


RSB

التقـــريـــــــر الســـــــنـوي



مكتب التنظيم والرقابة

ص.ب. 121555- دبي

www.rsbdubai.gov.ae

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



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي



المحتويات

12استعراض المـديــر التنفيذي
16
22
30

إنتاج الطاقة المستدامة
سوق خدمات الطاقة

التبريد العالي الكفاءة

11كلمة رئيس مجلس اإلدارة



نبذة عن مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه

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 استراتيجيتها 
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 

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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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
لقد كان عام 2020 عامًا صعبًا ال مثيل له في الذاكرة الحية، 
حيث واجه فيه العالم أكبر جائحة وبائية منذ قرن كان لها األثر 
الكبير على الصحة العامة، وطالت آثارها وتبعاتها اإلجتماعية 
واإلقتصادية العالم بأسره، وقد تبنت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة حزمة من التدابير الوقائية والتي تعد األفضل على 
مستوى العالم وذلك بشهادة الجميع، كان ذلك بدءاً من 
برنامج التعقيم الوطني في بداية األزمة والدعم اإلقتصادي 
الالمحدود الذي قدمته الدولة من خالل الجهات الرسمية، 
السريع  والتعقب  النطاق  واسع  الفحص  برنامج  وكذلك 
للحاالت، وصواًل إلى طرح اللقاحات وتوفيرها للمواطنين 
والمقيمين بشكل مجاني، حيث مكنت هذه الجهود الكبيرة 

من تخفيف أسوأ  آثار هذا الوباء. 

لقطاع  والرقابة  التنظيم  )مكتب  جانبنا  من  سعينا  وقد 
الكهرباء والمياه بإمارة دبي( بممارسة دورنا في هذا المجال 
متكيفين مع الظروف المحيطة وضمن الجهود الوطنية 
الرامية إلى مكافحة كوفيد 19، حيث قمنا بدعم شركات 
خدمات الطاقة المعتمدة لدينا من خالل تخلينا عن رسوم 
االعتماد لجزء من عام 2020، وذلك مشاركًة مّنا لما مرت به 
هذه الشركات من وضع إقتصادي سلبي بسبب الجائحة، 
كذلك حرصنا على توجيه شركات إنتاج الطاقة المستقلة 
والمرخصة من قبلنا لاللتزام بالتدابير االحترازية الالزمة التي 
فرضتها الدولة لمواجهة هذه الجائحة، وتكثيف الحرص على 
سالمة موظفيها ومقاوليها وذلك بإتباع االحتياطات االحترازية 
الواجبة في هذا الصدد، كذلك قمنا بتكييف طرق عملنا 
من خالل تبني نظام فعال للعمل عن بعد، واإلبقاء على 

تواصل أصحاب المصلحة عبر وسائل اإلنترنت.

ونتيجًة لذلك لم تثننا ظروف عام 2020 عن اإللتزام بهدفنا 
الموضوع للطاقة في إمارة دبي، حيث تم إدخال مرحلة جديدة 

في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بسعة إضافية 
خالل ذلك العام وكذلك تم تشغيل المرحلة األولى من 
محطة حصيان للطاقة والتي تعمل بوقود الفحم النظيف 
حيث يبلغ مقدار هذه المرحلة 600 ميجاوات، كذلك ورغم 
ظروف الجائحة فإننا نقوم بدراسة إصدار ترخيص لمحطة 
حصيان ألول مشروع مياه مستقل يعمل بالتناضح العكسي 
بسعة إنتاجية مقدارها 120 مليون جالون يوميًا ويمتاز هذا 
المشروع بأن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت فيه على 
أدنى سعر لإلنتاج عالميًا وهو )27.7 سنت اميركي( للمتر 
المكعب من المياه المحالة. كذلك وخالل هذه الظروف 
تمكن المكتب من العمل على ترخيص مشروع جديد لإلنتاج 
المستقل للكهرباء أطلقته بلدية دبي بالتعاون مع شركات 
محلية وعالمية وذلك إلنشاء محطة تقوم بتحويل النفايات 
200 ميجاوات  إلى طاقة كهربائية تبلغ طاقتها اإلنتاجية 
وهذا يلبي طموحات إمارة دبي في معالجة النفايات مع 
إضافة طاقة نظيفة إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي.

 
وفي الختام يسعدني أن أتقدم بالشكر الوافر إلخوتي أعضاء 
مجلس اإلدارة، وزمالئي العاملين بمكتب التنظيم والرقابة 
لما قاموا به من مجهودات كبيرة في أداء واجباتهم رغم 
2020 كما أسلفت حيث أن مجلس  صعوبة ظروف عام 
اإلدارة والزمالء التنفيذيين بالمكتب استطاعوا التكيف مع 
الظروف التي فرضتها الجائحة الوبائية ولم يغير ذلك من 
برنامجنا المعد مسبقًا شيئًا، وتم كل شٍي كما هو مخطط 
له ولم يؤثر ذلك على كفاءة خدماتنا، فلهم مني جميعًا 

الشكر والتقدير.

