤالطاقة  

سسات الخدماتية. ي قطاع الطاقة والمؤفار ة المخاطر التطبيقية باستمرسات إدارممار

ة األزماتية األعمال وإدارارة استمر. إدار2
وأثرها بها، تبطةالمروالمخاطر  المهمة، العمليات تحديد ىلإالهيئة  يفاألعمال  يةاراستمرة إدارنظام  يسعى 

الطوارئ ةإلدارطنية الوالهيئة  معيار مع يبدومياه  باءكهرهيئة  تتوافقوية. الحيوالعمليات  ىعلالمحتمل  
سسةمؤأول  الهيئة تعدوالمتحدة.  بيةالعرات اإلماردولة  يفاألعمال  يةارالستمر 7000:2015والكوارث  واألزمات 
ة إلداري لالدوالمعيار  اعتماد ىعلتحصل  يقياإفرشمال وسط األوالشرق  يفوالمياه  باءالكهرقطاع  يفخدمية  

 22301:2012”.يزو ية األعمال “آاراستمر

شاملة خطط ضعويتم  حيث األعمال، يةاراستمرة إدارمع  ثيقوبشكل  الهيئة يفاألزمات  ةإدارنظام  يتواءمو
الختبار  وهمية يباتتدروية دورتدقيق  أعمال اءإجريتم وحوادث،  أو أزمات أي عواقب من للتخفيف للطوارئ 

تر ولتحسين األداء والعمليات عندما يتطلب األمر. مستوى التو

خالل من ذلكوعنها،  بعيدة أو الهيئة مواقع يفالطوارئ  حاالت الهيئة لدى للطوارئ التخطيط اتقدرتغطي و
الهيئة،  لدى األعمال يةاراستمرخطط  إليه تستند الذي األساس يعد الذي المفصل األعمال اتتأثيرتحليل  إعداد 

ي جميع قطاعات الهيئة.ف ًاءات واألنظمة الهامة جداوالتي يتم إعدادها لإلجر

الهيئة  مواقع داخل تحدث التي الطوارئ حاالت تغطي الهيئة لدى الطوارئ لحاالت التخطيط إمكانيات إن 
يمثل  الذي األمر العمل، ىعلالحاالت  تلك لتأثير ل ّفصُمتحليل  اءبإجرالهيئة  تقوم لذلك، ًتحقيقاوجها. وخار

العمليات يةاراستمرأجل  من األعمال، يةاراستمرخطط  إعداد يفالهيئة  إليها تستند التي األساسية ةالركيز
هذه طبيعة بالتفصيل األعمال يةاراستمرخطط  تبينوالهيئة.  لدى القطاعات جميع عبر المهمة، واألنظمة 

يفالالزمة  االتصاالت ومسار الخطط، هذه ملكية إليها دتعوالتي  الجهات وكذلك المهمة، واألنظمة العمليات 
الحتواء الزمنية اءاتواإلجرالخطط  تلك فشل حال يفاتخاذها  الواجب يوهاتوالسيناراألزمات  حدوث حالة 

خطط  تعملوالصلة.  ذات المشكلة حل حين ىلإالمهمة،  الخدمات تقديم يةاراستمرضمان والطوارئ،  حاالت 
واألزمات، للطوارئ االستجابة وفعالية سرعة لضمان جنب ىلإ ًجنبااألزمات  ةإداروخطط  األعمال يةاراستمر

يد الطاقة والمياه لدى الهيئة. ي تورفية تقديم الخدمة وإعادة أي انقطاع ارى احتوائها واستمرعلوالعمل  

سائل الوتلك  تشملوجها، وخارالهيئة  داخل التواصل سائلومن  العديد يبدومياه  باءكهرهيئة  لدى يوجدو
بانتظام اختبارها يتموالعادية،  االتصاالت نظاموبنية  عن منفصلة ةاألجهزهذه  تكونو، SCADAو TETTRAة أجهز

المعنية  األخرى الهيئات اكبإشرالهيئة  تقوموالطوارئ.  حاالت خالل بكفاءة العمل ىعلتها وقدريتها جاهزلضمان  
ي مواقف تشبه المواقف الحقيقية.فية واالستعداد يب التي تعقدها لضمان الجاهزي فعاليات المحاكاة والتدرف

يقدمه والهيئة  يفالقطاعات  جميع األعمال يةاراستمرة وإداراألزمات  ةإدارى عليب التدرنامج بريستهدف  
ي للمعايير. نيطابون ومحاضرون معتمدون من المعهد البرمدر
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االبتكار والمستقبل  
العام  يفوقامت  سالتها.وريتها رؤضمن  بدمجه وقامت الخمس، األساسية قيمها كأحد االبتكار الهيئة تَّنََبت

ة وإدارواالبتكار  اإلبداع ةإدارومنها:  تشغيلية، فروع عدة بين دمج الذي والمستقبل االبتكار قطاع بتأسيس 2016
سعادة المتعاملين وأمن المعلومات.قمية وتكنولوجيا المعلومات واألعمال الر

ئيسي رضوع كموإلدخاله  أهميته جعترووقيمها،  سالتهاوريتها رؤضمن  اتيجياالستراالبتكار  اجبإدرالهيئة  وقامت 
سعادةواالستدامة  مجال يفاالبتكار  ىعلالتركيز  اتيجيةاالستراألهداف  شملتواتيجية. االستريطة الخري ف

أدوات  واستخدام العمل، ذجنموي فات تغييرإلحداث  االبتكار استخدام ىلإإضافة  والتقنية، والعمليات المعنيين 
ى االبتكار.علظفين ية لتشجيع الموابتكار

منظمة  من )CEN/TS 16555-1-2013( االبتكار ةإدارلنظم  األوروبية المواصفات شهادة ىعلالهيئة  وحصلت 
من الهيئة عدُتواالبتكار.  ةإلدارمتكامل  نظام تطبيقوإلعداد  ذلكو، 2016العام  منذ يطانيةالبريجستر” ريدز “لو

نظام  بتأسيس الخاصة شاداتاإلريتضمن  حيث االعتماد، هذا ىعلتحصل وتتبنى  التي الحكومية الجهات أوائل 
شيدة الرالقيادة  بتوجيهات امااللتزمع  واإلبداع، االبتكار يزبتعزالهيئة  امالتزمن  يديزوعليه،  والحفاظ االبتكار ةإلدار

ى مستوى عالمي.علة سسة مستدامة مبتكريتها الهادفة بأن تكون مؤطنية ورؤوأهدافها الو

القطاع سساتومؤاألعمال  رواد بين كاتاالشرلتسهيل  المستقبل” يبد“مسرعات  مع كةاشرالهيئة  وعقدت 
آل اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ السمو صاحب وأطلق ا. ًمعالحلول  البتكار الحكومية والهيئات الخاص، 
من  يمةكربتوجيهات  ،2016ي فالمستقبل”  يبد“مسرعات  للمستقبل، يبدسسة مؤئيس ري بدعهد  يلومكتوم،  

ي - “رعاه هللا”. باشد آل مكتوم، حاكم دصاحب السمو الشيخ محمد بن ر

أفكاري

هذا الب نامج هو م ع أعمال دولي في مجال الطاقة، 
يهدف لربط الشركات الناشئة في العالم مع شركات 
 الم افق ال ائدة للتعاون في رسم مستقبل الطاقة، 

 وإيجاد الحلول المبتكر ة للمتعاملين.

برنامج اإللكترونات الحرة

تقوم هذه المسابقة على إنتاج األفكار، ويكتسب 
المشاركون عددًا من األدوات العملية الناجحة لدعم

 االبتكار وحل المشكالت بإبداع. 

Hackathon تحدي هيئة كهر باء ومياه دبي

منصة مسابقات مفتوحة عبر اإلنت نت ُيطرح بها 
تحديات معينة في مجاالت است اتيجية للهيئة. تهدف 
منصة "ابتكاري" إلى تشجيع المخترعين والمصممين
 حول العالم على عر ض ابتكاراتهم باستخدام منصة 

 الهيئة الذكية.

"منصة "ابتكاري

مشروع لبناء الروبوتات باستخدام صندوق أدوات 
للتركيب الذاتي مخصص للطالب الذين تت اوح 
أعمارهم بين 6 سنوات وحتى الم حلة الثانوية، 
كز  حيث تستخدم هذه المجموعات يًض ا في م ا
االبتكار التابعة للهيئة، بهدف تدريب الموظفين، 
ألنها تشمل استخدام أجهزة استشعار الضوء 

 واألشعة تحت الحم اء والموجات فوق الصوتية.

 مسابقة هيئة كهر باء ومياه دبي للروبوت

 محفظة هيئة كهر باء ومياه دبي لالبتكار

المبادرات والبرامج الرئيسية في مجال االبتكار

كبة  طورت الهيئة أول محفظة ابتكار خاصة بها لموا
المشاريع المبتكر ة وتحديدها في جميع قطاعات 

الهيئة.

"أفكاري" هي البوابة ال سمية للعاملين في الهيئة 
في مكان  التي تهدف إلى تشجيع االبتكار واإلبداع
العمل، وُتعد الهيئة أول مؤسسة في المنطقة 
تستخدم نظام HYPE الذي يسمح للعاملين

بالتعاون والتصويت على أفضل األفكار المقدمة. 
وتركز المبادرة على تحسين بيئة العمل وتعزيز 

التواصل بين العاملين.
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قصة نجاح 

التطبيق الذكي لالبالغ عن المخالفات
خاطئ فتصرأي  عن ةاإلدارإلبالغ  إضافية سيلةوالعاملين  لجميع الذكي المخالفات عن اإلبالغ تطبيق يقدم 

والمصالح  الحقوق حماية يفة المبادرمن  الهدف يتمثلوالهيئة.  بأعمال تتعلق مالية أو يةإدارمخالفات  أو 
المشروعة للهيئة، وكذلك الخاصة بالمعنيين.

عن  ذلكوسسية، المؤبالحوكمة  الخاصة الهيئة قيم دعم بهدف المخالفات عن لإلبالغ سياسة الهيئة أصدرت 
تصميمها  تمووأعمالها.  ظائفهاووالهيئة  بعمليات المتعلقة المشكالت مع للتعامل يةسراءات إجرتقديم  يقطر
 ِ.سواء ِحدى علوالمعنيين  الهيئة مصلحة تخدم التي والثقة المفتوح التواصل من مناخ دبوجويسمح  نحو ىعل
مجهولة  توقيع بدون خطابات تقديم مثل: المخالفات، عن اإلبالغ سائلومن  العديد السياسة هذه ضعتوو

ذكر  دون المخالفات عن واإلبالغ التنفيذي ئيسالرالمنتدب  العضو بمكتب الملحق يدالبرصندوق  ىلإسل المر
ساء األقسام أو القطاعات المعنية. يق الخط الساخن أو إبالغ رؤبلغ عن طرُاسم الم

المخالفات  عن التبليغ عملية لتسهيل الذكي بالتطبيق الخاصة ةالمبادرهذه  نيةالقانوالشؤون  قسم دشنو
 .ًكثر ذكاءوجعلها أ

المستدامة: التنمية أهداف من 16الهدف  مع ًتماشياوسسية، المؤالحوكمة  لمبادئ ًتنفيذاة المبادرهذه  يتتأ
يساعد  بل فحسب، الهيئة مصلحة حماية ىعلة المبادرهذه  دور يتوقف الوية. القوسسات والمؤوالعدل  السالم 

ساتالممارى علف التعري فكبير  بقدر تساعد فإنها ذلك، ىعل ًةوعالوبلغ.  ُالمية هوية سرى علالحفاظ  يفا  ًيضأ
فات، تصرمن  يعقبها وما المخالفات، عن التبليغ آلية تعملوثها. حدومن  والحد اقبتهامري فتساهم والمخالفة،  

التطبيق هذا فإن وعليه، الجيدة. العمل ساتمماريز تعزي فتساعد والفساد،  أو المخالفات من الحد ىعل
التطبيق  أن كما المطبوعة؛ اقاألورى علاعتماده  لعدم ًانظرالمخالفات،  عن لإلبالغ ا ًيضأمستدامة  سيلةويعد  
يتسم بالفعالية. ي ونإلكترو

الذي األمر مشكلة، كل إغالق لحين الذكي التطبيق خالل من المسجلة الشكاوى معالجة ًحالياالهيئة  ستدرو
تخذ وفعاليته واستدامته. ُاء المي سرعة اإلجرفيساهم  
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الشهادات والجوائز التي حصلت عليها الهيئة 
 2018. ي عامفة أدناه فازت الهيئة بالجوائز والشهادات المذكور

 جائزة أفضل حوكمة مؤسسية
 من مجلة وورلد فاي

 جوائز مؤتمر «أسبوع تجربة
 المتعاملين – الشرق األوسط»

في فئتين  فازت بها

 جوائز التميز في األعمال العالمية
في فئتين  فازت بها

 جائزة أفضل صفقة للعام في الطاقة
 المتجددة من مجلة

 "بروجكت فاينانس انتر ناشو نال"

 جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية عن
 أفضل تطبيق ذكي

 جوائز مؤسسة كابيتال
 فاينانس انتر ناشيو نال

في فئتين فازت بها

 جائزة شركة المياه الذكية للعام من 
 جوائز المياه العالمية

 جوائز الخليج لالستدامة جائزة
 االستدامة الخليجية و المسؤولية

 المجتمعية للمؤسسات
في فئتين  فازت بها

 جوائز أسيا للطاقة
في 3 فئات  فازت بها

 مسابقة أفكار الواليات المتحدة
 األمريكية (أيدياز أمريكا)

في 17 فئة  فازت بها

 جائزة مبادرة االستدامة للعام من
 مجموعة بيز نيس إنتيليجنس

 الجائزة العربية للمسؤولية
 االجتماعية للمؤسسات

 عن أفضل مؤسسة في فئة القطاع العام

 جائزة الحوكمة الجيدة العالمية
في فئتين  فازت بها
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نهجنا اإلداري
االستدامة  تتجسد حيث المنطقة، يفائدة رخدمية  سسةمؤنا باعتباريتنا هومن  أيتجزال  ًجزءااالستدامة  تشكل 

جميع يفأدائنا  تحسين يفسعينا  نواصل كما ظفينا،موبين  سيخهاترى علص نحرواتيجيتنا، واسترعملياتنا  يف
وبين جهة، من يلتشغيلاذجنا نموواتيجية االسترخططنا  بين المواءمة يقطرعن  باالستدامة، المتعلقة الجوانب 

اتيجياتواالسترالخطط  مع لتتناغم اتيجياتنااسترتحديث  ىعلا ًدائمص نحرووالسوق.  الصناعة اتجاهات أحدث 
، 2071ات اإلمارية مئوثيقة والمتحدة،  لألمم المستدامة التنمية أهداف مثل، والدولية: طنيةوالوالمحلية  

اتيجية واالستر 2021ي بدوخطة  2021ات اإلمارية لرؤطنية الوواألجندة  ،2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استر
مجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب ةومبادرلالبتكار،  طنيةالو

تحقيق  ىلإام االلتزهذا  ديسيؤومستدامة”.  لتنمية أخضر “اقتصاد شعار تحت هللا”، “رعاه يبدحاكم  اءالوزر
ي نهاية المطاف.في بدهار ديل المدى وازطوسستنا لنجاح مؤ ٍ

يتعلق فيما عاتقنا ىعلتقع  التي المسؤولية ندرك ي،بدي فباء والكهرللمياه  والوحيد الحصري دالمزووبصفتنا  
لذلك اتيجيات.االسترتلك  نجاح ىعلعملياتنا  أثر ىلإإضافة  طنية،والوالمحلية  التنمية اتيجياتاسترجميع  بدعم 
نتائجنا  بين توازن يجادإيق طرعن  والمياه، الطاقة مجال يفالهيئة  يادةريز لتعزية الضرورالخطوات  جميع نتخذ 

ات، بما يحقق قيمة مستدامة للجميع. دولة اإلماري وبي دففاهية المجتمع امنا تجاه رالمالية وأدائنا البيئي، والتز

يفواالجتماعي  االقتصادي األمن يحقق ال فهو الهيئة؛ يفالمهمة  اتيجيةاالسترأهدافنا  أهم أحد طينالتويعد و
اتيجية االستراألهداف  لتحقيق المجتمع تجاه امناالتزمن  أيتجزال  ًجزءا ًيضاأيشكل  بل فحسب، اتاإلماردولة  

ي. بلحكومة د

نعمل وات، اإلماردولة  يفالمستدامة  التنمية يرتطووبدعم  نلتزم ي،بدي فظيف التوجهات  كبرأإحدى  ناوباعتبار
ن م 86.44%يقارب  ما طينالتونسبة  صلتو، 2018ي فوالحكومية.  ظائفالوي فالمواطنين  مشاركة يادةزى عل
يفوإدماجهم  يبهمتدروالمواطنين  بتعيين الهيئة تقوم ذلك، ىلإإضافة  الهيئة. يفالعليا  والقيادية يةاإلدارظائف الو

تطورهم. ار استمرضمان والمواطنين  لدى والكفاءات اتالمهاريز لتعزمنها  ًسعياظيفية، الوياتها مستومختلف  
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حوكمة االستدامة 
ا ًعنصراالستدامة  قضايا ةاإلدارتعتبر  حيث للهيئة، العليا ةاإلدارتوجيهات  إطار يفاالستدامة  بتحقيق امناالتزي تيأ

للهيئة سسيةالمؤاتيجية االسترضمن  االستدامة قضايا تدخل كما ة؛اإلدارعليها  فتشرالتي  األعمال من اًأساسي
والتميز،  األعمال يرتطوقطاع  افإشرتحت  المناخي والتغير االستدامة ةإدارتعمل وعنها.  منفصلة وليست 

احتياجات  تلبية ىلإيهدف والهيئة،  يفسسية المؤلالستدامة  نامجبرة وإداروإعداد  ضعوى علسالتها رتتمثل و
ضح نهج االستدامة لدى الهيئة. سات التي تواز األعمال والممارنة، مع إبريقة متوازالشركاء بطر

حلةرلتعكس  العالمية، واالتجاهات األهداف وبين وأهدافها، الهيئة اتيجيةاستربين  المواءمة ىعلة اإلدارتعمل و
المستدامة التنمية أهداف بتحقيق الهيئة تلتزموالمستدامة.  التنمية أهداف تحقيق نحو يبدومياه  باءكهرهيئة  
التغلب  يفاإلسهام  ىعلتقدمها  التي يعوالمشارات واالبتكارالخدمات  خالل من صتحركما  المتحدة، األمم لدى 

فوالتصرالعمل  يفحكومي  ككيان الهيئة سالةرتتشكل  ذلك، ىعلة وعالوالكبرى.  العالمية التحديات بعض ىعل
االستدامة ةإدارتقوم  كما المتحدة. لألمم العالمي للميثاق ةالعشرالمبادئ  بتحقيق امهاالتزخالل  من باستدامة، 

يةتوعوحمالت  تنفيذوالمعنيين،  اكوإشرللهيئة،  االستدامة يرتقارإعداد  عملية تنفيذوة بإدارالمناخي  والتغير 
مخاطر لتحديد نوعه من يدفرنامج برى علتعمل  كما نية،بوالكراالنبعاثات  لخفض الهيئة نامجبرى علف تشركما  

ىعلوالعمل  الصلة، ذات المناخي التغير مع التكيف خطط ضعووالهيئة،  عمليات ىعلاتها تأثيروالمناخي  التغير 
ي الهيئة. فة الطاقة ” الخاصة بنظام إدار50001تنفيذ معايير “مواصفة األيزو  

ىعلللحصول  األخرى والقطاعات اتاإلدارمع  للتنسيق ،2013عام  الهيئة يفاالستدامة  يادةريق فرتأسيس  تمو
قطاعات من قطاع كل من ممثلين من يقالفريتكون وصحتها.  من كدوالتأاجعتها، ومروالمعلومات  البيانات 
والتغير االستدامة ةإدارلمهام ًمكمال ًادورا  ًيضأيق الفردي يؤوقطاعاتهم.  مديري قبل من شيحهمتريتم والهيئة،  

ةإدارمسؤول  ىليتووالكبرى.  يعناومشارالمناخي  التغير وآثار االستدامة أهمية حول التوعية يادةزي فالمناخي  
المتعلقة المعلومات أحدث اإلداري يقنافريتلقى  كما االستدامة، يادةريق فرئاسة رواالستدامة  المناخي التغير 

العليا.  ةاإلداريق فرأعضاء  أحد وهو والتميز، األعمال يرتطولقطاع  ئيسللرالتنفيذي  النائب من االستدامة بقضايا 
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 2018ة االستدامة لعام أبرز مالمح إدار

 يتوقع وصول القدرة اإلنتاجية 
 لمصادر الطاقة المتجددة إ %25
 بحلول عام 2030 وصوالً إ %75

بحلول 2050

كمي في الكفاءة  تحسن ترا
29.68% في الفترة   بواق

بين 2006 و2018

مليون طن من   50.5 خفض 
كسيد الكربون في   انبعاثات ثاني أ

الفترة بين 2006 و 2018

يشغل مواطنو الدولة 
 %86.44 من مناصب 

اإلدارة العليا للهيئة

 الفاقد في خطوط الكهرباء   
%3.3

 الفاقد في خطوط المياه 
%6.5

 الدقائق المفقودة للمتعامل 
الحصول عل ى جائزة سيف 2.39

الشرف من مجلس السالمة 
 البر يطاني في الصحة والسالمة 
ي للسنة الحادية عشر عل ى التوا

الحصول عل ى جائزة الشرف 
العالمية من مجلس السالمة 

 البر يطاني في البيئة للسنة 
ي  السابعة عل ى التوا

حققت دولة اإلمارات (ممثلًة
بالهيئة) المركز األول عالمياً في 

سهولة الحصول عل ى الكهرباء، وفًقا 
لتقر ير البنك الدوي عن ممارسة 

 أنشطة األعمال لعام 2019

دين سلسلة المور
ت احدوءاشرسة سياطبقنا  فقد ،عليهو.ةشرلمبااتنا عملياز ويتجا اًلجماإعي جتماالاولبيئي اناثرأنألهيئة ايفكرند

ي لجماإيبلغ و.كبرأةءكفاتملك  لتياو،لبيئياثير لتأامن  ىندأحد  تسبب وألبيئة اىعلثر تؤال  لتيانظمة ألاوجنتاإلا
ً داورم 28ضمنهم  من اًدرمو 2,458ع م 2018م عال خالعملنا و.اًدرمو 7725ئنا اقوى علجين رلمداين درلموادعد

ي فلمحلية اتكالشراكاشرإىعلر استمرباص نحروً،سياساأاًدرمو 1,730و  ً،ئيسيارًادرمو 700و  ً،تيجيااسترا
لمنطقة اويبديفيدقتصاالالنمو ايز تعزوً،محليات ارلقداءبناى علعد يساي لذامر ألا،يدرلتواسلسلة وتنا عمليا
تم لتي اتمالخداوتلمنتجاابلغت و،لمحليةالعماألاوبلشباالعماألاداورية عارسة سياا  ًيضأنتبنى و.ككل
ا هذشمل و.يتارماإهم ردرمليا 13.2لغة لبااءالشراقيمة  يلجماإمن  97%ها رقدنسبة  2018ي فًمحلياها ؤاشر

ي فلهيئة اتامقرويع زلتواولنقل اتشبكاوعية لفراتلمحطااوقة لطااتمحطات يامشترجميع  يلمحلاقنفاالا
 .يةرساية رتجاخيص اترتمتلك وتارماإلايفًفعلياتقع  لتياتكالشراهي  للهيئة اًفقولمحلية اتكالشراو،يبد

ىلإنامج البرهذا  يهدفويد. التورسلسلة  احلمرجميع  عبر اءالخضريات المشترنامج برتطبيق  ىلإنسعى و
يفللمساعدة  ذلكوالمنتج،  حياة ةدورمن  متعددة احلمري فالهيئة  يهاتشترالتي  للمنتجات البيئية اآلثار تقييم 

استهالك من تحد التي المنتجات اءشرى علص نحروة. الضارالبيئية  اتالتأثيرذات  المنتجات اءشرمن  التقليل 
اتالتأثيرومعالجة  المياه، شيدتري فتسهم  التي السلبية اتالتأثيربأقل  ير،للتدوقابلة  مواد ىعلتحتوي والطاقة،  

واضحة  اتيجياتاسترنضع والعالمية،  المعايير مع المتوافقة األعمال ساتمماربتبني  الهيئة تلتزمواالجتماعية.  
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نقاط من وللحد نقلها. أو منها الحد أو اءالشربعملية  تبطةالمرالمخاطر  من للتخلص يةتجاروأحكام  طشروو
ًوفقايد، التورسلسلة  مخاطر ةإلدارعمل  إطار الهيئة طورت ئيسيين،الردين المورار استمرضمان والضعف  

ة. المستمرالمخاطر  تقييم ىعلباالعتماد  االستثنائية األخطار تحللوتحدد  التي ”،31000األيزو  “مواصفة لمعايير 

التواصل  يزتعزوالعمل  يقةطرتسهيل  بهدف الذكية، ةاألجهزيق طرعن  دينالمورمع  التواصل ىعلصنا وحر
ى ذلك: علي أمثلة يلد فيما نورمعهم، و

عالقات  ةإداروخدمات  بيانات ىلإالفوري  صولالومن  لتمكينهم دينللمورمخصص  ذكي تطبيق يرتطو
دين. المور

فع مستوى أدائها. سطة ورة والمتويع الصغيرية” لتأهيل المشارة “بداإطالق مبادر

نت. ات قيد الخدمة عبر اإلنترات الشحن المسبقة واستمارتبني إشعار

دين التابعة للهيئة.ة عالقات المورتتبع فواتيرهم عبر بوابة إداردين للتسجيل وتوفير منصة للمور

ي ملومتعاشركاء ودي موربمساعدة  يقوم الذي اضياالفترالمساعد  ماس:َّرخالل  من االصطناعي الذكاء 
ية. بية واإلنجليزاتهم باللغتين العرى استفسارعلد الهيئة، والر

الطاقة  توفير ومفاهيم للبيئة، الصديقة منتجاتهم ىعل ًبناءللبيئة،  األصدقاء دينالمورمن  بالتحقق الهيئة تقومو
ى المعايير التالية: علاءات داخلية تقوم وإجر

 اتباع الموردين لمعايير
 "مواصفة األيزو 14001"

01 

 تطبيق نظام
 اإلدارة البيئي

02 

 إجراءات وأنظمة
 توفير الطاقة

03 

دينالمورمجموع  ىلإللبيئة  األصدقاء دينالمورنسبة  بتحديد يعني ًايسنوئيسي رأداء  شرمؤالهيئة  طورتو
 7%.، إال أن النسبة الفعلية التي حققناها كانت 10% كان تحقيق نسبة 2018ي فالمسجلين، ورغم أن هدفنا  

اتيجية ضمن منظومة سلسلة القيمة كات االستراالشر
الخدمات  تقديم منها: جوانب، عدة يفالهيئة  نجاح يفتسهم  التي األساسية الدعامات من واحدة كاتاالشرشكل ُت
اتيجيةاستربعالقات  الهيئة تبطترواتيجية. االسترخطتنا  تنفيذ يفوالمساهمة  اتيجية،االستراألهداف  تحقيقو

،2018خالل  تفاهم ةمذكر 29من  كثرأبتوقيع  وقامت العمل، شركاء من وغيرهم والمتعاملين دينالمورمع  
فة المعرتبادل  يزتعزواالقتصادي،  الحجم اتوفورتمكين والثقة،  بناء خالل من المعامالت تكاليف لخفض 

ة المخاطر. دعم إدارسات، ووالتقنيات وأفضل الممار

ي باإليجاتأثيرهم  قدر ىعل ًبناءئيسيين رأو  اتيجييناسترشركاء  وهما: ئيستين،رفئتين  ىلإشركاءها  الهيئة قسمُت
دةجوتحسين وكات االشرهذه  يزلتعزعمل  شورعدة  بتنظيم وقمنا يك.الشرذلك  أهمية وكذلك عملياتها ىعل

 89.91%مع  نةبالمقار 91.42ى لإ 2018ي فالشركاء  لدى السعادة شرمؤصل ولذلك،  ًنتيجةووالعمل.  الحياة 
2017. ي العامف

ير لتطوسسات المؤمن  وغيرها كاديميةأسسات ومؤشركات  مع جديدة كاتاشرعن  ارباستمرالهيئة  تبحث 
اتمبادرخمس  تنفيذ سيتموالهيئة،  يفوالبيئية  واالجتماعية االقتصادية والعمليات المسؤوليات تحسينو

معدل  يادةوزكة االشرأداء  يزتعزي فسيسهم  الذي األمر التحسن، مواصلة أجل من 2019العام  يفجديدة  
سعادة الشركاء. 
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يرالبحث والتطو
اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب من يمةكرتوجيهات  ىعل ًبناءالهيئة  لدى يروالتطوالبحوث  مركز تأسس 

االبتكار  اتيجيةاسترمع  ًتماشياوهللا”،  “رعاه – يبدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل 
المتجددة،  الطاقة مجال يفالعالمية  افقالمري فالدولية  ساتالممارأفضل  إدخال ىعلالمركز  يعملوطني. الو
يز كفاءتها.تعزيع مصادر الطاقة ولتنو 2050ي للطاقة النظيفة باتيجية ددعم أهداف استرو

فة دد يقوو، يبدي فلشمسية اقة للطام مكتول آشد اربن  محمد مجمع يفللهيئة  بعلتااير لتطواوث لبحواكز مريقع  
2020.حتى  ربتكاالاوير لتطواوث لبحواى علهم ردن مليو 500ق نفابإنا تعهديجسد  نهأكما  ،فيهالتميز اور بتكاالا

من  اًحاليوانتهينا  بالكامل. التنفيذ حلةمرى لإاآلن  صلتوو، 2014العام  يفير والتطوالبحوث  اتيجيةاستروأطلقنا  
ًامركزالتحتية  البنية تضم حيث الشمسية، الطاقة مجمع يفير والتطوالبحث  افقمرمن  ىلاألوحلة المرير تطو

بع الرمنذ  )يعمل المركز أنشطة معظم هناك قامُتوبع، مرمتر  4000بمساحة  التطور فائق يروالتطوللبحث  
بدون اتالطائرمجال  يفاألبعاد  ثالثية الطباعة تقنية باستخدام هإنشاؤيتم  اتاإلماري فمختبر  وأول (،2018ي نالثا

اسة لدرجية خاراختبار  افقمرتضم  كما (،2017األخير  بعالرمنذ  )يعمل االصطناعي والذكاء تاتوالروبوطيار  
 2015(.ات )تعمل منذ ة والقاسية لدولة اإلمارالحلول والمعدات تحت الظروف البيئية الحار

لوحة )30لدينا  جيةالخاراالختبار  افقمرضمن  ئيةضوالكهرواأللواح  أنواع مختلف أداء نةبمقار ًحاليانقوم و
ئيةضوالكهرواأللواح  تقنيات ىلإإضافة  جهات(، عدة قبل من مصنعة الشمسي، الميل ياوزواالتقنيات  متعددة 

الشمسية،  الطاقة ألواح مشروعات يفوالصيانة  التشغيل لكفاءة مالئمة وحلول اءاتإجرتحديد والمدمجة،  
احتياطية(، يةوبطارئية ضوالكهروباأللواح  يعملوكيلووات  100ة )بقدرالمياه  لتحلية العكسي التناضح نظامو

ى علالعمل  نواصل ذلك، ىلإإضافة  ات(.اإلمارقيا  ُسسسة مؤمع  )بالتعاون الجوي الهواء من الماء توليد وحلول 
ستة  ىلإيصل  ما اختبار ىعلقادر  شبكي محاكاة بجهاز يدهتزويتم  حيث الذكية، الشبكات تكامل مختبر يرتطو

 كيلووات. 250ى لين طاقة بالتوازي وبمعدل طاقة يصل إأنظمة تخز

ل بحلوا ًحثبا 50من  كثرأو،2020ل بحلوا ًحثبا 40من  كثرأفة ستضااىعلة رلقدباير لتطواوثلبحواكز مريتمتع و
( منهم ن حثابايحمل و،اُتيارماإاًحثبا 12منهم )اًحثبا 23يعمل  ،2019ير يناحتى و (. صليةألاللخطة  اًفقو2030

ت لعمليااءبناو،يرلتطواوثلبحواتعاومشرمن  يةقوحقيبة  تنفيذويرتطوى عللفعل بانيعملوو،(هاركتولداجةرد
جة ردلنيل  حداوحث باو)هاركتولداجة ردنيحملون حثوبا 7ينا لدجد يو،  اًلجماإو.مةزلالاتنيامكاإلاولتحتية البنى او
 .جستيرلمااجة ردىعلن صلوحا 4و اه(،ورتدكال
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وكفاءة الشمسية، الطاقة التحديد وجه ىعلوهي  أفقي(، وواحد أسيةر )4مجاالت  5الهيئة  يعمشارملف  يشملو
اتوالطائرتات )الروبوابعة الرالصناعية  ةوالثورالطاقة،  ينتخزوالذكية  الشبكات تكاملوالطاقة،  وكفاءة المياه، 
يرتطوتم والمتقدمة(.  والمواد األبعاد ثالثية والطباعة المتقدمة والتحليالت االصطناعي والذكاء طيار بدون 

اتيجيات واالسترالهيئة  اتيجياتاسترمع  بالتماشي بها المتعلقة امجوالبرة المذكورير والتطوالبحث  مجاالت 
طنية. الو

ي: يلة أعاله ما ي المجاالت الخمسة المذكورفى البحوث علتتضمن بعض األمثلة و

أسية: المجاالت الر

الطاقة الشمسية 

ى لإالشمسية  الطاقة يلتحوواختبار  يرتطوواسة لدرالدولية  سساتالمؤمع  بالتعاون البحوث اءإجر
الطاقة يلتحوتقنيات ومختلفة(،  وبتقنيات مختلفين مصنعين من وحدة 30ـ ل TUV)اختبار  باءكهر

اختبار مع ئية،ضوالكهروالشمسية  الطاقة لوحات أداء ىعلبة األترآثار  تخفيفوة، ارحرى لإالشمسية  
يق الفريركز والمجاالت.  جميع يفاالختبار  اءاتإجرير تطووالبعيد،  المدى ىعلعليها  االعتماد إمكانية 

ى قياسات اإلشعاع الشمسي.على جانب ذلك لإ

المياه 

التناضح )تقنية الشمسية الطاقة باستخدام المياه تنقيةولتحلية  مستدامة حلول يرتطووتقييم 
الشرب مياه إلنتاج تقنيات يرتطوى لإباإلضافة  األمامي(، والتناضح الشمسية، الطاقة بألواح العكسي 

سسة مؤمع  بالتعاون التقنيات هذه يرتطويتم والجوي(،  الغالف من المياه )إنتاج البيئة طوبةرمن  
ات. قيا اإلمار ُس

تكامل الشبكات الذكية 

ذلك:  يفبما  الشبكة، يفالمتجددة  الطاقة مصادر تكامل تحسينولتسهيل  والتقنيات النظم يرتطو
االختبار اءاتإجرير تطووواالختبار  والميكانيكية( يةاروالحرالكيميائية  التقنيات )باستخدام ينالتخز
محطات  واختبار يرتطوى عليق الفريركز  ذلك، ىعل ًةوعالوالمستقبل.  يفو ًحالياالطاقة،  ينتخزنظم  

يبية. تقنيات وحلول الشبكات الذكية من خالل المشروعات التجراضية والطاقة االفتر

الخاصة  القيمة سلسلة مستوى ىعلللطاقة  ةالموفرالتقنيات  من القادم الجيل واختبار يرتطو
ى الطاقة. على كفاءة الطلب علكيد افق، مع التأبالمر

كفاءة الطاقة 

بشأن اسات(،والدراألولية  والتجارب األعمال وحاضنات الالزم )الفحص يعمشارالمجال  هذا يشمل
المثال  سبيل ىعلهذا  يشملوأعاله.  بعةاألرأسية الرالمجاالت  يفة بالضرورتقع  ال التي التقنيات 

للماء  يئباالكهرالتحليل  خالل من الشمسية بالطاقة الهيدروجين إلنتاج يبيتجرمشروع  أول يرتطو
كسبو والهيئة(. )مشروع مشترك بين “سيمنز” وإ

المشار يع الخاصة
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بعة(: أسية األرتدعم المجاالت الرير: والمجاالت األفقية )ممكنات البحوث والتطو

المواد تطوير وكذلك اإلنشاءات في األبعاد ثالثية والطباعة الغيار( )قطع المخزون رقمنة التركيز على
المتقدمة لتطبيقات مختلفة. 

وكذلك بالكامل؛ المرفق سلسلة في بشري مشغل بدون الذاتية/ للعمليات حلول واختبار تطوير
يًا. النظر في التقنيات لتوسيع مدى/ مواصفات الحمولة الخاصة بالطائرات بدون طيار المتاحة تجار

تطو ير وتحسين واختبار تقنيات تكامل الذكاء االصطناعي لتحسين عمليات الشبكات.

الطباعة ثالثية األبعاد والمواد المتقدمة •

المتقدمة والتحليالت االصطناعي الذكاء

الروبوتات والطائرات بدون طيار

و المحلية كاتاالشرمن  قوي بيئي نظام ببناء دائما يبدومياه  باءكهرهيئة  يفير والتطوالبحوث  قسم يقوم 
و سطةالمتوو  ةالصغيروالشركات  الكبرى )الشركات الصناعية و الحكومية الجهات مع التعاون و الدولية 

مياه  و باءكهرهيئة  تقدمه الذي العمل دةبجودوليا  افاالعترتم  األكاديمية. سساتالمؤومع  الناشئة( الشركات 
عام  يفا منشور 17فيها  بما العالمية الصحف يفاتها ومنشورالدولية  اتتمرالمؤي فمساهماتها  خالل من يبد

ى مستوى عالمي. علي شبكات علمية و تقنية فى مشاركتها ل؛ باالضافة ا2018

الشرق - الشمسية الطاقة ديكاثلون مسابقة من األول اإلصدار عقد يفالهيئة  يفير والتطوالبحوث  مركز نجحو
حول  المسابقة تمحورتو 2020. مسابقة يفي نالثااالصدار  يرتطوى علا ًحالييعمل و، 2018نوفمبر  يفسط األو
العالم. مستوى ىعلدولة  11من  جامعة 26استضافة  تمتوالشمسية،  بالطاقة يعمل مستدام منزل يرتطو

المنطقة،  هذه يفمستدامة  لحياة واالحتياجات المشكالت حل ىعلأساسي  بشكل المسابقة معايير وركزت 
ام وااللتزاالستدامة  أهمية المسابقة هذه ضحتووي”. بد 2020كسبو “إمع  بالتوازي منها الثانية النسخة ستقامو

كثر استدامة.يز نظام حياة أتعزبون والتخفيف من آثار التغير المناخي وي تقليل الكرفير حلول تسهم بتطو

يبباء ومياه دي هيئة كهرفأسبوع االستدامة  
1,000من  كثرأبمشاركة  2018س ماري في بدومياه  باءكهرلهيئة  األول االستدامة أسبوع فعاليات أقيمت 

وأسهمت واجتماعية، تطوعية وأنشطة عمل شوورية حوارمناقشات  بين اوحتترالتي  الفعاليات يفمشارك  
ي االستدامة. فاك الجميع ي تحقيق هدف الهيئة وهو إشرفجميعها  

الهيئة  لدى ظفينالمولجميع  الشاملة والمشاركة الوعي وبناء فةالمعرمشاركة  األسبوع أهداف تضمنتو
ي تحقيق أهداف االستدامة خاصتها. في بباء ومياه داء نجاح هيئة كهروالذين يقفون ور

والتخصصات،  القطاعات مختلف نظر وجهات من الشاملة االستدامة ضوعاتمومن  مجموعة تغطية تمتو
اء متعددين. يات من قبل خبرى جميع المستوعلاءات عاجلة ئيسية التي تتطلب اتخاذ إجروكذلك القضايا الر

 2019.بع األخير من ي الرفي نقام فعاليات أسبوع االستدامة الثاُومن المتوقع أن ت
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اك المعنيينإشر
التواصل عن تنشأ التي الكبرى يااالمزندرك وبأعمالنا  المعنية افباألطرنعتز  يبدومياه  باءكهرهيئة  يفإننا  

أدائنا لتحسين اتيجيتنااسترصميم  يفالمعنيين  سعادة تكون أن ىعلص نحرلذلك  معهم، المستمر والتعاون 
ضاالرمن  مستوى ىعلأتحقيق  ضمانوتوقعاتهم،  مع والتوافق احتياجاتهم لتلبية ار،باستمراتنا ومبادروخدماتنا  

بينهم. 

يجية، التروالت والجوضا الراستبيانات  ذلك يفبما  المعنيين، مع التواصل قنوات من العديد الهيئة توفر 
ي فالمبين  النحو ىعلالتنظيمية  ياتاألولومن  أساس ىعلالحكومية  الجهات مع والتعاون المشتركة يعوالمشار

يتم تفعيل هذه القنوات بانتظام لضمان فعالية االتصال بين الهيئة والمعنين. ير. وهذا التقر

ي فنظر ُيواالستدامة  يرتقارإلعداد  العالمية ةالمبادرلمعايير  اًوفقالمادية  تحليل اءاتإجري فالمعنيون  يشاركو
 ًا.يسسي سنواتيجي المؤاجعة التخطيط االسترائهم عند مرآر
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شمولية، واألكثر األفضل النحو ىعلالمعنيين  اكإشرسبل  تحديد ىلإالمعنيين  ةإدارعمل  إطار خالل من نهدفو
إعداد  شاداتوإر، 2015لعام  AA1000المعنيين  اكإشرمعيار  مع ًتماشياقيمة،  جاتمخرى علالحصول  بهدف 

المتعلقة ئيسيةالراتيجية االسترأهدافنا  تشملوير. التقارإلعداد  العالمية ةالمبادرعن  ةالصادراالستدامة  يرتقر
ي: يلبالمعنيين ما  

ئيسية. اك المعنيين لفئات المعنيين الرش عمل إشراستضافة ور

احات القيمة والشاملة المناسبة لكل فئة من فئات المعنيين. تحديد االقتر

توقعاتهم واالستجابة لها.ة احتياجات المعنيين وإدار

التنمية  ةمسيرلدفع  المعنيين فئات من العديد مع كاتاالشرعقد  خالل من جديدة صفرإليجاد  السعي 
المستدامة. 

بية المتحدة.ات العردولة اإلماري وبة دى إمارعلد بالنفع ات المجتمعية التي تعوإطالق المبادر

2018تحليل الفئات المعنية  
للفئة العالقة )أهمية “االعتمادية” حيث من تيبوالترية، األولوأساس  ىعلللهيئة  المعنية افاألطرتحديد  تم 

اجعةمرعن  المسؤولة الجهة الهيئة يفاتيجية االسترة إدارتعد وللهيئة(،  العالقة )أهمية “التأثير” و المعنية( 
توقعات وباحتياجات  للهيئة اتيجيةاالسترالخطة  وفاء من كدالتأى لإإضافة  األمر، لزم إذا تحديثهاوعام  كل القائمة 

ية. حسب األولو ًتبةاف المعنية مراألطر

 المؤسسات االستثمارية 
المصارف المحلية واألجنبية

الخدمات المالية 

المؤسسات البيئية 
 الجمهور 

سائل اإلعالم

االستراتيجيون 
األساسيون 
 الرئيسيون 

اإلدارة العليا
 اإلدارة المتوسطة 

الوظائف غير اإلشرافية

 االتحادية 
المحلية

 الشركاء االستراتيجيون 
الشركاء الرئيسيون

 أصحاب رؤوس األموال/ المستثمرون 

 المجتمع واألجيال المستقبلية

 الحكومة

 المتعاملون

 الشركاء

 الموظفون

 الموردون/ المتعاقدون الفرعيون

أصحاب مشروعات البنية التحتية والشبكات
متعاملو البنية التحتية والشبكات 

 متعاملو توريد الكهرباء والمياه 
 المتعاملون المحتملون
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ة

 أنشطة إشراك المعنيين لدى الهيئة 

 دورات توعوية 
 حمالت تسويقية
 فعاليات إعالمية

 حمالت ترويجية
 برامج تحفيزية
 زيارات طالبية

اإلع

إجراءات أحادية االتجاه 
 لتقديم المعلومات 

للمعنيين
 جلسات حول االستراتيجية المؤسسية 

 استبيانات رضا المعنيين
اتصاالت شفوية وتحريرية

 تفاعل المشر فين 
االستشار

المعنيون يسألون 
استبيانات حول والمؤسسة تجيب 

 آراء المتعاملين موضوعات محددة 

 اجتماعات متتالية
 إشراك الموردين

 ندوات

برامج متنوعة
المتسوق السري 

اإلشراك 

إشراك وتثقيف المعنيين 
عبر إجراءات ثنائية االتجاه 

تمكن المعنيين من 
 برنامج اقتراحات المتعاملين التصرف باستقاللية 

 ورشة عمل االستدامة السنوية لألطراف المعنية
شركاء القطاع العام والخاص

التعاون مشاريع مشتركة 

التثقيف المشترك 
واتخاذ القرار والمبادرة 

 أنشطة دعم السياسات واللوائح الحكومية 
التمكين

دور المعنيين في 
 الحوكمة 

توقعاتهماحتياجات المعنيين و
لذلك،  الهيئة. أنشطة يفالمعنيين  اكإشرعند  والشفافية بالثبات يتسم واضح نهج اعتماد ىلإالهيئة  يفنهدف  

ي فتحديدها  تم التي االحتياجات أهم أدناه الجدول ضحيوومتنوعة.  بطرق المعنيين فئات اكإشرى علص نحر
اك التي نفذتها الهيئة. أثناء أنشطة اإلشر
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 االحتياجات والتوقعاتفئة المعنيين

الحكومة
 المواءمة مع الخطط والبرامج التنموية الوطنية 

االلتزام بمفهوم المواطنة الصالحة
 االلتزام بالتشريعات 

المتعاملون
تقديم خدمات تراعي معايير السالمة والجودة والكفاءة االقتصادية 

أخالقيات العمل 
 خفض األثر البيئي ألنشطة المؤسسة 

 الموردون

 الشركا
مشاركة أفضل الممارسات

الحوار واالشتراك المنهجي المستمر 
مذكرات التفاهم الهادفة للتعاون في مختلف المجاالت 

 تأهيل المورد بناء ً على التكلفة والجودة باإلضافة إلى التقييم البيئي واالجتماعي 
 إجراءات شراء تتسم بالشفافية

 الربحية

 المجتم
 واألجيال

المستقبلية

 الشفافية والتواصل الفعال 
زيادة الوعي بقضايا االستدامة

 إدارة اآلثار البيئية ألنشطة المؤسسة 
 دعم المبادرات المجتمعية والثقافية

أصحاب رؤوس
/األموال

المستثمرون

 تحقيق المنفعة على المدى القريب والبعيد 
 االعتمادية والربحية والشفافية

 الموظفون
توفير بيئة عمل آمنة

رواتب مجزية 
السلوك األخالقي 

تحديد المسار الوظيفي وتقدير الموظفين 
 المساواة وإتاحة الفرص للجميع 

االستثمار في التطوير المهني

سعادة المعنيين  
سالتنا ري فا ًئيسير ًانومكواتيجية االسترأهدافنا  أحد الهيئة بأعمال المعنيين بين واإليجابية السعادة ثقافة عدُت

سسية. وقيمنا المؤ

توقعات لفهم ئيسيةالرأدواتنا  إحدى المعنيين، سعادة نسبة لقياس الهيئة تعده الذي السنوي االستبيان يمثلو
المتعلقة  ئيسيةالرالقضايا  االستبيان يتناولوعملنا.  تحسينوفعالية  قياس يفومساعدتنا  المصلحة، أصحاب 
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ُ

استخدام يتموالمعنيين،  فئات من فئة كل ىلإوالموجهة  المحددة األسئلة ذلك يفبما  عام، بشكل باالستدامة 
من  يدمزى لإتحتاج  التي المجاالت تقييموالمعنيين،  سعادة لتحقيق نهجنا يفات الثغرلتحليل  االستبيان نتائج 

التحسين.

