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يتنا رؤ
ى مستوى عالمي. علة ربتكسسة مستدامة ممؤ

سالتنار
يز تعزوالمعنيين  لكافة السعادة بتحقيق نلتزم 

مستدامة  خدمات تقديم خلل من يبدية رؤ
العتمادية من عالمي بمستوى والمياه باءللكهر

للبتكار، ةمحفزبيئة  ضمن والسلمة والكفاءة 
لديمومة  داعمين الة،فعكات اشرومؤهل  بكادر 
د. الموار

نا شعار
لجيالنا القادمة. 





اه يد بن سلطان آل نهيان طيب ا ثراالمغفور له بإذن ا الشيخ ز

 1918-2004(بية المتحدة )ات العرسس دولة المارمؤ



عضوي جزء لنها اهتمامنا جل بيئتنا يلنوإننا  
ناآباؤعاش  لقد اثنا،ترويخنا تاروبلدنا  من 

بيئتها  مع تعايشواوض، الرهذه  ىعلوأجدادنا  
المرهف وبالحس ةبالفطروأدركوا  والبحر، البر يف

قدر منها يأخذوا وأن عليها، للمحافظة الحاجة 
الجيال  فيه تجد ما فيها يتركواوفقط،  احتياجهم 

 للعطاء. ًنبعاا للخير والقادمة مصدر



يد آل نهيان حفظه ا اصاحب السمو الشيخ خليفة بن ز

بية المتحدة ات العرئيس دولة المارر



 

كل مشاركة يتطلب جماعي جهد البيئي العمل 
كل  يكون بحيث ية،الحضاربيئتنا  يفيعيش  من 

واستدامتها نظافتها ىعلص يحرللبيئة  ًاسفيرد فر
يعمل وة، الخضرفينشر  بيته، بيئة ىعليحافظ  كما 
ثة. ات الملوى التقليل من انبعاث الغازعل



اشد آل مكتوم رعاه ا صاحب السمو الشيخ محمد بن ر

بية المتحدة ات العرئيس دولة المارنائب ر

ي باء حاكم دئيس مجلس الوزرر



  

الساسية القطاعات من والمتجددة النظيفة الطاقة 
فيها،  النجاح ومفتاح التنمية محور تشكل التي 

ي ف ًامتطور ًذجانمواليوم  للعالم تقدم اتوالمار
يع لتبني الحلول المستدامة.” ل السرّالتحو



سعادة سعيد محمد الطاير 
ئيس التنفيذي العضو المنتدب الر

ي بباء ومياه دهيئة كهر



 

  

   

 

  

 
 

   

  
  

  
 

 

  

المتحدة بيةالعرات الماردولة  لجعل شيدةالرالقيادة  يةرؤتحقيق  ىلإي بدومياه  باءكهرهيئة  تسعى 
ية ورؤ، 2071ات المارية مئوفيها  بما طنيةوالوالمحلية  اتيجياتالسترمع  ًانسجاماالعالم،  دول أفضل 

يتها.رؤمن  كجزء الستدامة تتبنى حكومية سسةمؤأول  الهيئة تعدو 2021. يبدوخطة  ،2021ات المار
بما  والقتصادية، والجتماعية البيئية للستدامة: الثلثة البعاد لتشمل اتيجيتهااسترالهيئة  حدثت وقد 

اتيجية مستدامة ومتكاملة تشمل جميع مجالت عملها. يضمن تبني استر

نحو التحول دعمووالعتمادية  الطاقة كفاءة يف ًعالمياحتذى ُي ًذجانموتكون  أن ىعلالهيئة  صتحرو
أطلقها التي ،2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استرالهيئة  تدعموالستدامة.  يزتعزوالخضر  القتصاد 

حاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب سيدي 
يلإجمامن  75%توفير  خلل من الخضر، والقتصاد النظيفة للطاقةًعالمياًامركزي بدلجعل  ا، رعاه ي،بد

ةاتيجية إدارى تحقيق أهداف استرعل. كما نعمل 2050ي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول بي دفالطاقة  
اتيجية واستر؛ 2030بحلول  30%بنسبة  والمياه الطاقة ىعلالطلب  لخفض والمياه، الطاقة ىعلالطلب  

2021.  بحلول 16%نية لتقليل هذه النبعاثات بنسبة بوي للحد من النبعاثات الكربد

المتحدة،  بيةالعرات الماردولة  تحقيق مقدمتها يفووالدولية،  المحلية اتالنجازمن  الكثير الهيئة حققت 
سةممارير تقروفق  باء،الكهرى علالحصول  يف ًعالمياى لالوتبة للمري، بدومياه  باءكهرهيئة  يف ًممثلة

سسةللمؤالتميز  ذجنموي فة جائزفع أرالهيئة  حصدت كما 2018. للعام يلالدوالبنك  عن الصادر العمال 
سسةالمؤتميز  ةجائزى علتحصل  أوروبا خارج سسةمؤأول  لتصبح (،)EFQMدة الجوة لدارالوروبية  
تصنيف  تموشح. للترى لالوة المرمن  عليها تحصل ةالجائزيخ تاري فسسة مؤوأول  دة،الجوة لدارالوروبية  

شر التميز العالمي.تبة دولية ضمن مؤى مرعلالهيئة ضمن الفئة البلتينية، وهي أ

سسية المؤللستدامة  ةمبادركبر أالمتحدة،  للمم العالمي للميثاق انضمامها 2017عام  يفالهيئة  وأعلنت 
ذلك و، 2030لعام  المتحدة المم أعلنتها التي 17الـ  المستدامة التنمية أهداف تدعم والتي العالم، يف

ة التنمية المستدامة حول العالم. فد مسيري رف منا لدور المم المتحدة ًاتقدير

كفاءة لتحسين والفعالة المستدامة ساتالممارأفضل  تبني يفنجاحها  العالمية الهيئة اتإنجازتؤكد و
والعتمادية، يةوالتوافرالكفاءة  يفة مبهرنتائج  الهيئة حققت فقد والمداد. الطلب جانبي يفالطاقة  

كبرى  لدى مسجلة دقيقة 15بـ  نةمقاردقيقة،  2.68 ًياسنومشترك  لكل باءالكهرانقطاع  معدل وبلغ 
باءالكهريع توزونقل  شبكات يفالفاقد  نسبة وانخفضت يكا.وأمري بالورورالتحاد  يفالخدمية  سساتالمؤ

المياه يعتوزونقل  شبكات يفالفاقد  نسبة انخفضت كما يكا.وأمرأوروبا  يف 6-7%بـ  نةمقار 3.3%لتبلغ  
، 90%نحو  ىلإد الوقواستهلك  كفاءة فعرتم  كما الشمالية. يكاأمري ف 15%بـ  نةمقار 7.1%ى لإلتصل  

 2017. وحتى 2006 بين عامي 28.87%تفعت كفاءة النتاج بنسبة وار

العالمية ةالمبادرلمعايير  ًوفقا 2013عام  منذ الستدامة حول السنوي يرهاتقرإصدار  الهيئة تواصلو
أنها كما ير،التقارلعداد  العالمية ةللمبادرالتابع  الذهبي المجتمع ىلإًيضاأالهيئة  وانضمت ير.التقارلعداد  

يفالسبق  لها كان العالم مستوى ىعلسسة مؤ 100ضمن  جعلها الذي للمعايير، الرواد نامجبرمن  جزء 
يرهاتقري فذلك وير، التقارلعداد  العالمية ةالمبادرعن  ةالصادرالجديدة  الدولية للمعايير الفوري التطبيق 

 2016. حول الستدامة لعام 

دولة  جعل يفوالسهام  هدفنا، تحقيق نحو تناومسيراتنا إنجازلكل  ًشامل ًجعامرير التقرهذا  يشكلو
يلطوسعينا  إطار يف، 2021عام  للدولة الذهبي اليوبيل بحلول العالم دول أفضل من واحدة اتالمار

ض. ى هذه الرعلي التمتع بحياة مستدامة فالمدى لضمان حق الجيال القادمة  
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يرمقدمة عن التقر
والبيئية القتصادية الحقائق يبدومياه  باءكهرلهيئة  الخامس السنوي الستدامة يرتقريتناول  

كنها ّيموالستدامة،  نحو المدى يلةطواماتها بالتزالهيئة  يفاءإسبل  يعكس بما الصلة، ذات والجتماعية 
يز الحوار معهم. تعز ّمن إطلع المعنيين بأداء الهيئة فيما يتعلق بالستدامة، ومن ثم

ير نطاق التقر
تقع  التي الساسية اءاتوالجرالعمليات  بجميع يرالتقرهذا  يفدة الواروالفصاحات  البيانات تبطتر
تتعلق  بيانات أي ىعلير التقرهذا  يحتوي لوذلك.  خلف ديرلم  ما تشملها،والهيئة  عمل نطاق يف

يع المشتركة والمقاولين الفرعيين، ما لم يذكر خلف ذلك.بالمشار

ير التقريتضمن و 2017. ديســمبر 31إلــى  ينايــر 1من  ةالفتـريـر التقرفـي  دةالـوارالداء  بيانـات تغطـي 
الساسية المعلومات ىعليحتوي  كما الماضية، السنوات خلل الهيئة أطلقتها التي يةالجارات المبادر

البيانات قياس أدوات يفية جوهرتعديلت  توجد ل بأنه ًعلماسابقة،  يرتقاري فدت ورالتي  المهمة 
فإنه  اختلفات، أي دوجوحال  يفوالسابق.  يرالتقري فالمستخدمة  تلك عن يرالتقرهذا  يفالمستخدمة  
ضعها. ي موفضوح يشار إليها بو

يرمحتوى التقر
يستهدفوالستدامة،  بأداء متعلقة معلومات 2017ي بدومياه  باءكهرلهيئة  الستدامة يرتقريقدم  
يتيأو ً،ياسنوبها  الستدامة أداء حول يرتقربإعداد  الهيئة تلتزموالهيئة.  لدى المعنيين فئات جميع 
لعداد  العالمية ةالمبادرلمعايير  ًوفقا 2016-الستدامة  يرتقرصدور  عقب- يرالتقرهذا  إصدار 
بإصدار تعني منظمة هي يرالتقارلعداد  العالمية ةوالمبادرالساسي.  المستوى حسب (،)GRIير التقار

يفللتعرالعالم  حول سساتالمؤتستخدمها و ً،عالميابها  فالمعترالستدامة  يرتقارإعداد  معايير 
المعايير ىعلبناء  يرالتقرمحتوى  يفتعرعملية  يتأجروقد  عملها. ىعله تأثيروالستدامة  بأداء 

للصدار  ًوفقاباء الكهرخدمات  قطاع إفصاحات ىلإبالضافة  ير،التقارلعداد  العالمية ةللمبادرالجديدة  
الشمولية مبادئ ىعلير التقرهذا  تكزيروير. التقارلعداد  العالمية ةالمبادرعن  الصادر الطار من ابعالر

يفالمحددة  المبادئ وفق يرالتقرهذا  الهيئة صممت كما المعنيين. اكوإشروالستدامة  والواقعية 
 من الشمولية والواقعية والستجابة. AA1000معيار المساءلة  

قدمنا  نة،للمقاروقابلة  شاملة،وثوقة، مونتائج  لتقديم الساسي العامل هي الشفافية بأن منا ًيماناوإ
ضمان  دمزوقبل  من معقول( )بمستوى جيخارضمان  اءلجرأخرى  ةمر 2017الستدامة  يرتقر

 ISAE3000( 3000(. لمعايير الضمان الدولية ًمستقل وفقا

الملحظات والتعليقات
اءآرنثمن والستدامة،  أداء تحسينوير تطوى لا ًدائماي بدومياه  باءكهرهيئة  يفنسعى  

للتحسين احاتاقتراو  اتاستفسارأو  تعليقات أي لديكم كانت إذا لدينا. المعنيين جميع 
ي: ناللكترويد البرى علمعنا  التواصل جىيرالستدامة،  يرتقرمن  الخامس بالصدار تتعلق 

sustainability@dewa.gov.ae 

للهيئة: ي ناللكتروالموقع  عبر ةمتوفرير التقرهذا  من نيةاللكتروالنسخة  بأن العلم جىير
http://www.dewa.gov.ae 

http://www.dewa.gov.ae
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باء والمياهي قبل الكهربد
ةإناري فيعتمدون  ةالمارسكان  كان ي،بدة إمارى لإباء الكهرإدخال  وقبل الماضي القرن خمسينات خلل 

»الفنر«. باسم ًمحلياوالمعروفة  سينالكيرومادة  ىعلتعمل  التي والفوانيس الشموع ىعلمنازلهم  
اج أبرى علاعتمدوا  كما منازلهم. بناء يفجان المروأحجار  والطمي النخيل اقأوريستخدمون  وكانوا 

أصبحت وقد المغلقة. الماكن يدتبروية التهوأجل  من اجيل«»البرباسم  ًمحلياالمعروفة  ياحالر
أشهر خلل العالية ةارالحرجات دربتجنب  يبدلسكان  سمحت حيث ةللمارة مميزسمة  اجالبرتلك  

من  المياه سحب ىعلالعذبة  المياه ىعلالحصول  يفيعتمدون  ًيضاأالمحليون  السكان كان الصيف. 
ً بموقع  يتمتع حيث يبدلسكان  ًئيسيارفأ مرالخور  شكل ذلك، ىلإبالضافة  ي.بدأنحاء  يفة المنتشرالبار 

محطة  يبدمن  جعل والذي والهند، أوروبا بين يصل الذي القديم التجاري يقالطرى عليقع  اتيجياستر
الخليج، منطقة يفية تجاركز امرى لإالمطاف  نهاية يفتحولت  والتي والمدادات بالمياه السفن يدلتزو

الحاجة دادتازللمنطقة  المتنامي دهارالزوبفضل  فيها. والتوابل واللؤلؤ الذهب ةتجارتتم  كانت حيث 
يد. اي المتزنباء من أجل تلبية احتياجات النمو السكاى المياه والكهرعلللحصول  

ي بباء ومياه دنبذة عن هيئة كهر
ىلإماسة  الحاجة بدت الخمسينات، حقبة يفالساحلية  يبدمدينة  شهدته الذي الهائل للتطور ًانظر

شركة  تأسيس تم لذلك باء.الكهروإنتاج  للشرب الصالحة المياه إنتاج عن مسؤولة محددة جهة إنشاء 
أول يبدباء كهرشركة  أسست 1961. و 1959عامي  خلل يلالتواى علي بدمياه  ةدائروي بدباء كهر

ي بدسكان  يدلتزو 1973و 1961عامي  بين )B( والمحطة )A( المحطة باءالكهرلتوليد  محطتين 
حيث تشغيلهما يفالديزل  دوقوى علالمحطتان  هاتان اعتمدت بسيطة. يعتوزشبكة  عبر باءبالكهر

هذا يفوالمياه  باءبالكهرالمداد  خدمات تقديم أسهم قد و ميجاوات. 60الجمالية  تهماقدربلغت  
محركات  أحد يةرؤالممكن  من الزوما  ي.بدي فيع السرللتطور  قوي أساس يجادإي فالمبكر  الوقت 

ئيس للهيئة. ي ا لمبنى الرف ً( قائماAكيلووات من المحطة ) 360ة مولدات الديزل، بقدر
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ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  مكتوم الشيخ ا بإذن له المغفور أصدر ،1992عام  يفو
باعتبارها  ي،بدومياه  باءكهرهيئة  إنشاء صبخصو )1( قمرسوم مر، ٍحينئذي بدحاكم  اءالوزرمجلس  

ة.الماري فوالمياه  باءالكهرإنتاج  عن ومسؤولة ي،بدلحكومة  بالكامل مملوكة مستقلة عامة سسةمؤ
عملياتها.  جميع يفعالية  وكفاءة ةقدرمن  به تتميز بما ةباهرنجاح  قصة يبدومياه  باءكهرهيئة  تجسد 

الطلب  لتلبية المستقبل افواستشرالمستمر  التخطيط يفالهيئة  تتبعها التي المنهجية تتمثلو
 ًقدماالمضي  من الهيئة تمكنت السياسة، لهذه وبتطبيقها والمياه. باءالكهرى علللمستهلكين  يداالمتز

ي. بدة لمارالقتصادي  دهاروالزالنمو  يفالمساهمة  يفدورها  ديتؤبذلك  وهي المستهلكين، خدمة يف
والعتمادية؛  والكفاءة يةالتوافرمعايير  ىعلأوفق  خدماتها تقديم الهيئة تواصل ً،عاما 60نحو  مدى ىعل

المياه  من جالون مليون 470و  باء،الكهرمن  ميجاوات 10،200للهيئة  المركبة النتاجية ةالقدرتبلغ و
دها جهوالهيئة  تواصل والمياه، باءالكهرى عليد االمتزالطلب  لتلبية سعالتوي فارها استمرومع  ً،يوميا
تواصل  التكنولوجيا، إليه صلتتوما  أحدث ىعلبالعتماد  الحيوي دورها أداء ومواصلة اتهاقدريز لتعز

ي المستقبل. فتها الناجحة بثقة مسير
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باء والمياه، إل أننا نمتلك توفير الكهري إنتاج وفئيسية تتمثل ى الرغم من أن أنشطة أعمالنا الرعلو
ي: يلية الخرى ذات الصلة، ومنها ما العديد من المصالح التجار ًيضاأ
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الحوكمة المؤسسية

ت كاللشرسسية لمؤاكمة لحوايير معاى علأفق ولها عماأة رادإى علي بده مياوء باكهرهيئة  صتحر
مت قاكما  2015. ملعالتنمية اوي دقتصالان ولتعاامنظمة  تصياتومع ًشياتمالك ذو، لةوللدكة لمملوا
جميع ي فهلميااوءبالكهرايدومزويلولدالبنك اضعها ولتي اتسارلمماافضل أّيتبنودعتمابالهيئة ا
.كمةلحواقميثاوكمة لحواتساسيانب جاى لإبتطبيقه  منلتزمل شاكمة حوهيكل  ينالدو،لملعااءنحاأ

تسعة من المكون تهاإدارمجلس  ينّتعالتي  يبدلحكومة  100%بنسبة  مملوكة يبدومياه  باءكهرهيئة  
ةالدارمجلس  أعضاء من ثمانية يكونوي. بدة إمارحاكم  السمو صاحب هيصدرسوم مربموجب  أعضاء 
سوم، المربموجب  التنفيذي ئيسوالرالمنتدب  العضو تعيين يتموتنفيذيين.  وغير مستقلين أعضاء 

أعضاء يفصحوي. بدومياه  باءكهرهيئة  ظائفووأنشطة  جميع التنفيذي ئيسالرالمنتدب  العضو يديرو
عمله.  ومهام نطاق للمجلس التنفيذية اللوائح تحدد فيما المصالح، يفض تعارأي  عن ةالدارمجلس  

ى ذلك. لإنشاء لجان دائمة أو مؤقتة كلما دعت الحاجة إ ًيضايجوز للمجلس أو

التنظيمي والهيكل المجلس، ىعلقابة الرمثل  للحوكمة الساسية العناصر الحوكمة إطار يشملو
هناك كذلك سليم. نحو ىعلية والدارالمالية  للسلطات يضتفوواتيجية والستروالصلحيات  الواضح 

ىلإإضافة  المهام، جميع لتغطية شاملة سياساتوة الدارمستوى  ىعلاللجان  من كاملة مجموعة 
نشر يفجميعها  تساعد والتي ظفالمودليل والعمل  وأخلقيات ظيفيالوالسلوك  قواعد ميثاق 
باءكهرهيئة  تتبنى العالمية، التوجيهية المبادئ مع ًتماشياوالهيئة.  داخل شيدةالرالحوكمة  عناصر 
الول، الخط يفاف والشرة الدارفيها  تكون دفاعية، طخطوثلثة  يتضمن حماية ذجنموي بدومياه  

الثالث.  الخط يفي خلالداوالتدقيق  ي،نالثاالخط  يفوالحوكمة  نيةالقانووالشؤون  والمتثال، المخاطر، 
اجعة.واسع النطاق للمر ًيضا نظاماجيون وعملية التدقيق الحكومي أيوفر مدققو الحسابات الخارو

وحوكمة يات،المشتروحوكمة  يع،المشاروحوكمة  التقنية، الحوكمة الهيئة يفالحوكمة  منظومة تشمل 
مع المتوافقة المعايير ىعلي بدومياه  باءكهرهيئة  يفالحوكمة  تعتمدوالمياه.  وحوكمة الستدامة، 
من  العديد ىعلالهيئة  حصلت وقد سسية،المؤبالحوكمة  الخاصة BSi 13500يطانية البرالمعايير  

شيدة بها. سات الحوكمة الرلممار ًاافات تقديرالجوائز والعتر
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ةمجلس الدار
ىعلأه باعتبارسسية المؤأنشطتها  جميع اقبةمرى علي بدمياه  و باءكهرهيئة  يفة الدارمجلس  يعمل 

والموافقة  للهيئة، يةالسنوانية الميزاعتماد  يفالساسية  مهامه تتمثلوات. ارالقرلتخاذ  الهيئة يفسلطة  
المجلس يعتمد كما جية.الخاراف الطرمع  التفاقيات اموإبرواعتماد  والمياه، باءالكهرإمداد  خدمات ىعل

لحكومة  بالكامل مملوكة الهيئة أن حيث التنظيمية. اللوائح يصدرووالتقنية،  والمالية يةالدارالشؤون  
حكومي. سومومرار قربموجب  ةمباشراختيارهم  يتم سميينالرظفين الموكبار  و ةالدارمجلس  فإن ي،بد

الطاير حميد مطر سعادة/ يشغل أعضاء. 9من  يتألفو 2015عام  يلالحاة الدارمجلس  تعيين تم وقد 
المنتدب  العضو منصب الطاير، أحمد محمد سعيد سعادة/ يشغل بينما المجلس، ئيسرمنصب  

ئيس التنفيذي للهيئة. والر

ي بباء ومياه دة هيئة كهرمجلس إدار
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يبباء ومياه دالهيكل التنظيمي لهيئة كهر
وأقسامه اتهإدارقطاع  كل ولدى داعمة،وأساسية  متخصصة قطاعات عدة خلل من الهيئة تعمل 

التي  والخطط والهداف ئيسيةالرالداء  اتشرلمؤ ًوفقاعملياته،  تدير التي التنظيمي وهيكله ووحداته 
ي تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية. فد الهيئة تدعم جهو
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اللجان
ةالداريق فرأعضاء  من إما تتشكل التي الخرى اللجان من مجموعة أنشطته يفة الدارمجلس  يدعم 

التظلمات لجنة مثل: الهيئة يفالخرى  اللجان من عدد وهناك الهيئة. قطاعات من ينآخراد أفرأو  
فتح ولجنة الستثمار، ولجنة للشباب، الهيئة ومجلس النسائية، واللجنة ظفين،الموشؤون  ولجنة 

ولجنة ثقة،وتكافل  ولجنة سسية،المؤالمخاطر  ةإدارولجنة  المحلية، ياتالمشترولجنة  العطاءات، 
باءكهرهيئة  ةجائزولجنة  ار،الضرعن  يضالتعوولجنة  دة،الخرمن  التحقق ولجنة ية،الدارالمخالفات  

المخاطر  ةإدارولجنة  الهندسية، واللجنة التشغيلية، واللجنة الزمات ةإدارولجنة  ز،ّللتميي بدومياه  
لحالت  الستجابة ولجنة سسية،المؤالحوكمة  ولجنة والبيئة، والسلمة الصحة ولجنة سسية،المؤ

ة العليا وغيرها من اللجان. ولجنة الدار ISO 50001ة الطاقة نظام إدارنية، والطوارئ اللكترو

سساتالجمعيات والمؤ
كات اشرلبناء  تسعى التي طنيةالوواللجان  والمجالس سساتالمؤمن  العديد من ًجزءاالهيئة  تعد 

سات ممارأفضل  يزتعزى لإنية التعاوالعلقات  هذه تهدف حيث والصناعة. الطاقة قطاعات يفية قو
ى سبيل المثال ل الحصر: علسسات، الستدامة. تشمل هذه المؤ
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مؤسسة ذات بعد استراتيجي

اتيجيتنااستر
والهداف  اتيجياتالسترمع  ارباستمرعملياتها  توائمواتيجي استرأساس  ىعلأعمالها  الهيئة تنفذ 

المتعاملين وخدمة والتكنولوجيا البتكار مجال يفالجديدة  التوجهات ظهور ومع والدولية. طنيةالو
سالتنا. وريتنا ورؤاتيجيتنا استرجوهر  تشكل أنها حيث أعمالنا، صميم يفالستدامة  تبقى والتميز، 

ومجتمعاتنا يدالتورسلسلة  ليشمل التشغيلية عملياتنا نطاق خارج للستدامة مفهومنا يتسعو
يز تعزمجال  يفائدة رالهيئة  تكون أن يتوقعون الذين المعنيين اءآريعكس  بما ي،بدة إماري فوالقتصاد  

ً.سسة مسؤولة مجتمعياالستدامة باعتبارها مؤ

كبة مواأجل  من اتيجيةالسترطتنا خارتحسين وتحديث  نواصل نة،مراتيجية لسترالهيئة  تبني ومع 
يدالمزلتشمل  اتيجيتنااستربمواءمة  قمنا ولذلك ات.الماردولة وي بدتشهدها  التي الهائلة اتالتطور

ى مستقبل مستدام. لنة والحوكمة والتميز والبتكار لنتمكن من التطلع إى المروعلمن التركيز  
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اتيجيتناة استرنظام إدار
اتيجية السترالهداف  ىلإتقسم وسنوي،  بشكل اتيجيةالسترة إدارعملية  يبدومياه  باءكهرهيئة  يفننفذ  

تحديث  يتم ات.منظوربعة أرى لإبدورها  تنقسم التي اتوالمبادرسسية، المؤئيسية الرالداء  اتشرومؤ
2017عام  يفوالمتنامية.  يدةاالمتزي بدوأهداف  خطط كبةلمواسنوي  بشكل اتيجيتنااسترطتنا خار

تتسم  ةمبتكرمنظمة  ىلإالتحول  أجل من اتيجيةالستروأهدافنا  اتناومنظورضوعاتنا موبتحسين  قمنا 
الحفاظ  مع والمعنيين ظفيناموسعادة  بتحقيق امواللتزمتكامل،  حماية ذجنموواعتماد  نة،بالمرو

محسنة نسخة 2017لعام  اتيجيتنااسترتحديث  يتضمن كما 2021. يبدخطة  بتحقيق امناالتزى عل
هامة.  اتيجيةاسترأهداف  تحقيق نحو التقدم قياس ىعلالتركيز  تعزز والتي المتوازن، الداء بطاقة من 

الذي المثل ارالقرلتخاذ  نةمراتيجية استرة إداريتطلب  اتيجيةالسترأهدافنا  تحقيق بأن الهيئة يفنقر و
يات العليا. ى الولوعليركز  

ى عوامل التمكين والنتائج هي: علاتيجيتنا بشكل متوازن بعة التي تضمن تركيز استرات الرالمنظور
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اتيجيمنهج التخطيط الستر
للتخطيط  نهجنا من وكجزء وجهة. وليست حلةرالستدامة  أن يبدومياه  باءكهرهيئة  يفندرك  
ّريوفه بدوروالذي  يلتشغيلالسياقنا  شاملة ةنظرلنا  توفر شاملة تحليلت و أبحاث جريناتيجي، الستر ُ 

والبيئية والجتماعية السياسية التجاهات أهم ًيضاأس ندركما  الهيئة. لعمل مستدامة يقطرطة خار
صوفرة القونقاط  لتحديد السابق أدائنا ىلإبالضافة  والسوقية، والصناعية نيةوالقانووالتكنولوجية  

ثم  والممكنات، الناشئة التجاهات ىلإ ًاستنادايوهات السينارمن  العديد يفننظر ووالمخاطر.  التحسين 
ى الطار الزمني المحدد. علاتيجية نحدد الثار الستر
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اتيجيتنا وهما:ي صياغة استرف ًمهما ًائيسيان يلعبان دوروهناك عاملن ر

إضافة  ات،الماردولة وي بدية رؤتحقيق  يفللسهام  اتالماردولة وي بداتيجيات استرمع  المواءمة 1. 
بية المتحدة.ات العرات العالمية المدعومة من دولة المارى المبادرلإ

أجل  من المستقبلية اتالتغيرمع  الهيئة تكيف لضمان والداخلية جيةالخارات التطورمع  المواءمة 2. 
تحقيق أهدافها. 
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اتيجية وإطار التنفيذصياغة الستر
هذا  يضمن اتيجيتها.استرتنفيذ وتحديث وير لتطوالدولية  ساتالممارأفضل  عمل إطار الهيئة تطبق 
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ًخصيصاالمعدة  اتيجيةالسترالعملية  يرلتطوكأساس  المبادئ هذه يبدومياه  باءكهرهيئة  تستخدم 

و  اتيجيةالستريوهات السيناروهما:  ينمبتكرين عنصرتشمل  احل،مرست  من تتألف والتي لها 
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2021اتيجية بحلول عام الطموحات الستر
ى علللستدامة  أهدافها خللها من الهيئة تحقق محاور، خمسة 2021لعام  اتيجيتنااسترتتضمن  

يل:المدى الطو

يشكل حيث الهيئة، أنشطة جميع يفالستدامة  يزتعزحول  اتيجيتنااسترتتمحور  المستدام:النمو  
المحلية  التنمية خطط يفللسهام  اتناقدريز تعزمن  يمكننا الذي ئيسيالرهدفنا  المستدام النمو 

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

تفوق خدمات تقديم ىلإالهيئة ي فنسعى  الذكية:والخدمات  التشغيلية العمليات يفالتميز  
والعمل مستمر، بشكل سسةالمؤأصول  ةإداربتحسين  امناالتزخلل  من ذلكوالمعنيين  توقعات 
ير تطووعالمي،  مستوى ذات والسلمة الصحة ساتممارخلل  من ادالفرحماية  ىعلالدؤوب  

دة وقيمة الخدمات التي نقدمها. جو

خلل  من اتيجيالسترومسارها  2021لعام  الهيئة تميز ةمسيردعم  ىلإنهدف  والحوكمة:نة المرو
سسي المرن. ير إطار عملنا المؤتطوشيدة لدينا، وسات الحوكمة الرالستفادة من ممار

يف ًحاسما ًعاملالتطور  يعسروالمياه  الطاقة قطاع يفالبتكار  ىعلتنا قدرتشكل  X10:ي بدة مبادر
نا تركيزى علاتيجيتنا استرمن  الجانب هذا يحافظ حيث المستقبل. أجل من يبدة وإمارالهيئة  إعداد 

البحث  يفالستثمار  خلل من والمستقبلية الحالية للتحديات ملءمة كثروأدائمة  حلول يجادإى عل
ير والبتكار.والتطو

الذي الساس فهما اتنا،وقدرية البشردنا موارى علبالكامل  اتيجيتنااسترتعتمد  النجاح:ممكنات  
دها تسوعمل  بيئة ضمانوية البشردنا مواري فبالستثمار  ملتزمون نحنواتيجيتنا، استرعليه  نطبق 

ات. طنية لدولة المارية الويز الهوتعزنجاح الهيئة والسعادة والمان والنتاجية من أجل دعم نمو و
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 يبباء ومياه داتيجية هيئة كهرمواءمة استر
طني والوي لالدوالمستوى  ىعلاتيجيات والسترالخطط  مع يقناطرطة وخاراتيجيتنا استرتتواءم 

ي.لمحلوا

2030أهداف المم المتحدة للتنمية المستدامة  
عالمية ةدعوتشكل و، 2016يناير  يفالتنفيذ  حيز المستدامة التنمية أهداف دخلت 

العالم شعوب ينعم أن ضمانوض، الروحماية  الفقر، ىعلالقضاء  ىعلللعمل  
تحقيقها يجب محددة اضأغر 17 الـ الهداف من هدف لكل إن دهار.والزبالسلم  

 المقبلة. 15خلل السنوات الـ  

2021 اتية المارطنية ورؤالجندة الو
من واحدة تكون أن ىلإالشاملة  يةالرؤهذه  خلل من اتالماردولة  تسعى 
ومن 2021. عام يفالتحاد  لقيام الذهبي اليوبيل بحلول العالم دول أفضل 

ئيسية الرالداء  اتشرمؤمن  مجموعة الدولة ضعتوذلك،  تحقيق أجل 
ه. ازطنية صنفت ضمن ستة محاور لمتابعة التقدم الذي تم إحرالو

للبتكاري بداتيجية واسترللبتكار  طنيةالواتيجية الستر

طنيةالواتيجية السترمع  تتماشى قطاعات10 ىعلللبتكار  يبداتيجية استرتركز  
يةأولوالبتكار  يشكل ي.بدة إماري فالمعيشي  المستوى تحسين ىلإتهدف وللبتكار،  
ئيسي الرالحافز  ًيضاأيشكل واتها، ومبادرخدماتها  تحسين أجل من للهيئة قصوى 

اتيجياتنا وخطط عملنا.ير استرلتطو

يف 40% ىلإالبتكار  محور أهمية فعناورالهيئة  يةرؤي فالبتكار  مفهوم جناأدرقد  و 
افاستشرى علبالتركيز ًةمباشرتعنى  ًأهدافاوأضافت  ،2021اتيجية السترخطتنا  

البتكار قطاع وأنشأنا شاملة ابتكار اتيجيةاسترضعنا وووالبتكار.  المستقبل 
البتكار مركز يرتطونواصل  كما اتيجية.السترهذه  تطبيق لضمان والمستقبل 
للبتكار  طنيةالواتيجية السترمع  تتماشى يةابتكاريع مشارتقديم ووالبحاث،  

ي للبتكار. باتيجية دواستر

2071ات ية المارمئو

لضمان المد يلةطواتيجية استرخطة  ّللتمث 2071 اتالمارية مئوإطلق  تم 
امجالبرخلل  من يةالبشرالتنمية  ىعلالخطة  تركزودهار. والزالنجاح  دهيسومستقبل  
سمعة يزتعزوالمعلومات،  تكنولوجياوالهندسة  مجالت ىعلالتركيز  مع التعليمية 

الجتماعي  والتلحم امالحتريز تعزوالعالمي،  المستوى ىعلالناعمة  تهاوقوالدولة  
اتية وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. سيخ القيم والمبادئ الخلقية المارمع تر

2036ات ي لدولة المارئاتيجية المن المااستر

ية ارواستمراستدامة  ضمان ىلإالمتحدة  بيةالعرات المارلدولة 2036 يئالماالمن  اتيجيةاسترتهدف  
الدولة يعاتتشرمع  ينسجم بما القصوى، الطوارئ ظروفوالطبيعية  الظروف خلل المياه ىلإصول الو

اتيجيةللسترالعليا  المستهدفات بعض تشمل و العالمية. الصحة منظمة عن ةالصادرالدولية  والمعايير 
 95%, ىلإالمعالجة  المياه استخدام إعادة نسبة يادةوز 21%, بنسبة المائية دالموارى علالطلب  خفض 

ى يومين. لين المياه إفع سعة تخزور

اف المستقبلات لستشراتيجية الماراستر

 تمفقد  .لتنميةامن  ليةلتاالحقبة اىلإتارمالالة وبدل نتقالاتضمن  ملةشايق طرطة رخاتيجية استرلاههذتمثل  
 ،لةولدائيس ر،ننهيال آيد ازبن  خليفة لشيخالسمو احب صات جيهاتوجب بمومد لايلة طوتيجية استرلاقطلإ

 لخلمن  ،معهامل لتعااولمستقبلية ات يالتحداوت لمتطلباايد تحدعبر  لتنميةاد جهوجيه توجل أمن  ،احفظه 
 تيجيةاسترلاتكز تر .ملةلشاالتنمية اتحقيق  جلأمن  ةيدلجداصلفرامن  ةدستفالاو،مدلايلة طولة اّفعخطط 

 جلأمن  تيجيةاستراتيالووأضع وو،طنيةلواتارلقداءبناو،مةللحكوة يدجدعمل  ليةآ:ئيسيةررومحاثة ثلى عل
 .لمستقبلا
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ي الذكيةبة دمبادر

2021 عام بحلول ًعالمياالذكى  المدينة ىلإي بديل لتحواتيجية السترالذكية  يبدة مبادرتهدف  
ىلإحكومية  خدمة1000 يللتحوة مبادر 100 اتيجيةالسترتشمل وللدولة.  الذهبي واليوبيل 
الذكية يبدمدينة  يةرؤير تطوي فالمعنيين  إحدى باعتبارها بفاعلية الهيئة تشاركوذكية.  خدمات 

عدادات  خلل من الذكية والتطبيقات ي،بدشمس  وهي: ذكية، اتمبادرثلث  بإطلق قامت حيث 
بائية. ات الكهرشبكات ذكية، والشاحن الخضر لنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارو

ةاتيجية إداري للطاقة النظيفة واسترباتيجية داستر
ى الطاقة علالطلب  

 يبدي فقة لطااي لجماإمن 7% فيرتوى لإ2050 لنظيفةاقة للطاي بدتيجية استراف تهد
 75% ، و2030م عال بحلو 25% ، و2020م عال بحلولنظيفة اقة لطااردمصامن 
 تقليلى لإ2030 قةلطااى عللطلب اة رادإتيجية استراف تهدبينما  2050. معال بحلو

 ًسياساأًارودلهيئة ايدتؤو 2030. معال بحلو30% بنسبة هلميااوقة لطااىعللطلب ا
 ردمصاي فيع لتنواوةدلمتجداقة لطااعقطايز تعزل خلمن  فاهدلاههذتحقيق  يف
 عملر طاإسم ترلتي ا2050 لنظيفةاقة للطاي بدتيجية استراف اهدألتحقيق  دقولوا

 .لمقبلةاثة لثلادلعقواىمدى علي بديفقة لطااعقطا

 2021 نيةبواتيجية خفض النبعاثات الكراستر

 تثانبعااةرادإجل أمن  يبدمة حكوها تتبنالتي اتاءاجرلارمساتيجية استرلاههذد تحد
 بنسبةنية بولكراتثانبعالامن  للحد فتهدو،2021م عاحتى  يبديففيئة لداتازلغاا

8% خفض يفيسهم  يلذاهلميااوقة لطااعقطالهيئة اتغطي و 2021. معال بحلو%16 
 ئفمكامن  طن نمليو5.15 لداعا يي مأ2021 معال بحلوفة لمستهدالنسبة اي لجماإمن  

 .نبولكراكسيد وأينثا

لمتميز امي لحكواء ادللي بدمج نابر

 تبنيى علمي لحكواع لقطااتشجيع  ىلإلمتميز امي لحكواء ادللي بدمج نابرف يهد
 لتحقيقلهيئة اسعي  رطاإي فو .ءادلاتحسين وت ياللتحدبة ستجالاور بتكالاولتميز ا
 لميلعااى لمستوات اذمية لحكوات مالخداى قرأفير توى عللهيئة اصت حر، لكذ
 ةرولدال خلئز اجوبخمس  لهيئةات زفاكما  ،لميةلعاات سارلمماافضل أد عتمااو
 لجهةا»ةئزجالك ذيفبما  ،2017م لعالمتميز امي لحكواءادللي بدمج نابرمن  ينلعشرا
دة«. ائرالة يومكحال

مقياس السعادة

تلك  تنعكسوالعالم.  يفدولة  أسعد تصبح بأن الطموحة تهامبادرات الماردولة  أطلقت 
تعتبرو، 2021ي بدوخطة 2021 اتالمارية رؤمن  كل يفللسعادة  الطموحة ةالمبادر
صاحب أطلقه الذي السعادة« »مقياس تبنت التي الحكومية الهيئات أوائل من الهيئة 
حاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو 

يز سعادة المعنيين. ات متنوعة لتعزمبادر 8ي، رعاه ا، من خلل إطلق بد

2021ي بخطة د

ومتكامل،  شامل منظور من يبدة إمارمستقبل  2021 يبدخطة  تحدد 
الداء  اتشرمؤمن  مجموعة ىعلالضوء  منها كل يسلط محاور ستة تشملو

 2021.ي بباء ومياه داتيجية هيئة كهري، والتي تتواءم معها استربئيسة لدالر

ات للذكاء الصطناعي اتيجية الماراستر

، 2071اتالمارية مئوأهداف  تحقيق ىلإتهدف ووالعالم،  المنطقة يفنوعها  من ىلالواتيجية السترهذه  تعد
التغلب  يستطيع متكامل ذكي قميرنظام  واستخدام يات،المستوجميع  ىعلالحكومي  بالداء تقاءوالر
الذكاء اتاستثمارمجال  يفى لالوات الماردولة  يجعل الذي المر فعالة، يعةسرحلول  يقدموالتحديات  ىعل

يقوم بإنشاء سوق حيوي جديد بقيم اقتصادية عالية. ي مختلف القطاعات، وفالصطناعي  

29
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نا القتصاديأداؤ
لتحسين المتواصلة دهاجهوه تظهرما  وهو المدى، يلةطوالمالية  الستدامة بتحقيق الهيئة تلتزم 

أطلقت ي.بدحكومة  وهو أل بالهيئة الوحيد المساهم لصالح ثابت عائد توليدوات والستثمارالتكاليف  
الخضر  القتصاد يفللستثمار  اتمبادرعدة  2021ي بدوخطة  2021ات المارية رؤمع  بالتوافق الهيئة 

 ًاباهر ًنجاحاالهيئة  حققت ابطة.ومترذكية  مدينة تأسيسوفة المعرى علقائمة  يةابتكاربيئة  يزتعزو

المنتج ذجنموخلل  من الشمسية للطاقة يعهامشارضمن  يبدى لإالعالمية  اتالستثمارجذب  يف
وهي والمالية، والتشغيلية الفنية القطاعات يفدولية  قياسية ًامعاييرالهيئة  دتقووللطاقة.  المستقل 

ية استثماربتصنيفات  تتمتع التي المنطقة يفة المختارالقليلة  الخدماتية سساتالمؤضمن  من 
الداري  نهجهاوالقوي  يلالماضعها بو ًاارإقرذلك وبورز،  آند دستاندروديز موسسات مؤمن  اوحتتر

ى تحسين الكفاءة. علتركيزها نموها المتسق والمتقدم، و

’
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عام الخير 

ً بأنشيا تما ا، حفظه الدولة، رئيس نهيان، آل زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب توجيهات مع 
مبادرة 27 لتنفيذ رئيسياً برنامجاً 12 بتبني الهيئة قامت الخير«، »عام المارات دولة في 2017 عام يكون
المجتمع ضمن التماسك تعزيز إلى تهدف أساسية محاور ثلثة على الخير عام يركز وإنسانية. اجتماعية
المجتمع. قطاعات مختلف في التطوعي العمل وتعزيز الخاص القطاع في الجتماعية المسؤولية وتشجيع

للهيئة  التنفيذي الرئيس المنتدب العضو الطاير، محمد سعيد سعادة/ برئاسة عليا لجنة تأسيس تم
في هيئة كهرباء ومياه دبي. بغرض اعتماد ومراقبة تقدم جميع برامج عام الخير

الحكومية،  والهيئات البارزة والدولية المحلية النسانية المنظمات مع بالتعاون المبادرات تنفيذ تم
وفرص  المبادرات آخر على الطلع خلله من الموظفون يستطيع إلكتروني موقع بإطلق الهيئة وقامت
صفحة  الموقع يقدم حيث الموظفين، بين التطوعي العمل وتعزيز مبادراتنا دعم بهدف التطوع، وذلك

مخصصة لكل متطوع يتم من خللها حساب عدد ساعاته التطوعية.

