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للممارسات  رائداً  نموذجًا  نصبح  أن  في  رؤيتنا  تتلخص 
التنظيمية المثلى في منطقة الخليج. ومهمتنا هي دعم 
أهداف امارة دبي االقتصادية واالجتماعية والبيئية من خالل 
تطوير نظام رقابي فعال يتميز باالستقاللية والشفافية.

المجلس  قرار  بموجب  والرقابة  التنظيم  مكتب  تأسس 
تحت  المكتب  ويعمل   ،  2010 لسنة   2 رقم  التنفيذي 
إشراف المجلس األعلى للطاقة في امارة دبي، ويضطلع 
بمهام تطوير األطر التنظيمية التي تدعم مسيرة تنمية 
اقتصادية،  بتكلفة  الطاقة  إمدادات  تأمين  عبر  دبي  امارة 
واالرتقاء بكفاءة استخدامها، مع تلبية األهداف المتعلقة 

بالبيئة واالستدامة.

يتمحور دور مكتب التنظيم والرقابة حول تنفيذ استراتيجية 
امارة دبي المتكاملة للطاقة 2030 ، وكذلك إستراجيتها 
للطاقة النظيفة. ويهدف المكتب إلى الوصول بحلول 
عام 2030 إلى رفع  كفاءة استخدام  الطاقة بنسبة %30 
وإحداث تغيير جذري في مزيج امدادات الطاقة التي يهيمن 
عليها الغاز الطبيعي حاليًا، وخاصة من خالل إضافة مصادر 

نبذة عن مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه

الطاقة المتجددة، سواء من المشاريع الكبيرة أو الصغيرة. 
وتنظيم  ترخيص  مهام  والرقابة  التنظيم  مكتب  يتولى 
منتجي الكهرباء المستقلين بهدف ضمان أن الشركات 
التي تدخل هذا القطاع سوف تقدم خدمات آمنة وموثوقة 
وكفؤة، بما يحقق مصلحة الجميع في دبي. وتخضع مشاركة 
القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والماء ألحكام القانون 
رقم 6 لسنة 2011، ومن المتوقع أن تعود هذه المشاركة 
بفوائد جمة على قطاع الطاقة والمياه، حيث تؤدي إلى 

جذب التكنولوجيا المتطورة والخبرات ورأس المال.

كذلك ينفذ المكتب مهمة وضع وإدارة األطر الالزمة لرفع 
كفاءة استخدام الطاقة في المباني، حيث تم تصميم 
الطاقة  ومدققي  الطاقة  خدمات  شركات  اعتماد  برامج 
أمام  اإلجراءات  وتيسير  السوق  في  الثقة  ترسيخ  بهدف 

هذه الشركات وعمالئها على حد سواء.

يعمل  والرقابة  التنظيم  مكتب  أن  تقدم  ما  إلى  يضاف 
التبريد،  مجال  في  الفعالة  الحلول  اعتماد  تشجيع  على 

بما يشمل تبريد المناطق.
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لم تمر سوى خمس سنوات على إرساء المناقصة 
التنافسية ألول مشروع مستقل إلنتاج الكهرباء في 
الكهرباء من  دبي، وهو محطة شمسية لتوليد 
قدرتها  الكهروضوئية  بالخاليا  الشمسية  الطاقة 
200 ميجاوات، وفي ذلك الوقت تم تحقيق سعر 
منخفض قياسي للكهرباء وقدره 5.85 سنتًا أمريكيًا 
للكيلووات ساعة. وقد تساءل الكثيرون آنذاك عن 
استدامة اإلنتاج بأسعار عند هذا المستوى. اليوم 
وبعد خمس سنوات فحسب، حقق أحدث مشروع 
مستقل إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في 
دبي سعراً قياسيًا يبلغ 1.70 سنتًا أمريكيًا فقط لكل 
السعر  في  تخفيضًا  يمثل  بما  ساعة،  كيلووات 
بنسبة تفوق السبعين في المائة. وال عجب في 
قطاع  بتخطيط  المعنية  الجهات  أن  ذلك  ضوء 
الكهرباء أصبحت تركز جهودها حاليًا على التأقلم 
مع عالم جديد يتميز بوفرة الكهرباء المنتجة من 
الطاقة الشمسية بتكلفة منخفضة، مع ما يطرحه 
ذلك من تحديات تتعلق بإدارة الطلب ومنظومة 

الكهرباء بأكملها.
شهدت دبي خالل السنوات الخمس الماضية أيضًا 
الصناعية  الشركات  بعض  بذلتها  حثيثة  جهوداً 
لتحسين كفاءة واستدامة إنتاج الكهرباء واستخدامها، 
وهي جهود ربما لم تحظ بما تستحقه من اهتمام 
إعالمي. ونسلط الضوء في تقرير هذا العام على 

2019 لشركة  التراخيص التي منحناها خالل سنة 
الخليج للسكر، وشركة األسمنت الوطنية، وشركة 
الروابي لأللبان، حيث اتبع كل منها نهجًا مختلفًا في 
تلبية احتياجاته من الطاقة، ولكنها جميعًا ستقوم 
إنتاج مزدوج للحرارة والكهرباء  بتشغيل محطات 
تتميز بكفاءة حرارية عالية، كما ستتاح لشركتين 
منها االستفادة من المواد المتجددة كوقود إلنتاج 

الطاقة، مما سيكون له آثار مفيدة على البيئة.
يسجل تقريرنا لهذا العام أيضًا استمرار التقدم في 
ومشاريع  الطاقة  خدمات  شركات  اعتماد  نظام 
النظام،  هذا  يدعمها  التي  المباني  تأهيل  إعادة 
حيث وصل إجمالي االستثمار منذ تدشين النظام 
إلى حوالي مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن 
تؤدي هذه المشاريع إلى تحقيق وفورات تعادل 620 
جيجاوات ساعة من الكهرباء و486 مليون جالون من 
الماء، مع نجاحها في استرداد تكلفتها االستثمارية 

في غضون ثالث سنوات فقط في المتوسط.
وختامًا، نتوجه بالتهنئة إلى جميع األطراف المعنية 
التي كان لها دور في تحقيق هذه اإلنجازات واإلسهام 
في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة. وأود كذلك توجيه 
الشكر إلى المجلس األعلى للطاقة، وإلى زمالئي 
أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين في مكتب 
التنظيم والرقابة على تفانيهم ودعمهم المتواصل 

والتزامهم الدائم بأعلى مراتب المهنية.

علي بن عبد اهلل العويس
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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توليد الكهرباء

مكتب التنطيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه

2019

ميجاوات715
القدرة التشغيلية للمجّمع

300
ميجاوات

سنت للكيلووات1.7
ساعة

5
تراخيص ممنوحة للعمالء

في القطاع الصناعي 

ميجاوات

ع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية  سّجل مجمَّ
خالل عام 2019 زيادة كبيرة في إنتاج الكهرباء بالخاليا 
الكهروضوئية، بلغت 300 ميجاوات، مما رفع القدرة التشغيلية 

اإلجمالية للمجّمع إلى 715 ميجاوات.