االستدامة، يخص فيما الهيئة أداء اءإزضاهم رعن  بواأعرالمعنيين  غالبية أن 2018لعام  االستبيان نتائج أظهرت 
س رؤوأصحاب  كدأكما  للبيئة، الصديقة المنتجات من يدبالمزالهيئة  يدلتزواستعداد  ىعلدينا مورغالبية  وأن 

ية. اتهم االستثمارارى قرعلثر ى أهمية أداء االستدامة حيث يؤعلين األموال/ المستثمر

 نتائج استبيان رضا المعنيين بشأن االستدامة لعام 2018

 المجتمع (األفراد) المجتمع (األعمال) الحكو

أنا سعيد عن أداء
الهيئة المتعلق 

 باالستدام
 بشكل عام

%86.32%87.84%94 

 المستثمرون الشركاء الموردونالمتعاملون

%85.43 %82.73 %91 %92.90 

 الموظفون الموظفون

 الهيئة تلبي
 توقعاتي فيما

 يخص
 االستدا

%87.55%83.80 

 أنا على علم بدور مبادرات االستدامة لدى
في تحقيق أهداف في المساهمة  الهيئ
 التنمية المستدامة السبعة عشر لألمم

 المتحدة

 أصحاب رؤوس
 األموال والمستثمرون الموردون

 أنا مستعد لتزويد الهيئة
كثر  بمنتجات وخدمات أ
 استدامة وصديقة للبيئة

 تأثير أداء االستدا
على قراراتك  للهيئ

 االستثمارية

%86.40 %71.4 
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 2018شر ثقافة االستدامة للعام مؤ
تقييموسسية المؤثقافتنا  يفاالستدامة  دمج مجال يفناه أحرزالذي  التقدم لمواصلة اميةالرد الجهوإطار  يف

ةعباروهو  ي،لالتواى علالخامسة  للسنة االستدامة ثقافة شرمؤالهيئة  استخدمت المتنوعة، نشاطاتنا فعالية 
سسة، المؤثقافة  ضمن االستدامة دمج مدى لقياس ثالث، فطرقبل  من هاؤإجريتم  ظفينللمواستبيان  عن 

جها.سسة وخاردية داخل المؤسسية والفرنات والسلوكيات المؤيتضمن عوامل تقيس الممكو ّ 

ي: يلي تحقيق ما فص ى وجه الخصوعلشر ثقافة االستدامة يساعدنا مؤو

ظفين من تبني االستدامة. ئيسية التي تمنع المودنا لمواجهة العوائق الرتوجيه جهو

اك. ام االستدامة واإلشريات الحالية من التزى المستوعلص البناء تحديد فر

ائدة األخرى. سسات العالمية الري االستدامة لدى الهيئة بالمؤفاك نة مستوى اإلشرمقار

دمج يفالمستمر  التقدم النتائج وأظهرت الهيئة، استبيان يفظف مو 3000الــ  يقارب ما شارك ،2018ي فو
ي ثقافة الهيئة. فاالستدامة  

ظفينالموة اإلدارفيه  تدعم الذي القدر وكذلك فة،والمعرالسياسات  مجال يفالكبرى  التقدم معدالت الحظناو
لألشخاص  سسيالمؤالدعم  آليات تقديم يفدها جهوالهيئة  مواصلة أن يبين ما الهيئة، يفالتحتية  البنية خالل من 
واالستدامة  المناخي التغير ةإدارد جهوبسبب  فةالمعرهذه  دادتوازثمارها.  يتتؤباتت  االستدامة، يفكهم اإلشر

يادة االستدامة. يق ريها فروحمالت التوعية المكثفة التي يجر

الذي عام بشكل دالجهونسبة  معدل يفا  ًيضأالهيئة  يفاالستدامة  أجل من للتغير يباإليجااالتجاه  ينعكسو
ًنةمقارالعام  هذا 90.17%باالستدامة  الخاصة دللجهوي لالحامعدلنا  بلغ حيث ،2017عن  واضحة يادةزأظهر  

يصل  التي األخرى سساتالمؤمعدل  من أساسية بصفة ىعلوأكبير  تقدم وهو الماضي، العام 88.83%بـ  
61%.ى لسطها إمتو

ئيسية للهيئة: ة الري مواطن القويلفيما  

 تفوق واضح في نتائج ممكنات االستدامة مقارنًة بنتائج 2017

أظهر الموظفون دعًما قويًا للتطوع

 أحرز الموظفون الذين يحضرون جلسات التوعية باالستدامة درجًة أعلى 
في بنود التمكين من الذين ال يحضرون

أظهر الموظفون فهًما معقو ً ألهداف التنمية المستدامة ودور الهيئة 
 نحو تحقيقها

 أظهر الموظفون دعًما قويًا للحفاظ على البيئة البحرية وحماية البيئة
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ف

ف

ف

ف

في في 

امنا نحو مستقبل مستدام التز
امات التالية للتنمية المستدامة: تلتزم الهيئة بتحسين أداء االستدامة، وعليه حددنا االلتز

ي تقنيات الطاقة المتجددة االستثمار
وتطويرها. 

االستمرار ي تحسين معدل سعادة 
األطراف المعنية. 

تحسين كفاءة المياه ي شبكات اإلنتاج 
والتوزيع. 

زيادة مساهمتنا االقتصادية المباشرة 
وغير المباشرة ي اقتصاد دب ي. 

المساهمة ي استراتيجية خفض 
الكربون ي دب ي التي تهدف إلى خفض 

كسيد الكربون بنسبة  انبعاثات ثان ي أ
16% ي 2021. 

ي مباد ات مدينة دب ي الذكية  المساهمة 
مع كل مما يل ي: 

"شمس دب ي" (توصيل الطاقة الشمسية 
ي المنازل والمبان ي) 

 تطبيقات ذكية من خالل البنى التحتية 
للشبكة الذكية والعدادات الذكية.

البنية التحتية ومحطات شحن 
السيا ات الكهربائية.

ضمان دمج االستدامة ي استراتيجيتنا 
بشكل كامل. 

ضمان المواءمة المستمرة مع 
االستراتيجيات الوطنية والدولية وأفضل 

المما سات. 

تقليل األثر البيئي وضمان استيفاء 
عمليات الهيئة لجميع الضوابط 

التنظيمية البيئية. 

الحفاظ على معايير عالمية لجودة 
وموثوقية وكفاءة توفير الكهرباء 

والمياه لدب ي. 

زيادة سعة الطاقة الشمسية إلى %7 
 بحلول 2020 و25% بحلول 2030 

و 75% بحلول 2050.

تنفيذ مشروعات خاصة بالمسؤولية 
االجتماعية للمؤ سسة إلنشاء قيمة 

مشتركة وتقييم األثر االجتماعي. 

خفض معدل استبدال الموظفين 
وزيادة نسبة المواطنين اإلمار اتيين 

القوى العاملة. 

تكامل المشتريات الصديقة للبيئة 
 سلسلة التوريد بالكامل. 
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تقييم األهمية النسبية
االستدامة، يرتقارإلعداد  العالمية ةالمبادري فاألساسية  شاداتاإلرأهم  أحد النسبية( )األهمية المادية مفهوم يعد 

يرى  التي أو ً،واجتماعيا ًوبيئيا ًاقتصاديااألكبر  األثر ذات القضايا حول يرتقرإعداد  سسةالمؤى عليتعين  إذ 
جيون لديها أنها ذات أهمية لهم. المعنيون الداخليون والخار

عليها حصلنا التي النتائج استخدمنا فقد العام، هذا لدينا أهمية القضايا كثرأتحديد  سبيل يفوالسياق،  هذا يفو
تقييم تمواالستدامة.  يرتقارإلعداد  العملية ةالمبادرمعايير  مع بالتماشي 2017ي فتمت  التي العمل شورمن  

أساس  ىعلي( لتقا)بالبرواجتماعية  ()باألخضروبيئية  )باألزرق( اقتصادية فئات: ثالث يفالمصنفة  المواضيع 
اف المعنية والهيئة.مدى تعلقهم بكل من األطر

المحور  ضحيوحيث  أدناه، النسبية( )األهمية المادية مصفوفة يف 2017لعام  المادية تقييم اءاتإجرنتائج  توجد 
جانب كل دحدوى علاالطالع  يمكنوالمعنية.  افاألطراء آراألفقي  المجور ضحيوبينما  الهيئة، ةإداراء آرأسي الر

 1. قمي الملحق رفمن جوانب القضايا ذات األهمية النسبية  

بي
 د

ياه
وم

ء 
ربا
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ة 

يئ
 ه

1 

2 

3 

6 

4 

8 

10 

11 

9 

14 

15 

16 18 19 

20 

24 

25 

21 

26 

22 

23
12 

13 

7 

5 
17 
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8.00 
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7.00 

6.50 

6.00 

10.00 9.50 9.00 8.50 8.00 7.50 7.00 6.50 6.00 
 المعنيين

اجتماعياقتصادي بيئي 

22. خصوصية المتعاملين  14. التوظيف  8. الطاقة  1. األداء االقتصادي 
23. االمتثال االجتماعي االقتصادي  15. الصحة والسالمة المهنية  9. المياه  2. مما سات المشتريات 

24. إمكانية الوصول  16. التدريب والتعليم  10. االنبعاثات  3. االبتكار
25. توفير المعلومات  17. التنوع وتكافؤ الفرص  11. النفايات السائلة والنفايات التقليدية  4. توافرية واعتمادية الخدمة 
18. عدم التمييز 26. سعادة المعنيين  12. االلتزام البيئي  5. إدا ة الطلب على الطاقة 

19. المجتمعات المحلية  13. التقييم البيئي للمو د   6. البحث والتطوير 
20. التخطيط واالستجابة للطوارئ والكوارث 7. كفاءة النظام

21. صحة و سالمة المتعاملين 
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ي والميثاق العالمي لألمم المتحدة بباء ومياه دهيئة كهر
 2018حرز خالل  ُالتقدم الم

لالستدامة  ةمبادركبر أالمتحدة،  لألمم العالمي الميثاق ةمبادرى لإي بدومياه  باءكهرهيئة  ْانضمت، 2017العام  يف
الميثاق تكزيروالعالم.  حول دولة 170من  كثرأتمثل  سسةمؤألف  13تضم  حيث العالم، يفسسية المؤ

ملتزمون نحنوالفساد.  ومكافحة والبيئة، والعمل، اإلنسان، بحقوق تتعلق أساسية مبادئ ةعشرى علالعالمي  
يتضمن  وأن المبادئ، بهذه امااللتزى علص تحرإذ  الهيئة إن الهيئة. وعمليات سياسات يفدمجها والمبادئ  بهذه 

العالمي الميثاق لمبادئ االمتثال دجهوي فالتقدم  مدى حول معلومات 2018لعام  االستدامة حول يرهاتقر
بالميثاق امناالتزى عل ّدؤكُتالتي  والبيئية االجتماعية ساتبالممار ّقتتعلمعلومات  يرالتقريضم والمتحدة.  لألمم 

ى لإة اإلشارخالل  من ذلكوة، العشرالعالمي  الميثاق لمبادئ الهيئة امتثال يلالتاالجدول  ديسروالعالمي.  
ير االستدامة. ير الخاصة بتقرة العالمية إلعداد التقارات المبادرشرالفصول ذات الصلة ومؤ

شر معايير مؤ
ة العالمية المبادر

ير إلعداد التقار 

ير االستدامة أو ي تقرفجع المر
ة صف نهج اإلدارو

المواضيع
ذات األهمية  

النسبية 

أهداف التنمية 
المستدامة

ة للميثاق المبادئ العشر
العالمي لألمم المتحدة

حقوق اإلنسان

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

 1الفصل  
يعات االتحاديةاالمتثال الكامل للتشر

والمحلية ذات الصلة واالتفاقيات  
سياسة المسؤولية الدولية، و

سياسة الحوكمة االجتماعية، و

الصحة والسالمة 
المهنية

 والنمو االقتصادي٨ العمل الكريم

ى عل: يتعين 1المبدأ 
ام سسات دعم واحترالمؤ

ًحقوق اإلنسان المعلنة دوليا

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

 1الفصل 
يعات االتحاديةاالمتثال الكامل للتشر

والمحلية ذات الصلة واالتفاقيات  
سياسة المسؤولية الدولية، و

سياسة الحوكمة االجتماعية، و

ى عل: يتعين 2المبدأ 
كد من عدم سسات التأالمؤ

تكاب أي انتهاكات لحقوق ار
اإلنسان

العمال

102-41 
403-1

 7، 1الفصل  
يعات االتحاديةاالمتثال الكامل للتشر

والمحلية ذات الصلة ومعايير العمل 
ي جميع أنحاء العالم، فالدولية  

سياسة المسؤولية االجتماعية و

االمتثال اإلجتماعي 
اإلقتصادي

الصحة والسالمة  
المهنية 

يب والتعليم التدر

تكافؤ التنوع و
ص الفر

عدم التمييز

 والنمو االقتصادي٨ العمل الكريم

ى عل: يتعين 3المبدأ 
ية ام حرسسات احترالمؤ
افين الجمعيات واالعترتكو

ي المساهمة الجماعيةفبالحق  

419-1

 7، 1الفصل  
يعات االتحاديةاالمتثال الكامل للتشر

والمحلية ذات الصلة ومعايير العمل 
ي جميع أنحاء العالم، فالدولية  

سياسة المسؤولية االجتماعية و

ى عل: يتعين 4المبدأ 
ى علسسات القضاء المؤ

ة والعمل جميع أشكال السخر
اإلجباري

419-1

 7، 1الفصل  
يعات االتحاديةاالمتثال الكامل للتشر

والمحلية ذات الصلة ومعايير العمل 
ي جميع أنحاء العالم، فالدولية  

سياسة المسؤولية االجتماعية و

ى عل: يتعين 5المبدأ 
ى علسسات القضاء المؤ

عمالة األطفال

404-1 
405-2 
406-1 

 7، 1الفصل 
يعات االتحاديةاالمتثال الكامل للتشر

والمحلية ذات الصلة ومعايير العمل 
ي جميع أنحاء العالم، فالدولية  

سياسة المسؤولية االجتماعية و

ى عل: يتعين 6المبدأ 
ىعلسسات القضاء المؤ

ي مجال فكافة أنواع التمييز  
ظيف و المهنالتو
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شر معايير مؤ
ة العالمية المبادر

ير إلعداد التقار 

ير االستدامة أو ي تقرفجع المر
ة صف نهج اإلدارو

ضوعات مو
المواد 

أهداف التنمية 
المستدامة 

ة للميثاق المبادئ العشر
العالمي لألمم المتحدة

البيئة

102-11

 4الفصل  
يعات االتحادية االمتثال الكامل للتشر

سياسة والمحلية ذات الصلة، و
االستدامة 

الطاقة 

الحياه 
 طاقة نظيفة المياه والصرف

 ٧ بأسعار معقولة ٦ الصحي

ى عل: يتعين 7المبدأ 
ى علسسات التشجيع المؤ

اء جميع ازي إزاتباع نهج احتر
التحديات البيئية المحيطة 

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

، 45، 3الفصل 
يعات االتحادية االمتثال الكامل للتشر

سياسة والمحلية ذات الصلة، و
االستدامة 

النفايات 

االمتثال البيئي

 الصناعة وا�يداع
 ٩ والبنية التحتية

 وا�نتاج بشكل١٣ التغير المناخي ١٢ االستهالك

ى عل: يتعين 8المبدأ 
ات سسات إطالق مبادرالمؤ
سيع نطاق المسؤولية لتو

البيئية 

307-1 التقييم البيئي  مسؤول

308-1 د للمور
308-2

اء سات الشرممار

االبتكار 

يرالبحث والتطو

ير األبحاث والتطو

، 45، 3الفصل 
يعات االتحاديةاالمتثال الكامل للتشر

والمحلية ذات الصلة، سياسة  
االستدامة 

ى عل: يتعين 9المبدأ 
ير سسات تشجيع تطوالمؤ

نشر التكنولوجيا الصديقة و
للبيئة 

مكافحة الفساد

102-16

 1الفصل  
يعات االتحاديةاالمتثال الكامل للتشر

والمحلية ذات الصلة، سياسة اإلبالغ 
عن المخالفات، تضارب المصالح، 

اتفاقية عدم االفصاح عن المعلومات،  
قواعد السلوك 

القيم والمبادئ
والمعايير  

واألخالقيات

ى عل: يتعين 10المبدأ  
سسات مكافحة الفسادالمؤ

ي ذلك فبجميع أشكاله، بما  
ةشواز والراالبتز

الهيئة وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 

خاء والروالسالم  اإلنسانية امةالكرلتحقيق  عالمية اتيجيةاسترالمتحدة  لألمم المستدامة التنمية أهداف تشكل
المساواة  وانعدام الفقر ومنها: نواجهها، التي العالمية التحديات تتناولوالمستقبل؛  يفو ًحالياوالشعوب،  ادلألفر

خاء والسالم والعدالة.والمناخ والتدهور البيئي والر

اتيجياتواسترخطط  ىلإالمشتركة  يةالرؤهذه  جمةبترالدول  تقوم األجندة، هذه تنفيذ ىعلسنوات  3مضي  وبعد 
سساتوالمؤاألعمال  مساهمة ظل يفوذاته.  الوقت يفًاكبيرًتحدياويدة فرصة فرتحقيقها  سيكونوطنية، وتنمية  

المستحيل  منًباضراالستدامة  نحو التحول عملية ستكون العالم، يفي لمحلاالناتج  يلإجمامن  60%يقارب  بما 
دون مشاركتها الفعالة. 

 – يبدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب كدوأ
ثيقة الخمسين.” وو2071ات ية اإلماره التام باالستدامة من خالل إطالق “مئوام سمو“رعاه هللا”، التز

سعها، تووتطورها  جوانب جميع يفمستدام  لمسار الدولة تحقيق تضمن األمد يلةطوية الرؤهذه  فإن يتضح، وكما 
يبداتيجية واستر 2021ي بدوخطة  2021ات اإلمارية رؤومنها:  والخطط ثائقالومن  عدد يفية الرؤهذه  دمجتو

 2050.للطاقة النظيفة  
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سسة مؤلتصبح  ً،امؤخرالمعلنة  التوجيهات ىعل ًبناءيتها رؤصياغة  تعيد حكومية منظمة أول الهيئة وكانت  
المستدامة. التنمية  أهداف يفدة الوارالتطلعات  مع ذاته الوقت يفيتماشى  بما ة،ومبتكرمستدامة  اًعالميائدة ر

اتيجياتنا وعملياتنا مع أهداف التنمية المستدامة: يتضمن نهجنا لمواءمة استرو

 بناء القدرات وإدراج أهداف التنمية
 المستدامة في عمليات اتخاذ ال ار

 اإلق ار والتأكيد على أهمية أهداف
 التنمية المستدامة

 تحديد أهداف التنمية
 المستدامة وثيقة الصلة

 إصدار التقارير العامة
 حول التقدم المحرز

01 

02 

03 04 

05 

 مواءمة است اتيجية الهيئة مع
 أهداف التنمية المستدامة

نظامي،  بشكل المستدامة التنمية ألهداف امتثالنا يادةزسبل  الستكشاف ةكبيرا ًدجهونبذل  ،2016العام  ومنذ
ة فعالة. ي تحقيقها بصورفضع لدينا للمساهمة تحسين الوو

للمساهمة فيها، نتميز التي األهداف لتحديد اًهدف 169عددها  البالغ األهداف جميع اجعنار، 2017من  اًوبدء
جانب ىلإسنوات(،  6من  كثر)أوالبعيد  سنوات( )5-3سط والمتوسنتين( - )سنة يبالقرالمدى  ىعلفيها  

بيةالعرات اإلماري فوالمياه  باءللكهركهيئة  ضعناوباعتبار  سطة،المتوأو  العالية يةاألولوذات  األهداف تحديد 
 ًيضاأبل  باألهداف، بالفعل دةالموجواألنشطة  بطرد لمجريكن  لم التخطيط هذا أن مالحظة يجب وهنا، المتحدة. 

ة. ا مستدامة مبتكرًائدة عالميسسة ريتنا بأن كمؤلتحديد األهداف التي تعكس رؤ

دة أدناه: ى أهداف التنمية المستدامة الستة الوارعل ًعظيما ًانرى أن الهيئة يمكن أن تترك تأثيرو

 األهداف
 األهم
 للهيئة

 المياه النظيفة٦
 والصرف الصحي

٨
 العمل الكريم

 والنم
 االقتصادي

٩
 الصناعة

 وا�بداع والبنية
 التحتية

١٢
 االستهالك

 وا�نتاج بش
 مسؤول

التغير١٣
 المناخي

٧
 طاقة نظيفة

 وبأسعار
معقولة للجميع
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تتضمن: ية وي األهداف ذات األولوفي بباء ومياه دى مساهمة هيئة كهرعلهناك أمثلة  

الهدف 6: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

 المياه والصرف٦
 الصحي

طلبات  خفض ىلإتهدف  التي الطاقة ىعلالطلب  ةإداراتيجية استرتنفيذ  يبدومياه  باءكهرهيئة  تدعم
ي فالطاقة  كفاءة فعلرات مبادرعدة  تنفيذ تمو 2030. بحلول المعتاد من 30%بنسبة  والمياه باءالكهر

والتعديل البيئة ىعلالحفاظ  تدابير تضمنت:والهيئة،  ينمباي فالطاقة  ةإدارلجنة  افإشرتحت  الهيئة ينمبا
واستبدال اإلضاءة وإعادة استخدام المياه. 

والدفاع  الهيئة مع بالتنسيق للمياه« تفعالمرباالستخدام  التنبيه سائل»رة مبادرالفواتير  خدمات قطاع نفذ 
تمومحددة.  زمنية ةفترخالل  سطالمتومن  ظملحوبشكل  ىعلأاالستهالك  كان إذا عما للتحقق ي،نالمد

يبتسرأي  عن للعمالء تنبيه سالوإرالخدمة  ضمان اءاتإجرنظام  خالل من الذكية المياه تنبيهات تحليل 
ا لعوامل محددة. ًي حالة استيفاء المعايير وفقفمحتمل للمياه  

وملحقة العالمية، مكتوم آل اشدربن  محمد اتمبادرسسة مؤمظلة  تحت تندرج ات«اإلمارقيا  ُ»سسسة مؤ
يدها بتزوالمياه  ة ُدرنمن  ينتعاالتي  المجتمعات تساعدوالعالم،  حول اإلنسانية ناتالمعوتقدم وبالهيئة،  

ى مياه نظيفة وآمنة. لصول إبإمكانية الو

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع

 طاقة نظيفة٧
بأسعار معقولة

ي.ني المبافبط الطاقة الشمسية ة ذكية للهيئة لري«: أول مبادرب»شمس د

مستوى ىعلواحد  موقع يفشمسية  طاقة مشروع كبرأالشمسية:  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع 
وعند درهم. مليار 50تبلغ  اتاستثماري لبإجما 2030بحلول  وات ميجا 5000ينتج  أن المقرر ومن العالم، 

ا.ًيبون سنومليون طن من انبعاثات الكر 6.5ي خفض فاالنتهاء من المجمع، سيسهم  

االصطناعي والذكاء والمياه )الشمسية المتجددة الطاقة مصادر ىعلاسات درير والتطوالبحث  قسم يجري 
المجتمع  دعم يفاألبحاث  بهذه نساهموالنظيفة(.  الطاقة ينتخزوالذكية  الشبكات تكاملوالطاقة  وكفاءة 

ي من خالل:لالدو

 IEEE Photovoltaic Specialistتمر مؤ)مثل  المجالت يفات والمنشورات تمرالمؤخالل  من فةالمعرنشر  1. 
 وغيرهما(. European Photovoltaicتمر ومؤ

الطاقة  مشكالت لحل مشتركة يرتطووبحوث  أنشطة يفالدولية  يروالتطوالبحوث  سساتمؤمع  اكاالشتر 2. 
 وغيرهما(. NREL و Stanford Energy 3.0ير )المتجددة والتطو

الشمسية  الطاقة )ديكاثلون واالستدامة المتجددة الطاقة لمصادر يروالتطوالبحث  مجال يفالتوعية  أنشطة 3. 
سط(. - الشرق األو
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الهدف 8: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، 
والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

 العمل الكريم٨
 والنمو االقتصادي

كبر.ي تحقيق تنوع اقتصادي أفيوجد لدى الهيئة عدد من الشركات التابعة التي تساهم 

اءاتها وعملياتها. سياساتها وإجراتيجياتها الداخلية وي استرفتناولت الهيئة المشكالت  

توفير أفضل بيئة عمل تتماشى مع معايير الصحة والسالمة والبيئة. 

على الصمود، وتحفيز الهدف 9: إقامة بنى تحتية قادرة
التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار

 الصناعة وا�يداع٩
 والبنية التحتية

ي.بي دفتوفير المياه للشركات والمنازل توفير طاقة يعتمد عليها و

اشد للطاقة الشمسية. ي مجمع محمد بن رفتم إطالق أول مشروع هيدروجين صديق للبيئة  

ير. ئية متكاملة لمركز البحوث والتطوضوبناء تقنية كهرو

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

 االستهالك١٢
 وا�نتاج بشكل

 مسؤول

التنمية أهداف تحقيق يفبالمشاركة  أسرهم ادوأفرظفين للموستسمح  مسابقة هي المستدامة ةاألسر
سيع توواليومية  والعادات الحياة نظام يفاالستدامة  ثقافة دمج ىلإالمسابقة  تهدف عشر. السبعة المستدامة 

اك عقلية األجيال القادمة من خالل أسرهم. ى إشرلفة باالستدامة بشكل ابتكاري يسعى إالمعر

ير استدامة سنوي متكامل. تقوم الهيئة بإصدار تقر

األمم بطل نامجبرمن  كجزء العالم حول المناخ تغير اءسفرامج بري فللمشاركة  ظفينموا ًيسنوالهيئة  سلتر
التغير  بمشكلة ٍعلمى علالمعنية  افاألطرمن  2,000كان  ،2015منذ  المناخ. التغير مواجهة يفالمتحدة  

الت. المناخي والسلوك المستدام من خالل هذه البطو
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الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التغير المناخي وآثاره

 التغير المناخي١٣

ىعلبالعمل  2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استرضعتها والتي  األهداف تحقيق يفاًمهما ًدورالهيئة  تلعب
2050.ي من الطاقة النظيفة بحلول بي لدلمن ناتج الطاقة اإلجما 75%إنتاج  

خالل  من الدفيئة اتالغازانبعاثات  تجنب أو بخفض المناخي للتغير العالمية االستجابة يفالهيئة  تشارك 
خفض  نامجوبرالطاقة  ىعلالطلب  ةوإدارية الثانوالطاقة  مصادر وكفاءة دالوقوخليط  يعتنومثل:  اتمبادر

بون. كسيد الكري أنانبعاثات غاز ثا

ية للهيئةاألهداف الثانو

ياتها المهمة. تضعها ضمن أولو، و17 و 16، 14، 11، 5ي الحسبان األهداف فتأخذ الهيئة  

 المساواة بين٥
 الجنسين

الحياة١٤
 تحت الماء 

١٦ 

١٧ 

 السالم
 والعدال

 والمؤسسا
 القوي

١١ 
 المدن

 والمجتمعا
المستدام

سسة كمؤضعنا وتعكس ومباشر،  بشكل ًايوجوهرا ًمهمباء الكهرأو  المياه افقمراه ترما  ياتاألولوهذه  تتخطى 
ي الدولة واألسواق التي نعمل فيها.فثر يك مجتمعي وكيان مؤشركبرى و

تسهمواتيجية االستراألهداف  تحقيقوخدماتها  تقديم يفالهيئة  لنجاح أساسية دعامة كاتاالشرشكلت  لطالما 
يز عمليات الهيئة ومسؤوليتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتعزفاآلن  
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ي أهداف التنمية المستدامة فإسهامات الهيئة اإلجمالية  

يعنا، مشارتنوع  االعتبار يفاألخذ  مع عشر، السبعة األهداف مع اتيجيتنااسترومواءمة  يرالتقرهذا  نتائج ىعل ًبناء
التنمية أهداف يفالكلية  مساهمتنا لتحديد 169الـ  للغايات اًوفقبالكامل  يعناومشارأنشطتنا  تخطيط ناقرر

القطاعات كل عن ممثلين من تتكون المستدامة التنمية بأهداف خاصة عمل مجموعة أنشأنا لذا، المستدامة. 
يعالمشارجميع  تخطيط ضبغرواالستدامة  المناخي والتغير االستدامة قسم مظلة تحت تقع التي عشر الثالثة 

التنمية  أهداف لمجاالت اًوفقيات األولوتحديد والمستدامة  التنمية بأهداف المتعلقة السياسات ات/المبادر / 
ية. ى أولوعلالمستدامة األ

ًجيداا ًقدرهناك  أن ضحتوأواالستدامة،  يادةلريدج كامبرمعهد  قبل من المشروع هذا نتائج من التحقق تمو
وأنشطة ئيسيةالراألداء  اتشرمؤتساهم والهيئة،  داخل المستدامة التنمية أهداف بتحقيق المتعلق النشاط من 

والهدف  الجوع” ىعل“القضاء  2الهدف  المستدامة. التنمية أهداف من 17أصل  من 15ي فا  ًمعالهيئة  قطاعات 
المساهمة  من مالئم مستوى تحديد من نتمكن لم اللذان الوحيدان الهدفان وهما ض”،األرى عل“الحياة  15

فيهما، بينما غطت الهيئة أهداف التنمية المستدامة األكثر أهمية بالكامل. 

اك المعنيين ات وإشربناء القدر

بناء  2018خالل  واصلنا المستدامة، التنمية وأهداف االستدامة يفومكانتها  الهيئة تقدم لدعم ذلك، ىعل ًةعالو
نية. ش العمل الداخلية وحمالت التوعية اإللكتروات من خالل ورالقدر

للهيئة  العليا ةلإلدارمخصصة  تنفيذية ةدورنظمنا  االستدامة، قيادة تمرمؤمن  ينالثااليوم  يف، 2018س ماري فو
ضيحلتوالمستدامة،  التنمية أهداف سياق يفشاملة  مقدمة لتقديم المسؤولين، ينوالمديرئيس الرنائبي و

كما  جديدة، ورؤى فةومعرمشتركة  سائلرللمشاركين  يبيةالتدرة الدوروقدمت  قطاع. بكل اتيجيةاالسترعالقتها  
تفعيل وير تطووكيفية  المستدامة التنمية ألهداف قطاعاتهم امتثال إمكانية حول يدالمزى علظفون الموف تعر

اتيجيات لتطبيقها.االستر

كبار  نادعووأخرى  ةخطوأخذنا  الدولية، المستدامة التنمية أجندة بشأن يقاالستباالهيئة  منهج ىلإوبالنظر  
ي: يلشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيق ما ى ورلالمعنيين إ

االستدامة اتبمبادرجية الخارالمعنية  افاألطروإطالع  ،2030المستدامة  التنمية أجندة حول الوعي يادةز
لدى الهيئة.  

ية لدى الهيئة.جية حول أهداف التنمية المستدامة الجوهراف المعنية الخاراء األطرى آرلف إالتعر

التنمية  أهداف تحقيق بتقدم يتعلق فيما جيةالخارالمعنية  افاألطرمع  جديدة كاتاشرص فرتحديد  
المستدامة.

ما  حول ائهمآرى لإف للتعرالمعنية  افاألطرمع  اكاالشتري فالعالم  مستوى ىعلسسات المؤى لأومن  ّنعدإننا  
ا من أهداف التنمية المستدامة.ًنه مهميعتبرو

تتماشى جيةالخارالمعنية  افاألطرية أولوى علحازت  التي المستدامة للتنمية أهداف 6أصل  من 5بأن  نفخر 
األهداف  أحد وهو للهيئة، آخر مهم كهدف 11الهدف  افاألطرتلك  حددت حيث الداخلية، الهيئة ياتأولومع  
تساهم فيها. ف عليها الهيئة وية التي تشرالثانو
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طنيووبدافع  المستدامة. التنمية أهداف لتنفيذ الهيئة خطة يزتعزي فواستخدامها  العمل شةورنتائج  تحليل تم 
لضمان  سةملمواءات إجرنتخذ  أننا المعنية افاألطرلجميع  ضحنوأن  لنا اًجدالضروري  من االستدامة، نحو قوي 

تحقيق هذه األهداف والتطلعات.

تقديم  خالل من المتحدة لألمم المستدامة التنمية أهداف يفومساهمتنا  امناالتزضح نوالوقت،  ذلك وخالل 
التنمية  اهداف تحقيق يفاألساسية  مساهمتنا مدى يرالتقري فومبين  للهيئة. يةالسنواالستدامة  يرتقار

المستدامة أعاله. 

قصة نجاح 

2020ي حتى لكسبو: العد التنازض إلمعر ًدعما
ومع  المستدامة. التنمية نحو يبدمدينة  ةمسيرفد ري فوقيادي  داعم دور أداء يبدومياه  باءكهرهيئة  تواصل 

ي بد 2020كسبو إض معرمع  فعالة كةاشرالهيئة  عقدت ي،بد 2020كسبو إض لمعري لالتنازالعد  اباقتر
ي مجال االستدامة.فسات لضمان أفضل وأحدث الممار

تنفيذ  لضمان بجد العمل يفتستمر وات مبادرعدة  وأطلقت درهم مليار 4.26الهيئة  خصصت ذلك، ولتحقيق 
تشمل:يع الكبرى وهذه المشار

 45ى لإتصل  بأطوال كيلوفولت 132ي لعاجهد  بكابالت كيلوفولت 11/132ة بقدرفرعية  محطات ثالث بناء 
والتنقل صالفروهي:  يبد 2020إلكسبو  الفرعية ضوعاتالموأسماء  المحطات هذه ىعلوأطلقت  ا.ًكيلومتر

الفرعية  المحطات يفالشمسية  الطاقة ألواح الهيئة أدخلت باالستدامة، امناالتزمن  وكجزء واالستدامة. 
الثالث.

كسبو إى لإبالكامل  نقلهاويعها توزوالطاقة  إنتاج منظومة تقدم العالم يفشبكة  أول لتصبح ذكية شبكة بناء 

 ترتيب األطراف
 المعنية

 الخارجية حسب
 األول ية

 المياه النظيفة٦
٧ والصرف الصحي

 طاقة نظيفة
 وبأسعا

 معقولة للجميع

 الصناعة وا�بداع٩
 والبنية التحتية

١١ 
 المدن

 والمجتمعات
 المستدامة

 التغير١٣
 المناخي

١٢
االستهالك

 وا�نتاج
 بشكل

مسؤول

.2020 

 400بـسعة  يبد 2020كسبو إض معرالشمسية  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع يمد أن المقرر من
باء. ميجاوات من الكهر
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التنمية المستدامة

 

 

با

للهيدروجين يئباكهرتحليل  فقمرأول  إلنشاء “سيمنز” و يبد 2020كسبو إمع  تفاهم ةمذكرالهيئة  وقعت كما 
مجمع يفير والتطوالبحوث  مركز يفللهيئة  جيةالخاراالختبار  افقمري فه بناؤسيتم والشمسية،  بالطاقة يعمل 
ةبقدرمتكاملة  طاقة محطة تقديمواختبار  ىلإفق المريهدف والشمسية.  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد 
باءالكهري فإما  استخدامه ثم الغاز ينتخزوئية ضوكهروشمسية  طاقة باستخدام الهيدروجين إلنتاج وات ميجا 

مجمع يفئيسية الرافق المرة يارزي بد 2020كسبو إزوار  بإمكان سيكونوأخرى.  استخدامات أي أو النقل أو 
ى علنية بوكربصمة  األقل المدينة تصبح أن يفي بدد جهوكة االشرهذه  ضحستووباإلجمال،  الشمسية. الطاقة 

مستوى العالم. 

كسبو 2020 دبي  استضافة مسابقة ديكاثلون للطاقة الشمسية- الشرق األوسط 2020 بالتعاون مع معرض إ

كسبو 2020 في المنصات الوطنية والدولية  الترويج لمعرض إ

 التعاون إلنشاء أول محطة تحليل كهر ئي للهيدروجين في المنطقة تعمل بالطاقة الشمسية

كسبو  تدشين مركز خدمات المتعاملين في موقع معرض إ
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ً ً

ً

بحلول 2050، ستكون 
نسبة الطاقة النظيفة %75

من سعة توليد الطاقة 

سعة توليد الطاقة
لسنة 2018

نسبة الخسائر في خطوط
لسنة %3.3 الكهرباء
2018، بتحسن قدره 

2017 منذ %30

11,100 
ميجا وات 

يفا كمياا ترحققنا تحسن
، أي 29.68%الكفاءة بنسبة  

50.5ه ا قدرما يعادل انخفاض
ي ني انبعاثات غاز ثافمليون طن  

ةبون خالل الفتركسيد الكرأ
 2018 حتى 2006من  
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نهجنا اإلداري 
يمكنناوي، بدأنحاء  جميع يفانقطاع  بال باءالكهرإمدادات  يةاراستمرضمان  ىعلي بدومياه  باءكهرهيئة  يفص نحر

ص والحرالدولية،  ساتالممارأفضل  تطبيق جانب ىلإالجديدة،  التقنيات يفاالستثمار  يقطرعن  ذلك تحقيق 
دولة  حفاظ يفالهيئة  دجهووأسهمت  يعها.توزونقلها وباء الكهرإلنتاج  الهيئة افقمري فالمستمر  التحسين ىعل

يلالدوالبنك  يرتقربحسب  باء،الكهرى علالحصول  سهولة يف ًعالميااألول  المركز ىعلالمتحدة  بيةالعرات اإلمار
ي. لى التواعل للسنة الثانية 2019لسنة  

النقل  طخطوي فالفاقد  وخفض الطاقة، إمدادات كفاءة لتحسين ةمبتكر ًالحلوالهيئة  تطبق ذلك، ىعلة وعالو
د الطبيعية. ار بالبيئة والمواريع مصادر الطاقة لدعم النمو االقتصادي المستدام دون اإلضرتنويع، ووالتوز

اعتمادية  هدف ضعومع  الهيئة، يفاإلنتاج  لقطاع معها والتعامل المخاطر ةإلدار ًصارماا ًإطارضعنا واإلطار،  هذا يفو
تحديد  يتم ISO 31000:2011( 2011،)لعام  المخاطر ةإلداراأليزو  معيار مع ًتماشياولها.  كأساس الطاقة يدتور

يتموسسي. المؤالمستوى  ىعلاقبة والمروالمخاطر  الحوكمة نظام اتباعنا خالل من العمل، مخاطر ةوإدار
والطوارئ المخاطر ةإدارنهج  مع يتوافق بشكل الصلة، ذات والسجالت المخاطر، تخفيف خطط ىعلالحفاظ  

تم  التي األصول مخاطر تقييمات ىلإ ًاستناداوالمعالجة  األصول سجالت إعداد يتموالهيئة.  يفبه  المعمول 
سسية لدى الهيئة.ة المخاطر المؤاؤها لجميع أصول اإلنتاج المهمة، بما يتماشى مع إطار عمل إدارإجر

ى علتأثيرها  ىعل ًبناءحالة،  كل وفق تهاإلدارا  ًخططضعنا ووالكوارث،  يوهاتسينارمن  ًاعدداإلنتاج  قطاع وحدد 
ومن والمياه. باءالكهرإلنتاج  يكلأو  يئجزفقدان  ىلإذلك  دييؤأن  واحتمال الذي، والمياه باءالكهرإنتاج  افقمر

السائل دالوقوين تخزيج صهاري فات االنفجارائق/ والحرباء، الكهرإلنتاج  يلكلاي/ ئالجزالفقدان  الكوارث هذه 
يوهات سينارنا طوروللطوارئ،  ا ًخططحددنا  ذلك، ىلإوإضافة  بات.التسرأو  الكسور بسبب الطبيعي الغاز وأنابيب 

ي حاالت المد األحمر. فيوت وخطط الطوارئ ائق وبقع الزباء والحرمختلفة، تشمل انقطاع الكهر

الذي األعمال يةاراستمرة إدارنظام  من كجزء ئيسية،الرواألنشطة  العمليات ىعلاألعمال  تأثير تحليل اءإجريتم و
تغطي التي األعمال آثار تحديد ذلك يشملوISO 22301:2012( 2012 ،)لعام  اآليزو لمعيار وفقا هيرتطوتم  

المعلومات  تقنية وخدمات سسيةالمؤية والهوواألهداف  والبيئة، والسالمة والصحة والعمليات المالية الشؤون 
د والعمليات. تدفقات الموارو

اآلثار  تخفيف ىعلالتركيز  مع الكوارث، من يفالتعاعملية  إطار يفاألزمات  ةوإدارالطوارئ  خطط يرتطويجري و
افق االحتياطية المناسبة حيثما أمكن. ضمان توافر المرية، وى السالمة واالعتمادية والجاهزعلتبة المتر
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الطاقة

باء إنتاج الكهر
خدمات واعتمادية يةجاهزضمان  فإن ي،بدة إماري فوالمياه  باءالكهرلخدمات  والوحيد الحصري دالمزونا باعتبار

الهيئة يفاإلنتاج  قطاع يقوم حيث ياتنا،أولوأس رى علي تيأوالمستقبليين،  الحاليين لمتعاملينا باءوالكهرالمياه  
البيئية.  والسالمة واالعتمادية والكفاءة دةالجومعايير  ىعلأل ًوفقاالمياه،  تحليةوباء الكهرإلنتاج  محطاتنا بتشغيل 

يضمن  الذي األمر ي،بدي فوالمياه  باءالكهريع توزشبكات والجوفية  المياه شبكات بتشغيل تقوموالهيئة  تمتلكو
توفير الخدمات لمتعاملينا دون انقطاع. 

توليد الطاقةالطاقة
 عدد المحطات الفرعية القدرة المركبة 

 بقدرة 400 كيلوفولت 21 محطة 11,100 ميجاوات
 بقدرة 132 كيلوفولت 258 محطة

 توزيع الطاقة المتعاملون
 عدد المحطات الفرعية 844,216

 بقدرة 33 كيلوفولت 101 محطة
 بقدرة 11 و 6.6 كيلوفولت 35,500 محطة

الطبيعي  الغاز الهيئة تشتري حيث المياه، تحليةوباء الكهرإنتاج  لعمليات األساسي دالوقوالطبيعي  الغاز عتبرُي
العام  يفوي. بدة إلمارالغاز  يعتوزواد الستيرالتحتية  البنية ديرُتالتي  سوب()دوات للتجهيزي بدهيئة  من ًاحصر

استخدام  خالل من ئيسيربشكل  ذلك إنتاج تموساعة،  ميجاوات/45,960,803 إنتاجنا يلإجمابلغ  ،2018
الغاز الطبيعي. 

ئيسي للطاقة ي إنتاج الطاقة الموزع حسب المصدر الرفجدول: صا

الطاقة الشمسيةسط د المتويت الوقوزد الديزل يت وقوز الغاز الطبيعي مجموع 
يلكلاإلنتاج ا النسبة اإلنتاج النسبة اإلنتاج النسبة اإلنتاج النسبة اإلنتاج السنة )ميجاوات/

ية منالمئو)ميجاوات/  ية منالمئو)ميجاوات/  ية منالمئو)ميجاوات/  ية منالمئو)ميجاوات/   ساعة(
ي اإلنتاج لإجماساعة(  ي اإلنتاجلإجماساعة(  ي اإلنتاجلإجماساعة(  ي اإلنتاجلإجماساعة(  

0.07 28,951 0.0002 86 0.07 28,389 99.87 43,034,528 43,091,953 2016 

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

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

االستهالك  يكون كما (.الغازإمدادات  انقطاع عند )أي الطوارئ حاالت يفإال  يستخدم ال إذ فقط، ًاحتياطيا ًداوقوسط المتود الوقويت وزالديزل  دوقويت زيعد  مالحظة:
يب فقط. اض االختبار والتجرى مدار العام ألغرعل
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ب عل

ب

ب

ي بباء ومياه دة المركبة لهيئة كهرالقدر
 2018ي لعام بباء ومياه دة المركبة لهيئة كهرجدول: القدر

 1027دي

616 

818 

948 

2,401 

2,885 

1,996 

410 

 إي
 جي
 كيه

 إل

 إم

 إتش

 مجمع محمد بن راشد آل
 مكتوم للطاقة الشمسية

 المجموع 11,100

ي ي  جبل 

 العوير، د ي

 سيح الدحل - ي

الموقع المحطة

 القدرة المركبة إلنتاج الطاقة 
عند درجة حرارة 500درجة مئوية

 ورطوبة بنسبة %30 

لتحقيق  اًمهما ًأمر ّيعديل الطوالمدى  ىعلاستدامتها  ضمانووالمياه  باءالكهرإمدادات  توفير أن لحقيقة ًاكاوإدر
تهالقدرميجاوات  700بإضافة  “إم”، المحطة سعةتوي في بدومياه  باءكهرهيئة  بدأت شيدة،الرالقيادة  يةرؤ

معدالت  ىعلأمن  ذلك ليكون ،85.8%ى لإ 82.4%من  للمحطة يةارالحرالكفاءة  يادةزى لإدي سيؤما  الحالية، 
ى مستوى العالم. علية ارالكفاءة الحر

يعها توزباء ونقل الكهر
جاهدين نسعى إذ الهيئة، لدى بائيةالكهرصيالت التواعتمادية  لضمان ةكبيرية أولوي بدومياه  باءكهرهيئة  يلتو

يعوالتوزالنقل  شبكات عبر ثوقةمويقة بطرمتعاملينا  ىلإنقلها وحد،  ىنأدى لإباء الكهرانقطاع  حاالت من للتقليل 
الذي  العالمي المستوى يعكس ما ،99%الهيئة  لدى النقل طخطوتوافر  معدل يتجاوز ما ًوعادةللهيئة،  التابعة 

ي هذا المجال. فصل إليه أداء الهيئة و

 2018يع لعام ي عدد محطات النقل والتوزلجدول: إجما

عدد المحطات الفرعية ي )كيلوفولت( ئبافئة الجهد الكهر

21 400 

258 132 

101 33 

35,500 11 & 6.6 
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بجهد  جديدة فرعية محطة 1,759ي فالطاقة  ىعليد االمتزالطلب  بتلبية يبدومياه  باءكهرهيئة  امالتزى يتجل 
 2018.ي ف كيلو فولت والتي تم تركيبها 6.6 و 132/11

نظام خالل ومن يع.والتوزالنقل  لشبكة التشغيلية الكفاءة تحسين ىعلار باستمري بدومياه  باءكهرهيئة  تعملو
، 2018للعام  باءالكهرط خطوي فالفاقد  تقليل يفة المستمردنا جهوأثمرت  فقد الذكية، لشبكتها الذكي القياس 
 2007.  منذ العام 30%ا بنسبة ً، أي ما يعادل تحسن3.3%ى للتصل إ

 2018ي عام فيع ط النقل والتوزجدول: أطوال خطو

(يع )كيلومترط النقل والتوزطول خطو ي )كيلوفولت(ئبافئة الجهد الكهر النوع 

1,125 400 

ط هوائية خطو
402 132 

112 33 

628 11 & 6.6 

24 400 

ضية ط أرخطو
2,016 132 

2,076 33 

32,482 11 & 6.6 

له،ا  التابعة يلالتحومحطات  يفالمجمعة  التكييف وحدات تأهيل إعادة ىعل ًحالياي بدومياه  باءكهرهيئة  تعمل
وبصمامات (،)R407cللبيئة  صديقة بأخرى )22R-( يدالتبربجهاز  تعمل التي الوحدات كافة باستبدال ذلكو

التخلص  حلةمرضمن  ،2018حتى  مجمعة وحدة 214استبدال  تموالمجفف.  وفالتر الضاغط يوتوزالتمدد  
وحدات 910لـ  الكاملة التأهيل إعادة عملية من االنتهاء يتم أن ىعل-(،)22Rيد التبرة أجهزمن  الكامل يجيالتدر

 2027.بحلول العام  
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يلة المدى ية واعتمادية طوضمان توافر
ومواجهة دوالوقوالطبيعي  الغاز ىعلاالعتماد  لتخفيض اميةالرطنية الواألهداف  لتحقيق الهيئة سعي إطار يف

يبدوباء كهرهيئة  اتجهت فقد الطبيعي، بالغاز تبطةالمرالسلع  أسعار يفالمستقبلية  والتقلبات نقصه، مخاطر 
واعتمادية  يةتوافرلضمان  المدى، يلةطوالهيئة  اتيجيةاسترمع  ًتماشيا، 2012منذ  الطاقة مصادر يعتنونحو  

إنتاجها للطاقة.

للطاقة يبداتيجية “استرأهداف  تحقيق يف ًئيسيار ًادورالهيئة  تلعب باء،للكهروالوحيد  الحصري دالمزووبصفتها  
الطاقة  إنتاج يلإجمامن  7%توفير والنظيفة،  للطاقة عالمي مركز ىلإي بديل تحوى لإتهدف  التي 2050” النظيفة 

 2050. العام بحلول 75%و  ،2030العام  بحلول 25%و  ،2020العام  بحلول النظيفة الطاقة مصادر من يبدي ف
النظيفة  للطاقة يبداتيجية “استرأهداف  لتحقيق المتجددة الطاقة قطاع يزتعزى لإامية الرمساعيها  إطار يفو

ار باستمريد االمتزالطلب  لتلبية المستدامة، التنمية لتحقيق اتاإلماردولة  طموحات بدعم الهيئة تقوم ”،2050
ى البيئة. علد الطبيعية مع المحافظة ى الموارعلى الطاقة، من دون التأثير عل

 استراتيجية دبي للطاقة النظيفة

2020 

%7 

2030 

%25%75 

2050

تشمل المرحلة الثانية 
مجموعة من الخطط المتعلقة 
 بربط تقنيات ترشيد االستهالك 

بإنتاج الطاقة في المبان ي

سيتم تنفيذ 
 المرحلة األولى 

بواسطة شمس دبي

تأسيس الصندوق 
 األخضر بقيمة 27 

مليار دوالر

بناء قدرات الموظفين من 
خالل برامج تدريبية في مجال 

 التعاون مع المنظمات 
 والمؤسسات العالمية

 الغاز الطبيعي

 الطاقة النووية

 محاور استراتيجية
 دبي للطاقة النظيفة

 التمويل

 بناء القدرات
 والمهارات
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يج الطاقة يع مزتنو
الطلب  لتلبية الطاقة مصادر يجمزيع بتنوالهيئة  تلتزم ”،2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية “استرألهداف  ًتحقيقا

ال  التي االقتصاد مصادر يعلتنوامي الرات اإلمارنهج  دعموالبيئة،  ىعلتأثيرها  تقليل جانب ىلإي، بدي فيد االمتز
ى الغاز الطبيعي. عل ًاتعتمد كثير

للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع اتيجية،االسترهذه  لتحقيق الداعمة ئيسيةالراتنا مبادرتتضمن و
ى لإباإلضافة  حتا، يفالكهرومائية  والمحطة النظيف، الفحم بتقنية الطاقة إلنتاج حصيان ومجمع الشمسية، 

 2030”.ى الطاقة والمياه علة الطلب اتيجية إداري”، و “استربة “شمس دمبادر

 الفخم النظيف الطاقة النوويةالطاقة الشمسية

%61%25%7%7 

 الغاز الطبيعي

الطاقة الشمسية
مجمع يعتبرو 2050”. النظيفة للطاقة يبداتيجية “استري فأساسية  ةركيزالشمسية  الطاقة استخدام يشكل 
لتحقيق  الهيئة تنفذها التي ئيسيةالريع المشارمن  اًواحدالشمسية  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد 

ي. بة شمس دى مبادرلاتيجيتها الواعدة إضافة إاستر

اشد آل مكتوم للطاقة الشمسيةمجمع محمد بن ر
)من العالم مستوى ىعلواحد  موقع يفمجمع  كبرأالشمسية  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع يعتبر 
الطاقة  تقنيتي بين يجمع حيث (،)IPPللطاقة  المستقل المنتج ذجنموى عليعتمد واإلنتاجية(،  ةالقدرحيث  
 2030. العام بحلول ميجاوات 5000إجمالية  إنتاجية ةبقدر(، )CSPة المركزالشمسية  والطاقة ئيةضوالكهرو

بون الكركسيد أي نثاانبعاثات  من طن مليون 6.5تخفيض  ىعلسيعمل وي بدي فالدحل  سيح يفالمجمع  يقعو
 2030. من العام ًبدءا ًياسنو
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مجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب افتتح ،2018العام  يفو
ميجاوات 800ة بقدرالثالثة  حلةالمرمن  ميجاوات 200ة بقدراألول  القسم هللا”، “رعاه ي،بدحاكم  اءالوزر
 410ى لإالشمسية  الطاقة من المثبتة الحالية ةالقدري لإجمايادة زي فأسهم  ما الشمسية، الطاقة مجمع من 

ميجاوات.