والبرامج  الدولية، الغاثة جهود لدعم خير« »رسالة برنامج والتطوعية: الجتماعية البرامج تشمل 
منتجات بيع إلى الخير« »سوق ومبادرة الفقيرة؛ البلدان في التحتية البنى تطوير التعليمية ومشاريع
الرض«، »ساعة مبادرة مثل الهيئة، وقنوات فعاليات في الخيرية للجمعيات التابعة اليدوية الحرف

شبكة  خلل ومن الخضر«، »السبوع وفعاليات )ويتيكس(، والبيئة والطاقة المياه تكنولوجيا ومعرض
موظفي  على الطيور لطعام أواني لتوزيع الخير« »طيور مبادرة البرامج تشمل كما الداخلية. الموظفين
الهيئة. لموظفي اجتماعي تكافل صندوق وهو الخير« »صندوق ومبادرة حتا؛ منطقة سكان الهيئة وعلى

˜°˛˝˙ ˇ˘��˜�
 °˛˝˙ˆˇ ˘��� ���� ��˙��� 
	��� �˛ � ��˛ �� 

˘˛��� 

˜°� ���� 

˜°˛˝˙ ���� 
˘��†�� “‘’�	� 
š˙€� •ˇ˙ ‡… —� –ƒ˙�� �⁄‹ 

˜°˛˝˙ �˝�
 

˜°˛˝˙ �°���
 ›−� —ˇ —�‘’�	�� —�… “��‰„�� 
	��� ”˛‚�� 

—˛��™� �†�� ‡��‹ �†šƒ˙�ˇ 
fi

 ˘fl˙Ł�� •ˇ� ‡�… ˘Œ˙Š�� ˘��‹��� Ÿ˙�‹‡ˆ	�� ���� 
–‡�fi‘�� ›‹��� �� ˘�„Ž„�� ˘�ı��� ‡˛�‰�‹ ����„��‹ 

�°�����˙ � 	��†˘ 27 

’�š
 €��˝ �°������˙ ’˙•�‡�…˙ 

˜°˛˝˙ —��˝ ˇ˘��˜� 12 ˜°˛˝˙ ’˙˜�ƒ˘ 
ł˙�	��‹ ˘œ˙‰�� –‡š�ˇ –”†ž� ¡�¢‡�‹ °˛£�„�

 ���� ˘��Ž	�� ˘˛��Š�� Ÿ˙��	¤�� °ˇ ¥‹˙�„��
 ˘Œ˙Š�� Ÿ˙ž˙�„¦§� ¨‹©‹ ˘ž˙„Ž	�� Ÿ−ª˙��� 

�˙„˛«�‹ 

⁄‹›− 
‰‡°�˙˜�
˙ 

„ 	�‚���˙ �™˜˘ 
„fi� fl�°˘� Ł��›Œ™ �Š°Ÿ 

��Ž�‡˝˙ „  ı��˙ �™˜�˝˙ 
�°˝�€š��˝ �°�›�˝˙ 

’�š
 €��˝ �°������˙
 ł�� 	�œž 

ł˘�‚�˘ ‰š
 €˘ 

(MV08000 ) ���Œ− 
�°˝�€š�˝˙ „  �°�˝��˝˙ 

’�™˜¦�˝ �°������˙

 ��§��˘ �°†‹¨� ł�� ’�− �
 �°������˙ �°˝�€š�˝˙ ‰©š��˝ 

’�™˜¦�˝

 ª�¨« ¬°� ®�›˝˙
 �°˘ƒ‚¯ ’�°‡°�˙˜�
˙

 ¬˘ ˜°™ « ¬�±�� �°�œ� 
�°�����˙ ˙ 	�°�˘ 20  �°������˙ �°˝�€š�˝˙ ’˙ ��†˘ ³°´ƒ�

 � ��†�˝˙  ˜−€˘  —˙˛�
��  ’�™˜¦�˝ 
˜‹¨�©�˝˙ �˙�… �°�˝��˝˙ 

�µ � ����
 �†š� 
ª��‡�˝˙—�š¶« ¬˘ ƒ±� 

„fi� fl�°˘� Ł��›Œ™ �Š°Ÿ

 �°������˙ �°˝�€š�˝˙ ˇ˘˙˜� ·�Ÿ�

 ¬œ 714873 º°»˛� „  ’�™˜¦�˝

1344 ˜°�ƒ�� ¼ƒ�›‚˝˙ °š™ « „½�´ ¬˘ 
5.6� Ł��›Œ‚˝˙ ¬˘ ���
 ’˙��‡°�

fl�°�˝˙ ¬˘ ¼ƒ˝�Á 	�°�˘

 ��Ž�‡� „fi� fl�°˘� Ł��›Œ™ �Š°Ÿ ’•��
 �˘Âš˝˙� �ÃÄ˝˙ „  Å˜¦˝˙ Æ°


 �°�˝��˝˙ Å˜¦˝˙ ��Ž��� ��˘�°˝˙ �˜��˝ 
„Ç˙ƒ�˝˙ ÈÉ� �š˘�˛˝˙ �˜��˝

 ‰�°§��˝˙ 	�œ…˙
�°˝�€š�˝˙ —ƒŒ»�˝ 

’�™˜¦�˝ �°������˙ 

�°�ƒÊ� ł�� ���
 Æ˝«
’˙ƒ�
 ª�¨« ıÂ�

 ª¶ƒ�˝˙ ÈÉ� �Ã»�
ł��˝ �ÄÄ˛˘ „½�˜�‚˝�˙ 

‰�ƒÊ�˝˙ ¬°»Ëƒ�˝˙ 

˜°˛˝˙ �ƒ

�� ˘˛��Š�� Ÿ˙��	¤�� Ÿ§�¬ˆˇ‹ Ÿ˙¤„ıˇ °���

 ˘�˙�" –ƒ¯˙�ˇ 
°ˇ ˘��†�� ˘�…˙� Ÿ˙��˙�š‹ Ÿ˙±ıˇ
 ²‡³�«� ´���«�‹ "µ€�„˛‹" ¶‡�ˇ‹ "¶ƒ«� 

˘��†�� ��‹‡„€��� °œ�	��‹ 

˜°˛˝˙ �Ã˘
 ·˙�ˆ��‹ ¸˙	�«� ‡fl˙€„� ˘˛�Ž… ˘��… ¹˙ˆº

 ›˙¤ˇ �� ˘�ˇ˙��� Ÿ˙	»ı	�� °ˇ ¥‹˙�„��‹ ˘�˙ž‡	��
 ¼½��„˛ ˙	�š ˘˛�Ž��� ˘¦˙����‹ ¸˙	�«� ��Œ 

˘ˇ��„�§� °˛˝˙ˆ	…

 ł˙�	�� ¾˙„� –‡€„�ˇ ›��¦ ‡˛�‰„� ¿�Ž��� °�¤ˆ�
 ˘��Àˇ °ˇ ¥‹˙�„�˙… ˘��	ˆ�� ˘œ˙‰�� ���Š„�˙… 

˘�˙��� Ÿ���˙�	�� �˛�fi„� Ÿ� ƒ˙ˇ�� ˙�fi� 

˜°˛˝˙ ’��˜š˘ 

˜°˛˝˙ 	ƒ°œ
‡�Š�� ›˙	�Á… �˙�fi�� ÂÃ� ˘��†�� “‘’�ˇ °�¤ˆ„� 

´½�‰„��‹

 ˘�ª˙	�� ˘�� ƒ”�� ÂÃ� �	„�� ˘��� ƒ� Ÿ˙…�Œ ‡�š�„�
 °˛˝ Ä�ž�� °ˇ ł˙�	�� ¸−†„�� —ˇ 
��fi„��

 ÂÅº ˘š˙Æº ²˘˛��Š�� Ÿ˙��	¤�� ÂÅº ˘��� ƒ”�� Ÿ˙¤„ı	�� 
Ç˙¬�� ƒ˙¤È� ˘�� ƒ� 

˜°˛˝˙ Ì˜Á 

�°�����˙ �Š� 
��Œ�š˘ 

˜°˛˝˙ �˙�	
 �†ª˙‰�º‹ �˙„˛«� —ˇ —�œ�‘„	�� ·−‰�� –��˙�	�

 �†¢ ‡Èº‹ ˘��†�� ˘��� ƒ��� Éı	�� •ˇ˙ ‡… �� ˘˛��‹«� 
˘��‹¯ ˘���‰� •ˇ� ‡… �� 



تقرير االستدامة 322017

 

  

� �  
�

 

  


�

 

المخاطر و المرونة

التكيف الخدماتية، سساتوالمؤالطاقة  قطاع يفجة الحرالمواقف  خلل عليها، يتعين أنه الهيئة تدرك 
نة.بالمرويتعلق  فيما الهيئة منهج هو وهذا يتها،رؤتحقيق  يفار الستمرلضمان  والتحديات المخاطر مع 

يفتطبيقه ونة بالمرويتعلق  فيما متقارب نهج تبني تم فقد وبيئتها، الهيئة عمليات طبيعة ىلإوبالنظر  
ة وإدارالعمل  يةاراستمرة وإدارسسية المؤالمخاطر  ةإداربين  بةالمقاريشمل والهيئة،  قطاعات جميع 

نة واستيعاب النواع الجديدة من المخاطر.اتها من حيث المروالزمات من أجل تحسين قدر

سسي، المؤالمستوى  ىعلنة المرولتحقيق  منهجها يحدد الذي نةالمروعمل  إطار يربتطوالهيئة  قامت 
لتحديات  ًاستعداداعالمي  مستوى ىعلومستدام  بشكل النهج هذا تنفيذ يفتسهم  منصة يجادوإ

نة وهي: ي المروفائدة ات الخمسة الرى تمكين القدرلنة إدي تبني إطار عمل المروالمستقبل. حيث يؤ

سسيةة المخاطر المؤإدار

الهيئة أنشطة مع يتناسب بما منهجي بشكل المخاطر فهم ىعلسسية المؤالمخاطر  ةإدارتنطوي  
ةلداري لالدوالمعيار  يفعليها  صالمنصوشادات والرالمبادئ  مع النهج هذا يتسقوعملها.  وبيئة 

أبرز  من الحد خطة تنفيذوير تطوي فالمحرز  التقدم حول يرتقارفع ريتم و ISO 31000. المخاطر 
ي السنة. فتين نة مرى لجنة المخاطر والمرولاتيجية التي تواجهها الهيئة إسسية السترالمخاطر المؤ
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ية العمالارة استمرإدار
بها تبطةالمروالمخاطر  الهامة العمليات تحديد ىلإالهيئة  يفالعمال  يةاراستمرة إدارنظام  يسعى 
تأثير تحليل اءإجرعند  المعلومات هذه جميع تحديد يتم ية.الحيوالعمليات  ىعلالمحتمل  وأثرها 

القطاعات أعمال يةاراستمرخطط  يرتطوخلله  من يتم الذي الساس حجر يمثل والذي العمال 
الفرعية. 

 7000:2015والكوارث  والزمات الطوارئ ةلدارطنية الوالهيئة  معيار مع يبدومياه  باءكهرهيئة  تتوافق 
قطاع  يفخدمية  سسةمؤأول  الهيئة تعدوالمتحدة.  بيةالعرات الماردولة  يفالعمال  يةارلستمر

يةاراستمرة لداري لالدوالمعيار  اعتماد ىعلتحصل  يقياإفرشمال وسط الوالشرق  يفوالمياه  باءالكهر
الثالثة  للسنة الصحيح المسار ىعلتسير  العتماد عملية أن كما ،ISO 22301: 2012يزو آالعمال  

ي. لى التواعل

ة الزماتإدار
خطط يربتطوالهيئة  قامت العمال. يةاراستمرة إدارمع  ثيقوبشكل  الهيئة يفالزمات  ةإدارنظام  يتواءم 

للحسابات  يةدورتدقيق  أعمال اءإجريتم  حيث يوهات،سينارعدة  عواقب من للتخفيف للطوارئ 
 ًحالياالهيئة  تعملوالمر.  يتطلب عندما والعمليات الداء ولتحسين الجهد لختبار وهمية يباتتدرو

 BS11200. ة الزماتسات إداري ممارفائد از امتثالها للمعيار الرى إبرعل

قطاع البتكار والمستقبل 

قامت  كما سالتها،وريتها رؤضمن  بدمجه وقامت الخمس الساسية قيمها كأحد البتكار الهيئة تòنَ َبت
البداع ةإدارهما  تشغيليين فرعين بين دمج الذي والمستقبل البتكار قطاع بتأسيس 2016عام  يف

ثلثة  حول ئيسيربشكل  الهيئة يفوالبتكار  البداع يتمحور المعلومات. تكنولوجيا وقطاع والبتكار 
ة البتكار.تسهيل البتكار، وإدارظيفية، وهي: تخطيط البتكار والعلقات، ومجالت و

ن( م)CEN/TS 16555-1-2013البتكار  ةإدارلنظم  بيةالورالمواصفات  شهادة ىعلالهيئة  حصلت 
تعد البتكار. ةلدارمتكامل  نظام تطبيقولعداد  ذلكو 2016عام  منذ يطانيةالبريجستر ريدز لومنظمة  

لتأسيس شاداتالريتضمن  حيث العتماد، هذا ىعل ًلوحصو ًتبنياالحكومية  الجهات أوائل من الهيئة 
بتوجيهات التقيد مع والبداع البتكار يزبتعزالهيئة  امالتزمن  يديزوعليه  والحفاظ البتكار ةلدارنظام  

مستوى  ىعلة مبتكرمستدامة  سسةمؤتكون  بأن الهادفة يتهاورؤطنية الوأهدافها  و شيدةالرالقيادة  
عالمي.

يةالضرورات بالمهارظفيها موتدعيم وداخلية  اتقدرلبناء  أسابيع 10لمدة  ًنامجابرالهيئة  أطلقت 
تقديمه يتموالمنطقة  يفنوعه  من الول نامجالبرهذا  يعد والمياه. الطاقة قطاع يفات التغيرلتوقع  

خلل الهيئة يفالعليا  ةالداريق فرعمل  حيث )ExO-Works(. ووركس أو كسإإي  شركة مع بالتعاون 
ولتقييم  الحللية التكنولوجيا فهم يزلتعزووركس  أو كسإإي  شركة من ييناستشارمع  نامجالبرهذا  

اتيجيات استباقية.ير خطط واستراستخدامها لتطو

مكتوم،  آل اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ السمو صاحب مقولة من خططها الهيئة استلهمت وقد 
 ًاإنجازيوم  كل تقدم يبدوات المار“دولة  للمستقبل: يبدسسة مؤأمناء  مجلس ئيسوري بدعهد  يلو
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سةومدرواتيجية استربخطى  تسير لنها ي،نالنساالتطور  ةلمسيرنوعية  إضافة يشكل للعالم ًجديدا
صياغة  تعيد جديدة عمل وآليات مفاهيم لنوجد ٍتحدجديد.  ٍتحدأمام  نحن واليوم يتها،رؤلتحقيق  

تطبيق الفكار المستقبلية اليوم.” ى بوابة للعبور نحو المستقبل ولي إبيل دتحومنظومات العمل، و

ات امج ومبادربر
ئيسية البتكار الر
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رواد في التميزّ

ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب توجيهات مع ًتماشيا
بأن يتنارؤدعم وى، علأيات مستوى لإالحكومي  بالداء تقاءللرا،  رعاه ي،بدحاكم  اءالوزرمجلس  

ئيسيةالرالثلثة  المحاور ضمن الهيئة تعمل عالمي. مستوى ىعلة مبتكرمستدامة  سسةمؤنكون  
أهمية كيدتأوتحفيزهم وظفيها مولتشجيع  المتميز الحكومي للداء يبدنامج برمن  ابعالرللجيل  
المتوازن، الداء بطاقات بتبني الهيئة قامت المستقبل. يفالحكومي  التحول طرق أهم كأحد التميز 

سيخلترومتكامل  واضح نهج ىلإإضافة  المتميز، الحكومي للداء يبدنامج برتوجيهات وومبادئ  
يفالدولية  اتالخبروأفضل  أنجح من والستفادة المتجددة، الطاقة تقنيات يرتطوووالبداع  البتكار 
كبة ومواالحللية  التقنيات استخدام يفائدة الرمكانتنا  يزتعزي فيسهم  الذي المر والمياه، الطاقة مجال 

حيث  تات،والروبوالصطناعي  والذكاء الشياء نتإنترات تطورآخر  ىلإإضافة  ابعةالرالصناعية  ةالثور
ثيق بالتنمية المستدامة.تبط بشكل وترتشترك جميعها و

قياس ىلإالمتميز  الحكومي للداء يبدنامج برلدى  الحكومي التميز منظومة من ابعالرالجيل  يهدف 
التحسين مجالت تحديدويادة، الرنحو  حلتهاري فالحكومية  الجهات إليه صلتوالذي  النضج مستوى 
تحفيز ىعلابع الرالجيل  تطبيق ساعد وقد الطموحة. أهدافها تحقيق ىعلمساعدتها  صفرى لإإضافة  
ى لإي بدي فالحكومي  بالعمل تقاءالرأجل  من والبداع التميز تبني ىعلتشجيعها والحكومية  الجهات 

تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.ى المعايير الدولية وعلأ

حيث والقليمي. يلمحلاالمستوى  ىعلالتميز  مجال يفحتذى ُي ًذجانموالهيئة  اتإنجازأصبحت  
السنوات  مدى ىعلوعالمية  محلية شهادةوة جائز 170من  لكثر الهيئة بحصد اتالنجازتلك  أسهمت 

الثلث الماضية.

نامج برمن  ينالعشرة الدورجوائز  حفل خلل ائدةالرالحكومية  الجهة ةبجائز 2017عام  يفالهيئة  فازت 
ي: يل بما ًيضاي للداء الحكومي المتميز، كما فازت أبد

˜°˛ ˙ˆˇ˘ ����˛ 
������� � 

�������� ����˛ 
��������� 

†��� ˙ˆˇ˘ ����˛ 
��“‘� � ��� 

’š€��� ����˛ 
�°���� 
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قصــة نجاح 

الحصول  سهولة يف ًعالمياى لالوي بدومياه  باءكهربهيئة  ًمثلة ُمالمتحدة،  بيةالعرات الماردولة 
2018ي لعام لير البنك الدوباء حسب نتائج تقرى الكهرعل

الحصول  يف ًعالمياى لالوتبة المري، بدومياه  باءكهربهيئة  ممثلة المتحدة، بيةالعرات الماردولة  حققت 
اعتمد  وقد 2018لعام  يلالدوالبنك  عن الصادر العمال سةممارير تقرنتائج  حسب باءالكهرى عل

 دولة حول العالم. 190ي فاء العمال ى عدة معايير لقياس سهولة إجرعلسع ير الموالتقر

اتيجيةاسترى علاعتمادنا  بفضل والعالمي يلمحلاالصعيدين  ىعلالمسبوق  غير النجاز هذا تحقيق تم
خدماتنا  يرتطوأجل  من الحكومي للعمل ًأساسيا ًامحورالمستقبل  افاستشرمن  تجعل متكاملة 
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أساسية ةكركيزالبتكار  باعتماد قمنا العمل. وخطط اتجياتالسترير لتطو ًأساساوجعلها  اتناومبادر
تعتمد حيث مستمر. بشكل المجالت جميع يفللهيئة  التنافسية ةالقدريز لتعزالمتواصلة  للتحسينات 

والمياه  باءالكهريع توزونقل ولنتاج  يروالتطوالبحوث  مجال يفالعالمية  ساتالممارأفضل  الهيئة 
بأن يتهارؤتحقيق  بهدف ذلكوية والتوافروالعتمادية  الكفاءة من العالمية ياتالمستوى علل ًوفقا

كةاوالشرالتكامل  مفهوم يزتعزى لإنسعى وعالمي.  مستوى ىعلة مبتكرمستدامة  سسةمؤتصبح  
ىعلتبذل  التي الحثيثة دالجهوإطار  يفوالخاص  العام القطاعين سساتومؤهيئات  بين والتعاون 

ى علة الصدارمكان  تتبوأ أن يفالمتحدة  بيةالعرات الماردولة  أهداف تحقيق بغية ياتالمستوجميع  
صعيد المنطقة والعالم.

الخاصة البداعية ندواتناواتنا مختبري فبفعالية  شاركوا الذين يينوالستشارللمقاولين  كان لقد 
والخروج  المستمر، التحسين ضبغرأطلقناها  التي اتالمبادراح اقتري ف ًأساسيا ًادوربالستدامة  

وفق  باءالكهرخدمات  ىعلالحصول  آلية ّعيسرويسهل  الذي المستمر التطور أجل من صياتبتو
ي.لي عملية التقييم لدى البنك الدوفسات الدولية، وقد أسهم كل ما سبق أفضل المعايير والممار

باء الكهرصيل لتووالمقاولين  يينللستشار ًخصيصاالمصممة  س«»الناموخدمة  الهيئة أطلقت وقد 
ىلالوة الخطوأصبحت  حيث يام.أ 10غضون  يفوفقط  تينبخطوكيلووات  150ى لإتصل  ةبقدر

منخفض كابل خلل من باءالكهرإمداد  ىعلللحصول  طلب تقديم تتضمنوفقط  يامأ 8تستغرق  
فتستغرق  الثانية ةالخطوأما  ية،شهرة فاتورأول  إصدار مع التشغيل بعد ما ىلإالدفع  تأجيلوالجهد  

تشغيل الخدمة. تشمل الفحص الفني ويومين فقط و



التنميــــــة 
المستدامـــــة 





تقرير االستدامة 2017 40

 

 
 

 

  

  

نهجنا الداري
تتجسد حيث المنطقة، يفائدة رخدمية  سسةمؤنا باعتباريتنا هومن  أيتجزل  ًجزءاالستدامة  تشكل 

صلب يفالستدامة  وبدمج ظفينا.موبين  سيخهاترى علص نحرواتيجيتنا واسترعملياتنا  يفالستدامة  
اتجاهات أحدث وبين يلتشغيلاذجنا نموواتيجية السترخططنا  بين بالمواءمة عملنا نواصل أعمالنا، 

المحلية  اتيجياتوالسترالخطط  لتلبي تحديثهاواتيجياتنا استربمواءمة  نستمر كما والسوق. الصناعة 
وخطة  2021ات المارية لرؤطنية الووالجندة  ،2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استرمثل  طنيةوالو

السمو  صاحب أطلقها التي المدى يلةطوطنية الوة والمبادرللبتكار،  طنيةالواتيجية والستر 2021ي بد
ي، رعاه ا، تحتباء حاكم دئيس مجلس الوزرئيس الدولة راشد آل مكتوم، نائب رالشيخ محمد بن ر

النجاح  الستدامة بتحقيق امهاالتزخلل  من الهيئة تضمنومستدامة”.  لتنمية أخضر “اقتصاد شعار 
ي. بي دفدهار تحقيق الزى المدى البعيد وعل

عاتقنا،  ىعلتقع  التي المسؤولية ندرك ي،بدي فباء والكهرللمياه  والوحيد الحصري دالمزوننا لكو ًانظرو
تلك  نجاح ىعلعملياتنا  أثر ىلإإضافة  طنية،والوالمحلية  التنمية اتيجياتاسترجميع  دعم ىعلنعمل و

والمياه، الطاقة مجال يفالهيئة  يادةريز لتعزية الضرورالخطوات  جميع نتخذ ولذلك اتيجيات،الستر
دولة وي بدي فالمجتمع  فاهيةرتجاه  امناوالتزالبيئي  وأدائنا المالية نتائجنا بين توازن يجادإيق طرعن  
ات، بما يحقق قيمة مستدامة للجميع. المار

والجتماعي  القتصادي المن يحقق ل فهو الهيئة يفالمهمة  اتيجيةالسترأهدافنا  أهم أحد طينالتويعد و
الهداف  لتحقيق المجتمع تجاه امناالتزمن  أيتجزل  ًجزءا ًيضاأيشكل  بل وحسب، اتالماردولة  يف

ي. باتيجية لحكومة دالستر

ولذلك ات،الماردولة  يفالمستدامة  التنمية يرتطووبدعم  نلتزم يبدي فظيف التوجهات  كبرأأحد  نناوكو
ظائف الحكومية. ي الوفيادة مشاركة المواطنين ى زعلنعمل  

الهيئة. يفالعليا  والقيادية يةالدارظائف الومن  85.45%يقارب  ما طينالتونسبة  صلتو 2017ي فو
ظيفية، الوياتها مستوجميع  يفوإدماجهم  يبهمتدروالمواطنين  بتعيين الهيئة تقوم ذلك، ىلإإضافة  

ار تطورهم. ضمان استمرات والكفاءات لدى المواطنين ويز المهارمنها لتعز ًسعيا
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حوكمة الستدامة  
الستدامة ةإدارتقوم  حيث للهيئة، العليا ةالدارتوجيهات  إطار يفالستدامة  بتحقيق امناالتزي تيأ

العمال يرتطوقطاع  افإشرتحت  للهيئة التابع سسيالمؤالستدامة  نامجبرة بإدارالمناخي  والتغير 
لتعكس  العالمية الهداف وبين الهيئة وأهداف اتيجيةاستربين  المواءمة ىعلة الدارتعمل ووالتميز.  

ي نحو تحقيق التنمية المستدامة.بباء ومياه دحلة هيئة كهرر

المعنيين،  اكوإشري، بدومياه  باءكهرلهيئة  الستدامة يرتقارإعداد  عملية تنفيذوة بإدارتقوم  كما 
المناخي، والتغير الستدامة يخص فيما والدولية طنيةالوسسات المؤمع  يةالمعيارنات المقاراء وإجر

بون،الكرصدة أرومبادلة  النبعاثات، لخفض الهيئة نامجبرة وإدارالتوعية  حملت تنفيذ ىلإإضافة  
الصلة،  ذات المناخي التغير مع التكيف وخطط الهيئة، عمليات ىعلاتها تأثيروالمناخي  التغير ومخاطر 

الخاصة  50001اليزو  مواصفة ومعايير والمياه، الطاقة قطاع ضمن والتكيف المخاطر تقليل امجوبر
ة الطاقة.بنظام إدار

الخرى، والقطاعات اتالدارمع  للتنسيق 2013عام  الهيئة يفالستدامة  يادةريق فرتأسيس  تم 
من ممثلين من يقالفريتكون وصحتها.  من كدوالتأاجعتها ومروالمعلومات  البيانات ىعلوللحصول  

ًمكمل ًادوريق الفردي يؤكما  القطاعات. مديري قبل من شيحهمتريتم والهيئة  قطاعات من قطاع كل 
المناخي  التغير وآثار الستدامة أهمية حول التوعية يادةزي فالمناخي  والتغير الستدامة ةإدارلمهام  
يادة الستدامة. يق رئاسة فرى مدير أول الستدامة والتغير المناخي رليعنا الكبرى. يتوومشار

التنفيذي  النائب من الستدامة بقضايا يتعلق فيما المعلومات أحدث بالهيئة العليا ةالدارتتلقى و
ة العليا بالهيئة. يق الدارير العمال والتميز، وهو أحد أعضاء فرئيس لقطاع تطوللر
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دينسلسلة المور
ة.المباشرعملياتنا  تتجاوز ًعموماوالجتماعية  البيئية اتناتأثيرأن  ندرك يبدومياه  باءكهرهيئة  يفنحن  

حد ىنأدتسبب  أو البيئة ىعلثر تؤل  التي والنظمة النتاج وحدات اءشرسياسة  طبقنا فقد وعليه، 
 28ضمنهم  من دمور 2597مع  2017عام  خلل عملنا فقد كبر.أكفاءة  تملك والتي التأثير من 
اكإشرى علار باستمرص نحرنحن و ً،أساسياد مور 2270و ًئيسيار ًدامور 229و ًاتيجيااستر ًدامور

النمو يزتعزو ًمحلياات القدربناء  ىعليساعد  الذي المر يد،التورسلسلة وعمليتنا  يفالمحلية  الشركات 
قيمتها تعادل محلية صفقة 12,178اء بإجرقمنا  2017عام  فخلل ككل. والمنطقة يبدي فالقتصادي  

أنها  ىعلالمحلية  الشركات ىلإالهيئة  تنظر ي.لكلاالنفاق  من 84%أي  يتاإماردرهم  مليار 5يقارب  ما 
ية المفعول. ية ساراخيص تجارتمتلك ترات وي المارف ًشركات تقع فعليا

هذا  يهدفويد. التورسلسلة  احلمرجميع  عبر اءالخضريات المشترنامج برتطبيق  ىلإنسعى و
المنتج  حياة ةدورمن  متعددة احلمري فالهيئة  يهاتشترالتي  للمنتجات البيئية الثار تقييم ىلإنامج البر

اءشرى علص نحركما  ة.الضارالبيئية  اتالتأثيرذات  المنتجات اءشرمن  التقليل يفللمساعدة  ذلكو
السلبية اتالتأثيربأقل  ير،للتدوقابلة  مواد ىعلتحتوي والطاقة،  استهلك من تحد التي المنتجات 

ات الجتماعية. شيد المياه، ومعالجة التأثيري ترفالتي تسهم  

ضع بونقوم والعالمية.  المعايير مع المتوافقة العمال ساتمماربتبني  ملتزمون بالهيئة نحنو
الحد أو اءالشربعملية  تبطةالمرالمخاطر  من للتخلص يةتجاروأحكام  طشرووواضحة  اتيجياتاستر
إطار الهيئة طورت ئيسيين،الردين المورار استمرضمان والضعف  نقاط من وللتقليل نقلها. أو منها 

الخطار تحللوتحدد  التي ،31000يزو أمواصفة  لمعايير ًوفقايد، التورلسلسلة  المخاطر ةإدارعمل  
ة. ى تقييم المخاطر المستمرعلالستثنائية بالعتماد  
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العمل  يقةطرتسهيل  بهدف الذكية، ةالجهزيق طرعن  دينالمورمع  التواصل يصبح أن ىعلصنا وحر
ى ذلك: علي أمثلة يلد فيما نوريز التواصل معهم، وتعزو

ة إداروخدمات  بيانات ىلإالفوري  صولالومن  لتمكينهم دينللمورمخصص  ذكي تطبيق يرتطو
دين. علقات المور

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

نت. ات قيد الخدمة عبر النترات الشحن المسبقة واستمارتبني إشعار

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

ومفاهيمهم  للبيئة الصديقة منتجاتهم ىعل ًبناءللبيئة  الصدقاء دينالمورمن  بالتحقق الهيئة تقوم 
حول توفير الطاقة وفق المعايير التالية: 

03 02 01 

 °˛˝˙ˆ ˇ˘����˙ˆ
 ��˛��� ˇ���˛
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14001
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للبيئة  الصدقاء دينالمورنسبة  بتحديد يعني الذي يةالسنوئيسية الرالداء  اتشرمؤأحد  الهيئة ولدى
الفعلية النسبة أن إل 10%تحقيق  كان 2017عام  يفهدفنا  أن ورغم المسجلين، دينالمورمجموع  ىلإ

 6%. التي حققناها كانت 

اتيجية ضمن منظومة سلسلة القيمةكات الستراالشر
اتيجيةالسترالهداف  تحقيقوخدماتها  تقديم يفالهيئة  لنجاح أساسية دعامة كاتاالشرشكلت  لطالما 

والمتعاملين دينالمورمع  اتيجيةاسترعلقات  الهيئة ولدى اتيجية.السترخطتنا  تنفيذ يفوالمساهمة  
خفض ىعلاتيجية الستركات االشرهذه  تساعد مشتركة. يعمشارخلل  من العمل شركاء من وغيرهم 
تبادل ويز تعزوالمخاطر،  ةإداردعم والحجم،  اقتصادات تمكينوالثقة،  بناء خلل من المعاملت تكاليف 

عام  خلل تفاهم ةمذكر 27من  كثرأبتوقيع  الهيئة قامت وقد سات.المماروأفضل  والتقنيات فةالمعر
93%.ات التفاهم الموقعة قد بلغ سط فعالية مذكرى أن متول. إضافة إ2017

أنشطة يفتأثيرهم  شدةوأهميتهم  بحسب ئيسيينرأو  اتيجييناسترشركاء  ى:لإشركائها  الهيئة تقسم 
مع كاتاللشرالمخصصة  الهيئة بوابة خلل من شركائنا مع علقتنا يزتعزوبتحسين  وقمنا الهيئة. 
بنسبة  الشركاء لدى السعادة شرمؤتفع اروقد  الدولة. يفالخرى  الحكومية الدوائر مع التكامل تحقيق 
عدد  تنظيم خلل من شركائنا اكبإشرالمستمر  العمل ىعليدل  وهذا ،2016عام  مع نةبالمقار %4.8
ً.ياش العمل سنومن ور

سسات ومؤشركات  مع جديدة كاتاشري فللدخول  تفاهم اتمذكربتوقيع  ًياسنوالهيئة  تقوم كما 
يفوالعمليات  والبيئية والجتماعية القتصادية المسؤولية يزلتعزسسات المؤمن  وغيرها كاديميةأ

سوف الذي المر التحسن مواصلة أجل من 2018عام  يفجديدة  اتمبادربع أرتطبيق  سيتموالهيئة،  
يادة سعادة الشركاء. كة وزايز أداء الشري تعزفيساهم  
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يرالبحوث والتطو
 ًتحقيقاعالمي  مستوى ذات يةيرتطووبحثية  اتوقدرات ومبادرمنشآت  يرتطوى علالهيئة  تعمل 

إنتاج  واعتمادية كفاءة يزولتعزعالمي،  مستوى ىعلة مبتكرمستدامة  سسةمؤنصبح  بأن يتنالرؤ
باء.يع الكهرتوزنقل وو

يفوالتنوع  الطاقة، مجال يفالستدامة  سيختري فالهيئة  يةرؤيز تعزى لإير والتطوالبحث  مركز يهدف 
قائم  اقتصاد لبناء يبداتيجية استردعم  ىلإيهدف  كما البتكار. ىعلتشجع  عمل بيئة يجادوإمصادرها،  

المركز  يسهم حيث المتجددة. الطاقة اتمبادردعم والمعايير  كفاءة تحسين يقطرعن  فةالمعرى عل
تبطةالمرات والمبادرالمتجددة  الطاقة مجال يفير والتطوللبحث  عالمي كمركز يبدموقع  يزتعزي ف

المبنية  اتالقدريز بتعزير والتطوالبحث  ومركز الهيئة من كل يقومووالستدامة،  اءالخضربالتقنيات  
ة. ي المارفي من تلبية متطلبات التنمية المستدامة بي تلك المجالت لتمكين دف

للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع يفير والتطوالبحث  مركز منشآت استكمال ىعل ًحاليانعمل و
التحتية البنية تشمل حيث 2020. عام حتى درهم مليون 500تبلغ  إجمالية استثمار بقيمة الشمسية 

سوف)والمركز  نشاطات معظم تقام حيث بع،مرمتر  4000بمساحة  التطور فائق يرتطووبحث  مركز 
جية خاراختبار  افقمرتضم  كما 2018( عام من الول بعالرنهاية  حلول مع للعمل ًاجاهزيصبح  

منذ التشغيل )قيد اتالمارلدولة  والقاسية ةالحارالبيئية  الظروف تحت والمعدات الحلول اسةلدر
مجال  يفالبعاد  ثلثية الطباعة تقنية باستخدام طباعته تتم اتالماردولة  يفمختبر  وأول (،2015عام  
وهو  2017عام  من الثالث بعالري فافتتاحه  )تم الصطناعي والذكاء تاتوالروبوطيار  بدون اتالطائر

ً(.قيد التشغيل حاليا

محاكاة بجهاز يدهتزويتم  حيث الذكية الشبكات تكامل مختبر يرتطوى علنعمل  ذلك، ىلإإضافة  
250ى لإيصل  طاقة وبمعدل بالتوازي طاقة ينتخزأنظمة  ستة ىلإيصل  ما اختبار ىعلقادر  شبكي 

نا اختبارافق مرضمن  ئيةضوالكهرواللواح  أنواع مختلف أداء نةبمقار ًحاليانقوم وساعة.  كيلووات/ 
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إضافة  عين(ّمصنعدة  قبل من ومصنعة الشمسي، الميل ياوزواالتقنيات  متعددة لوحة )30جية الخار
والصيانة  التشغيل لكفاءة ملئمة وحلول اءاتإجرتحديد والمدمجة،  ئيةضوالكهرواللواح  تقنيات ىلإ
كيلووات(،  100ة )بقدرالمياه  لتحلية العكسي التناضح نظاموالشمسية،  الطاقة ألواح مشروعات يف

وحلول توليد الماء من الهواء الجوي.

ومحليين( دوليين ومهندسين علماء )يضم ًومتنوعا ًياقو ًيقافربالهيئة  يروالتطوالبحث  ةإدارتضم  
الدولية سساتالمؤمن  الجامعات يجيوخرة الخبرأساس  ىعلظيف التوبين  ائعربتوازن  يتسم 

الطاقة )أ( وهي مجالت 5ير والتطوالبحث  مجال يفالهيئة  يعمشارمحفظة  تشتملووالقليمية.  
و)هـ(  الطاقة، ينتخزوالذكية  الشبكات و)د(تكامل الطاقة، كفاءة و)ج( المياه، و)ب( الشمسية، 

تبطة بها بالتوافقامج المرير والبرير مجالت البحث والتطوتات والذكاء الصطناعي. وقد تم تطوالروبو
 2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استرفيها  بما طنيةالواتيجيات للستر ًإضافةالهيئة  اتيجيةاسترمع  

، وغيرها.2050ات للطاقة اتيجية المارواستر 2021ات ية المارطنية لرؤوالجندة الو

يبيالتجرذج والنموالشمسية،  الطاقة ألواح عن بةالترتخفيف  ة:المستمريع المشارى علالمثلة  ومن 
المستخدم،  واجهات يرتطووالذكية  الشبكات تطبيقات ناتمكوواختبار  اضية،الفترالطاقة  لمحطة 

سسات المؤلتطبيقات  المتقدمة التحليلية الصطناعي الذكاء وحلول طيار بدون اتالطائرير تطوو
ى ذلك، نعمل لافق عملياتنا الساسية. إضافة إنات ومرالخدمية المتنوعة والطباعة ثلثية البعاد لمكو

والخدمات الداخلية اتالستشارتقديم وير والتطوالبحث  نشاطات يفالمشاركة  صفراستكشاف  ىعل
للهيدروجين  يئباالكهروالتحليل  الشمسية الخليا فيها بما المجالت من بالعديد يتعلق فيما المطلوبة 

ات ذاتية التحكم، وغيرها. ياح والسيارى الرلإ ًلصود ووخليا الوقو

لتصميم للجامعات العالمية المسابقة من نسختين بتنظيم الهيئة يفير والتطوالبحث  مركز يقوم ً،اأخير
 2020. عام يفوالخرى  2018عام  ىلالوسط. الوالشرق  يفالشمسية  الطاقة ىعلالمعتمدة  البنية 

ي هذه المنطقة.فتلبية حاجات العيش المستدام ى حل مشاكل وعليع ستركز المشارو

ساطالومع  نيةالتعاووالعلقات  والدولية المحلية كاتاالشرمن  يةقوشبكة  ببناء الهيئة تقوم كما 
خلل من العالمي، المستوى ىعلبالتقدير  الهيئة عمل دةجوحظت  وقد والكاديمية. الصناعية 

ذات  تعاون شبكات يفوالمشاركة  العالمية، الصحف يفوالنشر  الدولية، اتتمرالمؤي فالمساهمة  
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استدامة يفيسهم  يروالتطوالبحث  مجال يفالمتكاملة  امجوالبرفة المعرتوليد  إن عالمي. مستوى 
من  يدالمزلتحقيق  صةالفرات الماردولة  يمنحوالقادمة،  السنوات خلل بالهيئة والتميز البتكار 

ى إعداد الجيال المستقبلية من العلماء والمهندسين. ليق التكنولوجيا إضافة إتسوالتنمية المحلية و

 2018ي بباء ومياه دي هيئة كهرفبوع الستدامة أس
ىلإيله تحووالستدامة  يادةرتمر مؤبتمديد  قمنا ين،المستمروالتطور  التحسن تحقيق سبيل يف

الوعي وبناء فةالمعرمشاركة  الهيئة يفالستدامة  لسبوع ئيسيةالرالهداف  تشمل للستدامة. أسبوع 
منظور من شاملة استدامة مواضيع مجموعة يشمل كما ظفين،المولجميع  الشاملة والمشاركة 

جميع  ىعلئة طاراءات إجرتستوجب  التي ئيسيةالرالقضايا  ىلإإضافة  مختلفة واختصاصات قطاعات 
والمتخصصين  التنفيذيين اءالمدربين  المشاركون اوحيتراء. الخبرمن  العديد يغطيها والتي ياتالمستو

ظفي الهيئة والشباب والمتطوعين. ومو

مؤتمر قادة الستدامة- قمة القادة

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

والزدهار« هو الموضوع الرئيس لهذا العام.

مختلف  في والمديرين المسؤولين وكبار الرئيس لنواب المؤتمر من الثاني اليوم خُصص
حيث  جديدة، وأفكار ومعارف مشتركة برسائل المشاركين المؤتمر زود وقد الهيئة. قطاعات
أهداف  مع التماشي خللها من قطاعاتهم يستطيع التي الكيفية حول المزيد تعلم الموظفون

التنمية المستدامة، وكيفية تطو ير وتفعيل الستراتيجيات من أجل تنفيذها.

الجلسة التنفيذية: الهيئة وأهداف التنمية المستدامة 
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الهيئة نظمته الذي للستدامة« الشباب »منتدى من نسخة أول فعاليات اليوم هذا شهد 
الهيئة. ظفيموضمنهم  ومن الخاص، والقطاع الحكومي القطاع من كل يفللشباب  وخصصته 

واستضاف للشباب. يبدومجلس  للشباب الهيئة مجلس مع بالتعاون المنتدى تنظيم تم 
تتعلق مواضيع لمناقشة الدولة يفقطاعات  عدة يفين البارزاء والخبرالشباب  من نخبة المنتدى 
حلول  يجادإى لإتهدف  تفاعلية جلسات يفالمشاركة  ىلإإضافة  والبتكار، المستدامة بالتنمية 

مستدامة للتحديات العالمية. 

منتدى الشباب للستدامة 

يوم مبادرات الستدامة

يوم الهيئة التطوعي

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

الطاقة والمياه وقطاع مياه ومدني.

تطوع  حيث التطوعي، للعمل السبوع من يوم آخر خصص زايد، عام أهداف تماشياً مع
الحملة هذه واختتمت البحرية، علي جبل محمية شاطئ تنظيف حملة في الهيئة موظفو

المانغروف  أشجار وتنظيف القمامة بجمع الهيئة موظفو قام حيث الول، الستدامة أسبوع
العمل  قيم وغرس البيئي الوعي تعزيز ذلك من الهدف وكان البحرية، علي جبل محمية في
على  الحفاظ في واعية جهود لبذل موظفينا تشجيع إلى إضافة العمل، فريق لدى التطوعي

الموارد الطبيعية.
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اك المعنيينإشر
لديهم،  ضاالريات مستوى علألتوفير  جاهدين نسعىوبالمعنيين  نعتز يبدومياه  باءكهرهيئة  يفإننا  
مفهوم يشملووالشركاء.  دينبالموروانتهاء  والمجتمع والحكومة بالمتعاملين ًامرورظفينا مومن  ًبدءا

الهيئة. سالةرتحقيق  يفبفعالية  تسهم التي سساتالمؤأو  ادالفرمجموعة  الهيئة لدى المعنيين 
التحتية  البنية توفير حيث من اتيجيتنااسترصميم  يفالمعنيين  سعادة تكون أن ىعلص نحرولذلك  

ي.بة دة النمو القتصادي لمارباء والمياه اللزمة لدعم مسيرللكهر

يجية، الترولت والجوضا الراستبيانات  ذلك يفبما  المعنيين، مع التواصل قنوات من العديد الهيئة توفر 
النحو ىعلالتنظيمية  ياتالولومن  أساس ىعلالحكومية  الجهات مع والتعاون المشتركة يعوالمشار
الهيئة بين التصال فعالية لضمان دوري بشكل القنوات هذه تفعيل يتموير. التقرهذا  يفالمبين  

والمعنين.  