كذلك حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقمًا قياسيًا 
بأسعار  يتعلق  فيما  العالمي  المستوى  على  جديداً 
عطاءات تزويد الكهرباء، حيث وصل السعر إلى 1.70 سنت 
أميركي للكيلووات ساعة في المرحلة الخامسة من مشروع 
مجمع الطاقة الشمسية، وهي مرحلة بقدرة إنتاجية تبلغ 
900 ميجاوات ويتم تنفيذها بالشراكة مع ائتالف شركات 
بقيادة أكوا باور ومؤسسة الخليج لالستثمار. ومن المخطط 
الثاني من  الربع  ابتداء من  التشغيل على مراحل  أن يبدأ 

عام 2021.

وبالنسبة للمشاريع الصغيرة، فقد منح مكتب التنظيم 
والرقابة ثالثة رخص جديدة إلمداد الكهرباء إلى مصنعين 
ومزرعة لأللبان، حيث حصلت شركة الخليج للسكر، التي تعّد 
من أكبر منتجي السكر في العالم، على رخصة إلنتاج الكهرباء 
في أبريل 2019، ثم منح مكتبنا رخصة أخرى في أكتوبر من 
العام نفسه إلى شركة األسمنت الوطنية، وبعدها بشهر 
منح المكتب رخصة ثالثة إلى شركة الروابي لأللبان. ويبلغ 
إجمالي القدرة اإلنتاجية للتراخيص الخمسة الممنوحة حتى 
اليوم للعمالء في القطاع الصناعي حوالي 38 ميجاوات، 

وتعتمد كلها أسلوب اإلنتاج المزدوج للحرارة والكهرباء.
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ومن المتوقع أن يمثل منتجو الكهرباء المستقلون 
المرخصون  من مكتب التنظيم والرقابة أكثر من ربع 
قدرة إنتاج الكهرباء المتاحة لهيئة كهرباء ومياه دبي عندما 
يبدأ اإلنتاج في كافة محطاتهم خالل عام 2023، والتي تصل 

قدرتها اإلجمالية الى 5,255 ميجاوات.

من ناحية أخرى، واصلنا تجميع التقارير من الجهات المرخصة 
حول البيانات التشغيلية لمشاريعها، وكذلك بيانات أدائها 
في مجال الصحة والسالمة، حيث أفادتنا بحالتين لحوادث 
كادت أن تقع خالل عام 2019 في محطاتها العاملة، عن 
إجمالي 215 عاماًل و557,322 ساعة عمل. وقد ساهمت هذه 
المحطات بما مجموعه 1,340 جيجاوات ساعة من الطاقة 
النظيفة، أي 2.9% من إجمالي متطلبات الشبكة، مقارنة 

بنسبة 1.9% في عام 2018.

يضاف إلى ذلك أن مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة 
اإلنتاج  قواعد  نظام  تعديالت  على  الموافقة  أصدر 
المستقل للكـهرباء والمياه، ومعايير  الطاقة المتجددة، 
وتم إدخال التعديالت في مايو من العام نفسه، وهي تتعلق 
أساسًا بتعزيز التناسق بين مكونات القواعد والمعايير، وإضافة 

المتطلبات الجديدة المعنية باألمن السيبراني. وكذلك تم 
إجراء مراجعة موسعة ثانية للقواعد في عام 2019 بغرض 
تطبيقه على منتجي المياه المستقلين. وكان من المقرر 
أن تصدر الموافقة على التعديالت المقترحة ويتم نشرها 

في أوائل عام 2020.

215 557,322 1,340

ساعات عمل جيجاوات
ساعة

عمال

20232022202120202019

ميجاوات

 قدرة ا	نتاج المستقل للكهرباء 
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مكتب التنطيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه

سوق خدمات الطاقة

كان عام 2019 العام السادس للعمل بنظام مكتب 
التنظيم والرقابة الخاص باعتماد شركات خدمات الطاقة، 
وقد سجلنا بحلول نهاية العام ما مجموعه 31 شركة معتمدة 

لخدمات الطاقة و19 مكتبًا معتمداً لتدقيق الطاقة.

ويواصل مكتب التنظيم والرقابة سنويًا جمع البيانات 
المتعمقة عن مختلف مشاريع الشركات المعتمدة. 
عن  اعتمدناها  التي  الطاقة  خدمات  شركات  أبلغتنا  وقد 
تطبيق 248 مشروعًا في اإلجمالي خالل عام 2019، منها 
75 مشروعًا يبّلغ عنه ألول مرة، وبلغت قيمة االستثمارات 
في هذه المشاريع 286 مليون درهم إماراتي، وبذلك يصل 
إجمالي االستثمار في القطاع منذ عام 2014 إلى 934 مليون 

شهد عام 2019 أيضًا زيادة كبيرة في استخدام نموذج 
الوفورات المضمونة في عقود أداء الطاقة. وشّكلت 
هذه العقود نسبة 81% من إجمالي االستثمارات ، و%77 
من إجمالي وفورات الطاقة المستهدفة و65% من إجمالي 

وفورات المياه المستهدفة.

درهم إماراتي. وكذلك ارتفعت وفورات الطاقة المستهدفة 
سنويًا بنسبة 31% لعام 2019 مقارنة بالعام السابق، وبلغ 
إجماليها 620 جيجاوات ساعة. باإلضافة إلى ذلك، تعززت 
وفورات المياه المستهدفة من 292 مليون جالون في 2018 
66%. وحققت  بزيادة   ،2019 486 مليون جالون في  إلى 
مشاريع إعادة التأهيل وفورات في الطاقة بلغت 321 جيجاوات 

ساعة، و257 مليون جالون من وفورات المياه.

321 جيجاوات ساعة
75

286

248

الوفـورات الســنوية

متحققة

مشروع اعادة تأهيل جديد

العدد ا�جمالي للمشاريع 

 االستثمار االجمالي: 934 مليون درهم

االستثمارات الحديثة

 مليون درهم

مستهدفة
620 جيجاوات ساعة

مستهدفةمتحققة
486 مليون جالون المياه257 مليون جالون

الطاقة

حصة عقود أداء الطاقة
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نسب ا�ستثمار

205

حصة شركة االتحاد لخدمات الطاقة لعام 2019

مليون درهم مجمل االستثمارات لهذا العام

بتخصيص  الطاقة  لخدمات  االتحاد  شركة  أفادتنا 
استثمارات بقيمة 205 ماليين درهم لتمويل مشاريع 
جديدة، بما يمثل 72% من مجمل االستثمارات لهذا العام. 
وتبلغ الوفورات السنوية التي تستهدفها الشركة من خالل 
مشاريعها المعلنة هذا العام حوالي 130 جيجاوات ساعة 

كهرباء و127 مليون جالون من المياه.

وكان متوسط فترة استرداد تكلفة االستثمار لمشاريع 
توزيع  من  ويتضح  فقط.  سنوات  ثالث  التأهيل  إعادة 
إجمالي االستثمارات حسب أسلوب توفير الطاقة والمياه 
أن الغالبية العظمى من االستثمارات في مشاريع إعادة 
التأهيل كانت مخصصة ألنظمة التبريد واإلضاءة في المباني، 
حيث أنفقت نسبة 58% على تدابير متعلقة بالتبريد و%33 
على اإلضاءة، ذلك في حين ظل االستثمار في تدابير توفير 

المياه منخفضًا ولم يتجاوز 1% من اإلجمالي.