 2020و 2019العامين  يفمنهما  لكل ميجاوات 300ة بقدروالثالثة  الثانية حلتينالمرإنجاز  يتم أن المقرر ومن 
700ة بقدرة المركزالشمسية  الطاقة محطة إنشاء حلةمروهي  ابعة،الرحلة المرتلقت  حين يفي. لالتواى عل

ابعةالرحلة المرستضم وساعة.  للكيلووات يكيأمرسنت  7.3بلغ  للطاقة عالمي تكلفة سعر بأقل ميجاوات، 
ًابتداءاحل مرى علتنفيذه  سيتموالعالم،  يفنوعه  من األطول وهو ا،ًمتر 260تفاع بارالشمسية  للطاقة برج تشييد 

 1,000بإنتاج  الشمسية للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع سيقومو 2021. العام من ينالثابع الرمن  
 2030. ة بحلول العامميجاوات باستخدام تقنية الطاقة الشمسية المركز

إنتاج الطاقة من الفحم النظيف 
روع مجمع حصيان إلنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيفمش

المنطقة يفنوعه  من األول المشروع وهي النظيف، الفحم بتقنية الطاقة إلنتاج حصيان محطة الهيئة دشنت 
يبدأ سوفوللطاقة،  المستقل المنتج ذجنموى عل ًاعتماداالنظيف،  الفحم باستخدام بائيةالكهرالطاقة  إلنتاج 

النظيف  الفحم استخدام ىعلالقائمة  ةالقدري لإجماسيبلغ  ،2026العام  وبحلول 2020. العام يفتشغيله  
الكامل امااللتزمع  عملياته يفالدقة  وعالية فائقة تقنية استخدام ىعلالمجمع  سيعتمدوميجاوات.  2,664

االنبعاثات  دحدومن  امةصركثر أة بصورالمداخن  اتغازانبعاثات  دبحدوسيلتزم  كما المحددة؛ الدولية بالمعايير 
يل الدولية. سسة التموتوجيهات مؤي لالنبعاثات الصناعية، وبتها تعليمات االتحاد األوروالتي قرر

يةالطاقة النوو
ي.بي دفيج الطاقة من مز %7ية نتج الطاقة النووُ، سوف ت2030بحلول العام  

ي منطقة حتافمحطة الطاقة الكهرومائية  
ةالمجاورالجبال  يفنة المخزالمياه  من لالستفادة حتا يفالكهرومائية  الطاقة إلنتاج محطة ببناء الهيئة ستقوم 

250قدرها  إنتاجية بطاقة الخليجي، التعاون مجلس دول يفنوعه  من األول المشروع هذا يعدوحتا.  لسد 
جالون مليون 1,716ى لإيصل  ما يخزن أن للسد يمكنو ً.عاما 80ى لإ 60من  اوحيتراضي افتروبعمر  ميجاوات، 

المياه  من جالون مليون 1,000ى عليد تزينية تخزبسعة  ىعلأتفاع ارى علعلوي  انخزبناء  سيتموالمياه.  من 
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ستستخدم ا،ًنسبيالطاقة  ىعلالطلب  يقل عندما ةالذروساعات  غير األخرى األوقات وخالل المشروع. ضمن 
وخالل العلوي. انللخزالمنخفض  السد من المياه لضخ التكلفة قليلة النظيفة الشمسية الطاقة المحطة 
انالخزمن  المتدفقة المياه طاقة ستخدمُتسوف  عالية، واإلنتاج الطلب تكاليف تكون عندما أي ة،الذروساعات  
تصل  وقد ي.بدومياه  باءكهرهيئة  شبكة تغذية يفمنها  سيستفادوباء، الكهرإلنتاج  يلسفلاالسد  ىلإالعلوي  

 ثانية. 90ي غضون فباء ى الكهرعلي الطلب فات يمكنها االستجابة للتغيير، و90%ى لكفاءة المحطة إ

باء كهرشركة  ىعلبالمشروع  الخاص الهندسية اتاالستشارعقد  يبدومياه  باءكهرهيئة  ستأر، 2017العام  يفو
طرح خالل والمساعدة ي،لتفصيلاوالتصميم  الميدانية اساتالدريشمل ودرهم،  مليون 58بقيمة  )EDF( نسافر

تمواإلنشاءات.  خالل افواإلشرالهندسي  الدعم ىلإإضافة  واإلنشاءات، ياتوالمشترالهندسية  األعمال مناقصة 
طرح  حلةمرى لإ ًحالياالمشروع  صلوواآلن،  حتى التصميمية اساتوالدرالميدانية  اساتالدرجميع  من االنتهاء 

يات واإلنشاءات. مناقصة األعمال الهندسية والمشتر

 كفاءة اإلمداد بالطاقة
داد استربخار  مولدات تقوم حيث للطاقة، المشترك اإلنتاج تقنية باستخدام ًغالباوالمياه  باءالكهرالهيئة  تنتج
اللجوء دون من البخار إلنتاج الطبيعي، الغاز حرق من ةالمهدورة ارالحرباستخدام  العملية هذه خالل من ةارالحر

يةالبخاربينات التوراستخدام  يقطرعن  مجانية إضافية بائيةكهرطاقة  المولدات هذه تنتجود. الوقوالستخدام  
ىعلواحل. المرمتعدد  الومضي التقطير عبر ذلكوبالطاقة،  المياه تحلية عملية لتغذية الخلفي الضغط ذات 
بينات التورمحطات  من العديد يلتحوذلك  يفبما  الطاقة، كفاءة تسحين يفالهيئة  استثمرت سنوات، عدة مدار 
ي فيد تبرأنظمة  تركيب ىلإباإلضافة  كفاءة، كثرأمركبة  ةدورذات  محطات ىلإالبسيطة  ةالدورذات  يةالغاز

 37,10 و 42.80%مجتمعة  والمياه باءالكهرإنتاج  يلإجماكفاءة  نسبة بلغت ،2018العام  ففي الغاز؛ بيناتتور
بنسبة  كميةاالترالكفاءة  يف ًاتطور 2018و 2006عامي  بين ةالفتري فالهيئة  حققت عام، وبوجه ي.لالتواى عل

خالل  من ذلك تموطن.  مليون 50.5بمقدار  بونالكركسيد أي نثاانبعاثات  يف ًانخفاضايعادل  ما أي ،%29.68
بيناتتورى علة مبتكرتحسينات  وإدخال الطاقة، إنتاج يادةوزالطاقة،  إنتاج لمحطات يلالمثاالتصميم  بين الجمع
طاقتنا بإنتاج قمنا فقد ذلك، ىعلة وعالوالطاقة.  انقطاع لعمليات التخطيط تحسينوالعمليات  تحسينوالغاز،  

يزتعزى لإالسعي  إطار يفوباء. الكهرإلنتاج  األساسية العمليات لدعم نستخدمها التي باءالكهرمن  المساعدة 
بونالكركثافة  من التقليل يمكننا وبذلك لدينا، المساعدة الطاقة متطلبات بخفض نقوم بالطاقة، اإلمداد كفاءة 
االنبعاثات  ياتمستوتخفيض  يفالتحسن  عن منتظم وبشكل ًياسنوباإلعالن  نفخروالطاقة.  إنتاج عن الناتج 

يادة الكفاءة. نية عبر تدابير زبوالكر

ع تحقيق أقل تكلفة، وضماناً ألع كفاءة خالل حياة المحطة، يجب  في إطار حرصنا 
أن يكون التصميم األمثل لمحطات إنتاج الطاقة والمياه عبر استخدام نظام هجين، يتم 
متعدد  الومضي  التقطير  عبر  التحلية  مثل  تقنيات،  عدة  باستخدام  المياه  إنتاج   فيه 

 المراحل والتناضح العكسي.

التصميم األمثل لمحطات إنتاج الطاقة

الغاز، حيث  توربينات  الحرارة في د ب ي خالل أشهر الصيف عل أداء ارتفاع درجات  يؤثر 
استخدام عدة خيارات موثوقة  تقريباً. ومن خالل  بنسبة %20  اإلنتاج  قدرة  تنخفض 
اإلنتاج عل نحو فعال من حيث  زيادة  الهيئة من  تمكنت  التكلفة،  وفعالة من حيث 
بالعام 2006؛ كما  العام 2018، مقارنة  يزيد عل 750 ميجاوات بحلول  بما   التكلفة، 

 نجحت في تحسين كفاءة العمليات، ما يعني الحد من كثافة االنبعاثات.

 زيادة انتاج الطاقة الكهر بائية
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الكهرباء،  إنتاج  وحدات  بع تشغيل  إيقاف  يتم  الطاقة،  على  الطلب  انخفاض  عند 
 لتجنب التشغيل غير الفعال عند مستويات حمل منخفضة. 

تحسين العمليات

بين جميع طلبات  التنسيق  إدارة تضمن  أداة  باستخدام  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تقوم 
الصيانة المتعلقة بانقطاع الكهرباء، ما يسهم في الحد من انقطاع الطاقة، وتلبية الطب 

 عليها، بأعلى قدر من الكفاءة، وأقل كمية من تكلفة الوقود.

تخطيط عملية انقطاع الطاقة

عقب تركيب أي توربين غازي، تواصل الهيئة المتابعة مع الجهات المصنعة للتجهيزات 
التكلفة، وذلك على  والفعالة من حيث  الجديدة  والتقنيات  التحديثات  األصلية، بشأن 

 مدار دورة حياة التوربين، ما يسهم في زيادة القدرة وتعزيز الكفاءة واالعتمادية. 

 ترقيات مبتكرة لتوربينات الغاز

 رسم بياني: مزايا تعزيز الكفاءة نتيجة تحسين معدل الحرارة الكلي(2018-2016)

%25.47 

%28.87 

%29.68 

2016 

2017 

2018

رسم بياني: معدل انخفاض االنبعاثات الكربونية (بالمليون طن)
 نتيجة تحسين الكفاءة مقارنة بعام(2018-2016) 

كسيد الكربون  2016 5.5 مليون طن من ثاني أ

كسيد الكربون مليون طن من ثاني أ 6.4 2017 

كسيد الكربون مليون طن من ثاني أ 6.7 2018 
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ى الطاقةعلة الطلب إدار
ذلكويد، التوركفاءة  امجبرخالل  من والمياه، باءالكهراستهالك  لتقليل الهيئة تبذلها التي ةالكبيرد الجهورغم  
لتحقيق  اًمهمًعامالتشكل  الطلب ةإدارتظل  د،الوقومصادر  يعتنوووالتحلية،  االنتاج يفسات الممارأفضل  باتباع 

مستهدفات كفاءة الطاقة واالستهالك. 

”،2030والمياه  الطاقة ىعلالطلب  ةإداراتيجية “استري بدي فللطاقة  ىعلاألالمجلس  أطلق ،2013العام  يفو
المستدامة  التنمية يفواإلسهام  استهالكهما، من والحد والمياه الطاقة كفاءة تحسين ىعلفيها  التركيز تم حيث 

مع  ًتماشياات مبادرصياغة وامج برير بتطوقيامها  ذلك ومن ي،بدد جهودعم  اءإزا ًامالتزالهيئة  تبديوي. بدة إلمار
ى الطاقة”.علة الطلب اتيجية إدار“استر

المماثلة امجوالبرالدولية  ساتالممارأفضل  مع يتفق بما ئيسية،رامج برثمانية  اتيجيةاالسترهذه  وحددت 
العام  يف %30بنسبة  يبدي فوالطاقة  المياه ىعلالطلب  خفض بهدف ذلكوالعالمي،  الصعيد ىعلالمطبقة  

ينالمباتأهيل  وإعادة اء،الخضري نالمباقوانين  امجالبرهذه  تشملوالمعتاد.  العمل يوبسينارنة مقار، 2030
الصحي، فالصرمياه  استخدام وإعادة والمعدات، ةاألجهزبيانات  وملصقات ومعايير المناطق، يدتبروالقائمة،  
االقتصادية  والفعالية الطاقة ىعلالحفاظ  يزلتعزفة التعرمعدالت  اجعةومرللطاقة،  ةالموفرالشوارع  وإضاءة 

الطاقة  ألواح تركيب من ينالمباأصحاب  تمكن التي ي”بد“شمس  ةومبادرباالستهالك،  المتعلقة اتارللقر
باءكهرهيئة  بتحديد للطاقة ىعلاألالمجلس  وقام الهيئة. شبكة مع بطهاوربائية الكهرالطاقة  إلنتاج ئيةضوالكهرو
كال حقق ،2018العام  يفوفة. التعرمعدالت  عن والمسؤولة ي”،بد“شمس  ةلمبادرالمالكة  أنها ىعلي بدومياه  

المياه يفات ووفورساعة،  جيجاوات 1,047و  ساعة جيجاوات 78بمقدار  باءالكهري فات وفورالمشروعين  
ي. لى التواعل مليون جالون 2,576بمقدار  

 مبادرات وبرامج إدارة الطلب على الطاقة

 اإلضاءة
 الخارجية

معايير إعادة تأهيل شمس
ي وملصقات دبي  المبا

 تبر يد لوا معدالت أسعار إعادة استخدام المياه
وتعزيز كفاءة الري ي تعرفة المياه والكهرباء   المناطق المبا
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ي المستقبل فتلبية الطلب  
والمياه الطاقة ىعلالطلب  بتوقع الهيئة قامت المستقبل، يفالطلب  لتلبية الهيئة تبذلها التي دالجهوإطار  يف

المدى  ىعلبالطلب  التنبؤ عن بالمسؤولية الهيئة يفوالمياه  الطاقة تخطيط قطاع يضطلعو 2030. العام حتى 
تنبؤات تحديث والمياه الطاقة تخطيط قطاع ىليتووئيسية. الرالمخططات  ضعوووالبعيد  سطوالمتويب القر

االعتبار يفاالخذ  مع األدوات، أحدث ىعلوباالعتماد  بها فالمعترالدولية  ساتالممارباستخدام  عام، كل الطلب 
وهذا يوهات.السينارتخطيط  خالل من المستقبلية، اليقين عدم حاالت تأثير صدورواالقتصادي،  ينالسكاالنمو  
دها.لمواراألمثل  االستخدام ضمانووالسالمة،  والكفاءة االعتمادية من عالمي مستوى ىعلالهيئة  حفاظ يضمن 
أجل من ًايسنوتحديثها  يتم التي ئيسيةالرخططها  جميع يربتطوالهيئة  تقوم هذه، الطلب توقعات ىعلوبناء  
احتياطي هامش ىعلالحفاظ  مع فاعلة، ةوبصورالمناسب  الوقت يفي بدة إلماروالمياه  باءالكهرى علالطلب  تلبية 

15%.بنسبة  

يع توزونقل وإنتاج  بأنظمة الخاصة المستقبلية سعالتولعمليات  الفني التخطيط مسار ئيسيةالرالخطط  تحدد 
والفعاليات والصناعية يةالتجارالقطاعات  يفي بدي فالمستقبلية  اتالتطورالخطة  اعيترووالمياه،  باءالكهر

والمياه  باءالكهرى علالطلب  يفالمتوقع  العادي النمو ىلإإضافة  ي”،بد 2020كسبو “إمثل  الكبرى المستقبلية 
سيع لتوا  ًوخططالمياه،  تحليةوباء الكهرإنتاج  ةقدريادة لزا  ًخططالخطط  هذه تشملوالسكانية.  يادةبالزتبط المر

باء حتى خمسة أعوام. يع الكهرا شبكة توز ًيض، وأ2030باء والمياه حتى عام شبكات نقل الكهر

 رسم بيا ني: ذروة الطلب على الكهرباء واإلضافات المخطط لها للفترة 2030-2018 
22000 

20000 

18000 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 
20202021 2019 2018202220232024202520262027 

ت)
اوا

يج
(م

اء 
 ب

 ا

202820292030 

Year 
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قصة نجاح 

ي بباء ومياه دلدى هيئة كهر ًبين غازي كفاءةأفضل تور
لكسر  وإطالقه مشروع تدشين تم ة،ومبتكرمستدامة  ائدةرعالمية  سسةمؤتكون  بأن الهيئة يةرؤمع  ًتماشيا

من  الحد ىلإأدى  الذي األمر كفاءة، ىعلبأالغاز  بينتورعمل  يادةزي فليسهم  باء،الكهرالنقطاع  العالمي قمالر
ى البيئة. علات التأثير

بينالتوري فالطاقة  انقطاع لمدة 2018بحلول  العالمي قمالرلكسر  اًيقفرالهيئة  شكلت ،2016العام  يفو
مع  الغازي بينالتورسيوفر ووالمياه.  الطاقة إلنتاج كفاءة واألكثر األكبر عدُيالذي  (،)4000F-SGT5از طرالغازي  

ذلك،  ىعلة عالو 2020. بحلول الهيئة لدى الغاز محطات يفالطاقة  إنتاج ةقدرمن  %63.2البخاري  بينالتور
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الطاقة

 

   

  
 

ساعات  يفالمحالة  المياه ىعلالطلب  من %55من  يقرب ما إلنتاج الالزمة ةارالحرتوفير  بينانالتوراستطاع  
2018.ي العام فة لدى الهيئة الذرو

باإلضافة  الهيئة. لدى يةالغازبينات التوربين  كفاءة واألكثر األكبر )4000F-SGT5( ازطرمن  الغاز بيناتتوروكانت  
التشغيلية التكاليف لخفض الهيئة يفية الغازبينات التوراستخدام  يادةبزالهيئة  يفاإلنتاج  يقفرقام  ذلك، ىلإ

الصيانة  أنشطة إنجاز من الهيئة تمكين يفالطاقة  انقطاع مدد انخفاض وأسهم البيئية. اتالتأثيرمن  والحد 
ي النمو. فية اآلخذة بينات الغازالعامة للتور

الطاقة  انقطاع مدة بتقليل اًجديدا ًعالميا ًقمر 2018كتوبر أي في بدومياه  باءكهرهيئة  حققت لذلك، ًنتيجةو
ة.تقنيات متعددة ومبتكرا وًبين الغازي، بفضل استخدامها أفكارللتور

اآلن،  حتى العالم يفمركبة  يةغازبينات توروحدة  461من  ألكثر للصناعة اًعاليا ًمعياراإلنجاز  هذا ضعووقد  
مستوى ىعلبة التجرهذه  لنشر يبدومياه  باءكهرهيئة  تخطط ا،ًوأخيرجيجاوات.  199تبلغ  باءكهرإنتاج  ةبقدر

اتباعها  المستخدمين من وغيرها افقالمرلشركات  يمكن التي ساتالممارأفضل  من واحدة باعتبارها العالم، 
ى البيئة. علات باء بما ينتج عنه تقليل التأثيرلتقليل مدد انقطاع الكهر
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ً

وحدة من استالم 56,473
أرصدة الطاقة المتجددة

العالمية )i-RECs( في العام
2018

كيلوجرام تم توفير 1,100
كسيد الكربون من ثاني أ

بفضل نظام الوثائق الذكية
في الهيئة

ي لبون: بلغ إجماكسيد الكري أنثا
 2018ي العام فبون انبعاثات الكر

( مليون طن متري )22.50
بون كسيد الكري أنئ ثافمن مكا

 مليون طن 26.43 بـ نةمقار
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نهجنا اإلداري
القطاعات  يفه آثارمن  والحد المناخي التغير مواجهة يفا  ًظملحوا ًتقدمالمتحدة  بيةالعرات اإلماردولة  حققت 

ات. طنية لدولة اإلماريات األجندة الوستظل مسألة التغير المناخي ضمن أولواالقتصادية والبيئية، و

تهدف  يقطريطة كخرالمناخي  للتغير طنيةالوالخطة  اتاإلمارلدولة  االتحادية الحكومة حتطر، 2017العام  يف
اتيجياتهااسترضع بوي بدحكومة  وقامت 2050. العام حتى الدولة يفمنه  والحد المناخي التغير مع التكيف ىلإ

العام  بحلول 16%بنسبة  بونالكرانبعاثات  خفض بهدف بون،الكرمن  للحد يبداتيجية استرمثل  الطموحة، 
استهالك  من للحد الطاقة” ىعلالطلب  ةإلداري بداتيجية و”استر 2021” اتاإلمارية “رؤم ّيدعالذي  األمر ،2021
ةومبادر”، 2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية “استرم ّيدعكما  ؛2030العام  بحلول 30%بنسبة  والمياه باءالكهر

ئيس رنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب أطلقها التي مستدامة” لتنمية أخضر “اقتصاد 
ي- رعاه هللا. باء حاكم دئيس مجلس الوزرالدولة ر

المناخي  التغير ةظاهرمن  الحد مجال يفالقيادية  بعيناألرالمدن  مجموعة ىلإي بدانضمت  ،2017العام  يفو
C40“،” بما  ض،األركوكب  وحماية المناخي للتغير بالتصدي تلتزم التي المدن من ائدةرعالمية  شبكة وهي
أنحاء جميع يفالمناخ  ىعلا ًخطر ّلتشكالتي  الدفيئة اتالغازانبعاثات  لخفض يبداتيجية باسترا ًارإقر ًليشك

ي، بدة إلمارالتنفيذي  للمجلس العام األمين البسطي، هللا عبد سعادة شارك ،2018سبتمبر  شهر يفوالعالم.  
المدن  تلك تقوم بأن بعيناألرالمدن  مجموعة ىعلتعهد  ألخذ العالم حول أخرى مدن عمداء ة،اإلمارعن  ًممثال

جة در 1.5بمقدار  ةارالحرجات درتفاع ارمن  للحد ،2020العام  نهاية بحلول شاملة مناخية تنفيذية خطط ضعبو
ية والتكيف مع آثار التغير المناخي. مئو

التغير ةارلوزالتابع  المناخي بالتغير المعني يقالفري ف ًاالّفعا ًدوري بدومياه  باءكهرهيئة  لعبت ذلك، عن اًلفض
افاألطردول  تمرلمؤية السنوضات المفاوي فمشاركتها  يفذلك  ّلتمثحيث  ،2012العام  منذ والبيئة المناخي 

النظيفة،  التنمية بآليات تتعلق مواضيع حول الفنية ضاتالمفاوقيادة  ّتتولولها،  السابقة واالجتماعات 
يس. تو والمادة السادسة من اتفاقية بارتوكول كيوا مع بروًوالتخفيف من آثار التغير المناخي تماشي

خفض ىعلمنهجي  بشكل يبدومياه  باءكهرهيئة  لتِعماألخرى،  العالمية المنظمات من العديد ارغرى علو
تجنب  يفالمتمثل  العالمي الهدف لدعم بون،الكركسيد أي نثاانبعاثات  من الحد نامجبرخالل  من انبعاثاتها، 

يتين. جتين مئول درّض بمعدة كوكب األرارجة حرتفاع درار

ات اإلماردولة  يفالشمسية  األنشطة عمل نامج“برالهيئة  أطلقت النظيفة، التنمية آليات ةمبادرعمل  إطار يف
من  الحد اعتماد خالل من البيئية امجوالبريع المشاريل تموتسهيل  بهدف 2016العام  يفالمتحدة”  بيةالعر

ات. ي دولة اإلمارفيع الطاقة الشمسية بل مالكي ومطوري مشارِاالنبعاثات من ق

ىعلمباشر  بشكل ثرتؤواقتصادية  اجتماعية مخاطر تكتنفه بل فحسب، اًبيئيا ًتحديالمناخي  التغير يمثل الو
التنمية المستدامة.  

تقليل يقطرعن  المناخي التغير آثار من الحد يفنا بدورنقر والهيئة،  عمليات تأثير يبدومياه  باءكهرهيئة  تدركو
ثوقة. المووالمياه  باءالكهربخدمات  متعاملينا يدتزوى علالحفاظ  مع يات،المستوى نأدى لإتبة المترالبيئية  اآلثار 

ضمان وعملياتنا،  ىعلتبة المترالنفايات  تقليلوالهواء،  انبعاثات من للحد سياساتواتيجيات استرا  ًيضأضعنا وو
ي بوجه خاص. بة دات بوجه عام وإماري دولة اإلمارفيعات واللوائح والسياسات االتحادية االمتثال للتشر

سياسات واءات إجرالهيئة  ذتّنففقد  البيئة، قضايا يخص فيما يةازاالحترالمبادئ  التباع الهيئة نهج من ًوانطالقا
لضمان ذلكوالصارمة،  توجيهاتناوالعالمية  ساتالممارأفضل  مع يتوافق بما سسيالمؤالمستوى  ىعل

مخالفات  أي من للحد التصحيحية اءاتواإلجرالوقائية  التدابير بشأن والتوجيهات للعمليات ةالمستمرالمتابعة  
ي البيئة. ف لوقوعها أو ظهور أي من آثارها السلبية ًحتملة أو خلل أو أي حاالت أخرى غير مرغوب بها، تفاديا ُم

ينيطاالبرالسالمة  مجلس من البيئة مجال يفالعالمية  نجوم الخمس ةجائزى علالهيئة  حصول يفذلك  ىيتجلو
 2011. منذ العام 
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مواصفة مع يتماشى بما المعتمدة البيئية ةاإلدارنظام  بتطبيق قمنا نية،والقانوالفنية  المعايير مع وللتوافق 
منذ سسةالمؤمستوى  ىعلو 1998العام  منذ لدينا اإلنتاج قطاع يفالمطبق  المعتمد، )ISO-14001( اآليزو 
العمليات عن الناشئ البيئي التأثير ضبطوالبيئي  أدائنا تحسين يفار االستمرلنا  يتيح الذي األمر ،2006العام  

والخدمات التي نقوم بتقديمها.  

االتحادية اتاإلمارحكومة  ضعتهاوالتي  البيئية والقواعد اللوائح بجميع ملتزمة يبدومياه  باءكهرهيئة  التزال و
دةوجوواألمن  والسالمة للصحة والتنظيمية قابيةالربالجوانب  خاصة معايير ىعلتشتمل  والتي يبدوبلدية  
لتقييم  مستقلين ينمستشارمع  الهيئة تتعاونوخالفات. ُمأي  حيال ومدنية ائيةجزعقوبات  ضتفروالبيئة،  

ا للمعايير الدولية قبل قيامها بإنشاء أي مشروع جديد.ًاألثر البيئي وفق

أي  تستقبل لم أنها كما البيئية، األنظمة من أي لَبِقمن  مخالفات أي الهيئة ضد سجلُتلم  ،2018العام  وخالل 
شكاوى تتعلق بالقضايا البيئية. 

نة التغير المناخي والمرو
التغير أن الهيئة تدركوالمناخي،  التغير آلثار المتحدة بيةالعرات اإلماردولة  يفوالمياه  الطاقة قطاعا ضيتعر

خطة ضعوي فشرعنا  ،2018العام  يفوأعمالها.  ىعل ًااقتصاديا ًوأثرعملياتها  ىعل ًاماديا ًأثريترك  قد المناخي 
التغير اءاتإجرضع وي لوبالتاعملياتنا،  ىعلالحقيقي  باألثر والتنبؤ وفهم تقييم بهدف المناخي التغير لمواجهة 

المناخي، التغير باتجاهات التنبؤ ىعلالمناخي  التغير مواجهة خطة تعملوياتنا. أولوأهم  قائمة ىعلالمناخي  
ى عل ًبناءص، والفرادات واإليروالعمليات  الضعف ومواطن المخاطر ياتأولوتيب لترالمجال  لنا يفسح ما 

التخفيف تدابيروالمالية  اآلثار تفاصيل الخطة تتضمن ذلك، ىعلة وعالوالمتوقع.  المناخي التغير يوهاتسينار
يةاراستمرضمان والتكيف،  ةقدريز تعزودنا، مواركفاءة  لتحسين صوفرالمناخي  التغير بآثار تبطةالمروالتكيف  

خطط  خالل من بونالكرمنخفض  التحول بعملية تبادر المنطقة يفخدماتية  سسةمؤأول  الهيئة تعتبروالعمل.  
مواجهة التغير المناخي. 

بون كسيد الكري أننامج خفض انبعاثات ثابر
ي قاالستبانهجها واتيجي االستربالتفكير  المعروفة سسةالمؤي، بدومياه  باءكهرهيئة  أطلقت ،2012العام  يف
يق طريطة خرنامج البرضع ووبون. الكركسيد أي نثاانبعاثات  لخفض نامجهابرالعالمية،  التحديات مواجهة يف

ي فنامج البرهذا  يسهمو 2030. العام حتى األجل يلةوالطوسطة والمتوة القصيراالنبعاثات  من الحد اءاتإلجر
خفض  ىلإامية الري بدي فللطاقة  ىعلاألالمجلس  أهداف إطار يفمها ّيدعوي، بدي فبون الكرمن  الحد اتيجيةاستر

 2021. ة بحلول العامي اإلمارف من االنبعاثات %16

ض لعراحيث  من لخفضااهذر ثاآنلحسباباخذ يأمل شامج نابرنه بألهيئة ايفتثانبعاالاخفض  مجنابريتميز و
ة رماإيفءبالكهراوهلميااىعللطلب امي تنا :ئيسيةلرامل العوامن  يدلعدامج نالبراعي ايرو.ءاسوحد  ىعللطلب او
 .قةلطاايج مزي فيع لتنواوقة لطاباد امدإلاةءكفاى عللهيئة ايها تجرلتي اتلتحسينااو،ليةلحااشيد لتراتاردمباو،يبد

غ بالإلاوقبة اللمرمل شاعمل  رطاإضع ويفلمنطقة اىمستوى علة رالصدانة مكالهيئة اتأتبو، 2012م لعاامنذ و
من لهيئة اتثانبعااعن  غبالإلارطاإلااهذيتيح و.لهيئةاتعملياى علجمة لناافيئة لداتازلغااتثانبعاامن  لتحققاو

ن بولكراسقيامنهجية  هيو،فيئةلداتازلغاالكوتوولبراًفقوهداعدبإمنقويلذانيةبولكرالبصمة ايرتقرلخال
مع مل لتكاباا ًيضأتسمح  لتياو،)14064-1(و يزآلاصفة امومع  فقةالمتواو،لملعااىمستوى علا ًماستخداكثر ألا

 2018م للعانية بولكرلبصمة ااير تقرد اعدإمن  ءنتهاالانا روبمقدن كاو.ليةولداوطنية لوافيئة لداتازلغااتسجال
 .يبدهمياوءباكهرهيئة  تعاقطاجميع  يفلتحقق اوغبالإلاوقبة المرارطاإيف،جيةنتاإلاتنابياة رادإتعمليام استخدبا

ة المباشروغير  ةالمباشرية السنوالدفيئة  اتغازانبعاثات  وقياس تحديد ىلإنية بوالكرالبصمة  يرتقريهدف و
سداسي والنتروجين  كسيدوأوالميثان،  بونالكركسيدي أي نثاتشمل  والتي الهيئة، عمليات ىعلتبة المتر
تشمل وباء. الكهراد واستيرالمشبعة  نيةبوالفلوروكروالمركبات  بون،الهيدروفلوروكرومركبات  يت،الكبريد فلور
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واستخدام المياه، تحليةوالطاقة  توليد عمليات خالل دالوقواق احترير التقرا يغطيهالتي  االنبعاثات مصادر 
دات المبرواستخدام  المركبات، يفد الوقواق واحتربائية، الكهرالدوائر  قواطع يف SF( 6)يت الكبريد فلورسداسي  

ي ذلك: فة، بما ى ذلك االنبعاثات من مصادر االنبعاثات الصغيرليضاف إي عمليات التكييف والصيانة. وف

اتائق والمختبري أنظمة الحماية من الحرفبون كسيد الكري أناستخدام ثا

ي حاالت الطوارئ )المولدات االحتياطية(فاستخدام الديزل  

استخدام األسيتيلين ألنشطة الصيانة 

ي أعمال الكابالتفاستخدام غاز البترول المسال  

االنبعاثات من العمليات نتيجة تحلية المياه 

ات ي المختبرفاستخدام األسيتيلين  

تفاعارأو  اتيجيةاإلسترأهميتها  بسبب داتوالمبرواألساطيل  SF( 6)يت الكبريد فلورسداسي  تضمين تمو
ارلالحترالمحتملة  والقيم االنبعاثات عوامل مصدر ىعلاالعتماد  تم )مالحظة: العالمي. ارلالحترالمحتملة  القيم 

طنية الود الجرقوائم  بشأن 2006لعام  المناخ بتغير المعنية الدولية للجنة التوجيهية المبادئ من العالمي 
انبعاثاتها  عن واإلبالغ صدورتوحيد  يفي لتشغيلاالتحكم  نهج الهيئة تتبعوالطاقة(.  ،2المجلد  الدفيئة، اتلغاز

بون. كسيد الكري أنئ ثافات الدفيئة، مع تحديدها من حيث مكامن الغاز

من  متري طن مليون 22,497,851 )22.50( الهيئة محطات يفبون الكرانبعاثات  يلإجمابلغ  ،2018العام  يفو
اتالتقديرحسب  بونالكركسيد أي نثاعمليات  من متري طن مليون 26.43بـ  ًنةمقاربون الكركسيد أي نثائ فمكا

االنبعاثات  من العظمى الغالبية تصدر 2018. لعام االنبعاثات خفض نامجبرأهداف  ىعلتعتمد  التي المعتادة 
عن  بونالكرانبعاثات  تنتج كما المياه. تحليةوالطاقة  إنتاج أجل من الطبيعي الغاز اقاحترعملية  عن نيةبوالكر

مركبات أسطول يفد الوقواق واحتربائية الكهرالقواطع  يفيت الكبريد فلورسداسي  استخدام وعن داتالمبر
حيث من فعالة حلول ضعوخالل  من والتشغيلية البيئية األهداف تلبية ىعلا  ًيضأالهيئة  صتحروالهيئة.  

من  يجيالتدروالتخلص  يلالعاالجهد  دوائر قواطع يفيت الكبريد فلورسداسي  غاز استخدام لضبط التكاليف 
اآليزو  معيار لمواصفة اًوفقا ًجيخار 2018للعام  نيةبوالكرالبصمة  يرتقرمن  التحقق تموة. المحظوردات المبر

ISO 14064-3( للتحقق من ،)كد منها. ات الدفيئة والتأصحة بيانات الغاز

 رسم بياني: مليون طن من ثاني كسيد ال بون ونسبة انبعاثات ثاني كسيد ال بون حسب المصدر، 2018
 أخرى*
%0.29 

 0.065 مليون طن في
 مكافئ ثاني كسيد الكربون

 توليد الطاقة

 تحلية المياه
%12.73 

 2.86 مليون طن في
 مكافئ ثاني كسي

 الكربون

%86.98 
 19.57 مليون طن في

مكافئ ثاني كسيد الكربون

تحلية عملية عن الناتجة االنبعاثات ائق،الحرمن  الحماية الدوائر، قواطع يفيت الكبريد فلورسداسي  غاز استخدام دات،المبراألساطيل،  تشمل: األخرى العوامل *
ي المولدات االحتياطية، واستخدام غاز البترول المسال للحام( فات، استخدام الديزل ي المختبرفالمياه، استخدام األسيتيلين  
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ني أ  رسم بيا ي: كثافة انبعاثات الكربون، طن مكاف ئ ثا كسيد الكربون/ ميجاواتن
 ف ي الساعة من الكهرباء المولدة، 2018-2016

201620172018 

0.4382 

0.5045 

0.4333 

0.4912 
0.42580.4881 

كسيد الكربون لكل ميجاوات للساعة)  الطاقة الكهربائية (طن مكافئ ثاني أ

كسيد الكربون لكل ميجاوات للساعة)  مجمعة (الكهرباء والمياه) )(طن مكافئ ثاني أ

الحد من االنبعاثات الهوائية
هيئة  تلتزم الهواء. نوعيةواإلنسان  صحةوالبيئية  واألنظمة يلمحلابمناخنا  ةضارآثار  ىعلاالنبعاثات  تنطوي 

ية الجوثات الملوالنبعاث  ًداحدوتضع  والتي الهواء بنوعية الخاصة يبدحكومة  يعاتبتشري بدومياه  باءكهر
من االنبعاثات تخفيض يفا  ًظملحوا ًتقدموحققنا  يت.الكبركسيد أي نثاوالنيتروجين  كسيدأغاز  مثل ة،الضار
دحدوضع توحيث  لدينا، الطاقة إنتاج لمحطات ةالمستمرالكفاءة  تحسيناتواتيجي االسترالتخطيط  خالل 

التصميم حلةمرمن  ةمبكرحلة مري فذلك وية الغازبينات التورمن  الناشئ النيتروجين كسيدأالنبعاثات  صارمة 
جميع من النيتروجين كسيدأالنبعاثات  السنوي سطالمتوبلغ  ،2018عام  يفوالمياه.  الطاقة إلنتاج محطة ألي 

أقل ذلكواجل، والمرية الغازبينات والتورد الوقوأنواع  جميع يشمل ذلكوالمليون،  يفجزء  23.06الوحدات  
)حسب يباألورواالتحاد  متطلبات من وأقل المليون، يفا ًجزء 37وهي  طنيةالوالحكومة  تقرها التي النسبة من 

المليون. يفا ًجزء 27وهي  أال 2003( عام بعد بناؤها تم التي الضخمة اقاالحترلمحطات  2001عام  توجيهات 
ذلكواالنبعاثات  من للغاية منخفضة نسبة ىعلالهيئة  حافظت يت،الكبركسيد أي نثابانبعاثات  يتعلق فيما 

الذي الديزل دوقواء بشرالهيئة  بدأت فقد االحتياطي، الديزل دلوقوبالنسبة  أما الطبيعي. الغاز اقاحتربسبب  
يعات تشرمع  يتماشى بما المليون، يفجزء  ≥ 500من  اًلبدالمليون  يفجزء  ≥10بنسبة  يتكبرى عليحتوي  

 2014. ات لعامطنية لدولة اإلمارالحكومة الو

األوزون بطبقة ةالمضرالمواد  جميع من يجيالتدرللتخلص  عمل خطة ا ًيضأالهيئة  ضعتو، 2013العام  يفو
من  كل مع بالتوافق ذلكوا، ًيبتقري تاإماردرهم  مليون 11.66بقيمة  ًااستثمارصدت ور، 2020العام  بحلول 

بطبقة ةالمضرالمواد  من الكامل للتخلص تسعى التي 7قم ري بدلبلدية  الفنية شاداتواإلريال نترموتوكول برو
ىل. إR-22ي نبوالكرد المبرمن  91.2%بنسبة  ا ًخفضالهيئة  حققت ،2018العام  يفو 2030. العام بحلول األوزون 

تبديل  عن الناتج يتالكبريد فلورسداسي  غاز تسرب من للحد اتالمبادرمن  العديد بتنفيذ قمنا ذلك، جانب 
هبمخاطريت الكبريد فلورسداسي  يتميزوبائية. الكهرالمعدات  وعزل وحماية اقبةمري فالمستخدمة  اتالغيار
الخامس يرالتقر)وفق  بونالكركسيد أي نثايسببه  ما ضعف 23,500يعادل  بما اريالحراالحتباس  تسبب التي 

يستجيب وخطير.  تأثير له يكون أن يمكن ا،ًصغيركان  مهما تسرب، أي فإن لذلك، المناخي(. للتغير الدولة للجنة 
كيلو  400و 132المعزولة  يةالغازالتبديل  اتغيارمن  يتالكبريد فلورسداسي  لغاز تسرب ألي الصيانة يقفر

فولت بغية إغالق تسرب الغاز بشكل كامل. 
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 شكل بيا ي: كمية االنبعاثات الهوائية
كسيد الكبريت (2016 - 2018)  السنوية لثا ي أ

شكل بيا ي: كمية االنبعاثات الهوائية
 السنوية ألكسيد النيتروجين (2016 - 2018) 
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شهادات خفض االنبعاثات والطاقة المتجددة
من  تحد أن شأنها من اتمبادراعتماد  يقطرعن  الشاملة المستدامة التنمية بتحقيق كامل بشكل الهيئة تلتزم 

ي ذات الوقت. فيع المحفظة االقتصادية للهيئة البصمة البيئية للهيئة مع تنو

اتاإلماردولة  يفالنظيفة  التنمية أساس ىعلتعمل  التي يعالمشارمن  محفظة كبرأ ًحالياالهيئة  لدى يوجدو
بموجب النظيفة التنمية آليات وفق تعمل يعمشارباعتبارها  يعهامشارمن  العديد بتسجيل قامت حيث 

حلول  تبني ىلإيع المشارهذه  تسجيل يشيرو )UNFCCC(. المناخي التغير حول يةاإلطارالمتحدة  األمم اتفاقية 
المعتمدة،  االنبعاثات خفض صدةأريل بتحولها  يسمح كما الطاقة، استخدام وكفاءة المتجددة للطاقة ةمبتكر

ادات خالل األعوام المقبلة. ا من اإليرًإضافي ًبون”، والتي تعتبر شكالصدة الكريضا باسم “أرالمعروفة أ

صدةأرتنال  التي يقياأفرشمال وسط األوالشرق  منطقة يفى لاألوسسة المؤالهيئة  أصبحت ،2017العام  يفو
ةللتجارتطوعية  منظومة وهي ،i-RECsالعالمية  المتجددة الطاقة شهادات أو العالمية، المتجددة الطاقة 

فعلرالعالم  حول الخدماتية سساتالمؤلتشجيع  المنظومة هذه إنشاء تموالمتجددة.  الطاقة صدةأري فالعالمية  
ة الخطوهذه  تدعمواألحفوري.  دالوقوبأنواع  نةمقارالطاقة  يجمزي فوالمتجددة  النظيفة الطاقة استخدام معدل 

المبذولة الهيئة دجهوتبرز  كما إمداداتها، يجمزي فالنظيفة  الطاقة نسبة يادةلزوامتثالها  البيئة تجاه الهيئة امالتز
تعزز االستدامة البيئية واالقتصاد األخضر. ى استخدام الطاقة النظيفة وعلللحث  

حلة المرمن  )i-RECs( العالمية المتجددة الطاقة صدةأرمن  وحدة 56,473الهيئة  استلمت ،2018العام  يفو
للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع من وات، ميجا 200ة بقدرالثانية  حلةوالمروات،  ميجا 13ة بقدرى لاألو

الطاقة  صدةأرمنظومة  محفظة يلإجماتفع يروبذلك  2019. ، و2018، 2017أعوام  إنتاج تغطي والتي الشمسية، 
 2019.  بحلول شهر مايو 120,552ى ل( المتعاقد عليها إi-RECsالمتجددة العالمية )

ي استخدام الطاقة في المستدامة ذات الكفاءة نالمبا
يبباء ومياه دافق هيئة كهري ومرني مبافة الطاقة إدار

والفعالية باالقتصادية يتسم نحو ىعللديها  الطاقة واستهالك استخدام ةبإداري بدومياه  باءكهرهيئة  تلتزم 
استهالك بلغ ،2018عام  ففي ومنشآتها. افقهامري فالطاقة  كفاءة لتحسين ارباستمرتسعى  حيث والكفاءة، 

كيلو  8,619,094نهار  وبرج صلوالوالرمول  وأم الحضيبة يفالمتعاملين  إسعاد كزاومرئيسي الرمقرها  من كل 
بائية. وات ساعة من الطاقة الكهر

”،2030والمياه  الطاقة ىعلالطلب  ةإداراتيجية “استردعم  أجل ومن الهيئة، يفالطاقة  ةإدارسياسة  مع ًتماشياو
الطاقة  ةإدارلجنة  افإشرتحت  الهيئة منشآت يفالطاقة  استخدام كفاءة يزلتعزات المبادرمن  العديد تنفيذ تم 

وإعادة  المصابيح، واستبدال التأهيل، وإعادة االستهالك، شيدترتدابير  التدابير: هذه تشملوالهيئة،  منشآت يف
ي الري. فف الصحي المعالجة استخدام مياه الصر
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تم إنجاز 100% من المشروع في محطات الضخ والخزانات.

 تم إنجاز ال حلتين األولى والثانية في مجمع محطات جبل 
علي إلنتاج الطاقة، بينما ما تزال المر حلة الثالثة قيد التنفيذ.

كز الهيئة في الحضيبة وأم رمول والوصل   المقر ال ئيسي وم ا
 وبرج نهار.

مخزن ورسان المركزي

كز الهيئة الحضيبة وأم رمول والوصل وبرج   المقر ال ئيسي وم ا
نهار والمباني اإلدارية في محطات (إل) و(جي) إلنتاج الطاقة

سكن المحطة (اتش) والمبنى المكتبي والمخزن والسكن
 والمسجد في مركز الهيئة بالقوز، وصيانة إمدادات المياه 

 والمجد والمخزن في الورقاء 1

 إجراءات الترشيد المنفذة
في خمسة مبا ئيسية

 توصيل مياه الصرف الصحي 
المعالجة ألغراض الري

 استبدال مصابيح اإلنا ة الخا جية 
LED بأخرى

 استبدال مصابيح اإلنا ة في مشروع 
(ESCO) شركة خدمات الطاقة 

إعادة تأهيل أربعة مبان قديمة

 (ESCO) مشروع شركة خدمات الطاقة 
إلعادة تأهيل سبعة مبا مكتبية

نسبة  )أي للساعة وات جيجا 30هو  2018عام  يفات المبادرهذه  خالل من حقق ُالمالوفر  يلإجمايكون  بذلك 
ىلإباإلضافة  ً،ماليا ًاوفري تاإماردرهم  مليون 13.34يعادل  ما وهو (،%20نسبة  )أي جالون مليون 1.0( و57%

طن  8,462وي تاإماردرهم  مليون 8.6البالغ  بالوفر نةمقاربون، الكرانبعاثات  من طن 13,150بمعدل  خفض 
 2017. ي عامفي لى التواعلبون كسيد الكري أنمن ثا
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اآليزو لمعيار اًوفقئيسي الرالمقر  لمبنى الطاقة ةإدارنظام  واعتماد تنفيذ يفالهيئة  نجحت ،2018العام  يفو
لدينا،  الطاقة أداء ىلإا ًاستنادسخيها، تروالمحققة  الفوائد تحديد يفالنظام  هذا ساعدنا لقد 2011:50001. 