والكثر الفضل النحو ىعلالمعنيين  اكإشرسبل  تحديد ىلإالمعنيين  ةإدارعمل  إطار خلل من نهدفو
لعام  AA1000المعنيين  اكإشرمعيار  مع ًتماشياقيمة،  جاتمخرى علالحصول  بهدف شمولية، 

ير. ة العالمية لعداد التقارة عن المبادرير الستدامة الصادرشادات إعداد تقر، وإر2015

ي: يلئيسية المتعلقة بالمعنيين ما اتيجية الرتشمل أهدافنا الستر
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2017ي بباء ومياه دالفئات المعنية لهيئة كهر
ةالقوحيث  من تيبوالترية، الولوأساس  ىعلي بدومياه  باءكهرلهئية  المعنية الفئات تحديد تم 

القائمة اجعةمرعن  المسؤولة هي الهيئة يفاتيجية استرة إدارتعد والهيئة.  أنشطة من بكل والهتمام 
احتياجات  تشمل للهيئة اتيجيةالسترالخطة  أن من كدالتأى لإبالضافة  المر. لزم إذا تحديثهاوعام  كل 

ية. ى أساس الولوعلتبة توقعاتهم مرالمعنيين و
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توقعاتهماحتياجات المعنيين و
الهيئة. أنشطة يفالمعنيين  اكإشرعند  والشفافية بالثبات يتسم واضح نهج اعتماد ىلإالهيئة  يفنهدف  
الحتياجات أهم أدناه الجدول ضحيوومتنوعة.  بطرق المعنيين فئات اكإشرى علص نحرفإننا  ولذلك، 

الهيئة. نفذتها  التي المعنيين اكإشرأنشطة  خلل من المعنيين، فئات من فئة لكل تحديدها تم التي 
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سعادة المعنيين 
المعنيين  توقعات المعنيين سعادة نسبة لقياس الهيئة تعده الذي السنوي الستبيان يتناول 
سعادة تشكل حيث المعنيين. فئات من فئة وبكل بالهيئة، المتعلقة القضايا من العديد صبخصو

ناشعاروسالتنا وريتنا رؤمن  أيتجزل  ًجزءاتشكل  والتي الهيئة يفاتيجيتنا استرمن  ًهاما ًجزءاالمعنيين  
فعالية  ىعلف التعرى لإالمعنيين  سعادة استبيان خلل من نهدف عليه، ًوبناءسسية. المؤوقيمنا  

المتعلقة ئيسيةالرالقضايا  الستبيان يتناول الستدامة. ساتممارحول  الوعي يادةلزدنا وجهواتنا مبادر
يتم المعنيين. فئات من فئة كل ىلإوالموجهة  المحددة السئلة ذلك يفبما  عام، بشكل بالستدامة 

التي  المجالت تقييموالمعنيين،  سعادة لتحقيق نهجنا يفات الثغرلتحليل  الستبيان نتائج استخدام 
يد من التحسين.ى مزلتحتاج إ

يخص فيما الهيئة أداء عن اضينركانوا  المعنيين أغلب أن 2017عام  الستبيان نتائج وأظهرت 
للبيئة،  الصديقة المنتجات من يدبالمزالهيئة  يدلتزواستعداد  ىعلدينا مورغالبية  وأن الستدامة، 

احل سلسلة المداد. ي جميع مرفتحسين أداء الستدمة ة وى إدارعلذلك نتيجة لتركيز الهيئة و

 2017ضا المعنيين بشأن الستدامة لعام استبيان ر
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شر ثقافة الستدامة مؤ
سسية المؤثقافتنا  يفالستدامة  دمج مجال يفناه أحرزالذي  التقدم لمواصلة اميةالرد الجهوإطار  يف
ي؛لالتواى علابعة الرللسنة  الستدامة ثقافة شرمؤالهيئة  استخدمت المتنوعة، نشاطاتنا فعالية تقييمو

الستدامة دمج مدى لقياس ثالث، فطرقبل  من هاؤإجريتم  ظفينللمواستبيان  عن ةعباروهو  
داخل ديةوالفرسسية المؤوالسلوكيات  ناتالممكقياس  عوامل ذلك يفبما  سسة،المؤثقافة  ضمن  ّ 

جها. سسة وخارالمؤ
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ط  ّسمتويتجاوز  ما وهو ، 88.83% ًمحققة 2017عام  نتائج يف ًظاملحو ًماّتقدو ًياقو ًأداءالهيئة  وأظهرت 
وهو  نفسه العام يفالستبيان  كملتأالتي  الخرى الدولية والجهات سات ّسللمؤالعالمي  ّلالمعد
ضمن ًفعليانها سويماروأنهم  الستدامة حول اسخةرفة معرالهيئة  ظفيمولدى  أن يثبت ما .؛%62

بها  قام التي المكثفة التوعية حملت خلل من فةالمعرهذه  الهيئة عززت وقد مجتمعاتهم. يفوالعمل  
يادة الستدامة.يق ربدعم من أعضاء فر 2017يق الستدامة والتغير المناخي خلل عام فر

، 2014عام  يفظف مو 400بـ  نةمقارحملتنا  يفظف مو 3000من  كثرأ 2017عام  يفشارك  وقد 
اسخ.ي ثقافة الهيئة بشكل كامل ورفى دمج الستدامة لة إيادة المستمرتشير هذه الزو

ئيسية للهيئة: ة الري مواطن القويلفيما  
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اك المعنيين حول الستدامةشة عمل إشرور
الستدامة  نامجبري فأساس  وحجر الستدامة نحو نهجنا يف ًياضرور ًعاملالمعنيين  اكإشريعد  
عمل  شور 2017عام  يفبالهيئة  المناخي والتغير الستدامة ةإدارنظمت  وقد الهيئة. لدى سسيةالمؤ

ي.لى التواعلاك المعنيين للسنة الخامسة متخصصة لشر

قمنا المنطلق، هذا ومن وحاجاتهم. توقعاتهم لفهم ًياضرور ًاأمرالمعنيين  مع التواصل يعد كما 
ناقشنا كما الستدامة، حول نايرتقرونهجنا  يخص فيما المعنيين اءآربطلب  الستدامة جلسة خلل 

ئيسية الرالتأثير  مجالت أخذ مع الهمية، حيث من ضوعموكل  بتصنيف قمنا الختام يفوتوقعاتهم،  
للمعنيين بعين العتبار. 

ًوفقاالجديدة  التوجهات تبني يقطرعن  الداخلية عملياتنا لتحسين المتواصلة دناجهومع  ًتماشيا

(،)ThinkTankبعنوان  جديدة ةمبتكرنية إليكترومنصة  باستخدام قمنا العالمية، ساتالممارلفضل  
الفوري  والتفاعل ية،الجوهرالقضايا  ىعليت والتصوأفكارهم،  مناقشة من المشاركون تمكن حيث 
معها. 

اك المعنيين النقاط الثلثة الساسية التالية: وبشكل عام، شملت جلسات إشر
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المتعلقة  اتاروالقر 2017لعام  النسبية الهمية تحديد اءاتلجركأساس  المعنيين اءآراستخدمت  
.اتيجية الهيئةاجعة التخطيط السنوي لستربمر

تقييم المادية )الهمية النسبية( 
لعداد  العالمية ةالمبادري فالساسية  شاداتالرأهم  أحد النسبية( )الهمية المادية مفهوم يعد 
 ًوبيئيا ًاقتصادياالكبر  الثر ذات القضايا حول يرتقرإعداد  سسةالمؤى عليتعين  إذ الستدامة، يرتقار

السياق،  هذا يفولهم.  أهمية ذات أنها لديها جيونوالخارالداخليون  المعنيون يرى التي أو ً،واجتماعيا
بأبرز قائمة لتحديد لدينا المعنيين اكإشرى علصنا حرفقد  لدينا، أهمية القضايا كثرأتحديد  سبيل يفو

ضوعاتموية أولوتيب ترواختيار  يفواستخدمنا  ير.التقرهذا  إعداد اضلغرالقضايا  ضوعاتالموتلك  
والتصنيف  والهمية الصلة مدى مبادئ ىعلقائمة  تفصيلية اءاتإجرالهيئة  لدى النسبية الهمية 

حسب الهمية، كما هو مبين أدناه: 

الخطوة الولى

من  نةالمكوالتركيز  ومجموعات البحث عمليات خلل من للمعنيين الهمية ذات القضايا وفهم تحديد 
قطاع  يفية المعيارنة المقاراء وإجروالمتعاملين،  والشركاء دينوالموروالمجتمع  والحكومة ظفينالمو
التحادية  سساتللمؤالمستدامة  التنمية أهداف مع والمواءمة باء،الكهرلقطاع  الخدمية سساتالمؤ

ص. ى وجه الخصوعلي بة دات وإمارلدولة المار

الخطوة الثانية

اءاتالجرخلل  من للهيئة، سسيةالمؤاتيجية السترعن  تنشأ التي المهمة القضايا وفهم تحديد 
الكمية، حيث من للقياس القابلة للقضايا النسبية الهمية لقياس عليها فمتعارطرق  وهناك الداخلية. 

استخدمت فقد النوعية، الطبيعة ذات القضايا يخص فيما أما اري.الحرالحتباس  اتغازانبعاثات  مثل 
يةالمعيارنات المقاروعقد  لمعنيين اكإشرخلل  من ذلكوالنسبية،  أهميتها لتقييم الطرق من العديد 
كذلك.  

الخطوة الثالثة

والبيئي. والقتصادي الجتماعي أثرها أساس ىعلقضية  كل تقييمومصفوفة،  يفالنتائج  تجميع 
اجعةمرتمت  كما وللهيئة. للمعنيين لهميتها ًوفقاالنسبية  أهميتها تحديدوقضية  كل تقييم تم وقد 

الركن  يف ًأهميةالكثر  قضايا ضعومع  للهيئة، العليا ةالدارقبل  من واعتمادها النهائية المصفوفة 
ى اليمن من المصفوفة. علال
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الرابعة الخطوة

ذات القضايا يتناول لوالنسبية.  الهمية من ىعلالالمستوى  ذات القضايا ىعلير التقرهذا  يحتوي 
عليها.  اعتمادها أو ىعلالالمستوى  ذات بالقضايا تأثرها حال يفإل  النسبية الهمية من ىنالدالمستوى  

الخطوة الخامسة

قامت  والتي جي، إم يبكي  شركة وهي جية،خارجهة  من دمحدومستقل  ضمان ىعلالهيئة  حصلت 
 (.يرالتقرنهاية  يفالضمان  بيان ىلإجوع الرجاء الر ) يرالتقرهذا  يفة المختارالداء  نواحي بعض اجعةبمر
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وكذلك ،2017لعام  الهيئة لدى النسبية الهمية تقييم اءاتإجرنتائج  النسبية الهمية مصفوفة ضحتو
القضايا جوانب من جانب كل دحدوى علالطلع  يمكنكمووالمعنين.  الهيئة أداء بين العلقة أهمية 

ير. من هذا التقر 1قم ي الملحق رفذات الهمية النسبية  

لنسبية اهمية لافة مصفو
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امةالهيئة وأهداف التنمية المستد
الذي القتصادي النمو لتحقيق عالمية اتيجيةاسترالمتحدة  للمم المستدامة التنمية أهداف تشكل 
القتصاد  اتوقدرللمجتمع،  الساسية ياتوالولووالحاجات  ض،الركوكب  استيعاب ةقدرمع  يتوافق 
مساهمة ظل يفوذاته،  الوقت يف ًاكبير ًتحدياويدة فرصة فرالهداف  تلك تحقيق يشكل ه.ارواستقر

الستدامة  نحو التحول عملية ستكون العالم، يفي لمحلاالناتج  يلإجمامن  60%يقارب  بما العمال 
 من المستحيل دون مشاركتها الفعالة. ًباضر

اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب كدأوقد 
،2017عام  يف 2071ات المارية مئوإطلق  خلل من بالستدامة التام هسموام التزا،  رعاه ي،بدحاكم  
واستدامة التنمية يةاراستمرلضمان  أمانة هو للجيال ممتدة يةرؤى علالعمل  أن هسموكد أحيث  

يفمستدام  لمسار الدولة تحقيق تضمن المد يلةطوية الرؤهذه  إن دولتنا. يفيلة طود لعقوالسعادة  
ية رؤومنها:  والخطط ثائقالومن  عدد يفية الرؤهذه  دمج تم وقد سعها،تووتطورها  جوانب جميع 

2050.ي للطاقة النظيفة باتيجية دواستر 2021ي بوخطة د 2021ات المار

التنمية لهداف دعمنا يشمل كما المستدامة، التنمية أهداف تطلعات مع الهيئة يةرؤتتماشى  
ى المعنيين الساسيين. ليصالها إي جميع عمليات وقطاعات الهيئة، وإفالمستدامة دمجها  

وحملت العمل شاتورتشمل  متعمقة داخلية مناقشات اءإجرى علبالهيئة  العليا ةالدارص تحرو
لعملنا. بالنسبة وأهميتها المستدامة، التنمية أهداف حول الهيئة ظفيموتثقيف  يتم حيث التوعية، 
تتماشى  التي للهداف يةالولونعطي  أن علينا كان بنجاح المستدامة التنمية أهداف الهيئة ولتطبق 

مع أعمالنا الساسية دون أن نتجاهل الهداف الخرى.

المستدامة التنمية أهداف حول أفكارهم لتقديم الداخلية »أفكاري« منصة خلل من ظفينامونا دعووقد  
اء الرهذه  تساعدنا إذ تحقيقها، يفالفضل  المساهمة تحقق أن خللها من للهيئة يمكن التي والكيفية 
يجاد طرق جديدة لتحقيق الستدامة. ي إفات والفكار والتصور
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الستدامة مجال يفناه أحرزالذي  التقدم مدى 2016 لعام الستدامة حول نايرتقري فنا ذكروقد  
اتيجية السترمواءمة 2017 عام منذ وبدأنا المستدامة. التنمية لهداف قدمناها التي والمساهمة 

المدى  ىعلأهدافنا  تحديدوالعالمية،  الهداف مع الساسية اتيجيةالستروالهداف  للهيئة سسيةالمؤ
ص.القصير والبعيد ومجالت الفر

أن نعتبر فإننا المستدامة، التنمية أهداف مع بالفعل تتوافق الهيئة اتومبادريع مشارمعظم  أن وبما 
بالسهام  بالفعل نقوم كما تة.متفاوجات بدرالهيئة  بعمليات تبطةمرالمستدامة  التنمية أهداف جميع 

الهمية  ذات الهداف من ستة بتحديد2017 عام يفوقمنا  الهداف، تلك من العديد تحقيق يفة بقو
ية لدى للهيئة. الخاصة والولو

ضمن أو اهتماماتها، ةدائرخارج  الخرى الخدمية سساتالمؤمن  أي هتعتبرقد  ما ياتناأولوتتجاوز و
أماكن أبرز بين ائدةالرمكانتنا  تبرز ذاته الوقت يفولكنها  أعمالها، ىعلالمباشر  التأثير ذات القضايا 

ي سوق العمل بالدولة والمنطقة. ف ًاكثرهم تأثيري تنمية المجتمع، وأفالعمل، وأهم الشركاء  

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فئيسية ى مساهماتنا الرعلير الضوء يسلط هذا التقرو

12 ˛˝˙ˆˇ
 ‰�„� �°��

 ”‚��›� ™°�—� 
ˆ��	�˘� fi°�—fl� 

13 ˛˝˙ˆˇ
 ˆ€„°Ł “�Œ� �„fl Š°Ÿ��

�Ž�˝� ˆ�„���˝ 
�‹°ıł� �‘°˛�˝� 

9 ˛˝˙ˆˇ
 �¡Ł ž‹‰°– ˆ�•� ¢˛� ˆ�°–fl

 £�°¤˝� ’˛†�˝� ¥‡•�� ¦‰��†˝�
 ’š¤�� ¦§�	�˘�˝�� ’�š€˝

‹°¨��©� 

8 ˛˝˙ˆˇ
 ª‰°†�–©� ��˛˝� ¥�«��

 ’�š€˝ £�°¤˝�� ‰�¬�˝�
 ˆ˝°��˝�� ¦§�	�˘�˝��

 ����� ¦ˆš�˛�˝�� ˆ€�°¨˝�
’�š€˝ ®¯‚˝� £��˝� 

7 ˛˝˙ˆˇ
 ˆ‡…— ˆ–°ƒ

ˆ˝�⁄�� ‹°�›−�� 

6 ˛˝˙ˆˇ
 �°�˝� ����� �°��

 
�†˝� “°�	‘� 
’�š€˝ �•†˝� 

���� ˆ˝°�˝� 
�	��� �ˇ��� 

11 ˛˝˙ˆˇ 14 ˛˝˙ˆˇ 5 ˛˝˙ˆˇ “°���š�� �	� Œ°�˝� œ•� ž°•˝� °˘˛š˝� °� ž��°˘�˝�ˆ��	�˘�� ˆ€•� 

17 ˛˝˙ˆˇ 16 ˛˝˙ˆˇ 
“°³ ��¤˝� 	⁄Ł ±	�˝�� §‚˘˝� 


�	��� ®⁄•�˝ ˆ��⁄˝� “°˘›²�˝�� 

:°˛˝ ˆˇ˘˛˝°� ˆ��� ˆ��˝�� ° 

58 



59 

ـــة
مــــــ

دا
ست

لم
ة ا

يـــــــ
نم

الت

هيئة كهرباء ومياه دبــي

�

�

�

�

�

�

�
�

امنا نحو المستقبل المستدامالتز
اماتاللتزضعنا والهدف،  هذا تحقيق أجل ومن الستدامة. أداء بتحسين يبدومياه  باءكهرهيئة  يفنلتزم  

التالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة:  
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ي والميثاق العالمي للمم المتحدة بباء ومياه دهيئة كهر
 2017حرز خلل عام  ُالتقدم الم

ةمبادركبر أالمتحدة،  للمم العالمي الميثاق ةمبادرى لإي بدومياه  باءكهرهيئة  ْانضمت، 2017عام  يف
العالم.  حول دولة 170من  كثرأمن  سسةمؤألف  13تضم  حيث العالم، يفسسية المؤللستدامة  

ومكافحة  والبيئة، والعمل، النسان، بحقوق تتعلق أساسية مبادئ ةعشرى علالعالمي  الميثاق تكزيرو
ي سياسات وعمليات الهيئة. فدمجها نحن ملتزمون بهذه المبادئ والفساد. و

مدى حول معلومات 2017لعام  الستدامة حول يرهاتقرتضمين  ىعلالهيئة  صتحرالسياق،  هذا يفو
 ّقتتعلمعلومات  يرالتقريضم والمتحدة.  للمم العالمي الميثاق لمبادئ المتثال دجهوي فالتقدم  

امنا بالميثاق العالمي. ى التزعل ّدؤكُسات الجتماعية والبيئية التي تبالممار

ى لإة الشارخلل  من ذلكوة، العشرالعالمي  الميثاق لمبادئ الهيئة امتثال يلالتاالجدول  ديسرو
ير الستدامة. ير الخاصة بتقرة العالمية لعداد التقارات المبادرشرالفصول ذات الصلة ومؤ

شر معايير مؤ
ة العالمية المبادر

يرلعداد التقار 
ةصف نهج الدارير الستدامة أو وي تقرفجع المر

ة للميثاق المبادئ العشر
العالمي للمم المتحدة 

8-102 
16-102 
41-102 

1-403

الفصل الول 
يعات التحادية والمحليةالمتثال الكامل للتشر

ذات الصلة والتفاقيات الدولية. سياسة المسؤولية  
سياسة الحوكمة الجتماعية، و

ى عل: يتعين 1المبدأ 
ام سسات دعم واحترالمؤ

ًحقوق النسان المعلنة دوليا

8-102 
16-102 
18-102

الفصل الول 
يعات التحادية والمحليةالمتثال الكامل للتشر

ذات الصلة والتفاقيات الدولية. سياسة المسؤولية  
سياسة الحوكمة الجتماعية، و

ى عل: يتعين 2المبدأ 
كد من أنها سسات التأالمؤ

تكاب أي انتهاكات عدم ار
لحقوق النسان 

41-102 
1-403

الفصل الول، الفصل السادس 
يعات التحادية والمحلية ذاتالمتثال الكامل للتشر

ي جميع أنحاء العالم. فالصلة ومعايير العمل الدولية  
سياسة المسؤولية الجتماعية 

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

ي المساهمة فبالحق  
الجماعية 

1-419

الفصل الول 
يعات التحادية والمحلية ذاتالمتثال الكامل للتشر

ي جميع أنحاء العالم. فالصلة ومعايير العمل الدولية  
سياسة المسؤولية الجتماعية 

ى عل: يتعين 4المبدأ 
ى علسسات القضاء المؤ

ة جميع أشكال السخر
والعمل الجباري 

1-419 

الفصل الول 
يعات التحادية والمحلية ذاتالمتثال الكامل للتشر

ي جميع أنحاء العالم. فالصلة ومعايير العمل الدولية  
سياسة المسؤولية الجتماعية 

ى عل: يتعين 5المبدأ 
ى علسسات القضاء المؤ

عمالة الطفال 
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شر معايير مؤ
ة العالمية المبادر

يرلعداد التقار 
ةصف نهج الدارير الستدامة أو وي تقرفجع المر

ة للميثاق المبادئ العشر
العالمي للمم المتحدة 

1-404 
2-405 
1-406

الفصل الول، الفصل السادس 
يعات التحادية والمحلية ذاتالمتثال الكامل للتشر

ي جميع أنحاء العالم. فالصلة ومعايير العمل الدولية  
سياسة المسؤولية الجتماعية 

ى عل: يتعين 6المبدأ 
ىعلسسات القضاء المؤ

ي مجال فكافة أنواع التمييز  
ظيف و المهن التو

11-102
الفصل الثالث 

يعات التحادية والمحلية ذات المتثال الكامل للتشر
الصلة. سياسة الستدامة 

ى عل: يتعين 7المبدأ 
ى علسسات التشجيع المؤ

اء جميع ازي إزاتباع نهج احتر
التحديات البيئية المحيطة 

5-306 
1-307 
1-308 
2-308

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

ابع الفصل الثالث، الفصل الر
يعات التحادية والمحلية ذات المتثال الكامل للتشر

الصلة. سياسة الستدامة 

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

البيئية 

3-303 
5-305 
2-306

2-201 
DSM 
R&D 
4-302 

ابع الفصل الثالث، الفصل الر
يعات التحادية والمحلية ذات المتثال الكامل للتشر

الصلة. سياسة الستدامة 

ى عل: يتعين 9المبدأ 
ير سسات تشجيع تطوالمؤ

نشر التكنولوجيا الصديقة و
للبيئة 

16-102 
18-102 

الفصل الول 
يعات التحادية والمحليةالمتثال الكامل للتشر

ذات الصلة، سياسة البلغ عن المخالفات، تضارب 
المصالح، اتفاقية عدم الفصاح عن المعلومات،  

قواعد السلوك 

ى عل: يتعين 10المبدأ 
سسات مكافحة الفسادالمؤ

ي ذلك فبجميع أشكاله، بما  
ة شواز والرالبتز
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قصــة نجاح 

2020ي بكسبو دض إي دعم معرفي بباء ومياه دد هيئة كهرجهو
المستدامة. التنمية نحو يبدمدينة  ةمسيرفد ري فوقيادي  داعم دور أداء يبدومياه  باءكهرهيئة  تواصل 

كسبو إض معرمع  فعالة كةاشرالهيئة  عقدت ي،بد 2020كسبو إض لمعري لالتنازالعد  اباقترومع  
المستدامة  الطاقة يكشرنها وكوالستدامة.  مجال يفسات المماروأحدث  أفضل لضمان يبد 2020

من %100إنتاج  خلل من ضللمعرالستدامة  أهداف الهيئة تدعم العالمي، ضللمعرسمي الر
ذكية  شبكة بناء ذلك يشملوالمتجددة،  الطاقة مصادر من 2020كسبو إخلل  اللزمة التي الطاقة 

نقلها. يعها وتوزم منظومة كاملة لنتاج الطاقة وّلتقد

قام: كة بالراالشر

يبد 2020كسبو إض معرللهيئة  التابع الشمسية للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع ّسيمد
 ميجاوات من الطاقة المتجددة. 464بـ  

كابلت طخطومع  كيلوفولت 11/132طاقاتها  فرعية محطات ثلث تأسيس ىعلالهيئة  تعمل كما
أسماء  المحطات هذه ىعلأطلقت  وقد كيلومتر. 45ى لإتصل  بأطوال كيلوفولت 132ي لعاجهد  

ص والتنقل والستدامة.ي وهي: الفربد 2020ضوعات الفرعية لكسبو المو

.يبد 2020كسبو إعم لده لميااوء باللكهرلتحتية البنية ات عاومشري فهم ردر مليا 4.26لهيئة اتستثمر  

أجل  من داخلية عاملة ةقووبناء  يبلتدركسبو إمع  ثيقونحو  ىعلي بدومياه  باءكهرهيئة  تعمل 
إضافة  للستدامة. ئيسيالرالمحرك  هم ادالفربأن  يمانهاإمن  ًانطلقامستدام،  2020كسبو اض معر

كسبو إض معري فالستدامة  جناح احتياجات لتلبية يعوالمشارات المبادرمن  عدد الهيئة إطلق ىلإ
ضمن: والتي تت

2020 ˝˙ˆˇ ˘ ���� �� ������� 2020 �
	 ����	 -��ˆ���	 �����	 �˝�†�“‘’ �š�ˆ� �€����	 

����•�	� ��‡…˝�	 —�–‡��	 ƒ⁄ 2020 ˝˙ˆˇ ˘ ����� ‹‘����	 

›	•�ˆ� ˝˙ˆˇ 	 ���� −‰„ ”� �‘˝���	� ‚™˙�	 �‘fi��� ƒ⁄ fl��Ł��Œ	 

˝˙ˆˇ ˘ ���� ��˝� ƒ⁄ ”��������� ��ˇŠ�	 —��•Ÿ�	 Žˇ�� ”�ı•ł 

˜°˛˝˙ˆˇ˘˛ ˜���˘˛ ���� 

اتيجيةاسترتحقيق  يفتساعد  أنها كما ومستدامة، ذكية مدينة لتصبح يبدخطط  كةاالشرهذه  تدعم
تكون بأن يبدأهداف  دعم وكذلك والمتجددة، النظيفة الطاقة ىعلالعتماد  يادةلزات الماردولة  

ذكية  كمدينة مكانتها يزتعزجانب  ىلإالعالم،  مستوى ىعلنية بوالكرالبصمة  حيث من القل المدينة 
تنافسية ومتكاملة ومتصلة. و
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صاحب أطلقها التي حتا، لمنطقة الشاملة يرالتطوخطة  لدعم اتومبادريع مشارعدة  الهيئة أطلقت
حيث ا. رعاه ي،بدحاكم  اءالوزرئيس رالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو 

الخليج؛  منطقة مستوى ىعلباء الكهرلنتاج  كهرومائية محطة أول إنشاء الهيئة يعمشارتشمل  
تركيبوالشمسية؛  الطاقة من باءالكهرلنتاج  حتا يفالمنازل  أسطح ىعلئية ضوالكهرواللواح  تركيبو

ي حتا.فبائية ات الكهرتركيب محطات لشحن السياري؛ وني المبافعدادات ذكية  

توفير ويع، المشارتنفيذ  يفالمنطقة  مواطني اكإشرخلل  من حتا يفاتها مبادرتنفيذ  ىلإالهيئة  تهدف 
الفنية  المجالت يفدائمة  ظيفةو 200نحو  المشروعات تلك ستوفر حيث ة.ومبتكرائدة رعمل  صفر

الخرى  جيةالخاروالنشطة  الزوار مركز يفظيفة و 300تتوفر  أن يتوقع كما والتشغيلية. يةوالدار
كما المشروع. تنفيذ أثناء ظيفةو 2000من  كثرأى لإإضافة  بالمشروع. تبطةالمرالسياحية  افقوالمر

للمنطقة،  المستدامة التنمية دعموالنظيفة  الطاقة ىعلالعتماد  يادةزي فالكهرومائية  المحطة ستسهم 
بية المتحدة. ات العري دولة المارفيز موقع حتا كأحد أبرز مناطق الجذب السياحي تعزو

ي حتا ولحماية البيئة.فات نوعية لتحقيق التنمية المستدامة لقد تبنت الهيئة عدة مبادر

يفالمستدامة  التنمية خطة يفي بدومياه  باءكهرهيئة  ستسهم الكهرومائية، الطاقة محطة ىلإإضافة  
من  الذكية والتطبيقات ي،بدشمس  ةمبادرتشمل والذكية،  يبدة لمبادرالداعمة  اتهامبادرخلل  من حتا 

بائية.ات الكهرخلل شبكات وعدادات ذكية، ومحطات شحن السيار

اتقدريز تعزى لإدرهم،  مليار 1.3ى لإقيمتها  تصل والتي حتا، يرلتطوالشاملة  يةالتنموالخطة  تهدف 
ل عالمي، مستوى ىعلسياحية  كوجهة جاذبيتها يادةزخلل  من والقتصادية، الجتماعية المنطقة 

والخدمات،  بالقتصاد أولها يتعلق ئيسيةرمحاور  ثلثة ىعلالخطة  تكزترالبيئية.  السياحة مجال يفسيما  
ىعلاف الشرمهمة  ىليتوووالتعليم.  الثقافة ىعلالثالث  يركزووالسياحة،  ياضةبالري نالثايختص و

نهم كوحتا،  منطقة يلأهامن  مشكل مجلس المتعددة الحكومية الجهات بين والتنسيق الخطة 
ي منطقة حتا. فير الستدامة ي تطوفئيسيين المعنيين الر
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الطاقــــــــة 
والتغير المناخي 

عام  يفالنيتروجين  كسيدأانبعاثات  مستوى يفن تحسنسبة  %63
2007نة مع عام بالمقار 2017

بحلول النظيفة الطاقة إنتاج ةقدرمن  75%نسبة  تحقيق سيتم 
 2050عام  

خفض يعادل ما أي الكفاءة، يفكمي االترن التحسنسبة  %28.87
2006بين  ما ةالفتري فطن  مليون 43.9بنحو  نيةبوالكرالنبعاثات  

 2017و  

 2017ة النتاجية لعام ميجاوات القدر 10,200

بنسبة  سنتحأي  ،2017عام  يفي ئباالكهرالفاقد  لمعد %3.3
 2007 منذ عام %30
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نا الداري نهج
ىعله تأثيرمن  والحد المناخي التغير مواجهة يفواسعة  خطوات المتحدة بيةالعرات الماردولة  تاتخذ

لدولة  طنيةالوالجندة  ياتأولوضمن  المناخي التغير مسألة ستظلووالقتصادية.  البيئية القطاعات 
حماية  أهمية ىعلكيد للتأ 2016عام  يفوالبيئة  المناخي التغير ةاروزإنشاء  يفذلك  ىيتجلوات، المار

ي العالم.فات المناخية البيئة من أثار التغير

الدول ىلأومن  واحدة نهاكوذلك والمناخ  أجل من العمل طليعة اتالماردولة  تصدرت ولطالما 
الدفيئة،  اتالغازانبعاثات  من للحد توكولالبرويهدف  حيث 2005عام  يفتو كيوتوكول لبروالداعمة  

ي البلدان الصناعية.فض أهداف لخفض النبعاثات ذلك من خلل فرو

ضات بالمفاوشاركت  التي ئيسيةالرالفاعلة  افالطرمن  واحدة 2015عام  يفات الماردولة  وكانت 
)COP21( افللطري لالدوتمر المؤمن  21الـ  ةالدورخلل  ذلكوالبارز,  يسباراتفاق  لتوقيع ديةالمؤ

قبل من ًحقيقيا ًعالميا ًاماإلتزمثل ُيونوعه  من الول التطوعي التفاق هذا يعد يس.باري فعقد  الذي 
يتين.مئوجتين بدرأقل  العالمية ةارالحرجات درتفاع اربإبقاء  ًتعهداوالمناخي،  العمل تجاه الدول 

ى هذه التفاقية.عل دولة بالمصادقة 174 قامت 2017وبحلول نهاية عام  

تغير ةظاهرمن  الحد مجال يفالقيادية  بعينالرالمدن  مجموعة ىلإ 2017عام  يفي بدة إمارانضمت  
وحماية المناخي التغير بمعالجة تلتزم التي المدن من ائدةرعالمية  شبكة وهي »C40« المناخ 

لخفض  امجهاوبربخططها  ًاارإقريشكل  كما البيئة، حماية مجال يفائدة الري بدمكانة  يؤكد بما الكوكب، 
ي جميع أنحاء العالم.فى المناخ عل ًاات الدفيئة التي تشكل خطرانبعاثات الغاز

ثرتؤواقتصادية  اجتماعية مخاطر ىعل ًيضاأينطوي  ولكنه فحسب، ًبيئيا ًتحدياالمناخي  التغير ّعدُيل  
ى التنمية المستدامة. علبشكل مباشر  

يدة:االمتزالمناخي  التغير آثار من الحد يفات الماردولة  تواجهها التي ئيسيةالرالثلثة  التحديات تشملو
ى لإالعوامل  هذه أدت وقد دة.المحدوالطبيعية  دوالمواروالصناعية،  انيةالعمروالتنمية  ي،نالسكاالنمو  

بون. كسيد الكري أنات الدفيئة وخاصة غاز ثايادة انبعاثات الغازز

وانخفاض الطقس ةارحرتفاع ارذلك  يفبما  بالمناخ، المتعلقة المخاطر من لعدد اتالماردولة  ضتتعر
يدالمزوحدوث  البحر مياه مستوى تفاعواروالجفاف  ياتالمستوى نأدى لإالمطار  هطول منسوب 

لنتاج الساحلية افقالمرتشغيل  يف ًياجوهر ًعامل úعدُتالبحر  مياه ةارحرجة درأن  وبما العواصف. من 
المحطات  ىعلبشدة  الحداث هذه ثرتؤفقد  ي،بدومياه  باءكهرلهيئة  التابعة البحر مياه تحليةوالطاقة  

ي. بباء ومياه دالساحلية لنتاج الطاقة والمياه التابعة لهيئة كهر

يقطرطة كخارالمناخي  للتغير طنيةالوالخطة  اتالمارلدولة  التحادية الحكومة قدمت 2017عام  يف
 2050.ي الدولة حتى عام فللتكيف مع التغير المناخي والحد منه  

بهدف بونالكرانبعاثات  من الحد اتيجيةاسترمثل  الطموحة اتيجياتهااستري بدحكومة  ضعتو
 2021ات المارية رؤيدعم  الذي المر ،2021عام  بحلول 16%بنسبة  نيةبوالكرالنبعاثات  من الحد 

بحلول 30%بنسبة  والمياه الطاقة استهلك من للحد الطاقة ىعلالطلب  ةلداري بداتيجية واستر
لتنمية أخضر »اقتصاد ةومبادر 2050لعام  النظيفة للطاقة يبداتيجية استريدعم  كما 2030. عام 

ئيس رالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب أطلقها التي مستدامة« 
ي، رعاه ا.باء حاكم دمجلس الوزر

الهداف  هذه تحقيق يفنا بدورنقر والهيئة  عمليات تأثير ندرك يبدومياه  باءكهرهيئة  يفأننا  كما 
تقديم  ىعلالحفاظ  مع ياتالمستوى نأدى لإتبة المترالبيئية  الثار تقليل يقطرعن  اتيجيةالستر

ثوقة لمتعاملينا. باء والمياه الموخدمات الكهر
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البدء  قبل الدولية للمعايير ًوفقامستقلين  ييناستشارمع  بالتعاون البيئي للثر ًتقييماالهيئة  تجريو
وخفض الطاقة، امداد كفاءة لتحسين ةمبتكر ًلحلوالهيئة  تطبق كما الهيئة. يعمشارمن  أي إنشاء يف

ار الضردون  المستدام القتصادي النمو لدعم الطاقة مصادر يعتنوويع، والتوزالنقل  طخطوي فالفاقد  
د الطبيعية. بالبيئة والموار

خلل من العمل مخاطر ةإدارو  تحديد يتم ،ISO 31000:2011المخاطر  ةلداراليزو  معيار مع ًتماشياو
خطط ىعلالحفاظ  يتموسسي. المؤالمستوى  ىعلبنا  الخاص اقبةوالمروالمخاطر  الحوكمة نظام 

لدى المطبق والطوارئ المخاطر ةإدارنهج  مع يتوافق بشكل الصلة ذات والسجلت المخاطر تخفيف 
اؤهاإجرتم  التي الصول مخاطر تقييمات ىلإ ًاستناداوالمعالجة  الصول سجلت إعداد يتموالهيئة.  
يتم  كما الهيئة. لدى سسيةالمؤالمخاطر  ةإدارعمل  إطار مع يتماشى بما الهامة، النتاج أصول لجميع 

العمال يةاراستمرة إدارنظام  من كجزء ئيسيةالروالنشطة  العمليات ىعلالعمال  تأثير تحليل اءإجر
تغطي التي العمال آثار تحديد ذلك يشملو ISO 22301:2012, اليزو لمعيار وفقا هيرتطوتم  الذي 

تقنية  وخدمات سسيةالمؤية والهووالهداف  والبيئة والسلمة والصحة والعمليات المالية الشؤون 
د والعمليات.تدفقات الموارالمعلومات و

ىعلالتركيز  مع الكوارث، من يفالتعاعملية  من كجزء الزمات ةوإدارالطوارئ  خطط يرتطويتم  كما 
حيثما المناسبة الحتياطية افقالمرتوافر  ضمانوية والجاهزوالعتمادية  السلمة ىعلالثر  تخفيف 
حساسية وإظهار وفهم لتقييم المناخي التغير مع للتعامل نةمرخطة  ضعوى علذلك  يشتملوأمكن.  
يفخدمية  سسةمؤأول  الهيئة تكون وبذلك ي.بدومياه  باءكهرهيئة  وعمليات لصول الحقيقية المناخ 

التكيف  ىعلة القدرمجال  يفالتخطيط  ىعل ًبناءالمنخفض  بونالكرى لإالتحول  بعملية تشرع المنطقة 
مع التغير المناخي. 

حماية البيئة والمتثال
نحو ارباستمرنسعى واتيجيتنا استري فالبيئة  تجاه امناالتزسيخ بترقمنا  يبدومياه  باءكهرهيئة  يفنحن  
وامتثالنا  النفايات من والحد النبعاثات خفض خلل من عملياتنا جميع يفى يتجلالذي  البيئي التميز 
فإننا يلوبالتاي بدة وإمارالمتحدة  بيةالعرات الماردولة  مستوى ىعلوالنظمة  والسياسات يعاتللتشر

اتنا البيئية. ى تخفيف تأثيرعلنعمل بفاعلية  
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سياسات واءات إجرذت òنفقد  البيئة، قضايا يخص فيما يةازالحترالمبادئ  لتباع الهيئة نهج من ًانطلقا
ةالمستمرالمتابعة  لضمان ذلكوالعالمية،  ياتالمستوتفوق  أو لبيُتسسي المؤالمستوى  ىعل

مخالفات  أي ىعلللقضاء  التصحيحية اءاتوالجرالوقائية  التدابير بشأن والتوجيهات للعمليات 
ىعلالسلبية  هآثارمن  أي وقوع أو لوقوعه ًتفاديابها  مرغوب غير أخرى حالت أي أو خلل أو حتملة ُم

البيئة. 

المطبق  المعتمد، )ISO-14001( يزوآالبيئية  ةالدارنظام  طبقنا نية،القانوالفنية  بالمعايير وللوفاء 
لنا  يتيح الذي المر ،2006عام  منذ سسيالمؤالمستوى  ىعلو 1998 عام منذ لدينا النتاج قطاع يف

ضبط الثر البيئي لعملياتنا وخدماتنا.ار بتحسين أدائنا البيئي والستمر

العالمية  نجوم الخمس ةجائزحصدت  حيث البيئي المجتمع يفي لالدوبالتقدير  الهيئة دجهوحظيت  لقد 
يفالعالمية  فالشرة وجائز، 2011عام  منذ )BSC( ينيطاالبرالسلمة  مجلس من البيئي التدقيق يف

الذي  المر ،2012عام  منذ يلالتواى علالسادسة  ةللمر2017 عام ينيطاالبرالسلمة  مجلس من البيئة 
ة المرموقة. ي أحد المنظمات العالمية السبع التي فازت بهذه الجائزبباء ومياه ديجعل هيئة كهر

اتالمارحكومة  ضعتهاوالتي  البيئية والقواعد اللوائح بجميع ملتزمة يبدومياه  باءكهرهيئة  التزل و
والمن  والسلمة للصحة التنظيمية بالجوانب خاصة معايير ىعلتنص  التي يبدوبلدية  التحادية 

تكابها.خالفات يتم ارُية مائية ومدنية حيال أض عقوبات جزتفردة البيئة، ووجو

أي  للهيئة تسجل لم كما البيئية، النظمة من لي مخالفات أي الهيئة ضد تسجل لم2017 عام خلل 
ص القضايا البيئية.شكاوى بخصو
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إنتاج الطاقة  
واعتمادية يةجاهزضمان  فإن ي،بدة إماري فوالمياه  باءالكهرلخدمات  والوحيد الحصري دالمزونا وباعتبار
قطاع يقوم حيث ياتنا.أولوأس رى علي تيأوالمستقبليين  الحاليين لمتعاملينا باءوالكهرالمياه  خدمات 

ىعلل ًوفقاي بدومياه  باءكهرلهيئة  التابعة المياه تحليةوباء الكهرإنتاج  محطات بتشغيل لدينا النتاج 
شغلُتوي بدومياه  باءكهرهيئة  تمتلك كما البيئية. والسلمة والعتمادية والكفاءة دةالجومعايير  
الخدمات  توفير يضمن الذي المر ي،بدي فوالمياه  باءالكهريع توزشبكات والجوفية  المياه شبكات 

لمتعاملينا دون انقطاع. 

الغاز الهيئة تشتري حيث المياه، تحليةوباء الكهرإنتاج  لعمليات الساسي دالوقوالطبيعي  الغاز عتبرُي
الغاز  يعتوزواد لستيرالتحتية  البنية ديرُتالتي  سوب()دوات للتجهيزي بدهيئة  من ًاحصرالطبيعي  

تم  الذي للساعة، ميجاوات 45,162,014لدينا  يلالجماالنتاج  مجموع بلغ ،2017عام  يفوي. بدة لمار
ئيسي من خلل استخدام الغاز الطبيعي. إنتاجه بشكل ر

ئيسية ي إنتاج الطاقة الموزع حسب مصادر الطاقة الرفجدول: صا

الطاقة الشمسية سطد المتويت الوقوز د الديزليت وقوز الغاز الطبيعي

مجموع النتاج  
ي لكلا

)ميجاوات للساعة( 
السنة 

ية النسبة المئو
ي النتاج لمن إجما

النتاج 
 (ميجاوات للساعة)

ية المئوالنسبة 
ي النتاج لمن إجما

النتاج 
 (ميجاوات للساعة)

ية المئوالنسبة 
ي النتاج لمن إجما

النتاج 
 (ميجاوات للساعة)

ية النسبة المئو
ي النتاج لمن إجما

النتاج 
 (ميجاوات للساعة)

- - 0.0005 167 0.16 58,242 99.84 36,238,642 36,297,050 2012 

0.01 5,322 0.0005 177 0.21 79,641 99.77 37,393,705 37,478,845 2013 

0.07 28,411 0.0004 147 0.14 56,202 99.79 39,431,699 39,516,459 2014 

0.07 27,479 0.00003 1 0.09 36,729 99.85 41,942,125 42,006,335 2015 

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

إمدادات  انقطاع عند )أي الطوارئ حالت يفإل  يستخدم ل فقط ًاحتياطيا ًداوقوسط المتود الوقويت زو  الديزل دوقويت زيعد  ملحظة: 
يب فقط. اض الختبار والتجرى مدار العام لغرعل(. كما يكون الستهلك الغاز
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ركبة للهيئة  ُة المالقدر
 2017ي بباء ومياه دركبة لهيئة كهر ُة المجدول: القدر

ة ي القدربباء و مياه دركبة لهيئة كهرة المالقدر

ركبة لنتاج الطاقة ة المالقدر
المحطة ية جة مئودر 50ة ارجة حرعند درالموقع 

30%طوبة بنسبة ور

1,027 دي 

ي بي - دعلجبل 

616 إي 

818 جي 

948 كي 

2,401 إل 

2,185 إم 

1,996 اتش ي بير, دالعو

210
اشد آل مكتوم للطاقة مجمع محمد بن ر

الشمسية
ي بسيح الدحل - د

10,200 المجموع 

بالغ أمر يلالطوالمدى  ىعلاستدامتها  ضمانووالمياه،  باءالكهرإمدادات  تأمين أن الهيئة ادركت
ى لإميغاوات  700بإضافة  إم محطتها سيعتوي فشرعت  لذا الحكيمة، القيادة يةرؤلتحقيق  الهمية 

واحدة وهي ،85.8%ى لإ 82.4%من  للمحطة يةارالحرالكفاءة  يادةزشأنه  من والذي الفعلية. تهاقدر
من الثالث بعالري فله  المخطط سعالتومن  النتهاء وعند العالم. يفية ارالحرالكفاءة  معدلت ىعلأمن  
 ميغاوات.2،885 ى ل، ستصل الطاقة الجمالية لمحطة إم إ2018عام  

يعهاتوزباء ونقل الكهر
يقة بطرمتعاملينا  ىلإنقلها وحد  ىنأدى لإباء الكهرانقطاع  حالت من للتقليل جاهدين نسعى إننا 
لدى النقل طخطوية توافرمعدل  يتجاوز ما ًوعادةللهيئة،  التابعة يعوالتوزالنقل  شبكات عبر ثوقةمو

ص. ي هذا الخصوفصل إليه أداء الهيئة مما يعكس المستوى العالمي الذي و 99%الهيئة  

 2017يع لعام ي عدد محطات النقل والتوزلجدول: إجما

يل الفرعيةعدد محطات التحو ي )كيلوفولت( ئبافئة الجهد الكهر

21 400 

236 132 

104 33 

33,763 11 & 6.6 
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السبع الفرعية المحطات يفالطاقة  ىعليد االمتزالطلب  بتلبية يبدومياه  باءكهرهيئة  امالتزى يتجل
يتم أن المخطط من التي و فولت كيلو 132/11فئة  من يئباالكهرالجهد  ذات الجديدة والتسعين 

المحطات هذه ضعستوودرهم،  مليار 10تبلغ  بتكلفة ذلكوالمقبلة  الثلثة العوام مدى ىعلبناؤها  
عدة  يفوالشمسية  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع يفوحصيان  منطقة يفالجديدة  الفرعية 

ير.ي والعوعلي جبل فبائية الخرى سع محطات إنتاج الطاقة الكهرمواقع أخرى لدعم تو

التابعة يعوالتوزالنقل  لشبكة التشغيلية الكفاءة تحسين ىعلار باستمري بدومياه  باءكهرهيئة  تعمل 
الفاقد  لتقليل ةالمستمردنا جهوأثمرت  فقد لدينا، الذكية والشبكة الذكي القياس نظام خلل ومن لها. 

