


 يتنارؤ
ى مستوى عالمي. علة بتكر ُسسة مستدامة ممؤ

سالتنار
باءللكهرمستدامة  خدمات تقديم خالل من يبدية رؤيز تعزوالمعنيين  لكافة السعادة بتحقيق نلتزم 

مؤهل  بكادر لالبتكار، ةمحفزبيئة  ضمن والسالمة والكفاءة االعتمادية من عالمي بمستوى والمياه 
د. الة، داعمين لديمومة الموارّكات فعاشرو

 ناشعار

ألجيالنا القادمة. 



 (2004 - 1918) 



 

ى علنا وأجدادنا اثنا، لقد عاش آباؤتريخنا وتاري بيئتنا جل اهتمامنا ألنها جزء عضوي من بالدنا ولإننا نو
ة وبالحـس المرهـف الحاجـة للمحافظـة ي البـر والبحـر، وأدركـوا بالفطـرفتعايشوا مع بيئتنـا ض وهذه األر

ًنبعـاوًايتركوا منها ما تجـد فيـه األجيـال القادمـة مصـدرعليها وأن يأخذوا منها قدر احتياجاتهم فقط، و
للعطاء 

”
 
“
 



 يد آل نهياناصاحب السمو الشيخ / خليفة بن ز

بية المتحدة - حفظه هللا ات العرئيس دولة اإلمارر



ه طني، له أطربية المتحدة واجب وات العري دولة اإلمارفتحقيق التنمية المستدامة حماية البيئة، و
ة يعاته المتكاملة وآلياته المتطورتشرسسية والمؤ

”
 
“
 



صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم

بية المتحدة ات العرئيس دولة اإلمارنائب ر

ي - رعاه هللا باء حاكم دئيس مجلس الوزرر



ًًً
مستدامة ومتاحة، وبيئة نظيفة وآمنة 

، للجمع بين ثالثة أشياء: نمو اقتصادي متواصل، طاقةناجحا عالمياذجا ات نموهدفنا أن تكون اإلمار ”
 
“




 سعادة / سعيد محمد الطاير

ئيس التنفيذي العضو المنتدب و الر

ي بباء ومياه دهيئة كهر



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 


ئيس التنفيذي سالة العضو المنتدب والرر
ي بباء ومياه دهيئة كهر

ي المعنيين،ئاأعز

تحية طيبة وبعد،،، 

بما ض،األربيئة  ىعلًاكبيرًاتأثيرالعالم  سكان يداتزثر يؤ
االنبعاثات يداتزوالطبيعية،  دالمواراف استنزذلك  يف

ذلك  يفبما  العوامل من عدد عن ناتج وهذا نية،بوالكر

نمط الحياة غير المستدام الذي يتبعه العالم.

من اتيجيتهااستريبدومياه باءكهرهيئةتستمد و
سيدي أطلقها التي 2050النظيفة  للطاقة يبداتيجية استر

نائب  مكتوم، آل اشدربن  محمد الشيخ السمو صاحب 
هللا،  رعاه ي،بدحاكم  اءالوزرمجلس  ئيسرالدولة  ئيسر

واالقتصاد النظيفة للطاقة عالمي مركز ىلإيبديل لتحو
ي فالطاقة  إنتاج يلإجمامن  7%توفير  خالل من األخضر 

25%و،2020عام  بحلول النظيفة الطاقة مصادر من يبد
ذلك، ىلإوباإلضافة .2050بحلول 75%و،2030بحلول  
ىعلالطلب  ةإداراتيجية استردعم وتحقيق  ىعلنعمل  
بحلول  30%بنسبة  االستهالك لخفض والمياه الطاقة 

نيةبوالكراالنبعاثات  من الحد اتيجيةواستر،2030عام 
عام  بحلول 16%بنسبة  نيةبوالكراالنبعاثات  من للتقليل 

.2021

حددتها التي اتيجيةاالسترلألهداف  ًوفقاالهيئة  تعملو
لتنمية أخضر “اقتصاد األمد يلةطوطنية الوة المبادر

بن  محمد الشيخ السمو صاحب أطلقها التي مستدامة”، 
دولة  يفأخضر  اقتصاد لبناء هللا، رعاه مكتوم، آل اشدر

تحقيق  ىعلجاهدين  نعمل كما المتحدة. بيةالعرات اإلمار
المدينة  يبدلجعل  هسموأطلقها  التي الذكية”، يب“دة مبادر

ً.األذكى واألسعد عالميا

المستدامة” للطاقة تنظيمية اتشر“مؤير لتقرًووفقا
الطاقة تنظيم اتشرمؤحول  يلالدوالبنك  هأصدرالذي  

ىعلاألول  المركز يفات اإلماردولة  جاءت ، المستدامة 
يفوسط، األوالشرق  ومنطقة يبالعرالعالم  مستوى 

دتقوالتي  الدول كبرأقائمة ضمن ً،عالميا 28تبة المر
ىلإيرالتقرأشار  كما النظيفة. الطاقة ىلإالتحول يفالعالم  

تعد  اتاإلماردولة  يفالشمسية  الطاقة عطاءات كلفة أن 
ى مستوى العالم.على ناألد

المكانة هذه لتحقيقئيسية الرالعوامل  أحد يتمثلو
للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع إنشاء ىفائدة الر

الشمسية للطاقة مشروع كبرأيعد  الذي الشمسية، 
المستقل.  المنتج نظام وفق واحد موقع يفالعالم  يف
عام  بحلول ميجاوات 1,000اإلنتاجية  تهقدرستبلغ و

اتباستثمار،2030عام  بحلول ميجاوات 5,000و،2020
المجمع يسهم سوفودرهم.  مليار 50ى لإتصل إجمالية 

من طن مليون 6.5من  كثرأتخفيض يفكتماله اعند  
ً.يابون سنوانبعاثات الكر

للطاقة مكتوم آل اشدربن  محمد مجمع يعكسو
التنمية تحقيق ىلإاميةالرالهيئة دجهوالشمسية 

الطاقة ديهتؤالذي  الهام الدور ندرك إذ المستدامة، 
المستدامة التنمية تحقيق بين توازن يجادإيفالمتجددة  
ى البيئة. علوالحفاظ  

صميم  يفاالستدامة  ضعلومساعينا  نواصل سوفو
إطار  يفأنشطتنا،  جميع يفوإدماجها  أعمالنا، اتيجيةاستر
مستدامة  سسةمؤتكون  بأن يتهارؤلتحقيق  الهيئة دجهو

سعادة  تحقيق يفواإلسهام  عالمي، مستوى ىعلة مبتكر
ىعلألًوفقاوالمياه  باءالكهرتوفير  خالل من الناس

بية العرات اإلماردولة  مكانة يزتعزوالدولية،  المعايير 
والمجاالت والمياه الطاقة قطاع يفًعالمياائدة الرالمتحدة 

ذات الصلة. 

ًمفيداًجعامرسيشكل  يرالتقرهذا  أن يقين ىعلإنني 
هدفنا تحقيق نحو تناومسيراتنا إنجازلكل  ًشفافاو

دول أفضل من واحدة اتاإلماردولة  جعل يفواإلسهام  
نحثكم و .2021عام  للدولة الذهبي اليوبيل بحلول العالم 

حق لضمان المدى يلطوسعينا  يفلنا  االنضمام ىعل
دةجوذات  مستدامة بحياة التمتع يفالقادمة  األجيال 
ض. ى كوكب األرعلعالية  
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يبباء ومياه دير االستدامة لهيئة كهريات تقرمحتو

2016 لعام  

حول هذا التقرير
يبحول هيئة كهرباء ومياه د

قصة نجاح: أفضل صفقة مالية للعام أ.
التنمية المستدامة

 قصة نجاح: مؤتمر ريادة االستدامةأ. 
يبقصة نجاح: التوجيه البيئي ألكاديمية هيئة كهرباء ومياه د ب.

الطاقة والتغير المناخي
 قصة نجاح: المحطة ”إم“ أ.
 قصة نجاح: مراقبة محطات التوزيع الفرعية عن بعد و مؤشراتب. 

EFI)العطل األرضي (
المياه 
ي المضخاتفقصة نجاح: تحسين وتعزيز كفاءة الطاقة أ. 
قصة نجاح: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه ب.

المتعاملون
يلقصة نجاح: مبادرة بيتنا مثا أ.

الموظفون
 للرسم الجرافيتي 2021 قصة نجاح: مسابقة ديوا أ.
 قصة نجاح: مهندس المستقبل ب.
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حول هيئة كهرباء ومياه دبي




ي بباء ومياه دحول هيئة كهر



يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


ير حول هذا التقر

اماتهــا بالتزالوفــاء  ســبل خاللــه مــن الهيئــة تتنــاول ــي.بدوميــاه  بــاءكهرلهيئــة  ابــعالرالســنوي  االســتدامة يــرتقرهــو  هــذا
ـدفبهــة، والحوكمــع، والمجتمــة، والبيئــاد، باالقتصــة المتعقلــع المواضيــة اسـدرل الـخــن مــتدامة االســو نحــدى المــة يلـالطو

ـذاـي هــفـم ـوار معهــز الحـيـتعزّـمـن ثــتدامة، ومــق باالســا يتعلــة فيمـيــاتها اإلدارســة وممارـى أداء الهيئــعلـن ع المعنييـالـإطـ
ص. ـوالخصـ


دهير وحدونطاق التقر

يــرالتقرهــذا  ــيفدة الــوارواإلفصاحــات  البيانــات تبــطتر
ــيفـع تقــي التــية األساسـاءات ـرواإلجــات العمليــع بجميـ

ـك.ف ذلـالـد خــرـم يــا لــملها، مـتشــة وـل الهيئــاق عمـنطـ
يعـارـق بالمشــات تتعلــة بيانـيــى أـعلـوي ـه ال يحتــا أنـكمـ

فالـخــر يذكــم لــا مــن، الباطــن مــن والمقاوليــتركة المشـ
ـك. ذلـ

ة من يـر الفتـردة فـي التقرتغطـي بيانـات األداء الـوار
 2016. ديســمبر 31 ينايــر إلــى 1
أطلقتهــا التــي يــةالجارات المبــادريــر التقريتضمــن و

ــى عليحتــوي  كمــا الماضيــة، الســنوات لالخــالهيئــة  
ـريــي تقارـفدت ـي ورـة التــية المهمــات األساسـالمعلومـ

أدوات يفـة يـجوهرت الـتعديــد توجـال  ـهبأنـًـاعلمــابقة، سـ
ـكتلــن عــر يـالتقرـذا هـــيفـتخدمة المســات البيانــاس قيـ

د أيـوـال وجــي حــفـابق. وـر السـيــي التقرـفـتخدمة المسـ
ـا.ضعهــي موـفـوح ضــا بوـار إليهــه يشــات، فإنـاختالفـ

ير االستدامة ير تقارتطو

األساســي العامــل هــي الشــفافية بــأن منــا ًيمانــاإ
نــة،للمقاروقابلــة  شــاملة،وثوقــة، مونتائــج  لتقديــم 
اء إلجــرأخــرى  ةمــر 2016االســتدامة  يــرتقرقدمنــا  

دـزوـل مــن قبــول( مــتوى معقــي )بمسـجــان خارضمـ
الدوليــة الضمــان لمعاييــر ًوفقــامســتقل  ضمــان 


تحديد المحتوى  

2016ــي بدوميــاه  بــاءكهرلهيئــة  االســتدامة يــرتقريقــدم 
جميــع  يســتهدفواالســتدامة،  بــأداء متعلقــة معلومــات 

ـاحـة باإلفصــزم الهيئــث تلتــة. حيــدى الهيئــن لــات المعنييـفئـ
ـريـالتقرـذا هــدار إصـــيتيأوً،ياـنوســتدامة االســول حــا أدائهــن عـ

ًوفقــاإعــداده  تــم وقــد ،2015لعــام  االســتدامة يــرتقربعــد  
حســب (،GRI)يــر التقارإلعــداد  العالميــة ةالمبــادرلمعاييــر  

يــر التقارإلعــداد  العالميــة ةوالمبــادراألساســي.  المســتوى 
ـتدامة ـر االسـيــداد تقارـر إعــدار معاييــي بإصــة تعنــي منظمـهـ

ـمالعالــول حــات سسـالمؤـتخدمها تسـوً،ـاعالميــا بهـف ـرالمعتـ
ـتيــد أجرـا. وقــى عملهــعله ـرتأثيــتدامة وـأداء االســف بـيـللتعر
ـدةـر الجديــى المعاييــعلـاء ـر بنـيــوى التقرـف محتـيــة تعرعمليـ
ـاتـى إفصاحــلـة إـر، باإلضافـيــداد التقارـة إلعـة العالميــادرللمبـ

اإلطــار مــن ابــعالرلإلصــدار  ًوفقــابــاء الكهرخدمــات  قطــاع 
ـذا ـز هـتكـيرـر. ويــداد التقارـة إلعـة العالميــادرـن المبــادر عـالصـ

ـاـتدامة. كمــة واالســمولية والواقعيــادئ الشــى مبــعلـر يـالتقر
معيار يفالمحددة  المبادئ وفق يرالتقرهذا  الهيئة صممت 

واالســتجابة.واألهميــة  الشــمولية مــن AA1000المســاءلة  

التعليقات

يــرتطوــى لإًدائمــانســعى  ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  ــيفإننــا  
المعنييــن جميــع اءآرنثمــن واالســتدامة،  أداء تحســينو

اتاستفســارأو  تعليقــات أي دوجــوحــال  ــيفوعليــه  لدينــا. 
يــرتقرمــن  ابــعالرباإلصــدار  تتعلــق للتحســين احــاتاقترأو  

ــي: ناإللكترويــد البرــى علمعنــا  التواصــل جــىيراالســتدامة،  
.)ISAE3000( 3000

فقــد ذلــك، ــىلاباإلضافــة 
للهيئة:ــيناإللكتروـع الموقــر عبــجنامــن برـزء مــا جـننــم، كوـول العالــر حـيــدي التقارمعـ

sustainability@dewa.gov.ae
ةمتوفرـر يـالتقرـذا هــن مــة نيـاإللكتروـخة النســأن بــم العلــى جـيرطليعــة ــيفمكانتنــا  كدنــا أ

إلعداد  العالمية ةـادرالمبــه أطلقتــذي الــر” المعاييـ“رواد  
عالميــة سســةمؤ 100نامــج البريشــمل ويــر، التقار

إلعــداد  الجديــدة العالميــة المعاييــر الفــور ــىعلتبنــت  
العالميــة ةالمبــادرأطلقتهــا  التــي االســتدامة، يــرتقار

ــىعليــدل  ممــا ،2016كتوبــر أــيفيــر التقارإلعــداد  
ـيـفـة الهيئــه إليــت صلـوـذي الــي ـلالعاـوج النضــتوى مسـ

ً.عالميــااالســتدامة  يــرتقارإعــداد  مجــال 

www.dewa.gov.ae 

www.dewa.gov.ae
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ي سطور فالهيئة  

ـاء بــــدادات الكهرـد بإمـــيــام التزوـا بمهــع وحدهـتضطلــل، وـة بالكامــة للحكومــــة مملوكـــسســــي مؤـاه دبــــاء وميـــبــــة كهرهيئـــ
ـاهالميـــات انــوخزـاه، الميـــة تحليــوـاء بــالكهرـد توليـــات محطـــة الهيئــــك تمتلــــة، الغايــذه لهـًـاتحقيقـوـي. دبـــة ـارإمـــــيفـاه والميـــ

مع  ـتها،صيانـــوـغيلها تشـــى لتتووي، بدـي فــــاه والميــــاء بـــالكهريع توزـبكات شـــوـاه، والميــــاء بـــالكهرنقل  طـووخطــــة، الجوفيــ
ـي،ـاز الطبيعـــى الغـــعلـي ـكل أساســـا بشـــي عملهــفـد ـاه تعتمــة الميـــات تحليـــاء ومحطــبــــد الكهرـات توليـــمحطــــم أن العلـ

الطبيعــي الغــاز اءشــرعــن  المســؤولة الجهة وهــي ســوب(،)دوات للتجهيـزدبـي  هيئـة مـن ًيـاحصرالغـاز  الهيئة تشتريو
ـةمظلـــت مسـتقلةتحــسسة كمؤـي دبـــاه وميـــاء بــكهرـة هيئـــل تعمـــوـي. دبـــة ـارإمــــي فـــء الـللعمــــليمه تســـوـنه يـــتخزوـله نقـــو

ـيفــــا لهــــيق والتنســــط والتخطيــــة الطاقــــة سياســــر يـــتطوعن  المسؤولة الجهة وهو ـي،دبــــي فــــة للطاقــــى األعلــــس المجلــ
ورغـم  الهيئـة. لدى بها المعمول بـاءوالكهرالميـاه  فةتعرتحديـد  سـلطة تشـمل واسـعة تنظيميـة صالحيـات ولــديه دبــي، 

ـح ـن المصالــد مــا العديــة لديهــاه، إال أن الهيئـــاء والميــبـــداد بالكهرـاج واإلمـــي إنتـــل فـــية تتمثـئيســـا الرـطة أعمالنــأن أنشــ
ـي:ـيلـا ـا مــة، ومنهــة ذات الصلـيـالتجار
المتكاملــة: للحلــول البيانــات مركــز 

بالكامــل 

دـبـي.

تقــدم الطاقــة: لخدمــات االتحــاد شــركة 
أسســت وقــد ــي،بدوميــاه  بــاءكهرلهيئــة  

مملوكــة تابعــة شــركة هــي 
وهــي ــي،نللمباالطاقــة  كفــاءة خدمــات 

وميــاه  بــاءكهرلهيئــة  بالكامــل مملوكــةإضافــة  البيانــات، مركــز خدمــات لتقديــم 
وحلــول الســحابية، ســبةالحوحلــول  ــىلإ

تكنولوجيــا خدمــات ةوإداراألعمــال،  ةإدار
جيــةالخاروللهيئــات  للهيئــة المعلومــات 

يــدالتبرألنظمــة اتاإلمــار سســةمؤوالخاصــة.العامــة  

أنشــطتها 

70%ـةالهيئــك تمتلـ (:ـاور)إمبـ ـزيالمركـ لخدمــات ئيســيالرد المــزووهــي  منهــا، ــيفالشــركة  أنشــئت (:1) للطاقــة شــعاع ـام عـ
الثانيــة

 ميجــاوات 

تشــملوالمنطقــة.  ــيفالمركــزي  يــدالتبرـتقل،ـج المســام المنتــق نظـوفـ2015 صيانــةوتشــغيلوةإدارحلــةالمرالســتكمال ذلــكو شــبكاتويــة المركزيــد التبرمحطــات للطاقــة  اشــدربــن  محمــد مجمــع مــن الصلــة.ذات  يــعالتوز200ـة ة إنتاجيــدرـية، بقـالشمسـ شــركة  تمتلــكوالشمســية.  الطاقــة مــن
ـامنهـ51%ـبة ـة نســة للطاقـا العالميــرجميـ

للطاقــة بــاور كــوا أشــركة  تمتلــك بينمــا 

أســواق 

الشــرب، ميــاه تعبئــة شــركة ــي:بد مــاي  
هيئــة  قبــل مــن بالكامــل مملوكــة وهــي 49%.لشمســية ا

مــاي شــركة ــىلتتووــي. بدميــاة  و بــاءكهر  ـةللطاقـ ـعاعشـ

بغــرض
ـدةالجديــركة الشــي هـ (:2)

ــيفالمعبــأة  الشــرب ميــاه يــعتوزــي بد 2016عــام تأسســت التــي
المتحــدة بيــةالعراتاإلمــار مجمــع مــن الثالثــة حلــةالمراســتكمال 

التصديــر.وأســواق   ةبقدرـية، الشمسـللطاقة  ـداشـربن  محمد
شــعاع شــركة تمتلــك ميجــاوات. 800

60%نســبتهمــا  منهــا للطاقــة القابضــة 

شــركة  

.%36

بــون:الكر لضبــط المتميــز ــيبد مركــز  للطاقــة اتاإلمــارشــركة  مــع كةابالشــر
ــيفمتخصصــة اتاستشــار  .40%بنســبة  الشمســية

الطاقــة ــىعلتركــز  الطاقــة، يعمشــار
نيــة، بوالكرصــدة األرتــداول والمتجــددة  (:1) ـةحلـلمرا– ـةقـللطا نـاحصيـ عوـرمشـ
ـع بواقـة ـرثـمؤـة حصــا فيهــة الهيئــك تمتلـوإلنتــاج المنطقــة ــيفمحطــة  أول هــي

النظيــف الفحــم بتقنيــة الطاقــة
إنشــاء  تــم ،)
ميجــاوات
كهربــاء 

للطاقــة 

وفــق 
IPP)ـتقل المســج المنتــام نظـ

 2400إلنتــاج  المشــروع هــذا 
هيئــة لشــبكة الطاقــة مــن

العاـلـي:
 الضغــط كابــات لتصنيــع دوكاب شــركة 

دةوالمــورالمصنعــة الشــركة أهــداف تحقيــق ــيفلإلســهام  ــي،بدوميــاه 
وأنشــئت ــيلالعاالجهــد  ذات تالللكابــالمتكاملــة ــيبداتيجية اســتر

دوكاب  بيــن مشــترك كمشــروع الشــركة ـةالقابضــان حصيــركة شــك تمتلـو.2050
(25%)ي بدومياه  باءكهروهيئة  (،)50%ـاـروع، بينمـمن المشـ51%ـبةـة نسـللطاقـ

(.25%)ظبــيأبوبــاء وكهرميــاه  وهيئــة بيــنوهاربــاور  كــواأمــن كل تمتلــك
 49%.نســبة  القابضــة

 شــركةو للطاقــة، العالميــة اجميــر شــركة

لـــ

(:RWEـط )ســرق األوـو إي الشــركة آر دبليـشـ يعمشــارــي فمتخصصــة  اتاستشــارشــركة  ،(2) للطاقــة القابضــة شــعاع %51ــيبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــك تملــة، الطاقـللطاقــة:القابضــة حصيــان يع خاصــاراض مشــرـت ألغـتأسسـ

وشــركة 
شــركات 

بالمشــاريع 

ـاحصصهــن مـ 49%دـوتعــا بينمــا، حصصهــن مــي ـة، وهـ ـةالتابعــركات والشــي، تكنولوجـإى  ـودبليـآر ـة ا العالميــرـركة جميــل لشــة بالكامـمملوكـ المجموعــة (،RWE)إى دبليــو آر لمجموعــةـاء بــة كهرـتثماري لهيئـاع االســذرـة، الـللطاقـ اإلمــداد مجــال ــيفائــدة الرالعمالقــة  األلمانيــة يتعلــق فيمــا ــيبدوميــاه بــاء.الكهربخدمــات  المنتــج نظــام أســاس ــىعلالقائمــة  (.IPP)المســتقل
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ي بباء ومياه دحقائق عن هيئة كهر

11,485 
ظــــــف مو

 ميجاوات 10.000
666,006 باء ة اإلنتاجية للكهرالقدر

عدد المتعاملين) المياه( 

مليون جالون،  470
752,505 ة اإلنتاجية للمياه القدر

باء( عدد المتعاملين) الكهر

ي بباء ومياه ديخ هيئة كهرتار

ـددةمحـــة جهــاء إنشــى إلــًـةماسـُـةالحاجـــدت بــينيات، الخمســـيفـاحلية الســـيبدـة مدينــهدته شـــذي الـــل الهائـــور للتطــًاـرنظــ
ميـاه  ةدائـرودبـي  ـاءبــكهرـركة شـــاء إنشـــم تــوبالفعل،  باء.الكهرـد توليــوـرب للشـــة الصالحـــاه الميـــاج إنتـــن عـــؤولة مســـون تكــ
ـة المحطــباء: الكهرـد لتوليـــي محطتــأول  ـيدبــــاء بـــكهرـركة شـــوأسست  .1961ـام وعـــ 1959ـام عــــي فـــي التوالـــى علـــي دبــ

ـيطة. ـع بســـيــــبكة توزـر شــــاء عبـبـــي بالكهرـكان دبـــد ســيــلتزو 1973و 1961ـي ـن عامــة بيـــرـي الفتـــة )ب( فــ)أ( والمحطــ
ـد ـاوات. وقـــميجـــ 60ـا ـة لهمـــة اإلجماليــــدرـت القـــصلــغيلهما، ووـي تشـــزل فــد الديـــوـى وقـــان علـــاتان المحطتــدت هــواعتمـــ
ـي،دبـــي فــيع ـرالســـدم للتقـــوي قــٍـاسأســـاد يجــإـي فــالمبكر  الوقت هذا يفباء والكهربالمياه  اإلمداد خدمات تقديم أسهم

ـانـــمقرـي فـــًـاقائمـــ)أ(،  ـةالمحطــــن مــــووات كيلـــ 360ة ـدربقــزل، الديــــدات مولــــركات محــــد أحـــة يــرؤـن الممكـــن مــال زـا ومـ
بدبــي. دـوالقرهــــة منطقــــي فــــي الحالـــ

مجلس ئيسرالدولة،  ئيسرنائب  ـوم،مكتــآل  ـداشــرـن بـــوم مكتـــيخ الشـــهللا  بإذن ـهلــــور المغفـــأصدر  ،1992ـام عــــي وفـــ
سسـة عامـة مسـتقلةباعتبارهـا مؤبـاء وميـاه دبـي، ص إنشـاء هيئـة كهربخصـو (1قـم )سوم ر، مرٍي حينئذباء حاكم دالوزر

باءالكهرتوليد  ةقدرتضاعفت  وقد ـي.دبــة ـارإمـــي فــــاه والميــــاء بـــالكهرـاج إنتــــن عــــؤولة ومســــة، للحكومــــل بالكامــــة مملوكــ
ـيـفًـاـون يوميــون جالـمليـ 470ـى ـلـاه إـة للميـة اإلنتاجيــدرـت القـصلــا وـاوات، كمـميجـ 10,000ـى ـلإًالـوصــت وـك الوقــذ ذلـمنـ
 .2016ـام العـ
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اتيجيتنا استر

االســتدامة لدمــج بجــد العمــل واصلنــا فقد ســالتها.وري بدومياه  باءكهرهيئة  يــةرؤمــن  أيتجــزال  ًجــزءااالســتدامة  تشكل
ـارـارج إطــتدامة خــا لالســــع مفهومنـــيتســــه. وـوم بــــا نقــــي كل مــــل فــــو األكمــــى النحــــيخها علـــســـترـا وـم أعمالنــــي صميـــفـــ

الذيــن المعنيين اءآريعكـس  وهذا ي.بدة إمـارفـي  واالقتصـاد والمجتمـع ديــنالمورسلســلة  ليشــمل التشغيلية عملياتنا 
ـؤولة.مســة طنيـوـة سســـمؤـا باعتبارهــتدامة االســز يـتعزـال مجـــيفـادة يـــالرـة للهيئــــون يكـأن  ـونيتوقعـــ

ـة االقتصاديـــداف واألهـــتدامة، لالسـاألبعاد  يثثالالمنظور  ـمللتشـاتيجيتنا ـتراسـير بتطوـا قمنــــد فقــــك، ذلــــى إلــــتجابة واســـ
ـالـة لألعمـــاتيجية متكاملــترـا اســــا يمنحنــــة، ممــــداف الماليــــع األهــــب مــــى جنـــإلـــًـاـاملة جنبــــة الشــــة والبيئيــواالجتماعيــ

ـة سســـن “مؤـا مــيتنـــر رؤـن تغييـــح مـــا يتضـــكار، كمـــداع واالبتـــى اإلبـــا علــنـــادة تركيزيـــا بزـد قمنـــتدامة. وقــة المسـيـالتجار
ـكوكذلـــ،2015ـام عــــي فــــي” عالمــــتوى مســــى علـــة ـرـــِبتكُمـتدامة مســــة سســـ“مؤـى إلــــي” عالمــــتوى مســـى علـــتدامة مســ

ـك.لذلـًـاـالتنا تبعـســــث رتحديـــ
ـالـذ الفعــان التنفيـلضمـ 2021ـي ـبـة دوخطـ 2021ات ـارـة اإلمـيــداف رؤـم أهــي دعــفاتيجي ـترـا االســتمر توجهنــوف يسـسـو

ـة. ـة والمحليـطنيـاتيجياتنا الوـترالسـ

اتيجيةة االسترنظام إدار
ـاـام، منهــدة أقســى عــلـيمها اـم تقســث يتــنوي، حيــكل سـاتيجية بشــترة االســة إدارـي عمليــبـاه دـاء وميـبــة كهرـي هيئــفـذ ننفـ
ـية. أساســاور محـ 4ـمل تشــا بدورهــي والتــية، سسـالمؤات ـادروالمبــية، سسـالمؤاألداء  اتـرشـومؤاتيجية، ـتراالســداف األهـ

ات ارـرـات وقــن عمليــتدامة ضمــج االســمح بدمــوم يســذا المفهـهـ (:Triple-bottom-lineـة )ثـاـاد الثـوم األبعـمفهـ
ـعســياق أوـي ســفة األداء ـإدارـماح بــم الســن ثــي، ومــي، والبيئــي، واالجتماعــلـد الماـار : البعــي االعتبــفـذ ـع األخــة مـالهيئـ

ـال.لألعمـ
فئــات لجميــع مضافــة قيمــة يجــادإــى علــي بدميــاة  و بــاءكهرهيئــة  تركيــز نطــاق ســعيوالمحــور  هــذا المعنييــن:

.مليــنلمتعاا
ـيـفـهم ـا يســو مــال، وهـاءات األعمــرـف إجـاتيجية لمختلــترـات االسـيــى األولوـعلـور ـذا المحــز هـيركـ ـة:ـات الداخليـالعمليـ

ـام.ـكل عــن بشــن والمعنييــعادة المتعامليـســا وضــق رتحقيـ
التنظيمــي، للتغييــر الداعمــة البيئــة بخلــق المتعلقــة يــاتاألولوــى علالمحــور  هــذا يركــز والنمــو: والتعلــم الدعــم 

ـرتتوفـأن  ـيينبغــي التــة يـالضرورـينات التحسـو  ـاتاإلمكانيــق خلـو  ـا،عملياتنـــيفـز التميـــىلإـول صـللوـو والنمــكار، واالبتـ
ـي.ـبـاة دـاء و ميـبــة كهرـي هيئــف
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2021اتيجية نحو عام الطموحات االستر

ــىعللالســتدامة  أهدافهــا لتحقيــق خاللهــا مــن الهيئــة تســعى ضوعــاتموخمســة  2021لعــام  اتيجيتنااســترتتضمــن  
البعيــد: المــدى  

مةاســتدالايــزتعز ل حــوتيجيتنا اســترار تتمحــو :مالمســتدا لنمــوا
ىـوقصــة هميـأو ذف ـدهــو هـم اـتدلمسـاـولنمـاو .ـطتنانشـأـع جميــي ـف

خطــط ــيفم ســهالإلتنــا ارقديــز بتعز لنــا يســمح ن أنهشــأمــن ،لنــا
لنــاماس أرــى علظ لحفــااو،حــةلطموايــةدتحاالاولمحليــة التنميــةا

.مســتمري دقتصــاانمــون ضمــاو،لطبيعيــةادرالمــوامــن 

نســعى :كيــةلذاتمــالخداولتشــغيليةاتلعمليــااــيف لتميــزا
ســيةساألاتمــالخدايــمتقدــي فلتميــز اتحقيــقــى لإلهيئــةاــي ف

نظــموييــر لمعااتنفيــذل الخــمــن ،لمعنييــنافــة لكاومليــن للمتعا
ةئــدالراتســارلمماافضــل أتبنــي و،ًلميــاعابهــا ف لمعتــراةرادإلا
لمــيعاىمســتوتاذتمــاخديــمتقدصلــةامووعــةلصنااــي ف

تمــالخدايــم تقدولتميــز اتحقيــقــى لإفنهــدنحــن و  .مليــنللمتعا
لمعنييــناوئنــالعمالســيةساألا

مــلعالمعنييــن اةدســعاوضــا رتحقيــق ن إ : لمعنييــنا كاشــرإ
لســبباهــوو،ميــةخدسســة مؤنــا رعتباباح لنجــاالتحقيــقســي ساأ

فــةكاكة رمشــايــز تعز ــى علكيــزلتراةديــاز مــع ًمــاقدنمضــي ن أل
.تهــمقعاتووتهــمجاحتياافهــمولمعنييــنا

لتــياعةرلمتســااتالتغيــراظــلــيف:تيجياســترالا ربتــكاالا
ربتــكاالاــى علتنــا رقدتكتســب ،هلميــااوقــة لطااع قطــاها يشــهد

تيــاتحدفاستشــراونتنــامكايــزتعز جــلأمــنعفــةمضاهميةأ
تيجيةاســتراكــز تر،الــذ .ــيبدة رمــاإولهيئــة اجــهاتولتــي المســتقبل ا
هنــةالراتيــاللتحدمــة ءمالكثــر أ وئمــة ادل حلــود يجــاإــىعللهيئــة ا

.لمســتقبلية او 

 ةدلســعاا فــةثقا ســيخترو ليــةعا ةءكفــا تاذ سســيةمؤ تارقــد
سســاألاحجــرهــمظفينــامونإ:طنيــةلوا يــةلهوا عــميد بمــا

تقــع تقهــمعاــىعلو،مــللكاباتيجيتنااســتراعليــهنبنــييلــذا
ظفينــاموــي فر ســتثماالباميــن ملتزســنظل و .هــاتنفيذلية ومســؤ

لنــاعماأنمــوعــم لدمنتجــة ومنــة آويحــة مر عمــل بيئــة فيــر توو
بيــة لعراتارمــاإلالــةولدطنيــة لوايــة لهوايــزتعز مــع ،حهــانجاو
.عليهــاظلحفــااوةلمتحــدا
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منهج التخطيط االستراتيجي

االســتراتيجي،  للتخطيــط نهجنــا إطــار وفــي وجهــة. وليســت متكاملــة، رحلــة االســتدامة أن نــدرك دبــي وميــاه كهربــاء هيئــة ف ــي
نجــري أبحــاث وتحليــالت شــاملة توفــر لنــا نظــرة شــاملة لســياقنا التشــغيلي الــذي يوفــر خارطــة طريــق مســتدامة لعمــل
والســوقية،  والصناعيــة والقانونيــة والتكنولوجيــة والبيئيــة واالجتماعيــة السياســية االتجاهــات أهــم بدراســة ونعتنــي الهيئــة.
ً اســتنادا الســيناريوهات مــن عــدد فــي وننظــر والفــرص. والتهديــدات والضعــف القــوة نقــاط لتحديــد أدائنــا ســجل عــن فضــال
دورة  شــهدت وقــد المحــدد. الزمنــي اإلطــار علــى االســتراتيجية اآلثــار نحــدد ثــم األساســية. والدوافــع الناشــئة االتجاهــات إلــى
توجهــات  الخطــة هــذه وتحــدد .2021 أهــداف مــع يتناســب بمــا الهيئــة إجــراءات تطويــر فــي أساســية مرحلــة هــذه التخطيــط

رســالتها. لتحقيــق المطلوبــة الرئيســية والمشــاريع المبــادرات وتصــف القادمــة، الخمــس للســنوات الهيئــة

 إستراتيجية هيئة
كهر باء ومياه دبي

2021 

تحليل التوجهات المستقبلية 

االستراتيجية

)SWOT( تحليل 

إشراك المعنيين
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ي بباء ومياه داتيجية هيئة كهرمواءمة استر

ي. بة دطنية، وخطط إماريق التي تتبناها تتواءم مع الخطط العالمية، والوطة الطراتيجية الهيئة وخاراستر

أهداف هيئة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
إلنهــاء  األهــداف مــن مجموعــة هــي المســتدامة للتنميــة المتحــدة األمــم هيئــة أهــداف إن

ـة التنميــال أعمــدول جــن مــد جديــزء كجــع للجميــاء خـالرـان ضمـوض األرـب كوكــة وحمايــر الفقـ
ـة ـن هيئـتؤمـ. و2030ـامـى عــا حتــب تحقيقهــددة يجـات محــرشــدف مؤـكل هــتدامة. ولـالمسـ

ـكلبشــم تدعـوـدة المتحــم لألمــتدامة المســة التنميــداف بأهـًـخااسـرـاد اعتقـــيبدـاه وميــاء بـكهر
ـي،الصحـف ـروالصــة النظيفــاه الميــي وهـ:17الـداف األهــن مــتة ســة واضحـات ـادروبمبــر مباشـ

واالســتهالك  األساســية، والهيــاكل واالبتــكار والصناعــة معقولــة وبأســعار النظيفــة والطاقــة 
ـاء. ـت المــاة تحــي، والحيــل المناخـالن، والعمــؤوـاج المسـواإلنتـ

طنية واألجندة الو 2021ات ية اإلماررؤ
ذلــكوالعالــم،  دول أفضــل مــن تكــون أن ــىلإالمتحــدة بيــةالعرات اإلمــاردولــة  تســعى
،2021لعــام  يتهــارؤولتحقيــق  .2021عــام  الذهبــي باليوبيــل الدولــة احتفــاالت بحلــول 

محــاور ســتة ضمــن طنيــةالوئيســية الراألداء  اتشــرمؤمــن  مجموعــة الدولــة ضعــتو
المحــرز. التقــدم  متابعــة لتســهيل 

اتيجية طنية لالبتكار واستراتيجية الواالستر
ي لالبتكاربد
ـةطنيـاتيجية الوـترـع االســى مــات تتماشـة قطاعــرـى عشــعلـكار ـي لالبتــباتيجية دـترـز اسـتركـ

أهميــة الهيئــة وأولــت ــي.بدة إمــارــي فالمعيشــي  المســتوى تحســين ــىلإتهــدفولالبتــكار،  
اتيجيتنااســتريــر لتطوالحافــز  وهــو اتهــا،ومبادرالمقدمــة  خدماتهــا تحســين ــيفقصــوى  
العمــل. وخطــط  

ــيف 40%ــىلإاالبتــكار محــور أهميــة فعنــاورالهيئــة،  يــةرؤــي فاالبتــكار  مفهــوم جنــاأدروقــد 
قطــاع الهيئــة وأنشــأت شــاملة، ابتــكار اتيجيةاســترنــا طورو .2021اتيجية االســترخطتنــا  
ذلــك، ــىعلة والوعــفعــال.  بشــكل اتيجيةاالســترتطبيــق  لضمــان والمســتقبل االبتــكار 

تتماشــى  يــةابتكارامــج برتوفيــر  بهــدف واألبحــاث، االبتــكار مركــز يــرتطوالهيئــة  واصلــت 
ًـاهماـا مســكار، وأصبحنــي لالبتــباتيجية دـترواســكار ـة لالبتـطنيـاتيجية الوـترـاور االســع محـمـ

المســتقبل.ــي بدمســرعات  ةمبــادرــي فًوفعــاالًأساســيا
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 2021ي بخطة د
ـاورمحـ 6ـم ـل يضــامل ومتكامــور شــن منظــي مــبة دـارـتقبل إمـمسـ 2021ـي ـبـة دـف خطـتصـ

ـيـي، والتــبـية لدئيسـات األداء الرـرشــن مؤـه مـمجموعــى ـعلـوء ـا الضــلط كل منهــية؛ يسـأساسـ
2021.ـي ـبـاه دـاء و ميـبــه كهراتيجية هيئــترـع اســواءم مـتتـ

برنامــج دب

عل الهيئــه

ي لألداء الحكومي المتميز بنامج دبر
ـتجابةـن االســي مــاع الحكومــن القطــى تمكيــعلـل ـز يعمــى المتميـداء الحكومـألــي لــ
عملــت  ذلــك، أجــل ومــن الحكوميــة. الدوائــر أداء يــرتطووالجديــد،  العصــر لتحديــات الفعالــة 

ـاتســل الممارـاد أفضـة واعتمــزـة المتميــة العالميــات الحكوميــى الخدمــقـر أرـى توفيــ
داءألــي لــبـج دنامـة لبرـرـعة عشـة التاســدورل الـالــز خــست جوائــة بـــازت الهيئــد فــة. وقـالعالميـ
ـدة.ائــة الرـة الحكوميـة الجهــزـا جائــا وأبرزهــي مقدمتهــف، و2016ـام ـز لعــي المتميـالحكومـ

ي للسعادة بدبية المتحدة وات العرخطة اإلمار
العالم. يفـة دولــعد أســح تصبــأن بــه الطموحــا تهـمبادرـدة المتحــة بيـالعرات ـاراإلمــة دولــت أطلقـ

ـةـد هيئـتعـ. و2021ـي ـبـة دوخطـ 2021ات ـارـة اإلمـيــي رؤـفـه ة الطموحــادرـك المبــس تلـتنعكـو
ـهـذي أطلقــعادة الــاس الســت مقيــي تبنــة التــات الحكوميــل الهيئــن أوائــي مــبـاه دـاء وميـبـكهر

مجلــس  ئيــسرالدولــة  ئيــسرنائــب  مكتــوم، آل اشــدربــن  محمــد الشــيخ الســمو صاحــب 
ـعادة.ات للســادرـان مبـق ثمـالـل إطـالــن خــاه هللا، مــي، رعــبـم داء حاكــوزرالـ

ي الذكية بة دمبادر
ـاتبفعاليــدء البــل قبـًـاعالميــى األذكــة المدينـــيبدـل جعـــىلإاتيجية ـتراالسـة ـادرالمبــذه هــدف تهـ

ــىلإالحكوميــة الخدمــات مــن خدمــة 1,000يــل لتحوة مبــادر 100تشــمل و .2020كســبو إ
ث الثــأطلقــت  حيــث الذكيــة، ــيبديــة رؤيــر تطوــي فبفعاليــة  الهيئــة شــاركتوذكيــة.  خدمــات 

ـةـة، إضافــبكات ذكيـشــدادات وـر عــة عبــات الذكيـــي، والتطبيقـبـمس دـي: شــة، وهـات ذكيــادرمبـ
ـة.بائيـات الكهرـيارـحن الســات شــة ومحطــة التحتيــاء البنيــر إلنشــاحن األخضـة الشــادرـى مبــلإ

 2021نية بواتيجية خفض االنبعاثات الكراستر
ـلـن أجــي مــبـة دـا حكومـتتبناهــتعتمدها وـي سـاءات التــرـار اإلجـاتيجية مســترـذه االســدد هـتحـ
ـنـد مـاتيجية للحــترـدف االسـتهـ. و2021ـام ـى عــي حتــبــي دفـة ات الدفيئــازـات الغــض انبعاثـخفـ

ـريـل تطوالــن خــة مــهم الهيئـستسـ، و2021ـام ـول عـبحلـ 16%ـبة ـة بنسـنيـبوـات الكراالنبعاثـ
ـولبحلــتهدفة المســبة النســي ـلإجماـن مـ 8%ـض خفــي ـفـاه الميــة تحليـوـة الطاقــاج إنتــات محطـ

ـة. نيـبوـات الكرـن االنبعاثــن مــون طـمليـ 5.15ـادل ـا يعـ، أي مـ2021

 2050ي للطاقة النظيفة باتيجية داستر
ى الطاقةعلة الطلب ي إلدارباتيجية دواستر

ـةالطاقـــيلإجماـن مـ 7%ـر توفيــى ـلإ2050ـة النظيفــة للطاقــة المتكاملـــيبداتيجية ـتراســدف تهـ
75%، و2030ـام ـول عـبحلـ 25%، و2020ـام ـول عــة بحلــة النظيفــادر الطاقــن مصــي مــبـي دـف

الطلب ـلتقليـــىلإـةالطاقـــىعلـب الطلـة إلدارــيبداتيجية ـتراســدف تهــا بينمـ .2050ـام عــول بحلـ
ـذههــق تحقيـــيفًـياأساسـًادورـة الهيئـدي ـؤتـو.2030ـول بحلـ 30%ـبة بنســاه والميــة الطاقـــىعل

ـيـفـتخدم د المســوـع الوقـيـتنوـددة، وـة المتجــاع الطاقــز قطـيـل تعزالــن خــة مــداف الطموحـاألهـ
ـاعـح قطــم مالمـســي تر، التـ2050ـة ـة النظيفــي للطاقــباتيجية دـترـداف اســق أهــاج، لتحقيـاإلنتـ

ـة.المقبلــة الثالثـد ـوالعقــدى مــى ـعلـي ـبدــيفـة الطاقـ
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ةءارقلا

اءةعام القر

تحدي القراءة العربي

قراءة األم والطفل 	ديوا تقرأ 
في لهنطفاأولهيئة ات ظفاموبين تنظم ت ـاجلسـتشجيعولتحفيز بقة ـامسـهي 
لطفاألاعندة ءالقراقيمس ـرلغــة لهيئـات ـانـحضاعلى تهمئالعاوـن ظفيـلموا

بالقراءة للطالب  

الهيئة تنظمها المدارس لطالب تفاعلية جلســة
في  الكتب وتلخيص العربية باللغة القراءة لتشــجيع

ملخص) عن عبارة (وهي القــراءة ج ــوازات

المنهج المعرفي للقراءة 

سفينة المعرفة 
بأحدث مزودة (مكتبة) المتنقلة المعرفة ســفينة

في  تتجول التي والكتب بالمكتبــات الخاصــة التقنيــات
المجتمع  بين القراءة لتشــجيع المائية دبي قناة

إبداعية. 20ب طرق
15

2
01

6 

متيات"وملعموالارف عم"الادة ــم
فتهد .لهيئةايميةدكاأبلطالـها يسـرتد
ةءالقرالخالمن ف رلمعااـجيع لتشـ

تحفيز العقل 

(278)
شجرة القراءة 

عدد المستفيدين 

2 0 16 Pr es en t 

2016 Present(347) 

ةجدامتولكتب امند عدتثمر ة ـجرشـ
عدد الكتب المستعارةبيئة فيرلتوظفين لمواـب تـمكاـن بيـ

ةمبتكرليب ـاسـبأة ءاللقرة محفز
 )112عدد الطالب (
 )640عدد الساعات (
مراحل التدريب 

خيمة القراءة طاقة إيجابية (12,11,10)

عبيلزيقةحدفي ة ءاللقرـم ئـادض ـرمعـ
أجندة
ةءالقراتليافعامن كبير د ـدعــم يظـ
ملعاارامدـى علـ


الهيئة الوطنية عدد دور المعرفة 

عفرأفيفة لمعرارولدحة ـامسـتخصيص  (48) (48)دلعدء القراكةرـالمشـعة ـاسـتخصيص 
ثحدبأة دومزء اللقربيئة د ـايجـبإـة لهيئـا

عدد الجلسات 
(4)2012 P r esen ي)رفعمالوع طت(العة بساكنا رشا للقراءة 

(48) 

عدد المتحدثين دور المعرفة المصادر المستعارة 

ت ّتمب كتاـة قشـلمناظفين لموامن 
ًمسبقاته ءاقر

2017  2017عدد الكتب 

تلمكتباات تقنيا
عدد الحضور 

(807) (11,000) 

المختبرات المعرفية المبتكرة
ألجيال المستقبل 

المكتبات الذكية 	تاب الهيئةُكعدد الكتاب 

2015 

 قارئ 1001
تاردلمباافيكة رـاللمشـتهم ئالعاوظفين لمواعم د
في تـاسسـلمؤاتنظمهالتي اوة ءالقرباصة لخاالمجتمعيةا
لهمكر التذافيرتووـة لـولدا لةولداسرامدمن د لعدـة كيـذتـامكتبـو

يلتحوفي ـهم تســتقبل لمسـال جياأل
ـةسـملموت عااخترالىإفرلمعاا

عدد المشاركين 
(132) 

اليوم المعرفي المفتوح 
عدد الكتب التي تم التبرع بها 

(127)فةثقاوة ءالقراـجيعلتشـلهيئة اظفي لموح مفتوم يوظفيموجميع ى لدة فرمتوـة قميـرـة مكتبــي هـبينهولمواتحفيزوـجيع لتشـة ردمبا 	(40)
ةءالقراتليافعافي كة رـالمشـاوفة لمعراـتطيعيسـذ إعةـاسـ 24ى مدعلى لهيئة اظفينلموامنبة لكتاالـامجــي فـ
عدد الفعاليات جهارخاولهيئة اخلادمن ـا تصفحهــف ظـلمواروءقمالزون خمالادة ــزيل

(8) 

خدمــات توفيــر ــىعلدورهــا  يقتصــر ال حيــث ً،اجتماعيــامســؤولة  حكوميــة سســةمؤبصفتهــا  دورهــا بــأداء الهيئــة تلتــزم
ادـرأفــن بيــة فـوالمعراءة ـروالقــة بالثقافــغف الشــز يـتعزوـة فيـالمعرـة البيئــم دعــمل ليشــا دورهــد يمتــل بـ،ـاه والميــاء بـالكهر

ـة،الدولــس ئيـرـان، نهيـآل  ـديـازـن بــة خليفــيخ الشــمو الســب صاحــات توجيهــم لدعــة الهيئـد ـوجهــار إطـــيفـك ذلـوـع، المجتمـ
ــيفـيدة شـالرـادة القيــة يـرؤـق تحقيـــىلاـةالهيئــعى تسـوات. ـاراإلمــة دولـــيفاءة ـرالقــام عـ 2016ـام عــن أعلــذي الـهللا،  ـهحفظـ

اد،ـرـاة األفــي حيــفاءة ـرـة القــة أهميــي الهيئـتعـات. وـارـة اإلمــي دولــفـة فــى المعرـعلـم ـاد قائـاء و اقتصــرـن القــع مــاء مجتمـبنـ
اءة.ـرـة والقـفيــطة المعرـة األنشـة ومتابعــا إدارـة مهمتهـة خاصــة إدارـي للهيئــكل التنظيمـــي الهيـفـا جنـ، أدر2010ـنة ـذ سـومنـ

كوحــدة  تعمــل فــةالمعرة إلدارمتكاملــة  ةإداريــس تكرــي فائــدة الرالهيئــات  مــن واحــدة ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  تعــدو
ـة. فـاءة والمعرـرات القــادرـذ مبــة بتنفيــتقلة معنيـمسـ

ـعـى مــا يتماشــة بمــات ذات الصلـاتيجيات والمنهجيــترـة واالسـفـة المعرـة إلدارـة سياســت الهيئـضعــك، وـى ذلــعلة والـوعـ
لجعــل طنــيالواءة القــرلقانــون  يعيةالتشــراءات اإلجــرًيضــاأالهيئــة  تبنــت كمــا ــي.بدلحكومــة  اتيجيةاالســترات المبــادر

ـة. ـة حكوميـسســة كمؤـل الهيئــن عمـأ مــزـزءا ال يتجـاءة جــرالقـ
ـف.ظـمو 11,000ـم ـغ عددهــة البالــي الهيئـظفــتهدف مواءة تســرـة بالقـة خاصــادرمبـ 14ـة ـت الهيئـ، أطلقـ2016ـام ـي عــفو

القادمــة، ســنوات العشــر مــدار ــىعلاءة القــريــز تعزــى علتعمــل  التــي اتوالمبــادرامــج البرمــن  العديــد تضمنــت حيــث 
وإقامــة  فــةالمعرتبــادل  اتالمبــادرهــذه  بعــض تشــمل وعائالتهــم. ظفيــنالموبيــن  يوميــة وعــادة حيــاة نمــط وجعلهــا 

الدولــةــي فالمعنيــة  الهيئــات مــع بالتعــاون يرهــاتطوتــم  وقــد القادمــة، لألجيــال ةالمبتكــرفــة المعرات مختبــر
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والعدالــة المســاءلة مبــادئ تشــكل أن عـلـى ونحــرص األخالقيــة، المعاييــر أعـلـى وفــق أعمالنــا بــإدارة ملتزمــون نحــن
كافــة  المعنييــن وبيــن بيننــا الثقــة يــز لتعز باســتمرار ونســعى المعنييــن. جميــع مــع لعالقتنــا األساســية الركيــزة والشــفافية
فــي كل مــا نقــوم بــه، واعتمــاد المعاييــر العالميــة للحوكمــة المؤسســية وصنــع القــرارات.  والحفــاظ عليهــا وااللتــزام بالنزاهــة
المبــادئ  مــن ً إطــارا يوفــر مؤسســي حوكمــة هيــكل وطبقنــا اعتمدنــا االعتبــار، بعيــن العوامــل هــذه جميــع أخــذ ومــع
وحســن  األخــالق ثقافــة يعــزز مــا وهــو المخاطــر، وإدارة الداخـلـي، والتدقيــق والمعنييــن، بــاإلدارة، المتعلقــة واإلجــراءات

الســلوك بيــن موظفــي الهيئــة.