تم إدخال ثالثة تعديالت على نظام اعتماد شركات خدمات 
الطاقة خالل عام 2019، حيث أبقينا شهادات مكتب 
كفاءة الطاقة في الهند على قائمة المؤهالت المقبولة 
لدينا، شريطة الحفاظ على صالحية الشهادة. باإلضافة إلى 
ذلك، أضيفت بعض التوضيحات إلى المتطلبات الخاصة 
بالمعدات التي يمكن للشركة االستفادة منها، وتم حصر 
أن  بإثباتهم  الطلبات  لمقدمي  المالية  المالءمة  شروط 

الشركة قادرة على االستمرار في مزاولة نشاطها.

 2019 عام  أواخر  في  للطاقة  األعلى  المجلس  أنجز 
مشروع تحديث استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 
والمياه، حيث اشتمل التحديث على توسعة برنامج »تبريد 
المناطق« وتحويله إلى برنامج »التبريد العالي الكفاءة«، 
بما يستدعي التركيز على تقنيات أخرى بخالف تقنية تبريد 
تعزيز  في  دور  لها  التي  بالعوامل  واالهتمام  المناطق 

الكفاءة اإلجمالية ألنظمة التبريد.
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التبريد العالي الكفاءة

2
الحصة

السوقية

مليون طن تبريدي

1.5كيلووات ساعة
لكل طن تبريدي بالساعة

0.76 كيلووات ساعة
لكل طن تبريدي بالساعة

يذكر في هذا الصدد أن تقنيات األنظمة المبردة بالمياه ال 
تزال تحقق أعلى كفاءة في استخدام الطاقة، خاصة في 
حالة استخدام المياه المعاد تدويرها، لذلك يسعدنا اإلبالغ في 
هذا التقرير عن زيادة حصة تبريد المناطق في السوق إلى %21، 
وارتفاع قدرة تبريد المناطق في دبي إلى أكثر من مليوني طن 
تبريدي، بما يمثل زيادة في اإلنتاج بنسبة 2.9%. وقد أدى انخفاض 
الطلب على التبريد بالتقنيات  األخرى إلى انخفاض في الطلب 
 %1.2 المناطق، بنسبة  تبريد  التبريد، بما يشمل  الكلي على 

عن العام السابق.

حققت ثالثة مشاريع دشنت عام 2019 أرقامًا قياسية 
جديدة لكثافة أحمال التبريد، حيث انخفض متوسط 
الحمل ألفضل مشروع منها إلى أقل من 99 وات لكل متر 
مربع. وقد أدت المشاريع الثالثة إلى تحسن في متوسط 
كثافة األحمال بشكل عام، من 141 وات لكل متر مربع إلى 

135 وات لكل متر مربع.

ثالث من المحطات الست التي سجلت أعلى كفاءة 
في استخدام الطاقة تقدم لنا بياناتها السنوية ألول 
مرة. وقد وصلت الكفاءة المتوسطة لهذه المحطات الست 
إلى 0.76 كيلووات ساعة لكل طن تبريدي بالساعة، وهو 
رقم يتجاوز بكثير هدف كفاءة الطاقة لعام 2030 الذي يبلغ 
0.82 كيلووات ساعة/طن تبريدي ساعة. وعلى الجانب اآلخر، 
وصل متوسط الكفاءة للست محطات ذات أدنى أداء إلى 
1.51 كيلووات ساعة لكل طن تبريدي بالساعة، ولم تتغير 
كفاءة الطاقة للقطاع بمجمله عن مستواها البالغ 0.90 

كيلووات ساعة لكل طن تبريدي بالساعة.

كذلك اشتملت بيانات هذا العام على خمس محطات 
2019، ثالثة  الحرارية في عام  الطاقة  إضافية لتخزين 
منها محطات جديدة بدأ تشغيلها خالل العام، بينما تعود 
محطتان إلى شركة تقدم لنا بياناتها ألول مرة. وبهذه اإلضافات 
الخمس يصل إجمالي عدد مرافق تخزين الطاقة الحرارية 

إلى 14 مرفقًا.
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 7.6 عند  ثابتة  ظلت  فقد  المياه  استخدام  كفاءة  أما 
لتر لكل طن تبريدي بالساعة. ولم يتحقق أي تحسن 
في األداء، بموجب هذا المقياس. أي أن المحطات التي 
سنوي،  أساس  على  تقدم  تحقق  لم  أداء  أفضل  سجلت 
6 لتر لكل طن  حيث لم ينخفض معدل استهالكها عن 

تبريدي بالساعة.

المياه  من  المتوفرة  اإلمدادات  إجمالي  ظل  كذلك 
المعاد تدويرها ثابتًا عند 5,000 مليون لتر، ولكن مع 
زيادة محطات جديدة والتي لم يتم ربطها بعد بشبكة المياه 
المعاد تدويرها، فإن حصة المياه المعاد تدويرها من إجمالي 
الطلب على المياه في انظمة تبريد المناطق انخفضت 

بنسبة 2% لتصل إلى %24.

بلغت نسبة الفاقد في قطاع تبريد المناطق 9%، وهي 
مقاسة بالفرق بين المبيعات واإلنتاج، بما يمثل زيادة 
على نسبة 6% المسجلة في عام 2018، حيث ارتفع الفاقد 

هذا العام لدى ثالثة من مزودي خدمة تبريد المناطق.

أما سعر وحدة طاقة التبريد فارتفع إلى 1.18 درهم إماراتي 
لكل طن تبريدي بالساعة بسبب انخفاض الطلب لكل 

متر مربع من األرضية.

من  التي  السنوية  التبريد  لفاتورة  تقديراً  أيضًا  أجرينا 
الذي  وهو  النموذجي،  العميل  يتحملها  أن  المتوقع 
يشغل وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع ومعدل طلبه 
في حدود المتوسط االجمالي ، حيث انخفضت هذه الفاتورة 
النموذجية المقدرة بنسبة 8.1% في عام 2019، مما يعكس 
انخفاض كثافة أحمال التبريد التي تقدمها مشاريع تبريد 

المناطق الجديدة وانخفاض معدالت االستهالك.

7
6.5
6
5.5
5
4.5

لتر لكل طن تبريدي بالساعة

كفاءة استخدام المياه
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الشكل 1

ع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية  أضاف مجمَّ
300 ميجاوات إلى قدرة إنتاج الكهرباء بالخاليا الكهروضوئية 
خالل عام 2019، وذلك ببدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع 
المحطة  التشغيلية لهذه  القدرة  رفع  2، مما  شعاع للطاقة 
ع اإلجمالية إلى 715  إلى 500 ميجاوات، ووصل بقدرة المجمَّ
أعمال   2 للطاقة  شعاع  مشروع  استكمل  كذلك  ميجاوات. 
المرحلة الثالثة واألخيرة بقدرة 300 ميجاوات، كما قامت محطة 
المركزة  1 بتركيب أعلى برج للطاقة الشمسية  نور للطاقة 
في العالم في محطتها للتوليد بالطاقة الشمسية المركزة 
والخاليا الكهروضوئية، والتي تصل قدرتها اإلنتاجية إلى 950 

ميجاوات.