علي بن عبد اهلل العويس
رئيس مجلس اإلدارة

د. رياض بالهول
نائب الرئيس

قصي الشارد
عضو

أحمد المحيربي
عضو

مصطفى اليوسف
عضو

جرام سيمس
المدير التنفيذي

علي بن عبداهلل العويس
 رئيس مجلس اإلدارة
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استعراض
المـديــر

التنفيذي 

⁞ أود أن أبدأ استعراضي لعمل المكتب في عام 2020 من 
حيث انتهى إليه رئيس مجلس اإلدارة في كلمته- بتوجيه 
الشكر إلى زمالئي وأعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم 
والرقابة على استجابتهم للتحديات التي واجهناها من شهر 
مارس فصاعداً استمراراً في تحقيق أهدافنا لعام 2020 وتلبية 

توقعات أصحاب المصلحة.

⁞ قمنا بتبني العمل عن بعد بمساعدة زمالئنا في الفريق 
التقني. ومثل الكثير من الشركات لمسنا بعض الفوائد 
نظام  واستخدمنا  االنترنت.  عبر  العمل  إلى  التحول  من 
الندوات عبر االنترنت واكتشفنا من خالله سهولة تنظيم 
الفعاليات في الوقت المناسب وللجمهور المالئم.  وكان 
المزيج بين العمل عن بعد والعمل من المكتب فعااًل وفتح 
الباب أمام فرص جديدة إليجاد أفضل طرق العمل التي تالئم 
احتياجات المكتب، األمر الذي ينعكس في تبني حكومة 

دبي لسياسة العمل عن بعد.

الطاقة  قطاع  في  الجديدة  الشركات  ترخيص  ويبقى   ⁞
انجزت مرحلة كبيرة في  والمياه من أهم أنشطتنا. حيث 
2020 بوصول مكتب التنظيم والرقابة الى ترخيص أكثر 
من 5 جيجاوات من القدرة االنتاجية.  وأظهر النظام قدرته 
على التطور مع قدوم المشروع األول بموجب »قانون االنتاج 
المستقل للطاقة« الذي أطلقته بلدية دبي. وتطّلب مشروع 
محطة تحويل النفايات إلى طاقة التابع لبلدية دبي تعاون 
وإبتكار ومرونة من كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ومكتب 
التنظيم والرقابة وجهات حكومية أخرى لمعالجة المسائل 

القانونية والفنية الجديدة التي نشأت عنه.
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⁞ منذ فترة طويلة ونحن نأمل بإنشاء مشاريع االنتاج المستقل 
للمياه، وأصبح األمر حقيقة بإطالق أول مشروع من هذا النوع 
يُمنح في عام 2020. إن المزج بين انتاج الطاقة الشمسية 
على  سيعمل  العكسي  التناضح  بنظام  المياه  وتحلية 
التحول من نموذج التوليد المشترك للطاقة والمياه بتقنية 
التحلية الحرارية السائد لعقود في أنظمة الطاقة والمياه 
في منطقة الخليج. وقد تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي 
من الحصول على التعرفة األفضل عالميًا لمحطة حصيان 
لتحلية المياه بنظام التناضح العكسي ، مما يشجع على 

المضي مستقباًل في هذا النهج. 

في  الطاقة  ادارة  شركات  اعتماد  نظام  تطوير  ويعتبر   ⁞
المباني مثااًل على فعالية العمل بالرغم من آثار الجائحة. 
فقد قمنا بعقد مشاورات ناجحة مع أصحاب المصلحة عبر 
المجلس  قبل  من  النظام  اعتماد  على  وحصلنا  االنترنت 

األعلى للطاقة خالل عام من إطالق المبادرة.

⁞ إن المبادرة السابقة واألنشطة الحالية للمكتب في سوق 
تبريد المناطق تحقق وفورات لحساب برنامج التبريد العالي 
الكفاءة الخاص باستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة. وحقق 
تبريد المناطق عامًا جيداً وزاد من حصته في سوق التبريد 
وأدخل تحسينات جيدة في كفاءة الطاقة. وأظهرت جمعية 
التي انشأت حديثا نهجًا  المناطق  تبريد  مشغلي أنظمة 
مشكوراً للتنسيق فيما بينها لتطوير سوق تبريد المناطق.

⁞ كان ال بد من التباطؤ الذي شهدناه في 2020 في نشاط إعادة تأهيل المباني القائمة. حيث أصبح من الصعب الدخول 
الى المنشآت لتنفيذ االشغال فيها كما أبدت الشركات تردداً مفهومًا في االلتزام بمشاريع جديدة. وبالرغم من ذلك برز 
القطاع الخاص في سوق خدمات الطاقة بشكل جيد في ظل الظروف الراهنة، كما أن التركيز على جودة التهوية في 

المباني مبشر إيجابي لنشاط السوق في 2020 وما بعد.

⁞ وإلى جانب تلك األنشطة األساسية دعم المكتب المجلس 
األعلى للطاقة بطرق أخرى في عام 2020. فقد تعامل المكتب 
مع بعض الشكاوى المعقدة التي حولت اليه من المجلس 
االعلى للطاقة، احداها تتعلق بإمداد خدمة تبريد المناطق إلى 
مركز تسوق في دبي. نظر المكتب في عدد من المسائل 
الفنية والتعاقدية التي اثارها مقدم الشكوى، وقام المجلس 
مشكوراً بقبول توصياتنا بالكامل. والشكوى األخرى كانت 
متعلقة بإمداد الغاز إلى مبنى سكني. وهذا أثار مسائل 
تتعلق بحقوق مالك المبنى في المجمعات المنشأة من 
قبل المطورين الرئيسيين. وباإلضافة إلى معالجة الشكوى 
المحددة أدى تقريرنا إلى اصدار قرار يعالج الموضوع على 

نحو أوسع.