ولدينــا قواعــد الســلوك الوظيفــي التــي تحــدد معاييــر تنفيــذ أنشــطتنا اليوميــة، وإجــراءات اتخــاذ القــرارات. وتلتــزم اإلدارة 
فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي بــأن تقــدم القــدوة والنمــوذج األمثــل للموظفيــن، مــن خــالل التطبيــق العملــي لقواعــد  العليــا

الســلوك والتمســك بمضمونهــا.

فيمــا  والمعاييــر والمبــادئ اإلجــراءات مــن مجموعــة الدليــل ويقــدم .2008 عــام فــي المؤسســية الحوكمــة دليــل وضعنــا وقــد
يتعلــق بأمــور مثــل، الهيــكل المؤسســي للهيئــة، والمســاءلة وتفويــض الصالحيــات، والتدقيــق الداخلــي، وتشــكيل لجــان 
الدليــل  ويتضمــن بالســجالت. واالحتفــاظ المجتمعيــة، والمســؤولية والخارجيــة، الداخليــة يــر والتقار المخاطــر، وإدارة اإلدارة،
فــي ذلــك قبــول الهدايــا والرشــاوى، ويلــزم جميــع  سياســات وإجــراءات للحمايــة مــن الممارســات غيــر القانونيــة، بمــا أ يضــاً

العامليــن بااللتــزام بمــا فيــه.

ــا القيــم المؤسســية للهيئــة لتعكــس المبــادئ التــي نمثلهــا وكيــف نتفاعــل فيمــا بيننــا ومــع اآلخريــن. وتظهــر  لقــد حددن
االلتحــاق  عنــد الموظفيــن لجميــع توفيــره يتــم الــذي الوظيفــي اإلنضبــاط و الســلوك قواعــد ـفـي المؤسســية القيــم هــذه
تطبيــق  أهميــة علــى باســتمرار الهيئــة فــي العليــا اإلدارة وتشــدد للهيئــة. الداخليــة البوابــة عبــر عليــه الحصــول ويمكــن بالهيئــة،
الرســمية  األنظمــة وتدعــم بالقــدوة. القيــادة هــي للقيــادة طريقــة أفضــل بــأن نؤمــن أننــا حيــث العمليــة، الممارســة فــي قيمنــا
علــى التصــرف بمهنيــة عاليــة،  لالتصــال وإبــداء التعليقــات هــذه الطريقــة غيــر الرســمية التــي نتبعهــا لتشــجيع الموظفيــن
العمــل  بيئــة أو الســلوك، لقواعــد مخالفــة أي حــول التعقيبــات وتقديــم آرائهــم، عــن التعبيــر مــن الموظفــون يتمكــن وبذلــك

وخدمــة المتعامليــن، وغيــر ذلــك.

الحوكمة المؤسسية

قيمنا 

الحوكمة الرشيدة التميز االبتكار االستدامة سعادة المعنيين

نلتزم باالمتثال لقوانين  
دولة اإلمارات العربية

المتحدة، والحفاظ  
على أعلى مستويات

الشفافية والنزاهة 
والعدالة والمشاركة 

والفعالية والمحاسبة  
في جميع معامالتنا مع

المعنيين كافة. 

نلتزم بمواصلة رحلة
التميز من أجل دفع 

عجلة التحسين 
المستمر نحو تطبيق  

أعلى ممارسات الكفاءة
والفعالية، لتحقيق نتائج 

مستدامة للمعنيين في 
كافة المجاالت.

نلتزم بمواصلة  
تطوير التوجهات

الجديدة والبحث عنها  
باستمرار، واالستفادة

من أفكار جميع 
المعنيين التي تخلق 

قيم عامة جديدة، 
عبر منهجيات عمل  

مرنة وفعالة تحقق
األهداف وتراعي 

المخاطر ومبادئ  
المكافآت .

نلتزم بتحقيق مصالح 
المعنيين، مع تحقيق 

التوازن بين اآلثار 
البيئية واالجتماعية  

واالقتصادية، وممارسة
أعمالنا بمسؤولية 

للمحافظة على الموارد 
الالزمة ألجيالنا القادمة 

على المدى البعيد.

تلتزم الهيئة ببذل  
أقصى جهودها

باستمرار، وتخصيص 
الموارد المناسبة 
والكافية، لتوقع  

احتياجات وتوقعات
المعنيين وتحليلها 
وتلبيتها وتجاوزها، 

لالنتقال من مستوى  
الرضا إلى تحقيق

سعادتهم. 
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ة مجلس اإلدار

الهيئة. يفـلطة سـى علأه باعتبارـية، سسـالمؤـطتنا أنشـجميع  اقبةمرى علي بدومياه  باءكهرهيئة  يفة اإلدارمجلس  يعمل
امـرـاد وإبــاه، واعتمــاء والميـبــات الكهرـداد خدمــى إمــعلـة ـة، والموافقـية للهيئــنوـة السـانيــاد الميزـي اعتمــفـه ـل مهامـتتمثـو

ـنوقوانيــة أنظمــا تحكمهــي التــة والتقنيــة والماليــة يـاإلدارـؤون الشــس المجلــد يعتمــا كمــرى. األخـاف ـراألطــع مــات االتفاقيـ
ـةللهيئــذي التنفيــس ئيـالرـدب المنتــو والعضـة اإلدارـس مجلــإن فــة، للهيئــد الوحيــك المالــي هـــيبدـة حكومـأن  ـاوبمــة. الدولـ
 9بتعييــن  2015عــام  ــيلالحاة اإلدارمجلــس  تعييــن تــم وقــد حكومــي، ســومومرار قــربموجــب  ةمباشــراختيارهــم  يتــم 
ـدب ـو المنتــب العضــر منصــد الطايــعيد محمــغل سعادة/ســا يشــر ، بينمــد الطايــر حميـمطــعادة/ ـة سـئاســاء، وبرأعضـ

ـة.ـذي للهيئــس التنفيـئيـالر

ي بباء ومياه دة هيئة كهرأعضاء مجلس إدار


ئيس مجلسر 
مطر حميد الطاير  
ةاإلدار


 العضو المنتدب

ئيس التنفيذيالر 

سعيد محمد الطاير 

 أعضاء

سعيد محمد الطاير 

هالل خلفان بن ظاهر 

عبدهللا السيد محمد الهاشمي 

خلفان أحمد حارب 

ماجد حمد الشامسي 

عبيد سعيد بن مسحار 

سعيد محمد الشارد

نبيل عبدالرحمن عارف


ي بباء ومياه دة هيئة كهرأعضاء مجلس إدار

التقنيــة والمعلومــات الداخليــة، والحوكمــة الشــركات، حوكمــة ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  ــيفالحوكمــة  هيــكل يشــمل
ـىـعلـة ـة حوكميــاك مصفوفــة. وهنـابعــة الرة الصناعيــورـة للثــكل الحوكمــتدامة، وهيــة االسـيع، وحوكمــارـة المشـوحوكمـ

ً ـةـى مناقشــعلص ـريحـ، وـداـك جــكل متماســي بشــبـاة دـاء و ميـبــة كهرة هيئــس إدارـل مجلـيعمــة ككل. وسســاق المؤنطـ
ـألةالمســة اسـدرض ـرلغــة فرعيــة لجنــكل شـُتـث حيــه، أعضائــع جميــور حضـــيفـل التحليــن مــد يـالمزـب تتطلــي التــا القضايـ

ـلـة مثــاق الهيئــى نطــعلـل ـا العمــف قضايــة مختلـاســة بدرـان فرعيــف لجـتكلــس. وـة للمجلــم النصيحـتقديــل، وبالتفصيـ
المســائل يــعتوزل الخــمــن  المجلــس ــنيتمكوبالكامــل.  المجلــس الجتمــاع الحاجــة دون وغيرهــا، الماليــة، انيــاتالميز ّ
ـنمـاء. ـرالخبـاء آرـى ـعلـول والحصــص متخصــكل بشــة المطروحــه ضوعاتـموـل تحليــن مــة الفرعيــات المجموعــى ـعلـة الهامـ

ـرى ـة أخــن أي جهــة ومــل الهيئــن داخــوا مــواء كانـاء ســراء الخبــح وآرـن نصائــه مــس و لجانــتفيد المجلــق، يســذا المنطلـهـ
ـة. جيـخار
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الهيكل التنظيمي للهيئة 

ـيـكل تنظيمــه هيــاع لديــة، وكل قطـداعمــية وـة أساســات متخصصــدة قطاعـل عـالــن خــي مــبـاه دـاء وميـبــة كهرـل هيئـتعمـ
ـيةئيسـات األداء الرـرشـلمؤًـاـاع وفقــات القطـة عمليــى إدارـعلـل ـي تعمــدات التــام والوحـات واألقســب اإلدارـم بحسـمقسـ

ـة.ـاءة وفاعليــا بكفــم خدماتهــي تقديــفـة د الهيئــوـم جهــي تدعــط التـوالخطـ

العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

المالية 

مدير الحسابات 

التدقيق الداخلي

نائب الرئيس

الشؤون القانونية

كبير المستشار يين القانونيين

المستشار ين
التقنيين 

اإلستراتيجية وتطوير
األعمال 

النائب التنفيذي للرئيس

التسو يق واإلتصال
المؤسسي

نائب الرئيس

 دعم األعمال
والموارد البشرية

النائب التنفيذي للرئيس

مياه ومدني

النائب التنفيذي للرئيس

سعادة المتعاملين 

النائب التنفيذي للرئيس

اإلبتكار والمستقبل 

النائب التنفيذي للرئيس

أمن المعلومات 

نائب الرئيس

تقنية المعلومات 

رئيس تقنية المعلومات

توز يع الطاقة

النائب التنفيذي للرئيس

نقل الطاقة 

النائب التنفيذي للرئيس

اإلنتاج 
(الطاقة والمياه)
النائب التنفيذي للرئيس

تخطيط 
الطاقة والمياه 
النائب التنفيذي للرئيس

اإلبتكار 

نائب الرئيس

تطو ير العمليات

مدير تنفيذي 

المستقبل 

نائب الرئيس

التطبيقـــــات 

مدير أول 

المشار يع و الحسابات
الرئيسية

مدير أول 

مدير أول 

البنية التحتية 

مدير أول 

العمليات 
ودعم األعمال

مدير أول 

إدارة نظم المعلومات
الجغرافية الميدانية

مدير أول 

التكنولوجيا الذكية 
وذكاء األعمال

الموارد البشرية

نائب الرئيس

إدارة شؤون
الموظفين

مدير أول 

استقطاب المواهب 

مدير أول 

إدارة المواهب

مدير أول 

التعليم والتطو ير

مدير أول 

المز ايا واألجور

مدير أول 

إدارة إسعاد
الموظفين

مدير أول 

أ كاديمية ديوا

مدير 

الشؤون التجار ية

نائب الرئيس

الشؤون اإلدار ية

مدير أول 

العقود

مدير أول 

مراقبة الجودة
وسعادة المعنيين

مدير أول 

المشار يع والهندسة
المدنية وصيانة

المياه 
نائب الرئيس

عمليات المياه 

نائب الرئيس

سعادة المتعاملين 

نائب الرئيس

مشار يع وهندسة
المياه والتوصيالت

الجديدة 
نائب الرئيس

سكادا المياه 

مدير أول 

العداد والمعدات 

مدير أول 

خدمات الفواتير 

نائب الرئيس

المشار يع والهندسة
(التوزيع)

نائب الرئيس

صيانة التوزيع

نائب الرئيس

عمليات النقل 

نائب الرئيس

عمليات التوز يع

نائب الرئيس

خدمات التوز يع

نائب الرئيس

إدارة األصول

نائب الرئيس

تقنية العمليات 

نائب الرئيس

صيانة النقل 

نائب الرئيس

تدشين النقل 

نائب الرئيس

حماية النقل 

نائب الرئيس

هندسة النقل 

نائب الرئيس

مشار يع النقل

نائب الرئيس

 إدارة معلومات
وتراخيص البنية

التحتية 
مدير أول 

D.E.G.I مجمع

نائب الرئيس

K.L.M 2 مجمع

نائب الرئيس

C3 مجمع
العو ير والقصور

والطاقة الشمسية 
نائب الرئيس

الصيانة الميكانيكية 

نائب الرئيس

تخطيط اإلنتاج 

نائب الرئيس

التدشين والتراخيص

نائب الرئيس

الشؤون اإلدارية 
واألمن واالطفاء 

مدير أول 

المشار يع والهندسة
(G) 

نائب الرئيس

مختبر ديوا المركزي 

مدير أول 

تخطيط نقل الطاقة 

نائب الرئيس

تخطيط التوز يع

نائب الرئيس

تخطيط نقل المياه 

مدير أول 

تخطيط توليد الطاقة 
وتحلية المياه

مدير أول 

إدارة االحمال
والتعرفة
مدير أول 

مدير أول 

أمن المعلومات 

مدير أول 

 تحسين االعمال
المؤسسية

مدير أول 

الخدمات الذكية 
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اللجان 

ادـرأفـأو  ةاإلدارـق يـفرـاء أعضــن مــا ـّإمـا بدورهــكل تتشــي التــرى، األخــان اللجــن مــة مجموعــطته أنشــي ـفة اإلدارـق يـفرـم يدعـ
ـؤونشــة ولجنــات، التظلمــة لجنــل: مثــة الهيئـــيفـرى األخــان اللجــن مــدد عــاك وهنــة. المختلفــة الهيئــات قطاعــن مــن يـآخر

ـة، يات المحليــترـة المشــاءات، ولجنــح العطــة فتــتثمار، ولجنــة االســباب، ولجنــة الشــائية، ولجنــة النســن، واللجنـظفيـالمو
ـة دة، ولجنــرـن الخــق مــة التحقــة، ولجنـيــات اإلدارـة المخالفــة، ولجنـثقــل وـة تكافــية، ولجنـسســر المؤة المخاطــة إدارولجنـ
ـةـغيلية، واللجنــة التشــات، واللجنـة األزمــة إدارـز، ولجنــي للتميــبـاه دـاء وميـبــة كهرة هيئــزـة جائـة، ولجنــررـات المقـيضـالتعو

ـة،نيــوارئ اإللكتروـاالت الطــتجابة لحــة االســركات، ولجنــة الشــة حوكمــة، ولجنـمة والبيئـالــة والســة الصحــية، ولجنـالهندسـ
ـان.ـن اللجــا مـوغيرهـ

نة األعمالمرو

ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  تلتــزمواتيجية، االســترأهدافنــا  لتحقيــق للمخاطــر التخطيــط مــن ًاقــدرعملنــا  طبيعــة تطلــب 
ـدـة. وقــدى الهيئـات لـارـرـاذ القــي اتخــفاتيجية ـترـية وأداة اســاءة أساســا كفــا باعتبارهــن عملياتهــر ضمـة المخاطـاج إدارـإدربـ

ـاتهــر وإدارـة المخاطـاســة لدرـات الهيئــع قطاعــه جميــة لتوجيــة وواضحـنــال مرـة اتصــق منصــط لخلـث خطـالــة ثــت الهيئـتبنـ
ـا. تقليلهـو

ة األزمات إدارية ارة استمرإدارة المخاطر إدار
 األعمالسسية المؤ

سسية ة المخاطر المؤإدار
مــع يتناســب بمــا سســيةالمؤالمخاطــر  ةإلدارًومنتظمــاًأساســياًنهجــاسســية المؤالمخاطــر  ةإداروإطــار  سياســة تعــد
ـرة المخاطــأن إدارـة بشــي الهيئــفـات ـع القطاعــه جميـلتوجيـًـاعامـًاـارـة إطــت الهيئـضعــد وـا. وقــة عملهــة وبيئــطة الهيئـأنشـ
ـقـار بتطبيــي المعيـصــث يو(. حيـISO31000ـر )ة المخاطــي إلدارـلـار الدوـي المعيــفـددة ـادات المحـشــادئ واإلرللمبـًـاطبقـ

ـرـة المخاطــة إدارـى عمليــلاًـتناداـامها. واســة أقســة بكافــا الهيئــا تطبقهــي مــر، وهـة المخاطــوات الدارـبع خطــن ســة مـعمليـ
ـاـق أهدافهــو تحقيــا نحـيقهــي طرـفـة ـا الهيئــد تواجههــي قـاتيجية التــترـية واالسـسســر المؤـن المخاطـمـ 15ـة ـددت الهيئـحـ

والتصحيحية الوقائية اءاتواالجروالنتائج  األسباب ضعبوالهيئة  تطبقها التي األزمات ةإدارخطط  تحددواتيجية. االستر
ـرالمخاطـة إدارـة لجنـــىلاـر المخاطــذه هــة معالجــة خطــذ تنفيـوـاز إنجــة حالــول حــر يـالتقارـع فـتروـوح، ضـوـكل بــذ التنفيــة وآليـ
ـنة.ـي الســفـان تــية مرسسـالمؤ
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المراقبة والعر

تقدير المخاطر 

تحديد السياق 

معالجة المخاطر 

تحديد المخاطر 

تحليل المخاطر 

تقييم المخاطر 

ية األعمال ارة استمرإدار
اتيجياتـتراسـير تطوى علـاعد تســي وهــا، عملياتنـــىعلـر ثـتؤـي التـة ـرالخطيــات العمليــال األعمـية ارـتمراسـة إدارـام نظــدد يحـ

ـاـى عملياتنــعلـر ـد المخاطــم تحديـيتـوـا. ـة بهـتبطــر المرـوح والمخاطـضــدم الوـاس أو عــاالت االلتبــع حــة مــل بفعاليـللتعامـ
ـليمثــة. وـه الهيئــد تواجــي قــة التــر المحتملــن المخاطــن أي مــف عــذي يكشــال، الــر األعمــل تأثيــتبيان تحليـل اسـالــن خـمـ

ـرالمخاطــى ـعلف ـرالتعــي ـفـاعدنا تســي والتــا، أعمالنـية ارـتمراســة خطــه عليــي نبنــذي الــاس األســر حجــال األعمــر تأثيــل تحليـ
مــن قطــاع لــكل األعمــال يةارالســتمرخطــة  الهيئــة ضعــتووقــد  المخاطــر. بعــد مــا أهــداف ضــعووكيفيــة  المحتملــة 

قطاعات تضطلعوـوارئ. الطــاالت حــت وقـــيفـتجابة لالســاءة وبكفـة ـادرقــل للتواصــة يـقوـة منصــر يوفــا ممــة، الهيئــا قطاعاتهـ
ـي التـات ـروالتغيــوارئ، الطــاالت لحــة ضوعـالموـط الخطــة فعاليــار الختبـية ـنوســة وهميــات يبـتدروات ـاراختبـاء ـربإجــة الهيئـ

ـا.ـوارئ لدينــة الطــار خطــن اختبـمـًـزءاـك جــر ذلـات باعتبــرـد الثغـتحديــام، وـى النظــعلأـرتطـ

يةاراســتمرة بــإداروعلــم  جيــدة يــةادرــى علالشــركاء  يكــون أن ــىعلص نحــرالمخاطــر،  ةإلدارالشــاملة  ثقافتنــا إطــار ــيفو
ـاـا. كمــع قطاعاتهــة بجميــي الهيئـظفــع موـة لجميـيــات توعوـية وجلســات نقاشــم حلقـل تنظيـالــن خــة مــي الهيئــفـال األعمـ

ـنـن مـظفيـات الموـارـر مهـيــن تطوـي تضمـالتـ ISO22301 :2012ـهادة ـح شــج منـامــل برـة، مثـيبيــج تدرامــة برـر الهيئـتوفـ
ـنـع القوانيــة بجميــزم الهيئـتلتــة. وـي الهيئــفـال ية األعمـارـتمرـام اســي نظــفـية ئيســى األدوار الرـعلـف ـب المكثـيـل التدرالـخـ

ـي.ـلـي والدوطنــتوى الوـى المســعلـال ية األعمـارـتمرة اســار إدارـات معيــة، ومتطلبــح التنظيميـواللوائـ

اتـارـة اإلمــي دولــفـال ية األعمـارـتمرـار اسـ- معيـ 2015ـام لعـ NCEMA7000ـار ـع معيــي مــبـاه دـاء وميـبــة كهرـق هيئـتتوافـ
ـىـعلـاء ـة. وبنــات الحكوميــي الهيئــفـال ية األعمـارـتمرة اســى إدارـعلف ـرـذي يشــي الـجـف الخارـرـو الطــدة، وهــة المتحـبيـالعر

2016.ـام ( عـBCMـال )ية األعمـارـتمرة اســهادة إدارشـ، و2012ـام عـ ISO22301ـهادةـى شــعلـة ـت الهيئــك، حصلـذلـ
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ة األزمات إدار
تنفيذهــا.  وآليــة والتصحيحيــة، الوقائيــة والتدابيــر والعواقــب، األســباب، ضــوحبوالهيئــة  ــيفاألزمــات  ةإدارخطــط  تحــدد

ـات،ـن األزمــدد مــدوث عــال حــي حــفـع ـد تقــي قــب التــن العواقــف مــوارئ للتخفيــة للطــط إضافيــر خطـيــا بتطوـد قمنـوقـ
ـات يبـتدرـة ويــق دورـات تدقيـاء عمليــرـم إجـيتــات. وـن األزمــا مــر، وغيرهــد األحمــدث المــي و حــرب نفطــدوث تســل حـمثـ

األزمــات.هــذه  مــع التعامــل ــىلإالعمليــات  ظفــيموأداء  تحســينوالختبــار  وهميــة اتواختبــار

ي بباء ومياه دسلسلة القيمة لهيئة كهر

ـدـه، فقـة. وعليــرـا المباشــاوز عملياتنــة تتجــة الكليــة واالجتماعيــا البيئيـاتنــدرك أن تأثيرـي نــبـاه دـاء وميـبــة كهرـي هيئــفـن نحـ
ـينتحسـوعليها،  والحفاظ ـنديـالمورـع مــل األجــة يلـطوـات عالقــاء ببنــا لنــمح يســذي الــن، ديـالمورـات عالقـة إدارـام نظــا نـرّطو
اتيجي”“االســترد المــورفئــة  هــي فئــات ثالثــــى لإديهــامورالهيئــة  تصنــفواإلمــداد.  لسلســلة والقيمــة الخدمــات دةجــو

ً؛داـورمـ 2,457ـع ـة مــت الهيئـ، عملـ2016ـام ل عـالــن. وخـديــن المورـة مــات الهيئـلتوقعـًـاـي”، وفقــي” و”األساسـئيسـو”الر
اكإشــرــى علار باســتمرص نحــرنحــن وً.أساســياًدامــور 2,585وً،ئيســيارًدامــور 885وً،اتيجيااســترًدامــور 54منهــم  

ـاديـو اإلقتصــز النمـيـتعزوًـاات محليــدرـاء القــي بنــفـاعد ـذي يســر الــد، األمـيــلة التورسلســا وـي عملياتنــفـة ـركات المحليـالشـ
ـكلتشــة، المحليــات والخدمــات المنتجــتخدام اســادة يـلزـا منـًـعياسـوككل.  ـةوالمنطقــا، عملياتنــز تركيــل محــي وهـــي،بدــيف

ـات أواء أي منتجــرـل شــا قبــاء بهــب اإليفــي يجــر التــع المعاييـضــى وـعلـل ـي تعمــة، التـيات المحليــترـة المشــة لجنـالهيئـ
ـونمليـ 17.76ـن المحلييــن ديـللمورـة الهيئــا تهـأصدرـي التـاء ـرالشــات طلبــي ـفصاـغ بلـ،2016ـام عـل الـوخــة. محليــات خدمـ
ةـرالصغيــات سسـبالمؤـن المحلييــن ديـللمورـر يـالتقرـذا هـــيفـير نشــا بأننـًـاعلمــطة، سـومتوة ـرصغيــة سسـمؤ 70ـن مــم درهـ

ـي.ـبـي دـفـجلة ـطة المسـسـوالمتو
ـمـى تقييــلـج إنامــذا البرـدف هـيهــد. ويــة التورـل سلسـاحــع مرـر جميـاء عبــريات الخضــترـج المشـنامــق برـى تطبيــلـعى إنسـو

ـبـي تجنــفـاعدة ـك للمســج و ذلــاة المنتـة حيــن دورـددة مــل متعـاحــي مرـفـة يها الهيئــترـي تشــات التــة للمنتجــار البيئيـاآلثـ
الطاقــة،  اســتهالك مــن تحــد التــي المنتجــات اءشــرــى علص نحــركمــا  ة.الضــارالبيئيــة  اتالتأثيــرذات  المنتجــات اختيــار 

اإلجتماعية.  اتالتأثيرومعالجة  المياه، شيدتري فتساعد  والتي السامة، اتالتأثيربأقل  ير،للتدوقابلة  مواد ىعلتحتوي و
ارـتمرـان اسـضمــف وـاط الضعــن نقــل مــة. وللتقليــر العالميــزم بالمعاييــال تلتــات أعمـســون بممارـة ملتزمـــي الهيئـفـن نحـو

ـددتحــي التـ ISO 31000، ـارلمعيـًـاوفقــد، يـالتورـلة لسلســر المخاطـة إدارـل عمــار إطــة الهيئــورت طــيين، ئيسـالرـن ديـالمور
ة.ـتمرـر المســم المخاطــى تقييــعلـاد ـتثنائية باإلعتمــار االســل األخطـتحلـو

اتيجية ضمن منظومة سلسلة القيمة كات االسترا الشر

ـذـي تنفيــفـاهمة اتيجية، والمســترـا االســق أهدافهـتحقيــا، وـم خدماتهــي تقديــفـة ـاح الهيئـلنجـًـياأساسـُـاكات ركنـاـرـد الشـتعـ
األعمال،  ـركاءشـوـركاء، والشـوالمتعاملين  دين،المورمع  اتيجيةـتراسـعالقات  الهيئة ولدى ـاملة.الشـاتيجية ـتراالسـالخطة  

لالــن خـت مـالــف المعامــض تكاليــى خفــعلاتيجية ـتركات االسـاـرـذه الشــاعد هـتســتركة. ويع المشــارـك المشــي ذلــفـا بمـ
ـل ـات، وأفضــة، والتقنيـفــادل المعرتبــز ويـتعزـية، وسســر المؤة المخاطــم إداردعــم، وـادات الحجــن اقتصـتمكيــة، وـاء الثقـبنـ

اتيجيين.ـترـركاءها االســع شـمـًـتركامشـًـروعامشـ 125ـة ـدى الهيئــة. لــات العالميـسـالممار
ـة.الهيئــطة أنشـــيفه ـرتأثيـويك، ـرالشــة أهميــة جـدرـب بحســيين ئيسـرأو  اتيجيينـتراســركاء شـــىلإـركاءهاشــة الهيئــف تصنـ

تحقيــقوشــركائها،  وبيــن بينهــا العالقــات يــةتقومــن  الهيئــة تمكنــت الهيئــة، كاتالشــرالمخصصــة  البوابــة لالخــومــن  
ـام عــع مــة نـمقار 4%ـبة بنســركاء الشــدى لــعادة الســر شـمؤـع تفـوارـة، الدولــل داخــرى األخــة الحكوميــر الدوائــع مــل التكامـ
ً.ياـنوـل سـش العمــن ورـدد مــم عـل تنظيـالــن خــركائنا مـاك شــرـتمر بإشــل المســى العمــعلـدل ـذا يـ، وهـ2015

ـاتسســن المؤـا مــدة وغيرهــة جديـكاديميــات أسســركات ، ومؤـع شـكات مـاــفو ـرـع شــى توقيـعلـة ص الهيئــرـام، تحــي كل عـ
ـة. ـة والبيئيــة واإلجتماعيــة اإلقتصايــؤولية الهيئــز مسـيــل تعزـن أجـمـ
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حكومة وهي الوحيــد؛ لمالكنــا معقولــة إيــرادات وتوفيــر واالســتثمارات، التكاليــف تحســين إلــى الماليــة اســتراتيجيتنا تهــدف
دبــي. وميــاه كهربــاء لهيئــة األجــل طويلــة الماليــة االســتدامة وضمــان دبــي،

أهــداف  تحقيــق ـفـي رئيســي ٍ دور أداء مــن دـبـي وميــاه كهربــاء هيئــة تمكيــن ـفـي المــدى طويلــة الماليــة االســتدامة تســهم
نمــو  عـلـى االعتمــاد عــدم يكفــل بمــا الوطنــي اإلقتصــاد بنيــة تنويــع خــالل مــن ،2021 دـبـي وخطــة 2021 اإلمــارات رؤيــة
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع النفــط والغــاز، وتحســين بيئــة األعمــال، وجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر، واالســتثمار 

يــادة نســبة توطيــن الوظائــف. يــز اإلقتصــاد األخضــر واالســتدامة وز ـفـي اإلبتــكار والمعرفــة، وتعز
يــز مكانــة دـبـي  عـلـى المســتوى العالمــي، وتعز مــن أجــل االرتقــاء بمكانــة الهيئــة وتنفــذ الهيئــة اســتثمارات كبــرى ســنوياً
تابعــة  شــركات بإنشــاء الهيئــة قامــت ذلــك، إـلـى باإلضافــة األخضــر.. لالقتصــاد وعاصمــة المســتقبل مدينــة باعتبارهــا
إيراداتهــا.  مصــادر لتنويــع الصلــة ذات األعمــال فــي والخــاص العــام القطاعيــن مؤسســات مــع كات وشــرا مشــتركة ومشــاريع
 ،)IPP( فــي جــذب االســتثمارات الدوليــة إلــى دبــي مــن خــالل نمــوذج المنتــج المســتقل ً مذهــال وقــد حققــت الهيئــة نجاحــاً
الطاقــة  إنتــاج جهــود تعزيــز فــي كبيــر بشــكل يســهم ممــا الكفــاءة مســتويات بأعلــى الشمســية الطاقــة إنتــاج محطــات وبنــاء
ســتاندرد  مــن +BBB تصنيــف عـلـى الهيئــة حصــول ويؤكــد لالنبعاثــات. خفــض مــن ذلــك عـلـى يترتــب ومــا المتجــددة،
مســتقبلي مســتقر، أداء الهيئــة المتميــز، ويبــرز اعتمادهــا ألفضــل  آنــد بــورز، فيمــا يخــص درجــة االســتثمار مــع توقــع أفــق
االقتصــادي  النمــو تحقيــق إـلـى الحكومةالراميــة إلســتراتيجية رئيســياً ممكّنــاً باعتبارهــا ودورهــا العالميــة، الممارســات

واســتدامة الطاقــة.
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ى التميز ليق إالطر

ـذيـز، الــي المتميـداء الحكومـألــي لــبـج دنامـة لبرـرـعة عشـة التاســدورـي الــفـز ( جوائـ6ـدد )ـي بعــبـاه دـاء وميـبــة كهرـازت هيئـفـ
ـاهـي، رعــبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رـوم، نائــد آل مكتـاشــن رـد بــيخ محمــمو الشــب الســه صاحـأطلقـ
ـرـر أداء الدوائـيـتطوـد، وـر الجديــات العصــة لتحديــتجابة الفعالــن االســي مــاع الحكومــن القطـ، لتمكيـ1997ـام ـي عــفهللا،  

ـي.ـبة دـارـي إمــفـة الحكوميـ
ـز ـر التميــات ومعاييـســل الممارام بأفضــزـع االلتــة مــات الحكوميـسســم أداء المؤتقييــب، ويـتدرـر، ويــج بتطونامــوم البريقـ

ـة.ـارب الناجحــي والتجـالمهنـ
ــى علة مبتكــرمســتدامة  سســةمؤتكــون  بــأن يتهــارؤالمتميــز  الحكومــي داءأللــــي بدنامــج بربجوائــز  الهيئــة فــوز يعــزز 

ـة )مجموعـة ـزالمتميــة الحكوميــة الجهــة فئــة: التاليــات الفئــة الهيئــا عليهــت حصلــي التــز الجوائــملت شـوـي. عالمــتوى مسـ
ـةـي، وفئــال الحكومــي االتصــفة ـزـة المتميــة الحكوميــة الجهـ، وفئــاة ماليــزـة المتميــة الحكوميــة الجهـة(، وفئــرـات الكبيـالجهـ ً
ـول.ـدي المجهــة الجنــي، وفئــال التقني/الهندســي المجــفـز ـف المتميـظــة الموـة، وفئـة المبدعــرالفكـ

تبنــي ــىعلالحكوميــة  والهيئــات الدوائــر لتحفيــز المالئمــة اإليجابيــة البيئــة المتميــز الحكومــي داءأللــــي بدنامــج بريوفــر  
ة، المتميــزالحكوميــة  الخدمــات ــىقأرتوفيــر  ــىعلــي بدوميــاه  بــاءكهرهيئــه  تعمــلوعملهــا.  ــيفواإلبــداع  التميــز مفهــوم 

ًـايـجوهرًادورـكار االبتـدي ـؤيــث حيــاس، النــعادة سـوـى ضـرـدالت معـــىعلأـق يحقــا بمــة العالميــات سـالممارـل أفضــاد واعتمـ
ـنـا مـدهــة جهوـتواصل الهيئـســة. وـر الدوليـــى المعاييـعلـق أـات وفــاءة الخدمــأداء وكفــاء بـتقــل االرـا يكفــا بمـــي أداء عملياتنـف

وبــذل  يــة،التنمويع المشــاريــر تطووالطموحــة،  اتالمبــادرق الإطــل الخــمــن  والتميــز النجــاح مــن يــدالمزتحقيــق  أجــل 
ـأنبــا يتهـرؤـع مـًـياتماشــة، الدوليــر المعاييــى ـعلأـاداعتمـل الـخــن مـًـاعالميــد ائـالرـا موقعهـــىعلـاظ للحفــد الجهــن مــد يـالمز
ـيـتوى عالمــى مســعلة ـرـتدامة مبتكــة مسـسســون مؤتكـ

ـأنه،شـ ـاءوإعـ ـن،طـالو ـةمصلحـ ـلأجـ ـنمـ ـليعمـ ـكلفالـ ـد،واحـ ـااتجاهنـ اتـاراإلمـ ـةدولـ ـيـفًـاجميعـ ـاإننـ
. ـهتحقيقـو ـهألجلـ ـلنعمـ ـدفوهـ ـاركخيـ ـد،واحـ ـمقـالرــىعل ـاظوالحفـ


اشد آل مكتوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن ر

ي، رعاه هللا باء حاكم دئيس مجلس الوزرئيس الدولة رنائب ر “

“
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قصة نجاح:
أفضل صفقة مالية للعام  

ـمحاكـاء ـوزرالــس مجلــس ئيـرـة الدولــس ئيـرـب نائــوم، مكتـآل  ـداشـرـن بــد محمــيخ الشــمو الســب صاحــة يـرؤـع مـًـجاماانسـ
ـيـبـاه دـاء وميـبــة كهرـط هيئــار خطــي إطــفـر، وـاد األخضــة واالقتصــة النظيفـللطاقـًـاعالميـًاـزـي مركــبـل دـاه هللا، لجعــي، رعــبد

الخــاص. القطــاع مــع كةابالشــرأعمالهــا  ذجنمــوابتــكار  الهيئــة قــررت ،2050النظيفــة  للطاقــة ــيبداتيجية اســترلتنفيــذ  
200ة ـدربقــة الثانيــة حلـالمرـاء إلنشـ(، IPP)ـتقل المســج المنتــام بنظــة متخصصــركة شــع مــد التعاقــم تــك، ذلـــىعلـاء وبنـ

ـيـفـه ـن نوعــية مــة الشمسـاتيجي للطاقــترـروع اســر مشـكبــية، أـة الشمســد للطاقـاشــن رـد بــع محمــن مجمــاوات مـميجـ
2030.ـام ـول عــاوات بحلـميجـ 5000ـى ـلـه إتــتصل قدرـذي ســم، الـالعالـ
ـذيوالــاعة؛ ســووات كيلــكل لــنت سـ 5.62ه ـدرقــم العالــي ـفـة للطاقــبية التناســة للتكلفــعر ســل أقــق تحقيــي ـفـة الهيئــت نجحـ
800ة ـدربقــروع المشــن مــة الثالثــة حلـالمرـاء إلنشــاعة ســووات كيلــكل لــنت سـ 2.99ـى ـلإـةتخفيضـــيفـرى أخـة ـرمــت نجحـ
ـل،كامــام عــدار مـــىعلـدة الممتــاءات، العطــم تقديـوـات المناقصــرح طـاءات ـرإلجـة ـزالمتميـة اإلدارـل بفضــك ذلـوـاوات، ميجـ

ـن.مرموقيــن عالمييـيين ـاراستشـاء ـرخبــاعدة بمســتوى مســـىعلأـىـعلاء ـرخبــم يضــذي الــة الهيئــل عمــق يـفرـل قبــن مـ
ـتركة،يع المشــارـد المشــط عوائــن فقــة ال تضمـيقــن” بطرـة للجانبيـبحـكة “المراـرـذه الشــم هــم تصميــك، تــى ذلــعلة والـوعـ

ـدلـى معــنـي بأدـفـل المصريــا للتموـت أهليتهـ، وكفلـ92%ـبة ـة بنســمالية المطلوبـأسـات الرـتثمارـض االســك تخفيــل كذلـبـ
ـقتحقيــي ـفـة الصفقــذه هــهمت أسـه، الـأعـة ـورالمذكــية ئيسـالرـاح النجــل عوامـــىلإـةوباإلضافــة. المنطقــتوى مســـىعلـدة فائـ
ـال:ـبيل المثــى ســعلـمل ـرى تشـة أخــرـا كثيـيـامز

ي إنتاج الطاقة الشمسية.فًائدة عالمياي الربتقاء بمكانة داالر

ـادرـن مصــي مــبـي دـفـة ـي الطاقــلـن إجمامـ 75%ـر ، لتوفيـ2050ـة ـة النظيفــي للطاقــباتيجية دـترـق اســي تحقيــفـهام اإلسـ

ـبة بنســة نيـبوالكرـات االنبعاثــن مــد للحــة نيـبوالكرـات االنبعاثــن مــد الحـاتيجية ـترواسـ .2050ـول بحلــة النظيفــة الطاقـ

 2021.بحلول %16

عدم تحميل المتعاملين أعباء التكلفة اإلضافية. 

طين . يز التوتعزص عمل جديدة وخلق فر

ةبجائــزالهيئــة  فــازت الصفقــة، هــذه لالخــــي بدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  بذلتهــا التــي ةالكبيــرات واإلنجــازد بالجهــوافــا واعتر
ـاينظمهــي التــط سـاألوـرق الشــتوى مســى ـعلـبي والمحاســي ـلالماـز التميــز جوائــن ضمـ”، 2015ـام لعــة ماليــة صفقــل “أفضـ
ـتوىمســى ـعلة ـزالجائــذه هــى ـعلـل تحصــة حكوميــة جهـأول  ـكبذلــون لتكــز، يلـوواـرإنجلتــي ـفـن نييـالقانوـبين المحاســد معهـ
ـط. ســرق األوالشـ



التنمية المستدامة




التنمية المستدامة 



34 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

  

  

                  
 

    

 


نهجنا اإلداري 

ـوقالســات واتجاهــرى، الكبــات سسـالمؤـع مـار ـتمرباسـي ـغيللتشـاـاذجهـنموواتيجية ـتراالســا خطتهــة بمواءمــة الهيئــزم تلتـ
،2021ات ـاراإلمــة يـلرؤـة طنيـالوـدة األجنـ،2050ـة النظيفــة للطاقـــيبداتيجية ـتراســل مثــة، طنيـالوـة التنميــط وخطــداف وأهـ

اشــدربــن  محمــد الشــيخ الســمو صاحــب أطلقهــا التــي ةوالمبــادرلالبتــكار،  طنيــةالواتيجية واالســتر،2021ــي بدوخطــة  
ـكذلــتدامة«، وـة مســر لتنميــاد أخضــاه هللا، »اقتصــي، رعــبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رـوم، نائـآل مكتـ
ـاردهـاالزـن مــد يـالمزـق تحقيـّـمثــن ومــة، للهيئــدى المــل يـطوـاح نجــق تحقيــي ـفـهم يسـام ـزااللتــذا هــأن بــا يماننـإـنمـًـاانطالقـ
ـاذـد باتخــا نتعهــة، فإننــة والمحليـطنيــة الوـط التنميـات خطــازــى إنجـعلـة ـل للهيئــر الهائــا باألثـمنـًـايمانــي. وإـبة دـارـدم إلمـوالتقـ
ـانتائجنــن بيــوازن تــق خلـل الـخــن مــم العالــول حــة الخدميــات سسـالمؤـن بيــدة ائـالرـة الهيئــة مكانــز يـلتعزـة الالزمـاءات ـراإلجـ

ـع.ـتدامة للجميــة مســق قيمـخلـّـمـن ثـات، ومــارـي واإلمــبـع دـة مجتمـفاهيــو رـا نحـامنــي، والتزـة واألداء البيئـالماليـ
ـةـي لدولــادي واالجتماعــن االقتصــق األمــي تحقيــفـهم ـي تســة، التـاتيجية المهمــترـا االســم أهدافنــد أهــن أحـطيــد التويعـو

تحقيــق ســبيل ــيفوالخــاص  العــام القطاعيــن مــن كل ديــهيؤالــذي  االجتماعــي الــدور مــن أيتجــزال  جــزء وهــو ات،اإلمــار
ـةالتنميــر يـتطووـم بدعــزم تلتــث حيــي، ـبدـي ـفـف ظيـالتوـات جهــر كبـأـدأحــة الهيئــد تعـوـي. ـبدـة لحكومـاتيجية ـتراالســداف األهـ

ـنطيــبة التوـت نسـصلـ، و2016ـي ـة. ففــف الحكوميـظائــي الوـفـن ـاركة المواطنيــادة مشـيــم زـن ثـات، ومــارـتدامة لإلمـالمسـ
ـميبهـتدرـن وـن المواطنيــي تعييــفًاـركبيـًطاـوـة شــت الهيئــا قطعــا. كمــة العليــة والقياديـيــف اإلدارظائــي الوـف 85.23%ـى ـلإ

ـميرهـتطوار ـتمراســان ضمـوـن، المواطنيــدى لــاءات والكفـات ـارالمهــز يـتعزـدف بهــة ظيفيـالوياتها ـتومســة كافـــيفـم وإدماجهـ
ـم.تنميتهـو

الجمعيات/المنظمات

كاتاـرشــاء لبنــعى تســي التــة طنيـالوـان واللجــس والمجالــات سسـالمؤـن مــد العديــن مـًـزءاجــي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــد تعـ
ـتدامة.االســات سـممارـز يـتعزـى ـلإـاتسسـالمؤـذه هــع مــاون التعــدف يهـوـة. والصناعــة الطاقــات قطاعـــيفـة يـقو
ى سبيل المثال ال الحصر: علسسات، تشمل هذه المؤو

يباتيجية داستريبي دفى للطاقة علالمجلس األي بة دالمجلس التنفيذي إلمار
 2030المتكاملة للغاز  

اتيجية خفض االنبعاثات لجنة استري	 بي دفلجنة البنية التحتية  يةي للطاقة النووبلجنة د
نية بوالكر


المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر 

،هللاه ـاعـر،ــيبدـم كـحاء ارزـولـاـسمجلــس ئيـرـة لـولداـسئيـرـب ئـنا،مـومكتـل آـدشـارـن بــد محمــيخ لشـاـمولسـاـبحـصاـق طلـأ
ـيـئاإلنماـج نامـالبرة ـرمديـكالرك،  ـنهيليــور بحضــي، ـبدـي ـفـا ومقرهــر، األخضــاد لالقتصــة العالميــة المنظمـ،2016ـر كتوبـأ5ـي ـف
ـدة.المتحــم األمـــيف

ـقـي تحقيــفـال ـم رواد األعمـدعـ، وـاـر عالميــاد األخضــروعات االقتصــن مشــي تمكــول التــر الحلــى توفيــلـة إـدف المنظمـتهـ ً
ـيـفـي ـئـج اإلنمانامــع البركة مـاـرـة بالشــل المنظمـتعمــئة. وـواق الناشــي األســفـة اء، خاصــرـة الخضـيــم التجارـداف أعمالهـأهـ

ـة.دولـ 177ـي تغطــة إقليميــز كـامر 5وـة، دولـ 132ــيفـا مكاتبهــر عبــا تمتلكهــي التــة فـوالمعرـة التنميــبكة شـوـدة، المتحــم األمـ
ـة.ـدب للهيئــو المنتــذي و العضــس التنفـئيــر، الرـد الطايــعيد محمــعادة / ســر ســاد األخضــة لالقتصــة العالميـأس المنظمــريتـو

االقتصادية التنمية تحقيق نحو اإلسهام يفاف األطرمتعددة  كةاللشرئيسي الروالدور  يسباراتفاقية  اماتالتزإطار  يفو
ـليــا والتموـكار والتكنولوجيـلالبتـًاـدرـون مصــي أن تكــفـة ـداف المنظمــل أهــي، تتمثــر المناخــار التغيــة آثـاء، ومواجهــرالخضـ

ـزيـتعزوـي، المناخــر للتغيــبب المســر غيــون بـالكرـض منخفــاد االقتصــم دعــث حيــن مـس ـوالملمــدم التقــق تحقيــال مجـــيف
ـةسســر المؤـاد األخضــة لالقتصــة العالميــد المنظمـتعــة. ود الطبيعيــوارـاه والمــتدام للميــتخدام المســة، واالســاءة الطاقـكفـ

وجهــات ــينالمدالمجتمــع  سســاتومؤالخــاص  والقطــاع الحكومــات بيــن جديــدة كةاشــرتنشــئ  التــي ــىلاألوالدوليــة  
ـباب.ـة والشــات األكاديميـسســل والمؤيـالتمو
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حوكمة االستدامة 

مــن قطــاع كل مــن ممثليــن مــن يتكــونو،2013عــام  منــذ االســتدامة يــادةريــق فرــي بدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  أنشــأت
ـتدامة،ـة االســول أهميــي حــع الوعـفــي رـفـاخ ـر المنـتغيــتدامة وة االســل إدارـع عمــق مـيــل دور الفريتكامــة. وـات الهيئـقطاعـ

ـةيـتوعوـة جلسـ 90ـن مــر كثـأـدعقــم تـ،2016ـام عــي ـفوـتدامة. باالســة المتعلقــرى الكبــروعات والمشــي، المناخــر التغيــار وآثـ
ـدـي العديــفـاخ ـر المنـتغيــتدامة وة االســداف إدارـتدامة أهــادة االسـيــق ريــم فرـا يدعــف. كمـظـمو 2000ـن ـد عـيــا يزـو مـلنحـ