شهدت تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالخاليا 
الكهروضوئية انخفاضًا كبيراً في مختلف أنحاء العالم على 
مدى السنوات الماضية، وكان االنخفاض في دبي بارزاً بشكل 
خاص، حيث تم تحقيق عدة أرقام قياسية عالمية في عطاءات 
إنشاء محطات اإلنتاج بالخاليا الكهروضوئية. يوضح الشكل )1( 
هذا االنخفاض من 5.85 سنت أميركي للكيلووات ساعة في يناير 
2015 إلى 1.70 سنت أميركي للكيلووات ساعة في نوفمبر 2019.

أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة، فقد منحنا ثالثة تراخيص 
جديدة إلمداد مصنعين ومزرعة لأللبان بالكهرباء، حيث 
قمنا في أبريل 2019 بترخيص شركة الخليج للسكر، التي تعّد 
من أكبر منتجي السكر في العالم، لتشغيل محطة بقدرة 20 
ميجاوات تعمل بنظام الدورة المزدوجة إلنتاج الكهرباء من 
الغاز، ثم منح مكتبنا رخصة أخرى في شهر أكتوبر إلى شركة 
األسمنت الوطنية لتشغيل محطة تعمل باستعادة الحرارة 
الفاقدة بقدرة 6 ميجاوات، حيث تستخدم الشركة تقنية حرق 
الفحم والنفايات الحيوية لتوليد البخار المستخدم في إنتاج 
األسمنت، ويمكنها تعزيز كفاءة التشغيل من خالل استعادة 
الحرارة المفقودة واستخدامها في زيادة كمية البخار المنتجة 
من أجل تلبية بعض احتياجات الشركة من الكهرباء، وهذا 
يؤدي بالتالي إلى تقليل انبعاثات غازات الكربون. وبعد ذلك 
بشهر، تم منح الرخصة الثالثة إلى شركة الروابي لأللبان إلنتاج 
الكهرباء بقدرة 1.3 ميجاوات من محطة إنتاج مزدوج للحرارة 
والكهرباء تعمل بالغاز العضوي، وبفضل هذا الحل ستتمكن 
شركة الروابي من تخفيف مشكلة المخلفات الناتجة من 
مع  ماشية،  رأس   13,000 تضم  التي  الخوانيج  في  مزرعتها 
مساعدة الشركة على تلبية بعض احتياجاتها من الكهرباء.

المرحلة  تنفيذ  على  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تعمل 
الخامسة من مجمع الطاقة الشمسة باستخدام الخاليا 
الهيئة  حققت  وقد  ميجاوات.   900 وبقدرة  الكهروضوئية 
رقمًا قياسيًا عالميًا للعطاءات بسعر 1.70 سنت أمريكي 
للكيلووات ساعة لهذه المرحلة من خالل شراكة مع إ ئتالف 
شركات بقيادة أكوا باور ومؤسسة الخليج لالستثمار. ومن 
في  تبدأ  مراحل  على  المحطة  تشغيل  يبدأ  أن  المخطط 

الربع الثاني من عام 2021.

وفي حين لم يشهد العام إضافات جديدة إلى تراخيص 
منتجي الكهرباء المستقلين، تم إدخال تعديل واحد 
إحدى  في  تغيراً  ليعكس   2 للطاقة  شعاع  ترخيص  على 
التشغيل  مهام  على  الباطن  من  المتعاقدة  الشركات 

والصيانة.
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الشكل 2

ويبلغ مجموع القدرة اإلنتاجية للتراخيص الخمسة التي 
منحناها حتى اآلن للعمالء في القطاع الصناعي 38.3 
ميجاوات، وهي تعمل بتقنية اإلنتاج المزدوج للحرارة والكهرباء.

يتضح من الشكل )2(  أن منتجي الكهرباء المستقلين 
المرخصين من مكتب التنظيم والرقابة سوف يقدمون 
المتاحة  للكهرباء  اإلنتاجية  القدرة  إجمالي  ربع  من  أكثر 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك بعد بدء اإلنتاج في كافة 
محطاتهم بحلول عام 2023، حيث سيصل إجمالي إنتاجها 

إلى 5,255 ميجاوات، بما يشمل المرحلة الخامسة المخطط 
لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. 
من المرجح ايضًا أن تتوفر قدرات إضافية قبل ذلك التاريخ، 
مع تحول الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بشكل خاص، 

إلى أرخص وسيلة لتلبية احتياجات دبي من الطاقة.
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كذلك واصلنا عملية جمع المعلومات من الشركات 
المرخصة، ومنها بيانات التشغيل وأداء الصحة والسالمة. 
ومع مشاركة المزيد من منتجي الكهرباء في تزويدنا بالتقارير 
وتقديم بيانات التشغيل الخاصة بهم، سوف تتعزز قدرتنا 
على قياس أداء القطاع بشكل عام وإعداد التقارير بشأن 

أدائه في مجال التشغيل ومجال الصحة والسالمة.

لم تبلِّغ المحطات العاملة التابعة للشركات المرخصة عن 
وقوع أي إصابات مهدرة للوقت أو حوادث أخطر من ذلك 
خالل عام 2019، وذلك إلجمالي 215 عاماًل و557,322 ساعة 
عمل، بينما تم اإلبالغ فقط عن حالتي حوادث كادت ان تقع. 
وبينما يبدو هذا السجل متميزاً، فمن المرجح أيضًا أنه يعكس 
ميل هذه الشركات إلى عدم تسجيل هذا النوع من الحوادث، 
رغم أنها تعّد مؤشراً مهمًا، ليس فقط من أجل ضمان جودة 
ممارسات الصحة والسالمة، ولكن أيضًا ألن تسجيلها يسهم 
في تعزيز ثقافة الكشف عن األوضاع والسلوكيات الخطرة.

لقد ذكرنا في تقريرنا السنوي األخير لعام 2018 بعض 
اإلنتاج  قواعد  نظام  على  إدخالها  المقترح  التعديالت 
المستقل للمياه والكهرباء ومعايير  الطاقة المتجددة، وذلك 
في ضوء دراسة أجريناها عام 2018، حيث تتعلق هذه التعديالت 
أساسًا بتعزيز التناسق بين مكونات القواعد والمعايير، وإضافة 
المتطلبات المعنية بضمان األمن السيبراني. وقد أصدر مجلس 
إدارة مكتب التنظيم والرقابة الموافقة على هذه التعديالت وتم 
إدخالها على القانون والمعايير التقنية في شهر مايو 2019. 
إضافة الى ذلك، أجرى مكتبنا مراجعة موسعة أخرى لنظام 
2019، حيث قام المكتب،  قواعد اإلنتاج المستقل في عام 
بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومستشارين فنيين وخبراء 
قانونيين متخصصين، بدراسة إمكانية تطبيق القانون على 
منتجي المياه المستقلين الذين يستخدمون تقنية تحلية المياه 
بالتناضح العكسي. وكان المقرر الموافقة على التعديالت 

المقترحة للقانون ونشرها في أوائل عام 2020.