⁞ ومن رؤية المكتب المستقبلية فإن أكبر تطور لمسناه منذ نهاية 2020 كان إنشاء نظام رقابي لتبريد المناطق. ويمثل 
قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2021 حزمة تنظيمية شاملة حيث تم تعيين مكتب التنظيم والرقابة كمنظم للقطاع 
واحتوى القرار على أحكام تنظم األسعار والعقود والمعايير ومعالجة الشكاوى. وسيتم تطوير هذه األحكام في 2021 

قبل تطبيق النظام في أوائل 2022.

استعراض المدير التنفيذي
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إنتاج
الطاقة

المستدامة
23 شعاع للطاقة

ميجاوات800

 2021 � 2023 �
كامل طاقتها ا�نتاجية

ميجاوات900
كامل طاقتها ا�نتاجية �مع الطاقة

شعاع للطاقة

2030بحلولجيجاوات 5

⁞ شهد عام 2020 تحقيق إنجاز كبير أال وهو قيام مكتب التنظيم والرقابة بمنح تراخيص ألكثر من 5 جيجاوات من القدرة 
اإلنتاجية، وبترخيص شركة »شعاع للطاقة 3« في أغسطس 2020، يصبح اإلجمالي 5,299 ميجاوات. 

⁞ بدأ مشروع »شعاع للطاقة 3«، أي المرحلة الخامسة من 
مجمع الطاقة الشمسية وبقيادة هيئة كهرباء ومياه دبي 
واكوا باور ومؤسسة الخليج لالستثمار، العمل على انشاء 
أول 300 ميجاوات لمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، 
ومن المتوقع أن يبدأ تزويدها للشبكة في عام 2021. ومن 
المخطط أن تعمل المحطة بكامل طاقتها اإلنتاجية البالغة 

900 ميجاوات بحلول عام 2023.

الشمسية  الطاقة  من  أخرى  ميجاوات   300 إضافة  وتم   ⁞
بدأ  عندما  الشمسية  الطاقة  مجمع  إلى  الكهروضوئية 
مشروع »شعاع للطاقة 2« بتشغيل مرحلته الثالثة واألخيرة، 
وذلك للوصول إلى كامل القدرة التشغيلية للمحطة، أي 
بة في  800 ميجاوات، وبذلك رفعت القدرة اإلنتاجية المركَّ
المجمع إلى 1015 ميجاوات، وهذا بدوره سيساهم بتوصيل 
القدرة اإلنتاجية إلى 5 جيجاوات المخطط لها بحلول 2030.

⁞ وبالرغم من حدوث بعض التأخيرات في إنشاء وتشغيل 
محطات الطاقة بسبب الجائحة التي فرضت قيوداً على 
حركة األشخاص والمعدات، إال أن األنشطة تواصلت في 
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومجمع 

حصيان للطاقة.

⁞ وفي نفس الوقت وعلى قطعة أرض قريبة ضمن حدود 
المركزي  البرج  على  الشمسي  المستقبل  رُفع  المجمع، 
في  وتخزّن  الحرارة  سترّكز  حيث   »1 للطاقة  »نور  لمشروع 
الملح المذاب، كما احرز المشروع تقدمًا في مرحلته األولى 
من األلواح الشمسية سعيًا للوصول إلى 217 ميجاوات من 
الطاقة الكهروضوئية و 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية 

المركزة مع نهاية عام 2021.
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⁞ وعلى مسافة تقرب من 50 كلم شرق مجمع الطاقة الشمسية أحرز مشروع »حصيان للطاقة المرحلة األولى« تطوراً في 
محطة الفحم النظيف بقدرة إنتاج 2400 ميجاوات وأكمل 600 ميجاوات من هذه القدرة بحلول نهاية 2020، أي بعد بضعة 

أشهر مما كان مخطط له. ويتوقع تشغيل المرحلة التالية من 600 ميجاوات بحلول منتصف عام 2021.

⁞ أما فيما يتعلق بالتراخيص الحالية، فقد تم تعديل رخصة »الخليج للسكر« في أبريل فيما يتعلق بتغيير مقاول التشغيل 
والصيانة. وبدأت المحطة في انتاج الكهرباء وتغذية بعض عمليات التشغيل في الشركة في أكتوبر 2020. 

ميجاوات6 ⁞ قامت بلدية دبي بتكليف شركة »فيوليا الخليج للطاقة« 
بمهمة تطوير محطة توليد الطاقة بالغاز الحيوي في محطة 
معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة العوير، والغرض 
هو استخدام الغاز الحيوي الناتج من  معالجة مياه الصرف 
استخدامها  بالتالي  ليتم  الطاقة  كمصدر النتاج  الصحي 
في محطة المعالجة. ومنح مكتب التنظيم والرقابة فيوليا 

الخليج للطاقة رخصة انتاج بقدرة 6 ميجاوات في يونيو.