ـتدامة ـادة االسـيــق ريـأس فرـرـة. يتــل الهيئــتدامة داخــة االسـاءات حوكمــرـة إجــان سالســتدامة لضمــروعات االســن مشـمـ
ـةـا بالهيئـة العليــى اإلدارتتلقــة. وـال بالهيئــر األعمـيـتطواتيجية وـترـاع االســي قطــفـاخ ـر المنـتغيــتدامة وة االســر أول إدارمديـ
ـال، ـر األعمـيـتطواتيجية وـترـاع االســذي لقطــس التنفيـئيــب الرـن نائــتدامة مــا االســق بقضايــا يتعلــات فيمــدث المعلومـأحـ
ـك.ـا كذلـة العليــاء اإلدارـد أعضــو أحـوهـ

 2016ة االستدامة لعام أبرز مالمح إدار

الفاقد من %3.3 باءط الكهرخطوالفاقد من %8
من  85%يشغل مواطنو الدولة ط المياه خطو

الدقائق 3.28 
المفقودة للمتعاملين

مناصب اإلدارة العليا بالهيئة

إجماـلـي  مــن %25 إنتــاج المقــرر مــن
طاقــة دبــي مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة 
%75 إـلـى ً وصــوال ،2030 عــام بحلــول

2050 عــام بحلــول

الكفــاءة  ـفـي كمــي ترا تحســين
بيــن  الفتــرة ـفـي %25.47 بواقــع 

2016 2006و

طــن  مليــون 37.5 خفــض
كســيد  أ ثاـنـي انبعاثــات ـفـي
مــن  الفتــرة ـفـي الكربــون

2016 إـلـى 2006 

علــى جائــزة ســيف الشــرف الحصــول
ـفـي  البريطاـنـي الســالمة مجلــس مــن
التاســعة  للســنة الصحــة والســالمة

2007 عــام منــذ

العالميــة  الشــرف جائــزة عـلـى الحصــول 
فــي البيئــة مــن مجلــس الســالمة البريطانــي

التواـلـي. عـلـى الخامســة للســنة دـبـي( وميــاه كهربــاء هيئــة ـفـي )ممثلــة اإلمــارات دولــة حلــول
وشــمال  األوســط الشــرق مســتوى عـلـى األول المركــز ـفـي
الكهربــاء،  علــى الحصــول ســهولة فــي عالميــاً، والرابــع إفر يقيــا،
،2017 األعمــال أنشــطة لممارســة الدولــي البنــك يــر تقر وفــق

علــى التوالــي.  وذلــك للعــام الرابــع
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ة المعنيينإدار

مــن ًبــدءالهــم؛  ضــاالريات مســتوــى علألتوفيــر  جاهديــن نســعىوبالمعنييــن  نعتــز ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  ــيفإننــا  
لــدى »المعنييــن« مفهــوم يشــملووالشــركاء.  ديــنبالمورًوانتهــاءوالمجتمــع  والحكومــة بالمتعامليــن ًامــرورظفينــا مو

ـونـى أن تكــعلص ـرـك، نحــة. ولذلــالة الهيئـســق رـي تحقيــفـة ـهم بفعاليــي تســات التـسسـاد أو المؤـرـة األفــة مجموعـالهيئـ
ـوالنمـة ـيرمســم لدعــة الالزمــاه والميــاء بـللكهرـة التحتيــة البنيــر توفيــث حيــن مـاتيجيتنا ـتراســم صميـــيفـن المعنييــعادة سـ

ـي.ـبة دـارـادي إلمـاالقتصـ
يعـاروالمشــة، يجيـالتروالت ـووالجــا ضـالرـتبيانات اســك ذلـــيفـا بمــن؛ المعنييــع مــل التواصــوات قنــن مــد العديــة الهيئــر توفـ

ـر.يــذا التقرـي هــفـن ـو المبيــى النحــعلـة ـات التنظيميـيــن األولوـاس مــى أســعلـة ـات الحكوميــع الجهــاون مــتركة، والتعـالمشـ
ـن. والمعنييــة الهيئــن بيــال االتصــة فعاليــان لضمـدوري  ـكلبشــوات القنــذه هــل تفعيــم يتـو
واألكثــر األفضــل النحــو ــىعلالمعنييــن  اكإشــرســبل  تحديــد ــىلإلدينــا  المعنييــن ةإدارعمــل  إطــار لالخــمــن  نهــدفو

ـاداتشـوإر،2015ـام لعـ AA1000ـن المعنييـاك ـرإشــار معيــع مـًـياتماشـ، ـةقيمــات جـمخرــىعلـول الحصــدف بهــمولية، شـ
ـة. ـر العالميـيــداد التقارة إعــادرـن مبـة عــادرـتدامة الصــر االسـيــداد تقارإعـ

ي: يلئيسية المتعلقة بالمعنيين ما اتيجية الراالسترتشمل أهدافنا 

ئيسية اك المعنيين لفئات المعنيين الرش عمل إشراستضافة ور

تحديد االقتراحات القيمة والشاملة المناسبة لكل فئة من فئات المعنيين

إدارة احتياجات المعنيين وتوقعاتهم واالستجابة لها

كات مع العديد من فئات المعنيين لدفع مسيرة التنمية المستدامة  السعي إليجاد فرص جديدة من خالل عقد الشرا

على إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.  إطالق المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع
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2016ي خالل عام بباء ومياه دالفئات المعنية لهيئة كهر 

ـنمــكل بــام واالهتمـة، ـوالقــث حيــن مــب تيـوالترـة، يـاألولوـاس أســى ـعلـي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة لهيئــة المعنيــات الفئــد تحديــم تـ
ـر.ـزم األمــا إذا لـتحديثهــام وـة كل عــة القائمـاجعــن مرـؤولة عــي المســة هــي الهيئــفاتيجية ـترة االســد إدارتعــة. وـطة الهيئـأنشـ

ـاسـى أســعلـة تبــم مرـن و توقعاتهــات المعنييــمل احتياجــة تشـاتيجية للهيئــترـة االســن أن الخطــد مـكــى التأـلـة إباإلضافـ
ـة. يـاألولو

 الفئات الفرعية للمعنيينئيسية للمعنيين الفئات الر

الحكومة 

الموظفون

المجتمع واألجيال المستقبلية 

المتعاملون 

الشركاء 

الموردون

أصحاب رؤس األموال / 
المستثمرون 

المؤسسات البيئية/ الجمهور/ وسائل اإلعالم

الشركاء االستراتيجيون / الشركاء الرئيسيون

مقاولون/سكني/تجاري/صناعي/أخرى 

االستراتيجيون / الرئيسيون / األساسيون

المؤسسات االستثمارية المحلية واألجنبية/المصارف/الخدمات المالية/
مصنعو تقنيات الطاقة الشمسية  

مجلس اإلدارة/ اإلدارة العليا/ اإلدارة المتوسطة/ الوظائف غير اإلشرافية/ أخرى

اتحادياً ومحلياً


اك المعنيين لدى الهيئة أنشطة إشر

ات عن كيفية تقديمدور ات طالبية يارزية ات توعودور إعالم
اتيجية الشركاتاستر يقيةحمالت تسو ية امج التحفيزحمالت للبر(قناة واحدة لتقديم

يجيةحمالت تروفعاليات إعالمية   المعلومات للمعنيين)

ضا جميعاسات حول ردر ضوعات المحددة استطالعات المو ةاستشار
المجموعات المعنية ة من المتعاملين احات مباشراقترسسة تجيب) (المعنيون يسألون والمؤ

ف تفاعل المشرية يرتحرية واتصاالت شفو

امج متنوعةبر اكإشر اجتماعات متتالية 
احات المتعاملينامج واقتربر دينمشاركة المور  )تثقيف المعنيين عبر قناتيناك و(إشر

المتسوق المجهول ندوات 

ية للفئات المعنيةشة عمل االستدامة السنوور  تعاون
شركاء القطاع العام و الخاص 

يع مشتركةمشار
(التثقيف المشترك واتخاذ

ة) ار والمبادرالقر

تمكين
أنشطة دعم السياسات واللوائح الحكومية ي الحوكمة) ف(دور المعنيين 



يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

توقعاتهم احتياجات المعنيين و

ـك،ـة. ولذلــطة الهيئــي أنشــفـن اك المعنييــرـد إشــفافية عنــات والشــم بالثبــح يتســج واضــاد نهــى اعتمــلـة إـي الهيئــفـدف نهـ
ـاـم تحديدهــي تــات التــم االحتياجــاه أهــدول أدنــح الجـضـيوـة. وـرق متنوعــن بطــات المعنييـاك فئــرـى إشــعلص ـرـا نحـفإننـ

ـة.ـا الهيئــي نفذتهــن التـاك المعنييــرـطة إشـل أنشـالــن خــن، مــات المعنييــن فئــة مــكل فئـلـ

االحتياجات والتوقعات فئة المعنيين 

38
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سعادة المعنيين 

ـن مــد العديـص ـوبخصــن المعنييــات توقعــن المعنييــا ضـرـبة نســاس لقيــة الهيئـه ـدرتصــذي الــنوي الســتبيان االســاول يتنـ
ـن.المعنييــات فئــن مــة فئــكل وبــة، بالهيئــة المتعلقــا القضايـ

فعاليــة مــن كــدالتأالضــروري  مــن بــات شــعارها،وســالتها وريتهــا رؤــي فاالســتدامة  مفهــوم الهيئــة نــت ّضمأن  وبعــد 
ـقـبة تتعلــئلة مناســع أسـضــة بوـت الهيئــد قامـفقـّـمـن ثــتدامة، ومــا االســول قضايــة حــا الهيئــي تبذلهــة التـد التوعيــوجهـ

 أن 2016ـام ـتبيان عـاالســج ـرت نتائــا. وأظهــم فعاليتهــن لتقييــة بالمعنييـأي الخاصــرـتبيانات الــة اســي كافــفـتدامة باالسـ
ـديـلتزوـتعداد اســـىعلـا دينـمورـة غالبيـوأن  ـتدامة،االســص يخــا فيمــة الهيئـأداء  ـنعــة للغايــن اضيـرـو كانــن المعنييــة غالبيـ
ـعجميــي ـفـتدمة االسـأداء  ـينتحسـوة إدارـى ـعلـة الهيئــز لتركيــة نتيجــك ذلـوـة، للبيئــة الصديقــات المنتجــن مــد يـبالمزـة الهيئـ

ـداد.ـلة اإلمــل سلسـاحـمر

 2016ضا المعنيين بشأن االستدامة لعام استبيان ر

يد الهيئة بمنتجات وخدمات أنا مستعد لتزو
صديقة للبيئةكثر استدامة وأ

دونالمور %84.72

ات االستدامة لدى ى علم بأداء ومبادرعلأنا  
الهيئة 
ظفونالمو %82
المتعاملون %66

 عن أداء الهيئة المتعلق ٍاضأنا ر
باالستدامة بشكل عام 

اد(المجتمع )األفر %83.99 

المجتمع )األعمال( %86.96 

الحكومة %89.71 

دونالمور %83.35
المتعاملون  %85.32 

الشركاء %88.06 

المستثمرون %90 

ظفونالمو %84.26
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شر ثقافة االستدامة مؤ

فعاليــة تقييــموسســية، المؤثقافتنــا  ضمــن االســتدامة ســيخترــي فالتقــدم  متابعــة ــىلإاميــة الرالهيئــة  دجهــوإطــار  ــيف
ـده ـتبيان تعــن اسـة عــارـو عبــتدامة وهــة االســر ثقافـشــة مؤـتخدم الهيئــتدامة، تســة باالسـتبطــدة المرـة العديــاطات الهيئـنشـ
ـتبيانـج االســى نتائــعلـاء ـة. وبنــة الهيئــي ثقافــفـتدامة ـوم االســيخ مفهـســدى ترـاس مــدف قيــن بهـظفيــة للموجيــة خارجهـ
5.1ـدل معــى ـعلـتدامة االســيخ سـترـي ـفـة الهيئـد ـوجهــت حصلــف، ظـمو 2000ـن عــد يـيزـا مــه فيــارك شــذي الـ 2015ـام لعـ
ـه.ـتبيان ذاتــت لالســي خضعــات التـسســع المؤـط جميـســك متوة بذلــاوز(، متجـ85%ـبة ـادل نســا يعـ)أي مـ 6ـل ـن أصـمـ
ـةالهيئــه تـأحرزـذي الــدم التقــدى مــة لمتابعــتدامة االســة ثقافــر شـمؤـتخدمنا اســي، ـلالتواـى ـعلـة الثالثـة ـروللمـ،2016ـام عــي ـف
ـتدامة.باالســة المتعلقــة الهيئــاطات نشــة فعاليــم تقييـوـية، سسـالمؤـا ثقافتنــي ـفـتدامة االســيخ سـترـي ـف

ـطسـمتوًةـاوز(، متجـ88.6%ـادل ـا يعـ)أي مـ 6ـل ـن أصـمـ 5.32ـدل ـى معــعلـة ـت الهيئــتبيان، حصلــذا االســج هـلنتائـًـاوفقـ
 (.62%ـه )ـتبيان نفســت االسـكملــي أـات التـسســع المؤـج جميـنتائـ

ئيسية لدى الهيئة: ة الري مواطن القويلوفيما 

ام الشخصي نحوي االلتزفٍحس عال
ى صنع الفرق علة االستدامة والقدر

د يبية وجهوات التدرفعالية الدور
اك المعنيين، فقد سجلإشر

يبيةات التدري الدورفالمشاركون  
المتعلقة باالستدامة معدالت 

تتجاوز غيرهم ممن لم يشاركوا  
يبية من امج التدري تلك البرف

سسات األخرىالمؤ

فع ي مواصلة التعلم ورفالرغبة  
الوعي حول االستدامة. 

نظرة إيجابية حول تمتع الهيئة
باالبتكار في مجال االستدامة

إدراك راسخ للريادة وااللتزام
االستراتيجي نحو االستدامة

تفوق واضح في نتائج ممكّنات 
االستدامة لدى الهيئة على
في المؤسسات األخرى وخاصة
استبيان 2015

وأنهــم االســتدامة، حــول فــةالمعرمــن  يــدبالمزيتمتعــون  الهيئــة ظفــيموأن  الواضــح مــن كان ة،األخيــراألعــوام  لالوخــ
2016ـام عــتدامة باالســة التوعيــج امـبرــيفـاركين المشــن ظفيـالموـدد عــغ بلــد فقــا. جهـوخارـة الهيئــل داخـًـافعليـنها ـوسـيمار

ـةنتيجــة الهيئــي ظفـموـن بيــة فـالمعرـدل معـاد زـا كمـ .2014ـام عــط فقــف ظـمو 400ــبــة نـمقارـف ظـمو 3000ـن مــر كثـأ
ـادةيــق ريــاء فرـن أعضــم مـ، بدعـ2016ـام ـدار عــى مــعلـتدامة ـي واالســر المناخــق التغيـيــا فرـي نظمهــة التـت التوعيـالـحمـ

ـتدامة.االسـ
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اماتنا نحو المستقبل المستدام التز

ـنمــة التاليــات امـااللتزـا ضعنـوـدف، الهــذا هــق تحقيــل أجــن ومــتدامة. االسـأداء  ـينبتحســي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــي ـفـزم نلتـ
ـتدامة: المســة التنميــق تحقيــل أجـ

اتيجية العمل بالهيئة. ي استرفسيخ االستدامة ضمان تر
سات العالمية. طنية والدولية وأفضل المماراتيجيات الواتيجياتنا لالسترضمان مواءمة استر

ي. بة ديز اقتصاد إماري تعزفيادة إسهامنا المباشر وغير المباشر ز
ية.والتوافروالكفاءة  واالعتمادية دةالجويات مستوى علأوفق المستوى عالمية والمياه باءالكهرإمدادات  معايير ىعلالحفاظ 

يرها.تطوي تقنيات الطاقة المتجددة وفاالستثمار  
يادة سعادة المعنيين. ى زعلمواصلة العمل  

يفاء عملياتنا بجميع اللوائح التنظيمية البيئية. ضمان إى قدر ممكن، ونى أدلالحد من بصمتنا البيئية إ
.2030 بحلول 25%، و2020 بحلول 7%ى لة اإلنتاجية للطاقة الشمسية لتصل إيادة القدرز

نية بنسبة بوى تقليل االنبعاثات الكرلنية الهادفة إبواتيجية الحد من االنبعاثات الكري تحقيق استرفاإلسهام  
 .2021 بحلول %16

يع لدى الهيئة. ي شبكات اإلنتاج والتوزفيز كفاءة المياه تعز
ظائف الهيئة. ي شغل وفيادة نسبة مواطني الدولة ظفين وزان الموتقليل معدل دور

اء ضمن كامل سلسلة اإلمداد الخاصة بالهيئة. اء الخضراءات الشرتبني إجر
تقييم التأثير االجتماعي للهيئة.يجاد قيمة مشتركة وسسية من أجل إيد من مشروعات المسؤولية المجتمعية المؤتنفيذ المز
ات الذكية التالية: ي الذكية من خالل المبادربة دي تحقيق مبادرفاإلسهام  

ــي وإنتــاجنئيــة فــوق أســطح المباضوــى تركيــب ألــواح كهروعلــي والمنــازل نــي: لتشــجيع أصحــاب المبابشــمس د .1.1 

الشمســية الطاقــة  مــن بــاءالكهر
شبكات ذكيةالتطبيقات الذكية من خالل عدادات و .2.2 

بائيةات الكهرالشاحن األخضر: إلنشاء بنية تحتية ومحطات شحن السيار .3.3 


اك المعنيين حول االستدامة شة عمل إشرور

ـجنامـبرـا إليهــتند يســي التــية األساسـة ـزالركيــو وهــتدامة االســز يـلتعزـا دنـجهوـاح إلنجـًـايـضرورًالـعامــن المعنييـاك ـرإشــد يعـ
ـيالتــكار االبتـات ـرمختبـ 2016ـام عـــيفـتدامة واالســي المناخــر التغيـة إدارـتخدمت اســد وقــة. بالهيئــية سسـالمؤـتدامة االسـ

ـىـعلـم ـم واهتمامتهــم واحتياجاتهــم توقعاتهــدف فهــن، بهـاك المعنييــرـة إلشــا منصـاتيجية باعتبارهــترة االســا إدارنظمتهـ
ـة،بالهيئــاص الخــتدامة االســر يـتقرـى ـعلـم تعقيباتهــم تقديــن المعنييــن مــا طلبنــتدامة، االســات جلسـل الـوخــل. أفضــو نحـ

ـن ـات المعنييــتخدمنا تعقيبــم. واســه لديهــب أهميتــوع حسـضــا كل موتبنــم، ورتوقعاتهــم وـاط قلقهــم نقــنا معهـناقشـو
ـاراالعتبــن بعيــا أخذهــم تــا كمـ،2016ـتدامة االســر يـتقرـي ـفـن بالمعنييــة المتعلقــا للقضايــبية النســة األهميــد لتحديــدة كقاعـ

ـية.سسـاتيجية المؤـترـنوي لالســط الســة التخطيــة عمليـاجعــة بمرات المتعلقـارـرــي القـف
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تقييم األهمية النسبية 

ـنـتدامة، إذ يتعيــر االسـيــداد تقارـة إلعـة العالميــادرـي المبــفـية ـادات األساسـشــم اإلرـد أهــبية أحــة النســوم األهميــد مفهـيعـ
الداخليون المعنيون ـرىيــي التـأو  ً،ـاواجتماعيـًـاوبيئيـًـااقتصاديــر األكبــر األثـذات  ـاالقضايــول حــر يـتقرـداد إعــة سسـالمؤــىعل

ـىـعلـا صنـحرـد فقــا، لدينــة أهميــا القضايــر كثـأـدتحديــبيل ســي ـفوـياق، الســذا هــي ـفوـم. لهــة أهميـذات  ـاأنهــا لديهــون جيـوالخار
ـبتيـترـار وـي اختيــفـتخدمنا ـر. واسـيــذا التقرـداد هـاض إعــرـا ألغــك القضايــن تلــة مــروج بقائمــا للخــن لدينـاك المعنييــرإشـ

ـفـة والتصنيــة واألهميــدى الصلــادئ مــى مبــعلـة ـة قائمـاءات تفصيليــرـة إجــدى الهيئــبية لــة النســا األهميــة قضايـيـأولو
ـاه: ـن أدنــو مبيــا هــة، كمــب األهميـحسـ

تحديد وفهم القضايا ذات األهمية للمعنيين من خالل عمليات البحث ومجموعات التركيز المكونة من
في قطاع الموظفين والحكومة والمجتمع والموردين والشركاء والمتعاملين، وإجراء المقارنة المعيارية
المؤسسات الخدمية لقطاع الكهرباء، والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة للمؤسسات االتحادية 

على وجه الخصوص.  لدولة اإلمارات وإمارة دبي

الخطوة
األولى

 ةالخطو
 الثانية

االستراتيجية المؤسسية للهيئة، من خالل اإلجراءات الداخلية. وهناك تحديد وفهم القضايا المهمة التي تنشأ عن 
النسبية للقضايا القابلة للقياس من حيث الكمية، مثل انبعاثات غازات اإلحتباس طرق متعارف عليها لقياس األهمية
الحراري. أما فيما يخص القضايا ذات الطبيعة النوعية، فقد استخدمت العديد من الطرق لتقييم أهميتها النسبية، 

وذلك من خالل إشراك لمعنيين وعقد المقارنات المعيارية كذلك. 

على أساس أثرها االجتماعي واالقتصادي والبيئي. وقد تم تقييم  تجميع النتائج في مصفوفة، وتقييم كل قضية
ألهميتها للمعنيين وللهيئة. كما تمت مراجعة المصفوفة النهائية كل قضية وتحديد أهميتها النسبية وفقاً
في الركن األعلى األيمن من المصفوفة. واعتمادها من قبل اإلدارة العليا للهيئة، مع وضع قضايا األكثر أهميًة

الخطوة
 الثالثة

يحتوي هذا التقر يرعلى القضايا ذات المستوى األعلى من "األهمية النسبية". وال يتناول القضايا ذات المستوى
في حال تأثرها بالقضايا ذات المستوى األعلى أو اعتمادها عليها. األد نى من "األهمية النسبية" إال

الخطوة
الرابعة

 ةالخطو
تم تكليف شركة ضمان خارجية للتحقق من القضايا المضمنة بالتقرير من حيث الشمولية ومدى الصلة والتوازن. الخامسة

ـة ـك أهميـ، وكذلـ2015ـام ـة لعــدى الهيئــبية” لــة النســم “األهميـاءات تقييــرـج إجــبية” نتائــة النســة “األهميــح مصفوفـضـتو
ـبيةـة النســا ذات األهميــب القضايــن جوانــب مـد كل جانــدوـى حــعلع الــم االطـيمكنكــن. وـة والمعنيــن أداء الهيئــة بيـالعالقـ

ـر.يــذا التقرـن هـمـ 1ـم قــق رـي الملحــف
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ير البحوث والتطو

ـاءبـالكهرـد توليــاءة كفــز يـتعزوـي، عالمــتوى بمســاه والميــاء بـللكهرـتدامة مســات خدمــم تقديـل الـخـــيفـا يتنـرؤـع مـًـياتماشـ
اتـادرالمبــذه هــز تركيــب ينصـوـر،. يـوالتطوـث البحـات ـادرمبــم بدعــوي القــا امهـالتزـز يـتعزـة الهيئــل تواصــا، نقلهـوـا يعهـتوزو

ات.ـدرالقــاء وبنـاد ـرواألفــر، يـوالتطوـث البحـيع ـارومشــة، التحتيــة البنيــاد: أبعــة ثالثـــىعل

ـةـوم للطاقــد آل مكتـاشــن رـد بــع محمــي مجمــفـر يــث والتطوـز البحــاء مركــى إنشــعلًـاـي حاليــبـاه دـاء وميـبــة كهرـل هيئـتعمـ
2020.ـام ـى عــم حتــون درهـمليـ 500ـي ـلـية بإجماالشمسـ

اءـرـز إلجــر، ومركـيــث والتطوـطة البحــم أنشــتضيف معظـيســر، ويــث والتطوللبحـًاـورمتطـًاـزـة مركــة التحتيــمل البنيـتشـ
ـفل الصيـالــة خـة العاليـارـرـة الحـجـدرـية وـة القاســروف البيئيــل الظــي ظــفـدات ـول والمعــار الحلــة الختبـجيــارب الخارالتجـ

ـثللبحــاد، األبعــة ثالثيــة الطباعــة بتقنيــه طباعتــم تتــم العالـــيفـر مختبـأول  ــىلإـةإضافــدة، المتحــة بيـالعرات ـاراإلمــة دولـــيف
ـي.ـذكاء االصطناعــار والــدون طيـات بــرـال الطائــي مجــفـر يـوالتطو

ـةالطاقــاءة وكفــاه، والميــية، الشمســة الطاقــي وهــر، يـوالتطوـث بالبحــة متعلقــاالت مجــة خمسـيعنا ـارمشــة محفظــم تضـو
يع:ـارالمشــذه هـــىعلـة األمثلــن ومــي. االصطناعــذكاء والــار طيــدون بـات ـروالطائــة، الطاقــن يـتخزوـة، الذكيــبكة الشــل تكامـو

المســتخدم واجهــات يــرتطوونــات، المكوواختبــار  باألحمــال، والتنبــؤ الشمســية األلــواح ــىعلبــة األتركــم اترمــن  الحــد 
ـة والطباعـاألداء،  ـينتحسـوـة التكلفــل لتقليــية الشمســة يـارالحرـة الطاقــم لنظــاكاة ومحــة، الذكيــبكة الشــات تطبيقــة وأنظمـ

ـاركةص المشــرـن فــد مـيــف المزـا نستكشــك، فإننــى ذلــلـة إـية. باإلضافــا األساســق عملياتنـافــات ومرنــاد لمكوـة األبعـثالثيـ
ً،اـروأخيــن. والهيدروجيــاح يـالرـى ـلإًالـوصـوـة، ضيـاألرـة يـارالحرـة بالطاقـًاـرورمــط المحيــن مــة يـبداـر يـوالتطوـث البحــطة أنشــي ـف

تســتضيف والشمســية«،  الطاقــة ــىعلالمعتمــدة  األبنيــة لتصميــم للجامعــات العالميــة »المســابقة الهيئــة تنظــم كمــا 
ـاذجـغيل نمـتشــاء وـم وبنــى تصميــلـدف إـابقة تهــي مسـ؛ وهـ2020و 2018ـي ـابقة عامــن المســن مــن متتاليتيـتيــي دورـبد

ـلحـــىعلـاركات المشــتركز سـوً،ـدابلـ 16وـة جامعـ 37ـن مـًـايقـفر 22ـم تضـوـية، الشمســة بالطاقــل تعمــوت لبيــتدامة مسـ
ـة.ـي المنطقــفـتدام ـش المســن العيــي تضمــات التــة االحتياجـتلبيــا والقضايـ

مــن يــةقوشــبكة  ببنــاء نقــوم الهيئــة، تنفذهــا التــي يــروالتطوالبحــث  اتومبــادرامــج برل الخــومــن  ذاتــه، الوقــت ــيفو
ـريـتطوــيفـا منـًـهاماإســة، األكاديميــات سسـوالمؤـة الصناعـرواد  ـعمـــيلوالدوــيلمحلاـنالصعيديـــىعلـاون والتعـكات اـرالشـ
ـا نــي أداؤـد حظــة. وقــات بالدولـسســن المؤـا مــة وغيرهــات الهيئــد احتياجــين لســاء والمهندســن العلمــتقبل مــل المسـجيـ

ـةـار الخاضعــاالت واألخبــن المقــد مــر العديـل نشـالــن خــي، مــلـد الدوـى الصعيــعلـاب ـر واإلعجــل التقديــى كامــعلـل بالفعـ
ـاونـبكات التعــا لشــة وانضمامنـات الدوليــرتمــي المؤـفـاركتنا ـة، ومشــف الدوليــن الصحــد مــي العديــفان ـرـات األقـاجعـلمر
ـاظالحفــي ـفـر يـوالتطوـث البحــي ـفـة يـالفكرـة والملكيــة فـالمعرـز يـتعزـال مجــي ـفـا دنـجهوـهم ستسـوـي. العالمــتوى المســى ـعل
ـنـد مـيــق مزات لتحقيــارـة اإلمـص لدولــرـن الفــد مـيــر المزتوفيــة، وـنوات القادمــة للســي الهيئــفـز ـكار والتميــج االبتــى نهــعل

ـا. ـاري للتكنولوجيـيق التجــوـر والتسـيـالتطو



مة
دا

ست
لم

ة ا
مي

تن
ال

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

 

 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 


ي بباء ومياه دي هيئة كهرفاإلبداع واالبتكار  

ـيدة،شــا الرـة قيادتنـيــق رؤـى تحقيــلـة إـعى الهيئــا، تســن ثقافتهـمـًـزءاـكار جــداع واالبتــى اإلبــة تتبنــة خدميـسســا مؤنـباعتبار
ـت، أسسـ2016ـام ـي عــفـاه، وـة والميــة النظيفــي الطاقــي قطاعــفـكار ـداع واالبتــوم اإلبــر مفهـيـد لتطوـوـذل الجهــة بـومواصلـ
واالبتــكار  اإلبــداع ةإدارهمــا:  تشــغيليين فرعيــن بيــن دمــج الــذي والمســتقبل” “االبتــكار قطــاع ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  

ـي:ـة، هـظيفيــاالت وـة مجــول ثالثــي حـئيســكل رـة بشــي الهيئــفـكار ـداع واالبتــور اإلبـيتمحــات. وـا المعلومــاع تكنولوجيـوقطـ
ـكار.ة االبتــكار، وإدارـهيل االبتـتســات، وـكار والعالقــط االبتـتخطيـ

))CEN / TS 16555-1-2013((، ـكاراالبتـة إدارـم لنظــة بيـاألورـات المواصفــهادة شـــىعلـة الهيئــت حصلـ،2016ـام عـــيف
ـات ـل الجهــن أوائــة مــد الهيئـتعــكار. وة االبتــل إلدارـام متكامــق نظـتطبيــداد وـة، إلعـيطانيــتر البريجيســدز ريــة لوـن منظمـمـ

ـامـيس نظــة لتأسـيــادات الضرورشــن اإلرـذي يتضمــام، الــاد الهــذا االعتمــى هــعلًالـوـر وحصــذه المعاييـلهـًـاـة تبنيـالحكوميـ
ـى ـا يتماشــكار بمــداع واالبتــز اإلبـيــة بتعزام الهيئــزـد التــاز الجديــذا اإلنجــس هـيعكـه. وـريـتطوـه وـاظ عليــكار والحفـة االبتـإلدار

ـي.ـتوى عالمــى مســعلة ـرـتدامة مبتكــة مسـسســون مؤـأن نكــا بـيتنــة، ورؤطنيــا الوـدة وأهدافهـشــادة الرـات القيــع توجيهـمـ
ـكاراالبتـض ـرومعــبوع أســـيبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــت نظمــدة، المتحــة بيـالعرات ـاراإلمــة دولــي ـفـكار االبتــبوع أســع مـًـياتماشـو

ة ـريع المبتكــارـدث المشــن أحــات عــئة معلومــركات الناشــن والشـيــة والمبتكرـي الهيئـظفــر لموـذي وفــة، الــنوي للهيئـالسـ
ـتقبل؛ـة المســك محطــي ذلــفـا ـات، بمــطة والفعاليــن األنشــد مــكار العديــبوع االبتــن أســّـا تضمـة، كمــا الهيئــا بهــي تنفذهـالتـ

كمــا  متواصــل. وعالــم الذكيــة، والمدينــة ة،غامــرتجــارب واألخضــر،  الكوكــب هــي: فرعيــة يــنعناوبعــة أرشــملت  التــي 
ـكار.ـث االبتــوك وحديــات أي تــل جلســتقبل مثــة المســي قبــفـة ـاطات التفاعليــن النشــد مــة العديــت الهيئـأطلقـ

ي بباء ومياه دي هيئة كهرفة كوادر مبتكر

ة”ـرـوادر مبتكــة “كــة حملــت الهيئــي، أطلقــتوى عالمــى مســعلة ـرـتدامة مبتكــة مسـسســون مؤـأن نكــا بـيتنــع رؤمـًـياتماشـ
ـاالت.المجــع جميــي ـفـكار واالبتــداع اإلبــي تبنـوـم منوالهــى ـعلـل للعمــن يـاآلخرـام وإلهــا ظفينـموـن بيــة المبدعــول العقــر لتقديـ

مبتكرينالتفاعالت  3 على وقع االختيار مقابلة، 55  تم إجراء

العمــل منظــم
حمدة ابــو ا ســالم

العمــل يســر م ُ
الحمــادي عبــدهللا د .

العمل معــد
حلمي ر يهــام

العمــل منظــم
مكي عمــار

العمل معــد
البرعي يوســف

االختيار والتطو ير، المحتوى واإلدارةالعمليات و االدوات 

االبتكار في الشركات، الحكومة والشركات الناشئة، نصائح الخبراءالبحث
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 2016ات نامج مبادربر


ي لخدمات الطاقة بباء ومياه دكأس هيئة كهر

والمياه المستقبلية

الناشــئة  الشــركات ــىعلللوقــوف  عالميــة مســابقة 
ـبل ســاف واستكشــة، للهيئـة ـرمبتكــول حلــر توفــي التـ

التعاون وعقد الشر 

حديث االبتكار 

كات الفعالة معهاا

ةكوادر مبتكر

ـجعتشــن وـة تمكــاد بيئـيجــى إـلة إـادرـذه المبــدف هـتهـ
جلســات سلســلة مــن تتألــفواإلبداعــي؛  التفكيــر 
ة الخبــرذوي ويــن المبتكرمــن  عــدد يهــايجرملهمــة  
ـدفـل الهـيتمثــور. وـة والجمهــي الهيئـظفــة لموالعاليـ

االبتــكار  ثقافــة نشــر ــيفة المبــادرمــن  األساســي 
ــيلمحلاالمســتوى  ــىعلحقيقيــة  اتخبــرتقديــم و

العلــوم مثــل المجــاالت مــن العديــد ــيفــي لوالدو
بــةالتجرهــذه  ستســمح،ووالثقافــة  والتكنولوجيــا 

ــىعلـوف للوقــة الالزمــة فـالمعرـاب باكتســن ظفيـللمو
تنفيذ عملية االبتكار. سبل تخطيط و

بــاءكهرهيئــة  ــيفالمبدعــة  بالعقــول يشــيد مشــروع
 5 من سلسلة نشر تم وقد ين.اآلخريلهم وي بدومياه  

مقاطع مر

مسابقة "شمس دبي لتصميم السيارات العاملة 

ئية عن مبتكري الهيئة. 

بالطاقة الشمسية"

أفكاري 

ـةدولــاء أنحــع جميـــيفـالب الطــجع يشــدي تحــج نامـبر
وبنــاء  تصميــم ــىعلالمتحــدة  بيــةالعرات اإلمــار

يتــموالشمســية  بالطاقــة تعمــل اتســيارواختبار
ـرنشـــىعلـج نامـالبرـذا هــل يعمــد. بعــن عــا بهــم التحكـ
ـاـة، كمــال القادمــن األجيــة بيــة النظيفــوم الطاقـمفهـ

هــام  كداعــم الهيئــة مكانــة يــزتعزــى عليعمــل  
لالستدامة واالبتكار 

واالبتــكار  اإلبــداع نامــجبرهــو  "أفــكاري" نامــجبر
صــةالفرإتاحــة  ــىلإيهــدفوالهيئــة،  لــدى ســميالر

قصــة مــن ًجــزءانــوا ليكوظفيــن الموجميــع  أمــام 

برنامج اإللكترونات الحرة

ة.نجاح الهيئة من خالل تقديم أفكارهم المبتكر

ًمتكامــالًاإطــاريوفــر  الــذي ــيلالدواألعمــال  عّمســر
االبتــكار،  تشــجيعودعــم  ــيفــي لالدوالتعــاون  يــزلتعز

االحتياجــات تلبيــة ــيففاعلــة  حلــول ــىلإًالصــوو
ي المستقبل. فالعالمية من الطاقة  

تحدي الهاكاثون
باعتبــار األفــكار توليــد أســاس ــىعلقائمــة  مســابقة 

اإلبــداع.  عمليــة خطــوات الستكشــاف مقدمــة ذلــك 
األدوات  ـنمــة مجموعــاركون المشــب يكتســوف سـو

ـة.يـواالبتكارـة اإلبداعيــول الحلــم لدعــة الالزمــة العمليـ
المســابقة  مــن ــىلاألوالنســخة  إطــالق تــم وقــد 
الهيئــة خدمــات يــرتطوبهــدف  الهيئــة ظفــيلمو
خصــص بينمــا المتعامليــن. ســعادةتحقيــق و

ي لطلبة الجامعات. نالهاكاثون الثا

أدوات االبتكار 
سـدروـن الــة مــة مجموعــكار بالهيئـة االبتــدت إدارأعـ

الذهنــي العصــف أســاليب لمختلــف ةالمصــور
والجمهــور،  الهيئــة ظفــيموجميــع  منهــا ليســتفيد 

وجلســات  االجتماعــات جعــل ــيفللمســاعدة  ذلــكو
 للمشاركين.ًكثر فعالية وجذباالعصف الذهني أ

ي للروبوت باء ومياه دبمسابقة هيئة كهر 
ـدوق أدوات ـتخدام صنــات باسـتــاء الروبوـروع لبنـمشـ

سنوات 6سن من للطالب مخصص يتالذاللتركيب 
يمكــن كمــا ظفيــن.وللمويــة الثانوحلــة المروحتــى  

كــزامرــي فالروبــوت  بنــاء صنــدوق أدوات اســتخدام 
ظفيــن، المويــب تدربهــدف  للهيئــة التابعــة االبتــكار 

باســتخدام  يتعلــق فيمــا خاصــة اتهــم،مهارتنميــة و
اء الحمــرتحــت  واألشــعة الضــوء، استشــعار ةأجهــز

تية. والموجات فوق الصو

ي لالبتكارباء ومياه دبمحفظة هيئة كهر 
لتحديــد  ابتــكار محفظــة أول سســةالمؤطــورت  
ة بجميع قطاعات الهيئةيع المبتكرالمشار

منصة ابتكاري 
ــيفللمنافســة  نــتاإلنترعبــر  مفتوحــة مســابقة 
تهــم يتيجيةااســترمجــاالت  ضمــن محــددة مجــاالت 
لتفعيــل فعالــة أداة المنصــة تعتبــروالهيئــة.  

تتيــحو،العالــم  حــول االبتــكار نظــم ــيفالمشــاركة  
العالــم أنحــاء جميــع مــن والمصمميــن يــنللمبتكر

اتهــم لبتكارتعميــم ولنشــر  ذكيــة منصــة اســتخدام 
تصاميمهم. و
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2016يادة االستدامة واالبتكار لعام ي رفشهادات التميز جوائز و
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قصة نجاح:  
يادة االستدامةتمر رمؤ

معهــد مــع بالتعــاون االســتدامة، يــادةرتمــر مؤالهيئــة  عقــدت ،2021لعــام  للهيئــة اتيجيةاالســترالخطــة  مــع ًتماشــيا
ــيفة ـروالمبتكــتدامة المســة العالميــات سـالممارـز يـتعزـى ـلإـةالفعاليــت هدفـ .2017س ـارمـــيفـتدامة االســادة يـلردج ـركامبـ

ـاشنقــات وحلقــن، المتحدثيــات كلمــج نامـالبرـن تضمـوـادة. والقيــاون والتعــكار واالبتـات ـارالمهــى ـعلـج نامـالبرـز ركــا كمــي، ـبد
ـن :ـى يوميــعلـا يعهــم توزـة، تــل تفاعليـش عمـوور

االســتراتيجية  األولويــات عـلـى وركــز التنفيذييــن”، المســئولين كبــار لـ“قمــة األول اليــوم خصــص

قمة الرؤساء التنفيذيين

بأهميــة الوعــي نشــرو، 
تفاهــم  ةمذكــراالســتدامة  يــادةلردج كامبــرمعهــد  مــع ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  وقعــت كمــا المســتدام، والنمــو االســتدامة 

ـتدامةـة، واالســة المدينـنــز مرويــي: تعزـيلـا ـوم األول مـل اليـالــع خــملت المواضيــتدامة، شــاالت االســي مجــفـاون ـة التعـلمواصلـ
المستدامة(، التنمية أهداف ) المستدامة للتنمية المتحدة األمم أهداف تحقيقووالقيادة،  االبتكار، يزتعزوالحياة،  نوعيةو

ـتدام.ـاد مســم اقتصــل لدعـيــة التموتعبئــتدامة، وـال المســية واألعمـة التنافســدرد، والقــوارـن المــتدام، وأمــو المسـوالنمـ

ورش العمل التخصصية لالستدامة

والمســؤولية  يــر،التقاروإعــداد  االســتدامة بمجــاالت المعنيييــن ظفيــنللموخصصــت  جلســات ــينالثااليــوم  تضمــن 
دـواروالمــال، واالتصــن، المعنييـاك ـروإشــة، المصلحــاب أصحــاركة ومشــد، يـالتورـل سالسـوـي، المناخــر والتغيــية، سسـالمؤ
ـاداالقتصــي ـفـتدامة االســة وقيمــدة، ائـالرـتدامة االسـاتيجيات ـتراســع ضـو: ـولحــي ـنالثاـوم اليــع مواضيــورت تمحـوية. ـرالبشـ
ـريــداد التقارـرز وإعــدم المحــاس التقــتدامة، قيــات المسـسســي المؤـفـاركة ـتدام والمشــل المســكان العمــة مــري، ثقافـالدائـ

ـتدامة.ـكاري واالســر االبتــه، والتفكيــة عنـذات الصلـ

قصة نجاح:  
يبباء ومياه دالتأثير البيئي ألكاديمية هيئة كهر

مجــال ــيفائــده ريطانيــة برسســة مؤوهــو  األعمــال، ةوإدارللتكنولوجيــا  ــينيطاالبرالمجلــس  مــع كةاشــرالهيئــة  قدمــت 
ـىـعلـجع تشــن وطيــة التوـم سياســن تدعــة للمواطنيـكاديميــة أـت الهيئـكة، أطلقـاـرـذه الشـل هـالــن خــي، ومــل المهنـالتأهيـ

ـوم،ـد آل مكتـاشــن رـد بــيخ محمــمو الشــب الســة صاحـيــع رؤمـًـياـاه، تماشــاء والميـبــاع الكهرـي قطــفـة ـم التقنيـاتهــاء مهاربنـ
ـيـفـتثمار باالسـ 2021ات ـارـة اإلمـيــداف رؤألهـًـاتحقيقــاه هللا، وـي، رعــبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رنائـ
ـتدامة ـة مسـسســون مؤـأن تكــة بــة الهيئـيــم، ورؤـل دول العالــن أفضـات مــارـة اإلمــل دولــة وجعــة الموهوبـطنيــوادر الوالكـ

المتخصصيــن  ظفيهــاموســال إلرة متميــزة مبــادرالهيئــة  ــيفالبيئــة  ةإدارأطلقــت  وقــد عالمــي. مســتوى ــىعلة مبتكــر
ـعيـتوزـة، وـة الهيئـكاديميـب أالــى طــلـي إـام البيئــية للنظــم األساســة والمفاهيـه البيئيــم اإلدارـول نظـات حــرـم محاضـلتقديـ
ـدـل جديــام جيــى إلهــلة إـادرـدف المبـتهــم. وفتهــتوي معرـب مســا حســي تتناولهــات التـضوعـارت والموـرـوى المحاضـمحتـ

ـايضـة أـادرـذه المبــدف هــا تهــتدامة. كمــق االســـى تحقيـعلـز ـع التركيــي مــي البيئــز الوعـيـتعزـة وـام بالبيئــا االهتمــول قضايـحـ
ـم.ـتوى العالــى مســعلـة ـا البيئيــول القضايـب حـالــي الطــز وعـيــى تعزـلإ
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ي وأهداف التنمية المستدامةبباء ومياه دهيئة كهر

دعــم  فــي هامــاً ً دورا الهيئــة تــؤدي والميــاه، الطاقــة إمــدادات بتوفيــر معنيــة خدميــة مؤسســة دبــي وميــاه كهربــاء هيئــة باعتبــار
ـاتـر خدمـل توفيـالــن خــاس مــاة النــه حيــين نوعيــى تحســلدي إـؤـا يــي، ممــي والبيئــادي واالجتماعــدم االقتصــز التقـيـتعزو

ـي.بدة ـارإمــي فـة والصناعيــة يـوالتجارـكنية الســات الفئــع جميــن مــا لمتعامليهــة واالعتماديـدة ـوالجـيات ـتومســـىعلأ ـــقوفـ
ـاراآلثــن مــد الحــى ـعلـر تقتصـال  ـامهمتنـوأن  ـتقبل،المســل أجــن مــل العمـة ـروربضــن نؤمــي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئـــيفـن نحـو

ـنمـأـزيتجـال  ًـزءاجــتدامة االســد تعــبب الســذا ولهــتدامة، االســة عجلــع دفــمل لتشــر بكثيــك ذلــدى تتعــل بــب، فحسـة ـارالضـ
سسية. المؤاتيجيتنا ـتراسـ
ـماألمــر تمـمؤل الـخــتدامة المســة التنميــداف أهــدرت صــد وقــتدام. المســو النمــم دعــي ـفًاـركبيـًادورـدة المتحــم األمـأدت  ـدوقـ

ـاتـدي للتحديــدف التصـ، بهـ2012ـام ـل عـيـازـرو بالبرـو دي جانيـيــي رـفـد ـذي انعقــتدامة الــة المســول التنميــدة حـالمتحـ
17ســبتمبر  ــيفالعالــم  قــادة اعتمــد وقــد عالمنــا. تواجــه التــي الملحــة واالقتصاديــة والسياســية البيئيــة  ًهدفــا 2015

2016.ـر ـي ينايــفـذ ـز التنفيــداف حيــذه األهــت هـدخلــع، وـاء للجميـخــان الرضمــب وـة الكوكــر وحمايــي الفقــعلـاء للقضـ
ـتدامةـة المســداف التنميــا أهـيضــم أـي اآلن تدعــة، وهــه لأللفيــداف اإلنمائيــت باألهــك الوقــي ذلــفـة ـة ملتزمــت الهيئـوكانـ

ـة. الحاليـ
8و 5و 3ـم قــداف رـل األهــتدامة )مثــة المســداف التنميـأهــن ـد مــق العديــي تحقيــفـر ـر مباشــكل غيــهم بشــا نســم أننـورغـ

ياتنــاوأولوئيســية الرنــا تأثيرمجــاالت  مــع تتماشــي التــي األهــداف ــىعلًجليــايظهــر  األكبــر نــاتأثيرأن  إال (17و 16و 11و
تيجيةاســترالا

ـل ـتدامة داخــز االسـيـتعزـاه، وـة والميــن الطاقــة مــدادات الالزمــا باإلمــد متعامليهـيــة بتزوـة معنيــة خدميـسســا مؤوباعتبارهـ
ـكلبشــا نـتركيزـب ينصــا وعليهــاه، أدنـة ـورالمذكــداف باألهـًاـرمباشـًـاتباطـارـط تبـترـة الهيئــإن فــن، المعنييــع جميــن وبيــة الهيئـ

ي: اسأس

12الهدف  6الهدف  6
ضمان أنماط االستهالكي علضمان حصول الجميع 

واإلنتاج المستدامةف الصحيالمياه وخدمات الصر

12 

 13الهدف  7

9 

اءات عاجلة اتخاذ إجرالنظيفــة الطاقــةتوفيــر 
هلمكافحة تغير المناخ وأثارمعقــولبســعر للجميــع

 713الهدف  

14الهدف 
ـزيـتعزـة ونــة مرـه تحتيــاء بنيـبنـ

 9الهدف  
المحيطــات ــيعلالحفــاظ

المائيــة دوالمــواروالبحــاروالمســتدام  الشــامل التصنيــع 
نحــو ــيعلواســتخدامها االبتــكارتشــجيع و

تحقيــق  أجــل مــن مســتدام 
المســتدامةالتنميــة 

14 

ي إسهاماتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة سالفة الذكر.علائه الضوء ي مختلف أجزفير يسلط هذا التقرو
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الطاقة والتغير المناخي

في  النيتروجين  أكسيد  انبعاثات  في مستوى  تحسن  نسبة  %60
2016 بالمقارنة مع 2007

25% نسبة القدرة اإلنتاجية للطاقة المتجددة بحلول 2030 

كمي في الكفاءة، أي ما يعادل خفض  25.47%نسبة التحسن الترا
مليون طن في الفترة بين 2006 إلى  االنبعاثات الكربونية بنحو 37.5

2016

10,000 ميجاوات القدرة اإلنتاجية لعام 2016

3.3%معدل الفاقد الكهربائي في 2016؛ أي تحسن بنسبة %30 
مقارنة بعام 2007.