 2007.  منذ عام 30% أي ما يعادل تحسن بنسبة 3.3%ى للتصل إ 2017باء عام ط الكهري خطوف

 2017ي عام فيع ط النقل والتوزجدول: أطوال خطو

يع ط النقل والتوزطول خطو
 ()كيلومتر

ي ئبافئة الجهد الكهر
(كيلوفولت) النوع 

1,125 400 

 132 413ط هوائية خطو

113 33 

23 400 

ضية ط أرخطو
1,867 132 

2,075 33 

30,917 6.6 & 11 

يلالتحومحطات  يفالمجمعة  التكييف وحدات تأهيل إعادة ىعل ًحالياي بدمياه  و باءكهرهيئة  تعمل
الصديق )R407c( دبمبر )R-22( دمبرى علتعمل  التي الوحدات كافة باستبدال ذلكولها  التابعة 
ضمن  مجمعة وحدة 117استبدال  تم وقد المجفف. وفلتر الضاغط يوتوزالتمدد  وبصمامات للبيئة 

وإعادة  استبدال عملية من النتهاء يتم أن ىعل(، )R-22د مبرمن  الكامل يجيالتدرالتخلص  حلةمر
 2027. وحدة بحلول عام 910التأهيل الكاملة لـ
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يلة المدىية و اعتمادية طوضمان توافر
أسعار تقلباتوالسعار  لنقص ضةعريجعلنا  الطبيعي الغاز ىعلالكبير  العتماد أن الهيئة يفندرك  

ي المستقبل.فالسلع الساسية  
من  كجزء الطاقة مصادر يعبتنوي بدومياه  باءكهرهيئة  قامت ي،بدي فيد االمتزللطلب  واستجابة 

للطاقة يبداتيجية استرأهداف  تحقيق يف ًئيسيار ًادورالهيئة  تلعب حيث المدى. يلةطواتيجيتها استر
يلإجمامن  7%توفير والنظيفة  للطاقة عالمي مركز ىلإي بديل تحوى لإتهدف  التي 2050النظيفة  

75%، و 2030عام  بحلول 25%، و 2020عام  بحلول النظيفة الطاقة مصادر من يبدي فالطاقة  إنتاج 
2050.بحلول عام  

تدعم ،2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استرأهداف  لتحقيق المتجددة الطاقة قطاع يزتعزخلل  ومن 
دون  ارباستمريد االمتزالطلب  لتلبية المستدامة التنمية تحقيق نحو اتالماردولة  طموحات الهيئة 

ى البيئة. علد الطبيعية مع المحافظة تخفيض الموار

2020 %7 

2030 %25 

2050 %75 
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يج الطاقة يع مزتنو
الطاقة  مصادر يجمزيع بتنوالهيئة  تلتزم ،2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استرأهداف  مع ًتماشيا

ى البيئة. على جانب تقليل تأثيرها لي إبي دفيد التلبية الطلب المتز

محمد مجمع مشروع 2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية لسترالداعمة  ئيسيةالراتنا مبادرتتضمن و
والمحطة النظيف، الفحم بتقنية الطاقة لنتاج حصيان ومجمع الشمسية، للطاقة مكتوم آل اشدربن  

الطلب  ةإداراتيجية استرعن  الناتجة اتوالمبادري، بدشمس  ةمبادرى لإبالضافة  حتا، يفالكهرومائية  
.2030 

2030 ˙ˆˇ ˘���� ��� �� ��ˆ�� 
	 �� �	 ��� 

˜°˛˝˙ˆˇ ���ˆˇ 
%25 

���˙ˆˇ 
�˛��ˆˇ 

%7 
ˆˇ 

�˛��ˆˇ 

%7 
���˙ˆˇ 
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%61 

الطاقة الشمسية
مجمع يعتبرو 2050. النظيفة الطاقة اتيجيةاستري فأساسية  ةركيزالشمسية  الطاقة استخدام يشكل 
لتحقيق  الهيئة تنفذها التي ئيسيةالريع المشارمن  واحدا الشمسية للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد 

ي. بة شمس دى مبادرلاتيجيتها الواعدة إضافة إاستر

اشد آل مكتوم للطاقة الشمسيةمجمع محمد بن ر
مستوى ىعلواحد  موقع يفمجمع  كبرأالشمسية  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع يعتبر 
يجمع حيث (،)IPPللطاقة  المستقل المنتج ذجنموى عليعتمد والنتاجية(  ةالقدرحيث  )من العالم 

5000إجمالية  إنتاجية ةبقدر )CSP( ةالمركزالشمسية  والطاقة ئيةضوالكهروالطاقة  تقنيتي بين 
مليون  6.5تخفيض  ىعلسيعمل وي بدي فالدحل  سيح يفالمجمع  يقع 2030. عام بحلول ميجاوات 

2030. من العام ًبدءا ًيابون سنوكسيد الكري أنطن من انبعاثات ثا

سيكون والشمسية،  الطاقة مجال يفوالخاص  العام القطاعين دجهوتوحيد  المجمع هذا سيضمن 
ئية.ضوالكهروالشمسية  الطاقة اختبار افقمرمتضمنا  المنطقة يفوالبحث  يرالتطوكز امرلكبر  ًطنامو

ميجاوات  13إنتاجية  ةبقدرللمشروع  ىلالوحلة المرانطلق  مع 2013عام  يفالمجمع  تشغيل بدأ وقد 
ئية.ضوتم إنتاجها باستخدام تقنية اللواح الكهرو

ي فبنجاح  منه الثانية حلةالمرتدشين  تم حيث المجمع، اتإنجازحيث  من ًابارز ًعاما 2017عام  كان 
فقد المستقبلية، سعاتالتويخص  وفيما ميجاوات. 200ة بقدرالمحدد  الموعد قبل 2017يل أبر

 ()مصدرالمستقبلية  للطاقة ظبي أبو شركة دهتقوالذي  الئتلف باختيار يبدومياه  باءكهرهيئة  قامت 
 ميجاوات. 800ة حلة الثالثة من المجمع الطاقة الشمسية بقدرلتنفيذ المر

)200عام  حتى احلمرى علالثالثة  حلةالمرتنفيذ  سيتم حيث  2018عام  بحلول ميجاوات 2020
 2020(. ميجاوات بحلول عام 300و 2019 ميجاوات بحلول عام 300و



تقرير االستدامة 2017 74

 
 

 
 

 

 

   

 

 
 

 

 

ميجاوات، 700ة بقدرة المركزالشمسية  الطاقة محطة إنشاء حلةمروهي  ابعةالرحلة المرتلقت  حين يف
تنفيذها  منح تم كما للساعة. كيلووات لكل يكيأمرسنت  7.3بسعر  باءللكهري لدوسعر  ضعرأقل  

الصينية  يكإليكترشانغهاي  شركةوير الحريق طرصندوق ودية السعوباور  كواأشركة  يضم ائتلف ىلإ
يات والهندسة. ئيسي للنشاءات والمشتربصفتها المقاول الر

العالم  يفنوعه  من الطول وهو متر 260تفاع بارالشمسية  للطاقة برج تشييد ابعةالرحلة المرستضم و
آل اشدربن  محمد مجمع سيقومو 2021. عام من ينالثابع الرمن  ًابتداءاحل مرى علتنفيذه  سيتمو

عام بحلول ةالمركزالشمسية  الطاقة تقنية باستخدام ميجاوات 1000بإنتاج  الشمسية للطاقة مكتوم 
 .2030 

يبة شمس دمبادر
هيئة  أطلقت العالم، يفسعادة وذكاء  الكثر المدينة يبدلجعل  الذكية يبدة مبادرهدف  من وكجزء 

ي.نى المنازل والمبالي” ليصال الطاقة الشمسية إبة “شمس دي مبادربباء ومياه دكهر

مع بطهاورباء الكهرلنتاج  ئيةضوالكهرواللواح  تركيب ىعلي نوالمباالمنازل  أصحاب ةالمبادرتشجع  
شبكة  ىلإالفائض  تصدير يتمو ًداخلياباء الكهرالمتعاملون  يستخدم ي.بدومياه  باءكهرهيئة  شبكة 

ة المتعاملين المستقبلية.الهيئة والتي ستقوم بدورها باقتطاعه من فاتور

الطاقة  لتوفير ًمستداما ًذجانموتضع و 2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استري بدشمس  تدعم 
د الطبيعية. ي دون إلحاق الضرر بالبيئة والمواربدعم اقتصاد دالنظيفة و

ي لحواة بقدري، بدشمس  إطار يفالهيئة  بشبكة مبنى 613بط رمن  النتهاء تم ،2018عام  يناير نهاية يف
ة. ي ساعات الذروف ميجاوات 40

الفحم النظيف 
مشروع مجمع حصيان لنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف

نوعه  من الول المشروع وهي النظيف، الفحم بتقنية الطاقة لنتاج حصيان محطة الهيئة دشنت 
المستقل المنتج ذجنموى عل ًاعتماداالنظيف  الفحم باستخدام بائيةالكهرالطاقة  لنتاج المنطقة يف

ىعلالقائمة  ةالقدري لإجماسيبلغ  2026عام  بحلول و ،2020عام  يفتشغيله  يبدأ سوفوللطاقة،  
الدقة  وعالية فائقة تقنية استخدام ىعلالمجمع  سيعتمد ميجاوات. 3,996النظيف  الفحم استخدام 

المداخن  اتغازانبعاثات  دبحدوسيلتزم  كما المحددة، الدولية بالمعايير الكامل اماللتزمع  عملياته يف
الصناعية  للنبعاثات يبالوروالتحاد  تعليمات تهاقررالتي  النبعاثات دحدومن  امةصركثر أة بصور

يل الدولية. سسة التموتوجيهات مؤو

يةالطاقة النوو
ي.بي دفيج الطاقة من مز 7%ية نتج الطاقة النووُسوف ت 2030بحلول عام  

ي منطقة حتافمحطة إنتاج الطاقة الكهرومائية  
الجبال  يفنة المخزالمياه  من للستفادة حتا يفالكهرومائية  الطاقة لنتاج محطة ببناء الهيئة ستقوم 
بطاقة الخليجي التعاون مجلس دول يفنوعه  من الول هو المشروع هذا òإنالحتاوي.  لسد ةالمجاور

 ً.عاما 60-80اضي يقدر بـ ميجاوات وبعمر افتر 250إنتاجية  
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باء كهرشركة  ىعلبالمشروع  الخاص اتالستشارعقد  يبدومياه  باءكهرهيئة  ستأر، 2017عام  يفو
الجيولوجية-المائية اساتوالدرالتصميم  اساتدريشمل ودرهم،  مليون 58بقيمة  )EDF( نسافر

من  14%من  النتهاء تم وقد العميق، والتنقيب تقنية،والجيوالبيئية  اساتوالدروالجيولوجية  
اسات حتى الن. الدر

قصــة نجاح

مكتوم  آل اشدربن  محمد مجمع من ميجاوات 200ة بقدرالثانية  حلةالمرتدشين 
للطاقة الشمسية 

اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب قام للسعادة، العالمي اليوم مع امنوبالتز، 2017عام  يلأبري ف
من  الثانية حلةالمربتدشين  ا، رعاه ي،بدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل 

 ميجاوات. 200ة اشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرمشروع مجمع محمد بن ر
الطاقة نسبة من يديزفهو  اتالماردولة  يفيادة والرالمتياز  من جديدة حقبة المشروع هذا يعكس

يلإجمامن  75%لتأمين  2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استرهدف  يدعمووالمتجددة  النظيفة 
2050.ي من مصادر نظيفة بحلول عام بي دفإنتاج الطاقة  

كواأشركة  بقيادة وائتلف يبدومياه  باءكهرهيئة  بين كةاالشريق طرعن  المشروع هذا إنجاز تم وقد 
المقاول  وهي السبانية )TSK( كي اس يتشركة وللمشروع  ئيسيالرالمطور  وهي ديةالسعوباور  

 مليار درهم. 1.2ئيسي للمشروع باستثمار يبلغ الر
بونالكرانبعاثات  خفض مع يبدي فمسكن  50,000لـالنظيفة  الطاقة إنتاج حلةالمرهذه  خلل سيتمو

ىعلي ئضوكهروشمسي  لوح مليون 2.3تركيب  تم حلة،المرهذه  وخلل ً.ياسنوطن  214,000بمعدل  
أثناء  الصابات عن ناتج ضائع وقت دون عمل ساعة مليون 1.5خلل  ذلكوبع مركم  4.5مساحة  

تنفيذ المشروع.
كي  اس يتشركة وباور  كواأشركة  بقيادة الئتلف مع كةابالشري بدومياه  باءكهرهيئة  قامت وقد 

TSK( بإنشاء شركة شعاع للطاقة )ة المشروع. لكمال و إدار 1
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ي المستقبل فى الطاقة علتلبية الطلب 
يفية والجاهزثوقية المومن  عالمي مستوى ىعلبالحفاظ  ملتزمون يبدومياه  باءكهرهيئة  يف ّناإن

الطلب  لتلبية بل فحسب، الحالية الحتياجات لتلبية ليس ذلكوللمتعاملين،  والمياه باءالكهرتقديم  
ي.بي دفيد ا، مع الخذ بعين العتبار النمو والتحضر المتزيضاي ألمستقبلا ً

والبعيد يبالقرالمدى  ىعلالطلب  تلبية خطط عن مسؤول الهيئة يفوالمياه  الطاقة تخطيط قطاع إن 
لفضل  ًوفقاسنوي  بشكل الخطط هذه تحديث مهام القطاع ىليتوو 2030. عام حتى بها والتنبؤ 
د.الوقوبشأن  والتوقعات والقتصادي ينالسكاالنمو  اعاةمرمع  العالمية العلمية والنماذج ساتالممار
الستخدام ضمانووالسلمة  والكفاءة العتمادية من عالمي مستوى ىعلالهيئة  حفاظ يضمن وهذا 

تحدد التي ئيسيةالرخططها  جميع يربتطوالهيئة  تقوم الطلب، توقعات ىعلوبناء  دها.لموارالمثل  
يع توزونقل وإنتاج  بأنظمة الخاصة التحتية للبنية المستقبلية سيعالتولعمليات  الفنية الخطط مسار 
شبكة  سيعتوو، 2030عام  حتى المياه تحليةوالطاقة  إنتاج ةقدرفع رالخطط  تشملووالمياه،  باءالكهر

بائية حتى خمسة أعوام.يع الطاقة الكهرشبكة توزة أعوام وبائية حتى عشرنقل المياه والطاقة الكهر

الوقت يفي بدي فباء والكهرالمياه  متطلبات لتلبية ًياسنوئيسية الرالخطط  هذه بتحديث الهيئة تقوم 
إضافية  متطلبات أي بتحديد الهيئة تقوموكما  ى.نأدكحد  15%بنسبة  احتياطي هامش مع المحدد 

ىعللها  انياتميزصد ورالمستقبل  يفباء والكهرللمياه  التحتية البنية سيعتوعمليات  أجل من دللموار
 2030.أساس سنوي لضمان تنبؤ دقيق للطلب حتى عام  

ى الطاقةعلة الطلب إدار
المجلس  أطلقها التي 2030الطاقة  ىعلالطلب  ةإداراتيجية استردعم  يبدومياه  باءكهرهيئة  تواصل 

والمساهمة  استهلكها من والحد الطاقة كفاءة تحسين ىعلالتركيز  مع ،2013عام  يبدي فللطاقة  ىعلال
ي. بة دي التنمية المستدامة لمارف
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الدولية  ساتالممارأفضل  مع يتفق بما ئيسيةرامج برثمانية  بتحديد اتيجيةالسترهذه  قامت وقد 
باء والكهرالمياه  ىعلالطلب  تخفيف بهدف ذلكوالعالمي  الصعيد ىعلالمطبقة  المماثلة امجوالبر

قوانين  امجالبرهذه  تشملوالمعتاد.  العمل يوسينارمع  نةبالمقار 2030عام  يف 30%بنسبة  يبدي ف
الصحي، فالصرمياه  استخدام وإعادة المناطق، يدتبروالقائمة،  ينالمباتأهيل  وإعادة اء،الخضري نالمبا

ألواح  تركيب من ينالمباأصحاب  تمكن التي يبدشمس  ةومبادرللطاقة،  ةالموفرالشوارع  وإضاءة 
ي. بباء ومياه دبطها مع شبكة هيئة كهربائية ورئية لنتاج الطاقة الكهرضوالطاقة الكهرو
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يبباء ومياه دافق هيئة كهري مرفة الطاقة إدار
كفاءة يرلتطوار باستمرتسعى  حيث واستهلكها، الطاقة لستخدام وفعالة اقتصادية ةبإدارالهيئة  تلتزم 

كزاومري بدومياه  باءكهرلهيئة  ئيسيالرالمقر  من كل استهلك بلغ 2017عام  ففي مبانيها، يفالطاقة  
الطاقة  من ساعة كيلووات 10,278,866نهار  وبرج صلوالورمول  وأم الحضيبة يفالمتعاملين  إسعاد 

بائية. الكهر

،2030الطاقة  ىعلالطلب  ةإداراتيجية استردعم  أجل ومن الهيئة، يفالطاقة  ةإدارسياسة  مع ًتماشيا
افإشرتحت  يبدومياه  باءكهرهيئة  ينمباي فالطاقة  استخدام كفاءة يزلتعزات مبادرعدة  تنفيذ تم 

التأهيل،  وإعادة الستهلك، شيدترتدابير  التدابير: هذه تشملوالهيئة،  ينمباي فالطاقة  ةإدارلجنة  
ي الري. فف الصحي المعالجة واستبدال المصابيح، وإعادة استخدام مياه الصر
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للساعة جيجاوات 19هو  2017عام  يفات المبادرهذه  خلل من المحقق التوفير يلإجمايكون  بذلك
بالضافة  يلماكتوفير  درهم مليون 8.6مايعادل  وهو 39%نسبة  أي جالون مليون 6 و 52%نسبة  أي 

بون.طن من انبعاثات الكر 8,462ى تقليل بمعدل لإ
نقل قسم افإشرتحت  LEEDالبيئي  والتصميم الطاقة يفيادة الرة مبادربإطلق  الهيئة قامت 
تهدفولها.  والمتثال الفرعية بائيةالكهرلمحطاتها  اءالخضري نالمبامعايير  لدعم لها التابعة الطاقة 

مع  بالتوافق الفرعية الهيئة محطات يفباء والكهرالمياه  استهلك يفالتوفير  يادةزى لإة المبادرهذه  
 LEED. ي الطاقة والتصميم البيئيفيادة متطلبات ومعايير شهادة الر

والتنمية  والبيئية يةالبشرالصحة  لقياس ستخدمُياء الخضري نالمبالتصنيف ًنظاماالشهادة  هذه تعتبرو
ى ذلك.لدة البيئة الداخلية، وما إتوفير المياه وكفاءة الطاقة واختيار المواد وجوالمستدامة للمواقع و

الفرعية  النقل لمحطات الذهبية LEEDشهادة  تنال سطالوالشرق  يفمنشأة  أول الهيئة أصبحت وقد 
ة بقدرخليفة  برج يفلها  التابعة يلالتحولمحطة  الذهبية LEEDشهادة  ىعلحصولها  بعد ذلكو

 كيلوفولت. 132/11
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ي المستدامة بباء ومياه دي هيئة كهرنمبا
ي منطقة القوز في المستدام بباء ومياه دمبنى هيئة كهر

دولة  يفمستدام  حكومي مبنى أول وهو القوز، يفالمستدام  مبناها الهيئة افتتحت 2013عام  يف
اءالخضري نبالمباالخاص  البلتيني التصنيف ىعليحصل  العالم يفحكومي  مبنى كبروأات المار

 .)LEED( للطاقة ميدانية محطة ىعليشتمل و 66%بنسبة  أقل طاقة المبنى يستهلك حيث
أن  ىلإبالضافة  48%بنسبة  المياه استهلك من يقلل أنه كما كيلووات، 660باستطاعة  الشمسية 

يرها. ي إنشائه كانت من المواد المعاد تدوف من مواد البناء المستخدمة %36

˜°˛˝˙ˆ ˘ˆ���� �˛��˙ˆ ˘ˆ���� LEED ���
	˙ˆ �����˙ˆ 

%66%48��†“ˆ 

ئيس الجديد للهيئة اع”: المقر الرمبنى “الشر

يفالثقافة  يةقرقلب  يفوالواقع  للهيئة الجديد ئيسالرالمقر  وهو اعالشرمبنى  إنشاء ًحاليايجري 
انبعاثات  صفر يحقق العالم يفمبنى  وأذكى وأضخم ىعلأه انجازعند  سيكون والذي الجداف، منطقة 

ينتجها التي المتجددة الطاقة العام مدار ىعلالمبنى  يفالمستخدمة  الطاقة يلإجماسيعادل ونية. بوكر
والبيانات  ةالكبيروالبيانات  الشياء نتإنترمثل  التقنيات أحدث سيتضمن كما عنها، يقل أو المبنى 

المفتوحة والذكاء الصطناعي. 
يعتبر حيث البيئي(، والتصميم الطاقة يفيادة )الرالبلتينية  LEEDشهادة  ىعلالمبنى  سيحصلو

أساسي  بشكل تركز التي WELLشهادة  ىلإإضافة  LEED. شهادات بين ىعلالالبلتيني  التصنيف 
والضاءة  والتغذية والمياه الهواء تشمل: محاور سبعة متناولة المبنى يغلشافاهية ورصحة  ىعل

احة والعقل. واللياقة البدنية والر
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كفاءة المداد بالطاقة
بخار  مولدات تقوم حيث للطاقة. المشترك النتاج تقنية باستخدام ًغالباالمياه  و باءالكهرالهيئة  تنتج 
لنتاج الطبيعي الغاز حرق من ةالمهدورة ارالحرباستخدام  العملية هذه خلل من ةارالحرداد استر

يقطرعن  مجانية إضافية بائيةكهرطاقة  المولدات هذه تنتج د.الوقولستخدام  اللجوء دون البخار 
التقطير عبر بالطاقة المياه تحلية عملية لتغذية الخلفي الضغط ذات يةالبخاربينات التوراستخدام  
تحسينات يفبالستثمار  يبدومياه  باءكهرهيئة  قامت سنوات، مدى ىعلواحل. المرمتعدد  الومضي 
محطات ىلإالبسيطة  ةالدورذات  يةالغازبينات التورمحطات  من العديد يلتحوذلك  يفبما  الكفاءة، 

،2017عام  ففي الغاز. بيناتتوري فيد تبرأنظمة  تركيب ىلإبالضافة  كفاءة كثرأمركبة  ةدورذات  
المركبة والطاقة المياه إنتاج كفاءة بلغت حين يف، 42.06%الطاقة  إنتاج يلإجماكفاءة  نسبة بلغت 

كميةاالترالكفاءة  يف ًاتطور 2017و 2006عامي  بين ةالفتري فحققنا  فقد العموم، ىعلو %37.10. 
طن.  مليون 43.9بمقدار  بونالكركسيد أي نثاانبعاثات  يفتخفيضا  يعادل ما أي ،28.87%بنسبة  

والتخطيط العمليات تحسينوالطاقة  إنتاج لمحطات يلالمثاالتصميم  بين الجمع خلل من ذلك تمو
بالضافة  الطاقة، إنتاج يادةوزالغاز  بيناتلتورة المبتكروالتحديثات  باءالكهرانقطاع  لمشاكل المثل 

لنتاج  الساسية عملياتنا لدعم نستهلكها التي باءالكهرمن  الحتياطية طاقتنا بإنتاج نقوم أننا ىلإ
لدينا الحتياطية الطاقة متطلبات بخفض نقوم فإننا بالطاقة المداد كفاءة يزتعزخلل  ومن باء،الكهر

سنة نحققه الذي المستمر بالتحسن نفخروالطاقة.  إنتاج عن الناتج بونالكركثافة  من نقلل وبذلك 
يادة الكفاءة. نية عبر تدابير زبويات النبعاثات الكري تخفيض مستوفتلو الخرى  

بائيةالتصميم المثل لمحطات إنتاج الطاقة الكهر
عام، وبشكل والمياه. الطاقة انتاج بمتطلبات اليفاء مدى ىعلالمثل  للتصميم الهيئة اختيار يعتمد 
المياه إنتاج يتم حيث هجين نظام استخدام عبر والمياه الطاقة لنتاج الفضل التصميم يتحقق 

الذي  العكسي والتناضح احلالمرمتعدد  الومضي التقطير عبر التحلية مثل تقنيات عدة باستخدام 
ة حياة المحطة. ى خلل دورعلى و كفاءة أنمن شأنه أن يحقق تكلفة أد

بائية يادة إنتاج الطاقة الكهرز
ية مئوجة در 45ى لإالصيف  أشهر خلل تصل أن الممكن من التي يبدي فة ارالحرجات درتفاع ارثر يؤ
الطاقة  إنتاج من يقلل مما ً،يباتقر 20%بنسبة  النتاج ةقدرتنخفض  حيث الغاز، بيناتتورأداء  ىعل

الطاقة يفالخسائر  هذه عن يضالتعويمكن ووالتكاليف.  النبعاثات كثافة يديزووكفاءتها  بائيةالكهر
باستخدام و الطاقة. إنتاج يادةلزالتكلفة  حيث من فعالة و بةمجرات خيارعدة  يقطرعن  والكفاءة 

بما  التكلفة حيث من فعال نحو ىعلالنتاج  يادةزمن  يبدمياه  و باءكهرهيئة  تمكنت التقنيات، هذه 
مما  العمليات كفاءة نت ّحسكما  2006عام  مع نةبالمقار 2017عام  بحلول ميجاوات 650عن  يديز

يعني الحد من كثافة النبعاثات. 

بينات الغازة لتورقيات مبتكرتر
بشأن الصلية اتللتجهيزالمصنعة  الجهات مع بالمتابعة الهيئة تستمر غازي بينتوركل  تركيب عقب 

والتي  الغازي بينالتورحياة  ةدورمدى  ىعلالتكلفة  حيث من والفعالة الجديدة والتقنيات التحديثات 
وهو الساسية يعنامشارأحد  ذلك ىعلالمثلة  ومن والعتمادية. الكفاءة تعززوالستطاعة  يدستز

منطقة يفالواقع  )TESTIAC( يةالغازبينات التوريد تبرهواء  ومدخل يةارالحرالطاقة  ينتخزمشروع  
نظام تركيب خلل من يةغازبينات تورثلثة  كفاءة تحسين ىعلالمشروع  هذا يعمل ي.بدي في علجبل  

الحفوري  دالوقواستهلك  تقليل مع بائيةالكهرالطاقة  إنتاج ىعليساعد  مما يد،التبرهواء  مدخل 
ات الدفيئة. ي تقليل انبعاثات الغازلوبالتا
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تحسين العمليات
التشغيل لتجنب باءالكهرإنتاج  وحدات بعض تشغيل يقافإيتم  الطاقة ىعلالطلب  انخفاض عند 
كفاءة  القل للوحدات الدوري التشغيل الهيئة تستكملومنخفضة.  حمل ياتمستوعند  الفعال غير 

كبر. ى وكفاءة أعلمن أجل السماح بتشغيل الوحدات المتبقية بحمولة أ ًلأو

تخطيط النقطاعات
المتعلقة الصيانة طلبات جميع بين التنسيق تضمن ةإدارأداة  لستخدام يبدومياه  باءكهرهيئة  تلجأ 

تكلفة  من كمية أقل و الكفاءة من قدر ىعلبأالطلبات  تلبيةوالنقطاعات  لتجنب باءالكهربانقطاع  
د. الوقو
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بونكسيد الكري أننامج خفض انبعاثات ثابر
خفض اءاتإجرمسار  يحدد 2012ي فبون الكركسيد أي نثاانبعاثات  لخفض ًنامجابرالهيئة  أطلقت 

ئيسيةرعوامل  العتبار يفالخذ  مع ،2030عام  حتى والبعيد سطوالمتوالقصير  المدى ىعلالنبعاثات  
التي  والتحسينات القائمة، شيدالترات ومبادري، بدة إماري فباء والكهرالمياه  ىعلالطلب  تصاعد ومنها 

نامجبرحصل  2017عام  ففي الطاقة. يجمزي فيع والتنوبالطاقة  المداد كفاءة لجانب الهيئة يهاتجر
ةمبادرأفضل  فئة يفالذهبية  ةالجائزى علللهيئة  التابع بونالكركسيد أي نثاغاز  انبعاثات من الحد 

انبعاثات  صدلر ُشامل ًاإطارطورت  كما )CSR(. المجتمعية المسؤولية يفالدولية  التميز جوائز ضمن 
يق طرعن  النبعاثات عن يرتقربتقديم  الطار هذا يسمح منها. والتحقق وقياسها الدفيئة اتالغاز
منهج يعتبر والذي الدفيئة اتالغازتوكول برومع  بالتوافق بإعداده نقوم الذي نيةبوالكرالبصمة  يرتقر

ISOاليزو  لمعيار والمطابق العالم يفاستخداما  الكثر بونالكرحساب   يضاأيسمح  الذي 14064–1
نيةبوالكرالبصمة  يرتقرإنهاء  تم وقد والدولية. طنيةالوالدفيئة  اتالغازسجلت  كافة مع بالندماج 

قطاعات كل يفوالتحقق  والقياس صدالرإطار  ضمن البيانات ةإدارعمليات  ىعلبالعتماد  2017لعام  
البيانات  جمع عمليات أتمتة أجل من يرالتقارلعداد  ينإلكترونظام  تقديم ىلإالهيئة  تعمدوكما  الهيئة. 

ة للبيئة.اتها المضرصد المسبق لتوجهات النبعاثات بغاية التخفيف من تأثيروالتمكن من الر
باءكهرهيئة  من يةالسنوالدفيئة  اتالغازانبعاثات  وقياس تحديد ىلإنية بوالكرالبصمة  يرتقريهدف  
يد فلورسداسي والنيتروجين  كسيدوأوالميثان  بونالكركسيد أي نثاغاز  ضمنها ومن يبدومياه  

صد لرالتشغيلية  قابةللر ًمنهجاالهيئة  واتبعت كما بون.فلوروكروالبربون والهيدروفلوروكريت الكبر
بون.كسيد الكري أنئ ثافتحديد كميتها من حيث مكاات الدفيئة والبلغ عنها وانبعاثات غاز

ي نثائ فمكامن  متري طن مليون 22.23الهيئة  محطات يف 2017عام  يفبون الكرانبعاثات  يلإجمابلغ  
ى علتعتمد  التي المعتادة اتالتقديرحسب  ًياسنومتري  طن 25.97مع  نةبالمقاربون الكركسيد أ

2015.نامج خفض النبعاثات لعام أهداف بر
الطاقة  إنتاج أجل من الطبيعي الغاز اقاحترعملية  عن نيةبوالكرالنبعاثات  من العظمى الغالبية تصدر 

ي فيت الكبريد فلورسداسي  استخدام وعن داتالمبرعن  بونالكرانبعاثات  تنتج كما المياه. تحليةو
ي أسطول مركبات الهيئة.فد اق الوقوبائية واحترالقواطع الكهر

لتقليل هامة سيلةوه اعتباريتم  أن يجب يعهاتوزونقلها  فإن بائيةالكهرالطاقة  إنتاج ىلإبالضافة  
غاز  استخدام لضبط فعالة حلول خلل من تشغيليةوبيئية  أهداف بتلبية الهيئة تقوم كما النبعاثات، 

دات المقيدة. يجي من المبري والتخلص التدرلات الجهد العاي قواطع دارفيت يد الكبرسداسي فلور
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الحد من النبعاثات الهوائية
نوعيةوالنسان  صحةوالبيئية  والنظمة يلمحلامناخنا  ىعلعكسية  اآثارالهوائية  النبعاثات تسبب 
ية الجوثات الملولنبعاث  ًداحدوتضع  والتي الهواء بنوعية الخاصة يبديعات بتشرالهيئة  تتقيد الهواء. 
من النبعاثات تخفيض يف ًتفوقاحققنا  وقد يت.الكبركسيد أي نثاوالنيتروجين  كسيدأغاز  مثل ةالضار
دحدوضع ويتم والطاقة.  إنتاج لمحطات ةالمستمرالكفاءة  تحسيناتواتيجي السترالتخطيط  خلل 

لي  التصميم حلةمرمن  ةمبكرحلة مري فية الغازبينات التورمن  النيتروجين كسيدألنبعاثات  صارمة 
محطة لنتاج الطاقة والمياه.

جزء  23.44الوحدات  جميع من النيتروجين كسيدألنبعاثات  السنوي سطالمتوبلغ  ،2017عام  ففي 
تطلبها التي النسبة من أقل ذلكواجل, والمرية الغازبينات والتورد الوقوأنواع  كافة تشملوالمليون  يف

يبالوروالتحاد  متطلبات من وأقل المليون، يفجزء  37وهي  اتالماردولة  يفالتحادية  الحكومة 
27وهي  أل 2003( عام بعد بناؤها تم التي ةالكبيراق الحترلمحطات  2001عام  توجيهات )حسب 

ي المليون.فجزء  
النبعاثات  من جدا منخفضة نسبة ىعلالهيئة  حافظت فقد يت،الكبركسيد أي نثالنبعاثات  بالنسبة أما 

ومياه  باءكهرهيئة  بدأت فقد الحتياطي الديزل دلوقوبالنسبة  أما الطبيعي. الغاز اقاحتربسبب  ذلكو
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ي فجزء  500من≤  بدل المليون( يفجزء  )≤ 10بنسبة  يتكبرى عليحتوي  الذي الديزل دوقواء بشري بد
 2014.بية المتحدة لعام ات العريعات الحكومة التحادية لدولة المارالمليون، تماشيا مع تشر

الوزون بطبقة ةالمضرالمواد  جميع من ًيجياتدرللتخلص  خطة 2013عام  يفيضا أالهيئة  ضعتوو
من  كل مع بالتوافق ذلكو ً،يباتقردرهم  مليون 11.66بقيمة  ًااستثمارصدت ور، 2020عام  بحلول 

المواد  من الكامل للتخلص تسعى التي 7قم ري بدلبلدية  الفنية شاداتوالريال نترموتوكول برو
2030. ة بطبقة الوزون بحلول عامالمضر

د المبرمن  76.05%بنسبة  تخفيفا 2017عام  بحلول الخطة هذه تنفيذ يةبدامنذ  الهيئة حققت وقد 
الدفيئة اتالغازانبعاثات  لتقليل الهيئة اتخذتها التي الضخمة اتالمبادرى لإوبالضافة  ،R-22ينبوالكر

أحد  تسرب من للحد نطاقا أقل اتمبادرى عليضا أركزت  فقد بها الخاصة الطاقة إنتاج افقمرمن  
اقبة مري فالمستخدمة  اتالغيارتبديل  عن الناتج يتالكبريد فلورسداسي  وهو الدفيئة اتالغاز

بائية.وحماية وعزل المعدات الكهر
ضعف 22,800يعادل  بما اريالحربالحتباس  التسبب ىعلة القدريت الكبريد فلورسداسي  يمتلك 

لي الصيانة يقفريستجيب  ً.اكبير ًباتسرعتبر ُيتسرب  أي فإن ولذلك بونالكركسيد أي نثايسببه  ما 
فولت  كيلو 400و  132المعزولة  يةالغازالتبديل  اتغيارمن  يتالكبريد فلورسداسي  لغاز تسرب 

بغية إغلق تسرب الغاز بشكل كامل. 

2017 - 2007 ˇ˘���� �� ����˘���� ���
	 ������ �������� �����†“‘� :�š��€ �•‡ 

2007 

63.93 

37.93 
34.76 

28.8326.81 

22.0620.9821.1523.4225.6323.44 

2008200920102011201220132014201520162017 
����� 

2017 - 2007 ˇ˘���� �� ������ ��
	 � ����� ����
�� �������� †�“�‘�’š� 

44.66 

3.53 3.59
1.810.59 0.64 0.74 0.75 0.76 1.02 1 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

��
���

�� 
��

 

	�

 
��

���
�� 

��
 
	

� 

����� 



85 

ي
اخ

من
 ال

ير
تغ

وال
ة 

قــــــــ
طا

ال

هيئة كهرباء ومياه دبــي

 

 

صدة الطاقة المتجددةخفض النبعاثات المعتمدة وأرصدة أر
من  العديد بتسجيل قامت أن بعد الشاملة المستدامة التنمية بتحقيق كامل بشكل الهيئة تلتزم 
حول يةالطارالمتحدة  المم اتفاقية بموجب النظيفة التنمية آليات يعمشارباعتبارها  يعهامشار
المتجددة للطاقة ةمبتكرحلول  استخدام ىلإيع المشارهذه  تسجيل يشيرو )UNFCCC(. المناخ تغير 

المعتمدة،  النبعاثات خفض صدةأريل بتحوللهيئة  يسمح ذلك أن كما الطاقة. استخدام وكفاءة 
ادات خلل العوام المقبلة. من الير ًإضافيا ًبون، والتي ستعتبر شكلصدة الكريضا باسم أرالمعروفة أ

حول يةالطارالمتحدة  المم باتفاقية الخاص النظيفة التنمية آليات ةلمبادرالتنفيذي  المجلس قام
لمجمع ىلالوحلة المرمن  لكل 95,197و 10,635بـ  تقدر بونكرصدة أرالهيئة  بمنح المناخ تغير 

بينات للتورالهواء  مداخل يدتبروالطاقة  ينتخزومشروع  الشمسية للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد 
ي. لى التواعلية الغاز

يفالشمسية  النشطة عمل نامجبربإطلق  الهيئة قامت النظيفة، التنمية آليات ةمبادرعمل  إطار يفو
تخفيضات اعتماد خلل من البيئية امجوالبريع المشاريل تمولتسهيل  المتحدة، بيةالعرات الماردولة  

نامج البرسيدعم وات. الماردولة  يفالشمسية  الطاقة يعمشارومطوري  مالكي قبل من النبعاثات 
من  ًجزءاتشكل  التي الستدامة عجلة تدفع امجبرثمانية  من واحدة وهي ي”بد“شمس  ةمبادر
ى للطاقة. علي البى الطاقة التي أطلقها مجلس دعلة الطلب اتيجية إداراستر
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صدةأرتنال  التي يقياأفرشمال وسط الوالشرق  منطقة يفى لالوالجهة  الهيئة أصبحت ،2017عام  يفو
أنشئت وقد المتجددة. الطاقة صدةأري فالعالمية  ةللتجارتطوعي  نظام وهو العالمية، المتجددة الطاقة 

ي فوالمتجددة  النظيفة الطاقة معدل فعلرالعالم  حول الخدمية سساتالمؤلتشجيع  المنظومة هذه 
وامتثالها  البيئة تجاه الهيئة امالتزة الخطوهذه  تدعموالحفوري.  دالوقوأنواع  مع نةبالمقارالطاقة  يجمز
استخدام  ىعلللحث  المبذولة الهيئة دجهوتبرز  كما إمداداتها، تشكيلة يفالنظيفة  الطاقة نسبة يادةلز

تعزز الستدامة البيئية والقتصاد الخضر.الطاقة النظيفة و

للساعة  ميجاوات 25,000تعادل  والتي العالمية المتجددة الطاقة صدةأرتلقت  قد الهيئة وكانت 
لمجمع  ىلالوحلة المرمن  الهيئة شبكة ىلإ 2017عام  يفدة الموربائية الكهرالطاقة  من سنوي يفكصا

 ميجاوات. 13ة اشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرمحمد بن ر

ة العمل المناخيتيريع وتسر
خلل  اليه صلالتو ّتمالذي  المناخي للتغير للتصدي يخيالتارالتفاق  العالم دول من العديد اعتمدت 

الذي  المناخ تغير بشأن يةالطارالمتحدة  المم اتفاقية يفاف الطرللدول  ينالعشرو  الحادي تمرالمؤ
2015. ي ديسمبرفيس استضافته بار

المناخ  تغير قضية بمعالجة الشديد امهاالتزيعكس  بما طنيةالومساهمتها  اتالماردولة  قدمت وقد 
من  لكل اتالماردولة  وفد من ًجزءاالهيئة  وكانت المدى. بعيدة يسبارتمر مؤأهداف  لتحقيق ذلكو

 ًيكاشروكانت  ،2012عام  منذ لها السابقة والجتماعات افالطردول  تمرلمؤية السنوضات المفاو

بآليات تتعلق مواضيع حول الفنية ضاتالمفاوبقيادة  لتقوم المناخي والتغير البيئة ةارلوز ًثوقامو
من  السادسة والمادة توكيوتوكول برومع  تماشيا المناخي التغير آثار من والتخفيف النظيفة التنمية 

يس.اتفاقية بار

الهدف لدعم انبعاثاتها خفض ىعلمنهجي  بشكل العالمية، المنظمات من كالكثير الهيئة، عملت وقد 
من  الحد نامجبرخلل  من يةمئوجة در 2بمعدل  ةارالحرجة درتفاع ارتجنب  يفالمتمثل  العالمي 

بون. كسيد الكري أنانبعاثات ثا

نةمخاطر التغير المناخي والمرو
يكون قد أنه الهيئة تدركوالمناخي،  التغير لثار ضانمعرات الماردولة  يفباء والكهرالمياه  قطاعي إن 

ى أعمالها.على عملياتها وأثر اقتصادي علللتغير المناخي أثر مادي  

الطاقة. إنتاج محطات أداء قلةعرى لإالتصميم  معايير تتخطى التي القاسية الطقس ظروف ديتؤفقد  
المناخي  التغير مواجهة ىعلة للقدرخطة  يروبتطوالتكيف  ىعلتنا قدريز بتعزنقوم  فإننا ولذلك، 

ة حساسية المناخ الحقيقية لصولنا وعملياتنا.لنتمكن من تقييم وفهم وإدار

سسة مؤأول  الهيئة ستصبح وبذلك 2018عام  من الول بعالري فالمشروع  هذا إنطلقة ستكون 
ومن المناخي. التغير مقاومة خطط خلل من بونالكرمنخفض  بالتحول تبادر المنطقة يفافق مر

المناخ تغير اتجاهات بتنبؤ ستقومو 2018عام  نهاية بحلول الخطة هذه من النتهاء يتم ان المتوقع 
بالستفادة  صوالفرالضعف  ومواطن المخاطر ياتأولوتيب لترالمجال  لنا يفسح مما 2050عام  حتى 

يوهات التغير المناخي المتوقع. من سينار
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قصــة نجاح 

ي بد 2020كسبو ض إيل لمعرألواح شمسية لثلث محطات تحو
ليكون يبد 2020كسبو إض بمعرتقاء للردعمنا  ولنثبت المستدامة للطاقة سميالريك الشرنا باعتبار
لبناء درهم مليون 140باستثمار  الهيئة قامت الكبير. الحدث هذا من العالم شهدها نسخة أفضل 

صالفرض: للمعرالفرعية  المواضيع أسماء حملت كيلوفولت، 132/11ة بقدرفرعية  محطات ثلث 
يؤكد  بما فولت، كيلو )132( ةوبقدري لالعاالجهد  من كلم 45أطوالها  بكابلت والستدامة، والتنقل 

ي.بي دفى تلبية كافة احتياجات التنمية المستدامة علة يدة للطاقة القادرامنا بتأمين بنى تحتية فرالتز

 2018العام  يةبدابحلول  قياسي بوقت الفرعية المحطات هذه بناء من النتهاء يتم أن المتوقع ومن 
ض بسنتين.سمي للمعرموعد يسبق الفتتاح الر

من وات كيلو 63بد ستزوالتي  الشمسية الطاقة بألواح يلالتحومحطات  من محطة كل تجهيز سيتم 
ية النهارالطاقة  سطمتومن  ئيةالجزالمتطلبات  استيعاب بذلك فيتم النهار، خلل بائيةالكهرالطاقة  

ي المحطات. فيد الهواء تبرية واللزمة لتشغيل وحدات التدفئة والتهو

2020كسبو إض معراحتياجات  توفير يفي بدومياه  باءكهرهيئة  هدف مع ًتماشياة المبادرهذه  يتتأو
يز ولتعزالشمسية،  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع من والمتجددة النظيفة الطاقة باستخدام 

ض. ة أساسية من ركائز المعرالستدامة التي هي ركيز



  

 

 

المياه
 7.06%ى لإالمياه  من الفاقد بتخفيض 2017عام  خلل قمنا 

ى مستوى العالمعليات الفقد وهو من أقل مستو

احتياجات  من 100%تلبية  يفي بدومياه  باءكهرهيئة  نجحت 
2017ي عام في بة دالمياه لمار