⁞ كما بادرت بلدية دبي إلى إنشاء محطة لتحويل النفايات 
إلى طاقة في موقعها الحالي إلدارة النفايات في منطقة 
ورسان 2 بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحي. إذ ستعالج 
المحطة المقترحة ما يقرب من 2 ميجا طن من النفايات 
البلدية الصلبة سنويًا وستولد حوالي 200 ميجاوات من 
الكهرباء لتستخدم بمعظمها في الموقع. وكانت »شركة 
دبي إلدارة النفايات« التي تم تأسيسها لتنفيذ المشروع 
تقدمت بطلب لمكتب التنظيم والرقابة للحصول على 
رخصة انتاج للكهرباء ومن المتوقع أن يتم منحها الرخصة 
في أوائل عام 2021،  وهذا يعد تطوراً كبيراً. وأثار المشروع 
بنجاح عبر  إدارتها  والتي تم  قانونية وفنية جديدة  مسائل 
التعاون بين مكتب التنظيم والرقابة والجهات الحكومية 

المعنية.

200

ميجا طن2

ميجاوات

⁞ وفضاًل عن برنامج اإلنتاج المستقل للطاقة التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، جرى تطوير محطات أخرى لتوليد الكهرباء 
ذات تأثير إيجابي على البيئة في 2020 بمبادرة من بلدية دبي بشكل أساسي.
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الشكل 1 الطاقة االنتاجية في دبي‹
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⁞ وكما هو مبين في الشكل 1، سيشكل المنتجين المستقلين للطاقة المرخص لهم بموجب قانون اإلنتاج المستقل 
للطاقة ما يقرب من ثلث قدرة الطاقة المتوفرة في دبي عند تشغيل كافة محطاتهم في العام 2024 بإجمالي 5,465 
ميجاوات. ومن المحتمل أن تحصل إضافة قدرات جديدة بنفس النموذج قبل ذلك التاريخ حيث أصبحت الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية على وجه التحديد أقل الوسائل تكلفة لتلبية احتياجات دبي من الطاقة.

⁞ قام المكتب بجمع التقارير حول األداء التشغيلي وأداء 
الصحة والسالمة من المرخص لهم حسب االقتضاء وركزنا 
على مؤشرات األداء الرئيسية لدى المرخص لهم ممن بدأوا 
عدد  المطلوبة  البيانات  وتتضمن  محطاتهم.  بتشغيل 
للوقت  المهدرة  واإلصابات  تقع  ان  كادت  التي  الحوادث 

واإلصابات الخطيرة والوفيات.

⁞ ولم ترصد محطات التشغيل التابعة للمرخص لهم أي 
إصابات مهدرة للوقت أو حوادث أكثر خطورة فيما يقرب 
من مليون ساعة عمل في عام 2020. حيث أن اإلبالغ فقط 
عن خمس حوادث كادت ان تقع قد يشير إلى عدم تسجيل 
الشركات لحاالت كهذه. ومع ذلك وبشكل عام، فقد شهد 

المكتب تحسنًا في تقارير األداء التي تلقاها. 

⁞ وفي ظل سعي المكتب لوقف تفشي وباء كورونا، ناشدنا الجهات المرخص لها بضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازية واتباع 
القواعد واإلرشادات الرسمية بشأن التدابير الوقاية والسيطرة على العدوى في منشآتهم. والهدف من هذه اإلجراءات هو 
ضمان سالمة العاملين والزوار مع السماح بقدر اإلمكان بمواصلة عمليات اإلنشاء وعمليات التشغيل كالمعتاد. كما 
دعونا الجهات المرخص لها لإلبالغ عن الحاالت لديهم وأثرها على أنشطتهم. ولم تكن هناك إال حاالت قليلة جداً خالل 

العام وجميعها تم السيطرة عليها وإدارتها بشكل جيد.

25,000 ساعة 2,734جيجاوات ساعة
من الطاقة النظيفة

452 عامل بدوام كامل

المحطات  عملت  فقد  التشغيلي،  للجانب  وبالنسبة   ⁞
المرخص لها لمدة 25,000 ساعة تقريبًا بعدد 452 عامل 
 2,734 بمقدار  المحطات  هذه  وأسهمت  كامل.  بدوام 
إجمالي  6% من  أو  النظيفة  الطاقة  جيجاوات ساعة من 
طلب الشبكة البالغ 45,712 جيجاوات ساعة، أي بأكثر من 

ضعف مثيلتها في 2019.

⁞ وتحسبا لمشاركة القطاع الخاص في انتاج مياه الشرب في دبي، تم مراجعة وتعزيز قواعد انتاج الكهرباء والمياه بالشراكة 
بين القطاع العام والخاص بحيث تنطبق على منتجي المياه المستقلين الذين يستخدمون تقنية التناضح العكسي.