واالقتصادية الفعالة ةاإلدارنحو  الهيئة سهتمارالتي  ائدالرالدور  يبرز الذي ذجيالنموالمشروع  نهكوعن  اًلفض
ئيسيةالرالعمليات  ليشمل الطاقة، ةإدارنظام  نطاق سيعتوى عل ًحالياالهيئة  تعملولديها.  الطاقة الستخدام 

توليد ومحطات يةاإلداري نوالمباالعمالء  إسعاد كزاومرالفرعية  والمحطات الطاقة توليد محطات تضم التي 
بشكل  الطاقة أداء اجعةلمرالمجال  لنا يفسح أن النظام هذا شأن ومن واألسطول. الفرعية والمحطات الطاقة 

ى الطاقة مع فوائد التكلفة.علص الحفاظ تنفيذ فرتحديد ودوري، و

الطاقة توليد من المساعدة الطاقة استهالك يلإجمابلغ  ي،علجبل  يفئيسية الرالتشغيلية  منشآتنا ىلإبالنظر  
ي: يلوالمياه ما  

 االستهالك (ميجا وات في الساعة)

3,689,613 

1,685 

3,691,298 

 نوع الوقو

 الغاز يت وقود الديزل وز يت الوقود المتوسط

 الطاقة الشمسية

المجموع (ميجا وات في الساعة)

بالعام نةمقارالساعة  يفوات  ميجا 413,745ه قدرالمساعد  االستهالك يفا  ًانخفاضحققنا  ،2018العام  يفو
يفيطانية برية ارحروحدة  مليون 124,713,523بلغ  دالوقواستهالك  يفا ًتوفيرحققنا  ذلك، ىلإباإلضافة  2006. 
 نتيجة تحسين الكفاءة اإلجمالية. 2006نة بالعام مقار 2018العام  

ي بباء ومياه دي هيئة كهرفي المستدامة نالمبا

 وفورات الطاقة

%66 

 وفورات المياه

%48 

LEED  التصنيف البالتيني

 األعلى

 مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي سيكون عند إنجازه

مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي المستدام في منطقة القوز

كبر وأذكى مبنى  أعلى وأ
في العالم يحقق  حكومي

صفر انبعاثات كربونية

يعتمد على أحدث التقنيات، 
 مثل: البيانات الضخمة 

والذكاء االصطناع

من المستهدف حصول 
 المبنى على شهادة 

LEED البالتينية

من المستهدف حصول 
 المبنى على شهادة 

WELL
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ة النفايات إدار
ىعلعملياتنا  من الناتجة واآلثار االنبعاثات من للحد صارمة سياساتوشادات إري بدومياه  باءكهرهيئة  ضعتو

النفايات ىعليركز  النفايات، ةإلدار اًلفعاا ًنظامضعنا وفقد  الكاملة، الحياة ةدورنهج  تغطية ولضمان البيئة. 
كمية تقليل يفالنظام  هدف يتمثلوالهيئة.  لدى الطاقة توليد موقع يفإنتاجها  يتم التي والسائلة الصلبة 

حيثما االستعادة، أو يرالتدوإعادة  أو بكفاءة دالمواراستخدام  يقطرعن  ذلكوالناتجة،  والسائلة الصلبة النفايات 
ذات والدولية طنيةالواءات واإلجروالسياسات  األنظمة جميع مع بالكامل النظام هذا يتوافقوا. ًممكنذلك  كان 

ةإلدارنظامنا  تقييم ىعلار باستمرنعمل  فإننا الدولية، والمعايير ساتالممارأفضل  اتباعنا من كدوللتأالصلة.  
بلدية  من يحتصرى علللحصول  بطلب ًايسنوالهيئة  تتقدمواألخرى.  العالمية المنظمات مع بالتنسيق النفايات 

يفهاتصريجري  التي الصحي فالصرمياه  وكمية دةجوأن  يضمن الذي األمر الصحي، فالصرمياه  يفلتصري بد
يف المسموح بها.دة وكمية التصرتحلية المياه مطابق لجوي إلنتاج الطاقة وعلمن مجمع جبل  

1,126,817.32حققنا  ،2018العام  ففي اقتصادية. بحيةرالبيئية  ةاإلداري فنهجنا  قّحقذلك،  ىلإباإلضافة  
يوتالزمن  استهالكنا خفضنا كما الطاقة، إلنتاج يعلجبل  محطات مجمع نفايات دةخربيع  من يتاإماردرهم  

يرها تدوالمعاد  يوتالزاستخدام  خالل من النفايات من بالتخلص المتعلقة التكاليف وكذلك والنفايات الجديدة 
يوتوالزالت والمحوالمستخدمة  التشحيم مواد يرتدويعاد  حيث الطاقة، إلنتاج يعلجبل  محطات مجمع يف

،2018عام  يفيت. الزباستخدام  انالنيرإشعال  ىلإالحاجة  عند الغاليات انأفري فالستخدامها  الهيدروليكية 
يت إلعادة استخدامه. من الز ًالتر 60,566.6استعدنا  

 2016-2018ة من ي خالل الفتربباء ومياه دقام النفايات من مجمع محطات الطاقة التابعة لهيئة كهرجدول: أر

العام 
الوحدة النفايات 

2018 2017 2016 

2,628.63 2,341.20 1,386 طن ى مكب النفايات لسلة إالنفايات العامة المر

49.25 138.75 20.35 طن ة التخلص من النفايات الخطر

16,409 14,629 9,471 قدم مكعب الصناديق الخشبية المعاد استخدامها 

226.59 195.97 215 جالونمليون  ف المستعادةمياه الصر

60,566.6 16,900 4,700 لتر ض إعادة استخدامها يوت المستعادة لغرنفايات الز

38.4 39 36 طن يرها نفايات الورق المعاد تدو

100 83 95 عدد ياتاميل حاومنصات النقل المخصصة للكب والمصنعة من بر
المواد السائبة  

0 14 54 عدد ياتاميل حاولوائح فصل سالت النفايات المصنعة من بر
المواد السائبة  

0 200 - عدد اميل يق تقليل نفايات برة عن طرإعادة استخدام النفايات الخطر
ارع ي المزفيلها لالستخدام تحوجاج والبالستيك المقوى بالز

1,126,817.32 2,082,713.95 4,063,158 ايتدرهم إمار  دة والنفايات المباعة ادات الخريرإ

30,432 16,560 53,851.2 ايتدرهم إمار  يوت ات الناتجة عن بيع نفايات الزالوفور

ي نالسيليكوالمطاط  طالء الستخدام ةمبادر 2018العام  يفالهيئة  يفالطاقة  نقل قطاع أطلق ذلك، ىعلة وعالو
فولت،  كيلو 132فولت/  كيلو 400ة بقدرية العلوالطاقة  نقل طخطوي فبالصدأ  المغطاة اجاألبرهياكل  ىعل

والبيئة.  والصحة السالمة معايير مع يتوافق وبما التقنية األساليب يفسات الممارأفضل  اعتماد خالل من ذلكو
فإنها للماء، المضادة المستخدمة المادة خواص وبفضل بنجاح. ةالمبادرتنفيذ  الطاقة نقل صيانة ةإدارتولت و

ما  البرج، لقواعد الصدأ السطح ىعلالماء  ينتكومنع  يقطرعن  التشغيلية ثوقيةالموى علالحفاظ  يفتساعد  
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ات لتغيرمقاومة  كثرأألنها  التقليدية الدهانات من كثرأالصقة  بأنها ا ًيضأالمادة  تتميزواألكسدة.  يقافإى لإدي يؤ
تسمح ال للمادة الكيميائية الخواص أن كما ي.نالمعدالسطح  داخل طوبةالرحتجز ُتلن  لذلك، ة.ارالحرجة در

الحيلولة جانب ىلإباهظة  اإلصالح تكاليف فيها تكون ةخطيرحلة مرى لإالصدأ  يصل لن ي،لوبالتاالصدأ.  بانتشار 
يفا ًعام 25يبلغ  اضيافتربعمر  كلللتآالمضاد  ينالسيليكوالمطاط  طالء يتمتعوجسيمة.  مخاطر وقوع دون 
المعادن وعلب الكيميائية المواد كمية تقليل يقطرعن  البيئي األثر يطمس أنه كما القاسية، الظروف ظل 

يقطرعن  الصيانة تكاليف خفض المتوقع ومن ا.ًسابقالمستخدمة  القياسية المواد بعد المستخدمة الفارغة 
ةالمبادرهذه  إن العمليات. وفعالية كفاءة تحسين ىلإدي يؤالذي  األمر متكرر، بشكل الصدأ السطح طالء تجنب 
بنسبة  ًاتوفيروحققت  فولت، كيلو 132فولت/  كيلو 400ة القدرذات  اجلألبرالشبكة  ثوقيةمومن  عززت 

ة لصيانة هياكل البرج بشكل مستمر. من ساعات العمل المقرر %66.66

قام البيئة، ىعلوالحفاظ  االستدامة تحقيق يفا ًيحيوا ًدورتلعب  المعنية افاألطربأن  اسخالريماننا إمن  اًوانطالق
استهالك تقليل ىعلتشجيعهم ووالمقاولين،  ييناالستشاراك إلشرة مبادربتطبيق  الهيئة لدى الطاقة نقل قطاع 

الصلبة والنفايات البالستيك استهالك من للحد شاداتإربتقديم  ةالمبادرهذه  خالل من وقمنا البالستيك. 
الذية الفوالوجبات  صناديق الستخدام والمقاولين ييناالستشارتوجيه  جانب ىلإالعمل،  مواقع يفالبالستيكية  

إنشاء موقع يفيوجد  عام، وبوجه الموقع. يفالعمل  طاقم ىلإالمقدمة  للوجبات البالستيكية الصناديق من ًبدال
منهم. لكل بالستيكية عبوات ثالث تقديم يتم حيث سط،المتوي فعامل  200من  يقرب ما فرعية محطة أي 

ييناالستشارتوجيه  تم البالستيك، استهالك خفض فوائد ضيحتووالوعي  فعورالمشاركة  خالل ومن وعليه 
الحين،  ذلك ومنذ ،2017العام  يفة المبادرهذه  إطالق تموالذية. الفوالوجبات  صناديق يفالطعام  وجبات لتقديم 

ا. ًعامل يومي 6,000ي لاف قطاع نقل الطاقة بما يستهدف حواى موقع البناء تحت إشرعلات تم إدخال التغيير

قصة نجاح 

قية ي للمعامالت الالورباتيجية ددعم استر
ي بباء ومياه دي هيئة كهرفثائق الذكية نظام الو

عام  يفمكتوم  آل محمد بن حمدان الشيخ سمو أطلقها التي قيةالالورللمعامالت  يبداتيجية استرمع  ًتماشيا
مختلف ةإدارى لإتهدف  داخلية ةمبادرخالل  من ثائقالوة إلدارا ًذكي ًنظاماي بدومياه  باءكهرهيئة  أطلقت ،2018

ي فالذكية  ثائقالونظام  من ئيسيالرالهدف  يتمثلوي. بدومياه  باءكهرهيئة  يفثائق الوى علالقائمة  العمليات 
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يع توزوتوقيع واجعة ومربإنشاء  ظفينللمويسمح  ذكي بنظام واستبدالها الهيئة، داخل الورق استخدام تقليل 
اسالت الداخلية. ثائق المرات وغيرها من وتتبع المذكرو

مع يتناقض الذي األمر الورق، إلنتاج الغابات من فدان مليون 30من  يقرب ما ىعلالقضاء  يتم عام، كل يفو
بحجم  واحدة قةورإنتاج  أن كما أشخاص. ثالثة لتنفس تكفي األكسجين من كمية تنتج واحدة ةشجرأن  حقيقة 

A4  كبير  تأثير يوجد الورق، واستهالك إنتاج عملية أثناء أنه يتضح وعليه، الماء. من اتلترخمس  سطمتويتطلب
بون.كسيد الكري أنات الدفيئة مثل الميثان أو ثاى البيئة، حيث أن كال العمليتين تنبعث منهما غازعل

نتائجها.  ثم ومن عملها دةجوبتحسين  الهيئة قامت ،2017نوفمبر  يفالذكية  ثاقالونظام  ةمبادرإطالق  ومنذ 
الموافقات إصدار يفالتأخر  تفاديوالمهمة،  المعلومات تسرب أنواع جميع منع اآلن يمكننا المثال، سبيل ىفعل

صولالوظفين المولجميع  يمكن الذكية، ثائقالونظام  وبفضل وفقدانها. ثائقالوتسليم  يفوالتأخر  والتوقيعات 
دي تؤال  ذلك، عن اًلفضالمحدد.  الوقت يفتسليمها وتوقيعها واجعتها ومرالمطلوبة  ثائقالوجميع  ىلإبسهولة  

نعيش التي البيئة دةجوتحسين  يفا  ًيضأتسهم  بل فحسب، العمل دةجوتحسين  ىلإالذكية  ثائقالونظام  ةمبادر
106وأنقذت  بون،الكركسيد أي نثاانبعاثات  من امكيلوجر 1100تجنب  الهيئة استطاعت ،2018العام  يفوفيها.  

الذكية.  ثائقالونظام  وهو للبيئة، صديق حل نحو التحول يفوالبدء  الورق، ىعلاالعتماد  تقليل خالل من أشجار 
الورق،  استهالك خفض يقطرعن  يتاإماردرهم  مليون 17ي لحواتوفير  يفالهيئة  نجحت ،2018العام  يفو

ثائق الذكية. ى نظام الوعلكبر واالعتماد بشكل أ

ثائقالونظام  ىعلبالكامل  االعتماد وبدأت ورق، دون معامالتها جميع اءبإجرالهيئة  قامت ،2019يوليو  شهر يفو
يعها توزوتوقيعها وعليها  والتعليق تعديلهاووالمستندات  ثائقالواجعة مرظفون المويستطيع  حيث الذكية، 

مكان.  أي من نيةاإللكتروالبوابة  أو المتحرك الهاتف ىعلالذكية  ثائقالوتطبيق  باستخدام جاعهاواسترتتعبها و
الذكية، ثائقالونظام  ضمن ًيجياتدري لاآلالتشغيل  عمليات من يدالمزتنفيذ  المقرر من ذلك، ىعلة وعالو
مثل:  الورق، باستخدام المتكرر اليدوي العمل خفض ىلإدي ستؤبدورها  التي اتالخيارمن  يدالمزإتاحة  بغية 

ي، بدومياه  باءكهرهيئة  شركاء مع المبرمة التفاهم اتمذكرثائق وووبعدها،  المناقصات قبل ضيحاتالتوثائق و
ى ذلك. ليح الدخول وما إتصارو

دة عملنا والبيئة المحيطة بنا. ى فوائد جمة لكل من جوعلثائق الذكية ا، ينطوي استبدال الورق بنظام الوًختام
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 بتخفيض 2018قمنا خالل عام  
 وهو 6.5%ى لالفاقد من المياه إ

ى عليات الفقد من أقل مستو
مستوى العالم 

تم تركيب 639,992
عداد مياه ذكي في دبي

حتى عام 2018

باء ومياه نجحت هيئة كهر
 من 100%ي تلبية في بد

ي من المياه باحتياجات د
 2018ي عام ف
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النهج اإلداري 
المعايير ىعلبأي بدومياه  باءكهرهيئة  تلتزم لذا، المستدام؛ للنموًئيسيار ًاومحركأساسية  إنسانية حاجة المياه عدُت

وخدمات اتيجياتباسترعمالئها  يدتزوى علتعمل وللهيئة،  المائية دمواري فوالسالمة  والكفاءة لالعتمادية الدولية 
ى علللحفاظ  جاهدة الهيئة تسعىوللمياه.  استهالكهم تقليل ىعلار باستمرتشجعهم والمياه،  ىعلالمحافظة  

يلةطواتيجيات استرضع وخالل  من ة،لإلمارالمائية  دالموارى علالتأثير  دون لعمالئها المقدمة المياه دةجو
تفعالمراالستخدام  بشأن التنبيه “نظام أطلقنا ،2018عام  يفوالصدد.  هذا يفمختلفة  اتمبادرواعتماد  األجل، 

ي فالمحتملة  يباتالتسركتشاف اى علالعمالء  لمساعدة الهيئة أطلقتها التي اءالخضري بدة مبادرإطار  يفللمياه”،  
دوجوحالة  يفالعميل  ىلإية فورات إشعارسال إريق طرعن  النظام يعملوالعداد.  اءاتقربعد  المائية صيالتالتو

ما فيها، تسرب أي وإصالح الداخلية صيالتالتومن  التحقق له يتسنى كي االستهالك، يفعادية  غير يادةزأي  
“نهجي نامجبرا  ًيضأالهيئة  وأطلقت التسرب. هذا نتيجة التكاليف تقليل يلوبالتاالمياه،  هدر من الحد يفيساهم  

شيد استهالك المياه.ى ترعلالمستدام” الذي يشجع المنافسة اإليجابية بين العمالء  

كفاءة يادةزأجل  من مكان، أي يفووقت  أي يفالفور،  ىعلوبدقة  المائية دالمواراقبة مري فدنا لجهوومواصلة  
للمياه:  اإلداري نهجنا يفعليها  نركز جوانب ستة ييلفيما  و المائية، دالموارهدر  نسبة تقليلوالمائية،  العمليات 

 إنتاج المياه

 جودة المياه

 منهجية دورة
 المياه الكاملة

 استخدام
المتعاملين للمياه

 إدارة تصريف مياه
 الصرف الصحي

 نقل المياه
 وتوزيعها

سياسات وقوانين المياه
وخدماتها،  الهيئة وعمليات المائية دالموارة إلدارضوعة المووالقوانين  السياسات من مجموعة الهيئة تتبنى 

االستخدام  ةوإداريعها توزويرها تطووالمائية  دالموارتخطيط  يفالمساعدة  ىلإوالقوانين  السياسات هذه تهدفو
ة ومستدامة بمستوى عالمي. األمثل لها، من أجل ضمان توفير أنظمة وخدمات مبتكر

والصناعي، يلالمنزولالستخدام  الشرب، مياه من احتياجاتهم تأمين يفالمائية  دالموارى علي بدسكان  يعتمدو
والقوانين السياسات من مجموعة اتباع ىلإباإلضافة  والمحلية، االتحادية بالقوانين امااللتزى علالهيئة  صتحرلذا  

والمياه، باءالكهرإمداد  سياسةوالمياه،  الستهالك األصول ةإدارآلية  الحصر: ال المثال سبيل ىعلتشمل  التي 
التقييس هيئة عن الصادر 2014/149والمعيار  للطاقة، يعلجبل  محطة عن ةالصادرالشرب  مياه ومواصفات 

عن  ةالصادرالشرب  مياه ومواصفات الشرب، مياه مواصفات حول بيةالعرالخليج  لدول التعاون مجلس لدول 
ي. نطنية لألمن االلكتروة عن الهيئة الومنظمة الصحة العالمية، والمعايير الصادر
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إنتاج المياه 
الهيئة  تعمل ي،بدي فنية بوالكرالبصمة  تقليل ىلإتهدف  التي 2050” النظيفة للطاقة يبداتيجية “استرمع  اًتماشي

الشمسية. الطاقة تقنيات من وغيرها ئية،ضوالكهرواأللواح  باستخدام المياه إلنتاج محطاتها كفاءة يادةزى عل
)MSF( احلالمرمتعدد  الومضي التقطير ىعلالقائمة  المحطات صيلتوى لإالهيئة  تسعى ذلك، ولتحقيق 

خيار ولضمان الشمسية. للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع مثل الشمسية، للطاقة مركزي بمصدر 
تتطلب التي )RO( العكسي التناضح تقنية ىعلتعتمد  إنتاج محطات بناء الهيئة تعتزم المياه، لتحلية مستدام 

البحر مياه تحلية تتمواحل. المرمتعدد  الومضي التقطير ىعلالقائمة  المحطات تستهلكه مما 90%بـ  أقل طاقة 
احلمرعدة  ىعلبخار  ىلإالماء  من جزء يلتحويق طرعن  احلالمرمتعدد  الومضي التقطير تقنية باستخدام 

ة الكبيريئات والجزنات األيوالة إزى علتعمل  فهي العكسي التناضح تقنية أما المعاكسة. يةارالحرالمبادالت  من 
من مياه الشرب. 

فعوري، بدأنحاء  جميع يفالمياه  ىعليد االمتزالطلب  تلبيةوالمياه،  شبكة ثوقيةوموكفاءة  يزبتعزالهيئة  تلتزمو
تحالف ىعلا ًعقدالهيئة  ستأر، 2018س ماري فوالمستدامة.  التنمية دعموة، اإلماري فالمياه  احتياطي حجم 

40ة بقدر )SWRO( العكسي التناضح بتقنية البحر مياه لتحلية محطة لبناء درهم مليون 871بقيمة  شركات 
الملحقة ومنشآتها البحر مياه لتحلية الجديدة المحطة هذه يرتطو ًحاليايجري وي. علجبل  يفا ًيوميجالون  مليون 

االحتياطي هامش بمعيار للوفاء 2020مايو  شهر بحلول الخدمة المحطة هذه تدخل أن المتوقع ومن بها. 
لفصل  الهيئة خطط مع اًتماشيالمشروع  هذا يتيأوبعده.  وما 2020لعام  المياه ىعلالذروي  للطلب المحدد 

تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.باء وعملية تحلية المياه عن إنتاج الكهر

الشمسية الطاقة ىعلباالعتماد  باءالكهرإنتاج  تكلفة خفض يفالهيئة  أطلقتها التي الكبرى يعالمشاروأسهمت  
باءالكهرإنتاج  لفصل اتيجيتهااسترتنفيذ  كذلك الهيئة تواصلوالعالمي.  المستوى ىعلاألقل  تعتبر بنسب 

الطاقة من يجمزباستخدام  2030عام  بحلول المحالة المياه من 100%إنتاج  ىلإصول والوالمياه،  تحلية عن 
الهدف تجاوز ىعلي بدسيساعد  الذي األمر دة،المفقوة اروالحرالمتجددة  الطاقة مصادر بين يجمع النظيفة 
التناضح تقنية تسهم أن المتوقع ومن المياه. تحلية يفالنظيفة  الطاقة باستخدام يتعلق فيما ً،عالمياالمحدد  

لتصل  ،2030العام  بحلول ًيومياالمحالة  المياه من جالون ماليين 305ى لإاإلنتاجية  تنابقدرصول الوي فالعكسي  
مليون 750إنتاج  ىعلة قادرستكون  الهيئة أن يعني ما ي،لالحااالنتاج  يلإجمامن  5%بنسبة  نةمقار 41%ى لا

يادةزستوفر و ً.حاليا ًيومياجالون  مليون 470بـ  نةمقار 2030العام  بحلول المحالة المياه من ًيومياجالون  
تخفيض  مع ،2030حتى  درهم مليار 13نحو  باءالكهرإنتاج  عن المياه تحلية عملية لفصل التشغيلية الكفاءة 

بون. مليون طن من انبعاثات الكر 43
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 ر سم بياني: دورة إنتاج المياه 

03 

 تحلية
 المياه

01 

02

ال ة المركبة: 470 مليون طن 
 يومًيا (تحلية)/ 32.35 مليون 

 طن يومًيا (اآلبا )

 محطة تحلية المياهاآلبار

 نقل وتوزيع
 المياه

 متعامل
 للمياه

750,172 

مياه من السحب يلإجماوبلغ  ً،يومياجالون  مليون 470لدينا  التحلية محطات ةقدربلغت  ،2018العام  يفو
تحلية عملية تتطلبوجالون.  مليون 3,567.7بمقدار  يومي سحب سطبمتومكعب  متر مليون 5,919.1البحر  
يتموالبيئة.  ىعلممكن  تأثير بأقل النظيفة البحر مياه من كافية كمية توفير ىعلقادر  سحب نظام دوجوالمياه  

متطلبات  تلبية يفنجحنا والتشغيل.  ساعاتوالضخ  ةقدرى لإباالستناد  البحر مياه من السحب حجم احتساب 
اليومي  الطلب ةذروصلت وحيث  المياه، من ةكبيراحتياطات  توفير مع ،2018للعام  يةوالشهراليومية  ةالذرو

بالعام نةمقار، 1.97%قدرها  يادةبز، 2018سبتمبر  من الخامس يوم ذلكوجالون،  مليون 379نحو  المياه ىعل
مليون 330.987ب  نةمقار 2018عام  يف ًيومياجالون  مليون 341.248اليومي  الطلب سطمتووبلغ  2017. 
مليون  368ية الشهرة الذروسط متوبلغ  حين يف 3.10%. قدرها يادةزبذلك  اًلمسج، 2017عام  يف ًيومياجالون  

 2017. بالعام ًنةمقار %1.54يادة قدرها ، بز2018ي سبتمبر ف ًجالون يوميا

حتفظ بهُهذا اإلنتاج ي َّ ً ، ولكنمليون جالون يوميا 32.35ة الهيئة اإلنتاجية من اآلبار الجوفية ما يقارب بلغت قدر
الجوفية،  اآلبار مياه من ًيومياجالون  مليون 1.272يقارب  ما 2018العام  خالل واستخدمنا الطوارئ. لحاالت 

ى كل مضخة.علاءات العدادات المركبة يقاس إنتاج المياه الجوفية من خالل قرو

 ًيومياجالون  مليون 0.35يقارب  ما منها اإلنتاجية تناقدربلغت  فقد حتا، منطقة يفدة الموجواآلبار  يخص ما أما 
جالون.  مليون 2.073من  يقرب ما 2018خالل  واستخدمنا الطوارئ. لحاالت ًيضاأاإلنتاج  بهذا االحتفاظ يتمو
الشرب  لمياه اًفرعيا ًمصدرتعتبر  التي حتا يفالعكسي  التناضح محطة لتغذية حتا يفاآلبار  مياه ستخدمُتو

 2018. مليون جالون خالل عام 0.493ي إنتاج المياه المعالجة بالتناضح العكسي للسكان المنطقة، وبلغ إجما

)وهو جالون مليون 1.58حتا  يفالعكسي  التناضح محطات من ضةفوالمرالمياه  يلإجمابلغ  ،2018عام  يفو
ي فالمعالجة  المياه وإنتاج جالون مليون 2.073بلغت  التي هاّضختم  التي الجوفية المياه كمية بين الفرق 
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التناضح وحدات من المياه هذه من التخلص يتموجالون(.  مليون 0.493البالغ  العكسي التناضح محطات  
الهيئة  تدركواألخرى.  اعيةالزراض األغرأو  الري يفالستخدامها  حتا منطقة ارعلمزأنابيب  عبر يلهاتحووالعكسي  

الجوفية  اآلبار مياه نستخدم فإننا لذا بالغ، صبحراقبته ومرالجوفية  اآلبار مياه استخدام ةإدارأهمية  مدى اًتمام
ي المناطق التي ال تتوافر فيها شبكات المياه. فى المياه لئيسي لحاالت الطوارئ فقط، أو عند الحاجة إر ٍبشكل

 رسم بياني: إجمالي القدرة اإلنتاجية للمياه لعام 2018 ( بالمليون جالون يمومياً)

150 

125 
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75 

50 
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0

ً 
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ً 

 المحطة "إل" (125 مليون جالون يوميا

 المحطة "إم" (140 مليون جالون يوميا

ً
ً 

 المحطة "جي" (60 مليون جالون يوميا)
 المحطة "كي" (60 مليون جالون يوميا)

ً 

ً 

 المحطة "دي" (35 مليون جالون يوميا)

 المحطة "إي" (25 مليون جالون يوميا)

ً 
علي بتقنية التناضح العكسي  محطة 

 (25 مليون جالون يوميا )

 رسم بياني: إجمالي إنتاج المياه منذ عام 2016 وحتى عام 2018 (مليون جالون)

114,587 

2016 

116,720 

2017 

120,879 

2018 

يع المياهتوزنقل و
تكثيف  واصلت كما العالمية، المعايير ىعلبأالمياه  يعتوزونقل وإلنتاج  التقنيات كفأوأأحدث  الهيئة تتبنى 

تتوافق جديدة يعتوزونقل  شبكات وإنشاء جديدة ذكية بعدادات الكهروميكانيكية العدادات الستبدال دهاجهو
شبكاتنا يفالذكية  اءاتاإلجرمن  العديد تنفيذ خالل من ثوقية،والمووالكفاءة  للتوافر العالمية المعايير ىعلأمع  

التحكم نظموالذكية،  اقبةالمرة وأجهز)سكادا(  البيانات تجميعوي فااإلشرالتحكم  أنظمة باستخدام المائية، 
واألتمتة.  

93 



تقرير االستدامة 2018

  
  

  

 
 
 
 
  
 «   

 

  
 
 
 
 
   
 

 

والحد ة،والظاهرالفعلية  الهدر كمية أسباب لتحديد التسرب عن الكشف مشروع الهيئة أطلقت ،2018عام  يفو
التسرب عن الكشف تقنية تقوموالمياه.  فقد لمنع تصحيحية اءاتإجرالتخاذ  صياتالتوضع ووالمياه  فاقد من 

أي الكتشاف ا(ًكيلومتر 8480)طول  و ا(ًكيلومتر 1894)بطول  التشغيلية يعوالتوزالنقل  شبكات بفحص 
ي لحوا 2018ديسمبر  31حتى  كتشافهااتم  التي يباتالتسرعدد  يلإجمابلغ  وقد الشبكة. يفخفي  تسرب 
هذا عن نتجودرهم.  مليون 75.4يعادل  بما جالون مليون 1884ية السنوالمياه  اتوفوربلغت  فيما ،2,852

تعمل  كشف تقنيات باستخدام المسجلة(، غير )المياه المياه” “فاقد لـ أسرع ا ًوخفضا ًمستمرا ًتحسنالمشروع  
وخفض الطاقة توفيروالبيئية  اراألضرتقليل  ىلإا  ًيضاذلك  وأدى الصناعية. واألقمار بالغاز التسرب تحديد ىعل

منازلهم  يفالداخلية  المياه صالتلوية دورفحص  عمليات اءإجرى علعمالئنا  تشجيعوبون، الكرانبعاثات  
صالت القديمة بأخرى جديدة عند الحاجة. ومبانيهم ومنشآتهم الكتشاف وإصالح أي تسرب، وحتى استبدال الو

ي فهلميااين تخزل خالمن  هلمياايفئة رلطاالنقص اتالحاقع توولتشغيلية اةءلكفاالتحقيق  لهيئةاتسعى و
، بيبناأشبكة  عبر ملينلمتعااىعلنة لمخزاهلمياايع زتويتم و.يورلذالطلب امن  مينيوبيقرما  لتلبية تنااخز

ن وبدت ادالعداوهلمياابتسرت الحامثل  ،هلمياامن  قدلفاالتقليل  هلمياابيب ناأطخطوة رادبإلهيئة امتقوو
ستطعناا،2018م عالخالو (. لمسجلةاغير  هلمياا)”هلميااقدفا”سقياز جهام استخدباقبتها ابمرم نقولتي ا،تيرافو

ب ريقابما  ًنةرمقا، لملعااىمستوى علت اللمعداقل أمن  لنسبةاتلك  تعدو،6.5%ى لإهلمياامن  قدلفااخفض  
و «نسنتيليجاإتر وولباغلوير تقرحسب  2017ي فتية مالخداتسساللمؤى علألالعشر ايمثل  يلذا %7.16

 2017. مللعا ”تارستشالالي نمبوكاند آيكينزما“عن  ردلصااير لتقرابحسب  ،نغكونغ هوي ف %32

د راموة رندبسبب  لكذولهيئة اتيالووأمن  ،هلميااين تخزعملية  ًصاخصوو،هلمياانومخزمن ألة مسأتعتبر و
منظاهو و،فيةلجواهلميااتعادمستومن  هلميااةدستعااوين تخزم نظاء بناي فعولشراىلإلهيئة افع دما  هوو،هلمياا

جيا لولتكنواههذتعتبر و.يلةطوة لمدومتان مابأفية جوت عادمستوي فةلمحالاهلميااين لتخزتصميمه  تم مبتكر 
ستة من  بريقاما  ينتخزسيتم  حيث ،سمنتيةإلاتناالخزايفهلميااين تخزمن  لتكلفةاحيث  من ةءكفاكثر أ

من ه لميااةدستعااوين تخزم نظاسيسهم و.لهاجة لحااعند  تهادستعااوضرألاتحت  هلمياامن  نلوجات ارمليا
ى علًميايون لوجان مليو 50فير تول خالمن  لكذوتيجي استرالاهلميااين تخزم نظايز تعزي ففية لجواتعادلمستوا

ة لمحالاهلمياايدرتووجنتاإمنظاتحسين  يفنةولمرافيرلتوفةضاإلبا،ئرالطواتالحايفيلةطومنية زتافترىمد
 .ةلمبتكراجيا لولتكنواىعللمعتمد اعولمشراالهذى لوألاحلة لمراضمن ًصالامتولعمل الايزال و.مثلألالشكل با
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ومسح ُعد،بعن  تهاوإدارالنظام  يفالمحتملة  باتالتسرتحديد والمياه،  شبكة مسح نواصل ذلك، ىلإ ًإضافة 
التشققات  منع لنا يتيح الذي )سكادا( البيانات تجميعوي فااإلشرالتحكم  نظام خالل من يعوالتوزالنقل  شبكة 

التي تسبب تسرب المياه عبر األنظمة. 

 رسم بياني: الفاقد السنوي للمياه كنسبة م ية من إجمالي إمدادات المياه

%8.0 
2016 

%7.1 
2017 

%6.5 
2018 

توافرها دة المياه وجو
لسالمة  قصوى أهمية الهيئة يلتومتعاملينا،  وإسعاد يبدي فالمياه  ىعليد االمتزالطلب  لتلبية دناجهوسياق  يف

شاداتإرمن  ًامةصركثر أعد ُتوالتي  لديها، المطبقة المياه دةجومواصفات  تلبية خالل من الشرب، مياه دةوجو
نظام  تطبيق خالل من المعايير بهذه التام امااللتزالهيئة  تضمنوالشرب.  مياه دةلجوالعالمية  الصحة منظمة 

جيين. ة المتكاملة، وهو نظام معتمد من قبل مدققين خاراإلدار

ي ئالمابط الرمشروع  لتنفيذ والماء باءللكهراالتحادية  الهيئة مع تفاهم ةمذكرالهيئة  وقعت ،2018عام  يفو
هذه يتتأوأخرى.  اضأغرألي والطوارئ  حاالت يفالشرب  مياه تبادل يتيح بما فين،الطربين  اتيجياالستر

بيئة لضمان ”،2021ات اإلمارية “رؤأهداف  تحققوات اإلماري في ئالمااألمن  يزتعزي فدنا لجهوا ًدعماالتفاقية  
ي الدولة. فد المائية ى الموارعلمستدامة والحفاظ  

كل يفالمياه  دةجواقبة مرذلك  يفبما  الشرب، مياه من دهاموارة إداري فعدة  أساليب ا ًيضأالهيئة  تتبنىو
تخضعوي. بدة إمارأنحاء  جميع يفواآلبار  اناتوالخزالضخ  محطات من المياه عينات وجمع الشبكة، أنحاء 

كسيدأي نثاومخلفات  والتعكر ضةالحموجة درلقياس  متنقلة معدات بواسطة الموقع يفللفحص  العينات 
دةجومطابقة  لفحص المركزي الهيئة مختبر يفالمتقدمة  صالفحواء إجريتم  بينما ي،ئباالكهرصيل والتوالكلور  
مادة من الشرب مياه خلو بضمان يتعلق فيما نوعية اتقفزا  ًيضأالهيئة  وحققت الهيئة. مواصفات مع المياه 

 ً.يباتقر 100%البرومات بنسبة  
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ذجية: نة مع المعايير النموي للمياه الصالحة للشرب مقاربباء دجدول: مواصفات هيئة مياه وكهر

قم الر
ذجيالنمو شادات الهيئة إر

شادات منظمةاقيم إر
لصحة العالمية )الحد  

األقصى( 

وحدة 
القياس الرمز ناتالمكو م 

8.32 8.5~7.9 8.5~6.5 ملجم/لتر  25عند 
يةجة مئودر ضةجة الحمودر 1 

207 450~100 1000 ملجم/لتر ي المواد الصلبة الذائبةلإجما 2 

0.5 10~0 - ملجم/لتر CaCO3 ناتبوكر 3 

56.5 75~30 - ملجم/لتر HCO3 ناتبوبيكر 4 

64.7 120~40 500 ملجم/لتر CaCO3 ي عسر الماءلإجما 5 

17.2 25~10 - ملجم/لتر Ca كالسيوم 6 

5.3 20~2 - ملجم/لتر Mg يوممغنيز 7 

78.8 250~25 250 ملجم/لتر Cl يدكلور 8 

9.0 35~2 250 ملجم/لتر SO4 يتاتكبر 9 

0.04 1.5≤ 1.5 ملجم/لتر F يدفلور 10 

46.7 200~10 200 ملجم/لتر Na ديومصو 11 

0.16 50≤ 50 ملجم/لتر as NO3 اتنتر 12 

 2018دية للمحطات خالل عام سطات الفرسط المتوذجي للهيئة هو متوقم النمومالحظات: الر
 2017 لعام 1ابع مع الملحق ة عن منظمة الصحة العالمية اإلصدار الرشادات مياه الشرب الصادرذة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية مأخوقيم إر
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ف الصحييف مياه الصرة تصرإدار
تحليةوالطاقة  محطات عمليات من الناتجة السائلة النفايات يفتصرهي  الصحي فالصرمياه  يفتصرعملية  
يف تصريح تصربموجب  ية،والبرية البحرالبيئة  ىلإالمعالج  الصحي فوالصرالمياه  معالجة ومحطات المياه 

ي.بباء ومياه دى هيئة كهرلي إبف الصحي الصادر من بلدية دمياه الصر

يغبتفريحات تصربطلب  ذلكوالعامة،  والصحة البيئة يحمي فالصرمياه  ةإلدار اًلفعاا ًنظاملتوفير  نسعى 
قسم نطاق يفالناتجة  فالصرمياه  ةإدارمسؤولية  نتحملوا. ًيسنوالنظامية(  )الهيئة يبدبلدية  من فالصرمياه  

ي علجبل  يفوالتحلية  الطاقة محطات مجمع عن الناتجة فالصرمياه  وكمية دةجوأن  حيث ي،علجبل  يفاإلنتاج  
يغ المسموح بها.دة وكمية التفرال تتخطى جو

متر مليون 5,371.5ما  2018عام  خالل يفهاتصرعملية  تولينا التي الصحي فالصرمياه  كميات يلإجماوبلغ  
التي المياه تحليةوالطاقة  محطات عمليات من الناتجة الصحي فالصرمياه  من ئيسيربشكل  تتكون مكعب، 

المياه  معالجة محطات من السائلة النفايات من قليلة كميات ًيضاأوأنتجنا  ي.بالعرالخليج  يفيفها تصريتم  
متر 38,636منها  مكعب(؛ متر )93,376.5الموقع  يفالمعالجة  الصحي فالصرومياه  مكعب(، ًمتر )74,318

متر 54,740.2المتبقية  الكمية يفتصرتم والمنشآت،  داخل اءالخضرالمسطحات  لري يفهاتصرتم  مكعب 
يلإجمامن  94.4%نسبة  فإن وبهذا األخرى. الصحي فالصرمياه  مع البحر يفالمعالجة  فالصرمياه  من مكعب 

المعالجة( الصحي فالصرومياه  العمليات يفالمستعملة  المياه تشمل )التي المنتجة الصحي فالصرمياه  
ي إلنتاج الطاقة. علي مجمع محطات جبل فيعاد استخدامها  

 2018ف الصحي )مليون متر مكعب( حسب المصدر خالل عام يف مياه الصرجدول: حجم تصر

يفي )بالمتر المكعب( للتصرلالحجم اإلجما ف الصحي نوع مياه الصر

1,776,251,568 باء المياه الناتجة عن عمليات محطات توليد الكهر

3,595,084,434 المياه الناتجة عن عمليات محطات تحلية المياه 

74,318 النفايات السائلة الناتجة عن محطات معالجة المياه 

38,636.3  (ي البرفف الصحي المعالجة )مياه الصر

54,740.2  (ي البحرفف الصحي المعالجة )مياه الصر

93,376.5 ف الصحي المعالجة مياه الصر

5,371,500 ي البحر والبر ففة ف الصحي المصرمياه الصر

يفتصرعمليات  اقبةبمرنقوم  لذا البيئة، ىعلثر يؤقد  الناتج الملحي المحلول يفتصرمخرج  أن الهيئة تدركو
لكميات  بها المسموح دبالحدوامنا التزمن  كدللتأالتنظيمية  الهيئات مع نتعاونو ً،ياشهرالصحي  فالصرمياه  

و  متر 500بعد  ىعلة المستمراقبة المرنظام  بتركيب الهيئة وقامت نوعيتها.والصحي  فالصرمياه  يفتصر
بشكل  بها المتعلقة البيانات ىلإصول الوي بدلبلدية  يمكن حيث يف،التصرنقطة  من كيلومتر 1,5وكيلومتر  1

ي. فعل

قاع وأحياء والحيوانية، النباتية العوالق )تشمل بيئية تقييم عمليات أشهر ثالثةوين شهركل  الهيئة تجريو
 ًطبقامتخصصة،  دولية شركات تنفذها يفالتصرنقاط  من كيلومتر 1,5ر وتم 300بعد  ىعلي( لالتواى علالبحر،  

ي. بف الصحي الصادر للهيئة من بلدية ديف مياه الصريح تصرلمتطلبات تصر
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 رسم بياني: متو سط درجة الحرارة و فرق الملوحة بين مياه البحر في منطقة
 االختالط و مياه البحر المحيطة خالل عام 2018

 الحرارة (درجة مئوية)

 الملوحة

ف

   
ومياه االختالط منطقة بين والملوحة ةارالحرجة دري فالفرق  لتحديد يةشهرقياس  بعمليات الهيئة تقوم كما 

يفجزء  2وية مئوجة در 5تبلغ  والتي بها المسموح دالحدوضمن  2018عام  يفالنتائج  وكانت ة،المجاورالبحر  
تيب. ى الترعلاأللف  

0.7 

1.8 

ي منطقة رسم بياني: فرق درجة الحر ارة بين مياه البحر 
 االختالط ومياه البحر المحيطة خالل عام 2018 

1.8 
1.41.31.6 

2.42.4 
1.91.8 

 المتوسطمحطة إممحطة إلمحطة كيمحطة جيمحطة إيمحطة دي 2محطة دي 1

5.5 

4.5 

3.5 

2.5 

1.5 

0.5 

-0.5 

 الحرارة (درجة مئوية) الحد األقصى

ة)
وي

مئ
ة 

رج
(د

رة 
 ا

 ا
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ي منطقة ي: فرق الملوحة بين مياه ال رسم بيان
 االختالط ومياه البحر المحيطة خالل عام 2018 

 المتوسطمحطة إممحطة إلمحطة كيمحطة جيمحطة إيمحطة دي 2محطة دي 1

5.5 

4.5 

3.5 

2.5 

0.70.50.60.4 
1.01.0 

0.7 0.8 
1.5 

0.5 

-0.5 

 الملوحة الحد األقصى

ي مجال المياه فالتحديات 
ومياه  باءكهرهيئة  تصدرت الماضية، السنوات خالل واجهناها التي التحديات حيال بها قمنا التي دللجهوا ًيجتتو

بنسبة  يبدحكومة  مستوى ىعلة الكبيرالحكومية  الجهات فئة يف 2018لعام  السعادة شرمؤي فاألول  المركز يبد
بين السعادة ياتمستوصد رى لإيهدف  والذي الذكية، يبلداللحظي  السعادة شرمؤلمقياس  ًوفقاذلك و، %95

فع رسبل وي بدة إمارمستوى  ىعلالمقدمة  الذكية الخدمات دةجووقياس  كفاءة يزتعزي فيسهم وي بدسكان  
يات السعادة للمتعاملين. ى مستوعلكفاءتها لتحقيق أ

عالمية  تهديدات خمسة كبرأبين  من ًواحدةتعد  نهاكوبالمياه  المتعلقة للتحديات قصوى أهمية الهيئة يلتوو
المتحدة األمم أهداف من السادس الهدف يتمثل حيث الماضية، القليلة السنوات خالل ضاألركوكب  ىعلثر تؤ

ف الصحي للجميع”. ي “ضمان توفير المياه والصرفللتنمية المستدامة  

يضمن ما  هو تسالسيااوتتيجيااسترالاتنفيذ وهلمياادرالمومة المستداةرادإلاوةدلقيااعم دنأمن نؤننا إ
، خلمنااتغير  ملاعوويع لسرايلحضراسع لتواوينلسكاالنمو اةعاامرمع  ،هلميااعقطاي فجل ألايلة طومة استدالا
 .هلميااتماخدة دجووةءكفاتحسين وهلميااتادامدإيز تعزى علة رلقدايها لدلتي اةلمبتكراللحلواير تطوو

ي واالقتصادينالنمو السكا
تحدث لم ٍطضغوى لإاالقتصادي  والنمو ينالسكاالتعداد  نمو أدى لقد االقتصادي والنمو ينالسكاالتعداد  نمو 
مصدر ىلإشخص  مليار 2يفتقر  بينما المياه، ة ُدرنمن  العالم سكان من 40%ي نعاُيحيث  المياه، ىعلقبل  من 
بحلول المتاحة والمياه المتوقع الطلب بين 40%بنسبة  ًاعجزالعالم  يواجه أن المتوقع ومن الشرب، لمياه آمن 

ي، بدأنحاء  جميع يفالمياه  ىعليد االمتزالطلب  الستيفاءوالمستقبل  يفالتحدي  هذا مواجهة لتجنب 2030. 
إنشاء  المشروع يتضمنوي. لالنخاي فمياه  انخزإلنشاء  درهم مليون 288بمبلغ  اًعقد 2018نوفمبر  يفسينا أر

قدرها  مياه ينتخزسعة  سيضيف مما جالون، مليون 60سعتها  المسلحة، سانةالخرمن  مستطيلين انينخز
950ى لإة المذكورين التخزسعة  دادتزأن  المتوقع ومن ي.بدمدينة  يفالحالية  للنسبة اًلإجماجالون  مليون 830

ينالتخزسعة  دادستزبذلك،  ي.لالنخاي فجالون  مليون 60سعته  البالغة انالخزمن  االنتهاء بعد جالون مليون 
بعد  القادمة السنوات يفجالون  مليون 1,010ى لإلتصل  كملهابأي بدمدينة  يفي بدومياه  باءكهرلهيئة  اإلجمالية 

ين. االنتهاء من المشروعين المذكور

حة
لو

لم
 ا
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المياه  ضخ لمحطة االستيعابية ةالقدريادة زى لإالهيئة  تسعى ي،بدي فالمياه  إمدادات لتأمين دهاجهوسياق  يفو
مضخات تركيبويد تورخالل  من اًيوميالمياه  من جالون مليون 36ى لإة القدرهذه  لتصل ،5الياليسمنطقة  يف

فع برا  ًيضأوقمنا  إضافية. كهروميكانيكية أعمال تنفيذ ىلإباإلضافة  تشغيلها،واختبارها  ثم ومن جديدة، مياه 
تركيب ويد تورى علالمشروع  واشتمل ي،بدي فلهباب  يعلجبل  بمنطقة المياه ضخ لمحطة االستيعابية ةالقدر

سعة محطة الضخ.ي أعمال توفتبطة بها تدشين مضخات مائية وأعمال كهروميكانيكية مرواختبار و

30%بنسبة  االستهالك لخفض الطاقة ىعلالطلب  ةإداراتيجية استرأهداف  تحقيق ىلإالهيئة  تسعى كما 
ةإلدارالشاملة  اتالمبادرنجحت  ،2018عام  يفوالمعتاد.  النحو ىعلالعمل  بأساليب نةمقار، 2030عام  بحلول 

 مليار جالون. 6.7ي استهالك المياه بما يقارب في تحقيق تخفيض في بى مستوى دعلجانب الطلب  

الذكية اتالمبادرمن  اًواحديعد  والذي (،AMIللقياس)المتطور  التحتية البنية نظام مشروع بتنفيذ ا ًيضأقمنا 
تركيب  يفالهيئة  نجحت كما للعمالء. الجديدة الذكية والتطبيقات يااالمزمن  العديد طرح لنا تتيح التي الثالث 

450,385منها  ،2018ديسمبر  31حتى  للقياس المتقدمة التحتية البنية بنظام اًمنزليمياه  عداد 639,992
من عدبعن  اءتهاقرتتم  مياه عداد 337,975ى لإباإلضافة  لالتصاالت، التحتية بالبنية صيلللتوا جاهزمياه  عداد  ًُ
العدادات اءةقردقة  تحسين يفللقياس  المتطور التحتية البنية مشروع يسهمو“ساب”.  نامجبرتطبيق  خالل 

يلتحوى لإا ًحاليالهيئة  تسعىوالمسجلة”.  غير “المياه كمية تخفيض و العمالء، سعادةوالفواتير،  وإصدار 
 2019.ى عدادات ذكية بحلول نهاية عام لي إبي دفعدادات المياه  

يئاألمن الما
المحاور  أحد ا ًيضأهو  بل فحسب، المتحدة بيةالعرات اإلمارلدولة  اًطنيوا ًأمنيا  ًهاجسي ئالمااألمن  يمثل ال 

اتاإلمارية “رؤلـ  طنيةالولألجندة  األساسية المحاور وأحد لالبتكار، طنيةالواتيجية لالسترالسبعة  اتيجيةاالستر
تكفل  التي والسياسات اتيجياتاالسترمن  حزمة الهيئة تبنت التحدي، هذا لمواجهة دناجهوإطار  يفو 2021”. 