لها  المرخص  الشركات  من  نطلب  عام  كل  وفي 
والتي بدأت بتشغيل محطاتها أن تقدم لنا البيانات 
عن مؤشرات األداء الرئيسية للصحة والسالمة، والتي تشمل 

األرقام المتعلقة بما يلي:
•الحوادث التي كادت ان تقع: هي أحداث غير مخطط لها 
وغير مرغوبة من شأنها التسبب في إصابات أو تلفيات أو 
أضرار لشخص ما، ولكنها ال تقع وال تتسبب في أي من ذلك،
•إصابات مهدرة للوقت: هي حوادث تؤدي إلى أن يفقد 
الشخص المعني قدرته على العمل في يوم العمل التالي،
•اإلصابات الخطيرة: الحوادث التي تؤدي إلى إعاقة جزئية 

أو كلية دائمة أو فقدان أحد األطراف،
•الوفيات: الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة.

ساهمت هذه المحطات العاملة بإجمالي 1,340 جيجاوات 
ساعة من الطاقة النظيفة، أي ما يعادل 2.9% من إجمالي 
متطلبات الشبكة البالغ 46,704 جيجاوات ساعة، مقارنة بـ 

1.9% من اإلجمالي في عام 2018.
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الشكل 4

2019 العام السادس الدخال نظام إعتماد  كان عام 
إلى مكتبنا، وذلك من أجل  الطاقة  شركات خدمات 
زيادة الثقة في سوق خدمات الطاقة في دبي ودعم أهداف 
استراتيجية المجلس األعلى للطاقة المعنية بإدارة الطلب 
على الطاقة. وقد حظي نظام االعتماد باهتمام متزايد من 

الشركات التي تقدم هذه الخدمات وعمالئها على حد سواء، 
حيث ارتفع عدد شركات خدمات الطاقة التي تسعى للحصول 
على عالمة االعتماد، وتزايد عدد العمالء الذين يفضلون 
التعاطي مع الشركات التي تحمل هذه العالمة. وقد أحرز 
نظامنا الخاص باعتماد مكاتب تدقيق الطاقة نجاحًا مماثاًل.

وبحلول نهاية العام، وصل العدد إلى 31 شركة خدمات 
طاقة معتمدة و19 مكتب معتمد لتدقيق الطاقة. ومن 
إجمالي شركات خدمات الطاقة، تم اعتماد 9 شركات بالكامل 
و22 شركة بشكل مؤقت. وخالل عام 2019 بالتحديد ُمنح 
االعتماد إلجمالي 23 شركة لخدمات الطاقة، خمس منها 
ُمنح االعتماد الكامل بينما حصلت الثمانية عشر شركة األخرى 
على اعتماد مؤقت على أساس االعتماد ألول مرة أو التجديد. 

عالوة على ذلك، تم اعتماد أربعة مكاتب لتدقيق الطاقة.

ومن أجل رصد نجاح نظام االعتماد، ومتابعة التطورات 
الجارية في هذا القطاع، يواصل المكتب جمع البيانات 
التفصيلية السنوية عن المشاريع من جميع الشركات 
البيانات ورفع تقرير  المعتمدة، حيث يتم تحليل هذه 
موجز عنها إلى مكتب »طاقتي«، الذي يتولى اإلشراف 

على برامج إدارة الطلب على الطاقة في دبي. يضاف 
إلى ذلك أننا نستفيد من نتائج تحليل البيانات التي 
نجمعها من أجل متابعة مستويات أداء هذه الشركات 
كل على حدة، وكذلك مستويات أداء القطاع بشكل 

إجمالي.

وبالنسبة لعام 2019، أفادتنا شركات خدمات الطاقة المعتمدة 
بتطبيق 248 مشروعًا في اإلجمالي، منها 75 مشروعًا جديداً 
بُّلغ عنه ألول مرة، حيث ارتبطت المشاريع الجديدة باستثمارات 
بلغت 286 مليون درهم إماراتي، وبذلك يصل إجمالي االستثمار 

في القطاع منذ عام 2014 إلى 934 مليون درهم إماراتي.

بيانات  على   2019 لعام  الوفورات  أرقام  تشتمل  لم 
ذلك   ،2018 عام  بتقرير  مشمولة  كانت  مشروعًا   22
ألن شركات خدمات الطاقة المسؤولة عن هذه المشاريع 
توقفت عن تقديم بياناتها، وهي مشاريع كانت تستهدف 
فيما بينها 28 مبنى و31 جيجاوات ساعة من وفورات الطاقة 
و9 مليون جالون من وفورات المياه. وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة 
استثماراتها تبقى مدرجة في القيمة التراكمية لالستثمارات.
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الشكل 6

يقوم المكتب بجمع البيانات عن كل من الوفورات 
المستهدفة والوفورات المتحققة لكل مشروع. وقد 
زادت وفورات الطاقة المستهدفة خالل عام 2019 بنسبة 
31% مقارنة بالعام السابق، حيث يصل اإلجمالي إلى 620 
جيجاوات ساعة، بما يشمل 212 جيجاوات ساعة تعود إلى 
مشاريع جديدة. باإلضافة إلى ذلك، زادت وفورات المياه 
المستهدفة من 292 مليون جالون عام 2018 إلى 486 
66%. حققت  2019، بزيادة نسبتها  مليون جالون عام 
مشاريع إعادة التأهيل هذه وفورات في الطاقة تعادل 321 

وفورات  في  متواضعة  زيادة   )6( الشكل  يوضح 
المياه المستهدفة بين عامي 2015 و2018، يليها 
2019. وقد أوردنا في تقرير سابق  ارتفاع كبير في عام 
من  المتحققة  المياه  وفورات  في  لالنخفاض  تفسيراً 

يوضح الشكل )5( الزيادة السريعة في وفورات الطاقة 
المستهدفة والمتحققة، من عام 2014 إلى عام 2019.

عام 2016 إلى عام 2017، حيث يعود السبب بشكل 
أساسي إلى صعوبة الحفاظ على مستوى الوفورات 
الناتجة عن بعض تدابير الكفاءة الشديدة التأثر بعامل 

السلوك البشري.

جيجاوات ساعة، مقارنة بحوالي 256 جيجاوات ساعة لعام 
2018 )أي زيادة بنسبة 25%(، بينما بلغت كمية وفورات 
المياه المتحققة 257 مليون جالون مقارنة بكمية العام 
السابق التي بلغت 161 مليون جالون )زيادة بنسبة %60(. 
وليس من المستغرب أن تكون الوفورات المستهدفة 
خالل العام أعلى من الوفورات المتحققة إذا أخذنا في 
التي  والمدة  المشاريع  عدد  في  السريع  النمو  االعتبار 
كامل  وتحقيق  مشروع  لكل  الكامل  اإلنجاز  يستغرقها 

الوفورات الممكنة منه.
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يوضح الشكل )7( االرتفاع الكبير في إجمالي قيمة 
بالنظام،  العمل  بدء  منــــذ  عام  كل  االستثمارات 

2019 زيادة كبيرة في عدد المشاريع التي  شهد عام 
تضاعف  حيث  المضمونة،  الوفورات  عقود  تعتمد 
88 مشروعًا، ولكن حصة عقود أداء  47 مشروعًا إلى  من 
الطاقة ظلت ثابتة عند 56% من إجمالي المشاريع، وذلك 
بسبب االنخفاض في عقود الوفورات المشتركة وزيادة عدد 

عام  في  درهـــــم  مليــــون   934 اإلجمالـــي  بلــــغ  حيــــث 
.2019

المشاريع التي خلت من أي تعاقد على أداء الطاقة. وفيما 
المنفذة بموجب  يتعلق باالستثمارات، شّكلت األنشطة 
عقود أداء الطاقة 81% من إجمالي االستثمار، بينما فيما 
77% من إجمالي  يتعلق بالوفورات المستهدفة شّكلت 

وفورات الطاقة و65% من إجمالي وفورات المياه.