⁞ يتوقع مكتب التنظيم والرقابة أن يتلقى في النصف األول 
من عام 2021 طلب ترخيص لمحطة التناضح العكسي 
لمياه البحر على ساحل حصيان. وكانت شركة »يوتيكو« 
مقدم العطاء االفضل للمشروع ومن المتوقع أن تنشئ 
شركة مشروع مشترك مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير 
المحطة. وستضيف المحطة قدرة انتاجية تبلغ 120 مليون 
جالون في اليوم قرابة 30% إلى القدرة االنتاجية الحالية لتحلية 
االنتاج  تكلفة  تعتبر  دبي.  ومياه  كهرباء  هيئة  لدى  المياه 
للمحطة والبالغة 27.7 سنت أمريكي لكل متر مكعب من 
المياه أدنى مستوى عالمي إلنتاج المياه عند اإلعالن عنها.
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الشكل 2 مساهمة المرخص لهم‹
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سوق
خدمات
الطاقة

 24 المعتمدة  الطاقة  خدمات  شركات  مجموع  أصبح   ⁞
بحلول نهاية العام؛ منها 11 شركة معتمدة بالكامل و13 
معتمدة بشكل مؤقت. كما تمت الموافقة على 17 طلب 
اعتماد على مدار العام، أسفر أربعة منها عن االعتماد الكامل 
والثالثة عشر المتبقية عن االعتماد المؤقت على أساس 
االعتماد ألول مرة أو التجديد. وعالوًة على ذلك، تم اعتماد 
أربعة مدققين للطاقة في العام ذاته، ليصبح المجموع 

14 مدققًا معتمداً للطاقة بحلول نهاية العام.

⁞ أبلغت شركات خدمات الطاقة المعتمدة عن إجمالي 294 مشروعًا، منها 47 مشروع تم اإلبالغ عنه ألول مرة. وقد ارتبطت 
هذه المشاريع الجديدة باستثمارات مصاحبة قدرها 71 مليون درهم، ليصل إجمالي االستثمار في القطاع إلى 987 مليون 

درهم منذ عام 2014 1.
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⁞ لم يكن العام السابع لنظام اعتماد شركات خدمات الطاقة من قبل مكتب التنظيم والرقابة عامًا عاديًا حيث تعرقلت 
معظم العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم واجتاحت األسواق والمجتمعات مستويات عالية من عدم االستقرار. وأظهر 
استطالع أجراه مكتب التنظيم والرقابة في مايو من عام 2020 أن أكثر من 80% من شركات خدمات الطاقة المعتمدة 
قد تأثرت جراء تفشي جائحة كورونا من الناحية التشغيلية والتجارية، حيث توقع أكثر من 60% منهم انخفاض ايراداتهم 
بأكثر من 20% مقابل توقعاتهم. بينما كان 90% منهم متفائلين بشأن العودة إلى الوضع الطبيعي بحلول عام 2021.

1  األرقام أعاله للمشاريع التي تم اإلبالغ عنها من قبل شركات خدمات الطاقة المعتمدة في إمارة دبي. وتخضع األرقام التاريخية لسنة اإلبالغ عنها إلى مكتب التنظيم والرقابة من 
قبل شركات خدمات الطاقة المعتمدة.

الشكل )3 ب( بالنظر إلى عام 2020 ككل، كم هو مقدار ‹الشكل )3 أ( هل أثرت جائحة كورونا على أعمالكم؟‹
االنخفاض الذي تتوقعونه إليراداتكم مقابل التوقعات نتيجة 

لتفشي جائحة كورونا؟ 
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المجموع مشاريع جديدة مشاريع جارية مشاريع انتهى عمرها ا�فتراضي

⁞ زادت وفورات الطاقة المستهدفة السنوية لعام 2020 بمقدار 4% فقط مقارنة بالعام السابق مع إضافة 47 جيجاوات 
ساعة من المشاريع الجديدة ليصبح إجمالي الوفورات المستهدفة 636 جيجاوات ساعة في السنة. كما ارتفعت وفورات 
المياه المستهدفة من 486 مليون جالون في عام 2019 إلى 490 مليون جالون في عام 2020 بزيادة أقل من 1%. وهذا 
يعكس التباطؤ في نشاط عام 2020 المتوقع نتيجة تفشي جائحة كورونا. وبالرغم من ذلك، ارتفعت استثمارات شركات 
خدمات الطاقة الخاصة بنسبة 15% مقارنة بمستواها في عام 2019، مما يظهر نمواً قويًا في سوق شركات خدمات 

الطاقة في دبي.

⁞ استمراراً إلزالة المشاريع التي انتهى عمرها االفتراضي وتوقفت شركات خدمات الطاقة عن اإلبالغ عنها، اسقطنا 16 
مشروعًا من المشاريع المبلغ عنها في عام 2019 من أرقام وفورات عام 2020 مما يجعل مجموع المشاريع التي انتهى 
عمرها االفتراضي 38 مشروعًا. وكانت قد استهدفت هذه المشاريع مجموع 91 مبنى و22 جيجاوات ساعة من وفورات الطاقة 

ومليون جالون من وفورات المياه. وبينما يستمر تضمين قيمة استثمارات هذه المشاريع في أرقام االستثمار التراكمية.

الشكل )4( مشاريع اعادة تأهيل المباني‹

⁞ وعلى صعيٍد ايجابي، فقد رسمت الوفورات المتحققة 
صورة مختلفة لعام 2020 عن الوفورات المستهدفة، حيث 
أن المشاريع المنفذة حققت المزيد من قدراتها التوفيرية. إذ 
حققت مشاريع إعادة تأهيل المباني القائمة 431 جيجاوات 
ساعة من وفورات الطاقة مقارنة بـ 320 جيجاوات ساعة التي 
حققتها في عام 2019 )أي زيادة بنسبة 35%( و339 مليون 
جالون من وفورات المياه مقارنة بـ 258 مليون جالون العام 

السابق )أي زيادة بنسبة %31(.