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

الطاقة والتغير المناخي 

ي فالنيتروجين  كسيد أانبعاثات  مستوى يفتحسن  نسبة %60
 2007نة مع بالمقار 2016

 2030 ة اإلنتاجية للطاقة المتجددة بحلولنسبة القدر %25

خفض يعادل ما أي الكفاءة، يفكمي  االترالتحسن  نسبة %25.47
ى لإ 2006بين  ةالفتري فطن  مليون 37.5بنحو  نيةبوالكراالنبعاثات  

2016
 

2016ة اإلنتاجية لعام ميجاوات القدر 10,000

30% بنسبة تحسن أي ؛2016ي في ئباالكهرالفاقد  معدل %3.3
 2007.نة بعام مقار
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نهجنا اإلداري 

لتفاقــم ًانظــرالمتحــدة،  بيــةالعرات اإلمــاردولــة  ــيفاألعمــال  وأجنــدة السياســية األجنــدة المنــاخ تغيــر قضيــة تصــدرت
ً ـددـي تهــية التـئيســر الرـل المخاطـتتمثــاخ. وـر المنــار تغيــة آلثـضــدول المعرـن الـات مــارـة اإلمــد دولـتعـ. وـأـكلة عالميـالمشـ

ـة،الهيدرولوجيـة ـدورالــي ـفـية العكســات والتقلبــر، البحــطح سـيات ـتومســاع تفـوارـر، البحــاه ميـة ارـرحــة جـدرـاع تفـارـي ـفـة الدولـ
والميــاه  الطاقــة إنتــاج محطــات ــىعلكبيــر  بشــكل ثــرتؤالمخاطــر  هــذه وكل األمطــار، هطــول مســتوى ــيفات والتغيــر

ـاـية، ممـئيسـة رـورـر بصــاه البحـة ميـارـرـة حـجــى درـعلـاه ـة والميــة للطاقـة اإلنتاجيــدرـد القــة، إذ تعتمــة للهيئــاحلية التابعـالسـ
ـة.ـاه القائمــة والميـد الطاقــوارـى مــعلـي ـفـط إضاـى ضغــلدي إـؤيـ

ـىالتــر المخاطــن مــد الحــى ـعلـل تعمـة ـرمبتكــل عمــة خطـل الـخــن مــاخ المنــر تغيــة بمواجهـات ـاراإلمــة دولــة حكومــزم تلتـو
ـىـعلـز ـى تركــبـة دات وحكومــارـة اإلمــا حكومــات تتبعهــدة سياســاك عــادى. وهنــاط االقتصــة والنشــة الطبيعيــدد البيئـتهـ

ـزيــة لتعزطموحـًـاص أهدافــوـه الخصـــى وجـعلـي ـبـت دضعــد وـة. وقــادر الطاقــع مصـيـتنوـاخ، وـر المنــار تغيــن آثــف مـالتخفيـ
ـنـتهدفاتها مــادة مسـيـل زالــن خــداف مــذه األهــق هــي تحقيــفًـاهامـًـاالفعـًاـة دوردي الهيئــؤتــددة، وـة المتجــتخدام الطاقـاسـ

ـيـاملة التـاتيجية الشــترـادات االسـشـلإلرًـاـة وفقـنيـبوـة الكرـض البصمــة، وخفــى الطاقــعلـب ة الطلــددة، وإدارـة المتجـالطاقـ
ـي.ـبـي دـفـة ـى للطاقــعلـس األـا المجلـضعهـو

ـيـدور أساســع بــا نضطلــدرك أننــي، نــبة دـارـي إمــفـاه ـة والميــد للطاقـد الوحيــزوـي المــي هــبـاه دـاء وميـبــة كهرألن هيئـًاـرنظـو
ـاه،ـاء والميـبــاج الكهرـن إنتــة عــون الناتجـبــاث الكرـض انبعــى خفــلـة إاميــداف الرـات واألهــق السياســي تطبيــفـهام ـي اإلســف
التــي التحديــات بــأن الهيئــة يمــانإمــن ًانطالقــاالتكاليــف،  توفيــر ــيلوبالتااالســتهالك  شــيدترمــن  المعنييــن تمكيــنو

ـاظالحفــع مــاخ المنـــىعلـا نـتأثيرـل تقليــو هــا فهدفنــك لذلــقة، ومنســمة حاســل عمــة خطــب تتطلــي المناخــر التغيــا ضهـيفر
ـيـر البيئـلألثـًـاـة تقييمــري الهيئــك، تجــى ذلــلـة إـة. باإلضافــعار معقولــة وبأسـثوقــة وموـاه آمنــة والميــدادات للطاقــى إمــعل

ـة.يع الهيئــارـن مشــاء أي مــي إنشــفـدء ـل البــة قبــر الدوليـللمعاييـًـاـتقلين وفقـين مســارـع استشــاون مـبالتعـ

يــع،والتوزالنقــل  فاقــد مــن والحــد بالخدمــات، اإلمــداد كفــاءة لتحســين ةمبتكــرًالحلــوــي بدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  تتبنــىو
تعمــل والطبيعيــة.  دالمــوارأو  بالبيئــة اراإلضــردون  المســتدام االقتصــادي النمــو دعــم بهــدف الطاقــة مصــادر يــعتنوو

ـلـى تقليــلـة إـة الهادفــى الطاقــعلـب ة الطلـاتجية إدارـترـق اســع لتحقيــي المجتمــفـيد شــة الترس ثقافــرـى غــعلًـايضــة أالهيئـ
ــى لنيــة، الهادفــة إبواتيجية الحــد مــن االنبعاثــات الكر، واســتر2030 بحلــول عــام 30%اســتهالك الطاقــة والميــاه بنســبة  

اتيجيةـترواسـ 2021ات ـاراإلمــة يـرؤـداف أهــع مـًـجاماانســك ذلـو،2021ـول بحلـ 16%ـبة بنســة نيـبوالكرـات االنبعاثــل تقليـ
ـنبــد محمــيخ الشــمو الســب صاحــا أطلقهــي التــتدامة”، مســة لتنميــر أخضــاد “اقتصـة ـادرومبـ،2050ـة النظيفــة للطاقــي ـبد
ـاه هللا.ـي، رعــبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رـوم، نائــد آل مكتـاشـر

حماية البيئة واالمتثال

ـنـد مــات والحــض االنبعاثـل خفـالــن خــي مـالبيئــام ـى النظــعلـا نــل تأثيرـى تقليــلـعى إـي نســبـاه دـاء وميـبــة كهرـي هيئــفـن نحـ
يــةازاالحترالمبــادئ  التبــاع نهجنــا مــن ًانطالقــاالصلــة،  ذات البيئيــة يعاتالتشــربجميــع  امنــاالتزمــن  كــدوالتأالنفايــات،  

ـب يجــي التــة الوقائيـاءات ـراإلجــة دقــكل بــدد تحــية سسـمؤاءات ـروإجــات سياســك لذلــق نطبـوـة. البيئــا قضايــص يخــا فيمـ
أي ـوعوقـأو  ـهلوقوعـًـاتفاديــه فيــوب مرغــر غيــع ضـوأو  ـبعيـأو  ـنتبايـأي  ـدوثلحــة ديـالمؤـباب األســـىعلـاء للقضــا اتخاذهـ

ـامـا نظــة، طبقنـنيــة والقانوـر الفنيــاء بالمعاييــر، والوفــذه المخاطــة لهـة الفعالــان اإلدارـة. ولضمــى البيئــعلـلبية ه الســارـن آثـمـ
مســتوى ــىعلو،2006منــذ  كملهــابأالهيئــة  مســتوى ــىعلتطبيقــه  تــم حيــث المعتمــد، 14001– يــزوآالبيئيــة ةاإلدار
ـة.البيئيــا اتنـتأثيرـا بهــر نديــي التــة يقـللطرـتمر المســين للتحســاس األســع ضـوــيفـك ذلــهم أســد وقـ .1998ـذ منــاج اإلنتــاع قطـ

ـامالعـــيفـة الهيئــدت حصــي، البيئــاز االمتيــق تحقيـوـة الطبيعيـد ـوارالمــى ـعلـاظ الحفــال مجــى ـفة ـزالمميــة الهيئـد ـولجهـًاـرنظـو
ـسـن مجلــة مــي البيئــفـة ـوم العالميــس نجـة الخمــزـك جائــي ذلــفـا ـي، بمــاز البيئــال االمتيــي مجــفـز ـن الجوائــد مـالعديـ 2016

ـدوقـــي،نيطاالبرمة الـالســس مجلــن مــة البيئــي ـفـة العالميـف ـرالشـة ـزوجائـــي،لالتواــىعلـة الخامسـة ـرللمـــينيطاالبرمة الـالسـ
ـمالشــط وســرق األوـة الشــي منطقــفـة ـنوات متتاليــس ســة لخمــز المرموقــذه الجوائــوز بهــة تفـسســة أول مؤـت الهيئـكانـ
ـة.البيئيـة اإلدارــيفـامل الشــز التميــق تحقيــو نحــة الهيئـام ـزبالتـًـادوليـًـاافـاعترـل يمثــا مــا، يقيـإفر
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والتــي  ــي،بدوبلديــة  االتحاديــة الحكومــة ضعتهــاوالتــي  الصلــة ذات البيئيــة والقواعــد اللوائــح بجميــع الهيئــة تلتــزم كمــا 
ائيةوجزمدنية  ـاتعقوبـض تفروـة، البيئـدة ـووجــن واألمـمة الـوالســة للصحــة التنظيميــب بالجوانــة خاصــر معاييـــىعلـص تنـ

ـاـذ عملياتنــا لتنفيــل عليهــي نحصــة التــح الخاصـيــكام التصاربأحـًـايضــة أـزم الهيئـتلتــا. وتكابهــم ارـات يتــال أي مخالفـحيـ
يعاتـرـة أو التشــن األنظمــات ألي مــة أي مخالفــد الهيئــجل ضــم تسـ، لـ2016ـام ل عـالـً. وخــاـة بيئيــق الحساســي المناطــف

ـة. ـا البيئـص القضايــوـكاوى بخصــة أي شــجل للهيئــم تســا لــة، كمـالبيئيـ

إنتاج الطاقة 

ـتـي الوقــفـي ـبة دـارـي إمــفـب ـة الطلــاه لتلبيــاء والميـبــن الكهرـية مــدادات األساســر اإلمــي توفيــفـية ـالتنا األساسـســل رتتمثـ
جاهديــن نســعىوالمعاييــر،  ــىعلأوفــق لمتعاملينــا خدماتنــا لتوفيــر قصــوى أهميــة ــيلنونحــن ووالمســتقبل.  ــيلالحا

ـاتانـوخزـاه، الميــة تحليــات ومحطــة الطاقــاج إنتــات محطــن مــة مجموعــة الهيئــدى ولــي. عالمــتوى مســـىعلأداء  ـقلتحقيـ
ـاصيانتهـوـغيلها تشــى ـلتتوـي والتــي، ـبدــيفـاه والميــة الطاقــع يـتوزـبكات شـوـاه، والميــاء بـالكهرـل نقـط ـووخطــة الجوفيــاه الميـ

الميــاه  تحليــة ومحطــات الطاقــة إنتــاج محطــات صيانــةوتشــغيل وة إداربمهمــة  الهيئــة ــيفاإلنتــاج  قطــاع يقــوموكذلــك.  
ـة.مة البيئيـالـدة، والســوـاءة، والجــة والكفـيات االعتماديــتوـى مســعلـق أـاه وفــة والميــن الطاقــي مــبـات دـة احتياجـلتلبيـ

ـةهيئــن مـًـايـحصريه ـترنشــذي الــي الطبيعــاز الغــتخدام باســي أساســكل بشــاه الميــة تحليـوـة الطاقــاج إنتــات محطــدار ُ ـتو
ةـارإمــي ـفـن للمتعامليــلميه تسـوـه ينـتخزوـه نقلـوـي الطبيعــاز الغـاء ـرشــن عــؤولة المســة الجهــوب(؛ سـ)دوات ـزللتجهيــي ـبد
ـازـتخدام الغــه باســاج معظمــم إنتـتــاعة، وـاوات للسـميجـ 43,0091,953ـة ـاج الطاقــي إنتــلـغ إجما، بلـ2016ـام ـي عــفـي. وـبد

ـط. ـي فقـالطبيعـ

الطاقة ت وزيع

قة
لطا
ا ل

نق

الطاقة ت وليد

محطة توليد الطاقة 

محطة نقل 

خطوط نقل الطاقة

ميجاوات 10,000 المركبة ا لقدرة

عية
لفر
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الم
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كي 400 بقدرة

محطة 31.961 ت=
كيلوفول و6.6 كيلوفولت 11 بقدرة - محطة 111 = كيلوفولت 33 بقدرة
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قصة نجاح 

المحطة “إم” 

تحلية المياه سعة المحطة “إم” إلنتاج الطاقة ومشروع تو

ًـاـي تحقيقــفـل يــدى الطوـى المــعلد ـوارـتدامة المــان اسـضمــاه، وـاء والميـبــدادات الكهرـن إمــة تأميــة ألهميــن الهيئـمـًكااإدر
والمستقبلية. الحالية االحتياجات جميع لتلبية المستقبل افاستشرى علالهيئة  تعمل شيدة،الرلقيادتنا  الثاقبة يةللرؤ

ـةالخمســدار مـــىعلات ـازواإلنجــروعات بالمشــة الحافلــة الهيئـات ـازإنجــة قائمــى ـلإـافيضـًـداجديـًاـازإنجـ“إم”  ـةالمحطــد تعـو
ـاءبـكهرـة هيئــس ئيـورـة الماليــر يـوزــيبدـم حاكــب نائــوم، مكتـآل  ـداشـرـن بــدان حمــيخ الشــمو ســح افتتــد وقــة. الماضيــوام أعـ

 .2013ـل يـإبرـي ـفـي ـعلـل جبــي ـفـة الطاقــاج إنتــة محطــي ـف“إم”  ـةالمحطــي، ـبدـاه وميـ

ـاوات،ميجـ 2,185ـى ـلإـةاإلنتاجيــا تهـقدرـل تصـوـة، الدولـــيفـاه الميــة تحليـوـاء بـالكهرـاج إنتــات محطــر كبـأ“إم”  ـةالمحطــد تعـو
ـنـاءة مــة والكفــة واالعتماديـيـيات التوافرـتوـى مســًـاة يوميـالـ علـة أـى المحطـتتبنـ. وـاه المحـ ـن الميــون مــون جالـمليـ 140و

ةـزـا مجهــا أنهــم. كمــتوى العالــى مســعلًاـورـا تطـكثرهــاه وأـة الميـتحليــة وـاج الطاقــات إنتــدث تقنيــى أحــعلـاد ل االعتمـالـخـ
150ـار ومليـ 10ـائها ـة إنشــت تكلفـصلــاقة، ووـال الشــة لألعمــة المخصصــة التقنيــى األنظمــقـة وأرالذكيـة ـزـدث األجهـبأحـ
ـم. ـون درهـمليـ

التكلفــة لتصــل “إم”؛ المحطــة ســعةتومشــروع  إلنجــاز األلمانيــة ســيمنز شــركة مــع الهيئــة نــتتعاو،2015عــام  ــيفو
عنــد ميجــاوات 2,885للمحطــة  اإلجماليــة اإلنتاجيــة ةالقــدرتصبــح  ســوفودرهــم،  مليــار 11.5ــى لإللمحطــة اإلجماليــة 

700ـف يضيــا بمــة الطاقــاج إلنتــدة جديــدات وحــة إضافــعة سـالتوـروع مشــمل يشـو .2018ـام عـــيفـروع المشــن مــاء االنتهـ
للمحطــة.  المركبــة ةللقــدرميجــاوات  

ـغـاري تبلــن بخـبيــى تورـلـة إدوج، باإلضافــزد المــوـة ذات الوقـبينيــة التورـن للطاقــة مولديــعة إضافـســروع التوـمل مشـيشـو
ـيوالتـ%،  85.8ـى ـلإ%82.4ـن مــعة سـالتوـد بعــة للمحطــة يـارالحرـاءة الكفـتفع ـترسـو،90%د ـوالوقــتخدام اســي ـفـه كفاءتـ

ـم.العالـــيفـة يـارالحرـاءة الكفــدالت معـــىعلأـنمــدة واحــد تعـ

ـىـف 25.47%ـبة ـاج بنســاءة اإلنتــنت كفــبة 84-90%، وحسـد بنســوـتخدام الوقــاءة اســز كفـيــي تعزـفـة ـت الهيئــد نجحـوقـ
إنتــاج ــيفالمســتخدمة  العاليــة الكفــاءة ذات التقنيــات ألحــدث تبنيهــا بفضــل ذلــكو،2006بالعــام  نــةمقار 2016عــام  
ـىـعلـي ـبة دـارـتقبلية إلمــة والمســات الحاليــة المتطلبــى تلبيــعلـروع ـذا المشـل هـالــن خــل مـنعمــاه. وـة الميـتحليــاء وبـالكهر
ـاملةالشــة االقتصاديــة التنميــز يـتعزـي ـفـهم يســا بمــدة، الجديــة يـالحضرـعة سـالتوـروعات مشــك ذلــي ـفـا بمــاه، والميــة الطاقـ

ـي.ـبة دـارـي إمــف

يعها توزنقل الطاقة و

ـرـاء عبـبــل الكهرـي نقــفـاءة ـة والكفــين االعتماديــن تحســة تضمـيقــن بطرـى المتعامليــلـة إـل الطاقــة نقــة أهميــدرك الهيئـتـ
ـس ـك يعكـذلـ، و99.9%ـة ـدى الهيئــل لـط النقــوـة خطـيــدل توافرـغ معــد بلــة. وقــة للهيئــع التابعـيــل والتوزـبكات النقـشـ

ص.ـوـذا الخصــي هــفـة ـه أداء الهيئــل إليـصــذي وـي الــتوى العالمـالمسـ
 2016يع عام ي عدد محطات النقل والتوزلجدول: إجما

21 

222 

111 

31,961 

400 

132 

33 

11 و 6.6

عدد المحطات الفرعية فئات الجهد الكهر بائي (بالكيلوفولت)
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لتعزيــز كبيــرة اســتثمارات تنفيــذ خــالل مــن شــبكاتنا فــي النظــام فاقــد تقليــل علــى أيضــا نعمــل دبــي وميــاه كهربــاء هيئــة وفــي
أنظمــة  مــن ً واحــدا )ســكادا( البيانــات وجمــع اإلشــرافية المراقبــة نظــام ويعــد الذكيــة. والشــبكة الذكــي القيــاس نظــام
ويعمــل  لعمالئنــا. متســق بشــكل الكهربــاء وتوزيــع نقــل تضمــن التــي دبــي وميــاه كهربــاء هيئــة فــي لدينــا الرئيســية التحســين
لتحســين  المســتمرة جهودنــا أثمــرت وقــد يــع. والتوز النقــل لشــبكات التكنولوجــي النظــام ومراقبــة رصــد النظــام عـلـى
منــذ عــام %30 3.3%، أي مــا يعــادل تحســن بنســبة لتصــل إلــى 2016 فــي خطــوط الكهربــاء عــام شــبكتنا تقليــل الفاقــد

.2007 

مــع التــزام الهيئــة باعتمــاد المبــادرات الخضــراء وتعميــم اســتخدامها، أطلقــت الهيئــة مبــادرة هامــة وفــق معيــار تماشــياً
الخضراء  المباني معايير لدعــم الهيئــة فــي الطاقــة توزيــع قطــاع إشــراف تحــت )LEED( البيئــي والتصميــم الطاقــة فــي الر يــادة
التابعــة الطاقــة محطــات فــي والميــاه الطاقــة اســتهالك وفــورات تعزيــز إلــى المبــادرة تهــدف الطاقــة. محطــات فــي بهــا وااللتــزام
لمتطلبــات ومعاييــر شــهادة )LEED(، وهــي نظــام لتصنيــف المبانــي الخضــراء وأدائهــا مــع  لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي وفقــاً
المــواد،  اختيــار ، الطاقــة كفــاءة الميــاه، ووفــورات المســتدام، والموقــع والصحــة، والبيئــة البشــر علــى أثرهــا االعتبــار فــي األخــذ

الــخ. المغلقــة، األماكــن فــي البيئيــة و الجــودة

يــن أدنــاه(، تــم إنشــاء شــبكة اإلمــارات الوطنيــة للكهربــاء لضمــان ربــط شــبكات نقــل الكهربــاء للهيئــات األربــع )المذكور
ـفـي جميــع أنحــاء  وتمكيــن تلــك الهيئــات مــن شــراء الكهربــاء فيمــا بينهــا، لضمــان اســتمرار واســتقرار إمــدادات الكهربــاء
لــدول  الكهربــاء شــبكات لربــط الخليجــي، اإلقليمــي الكهرباـئـي الربــط نظــام مــن ً جــزءا الشــبكة وتشــكل دولــة اإلمــارات.
لتلبيــة 2016 عــام خــالل الكهربــاء دبــي وميــاه كهربــاء هيئــة تصــدر أو تســتورد ولــم العربيــة. الخليــج لــدول التعــاون مجلــس

متطلبــات أنظمتهــا. 

على المستوى الوطني ر بط شبكة الكهرباء

2016 في عام جدول: أطوال خطوط النقل والتوزيع كما

1125 

413 

113 

23 

1800 

2052 

29,384 

النوع 
طول خطوط النقل و التوزيع

(كيلو ميتر )

خطوط هوائية

خطوط أرضية

132 

33 

400 

132 

33 

11 و 6.6

فئة الجهد (كيلو فولت) 

400 

هيئة مياه وكهر باء أبوظبي

هيئة كهر باء ومياه دبي

الهيئة االتحادية للكهر باء والماء

هيئة كهر باء ومياه الشارقة
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يلة المدىية واعتمادية طوضمان توافر

ــيفالســلع  أســعار تقلبــاتواألســعار  لنقــص ضــةعريجعلنــا  الطبيعــي الغــاز ــىعلالكبيــر  االعتمــاد أن الهيئــة ــيفنــدرك  
ـنمــزء كجــا، لدينــة الطاقــادر مصــع يـتنوـو هــل يـالطوـدى المـــىعلـة للطاقـاتيجيتنا ـتراســن مــزء جــإن فــك، ولذلــتقبل. المسـ

ـاءبــة كهرـب هيئـتلعــات. وـع األوقــي جميــفـتقبل ـي المســفـب ـة الطلــان تلبيـضمـ، و2050ـة ـة النظيفــي للطاقــباتيجية دـتراسـ
اتيجيةـتراســداف أهــق لتحقيــددة المتجــة الطاقــاع قطــز يـتعزل الـخــن مــداف األهــذه هــق تحقيــي ـفـيا أساسـادورـي ـبدـاه وميـ

ـذهـدف هـتهــة. وـة المقبلـد الثالثــوـدى العقــى مــعلـي ـبـي دـفـة ـاع الطاقــدد قطــي تحـ، التـ2050ـام ـة لعــة النظيفــي للطاقــبد
ـولبحلـ 25% و 2020ـام ـول عــة بحلـد النظيفــوارـن المــي مــبـي دـفـة ـاج الطاقــي إنتــلـن إجمامـ 7%ـر ـى توفيــلاتيجية إـتراالسـ

لالــن خــم مــا العالــي يواجههــة التــات البيئيــة التحديــي مواجهــفـك ـاهم ذلـيسـ. و2050ـام ـول عـبحلـ 75% و 2030ـام عـ
ـة. د الطبيعيــوارـة والمـار بالبيئــرـادي دون اإلضــو االقتصــم النمــذي يدعــة الــظ الطاقــتدام لحفـذج مســوـاء نمـإنشـ

ي للطاقة النظيفة باتيجية داستر

2020 %7 

2030 %25 

2050 %75 

الكربونية البصمة في األقل المدينة ستكون دبي

2050 في العالم بحلول

للطاقة النظيفة  عالمياً ً جعل دبي مركزا

واالقتصاد األخضر 

مصادر الطاقة النظيفة في دبي

ية الطاقة النوو
الفحم النظيف

الطاقة الشمسية  

يبية امج تدرظفين من خالل برات الموبناء قدر

سسات ي مجال التعاون مع المنظمات والمؤف

الغاز الطبيعي 

اشدمجمع محمد بن ر
آل مكتوم للطاقة 

الشمسية 

مركز االبتكار  

اءي الخضربمنطقة د

محاور استراتيجية 

دبي للطاقة النظيفة 

 مزيج الطاقة الصديق
للبيئة 

مهارات
ت وال

اء القدرا
بن

التمويل

ة 
تي

تح
 ال

ية
لبن

ا

التشريعات

العالمية

تأسيس الصندوق األخضر 

الر مليار دو 27بقيمة  

ي بى بواسطة شمس دلحلة األوسيتم تنفيذ المر

ي ني المبافشيد االستهالك بإنتاج الطاقة بط تقنيات ترحلة الثانية مجموعة من الخطط المتعلقة برتشمل المر
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مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

تنو يع مزيج الطاقة

البيئــة عـلـى الحفــاظ عـلـى التركيــز مــع مصادرهــا وتنويــع المســتدامة بالطاقــة المتزايــد االهتمــام كبــة بموا الهيئــة تلتــزم
المســتدامة. التنميــة وتحقيــق

الطاقة الشمسية %25 

الطاقة النووية %7 
الفخم النظيف %7 

الغاز الطبيعي %61 

الطاقة الشمسية 

ف ــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي لالســتفادة مــن الطاقــة الشمســية وتحقيــق اســتراتيجيتها الخاصــة
فــي ذلــك مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم علــى تنفيــذ مشــاريع عالميــة متعــددة، بمــا بالطاقــة النظيفــة، تعمــل الهيئــة

للطاقــة الشمســية، ومبــادرة شــمس دبــي.

كبــر مجمــع للطاقــة  فــي دبــي، ويعــد أ فــي منطقــة ســيح الدحــل يقــع مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية
 .2030 ميجــاوات بحلــول 5000 فــي موقــع واحــد، وســوف تصــل قدرتــه اإلنتاجيــة إلــى علــى مســتوى العالــم الشمســية

فــي حــاالت  ميجــاوات 13 بقــدرة إنتاجيــة بلغــت 2013 فــي عــام وقــد دخلــت المرحلــة األولــى مــن المشــروع حيــز التشــغيل
األوســط  الشــرق مســتوى على الكهروضوئيــة األلــواح تقنيــة باســتخدام الطاقــة إنتــاج محطــات كبــر أ وتعــد المثاليــة، الطقــس
المســتقل  المنتــج نمــوذج وفــق 2017 أبريــل فــي بنجــاح المجمــع مــن الثانيــة المرحلــة إطــالق تــم وقــد أفريقيــا. وشــمال
ميجــاوات. واختــارت الهيئــة االئتــالف الــذي تقــوده شــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل  200 للطاقــة وبقــدرة إنتاجيــة تبلــغ
كتمالــه،  2020. وعقــب ا علــى مراحــل حتــى ميجــاوات، وذلــك 800 “مصــدر” إلنجــاز المرحلــة الثالثــة مــن المجمــع بقــدرة

مليــون طــن مــن االنبعاثــات الكربونيــة ســنوياً.  6.5 فــي تخفيــض ســوف يســهم المجمــع

شمس دبي

الذكيــة  للمــدن ابتــكار معيــار إلــى دبــي لتحويــل الذكيــة دبــي مبــادرة بدعــم التزامهــا إطــار فــي دبــي شــمس مبــادرة الهيئــة أطلقــت
عـلـى تركيــب  التــي تســعى إـلـى تحقيــق االســتدامة العالميــة والقــدرة التنافســية. وتشــجع شــمس دـبـي أصحــاب المباـنـي
فــي  الُمنتجــة الكهربــاء ُتســتخدم حيــث الشمســية، الطاقــة مــن الكهربــاء لتوليــد منازلهــم أســطح علــى الكهروضوئيــة األلــواح

الموقــع ويتــم تصديــر الفائــض إلــى شــبكة الهيئــة.
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الفحم النظيف 
مجمع حصيان إلنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف 

ـتقل،المسـالمنتج  نظام وفق النظيف الفحم ـتخدامباسـبائية الكهرالطاقة  إلنتاج حصيان مجمع ـروعمشـالهيئة  ـنتدشـ
ـعـيكون المجمـسـ. و2023ـي ـفـل ـغيل بالكامــز التشــل حيــا يدخــاوات عندمـميجـ 2400ـى ـلـة إـه اإلنتاجيـتــل قدرـوف تصـسـو

ـروعالمشــزم يلتــا كمــال. المجــي ـفـة العالميــر والمعاييــة المتاحــات التقنيــل أفضــي يتبنــذي الــة المنطقــي ـفـه نوعــن مـاألول  
ــيباألورواالتحــاد  تعليمــات تهــاقررالتــي  االنبعاثــات دحــدومــن  امــةصركثــر أة بصــورالمداخــن  اتغــازانبعاثــات  دبحــدو

ـة.ـة العالميــة الماليـسســات المؤتوجيهــة وـات الصناعيـلالنبعاثـ

يةالطاقة النوو
الطاقــة اداســتيرحــول  ومناقشــات ضــاتمفاواء إجــرــي فالهيئــة  شــرعت ،7%البالــغ  يــةالنووللطاقــة  هدفنــا لتحقيــق 

بــاءالكهربإنتــاج  المتعلقــة بمســتهدفاتها الوفــاء بهــدف ظبــي،أبوــي فيــة النووالطاقــة  إلنتــاج كــةاالبرمحطــة  مــن يــةالنوو
الطاقــة. مصــادر يــعلتنواتيجيتها اســترإطــار  ــيفذلــك ويــة، النووالطاقــة  باســتخدام 

ي منطقة حتا فمحطة توليد الطاقة الكهرومائية  
ـادرمصــع يـتنوـي ـفـاهمة للمســا حتــي ـفـة الكهرومائيــة الطاقــد توليــة محطــروع مشــاء إنشــن عــة الهيئــت أعلنـ،2016ـام عــي ـف

ـةـة واالقتصاديــة االجتماعيــات التنميــة احتياجــا لتلبيــي حتــفـع ـة للمجتمـد المتاحــوارـر المـيــى تطوـعلـتعمل ـا ســة. كمـالطاقـ
ـديعــا. وـد حتــي ســفـة نــاه المخزـن الميــتفادة مــة باالســة الكهرومائيــد الطاقــة لتوليــاء محطــة ببنــتقوم الهيئـســة. ووالبيئيـ
ـياضــر إفترـاوات بعمـميجـ 250ـى ـلـل إـة تصـة إنتاجيــدرـي بقــاون الخليجــس التعــي دول مجلــفـه ـن نوعــروع األول مـالمشـ

ً.ـاعامــن 60-80 اوح بيــريتـ

منــازل  أســطح ــىعلئيــة ضوالكهرواأللــواح  تركيــب ذلــك ــيفبمــا  حتــا، ــيفأخــرى  اتومبــادريع مشــارالهيئــة  ســتنفذو
ـمـدث النظــتخدام أحــازل باســي والمنــنـي المباـفـة ـدادات الذكيــب العـتركيــي، وـبـمس دة شــادرـن مبــا ضمــي حتــفـن المواطنيـ

ـحنشــات لمحطــة التحتيــة البنيــاء وإنشــة، ذكيــبكات شـوـدادات عــق يـطرـن عــة الذكيــات التطبيقـة ـادرمبـل الـخــن مــة الدوليـ
ـر. ـاحن األخضـة الشــادرـن مبــة ضمـبائيــات الكهرالمركبـ

ي المستقبل فى الطاقة علتلبية الطلب 

ـةـاءة لتلبيـدة والكفــوـة والجــات االعتماديـجــى درـعلـق أـاه وفــاء والميـبــداد بالكهرـات اإلمــم خدمــى تقديــعلـة ص الهيئــرتحـ
ياتـتوـى مســعلـى أـعلـل يــدى الطوـى المــعلـاظ ـة بالحفــا ملتزمــه، فإنهــت نفســي الوقــفـر، وـي الحاضــفـي ـبة دـارـات إمـاحتياجـ

ـة ــي الهيئـفـاه ـة والميــط الطاقــاع تخطيـدي قطــؤيـد. وـوارـتدامة المــار اســـي االعتبـفـذ ـع األخـمة، مـالــاءة والســة والكفـاالعتماديـ
ـاتاسـدرــىلإـذههــط التخطيــات عمليــتند تسـوـة. ثوقـوموـددة محــط تخطيــات عمليـل الـخــن مــك ذلــق تحقيـــيفًـيائيسـرًادور

ـى.ـمثلـة يقــات بطرـع المتطلبــة جميــان تلبيــا لضمـف بهــرـة المعتــات الدوليـســل الممارـدث األدوات وأفضــى أحــعلـة قائمـ

واالقتصادي ــيفاالديموغرـو النمـــىلإـربالنظـًياـنوســا تحديثهــم يتـو 2030ـام عــى حتــب بالطلــؤ بالتنبــط التخطيــات عمليــدأ تبـ
ـيـبات دـادراتيجيات ومبــترـع اســل مــق الكامـ، والتوافـ2021اتيجية ـترـة االســة الهيئــق خطــن تحقيــذا يضمــي. وهـالقياسـ

ـام. عــكل بشـات ـاراإلمــة دولـو

خطــط ئيســيةالرالخطــط  تشــملوالطلــب.  توقعــات ــىلإًاســتنادائيســية الرالخطــط  جميــع يــرتطوــى علالهيئــة  تعمــل
ـبكةشــيع سـتوو،2030ـام عــى حتــاه الميــة تحليـوـة الطاقــاج إنتــك: ذلــي ـفـا بمــاه والميــة الطاقــم لنظــة التحتيــة البنيــعة سـتو
ـطـث الخطــم تحديـيتـوـوام. أعـ 5ـى ـلـل إـي تصــة التــع الطاقـيــبكة توزشــوام، وأعـ 10ـى ـلـل إـي تصــة التــاه والطاقــل الميـنقـ
ــىعل 15%ـى ـنأدـد بحــي احتياطــش هامــع مــدد المحــت الوقــي ـفـي ـبدـي ـفـاه والميــة الطاقــات متطلبــة لتلبيـًياـنوســية ئيسـالر

د.ـوارـتخدام المــي اســفـات ســل الممارـار أفضــن االعتبــذ بعيــع األخـمة، مـالــاءة والســة والكفـثوقيــن الموـي مــتوى عالمـمسـ
ـاسأســى ـعلـة انيـالميزـي ـفـا ضعهـووـتقبل، المســي ـفـاه والميــة للطاقــة التحتيــة البنيــي ـفـع سـللتوـة الالزمـد ـوارالمــد تحديــم يتـو

2030.ـام ـى عــع حتــب المتوقــة الطلــان تلبيــية لضمـئيســط الرـا للخطــنوي وفقـسـ
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ة اإلنتاجية المخطط لها 2030-2016 ى الطاقة وإضافات القدرعلة الطلب ي: ذرونسم بيار
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لسنةا

اوات)جي(مة اقطالى علب لطالة ذرو اوات) جي(مة روفتمالة ياجتاإلنة درقال

ى الطاقة علة الطلب إدار

بــاءكهرهيئــة  تدعــمو .2013نيــو يوــي فالطاقــة  ــىعلالطلــب  ةإداراتيجية اســترــي بدــي فللطاقــة  ــىعلاألالمجلــس  أطلــق
ـيـبـي دـفـاه ـة والميــى الطاقــعلـب ـض الطلــى خفــلـي إـي ترمـالتـ 2030ـة ـى الطاقــعلـب ة الطلـاتيجية إدارـترـي اســبـاه دوميـ
ـلـاع أفضــتهالك، واتبــيد االسـشـترـة، وـى الطاقــعلـب ـض الطلــى خفــعلاتيجية ـترـز االسـتركـ. و2030ـول بحلـ 30%ـبة بنسـ

ـكـي بتلــز الوعـيــق تعزيــن طرـك عـذلــة، ود الطبيعيــوارـى المــعلـاظ ـي الحفــفـهم ـا يســة بمــات العالميــات والتقنيـسـالممار
امــجبر 9ــى عليجية ااالســترتعتمــد والتكاليــف.  تقليــلواالســتهالك  خفــض ــيفتســاعد  التــي والتقنيــات ســاتالممار

جميــع امــجالبرهــذه  تتنــاول العالــم. أنحــاء مختلــف ــيفالمشــابهة  امــجوالبرًعالميــاســات الممارأفضــل  تتبــع ئيســيةر
ـادةاء، وإعــرـي الخضــنـن المباـمل قوانيـتشــي، وـبة دـارـتدامة إلمــة المســق التنميــي تحقيــفـهم تســة، وـا اليوميــل حياتنـتفاصيـ

االســتخدام، كفــاءة يــادةزومعاييــر  وقوانيــن الصحــي، فالصــرميــاه  اســتخدام وإعــادة المناطــق، يــدتبروــي، نالمباتأهيــل  
مــن ــينالمباأصحــاب  لتمكيــن ــي”بد“شــمس  ةومبــادرالعاليــة،  الكفــاءة ذات الشــوارع ــيفاإلضــاءة  مصابيــح واســتخدام 

الهيئــة.  بشــبكة بطهــاوربــاء الكهرلتوليــد  ــينالمباأســطح  فــوق ئيــةضوالكهرواأللــواح  تركيــب 

ى الطاقة علة الطلب امج إدارات وبرمبادر

يزتعزالمياه و
شمس دبياالستجابة للطلب تبر يد المناطق إعادة تأهيل إعادة استخدام 

ينالمبا
 كفاءة الري

معايير وملصقات اإلضاءة الخارجيةالتغيير ألسعار لوائح المباني
ة والمعداتاألجهزفة التعر
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الفعاليات 

شيد استخدام الطاقة معدات تر
شيد الطاقة والمياه ة لترتوفير أجهز

ى الجمهور خالل الحمالت العامة عليع المنتجات توز
 تكنولوجيا التوقف مثل مصابيح الطاقة التي تعتمد

ة المخصصة لتدفق المياه عند عدم الحاجة واألجهز
ة التكييف وأجهز

ي قين ة منزلية ذكية صديقة للبيئة للفائزيع أجهزتوز
فعاليات الهيئة البيئية 

تغيير السلوكيات
ة وفهم ي إدارفمساعدة المستهلكين  
باء والمياه استهالكهم من الكهر

يق الخدمات تتبع شهري لالستهالك عن طر
الذكية للمتعامل 

فة االستهالك الشهري معر
نية الخاصة بالمتعاملين بوالبصمة الكر

نية المتعلقة بوية للبصمة الكرنة المعيارالمقار
د باستهالك الفر

حمالت التوعية 
شيد ألفضل تثقيف الجمهور بشأن التر

باءسات استهالك واستخدام الكهرممار
والمياه  

سسات التعليمية والدوائر الحكومية امج للمؤبر
ية والمقيمين، واألحياء، الخ. سسات التجاروالمؤ

ش سائل اإلعالم وورشيد متكاملة عبر وحمالت تر
العمل الخ. 

ة سائل القصيري والرنيد اإللكتروسائل عبر البربث ر
SMS

شيد )نت ( نصائح ترى شبكة اإلنترعلموقع الهيئة  
وعبر مواقع التواصل االجتماعي 

ات والكتيبات المنشور

تدقيق عمليات الكهرباء والمياه

الجوائز التحفيز ية ( جائزة المستهلك المثالي، جائزة 
أفضل ) ً الترشيد من أجل غدا

شيد يف المتعاملين بسبل ترتعر
باء استهالك المياه و الكهر

يني معظم المبافباء والمياه اء تدقيق للكهرإجر
كز التسوقاالحكومية والمكاتب والفنادق ومر

ي السكنية نوالمبا


ي بباء ومياه دي هيئة كهرني مبافة الطاقة إدار

ـبةـي بنســبـي دـفـة ـى الطاقــعلـب ـض الطلــى خفــلـدف إـي تهـ، التـ2030ـة ـى الطاقــعلـب ة الطلـاتيجية إدارـترـة اســم الهيئـتدعـ
ـزـن المركــاء مـبــتهالك الكهرـغ اسـ، بلـ2016ـام ـي عــف. و 2030ـام عــول ـاد، بحلــل المعتـيو العمــيناراض ســرـع افتـ، مـ%30

10,705,237ي لحوانهار  ـرجوبــل صـوالوـول رمـوأم  ـةالحضيبــن مـكل  ـيـفـن المتعامليــعادة ســز كـامرـن ومــة للهيئــي ئيسـالر
ــىلإـةاميـالرات ـادرالمبــن مــد العديــة الهيئــت أطلقــة، الطاقــى ـعلـب الطلـة إداراتيجية ـتراســع مــيا تماشـوـاعة. للســووات كيلـ
13,626ـن مـًياـنود ســرـتهالك الفــدل اســض معــي خفــفـا ـن خاللهــت مـنجحــاه، وـاء و الميـبــتخدام الكهرـاءة اســز كفـيـتعز
36,391ـاعة وـووات للسـكيلـ 12,826ـى ـلإ2015ـام ـي عــفـاه ـن الميــون مـجالـ 38,554ـاء و بــن الكهرـاعة مــووات للسـكيلـ
ـيدشـالترـر تدابيــن مــد العديــة الهيئــت طبقــة، الهيئـــينمباــيفـة الطاقـة إدارـات سياســاع اتبـل الـخــن ومـ .2016ـام عـــيفـون جالـ
52%وـاء بـالكهرـي ـف 19%ــبــدر تقـات ـوروفــت وحققــا، لهــة التابعــي ـنالمباـن مــة خمســي ـفـة والنظافــة الخدمــر تدابيــا فيهــا بمـ

ـم.درهــون مليـ 4.6ـادل يعــا مـ 2016ـى ـلإ2013ـن مـة ـرالفتـل الـخــي كمـاالترـر الوفــغ بلــا كمـ .2016ـة نهايــول بحلــاه الميــي ـف
ـة:التاليــة الطاقــيد شـتريع ـارمشــذ تنفيــم تــك، ذلــى ـلإـة وإضافـ

ـطســرق األوـة الشــي منطقــفـد ـطح واحــى ســعلـية ـة الشمسـيع الطاقــارـر مشـكبــد أـة أحــنت الهيئـ، دشـ2016ـل يــي إبرـف
مجمــع  ــيفئيــة ضوالكهروالخاليــا  مــن ميجــاوات 1.5ة بقــدرالشمســية،  الطاقــة مــن بــاءالكهرإلنتــاج  يقيــاأفرشــمال و

ًـائيـضوكهروًـالوحـ 5240ـب ـم تركيــث تــة، حيــبكة الهيئــل بشــه بالكامـبطـبرـت نجحــة، وـاج الطاقــي إلنتــعلـل ـات جبـمحطـ
ـةطاقــى ـلإـيةالشمســة الطاقــل يـتحول الـخــن مــاوات ميجـ 1.5ـاج ،إلنتـ“إم”  ـةللمحطــع التابــرب الشــاه ميـان ـزخــطح ســـىعل

ـن ـاعة مــاوات سـميجـ 2666ـروع ـة للمشــة اإلنتاجيــغ الطاقــوف تبلـســة، وـن الطاقــة مــات المحطــة احيتاجــة، لتلبيـبائيـكهر
ـنطـ 1,500ـع ـة بواقـنيـبوـات الكرـض االنبعاثــة وخفــي البيئــعلـاظ ـى الحفــلـروع إـدف المشـيهـ. وياـنوـة ســاء النظيفـبـالكهر ً

ـاصيانتهـوـة ئيـضوالكهروـواح األلــة حالــن مــق للتحقــلكية الســات مركبــة الهيئــتخدم تسـوً.ياـنوســون بـالكرـيد كسـأــينثاـن مـ
ـام. بانتظـ
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ي المستدامةبباء ومياه دي هيئة كهرنمبا

ي منطقة القوزفي المستدام بباء ومياه دمبنى هيئة كهر

مبنــى كبــروأات، اإلمــاردولــة  ــيفمســتدام  حكومــي مبنــى أول القــوز منطقــة ــيفــي بدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  مبنــى يعــد 
ـىـعلـد يـيزـا مــيد شـبترـهم يسـو(، LEED)اء ـرالخضــي ـنبالمباـاص الخــي البالتينــف التصنيــى ـعلـل يحصــم العالــي ـفـي حكومـ
ـووات.كيلـ 660ة ـدربقــية الشمســة الطاقــن مــاء بـالكهرـاج إنتــدة وحـــىعلـتمل يشـوـاه، الميــن مـ 48%وـة الطاقــن مـ %66

ـا.يرهــاد تدوـواد المعــن المــت مــى كانــاء المبنــي إنشــفـتخدمة ـاء المســواد البنــن مـمـ 36%ـك، ـى ذلــلـة إباإلضافـ

من مخلفات البناء المحولة  
من مدافن النفايات

وفر في الطاقة وفق رمز الطاقة 
 ASHRAE 90.1-2007 األساسي:

من األسقف مزروعة بالكامل 

من المواد الخشبية المعتمدة من 
FSC مجلس إدارة الغابات 

على مواد البناء المحتوية
 مكونات معاد تدويرها

 قدرة محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة
في الموقع (وقت الذروة)  الشمسية

وفورات المياه

أ كثـر مـن

كيلوات 
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ئيس الجديد للهيئةاع -المقر الرمبنى الشر

الهيئــة بــدأت سســية،المؤثقافتهــا  مــن ًجــزءانهــا كوواالبتــكار  واإلبــداع االســتدامة تبنــي ــىعلالهيئــة  صحــرمــن  ًانطالقــا
ـتوىمســى ـعلـى واألذكــر واألكبــى ـعلاألـي الحكومــى المبنــد يعـواع”، ـر“الشــم اســل يحمــذي الــد الجديــا مبناهــاء إنشــال أعمـ

ــي،بدــي فالثقافــة  يــةقرقلــب  ــيفالجــداف  منطقــة ــيفاع الشــرمبنــى  يقــع نيــة.بوكرانبعاثــات  صفــر يحقــق الــذي العالــم 
ـىـعلـة ـاحات المغلقــل المســث تطــدة، حيــة المتحـبيـات العرـارـة اإلمــي دولــفـة ـازل التقليديــى المنــم المبنــي تصميـيحاكـو

ـتقبل.اف المســرـكار واستشــتدامة واالبتــال االســي مجــفًـاـدة عالميـائــي الرـبة دـارـة إمــاز مكانــذا اإلنجــد هـيؤكــوح. وـاء مفتـفنـ

ـي.االصطناعــذكاء والــة، والمفتوحـة ـرالكبيــات والبيانــياء، األشــت نـإنترـك ذلـــيفـا بمــات التقنيــدث أحــى المبنــى يتبنــوف سـو
ـىالمبنــي ـفـتخدمة المســة الطاقــي ـلإجماـادل يعــوف سـوـة، نيـبوكرـات انبعاثــر صفـاع” ـر“الشــى مبنــق يحقـأن  ـطالمخطــن ومـ
ــيفـادة يـ)الرـة البالتينيـ LEEDـهادة شـــىعلـى المبنــل حصــد وقــا. عنهــل يقـأو  ـىالمبنــا ينتجهــي التــة الطاقــام العــدار مــى ـعل

LEED.ـهادات شــن بيـــىعلاألـف التصنيــو وهــي(، البيئــم والتصميــة الطاقـ

مةالـسـوـة صحـــىعلـي أساســكل بشــز يركــف تصنيــام نظــو وهــاء للبنـ WELLـهادة شــق لتحقيــا يضـأـروعالمشــعى يســا كمـ
ـل.والعقــة احـوالرـة، البدنيــة واللياقــاءة، واإلضــة، والتغذيــاه، والميــواء، الهــمل تشــاور محــبعة ســتهدف يسـوــي،نالمباي غلـاشـ
 .2019ـام عــاءات اإلنشــع جميــن مــاء واالنتهــى المبنــين تدشــيتم سـو
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كفاءة اإلمداد بالطاقة 

فــي هــذه العمليــة حبــس الحــرارة باســتخدام تقنيــة التوليــد المشــترك للطاقــة؛ وتتــم تنتــج الهيئــة الكهربــاء والميــاه غالبــاً
الضائعــة مــن حــرق الغــاز الطبيعــي إلنتــاج الكهربــاء عــن طريــق غاليــات اســترجاع الحــرارة )HRSG( واســتخدامها إلنتــاج 
إلنتــاج  أو المراحــل، متعــدد التقطيــر عبــر التحليــة عمليــة أثنــاء الميــاه إلنتــاج بــدوره يســتخدم الــذي وقــود(، بــدون )أي البخــار
فــي  يــة ذات الضغــط الخلفــي. وعلــى مــدى عــدة أعــوام، اســتثمرنا كهر بــاء إضافيــة مــن دون تكلفــة عبــر التوربينــات البخار
فــي ذلــك تحويــل العديــد مــن المحطــات التــي تعمــل بتوربينــات الغــاز ذات الــدورة البســيطة مجــال تحســين الكفــاءة، بمــا
2006 ـفـي توربينــات الغــاز عمومــاً، وـفـي الفتــرة بيــن يــد كثــر كفــاءة، وتركيــب أنظمــة التبر إ ـلـى محطــات ذات دورة مركبــة أ
كســيد أ ثانــي انبعاثــات مــن طــن مليــون 37.5 خفــض يعــادل مــا أي ،%25.47 الكفــاءة فــي كمــي الترا التحســن بلــغ و2016،
ترقيــات  وإجــراء الطاقــة، إنتــاج يــادة وز الكهربــاء، إنتــاج لمحطــات األمثــل التصميــم بيــن بالجمــع ذلــك تحقــق وقــد الكر بــون.
علــى توربينــات الغــاز، وتحســين العمليــات والتخطيــط األمثــل لمشــاكل انقطــاع الكهربــاء. كمــا نقــوم بإنتــاج طاقــة مبتكــرة
مســاعدة خاصــة بنــا وهــي الكهربــاء التــي نســتخدمها لدعــم عمليــات إنتــاج الكهربــاء الرئيســية. ومــن خــالل تعزيــز كفــاءة 
اإلمــداد بالطاقــة، نتمكــن مــن خفــض متطلباتنــا مــن الطاقــة المســاعدة، وبالتالــي تقليــل كثافــة الكربــون الناجــم عــن توليــد 
توفيرهــا  يتــم التــي الكربــون كســيد أ كميــة فــي األخــرى تلــو ســنة نحققــه الــذي المســتمر بالتحســن فخــورون ونحــن الكهر بــاء.