اعتمدتها التي الثالث الركائز تتمثلواستدامتها.  لضمان المياه دموارة إداردمج والمياه،  استخدام كفاءة فعر
وأنظمة  العكسي، التناضح تقنيةوالنظيفة،  الشمسية الطاقة استخدام يفالمياه  إنتاج استدامة لضمان الهيئة 

الشمسية الطاقة استخدام ىعلالركائز  هذه تعتمدوالجوفية.  المياه دعاتمستومن  المياه واستعادة ينتخز
من  المياه واستعادة ينتخزنظام  أما العكسي. التناضح تقنيات أحدث باستخدام البحر مياه تحلية يفالنظيفة  

ة مرضخها  ثم ومن الجوفية المياه طبقات يفائدة الزالمياه  ينتخزى عليعتمد  فهو الجوفية المياه دعاتمستو
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 اًلفضاالقتصادية،  االستدامة تحقيقوالبيئة  حماية يفيسهم  مبتكر نظام وهو الحاجة، عند المياه شبكة يفأخرى  
تشكيله. ى توقع المستقبل وعلي بة دعن أنه يؤكد قدر

بإعادة  نقوموالمحالة،  المياه أو الجوفية المياه أو السطحية المياه كانت سواء المتاحة، دالموارالحسبان  يفنأخذ و
ير المياه بالكامل باستخدام التقنيات المتاحة. تدو

هذه توفروالحاجة،  عند جاعهاواسترالمياه  من جالون اتمليار 6ين لتخزضي أران خزبناء  كذلك الهيئة تعتزمو
ضمان  مع الطوارئ، حاالت يف ًيومياالمياه  من جالون مليون 50من  كثربأة اإلماريمد  ًاتيجيااستر ًنامخزوالتقنية  

جية. ات الخارنة من التأثيرسالمة المياه المخز

دنا المائيةى موارعلتأثير تغير المناخ 
اتمبادرخالل  من القضية لهذه ةالمستمربالتوعية  نلتزموالمائية،  دناموارى علالمناخ  تغير تأثير الهيئة يفندرك  

العالمي”،الذي المياه “يوم بمناسبة ًاحتفاءمختلفة  فعاليات تنظيم ىعلعام  كل يفالهيئة  صتحرومتنوعة.  
مستوى فعرأجل  من األخرى، ينالمدالمجتمع  سساتومؤي بدبلدية  مع بالتعاون ذلكوالمتحدة،  األمم أعلنته 
التي شيد«الترة »جائزخالل  من التعليمية سساتالمؤجميع  نستهدف كما المياه. استخدام كفاءة حول الوعي 

ذلك ود، للموارشيد الراالستخدام  حول الطالب بين الوعي مستوى فعلر 2005عام  يفة مرألول  إطالقها تم 
المجتمع.  يفدهر تزوتنمو  حتى شيدالتربذور  اعةلزربيئة  أفضل هي التعليمية سساتالمؤبأن  يمانناإمن  اًانطالق

الذكية  الشبكة يعمشارتنفيذ وة، مستمربصفة  الداخلة المياه دةجوحالة  اقبةمري فدنا جهونواصل  ،اًوأخير
ناتها اإلضافية.ائح ومكوفة الشرتعديل هيكل تعرة الشبكة الذكية، ووالعدادات الذكية كجزء من مبادر

ي المياهفالتميز واالبتكار  
الخدمات  مقدمي بين متميز عالمي مركز ىعللالستحواذ  المياه مجال يفوعملياتنا  خدماتنا تحسين نواصل 

واألسعد  األذكى المدينة يبدلجعل  الذكية، يبدة مبادرتحقيق  يفوالمساهمة  العالم، يف ًاتطورواألكثر  ائدينالر
ي العالم. ف

أقيم حفل خالل العالمية، المياه جوائز ضمن 2018لعام  الذكية المياه شركة ةبجائزنا بفوزد الجهوهذه  تكللتو
يسبارنسية الفربالعاصمة  2018العام  من يلأبري ف ًامؤخرقدت ُعالتي  للمياه” العالمية “القمة فعاليات ضمن 

العام القطاعين من المياه سساتومؤشركات  يلمسؤووكبار  والمتخصصين اءالخبرمن  650من  كثرأوحضرها  
ي جميع أنحاء العالم. فوالخاص  
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المياه لعدادات المتقدمة التحتية البنية يعمشاركبر أأحد  تنفيذ يفالهيئة  دلجهو ًاتقديرة الجائزهذه  وجاءت 
639,992تركيب  من بنجاح انتهت قد الهيئة كانت 2018ديسمبر  نهاية فبحلول اإلطالق، ىعلالعالم  يفالذكية  

ى علساعد  ما دقيقة، 15كل  ُعدبعن  منها عداد ألف 337,975اءة وقراقبة مرلتتم  قياسي وقت يفذكي  عداد 
 99.9%. اءة العدادات بنسبةتحسين قر

للطاقة التحكم ذاتية أنظمة تستخدم العالم مستوى ىعلقمية رسسة مؤأول  الهيئة لجعل جاهدين نسعىو
االصطناعي  الذكاء يمثلوقمية. الرالخدمات  تقديمواالصطناعي  الذكاء استعمال يفسع تووينها، تخزوالمتجددة  

حلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية المر
المستمر يرالتطولمنتدى  العالمية المسابقة يفالذهبية  ةبالجائزالهيئة  فازت ً،يضاأ 2018عام  يفوالدولة.  يف

استبدال  آلة تصنيعو»تصميم  مشروع عن االبتكار فئة عن ذلكودة، للجوي بدمجموعة  نظمتها التي واالبتكار، 
طة«. أنابيب المياه المضغو

والتكامل الهائلة؛ التقنية اتالتطورمن  تستفيد التي ةالمبتكرالحلول  يرتطوي فدها جهوكذلك  الهيئة تواصلو
ي فالخاص  القطاع اكوإشرد؛ الموارى علللحفاظ  شيدالراالستهالك  اعاةومرالمياه؛  وإنتاج النظيفة الطاقة بين 
الحلول  هذه وأسهمت المياه. خدمات دةجوتحسين والكفاءة  تحسينوالمياه  إمدادات يزلتعزات االبتكارير تطو

ي مواجهة مختلف التحديات المائية التي نواجهها. فس ي إحداث فرق ملموفة بالفعل المبتكر

المتخصصين  ظفيهالمو 2018عام  يفالهيئة  نظمت المستدامة، التنمية احلمرجميع  يفاالبتكار  ألهمية ًاكاوإدر
من اءخبربمشاركة  االصطناعي”، الذكاء- القيادة نامج“برعنوان  تحت يامأ 3مدته  ًانامجبراالصطناعي  الذكاء يف

قطاعات يفاالصطناعي  الذكاء تطبيقات مجال يفات التطورآخر  نامجالبرتضمن وي. كلبيرنيا، كاليفورجامعة  
نامجالبريسهم والصلة.  ذات ضوعاتالمومن  ذلك وغير ظيفها،تووالبيانات  وعلوم اآللة، تعلمووالمياه،  الطاقة 
ابعة. ة الصناعية الرات التي تمليها الثوركبة التطوري توقع المستقبل وموافدنا ي دعم جهوفكذلك  

مع التعاون خالل من المتحدة، بيةالعرات اإلمارلدولة  االصطناعي الذكاء اتيجيةاسترلدعم  الهيئة تسعىو
والمياه المتجددة الطاقة قطاعات يفوالبحوث  اتالتطورأحدث  ىعللالطالع  العالمية البحوث كزاومرالجامعات  

تدخل  العالم يفخدماتية  حكومية سسةمؤأول  الهيئة تصبح وبذلك والمسرعات، االصطناعي والذكاء واألتمتة 
ي ألبحاث الذكاء االصطناعي. كلاتيجية مع مختبر بيركة استراي شرف

العالم، مستوى ىعلقمية الرالخدماتية  سساتالمؤأبرز  ضمن الهيئة تكون أن ىلإد الجهوهذه  خالل من نسعىو
اتاإلمارية “مئومع  ًيضاأاتيجياتنا استرتتماشى والعالم.  يشهدها التي ابعةالرالصناعية  ةالثورمع  يتماشى بما 

دولة  يفالبعيد  للمستقبل المستدامة التنمية لضمان المتقدمة التكنولوجيا استخدام ىعلتركز  التي 2071” 
بية المتحدة. ات العراإلمار
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قصة نجاح 

اسات األعمال الهندسية لمشروع المحطةنهي درُي تبباء ومياه دهيئة كهر
اّي حتفالكهرومائية  

المحطة ذلك يفبما  يع،المشارمن  العديد أطلقنا ”،2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية “استرمع  بالتناغم 
ي منطقة الخليج. فى من نوعها لي حتا، التي تعد األوفالكهرومائية لتوليد الطاقة  

ةبقدرحتا،  يفالكهرومائية  الطاقة توليد بمحطة المتعلقة الهندسية اساتالدر 2018عام  يفالهيئة  كملتوأ
يفنة المخزالمياه  المحطة ستستخدم حيث ا،ًعام 80ى لإيصل  اضيافتروبعمر  ميجاوات، 250ى لإتصل  انتاجية 

الهيدروجيولوجية، اساتوالدربالتصميم،  المتعلقة الجوانب كافة اساتالدرتضمنت وباء. الكهرلتوليد  حتا سد 
العلوي انوالخزالعميقة،  المائية األنفاق تصميموالعميقة،  ياتوالحفرتقنية، والجيووالبيئية،  والجيولوجية، 

والتركيب  االنشائية األعمال ىعلاف واالشرللموقع،  المواد يدتزومناقصة  طرحوالكهرومائية،  والمحطة 
يبي للمحطة. ي الموقع والتشغيل التجرفات واالختبار

التقليدية الطاقة بمحطات ًنةمقارالنظيف،  دللوقوا ًمصدرنها كوعديدة،  يااومزفوائد  الكهرومائية الطاقة توفرو
الكهرومائية  الطاقة تعد و الهواء، تلوث تسبب التي الطبيعي، الغاز أو الفحم مثل األحفوري، دالوقوتستخدم  التي 

توفر والعالم.  يفباء للكهرالتشغيلية  ينيةالتخزة القدرمن  99%تشكل  حيث الطاقة، ينلتخزاألهم  المصدر ا ًيضأ
إمكانية  مع والري، الجفاف، ةوإدارالفيضانات،  من والحماية المياه، أمن تشمل األخرى، يااالمزمن  ًعدداا  ًيضأ

ية ارواستمرنة مروالمتجددة  الطاقة مصادر كثرأإنها  من الرغم ىعلوفيه. والتراالستجمام  اضألغرظيفها تو
الطاقة يقطرعن  االستهالك، ةذروات فترخالل  والطلب الطاقة، من األساسية المتطلبات تلبية ىعلتها لقدر

الكهرومائية  الطاقة من ًياسنواوات/ساعة تير 10,000يقارب  ما أن ىلإتشير  اتالتقديرأن  إال نة،المخزالمائية  
الت غير مستغلة. ي العالم ما زف

1,716ى لإيصل  ما ينتخزيمكنه  الذي حتا سد يفالمياه  باستخدام باءكهرالكهرومائية  الطاقة محطة ّدستول
سيكون  جالون. مليون 880حتى  ينتخزيمكنه  الجبل يفه بناؤسيتم  علوي انخزجانب  ىلإجالون،  مليون 

يففائض  توافر أو الضعيف، الطلب اتفتروخالل  السد. مستوى من ىعلأا ًمتر 150تفاع ارى علالعلوي  انالخز
أثناء أو تفعالمرالطلب  اتفتري فواستخدامها  الطاقة ينتخزيمكن  الشمسية، ئيةضوالكهروبالخاليا  الطاقة توليد 

كفاءة  ستصل ة.متوفرغير  الشمسية ئيةضوالكهروالخاليا  من ّدةول ُالمالطاقة  تكون ال عندما المساء ساعات 
باء. ثانية لطلب الكهر 90ا مع سرعة استجابة خالل ًيبتقر 90%ى لإنتاج الطاقة إ
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2018، قدمنا خدمات  في
844,216 الكهر باء إلى

متعامال وخدمات المياه إلى
متعامال 750,172 

، حققنا أقل 2018ي العام ف
باءمعدل انقطاع الكهر

 دقيقة 2.39للعميل بنسبة  
2.55 بالهدف البالغ نةمقار

دقيقة  

بيةات العرحافظت دولة اإلمار
ي هيئة فالمتحدة ممثلة  

تبة ى المرعلي بباء ومياه دكهر
ي الحصول فى عالميا لاألو
ي نباء للعام الثاى الكهرعل

ير البنك ي، وفق تقرلى التواعل
سةي عن سهولة ممارلالدو

 2019أنشطة األعمال  



تقرير االستدامة 2018

 

 

ّ

ً

ةنهج اإلدار
كافية دموارتخصيص ودنا جهوأفضل  بتقديم ملتزمون فإننا ي،بدي فباء والكهرللمياه  ئيسيالرد المزوأننا  بما 

فإننا ذلك ولتحقيق العمالء. سعادة لتحقيق تجاوزهاوواستيفاءها  تحليلهاوتوقعاتهم ومتعاملينا  حاجات لتلبية 
ئيسية هي: ى ثالثة قطاعات رعلنركز  

يبباء ومياه دعمالء هيئة كهر
واقتصاد  يداالمتزي نالسكاالتعداد  متطلبات الستيفاء النمو يفي بدومياه  باءكهرهيئة  يملمتعاقاعدة  تواصل 

ضا العميل. ى مستوى رعلتفخر الهيئة بمعاييرها العالية حيث تتفوق ي، وبد

 إمكانية ال صول إلى
 خدمات الكهرباء والمياه

 التكنولوجيا الذكية لخدمة
المتعاملين بقدر أعلى من الفعالية

التميز في خدمة
المتعاملين 

كثر سهولة  ضمان توصيالت أ

تزويد المتعاملين ممن يعانون من 
 حواجز اللغة والتحديات الجسدية، 

بإمكانية الوصول إلى الخدمات

كز عالمية في تقرير  الحفاظ على مرا
البنك الدولي لممارسة أنشطة األعمال 

 حيث حققت هيئة كهرباء ومياه دبي 
 المركز األول عالميا لسنة 2018

تزويد متعاملينا بمعلومات دقيقة 
قابلة للمقارنة ومناسبة من خالل 
خدمات إلكترونية وخدمات ذكية 

خدمات ذكية مدعومة بالذكاء 
 االصطناعي 

تقديم رحلة خدمية 
م نة تنعكس في 

 التجربة السعيدة 
للمتعاملين

االستماع والرد على آراء 
 المتعاملين وحاجاتهم 

 وتوقعاتهم

 إجمالي المستفيدين من خدمات الكهرباء إجمالي المستفيدين من خدمات المياه
750,172 844,216 

%6.42 48,196 %6.1151,581 
 مواطنو اإلمارات العر بية المتحدة

%75.50 566,399 %69.04582,876 
 المغت بين

%17.55 131,646 %23.61199,294 
 القطاع التجاري

%0.21 1,541 %0.352,972 

 القطاع الصناعي

%0.31 2,814 %0.897,493 
 أخرى
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ي لتشغيلالتميز ا
ثوقية، والموواالستدامة  األنظمة توافر مجال يفالعالم  مستوى ىعلالرواد  من واحدة يبدومياه  باءكهرهيئة  عدُت

يز خدماتها وعملياتها باستخدام أحدث التكنولوجيا.ة لتعزد مستمرعبر جهو

غاز  انبعاثات يفا  ًانخفاضيعادل  ما وهو ،2006بـ  ًنةمقار 2018ي فالكفاءة  يف 29.68%بنسبة  ًاتحسنحققنا  لقد 
والمياه باءالكهرتوليد  محطات تصميم تحسين خالل من ذلكوطن،  مليون 50.5بمقدار  بونالكركسيد أي نثا

لألداء.  عالمية معايير يعكس مما 99.9% ًعادةلدينا  يعالتوزط خطوتوافر  معدل يتجاوز كما استخدامها، وآليات 
ا ًعالميبها  فالمعترللمعايير  اًوفقالمتكامل  يبدومياه  باءكهرهيئة  ةإدارنظام  مع التشغيل ةإدارطرق  تتفقو

18001(.ة السالمة والصحة المهنية ، نظام إدار14001يزو ، أ9001يزو دة )أللصحة والسالمة والبيئة والجو

سط متوشر مؤئيسية: رات شرمؤثالثة  يبدومياه  باءكهرهيئة  صدترالطاقة،  توفير يفي لاإلجماأدائها  ولقياس 
انقطاع ارتكرسط متوشر مؤستخدم ُيوالتوافر.  ومعامل للعميل باءالكهرانقطاع  ومعدل النظام، انقطاع ارتكر

االنقطاع  ارتكرسط متوشر مؤصل وو ًا.يسنوعميل  كل يواجهها التي االنقطاع اتمرعدد  سطمتولقياس  النظام 
0.095. ا مقابل الهدفًيبتقر 0.092ى لإ 2018ي ف

عندما الطوارئ، حاالت يفالطاقة  جاعاسترى علتنا قدرللعميل  باءالكهرانقطاع  معدل يقيس أخرى، ناحية من 
النطاع  معدل أقل الهيئة حققت ،2018ي فوله.  المخطط غير التيار انقطاع أو أخطاء بسبب االنقطاع يحدث 

التوافر معامل شرمؤيقيس  ا،ًوأخيردقيقة.  2.55البالغ  بالهدف ًنةمقاردقيقة  2.39وبلغ  للعميل باءالكهر
أثناء يف ًخاصةا ًمهمالتوافر  معامل عدُيوالطاقة.  لتوليد متاحة محطاتنا فيه تكون الذي للوقت يةالمئوالنسبة  

يف 99.46%ه قدرتوافر  معامل بتحقيقها الهيئة تفخروباء، الكهرى عليد االمتزالطلب  بسبب الصيف فصل 
 بفضل أعمال الصيانة التي تتم خالل فصل الشتاء. 91.72%ه ، بمعامل توافر سنوي قدر2018صيف  
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 رسم بياني: مؤشر متوسط تكرار انقطاع الخدمة، المستهدف والفعلي لعام 2018
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سسة دامجة ألصحاب الهمم ى مؤلالتحول إ
مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب أطلقها التي الهمم أصحاب لتمكين طنيةالوللسياسة  اًوفق

الهمم  أصحاب لتمكين دامج مجتمع إلنشاء هللا”، “رعاه – يبدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  
بن حمدان الشيخ سمو أطلقها التي للجميع” مدينة “مجتمعي.. ةومبادرألسرهم، ولهم  يمةكرحياة  ضمانو

ألصحاب صديقة مدينة ىلإي بديل لتحوالتنفيذي،  المجلس ئيسوري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدربن  محمد 
سسة دامجة. دها لتصبح مؤ، تلتزم الهيئة ببذل قصارى جهو2020الهمم بحلول  
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المتطلبات من العديد وحققت ،2015ي فالمجتمع  ضمن الهمم أصحاب دمج نحو حلتهارالهيئة  وبدأت 
يز تعزمع  والمعلوماتية، البدنية التسهيالت جميع ناووفرالهمم.  ألصحاب صديقة سسةمؤلتصبح  الحكومية، 

تمكين أصحاب الهمم، وأطلقنا العديد من الخدماتي مجال التوعية باإلعاقة، وقمنا بتعيين وفات العاملين قدر
لمعايير اًوفقلهم  اًمالئمالذكي  تطبيقناوي ناإللكترووموقعنا  اتنامقرجعل  ذلك يفبما  دمجهم، ىعلالمساعدة  

سط متوي ف 10/6و 80%الهمم  ألصحاب يناإللكتروموقعنا  تسهيل نسبة بلغت ،2018ي فوي. بدحكومة  
ي الذكية. بير تقييم حكومة دا لتقرًالتسهيل لتطبيقنا الذكي وفق

نطبق ونتبنى  حيث وعملياتها، اءاتهاوإجرسياساتها والداخلية  اتيجياتهااستري فالهمم  أصحاب الهيئة شملتو
أصحاب من ظفينامودمج والمستمر  والتمكين والدعم الصحيح التطبيق لضمان لدمجهم، اًلشاما ًدولي اًلدلي

العمالء  سعادةوية البشرد المواركز امري فظفينا مويب تدرتم والهيئة.  يفالعمل  بةتجرمن  ةخطوكل  يفالهمم  
من والعمالء زمالئهم مساعدة ىعلين قادرنوا ليكواإلعاقة،  مع التعامل وآداب ةاإلشارلغة  من كل يفاعة ببر

التسهيالت أعمال من كجزء يةاإلدارافق المرجميع  يفالالفتات  تغيير وبدأنا متطلباتهم، وجميع الهمم أصحاب 
ىعللمساعدتهم  الطرق تمهيدوتوجيهية،  جيةخارالفتات ويل، بربلغة  شةمنقوالفتات  تتضمن التي الجسدية 

هذه تنفيذ ىلإنخطط وصل، الوفرع  يفوئيسي الرنا مقري فاآلن  حتى التحسينات هذه تطبيق تمواستخدامها.  
 2019. افقنا بنهايةي جميع مرفالعمليات  

ة مبادرمثل  الشاملة خدمتنا عبر الهمم أصحاب من للعمالء دعمنا عن التعبير نواصل تقدم، ما ىعل ًةوعالو
إعاقات من يعانون الذين المتعاملين تمكن التي ةاإلشارلغة  باستخدام ةمباشرفيديو  محادثة خدمة وهي ر، ّأش

يل بربلغة  اتإصدارنقدم  كما الذكي. تطبيقنا خالل من االتصاالت مركز ظفيمومع  ةمباشرالتواصل  من السمع 
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مع وبالتعاون ا.ًيبصرللمعاقين  اتاإلمارجمعية  مع بالتنسيق صدرت والتي للمتعاملين شاديةاإلرللكتيبات  
ظائفالوذوي  للمواطنين باءالكهرتكاليف  لتخفيض اتالمبادرمن  سلسلة الهيئة أطلقت المجتمع، تنمية هيئة 

ظائف منخفضة الدخل أو من يأتون من األسر المتعففة.ي ذلك أصحاب الهمم ذوي الوفمنخفضة الدخل، بما  

التي سند بطاقة مثل ،2016منذ  إطالقها تم التي الخدمات من بعدد الهمم أصحاب يدتزوالهيئة  وواصلت 
ا ًخصما  ًيضأالبطاقة  هذه تقدموالهيئة.  فروع جميع يفالمتحرك  سيالكروخدمات  يةاألولوخدمات  لهم تقدم 

عن  متعاملينا من 95%أعرب  ،2018ي فوالمشتركين.  معلومات سومورالفواتير  دفعوالخدمات،  تسجيل ىعل
ي العام ذاته.فيناها سعادتهم وفق إحصائية السعادة التي أجر

وحصلنا  للتميز، يبدحكومة  ةجائزي فاألول  المركز حققنا ،2018ي فالحقيقي  امناوالتزالحثيثة  دناجهووبفضل  
ى لقب “الهيئة الحكومية الصديقة ألصحاب الهمم”. عل

ات الذكية المبادر
الهدف، هذا ولدعم العالم، يفواستدامة  سعادةو ًذكاءاألكثر  المدينة ىلإي بديل تحوي فبنشاط  الهيئة سهمُت

الذكية  الخدمات إدخال يقطرعن  ى،علأيات بمستوالمتعاملين  اكوإشرقمي الراالبتكار  دمج ىلإتسعى  
يز تعزوالمعايير،  ىعلأى لإالحكومي  بالعمل تقاءواالروالمياه،  الطاقة كفاءة يادةلزعملياتنا،  جميع يفقمية والر
تحقيق السعادة للجميع. بة المتعاملين وتجر

ا ًووفقالمنطقة.  يفاتيجيات االسترأحدث  واتباع االستدامة، مجال يفات التطورأحدث  كبةبمواكذلك  نلتزمو
تعمل ،2020بحلول  تشين البلوك بتقنيات تدار العالم يفمدينة  أول لجعلها يبدي فتشين”  “بلوك اتيجيةالستر

ة إمارعهد  يلومكتوم،  آل محمد بن حمدان الشيخ سمو لتوجيهات استجابة الذكية يبدمكتب  مع اًحاليالهيئة  
محليين  شركاء مع بالتعاون تشين” “البلوك اتمبادرمن  سلسلة لتطبيق ي،بدي فالتنفيذي  المجلس ئيسوري بد
ي. بي دفقمي المتقدم دوليين، لتحقيق التحول التقني والرو

شبكة لتأسيس والخاصة، الحكومية القطاعات من يبدي فئيسيين رشركاء  مع الهيئة نتتعاو، 2018العام  يفو
تجديد  تأجير/ اءاتإجرقمنة لرالمعنية،  افاألطربين  تشين” “البلوك شبكة ىعلالمعلومات  لتبادل ومنصة ثقة 

مع  بالتنسيق يناإللكتروالدفع  معامالت اءإلجرالدفع  يةلتسوتشين”  “البلوك شبكة ستطبقوي. بدي فات العقار
ة الشؤون المالية. اري الذكية ووزبمكتب د

اتيجيةاالسترهذه  ستقدموباء، والكهرللمياه  ذكية تحتية بنية لتطبيق ذكية شبكة اتيجيةاسترالهيئة  طورتو
كملها. بأوالمياه  باءالكهرشبكة  بين المشترك والعمل المأتمتة، اتارالقرصناعة  عملية تتضمنومتقدمة،  مالمح 

ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب يةورؤلتوجيهات  اًدعمهذا  عدُيو
اتيجية استردعم  جانب ىلإالعالم،  يفواألسعد  األذكى المدينة يبدلجعل  هللا”، “رعاه – يبدحاكم  اءالوزرمجلس  

النظيفة الطاقة مصادر من يبدي فالطاقة  من %75إنتاج  يفالمتمثل  يئالنهاوهدفها  2050النظيفة  للطاقة يبد
 2050. والمتجددة بحلول العام 
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يل والطوسط والمتوالقصير  المدى ىعلمنها  االنتهاء سيتم امجبرة عشرى علالذكية  الشبكة اتيجيةاسترتقوم و
امج هي: . هذه البر2035 وحتى 2014ة من العام خالل الفتر

 بنية تحتية متقدمة لقياس
 استهالك الكهرباء

 بنية تحتية متقدمة لقياس
 استهالك الميا

 البنية التحتية
 لتكنولوجيا المعلومات

 األمنالبيانات الكبرى والتحليالتاالتصاالت

 تكامل األنظمة إدارة األصول أتمتة المحطات الفرعية أتمتة التوزيع

 شمس دبي - ربط الطاقة
 الشمسية مع المنازل والمباني

 التطبيق الذكي عبر
 الشبكة والعدادات الذكية

الشاحن األخضر: البنية التحتية
 ومحطات شحن السيارات الكهربائية

 ثالث مبادرات ذكية

ي”بى - “شمس دلة األوالمبادر
نائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب يةرؤلدعم  2015العام  يفي بدشمس  ةمبادرأطلقت  

كما العالم، يفواألسعد  األذكى المدينة يبدلجعل  هللا”، “رعاه – يبدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسر
النظيفة  الطاقة مصادر استخدام يزتعزخالل  من بون،الكرانبعاثات  تقليلوالطاقة،  يجمزيع تنوة المبادرتدعم  

ة. والمتجددة لبناء مستقبل مستدام لإلمار
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نظيفة طاقة لتوليد ئيةضوالكهروالنظم  من شبكة لتركيب ينالمباومالك  المنازل أصحاب ي”بد“شمس  تشجعو
ي. فالصالقياس  ةمبتكرخطة  بموجب للهيئة، الطاقة شبكة ىلإيادة زأي  يلتحووالشمسية،  الطاقة لوحات من 

المتحدة،  بيةالعرات لإلمارطنية الواألجندة  تتضمن التي اتيجيةاالستراألهداف  من ًاعددة المبادرهذه  تدعمو
اتيجية واسترالهواء،  دةجوتحسين والنظيفة  الطاقة حصة يادةلز 2021ات اإلمارية رؤأهداف  التحديد وجه ىعلو
ةإلداري بداتيجية واسترالغاز،  ىعلاالعتماد  وخفض باءالكهريج مزيع تنوى لإتهدف  التي النظيفة للطاقة يبد

انبعاث  لخفض بونالكرلخفض  يبداتيجية واسترالبيئية،  االستدامة ضمان مع الطاقة استهالك شيدلترالطلب  
ا ًعالميا ًمركزات اإلمارلجعل  تهدف التي المستدامة التنمية نحو األخضر االقتصاد ةومبادرة، اإلماري فبون الكر

ا للنمو األخضر.ًا ناجحًذجنموو

ميجا 105تركيب  تم حيث ،2018ديسمبر  نهاية حتى يبدشمس  ةمبادراء إز ًايقوا ًاهتمامالمتعاملون  وأبدى 
تم أن بعد المجال هذا يفا ًياديرا ًذجنموالهيئة  تقدموبالشبكة.  متصل مبنى 1,216ي فالنظم  من اًيبتقروات  

برعاية قمنا كما لها، التابعة ينالمبامن  عدد يفات السيارومواقف  األسطح ىعلالشمسية  الطاقة لوحات تركيب 
ة،المبادربهذه  امهمالتزإلظهار  حتا، ومواطني يبدي فأخرى  حكومية لهيئات الشمسية الطاقة يعمشارمن  عدد 

ي مجال االستدامة. فولضمان التعاون والدعم المشترك  

والمقاولين ييناالستشاراج إلدرخطة  ولديها الشمسية، الطاقة مجال يفيبية تدرجلسات  ا ًيضأالهيئة  تقدمو
مجال يفمؤهلين  متخصصين مع التعامل ىعلص والحروالسالمة،  دةللجوالعالية  نابمعاييرامهم التزلضمان  

اتاستشارشركة  100من  كثرأانضمت  ،2018وبنهاية  ي”.بد“شمس  ةمبادرضمن  يعهاومشارالشمسية  الطاقة 
المجال  هذا يفالمعتمد  يبالتدرإتمام  من مهندس 500من  كثرأتمكن والهيئة،  ىلإالمجال  هذا يفمتخصصة  

ة.ي اإلمارفاء ظائف خضري خلق وفي” ببنجاح، ما يظهر مساهمة “شمس د

الخاصة  الفنية المعايير ىعل ًبناءبالمصنعين،  الخاصة ئيةضوالكهروالمعدات  كفاءة خطة الهيئة وأسست 
منتجاتهم  الهيئة مع الشمسية الطاقة لمعدات مصنع 100من  كثرأسجل  ذاته، العام نهاية يفوة، بالمبادر

يا واضحة للعمالء. اا تنافسية للمعدات بمزًة حماية الواجهات(، ما خلق سوقالت وأجهز)اللوحات والمحو

ة الثانية - تطبيقات ذكية عبر شبكة وعدادات ذكيةالمبادر
الحصول  من تمكنهم حيث لمتعاملينا، وجديدة عديدة ياامزالذكية  ةاألجهزعبر  الذكية التطبيقات ةمبادرتقدم  

ستكونولالستهالك،  تنبؤي تحليل مع استهالكهم يختاروي لالحااستهالكهم  حول تفصيلية معلومات ىعل
االستهالك أنماط نةومقاراقبة لمرللمتعاملين  متاحة الذكية ةاألجهزمن  اًآليعليها  الحصول يتم التي البيانات 
عن الذكية القياس ةأجهزتتواصل واستدامة.  كثرأاستهالك  ضمان ىعليساعدهم  ما محددة، اتلفترالفعلية  

بتركيب  الهيئة وقامت منتظمة. زمنية اتفترى علاالستهالك  تخص معلومات تقدموالهيئة،  نظم مع بعد 
 2018.ي فا للمياه ًا ذكيًعداد 644,355باء وا للكهرًا ذكيًعداد 374,216

بائيةات الكهرة الشاحن األخضر للسيارة الثالثة – مبادرالمبادر
آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب يةرؤلدعم  بائيةالكهرات للسياراألخضر  الشاحن ةمبادرأطلقت  

الهدف وكان المدينة، يفاء الخضرالمواصالت  سائلودعم والعالم،  يفواألسعد  األذكى المدينة يبدلجعل  مكتوم 
أفضل  االعتبار يفاألخذ  مع ي،بدجاء أرشتى  يفللجمهور  بائيةالكهرالمركبات  لشحن تحتية بنية تأسيس منها 

ى مستوى العالم. علات المماثلة س المستفادة من المبادرسات الدولية والدروالممار
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تحتية بنية دوجولعدم  ي،بدي فبائية الكهرات السيارمن  قليل عدد هناك كان ة،المبادرهذه  أطلقت وعندما 
لشحن  تحتية بنية أول تأسيس ي،بدي فباء للكهرئيسي الرد المزوبصفتها  عاتقها ىعلالهيئة  أخذت لذا لشحنها، 

ى لإالتقليدي،  دبالوقوتعمل  التي اتالسيارمن  التحول ىعلالناس  لتشجيع المنطقة، يفبائية الكهرات السيار
التي  المناطق يفبائية الكهرات السيارلشحن  فقمر 100تركيب وير بتطوقمنا  ،2015ي فوبائية. الكهرات السيار

والحدائق التسوق كزاومرد الوقوومحطات  اتوالمطارالحكومية  الهيئات مثل المدينة، يفات السيارعليها  ددتتر
ضاعفت ،2018ي فوالسياحية.  والمعالم السكنية والمجمعات والمستشفيات والعيادات يةالتجاروالمكاتب  

من يدوللمزي. بدي فبائية الكهرات السيارعدد  يادةلزا ًنظرمحطة  200ى لإ 100من  المحطات عدد الهيئة 
ات السيارلمالكي  بالمجان الشحن لتوفير حافز عن الهيئة أعلنت التفكير، أسلوب يفالتحول  هذا ىعلالتشجيع  

 2019. ديسمبر 31 وحتى 2017 سبتمبر 1ة الشاحن األخضر من ي مبادرفبائية المسجلة الكهر

ة للمتعاملينخدمات ذكية مبتكر
دةبجوخدماتها  توفير تسهيل ىلإإضافة  التقنيات، أحدث تبني خالل من المتعاملين إسعاد نحو الهيئة تسعى 
الهيئة تضمنواالستدامة.  معايير ىعلأيز تعزووالتفاعلية،  المعلوماتية والخدمات المعامالت ذلك يفبما  عالية، 
ضمن  اًهدفالمتحدة  بيةالعرات اإلماروأطلقت  ا.ًيوميالساعة  مدار ىعلمتاحة  شاملة ثوقةموخدمات  تقديم 

لألمم العالمي السعادة يرتقري فين العشرالمركز  اًحاليتحتل  أنها اًعلمالعالم،  يفاألسعد  الدولة لتصبح يتهارؤ
السمو  صاحب أطلقه الذي السعادة مقياس تطبق حكومية سسةمؤأول  الهيئة وكانت ،2018لسنة  المتحدة 

2015. يةي بدافاشد آل مكتوم الشيخ محمد بن ر

الموعد  قبل 2018من  الثالث بعالري ف 92%ه قدرالتطبيقات  لتبني اًلمعدي بدومياه  باءكهرهيئة  حققت كما 
بنسبة  الحكومية الدوائر اجعيمرعدد  لخفض مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ سمو قبل من المحدد يئالنها

ات مبادرعدة  دعمتهوفيه  ساعدت التي اتهاإنجازقائمة  ىلإيضاف  اًجديدا ًإنجازيمثل  ما ،2018بحلول  %80
سعادة العميل. يادة التبني الذكي وكفاءة الخدمة وية تستهدف زابتكار
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القنوات  مختلف عبر ذكية خدمات الهيئة تقدم المتعاملين، سعادة لتحسين المصممة امجهابرى لإوباإلضافة  
ى: على سبيل المثال ال الحصر علتشمل ا، وًى مدار الساعة يوميعل

التطبيق الذكي للهواتف المتحركة
معوقات.  أي دون ومن سالسةوبسهولة  خدماتها لتقديم المتحركة للهواتف الذكي التطبيق الهيئة أطلقت 

األعمال اءاتوإجري ناإللكتروالتقديم  من اًبدءللمتعاملين،  شاملةوتمتة ومؤعالمية  خدمات التطبيق يقدمو
خدمات  يقافوإتفعيل  مثل الخدمة، تقديموالخدمة  طلبات ومتابعة العمل سير آليات باستخدام الشاملة 

ىعلالتطبيق  يتوافرواضي. االفتراالصطناعي  الذكاء مساعد تشملووالتقدير،  الممانعة عدم شهاداتويد التور
نت األشياء. ة التي تعمل بتقنية إنتريد، وكذلك األجهزوأندرو iOSنظامي  

سائل بويدهم بتزوالبيئة  حماية يفللمساهمة  المتعاملين تحفيز يفا ًئيسيرا ًدورالذكي  الهيئة تطبيق يلعبو
تسمح  التي بونالكرأثر  خدمة يقدموبهم،  الخاصة المخصصة ةاإلدارلوحات  من الشخصي استهالكهم اقبةلمر

ى البيئة.علبون الخاصة بهم اض أثر انبعاثات الكرلهم باستعر

بالتعاون لمتعامليها وخصومات يةحصرض عرولتقديم  الذكي تطبيقها ىعلديوا”  “متجر العام هذا الهيئة أطلقت 
ولضمان متعامليها. إلسعاد قيمة خدمات لتوفير دهاجهوإطار  يفوالخاص،  العام القطاعين شركات من عدد مع 

اء آرى عل ًبناءالشركات  مختلف مع كاتاشرالهيئة  أبرمت أسهل، يقةبطرية الحصرضها وعروخدماتها  تقديم 
اد المجتمع. المتعاملين والشركاء وأفر

تفع للمياه ة تنبيهات االستهالك المرمبادر
استهالكهم تفاعارحال  يفالمتعاملين  لتنبيه للمياه، تفعالمراالستهالك  تنبيهات ةمبادرالهيئة  أطلقت ،2018ي ف

من أو ي،ناإللكترويد والبرة القصيرالنصية  سائلالرعبر  التنبيه يتمومبانيهم.  يفتسرب  دوجوواحتمال  للمياه، 
المياه استهالك أنماط تحليل خالل من تفعة،المراالستهالكات  فواتير تجنب تضمنوالذكي،  تطبيقها خالل 

عن نتجوالمعتادة.  ياتالمستواستهالكها  يفوق التي ينالمبالتحديد  ذكية عدادات باستخدام بالعمل، الخاصة 
ى لإأدى  ما ،95%بنسبة  ّقلقد  التسرب تحديد وقت أن أي ،2018خالل  متعامل 18,000من  كثرأتنبيه  هذا 

 بين المتعاملين. 84%ى لضا الكلية إنسبة الر، و90%ى لتفاع نسبة الثقة الكلية إار

مليون 4.06توفير  أي المياه، من جالون مليون 73.85ى علالحفاظ  يفأشهر  5خالل  ةالمبادرهذه  وأسهمت
ة. شجر 71,014درهم للمتعاملين، ما يعادل إنقاذ  

باء والمياهخدمة نقل الكهر
ىلإبحسابهم  الخاصة الحالية المعلومات جميع نقل من المتعاملين لتمكين الخدمة هذه الهيئة أطلقت 

الخدمة  تكونوالعمالء،  سعادة كزامرة يارزى لإالحاجة  دون من ي،بدي فالتأمين  مبلغ مع الجديدة حساباتهم 
ية والصناعية. ات السكنية والتجارمتاحة لجميع أنواع العقار

اس ّرم
نيةاإللكتروالمحادثة  خدمة تطلق حكومية سسةمؤأول  الهيئة جعل الذي اضياالفترظف الموهو  اسّرم

حلةالمرأطلقنا  ،2018ي فواتهم. استفسارى علد والرالمتعاملين  مع للتواصل يةواإلنجليزبية العرباللغتين  
الخدمة ضمان اءاتإجرنظام  مع االصطناعي الذكاء دمجنا حيث جديدة، اتيزتعزويا ابمزاس” ّ“رممن  الثانية 

ومتابعة واالستفسار الفواتير دفع اءإجراآلن  ًاممكنوبات  المعامالت, من يدالمزاء إجرلتسهيل  بالهيئة، الخاص 
التطبيقات  وحالة يين،واالستشارالمقاولين  قبل من الجديدة صيلالتوطلبات ووالمياه،  باءالكهرتفعيل  خدمات 
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سساتالمؤاجعي مرعدد  لخفض الحكيمة القيادة توجيهات ةالمبادرهذه  تدعموظائف. الوعن  اتواالستفسار
ي الذكية. بة دتشجيع استخدام القنوات الذكية لدعم مبادر، و2018ي ف 80%الحكومية بنسبة  

“جوجل  و أمازون” “أليكسا وخدمة والفيسبوك الذكي والتطبيق يناإللكتروموقعنا  ىعلاس” ّ“رماستخدام  يمكنو
تات.هوم” والروبو

د الرة قدرى لإإضافة  للمعامالت، خدمات 9يقدم والمستخدمين،  من مجموعات 8من  كثرأاس ّرميخدم وكما  
 سؤال. 2,000كثر من ى أعل

 المرحلة األولى المرحلة األولى المرحلة األولى المرحلة األولى

300 

 المرحلة الثانية المرحلة الثانية المرحلة الثانية المرحلة الثانية

2,166 

%622 

 أسئلة

1 

8 

%700 

 عميل عميل

 زائر عام

 فرص تدريب

 منح

 باحث عن وظيفة

 الحكومة

 مورد

مقاولون/
 استشاريون

4 

9 

%125 

2 

7 

%250 

 مز ياخدمات المعامالت مجموعات ونطاقات المستخدمين

ي الهيئة فمركز المستقبل إلسعاد المتعاملين 
المجلس ئيسوري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ سمو افتتح ،2017سبتمبر  يف

الذكية الذاتية الخدمة كشاكوأالتقنيات  أحدث يستخدم حيث ي،بدي في مستقبلسعادة  مركز أول التنفيذي، 
من التام والتخلص المتعاملين، إسعاد يفالحل  هذا يسهموبسهولة.  معامالتهم إنجاز ىعلالمتعاملين  لمساعدة 

 نجوم. 7دة ، مع تقديم خدمات بجو2021سسات الحكومية بحلول العام ي المؤفاستهالك الورق  

ولمواصلة ذكية. خدمة كزامرى لإة الحري علجبل  ومنطقة ديسكفري حدائق يفين مركزالهيئة  حولت ،2017ي فو
وحولت  ”،2مارت  اجون“درو  سيتي فستيفال يبدمركز  يفأخرى  اًفروعالهيئة  فتحت المساعي، هذه نجاح 
 2018. يفكز مستقبلية لسعادة العمالء اى مرلي برج نهار والطوار إفيها مركز
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للحصول على فاتورة استهالك 
شهري سريعة ومؤمنة وصديقة 

للبيئة ُترسل على البريد اإللكتروني 
المسجل للعميل. 

الفاتورة الخضراء 

لزيادة راحة المتعاملين، تم تطوير 
عدة وسائل للدفع. 

عدة سائل للدفع 

يمكن لمتعاملينا توجيه 
استفساراتهم حول خدماتنا على 

6019999 وللطوارئ الفنية كذلك 
 على 991. 

مركز خدمة المتعاملين 24/ 7

كز الموجودة في جميع  تهدف هذه المرا
أنحاء دبي لضمان راحة متعاملينا. 

13 مركز السعاد المتعاملين 

مع توافر الخدمات الذكية، يمكن 
 للمتعاملين التفاعل والعمل مع الهيئة.

خدمات الهواتف المتحركة

تمثل مدخالً إلى بوابة الهيئة
www.dewa.gov.ae للمتعاملين 

والمعنيين لالستمتاع بمجموعة من
الخدمات العامة والمتعلقة بالمتعاملين

 والشركاء التجاريين.

الخدمات الذكية

نظام إلكتروني موحد ال مركزي بالتنسيق مع المجلس 
التنفيذي وحكومة دبي الذكية لتمكين الهيئة من تسليط 

الضوء على األفكار االبتكارية المقدمة من قبل 
المتعاملين وضمان تطبيق األفكار الممكنة منها.   

نظام إلكتروني موحد ال مركزي بالتنسيق مع المجلس 
التنفيذي وحكومة دبي الذكية لتمكين الهيئة من 

التعامل مع شكاوى المتعاملين ومتابعتها وتحويل 
 اآلراء إلى مجاالت لتحسين العمل.

مركز خدمة العمالء التابع للهيئة
دةجومستوى  يف 95.02%نسبة  حقق ،2018ي فوالمتعاملين،  اتاستفسارى علد للرا ًدائممتاح  المركز هذا 

ي تالصود الرنظام  خالل من منها 40%مع  التعامل تمواتصال،  مليون 1.41من  كثرأتلقى  حيث الخدمة، 
849,624مع  ا ًيضأالمركز  تعاملووفاعلية.  بذكاء خدماتهم استغالل من المتعاملين يمكن الذي يعلالتفا

من نيةإلكتروسالة ر 159,959ى علد الرتم واالستجابة،  زمن سطمتومن  ثانية 13مدة  وحقق افية،باحتراتصال  
خالل  من نتاإلنترعبر  دشةدر 36,515تلقينا  ذلك، ىلإ ًوإضافةتة. متفاوبطلبات  تتعلق المتعاملين مختلف 

نت لجميع العمالء. تية عبر اإلنترصوئية ودشة نصية ومراك” وهي خدمة درّخدمة “حي

تتضمن: يوجد لمركز خدمة العمالء العديد من نقاط االتصال التي تفي باحتياجات العمالء وو
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 الخدمة الذاتية

 بيم سوليوشنز 

010203 

خدمة أشر
 عبر نظام

 الرد الصوتي التفاعلي

060504 

 اتصاالت المتعاملين
 والفواتير عبر
046019999 

 االتصاالت الطارئة
 والفنية عبر

991 

 شكاوى مركبات هيئة
 كهرباء ومياه دبي على

046019888 

070809 

 متجر ديو
043225555 

 خدمة
 حّياك

 رسائل البريد اإللكتروني من خالل
customercare@dewa.gov.ae

2018 

ي خدمة العمالءفالتميز 
التميز  معايير ىعلأتحقيق  ىلإار باستمرنسعى  حيث غاية، وليس حلةرالهيئة  لدى العمالء خدمة يفالتميز  يعد 

ي فوالعام.  القطاع يفواالبتكار  التميز لثقافة يجوالتروعالمي،  بمستوى الخدمات مجال يفوالكفاءة  افيةواالحتر
حصلت  أن بعد ي،لالدوالعمالء  خدمة معهد من للخدمة يلالدوالمعيار  شهادة يفجة درى علأحققنا  ،

حتى  جةدرى علأ(، 2017ي ف 98%جة درعن  ًاتحسنعد ُي)الذي  98.3%بنسبة  نجوم 5عالمة  ىعلنا كزامر
المتعاملين، ضاري فدة الجوة إلدار 10001:2007األيزو  مواصفة شهادة ىعلحصلنا  كما عمالئنا. إلسعاد يخهتار

التعامل اءاتإجري فدة الجوة إلدار 10002:2004األيزو  شهادة ومواصفة سسات،بالمؤالخاصة  العمل ومواثيق 
وحصلت المتعاملين. ضاوراقبة المري فدة الجوة إلدار 10004:2012األيزو  مواصفة شهادةوالشكاوى،  مع 

لحل  اءاتإجرضع وشادات إر- المتعاملين ضار- دةالجوة إلدار 10003:2007األيزو  شهادة مواصفة ىعلالهيئة  
ي الموحد للمجلس التنفيذي.نا لنظام الشكاوى اإللكتروًالتظلمات الداخلية وفق

ومهندسي  يينواالستشارالوكالء  يدلتزوبائية الكهرالتركيبات  بكتيبات الخاصة لوائحها 2017ي فالهيئة  وأصدرت 
سالمةوحمايتها  ضمانوبائية الكهرصيالت التووفحص  بتركيب خاص شاديإربكتيب  والفنيين باءالكهر

اًامالتزالدولية،  ساتالممارأفضل  تبنيواءاتها إجرلتسهيل  الهيئة دجهومن  اًجانبهذا  يعدوالمتعاملين.  
دنا جهوذلك  ضحيووالخاطئة.  بائيةالكهرصيالت التوعن  تنشأ قد أخطار أي ولتقليل الحكيمة، القيادة بتوجيهات 

117



تقرير االستدامة 2018

   

الكفء التركيب لضمان بائية،الكهرصيالت التولتركيب  السالمة شاداتإروأحدث  الفنية بالمتطلبات املاللتز
ي الصحة والسالمة. فللنظم المتكاملة ولضمان أفضل المعايير  

الهيئة، عن ةالصادرالفنية  بالمواصفات الخاصة اللوائح بمتطلبات ملتزمة بائيةالكهرالتركيبات  جميع تكونو
ي نالمباومواصفات  ولوائح والتكنولوجيا، الهندسة بمعهد الخاصة األسالك صيلتولوائح  من األخير واإلصدار 

من  الهيئة عن تصدر أخرى لوائح وأي ي(،بدومياه  باءكهروهيئة  يبدبلدية  عن الصادر األخير )اإلصدار اءالخضر
بائية. ى التركيبات الكهرعلد تناقض، تسري لوائح الهيئة ي حالة وجوفآلخر. و ٍوقت

والمنهجيات القنوات مختلف عبر عليها الحصول ىلإنسعى ومتعاملينا،  اءبآرص الخصووجه  ىعلنهتم و
خطط  يرتطووتوقعاتهم، واحتياجاتهم  تحديد ثم الصحيح، بالشكل المتعاملين بتحديد هذا يبدأومنتظم.  بشكل 

ار. ي ومشاركة ذلك معهم باستمرلتشغيلية لضمان التنفيذ المثااتيجية واستر

 مرا كز سعادة المتعاملين

متو سط مدة االنتظار للحصول متو سط مدة متو سط مدة االنتظار متو سط مدة خدمة
دفع الفواتير  لدفع الفاتورة  الخدمات األمامية   على الخدمات األمامية 

02.32 
 ثانية

02.06 
 ثانية

00.43 
 ثانية

00.50 
 ثانية

خالل  100%و  عمل، يامأ 3خالل  المتعاملين شكاوى من 97%بحل  المتعاملين خدمات قسم قام ،2018ي ف
 يوم عمل. 15 خالل 100% يوم عمل، و 0-3حات العمالء خالل من مقتر 93%ى علد تم الريام. وأ 7
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سعادة المتعاملين
األول  المركز حققنا لذلك نتيجةوين، اآلخرمتعاملينا  وجميع يبدلسكان  خدماتنا تحسين ىلإار باستمرنسعى  

 %95نسبته  ما ا ًيضأوحققنا  2018. يفالحكومي  للتميز يبدنامج بري فالكبرى  الهيئات بين العمالء سعادة يف
ي الذكية.بشر سعادة المتعاملين وفق مقياس السعادة لحكومة دي مستوى السعادة حسب مؤف

ائهم آرفة لمعرمنهجي،  بشكل المتعاملين تجارب بتقييم الهيئة تقوم المتعاملين، ةإدارإطار  فاعلية ولضمان 
ى صعيد العالقة والمعامالت.علاقبة مستوى سعادتهم بانتظام حول الهيئة، ومر

لسعادة اليومي شرالمؤمثل:  الهيئة، مع المتعاملين نظر وجهة لفهم واألدوات سائلالومن  عدد وهناك 
تجارب اسةدروالهمم  أصحاب اسةدرومجهول(  واتصال مباشر )تفاعل السري المتسوق اساتدروالمتعاملين،  
منهجية تستخدموحاتهم. ومقترالمتعاملين  شكاوى ىلإإضافة  ئيسي،الرالحساب  ةإداراسة دروالمتعاملين  

الكمية  البيانات بين الدمج خالل من ذلكوممكنة،  ةصوربأفضل  المتعامل عقلية لفهم كله هذا بين تمزج 
والنوعية بصفة أساسية عند كل فحص لكل خدمة/ منتج لكل عميل. 