431 جيجاوات ساعة
وفورات الطاقة

339  مليون جالون
وفورات المياه

زيادة بنسبة 35% من 2019

زيادة بنسبة 31% من 2019
الشكل 5 والشكل 6 يظهران الزيادة في الوفورات المستهدفة 

والمتحققة من عام 2014 إلى 2020.
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الشكل )5( وفورات الطاقة السنوية‹
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وفورات المياه المستهدفة

الوفورات المضمونةالوفورات المشتركةالمشاريع غير المرتبطة بعقود أداء الطاقة

االستثماروفورات الطاقة المستهدفة

⁞ ال يزال تقسيم المشاريع الناشطة حسب نوع العقد هو ذاته تقريبًا كعام 2019، باستثناء المشاريع غير المرتبطة بـعقود 
أداء الطاقة والتي استحوذت على 2% من إجمالي االستثمار من حصة مشاريع الوفورات المشتركة، واألخيرة فقدت أيضًا 
1% من الوفورات المستهدفة لصالح مشاريع الوفورات المضمونة. لذلك، انخفض نشاط عقود أداء الطاقة إلى %79 
67% من إجمالي وفورات  البالغة  81% في العام السابق، ومع ذلك حافظ على حصته  من إجمالي االستثمار مقابل 

الطاقة المستهدفة و65% من إجمالي وفورات المياه المستهدفة. )الشكل 8(

⁞ يوضح الشكل 7 االرتفاع المستمر في إجمالي االستثمار منذ إطالق نظام اعتماد شركات خدمات الطاقة، وإن كان عام 
2020 اضاف أصغر مساهمة منذ عام 2015.

الشكل )7( إجمالي االستثمار بالمليون درهم اماراتي‹

الشكل )8( تقسيم المشاريع بحسب نوع العقد‹
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وفورات الطاقة المستهدفة

وفورات الطاقة المتحققة

وفورات المياه المستهدفة

وفورات المياه المتحققة

 شركات خدمات الطاقة ا�خرى شركة االتحاد لخدمات الطاقة

⁞ يوضح الشكل 9 مقارنة بين أنشطة عقود أداء الطاقة التابعة لشركة االتحاد للطاقة وتلك التابعة لشركات خدمات 
الطاقة الخاصة. وظفت مشاريع شركة االتحاد للطاقة البالغ عددها 14 مشروعًا 73% من االستثمارات التراكمية في نشاط 
عقود أداء الطاقة حتى اآلن وطالت 650 مبنى مقابل 231 طالته مشاريع شركات خدمات الطاقة الخاصة. ومن حيث 
وفورات الطاقة، بلغت حصة مشاريع شركة االتحاد للطاقة من الوفورات المستهدفة بموجب نشاط عقود أداء الطاقة 
63%، بينما حققت 57% من وفورات الطاقة الفعلية في عام 2020. وكانت هذه المشاريع مسؤولة عن 83% من وفورات 

المياه المستهدفة و85% من الوفورات الفعلية.

⁞ تم احتساب فترة استرداد االستثمار لمشاريع إعادة تأهيل المباني القائمة بما يزيد قلياًل عن ثالث سنوات كما هو موضح 
1.8 سنة )زيادة  10. وتهدف المشاريع غير المرتبطة بـعقود أداء الطاقة إلى استرداد قيمة استثمارها خالل  في الشكل 
عن 1.5 في عام 2019(، بينما تظل مشاريع عقود أداء الطاقة عند 3.7 سنوات في المتوسط السترداد االستثمار. ولكن 
تجدر االشارة بأن في مشاريع عقود أداء الطاقة يتم قياس الوفورات الفعلية والتحقق منها، وإما ضمانها أو مشاركتها 
مع العمالء من دون أي استثمار مطلوب منهم، ومن غير المرجح أن يتم تقديم ميزات كهذه في المشاريع غير المرتبطة 

بعقود أداء الطاقة.

الشكل )9( احصائيات عقود أداء الطاقة لشركة االتحاد لخدمات الطاقة وشركات خدمات الطاقة األخرى ‹
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⁞ تم إجراء بعض التعديالت على نظام اعتماد شركات خدمات الطاقة في عام 2020. فتمت إضافة الشهادة المتقدمة في 
التدريب المتخصص إلعادة تأهيل المباني التي يمنحها مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء إلى قائمة المؤهالت المقبولة 
للموظفين، شريطة إبقاء الشهادة سارية. كما قام المكتب بإزالة متطلبات تقديم رسائل توصية من العمالء وتعديل 
المتطلبات الخاصة بالمشاريع المرجعية. وأخيراً، تم تعزيز متطلبات الصحة والسالمة حيث أصبح من الالزم تقديم دالئل 

على رفع تقارير دورية عن أداء الصحة والسالمة والبيئة إلى إدارة الشركة المقدمة للطلب.