عبــر تدابيــر تعزيــز وتحســين الكفــاءة.

 التصميم األمثل لمحطة إنتاج الطاقة

علــى مــدى اإليفــاء بمتطلبــات إنتــاج الكهربــاء والميــاه. وبشــكل يعتمــد اختيــار هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي للتصميــم األمثــل
عــدد  باســتخدام الميــاه إنتــاج يتــم حيــث هجيــن، نظــام اســتخدام عبــر والميــاه الطاقــة إلنتــاج األفضــل التصميــم يتحقــق عــام،
مــن التقنيــات - مثــل التحليــة عبــر التقطيــر متعــدد المراحــل والتناضــح العكســي، مــا مــن شــأنه أن يحقــق تكلفــة أدنــى 

وكفــاءة أعلــى طــوال دورة حيــاة المحطــة.

 زيادة إنتاج الطاقة 

عــادة يــة الغاز التوليــد توربينــات كفــاءة تنخفــض مئويــة، درجــة 45 يقــارب لمــا الصيــف أشــهر فــي الحــرارة درجــات ارتفــاع مــع
20%، ممــا يقلــل مــن إنتــاج الطاقــة والكفــاءة ويزيــد مــن االنبعاثــات والتكاليــف. ويمكــن التعويــض عــن  بنســبة تقــارب
تمكنــت  التقنيــات، هــذه وباســتخدام الطاقــة. إنتــاج يــادة لز التكلفــة حيــث مــن وفعالــة مجربــة خيــارات عــدة طريــق عــن ذلــك
2016 فــي ميجــاوات 650 عــن يزيــد بمــا التكلفــة حيــث مــن فعالــة بصــورة اإلنتــاج قــدرة يــادة ز مــن دبــي وميــاه كهربــاء هيئــة

االنبعاثــات. كثافــة مــن كذلــك الحــد يعنــي ممــا العمليــات، كفــاءة وحســنت ،2006 مــع بالمقارنــة

 ترقيات مبتكرة لتوربينات الغاز

والترقيــات التقنيــات توفــر بشــأن المصنعــة الشــركة مــع المتابعــة ـفـي الهيئــة تســتمر غــازي، توربيــن كل تركيــب عقــب
يــادة إنتاجيــة التوربيــن وتحســين  علــى مــدى دورة حيــاة التوربيــن، مــا يــؤدي إلــى ز الجديــدة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة
يــة ومدخــل هــواء  يــن الطاقــة الحرار كفاءتــه واعتماديتــه. ومــن أمثلــة ذلــك أحــد مشــاريعنا األساســية وهــو مشــروع تخز
توربينــات  ثالثــة كفــاءة تحســين علــى المشــروع يعمــل بدبــي. علــي جبــل منطقــة فــي التوربينــات )TESTIAC( الكائــن تبر يــد
تقليــل مــع الكهربائيــة الطاقــة إنتــاج علــى التوربينــات يســاعد مــا وهــو التبريــد، هــواء مدخــل نظــام تركيــب خــالل مــن غاز يــة

اســتهالك الوقــود األحفــوري، ممــا يقلــل مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة.

 تحسين العمليات

عـلـى الطاقــة، يتعيــن إيقــاف بعــض وحــدات إنتــاج الكهربــاء لتجنــب التشــغيل غيــر الضــروري. عندمــا ينخفــض الطلــب
الســماح  أجــل مــن ً أوال كفــاءة األقــل الوحــدات تشــغيل إيقــاف أســاس علــى للوحــدات الــدوري التشــغيل الهيئــة وتســتكمل

بتشــغيل الوحــدات المتبقيــة بحمــل أعلــى وكفــاءة أفضــل.

 تخطيط االنقطاعات

مــن للتقليــل الكهربــاء، بانقطــاع المتعلقــة الصيانــة طلبــات جميــع بيــن التنســيق تضمــن إدارة أداة الهيئــة تســتخدم
الوقــود. تكلفــة مــن كميــة وأقــل الكفــاءة مــن قــدر بأعـلـى الطلــب ولتلبيــة االنقطاعــات



66 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 2006نة بـ مقار 2016-2007ة من ي الفترفي لكلة ااريز الكفاءة نتيجة تحسين معدل الحريا تعزاي: مزنسم بيار
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ـنة لسـا


بونكسيد الكري أ ننامج خفض انبعاثات غاز ثابر

ـنة لسـا

 2006نة بـ نية )بالمليون طن( نتيجة تحسين الكفاءة مقاربوي: معدل انخفاض االنبعاثات الكرنسم بيار

ـدىالمـــىعلـات االنبعاثــض خفـاءات ـرإجــار مســدد يحــون بـالكرـيد كسـأـيـنثاـاز غــات انبعاثــض لخفـًـانامجـبرـة الهيئــت ضعـو
اتـادرـاه، ومبــة والميــى الطاقــعلـي ـبة دـارـي إمــفـب ـد الطلــار تصاعــي االعتبــفًـذا، آخـ2030ـى ـد حتــط والبعيـســر والمتوالقصيـ

ـاجإنتــات محطــات إضافــع يـتنووـة، الهيئــا يهـتجرـي التــداد اإلمــاءة كفــينات تحسـوـي، ـبدـي ـفـاء بـوالكهرـاه الميــتهالك اســيد شـتر
 ISO 14001 شــهادة ــىعلة الحائــزالمنطقــة  ــيفالخدميــة  سســاتالمؤأوائــل  مــن واحــدة الهيئــة تعــدووالميــاه.  الطاقــة 
ـا.ـق منهــا والتحقــر عنهـيــداد التقاراري وإعــرـاس الحـات االحتبــازـد غـصــي رـفـة ـاه الهيئــذي تتبنــام الـللنظـًاـرـدة تقديـالمعتمـ

ـكلد بشــوارة المــى إدارـلدي إـؤـة تـنيـبوـات الكرـض االنبعاثــاءة خفــين كفــي أن تحســبـاه دـاء وميـبــة كهرـي هيئــفـدرك ـن نـنحـو
ـك. ـة بذلـتبطــة المرـد االقتصاديــن الفوائــد مــق العديـتحقيــال وفعـ

ب ـةنـمقارـون بـالكرـيد كسـأـيـنثاـئ ـفمكاـن مــري متــن طــون مليـ 21.79ـة نيـبوالكرـات االنبعاثــي ـلإجماـغ بلـ،2016ـام عـــيفو
اقـراحتــن عــا لدينــون بـالكرـات انبعاثــة غالبيــج تنتـالمعتاد.وـر كالتقديــون بـالكرـيد كسـأــينثاــئفمكاـن مــن طــون مليـ 24.60

ـاجـل إنتـاحــي مرـفـات ـن االنبعاثــد مــى الحــعلـة ص الهيئــرتحــاه. وـة الميـتحليــاء وبــاج الكهرـة إنتـل عمليـالــي خــاز الطبيعـالغـ
مجديــة  حلــول لالخــمــن  والتشــغيلية البيئيــة باألهــداف الوفــاء ــىعلتعمــل وكبيــر.  بشــكل يعهــاتوزونقلهــا وبــاء الكهر

ـديـالتبرـن مـًـايجيـتدرـص والتخلـــي،لالعاـد الجهـذات  ـةبائيـالكهرة ـدارالــع قواطـــيفـت يـالكبرـد يـفلورـادس سـة إلدارًـااقتصاديـ
ـد. المقيـ
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كســيد  أــي نثاالنبعاثــات  يــةالمئووالنســبة  المتــري طــن بالمليــون بــونالكركســيد  أــي نثاــئ فمكاحجــم  ــي:نبياســم ر
 2016عــام  لالخــالمصــدر  حســب بــونالكر

 الطاقة
طن متري من 18.88

كسيد ي أنئ ثافمكا
بون الكر

المياه 
ئ فطن متري من مكا 2.86

بون كسيد الكري أنثا

آخرى 
دات، استخدام سداسي )االساطيل، المبر

بائية(ي القواطع الكهرفيت يد الكبرفلور
ي نئ ثافطن متري من مكا 0.05

بونكسيد الكرأ

ــينثاــئ فمكامــن  متــري طــن 0.4382ــى لإلتصــل بــاءالكهرإنتــاج  عمليــات عــن الناتــج بــونالكركثافــة  تحســنت وقــد 
ــىعلـة الهيئــز تركيــي ـفـت تمثلــة الهيئــا اتبعتهـاءات ـرإجــدة لعـًاـرنظـ،2016ـام العــي ـفـاعة ســاوات ميجــكل لــون بـالكرـيد كسـأ

ـبـن جانــة مــى الطاقــعلـب ـض الطلــة، وخفــبكة الهيئــي شــفـددة ـة المتجــال الطاقــع، وإدخـيــل والتوزـاءة والنقــين كفـتحسـ
ـم. ـا بينهــة فيمــتهالك الطاقــيد اسـشــوم ترـز مفهـيـتعزس وـرـق غـيــن طرـن عـالمتعامليـ

ـة ـا الهيئــي توليهــور التــن األمـ( مـMRVـا )ـق منهــا والتحقــة بهــر الخاصـيــداد التقارـة وإعـات الدفيئــازـد الغـصــة رـد عمليـتعـو
ـريـتقرًـايضـأـدنعــا كمــات. االنبعاثــض خفــداف أهــق تحقيـــيفـرز المحــدم التقــع تتبــن مــك ذلــا يمكنهــث حيــوى، قصــة أهميـ

ًـاعالميـًـيوعاـر شــة األكثـيقــو الطر(، وهـGHGـة )ات الدفيئــازـول الغـتوكــع بروـل مــواءم بالكامــذي يتــة الـنيـبوـة الكرالبصمـ
تحقيــق  مــن يمكننــا مــا وهــو 1-14064، األيــزو متطلبــات مــع تتوافــق والتــي بــون،الكرانبعاثــات  معــدالت حســاب ــيف

ـر ـة بتقديـنيـبوـة الكرـر البصمـيــي تقريعنــة. وـة والدوليـطنيــة الوات الدفيئــازـول الغـتوكــجالت بروســجالتنا وـن ســط بيـبـالر
اتـازـول الغـتوكــق بروية وفــنوـات الســن االنبعاثــة عــر لمحـل توفيـالــن خــة، مــات الهيئــدالت انبعاثــي معــفـور ـم التطـحجـ

عمليــات إطــار ــيفالبيانــات  ةإدارعمليــات  باســتخدام 2016عــام  لالخــنيــة بوالكربصمتنــا  تقديــر أنهينــا وقــد الدفيئــة. 
ـدادإعــام نظــال إدخــة الهيئــزم تعتــا كمــة. الهيئــات قطاعــع جميـــيفـة الدفيئـات ـازالغــن مــق والتحقــر يـالتقارـداد وإعــة اقبـالمر
ـةة الهيئــدرـد قـتحديــات، وـب االنبعاثــن نســر عــف المبكــات والكشــع البيانــة جمــة عمليـــي ألتمتـنـات اإللكتروـر االنبعاثـيـتقار
ـة.ـى البيئــعلـك ـة بذلـتبطــلبية المرـار الســف اآلثــة لتخفيــا المطلوبـاءاتهـوإجر
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الكهر باء

المجموع 
 (الكهرباء والمياه)

الحد من االنبعاثات الهوائية 

أنظمــة ــيبدتطبــق والهــواء.  نوعيــةوالبيئيــة  واألنظمــة ــيلمحلامناخنــا ــىعلعكســية  ًاآثــارالهوائيــة  االنبعاثــات تســبب
ـا،ـاءة محطاتنــين كفـار تحســتمرالسـًاـرنظــت، ويــيد الكبركســي أـنثاـن وـيد النيتروجيـكســات أـن انبعاثــد مـيعات للحــرتشـو

ـاتتبناهــي التـاتيجية ـتراالســد تعتمـوـت. يـالكبرـيد كسـأـيـنثاوـن النيتروجيــيد كسـأـاتانبعاثــض خفــي ـفة ـزمتميــج نتائــا حققنـ
ضــعبوميــاه  أو طاقــة محطــة ألي التصميــم حلــةمرــي فالنيتروجيــن  كســيدأانبعاثــات  لتقليــل ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  

ـيدكســات أـدل انبعاثــغ معــال، بلــبيل المثــى ســفعلـة. يــات الغازبينــن التورـن مــيد النيتروجيـكســاث أـة النبعـد صارمــدوحـ
ـات،والغاليــاز الغــركات ومحـد ـوالوقــواع أنـكل  ـكذلــمل يشـو،2016ـام عــي ـفـون المليـــيفـزء جـ 25.63ـنوي الســن النيتروجيـ

ـون،ـي المليــفـزء جـ 37ـو ـدة؛ أال وهــة المتحـبيـات العرـارـة اإلمــة لدولــة االتحاديـطه الحكومــترـذي تشــن الــل مــدل أقــو معـوهـ
ـاتللمحطـ 2001ـام لعــرى الكبـاق ـراالحتــات بمحطــة الخاصــات )التعليمـــيباألوروـاد االتحـطه ـتريشــذي الــدل المعــك وكذلـ

ـاءبـكهرـة هيئــإن فــت، يـالكبرـيد كسـأــينثاـات بانبعاثــق يتعلــا وفيمــون. المليـــيفـزء جـ 37ـو وهـأال  (؛2003ـام عــد بعــة المبنيـ
ـلـق بالبديــا يتعلــو. وفيمــي الحلــاز الطبيعـاق الغــرـة احتــه نتيجــب انبعاثــديد لنســاض الشــى االنخفــعلـظ ـي تحافــبـاه دوميـ

ـلأقـأو  10ـبة نســوي يحتــذي الــزل الديـد ـووقـاء ـرشــي ـفـي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــدأت بــد فقــزل، الديـد ـووقــو وهــي االحتياطـ
ـةاالتحاديــة الحكومـيعات ـرتشــع مـًـياتماشــك ذلـوـون، المليــي ـفـزء جــل أقـأو  500ـن مـاًلـدبــت، يـالكبرـن مــون المليــن مــزء جـ

 2014.ـام ـدة لعــة المتحـبيـات العرـارـة اإلمـلدولـ

ـدتصـ. ور2020ـول ـة األوزون بحلـة بطبقــرـواد المضــن المـمـًـايجيــص تدرـل للتخلــة عمــة خطــت الهيئـضعـ، و2013ـي ـف
ـةلبلديــة الفنيــادات شـواإلرـال يـنترموـول توكـبروـن مـكل  ـعمـًـياتماشــم، درهــون مليـ 11.66ـة بقيمـُاـتثماراســك لذلــة الهيئـ

ـقـدء تطبيــذ بـ. فمنـ2030ـول بحلـًـاـة األوزون نهائيـة بطبقــرـواد المضــن المــي مـيجــص التدرص التخلــو، بخصـ7ـم قــي رـبد
ئيســيةالرات المبــادرــى لإباإلضافــة  .2016ــي ف R-22 داتالمبــرغــاز  مــن 54.9%مــنالهيئــة  تخلصــت العمــل، خطــة 

ـنـدد مــى عــعلًـايضــا أنــد ركزـة، فقــة بالهيئــاج الخاصــق اإلنتـافــي مرـفاري ـرـاس الحـات االحتبــازـات غــن انبعاثــد مــا للحـلدينـ
يــد فلورســادس  غــاز وهــو ة،ثــرالمؤاري الحــراالحتبــاس  اتغــازأحــد  تســرب مــن للحــد األصغــر النطــاق ذات اتالمبــادر

ـادس ـاز ســد غـيعــا. وـا وعزلهــة وحمايتهـبائيــدات الكهرـة المعـاقبــتخدمة لمرـل المسـس التبديــروـه تــذي تنتجــت الـيـالكبر
22,800ـن مــر ألكثــون بـالكرـيد كسـأــينثاـوق يفــا بمــي العالمـاري ـرالحــاس لالحتبــببة المسـات ـازالغــن مــت يـالكبرـد يـفلور

ـة ألييــة الفورـة المعالجــة مهمــة بالهيئــق الصيانـيــى فرـلـة. يتوللغايـًاـرـد خطــاز يعــذا الغــرب لهــإن أي تســي فــلة، وبالتاـرمـ
ـدفـك بهـذلــت، وكيلوفولـ 400و 132ـد ـاز بجهــة بالغــل المعزولـيــات التحوـت بمحطـيــد الكبريــادس فلورـاز ســرب لغـتسـ

منخفضــة ســاتالممارأن  ًيضــاأنعتقــد فإننــا ذلــك، ــىعلة والعــ .100%بنســبة  المحــددة يبالتســرحــاالت  معالجــة 
ـا،مركباتنــطول أســا بهــر نديــي التــة يقـالطرـك ذلـــيفـا بمــا، عملياتنــل احـمرـع جميــن مـأـزيتجـال  ًـزءاجــون تكـأن  ـبيجــون بـالكر

ـيـى حكومــر مبنـكبــد أـذي يعــوز، الــي القــفـتدام ـة المســى الهيئــو مبنــك هــال لذلــر مثــا، وخيــة ومبانينـيــا التجاروعملياتنـ
(.LEEDـي )ـنـاص بالمباـي الخــف البالتينــى التصنيــعلـل ـم يحصــي العالــفـتدام مسـ



ي
اخ

من
 ال

ير
تغ

وال
ة 

اق
لط

ا

69 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

 
 

 
 

 2016–2007ة ي الفترفية ألكسيد النتروجين ي: االنبعاثات الهوائية السنونسم بيار

ـزجـ
ء 

مـ
ن 
ـ

ا
ليـ
لم

ـو
ن

ـزجـ
ء 

مـ
ن 
ـ

ا
ليـ
لم

ـو
ن

70
 
63.93 

60
 

50
 

37.9340
 
34.76 

28.8330
 25.6326.81 22.06 20.98 21.15 23.42 
25
 

20
 

15
 

10
 

5
 

0
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 

ـنةلسـا


2016–2007ة ي الفترفيت كسيد الكبري أ نية لثاي: االنبعاثات الهوائية السنونسم بيار 

50
 
44.66 

45
 

40
 

35
 

30
 

25
 

20
 

15
 

10
 

3.59 3.535
 1.81 
1 1.02 0.76 0.75 0.74 0.64 

0 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 

ـنةلسـا



70 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

 

  

 
 

 

  


بون أسواق الكر

ـةالخدميــات سسـالمؤـل أوائــن مــي وهــة، نيـبوالكرـدة صـاألرـة مقايضــال مجــي ـفة ـركبيـة ـربخبــي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــع تتمتـ
اتفاقية إطار يفـة النظيفـالتنمية  ـاتآليـيع ـارمشــن مــد العديــة الهيئــجلت ســد وقــال. المجــذا هــي ـفـل تعمــي التــة المنطقــي ـف

ـةيـالمنطوـروعات المشــجيل تسـل الـخــن مــة الهيئــت تمكنــد وقـ (.UNFCCC)ـاخ المنــر تغيــأن بشــة يـاإلطارـدة المتحــم األمـ
ـدتوليــدة وـة المعتمـنيـبوـدة الكرصــييل األرـن تســة مــاءة الطاقــز كفـيـتعزـددة وـة المتجــال الطاقــي مجــفة ـرـول مبتكــى حلــعل

ـاخـر المنــأن تغيــة بشـيــدة اإلطارـم المتحــة األمــذي التفاقيــس التنفيــح المجلــد منـوقــة. ـوام المقبلــدار األعـــى مـعلادات ـريـإ
10,635ـاوات ميجـ 13ـة ة اإلنتاجيــدرـة بقـئيـضوـية الكهروـة الشمســد للطاقـاشــن رـد بــع محمــن مجمــى مــلـة األوحلـالمر

ـيـفـية ـطة الشمســل األنشــج عمـنامــة برـت الهيئــة، أطلقــة النظيفــة التنميــار آليــي إطــفـدة. وـة المعتمـنيـبوـدة الكرصــن األرمـ
ـاضانخفــدل معــاد اعتمـل الـخــن مــة البيئيــج امـوالبرـروعات المشــل يـتموـير تيســدف بهــدة، المتحــة بيـالعرات ـاراإلمــة دولـ

ـجنامـبرـيدعم ســا كمـات. ـاراإلمــة دولــي ـفـية الشمســة الطاقــروعات مشــورو ومطـك الـمــا يحققهــي التــة نيـبوالكرـات االنبعاثـ
عجلــة دفــع ــىلإجميعهــا تهــدف امــجبر 9مــن  واحــدة وهــي ــي«بد»شــمس  ةمبــادرًســميارالشمســية  األنشــطة عمــل 

ـي.ـبـي دـفـة ـى للطاقــعلـس األـا المجلــي أطلقهــة التــى الطاقــعلـب ة الطلـاتيجية إدارـترـم اسـدعــتدامة، واالسـ
ـةاتفاقيــق وفـ )TESTIAC( ـاتبينـالتورـد يـتبرـواء هــل ومدخــة يـارالحرـة الطاقــن يـتخزـروع مشـار ـرإقــم تــك، ذلــى ـعلة والـوعـ
ًاـرـك نظـذلــة، وـة لالتتفاقيــة التابعــة النظيفــة التنميـات آليــادرـد مبــه أحـنــاخ، كوـر المنــأن تغيــة بشـيــدة اإلطارـم المتحـاألمـ

طــن  55,373مجموعــه  مــا المشــروع وأنتــج الدفيئــة. اتغــازمعــدالت  ــيفالمشــروع  حققــه الــذي الكبيــر لالنخفــاض 
ـدةـم المتحــة األمــدرت اتفاقيــد أصــب. وقـتيــى الترـعل 2014 و 2013ـي ـي عامــفـون بــيد الكركســي أـنـن ثاـا مـطنـ 39,824و

ـات.ـدة لالنبعاثــات معتمــه انخفاضـنــاس كوـى أســعلـك ـاخ ذلــر المنــأن تغيــة بشـيـاإلطار

يع العمل المناخيتسر

تمــرالمؤل الخــإليــه  صــلالتوتــم  الــذي المناخــي للتغيــر للتصــدي يخــيالتاراالتفــاق  العالــم دول مــن العديــد اعتمــدت 
ـتضافتهاســذي الـ(، COP21)ـاخ المنــر تغيــأن بشــة يـاإلطارـدة المتحــم األمــة اتفاقيـــيفاف ـراألطــدول للـين ـروالعشــادي الحـ
خفــض ــيفالمحــددة  طنيــةالومســاهمتها  المتحــدة بيــةالعرات اإلمــاردولــة  قدمــت حيــث ،2015ديســمبر  ــيفيــس بار

ـدللتاكيــاركة، المشــدول الــع مــب جنــى ـلإـاجنبــاخ المنــر تغيــأن بشــة يـاإلطارـدة المتحــم األمــة اتفاقيـــيفـة العالميــات االنبعاثـ
اتـارـة اإلمــعى دولـتســدى. وـة المـيلــس طويــة بارـداف اتفاقيــق أهـتحقيــي، وـر المناخــار التغيــة اثــا بمكافحـامهــى التزـعل

ـل.العمــط وخطـات ـادروالمبـاتيجيات ـتراالســن مــد العديـل الـخــن مــة الطاقــاع قطـــيفـة البيئيــات سـالممارـل أفضــي تبنـــىلإ
ـاـادة أهدافهـيــي زـفـة ـاهمت الهيئــث ســة، حيــة النظيفــال الطاقــي مجــفـة ـا طموحـص أهدافــوـه الخصــى وجــعلـي ـبـت دضعـوو
للمبــادئ  وفقــا بــونالكرانبعاثــات  مــن الحــد يــادةوزالطاقــة،  ــىعلالطلــب  ةإدارتحســين والمتجــددة،  الطاقــة مجــال ــيف

ـي.ـبـي دـفـة ـى للطاقــعلـس األـا المجلـضعهــي وـاملة التـاتيجية الشــترـة االسـالتوجيهيـ
كشامرــيف 22ــالـاف ـراألطــر تمـومؤـس، يـبارــيفاف ـراألطــر تمـلمؤ 21ــالـة ـدورالــال أعمـــيفــيبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــاركت شـو

المســائل  بشــأن التقنيــة ضــاتالمفاولقيــادة  المتحــدة بيــةالعرات اإلمــارــي فوالبيئــة  المنــاخ تغيــر ةاروزحددتــه  الــذي 
ـةـت هيئــد عملــس. فقـيــاق بارـو واتفـتــول كيوتوكــب بروـا بموجــن آثارهــف مــة والتخفيــة النظيفــات التنميــة بآليـالمتعلقـ

ةارـرالحــة جـدرـادة يـزـب تجنـــيفـل المتمثــي العالمــدف الهــم لدعــا انبعاثاتهــض خفـــىعلـي منهجــكل بشــي ـبدـاه وميــاء بـكهر
ـلـن أوائــد مــذي يعــون الـبــيد الكركســي أـنـات ثاـن انبعاثــد مــج الحـنامـل برالــن خـض مـة األرارـرـة حـجــي درـفـة يــة مئوجـدر 2
ـة.ـي المنطقــفـا امجنـبر
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قصة نجاح: 

(EFI)ضي ات العطل األرشريع الفرعية عن بعد و مؤاقبة محطات التوزمر 

ـاءبـالكهرـع يـتوزـات محطـــيفـد بعــن عــة اقبـللمرـام نظــا نـطورـة، الهيئــدى لــع يـوالتوزـل النقــبكات شــة ثوقيـوموـاءة كفــز يـلتعز
ـلصيــادة توـت إعــن وقــل مـيقلــام وـدد النظـ(. يحـDCCـع )يــة التوزاقبــز مرـي مركــفـأ ـدوث الخطــع حــد موقـل تحديـالــن خـمـ

ــلــام النظــت تثبيــي ـفـروع المشــن مــى ـلاألوـة حلـالمرـل تتمثـوـن. للمتعامليــع يـالتوزـبكة شــين تحســن يضمــا كمــة، الخدمـ
2,000ــلـالنظــام  تطبيــق ســيتم المشــروع، مــن والثالثــة الثانيــة حلــةالمرل الخــأمــا  .2016عــام  يــرافبرــي فمحطــة  300
ـتوىمســع فـيرـا ممــرع، أســكل بشــه انقطاعــب عقـــيئباالكهرـار التيــتعادة اســام النظــح يتيـو .2018ـام عــة نهايــل قبــة محطـ

ـتعادةـت اســن وقـمـ 30%ـض ـى تخفيــلـام إ، أدى النظـ2016ـام ـي عــفـعادتهم. ـق سـيحقــة، وـن الهيئــن عــا المتعامليـضـر
ـامالنظــإن فـً،ـاوعمومــة. الخدمــتعادة اســت وقــي ـف 16.4%ـبة بنســن تحســـىلإأدى  ـاممــاء، بـالكهرـع يـتوزـات مغذيــدادات إمـ

ـون.بــيد الكركســي أـنـات ثاـن انبعاثــل مـيقلــة، وـوى العاملـد القــوـة، وجهــت، والتكلفــظ الوقـيحفـ



المياه

الذي  %8 2016، قمنا بتخفيض الفاقد من المياه إلى  خالل عام 
أمريكا  في  %11 بنحو  مقارنًة العالم  في  المعدالت  أدنى  أحد  يعد 

الشمالية

اإليفاء بـ 100% من احتياجات إمارة دبي للمياه خالل 2016

دبي خالل  عداد ذكي لقياس المياه في تركيب ما يزيد عن 160,689
2016

 
  

 

 
  



 
  

 

 
  

المياه

الذي 8%ى لإالمياه  من الفاقد بتخفيض قمنا ،2016عام  خالل 
يكاأمري ف 11%بنحو  ًنةمقارالعالم  يفالمعدالت  ىنأدأحد  يعد 

الشمالية

2016ي للمياه خالل بة دمن احتياجات إمار 100%اإليفاء بـ  

خالل  يبدي فالمياه  لقياس ذكي عداد 160,689عن  يديزما  تركيب 
2016 
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نهجنا اإلداري 

ـاعدةومسـعملياتنا  يفـاه الميــتهالك اســاءة كفــن مــدر قــى أقصــق لتحقيـار ـتمرباســعى نســي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــي ـفـن نحـ
ـنـن، ولكــة للمتعامليــاه المقدمـدة الميــوـى جــعلـاظ ـون بالحفــا ملتزمــاه. وإننــتخدامهم للميــل اســى تقليــعلـن المتعامليـ

ـرب.للشــة الصالحــاه الميــاج إلنتــا عليهــد نعتمــي التــر البحــاه وميــة العذبــاه الميـد ـواربمــق يتعلــا فيمـًـايضـأ

ئيسية: ى ستة مجاالت رعليركز نهجنا اإلداري فيما يتعلق بقضايا المياه و

إنتاج المياه 

نقل المياه وتوزيعها

إدارة تصريف مياه
 الصرف الصحي

منهجية دورة المياه الكاملة

استخدام المتعاملين للمياه جودة المياه

إنتاج المياه

ـلجبــات محطــع مجمـــىلإـرالبحــاه ميــخ ضــم يتــث حيـــي،بالعرـج الخليــر بحــاه ميــة تحليــن مــا ننتجهــي التــاه الميــب أغلـــيتتأ
ـاهالميــاج إلنتــا إمـًـاالحقــتخدامها واســا تصفيتهـوـا تهيئتهـوـور بالكلــا معالجتهــم تتــث حيــاه، الميــة تحليـوـة الطاقــاج إلنتـــيعل
ـرالبحــاه ميـدة ـوجـأن  ـيهـــيبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــه تواجــي التــات التحديــد وأحــاء. بـالكهرـد توليــة محطــدات معــد يـلتبرأو  

ـابـب، واألعشــر الطحالـتكاثــط، وـرب النفـتســر، وـاه البحـة ميـارـرـة حـجــاع درتفـبارًـلباـر ســن أن تتأثــع يمكــة للمجمـالداخلـ
الداخلــة،  البحــر ميــاه نوعيــة انخفضــت وكلمــا الصناعــي. يــرالتطوبســبب  التعكــر نســبة تفــاعوارســمية، المويــة البحر

ـاهـة الميــة نوعيــد حالـصــا نرـك، فإننــاه. ولذلــة الميـتحليــة وـل المعالجــا قبــات مــي عمليــفـة ـة المطلوبــة الطاقــت كميـتفعـار
وعمليــة (،MSF)احــل المرمتعــددة  التحليــة عمليــة الميــاه؛ لتحليــة ئيســيةرعمليــات  ثالثــوهنــاك  ار.باســتمرالداخلــة  

ـاهوميــاء بـكهرـة هيئـــيفـن نحـو (.RO)ـي العكســح بالتناضــر البحــاه ميــة تحليــة وعمليـ(، MED)ات ـرالتأثيــددة متعــة التحليـ
ـاهالميــاج إنتــات محطــم معظـــيفـل احـالمرـددة متعـيعة ـرالســر البحــاه ميــة تحليــا تكنولوجيــي أساســكل بشــتخدم نســـيبد
ـي.ـح العكســا التناضــى تكنولوجيــعلـة ـبة قليلــاد بنســع االعتمـمـ

ـرـاه البحــن ميــحب مــي الســًـ لـغ إجما، وبلــاـون يوميــون جالـمليـ 470ـا ـة لدينــات التحليـة محطــدرـت قـ، بلغـ2016ـام ـي عـفو
فةالمصرـاه والميــة المنتجــاه الميــة كميــع جمــق يـطرـن عــر البحــاه ميــتهالك اســة كميــاس تقـوً.ـايوميــون جالــون مليـ 3,403

ـاءـن اإليفــا مــد تمكنــوع. وقــن المجمــر مــاه البحـف ميـالــرى بخــادر أخــن مصــحوبة مــاه المســات الميــرح كميـطــر، وـي البحــف
ـب ة الطلــت ذروصلــث وـاه، حيــن الميـة مــرـات كبيــر احتياطــع توفيـ، مـ2016ـام ية لعــهرـة والشـة اليوميــذروـات الـبمتطلبـ

ًنــةمقار 2.07%نحــوقدرهــا  ٍيــادةبز؛2016أغســطس  مــن 24يــوم  يوميــا جالــون مليــون 356ــى لإالميــاه  ــىعلاليومــي 
ـامـة بعـنــا مقارـون يوميــون جالـمليـ 319ـو نحـ 2016ـام ـى عــفـاه ـي للميــب اليومــط الطلـســغ متوـن بلــي حيــف .2015ـام بعـ

ةـذروالــط سـمتوـغ بلــن حيـــيف .2.42%ـو نحــا قدرهـٍـادةيـوبزً؛ـايوميــون جالــون مليـ 312ـب الطلــط سـمتوـغ بلــث حيـ 2015
2015.ـام بعـًـةنـمقار 2.89%ـو ـا نحـقدرهـٍـادةيـ؛ بز2016ـطس ـي أغســفـا ـون يوميــون جالـمليـ 347ـو ية نحــهرالشـ
ـدـوارئ. وقــاالت الطــة لحــا مخصصــا، ولكنهــون يوميــون جالـمليـ 32ــيلـة حواـار الجوفيــن اآلبــة مــا اإلنتاجيـتنــت قدرـا بلغـكمـ
ـاهلميــة اإلنتاجيـة ـدرالقــاس قـُتوـة. الجوفيــار اآلبــن مــا يوميــون جالــون مليـ 1.26ـن مــرب يقــا مـ 2016ـام عـل الـخــتخدمنا اسـ
فـتنزـة، يسـبيـات العرـارـة اإلمــي دولــفـة. وـات ذات الصلــي المضخــفـة ـدادات المثبتـاءات العــرـق قـيــن طرـة عــار الجوفيـاآلبـ
ـهـي أنــن نعـنحــة، وـاه الجوفيــاط الميــة( احتيـاعــي الزرـفـر كبيـٍـكلـتخدمة بشــة )والمســار الجوفيــن اآلبــاه مـاج الميــتخراسـ
ـاءأثنــي ئيسـرٍـكلبشــة الجوفيــار اآلبــاه ميــتخدم نســا فإننــذا ولــغ، بالـص ـربحــة الجوفيــار اآلبــن مــاه الميــتخدام اسـة إدارـب يجـ
ـاه.ـبكات الميــا شــر فيهــي ال يتوفــق التــي المناطــفـاه ـة للميــد الحاجــط أو عنــوارئ فقــاالت الطـحـ
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يع المياه توزنقل و

ـكانسـيد بتزوـا امنـالتزـس يعكــا ممـ،100%ـبة بنســاه للميــن المتعامليــات احتياجــة تلبيــي ـفـا نجاحنــا واصلنـ،2016ـام عــي ـف
ـنيــة بتخزـوم الهيئــر، تقــدى القصيــى المــعلـاه ـن الميــة مــات كافيــر كميــان توفــية. ولضمــات األساســي باالحتياجــبـة دمدينـ

ـاهـع الميـيــم توزيتــام. ويــة أـدة ثالثــاه لمــى الميــعلـب ة الطلــات ذروـة احتياجــة لتلبيــات الهيئـانــي خزـفـاه ـن الميــي مــا يكفـمـ
ـاهـب الميـط أنابيــوة خطــإدارـة بــوم الهيئـتقــب. وـن األنابيــبكة مـل شـالــن خــن مــى المتعامليــعلـات انــن الخزـحوبة مـالمسـ
ـاز ـتخدام جهــا باسـاقبتهــوم بمرـي نقــر، التــدون فواتيــدادات بــاه والعــرب الميــاالت تســل حــاه، مثــن الميــد مــل الفاقـلتقليـ

ـتهلكةالمســاه الميــات كميــت بلغـ 2016ـام عـل الـخــه أنــن نعلـأن  ـعدنايسـوـجلة(. المســر غيــاه )الميــاه” الميــد “فاقــاس قيـ
11%ـن ـرب مــا يقـبمـًـةنــم مقارـتوى العالــى مســعلـدالت ـل المعــن أقــبة مــك النســد تلـتعـ، و8.0%ـي ـلـجلة حواـر المسـغيـ

2010.ـام ـة بعـنـمقار 47%ـبة بنسـًـناـك تحسـل ذلــكـد شــمالية. وقــكا الشـيــي أمرف ّـ

ـىـعلـاه. ـع الميـيـتوزـل وـبكاتنا لنقــين شــى تحســلـة إاميــرى الريع الكبــارـن المشــدد مـق عـالــى إطــلـن إـك التحســع ذلـجـيرو
بات ـرـد التسـتحديــاه وـبكة الميــح شـ( لمسـSCADAـات )ـع البيانـافية وجمــرـة اإلشـقابــام الرـتخدمنا نظــال، اســبيل المثـسـ

ـبكة.ة الشــد إدارات عنـارـرـاذ القــرعة اتخــزز سـيعــة وـة عاليـنــر مروـا يوفــد، ممــن بعــا عـتهــام وإدارـي النظــفـة المحتملـ

ـاتالتقنيــا اعتمدنــد وقــاءة. كفــا كثرهـوأـات التقنيــدث أحــي تبنـوـا عملياتنــين تحســى ـلإارـتمرباســع نتطلــك، ذلـــىلإـةباإلضافـ
ـقوق.الشــن عــم الناجــام النظـــيفـرب التســع لمنــع يـوالتوزـل النقــبكات شــص لفحــة الحديثـ

ي إمدادات المياه لية من إجماي: الفاقد السنوي للمياه كنسبة مئونسم بيار

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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يع المياه توزنقل و

ـيالتــاه الميـدة ـوجــة تلبيــن عــؤولون مســن فنحــوى، قصــة أهميــرب الشــاه ميـدة ـووجـمة الـســـيبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئـــيلتو
ـةالصحــة منظمــادات شـإرـن مــة امـصرـر كثـأـدتعــي التــة، الهيئــدى لــة المطبقـدة ـوالجــات لمواصفــا إنتاجنــق افـمرــيفـا ننتجهـ

ـة،ة المتكاملــام اإلدارـق نظـل تطبيـالــن خــر مــذه المعاييــل بهــد الكامــة التقيــن الهيئـتضمــرب. وـاه الشـدة ميــوـة لجـالعالميـ
ـاتعينــع وجمــبكة، الشــاء أنحـكل  ــيفـاه الميـدة ـوجــة اقبـبمرـة الهيئــوم تقـوـن. جييـخارـن مدققيــل قبــن مــد معتمــام نظــو وهـ

ـطةبواســع الموقـــيفـص للفحــات العينــع تخضـوــي.بدة ـارإمــاء أنحــع جميــي ـفـار واآلبــات انـوالخزـخ الضــات محطــن مــاه الميـ
اءـرإجــم يتــا بينمــي، ـئباالكهرـل صيـوالتوـور، الكلــيد كسـأــينثاـات ومخلفــر، والتعكــة، ضـالحموـة جـدرـاس لقيــة متنقلــدات معـ

حققــت  كمــا الهيئــة. مواصفــات مــع الميــاه دةجــومطابقــة  لفحــص المركــزي الهيئــة مختبــر ــيفالمتقدمــة  صــاتالفحو
ًـايبـتقر 100%ـبة ـات بنســن البرومــرب مــاه الشــو ميــان خلــق بضمــا يتعلــة فيمـات نوعيــزـة قفـالهيئـ

ذجية نة مع المعايير النموي للمياه الصالحة للشرب مقاربباء دجدول: مواصفات هيئة مياه وكهر

المكونات
قيم إرشادات منظمة
 الصحة العالمية
 (الحد األقصى)

مستهدفات 
/إرشادات الهيئة

مواصفات المياه الصالحة 
 للشرب بمحطة إنتاج
علي التابعة للهيئة  جبل

وحدة القياس

كالسيوم 

المغنيسيوم 

صوديوم

كلور يد

كبر يتات

بيكر بونات

نترات

كر بونات

فلور يد

إجمالي عسر الماء

إجمالي المواد الصلبة 

المذابة 

درجة الحموضة

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

(ملجم/لتر )

-

-

200 

250 

250 

-

50 

-

1.5 

500 

1000 

8.5 ~ 6.5 

25 ~ 10 

20 ~ 2 

200 ~ 10 

250 ~ 25 

35 ~ 2 

75 ~ 30 

≤ 50 

10 - 0 

≤ 1.5 

120 ~ 40 

450 ~ 100 

8.5 ~ 7.9 

18.1 

4.1 

39.1 

68 

8.1 

58.1 

0.087 

0.20 

0.037 

62.1 

165 

8.30 

 2016.ى حدة خالل العام علسطات كل محطة ي لمجموع متولكلسط اي هي المتوعل مواصفات محطة جبل *مالحظة:

،بـرلشـاضاـرغـألم ـتخدسـُتـا بهــي ـبدـة ينـمدن ـكاســد يـوتزـم يتــي لتـاهـالميـاـنمــط فقـ 5%ي ــلواى أن حــلات إرــديقتر اليــشت
اجــتد، وإنــيربتق، والــدائحالة بــاينعي، والــهطل، واليــسغل الــثرى مــاض أخرــألغ 95%ـة لمتبقيـاـبةلنسـامـتخدتســن حيــي ـف
يــتاه الــيمدة الوــن جــم مــرغى الــلعه ــى أنــلك إــع ذلــجريات. ودامختــن االســا مــرهيأة، وغــبعماه الــيمة، والــيازغات الروبــشمال

.ةـدلجيـاـةنـلصيابات ـانـالخزاهـذهــى تحظـال ًةدـاعـو،ـيـنلمبااـلخـادتـانـاخزـي ـفنـزخـُتـك لـذـد بعـه ـالميـانأالإ،داـدلعـاــىلإـل تصـ
ـةتنقيـة ـزجهـأـبكيـترل الـخــن مـ-ـل قـألاـىـعلـر لقصيـاىـدلمـاـىـعل-هـالميـاةدـوبجــة لمتعلقـاـكلةلمشـاهـذهــل حــن يمكـو

ـلتحمـو،ـةمـعاـة عيـتوت الـحمــة لهيئـاـتنظمـ،عـوضـلموااـذهـل ـوحــي عـلواةدـايـلزو.لزـالمنـاـيـفهـالميـاـربيـصناـى ـعله ـاللميـ
.هـالميـاناـزخــة نـصياوـة فـنظاـة هميـأـدكـتؤئل ـاسـرًـاليـحال زـالمنـاـرتيـافو
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ف الصحييف مياه الصرة تصرإدار

ـعتقــا بينمــاه، الميــة تحليـوـة الطاقــاج إنتــات محطــن مــة الناتجــي الصحـف ـرالصــاه ميــف يـتصرة إدارـؤولية مســة الهيئـــىلتتو
فـرـاه الصــات ميــي كميــلـغ إجماـد بلــي. وقــبـة دـق بلديــى عاتــعلـي ـبـي دـفـة ـي المحليـف الصحــرـاه الصــة ميــؤولية معالجـمسـ

بشــكل  تتكــون مكعــب، متــر مليــون 5,140.96ه مقــدارمــا  2016عــام  لالخــيفهــا تصرعمليــة  تولينــا التــي الصحــي 
ـج ــي الخليـفـا يفهــم تصرـي يتــاه التــة الميـتحليــة وـات الطاقــات محطــن عمليــة مــي الناتجـف الصحــرـاه الصــن ميــي مـئيسـر

ـب(،ـر مكعـمتـ 78,453ـاه )ـة الميــات معالجــن محطــائلة مــات الســن النفايـة مــرـات صغيـكميـًـايضــا أـا أنتجنــي. كمــبالعر
ـريـا لـيفهــم تصرـب تــر مكعـمتـ 106,289ـا ـب(؛ منهــر مكعـمتـ 231,032ـع )ـي الموقــفـة ـي المعالجـف الصحــرـاه الصـوميـ

فالصــرميــاه  مــن مكعــب( متــر 124,743)المتبقيــة  الكميــة يــفتصرتــم والمنشــآت،  داخــل اءالخضــرالمســطحات  
الصحــي فالصــرميــاه  ــيلإجمامــن  88.7%نســبة  فــإن وبهــذا األخــرى. الصحــي فالصــرميــاه  مــع البحــر ــيفالمعالجــة  

ـعمجمـــيفـتخدامها اســاد يعــة( جـَالمعالـي الصحـف ـرالصــاه وميــات العمليــي ـفـتعملة المســاه الميــمل تشــي )التــة المنتجـ
ـة.ـاج الطاقــي إلنتــعلـل ـات جبـمحطـ

 2016ف الصحي )بالمليون متر مكعب( حسب المصدر خالل عام يف مياه الصرحجم تصرجدول:  

المياه الناتجة عن عمليات محطات توليد الكهر باء

المياه الناتجة عن عمليات محطات تحلية المياه 

النفايات السائلة الناتجة عن محطات معالجة المياه 

مياه الصرف الصحي المعالجة (في البر)

مياه الصرف الصحي المعالجة (في البحر)

مياه الصرف الصحي المعالجة

في البحر والبر مياه الصرف الصحي المصرفة

 3,438.360138 

0.106289 

0.231032 

0.078453 

0.124743 

5,140.960014 

1,702.290391 

نوع مياه الصرف الصحي
الحجم اإلجمالي

(بالمليون متر مكعب) 
للتصر يف

الميــاه اســتخالص بعــد يتبقــى مــا وهــو الملوحــة، شــديد ملحــي محلــول للهيئــة التابعــة الميــاه تحليــة محطــات تنتــج
فإننــا  ولــذا البيئــة. ــىعلثــر يؤقــد  الناتــج الملحــي المحلــول يــفتصرمخــرج  أن الهيئــة تــدركوالبحــر.  ميــاه مــن العذبــة 

دـدوـون بالحــا ملتزمــد أننـكــة للتأـات التنظيميــع الهيئــاون مـنتعـ، وياـهرـي شـف الصحــرـاه الصــف ميـيــات تصرـب عمليـاقـنر ً
ـة ـت الهيئــد قامـة. وقـارـرـة الحـجـدرـة وـث الملوحــن حيــا مـنوعيتهــي وف الصحــرـاه الصــف ميـيــات تصرـا لكميــموح بهـالمسـ
ـدـى بعــعلـذاب ـجين المــة، واألوكسـضــة الحموجـدرـة، وة، والملوحـارـرـات الحـجــد درصـة لرـتمرـة المسـاقبــام المرـب نظـبتركيـ
ـيـبـة دـن لبلديــث يمكــة إم، حيــة دي والمحطــن المحطــافة بيــي المســفـف يــة التصرـن نقطــم مـكـ 1.5ـم وكـ 1ـر ومتـ 500

ـمتقييــات عمليــهر أشــة ثالثـوين ـهرشـكل  ـةالهيئــري تجــا كمــة. يـوفورة ـرمباشـة ـوربصــا بهــة المتعلقــات البيانـــىلإـولصـالو
ـفيـالتصرـاط نقــن مــم كـ 1.5و م 300ـد بعـــىعلــي(لالتواــىعلـر، البحــاع قــاء وأحيــة، والحيوانيــة النباتيــق )العوالــة يكولوجيـإ

فـرالصــاه ميــف يـتصرـح يـتصرـات لمتطلبـًـاطبقــة متخصصــة دوليــركات شــا تنفذهـإل؛  ـةومحطــه كيــة ومحطـدي  ـةلمحطـ
ـيالتـية ـهرالشــاس القيــات عمليــج نتائــاءت وجــي. ـبدـة بلديــن مــة للهيئــع التابــي ـعلـل جبــات محطــع لمجمــادر الصــي الصحـ
دـدوـن الحـة ضمــاورـر المجــاه البحـط وميـالــة االختــن منطقــة بيـة والملوحـارـرـة الحـجــي درـفـرق ـد الفــة لتحديــا الهيئـتنفذهـ
ـب.تيــى الترـعلـون ـي المليــفـزء جـ 2ـة ويــات مئوجـدر 5ـغ ـي تبلــا والتــموح بهـالمسـ

http:5,140.96
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5.5 

لالـخــة( يـالمئوـة جـ)بالدرة ـاورالمجــر البحــاه وميـط الـاالختــة منطقـــيفـر البحــاه ميــن بيـة ارـرالحــة جـدرـرق فـــي:نبياـم سـر
 2016ـام عـ

ا
ـرلفـ

فق  ــي
رد

اـةجـ
حـ
ل

ةراـر
ا

ـرلفـ
فق  ــي

رد
اـةجـ
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1.5 
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5.5 

4.5 

3.5 

2.5 

1.5 

0.5 

ـةمحطــةمحطـة إيــطحميــة جــطحميــة كــطحمة إلــطحمةإمــطحمطــسوتمال
1دي  2دي  

ـفيـلتصراـة نقطـ

الحداإلقصى ة ارجة الحري درفالفرق  

ي منطقة االختالط ومياه البحر المحيطة في: فرق الملوحة بين مياه البحر نسم بيار

ـةمحطـ ـةمحطـ ــة إي طحم ــة جــي طحم ــة كــي طحم ــة إل طحم ــةإم طحم ــط س وتمال
1دي   2دي 

ـفيـلتصر ا ـة نقطـ

الحداإلقصى جة الملوحة ي درفالفرق 
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ة النفايات إدار

ـنعــا ننتجهــي التــة والصلبــائلة الســات النفايــة كميــن مــد والحــات النفايـة إلدارًـاالفعـًـانظامــي بدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــذت ّ ــنف
ـات النفايـة إدارـام نظــا لنــح يتيـوـك. ذلــن أمكــا حيثمــا معالجتهـأو  ـايرهـتدوـادة إعــم ثــة، عاليــاءة بكفـد ـوارالمــتخدام اســق يـطر

تنفيــذ طــور ــيفًحاليــاأننــا  كمــا الصلــة. ذات والدوليــة طنيــةالواءات واإلجــروالسياســات  األنظمــة لجميــع التــام االمتثــال
ـاتـع قطاعــي جميــن تبنــد مـكــي. وللتأـلـاق الدوـى النطــعلـرى ـات أخــع هيئــا مــات لدينـة النفايــام إدارـة لنظـيــة معيارنـمقار
ـامعــذ منــة داخليــة يـمعيارـات نـمقاراء ـربإجــة بالهيئــة البيئـة إدارـت قامــد فقــات، النفايـة إدارــيفـات سـالممارـل ألفضــة الهيئـ