المعلومات.  أمن يفسات الممارأفضل  تطبيق خالل من المتعاملين بيانات صيةخصوبحماية  الهيئة تلتزمو
صيةوخصواهة والنزية السرتضمن  التي يلتشغيلاواألمن  للتكنولوجيا عليها فالمتعارالمعايير  الهيئة طبقتو

بتحصيل المتعلقة الهيئة ساتمماروالسالمة  باألمن الخاصة الهيئة سياسة تتناولوالمتعامل،  بيانات 
ىعلوحصلنا  للهيئة. الذكية الخدمات استخدام أثناء يفالشخصية  العمالء معلومات واستخدام المعلومات 

األقسام جميع تغطيوالمعلومات،  أمن ةإداري في لدومعيار  ىعلأوهي  ،27001:2013األيزو  مواصفة شهادة 
وأهداف  والتكنولوجيا للمعايير طنيالوالمعهد  تتضمن: التي الدولية المعايير ىلإإضافة  والعمليات، والقطاعات 

اقبة الخاصة بالمعلومات وما يتعلق بالتكنولوجيا )كوبيت( ومكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. المر

البيانات  حماية يعبتشرلالمتثال  الالزمة الضوابط ىلإف التعرى علالهيئة  يفالمعلومات  أمن ةإدارنظام  يساعدو
الهيئة  لسياسة امتثالها لفحص األمنية الهيئة ساتلممارمنتظمة  اجعاتمراء إجريتم وتطبيقها. وصية والخصو

اءات. الخاصة بأمن المعلومات واإلجر
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ي”لى البيئة “بيتنا المثاعلة الحفاظ مبادر
وخفض  العلم، ىعلقائمة  سلوكية اتارقرالتخاذ  للمتعاملين وحمالت اتومبادرامج برعدة  الهيئة أطلقت 

ات. ي إحدى هذه المبادرلة بيتنا المثاتعد مبادرد الطبيعية. واالستهالك وحماية البيئة والموار

ي: يلى ما لي إلة بيتنا المثاتهدف مبادرو

مسائل بشأن المنازل يفسات الممارأفضل  يفكهم اإشريات ومستوالمتعاملين  وعي دعمويز تعزوفع ر
االستدامة والصحة والسالمة واألمن والبيئة والمسؤولية االجتماعية والتطبيق الذكي.  

ى معايير المعيشة المستدامة بجعلها ثقافة مدمجة داخل المنازل. علتحقيق أ

ضع خدمات حكومية موحدة. ض وى الحد األقصى بغرلكة إاص الشريادة فريات الكفاءة بزيز مستوتعز

ية. تحقيق سعادة العمالء من خالل خدمات ابتكارتمكين و

ية الحكومة بفاعلية.دعم رؤ

تشجع كما حكومية، سساتمؤ 9مع  بالتعاون يبدي فالعام  هذا الثالثة ةللمربنجاح  ةالمبادرهذه  وأطلقت 
والسالمة والصحة افقالمرى علللحفاظ  ساتالممارأفضل  تطبيق يفا  ًمعالتنافس  ىعلالمواطنين  المتعاملين/ 

ي فساعة  وات كيلو 901,529بقدر  توفير ةالمبادرعن  نتجوومثالية.  سعيدة منازل تحقيق بهدف واالستدامة 
مالية اتوفورتحقيق وبون الكرانبعاثات  يفطن  850بقدر  خفض تسجيل مع مياه، جالون مليون 18وباء، الكهر

ا. ًيبمليون درهم تقر 1.2قدرها  
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قصة نجاح 

نامج “نهجيقدم برُسط تي منطقة الشرق األوفي أول هيئة بباء ومياه دهيئة كهر
المستدام”  

سسةمؤأول  الهيئة أصبحت المياه، و باءالكهراستخدام  كفاءة تحسين لمنصة يبيالتجرالمشروع  لنجاح ًانظر
هذا  يهدفوالمستدام”.  “نهجي نامجبروهو  السلوكية، للكفاءة نامجبرقدم ُتسط األوالشرق  منطقة يفحكومية  

استهالكهم  نةبمقاري لكلاالسعادة  ومعدل والمياه باءالكهراستهالك  كفاءة يادةلزالسكان  تشجيع ىلإنامج البر
ي. بي دف متعامل 420,000ا ًيبنامج تقريستهدف البري المنطقة. وفباء والمياه بمنازل شبيهة للكهر

النصية  سائلوالري ناإللكترويد والبرالذكي  والتطبيق يناإللكتروالموقع  عبر للمتعاملين نامجالبرتواصل  تم
ة للهيئة.القصير

معدل األولية النتائج بينت وقد ى،لاألوحلة المرمن  كجزء 2018س ماري فا ًيبتقرمتعامل  150,000انضم  
والموقع  ينااللكترويد البرخالل  من نامجالبرى علبالتطلع  العمالء قام عندما أشهر 6أول  يف 35%بنسبة  تفاعل 
نامج. البرنجاح  لقياس ئيسيةالراألداء  اتشرمؤتحديد  سيتم األولية، النتائج تقييم بعد بالهيئة. الخاص يناإللكترو

 إجراء مقارنة بين استهالك 
المنازل المتشابهة في المنطقة.

 نصائح لخفض استهالك الكهرباء والمياه 
مما يسمح للمتعاملين بالتعهد بذلك

 رسوم بيانية تقديرية 
 الستهالك الكهرباء والمياه

 برنامج نهجي
 المستدام

 تقرير تقريبي 
 لالستهالك الشهري
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 استهالكي مسار استهالكي

 المقارنة مع المنازل المماثلة (التقدير الشهري) - سبتمبر 2018

 مياه
 يقل استهالكك بنسبة 2% عن معدل استهالك

 المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتك

 منزلك
1,173 IG 

 معدل المنازل المماثلة
 ذات الكفاءة العالية*

1,192 IG 

 معدل المنازل المماثلة**

2,164 IG 

 كيف هو أداؤك؟

 كهرباء
 يزيد استهالكك بنسبة 87% على معدل

 استهالك المنازل المماثلة في منطقتك

 معدل المنازل المماثلة
 ذات الكفاءة العالية*

184 kWh 

 معدل المنازل المماثلة**

524 kWh 

 منزلك

978 kWh 

 كيف هو أداؤك؟

جي أكثر من  ممتاز جي أكثر من ممتاز 
 المعدل المعدل

 *معدل المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية: معدل أفضل 20% من المنازل المماثلة في منطقتك

 **معدل المنازل المماثلة: 100 منزل من المنازل المماثلة في منطقتك

 يرجى المالحظة أن األرقام أعاله تستند إلى بيانات االستهالك خالل شهر تقويمي،\
 وهو ما قد يختلف عن الفترة المشمولة في الفاتورة.
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 معدل استهالكي
 يرجى المالحظة أن هذه الرسوم البيانية مستندة إلى بيانات االستهالك خالل شهر تقويمي، وهو ما قد يختلف عن الفترة المشمولة في الفاتورة.

 الكهرباء
 نصائح

(C°) متوسط درجة الحرارة ال ارجية 

 كي و وات ساع ة

 يناير 2018 فبراي ر 2018 مارس 2018 أبريل 2018 مايو 2018

 نصائح

(C°) متوسط درجة الحرارة ال ارجية 

 جالون

36 

0 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

0 

 المياه

36 

0 

388 

333 

277 

222 

166 

111 

55 

0 
 يناير 2018 فبراي ر 2018 مارس 2018 أبريل 2018 مايو 2018
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انخفض معدل وقوع 
الحوادث بنسبة  

خالل الفترة %79.32 
بين 2018-2009

الحصول على جائزة الشرف
العالمية من مجلس السالمة 

في مجال البيئة البر يطاني
في للسنة السابعة على التوالي

2018 
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في  ّ 

نهجنا اإلداري 
ار االستمرى علالماضية  السنوات طيلة صتحرفقد  ي،بدي فللعمل  المفضلة الجهة لتظل الهيئة مساعي إطار يف
عمل بيئة توفير خالل من ذلكوأعمالهم،  تنفيذ يفوالكفاءة  األداء ياتمستوى علألتحقيق  ظفيهامودعم  يف

ىعلالهيئة  يفالعليا  ةواإلدارالقيادة  تأخذوياتها. أولوأس رى علسعادتهم وفاهيتهم رضع وويجابية، وإصحية  
النجاح  تكفل التي ظفينالموعالقات  امجبرمن  العديد أطلقت حيث ظفين،المور ّتطوونجاح  يزتعزعاتقها  

يشملولها،  واالستجابة توقعاتهموظفيها مواحتياجات  ىلإف للتعرمساعيها  الهيئة تواصلوظفيها. والتطورلمو
عمل  بيئة توفيروسعادتهم، وظيفي، الوأمنهم  ضمانويرهم تطووومكافأتهم،  ظفينالموفاهية رتحقيق  ذلك 

يجابية لهم. إ

 التقدماإلشادة

 التطويرالبدء

 االستقطااألداء

 التقدير

 بيئة الع

 التقنيةالثقافة

 المقابلة وااللتحاق بنا

 التواصل والمشاركة

 تحقيق األهدا
 الشعور بالقيمة واالحترام 

 تحقيق التقدم

 الشعور بالتقدير

يلي  وتتمثل الركائز األساسية لنهجنا في إدارة سعادة الموظفين فيما

 التركيز على المالحظات

 وتسعى الهيئة لتوفير بيئة عمل من خالل ما يلي:

ضمان بيئة عادلة
ً ومنصفة وخالية من

 توفير فرص تطور
 متكافئة بناء على

 تقدير االختالفات الفردية 
 والتنو ع الثقا

 للموظفين األداء التمييز
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األشكال،  من ٍشكلبأي  بينهم التمييز دون من ظفين،الموجميع  تجاه واإلنصاف التنوع بقيم تتمسك فإنها 
أو االجتماعية الحالة أو العقيدة أو الدين أو المواطنة أو السن أو الجنسية أو العرق أو الجنس أساس ىعل ًسواء

الطبقة االجتماعية أو اإلعاقة.  

نهاية يفيسهمان والتنافسية،  ةالقدريدعمان واإلبداع  يولدان يةالمتساوص الفرتوفير والتنوع  أن الهيئة تؤمنو
دولة  يفوالقوانين  األنظمة مع النهج هذا يتوافقووالمستدام.  والقوي األجل يلطوالنمو  تحقيق يفالمطاف  

وقامت الدولية. واالتفاقيات والمعاهدات للهيئة، اتيجياالستروالتوجه  ي،بدة وإمارالمتحدة  بيةالعرات اإلمار
ي فالتنوع  ةوإدارتقدير  يفالهيئة  سياسة مثل سياساتها، من العديد يفالقيم  هذه كافة بتضمين ا ًيضأالهيئة  

لقواعد  الهيئة نةمدوى لإباإلضافة  أة،المرتمكين ودعم  سياسةوية، البشرد الموارسياسة وية، البشرد الموار
السلوك. 

كفاءات بمستوى عالمي 
ي. بدي فظيف توجهة  كبرأالهيئة  يجعل مما ظف،مو 11,787ى لإ 2018العام  يفظفينا موعدد  يلإجماصل و
ومصادر المهن ّأهممن  الهندسة تعد حيث ات،اإلماردولة  يفالمهندسين  الستقطاب ًهاما ًامركزالهيئة  تعدو

مؤهالت تتطلب التي المناصب لشغل اداألفرمختلف  باستقطاب ا ًيضأالهيئة  تلتزموالهيئة.  يفواإلبداع  االبتكار 
متنوعة بمجموعة ناظفومويتمتع واألعمال.  نمذجةووالمالية  يةاإلدارذلك  يفبما  المجاالت، مختلف يفعالية  

بهدف ير،والتطويب التدرص فرلهم  لنوفر اتيجيةاالستراءات اإلجرنتخذ  كما والمواهب، اتالمهارمن  وواسعة 
الالزمة  اءاتاإلجراتخاذ  ىعلالهيئة  صتحرالهيئة،  استدامة ولضمان ظيفية.الواتهم مساريز تعزواتهم مهارصقل  

 ٍعالية ٍجةدرى علجديدة  دبكوارالمتخصصة  الكفاءات استبدال لها يتسنى كي ظفين،الموتقاعد  معدل اقبةلمر
يب. ة والتدرمن المهار

 2018ظيف والمنطقة لعام ظفين حسب نوع عقد التوي عدد المولجدول:إجما

المجموع 
المنطقة

حالة 
يكا أمرالعقد 

الجنوبية سياأوقيانو يكا أمر
الشمالية سطالشرق األو أوروبا آسيا يقيا أفر

11,646 1 7 28 4,065 61 7,302 182 دائم 

141 - - - 5 - 133 3 مؤقت 

11,787 1 7 28 4,070 61 7,435 185 المجموع 

ظيف ظفين حسب نوع عقد التوي عدد المولجدول: إجما
الدائم والمؤقت( والجنس )

المجموع 
الجنس 

حالة العقد 
ذكور إناث 

11,646 9,709 1,937 دائم 

141 128 13 مؤقت 

11,787 9,837 1,950 المجموع 
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ظيفة والجنس ظفين حسب نوع الوي عدد المولإجما

المجموع ذكور إناث ظيفة نوع الو

11,646 9,709 1,937 دوام كامل 

141 128 13 ي ئدوام جز

11,787 9,837 1,950 المجموع 

ظفين حسب العمر و الجنس و المنطقة المو حسب العمر و 2018ظفون الجدد لعام المو
 2018خالل  الجنس و المنطقة

 2018*ظفون الجدد لعام المو

ظفين الجددعدد المو الفئة 

حسب العمر

339  سنة 30أقل من 

245  سنة 50ى لإ 30من 

11  سنة 50فوق 

حسب الجنس 

94 إناث 

501 ذكور 

حسب المنطقة 

51 يقيا أفر

536 آسيا 

7 أوروبا 

0 يكا الجنوبية أمر

0 يكا الشمالية أمر

1 سيا أوقيانو

0 سط الشرق األو

595 المجموع 

 2018**ظفين لعام ان المودور

ظفينعدد المو الفئة 

حسب العمر

48  سنة 30أقل من 

219 سنة 50ى ل 30من   إ

32  سنة 50فوق 

حسب الجنس 

39 إناث 

260 ذكور 

حسب المنطقة 

32 يقيا أفر

201 آسيا 

0 اليا أستر

2 أوروبا 

3 يكا الشمالية أمر

61 سط الشرق األو

299 المجموع 

 2018ي حسابات عام فد الخاصة ** لم يتم تضمين فئة العقو

 2018ي حسابات عام فد الخاصة *تم تضمين فئة العقو
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 2018المنطقة خالل عام  

 سنوات 5التقاعد بعد 

المنطقة
المجموع القيادة ظائف أخرى و

نها(جة السادسة وما دو)الدر افيةغير اإلشر ة اإلدار

- - - - - يقيا أفر

141 - 55 66 20 آسيا 

- - - - - أوروبا 

19 2 2 6 9 سط الشرق األو

1 - - - 1 يكا الشمالية أمر

161 2 57 72 30 المجموع 

 سنوات 10التقاعد بعد 

المنطقة
المجموع القيادة ظائف أخرى و

نها(جة السادسة وما دو)الدر افيةغير اإلشر ة اإلدار

6 - 2 3 1 يقيا أفر

177 - 77 74 26 آسيا 

1 - - - 1 أوروبا 

37 3 4 12 18 سط الشرق األو

1 - - - 1 يكا الشمالية أمر

222 3 83 89 47 المجموع 

ظفين ات الموامتياز
ى علص نحرو، ظفينابمونفتخر  لهيئةاي فننا فإ، لميعاى مستوت اذيير معاتتبنى  عمل جهة نناكومن  اًقنطالا

ت تقييماجعة امرى عللهيئة باظفين لموانوشؤلجنة  تعكف ،لكذلتحقيق و.ئهمادأحسب  ءسخاولبعدتهم فأمكا
 ًيارودًتحليالوجعة امرا  ًيضأينجرو.ظفينلموبالمتعلقة اىخرألارموألامن  هاغيرو،تباولراةديازوتقيالتراوءادألا

لشغل فئة متكاص فرفير توو،سبةلمناايمية دكاألاتهاللمؤاوتارلمهااوهب الموايولذحتها تاإوظيفية لوامللمها
ر تطووئهم ادأجعة امر،قفوما وبعة لسااجةرلدانيحملوممن  ظفينامولجميع  يمكنو.تلمتطلبااحسب  ئفظالوا

ا  ًيضأيمكنهم  كما My Portal«. نيةولكترإلالهيئة ابة ابوعبر  SAP« - يبيه أس ام نظال خالمن  لمهنيةاتهم ارمسا
 .هاغيروفةلمعراةرادإلحو ّملتعلاويب رلتداوءادألائزابجولمتعلقة اصيل لتفااىعلعطالالا

ًوبناءالجنس.  أساس ىعلوليس  ظف؛الموومنصب  جةدرى عل ًبناءالهيئة  لسياسات ًوفقاالمكافآت  حددُتو
ظفينا، لموسعيدة وصحية  عمل بيئة لتوفير ًسعياوواإلناث.  الذكور بين الصدد هذا يففرق  يوجد ال عليه، 

النحو  ىعلات واالمتيازالمكافآت  من ةكبيرمجموعة  نقدم الهيئة، يفآدائهم  مستوى تحسينومشاركتهم  يزتعزو
ات المختلفة، والبدالت والسكن. تتضمن التأمين الصحي واإلجازظفي الهيئة الدائمين، والمذكور أدناه لمو
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ة، 
 ،

البدالت (استقطاع إيجار 
المسكن، سيار ة الخد

 بدل الهاتف المحمول، بدل 
مناوبات، و الخ..)

مخصص التقاعد (المكافأة
وأنظمة المعاشات

 التقاعدية)

بدل السكن/
كر الطيران  تذا

 بدل تعليم لألبناء

اإلجازات (المستحقة، الخاصة، 
 العارضة، حاالت الوفاة، 
 المرضية، األمومة واألبّو

 الدراسة واالمتحانات، الحّج
فتر ة العدّ ة  الخ..)

التأمين الصحي والرعاية
 الصحيّ ة والتأمين على الحياة

كر االستقدام والعودة إلى  تذا
 الوطن

 تغطية العجز واإلعاق

تكاليف تأشير ة اإلقا
 للموظفين وعائالتهم

 المكافآت
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المنطلق،  هذا ومن األساسية. اتيجيتهااسترمع  ظفينالموات امتيازخطط  مواءمة ىعلكذلك  الهيئة صتحرو
يد تواصلنا معهم، منها: تزظفين وي مصلحة الموفات أخرى تصب امج ومبادرأطلقت الهيئة بر

ر نامج وفبر ِّ
والمطاعم  المتاجر ىقأري فة مختاروخدمات  منتجات ىعلالهيئة  ظفيلموخاصة  خصومات نامجالبرهذا  ّريوف

ظف الذكي. ض باستخدام تطبيق الموظفين تصفح العرويمكن للمووالفنادق ووكاالت السفر وغيرها. و

ظفين تقدير الموز وّنامج جوائز التميبر
ات. ي تحقيق اإلنجازفين اد أو المجموعات( المتميزظفين )األفرى مكافأة المولنامج إيهدف هذا البر

صندوق الخير
قدم ،2018العام  يفوئة. الطارالحاالت  يفالهيئة  ظفيلموي لالماالدعم  لتقديم 2009العام  يفالصندوق  تأسس 

بحاجة  كانوا الذين ظفينامومن  584نحو  منها استفاد درهم 500,000ى علقيمتها  يدتزمساعدات  الصندوق 
ى هذا الدعم. لإ

نامج »تجوري السعادة« بر
ي بيجاإلاهاثرأحظة ماليمكن  لتياتهم كياسلووئهم ادألًايرتقدظفين للموية رفوتفآمكالمنح  مجنالبرااهذمم  ًص

 .لقسمائيس رفقة برر فطاإجبة ووأشهر  ةلمدة رلسيااكن روأةزجاإميومثل  تفآبمكار لفواىعلتها فأمكاو،لةبسهو

صال ة ومبادر
بالمناسبات  لالحتفال ظفينللموي ناإللكترويد البرسائل ورة القصيرالنصية  سائلالري بدومياه  باءكهرهيئة  سلتر

الشخصية، مثل: التخرج والزواج والمواليد، الخ. 

، مةموألاوّةبوألاتازجاإىعلل لحصواظفينا لمويحق  ،لميلعااىلمستوايوذظفينا لموعم لدامن  يدلمزايم لتقدو
 .تازجاإلاتلك  ءنتهااعقب  ةشرمبالعمل ا )99%( لبيتهمغانفت ستأاو ً،ظفامو 558منها  دستفاا 2018ام عالي فو

 2018ي عام فظفين واستئناف العمل ية للموات األبوجدول: اإلجاز

نسبة
البقاء**  

ظفينعدد المو
ي العملفالباقين  

دة نسبة العو
ى العمل* لإ

ظفون الذين المو
استأنفوا العمل 

ظفين ي عدد المولإجما
ةات األبوالمستفيدين من إجاز ة نوع اإلجاز

%98 160 %99 184 185 ة أمومة إجاز

%98 382 %100 373 373 ةّ ة أبو إجاز

- 542 - 557 558 المجموع 

ي: تى النحو اآلعلات الوالدين ي االعتبار إجازفة المشمولة تأخذ الفتر *

 2019.  يناير 4ى لإ 2018 يناير 4ا من ًى العمل فورلظفون الذكور العائدون إالمو-

ة. ة المذكورة أمومة خالل الفتري إجازفظفة واحدة فقط . وكانت هناك مو2019 مايو 1ى لإ 2018 يناير 1ا من ًى العمل فورلظفات اإلناث العائدات إالمو-

لدى يعملون الونيزال و، 2017ديسمبر  31وحتى  يناير 1من  ةالفترخالل  ةواألبواألمومة  ةإجازمن  استفادوا الذين ظفاتوالموظفين الموعن  المبلغ قاماألرتعبر  **
ي هذه المدة. فة ة المذكورا من انتهاء اإلجازًشهر 12الهيئة بعد  

 2018ة حسب الجنس لعام ات األبوظفين المستحقين إلجازي عدد المولإجما

المجموع الجنس 

1,102 إناث 

7,898 ذكور 

9,000 المجموع 
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يريب والتطوالتدر
خالل  من ارباستمرظفين والموالمسؤولين  تعلموتطور  ندعم لذلك ظفينا،موير تطوويب بتدرالهيئة  يفنلتزم  

ساعات  مدة يفيادة زالحظنا وتلبيتها، ويب التدرأهداف  اجعةبمر 2018العام  يفوقمنا  الة. ّفعيب تدرامج بر
الهيئة توفر أدائهم، مستوى ىعلوالحفاظ  العالمي المستوى ذوي ظفينالموالمستمر  يرالتطوولضمان  يب.التدر
بين االجتماعي التالحم يزتعزوات، والمهارالمواهب  صقلوالمهني  يرالتطومجال  يفالممكنة  الدعم سبل كافة 

يحملون  ممن ظفينللمويمكن وظيفي، الوالتعاقب  تخطيطوالمهني  يرالتطونامج برالهيئة  تتبنىوصفوفهم.  
 My Portal«. نيةاإللكتروالهيئة  بوابة عبر SAP« - يبيه ا»اس  نظام عبر عليه االطالع فوق فما السابعة جةالدر

ُ التعاقب  ةإدارتعد وتحديثها. ووالفنية  السلوكية الكفاءات بشأن العمل طرأبإعداد  الهيئة قامت ،2017العام  يفو
المال  أسورفية المعرة الثروى علوالحفاظ  األعمال يةاراستمرلضمان  لدينا، األهمية بالغة القضايا من ظيفيالو

ظفين. ير الموتطوتشجيع نمو ويرهما من أجل المستقبل، وتطوالفكري و

 2018ظيفية لعام جة الويب حسب الدرسط عدد ساعات التدرجدول: متو

يب سط ساعات التدرمتو
ظيفية – جة الوحسب الدر

2018 

يب سط ساعات التدرمتو
ظيفية – جة الوحسب الدر

2017 

يب سط ساعات التدرمتو
ظيفية – جة الوحسب الدر

2016 

109.48 65.24 97.23 ظائف القيادية الو

49.31 47.74 51.40 ية ظائف اإلدارالو

41.11 34.52 33.39 افية ظائف غير اإلشرالو

 **معدل ساعات التدريب حسب الجنس 2018

54.2
 اإلناث 

25.5
 الذكور 

المجموعات ظفيلمويب التدرساعات  تندرجوا. ًداخليوالمقبولة  الهيئة لدى المتبعة والمنهجية المعايير وفق جةالدرحسب  يبالتدرساعات  سطمتوتنفيذ  تم *
ين،اآلخرالهيئة  بأعضاء الخاصة قاماألرى علافية اإلشرغير  المجموعة ظفيلمويب التدرساعات  سطمتويشتمل  الوفئات.  ثالث يفافية اإلشروغير  يةواإلدارالقيادية  

ي مجال الدعم اإلداري والدعم الفني من مستوى األساسي. فممن يعملون  

ض. ( لهذا الغرGRIير )ة العالمية إلعداد التقاري معايير المبادرفيب حسب الجنس، باستخدام النهج المقترح سط ساعات التدراء الحسابات لمتو** تم إجر

سالمتهم ظفين والموصحة ّ
نظامنا اإلداري

والبيئة  والسالمة والصحة دةالجومعايير  لدمج اًذجينمو ًنهجاالهيئة  يفوالبيئة  والسالمة الصحة ثقافة تعد 
 )OHSASومواصفة  ،14001واآليزو  ،9001اآليزو  مواصفة مع يتماشى بما المتكاملة، يةاإلداراألنظمة  يف

ة السالمة والصحة المهنية. ( لنظام إدار18001

يةاإلداراألنظمة  اءاتإجرمع  تتوافق الهيئة، مستوى ىعلالمتكاملة  يةاإلدارلألنظمة  خاصة سياسة الهيئة تتبنىو
نيةالقانوالمتطلبات  كافة تلبية ىعلكذلك  الهيئة صتوحرالهيئة.  لدى المعتمدة العمليات ائطوخرالمتكاملة  

االتحادي  القانون أحكام مع تتوافق التي المتكاملة يةاإلدارأنظمتها  جميع يف 2030” يبدية “رؤو  يبدلحكومة  
التوجيهية والمبادئ ي؛بدلبلدية  البناء وقانون ؛1982لسنة  )32( قمراري الوزار والقر؛ 1980لسنة  )8( مرق

 10Xاتيجية استرى لإباإلضافة  المتميز، الحكومي لألداء يبدنامج لبرابع الرالجيل  منظومة ومعايير ي،بدلبلدية  
ي المستقبل.بنامج مسرعات دضمن بر

اعتبارها يفتأخذ وتها، وإداروقطاعاتها  الهيئة مستوى ىعلالمخاطر  ةإلدارمعتمد  نهج بتطبيق الهيئة قامت كما 
الصحة  ةإدارلنظام  ةالهيئدليل  يتضمنوالمهنية،  والسالمة الصحة ةإلدارنظامها  يفالنهج  هذا نتائج دمج 
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أنظمة  تغطيها التي العمل وأماكن واألنشطة العمال، عمل بنطاق الصلة ذات المعلومات كافة المهنية والسالمة 
الذين والمقاولين يينواالستشارالمؤقتين  العمال جميع ا ًيضأيشمل  وهذا المهنية. والسالمة الصحة ةإدار

ات الهيئة. ي مقرفيعملون  

تقييم المخاطرتحديد األخطار و
المخاطر ةإدارسياسة  جانب ىلإالمخاطر،  ةإلداروالمفصلة  المكتوبة اءاتاإلجرمن  سلسلة الهيئة لدى توجد 
ةاإلدارنظام  اءاتإجرمن  الثالث اإلصدار يغطيوالهيئة.  يفسسية المؤالمخاطر  ةإدارتطبيقها  ىعلف تشرالتي  

تحليل ىلإباإلضافة  والكم، النوع حيث من تخفيفهاوتها وإدارالمخاطر  تحديد من اًلك )IMSP-03( المتكاملة 
بشأن  )HSG 65( شاديةاإلرثيقة الولتوجيهات  اًوفقتينية، الرووغير  تينيةالروالمخاطر  وكذلك البيئة ىعلتأثيرها  

ي.نيطاة عن مكتب السالمة والصحة التنفيذى البرة الناجحة للصحة والسالمة، الصادراإلدار

ت ارولدامختلف  عقد لخالمن  لكذو، مةلسالاولصحة بالمختصين اظفيها موة ءكفان ضماى عللهيئة اتعمل  كما 
تحمل ي لذاينيطالبرامة لسالامجلس  فقةاموى علا  ًيضألهيئة احصلت و.اًخليادلتنشيطي ايب رلتداويبية رلتدا
يها يرمدى عللهيئةاطتشترحيث،لمجلسامنةلمعتمدايبية رلتداتارلمقرافق وظفيها مويب رلتد،يتهعضولهيئةا
.ملعاار امدى عليبية رلتدات ارولداه هذر حضولهيئة اظفي موجميع ولبيئة اومة لسالاولصحة امنسقي ويين لتنفيذا

ضعريتم و(، )RADARادار رلمنهجية  اًوفقتقييمها  يتم التي العمليات ىلإوالسالمة  الصحة أداء نتائج تستند 
عليه. االطالع  ظفينالمولجميع  يتاح الذي المتوازن األداء سجل يفالهيئة  وقطاعات اتإدارمستوى  ىعلالنتائج  

والسالمة الصحة ةإدارأنظمة  دليل من اًجزءبالعمال  الخاصة والسالمة الصحة اءاتوإجرسياسات  تشكلو
االنتقامية  األعمال من العمال حماية كذلك الهيئة تكفلوية. البشرد الموارولوائح  المتكامل ةاإلدارنظام والمهنية  

ف تشروالتي  للهيئة، يةالبشرد الموارالئحة  يفعليها  صالمنصوالمساءلة  اءاتوإجري، بدحكومة  لقانون اًوفق
ي.بباء ومياه دنية لهيئة كهرة القانوى تطبيقها اإلدارعل

يحدد الذي )IMSP-10( اءاإلجرمعايير  الهيئة تطبق بالعمل، المتعلقة الحوادث يفالتحقيقات  يخص وفيما 
المعنية، المحلية والسلطات سسيةالمؤاألزمات  ةإدارسياسات  مع ا ًيضأتتوافق وللضوابط،  الهرمي التسلسل 

واألخطار  المخاطر تحديد يف )IMPS-03( اءاإلجرا  ًيضأالهيئة  تستخدموي. بدي في نالمدوالدفاع  يبدطة شرمثل:  
ى الحد منها. لى جانب االحتياطات التي تهدف إلتدابير التحكم بها، إو

خدمات الصحة المهنية 
ا هذيعمل و، لهيئةاي فهية فالراولمهنية الصحة ات متطلباى علف اشرإلامهمة  لهيئةبالمهنية الصحة اقسم  ىليتو

 .يةلبشرادرالمواةرادإلبع لتااظفين لمواهية فاروةدسعاقسم وسسية لمؤاتارستشاالاقسم  مع كثب عن لقسما

تشمل  (،)SP12المهنية  الصحة اءاتإلجرا ًوفقظفين، للموية دورصات فحواء إجرالمهنية  الصحة يقفرى ليتوو
عقد  ىعلالهيئة  تواظب اإلطار، هذا يفواالجتماعية.  فاهيةالرومستوى  اإلجهاد وفحص والتغذية الصحة صفحو

ي مجال الصحة المهنية. فيبية ات تدردورية وحلقات العمل وجلسات توعو

ي الهيئة. فى هذه الخدمات بغض النظر عن التسلسل الهرمي عليمكن لجميع العمال الحصول و

اإلجهاد  حاالت بشأن للعاملين ةالمشورإلسداء  المخصصة اءاتاإلجرمن  ًاعددالهيئة  تتبع ذلك، ىعلة وعالو
التوجيهية المبادئ من مجموعة ىلإباإلضافة  الصحة، ىعلة الخطرالمواد  اقبةومروالنظافة،  فاهوالرعالجها،  طرقو

الهيكلية،  العضلية اإلصابات ومواجهة ات،ازاالهتزمخاطر  من العاملين وحماية الهمم، بأصحاب عنىُتالتي  
تقييم وسسية، المؤالمخاطر  ةإداراءات إجرمع  سبق ما كل مواءمة تتموجة. الحرالتحكم  نقاطوالمخاطر  تحليلو

ة األزمات. ة الحوادث، وإداراالمتثال، وإدار

ممثلو الصحة والسالمة 
التي اتيجيةاالسترللمقاصد  األساسية الركائز إحدى باعتبارها ظفيهامولمشاركة  خاصة أهمية الهيئة يلوُت

المهنية والصحة السالمة ةإدارنظام  مع تماشياوالمتكاملة  ةاإلدارنظام  ضمن تحقيقها ىلإالهيئة  تسعى 
 )OHSAS 18001(  ىعلالهيئة  تطبق الغاية، لهذه اًتحقيقوالمتميز.  الحكومي لألداء يبدنامج برومنظومة

يرهم تطووظفين الموبمشاركة  المتعلقة الجوانب لمعالجة خاصة اءاتإجرالمختلفة  تهاوإدارقطاعاتها  مستوى 
ظيفية والتشغيلية. اءات الوات، بما يتوافق مع جميع اإلجرن إليه من استشاريدهم بما يحتاجوتزوو
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والسالمة،  الصحة مسائل عن اإلبالغ يفظفيها موبين  جيوالخاري خلالدااالتصال  منهجية ا ًيضأالهيئة  تتبعو
ات والدورة، اإلداري فالعاملين  اكإشرتحفيز والمخاطر،  تقييمواألداء،  تحليل يفكهم اإشرى علكذلك  صتحرو

خالل  من يبالتدرمحتوى  ىعلاالطالع  ا ًيضأظفين المولجميع  يمكنووالسالمة.  الصحة مجال يفيبية التدر
تطبيق الصحة والسالمة والبيئة للهاتف المتحرك.الشبكة الداخلية للهيئة و

ع لقطاي لتنفيذائيس لرائب ناسها أيترو،لهيئةاعن  ممثلين يبدهمياوءباكهرهيئة  يفمة لسالاولصحة الجنة  تضم 
ت عاقطاجميع  يفلعمل اتباصاإوثدالحوامنع  يفًياحيو َارودللجنة ايدتؤو.يةلبشرادرالمواولعماألاعم د
 IMSP01( –)16ء اجرلإل ًفقاولعمل ان مكاي فلمهنية الصحة اومة لسالات اءاجرإتطبيق  من كدلتأاو، لهيئةا
لفعلية اتاشرلمؤاىلإفة ضاإ،(يةلمئوالنسبة با)فة مستهدز نجاإتيامستوتشمل  لتيائيسية لراءادألاتاشرمؤو
ت اءاجرإعم لدمة زلالابير التداجميع  تنفيذ ًيضاأللجنة اتلك  تضمنو.ليةفعاوّةقوكثر أللجنة اعمل  تجعل لتيا
فيما  ًياشهرقل ألاىعلةحداوةمرللجنة اممثلو  يجتمعو.بهالتقيد اولمهنية اّةلصحاومةلسالاعداقوويير معاو
ذات ات اإلدارص خياميفاأمة. طسوتمالر اطخمالذات  اتإلدارلنيرهشلوكة، يالعالر اطخمالذات  اتاإلدارص خي
 .لكذمر ألاقتضى امتى  وأقل ألاىعلشهر أثة ثالكل  لمهنيةالصحة اومة لسالايممثليجتمع  ،لمنخفضةاطر لمخاا

ى الصحة والسالمةعليب التدر
الصحة جوانب ىعلمكثفة  يباتتدرالحاجة،  عند جيةخارجهات  مع بالتعاون والسالمة، الصحة ظفومويقدم  

الصحة ومنسقي المهنية والسالمة الصحة ىعليب التدرقسم  مهمة تتمثل فيما الهيئة، ظفيلمووالسالمة  
كيفية  ىعلوإطالعهم  عنها، واإلبالغ المخاطر تحديد بأهمية العاملين إحاطة من كدالتأي فات باإلداروالسالمة  

والسلوكيات  اتالمهارس غرى لإباإلضافة  منها، والحد العمل مكان يفاآلمنة  غير والظروف األفعال ىعلف التعر
أجرى  الصدد، هذا يفوالهيئة.  قطاعات مستوى ىعلوالسالمة  الصحة أهداف تحقيق تضمن التي يةالضرور

ات المبينة أدناه: يبية شملت المقررة تدردور 16ى الصحة والسالمة عليب قسم التدر

يباسم التدر م 

يب توجيهيتدر 1 

ي مكان العملفأساسيات الصحة والسالمة  2

ي مكان العملفعالمات الصحة والسالمة   3 

التخطيط للطوارئ واالستعداد لها 4 

تقييم المخاطر 5 

دو/ الهندية(تحديد األخطار واإلبالغ عنها )باللغتين األور 6 

ير ذات الصلةمنع الحوادث والتحقيق فيها وإعداد التقار 7 

منع إصابات الظهر 8 

ي مكان العملفظفين بأمان ى سالمة الموعلاف اإلشر 9 

ي مكان العملفي الصحة والسالمة ف 1ي للمستوى نيطاة مجلس السالمة البرجائز 10 

ي مكان العملفي الصحة والسالمة ف 2ي للمستوى نيطاة مجلس السالمة البرجائز 11 

ي تقييم المخاطرف 2ي للمستوى نيطاة مجلس السالمة البرجائز 12 

ضة شاشات العري تقييم مخاطر أجهزف 2ي للمستوى نيطاة مجلس السالمة البرجائز 13 

ى تفادي آالم الظهرعليب ي - التدرنالتعلم اإللكترو 14 

ضة شاشات العري - أجهزنالتعلم اإللكترو 15 
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ر اصدبإيبية رتدةرودكل  بعد متقاو،اًظفمو 1897ها حضريبية رتدجلسة  134لهيئة اتعقد، 2018ام عاليفو
، سطلمتوقل من ات أجارا دين سجلولذن اكورلمشاها اابدلتي أت انية للتعليقات بياماسوير تقييم يتضمن رتقر

.ىخرأةمريب رلتدارلحضوهم ؤعاستدايتم  ينلذاو
نب اجومختلف  لحوظفين لمواعية لتوية شهرة رودلمهنية امة لسالاولصحة اى عليب رلتداقسم  يعقد كما 

عيتهم تووظفيهم مومع  قشةللمنالبيئة اومة لسالاولصحة امنسقي  جميع ىلإسل يرو، لمهنيةامة لسالاولصحة ا
ل. معالوادث حأو  اتابإصدوث حعنمل

 عدد موظفي هيئة كهرباء ومياه د ي الذين حضروا تدريب الصحة والسالمة الذي
 أجراه قسم الصحة والسالمة ف ي الفترة من 2014 - 2018
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ظفينيز صحة الموتعز
بالرعاية عنىُيالذي  “عناية” نامجبرخالل  من المهنية وغير المهنية الصحية الرعاية خدمات ظفيهالموالهيئة  توفر 

تسعىوالعالم.  أنحاء جميع يفالهيئة  ظفيلمووالصحية  الحياتية المتطلبات يغطيوي، بدلحكومة  الصحية 
بأعداد اتهامقريد تزوى علص تحرو، ٍسواء ٍحدى علجه وخارالعمل  أثناء يفالحوادث  تخفيفوصد رى لإالهيئة  
تشمل  والتي الهمم، ألصحاب الالزمة المساعدة سائلوواإلخالء  ومقاعد األولية اإلسعافات صناديق من كافية 
كز خدمة العمالء.اي مرفتية از والمساعدة الصويل، وحلقات االهتزايقة برات الممهدة بطرالممر
عية لتواتارودوين درلموامج ابروتلحمالاولعمل اشرولخالمن  ا ًيضأعية لتطوالصحية اتمالخدايم تقديتم  

.لكذىلإماولعين اتارختبااوسية ساألاتصالفحواءاجرإىلإفتهدلتي املين للعالصحية اتلحمالايفكةرلمشااو
الداخلية الشبكة ضمن يناإللكترويد البرسائل لر ًايسنوالتخطيط  يتم والسالمة، الصحة خدمات من وكجزء 

مشاركة  مدى تحدد معدالت وفق تقاسوياضية، الرواألنشطة  جيةالخارالجهات  من شاداإلروجلسات  والحمالت 
الصحة منظمة تحددها التي المواعيد يفحمالت  المهنية الصحة قسم ينفذ كما عنها. ضاهموربها  ظفينالمو

المزمنة،  اضاألمرمن  كال الهيئة لدى الصحة يزتعزأنشطة  تغطيوالمتحدة.  واألمم يببدالصحة  وهيئة العالمية 
العضلية  واإلصابات يةالدموة الدورومشكالت  ي،ئالغذااأليض  اباتواضطرفاهية، والرواإلجهاد،  الشمس، باتضرو

تبطة بالعمل. ى جنب مع الحاالت غير المرلا إًالهيكلية جنب

اماتنا التز
ائدة،رسسة كمؤفإننا  ذلك، ومع الهيئة. مقر يفالعاملين  جميع المهنية والسالمة الصحة قسم خدمات غطيُت

السلبية اآلثار تخفيفولمنع  بذلها يتعين التي دالجهوحيث  من عاتقنا ىعلالملقاة  المسؤولية حجم ندرك 
سالمةوصحة  ىعلبالمحافظة  ا ًيضأالهيئة  تلتزموبعملياتنا.  ةمباشرتبطة المرالمهنية  والسالمة الصحة ألنشطة 

 18001المهنية  والصحة السالمة ةإدارنظم  ومبادئ بأسس تتقيدودين، والمورالفرعيين  والمقاولين المقاولين 
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لصحة  المخصص SP06اء إجرالهيئة  تطبق ذلك، ىلإوباإلضافة  السالمة. اءاتإجرتطبيق  لضمان 18002و  
واألنشطة يعالمشاركافة  يفنا معاييرتحسين ووالسالمة  ّةالصحثقافة  يزلتعزيين واالستشارالمقاولين  سالمةو

والسالمة.  الصحة متطلبات مع يتطابق بما العمل، تنفيذ لتقييم ًايدورعملياتنا  ىعلبالتدقيق  نقومووالعمليات.  
عملياتها يفوالسالمة  الصحة جوانب لتنظيم سيسةالمؤللمخاطر  اًعالمي اًلدليالهيئة  تتبنى ذلك، عن ًوفضال

المتبع  النهج لذات يدالتورسلسلة  ةإدارتتبع  والسالمة، الصحة ومعايير دةالجوجانب  ىلوإوخدماتها.  ومنتجاتها 
ذلك أدى وجه. كملأى علالخدمات  بتقديم ًوانتهاءاء الشرطلبات  من ًبدءاوالسالمة،  الصحة جوانب ةإداري ف

ةبجائزفازت  حيث العالم، مستوى ىعلالخدماتية  سساتالمؤبين  اًعالميا  ًجعمرنفسها  الهيئة اعتبار ىلإكله  
ةاإلدارنظام  شهادة عن اًلفضي، لالتواى علالماضية  سنة 11الـ  مدار ىعلوالسالمة  ّةللصحف الشرسيف  

ةبجائزا  ًيضأالهيئة  وفازت 2002. عام منذ نجوم الخمس فئة يفي نيطاالبرالسالمة  مجلس تصنيفوالمتكامل  
عن باءللكهرسط األوالشرق  ةوجائزلألعمال،  يطانيةالبرالجوائز  ضمن والسالمة الصحة مجال يفة مبادرأفضل  

تطبيق تطلق سسةمؤأول  كذلك الهيئة عدُتووالسالمة.  الصحة مجال يفللمقاولين  االستدامة تقييم نظام 
الداعمة يعاتالتشرفئة  يفالتميز  ةبجائز 2017العام  يففازت  كما وعمالئها، ظفيهالمووالبيئة  والسالمة الصحة 

لتميز  يلالدوالمعيار  لشهادة نجوم السبع تصنيف ىعلوحصلت  والسالمة، الصحة مجال يفالهمم  ألصحاب 
 TISSE( الخدمات )

اإلصابة ّفتعرحيث  صغرى،وكبرى  كإصابات سسةالمؤمستوى  ىعلاإلصابات  والسالمة الصحة قسم يصنفو
عن  التغيب ىلإدي تؤأنها  اّلإي، ئجزدائم  عجز أو تام دائم عجز يفتتسبب  الومميتة،  غير إصابة أنها ىعلالكبرى  

ي:يلتتلخص أنواع اإلصابات فيما ام عمل. ويالعمل ألكثر من سبعة أ ّ 

 سحجات وكدمات

 دخول أجسام
ى  غريبة إل

 الكسور انزالقات وسقوط

 الخلع

 الصدمة الكهربائية

 الحروق

 لدغة الحشر ات

 إصابات سطح ّة

 االلتواءات

خالل أنه بالقول نفخروالمتعاقدين.  بين إصابة 15و  ظفين،الموبين  كبرى إصابة 22سجلنا  ،2018العام  وخالل
ى الوفاة. لظفين أدت إ، لم تقع أي إصابة بين المو2018العام  

ظف،مو 1,000,000أساس  ىعلار التكرحساب  يتموبشأنها،  يرتقاروإعداد  التالية الفئات صدبرالهيئة  تقومو
نفس باستخدام اًمسبقداث الحووقوع  معدل حساب تم حيث 100,000أساس  ىعلالحوادث  وقوع ومعدل 

هدر  عنها نتجوظف، بالمولحقت  إصابة أي أنها ىعلالوقت  هدر ىلإدية المؤاإلصابات  نعتبر الهيئة يفإننا  الفئة. 
سات الدولية. ا ألفضل الممارًى شكل تغيب أو تأخير وفقعلي العمل المنتج، إما ف
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 2018ي فا ًيوم 36يام االنقطاع عن العمل بسبب االصابات – عدد أ
 1.65ار االنقطاع عن العمل بسبب االصابات – ل تكرّمعد

يام االنقطاع عن ار االنقطاع عن العمل بسبب االصابات = عدد أل تكرّمعد
العمل بسبب االصابات/ عامل – ساعة 

21,836,250 /1,000,000 x 36 
عنها  نجموالوقت،  هدر ىلإدية المؤاإلصابات  فئة هي 36عددها  البالغ اإلصابات هذه أن المالحظة جىيرمالحظة: 

ي الهيئة. فظفين الدائمين دة من قبل المويام العمل المفقوضية، أو أات مرإجاز

 معدل اإلصابات المؤ ى هدر الوقت (2016 – 2018)
3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 
201620172018

 المعدل الفعل ي ل ار اإلصابات المضيعة للوقت المعدل المستهدف ل ار اإلصابات المضيعة للوقت

حيثما  المتعاقدين بعمل المتعلقة اإلصابات تحديد يتموير. التقرهذا  يفباإلصابات  المتعلقة الحسابات جميع يفالدائمين  الهيئة ظفيموبالحسبان  األخذ تم مالحظة:
تبطة بالعمل. ينطبق ذلك، كما يستبعد جميع اإلصابات الطفيفة )مستوى اإلسعافات األولية( من اإلصابات المر

 يوم عمل 1481دة: يام العمل المفقوأ

 ساعة عمل 21,836,250ظفي الهيئة: ي عدد ساعات عمل مولإجما

 250ي اليوم( × فسط ساعات العمل )متو 7.5ي عدد العاملين × لإجما
ي السنة( فيام العمل سط عدد أ)متو

21,836,250 = 250 x 7.5 x 11,646 

هذا تخفيض يفنجحنا  وقد السالمة، مجال يفالهيئة  ألداء ئيسيةالرات شرالمؤأحد  الحوادث وقوع معدل عدُي
2018. و 2009 بين عامي 79.32%المعدل بما يقرب من  

 128.8معدل وقوع الحوادث –  

اض ا للوائح اإلبالغ عن اإلصابات واألمرًعدد الحوادث المبلغ عنها وفق
ي عدد العاملين = ل/ إجما10000ة × والحوادث الخطير

128.8 = 11,646 /100,000 x 15 
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 المعدل المستهدف لوقوع الحوادث المعدل الفعلي لوقوع الحوادث

اض والحوادث ا للوائح اإلبالغ عن اإلصابات واألمرًمعدل وقوع الحوادث هو عدد الحوادث المبلغ عنها وفق
ي عدد العاملينل/ إجما10000ة × الخطير

 7لمدة  ضيةمرة إجازعنه  نجموالخدمة،  خالل حادث عن ناتجة إصابة أي هي ة:الخطيروالحوادث  اضواألمراإلصابات  عن اإلبالغ للوائح اًوفقعنها  المبلغ الحوادث * 
احة.يام الريخ الحادث، ولكن تضمين عطالت نهاية األسبوع وأا عن العمل(، باستثناء تارًكثر )بعيديام متتالية أو أأ

التفتيش عمليات ىعل ًبناءة خطيرآثار  ذات إصابات ىلإدي تؤقد  والتي بالعمل المتعلقة المخاطر ديدتحيتم  
ا ًوفقالتها إزأو  المخاطر يفللتحكم  التخفيف وخطوات يخيالتاراألداء  بيانات تحليلوالمخاطر  تقييموالموقعي  

 الذي تطبقه الهيئة. IMSP03اء لإلجر

الغالب يف)الطرق  ىعلالمرور  وحوادث ط،والسقوالقات االنزي: فالعمال  إلصابات ئيسيةالرالمخاطر  تمثلتو
أي  وقوع عدم عن نعلن أن نايسرووالكسور.  وااللتواءات العين، يفيبة غرأجسام  دخولوثالث(،  فطربسبب  

2018.تبطة بالعمل خالل عام ة أو حاالت وفاة مرإصابات خطير

أساليب يغطي الذي IMSP03اء لإلجرا ًوفقمحكم  بشكل المخاطر ىعلة للسيطرالهرمي  التسلسل تحديد يتم 
إصدار  يتموالشخصية.  الحماية ومعدات يةاإلداروالضوابط  الهندسية والضوابط االستبدال؟ مخاطر من التخلص 

التصحيحات  تسجيل يتم عليها، متفق ةفترخالل  اءاتاإلجرهذه  اتخاذ دوبمجرالتصحيحية  اءاتباإلجرصيات تو
وإطالع العاملين عليها.