 2017نهاية  حتى يبدي فذكي  مياه عداد 489,729تركيب  تم 
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النهج الداري 
استخدام كفاءة بتحسين يبدومياه  باءكهرهيئة  تلتزم لذا ض،الركوكب  ىعلد الموارأهم  من المياه عدُت

ممكن، حد ىنأدى لإاستهلكهم  تخفيض ىعلار باستمرمتعامليها  وحث عملياتها، كافة يفالمياه  
الطبيعية. دالموارى علوالحفاظ  البيئة وحماية شيدالرالستخدام  أهمية حول الوعي نشر خلل من 

ضعنا وفقد  المياه، نقص تجنبوية البحروالبيئة  العذبة المياه من كل ىعلالسلبي  الثر ولتخفيض 
استخدام يف ًلمسؤو»كن  حملة منها متنوعة، يعومشارات مبادرتبنينا والمد،  يلةطواتيجيات استر

المياه  دةجوى علللحفاظ  ارباستمرنسعى  نحنوالهيئة.  اتيجيةواستري بدة إمارية رؤتدعم  التي المياه« 
ية.د المياه العذبة والبحرى موارعلة لمتعاملينا دون التأثير ّالمقدم

ي نهجها الداري للمياه: في ستة جوانب تركز عليها الهيئة يلوفيما  
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سياسات وقوانين المياه
مستوى أفضل تحقيقوالمياه  دةجوى علللحفاظ  والقوانين السياسات من مجموعة الهيئة تتبنى 

سعادة  بتحقيق امناالتزمن  ًجزءاالسياسات  هذه شكلُتحيث  استهلكها، شيدتروللمياه  استهلك 
ة ومستدامة ذات مستوى عالمي. ي، من خلل توفير خدمات وأنظمة مبتكربية ددعم رؤالمعنيين، و

والحفاظ والمياه باءالكهرلخدمات  المستوى عالمية تحتية بنية يربتطوالطار  هذا يفملتزمون  نحنو
مستدامة  إمدادات توفيروالساعة،  مدار ىعلي بدي فوالطاقة  المياه ىعلالطلب  كامل لتلبية عليها، 
مع  والسلمة، والكفاءة العتمادية حيث من العالمية ساتالممارأفضل  حسب والمياه باءللكهر

ثوق. تقاء بمعايير قياس أداء الخدمات بشكل فعال وموالر

بالضافة والمحلية، التحادية بالقوانين اماللتزخلل  من المياه شبكة حماية ىعلالهيئة  صتحرو
ةإدارآلية  الحصر: ل المثال سبيل ىعلتشمل  التي والقوانين السياسات من لمجموعة للمتثال 
محطة  عن ةالصادرالشرب  مياه ومواصفات والمياه، باءالكهرإمداد  سياسةوالمياه،  لستهلك الصول 
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الخليج  لدول التعاون مجلس لدول التقييس هيئة عن الصادر 2014/149والمعيار  للطاقة، يعلل جب
العالمية،  الصحة منظمة عن ةالصادرالشرب  مياه ومواصفات الشرب، مياه مواصفات حول بيةالعر

ي. نطنية للمن اللكتروة عن الهيئة الووالمعايير الصادر

إنتاج المياه
عام  بحلول المحلة المياه من 100%إنتاج  لضمان ًواضحة ًاتيجيةاستري بدومياه  باءكهرهيئة  تبنت 
وبحلول ة.المهدورة اروالحرالمتجددة  الطاقة تستخدم التي النظيفة الطاقة من يجمزخلل  من 2030 ٍ
المركبة ةالقدري لإجمامن  41%العكسي  التناضح لنظام المركبة ةالقدرتبلغ  سوف ،2030عام  

مليار 13الجديدة  العكسي التناضح محطة عن الناتجة كميةاالترات الوفورستبلغ والمياه،  لتحلية 
وقد المياه. إنتاج مجال يفالتكلفة  حيث من الةّالفعالتقنية  اتالبتكارأحدث  الهيئة تتبنىودرهم.  
أحواض يفالمحلة  المياه ينتخزوحقن  إمكانية اسةلدر ًةمبتكر ًةمبادر 2017عام  يفالهيئة  أطلقت 
ين تخزالممكن  من أنه اساتالدرأظهرت  وقد لها، الحاجة عند المياه شبكة ىلإضخها  وإعادة جوفية 
 مليون جالون من المياه واستعادتها عند الحاجة. 5,100

ستخدم ُتحيث  د،الوقوى عليعتمد  ل المياه من يبدومياه  باءكهرهيئة  إنتاج من 70%ي، لالحاالوقت  يف
التبخير تقنية باستخدام التحلية محطات يفالمياه  لنتاج المشترك النتاج محطات يفة المهدرة ارالحر

الطاقة  لنتاج يعلجبل  محطات مجمع يفبالكلور  البحر مياه معالجة تتمواحل. المرمتعدد  الوميضي 
هيئة  يفنحن وباء. الكهرتوليد  محطة معدات يدلتبرأو  المياه لنتاج إما ًلحقاواستخدامها  المياه تحليةو

محطات معظم يفاحل المرمتعدد  الوميضي التبخير تقنية أساسي بشكل نستخدم يبدومياه  باءكهر
الوميضي التبخير عملية خلل من يتم قليلة. بنسبة العكسي التناضح تقنية ىلإإضافة  المياه، إنتاج 

احلمرعدة  ىعلالبخار  عبر يعسربشكل  منه جزء يرتمرخلل  من البحر مياه تصفية احلالمرمتعدد  
الة بإزتقوم  المياه تنقية ىعلتعمل  تقنية فهي العكسي التناضح أما المعاكسة. يةارالحرالمبادلت  من 
ة من مياه الشرب. يئات والجسيمات الكبيرنات والجزاليو

ً ي السحب من ل، وبلغ إجمامليون جالون يوميا 470ة محطات التحلية لدينا ، بلغت قدر2017ي عام فو
تتطلبوجالون.  مليون 3,460.6بمقدار  يومي سحب سطبمتومكعب  متر مليون 5,741.5البحر  مياه

تأثير بأقل النظيفة البحر مياه من كافية كمية توفير ىعلقادر  سحب نظام توفر المياه تحلية عملية 
ساعات والضخ  ةقدرى لإبالستناد  البحر مياه من السحب حجم احتساب يتموالبيئة.  ىعلممكن  
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احتياطات  توفير مع ،2017لعام  يةوالشهراليومية  ةالذرومتطلبات  تلبية من تمكنا وقد التشغيل. 
13ي فذلك وجالون  مليون 372نحو  المياه ىعلاليومي  الطلب ةذروصلت وحيث  المياه، من ةكبير
اليومي  الطلب سطمتوبلغ  وقد 2016. بعام نةمقار 4.33%وقدرها  يادةبز 2017لعام  أغسطس من 

يادةبز، 2016عام  يفجالون  مليون 319.298مع  نةمقار 2017عام  يفجالون  مليون 330.987
من أغسطس شهر يف ًيومياجالون  مليون 362ية الشهرة الذروسط متوبلغ  حين يف 3.66%. وقدرها 

2016. بعام ًنةمقار 4.39%يادة وقدرها ، بز2017عام  

النتاج  هذا òولكن ً،يومياجالون  مليون 32يقارب  ما الجوفية البار من النتاجية الهيئة ةقدربلغت  
من  ًيومياجالون  مليون 1.266يقارب  ما 2017عام  خلل استخدمنا وقد الطوارئ. لحالت به حتفظُي

ى كل مضخة.علاءات العدادات المركبة يقاس إنتاج المياه الجوفية من خلل قرمياه البار الجوفية، و

مليون 0.35يقارب  ما منها النتاجية تناقدربلغت  فقد حتا، منطقة يفدة الموجوالبار  يخص فيما أما 
ما 2017عام  خلل استخدمنا وقد الطوارئ. لحالت ًيضاأالنتاج  بهذا الحتفاظ يتمو ًيومياجالون  
التي حتا يفالعكسي  التناضح محطة لتغذية حتا يفالبار  مياه تستخدموجالون.  مليون 2.654يقارب  

بالتناضح المعالجة المياه إنتاج يلإجمابلغ  وقد المحلية، للمجتمعات الشرب لمياه فرعي مصدر تعتبر 
 2017. مليون جالون خلل عام 0.546العكسي  

جالون مليون 2.11حتا  يفالعكسي  التناضح محطات من ضةفوالمرالمياه  يلإجمابلغ  ،2017عام  يفو
المياه وإنتاج جالون مليون 2.654بلغت  التي ّهاضختم  التي الجوفية المياه كمية بين الفرق )وهو 

المياه  هذه من التخلص يتموجالون(.  مليون 0.546البالغ  العكسي التناضح محطات يفالمعالجة  
الري  يفلستخدامها  حتا منطقة ارعلمزأنابيب  عبر يلهاتحووالعكسي  التناضح وحدات من ضةفوالمر

اعة. أو الزر

ي فكبير  بشكل الجوفية البار من جةالمستخرالمياه  تستخدم المتحدة، بيةالعرات الماردولة  يفو
ة استخدام المياهنحن نعي أنه يجب إدارى تناقص احتياطات المياه الجوفية، ولدي إاعة، وهو ما يؤالزر
حالت أثناء ئيسير ٍبشكلالجوفية  البار مياه نستخدم فإننا ولذا بالغ، صبحرالجوفية  البار من 

ي المناطق التي ل يتوفر فيها شبكات المياه. ففقط أو عند الحاجة للمياه  الطوارئ 
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يع المياهتوزنقل و
احتياجات تلبية خلل من المياه شبكة واعتمادية كفاءة بتحسين يبدومياه  باءكهرهيئة  يفنلتزم  نحن 

المياه نقل أنابيب بتمديد يتمثل ًاكبيرتقدما  2017عام  يفحققنا  وقد توقعاتهم.والساسية  متعاملينا 
والمياه باءللكهرالشامل  يرالتطومن  مكننا ما كم 25بمقدار  يبدي فالمختلفة  المناطق عبر الكبرى 
خلل من بكاملها يبدمياه  شبكة استبدال يفدنا جهولمواصلة  بالضافة 2021. يبدخطة  حسب 

يع توزونقل  شبكة يرتطووالمياه،  عدادات واستبدال جديدة، بأخرى القديمة صيلتالتواستبدال  
جديدة مطابقة لفضل المعايير العالمية.

المياه  ينتخزخلل  من المياه يفئة الطارالنقص  حالت توقعوالتشغيلية  الكفاءة لتحقيق الهيئة تسعى 
عبر المتعاملين ىعلنة المخزالمياه  يعتوزيتم والذروي.  الطلب من يومين يقارب ما لتلبية اناتخزي ف

تسرب حالت مثل المياه، من الفاقد لتقليل المياه أنابيب طخطوة بإدارالهيئة  تقوموأنابيب،  شبكة 
غير )المياه المياه« »فاقد قياس جهاز باستخدام اقبتهابمرنقوم  التي فواتير، بدون والعدادات المياه 

 7.06%ى لإالمياه  من الفاقد تخفيض استطعنا 2017عام  خلل أنه نعلن أن يسعدناوالمسجلة(.  
يمثل الذي 11.95%يقارب  بما ًنةمقارالعالم  مستوى ىعلالمعدلت  أقل من النسبة تلك تعدو

ي ف 21%وانتيليجانس«  تروو»غلوبال  يرتقرحسب  2016ي فالخدماتية  سساتللمؤى علالالعشر  
إطلق ىلإالتحسن  ذلك جعيرو 2016. عام اتللستشاري نكامبوآند  ماكينزي يرتقرحسب  يوركنيو

يعالمشارهذه  أمثلة ومن المياه، يعتوزولنقل  شبكاتنا تحسين ىلإامية الرالكبرى  يعالمشارمن  عدد 
المياه،  مخزون أمن مسألة تعتبروالجوفية.  المياه دعاتمستومن  المياه واستعادة ينتخزمشروع  

الهيئة قامت فقد المياه، دموارة ندربسبب  ذلكوالهيئة  ياتأولومن  المياه، ينتخزعملية  ًصاوخصو
التكلفة  حيث من عالية كفاءة ذي الجوفية المياه دعاتمستومن  المياه واستعادة ينتخزنظام  ببناء 
من  التكلفة حيث من كفاءة كثرأالتكنولوجيا  هذه تعتبروجوفية.  دعاتمستوي فالمحلة  المياه ينلتخز
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المياه من ًناجالوات مليارخمسة  يقارب ما ينتخزسيتم  حيث السمنتية، اناتالخزي فالمياه  ينتخز
دعاتالمستومن  المياه واستعادة ينتخزنظام  سيسهم لها. الحاجة عند واستعادتها ضالرتحت  

لمدة  ًيومياجالون  مليون 50توفير  خلل من ذلكواتيجي السترالمياه  ينتخزنظام  يزتعزي فالجوفية  
المثل.  بالشكل المياه يدتورنظام  تحسين يفنة المرولتوفير  بالضافة الطوارئ، حالت يفيوم  75

ة. ى التكنولوجيا المبتكرعلى لهذا المشروع المعتمد لحلة الوضمن المر ٍوالعمل جار

المياه  شبكة لمسح )سكادا( البيانات تجميعوي فاالشرالتحكم  نظام استخدام نواصل ذلك، ىلإ ًإضافة
المياه  يعتوزونقل  شبكة مسح يفنستمر  كما بعد، عن تهاوإدارالنظام  يفالمحتملة  باتالتسرتحديد و

باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمنع التشققات التي تسبب تسرب المياه عبر النظمة. 
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توافرهادة المياه وجو
باءكهرهيئة  يفوالقادمة.  دالعقوخلل  كبير بشكل المياه ىعلالعالمي  الطلب داديزأن  المتوقع من 

التي المياه دةجوتلبية  عن مسؤولون فنحن قصوى، أهمية الشرب مياه دةوجوسلمة  يلنوي بدومياه  
شاداتإرمن  ًامةصركثر أتعد  التي الهيئة، لدى المطبقة دةالجولمواصفات  إنتاجنا افقمري فننتجها  
خلل  من المعايير بهذه الكامل التقيد الهيئة تضمنوالشرب.  مياه دةلجوالعالمية  الصحة منظمة 

جيين. ة المتكاملة، وهو نظام معتمد من قبل مدققين خارتطبيق نظام الدار

الضخ  محطات من المياه عينات وجمع الشبكة، أنحاء كل يفالمياه  دةجواقبة بمرالهيئة  تقومو
معدات بواسطة الموقع يفللفحص  العينات تخضعوي. بدة إمارأنحاء  جميع يفوالبار  اناتوالخز

بينما ي،ئباالكهرصيل والتوالكلور،  كسيدأي نثاومخلفات  والتعكر، ضة،الحموجة درلقياس  متنقلة 
مواصفات مع المياه دةجومطابقة  لفحص المركزي الهيئة مختبر يفالمتقدمة  صاتالفحواء إجريتم  

بنسبة  البرومات من الشرب مياه خلو بضمان يتعلق فيما نوعية اتقفزالهيئة  حققت كما الهيئة. 
 ً.يباتقر %100
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ذجية نة مع المعايير النموي للمياه الصالحة للشرب مقاربباء دجدول: مواصفات هيئة مياه وكهر

قم الر
ذجي النمو

شادات إر
الهيئة 

شاداتقيم إر
منظمةالصحة 

العالمية )الحد  
القصى( 

وحدة 
القياس الرمز ناتالمكو م 

8.29 8.5~7.9 8.5~6.5 ملجم/لتر يةجة مئودر 25عند  ضةجة الحمودر 1 

197 450~100 1000 ملجم/لتر - ي المواد الصلبة لإجما
الذائبة 2 

0.3 10~0 - ملجم/لتر CaCO3 ناتبوكر 3 

58.7 75~30 - ملجم/لتر HCO3 ناتبوبيكر 4 

62.5 120~40 500 ملجم/لتر CaCO3 ي عسر الماءلإجما 5 

17.7 25~10 - ملجم/لتر Ca كالسيوم 6 

4.4 20~2 - ملجم/لتر Mg يوممغنيز 7 

70.6 250~25 250 ملجم/لتر Cl يدكلور 8 

7.8 35~2 250 ملجم/لتر SO4 يتاتكبر 9 

0.04 ≤1.5 1.5 ملجم/لتر F يدفلور 10 

42.2 200~10 200 ملجم/لتر Na ديومصو 11 

0.08 ≤50 50 ملجم/لتر NO3 اتنتر 12 

 2017.دية للمحطات خلل عام سطات الفرسط المتوذجي للهيئة هو متوقم النموملحظات: الر
ابعة عن منظمة الصحة العالمية الصدار الرشادات مياه الشرب الصادرذة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية مأخوقيم إر

 2017. لعام 1مع الملحق  

ف الصحييف مياه الصرة تصرإدار
محطات عمليات من الناتجة السائلة النفايات يفتصرهي  الصحي فالصرمياه  يفتصرعملية  
ية،والبرية البحرالبيئة  ىلإالمعالج  الصحي فوالصرالمياه  معالجة ومحطات المياه تحليةوالطاقة  

نحن ي.بدومياه  باءكهرهيئة  ىلإي بدبلدية  من الصادر الصحي فالصرمياه  يفتصريح تصربموجب  
اتباع خلل من الصحي فالصرمياه  ةلدارفعال  نظام لتوفير يبدومياه  باءكهرهيئة  يفجاهدين  نسعى 

مياه  يفتصرة إدارمسؤولية  الهيئة ىلتتووالعامة.  والصحة البيئة حماية أجل من المناسبة المعايير 
مياه  معالجة مسؤولية تقع بينما المياه، تحليةوالطاقة  إنتاج محطات من الناتجة الصحي فالصر
ي.بى عاتق بلدية دعلي بي دفف الصحي المحلية الصر

ه مقدارما  2017عام  خلل يفهاتصرعملية  تولينا التي الصحي فالصرمياه  كميات يلإجمابلغ  وقد 
عمليات من الناتجة الصحي فالصرمياه  من ئيسيربشكل  تتكون مكعب، متر مليون 5,212.9
من قليلة كميات ًيضاأأنتجنا  كما ي.بالعرالخليج  يفيفها تصريتم  التي المياه تحليةوالطاقة  محطات 
المعالجة  الصحي فالصرومياه  مكعب(، متر )80,174المياه  معالجة محطات من السائلة النفايات 

اءيفها لري المسطحات الخضرمتر مكعب تم تصر 93,362 متر مكعب(؛ منها 223,603ي الموقع )ف
البحر يفالمعالجة  فالصرمياه  من مكعب متر 130,241المتبقيةالكمية  يفتصرتم والمنشآت،  داخل 

المنتجة الصحي فالصرمياه  يلإجمامن  87.2%نسبة  فإن وبهذا الخرى. الصحي فالصرمياه  مع 
يفاستخدامها  يعاد المعالجة( الصحي فالصرومياه  العمليات يفالمستعملة  المياه تشمل )التي 

ي لنتاج الطاقة. علمجمع محطات جبل  
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 2017ف الصحي )مليون متر مكعب( حسب المصدر خلل عام يف مياه الصرجدول: حجم تصر

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

1,778,970,917 المياه الناتجة عن عمليات محطات توليد الكهر باء 

3,433,625,000 المياه الناتجة عن عمليات محطات تحلية المياه 

80,174 النفايات السائلة الناتجة عن محطات معالجة المياه 

93,362  (ي البرفف الصحي المعالجة )مياه الصر

130,241  (ي البحرفف الصحي المعالجة )مياه الصر

223,603 ف الصحي المعالجة مياه الصر

5,212,899,694 ي البحر والبر ففة ف الصحي المصرمياه الصر

˜°˛˝˙ ˇ̆  ����� ���˙ ��� ˜��
�� 	��� ������� ˜��� �� �˙ :ˇ“��� ‘�� 
2017 •�‡ …—– ˜˛��
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عمليات  اقبنرفإننا  ولذا البيئة. ىعلثر يؤقد  الناتج الملحي المحلول يفتصرمخرج  أن الهيئة تدركو
دبالحدوملتزمون  أننا كدللتأالتنظيمية  الهيئات مع نتعاونو ً،ياشهرالصحي  فالصرمياه  يفتصر

وقد ة.ارالحرجة دروالملوحة  حيث من نوعيتهاوالصحي  فالصرمياه  يفتصرلكميات  بها المسموح 
يف التصرنقطة  من كم 1.5م وك 1ر وتم 500بعد  ىعلة المستمراقبة المرنظام  بتركيب الهيئة قامت 

ي.فعلى البيانات المتعلقة بها بشكل لصول إي الوبحيث يمكن لبلدية د

والحيوانية، النباتية العوالق )تشمل بيئية تقييم عمليات أشهر ثلثةوين شهركل  الهيئة تجري كما 
دولية شركات تنفذها يفالتصرنقاط  من كم 1.5م و 300بعد  ىعلي( لالتواى علالبحر،  قاع وأحياء 

كما ي.بدبلدية  من للهيئة الصادر الصحي فالصرمياه  يفتصريح تصرلمتطلبات  ًطبقامتخصصة  
الختلط منطقة بين والملوحة ةارالحرجة دري فالفرق  لتحديد يةشهرقياس  بعمليات الهيئة تقوم 
جات در 5تبلغ  والتي بها المسموح دالحدوضمن  2017عام  يفالنتائج  وكانت ة،المجاورالبحر  ومياه 

تيب. ى الترعلي اللف ف جزء 2ية ومئو
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ة النفاياتإدار
نسعى يبدومياه  باءكهرهيئة  يفنحن ولخر.  ٍبلدومن  لخرى ٍمنطقةمن  النفايات ةإدارتختلف  

إعادة  ثم ومن بكفاءة دالمواراستخدام  خلل من الناتجة والصلبة السائلة النفايات كمية لتخفيض 
يتيح النفايات ةلدار ًفعال ًنظاماي بدومياه  باءكهرهيئة  ذتّنفوأمكن.  حيثما معالجتها أو يرهاتدو

الهيئة  يفنقوم والصلة.  ذات والدولية طنيةالواءات والجروالسياسات  النظمة لجميع التام المتثال 
بما  ي،لالدوالصعيد  ىعلالخرى  المنظمات مع لدينا النفايات ةإدارنظام  بين جعيةمرنات مقاراء بإجر

الطبيعي  والغاز باءوالكهرالمياه  مجال يف ًعالمياائدة رشركة  وهي نسية،الفريز سوشركة  ذلك يف
ة النفايات. وإدار

البيئة ةإدارقامت  فقد النفايات، ةإداري فسات الممارلفضل  الهيئة قطاعات جميع تبني من كدوللتأ
ةإدارمجال  يفالهيئة  قطاعات مختلف أداء نةمقاربهدف  داخلية يةمعيار ٍناتمقاراء بإجربالهيئة  

اءاتوإجرة المبتكروالفكار  ساتالممارأفضل  لتحديد ناتالمقارتلك  نتائج تستخدموالنفايات.  
ى جميع القطاعات حيثما أمكن ذلك. علالتشغيل الكثر فعالية داخل قطاعات الهيئة ليتم تعميمها  

ات وفوركذلك  يحقق بل للهيئة، البيئي الثر من فقط ّليقلل  النفايات تقليل فإن ذلك، ىعل ًةعلو
جبل  محطات مجمع نفايات دةخربيع  من درهم 2,082,714حققنا  ،2017عام  ففي التكلفة. يف

المتعلقة التكاليف وكذلك والنفايات الجديدة يوتالزمن  استهلكنا خفضنا وقد الطاقة. لنتاج يعل
يعلجبل  محطات مجمع يفيرها تدوالمعاد  يوتالزاستخدام  خلل من النفايات من بالتخلص 

الهيدروليكية يوتوالزلت المحويوت وزالمستخدمة  التشحيم مواد يرتدويعاد  حيث الطاقة، لنتاج 
استعدنا  ،2017عام  يفيت. الزباستخدام  انالنيرإشعال  ىلإالحاجة  عند الغليات انأفري فلستخدامها  

محطات من الصحي فالصرمياه  استعادة ىلإبالضافة  استخدامه، لعادة يتالزمن  ًالتر 16,900
من  جالون مليون 195.97يقارب  ما 2017عام  يفاستعدنا  حيث أخرى، ةمرالستخدام  لعادة الطاقة 

ف الصحي. مياه الصر
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 2013-2017جدول: إحصائيات النفايات من مجمع محطات الهيئة لنتاج الطاقة،  

العام 
الوحدة النفايات 

2017 2016 2015 2014 2013 

2,341.20 1,386 2038 1,599 1,534 طن ى لسلة إالنفايات العامة المر
مكب النفايات 

138.75 20.35 264 71.2 57.9 طن التخلص من النفايات 
ة الخطر

14,629.00 9,471 6,608 5,297 5,958 
قدم 

مكعب 
الصناديق الخشبية المعاد 

استخدامها 

195.97 215.0 183.4 266 209 مليون 
جالون 

ف الصحي مياه الصر
المستعادة

16,900.00 4,700 6,025 19,143 126,421 لتر يوت المستعادة نفايات الز
ض إعادة استخدامها لغر

39 36 35 34 - طن نفايات الورق المعاد 
يرها تدو

83 95 137 77 - عدد 

منصات النقل المخصصة
للكب والمصنعة من  

يات المواد اميل حاوبر
السائبة 

14 54 - - - عدد 
لوائح فصل سلت النفايات 

اميل المصنعة من بر
يات المواد السائبة حاو

200.00 - - - - عدد 

إعادة استخدام النفايات 
ة من خلل تقليل الخطر

اميل البلستيك نفايات بر
يلهاتحوجاج والمقوى بالز

ارع ي المزفللستخدام  

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

ي تاإمار
دة والنفايات ادات الخريرإ

المباعة

16,560.00 53,851.2 161,866 228,771 513,538
درهم 

ي تاإمار
ات الناتجة عن بيع الوفور

يوتنفايات الز

ي مجال المياهفالتحديات  
ي فةديالزاهمها أو،هلميااتياتحدى عللتغلب بامنا التزبان ومستمري بدهمياوءباكهرهيئة  يفنحن  

ك ستهلبا ًمستهلكا 705,376ى لإ 2017م عاي فه لمياامستهلكي  دعدصل وحيث  .هلميااك ستهلا
مع  ًنةرمقافية لجواهلمياامن  نلوجان مليو 460وةلمحلاهلمياامن  نلوجان مليو 120,810ه دروق

لتحسين و 2016. معاي في لالتواى علن لوجان مليو 466ون لوجان مليو 116,863ومستهلك  666,430
،يبدء نحاأمختلف  يفه لميااى عللطلب اي فيع لسرالنمو التلبية  هلمياافق تدة ديازولتشغيلية اة ءلكفاا

 .يبديفةيدلجداطق لمناامن  هاغيرو،كرباتكنو، 2نيج الخواطق مناي فهلمياايع زتوتشبكاير بتطوقمنا  

ًنةمقار 30%بنسبة  يبدي فالطلب  جانب ةإداراتيجية باسترالمستهدف  التخفيض تحقيق ىلإنسعى و
جانب ةلدارالشاملة  اتالمبادرنجحت  ،2017عام  يفو 2030. عام بحلول المعتاد العمل بسياق 
 مليار جالون. 4ي استهلك المياه بما يقارب في تحقيق تخفيض في بى مستوى دعلالطلب  
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،2011عام  يفالضافية  سومالراحتساب  نظامو، 2008عام  يفائح الشرفة لتعرهيكل  الهيئة استحدثت 
من  يدالمزلتحقيق  ًدافعايعد  ما وهو المستهلكة، المياه لكمية ًوفقافة التعرأسعار  تتغير حيث 

الذكية، والشبكات العدادات مشروع تنفيذ بدأنا الذكية، الشبكة ةمبادرمن  ًجزءاوباعتبارها  شيد.التر
العدادات بأحدث والكهروميكانيكية الميكانيكية العدادات جميع استبدال ىعلخلله  من نعمل الذي 

يتمكنوا  حتى للمياه استهلكهم عن مفصلة ٍبمعلومات ًيضاأالمتعاملين  العدادات تلك ستمدوالذكية،  
من تحديد أفضل السبل للحد من استخدام المياه والطاقة، ومن ثم تقليل قيمة الفواتير.

البحر مياه دةجوأن  هي الصناعي التطور بسبب يبدومياه  باءكهرهيئة  تواجه التي التحديات وأحد 
الطحالب، تكاثروالنفط،  تسربوالبحر،  مياه ةارحرجة درتفاع بار ًسلباتتأثر  أن يمكن للمجمع الداخلة 

تفعتارالداخلة،  البحر مياه نوعية انخفضت وكلما التعكر. نسبة تفاعوارسمية، الموية البحروالعشاب  
خلل  من المر هذا ىعلتغلبنا  وقد المياه. تحليةوالمعالجة  قبل ما عمليات يفالمطلوبة  الطاقة كمية 

دة المياه الداخلة. ة لجواقبة المستمرالمر

القضية لهذه ةالمستمربالتوعية  نلتزموالمائية،  دناموارى علالمناخ  تغير تأثير الهيئة يفندرك  ً،اوأخير
ي فالعلمي  والبحث المناخي التغير حول عمل شةورعقدنا  ،2017عام  يفمتنوعة.  اتمبادرخلل  من 

شارك حيث الطبيعة لحماية العالمي والصندوق يةالبرللحياة  اتالمارجمعية  مع كةابالشرة، الفجير
ىعلالمناخ  تغير تأثير حول علمي ٍبحثمن  نامجالبرتألف وظفينا. مومن  ًظفامووعشرون  اثنان بها  ٍ

من  عدد خلل من المتحدة بيةالعرات المارلدولة  البيولوجي يعوالتنوالعذبة  للمياه البيئية النظمة 
اء البيئة. اف خبرات وحلقات النقاش والنشطة البحثية الميدانية، تحت إشرالمحاضر

شيدتربشأن  المتعاملين وعي فعلرات المبادرمن  العديد بتنفيذ يبدومياه  باءكهرهيئة  تستمرو
بيتنا  ةومبادرالسكنية  الحياء يفالتوعية  وحملت ي،لالمثاالمستهلك  ةجائزمنها  المياه؛ استهلك 

العالمي«، المياه »يوم بمناسبة ًاحتفاءمختلفة  فعاليات تنظيم ىعلعام  كل يفالهيئة  صتحروي. لمثا
من  الخرى، ينالمدالمجتمع  سساتومؤي بدبلدية  مع بالتعاون ذلكوالمتحدة،  المم أعلنته الذي 
فع مستوى الوعي حول كفاءة استخدام المياه. أجل ر
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عام  يفة مرلول  إطلقها تم التي شيد«الترة »جائزخلل  من التعليمية سساتالمؤجميع  نستهدف كما 
سات الممارأفضل  ومكافئة د،للموارشيد الرالستخدام  حول الطلب بين الوعي مستوى فعلر 2005

بيئة  أفضل هي التعليمية سساتالمؤبأن  نؤمن أننا حيث والمياه باءالكهراستهلك  من الحد يف
سساتوالمؤالطلب  صلتوفقد  لذلك، نتيجةوالمجتمع.  يفدهر تزوتنمو  حتى شيدالتربذور  اعةلزر

ي استهلك المياه. ف 15% ل يقل عن ًى حلول حققت انخفاضالة إي الجائزفالمشاركة  

البتكار والمياه 
المياه.  قطاع يفالتحديات  مواجهة يفالفرق  يصنع أن يمكنهوالمياه  قطاع يف ًهاما ًادورالبتكار  دييؤ
قمنا  حيث المستدامة. التنمية احلمرجميع  يف ٌهام ٌأمرالبتكار  أن يبدومياه  باءكهرهيئة  يفندرك و
قمية،الرالتقنيات  مستقبل لمناقشة ظفينالموقمي« الر»اليوم  عمل شةوربتنظيم  2017نوفمبر  يف

دولية منظمات من اءخبرتمر المؤي فشارك ووالطاقة.  المياه قطاع يفتات والروبوالصطناعي،  والذكاء 
نصبح أن ىلإد الجهوهذه  خلل من نسعىونافيجانت. ونغ، يوونست وإرساب، وسوفت، مايكرومثل  

العالم.  يشهدها التي ابعةالرالصناعية  ةالثورمع  يتماشى بما العالم، يفقمية الرافق المرأبرز  من 
المتقدمة التكنولوجيا استخدام ىعلتركز  التي 2071ات المارية مئومع  ًيضاأاتيجياتنا استرتتماشى و

بية المتحدة. ات العري دولة المارفلضمان التنمية المستدامة للمستقبل البعيد  

قصــة نجاح 

 يمكننا إنهاء أزمة المياه ًمعا
663فإن  ذلك، ومع المستدامين. والتنمية للنمو ًومحركاللنسان  الساسية الحقوق من المياه تعد

الستجابة يفالمساعدة  سبيل يفوالساسية.  الحاجة هذه ىعلالحصول  يستطيعون ل شخص مليون 
اشدربن  محمد اتمبادرسسة مؤمظلة  تحت ات،المارسقيا  سسةمؤتأسيس  تم هذه، المياه لزمة 

التي  المجتمعات ومساعدة العالم أنحاء جميع يفالنسانية  المساعدات لتوفير العالمية، مكتوم آل 
ومياه  باءكهرهيئة  ىلإسقيا  ضم تم وقد الشرب. بمياه يدهمتزويق طرعن  المياه شحوة ندرمن  ينتعا

الثلثة  العوام مدار ىعلووالتشغيل.  يلالتموحيث  من متطلبات أي تلبيةواللزم  الدعم لتوفير يبد
 2017. دولة حتى نهاية عام 25ي ف مليين شخص 8كثر من ى حياة أعل ًيجابياالماضية، أثرت سقيا إ
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ات المارسقيا  سسةمؤمع  بالتعاون مشتركة وإنسانية تطوعية ةمبادري بدومياه  باءكهرهيئة  أطلقت 
والعمل  النسانية التنمية يزتعزبهدف  يةوالخيرالنسانية  مكتوم آل اشدربن  محمد سسةومؤ

 2017«.ة »عام الخير بية المتحدة بما يتماشى مع أهداف مبادرات العرالمستدام خارج دولة المار

يةجمهورى لإخير«  سالة»ربعنوان  تطوعية حلةري فللمشاركة  ظفيناموسلنا أر، 2017عام  يف
العائلت  لدعم الخير« »شاحنة مثل يةالخيرات المبادرمن  العديد حلةالرشملت وطاجيكستان.  

»مناحل ةومبادرثابت.  دخل ىعلالحصول  من يتمكنوا حتى بالشاحنات يدهمتزوخلل  من ةالفقير
لمساعدة سيةالمدرالحقائب  يعتوزى لإبالضافة  الطبيعي. العسل إنتاج يفالعائلت  لمساعدة الخير« 

تلك يفمختلفة  يعمشاري فنا ظفوموشارك  ذلك، ىعلة وعلوواليتام.  املللرالخياطة  وآلت الطلب، 
خير«  سالة»رمن  شخص 15,000استفاد  وقد الطبية. الخير« يدا»زعيادة  تأسيس شملت المنطقة 

ي طاجيكستان. ف

مصر صعيد ىلإ 2017عام  يفالثانية  التطوعية حلةالرات المارسقيا  سسةومؤالهيئة  نفذت كما
وأسوان قنا محافظات يفالنظيفة  المياه يعتوزشبكات  تركيب ىعليق الفرعمل  حيث يام،أ 8لمدة  

آل اشدربن  محمد سسةمؤبها  قامت التشغيلية يعالمشارمن  العديد حلةالرتضمنت  كما والقصر. 
الخياطة  آلت وكذلك السماك، لصيد والغزل الصيد قوارب يعتوزشملت وية، والخيرالنسانية  مكتوم 

امج. شخص من هذه البر 170,000ي القرى. وقد استفاد لوالبطانيات لها

صل اوسنو، 2017لخير ام عاف اهدأحققنا  قد 2017م عاية نهامع  نناأنعلن  نأنا يسعد ً،خيراأ
حب صامن  فضلأًنامكالم لعاانكوي فهمة لمسابامنا لتزااونستلهم  2018. يدزام عاي فنا جهود

ه عار،يبدكم حاء رازلوامجلس  ئيسرلة ولدائيس رئب نا،ممكتول آشد رابن  محمد لشيخالسمو ا
و أمجتمع  ةحياو أننساإةحياي فقفر ... قفرث احدإيفهو  لحقيقيالخير ا»:سموهلة مقوو،ا

بينع لتطواحورزونعز ًثراأكنترن أيمكننا  ينخرلاةعدمسال خلمن  نهأمن نؤنحن  «. طنوةمسير
 .لمجتمعائح شرامختلف  



  

 

  

ً

المتعاملون
 796,764ى لإباء الكهرخدمات  قدمنا 2017عام  خلل 

 متعامل 705,376ى لمتعامل، وخدمات المياه إ

باءكهربهيئة  ممثلةالمتحدة،  بيةالعرات الماردولة  حصلت
سط الوالشرق  منطقة يفى لالوتبة المرى علي، بدومياه  

سهولة يفالعالم  مستوى ىعلى لالوتبة والمريقيا أفرشمال و
العمال  أنشطة سةممارير تقرحسب  باء،الكهرى علالحصول  

 2018ي لعام لالصادر عن البنك الدو

المخطط غير الخدمة انقطاع ارتكرسط متوبلغ  ،2017عام يف
سساتالمؤسجلتها  دقيقة 14ي لبحوانة مقاردقيقة  2.68لها  

يكية ليات المتحدة المري أوروبا والوفالخدماتية المماثلة  
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هج الداريّالن
يزبتعزي، بدة إماري فوالمياه  باءالكهرلخدمات  ئيسالرد المزوننا كوي، بدومياه  باءكهرهيئة  يفنلتزم  

المتعاملين  حاجات افلستشرالكافية  دالموارتخصيص ود الجهوبذل  خلل من المتعاملين سعادة 
 ٍمجالتثلثة  عبر المتعاملين سعادة لتحقيق الهيئة تسعىوتجاوزها. وتلبيتها وتحليلها وعاتهم ّتوقو
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يشغيللتالتميز ا
أحدث  كبةمواعبر  ارباستمرات ّوالعمليالخدمات  كفاءة لتحسين يبدومياه  باءكهرهيئة  تسعى 
واستدامتها الخدمات توافر حيث من ًعالمياائدة الرالهيئة  مكانة سخرما  وهو التقنية، اتالتطور

واعتماديتها. 

تحسين خلل من 2006بعام  ًنةمقارالكفاءة  يف 28.87%بنسبة  ًتحسنا 2017ي فالهيئة  حققت وقد 
النقل  طخطوي فالتوفر  نسبة يدتزحين  يفالمشتركة،  والمياه باءالكهرتوليد  محطات ةوإدارتصميم  

ةالداربنظام  التشغيلية ةالدارمنهجيات  تلتزم كما عالمية. ٍأداءمعايير  يعكس مما 99.9%عن  ًعادة
،9001)اليزو  دةوالجووالبيئة  والسلمة الصحة مجال يفالعالمية  المعايير مع المتوافقة المتكاملة 

 OHASAS 18001(.، و14001واليزو  

ملعاالهيئة اءادأسلقياو.يلتشغيلاّزلتميالمجاي فلهيئة افاهدأتحقيق  ىعللهيئة اتعاقطاتعمل و
ع نقطالاراتكرسط متوشر مؤ :هي، ئيسيةرٍتاشرمؤثة ثللهيئة امتستخد، قةلطابادامدلايخص  فيما 

ي فعنقطالاراتكرسط متوشر مؤيعمل و.فرلتوامل عاو،ملللمتعاة دلمفقوائق قاّلداو،مةلخدايف
م عاي فو.معا ّكلي فمل لمتعااجهها ايولتي امة لخداعنقطااتامرد عدسط متوس قياى علمة لخدا

2012.م عامنذ  يلزلتنااهتجالبامستمر  نهأيأ 0.100ب ريقامة لخداعنقطااسط متوشر مؤن كا، 2017

حالة يفالطاقة  جاعاسترى علتنا قدرللمتعامل  دةالمفقوالدقائق  شرمؤيقيس  ذلك، ىلإبالضافة  
،2017عام  وخلل الطوارئ(. حالت يف)لها  المخطط غير النقطاعات خلل أو عطل بسبب انقطاعها 

ما دقيقة، 2.68لها  المخطط غير النقطاعات من للمتعامل دةالمفقوالدقائق  شرمؤنتيجة  بلغت 
يفاتها نظيرسجلتها  دقيقة 14يقارب  بما ًنةمقاردقيقة،  3.00وهي  للهيئة المستهدفة القيمة يلبي 

تتوفر الذي للوقت يةالمئوالنسبة  فيقيس التوفر عامل شرمؤأما  يكية.المرالمتحدة  لياتوالوأوروبا  
يادة الزبسبب  الصيف أشهر خلل ًأساسياالتوفر  عامل شرمؤيعد والطاقة.  لنتاج المحطات خلله 
باء. ى الكهرعلي الطلب فة الكبير

حين يفالصيف.  ةفترخلل  99.16%التوفر  عامل شرمؤبلغ  2017عام  خلل أنه نعلن أن يسعدناو
ة الشتاء. يت خلل فترلعمال الصيانة التي أجر ًانظر 91.29%مل التوفر السنوي ي عام عافبلغ  
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سسة دامجة لصحاب الهمم مؤ
اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب أطلقها التي الهمم أصحاب لتمكين طنيةالوالسياسة  معًتماشيا

يضمن دامج مجتمع ليجاد ا، رعاه ي،بدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل 
التي للجميع« مكان ... »مجتمعية ومبادرلسرهم، ولهم  يمةالكرالحياة  توفيروالهمم  أصحاب تمكين 
التنفيذي،  المجلس ئيسري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ سمو أطلقها 

دهاجهوأقصى  ببذل الهيئة تلتزم ،2020عام  بحلول الهمم لصحاب صديقة مدينة ىلإي بديل لتحو
من  الكثير قتّوحق 2015عام  ةالمسيرهذه  بدأت وقد سيما ل الدامجة، سساتالمؤمقدمة  يفلتكون  

ظيف أصحاب الهمم.توصول للخدمات وات فيما يخص الوالنجاز

ذلك  يفبما  الشاملة الخدمات من العديد تنفيذوالهمم،  أصحاب تمكينوظيف بتوالهيئة  يفوقمنا  
ًوفقاالشخصي  الحضور سهولةوالذكية،  التطبيقات ىلإصول والوي ناللكترووالموقع  الذكية، ةالجهز

ذلك يفبما  الهمم، أصحاب دمج يفتسهم  سلسة بيئة لضمان ذلكوالشامل،  للتصميم يبدلنظام  
ركن  خدمة الخدمات هذه تشملوإليها.  صولهمويسهل  بما المتعاملين إسعاد كزامرتصميم  إعادة 
ات، السيارلوقوف  صة ّمخصوأماكن  المتحركة، اسيالكروخدمة  كز،االمرجميع  يفالمجانية  اتالسيار

توفير وية، البصرالعاقات  ذوي من الهمم لصحاب ّمسالليق طرعن  التجاه ىعلالدالة  صفةوالر
دليلوالهمم،  لصحاب صة ّالمخصالشاملة  الخدمة مكاتب جانب ىلإة، الشارللغة  متقنين ظفينمو

أصحاب سعادة نسبة بلغت وقد التسهيلت. من وغيرها يل،بربلغة  شيدالترنصائح والمتعاملين  
2017. ته الهيئة عامبحسب استبيان السعادة الذي أجر 90.7%الهمم عن الهيئة  

ة مبادرومنها  الشاملة خدماتنا خلل من ارباستمرالهمم  أصحاب من متعاملينا دعم ىعلص نحركما  
من الهمم أصحاب المتعاملين تمكن ةالشارلغة  باستخدام ئيةمرية فورمحادثة  خدمة وهي ر«، ّ»أش

خلل من التصالت مركز يفالهيئة  ظفيمومع  مباشر بشكل التواصل من السمعية العاقة ذوي 
التي المتعاملين دليل من يلبربلغة  اتإصدارالهيئة  ّمتقدكما  ي.بدومياه  باءكهرلهيئة  الذكي التطبيق 

بالتعاون يبدومياه  باءكهرهيئة  أطلقت كما ً.يابصرللمعاقين  اتالمارجمعية  مع بالتنسيق توفيرها تم 
من المقيمين ىعلباء الكهرتكاليف  عبء من للحد اتالمبادرمن  سلسلة المجتمع تنمية هيئة مع 

خلّالدمنخفضة  ظائفويشغلون  الذين الهمم أصحاب ًيضاأيشمل  وهذا المنخفض، خلّالدذوي  
من المجتمع تنمية هيئة من سند بطاقة يملحاالهيئة  تدعم كما الدخل. دةمحدوأسر  ىلإينتمون  أو 

اك الشترعند  تقدمها التي الخصومات جانب ىلإالهمم،  لصحاب الخدمات تقديم ّةيأولومنح  خلل 
سوم معلومات المشترك.دفع الفواتير وربالخدمات و

من عائلة لـثلثين نيةإلكترووأدوات  ةأجهز، ّللصمات المارجمعية  مع بالتعاون الهيئة، متّقدوقد  
تنبيه ةأجهزة ّالذكية الجهزهذه  تشملواليومية.  حياتهم يفلمساعدتهم  الهمم أصحاب عائلت 

الشعار  وأدوات الستيقاظ، ىعللمساعدتهم  ازالهتزة وأجهزين، الخرمع  التواصل ىعللمساعدتهم  
المنية  والمعدات يقالحرإنذار  ةوأجهزوالهواتف  البواب اسأجرمع  تستخدم التي الخرى ازوالهتز

ورعاية الطفال وغيرها.