ـدـات لتحديـنــك المقارـج تلــتخدم نتائـتســات. وة النفايــال إدارـي مجــفـة ـات الهيئــف قطاعــة أداء مختلـنــدف مقار، بهـ2015
ــى علتعميمهــا  ليتــم الهيئــة قطاعــات داخــل فعاليــة األكثــر التشــغيل اءاتوإجــرة المبتكــرواألفــكار  ســاتالممارأفضــل  

ـك.ـن ذلــا أمكــى حيثمــتـع القطاعاجميـ

ـيففــة. التكلفـــيفات ـوروفــك كذلــق يحقــل بــة، للهيئــي البيئــر األثــن مــط فقــل يقلـال  ـاتالنفايــل تقليــإن فــك، ذلـــىعلة والـعـ
ـىـتتجلـة. وـاج الطاقــي إلنتــعلـل ـات جبــع محطــات مجمـدة نفايــرـع خــن بيــم مـدرهـ 4,063,158ـو ـا نحـ، حققنـ2016ـام عـ
ــيعلجبــل  محطــات مجمــع ففــي يــوت؛الزنفايــات  يــرتدوإلعــادة  دنــاجهوــي فالنفايــات  ةإلداريــة التجاريــا االمزضــوح بو

انـرأفـــيفـتخدامها الســة الهيدروليكيــوت يـوالزالت ـوالمحــوت يـوزـتخدمة المســحيم التشــواد مــر يـتدوـاد يعــة، الطاقــاج إلنتـ
ـةالعازلــوت يـالزـن مـة ـركبيــات كميــتخدم سـُتـك، ذلــن عـًالـفضــت. يـالزـتخدام باسـان ـرالنيــعال إشـــىلإـة الحاجــد عنــات الغاليـ

ـدـا الحـيرهــاد تدوـوت المعـيــذه الزـتخدام هـل اسـالــن خــتطعنا مــد اســد. وقـيــزل والتبراض العــرـع ألغـيــدات التوزـي معــف
ـات(.النفايــن مــص بالتخلــة المتعلقــف )والتكاليــات النفايــن مــل والتقليــدة الجديــوت يـالزـن مــتهالكنا اســن مــر كبيـٍـكلبشـ

ـنـي مـف الصحــرـاه الصــتعادة ميــى اســلـة إـتخدامه، باإلضافــادة اســت إلعـيــن الزمـًاـرلتـ 4,700ـتعدنا ، اسـ2016ـام ـي عــف
ـنـون مــون جالـمليـ 215.0ـن ـرب مــا يقـمـ 2016ـام ـي عــفـتعدنا ـث اســرى، حيـة أخــرـتخدام مــة إلعادةاالســات الطاقـمحطـ

ـي.ف الصحــرـاه الصـميـ

 2016ي إلنتاج الطاقة، 2013 - علجدول: إحصائيات النفايات من مجمع محطات جبل  

الوحدة 

النفايات العامة الموجهة 
 إلى مكب النفايات

طن 

طن 

قدم مكعب 

مليون جالون 

لتر 

درهم 

درهم 

1,5341,5992,0381,386 

57.971.226420.35 

5,9585,2976,6089,471 

209266183.4215.0 

126,42119,1436,0254,700 

1,396,910830,020960,1464,063,158 

513,538228,771161,86653,851.2 

ا لنفايات

العـــــام 

2013201420152016

تصريف النفايات الخطرة  

صناديق التعبئة الخشبية 
 المعاد استخدمها

مياه الصرف الصحي 
 المستعادة

نفايات الزيوت المستعادة 
لغرض إعادة االستخدام

إيرادات الخردة والنفايات  
المباعة

الوفورات الناتجة عن  
بيع نفايات الزيوت 
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ة المياه الكاملة منهجية دور

ـإنـك فــة. ولذلــال والطاقـأس المــرـر لــكل كبيــتهلكة بشــة مســاه عمليــاج الميــي أن إنتــي نعــبـاه دـاء وميـبــة كهرـي هيئــفـن نحـ
ـىـعلـب ة الطلــي إلدارـباتيجية دـترـق اســي تحقيــفـهام ـى اإلســعلص ـرـالتها، تحـســا وريتهــق رؤـعيها لتحقيــار ســي إطــفـة، الهيئـ
.2030ـام ـول عــاد بحلــل المعتــياق العمـبسـًـةنـمقار 30%ـبة ـاه بنســة والميـــى الطاقـعلـب ـن الطلــد مــة للحــة الهادفـالطاقـ

ـونجالــار مليـ 3.5ـو بنحــاه الميــتهالك اســض تخفيــي ـفـي ـبدة ـارإمــي ـفًـاعمومــة الطاقــى ـعلـب الطلـة إدارات ـادرمبــت نجحــد وقـ
2016عــام  ــيفجالــون  36,391ــى لإالميــاه مــن دللفــرالســنوي  االســتهالك انخفــض ذلــك، ــىلإوباإلضافــة .2016عــام  
ـائرالخســن مــد والحــا كفاءتهــين تحســى ـعلـل العمــة الهيئــل تواصـوـاد. المعتــل العمــياق ســي ـفـون جالـ 37,656ــبــة نـمقار
ـع. يــل والتوزـداد والنقــات اإلمــق بعمليــا يتعلـفيمـ

المائيــة، دللمــوارالمتكاملــة  ةاإلدارمــع  ومعالجتهــا، الميــاه إنتــاج تقنيــات مجــال ــيفالمســتمر  التقــدم أن نؤمــن نحــنو
النظــام ســياق ضمــن الميــاه عنصــر نــرىوالخليــج.  منطقــة ــيفالمســتدامة  التنميــة لتحقيــق ًأساســياًمتطلبــاســيكون  
تحديــات لمواجهــة الميــاه ةإلدارشــمولية  كثــرأأســاليب  تتبنــي أن ــيبدــى علأن  نــدركوالكاملــة،  الميــاه ةلــدورالواســع  

المســتقبل. ــيفالمائيــة  دالمــوار

استخدام المتعاملين للمياه 

ةـزجائــا منهــاه؛ الميــتهالك اســيد شـترـأن بشــن المتعامليــي وعــع فـلرات ـادرالمبــن مــد العديـــيبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــذت نفـ
ـىـعلـام ـي كل عــفـة ص الهيئــرتحــي. وـلـا مثاة بيتنــادرـكنية ومبــاء السـت األحيـالــيد، وحمـشـة الترـزـي، وجائــلـتهلك المثاالمسـ
ـةبلديــع مــاون بالتعــك ذلـوـدة، المتحــم األمــه أعلنتــذي الــي”، العالمــاه الميــوم “يــبة بمناسـًـاءاحتفــة مختلفــات فعاليــم تنظيـ

ـةالهيئــر توفــا كمــاه. الميــتخدام اســاءة كفــول حــي الوعــتوى مســع فـرـل أجــن مــرى، األخــي ـنالمدـع المجتمــات سسـومؤـي ـبد
ـاء.بـالكهرـتهالك اســيد شـترــيفـا متعامليهــاعدة لمسـًـامجانــة الطاقــتهالك اســق لتدقيـًـانامجـبر

ـرتتغيــث حيـ،2011ـام عــي ـفـة اإلضافيــوم سـالرـاب احتســام نظـو،2008ـام عــي ـفائح ـرالشــة فـلتعرـكل هيــة الهيئــتحدثت اسـ
ـنمـًـزءاـا جــيد. وباعتبارهـشــن الترـد مـيــق المزلتحقيـًـاـد دافعــا يعــو مــتهلكة، وهــاه المســة الميـلكميـًـاـة وفقـفــعار التعرأسـ
ـعـتبدال جميــى اســعلـه ـن خاللــل مــذي نعمــة، الــبكات الذكيــدادات والشــروع العــذ مشــا تنفيــة، بدأنــبكة الذكيـة الشــادرمبـ
ـاالتـام االتصــن نظـمـًـزءاـة جــدادات الذكيــد العـتعــة. وـدادات الذكيــدث العــة بأحــة والكهروميكانيكيــدادات الميكانيكيـالعـ
ٍبمعلوماتًيضاأالمتعاملين ـداداتالعـتلك  ـتمدسـوـة. الهيئــى ـلإًـاتلقائيــات البيانــال سـإرـح يتيــذي الــاه االتجــة ثنائيــة قميـالر

ـمـن ثــة، ومــاه والطاقــتخدام الميــن اســد مــبل للحــل الســد أفضــن تحديــوا مــى يتمكنــاه حتــتهالكهم للميــن اســة عـمفصلـ
ـادةإعـص ـرفــد تحديـــىعلـاعدتهم لمســا عمالئنــع مــق ثيـوـكل بشــل نعمـأن  ـابإمكاننـأن  ـننؤمــن نحـوـر. الفواتيــة قيمــل تقليـ
ـة. اليوميـنهم ـؤوشــاز إلنجــتخدمة المســاه الميــة كميــل تقليـوـر، يـالتدوـادة وإعــتخدام االسـ
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قصة نجاح:  
ي المضخات فيز كفاءة الطاقة تعزتحسين و

اتيجية ـتراالسـتها مبادرإطار  يفالكفاءة  ـينتحسـامج برخالل  من المضخات ىفالطاقة  كفاءة يزتعزعملية  الهيئة ـنتدشـ
مةالــش لســدات هامــي للمعــصلـع األـع المصنــا يضــادة مــروع، عــم المشــة تصميـحلـل مرالــة. خــاءة المحطــين كفـلتحسـ

ـن.ـرور الزمــدات بمــة والمعــي أداء المضخــفـل ـور المحتمــار التدهــن االعتبــذ بعيــة، لألخــر أداء المضخــي معاييــفـم التصميـ
ـورـبب التدهــي األداء بســفـي ـلفعلـاض اـإن االنخفــات، فــي المحطــفـات ـة المضخــات صيانـســل ممارـى أفضــا نتبنـألننـًاـرنظـو

ـشـل هوامــي لتقليــصلـم األـي التصميــفـر ـادة النظــة إلعـصــك فرـاح ذلــد أتــي. وقــصلـم األـش التصميــن هامــر مــل بكثيـأقـ
ـاتالتقنيــرت وفــك، ذلـــىلإـةباإلضافــة. الطاقــتهالك اســي ـفات ـوروفــق تحقيـــىلإأدى ـاممــة الفعليــات االحتياجـــىلإـم التصميـ
ـة.ـتهالك الطاقــن اســد مــة للحــة إضافيـصــات فرـة للمضخــم الهيدروليكيــي التصاميــفـة الحديثـ

ـمـث الحجــن حيــا مــات واختالفهــف المضخــة مختلــار أهميـــي االعتبـفـذ ـع األخــة، مـة القديمــرـات الكبيــة المضخـاســد دروبعـ
ـاتـي محطــفة ـارـة المختــاه المالحــع الميـيــات توزـة بمضخــا قائمــا حددنــرى، فإننــب األخــين الجوانــة تحسـصــر، وفروالعمـ
ـةالالزمــدوى الجــات اسـدراء ـرإجــد وبعــة. الطاقــاءة كفــز يـتعزـة عمليــذ لتنفيـًـحاشـمرًاـارخيــا باعتبارهـ G-Ph1 ـاهالميــة تحليـ

البالغــة التشــغيلية كفاءتهــا مــن 89%ــى لإتصــل أن يمكــن المضخــة كفــاءة أن ــىلإصلنــا توة، المبــادرجــدوى  لضمــان 
ـاهدفنــع فــع رـاعة. ومــب / ســر مكعـمتـ 6840ـغ ـف البالـيــق التصرـس تدفــع نفــر مـمتـ 65ـافة ـاه لمســخ الميـلضـ %79

ـدلـة بالمعـنــووات مقاركيلـ 1414ـى ـلـرك إـن المحــة عــة الناتجــل الطاقــوف تصـ، سـ89%ـى ـلـة إـاءة المضخــز كفـيــي تعزـف
ـووات.كيلـ 1595ـغ ـي البالــلـي الحاـلفعلا

ـقتتطابــة. وـة مثبتـمضخـ 16ـل ـن أصــات مـمضخـ 10ـى ـعلـل ـا التعديـكملنـ، أ2014ـام ـر عــي أواخــفـروع ـدء المشــذ بـومنـ
ـىـلـروع إدي المشــيؤســان. وـن األحيــر مــي كثيــفـا تتجاوزهــل وـا بــع توقعاتنــى اآلن مــا حتــا عليهــي حصلنــج التــع النتائـجميـ

ـإنـك، فــى ذلــلـة إـة. إضافــي للمحطــفـة اإلضاـتهالك الطاقــي الســئـض الجزيـل التعوالــن خــة مــات الطاقــاءة محطــادة كفـيـز
ـةـتهالك الطاقــض اسـل تخفيـالــن خــة مــا البيئيــض بصمتنــي خفــفـة اتيجية المتملثــترـا االســي أهدافنــروع يلبــذا المشـهـ

ـدىمـــىعلـنة طن/سـ 10,500ـو بنحــة نيـبوالكرـات االنبعاثــض خفــى ـلإدي ـؤيــا مــنة، سـ / ـاعةســاوات ميجـ 24,192ـع بواقـ
ـات.ـاة المحطـة حيــن دورـة مـالمتبقيـًـاين عامــرالعشـ
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قصة نجاح:  
اشد آل مكتوم العالمية للمياه ة محمد بن رجائز

ـة سســي مؤـة، وهــوم العالميــد آل مكتـاشــن رـد بـات محمــادرـة مبـسســة مؤـت مظلـات” تحــارـقيا اإلمــة “سـسســدرج مؤتنـ
ـحشـة وـدرـن نــي مــنـي تعاـات التــاعدة المجتمعــم، ومســول العالــانية حــاعدات اإلنســر المســى توفيــلـدف إـة تهـبحيــر رغيـ

ـةسسـات المؤـادريع ومبــارـن مشــتفيدين مــدد المســغ عــث بلــرب، حيــة للشــاه الصالحــا بالميـيدهــق تزويــن طرـاه عـالميـ
ـاهـاء وميـبــة كهرـة بهيئـسســت المؤـد ألحقـ. وقـ2016ـة ـى نهايــم حتــول العالــة حـدولـ 19ـي ـفـخص ـن شـمالييـ 8ـن ـر مـكثـأ
ـرى.ـة أخــغيلية مطلوبــات تشــة أو متطلبـانيــر أي ميزـان توفيــي، لضمــبد

ـرـكل كبيــز بشــع التركيــة مـفــى المعرـعلـم ـاد القائــى االقتصــلـول إات بالتحــارـة اإلمــه دولـضعتــذي وـدف الــع الهـمـًـياتماشـو
ـبـوم، نائــد آل مكتـاشــن رـد بــيخ محمــمو الشــب الســن صاحــكار، أعلــر واالبتـيــث والتطوـة والبحــا الحديثــى التكنولوجيــعل

ـاه”ـة للميــوم العالميــد آل مكتـاشــن رـد بـة “محمــزق جائـالـإطــاه هللا، ي،رعـبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيـر
ـم. ـول العالــا حـتهـندرـاه وـح الميــكلة شــتدامة لمشــول مســاد حلـالر، إليجــون دوـة مليـبقيمـ

ـزكـاـدة والمرائــركات الرـجيع الشـتشــدف، وـذا الهــم هــى دعــلـاه إـة للميــوم العالميــد آل مكتـاشــن رـد بـة محمــزـدف جائـتهـو
ـتدامةـول مســاد حلـيجــل إـن أجــس مــى التنافــعلـم ـاء العالــع أنحــن جميــن مـيــة والمبتكرـات العلميـسســة والمؤالبحثيـ
ـية.ـة الشمســتخدام الطاقــاه باســح الميــكلة شـة لمشــرومبتكـ
ات االبتــكارة وجائــزيــر والتطوالبحــث  ــيفاالبتــكار  ةوجائــزة، المبتكــريع المشــارة جائــزوهــي:  فئــات، ثالثــة الجائــزتضــم  

منهمــا.لــكل  فرعييــن قســمين ــىلإيــروالتطوالبحــث  ــيفاالبتــكار  ةوجائــزة المبتكــريع المشــارة جائــزتنقســم والشــابة. 
ـعـن مـامـبالتز 2016س ـارمـ 22ـي ـفـاركة ـاب المشــح بـتـُـا فكمـ 2016ـر يـاـي فبرـفة ـزـن الجائــى مــلة األوـدورـن الـن عـالــم اإلعـتـ

التالجــول الخــمــن  ةالجائــزمــن  ــىلاألوة للــدوريــج التروتــم  ــي،بدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  مــن بدعــم للميــاه. العالمــي اليــوم 
ـةيكيـاألمرـدة المتحــات اليـبالوـورك يـنيوــيفـدة المتحــم لألمــة العامــة الجمعيــر مقــك ذلـــيفـا بمـ؛ـة الدوليــة طنيـالوـة يجيـالترو

ـس(يتيكـ)وـة والبيئــاه والميــة الطاقــا تكنولوجيـض ـرلمعــة يجيـالتروالت ـوالجــك وكذلـ،COP21ـر تمـمؤل الـخــا نسـفرـي ـفو،  
ـيا.ســن وروـدة والصيــة المتحــد والمملكــدا والهنــي هولنــفـية ـة الشمســي للطاقــبض دـرومعـ
ـليـأبر 27ـي ـفـد قـُـذي عـز الــع الجوائـيــل توزـي حفــفـن يــن الفائزن عـالــم اإلعـتــة. ودولـ 43ـن مـًـاطلبـ 138ة ـزـتلمت الجائـواسـ

ـي،ـبـم دـب حاكــوم، نائــد آل مكتـاشــن رـد بــن محمــوم بــيخ مكتــمو الشــور ســي بحضــاري العالمــي التجــبـز دـي مركــف 2017
 دول. 8ـن ـن مـيـفائز 10ه ـموـرم ســث كـحيـ



المتعاملون

متعامل،  قدمنا خدمات الكهرباء إلى 752,505 خالل عام 2016
وخدمات المياه إلى 666,006 متعامل.

كهرباء  بهيئة  (ممثلة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حصلت 
ومياه دبي) على المرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا والمرتبة الرابعة على مستوى العالم في سهولة الحصول 
على الكهرباء، حسب تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن 

البنك الدولي2017  للعام الرابع على التوالي.

المتوقع  الخدمة غير  إنقطاع  تكرار  بلغ متوسط   ،2016 في عام 
المؤسسات  سجلتها  دقيقة  14 بحوالي  مقارنة  دقيقة  3.28

الخدمية األخرى في أوروبا والواليات المتحدة. 

  

  



  

  

المتعاملون

متعامل،  752,505ى لإباء الكهرخدمات  قدمنا 2016عام  خالل 
 متعامل. 666,006ى لوخدمات المياه إ

باءكهربهيئة  (ممثلة المتحدة بيةالعرات اإلماردولة  حصلت
شمال وسط األوالشرق  منطقة يفى لاألوتبة المرى علي) بدومياه  
الحصول  سهولة يفالعالم  مستوى ىعلابعة الرتبة والمريقيا أفر
عن  الصادر األعمال أنشطة سةممارير تقرحسب  باء،الكهرى عل

ي. لى التواعلابع للعام الر 2017يلالبنك الدو

المتوقع  غير الخدمة إنقطاع ارتكرسط متوبلغ  ،2016عام  يف
سساتالمؤسجلتها  دقيقة 14ي لبحوانة مقاردقيقة  3.28

اليات المتحدة. ي أوروبا والوفالخدمية األخرى  
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نهجنا اإلداري 

ـاـا وقيمهـيتهــالتها ورؤســي رـفـة ـه الهيئـجتــذي أدرـر الــدف األكبــو الهــم هــاوز توقعاتهـتجــن وـات المتعامليــع احتياجـإن توقـ
ـقوفــاه الميــر لتوفيــن اهديــعى نســا فإننـــي،بدة ـارإلمــاء بـوالكهرـاه للميــد الوحيـد ـزوالمــا نـوباعتباراتيجيتها. ـترواســية األساسـ

ـة،ـة والصناعيـيــكنية والتجارـات الســن الفئــا مــع متعاملينــة لجميــاءة العاليــة ذات الكفـدة والطاقــويات الجــتوـى مســعلأ
ـيـفـي ئيســا الرـتدامة هدفنـة ومســرـة مبتكــر خدمــد توفيـيعــام. وـدار العــى مــعلـات ـع األوقــي جميــفاض، ـرـن األغــا مـوغيرهـ

ـي.ـتوى عالمــى مســعلة ـرـتدامة مبتكــة مسـسســون مؤـأن نكــا بـيتنــي رؤـفـوح ضــك بوـى ذلــيتجلـا ـة، كمـالهيئـ
ئيسية:ي جميع نواحي عملنا من خالل ثالثة مجاالت رفنلتزم بتحقيق سعادة المتعاملين و

متعاملو الهيئة 

ـك.كذلــة الهيئــي ـملمتعاـداد أعـداد ـزيـة، ـاراإلمــي ـفي نـكاوالســادي االقتصــو النمــة ومواصلــي ـبدـي ـفـن المقيميــداد أعــادة يـزـع مـ
ســوف  التــي يــةيرالتطويع والمشــارالفعاليــات  جميــع ــيفالمتعامليــن  توقعــات لتجــاوز عاليــة معاييــر الهيئــة تضــعو

ـتقبل.ـي المســفـة ـهدها المدينـتشـ

2016باء والمياه ي: المتعاملون المستفيدون من خدمات الكهرنسم بيار

باء ي المستفيدين من خدمات الكهرلإجماي المستفيدين من خدمات المياه لإجما
752,505 666,006
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ي لتشغيلالتميز ا

ـايادتهــي رـفار ـتمرـى االســعلص ـرتحــا، وـاءة عملياتهــز كفـيـتعزـة وات التقنيــورـدث التطــة أحـكبــى مواـلإًـاـة دائمــعى الهيئـتسـ
ـتدامة.ـة واالســام واالعتماديــة النظـيــال توافرـي مجــفًـاعالميـ

ـمتصاميــن مــتفادة االسـل الـخــن مـ 2006ـام بعــة نـمقارـاءة الكفــي ـف 25.47%ـبة بنسـًـناتحســة الهيئــت حققـ،2016ـام عـــيف
ممــا 99.9%عــن  يــديزًتحســناالنقــل  طخطــوــي فالتوفــر  حقــق حيــن ــيفالمشــتركة،  والميــاه بــاءالكهرتوليــد  محطــات 
المعاييــر  مــع المتوافقــة المتكاملــة ةاإلداربنظــام  التشــغيلية ةاإلدارمنهجيــات  تلتــزم كمــا عالميــة. أداء معاييــر يعكــس 
ـرتوفــي التـ OHASAS 18001(، و 14001ـزو واأليـ،9001ـزو )األيـدة ـووالجــة والبيئـمة الـوالســة الصحــال مجـــيفـة العالميـ

ي.ـغيللتشـاـزالتميــال مجـــيفـة الهيئــات توقعــق يحقــا بمــال األعمــذ تنفيــة كيفيــول حــل العمــات لقطاعــة الالزمــادات شـاإلر
ـة،الخدمـــيفـاع االنقطـار ـرتكــط سـمتوـر شـمؤـي: هــية، ئيسـرات ـرشـمؤـة ثالثــة الهيئــتخدم تســة، بالطاقــداد اإلمـأداء  ـاسولقيـ

ـطسـمتوـاس قيــى ـعلـة الخدمــي ـفـاع االنقطـار ـرتكــط سـمتوـر شـمؤـل يعمـوـر. التوفــل وعامــل، للمتعامـدة ـوالمفقــق والدقائـ
ـةـاع الخدمــط انقطـســر متوشـ، كان مؤ2016ـام ـي عــفـنة. وــي كل سـفـل ـا المتعامــي يواجههــة التــاع الخدمـات انقطــرـدد مـعـ

.2009ـام ـذ عــي منــلـاه التنازبالتجـًاـتمرمسـ 0.11

ـارـع التيــاالت قطـل حـالــة خـجاع الطاقــترـى اســعلـا تنــل قدردة للمتعامــوـق المفقــر الدقائـشــدد مؤـك، يحــى ذلــلـة إباإلضافـ
ـوارئ(.ـاالت الطــي حــفـا )ـط لهــر المخطــرى غيــة، واألخـاض الصيانــرـا ألغــط لهـالمخطـ

ـة،دقيقـ 3.28ـا لهــط المخطــر غيــات االنقطاعـل الـخــل للمتعامـدة ـوالمفقــق الدقائــر شـمؤـج نتائــت بلغـ،2016ـام عـل الـوخـ
ـاـي أوروبــفـرى ـة األخــات الخدميـسســجلتها المؤـة سـدقيقـ 14ـي ـلـة بحوانــة، مقاردقيقـ 3.75ـو ـي وهــصلـا األهدفنـًةـاوزمتجـ
ـاتـه المحطــر فيــذي تتوفــت الــة للوقـيــبة المئوـاس النســى قيــعلـل ـر فيعمــل التوفــر عامـشــا مؤـدة. أمــات المتحـاليـوالو
ـاء.بــى الكهرـعلـب ـادة الطلـيــد زـف عنــهر الصيـل أشـالــة خــة خاصــة األهميــي غايــفًاـرـة أمــر الطاقــد توفـيعــة. وـاج الطاقـإلنتـ

ـامـي عــفـغ ـن بلــي حيــفـف. ة الصيــرل فتـالـخـ 97.39%ـر ـل التوفــر عامـشــغ مؤبلـ 2016ـام ل عـالــه خــن أنــعدنا أن نعلـيسـو
ـتاء.ة الشــرل فتـالــت خـيــي أجرـة التــال الصيانـألعمـًاـرنظـ 85.94%ـي ـلكلـر اـل التوفـعامـ 2016
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ات الذكيةالمبادر

ـي،ـبة دـارـم إمـاء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رـوم، نائــد آل مكتـاشــن رـد بــيخ محمــمو الشــب الســق صاحـأطلـ
ـاءةكفــز يـتعزــىلإارـتمرباســة الهيئــي ـفـعى نسـوً.ـاعالميــعد واألســى األذكــة المدينــي ـبدـل لجعــة الذكيـــيبدة ـادرمبـهللا،  ـاهرعـ

ـاـن. كمــعادة المتعامليـســات وـتدامة الخدمــق اســا يحقــا، بمــع عملياتنــي جميــفـة ـات الذكيــى الخدمــعلـاد ـا واالعتمـأنظمتنـ
ـافيهــا بمـة، ـورمتطــا يـامزـتوفر ســي التــاه، والميــاء بـللكهرـة الذكيــة التحتيــة البنيــذ لتنفيــاملة شـاتيجية ـتراســة الهيئــورت طـ

ـل.ـاء بالكامـبــاه والكهرـبكة الميــر شــي عبــغيل البينــة التشــة، وقابليـتمتـات المؤارـرـع القــة صنـعمليـ
2014مــن  يــلوالطوســط والمتوالقصيــر  المــدى ــىعلإنجازهــا  ســيتم ًنامجــابر 11الذكيــة  الشــبكة اتيجيةاســترتحــدد  

:2035عــام  حتــى 

باء ة لعدادات الكهربنية تحتية متطور

ة لعدادات المياه بنية تحتية متطور

ة األصول إدار

االستجابة للطلب 

يعأتمتة عملية التوز

البنية التحتية لتقنية المعلومات  

يلأتمتة محطات التحو

تكامل النظام  

االتصاالت

البيانات الضخمة والتحليالت 

األمن  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ـة،ـدادات الذكيــات والعــي، والتطبيقــبـمس دـي شــة؛ وهــي الذكيــبة دـادرـم مبـات لدعــادرث مبـالـثـًـايضــة أـت الهيئــا أطلقـكمـ
ـر. ـاحن األخضـوالشـ

ة يذكالات ادربم 3

في إنشاء البنية التحتية للمركباتالتطبيقات الذكية عن طر يقربط الطاقة الشمسية 3 2 1 

DEWA 

ي بي دفبائية الكهر العدادات الذكية والشبكاتي نالمنازل والمبا
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ي بى – شمس دلة األوالمبادر

ـيـة التــدن الذكيــي للمـذج عالمــوـى نمــلـي إـبـل ديــة، لتحوـي الذكيــبة دـادرلمبـًـاـي« دعمــبـمس دة »شــادرـة مبــت الهيئـأطلقـ
العالميــة. والتنافســية االســتدامة لتحقيــق تســعى 

ـاءبـالكهرـاج إلنتـــينالمباـطح أســـىعلـة ئيـضوالكهروـواح األلــب تركيـــىعلـازل والمنـــينالمباـاب أصحــي« ـبدـمس »شــجع تشـو
ــىلإـضالفائــل يـتحوـع مـًـاداخليــا إنتاجهــم يتــي التــة الطاقــتخدم سـُتـث حيــة، الهيئــبكة بشــا بطهـورـية، الشمســة الطاقــن مـ

ـبتركيــاز إنجــن عــة الهيئــت أعلنــد وقــتهلكة. والمســة المنتجــة بائيـالكهرـة الطاقــدات وحــن بيــة مقاصـاء ـروإجــة الهيئــبكة شـ
ـي.ـبدـي ـفـى مبنـ 296ـدد لعـ 2016ـام عـل الـخــي ـبدـمس شـة ـادرمبــن ضمــة ئيـضوالكهروـواح األلـ

ــينالمبابعــض  أســطح ــىعلًيضــاأالشمســية األلــواح تركيــب الهيئــة ــىلتتوبمتعاملينــا،  الخاصــة يعالمشــارجانــب  ــىلوإ
ـديؤكــا مــو وهــي، ـبدـي ـفـرى أخــة حكوميــات جهــا تنجزهــي التـيع ـارالمشــن مـًـدداعــا يضـأـىترعــن حيــي ـفـا، لهــة التابعـة ـارالمختـ

ـتدامة.ـال االســي مجــفـي ـبـة دـات حكومـسســن مؤـادل بيــم المتبــاون والدعــك التعـة وكذلــادرـذه المبــاه هــا تجـامنـالتز

ـة،ئيـضوالكهروـواح األلــب تركيــال مجـــيفـن المتخصصيــن والمقاوليـيين ـارلالستشــدة معتمــة يبيـتدرات دورـة الهيئــدم تقـو
ـنـن مؤهليــى مهنييــعلـاد مة، واالعتمـالـدة والســوـات الجـجــى درـعلـم بأامهــان التزـم لضمــجيل لهــام تســة نظــدى الهيئـولـ

ـة.ئيـضوـواح الكهروـة األلــب أنظمــال تركيــي مجــفـن متخصصيـ

يعمــل ئيــة،ضوالكهرواأللــواح  مجــال ــيفالت ومقــاوات استشــارشــركة  50الهيئــة  ســجلت ،2016عــام  نهايــة وبحلــول 
اءـرـف خضـظائــاد ويجـــي إفة ـادرـاح المبــس نجــا يعكــو مــة، وهــدى الهيئــن لــن والمعتمديـبيــن المدرـن المهنييـمـ 242ـا لديهـ

التيــار كــسلعواعيــن ِّمصن 10وئيــة، ضوالكهرولأللــواح  ًمصنعــا 60مــن  كثــرألديهــا  الهيئــة ســجلت كمــا ــي.بدة إمــارــي ف
ـيـوق تنافســق ســي خلــفـهم ـا أســة، ممــه الهيئــذي تطبقــة الـئيـضوـواح الكهروـدات األلــل معــام تأهــن نظــي، ضمــئباالكهر
ـك.ـى شــنأدال ــن بــة المتعامليــي مصلحــفـب ـا يصــو مــال وهــذا المجــي هــفـتخدمة ـدات المسـللمعـ

شبكات ذكية ة الثانية – التطبيقات الذكية من خالل عدادات والمبادر

ـن،للمتعامليــدة الجديــات والتطبيقــا يـاالمزـن مــد العديــة ذكيــبكات شـوـدادات عـل الـخــن مــة الذكيــات التطبيقـة ـادرمبــدم تقـ
التــي المعلومــات تــاحُتووالســابق.  ــيلالحاالســتهالكهم  تفصيليــةوتلقائيــة  اءاتقــرــى علالحصــول  إمكانيــة لهــم تتيــحو

ـنومــن، الزمــن مــددة محـة ـرفتـل الـخــي ـلفعلاـتهالكاالســة اقبـمرـي ـفـاعدتهم مســدف بهــن للمتعامليـاءات ـرالقــك تلــا توفرهـ
ـتكونـث ســاه، حيــاء والميـبــتهالك الكهرـض اســول لخفــاد حلـيجــي إـفـة ـدادات الذكيــهم العـتســتدامة. وـق االســم تحقيـثـ

ـابقة الســتهالك االسـلعمليات  كامل ـجلسـتقديم والمتقدمة،  االتصال ـائلسـوعبر  المجمعة البيانات ـالسـإرى علة قادر
ـه.ـت نفســـي الوقـف

ـاءبــدادات الكهرـن عــداد مــف عـألـ 200ـن ـر مـكثــب أـر تركيـة عبــادرـن المبــى مــلـة األوحلــاز المرـي إنجــفـة ـت الهيئــد نجحـوقـ
.2020ـول بحلــي ذكــداد عــف ألـ 200وـون مليــن مــر كثـأـبتركيــن مــاء االنتهــرر المقــن ومـ،2016ـر ينايــول بحلــة الذكيــاه والميـ
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ة الثالثة – الشاحن األخضر المبادر

ـيـفـة ـتدام المتمثلــل المســائل النقـســتخدام وـى اســعلاد ـرة األفــادرـذه المبـل هـالــن خــي مــبـاه دـاء وميـبــة كهرـجع هيئـتشـ
ـركثــي أـنـو ثاة، وهــارـي اإلمــفـل ـاع النقــن قطــة عــة الناتجـنيـبوـات الكرـض االنبعاثــدف خفــة بهــة والهجينـبائيــات الكهرالمركبـ
ـي.ـبـي دـفـة ات الدفيئــازـات غـق انبعاثـالــي إطــفًـبباـات تسـالقطاعـ
من مواقع عدة يفبائية الكهرات ـيارللســحن شـمحطة  100تركيب  الهيئة أنجزت ،2016نهاية  حتى 2015من  ًاواعتبار

ــيفـة، الحكوميــات والهيئــرول البتــات ومحطــكنية الســات والمجمعــة يـالتجارـب والمكاتــار والمطــوق التســز كـامرـل مثـــي،بد
ـازوإنجـ 2018ـام ل عـالــحن خــة شـمحطـ 200ـى ـلإًالـوصــم وقــة الرـة لمضاعفــعى الهيئـتســر. وـاحن األخضـة الشــادرـار مبـإطـ

ـر.األخضــاحن الشـة ـادرمبــن مــة الثانيــة حلـالمر

الخدمات الذكية 

ســعادة تضمــن يحــةمرخدمــات  تقديــم ــىعلص تحــرولذلــك  المتعامــل، وقــت أهميــة ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  تــدرك 
متعــددة اتخيــارالذكــي  تطبيقهــا لالخــمــن  لمتعامليهــا الهيئــة تقــدم المنطلــق، هــذا ومــن بالهــم. احــةورالمتعامليــن  

ـاتالطلبــة ومتابعــر، الكثيــا وغيرهــاه، والميــاء بـالكهرـغيل تشــب طلـوـة، ذمـاءة ـربــهادة شـــىعلـول الحصــا فيهــا بمــن، للمعنييـ
ـير«،»تيســة خدمــي وهــر الفواتيــع لدفــدة جديــاة قنـق الـإطــن عــة الهيئــت أعلنـ،2016ـام عــي ـفوـدة. واحـزر  ـةلمســق يـطرـن عـ

ـكـة لبنــيكات التابعــداع الشـيــات إـن ماكينــي أي مــفـيكات ـداع الشـيــق إيــن طرـر عــع الفواتيــن دفــح للمتعامليــي تتيـالتـ
ًـايضـأـةالهيئــت أطلقــا كمــن. للمتعامليــة الهيئــا توفرهــي التــح يـوالمرـي الذكــع الدفــوات قنــزز يعــا بمــي، طنـالوــيبدات ـاراإلمـ
ـبةـادة نسـيــي زـفـة ـج ملفتــق نتائــي تحقيــفـز ـهم المركــد أســن. وقــعاد المتعامليــز إســن مركــتقبل ضمــات المســز خدمـمركـ
ـنـام مــن العــة المتعامليــدل ثقـاد معــا ز. كمـ2016ـي ـف 70,37%ـى ـلإ2015ـي ـف 63,7%ـن ـة مــدى الهيئــي لــي الذكـالتبنـ

ـتقبلـات المســز خدمــج مركــس نتائـتعكـ. و96%ـى ـلإ84%ـن ـن مــعادة المتعامليــر سـشــك مؤ، وكذلـ94%ـى ـلإ%88
ـيـبدـة وخطـ،2021ات ـاراإلمــة يـرؤـق تحقيـوـي، الحكومــل بالعمــاء تقـلالرـيدة شـالرـادة القيــات توجيهــذ تنفيـــيفـة الهيئـد ـوجهـ

ـع.د والمجتمــرـات الفــة حاجــي تلبيــفـة ـباقة ومبدعــي ســبـة دـون حكومـلتكـ 2021
ي قائمة خدمات الهيئة:يل وفيما 

مركز لسعادة المتعاملين 14 اء ة الخضرالفاتور

يبجاء دي جميع أرفكز سعادة المتعاملين اتنتشر مر


صية وحماية ى الخصوعلالمتعامل للسرعة والحفاظ  
ى حسابلسل إنية ترة استهالك الكتروة عن فاتورعبار

تحقيق سعادتهم.احة المتعاملين ولضمان ر
البيئة. 

نية الشكاوى اإللكتروطرق عديدة للدفع 
ه كافة شكاوى ي تتلقى الهيئة عبرننظام إلكترو

احة المتعاملين. ذلك من أجل رو
اء عمليات السدادعديدة إلجرًقاصممت الهيئة طر

 منها لتحقيق التميز.ًالمتعاملين سعيا

ى مدار الساعة (مركز رعاية المتعاملين)علكز االتصال امرخدمات الهاتف الذكي
ى هواتف الهيئة لالستفسار عليمكن للمتعاملين االتصال مع التطبيق الذكي، أمكن تقديم خدمات المتعاملين 

ى مدار الساعة علذلك عن خدمات الهيئة ومنتجاتها ووإنجاز المعامالت بشكل أفضل. 

نية احات اإللكترواالقترالخدمات الذكية 
كثر فعالية مع ة أي مميز للتعامل بصورننظام إلكتروصة للمتعامليننية الفرالهيئة اإللكتروتتيح بوابة 

احات التي يقدمها المتعاملون للهيئة. االقتروالمعنيين لالستفادة من خدمات الهيئة المختلفة، 
ة األعمال. والخاصة بالمتعاملين وخدمات إدار

“رماس”
موقعهــا عبــر االصطناعــي، الــذكاء ــىعلباالعتمــاد  يــةالفوردشــة للدرة المبتكــر“رمــاس”  خدمــة ًامؤخــرالهيئــة  أطلقــت 
اءإلجــراالصطناعــي  الــذكاء تســتخدم حكوميــة جهــة أول الهيئــة تعــدوفيســبوك.  ــىعلســمي الروحســابها  ــيناإللكترو

الذكيــة الخدمــة يجــادإــي فومســاعدتهم  تفاعليــة، يقــةبطراتهم استفســارــى علد والــرمتعامليهــا،  مــع يــةفورمحادثــات  
ـثـوري، والبحــكل فــات بشــن المعلومـة مــرـات كبيــتيعاب كميــى اســعلة ـدرـاس” بالقــع “رمــم. تتمتــاز طلبهــبة إلنجـالمناسـ

ـةـتطيع الخدمـتســق. ودقيــل وـكل عاجـاتهم بشــارـى استفســعلد ـرـم، والــى احتياجاتهــعلـوف ـن للوقــجالت المتعامليـــي سـف
طبيعــة  ــيفات والتغيــرللمتعامليــن  المختلفــة الطلبــات كبــةلموامســتمر  بشــكل بياناتهــا تحديــثوالتكيــف  ةالمبتكــر

ـولاءات حصــرـهيل إجـتســة وـاءة الخدمــز كفـيــى تعزـعلـة ص الهيئــرـن حـمـًـاـة، انطالقــات الهيئــول خدمـات حــاراالستفسـ
احتهــم. ورســعادتهم  تحقيــق ثــم ومــن المطلوبــة، الخدمــات ــىعلالمتعامليــن  
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توفير الخدمات للمتعاملين من أصحاب الهمم

أطلقــه  الــذي اللقــب وهــو الهمــم، ألصحــاب صديقــة لتكــون افقهــاومرمبانيهــا  جميــع 2016عــام  لالخــالهيئــة  جــددت 
ـاه هللا،ـي، رعــبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رـوم، نائــد آل مكتـاشــن رـد بــيخ محمــمو الشــب السـصاحـ

المعاييــر  التجديــد عمليــة لالخــالهيئــة  واتبعــت ات.اإلمــاردولــة  ــيفالخاصــة  اإلحتياجــات ذوي األشــخاص عــن ليعبــر 
بشــأن المتحــدة األمــم عــن الصــادر القانــون فيهــا بمــا العالميــة، ســاتالمماروأفضــل  ــيبدبلديــة  قبــل مــن ضوعــةالمو

ـاكمـ“إم”.  ـزءالجـ –2010ـة يطانيـالبرـي ـنالمباـح ولوائـ BSI 8300، ـيـنيطاالبرـار والمعيــة، اإلعاقـذوي  ـنيكييـاألمرـن المواطنيـ
ـقلتحقــوارئ، الطــاالت حــي ـفـي ـنالمباـن مــم الهمــاب أصحـاج ـرإخــة إمكانيــع مــب يتناســا بمــا تجهيزهـوـق افـالمرـم تصميــم تـ

.2017ـي ـف 100%ـق تحقيـًـتهدفة، مسـ2016ـام ـي عــف 97%ـع ـة بواقــبة مطابقـة نســورـق المذكـافـالمر

ـلـات دليــة كتيبــرت الهيئــد وفــا. فقــا وخدماتهــى منتجاتهــلـول إصــز الويــات لتعزـن الخدمــد مــة العديــت الهيئــا أطلقـكمـ
ـونـن يتقنـظفيــة موـرت الهيئــا وفــن. كمـات للمكفوفيــارـة اإلمــع جمعيــيق مــن، بالتنســل للمكفوفيـيــة برـن بلغـالمتعامليـ

تلبيــةوالســمعية،  اإلعاقــة ذوي مــن المتعامليــن لمســاعدة للهيئــة التابعــة المتعامليــن ســعادة كــزامرــي فة اإلشــارلغــة  
ـنـة عــي الهيئـظفــع موـل مــمعية التواصــة الســن ذوي اإلعاقــن مــن للمتعامليــك، يمكــى ذلــعلة والــم. وعــع متطلباتهـجميـ

ـة سســة أول مؤـد الهيئـتعــر”، وة “أشــزـة المميــاة الخدمــر قنـة عبــارـة اإلشــتخدام لغــة باسـئيــة المريــة الفورـق المحادثـيـطر
ـةـي للهيئــق الذكــر التطبيـعبـًـايضــة أـذه الخدمــر هـتتوفــدة، وـة المتحـبيـات العرـارـة اإلمــي دولــفـة ـذه الخدمــدم هــة تقـحكوميـ

ـةـط للحكومـســرق األوـز الشــن جوائـين مــرة العشــدورـي الــفـول ـف المحمــة للهاتــات الذكيــز التطبيقـة تميــزـى جائــعلـز الحائـ
ـاـص متعاملينــا يخــا فيمــاعة. أمــدار الســى مــعلة ـزـة وميـخدمـ 150ـن ـر مـكثــق أـذا التطبيــر هـيوفــة. ونيــات اإللكترووالخدمـ

ـيلمواطنــات خصومــج نامـبرـو وهــع، المجتمــة تنميــة هيئــع مــر” “ذخــة بطاقــج نامـبرــيفـارك تشــة الهيئــإن فــن، الســار كبــن مـ
ــي مللحايمكــن والخاصــة.  االحتياجــات ذوي مــن للمتعامليــن “ســند” نامــجوبر(، 60ســن  )فــوق المســنين مــن الدولــة 
اءـرـم إجــث يمكنهــك حيــة لذلــة المخصصــبابيك الخدمــي شــفـة ـي متحركـاســر كرـاعدة بتوفيــى المســعلـول ـة الحصـالبطاقـ

ـةـت الهيئــة، قامــة المختلفــات الثقافيــن ذوي الخلفيــن مــات المتعامليــة احتياجــهولة. ولتلبيـســر وـكل يســم بـمعامالتهـ
ـمتقديــى ـعلـن يـقادرـن ظفيـموـن تعييــى ـعلـة الهيئـص ـرتحــا كمــة. يـواإلنجليزـة بيـالعرـن باللغتيــادية شـاإلرات ـرالنشــة بطباعـ
ـا. ـية وغيرهـنســة والفرـة والصينيـديــية واألورســل الفارـة مثــات مختلفــات بلغـالخدمـ
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ي خدمة المتعاملين فالتميز  

ـذاـي هــفـز ـن الجوائــد مــت العديــا، وحققـأس أولولياتهــى رـعلـن ـة المتعامليــي خدمــفـز ـي التميــبـاه دـاء وميـبــة كهرـع هيئـتضـ
ـارـهادة المعيــدالت شــى معــعلـى أـعلـت ـة ، وحصلــتيف” الدوليــز “ســب جوائـبأغلـ 2016ـام ـي العــفـازت ـث فــال، حيـالمجـ
ـةالتابعــن المتعامليــعاد إســز كـامرـازت وحـء، الـالعمــة لخدمـــيلالدوـد المعهــن مـ )TISSE 2012( ـاتالخدمــم لتقديـــيلالدو

ــىعلالهيئــة  وحصلــت هــذا، يومنــا حتــى تقييــم ــىعلأيعــد الــذي 96.6%بتقيــم  نجــوم الخمــس تصنيــف ــىعلللهيئــة  
حصولهــا عــن الفضــسســي، المؤالســلوك  وقواعــد المتعامليــن، ضــارــي فدة الجــوة إلدار10001:2007،  األيــزو شــهادة 

ــيفدة ـوالجـة 10004:2012إلدارـزو واأليــكاوى، الشــة معالجـاءات ـرإجـــيفدة ـوالجـة إلدار 10002:2004 ـزواأليــهادة شــى ـعل
ـن. ـا المتعامليـضــة وراقبـالمر

ياتـتومسـى علألًـامالشـًاإطاريوفر  الذي المتعاملين”، تطلعات “تجاوز نامجبرمن  ـةالخامسـحلة المرالهيئة  أطلقت كما
ـعادإســاع قطــام وأقسـات إدارـف مختلــن مــف ظـمو 134ـه فيــارك شــعادهم، وإســن للمتعامليــات الخدمــم تقديـــىفدة ـوالجـ

ـن،ظفيــن الموـة مــات المعنيـات الفئــارـل مهـل صقـالــن خــن مــعادة المتعامليــز سـيــى تعزـلـج إنامــدف البرـن. يهـالمتعامليـ
ًعــددانامــج البريغطــي والمقدمــة،  الخدمــات دةبجــوتقــاء االرّثــمومــن  بينهــم، فيمــا المتعامليــن ســعادة ثقافــة سوغــر

ـم،ـهيل خدماتهـتســن، وـع المتعامليــة مــاءة عاليــة وكفــل بمهنيــة التعامــا كيفيــا فيهــة، بمــة ذات الصلــب المهمــن الجوانـمـ
ـبعقــج نامـالبرــيفـاركون المشــع خضــد وقــل. التواصـاتيجيات ـترواســي الجماعــل العمــب جانــى ـلإـت،للوقــة الفعالـة واإلدار
(.CBP)ـد المعتمــال األعمـف ـرمحتــهادة شـــىعلـول الحصــار الختبــه انتهائـ

ـا. كمـ2012ـام ـة بالعـنـمقار 2016ـام ـي عــف 45%ـن ـد عـيــا يزـكاوى بمــض الشـــي خفـفـا اتهـل مبادرالــن خــة مــت الهيئـنجحـو
ـتالمها.ـن اســل مــام عمـيـأ3ل الـدة خــوارـكاوى الــن الشـمـ 96%ـل ـي حــفًـايضــن أـكاوى المتعامليــق شـيــح فرنجـ

سعادة المتعاملين 

ـتفعـورـا يتهـرؤــيفـكار االبتــة الهيئــت جـأدر،2021ات ـاراإلمــة يـرؤـق تحقيــى ـعلـل بالعمــيدة شـالرـادة القيــات لتوجيهـًـذاتنفيـ
تحقيــقوللخدمــات  المعنيــن صــولوســهولة  لضمــان ،40%ــى لإاتيجيةلتصل االســترخطتهــا  ــيفاالبتــكار  محــور أهميــة 

ـعادتهم.سـ

2016ـام العــي ـفـة هاتفيــة مكالمــون مليـ 1.35ـي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئـــيفـال( االتصــز )مركــن المتعامليــة رعايــز مركــى تلقـ
ـنـا مــن متعاملينــذي يمكــة، الــة التفاعليـتيــتجابة الصوـام االســطة نظــا بواسـمنهـ 48%ـى ـعلد ـرـم الــن؛ تــن المتعامليـمـ

دـرـة بالــن بالهيئــة المتعامليــز رعايــام مركــة(. وقــة الذاتيــلوب الخدمــاع أســة )باتبــة وفعالــة ذكيـيقــا بطرـتخدام خدماتنـاسـ
يعــادل مــا أي ، ٍثــوان 6بواقــع  قياســي تنبيــه زمــن ًمحققــاعاليــة،  افيــةواحتربمهنيــة  هاتفيــة مكالمــة 718.242ــى عل

ـيـنـد إلكترويــالة برسـر 117,000ـن ـد عـيــا يزـن مــة المتعامليــز رعايــى مركــا تلقــة. كمـدة الخدمــوـتوى جـلمسـًـاوفقـ %85
شــملت نــتاإلنترعبــر  محادثــة 21,282عــن  ًالفضــمتنوعــة،  اتواستفســارطلبــات  بشــأن المتعامليــن مختلــف مــن 

ـة ئيـمرـة محادثـ 782ـن عــد يـيزـا مــر” “أشــت خدمــت تلقــا كمــاك”، “حيــة خدمــق يـطرـن عــة نصيـوـة ئيـومرـة تيـصوـات محادثـ
ـاعةـدار الســى مــعلـة ـي الهيئــفـن ـة المتعامليــز رعايــل مركـيعمــمعية. وـة الســم ذوي اإلعاقــاب الهمــن أصحــن المتعامليـمـ
ـمل:ـة تشــل متنوعــاط تواصــر نقــن عبــات المتعامليــة احيتاجــبوع لتلبيــام األسـيــوال أطـ

قم ى الرعلالمتعاملين والفواتير الطوارئ والمكالمات الفنية خدمة أشر 
6019999-99104قم من خالل الر

خدمة حياك الخدمات الذاتية من خالل نظام ي من خالل: نيد اإللكتروالبر
customercare@dewa.gov.ae تية التفاعلية االستجابة الصو
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علــى تعقيبــات مــن دراســات المتعامليــن الســنوية التــي يوفرهــا برنامــج دبــي لــألداء الحكومــي كمــا تحصــل الهيئــة أيضــاً
فــي “مؤشــر ســعادة المتعامليــن” الخــاص بالهيئــة. المتميــز، وُتترجــم النتائــج

كمــا تجــري الهيئــة اســتبيانات ســنوية لقيــاس ســعادة المتعامليــن، مثــل مؤشــر ســعادة المتعامليــن اليومــي، ودراســات 
المتســوق الســري )تفاعــل مباشــر ومكالمــات ســرية(، ودراســات ســعادة أصحــاب الهمــم، ودراســات تجربــة المتعامــل، 
احتياجــات  عـلـى للوقــوف وذلــك المتعامليــن، واقتراحــات شــكاوى إـلـى إضافــة الرئيســية، الحســابات إدارة ودراســات

المتعامليــن. تجربــة وإثــراء والمســتقبلية، الحاليــة المتعامليــن وتوقعــات

برنامــج  لــدى المتعامليــن ســعادة مؤشــر نتائــج وفــق ،%95.2 إلــى الهيئــة متعاملــي ســعادة معــدل وصــل 2016 العــام ف ــي
.%96,5 الهيئة لدى الداخلي الســعادة مؤشــر وفق المتعاملين ســعادة نســبة بلغت بينما المتميز، الحكومي لألداء دبي
علــى  فــي تحســين خدماتهــا. وال تقتصــر اســتبيانات ســعادة المتعامليــن وســتواصل الهيئــة جهودهــا إلشــراك المتعامليــن
خدماتنــا  تحســين كيفيــة حــول وتعقيباتهــم المتعامليــن تعليقــات جمــع عـلـى الهيئــة تحــرص بــل فحســب، المعــدالت

وإجراءاتنــا. 