باستخدام المخاطر تقليلوبالعمل  تبطةالمراألخرى  المخاطر من للتخلص المتخذة اءاتاإلجريخص  وفيما 
الحماية  ألدوات المنظم واالستخدام يةاإلداروالضوابط  المخاطر، من التخلص تشمل فهي الهرمي، التسلسل 

الشخصية. 

اتناإنجاز
وحصول العمل، مهام بسبب الوفاة حاالت انعدام ىلإوالبيئة  والسالمة الصحة مجال يفاإليجابية  الثقافة أدت 

افاالطرصت حرالذي  يباإليجاالنهج  هذا دون بها الفوز الممكن من يكن لم التي الجوائز من العديد ىعلالهيئة  
ي هذا المجال:فات الهيئة ي أبرز إنجازيلى مستوى الهيئة. وفيما علتطبيقه ى اتباعه وعلالمعنية  

المنهجيات  شملت والتي العليا ةاإلدارقبل  من والمعتمدة حكمة ُالموالبيئة  والسالمة والصحة دةالجوسياسة  
تن.نورى بطاقة األداء المتوازن كما حددها كابالن وعلات األداء شراءات ومؤوالعمليات واإلجر

، OHSAS 18001المهنية  والصحة السالمة ةإدارنظام  شهادةو، 14001قم ريزو وأ، 9001قم راأليزو  شهادات 
ار.التي تمكن الهيئة من تحسين أنظمتها باستمر

حققت  ولطالما المتميز، الحكومي لألداء يبدنامج بري فحكومية  جهة أفضل ةبجائزتين مرالهيئة  فازت 
98%(ى من المعيار المطلوب )علجة أي تقييمها درفة والسالمة والبيئة ّسياسة الصح

إطفاء  أنظمة حيث من يبدي في نالمدالدفاع  ةإدارقبل  من آمنة سسةمؤأنها  ىعلالهيئة  تصنيف تم لطالما 
ديها. قابة ليق وآليات الرالحر
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منذ ينيطاالبرالسالمة  مجلس من والسالمة ّةالصحة إداري فنجوم  5تصنيف  ىعلالحفاظ  من الهيئة نتتمك ّ
2002.عام  

سنة 11الـ  مدار ىعلللبيئة  العالمية فالشرة وجائزوالسالمة  ّةللصحف الشرسيف  ةبجائزالهيئة  فازت 
الشرق  منطقة يفخدماتية  سسةمؤأول  باعتبارها الهيئة تفتخروي. لالتواى علالماضية  سنوات والسبع 

ة.ى هذه الجائزعليقيا تحصل شمال أفرسط واألو

 ًاإطارالسياسة  هذه تعتبرو 31000يزو ألمعايير  ًوفقاإعدادها  تم التي المخاطر ةإدارسياسة  الهيئة تطبق 
ية(.ي الهيئة )الديناميكية واالستشارفة والسالمة والبيئة ّة مخاطر الصحإلدار

الهيئة  ظفيلموي« تا»استشارخدمة  توفيروطات، الضغوة إدارمجال  يفائدة الرالمنظمات  من الهيئة تعتبر 
يز سعادتهم.تعزمن أجل تحسين صحتهم و

المعهد  من الممنوحة )TISSE( الخدمات لتميز يلالدوالمعيار  شهادة يفنجوم  7تصنيف  ىعلالهيئة  حصلت 
مجال  يفالهمم  ألصحاب الداعمة يعاتالتشرفئة  يفالتميز  ةوجائز، 2018عام  يفالمتعاملين  لخدمة يلالدو

الصحة والسالمة. 

ر المهنيّالتطو
والمؤهلين، الموهوبين األشخاص ظيفتووظفينا، موقية ترى لإار باستمري بدومياه  باءكهرهيئة  يفنسعى  

والشخصي، المهني الصعيدين ىعلظفينا موتطور  بدعم نلتزموالهيئة.  ةمسيرنجاح  يفاإلسهام  يمكنهم ممن 
امج البرمن  ومتنوعة ةكبيرمجموعة  توفير عبر المهنية تهممسيرير لتطوة كبيرص بفرظفون المويحظى  حيث 
الهيئة  تنفذو ً.عموماة باإلدارالمتعلقة  يبالتدرامج ببر ًوانتهاءالتخصصية،  يبالتدرامج برمن  ًبدءايبية، التدر

سلوكية كفاءات 9ى عل ًبناءالحياة  مدى ّموالتعلات المهارة إداربهدف  الكفاءات حسب يبيةتدرامج بر ًيضاأ
عام يفكفاءتهم  ياتمستوى عل ًبناء ًظفامو 887لـ  ًتقييماأجرى  الذي والتقييم يرالتطومركز  خالل تحديدها تم 

منظم،  ٍبشكلظفين الموأداء  تقييم ىعلتساعدنا  فهي األهمية، من القدر نفس ىعلاألداء  تقييمات يتتأو 2014. 
كبر. يرها بشكل أظفينا لنتمكن من تطوات موتتيح لنا فهم قدرو

ي الهيئة فياضية امات الر ّات وااللتزالتحدي
التي ىلاألوالحكومية  األلعاب ةمبادري فللمشاركة  استعدادها عن يبدومياه  باءكهرهيئة  أعلنت ،2018س ماري ف

لحكومة  التنفيذي المجلس ئيسوري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ سمو أطلقها 
يز تعزوظفين، الموبين  اإليجابية المنافسة ضمان ىلإتهدف  والتي واحد”، هدف واحد يق“فرشعار  تحت ي،بد

من  فرق مشاركة ىلاألوالحكومية  األلعاب ةمبادرشهدت وة. مبتكريقة بطروالبدنية  العقلية اتهمومهاراتهم قدر
شاطئ  ىعل 2018مايو  12ى لإ 9من  ةالفتري فالبدنية  تهموقوالعقلية  اتهممهارالختبار  الهيئة يفوالنساء  جالالر

ي. ب“كايت بيتش” بد

يعد  والذي ي،بدي فاجات للدرحتا  مضمار يفتان” سباري بدكس “إسباق  يفالهيئة  من اًظفموخمسون  شاركو
امتد الذي “ تن“سبارسباق  تن”سباري بدكس “إتضمن والعالم.  يفشعبية  التحمل سباقات كثرأمن  اًواحد

الذي “سوبر” سباقويات، المستومختلف  من ياضيينالرتناسب  ًعائقا 20من  كثروأات كيلومتر 5لمسافة  
امنتزولألطفال.  مخصص سباق ىلإإضافة  ً،عائقا 25من  كثرأتضمن و ًاكيلومتر 13عن  يدتزلمسافة  امتد 

مكتوم. آل  اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ سمو أطلقه الذي للياقة يبدتحدي  مع تن”سباري بدكس “إسباق  

عبر  اًظفمو 82فيها  شارك ي،ببدالنصر  نادي يفالذكور  من ظفيهالموسباحة  ةدور 2018عام  يفالهيئة  نظمتو
ين بالجوائز والميداليات. يم الفائزتم تكرثالثة سباقات و

يد” ازأجل  “من شعار تحت ياضيةرفعالية  يبدومياه  باءكهرهيئة  يفالنسائية  اللجنة أطلقت آخر، صعيد ىعلو
“طيب – نهيان آل سلطان بن يدازالشيخ  هللا بإذن له المغفور سسالمؤالوالد  ميالد ىعلعام  100بمرور  ًاحتفاء
تهدف و 2018. اتاإلمارلدولة  طنيالوياضي الراليوم  فعاليات يفي بدومياه  باءكهرهيئة  مشاركة ضمن اه”،ثرهللا  
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الشبا  ند حديقة يفات كيلومتر 3لمسافة  والركض المشي ياضةرسة ممارى علظفات الموتشجيع  ىلإالفعالية  
ياضية لديهن. تنمية الروح الراجات الهوائية، وللدر

؛ لميلعاايرلتجاايبدكز بمرسعيد  لشيخاتعاقاي ف 2018م لعانية مضالراضية يالرالتها بطولهيئة اطلقت أو
ك رشاو.يكيتلكراو،لةولطااتنس و،ملقداةكرو،ةئرلطااةكرو،لسلةاةكرو،يشةلراةكرمنها  ةعدت ضايارشملت و

ند ق سباو،لهممابصحاألي بديدناي فمة لمقاا،كةلمتحراسي الكراىعللسلة اةكرت فسامناي فلهيئة ايق فر
 2018.ضية يالرالشبا اند  ةرودتفسامنات ليافعاضمن  ،يئلمساا«سناي تحدو،ئيةالهواتجاارللدلشبا ا

النسخة ألعاب يفي بدومياه  باءكهرهيئة  ظفاتمومن  ظفةمو 121شاركت  النسائية، المشاركات إطار يفو
سباق  يفاألول  المركز يئالنساالهيئة  يقفرتصدر وللسيدات”،  ياضيةالرلأللعاب  هند الشيخة ة“دورمن  السادسة 

جات. ي سباق الدرفيق والمركز الثالث الطر

ي للشباب بباء ومياه دمجلس هيئة كهر
للشباب  يبدومياه  باءكهرهيئة  مجلس يلعب الهيئة، عمل جوانب جميع يفاالستدامة  لتحقيق مساعيها إطار يف

د الهيئة. ي جهوفاك الشباب ي إشرف اًلا وفعاًيا محورًدور

حاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب يةلرؤ ًتنفيذاو
البناء  عملية يفومشاركتهم  يرالتطوى علالشباب  ةقدرى عليقوم  مشرق مستقبل لضمان هللا”، “رعاه – يبد

لالستماع  تفاعلية منصة تشكل التي للشباب« االستدامة »تعهد حملة للشباب الهيئة مجلس أطلق ير،والتطو
األساسية القيم إحدى باعتبارها االستدامة ثقافة نشرواالستدامة،  يزتعزبشأن  طموحاتهموالشباب  أفكار ىلإ

سسة مؤتكون  بأن الهيئة يةرؤدعم  يفدنا جهولتبزر  الحملة هذه يتتأوللشباب.  الهيئة مجلس إليها يستند التي 
ى مستوى عالمي. علة مستدامة مبتكر

بالدولة يةالتنموة المسيري فكهم اوإشرالمجاالت  جميع يفدعمهم والشباب  لتمكين المجلس دجهوإطار  يفو
»حديث نامجبرمن  الثالثة الجلسة 2018عام  يفللشباب  يبدومياه  باءكهرهيئة  مجلس م ّنظوالنجاح،  للتميز 

الجلسة  شهدتوسعادة«. وصحة  كثرأحياة  أجل من والمجتمعات ينالمبا»تصميم  عنوان تحت الشباب«، 
باء كهرهيئة  دوجهوالشباب  اهتمامات مع تتواءم التي يةالتحفيزالعمل  شوورية التوعوات المحاضرمن  ًاعدد

ظفيها.يجاد بيئة عمل سعيدة لمواتيجية من خالل نشر الطاقة اإليجابية وإي تحقيق أهدافها االسترفي بومياه د

خالل من ئيسيةالرومقاصده  بأهدافه الوعي فعرى لإامية الرده جهويز تعزالعام  مدار ىعلالمجلس  وواصل 
شباب  مجلس نظمها التي علينا”، “سحورهم ةمبادري فشارك  كما الهيئة، لفروع مختلفة اتياروزأنشطة  تنظيم 

ى العمال خالل شهر رمضان. عليع وجبات السحور هيئة تنمية المجتمع لتوز
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ظفينإسعاد المو
ي ضمان نجاح فياتنا العليا، ألنهم يساهمون نضع سعادتهم ضمن أولوظفينا، وي الهيئة بأهمية إسعاد موفنؤمن  

ى الدوام. علتميزها الهيئة وكفاءتها و

سعادتهم وضاهم رتحقيق  ىعلتركز وظفين، الموحول  بالهيئة السعادة اتيجيةالسترشادية اإلرالمبادئ  تتمحورو
حاتهمومقترائهم آرى علف للتعرظفين للموالسعادة  استبيان اءإجرمواصلة  ىلإدفعنا  ما وهو مشاركتهم، يزتعزو

الهيئة. يفالمختلفة  العمل مجاالت يخص فيما يلكلاسعادتهم  مستوى ولقياس تهمهم، التي المواضيع بشأن 
بهدف  االستبيان، هذا نتائج تحليل الهيئة ىلتتوو 87.75%. ىلإ 2018عام  يفي لكلاالسعادة  معدل صلووقد  
ظفين.ات الهيئة وإعادة توجيهها لتلبية توقعات الموية لمبادرنة المعيارالمقار

والتوافق  ي،لوالماظيفي الواألمان  وهي: للسعادة، ئيسيةرمحاور  خمسة من الهيئة يفالسعادة  ذجنمويتألف  
وبيئة والتقدير، امواالحتروالصحة،  الشخصية والحياة العمل بين التوازن تحقيقوظفين، الموير تطووظيفي الو

ى العدالة والشفافية. لى اإلبداع والمشاركة، باإلضافة إعلالعمل المشجعة  
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ومستدامة. ةَجِومنت َةزِومحفنية تعاوعمل  بيئة إليجاد األساسية العوامل من ظفينالموسعادة  امجبرعد ُتو
العمل بيئة يزلتعزاإلبداع  وقاعات السعادة مجلس ظفيهالموالهيئة  وفرت العمل، بيئة تحسينوولدعم  

الهيئة  مركز يفاإلبداع  وقاعات للهيئة، ئيسيالرالمقر  يفالسعادة  مجلس يوجدواإلبداع.  ىعلة والمحفزاإليجابية  
العصف وجلسات عمل شلورنت اإلنترعبر  الحجز من ًابتداءالخدمات  من مجموعة تقدموسان، وورالحضيبة  يف

عالية  يجابيةإعمل  بيئة ظل يفالتميز  تحقيق ىعلظفين الموتشجع  التي األنشطة مختلف وحتى الذهني، 
دة.الجو

ظفين: كثر سعادة للمويجاد بيئة عمل أى إلات األخرى الهادفة إي قائمة بالمبادريلوفيما  

ات مع مظالت من ألواح الطاقة الشمسيةمواقف سيار
األلواح  تركيب مشروع النظيفة، الطاقة ىعلاالعتماد  يادةزى لإالهادفة  ي”،بد“شمس  ةمبادرضمن  الهيئة أطلقت 

ا ًموقف 902توفير  المشروع يشملو 2017. عام يفئيسي الرمقرها  يفات السيارمواقف  فوق ئيةضوالكهرو
 كيلووات. 1,780ته اإلنتاجية تبلغ قدرات، وللسيار

اليوم العالمي للسعادة
لجميع  مفتوحة ةدعوتوجيه  خالل من للسعادة، العالمي اليوم بمناسبة ًياسنوظفين الموإسعاد  ةإدارتحتفل  

ئيسي وفروعها المختلفة. ي مقر الهيئة الرفقام ُي األنشطة المختلفة التي تفظفين للمشاركة المو

ية المختلفةالتجمعات السنو
شهر  خالل السحور تجمعوالسنوي،  العشاء وحفل تنا،بـرزنامج برتجمع  مثل الفعاليات، من العديد الهيئة تنظم 

ظفيها كعائلة واحدة. رمضان، للجمع بين مو

اس الجماعيةاألعر
سعادة  لتحقيق سسيةالمؤاتيجيتنا باسترامنا التزإطار  يفظفيها، لمو ًايسنوا ًجماعيفاف زحفل  الهيئة تنظم 

كثرأفاف بزاحتفلنا  قد نكون وبذلك عشر؛ الحادي السنوي الجماعي فافبالز 2018عام  يفواحتفلنا  ظفينا.مو
 2007.ظف منذ العام مو 509من  

ظفين(نامج مساعدة الموي )برتااستشار
المشكالت  لحل فعالة طرق توفيروات، االستشارتقديم  يقطرعن  الهيئة ظفيمومساعدة  ىلإنامج البريهدف  

ط الحياة. يخفف عنهم من ضغوالتي قد تواجههم، بما يحقق سعادتهم و

يبباء ومياه دي هيئة كهرفياضية اللجنة الر
المسابقات  يشمل وهذا ياضية.الراألنشطة  خالل من البدنية ولياقتهم ظفينالموفاهية ريز تعزى لإاللجنة  تسعى 

ظفين. ة للموفيهية القصيرات الترجية، واإلجازياضية الداخلية والخارالر

نلتزم فإننا لذلك، ي.بدحكومة  يعاتتشرولوائح  بتطبيق ملتزمة حكومية سسةمؤي بدومياه  باءكهرهيئة  تعتبرو
يفذلك وظفين، الموى علثر تؤالتي  المهمة التشغيلية اتالتغييرتنفيذ  حاالت يفكافية  بمدة إشعار بتقديم 
داعمة بيئة يجادإى لإا  ًيضأالهيئة  تسعىولإلشعار.  محددة مدة ىعلالقياسية  ظيفالتود عقوتضمن  عدم حاالت 

وقد  الجنسين. من اداألفرظيف توى علالهدف  هذا من ةكبيرنسبة  تحقيق يفتعتمد وظفين، الموحياة  ألسلوب 
ات التالية من أجل تحقيق هذا الهدف: أطلقنا المبادر
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اللجنة النسائية
التوازن  تحقيق ىعلومساعدتهم  لهن؛ ةومحفزيجابية إعمل  ببيئة توفيروالهيئة  ظفاتموتمكين  بهدف أنشئت 

بين حياتهم المهنية واالجتماعية. 

أسهم  الذي المفتوح الصحة يوم مثل: واألنشطة، الفعاليات من العديد النسائية اللجنة نظمت ،2018العام  يفو
ى لإباإلضافة  القلب، اضوأمرالسكري  ضمرمثل  األخرى المزمنة اضواألمرالثدي  طانسرحول  الوعي فعري ف

المشاكل الصحية المتعلقة بالتغذية والجلد.

يفظفات المولجميع  يد”ازأجل  “من حملة اللجنة أطلقت الهيئة، ظفاتموبين  ياضيةالرالروح  يرتطووبهدف  
2018. للعام المتحدة بيةالعرات اإلمارلدولة  طنيالوياضي الراليوم  يفي بدومياه  باءكهرهيئة  مشاركة إطار 

سة ممارى علالهيئة  ظفاتمولتحفيز  المجانية” البدنية اللياقة “فصول ةمبادرا  ًيضأالنسائية  اللجنة وأطلقت 
ة المبادرتهدف ومتخصصة.  بةمدراف إشرتحت  سمية،الرالعمل  ساعات بعد األسبوع يفات مرثالث  ياضةالر

نوعها. من  يدةوفرصحية  بيئة يفالعمل  ىعلتحفيزهن والنفسي،  ارهنواستقرالهيئة  ظفاتموضا رتحقيق  ىلإ

ات بإنجازيحتفي  الذي يد”،ازنهج  ىعلأة “المرشعار  تحت ابعالراتية اإلمارأة المريوم  منتدى ا ًيضأاللجنة  نظمتو
ي مختلف المجاالت. فبية المتحدة ات العرية لدولة اإلمارة التنموي المسيرفدورها اتية وأة اإلمارالمر

كز رعاية الطفل التابعة للهيئةامر
الرعاية سان،وورالقوز  يفالهيئة  ومبنى ئيسي،الرالمقر  يفوالكائنة  للهيئة التابعة الطفل رعاية كزامرتقدم  

التوازن  تحقيق ىعلظفين المومساعدة  يفائدة الرة المبادرهذه  نجحتوالعمل.  ساعات أثناء ظفينالموألطفال  
ة وواجبات العمل. بين األسر

طين يز التوتعز
ومساعدة المتحدة، بيةالعرات اإلماردولة  مواطني من ظفينالموأعداد  يادةوزطين التودعم  ىعلالهيئة  صتحر

ىعلاتيجيتنا استرتتركز وات. اإلماردولة  يةرؤتحقيق  يفيساهم  مما المهنية، اتهامسارير تطوي فالقادمة  األجيال 
المواطنين،  الشباب من ظفينالمونسبة  يادةبزنلتزم والمواطنين،  ظفينالمومن  الجديدة األجيال يفاالستثمار  
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نحو  المواطنين من الجدد ظفينالموعدد  بلغ ،2018عام  ففي لهم. المقدمة يبالتدرامج وبراتهم مهارير تطوو
ةاإلدارمناصب  يفالعام  خالل طينالتونسبة  بلغت ذلك، ىلإباإلضافة  الجديدة. التعيينات يلإجمامن  %26.70

افية. ظائف غير اإلشري الوف 37.06%سطة، ة المتوي مناصب اإلدارف 51.98%، 86.44%العليا والقيادية  

ضمن لية ولدايب رلتداولتعليم ايير معاى علألا ًفقوظفيها موت ارلمهالمستمر اير لتطوالة مسألهيئة اتضع و
عم لدسية ارلداللمنح  مجنابرض لغراالهذلهيئة اطلقت أحيث  ،ظفيهاموه تجاتها ماالتزاوتيجية استرالاتها يالووأ
ية تقوو،بةهولمواوَةهللمؤاطنية لواردالكوابستقطاالحثيثة  اًدجهولك كذلهيئة التبذو.جرلخاباتيين ارماإلابلطالا

 .لملعااءنحاأجميع  يفةئدالراهدلمعااوتلكليااوتمعالجاايفلهم يبيةرتدتارودوسيةاردمنح فيرتوعبر تهمارمها
عبر  )Micro Master( صغر ُمْلاجستير لماامج نابرى لإم نضماالاصة فرظفيها لمولهيئة احت تاأ، 2018ام عالي فو
هيئة يمية دكاأسست أكما  ،يكيةمرألاة لمتحدات يااللوبا )MIT( جيالوللتكنوستس تشوسامامعهد  يفنت نترإلا

ىلإف تهدلتي او، نيايطابري فل عماألاة رادإوجيا لوللتكنوي نيطالبرالمجلس اقبل  من ةلمعتمدا «يبده مياوء باكهر
سية ارلدالمنح امج ابرمن  يدلعدافير توى لإفة ضاإلبا ً،مهنياوًيميادكاأهلين لمؤاطنين الموامن  يدجدجيل  تنشئة 

ه مياوءباكهرهيئة  عمل طبيعة ىعليبه رتدومدلقاالجيل اداعدإجل أمن  طنينالموامن  يةنولثااسرالمدابلطال
 .ميةليواتها عملياوي بد

ظفين ومكافئتهم تقدير المو
لتميز اةئزجالـ  يلسنوالحفل الخاليمهم تكروين لمتميزاظفين لمواةفأمكاوير تقدى عل ًئماادلهيئة اصتحر

ئهم ادألًايرتقدين لمتميزادافرألاولعمل اقلفرة ئزلجااههذيم تقديتم و «. ظفينلموايرتقدمج نابرو  «يخلالدا
 .ظفينلموابين  بيةيجاإلافسية لتنااتشجع وّزلتميافة ثقاس غرعن ًفضال، ملعاالخالمهم مهاتنفيذ  ءثناأتهم ازنجاإو
 .لهيئةاتعاقطاوتارادإفة كامن  عمل يقفر 54ة فأمكاوًظفامو 5,171يم بتكرلهيئة امت قا، 2018ام عالي فو
د راموىعلظلحفاايفنهمويساين لذاظفين لموايرلتقدصة لخاالعماألاةئزجالهيئة امت ّنظ،لكذىلإفةضاإلباو
ة لمتميزاتهم ازنجاإىعلا ًظفمو 3,517لهيئة اتفأكا 2018م عاي فلك كذو  .ليفلتكاايفتارفووتحقيق ولهيئة ا

 .لمختلفةاتها عاومشرز نجاإو،تلنفقاافير توو،ليةودومحلية  ئزابجولهيئة ازفوى لإتدألتي او،ملعاارامدى عل

تشجيع االبتكار
»أفكاري« منصة خالل من والخدمات العمل بيئة لتحسين ةالمبتكراألفكار  تقديم ىعلظفين الموالهيئة  تشجع 

عام  يفولالستدامة.  االبعاد يثثالالمحور  ىعلا ًتأثيرنا ظفوموحها اقترالتي  األفكار من عدد وحقق التفاعلية. 
 7,064حة المقتراألفكار  عدد يلإجمابلغ  حين يف ً،ظفامو 2639“أفكاري”  منصة يفالمشاركين  عدد بلغ ،2018

من 536بمكافأة  قمنا لقد يخه،تارحتى  درهم مليون 849توفير  يفة المبتكراألفكار  هذه لتأثير ًانظروة. فكر
الدخول الهيئة ظفيلمويمكن والعام.  هذا درهم 739,900الجوائز  قيمة بلغت حيث االبداعية األفكار أصحاب 
من  يمكنهم الذي األسبوع، يامأطيلة  الساعة مدار ىعلالذكي«  »المكتب تطبيق خالل من “أفكاري” لمنصة 

ض الواقع. ى أرعلتنفيذها يرها وسال أفكارهم والتفاعل والتعاون مع بعضهم من أجل تطوإر

قصة نجاح 

ظفيننامج المكتب الذكي لمساعدة الموبر
المتطلبات  كافة يتضمنوظفيها، لموقمي رعمل  مقر بمثابة ليكون الذكي« »المكتب تطبيق الهيئة أطلقت 

ظفين الموإنتاجية  تحسين بهدف ذلكوالمتحرك،  الهاتف ىعلالمنصات  متعدد واحد حل يفسيسة المؤ
دعم أصحاب الهمم وحماية البيئة. سعادتهم وو

استخدامه  يسهل تصميم خالل من آمن، بشكل وأدائهم ظفينللمواليومية  المهام تسهيل ىعلالتطبيق  يعملو
سمو أطلقها التي قية”الالورللمعامالت  يبداتيجية “استرمع  اًتماشيذلك  يتيأووقت.  أي يفومكان  أي يف

ا ًوانسجامي، بدلحكومة  التنفيذي المجلس ئيسوري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ 
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ى علأى لإالحكومية  الخدمات بمستوى تقاءلالرمكتوم،  آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب توجيهات مع 
المعايير العالمية.

خدمات عمليات/ من 150كثر أقمنة ري ف 2016يناير  منذ تشغيله تم الذي الذكي المكتب تطبيق وأسهم 
وبلغت  2018. عام نهاية حتى طن 19.35بواقع  بونالكركسيد أي نثاانبعاثات  خفض ىلإأدى  الذي األمر الهيئة، 
ظفين. بحسب استبيان سعادة المو 79.3%ظفين عن التطبيق ضا المونسبة ر

و  اًدرهم 35,965,531يوفر  أنه يعني ما مستخدم، 9,500من  كثرأا ًحاليالتطبيق  مستخدمي عدد يبلغو
 ساعة. 105,925

قصة نجاح 
اتالسفير

يلنوولهذا  المتحدة. بيةالعرات اإلماردولة  وبناء المجتمع تنمية يفأة للمرالفعال  الدور نثمنونقدر  الهيئة يفإننا  
يفأة المرتمكين  يفائدة الرالحكومية  سساتالمؤمن  باعتبارها العمل، مكان يفأة المرلتمكين  كبرى أهمية 
تحقيق ىعلتساعدها والعاملة،  أةالمرتدعم  ة،ومحفزيجابية إبيئة  توفير خالل من والمهنية الشخصية حياتها 

اللجنة مع بالتنسيق ير،والتطوالتعلم  ةإدارأطلقت  ،2017نوفمبر  يفوواالجتماعية.  المهنية حياتها بين التوازن 
كبر أتأثير  لتحقيق الالزمة اتوالمهارفة بالمعرة اإلدارفئة  يفظفات المويد لتزوأجلها”  “من نامجبرالنسائية،  

يرتطوخالل  من يبوالتدرالتوجيه  ةالمبادرلهذه  ئيسيةالراألنشطة  تشملوي. بدومياه  باءكهرهيئة  داخل سعوأو
ات سفيرباعتبارهن  والمهني الشخصي يينالمستوى علظفات الموكفاءة  يزلتعزالالزمة  اتوالمهارالسلوك  
ي. بباء ومياه دلهيئة كهر

مناصب يللتوأفضل  بشكل النساء وإعداد الهيئة، يفظيفها تووالنسائية  المواهب جذب يفة المبادرهذه  تسهمو
ة إدارى علظفات المويب تدرى لإا  ًيضأنامج البريهدف والهيئة.  داخل والتنوع صالفرتكافؤ  ثقافة وخلق قيادية، 

عدد وبلغ التواصل. يفاتهن ومهارالعاطفي  ذكائهن يرتطووالكفاءات،  من عمل فرق وبناء وحلها، اعاتالنز
ظفة. مو 20ي لحوا 2018نامج حتى نهاية عام ي البرفالمشاركات  
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ي فالسنوات الماضية  
سعادةضا وفع نسبة رر

يف 89.01%المجتمع من  
 90.04%ى لإ 2016عام  

 2018ي عام ف

مبادرة إطالق 40
اجتماعية وإنسانية في

2018 عام ساعة تطوعية 
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نهجنا اإلداري
ّتتبنوجها. وخاري بدة إماري فالمحلية  والمجتمعات عام بشكل للمجتمع الجميل دبري بدومياه  باءكهرهيئة  تلتزم 

سات الممارأفضل  مع تتوافق التي سسيةالمؤالمجتمعية  بالمسؤولية تتعلق واضحة سياسة يةالبدامنذ  الهيئة 
سسية. ضع إطار عمل متكامل يلبي معايير ومتطلبات المسؤولية المجتمعية المؤالعالمية؛ كما قمنا بو

اتيجية“استرو  2021” يبة دطخ” و “2021ات اإلمارية “رؤمع  تتماشى اجتماعية اتمبادرهذا  العمل إطار يشملو
المجتمعية  المسؤولية اتيجيةاسترتنفيذ  وقبل يد.ازلعام  األساسية واألهداف 2021” يبدومياه  باءكهرهيئة  

والمجتمع للمعنيين الفعلية االحتياجات اسةدرى علقائمة  عمل خطة ضعبوالهيئة  قامت سسية،المؤ
تلبيتها لضمان سسيةالمؤالمجتمعية  للمسؤولية جيةوالخارالداخلية  اتالمبادرتقييم وتنفيذ وبرعاية  المتعلقة 

أ يتجزال  ًجزءاسسية المؤالمجتمعية  للمسؤولية اتنامبادرتعد وضا. الرمن  مستوى ىعلأتحقيق والحتياجاتهم  
اتيجيتنا التي تتضمن خدمة جميع قطاعات المجتمع.من خطة استر

“عام  2018عام  اعلن قد هللا”، “حفظه – الدولة ئيسرنهيان،  آل يدازبن  خليفة الشيخ السمو صاحب وكان 
نهيان آل سلطان بن يدازالشيخ  هللا” بإذن له “المغفور سسالمؤالوالد  ميالد ىعلعام  100مرور  بمناسبة يد”،از

اجتماعية ةمبادر 27يضم  ًأساسيا ًنامجابر 12الهيئة  أطلقت يد”،از“عام  أهداف مع اًتماشيواه”. ثرهللا  “طيب – 
والتقدم التسامح قيم نشر ىلإأساسية  بصفة تهدفوي، نواإلنساطني الويد ازإرث  جميعها تعكس وإنسانية، 

وحماية البيئة والقيادة واإلحسان.  

المسؤولية  اتمبادريخص  فيما المعنيين، احتياجات تحديدوللتواصل  متنوعة قنوات الهيئة تستخدمو
سسية من خالل: المجتمعية المؤ

 االستبيانات االجتماعات الرسمية المراسالت
 ومختبرات اإلبداع الرسمية

 الزيارات الميدانية توجيهات الحكومة الفعاليات والمناسبات االقتراحات الداخلية
 االجتماعية (الموظفين) والخارجية
 (الشركاء والمتعاملين)

 التعاون مع الهيئات توصيات القيادة عالقات التعاون مع مختلف
 المعنية المختصة العليا لهيئة كهر باء الهيئات الحكومية والمنظمات

 ووضع معايير مرجعية ومياه دبي غير الحكومية

الدعم تقدم كما بالمجتمع، المتعلقة المشتركة امجالبرتنفيذ  يفالهيئة  يفات اإلدارجميع  تسهم ذلك، ىعل ًةعالو
جها. سسية داخل الدولة وخارات للمسؤولية المجتمعية المؤي عدة مبادرفي التطوع فبشتى الطرق كالمشاركة  
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يداي عام زفاتنا مبادر
أو المادية الناحية من المجتمع ىعلسلبية  اتتأثيرأي  2018عام  يفبها  قمنا التي الكبرى يعللمشاريكن  لم 

تنسيق ىعلسسية المؤالمجتمعية  للمسؤولية نامجنابريعمل  كما التشغيلية. عملياتنا دحدوي فاالقتصادية  
الخاصة المجتمعية اتالمبادرتنسيق  مسؤولية يتولونوالمختلفة،  الهيئة قطاعات من ًممثال 24تضم  شبكة 

ي فالتوعية  حمالت مثل المجتمع، لتنمية مختلفة امجبرات المبادرتشمل وبها.  يعملون التي بالقطاعات 
ي فبنجاح  االجتماعية اتنامبادرمن  97%تنفيذ  تموجها. وخارالدولة  داخل واإلنسانية يةالخيرامج والبرس، المدار
بالمسؤولية  الخاصة اتيجيتناواستريد ازعام  ألهداف منا اًدعموالماضي.  العام يف 100%بنسبة  ًنةمقار 2018

سسية: ات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية المؤالمجتمعية، نفذنا العديد من المبادر

يداة زعمر
خالل  ةالعمرشعائر  وأداء المكرمة مكة ةيارلزافية اإلشرغير  جاتالدري فظفين المولتمكين  ةالمبادرهذه  أطلقت 

ي هذه الشعائر المقدسة. فظف من المشاركة مو 100ة يم، ومكنت هذه المبادرشهر رمضان الكر

يد اعيدية ز
 يتيم. 300ي تعبئة الصناديق بمالبس للعيد لـ فية، ظفو الهيئة بالتعاون مع جمعية اإلحسان الخيرساهم مو

ينيد اإلنساايوم ز
للمجتمعات  المستدامة اإلنسانية التنمية نشرولدعم  يناإلنسايد ازليوم  تبرعات بجمع ًايسنوالهيئة  ظفومويقوم  
ي فآن القرلتحفيظ  إسالمي مركز لبناء واستخدمت درهم، 50,000العام  هذا التبرعات وبلغت الخارج، يفة الفقير

ا عند االنتهاء منه.ًيبا تقرًطالب 40ي تعليم فسيساهم ال المبنى قيد اإلنشاء، وال يزمصر. و

الخيمة الرمضانية 
يعززوالخيمة.  وزوار ظفينللمواإلفطار  وجبات لتقديم يةسنورمضانية  خيمة واستضافة بتنظيم الهيئة تقوم 
ي فووعاداتها.  ثهاوإرالمتحدة  بيةالعرات اإلماروقيم  اإلسالمية قيمنا تعكس بيئة يفوالوحدة  العطاء روح ذلك 

ي. بباء ومياه دي أفرع هيئة كهرفي مواقع مختلفة ف وجبة بشكل يومي 2,300 قدمنا ما يقارب 2018

يوم العمال العالمي
 اًلعام 4,150 ّمتسلاالحتفال  وأثناء ظفينا.لمونا تقديرعن  للتعبير فروعنا جميع يفالهيئة  يفاليوم  بهذا نحتفل 

 درهم. 500ائية بمبلغ وجبات مجانية وقسائم شر
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يتات عبايتي وكندورمبادر
 24ى لتووالمتحدة،  بيةالعرات اإلماري فة الفقيرلألسر  اتيةإماربمالبس  بالتبرع الخير وفاعلو ظفونالمويقوم  
ى لإجال( للر)أثواب  الكنادير تسليموتعبئة وجمع  سسيةالمؤالمجتمعية  المسؤولية متطوعي من اًمتطوع

تين المبادرتنفيذ  تموالمتحدة.  بيةالعرات اإلماري فمحتاجة  أةامر 3000ى لإللنساء(  )أثواب وعباءات ةأسر 400
ية. بالتعاون مع هيئة األعمال الخير

باءصيالت الكهردعم ومساندة لتو
ةمبادري فباء الكهرصيل توتكاليف  من الدخل ديمحدوالمواطنين  إعفاء تم المجتمع، تنمية هيئة مع بالتعاون 

باء الكهرصيالت توتكاليف  بدفع دالمحدوالدخل  ذوي للمواطني للسماح “مساندة” ةمبادرنفذنا  كما “دعم”، 
ى أقساط سهلة. عل

ً اء ا لخيام العزباء مجانصيل الكهرتو
ان خزتوفير  جانب ىلإاء، العزخيام  ىلإباء الكهرصيل لتوسوم رأي  دفع من المواطنين الهيئة أعفت ،2017منذ 

ة الحداد. يام طيلة فتري لمدة ثالثة أنمياه مجا

ي.بيجاإأثر  تركوات مبادرعدة  بتنفيذ المجتمع يفالعامة  والسعادة ضاالرنسبة  يادةزى لإا ًدائمالهيئة  تهدفو
المسؤولية  خطة اختيار ىعلا ًواضح ًدليال ّيعدما  المجتمع، سعادة ّلمعدي ف 90%نسبة  2018ي فوحققنا  

ى الوجه األمثل. علتنفيذها سسية والمجتمعية المؤ

%89.01 
2016 

%89 
2017 

%90 
2018 

 إجم لي معد ل سعادة المجتمع

 المعدل اإلجمالي
 لسعادة فئات المجتمع

%87.73%89.11 %90.94 

201620172018 

 المعدل اإلجمالي المعدل اإلجمالي
 لسعادة المجتمع للسعادة من المؤسسة

%94 %92.47%90.96 %90.30 %90.04 %89.01 

201620172018201620172018 
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أصحاب الهمم 
الهمم أصحاب تمكينولدعم  هائلة خطوات باتخاذ ذلكوياتها أولوأهم  من الهمم أصحاب دعم الهيئة تضع 

أفضل  مع تتواءم المعالم واضحة اتيجياتواسترلخطط  اًوفقذلك وامج. والبرات المبادرمن  العديد بإطالقها 
صديقة بيئة خلق يقطرعن  وإسعادهم الهمم أصحاب دمج يفيساعد  مما العالمية. والمعايير ساتالممار

وأسهمت مبدعين. ينقادراد كأفرالمجتمع  يفدمجهم  يزتعزووإمكاناتهم،  اتهملقدرالعنان  إطالق ىعلتساعدهم  
لتصل  الهمم أصحاب تدعم سسةكمؤالهيئة  دور عن ضاهورالمجتمع  سعادة معدل ىعلالحفاظ  يفد الجهوهذه  

 2018.ي ف 90%ى لالنسبة إ

طة شرنظمتها  جلسة عقد يفالهمم،  ألصحاب صديقة حكومية هيئة باعتبارها يبدومياه  باءكهرهيئة  شاركتو
أصحاب اكإشرى علللموافقة  الحكوميين، الشركاء من هوغيري بدة إلمارالتنفيذي  المجلس مع بالتعاون ي،بد

حاتوالمقترواألفكار  صياتالتومن  ًاعددالمشاركون  وقدم ي.بدي فوالكوارث  األزمات ةإدارخطط  يفالهمم  
لمواجهة  وإعدادهم لهم، واألمان السالمة ياتمستوى علأبتوفير  والكوارث، األزمات أثناء يفالهمم  أصحاب لحماية 

المشكالت قبل األزمات وخاللها وبعدها. 

تشمل: تنفيذها لدعم أصحاب الهمم، وات وا بتصميم وإطالق العديد من المبادر ًيضوقمنا أ

%90 
2016 

%94 
2017 

%90.04 
2018 

 دور الهيئة كمؤسسة تدعم أصحاب الهمم:
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يدامزرعة ز
وقمنا  2018. ديسمبر يفافتتاحه  أعيد وقد الهمم ألصحاب اشدرمركز  أنشأها عمل شةورهي  يدازمزرعة  

ية،العضواعة للزرالبالستيكية  البيوت إضافة ذلك: يشملوشة الورير تطوو  صيانة عملية برعاية الهيئة يف
إعداد وكذلك المائية، اعةالزرنظام  وإدخال الري، شبكة تحسينوالمناخ،  طبيعة لتناسب بةالترواستبدال  

ّمهمتعلص فربتوفير  الهمم، ذوي من الطالب اتمهاريز تعزى لإالمزرعة  تهدفوالطالب.  محاصيل لبيع المنافذ 
جمعية  أفرع من المزرعة منتجات ىعلالحصول  يمكنوالمجتمع.  مع التفاعل من تمكنهموالمختلفة،  المهن 

كز التسوق. ااشد وبعض مرسوق رنية واالتحاد التعاو

 طالب
25  عدد الطالب المسجلين 

 في البر نامج

كثر من  أ

150
عدد الطالب المستفيدين 

 من الجلسات الزراعية 
 طالباليومية

يماتالجوائز والتكر
المجتمعية  المسؤولية مجال يفوالدولية  المحلية الجوائز من العديد ىعلي بدومياه  باءكهرهيئة  حازت 

صاحب زوجة الحسين بنت هيا ةاألميرسمو  وأطلقت الخاصة. بيةللترهيا  ةاألميرة جائزذلك  يفبما  سسية،المؤ
هذه  هللا”، “رعاه – يبدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو 

ىعلألا ًوفقالخاصة،  االحتياجات ذوي تأهيلوتعليم  يفسات الممارأفضل  تقدم تنافسية بيئة إلنشاء ةالجائز
 MVO8000ة جائزا  ًيضأالهيئة  تلقتوناجحة.  نتائج تضمن التي ةالمتميزدة الجوامج وبرالدولية  المعايير 

يمالتكرهذا  ىعلتحصل  يبدي فحكومية  سسةمؤأول  لتصبح سسية،المؤالمجتمعية  المسؤولية مجال يف
التميز  نامجبري فالهمم  ألصحاب الصديقة الحكومية الجهة ةبجائزالهيئة  فازت ذلك، ىعل ًةوعالوالعالمي.  

 2018. يبة دي إمارفين الحكومي الحادي والعشر
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 2018يتكس و
بعض نظمنا الهيئة، يفالهمم  ألصحاب االستشاري المجلس مع وبالتعاون ”،2018يتكس “وهامش  ىعل

استضفنا  الهيئة، جناح أنشطة من وكجزء وأفكارهم. اتهمابتكارتبرز  والتي الهمم ألصحاب المتخصصة الجلسات 
ا عن كتابهًي موجزفلم الغاّظف حكومي، ليشارك قصة نجاحه. وقدي، وهو أحد أصحاب الهمم وموفلمحمد الغا

“للحياة مذاق آخر” الذي يتناول تجارب حياته بالتفصيل، وغيرها من األنشطة وقصص النجاح األخرى.  

المياه  اتدوروئيسية؛ الرمداخلنا  يفالمتحركة  اسيالكرنوفر  حيث الهمم، ألصحاب صديقة ا ًيضأمكاتبنا  تعتبرو
اتبالتجهيزدة مزوجميعها  تكون حيث ئيسية،الرافق المرمن  وغيرها ات،السيارومواقف  االجتماعات فوغر

ذوي  لمساعدة مكتبنا يفئيسية الرالمناطق  يفللعصي  ممهدة مشي طرق لدينا توجدوالهمم.  لذوي المناسبة 
ية. اإلعاقات البصر

التواصل والتوعية
تخفيض بأهمية منها ًيماناإباء والكهرالمياه  استهالك شيدترحول  المجتمع توعية ىلإ ًدائماالهيئة  تسعى 
االتصال  حمالت خالل من ذلكواالستدامة،  بمواضيع فةالمعريادة زى لإتهدف  كما الطاقة، ىعلالطلب  

بدأنا  ،2011منذ  العام. مدار ىعلالمجتمع  مع للتواصل اًجيدالمخططة  والنشاطات المتكاملة يقيالتسو
يةوالتجارالحكومية  القطاعات ةالمبادرشملت  السنوات وبمرور ًا،مجانلعمالئنا  للطاقة تدقيق عمليات اءبإجر

الكفاءة.  عالية التقنيات استخدام تشجيعوالبيئة،  وحماية باء،والكهرالمياه  استخدام خفض بهدف والصناعية 
عملية تشملو ًا،يسنومبنى  50تستهدف  والتي الميدانية اتياربالزالهيئة  من المتخصصة قتناأفرتقوم و

نقوم  والمياه. باءالكهراستهالك  لتقليل صوفرالمياه،  صالتوووالتكييف  اإلضاءة معدات فحص التدقيق 
المياه يوموالعالمي  البيئة يوموض األرساعة  مثل يةالتوعوالفعاليات  من العديد يفبالمشاركة  الهيئة يف ًيضاأ

التعليمية  سساتالمؤالفعاليات  هذه خالل نشجعواألخضر،  واألسبوع يتكسووالعالمي  الطاقة يوموالعالمي  
اد المجتمع للمشاركة فيها. وأفر
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“لنجعل هذا الصيف أخضر” 
الصيف هذا “لنجعل أهمها و يةالتوعوحمالتها  خالل من المجتمع تثقيف ىعلالعمل  مواصلة ىعلالهيئة  تصر 

ىعلالعمالء  نشجع الحملة، هذه خالل والمياه. باءالكهراستخدام  خفض حول شاداتإرتتضمن  التي أخضر” 
 6حتى  ًمساء 12الساعة  من ةالذروساعات  يفالطاقة  من ًاكبيرا ًقدرتستهلك  التي ةاألجهزاستخدام  تقليل 
أثناء  يفوالسفر  قبل المياه يباتتسرإصالح  جانب ىلإية، مئوجة در 24ى علالتكييف  ةأجهزيضبطوا  وأن ،ًمساء

كزاومرالخاصة  والشركات الحكومية سساتالمؤي فتوعية  اتمحاضر ًيضاأامجنا برتتضمن والصيف.  ةإجاز
ى علاالطالع  يمكنواألخرى،  التجمعات من وغيرها رمضان، يفاإلفطار  وخيام نيةالتعاووالجمعيات  التسوق 

ي. نشادات عبر تطبيق الهاتف المتحرك أو موقعنا اإللكترواإلر

نصائح السفر 24 درجة مئوية ترشيد استهالك المياه توفير الطاقة وقت الذروة

باء الكهراستهالك  يفا  ًانخفاضالكفاءة  اجعاتومرية التوعوحمالتنا  حققت ،2018و 2009بين  ما ةالفتري فو
ي. تاإماردرهم  مليار 1.2يعادل  ما وهو جالون مليار 7.4ه قدرالمياه  استهالك يفا  ًوانخفاضساعة،  وات اتير 2ه قدر

 2018شيد ة الترجائز
والتعليم بيةالترة اروزمع  بالتعاون ي،بدي فالتعليمية  سساتالمؤتستهدف  التي شيدالترة جائزأطلقنا  ،2005ي ف

أهمية  حول توعيتهموالمستقبل  أجيال تعليم أجل من دهاجهوالهيئة  تواصلوية. البشروالتنمية  فةالمعروهيئة  
ى علالحفاظ  بشأن فةالمعريادة وزمستدام،  حياة أسلوب تبني خالل من ذلكووالمياه،  باءالكهراستهالك  شيدتر

سالمدارليشمل  كمله،بأالتعليمي  القطاع مع يتفاعل ًانامجبرالهيئة  طورت السنوات، وبمرور الطبيعية. دالموار
وقام العام. خالل ةمستمروحمالت  مطور، توعوي نامجبرخالل  من الخاصة التعلم كزاومروالجامعات  والكليات 

ي فالمشاركة  التعليمية سساتالمؤقبل  من المطبقة اءاتاإلجراجعة ومرلتقييم  ميدانية اتياربزنامج البرهذا  
شيد المتميز.يق الترشيد المتميز وفرشيد، قائد التري الترفة ة الثالث: المنشئة التعليمية المتميزفئات الجائز

يةابتكاريع مشاروقدمت  استثنائية، اًدجهوتعليمية  سسةمؤ 443بذلت  ة،الجائزمن  الحالية ةالدورخالل  
اءإزية واإلداريسية التدروالهيئة  الطالب وعي ضحتووالتي  ة،الجائزمن  األساسي ضالغرتخدم  وإبداعية 

 12الـ  السنوات خالل ةجائزعن  الناشئة اإلجمالية النتائج تضمنتوالطبيعية.  دالموارى علللحفاظ  مسؤوليتهم 
المياه، استهالك يفجالون  مليار 1.5من  كثروأساعة،  وات جيجا 249ه قدرباء الكهراستهالك  يفا  ًانخفاضة األخير

 168بلغت  مالية اتوفورتحقيق  ىلإذلك  كل أدى بون،الكرانبعاثات  يفطن  133,000بلغ  ا ًانخفاضحققت  كما 
مليون درهم. 