الشكل 8
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الشكل 9

سجلت شركة االتحاد لخدمات الطاقة استثمارات بقيمة 
205 مليون درهم لتمويل مشاريع جديدة، ما شّكل %72 
من اجمالي االستثمارات لهذا العام. والمشاريع الجديدة 
التي أفادتنا بها الشركة عن عام 2019 استهدفت وفورات 
تصل إلى 130 جيجاوات ساعة سنويًا، باإلضافة إلى توفير 

127 مليون جالون من المياه.

يستعرض الشكل )9( مقارنة بين األنشطة المنفذة 
االتحاد  شركة  طرف  من  الطاقة  أداء  عقود  بموجب 
لخدمات الطاقة ومن طرف شركات خدمات الطاقة الخاصة. 
وكان لشركة االتحاد 14 مشروعًا تم فيها استخدام 75% من 
القيمة التراكمية لالستثمارات في هذا النوع من العقود 
650 مبنى، مقارنة  المشاريع  تاريخه، وشملت هذه  حتى 
الطاقة  خدمات  شركات  لمشاريع  مبنى   191 بإجمالي 
الخاصة. وفيما يتعلق بتوفير الطاقة، كانت حصة مشاريع 

تعادل فترة استرداد االستثمارات لمشاريع إعادة التأهيل 
التي أبلغنا بها حوالي ثالث سنوات في المتوسط، 
غير  المشاريع  كانت  وبينما   .10 الشكل  من  يتضح  كما 
المرتبطة بعقود أداء الطاقة تقدم الوعود باسترداد تكلفة 
االستثمار خالل نصف تلك الفترة، أي سنة ونصف، وأظهرت 
البيانات التي بلغتنا أن مدة االسترداد في مشاريع عقود 

االتحاد لخدمات الطاقة من الوفورات المستهدفة بأنشطة 
عقود أداء الطاقة تمثل 65% من اإلجمالي، فيما حققت 
الشركة 56% من وفورات الطاقة الفعلية في عام 2019، 
وحققت  اإلجمالية  المياه  وفورات  من   %85 واستهدفت 
94% من الوفورات الفعلية. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى 
شركات  قبل  من  تنفيذها  يتم  االتحاد  شركة  مشاريع  أن 
خدمات الطاقة المعتمدة، وبالتالي فإن لهذه الشركات 

يد في جميع وفورات الطاقة والمياه المسجلة.

ولكن  المتوسط.  في  سنوات   3.7 تعادل  الطاقة  أداء 
يجدر الذكر أن الوفورات الفعلية في مشاريع عقود أداء 
الطاقة تخضع للقياس والتحقق، وهي إما مضمونة وإما 
يتم اقتسامها مع العمالء دون إلزامهم بأي استثمارات، 
وهي مزايا يستبعد أن تتوفر في المشاريع التي ال تعتمد 

عقود أداء الطاقة.

سوق خدمات الطاقة
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يتضح من توزع إجمالي االستثمارات حسب تدابير توفير 
الطاقة والمياه أن الغالبية العظمى من االستثمار 
في مشاريع إعادة التأهيل كانت مخصصة ألنظمة التبريد 
58% على  واإلضاءة في المباني، حيث أنفقت نسبة 

لشروط  المستمرين  والتحديث  التطوير  إطار  وفي 
االعتماد، تم إدخال ثالثة تعديالت على النظام خالل 
شهادات  والرقابة  التنظيم  مكتب  أبقى  وقد   .2019 عام 
CEM/CEA الصادرة من مكتب كفاءة الطاقة في الهند على 
قائمة المؤهالت  المقبولة، شريطة الحفاظ على صالحية 
الشهادة. إلى جانب ذلك، أضاف مكتبنا تفاصيل توضيحية 

للشروط الخاصة بتوفر المعدات ألصحاب الطلبات، حيث 
يلزم إثبات قدرتهم على إستحواذ المعدات الالزمة لتنفيذ 
التي ينوون تقديمها. وأخيراً، تم  أنشطة خدمات الطاقة 
تعديل تقييم المالءمة المالية لمقدمي الطلبات بتقديم 
البيانات المالية المدققة التي تثبت أن صاحب الطلب شركة 

قائمة وقادرة على االستمرار في مزاولة نشاطها.

تدابير متعلقة بالتبريد و33% على اإلضاءة، ذلك في حين 
ظل االستثمار في تدابير توفير المياه منخفضًا للغاية، 
فلم يتجاوز 1% فقط من إجمالي تمويل مشاريع إعادة 

التأهيل.
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  أنجز المجلس األعلى للطاقة في أواخر عام 2019 عملية 
تحديث استراتيجية إدارة جانب الطلب، حيث اشتمل 
التحديث على توسعة برنامج »تبريد المناطق« وتحويله إلى 
برنامج »التبريد العالي الكفاءة«، بما يستدعي التركيز على 
تقنيات أخرى بخالف تقنية تبريد المناطق واالهتمام بالعوامل 
التي لها دور في تعزيز الكفاءة اإلجمالية ألنظمة التبريد، 
ومن هذه العوامل أسلوب تشغيل وصيانة أنظمة التبريد 
داخل المباني، بغض النظر عن تقنية التبريد المستخدمة. 
ولذلك، فإن البرنامج سيتناول األمور التالية إلى جانب اإلطار 

التنظيمي:

1. إقامة جمعية لمشغلي خدمات تبريد المناطق في دبي 
وتقديم الدعم لها بغرض تحقيق المزيد من وفورات الطاقة 
وتعريف  المناطق،  تبريد  بتقنية  التثقيف  زيادة  خالل  من 
المستهلكين بفوائدها، وتوسيع نطاق إعادة تأهيل المباني 
تنظر  سوف  ذلك،  إلى  باإلضافة  التقنية.  بهذه  لتزويدها 
بالطاقة  الكهرباء  لتوليد  البديلة  المصادر  الجمعية في 

المتجددة دعمًا لتبريد المناطق.

2. االرتقاء بفعالية تزويد التبريد في المباني بغض النظر 
عن التقنية المستخدمة، وذلك من خالل تحفيز شركات 
إدارة المرافق على تحقيق وفورات الطاقة لعمالئها. وقد بدأ 
مكتبنا في أواخر 2019 بعقد سلسلة اجتماعات مع األطراف 
المعنية، ومنهم المطورين وشركات إدارة المرافق وشركات 
خدمات الطاقة، لمناقشة مختلف الخيارات المتاحة لتصميم 

برنامج الحوافز.

األحدث  المقبلة  السنوية  التقارير  في  ندرج  وسوف 
والتطورات في تنفيذ هذه المبادرات، كما سنعلن عن 
العالي  »التبريد  برنامج  التي تحققت في ظل  الوفورات 

الكفاءة« الموسع.