أظهر تحليل وتفصيل إجمالي االستثمار بحسب تدابير توفير الطاقة والمياه أن 90% من االستثمارات في مشاريع إعادة 
تأهيل المباني القائمة ال تزال توظف في أنظمة التبريد واإلضاءة، مع إنفاق 56% على التدابير المتعلقة بالتبريد و%34 

على اإلضاءة. )الشكل 11(

الشكل )10( فترة استرداد االستثمار لمشاريع إعادة تأهيل المباني‹

الشكل )11( توزّع االستثمارات بحسب تدابير توفير الطاقة والمياه‹

سوق خدمات الطاقة
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التبريد العالي
الكفاءة

⁞ ذكر المكتب في تقرير العام الماضي نظام حوافز مقترح لشركات إدارة المرافق لرفع أداء الطاقة في المباني. وأشارت 
استراتيجية إدارة الطلب المحدثة أن هناك وفورات كبيرة في الطاقة متاحة من خالل تحسين تشغيل وصيانة األنظمة في 
المباني، وتحقيقًا لهذه الغاية، قام مكتب التنظيم والرقابة باستطالع آراء شركات خدمات الطاقة المعتمدة وشركات 

وجمعيات إدارة المرافق واالستشاريين لتطوير النظام المناسب.

⁞ في حين أن متطلبات تصميم المباني في دبي تضع توقعات عالية ألداء الطاقة، إذا لم يتم تركيبها وتشغيلها وصيانتها 
بشكل صحيح، فإن المعدات عالية األداء يمكن أن تتعطل بسرعة. والنتيجة هي تدهور جودة الهواء الداخلي وكفاءة 
الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة خالل العمر االفتراضي للمبنى وتأثر صحة وراحة شاغليه. وتُظهر البيانات من دائرة 

األراضي واألمالك أن تكاليف الطاقة والمياه تمثل عادًة 50% أو أكثر من إجمالي رسوم الخدمات.
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الشكل )12( مكاسب كبيرة متاحة من خالل التركيز على مرحلة التشغيل والصيانة لدورة حياة المباني‹



التقرير السنوي 2020التبريد العالي الكفاءة

3233 مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه

اكتشفنا أن بعض ممارسات التشغيل والصيانة التي   ⁞
تؤدي إلى إضعاف كفاءة الطاقة منتشرة على نطاق واسع. 
المتوازنة  غير  والتكييف  والتهوية  التدفئة  أنظمة  وتؤدي 
إلى سوء توزيع طاقة التبريد وانخفاض )ΔT( وزيادة تكاليف 
الضخ، كما تزيد المباني غير المعزولة جيداً من الطلب على 
التبريد وتقلل من جودة الهواء الداخلي، وأما ملفات المكثف 
ومرشحات الهواء المتسخة أو المسدودة فتقلل من كفاءة 

النظام وتؤدي إلى تفاقم اإلهالك في اجهزة التبريد.

⁞ بعد إجراء استشارات مكثفة خالل عام 2020، قمنا بتطوير نظام تحفيزي بهذه الخصائص:
• نظام اعتماد طوعي )يعكس نجاح نظام اعتماد شركات خدمات الطاقة ونظام مدققي الطاقة(؛
• نظام ذات متطلبات عالية ولكن التي يمكن تحقيقها من قبل جزء كبير من شركات إدارة المرافق؛

• التركيز على األداء التشغيلي الفعلي وتقييمه من خالل مجموعة من الوثائق والزيارات الميدانية؛
• نظام متاح أمام الفرق الداخلية في الشركات إلدارة المرافق.

⁞ في النهاية، نهدف ألن يصبح االعتماد هذا شرط مسبق 
من قبل أصحاب المباني للتعامل مع شركات إدارة المرافق 
في مسائل الطاقة، ونريد أيضًا استكشاف الفرصة لتحفيز 
أداء الطاقة بشكل صريح في عقود إدارة المرافق، وهو أمر 

نادر حاليًا.
يتضمن التصميم النهائي للنظام تقييمًا من ستة أجزاء، 
ثالثة عناصر منها مماثلة لنظام اعتماد شركات خدمات 
القدرات  لتقييم  خصيصًا  مصممة  عناصر  وثالثة  الطاقة 

الخاصة بإدارة الطاقة في المرافق:

العناصر المصممة خصيصا لتقييم
القدرات الخاصة بإدارة الطاقة في المباني

العناصر المشتركة لنظام
اعتماد شركات خدمات الطاقة

    الترخيص لممارسة األعمال التجارية في دبي    قدرات الموظفين

  أداء الصحة والسالمة   الخبرة

   الهيكل التشغيلي    نظام إدارة الطاقة

⁞ لقد راجعنا دراستنا لعام 2015 حول تقنيات التبريد المتوفرة وحصتها من السوق اإلجمالي وذلك لتحديث البيانات. 
أننا تمكنا من الشروع في استطالع  وبينما لم تنجح خطة جمع البيانات من الميدان بسبب تفشي جائحة كورونا، إال 

بخصوص حصص تقنيات التبريد في السوق. وقد وردتنا ردود أولية بحلول نهاية العام.