لالســتجابة  الــالزم الوقــت تحســين علــى التركيــز يــادة ز مــن الســابقة المتعامليــن تعقيبــات إلــى ً اســتنادا الهيئــة تمكنــت وقــد
لطلبــات المعلومــات، وشــكاوى واستفســارات المتعامليــن، وتحســين إمكانيــة الوصــول للمعلومــات المتعلقــة بعــروض 

المتعامليــن. مــع التواصــل فــي الشــفافية مبــدأ وترســيخ الخدمــات،

2012-2016  رسم بياني: نتائج مؤشر سعادة المتعاملين الداخلي لدى الهيئة للفترة
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2012-2016 نتائج مؤشر برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز لقياس سعادة المتعاملين للفترة رسم بياني:
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DIRECTORATE 
GENERAL OF CIVIL 
DEFENCE
Ensuring there is a 
powderbases fire 
extinguisher at 
home 

DUBAI POLICE
Use surveillance 
cameras

DUBAI 
MUNICIPALITY
Indoor air quality 
(internal 
measuring 
of air pollutants)

GENERAL DIRECTORATE 
OF RESIDENCY AND 
FOREIGNERS 
AFFAIRSDUBAI
No violators 
sponsored by any of 
family members

ROAD &
TRANSPORT 
AUTHORITY
Obtaining the 
required permissions 
for home front 
entrance landscape

COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
AUTHORITY
Family members 
have the required 
skills to deal with 
the disabled  

DUBAI 
ELECTRICITY & 
WATER AUTHORITY 
Saving at least 15% 
of and water 
consumption 

DUBAI 
CORPORATION 
FOR AMBULANCE 
SERVICES 
First aid kits 
available in
proper place

DUBAI HEALTH 
AUTHORITY
A family member 
practices sports 5 
times a week for at 
least 30 minutes each

DUBAI SMART 
GOVERNMENT
Registering on 
DubaiID

 :قصة نجاح  
ي” لة “بيتنا مثامبادر

ـاونـا بالتعـيرهـتطوـا وـم تصميمهـتـ، و2016ـام ـي عــبـاه دـاء وميـبــة كهرـا هيئــة أطلقتهــدة ومتكاملـائـة رـادرـي” مبــلـا مثا“بيتنـ
ـةـات الممكنـســل الممارـول أفضــاركة حــات المشــي الجهــملـة متعاـى توعيــلة إـادرـدف المبـتهــة. وـات حكوميــبع جهــع سـمـ

ـي.ـلـع مثاـاء مجتمــي بنــفـهم ـتدام يســاة مســلوب حيـام بأســزـازل، وااللتــي المنــفـة ـة مثاليــاد بيئـإليجـ

ـةمتنوعــات متطلبــة تلبيـل الــــــلةـادرالمبــدف تهــا كمـ خــن مــي، بدة ـارإمــي فت الالعائــن بيــي لالمثاـزل المنــة بيئــة ثقافـس ـرغــى إ
ـىـعلـة ـر المحافظــى معاييــعلـق أـي تطبــوت التــاب البيــم أصحـيـتكرـد وتحديـّـمـن ثــة، ومــركاء الثمانيــن الشــة مـومتكاملـ

ـي.ـي الذكــة، والتبنــؤولية المجتمعيـمة، والمسـالــن والســة واألمــتدامة، والصحــة، واالسـالبيئـ
ثقــة  ومســتوى ســعادة شــرمؤنتائــج  ــيف100%ة المبــادرــي فالمشــاركة  الحكوميــة للجهــات الدؤوبــة دالجهــووحققــت  

ة،المبــادرتنفيــذ  بعــد87%ــى لإلتصــل  ةالمبــادرومضمــون  ســالةبرالعــام  الوعــي ياتمســتوادات زكمــا  المتعامليــن،
تنفيذهــا.قبــل 77,78%ــبـنــة مقار

ي:يلة فيما تتمثل أهداف المبادرو

ـصـا يخــازل فيمــي المنــفـات ســل الممارـاع أفضــي اتبــفـة ـاركتهم الفعالــتوى مشــع مسـفــن ورـي المتعامليــز وعـيـتعز	

ـي.ـي الذكــة، والتبنــؤولية المجتمعيـمة، والمسـالــن والســة واألمــتدامة، والصحــة، واالســى البيئــعلـة المحافظـ

 	

 	

 	

شيدة بشكل فعال. ية الحكومة الردعم رؤ	

ـجعتـع ككل، شــن وللمجتمــتركة للمتعامليــة مشــم خدمـتقديــال، وـل فعــر حــي توفيــفـي” ـلـا مثاة “بيتنــادرـت مبــد نجحـوقـ
ةـرالفتــغ تبلـوـي. الماضــام العـــيفة ـوخطـ15ــبــة نـمقارـط، فقــوات خطـث الـثــر عبــتدام المســش العيــوم مفهــي تبنـــىعلـر األسـ

ـذتنفيــل قبـًـايومـ11وً  اـهرشـ15ــبــة نـمقارـط فقــهر أشــة ثالثـًـاحاليــتركة المشــة الخدمــى ـعلـل المتعامــول لحصــة الالزمـ
ـانـة الثمــات الحكوميــن الجهــة مــع كل جهــتقل مــكل مســل بشــن اآلن التعامــى المتعامليــعلـب ة، إذ ال يجــادرـذه المبـهـ

ـىـلـول إـوى الدخــم اآلن ســا عليهــم، فمــل منازلهــة داخــتدامة وفعالــة مســق بيئــن تحقيــن مـة للتمكــادرـي المبــفـاركة المشـ
ـي”.ـلـا مثاـي “بيتنــي؛ أال وهــبـاه دـاء وميـبــة كهرـا هيئــي توفرهــة التــتركة المتكاملــة المشـالخدمـ

ة.اد األسرس هذه الثقافة بين أفرى معايير العيش المستدام من خالل غرعلتحقيق أ

كة بهدف تقديم خدمات حكومية موحدة ومتكاملة.اص الشريز فريات كفاءة األداء، من خالل تعزتحسين مستو

ة.تحقيق سعادة المتعاملين من خالل توفير خدمات مبتكر
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الموظفون

فازت الهيئة في العام 2016  بجائزة سيف الشرف في   الصحة 
والسالمة من مجلس السالمة البريطاني للعام السادس على 

التوالي.

انخفض معدل اإلصابات بالحوادث بنسبة 75.42%في الفترة 
من عام 2009 وحتى عام 2016.

 
 



 

 
 

ظفونالمو

 الصحةي فف ة سيف الشربجائز 2016ي العام ففازت الهيئة  
ى علي للعام السادس نيطاوالسالمة من مجلس السالمة البر

ي.لالتوا

ةي الفترف 75.42%انخفض معدل اإلصابات بالحوادث بنسبة  
 2016. وحتى عام 2009من عام  
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نهجنا اإلداري 

بمســؤوليتها  الهيئــة تؤمــن ــي،بدة إمــارــي فعمــل  عــن للباحثيــن اختيــار أفضــل لتكــون المتواصــل الهيئــة ســعي إطــار ــيف
ـةـا بالهيئـة العليــزم اإلدارتلتــاءة. وـة وكفــم بفعاليــي أداء أعمالهــفـا ظفيهــم موـة تدعـيجابيــعيدة وإـل ســة عمــر بيئــن توفيـعـ

ـاركةـن المشــن مـظفيــن الموـن لتمكـظفيــات الموـج عالقـامــن برـد مــك العديــل ذلــن أجــت مــن، وأطلقـظفيــر المويـبتطو
االجتماعيــة المســؤولية شــهادة ــىعلالهيئــة  حصلــت ،2009عــام  ومنــذ تقديرهــم.وومكافأتهــم  ائهــم،آرطــرح والفاعلــة،  

ـقوفــة الالئقــل العمــن ألماكــق للتدقيــة القابلــي المجتمعــاد االعتمــر معاييـــىعلأـنمــدة واحــد تعــي التـ،SA8000ـة الدوليـ
ـةالالزمــات التوجيهــر توفيـــيفـار المعيــذا هــهم يسـوـي. طنـالوـون والقانــدة، المتحــم واألمــة، الدوليــل العمــة منظمــات اتفاقيـ
ـمليشــة، وـل الهيئــاق عمــن نطــمولين ضمــن المشـظفيــع الموـن جميـتمكيــة وـال حمايــي مجــفـة ـات الهيئــين عمليـلتحسـ

ـاءبــة كهرـي هيئــفـن نحــة. وـع الهيئــن مــن العامليــن الباطــن مــن والمقاوليــن والمقاوليـديــي المورظفــا، وموظفينــك موذلـ
ـر،يـوالتطوـة، والمكافئــة، احـالرـا فيهــا بمــا، لهــتجابة واالســن ظفيـالموـات توقعـوـات احتياجــم فهـــىلإًـادائمــعى نســي ـبدـاه وميـ

ـة. ـل اإليجابيــة العمــعادة، وبيئــن، والسـواألمـ

ي: يلظفين فيما ة شؤون الموي إدارفتتمثل الركائز األساسية لمنهجية الهيئة و

استحقاقات 
الموظفين

التدريب 
والتطو ير

صحة وسالمة
 الموظفين

سعادة 
 الموظفين

تعز يز
 التوطين

كفاءات بمستوى عالمي 

ـلالعمــن أماكــر كبـأـنمــدة واحــة الهيئــل جعــذي الــر األمــا، ظفـمو 11,485ــىلإـاظفينـموـدد عــي ـلإجماـل صـو،2016ـام عـــيف
ـامجاالتهــع بجميــة الهندســأن بـًـاعلمــة، المنطقــي ـفـين للمهندسـًـتقطاباواسـًـاظيفـتوـن األماكــر كثـأـنمــة الهيئــد تعـوـي. ـبدــيف
ـفظائـالوـن مــد العديــر نوفــا كمــكار. االبتــم دعـة ـيرمســـيفـية أساسـة ـزركيــد تعـوـة، العاليــة المضافــة القيمـذات  ـومالعلــن مـ

نــاظفومويتمتــع ووالماليــة.  األعمــال نمذجــةوة اإلدارمجــاالت  ــيففــة والمعرات المهــارمــن  ٍعــالمســتوى  تتطلــب التــي 
ـلـدف صقـار بهــتمرـم باســر لهـيــب والتطويـص التدرـرـر فــى توفيــعلـل نعمــب، وات والمواهــارـن المهـة مــرـة كبيـبمجموعـ

معــدل اقبــةلمرالالزمــة  اءاتاإلجــرًيضــاأنتخــذ الهيئــة، اســتدامة ولضمــان ظيفــي.الومســارهم  يــزتعزوات المهــارتلــك  
ةـارالمهــن مــة عاليــة جـدرــىعلـدد جــن ظفيـبموـة المتخصصــاءات الكفــتبدال اســن مــن نتمكــى حتــا لدينــن ظفيـالموـد تقاعـ

ـب. يـوالتدر
2016ظفين حسب نوع عقد العمل )دائم أو مؤقت( والمنطقة لعام ي عدد المولإجما

المجموع الجنوبيةيكا أمر سياأوقيانو الشماليةيكا أمر سطالشرق األو أوروبا آسيا يقياأفر العقد 

11,292 2 7 27 3,677 56 7,351 172 دائم 
193 - - - 23 - 160 10 مؤقت 

11,485 2 7 27 3,700 56 7,511 182  المجموع

يلاإلجما ذكور إناث العقد 

11,292 9,468 1,824 دائم 
193 156 37 مؤقت 

11,485 9,624 1,861  المجموع
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سنواتالمنطقة المجموع التقاعد بعد 5
 غير اإلشرافيةاإلدارةالقيادة 

 17614إفر يقيا

 276394472آسيا 

 1517اور با

 6183660الشرق األوسط

 11--أمر يكا الشمالية

 1--1أوقيانوسيا

 11106438555 المجموع

جدول: الموظفون الجدد حسب الفئة العمرية
والجنس والمنطقة خالل 2016

سنوات المقبلة حسب الفئة الوظيفية والمنطقة خالل 10 نسبة الموظفين المؤهلين للتقاعد خالل الخمس والـ
عام 2016

*2016 الموظفون الجدد للعام
 عدد الموظفون الجددالفئة 

 حسب الفئة العمرية
 515أقل من 30

50-30400
50  7أ كبر من

حسب الجنس
 206إناث  

 716ذكور 

حسب المنطقة 
 10إفريقيا

 406آسيا 

 13أوروبا 

 1أمريكا الجنوبية

 7أمريكا الشمالية

 1أوقيانوسيا

 484الشرق األوسط

 922 المجموع

سنواتالمنطقة المجموع التقاعد بعد 10
 غير اإلشرافيةاإلدارةالقيادة 

 191020إفر يقيا

 21689321102 آسيا

 212115أوروبا 

 136582160الشرق األوسط

 2-11أمر يكا الشمالية

 123-أوقيانوسيا

 192561,0271,302 المجموع

جدول: معدل دوران الموظفون حسب الفئة العمرية
والجنس والمنطقة خالل 2016

**2016 دوران الموظفون

 عدد الموظفونالفئة 

حسب الفئة العمرية
 39أقل من 30

50-30182 

50  25أ كبر من

حسب الجنس
 39إناث  

 207ذكور 

حسب المنطقة 
 3إفريقيا

 156آسيا 

 4أوروبا 

 83الشرق األوسط

 246 المجموع

2016 في حسابات عام * تم تضمين فئة العقود الخاصة

2016 في حسابات عام  ** لم ُتضّمن فئة العقود الخاصة



 

 
 

 

100 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

استحقاقات الموظفين

ـفـي كيفيــة  نحــن نــدرك أن مكانــة هيئــة كهربــاء وميــاه دـبـي باعتبارهــا مــكان عمــل بمعاييــر عالميــة تتطلــب منــا أن ننظــر
لهــذا الهــدف، تعكــف لجنــة شــؤون الموظفيــن بالهيئــة  ً ألدائهــم. وتحقيقــا وفقــاً مكافئــة موظفينــا بشــكل منصــف وكاٍف
يــادة الرواتــب، وغيرهــا مــن األمــور األخــرى المتعلقــة بالموظفيــن. كمــا نجــري  عل ــى مراجعــة تقييمــات األداء، والترقيــات، وز
كاديميــة مناســبة لتلبيــة للمهــام الوظيفيــة ومضاهاتهــا باألفــراد الذيــن لديهــم مهــارات ومؤهــالت أ يــاً دور مراجعــة وتحليــالً
الجنــس.  أســاس علــى وليــس الموظــف؛ ومنصــب درجــة علــى الهيئــة لسياســات وفقــاً المكافــآت وتســتند المتطلبــات. تلــك
فــي هــذا الصــدد بيــن الذكــور واإلنــاث. ولتوفيــر بيئــة عمــل إيجابيــة وصحيــة وســعيدة، ولتعزيــز  وبنــاء عليــه، ال يوجــد فــرق
علــى النحــو  فــي الهيئــة، نقــدم مجموعــة كبيــرة مــن المكافــآت واالســتحقاقات إشــراك الموظفيــن وتحســين مســتوى األداء
المذكــور أدنــاه لموظفــي الهيئــة الذيــن يعملــون بنظــام الــدوام الكامــل، وتتضمــن التأميــن الصحــي واإلجــازات المختلفــة، 

والبــدالت واســتحقاقات الســكن.

البدالت 

اإلجازات ) الخاصة، والعارضة، والتعزية، والمرضية، واألمومة، واألبوة،
والدراسة واالمتحانات، والحج، والعدة، وما إلي ذلك(

بدل السكن 

التأمين الطبي 

رسوم تعليم األطفال

الوقت اإلضافيتذا كر الطيران

العالوات 

التسو ية النهائية

علــى إجــازات أبــوة منــا لتقديــم كافــة أوجــه الدعــم لموظفينــا ذوي المؤهــالت العالميــة، يحــق لموظفينــا الحصــول وســعياً
مــن هــؤالء الموظفيــن العمــل عقــب انتهــاء  %100 موظفــاً، واســتأنف 386 نحــو 2016 فــي عــام وأموامــة، اســتفاد منهــا

تلــك األجــازة، ممــا يعكــس ثمــرة جهودنــا لتســهيل العمــل وضمــان راحــة موظفينــا.

علــى مواءمــة خطــط اســتحقاقات الموظفيــن مــع اســتراتيجيتها األساســية. ومــن هــذا المنطلــق، أطلقــت  وتحــرص الهيئــة
فــي مصلحــة الموظفيــن:  الهيئــة مبــادرات أخــرى تصــب
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التدر يب والتطوير

التطور المهني 

مهــارات وتطويــر تعليــم جهــود باســتمرار الهيئــة تدعــم وتميزهــم، الموظفيــن لتطويــر الحثيــث الهيئــة ســعي إطــار ـفـي
مضطــردة  يــادة ز الهيئــة شــهدت ،2010 عــام فمنــذ الرائــدة. التدريبيــة البرامــج مــن مجموعــة عبــر الهيئــة وموظفــي مســؤولي
يــة، وســاعات التدريــب للمناصــب  ف ــي متوســط ســاعات التدريــب للمناصــب القياديــة، وســاعات التدريــب للمناصــب اإلدار
ـفـي الهيئــة، توفــر الهيئــة كل ســبل غيــر اإلشــرافية. ولضمــان التطويــر المســتمر ذات المســتوى العالمــي للقــوة العاملــة
الدعــم الممكنــة لتعزيــز مهــارات الموظفيــن ومواهبهــم، ودعــم التالحــم االجتماعــي بيــن صفوفهــم. وتتبنــى الهيئــة برنامــج 
2016، طــورت الهيئــة وحدثــت أطــر عمــل الكفــاءات  ـفـي الهيئــة. وـفـي عــام التطــور المهنــي وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي
علــى  الســلوكية والفنيــة. وتعــد إدارة التعاقــب الوظيفــي مــن القضايــا بالغــة األهميــة لدينــا، لضمــان االســتمرارية والحفــاظ

علــى النمــو والتطويــر.  الثــروة المعرفيــة ورأس المــال الفكــري وتطويرهــا مــن أجــل المســتقبل، وتشــجيع األفــراد

ممــن  والمتحمســين الموهوبيــن األشــخاص وتوظيــف الموظفيــن، دعــم إلــى باســتمرار دبــي وميــاه كهربــاء هيئــة فــي نســعى
ويحظــى  والشــخصي. المهنــي الصعيــد عـلـى موظفينــا تطــور بدعــم ونلتــزم الهيئــة. نجــاح مســيرة ـفـي اإلســهام يمكنهــم
مــن  ً بــدءا التدريبيــة البرامــج مــن ومتنوعــة كبيــرة مجموعــة توفيــر عبــر المهنيــة مســيرتهم لتطويــر كبيــرة بفــرص الموظفــون
برامــج تدريبيــة  ً ببرامــج التدريــب المتعلقــة بــاإلدارة عمومــاً. كمــا تنفــذ الهيئــة أيضــا برامــج التدريــب التخصصيــة وانتهــاًء
كفــاءات ســلوكية، تــم تحديدهــا خــالل مركــز  9 عـلـى حســب الكفــاءات بهــدف إدارة المهــارات والتعلــم مــدى الحيــاة بنــاًء
علــى  حاليــاً ونعمــل .2014 عــام فــي كفاءتهــم مســتويات علــى بنــاًء ً موظفــا 887 لـــ ً تقييمــا أجــري الــذي والتقييــم التطو يــر
شــهرا وحتــي ثــالث ســنوات. 18 بنــاء قــدرات داخليــة للتعامــل مــع الــدورة التاليــة، إذ تســتغرق دورة ذلــك المشــروع مــن
وتمكننــا  نظامــي، بشــكٍل الموظفيــن أداء تقييــم علــى تســاعدنا فهــي األهميــة، مــن القــدر نفــس علــى األداء تقييمــات وتأتــي

مــن فهــم قــدرات موظفينــا بشــكل أفضــل بغيــة تحقيــق المزيــد مــن النمــو والتطويــر.  أ يضــاً

2016 اإلجازات األبوية للموظفين واستئناف العمل خالل عام

 عدد الموظفين الحاصليننوع اإلجازة
على اإلجازة

 عدد الموظفين الذين
استأنفوا العمل 

النسبة المئو ية

 100%386386إجازة أبوة

 78.35%194152إجازة وضع

 92.76%580538اإلجمالي

معدل عدد ساعات التدر يب حسب الفئة

2016 متوسط عدد ساعات التدريب حسب الفئة الوظيفية لعام

معدل عدد ساعات التدريب حسب الجنس 

2010201120122013201420152016 

 39.870.671.8978.1899.3897.0097.23الوظائف القيادية

 39.0247.2243.8544.7652.1351.3751.40 اإلدارية

31.9430.0224.4433.5132.8732.5433.39غير االشرافية

 20.69ذكور  

52.03 إناث 
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سالمتهم ظفين وصحة المو

ـةـزم الهيئـتلتــا. وياتهـأس أولوـى رـعلـا تضعهـمتهم والــا و سـظفيهــة موـرى لصحــة كبـأهميــي ـبـاه دـاء وميـبــة كهرـي هيئــلتو
ـنمة بيـالــة والســة الصحـس ثقافــرمة لغـالــة والسـة الصحــال إدارـي مجــفـة ـر العالميــات والمعاييـســل الممارـاة أفضـاعـبمر

ًـزءامة جـالــة والسـة الصحــكل إدارتشــة. وـة وآمنــل صحيــة عمــر بيئــن توفيــؤوليتها عــا بمسـيمانهــن إمـًـاـن، انطالقـظفيـالمو
ـنظفيـمة الموالـســة وـان صحــة بضمــف المتعلقـظائــن الوة مــرـة كبيــع مجموعـة مــل اإلدارتتعامــة، وـان الهيئــن كيـمـًـامهمـ

ـن. ـن والمقاوليـديـوالمور

والصحــة الســالمة إدارة نظــام وشــهادة ،14001 واأليــزو ،9001 األيــزو شــهادات علــي حاصلــة دبــي وميــاه كهربــاء هيئــة
باســتمرار.  أنظمتهــا تحســين مــن يمكنهــا المهنيــة OHSAS 18001، مــا

عــام  منــذ البريطانــي الســالمة مجلــس مــن والســالمة الصحــة إدارة فــي نجــوم الخمــس تصنيــف علــى المحافظــة مــن الهيئــة تمكنــت
علــى جائــزة ســيف الشــرف التــي حصلــت عليهــا الهيئــة للســنة الثامنــة  علــى هــذا االعتمــاد التنافــس 2002. ويمكــن للحاصليــن
أفريقيــا  ـفـي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 2007. وتفتخــر الهيئــة باعتبارهــا أول مؤسســية خدميــة عل ــى التواـلـي منــذ عــام
فــي مجــال البيئــة مــن مجلــس الســالمة البريطانــي للســنة علــى هــذه الجائــزة. كمــا نالــت الهيئــة جائــزة الشــرف العالميــة تحصــل

.2016 الخامســة عــام

تقييــم  مراعــاة وتضمــن الهيئــة نشــاطات تحكــم التــي 3100 األيــزو لمعاييــر طبقــاً المخاطــر إدارة سياســة الهيئــة تطبــق
الكبــرى  والمشــاريع النشــاطات علــى الموافقــة قبــل والســالمة( الصحــة مخاطــر ذلــك فــي )بمــا مالئــم بشــكل المخاطــر

األعمــال. فــي الهامــة والتغيــرات

كما تطبق الهيئة إجراءات مراقبة الجودة عند شراء أي من المعدات مهما كانت قيمتها.

ـالـم األعمــاع دعــذي لقطــس التنفيـئيــب الرـها نائـأسـيترـة وـن الهيئــن عــة ممثليــي الهيئــفمة الــة والســة الصحــم لجنـتضـ
ـنمــد كـوالتأـة، الهيئــات قطاعــع جميـــيفـل العمــات وإصابــوادث الحــع منــي ـفًـايـحيوَادورـة اللجنـدي ـؤتـوية. ـرالبشـد ـواروالمـ
ـيةئيســه الرات أدائــرشـاء )IMSP01-16( ومؤـرلإلجـًـاـل وفقــكان العمــي مــفـة ـة المهنيـمة والصحـالـاءات الســرـق إجـتطبيـ

ـنتضمــة. وامـصرة وـوـر قـكثــه أـي تجعلــة التـات الفعليــرشــى المؤـلـة إ(، إضافـTALـتهدفة )%ـاز المسـيات اإلنجــتوذات مسـ
والتقيــد المهنيــة والصحــة مةالالســوقواعــد  ومعاييــر اءاتإجــرلدعــم  الالزمــة التدابيــر جميــع تنفيــذ ًيضــاأاللجــان تلــك 
ينشــهروكل  العاليــة، المخاطــر ذات اتاإلداريخــص  فيمــا ًياشــهراألقــل  ــىعلواحــدة  ةمــراللجنــة  ممثلــو يجتمــعوبهــا.  

ـةوالصحـمة الـالســـيممثلــىفعلـة، المنخفضــر المخاطـذات  اتاإلدارـص يخــا فيمــا أمــطة. سـالمتوـر المخاطـذات  اتدارإلـلـ
مةالـسـوـة صحـــىعلـة بالمحافظــة الهيئــزم تلتــا كمــك. ذلــر األمــى اقتضـإذا  أو ـلاألقـــىعلـهر أشــة ثالثـكل  ـاعاالجتمــة المهنيـ

18001ـة ـة المهنيـمة والصحـالـة الســم إدارـادئ نظــس ومبــد بأسـتتقيــن وديــن والمورـن الباطــن مــن والمقاوليـالمقاوليـ
مةالـسـوـة لصحــص المخصـ SP06اء ـرإجــة الهيئــق تطبــك، ذلــى ـلإـةوباإلضافـمة. الـالسـاءات ـرإجــق تطبيــان لضمـ 18002و

الصحــة  اءاتإجــريــز لتعزاتيجيتها اســترإطــار  ــيفمة الوالســالصحــة  أســبوع الهيئــة وأطلقــت يين.واالستشــارالمقاوليــن  
ـةالتوعيــوم يــة الهيئــم تنظـ،2011ـام عــذ ومنــن. المقاوليــن بيــأنها بشــي الوعــع فـورـتدامة، االســر ومعاييــة والبيئـمة الـوالسـ

ـام.يين كل عــارـن واالستشــن والمقاوليـظفيـمة للموالــة والسـبالصحـ
ـةـات الصحـلمتطلبـًـاـة وفقــدى أداء الهيئــم مــل تقييــن أجــا مــق دوري لعملياتهــات تدقيـاء عمليــرـى إجــعلـة ـل الهيئـتعمـو

ـعضـوواتيجي ـتراالســتوى المســى ـعلمة الـالسـات ـرشـمؤـة اقبـبمرـة الهيئــوم تقـمة، الـوالســة الصحـأداء  ـةولمتابعـمة. الـوالسـ
ـالـي مجــفـة ـية ألداء الهيئـئيسـات الرـرشــدى المؤـوادث إحــبة الحــد نسـتعـة. وـتمرـين المســة التحســادة عمليــداف لقيـاألهـ
ـات أوـوع أي إصابــدم وقــن عـن عـالــعدنا اإلعــا يسـ. كمـ2016و 2009ـي ـن عامـبيـ 75%ـو ـت بنحــي انخفضـمة، والتـالـالسـ

2016.ـام ل عـالــة خــي الهيئــفـل ـة بالعمــاة متعلقــاالت وفـحـ
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سعادة الموظفين

الموظفين  على إيجابياً ينعكــس مــا وهــو العمــل، بيئــة فــي واإليجابيــة الســعادة نشــر علــى دائمــاً بالهيئــة العليــا اإلدارة تحــرص
فــي تحقيــق الســعادة لجميــع  2014، أسســنا إدارة الســعادة لدعــم أهدافنــا االســتراتيجية والعمــل والمعنيــن. وخــالل عــام
المبــادئ  وتــدور واآلمنــة. المنتجــة المؤسســة أســاس هــي الســعادة بــأن إيماننــا مــن انطالقــاً الموظفيــن، ســيما ال المعنييــن،
علــى عناصــر الرضــا والســعادة والمشــاركة. كمــا يتشــكل نمــوذج  اإلرشــادية الســتراتيجية الســعادة حــول الموظفيــن، وتركــز
فــي الهيئــة مــن خمســة محــاور رئيســية للســعادة، وهــي: األمــان الوظيفــي والمالــي، والتوافــق الوظيفــي، وتطويــر  الســعادة
علــى اإلبــداع  الموظفيــن، والتــوازن بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية والصحــة، واالحتــرام والتقديــر وبيئــة العمــل المشــجعة

والشــفافية.  العدالــة إلــي باإلضافــة والمشــاركة،

ومســتدامة.  ومنِتَجــة ومحِفــزَة تعاونيــة عمــل بيئــة إليجــاد األساســية العوامــل كهم وإشــرا الموظفيــن ســعادة مبــادرات تعــد
الموظفيــن”،  ســعادة “اســتبيان هــي ونلبيهــا الموظفيــن توقعــات أفضــل بشــكٍل لنفهــم نســتخدمها التــي األدوات أهــم ومــن
التــي  المجــاالت تحديــد علــى نشــجعهم حيــث الموظفيــن، لســعادة الرئيســية الدوافــع وفهــم تحديــد فــي تســاعد وســيلة وهــو
 .%81.15 2016، وصــل معــدل الســعادة الكـلـي إـلـى تتطلــب المزيــد مــن التحســين وترتيبهــا حســب األولويــة. وفــي عــام
لموظفيهــا  دـبـي وميــاه كهربــاء هيئــة قدمــت لموظفينــا، الماديــة العمــل ظــروف عـلـى التحســين مــن يــد ولتحقيــق المز
فــي مركــز فــي المقــر الرئيســي للهيئــة بينمــا تقــع قاعــات اإلبــداع مجلــس الســعادة وقاعــات اإلبــداع. يقــع مجلــس الســعادة
مختــارة مــن الخدمــات ابتــداًء يــز بيئــة العمــل التحفيزيــة، وتقديــم مجموعــة فــي ورســان، وتهــدف جميعهــا إلــى تعز الهيئــة

علــى  موظفينــا تشــجع التــي األنشــطة مختلــف وحتــى الذهنــي، العصــف وجلســات عمــل لــورش اإلنترنــت عبــر الحجــز مــن
فــي ظــل بيئــة عمــل إيجابيــة عاليــة الجــودة.  تحقيــق التميــز

دوري  بشــكل الرياضيــة يبــات التدر ممارســة عـلـى الموظفيــن لتشــجيع بســهولة” “تنفــس حملــة الهيئــة أطلقــت كمــا
خــالل شــهر  موظفــاً 2,020 فــي هــذه المبــادرة علــى نمــط الحيــاة الصحــي، وقــد شــارك لتخفيــف ضغــط العمــل والحفــاظ
موظفــي  تعقيبــات واســتيعاب فهــم بغايــة اإللكتروـنـي يــد البر عبــر وأرســلناه التوتــر، اســتبيان أعددنــا كمــا يوليــو 2016.
علــى الموظفيــن، كمــا أنــه عامــل الهيئــة حــول بيئــة العمــل بوضــوح. يهــدف اســتبيان التوتــر إلــى قيــاس ضغــط بيئــة العمــل
فــي  شــاركوا موظفــاً 994 فعــال لفهــم الصعوبــات والتحديــات التــي يواجههــا الموظفــون. وقــد أظهــر عــدد كبيــر مــن أصــل

فــي بيئــة العمــل.  االســتبيان عــدم تعرضهــم ألي غــوط

العدالة والشفافية 

ية
س
س
مؤ
ال ة

لثق
ا بالعمل االعتزاز

اإليجابية الطاقة

التوافق الوظيفي وتطوير الموظفين

األمن الوظيفي والمالي

االحترام والتقدير وبيئة العمل
 المشجعةعلى اإلبداع والمشاركة

التوازن بين العمل والحياة 
الشخصية والصحة 

 سعـــــــادة
الموظف



ون
ـــــــــ
فـــــ
وظ

لم
ا

105
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

 	 

 

 	

 	 

 	

 	

ظفين: كثر سعادة للمويجاد بيئة عمل أى إلات األخرى الهادفة إي قائمة بالمبادريلوفيما  

ـةـت الهيئـس، أطلقــارـن مـمـ 20ـادف ـذي يصــعادة الــي للســوم العالمــة باليــاء الهيئــار احتفــي إطــفـعادة: ـة السـحديقـ
مقهــى ذلــك ــيفبمــا  والمتعامليــن، ظفيــنالموســعادة  يــزلتعزاألنشــطة  مــن العديــد تضــم التــي الســعادة حديقــة 

اإليجابيــة يــزلتعزظفيــن الموــى عليــا والهداد الــورويــع توزعــن  الفضــاءة، القــروركــن  الســعادة، ومجلــس الســعادة، 
بينهــم. والتفــاؤل  والطمــوح 

يجابية. الت إى مقوعليع بطاقات تحتوي ظفين من خالل توزيز ثقافة السعادة بين الموتعزسلة السعادة: 

اتاالستشــارجلســات  مــن العديــد ظفيــنالموإســعاد  ةإدارتنظــم  ظفيــن(:المومســاعدة  نامــج)بري تااستشــار
ـنظفيـالموـاعدة مســج نامـبرـات الجلســذه هــمل تشـوـل. العمــكان ومــن ظفيـالموـات متطلبــة تلبيـوـم لدعــن ظفيـللمو

ية االستشــاروالجلســات  تــر،التوة إدارعمــل  شوروعقــد  ظفيــن،الموبيــن  تــرالتواســتبيان  تعميــم يتضمــن الــذي 
.يــةدلفرا

ـعارـم إشــزم بتقديـنلتــي، وـبـة ديعات حكومــرتشــح وـق لوائــة بتطبيــة ملتزمــة حكوميـسســي مؤـبـاه دـاء وميـبــة كهرإن هيئـ
ـنـدم تضمــاالت عــي حــفـك ذلــن، وظفيــى الموـعلـر ثــي تؤـة التــغيلية الهامـات التشــرـذ التغييــاالت تنفيــي حــفـة ـدة كافيـبمـ
ـن،ظفيــاة الموـط حيــة لنمــة داعمــاد بيئـيجــى إـلـة إـعى الهيئــا تســار. كمــددة لإلخطــدة محــى مــعلـية ـف القياسـظيـد التوـوعقـ

ـنـة مـات التاليــادرـا المبــد أطلقنــين. وقــن الجنسـاد مــرـف األفـظيــى توـعلـدف ـذا الهــن هـة مــرـبة كبيــق نســي تحقيــفـد نعتمـو
ـدف:ـذا الهــق هــل تحقيـأجـ

يــة رؤدعــم واإلبداعيــة،  أدوارهــم ســعةتوــى علاإلنــاث  ظفــاتالموتشــجيع  ــىعلاللجنــة  تعمــل النســائية: اللجنــة 
ضاهــن. رمســتوى  يــزتعزبهــدف  ارالقــراتخــاذ  ــيفظفــات المو

ـىـي، ومبنـئيســر الرـي المقــفـة ـة والكائنــة للهيئــل التابعــة الطفــز رعايـكـاـدم مرتقــة: ـة للهيئــل التابعــة الطفــز رعايـكـامر
ـيـفـدة ائـة الرـادرـذه المبــت هــد نجحــدوام، وقــاعات الــاء ســن أثنـظفيــال الموـة ألطفــان، الرعايـســوز، والورـي القــفـة الهيئـ
ـل.ـات العمـة وواجبــرـن األســوازن بيــق التــى تحقيــعلـن ظفيــاعدة المومسـ
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طين يز التوتعز

ومســاعدة  المتحــدة، بيــةالعرات اإلمــاردولــة  مواطنــي مــن ظفيــنالموأعــداد  يــادةزأن  ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  تؤمــن
ـزتركـات. وـارـة اإلمــة دولـيــاد ورؤـز اقتصـيــي تعزـفـهم ـي تســؤولياتها التــم مســد أهــور أحــو والتطــي النمــفـة ـال القادمـاألجيـ

ـبابشــن مــن ظفيـالموـبة نســادة يـبزـزم نلتـوـن، المواطنيــن ظفيـالموـن مــدة الجديــال األجيــي ـفـتثمار االســى ـعلاتيجيتنا ـتراسـ
مــن الجــدد ظفيــنالموعــدد  بلــغ ،2016عــام  ــيفواتهــم. خبردعــم ولهــم  المقدمــة يــبالتدرامــج بريــر تطووالمواطنيــن،  

ـامل العـالــن خـطيــبة التوـت نســك، بلغــى ذلــلـة إـدة. باإلضافــات الجديــي التعيينــلـن إجمامـ 44.4%ـو ـة نحــي الدولـمواطنـ
ـرـف غيـظائــي الوـف 33.89%ـطة، وسـة المتوـب اإلدارـي مناصــف 47.85%، و85.23%ـة ـا والقياديـة العليــب اإلدارـي مناصــف

ـرـر توفيــم عبـاتهــة مهاريـتقوـة، وـة والموهوبــَـة المؤهلطنيــوادر الوـتقطاب الكــن الســعى جاهديــا نسـ. كمـ2016افية ـراإلشـ
ـحالمنــج نامـبرـدف يهـوـم. العالــاء أنحــع جميــي ـفـدة ائـالرـد والمعاهــات والكليــات الجامعــي ـفـة يبيـتدرات دوروـية اسـدرـح منـ

ـةكاديميـ“أـت أسســا كمــددة. المتجــة الطاقــول حــارج الخـــيفـن اتييـاإلمارب الـالطــف تثقيـــىلإـة الهيئــه أطلقتــذي الــية اسـالدر
ـدفـي تهــا، والتـيطانيـــي برفـال ة األعمــا وإدارــي للتكنولوجيـنيطاـس البرـل المجلــن قبــدة مــي” المعتمــبـاه دـاء وميـبــة كهرهيئـ

بالـلطــية اسـالدرـح المنــج امـبرـن مــد العديــر نوفــا كمـً.ـاومهنيـًـاكاديميـأـنالمؤهليــن اتييـاإلمارـن مــد جديــل جيــئة تنشـــىلإ
تالـالمؤهــي ـفًـيماسـال  ـا،ظفينـموـن مــادم القــل الجيــب يـلتدرـك ذلـوـية، الهندســاالت المجــي ـفـن المواطنيــة يـالثانوس ـدارالمـ

ـك تلــن مـألي  ـةالالزمــة الرعايــم تقديــدة المتحــة بيـالعرات ـاراإلمــة دولــي لمواطنــن يمكـوـة. الهيئــل بعمــة الصلـذات  ـةالتقنيـ
ـةـم مجموعـتقديــى ـعلـة ص الهيئــرـر، تحــد آخــى صعيــعلـة. وـل الهيئــة عمــة بطبيعـتبطــة المرـية والبحثيـاسـيع الدرـارالمشـ

ـعفـورـة الهيئــا تتبعهــي التــن طيـالتواتيجية ـترالسـًاـزيـتعزـة الدولــي مواطنــم تهــي التــن ظفيـالموـتحقاقات اســن مــة متنوعـ
ـن.ظفيــى الموـعلـاظ ـدالت الحفـمعـ

ظفين ومكافأتهميم الموتكر

ـاصـآت خــج مكافـنامــة برـنت الهيئــد دشــز، فقــم المتميــم عملهـدهــى جهوـعلار ـتمرـة باســي الهيئـظفــأة موـان مكافـلضمـ
يات مســتوجميــع  ــىعلتطبيقــه  يتــم الــذي ظفيــن”المويــم تكرنامــج “برو  ــي”خلالداالتميــز  ة“جائــزيســمى  ظفيــنبالمو
ـم،ـاء أداء مهامهــم أثنـاتهــم وإنجازـى أدائهــعلـن يـاد المتميزـرـل واألفــرق العمــم فـيـة تكرـزـذه الجائـل هـالــن خــم مـيتــة. والهيئـ
ـاهوميــاء بـكهرـة هيئــت قامـ،2016ـام عـــيفوـن. ظفيـالموـن بيــة اإليجابيــية التنافســجع تشـوـز التميــة ثقافـس ـرغــن عـًالـفضـ

ـذيـس التنفيـئيــدب الرـو المنتــر، العضــد الطايــعيد محمــعادة / ســال ســا. وقـظفيهــن مومـًـاظفـمو 2,140ـم يــي بتكرـبد
ـرتقديــك وكذلــة، الهيئــات عمليــع جميـــيفـز التميــادئ مبــق تطبيــة ثقافـس ـرغـــىلإةـزالجائــدف “تهـــي:بدـاه وميــاء بـكهرـة لهيئـ

ـةاإليجابيــة الطاقــر نشـوـز، والتميــاألداء بــق يتعلــا فيمــم بينهــا فيمــس التنافــى ـعلـم تحفيزهـوـام، العــدار مــى ـعلـا ظفينـموأداء  
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ـاعدونيســن الذيــن ظفيـالموـر لتقديــة خاصــأة مكافــة الهيئــت طبقــك، ذلــى ـلإـةوباإلضافــن.” ظفيـالموـن وبيــل العمــكان مـــيف
ـمفاتهـتصرـى ـعلـا ظفـمو 609ـأة مكافــت تمـ،2016ـام عــي ـفوـف. التكاليــي ـفات ـوروفــق تحقيـوـة الهيئـد ـوارمــى ـعلـاظ الحفــي ـف

ـا.انياتهــة وميزـول الهيئـــى أصـعلـاظ  ــى الحفـلـي أدت إـام والتــدار العــى مــعلـة الخاصـ

تشجيع االبتكار 

ـنـات مــل والخدمــة العمــين بيئــة تحســول كيفيـة حــرـكار المبتكــم األفــى تقديــعلـن ظفيــجيع الموــى تشـعلـة ص الهيئــرتحـ
ـرـا تأثيـنـظفوـا موحهــي اقترـكار التــن األفــدد مــد كان لعــكاري”. وقــوان “أفــت عنــة تحــا الهيئــة أطلقتهــة تفاعليـل منصـالـخـ

ــيفً،ـاظفـمو 889ـكاري ـة أفـــي منصـفـاركين ـدد المشــغ عـ، بلـ2016ـام ـي عــفـتدامة )TBL(. وـي لالســثـد الثالـوم البعـــى مفهـعل
ـونمليـ 725ـر ـى توفيــلـد أدت إة قــرـكار المبتكــذه األفـألن هـًاـرنظـة. وـرفكـ 2747ـة حــكار المقترـدد األفــي عــلـغ إجماـن بلـحيـ

قــد المكافــآت هــذه بــأن ًعلمــااإلبداعيــة،  األفــكار أصحــاب مــن 1255مكافــأة  ــىعلصنــا حرفقــد  ،2016عــام  ــيفدرهــم  
ـنـداع مــكار واإلبــجيع االبتــى تشــلـدف إـة تهـة داخليــادرـا مبــك، أطلقنــى ذلــلـة إـام. إضافــذا العــم هـدرهـ 424,720ــىلـت إصلـو
ناـرنشـوـة، مقابلـ 55ـا ينـأجر،2016ـام عـل الـوخــة. الهيئـــيفـة المبدعــول العقــن عــة ثائقيـوم الـوأفــو فيديــع مقاطــر نشـل الـخـ

ـة. ـن الهيئــن مبدعيــة مــخصي لثالثــف الشـالملـ

نامج االبتكاري : نتائج برنسم بيار

نتائج منصة “أفكاري”  

معدل مقترحات أفكاري الممكنه

معدل تنفيذ مقترحات أفكاري

معدل مقترحات أفكاري

مقترحات من المعنيين الخارجيين
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717 

يلفعلاالمستهدف 

ى الحد األقصى لكل مجموعة لة إتم تحجيم المخططات باإلشارمالحظة: 
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قصة نجاح:
افيتي سم الجرللر 2021 مسابقة ديوا 

ـلـكار لجعــة لالبتـطنيـاتيجية الوـترـع االسـمـًـجاماـن، وانسـظفيــن الموـكار بيــة االبتــم ثقافــى دعــلـة إاميــا الردنــار جهوـي إطــف
ـمسـالرـون ظفـالموـذ نفــث حيــي، افيتـالجرـم سـللر 2021ـوا ديــابقة مســا أطلقنـً،اـكارابتــم العالـدول  ـركثـأـن مـات ـاراإلمــة دولـ

ـعيدسـ / ـعادةســد كـوأ .2021ـة الهيئـاتيجية ـترالســة الخمســاور المحــد تجســي( افيتـ)جرـة يـجدارـة فنيــات لوحـل الـخــن مـ
ـن ـد بــيخ محمــمو الشــب الســات صاحــة لتوجيهــذ الهيئــة، تنفيــذي للهيئــس التنفيـئيـالرـدب ـو المنتــر، العضــد الطايـمحمـ

ـجيعتشــات واألداء، وـين الخدمــاه هللا، بتحســي رعــبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رـوم، نائــد آل مكتـاشـر
ةـدروالقــداع واإلبــة اإليجابيــة الطاقــز يـتعزل الـخــن مــة الحكومـــيفاإلداري  ـلبالعمــاء تقـواالرـن، ظفيـالموـن بيــكار االبتــة ثقافـ

ـيخةشــة، وـع الطاقـيــاع توزـن قطــري، مــة الصابـضحــن ومـًكال 2016ـام ـي عــفـابقة ـز بالمســق الفائـيــم الفرضــز. وـى التميــعل
ية. ـرد البشــوارـال والمــم األعمــاع دعــن قطــوري، مــة خـضــال، وروـر األعمـيـتطواتيجية وـترـاع االســن قطــن، مــد حسـعبيـ
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قصة نجاح: 
مهندس المستقبل

ــيفباالســتثمار  الهيئــة اموالتــزاءة، القــرعــام  2016عــام  نالوإعــات اإلمــارلدولــة  شــيدةالرالقيــادة  توجيهــات مــع ًتماشــيا
ـنـة ضمـيبيــاعة تدرسـ 80ـن ـد عـيــا يزلمـًـاعامـ 15 و 12ـن ـم بيـاوح أعمارهــرتتـًـاطالبـ 47ـب يــة تدرـزت الهيئــباب، أنجـالشـ

ـتمرتواســة، يجابيـإـةطاقـاءة ـرالقـض ـرمعــن مـًـزءاجــكلت شــي التـة ـادرالمبــك تلــتقبل”؛ المســدس “مهنــي الصيفــم المخيـ
ـلش العمـل ورالــن خــى مــة ال تنسـبــن بتجرظفيــاء الموـد أبنـيــى تزوـلـدف إتهـ، و2016ـمبر ديسـ 29ـى ـلإ18ـن ة مــرـي الفتــف

ـلات التحليــارـل مهــة مثــم العلميـاتهــر مهاريــى تطوـعلـل تعمــكار، وـداع واالبتــى اإلبــعلب الــجع الطــي تشـات التــروالمحاضـ
ًـااهتمامــال األطفــر وأظهــاء. بـللكهرـية األساســادئ المبــم تعليمهـــىلإـةباإلضافـ، ـتنتاجواالســكالت المشــل وحــة والمالحظـ

المخيــم ــيفالمشــاركين  ســعادة اســتبيان نتائــج وبلغــت المســتقبل. ــيفنامــج البرــي فأخــرى  ةمــربالمشــاركة  ًاكبيــرًشــغفاو
ـهـن دعمــي عــبـاه دـاء وميـبــة كهرـذي لهيئــس التنفيـئيــدب الرـو المنتــر، العضــد الطايــعيد محمــعادة ســرب سـوأعـ %99.