 مؤسسة 443
 محا ة / ورشة 178تعليمية

 عمل تم تنفيذها

 المشاركة في جائز ة الت شيد
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نامج “المياه: جواز السفر العالمي”بر
ىلإإضافة  المياه، ةندروالعالمية  المياه أزمة حول المستقبلية األجيال بتثقيف يبدومياه  باءكهرهيئة  تلتزم 

اتاإلمارقيا  ُسسسة ومؤالهيئة  قامت دالجهوهذه  إطار يفود. الموارشيد ترواالستدامة  حول الشباب توعية 
يهدف  العالمي”. السفر جواز “المياه: نامجبرتنفيذ وبتصميم  سط”األوالشرق  “سيرج سسةمؤمع  بالتعاون 

س يغرحيث  سنة. 11حتى  سنوات 8سن  من االبتدائية سالمداري فالطالب  وعي يادةوزاك اشرى لإنامج البر
سخيركما  المستدام، والسلوك الجيدة المواطنة يشجعوالمياه،  استخدام عن بالمسؤولية الشعور نامجالبر

بصمة األنشطة تتضمنوي. بدي فالمياه  ىعلالحفاظ  يفد الجهويادة زى لإدي سيؤمما  الشباب، لدى التعاطف 
وبلغنا ،2017-2018اسية الدرالسنة  خالل سةمدر 28ة ياربزقمنا  وغيرها. األمل وبذور المياه ومسابقات المياه 
تقوم التي المرح يامأي فنامج البرمن  ةمصغرنسخة  نظمناووالخاصة.  الحكومية سالمداري فا ًطالب 4077عدد  

ا ًظفمو 140ي لحوايب تدرتم  وقد ً.إضافياا ًطالب 990ى لإصلنا وويتكس”، “وي فوزعبيل  حديقة يفالهيئة  بها 
ظفي “سيرج”. نامج طيلة العام مع موي البرفا للمساعدة ًمتطوع
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 2018مهندس المستقبل  
خالل  ًايسنوتين مرالمستقبل”  “مهندس مخيم قامُياهر، زلمستقبل  الشباب جيل إعداد يفدنا لجهو ًمتابعة

لألطفال  يفالثقاالجليلة  مركز مع بالتعاون العام هذا المخيم نظمنا سية.المدرالصيف  ةوإجازالشتاء  ةإجازة فتر
اتومهارالجماعي  والعمل االتصال اتمهارير تطوي فتسهم  علمية أنشطة المخيم نامجبريتضمن وي، بدي ف

اتومحاضرعمل  شورخالل  من باءوالكهرنيات اإللكتروأساسيات  تعلم صةفرتوفير  جانب ىلإالعلمي،  البحث 
المشاركين.  بين السعادة معدل يف 99.86%نسبة  تسجيل تموالمخيم،  يفا ًطالب 40شارك  ،2018ي فمختلفة.  

المتحدة بيةالعرات اإلمارجعل  ىلإتهدف  التي 2021المتحدة  بيةالعرات اإلمارية رؤمع  نامجالبرهذا  يتناغمو
يب األجيال الناشئة بروح القيادة واالبتكار والمسؤولية والطموح. ي العالم بتدرفواحدة من أفضل الدول  

ة عالية الكفاءةيج الستخدام األجهزالترو
اسكو” “اتحاد الطاقة لخدمات االتحاد شركةولإلسكان  اشدربن  محمد سسةمؤمع  بالتعاون الهيئة قامت 

من يقفرقام  ،2017ي في. بدة إماري فمختلفة  مناطق يف “LED” بمصابيح العادية اإلضاءة مصابيح باستبدال 
من ىلاألوحلة المرلنجاح  ًانظروميثاء.  دوعوقاء والورشاء البري فتقع  فيال 1700ي فالمهمة  هذه بإتمام الهيئة 

ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب قبل من الخمسين ثيقةوإعالن  وبعد المشروع، 
المعنية  القطاعات جميع من خاص يقفرين بتكوقمنا  هللا”، “رعاه- يبدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  

المواطنين،  منازل من 10%ي فالطاقة  مجال يفي تالذااالكتفاء  لتحقيق ه،سموأوامر  لتنفيذ متكاملة خطة يرلتطو
التي األهداف هذه لتحقيق يعومشارات مبادرعدة  أطلقنا لذلك، ًنتيجةوالبيئة.  وحماية حياتهم نمط تغييرو

مع الهيئة، بشبكة بطهاورالمواطنين(،  منازل من )10%منزل  5,000ي فشمسية  طاقة لوحات تركيب تتضمن 
ي فللطاقة  ةموفرة أجهزتركيب  ىلإباإلضافة  للطاقة، ةموفر “LED” بمصابيح التقليدية اإلضاءة مصابيح استبدال 

المنازل المستهدفة. 

ات البيئية المبادر
ض ساعة األر

ًمحققةي بدة إماري فض األرساعة  فعالية تنظيم من ًعاما11الهيئة  كملتأالمستدامة،  بالتنمية امناالتزإطار  يف
يفوات  ميجا 323توفير  أستطعنا الحدث. أثناء بونالكروانبعاثات  باءالكهراستخدام  تقليل يفقياسية  نتائج 

ا  ًانخفاضيعادل  ما وهو الماضية، بالسنة ًنةمقار 32%بنسبة  آخر انخفاض تسجيلوي، بدي فباء الكهراستهالك  
اداألفرماليين  ىلإالحكومية  والجهات يبدة إماري فالناس  وانضم بون.الكركسيد أي نثاانبعاثات  يفطن  140ه قدر

تغيرواري الحراالحتباس  عن الناشئة التهديدات تعالج التي دالجهومع  تضامنهم عن للتعبير العالم حول 
ىعلالمجتمع  ادافربتشجيع  الفعالية خالل من نقوم لحة. ُالمالبيئية  بالمشكالت الوعي فعروكذلك  المناخ، 
تلقتو .ًمساء 9:30حتى  ًمساء 8:30من  ًإبتداءواحدة  ساعة لمدة األساسية غير ةواألجهزاألضواء  جميع إطفاء 
ةصادراالنبعاثات  انخفاض بشأن معتمدة سميةرشهادة  ي،لالتواى علالثالثة  للسنة ي،بدومياه  باءكهرهيئة  

خالل  بنجاح االنبعاثات معدل إلنخفاض ًاتقديرالمناخي،  التغير بشأن يةاإلطارالمتحدة  األمم اتفاقية بموجب 
 2018.ي فض ساعة األر

يةات للبيئة البحرمجموعة اإلمار
يفبنجاح وأسرهم  ظفينامووأشركنا  ،2018ي فية البحرللبيئة  اتاإلمارمجموعة  مع نناتعاوودعمنا  واصلنا  ٍ 

ات البيئية. مختلف األنشطة والمبادر
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سطديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق األو
ة إلمارالتنفيذي  المجلس ئيسوري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ سمو رعاية تحت 

وقد 2018. نوفمبر يفسط األوالشرق - الشمسية الطاقة ديكاثلون مسابقة يبدومياه  باءكهرهيئة  نظمت ي،بد
الطاقة  ةارووزي بدومياه  باءكهروهيئة  يبدي فللطاقة  ىعلاألالمجلس  بين اتفاقية بموجب اإلنجاز هذا تحقق 

كبرأمن  واحدة سطاألوالشرق - الشمسية الطاقة ديكاثلون مسابقة تعتبرويكية. األمرالمتحدة  الياتالوي ف
وبناء لتصميم العالم أنحاء جميع من الجامعات فيها تتنافس حيث تنافسية، كثرهاوأالعالمية  المسابقات 

المنطقة. هذه يفالعالية  طوبةوالروالغبار  ةارالحرمع  التأقلم بإمكنها التي الشمسية، بالطاقة دارُتذكية  منازل 
العالمية المسابقة هذه لتنظيم الالزمة سائلالوجميع  قدمنا سمين،الروالرعاة  الحكومية الهيئات مع وبالتعاون 

جامعة 26ممثلين  النهائية حلةالمرى لإا ًيقفر 15صل ووطالب،  1000من  كثرأالمسابقة  يفشارك  بنجاح. 
من روز” يرت“ديزيق فرحصل  بينما األول، المركز المتحدة الياتالومن  تك جينيافريق فروحقق  دولة. 11من  

ىعلوحصل  ي.نالثاالمركز  ىعليلز وساوث  نيو يفالتقني  يبالتدرومعهد  يبدواليا أستر- نغنغوولوجامعة  
والمسطحات  يةالمعمارللهندسة  طنيةالوسة المدرنسا، فر- دوبورجامعة  من كول” “بيتي يقفرالثالث  المركز 
فلسطين، النجاح- جامعة ،INEF4نوباتك  معهد والعلوم، لآلداب التقني يسبارنسا، فر- دوبوري فاء الخضر

سعادة بحضور ين،للفائزالجوائز  مكتوم آل اشدربن  محمد بن منصور الشيخ سمو ّمسلوي. بد – أميتي جامعة 
الجوائز  قيمة يلإجمابلغ  وقد ي.بدومياه  باءكهرلهيئة  التنفيذي ئيسالرالمنتدب  العضو الطاير، محمد سعيد 

 2018سط األوالشرق - الشمسية الطاقة ديكاثلون مسابقة يفشاركت  التي ةالفائزالفرق  بين درهم ماليين 10
ط التالية: والتي استوفت الشرو

ات للمسابقةكمال جميع المنجازإ

ي حي الطاقة الشمسية فإتمام تجميع المنزل  

سط ي مسابقات ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق األوفصات والمشاركة اجتياز الفحو
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يكية اليات المتحدة األمرجينيا تك - الوجينيا تك من فريق فرالمركز األول: فر
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ي في آي إف إي تيب المهني ي ومعهد التدربداليا ونغ - أسترنغويرت روز من جامعة ولويق ديزي: فرنالمركز الثا
يلز نيو ساوث و

والمسطحات  يةالمعمارللهندسة  طنيةالوسة المدرنسا، فر- دوبورجامعة  من كول بيتي يقفرالثالث:  المركز
جامعة  طنية،الوالنجاح  جامعة ،INEF4نوباتك  معهد ف،والحرللفنون  دوبوركلية  نسا،فر- دوبوري فاء الخضر

ي بأميتي - د
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التطوع 
يمنحهم وحياتهم،  ىعلكبير  أثر له التطوع أن نرى حيث وأسرهم، ظفينهاموبين  التطوع ثقافة الهيئة تشجع 

ي المجتمع. فا ًثرا مؤًيجابية والتفاعل مع الناس فيصبحوا جزءترك بصمة إلبناء الثقة، و ًصةفر

ُ نامجالبريسمح  حيث ،2017ي فطلق أالذي  التطوعي” للعمل يبدومياه  باءكهرهيئة  نامج“برير بتطوا  ًيضأقمنا 
أعمال أي يفوالمشاركة  الموقع، يفبياناتهم  تسجيلولالنضمام  المجتمع ادأفرمن  وغيرهم الهيئة يفللعاملين  

كما فيها؛ للمشاركة القائمة يخالتوارمع  المتاحة والحمالت اتبالمبادر ًقائمةالنظام  يدرج تطوعية. فعاليات أو 
والجهد  بالوقت التطوع حث هو األساسي نامجالبرهدف  ظف.موكل  بها يقوم التي التطوع ساعات عدد يسجل 

سسية المؤالمجتمعية  المسؤولية يقفربها  قام التي للحسبة اًووفقالخيري.  والعمل المجتمعية الخدمات يف
ي لإجمابلغ  بينما اًيبتقرساعة  14,813الهيئة  ظفولموالتطوع  ساعات عدد بلغ فقد ،2018ي فالهيئة  يف

 حول العالم. ًدافر 4,720,656ية ات الهيئة الخيرالمستفيدين من مبادر

 إجمالي ساعات التطوع

12,922 

45,000 

14,813 

2016 

2017 

2018 
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قصة نجاح 

ات قيا اإلمار ُسسة سالتكاتف من أجل المياه: الهيئة تدعم مؤ
مظلة  تحت اتاإلمارقيا  ُسسسة لمؤالسنوي  الدعم تقديم يبدومياه  باءكهرهيئة  تواصل المياه، بأهمية ًايمانإ

خالل  من والمنكوبين، اءالفقروإسعاد  دعم يفسقيا  مهمة تتمثل العالمية. مكتوم آل اشدربن  محمد اتمبادر
تعمل للمياه حلول توفيرووالمستدامة،  ةالمبتكرة األجهزى علباالعتماد  ذلكوالشرب،  مياه يفواالستثمار  يزتعز

الدولية.  ساتالممارأفضل  ظيفتووفعالة،  كاتاشرو  عالقات ثيقتوخالل  من ذلك كل الشمسية. بالطاقة 
 ماليين شخص حول العالم. 9 دولة ألكثر من 34ات بتوفير المياه ل حيث نجحت سقيا اإلمار

الهيئة ظفوموتطوع  ية،البشروالتنمية  امواالحتروالتسامح  االستدامة يفالمتمثلة  يدازعام  قيم مع اًتماشيو
 100و  متطوع، 100ة مبادرذلك  يفبما  يد،ازعام  خالل اتاإلمارسقيا  اتمبادربعض  لدعم دهموجهوبوقتهم  

للعمل  النبيلة والمبادئ القيم اتالمبادرهذه  تعكسويد”. ازو”سقيا  الدولية اتالمبادرى لإإضافة  يد،ازى لإسالة ر
ي. تاي قلوب الشعب اإلمارفيد اسها المغفور له الشيخ زالخيري والحكمة التي غر

 متطوع 100ة مبادر
المسؤولية اتمبادرمختلف  ىعلللعمل  يبدومياه  باءكهرهيئة  من متطوع 100لجذب  ةالمبادرهذه  تهدف

جميع شارك ا.ًمتطوع 123المتطوعين  عدد تجاوز أن بعد بنجاح ةالمبادرإنجاز  تموالعام.  خالل المجتمعية 
حلتينالمرلطالب  المياه حول تعليمي نامجبرتنظيم  تضمنت التي اتاإلمارسقيا  اتمبادري فبفعالية  المتطوعين 

“سيرج سسةمؤمع  بالتعاون و اتاإلمارسقيا  سسةومؤالهيئة  بين بالتعاون ي،بدي فسطة والمتواالبتدائية  
المساجد ىعلالمياه  يعلتوزالمبارك  رمضان شهر خالل مختلفة حمالت إطالق جانب ىلإ“،  سطاألوالشرق  
لألعمال مكتوم آل اشدربن  محمد سسةمؤمع  الدولة خارج تطوعية ميدانية حالترتنظيم والرمضانية،  والخيام 

ظفي موبين  ينواإلنساالتطوعي  العمل ثقافة تشجيع ةالمبادرمن  ئيسيالرض الغروكان  ية.والخيراإلنسانية  
الهيئة. 
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ة الدوليةالمبادر
ي بدهمياوءباكهرهيئة  مع نولتعابات ارماإلاقيا  ُسسسة مؤيها تجرعية تطونية اميدت اريازةردلمبااههذتشمل  

، ةلفقيراسر ألات جاحتياالتلبية  مةامستديع رمشالتنفيذ  نيةنساإلاوية لخيرال عمالألشد اربن  محمد سسةمؤو
 .هللميالصحيح اماستخدالباعي لوافع روهلميااتلمشكالسبة منال حلود يجاإيففة لمستهداتلمجتمعااكاشرإو

يداى زلسالة إر 100
المتطوعين من يدازالشيخ  هللا بإذن له المغفور ىلإموجهة  حب سائلرجمع  ىلإتهدف  ةالمبتكرة المبادرهذه  

ات اإلمارقيا  ُسسسة مؤيع مشارمن  والمستفيدين سالمدارطالب والمجتمع  ادألفرتتيح والهيئة،  يفوالعاملين  
يد خالل العام. االتعبير عن حبهم وامتنانهم للمغفور له بإذن هللا الشيخ ز
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يداقيا ز ُس
 14مع  وبالتعاون ي،بدماي  مع كةابالشرمياه  كوب مليون 8من  كثرأالحملة  هذه خالل من سسةالمؤوفرت  

ي. بباء ومياه دي ذلك هيئة كهرفات بما ي اإلمارفية سسة خيرجمعية ومؤ

قصة نجاح 

سسة محمد بن مع مؤ LEDى االستثمار– مشروع مصابيح علالعائد االجتماعي 
اشد لإلسكان ر

التقليدية  اإلضاءة نظم لتحديث لإلسكان اشدربن  محمد سسةمؤمع  2016العام  أوائل يفالهيئة  نتتعاو
ي. بة دي مناطق مختلفة من إمارفة للطاقة الموفر LEDباستخدام مصابيح “

دوعووالقوز  والخوانيج قاءوالورشاء البربمناطق  فيال 1700ي فالمهمة  هذه بإتمام يقنافرقام  ،2017العام  يفو
ى علالطلب  تقليلوالطاقة،  بكفاءة المتعلقة العناصر اءإزالوعي  يادةزالمشروع  من الهدف وكان المطينة. 

سط. يل والمتوى المدى الطوعلباء للعمالء الطاقة، وخفض تكاليف الكهر

االجتماعية القيمة تحديدواالستثمار،  ىعلاالجتماعي  العائد لقياس اساتدراء بإجرالهيئة  قامت ،2018العام  يفو
اشدربن  محمد سسةمؤمع  بالتعاون “LED” مصابيح ىلإالتحول  ةمبادرمن  ىلاألوحلة المري فتحققت  التي 

والبيئية  االجتماعية القيمة يلإجمااسة درخالل  من المشروع فعالية تحديد يفالتحليل  هذا يساعدولإلسكان.  
ة. ي المبادرفنتها بالقيمة اإلجمالية المخصصة لالستثمار المحققة، ومقار

انبعاثات  مع بالتعامل المتعلقة واإلقليمية طنيةالواتيجيات لالسترا ًئيسير ًامحركي بدومياه  باءكهرهيئة  تعتبرو
واستخدامها  “LED” مصابيح ىلإالتحول  مشروع ذاته يرالتقريحلل والطاقة.  وكفاءة األخضر واالقتصاد بونالكر

توفير يفيسهم  كما الطلب، ةإدارلتحسين  الهيئة مساعي مع اًتناغمة اإلماري فالسكنية  المناطق من عدد يف
يزتعزوالمنازل،  يفالطاقة  كفاءة اءإزالوعي  يادةزي فة المبادردور  جانب ىلإبون، للكركثافة  بانخفاض تمتاز إضاءة 
اف ذات الصلة. فاهية األطرى صحة ورعلص سسة تحري الهيئة كمؤفالثقة  

وهذا المشروع، يفه استثمارتم  درهم لكل درهم 2.87ه قدراجتماعي  عائد تحقيق اسةالدرنتيجة  تظهرو
يفات استثماري لبإجمانة مقاراجتماعية  كقيمة المبلغ ضعف 2.87من  يقرب ما حققت قد ةالمبادرأن  يعني 

قياس مجال يفتعمل  ثالث فطروهي  (،)Social Value UKسسة مؤقبل  من النتيجة اعتماد تموالمشروع.  
التي المنطقة يفالحكومية  سساتالمؤأوائل  من واحدة الهيئة تعدواالستثمار.  ىعلاالجتماعي  العائد واعتماد 

البيئية  القيمة يعكس اًمعتمدا ًيرتقرتصدر  المنطقة يفحكومية  سسةمؤأول  أنها كما النهج، هذا تستخدم 
ي الحسابات المالية التقليدية. فات، والتي ال تدرج واالجتماعية لالستثمار

ى نسبة االستثمارعلالعائد االجتماعي  االستثمار

درهم 2.87 درهم 1

لمتمثل افه هدتحقيق  يفاًلفعا 2017ير يناحتى و 2016غسطس أمن  ةلفترالخاله تنفيذتم  يلذاعولمشرانكاو
وات، نس3بة اقرتصل  ةفترسط لمتواىلمدبايقصد و،يللطواوسط لمتواىلمداىعلء بالكهراليف تكاخفض  يف
ة. اقطالاءة فكول حيوعالادة يزبانجىلإوات، نس8ىلل إص” ت“LEDح مصباحية صالن أهرعتبااىعلجل ألايلة طوو

االجتماعية القيمة ذلك يفبما  المشتركة، الفوائد تضمن المنزلية الطاقة استخدام كفاءة امجبرأن  التقييم يظهرو
اجتماعية  أهداف لدعم صةفرتمثل  المناخ لتغير االستجابة أن ىلإالسكان  لمسها التي النتائج تشيرووالمالية.  

ظفين الموبمشاركة  يتعلق ما وخاصة المشاركة، سساتللمؤالفوائد  تحقق تلك امجالبرأن  كما سع،أونطاق  ىعل
ية. وقيمة العالمة التجار
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دها الجوانب المادية و حدو-1الملحق  

جيون المعنيون الخار
الجوانب داخل 

جهاالهيئة وخار الجوانب المادية
المستثمرون الحكومة المجتمع الشركاء دونالمور المتعاملون 

االقتصاد 

√ √ √ √ √ √ كالهما األداء االقتصادي 

√ √ √ √ √ كالهما يات سات المشترممار

√ √ v √ √ √ كالهما االبتكار 

√ √ √ √ √ √ كالهما التوافر واالعتمادية 

√ √ √ √ كالهما ى الطاقة علة الطلب إدار

داخلية ير البحث والتطو

داخلية كفاءة النظام 

البيئة

√ √ √ √ √ √ كالهما الطاقة 

√ √ √ √ √ √ كالهما المياه 

√ √ √ كالهما االنبعاثات 

√ √ √ كالهما النفايات السائلة والتقليدية 

√ √ √ كالهما االمتثال البيئي 

√ √ √ √ √ √ كالهما د التقييم البيئي للمور

المجتمع 

√ √ كالهما ظيف التو

√ √ √ √ كالهما الصحة والسالمة المهنية 

داخلية يب والتعليم التدر

داخلية ص تكافؤ الفرالتنوع و

√ √ √ √ كالهما عدم التمييز 

√ √ كالهما المجتمعات المحلية 

√ √ √ √ √ √ كالهما التخطيط واالستجابة 
للكوارث/ الطوارئ 

√ √ √ √ جيةخار صحة و سالمة العمالء 

√ √ √ جيةخار صية العمالء خصو

√ √ √ كالهما ام االقتصادي االلتز
واالجتماعي 

√ √ √ كالهما صول الو

√ √ √ √ √ √ كالهما توفير المعلومات 

√ √ √ √ √ √ كالهما سعادة المعنيين 
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ير ة العالمية إلعداد التقارشر المبادريات مؤمحتو
بط أهداف التنميةر

المستدامة بمعايير  
ة العالمية المبادر

 GRI(ير )إلعداد التقار 

الصفحة صفالو اإلفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية إلعداد  
ير التقار

GRI 1012016سسة : المؤ 

اإلفصاحات العامة 

17 سسةاسم المؤ 1-102 

GRI 102
اإلفصاحات 

 2016العامة  

18-17 ية والمنتجات والخدماتاألنشطة والعالمات التجار 2-102 

17 سسةموقع المؤ 3-102 

18-17 سسةمواقع عمل المؤ 4-102 

17 ينطبيعة الملكية والشكل القانو 5-102 

106, 18 سسةاألسواق التي تخدمها المؤ 6-102 

30, 19-18 سسةحجم المؤ 7-102 

8.6;8.5 128-127 ينظفين و العمال اآلخرومات عن المو 8-102 

12.7 41-40 معلومات 9-102 

ةات كبيرال توجد تغير سسة و سلسلة اإلمدادي المؤفة ات كبيرتغير 10-102 

78 يئالمبدأ أو النهج الوقا 11-102 

29-28 جيةات الخارالمبادر 12-102 

23 ي الجمعياتفية العضو 13-102 

11 ئيسيينار الركلمة صناع القر 14-102 

19 القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك 16-102 

16.3 23-20 هيكل حوكمة الهيئة 18-102 

46 قائمة مجموعات المعنيين 40-102 

ي فغير مطابقة 
اتاإلمار ضات الجماعيةاتفاقيات المفاو 41-102 

46-45 تحديد و اختيار المعنيين 42-102

47 اك المعنييننهج إشر 43-102 

48-47 حها المعنيونالمخاوف و الجوانب األساسية التي طر 44-102 

18-16 ي البيانات المالية الموحدةفجة قائمة الكيانات المدر 45-102 

52, 16 د جوانبه ذات األهميةير وحدوتحديد محتوى التقر 46-102 

52 الئحة الجوانب ذات األهمية  47-102 

16 إعادة صياغة المعلومات 48-102 

ةات كبيرال توجد تغير يري إعداد التقرفات التغير 49-102 

16 يرة المشمولة بالتقرالفتر 50-102 

16 يريخ أحدث تقرتار 51-102 

12.6 16 يرة إعداد التقاردور 52-102 

16 ياتهير أو محتوحالة االستفسار عن التقري فجهة االتصال  53-102

ير تم إعداد هذا التقر
ةا لمعايير المبادرً وفق 

ير: العالمية إلعداد التقار
المستوى األساسي 

ة ير وفق معايير المبادراإلفصاحات حول تقديم التقار
يرالعالمية إلعداد التقار 54-102 

174-167 يرة العالمية إلعداد التقارشر محتوى المبادرمؤ 55-102 

180-179, 16 جيةسياسة الضمان الخار 56-102 
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بط أهداف التنميةر
المستدامة بمعايير  

ة العالمية المبادر
 GRI(ير )إلعداد التقار 

الصفحة صفالو اإلفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية إلعداد  
ير التقار

7.2 66-65 ئيس من مصادر الطاقةلمصدر رًات المركبة وفقاالقدر
يعيةللوائح التشرًطبقا EU1 

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

7.2 66-65 ئيسي من مصادرلمصدر رًي الطاقة المنتجة وفقافصا
يعيةللوائح التشرًطبقاالطاقة و EU2 

106 ي السكنية نعدد حسابات المتعاملين من المبا
يةسسية والتجاروالصناعية والمؤ EU3 

67-66 يع المعلقة والمخفية تحت ط النقل والتوزطول خطو
للقواعد الناظمةًض وفقااألر EU4 

13.2 80 
 كسيد يند المسموح بها النبعاثات ثاتعيين الحدو

صدةلإلطار التنظيمي لتداول أرًبون أو معادلها وفقاالكر
بون الكر

EU5 

الجوانب ذات األهمية 

االقتصادية 

األداء االقتصادي 

30 دهشرح للجانب ذو األهمية و حدو 1-103 
GRI 103 
201630ة نهج اإلدار ناتهة و مكونهج اإلدار 2-103 

30 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

9.5;9.1 8.2;8.1;7a 30 ة الناتجة والموزعةالقيمة االقتصادية المباشر 1-201 GRI 201
األداء االقتصادي  

201613.2;13.1 32-31 
79-78 

ص األخرى نتيجة التغير اآلثار المالية والمخاطر والفر
المناخي 2-201 

اء سة الشرممار

12.7 41-40 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
ة نهج اإلدار

2016 
12.7 41-40 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

12.7 41-40 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

41-40 دين المحليينى المورعلنسبة اإلنفاق  1-204
GRI 204 

ت سارمما
 2016تيالمشترا

االبتكار 

9.5;8.3 33-32 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
ة نهج اإلدار

2016 
9.5;8.3 33-32 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

9.5;8.3 33-32 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

144 نتائج منصة أفكاري 
إفصاحات غير

متعلقة بمعايير  
”GRI“ 

التوافر و االعتمادية 

7.1 74-68 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
ة نهج اإلدار

2016 
7.1 74-68 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

7.1 74-68 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

9.4;9.1;7.1 74-68 
107-106 

باء ى الكهرعلنة بالطلب المتوقع ة مقارة المقررالقدر
يل من حسب مصدر الطاقةى المدى الطوعل EU10 

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر
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هيئة كهرباء ومياه دبــي

المبادرة العالمية إلعداد التقـارير

بط أهداف التنميةر
المستدامة بمعايير  

ة العالمية المبادر
 GRI(ير )إلعداد التقار 

الصفحة صفالو اإلفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية إلعداد  
ير التقار

ى الطاقة علة الطلب إدار

74-73 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
73-201674ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

74-73 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

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

74-73 
112-111 ى الطاقة علة الطلب امج إدارة: برنهج اإلدار

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

ير البحث و التطو

44-42 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
42-201644ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

44-42 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

9.5;7a 44-42 ير والنفقات ة: أنشطة البحث والتطونهج اإلدار

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

كفاءة النظام 

8.4;7.3 72-71, 66-65 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
65-66 ,71-72 7.3;20168.4ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

8.4;7.3 72-71, 66-65 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

7.1;8.4; 12.2;13.2 72-71 ية اري المحطات الحرفباء سط كفاءة توليد الكهرمتو
لمصادر الطاقة و اللوائح التنظيميةًوفقا EU11 

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

7.1;8.4; 12.2 67-66 ية من ة نسبة مئوي صورفيع ي النقل والتوزفالفاقد 
ي الطاقةلإجما EU12

بيئي 

الطاقة 

8.4 65-64 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
64-65 20168.4ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

8.4 65-64 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

7.2;7a;7b; 8.4;9.4; 
12.2 84-82 سسةاستهالك الطاقة داخل المؤ 1-302 

GRI 302
 2016الطاقة  

7.2;7a;7b; 12.8;13.2 84-82 الحد من استهالك الطاقة 4-302 
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تقرير االستدامة 2018

بط أهداف التنميةر
المستدامة بمعايير  

ة العالمية المبادر
 GRI(ير )إلعداد التقار 

الصفحة صفالو اإلفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية إلعداد  
ير التقار

المياه والنفايات السائلة 

6.4;6.5; 12.2 93-90 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
90-93 12.2 ;6.5;20166.4ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

6.4;6.5; 12.2 93-90 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

6.4;6.5; 12.2 
92-90 
95-94 
99-97 

التعامل مع المياه كمصدر مشترك 1-303 

GRI 303
المياه والنفايات 

 2018السائلة  

3.9;6.3; 12.4 98-97 يف المياهات المتعلقة بتصرة التأثيرإدار 2-303 

6.4;6.6; 14.3 93-91 سحب المياه 3-303 

3.9;6.3; 12.4 98-97 يف المياهتصر 4-303 

12.2;6.1; 6.4 106 
94 استهالك المياه 5-303 

االنبعاثات 

3.9;13.1 80-78 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
78-80 13.1;20163.9ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

3.9;13.1 80-78 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

3.9;12.4 80-79  305-1 1(ة )النطاقات الدفيئة المباشرانبعاثات الغاز

GRI 305
 2016االنبعاثات  

3.9;12.4 
ياتال يوجد مشتر

للطاقة خالل عام  
2018 

 305-2 2(ة )النطاقات الدفيئة غير المباشرانبعاثات الغاز

3.9;12.4 81-79 ات الدفيئةكثافة انبعاثات الغاز 4-305 

3.9;12.4; 13.2 81-79 ات الدفيئةالحد من انبعاثات الغاز 5-305 

3.9;12.4; 13.2 82-81 كل األوزونات من المواد المسببة لتآانبعاثات الغاز 6-305 

3.9;12.4; 13.2 82-81 يت وغيرها منكاسيد الكبركاسيد النيتروجين و أأ
ي الهواءفاالنبعاثات األساسية   7-305 

النفايات السائلة والنفايات التقليدية 

6.3;6.6 86-85 
98-97 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
 85-86 6.6;20166.3ة نهج اإلدار

98-97 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

6.3;6.6 86-85 
98-97 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

3.9;6.3; 12.4;14.2 98-97 يف المياه من حيث النوعية والوجهةتصر 1-306 

GRI 306
النفايات السائلة 

والنفايات 
 2016التقليدية  

3.9;6.3; 12.5 86-85 النفايات من حيث النوع وأسلوب التخلص منها 2-306 

3.9;6.3; 12.4;14.1 
لم يكن هناك أي 

ي فة ات بيئية كبيرتأثير
2018 

ي عدد وحجم الكميات المنسكبةلإجما 3-306 

6.3;14.1 86-85 
98-97 ف المياهة بصرية المتأثرنوعية الكائنات البحر 5-306 
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هيئة كهرباء ومياه دبــي

المبادرة العالمية إلعداد التقـارير

بط أهداف التنميةر
المستدامة بمعايير  

ة العالمية المبادر
 GRI(ير )إلعداد التقار 

الصفحة صفالو اإلفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية إلعداد  
ير التقار

االمتثال البيئي 

79-78 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
78-201679ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

79-78 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

13.2;13.3 79-78 عدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية 1-307 
GRI 307

االمتثال البيئي  
2016 

د التقييم البيئي للمور

41-40 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
40-201641ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

41-40 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

41-40 دون الجدد ممن تم التحقق منهم وفق المعايير المور
البيئية 1-308 

GRI 308
التقييم البيئي  

2016د للمور
12.4;13.2; 13.3 

لم يتم اإلبالغ عن 
ةد آثار بيئية ضاروجو

 2018ي فلدينا  

ي سلسلة فة الفعلية والمحتملة اآلثار البيئية الضار
اءات المتبعةاإلمداد واإلجر 2-308 

اجتماعي 

ظيف التو

8.8 127-126 
141 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
 126-127 20168.8ة نهج اإلدار

141 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

8.8 127-126 
141 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

5.1;5.5;8.5; 8.6 128 ظفينان المودورظفون الجدد والمو 1-401 

GRI 401 
129-2016131ظيف التو ظفين بدوام كامل وغير المستحقات الممنوحة للمو

ي أو مؤقتئظفين بدوام جزممنوحة للمو 2-401 

5.1;5.5 131 ةة األبوإجاز 3-401 

8.3 129 
ى التقاعد خالل الخمسعلفين ظفين المشرنسبة المو

ى أساس فئة علأو العشر سنوات المقبلة مقسمة  
ظيفة والمنطقة الو

EU15 

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر
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تقرير االستدامة 2018

بط أهداف التنميةر
المستدامة بمعايير  

ة العالمية المبادر
 GRI(ير )إلعداد التقار 

الصفحة صفالو اإلفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية إلعداد  
ير التقار

الصحة و السالمة المهنية 

8.8 139-132 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
132-139 20168.8ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

8.8 139-132 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

8.8 132 ة الصحة والسالمةنظام إدار 1-403 

GRI 403
الصحة والسالمة  

المهنية 

8.8 133 داثي الحوفتقييم المخاطر والتحقيق تحديد المخاطر و 2-403 

3.7;3.8 133 خدمات الصحة المهنية 3-403 

8.8 134-133 تهم والتواصل معهم بشأن مشاركة العمال واستشار
الصحة والسالمة المهنية 4-403 

134-133 ى نظام الصحة والسالمة المهنيةعليب العمال تدر 5-403 

3.7 135 يز صحة العمالتعز 6-403 

8.8 136-135 تبطة الوقاية من آثار الصحة والسالمة المهنية المر
بشكل مباشر بعالقات العمل والتخفيف من آثارها 7-403 

8.8 138-136 اإلصابات المتعلقة بالعمل 9-403 

يب و التعليم التدر

132 
144 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
 2016ة نهج اإلدار

132 
144 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

132 
144 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

4.3;5.1;5.5; 8.6 132 ظف حسب ي السنة لكل موفيب سط ساعات التدرمتو
ظفالجنس وفئة المو 1-404 

GRI 404 
يب والتعليم التدر

20164.4;8.6 132 
144 

ات والتعلم مدى الحياة التي تدعم ة المهارامج إلداربر
ة اختتام ي إدارفظيف العاملين ومساعدتهم ار تواستمر

الحياة المهنية 
2-404 

ص تكافؤ الفرالتنوع و

127-126 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
126-2016127ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

127-126 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

5.1;5.5;8.5; 10.3 129 نة مع اتب األساسي واألجور للنساء بالمقارنسبة الر
جالالر 2-405 

GRI 405
التنوع و تكافؤ  

 2016ص الفر

عدم التمييز 

127-126 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
126-2016127ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

127-126 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

5.1;5.5;8.5; 16.3  لم يتم تسجيل أي
 2018ي فحوادث 

اءات التصحيحية ي المعاملة واإلجرفوقائع التمييز 
المتخذة 1-406

GRI 406
عدم التمييز  

2016 
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هيئة كهرباء ومياه دبــي

المبادرة العالمية إلعداد التقـارير

 

بط أهداف التنميةر
المستدامة بمعايير  

ة العالمية المبادر
 GRI(ير )إلعداد التقار 

الصفحة صفالو اإلفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية إلعداد  
ير التقار

المجتمعات المحلية 

149-148 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
148-2016149ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

149-148 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

1.4;9.1; 12.4 149-148 تقييم ي، ولمحلاك المجتمع اة مع إشرالعمليات المنجز
يرامج التطواألثر، وبر 1-413 

GRI 413
المجتمعات 

 2016المحلية  

1.4 149 عدد األشخاص المنتقلين من منازلهم ألسباب مادية أو 
لنوع المشروعًيضات وفقااقتصادية والتعو EU22

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

التخطيط و االستجابة للكوارث/ الطوارئ 

32-31 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
31-201632ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

32-31 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

1.5;11.5; 11.6 32-31 ة نهج اإلدار

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

صحة و سالمة المتعامل 

108-106 
118-117 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
 2016ة نهج اإلدار

108-106 
118-117 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

108-106 
118-117 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

11.1 
لم يتم اإلبالغ بأي

ي فحاالت عدم إمتثال  
2018 

ام باللوائح والقواعد ي عدد حاالت عدم االلتزلإجما
سالمة المنتجات والخدمات التطوعية بشأن آثار صحة و

ة حياة المنتج بحسب نوع النتائج المتحصلةخالل دور
2-416 

GRI 416
صحة و سالمة 

 2016المتعامل  

11.1 
لم تقع حاالت وفاة
ي فمتعلقة بالعمل  

2018 

عدد حاالت اإلصابة أو الوفاة للجمهور الناتجة عن أعمال
يات، وقضايانية، والتسوي ذلك األحكام القانوفالهيئة، بما  

اض غير المفصول فيهاي األمرفالتسبب  
EU25

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

صية المتعامل خصو

119 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
2016119ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

119 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

16.3 

لم نتلقى شكاوى 
ص انتهاك بخصو
صية المتعاملخصو

وفقدان بيانات المتعامل  
 2018ي ف

صية المتعامل ية تتعلق بانتهاك خصوشكاوي جوهر
وخسائر بيانات المتعامل 1-418 

GRI 418 
صيةخصو

 2016المتعامل  
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تقرير االستدامة 2018

بط أهداف التنميةر
المستدامة بمعايير  

ة العالمية المبادر
 GRI(ير )إلعداد التقار 

الصفحة صفالو اإلفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية إلعداد  
ير التقار

االمتثال االجتماعي و االقتصادي 

20 
39 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
 2016ة نهج اإلدار

20 
39 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

20 
39 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

16.3 

اءات مالية ال توجد جز
ةأو غير مالية كبير

بشأن عدم االمتثال 
يفللقوانين واللوائح  

المجال االجتماعي  
واالقتصادي 

ي المجال االجتماعي فمخالفة اللوائح والقوانين 
واالقتصادي 1-419

GRI 419
االمتثال 

االجتماعي و 
االقتصادي  

2016 

صول الو

117-110 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 
GRI 103 
110-2016117ة نهج اإلدار ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

117-110 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

1.4;7.1; 11.1 117-110 
امج المشتركة مع ي ذلك البرفامج بما ة: البرنهج اإلدار

باء صول لخدمات الكهريز الوالجهات الحكومية، لتعز
وخدمات دعم المتعاملين 

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

1.4;7.1; 11.1 0% يع ي مناطق التوزفنسبة السكان الذين ال تصلهم الخدمة 
صولة بالخدمةخصة أو المناطق الموالمر EU26

7.1 108-107 يئباار انقطاع التيار الكهرتكر EU28 

7.1 108-107 يئباسط مدة انقطاع التيار الكهرمتو EU29 

7.1 108-107 سط عامل التوفر للمحطات حسب مصدر الطاقة متو
والنظام التنظيمي EU30 

توفير المعلومات 

1.4;7.1 110-108 
153-151 

سات تخطي حواجز اللغة والثقافة، ة: ممارنهج اإلدار
صول أو فة، واإلعاقة، من أجل الونقص المعرو

دعم المتعاملين باء واالستخدام اآلمن لخدمات الكهر

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

سعادة المتعاملين 

107 
119-117 دهشرح للجانب ذي األهمية وحدو 1-103 

GRI 103 
 2016ة نهج اإلدار

107 
119-117 ناتهة ومكونهج اإلدار 2-103 

107 
119-117 ةتقييم نهج اإلدار 3-103 

107 
119-117 نتائج استبيان قياس سعادة المتعاملين 

إفصاحات غير
متعلقة بمعايير  

ير إعداد التقار
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هيئة كهرباء ومياه دبــي

قائمة المختصرات

ات قائمة المختصر

ة االعمالمجلس تعليم التكنولوجيا وادار BTEC 

قسم تغير المناخ واالستدامة CC&S 

هيئة تنمية المجتمع CDA 

آلية التنمية النظيفة CDM 

ئيس التنفيذيالر CEO 

شهادة خفض االنبعاثات المعتمدة CERs 

لجنة المعايير األوروبية CEN

نالناشوكابيتال فاينانس انتر CFI 

غاز الميثان CH4 

دة للمتعاملينالدقائق المفقو CML 

بونكسيد الكري أئثنا CO2 

ي المعلومات والتكنولوجيا فهداف التحكم 
ذات الصلة COBIT

تمر األمم المتحدة للتغير المناخيمؤ COP 

ةأنظمة الطاقة الشمسية المركز CSP 

المسؤولية االجتماعية للشركات CSR 

بوني المتميز لضبط الكربمركز د DCCE 

ي للطاقة النظيفةباتيجية داستر DCES 

يد المناطقخدمات تبر DCS 

يبباء و مياه دهيئة كهر DEWA 

د الديزليت وقوز DFO 

ي لألداء الحكومي المتميزبنامج دبر DGEP 

يببلدية د DM 

ى الطاقةعلة الطلب إدار DSM 

يبي دفي لط الجهد العاأنظمة حماية خطو DUCAB-HV 

الطباعة ثالثية األبعاد 3DP 

ابعالجيل الر 4G 

ديةبية السعوائتالف من المملكة العر ACWA 

ظبيباء أبوهيئة مياه وكهر ADWEA 

يتاالدرهم اإلمار AED 

عامل التوفر AF 

الذكاء االصطناعي AI 

نسبة الحوادث AIR 

مركز الجليلة لثقافة الطفل AJCCC 

ة القياسالبنية التحتية المتقدمة ألجهز AMI 

ته نظام تشغيل الهواتف المحمولة | الذي طور
شركة جوجل Android 

اءات الشحن المسبقة لطلبات الشرإشعار ASN 

داد المياه الجوفيةين واسترتخز ASR 

توليد المياه من الغالف الجوي AWG 

ي ألبحاث الذكاء االصطناعيكلمختبر بير BAIR 

ي النحو المعتادعلأساليب العمل  BAU

ية األعمالارة استمرإدار BCM 

ية االعمالارخطة استمر BCP 

ية االعمالارتحليل استمر BIA 

اطوريمليار غالون إمبر BIG 

ئيةضوبناء متكامل للخاليا الكهرو BIPV 

طنيمجلس السالمة الو BSC 

بطاقة األداء المتوازن BSC

ينيطاالمعيار البر BSI 
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يةد البشرالموار HR 

ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا HSE 

تكييف الهواءية والتدفئة والتهو HVAC 

احلا بئاوسلا ةيوةطيسو IBC 

نياتباء واإللكترومعهد مهندسي الكهر IEEE 

ة االبتكارنظام إدار IMS 

ًطنياالمساهمات المعتزمة المحددة و INDCs 

ة المحمولةي األجهزفنظام تشغيل مستخدم  IOS

نت األشياءإنتر IoT 

نظام المنتج المستقل للطاقة IPP 

 I-RECs 3000ي للضمان لالمعيار الدو

ISAE 3000 ISAE 3000معايير الضمان الدولية 

منظمة المعايير الدولية ISO 

تقنية المعلومات IT 

مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ITIL 

يعلي التفاتد الصونظام الر IVR 

ي إلنتاج الطاقةعلمحطة جبل  JAPS

ئيسيةة الحسابات الرإدار KAM 

کیلومتر km 

ئيسيةات األداء الرشرمؤ KPI 

كيلو فولت kV 

کیلو وات kW 

کیلو وات ساعة kWh 

باءية للكهرالتكلفة المستو LCOE 

يرالتعلم والتطو L&D 

اتي للتجهيزبهيئة د DUSUP 

يبباء ومياه دنامج التطوع لدى هيئة كهربر DVP 

يد المركزيات ألنظمة التبرسسة اإلمارمؤ EMPOWER 

ة البيئيةنظام اإلدار EMS 

ة الطاقةنظام إدار ENMS 

يات والبناءالهندسة والمشتر EPC 

سسيةة المخاطر المؤإدار ERM 

شركة خدمات الطاقة ESCO 

شركة االتحاد لخدمات الطاقة ETIHAD ESCO 

بائيةمركبة كهر EV 

باء والماءالهيئة االتحادية للكهر FEWA 

مجلس التعاون الخليجي GCC 

مجلس التعاون الخليجي GCIIS

يلمحلي الناتج الإجما GDP 

ات الدفيئةالغاز GHG 

بائية المعزولة باستخدام الغازالمفاتيح الكهر GIS 

يرة العالمية إلعداد التقارالمبادر GRI 

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي GSO 

جيجا وات GW 

جيجاوات ساعات GWh 

الصحة و السالمة H&S 

جةنقاط التحكم الحرنظام تحليل المخاطر و HACCP 

ية الهيدروجينيةنية الفلوربوالمركبات الكر HFC 

صاحب السمو HH 

ةارجاع الحرغالية استر HRSG 
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قائمة المختصرات

ةميجاوات وقت الذرو MWp 

سكسيد النيتروأ N O2

ميجاوات ساعة NAS 

ة الطوارئ واألزمات طنية إلدارالهيئة الو
والكوارث NCEMA 

ينطنية لألمن اإللكتروالهيئة الو NESA 

طني للمعايير والتقنيةالمعهد الو NIST 

كاسيد النيتروجينأ NOx 

شهادة عدم الممانعة NOC 

المواد المستنفدة لألوزون ODS 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD 

الصحة والسالمة المهنية OH&S 

التشغيل والصيانة O&M 

ي الهواء الطلقففق اختبار مر OTF 

ية المشبعةنية الفلوربوالمركبات الكر PFC 

نالناشيوبروجكت فاينانس إنتر PFI 

ضة يتمي يستخدم لتحديد حمومقياس لوغار
و قاعدية المحلول المائی pH 

بية الخاصةة هيا للترة األميرجائز PHASE 

نامج األنشطةبر PoA 

أصحاب الهمم POD 

ي األلففاء أجز PPT 

ي المليونفاء أجز ppm 

ئيةألواح ضو PV 

تقنية التناضح العكسي باستخدام الخاليا 
الشمسية PVRO

تخطيط الطاقة والمياه P&WP 

ينبع الثاالر Q2 

ي الباعث للضوءئالصمام الثنا LED 

ي الطاقة والتصميم البيئيفيادة معیار الر LEED 

دةشركة ذات مسؤولية محدو LLC 

ار اإلصابات المضيعة للوقتمعدل تكر LTIFR 

متر مكعب m3 

متر m 

مليون M 

اشد آل مكتوممحمد بن ر MBR 

اشد آل مكتوم العالميةات محمد بن رمبادر MBRGI 

اشد لإلسكانسسة محمد بن رمؤ MBRHE 

المدير العام MD 

يقياشمال أفرسط والشرق األو MENA 

سطد المتويت الوقوز MFO 

ستس للتكنولوجيامعهد ماساتشو MIT 

اطوريمليون جالون إمبر MIG 

اطوري باليوممليون جالون إمبر MIGD 

يطانيةية برارمليون وحدة حر MMBTU 

مركز البيانات للحلول المتكاملة MORO 

ة تفاهممذكر MOU 

ير والتحقق منهاصد و إعداد التقارر MRV 

احلعملية التحلية متعددة المر MSF 

يةأطنان متر Mt 

بونكسيد الكري أنية من مكان ثاأطنان متر MtCO e2

ميجاوات MW 

ميجاوات ساعات MWh 
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ةسائل القصيرخدمة الر SMS 

يتكسيد الكبري أئثنا SO2 

دينة عالقات المورإدار SRM 

ص نقاط الضعف والفرة ونقاط القو
والتهديدات SWOT 

تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر SWRO 

تسمةفدهتسملا زاجنإلا تايو TAL 

يعالنقل والتوز T&D 

ي لخدمة العمالءلالمعهد الدو TICSI 

ي لتميز الخدماتلالمعيار الدو TISSE 

ف الصحيمعالجة مياه الصر TSE 

ا وات ساعة )ساعات(تیر TWh 

بية المتحدةات العردولة اإلمار UAE 

ي شبكات المياهفالفاقد  UFW

األمم المتحدة UN 

ية بشأن تغير اتفاقية األمم المتحدة اإلطار
المناخ UNFCCC 

الميثاق العالمي لألمم المتحدة UNGC 

يكيةاليات المتحدة األمر الو US 

الر األمریکی الدو USD 

ض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة معر
يتيکس()و WETEX 

منظمة الصحة العالمية WHO 

بع الثالثالر Q3 

بع األخيرالر Q4 

دة، الصحة، السالمة، البيئةالجو QHSE 

 R-22 22د مبر

سي 1407د مبر R407c 

التناضح العكسي RO 

يرالبحث والتطو R&D 

اض والحوادث لوائح اإلبالغ عن اإلصابات واألمر
ةالخطر RIDDOR 

ى حقوق المساهمينعلالعائد  ROE

نال الشرق ناشوشركة آر دبليو إي باور إنتر
سطاألو RWE PI ME 

ي النظامفار االنقطاع شر معدل تكرمؤ SAIFI 

نامج خاصاألنظمة والتطبيقات والمنتجاتبر SAP 

تحصيل البياناتي وفانظام التحكم اإلشر SCADA 

شر ثقافة االستدامةمؤ SCI 

أهداف التنمية المستدامة SDGs 

سطي الشرق األوفمسابقة العشاري الشمسية  SDME

ي الخدمةفالدخول   SE

يتيد الكبرسداسي فلور SF6 

يق قيادة االستدامةفر SLT 

سطةة والمتويع الصغيرالمشار SMEs 
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