في دراستنا لعامل الطقس وتأثيره على الطلب على 
التبريد رأينا أنه في حين شهد طقس شهر يونيو 2019 
الماضية،  عامًا  العشرين  مدى  على  الحرارة  درجات  أعلى 
وكانت أشهر سبتمبر وأكتوبر دافئة نسبيًا، فإن عام 2019 

كان عمومًا أبرد بقليل من 2018 )علمًا بأنه كان أدفأ بكثير 
من عام 2000(.

ونحن في مكتب التنظيم والرقابة نرصد أداء قطاع تبريد 
المناطق من خالل البيانات التي تردنا سنويًا، وجّمعنا 
البيانات من مزودي تبريد المناطق المتعاونين معنا طيلة 
السنوات السبع األخيرة، وأجرينا خالل تلك السنين تقييمًا 
للتوجهات العامة في نمو القطاع وأدائه. وهذا العام، 
وردتنا البيانات من ستة شركات من مزودي تبريد المناطق، 
ولكن لألسف لم تقدم لنا إحدى الشركات بياناتها عن 
عام 2019، لذلك أخذنا بالبيانات التي أفادتنا بها العام 
 2019 بين  المقارنة  لتسهيل  تعديل  أي  دون  الماضي 
والسنوات السابقة. ويشار هنا إلى أن البيانات المقدمة 
لنا سنويًا هي العمود الفقري لعمليات التحليل وتقييم 
األداء التي نجريها، مع التنبيه إلى أننا ال نجري عملية تدقيق 

للبيانات التي تردنا.

بشكل عام يستمر رصد تحسنًا في مستوى جودة 
البيانات التي تصلنا ، كما الحظنا سرعة أكبر في 
استجابة الشركات المشاركة هذا العام لالستفسارات 
القليلة التي طرحناها عليهم. ومع ذلك، فإن شركة واحدة 
فقط من مشغلي تبريد المناطق قدمت لنا هذا العام 
تقريراً سنويًا كاماًل ودقيقًا في الموعد المحدد، في حين 
قدمت معظم الشركات تقاريرها بعد انقضاء الموعد 
بفترة وجيزة، بل ولم يتم استكمال آخر هذه التقارير إال في 
شهر مارس، أي بعد انقضاء أكثر من شهر على انتهاء 
تحسين  بدراسة  التزمنا  ناحيتنا،  ومن  األصلية.  المهلة 
تصميم هذه التقارير عماًل على تبسيطها لكي ال تكون 
تحليالتنا  إجراء  من  ولتمكيننا  اللزوم  من  تعقيداً  أكثر 

بشكل أدق.

وبغرض توضيح المقارنات التي نعقدها مع تقنيات 
التبريد األخرى  ولسهولة الربط بمقاييس اخرى تستعمل 
الوحدات  نظام  اعتماد  قررنا  الطاقة،  استخدام  كمؤشر 
الوحدات  بين  الجمع  إلى  باإلضافة  تقاريرنا،  في  الدولي 
المترية واإلمبريالية التي استخدمناها في السنوات السابقة.
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إجمالي الطلب على التبريد

التي تعتمد على  التقنيات  أن  إلى  خلصت تحليالتنا 
األنظمة المبردة بالمياه ال تزال تحقق أعلى كفاءة للطاقة، 
خاصة في حالة استخدام المياه المعاد تدويرها، لذلك يسرّنا 
في  المناطق  تبريد  حصة  توسع  عن  العام  هذا  نعلن  أن 
السوق لتصل إلى 21%، مع انخفاض الطلب على التبريد 

بالتقنيات األخرى بنسبة 2.2% خالل العام.

المناطق  تبريد  قدرة  إجمالي  أن  إلى  تقديراتنا  وتشير 
المتعاقد عليها في امارة دبي زادت بنسبة 3.6% إلى 
أكثر من مليوني طن تبريدي )أو ما يعادل 7,254 ميجاوات 
تبريدي(، وارتفع اإلنتاج بنسبة 2.9%. ومع ذلك، يجدر التنويه 
إلى أن الزيادة التي تحققت في القدرة اإلنتاجية، والتي تعود 
إلى مشاريع تبريد المناطق الجديدة الواقعة في منطقة 
»القدرة«، يقابلها انخفاض في الطلب لكل متر مربع من 
المساحة المبردة، حيث انكمش الطلب بنسبة 8% لكل 
متر مربع نتيجة اعتدال الطقس للسنة الثانية على التوالي، 
تحسين  إلى  ترمي  جديدة  مبادرات  تنفيذ  على  معطوفًا 

كفاءة الطاقة.

أدى تقلص الطلب على التبريد بالتقنيات األخرى إلى 
انخفاض عن السنة السابقة بنسبة 1.2% في إجمالي 
الطلب على التبريد بمختلف التقنيات، ومنها تبريد المناطق.
وتعّد كثافة حمل التبريد مقياسًا مهمًا لمدى كفاية قدرة 
التبريد لتلبية الطلب، ومدى جودة العزل في المباني التي 
يتم تزويدها بالتبريد، كما أن قيمة كثافة األحمال تكشف 
عن حاالت اإلفراط في القدرة المتعاقد عليها أو في القدرة 

المرّكبة في مشاريع التبريد.

وقد نجحت ثالثة مشاريع جديدة، بدأ تشغيلها خالل عام 
2019، في إرساء معايير جديدة لكثافة حمل التبريد، حيث 
بلغ متوسط الحمل ألفضل هذه المشاريع أقل من 99 وات 
لكل متر مربع ، فكان لهذه المشاريع الفضل في تحسين 
التبريد، حيث انكمش  المتوسط اإلجمالي لكثافة حمل 
من 141 وات لكل متر مربع إلى 135 وات لكل متر مربع ، 
مما يبرهن على إمكانية خفض أحمال التبريد عند االرتقاء 

بكفاءة عمليات تشييد المباني وتشغيلها.
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ونظراً ألن كثافة حمل التبريد في مشاريع تبريد المناطق 
نادراً ما يتم تعديلها بعد إنشاء وتشغيل مشروع التبريد، 
ومع  ألخرى.  سنة  من  كثيراً  يتغير  ال  األحمال  متوسط  فإن 
ذلك، فإن الفرصة متاحة لمزودي خدمات تبريد المناطق 
أن  يتضح  حينما  عليها  المتعاقد  األحمال  يخفضوا  لكي 
عليها  ينص  التي  القدرة  مستوى  إلى  يحتاج  ال  العميل 
العقد، وبالتالي يمكن لمزود الخدمة التعاقد على هذه 

األحمال مع عمالء جدد.

من المحطات الست التي سجلت أعلى كفاءة في استخدام 
الطاقة، تقدمت ثالث محطات بتقاريرها السنوية ألول مرة. 
وقد وصلت الكفاءة المتوسطة لهذه المحطات الست إلى 0.76 
كيلووات ساعة لكل طن تبريدي بالساعة، وهو رقم يتجاوز بكثير 
هدف كفاءة الطاقة لعام 2030 الذي يبلغ 0.82 كيلووات ساعة 
لكل طن تبريدي بالساعة. وعلى الطرف اآلخر من الكفاءة، كان 
متوسط الكفاءة للست محطات ذات أدنى أداء يعادل 1.51 
كيلووات ساعة لكل طن تبريدي بالساعة. وهذا التفاوت الواسع 
في األداء، حيث تعمل بعض محطات تبريد المناطق بكفاءة ال 
تتجاوز ما تحققه المحطات االعتيادية العاملة بوحدات التوسع 
المباشر االعتيادية، يؤكد على ضرورة مضاعفة بعض الشركات 
لجهودها من أجل االرتقاء بكفاءة الطاقة في عملياتها، حيث 
البالغ  تراوح مستواها  أن كفاءة الطاقة للقطاع بمجمله لم 

0.90 كيلووات ساعة لكل طن تبريدي بالساعة.