الهيئة التزل  فوق، فما ًعاما 60العمر  من يبلغون الذين المسنين اتيينالمارمن  للمتعاملين بالنسبة 
ي. بباء ومياه دى كافة خدمات هيئة كهرعلتوفر بطاقات خصم »ذخر«  
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ةّات الذكيالمبادر
اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب أطلق 

نسعى و ً.عالميااستدامة  والكثر والسعد الذكى المدينة يبدلجعل  الذكية يبدة مبادري، بدة إمارحاكم  
خلل من د،الجهوهذه  يفالمتعاملين  اكوإشرقمي الربالبتكار  تقاءالرى لإي بدومياه  باءكهرهيئة  يف

الحكومي  بالعمل تقاءوالروالمياه،  الطاقة كفاءة يادةلزعملياتنا  جميع يفالذكية  الخدمات تضمين 
تحقيق السعادة للجميع.بة المتعاملين ويز تجرتعزيات، وى المستوعلل

ي فيثة لحداتتيجيااسترلابعة متاو،مةالمستداتارلتطواثحدأكبة اموى عللهيئة اصتحركما  
ه للمياة ّكيذتحتية  بنية ءنشاإمنها و،لةلفعااتتيجيااسترلامن  يدلعدالهيئة اضعت وقد و.لمنطقةا
ت ارفير قد، مع توهلميااء وبالكهريع ازلمستقبلية لتولتحتية البنية اي افة رث ثواحدض إء بغربالكهراو

، 2017م عاي ف.ءلمااوءبالكهراشبكة  عبر لبينيالتشغيل ابلية قاورالقراعة صناتمتة أزنجاإوةرمتطو
تيجية استرامع  ًشياتما، خضرلاحن لشاامة لخد «تشينك لبلوا»ّةقميلراتمللتعااةردمباطلقنا أ
تحقيق ى لإفة دلهااولم لعااىمستوى علعها نومن  ىلولا«تشينك لبلوا»قمية لراتملللتعاي بد

قمية لراتمللتعااتيجية استرافر توو.يبدةرماإيفقمي لراوجي لولتكنواللتحواعم ديفعية نوة قفز
تسجيل تسهيل  مثل ،ملينللمتعاوت مالخداي دولمزة دمتعدت ماخدخضر لاحن لشاامة لخد

ت ارلسيااشحن  تمحطاقع امويد تحدوً،مناأكثر أتملمعاء اجرإنضماو،ئيةبالكهراتارلسياا
.قةبدئية بالكهرا

خلل  يلوالطوسط والمتوالقصير  المدى ىعلستنفذ  امجبرة عشرالذكية  الشبكة اتيجيةاسترتحدد  
 2014-2035:ة الفتر
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ي بى: شمس دلة الوالمبادر
منازلهم أسطح ىعلئية ضوالكهرواللواح  تركيب ىعلالهيئة  يملمتعاي بدشمس  ةمبادرع ّتشج

شبكة ىلإالفائض  يلتحوو ًداخلياة ّالمولدباء الكهراستخدام  يتم الشمسية. الطاقة من باءالكهرلنتاج  
المتعامل  حساب يةتسوووالمستهلكة،  المنتجة بائيةالكهرالطاقة  وحدات بين مقاصة اءوإجرالهيئة  

الهيئة يملمتعاتمكين  جانب ىلوإالقياس«.  يف»صابـ  ا ًيضأذلك  ىلإيشار والمقاصة،  هذه ىعل ًبناء
تدعم  يبدشمس  ةمبادرفإن  الهيئة، فواتير قيمة يفات وفورتحقيق والنظيفة  باءالكهرإنتاج  من 
ة ّحصيادة بزالمتمثلة  2021ات المارية لرؤة ّطنيالوالجندة  ومنها اتيجيةالسترالهداف  من ًعددا

يع تنوى لإتهدف  التي 2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية واسترالهواء،  دةجوتحسين والنظيفة  الطاقة 
والمياه  الطاقة ىعلالطلب  ةإداراتيجية استروكذلك  الغاز، ىعلالعتماد  من والحد باءالكهريج مز

النبعاثات  من الحد اتيجيةواسترالبيئية،  الستدامة ضمان مع والمياه الطاقة استخدام لتقليل 2030
الخضر  »اقتصاد ةمبادرى لإإضافة  ة،الماري فنية بوالكرالبصمة  من للحد يبدي ف 2021نية بوالكر

 للنمو الخضر. ًناجحا ًذجانموو ًعالميا ًاات مركزى جعل المارللتنمية مستدامة« التي تهدف إ

يفكما  ئية،ضوالكهرواللواح  تركيب تم وقد ي.بدشمس  ةبمبادر ًاكبير ًاهتماماالمتعاملون  أظهر وقد
الهيئة،  بشبكة بطهارتم وميجاوات،  40تبلغ  إنتاجية ةبقدرمبنى  613أسطح  فوق ،2018يناير  نهاية 

أسطح من عدد ىعلئية ضوالكهرواللواح  تركيب تم فقد المجال: هذا يفيحتذى  ًمثالالهيئة  تعدو
سساتللمؤالشمسية  الطاقة مشروعات من عدد برعاية قمنا كما الهيئة، يفات السيارومواقف  البنية 

مجال  يفالمتبادل  عمّوالدالتعاون  ضمانوة، المبادربهذه  امناللتز ًكيداتأي، بدي فالخرى  الحكومية 
الستدامة. 

تركيب مجال يفصين  ّالمتخصوالمقاولين  يينللستشارمعتمدة  يبيةتدرات دورالهيئة  تقدمو
والسلمة، دةالجوجات درى علبأامهم التزلضمان  لهم تسجيل نظام الهيئة ولدى ئية،ضوالكهرواللواح  

وبحلول ئية.ضوالكهرواللواح  أنظمة تركيب مجال يفمتخصصين  مؤهلين مهنيين ىعلوالعتماد  
وقد  ئية،ضوالكهرواللواح  مجال يفلت ومقاوات استشارشركة  78الهيئة  سجلت ،2017عام  نهاية 

اللواح  تركيب مجال يفالمعتمدة  يبيةالتدرة ورّالدبنجاح  شمسية طاقة مهندس 400من  كثرأكمل أ
ة. ي المارفاء ظائف خضريجاد وي إفي بة شمس دح هذا المر مساهمة مبادر ّضيوئية، وضوالكهرو

لفنية ايير لمعااىلإًادستناا،ئيةضوولكهراحالولاتاّمعدعي ّمصنة ّهليأمنظالهيئة اقت ّطبقد واهذ
لشمسيةاقة لطاات اّلمعدع ّمصن 100من  كثرأم قا، 2017م عاية بنهاو .يبدشمس  ةردلمباعة ضولموا

سهم أاّمم، (لبينيةاية لحماازجهاو،يئبالكهرارلتيااكس اعوو،حالولامثل )لهيئة اىلدتهم منتجابتسجيل  
.شكى ندأبل  ملينلمتعاامصلحة  يفيصب  ما هوول لمجااا هذي فت اّللمعدفسي تنا ٍقسوخلق  يف ٍ 
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ة ّشبكة ذكيادات وّن خلل عدة مّة الثانية: التطبيقات الذكيالمبادر
الجديدة والتطبيقات يااالمزمن  العديد الذكية ةالجهزخلل  من ّةالذكيالتطبيقات  ةمبادرم ّتقد

بالضافة والسابق يلالحالستهلكهم  تفصيلية اءاتقرى علالحصول  إمكانية لهم تتيحوللمتعاملين،  
بما الذكية ةالجهزخلل  من المعلومات تلك ىعلالحصول  للمتعاملين يمكن ية.التنبؤللتحليلت  
تحقيق ثم ومن الزمن، من محددة ةفترخلل  يلفعلاالستهلك  أنماط نةومقاراقبة مري فيساعدهم  
عن معلومات ّرتوفوالهيئة  أنظمة مع بعد عن المعلومات الذكية اداتّالعدتتبادل والستدامة.  
من  ادّعدألف  300من  كثرأبتركيب  الهيئة قامت وقد منتظمة. زمنية فواصل خلل الستهلك 

كثر أتركيب  من النتهاء المقرر ومن ،2017عام  من ديسمبر بحلول ّةالذكيوالمياه  باءالكهرادات ّعد
 2020.اد ذكي بحلول عام ّألف عد 500من مليون و

بائية ة الثالثة: الشاحن الخضر للمركبات الكهرالمبادر
ل آشد اربن  محمد لشيخاسمو  يةؤلرًعمادئية بالكهراتكباللمرخضر لاحن لشااةردمباق طلإّتم

فلهدانكاو.ينةلمدايفخضر لالتنقل اتشجيع و ً،لمياعاسعد لاوكى ذلاينة لمدايبدجعل  يفممكتو
قت لوايف.يبدجميع  يفرللجمهوئية بالكهراتكبالمرالشحن  تحتية بنية ءنشاإهو  عولمشرااهذمن  

ة دولمحدالتحتية البنية ابسبب  يبديفًادومحدئية بالكهراتارلسياادجوونكا، ةردلمباافيه  طلقتأيلذا
تشمل لتي امة المستدالنقل ائل ساوماستخداىعلس لنااتشجيع  هو لهيئةافهدن كاو.للشحن

،لهيئةامت قالك لذو.لنقلاعقطاي فنبولكراتثانبعاامن  لحدايفيسهم  مما ،ئيةباكهروهجينة  تكبامر
لحداتيجية استراي فلك بذ ًهمةمسا، للشحنتحتية  بنية ءنشاإي فئد ارر وبد، يبدي فء بالكهراد ّومزبصفتها  

2021.م عال بحلو 16%بنسبة  نبولكراتثانبعاالتخفيض  فةدلهاانية بولكراتثانبعالامن  

يبدمن  مختلفة مناطق يف 2015ديسمبر  بحلول بائيةكهرشحن  ة ّمحط 100بتركيب  الهيئة نجحت 
والعيادات يةالتجاروالمكاتب  التسوق كزاومرد الوقوومحطات  اتوالمطارالحكومية  المكاتب مثل 

ىعلة وعلوالخضر.  الشاحن ةمبادرضمن  السياحية والمناطق السكنية والمجمعات والمستشفيات 
والعديد 2018عام  خلل ة ّمحط 200ى لإالشحن  ات ّمحطعدد  يادةلزخطتها  عن الهيئة أعلنت ذلك، 
الخضر الشاحن ةمبادري فالمسجلين  بائيةالكهرات السيارلمالكي  ينالمجاالشحن  مثل اتالمحفزمن  
 2019. ديسمبر 31ى لإ 2017 سبتمبر 1من  

ة للمتعاملينّالخدمات الذكي
التي للمتعاملين المقدمة الخدمات لتحسين بل ّالسيجاد إى لإار باستمري بدومياه  باءكهرهيئة  تسعى 

بسهولة  نهايحتاجوالتي  المعلومات ىعلالمتعاملين  وحصول التشغيل تكاليف تقليل شأنها من 
وبشكل مباشر.

تحتل و،لملعاايفلة ودسعد أنتكون أيفلمتمثلة ايتها ؤرعن  ةلمتحدابية لعراتارمالالة ودعلنت ألقد  
ة ّلمتحدامم لاعن  ردلصاالم لعااىمستوى علة دلسعااير تقري فين لعشراتبة لمراًلياحات ارمالالة ود

م مفهوتطبق  ميةحكوسة  ّسمؤل وأنت كاوءلعملاةدبسعا ًاّصخا ًماهتماالهيئة ايلتوو 2018. ملعا
2015.م عاية ابدمنذ  ممكتول آشد اربن  محمد لشيخالسمو احب صاطلقه أيلذاةدلسعااسمقيا

الذي يئالنهاالموعد  قبل 2017عام  من أغسطس يف 80%الهيئة  لدى الذكي التبني معدل بلغ كما 
سساتالمؤاجعي مرعدد  من للحد ا، رعاه مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب حدده 

 2018. بحلول عام 80%الحكومية بنسبة  



113

ون
مل

عا
مت

ال

هيئة كهرباء ومياه دبــي

 
  

 

  
 

  

 

  

  

تطبيق الهواتف الذكية
التطبيق يوفروالمتعاملين.  ىعلللتسهيل  للهيئة الذكية الهواتف تطبيق ىلإخدمة  29إضافة  تم 

ىعلر ّيوفمما  ئيسيةالرالصفحة  ىعلالخدمات  جميع ضيعرحيث  ً،اومبتكر ًجديدا ًمفهوماالذكي  
إس«، أو و»آي يد«»أندرومنصتي  مع متوافق التطبيق وهذا ح.ّوالتصفالبحث  عناء المتعاملين 

الحلول  لفضل ًوفقاياتنا أولومقدمة  يفالمتعاملين  بجعل توجهنا يؤكد ما الشياء، نتإنترمع  وكذلك 
سات العالمية. والممار

ةة خطومبادر
دفع ووالمياه  باءالكهريقاف وإتشغيل  من المتعاملين تمكن التي ة«»خطوة مبادرالهيئة  أطلقت 

ة واحدة.ي خطوفتهم فاتور

ثيقة وإصدار  دوبمجراليجار  عقد تسجيل عقب والمياه باءالكهرتشغيل  للمتعاملين يمكن 
دون مركز، 800وعددها  المعتمدة الطباعة كزامرأو  اتالعقارشركات  من أي لدى يجاري«»إ

يوفر  مما العقاري التنظيم هيئة مع نظامها بطبرالهيئة  قامت حيث الهيئة، مكاتب ةيارزى لإالحاجة  
الوقت والجهد للمتعاملين.

التطبيق خلل من النهائية ةالفاتورى علوالحصول  والمياه باءالكهريقاف إالمتعاملون  يستطيع 
يقطرعن  التأمين مبالغ درطلب  ىلإبالضافة  ي،ناللكترووالموقع  يبدومياه  باءكهرلهيئة  الذكي 
دون  الدولة داخل يدالبريق طرعن  شيك أو يلمحلا IBANقم رعبر  حسابهم ىلإفية مصرحوالة  

ة مكاتب الهيئة.يارى زلالحاجة إ

كزامري فة المتوفرالذكية  يتالذاالدفع  منصات خلل من بسهولة الفواتير دفع للمتعاملين يمكن 
عبر  والمياه باءالكهرتشغيل  لخدمة المتعاملين تبني دادازلذلك،  نتيجةوالمتعاملين.  سعادة 

 2017.ي ديسمبر ف 74%ى لإ 2017نيو ي يوف 47%نت من النتر
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باء والمياهيل الكهرخدمة تحو
الحسابات أنواع )لجميع يبدداخل  آخر ىلإعقار  من المتعاملين انتقال لتسهيل جديدة خدمة وهي 

حساباتهم  ىلإالحالية  حساباتهم معلومات جميع نقل يقطرعن  والصناعية( يةوالتجارالسكنية  
كز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة. اة مريارى زليل مبالغ التأمين دون الحاجة إتحوالجديدة و
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يةفوردشة درخدمة  تطلق حكومية منظمة أول الهيئة تعدواضي، الفترالهيئة  ظفموهو  رماس 

ى علد والرالمتعاملين  مع للتواصل يةوالنكليزبية العرباللغتين  الصطناعي الذكاء ىعلبالعتماد  
بنسبة  الهيئة مكاتب زوار عدد بتقليل الحكيمة القيادة توجيهات ةالمبادرهذه  تدعم اتهم.استفسار

دجهوتدعم  إنها كما الذكية، يبدة مبادرلدعم  ّةالذكيالخدمات  استخدام تشجيعو، 2018ي ف %80
رماس  يتوفروالصطناعي.  للذكاء اتالماراتيجية استرمع  ًتماشياالصطناعي  الذكاء يرتطوي فالهيئة  

وفيسبوك  إس«، أو و»آي يد«»أندرومنصتي  ىعلالذكي  والتطبيق ي،ناللكتروالهيئة  موقع ىعل
وخدمة أليكسا من أمازون.

مركز المستقبل لسعاد المتعاملين 
الصطناعي  الذكاء ىعليعتمد  والذي ي،بدي فالمتعاملين  لسعاد متكامل ذكي مركز أول يعد 

بن حمدان الشيخ سمو افتتح وقد المعنيين. لجميع ةومبتكرذكية  خدمات المركز ّميقدوتات. والروبو
يسهمو 2017. سبتمبر يفالمركز  التنفيذي، المجلس ئيسري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدربن  محمد 

بحلول قيةالورالمعاملت  من ًتماماخالية  حكومة نحو والتحول المتعاملين سعادة تحقيق يفالمركز  
التقنيات  أحدث ىعلالمركز  يعتمدوللمتعاملين.  نجوم سبع خدمة تقديم يفيسهم  مما ،2021عام  

ى إنجاز معاملتهم بكل سهولة.علة لمساعدة المتعاملين ّومنصات الخدمة الذاتية الذكي

كزامرى لإي علجبل  يف ّةالحروالمنطقة  دينزجارديسكفري  منطقة يفين مركزيل بتحوالهيئة  قامت كما 
كما ،2017عام  يف 79.57%بلغ  حيث الذكي التبني يفنمو  تحقيق يفذلك  أسهم وقد الذكية. الخدمة 

هذه  يفالمقدمة  الخدمات قائمة ييلوفيما  92.77%. نسبة يلالجماالمتعاملين  ثقة مستوى بلغ 
كز: االمر
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مركز رعاية المتعاملين  
المتعاملين.  اتاستفسارى علللجابة  ًدائماي بدومياه  باءكهرهيئة  لدى المتعاملين رعاية مركز ّريتوف

45%ى علد الرتم  مكالمة، مليون 1.47من  كثرأالمتعاملين  رعاية مركز ىّتلق، 2017عام  يفو
يقةبطرخدماتنا  استخدام من متعاملينا ّنيمكالذي  التفاعلية، تيةالصوالستجابة  نظام بواسطة منها 

بمهنية مكالمة 704,208ى علد بالرالمتعاملين،  رعاية مركز قام كما الذاتية(. )الخدمة الة ّوفعذكية  
مختلف من ينإلكترويد بر134،810 من  كثرأ ًيضاأتلقينا  لقد .ٍثوان 6بواقع  تنبيه زمن ًمحققاعالية  

نت النترعبر  محادثة 21,282تلقينا  ذلك، ىلإبالضافة  متنوعة. ّباتومتطلطلبات  بشأن المتعاملين 
يق خدمة »حياك«.نصية عن طرئية وتية ومرشملت محادثات صو

يفبدأنا  ي،بدومياه  باءكهرهيئة  يفالمتعاملين  لسعاد المستقبل خدمات مركز أول إطلق ومع 
مركز ظفومو ّميتحكواضي. الفترالعالم  ىلإالبشري  بالتفاعل تنتقل التي تاتالروبوحلول  استخدام 

مركز  يفالمتعاملين  يوجهونويساعدون والمركز،  دوام أوقات أثناء تاتالروبوي فالمتعاملين  رعاية 
نت.اتهم أو معاملتهم عبر النترخدمات المستقبل لسعاد المتعاملين لستكمال استفسار

التواصل  طرق من العديد يوفروالسبوع،  يامأطوال  الساعة مدار ىعلالمتعاملين  رعاية مركز يعمل 
تشمل: التي تلبي احتياجات المتعاملين و

������˜�� ��� 
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ي خدمة المتعاملينفز ّالتمي
معايير ىعلأتحقيق  ىلإار باستمرنسعى ووجهة،  وليس حلةرالتميز  يبدومياه  باءكهرهيئة  تعتبر 
يفوالبتكار  ّزالتميثقافة  يزتعزوالمستوى،  عالمية الخدمات تقديم يفوالكفاءة  والمهنية التميز 

احتياجات ىعلالتركيز  يفجهة  وأفضل ابتكار، أفضل يتبجائز 2017عام  يفنا فزوقد  الحكومي. القطاع 
هذه تشيروة. ّالمتحدالمملكة  يف 2017لعام  العمال أفضل جوائز فعاليات ضمن المتعاملين، 

المتعاملين لسعاد الدولية المعايير أفضل تطبيق يفي بدومياه  باءكهرهيئة  اتإنجازى لإالجوائز  
لتميز يلالدوالمعيار  شهادة لتّمعدى علأى علحصلنا  كما توقعاتهم. تجاوزوالمستمر  التحسين عبر 

كزامرمن  سبعة حازت بعدما ذلكوالعملء،  لخدمة يلالدوالمعهد  من )TISSE 2012( الخدمات 
ىعلتقييم  ىعلأيعد  الذي 98%بتقييم  نجوم الخمس تصنيف ىعلللهيئة  التابعة المتعاملين إسعاد 

المتعاملين، خدمة بميثاق الخاصة 10001:2007اليزو  شهادة ىعلالهيئة  وحصلت العالم. مستوى 
معالجة لنظام 10002:2004اليزو  شهادة ىعلحصولها  عن ًفضلسسات، المؤي فالسلوك  وقواعد 

ضا المتعاملين. اقبة وقياس رالخاصة بنظام مر 10004:2012شكاوى العملء، واليزو  

الخامسة حلةالمرالهيئة  أطلقت المتعاملين، توقعات تتجاوز خدمات بتقديم الهيئة امالتزإطار  يفو
تقديم يفدة الجويات مستوى علل ًشامل ًاإطارر ّيوفالذي  المتعاملين«، تطلعات »تجاوز نامجبرمن  

البتكار قطاع وأقسام اتإدارمختلف  من ظفمو 131فيه  شارك وإسعادهم، للمتعاملين الخدمات 
ظفين، الموات مهارصقل  خلل من المتعاملين سعادة يزتعزى لإنامج البريهدف  الهيئة. يفوالمستقبل  

مع عالية وكفاءة بمهنية التعامل ىعلنامج البريركز وبينهم.  فيما المتعاملين إسعاد ثقافة سوغر
خضع وقد التواصل. اتيجياتواسترالجماعي  العمل يزتعزجانب  ىلإ،ٍآنبشكل  وخدمتهم المتعاملين، 
قسم نجح المعتمد. العمال فمحترشهادة  ىعلالحصول  لختبار انتهائه عقب نامجالبري فالمشاركون  

استلمها. من  عمل يامأ 3خلل  دةالوارالشكاوى  من 98%ل ي حف 2017عام  يفالمتعاملين  شكاوى 
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 المتعاملينسعادة 
وجميع يبدي فالمقيمين  ىلإمة ّالمقدالخدمات لتحسين ار باستمري بدومياه باء كهرهيئة ي فنسعى 

المتعاملين سعادة شر مؤي فى لالوتبة المرى عل 2017عام ي فالهيئة  ْحازتوقد معنا.  المتعاملين 
سعادة  يفالول  المركز الهيئة ْحصدتكما .الذكية ي بدلحكومة السعادة مقياس حسب  2017لعام 

2018.ز لعام ّي للداء الحكومي المتميبنامج دي برفة المتعاملين بين الهيئات الكبير

سعادة حول يةالسنواسات الدرخلل  من دةالواراء الرى علالحصول  ًيضاأالهيئة  صتحروهذا  
شر»مؤذي ّغُتوالتي  ز،ّالمتميالحكومي  للداء يبدنامج برضمن  ّيالسروق  ّوالمتسالمتعاملين  

المتعاملين،  سعادةلقياس ية سنواستبيانات الهيئة جري ُتكما بالهيئة.  الخاص المتعاملين« سعادة 
ية(، سرومكالمات مباشر )تفاعل ي ّالسرق ّالمتسواسات درواليومي،  المتعاملينسعادة شر مؤمثل 

ئيسية، الرالحسابات ة إداراسات دروالمتعامل،  بةتجراسات دروالهمم، أصحاب سعادة اسات درو
الحالية المتعاملين عات ّتوقواحتياجات ى علللوقوف ذلك والمتعاملين، احات واقترشكاوى ى لإإضافة 

المعدلت والنسب  تحديد ىعلالمتعاملين سعادة استبيانات تقتصر ل وبتهم. تجراء وإثروالمستقبلية، 
خدماتنا تحسين كيفية حول تعقيباتهم والمتعاملين تعليقات جمع ى علالهيئة ص تحربل فحسب، 

اللزم الوقت تحسين ى علالتركيز يادة بزالسابقة المتعاملين تعقيبات ى لإ ًاستناداقمنا وقد اءاتنا. وإجر
ى لإصول الوإمكانية تحسين والمتعاملين،  اتواستفسارشكاوى والمعلومات،  لطلباتللستجابة 

 .المتعاملينإسعاد سبل تحسين والمعلومات 

سات الممارأفضل  ّيتبنخلل  من المتعاملين بيانات صيةخصوبحماية  الهيئة تلتزم آخر، صعيد ىعل
ي،لتشغيلواالتكنولوجي  للمن عام بشكل مقبولة معايير الهيئة ْتّنفذوقد  المعلومات. أمن مجال يف

يفصية والخصوالمن  سياسة تتناولوالمتعاملين.  بيانات صيةوخصواهة نزوية ّسرتضمن  والتي 
استخدام أثناء للمتعاملين الشخصية المعلومات واستخدام بجمع ةّالمتعلقالهيئة  ساتممارالهيئة  

تنفيذوتحديد  ىعلالهيئة  يفالمعلومات  أمن ةإدارنظام  ساعدُيذلك،  ىعل ًةعلوللهيئة.  الذكية الخدمات 
اء إجرى علالهيئة  صتحروهذا  صية.والخصوالبيانات  حماية يعاتلتشرللمتثال  المطلوبة الضوابط 

ي فالمعلومات  أمن اءاتوإجرلسياسة  المتثال من قّللتحقالمن  ساتلمماريين دورتدقيق واجعة مر
ي. بء ومياه دباهيئة كهر
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قصــة نجاح 

ي كفاءة الطاقةفين ي تكرم المتعاملين المتميزبباء ومياه دهيئة كهر
الطاقة ىعلالطلب  لتخفيض الهادفة والمياه الطاقة ىعلالطلب  ةلداري بداتيجية استرمع  تماشيا 
كفاءة لتحسين جديدة منصة يبدومياه  باءكهرهيئة  أطلقت ،2030عام  بحلول 30%بنسبة  والمياه 

تهدفوشيد. الترد جهوي فالمتعاملين  اكوإشرقمي الرالبتكار  يفالهيئة  دبجهوتقي تروالتي  الستخدام، 
باءللكهراستخدامهم  كفاءة يادةزى علالسكنية  الحسابات فئة من المتعاملين تحفيز ىلإالمنصة  هذه 

بنصائح  يدهمتزووالمماثلة،  المنازل استهلك مع والمياه باءللكهراستهلكهم  نةمقارخلل  من والمياه، 
ي. نيد اللكتروة والبرسائل النصية القصيرتخفيض الستهلك عبر الر

شروق مشروعي يفمتعامل  600يضم  يئمبدكمشروع  ةالمبادربدأت  ،2017عام  من يرافبري فو
ى لإس مارمن  المتعاملين استهلك حول معلومات لتوفير ي،ببددف مرمنطقة  يفالسكنيين  وغروب 

استهلكهم،  تخفيض يف )25%( ًمتعامل 152نجاح  المشروع هذا نتائج وكانت 2017. عام من نيويو
ي العام الماضي.ف 15%يبي يبلغ نة بمعدل تقرمقار

 2017: و 2016ي عامي فنة بين استهلك المتعاملين ي مقاريلفيما  

ييلفيما  المشروع. مع تفاعلوا قد عملئنا من 63%أن  2017نيو يووس ماربين  ةالفترخلل  لحظنا
ي كل شهر: فملخص لتفاعل المتعاملين واستهلكهم  
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لهيئة  التنفيذي ئيسوالرالمنتدب  العضو قام استهلكهم، تقليل ىعلكبر أبشكل  متعاملينا ولتحفيز
هيئة  دجهويؤكد  مما يبي،التجرالمشروع  يفشاركوا  ممن متعاملين 10بمكافئة  يبدومياه  باءكهر
مع بالتعاون العالم، يفاستدامة  والكثر والسعد الذكى المدينة ىلإي بديل لتحوي بدومياه  باءكهر

بية العرات الماردولة وي بدورؤى  اتيجياتاسترمع  يتماشى بما والخاص، العام القطاعين من شركائنا 
المتحدة. 



 

ظفونالمو
ي مجال فف العالمية ة الشربجائز 2017ي عام ففازت الهيئة  

يلى التواعلي للعام السادس نيطاالبيئة من مجلس السلمة البر

ة مني الفترف 78.53%انخفض معدل الصابة بالحوادث بنسبة  
 2017حتى عام 2009عام  
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نهجنا الداري 
أداء ياتمستوقدموا  الذين ظفيهامودعم  ىعلالماضية  السنوات خلل ارباستمرالهيئة  صتحر

فاهيتهم رضع وويجابية، وإصحية  عمل بيئة توفير خلل من وفاعلية، بكفاءة أعمالهم نفذواوعالية  
تلتزم  ي،بدي فللعمل  والكبر المفضلة الجهة لتظل سعيها إطار يفوياتها. أولوأس رى علسعادتهم و

متنوعة  ومنصات امجبرار باستمرتطرح  حيث ظفينالمور ّتطوونجاح  يزبتعزالهيئة  يفالعليا  ةالدار
ظفينا مواحتياجات  ىعلف التعرى لإالهيئة  يف ًدائمانسعى وعليهم.  فوالتعرائهم لرللستماع  ةومبتكر

ضمان ويرهم تطووومكافأتهم،  ظفينالموفاهية رتحقيق  ذلك يشملولها،  والستجابة توقعاتهمو
توفير البيئة اليجابية للعمل. سعادتهم، وأمنهم، و

من ٍشكلبأي  بينهم التمييز دون ظفينالموجميع  تجاه والنصاف التنوع بقيم الهيئة تتمسكو
العقيدة، أو الدين، أو المواطنة، أو السن، أو الجنسية، أو العرق، أو الجنس، أساس ىعل ًسواءالشكال  

دولة  يفوالقوانين  النظمة مع بالتوافق ذلكوالعاقة،  أو الجتماعية، الطبقة أو الجتماعية، الحالة أو 
اتيجي للهيئة، والمعاهدات والتفاقيات الدولية.ي، والتوجه الستربة دبية المتحدة وإمارات العرالمار

ةوإدارتقدير  يفالهيئة  سياسة مثل الهيئة، سياسات من العديد يفالقيم  هذه كل بتضمين قمنا وقد 
أة. تمكين المرى سياسة دعم ولية، بالضافة إد البشرسياسة الموارية، ود البشري الموارفالتنوع  

كفاءات بمستوى عالمي 
الجهات  كبرأمن  واحدة الهيئة يجعل مما ً،ظفامو 11,691ى لإ 2017عام  يفظفينا موعدد  يلإجماصل و

الهندسة تعد حيث ات،الماردولة  يفالمهندسين  لستقطاب ًهاما ًامركزالهيئة  تعدوي. بدي فظيفية التو
لشغل ادالفرمختلف  باستقطاب نلتزم أننا كما الهيئة. يفوالبداع  البتكار ومصادر المهن أهم من 

العمال. نمذجة ووالمالية  يةالدارذلك  يفبما  المجالت، مختلف يفعالية  مؤهلت تتطلب التي المناصب 
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لهم  لنوفر اتيجيةاستراءات إجرنتخذ  أننا كما والمواهب، اتالمهارمن  ةكبيربمجموعة  ناظفومويتمتع  
الهيئة،  استدامة ولضمان ظيفي.الومسارهم  يزتعزواتهم مهارصقل  بهدف يروالتطويب التدرص فر

استبدال  من نتمكن حتى ظفين،الموتقاعد  معدل اقبةلمراللزمة  اءاتالجراتخاذ  ىعلالهيئة  صتحر
يب. ة والتدرمن المهار ٍعالية ٍجةى درعلظفين جدد الكفاءات المتخصصة بمو

 2017ظيف والمنطقة لعام ظفين حسب نوع عقد التوي عدد المولجدول: إجما

المجموع 

المنطقة 

يكا أمرالعقد 
الجنوبية سياأوقيانو يكا أمر

الشمالية 
الشرق 

سطالو أوروبا آسيا يقيا أفر

11,512 2 6 32 3,889 60 7,342 181 دائم 

179 10 161 8 مؤقت 

11,691 2 6 32 3,899 60 7,503 189 المجموع 

ظيف )الدائم والموقت( والجنس ظفين حسب نوع عقد التوي عدد المولجدول: إجما

المجموع 
الجنس 

العقد 
ذكور إناث 

11,512 9,618 1,894 دائم 

179 157 22 مؤقت 

11,691 9,775 1,916 المجموع 

ظيفة والجنس ظفين حسب نوع الوي عدد المولجدول: إجما

المجموع ذكور إناث ظيفة نوع الو

11,691 9,775 1,916 دوام كامل 

ي ئدوام جز

11,691 9,775 1916 المجموع 
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ظفين حسب الفئةان الموجدول: معدل دورية ظفون الجدد حسب الفئة العمرجدول: المو
 2017ية والجنس والمنطقة خلل العمر 2017والجنس والمنطقة خلل  

 2017*ظفون الجدد لعام المو

ظفون الجددعدد المو الفئة 

يةحسب الفئة العمر

412  سنة 30أقل من 

300  سنة 50ى لإ 30من 

11  سنة 50فوق 

حسب الجنس 

144 إناث 

579 ذكور 

حسب المنطقة 

3 يقيا أفر

290 آسيا 

18 أوروبا 

يكا الجنوبية أمر

8 يكا الشمالية أمر

سيا أوقيانو

404 سط الشرق الو

723 المجموع 

 2017**ظفون لعام ان المودور

ظفونعدد المو الفئة 

يةحسب الفئة العمر

50  سنة 30أقل من 

214  سنة 50ى لإ 30من 

29  سنة 50فوق 

حسب الجنس 

245 إناث 

48 ذكور 

حسب المنطقة 

26 يقيا أفر

182 آسيا 

1 اليا أستر

6 أوروبا 

3 يكا الشمالية أمر

75 سط الشرق الو

293 المجموع 

 2017ي حسابات عام فد الخاصة ن فئة العقوّضمُ** لم ت

 2017ي حسابات عام فد الخاصة *تم تضمين فئة العقو

ظيفيةظفين المؤهلين للتقاعد خلل الخمس والعشر سنوات المقبلة حسب الفئة الوجدول: نسبة المو
 2017والمنطقة خلل عام  

المجموع 
 سنوات 5التقاعد بعد 

المنطقة
افيةغير الشر ةالدار القيادة 

يقيا أفر

118 87 31 آسيا 

1 1 أوروبا 

20 8 11 1 سط الشرق الو

يكا الشمالية أمر

139 95 43 1 المجموع 
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المجموع 
 سنوات 10التقاعد بعد 

المنطقة
افيةغير الشر ةالدار القيادة 

2 1 1 يقيا أفر

112 104 8 آسيا 

2 2 أوروبا 

31 16 13 2 سط الشرق الو

3 1 2 يكا الشمالية أمر

150 122 26 2 المجموع 

ظفيناستحقاقات المو
أدائهم. حسب سخاءوبإنصاف  مكافئتهم ىعلص نحروظفينا بمونفتخر  يبدومياه  باءكهرهيئة  يفنحن  

يادةوزقيات، والترالداء،  تقييمات اجعةمرى علبالهيئة  ظفينالموشؤون  لجنة تعكف ذلك، ولتحقيق 
للمهام  ًيادور ًتحليلواجعة مرنجري  كما ظفين.بالموالمتعلقة  الخرى المور من وغيرها الرواتب، 

متكافئة  صفرتوفير والمناسبة،  الكاديمية والمؤهلت اتوالمهارالمواهب  لذوي وإتاحتها ظيفيةالو
ظائف حسب المتطلبات.لشغل الو

خلل من المهني مسارهم تطوروأدائهم  اجعةمربعدها  وما السابعة جةالدرمن  ظفينامولجميع  يمكن 
ى علالطلع  ًيضاأيمكنهم  كما »My Portal«. نيةاللكتروالهيئة  بوابة عبر أو SAP« - يبيه ا»اس  نظام 

فة وغيرها. ة المعر ّم حول إداريب والتعلالتفاصيل المتعلقة بجوائز الداء والتدر
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الجنس. أساس ىعلوليس  ظف؛الموومنصب  جةدرى علالهيئة  لسياسات ًوفقامكافآت التحدد و
يز ولتعزسعيدة، وصحية  عمل بيئة ولتوفير والناث. الذكور بين الصدد هذا يففرق  يوجد ل عليه، وبناء 

والستحقاقات  المكافآت من ةكبيرمجموعة  نقدم الهيئة، يفالداء  مستوى تحسينوظفين المواك إشر
الصحي  التأمين تتضمنوالكامل،  الدوام بنظام يعملون الذين الهيئة ظفيلموأدناه  المذكور النحو ىعل

ات المختلفة، والبدلت واستحقاقات السكن. والجاز

هذا ومن الساسية. اتيجيتهااسترمع  ظفينالمواستحقاقات  خطط مواءمة ىعلالهيئة  صتحرو
منها: معهم  تواصلنا يدتزوظفين المومصلحة  يفتصب  أخرى اتومبادرامج برالهيئة  أطلقت المنطلق، 
ر نامج وفبر ّ

العديد  يفي بدومياه  باءكهرهيئة  ظفيلموتنافسية  ضوعروخاصة  خصومات نامجالبرهذا  ّريوف
ياضية والفنادق وغيرها من الخدمات. من المطاعم والصالت الر

صال ة ومبادر
للحتفال  ظفينللموي نإلكترويد البرسائل ورة قصيرنصية  سائلرعبر  يبدومياه  باءكهرهيئة  سلتر

بالمناسبات الشخصية مثل التخرج والزواج والمواليد، الخ. 