بالــاعدة الطــو مســة نحــة المجتمعيــؤولية الهيئــار مســي إطــفب الــاعدة الطــج لمسـنامــر البريـد تطوـود لجهــدوـر المحـغيـ
ـباب. ـل الشــن جيــا بيــم والتكنولوجيــة العلــي ومحبــث العلمــز روح البحـيـتعزـي، وـتقبلهم المهنــاف مسـالكتشـ



المجتمع

إطالق 27 مبادرة في عام 2016

12,922  ساعة تطوعية

أســهمت جهــود الهيئــة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة ـفـي زيــادة 
مستويات رضا وسعادة المجتمع من 82%في عام 2013 إلى %89

في عام 2016
 

   



 

   

المجتمع

 2016ي عام فة مبادر 27إطالق  

 ساعة تطوعية 12,922

ـادةيــي زـفـة ـة الماضيــنوات القليلــالل الســة خـد الهيئــوـهمت جهـأسـ
 89%ى لإ 2013عام  يف 82%من  المجتمع سعادةوضا ريات مستو
 2016ي عام ف
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نهجنا اإلداري 

ـةـة واضحــا سياســة، اعتمدنـيــذ البداـي. ومنــبة دـارـي إمــفـش ـي تعيــه التــع فئاتــع بجميــل للمجتمـد الجميــرـة بــزم الهيئـتلتـ
ـؤوليةـر المســي معاييـيلبـًالـمتكامـًاـارـا إطـضعنــة. ووـات الدوليـســل الممارـق أفضــية وفـسســة المؤـؤولية االجتماعيـللمسـ

اتـادرمبــار اإلطــذا هــن يتضمـوـي. أساســر أمــة المحليــات المجتمعــم دعـــيفـهامنا إسـأن  ـدركنـإذ  ـية،سسـالمؤـة المجتمعيـ
ـلـن أجـ. ومـ2021ـام ـة لعـاتيجية الهيئــترواسـ 2021ـي ـبـة دوخطـ 2021ات ـارـة اإلمـيــداف رؤـع أهــى مــة تتماشـاجتماعيـ

ـا ضعنــن، ووـة للمعنييــات الفعليــد االحتياجــا بتحديــية، قمنـسســة المؤـؤولية المجتمعيـاتيجية المســترـذ اسـتنفيــر ويـتطو
جيــة اتنــا الداخليــة والخارــي رعايــة مبادرفيعكــس ذلــك أهدافنــا المتمثلــة خطــة عمــل شــاملة لتلبيــة هــذه االحتياجــات. و

ـن.ـات المعنييــة احتياجــة تلبيــى كيفيــعلف ـرات، والتعــادرـك المبــم تلـتقييــذ وتنفيــية وسســة المؤـؤولية المجتمعيـللمسـ
الدولــة، ئيــسرنهيــان،  آل يــدازبــن  خليفــة الشــيخ الســمو صاحــب بتوجيهــات الخيــر” “عــام 2017ن الإعــمــع  تماشــياو

ـاتـع توجيهــى مــانية، تتماشــة وإنسـة اجتماعيــادرمبـ 27ـذ لتنفيـًـيائيســا رنامجـبر 12ـى ـعلـة ـدت الهيئــه هللا، اعتمـحفظـ
ـاه هللا،ـي، رعــبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رـوم، نائــد آل مكتـاشــن رـد بــيخ محمــمو الشــب السـصاحـ

المحليــة. المجتمعــات  بدعــم 

ات المسؤولية المجتمعية من خالل: تستخدم الهيئة قنوات اتصال متعددة لتحديد احتياجات المعنيين لمبادرو

توجيهات ات يارالزاسالتالمراالجتماعات االستبيانات 
الحكومة  الميدانيةسمية الرسمية الر

56789 2 

المناسبات والفعالياتة العليا صيات اإلدارتوالتعاون مع الجهةاحات الداخلية االقتر االجتماعيةي بباء ومياه دلهيئة كهرالمتخصصة المعنية جية ظفين) والخار(المو ية نات المعيارتنفيذ المقارو(الشركاء والعمالء)
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ـةات الهيئــع إدارـم جميــث تدعــة، حيـيعنا المجتمعيــارـا ومشـاتنــين مبادرـى تحســعلار ـتمرـل باســك، نعمــى ذلــلـة إباإلضافـ
التطوعيــة  المشــاركة نشــجع كمــا بالمجتمــع. المتعلقــة المشــتركة امــجالبرتنفيــذ  ــيفتســهم والعليــا،  ةاإلدارتوجيهــات  

المكافآت امجوبرـز الحوافـمن  ـةمتنوعــة مجموعــم تقديـل الـخــن مــة المجتمعيــؤولية المسـات ـادرمبــف مختلـــيفـة الداخليـ
ـة.ـي الهيئـظفــع مولجميـ

اتنا مبادر

ـىـليتوـك، ذلــى ـلإـةوباإلضافـً.ـاماديـأو  ًـااقتصاديــة الهيئــي ظفـموـى ـعلـرى الكبـيعنا ـارمشــن مـأي  ـرثـتؤـم لـ، 2016ـام عـل الـخـ
ـيقـن تنســؤولون عــم مســات وهـللقطاعـال ـممثـ 24ـم ـبكة تضــن شــيق بيــة التنســة بالهيئــؤولية المجتمعيــج المسـنامـبر

ـةـج التوعيـامــل برــي مثـلمحلـع اـة المجتمــج لتنميـامـات برـادرـملت المبـشــم. وـة بقطاعاتهــة المتعلقـات المجتمعيــادرالمبـ
ـذـم تنفيـتـ 2016ـام ل عـالــه خــن أنــأن نعلــة بــي الهيئــفف ـرنتشــة. وت رمضانيـالــدم، وحمــرع بالـت التبـالـس، وحمــدارـي المــف

ـعـعادة المجتمــج ســتمر لنتائــد المسـيـاـد التزيعــتهدفنا. وـاوز مســا يتجــو مــاح، وهــة بنجــا االجتماعيـاتنــن مبادرمـ %93.8
المســؤولية خطــة تنفيــذ وحســن اختيــار دقــة ــىعلًواضحــاًالدليــ،2016عــام  لالخــ 89%بلغــت  والتــي الهيئــة، لــدى 

ـة. ـدى الهيئــية لـسســة المؤالمجتمعيـ

%89.01 %90.30%87.12 %87.00 %87.73 %87.10 %87.00 %87.13 %87.00 %86.00%%82.00 %78.00 

2016 2015 20132014 

ي لسعادة المجتمعلالمعدل اإلجماي لسعادة فئات المجتمعلالمعدل اإلجماسسة ي للسعادة من المؤلالمعدل اإلجما



114 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  تـــقـــــــــر
االستدامة 2016

  

  
  

 

أصحاب الهمم

ـموالســب صاحــه منحــذي الــب اللقــو وهــم، الهمــاب ألصحــة الداعمــج امـوالبرات ـادرالمبـــيفًـاالفعـًـهاماإســة الهيئــهمت أسـ
ـخاص ذويـاه هللا، لألشــي، رعــبـم داء حاكــوزرـس الــس مجلـئيــة رـس الدولـئيــب رـوم، نائــد آل مكتـاشــن رـد بــيخ محمـالشـ

ـع”ـكان للجميــي.. مـة “مجتمعــادرـم مبــا لدعـدهــار جهوـي إطــفـك ذلــة، وـر الدوليــات والمعاييـســل الممارـق أفضــة، وفـاإلعاقـ
ـةـذي لحكومــس التنفيــس المجلـئيــي رـبـد دـي عهــلـوم، وـد آل مكتـاشــن رـد بــن محمــدان بــيخ حمــمو الشــا ســي أطلقهـالتـ
2020.ـام ـول عــل بحلــة بالكامــذوي اإلعاقــة لــة صديقــى مدينــلـي إـبـل ديــي، لتحوـبد

تحســين ــىلإاميــة الرات المبــادرق الإطــل الخــمــن  ياتهــا،وأولواهتماماتهــا  مقدمــة ــيفاإلعاقــة  ذوي الهيئــة ضعــتووقــد  
ـكارـز االبتـل مركـالــن خــم. ومــاب الهمــات أصحــات وأمنيــق رغبــي”، لتحقيـة “أمنيتــادرـا مبــم، ومنهــة لهــات المقدمـالخدمـ

ـا ـة، ممــات المختلفــم ذوي اإلعاقــاب الهمــن أصحــا مـطالبـ 150ـن ـر مــي ألكثــب التقنـيــر التدرـا بتوفيــة، قمنــع للهيئـالتابـ
ـداع.ـكار واإلبــى االبتــعلـة ـة قائمــل بيئــي ظــفـدة، ـة جديــات تقنيــو تخصصــه نحــن التوجــم مـمكنهـ

تمرهامؤ 2016ـمبر ديسـي فالهيئة  عقدت الهمم، ألصحاب بالكامل صديقة مدينة تصبح ألن يبداتيجية ـترالسـًتحقيقاو
ـكان مــي.. “مجتمعـة ـادرمبــى غطــذي الــات” تحديـوـة ملهمــص “قصــوان عنــت تحــة، اإلعاقـذوي  ـخاصلألشـاألول  ـنويالسـ

ـذيـس التنفيــس المجلـئيــي رـبـد دـي عهــلـوم، وـد آل مكتـاشــن رـد بــن محمــدان بــيخ حمــمو الشــا ســي أطلقهــع” التـللجميـ
ــي.بدـة لحكومـ

دعــم والهمــم،  ألصحــاب بالكامــل صديقــة مدينــة لتصبــح ــيبديــل تحوــي فوالمجتمــع  الحكومــة دور تمــرالمؤتنــاول و
ـرتمــا المؤدعــداع. وـكار واإلبــى االبتــعلـن يـاد قادرـرـع كأفــي المجتمــفـم دمجهــم وـاب الهمــن أصحــة لتمكيـاتيجية الهيئــتراسـ

ـةـي بيئــفـا نهــي يواجهوـات التــة والتحديــم الملهمــم قصصهــى تقديــلـة إـن ذوي اإلعاقــن مــن والمحلييــن الدولييـالمتحدثيـ
المجتمــع.داخــل  الهمــم أصحــاب لدمــج اتاالبتــكارمــن  ًعــدداالهيئــة  اعتمــدت تمــر،المؤل الوخــعملهــم.  
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ي نخيمة اإلفطار الرمضا

األنشــطة  مختلــف تنظيــم ياســنوــى لنتولــذا،  الجنســيات. متعــددة بيئــة ــيفنــا ظفومويلتقــي  أن ــىعلالهيئــة  ــيفص نحــر
ميةالــم اإلســن القيـعـًالــا، فضـتقاليدهـات وـاراث اإلمــرـس تــة تعكــي بيئــفـاء، ة وروح العطــوـز األخـيـمية لتعزالــة واإلسـيـالخير

ـةاميـالرية ـنوالسـات ـادرالمبــن مــدة واحــارك المبــان رمضــهر شـل الـخــا ننظمهــي التـية ـنوالســان رمضــة خيمــد تعـوـة. فيعـالر
ـنـن مـظفيــية للموـار األساســة اإلفطــة وجبــدم الخيمـتقــع. وـن والمجتمـظفيــن الموـم بيــة والتالحــن األلفــو مــق جــى خلــلإ

ـاخدماتهــة الرمضانيــة الخيمــدم تقــا كمــار. اإلفطــد بعــم عملهــات مناوبــدأ تبــن ممـة ـاراإلمــاء أنحــع جميـــيفات اإلدارـف مختلـ
ـيات. ـع الجنســن جميــور مـللجمهـ

يب الصيفية للطالب امج التدربر

ـذههــم تصميــم تــد وقــات. والجامعـس ـدارالمـب الـلطــر يـوالتطوـب يـالتدرـج امـبرـف الصيــل فصـل الـخـًياـنوســة الهيئــدم تقـ
مختلــف ــىعلامــج البرــي فالمشــاركين  بالالطــيــع توزيتــم  حيــث اســتهم،درلمجــال  ًوفقــاب الالطــالســتيعاب  امــجالبر
ضمــن العمــل اتقــدريــز تعزوأفضــل،  ًفهمــاالعمــل  بيئــة فهــم مــن بالالطــتمكيــن  بهــدف الهيئــة، وقطاعــات اتإدار
ـعور ـز الشـيـتعزـام، وـات المهـيــد أولوتحديــت، وة الوقــن إدارـد عـيــم المزـن تعلــج مـامــذه البرـم هــا تمكنهــد. كمــق واحـيـفر

ـركبــف أظيــى توـلـا إيضــج أامــذه البرـدف هـتهــتقبل. وـي المســفـادة ـوا قـنــهم وليكوـر أنفسـيــاعدهم لتطوـا يســؤولية مـبالمسـ
ـن.طيـد التوـوـز جهـيــة بتعزام الهيئــزـع التـمـًـياـك تماشـذلــن، واتييــة اإلمارـن الطلبــدد مـعـ
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صندوق تكافل

ظفــيلموــي لالماالدعــم  لتقديــم “تكافــل” صنــدوق 2009عــام  ــيفأطلقنــا  المجتمعيــة، بمســؤوليتها الهيئــة امالتــزإطــار  
،2016ـام عــي ـفوـدوق. الصنــذا هــي ـفـم درهـ 3,600,000ـغ بمبلـيا ـنوســة الهيئــهم تسـوـة. المحتملــوارئ الطــاالت حـــيفـة الهيئـ

ً.ـاظفـمو 220ـدوق ـن الصنــتفيدين مــن المسـظفيــدد الموـغ عـبلـ

ىعلالمسابقة العالمية للجامعات لتصميم األبنية المعتمدة  
 الطاقة الشمسية 

ـي( هـSDMEـط )ســرق األوـي الشــفـية ـة الشمســى الطاقــعلـدة ـة المعتمــم األبنيــات لتصميــة للجامعــابقة العالميـالمسـ
ةارـع وزـي، مــبـاه دـاء وميـبــة كهرـي، وهيئــبـي دـفـة ـى للطاقــعلـس األـن المجلـكة بيـاـرـر شــة عبــا الهيئــة تنظمهــابقة دوليـمسـ

ـاءوبنــم لتصميــم العالــاء أنحــع جميــن مــات الجامعــس تتنافــوف ســة الدوليــة المنافســذه هـل الـخــن ومــة. يكيـاألمرـة الطاقـ
ـة.المنطقـــيفـائد الســاخ المنــع مــف التكيـــىعلة ـادروقــة، البيئــة حمايــي ـفـهم تســية، الشمســة بالطاقــل تعمــازل منــغيل تشـو
الجامعات لطالب يدةفرـة صـفرـية” الشمســة الطاقـــىعلـدة المعتمــة األبنيــم لتصميــات للجامعــة العالميــابقة “المســد تعـو

لتحقيق  والتصميم ـكاراالبتـي فـم اتهـوقدرـم اتهـمهارـار وإظهــا، نهـيتعلموـي التــات يـالنظرـق تطبيـوـة، الهامـات ـرالخبــاب الكتسـ
ـدوقــات. والتحديــات المنافســل احـمرل الـخــون يعملــم وهــرق الفــاهدة لمشــور للجمهــة صـفرـا أنهــا كمــتدام. مســاة حيــط نمـ

ـمـة بتصميــرق المؤهلــتقوم الفـســابقة. وـة للمســة النهائيـحلــي المرـفـاركة للمشـًـدابلـ 16ـن مـًـاـا جامعيـيقـفر 22ـار ـم اختيـتـ
بالطاقــة تعمــل التــي للمنــازل الطاقــة اســتخدام وكفــاءة التكلفــة حيــث مــن وفعالــة مســتدامة نمــاذج تشــغيلووبنــاء  

ـة.للمنطقــة المناخيــروف الظــاة اعـومرـة، البيئــة حمايـــىعلـز التركيــع مــية، الشمسـ
ـيـفـر يــث والتطوـادة البحــى قيــعلـن يـاد القادرـرـر األفـيــي تطوـفًـاـتثمار دائمــى االســعلـي ـبـاه دـاء وميـبــة كهرـي هيئــفص ـرنحـو

ـنتيــي دورـبـتضيف دستســة. وـة البيئــة وحمايـد الطبيعيــوارــى المـعلـاظ ـة الحفــددة لمواصلــة والمتجــة النظيفــال الطاقـمجـ
آل اشــدربــن  محمــد مجمــع ــيف 2018عــام  ــيفســط األوالشــرق  ــيفة مــرألول  ســتعقد التــي المســابقة، مــن متتاليتيــن 

هــذه اســتضافة يؤكــدو .2020ــي بدكســبو إضمعــرمــع  ًامنــاتز 2020عــام  ــيفأخــرى  ةومــرالشمســية،  للطاقــة مكتــوم 
ـزيـلتعز 2050ـة ـة النظيفــي للطاقــباتيجية دـترـم اســي لدعــبـاه دـاء وميـبــة كهرـا هيئــي تبذلهـد التــوـي الجهــبـي دـفـابقة المسـ

النظيفــة للطاقــة عالمــي مركــز ــىلإــيبديــل تحوووالمبدعيــن،  اإلبــداع واحتضــان االبتــكار تشــجيع مجــال ــيفــي بدمكانــة  
األخضــر. واالقتصــاد  
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االتصال والتوعية 

ـاء.بـوالكهرـاه الميـــىعلـاظ الحفــول حــن المعنييــع جميــن بيــي الوعــتوى مســع فـرـى ـلإًـادائمـــيبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــعى تسـ
ــىعلمنظمــة  جيــةخارنشــاطات  جانــب ــىلإيقي، التســولالتصــال  متكاملــة تالحمــالهيئــة  تطلــق ذلــك، تحقيــق ألجــلو

ًـاـة تدقيقــري الهيئــاه، تجــاء والميـبــتخدام الکھرـي اســفـن اط المعنييــرـدم إفــان عــام. ولضمـل العـالـدة خــوـن الجـمـٍـالـو عـنحـ
ـةـل کمیــة لتقليـيــة الضرورـر التصحيحيــاذ التدابيــا اتخــنى لنــی يتســن، حتـء التجارییـالــار العمــة لکبــتهالك الطاقــول اسـحـ

ـيـوم العالمـض، واليــاعة األرـل ســيد مثـشــة بالترـات المتعلقــي الفعاليــفـاركة ـى المشــعلـا يضـص أـرـا نحــتخدامها. كمـاسـ
ـاليصــن إـا مــن خاللهــن مــي نتمكــة التـص الهامــرـن الفــارك مــان المبــهر رمضــد شـعـُيـاه. وـي للميــوم العالمــة، واليـللبيئـ

ـت، حققـ2016و 2009ـي ـن عامـة بيــرل الفتـالــؤول. وخـومســو واعـى نحــعلـاه ـاء والميـبــتخدام الكهرة اســرورـالتنا بضـسـر
الكهرــي فات وفــورالطاقــة  كفــاءة تدقيــقوالتوعيــة  تالحمــ

ٍ
6.2بواقــع  الميــاه ــيفوجيجاوات/ســاعة،  1,544بمقــداربــاء  

ـم.ـون درهـمليـ 957ـي ـلـغ حواـف تبلــي التكاليــفات ـورـادل وفــا يعــون، أي مــار جالـمليـ

ضساعة األر

بأهميــة  ــيبدســكان  لتثقيــف ض«األر»ســاعة  فعاليــة ــيبدوميــاه  بــاءكهرهيئــة  نظمــت متتاليــة، ســنوات 9مــدار  ــىعل
ـنـد بــن محمــدان بــيخ حمــمو الشــة ســت رعايــة. تحـة العالميــادرـذه المبـل هـالــن خــة مــى الطاقــعلـاظ ـي الحفــفـاركة المشـ

ـيـفـة ـى للطاقــعلـس األـع المجلـكة مـاـرـي، وبالشــبـة دـذي لحكومــس التنفيــس المجلـئيــي، رـبـد دـي عهــلـوم، وـد آل مكتـاشـر
ـيـبـة دـن مجموعــم مــة، وبدعــون الطبيعــي لصــدوق العالمــع الصنــاون مــة بالتعـيــاة الفطرات للحيــارـة اإلمــي، وجمعيــبد

ـذههــج دمـوـيد، شـالترـة ثقافــيخ سـترـي ـفـاون التعــر أواصــز يـلتعزـة دوليـة ـودعــي ـبدــيفض األرـاعة ســة فعاليــد تعـات، ـارللعقـ
ـع.ـة للجميــاة اليوميــط الحيــي نمــفـة الثقافـ
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ـةنيـبوـات الكرـن االنبعاثــد مــث الحــن حيــي مــبـتدامة لدـة المســز التنميـيـــي تعزفـة د الهيئــوـر جهــكل كبيـة بشــادرـم المبـتدعـو
ـرتغيــم وـي العالــفاري ـرـاس الحــتدامة لالحتبــول مســاد حلـيجــي، وإـوث البيئـاري، والتلــرـاس الحــببة لالحتبـات المســازوالغـ

األضــواء جميــع إطفــاء يــقطرعــن  الهامــة الفعاليــة هــذه ــيفللمشــاركة  المجتمــع ادأفــرجميــع  الهيئــة تحــثوالمنــاخ.  
ـةأهميـــىعلـوء الضــلط نســة يقـالطرـذه وبهــاء. مسـ 9:30 ــىلإـاءمسـ 8:30 ـنمــدة واحــاعة ســدة لمــة يـالضرورـر غيـة ـزواألجهـ

 إذا ًاـركبيـًاـرـدث أثــن أن تحــة يمكـة الواعيــرد الصغيــوـك الجهــأن تلـبـًـاـة، علمــة البيئــة وحمايـد الطبيعيــوارـى المــعلـاظ الحفـ
ـا.ـا معـعملنـ

ـرتغيــأن بشــة يـاإلطارـدة المتحــم األمــة اتفاقيــن مـ (CERs)ـدة المعتمــات االنبعاثــض خفــهادة شـــىعلـة الهيئــت حصلــد وقـ
ـزالمتميــي ـبدـز مركــع مــاون بالتعـ 2016ض األرـاعة سـل الـخــات االنبعاثــض تخفيـــيفـا لنجاحهــك ذلـو (UNFCCC)ـاخ المنـ

222ه قــدربــاء الكهراســتخدام  ــيفكبيــر  خفــض تحقيــق عــن تعلــن أن الهيئــة يســروــي”(. بدبــون )“كربــون الكرلضبــط  
2016.ـي ـبـي دـفض ـاعة األرل سـالــن خـطـ 96ـع ـون بواقـبــيد الكركســي أـنـات ثاـض انبعاثــى خفــلـة إـاوات، إضافـميجـ

العمل التطوعي 

نا:ـعارـع شــجم مــا ينســو مــتدامة وهــز االسـيــية لتعزة أساســزـي ركيــل التطوعــأن العمــي بــبـاه دـاء وميـبــة كهرـي هيئــفـن نؤمـ
ـامـي عـ. ففـ2010ـام ـذ عــة منــاعات التطوعيــدد الســي عــفة ـتمرـادة المسـيـل الزالــن خــك مــح ذلـيتضــة”. وـال القادمـ“لألجيـ
ومنحهــم ظفينــا،موــى علًيجابــاإانعكــس الــذي األمــر تطوعيــة، ســاعة 12,922مجموعــه  بمــا نــاظفوموســاهم  ،2016

اتـارـم مهــن تعلـعـًالــع، فضــن المجتمـمـًـزءاـوا جـنــاس، وأن يكوـع النــل مــرق، والتعامــداث فــة، وإحــاب الثقــة الكتسـصـالفر
ـدة. جديـ

مجموع ساعات العمل التطوعي 

مجموع أ يام العمل التطوعي

12,922 13,560 8,039 8,014 1,555 1,320 916 

2014 2012 2010201120132016 2015 السنة 
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قصة نجاح: 
اء تغير المناخ نامج سفربر

ـعـي جميــفاري ـرـاس الحــاخ واالحتبــر المنــر لتغيــر المباشــهدوا التأثيــا ليشـظفيهـموًياـنوـي ســبـاه دـاء وميـبــة كهرـل هيئـسـتر
ـلـي التقليــفـل اتيجي المتمثــترـا االســار هدفنــي إطــفـك ـي ذلــتيأـي”. وـر المناخـاء التغيــفرـا “سـنامجهــار برـي إطــفـم، ـاء العالـأنحـ

منطقــة ــىلوإالجنوبيــة،  القطبيــة ةالقــارــى لإظفينــاموســلنا أرحيــث  2015عــام  ــيفنامــج البربــدأ  البيئيــة. بصمتنــا مــن 
ـتوىمســع فـرـي ـفـهموا وليســي، المناخــر للتغيـاء ـفرســوا نـليكوت الـحـالرـذه هــن مــون ظفـالموـاد وعـ .2016ـام عـــيفـازون األمـ
المناخي. للتغير  ـلبيةالســار اآلثــة لمواجهــة جديــوات خطــاذ اتخــة أهميــول حــن جييـوالخارـن الداخلييــن المعنييــدى لــي الوعـ

ـاتـر فعاليــن عبــن المعنييـمـ 2000ـن ـر مـكثــى أـلـالتهم إســال ريصــن إـي مــر المناخـاء التغيــفرـن سـ، تمكـ2016ـام ـي عــفو
ـر،األخضــبوع واألســس”، يتكيـ“وـة والبيئــة والطاقــاه الميــا تكنولوجيـض ـرمعـ: ـرالحصـال  ـالالمثــبيل ســـىعلـمل تشــة، جيـخار

للهيئــة،  اتيجياالســترواألســبوع  والبيئــة، مةالوالســوالصحــة  دةالجــوتمــر ومؤض، األرســاعة وللطاقــة،  العالمــي واليــوم 
لالــة. وخــية والجامعيـسـات المدرـاريــتدامة، والزـادة االسـيــق ريــا فرـي يعقدهــة التــات التوعيــكار، وجلسـات االبتــرومختبـ

ـةالطبيعيــر المناظــث حيــا، انيـتنزــىلإـنظفيـالموـن مــة الثالثــة الدفعــي ـبدـاه وميــاء بـكهرـة هيئــل سـستر،2017ـو يوليــهر شـ
ـيةـر الوحشــا الحمــر بهــي تتكاثــافانا التــى الســلـا إيقيــي أفرـفـة ـى قمــعلـارو، أـل كليمنجــة لجبـتفعــة المرـن القمــة، مـالمذهلـ

ــيفالمشــاركون  سيشــاهدوالمختلفــة.  البيئــات الستكشــاف يلــةطوحلــة برًيضــاأيــق الفرســيقوم ويــة. البروالحيوانــات  
ـرـر تغيــن تأثيــد عـيــى المزـعلفون ـيتعرســة، وـة المحيطــارو والمنطقــى كليمنجــعلة ـراري مباشــرـاس الحــار االحتبــة آثـالبعثـ
ةـاريـوزـفاري، ســة حلـرـي ـفـروج الخــل مثــرى أخــطة أنشــا يضـأـة الحملــمل ستشـوـك. افيـجيوغرنال ـيوناشـاء ـرخبــن مــاخ المنـ

ـة.ـي المنطقــفـاخ ـر المنــر تغيــة أثــن لمناقشــن المحلييــة المعنييــة، ومقابلـطنيــات الوالمنتزهـ
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ير ة العالمية إلعداد التقارشر المبادريات مؤمحتو

جيونالمعنيون الخار الجوانب داخل 
جهاالهيئة وخار الجوانب المادية

المستثمرون الحكومة المجتمع الشركاء دونالمور المتعاملون 
 االقتصاد

√ √ √ √ √ √ كالهما األداء االقتصادي 

√ √ كالهما ي السوق فالتواجد 

√ √ √ √ √ كالهما يات سات المشترممار

√ √ √ √ √ √ كالهما مكافحة الفساد 

√ √ √ √ √ √ كالهما التوافر واالعتمادية 

√ √ √ √ كالهما ى الطاقة علة الطلب إدار

داخلية ير البحث والتطو

داخلية كفاءة النظام 

ةئيبلا
√ √ √ √ √ √ كالهما الطاقة 
√ √ √ √ √ √ كالهما المياه 

√ √ √ كالهما االنبعاثات 

√ √ √ كالهما النفايات السائلة و التقليدية 

√ √ √ كالهما ام االلتز

√ √ √ √ √ √ كالهما د التقييم البيئي للمور

 المجتمع

√ √ كالهما ظيف التو

√ كالهما ظفين ة بالموعالقة اإلدار

√ √ كالهما الصحة والسالمة المهنية 

داخلية يب والتعليم التدر

داخلية ص تكافؤ الفرالتنوع و

√ √ كالهما المجتمعات المحلية 

√ √ √ √ √ √ كالهما التخطيط واالستجابة 
للكوارث/الطوارئ 

√ √ √ √ جيةخار سالمة العمالء صحة و

√ √ √ كالهما ام االلتز

√ √ √ كالهما صول الو

√ √ √ √ √ √ كالهما توفير المعلومات 

√ √ √ √ √ √ كالهما سعادة المعنيين 
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ير ة العالمية إلعداد التقارشر المبادريات مؤمحتو

مواءمة
أهداف 
التنمية 

المستدامة  
SDGs(مع )

)GRI ( ال

الصفحة صفالو اإلفصاحات ة معيار المبادر
 العالمية إلعداد

ير التقار

:GRI 1012016 سسةالمؤ
اإلفصاحات العامة 

15 سسةاسم المؤ 1 - 102 

 GRI102: اإلفصاحات
العامة 

15 ية والمنتجات والخدماتالعالمات التجار 2 - 102 
16 سسةموقع المؤ 3 - 102 
15 سسةمواقع عمل المؤ 4 - 102 

15 ينطبيعة الملكية والشكل القانو 5 - 102 
15,86 سسةاألسواق التي تخدمها المؤ 6 - 102 

15,16,29 سسةحجم المؤ 7 - 102 
98,99 ينظفون و العمال اآلخرمعلومات عن المو 8 - 102 

28 سلسلة اإلمداد 9 - 102 
ال توجد 

ةات كبيرتغيير
سسة و سلسلة اإلمدادي المؤفة ات كبيرتغيير 10 - 102 

20,21 يئالمبدأ أو النهج الوقا 11 - 102 

ال توجد 
يةات جذرتغيير

جيةات الخارالمبادر 12 - 102 

7.4 34 ي الجمعياتفية العضو 13- 102 

9 ئيس التنفيذي للهيئةكلمة العضو المنتدب والر 14 - 102 

23 القيم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد السلوك 16 - 102 

16.3 24,25 هيكل حوكمة الهيئة 18 - 102 

37 قائمة مجموعات المعنيين 40 - 102 

بقة مطاغير 
اتاراإلمي ف ضات الجماعيةاتفاقيات المفاو 41- 102 

36-39 تحديد و اختيار المعنيين 42- 102 

36-39 اك المعنييننهج إشر 43 - 102 

38 حها المعنيونالمخاوف األساسية التي طر 44 - 102 

14,15 ي البيانات الماليةفجة قائمة الكيانات المدر 45 - 102 

14,41,42 د جوانبه ذات األهميةير وحدوتحديد محتوى التقر 46 - 102 

43 الئحة الجوانب ذات األهمية 47 - 102 

14 ار أو إعادة صياغة المعلوماتشرح تكر 48 - 102 

ال توجد 
ةات كبيرتغيير

يري إعداد التقرفات التغير 49 – 102 

14 يرة المشمولة بالتقرالفتر 50 – 102 

14 يريخ أحدث تقرتار 51 – 102 

12.6 14 يرة إعداد التقاردور 52 - 102 
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مواءمة 
التنمية أهداف 

المستدامة  
SDGs(مع )

)GRI ( ال

الصفحة صفالو اإلفصاحات ة معيار المبادر
 العالمية إلعداد

ير التقار

:GRI 1012016 سسةالمؤ
اإلفصاحات العامة 

14 ياتهير أو محتوي حالة االستفسار عن التقرفجهة االتصال  53 - 102

 GRI102: اإلفصاحات 
العامة 

 تم إعداد هذا
ير وفق معايير التقر

ير: أغداد التقار
المستوى االساسي 

ير وفق معايير اإلفصاحات حول تقديم التقار
يرة العالمية إلعداد التقارالمبادر

54 - 102 

123-131 يرة العالمية إلعداد التقارشر محتوى المبادرمؤ 55 - 102 

14,134-132 جيةسياسة الضمان الخار 56 - 102 

16,54,55 ئيس من مصادرلمصدر ر ً ات المركبة وفقا القدر
يعيةللوائح التشر الطاقة و طبقاً 

EU1 

54,55 ئيس منلمصدر ر ً ي الطاقة المنتجة وفقا فصا
يعيةللوائح التشر ً طبقا مصادر الطاقة و

EU2 

86 ي السكنية نعدد حسابات المتعاملين من المبا
يةسسية والتجاروالصناعية والمؤ

EU3 

56,57 يع المعلقة والمخفية ط النقل والتوزطول خطو
للقواعد الناظمة ً ض وفقاتحت األر

EU4 

66-68 يند المسموح بها النبعاثات ثاتعيين الحدو
لإلطار التنظيمي  ً بون أو معادلها وفقاكسيد الكر أ 

بون صدة الكرلتداول أر
EU5 

 الجوانب ذات األهمية

 االقتصادية
 األداء االقتصادي

29 دهشرح للجانب ذات الهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
201626 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

29 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

7a;8.1;9.1 29 ة الناتجة والموزعةالقيمة االقتصادية المباشر 1 - 201 
GRI 201 األداء

201626,53االقتصادي  
ص األخرى نتيجة اآلثار المالية والمخاطر والفر

التغير المناخي 2 - 201 

 ي السوقف التواجد

106 دهشرح للجانب ذات الهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016 

106 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

106 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

8.2 34 ي لمحلة العليا المعينة من المجتمع انسبة اإلدار
طين(ي مواقع تشغيلية هامة )التوف G4-EC6

يف GRI 202 التواجد
 2016السوق  
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مواءمة 
أهداف التنمية 
المستدامة  

SDGs(مع )
)GRI ( ال

الصفحة صفالو اإلفصاحات ة معيار المبادر
 العالمية إلعداد

ير التقار

 اءسات الشرممار

12.7 28
دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
201628 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

28
ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

28 دين المحليينى المورعلنسبة اإلنفاق  1 - 204
 GRI 204 ممارسات 

 2016اء الشر

 مكافحة الفساد

16.5 23 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016 

23 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

23 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

لم تسجل
لدينا أي وقائع  

ةخالل الفتر
المشمولة  

ير بالتقر

اءات المتخذة كيدها واإلجرحاالت فساد تم تأ
بصددها 3 - 205 

 GRI 2015 مكافحة
الفساد 

 ية واالعتماديةالتوافر

16.5 58-61,87-88 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

58-61,87-88 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

58-61,87-88 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

7.1,9.1, 
9.4 

58-61 
ى علنة بالطلب المتوقع ة مقارة المقررالقدر
يل من ى المدى الطوعلباء الكهر

حسب مصدر الطاقة 
EU10 

إفصاحات GRI G4
 2013القطاعات  

بائية سسات الكهرالمؤ

ى الطاقةعل ة الطلبإدار

;13.3
;13.2
;9.4

7.b;8.4 

61,62,81 ى الطاقةعلة الطلب امج إدارة: برنهج اإلدار - إفصاحات GRI G4
 2013القطاعات  

بائية سسات الكهرالمؤ

يرالبحث والتطو

7.a;9.5 44 ير والنفقاتة: أنشطة البحث والتطونهج اإلدار -
إفصاحات GRI G4

 2013القطاعات  
بائية سسات الكهرالمؤ
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مواءمة 
أهداف التنمية 
المستدامة  

SDGs(مع )
)GRI ( ال

الصفحة صفالو اإلفصاحات ة معيار المبادر
 العالمية إلعداد

ير التقار

 النظام كفاءة

8.4;7.3 56 – 57,65 -66 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 
 GRI 103 نهج اإلدارة

2016
56–57,65 -66 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

56–57,65 -66 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

13.2 56 – 57 ية ة نسبة مئوي صورفيع ي النقل والتوزفالفاقد 
ي الطاقةلمن إجما EU10

إفصاحات  GRI G4
 2013القطاعات  

بائية سسات الكهرالمؤ
 بيئي

 الطاقة

8.4 53,54 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 
 GRI 103 نهج اإلدارة

2016
53,54 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

53,54 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

7.b;9.4 62 سسةاستهالك الطاقة داخل المؤ 1 - 302 
 GRI 302الطاقة

20167.b;13.2 
7.2; 62 الحد من استهالك الطاقة 4 - 302 

 المياه

12.2 74 -76,81 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 
 GRI 103 نهج اإلدارة

2016
74 -76,81 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

74 -76,81 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

6.6;6.4 
14.1; 74 -76

مجموع سحب المياه حسب المصدر 1 - 303 

 GRI 303 المياه
2016

;6.6;6.3 
14.3;14.1 74 -76

 بعملية ةبشكل أساسيمصادر المياه المتأثر
سحب المياه 2 - 302 

6.3;14.3 80 يرها واستخدامهاحجم المياه المعاد تدو 3 - 303 

 االنبعاثات
دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 70 - 54,66 – 53 3.9;13.1 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

53 – 54,66- 70 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

53 – 54,66 - 70 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

66,67 - 1 (1ة )النطاق اري المباشرات االحتباس الحرانبعاثات غاز 305 

 GRI 305 االنبعاثات
2016 

ال يوجد هناك 
ياتمشتر

للطاقة  
ةخالل الفتر

المشمولة  
ير بالتقر

ةاري غير المباشرات االحتباس الحرانبعاثات غاز

2 - 305 

66,67 اريات االحتباس الحركثافة انبعاثات غاز 4 - 305 

12.4;13.2 66-67, 70 اريات االحتباس الحرالحد من انبعاثات غاز 5 - 305 

13.2 68,69 ات من المواد المستندة لألوزونانبعاثات الغاز 6 - 305 

68,69 يت وغيرهاكاسيد الكبركاسيد النيتروجين وأ  أ
ي الهواء فمن االنبعاثات  

7 - 305 
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مواءمة 
أهداف التنمية 
المستدامة  

SDGs(مع )
)GRI ( ال

الصفحة صفالو اإلفصاحات ة معيار المبادر
 العالمية إلعداد

ير التقار

 النفايات السائلة والنفايات التقليدية
6.3;6.6 78 - 80 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

78 - 80 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

78 - 80 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

14.2 78 يف المياه من حيث النوعية والوجهةتصر 1 - 306 

 GRI 306 النفايات
السائلة والنفايات

 2016التقليدية  

12.5 80 النفايات من حيث النوع وأسلوب التخلص منها 2 - 306 

12.4 
، لم2016 ي عام ف

ات تكن هناك تأثير
ة بيئية كبير

ي عدد وحجم الكميات المنسكبةلإجما 3 - 306 

15.5 7.8 ف المياهة بصرنوعية الكائنات المتأثر 5 - 306 

 االمتثال البيئي

53,54 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 
 GRI 103 نهج اإلدارة

2016
53,54 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

53,54 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

13.2;13.3 54 
ة وعدد من العقوبات امات الكبيرالقيمة النقدية للغر

غير النقدية لعدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية G4-EN29 
GRI 307 االمتثال 

 2016البيئى 

 دالتقييم البيئي للمور
28 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016 

28 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

28 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

.2;13.3 
12.4;13 

لم يتم اإلبالغ عن 
اتمثل هذه التأثير

ي فالبيئية السلبية  
يد سلسلة التور

2016 ي عام فلدينا 

ي فة الفعلية والمحتملة اآلثار البيئية الضار
اءات المتخذةسلسلة اإلمداد واإلجر 2-308 

التقييم 308 GRI 
 2016د البيئي للمور

 اجتماعي

 ظيفالتو
دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 106 - 98,104 8.8 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

ناتهة و مكونهج اإلدار 106 - 98,104 2 - 103 

ةشرح لنهج اإلدار 106 - 98,104 3 - 103 

8.5;8.6 

لم يتم حسبة 
ظيف نسبة التو

ان الجديدوالدور
لعام 2016

)99 ص يد المزفة )لمعر

ظفينان المودورو ً ظفين المعينين حديثاالمو 1 - 401 ظيفالتو 401 GRI 
2016 

100 ظفين بدوام كامل المستحقات الممنوحة للمو
ي أو مؤقت ئظفين بدوام جزوغير ممنوحة للمو

2 - 401 

100,101 ةة األبوإجاز 3 - 401 

99 
ى التقاعد خاللعلفين ظفين المشرنسبة المو

ى علالخمس أو العشر سنوات المقبلة مقسمة  
ظيفة والمنطقة أساس فئة الو

EU15 
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مواءمة 
أهداف التنمية 
المستدامة  

SDGs(مع )
)GRI ( ال

الصفحة صفالو اإلفصاحات ة معيار المبادر
 العالمية إلعداد

ير التقار

 ةقة العمالة / اإلداراع
98,104 - 106 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

98,104 - 106 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

98,104 - 106 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

105
ات ى لمدة اإلخطار بشأن التغييرنالحد األد

التشغيلية 2 - 401
اتالقع GRI 402 

 2016ظفين لموباة اإلدار

 مة المهنيةاالصحة والس
102,103 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

102,103 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

102,103 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

102,103 
ي لجان الصحة والسالمة فالقوى العاملة الممثلة 

ة والعمالسمية والمشتركة بين اإلدارالر 1 - 403 الصحة و 403 GRI 
السالمة المهنية 

8.8 102,103 
اض المهنية، نوع اإلصابة ومعدالت اإلصابة واألمر

دة، والتغيب عن العمل، والعدد واأليام المفقو
تبطة بالعمل ي للوفيات المرلاإلجما

2 - 403 

 يب والتعليمالتدر
101 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1 - 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016 

101 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

101 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

4.3 101 ظف ي السنة لكل موفيب سط ساعات التدرمتو
ظفحسب الجنس وفئة المو 1 - 404 يب والتدر 404 GRI

 2016التعليم  

4.4 101, 104-106 
ات والتعلم مدى الحياة التي ة المهارامج إلداربر

ظيف العاملين ومساعدتهم ار توتدعم استمر
ة نهايات الحياة المهنية ي إدارف

2 - 404 

 صالتنوع و تكافؤ الفر
100,104- 106 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

100,104- 106 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

100,104- 106 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 
.5;8.5 
5.1;5 100

نة اتب األساسي و األجور للنساء بالمقارنسبة الر
جالمع الر 2 - 405 

 GRI 405 التنوع و
 2016ص تكافؤ الفر

 المجتمعات المحلية
112,113 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1- 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

112,113 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

112,113 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 
9.1;11.4 

1.4;
112-113 
38-36, 

ي، لمحلاك المجتمع اإشرة مع العمليات المنجز
يرامج التطوتقييم األثر، وبرو 1 - 413 

المجتمعات 413 GRI
 2016المحلية  

113 
عدد األشخاص المنتقلين من منازلهم ألسباب 

لنوع المشروع ً يضات وفقا مادية أو اقتصادية والتعو
EU22 إفصاحات GRI G4

 2013القطاعات  
بائية سسات الكهرالمؤ
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مواءمة 
أهداف التنمية 
المستدامة  

SDGs(مع )
)GRI( ال

الصفحة صفالو اإلفصاحات ة معيار المبادر
 العالمية إلعداد

ير التقار

التخطيط واالستجابة للكوارث/الطوارئ

.5;11.6 
1.5;11 

26,27 ةنهج اإلدار -
إفصاحات GRI G4

 2013القطاعات  
بائية سسات الكهرالمؤ

 مة المتعاملاسصحة و
86,87,93 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1 - 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

86,87,93 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

86,87,93 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

3.9

د ألي ال وجو
 حوادث خالل

2016 

ام باللوائح ي عدد حاالت عدم االلتزلإجما
سالمة والقواعدجج التطوعية بشأن آثار صحة و

ة حياة المنتج المنتجات والخدمات خالل دور
بحسب نوع النتائج المتحصلة 

2 - 416 
GRI 416 صحة و 
 سالمة المتعامل

2016 

3.9 

 لم يسجل
 لدينا أي حالة

تبطة وفاة مر
 بأداء أعمالنا
 خالل العام

2016 

عدد حاالت اإلصابة أو الوفاة للجمهور الناتجة عن 
نية، ي ذلك األحكام القانوفسسة، بما أعمال المؤ

اض غيري األمرفيات، وقضايا التسبب والتسو
المفصول فيها  

EU25
إفصاحات  GRI G4

 2013القطاعات  
بائية سسات الكهرالمؤ

 االمتثال االجتماعي و االقتصادي
23,34 دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1 - 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

23,34 ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

23,34 ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

ال توجد عقوبات
نقدية أو غير  

ةنقدية كبير
لعدم االمتثال 

للوائح و القوانين  
ي المجالف

االجتماعي  
االقتصادي 

ي المجال االجتماعي فمخالفة اللوائح والقوانين 
و االقتصادي

1-419
االمتثال  GRI 419 

االجتماعي االقتصادي 
2016 

صولالو

89 - 93 
ي ذلك تلك التي تكون فامج بما ة: البرنهج اإلدار

لتحسين أو الحفاظ كة مع الحكومة، بالشر ا
باء وخدمات دعم صول لخدمات الكهرى الوعل

المتعاملين 

-

إفصاحات GRI G4
 2013القطاعات  

 0% 7.1;1.4بائية سسات الكهرالمؤ
ي فنسبة السكان الذين ال تصلهم الخدمة 

صولة خصة أو المناطق المويع المرمناطق التوز
بالخدمة 

EU26

87,88 يئباار انقطاع التيار الكهرتكر EU28 

87,88 يئباسط مدة انقطاع التيار الكهرمتو EU29 

87,88
سط عامل التوفر للمحطات حسب مصدر متو

الطاقة و النظام التنظيمي EU30 
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مواءمة 
أهداف التنمية 
المستدامة  

SDGs(مع )
)GRI ( ال

الصفحة صفالو اإلفصاحات ة معيار المبادر
 العالمية إلعداد

ير التقار

توفير المعلومات

1.4;7.1 92,114 

سات تخطي الحواجز المتعلقة ة: ممارنهج اإلدار
فة، واإلعاقة، من نقص المعرباللغة والثقافة، و

صول أو االستخدام اآلمن لخدمات أجل الو
دعم المتعاملين باء والكهر

-
إفصاحات GRI G4

 2013القطاعات  
بائيةسسات الكهرالمؤ

 سعادة المتعاملين

86 – 87,93 
- 94

دهشرح للجانب ذات األهمية و حدو 1 - 103 

 GRI 103 نهج اإلدارة
2016

86 – 87,93 
- 94

ناتهة و مكونهج اإلدار 2 - 103 

86 – 87,93 
- 94 

ةشرح لنهج اإلدار 3 - 103 

94 ضا المتعامليننتائج استبيان قياس ر -  ”GRIإفصاحات غير “
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ات الئحة المختصر

BCM Business Continuity Management System
ية األعمال ارة استمرإدار

CBP Certified Business Professional 
ف األعمال المعتمد شهادة معتر

CERs Certified Emissions Reductions 
شهادة خفض اإلنبعاثات المعتمدة 

COP21 2015 Paris Climate Change Conference  
 2015يس ي بارفتمر تغير المناخ مؤ

DCC Distribution Control Centre 
يع اقبة التوزمركز مر

EFI Earth Fault Indicators 
ضي ات العطل األرشرمؤ

GHG Greenhouse Gas 
ات الدفيئة الغاز

GRI Global Reporting Initiative
ير ة العالمية إلعداد التقارالمبادر

HRSG Heat Recovery Steam Generators 
ة ارجاع الحرغالية استر

IPP Independent Power Producer 
نظام المنتج المستقل 

ISAE 3000 International Assurance Standard 3000
 3000معايير الضمان الدولية  

ISO International Standards Organisation 
 منظمة المعايير الدولية

LEED Leadership in Energy and Environmental Design
ي الطاقة و التصميم البيئي فيادة معيار الر

MED Multi-Effect Desalination process
ات عملية التحلية متعددة التأثير

MRV Monitoring, Reporting and Verification
ير و التحقق منها صد و إعداد التقارر

MSF Multi-Stage Flashing
احل عملية التحلية متعددة المر

RO Reverse Osmosis 
التناضح العكسي 

RWE RWE Power International Middle East 
سط شركة آر دبليو إي الشرق األو

TESTIAC Thermal Energy Storage Turbine Inlet Air Cooling
بينات يد التورية و مدخل هواء تبرارين الطاقة الحرتخز

TISSE The International Standard for Service Excellence 
ي لتقديم الخدمات لالمعيار الدو

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
ية بشأن تغير المناخ اإلطاراتفاقية األمم المتحدة 
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