أعلن عن خمس محطات إضافية لتخزين الطاقة الحرارية 
في عام 2019، ثالثة منها بدأت التشغيل خالل العام، بينما 
تعود محطتان إلى شركة تقدم لنا تقاريرها ألول مرة. وبهذه 
اإلضافات الخمس يصل إجمالي عدد مرافق تخزين الطاقة 
الحرارية إلى 14 مرفقًا. ومع ازدياد حصة الطاقة الشمسية 
بالخاليا الكهروضوئية من إجمالي مزيج الطاقة، فإن زيادة 
تخزين الطاقة الحرارية يعزز من التناسق بين العرض والطلب 
على الكهرباء، وقد يتجاوز إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية 
الذروة  أوقات  في  الكهرباء  على  الطلب  إجمالي  وحدها 
خالل السنوات المقبلة، وهو وضع من شأنه أن يؤدي إلى 
تطوير استراتيجيات جديدة إلدارة األحمال تختلف تمامًا عن 

االستراتيجيات المعتمدة تقليديًا.
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كفاءة استخدام المياه
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االعتماد على المياه المعاد تدويرها
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7.6 لتر لكل  بقيت كفاءة استخدام المياه ثابتة عند 
طن تبريدي بالساعة، ولم يتحقق أي تحسن في أعلى 
أداء لهذا المقياس، أي أن المحطة التي سجلت أفضل أداء 
لم تحقق تقدم على أساس سنوي، حيث لم يراوح أداؤها 
معدل 6 لتر لكل طن تبريدي بالساعة. وقد بدأنا في جمع 
بيانات إضافية لتحديد حجم المياه المتبخرة أثناء التشغيل، 
وذلك لكي نعرف إن كان هذا األداء هو أقصى ما يمكن 
حاليًا  المستخدمة  التقنيات  من  معقول  بشكل  توقعه 
لتبريد المناطق، أم أن اإلمكانية متاحة إلدخال المزيد من 

التحسينات.

ظل إجمالي اإلمدادات المتوفرة من المياه المعاد تدويرها 
ثابتًا عند 5,000 مليون لتر، ولكن مع زيادة محطات جديدة 
لم يتم ربطها بعد بشبكة المياه المعاد تدويرها، فإن حصة 
المياه المعاد تدويرها من إجمالي الطلب على المياه في 
2% لتصل إلى  انظمت تبريد المناطق انخفضت بنسبة 
24% وقد أبلغتنا شركة واحدة فقط بزيادة االعتماد على 
المياه المعاد تدويرها خالل العام، مما يشير إلى احتمال 

محدودية توافر هذه المياه.

يرصد مكتبنا النسبة المئوية للعمالء الذين يدفعون 
يرصد  كما  العداد،  قراءة  أساس  على  التبريد  رسوم 
متوسط استهالك هؤالء العمالء مقارنة بغيرهم ممن ال 
عدادات لديهم. وتشير الدالئل إلى أن الطلب من عمالء 
العمالء  طلب  عن  يقل  العداد  بنظام  المزَودين  التبريد 
اآلخرين، مع اإلشارة إلى أن البيانات المتاحة لنا ال تغطي 
سوى العمالء الذين يحصلون على خدمة التبريد مباشرة 

من مزودي الخدمة.

تبريد  المبردة من مزودي  المياه  أغلبية مبيعات  وتتم 
المناطق على أساس قراءة العداد. ويعتبر قياس اإلمدادات 
أمراً مهمًا ألنه يمّكن الشركات والعمالء من إدارة الطلب 
في  التسرب  حاالت  عن  بسرعة  والكشف  أفضل  بشكل 

األنابيب وإصالحها.

التبريد العالي الكفاءة
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وقد بلغت كميات الفاقد، مقاسة بالفرق بين اإلنتاج 
 ،2018 في   %6 بنسبة  مقارنة   %9 نسبة  والمبيعات، 
علمًا بأن ارتفاع الفاقد نشأ لدى شركتين فقط من مزودي 

خدمات تبريد المناطق.

في الحاالت حيث زادت كميات الطاقة المباعة على 
كميات الطاقة المنتجة فقد القي اللوم على أخطاء 
في قياس العدادات . مع العلم انه إذا تم تركيب وتشغيل 
العدادات بالطريقة الصحيحة فإن دقتها تكون في حدود 
واحد في المائة ومن األرجح أن األخطاء بسيطة ومتناسقة 
بالزيادة والنقصان ولذ تلغي بعضها البعض. ولذلك، يجب 
على الشركات ضمان تركيب العدادات وفقًا لتوجيهات 
مصنعيها، كما يجب عليها معالجة االنحرافات الناشئة في 
حاالت  معالجة  اإلجراءان  هذان  شأن  ومن  العداد،  قراءات 

تجاوز الطاقة المباعة للطاقة المنتجة.

ارتفع السعر الفعلي لكل وحدة إلى 1.18 درهم إماراتي 
إماراتي لكل  )0.33 درهم  تبريدي بالساعة  لكل طن 
كيلووات تبريد( في عام 2019، وذلك نتيجة النخفاض الطلب 
على التبريد لكل متر مربع من مساحة األرضية، وهو انخفاض 
يعود على األرجح إلى اعتدال الطقس وتطبيق تدابير كفاءة 
الطاقة، إضافة إلى انخفاض متوسط اإلشغال. ورغم إضافة 
مشاريع جديدة تتسم بارتفاع سعر الوحدة بسبب التعاقد 
بالكامل على أحمالها فيما االستهالك فيها منخفض ، فهي 
لم تؤثر كثيراً على متوسط سعر الوحدة في مجمل القطاع 
نظراً لالستهالك المتدني في هذه المشاريع. ومن المتوقع 
أن ينخفض سعر الوحدة في هذه المشاريع الجديدة بالتزامن 

مع تزايد اإلشغال وبالتالي تزايد االستهالك.

تعتبر فاتورة تبريد المناطق النموذجية مؤشراً جديداً 
يمكّننا من تقدير الفاتورة المتوقع أن يتحملها العميل 
النموذجي، وهو الذي يشغل وحدة سكنية مساحتها 200 
متر مربع ومعدل طلبه في حدود المتوسط االجمالي، حيث 
على  النموذجية  الفاتورة  هذه  قيمة  حساب  في  اعتمدنا 
الشركات  جميع  من  الصادرة  للفواتير  المرجح  المتوسط 
التي تمدنا بالبيانات. وفي عام 2019، انخفضت قيمة هذه 
الفاتورة بنسبة 8.1% إلى 15,262 درهمًا، وهو ما يعكس 
انخفاض كثافة أحمال التبريد في مشاريع تبريد المناطق 

الجديدة وانخفاض االستهالك.

فاقد الطاقة
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