نامج »تجوري السعادة«بر
الستثنائية لوكيات ّوالسالداء  ومكافأة تقدير خلل من ظفينالموتحفيز  يفنامج البرهذا  يسهم 

فقة برإفطار  وجبة أو شهر لمدة ةالسيارركن  أو ةإجازيوم  مثل بمكافآت الهيئة قيم تعكس التي 
ئيس القسم. ر

صندوق الخير
»صندوق اسم تحت 2009عام  يفتأسس  وقد الهيئة، ظفيلمو ًياحصرخدماته  الصندوق يقدم 

»صندوق ىلإتسميته  بإعادة 2017عام  يفوقمنا  ئة.الطارللحالت  يلالماالدعم  لتقديم تكافل« 
كثربأمساعدات  تقديم من الصندوق تمكن 2017عام  يفو 2017. الخير عام مع ًانسجاماالخير«  

ظفا خلل أوقات احتياجهم لها. مو 515 مليين درهم استفاد منها نحو 5من  
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ظفين تقدير الموز وّنامج جوائز التميبر
ة. ات مميزاد أو المجموعات( ممن لديهم انجازظفين )الفرى مكافأة المولنامج إيهدف هذا البر

، ضعلواوّةبوأتازجاإىعلل لحصواظفينا لمويحق  ،كبرأبشكل  لميةلعااتهللمؤايوذظفينا موعم لدو
 .ةزجالاتلك  ءنتهااعقب  لعملاجميعهم  نفستأاو ً،ظفامو 393نحو  2017م عاي فمنها  دستفاا

 2017ي عام فظفين واستئناف العمل ية للموات البوجدول: الجاز

يةالنسبة المئو الذين  ظفينالموعدد 
استأنفوا العمل 

ظفينعدد المو
ةى الجازعلالحاصلين   ة نوع الجاز

%100 393 393 ةّ ة أبو إجاز

%85.98 141 164 ضع ة وإجاز

%95.87 534 557 المجموع 

 2017ية حسب الجنس لعام ات البوظفين المستحقين لجازي عدد المولجدول: إجما

المجموع الجنس 

1,023 إناث 

7,693 ذكور 

8,716 المجموع 
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يريب والتطوالتدر
من ظفينوالموالمسؤولين  تعلموتطور  ارباستمرندعم  ولذلك ظفيناموير تطوويب بتدرالهيئة  يفنلتزم  
يرالتطوولضمان  تلبيتها.ويب التدرأهداف  اجعةبمر 2017عام  يفقمنا  وقد الة.ّفعيب تدرامج برخلل  

الممكنة  الدعم سبل جميع الهيئة توفر عليهم، والحفاظ العالمي المستوى ذوي ظفينالموالمستمر  
تتبنىوصفوفهم.  بين الجتماعي التلحم يزتعزوات، والمهارالمواهب  صقلوالمهني  يرالتطومجال  يف

فما السابعة جةالدرمن  ظفينللمويمكن وظيفي الوالتعاقب  تخطيطوالمهني  يرالتطونامج برالهيئة  
من  أو «،»My Portalنية اللكتروالهيئة  بوابة عبر أو SAP« - يبيه ا»اس  نظام عبر عليه الطلع فوق 

 SAP Journey«.خلل »
ُ ظيفيالوالتعاقب  ةإدارتعد ووالفنية.  السلوكية الكفاءات عمل طرأثت ّوحدالهيئة  رتّطو، 2017عام  يف

المال  أسورفية المعرة الثروى علوالحفاظ  العمال يةاراستمرلضمان  لدينا الهمية بالغة القضايا من 
ظف. ير الموتطوتشجيع نمو ويرهما من أجل المستقبل، وتطوي ولعقلا
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ر المهنيّالتطو
الموهوبين الشخاص ظيفتووظفين الموقية ترى لإار باستمري بدومياه  باءكهرهيئة  يفنسعى  

الصعيدين ىعلظفينا موتطور  بدعم نلتزموالهيئة.  نجاح ةمسيري فالسهام  يمكنهم ممن والمؤهلين 
مجموعة  توفير عبر المهنية تهممسيرير لتطوة كبيرص بفرظفون المويحظى  حيث والشخصي. المهني 

يبالتدرامج ببر ًوانتهاءالتخصصية  يبالتدرامج برمن  ًبدءايبية التدرامج البرمن  ومتنوعة ةكبير
ات المهارة إداربهدف  الكفاءات حسب يبيةتدرامج بر ًيضاأالهيئة  تنفذ كما ً.عموماة بالدارالمتعلقة  

أجرى  الذي والتقييم يرالتطومركز  خلل تحديدها تم سلوكية كفاءات 9ى عل ًبناءالحياة  مدى ّموالتعل
داخلية  اتقدربناء  ىعل ًحاليانعمل و 2014. عام يفكفاءتهم  ياتمستوى عل ًبناء ًظفامو 887لـ  ًتقييما

 وحتى ثلث سنوات. ًاشهر 18ة ذلك المشروع من ة التالية، إذ تستغرق دورللتعامل مع الدور

بشكل  ظفينالموأداء  تقييم ىعلتساعدنا  فهي الهمية، من القدر نفس ىعلالداء  تقييمات يتتأو
كبر. يرها بشكل أظفينا لنتمكن من تطوات موتتيح لنا فهم قدرمنظم، و
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سلمتهمظفين وصحة المو
والسلمة والصحة دةالجومعايير  لدمج حتذىُي ًنهجاالهيئة  يفوالبيئة  والسلمة الصحة ثقافة تعد 

والبيئة  والسلمة الصحة مجال يفاليجابية  الثقافة هذه أدت وقد المتكاملة. يةالدارالنظمة  يفوالبيئة  
من يكن لم التي الجوائز من العديد ىعلالهيئة  وحصول العمل، مهام بسبب الوفاة حالت انعدام ىلإ

أبرز  ييلوفيما  جيون(.والخار)الداخليون  المعنيون يتبعه الذي يباليجاالنهج  دون بها الفوز السهل 
ي هذا المجال: فات الهيئة إنجاز
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ئيسالرنائب  أسهايتروالهيئة،  عن ممثلين يبدومياه  باءكهرهيئة  يفوالسلمة  الصحة لجنة تضم
وإصابات الحوادث منع يف ًياحيو ًادوراللجنة  ديتؤوية. البشرد والموارالعمال  دعم لقطاع التنفيذي 

العمل  مكان يفالمهنية  والصحة السلمة اءاتإجرتطبيق  من كدوالتأالهيئة،  قطاعات جميع يفالعمل  
(،)%TALمستهدفة  إنجاز ياتمستوتشمل  ئيسيةرأداء  اتشرومؤ IMSP01(-)16اء للجر ًوفقا

التدابير  جميع تنفيذ ًيضاأاللجنة  تضمنووفعالية.  ّةقوكثر أتجعله  التي الفعلية اتشرالمؤى لإإضافة  
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ةمراللجنة  ممثلو يجتمعوبها.  والتقيد المهنية ّةوالصحالسلمة  وقواعد ومعايير اءاتإجرلدعم  اللزمة 
المخاطر  ذات اتللدارين شهروكل  العالية، المخاطر ذات اتالداريخص  فيما ًياشهرالقل  ىعلواحدة  

المهنية والصحة السلمة يممثلى فعلالمنخفضة،  المخاطر ذات اتالداريخص  فيما أما سطة.المتو
ى القل أو متى اقتضى المر ذلك.علالجتماع كل ثلثة أشهر  

وتتقيد ين درلمواوعيين لفرالين ولمقااولين ولمقاامة وسلصحة  ىعلفظة لمحابالهيئة ام تلتزكما  
ت اءجراإتطبيق  نلضما 18002و 18001لمهنية الصحة اومة لسلاة رادإنظم  ئدمباوسس بأ
لين ولمقاامة وسللصحة  لمخصصا SP06ء جراإلهيئة اتطبق  ،لكذى لإفة ضالباو .مةلسلا
نشطة لاويع رلمشاافة كاي فنا ييرمعاوتحسين  مةلسلاوة ّلصحافة ثقايز لتعزيين رستشالاو
ت متطلبامع  بقيتطابما  لعملاتنفيذ  لتقييم تناعملياقيق بتدي رودبشكل  مونقو .تلعمليااو
مة لسلاوة ّلصحاع سبوأت ليافعاضمن  منةلثااللسنة و ًياسنولهيئة اوتحتفل  .مةلسلاولصحة ا
ل معدمع  98%ين زومتجامن لاومة لسلايير معاي فمنجوخمس  تقييم ىعللنا لحصوي خلالدا

.لهيئةايع رمشاي ف«جودموغير »ثداحو

ّفتعرصغرى. وكبرى  إصابات ضمن سسةالمؤمستوى  ىعلالصابات  والسلمة الصحة صنفت 
دي تؤأنها  ّلإي، ئجزدائم  عجز أو تام دائم عجز يفتتسبب  لومميتة  غير إصابة أنها ىعلالكبرى  الصابة 

ي:يلتتلخص أنواع الصابات فيما ام عمل. ويى التغيب عن العمل لكثر من سبعة ألإ ّ 
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 2017ي عام فل الصابات حسب الجنس ّمعد

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

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

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

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

 2017دة حسب الجنس لعام  ّام المفقول اليّمعد

 ًبدءاب ّالتغييام أتحسب ويمية التقواليام  يام«»أبكلمة  )يقصد دةالمفقو ّاماليل ّمعدحساب  ضلغر

ي لوقوع الحادثة( لمن اليوم التا

دة =ام المفقول اليّمعد ّ 
ي ساعات العملل/ إجما200,000ظفين الذكور دة للموام المفقوي اليلإجما ّ 

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

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

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

 2017تبطة بالعمل حسب الجنس لعام ض المرل حالت المرّمعد

 2017ير ة التقرتبطة بالعمل خلل فترض المرل حالت المرّمعد

معد ّل حالت المرض المرتبطة بالعمل=
200,000/ إجمالي ساعات العمل إجمالي حالت المرض المرتبطة بالعمل

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

 2017ل التغيب عن العمل لعام ّمعد

ظفين سط عدد المول التغيب عن العمل = عدد الغائبين/ متوّمعد

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

سط الغياب متو
ظف الواحد للمو

سط عدد متو
ظفينالمو ام العمليعدد أ عدد الغائبين القطاع 

1.14 916 251 1,046 ة ترالفو

0.53 177 251 94 ير العمال والتميز تطو

0.71 752 251 535 ية د البشردعم العمال والموار

0.14 3107 251 435 يع الطاقة توز

0.17 132 251 23 ة المالية الدار

22 251 ة العامة الدار

0.11 2,117 251 242 النتاج 

0.99 720 251 711 اف المستقبل البتكار واستشر

0.06 54 251 3 ي خلالتدقيق الدا

20 251 نية الشؤون القانو

0.02 181 251 3 باء والمياه تخطيط الكهر

1.23 131 251 160 اتيجية والتصال الحكومي الستر

0.10 1,647 251 165 نقل الطاقة 

0.18 1,423 251 263 المياه والهندسة المدنية 

0.32 11,399 251 3,680 جميع قطاعات الهيئة 

بنحو  انخفضت والتي السلمة، مجال يفالهيئة  لداء ئيسيةالرات شرالمؤإحدى  الحوادث نسبة تعدو
بالعمل  متعلقة وفاة حالت أي وقوع عدم عن العلن يسعدنا كما 2017. و 2009عامي  بين %78.53

 2017.ي الهيئة خلل عام ف
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ظفين( ي عدد المول/ إجماx 100000ة اض والحوادث الخطيرملحظة:)عدد الحوادث المبلغ عنها وفق لوائح البلغ عن الصابات والمر

 2017ل الصابات خلل عام ّمعد

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

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

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

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

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

ي الهيئة فياضية امات الر ّات واللتزالتحدي
المجلس ئيسري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدربن  محمد بن حمدان الشيخ سمو دعا ،2017كتوبر أي ف

30ي بدتحدي  ىلإللنضمام  الخاصة والمنظمات يبدحكومة  هيئات ي،بدلحكومة  التنفيذي  30 ،
كثرأمن  واحدة يبدوجعل  ّيصحوي بيجاإحياة  نمط يجادوإي نالبدنشاطهم  يزتعزى علالجمهور  لتحفيز 
دعمها عن يبدومياه  باءكهرهيئة  أعلنت دها،وجهوالحكومة  توجهات ولدعم العالم. يفنشاطا  المدن 

صتحروقد  ي.بدي فاللياقة  تحدي يفئيسي الرالحصري  يكالشرنها كوخلل  من ةللمبادرالكامل  
ياضيةرألعاب  صالة بتركيب وقامت التحدي، يفالفعالة  المشاركة ىعلظفيها موتشجيع  ىعلالهيئة  
لمدة صباح كل المشي تشمل والتي والفعاليات، النشطة من العديد نظمتوة، المبادرلدعم  متنقلة 
الهيئة، ظفاتلموياضية رس دروو ً،صباحا 8:00الساعة  ىلإ ًصباحا 7:30الساعة  من ساعة نصف 

ى لإبالضافة  السعادة، وحديقة والملكمة، الطاولة، تنس ومسابقة ي،فاتوغرالفوير التصوومسابقة  
منطقة لعب الطفال. 
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بدنية  لياقة جاناتمهرلخمسة  باءالكهرلتوفير  ئيسيةربائية كهرلت محوخمسة  الهيئة خصصت كما 
لتمحوجانب  ىلإالشهر،  مدار ىعلالسبوع  نهاية عطلت خلل المدينة أنحاء يفمختلفة  مواقع يف

خلل من الحدث لهذا يجبالتروقمنا  كما الفعاليات. يفالمشاركين  من الكبير العدد كبةلمواإضافية  
من  العديد جذب يف ًاكبير ًنجاحاهذا  وحقق اء.الخضرة الفاتورى علوالشعار  ّيالتحدإعلن  طباعة 

انتهائه وحتى التحدي بدء منذ المشاركين عدد وبلغ ياضة.الرسة لمماروالخاصة  العامة سساتالمؤ
 ألف مشارك. 786نحو  

30ي بدتحدي  ىلإبالضافة  ىعلياضية الروالمسابقات  التحديات من العديد يفنا ظفوموشارك  ، 30
هند الشيخة ةدوروحتا،  يفتن سباري بدكس إسباق والمرموم،  ستورم ساند تحدي مثل العام مدار 

اليجابية التنافسية الروح هذه تشجيع ىعلالهيئة  يفالعليا  ةالدارص تحروللسيدات.  ياضيةالرلللعاب  
وقد اتية.المارالثقافة  من كجزء ياضةالرسيخ ترووالعقلية،  البدنية اتهمقدرينمي  بما ظفينالموبين  

كس إسباق  يف ًظفاموخمسين  يفالهيئة  تمثيل تم حيث التحديات، هذه يفظفينا مومن  العديد شارك 
ياضية للسيدات. ة الشيخة هند لللعاب الري دورفظفة مو 101شاركت تن، وي سباربد

ي للشباببباء ومياه دمجلس هيئة كهر
مجلس أطلقنا الشباب دعموتمكين  يفالمتحدة  بيةالعرات المارلدولة  شيدةالرالقيادة  يةرؤلدعم  
الشباب،  يفالستثمار  بأهمية نؤمن الهيئة يفإننا  2017. يناير يفللشباب  يبدومياه  باءكهرهيئة  

يتناورؤأهدافنا  تحقيق يفالحيوي  بدورهم ًيماناوإالمستقبلية،  اتوالتطورالمستجدات  كبةلموا
مثل ئيسية،الرومهامه  أهدافه تحقيق ىعلالعام  طوال المجلس عمل وقد اتيجية.الستروخططنا  

سعادة/ بحضور ذلكو"، 10x"الشباب  شعار تحت ي،بدي فالتحاد  دار يفى لالوالشبابية  الحلقة تنظيم 
ئيسالرالمنتدب  العضو الطاير، محمد سعيد سعادة/والشباب،  لشؤون الدولة ةيروزالمزروعي،  شما 

باء كهرهيئة  تقدمه الذي اسيةالدرالمنح  نامجبرمن  مستفيد 150وي، بدومياه  باءكهرلهيئة  التنفيذي 
ظفي الهيئة. ى جانب عدد من الشباب من مولي، إبومياه د
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أسطح ىعلالشمسية  اللواح لتنظيف الهيئة يفالشباب  من مجموعة مع المجلس أعضاء عّتطوو
الهيئة ركبتها التي اللوح لتنظيف المنطقة يفالمنازل  ةياربزة المبادربدأت  وقد حتا. يفالمنازل  

الهيئة، يفالمجتمعية  المسؤولية يزتعزى علالشباب  صحرة المبادرهذه  أبرزت وقد ً.مجاناللمواطنين  
بتوعية المتطوعون قام ذلك، ىلإبالضافة  عليها. والحفاظ الطبيعية دوالموارالبيئة  حماية ىعلوعزمهم  

ى نظافة البيئة من أجل مستقبل مستدام. علالمجتمع حول أهمية الحفاظ  

باءكهرهيئة  بين علقة لتأسيس أخرى شبابية حلقة للشباب يبدومياه  باءكهرهيئة  مجلس نظمو
طوال المجلس وعمل الهمم. أصحاب لتمكين الهيئة اتيجيةاسترمن  كجزء الهمم، وأصحاب يبدومياه  
ات يارالزذلك  يفبما  مختلفة أنشطة بتنظيم وقام الوعي نشر ىعلالتوعية،  أسبوع خلل ماّسيل  العام، 

أهداف ضوعرالهيئة  ظفيلموبأنفسهم  يفالتعرمن  المجلس أعضاء يتمكن حتى الهيئة فروع ىلإ
التي  التحديات ىعلف والتعرالشباب  ىلإالستماع  ىعلالمجلس  أعضاء صيحركما  وغايته. المجلس 

ة وإدارالشباب  بين التواصل يزلتعزاحات والقترالهيئة  يفتحقيقها  يدونيرالتي  والحلم نها،يواجهو
الهيئة من خلل مجلس الشباب، بما يعكس دعمنا المستمر للشباب. 

ظفينسعادة المو
الفئات أهم من ظفينالموباعتبار  العمل بيئة يفواليجابية  السعادة نشر ىلإ ًدائماالهيئة  يفنسعى  
اتيجية السترأهدافنا  لدعم 2014عام  يفظفين الموإسعاد  ةإدارأسسنا  فقد لذلك الهيئة. لدى المعنية 

ّةالصحيالبيئة  مفهوم تبني ىعلهم ّوحثظفين، الموضمنهم  ومن المعنيين لجميع السعادة تحقيق يف
اتيجيةلسترشادية الرالمبادئ  تتمحوروبالهيئة.  الداء كفاءة ىعلالحفاظ  يضمن بما والسعيدة 

تجري ولذا، مشاركتهم، يزتعزوسعادتهم وضاهم رتحقيق  ىعلتركز وظفين، الموحول  بالهيئة السعادة 
يخص فيما سعادتهم وقياس ظفيناموتطلعات  تلبيةولفهم  الدوات أحد وهو السعادة استبيان الهيئة 

ي الهيئة. فمجالت العمل المختلفة  
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ي،لوالماظيفي الوالمان  وهي: للسعادة، ئيسيةرمحاور  خمسة من الهيئة يفالسعادة  ذجنمويشكل  
والصحة،  الشخصية والحياة العمل بين التوازن تحقيقوظفين، الموير تطووظيفي الووالتوافق  

ى العدالة والشفافية. لى البداع والمشاركة، بالضافة إعلام والتقدير، وبيئة العمل المشجعة والحتر
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نية تعاوعمل  بيئة ليجاد الساسية العوامل من معهم والتواصل ظفينالموسعادة  نامجبريعد و
تلبيتهاوظفين المواحتياجات  لفهم نستخدمها التي الدوات أهم ومن ومستدامة. ةَجِومنت َةزِومحف

ظفين،الموتطلعات  تلبيةولفهم  الدوات أحد وهو ظفين«،الموسعادة  »استبيان هي أفضل بشكل 
نتائج  تحليل الهيئة ىلتتوو 83.22%. ىلإ 2017عام  يفظفين للموي لكلاالسعادة  معدل صلووقد  

ظفين.ات الهيئة وإعادة توجيهها لتلبية توقعات الموية لمبادرنة المعيارهذا الستبيان بهدف المقار

البداع  وقاعات السعادة مجلس ظفيهالموي بدومياه  باءكهرهيئة  وفرت العمل، بيئة تحسينوولدعم  
للهيئة ئيسيالرالمقر  يفالسعادة  مجلس يقع البداع. ىعلة والمحفزاليجابية  العمل بيئة يزلتعز

عبر  الحجز من ًابتداءالخدمات  من مجموعة تقدموسان، وري فالهيئة  مركز يفالبداع  قاعات تقع بينما 
ىعلظفين الموتشجع  التي النشطة مختلف وحتى الذهني، العصف وجلسات عمل شلورنت النتر

دة.يجابية عالية الجوي ظل بيئة عمل إفتحقيق التميز  

ظفين: كثر سعادة للمويجاد بيئة عمل أى إلات الخرى الهادفة إي قائمة بالمبادريلوفيما  

ات مع مظلت من ألواح الطاقة الشمسيةمواقف سيار

مشروع النظيفة، الطاقة ىعلالعتماد  يادةزى لإالهادفة  ي،بدشمس  ةمبادرضمن  الهيئة أطلقت 
 902المشروع  يشمل ئيسي.الرمقرها  يفات السيارمواقف  فوق ئيةضوالكهرواللواح  تركيب 

 كيلو وات. 1,780ته النتاجية تبلغ قدرات وموقف للسيار
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اليوم العالمي للسعادة

من  ينللعشرالموافق  للسعادة العالمي اليوم بمناسبة ًياسنوظفين الموإسعاد  ةإدارتحتفل  
النشاطات  يفللمشاركة  ظفينالمولجميع  مفتوحة ةدعوتوجيه  خلل من عام، كل من سمار

ي هذا الحدث. فقام ُالمختلفة التي ت

ظفين(نامج مساعدة الموي )برتااستشار

متطلبات  تلبيةولدعم  ظفينللموية الستشارجلسات  من العديد ظفينالموإسعاد  ةإدارتنظم  
تعميم  يتضمن الذي ظفينالمومساعدة  نامجبرالجلسات  هذه تشملوالعمل.  ومكان ظفينالمو

دية. ية الفرتر، والجلسات الستشارة التوش عمل إدارظفين، وعقد ورتر بين المواستبيان التو

ية المختلفة التجمعات السنو

ي رمضان. فع السحور ّتجمتنا ونامج برزع برّتجممثل العشاء السنوي و

اس الجماعيةالعر

سسيةالمؤاتيجيتنا باسترامنا التزإطار  يفظفيها لموسنوي  جماعي فافزحفل  الهيئة تنظم 
وبذلك  العاشر؛ السنوي الجماعي فافبالز 2017عام  يفاحتفلنا  وقد ظفينا.موسعادة  لتحقيق 

2007.ا منذ عام ًظفمو 438كثر من فاف أنكون قد احتفلنا بز

فإننا لذلك ي،بدحكومة  يعاتتشرولوائح  بتطبيق ملتزمة حكومية سسةمؤي بدومياه  باءكهرهيئة  إن 
ظفين، الموى علثر تؤالتي  الهامة التشغيلية اتالتغييرتنفيذ  حالت يفكافية  بمدة إشعار بتقديم نلتزم 

ى لإالهيئة  تسعى كما للشعار. محددة مدة ىعلالقياسية  ظيفالتود عقوتضمن  عدم حالت يفذلك و
ظيف توى علالهدف  هذا من ةكبيرنسبة  تحقيق يفتعتمد وظفين، الموحياة  لسلوب داعمة بيئة يجادإ

ات التالية من أجل تحقيق هذا الهدف: اد من الجنسين. وقد أطلقنا المبادرالفر

اللجنة النسائية
ي فظفات الموية رؤدعم والبداعية،  أدوارهم سعةتوى علالناث  ظفاتالموتشجيع  ىعلاللجنة  تعمل 

ياء. ياضة والمجتمع والزة مجالت مثل الرّي عدفضاهن يز مستوى رار بهدف تعزاتخاذ القر

كز رعاية الطفل التابعة للهيئةامر
سان،وري فوالقوز،  يفالهيئة  ومبنى ئيسي،الرالمقر  يفوالكائنة  للهيئة التابعة الطفل رعاية كزامرتقدم  
ظفين المومساعدة  يفائدة الرة المبادرهذه  نجحت وقد الدوام، ساعات أثناء ظفينالمولطفال  الرعاية 

ة وواجبات العمل. ى تحقيق التوازن بين السرعل
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طين تويز التعز
ت ارمالالة ودطني امومن  ظفينلمواداعدأةديازوطين لتواعم دىعلي بدهمياوءباكهرهيئة  صتحر

لة ودية ؤرتحقيق  يفيسهم  مما ،لمهنياها رمساير تطوي فمة دلقاالجيالاةعدمساو،ةلمتحدابية لعرا
ةديابزم نلتزو،طنينالمواظفين لموامن  ةيدلجدالجيالايفرستثمالاىعلتيجيتنا استراكز تر .تارمالا

م عاففي  .لهممة لمقدايب رلتدامج ابروتهم ارمهاير تطوو،طنالموابلشباامن  ظفينلموانسبة  
فة ضالبا .ةيدلجداتلتعييناايلجماإمن  46.71%نحو  طنينالموامن  دلجداظفين لموادعدبلغ  ،2017

ي ف 49.87%، و85.45%ية دلقيااولعليا اة رادلاصب مناي فم لعاال خلطين لتوانسبة  بلغت ،لكذى لإ
ب ستقطالين هدجانسعى  نناأكما  .فيةاشرلاغير  ئفظالوايف 36.21%و،سطةلمتواةرادلاصب منا

ي فيبية رتدت ارودوسية اردمنح  فيرتوعبر  تهمارمهاية تقوو، بةهولمواوة َهللمؤاطنية لوار دالكوا
ي لذاسية ارلدالمنح امج نابرفيهدو.لملعااءنحاأجميع  يفةئدالراهدلمعااوتلكليااوتمعالجاا
لهيئة اسست أكما  .ةدلمتجداقة لطاال حوج رلخااي فطنين المواب لطلاتثقيف  ىلإلهيئة اطلقته أ

ل عمالاة رادإوجيا لوللتكنوي نيطالبرالمجلس اقبل  من ةلمعتمدا «يبده مياوء باكهرهيئة  يميةدكاأ»
ى لإفة ضالبا ً.مهنياوًيميادكاأهلين لمؤاطنين الموامن  يدجدجيل  تنشئة ىلإفتهدلتي او،نيايطابري ف

، سيةلهنداتللمجاايفطنين المواية نولثااسرالمدابلطلسية ارلدالمنح امج ابرمن  يدلعدافير تو
كما  .لهيئةابعمل  لصلةاتاذلتقنية اتللمجاايفسيما  ل ،ظفينامومن  مدلقاالجيل ايب رلتدلك ذو

 .لهيئةاعمل  بطبيعة تبطةلمرالبحثية اوسية ارلدايعهم رمشاي فطنين اللموعم لدالهيئة ام تقد

ظفين ومكافئتهميم الموتكر
ة»جائزلـ  السنوي الحفل خلل يمهمتكروين المتميزظفين الموومكافئة  تقدير ىعلًدائماالهيئة  تسعى 
ين المتميزاد والفرالعمل  لفرق ةالجائزهذه  تقديم يتموظفين«. الموتقدير  نامجو»بري« خلالداالتميز  

تشجيعوز ّالتميثقافة  سغرعن  ًفضلالعام،  خلل مهامهم تنفيذ أثناء اتهموإنجازلدائهم  ًاتقدير
 69ومكافئة  ًظفامو 2,428يم بتكرالهيئة  قامت ،2017عام  يفظفين. الموبين  اليجابية التنافسية 

الخاصة العمال ةجائزالهيئة  مت ّنظذلك،  ىلإوبالضافة  والقطاعات. اتالدارجميع  من عمل يقفر
عام  يفوالتكاليف.  يفات وفورتحقيق والهيئة  دموارى علالحفاظ  يفساعدوا  الذين ظفينالمولتقدير  

أصول  ىعلالحفاظ  ىلإأدت  والتي العام، مدار ىعلاتهم إنجازى علظفا مو 482مكافأة  تمت ،2017
انياتها. الهيئة وميز

تشجيع البتكار
خلل من والخدمات العمل بيئة لتحسين ةالمبتكرالفكار  تقديم ىعلظفين الموالهيئة  تشجع 
البعد  مفهوم ىعلتأثير  ناظفوموحها اقترالتي  الفكار من لعدد كان وقد التفاعلية. »أفكاري« منصة 

بلغ  حين يف ً،ظفامو 2,484أفكاري  منصة يفالمشاركين  عدد بلغ ،2017عام  يفوللستدامة.  يثالثل
درهم مليون 809توفير  ىلإأدت  ةالمبتكرالفكار  هذه ة.فكر 7,528حة المقترالفكار  عدد يلإجما

المكافآت هذه بأن ًعلماالبداعية،  الفكار أصحاب من 949مكافأة  ىعلصنا حرفقد  يخه،تارحتى  
التوجهمستكشف  بإطلق قمنا ذلك، ىلإإضافة  العام. هذا درهم 1,256,741ى لإصلت وقد  

 )Trend explorer( المشاركون  يستطيع حيث أفكاري نظام يفبنجاح  دمجهوالعالمية  المعايير حسب
اح الفكار حول أحدث التكنولوجيا. التفكير واقتر

الساعة مدار ىعلالذكي«  »المكتب تطبيق خلل من أفكاري لمنصة الدخول الهيئة ظفيلمويمكن و
يرها. تطوأجل  من بعضهم مع والتعاون والتفاعل أفكارهم سالإرمن  يمكنهم الذي السبوع، يامأطيلة  

https://��%36.21
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قصــة نجاح

ي”تاظفين “استشارنامج مساعدة الموبر
المنطلق، هذا ومن سعادتهم.وسلمتهم  ضمانوظفيها موي فبالستثمار  يبدومياه  باءكهرهيئة  تلتزم 

شوريتضمن  والذي ظفين،المولمساعدة  ي«تا»استشارنامج بر 2016ديسمبر  يفالهيئة  أطلقت 
ومشاركة  ةالمبادرنجاح  بعد متخصصون. مهاّيقدة ّديفرنفسي  دعم وجلسات توعية وجلسات عمل 

ة مستمرفعالية  ةالمبادرتصبح  أن ىعل 2017ديسمبر  يفالعليا  ةالداروافقت  كبير، بشكل ظفينالمو
ظفيها. لمو

الفحص يحددوالصحة،  ةإدارمع  بالتعاون ترالتوصات فحومثل  مختلفة أنشطة نامجالبريتضمن و
تبطة المرية الحيوات شرالمؤفحص  خلل من يتم كما عاجلة. مساعدة ىلإبحاجة  ظفالموكان  إذا ما 

كتلة شرومؤالدم،  تدفقوالنبض،  ومعدل الدم ضغط ذلك يفبما  المختلفة العوامل اقبةمرتر بالتو
النفسي الدعم ًاوأخيرالنفسي،  ترالتويات مستوي فات تغيرى لإدي تؤالتي  اديوالردد تروموجات  الجسم 
لجنة  قبل من إحالتهم تمت الذين ظفينوالموالهمم،  أصحاب من ظفينالمومثل  المختلفة للحالت 
النضباط.

من  92%أن  النتائج أظهرت حين يف، 2017عام  يفة المبادرمن  ًظفامو 1,466من  كثرأاستفاد  وقد 
ضوعاتموحول  مختلفة عمل شورينا أجركما  الخدمة. عن ضاوالربالسعادة  يشعرون ظفينالمو

تر. التوة وإدارالكتئاب  مع والتعامل والسعادة الطفال بيةتروالطلق  مثل العام، مدار ىعلمتنوعة  
ة.ّذات صلة مثل اليوم العالمي للصحة النفسيبالحتفال بأحداث عالمية هامة و ًيضاوقمنا أ

مع يتااستشارنامج بربط ر 2018عام  يفالهيئة  تنوي عقدناها، التي والجلسات نامجالبرنجاح  بعد 
نامجالبرى لإالمتدنية  الداء نتائج ذوي ظفينالموإحالة  يتم بحيث السنوي، ظفينالموتقييم  نظام 

للتوقعات  الفائق الداء ذوي ظفينالموإحالة  سيتموتصحيحية.  عمل كخطة المساعدة ىعلللحصول  
ير كفاءاتهم السلوكية. يب خاص بالمناصب التنفيذية لتطوى تدرعلنامج للحصول ى البرلإ



 
 

المجتمع 
 2017ي عام فة اجتماعية وإنسانية مبادر 27

 ساعة تطوعية 45,000

السنوات خلل الهيئة يفالمجتمعية  المسؤولية دجهوأسهمت 
عام  يف 82%من  المجتمع سعادةوضا رنسبة  فعري فالماضية  

2017ي عام ف 92%ى لإ 2013

والمسؤولية  للستدامة الخليج ةجائزي ففئات  بعبأرالهيئة  فازت 
سسية المجتمعية المؤ
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نهجنا الداري 
منذ  الهيئة تبنتوجها. وخاري بدة إماري فعام  بشكل للمجتمع الجميل دبري بدومياه  باءكهرهيئة  تلتزم 

ساتالممارأفضل  مع تتوافق التي سسيةالمؤالمجتمعية  بالمسؤولية تتعلق واضحة سياسة يةالبدا
سسيةالمؤالمجتمعية  المسؤولية ومتطلبات معايير يلبي متكامل عمل إطار ضعبوقمنا  كما العالمية، 

العمل  إطار يشمل وجوهري. أساسي أمر يلمحلاالمجتمع  تجاه ومساهمتنا دعمنا أن ندرك لننا 
وخطة  ،2021ات المارية ورؤالخير،  وعام يد،ازلـعام  الساسية الهداف مع تتماشى اجتماعية اتمبادر

المسؤولية اتيجيةاسترتنفيذ وير تطوأجل  ومن 2021. يبدومياه  باءكهرهيئة  اتيجيةواستر، 2021ي بد
الفعلية الحتياجات اسةدرى علقائمة  عمل خطة ضعبوالهيئة  قامت فقد سسية،المؤالمجتمعية  

للمسؤولية جيةوالخارالداخلية  اتالمبادرتقييم وتنفيذ وبرعاية  المتعلقة والمجتمع للمعنيين 
للمسؤولية اتنامبادرتعد ووالمجتمع.  المعنيين لحتياجات تلبيتها لضمان سسيةالمؤالمجتمعية  
متكامل  سسيمؤنهج  ىعلتقوم  والتي اتيجيتنااسترخطة  من أيتجزل  ًجزءاسسية المؤالمجتمعية  

لخدمة المجتمع.

الخير يعد حيث ا، حفظه الدولة، ئيسرنهيان،  آل يدازبن  خليفة الشيخ السمو صاحب أعلن وقد 
يشمل بل فقط، الخيري العمل ىعليقتصر  ل وهو ي،تاالمارالمجتمع  يفاسخة الرالقيم  أهم من 

يدازكعام  2018إعلن  تم 2017عام  منتصف يفوككل.  والمة المجتمع يفي بيجاإفارق  إحداث 
آل سلطان بن يدازالشيخ  ا بإذن له المغفور سسالمؤالوالد  ميلد منذ عام 100مرور  بمناسبة 

ةمبادر 27يضم  ًأساسيا ًنامجابر 12ي بدومياه  باءكهرهيئة  اعتمدت جانبها ومن اه.ثرا  طيب نهيان، 
لنشر اتالمبادرهذه  إعداد تم وقد ي،نوالنساطني الويد ازإرث  جميعها تعكس وإنسانية اجتماعية 

تنفيذها  تم التي اتالمبادرمن  العديد يعتبرووالحسان.  والقيادة البيئة وحماية والتقدم التسامح قيم 
ات عام الخير.لمبادر ًيد امتدادااخلل عام ز

يخص  فيما المعنيين احتياجات تحديدوللتواصل  متنوعة قنوات يبدومياه  باءكهرهيئة  تستخدم 
اتها من خلل: مبادر
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ير تطوى علتساعدنا  فهي بالمجتمع المتعلقة تلك وخاصة المعنيين اءآردر ّ ُقنفإننا  ذلك، ىلإبالضافة  
يبدومياه  باءكهرهيئة  يفات الدارجميع  تقوم متواصل. ٍنحوى علالمجتمعية  يعناومشاراتنا مبادر
ىعلنشجع  أننا كما بالمجتمع. المتعلقة المشتركة امجالبربتنفيذ  والمساهمة ةالدارتوجيهات  بدعم 

خلل  من جهاوخارالدولة  داخل المجتمعية اتالمبادرمختلف  ضمن يخلالداالتطوع  يفالمشاركة  
ظفي الهيئة. امج الحوافز والجوائز المقدمة لجميع موبر

اتنامبادر
المجتمع ىعلسلبية  اتتأثيرأي  حدوث يف 2017عام  يفالكبرى  يعنامشارمن  أي تتسبب لم 

نامجنابرإنجاز  يتم كما التشغيلية. عملياتنا مناطق دحدوضمن  القتصادية أو المادية الناحية من 
عن مسؤولون وهم المختلفة، الهيئة قطاعات من ًممثل 24بين  بالتنسيق المجتمعية للمسؤولية 

تنمية امجبرات المبادرتشمل والهيئة.  قطاعات من قطاع بكل الخاصة المجتمعية اتالمبادرتنسيق  
الدولة، خارج يةالخيرامج والبرالمجتمع،  ادأفرتوعية وس، المداري فالتوعية  حملت مثل المجتمع 
عام  خلل بنجاح المجتمعية اتنامبادرجميع  نفذنا أننا نعلن بأن نفخروالمبارك.  رمضان شهر وحملت 

المجتمعية، ومسؤوليتنا الخير عام أهداف تحقيق ىلإوبالضافة  المحدد. هدفنا بذلك ينمتجاوز 2017
توفير  جانب ىلإاء، العزبمجالس  الخاصة باءالكهرسوم ردفع  من الدولة مواطني بإعفاء الهيئة قامت 

ي فات المبادرهذه  أسهمت وقد يام.أثلثة  لمدة تستمر التي اءالعزة فترطيلة  يوم كل ينمجامياه  انخز
 92%بلغت  والتي الهيئة، لدى المجتمع سعادة نسبة يفيادة الزتمثل والمجتمع.  سعادةوضا ريادة ز
تنفيذها والهيئة  لدى المجتمعية المسؤولية خطة اختيار يفالنجاح  ىعل ًواضحا ًدليل، 2017عام  يف

ى الوجه المثل.عل
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نامج “المياه: جواز السفر العالمي”بر
إضافة  المياه ةندروالعالمية  المياه أزمة حول المستقبلية الجيال بتثقيف يبدومياه  باءكهرهيئة  تلتزم 

سسةومؤالهيئة  قامت دالجهوهذه  إطار يفود. الموارشيد تروالستدامة  حول الشباب تثقيف ىلإ
السفر جواز »المياه: نامجبربتصميم  سط«الوالشرق  »سيرج سسةمؤمع  بالتعاون اتالمارسقيا  

مشاكل ىعلف للتعرالعالم  حول اضيةافترحلة ري فالطلب  اصطحاب ىلإنامج البريهدف  العالمي«. 
خلل  طالب كل يحصل نظيفة. مياه ىعلللحصول  البشر مليين يواجهها التي والتحديات المياه شح 

البصمة فهم النشطة تشملوالفعالية،  يفمنصة  كل كمالإبعد  ختمه يتموسفر  جواز ىعلنامج البر
نامجالبرمن  المستفيدين عدد أن نعلن بأن فخورون نحن وغيرها. المل وبذور المياه، سباقوالمائية،  

ى لإصول للويهدف واسي، الدرالعام  من الول الفصل خلل 2017عام  يفطالب  1400ى لإصل وقد  
وقد ،2016عام  يفطالب  900ي لبحوانة مقار 2018-2017اسي الدرالعام  نهاية بحلول طالب 3000
نامج البرلتنفيذ  الهيئة من ًبامتدر 60تطوع  حيث النتائج، هذه تحقيق يف ًاكبير ًادورنا ظفومولعب  

ى مدار العام. عل
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ي حتافة ألواح الطاقة الشمسية مبادر
لتنظيف للشباب تطوعية ةمبادربإطلق  للشباب يبدمجلس  قام ي،بدومياه  باءكهرهيئة  ورعاية بدعم 
حيث ًمتطوعا 50مشاركة  ةالمبادرشهدت  وقد حتا. يفالسطح  ىعلالمثبتة  الشمسية الطاقة ألواح 

لتركيب الهيئة مشروع ضمن المثبتة الشمسية الطاقة ألوح لتنظيف حتا يفالمنازل  ةياربزقاموا  
نتيجةوي. بدشمس  ةمبادرلوائح  وفق ًمجاناحتا  يفالمواطنين  فلل أسطح ىعلالشمسية  اللواح 
تهاقدرمع  نةبالمقارأضعاف  بعةأربمعدل  الشمسية الطاقة للواح النتاجية ةالقدردادت ازفقد  لذلك 

دعم والمستدامة  البيئة يزتعزي فمباشر  بشكل ةالمبادرهذه  أسهمت وقد التنظيف. قبل النتاجية 
ية الشاملة.ي وخطة حتا التنموبة شمس دمبادر

 640أسطح  ىعلالشمسية  اللواح لتركيب ةمبادربإطلق  2017سبتمبر  يفقامت  قد الهيئة وكانت 
 2018.ير اي فبرفتم النتهاء من تنفيذ المشروع فيل من فلل المواطنين دون أي تكاليف، و

 LEDة للطاقة تشجيع استخدام المصابيح الموفر
الضاءة مصابيح لستبدال للسكان اشدربن  محمد سسةمؤمع  يبدومياه  باءكهرهيئة  نتتعاو

بعد للسكان اشدربن  محمد سسةومؤالهيئة  بين التعاون هذا كان وقد LED. بمصابيح التقليدية 
لخدمات التحاد شركة مع بالتعاون الهيئة، قامت وقد فين.الطربين  2015عام  تفاهم ةمذكرتوقيع  
فيل  1700من  يقرب لما LEDبمصابيح  التقليدية الضاءة مصابيح باستبدال إسكو(، )التحاد الطاقة 

د ميثاء.قاء وعوشاء والوري مناطق البرف

الهيئة قامت حيث LED. مصابيح حول الوعي يادةوزالطاقة  ىعلالطلب  خفض ىلإالمشروع  يهدف 
يدعمووالمان.  ثوقيةوالموالمسؤولية  معايير ىعلل ًوفقاالمصابيح  لستبدال فرق ستة بتخصيص 

المجتمع ادأفريمكن  مما والمتجددة، النظيفة الطاقة إنتاج يفالمجتمع  اكلشرالهيئة  دجهوذلك  
ثقافة  المشروع هذا يشجع كما البيئة. حماية ىعل ًيضاأيساعد  مما باء،الكهرفواتير  قيمة خفض من 

 من الهيئة لتنفيذ المشروع. ًظفامو 80ظفينا، حيث تطوع التطوع بين مو
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شهر رمضان المبارك
الجنسيات.  متعددة بيئة ظل يفظفيها موبين  والخاء الوحدة ينمعايز لتعزدها جهوالهيئة  تضاعف 

رمضان  شهر خلل متنوعة وإسلمية يةخيرنشاطات  بتنظيم ًياسنونقوم  فإننا الصدد، هذا يفو
ات والقيم السلمية النبيلة.تقاليد دولة المارة وروح العطاء بما يجسد إرث ويز الخوالمبارك لتعز

حيث المجتمع، ادوأفرظفينا موبين  والتلحم دةالموروح  لدعم يةسنوة مبادررمضان  خيمة تعد 
وقت بعد مناوباتهم تبدأ ممن اتالدارمختلف  من ظفينللموالساسية  الفطار وجبة الخيمة توفر 

كما بالهيئة، مختلفة مواقع يف ًيومياوجبة  2000من  كثرأ 2017عام  خلل الهيئة ووفرت الفطار. 
الهيئة  أطلقت الخير، عام أهداف مع ًوانسجاماالجنسيات.  جميع من للجمهور الفطار وجبات توفر 
خلل  ةالعمرمناسك  لداء امالحرا  بيت ةيارزمن  ظفينامومن  70مكنت  التي خير ةعمرة مبادر

شهر رمضان المبارك. 

يب الجيل القادمتدر
لدولة  طنيةالوللجندة  ًتنفيذااتية المارالمواهب  دعموير بتطوي بدومياه  باءكهرهيئة  يفنلتزم  

ومن والمياه. الطاقة قطاع يفالقيادة  يللتوي تاالمارالشباب  لعداد اتيجيتنااسترضمن وات، المار
لهذا الصيفي يبهاتدرنامج بربتنفيذ  الهيئة قامت فقد الشابة، اتيةالمارالمواهب  يرتطوودعم  أجل 

س والجامعات.من طلب المدار 197العام بحضور  

ىعلخللها  الطلب تدرب التي سند« »حقيبة مثل يبيةالتدرات الدورمن  ًعددانامج البرشمل  
ى لإميدانية  حلتربتنظيم  الهيئة قامت كما يق.الفربروح  والعمل الهمم أصحاب مع التعامل كيفية 

تحلية المياه. باء وبين بتقنيات إنتاج الكهريف المتدرافقها حيث تم تعرمر
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التصال والتوعية 
بأهمية منها ًيماناإباء والكهرالمياه  استهلك شيدترحول  المجتمع توعية ىلإ ًدائماالهيئة  تسعى 

والنشاطات المتكاملة يقيالتسوالتصال  حملت خلل من ذلكوالطاقة،  ىعلالطلب  تخفيض 
والمياه، باءالكهرشيد تري فالمعنيين  نساعد ولكي العام. مدار ىعلالمجتمع  مع للتواصل المخططة 

تفع،المرالستهلك  ذوي من يينالتجارللعملء  باءالكهرلحسابات  تدقيق عمليات الهيئة تنفذ 
أننا كما الستهلك. حجم لخفض يةالضرورالتصحيحية  اءاتالجراتخاذ  من النتائج تمكننا حيث 

يوموالعالمي  البيئة يوموض الرساعة  مثل العالمية بالمناسبات تبطةالمرالفعاليات  يفنشارك  
الستهلك  سلوك حول سائلنارليصال  لنا هامة مناسبة المبارك رمضان شهر يعدوالعالمي،  المياه 

باء. المسؤول للمياه والكهر

الحفاظ  حول نصائح لتقديم أخضر” الصيف هذا “لنجعل حملة الهيئة أطلقت ،2017عام  صيف يفو
 (ًمساء 6وحتى  ًاظهر 12)من  ةالذروساعات  خلل الطاقة استهلك تخفيض ذلك يفبما  البيئة، ىعل

والعطلة السفر قبل المياه يباتتسروإصلح  ية،مئوجة در 24عند  الهواء مكيف ةارحرجة درضبط و
منها ًاماوالتزحتا  منطقة يفالشاملة  التنمية خطة يفالهيئة  دجهوإطار  يفوذلك  ىلإإضافة  الصيفية. 
ة مبادرحول  عمل شةورباستضافة  الهيئة قامت فقد ي،لمثامجتمع  لبناء المستدام الحياة بأسلوب 
سسات حكومية. كة مع تسع مؤامن سكان حتا بالشر 300كثر من ي«، التي استهدفت أل»بيتنا مثا

ة،المبادري فوالمشاركة  التسجيل ىعلحتا  سكان بتشجيع العمل شةورخلل  من الهيئة قامت
نشر ىلإسعت  كما ي،لومثاسعيد  مجتمع ببناء تسهم التي شاداتوالرالنصائح  بتقديم وقامت 
للبيئة. والصديقة  المستدامة المنازل بناء ىعلالخرى  السر تشجيعوالمثالية  ةالسرثقافة ومفهوم  
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استهلك  يف ًاتوفيرالتدقيق  وعمليات يةالتوعوحملتنا  حققت ،2017و 2009بين  ةالفتري فو
ما أي جالون، مليار 6.7بمعدل  المياه استهلك يف ًاتوفيروالساعة،  يفاوات تير 1.7بمعدل  باءالكهر

ي. تامليار درهم إمار 1.04يعادل  

مهندس المستقبل
كثر ألمستقبل  إعدادهم أجل من الشابة للجيال اتوالمبادرالفعاليات  من العديد الهيئة تنظم 

ي فتين مرالهيئة  تنظمه الذي المستقبل« »مهندس مخيم اتالمبادرهذه  ضمن من ً،ادهارواز ًاقاإشر
ية والصيفية.ة الطلب الشتوالسنة خلل إجاز

البداع ىعلالتشجيع  ىلإإضافة  للطلب العلمية اتالخبرير لتطوتثقيفية  منصة المخيم يوفر 
الهندسي البحث مجال يفللطلب  التعليمية النشاطات من الكثير المخيم يشمل كما والبتكار. 

هذا شهد وقد الذكية. الهواتف تطبيقات يرتطووتات الروبوواستخدام  التصميم وأساسيات والعلمي، 
سعادة  استبيان وحقق باء،والكهرنيات اللكتروأساسيات  تعلم يفنجحوا  ًطالبا 62مشاركة  العام 

 100%.ى لصلت إالطلب خلل المخيم نتائج إجمالية و

أصحاب الهمم
الذي اللقب وهو الهمم، أصحاب دعم ىلإامج والبرات المبادرمختلف  يففعال  بشكل الهيئة أسهمت 

ي،بدحاكم  اءالوزرئيس رالدولة  ئيسرنائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب منحه 
ات. ي دولة المارفرعاه ا، لذوي العاقة  
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المجتمعية  يعوالمشارات المبادرإطلق  خلل من المجتمعية المسؤولية مبادئ بدعم نلتزمو
 2017عام  يفقمنا  حيث الهمم، أصحاب وخاصة المجتمع ادأفرجميع  حاجات لتلبية يةوالتنمو

 مليون درهم. 2.5بع حملت رعاية بقيمة ات وأربإطلق ست مبادر

من  العديد للصم، اتالمارسسة مؤمع  بالتعاون الهيئة، قدمت الخير، عام أهداف مع ًتماشياو
حياتهم نشاطات يفلمساعدتهم  الهمم أصحاب عوائل من 30لعدد  الذكية نيةاللكتروة الجهز

إنذار  ةوأجهزوالهواتف  البواب اسلجرلتنبيههم  ازوالهتزات الشعارة أجهزتوفير  ىلإإضافة  اليومية، 
عام  يفه اؤإجرتم  الذي السعادة لستبيان ًوفقاذلك.  وغير الطفال ورعاية المن ومعدات ائقالحر

90.7%. فإن نسبة السعادة لدى أصحاب الهمم عن الهيئة قد بلغت 2017

دمجوإسعاد  ملتقى للمعاق، يبالعراليوم  مع امنبالتز، 2017ديسمبر  شهر يفالهيئة  نظمت كما 
جاءأرجميع  من الهمم أصحاب كزامرومختلف  العامة الهيئات من عدد بمشاركة الهمم، أصحاب 
المصنوعة  المنتجات وبعض سوماتهمورية اليدوفهم حرض بعرالفعالية  خلل المشاركون قام الدولة. 