⁞ تم إطالق فكرة إنشاء جمعية لمشغلي انظمة تبريد المناطق أثناء مراجعة برنامج استراتيجية الطلب على الطاقة 
في عام 2019. وقد طور مكتب التنظيم والرقابة عاماًل كسكرتير للجمعية، اختصاصات المجموعة وفي سبتمبر عقدت 
الجمعية اجتماعها االفتتاحي. تتمثل أهداف المجموعة في تحقيق وفورات في الطاقة من خالل تحسين الوعي بتبريد 
المناطق ومشاركة فوائدها مع المستهلكين والعمل على زيادة نطاق إعادة تأهيل المباني بخدمات تبريد المناطق. 
وبعد االجتماع األول، وضع أعضاء الجمعية خطة عمل من المقرر أن تتم مراجعتها في االجتماع الثاني المقرر عقده في 

أوائل عام 2021.

⁞ تم تقديم النظام إلى اجتماع المجلس األعلى للطاقة في نوفمبر، وتمت الموافقة على إطالقه في الربع األول من 
عام 2021.

⁞ شهد المكتب على مدى السنوات الخمس الماضية زيادة 
تدريجية في الحصة السوقية التي يحتلها تبريد المناطق. 
التقنيات  أن  إلى  استطالعنا  يشير  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
VRF، تكتسب حصة متصاعدة في  الفعالة األخرى، مثل 
السوق. وبدورنا ندرك أن نظام تبريد المناطق قد ال يكون 
الحل المناسب لجميع احتياجات التبريد، لذلك يسعدنا أن 
نرى أن حلول التبريد العالي الكفاءة بالنطاق الصغير تحرز 
مزيداً من التقدم. ال يزال االستطالع مستمراً ونتوقع اجراء 

تحديث في الجزء األول من عام 2021.
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مزودي  من  البيانات  جمع  على  يعمل  المكتب  زال  ال   ⁞
خدمات تبريد المناطق، وإن كان ذلك بصيغة مبسطة توفر 
لنا البيانات األساسية الالزمة لإلبالغ عن الوفورات في إطار 

البرنامج الخاص بإدارة الطلب على الطاقة.

⁞ انخفض الطلب اإلجمالي على التبريد بنسبة 0.7% بينما ارتفع الطلب على تبريد المناطق بنسبة 4.3%، مما أدى إلى 
زيادة الحصة السوقية لتبريد المناطق. ولقد لبى تبريد المناطق 23% من الطلب على التبريد في عام 2020.

2020 هو العام األول الذي  كما حقق قطاع تبريد المناطق مكاسب كبيرة في كفاءة استخدام الطاقة، إذ كان عام   ⁞
يحقق فيه القطاع متوسط كفاءة تبريد أفضل من 0.9 كيلووات ساعة لكل طن تبريدي. ويوضح الشكل 14 أن هذا كان 

أكبر تحسن في أداء الطاقة منذ عام 2014.
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الشكل )13( الحصة السوقية لتبريد المناطق‹

الشكل )15( اتجاه مشجع في كفاءة التبريد‹

الشكل )14( الكفاءة واالستهالك الكهربائي‹

 648 إدارة الطلب على الطاقة قفزت إلى  التي تم اإلبالغ عنها لبرنامج  النتائج الخاصة بالقطاع أن الوفورات  وتعني   ⁞
جيجاوات ساعة، مع 345 جيجاوات ساعة تعزى إلى النمو و303 جيجاوات ساعة إلى تحسن الكفاءة الكهربائية.
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 2012 البيانات في عام  يعد التحسن في الكفاءة الكهربائية أكبر تحسن على أساس سنوي منذ أن بدأنا في جمع   ⁞
ونهنئ القطاع على هذا اإلنجاز.

استخدمت شركات تبريد المناطق في دبي 

21.6 مليون متر3 في2020 

من هيئة كهرباء ومياه دبي
16.3  مليون متر 3 

من بلدية دبي
5.4  مليون متر 3 

⁞ استخدمت شركات تبريد المناطق في دبي 21.6 مليون 
متر مكعب من المياه في عام 2020 حيث جاء 16.3 مليون 
متر مكعب منها من هيئة كهرباء ومياه دبي مع 5.4 مليون 
متر مكعب قدمتها شبكة المياه المعاد تدويرها التابعة 
لبلدية دبي. ويعد استخدام المياه المعاد تدويرها بداًل من 
مياه هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر استدامة ألنه ال يزيد الطلب 

على مياه البحر المحالة.
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يتمتع بعض مزودي خدمة تبريد المناطق بإمكانية الوصول إلى المياه المعاد تدويرها بكميات كافية لتلبية جميع   ⁞
احتياجاتهم من المياه تقريبًا. ومع ذلك، فإن توافرها بالكمية المناسبة وبجودة مستقرة في جميع أنحاء دبي محدود، 

لذلك يعتمد معظم مزودي الخدمة بشكل أساسي على المياه التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي.

⁞ نظراً ألن المياه المعاد تدويرها ال تمثل سوى 25% من إجمالي الطلب على المياه، فمن المرجح أن تتضمن خطة العمل 
التي يجري تطويرها من قبل اتحاد مشغلي تبريد المناطق مبادرات لزيادة توافر وجودة المياه المعاد تدويرها لالستهالك 

من قبل قطاع تبريد المناطق.
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الشكل )16( المياه المعاد تدويرها‹

التبريد العالي الكفاءة