بن  محمد بن حمدان الشيخ سمو أطلقها التي للجميع” ..مكان“مجتمعي.ة مبادريدعم  بما ً،يايدو
ىلإبالكامل  يبديل تحوى لإتهدف  والتي التنفيذي، المجلس ئيسري بدعهد  يلومكتوم،  آل اشدر

 2020.مدينة صديقة لصحاب الهمم بحلول العام  

أصحاب دعم يفيد از“نهج  عنوان تحت شبابية حلقة للشباب يبدومياه  باءكهرهيئة  مجلس نظمو
ا  طيب نهيان، آل سلطان بن يدازالشيخ  ا بإذن له المغفور سسالمؤالوالد  لدور ًاتقديرالهمم”  

دعم أصحاب الهمم.ة الدولة النسانية وي تأسيس مسيرفاه، ثر

اسيالكردخول  تسهيل فيها بما الهمم، لصحاب صديقة مكاتبها جميع تكون أن الهيئة صتحركما  
ومواقف  الجتماعات فوغرالمياه  اتدورجميع  أن ىلإإضافة  ئيسية،الرالمداخل  جميع عبر المتحركة 

ئيسية بالهيئة التي تلبي جميع احتياجات أصحاب الهمم. افق الرات وغيرها من المرالسيار

سطديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الو
المجلس  بين كةاشرعبر  العالمية سط«الوالشمسية-الشرق  الطاقة »ديكاثلون مسابقة تقام 

من الجامعات تتنافس حيث يكية.المرالطاقة  ةارووزي بدومياه  باءكهروهيئة  يبدي فللطاقة  ىعلال
تعمل مستدامة لبيوت نماذج تشغيلووبناء  لتصميم المسابقة هذه خلل العالم دول مختلف 
البيئة،  حماية يفستسهم  والتي الطاقة. واستهلك التكلفة يفعالية  كفاءة ذات الشمسية بالطاقة 

توفير  ىعلالهيئة  تعملوالمنطقة.  يفالسائدة  المناخية الظروف مع التكيف ىعلة قادرستكون و
اتيجية.توجهاتنا الستريتنا وسائل لدعم الطلب وإنجاح المسابقة بما يتوافق مع رؤجميع الو

الفرق  ستحصلوالمسابقة،  من النهائية حلةالمري فللمشاركة  دولة 13من  ًيقافر 18تأهل  وقد 
المسابقة من تيندورأول  يبدتستضيف وي. تاإماردرهم  مليين 10تتجاوز  مالية جوائز ىعلة الفائز

 2018عامي  يفالشمسية،  للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع يفسط الوالشرق  يفة مرلول  
ي. بد 2020كسبو ض إامن مع معربالتز 2020و
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ية ات للبيئة البحرالتعاون مع مجموعة المار
كتوبر أي فالهيئة  وقعت ي،بدي فالبيئية  الستدامة أسس يزتعزوالهيئة،  اتيجياتواسترخطط  إطار يف

والمجتمع ظفينالموتوعية  يفللتعاون  ية،البحرللبيئة  اتالمارمجموعة  مع تفاهم ةمذكر 2017
يةالبحرللبيئة  اتالمارومجموعة  الهيئة نظمت كما البيئية. اتالمبادري فالمشاركة  أهمية حول 

أشجار اعةوزرالشواطئ،  تنظيف مثل ية،البحري علجبل  محمية يفالبيئية  اتالمبادرمن  مجموعة 
يوموض الريوم  مناسبات خلل الهيئة وفعاليات العشاش، وبناء السلحف، وحماية المنغروف، 

الفعاليات  جميع خلل الخفيفة وحافلتها بائيةالكهرالهيئة  مركبات باستخدام قمنا كما طني.الوالبيئة  
ي المحمية وحمايتها من التلوث. فات بهدف تقليل عدد السيار

العمل التطوعي 
قمنا ، «لخيرامعا»و«يدزامعا»فاهدأمع  ًشياوتما، لمجتمعيةالية وللمسؤمجنا نابررطاإيف
لمجتمعاد فراأولهيئة اظفي مولتمكين  عيلتطواللعمل  يبده مياوء باكهرهيئة  مجنابرق طلبإ

ئمة قام لنظااديحدو.عيلتطوالعمل ايفكة رللمشالمخصص اقع لموايفتهم نابياتسجيل  من 
هانفذلتي اعية لتطواتعالساادعديوثق و،ملعاالخلع للتطوة فرلمتواتلحملاوترادلمبابا

 .ظفموكل  

يع رلمشااولمجتمعية اتمالخدايفظفينا موكة رمشاة ديازىلإسي ساأبشكل  مجنالبرافيهد
تغيير ث احدإولثقة اب كتساامن  دفرالاتمكين  ىلإفة ضاإ، جهارخاوت رامالالة ودي فية لخيرا
لتيامية لخدات لمؤسساائل اوأحد ألهيئة اوتعد  .لمجتمعامن  ًاءجزا يكونون أو، سلناابلة مقاو

 .قعلموايفمسجل  ظفمولكل  عيةلتطواتعالساادعدب حتسال ًونيالكترإًقعاموخصصت  



هيئة كهرباء ومياه دبــي 151

مع
جت

لم
ا

 

 
 

 
   

 

20102012201420162017 2015 20112013 

916 

38 

1,320 

55 

1,555 

64 

8,014 

333 

8,039 

334 

13,560 

565 

12,922 

538 

45,000 

1,847 
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ظفي لموعية لتطواتعالساادعدبلغ  فقد ،لهيئةايفلمجتمع ادسعاإيق فرت ئياحصاإحسب و
لهيئة ات رادمبامن  ينلمستفيداع مجموما أ .عةسا 45,000ب ريقاما  2017م عاي فلهيئة ا
 .لملعاالحوشخص  يينمل 3ىلإصل وفقد  يةلخيرا

ي مجال المسؤولية فى ميداليــة التميـز الذهبية علالهيئــة تحصل 
المجتمعية

ىعلالمجتمعية  المسؤولية مجال يفالذهبية  التميز ميدالية ىعلي بدومياه  باءكهرهيئة  حصلت 
المستوى ىعلالمجتمعية  المسؤولية ثقافة سيختري فلدورها  ًاتقديرذلك وي، بالعرطن الومستوى  
ات الماردولة وي بدي فوالقتصادية  والجتماعية البيئية الستدامة مفهوم دعمووالعالمي،  القليمي 

بية المتحدة.العر

فعاليات خلل 12الـ  تهادوري فالمجتمعية  للمسؤولية بيةالعرالمنظمة  قبل من ةالجائزقدمت  
 ًكجزءاالمجتمعية  المسؤولية مفاهيم تتبنى التي سسات«والمؤللشخصيات  القليمي »الملتقى 

سسي. من نشاطها المؤ



ة العالمية المبادر
ير لعداد التقــــــــــــار
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دها الجوانب المادية و حدو-1الملحق

جيونالمعنيون الخار الجوانب داخل 
جهاالهيئة وخار الجوانب المادية

المستثمرون الحكومة المجتمع الشركاء الموردون المتعاملون 

القتصاد 

√ √ √ √ √ √ كلهما الداء القتصادي 

√ √ √ √ √ كلهما يات سات المشترممار

√ √ √ √ √ √ كلهما البتكار 

√ √ √ √ √ √ كلهما التوافر والعتمادية 

√ √ √ √ كلهما ى الطاقة علة الطلب إدار

داخلية ير البحث والتطو

داخلية كفاءة النظام 

البيئة 

√ √ √ √ √ √ كلهما الطاقة 

√ √ √ √ √ √ كلهما المياه 

√ √ √ كلهما النبعاثات 

√ √ √ كلهما النفايات السائلة والتقليدية 

√ √ √ كلهما المتثال البيئي 

√ √ √ √ √ √ كلهما د التقييم البيئي للمور

المجتمع 

√ √ كلهما ظيف التو

√ √ كلهما الصحة والسلمة المهنية 

داخلية يب والتعليم التدر

داخلية ص تكافؤ الفرالتنوع و

√ √ √ √ كلهما عدم التمييز 

√ √ كلهما المجتمعات المحلية 

√ √ √ √ √ √ كلهما التخطيط والستجابة 
للكوارث/ الطوارئ 

√ √ √ √ جيةخار سلمة العملء صحة و

√ √ √ جيةخار صية العملء خصو

√ √ √ كلهما ام القتصادي الجتماعي اللتز

√ √ √ كلهما صول الو

√ √ √ √ √ √ كلهما توفير المعلومات 

√ √ √ √ √ √ كلهما سعادة المعنيين 
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ير ة العالمية لعداد التقارشر المبادريات مؤمحتو
بط أهدافر

التنمية 
المستدامة  
ةبمعايير المبادر

العالمية لعداد  
 GRI(ير )التقار

الصفحة صفالو الفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية لعداد  
ير التقار

GRI 1012016سسة : المؤ 

الفصاحات العامة 

18 سسةاسم المؤ 1-102 

GRI 102
الفصاحات 

 2016العامة  

19 ،18 ية والمنتجات والخدماتالنشطة والعلمات التجار 2-102 

18 سسةموقع المؤ 3-102 

18 ،17 سسةمواقع عمل المؤ 4-102 

17 ينطبيعة الملكية والشكل القانو 5-102 

106 ،19 سسةالسواق التي تخدمها المؤ 6-102 

30 ،20 ،19 سسةحجم المؤ 7-102 

8.6;8.5 124 ،123 ينظفون و العمال الخرمعلومات عن المو 8-102 

12.7 43 ،42 سلسلة المداد 9-102 

ات ل توجد تغيير
ة كبير

سسة و سلسلة المدادي المؤفة ات كبيرتغيير 10-102 

68 ،67 يئالمبدأ أو النهج الوقا 11-102 

29 ،28 جيةات الخارالمبادر 12-102 

24 ي الجمعياتفية العضو 13-102 

12 ئيس التنفيذي للهيئةكلمة العضو المنتدب والر 14-102 

20 القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك 16-102 

16.3 23-21 هيكل حوكمة الهيئة 18-102 

49 قائمة مجموعات المعنيين 40-102 

ي فغير مطابقة 
ات المار

ضات الجماعيةاتفاقيات المفاو 41-102 

49 ،48 تحديد و اختيار المعنيين 42-102 

50 اك المعنييننهج إشر 43-102 

51 حها المعنيونالمخاوف و الجوانب الساسية التي طر 44-102 

19 ،16 ي البيانات الماليةفجة قائمة الكيانات المدر 45-102 

55-53 ،16 د جوانبه ذات الهميةير وحدوتحديد محتوى التقر 46-102 

56 لئحة الجوانب ذات الهمية  47-102 

16 إعادة صياغة المعلومات 48-102 

ةات كبيرل 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 محتوي حالة الستفسار عن التقرفجهة التصال  53-102

ير وفق تم إعداد هذا التقر
ير: معايير إعداد التقار

المستوى الساسي 

ة ير وفق معايير المبادرالفصاحات حول تقديم التقار
يرالعالمية لعداد التقار 54-102 

161-155 يرة العالمية لعداد التقارشر محتوى المبادرمؤ 55-102 

163 ،162 جيةسياسة الضمان الخار 56-102 
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بط أهدافر
التنمية 

المستدامة  
ةبمعايير المبادر

العالمية لعداد  
 GRI(ير )التقار

الصفحة صفالو الفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية لعداد  
ير التقار

7.2 70-68
ئيس من مصادر الطاقةلمصدر رًات المركبة وفقاالقدر
يعيةللوائح التشرًطبقا EU1 

GRI G4
إفصاحات 

 2013القطاعات  
سسات المؤ

بائية الكهر

7.2 69 ،68
ئيسي من مصادرلمصدر رًي الطاقة المنتجة وفقافصا

يعيةللوائح التشرًطبقاالطاقة و EU2 

106
ي السكني والصناعية نعدد حسابات المتعاملين من المبا

يةسسية والتجاروالمؤ EU3 

71 ،70
يع المعلقة والمخفية تحت ط النقل والتوزطول خطو

للقواعد الناظمةًض وفقاالر EU4 

13.2 83 
بون كسيد الكري أند المسموح بها لنبعاثات ثاتعيين الحدو

بونصدة الكرللطار التنظيمي لتداول أرًأو معادلها وفقا EU5 

الجوانب ذات الهمية 

القتصادية 

الداء القتصادي 
30 دهشرح للجانب ذو الهمية و حدو 1-103 

GRI 103
201630ة الدارنهج   ناتهة و مكونهج الدار 2-103 

30 ةتقييم نهج الدار 3-103 

8.2;8.1;7a 
9.5;9.1 30 ة الناتجة والموزعةالقيمة القتصادية المباشر 1-201 GRI 201

الداء القتصادي  
201613.2 ;13.1 67 ،66 ،33 ،32 ص الخرى نتيجة التغير المناخيالثار المالية والمخاطر والفر 2-201 

اء سة الشرممار
12.7 43 ،42 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
201612.7ة الدارنهج   43 ،42 ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

12.7 43 ،42 ةتقييم نهج الدار 3-103 

43 ،42 دين المحليينى المورعلنسبة النفاق  1-204
GRI 204 

سات ممار
 2016يات المشتر

البتكار 
9.5;8.3 33 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
33 8.3;20169.5ة الدارنهج   ناتهة و مكونهج الدار 2-103 

9.5;8.3 33 ةتقييم نهج الدار 3-103 

138 نتائج منصة أفكاري 
إفصاحات غير

متعلقة بمعايير  
”GRI“ 

التوافر و العتمادية 
7.1 74-72 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
72-74 20167.1ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

7.1 74-72 ةتقييم نهج الدار 3-103 

9.4;9.1;7.1 
74-72 

76 
 108 ،107

ى علباء ى الكهرعلنة بالطلب المتوقع ة مقارة المقررالقدر
يل من حسب مصدر الطاقةالمدى الطو

EU10 

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات المؤ
دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر
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بط أهدافر
التنمية 

المستدامة  
ةبمعايير المبادر

العالمية لعداد  
 GRI(ير )التقار

الصفحة صفالو الفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية لعداد  
ير التقار

ى الطاقة علة الطلب إدار

، 77 ،76100 ،101 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

101، 76100، 77 ، 2016ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

، 77 ،76100 ،101 ةتقييم نهج الدار 3-103 

;7.b;7.1 
;9.4;8.4 

;13.2;12.8 
13.3 

، 77 ،76100 ،101 ى الطاقة علة الطلب امج إدارة: برنهج الدار

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات الخدمية المؤ
دة لخدمات المزو
باء الكهر

ير البحث و التطو

45 ،44 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

44، 45 2016ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

45 ،44 ةتقييم نهج الدار 3-103 

9.5;7.a 45 ،44 ير والنفقات ة: أنشطة البحث والتطونهج الدار

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات الخدمية المؤ
دة لخدمات المزو
باء الكهر

كفاءة النظام 
8.4;7.3 81 ،80 ،71 ،70 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
7.3;20168.4ة الدارنهج   81 ،80 ،71 ،70 ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

8.4;7.3 81 ،80 ،71 ،70 ةتقييم نهج الدار 3-103 

;8.4;7.1 
13.2;12.2 80

ًية وفقااري المحطات الحرفباء سط كفاءة توليد الكهرمتو
لمصادر الطاقة و اللوائح التنظيمية EU11 

GRI G4 إفصاحات 
 2013القطاعات 

سسات الخدمية المؤ
دة لخدمات المزو
باء الكهر

;8.4;7.1 
12.2 71 ،70

ي لية من إجماة نسبة مئوي صورفيع ي النقل والتوزفالفاقد 
الطاقة EU12

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات الخدمية المؤ
دة لخدمات المزو
باء الكهر

بيئي 

الطاقة 
8.4 68-66 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
66-68 20168.4ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

8.4 68-66 ةتقييم نهج الدار 3-103 

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

78 سسةاستهلك الطاقة داخل المؤ 1-302 
GRI 302

2016الطاقة  
;7.b;7.a; 7.2 
13.2;12.8 78 الحد من استهلك الطاقة 4-302 

المياه 
12.2 92-90 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
90-92 201612.2ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

12.2 92-90 ةتقييم نهج الدار 3-103 
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بط أهدافر
التنمية 

المستدامة  
ةبمعايير المبادر

العالمية لعداد  
 GRI(ير )التقار

الصفحة صفالو الفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية لعداد  
ير التقار

14.1;6.6;6.4 92 ،91 مجموع سحب المياه حسب المصدر 1-303 

GRI 303
 2016المياه  

;6.6;6.3 
14.3;14.1 92 ،91 ة بشكل أساسي بعملية سحب المياهمصادر المياه المتأثر 2-303 

;12.5;6.3 
14.3 ،100 99 يرها واستخدامهاحجم المياه المعاد تدو 3-303 

النبعاثات 
13.1;3.9  ،68-6684-82 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
3.9;201613.1ة الدارنهج    ،68-6684-82 ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

13.1;3.9  ،68-6684-82 ةتقييم نهج الدار 3-103 

12.4;3.9  ،68-6683-82  1-305 1(ة )النطاقات الدفيئة المباشرانبعاثات الغاز

GRI 305
النبعاثات  

2016 

12.4;3.9 قة للطات يامشترجد يول 
2017ام علل خ

2(ة )النطاقات الدفيئة غير المباشرانبعاثات الغاز 2-305 

12.4;3.9 83 ،82 ات الدفيئةكثافة انبعاثات الغاز 4-305 

;12.4;3.9
13.2 83 ،82 ات الدفيئةالحد من انبعاثات الغاز 5-305 

;12.4;3.9
13.2 84 ،83 كل الوزونات من المواد المسببة لتآانبعاثات الغاز 6-305 

;12.4;3.9
13.2 84 ،83 يت وغيرها من النبعاثاتكاسيد الكبركاسيد النيتروجين و أأ

ي الهواءفالساسية   7-305 

النفايات السائلة و النفايات التقليدية 
6.6;6.3 100-96 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
96-100 6.3;20166.6ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

6.6;6.3 100-96 ةتقييم نهج الدار 3-103 
;6.3;3.9 

14.2;12.4 98-96 يف المياه من حيث النوعية والوجهةتصر 1-306 
GRI 306

النفايات السائلة 
والنفايات 
 2016التقليدية  

12.5; 6.3;3.9 100-99 النفايات من حيث النوع وأسلوب التخلص منها 2-306 
;12.4;6.3;3.9 

15.1:14.1 
، لم تكن هناك 2017ي عام ف

ةات بيئية كبيرتأثير ي عدد وحجم الكميات المنسكبةلإجما 3-306 

;14.1;6.3 
15.5 100-96 ف المياهة بصرية المتأثرنوعية الكائنات البحر 5-306 

المتثال البيئي 
68 ،67 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
 2016ة الدارنهج  

68 ،67 ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

68 ،67 ةتقييم نهج الدار 3-103 

13.3;13.2 68 ،67 عدم المتثال للقوانين واللوائح البيئية 1-307 GRI 307
 2016المتثال البيئي  

د التقييم البيئي للمور
43 ،42 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
42، 43 2016ة الدارنهج   ناتهة و مكونهج الدار 2-103 

43 ،42 ةتقييم نهج الدار 3-103 

43 ،42 دون الجدد ممن تم التحقق منهم وفق المعايير البيئيةالمور 1-308 
GRI 308

التقييم البيئي  
 12.4;13.2;2016د للمور

13.3 

لم يتم البلغ عن مثل هذه 
ي فات البيئية السلبية التأثير

يد لدينا خللسلسلة التور
 2017عام  

ي سلسلة المداد فة الفعلية والمحتملة الثار البيئية الضار
اءات المتبعةوالجر 2-308 
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بط أهدافر
التنمية 

المستدامة  
ةبمعايير المبادر

العالمية لعداد  
 GRI(ير )التقار

الصفحة صفالو الفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية لعداد  
ير التقار

اجتماعي 
ظيف التو

8.8 137-135 ،122 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

20168.8ة الدارنهج   137-135 ،122 ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

8.8 137-135 ،122 ةالدارتقييم نهج  3-103

;5.5;5.1 
8.6;8.5 124 ظفينان المودورظفون الجدد والمو 1-401 

GRI 401 
125، 126 2016ظيف التو

ظفين بدوام كامل وغير المستحقات الممنوحة للمو
ي أو مؤقتئظفين بدوام جزممنوحة للمو 2-401 

5.5;5.1 127 ةة البوإجاز 3-401 

8.3  125 ،124
ى التقاعد خلل الخمس أوعلفين ظفين المشرنسبة المو

ظيفة ى أساس فئة الوعلالعشر سنوات المقبلة مقسمة  
والمنطقة 

EU15 

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات المؤ
دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

الصحة و السلمة المهنية 

133-129 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

129-2016133ة الدارنهج   ناتهة و مكونهج الدار 2-103 

133-129 ةتقييم نهج الدار 3-103 

8.8 133-129
سمية ي لجان الصحة والسلمة الرفالقوى العاملة الممثلة 

ة والعمالوالمشتركة بين الدار 1-403
GRI 403

الصحة والسلمة 
 129-133 20168.8المهنية  

اض المهنية، واليام نوع الصابة ومعدلت الصابة والمر
ي للوفيات لدة، والتغيب عن العمل، والعدد الجماالمفقو

تبطة بالعمل المر
2-403 

يب و التعليم التدر

138 ،128 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

128، 138 2016ة الدارنهج   ناتهة و مكونهج الدار 2-103 

138 ،128 ةتقييم نهج الدار 3-103 

;5.1;4.3 
8.6;5.5 128

ظف حسب الجنس وفئة ي السنة لكل موفيب سط ساعات التدرمتو
ظفالمو 1-404 GRI 404 

يبالتدر
128، 138 4.4;20168.6والتعليم  

ار ات والتعلم مدى الحياة التي تدعم استمرة المهارامج لداربر
ة اختتام الحياة المهنيةي إدارفظيف العاملين ومساعدتهم تو 2-404 

ص تكافؤ الفرالتنوع و

137-135 ،125 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

125، 135-137 2016ة الدارنهج   ناتهة و مكونهج الدار 2-103 

137-135 ،125 ةتقييم نهج الدار 3-103 

;5.5;5.1 
10.3;8.5 125 جالنة مع الراتب الساسي والجور للنساء بالمقارنسبة الر 2-405 

GRI 405
التنوع و تكافؤ  

 2016ص الفر

عدم التمييز 

123 ،122 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

122، 123 2016ة الدارنهج   ناتهة و مكونهج الدار 2-103 

123 ،122 ةتقييم نهج الدار 3-103 
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بط أهدافر
التنمية 

المستدامة  
ةبمعايير المبادر

العالمية لعداد  
 GRI(ير )التقار

الصفحة صفالو الفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية لعداد  
ير التقار

;5.5;5.1 
16.3;8.5 

 تسجيل أيلم يتم ّ
حوادث خلل عام 

2017 
اءات التصحيحية المتخذةي المعاملة والجرفوقائع التمييز  1-406

GRI 406 
عدم التمييز 

2016 

المجتمعات المحلية 

143 ،142 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

142، 143 2016ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

143 ،142 ةتقييم نهج الدار 3-103 

;9.1;1.4 
11.4 143 ،142

تقييم ي، ولمحلاك المجتمع اة مع إشرالعمليات المنجز
يرامج التطوالثر، وبر 1-413 

GRI 413
المجتمعات 

 2016المحلية  

1.4 143
عدد الشخاص المنتقلين من منازلهم لسباب مادية أو 

لنوع المشروعًيضات وفقااقتصادية والتعو EU22

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات المؤ
دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

التخطيط و الستجابة للكوارث/ الطوارئ 
33 ،32 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
32، 33 2016ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

33 ،32 ةتقييم نهج الدار 3-103 

;1.5 
11.6;11.5 33 ،32 ة نهج الدار

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات المؤ
دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

صحة و سلمة المتعامل 
116 ،108-106 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
 2016ة الدارنهج  

116 ،108-106 ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

116 ،108-106 ةتقييم نهج الدار 3-103 

ل يوجد أي حوادث 3.9;16.3
 2017خلل  

ام باللوائح والقواعد التطوعية ي عدد حالت عدم اللتزلإجما
ة سلمة المنتجات والخدمات خلل دوربشأن آثار صحة و

حياة المنتج بحسب نوع النتائج المتحصلة 
2-416 

GRI 416
صحة و سلمة 

 2016المتعامل  

3.9 

لم يسجل لدينا أي 
تبطحالة وفاة مر

بأداء أعمالنا خلل  
 2017العام

عدد حالت الصابة أو الوفاة للجمهور الناتجة عن أعمال
يات، وقضايانية، والتسوي ذلك الحكام القانوفالهيئة، بما  

اض غير المفصول فيهاي المرفالتسبب  
EU25

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات المؤ
دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

صية المتعامل خصو

117 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

2016117ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

117 ةتقييم نهج الدار 3-103 

16.3 

 تلقي أي شكاويّلم يتم ّ
صيةبشأن انتهاك خصو

المتعامل وخسائر 
بيانات المتعامل خلل 

 2017عام  

صية المتعامل ية تتعلق بانتهاك خصوشكاوي جوهر
وخسائر بيانات المتعامل 1-418 

GRI 418 
صيةخصو

 2016المتعامل  
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بط أهدافر
التنمية 

المستدامة  
ةبمعايير المبادر

العالمية لعداد  
 GRI(ير )التقار

الصفحة صفالو الفصاحات 
ةمعايير المبادر

العالمية لعداد  
ير التقار

المتثال الجتماعي و القتصادي 

41 ،21 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 
GRI 103

21، 41 2016ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

41 ،21 ةتقييم نهج الدار 3-103 

16.3 

ل توجد عقوبات
نقدية أو غير نقدية  

ة لعدم المتثالكبير
ي فللوائح و القوانين  

المجال الجتماعي 
القتصادي 

ي المجال الجتماعي فمخالفة اللوائح والقوانين 
والقتصادي 1-419

GRI 419
المتثال الجتماعي 

 2016والقتصادي  

صول الو

115-110 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
110-2016115ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

115-110 ةتقييم نهج الدار 3-103 

;7.1;1.4 
11.1 115-110 

امج المشتركة مع ي ذلك البرفامج بما ة: البرنهج الدار
باء صول لخدمات الكهريز الوالجهات الحكومية، لتعز

وخدمات دعم المتعاملين 

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات المؤ
دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

;7.1;1.4 
11.1 0% يع ي مناطق التوزفنسبة السكان الذين ل تصلهم الخدمة 

صولة بالخدمةخصة أو المناطق الموالمر EU26

7.1 108-106 يئباار انقطاع التيار الكهرتكر EU28 

7.1 108-106 يئباسط مدة انقطاع التيار الكهرمتو EU29 

7.1 108-106 سط عامل التوفر للمحطات حسب مصدر الطاقة متو
والنظام التنظيمي EU30 

توفير المعلومات 

7.1;1.4  149 ،109
سات تخطي حواجز اللغة والثقافة، ة: ممارنهج الدار

صول أو الستخدام فة، والعاقة، من أجل الونقص المعرو
دعم المتعاملين باء والمن لخدمات الكهر

GRI G4 إفصاحات
 2013القطاعات  

سسات المؤ
دة الخدمية المزو
باء لخدمات الكهر

سعادة المتعاملين 

117-116 ،107 دهشرح للجانب ذي الهمية وحدو 1-103 

GRI 103
107، 116-117 2016ة الدارنهج   ناتهة ومكونهج الدار 2-103 

117-116 ،107 ةتقييم نهج الدار 3-103 

117-116 نتائج استبيان قياس سعادة المتعاملين 
إفصاحات غير

متعلقة بمعايير  
”GRI“ 
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Water Availability and Quality 303-3 Water recycled and reused 95-98 &102-103

plants by energy source and by regulatory regime

 

       

    

 

 

 
 

 
 
 

ABCD 
ي إم جي بشركة كي 

ي بباء ومياه دد المستقل لهيئة كهرير الضمان المحدوتقر

الستنتاج 

ي مجالت الداء فية طة جوهراءات المتبعة، ل توجد أي بيانات مغلوى الدلة التي حصلنا عليها من الجرلإ ًاستنادا
 ًوفقا ّعد ُي المبباء ومياه دير الستدامة لهيئة كهري تقرفح أدناه، والتي تم الفصاح عنها  ّضدة كما هو موّالمحد

 2017. ديسمبر 31ي فة المنتهية دة للفترير، لتحديد المحتوى والجوة العالمية لعداد التقارلمبادئ معايير المبادر

المعلومات الخاضعة للضمان 

ي: يل الخاضعة للضمان ما 2017ي لعام بباء ومياه دير الستدامة لهيئة كهري تقرفدة دة الوارòحد ُتشمل مجالت الداء الم

الصفحات يرة العالمية لعداد التقارشر المبادرمؤ مجال الداء المحدد 

ى علنة بالطلب المتوقع ة مقارة المقررالقدر EU10 111-112و 79-72
يل حسب مصدر الطاقةى المدى الطوعلباء الكهر باء توافر واعتمادية الكهر

102-103و 98-95 يرها واستخدامهاعاد تدوُ المياه الم 303-3 دتها توافر المياه وجو

ي ئباار انقطاع التيار الكهرتكر EU28 108-112و 81
ي* )إن أمكن(ئباة انقطاع التيار الكهرّ EU29 سط مدمتو باء ى الكهرلصول إالو

ية اري وحدات النتاج الحرفسط كفاءة النتاج متو EU11 80-86و 71-69
حسب مصدر الطاقة والنظام التنظيمي كفاءة النظام 

133-129 
اض المهنية، نوع الصابة ومعدلت الصابة والمر 403-2

ي لدة، والتغيب عن العمل، والعدد الجماواليام المفقو
تبطة بالعمل للوفيات المر

الصحة والسلمة المهنية 

ير المنهجية المتبعة عند إعداد التقر
ي بـ »المعايير«(، يلشار إليها فيما ُدة )يير لتحديد المحتوى والجوة العالمية لعداد التقارتم اعتماد مبادئ معايير المبادر

ير والتدقيق. ير، لتكون المعايير المتبعة عند إعداد التقارة العالمية لعداد التقارتها المبادركما نشر

أساس الستنتاج 
 للمعيار فقد: ًي بـ »المعيار«(. ووفقايلشار إليه فيما ُ)ي ISAE 3000امات الضمان ي للتزلللمعيار الدو ًينا عملنا وفقاأجر

طة مغلومعلومات  أي نجد لم حيث د،المحدوالضمان  ىعلالحصول  اتفاق تنفيذولتخطيط  المهني تقييمنا استخدمنا •
دة، سواء بسبب الحتيال أو الخطأّي مجالت الداء المحدفية جوهر

فعاليتهابشأن  استنتاج أي نقدم ل أننا إل ضماننا، اءاتإجرتصميم  عند الصلة ذات الداخلية الضوابط العتبار بعين أخذنا • 
ات والكفاءات المهنية المناسبة. فة والمهاريق العمل المعرى أن يمتلك فرعلصنا حر • 

اءات المتبعة ص الجرّملخ
ي: يلى الدلة التي تم الحصول عليها من خلل القيام بما علد يستند استنتاجنا للضمان المحدو

ية.ي لفهم عمليات الهيئة من أجل تحديد القضايا الجوهربباء ومياه دظفي هيئة كهرة وموى إدارلات إتوجيه استفسار •
 2017.ي لعام بباء ومياه دير استدامة هيئة كهري تقرفدة òحد ُير مجالت الداء الماءات تطوإجر • 
إعداد  اءاتوإجرالحوكمة،  وهياكل الداخلية، الضوابط لفهم يبدومياه  باءكهرهيئة  ظفيوموة إدارى لإات استفسارتوجيه  •

دة.  òحد ُير حول مجالت الداء المالتقار
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دة. òحدُاءات تحليلية بشأن مجالت الداء المإجر •
ي. بباء ومياه دى مقر هيئة كهرلات ميدانية إيارز •
ثيق المصادر.دة لتوّى مجالت الداء المحدعلالطلع  •
دة.òحدُتقييم مدى ملءمة المعايير فيما يتعلق بمجالت الداء الم • 
الستدامة  يرتقارإعداد  معايير مع يتوافق بما للفصاح الساسي للمستوى ًوفقاالمناسبة  اتشربالمؤير التقرإعداد  من كدالتأ • 

ير. ة العالمية لعداد التقارة عن المبادرالصادر
لدى  الستدامة بنهج الشاملة فتنامعرمع  اتساقه لضمان بالكامل 2017لعام  يبدومياه  باءكهرهيئة  استدامة يرتقراجعة مر •

ات العالمية لللمنيوم. شركة المار

ية طة الجوهرد والبيانات المغلومن الضمان المحدو ًكيف يحدد المعيار كل
اءات من الجر ًد من حيث الطبيعة والتوقيت، وهي أقل شموليةي اتفاقات تنفيذ الضمان المحدوفاءات المتبعة تختلف الجر

د ي، فإن مستوى الضمان الذي يتم الحصول عليه بموجب اتفاقات الضمان المحدولالمتبعة من أجل الضمان المعقول. وبالتا
اءات الضمان المعقول. ى من الضمان الذي كان سيتم الحصول عليه لو تم تنفيذ إجرنأد
ر، بشكل مستقل أو ّثؤُع بشكل معقول أن تّية إذا كان من المتوقي ذلك الغفالت - جوهرفطة - بما تعد البيانات المغلوو

ي. بباء ومياه دة هيئة كهرة عن إدارات ذات الصلة الصادرارى القرعلي، لإجما

ي لير الضمان الحااستخدام تقر
دة، وقد òحد ُض تقديم استنتاج الضمان حول مجالت الداء المي بغربباء ومياه دة هيئة كهرى إدارلير ليقدم إتم إعداد هذا التقر

ة ير تجاه أي شخص آخر بخلف إدارى هذا التقرعلنحن ل نتحمل أي مسؤولية تنتج عن العتماد ض آخر. ولغر ًل يكون مناسبا
ُ  من أجله. ّعدض آخر بخلف ذلك الذي أي، أو لي غربباء ومياه دهيئة كهر

ة مسؤولية الدار
ة مسؤولة عن: الدار ّعدُت
تحديد المعايير المناسبة لتلبية احتياجاتها.  •
 للمعايير. ًدة« وفقاّتقديم »مجالت الداء المحدإعداد و •
بسبب  سواء ية،الجوهرطة المغلوالبيانات  من الخالية دةّحد ُالمالداء  مجالت ضوعرإعداد  من ّنمكُتداخلية  ضوابط إنشاء •

الحتيال أو الخطأ. 

مسؤوليتنا
، 2017 ديسمبر 31ي فة المنتهية دة للفترòحد ُد فيما يتعلق بمجالت الداء المي تنفيذ اتفاق الضمان المحدوفتتمثل مسؤوليتنا  

ير الضمان الذي يشمل استنتاجنا. وإصدار تقر

دة اقبة الجواستقلليتنا ومر
(، والتي IFACي للمحاسبين )لة عن التحاد الدوفين الصادرلمتطلبات قواعد سلوك المحاسبين المحتر ًتم تنفيذ عملنا وفقا

د الضمان( مستقلين ّسون( وكذلك شركة التأمين )مزويق الضمان )الممار ّب، من جملة أمور أخرى، أن يكون أعضاء فرتتطل
طبق الشركة ُير. كما تي كتابة التقرفي ذلك عدم المشاركة في، بما لام الضمان الحاعن عميل الضمان، فيما يتعلق بنطاق التز

س بالستقللية المعمول بها والمتطلبات الخلقية الخرى وفق لئحة د الممارّيتقي، و1دة اقبة الجوي لمرلالمعيار الدو
 IESBA(.ة عن هيئة المعايير الخلقية الدولية للمحاسبين )فين الصادرالخلقيات للمحاسبين المحتر

ي إم جي بشركة كي 

ا اجيف باترر

يكشر

 2018 يوليو 24أبو ظبي،  
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ات قائمة المختصر
ابعالجيل الر 4G 

بية ائتلف من المملكة العر
ديةالسعو ACWA 

ظبيباء أبوهيئة مياه وكهر ADWEA 

يتاالدرهم المار AED 

عامل التوفر AF 

الذكاء الصطناعي AI 

نسبة الحوادث AIR 

نظام تشغيل الهواتف المحمولة 
ته شركة جوجلالذي طور Android

معدل الغيابّ AR 

ات الشحن المسبقة إشعار
اءلطلبات الشر ASN 

داد المياه الجوفيةين واسترتخز ASR 

ى النحو علأساليب العمل 
المعتاد BAU

ية العمالارة استمرإدار BCM 

ية العمالارخطة استمر BCP 

ى العمالعلتحليل التأثير  BIA

اطوريمليار غالون إمبر BIG 

بناء متكامل للخليا 
ئيةضوالكهرو BIPV 

شر كتلة الجسممؤ BMI 

ينيطامجلس السلمة البر BSC 

ينيطاالمعيار البر BSI 13500 

مجلس تعليم التكنولوجيا 
ة العمالوإدار BTEC

دة الهواءجة بروخفض در CAR 

ف العمال المعتمدمحتر CBP 

قسم تغير المناخ والستدامة CC&S 

هيئة تنمية المجتمع CDA 

آلية التنمية النظيفة CDM 

ئيس التنفيذيالر CEO 

شهادة خفض النبعاثات 
المعتمدة CERs

غاز الميثان CH4 

دج لقيادة معهد كامبر
الستدامة CISL 

ة الزماتإدار CM 

دة للمتعاملينالدقائق المفقو CML 

بونكسيد الكري أئثنا CO2 

تمر المم المتحدة للتغير مؤ
المناخي COP 

يس ي بارفتمر تغير المناخ مؤ
2015 COP21 

أنظمة الطاقة الشمسية 
ةالمركز CSP 

المسؤولية الجتماعية 
للشركات CSR

ي المتميز لضبط بمركز د
بونالكر DCCE 

ي للطاقة النظيفةباتيجية داستر DCES 

يد المناطقخدمات تبر DCS 

يبباء و مياه دهيئة كهر DEWA 

ي للداء الحكومي بنامج دبر
المتميز DGEP 

يبي دفى للطاقة علالمجلس ال DSCE 

ى الطاقةعلة الطلب إدار DSM 

ط الجهد أنظمة حماية خطو
يبي دفي لالعا DUCAB-HV 

اتي للتجهيزبهيئة د DUSUP 
ة سسة الوروبية لدارالمؤ
دةالجو EFQM 

ات للبيئة مجموعة المار
يةالبحر EMEG 

ات لنظمة سسة المارمؤ
يد المركزيالتبر EMPOWER 

ة البيئيةنظام الدار EMS 

ة الطاقةنظام إدار ENMS 

يات والبناءالهندسة والمشتر EPC 
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سسيةة المخاطر المؤإدار ERM 

شركة خدمات الطاقة ESCO 

شركة التحاد لخدمات الطاقة ETIHAD ESCO 

بائيةمركبة كهر EV 

يةالفطرللحياة  اتالمارجمعية  EWS

مجلس التعاون الخليجي GCC 

يلمحلي الناتج الإجما GDP 

ات الدفيئةالغاز GHG 

بائية المعزولة المفاتيح الكهر
باستخدام الغاز GIS 

يرة العالمية لعداد التقارالمبادر GRI 

هيئة التقييس لدول مجلس 
التعاون الخليجي GSO

جيجاوات ساعات GWh 
الصحة و السلمة H&S 

ية نية الفلوربوالمركبات الكر
الهيدروجينية HFC 

صاحب السمو HH 
يةد البشرالموار HR 

ةارجاع الحرغلية استر HRSG 

الهواءتكييف وية والتهوالتدفئة  HVAC

شهادات الطاقة المتجددة الدولية I-RECs 

ة البتكارنظام إدار IMS 

المساهمات المعتزمة المحددة 
ًطنياو INDCs

ي فنظام تشغيل مستخدم  
ة المحمولةالجهز IOS

نت الشياءإنتر IoT 

نظام المنتج المستقل للطاقة IPP 

معدل الصابةّ IR 

معايير الضمان الدولية 
ISAE 3000 ISAE 3000 

منظمة المعايير الدولية ISO 

تقنية المعلومات IT 

يعلي التفاتد الصونظام الر IVR 

ي لنتاج الطاقةعلمحطة جبل  JAPS

ا العالمية للطاقة- شركة جمير
وادي السليكون JEI Silicon Valley 

ئيسيةة الحسابات الرإدار KAM 
كيلومتر km 

ئيسيةات الداء الرشرمؤ KPI 
كيلو فولت KV 

كيلو وات kW 
كيلو وات/ ساعة kWh 

باءية للكهرالتكلفة المستو LCOE 

ي الباعث للضوءئالصمام الثنا LED 

ي الطاقة فيادة معيار الر
والتصميم البيئي LEED 

دةشركة ذات مسؤولية محدو LLC 

متر m 

مليون M 

متر مكعبّ m3 
ظبي لطاقة شركة أبو

المستقبل Masdar 

اشد سسة محمد بن رمؤ
يةآل مكتوم للعمال الخير MBRCHE 

والنسانية 

اشد آل ات محمد بن رمبادر
مكتوم العالمية MBRGI 

اشد سسة محمد بن رمؤ
للسكان MBRHE 

المدير العام MD 

شمال سط والشرق الو
يقياأفر MENA 

اطوريمليون جالون إمبر MIG 

اطوري مليون جالون إمبر
باليوم MIGD 

يطانيةية برارمليون وحدة حر MMBTU 

ة تفاهممذكر MOU 

ير والتحقق صد و إعداد التقارر
منها MRV 

عملية التحلية متعددة 
احلالمر MSF

يةأطنان متر Mt 
ي نئ ثافية من مكاأطنان متر

بونكسيد الكرأ MtCO2e 

ميجاوات MW 
ميجاوات ساعات MW/h 



تقرير االستدامة 2017 166

 
 

ةميجاوات وقت الذرو MWp 
سكسيد النيتروأ N2O 

ة الطوارئ طنية لدارالهيئة الو
والزمات والكوارث NCEMA 

ينطنية للمن اللكتروالهيئة الو NESA 
كاسيد النيتروجينأ NOx 

التشغيل والصيانة O&M 

المواد المستنفدة للوزون ODS 

منظمة التعاون القتصادي 
والتنمية OECD

الشركة المصنعة للمعدات  
الصلية OEM

ي الهواء الطلقففق اختبار مر OTF 
التخطيط للطاقة والمياه P&WP 

التحليل السياسي القتصادي
الجتماعي التكنولوجي البيئي  PESTEL 

ي نالقانو
ية نية الفلوربوالمركبات الكر

المشبعة PFC 

م يستخديتميرغالوسمقيا
ية عدقاو  ضةحمويد لتحد

يئلمااللمحلوا
pH 

نامج النشطةبر PoA 
أصحاب الهمم POD 

ي المليونفاء أجز ppm 
ئيةألواح ضو PV 

ينبع الثاالر Q2 

يرالبحث والتطو R&D 

 R22 22د مبر

سي 407د مبر R407c 

هيئة التنظيم العقاري RERA 

طوبة النسبيةالر RH 

التناضح العكسي RO 

ى حقوق المساهمينعلالعائد  ROE

انية المتضائلةالحركة الدور RS 
شركة آر دبليو إي باور 

سطنال الشرق الوناشوإنتر RWE PI ME 

ار النقطاع شر معدل تكرمؤ
ي النظامف SAIFI 

شركة برمجيات أوروبية
يفها ّ متعددة الجنسيات مقر SAP

ألمانيا 

ي فانظام التحكم الشر
تحصيل البياناتو SCADA 

شر ثقافة الستدامةمؤ SCI 

أهداف التنمية المستدامة SDGs 
مسابقة العشاري الشمسية 

سطي الشرق الوف SDME

ي الخدمةفالدخول   SE

قةباء ومياه الشارهيئة كهر SEWA 

يتيد الكبرسداسي فلور SF6 

يق قيادة الستدامةفر SLT 
سطةة والمتويع الصغيرالمشار SMEs 

ةسائل القصيرخدمة الر SMS 
يتكسيد الكبري أئثنا SO2 

دينة علقات المورإدار SRM 
نقاط الضعف ة ونقاط القو

ص والتهديداتوالفر SWOT 

يعالنقل والتوز T&D 

ية ارين الطاقة الحرتخز
بيناتيد التورومدخل هواء تبر TESTIAC 

ي لخدمة العملءلالمعهد الدو TICSCI 

ز الخدماتّ ي لتميلالمعيار الدو TISSE 

ف الصحيمعالجة مياه الصر TSE 

يع مجموعة شركاتمشار
يفإسبانية صناعية متخصصة   TSK 

الطاقات المتجددة 
ا وات ساعة )ساعات(تير TWh 

بية المتحدةات العردولة المار UAE 
ي شبكات المياهفالفاقد  UFW

ية اتفاقية المم المتحدة الطار
بشأن تغير المناخ UNFCCC 

يكيةليات المتحدة المر الو US 
يكيلر المر الدو USD 

يبي لمحطة المشروع التجر
اضيةالطاقة الفتر VPP 

المياه والمدنية W&C 

ض تكنولوجيا المياه معر
يتيكس(والطاقة والبيئة )و WETEX 

منظمة الصحة العالمية WHO 

الصندوق العالمي للطبيعة WWF 

بناء صفر الطاقة ZEB 



ه يرى الورق المعاد تدوعلير تم طباعة هذا التقر
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